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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Θ παροφςα πτυχιακι εργαςία ζχει ωσ ςτόχο τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ 

τθσ πορείασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, κακϊσ και των τομζων πρωτογενοφσ 

παραγωγισ, μεταποίθςθσ, εμπορίου και υπθρεςιϊν, κατά τθν τελευταία δεκαετία. 

Είναι πολφ ςθμαντικι θ διερεφνθςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ κακϊσ και του 

πρωτογενι τομζα, του τομζα τθσ μεταποίθςθσ, του εμπορίου και των υπθρεςιϊν, 

πριν τθν ζναρξθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, δεδομζνου ότι με αυτόν τον τρόπο μποροφν 

να διεξαχκοφν χριςιμα ςυμπεράςματα ςχετικά με το ποιοι ιταν οι παράγοντεσ που 

οδιγθςαν τθν ελλθνικι οικονομία ςτθν μακροχρόνια φφεςθ που εκδθλϊνεται τα 

τελευταία χρόνια. Θ εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ ζγινε με τθν χριςθ ζγκυρων ςτατιςτικϊν 

πθγϊν και μελετϊν. 

Στο πρϊτο κεφάλαιο γίνεται μια εννοιολογικι προςζγγιςθ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ και των επιμζρουσ τομζων τθσ. Στο δεφτερο κεφάλαιο παρατίκεται θ 

ανάλυςθ τθσ πορείασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ κατά τθν τελευταία κρίςιμθ δεκαετία. 

Ενϊ ςτο τρίτο κεφάλαιο παρουςιάηεται θ πορεία των επιμζρουσ τομζων και θ 

ανάλυςθ τθσ με τθν χριςθ ςτατιςτικϊν πινάκων και διαγραμμάτων. Τζλοσ 

παρατίκενται τα ςυμπεράςματα τα οποία διεξάχκθκαν από τθν εκπόνθςθ τθσ 

εργαςίασ. 
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ABSTRACT 

 

This thesis aims at the presentation and analysis of the Greek economy and the 

primary production sectors, manufacturing, trade and services during the last decade. 

It is very important to investigate the Greek economy through the analysis of its 

sectors before the start of the economic crisis, since in this way it  can be carried out 

useful conclusions about which factors lead to the recessionary conditions manifested 

in recent years. The study was conducted using valid statistical sources and studies. 

Omit the first chapter covers a conceptual approach to the Greek economy and 

its individual sectors. The second chapter gives an analysis of the Greek economy over 

the last decade critical, while the third chapter presents the course of individual 

sectors and analysis using statistical tables and charts. Finally, in the conclusions omit 

this. 
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ΕΙΑΓΩΓΘ 

Το 2001, θ Ελλάδα ζγινε μζλοσ τθσ Οικονομικισ και Νομιςματικισ Ζνωςθσ 

(ΟΝΕ), ταυτόχρονα υιοκζτθςε το νζο ενιαίο νόμιςμα «ευρϊ», ενϊ τότε 

διαμορφϊκθκαν μεγάλεσ προςδοκίεσ ςχετικά με το μζλλον τθσ χϊρασ. Υπιρχε θ 

πεποίκθςθ, ότι θ ζνταξθ ςτο ςκλθρό πυρινα των ευρωπαϊκϊν οικονομιϊν κα 

επζφερε τθν πραγματικι ςφγκλιςθ με τισ προθγμζνεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ τόςο ςε 

οικονομικό όςο και ςε κοινωνικό επίπεδο. 

Πμωσ, αυτζσ οι  προςδοκίεσ δεν επαλθκεφκθκαν. Τα επόμενα χρόνια υπιρξε 

ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, αλλά όχι ςτθ βάςθ ενόσ παραγωγικοφ προτφπου 

που κα μποροφςε να εξαςφαλίςει διατθριςιμθ πρόοδο. Θ κοινωνία ςτράφθκε ςτον 

καταναλωτιςμό ζναντι τθσ αποταμίευςθσ και τθσ επζνδυςθσ, ενϊ αντζδραςε ζντονα 

ςε απόπειρεσ αλλαγισ κατεςτθμζνων δομϊν. Ππωσ χαρακτθριςτικά αναφζρει ςε 

ζκκεςθ τθσ θ Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ (2008-2013), «ενϊ το πολιτικό ςφςτθμα απζδωςε 

βαρφνουςα ςθμαςία ςτο πολιτικό κόςτοσ και δίςταςε να αναλάβει αποφαςιςτικζσ 

μεταρρυκμιςτικζσ πρωτοβουλίεσ. Θ χϊρα απόλαυςε τα οφζλθ του ενιαίου 

νομίςματοσ, δεν προςπάκθςε όμωσ να εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ που 

ςυνεπαγόταν θ υιοκζτθςι του. 

Στθν οικονομία ειδικότερα, θ ανάπτυξθ ιταν ταχεία, ςτθρίχκθκε όμωσ 

αποκλειςτικά ςτθν εγχϊρια ηιτθςθ, θ οποία τροφοδοτικθκε από το δανειςμό, 

δθμόςιο και ιδιωτικό. Θ παραγωγικι βάςθ δεν προςαρμόςτθκε ανάλογα, και θ 

ανταγωνιςτικότθτα υποχϊρθςε ραγδαία, με αποτζλεςμα τθ χειροτζρευςθ του 

ελλείμματοσ του ιςοηυγίου εξωτερικϊν ςυναλλαγϊν. Οι δθμόςιεσ δαπάνεσ 

αυξάνονταν, ενϊ τα ζςοδα ιταν αδφνατον να τισ παρακολουκιςουν, οδθγϊντασ ςε 

μεγάλα ελλείμματα και ςε ιςτορικϊσ υψθλά επίπεδα το δθμόςιο χρζοσ. Τα 

προβλιματα αυτά είχαν επιςθμανκεί επανειλθμμζνα από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 

τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και διεκνείσ οργανιςμοφσ. Οι προειδοποιιςεισ όμωσ δεν 

ειςακοφονταν και θ χϊρα ςυνζχιςε να πορεφεται αμζριμνα, δανειηόμενθ για να 

καταναλϊνει όλο και περιςςότερα προϊόντα και υπθρεςίεσ που θ ίδια δεν παριγε». 

Μζςα από τα επιμζρουσ κεφάλαια τθσ παροφςασ εργαςίασ κα γίνει θ παράκεςθ 

και θ ανάλυςθ όλων αυτϊν των ςτοιχείων που δείχνουν αρχικά τθν ανάπτυξθ τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ, μετά τθν ζνταξθ τθσ ςτο ευρϊ και ςτθν ςυνζχεια πωσ 
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επθρεάςτθκε και βυκίςτθκε ςτθν βακιά φφεςθ, που επζφερε θ παγκόςμια οικονομικι 

κρίςθ. 

Στο ςθμείο αυτό κρίνεται ςκόπιμο να επιςθμανκεί ότι θ εκπόνθςθ τθσ παροφςασ 

πτυχιακισ εργαςίασ ζγινε και από τισ δφο ςπουδάςτριεσ, διαχωρίηοντασ τα κεφάλαια, 

μζςα όμωσ ςτα πλαίςια τθσ ςυνεργαςίασ και του ομαδικοφ πνεφματοσ. Ειδικότερα, με 

το πρϊτο και το τρίτο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ αςχολικθκε θ ςπουδάςτρια Κακεκλάκθ 

Αργυρϊ, ενϊ με το δευτερο κεφάλαιο αςχολικθκε θ ςπουδάςτρια Φιορζτηθ Μαρία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 



   
 

12 
 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΚΡΙΘ 

 

1.1 Θ Ελλθνικι Οικονομία 

Μετά το τζλοσ του Δευτζρου Ραγκοςμίου Ρολζμου και του Εμφφλιου θ ελλθνικι 

οικονομία παρουςίαςε ραγδαίουσ ρυκμοφσ ανόδου, δεδομζνου ότι ξεκινοφςε από 

χαμθλι βάςθ.  Το 1973 ςθμειϊκθκε απότομθ διακοπι τθσ ςυνεχόμενθσ ςυγκλίςεωσ 

με τισ ανεπτυγμζνεσ δυτικζσ χϊρεσ, θ οποία οφειλόταν ςτθν πρϊτθ μεγάλθ 

πετρελαϊκι κρίςθ, κάτι το οποίο ςυνετζλεςε ςτθν πτϊςθ τθσ χοφντασ. Θ κατάςταςθ 

χειροτζρεψε το 1979 μετά το ξζςπαςμα τθσ δεφτερθσ πετρελαϊκισ κρίςθσ. 

Το 2001 θ Ελλάδα ειςιλκε ςτθν Ευρωηϊνθ, ζπειτα από μια επιτυχι πορεία 

ςφγκλιςθσ  των δθμοςιονομικϊν μεγεκϊν και τθν ικανοποίθςθ κατά τθ διάρκεια του 

2000 των (τεςςάρων από τα πζντε) κριτθρίων τθσ ςυνκικθσ του Μάαςτριχτ 

(πλθκωριςμόσ, ζλλειμμα γενικισ κυβζρνθςθσ, δθμόςιο χρζοσ, μθχανιςμόσ 

ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν, μακροπρόκεςμο επιτόκιο δανειςμοφ). Κατά το 2002 θ 

Ελλάδα μαηί με άλλα ζντεκα κράτθ –μζλθ τθσ Ευρωηϊνθσ απζκτθςαν το ευρϊ, ωσ νζο 

κοινό νόμιςμα.  

Το Ακακάριςτο Εγχϊριο Ρροϊόν ςτθν Ελλάδα παρουςίαηε αυξθτικζσ τάςεισ με 

ρυκμοφσ άνω του ευρωπαϊκοφ μζςου όρου εν μζρει λόγω των επενδφςεων ςε 

υποδομζσ ςχετιηόμενεσ με τουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ του 2004, αλλά και λόγω τθσ 

ευκολίασ πρόςβαςθσ ςε πιςτϊςεισ για καταναλωτικζσ δαπάνεσ. Πμωσ από το 2001 

ζωσ και το 2005 θ Ελλάδα  βρζκθκε να παραβιάηει το κριτιριο για ζλλειμμα κάτω από 

3% του Συμφϊνου Στακερότθτασ (το οποίο ζχει ςτόχο να διαςφαλίηει ότι τα κράτθ 

μετά τθν ζνταξθ ςτθν ευρωηϊνθ και τθν ικανοποίθςθ των κριτθρίων του Μάαςτριχτ, 

ςυνεχίηουν να τα τθροφν). 

Από το τζλοσ του 2009 και τισ αρχζσ του 2010, λόγω τθσ παγκόςμιασ οικονομικισ 

κρίςθσ, ςε ςυνδυαςμό με διάφορουσ παράγοντεσ ςε τοπικό επίπεδο, θ Ελλάδα 

βρίςκεται αντιμζτωπθ με ςοβαρά οικονομικά προβλιματα, δεδομζνου ότι 

παρουςιάηει το δεφτερο μεγαλφτερο ετιςιο ζλλειμμα κρατικοφ προχπολογιςμοφ και 

το δεφτερο μεγαλφτερο δθμόςιο χρζοσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Wikipedia, 2015), 

όπωσ φαίνεται και ςτα ςτοιχεία του πίνακα που ακολουκεί. 

Πίνακασ 1: Δθμόςιο ζλλειμμα, Πλθκωριςμόσ, ΑΕΠ και ςχζςθ χρζουσ-ΑΕΠ  

(1970–2015) 
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Ρθγι: Wikipedia 

 

1.2 Ιςτορικι Αναδρομι 

Μετά τθν μετα- πολεμικι περίοδο θ ελλθνικι οικονομία ςθμείωςε ςθμαντικι 

ανάπτυξθ, και ςυγκεκριμζνα κατά τισ δεκαετίεσ του 1950, 1960 και 1970 ςθμειϊκθκαν 

υψθλοί ρυκμοί μεταβολισ του ΑΕΡ. Πμωσ αυτι θ αφξθςθ του ΑΕΡ δεν ιταν ιςότιμθ 

για όλεσ τισ επιμζρουσ περιφζρειεσ, κατά τθν περίοδο 1989- 1994 θ Αττικι, θ Κεντρικι 

Μακεδονία, θ Δυτικι Ελλάδα και οι νθςιωτικζσ περιφζρειεσ αφξθςαν τθ ςυμμετοχι 

τουσ ςτο ςυνολικό ΑΕΡ τθσ χϊρασ ενϊ υπόλοιπεσ περιφζρειεσ υποχϊρθςαν. 

Τα οικονομικά μεγζκθ τθσ χϊρασ επθρεάηονται ςθμαντικά από τθν διάρκρωςθ 

και τθν δραςτθριότθτα του δθμόςιου τομζα, υπολογίηεται ότι περίπου το 60% του 

Ακακάριςτου Εγχϊριου Ρροϊόντοσ οφείλεται ςτθν δραςτθριότθτα του δθμόςιου 

τομζα. Πςον αφορά τθν διάρκρωςθ του δθμόςιου τομζα αυτι αποτελείται από τθν 

Κεντρικι Διοίκθςθ, τουσ Δθμόςιουσ Οργανιςμοφσ και τισ Δθμόςιεσ Επιχειριςεισ.  

Ρρζπει να υπάρχει διαχωριςμόσ μεταξφ των δθμοςίων επιχειριςεων και των 

δθμοςίων οργανιςμϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Το 1950 εμφανιςτικαν για πρϊτθ 

φορά οι δθμόςιεσ επιχειριςεισ ςε τομείσ κοινισ ωφζλειασ, ενϊ μετά τθν πρϊτθ 

ενεργειακι κρίςθ του 1973 παρουςιάςκθκαν νζεσ μορφζσ δθμοςίων επιχειριςεων. 

Από το 1976 και μετά το κράτοσ επεκτείνει τον ζλεγχο του ςτο τραπεηικό ςφςτθμα, και 

ςε άλλουσ ςθμαντικοφσ τομείσ και βιομθχανίεσ (όπωσ π.χ. τα ναυπθγεία, και τα 

λιπάςματα). Θ περιςςότερθ βαρφτθτα δίδεται ςτθν ετιςια κατάρτιςθ του κρατικοφ 
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προχπολογιςμοφ και ςτον προχπολογιςμό των δθμοςίων επενδφςεων (μζςω των 

οποίων εκφράηεται και θ εκάςτοτε κυβερνθτικι πολιτικι). 

«Ο κρατικόσ προχπολογιςμόσ περιζχει ζςοδα που προβλζπεται να ειςπράξει το 

κράτοσ μζςα ςε ζνα χρόνο (που βαςίηονται κατά κανόνα ςτθν φορολογία με άμεςουσ 

είτε ζμμεςουσ φόρουσ), κακϊσ επίςθσ και ςτισ δαπάνεσ που πρόκειται να 

πραγματοποιιςει. Άμεςθ φορολογία καλείται θ φορολογία των φυςικϊν είτε νομικϊν 

προςϊπων (π.χ. φορολογία ειςοδιματοσ, φορολογία περιουςίασ, κ.λ.π) και μπορεί να 

είναι προοδευτικι είτε αναλογικι ςτο ειςόδθμα (δθλαδι όςο αυξάνει το ειςόδθμα να 

αυξάνει περιςςότερο και θ φορολογία και άρα να είναι δικαιότερθ). Ζμμεςθ 

φορολογία είναι θ φορολογία που τίκεται επάνω ςτα καταναλωτικά αγακά και ςτισ 

υπθρεςίεσ και είναι προοδευτικι φορολογία (μια και οι καταναλωτζσ των προϊόντων 

πλθρϊνουν τον ίδιο φόρο ανεξαρτιτωσ του ειςοδιματοσ των)» (Κορρζσ- Κόκκινου- 

Τςομπάνογλου, ςελ. 5). 

Το 1979 ζγινε θ εφαρμογι των  μεκόδων: του Ρροχπολογιςμοφ Μθδενικισ 

Βάςθσ (Ρ.Μ.Β.), ςφμφωνα με αυτι τθ μζκοδο καμία απολφτωσ δαπάνθ δεν κεωρείται 

δεδομζνθ αλλά όλεσ ελζγχονται ζχοντασ ωσ κριτιριο τθν αναγκαιότθτα και τθ 

ςκοπιμότθτα, και θ μζκοδοσ των Ρρογραμμάτων Αυξιςεωσ Ραραγωγικότθτασ (Ρ.Α.Ρ.) 

θ οποία ςτόχευε ςτον καλφτερο ζλεγχο των δαπανϊν και ςτθν αφξθςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ. 

Το 1980 ςθμειϊκθκε μεγάλθ αφξθςθ του δθμόςιου χρζουσ του ευρφτερου 

δθμόςιου τομζα και από 11,8% που ιταν το 1960, ζφταςε ςτο 28,9%, ενϊ το 1994 το 

δθμόςιο χρζοσ εκτινάχκθκε ςτα 114,0%. Υπάρχει διάκριςθ του δθμοςίου χρζουσ ςε 

εξωτερικό δθμόςιο χρζοσ και ςε εςωτερικό δθμόςιο χρζοσ. Ο μεγάλοσ δανειςμόσ του 

δθμόςιου επζφερε αφξθςθ των επιτοκίων, θ οποία είχε ωσ αποτζλεςμα τθν μείωςθ 

των ιδιωτικϊν επενδφςεων λόγω τθσ αφξθςθσ του χριματοσ. 

Θ περίοδοσ από το 1967 ζωσ το 1974 χαρακτθρίηεται από τον υπζρογκο 

εςωτερικό δανειςμό, ο οποίοσ και τετραπλαςιάςκθκε, ενϊ αντίκετα ο εξωτερικόσ 

δανειςμόσ παρουςίαςε ςχετικά μικρι αφξθςθ. Συγκεκριμζνα για τθν εν λόγω χρονικι 

περίοδο απαρικμοφνται δεκαεννζα εξωτερικά δάνεια τα οποία αντιςτοιχοφν μόλισ 

ςτο 6,4 % του νζου δθμόςιου χρζουσ από αυτά το 92,2% ιταν ςε δολάρια.. Ο 

εξωτερικόσ δανειςμόσ γινόταν κυρίωσ μζςα από τα δάνεια των εργολθπτικϊν 

εταιρειϊν, τα οποία ζπαιρναν από το εξωτερικό, υπό τθν εγγφθςθ του Ελλθνικοφ 
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Δθμοςίου και ςτθ ςυνζχεια τα παραχωροφςαν ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο προσ εκτζλεςθ 

δθμοςίων ζργων (όπου τυπικά το Ελλθνικό Δθμόςιο δεν είναι ο δανειολιπτθσ και ζτςι 

δεν κεωροφταν ωσ εξωτερικόσ δανειςμόσ). 

Από το 1978 μζχρι και το 1987 οι απαςχολοφμενοι ςτθν κεντρικι διοίκθςθ και 

ςτισ ΔΕΚΟ από 300.000 αυξικθκαν ςτισ 460.000, αν ςυμπεριλθφκοφν και οι δθμόςιεσ 

τράπεηεσ, οι προβλθματικζσ και οι ελεγχόμενεσ από το Δθμόςιο επιχειριςεισ ο 

αρικμόσ των απαςχολοφμενων ζφταςε ςτισ 640.000. Τα ελλείμματα του ευρφτερου 

δθμόςιου τομζα από 13,4% επί του ΑΕΡ που ιταν το 1981, ζφταςαν το 1989 ςτο 

26,1%. Θ κάλυψθ αυτϊν των ελλειμμάτων ζγινε κατά 106% από δανειςμό.  

Το 1985 θ Ελλάδα κατείχε παγκόςμια πρωτιά ςτο κατά κεφαλιν δθμόςιο χρζοσ. 

Από το 1975 μζχρι και το 1987 ο εξωτερικόσ δανειςμόσ ζφταςε ςτα 18,4 δισ. Δολάρια, 

από τα οποία το 81% αντιςτοιχοφςε ςτθν εξυπθρζτθςθ των παλαιότερων δανείων. 

Πςον αφορά το εςωτερικό δθμόςιο χρζοσ καλυπτόταν από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 

από τα ζντοκα γραμμάτια και από τα ομόλογα του δθμοςίου. Αξίηει να αναφερκεί θ 

τεράςτια αφξθςθ του ελλθνικοφ εξωτερικοφ δθμόςιου χρζουσ που ενϊ το 1974 ιταν 

1.585 εκ. δολάρια, το 1992 ζφταςε τα 22 δισ. Δολάρια. Το 1992 τα ομολογιακά δάνεια, 

λόγω του ότι πρόςφεραν καλφτερουσ όρουσ, ξεπζραςαν τα ζντοκα γραμμάτια. 

Είναι δεδομζνο ότι μια χϊρα προτιμά να καταφεφγει ςτον εςωτερικό δανειςμό, 

παρά ςτον εξωτερικό. Πμωσ ο δανειςμόσ που ζγινε ςτθν Ελλάδα τα τελευταία χρόνια 

δεκαετία χρθςιμοποιικθκε περιςςότερο για καταναλωτικοφσ ςκοποφσ και για τθν 

αφξθςθ του βιοτικοφ επιπζδου, παρά για επενδυτικοφσ ςκοποφσ, αυτό επζφερε 

προβλιματα ςτθν ςυνζχιςθ του εξωτερικοφ δανειςμοφ για τθν Ελλάδα, κάτι το οποίο 

τθν οδιγθςε να ςτραφεί ςτον δανειςμό από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Στον παρακάτω 

πίνακα παρουςιάηονται οι ανακεωριςεισ του ελλθνικοφ ελλείμματοσ και του χρζουσ 

από το 2008 ζωσ το 2010. Στον Ρίνακα 3 παρουςιάηεται θ βοικεια του Διεκνοφσ 

Νομιςματικοφ Ταμείου προσ τθν Ελλάδα και οι πλθρωμζσ για τόκουσ και χρεολφςια. 

 

 

 

 

Πίνακασ 2: Ανακεωριςεισ Ελλθνικοφ Ελλείμματοσ & Χρζουσ 2008- 2010 
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Ρθγι: Κορρζσ- Κόκκινου- Τςομπάνογλου 

 

Πίνακασ 3: Ελλάδα: Βοικεια από ΔΝΣ και Πλθρωμζσ για Σόκουσ και Χρεολφςια 

 

Ρθγι: Κορρζσ- Κόκκινου- Τςομπάνογλου 

 

1.3 Σα Προβλιματα τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ 

Για πολλοφσ τα προβλιματα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςχετίηονται αποκλειςτικά 

και μόνο με τον εξωτερικό δανειςμό και θ ζξαρςθ τουσ προςδιορίηεται χρονικά τθν 

περίοδο 2008- 2009, ςυμπίπτοντασ ζτςι με τθν εμφάνιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν 

Ελλάδα. Πμωσ τα προβλιματα ςτθν ελλθνικι οικονομία προχπιρχαν, όπωσ άλλωςτε 

αναφζρκθκε και τθν προθγοφμενθ ενότθτα, το δθμόςιο χρζοσ ιδθ από το 1974 

παρουςίαηε ανοδικι πορεία. 

Διάγραμμα 1: Ελλθνικό Δθμόςιο Χρζοσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ (1974- 2010) 

 

Ρθγι: Κορρζσ- Κόκκινου- Τςομπάνογλου 
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Σφμφωνα με τουσ Κορρζ, Κόκκινου και Τςομπάνογλου μεταξφ των πιο 

ςθμαντικϊν διαρκρωτικϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ είναι: 

 «Θ υπερβολικι ςυγκζντρωςθ του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ (το ζνα τρίτο 

περίπου) και των οικονομικϊν, κοινωνικϊν και πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων 

(το μεγαλφτερο τμιμα τουσ) ςτθν περιφζρεια τθσ Αττικισ. 

 Στθν Αττικι και ςε μικρότερθ ζκταςθ ςτθ Κεςςαλονίκθ και ςε οριςμζνα άλλα 

αςτικά κζντρα οι ςυνκικεσ αναψυχισ και εργαςίασ χειροτερεφουν, θ 

μετακίνθςθ και οι μεταφορζσ γίνονται προβλθματικζσ, θ φφςθ, το ιςτορικό 

και πολιτιςτικό περιβάλλον καταςτρζφονται ι υποβακμίηονται ςθμαντικά και 

γενικότερα θ αποτελεςματικότθτα τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ 

επθρεάηεται δυςμενϊσ. 

 Οι διαφορζσ ςτθν ποιότθτα ηωισ ανάμεςα ςτισ περιφζρειεσ και θ 

αποδιοργάνωςθ που παρατθρείται ςτθν οικονομικι, πολιτιςτικι και 

κοινωνικι δομι οριςμζνων αγροτικϊν περιφερειϊν απλϊνουν τισ δυςμενείσ 

επιδράςεισ τουσ ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα και διαβρϊνουν τθν εκνικι 

ςυνεκτικότθτα. 

 Θ άνιςθ κατανομι ςτα ειςοδιματα, ςτισ ευκαιρίεσ επιλογισ των τρόπων ηωισ 

μειϊνει τθν κοινωνικι ευθμερία που αναλογεί ςτουσ κατοίκουσ των 

περιφερειϊν. 

 Θ κατεφκυνςθ των επενδφςεων προσ μθ επικυμθτζσ κοινωνικά περιοχζσ, θ 

περιοριςμζνθ χρθςιμοποίθςθ και αξιοποίθςθ των ανκρϊπινων και φυςικϊν 

πόρων και τθσ υπάρχουςασ κοινωνικισ υποδομισ ςε οριςμζνεσ περιφζρειεσ, 

θ αφξθςθ του κόςτουσ παραγωγισ εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ εξωτερικϊν 

οικονομικϊν, ςυνζβαλαν ςτθν ζναρξθ μιασ διαδικαςίασ ςωρευτικισ 

ανιςότθτασ που ιταν ιδιαίτερα δφςκολο να ανατραπεί. Ιδθ από τθν δεκαετία 

του 1960 το πρόβλθμα τθσ άνιςθσ περιφερειακισ ανάπτυξθσ αποτζλεςε 

αντικείμενο προβλθματιςμοφ τθσ πολιτικισ θγεςίασ και άρχιςαν να 

λαμβάνονται τα πρϊτα μζτρα περιφερειακισ πολιτικισ. Ωςτόςο θ Οικονομικι 

Ρολιτικι ιταν κατά τισ δεκαετίεσ 1950 και 1960 επικεντρωμζνθ ςτθν 

ανάπτυξθ τθσ Οικονομίασ ωσ ςυνόλου ϊςτε να αντιμετωπιςκοφν οι ςυνζπειεσ 

των περιπετειϊν του πολζμου και θ περιφερειακι πολιτικι είχε 
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ςυμπλθρωματικό μόνο χαρακτιρα που ςταδιακά όμωσ εξελίχκθκε και 

διαμορφϊκθκε ςε κυρίαρχθ πολιτικι του Ελλθνικοφ Κράτουσ. 

 Θ διαςπορά των φυςικϊν πόρων και θ γεωγραφικι κζςθ των διαφόρων 

περιοχϊν είναι ζνα από τα βαςικά αίτια του χαμθλοφ επιπζδου ανάπτυξθσ 

όλων των ορεινϊν νομϊν τθσ χϊρασ, με ποςοςτά ορεινϊν και θμιορεινϊν 

εδαφϊν μεγαλφτερα του 80%, κακϊσ και των μικρϊν και ςχεδόν άνυδρων 

νθςιϊν. 

 Θ κακι διαχείριςθ και θ κακι διοίκθςθ που δθμιοφργθςε τον υπζρμετρο 

εξωτερικό δανειςμό κακϊσ και τα μεγάλα ελλείμματα διαχρονικά χωρίσ να 

γίνουν παραγωγικζσ και αποδοτικζσ επενδφςεισ και εκςυγχρονιςμόσ με 

ςυνζπεια τον φαφλο κφκλο τθσ υπό-ανάπτυξθσ και τθν μείωςθ επενδφςεων, 

απαςχόλθςθσ, ειςοδθμάτων, ηιτθςθσ, και τθν ςυνεχι μείωςθ των ρυκμϊν 

ανάπτυξθσ,(Διάγραμμα 2)». 

Διάγραμμα 2: Ο Κφκλοσ τθσ Τπο- Ανάπτυξθσ 

 

Ρθγι: Κορρζσ- Κόκκινου- Τςομπάνογλου 

 

Επιπρόςκετα τα κυριότερα προβλιματα των ςθμαντικότερων τομζων και 

μεγεκϊν τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ είναι: 

 Θ παρατεταμζνθ ςυνφπαρξθ του υψθλοφ πλθκωριςμοφ ςε ςυνδυαςμό με τον 

χαμθλό ρυκμό ανάπτυξθσ. 

 Θ κακι διαχείριςθ και διοίκθςθ των μεγάλων δθμοςιονομικϊν ελλειμμάτων.  

 Τα υψθλά τρζχοντα ελλείμματα ςτο ιςοηφγιο των διεκνϊν πλθρωμϊν. 

 Θ ςταςιμότθτα τόςο ςτθν βιομθχανικι παραγωγι, όςο και γενικά ςτισ 

επενδφςεισ. 
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Ζνασ ακόμα παράγοντασ ο οποίοσ ςυνζβαλε ςτθν κακι οικονομικι κατάςταςθ 

τθσ Ελλάδασ ιταν θ μεταφορά πόρων από τον ιδιωτικό τομζα προσ τον δθμόςιο, που 

διατζκθκαν για καταναλωτικοφσ ςκοποφσ, αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα τθν μείωςθ τθσ 

ςυνολικισ αποταμίευςθσ και των επενδφςεων. Στθν δθμιουργία των μεγάλων 

ελλειμμάτων, ςυνζβαλε και θ αδυναμία αφξθςθσ των εςόδων που προζρχονται από 

τθν φορολογία ςε αναλογία με τισ δαπάνεσ, για τθν χρθματοδότθςθ των ελλειμμάτων 

το κράτοσ αφξανε τθν προςφορά χριματοσ, το οποίο επζφερε μεγάλεσ πλθκωριςτικζσ 

πιζςεισ. Για τθν ςυμπίεςθ των πλθκωριςτικϊν πιζςεων αςκοφνταν αυςτθροί ζλεγχοι 

τιμϊν, ιδιαίτερα ςτα γεωργικά προϊόντα ςε περιόδουσ που οι διεκνείσ τιμζσ των ειδϊν 

διατροφισ αυξανόταν, και ιταν περίπου διπλάςιεσ από τισ εςωτερικζσ με 

αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ παραγωγισ κακϊσ και τθν επιπλζον ζνταςθ των 

πλθκωριςτικϊν πιζςεων. 

 

1.4 Θ Οικονομικι Ανάπτυξθ 

Θ οικονομικι ανάπτυξθ και θ εφρυκμι λειτουργία τθσ οικονομίασ μιασ χϊρασ 

αποτελοφν τουσ ςθμαντικότερουσ ςτόχουσ τθσ εκάςτοτε εφαρμοηόμενθσ 

δθμοςιονομικισ πολιτικισ, και ιδιαίτερα μιασ χϊρασ με μεγάλο ποςοςτό δθμόςιου 

ελλείμματοσ και δθμόςιου χρζουσ όπωσ είναι θ Ελλάδα. Ο όροσ «οικονομικι 

ανάπτυξθ», ιδίωσ κατά τα τελευταία χρόνια, παρουςιάηεται προσ τουσ πολίτεσ από 

τθν εκάςτοτε κυβζρνθςθ ωσ ςτόχοσ, για τθν επίτευξθ του οποίου απαιτείται θ 

εφαρμογι των μζτρων λιτότθτασ. 

Είναι δεδομζνο ότι όντωσ θ οικονομικι ανάπτυξθ προαπαιτεί μεταβολζσ τόςο 

ςτθν οικονομικι όςο και τθν κοινωνικι δομι μιασ χϊρασ. Θ οικονομικι και κοινωνικι 

ανάπτυξθ πρζπει να βαςίηεται ςε δφο κφριουσ άξονεσ, πρϊτον ςτθν καλι διοίκθςθ και 

διαχείριςθ, και δεφτερον ςτθν ςωςτι αξιοποίθςθ και ςτθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου 

δυναμικοφ με απϊτερο ςκοπό τθν κοινωνικι ευθμερία και τθν ςυνολικι ανάπτυξθ. 

Στθν ανάπτυξθ μιασ χϊρασ ςυμβάλλουν επίςθσ θ καλι διαχείριςθ και αξιοποίθςθ των 

φυςικϊν πόρων και των πρϊτων υλϊν, θ ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου 

παράγοντα, κακϊσ και θ αξιοποίθςθ των κεφαλαιουχικϊν και τεχνολογικϊν αγακϊν. 

Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηεται θ S.W.O.T. (Strengths Weaknesses 

Opportunities Treats) ανάλυςθ για τθν ελλθνικι οικονομία. Θ S.W.O.T. ανάλυςθ είναι 

μια τεχνικι προςωρινοφ προγραμματιςμοφ που αξιολογεί τισ δυνατότθτεσ, τισ 
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αδυναμίεσ, τισ ευκαιρίεσ και τισ απειλζσ μιασ οικονομίασ με τθ βοικεια δεδομζνων 

που ςυλλζγονται.  

Πίνακασ 4: S.W.O.T. Ανάλυςθ για τθν Ελλθνικι Οικονομία 

Δυνατότθτεσ (Strength) Αδυναμίεσ (Weakness) 

 Αξιοποίθςθ διακζςιμων πρϊτων 
υλϊν & φυςικϊν πόρων 

 Αξιοποίθςθ εξειδικευμζνου 
ανκρϊπινου δυναμικοφ 

 Αξιοποίθςθ κατάλλθλου φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ 

 Αξιοποίθςθ πολιτιςτικι 
κλθρονομιά & παράδοςθσ 

 Εκμετάλλευςθ πρωτογενοφσ 
τομζα 

 Αξιοποίθςθ ναυτιλίασ 

 Ανάπτυξθ τουριςμοφ 

 Ανάπτυξθ εμπορίου 

 Ζλλειψθ ςαφϊν & ξεκάκαρων 
ςτόχων 

 Ζλλειμμα διαχείριςθσ 

 Ζλλειμμα διοίκθςθσ & οργάνωςθσ 

 Κρατιςμόσ, μεγάλοσ δθμόςιοσ 
τομζασ 

 Γραφειοκρατία 

 Ζλλειψθ ςυντονιςμοφ 

 Ζλλειψθ υγιοφσ ανταγωνιςμοφ 

 Ζλλειψθ ςυνεργαςίασ 

Ευκαιρίεσ (Opportunities) Απειλζσ (Threats) 

 Ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ 

 Αναβάκμιςθ τρεχουςϊν 
υποδομϊν 

 Ανάπτυξθ φυςικοφ πλοφτου & 
πρϊτων υλϊν 

 Αξιοποίθςθ πρωτογενοφσ τομζα 

 Αξιοποίθςθ πολιτιςτικισ 
παράδοςθσ 

 Αξιοποίθςθ ναυτιλίασ 

 Ανάπτυξθ τουριςμοφ και 
ναυτιλίασ 

 Αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων ΕΕ 
και ηϊνθσ Ευρϊ 

 Μεγάλα ελλείμματα 

 Μεγάλο εξωτερικό δθμόςιο χρζοσ 

 Υψθλι Ανεργία 

 Υψθλά επιτόκια δανειςμοφ 

 Υψθλά επίπεδα πλθκωριςμοφ 

 Μθ κινθτικότθτα εργαςίασ 

 Μθ κινθτικότθτα πόρων 

 Ομάδεσ ςυμφερόντων, υψθλι 
φοροδιαφυγι 

Ρθγι: Κορρζσ- Κόκκινου- Τςομπάνογλου 

 

1.5 Θ Παγκόςμια Οικονομικι Κρίςθ 

Είναι γεγονόσ ότι μζχρι και τισ αρχζσ του 2007, θ παγκόςμια οικονομία 

κινοφνταν και λειτουργοφςε ς’ ζνα περιβάλλον απεριόριςτθσ αιςιοδοξίασ, ςθμειωτζον 

ότι κατά τθν περίοδο 2002- 2007, ςθμειϊκθκε θ μεγαλφτερθ μζςθ παγκόςμια 

ανάπτυξθ των τελευταίων 40 χρόνων. Με το μζγεκοσ τθσ ετιςιασ παγκόςμιασ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ για το 2007 να φτάνει τα 55,6 τριςεκατομμφρια δολάρια, 

δθλαδι 23,9% υψθλότερθ ςε ςτακερζσ τιμζσ από το 2000. Το 25,3% τθσ ςυνολικισ 
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παγκόςμιασ οικονομικισ δραςτθριότθτασ το 2007, παραγόταν ςτισ ΘΡΑ, ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ των 27 χωρϊν παραγόταν το 29,9%, ςτθν Λαπωνία το 7,8%, το 

13,1% παραγόταν ςτισ τζςςερεισ μεγάλεσ αναδυόμενεσ χϊρεσ Βραηιλία, ωςία, Κίνα, 

και Λνδία, ενϊ το υπόλοιπο 23,9% παραγόταν από τισ υπόλοιπεσ οικονομίεσ. 

Ζωσ τότε οικονομικζσ κρίςεισ όπωσ αυτι τθσ δεκαετίασ του 1930, θ οποία είχε 

επθρεάςει όλεσ τισ χϊρεσ του κόςμου και οδιγθςε ςτθν γνωςτι Μεγάλθ Φφεςθ, 

επιφζροντασ μεγάλεσ αλλαγζσ ςτο κανονιςτικό πλαίςιο του χρθματοοικονομικοφ 

τομζα και υποχϊρθςθ τθσ παγκοςμιοποίθςθσ που είχε προθγθκεί, αποτελοφςαν 

μακρινό και ξεχαςμζνο παρελκόν. Θ νζα γενιά δεν γνϊριηε καν τθν φπαρξθ και τισ 

επιπτϊςεισ μιασ οικονομικισ κρίςθσ τζτοιου μεγζκουσ. 

Θ παγκοςμιοποίθςθ, το άνοιγμα των αγορϊν και θ ελεφκερθ ροι αγακϊν και 

υπθρεςιϊν, θ κατάλυςθ του υπαρκτοφ ςοςιαλιςμοφ ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ κατά το 

τζλοσ τθσ δεκαετίασ του 1980, ςε ςυνδυαςμό με τισ εντυπωςιακζσ αναπτυξιακζσ 

επιδόςεισ των χωρϊν τθσ Αςίασ κατά το 1990, ζδιναν τθν εντφπωςθ ότι θ παγκόςμια 

οικονομικι ανάπτυξθ είναι κάτι παραπάνω από δεδομζνθ, με ζνα πολλά υποςχόμενο 

μζλλον. 

Στον χρθματοοικονομικό τομζα επικρατοφςε ακόμα μεγαλφτερθ αιςιοδοξία, 

δεδομζνου ότι από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1980 θ εξζλιξθ του ιταν ραγδαία ςτισ 

ανεπτυγμζνεσ οικονομίεσ των ΘΡΑ και τθσ Ευρϊπθσ, κάτι το οποίο του επζφερε 

τεράςτια ζςοδα και αγοραία προςτικζμενθ αξία, τθσ οποία το ειδικό βάροσ ςτθν 

οικονομία αυξανόταν ολοζνα και περιςςότερο. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα ο 

χρθματοοικονομικόσ τομζασ να μεγαλϊνει ςυνεχϊσ και να εμφανίηεται αιττθτοσ, 

ξεπερνϊντασ τα όρια λειτουργίασ του ωσ απλοφ διαμεςολαβθτικοφ μθχανιςμοφ, 

κακϊσ επίςθσ και τισ δυνατότθτεσ ουςιαςτικοφ ελζγχου από τισ εκάςτοτε εκνικζσ 

κυβερνιςεισ, από τισ αρχζσ και από τουσ υπάρχοντεσ διεκνείσ οργανιςμοφσ. 

Χαρακτθριςτικό μάλιςτα εκείνων των εποχϊν τθσ «μεγάλθσ ευθμερίασ», 

ςφμφωνα με τουσ Καραμοφηθ και Χαρδοφβελθ  (Καραμοφηθσ- Χαρδοφβελθσ, 2011, 

ςελ. 35) ιταν «ότι το επίκεντρο των ςυηθτιςεων πολλϊν ακαδθμαϊκϊν 

μακροοικονομολόγων δεν ιταν πωσ κα επιτφχουμε ζνα καλφτερο αφριο για το μζςο 

πολίτθ ι πωσ κα βελτιϊςουμε τθν κατανομι του ειςοδιματοσ ι τισ ςυνκικεσ 

διαβίωςθσ ςε πολλζσ χϊρεσ, όπωσ για παράδειγμα τθσ ξεχαςμζνθσ Αφρικισ, αλλά ο 

αυτοζπαινοσ, δθλαδι ποια είναι θ ςωςτι κατανομι των ευςιμων για τθν 
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καταπλθκτικι επίτευξθ του ςυνδυαςμοφ υψθλϊν ρυκμϊν παγκόςμιασ ανάπτυξθσ, με 

ταυτόχρονο χαμθλό πλθκωριςμό, ι για τθν περίοδο του «great moderation» όπωσ 

ονομάςτθκε». 

Εντόσ αυτϊν των ςυνκθκϊν αιςιοδοξίασ και εφθςυχαςμοφ, αναλαμβάνονταν 

μεγάλα ρίςκα από τον χρθματοοικονομικό τομζα, με ανφπαρκτθ τθν αντίλθψθ για τθν 

ανάλθψθ αυτϊν των κινδφνων  και τθν αντίςτοιχθ τιμολόγθςθ τουσ ςτισ διεκνείσ 

αγορζσ. Το μζγεκοσ τθσ αιςιοδοξίασ που επικρατοφςε τότε, ιταν τόςο μεγάλο που 

ακόμα και ζνα χρόνο μετά από τθν ζναρξθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, τόςο το ευρφτερο 

κοινό όςο και οι ειδικοί δεν είχαν αντιλθφκεί το πόςο κρίςιμθ ιταν θ κατάςταςθ και 

πωσ αυτι μποροφςε να εξελιχκεί. 

«Θ Κρίςθ του 2008, όπωσ θ ατομικι ζκρθξθ πάνω από τθ Χιροςίμα, είχε κφματα 

τα οποία ακόμα δεν ζχουν γεννθκεί. Σπάνια θ ανκρωπότθτα ξαφνιάηει τον εαυτό τθσ 

με αυτό τον τρόπο» (Βαρουφάκθσ- Μιςςο, 2012, ςελ. 111). Για πολλοφσ θ Κρίςθ του 

2008 ταυτίηεται με τθν κατάρρευςθ τθσ Lehman Borthers, τθσ επενδυτικισ τράπεηασ 

που επζηθςε για 148 χρόνια, που δεν πτοικθκε από ζναν εμφφλιο πόλεμο, δφο 

παγκόςμιουσ πολζμουσ και από το Κραχ του 1929. Πμωσ θ Κρίςθ του 2008 δεν 

οφείλεται αποκλειςτικά ς’ ζνα μεμονωμζνο παράγοντα αλλά ςτον ςυνδυαςμό 

πολλϊν παραγόντων, οι οποίοι αλλθλεπίδραςαν μεταξφ τουσ, δθμιουργϊντασ μια 

εκρθκτικι αρνθτικι δυναμικι, που ωσ ςυνζπεια είχε τθν δθμιουργία ενόσ φαφλου 

κφκλου χρεοκοπιϊν και πτϊςεων των τιμϊν των περιουςιακϊν ςτοιχείων, που 

ξεπζραςε τα όρια των ΘΡΑ και επεκτάκθκε κατά κφριο λόγο ςτθν Ευρϊπθ, αλλά και 

παγκοςμίωσ. Στθν ςυνζχεια παρατίκενται οριςμζνοι μακροοικονομικοί και 

χρθματοοικονομικοί παράγοντεσ οι οποίοι είχαν αρνθτικι επίδραςθ ςτον 

χρθματοοικονομικό τομζα (Καραμοφηθσ- Χαρδοφβελθσ, 2011, ςελ. 36). 

Μακροοικονομικοί Ραράγοντεσ 

i. Θ ανιςορροπία μεταξφ των χωρϊν του κόςμου που ςχετίηεται με τον 

διαφορετικό βακμό αποταμίευςθσ και επζνδυςθσ, θ οποία εκδθλϊκθκε με 

υψθλά ελλείμματα τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν των ΘΡΑ και με υψθλά 

πλεονάςματα των χωρϊν τθσ Αςίασ και ιδίωσ τθσ Κίνασ. Αυτζσ οι ανιςορροπίεσ 

επζφεραν μεταφορά κεφαλαίων από τθν Αςία προσ τισ ΘΡΑ. 

ii. Θ φοφςκα ςτισ τιμζσ των ακινιτων ςτισ ΘΡΑ. Θ ανοδικι πορεία των τιμϊν ςτα 

ακίνθτα είχε ξεκινιςει από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1970, θ οποία 
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ςταμάτθςε περίπου ςτα μζςα του 2006, οπότε και ξεκίνθςε θ κακοδικι τουσ 

πορεία. Πμωσ θ πτϊςθ των τιμϊν, είχε ωσ αποτζλεςμα τθν κακυςτζρθςθ των 

δόςεων των νοικοκυριϊν προσ τισ τράπεηεσ. Δεν ιταν λίγοι οι οποίοι 

αντιλιφκθκαν ότι θ αξία του ακινιτου που είχαν αγοράςει μειϊκθκε κάτω 

από τθν αξία του δανείου τουσ, οπότε τουσ ςυνζφερε απλά να παραδϊςουν τα 

κλειδιά ςτθν  τράπεηα και να φφγουν. Πμωσ θ χρεοκοπία των νοικοκυριϊν 

ζφερε μείωςθ των ειςροϊν ςτα ταμεία των τιτλοποιθμζνων δανείων. 

iii. Θ πολιτικι και θ οικονομικι ιδεολογία που επικρατοφςε ςτισ ΘΡΑ αλλά και ςε 

άλλεσ αναπτυγμζνεσ χϊρεσ, κατά τθν οποία οι αγορζσ είναι αποτελεςματικζσ 

και οι πολίτεσ ορκολογικοί ςτθν οικονομικι ςυμπεριφορά τουσ. 

iv. Οι εποπτικζσ αρχζσ επίςθσ, είχαν υιοκετιςει  τθν υπόκεςθ τθσ 

αποτελεςματικισ αγοράσ. 

 

Χρθματοοικονομικοί Ραράγοντεσ 

i. Θ μεγάλθ αφξθςθ των δανείων μειωμζνθσ εξαςφάλιςθσ, χωρίσ τθν φπαρξθ τθσ 

ανάλογθσ τραπεηικισ εγκράτειασ και ο ζλεγχοσ για τον πιςτωτικό κίνδυνο, που 

ςυνζβαλαν ςτθν αφξθςθ των τιμϊν των κατοικιϊν. 

ii. Οι νζεσ μορφζσ τιτλοποιιςεων, με πολφπλοκουσ δομθμζνουσ τίτλουσ, όπωσ 

για παράδειγμα τα CDO (Collateralized Debt Obligations), αυτοφσ τουσ τίτλουσ 

λίγοι τουσ είχαν κατανοιςει απόλυτα ζτςι ϊςτε να μποροφν να προβοφν ςε 

ςωςτι τιμολόγθςθ τουσ. 

iii. Θ ενδογενισ γζνεςθ ανάλθψθσ μεγαλφτερων κινδφνων από τον ςυνδυαςμό 

των επιμζρουσ αρνθτικϊν παραγόντων. 

iv. Θ κερδοςκοπικι κουλτοφρα που επικρατοφςε ςτον τραπεηικό και τον 

επενδυτικό τομζα. 

v. Οι οίκοι αξιολόγθςθσ, που εκ των υςτζρων, κατθγορικθκαν για ανεπάρκεια 

ι/και για μερολθψία, θ οποία μπορεί να προερχόταν από το γεγονόσ ότι οι 

εκδότεσ των τίτλων ιταν αυτοί που πλιρωναν για τθν αξιολόγθςθ. 

vi. Θ μεγάλθ μόχλευςθ, που ςθμαίνει λίγα ίδια κεφάλαια και αυξθμζνοσ 

δανειςμόσ ςε ςχζςθ με το ενεργθτικό ενόσ χρθματοοικονομικοφ ιδρφματοσ. 

Θ Κρίςθ του 2008 ξεκίνθςε από τισ ΘΡΑ για λόγουσ που ςχετίηονται ωσ επί το 

πλείςτον με τθν κατάρρευςθ ενόσ υπερδιογκωμζνου χρθματοοικονομικοφ τομζα, που 
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ςτιριηε επενδφςεισ και κατανάλωςθ. Ταυτόχρονα, το δθμοςιονομικό ζλλειμμα κακϊσ 

και εκείνο του εμπορικοφ ιςοηυγίου ιταν υπερβολικά υψθλά, ςε ςχζςθ με των 

υπολοίπων οικονομιϊν. Εάν Στθν κζςθ των ΘΡΑ κατά τθν περίοδο που «ζςκαςε» θ 

φοφςκα βριςκόταν οποιαδιποτε άλλθ χϊρα με τζτοια εφκραυςτθ δθμοςιονομικι 

κατάςταςθ και υπερχρεωμζνα νοικοκυριά κα αντιμετϊπιηε μαηικζσ εξόδουσ 

κεφαλαίου, ανκρϊπινου δυναμικοφ και άλλων παραγωγικϊν πόρων προσ το 

εξωτερικό.  Πμωσ ςυνζβθ το ακριβϊσ αντίκετο για το αμερικανικό δολάριο, υπιρξε 

ειςροι κεφαλαίων προσ τισ ΘΡΑ, λόγω του ότι οι ΘΡΑ δεν αποτελοφν μια χϊρα όπωσ 

όλεσ οι υπόλοιπεσ.  

Οι αρχζσ ζχοντασ λάβει πολφτιμα μακιματα από τθν Μεγάλθ Φφεςθ του 1930, 

αντζδραςαν άμεςα και ςυντονιςμζνα από το 2008. Ο ςυντονιςμόσ των προςπακειϊν 

των κυβερνιςεων και των τραπεηϊν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, 

ζγινε μζςω των G-20 και του αναβακμιςμζνου Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Ταμείου. 

Ρροςπακϊντασ να μθν χτίςουν νζα τείχθ προςτατευτιςμοφ, αλλά ακολουκϊντασ μια 

κοινι πολιτικι εξόδου από τθν κρίςθ. 

 

1.6 Θ Ελλθνικι Κρίςθ και θ  Ευρωπαϊκι  

Τα προβλιματα ρευςτότθτασ για τισ Ευρωπαϊκζσ τράπεηεσ ξεκίνθςαν τον 

Αφγουςτο του 2007, όταν οι γερμανικζσ τράπεηεσ ανακάλυψαν ότι ιταν εκτεκειμζνεσ 

ςε προβλθματικά χρεόγραφα δανείων αυξθμζνου κινδφνου. Πμωσ ςτα πρϊτα χρόνια 

τθσ οικονομικισ κρίςθσ οι τράπεηεσ του πυρινα τθσ Ευρωηϊνθσ εξακολοφκθςαν να 

δανείηουν εκτεταμζνα τθν περιφζρεια, πιςτεφοντασ ότι πρόκειται για μια αςφαλι 

διζξοδο δανειςμοφ. 

Πμωσ το 2008 το τοπίο ςτον τραπεηικό τομζα γινόταν όλο και πιο δφςκολο, 

δεδομζνου ότι άρχιςαν τα προβλιματα ρευςτότθτασ, ειδικά με τθν διάςωςθ τθσ 

«Bear Sterns» και με τθν κατάρρευςθ τθσ Lehman Brothers μετά από ζξι μινεσ. Για 

τθν διάςωςθ των τραπεηϊν θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα προχϊρθςε ςε 

εκτεταμζνθ παροχι ρευςτότθτασ και δζχτθκε πλθκϊρα αμφιςβθτιςιμων τφπων 

αξιόγραφων ωσ εχζγγυα ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίςει τον δανειςμό τθσ. Αυτό οδιγθςε 
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τισ τράπεηεσ ςτο να ξεκινιςουν τθν επιδιόρκωςθ των ιςολογιςμϊν τουσ , μζςω τθσ 

απομόχλευςθσ1. 

Κατά τα τζλθ του 2008 ο δανειςμόσ των τραπεηϊν προσ τθν περιφζρεια είχε 

μειωκεί, επίςθσ ςταμάτθςαν τθν αγορά μακροπρόκεςμων τίτλων και προτίμθςαν τα 

βραχυπρόκεςμα εργαλεία (επιταγζσ, ςυναλλαγματικζσ κ.τ.λ.), ενϊ αποςκοποφςαν 

ςτθν βελτίωςθ τθσ ρευςτότθτασ με τθν ςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ. 

Πμωσ όλο αυτό προκάλεςε τθν ζλλειψθ πιςτϊςεων και τθν επιτάχυνςθ τθσ φφεςθσ ςε 

ολόκλθρθ τθν Ευρωηϊνθ. Κάτι το οποίο είχε ωσ ςυνζπεια τα κράτθ του κζντρου, θ 

Βρετανία και θ περιφζρεια τθσ Ευρωηϊνθσ, να ψάχνουν για πρόςκετα δανεικά 

κονδφλια ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ. 

Ζνασ από τουσ κυριότερουσ λόγουσ τθσ αφξθςθσ του κρατικοφ δανειςμοφ ιταν θ 

ζλλειψθ εςόδων, δεδομζνου ότι λόγω τθσ φφεςθσ τα ζςοδα από τθν φορολογία 

μειϊκθκαν. Επίςθσ μετά το 2007 οι κρατικζσ δαπάνεσ παρουςίαςαν αφξθςθ ςε 

αρκετζσ χϊρεσ, κακϊσ θ διάςωςι των τραπεηϊν αποδείχκθκε δαπανθρι. Θ κρίςθ και 

οι προθγοφμενεσ κερδοςκοπικζσ δραςτθριότθτεσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ, επζβαλαν ζνα επιταχυνόμενο  δθμόςιο δανειςμό το 2009. Υπό αυτι τθν 

ςκοπιά θ Ελλάδα απλά ακολοφκθςε το παράδειγμα άλλων χωρϊν, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των ΘΡΑ, αλλά και τθσ Βρετανίασ. 

Αυτό που τράβθξε τθν προςοχι των κερδοςκόπων ςτο ελλθνικό δθμόςιο χρζοσ 

(Διάγραμμα 3), ιταν το γεγονόσ ότι θ χϊρα παρουςίαηε παρατεταμζνα ελλείμματα 

ςτο ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν (Διάγραμμα 4) και επίςθσ διζκετε μικρό μζγεκοσ 

ςτθν αγορά ελλθνικϊν κρατικϊν ομολόγων, ςε ςυνδυαςμό με το ότι θ ελλθνικι 

κυβζρνθςθ είχε χάςει τθν αξιοπιςτία τθσ λόγω ςυςτθματικϊν αλλοιϊςεων των 

εκνικϊν ςτατιςτικϊν, με απϊτερο ςκοπό τθν εικονικι μείωςθ του μεγζκουσ των 

ελλειμμάτων. Πμωσ θ ευρφτερθ ςθμαςία τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα δεν 

οφειλόταν ςτθν εγγενι ςπουδαιότθτα τθσ χϊρασ, αλλά πικανόν να αντιπροςϊπευε 

τθν αρχι κερδοςκοπικϊν επικζςεων εναντίον άλλων χωρϊν τθσ περιφζρειασ που 

αντιμετϊπιηαν εκτεταμζνο χρζοσ, ακόμα και χϊρεσ εκτόσ τθσ Ευρωηϊνθσ όπωσ είναι θ 

Βρετανία.   

 

 
                                                           
1
 «Απομόχλευςθ ονομάςτθκε θ μείωςθ τθσ ςχζςθσ ξζνων προσ ίδια κεφάλαια.» 
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Διάγραμμα 3: Θ πορεία του χρζουσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ τθν περίοδο 1999-2010 

 

 

Διάγραμμα 4: Ιςοηφγιο Σρεχουςϊν υναλλαγϊν (Ελλάδα, % ΑΕΠ) 

 

Ρθγι: Eurobank Rezearch 2/2011 
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Επομζνωσ θ κρίςθ τθσ Ελλάδασ, ιταν ςφμπτωμα μιασ πιο γενικευμζνθσ 

αςκζνειασ. Αυτό που προκαλεί μεγάλθ εντφπωςθ είναι το γεγονόσ το πόςο 

αναποτελεςματικοί ςτάκθκαν οι κεςμοί τθσ Ευρωηϊνθσ κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ, 

και πάνω από όλα θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα, για τθν οποία οι ιδιωτικζσ 

τράπεηεσ το 2007-2009, υπιρξαν εμφανϊσ «πολφ μεγάλεσ για να πτωχεφςουν», 

δικαιολογϊντασ μεγάλθ παροχι ρευςτότθτασ. Πμωσ δεν ίςχυε το ίδιο για τα κράτθ 

τθσ περιφζρειασ όταν βρζκθκαν ςε δφςκολθ κζςθ, επίςθσ δεν είχε καμία ςθμαςία ότι 

τα όποια προβλιματα δθμοςίου χρζουσ προιλκαν, κατά τθν πλειοψθφία τουσ, από 

τθν ίδια τθν οικονομικι κρίςθ, κακϊσ επίςθσ και από τισ ενζργειεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Κεντρικισ Τράπεηασ με τθν παροχι εξαιρετικισ ρευςτότθτασ προσ τισ τράπεηεσ. 

Είναι δεδομζνο ότι θ Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα περιοριηόταν από το ίδιο τθσ 

το καταςτατικό ςτο να αποκτιςει ευκζωσ δθμόςιο χρζοσ, κάτι το οποίο αποδεικνφει 

τον κακοςχεδιαςμζνο και μερολθπτικό χαρακτιρα τθσ Ευρωπαϊκισ Νομιςματικισ 

Ζνωςθσ (Λαπαβίτςασ- Καλτενμπροφνερ- Λίντο- Μίτςελ- Ραϊνςζιρα- Ράουελ- Ρίρεσ- 

Στζνφορσ- Τζλεσ, 2010, ςελ. 26). 

Επομζνωσ ζνα από τα κζματα που αναδείχκθκαν με τθν οικονομικι κρίςθ ιταν 

γενικά θ ανάγκθ βελτίωςθσ του κεςμικοφ πλαιςίου ρφκμιςθσ και εποπτείασ του 

παγκόςμιου χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ, και ειδικά ςτθν Ευρϊπθ θ 

χρθματοπιςτωτικι κρίςθ και ςτθ ςυνζχεια θ κρίςθ δθμόςιου χρζουσ υπιρξαν 

καταλυτικζσ για τθν εφαρμογι εκτεταμζνων μεταρρυκμίςεων ςτο ςφςτθμα 

διακυβζρνθςθσ τθσ οικονομικισ και νομιςματικισ ζνωςθσ.  Με τθν Διακιρυξθ των 

Ραριςίων τον, Οκτϊβριο του 2008 οι χϊρεσ τθσ Ευρωηϊνθσ ςυμφϊνθςαν να 

αναλάβουν μια ςυντονιςμζνθ δράςθ για τθν ςτακεροποίθςθ του τραπεηικοφ 

ςυςτιματοσ, θ εν λόγω Διακιρυξθ προζβλεπε τθ λιψθ ςυντονιςμζνων μζτρων για τθν 

αποκατάςταςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ και τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν χρθματοδότθςθσ 

ςτθν οικονομία. Στα μζτρα αυτά περιλαμβάνονταν θ παροχι κρατικϊν εγγυιςεων για 

τθν ζκδοςθ τραπεηικϊν χρεογράφων, κακϊσ και θ ανακεφαλαιοποίθςθ των τραπεηϊν. 

Επίςθσ το 2008 εγκρίκθκε από το Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο το Ευρωπαϊκό Σχζδιο 

Οικονομικισ Ανάκαμψθσ, που είχε ωσ ςκοπό να ςτθρίξει τθν οικονομικι 

δραςτθριότθτα με τόνωςθ τθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ και κλιμάκωςθ των προςπακειϊν 

για τθν εφαρμογι διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων. Το  2008 το Συμβοφλιο ECOFIN 

κακόριςε το γενικό προςανατολιςμό του ςχεδίου Οδθγίασ για τθν αφξθςθ του 
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ανϊτατου ορίου των ςυςτθμάτων για τθν εγγφθςθ των κατακζςεων από 20.000 ευρϊ 

ςτα 50.000 ευρϊ τον Λοφνιο του 2009 και τθν εναρμόνιςι του ςτισ 100.000 ευρϊ από 

31.12.2011, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ ςτον τραπεηικό τομζα. Το 

ECOFIN επίςθσ αποφάςιςε να αυξιςει τθν ςυνολικι χρθματοδότθςθ μζςω του 

μθχανιςμοφ μεςοπρόκεςμθσ οικονομικισ ςτιριξθσ του ιςοηυγίου πλθρωμϊν για 

κράτθ-μζλθ εκτόσ τθσ ηϊνθσ του ευρϊ, από τα 12 δις. ευρϊ ςτα 25 δις. ευρϊ. Στθν 

χριςθ του εν λόγω μθχανιςμοφ προζβθςαν τρία κράτθ-μζλθ τθσ ΕΕ (θ Ουγγαρία, θ 

Λετονία και θ ουμανία) κατά τθ διετία 2008-2009. 

Το 2009 εντάκθκαν ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι παρεμβάςεισ για τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ χρθματοπιςτωτικισ κρίςθσ, με τθν κατάκεςθ ςυγκεκριμζνων 

προτάςεων για τθν ενίςχυςθ του πλαιςίου χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ. Αυτζσ 

οι προτάςεισ ιταν βάςει τθσ ζκκεςθσ τθσ Ομάδασ υπό τθν προεδρία του Jacques de 

Larosière, θ οποία δθμοςιεφκθκε το Φεβρουάριο του 2009 και περιλάμβανε 

ςυςτάςεισ για ζνα νζο κεςμικό πλαίςιο εποπτείασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Σε 

ςυνζχεια αυτϊν των ςυςτάςεων, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι υπζβαλε νομοκετικζσ 

προτάςεισ ςτο Συμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςτο Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο, οι 

οποίεσ αφοροφςαν τθν ίδρυςθ (Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, 2008-2013,ςελ. 29): 

 του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου Συςτθμικοφ Κινδφνου (ESRB), με αρμοδιότθτα 

τθν άςκθςθ τθσ μακροπρολθπτικισ εποπτείασ, και  

 του Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ Χρθματοπιςτωτικισ Εποπτείασ (ESFS), το οποίο 

κα ιταν αρμόδιο για τθ μικροπρολθπτικι εποπτεία, το οποίο κα αποτελοφνταν 

από ζνα δίκτυο που κα περιλάμβανε τρεισ Ευρωπαϊκζσ Εποπτικζσ Αρχζσ (ESAs) 

και τισ αντίςτοιχεσ αρμόδιεσ εκνικζσ εποπτικζσ αρχζσ. 

Λδίωσ από τον Οκτϊβριο του 2008, θ παγκόςμια χρθματοπιςτωτικι κρίςθ άρχιςε 

να επθρεάηει τθν ελλθνικι οικονομία. Το 2008 το τότε καταγεγραμμζνο ζλλειμμα τθσ 

γενικισ κυβζρνθςθσ υπερζβθ το 4% του ΑΕΡ, και αυτό επζφερε τθν υπαγωγι τθσ 

Ελλάδασ ςτθν Διαδικαςία Υπερβολικοφ Ελλείμματοσ τον Απρίλιο του 2009, ενϊ και το 

δθμόςιο χρζοσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ αυξικθκεσ φτάνοντασ το 97%. Εν μζςω αυτϊν 

των εξελίξεων ιταν ευδιάκριτο ότι θ ελλθνικι οικονομία κα παρουςίαηε επιδείνωςθ, 

γεγονόσ που επιβεβαιϊκθκε τον επόμενο χρόνο. Οι εκτιμιςεισ για τθν κατάςταςθ τθσ 

οικονομίασ τθσ Ελλάδασ κατά το τζλοσ του 2008 και ςτισ αρχζσ του 2009 

αποτυπωνόταν ςτο Επικαιροποιθμζνο Ρρόγραμμα Στακερότθτασ και Ανάπτυξθσ 
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20008- 2011, το οποίο υποβλικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και οι προβλζψεισ 

του, δεδομζνθσ τθσ κατάςταςθσ, ιταν αρκετά αιςιόδοξεσ. Αυτό οδθγεί ςτο 

ςυμπζραςμα ότι εκείνθ τθν περίοδο δεν είχε γίνει ακόμα κατανοθτι το πόςο ςοβαρι 

ιταν θ κατάςταςθ, δθλαδι το ότι θ διεκνισ τραπεηικι κρίςθ κα εξελιςςόταν ςε μια 

κρίςθ χρζουσ για χϊρεσ με υψθλά ελλείμματα και χρζθ, όπωσ ιταν θ Ελλάδα. Και ζτςι 

θ κρίςθ χρζουσ θ οποία εξελιςςόταν με ραγδαίουσ ρυκμοφσ ςε ολόκλθρο τον κόςμο, 

ςτθν Ελλάδα αντιμετωπίςτθκε ςαν ζνα μακρινό οικονομικό φαινόμενο ςτο οποίο δεν 

εμπλεκόταν.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

30 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Θ ΕΞΕΛΙΞΘ ΣΘ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΘΝ ΣΕΛΕΤΣΑΙΑ ΔΕΚΑΕΣΙΑ 

 

2.1 Ειςαγωγικά τοιχεία 

Δεδομζνου ότι τα τελευταία χρόνια, ιδίωσ μετά τθν οικονομικι κρίςθ του 2008, 

θ οικονομία τθσ Ελλάδασ παρουςιάηει ιδιαίτερεσ αρνθτικζσ μεταβολζσ και βρίςκεται 

ςτο ςτόχαςτρο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςτο παρόν κεφάλαιο κα γίνει μια 

αναςκόπθςθ τθσ πορείασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ κατά τα τελευταία δζκα χρόνια. 

Ζχει ιδθ προαναφερκεί ότι από το 2000 ζωσ και το 2007, θ ελλθνικι οικονομία 

βριςκόταν ςε τροχιά ανάπτυξθσ. Στόχοσ αυτοφ του κεφαλαίου είναι να 

παρουςιαςτοφν όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία που δείχνουν τθν πορεία τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ, λίγα χρόνια πριν τθν ζναρξθ τθσ κρίςθσ κακϊσ και τισ μετζπειτα 

οικονομικζσ εξελίξεισ. Ωσ μζτρο ςφγκριςθσ ςτο παρόν κεφάλαιο παρατίκενται και 

ςτατιςτικά οικονομικά ςτοιχεία των χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Εςκεμμζνα θ χρονικι αναφορά για τθν πορεία τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, 

ξεκινάει από τθν περίοδο 2003-2004, δεδομζνου ότι κατά τθν ςυγκεκριμζνθ περίοδο 

θ χϊρα παρουςίαηε αφξθςθ ςτο ΑΕΡ, λόγω  τθσ διοργάνωςθσ των Ολυμπιακϊν 

Αγϊνων του 2004.  

 

2.2 Θ Εξζλιξθ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ τθν Σελευταία Δεκαετία- φγκριςθ με Χϊρεσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Το 2003 ο ετιςιοσ ρυκμόσ μεταβολισ του ΑΕΡ ςτθν Ελλάδα, ιταν ο μεγαλφτεροσ 

μεταξφ των χωρϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ των 15, ςυγκεκριμζνα το ΑΕΡ ςτθν 

Ελλάδα παρουςίαςε αφξθςθ 4,2%, ενϊ κατά μζςο όρο ςτθν ΕΕ- 15 ςθμειϊκθκε 

αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 0,8%. Θ οικονομία τθσ Ελλάδασ το 2003 για πρϊτθ φορά κατά 

τθν δεκαετία 1993-2003, κατζλαβε τθν πρϊτθ κζςθ ςτθν ςχετικι κατάταξθ, όπωσ 

φαίνεται και ςτο Διάγραμμα 5, ενϊ τα προθγοφμενα χρόνια οι ρυκμοί μεγζκυνςθσ 

του ελλθνικοφ ΑΕΡ ιταν χαμθλότεροι από αυτοφσ τθσ Λρλανδίασ. Ππωσ φαίνεται ςτο 

ίδιο διάγραμμα, οι επιδόςεισ τθσ Ελλάδασ ιταν κατά πολφ μεγαλφτερεσ από τθν 

Λςπανία (+2,4%) και από τθν οικονομία τθσ Ρορτογαλίασ που βριςκόταν ςε φφεςθ (-

1,3%). 



   
 

31 
 

Διάγραμμα 5: Θ αφξθςθ του ΑΕΠ κατά το 2003 

Ετιςιοσ Ρυκμόσ Μεταβολισ % 

 

Ρθγι: Ετιςια Ζκκεςθ ΛΝΕΕ, 2004 

 

Το ελλθνικό ΑΕΡ παρουςίαηε αυξθτικζσ τάςεισ ςε ςφγκριςθ τουσ ρυκμοφσ 

μεγζκυνςθσ των χωρϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ των 15 κατά τθν περίοδο 

1996-2003, κατά τθν οποία ο μζςοσ ετιςιοσ ρυκμόσ αφξθςθσ του ελλθνικοφ ΑΕΡ 

ζφταςε  ςτο 3,6%, ζναντι 2,1% ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 2,5% ςτθν Ρορτογαλία και 

3,3% ςτθν Λςπανία (Διάγραμμα 6). 

Διάγραμμα 6: Θ αφξθςθ του ΑΕΠ ςτθν ΕΕ-15 κατά το 1996- 2003 

Μζςοσ Ετιςιοσ Ρυκμόσ Μεταβολισ % 

 

Ρθγι: Ετιςια Ζκκεςθ ΛΝΕΕ, 2004 
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Στθν διαμόρφωςι των υψθλϊν ρυκμϊν οικονομικισ μεγζκυνςθσ κατά το 2003, 

ςυνζβαλαν όλοι οι παράγοντεσ οι οποίοι βοθκοφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ηιτθςθσ και 

ςφμφωνα με τθν Ετιςια Ζκκεςθ του Λνςτιτοφτου Εργαςίασ για τθν Ελλθνικι Οικονομία 

το 2004 (ΛΝΕΕ ΓΣΕΕ, 2004, ςελ.49), οι παράγοντεσ αυτοί ιταν: 

 «θ αφξθςθ των πραγματικϊν μιςκϊν κατά 3,7% ετθςίωσ και θ ςυνακόλουκθ 

αφξθςθ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ των μιςκωτϊν, 

 θ μείωςθ του ποςοςτοφ ανεργίασ,  

 θ ςυνακόλουκθ αφξθςθ των ειςοδθμάτων των νοικοκυριϊν και θ αφξθςθ τθσ 

καταναλωτικισ τουσ ροπισ, 

 θ μείωςθ του κόςτουσ χρθματοδότθςθσ και θ ταχεία πιςτωτικι επζκταςθ, 

 θ διατιρθςθ του επιπζδου των κετικϊν επιδόςεων ςε ςθμαντικό αρικμό 

επιχειριςεων, 

 θ αφξθςθ των επενδφςεων του ιδιωτικοφ τομζα, 

 τα δθμόςια ζργα για τθν προετοιμαςία των Ολυμπιακϊν Αγϊνων, 

 τα άλλα καταςκευαςτικά ζργα που χρθματοδοτοφνται εν μζρει από ειςροζσ 

κοινοτικϊν πόρων (που ανιλκαν ςε περίπου 3% του ΑΕΡ), 

 θ ανάκαμψθ των εξαγωγϊν υπθρεςιϊν μεταφοράσ, 

 θ ανάκαμψθ των εξαγωγϊν αγακϊν, και 

 θ άνοδοσ τθσ δθμόςιασ κατανάλωςθσ». 

Ππωσ επιςθμαίνεται ςτθν Ετιςια Ζκκεςθ για τθν Ελλθνικι Οικονομία του 

Λνςτιτοφτου Εργαςίασ για το 2005, θ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ ςτθν Ελλάδα ζκεςε ςε 

λειτουργία δφο χρθςτοφσ κφκλουσ (Διάγραμμα 19), οι οποίοι επζτρεψαν ςτθν 

ελλθνικι οικονομία να ειςαγάγει τεχνολογικζσ και οργανωτικζσ καινοτομίεσ ςτισ 

εργαςιακζσ διαδικαςίεσ και ςυνζβαλε ςτθν απόκτθςθ ενόσ ςχετικά υψθλοφ επιπζδου 

παραγωγικισ εργαςίασ. Ζτςι χάρθ ςτθν  αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ 

και ςτουσ δφο χρθςτοφσ κφκλουσ οι οποίοι πολλαπλαςίαςαν αρχικά οφζλθ από 

εξωγενισ παράγοντεσ (όπωσ θ προετοιμαςία των Ολυμπιακϊν Αγϊνων και θ εκτζλεςθ 

δθμοςίων ζργων), θ ελλθνικι οικονομία κατάφερε να αναπτυχκεί με ρυκμοφσ που 

υπερζβθςαν κατά πολφ τισ αντίςτοιχεσ μζςεσ επιδόςεισ τθσ ΕΕ-15. 

Σε αυτι τθν περίπτωςθ για τθν Ελλάδα προφανϊσ και ίςχυε αυτό που προβλζπεται 

από τθν οικονομικι κεωρία, κατά τθν οποία «οι ρυκμοί αφξθςθσ του ΑΕΡ αναμζνεται, 
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υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ, να είναι υψθλότεροι ςτισ χϊρεσ με χαμθλότερο 

επίπεδο ανάπτυξθσ (ι παραγωγικότθτασ) ςε ςφγκριςθ με τισ πιο προθγμζνεσ 

οικονομίεσ, που αποτελοφν τα «τεχνολογικά ςφνορα» τα οποία τείνουν να 

προςεγγίςουν οι χϊρεσ με χαμθλότερθ παραγωγικότθτα κακϊσ υιοκετοφν 

τεχνολογικζσ και οργανωτικζσ μεκόδουσ ιδθ δοκιμαςμζνεσ με επιτυχία ςτισ 

«θγετικζσ» οικονομίεσ. Θ ενςωμάτωςθ αυτϊν των μεκόδων ςτο κεφαλαιακό απόκεμα 

και τισ εργαςιακζσ διαδικαςίεσ των χωρϊν που ζχουν χαμθλότερθ παραγωγικότθτα 

μπορεί να οδθγιςει ςε ρυκμοφσ ανάπτυξθσ που μακροπρόκεςμα υπερβαίνουν τουσ 

αντίςτοιχουσ ρυκμοφσ ςτισ πιο προθγμζνεσ οικονομίεσ, οι οποίεσ ζχουν λιγότερεσ 

ευκαιρίεσ να αυξιςουν τον όγκο τθσ παραγωγισ τουσ αφοφ ζχουν ιδθ εφαρμόςει τισ 

πιο εξελιγμζνεσ και πρόςφατεσ μεκόδουσ 

Θ πραγματοποίθςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ ταχφτερθσ ανάπτυξθσ οδθγεί ςε 

πραγματικι ςφγκλιςθ (real convergence, catch-up process), δθλαδι ςε μείωςθ τθσ 

διαφοράσ μεταξφ του επιπζδου παραγωγικότθτασ ςτισ ςυγκλίνουςεσ χϊρεσ και ςτισ 

θγετικζσ οικονομίεσ. Θ πραγματοποίθςθ τθσ δυνατότθτασ τθσ πραγματικισ ςφγκλιςθσ 

εξαρτάται, όπωσ ζδειξε ο Putnam από τθν «κουλτοφρα των πολιτϊν» (civil culture), 

τθν «κοινωνικι ικανότθτα» (social capability) και τουσ κεςμοφσ ςτθν χϊρα υποδοχισ 

των νζων τεχνολογικϊν και οργανωτικϊν μεκόδων. Εξαρτάται ςθμαντικά από τθν 

ικανότθτα του «ςυλλογικοφ εργάτθ» να χρθςιμοποιιςει αποτελεςματικά τισ νζεσ 

τεχνολογικζσ και οργανωτικζσ μεκόδουσ που ενςωματϊνονται ςτισ επενδφςεισ παγίου 

κεφαλαίου 

Στισ δυνάμεισ που ωκοφν τισ χϊρεσ με χαμθλότερο επίπεδο ανάπτυξθσ ςτθν 

πραγματικι ςφγκλιςθ αντιτίκενται δυνάμεισ που οδθγοφν ςε πραγματικι απόκλιςθ. 

Ππωσ ζχει διαπιςτϊςει θ νζα οικονομικι γεωγραφία, το μζγεκοσ τθσ αγοράσ, οι 

οικονομίεσ κλίμακασ, οι εξωτερικζσ οικονομίεσ, το κεςμικό περιβάλλον, ςυνδυάηονται 

ςε ςχζςεισ ςωρευτικισ αιτιότθτασ και ενιςχφουν τθν ανάπτυξθ ςτισ πιο προθγμζνεσ 

χϊρεσ (ι περιοχζσ) ζναντι των λιγότερο ανεπτυγμζνων. Οι κεωρίεσ ενδογενοφσ 

ανάπτυξθσ, επίςθσ, προβλζπουν περιςςότερο τθν πραγματικι απόκλιςθ παρά τθν 

ςφγκλιςθ» (ΛΝΕΕ ΓΣΕΕ, 2005, ςελ.54). 

Στθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ, τθσ Λςπανίασ, τθσ Ρορτογαλίασ, τθσ Λρλανδίασ και 

τθσ Κφπρου, επικράτθςε των φυγόκεντρων δυνάμεων τθσ απόκλιςθσ, θ τάςθ προσ τθν 

ςφγκλιςθ. Ο μζςοσ ρυκμόσ αφξθςθσ του ΑΕΡ ανά κάτοικο ςτθν Ελλάδα ζφταςε ςτο 
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4.0% κατά τθν περίοδο 1960-2004, ςε ςφγκριςθ με 3.1% ςτθν Λταλία και 2.9% ςτθν ΕΕ-

15. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα, το ΑΕΡ ανά κάτοικο ςε ςτακερζσ τιμζσ, το 2004 να είναι 

περίπου 4.5 φορζσ μεγαλφτερο από το 1960 ςτθν Ελλάδα ζναντι 2.5 ςτθν ΕΕ-15 κατά 

μζςο όρο (Διάγραμμα 7). 

Διάγραμμα 7: ΑΕΠ ανά Κάτοικο ςε τιμζσ 1995, 1960=100 

 

Ρθγι: ΛΝΕΕ ΓΣΕΕ, 2005 

 

Σφμφωνα με τα όςα ζχουν προαναφερκεί θ οικονομικι ανάκαμψθ που 

παρουςίαςε θ ελλθνικι οικονομία, δεν οφειλόταν αποκλειςτικά και μόνο ςτουσ 

εξωγενείσ παράγοντεσ (μονομερείσ μεταβιβάςεισ από τθν ΕΕ και προετοιμαςία 

Ολυμπιακϊν Αγϊνων), αλλά και ςτθν φπαρξθ δφο πολφ ςθμαντικϊν χρθςτϊν κφκλων 

που είχαν ςυγκροτθκεί και οι οποίοι ςυνζβαλαν ςτον πολλαπλαςιαςμό των αρχικϊν 

οφελϊν  που προερχόταν από τουσ εξωγενείσ παράγοντεσ. Το 2005 ςτθν Μελζτθ για 

τθν Ελλθνικι Οικονομία του Λνςτιτοφτου Εργαςίασ, αναφερόταν χαρακτθριςτικά το 

εξισ: «όταν οι εξωγενείσ παράγοντεσ εκλείψουν, θ ελλθνικι οικονομία πικανότατα κα 

διακζτει ςθμαντικι εςωτερικι δυναμικι, τθσ οποίασ όμωσ θ ςυντιρθςθ κα εξαρτθκεί 

από τισ κατευκφνςεισ πολιτικισ που κα υιοκετθκοφν κατά τα αμζςωσ επόμενα ζτθ». 

Δυςτυχϊσ, όπωσ αποδείχκθκε, θ πορεία τθσ ελλθνικισ οικονομίασ τα αμζςωσ 

επόμενα χρόνια δεν επαλικευςε αυτι τθν πεποίκθςθ. Πςον αφορά τουσ δφο 

χρθςτοφσ κφκλουσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, αυτοί είναι (Διάγραμμα 8): 

1. Ο πρϊτοσ κφκλοσ, είναι ο κφκλοσ επενδφςεων-προϊόντοσ (πολλαπλαςιαςτισ) 

και ηιτθςθσ-επενδφςεων (επιταχυντισ): θ αυξθμζνθ επενδυτικι δαπάνθ 

(δθμόςια και ιδιωτικι) οδθγεί ςε ταχεία μεγζκυνςθ του προϊόντοσ μζςω των 
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πολλαπλαςιαςτικϊν τθσ αποτελεςμάτων. Συγχρόνωσ, θ ραγδαία αφξθςθ του 

προϊόντοσ, και ςυνακόλουκα των ειςοδθμάτων, και τθσ ηιτθςθσ, αλλά και οι 

προςδοκίεσ που προκαλοφνται από αυτι οδθγοφν ςε αφξθςθ των 

παραγωγικϊν επενδφςεων (επιταχυντισ). Ζτςι, το προϊόν και οι επενδφςεισ 

βρίςκονται ςε ςχζςθ αμοιβαίασ αλλθλεξάρτθςθσ που οδθγεί ςε ςυνεχι άνοδο 

τθσ πραγματικισ οικονομίασ και ςε εκςυγχρονιςμό του παραγωγικοφ 

ςυςτιματοσ. Ο τφποσ που ακολουκεί αφορά τθν οικονομικι μεγζκυνςθ, θ 

οποία ουςιαςτικά ιςοδυναμεί με το άκροιςμα τθσ κατανάλωςθσ, των 

επενδφςεων, των κυβερνθτικϊν δαπανϊν, των εξαγωγϊν και των ειςαγωγϊν 

μιασ χϊρασ. 

Y=C+I+G+E-M  

Ππου: 

Υ= οικονομικι μεγζκυνςθ 

C= κατανάλωςθ 

Λ= επενδφςεισ 

G= κυβερνθτικζσ δαπάνεσ 

Ε= εξαγωγζσ 

M= ειςαγωγζσ 

2. Ο δεφτεροσ είναι ο κφκλοσ επενδφςεων-παραγωγικότθτασ: κατά τον οποίο θ 

αφξθςθ των επενδφςεων παγίου κεφαλαίου και οι εκςυγχρονιςτικζσ τουσ 

επιπτϊςεισ ςτο παραγωγικό ςφςτθμα, ςε ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ του όγκου 

τθσ παραγωγισ, επιδροφν κετικά ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ 

εργαςίασ. Θ βελτίωςθ αυτι τθσ παραγωγικότθτασ επιμερίηεται ςε τρία επί 

μζρουσ οφζλθ: 

 Ρρϊτον: ςτθν άνοδο των πραγματικϊν μιςκϊν, του διακζςιμου 

ειςοδιματοσ των εργαηομζνων, και επακόλουκα τθσ ιδιωτικισ 

κατανάλωςθσ και τθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ (διότι θ ροπι προσ 

κατανάλωςθ των μιςκωτϊν είναι υψθλότερθ από τθν αντίςτοιχθ των 

ειςοδθμάτων τθσ ιδιοκτθςίασ), 

 Δεφτερον: ςτθν μείωςθ του πραγματικοφ κόςτουσ εργαςίασ (λόγω του 

ότι από τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ ωφελοφνται, και μάλιςτα 

κατά κφριο λόγο, οι επιχειριςεισ), αλλά και ςτθν αφξθςθ του λόγου 
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προϊόντοσ / κεφαλαίου, κάτι το οποίο ςυνεπάγεται τθν αφξθςθ τθσ 

κερδοφορίασ, 

 Τρίτον: ςε χαμθλότερο πλθκωριςμό. 

Τα τρία οφζλθ του κφκλου των επενδφςεων- παραγωγικότθτασ, ζχουν κετικι 

επίδραςθ ςτισ επενδφςεισ. Βαςικι ςυνιςτϊςα για τθν ςυνολικι ηιτθςθ αποτελεί το 

διακζςιμο ειςόδθμα των εργαηομζνων και χαρακτθρίηεται από μεγάλθ ροπι προσ 

κατανάλωςθ (μεγαλφτερθ από τα άλλα ειςοδιματα). Θ αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ ευνοεί 

τθν ζνταςθ τθσ επενδυτικισ προςπάκειασ, όχι μόνον διαμζςου του επιταχυντι αλλά 

και επειδι μειϊνει το αργοφν παραγωγικό δυναμικό και αυξάνει ζτςι τθν κερδοφορία. 

Επίςθσ θ αφξθςθ τθσ απόδοςθσ του κεφαλαίου, επθρεάηει κετικά τθν αφξθςθ των 

επενδφςεων (υπό τον όρο ότι οι προςδοκίεσ για μεγαλφτερα κζρδθ δεν ζχουν αυξθκεί 

ςυγκριτικά περιςςότερο). Επιπρόςκετα θ μείωςθ του πλθκωριςμοφ, βοθκάει ςτο 

κλίμα ςτακερότθτασ, ςτθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ και ςτθν βελτίωςθ του 

επιχειρθματικοφ κλίματοσ. Συμπεραςματικά, θ επζνδυςθ και θ παραγωγικότθτα με τα 

τρία επιμζρουσ αποτελζςματά τθσ βρίςκονται ςε ςχζςθ αμοιβαίασ αλλθλεξάρτθςθσ 

που οδθγεί ςε ςυνεχι άνοδο τθσ οικονομίασ. 

 

Διάγραμμα 8: Οι δφο χρθςτοί κφκλοι τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ 

 

Ρθγι: ΛΝΕΕ ΓΣΕΕ, 2005 
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Θ ανοδικι πορεία που ςθμείωνε θ ελλθνικι οικονομία από το 1996, ζφταςε ςτο 

μζγιςτο ςθμείο τθσ το 2004 (Διάγραμμα 9). Από το 2005 θ ανοδικι πορεία τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ φαίνεται να ανακόπτεται, όπου ο ρυκμόσ του ΑΕΡ περιορίηεται 

ςτο 3,6%, ςθμειωτζον  ότι ζφταςε τον ρυκμό οικονομικισ μεγζκυνςθσ του 1997, όπωσ 

φαίνεται και ςτο Διάγραμμα που ακολουκεί. 

 

Διάγραμμα 9: Ρυκμόσ Μεταβολισ Ελλθνικοφ ΑΕΠ (%) 1961-2013  

 

Ρθγι: ΛΝΕΕ ΓΣΕΕ, 2006 

 

Θ επιβράδυνςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ κατά τθν περίοδο 2005-2006, επζφερε 

μείωςθ τθσ διαφοράσ του ρυκμοφ μεγζκυνςθσ του ΑΕΡ ανάμεςα ςτθν Ελλάδα και 

ςτθν ΕΕ-15 από τισ 2 ζωσ 3 εκατοςτιαίεσ μονάδεσ ετθςίωσ κατά τθν πενταετία 2000-

2004 ςε 1 ζωσ 1,5 εκατοςτιαία μονάδα (Διάγραμμα 10).  
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Διάγραμμα 10 Διαφορά Ρυκμοφ Μεταβολισ του ΑΕΠ ςτθν Ελλάδα ζναντι τθσ ΕΕ-15 

(%) 1961- 2005 και πρόβλεψθ για το 2006 

 

Ρθγι: ΛΝΕΕ ΓΣΕΕ, 2006 

 

Συγκρίνοντασ τισ επιδόςεισ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ με τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ-15, για 

το 2005 ςε ότι αφορά τθν μεγζκυνςθ του ΑΕΡ, θ εξζλιξθ του ελλθνικοφ ΑΕΡ παρζμεινε 

κετικι, ςτθν γενικι κατάταξθ των χωρϊν τθσ ΕΕ-15,  θ Ελλάδα για το 2005 κατζλαβε 

τθ δεφτερθ κζςθ με κριτιριο τον ρυκμό μεγζκυνςθσ, 3,6% ζναντι 4,7% τθσ Λρλανδίασ. 

Εξίςου ςθμαντικό υπιρξε το γεγονόσ ότι κατά τθν περίοδο 2001- 2005 οι επιδόςεισ 

τθσ Ελλάδασ βελτιϊκθκαν ςε ςφγκριςθ με τθν πρωτοπόρο Λρλανδία, αφοφ θ διαφορά 

μειϊκθκε ςε λιγότερο από μία εκατοςτιαία μονάδα ετθςίωσ, αλλά και ςυγκριτικά με 

τθν Λςπανία, όπου θ διαφορά διευρφνκθκε ςε 1,3 εκατοςτιαίεσ μονάδεσ τον χρόνο. Θ 

Ελλάδα για τθν περίοδο 2001- 2005 ιταν θ μοναδικι ςτθν ΕΕ-15, θ οποία πζτυχε μζςο 

ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ του ΑΕΡ μεγαλφτερο από το αντίςτοιχο των ετϊν 1996-2000. 
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Διάγραμμα 11: Θ αφξθςθ του ΑΕΠ για το 2005 

Ετιςιοσ Ρυκμόσ Μεταβολισ τθσ ΕΕ-15 (%) 

 

Ρθγι: ΛΝΕΕ ΓΣΕΕ, 2006 

 

Στο επόμενο Διάγραμμα παρουςιάηεται το πραγματικό ΑΕΡ τόςο για τθν 

Ευρωηϊνθ (18), όςο και για χϊρεσ οι οποίεσ βρίςκονται ςε προγράμματα 

προςαρμογισ, για τθν χρονικι περίοδο από το 2005 ζωσ και το 2015.  Ππωσ 

παρατθρείται από το 2006 ζωσ και τα μζςα του 2011 το πραγματικό ΑΕΡ για τθν 

Ελλάδα παρουςιάηει κατακόρυφθ πτϊςθ και τισ χαμθλότερεσ τιμζσ ςε ςφγκριςθ τόςο 

με τισ χϊρεσ τθσ Ευρωηϊνθσ όςο και με τισ χϊρεσ που βρίςκονται εντόσ 

προγραμμάτων προςαρμογισ. Επίςθσ παρατθρείται ότι μετά το 2009 χϊρεσ όπωσ θ 

Λρλανδία, θ Ρορτογαλία και θ Λταλία παρουςιάηουν αφξθςθ ςτο πραγματικό ΑΕΡ. 

Σφμφωνα με το επόμενο Διάγραμμα 12 το πραγματικό ΑΕΡ τθσ Λςπανίασ άρχιςε να 

μειϊνεται ςθμαντικά από τα τζλθ του 2011, ενϊ το 2013 ςθμείωςε τισ χαμθλότερεσ 

τιμζσ ακόμα και ςε ςφγκριςθ με τθν Ελλάδα. 
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Διάγραμμα 12: Χϊρεσ Ευρωηϊνθσ ςε προγράμματα οικονομικισ προςαρμογισ: 

Πραγματικό ΑΕΠ (ετιςιοσ ρυκμόσ μεταβολισ) 2005-2015 

 

Ρθγι: ΛΝ.ΕΜ.Υ- ΕΣΕΕ, 2014 

 

Το 2005 εκτόσ από τον υψθλό ρυκμό μεγζκυνςθσ του Ελλθνικοφ ΑΕΡ, 

παρατθρικθκε και αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ ςε ςφγκριςθ με τθν ΕΕ-

15 (Διάγραμμα 13). Στθν κατάταξθ των χωρϊν τθσ ΕΕ-15 με κριτιριο τθν αφξθςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ για το 2005, ςτθν πρϊτθ κζςθ βριςκόταν θ Δανία με 

ποςοςτό 2,4%, ςτθν δεφτερθ θ Ελλάδα με ποςοςτό 2,2%, ενϊ θ αντίςτοιχθ αφξθςθ 

ςτισ άλλεσ χϊρεσ τθσ ςφγκλιςθσ ιταν μθδενικι ι αςιμαντθ με τα ποςοςτά να 

κυμαίνονται από 0% ζωσ ),4%  για τθν Λςπανία, τθν Λρλανδία και τθν Ρορτογαλία. 

Στο Διάγραμμα 14 παρουςιάηεται θ πορεία τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ 

των ανεπτυγμζνων χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ από το 1994 ζωσ και το 2010. 

Ππωσ διαπιςτϊνεται θ ελλθνικι οικονομία παρουςίαηε αυξθμζνεσ επιδόςεισ ςτθν 

παραγωγικότθτα ςε ςφγκριςθ με τισ υπόλοιπεσ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ, θ Λρλανδία ιταν 

θ χϊρα θ οποία κατάφερε και ξεπζραςε τθσ επιδϊςεισ ςτθν παραγωγικότθτα τθσ 

Ελλάδασ. Σθμειωτζον ότι θ αφξθςθ αυτι τθσ παραγωγικότθτασ οφείλεται και ςτθν 

διεξαγωγι των Ολυμπιακϊν Αγϊνων το 2004.   
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Διάγραμμα 13: Αφξθςθ τθσ Παραγωγικότθτασ φγκριςθ με ΕΕ-15, 2005 

Ετιςια % Αφξθςθ 

 

Ρθγι: ΛΝΕΕ ΓΣΕΕ, 2006 

 

Διάγραμμα 14: Παραγωγικότθτα Εργαςίασ Ανεπτυγμζνων Ευρωπαϊκϊν Χωρϊν 

1994-2010 

 

Ρθγι: ΛΝΕΕ-ΓΣΕΕ, 2011 
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Πμωσ ςφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία τθσ Eurostat (Διάγραμμα 15), θ Ελλάδα 

τόςο το 2012 όςο και το 2013 δεν κατζχει πλζον ζνα από τα υψθλοτζρα επίπεδα 

παραγωγικότθτασ ςτθν εργαςία, ανάμεςα ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, όπου 

τθν υψθλότερθ κζςθ κατζχει θ Νορβθγία και τθν χαμθλότερθ θ Βουλγαρία. 

 

Διάγραμμα 15: Παραγωγικότθτα Εργαςίασ ανά ϊρα εργαςίασ Ε.Ε. 2012-2013 

 

Ρθγι: Eurostat 

 

Σφμφωνα με το Λνςτιτοφτο Εργαςίασ (ΛΝΕΕ-ΓΣΕΕ, 2006, ςελ. 53), «θ κινθτιρια 

δφναμθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ το 2005 ιταν θ εγχϊρια ηιτθςθ, θ οποία αυξικθκε 

κατά 2,5%. Από τθν ςφγκριςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ ςτθν Ελλάδα με το 

αντίςτοιχο μζγεκοσ ςτισ άλλεσ 23 ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ (Διάγραμμα 16) προκφπτει ότι 

θ εγχϊρια ηιτθςθ ςτθν Ελλάδα αυξικθκε με πολφ ταχφτερουσ ρυκμοφσ από όςο ςτισ 

άλλεσ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ από το 1996 μζχρι το 2004. Οι κετικζσ επιδόςεισ τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ ςε μια ςειρά μεγεκϊν όπωσ το ΑΕΡ, θ παραγωγικότθτα 

εργαςίασ, οι επενδφςεισ παγίου κεφαλαίου, πρζπει να αποδοκοφν ςτθν ταχφτερθ 

άνοδο τθσ ηιτθςθσ ςτθν Ελλάδα. Από το 2005, θ εγχϊρια ηιτθςθ αυξάνεται μεν 

ταχφτερα από ότι ςτισ άλλεσ 23 αναπτυγμζνεσ χϊρεσ του πλανιτθ, πλθν όμωσ με 

μικρότερουσ ρυκμοφσ». 
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Επίςθσ το 2005 ςθμειϊκθκε μικρι μείωςθ ςτθν ιδιωτικι κατανάλωςθ, μετά τθν 

ανοδικι πορεία που είχε παρουςιάςει κατά τθν περίοδο 1994-2004. Θ όποια 

μεταςτροφι ςτθν ιδιωτικι κατανάλωςθ ζχει άμεςθ αντανάκλαςθ ςτθν πορεία του 

ΑΕΡ, λόγω του ότι  θ ιδιωτικι κατανάλωςθ αντιπροςωπεφει ζνα μεγάλο ποςοςτό τθσ 

ςυνολικισ ηιτθςθσ. Θ επιβράδυνςθ του 2005 μετζτρεψε τθν ανοδικι τάςθ τθσ 

ιδιωτικισ κατανάλωςθσ ςε πτωτικι που παρζςυρε το ΑΕΡ, αν και ςε αυτό υπιρξε 

μεγαλφτερθ θ ςυμβολι τθσ πτϊςθσ των επενδφςεων. 

 

Διάγραμμα 16: Εγχϊρια Ηιτθςθ ςε τακερζσ Σιμζσ 2000 ςε φγκριςθ με 23 

Ανεπτυγμζνεσ Χϊρεσ 

(ςτακμιςμζνοσ δείκτθσ 1960-2005 και πρόβλεψθ 2006, 2000=100) 

 

Ρθγι: ΛΝΕΕ ΓΣΕΕ, 2006 

 

Διάγραμμα 17: Θ εγχϊρια ηιτθςθ ςε τιμζσ 2005 ζναντι 37 προθγμζνων χωρϊν 

(ζτοσ βάςθσ 2005=100, 1995-2013 και πρόβλεψθ 2014-2015) 

 

Ρθγι: ΛΝΕΕ-ΓΣΕΕ, 2014 
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Σφμφωνα με το ωσ άνω Διάγραμμα από το 2005 μζχρι και το 2007 υπάρχει μια 

μικρι αφξθςθ τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ ζναντι των 37 προθγμζνων χωρϊν, θ οποία όμωσ 

από το 2009 και ζπειτα, παρουςιάηει ραγδαία μείωςθ, που ςυμπίπτει με τθν ζναρξθ 

τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα, θ οποία όπωσ φαίνεται και το Διάγραμμα 15 

επθρζαςε αρνθτικά και τθν παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ. Θ μείωςθ που 

παρουςιάςτθκε ςτθν εγχϊρια ηιτθςθσ τθσ Ελλάδασ κατά το διάςτθμα 2009- 2013 

ζφταςε ςτο 32,4%, γεγονόσ που επανζφερε τον ςχετικό δείκτθ ςε επίπεδα τιμϊν 

αντίςτοιχα με αυτά του 1990. 

Στο επόμενο Διάγραμμα παρουςιάηεται θ αντίςτροφθ πορεία διεφρυνςισ του 

δθμοςίου ελλείμματοσ, θ οποία ξεκίνθςε από το 2000. Θ εξζλιξθ του δθμοςίου 

ελλείμματοσ ςε πιο μακροχρόνια βάςθ, από το 1988 μζχρι και το 2006, όπωσ 

παρουςιάηεται ςτο Διάγραμμα που ακολουκεί, μπορεί να χωριςτεί ςε τρεισ επιμζρουσ 

περιόδουσ:  

 Κατά τθν πρϊτθ περίοδο 1990-1999, υπιρξε μείωςθ του ελλείμματοσ ωσ 

ποςοςτοφ του ΑΕΡ από το -13% ςτο -3,5%, επίπεδο που προςζγγιηε, με μικρι 

απόκλιςθ το αναγκαίο επίπεδο ζνταξθσ τθσ Ελλάδασ ςτθν Ευρωηϊνθ.  

 Κατά τθν δεφτερθ περίοδο  2000-2004, το ζλλειμμα ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ 

αυξικθκε και προςζγγιςε περίπου το -6,5%. Θ καταγραφι αυτι του 

ελλείμματοσ ζγινε με τθν δθμοςιονομικι απογραφι του 2005, με τθν οποία 

κακορίςτθκε νζοσ τρόποσ υπολογιςμοφ του ελλείμματοσ το οποίο 

εμφανίςτθκε αυξθμζνο ζναντι του παλαιοφ υπολογιςμοφ. 

 Κατά τθν Τρίτθ περίοδο που ξεκινά από το 2005- 2006, το δθμόςιο ζλλειμμα 

παρουςίαςε ξανά μείωςθ με ταχείσ ρυκμοφσ, ζτςι ϊςτε ςτο τζλοσ του 2006 

ζφτανε το -2,9% (ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ). 
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Διάγραμμα 18: Ζλλειμμα του Δθμοςίου, ECU/EUR και % του ΑΕΠ (2006: πρόβλεψθ) 

 

Ρθγι: ΛΝΕΕ ΓΣΕΕ, 2006 

 

Από το 2006 και μετζπειτα το ζλλειμμα του δθμοςίου τθσ Ελλάδασ ξεκίνθςε να 

χειροτερεφει, όπωσ φαίνεται και ςτο επόμενο Διάγραμμα. Το 2009 παρουςίαςε τθν 

χαμθλότερθ τιμι ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ (15%), και από εκεί και μετά παρουςιάςτθκε 

μια μικρι βελτίωςθ θ οποία διιρκθςε ζωσ και το 2012. Το 2013 παρουςιάςτθκε νζα 

πτϊςθ 12,2% του ΑΕΡ από 8,6 % του ΑΕΡ που ιταν το 2012, θ οποία οφειλόταν ςτθν 

ζκτακτθ επιβάρυνςθ με τισ δαπάνεσ ανακεφαλαιοποίθςθσ και αναδιάρκρωςθσ του 

τραπεηικοφ ςυςτιματοσ. 

Σε ςφγκριςθ με τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ Ευρωηϊνθσ που βρίςκονται ςε 

οικονομικι δυςχζρεια, το δθμοςιονομικό ζλλειμμα τθσ Ελλάδασ ςθμειϊνει τισ 

χαμθλότερεσ αρνθτικζσ τιμζσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ, με μόνθ εξαίρεςθ το 2010 κατά το 

οποίο θ Λταλία παρουςίαςε το χειρότερο δθμοςιονομικό ζλλειμμα ςτο πλαίςιο των 

χωρϊν τθσ Ευρωηϊνθσ που βρίςκονται ςε οικονομικι δυςχζρεια. 

Σφμφωνα με το Διάγραμμα 19 το δθμοςιονομικό ζλλειμμα τθσ Ελλάδασ ζχει 

μεγάλθ διαφορά με τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ του ευρϊ, οι οποίεσ δεν βρίςκονται ςε 

οικονομικι δυςχζρεια, για τθν μείωςθ τθν εν λόγω διαφοράσ λαμβάνονται τα 

απαραίτθτα μζτρα μζςω των μνθμονίων τα οποία επίςθσ αποςκοποφν ςτθν μείωςθ 

του δθμόςιου χρζουσ τθσ Ελλάδασ και τθν ζνταξθ τθσ χϊρασ μακροπρόκεςμα ςε 

τροχιά ανάπτυξθσ. 
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Διάγραμμα 19: Χϊρεσ Ευρωηϊνθσ ςε οικονομικι δυςχζρεια: 

Δθμοςιονομικό Ζλλειμμα (% του ΑΕΠ) 

 

Το 2006 το χρζοσ των ελλθνικϊν νοικοκυριϊν ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ παρζμενε 

ακόμθ χαμθλό ςε διεκνι ςφγκριςθ, αλλά παρουςίαηε ταχεία αφξθςθ  αυξάνεται. 

Ππωσ φαίνεται ςτο επόμενο Διάγραμμα, το ποςοςτό χρεϊν των νοικοκυριϊν ιταν 

46% το 2006, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, ενϊ το 2007  

εκτιμοφταν ότι κα φτάςει το 56%. Ο μζςοσ ρυκμόσ αφξθςθσ δανειςμοφ των 

νοικοκυριϊν ςτθν Ελλάδα για το 2006 ιταν υψθλόσ, με τθν διαφορά ότι παρουςίαςε 

πολφ μικρι αφξθςθ ςε ςφγκριςθ με το 2005. Συγκεκριμζνα, θ κακαρι αφξθςθ των 

τραπεηικϊν δανείων προσ τα νοικοκυριά ζφταςε τα 16,3 δισ ευρϊ το 2005 και τα 17,0 

δισ ευρϊ το 2006. Θ ςυνολικι δανειακι επιβάρυνςθ των νοικοκυριϊν αυξικθκε ςε 

46,0% του ΑΕΡ ςτο τζλοσ του 2006 από 38,0% που ιταν το 2005. 

Να ςθμειωκεί ότι ο ετιςιοσ ρυκμόσ αφξθςθσ των ςτεγαςτικϊν δανείων το 2006 

ζφταςε περίπου ςτο 32% και το ςφνολο των ςτεγαςτικϊν δανείων ωσ ποςοςτό του 

ΑΕΡ ζφταςε περίπου ςτο 30%, ςε διεκνι ςφγκριςθ ιταν χαμθλά επίπεδα. Ο αρικμόσ 

των ςτεγαςτικϊν δανείων αυξικθκε, τα ςτεγαςτικά αυτά δάνεια χορθγικθκαν με 

ςτακερό επιτόκιο για τα πρϊτα ζτθ αποπλθρωμισ εξαιτίασ τθσ ανόδου των επιτοκίων 

από τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα.  
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Διάγραμμα 20: Χρζοσ Νοικοκυριϊν % ΑΕΠ (2006 και εκτίμθςθ 2007) 

 

Ρθγι: ΛΝΕΕ ΓΣΕΕ, 2006 

 

Διάγραμμα 21: υνολικό χρζοσ των χωρϊν μελϊν τθσ Ε.Ε.  % ΑΕΠ, 2014 

 

Ρθγι: The Conversation 

Για τα τζλθ του 2014 το χρζοσ των ελλθνικϊν νοικοκυριϊν αποτελοφςε το 65% 

του ΑΕΡ (Διάγραμμα 21), όταν το αντίςτοιχο ποςοςτό για το 2006 ιταν 46% 

(Διάγραμμα 20), αυτό ςθμαίνει ότι με τθν πάροδο των χρόνων το ποςοςτό του χρζουσ 
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των νοικοκυριϊν επί του ΑΕΡ ολοζνα και αυξάνεται. Θ αφξθςθ αυτι οφείλεται ςτισ 

κακζσ οικονομικζσ ςυνκικεσ που βρίςκονται τα ελλθνικά νοικοκυριά, λόγω τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ θ οποία επζφερε μειϊςεισ ςε μιςκοφσ και ςυντάξεισ, αφξθςθ τθσ 

φορολογίασ και αφξθςθ του ποςοςτοφ ανεργίασ, ωσ εκ τοφτου τα νοικοκυριά δεν 

μποροφν να ανταπεξζλκουν ςτισ νζεσ αυτζσ ςυνκικεσ, γεγονόσ που αποτυπϊνεται 

ςτθν αφξθςθ του χρζουσ τουσ. 

Πμωσ ςφμφωνα με το Διάγραμμα 21, το μεγαλφτερο ποςοςτό χρζουσ επί του 

ΑΕΡ κατζχει το χρζοσ τθσ κυβζρνθςθσ με ποςοςτό 183% επί του ΑΕΡ, ςτα τζλθ του 

2014.  

Ππωσ παρατθρείται και ςτο Διάγραμμα 22, από τα μζςα του 2005 ςθμειϊκθκε  

μείωςθ του ρυκμοφ δανειςμοφ. Θ μείωςθ αυτι  ςχετίηεται με τθν «ωρίμανςθ» τθσ 

αγοράσ καταναλωτικισ πίςτθσ, που ςθμαίνει ότι όςο τα δάνεια ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ 

πλθςιάηουν ςτο ανϊτατο επίπεδο ςτο οποίο τα νοικοκυριά μποροφν ακόμθ να 

εξυπθρετοφν τισ υποχρεϊςεισ τουσ, είναι φυςικό να μειϊνεται θ ταχφτθτα με τθν 

οποία δανείηονται. Θ μεγαλφτερθ μείωςθ ςθμειϊνεται ςτθν περίπτωςθ των 

πιςτωτικϊν καρτϊν. 

Διάγραμμα 22: Ρυκμόσ Αφξθςθσ των Δανείων προσ τα Νοικοκυριά 2002-2006 

 

Ρθγι: ΛΝΕΕ ΓΣΕΕ, 2007 

 

Ππωσ ζχει προαναφερκεί θ ελλθνικι ανάπτυξθ ςε ςφγκριςθ με τθν ΕΕ-15 

υπιρξε ιταν ςαφϊσ ταχφτερθ από το 1997- 2007, αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

ςφγκλιςθ του κατά κεφαλιν ειςοδιματοσ τθσ Ελλάδασ με τον μζςο όρο τθσ ΕΕ-15. Και 
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ςυγκεκριμζνα  το 1997 το ελλθνικό κατά κεφαλιν ΑΕΡ ιταν το 65,7% του μζςου όρου 

τθσ ΕΕ-15 και το 2007 περίπου 82% (Ρίνακασ 5). Πμωσ από το 2006 υπιρξε 

επιτάχυνςθ τθσ ανόδου των ευρωπαϊκϊν οικονομιϊν κάτι το οποίο είχε ωσ 

αποτζλεςμα να περιοριςκεί θ διαφορά των ρυκμϊν ανάπτυξθσ μεταξφ Ελλάδασ και 

ΕΕ.-15.  

 

Πίνακασ 5: Πραγματικι ςφγκλιςθ (Κατά κεφαλιν ΑΕΠ, PPS) 

 

Ρθγι: ΛΟΒΕ, 3/2007 

 

Εκείνθ τθν χρονικι περίοδο, για να μπορζςει θ ελλθνικι οικονομία να 

προςεγγίςει το μζςο βιοτικό επίπεδο τθσ ΕΕ-15, κα ζπρεπε να αναπτφςςεται τα 

επόμενα χρόνια με διπλάςιουσ ετιςιουσ ρυκμοφσ από τουσ αντίςτοιχουσ τθσ ΕΕ-15. 

Πμωσ πζρα του ότι οι μακροοικονομικοί παράγοντεσ που είχαν τροφοδοτιςει τθν 

ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ εκείνα τα χρόνια ιταν ςυγκυριακοί και 

ςυνδζονταν κυρίωσ με τθν ζνταξθ τθσ Ελλάδασ ςτθν ευρωηϊνθ. Επιπλζον θ ελλθνικι 

οικονομία αντιμετϊπιηε οριςμζνεσ βαςικζσ διαρκρωτικζσ αδυναμίεσ, οι οποίεσ παρά 

τισ βελτιϊςεισ που είχαν πραγματοποιθκεί, εξακολουκοφςαν να υφίςτανται. 

Σφμφωνα με το Μδρυμα Οικονομικϊν & Βιομθχανικϊν Ερευνϊν (ΛΟΒΕ, 3/2007, ςελ. 

14), οι αδυναμίεσ αυτζσ εντοπίηονταν κυρίωσ: 

 Στο Κράτοσ και ςτθ λειτουργία του, θ οποία ζκετε προςκόμματα ςτθν 

επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και οδθγοφςε ςε χαμθλισ ποιότθτασ υπθρεςίεσ 

προσ τουσ πολίτεσ, 

 ςτον ελλιπι εκςυγχρονιςμό τθσ γεωργικισ παραγωγισ και τθν προςαρμογι 

τθσ ςτισ επερχόμενεσ αλλαγζσ, 
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 ςτθν περιοριςμζνθ ενςωμάτωςθ τθσ γνϊςθσ ςτθν παραγωγικι διαδικαςία, 

 ςτθ δομικι ανεργία, 

 ςτθν ατελι λειτουργία του ανταγωνιςμοφ ςε πολλζσ ακόμα αγορζσ ιδιαίτερα 

εκεί όπου το Κράτοσ διατθροφςε επιχειρθματικι παρουςία, 

 ςτθν εκτεταμζνθ παραοικονομία, που λειτουργοφςε ωσ ακζμιτοσ 

ανταγωνιςμόσ για όλεσ τισ επιχειριςεισ. 

Αυτζσ οι αδυναμίεσ ακροιςτικά ςυνζβαλαν ς’ ζνα κορυφαίο ςφμπτωμα, το 

οποίο ιταν θ επιδείνωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ελλθνικϊν προϊόντων και 

υπθρεςιϊν θ οποία αποτυπωνόταν ςε όλεσ τισ εκτιμιςεισ και, κυρίωσ, ςτο 

διευρυνόμενο ζλλειμμα του εμπορικοφ ιςοηυγίου. Είναι χαρακτθριςτικό ότι θ 

ςυμβολι του εξωτερικοφ τομζα (Εξαγωγζσ- Ειςαγωγζσ) ςτθν ανάπτυξθ υπιρξε 

ςτακερά αρνθτικι, παρά το γεγονόσ ότι τθν περίοδο 2005- 2007 θ εξαγωγικι 

δραςτθριότθτα εμφανιηόταν πιο δυναμικι. 

Θ οικονομικι πολιτικι που αςκοφνταν κατά τθν ςυγκεκριμζνθ περίοδο, όπωσ 

και κατά τθν προγενζςτερθ τθσ, περιελάμβανε δθμοςιονομικι προςαρμογι και 

διαρκρωτικζσ αλλαγζσ. Συγκεκριμζνα οι διαρκρωτικζσ αλλαγζσ που είχαν 

πραγματοποιθκεί κατά τθν εν λόγω χρονικι περίοδο ιταν (ΛΟΒΕ, 3/2007, ςελ. 16): 

 Ο Αναπτυξιακόσ Νόμοσ για τθν ενίςχυςθ των επενδφςεων, ο οποίοσ ςε 

ςυνδυαςμό με τισ ςθμαντικζσ φορολογικζσ ελαφρφνςεισ είχε ορατά κετικά 

αποτελζςματα ςτθν επενδυτικι δραςτθριότθτα, τόςο ςτον εκςυγχρονιςμό και 

αναδιάρκρωςθ των υφιςτάμενων μονάδων, όςο και ςτθν τόνωςθ τθσ νζασ 

επενδυτικισ δραςτθριότθτασ. 

 Ο νόμοσ για τισ ςυμπράξεισ Δθμόςιου-Λδιωτικοφ τομζα. 

 Θ ςτροφι πόρων του ΓϋΚΡΣ ςε παρεμβάςεισ που προωκοφςαν τουσ ςτόχουσ 

τθσ Λιςςαβόνασ. 

 Θ απλοποίθςθ τθσ αδειοδότθςθσ των μεταποιθτικϊν επιχειριςεων. 

 Θ ςυνζχιςθ των αποκρατικοποιιςεων. 

Επίςθσ, είναι να ςθμαντικό να αναφερκεί ότι κατά τθν περίοδο 2004-2006 

ελιφκθςαν ςθμαντικά μζτρα ςτο χϊρο τθσ φορολογίασ. Συγκεκριμζνα υπιρξε 

ςταδιακι μείωςθ των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν φορολογίασ κερδϊν από το 35% ςτο 

25% για τισ ΑΕ και από το 25% ςτο 20% για τισ Ο.Ε. και Ε.Ε, οι μειϊςεισ 
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ολοκλθρϊκθκαν το 2007. Επίςθσ, αυξικθκε το αφορολόγθτο όριο για τα φυςικά 

πρόςωπα κατά €1000, αυξικθκαν οι εκπτϊςεισ για οριςμζνεσ κοινωνικισ φφςεωσ 

δαπάνεσ ενϊ παράλλθλα ελιφκθςαν μζτρα για τθν απλοφςτευςθ του φορολογικοφ 

ςυςτιματοσ. Το 2007, ζγινε νζα αφξθςθ του αφορολόγθτου ορίου για τα φυςικά 

πρόςωπα κατά €1000. Επιπρόςκετα, χορθγικθκαν φορολογικά κίνθτρα για τθ 

ςυγχϊνευςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων ςε μεγαλφτερεσ οικονομικζσ μονάδεσ 

(μείωςθ του ςυντελεςτι φορολογίασ κατά 10 μονάδεσ για το πρϊτο οικονομικό ζτοσ 

και κατά 5 μονάδεσ για το δεφτερο οικονομικό ζτοσ). 

Ο ςυνδυαςμόσ όλων αυτϊν των φορολογικϊν αλλαγϊν ςυνζβαλε ςτθν ενίςχυςθ 

τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και τθσ ανάπτυξθσ με δυο τρόπουσ:  

i. Ενκάρρυνε τθν εγχϊρια επενδυτικι δραςτθριότθτα, θ οποία εκφράςτθκε μζςω 

τθσ ανόδου των επενδφςεων για τθν περίοδο 2005- 2007,  

ii. βελτίωςαν τθ κζςθ τθσ Ελλάδασ ςτον διεκνι φορολογικό ανταγωνιςμό και 

αυξάνοντασ με αυτό τον τρόπο τθν ελκυςτικότθτα τθσ χϊρασ για ξζνεσ 

επενδφςεισ. 

 

χιμα 1: Ελλθνικό κατά κεφαλιν Πραγματικό ΑΕΠ ωσ προσ το Αντίςτοιχο Μζγεκοσ των 

Οικονομιϊν τθσ ΕΕ-15 Πραγματικι φγκλιςθ 2001-2013 

(ςε μονάδεσ κοινισ αγοραςτικισ δφναμθσ, PPS-EU28), % 
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Ρθγι: Eurobank, 2014 

 

Πίνακασ 6: Ελλθνικό κατά κεφαλιν Πραγματικό ΑΕΠ ωσ προσ το Αντίςτοιχο 

Μζγεκοσ των Οικονομιϊν τθσ ΕΕ-15 Πραγματικι φγκλιςθ (ςε μονάδεσ κοινισ 

αγοραςτικισ δφναμθσ,  

PPS-EU28), % 

 

Ρθγι: Eurobank, 2014 

 

Πςον αφορά τθν πραγματικι ςφγκλιςθ με άλλεσ ανεπτυγμζνεσ οικονομίεσ μετά 

το 2009 θ ελλθνικι οικονομία παρζμεινε αρκετά πίςω ςε όρουσ κατά κεφαλιν 
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ειςοδιματοσ. Συγκεκριμζνα, βάςει του Σχιματοσ 1 και του Ρίνακα 6, ο λόγοσ του 

ελλθνικοφ κατά κεφαλιν πραγματικοφ ΑΕΡ ωσ προσ το αντίςτοιχο μζγεκοσ των άλλων 

οικονομιϊν που ανικουν ςτθν  Ευρωπαϊκι Ζνωςθ των 15 (ΕΕ-15) ζχει υποχωριςει ςε 

επίπεδα χαμθλότερα από αυτά που ίςχυαν το 2001, π.χ.  ςε ςχζςθ με τον μζςο όρο 

τθσ ΕΕ- 15, από το 2009 μζχρι το 2013 καταγράφθκε μια μείωςθ τθσ τάξεωσ των 17,53 

ποςοςτιαίων μονάδων, από 86,10% το 2009 ςε 68,57% το 2013, ενϊ το 2001 το ίδιο 

μζγεκοσ ιταν 75,33%. 

Το 2007 ζνασ από τουσ ςθμαντικοφσ δείκτεσ ανταγωνιςτικότθτασ μιασ 

οικονομίασ, το ιςοηφγιο αγακϊν και υπθρεςιϊν ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ, για τθν Ελλάδα 

ανερχόταν ςε -14,1%  και ιταν θ χειρότερθ επίδοςθ μεταξφ των 15 «παλαιϊν» χωρϊν 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Διάγραμμα 23). Οι χειρότερεσ επιδόςεισ, με βάςθ το 

ιςοηφγιο αγακϊν και υπθρεςιϊν ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ το 2007 ιταν τθσ Ρορτογαλίασ 

και τθσ Λςπανίασ, δθλαδι δφο χωρϊν τθσ ςφγκλιςθσ οι οποίεσ διζκεταν κοινωνικό -

οικονομικό επίπεδο παρόμοιο με αυτό τθσ Ελλάδασ, τθσ (νότιασ) Λταλίασ και τθσ 

Κφπρου. Ρλεονάςματα ςτο εξωτερικό τουσ εμπόριο (αγακϊν και υπθρεςιϊν), 

διζκεταν οι βόρειεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ-15, ςυγκεκριμζνα εντυπωςιακά πλεονάςματα 

παρουςίαηαν  θ Λρλανδία, θ Ολλανδία, θ Σουθδία, θ Γερμανία και θ Αυςτρία. 

 

Διάγραμμα 23: Ιςοηφγιο Αγακϊν και Τπθρεςιϊν 2007 (% του ΑΕΠ ςε τιμζσ αγοράσ) 

 

Ρθγι: ΛΝΕΕ ΓΣΕΕ, 2008 
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Πίνακασ 7: Εμπορικό Ιςοηφγιο Αγακϊν Μεταξφ των Χωρϊν τθσ Ε.Ε., 2002 και 2013, 

(Εκατ. Ευρϊ) 

 

Ρθγι: Eurostat, 25/8/2014 

 

Στο Διάγραμμα 24 παρουςιάηεται θ επιδείνωςθ του ελλθνικοφ ιςοηυγίου, επίςθσ 

φαίνονται οι μεταβολζσ τθσ τρζχουςασ ςτακμιςμζνθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ 

ζναντι των 35 αναπτυγμζνων χωρϊν του πλανιτθ. Σφμφωνα με τθν Μελζτθ για τθν 

Ελλθνικι Οικονομία του Λνςτιτοφτου Εργαςίασ (ΛΝΕΕ-ΓΣΕΕ, 2008, ςελ.62), «θ 

ςυςχζτιςθ που φαίνεται ςτο ςυγκεκριμζνο Διάγραμμα υποδθλϊνει τθν αιτιϊδθ ςχζςθ 

μεταξφ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ και επιδόςεων ςτο εξωτερικό εμπόριο: Θ 

ανατίμθςθ του εκνικοφ νομίςματοσ (δραχμισ ι ευρϊ) κατζςτθςε ακριβότερεσ τισ 

ελλθνικζσ εξαγωγζσ και φκθνότερεσ τισ ειςαγωγζσ ςτθν Ελλάδα με αποτζλεςμα θ 

ςυναλλαγματικι ιςοτιμία να επθρεάςει αρνθτικά το ιςοηφγιο αγακϊν και υπθρεςιϊν. 

Θ ζκκεςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ ςτθν πίεςθ του διεκνοφσ ανταγωνιςμοφ διαμζςου 
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του ανατιμθμζνου νομίςματοσ είχε ωσ αντίτιμο για τον εκςυγχρονιςμό που 

ενκάρρυνε, τθν διεφρυνςθ του ιςοηυγίου αγακϊν και υπθρεςιϊν». 

Πμωσ, εξίςου ιςχυρι υπιρξε και θ ςχζςθ μεταξφ ιςοηυγίου και εςωτερικισ 

ηιτθςθσ, δεδομζνου ότι όταν αυξάνεται θ εςωτερικι ηιτθςθ ευνοείται μεν θ εγχϊρια 

παραγωγι, πλθν όμωσ ευνοοφνται και οι ειςαγωγζσ για προϊόντα τα οποία δεν 

παράγονται εντόσ τθσ χϊρασ. 

 

Διάγραμμα 24: Ιςοηφγιο Αγακϊν και Τπθρεςιϊν και υναλλαγματικι Ιςοτιμία 

 (1996-2008) 

 

 

Ρθγι: ΛΝΕΕ, 2008 

 

Οι δυςμενείσ διεκνείσ εξελίξεισ τθσ περιόδου 2007-2008 επθρζαςαν αρνθτικά 

τον ρυκμό μεγζκυνςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ τθν εν λόγω περίοδο, κάτι το οποίο 

είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ζξαρςθ του πλθκωριςμοφ. Σθμειϊκθκε ςθμαντικι αφξθςθ 

των τομϊν κατά τουσ τελευταίουσ μινεσ του 2007 και κατά το 2008, αντανακλϊντασ 

τθν αντίδραςθ των επιχειριςεων ςτθν αφξθςθ των τιμϊν του πετρελαίου και των 

πρϊτων υλϊν. Αλυςιδωτι αντίδραςθ από τθν πλευρά των επιχειριςεων ιταν θ 

αφξθςθ των τιμϊν με απϊτερο ςτόχο τθν επαναφορά τθσ κερδοφορία τουσ ςτα 

υψθλά επίπεδα των προθγουμζνων ετϊν.  

Ζτςι προζκυψε το πρόβλθμα τθσ ακρίβειασ, το οποίο δεν ζχει μόνο κοινωνικι 

ςθμαςία, αλλά και οικονομικι, δεδομζνου ότι κακϊσ μειϊνει τον μζςο πραγματικό 



   
 

56 
 

μιςκό, μειϊνει τθν αγοραςτικι δφναμθ των νοικοκυριϊν και των εργαηόμενων, και 

επιδρά αρνθτικά ςτθν ςυνολικι ηιτθςθ. Αυτι θ αρνθτικι επίδραςθ τθσ μείωςθσ του 

πραγματικοφ μιςκοφ επί τθσ οικονομίασ, ζχει δφο επιμζρουσ ςυνιςτϊςεσ τισ οποίεσ 

και επθρεάηει αρνθτικά, τθν ιδιωτικι  κατανάλωςθ και τισ επενδφςεισ. 

Εκτόσ όμωσ από τθν ακρίβεια, θ οποία οδθγεί ςτθν μείωςθ τθσ ηιτθςθσ και 

παράγει αποτελζςματα φφεςθσ. Στθν επιβράδυνςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ θ οποία 

ξεκίνθςε το 2008 ςυνζβαλαν και επιπλζον παράγοντεσ. Στθ μείωςθ τθσ ηιτθςθσ 

ςυνζβαλαν επίςθσ, και θ κάμψθ των ρυκμϊν επζκταςθσ τθσ οικοδομικισ 

δραςτθριότθτασ, θ ζλλειψθ ρευςτότθτασ και θ ςυνακόλουκθ άνοδοσ των επιτοκίων θ 

οποία ζπλθξε τόςο τισ επιχειριςεισ όςο και τα νοικοκυριά, οδιγθςε ςτθν διόγκωςθ 

διογκϊνει του χρζουσ τουσ και αφξθςε τθν πικανότθτα κακυςτεριςεων ςτθν 

αποπλθρωμι του. Επιπλζον αρνθτικοί παράγοντεσ για τθν επιβράδυνςθ τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ υπιρξαν (ΛΝΕΕ ΓΣΕΕ, 2008, ςελ.43):  

 θ μεγάλθ πτϊςθ του Γενικοφ Δείκτθ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν ςτθν 

διάρκεια του Λουνίου 2008, θ οποία περιόριςε ςτο ζπακρο τθν ικανότθτα των 

ειςθγμζνων εταιρειϊν να αντλιςουν κεφάλαια διαμζςου του χρθματιςτθρίου,  

 θ κεαματικι αφξθςθ του αρικμοφ των ακάλυπτων επιταγϊν, 

 θ δραματικι επιμικυνςθ του χρόνου εξόφλθςθσ των υποχρεϊςεων των 

επιχειριςεων,  

 θ άντλθςθ κεφαλαίων από τισ τράπεηεσ με ςκοπό να χρθματοδοτιςουν τθν 

πιςτωτικι τουσ επζκταςθ με αντίτιμο τα υψθλά επιτόκια, 

 θ επιδείνωςθ του εξωτερικοφ ιςοηυγίου αγακϊν και υπθρεςιϊν.  

Το 2008 θ διεκνισ κρίςθ βριςκόταν ςε πλιρθ εξζλιξθ και οι ςυνζπειεσ τθσ 

αποτυπωνόταν ςτθν πραγματικι οικονομία. Το οικονομικό κλίμα ςτθν Ελλάδα όπωσ 

και ςτισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ επιδεινϊκθκε ςθμαντικά, με τθν επιδείνωςθ 

του κλίματοσ να κορυφϊνεται μετά το καλοκαίρι του 2008 και ιδίωσ μετά τθν 

κατάρρευςθ μεγάλων χρθματοπιςτωτικϊν εταιρειϊν ςτισ ΘΡΑ. Το ςθμαντικότερο 

πρόβλθμα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ εκείνθ τθν περίοδο υπιρξε θ μεγάλθ διεφρυνςθ 

των επιτοκιακϊν περικωρίων δανειςμοφ (spreads), κακϊσ και θ διεκνισ αβεβαιότθτα 

θ οποία προκάλεςε μεγαλφτερθ εςτίαςθ των διεκνϊν αγορϊν χριματοσ και 

κεφαλαίου ςτισ ςτρεβλϊςεισ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και ιδίωσ ςτα μεγάλα 

ελλείμματα και ςτο υψθλό χρζοσ. Πμωσ ο ρυκμόσ οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ 
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μζχρι και το 2008  δεν είχε πλθγεί ςθμαντικά, κάτι το οποίο οφειλόταν ςτο γεγονόσ ότι 

θ ελλθνικι οικονομία υπιρξε ςχετικά εςωςτρεφισ, οι τιμζσ των ακινιτων δεν είχαν 

επθρεαςτεί ςθμαντικά, ενϊ τα ιδία κεφάλαια των τραπεηϊν δεν είχαν υποςτεί 

αντίςτοιχθ απομείωςθ όπωσ των άλλων τραπεηϊν τθσ Ευρωηϊνθσ. 

Σε δθμοςιονομικό επίπεδο, το υπιρχαν αυξθμζνεσ δυςκολίεσ, δεδομζνου ότι θ 

εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ κινοφνταν εκτόσ ςτόχων, ενϊ τα ζςοδα υπολείπονταν 

των ςτόχων κατά ςχεδόν 2 δις. Ευρϊ και από τθν πλευρά των δαπανϊν υπιρχαν 

μεγάλεσ αποκλίςεισ ςε ςχζςθ με τουσ αρχικοφσ ςτόχουσ που είχαν τεκεί. Ο Δείκτθσ 

Οικονομικοφ Κλίματοσ τθσ Ελλάδασ για το 2008 κινικθκε κατά μζςο όρο ςτισ 90 

μονάδεσ, μειωμζνοσ κατά 18 μονάδεσ από το 2007 (Διάγραμμα 25), ςυγκριτικά όμωσ 

με τθν περίοδο 2001- 2007 ιταν χαμθλότερα (100,8 μονάδεσ). Μετά το Μάρτιο του 

2008 ςθμειϊκθκεσ διαρκισ επιδείνωςθ του οικονομικοφ κλίματοσ ςτθν Ελλάδα. 

 

Διάγραμμα 25: Δείκτεσ Οικονομικοφ Κλίματοσ ΕΕ-27 & Ελλάδα (1990-2006=100) 

 

Ρθγι: ΛΟΒΕ, 4/2008 

 

Τθν επιδείνωςθ του οικονομικοφ κλίματοσ του 2008, διαδζχκθκε το 2009 μια 

βελτίωςθ, ιδίωσ κατά τον Δεκζμβριο όπου ο δείκτθσ ςθμείωςε ςυνολικά τισ 

υψθλότερεσ επιδϊςεισ του ζτουσ (Διάγραμμα 26). 
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Διάγραμμα 26: Δείκτεσ οικονομικοφ Κλίματοσ ΕΕ-27 & Ελλάδα (1990-2008=100) 

 

Ρθγι: ΛΟΒΕ, 12/2009 

 

Στο Διάγραμμα που ακολουκεί παρουςιάηεται θ εξζλιξθ του δθμοςιονομικοφ 

ελλείμματοσ ςτθν Ελλάδα για τθν περίοδο 1988-2009, από το οποίο παρατθρείται ότι 

το δθμοςιονομικό ζλλειμμα ακολοφκθςε ςε γενικζσ γραμμζσ μια κακοδικι πορεία τθ 

δεκαετία του 1990, προτοφ αρχίςει να αυξάνεται εκ νζου τθ δεκαετία του 2000, 

φτάνοντασ ςταδιακά ςτα επίπεδα που βριςκόταν ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990. 

 

Διάγραμμα 27: Ζλλειμμα γενικισ κυβζρνθςθσ (ωσ % του ΑΕΠ) και εκλογικόσ-

δθμοςιονομικόσ κφκλοσ, Ελλάδα, 1988-2009 

 

Ρθγι: Αργείτθσ- Δαφζρμοσ-Νικολαΐδθ, 12/2011 
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Θ εξζλιξθ των δθμοςιονομικϊν ελλειμμάτων τθσ χϊρασ μασ είναι άρρθκτα 

ςυνδεδεμζνθ με τθ διαχρονικι υςτζρθςθ των εςόδων. Ππωσ φαίνεται και ςτο 

επόμενο Διάγραμμα τα ζςοδα τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ παρουςιάηουν μια ςτακερι 

απόκλιςθ από τον μζςο όρο τθσ ΕΕ-15. Θ απόκλιςθ κυμαίνεται από 2,6% ζωσ 8,5% και 

είναι αρκετι για να ερμθνεφςει ςε ςθμαντικό βακμό το χάςμα που χωρίηει τα 

δθμοςιονομικά ελλείμματα τθσ Ελλάδασ από εκείνα τθσ ΕΕ-15. Ενϊ ςτο Διάγραμμα 30 

παρουςιάηονται οι δαπάνεσ τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ για τθν ίδια χρονικι περίοδο. 

Ραρατθρείται ότι ζωσ και το 2006, με μοναδικι εξαίρεςθ το 2000, οι 

δθμοςιονομικζσ δαπάνεσ ςτθν Ελλάδα ιταν χαμθλότερεσ από τον μζςο όρο ςτθν ΕΕ-

15. Υπάρχει αντιςτροφι αυτισ τθσ τάςθσ κατά τθν περίοδο 2007- 2009, οπότε και 

καταγράφεται άνοδοσ ςε ςχζςθ με τον μζςο όρο των υπόλοιπων χωρϊν τθσ ΕΕ-15, 

που οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτθν αφξθςθ των δαπανϊν για τόκουσ, για κοινωνικι 

προςταςία και για αμοιβζσ προςωπικοφ. Πμωσ, ακόμα και ςτθν ςυγκεκριμζνθ 

περίοδο οι δαπάνεσ δεν ξεπερνοφν ςθμαντικά τον μζςο όρο τθσ ΕΕ-15. 

 

Διάγραμμα 28: Ζςοδα γενικισ κυβζρνθςθσ (ωσ % του ΑΕΠ), Ελλάδα και ΕΕ-15, 

1995-2009 

 

Ρθγι: Αργείτθσ- Δαφζρμοσ-Νικολαΐδθ, 12/2011 

 

Το 2014 τα ζςοδα τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ ςτο 45,8% του ΑΕΡ (Διάγραμμα 29), 

δθλαδι κατά 7,8% ςε ςφγκριςθ με το 2009, ενϊ θ αντίςτοιχθ τιμι για το 2014 για τθν 

Ε.Ε.- 28 ιταν 45,2%. 
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Διάγραμμα 29: Ζςοδα Γενικισ Κυβζρνθςθσ (ωσ % του ΑΕΠ), Ελλάδα και ΕΕ, 

2014  

Ρθγι: Eurostat, 2/3/2015 
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Διάγραμμα 30: Δαπάνεσ γενικισ κυβζρνθςθσ (ωσ % του ΑΕΠ), Ελλάδα και ΕΕ-15, 

1995-2009 

 

Ρθγι: Αργείτθσ- Δαφζρμοσ-Νικολαΐδθ, 12/2011 

 

Οι δαπάνεσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ το 2009 ιταν 53,8% του ΑΕΡ (Διάγραμμα 

30), ενϊ θ αντίςτοιχθ τιμι για τθν Ε.Ε.-15 ιταν 51,5. Το ποςοςτό αυτό το 2014 ιταν 

ςφμφωνα με τα επίςθμα δθμοςιευμζνα ςτοιχεία τθσ Eurostat 49,3% του ΑΕΡ, δθλαδι 

παρουςίαςε μια μείωςθ τθσ τάξεωσ του 4,9%.  
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Διάγραμμα 31: Δαπάνεσ γενικισ κυβζρνθςθσ (ωσ % του ΑΕΠ), Ελλάδα και ΕΕ,2014 

 

Ρθγι: Eurostat, 2/3/2015 
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Στο Διάγραμμα 32  παρουςιάηεται το δθμόςιο χρζοσ τθσ Ελλάδασ ωσ ποςοςτό 

του ΑΕΡ για τθν περίοδο 1970-2010. Διαπιςτϊνεται ςθμειϊκθκε αφξθςθ  του λόγου 

του δθμόςιου χρζουσ προσ το ΑΕΡ από περίπου 20% το 1970 ςε περίπου 145% το 

2010. Ειδικότερα, ο λόγοσ αυτόσ άρχιςε να αυξάνεται ςθμαντικά μετά το 1981, 

φτάνοντασ το 1993 ςτο 100%.  

Στθ ςυνζχεια, τα προγράμματα δθμοςιονομικισ προςαρμογισ που 

υιοκετικθκαν προκειμζνου θ χϊρα να μπορζςει να ικανοποιιςει τα κριτιρια ειςόδου 

ςτθν ΟΝΕ ςε ςυνδυαςμό με τουσ υψθλοφσ ρυκμοφσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ 

ςυνζβαλαν ςτθ ςτακεροποίθςθ του δθμόςιου χρζουσ ςτο 100% του ΑΕΡ. Πμωσ, το 

2007 άρχιςε εκ νζου μια νζα ραγδαία αφξθςθ, που οδιγθςε το λόγο του δθμόςιου 

χρζουσ προσ το ΑΕΡ ςε πολφ μεγάλα επίπεδα. Το χρζοσ τθσ Ελλάδασ ςε απόλυτα 

μεγζκθ αυξανόταν ςυνεχϊσ με εκκετικό ρυκμό από το 1980. 

Σφμφωνα με τουσ Αργείτθ, Δαφζρμο και Νικολαΐδθ  (Αργείτθσ- Δαφζρμοσ-

Νικολαΐδθ, 12/2011, ςελ. 37), «ο επίςθμοσ οριςμόσ του δθμόςιου χρζουσ μιασ χϊρασ 

βαςίηεται ςτθν ζννοια του ακακάριςτου χρζουσ, θ οποία επικεντρϊνεται 

αποκλειςτικά ςτο πακθτικό του δθμόςιου τομζα, αγνοϊντασ τθ ςθμαςία των 

ςτοιχείων του ενεργθτικοφ του ςτθ διαμόρφωςθ τθσ χρθματοπιςτωτικισ του 

κατάςταςθσ. Αντίκετα, πιο διευρυμζνθ ζννοια είναι εκείνθ του κακαροφ δθμόςιου 

χρζουσ, βάςει τθσ οποίασ το δθμόςιο χρζοσ προκφπτει από τθ διαφορά των ςτοιχείων 

του πακθτικοφ τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ μείον τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία του 

ενεργθτικοφ τθσ». Στον Ρίνακα 29 γίνεται ςφγκριςθ του κακαροφ και του 

ακακάριςτου χρζουσ τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ για διάφορεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ-15 το 2010. 

Διάγραμμα 32: Χρζοσ γενικισ κυβζρνθςθσ ωσ ποςοςτό (%) του ΑΕΠ, Ελλάδα, 

1970-2010 

 

Ρθγι: Αργείτθσ- Δαφζρμοσ-Νικολαΐδθ, 12/2011 
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Πίνακασ 8: Ακακάριςτο χρζοσ, πακθτικό, ενεργθτικό και κακαρό χρζοσ τθσ γενικισ 

κυβζρνθςθσ (ωσ % του ΑΕΠ), Ελλάδα και επιλεγμζνεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ, 2010 

 

Ρθγι: Αργείτθσ- Δαφζρμοσ-Νικολαΐδθ, 12/2011 

 

«Τον Νοζμβριο του 2009 θ απόδοςθ των ελλθνικϊν κρατικϊν ομολόγων άρχιςε να 

ανεβαίνει ταχφτατα. Στα δεκαετι ομόλογα θ απόδοςθ αυτι αναρριχικθκε από το 

4,84% τον Νοζμβριο του 2009 ςτο 7,97% τον Μάιο του 2010 (Διάγραμμα 26). Θ 

αφξθςθ αυτι κατζδειξε τθν απροκυμία των επενδυτϊν να διακρατοφν ςτο 

χαρτοφυλάκιό τουσ ελλθνικά κρατικά ομόλογα· ςτισ διεκνείσ αγορζσ κεφαλαίου 

επικράτθςε θ άποψθ ότι τα ελλθνικά ομόλογα χαρακτθρίηονται από ιδιαίτερα υψθλό 

κίνδυνο ακζτθςθσ. Στθ διαμόρφωςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ άποψθσ ςθμαντικό ρόλο 

ζπαιξε και θ υποβάκμιςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τθσ Ελλάδασ από τουσ 

αμερικανικοφσ οίκουσ αξιολόγθςθσ μετά τον Οκτϊβριο του 2009. Ταυτόχρονα 

ςθμειϊκθκε ραγδαία άνοδοσ ςτο περικϊριο των ςυμβολαίων ανταλλαγισ πιςτωτικισ 

ακζτθςθσ (Credit Default Swaps – CDSs) που αναφζρονται ςτο δθμόςιο χρζοσ τθσ 

Ελλάδασ» (Αργείτθσ- Δαφζρμοσ-Νικολαΐδθ, 12/2011, ςελ.45). 
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Διάγραμμα 33: Εκατοςτιαία απόδοςθ δεκαετϊν κρατικϊν ομολόγων, Ελλάδα, 

Γερμανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ιςπανία, Νοζμβριοσ 1993-Μάιοσ 2010 

 

Ρθγι: Αργείτθσ- Δαφζρμοσ-Νικολαΐδθ, 12/2011 

 

Είναι ςθμαντικό να υπάρξει μια γενικι αποτίμθςθ των αποτελεςμάτων που 

είχε ςτα δθμοςιονομικά μεγζκθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ θ εφαρμογι των μζτρων 

δθμοςιονομικισ πεικαρχίασ το 2010. Τα ςτοιχεία αυτά παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 

9, όπου γίνεται ςφγκριςθ, για το 2010, των προχπολογιςκζντων με τα 

πραγματοποιθκζντα μεγζκθ. Ππωσ φαίνεται, το ζλλειμμα τθσ γενικισ κυβζρνθςθσ 

διαμορφϊκθκε ςτα 24,1 δις. ευρϊ παρουςιάηοντασ απόκλιςθ περίπου 1,4 δις. ευρϊ 

ςε ςφγκριςθ με αυτό που είχε προχπολογιςτεί. Ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ το ζλλειμμα 

ζφταςε το 10,5%, απζχοντασ κατά 1,2 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ από εκείνο που είχε 

καταγραφεί ςτον προχπολογιςμό (9,3%). Αυτό ςθμαίνει ότι παρά τθ ςθμαντικι 

μείωςθ του δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ ςε ςχζςθ  με το 2009, ςθμειϊκθκε 

αξιοςθμείωτθ υςτζρθςθ ςε ςφγκριςθ με τουσ ςτόχουσ που είχαν τεκεί αρχικά.  
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Πίνακασ 9: φγκριςθ προχπολογιςκζντων και πραγματοποιθκζντων 

δθμοςιονομικϊν μεγεκϊν και ΑΕΠ (ςε δις. ευρϊ, τρζχουςεσ τιμζσ, εκτόσ αν 

ορίηονται διαφορετικά), Ελλάδα, 2010 

 

Ρθγι: Αργείτθσ- Δαφζρμοσ-Νικολαΐδθ, 12/2011 

 

Υπάρχουν τρεισ λόγοι ςτουσ οποίουσ οφείλεται αυτι θ υςτζρθςθ (Αργείτθσ- 

Δαφζρμοσ-Νικολαΐδθ, 12/2011, ςελ.47): 

1. «Το Υπουργείο Οικονομικϊν δεν μπόρεςε να προβλζψει το βάκοσ τθσ φφεςθσ 

ςτθν οποία περιιλκε θ ελλθνικι οικονομία εξαιτίασ τθσ ςυρρίκνωςθσ τθσ 

δθμόςιασ κατανάλωςθσ και επζνδυςθσ, κακϊσ και τθσ ιδιαίτερα ζντονθσ 

υποχϊρθςθσ των ιδιωτικϊν επενδφςεων. Αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα να 

υπερεκτιμθκοφν τα προςδοκϊμενα ζςοδα, τα οποία εξ οριςμοφ είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτα ςε μεταβολζσ του ΑΕΡ. Επίςθσ, θ ςυρρίκνωςθ τθσ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςε μεγαλφτερο βακμό από τον αναμενόμενο 

άςκθςε αυξθτικζσ πιζςεισ ςτο ζλλειμμα, όπωσ αυτό εκφράηεται ωσ ποςοςτό 

του ΑΕΡ. 

2. Ραρά τθν αφξθςθ των φορολογικϊν ςυντελεςτϊν, καταγράφθκε ςθμαντικι 

υςτζρθςθ των δθμοςιονομικϊν εςόδων (3,3 δις. ευρϊ). Αυτό αντανακλά, 

εκτόσ από τθν επίδραςθ του μειωμζνου ΑΕΡ, τθν αδυναμία του 

φοροειςπρακτικοφ μθχανιςμοφ να αντιμετωπίςει το πρόβλθμα τθσ 
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φοροδιαφυγισ, όπωσ επίςθσ και τθν αναποτελεςματικότθτα των μζτρων που 

λιφκθκαν με ςτόχο τθν αφξθςθ των φορολογικϊν εςόδων. 

3. Το πλεόναςμα των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΤΑ), των 

Οργανιςμϊν Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΟΚΑ), των νοςοκομείων και των λοιπϊν 

Νομικϊν Ρροςϊπων Δθμοςίου Δικαίου (ΝΡΔΔ) ιταν χαμθλότερο από αυτό 

που είχε προβλεφκεί αρχικά: οι κφριεσ αιτίεσ ιταν θ μείωςθ των 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν ςτουσ ΟΚΑ εξαιτίασ τθσ αυξθμζνθσ ανεργίασ και θ 

πλθρωμι παρελκουςϊν υποχρεϊςεων των ΟΤΑ». 

Ουςιαςτικά τα οικονομικά μεγζκθ τθσ Ελλάδασ τθν περίοδο του 2010 

παρουςίαςαν μια ζντονθ τάςθ για επιςτροφι, μζχρι το τζλοσ τθσ διαδικαςίασ τθσ 

εςωτερικισ υποτίμθςθσ, ςε ζνα χαμθλότερο επίπεδο ηωισ και παραγωγικότθτασ, 

αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα να μθν μπορεί να υπάρξει ιςοςκζλιςθ του εξωτερικοφ 

ιςοηυγίου αγακϊν και υπθρεςιϊν, ζτςι ϊςτε να μπορζςουν να παραχκοφν πρωτογενι 

πλεονάςματα ςτον κρατικό προχπολογιςμό. 

Θ πολιτικι τθσ εςωτερικισ υποτίμθςθσ ςτθν οποία υποβλικθκε θ Ελλάδα 

ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΔΝΤ και τθσ ΕΚΤ υπογράφοντασ τα Μνθμόνια, δεν είχε τα 

αναμενόμενα αποτελζςματα για τθν ελλθνικι οικονομία, όχι μόνο δεν υπιρξε 

βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των τιμϊν και αφξθςθ τθσ ςυμβολισ των εξαγωγϊν 

ςτθν μεγζκυνςθ του ΑΕΡ, με απϊτερο ςτόχο να καταςτεί ο εξωτερικόσ τομζασ τθσ 

οικονομίασ ωσ θ κινθτιρια δφναμθ τθσ ανάπτυξθσ, αλλά θ γενικι οικονομικι 

υποχϊρθςθ τθσ περιόδου 2010-2012 οδιγθςε ςτθν κοινωνικι αποςφνκεςθ, ςτθν 

δυςαρζςκεια και ςτθν αβεβαιότθτα. 

Άλλο ζνα πλιγμα που δζχκθκε θ ελλθνικι οικονομία ιταν θ ελεφκερθ πτϊςθ 

τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ θ οποία ξεκίνθςε από το 2009, όπωσ παρουςιάηεται και ςτο 

επόμενο Διάγραμμα, αυτό είχε ωσ αποτζλεςμα τθν δραματικι μείωςθ του ΑΕΡ, με 

κάκε νζα μείωςθ που ςθμειωνόταν ςτθν εγχϊρια ηιτθςθ, θ ελλθνικι οικονομία 

βυκιηόταν όλο και περιςςότερο ςε μια κατάςταςθ φφεςθσ. 

Το 2013 θ ελλθνικι οικονομία διζνυε το ζκτο ζτοσ βακιάσ φφεςθσ, λόγω τθσ 

οικονομικισ και διαρκρωτικισ πολιτικισ, θ ανεργία είχε αυξθκεί ενϊ δεν υπιρχαν 

ςθμάδια ανάκαμψθσ. Υπιρχε δραματικι μείωςθ των ειςοδθμάτων των εργαηομζνων 

και των ςυνταξιοφχων, κάτι το οποίο οδθγοφςε ςτθν απόκλιςθ του ΑΕΡ ανά κάτοικο 

από το μζςο όρο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ενϊ ο αρικμόσ των ανζργων αντιςτοιχοφςε 
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περίπου ςτο 1/3 του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ. Να ςθμειωκεί ότι τόςο το 

ζλλειμμα ςτο εξωτερικό ιςοηφγιο αγακϊν και υπθρεςιϊν, όςο και το δθμόςιο 

ζλλειμμα ζτειναν να περιοριςτοφν, όμωσ θ επίτευξθ αυτι ζγινε μζςω τθσ 

υποβάκμιςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, τθν κοινωνικι εξακλίωςθ και τθν επζκταςθ 

τθσ φτϊχειασ ςε ευρφτατα ςτρϊματα του πλθκυςμοφ. 

 

Διάγραμμα 34: Θ εγχϊρια ηιτθςθ ςε τιμζσ 2005 ζναντι 35 προθγμζνων χωρϊν 

 

Ρθγι: ΛΝΕΕ- ΓΣΕΕ, 2012 

 

Το 2014 μετά από πζντε χρόνια εφαρμογισ τθσ πολιτικισ τθσ εςωτερικισ 

υποτίμθςθσ, θ ελλθνικι οικονομία ζφταςε ς’ ζνα ςθμείο τριπλισ ιςορροπίασ με 

ςτακερό πλθκωριςμό, ιςοςκελιςμζνο εξωτερικό εμπόριο αγακϊν και υπθρεςιϊν και 

ςχεδόν μθδενικό ζλλειμμα. Πμωσ το αντίτιμο γι’ αυτι τθν τριπλι ιςορροπία ιταν θ 

ραγδαία μείωςθ του ειςοδιματοσ των εργαηομζνων, το υψθλότερο ιςτορικά ποςοςτό 

ανεργίασ με ποςοςτό 27,8% για το πρϊτο τρίμθνο του 2014 (Διάγραμμα 35), θ 

αποδιάρκρωςθ του κοινωνικοφ κράτουσ, θ υποβάκμιςθ τόςο του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ όςο και των δθμόςιων υποδομϊν, θ ραγδαία επζκταςθ τθσ φτϊχειασ 

και τθσ πολιτικισ υπανάπτυξθσ, θ μείωςθ των επενδφςεων και του παραγωγικοφ 

δυναμικοφ, οι ιδιωτικοποιιςεισ και θ άδικθ αναδιανομι του ειςοδιματοσ (ΛΝΕΕ ΓΣΕΕ, 

2014, ςελ.47). 

Κατά τα τζλθ του 2014 θ Ελλάδα αδυνατοφςε να ολοκλθρϊςει το πρόγραμμα 

οικονομικισ πολιτικισ και αυτό τθν οδιγθςε ςε μια παρατεταμζνθ διαδικαςία 
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διαπραγμάτευςθσ με τουσ εταίρουσ ςτο πλαίςιο του Μθχανιςμοφ Στιριξθσ 

ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ. Αυτό επζφερε αρνθτικζσ επιπτϊςεισ οι οποίεσ εντοπίςτθκαν ςτθν 

ρευςτότθτα του δθμοςίου και τθσ τραπεηικισ αγοράσ, αλλά και ςτθν οικονομικι και 

παραγωγικι δραςτθριότθτα. 

 

Διάγραμμα 35: Χϊρεσ Ευρωηϊνθσ ςε οικονομικι δυςχζρεια: Ποςοςτό ανεργίασ (%) 

 

Ρθγι: ΛΝ.ΕΜ.Υ.-ΓΣΕΕ, 2014 

 

Διάγραμμα 36: Διάρκρωςθ τθσ Ανεργίασ ωσ προσ τθν διάρκεια τθσ, 2010-2015 

 

Ρθγι: ALPA BANK, 2015 
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Βάςει των προςωρινϊν εποχικϊν διορκωμζνων ςτοιχείων τθσ ΕΛΣΤΑΤ για τουσ 

τριμθνιαίουσ Εκνικοφσ Λογαριαςμοφσ, ο ετιςιοσ ρυκμόσ αφξθςθσ του ΑΕΡ το 2014 

διαμορφϊκθκε κοντά ςτο 0,8%, ξεπερνϊντασ οριακά τισ αρχικζσ προβλζψεισ (+0,6%), 

αλλά και απζχοντασ από τισ πρόςφατεσ εκτιμιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (+1%). 

Οι προβλζψεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και του ΔΝΤ για το 2015 εκτιμοφν ότι ο 

ρυκμόσ ανάπτυξθσ πρόκειται να διαμορφωκεί ςτο 2,5%, αν και πρόςφατεσ εκτιμιςεισ 

του Υπουργείου Οικονομικϊν εκτιμοφν χαμθλότερθ επίδοςθ για φζτοσ. 

Από τθν άλλθ πλευρά ο δείκτθσ οικονομικοφ κλίματοσ το Μάρτιο του 2015, 

ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, παρουςίαςε επιδείνωςθ, ςε 

ςφγκριςθ με τον προθγοφμενο μινα κάτι το οποίο ςυνεχίςτθκε και τον Απρίλιο 

(Ρίνακασ 10), ςε αντίκεςθ με τθν ανοδικι τάςθ που καταγράφεται ςε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Συγκεκριμζνα, ο εν λόγω δείκτθσ το Απρίλιο διαμορφϊκθκε ςτισ 92,7 

μονάδεσ από 98,2 το Φεβρουάριο.  

Πίνακασ 10: Δείκτεσ Οικονομικοφ Κλίματοσ  

(1990-2014=100, εποχικά εξομαλυμζνα ςτοιχεία) 

 

Ρθγι: ΛΟΒΕ, 4/2015 

 

Πςον αφορά το ποςοςτό ανεργίασ τον  Λανουάριο του 2015, ςφμφωνα με τα 

ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ Εργατικοφ Δυναμικοφ τθσ ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικά διορκωμζνο 

ποςοςτό ανεργίασ διαμορφϊκθκε ςτο 25,7% ζναντι 27,2% τον Λανουάριο του 2014. 

Ειδικότερα, ςε ςφγκριςθ με τον Λανουάριο του 2014, οι απαςχολοφμενοι αυξικθκαν 

κατά 36.781 άτομα (+1,1%) και οι άνεργοι μειϊκθκαν κατά 87.228 άτομα (-6,7%). 

Πμωσ το ποςοςτό ανεργίασ, του Λανουαρίου του 2015, ςε ςυνδυαςμό με τθ διόρκωςθ 
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επί του ποςοςτοφ του Δεκεμβρίου του 2014, ακολουκεί τθν πτωτικι πορεία του 

ποςοςτοφ ανεργίασ από το Σεπτζμβριο του 2013, που είχε φτάςει ςτο 27,9%. 

Στον τομζα των επενδφςεων  κατά το Μάρτιο του 2015 υπιρξε πτωτικι τάςθ, 

όπωσ αποτυπϊκθκε ςτο γενικό δείκτθ του Χρθματιςτθρίου Ακθνϊν. Συγκεκριμζνα, 

ςτισ 2/4/2015 ο γενικόσ δείκτθσ ζκλειςε ςτισ 771 μονάδεσ, ενϊ ζνα μινα πριν ιταν 

ςτισ 849 μονάδεσ. Θ εξζλιξθ αυτι οφείλεται αφενόσ ςτθ διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ 

τθσ χϊρασ με τουσ εταίρουσ –ςε ςυνζχεια τθσ αδυναμίασ ολοκλιρωςθσ του 

προγράμματοσ οικονομικισ πολιτικισ το 2014– και αφετζρου ςτθν ανθςυχία λόγω 

του ηθτιματοσ ρευςτότθτασ τόςο ςτο Δθμόςιο, όςο και ςτο τραπεηικό ςφςτθμα, 

επθρεάηοντασ κατ’ επζκταςθ και τθν πραγματικι οικονομία. Σε αυτό το κλίμα και 

εςτιάηοντασ ςτο ευρφτερο πρόβλθμα ρευςτότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, το 

Μάρτιο του 2015 ο οίκοσ αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ Fitch προχϊρθςε ςε 

υποβάκμιςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ από B ςε CCC, 

υπογραμμίηοντασ τισ ανθςυχίεσ του για τθν αδυναμία εξόδου ςτισ αγορζσ, αλλά και 

για τισ προοπτικζσ τθσ χϊρασ. Ρροσ τθν ίδια κατεφκυνςθ, θ Standard and Poor’s 

υποβάκμιςε τον Απρίλιο του 2015 τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ Ελλάδασ από Β- ςε 

CCC+ (ΚΕΡΕ, 4/2015, ςελ.10). 

Ππωσ παρουςιάηεται και ςτο Διάγραμμα που ακολουκεί, τθν ανοδικι του 

πορεία ςυνζχιςε το spread των 10ετϊν ομολόγων του ελλθνικοφ Δθμοςίου (ςε 

ςφγκριςθ με το γερμανικό), αποτυπϊνοντασ ζτςι τθν ανθςυχία των διεκνϊν 

επενδυτϊν. Συγκεκριμζνα, ςτισ 7/4/2015 ζφταςε ςτισ 1.150 μονάδεσ, ακολουκϊντασ 

μία πορεία ζντονθσ διακφμανςθσ ςε υψθλότερα επίπεδα τιμϊν. Ρρόκειται για μία 

αποκλίνουςα τάςθ από τισ αντίςτοιχεσ άλλων ευρωπαϊκϊν οικονομιϊν, θ οποία και 

διευρφνεται, μια και ςτισ άλλεσ οικονομίεσ καταγράφεται μία πτωτικι πορεία των 

spreads. Συγκεκριμζνα, το αντίςτοιχο spread ςτισ 7/4/2015 για τθν Λταλία ιταν ςτισ 

101 μονάδεσ, για τθν Ρορτογαλία ςτισ 144 μονάδεσ, για τθν Λρλανδία ςτισ 56 μονάδεσ 

και για τθν Λςπανία ςτισ 99 μονάδεσ. 
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Διάγραμμα 37: Spread 10ετϊν ομολόγων του Δθμοςίου κρατϊν-μελϊν τθσ 

Ευρωηϊνθσ ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο ομόλογο τθσ Γερμανίασ 

 

Ρθγι: ΚΕΡΕ, 4/2015 

 

Σε επίπεδο Γενικισ Κυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που δθμοςιεφκθκαν 

ςτο ςχετικό Δελτίο του Γενικοφ Λογιςτθρίου του Κράτουσ, το Φεβρουάριο του 2015 το 

πρωτογενζσ πλεόναςμα, ςε ενοποιθμζνθ βάςθ, διαμορφϊκθκε ςτα 1.017 εκατ. ευρϊ, 

παρουςιάηοντασ μείωςθ κατά 67,9% ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο αποτζλεςμα του 

Φεβρουαρίου του 2014, οπότε και το πρωτογενζσ πλεόναςμα είχε διαμορφωκεί ςτα 

3.170 εκατ. ευρϊ. Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ εν λόγω απόκλιςθσ παρουςιάηεται ςτον 

υποτομζα των Οργανιςμϊν Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, όπου θ απόκλιςθ ςε ςφγκριςθ με 

τθν επίδοςθ του Φεβρουαρίου του 2014 διαμορφϊνεται ςε 888 εκατ. ευρϊ, ωσ 

αποτζλεςμα,  τθσ μείωςθσ των εςόδων από αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ κατά 574 εκατ. 

ευρϊ (ι 17,7%), ενϊ ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ θ απόκλιςθ καταγράφθκε ςτα 818 εκατ. 

ευρϊ. Επίςθσ οι λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ προσ ιδιϊτεσ 

αυξικθκαν το Φεβρουάριο του 2015 κατά 146 εκατ. ευρϊ ςε ςφγκριςθ με τον 

Λανουάριο, φτάνοντασ τα 3,2 δις. ευρϊ. 

Βάςει των προςωρινϊν ςτοιχείων τθσ ΕΛΣΤΑΤ, το ζλλειμμα τθσ Γενικισ 

Κυβζρνθςθσ (Ρίνακασ 11), διαμορφϊκθκε ςτα 6.356 εκατ. ευρϊ ι 3,5% του ΑΕΡ, ενϊ 

ο ςτόχοσ, ςφμφωνα με τον Κρατικό Ρροχπολογιςμό του 2015, ιταν για 2.268 εκατ. 

ευρϊ ι 1,3% του ΑΕΡ. Απόκλιςθ παρουςιάςτθκε και ςτο πρωτογενζσ πλεόναςμα το 

οποίο διαμορφϊκθκε ςτα 630 εκατ. ευρϊ ι 0,4% του ΑΕΡ ζναντι ςτόχου,  5.250 εκατ. 

ευρϊ ι 2,9% του ΑΕΡ. Τα παραπάνω ςτοιχεία αφοροφν τθ δθμοςιονομικι επίδοςθ 
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ςφμφωνα με τθ μεκοδολογία του ESA 2010 (τθν οποία χρθςιμοποιεί θ ΕΛΣΤΑΤ) και όχι 

ςφμφωνα με αυτι του προγράμματοσ οικονομικισ πολιτικισ, ςτο πλαίςιο του 

Μθχανιςμοφ Στιριξθσ, όπου ο ςτόχοσ για το πρωτογενζσ πλεόναςμα ιταν για 2.684 

εκατ. ευρϊ ι 1,5% του ΑΕΡ. Ραρά, ωςτόςο, τθν απόκλιςθ ζναντι των ςτόχων, θ 

ςφγκριςθ τθσ δθμοςιονομικισ επίδοςθσ του 2014 με τθν αντίςτοιχθ του 2011 

αποτυπϊνει το ςθμαντικό εφροσ τθσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ τθν τελευταία 

τριετία, θ οποία και ζφταςε, ςε όρουσ ιςοηυγίου Γενικισ Κυβζρνθςθσ, τα 14.865 εκατ. 

ευρϊ ι τισ 6,7 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ του ΑΕΡ (ΚΕΡΕ, 4/2015). 

 

Πίνακασ 11: Ιςοηφγιο Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

 

Ρθγι: ΚΕΡΕ, 4/2015 

 

Το δθμόςιο χρζοσ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, διαμορφϊκθκε ςτο τζλοσ του 

Φεβρουαρίου του 2015 ςτα 312,8 δις. ευρϊ, παρουςιάηοντασ ςθμαντικι μείωςθ κατά 

11,3 δις. ευρϊ ςε ςφγκριςθ με τθν εικόνα του δθμοςίου χρζουσ κατά το τζλοσ του 

2014. Αυτι θ μείωςθ που οφείλεται ςτθν επιςτροφι του ποςοφ των 10,9 δις. ευρϊ 

από το Ταμείο Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (ΤΧΣ) προσ το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (ΕΤΧΣ), ςε ςυνζχεια τθσ ςυμφωνίασ του Eurogroup 

τθσ 20θσ Φεβρουαρίου 2015, αλλά και τθν αποπλθρωμι μζρουσ των χρεολυςίων 

χωρίσ νζα χρθματοδότθςθ λόγω του «παγϊματοσ» των χρθματοδοτικϊν ροϊν από το 

Μθχανιςμό Στιριξθσ.  
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Διάγραμμα 38: φνκεςθ χρζουσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ, Φεβρουάριοσ 2015 

 

Ρθγι: ΚΕΡΕ, 4/2015 

 

Βάςει όλων των τελευταίων διακζςιμων οικονομικϊν ςτοιχείων που 

παρουςιάςτθκαν θ παρατεταμζνθ περίοδοσ διαπραγματεφςεων τθσ χϊρασ με τουσ 

εταίρουσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν αδυναμία ολοκλιρωςθσ του προγράμματοσ 

οικονομικισ πολιτικισ κατά τα τζλθ του 2014, φαίνεται πωσ ζχει αρνθτικι επίδραςθ 

ςτθν πραγματικι οικονομία, ωσ αποτζλεςμα, κυρίωσ, του ευρφτερου ηθτιματοσ 

ρευςτότθτασ τόςο ςτα δθμόςια οικονομικά, όςο και ςτθν τραπεηικι αγορά.  

 

2.3 Θ Ανταγωνιςτικότθτα τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ 

Θ ανταγωνιςτικότθτα αποτελεί κρίςιμο παράγοντα για τθν εξζλιξθ τθσ 

οικονομίασ κρίνεται ςκόπιμο να αναφερκεί ότι με τθν δθμιουργία του Εκνικοφ 

Συμβουλίου Ανταγωνιςτικότθτασ και Ανάπτυξθσ ζγινε και υιοκζτθςθ του ΕΣΜΑ. Το 

ΕΣΜΑ είναι  ζνα ςφςτθμα δεικτϊν που εξετάηει τζςςερισ κατθγορίεσ παραγόντων: τισ 

προχποκζςεισ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, τισ πολιτικζσ και ειςροζσ που επθρεάηουν τθν 

ανταγωνιςτικότθτα, τα ενδιάμεςα αποτελζςματα και τα τελικά αποτελζςματα. 

Ρρόκειται για ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα το οποίο περιλαμβάνει ζναν 

ολοκλθρωμζνο οριςμό τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, ςυνδεδεμζνο με τθ ςτρατθγικι τθσ 
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βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, και ςυγχρόνωσ περιλαμβάνει όλουσ τουσ παράγοντεσ που τθν 

κακορίηουν. Σφμφωνα με το Λνςτιτοφτο Εργαςίασ (ΛΝΕΕ ΓΣΕΕ,2008, ςελ.79): 

 «Οι προχποκζςεισ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, αφοροφν τθν κοινωνικι ςυνοχι, 

το κοινωνικό κεφάλαιο, τθν επιχειρθματικι νοοτροπία, τθν κατθγορία πόροι, 

ενζργεια και φυςικό περιβάλλον, όπωσ και τισ υποδομζσ. 

 Οι οριηόντιεσ πολιτικζσ και ειςροζσ ςτθ διαδικαςία τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, 

περιλαμβάνουν μετριςεισ για το οικονομικό και επιχειρθματικό περιβάλλον, 

τθν αγοράσ εργαςίασ, τθν εκπαίδευςθ και τισ δεξιότθτεσ, τθν ζρευνα και 

ανάπτυξθ, τθν επιχειρθματικι καινοτομία και τισ τιμζσ και κόςτθ. 

 Τα ενδιάμεςα αποτελζςματα ανταγωνιςτικότθτασ που μετροφνται είναι θ 

παραγωγικότθτα, το εξωτερικό εμπόριο, και οι άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ. 

 Τα τελικά αποτελζςματα τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, είναι το εγχϊριο προϊόν και 

θ ποιότθτα ηωισ ςτο ςφςτθμα του ΕΣΜΑ». 

Θ ζκκεςθ ανταγωνιςτικότθτασ για το 2007 ζδειξε ότι οι δείκτεσ που ςχετίηονται 

άμεςα με τθν οικονομικι ανταγωνιςτικότθτα, είτε επιδεινϊκθκαν, είτε βρίςκονταν ςε 

δυςμενι κζςθ ςε ςχζςθ με τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Ζτςι, παρατθρικθκε: 

 Επιδείνωςθ του ελλείμματοσ του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν από 

23.668 εκατομμφρια Ευρϊ το 2006, ςε 32.261 το 2007.Το 2008 κατεγράφθ το 

υψθλότερο ζλλειμμα κατά τα τελευταία 18 χρόνια και είχε φτάςει ςτα 34,7 

δις. ευρϊ. Το 2011 το ζλλειμμα ζφταςε ςτα 20,6 δισ. Ευρϊ, το 2012 ζφταςε 

ςτα 4,6 δισ., ενϊ το 2013 υπιρξε πλεόναςμα του ιςοηυγίου τρεχουςϊν 

ςυναλλαγϊν  ςτο 1,2 δισ. Ευρϊ ι 0,7% του ΑΕΡ, γεγονόσ που ςυνζβθ για 

πρϊτθ φορά μετά από το 1948. Σφμφωνα με τθν εφθμερίδα Θ ΚΑΚΘΜΕΛΝΘ, 

«θ εξζλιξθ αυτι αποδίδεται κυρίωσ ςτθ βελτίωςθ του εμπορικοφ ιςοηυγίου. 

Δθλαδι, τθσ διαφοράσ μεταξφ εξαγωγϊν και ειςαγωγϊν ςτθν ελλθνικι 

οικονομία, κακϊσ το εμπορικό ζλλειμμα υποχϊρθςε ςτα 17,2 δις. ευρϊ το 

2013 από 44 δις. ευρϊ που ιταν το 2008. Ράντωσ, θ προςαρμογι αυτι 

προιλκε κυρίωσ από τθ δραςτικι μείωςθ κατά 24,1 δις. ευρϊ των ειςαγωγϊν 

(από 63,8 δις. ευρϊ το 2008 ςτα 39,7 δις. ευρϊ το 2013) και όχι από τόςο από 

τθν αφξθςθ των εξαγωγϊν που ανιλκε ςτα 2,7 δις. ευρϊ (από 19,8 δις. ευρϊ 

το 2008 ςτα 22,5 δις. ευρϊ το 2013). Επί τθσ ουςίασ, οι ειςαγωγζσ 

ςυρρικνϊκθκαν εξαιτίασ τθσ μεγάλθσ φφεςθσ που βίωςε θ Ελλάδα, αφοφ 
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ςυρρικνϊκθκε το διακζςιμο ειςόδθμα και κατ’ επζκταςθ θ κατανάλωςθ και οι 

ειςαγωγζσ» (Θ ΚΑΚΘΜΕΛΝΘ, 20/2/2014). 

 Συνεχιηόμενθ απϊλεια παραγωγικοφ ιςτοφ: το ποςοςτό τθσ προςτικζμενθσ 

αξίασ ςτον δευτερογενι τομζα το 2004 ιταν 13,2% για τθν Ελλάδα, ςε 

ςφγκριςθ με 20,2% για τθν  ΕΕ-15. Το 2014 αυξικθκε θ ςυμβολι του 

τριτογενοφσ τομζα ςτθν ελλθνικι οικονομία από 81,5% το 2010 ςε 82,8%, θ 

αφξθςθ αυτι πρωτίςτωσ οφείλεται ςτον κλάδο του τουριςμοφ και 

δευτερευόντωσ ςτουσ κλάδουσ του χονδρικοφ και λιανικοφ εμπορίου, τθσ 

εμπορίασ αυτοκινιτων και των μεταφορϊν. Το 2014 ςθμειϊκθκε μείωςθ τθσ 

προςτικζμενθσ αξίασ των καταςκευϊν κατά 18,8%. Θ ςυμμετοχι του 

πρωτογενοφσ τομζα αυξικθκε από 3,2% το 2010 ςε 3,8% το 2014. Σφμφωνα με 

τα ςτοιχεία τθσ ALPHA BANK «το πρϊτο τρίμθνο του 2015, θ προςτικζμενθ 

αξία του τομζα των Υπθρεςιϊν μειϊκθκε ελαφρά κατά 1,1% ςε τρζχουςεσ 

τιμζσ ςε ετιςια βάςθ, ζναντι, ωςτόςο, μεγαλφτερθσ πτϊςθσ το πρϊτο τρίμθνο 

2014, με αποτζλεςμα θ ποςοςτιαία ςυμμετοχι του ςτθ ςυνολικι 

προςτικζμενθ αξία τθσ οικονομίασ να διαμορφωκεί ςτο 82,8% (82,6% το 

αντίςτοιχο τρίμθνο του 2014)». 

 

Διάγραμμα 39: Προςτικζμενθ Αξία ανά Σομζα Δραςτθριότθτασ 2010 και 2014 

 

Ρθγι: ALPHA BANK, 2015 
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Πίνακασ 12: Ακακάριςτθ Προςτικζμενθ Αξία ανά Σομζα, % ετιςια μεταβολι 

 

Ρθγι: ALPHA BANK, 2015 

 

 Οι ειςερχόμενεσ άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ ιταν το 2006 ςτο χαμθλότερο 

επίπεδο ςε ςφγκριςθ με όλεσ τισ χϊρεσ τθσ ΕΕ-27, παρόλο που για τθν Ελλάδα 

το 2006 υπιρξαν οι περιςςότερεσ άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ. Βάςει το 

επόμενου διαγράμματοσ παρατθρείται μια ιδιαίτερθ αυξομείωςθ των ειςροϊν 

ξζνων επενδφςεων ςτθν Ελλάδα από το 1998 ζωσ και το 2010. 

 

Διάγραμμα 40: Ειςροζσ Άμεςων Ξζνων Επενδφςεων ςτθν Ελλάδα 

 

Ρθγι: Κοτταρίδθ- Γιακοφλασ, 2013 

 

 Ενϊ θ παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ (υπολογιςμζνθ ωσ παραγωγι ανά 

απαςχολοφμενο) υπερζβθ ςτθν Ελλάδα τον μζςο όρο τθσ ΕΕ-27, θ ςυνολικι 

παραγωγικότθτα των ςυντελεςτϊν παρζμεινε χαμθλι (ςτο 87% του μζςου 
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όρου το 2005), πράγμα που ςθμαίνει ότι βριςκόταν πολφ χαμθλά θ 

παραγωγικότθτα του κεφαλαίου, λόγω υςτζρθςθσ ςε τεχνολογικό και ςε 

οργανωτικό επίπεδο. Τα δεδομζνα ςιμερα όςον αφορά τθν παραγωγικότθτα 

ζχουν αλλάξει, δεδομζνου ότι ζχει υπάρξει ραγδαία αφξθςθ τθσ ανεργίασ από 

7,3% που ιταν το 2008 ςτο 26,6% το 2014, δθλαδι ςθμειϊκθκε μια διαφορά 

τθσ τάξεωσ του 19,3%, «(με το εργατικό δυναμικό τθσ χϊρασ ςτα 4.918.000 οι 

επί πλζον άνεργοι υπολογίηονται ςτα 950.000 άτομα, από τα ςυνολικά 

1.310.000 περίπου – χωρίσ όμωσ να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι 200.000 περίπου 

νζοι που εγκατζλειψαν τθν Ελλάδα, οι ελεφκεροι επαγγελματίεσ που ζχαςαν 

τισ εταιρείεσ τουσ κοκ.), θ παραγωγικότθτα των 3.610.000 εργαηομζνων, με τθν 

ζννοια του ετιςιου «κατά κεφαλιν» ονομαςτικοφ ΑΕΠ, διαμορφϊκθκε το 2014 

ςτα 49.600 € (ςε ΑΕΠ 2014 φψουσ 179,08 δισ €). 

Σο 2008 όμωσ θ χϊρα, με 4.558.000 εργαηομζνουσ (Πίνακασ που ακολουκεί), 

παριγαγε ζνα ΑΕΠ τθσ τάξθσ των 233,2 δισ € – γεγονόσ που ςθμαίνει ότι, θ τότε 

παραγωγικότθτα τουσ, με τθν παραπάνω ζννοια, ιταν περί τα 51.160 €. 

Επομζνωσ, παρά το ότι χάκθκαν πάνω από 1.000.000 κζςεισ εργαςίασ, θ 

παραγωγικότθτα των Ελλινων, ςε ςχζςθ με τον αρικμό τουσ, μειϊκθκε – ενϊ 

χάκθκε ΑΕΠ φψουσ 54 δισ €»(Analyst, 2015). 

 

Πίνακασ 13: Παραγωγικότθτα ΑΕΠ/ Εργαηόμενο, 2008 και 2014 

 

Ρθγι: Analyst, 2015 

 

Αν ςυγκρικεί θ εξζλιξθ του ΑΕΡ ςε ςχζςθ με τθν εξζλιξθ τθσ παραγωγικότθτασ 

(δθλαδι το κατά κεφαλιν εργατικό κόςτοσ ανά μονάδα προϊόντοσ), 

ςυγκρίνοντασ το με τον προγραμματιςμζνο ςτόχο του πλθκωριςμοφ 

(Διάγραμμα 41), τότε μόνο μπορεί να υπάρξει ςυμπζραςμα εάν μία χϊρα ηει 

πάνω ι κάτω από τα όρια των δυνατοτιτων τθσ. 
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Διάγραμμα 41: φγκριςθ ΑΕΠ με Παραγωγικότθτα, 1999-2014 

 

Ρθγι: Analyst, 2015 

 

 Ο ρυκμόσ αφξθςθσ των τιμϊν ιταν ταχφτεροσ ςτθν Ελλάδα, με αποτζλεςμα τθν 

επιδείνωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των  τιμϊν λόγω αυτοφ του παράγοντα 

και μόνο: το 2007 το ςυγκριτικό επίπεδο τιμϊν ςε ςφγκριςθ με τθν ΕΕ-27 ιταν 

88,6%, αυξθμζνο αιςκθτά ςε ςφγκριςθ με 84,8% το 2000. 

Ππωσ φαίνεται και ςτον πίνακα που ακολουκεί κατά τθν δεκαετία 2004-2014, 

θ Ελλάδα ςθμείωςε το μεγαλφτερο ποςοςτό πλθκωριςμοφ το 2010, ποςοςτό 

το οποίο ξεκίνθςε να μειϊνεται από το 2011 και ζπειτα, ενϊ το 2013 

παρουςίαςε για πρϊτθ φόρα αποπλθκωριςτικζσ πιζςεισ με ποςοςτό -0,9% το 

οποίο διαμορφϊκθκε -1,4% για το 2014. 
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Πίνακασ 14: Μζςοσ Ετιςιοσ Ρυκμόσ Πλθκωριςμοφ 2004-2014 (%) 

 

Ρθγι: Eurostat, 8/7/2015 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΘ ΠΡΟΕΓΓΙΘ- Θ ΕΞΕΛΙΞΘ ΣΩΝ ΣΟΜΕΩΝ ΠΡΩΣΟΓΕΝΟΤ 

ΠΑΡΑΓΩΓΘ, ΜΕΣΑΠΟΙΘΘ, ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΚΑΙ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

 

 

3.1  Ο Σομζασ Πρωτογενοφσ Παραγωγισ 

Ο τομζασ πρωτογενοφσ παραγωγισ αποτελεί ζνα δομικό ςτοιχείο τόςο για τθν 

ελλθνικι κοινωνία, όςο και για τθν ελλθνικι οικονομία και τθν ανάπτυξθ ςε 

περιφερειακό και ςε εκνικό επίπεδο. Θ ζνταξθ τθσ Ελλάδασ το 1981 ςτθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ επθρζαςε καταλυτικά τθν εξζλιξθ τθσ γεωργίασ, θ οποία πλζον διζπεται 

πλιρωσ από τουσ Κανόνεσ Αγροτικισ Ρολιτικισ, μζςω των οποίων μορφοποιείται και 

ελζγχεται το πλαίςιο λειτουργίασ και δραςτθριότθτασ του ελλθνικοφ τομζα. 

Θ ςυνειςφορά του αγροτικοφ τομζα ςτθν ελλθνικι οικονομία εκφράηεται ςε 

όρουσ ςυμμετοχισ του Ακακάριςτου Εγχϊριου Ρροϊόντοσ (ΑΕΡ). Πμωσ τα τελευταία 

χρόνια διάφορεσ εξελίξεισ ζχουν επιφζρει αλλαγζσ ςτο κόςτοσ και ςτον τρόπο 

παραγωγισ, ακόμα και ςτθν βιωςιμότθτα οριςμζνων κλάδων του πρωτογενοφσ 

τομζα, ςε εκνικό, ςε Ευρωπαϊκό αλλά και ςε παγκόςμιο επίπεδο. Μερικζσ μόνο από 

τουσ παράγοντεσ που διαμορφϊνουν νζεσ ςυνκικεσ τόςο ςτθν εςωτερικι όςο και 

ςτθν παγκόςμια αγορά των αγροτικϊν προϊόντων είναι: 

 Οι ςυνεχείσ αλλαγζσ ςτον τρόπο άςκθςθσ τθσ Κοινισ Αγροτικισ Ρολιτικισ. 

 Θ διεφρυνςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προσ τθν Κεντρικι και τθν Ανατολικι 

Ευρϊπθ. 

 Οι αναδιαρκρϊςεισ ςτθν αλυςίδα παραγωγισ και εμπορίασ τροφίμων με τθν 

παρουςία ιςχυρϊν πολυεκνικϊν εταιρειϊν. 

 Οι ςυχνζσ διεκνείσ διατροφικζσ κρίςεισ. 

 Οι ςυνεχιηόμενεσ εμπορικζσ διαπραγματεφςεισ ςτα πλαίςια του Ραγκόςμιου 

Οργανιςμοφ Εμπορίου (Ρ.Ο.Ε.). 

 Το αυξανόμενο ενδιαφζρον για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ. 

Πλοι αυτοί οι παράγοντεσ και οι εξελίξεισ ςυμβάλουν ςτον επθρεαςμό των 

προςδοκιϊν των παραγωγϊν, οι οποίοι με τθν ςειρά τουσ κεωροφν το μζλλον 

αβζβαιο και προβλθματικό. Για να μπορζςει να υπάρξει ανάπτυξθ και κατ’ επζκταςθ 
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εξζλιξθ ςτον ελλθνικό αγροτικό τομζα κα πρζπει να γίνει επίλυςθ των βαςικϊν 

διαρκρωτικϊν προβλθμάτων που αντιμετωπίηει, εκςυγχρονιςμόσ των γεωργικϊν 

εκμεταλλεφςεων και των καλλιεργθτικϊν πρακτικϊν και υποδομϊν, και επιλογι 

ποικιλιϊν με ικανοποιθτικι απόδοςθ και υψθλι ποιότθτα. Επίςθσ πρζπει να γίνεται 

ορκολογικι χριςθ των ειςροϊν και ςωςτι διαχείριςθ των υδάτινων πόρων, ενϊ 

βαρφτθτα πρζπει να δοκεί ςτθν ςυμβολαιακι γεωργία, και ςτθν εφαρμογι 

ςυςτθμάτων ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ, βιολογικισ καλλιζργειασ, παραγωγισ 

προϊόντων ονομαςίασ προζλευςθσ και χριςθσ ςθμάτων ποιότθτασ, ϊςτε να αυξθκεί θ 

ανταγωνιςτικότθτα τθσ εςωτερικισ παραγωγισ ςε ςχζςθ με τα ειςαγόμενα προϊόντα.  

Απαραίτθτθ κρίνεται και θ κατάρτιςθ και ενθμζρωςθ των παραγωγϊν, θ 

δθμιουργία ςυμπράξεων και δικτυϊςεων για τθν καλφτερθ οργάνωςθ του τομζα, θ 

προϊκθςθ διεπαγγελματικϊν ςυμφωνιϊν, θ εκπόνθςθ και υλοποίθςθ προγραμμάτων 

ανάπτυξθσ κλαδικισ υποδομισ και ποιοτικισ βελτίωςθσ των προϊόντων του τομζα, και 

θ ανάπτυξθ τθσ ζρευνασ μποροφν να ςυμβάλλουν ςτθν προςταςία των καταναλωτϊν 

και του περιβάλλοντοσ, κακϊσ και ςτθν προςαρμογι των προϊόντων ςτισ ανάγκεσ τθσ 

αγοράσ. Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηεται θ ςυμμετοχι του αγροτικοφ 

τομζα ςτο ΑΕΡ ςτθν ΕΕ- 25, πριν τθν ζναρξθ τθσ κρίςθσ, για το λόγο ότι ακόμα και πριν 

τθν κρίςθ ο αγροτικόσ τομζασ παρουςίαηε κάμψθ ςτο αγροτικό ειςόδθμα, ςθμαντικι 

απϊλεια ςτθν αξία τθσ φυτικισ, κυρίωσ, παραγωγισ και πτϊςθ τθσ ακακάριςτθσ 

προςτικζμενθσ αξίασ. Αυτι θ αρνθτικι πορεία πζρα από τουσ παράγοντεσ που 

προαναφζρκθκαν, ζχει αποδοκεί και ςτισ κακζσ καιρικζσ ςυνκικεσ οι οποίεσ 

επικράτθςαν κατά τθν περίοδο 2006- 2007, ςτθν πτϊςθ των επενδφςεων ςτον 

πρωτογενι τομζα των επενδφςεων, κακϊσ και ςτθν αφξθςθ του κόςτουσ παραγωγισ. 
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Πίνακασ 15: υνειςφορά του Αγροτικοφ Σομζα ςτθν υνολικι Ακακάριςτθ 

Προςτικζμενθ Αξία, 1995- 2005 

 

Ρθγι: Αλεξιάδθσ- Κοκκίδθσ- Σπανζλλθσ  

Ραρατθρϊντασ τα δεδομζνα του παραπάνω πίνακα διαπιςτϊνεται ότι από το 

1995 θ ςυμμετοχι του πρωτογενοφσ τομζα ςτο ςυνολικό ΑΕΡ, μειϊνεται, αντίςτοιχα 

βζβαια μειϊνεται και το ποςοςτό ςτθν ΕΕ-25. 

Στον επόμενο πίνακα παρουςιάηεται θ Ρροςτικζμενθ Ακακάριςτθ Αξία του 

αγροτικοφ τομζα ςε τιμζσ παραγωγοφ, παρατθρείται ότι από το 2005 ζωσ το 2013 

ςθμειϊκθκε ςθμαντικι μείωςθ τθσ προςτικζμενθσ ακακάριςτθσ αξίασ (-1044), ενϊ 

ςτο ςφνολο τθν Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ παρουςιάςτθκε αφξθςθ (27457).   
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Πίνακασ 16: Προςτικζμενθ Ακακάριςτθ Αξία του Αγροτικοφ Σομζα ςε Σιμζσ 

Παραγωγοφ 2005- 2013 

 

Ρθγι: Eurostat  

Στον παρακάτω πίνακα παρατίκενται τα ςτοιχεία για τθν αξία τθσ παραγωγικισ 

δραςτθριότθτασ του αγροτικοφ τομζα για τισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθν 

περίοδο 2005- 2013. Θ αξία τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ του αγροτικοφ τομζα 

τθσ Ελλάδασ παρουςίαςε μείωςθ κατά το διάςτθμα 2005- 2013 τθσ τάξεωσ των 346,4 

εκατ. Ευρϊ, παρατθρείται όμωσ ότι άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ οι οποίεσ 

αντιμετϊπιςαν οικονομικά προβλιματα λόγω τθσ κρίςθσ, όπωσ είναι θ Λςπανία, θ 

Λταλία και θ Κφπροσ, τθν ίδια χρονικι περίοδο παρουςίαςαν αφξθςθ τθσ παραγωγικισ 

δραςτθριότθτασ του αγροτικοφ τομζα ςφμφωνα με τα δεδομζνα του επόμενου 

πίνακα. 
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Πίνακασ 17: Αξία Παραγωγικισ Δραςτθριότθτασ του Αγροτικοφ Σομζα ςε Σιμζσ 

Παραγωγοφ, 2005- 2013 

 

Ρθγι: Eurostat 

Στον επόμενο πίνακα παρουςιάηεται για τθν περίοδο 2008- 2012, δθλαδι εν 

μζςω κρίςθσ, θ εξζλιξθ του ςυνολικοφ εμπορίου (πλθν πετρελαιοειδϊν) και του 

εμπορίου αγροτικϊν προϊόντων και τροφίμων. Κατά τθν πρϊτθ χρονιά τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ ςθμειϊκθκε μείωςθ των ςυνολικϊν εξαγωγϊν από €15,46 δισ ςτα 

€13.03 δισ, ενϊ ο αγροτικόσ τομζασ παρζμεινε ςτακερόσ με εξαγωγζσ αξίασ €4 δισ 

αυξάνοντασ ζτςι το ποςοςτό ςυμμετοχισ του ςτο ςφνολο των εξαγωγϊν από 25,9% 

ςτο 30%. Επίςθσ παρατθρείται ότι οι ςυνολικζσ εξαγωγζσ παρουςιάηουν αφξθςθ κατά 

τθν περίοδο 2008-2012 με μζςο ετιςιο ρυκμό 2%, ενϊ αντίςτοιχα οι εξαγωγζσ του 

αγροδιατροφικοφ κλάδου ςθμειϊνουν μζςο ετιςιο ρυκμό 6,9%. Ενϊ αρκετά 
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εντυπωςιακό είναι το γεγονόσ ότι κατά τθν περίοδο 2011- 2012 ςθμειϊκθκε αφξθςθ 

των εξαγωγϊν ςτον αγροτικό κλάδο με το αντίςτοιχο ποςοςτό να είναι 16,4%. 

 

Πίνακασ 18: υνολικό εμπόριο και εμπόριο αγροτικϊν προϊόντων και τροφίμων  

(ςε δισ €) 

 

Ρθγι: Χφμθσ Α. 

Πςον αφορά τισ ςυνολικζσ ειςαγωγζσ κατά τθν περίοδο 2008- 2012 

παρουςίαςαν μζςο ετιςιο ρυκμό μείωςθσ 11,2%, ενϊ οι ειςαγωγζσ αγροδιατροφικϊν 

προϊόντων μειϊκθκαν  με ρυκμό 2,7%, και αυτό γιατί τα αγροτικά προϊόντα και τα  

τρόφιμα είναι πιο ανελαςτικά ςε ςφγκριςθ με τα άλλα προϊόντα και κυρίωσ με τα 

βιομθχανικά, αυτό ςυνεπάγεται ότι οι ειςαγωγζσ τουσ μειϊνονται με μικρότερο 

ρυκμό. Για τθν περίοδο 2008- 2012 το ςφνολο του ελλείμματοσ μειωνόταν με ετιςιο 

ρυκμό 20,1%, ενϊ το αγροτικό μειωνόταν με ρυκμό 22,6%. Σθμαντικό ςτοιχείο επίςθσ 

αποτελεί ότι ενϊ το ςυνολικό ζλλειμμα  κατά τθν περίοδο 2011- 2012 μειϊκθκε κατά 

14,5%, το αγροτικό μειϊκθκε ςχεδόν κατά το μιςό με το αντίςτοιχο ποςοςτό να είναι 

ςτο 44,1%. 

Σφμφωνα με τθν ζρευνα διάρκρωςθσ γεωργικϊν και κτθνοτροφικϊν 

εκμεταλλεφςεων που πραγματοποίθςε θ Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) για το 

2013,ςυγκριτικά με το 2009, τόςο ο ςυνολικόσ αρικμόσ των εκμεταλλεφςεων τθσ 

Ελλάδασ, όςοσ και θ χρθςιμοποιοφμενθ γεωργικι ζκταςθ (ΧΓΕ) μειϊκθκαν. Μείωςθ 

παρουςίαςαν και οι εκτάςεισ με μόνιμεσ καλλιζργειεσ (αμπζλια και δζντρα).Ενϊ 

αφξθςθ παρουςίαςαν οι ετιςιεσ καλλιζργειεσ και οι αρδευόμενεσ εκτάςεισ. Μείωςθ 

παρουςίαςε και ο ςυνολικόσ αρικμόσ εκμεταλλεφςεων με ηϊα, εξαιρουμζνων αυτϊν 
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που εκτρζφουν προβατοειδι, ενϊ ο αρικμόσ των κεφαλϊν των ηϊων παρουςίαςε 

μείωςθ.   

Ζνα άλλο ςθμαντικό ςτοιχείο το οποίο αναδείχκθκε από τθν εν λόγω ζρευνα 

είναι ότι θ απαςχόλθςθ ςτθν γεωργία και ςτθν κτθνοτροφία, θ οικογενειακι εργαςία, 

και θ αλλθλοβοικεια μεταξφ των γεωργϊν ενιςχφκθκαν, ζναντι των μορφϊν εργαςίασ 

με αμοιβι (μόνιμοι και εποχικοί εργάτεσ). Επίςθσ, το μεγαλφτερο μζροσ των θμερϊν 

εργαςίασ προζρχονται από τθν απαςχόλθςθ των κατόχων των εκμεταλλεφςεων και 

των μελϊν των οικογενειϊν τουσ. Πλα αυτά είναι ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ 

και τθσ αφξθςθσ του ποςοςτοφ ανεργίασ, κατά τθν περίοδο τθσ οικονομικισ κρίςθσ 

πολλοί ιταν αυτοί που ςτράφθκαν ςτθν γεωργία και ςτθν κτθνοτροφία ζτςι ϊςτε να 

μπορζςουν να αποκτιςουν κάποιο ειςόδθμα. 

Στο επόμενο Διάγραμμα παρουςιάηεται ο αρικμόσ των γεωργικϊν 

εκμεταλλεφςεων με χρθςιμοποιοφμενθ γεωργικι ζκταςθ, κατά περιφζρεια και γίνεται 

ςφγκριςθ με τα αντίςτοιχα μεγζκθ του 2009. 

 

Διάγραμμα 42: Αρικμόσ  γεωργικϊν  εκμεταλλεφςεων  με  χρθςιμοποιοφμενθ  
γεωργικι  ζκταςθ,  κατά περιφζρεια 

Απογραφι  Γεωργίασ  –  Κτθνοτροφίασ  2009  και  Ζρευνα  Διάρκρωςθσ  Γεωργικϊν  και  

Κτθνοτροφικϊν Εκμεταλλεφςεων 2013 

 

Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ, 20/4/2015 
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Διάγραμμα 43: Χρθςιμοποιοφμενθ γεωργικι ζκταςθ κατά περιφζρεια 

Απογραφι  Γεωργίασ  –  Κτθνοτροφίασ  2009  και  Ζρευνα  Διάρκρωςθσ  Γεωργικϊν  και  

Κτθνοτροφικϊν Εκμεταλλεφςεων 2013 

 

Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ, 20/4/2015 

Ο αρικμόσ των εκμεταλλεφςεων με χρθςιμοποιοφμενθ γεωργικι ζκταςθ ανά 

περιφζρεια παρουςιάηει τθν μεγαλφτερθ μείωςθ ςτθν Ιπειρο (-9,4%), και ςτθν Δυτικι 

Ελλάδα (- 4,5%), ενϊ αφξθςθ παρουςιάηεται ςτθν Αττικι (+0,8%) και ςτθν Κριτθ 

(+0,4%). Θ χρθςιμοποιοφμενθ γεωργικι ζκταςθ ανά περιφζρεια, ςφμφωνα με τον 

επόμενο πίνακα, παρουςιάηει μεγαλφτερθ μείωςθ ςτθν Ιπειρο (-22,3%), ςτθν Στερεά 

Ελλάδα (-14,4%), και ςτα Λόνια Νθςιά (- 12,3%), αφξθςθ ςθμειϊνεται ςτθν Δυτικι 

Μακεδονία (+13,3%), ςτθν Κεςςαλία (+7,3%), ςτθν Κεντρικι Μακεδονία (+6,2%), 

κακϊσ και ςτθν Ανατολικι Μακεδονία και ςτθν Κράκθ (+0,4%). Βάςει των δεδομζνων 

του πίνακα 4, θ μζςθ χρθςιμοποιοφμενθ γεωργικι ζκταςθ ανά εκμετάλλευςθ 

μειϊκθκε ελάχιςτα το 2013 (-0,9%), ςε ςφγκριςθ με το 2009. Ενϊ το 2009 είναι 48,52 

ςτρζμματα ανά εκμετάλλευςθ, το 2013 είναι 48,06 ςτρζμματα. 
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Πίνακασ 19: Αρικμόσ γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων και ΧΓΕ κατά Περιφζρεια 

 

Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ, 20/4/2015 

Πίνακασ 20: Μζςθ ΧΓΕ των εκμεταλλεφςεων κατά Περιφζρεια 

 

Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ, 20/4/2015 

Σχετικά με τθν παραγωγικι κατεφκυνςθ των εκμεταλλεφςεων, όπωσ φαίνεται 

και ςτο Διάγραμμα που ακολουκεί, το 2013 το 61,8% είναι αμιγϊσ γεωργικζσ 

εκμεταλλεφςεισ, το 34,7% είναι μεικτζσ και το 3,5% είναι αμιγϊσ κτθνοτροφικζσ. 
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Διάγραμμα 7: Ποςοςτιαία  κατανομι  των  εκμεταλλεφςεων  ςε  μεικτζσ,  αμιγϊσ  

γεωργικζσ  και  αμιγϊσ κτθνοτροφικζσ 

 

 

Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ, 20/4/2015 

Διάγραμμα 45: Ποςοςτά Απαςχολοφμενων ςτθν Γεωργία & Κτθνοτροφία Κατά 

Κατθγορία 

Απογραφι Γεωργίασ- Κτθνοτροφίασ 2009 & Ζρευνα Διάρκρωςθσ Γεωργικϊν και 

Κτθνοτροφικϊν Εκμεταλλεφςεων 2013 

 

Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ, 20/4/2015 

Στο Διάγραμμα 45 παρουςιάηονται τα ποςοςτά τα οποία αντιπροςωπεφουν τουσ 

απαςχολοφμενουσ ςτθν γεωργία και τθν κτθνοτροφία για το 2009 και το 2013, 

παρατθρείται ότι το ποςοςτό του οικογενειακοφ εργατικοφ δυναμικοφ αυξικθκε το 

2013 ςε ςφγκριςθ με το 2009, από 36,4% ςε 41,9%, ενϊ το ποςοςτό των εποχικϊν και 
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των λοιπϊν εργατϊν μειϊκθκε το 2013 ςε ςφγκριςθ με το 2009. Στθν μεταβολι αυτι 

των ποςοςτϊν, ςαφζςτατα ςυνζβαλε θ ζναρξθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα, 

κατά τθν οποία πολλοί εργαηόμενοι χάνοντασ τθν δουλειά τουσ ι βλζποντάσ τα 

ειςοδιματα τουσ να μειϊνονται ςτράφθκαν ξανά ςτθν γεωργία και τθν κτθνοτροφία. 

Στο Διάγραμμα 46 παρουςιάηονται τα ποςοςτά των θμερϊν εργαςίασ των 

απαςχολοφμενων ςτθν γεωργία- κτθνοτροφία για το 2009 και για το 2013. 

 

Διάγραμμα 46: Ποςοςτά Θμερϊν Εργαςίασ Απαςχολοφμενων ςτθν Γεωργία- 

Κτθνοτροφία, Κατά Κατθγορία 

 Απογραφι Γεωργίασ- Κτθνοτροφίασ 2009 & Ζρευνα Διάρκρωςθσ Γεωργικϊν και 

Κτθνοτροφικϊν Εκμεταλλεφςεων 2013 

 

Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ, 20/4/2015 

 

Σφμφωνα με το παραπάνω Διάγραμμα το οικογενειακό εργατικό δυναμικό το 

2013 κατζχει τθν πλειοψθφία του ςυνόλου των θμερϊν εργαςίασ ςτθν γεωργία- 

κτθνοτροφία με το αντίςτοιχο ποςοςτό να είναι 85,3%, αυξθμζνο κατά 3,1% ςε 

ςφγκριςθ με το αντίςτοιχο ποςοςτό το 2009 (82,2%). 

Σφμφωνα με τθν ΕΛΣΤΑΤ (ΕΛΣΤΑΤ, 20/4/2015), «ςε ότι αφορά ςτθ μορφι 

απαςχόλθςθσ του οικογενειακοφ εργατικοφ δυναμικοφ, το 2013, από τουσ 1.218.274 

κατόχουσ εκμεταλλεφςεων και απαςχολοφμενα μζλθ τθσ οικογζνειασ τουσ, τα 938.526 

άτομα (77,0%), απαςχολοφνται «αποκλειςτικά» ςτθ γεωργία- κτθνοτροφία, τα 39.931 

άτομα (3,3%) άτομα απαςχολοφνται «κυρίωσ» και τα 239.816 άτομα (19,7%) 



   
 

92 
 

απαςχολοφνται «δευτερευόντωσ». Το 2013 ςε ςχζςθ με το 2009, ο αρικμόσ των 

κατόχων και των μελϊν τθσ οικογζνειασ τουσ που απαςχολικθκαν ςτθν εκμετάλλευςθ 

«αποκλειςτικά» ι «κυρίωσ» παρουςιάηουν αφξθςθ κατά 7,2% και 10,4% αντίςτοιχα, 

ενϊ «δευτερευόντωσ» απαςχολοφμενοι παρουςιάηουν μείωςθ κατά 14,1%, (Ρίνακασ 

21)». 

Πίνακασ 21: Απαςχόλθςθ των κατόχων & των μελϊν του νοικοκυριοφ τουσ ςτθν 

γεωργία- κτθνοτροφία, κατά κατθγορία και περιφζρεια 

 

Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ, 20/4/2015 

Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΤΑΤ (30/3/2007), το 2005 ςτον Ρρωτογενι 

Τομζα, θ Ακακάριςτθ Ρροςτικζμενθ Αξία (ΑΡΑ) μειϊκθκε ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ κατά 

1,2%, με τθν μεγαλφτερθ μείωςθ να παρουςιάηεται ςτθν περιφζρεια τθσ Θπείρου. Θ 

Α.Ρ.Α. του Δευτερογενι Τομζα παρουςίαςε αφξθςθ ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ κατά 2,2%, 

ενϊ θ μεγαλφτερθ αφξθςθ παρουςιάςτθκε ςτθν περιφζρεια τθσ Στερεάσ Ελλάδοσ. 

Τζλοσ, ςτον Τριτογενι Τομζα, όλεσ οι περιφζρειεσ κινικθκαν κοντά ςτο μζςο όρο του 

ρυκμοφ ανάπτυξθσ του Τομζα ςτθ Χϊρα, που ιταν 9,4%. Θ ςυμμετοχι των τομζων τθσ 

παραγωγισ ςτο ςχθματιςμό τθσ Ακακάριςτθσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ για το 2005 

αποτυπϊνεται ςτο επόμενο Διάγραμμα. 
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Διάγραμμα 47: υμμετοχι των τομζων τθσ παραγωγισ ςτο ςχθματιςμό τθσ Α.Π.Α. 

(2005) 

 

Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ, 30/3/2007 

 

Και το 2006 θ ΑΡΑ ςτον Ρρωτογενι Τομζα παρουςίαςε επιπλζον μείωςθ ςτο 

ςφνολο τθσ χϊρασ κατά 8,3%. Ενϊ ςτον Δευτερογενι Τομζα θ ΑΡΑ παρουςίαςε 

μεγάλθ αφξθςθ ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ κατά 16,8%. Ο Τριτογενισ Τομζασ το 2006 

επίςθσ παρουςίαςε αφξθςθ τθσ ΑΡΑ ςτο ςφνολο τθσ χϊρασ κατά 4,7%. Ππωσ φαίνεται 

και ςτο επόμενο Διάγραμμα θ ςυμμετοχι του Ρρωτογενοφσ Τομζα ςτον ςχθματιςμό 

τθσ Α.Ρ.Α. μειϊκθκε από 4% που ιταν το 2005 ςε 3,7% το 2006. 

 

Διάγραμμα 48: υμμετοχι των τομζων τθσ παραγωγισ ςτο ςχθματιςμό  

τθσ Α.Π.Α. (2006) 

 

Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ, 31/3/2008 

Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηεται θ εξζλιξθ τθσ παραγωγισ οριςμζνων 

αγροτικϊν προϊόντων από το 2006-2011: 

 



   
 

94 
 

Πίνακασ 22: Εξζλιξθ τθσ παραγωγισ οριςμζνων αγροτικϊν προϊόντων 

(ςε 1000 τόνουσ) 

 

Ρθγι: Ζρευνα ΡΑΣΕΓΕΣ 

Στον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται τα βαςικά μεγζκθ του αγροτικοφ 

τομζα τθσ Ελλάδασ ςε ςφγκριςθ με τθν ΕΕ-27. Στο ςφνολό του ο πρωτογενισ τομζασ το 

2012 απαςχόλθςε 507.000 άτομα, πλικοσ που αντιπροςωπεφει το 12,4% του 

οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ. Θ αξία τθσ παραγωγισ του γεωργικοφ 

κλάδου, ςε τρζχουςεσ τιμζσ, το 2012 ιταν περίπου 10,8 δισ ευρϊ, ενϊ θ ακακάριςτθ 

προςτικζμενθ αξία του, ςε βαςικζσ τιμζσ, βριςκόταν ςτο χαμθλό επίπεδο των 5 δισ 

ευρϊ, μζγεκοσ που αναλογεί ςτο 4% ςτο ςφνολο τθσ οικονομίασ. Θ αξία των 

ειςαγόμενων αγροτικϊν προϊόντων - περιλαμβανομζνων των τροφίμων και των 

ποτϊν, βριςκόταν ςε υψθλό ςθμείο, καλφπτοντασ το 13,6% τθσ ςυνολικισ αξίασ των 

ειςαγωγϊν, με αποτζλεςμα να διαμορφϊνεται αρνθτικό ιςοηφγιο ςτο εμπόριο 

αγροτικϊν προϊόντων τθσ χϊρασ, με ζλλειμμα το οποίο κατά το 2011 προςεγγίηει το 

επίπεδο των 2 δισ ευρϊ περίπου. 
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Πίνακασ 23: Βαςικά μεγζκθ αγροτικοφ τομζα ΕΕ-27, Ελλάδα (2012) 

 

Ρθγι: ΡΑΣΕΓΕΣ, 7/2013 

 

Στο Διάγραμμα που ακολουκεί παρουςιάηεται θ εξζλιξθ του γεωργικοφ 

ειςοδιματοσ ςε ςφγκριςθ με μιςκοφσ και αμοιβζσ ςτον τομζα τθσ βιομθχανίασ, των 

υπθρεςιϊν και των καταςκευϊν, από το 2003 μζχρι το 2012. Σφμφωνα με το 

Διάγραμμα είναι εμφανζσ ότι το ειςόδθμα από τθν γεωργία είναι ςαφϊσ μικρότερο ςε 

ςφγκριςθ με τουσ άλλουσ τομείσ. 

 

Διάγραμμα 49: Εξζλιξθ του γεωργικοφ ειςοδιματοσ ςυγκρινόμενου με μιςκοφσ και 

αμοιβζσ άλλων τομζων τθσ οικονομίασ 

 

Ρθγι: ΡΑΣΕΓΕΣ, 7/2013 
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3.2 Ο Σομζασ Μεταποίθςθσ 

Τα τελευταία χρόνια όλο και ιδίωσ μετά τθν οικονομικι κρίςθ που ξζςπαςε το 

2009, όλο και ςυχνότερα ακοφγεται θ φράςθ «δεν παράγουμε τίποτα», θ παραγωγι 

όμωσ είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνθ με τθν ανάπτυξθ, ζνασ από τουσ κατ’ εξοχιν 

παραγωγικοφσ τομείσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ είναι ο τομζασ τθσ μεταποίθςθσ. Αυτό 

που αποδεικνφεται από τισ διάφορεσ μελζτεσ και τα διακζςιμα ςτατιςτικά ςτοιχεία, 

είναι ότι εν μζςω δθμοςιονομικισ προςαρμογισ και αναηιτθςθσ ενόσ νζου μοντζλου 

ανάπτυξθσ, ο ελλθνικόσ μεταποιθτικόσ τομζασ παρουςιάηει ςυνεχείσ μειϊςεισ, 

χαρακτθριςτικι είναι και θ μείωςθ του δείκτθ βιομθχανικισ παραγωγισ ο οποίοσ από 

το 2010 που ιταν 84,4% το 2013 μειϊκθκε ςτο 72,5% (Ρίνακασ 24). 

 

Πίνακασ 24: Δείκτθσ βιομθχανικισ παραγωγισ 

(2005=100,0) 

 

Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ, 2014 
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Διάγραμμα 50: Δείκτθσ βιομθχανικισ παραγωγισ 

(2005=100,0) 

 

Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ, 2014 

 

Ο μεταποιθτικόσ τομζασ είναι ζνα από τουσ ςθμαντικότερουσ τομείσ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ τθσ Ελλάδασ, ςφμφωνα με ςτοιχεία του 2006 τα οποία 

παρατίκενται ςτο επόμενο πίνακα, είναι ο δεφτεροσ μεγαλφτεροσ τομζασ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ τθσ Ελλάδασ με κριτιριο τον κφκλο εργαςιϊν, δεδομζνου ότι ο τηίροσ 

των μεταποιθτικϊν επιχειριςεων κυμαίνεται ςτα 70 δισ. € και καλφπτει το 22,5% του 

ςυνολικοφ κφκλου εργαςιϊν. Σφμφωνα με τον ωσ άνω πίνακα ενϊ θ ςυντριπτικι 

πλειοψθφία των βιομθχανικϊν κλάδων παρουςίαςε μείωςθ του δείκτθ τθσ 

βιομθχανικισ παραγωγισ, δφο βιομθχανικι κλάδοι ιταν αυτοί οι οποίοι 

παρουςίαςαν αφξθςθ του δείκτθ βιομθχανικισ παραγωγισ, και ςυγκεκριμζνα ο 

κλάδοσ «Ραράγωγα πετρελαίου και άνκρακα», του οποίου ο δείκτθσ βιομθχανικισ 

παραγωγισ το 2010 ιταν 110,8 και το 2013 ζφταςε ςτο 122,9. Ο δεφτεροσ κλάδοσ τθσ 

βιομθχανίασ που παρουςίαςε αφξθςθ το ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα είναι αυτόσ 

των «Βαςικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων ςκευαςμάτων», ο εν λόγω βιομθχανικόσ 

κλάδοσ παρουςίαςε και τθν μεγαλφτερθ αφξθςθ, το 2009 ο δείκτθσ βιομθχανικισ 
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παραγωγισ ιταν ςτο 153,5 ενϊ το 2013 ζφταςε ςτο 164,4,ςτθν αφξθςθ αυτι 

ςυνζβαλα και τα μζτρα που προωκικθκαν από τθν κυβζρνθςθ ςχετικά με τισ τιμζσ 

των γενόςθμων φαρμάκων. 

Δεδομζνθσ τθσ αφξθςθσ που παρουςίαςαν αυτι οι δφο κλάδοι τθσ ελλθνικισ 

βιομθχανίασ εν μζςω οικονομικισ κρίςθσ, κα ιταν ςωςτό να δοκοφν από τθν 

κυβζρνθςθ περιςςότερα κίνθτρα για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τουσ. Τα κίνθτρα αυτά 

κα μποροφςαν να είναι με τθν μορφι νζων μορφϊν επενδφςεων κεφαλαίων ςε 

αυτοφσ του δφο τομείσ, ζτςι ϊςτε να υπάρξει μεγαλφτερθ ανάπτυξθ των 

ςυγκεκριμζνων τομζων και αφξθςθ του ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ των 

παραγόμενων από αυτοφσ τουσ κλάδουσ προϊόντων. 

 

Πίνακασ 25: Κφκλοσ εργαςιϊν κατά τομζα οικονομικισ δραςτθριότθτασ (εκατ. €) 

 

Ρθγι: ΛΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2011 

 

Επίςθσ ο τομζασ τθσ μεταποίθςθσ είναι ο πζμπτοσ μεγαλφτεροσ τομζασ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ, με κριτιριο τον αρικμό των επιχειριςεων, ο οποίοσ 

ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του 2006 που παρατίκενται ςτον επόμενο πίνακα, 

αποτελείται από 91.733 επιχειριςεισ οι οποίεσ κατζχουν το 9,89% του ςυνόλου των 
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επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ελλάδα. Ο μεγαλφτεροσ τομζασ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ, με κριτιριο τον αρικμό των επιχειριςεων, είναι το 

χονδρικό και λιανικό εμπόριο- επιςκευι αυτοκινιτων με ποςοςτό ςυμμετοχισ το 

2006 33,98%, δεφτεροσ είναι ο κλάδοσ τθσ Διαχείριςθσ ακίνθτθσ περιουςίασ, 

εκμιςκϊςεισ και επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ με το αντίςτοιχο ποςοςτό να είναι 

ςτο 15,54%, τρίτοσ είναι ο κλάδοσ των καταςκευϊν με ποςοςτό 12,50%, τζταρτοσ 

είναι ο κλάδοσ των Ξενοδοχείων και των Εςτιατορίων με ποςοςτό 11,30% για το 2006.    

Πμωσ από τθν ανάλυςθ των δεδομζνων του Ρίνακα 12 για τον κφκλο εργαςιϊν 

και του Ρίνακα 13 για τον αρικμό των επιχειριςεων, διαπιςτϊνεται ότι παρόλο που 

ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ υπάρχει μια ςχετικι ςτακερότθτα του ποςοςτοφ του 

κφκλου εργαςιϊν ςτο ςυνολικό κφκλο εργαςιϊν για τθν περίοδο 2002-2006, το οποίο 

κυμαίνεται μεταξφ 22,1% με 22,6%, ςθμειϊνεται μια ςυνεχισ μείωςθ του ποςοςτοφ 

ςυμμετοχισ του αρικμοφ των μεταποιθτικϊν επιχειριςεων επί του ςυνόλου των 

επιχειριςεων, δθλαδι από 97.011 που ιταν το 2002 ςε 91.733 για το 2006. Με τθν 

ζναρξθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ο αρικμόσ των μεταποιθτικϊν επιχειριςεων 

παρουςίαςε επιπλζον μείωςθ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τα οποία παρουςίαςε θ 

ΕΛΣΤΑΤ το 2014 και παρατίκενται ςτον Ρίνακα 14, ο αρικμόσ των επιχειριςεων ςτον 

τομζα τθσ μεταποίθςθσ το 2009 ιταν 83.565 ενϊ το 2011 μειϊκθκε ςτισ 74.066. 
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Πίνακασ 26: Αρικμόσ επιχειριςεων κατά τομζα οικονομικισ δραςτθριότθτασ

 

Ρθγι: ΛΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2011 

 

Πίνακασ 27: τοιχεία διάρκρωςθσ επιχειριςεων ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ 

 

Ρθγι: ΕΛΣΤΑΤ, 2014 
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Πίνακασ 28: Ποςοςτά μείωςθσ των επιχειριςεων ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ 2009- 

2011 

 Μείωςθ (εκατ. ευρϊ) Ποςοςτό 

Μείωςθσ 

Αρικμόσ επιχειριςεων -9.499 -0,11% 

Σφνολο απαςχολοφμενων -62.199 -0,15% 

Μιςκωτοί και Θμερομίςκιοι -50.058 -0,15% 

Αμοιβζσ Απαςχολουμζνων -1.032 -0,14% 

Ακακάριςτθ Αξία Ραραγωγισ                1.713 0,03% 

Σφνολο αναλϊςεων                5.477 0,18% 

Ρροςτικζμενθ αξία -3.784 -0,20% 

Ρωλιςεισ παραχκζντων προϊόντων                1.406 0,03% 

Σφνολο επενδφςεων -1.307 -0,41% 

Κόςτοσ Εργαςίασ -1.369 -0,15% 

Σφμφωνα με τον ωσ άνω πίνακα ο αρικμόσ των επιχειριςεων ςτον τομζα τθσ 

μεταποίθςθσ μειϊκθκε κατά 0,11% από το 2009 ζωσ το 2011. Τθν ίδια χρονικι 

περίοδο κατά 0,15% μειϊκθκε το ςφνολο των απαςχολοφμενων, ο αρικμόσ των 

μιςκωτϊν και των  θμερομίςκιων, αλλά και το κόςτοσ εργαςίασ. Οι αμοιβζσ των 

απαςχολοφμενων μειϊκθκαν κατά 0,14%, ενϊ θ προςτικζμενθ αξία κατά 0,20%. Τθν 

μεγαλφτερθ μείωςθ παρουςίαςε το ςφνολο των επενδφςεων ςτο τομζα τθσ 

μεταποίθςθσ από το 2009 ζωσ το 2011 με ποςοςτό – 0,41%, ενϊ αφξθςθ κατά 0,03% 

παρουςίαςε θ ακακάριςτθ αξία παραγωγισ και οι πωλιςεισ παραχκζντων προϊόντων. 

 

Πίνακασ 29: Ποςοςτά Απαςχόλθςθσ ςτθν Βιομθχανία 2008- 2011 

 2008 2009 2010 2011 2008-2011 

Απαςχολοφμενοι 
ςτθν βιομθχανία 

538.785 516.002 483.145 416.989 - 121.796 

Ετιςια μεταβολι 
(%) 

- 3,6 - 4,2 - 6,4 - 13,7 -8,2% 

Ποςοςτό (%) επί 
του ςυνόλου των 
απαςχολουμζνων 

11,8 11,4 10,9 10,0  

Ρθγι: ΛΝΕΕ-ΓΣΕΕ, 10/2011 
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Σφμφωνα με τα δεδομζνα του ωσ άνω πίνακα υπιρξε δραματικι μείωςθ των 

απαςχολοφμενων ςτον τομζα τθσ βιομθχανίασ από το 2008 ζωσ το 2011. Θ μείωςθ 

αυτι οφείλεται ςτθν ζναρξθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ ςτθν Ελλάδα, θ οποία είχε ωσ 

ςυνζπεια το κλείςιμο ι τθν μετεγκατάςταςθ πολλϊν βιομθχανικϊν μονάδων ςε άλλεσ 

χϊρεσ, με τισ περιςςότερεσ βιομθχανικζσ μονάδεσ να μετακομίηουν ςτθν Βουλγαρία, 

λόγω χαμθλότερθσ φορολογίασ. 

Στο Διάγραμμα που ακολουκεί παρουςιάηεται ο λόγοσ των εξαγωγϊν/ 

ειςαγωγϊν για αγακά και υπθρεςίεσ από το 1987 ζωσ και το 2013. 

 

Διάγραμμα 51: Λόγοσ εξαγωγϊν/ειςαγωγϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν (1987-2013 και 

πρόβλεψθ 2014-2015) 

 

Ρθγι: ΛΝΕΕ-ΓΣΕΕ, 2014 

 

Οι εξαγωγζσ δεν παρουςίαςαν κάποιο ιδιαίτερο δυναμιςμό, όμωσ ο δείκτθσ 

εξαγωγικϊν επιδόςεων ο οποίοσ δθμοςιεφεται από τισ υπθρεςίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ (και ιςοδυναμεί με το μερίδιο των εξαγωγϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν ςτισ 

αγορζσ προοριςμοφ των εξαγωγϊν) παρουςίαςε ςοβαρι επιδείνωςθ κατά τθν 

περίοδο τθσ κρίςθσ, με μόνθ διαφορά τθν εμφάνιςθ μικρισ βελτίωςθσ το 2013, θ 

οποία οφειλόταν ςε καλφτερεσ εξωτερικζσ ςυνκικεσ. Μεγάλθ μείωςθ παρουςίαςαν 

οι ειςαγωγζσ, θ οποία οφείλεται ςτθν ραγδαία μείωςθ τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ για 

καταναλωτικά και επενδυτικά αγακά.  
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3.3 Ο Σομζασ Εμπορίου 

Ο τομζασ του εμπορίου ςτθρίηει κακοριςτικά τόςο τθν ελλθνικι οικονομία όςο 

και τθν απαςχόλθςθ. Ππωσ φαίνεται και ςτο Διάγραμμα που ακολουκεί, ο κφκλοσ 

εργαςιϊν των εμπορικϊν επιχειριςεων κατζχει το 42,04% του ςυνολικοφ κφκλου 

εργαςιϊν, ενϊ ο τομζασ τθσ μεταποίθςθσ κατζχει το 21,6. 

 

 

 

Διάγραμμα 52: Ποςοςτιαία Κλαδικι Οικονομικι Δραςτθριότθτα 

(κφκλοσ εργαςιϊν ) 

 

Ρθγι: Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν, 3/2014 
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Στο Διάγραμμα που ακολουκεί παρουςιάηεται ο ρυκμόσ μεταβολισ των δεικτϊν 

του εμπορίου. Σφμφωνα με το ΛΝ.ΕΜ.Υ.- ΕΣΕΕ, «κετικι είναι θ εικόνα ςτο εμπόριο 

κακϊσ οι Δείκτεσ και των τριϊν υποκλάδων του παρουςίαςαν αφξθςθ το δεφτερο 

τρίμθνο του 2014 όταν το προθγοφμενο μόλισ τρίμθνο ανοδικά είχε κινθκεί μόνο 

εκείνοσ των Αυτοκινιτων. Ειδικότερα, θ ανάκαμψθ του λιανικοφ εμπορίου φαίνεται 

να επιταχφνεται από τον Λοφνιο και ζπειτα, τόςο ςε όρουσ κφκλου εργαςιϊν (ΔΚΕ) όςο 

και ςε όγκου (ΔΟ). Στο χονδρικό εμπόριο, θ πτϊςθ του δείκτθ επιβραδφνεται απότομα 

το πρϊτο τρίμθνο του ζτουσ και κατόπιν μεγεκφνεται. Στα αυτοκίνθτα, ο ΔΚΕ κινικθκε 

ανοδικά με ςθμαντικά επιταχυνόμενο ρυκμό για τρίτο ςυνεχζσ τρίμθνο, 

υποςτθριηόμενοσ κυρίωσ από πωλιςεισ εταιρικϊν και ζωσ 1.600 κ.ε. οχθμάτων, ενϊ 

ςθμαντικι είναι θ ςτροφι που καταγράφεται ςτα πετρελαιοκίνθτα». 

 

Διάγραμμα 53: Ρυκμόσ μεταβολισ (%) δεικτϊν εμπορίου 

 

Ρθγι: ΛΝ.ΕΜ.Υ.- ΕΣΕΕ 

Οι εμπορικζσ επιχειριςεισ κατζχουν περίπου το 33% του ςυνόλου των 

επιχειριςεων και οι μεταποιθτικζσ επιχειριςεισ το 9,5%, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του 

Επαγγελματικοφ Επιμελθτθρίου Ακθνϊν. 
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Διάγραμμα 54: Ποςοςτιαία Κλαδικι Οικονομικι Δραςτθριότθτα 

(αρικμόσ επιχειριςεων ) 

 

Ρθγι: Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Ακθνϊν, 3/2014 

 

Χρονολογικά από το 2000 ζωσ και το 2005 ο αρικμόσ των επιχειριςεων ςτο 

εμπόριο παρουςίαςε μια ραγδαία ανάπτυξθ, όπου κατά το 2005 ζφταςε ζωσ τισ 

313.000 επιχειριςεισ. Πμωσ από το μετά από αυτό το ςθμείο ξεκίνθςε θ πτωτικι 

πορεία (Διάγραμμα 55), το 2011 ο αρικμόσ των επιχειριςεων ζφταςε ςτα επίπεδα του 

2000 και διαμορφϊκθκε ςτισ 260.000 επιχειριςεισ. Τα  πρϊτα ςθμάδια τθσ κρίςθσ 

ςτθν ελλθνικι οικονομία άρχιςαν ουςιαςτικά να παρουςιάηονται από το 2006 οπότε 

και ξεκίνθςε θ καταγραφι του κλειςίματοσ μικρϊν επιχειριςεων. Σθμειωτζον ότι 

ιδιαίτερθ επιτάχυνςθ τθσ μείωςθσ του αρικμοφ των επιχειριςεων ςθμειϊκθκε από το 

2011, ζτοσ κατά το οποίο θ Ελλάδα διζνυε τον τρίτο χρόνο οικονομικισ φφεςθσ, όπου 

και καταγράφεται πολφ ςθμαντικι ςυρρίκνωςθ του ΑΕΡ ςτο – 7,1%.  
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Διάγραμμα 55: Εξζλιξθ του αρικμοφ επιχειριςεων ςτο ςφνολο του εμπορίου, 

 2000-2011 

 

Ρθγι: ΛΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, 2014 

 

Στο διάςτθμα 2000- 2007 υπιρξαν οι μεγαλφτερεσ αυξιςεισ όςον αφορά των 

αρικμό των επιχειριςεων ςτο ςφνολο του εμπορίου, με τισ ςθμαντικότερεσ 

αρικμθτικά αυξιςεισ να ςθμειϊνονται το 2002 και το 2004, με ποςοςτά 8,4% και 6,2% 

αντίςτοιχα (Ρίνακασ 30). Στθν αφξθςθ αυτι ςυνζβαλε θ είςοδοσ τθσ Ελλάδασ ςτο 

ευρϊ, οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ κακϊσ και το γενικότερο κλίμα ευφορίασ που 

επικρατοφςε εκείνθ τθν περίοδο ςχετικά με τθν ανάπτυξθ και τθν εξζλιξθ τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ, γεγονόσ το οποίο προκάλεςε τθν αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ. 

 

Πίνακασ 30: Εξζλιξθ του απόλυτου αρικμοφ επιχειριςεων ςτο ςφνολο του 

εμπορίου, 2000-2011,και ποςοςτιαίεσ μεταβολζσ 

 

Ρθγι: ΛΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, 2014 
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Ππωσ επιβεβαιϊνεται και με τα δεδομζνα του ωσ άνω πίνακα, από το 2002 

μζχρι και το 2005 υπάρχει ςυνεχόμενθ αφξθςθ του αρικμοφ των επιχειριςεων, θ 

αφξθςθ αυτι ξεκινάει να μεταβάλλεται από το 2006, αρχικά παρουςιάηοντασ μικρά 

ποςοςτά μείωςθσ με κορφφωςθ το 2011 που το ποςοςτό φτάνει το 8,9%. Στο 

Διάγραμμα που ακολουκεί παρουςιάηεται ο μζςοσ ετιςιοσ ρυκμόσ μεταβολισ (%) του 

αρικμοφ των επιχειριςεων ςτο ςφνολο του εμπορίου και κατά επιμζρουσ κλάδο, για 

τθν προ κρίςθσ περίοδο (2000-2007) και για τθν περίοδο εν μζςω κρίςθσ (2008-2011).  

 

Διάγραμμα 56: Μζςοσ Ετιςιοσ Ρυκμόσ Μεταβολισ (%) του αρικμοφ των 

επιχειριςεων ςτο ςφνολο του εμπορίου και κατά επιμζρουσ κλάδο, 2000-2007 και 

2008-2011 

 

Ρθγι: ΛΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, 2014 

 

Σφμφωνα με το Λνςτιτοφτο Εμπορίου και Υπθρεςιϊν (ΛΝ.ΕΜ.Υ.- ΕΣΕΕ,2014, ςελ. 

229), «ο υποκλάδοσ των αυτοκινιτων παρουςιάηει αξιοςθμείωτο μζςο ρυκμό 

ενίςχυςθσ τθν περίοδο τθσ οικονομικισ μεγζκυνςθσ 2000-2007 (3,4%), ενϊ το 

διάςτθμα 2008-2011 ο ρυκμόσ γίνεται ζντονα αρνθτικόσ (-7,0%). Επιπρόςκετα, ωσ 

υποτονικόσ (1,2%) μπορεί να χαρακτθριςτεί ο μζςοσ ετιςιοσ ρυκμόσ μεταβολισ του 

πλικουσ των επιχειριςεων ςτο λιανικό μζχρι το 2007, γεγονόσ που προκαλεί ζκπλθξθ 

αφοφ το ςυγκεκριμζνο διάςτθμα θ ελλθνικι οικονομία παρουςίαηε υψθλι ανάπτυξθ 
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και θ πιςτωτικι πολιτικι του ελλθνικοφ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ ιταν χαλαρι, 

ευνοϊντασ τθ ηιτθςθ. Θ εκδιλωςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ το 2008 επθρεάηει 

δυςμενϊσ τισ επιχειριςεισ λιανικοφ, οι οποίεσ μειϊνουν τθν παρουςία τουσ ςτον 

κλάδο με υψθλό μζςο ρυκμό (-4,3%). 

Ωσ εκ τοφτου το κλείςιμο των εμπορικϊν καταςτθμάτων λιανικοφ το διάςτθμα 

2008-2011 όχι μόνο αντιςτακμίηει τον αρικμό των νεοδθμιουργθκειςϊν επιχειριςεων 

τθσ περιόδου 2000-2008 αλλά τισ υπερκερά. Αξιοςθμείωτο είναι επίςθσ το γεγονόσ ότι 

το πλικοσ των επιχειριςεων του υποκλάδου ςυρρικνϊνεται ιδθ από το 2007, 

νωρίτερα δθλαδι από τθν εκδιλωςθ τθσ κρίςθσ, υποςθμαίνοντασ τισ προκλιςεισ τισ 

οποίεσ καλείται να αντιμετωπίςει το λιανικό εμπόριο. Οι εξελίξεισ αυτζσ ςυντελοφν 

ςτθ ριηικι μεταβολι τθσ αναλογίασ επιχειριςεων λιανικοφ προσ επιχειριςεισ 

χονδρικοφ. Ειδικότερα, το 2000 μία επιχείρθςθ χονδρικοφ εξυπθρετεί 3,5 επιχειριςεισ 

λιανικοφ εμπορίου, ενϊ το 2011 το αντίςτοιχο μζγεκοσ ζχει πλζον διαμορφωκεί ςε 

μόλισ 2,5 επιχειριςεισ, υποδθλϊνοντασ ςυρρίκνωςθ τθσ πελατειακισ του βάςθσ, 

τουλάχιςτον ςε εγχϊριο επίπεδο.» 

 

3.4 Ο Σομζασ Τπθρεςιϊν 

Σφμφωνα με τουσ Ευςτακόπουλο και  Λωακείμογλου (2004, ςελ.27), «ο όροσ 

«υπθρεςίεσ» αναφζρεται ςε ζνα ευρφ ςφνολο οικονομικϊν δραςτθριοτιτων που δεν 

ςυνδζονται άμεςα με τθν παραγωγι υλικϊν αγακϊν, τθν εξορυκτικι ι τθν αγροτικι 

δραςτθριότθτα. Σφμφωνα με τθν ζκκεςθ του ΟΟΣΑ, οι υπθρεςίεσ ςυμβάλλουν ςτθν 

παραγωγι αξίασ υπό τθν μορφι ςυμβουλϊν, διευκυντικϊν ικανοτιτων, 

δραςτθριοτιτων ελεφκερου χρόνου, κατάρτιςθσ, μεςολάβθςθσ κτλ.» 

Ο Ρίνακασ που ακολουκεί παρουςιάηει ζνα κατάλογο με τισ υπθρεςίεσ, από 

όπου και διαφαίνεται θ ετερογζνεια που επικρατεί ςτον τριτογενι τομζα (τομζασ 

υπθρεςιϊν). Θ ετερογζνεια αυτι, ςφμφωνα με τουσ Ευςτακόπουλο και  Λωακείμογλου 

(2004, ςελ.27), «εκφράηεται από τθν ςυνφπαρξθ δραςτθριοτιτων 

προςανατολιςμζνων άλλοτε προσ τθν τελικι και άλλοτε προσ τθν ενδιάμεςθ 

κατανάλωςθ, τθν αντίκεςθ μεταξφ υψθλισ και χαμθλισ παραγωγικότθτασ τθσ 

εργαςίασ, τθν ςυνφπαρξθ κλάδων με ζντονο τεχνολογικό περιεχόμενο και ειδικευμζνο 

προςωπικό (λογιςμικό, υπολογιςτζσ, υπθρεςίεσ για τισ επιχειριςεισ) με κλάδουσ 

χαμθλοφ επιπζδου γνϊςεων, δεξιοτιτων και περιοριςμζνθσ τεχνολογικισ βάςθσ».  
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Πίνακασ 31: Κατάλογοσ Τπθρεςιϊν 

 

Ρθγι: Ευςτακόπουλοσ- Λωακείμογλου, 2004 

 

Και ςτθν ςυνζχεια παρατίκενται οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τον δείκτθ 

δραςτθριότθτασ ςτον τομζα των υπθρεςιϊν από το 2009 ζωσ το 2013. 

Πίνακασ 32: Δείκτθσ δραςτθριότθτασ για τισ υπθρεςίεσ 2009-2013 

 

Ρθγι: ΛΝΕΕ-ΓΣΕΕ, 2014 
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Σχετικά με τουσ δείκτεσ του κφκλου εργαςιϊν ςτον τομζα των υπθρεςιϊν, οι 

πλειοψθφία κινείται αρνθτικά, με εξαίρεςθ μια μικρι βελτίωςθ θ οποία 

παρουςιάςτθκε μετά το 2012. Κετικι κίνθςθ υπάρχει ςτουσ κλάδουσ που ςχετίηονται 

με τον τουριςμό (υπθρεςίεσ παροχισ καταλφματοσ και εςτίαςθσ, ταξιδιωτικά 

πρακτορεία και αεροπορικζσ μεταφορζσ), αυτι θ κετικι κίνθςθ οφείλεται ςτθν 

ιδιαίτερα αυξθμζνθ τουριςτικι κίνθςθ, όμωσ λόγω τθσ μειωμζνθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ 

οι υπόλοιποι κλάδοι του τομζα των υπθρεςιϊν παρουςιάηουν μείωςθ του κφκλου 

εργαςιϊν τουσ κατά τα τελευταία χρόνια.  

Κατά τθν περίοδο 2001- 2010 θ ςυμμετοχι του τριτογενοφσ τομζα επί του 

ςυνόλου τθσ ελλθνικισ οικονομίασ κυμαίνεται κατά μζςο όρο ςτο 75,84%, κάτι το 

οποίο τον κακιςτά ωσ τον ςθμαντικότερο τομζα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Θ εξζλιξθ 

του τομζα των υπθρεςιϊν είναι αντίςτροφι από τθν εξζλιξθ του βιομθχανικοφ τομζα, 

δεδομζνου ότι ςθμειϊκθκε μια ςυνεχισ άνοδοσ τθσ ςυμμετοχισ του τομζα των 

υπθρεςιϊν ςτθν διαμόρφωςθ του Α.Ε.Ρ. τθσ χϊρασ, με μόνθ εξαίρεςθ το 2006 όπου 

ιταν υψθλότερθ θ ςυμμετοχι του κλάδου τθσ βιομθχανίασ, από τότε υπιρξε ςυνεχισ 

ενίςχυςθ του τριτογενοφσ τομζα για τθν ελλθνικι οικονομία, με μια μικρι υποχϊρθςθ 

που ςθμειϊκθκε κατά το 2009. 

Κυρίαρχοι κλάδοι του τριτογενοφσ τομζα αποτελοφν ο κλάδοσ του εμπορίου 

λιανικοφ και χονδρικοφ, και  θ επιςκευι οχθμάτων και μοτοςικλετϊν. Από το 2010 και 

μετά θ ςθμαςία του εμπορίου παρουςίαςε πτωτικζσ τάςεισ ιδίωσ κατά το 2010, ζτοσ 

που ξεκίνθςαν να καταγράφονται οι πρϊτεσ πτωτικζσ τάςεισ. Σφμφωνα με το 

Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ «ο  τομζασ  των  Μεταφορϊν  και  

Αποκικευςθσ ςυνειςφζρει ςτθ ςυνολικι παραγωγι τθσ χϊρασ κατά 6,9% και 

αποτελεί  το  9,1%  του  τομζα  των  υπθρεςιϊν  παρουςιάηοντασ  όμωσ  αξιόλογεσ  

διακυμάνςεισ τθν τελευταία  δεκαετία.  Στα Καταλφματα  και τθν  Εςτίαςθ  αντιςτοιχεί  

περίπου  το  7%  τθσ  ςυνολικισ  οικονομίασ  ενϊ  ςτον  τομζα  θ  ςυνειςφορά  τουσ  

κυμαίνεται  ςτο  8,4%  περίπου,  παρουςιάηοντασ  όμωσ  και  αυτόσ  αξιόλογεσ  

διακυμάνςεισ.  Τζλοσ,  οι  Επαγγελματικζσ,  Επιςτθμονικζσ  και  Τεχνικζσ 

Δραςτθριότθτεσ  είναι  υπεφκυνεσ  για  το  3,45%  τθσ  ςυνολικισ  οικονομίασ  κατά  

μζςο  όρο,  ενϊ  ςτον  τομζα  των  υπθρεςιϊν  ςυμμετζχουν  με  ποςοςτό  4,5%.» 

Στον επόμενο πίνακα παρουςιάηεται θ ςυνειςφορά του κάκε κλάδου και τομζα 

ςτθν οικονομία για τθν χρονικι περίοδο 2001- 2010. 
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Πίνακασ 33: 

Ακακάριςτθ Προςτικζμενθ Αξία (ΑΠΑ) κατά κλάδο Οικονομικισ Δραςτθριότθτασ 

ςε εκατ. € και % ςυμμετοχι 

 

Ρθγι: Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ 

 

3.5 Εξζλιξθ Σομζων Μεταποίθςθσ, Εμπορίου και Τπθρεςιϊν 

Ππωσ φαίνεται και ςτο Διάγραμμα 57 που ακολουκεί ο δείκτθσ επιχειρθματικϊν 

προςδοκιϊν ςτθν βιομθχανία παρουςίαηε αυξομειϊςεισ από το 2005 μζχρι και το 

2009. Χαρακτθριςτικό ςτοιχείο αποτελεί το γεγονόσ ότι τον Δεκζμβριο του 2008 ο 

Δείκτθσ Επιχειρθματικϊν Ρροςδοκιϊν ςτθν Βιομθχανία ςυνζχιςε τθν κακοδικι του 

πορεία και διαμορφϊκθκε ςτισ 69,4 μονάδεσ από 76,8 που ιταν τον Νοζμβριο, θ 



   
 

112 
 

επίδοςθ αυτι υπιρξε ιςτορικά ζνα από το χαμθλότερο ρεκόρ του δείκτθ μζχρι εκείνθ 

τθν περίοδο. 

Επιδείνωςθ επίςθσ παρουςιάςτθκε και ςτον τομζα του λιανικοφ εμπορίου 

(Διάγραμμα 57) με πτϊςθ των επιχειρθματικϊν προςδοκιϊν, ενϊ ο ςχετικόσ δείκτθσ 

υποχϊρθςε κατά 11 μονάδεσ και τον Δεκζμβριο του 2008 διαμορφϊκθκε ςε ιςτορικά 

χαμθλό επίπεδο των τελευταίων 17 χρόνων ςτισ 66,5 μονάδεσ.  

 

Διάγραμμα 57: Δείκτθσ Επιχειρθματικϊν Προςδοκιϊν ςτθ Βιομθχανία 2000-2008 

(1996-2006=100) 

 

Ρθγι: ΛΟΒΕ, 12/2008 
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Διάγραμμα 58: Δείκτθσ Επιχειρθματικϊν Προςδοκιϊν ςτο Λιανικό Εμπόριο  

2000-2008 (1996-2006=100) 

 

Ρθγι: ΛΟΒΕ, 12/2008 

Υποχϊρθςθ εμφάνιςε και ο δείκτθσ επιχειρθματικϊν προςδοκιϊν ςτον τομζα 

των υπθρεςιϊν (Διάγραμμα 59), ο οποίοσ κατζγραψε τθν χαμθλότερθ τιμι κατά τθν 

περίοδο 2001-2008, τον Δεκζμβριο του 2008 ςτισ 65,7 μονάδεσ. Οι μειϊςεισ ςτο 

εμπόριο, ςτθν βιομθχανία αλλά και ςτισ υπθρεςίεσ ςχετίηονταν με τθν μείωςθ τθσ 

ηιτθςθσ που επικρατοφςε τθν δεδομζνθ χρονικι περίοδο ςτθν ελλθνικι οικονομία. 
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Διάγραμμα 59: Δείκτθσ Επιχειρθματικϊν Προςδοκιϊν ςτο Τπθρεςίεσ  

2000-2008 (1996-2006=100) 

 

Ρθγι: ΛΟΒΕ, 12/2008 

 

Στον πίνακα 34 που ακολουκεί παρουςιάηονται οι βραχυχρόνιοι δείκτεσ 

οικονομικισ ςυγκυρίασ τθσ Ελλάδασ ςε ςφγκριςθ με τθσ ΕΕ-27, επίςθσ ο ίδιοσ Ρίνακασ 

περιζχει τθν πορεία των δεικτϊν οικονομικισ ςυγκυρίασ για τθν βιομθχανία, τισ 

καταςκευζσ, το λιανικό εμπόριο και τισ υπθρεςίεσ, για τθν περίοδο 2001-2010. 

Ππωσ παρατθρείται ςε όλουσ τουσ επιμζρουσ τομείσ ςθμειϊνεται ραγδαία 

επιδείνωςθ των τιμϊν των δεικτϊν. Το 2010 μετά τθν υπογραφι του Μνθμονίου οι 

επιχειρθματικζσ προςδοκίεσ παρζμειναν  ςε πολφ χαμθλά επίπεδα, με εξαίρεςθ 

κάποιεσ μικρζσ διακυμάνςεισ. Οι μεγαλφτερεσ μειϊςεισ καταγράφθκαν ςτον κλάδο 

του λιανικοφ εμπορίου και των καταςκευϊν, οριακι βελτίωςθ ςθμειϊκθκε ςτον 

κλάδο τθσ βιομθχανίασ, ενϊ ςτισ υπθρεςίεσ οι προςδοκίεσ παρζμειναν ςτα ίδια 

επίπεδα τουσ τελευταίουσ μινεσ του 2010. 

Το 2010 θ βιομθχανία παρζμεινε ο τομζασ που είχε επθρεαςτεί λιγότερο ςε 

ςφγκριςθ με τουσ υπόλοιπουσ, από τθν οικονομικι κρίςθ, επιδεικνφοντασ 

ςτακερότθτα. Σε αντίκεςθ με το λιανικό εμπόριο το οποίο υπζςτθ ςθμαντικι φκορά 

κατά το 2010 και ςε ςφγκριςθ με τουσ υπόλοιπουσ τομείσ επθρεάςτθκε ζντονα από 

τθν οικονομικι κρίςθ και τισ ςυνζπειεσ τθσ. 
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Πίνακασ 34: Βραχυχρόνιοι Δείκτεσ Οικονομικισ υγκυρίασ Ελλάδα ΕΕ-27, 2001-10 

 

Ρθγι: ΛΟΒΕ 4/2010 

 

Στον πίνακα 22 παρατίκενται τα ςτοιχεία των βραχυχρόνιων δεικτϊν 

οικονομικισ ςυγκυρίασ τθσ Ελλάδασ ςε ςφγκριςθ με τθσ ΕΕ-27, επίςθσ ο ίδιοσ Ρίνακασ 

περιζχει τθν πορεία των δεικτϊν οικονομικισ ςυγκυρίασ για τθν βιομθχανία, τισ 

καταςκευζσ, το λιανικό εμπόριο και τισ υπθρεςίεσ, για τθν περίοδο 2002-2014. 

Ππωσ παρατθρείται από τον Δεκζμβριο του 2013 ζχει αρχίςει να παρουςιάηεται 

μια μικρι βελτίωςθ των επιμζρουσ οικονομικϊν δεικτϊν. Ο δείκτθσ επιχειρθματικϊν  

προςδοκιϊν ςτθν βιομθχανία το τζταρτο τρίμθνο του 2014 διαμορφϊκθκε ςτισ 94,9, 

υψθλότερα ςε ςφγκριςθ με τθν ίδια περίοδο του 2013 που είχε διαμορφωκεί ςτισ 

85,4 μονάδεσ. Ο αντίςτοιχοσ δείκτθσ για το λιανικό εμπόριο ανιλκε ςτισ 95,6 το 

τζταρτο τρίμθνο του 2014, αρκετά υψθλότερα από το αντίςτοιχο τρίμθνο του 2013 

κατά το οποίο είχε διαμορφωκεί ςτισ 73,8 μονάδεσ. Στισ υπθρεςίεσ ο μζςοσ δείκτθσ 
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επιχειρθματικϊν προςδοκιϊν για το τζταρτο τρίμθνο του 2014 ςε ςφγκριςθ  με το 

τρίτο τρίμθνο του ίδιου ζτουσ κινικθκε πτωτικά ςτισ 88,8 μονάδεσ, από 94,1 μονάδεσ, 

όμωσ ςε ςφγκριςθ με τθν αντίςτοιχθ χρονικι περίοδο του 2013 παρουςίαςε αφξθςθ 

κατά 18 μονάδεσ. 

 

Πίνακασ 35: Βραχυχρόνιοι Δείκτεσ  Οικονομικισ υγκυρίασ Ελλάδα ΕΕ-27, 2002-14 

 

Ρθγι: ΛΟΒΕ 4/2014 

Τον Δεκζμβριο του 2014 οι δείκτεσ οικονομικϊν προςδοκιϊν ςτθν βιομθχανία 

διαμορφϊκθκαν ςτισ -3,6 και ςτισ -5,2 μονάδεσ ςε ΕΕ και Ευρωηϊνθ αντίςτοιχα. Οι 

προβλζψεισ για τθν εξζλιξθ τθσ παραγωγισ δεν είχαν ςθμαντικι μεταβολι, ενϊ οι 

εκτιμιςεισ ςχετικά με τα επίπεδα παραγγελιϊν και τθσ ηιτθςθσ κατζγραψαν μικρι 

αποδυνάμωςθ. 

Για τθν ελλθνικι βιομθχανία τον Δεκζμβριο του 2014, τόςο οι προβλζψεισ για 

τθν βραχυπρόκεςμθ εξζλιξθ τθσ παραγωγισ όςο και οι εκτιμιςεισ για το επίπεδο 
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παραγγελιϊν και τθσ ηιτθςθσ επιδεινϊκθκαν, ενϊ ο δείκτθσ αποκεμάτων υποδιλωνε 

χαμθλότερθ ρευςτοποίθςθ. 

 

Διάγραμμα 60: Δείκτθσ Επιχειρθματικϊν Προςδοκιϊν ςτθ Βιομθχανία 2001-14 

(1996-2006=100) 

 

Ρθγι: ΛΟΒΕ, 12/2014 

 

Οι ςχετικοί δείκτεσ για το λιανικό εμπόριο, το Δεκζμβριο του 2014, 

διαμορφϊκθκαν ςτισ -0,4 μονάδεσ ςτθν ΕΕ και ςτισ – 5,3 μονάδεσ ςτθν Ευρωηϊνθ. 

Ενϊ βελτιϊκθκαν οι εκτιμιςεισ για τθν τρζχουςα επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, 

περιςςότερο ςτθν ΕΕ. Ανοδικά κινικθκε ο δείκτθσ των προβλζψεων ςχετικά με τισ 

πωλιςεισ, λιγότερο για τθν Ευρωηϊνθ και εντονότερα για τθν ΕΕ. 

Στθν Ελλάδα υπιρξε αποδυνάμωςθ των εκτιμιςεων για το λιανικό εμπόριο, και 

των προβλζψεων για τισ βραχυπρόκεςμεσ πωλιςεισ, με το ιςοηφγιο των αποκεμάτων 

να κινείται ανοδικά (Διάγραμμα 62). 

Στον τομζα των υπθρεςιϊν, ο δείκτθσ προςδοκιϊν τον Δεκζμβριο του 2014, 

διαμορφϊκθκε ςτισ +8,5% και +5,6% μονάδεσ αντίςτοιχα ςε ΕΕ και Ευρωηϊνθ. Οι 

εκτιμιςεισ ςχετικά με τθν τρζχουςα δραςτθριότθτα τουσ είχαν ιπια βελτίωςθ και ςτισ 

δφο ηϊνεσ, ενϊ οι εκτιμιςεισ ςχετικά με τθν τρζχουςα ηιτθςθ, κακϊσ και οι 

προβλζψεισ των επιχειριςεων για τθν βραχυπρόκεςμθ εξζλιξθ τθσ ηιτθςθσ 

ενιςχφκθκαν ελαφρά μόνο ςτθν Ευρωηϊνθ. Στθν Ελλάδα τθν ίδια χρονικι περίοδο, οι 

εκτιμιςεισ των επιχειριςεων για τθν τρζχουςα δραςτθριότθτα τουσ κινικθκαν 

πτωτικά, όπωσ και οι προβλζψεισ ςχετικά με τθ βραχυπρόκεςμθ εξζλιξθ τθσ ηιτθςθσ. 
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Διάγραμμα 61: Δείκτθσ Επιχειρθματικϊν Προςδοκιϊν ςτισ Τπθρεςίεσ 2001-14 

(1996-2006=100) 

 

Ρθγι: ΛΟΒΕ, 12/2014 

 

Στθν Ελλάδα οι προβλζψεισ για τθν βιομθχανικι παραγωγι τον Απρίλιο του 

2015 επιδεινϊκθκαν, με το ιςοηφγιο ςτισ εκτιμιςεισ για τα αποκζματα να αυξάνεται 

οριακά και τισ εκτιμιςεισ για τισ αρνθτικζσ παραγγελίεσ και τθν ηιτθςθ να 

παρουςιάηουν ελαφριά άμβλυνςθ. Στον τομζα τον υπθρεςιϊν οι εκτιμιςεισ για τθν 

τρζχουςα αλλά περιςςότερο για τθν βραχυπρόκεςμθ ηιτθςθ βελτιϊκθκαν, ςε 

αντίκεςθ με τισ εκτιμιςεισ για τθν τρζχουςα κατάςταςθ των επιχειριςεων οι οποίεσ 

ιταν ελαφρϊσ δυςμενζςτερεσ. Στον τομζα του λιανικοφ εμπορίου ςθμειϊκθκαν 

αρνθτικζσ εκτιμιςεισ για τισ τρζχουςεσ πωλιςεισ κα για τθν βραχυπρόκεςμθ εξζλιξθ 

τουσ, ενϊ παράλλθλα αναχαιτίηεται θ ρευςτοποίθςθ των αποκεμάτων.   
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Διάγραμμα 62: Δείκτθσ Επιχειρθματικϊν Προςδοκιϊν ςτο Λιανικό Εμπόριο 2001-14 

(1996-2006=100) 

 

 Ρθγι: ΛΟΒΕ, 12/2014 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

 

Ππωσ ζγινε ςαφζσ μζςα από τα ςτατιςτικά ςτοιχεία που παρουςιάςτθκαν κατά 

τθν διεξαγωγι τθσ παροφςασ εργαςίασ, θ ελλθνικι οικονομία για ζνα μεγάλο χρονικό 

διάςτθμα το οποίο ξεκινοφςε  από το 2000 περίπου και διιρκθςε μζχρι και ςχεδόν τα 

τζλθ του 2007, παρουςίαςε αυξθμζνουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ, ακόμα και όταν το 2007 

είχε ξεκινιςει θ παγκόςμια κρίςθ θ ελλθνικι οικονομία και οι επιμζρουσ τομείσ τθσ 

μεταποίθςθσ, του πρωτογενοφσ τομζα, του εμπορίου και των υπθρεςιϊν, δεν 

επθρεάςτθκαν ιδιαιτζρωσ. 

 Πςον αφορά τον πρωτογενι τομζα παραγωγισ από το 2005 ζωσ το 2013 

παρουςιάςτθκε μείωςθ τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ τθσ τάξεωσ των 346,4 εκατ. 

Ευρϊ, ενϊ κατά τθν ίδια χρονικι περίοδο οι άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ οι οποίεσ εξίςου  

αντιμετϊπιηαν οικονομικά προβλιματα λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ, (Λςπανία, Λταλία 

και Κφπροσ) παρουςίαςαν αφξθςθ τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ του 

πρωτογενοφσ τομζα. Να ςθμειωκεί ότι το 2011 και το 2012 ςθμειϊκθκε αφξθςθ των 

εξαγωγϊν ςτον αγροτικό κλάδο τθσ τάξεωσ του  16,4%. 

Το 2013 παρατθρικθκε αφξθςθ του ποςοςτοφ του οικογενειακοφ εργατικοφ ςε 

ςφγκριςθ με το 2009, από 36,4% ςε 41,9%, ενϊ παράλλθλα το ποςοςτό των εποχικϊν 

και των λοιπϊν εργατϊν μειϊκθκε το 2013 ςε ςφγκριςθ με το 2009. Στθν αλλαγι των 

ποςοςτϊν αυτϊν θ ςυμβολι τθσ οικονομικισ κρίςθσ που ζπλθξε τθν χϊρα ιταν 

κακοριςτικι.   

Θ βιομθχανία και οι επιμζρουσ κλάδοι τθσ παρουςίαςαν μεγάλεσ μειϊςεισ ςτον 

δείκτθ βιομθχανικισ παραγωγισ, κυρίωσ από το 2009 και μετά, όμωσ δφο 

βιομθχανικι κλάδοι ςε αντίκεςθ με τουσ υπόλοιπουσ παρουςίαςαν αφξθςθ του 

δείκτθ βιομθχανικισ παραγωγισ, ο κλάδοσ «Ραράγωγα πετρελαίου και άνκρακα», 

του οποίου ο δείκτθσ βιομθχανικισ παραγωγισ το 2010 ιταν 110,8 ενϊ το 2013 

αυξικθκε ςτο 122,9, και ο δεφτεροσ κλάδοσ των «Βαςικϊν φαρμακευτικϊν προϊόντων 

ςκευαςμάτων» ο οποίοσ παρουςίαςε τθν μεγαλφτερθ αφξθςθ, ςυγκεκριμζνα το 2009 

ο δείκτθσ βιομθχανικισ παραγωγισ ιταν ςτο 153,5 ενϊ το 2013 ζφταςε ςτο 164,4. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν αφξθςθ ςτον δείκτθ βιομθχανικισ παραγωγισ που 

παρουςίαςαν οι ςυγκεκριμζνοι κλάδοι τθσ ελλθνικισ βιομθχανίασ εν μζςω 

οικονομικισ κρίςθσ, το κράτοσ κα μποροφςε ενδεχομζνωσ να παρζχει περιςςότερα 
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κίνθτρα για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τουσ, υπό τθν μορφι νζων μορφϊν επενδφςεων 

κεφαλαίων, το οποίο ωσ αποτζλεςμα κα είχε τθν μεγαλφτερθ ανάπτυξθ τουσ και 

παράλλθλα τθν αφξθςθ του ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ των παραγόμενων από 

αυτοφσ τουσ κλάδουσ προϊόντων. 

Ο τομζασ του εμπορίου υπιρξε ζνασ από τουσ τομείσ τισ ελλθνικισ οικονομίασ ο 

οποίοσ είχε πολλζσ απϊλειεσ από τθν ζναρξθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ και μετζπειτα, 

μεγάλοσ αρικμόσ επιχειριςεων ζκλειςε μθ μπορϊντασ οι εν λόγω επιχειριςεισ να 

ανταπεξζλκουν πλζον ςτισ νζεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ οι οποίεσ χαρακτθρίηονται από 

τθν μείωςθ τθσ ηιτθςθσ και παράλλθλα από τθν αφξθςθ τθσ φορολογίασ. 

Θ εικόνα αυτι άρχιςε να μεταβάλλεται από το δεφτερο τρίμθνο του 2014 και 

μετά όταν οι δείκτεσ των τριϊν υποκλάδων του εμπορίου παρουςίαςαν αφξθςθ. 

Συγκεκριμζνα, ςθμειϊκθκε ανάκαμψθ του λιανικοφ εμπορίου τόςο ςε όρουσ κφκλου 

εργαςιϊν όςο και ςε όγκου. Ενϊ ςτο χονδρικό εμπόριο υπιρξε μεγζκυνςθ του 

αντίςτοιχου δείκτθ μετά το πρϊτο τρίμθνο του 2014.   

Στον τομζα των υπθρεςιϊν οι δείκτεσ του κφκλου εργαςιϊν κινικθκαν αρνθτικά 

ιδίωσ από το 2009 και μετά, με εξαίρεςθ μια μικρι βελτίωςθ θ οποία παρουςιάςτθκε 

μετά το 2012 ςε κλάδουσ οι οποίοι ςχετίηονται με τον τουριςμό (υπθρεςίεσ παροχισ 

καταλφματοσ και εςτίαςθσ, ταξιδιωτικά πρακτορεία και αεροπορικζσ μεταφορζσ), θ 

βελτίωςθ αυτι οφείλεται ςτθν ιδιαίτερα αυξθμζνθ τουριςτικι κίνθςθ, όμωσ λόγω τθσ 

μειωμζνθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ οι υπόλοιποι κλάδοι του τομζα των υπθρεςιϊν 

παρουςιάηουν μείωςθ του κφκλου εργαςιϊν τουσ κατά τα τελευταία χρόνια.  

Χρονικά, θ πτϊςθ των επιμζρουσ οικονομικϊν δεικτϊν και θ φφεςθ ςτθν 

ελλθνικι οικονομία ξεκίνθςε από το 2008, ενϊ θ ελλθνικι οικονομία ςτθν πορεία των 

χρόνων που ακολοφκθςαν παρουςίαηε ςυνεχϊσ πτωτικζσ τάςεισ. Το 2010 με τθν 

υπογραφι του πρϊτου Μνθμονίου, αλλά και ςτθν ςυνζχεια με το δεφτερο, τα μζτρα 

λιτότθτασ και θ δθμοςιονομικι προςαρμογι ςτθν οποία είχε υποβλθκεί θ Ελλάδα, 

δεν ζφεραν τα αναμενόμενα αποτελζςματα, πράγμα που ςθμαίνει ότι δεν 

ςθμειϊκθκε βελτίωςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ οφτε αφξθςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ.   

Τον Δεκζμβριο του 2013 θ ελλθνικι οικονομία ζφταςε ς’ ζνα ςθμείο τριπλισ 

ιςορροπίασ: με ςτακερό πλθκωριςμό, ιςοςκελιςμζνο εξωτερικζ εμπόριο αγακϊν και 
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υπθρεςιϊν και ςχεδόν μθδενικό ζλλειμμα. Του οποίου όμωσ θ επίτευξθ ζγινε μετά 

από τθν εφαρμογι πολφ ςκλθρϊν μζτρων λιτότθτασ και αυξθμζνθσ φορολογίασ. 

Ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ λόγουσ από τουσ οποίουσ θ Ελλάδα οδθγικθκε 

ςτο ςθμερινό αδιζξοδο είναι το γεγονόσ ότι ενϊ θ παραγωγικότθτα τθσ εργαςίασ 

υπερζβθ ςτθν Ελλάδα τον μζςο όρο τθσ ΕΕ-27, θ ςυνολικι παραγωγικότθτα των 

ςυντελεςτϊν παρζμεινε χαμθλι, πράγμα που ςθμαίνει ότι βριςκόταν πολφ χαμθλά θ 

παραγωγικότθτα του κεφαλαίου, λόγω υςτζρθςθσ ςε τεχνολογικό και ςε οργανωτικό 

επίπεδο. Τα δεδομζνα ςιμερα όςον αφορά τθν παραγωγικότθτα ζχουν αλλάξει, και 

ςε αυτό ζχει ςυμβάλει θ ραγδαία αφξθςθ τθσ ανεργίασ από 7,3% που ιταν το 2008 

ςτο 26,6% το 2014 και επιπλζον θ μετανάςτευςθ των εργαηομζνων προσ χϊρεσ οι 

οποίεσ προςφζρουν καλφτερεσ οικονομικζσ απολαβζσ και καλφτερεσ ςυνκικεσ 

εργαςίασ, πλζον θ παραγωγικότθτα των εργαηομζνων ςε ςχζςθ με τον αρικμό τουσ 

ζχει μειωκεί. 

Για να υπάρξει αλλαγι και ανατροπι του εν λόγω ςκθνικοφ που εκτελείςαι κατά 

τα τελευταία χρόνια κα πρζπει να υπάρξει καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ, χωρίσ όμωσ 

να υπάρξει αφξθςθ του κεφαλιν εργατικοφ  κόςτουσ ανά μονάδα προϊόντοσ, εν 

ολίγοισ το ΑΕΡ κα πρζπει να επιςτρζψει ςτα επίπεδα του 2008, χωρίσ αφξθςθ των 

μιςκϊν των εργαηομζνων. Πμωσ κάτι τζτοιο δεν κα μποροφςε να ςυμβεί δεδομζνου 

ότι θ μείωςθ του ΑΕΡ οφείλεται κυρίωσ ςτθ πτϊςθ τθσ κατανάλωςθσ, και επίςθσ δεν 

μπορεί να υπάρξει αφξθςθ των μιςκϊν ζτςι ϊςτε να υπάρξει αφξθςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ γιατί κάτι τζτοιο κα μείωνε τθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ χϊρασ. 

Μια ιδανικι λφςθ του προβλιματοσ ςτθν παροφςα φάςθ κα ιταν ενδεχομζνωσ 

οι μεγάλεσ επενδφςεισ ςτουσ εξαγωγικοφσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ, ενϊ ταυτοχρόνωσ 

κα γινόταν επενδφςεισ ςτουσ κλάδουσ οι οποίοι κα ςυνζβαλαν ςτθν μείωςθ τθσ 

εξάρτθςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ από τισ ειςαγωγζσ. Αυτό κα είχε ωσ αποτζλεςμα 

τθν αφξθςθ του ΑΕΡ και παράλλθλα τθν δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ, τθν 

αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ κ.τ.λ.  

Σφμφωνα με τον πρϊθν υπουργό οικονομικϊν Γ. Βαρουφάκθ, για να μπορζςει 

να βγει θ χϊρα από τθν μεγάλθ φφεςθ ςτθν οποία ζχει βυκιςτεί τα τελευταία χρόνια 

κα πρζπει, θ κρίςθ να αναχαιτιςτεί και ςτα τζςςερα επίπεδα (τραπεηικι κρίςθ, κρίςθ 

δθμόςιου χρζουσ, επενδυτικι κρίςθ, ανκρωπιςτικι κρίςθ). Υποςτθρίηει ότι γενικά θ 

επίλυςθ τθσ κρίςθσ του ευρϊ, για να είναι ρεαλιςτικι και εφαρμόςιμθ, οφείλει να 
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προςδιορίςει τουσ ςτόχουσ, τουσ πολιτικοφσ και κεςμικοφσ περιοριςμοφσ εντόσ των 

οποίων είναι αναγκαςμζνθ και θ Ελλάδα να  κινείται, και τζλοσ κα πρζπει να γίνει 

ςαφισ κακοριςμόσ των μζτρων επίτευξθσ των ςτόχων αυτϊν. 

Πμωσ πζρα τοφτον κα πρζπει να υπάρξει και μια βακφτερθ λφςθ για τθν 

οικονομία, θ βακιά οικονομικι φφεςθ των τελευταίων χρόνων ζφερε ςτθν επιφάνεια 

και άλλα προβλιματα τα οποία δεν ςχετίηονται μόνο με τθν ελλθνικι οικονομία, αλλά 

και με τθν γενικι οικονομία τθσ ευρωηϊνθσ. Υπάρχουν οριςμζνεσ ανιςορροπίεσ και 

«αρχιτεκτονικζσ» ατζλειεσ, αλλά και ελλείψεισ ςτον ςχεδιαςμό του ευρϊ, για τισ 

οποίεσ κα πρζπει να βρεκοφν βιϊςιμεσ και ρεαλιςτικζσ λφςεισ εντόσ τθσ Ευρωηϊνθσ. 

Για να μπορζςουν να ρυκμιςτοφν οι διεκνείσ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ ι ζςτω 

να υπάρξει αντιςτάκμιςθ των πιζςεων τουσ, κα πρζπει να υπάρξει μια ενδυναμωμζνθ 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςε ςυνεργαςία με τισ υπόλοιπεσ παγκόςμιεσ δυνάμεισ. Αλλά για να 

υπάρξει μια ενδυναμωμζνθ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ κα πρζπει να υπάρχει ζνα ιςχυρό 

ευρϊ. Επομζνωσ το ευρϊ είναι θ υλικι και οικονομικι βάςθ για τθ πολιτικι 

αυτονομία, ζναντι των αγορϊν. 

Συνεπϊσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ 

ενοποίθςθσ, ζτςι ϊςτε να εναρμονίηεται με τθν νομιςματικι. Για να διατθρθκεί θ 

νομιςματικι Ζνωςθ, δεν αρκεί μόνο ο ςυντονιςμόσ των οικονομικϊν πολιτικϊν που 

εφαρμόηονται ςτα κράτθ μζλθ, απαιτείται μια οικονομικι πολιτικι, κακϊσ επίςθσ και 

επίςθσ διόρκωςθ των αςυμμετριϊν τισ οποίεσ γεννά θ νομιςματικι πολιτικι.   

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ οικονομικισ πολιτικισ, είναι θ 

ενιαία διαχείριςθ και τθσ πολιτικισ κατάρτιςθσ του προχπολογιςμοφ του κάκε 

κράτουσ μζλουσ. 
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Πίνακασ 36: Οι ςθμαντικότερεσ αποφάςεισ ευρωπαϊκϊν οργάνων 

(υνόδου Κορυφισ ευρωηϊνθσ, Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου, υμβουλίου Τπουργϊν) 

για το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα ςτθν ΕΕ και για τθν ελλθνικι οικονομία, 

2008-2009 

12.10 και 15-16.10.2008 

Άτυπθ φνοδοσ Κορυφισ των κρατϊν-μελϊν τθσ ηϊνθσ του ευρϊ 

Ζγκριςθ του “Συντονιςμζνου ςχεδίου δράςθσ για τθ ςτιριξθ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ ςτθ ηϊνθ του ευρϊ”. 

Ευρωπαϊκό υμβοφλιο 

Υιοκζτθςθ του ανωτζρω ςχεδίου 

7.11.2008 

Άτυπθ φνοδοσ Κορυφισ των κρατϊν-μελϊν τθσ ΕΕ 

Διατφπωςθ κοινϊν αρχϊν για τθ μεταρρφκμιςθ του διεκνοφσ 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ, ενόψει τθσ Συνόδου τθσ Ομάδασ 

G20 ςτισ 15 Νοεμβρίου. 

10.3.2009 

ECOFIN 

Γνϊμθ του Συμβουλίου για το Επικαιροποιθμζνο Ρρόγραμμα 

Στακερότθτασ τθσ Ελλάδοσ, ςφμφωνα με τθν οποία θ χϊρα καλείται 

να ενιςχφςει τθν πορεία δθμοςιονομικισ εξυγίανςθσ το 2009, να 

βελτιϊςει τθ βιωςιμότθτα των δθμόςιων οικονομικϊν και να 

υιοκετιςει δζςμθ διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων. 

19-20.3.2009 

Ευρωπαϊκό υμβοφλιο 

Συμφωνία ότι βάςθ για τθν καλφτερθ ρφκμιςθ και εποπτεία του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ κα αποτελζςει θ ζκκεςθ τθσ 

Ομάδασ υπό τθν προεδρία του Jacques de Larosière. 

3-4.4.2009 

Άτυπο ECOFIN 

Απόφαςθ του Συμβουλίου για τθν φπαρξθ υπερβολικοφ ελλείμματοσ 

ςτθν Ελλάδα και ςφςταςθ για τθ διόρκωςι του υπερβολικοφ 

ελλείμματοσ το αργότερο ζωσ το 2010. 

18-19.6.2009 

Ευρωπαϊκό υμβοφλιο 

Συμφωνία για τθ δθμιουργία ενόσ “Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου 

Συςτθμικοφ Κινδφνου” και τθ ςυγκρότθςθ “Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ 

Χρθματοπιςτωτικισ Εποπτείασ”. 

23.9.2009 

Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

Δθμοςίευςθ νομοκετικϊν προτάςεων για τθ κζςπιςθ του 

“Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου Συςτθμικοφ Κινδφνου” (μακροπρολθπτικι 
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εποπτεία) και του “Ευρωπαϊκοφ Συςτιματοσ Χρθματοπιςτωτικισ 

Εποπτείασ” (μικροπρολθπτικι εποπτεία), προκειμζνου να εγκρικοφν 

και να ιςχφςουν το 2010. 

20.10.2009 

ECOFIN 

Υιοκζτθςθ “οδικοφ χάρτθ” για τθν ενίςχυςθ τθσ εποπτείασ του 

χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ. 

10.11.2009 

ECOFIN 

Συμπεράςματα του Συμβουλίου ςφμφωνα με τα οποία θ ελλθνικι 

κυβζρνθςθ καλείται να λάβει επειγόντωσ μζτρα για τθν 

αποκατάςταςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςτα 

ελλθνικά ςτατιςτικά ςτοιχεία, μετά τα προβλιματα που 

παρουςιάςτθκαν ςτα δεδομζνα για τα δθμοςιονομικά μεγζκθ. 

Καλείται επίςθσ θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι να προτείνει τα κατάλλθλα 

μζτρα. 

2.12.2009 

ECOFIN 

Απόφαςθ του Συμβουλίου με τθν οποία διαπιςτϊνεται ότι δεν ζχει 

αναλθφκεί από τθν Ελλάδα αποτελεςματικι δράςθ για τθ διόρκωςθ 

του υπερβολικοφ ελλείμματοσ ςε εφαρμογι τθσ ςφςταςθσ του 

Συμβουλίου του Απριλίου του 2009. 

11-12.12.2009 

Ευρωπαϊκό υμβοφλιο 

Υπογράμμιςθ τθσ ςθμαςίασ του ότι τζκθκε ςε ιςχφ από 1θσ 

Δεκεμβρίου θ Συνκικθ τθσ Λιςςαβϊνασ. Ζμφαςθ ςτθν εφαρμογι του 

Συμφϊνου Στακερότθτασ και Ανάπτυξθσ και ςτθ ςθμαςία των 

αποφάςεων του ECOFIN τθσ 2ασ Δεκεμβρίου (για τθ δθμοςιονομικι 

πολιτικι τθσ Ελλάδοσ και άλλων κρατϊν-μελϊν). 

Ρθγι: Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ 

 


