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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Οι διεκνείσ νομιςματικζσ ςχζςεισ αποτελοφν ηωτικό τμιμα τθσ διεκνοφσ πολιτικισ 

οικονομίασ διότι οι περιςςότερεσ ςθμαντικζσ ςυναλλαγζσ ςτθν παγκόςμια 

οικονομία εξαρτϊνται από τθ διακεςιμότθτα χριματοσ και πιςτϊςεων. Οι διεκνείσ 

νομιςματικζσ και χρθματοοικονομικζσ ςυναλλαγζσ παίηουν βαςικό ρόλο ςτθν 

αναδιαμόρφωςθ τθσ παγκόςμιασ πολιτικισ οικονομίασ. Σκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ 

εργαςίασ είναι να παρουςιάςει τθν επίδραςθ που είχε οικονομικι κρίςθ τισ 

εξωτερικζσ ςυναλλαγζσ τθσ Ελλάδασ κατά τθ διάρκειά τθσ αλλά και για τα επόμενα 

χρόνια. Στθν αρχι γίνεται μία αναφορά ςχετικά με τθν οικονομικι κατάςταςθ τθσ 

Ελλάδασ πριν και μετά τθν κρίςθ, τθν ζνταξι τθσ ςτο ευρϊ, τθν ςφγκριςθ τθσ με τισ 

υπόλοιπεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ κακϊσ γίνεται και μία προςπάκεια για τθν κατανόθςθ 

τθσ πορείασ τθσ Ελλάδασ ςτθν κρίςθ αυτι. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται θ ςθμερινι 

κατάςταςθ τθσ χϊρασ μαηί με το ιςοηφγιο πλθρωμϊν τθσ και τα χρόνια πριν τθν 

κρίςθ αλλά και τα χρόνια μετά μζχρι και το 2018. Σθμαντικι βάςθ ςτθν εργαςία 

δίνονται και ςτισ εξωτερικζσ ςυναλλαγζσ που πραγματοποιοφςε θ χϊρα όλα αυτά 

τα χρόνια μαηί με τουσ κφριουσ τομείσ τθσ βιομθχανίασ και των επιχειριςεων. Τζλοσ 

παρουςιάηονται διάφορεσ πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ που θ ίδια θ χϊρα ακολοφκθςε 

και ακολουκεί όλα αυτά τα χρόνια. 

ΙΟΖΤΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Το ιςοηφγιο πλθρωμϊν είναι μια κατάςταςθ όλων των ςυναλλαγϊν που 

πραγματοποιοφνται μεταξφ οντοτιτων ςε μία χϊρα και ςτον υπόλοιπο κόςμο για 

ζνα κακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα, όπωσ ζνα τρίμθνο ι ζνα ζτοσ. Το ιςοηφγιο 

πλθρωμϊν (BOP), επίςθσ γνωςτό ωσ ιςοηφγιο διεκνϊν πλθρωμϊν, ςυνοψίηει όλεσ 

τισ ςυναλλαγζσ που τα άτομα, οι εταιρείεσ και οι κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ μιασ 

χϊρασ ςυμπλθρϊνουν με άτομα, εταιρείεσ και κρατικοφσ φορείσ εκτόσ τθσ χϊρασ. 

Οι ςυναλλαγζσ αυτζσ ςυνίςτανται ςε ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ αγακϊν, υπθρεςιϊν 

και κεφαλαίων, κακϊσ και ςε πλθρωμζσ μεταφοράσ, όπωσ θ ξζνθ βοικεια και τα 

εμβάςματα. Το ιςοηφγιο πλθρωμϊν μιασ χϊρασ και θ κακαρι διεκνισ επενδυτικι 

κζςθ τθσ αποτελοφν από κοινοφ τουσ διεκνείσ λογαριαςμοφσ τθσ. Το ιςοηφγιο 
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πλθρωμϊν διαιρεί τισ ςυναλλαγζσ ςε δφο λογαριαςμοφσ: τον τρεχοφμενο 

λογαριαςμό και τον λογαριαςμό κεφαλαίου (μερικζσ φορζσ ο λογαριαςμόσ 

κεφαλαίου ονομάηεται χρθματοπιςτωτικόσ λογαριαςμόσ, με ξεχωριςτό, ςυνικωσ 

πολφ μικρό, κεφαλαιακό λογαριαςμό που παρατίκεται ξεχωριςτά). Ο τρεχοφμενοσ 

λογαριαςμόσ περιλαμβάνει ςυναλλαγζσ ςε αγακά, υπθρεςίεσ, ζςοδα από 

επενδφςεισ και τρζχουςεσ μεταβιβάςεισ. Ο λογαριαςμόσ κεφαλαίου, που ορίηεται 

ευρζωσ, περιλαμβάνει ςυναλλαγζσ ςε χρθματοπιςτωτικά μζςα και αποκεματικά 

κεντρικισ τράπεηασ. Ο τρεχοφμενοσ λογαριαςμόσ περιλαμβάνεται ςτουσ 

υπολογιςμοφσ τθσ εκνικισ παραγωγισ, ενϊ ο λογαριαςμόσ κεφαλαίου όχι. Ο 

υπολογιςμόσ του BOP υπερβαίνει τθν απλι αφαίρεςθ των εκροϊν από ειςροζσ. 

Στθν πραγματικότθτα αποτελείται από τρία υποκεφάλαια: τον τρεχοφμενο 

λογαριαςμό, τον λογαριαςμό κεφαλαίου και τον χρθματοπιςτωτικό λογαριαςμό, 

κακζνα από τα οποία ζχει τουσ δικοφσ του τφπουσ ειςροϊν και εκροϊν. Ο 

χρθματοοικονομικόσ λογαριαςμόσ καταγράφει το εμπόριο μετοχϊν, ομολόγων, 

βαςικϊν προϊόντων και ακινιτων. Οι διακυμάνςεισ των υπολόγων αυτϊν μποροφν 

να υποδείξουν ποιο τομζα τθσ οικονομίασ προκαλεί τθν απόκλιςθ. 

Το άκροιςμα όλων των ςυναλλαγϊν που καταγράφονται ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν 

πρζπει να είναι μθδενικό, εφόςον ο λογαριαςμόσ κεφαλαίου ορίηεται ευρζωσ. Ο 

λόγοσ είναι ότι κάκε πίςτωςθ που εμφανίηεται ςτον τρεχοφμενο λογαριαςμό ζχει 

αντίςτοιχθ χρζωςθ ςτο λογαριαςμό κεφαλαίου και αντίςτροφα. Εάν μια χϊρα 

εξάγει ζνα ςτοιχείο (πίςτωςθ τρεχοφμενου λογαριαςμοφ), ειςάγει αποτελεςματικά 

το ξζνο κεφάλαιο όταν καταβάλλεται το ςτοιχείο αυτό (χρζωςθ του λογαριαςμοφ 

κεφαλαίου). Εάν μια χϊρα δεν μπορεί να χρθματοδοτιςει τισ ειςαγωγζσ τθσ μζςω 

εξαγωγϊν κεφαλαίων, πρζπει να το κάνει, μειϊνοντασ τα αποκζματά τθσ. Αυτι θ 

κατάςταςθ αναφζρεται ςυχνά ωσ ζλλειμμα ιςοηυγίου πλθρωμϊν, χρθςιμοποιϊντασ 

τον ςτενό οριςμό του λογαριαςμοφ κεφαλαίου που αποκλείει τα αποκζματα των 

κεντρικϊν τραπεηϊν. Στθν πραγματικότθτα, ωςτόςο, το γενικά κακοριςμζνο 

ιςοηφγιο πλθρωμϊν πρζπει να φτάςει ςτο μθδζν εξ οριςμοφ. Στθν πράξθ, 

προκφπτουν ςτατιςτικζσ αποκλίςεισ λόγω τθσ δυςκολίασ τθσ ακριβοφσ μζτρθςθσ 

κάκε ςυναλλαγισ μεταξφ μιασ οικονομίασ και του υπόλοιπου κόςμου. Τα δεδομζνα 

για το ιςοηφγιο πλθρωμϊν και τθ διεκνι επενδυτικι κζςθ είναι κρίςιμα για τθ 
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διαμόρφωςθ τθσ εκνικισ και διεκνοφσ οικονομικισ πολιτικισ. Οριςμζνεσ πτυχζσ των 

δεδομζνων του ιςοηυγίου πλθρωμϊν, όπωσ οι ανιςορροπίεσ πλθρωμϊν και οι 

άμεςεσ ξζνεσ επενδφςεισ, είναι βαςικά ηθτιματα που επιδιϊκουν να 

αντιμετωπίςουν οι υπεφκυνοι χάραξθσ πολιτικισ ενόσ ζκνουσ. 

ΙΣΟΡΙΑ 

Οι ςυναλλαγζσ ςε Εκνικό επίπεδο πριν από το 19ο αιϊνα εκφράηονταν ςε χρυςό και 

ζδιναν μία ευελιξία ςτισ όποιεσ χϊρεσ αντιμετωπίηουν εμπορικά ελλείμματα. Να 

ενιςχυκεί θ οικονομικι κατάςταςθ ενόσ ζκνουσ να ιταν χαμθλι ζτςι ϊςτε θ τόνωςθ 

του Εμπορικοφ πλεονάςματοσ να αποτελοφςε μζκοδο ενίςχυςθσ. Οι εκνικζσ 

οικονομίεσ δεν ιταν καλά ενςωματωμζνεσ μεταξφ τουσ, ωςτόςο, τόςο απότομεσ 

εμπορικζσ ανιςορροπίεσ ςπάνια προκάλεςαν κρίςεισ. Θ διεκνισ οικονομικι 

ολοκλιρωςθ αυξικθκε από τθ βιομθχανικι επανάςταςθ και οι κρίςεισ ςτο ιςοηφγιο 

πλθρωμϊν άρχιςαν να κάνουν τθν εμφάνιςθ τουσ ςυχνότερα. Θ Μεγάλθ Φφεςθ 

οδιγθςε τισ χϊρεσ να εγκαταλείψουν το χρυςό πρότυπο και να αςκιςουν 

ανταγωνιςτικι υποτίμθςθ των νομιςμάτων τουσ, αλλά το ςφςτθμα του Bretton 

Woods που επικρατοφςε από το τζλοσ του Β Ραγκοςμίου Ρολζμου μζχρι τθ 

δεκαετία του 1970 ειςιγαγε ζνα μετατρζψιμο χρυςό δολάριο με ςτακερζσ 

ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ ςε άλλα νομίςματα. Κακϊσ αυξικθκε θ προςφορά 

χριματοσ ςτισ ΘΡΑ και το εμπορικό ζλλειμμά τθσ επιδεινϊκθκε, θ κυβζρνθςθ δεν 

μπόρεςε να εξαργυρϊςει πλιρωσ τα αποκζματα δολαρίων ξζνων κεντρικϊν 

τραπεηϊν για χρυςό και εγκαταλείφκθκε το ςφςτθμα. Δεδομζνου ότι το ςοκ Nixon - 

κακϊσ το τζλοσ τθσ μετατροπισ του δολαρίου ςε χρυςό είναι γνωςτό - τα 

νομίςματα ζχουν επιπλεφςει ελεφκερα, πράγμα που ςθμαίνει ότι θ χϊρα που 

αντιμετωπίηει εμπορικό ζλλειμμα μπορεί να κατακλίψει τεχνθτά το νόμιςμά τθσ (με 

τθ ςυςςϊρευςθ ςυναλλαγματικϊν αποκεμάτων) αυξάνοντασ τισ εξαγωγζσ τθσ. 

Λόγω τθσ αυξθμζνθσ κινθτικότθτασ του κεφαλαίου πζραν των ςυνόρων, μερικζσ 

φορζσ ςυμβαίνουν κρίςεισ ιςοηυγίου πλθρωμϊν, προκαλϊντασ απότομεσ 

υποτιμιςεισ των νομιςμάτων, όπωσ αυτζσ που ζπλθξαν τισ χϊρεσ τθσ 

Νοτιοανατολικισ Αςίασ το 1998. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΕΛΛΑΔΑ 

Θ Ελλάδα ςε ςχζςθ με τισ περιςςότερεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ζχει τθ μεγαλφτερθ 
ανάπτυξθ το 1960 με μζςο ρυκμό ανάπτυξθσ 8% κάτι που ξεπερνοφςε όλεσ τισ 
υπόλοιπεσ Ευρωπαϊκζσ οικονομίεσ. Τθν εποχι εκείνθ ανεργία και πλθκωριςμόσ 
ιταν ςε χαμθλά επίπεδα υπιρξε αφξθςθ ςτισ επενδφςεισ με ετιςιο μζςο όρο 12% 
και το δθμοςιονομικό ιςοηφγιο τθσ Ελλάδασ ιταν πλεοναςματικό. Θ Ελλάδα είναι 
μία χϊρα που μπορεί να υποςχεκεί πολλά Πςον αφορά τισ επιχειρθματικζσ 
δραςτθριότθτεσ ζχει αξιόπιςτεσ τισ νομιςματικζσ πολιτικζσ οι οποίεσ αυξάνουν το 
κόςτοσ εργαςίασ τθν κοινωνικι Ειρινθ και μειϊνουν τθ φορολογία και και τουσ 
περιοριςμοφσ ςτο εμπόριο. Κατά τθν περίοδο του 1960 Το ΑΕΡ τθσ Ελλάδασ ιταν 
ςτο 60% του μζςου επί των χωρϊν που αποτελοφν τθν Ευρϊπθ ςιμερα αλλά 
αυξικθκε ζνα 20% και ζφταςε ςτο 80 ςτισ αρχζσ του 1970. Με τα χρόνια όμωσ θ 
ελλθνικι οικονομία άρχιςε να επιβραδφνεται. Αυτό φάνθκε από τθν πετρελαϊκι 
κρίςθ του 1973 που επθρζαςε τθ χϊρα ενϊ το επόμενο ζτοσ του 1974 ζλθξε επτά 
χρόνια Στρατιωτικισ δικτατορίασ ενϊ ακολουκικθκε και μία Επιςτροφι ςτθ 
δθμοκρατία το 1975 θ Ελλάδα μπικε ςτθν Ευρωπαϊκι οικονομικι κοινότθτα και οι 
οικονομικζσ πολιτικζσ κυριαρχοφςαν ςτθν επίτευξθ αυτοφ του ςτόχου. 

1979-1990 

Από το 1979 θ Ελλάδα βριςκόταν ςε μία κατάςταςθ εξακλίωςθσ. Το ΑΕΡ τθσ χϊρασ 

εκείνθ τθ χρονιά ιταν το ίδιο Μζχρι και το 1987 ενϊ ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ 

επικρατοφςε ανάπτυξθ. Το κατά κεφαλιν προϊόν ζπεςε πριν από το 1960 από τθν 

Λςπανία ςε ςχζςθ με αυτό τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ουςιαςτικά το 1981 θ Ελλάδα 

μπικε ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και ζνα χρόνο πριν θ οικονομικι τθσ δραςτθριότθτα 

ιταν ςτακερι και ςτάςιμθ. Ο πλθκωριςμόσ τθσ Ελλάδασ ιταν ςε υψθλότερα 

επίπεδα από τισ υπόλοιπεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ενϊ υπιρχε αφξθςθ τθσ ανεργίασ και 

τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εργαςίασ. Οι διαφορζσ δθμοςιονομικζσ πολιτικζσ 

ανάπτυξθσ εκείνθ τθν περίοδο ξζφυγαν Από τον ζλεγχο και οδιγθςαν ςε λιμματα 

που κράτθςαν 16 χρόνια ςτθν υποτίμθςθ τθσ δραχμισ ςτθν πτϊςθ τθσ 

παραγωγικότθτασ τθν αφξθςθ του δθμόςιου χρζουσ και ςτθν απϊλεια 

ανταγωνιςτικότθτασ. Θ χϊρα οδθγικθκε ςε φοροδιαφυγι λόγω τθσ αυξθμζνθσ 

πολυπλοκότθτασ του φορολογικοφ ςυςτιματοσ και ςε ςυνδυαςμό με τουσ υψθλοφσ 

οριακοφσ φορολογικοφσ ςυντελεςτζσ τθν οδιγθςαν ςε χαμθλότερεσ ειςροζσ των 

άμεςων ξζνων επενδφςεων. Στα μζςα του 1980 θ Ελλάδα αρχίηει να αποκλίνει από 

τουσ υπόλοιπουσ ευρωπαϊκοφσ λαοφσ ςτο μεγαλφτερο μζροσ μεταπολεμικισ 

ιςτορίασ τθσ. Σφμφωνα με τον Γιϊργο Αλογοςκοφφθ, Υπουργό Οικονομίασ και 

Οικονομικϊν τθσ Ελλάδασ από το 2004 ζωσ το 2009, «αυτι θ δεκαετία 



8 
 

μακροοικονομικοφ λαϊκιςμοφ κλθροδότθςε τθν Ελλάδα με δφο από τα 

ςθμαντικότερα προβλιματα που επιβάρυναν τθν οικονομία τθσ: υψθλό δθμόςιο 

χρζοσ και χαμθλι διεκνι ανταγωνιςτικότθτα». 

1990-2000: Ρροετοιμαςία για ζνταξθ ςτο ευρϊ 

Το 1990 υπιρξε αντιςτροφι των οικονομικϊν πολιτικϊν που χαρακτθρίςτθκαν από 

προςπάκειεσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ, ςτακεροποίθςθ νομιςματικϊν και 

ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν και απελευκζρωςθ τθσ οικονομίασ. Το 1992 

υπογράφθκε θ Συνκικθ του Μάαςτριχτ και θ Ελλάδα είχε ζνα νζο ςτόχο να ενταχκεί 

ςτθν ομάδα ενιαίου νομίςματοσ. Ο πλθκωριςμόσ μειϊκθκε, αλλά παρζμεινε πολφ 

πάνω από τα επίπεδα άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν. το δθμόςιο χρζοσ 

ςτακεροποιικθκε γφρω ςτο 100% του ΑΕΡ, αλλά εξακολουκεί να είναι υψθλότερο 

από τισ περιςςότερεσ άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Οι διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ 

ειςιχκθςαν για τθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικότθτασ αλλά εξακολουκοφςαν να είναι 

ανεπαρκείσ και θ αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ να παραμζνει κάτω από τα επίπεδα 

που παρατθροφνται ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Κατά τθ δεκαετία του 1990 θ 

Ελλάδα άρχιςε να ςυγκλίνει ξανά, αλλά με ζναν οδυνθρά αργό ρυκμό. 

2001-2007 

Θ Ελλάδα το 2001 κάνει τθν είςοδό τθσ ςτο ευρϊ και βρζκθκε ςε καλι οικονομικι 

ανάπτυξθ. Θ κυβζρνθςθ βριςκόταν ςτθ κζςθ όπου μποροφςε να δανειςτεί χριματα 

με χαμθλό κόςτοσ  τόκων αλλά αντί να κάνει αυτό και να μειϊςει αιςκθτά το 

Δθμόςιο Χρζοσ τθσ οδθγικθκε ςε ζνα άλλο κφμα δθμοςιονομικισ επζκταςθσ. Τθν 

εποχι εκείνθ θ ανάπτυξθ οδθγοφνταν κατά βάςθ από τθν κατανάλωςθ. Ο μζςοσ 

ετιςιοσ ρυκμόσ αφξθςθσ των δθμόςιων καταναλωτικϊν δαπανϊν ιταν 4,7% ζναντι 

1,9% ςτθν Ευρωηϊνθ. Σφμφωνα με τα λόγια του ςυμβουλίου τθσ Λιςςαβόνασ «θ 

Ελλάδα κατά τθν περίοδο 2000-2007 προςφζρει ζνα δραματικό παράδειγμα μθ 

επιδεχόμενθσ επιτάχυνςθσ τθσ αναπτυξιακισ ανάπτυξθσ που βαςίηεται ςε 

αναπτυξιακι πορεία και επιδιϊκεται με τθν αποδυνάμωςθ των ςυςτθματικϊν 

δυνάμεων ανάπτυξθσ». 
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2007- ςιμερα: θ κρίςθ 

Από το 2007 και μετά Θ Ελλάδα ζχει το 26% του ΑΕΡ τθσ ποςοςτό που αποτελοφςε 
τθ μεγαλφτερθ πτϊςθ ςτθν ιςτορία τθσ χϊρασ. Το 2010 εγκρίκθκαν δφο 
προγράμματα το ζνα ιταν ζνα νζο πρόγραμμα διάςωςθσ που περιλαμβάνει 
μεταρρυκμίςεισ ςτο ςυνταξιοδοτικό ςφςτθμα και  ιδιωτικοποίθςθ  ςτισ αγορζσ 
εργαςίασ και προϊόντων εγκρίκθκε τον Λοφλιο του 2015 με ςκοπό θ χϊρα να μθν 
βγει από τθν ευρωηϊνθ ενϊ εγκρίκθκε και ζνα ελλθνικό πρόγραμμα προςαρμογισ 
που είχε ωσ βαςικό ςκοπό να βελτιϊςει τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθ 
δθμοςιονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ. Τα νζα αυτά προγράμματα ζφεραν και 
διαφορετικζσ απόψεισ ςχετικά με το αν θ χϊρα ζχει τάςεισ ςτθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ ι 
αν θ πτϊςθ τθσ ηιτθςθσ κα φζρει οικονομικι ςυρρίκνωςθ. 

Κατανοϊντασ τθν πτϊςθ τθσ οικονομίασ τθσ Ελλάδασ 

Το 2015 θ Ελλάδα ακζτθςε το χρζοσ τθσ. Ενϊ μερικοί διλωςαν ότι θ Ελλάδα απλϊσ 

ζπεςε ςε κακυςτεριςεισ, θ χαμζνθ πλθρωμι τθσ αξίασ 1,6 δις. Ευρϊ ςτο Διεκνζσ 

Νομιςματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ςθματοδότθςε για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία ότι ζνα 

ανεπτυγμζνο ζκνοσ ζχαςε μια τζτοια πλθρωμι. Αν και κάποιοι μπορεί να πιςτεφουν 

ότι θ Ελλάδα κα ιταν καλφτερα από ποτζ να μθν ενταχκεί ςτθν Ευρωηϊνθ, το 

γεγονόσ είναι ότι θ ελλθνικι οικονομία υπζφερε από διαρκρωτικά προβλιματα πριν 

υιοκετιςει το ενιαίο νόμιςμα. Θ Ελλάδα κα μποροφςε να επωφελθκεί από μια 

καλφτερα ςχεδιαςμζνθ ευρωηϊνθ, αλλά αντίκετα, θ οικονομία αφζκθκε να 

καταρρεφςει - αν και όχι χωρίσ τουσ λόγουσ. 

Ελλάδα Ρριν από το ευρϊ 

Ρριν από τθν ζνταξθ τθσ Ελλάδασ ςτθν ευρωηϊνθ το 2001 οικονομία τθσ είχε να 

αντιμετωπίςει διάφορα κζματα. Το 1980 θ κυβζρνθςθ τθσ Ελλάδασ ακολοφκθςε 

επεκτατικι δθμοςιονομικι και νομιςματικι πολιτικι. Αυτό αντί να βοθκιςει ςτθν 

ενίςχυςθ τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ ζπεςε ςε ψθλό πλθκωριςμό υψθλά δομικά 

ελλείμματα χαμθλά ποςοςτά ανάπτυξθσ και κρίςεισ ςτισ ςυναλλαγματικζσ ιςοτιμίεσ. 

Σε όλο αυτό το άςχθμο περιβάλλον θ μόνθ ςανίδα ςωτθρίασ κα ιταν θ ζνταξθ τθσ 

χϊρασ ςτθν Ευρωπαϊκι νομιςματικι Ζνωςθ(ΟΝΕ). Υπιρχε θ άποψθ θ Ευρωπαϊκι 

νομιςματικι Ζνωςθ θ οποία ςτθρίηεται από τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα κα 

ζφερνε μείωςθ ςτον πλθκωριςμό ςτα ονομαςτικά επιτόκια και κα οδθγοφςε ςε 

ενκάρρυνςθ των ιδιωτικϊν Επενδφςεων και ςτθν προϊκθςθ τθσ οικονομικισ 

ανάπτυξθσ Επιπλζον, το ενιαίο νόμιςμα κα εξάλειφε πολλά ζξοδα ςυναλλαγϊν, 



10 
 

αφινοντασ περιςςότερα χριματα για μείωςθ του ελλείμματοσ και του χρζουσ. 

Ωςτόςο, θ αποδοχι ςτθν Ευρωηϊνθ ιταν εξαρτθμζνθ και από όλεσ τισ χϊρεσ μζλθ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ), θ Ελλάδα χρειάςτθκε τθν πιο διαρκρωτικι 

προςαρμογι για να ςυμμορφωκεί με τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ Συνκικθσ του 

Μάαςτριχτ του 1992. Θ ςυνκικθ περιορίηει τα δθμοςιονομικά ελλείμματα ςτο 3% 

του ΑΕΡ και το δθμόςιο χρζοσ ςτο 60% του ΑΕΡ. Για τθν υπόλοιπθ δεκαετία του 

1990 θ Ελλάδα προςπάκθςε να πάρει το φορολογικό τθσ ςπίτι για να ανταποκρικεί 

ςτα κριτιρια αυτά. Ενϊ θ Ελλάδα ζγινε δεκτι ςτθν ΟΝΕ το 2001, το ζκανε με 

ψευδείσ προκζςεισ, κακϊσ το ζλλειμμα και το χρζοσ τθσ δεν ιταν κοντά ςτα όρια 

του Μάαςτριχτ. Το 2004, θ ελλθνικι κυβζρνθςθ παραδζχτθκε ανοιχτά ότι τα ποςά 

του προχπολογιςμοφ τθσ είχαν υποςτεί επεξεργαςία για να ενταχκοφν ςτθν 

Ευρωηϊνθ. Οι ελπίδεσ τθσ Ελλάδασ ιταν ότι, παρά τθν πρόωρθ είςοδο, θ ζνταξθ 

ςτθν ΟΝΕ κα βοθκοφςε ςτθν τόνωςθ τθσ οικονομίασ, επιτρζποντασ ςτθ χϊρα να 

αντιμετωπίςει τα δθμοςιονομικά τθσ προβλιματα από τθ ςτιγμι που ιταν "μζςα". 

 Θ ζνταξθ τθσ Ελλάδασ ςτθν ευρωηϊνθ κακϊσ και θ αποδοχι τθσ από αυτιν είχε 

ιδιαίτερθ ςθμαςία γιατί πολλζσ τράπεηεσ και επενδυτζσ κεωροφςαν ότι το 

καινοφργιο νζο νόμιςμα κα απάλειφε τισ διαφορζσ μεταξφ των χωρϊν τθσ Ευρϊπθσ. 

Για τα περιςςότερα από τα ζτθ 2000, τα επιτόκια που αντιμετϊπιηε θ Ελλάδα ιταν 

παρόμοια με εκείνα που αντιμετϊπιηε θ Γερμανία. Αυτά τα χαμθλότερα επιτόκια 

επζτρεψαν ςτθν Ελλάδα να δανειςτεί με πολφ χαμθλότερο ρυκμό από ό, τι πριν από 

το 2001, ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν αφξθςθ των δαπανϊν. Ραρόλο που υπιρχε 

ςυμβολι ςτθν τόνωςθ τθσ ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα, 

θ Ελλάδα δεν είχε ξεπεράςει ακόμθ τα δθμοςιονομικά τθσ προβλιματα τα οποία 

όπωσ μερικοί πίςτευαν δεν ιταν αποτζλεςμα υπερβολικϊν δαπανϊν. Στθν ουςία, 

τα δθμοςιονομικά προβλιματα τθσ Ελλάδασ οφείλονται ςτθν ζλλειψθ εςόδων. Ωσ 

ποςοςτό του ΑΕΡ, οι δαπάνεσ κοινωνικισ δαπάνθσ τθσ Ελλάδασ ιταν 10,3% το 1980, 

19,3% το 2000 και 23,5% το 2011, ενϊ οι κοινωνικζσ δαπάνεσ τθσ Γερμανίασ κατά 

τθν ίδια περίοδο ιταν 22,1%, 26,6% και 26,2% αντίςτοιχα. Το 2011, θ Ελλάδα ιταν 

κάτω από τον κοινοτικό μζςο όρο των 24,9% ςτισ κοινωνικζσ δαπάνεσ. Μεγάλο 

μζροσ αυτισ τθσ ζλλειψθσ εςόδων είναι αποτζλεςμα ςυςτθματικισ φοροδιαφυγισ. 

Σε γενικζσ γραμμζσ αυτοαπαςχολοφμενοι, οι πλουςιότεροι εργαηόμενοι τείνουν να 
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υποεκτιμοφν το ειςόδθμά τουσ, ενϊ  οι υπερβολικζσ πλθρωμζσ χρζουσ δεν 

ξοφλικθκαν. Ο επιπολαςμόσ αυτισ τθσ ςυμπεριφοράσ αποκαλφπτει ότι, αντί να 

είναι ζνα πρόβλθμα πίςω από τα παραςκινια, είναι ςτθν πραγματικότθτα 

περιςςότερο κοινωνικόσ κανόνασ που δεν ζχει αποκαταςτακεί εγκαίρωσ. 

Ελλθνικι Οικονομία ζναντι άλλων Ευρωπαϊκϊν χωρϊν 

Το γεγονόσ ότι το ευρϊ ζγινε ζνα ενιαίο νόμιςμα βοικθςε πολφ ςτο χάςμα 

ανταγωνιςτικότθτασ κακϊσ ζκανε διάφορα γερμανικά αγακά και υπθρεςίεσ να είναι 

φκθνότερα ςε ζνα ςχετικό βακμό από αυτά τθσ Ελλάδασ. Θ ανάλθψθ ανεξάρτθτθσ 

νομιςματικισ πολιτικισ ςιμαινε ότι θ Ελλάδα ζχαςε τθ δυνατότθτα να υποτιμιςει 

το νόμιςμά τθσ ςε ςχζςθ με εκείνθ τθσ Γερμανίασ. Αυτό επζτρεψε να επιδεινωκεί το 

εμπορικό ιςοηφγιο τθσ Ελλάδασ, αυξάνοντασ το ζλλειμμα του ιςοηυγίου τρεχουςϊν 

ςυναλλαγϊν. Ενϊ θ οικονομία τθσ Γερμανίασ ωφελείται από τισ ελλθνικζσ εξαγωγζσ 

που βρίςκονται ςε αφξθςθ οι τράπεηεσ ςυμπεριλαμβανομζνων των γερμανικϊν 

ωφελοφνται από το δανειςμό τθσ Ελλάδασ για τθ χρθματοδότθςθ τθσ ειςαγωγισ 

αυτϊν των γερμανικϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν. Κακϊσ όμωσ το κόςτοσ δανειςμοφ 

ζμενε ςχετικά φκθνό θ οικονομία τθσ Ελλάδασ  ςυνζχιςε να αναπτφςςεται κακϊσ τα 

κζματα αυτά εξακολουκοφςαν να αγνοοφνται. Θ ςυμμετοχι ςτθν ευρωηϊνθ 

βοικθςε τθν κυβζρνθςθ τθσ Ελλάδασ να δανειςτεί φκθνά - βοθκϊντασ ςτθ 

χρθματοδότθςθ των λειτουργιϊν τθσ ελλείψει των επαρκϊν φορολογικϊν εςόδων - 

θ χριςθ ενόσ ενιαίου νομίςματοσ υπογράμμιςε μια διαρκρωτικι διαφορά μεταξφ 

τθσ Ελλάδασ και άλλων χωρϊν μελϊν, κυρίωσ τθσ Γερμανίασ, και επιδείνωςε τα 

δθμοςιονομικά προβλιματα τθσ κυβζρνθςθσ . Σε ςφγκριςθ με τθ Γερμανία, θ 

Ελλάδα είχε πολφ χαμθλότερο ρυκμό παραγωγικότθτασ, κακιςτϊντασ τα ελλθνικά 

αγακά και υπθρεςίεσ πολφ λιγότερο ανταγωνιςτικά. 

Θ παγκόςμια οικονομικι κρίςθ 

Θ κρίςθ που είχε τθ φφςθ τθν οικονομικι 2007 και κα είχεσ τθν οπτικι  ςτα 

πραγματικά προβλιματα τθσ Ελλάδασ που κα ζβγαιναν ςτθν επιφάνεια. Πλθ αυτι θ 

κζςθ είχε ςκοπό να ελαττϊςει ςε δφναμθ ςτα φτωχά φορολογικά τα οποία 

ουςιαςτικά προκαλοφςαν τθν επιδείνωςθ του ελλείμματοσ. Το 2010, οι οργανιςμοί 

αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ των ΘΡΑ ςφράγιςαν τα ελλθνικά ομόλογα 
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με βακμό «ςκουπίδια». Με τον καιρό και αυτό το κεφάλαιο άρχιςε να ςτενεφει είχε 

πλζον να αντιμετωπίςει τθν κρίςθ ρευςτότθτασ που τθν οδιγθςε να Αναγκάςει τθν 

κυβζρνθςθ να αναηθτιςει χρθματοδότθςθ διάςωςθσ τθν οποία και ζλαβε κάτω από 

αυςτθρζσ προχποκζςεισ. Το βουνό του και οι άλλοι Ευρωπαίοι πιςτωτζσ ζδωςαν 

διάφορα προγράμματα διάςωςθσ τα οποία ιρκαν ςε εξάρτθςθ με τισ 

μεταρρυκμίςεισ του Ελλθνικοφ προχπολογιςμοφ μζςω περικοπϊν δαπανϊν των 

φορολογικϊν Εςόδων.  Αυτά τα μζτρα λιτότθτασ δθμιοφργθςαν ζναν φαφλο κφκλο 

φφεςθσ, με τθν ανεργία να φτάνει το 25,4% τον Αφγουςτο του 2012. Αυτά τα μζτρα 

όχι μόνο εξάντλθςαν τα φορολογικά ζςοδα και χειροτζρεψαν τθ δθμοςιονομικι 

κατάςταςθ τθσ χϊρασ αλλά δθμιοφργθςαν και μία κρίςθ ςε ανκρϊπινο επίπεδο. 

Υπιρχε αφξθςθ ςτο ποςοςτό των αυτοκτονιϊν των αςτζγων με αποτζλεςμα θ 

Δθμόςια υγεία να επιδεινωκεί ςθμαντικά. Αυτά τα ςοβαρά μζτρα λιτότθτασ εν 

μζςω τθσ χειρότερθσ οικονομικισ κρίςθσ από τθ Μεγάλθ Φφεςθ αποδείχτθκαν ζνασ 

από τουσ μεγαλφτερουσ παράγοντεσ που αποδίδουν τθν οικονομικι τουσ ζκρθξθ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Πταν θ Ελλάδα ζγινε το 10ο μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ τθν 1θ Λανουαρίου 

1981, θ οικονομία και τα οικονομικά τθσ ιταν ςε καλι κατάςταςθ, με λόγο χρζουσ 

προσ ΑΕΡ 28% και δθμοςιονομικό ζλλειμμα κάτω του 3% του ΑΕΡ. Αλλά θ 

κατάςταςθ επιδεινϊκθκε δραματικά τα επόμενα 30 χρόνια. Τον Οκτϊβριο του 

1981, το Ρανελλινιο Σοςιαλιςτικό Κίνθμα (ΡΑΣΟΚ), ζνα κόμμα που ίδρυςε ο 

Ανδρζασ Ραπανδρζου το 1974, ανζλαβε τθν εξουςία ςε μια λαϊκιςτικι πλατφόρμα. 

Τισ επόμενεσ τρεισ δεκαετίεσ, το ΡΑΣΟΚ εναλλάςςει ςτθν εξουςία με το Κόμμα Νζασ 

Δθμοκρατίασ που ιδρφκθκε το 1974. Σε μια ςυνεχιηόμενθ προςπάκεια για να 

κρατιςουν τουσ ψθφοφόρουσ τουσ ευτυχείσ, και τα δφο κόμματα επζφεραν 

φιλελεφκερεσ πολιτικζσ κοινωνικισ πρόνοιασ ςτα εκλογικά τουσ μζλθ, 

δθμιουργϊντασ ζνα φουςκωμζνο, αναποτελεςματικό και μθ προςτατευτικό για τθν 

οικονομία. Για παράδειγμα, οι μιςκοί των εργαηομζνων ςτον δθμόςιο τομζα 

αυξικθκαν αυτόματα κάκε χρόνο, αντί να βαςίηονται ςε παράγοντεσ όπωσ θ 

απόδοςθ και θ παραγωγικότθτα. Οι ςυντάξεισ ιταν επίςθσ γενναιόδωρεσ. Ζνασ 

Ζλλθνασ άνδρασ με 35 χρόνια υπθρεςίασ του δθμόςιου τομζα κα μποροφςε να 
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ςυνταξιοδοτθκεί ςτθν ϊριμθ θλικία των 58 ετϊν και μια ελλθνίδα κα μποροφςε να 

ςυνταξιοδοτθκεί με ςφνταξθ μόλισ 50, υπό οριςμζνεσ ςυνκικεσ. Μςωσ το πιο 

διαβόθτο παράδειγμα ακζμιτθσ γενναιοδωρίασ ιταν ο επιπολαςμόσ των πλθρωμϊν 

13ου και 14ου μθνόσ ςτουσ Ζλλθνεσ εργαηόμενουσ. Οι εργαηόμενοι είχαν το 

δικαίωμα να πλθρϊςουν επιπλζον μινα το Δεκζμβριο για να βοθκιςουν με τα 

ζξοδα διακοπϊν και επίςθσ ζλαβαν μιςκοφσ μιςοφ μινα το Ράςχα και το μιςό όταν 

ζκαναν τισ διακοπζσ τουσ. Λόγω τθσ χαμθλισ παραγωγικότθτασ, τθσ υπονόμευςθσ 

τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ αχαλίνωτθσ φοροδιαφυγισ, θ κυβζρνθςθ 

χρειάςτθκε να καταφφγει ςε μια μαηικι απόςβεςθ του χρζουσ για να διατθριςει το 

κόμμα. Θ ζνταξθ τθσ Ελλάδασ ςτθν Ευρωηϊνθ τον Λανουάριο του 2001 και θ 

υιοκζτθςθ του ευρϊ κατζςτθςαν πολφ πιο εφκολο για τθν κυβζρνθςθ να δανειςτεί. 

Αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι αποδόςεισ των ελλθνικϊν ομολόγων και τα 

επιτόκια μειϊκθκαν απότομα κακϊσ ςυγκλίνουν με εκείνα των ιςχυρϊν μελϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ) όπωσ θ Γερμανία. Για παράδειγμα, θ διαφορά αποδόςεων 

μεταξφ δεκαετϊν ελλθνικϊν και γερμανικϊν κρατικϊν ομολόγων ζπεςε από πάνω 

από 600 μονάδεσ βάςθσ το 1998 ςε περίπου 50 μονάδεσ βάςθσ το 2001. Ωσ εκ 

τοφτου, θ ελλθνικι οικονομία ςθμείωςε άνοδο, με αφξθςθ του πραγματικοφ ΑΕΡ 

κατά μζςο όρο 3,9% ετθςίωσ μεταξφ του 2001 και του 2008, ο δεφτεροσ ταχφτεροσ 

μετά τθν Λρλανδία ςτθν Ευρωηϊνθ. 

Αλλά αυτι θ ανάπτυξθ ιρκε ςε μια απότομθ τιμι, με τθ μορφι αυξανόμενων 

ελλειμμάτων και αυξανόμενου χρζουσ. Αυτό επιδεινϊκθκε από το γεγονόσ ότι τα 

μζτρα αυτά για τθν Ελλάδα είχαν ιδθ υπερβεί τα όρια που όριηαν το Σφμφωνο 

Στακερότθτασ και Ανάπτυξθσ τθσ ΕΕ όταν ειςιλκε ςτθν Ευρωηϊνθ. Για παράδειγμα, 

ο δείκτθσ χρζουσ προσ το ΑΕΡ τθσ Ελλάδασ ιταν 103% το 2000, αρκετά πάνω από το 

ανϊτατο επιτρεπτό επίπεδο τθσ ευρωηϊνθσ κατά 60%. Το δθμοςιονομικό ζλλειμμα 

τθσ Ελλάδασ ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ ιταν 3,7% το 2000, και πάνω από το όριο τθσ 

Ευρωηϊνθσ 3%. Ο δείκτθσ κινικθκε λίγο μετά τθ χρθματοπιςτωτικι κρίςθ του 2008-

09, κακϊσ οι επενδυτζσ και οι πιςτωτζσ επικεντρϊκθκαν ςτα κολοςςιαία χρζθ 

κρατικϊν χρεϊν των ΘΡΑ και τθσ Ευρϊπθσ. Σε περίπτωςθ ακζτθςθσ μιασ 

πραγματικισ πικανότθτασ, οι επενδυτζσ άρχιςαν να απαιτοφν πολφ υψθλότερεσ 

αποδόςεισ για το δθμόςιο χρζοσ που εκδόκθκε από τθν PIIGS (Ρορτογαλία, 
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Λρλανδία, Λταλία, Ελλάδα και Λςπανία) ωσ αντιςτάκμιςθ για αυτόν τον πρόςκετο 

κίνδυνο. Μζχρι τότε, ο κίνδυνοσ κρατικϊν χρεογράφων του PIIGS είχε 

καμουφλαριςτεί από τουσ πλοφςιουσ γείτονζσ τουσ ςτο βορρά, όπωσ θ Γερμανία. 

Μζχρι τον Λανουάριο του 2012, θ διαφορά αποδόςεων μεταξφ δεκαετϊν ελλθνικϊν 

και γερμανικϊν κρατικϊν ομολόγων διευρφνκθκε κατά 3,300 βαςικζσ μονάδεσ, 

ςφμφωνα με ζρευνα τθσ Federal Reserve Bank of St. Louis. Κακϊσ θ οικονομία τθσ 

Ελλάδασ ςυρρικνϊκθκε μετά τθν κρίςθ, ο λόγοσ του χρζουσ προσ το ΑΕΡ ανζβθκε 

ςτα φψθ, φκάνοντασ το 180% το 2011. Το τελευταίο καρφί ςτο φζρετρο ιρκε το 

2009, όταν ανζλαβε θ κυβζρνθςθ Ραπανδρζου, και αποκάλυψε ότι το 

δθμοςιονομικό ζλλειμμα ιταν 12,7%, περιςςότερο από το διπλάςιο του ποςοφ που 

είχε αποκαλυφκεί προθγουμζνωσ, ςτζλνοντασ τθν κρίςθ του χρζουσ ςε υψθλότερθ 

ταχφτθτα. 

Θ Ελλάδα γνϊριςε μια οικονομικι κατάρρευςθ που κράτθςε περιςςότερο από τθ 

Μεγάλθ Φφεςθ ςτθν Αμερικι. Το 2009, ο πρωκυπουργόσ τθσ, Γιϊργοσ Ραπανδρζου, 

παραδζχτθκε ότι τα αρικμθτικά ςτοιχεία για το ζλλειμμα του προχπολογιςμοφ 

είχαν υποτιμθκεί για χρόνια και κα μποροφςαν να είναι διπλάςια από αυτά που 

είχαν αναφερκεί αρχικά. Τα επιτόκια αυξικθκαν κακϊσ οι οργανιςμοί αξιολόγθςθσ 

υποβακμίηουν το δθμόςιο χρζοσ τθσ Ελλάδασ. Ο κ. Ραπανδρζου ςτράφθκε προσ τθ 

ηϊνθ του ευρϊ και το ΔΝΤ για βοικεια. Τα δάνεια αυτά είχαν ςυνθκιςμζνουσ 

όρουσ: θ Ελλάδα να περικόψει τισ δθμόςιεσ δαπάνεσ τθσ και να μεταρρυκμίςει τθ 

διεφκαρμζνθ και αναποτελεςματικι κυβερνθτικι γραφειοκρατία. Τα χρόνια κρίςθσ 

και λιτότθτασ ζχουν πλιξει βακιά τθν οικονομία. Το ΑΕΡ, ςε πραγματικοφσ όρουσ, 

εξακολουκεί να είναι ζνα τζταρτο χαμθλότερο από το 2007. Οι επενδφςεισ είναι 

περίπου  δφο τρίτα χαμθλότερα. Ζνα ςτουσ πζντε εργαηόμενουσ, και δφο ςτουσ 

πζντε νζουσ, είναι άνεργοι. Πςοι ζχουν δουλειά ζχουν χάςει τουσ μιςκοφσ τουσ. Οι 

ςυνταξιοφχοι ζχουν μειϊςει τισ ςυντάξεισ τουσ. Θ οικονομία αναπτφςςεται τϊρα, 

αλλά τα ποςοςτά υςτεροφν ςε ςχζςθ με άλλα ςτθ ηϊνθ του ευρϊ. 

Ρζρα από τθν Ελλάδα, θ κρίςθ αναφζρει επίςθσ πολλά για τθν ευρωηϊνθ. Από μια 

κακαρά ςυςτθματικι άποψθ, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μπορεί να ανακουφιςτεί: Θ 

ευρωηϊνθ κατάφερε να μείνει μαηί με τθ χειρότερθ κρίςθ τθσ ςφντομθσ φπαρξισ 

τθσ. Ραρόλο που μπορεί να φανεί ςαν ζνα προκαταρκτικό ςυμπζραςμα το 2018, 
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αυτό το αποτζλεςμα δεν ιταν τόςο προφανζσ πριν από τρία χρόνια, όταν θ 

ελλθνικι κυβζρνθςθ διαπραγματευόταν το τρίτο πρόγραμμα διάςωςθσ. Υπιρξαν 

ζντονεσ ςυηθτιςεισ εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςχετικά με το αν - όπωσ 

υποςτιριξαν οι τεχνοκράτεσ ςτθ Γερμανία και ςε άλλεσ χϊρεσ - θ ευρωηϊνθ κα ιταν 

ιςχυρότερθ χωρίσ τθν Ακινα. Τελικά, οι μεγαλφτερεσ οικονομίεσ του μπλοκ - θ 

Γερμανία, θ Γαλλία και θ Λταλία - κατζλθξαν ςε πολιτικι ςυμφωνία με τθν Ελλάδα 

για ζνα νζο πακζτο διάςωςθσ, λόγω του φόβου ότι θ απόλυςθ τθσ Ελλάδασ από τθν 

ευρωηϊνθ κα ανάγκαηε άλλεσ χϊρεσ, ειδικά ςτθ Μεςόγειο, να πανικοβλθκοφν. Αυτι 

θ ανθςυχία μιλάει για τθν ευρφτερθ ςτακερότθτα τθσ ευρωηϊνθσ, μιασ ηϊνθσ 

νόμιςμα με 19 πολφ διαφορετικά μζλθ. Χρειάηεται μόνο ζνασ αςκενισ ςφνδεςμοσ 

για να ςπάςει ολόκλθρθ θ αλυςίδα. Ρριν από λίγα χρόνια, αυτόσ ο δεςμόσ ιταν θ 

Ελλάδα. Αυτζσ τισ μζρεσ, όλα τα βλζμματα είναι για τθν Λταλία, θ λαϊκι κυβζρνθςθ 

τθσ οποίασ υπόςχεται να αμφιςβθτιςει τουσ κανόνεσ τθσ ΕΕ για τθ διατθρθςιμότθτα 

των δθμόςιων οικονομικϊν και να εγκρίνει ζναν εκτεταμζνο προχπολογιςμό που κα 

μποροφςε να οδθγιςει ςε υψθλότερα επίπεδα ελλείμματοσ για τθ χϊρα, θ οποία 

ακόμθ και ςιμερα ζχει δθμόςιο χρζοσ που υπερβαίνει το 130% . Στθ δεκαετία που 

ξεκίνθςε θ κρίςθ ςτθν Ελλάδα, θ ευρωηϊνθ ειςιγαγε εργαλεία και μθχανιςμοφσ για 

τθν καλφτερθ αντίδραςθ ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ κρίςεισ, επομζνωσ είναι πλζον πιο 

προετοιμαςμζνθ. 

Με τθν ζνταξθ τθσ Ελλάδασ ςτο ευρϊ το 2001 υπιρξε μία μεγάλθ οικονομικι 

άνοδοσ και θ εμπιςτοςφνθ ςτθν Ελλθνικι οικονομία. Βζβαια μετά τθν οικονομικι 

κρίςθ του 2008 Πλα άλλαξαν. Σχεδόν κάκε χϊρα ςτθν Ευρϊπθ ειςιλκε ςε φφεςθ θ 

Ελλάδα περιςςότερο κακϊσ ιταν μία από τισ πιο φτωχζσ και μζςα ςτο χρζοσ χϊρεσ. 

Το 2013 θ ανεργία ζφταςε ςτο ποςοςτό του 28% το οποίο ιτανε πολφ χειρότερο 

από το ποςοςτό των ΘΡΑ κατά τθ διάρκεια τθσ Μεγάλθσ φφεςθσ. Αν θ Ελλάδα δεν 

είχε ενταχκεί ςτο ευρϊ θ μόνθ τθσ λφςθ κα ιταν να εκτυπϊςει περιςςότερο το 

νόμιςμα τθσ ςτθ δραχμι προκειμζνου να βοθκιςει τθν οικονομία τθσ. Ωσ 

αποτζλεςμα κα ιταν θ μείωςθ τθσ αξίασ τθσ δραχμισ ςτισ Διεκνείσ αγορζσ ενϊ οι 

ελλθνικζσ εξαγωγζσ κα γίνονταν πιο ανταγωνιςτικζσ. Κα υπιρχε μείωςθ και ςτα 

επιτόκια ςτισ εγχϊριεσ επενδφςεισ πόλεισ των φιλζτων τθσ Ελλάδασ ςτθν 

εξυπθρζτθςθ των χρεϊν τουσ. Ρρζπει όμωσ να τονιςτεί ότι θ Ελλάδα μοιράηεται τθ 
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νομιςματικι τθσ πολιτικι με τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ και κακϊσ θ Ευρωπαϊκι 

κεντρικι τράπεηα κυριαρχείται από τθ Γερμανία ζχει δϊςει ςτθν Ευρϊπθ μία 

νομιςματικι πολιτικι που είναι ςωςτι για τθ Γερμανία αλλά ταυτόχρονα είναι 

ςκλθρι για τθν Ελλάδα. Ζτςι, θ Ελλάδα ςυμπιζηεται μεταξφ ενόσ ςυντριπτικοφ 

χρζουσ - 177% του ΑΕΡ, περίπου διπλάςιο από το επίπεδο ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ 

- και μια βακιά κατάκλιψθ που κακιςτά δφςκολθ τθν άντλθςθ των χρθμάτων που 

χρειάηονται για τθν πλθρωμι του χρζουσ. 

Θ Ελλάδα τα τελευταία πζντε χρόνια ςυηθτά και διαπραγματεφεται βοικεια για το 

χρζοσ τθσ με τθν Ευρωπαϊκι επιτροπι, τθν Ευρωπαϊκι κεντρικι τράπεηα και το 

Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο(Τρόικα). Από το 2010 και μετά  δίνει δάνεια ςτθν 

Ελλάδα ζχοντασ ωσ αντάλλαγμα αυξιςεισ και περικοπζσ ςτισ δαπάνεσ. Ρλοφςια 

ευρωπαϊκά ζκνθ όπωσ θ Γερμανία πιςτεφουν ότι απλϊσ επιμζνουν ότι θ Ελλάδα ηει 

μζςα ςτα μζςα τθσ. Πλεσ οι διαπραγματεφςεισ και οι όροι τθσ διάςωςθσ οδθγοφν 

τουσ Ζλλθνεσ ςε δυςαρζςκεια και κατάκλιψθ αυξάνουν τα ποςοςτά ανεργίασ για τθ 

φτϊχεια ςτθν κρίςθ. Τον Λανουάριο εξζλεξαν ζναν νζο αριςτερό πρωκυπουργό, τον 

Αλζξθ Τςίπρα, ο οποίοσ υποςχζκθκε να απορρίψει τθν προθγοφμενθ ςυμφωνία 

διάςωςθσ και να εξαςφαλίςει μια πιο ευνοϊκι ςυμφωνία. Ζτςι θ Ελλάδα 

αντιμετωπίηει μια ςκλθρι επιλογι: μπορεί να δεχκεί τα αιτιματα τθσ Τρόικασ για 

περαιτζρω λιτότθτα. Ι μπορεί να αψθφιςει τθν Τρόικα, θ οποία πικανϊσ κα 

οδθγιςει ςε ακζτθςθ του ελλθνικοφ χρζουσ και ενδεχομζνωσ ςτθν ζξοδο του ευρϊ. 

Θ ελλθνικι κυβζρνθςθ διεξάγει δθμοψιφιςμα ςτισ 5 Λουλίου για να αφιςει τουσ 

ψθφοφόρουσ να επιλζξουν μεταξφ αυτϊν των κακϊν επιλογϊν. Γνωρίηοντασ ότι οι 

ελλθνικζσ κατακζςεισ ςε ευρϊ κα μποροφςαν ςφντομα να μετατραποφν ςε 

υποτιμθμζνεσ κατακζςεισ δραχμϊν, οι Ζλλθνεσ πλθςίαηαν τα ΑΤΜ για να 

αποςφρουν όςο το δυνατόν περιςςότερα μετρθτά. Αυτό ανάγκαςε τθν ελλθνικι 

κυβζρνθςθ να κλείςει τισ τράπεηεσ και να περιορίςει τισ αναλιψεισ ςε € 60 ανά 

θμζρα. 

Ρωσ πιγε θ Ελλάδα ςε αυτό το ςθμείο 

Θ Ελλάδα ζγινε το κζντρο τθσ κρίςθσ χρζουσ τθσ Ευρϊπθσ μετά τθ φκορά τθσ Wall 

Street το 2008. Με τισ παγκόςμιεσ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ να ξετυλίγονται, θ 

Ελλάδα ανακοίνωςε τον Οκτϊβριο του 2009 ότι είχε υποτιμιςει τα ςτοιχεία για τα 
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ελλείμματα εδϊ και χρόνια, προκαλϊντασ ςυναγερμοφσ ςχετικά με τθν ευρωςτία 

των ελλθνικϊν οικονομικϊν. Ξαφνικά, θ Ελλάδα αποκλείςτθκε από το δανειςμό ςτισ 

χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ. Μζχρι τθν άνοιξθ του 2010, ζπεςε ςτθν πτϊχευςθ, θ 

οποία απείλθςε να ξεκινιςει μια νζα οικονομικι κρίςθ. Για να αποφευχκεί θ 

καταςτροφι, θ λεγόμενθ τρόικα - το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο, θ Ευρωπαϊκι 

Κεντρικι Τράπεηα και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι - εξζδωςαν το πρϊτο από τα δφο 

διεκνι προγράμματα διάςωςθσ για τθν Ελλάδα, τα οποία τελικά κα ανζρχονταν ςε 

περιςςότερα από 240 δις. Ευρϊ. Τα προγράμματα διάςωςθσ ιρκαν με όρουσ. Οι 

δανειςτζσ επζβαλαν ςκλθροφσ όρουσ λιτότθτασ, απαιτϊντασ βακιζσ περικοπζσ του 

προχπολογιςμοφ και απότομεσ αυξιςεισ φόρων. Ηιτθςαν επίςθσ από τθν Ελλάδα 

να επανεξετάςει τθν οικονομία τθσ, εξορκολογϊντασ τθν κυβζρνθςθ, τερματίηοντασ 

τθ φοροδιαφυγι και κάνοντασ τθν Ελλάδα πιο εφκολθ ςτθν επιχειρθματικι 

δραςτθριότθτα. Τα χριματα διάςωςθσ πθγαίνουν κυρίωσ προσ τθν αποπλθρωμι 

των διεκνϊν δανείων τθσ Ελλάδασ, αντί να μπαίνουν ςτθν οικονομία. Και θ 

κυβζρνθςθ εξακολουκεί να ζχει ζνα εκπλθκτικό φορτίο χρζουσ που δεν μπορεί να 

αρχίςει να πλθρϊνει αν δεν ανακάμψει. Θ κυβζρνθςθ κα χρειαςτεί τϊρα να 

ςυνεχίςει να πραγματοποιεί βακιζσ οικονομικζσ αναδιοργανϊςεισ που απαιτοφνται 

από τθ ςυμφωνία διάςωςθσ που είχε κάνει ο πρωκυπουργόσ Αλζξθσ Τςίπρασ τον 

περαςμζνο Αφγουςτο, κακϊσ και θ άρςθ των ελζγχων κεφαλαίου που ειςιχκθςαν 

μετά από πολιτικζσ αναταραχζσ, προκάλεςαν ζνα τρζξιμο ςτισ ελλθνικζσ τράπεηεσ. 

Σφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διάςωςθσ, θ Ελλάδα πρζπει να ςυνεχίςει να περάςει 

βακιά ανακεωριςεισ, πολλά από τα μζτρα που υποτίκεται ότι ζχουν περάςει εδϊ 

και χρόνια. 

Ανάμεςα ςτο 2000 και το 2007 θ Ελλάδα αποτζλεςε μια από τισ πιο 

αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Θ οικονομία τθσ χϊρεσ εκείνο το 

διάςτθμα ςθμείωςε αφξθςθ πάνω από 4%. Μζςα ςτο 2007 θ Ελλθνικι οικονομία 

μπικε ςε περιοριςμοφσ και λιτότθτα. Μετά το 2007, το ονομαςτικό ΑΕΡ τθσ χϊρασ 

ιταν ςυνεχϊσ αρνθτικό. Ζτςι, θ ςυρρίκνωςθ αυτι ζφερε ςοβαρά υπόψθ το 

πρόβλθμα τθσ ανεργίασ, το ποςοςτό ανεργίασ το οποίο ιταν 7,6% το 2008 αυξικθκε 

ραγδαία και ζφκαςε το επίπεδο 17,3% το 2011. Το ποςοςτό αυτό εκτιμάται ςε 

23,8% το 2012. Ρροβλζπεται ότι κα υπάρξει αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ και το 



18 
 

ποςοςτό ανεργίασ κα μειωκεί εάν οι μεταρρυκμίςεισ ςχετικά με τθν οικονομικι 

δομι και τθν αγορά εργαςίασ, αςκοφνται όπωσ ζχει προγραμματιςτεί. 

Ρϊσ επθρεάηει θ κρίςθ το παγκόςμιο χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα; 

Στθν Ευρϊπθ προκειμζνου να επιτευχκεί θ λιψθ αποφάςεων ιδίωσ ςε κζματα που 

αφοροφν τθν πολιτικι τα χριματα και τουσ μετανάςτεσ κυρία εξουςία είναι 28 

εκνικζσ κυβερνιςεισ που θ κακεμία ςζβεται τουσ ψθφοφόρουσ και τουσ 

φορολογοφμενουσ. Αυτι θ κατάςταςθ ζγινε πιο ζντονθ όταν μπικε το ευρϊ τον 

Λανουάριο του 1999 θ οποία δζςμευςε 19 ζκνθ με ενιαίο νόμιςμα το οποίο ελζγχει 

θ Ευρωπαϊκι κεντρικι τράπεηα αφινοντασ ωςτόςο τθ δθμοςιονομικι και 

φορολογικι πολιτικι ςτα χζρια τθσ κάκε χϊρασ. Αυτι θ απόφαςθ κεωρείται από 

πολλοφσ οικονομολόγουσ καταδικαςμζνθ. Ζχοντασ ωσ δεδομζνο ότι θ κρίςθ ςτθν 

Ελλάδα ξεκίνθςε το 2010 οι περιςςότερεσ διεκνείσ τράπεηεσ κακϊσ και οι ξζνεσ 

επενδφςεισ ποφλθςαν τα ελλθνικά τουσ ομόλογα που πλζον δεν είναι ευάλωτα ςε 

ότι ςυμβαίνει ςτθν Ελλάδα. 

ΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗ ΧΩΡΑ 

Θ ςθμερινι κατάςταςθ τθσ χϊρασ αποτζλεςμα λανκαςμζνων πολιτικϊν που 

εφαρμόςτθκαν κυρίωσ τα τελευταία 30 χρόνια. Ουςιαςτικά πρόκειται για μία 

διαδικαςία που ζρχεται ςε επαφι με τθν οικονομικι φρικαλεότθτα τθν αδυναμία 

τθσ Ελλθνικισ κυβζρνθςθσ το φορολογικό ςφςτθμα και μθ βιϊςιμθ ςυνταξιοδότθςθ 

τθν ανταγωνιςτικι εξουςία τα πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά προβλιματα ςτθν 

Ηϊνθ του ευρϊ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ραρόλο που θ ζνταξθ ςτο ευρϊ αρχικά 

φάνθκε να ζχει κετικζσ επιρροζσ και ςυγκεκριμζνα τθν ανάπτυξθ τον υψθλό 

πλθκωριςμό τθν αξιοπιςτία των οικονομικϊν πολιτικϊν προκάλεςε και κάποια 

αρνθτικά αιτία. Θ αφξθςθ των δθμοςίων δαπανϊν μαηί με τισ αδφναμεσ πολιτικζσ 

τθσ επιλογζσ ζφεραν προβλιματα ςτθν ανταγωνιςτικότθτα τθσ χϊρασ μία τεράςτια 

οικονομικι αςτάκεια. Ρριν εμφανιςτεί θ κρίςθ οι περιςςότερεσ απϊλειεσ είχαν 

απαλλοτριωκεί και τα περιςςότερα ζςοδα ιδιωτικοποιικθκαν. Εκπρόςωποι του 

Νότου και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ επιςκζπτονται τθν Ελλάδα τον τελευταίο καιρό. 

Αυτό γίνεται όλο και πιο λίγο διότι θ κρίςθ ζχει θρεμιςει. Θ χϊρα ξεκινάει εκδίδει 

κρατικά χρζθ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ όπωσ μία κανονικι χϊρα ξανά. Ωςτόςο 
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κακϊσ περνάνε τα χρόνια και οι γενιζσ τθσ κρίςθσ και των πακζτων διάςωςθσ και 

μζτρων κα γίνουν αιςκθτζσ. Μζςα ςε αυτό το κλίμα οι ατζλειεσ τθσ ευρωηϊνθσ και 

οικονομικοί κίνδυνοι δεν κα ζχουν ξεκωριάςει με αποτζλεςμα να υπάρχει ο φόβοσ 

ότι θ κρίςθ υπάρχει ακόμθ. 

Οικονομολόγοι ζχουν ωσ βαςικό φόβο ακόμθ τισ διαφορζσ ςε μεταρρυκμίςεισ και 

μζτρα ςχετικά με τθ μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ θ οικονομία τθσ Ελλάδασ 

χρειάηεται να δϊςει αγϊνεσ για να απογειωκεί. Ράντα υπάρχει αμφιβολία ότι ο 

Τςίπρασ κα καταφζρει να προωκιςει τζτοιεσ μεταρρυκμίςεισ ςτισ εκλογζσ που κα 

γίνονταν τον Οκτϊβριο του επόμενου ζτουσ. Τα δθμόςια οικονομικά δεν ζχουν 

κακοριςτεί ακόμθ. Το βάροσ του δθμοςίου χρζουσ είναι ζνα απογοθτευτικό 180% 

του ΑΕΡ. Θ χϊρα ςτο παρόν δείχνει μία ςτακερότθτα πολλζσ πικανότθτεσ να ζρκει 

αντιμζτωπθ με διάφορεσ προκλιςεισ ςτο μζλλον. Μία πρόκλθςθ είναι το το βάροσ 

του χρζουσ παραμζνει υψθλό ςτθν ευρωηϊνθ. Οι πολίτεσ και θ κυβζρνθςθ τθσ 

Ελλάδασ κα αναγκαςτοφν να ηοφνε με αυτι τθν πρόκλθςθ για γενιζσ  με τθν 

ευρωπαϊκι Ζνωςθ να μθν προβεί ςε παραχωριςεισ του χρζουσ ςτο Διεκνζσ 

Νομιςματικό Ταμείο. Θ Ευρϊπθ προςπακεί να βοθκιςει τθν Ακινα για τθν 

αποπλθρωμι του χρζουσ και θ Ευρωπαϊκι κεντρικι τράπεηα διλωςε ότι κα 

επιςτρζψει ςτθν Ελλάδα κάποια από τα οφζλθ που αποκόμιςε κρατϊντασ ελλθνικά 

ομόλογα. 

Θ επόμενθ πρόκλθςθ που ίςωσ είναι πιο ςθμαντικι για τθν Ελλάδα είναι οι 

επιπτϊςεισ τθσ διαρροισ ατόμων. Τα τελευταία χρόνια περιςςότεροι από 400 

χιλιάδεσ Ζλλθνεσ εγκαταλείπουν τθ χϊρα γεγονόσ που είναι δυςάρεςτο κακϊσ θ 

χϊρα αποτελείται απ είναι ζνα μικρό ζκνοσ με πλθκυςμό περίπου 10 εκατομμφρια. 

Το φαινόμενο αυτό δθλαδι τθσ μετανάςτευςθσ δεν είναι καινοφργιο για τθν 

Ελλάδα. Υπάρχουν πολλοί Ζλλθνεσ ςε μακρινά μζρθ όπωσ ΘΡΑ και Αυςτραλία. Το 

ςθμαντικότερο κφμα μετανάςτευςθσ γίνεται ςε μία περίοδο που θ Ελλάδα 

αντιμετωπίηει κυρίωσ χαμθλότερα ποςοςτά γονιμότθτασ ςτθν Ευρϊπθ. Αυτό ζχει ωσ 

επακόλουκο μία Ελλάδα με περιοριςμζνο αρικμό εργαηομζνων οι οποίοι κα 

μποροφςαν να δθμιουργιςουν τθν οικονομικι δραςτθριότθτα που χρειάηεται για 

τθν υπζρβαςθ του χρζουσ τθσ χϊρασ. 
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Θ επιςτροφι τθσ Ελλάδασ ςτισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ αντιςτακμίηεται από μια 

ςυμφωνία ανακοφφιςθσ του χρζουσ που ζπλθξε τθ ηϊνθ του ευρϊ τον Λοφνιο, θ 

οποία επεκτείνει τθ διάρκεια των δανείων τθσ. Ζχει επίςθσ ζνα αποκεματικό 

ταμειακισ ρευςτότθτασ φψουσ 24 δισ Ευρϊ, αρκετό για να καλφψει ςχεδόν δφο 

χρόνια τισ ανάγκεσ  χρθματοδότθςισ του. Σε αντάλλαγμα, θ κυβζρνθςθ ςυμφϊνθςε 

να επιτφχει τουσ δθμοςιονομικοφσ ςτόχουσ. Ρρζπει να διατθριςει πρωτογενι 

πλεονάςματα φψουσ 3,5% του ΑΕΡ μζχρι το 2022 και κατά μζςο όρο 2,2% ζωσ το 

2060. Τόςο οι επίςθμοι πιςτωτζσ όςο και οι χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ κα 

παρακολουκοφν ςτενά τθν Ελλάδα. Θ ςυμφωνία ανακοφφιςθσ του χρζουσ αςκεί 

κάποια πίεςθ από τα επόμενα χρόνια. Ωςτόςο, οι χαμζνεσ δθμοςιονομικοί ςτόχοι, θ 

αςκενισ ανάπτυξθ ι θ απότομθ άνοδοσ των επιτοκίων κα προκαλζςουν ανθςυχίεσ 

ςχετικά με τθν ικανότθτά τθσ να εξοφλιςει το χρζοσ τθσ μακροπρόκεςμα. Αυτόσ 

είναι ο λόγοσ για τον οποίο το ΔΝΤ κεωρεί ότι μπορεί να χρειαςτεί περιςςότερθ 

ανακοφφιςθ. Ακόμθ και οι πιςτωτζσ τθσ ευρωηϊνθσ διλωςαν ότι κα επιςτρζψουν 

ςτο ηιτθμα - αλλά μόνο ςε δεκαπζντε χρόνια. Θ επιςτροφι ςτθν ομαλότθτα κα 

είναι αργι. Μετά από ςχεδόν 10 χρόνια οικονομικισ φφεςθσ, το μζλλον τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ άρχιςε τελικά να φωτίηεται. Ο ελλθνικόσ λαόσ, όμωσ, 

ςταμάτθςε να ονειρεφεται το δικό του μζλλον. Θ Ελλάδα παρουςίαςε διαδοχικά τθν 

οικονομικι ανάπτυξθ τα τελευταία τρία τρίμθνα και αναμζνεται να φτάςει το 1,6% 

τθσ τρζχουςασ χρονιάσ, ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ - 

χωρίσ να χάςει τα ζτθ φφεςθσ. Το επόμενο ζτοσ αναμζνεται να ςυνεχίςει τθ κετικι 

πορεία, με ρυκμό ανάπτυξθσ περίπου 2,5% και το τζλοσ τθσ διεκνοφσ βοικειασ που 

ζχει προγραμματιςτεί για το καλοκαίρι. Ωςτόςο, ςτουσ δρόμουσ τθσ Ακινασ, οι 

άνκρωποι δεν είναι ικανοποιθμζνοι και αμφιβάλλουν ότι θ κατάςταςθ τουσ κα 

βελτιωκεί βραχυπρόκεςμα. 

Οι ευρωπαϊκζσ αρχζσ ενζκριναν τθν παράδοςθ 7.5 διςεκατομμυρίων ευρϊ, ι 8.4 

διςεκατομμυρίων δολαρίων, ςε βοικεια διάςωςθσ προσ τθν Ελλάδα, γεγονόσ που 

κα επιτρζψει ςτθ χϊρα να ςυνεχίςει να πλθρϊνει τουσ λογαριαςμοφσ τθσ τουσ 

προςεχείσ μινεσ. Ζχει επίςθσ κερδίςει πρόςκετεσ δεςμεφςεισ για τθν ελάφρυνςθ 

του χρζουσ, βοθκϊντασ να αμβλυνκοφν οι ανθςυχίεσ για μια άλλθ κρίςθ ςτθν 

Ελλάδα ςε μια εποχι που θ Ευρϊπθ αντιμετωπίηει ειςροι μεταναςτϊν και 
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ςυνεχιηόμενθ τρομοκρατικι απειλι. Θ ελάφρυνςθ του χρζουσ αποτζλεςε ζνα 

αμφιλεγόμενο ηιτθμα για τουσ πιςτωτζσ, με το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο και τθ 

Γερμανία να ευκυγραμμίηονται ςε αντίκετεσ πλευρζσ. Το I.M.F. επζμεινε ότι θ 

Ελλάδα δεν μπορεί να επιτφχει τουσ δθμοςιονομικοφσ τθσ ςτόχουσ χωρίσ να 

χαλαρϊςει τα χρζθ τθσ, ενϊ θ Γερμανία παραμζνει ςκεπτικιςμζνθ να μειϊςει τθν 

αδυναμία τθσ Ακινασ. Ζχουν καταλιξει ςε ζνα ςυμβιβαςμό, τζτοιου είδουσ. Οι 

πιςτωτζσ τθσ Ελλάδασ δεςμεφτθκαν για τθν ελάφρυνςθ του χρζουσ, αν και όχι το 

2018 το νωρίτερο, υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ χϊρα κα ςυνεχίςει να κάνει οδυνθρζσ 

αλλαγζσ. 

ΙΟΖΤΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Το γενικό μοτίβο είναι αρκετά ςαφζσ. Το πρωτογενζσ ιςοηφγιο του ιςοηυγίου 

τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν ιταν πλεοναςματικό ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του 1990 και 

ζφκαςε ςτο ανϊτατο όριο του 7,5% του ΑΕΡ κατά τθ διάρκεια του 2000. Στθ 

ςυνζχεια, ο δθμοςιονομικόσ προςανατολιςμόσ υποχϊρθςε αιςκθτά με μείωςθ 6,5% 

του ΑΕΡ τθν περίοδο 2001-2007, ζτοσ. Θ Μεγάλθ Οικονομία υποχϊρθςε, με το 

υπόλοιπο να μειϊνεται ςχεδόν ςτο 6% του ΑΕΡ κατά τθν περίοδο 2008-2009 ςε 

αρνθτικό κοντά ςτο 5% του ΑΕΡ. Στθ ςυνζχεια, ςθμειϊκθκε λιτότθτα: Το υπόλοιπο 

αυξικθκε κατά 8,6% του ΑΕΡ τθν περίοδο 2010-13 ενϊ ταυτόχρονα υποχϊρθςε 

αιςκθτά κατά το 2014 με πτϊςθ 1,1% ςε ςφγκριςθ με αφξθςθ 3% το 2013. Αυτό 

εξθγεί ςαφζςτερα τθν απόδοςθ ςτθν ανάπτυξθ το 2014 κακϊσ θ οικονομία 

παρουςίαςε μια αλλαγι ςτθ δθμοςιονομικι ϊκθςθ του 4% του ΑΕΡ. Οι επιπτϊςεισ 

του 3ου προγράμματοσ οικονομικισ προςαρμογισ είναι επίςθσ αρκετά ορατζσ, ενϊ 

θ ιςορροπία αυξάνεται κατά 4,2% τθν περίοδο 2015-18, γεγονόσ που εξθγεί γιατί τα 

χρόνια αυτά είχαν τθν αίςκθςθ τθσ ζντονθσ λιτότθτασ παρά τθν επιςτροφι ςτθν 

οικονομικι ανάπτυξθ. Το ςθμερινό πρωτογενζσ ιςοηφγιο του 2019 αναμζνεται να 

φκάςει το 7% του ΑΕΡ, περίπου παρόμοιο με το υπόλοιπο του 1999. Ωςτόςο, το 

1999 θ ιδιωτικι πιςτωτικι ροι ανιλκε ςε 6% του ΑΕΡ, με περαιτζρω αφξθςθ ςτο 

10% κατά τθ διάρκεια του 2000 (θ οποία αυξικθκε και ςυνεχίςτθκε μζχρι το 2008) 

ενϊ το 2017 ζκλειςε με μείωςθ κατά 1%. Είναι λοιπόν ςαφζσ ότι θ υποκείμενθ 

δυναμικι είναι αρκετά διαφορετικι και ζνα τόςο μεγάλο πλεόναςμα κα αποτελζςει 
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ςίγουρα ζνα ςοβαρό κτφπθμα ςτθν ανάπτυξθ. Είναι επίςθσ ενδιαφζρον να 

εξεταςτεί προςεχϊσ θ εξζλιξθ των τρεχόντων εςόδων και των πρωτογενϊν δαπανϊν 

κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου: Τα τρζχοντα ζςοδα ξεκινοφν με μια ςτακερι 

αφξθςθ κατά τθν περίοδο 1996-2000 (ςχεδόν ςυνολικι αφξθςθ 5% του ΑΕΡ), 

παραμζνουν ςτακερά για μερικά χρόνια και ζπειτα ςθμειϊνουν πτϊςθ 1,5% του 

ΑΕΡ το 2003 ςε 37,5% γφρω από το οποίο φκάνει μζχρι το 2009. Από τότε αρχίηει 

μια ανοδικι πορεία ςε περίπου 45% το 2013, μια αλλαγι 7,5% του ΑΕΡ. Ραρόλο 

που το ΑΕΡ αυξικθκε περιςςότερο από 3% το 2014 ςε 48,4%, το επίπεδο αυτό 

φαίνεται αρκετά αςτακζσ, δεδομζνου ότι τα τρζχοντα ζςοδα αναμζνεται να 

επιςτρζψουν ςτο 45,5% το 2019. Υποκζτοντασ ότι το 45% είναι θ «νζα ιςορροπία», 

ςτθν αρχικι πορεία των τρεχουςϊν δαπανϊν. Το τελευταίο φαίνεται να αυξάνεται 

ςτακερά από 30% το 1998 ςε 39% μια δεκαετία αργότερα. Ακόμα και θ μεγάλθ 

δζςμθ μζτρων λιτότθτασ από το 2010 και εξισ δεν μπόρεςε να ςπάςει αυτό το όριο, 

κυρίωσ λόγω τθσ μεγάλθσ πτϊςθσ του ΑΕΡ που κατζςτθςε τον παρονομαςτι 

ςθμαντικά μειωμζνο παράλλθλα με τισ ονομαςτικζσ δαπάνεσ. Ο μζςοσ όροσ 2013-

17 ιταν 41,7%, ο οποίοσ μειϊκθκε ςθμαντικά κατά το 2018 ςε 40% του ΑΕΡ και 

προβλζπεται να φκάςει το 38,5% το 2019, μια ςωρευτικι πτϊςθ του ΑΕΡ κατά 3% 

ςε δφο χρόνια. Το αν μια τζτοια πτϊςθ μπορεί να διατθρθκεί μακροπρόκεςμα είναι 

μια ερϊτθςθ που κα είναι δφςκολο να απαντθκεί. Εάν οι πρωτογενείσ τρζχουςεσ 

δαπάνεσ επιςτρζψουν ςτο μζςο όρο του 41,5%, το πρωτογενζσ ιςοηφγιο κα μειωκεί 

ςτο μιςό τθσ πρόβλεψθσ για το 2019 ςτο 3,5% του ΑΕΡ. Δεδομζνου ότι πρόκειται 

για τον τρζχοντα ςτόχο πρωτογενοφσ αποτελζςματοσ μζχρι το 2022, αυτό ςθμαίνει 

ότι ο προχπολογιςμόσ για τισ επενδφςεισ κα πρζπει να είναι ιςορροπθμζνοσ. 

Δεδομζνου ότι είναι ςχεδόν αδφνατο, θ ςτακερότθτα του ςτόχου του πρωτογενοφσ 

πλεονάςματοσ 3,5% κα εξαρτθκεί από το γεγονόσ ότι θ ελλθνικι κυβζρνθςθ κα 

επιτφχει ζνα πρωτογενζσ επίπεδο τρζχουςασ δαπάνθσ κοντά ςτο 38,5% του ΑΕΡ. 

Στθν πραγματικότθτα (ςχθματιςμόσ ακακάριςτου κεφαλαίου - μεταβιβάςεισ 

κεφαλαιουχικϊν μεταβιβάςεων) ζχει μζςθ τιμι -2,4% του ΑΕΡ και τυπικι απόκλιςθ 

1,42% για τθν περίοδο 1995-2017. Εάν οι τιμζσ αντλικθκαν από κανονικι κατανομι, 

θ πικανότθτα μθ αρνθτικισ ιςορροπίασ κα ιταν περίπου 4%. Επειδι ειςάγει πάνω 

από το διπλάςιο τθσ αξίασ των εξαγωγϊν τθσ, θ Ελλάδα ζχει καταγράψει χρόνια 
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ετιςια ελλείμματα ςτο ιςοηφγιο πλθρωμϊν τθσ. Οι κυριότεροι ςυνειςφζροντεσ ςτα 

κζρδθ τθσ Ελλάδασ ςε ςυνάλλαγμα είναι ο τουριςμόσ, οι ναυτιλιακζσ υπθρεςίεσ και 

τα εμβάςματα από Ζλλθνεσ εργαηόμενουσ ςτο εξωτερικό. Θ ςχετικά μικρι 

βιομθχανικι βάςθ τθσ Ελλάδασ και θ ζλλειψθ ςθμαντικϊν επενδφςεων από τα μζςα 

τθσ δεκαετίασ του 1990 περιόριςαν το εξαγωγικό δυναμικό τθσ χϊρασ. Θ 

παραγωγικι βάςθ τθσ Ελλάδασ διευρφνκθκε το 1999 και το 2000, ωςτόςο, εν μζρει 

λόγω ενόσ ακμάηοντοσ χρθματιςτθρίου και χαμθλϊν επιτοκίων. Θ υποτίμθςθ τθσ 

δραχμισ το 1998 και θ ζνταξι τθσ ςτθ ηϊνθ του ευρϊ το 1999 αποκατζςτθςε τθν 

ελλθνικι ανταγωνιςτικότθτα. Θ Κεντρικι Υπθρεςία Ρλθροφοριϊν των ΘΡΑ (CIA) 

αναφζρει ότι το 2002 θ ιςοτιμία αγοραςτικισ δφναμθσ των εξαγωγϊν τθσ Ελλάδασ 

ιταν 12,6 δις. Δολάρια, ενϊ οι ειςαγωγζσ ανιλκαν ςε 31,4 δις. Δολάρια, με 

αποτζλεςμα το εμπορικό ζλλειμμα να ανζρχεται ςε 18,8 δις. Δολάρια. 

Το Λνςτιτοφτο Levy δθμοςίευςε μια πολφ ενδιαφζρουςα ζκκεςθ για τθν ελλθνικι 

οικονομία, τθν οποία ςυντάςςει ο πρόεδρόσ τθσ, Δθμιτρθσ Ραπαδθμθτρίου. 

Εξετάηει τισ διάφορεσ πτυχζσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ 

του 1990 από μια προςζγγιςθ τομεακισ ιςορροπίασ που δείχνει το γεγονόσ ότι θ 

ςκζψθ απλοφ εκνικοφ κόςμου δεν είναι τόςο κοντά ςτθν πραγματικότθτα. Με βάςθ 

τισ τομεακζσ ιςορροπίεσ, το εξωτερικό ιςοηφγιο ενόσ ζκνουσ είναι βαςικά το 

αποτζλεςμα τθσ επζνδυςθσ μείον τθν αποταμίευςθ. Πςο θ αποταμίευςθ 

(πλεόναςμα / ζλλειμμα) τθσ κυβζρνθςθσ είναι ςχεδόν ςτακερι, μια μεγάλθ αλλαγι 

ςτο εξωτερικό ιςοηφγιο μπορεί να προζλκει μόνο από μια αντίςτοιχθ αλλαγι του 

ιςοηυγίου του εγχϊριου ιδιωτικοφ τομζα. Αυτό φαίνεται να ςυνζβθ ςτθν περίπτωςθ 

τθσ Ελλάδασ. Είναι προφανζσ ότι από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του '90 το δθμόςιο 

ζλλειμμα μειϊκθκε ςθμαντικά, ενϊ το υπόλοιπο του ιδιωτικοφ τομζα μεταβλικθκε 

από πλεόναςμα περίπου 10% του ΑΕΡ (που αντανακλάται ςτα αντίςτοιχα δθμόςια 

ελλείμματα) ςε ζλλειμμα που ζφκαςε το 8% ςε διάφορα ςθμεία μετά τθν ειςαγωγι 

του ευρϊ , μια μεταβολι άνω του 15% του ΑΕΡ. Αυτι ιταν θ κινθτιρια δφναμθ των 

μεγάλων εξωτερικϊν ελλειμμάτων και όχι το δθμόςιο ζλλειμμα, το οποίο δεν 

άλλαξε πολφ μζχρι τθν κρίςθ του 2008. Δεδομζνου ότι το ιςοηφγιο του ιδιωτικοφ 

τομζα ορίηεται ωσ S - I, πρζπει να εξεταςτοφν και τα δφο ςτοιχεία. Ξεκινϊντασ από 

τισ επενδφςεισ μποροφν να βγουν οριςμζνα ςθμαντικά ςυμπεράςματα: δεν υπάρχει 
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εμφανισ καταςκευαςτικι ζκρθξθ. Μάλλον, από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 90 οι 

επενδφςεισ καταςκευισ ιταν χαμθλότερεσ και παρζμειναν αρκετά ςτακερζσ μεταξφ 

13-15% του ΑΕΡ και θ  αφξθςθ των επενδφςεων οφείλεται ςτθν αφξθςθ των αγορϊν 

εξοπλιςμοφ, οι οποίεσ ςχεδόν διπλαςιάςτθκαν μετά το 1995 από 4% του ΑΕΡ ςε 

7,5% και ακόμθ και 9-9,5% το 2007/2008. Θ αφξθςθ των επενδφςεων ςε εξοπλιςμό 

μπορεί να κεωρθκεί ωσ κετικι εξζλιξθ μόνο εφόςον ο καταςκευαςτικόσ τομζασ 

εμπίπτει ςτθν μθ εμπορεφςιμθ κατθγορία, ενϊ ο νζοσ εξοπλιςμόσ κα επιτρζψει τθν 

αφξθςθ τθσ παραγωγισ και τθσ παραγωγικότθτασ ςτον βιομθχανικό και 

εμπορεφςιμο τομζα. Ζνα διάςπαρτο οικόπεδο τθσ πραγματικισ αλλαγισ των 

ειςαγωγϊν αγακϊν και των μεταφορϊν και των επενδφςεων εξοπλιςμοφ λζει τθν 

ίδια ιςτορία. Στθν πραγματικότθτα, αν δει κανείσ το ζλλειμμα αγακϊν μείον τθν 

επζνδυςθ ςε εξοπλιςμό, κα διαπιςτϊςει ότι το υπόλοιπο μειϊκθκε μετά το 2000 

και αυξικθκε μόνο μετά τισ πετρελαϊκζσ κρίςεισ του 2006 και αργότερα. 

Θ εξαιρετικι μελζτθ του ΔΝΤ για τισ ανιςορροπίεσ τθσ ηϊνθσ του ευρϊ παρζχει 

οριςμζνεσ χριςιμεσ ςκζψεισ ςχετικά με τα εμπορικά ιςοηφγια τθσ περιφζρειασ. Το 

μερίδιο του ευρϊ ςτθν ανατίμθςθ μεταξφ του 2000 και του 2009 οφείλεται ςτθν 

ονομαςτικι ανατίμθςθ του ευρϊ ζναντι άλλων νομιςμάτων, ακόμθ και για χϊρεσ 

όπωσ θ Ελλάδα και θ Ρορτογαλία που ειςιλκαν ςτο ευρϊ με ενδεχόμενθ 

υπερτιμθμζνθ πραγματικι ςυναλλαγματικι ιςοτιμία. Θ άνοδοσ τθσ Κίνασ 

δθμιοφργθςε ζντονθ ηιτθςθ για αγακά μθχανθμάτων και εξοπλιςμοφ που 

εξιχκθςαν από τθ Γερμανία, ενϊ οι εξαγωγζσ από χϊρεσ οφειλζτεσ τθσ ηϊνθσ του 

ευρϊ εκτοπίςτθκαν από τισ ξζνεσ αγορζσ τουσ από τισ κινεηικζσ εξαγωγζσ. Ο λόγοσ 

του εμπορικοφ ςοκ που ςυνδζεται με τισ υψθλότερεσ τιμζσ του πετρελαίου 

ςυνζβαλε ςτθν αφξθςθ των εμπορικϊν ελλειμμάτων, αλλά υψθλότερα ειςοδιματα 

ςτισ χϊρεσ παραγωγισ πετρελαίου δθμιοφργθςαν επίςθσ μεγάλθ ηιτθςθ για 

μθχανιματα και εξοπλιςμό που εξιγαγε θ Γερμανία. Στθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ, 

οι καταςκευαςτζσ υψθλισ και μεςαίασ-υψθλισ τεχνολογίασ αντιπροςωπεφουν το 

20% τθσ μεταποίθςθσ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ τθσ Γερμανίασ το 55%. Θ μεταποίθςθ 

αντιπροςωπεφει το 55-60% των εξαγωγϊν αγακϊν, ενϊ τα τρόφιμα εξακολουκοφν 

να αντιπροςωπεφουν το 20%. Φαίνεται λοιπόν ότι θ ελλθνικι παραγωγι απλϊσ δεν 

είχε μεγάλθ ηιτθςθ, ενϊ θ Κίνα και οι πετρελαιοκθλίδεσ, με τθν ανατίμθςθ τθσ 
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REER, αφξθςαν τισ ειςαγωγζσ χωρίσ αντίςτοιχθ αφξθςθ των εξαγωγϊν (ςε αντίκεςθ 

με τθ γερμανικι υπόκεςθ). Τα χαμθλότερα ULC κα είχαν πικανϊσ βοθκιςει ςτθν 

πλευρά των ειςαγωγϊν, αλλά όχι πολφ ςτθν πλευρά των εξαγωγϊν, εκτόσ εάν είχαν 

κάνει τθν Ελλάδα ζναν ςτόχο άμεςων ξζνων επενδφςεων. Οι κακαρζσ μεταβιβάςεισ 

και το ειςόδθμα από περιουςιακά ςτοιχεία φαίνεται ότι ςυνζβαλαν ςε μεγάλο 

βακμό ςτο ιςοηφγιο αγακϊν, κακϊσ το ςυνολικό πλεόναςμα του 10% το 1995 

ζφταςε ςε ζλλειμμα άνω του 5%, ιδίωσ μετά το 2005, με μεταβολι κατά 15% του 

ΑΕΡ. Σθμαντικό μζροσ τθσ μεταβολισ του ιςοηυγίου κακαρϊν μεταβιβάςεων 

οφείλεται κατά πάςα πικανότθτα ςτθ μεγάλθ ειςροι μεταναςτϊν ςτθν Ελλάδα μετά 

τα μζςα τθσ δεκαετίασ του '90, μεταφζροντασ το αντίςτοιχο υπόλοιπο ςε ζλλειμμα. 

Στθν περίπτωςθ του ειςοδιματοσ από περιουςιακά ςτοιχεία, τα μεγάλα εξωτερικά 

ελλείμματα δεν προςαρμόςτθκαν μζςω τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ (όπωσ κατά 

τθ διάρκεια τθσ δραχμισ) αλλά ςυςςωρεφτθκαν ωσ απαιτιςεισ του εξωτερικοφ 

τομζα που οδιγθςαν ςε μεγάλεσ πλθρωμζσ  τόκων. 

Ππωσ αναγνϊριςε το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο ςτο τελευταίο WEO, τα ζργα 

εςωτερικισ υποτίμθςθσ που χρθςιμοποιοφν τθ δθμοςιονομικι εξυγίανςθ είναι 

αυτοκαταςτροφικά ςτο ςθμερινό περιβάλλον λόγω των πολφ μεγάλων 

φορολογικϊν πολλαπλαςιαςτϊν. Θ Eurobank Research δθμοςίευςε επίςθσ ζνα 

παρόμοιο ερευνθτικό ςθμείωμα το οποίο βρικε ζναν κυβερνθτικό πολλαπλαςιαςτι 

1,32 και ζναν πολλαπλαςιαςτι μιςκοφ 2,35. 2013-2014 αναμζνεται να οδθγιςουν 

ςε περαιτζρω απϊλειεσ παραγωγισ φψουσ 15-20 δισ ευρϊ (7,5-10% του ΑΕΡ). 

Οποιεςδιποτε κετικζσ εξελίξεισ ςτο εμπορικό ιςοηφγιο προζρχονται κυρίωσ από τθν 

καταςτροφι τθσ ηιτθςθσ, ενϊ θ χαμθλι εςωτερικι ηιτθςθ, θ μεγάλθ μακροχρόνια 

ανεργία και οι αρνθτικζσ ςυνκικεσ τραπεηικϊν πιςτϊςεων κακιςτοφν τισ 

επενδφςεισ ςτθν πραγματικότθτα το πιο αρνθτικό ςτοιχείο ςτθν αφξθςθ του 

πραγματικοφ ΑΕΡ. Ζνα εντυπωςιακό ςτατιςτικό ςτοιχείο είναι ότι ο δείκτθσ 

παραγωγικότθτασ του ςυνολικοφ παράγοντα για τθν Ελλάδα κα μειωκεί ςε 100,4 το 

2012, μειωμζνοσ κατά 11,1% από 113 το 2007, πίςω ςτα επίπεδα του 2000. Αυτό κα 

περιορίςει τθ δυνθτικι ανάπτυξθ και κα απαιτιςει πολφ πιο ζντονθ χριςθ άλλων 

παραγόντων (εργαςία και κεφάλαιο) προκειμζνου θ χϊρα να επιτφχει κετικι 

ανάπτυξθ. 
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Ρριν τθν κρίςθ 

Οι περιςςότεροι πιςτεφουν ότι θ ςθμαντικι επιδείνωςθ του ελλθνικοφ ιςοηυγίου 

πλθρωμϊν μετά τθν ειςαγωγι του ευρϊ αποτελεί ςαφι ζνδειξθ τθσ πτϊςθσ τθσ 

ελλθνικισ ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ μθ βιϊςιμθσ δυναμικισ ανάπτυξθσ του 

ιδιωτικοφ χρζουσ. Κεωρείται ότι θ ελλθνικι οικονομία δεν ιταν ςε κζςθ να 

παράςχει ςτθν παγκόςμια αγορά αγακά και υπθρεςίεσ επαρκοφσ ποιότθτασ και 

ανταγωνιςτικισ τιμισ, ενϊ θ μεγάλθ επζκταςθ τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ (λόγω 

ςθμαντικϊν ιδιωτικϊν πιςτωτικϊν ροϊν) επζκτεινε τισ ειςαγωγζσ με ρυκμό που 

οδιγθςε ςε μεγάλθ αφξθςθ του ελλείμματοσ των αγακϊν. Ραρόλο που υπάρχει 

κάποια αλικεια ςτθν παραπάνω διλωςθ, μια πιο προςεκτικι ματιά ςτα λεπτομερι 

ςτοιχεία του ιςοηυγίου πλθρωμϊν (από τθν BoG) αποκαλφπτει μερικά πολφ 

ενδιαφζροντα γεγονότα. Το πραγματικό ποςό του ιςοηυγίου πλθρωμϊν 

επιδεινϊκθκε ςθμαντικά από ζλλειμμα 11 δισ. Ευρϊ το 2002 ςε 36,5 δισ. Ευρϊ το 

2008, ενϊ το ονομαςτικό ΑΕΡ αυξικθκε κατά 50% τθν αντίςτοιχθ χρονικι περίοδο. 

Ωςτόςο, οι ειςαγωγζσ και οι εξαγωγζσ αγακϊν εξαιρουμζνων των πετρελαιοειδϊν 

και των πλοίων επεκτάκθκαν με τον ίδιο ρυκμό (αν και με ρυκμό υψθλότερο από το 

ονομαςτικό ΑΕΡ που υποδθλϊνει ότι οι ιδιωτικζσ πιςτωτικζσ ροζσ ζπαιξαν ρόλο). 

Αυτό που προκάλεςε τθν αντίςτοιχθ αφξθςθ του ελλείμματοσ κατά περίπου 10 δισ 

Ευρϊ ιταν το γεγονόσ ότι οι εξαγωγζσ αποτελοφν μόνο το 34-36% των ειςαγωγϊν, 

αν και ο λόγοσ αυτόσ παρζμεινε ςχετικά ςτακερόσ κακ 'όλθ τθ διάρκεια αυτισ τθσ 

περιόδου. 

Θ πραγματικι αφξθςθ του ελλείμματοσ του ιςοηυγίου πλθρωμϊν μπορεί να 

αποδοκεί ςε 3 παράγοντεσ: αφξθςθ του ελλείμματοσ του ιςοηυγίου πετρελαίου που 

υπερδιπλαςιάςτθκε μζχρι το 2008, το ιςοηφγιο πλοίων κινείται από πλεόναςμα 400 

εκατ. Ευρϊ ςε ζλλειμμα άνω των 4,6 δισ Ευρϊ το 2008 και υπάρχει ςθμαντικι 

αφξθςθ του υπολοίπου των εςόδων από επενδφςεισ (κυρίωσ πλθρωμζσ τόκων) από 

€ 2,3 δισ το 2002 ςε € 10,6 δισ κατά το 2008. Ο πρϊτοσ παράγοντασ οφείλεται κατά 

κφριο λόγο ςτθν μεγάλθ αφξθςθ των παγκόςμιων τιμϊν του πετρελαίου κατά τθ 

διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου, ιδίωσ ςε ευρϊ. Μζχρι το 2008, θ παγκόςμια τιμι του 

πετρελαίου αυξικθκε κατά 150% ςε ςχζςθ με το 2002, ενϊ το ζλλειμμα του 
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ελλθνικοφ πετρελαϊκοφ ιςοηυγίου είχε αυξθκεί κατά ςυγκρίςιμο 170%. Θ 

ταλάντευςθ του ιςοηυγίου του πλοίου ςε ζνα μεγάλο ζλλειμμα πικανότατα 

οφείλεται ςτθν αντίςτοιχθ αφξθςθ των επενδφςεων των πλοίων ςτθν καταςκευι 

πλοίων / αγορϊν από ελλθνικζσ εταιρείεσ πλοίων. Αυτι ιταν μια περίοδοσ μεγάλθσ 

αφξθςθσ του παγκόςμιου εμπορίου με τον δείκτθ Baltic Dry Index να φτάνει ςε νζα 

επίπεδα. Θ λογικι υπόκεςθ ιταν ότι αυτζσ οι μεγάλεσ επενδφςεισ κα 

μεταφράηονταν γριγορα ςε αυξθμζνεσ πλθρωμζσ ναυτιλίασ που κα 

χρθςιμοποιοφςαν για τθ χρθματοδότθςθ των αρχικϊν εκροϊν και (επίςθσ) κα 

μείωνε το ζλλειμμα του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν μζςω υψθλότερου 

πλεονάςματοσ των υπθρεςιϊν. Πςον αφορά το ζλλειμμα από το ειςόδθμα από 

επενδφςεισ, αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτθν προςαρμογι αποκεμάτων-ροϊν και ςτθ 

νομιςματικι πολιτικι. Το ζλλειμμα του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν κάκε 

ζτουσ ςυνζβαλε ςτθν αφξθςθ των κακαρϊν εξωτερικϊν υποχρεϊςεων και ςτισ 

μεγαλφτερεσ κακαρζσ πλθρωμζσ τόκων με θμιαυτόματο τρόπο. Επιπλζον, θ αφξθςθ 

των βραχυπρόκεςμων επιτοκίων από τθν ΕΚΤ (Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα) μετά 

το 2005 κακιςτοφςε ακόμθ πιο δαπανθρι τθν εξυπθρζτθςθ του ίδιου ποςοφ των 

κακαρϊν υποχρεϊςεων, γεγονόσ που αποτελεί ζναν από τουσ λόγουσ για τουσ 

οποίουσ το ζλλειμμα των επενδυτικϊν εςόδων διευρφνκθκε ταχφτερα κατά τθν 

περίοδο 2006-2008. 

Λςοηφγιο πλθρωμϊν 2015 

Θ BoG δθμοςίευςε πρόςφατα το ελλθνικό ιςοηφγιο πλθρωμϊν για τον Λοφλιο του 

2015 (που είναι ςτθν πραγματικότθτα θ πρϊτθ ζκδοςθ όπου τα δεδομζνα 

βαςίηονται ςτθν ELSTAT παρά ςτισ τραπεηικζσ ςυναλλαγζσ). Θ απελευκζρωςθ είναι 

θ πρϊτθ μετά τθν επιβολι ελζγχων κεφαλαίου (μετά τθν ανακοίνωςθ του ελλθνικοφ 

δθμοψθφίςματοσ) και περιλαμβάνει κάποιεσ αρκετά ενδιαφζρουςεσ εξελίξεισ. Σε 

ςφγκριςθ με τον Λοφλιο του 2014, το ιςοηφγιο πλθρωμϊν αυξικθκε ςε € 4,25δισ 

(από € 1,27δισ), ςθμειϊνοντασ αφξθςθ ςχεδόν 3δις. Οι κυριότερεσ κινιςεισ ςε 

ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ είναι οι εξισ: Το ιςοηφγιο καυςίμων μειϊκθκε από - € 

726 εκατ. ςε € 227 εκατ., κυρίωσ λόγω τθσ μεγάλθσ πτϊςθσ των ειςαγωγϊν 

καυςίμων ςε € 731 εκατ. (Αν και οι εξαγωγζσ υποχϊρθςαν επίςθσ κατά 241 εκατ €.). 

Ζνα μεγάλο μζροσ τθσ πτϊςθσ οφείλεται πικανϊσ ςε πολφ χαμθλότερεσ τιμζσ 
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πετρελαίου ςε ςφγκριςθ με ζνα χρόνο πριν, οι αγορζσ πλοίων ιταν μθδενικζσ ςε 

ςφγκριςθ με 114 εκατ. Ευρϊ πζρυςι, οι ειςαγωγζσ άλλων προϊόντων μειϊκθκαν 

ςθμαντικά κατά 730 εκατ. Ευρϊ ςε λίγο περιςςότερο από 2 δισ. Ευρϊ (ενϊ ο μζςοσ 

όροσ κατά τουσ πρϊτουσ 7 μινεσ του 2015 ιταν περίπου 2,6 δισ. Ευρϊ). Εκτόσ από 

τισ ειςπράξεισ από ταξίδια, όλεσ οι κατθγορίεσ του ιςοηυγίου υπθρεςιϊν μειϊκθκαν 

ςθμαντικά, ιδίωσ οι πλθρωμζσ ςτο εξωτερικό (- 690 εκατ. Ευρϊ) και τα ζςοδα από 

μεταφορζσ (- 700 εκατ. Ευρϊ), ενϊ οι ειςπράξεισ δευτερογενοφσ ειςοδιματοσ 

(βαςικά ειςπράξεισ από τθν κυβζρνθςθ τθσ ΕΕ) αυξικθκαν ςθμαντικά κατά 1,75 δισ 

Ευρϊ. 

 

 

 

Λςοηφγιο πλθρωμϊν 2017-2018 

Τα ςτοιχεία για το ιςοηφγιο εμφανίςτθκαν ςε -1.331 διςεκατομμφρια δολάρια το 

Δεκζμβριο του 2017. Το ποςό αυτό ςθμείωςε αφξθςθ από τον προθγοφμενο αρικμό 

-1.964 διςεκατομμυρίων δολαρίων για το Δεκζμβριο του 2016. GR: BOP τθσ 

Ελλάδασ: ετθςίωσ, κατά μζςο όρο -2.864 διςεκατομμφρια δολάρια ΘΡΑ από το 

Δεκζμβριο του 1976 ζωσ το 2017, με 41 παρατθριςεισ. Τα ςτοιχεία ζφκαςαν ςε 

υψθλά επίπεδα φψουσ -146.000 εκατ. δολαρίων το 1994 και ρεκόρ χαμθλοφ φψουσ 

-51.313 διςεκατομμυρίων δολαρίων το 2008. Τα ςτοιχεία για τθν ιςορροπία 

παραμζνουν ενεργά ςτθν CEIC και αναφζρκθκαν από τθν Ραγκόςμια Τράπεηα. Τα 

ςτοιχεία κατατάςςονται ςτθν κατθγορία Global Greece - Ρίνακασ GR.World Bank: 

Λςοηφγιο Ρλθρωμϊν: Τρεχοφμενοσ Λογαριαςμόσ. Το ιςοηφγιο τρεχουςϊν 

ςυναλλαγϊν είναι το άκροιςμα των κακαρϊν εξαγωγϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν, το 

κακαρό πρωτογενζσ ειςόδθμα και το κακαρό δευτερογενζσ ειςόδθμα Τα δεδομζνα 

είναι ςε τρζχον δολάρια ΘΡΑ. . Το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο, Στατιςτικά ςτοιχεία 

για το ιςοηφγιο πλθρωμϊν και τα αρχεία δεδομζνων. Τα ςτοιχεία βαςίηονται ςτθν 

ζκτθ ζκδοςθ του Εγχειριδίου Λςοηυγίου Ρλθρωμϊν του ΔΝΤ (BPM6) και είναι 

διακζςιμα μόνο από το 2005 και μετά. Τα ςτοιχεία του Τρεχοφμενου Λογαριαςμοφ 

(ΑΡ) αναφζρκθκαν ςε 191.470 εκατ. Ευρϊ τον Μάιο του 2018. Σθμειϊνεται αφξθςθ 

από τον προθγοφμενο αρικμό -1.443.894 εκατ. Ευρϊ για τον Απρίλιο του 2018. 
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Λςοηφγιο Ρλθρωμϊν Ελλάδοσ Τα ςτοιχεία του λογαριαςμοφ (CA) ενθμερϊνονται 

μθνιαίωσ, κατά μζςο όρο -1.261.445 ευρϊ από τον Λανουάριο του 2002 ζωσ τον 

Μάιο του 2018, με 197 παρατθριςεισ. Τα ςτοιχεία ζφκαςαν ςε υψθλό επίπεδο 

φψουσ 2.601.439 εκατ. Ευρϊ τον Λοφλιο του 2013 και ρεκόρ χαμθλοφ φψουσ -

4.730.321 εκατ. Ευρϊ το Δεκζμβριο 2007. Τα ςτοιχεία του ιςοηυγίου τρεχουςϊν 

ςυναλλαγϊν τθσ Ελλάδοσ (BoP) προζρχονται από τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ. Τα 

ςτοιχεία ταξινομοφνται ςτθν κατθγορία Global Greece - Ρίνακασ GR.JB001: BPM6: 

Λςοηφγιο Ρλθρωμϊν. 

Τον Απρίλιο του 2018 ο ιςολογιςμόσ του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν 

παρουςίαςε ζλλειμμα 1,3 δισ Ευρϊ, αυξθμζνο κατά 838 εκατ. Ευρϊ ςε ετιςια βάςθ, 

κυρίωσ λόγω τθσ επιδείνωςθσ του υπολοίπου των αγακϊν και του υπολοίπου του 

λογαριαςμοφ πρωτογενοφσ ειςοδιματοσ. Επιπλζον, το πλεόναςμα του ιςοηυγίου 

υπθρεςιϊν μειϊκθκε, ενϊ ο λογαριαςμόσ δευτερογενοφσ ειςοδιματοσ βελτιϊκθκε. 

Θ άνοδοσ του ελλείμματοσ του ιςοηυγίου αγακϊν κατά 503 εκατ. Ευρϊ οφείλεται 

κυρίωσ ςτον υψθλότερο κακαρό ειςαγωγικό λογαριαςμό πετρελαίου. Το ζλλειμμα 

του ιςοηυγίου αγακϊν εκτόσ του πετρελαίου παρουςίαςε μικρι αφξθςθ (73 εκατ. 

Ευρϊ), επειδι οι ςχετικζσ ειςαγωγζσ αυξικθκαν ςε απόλυτεσ τιμζσ περιςςότερο 

από τισ εξαγωγζσ. Ωςτόςο, οι εξαγωγζσ αγακϊν αυξικθκαν κατά 11,3% (5,9% ςε 

ςτακερζσ τιμζσ). Θ ςυρρίκνωςθ του πλεονάςματοσ των υπθρεςιϊν οφείλεται ςε 

χαμθλότερεσ κακαρζσ ειςπράξεισ, κυρίωσ από ταξιδιωτικζσ υπθρεςίεσ, κακϊσ οι 

ειςπράξεισ από ταξίδια δεν άλλαξαν ςθμαντικά, παρά τθν αφξθςθ των αφίξεων κατά 

9,6%, ενϊ οι πλθρωμζσ παρουςίαςαν πολφ μεγαλφτερθ αφξθςθ. Θ υποβάκμιςθ του 

ιςοηυγίου μεταφορϊν οφείλεται ςτθν επιδείνωςθ τθσ ιςορροπίασ άλλων 

μεταφορϊν εκτόσ των καλάςςιων μεταφορϊν, ενϊ το ιςοηφγιο καλάςςιων 

μεταφορϊν βελτιϊκθκε. Οι κακαρζσ ειςπράξεισ από άλλεσ υπθρεςίεσ μειϊκθκαν 

επίςθσ. Τθν περίοδο Λανουαρίου-Απριλίου 2018, ο ιςολογιςμόσ του ιςοηυγίου 

τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν παρουςίαςε ζλλειμμα φψουσ € 4,2 δισ, Αυξθμζνο κατά € 

891 εκατ. Από ζτοσ ςε ζτοσ. Θ εξζλιξθ αυτι οφείλεται ςτθν επιδείνωςθ όλων των 

κφριων ςυνιςτωςϊν τθσ. Το ζλλειμμα του ιςοηυγίου αγακϊν αυξικθκε, κυρίωσ 

εξαιτίασ του υψθλότερου κακαροφ πετρελαίου. Το υπόλοιπο των αγακϊν εκτόσ του 

πετρελαίου επιδεινϊκθκε επίςθσ ςε μικρότερο βακμό. Θ μείωςθ του πλεονάςματοσ 
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των υπθρεςιϊν οφείλεται κυρίωσ ςτθν επιδείνωςθ του υπόλοιπου των υπθρεςιϊν. 

Το πλεόναςμα του ταξιδίου μειϊκθκε, παρά τθν αφξθςθ των αφίξεων μθ κατοίκων 

και των αντίςτοιχων ειςπράξεων κατά 11,5% και 7,4%, αντίςτοιχα, λόγω αφξθςθσ 

των ςχετικϊν πλθρωμϊν. Το ιςοηφγιο μεταφορϊν επίςθσ επιδεινϊκθκε ελαφρϊσ. 

Τζλοσ, ςθμειϊκθκε μείωςθ ςτα πλεονάςματα των λογαριαςμϊν πρωτογενοφσ και 

δευτερογενοφσ ειςοδιματοσ. 

Τον Απρίλιο του 2018, ο λογαριαςμόσ κεφαλαίου δεν μεταβλικθκε ςθμαντικά, ενϊ 

κατά τθν περίοδο Λανουαρίου-Απριλίου 2018 το πλεόναςμα του κεφαλαίου 

ςυρρικνϊκθκε κατά 48 εκατομμφρια ευρϊ ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ. Τον 

Απρίλιο του 2018, ο ςυνδυαςμζνοσ λογαριαςμόσ του ιςοηυγίου τρεχουςϊν 

ςυναλλαγϊν και του κεφαλαίου (που αντιςτοιχεί ςτισ ανάγκεσ εξωτερικισ 

χρθματοδότθςθσ τθσ οικονομίασ) παρουςίαςε ζλλειμμα 1,4 δισ Ευρϊ, αυξθμζνο 

κατά 838 εκατ. Ευρϊ από ζτοσ ςε ζτοσ. Τθν περίοδο Λανουαρίου-Απριλίου 2018, ο 

ςυνδυαςμζνοσ λογαριαςμόσ του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν και του 

κεφαλαίου εμφάνιςε ζλλειμμα φψουσ 4,0 δισ Ευρϊ, αυξθμζνο κατά 939 εκατ. Ευρϊ 

από ζτοσ ςε ζτοσ. Τον Απρίλιο του 2018, ςτο πλαίςιο των άμεςων επενδφςεων, τα 

κακαρά εξωτερικά περιουςιακά ςτοιχεία των κατοίκων μειϊκθκαν κατά 192 εκατ. 

Ευρϊ. Οι ςθμαντικότερεσ ςυναλλαγζσ ιταν θ πϊλθςθ τθσ κυγατρικισ τθσ Eurobank 

ςτθ ουμανία (Bancpost S.A.) και θ πϊλθςθ τθσ κυγατρικισ τθσ Τράπεηασ Ρειραιϊσ 

ςτθ Σερβία (Τράπεηα Ρειραιϊσ Α.Β.). Οι κακαρζσ εξωτερικζσ υποχρεϊςεισ των 

κατοίκων, οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν τισ άμεςεσ επενδφςεισ μθ κατοίκων ςτθν 

Ελλάδα, αυξικθκαν κατά € 375 εκατ. Στο πλαίςιο των επενδφςεων χαρτοφυλακίου, 

θ κακαρι αφξθςθ των εξωτερικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων των κατοίκων οφείλεται 

κατά κφριο λόγο ςτθν αφξθςθ των ομολόγων του εξωτερικοφ και των κρατικϊν 

ομολόγων ςε κατοίκουσ των 105 εκατ. Ευρϊ. Θ κακαρι αφξθςθ των υποχρεϊςεϊν 

τουσ οφείλεται κυρίωσ ςτθν αφξθςθ κατά 771 εκατ. Ευρϊ ςε κατοχζσ ομολόγων του 

Ελλθνικοφ Δθμοςίου και κρατικϊν ομολόγων από μθ κατοίκουσ. Σφμφωνα με άλλεσ 

επενδφςεισ, θ κακαρι μείωςθ των εξωτερικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων των 

κατοίκων οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτθν υποχϊρθςθ των κατακζςεων κατοίκων 

και ςτισ ςυμφωνίεσ επαναγοράσ κατοίκων εξωτερικοφ φψουσ 946 εκατ. Ευρϊ και 

ςτθ ςτατιςτικι προςαρμογι που ςχετίηεται με τθν κατοχι τραπεηογραμματίων. Θ 
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κακαρι μείωςθ των υποχρεϊςεων αντανακλά κυρίωσ τθν πτϊςθ των κατακζςεων 

και των ςυμφωνιϊν επαναγοράσ μθ κατοίκων ςτθν Ελλάδα κατά 1,3 δισ. Ευρϊ 

(ςυμπεριλαμβάνεται ο λογαριαςμόσ TARGET). Κατά τθν περίοδο Λανουαρίου-

Απριλίου 2018, ςτο πλαίςιο των άμεςων επενδφςεων, τα κακαρά εξωτερικά 

περιουςιακά ςτοιχεία των κατοίκων αυξικθκαν κατά 253 εκατ. Ευρϊ και οι κακαρζσ 

εξωτερικζσ υποχρεϊςεισ των κατοίκων, οι οποίεσ αντιπροςωπεφουν άμεςεσ 

επενδφςεισ μθ κατοίκων ςτθν Ελλάδα, αυξικθκαν κατά 1,2 δισ Ευρϊ. Πςον αφορά 

τισ επενδφςεισ χαρτοφυλακίου, θ κακαρι μείωςθ των εξωτερικϊν περιουςιακϊν 

ςτοιχείων των κατοίκων οφείλεται κατά κφριο λόγο ςτθ μείωςθ των ξζνων 

ομολόγων και των κρατικϊν ομολόγων των κατοίκων από κατοίκουσ των 1,8 διςεκ. 

Ευρϊ. Θ κακαρι αφξθςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ οφείλεται κυρίωσ ςτθν άνοδο των 

4,2 δισ. Ευρϊ ςε κατοχζσ ομολόγων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και κρατικϊν 

ομολόγων από μθ κατοίκουσ. Σφμφωνα με άλλεσ επενδφςεισ, θ κακαρι μείωςθ των 

εξωτερικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων των κατοίκων αντανακλά κυρίωσ τθ ςτατιςτικι 

προςαρμογι που ςχετίηεται με τθν κατοχι των τραπεηογραμματίων ευρϊ και, 

δευτερευόντωσ, τθ μείωςθ κατά 1,6 δισ Ευρϊ των κατακζςεων κατοίκων και repos 

ςτθν αλλοδαπι. Θ κακαρι υποχϊρθςθ των υποχρεϊςεων αντανακλά κυρίωσ τθν 

πτϊςθ κατά 10,3 δισ Ευρϊ ςτισ κατακζςεισ και τισ ςυμφωνίεσ επαναγοράσ μθ 

κατοίκων ςτθν Ελλάδα (ςυμπεριλαμβανόμενου του λογαριαςμοφ TARGET), θ οποία 

αντιςτακμίςτθκε εν μζρει από τθν αφξθςθ του οφειλόμενου χρζουσ του κοινοφ κατά 

4,8 δισ Ευρϊ ιδιωτικοφ τομζα ςε μθ κατοίκουσ. Στα τζλθ Απριλίου 2018, τα 

ςυναλλαγματικά διακζςιμα τθσ Ελλάδασ ανιλκαν ςε 6,7 δισ Ευρϊ, ζναντι 6,5 δισ. 

Ευρϊ ςτα τζλθ Απριλίου 2017. 

ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΤΝΑΛΛΑΓΕ 

Θ Ελλάδα ειςάγει μια ποικιλία προϊόντων τα οποία χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για τισ 

βιομθχανίεσ τθσ χϊρασ. Το κφριο προϊόν ειςαγωγισ είναι το αργό πετρζλαιο, το 

οποίο αντιπροςωπεφει περίπου το 21,9% των ςυνολικϊν ειςαγωγϊν ςτα 13,8 Β, 

ακολουκοφμενθ από εξευγενιςμζνο πετρζλαιο το οποίο αντιπροςωπεφει $ 4,24 Β, 

ςυςκευαςμζνα φάρμακα ςτα $ 2,88 Β, επιβατικά και φορτθγά πλοία ςτα $ 2,53 Β 

και πετρελαϊκό αζριο ςτα 1,19 δολάρια. Θ Ελλάδα αποκτά ειςαγωγζσ από τθ 
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Γερμανία αξίασ 6,24 δολ. Β, γεγονόσ που τθν κακιςτά τθ μεγαλφτερθ ειςαγωγικι 

προζλευςθ. Θ ωςία είναι θ δεφτερθ προζλευςθ ειςαγωγισ ςτισ 5,66 δολάρια. 

Άλλεσ ειςαγωγζσ προζρχονται από τθν Λταλία ςτα $ 4.76B, το Λράκ ςε $ 4.75B και τθν 

Κίνα ςτα $ 3.39B. Πντασ μια βιομθχανικι χϊρα, θ Ελλάδα επεξεργάηεται τισ 

ειςαγωγζσ τθσ ςε τελικά προϊόντα, ενϊ μερικά εξάγονται ενϊ άλλα 

χρθςιμοποιοφνται από τον πλθκυςμό. Μερικοί ζχουν επικρίνει τθν Ελλάδα για τθν 

ειςαγωγι προϊόντων που παράγει ιδθ, όπωσ τα τρόφιμα. Μεταξφ των προϊόντων 

εξαγωγισ τθσ Ελλάδασ εξάγονται πετρζλαιο ςτα 10,5 δολάρια το οποίο ςυμβάλλει 

ςτο 31,5% των ςυνολικϊν εξαγωγϊν. Θ δεφτερθ ςθμαντικι εξαγωγι ςτθν Ελλάδα 

είναι τα ςυςκευαςμζνα φάρμακα ςτα $ 1.24B που ακολουκοφνται από επίςτρωςθ 

αλουμινίου ςτα 705 εκατομμφρια δολάρια, τα μθ φιλζτα ςε 548 εκατομμφρια 

δολάρια και άλλα μεταποιθμζνα λαχανικά ςτα 458 εκατομμφρια δολάρια. Άλλεσ 

εξαγωγζσ περιλαμβάνουν τα πλαςτικά και τα προϊόντα ςιδιρου και χάλυβα. Θ 

Ελλάδα εξάγει τα προϊόντα τθσ ςε αρκετζσ χϊρεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

Τουρκίασ, ςτα 4,16 δολάρια, ςτθν Λταλία ςτα 3,08 δολάρια, ςτθ Γερμανία ςτα 2,27 

δολάρια, $. Άλλοι ςθμαντικοί εταίροι εξαγωγϊν είναι οι ΘΡΑ, το Θνωμζνο Βαςίλειο, 

θ Σαουδικι Αραβία, ο Λίβανοσ και θ Αίγυπτοσ. Οι ΘΡΑ είναι ο ςθμαντικότεροσ 

εμπορικόσ εταίροσ εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

Θ προοπτικι για μια κετικι οικονομικι ανάπτυξθ άνω του 2,0% κατά μζςο όρο 

(βάςει τόςο των εκτιμιςεϊν μασ όςο και του ΔΝΤ) εντόσ τθσ χρονικισ περιόδου των 

επόμενων 5 ετϊν απαιτεί, μεταξφ άλλων, τθ ςταδιακι ανάπτυξθ ενόσ νζου 

μοντζλου ανάπτυξθσ, με κφριο ςτόχο εξωςτρζφεια και τθν παραγωγι διεκνϊν 

εμπορεφςιμων αγακϊν και υπθρεςιϊν. Από αυτι τθν άποψθ οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ 

αποτελοφν ςθμαντικό παράγοντα και βαςικό πυλϊνα για τθν επανζναρξθ τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ. Είναι ςαφζσ ότι αν και το ελλθνικό ιςοηφγιο εξαγωγϊν-

ειςαγωγϊν (% του ΑΕΡ) ζχει βελτιωκεί ςθμαντικά τα τελευταία οκτϊ χρόνια (από 

ζλλειμμα 12,6% το 2008 ςε 0,1% περικωριακό πλεόναςμα το 2015), διορκϊνοντασ 

μία από τισ μακροπρόκεςμεσ μακροοικονομικζσ ανιςορροπίεσ Τθσ ελλθνικισ 

οικονομίασ, θ βελτίωςθ επιτεφχκθκε κυρίωσ με τθ ςθμαντικι ςυρρίκνωςθ των 

ειςαγωγϊν. Οι εξαγωγικζσ επιδόςεισ παραμζνουν χαμθλζσ, παρά τθ μείωςθ του 
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κόςτουσ εργαςίασ κατά τθν περίοδο 2010-2015. Θ Ελλάδα παραμζνει θ λιγότερο 

ανοιχτι μεταξφ των μικρϊν οικονομιϊν τθσ Ευρωηϊνθσ, με βάςθ το ςυνολικό 

ποςοςτό εμπορίου / ΑΕΡ. Οι εξαγωγζσ επικεντρϊνονται κυρίωσ ςε προϊόντα 

μεςαίασ και χαμθλισ τεχνολογίασ και επομζνωσ αντιμετωπίηουν ιςχυρό 

ανταγωνιςμό από τισ χϊρεσ χαμθλοφ μιςκοφ. Το χαμθλό επίπεδο διαφοροποίθςθσ 

και οι περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ διείςδυςθσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ λόγω του μικροφ 

μεγζκουσ των περιςςοτζρων ελλθνικϊν εταιρειϊν αποτελοφν πρόςκετουσ 

αναςτολείσ ςτθ βελτίωςθ τθσ εξωςτρζφειασ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι παρά τισ 

δυςμενείσ οικονομικζσ ςυνκικεσ, θ Ελλάδα ςυγκαταλζγεται μεταξφ των οικονομιϊν 

που ζχουν ςθμειϊςει ςθμαντικι βελτίωςθ ςτθν παγκόςμια κατάταξθ τα τελευταία 

χρόνια με διάφορουσ διεκνείσ δείκτεσ που ςχετίηονται με εμπορικζσ 

δραςτθριότθτεσ. Θ Ελλάδα βελτίωςε τισ επιδόςεισ τθσ και κατζβαλε ςθμαντικζσ 

προςπάκειεσ ςε πολιτικό επίπεδο, ωςτόςο, θ χϊρα βρίςκεται ςε ςχετικά χαμθλι 

κζςθ ςε ςφγκριςθ με άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ. Θ περαιτζρω ενίςχυςθ των εξαγωγϊν 

κατά τθν επόμενθ δεκαετία με ρυκμό που υπερβαίνει τισ τρζχουςεσ εκτιμιςεισ μασ 

για ακροιςτικι αφξθςθ πάνω από 30% τθν περίοδο 2016-2025 απαιτεί, εκτόσ από 

τθν επιςτροφι ςτθν ομαλότθτα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, τθν ανάπτυξθ εκνικισ 

ςτρατθγικισ για εξαγωγζσ και ςειρά μζτρων με προτεραιότθτεσ ςτουσ ακόλουκουσ 

τομείσ: επενδφοντασ ςτθν ανάπτυξθ ανκρϊπινου δυναμικοφ και δεξιοτιτων, 

προκειμζνου να αυξθκεί θ παραγωγι υψθλισ τεχνολογίασ και να διαφοροποιθκοφν 

οι εξαγωγζσ, τθν τεχνολογικι αναβάκμιςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτα 

δίκτυα ΤΡΕ, δθμιουργϊντασ ςυμπλζγματα μεταξφ των ΜΜΕ για καλφτερθ 

πρόςβαςθ ςτα δίκτυα διεκνοφσ εμπορίου, δθμιουργϊντασ νζεσ μορφζσ 

νεοϊδρυόμενων επιχειριςεων, μετωπικι και ςτοχοκετθμζνθ χριςθ των 

διαρκρωτικϊν ταμείων τθσ ΕΕ για εταιρείεσ με ςθμαντικι εξαγωγικι 

δραςτθριότθτα, τθν αναβάκμιςθ των εμπορικϊν και οικονομικϊν φορζων όςον 

αφορά τθ δραςτθριότθτα εξαγωγισ με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ διείςδυςθσ ςτισ 

διεκνείσ αγορζσ, χρθςιμοποιϊντασ προϊόντα και υπθρεςίεσ με ιςχυρά 

ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα ςε κλάδουσ όπωσ θ ναυτιλία, ο τουριςμόσ και τα 

γεωργικά τρόφιμα. 
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Από τον Λοφνιο του 2018, τα εξαγόμενα αγακά τθσ Ελλάδασ εκτιμικθκαν ςε 19,9 δισ 

Δολάρια, αυξθμζνα κατά 29% ςε ςφγκριςθ με τουσ πρϊτουσ 6 μινεσ του 2017. Με 

βάςθ τισ εκτιμιςεισ του Ραγκόςμιου Φορθτοφ Βιβλίου τθσ Κεντρικισ Υπθρεςίασ 

Ρλθροφοριϊν, οι εξαγωγζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν τθσ Ελλάδασ αντιπροςωπεφουν 

το 31,5% τθσ ςυνολικισ ελλθνικισ οικονομικισ παραγωγισ ι του Ακακάριςτου 

Εγχϊριου Ρροϊόντοσ. Θ ανάλυςθ που ακολουκεί επικεντρϊνεται μόνο ςτα 

εξαγόμενα προϊόντα. Από τθν θπειρωτικι πλευρά, περίπου τα δφο τρίτα (63,6%) 

των ελλθνικϊν εξαγωγϊν ςε αξία παραδόκθκαν ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ενϊ 

23,1% πωλικθκαν ςε αςιανοφσ ειςαγωγείσ. Θ Ελλάδα ζςτειλε ζνα άλλο 6,2% ςτουσ 

Αφρικανοφσ πελάτεσ, με το 5% να πθγαίνει ςτθ Βόρεια Αμερικι. 

Από τθν αρχι τθσ κρίςθσ του χρζουσ, το αρνθτικό ιςοηφγιο ςυναλλαγϊν τθσ Ελλάδασ 

μειϊκθκε ςθμαντικά από 44,3 δισ Ευρϊ το 2008 ςε 21,5 δισ Ευρϊ το 2017. $ Οι 

ακόλουκεσ κατθγορίεσ προϊόντων εξαγωγισ αντιπροςωπεφουν τθν υψθλότερθ αξία 

δολαρίου ςτισ ελλθνικζσ παγκόςμιεσ αποςτολζσ κατά το 2017. Επίςθσ 

παρουςιάηεται το ποςοςτό του μεριδίου που αντιπροςωπεφει θ κάκε κατθγορία 

εξαγωγϊν όςον αφορά τισ ςυνολικζσ εξαγωγζσ από τθν Ελλάδα. Ορυκτά καφςιμα 

ςυμπεριλαμβανομζνου του πετρελαίου: 10,1 δισ Δολάρια (31% των ςυνολικϊν 

εξαγωγϊν), Αλουμίνιο: 1,8 δισ Δολάρια (5,6%), Μθχανιματα 

ςυμπεριλαμβανομζνων υπολογιςτϊν: 1,5 δισ Δολάρια (4,6%), Φαρμακευτικά 

προϊόντα: 1,3 δισ Δολάρια (4,1%), πλαςτικά είδθ: 1,3 δισ Δολάρια (3,9%), Θλεκτρικά 

μθχανιματα, εξοπλιςμόσ: 1,2 δισ Δολάρια (3,6%), Ραραςκευάςματα λαχανικϊν / 

φροφτων: 1,1 δισ Δολάρια (3,4%), Φροφτα και ξθροί καρποί: 987,4 εκατομμφρια 

δολάρια (3%), Ψάρια: $ 753,4 εκατ. (2,3%), Γαλακτοκομικά, αυγά, μζλι: $ 703,7 

εκατομμφρια (2,2%). Οι 10 πρϊτεσ εξαγωγζσ τθσ Ελλάδασ αντιπροςϊπευαν το 63,8% 

τθσ ςυνολικισ αξίασ των ςυνολικϊν αποςτολϊν τθσ. 

 Οι εκατοςτιαίεσ μεταβολζσ ςτθν τιμι κυμαίνονται από κζρδοσ 32,3% για τα ορυκτά 

καφςιμα ςυμπεριλαμβανομζνου του πετρελαίου (που οδθγείται από τα 

εξευγενιςμζνα πετρελαϊκά ζλαια), ςε μια μζτρια αφξθςθ κατά 0,9% για τθν 

κατθγορία φροφτων και ξθρϊν καρπϊν. Οι πιο πολφτιμεσ ελλθνικζσ εξαγωγζσ 

περιλαμβάνουν επίςθσ τα φάρμακα, το ελαιόλαδο και το αλουμίνιο τόςο ωσ υλικό 

όςο και ωσ ςυναφι προϊόντα, ςυμπεριλαμβανομζνου του αλουμινόχαρτου. Τα 
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φρζςκα ψάρια, οι υπολογιςτζσ, τα smartphones, τα τυριά και τα ποφρα είναι άλλα 

προϊόντα εξαγωγισ, όπου θ Ελλάδα παρουςιάηει ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα. 

Ραρατίκενται κατωτζρω κατά φκίνουςα ςειρά τα ταχφτερα αναπτυςςόμενα 

ελλθνικά προϊόντα εξαγωγισ ταξινομθμζνα κατά το ποςοςτό αφξθςθσ των 

εξαγωγϊν μιασ κατθγορίασ προϊόντων από το 2010 ςτο 2014. Επίςθσ παρουςιάηεται 

θ αξία δολαρίου κάκε κατθγορίασ το 2014. Νικζλιο: Μζχρι 655% (US $ 1.963.000), 

Άλλα καταςκευαςμζνα προϊόντα: Μζχρι 310,8% (83.959.000 δολάρια), Ππλα, 

πυρομαχικά: Ράνω από 198,5% (18.104.000 δολάρια), Άλλα προϊόντα ηωικισ 

προζλευςθσ: Μζχρι 154,5% (11,018,000 δολάρια), ολόγια και ρολόγια: Μζχρι 

100,7% (57.735.000 δολάρια), Ρετρζλαιο: Κατά 91,1% (13.747.868.000 δολαρίων), 

Ηϊντα και φυτά ηωντανά: Κατά 88,5% (15,105,000 δολαρίων), Κακάο: Ράνω από 

63,2% (33.541.000 δολάρια), Γαλακτοκομικά, αυγά, μζλι: Μζχρι 55,0% (628.911.000 

δολάρια), Ρολφτιμοι λίκοι, πολφτιμα μζταλλα, κζρματα: Ράνω από 54,8% 

(111.749.000 δολάρια), Ραιχνίδια, παιχνίδια: Μζχρι 53,2% (196.795.000 δολάρια), 

Καφζσ, τςάι και μπαχαρικά: Μζχρι 51,6% (18.844.000 δολάρια), Εκρθκτικά, 

πυροτεχνιματα: Μζχρι 50,7% ($ 7,242,000), Μεταλλεφματα, ςκωρία, τζφρα: Μζχρι 

49,1% (89.466.000 δολάρια), Άλλα προϊόντα βαςικϊν μετάλλων: Αυξικθκαν κατά 

48,7% ($ 123,609,000). Διάφορα προϊόντα που προζρχονται από ηϊα παρουςίαςαν 

επίςθσ αυξιςεισ πωλιςεων για τουσ Ζλλθνεσ εξαγωγείσ κατά τθν πενταετι περίοδο. 

 

Οι κορυφαίεσ ελλθνικζσ εξαγωγζσ που βοικθςαν τθν Ελλάδα μζςω τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ 

Σφμφωνα με μελζτθ που πραγματοποίθςε το τμιμα οικονομικισ ανάλυςθσ τράπεηα 

τθσ Ελλάδοσ φαίνεται ότι υπάρχουν 18 ελλθνικζσ εξαγωγζσ που βοικθςαν τθν 

Ελλάδα να τα καταφζρει μζςα ςτθν κρίςθ. Τα προϊόντα που ουςιαςτικά 

αςπάςτθκαν ςε δφο κατθγορίεσ ζφταςαν περίπου το 71% του κφκλου εργαςιϊν ςτο 

εξωτερικό τθν περίοδο από το 2009 ζωσ το 2017. Ρζρα όμωσ από αυτά ςτιριξαν 

πολφ τθν τοπικι οικονομία και είχαν το 30% του ςυνόλου των εξαγωγϊν τθσ 

Ελλάδασ. Τα αγακά αυτά ιταν τα βαςικά αγακά όπου εδϊ ανικουν 5 προϊόντα και 

αντιπροςωπεφουν το 27% των εξαγωγϊν τθσ Ελλάδασ. Χαρακτθριςτικό αυτϊν των 
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προϊόντων ιταν ότι ιταν ανκεκτικά ςτισ δυςχερίεσ ελλθνικισ οικονομίασ και τα 

μερίδια αγοράσ παγκοςμίωσ ιταν κατά μζςο όρο Ρερίπου 2,5% κατά τθ διάρκεια 

τθσ κρίςθσ. Ακολουκεί το αλουμίνιο με ζνα 5% μετοχζσ τθσ παγκόςμιασ αγοράσ, θ 

φζτα με το 3% το μάρμαρο με το 7,5% το ελαιόλαδο με 8% και οι ελιζσ με 26% 

μετοχζσ τθσ παγκόςμιασ αγοράσ. Μετά τα βαςικά αγακά ακολοφκθςαν τα ανϊτατα 

αγακά τα οποία ςφμφωνα με μελζτεσ αποτελοφν περίπου το 3% των ελλθνικϊν 

εξαγωγϊν. Το 2017 ζφταςαν το 2% ςτθν παγκόςμια αγορά ενϊ κάποια άλλα 

εξαγόμενα προϊόντα ςθμείωςαν πτϊςθ 1,04 τοισ εκατό με μζςο όρο το 0,12 το 

2017. Το επίπεδο τθσ μόνο τουσ διατθρικθκε ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ. Το 

παγωτό αποτζλεςε το 1% των μετοχϊν τθσ παγκόςμιασ αγοράσ φιςτίκια το 1,6% 

καπνιςτό ψάρι το 2% ενϊ το γιαοφρτι το 7%. 

Θ κρίςθ βοικθςε να εξιςορροπθκεί το εμπόριο ειςαγωγϊν-εξαγωγϊν 

τθσ Ελλάδασ 

Μετά τθ χρθματοπιςτωτικι κρίςθ του 2008, τα τεράςτια χρζθ τθσ Ελλάδασ και ο 

εφκραυςτοσ τραπεηικόσ τομζασ υπζςτθ μια «ξαφνικι ςτάςθ», κατά τθν οποία 

ξαφνικά αντιςτράφθκαν οι ροζσ κεφαλαίων που χρθματοδότθςαν τθν επζκταςι τθσ. 

Θ κυβζρνθςθ τθσ Ελλάδασ αναγκάςτθκε να διαςϊςει τισ τράπεηζσ τθσ και, ωσ εκ 

τοφτου, θ ίδια διαφφλαξε από μια κοινοπραξία άλλων χωρϊν τθσ Ευρωηϊνθσ και 

του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Ταμείου (ΔΝΤ). Οι προχποκζςεισ για τθ διάςωςθ τθσ 

κυβζρνθςθσ περιλαμβάνουν μεγάλεσ περικοπζσ των δθμόςιων δαπανϊν και 

αυξιςεισ φόρων για να κλείςουν το δθμοςιονομικό ζλλειμμα και να καταςτιςουν 

δυνατι τθν καταβολι των χρεϊν τθσ ςτθν Ελλάδα. Ωςτόςο, ο ςυνδυαςμόσ μιασ 

αιφνίδιασ ςτάςθσ και τθσ αυςτθρισ λιτότθτασ οδιγθςε ςτθν πτϊςθ του ΑΕΡ τθσ 

Ελλάδασ κατά 27% και τθσ ανεργίασ ςε ςχεδόν 26%. Οι επενδφςεισ κατζρρευςαν 

κακϊσ οι επιχειριςεισ ζφυγαν ςε χϊρεσ με χαμθλότερουσ φόρουσ και καλφτερεσ 

προοπτικζσ ανάπτυξθσ. Ππωσ ςυνικωσ ςυμβαίνει μετά από ξαφνικι διακοπι, το 

εμπόριο ειςαγωγϊν-εξαγωγϊν βελτιϊκθκε κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου. 

Οι ειςαγωγζσ μειϊκθκαν, αλλά αυξικθκαν οι εξαγωγζσ, με αποτζλεςμα τθν 

καλφτερθ εμπορικι ιςορροπία και τθν μικρότερθ εξάρτθςθ από τθν εξωτερικι 

χρθματοδότθςθ. Το ζλλειμμα του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν τθσ Ελλάδασ, 

το οποίο ζπλθξε το 15% το 2008, ιταν λίγο πάνω από το 1% ςτο τζλοσ του 2016. 
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Ωςτόςο, το εμπορικό ιςοηφγιο παραμζνει ελλειμματικό, αυξάνοντασ ελαφρά το 

2017 κακϊσ οι ειςαγωγζσ άρχιςαν να αυξάνονται. Αν το εμπόριο ειςαγωγϊν-

εξαγωγϊν κα γίνει και πάλι πολφ ιςορροπθμζνο, κα μποροφςε να κζςει ςε κίνδυνο 

τθν ςκλθρι ανάκαμψθ τθσ Ελλάδασ. Κατά ςυνζπεια, δεν αποτελεί ζκπλθξθ το 

γεγονόσ ότι θ κυβζρνθςθ και οι θγζτεσ των επιχειριςεων επικεντρϊνονται ςτθν 

ανάπτυξθ των εξαγωγικϊν αγορϊν και ςτθ βελτίωςθ τθσ εξωτερικισ 

ανταγωνιςτικότθτασ. 

Μετά τθν κρίςθ 

Ο μεγάλοσ αρικμόσ των εξαγωγϊν των αγακϊν και των υπθρεςιϊν ζπαιξαν ςτθν 

ζξοδο τθσ Ελλάδασ από προγράμματα διάςωςθσ μετά από οκτϊ χρόνια ςφμφωνα με 

επίςθμα ςτοιχεία. Βάςει τθσ Ελλθνικισ ςτατιςτικισ αρχισ οι εξαγωγζσ αυτζσ 

βοικθςαν ςτθ χϊρα ςτο να επιςτρζψει ςτθν ανάπτυξθ τθσ. Ειδικοί ςυμπλθρϊνουν 

ότι οι ελλθνικζσ επιχειριςεισ αντιμετϊπιςαν αυτιν τθν πτϊςθ τθσ εγχϊριασ 

κατανάλωςθσ δίνοντασ βάςθ ςε εξαγωγζσ. Στα τζλθ του 2009 οι εξαγωγζσ ιταν 

περίπου Σε ποςοςτό 19% του ΑΕΡ τθσ Ελλάδοσ ενϊ μζχρι το 2017 το ποςοςτό 

Ανζβθκε ςε 30% και με τα χρόνια αυξάνεται. Βάςει τθσ ζρευνασ Εκνικισ Τράπεηασ 

τθσ Ελλάδοσ τα δυναμικά προϊόντα που υποςτιριηαν τθν προβλθματικι οικονομία 

περιλαμβάνουν Βαςικά προϊόντα τα οποία είχαν εξαςφαλίςει ςθμαντικά μερίδια 

αγορζσ εδϊ και χρόνια όπωσ αλουμίνιο μάρμαρο και ελαιόλαδο κακϊσ και αρκετά 

νζα προϊόντα ςτο χαρτοφυλάκιο εξαγωγϊν τθσ Ελλάδασ όπωσ το γιαοφρτι. Κατά το 

τρζχον ζτοσ το πρϊτο εξάμθνο εξαγωγζσ από 15,7% ςτα 16,4 ανζβθκαν ςτο 16,4% 

διςεκατομμφρια ευρϊ ςε ςχζςθ με τθν αρχι τθσ ίδιασ περιόδου το 2017 ςφμφωνα 

πάντα με τθν Ζκκεςθ τθσ πανελλινιασ ζνωςθσ εξαγωγζων. Τθν ίδια ακριβϊσ 

περίοδο οι ειςαγωγζσ ανιλκαν ςε 27 διςεκατομμφρια ευρϊ. 

2014 

Το ςθμαντικό αρνθτικό εμπορικό ιςοηφγιο τθσ Ελλάδασ είναι αποτζλεςμα από το 

γεγονόσ ότι θ χϊρα εξιγαγε 33,2 διςεκατομμφρια δολάρια και ζκανε ειςαγωγζσ 

εμπορευμάτων αξίασ 60,8 διςεκατομμυρίων δολαρίων το 2014. Σφμφωνα με το 

δείκτθ οικονομικισ πολυπλοκότθτασ θ Ελλάδα είναι ςτθν 54θ κζςθ θ χϊρα με τθν 

πιο πολφπλοκθ οικονομία ενϊ κατατάςςεται ςτθν 63θ κζςθ χϊρα με τισ 
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μεγαλφτερεσ εξαγωγζσ. Ουςιαςτικά θ οικονομία τθσ Ελλάδασ βαςίηεται ςτισ 

υπθρεςίεσ και ςτθ βιομθχανία. Το 2000 θ χϊρα μπαίνει ςτθν οικονομικι και 

νομιςματικι Ζνωςθ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Οι εξαγωγζσ που ςθμείωςε το 2014 

ζρχονται ςτα 33,2 εκατ δολάρια. Θ Ελλάδα είναι ο μεγαλφτεροσ ειςαγωγζασ του 

48ου κόςμου με τισ ετιςιεσ ειςαγωγζσ τθσ ςτα $ 60,8B το 2014. Θ αξία των 

ειςαγωγϊν μειϊκθκε ςε ετιςιο ρυκμό -2,1% από το 2009-2014, ενϊ ο ετιςιοσ 

ρυκμόσ αφξθςθσ των εξαγωγϊν ςε 8,8% περίοδοσ. Θ Ελλάδα κατζχει τθν 138θ κζςθ 

παγκοςμίωσ ςτον Δείκτθ Οικονομικισ Ελευκερίασ και 86θ ςτον Δείκτθ Ραγκόςμιασ 

Ανταγωνιςτικότθτασ. Θ χϊρα είχε ακακάριςτο εγχϊριο προϊόν φψουσ 235 δολ. το 

2014, με κατά κεφαλιν ΑΕΡ 26,9 χιλ. Δολάρια.  Το 2014, θ Ελλάδα πραγματοποίθςε 

ειςαγωγζσ αξίασ $ 60.8B και εξιγαγε προϊόντα αξίασ 33,2 δολάρια, καταγράφοντασ 

ζτςι ζνα αρνθτικό εμπορικό ιςοηφγιο φψουσ $ 27,6B το οποίο καλφπτεται από 

δάνεια. Ωςτόςο, αυτό βελτιϊκθκε λίγο με τθν ανακεϊρθςθ των περιοριςτικϊν 

εμπορικϊν μζτρων τθσ Ελλάδασ. Σφμφωνα με τον Δείκτθ Οικονομικϊν 

Συγκροτθμάτων, θ Ελλάδα κατατάςςεται ωσ θ 54θ πιο πολφπλοκθ οικονομία 

παγκοςμίωσ (θ οποία ζχει μειωκεί από τθν 30θ κζςθ το 1964) με ζνα ςυγκροτθμζνο 

οικονομικό δείκτθ 0,337. Θ Ελλάδα ζχει μεγαλφτερο παγκόςμιο μερίδιο εξαγωγισ 

από το αναμενόμενο από μια οικονομία του μεγζκουσ τθσ. Θ Ελλάδα ςθμείωςε 

μείωςθ του μζςου ρυκμοφ αφξθςθσ του ΑΕΡ που οδιγθςε ςε οικονομικι κρίςθ. Θ 

Ελλάδα κατθγορείται ότι ξοδεφει περιςςότερα από όςα κερδίηει, οδθγϊντασ ςε 

υψθλά επιτόκια δανειςμοφ, μειϊνοντασ τα ποςοςτά παραγωγισ, αυξάνοντασ ζτςι 

τα ποςοςτά ανεργίασ. 

 

2016-2017-2018 

Το ζτοσ 2018 άρχιςε με προςδοκίεσ και αιςιοδοξία για τισ ελλθνικζσ εξαγωγζσ. Θ 

ςταδιακι ςτακεροποίθςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν βελτίωςθ 

των ρυκμϊν ανάπτυξθσ του διεκνοφσ εμπορίου, όπωσ κακϊσ και θ αφξθςθ τθσ 

τουριςτικισ προτίμθςθσ για τουσ ελλθνικοφσ προοριςμοφσ, είχε αξιοςθμείωτα 

κετικά αποτελζςματα ςτο εξωτερικό ιςοηφγιο τθσ χϊρασ κατά το τρίτο τρίμθνο του 

2017 και ζκεςε τισ βάςεισ για μια άλλθ κεαματικι εξαγωγι το 2018. Ριο 

ςυγκεκριμζνα, όπωσ αναφζρεται ςτθν πρόςφατθ ζκκεςθ του Κζντρου Οικονομικϊν 
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Σχεδιαςμόσ και Ζρευνα (KEPE) ςτο όςον αφορά τισ εξαγωγζσ, κατά το τρίτο τρίμθνο 

του 2017 οι εξαγωγζσ υπθρεςιϊν αυξικθκαν κατά 12,6% και οι εξαγωγζσ αγακϊν 

αυξικθκαν κατά μζςο όρο 2,8% ςυμβάλλοντασ ςυνολικά ςε 2,2 ποςοςτιαίεσ 

μονάδεσ Αφξθςθ του ΑΕΡ. Θ αφξθςθ των εξαγωγϊν αγακϊν ςυνδζεται με ευνοϊκζσ 

εξελίξεισ όςον αφορά τθν παγκόςμια ηιτθςθ, ενϊ μπορεί επίςθσ να αντανακλά 

περαιτζρω βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ. Θ αφξθςθ των 

εξαγωγϊν υπθρεςιϊν οφείλεται ςτθ ςθμαντικι αφξθςθ των εξαγωγϊν ειςπράξεισ 

από ταξίδια (κατά 12,3% το τρίτο τρίμθνο του 2017), ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ 

Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ), τθ κεαματικι βελτίωςθ των ειςπράξεων από μεταφορζσ 

(κατά 15,7%) και τθν αφξθςθ των εςόδων από άλλεσ υπθρεςίεσ (κατά 8,0%). 

Σφμφωνα με τθν ανάλυςθ του Ρανελλινιου Συνδζςμου Εξαγωγζων και τθσ Ζρευνασ 

Εξαγωγϊν Κζντρο (KEEM) ςχετικά με τα προςωρινά ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΤΑΤ, οι 

εξαγωγζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των προϊόντων πετρελαίου, αυξικθκαν κατά 

13,2% ςε ολόκλθρο το 2017, δθλαδι τθν περίοδο από τον Λανουάριο ζωσ τον 

Δεκζμβριο του 2017, ανεβαίνοντασ ςε 28,46 ευρϊ από 25,15 δισ ευρϊ το 2016. Οι 

ελλθνικζσ εξαγωγζσ ζφεραν νζο ρεκόρ ακόμθ και χωρίσ να λάβουν υπόψθ τα 

πετρελαϊκά προϊόντα. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ αξία των εξαγωγϊν, εξαιρουμζνου του 

πετρελαίου, αυξικθκαν κατά 7,1% ι 1,32 δισ ευρϊ το 2017, ςε 19,98 δισ Ευρϊ από 

18,65 δισ ευρϊ το 2016. Το 2017, θ Λταλία παρζμεινε ο ςθμαντικότεροσ προοριςμόσ 

των ελλθνικϊν εξαγωγϊν, με τθ Γερμανία ςτθ δεφτερθ κζςθ. Θ Τουρκία 

κατατάςςεται τρίτθ, ανεβαίνοντασ μία κζςθ (από τθν 4θ κζςθ το 2016) και 

ξεπερνϊντασ τθν Κφπρο, θ οποία κατείχε τθν τρίτθ κζςθ τον προθγοφμενο χρόνο. Θ 

Βουλγαρία παρζμεινε ςτθν πζμπτθ κζςθ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ του 2016. Ο 

Λίβανοσ είναι ςτθν 6θ κζςθ, μζχρι δφο κζςεισ από το προθγοφμενο ζτοσ, ενϊ οι 

ΘΡΑ είναι 7θ, και το Θνωμζνο Βαςίλειο είναι 8ο. Οι κορυφαίοι-10 από τουσ 

ςθμαντικότερουσ προοριςμοφσ ολοκλθρϊκθκαν από τθ ουμανία ςτθν 9θ κζςθ και 

τθ Γαλλία ςτθ 10θ κζςθ. 

Οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ παρουςίαςαν διψιφιο ετιςιο ρυκμό ανάπτυξθσ τουσ 

πρϊτουσ τζςςερισ μινεσ του ζτουσ, ενϊ το εμπορικό ζλλειμμα ςθμείωςε πτϊςθ. Ο 

Ρανελλινιοσ Σφνδεςμοσ Εξαγωγζων εκφράηει τθν αιςιοδοξία ότι θ ανοδικι τάςθ κα 

ςυνεχιςτεί για τον τομζα των εξαγωγϊν τουσ προςεχείσ μινεσ, παρά τισ 
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αντιξοότθτεσ τθσ εμπορικισ ςφγκρουςθσ και των τιμολογίων των ΘΡΑ ςτισ 

ειςαγωγζσ χάλυβα και αλουμινίου. Τα ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ) ζδειξαν ότι οι εξαγωγζσ ανιλκαν τον Απρίλιο ςε 2,59 δισ Ευρϊ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των προϊόντων καυςίμων), από 2,32 δισ Τον ίδιο μινα το 

2017, ςθμειϊνοντασ ετιςια αφξθςθ 11,6%. Εξαιρουμζνων των καυςίμων, οι 

εξαγωγζσ ανιλκαν ςε 1,71 δισ Ζναντι 1,52 δισ Τον Απρίλιο του 2017, ςθμειϊνοντασ 

αφξθςθ 12,4%. Κατά τουσ πρϊτουσ τζςςερισ μινεσ του ζτουσ, θ άνοδοσ ιταν ακόμθ 

μεγαλφτερθ: Οι εξαγωγζσ ανιλκαν ςε 10,45 δισ Ευρϊ τθν περίοδο Λανουαρίου-

Απριλίου, αυξθμζνεσ κατά 13,2% ςε πζρςι 9,23 δισ Ευρϊ. Εξαιρουμζνων των 

προϊόντων καυςίμων, ο αρικμόσ ανιλκε ςε 7,14 δισ Ευρϊ, αυξθμζνοσ κατά 13,3%. 

Ραράλλθλα, οι ειςαγωγζσ μειϊκθκαν κατά 9,9% εξαιρουμζνων των καυςίμων. Θ 

ςθμαντικι αφξθςθ των εξαγωγϊν με τθν πτϊςθ των ειςαγωγϊν οδιγθςε ςε μείωςθ 

του εμπορικοφ ελλείμματοσ κατά 15,1% ςε 7,08 δισ Τον Λανουάριο-Απρίλιο. 

Εξαιρουμζνων των καυςίμων, θ ςυρρίκνωςθ ανζρχεται ςτο 20,9%, γεγονόσ που 

εξθγείται από τθν άνοδο των διεκνϊν τιμϊν του πετρελαίου. 

ΚΤΡΙΟΙ ΣΟΜΕΙ ΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Θ οικονομία τθσ Ελλάδασ βαςίηεται ςφμφωνα με τθν παράδοςθ βακμό ςτθ Γεωργία. 

Συγκεκριμζνα ο κλάδοσ αυτόσ αποτελεί το 4% του ΑΕΡ και απαςχολεί γφρω ςτο 13% 

του εργατικοφ δυναμικοφ. Οι κοινζσ παραγωγζσ είναι κυρίωσ ο καπνόσ με τθν 

Ελλάδα να ζχει το τρίτο μεγαλφτερο Ευρωπαϊκό παραγωγικό τίτλο και ςτθ ςυνζχεια 

να ζρχεται το βαμβάκι. Σθμαντικι καλλιζργεια είναι και το βόειο κρζασ κακϊσ και ο 

κλάδοσ τθσ αλιείασ που είναι ιδιαίτερα αναπτυγμζνο ςε παράκτιεσ περιοχζσ. Ζτςι 

λοιπόν αντικατζςτθςε τθ Γεωργία ωσ δεφτερθ πθγι ειςοδιματοσ μετά τισ υπθρεςίεσ 

και πλζον φτάνει το 16% του ΑΕΡ το εργατικό δυναμικό που απαςχολείται είναι 

γφρω ςτο 15%. Ρριν τθν κρίςθ του 2007 το ΑΕΡ αυτό ιταν υψθλότερο γφρω ςτο 

20%. Κφριοι τομείσ είναι θ Θλεκτρονικι εξοπλιςμόσ μεταφορϊν θ βιομθχανία 

ζνδυςθσ και καταςκευι. Ρζρα από όλα αυτά κατζχει υψθλό βακμο ο Ναυτικόσ 

ςτόλοσ παγκόςμια. Ο τομζασ των υπθρεςιϊν είναι 80% του ΑΕΡ ενϊ το εργατικό 

δυναμικό που αντιπροςωπεφει είναι 71%. Ο τουριςμόσ αποτελεί βαςικι πθγι 
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εςόδων και ςυνειςφζρει μόνο ςτο 18% του ΑΕΡ. Αφξθςθ των μεταναςτϊν ςιμερα 

ακουμπάει το 20% του εργατικοφ δυναμικοφ. 

Θ ελλθνικι οικονομία βρίςκεται ςε φφεςθ για ζβδομθ ςυνεχι χρονιά και ωσ εκ 

τοφτου είναι επιτακτικι θ διερεφνθςθ δυνθτικϊν πθγϊν ανάπτυξθσ. Θ εξαγωγικι 

δραςτθριότθτα είναι ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ που διεγείρει τθν οικονομικι 

ανάπτυξθ (θ υπόκεςθ τθσ αφξθςθσ που οδιγθςε ςτθν ανάπτυξθ). Το διεκνζσ 

εμπόριο ζχει αυξθκεί τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, αφενόσ ςυμβάλλοντασ ςτον πλοφτο 

των εκνϊν και αφετζρου κακιςτϊντασ τον κόςμο πιο αλλθλεξαρτϊμενο. Το μερίδιο 

των ελλθνικϊν εξαγωγϊν ςτο ΑΕΡ αυξάνεται ςτακερά από 14,29% το 1996 ςε 

21,17% το 2006, φκάνοντασ το 30,11% το 2015. Αν και οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ 

αυξάνονται ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ, θ ςφνκεςθ τουσ διαφζρει από τθν υπόλοιπθ ΕΕ οι 

εξαγωγζσ υπθρεςιϊν κυριαρχοφν ςτθν ελλθνικι περίπτωςθ (ςε ςχζςθ με τα 

εμπορεφματα). Θ μεταγενζςτερθ ανάλυςθ επικεντρϊνεται μόνο ςτισ εξαγωγζσ 

ελλθνικϊν προϊόντων. 

 Θ εξωτερικι οικονομικι ανάπτυξθ και ιδιαίτερα θ οικονομικι ανάπτυξθ των 

εμπορικϊν εταίρων τθσ Ελλάδασ ζχει ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν ανάπτυξθ των 

ελλθνικϊν εξαγωγϊν. Θ αφξθςθ του αλλοδαποφ ειςοδιματοσ ςυνδζεται με τθν 

αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ αγακϊν και υπθρεςιϊν και αυτό μπορεί να οδθγιςει ςε 

αυξθμζνθ ηιτθςθ για ελλθνικά αγακά εξαγωγισ. Ωσ εκ τοφτου, κα ιταν ενδιαφζρον 

να εξεταςτεί (i) θ κατανομι των ελλθνικϊν εξαγωγικϊν αγακϊν ανά περιφζρεια και 

(ii) ο αντίκτυποσ τθσ αλλαγισ του ξζνου ΑΕΡ ςτισ ελλθνικζσ εξαγωγζσ. Τα τελευταία 

είκοςι χρόνια, θ Γερμανία με 11,45% και θ Λταλία με 10,44% ιταν κατά μζςο όρο οι 

ςθμαντικότερεσ αγορζσ για τα ελλθνικά αγακά εξαγωγισ. Ακολουκικθκε από το 

Θνωμζνο Βαςίλειο με 5,58%, τθν Τουρκία με 5,56% και τθ Βουλγαρία με 5,19%. Θ 

υπόλοιπθ Ευρϊπθ με ποςοςτό 17,15% και τα Βαλκάνια με ποςοςτό 15,20% 

αντιπροςωπεφουν ςθμαντικό μερίδιο των ελλθνικϊν αγακϊν εξαγωγισ. Οι ΘΡΑ και 

θ Ανατολικι Αςία κατζχουν μερίδιο 4,65% και 3,57% αντίςτοιχα. Εςτιάηοντασ τα 

τελευταία 5 χρόνια, θ Τουρκία με μερίδιο 9,63%, Λταλία 9,59%, Γερμανία 6,87% και 

Βουλγαρία 5,29% είναι οι τζςςερισ κφριοι εμπορικοί εταίροι τθσ Ελλάδασ. Οι 

ελλθνικζσ εξαγωγζσ προσ το Θνωμζνο Βαςίλειο, τθ Γαλλία και τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ 

παρουςίαςαν πτϊςθ. Σθμαντικι αφξθςθ ςθμειϊκθκε ςτθν περιοχι τθσ Μζςθσ 
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Ανατολισ και ςτθ Βόρεια Αφρικι. Και οι δφο ζχουν διπλαςιάςει το μερίδιό τουσ και 

αντιπροςωπεφουν πλζον το 13,95% τθσ αγοράσ. Αυτι θ μετατόπιςθ του μεριδίου 

των εξαγωγϊν αγακϊν μπορεί να αποδοκεί ςε διάφορουσ λόγουσ. Ζνα από αυτά 

μπορεί να είναι θ αςκενισ οικονομικι ανάπτυξθ ςτθν Ευρϊπθ τα τελευταία πζντε 

χρόνια. Οι πιο ζντονεσ μεταβολζσ ςτθν αφξθςθ των ελλθνικϊν εξαγωγϊν 

ςυνδζονται με τισ αλλαγζσ ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ Λταλίασ, των ΘΡΑ, τθσ 

Ανατολικισ Αςίασ και τθσ Γερμανίασ. Για παράδειγμα, αν το πραγματικό ΑΕΡ τθσ 

Λταλίασ αυξάνεται φζτοσ κατά 1%, τα ελλθνικά εξαγωγικά αγακά αναμζνεται να 

αυξθκοφν κατά 1,86%. Θ οικονομικι ανάπτυξθ του 1% ςτισ ΘΡΑ και ςτθν Ανατολικι 

Αςία ςυνδζεται με αφξθςθ των ελλθνικϊν εξαγωγικϊν αγακϊν κατά 1,57%. Θ 

Γερμανία ζχει μικρό αντίκτυπο ςτα ελλθνικά αγακά εξαγωγισ, κακϊσ θ οικονομικι 

μεγζκυνςθ του ίδιου μεγζκουσ ςυνδζεται με αφξθςθ περίπου 0,87%. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Ωςτόςο, παρά τισ πρόςφατεσ μεταρρυκμίςεισ, θ Ελλάδα εξακολουκεί να μθν είναι ο 

ευκολότεροσ τόποσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Επί του παρόντοσ, 

κατατάςςεται ςτθν 67θ κζςθ ςτθν κατάταξθ τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ "Ευκολία 

ςτθν Επιχειρθματικότθτα". Εν μζρει, αυτό είναι ςυνζπεια των μζτρων που 

υιοκετικθκαν για τθν επιδιόρκωςθ των δθμοςιονομικϊν πόρων τθσ Ελλάδασ: οι 

φόροι εταιρειϊν αυξικθκαν αρκετζσ φορζσ τα τελευταία χρόνια και είναι τϊρα 

υψθλοί από τισ διεκνείσ το 29 %. Ωςτόςο, θ κυβζρνθςθ ελπίηει ότι μόλισ 

ολοκλθρωκεί το πρόγραμμα διάςωςθσ τθσ Ελλάδασ, τον Λοφλιο του 2018, κα 

μπορζςει να μειϊςει τουσ φόρουσ εταιρειϊν. Επίςθσ, θ πίςτωςθ είναι δφςκολο να 

επιτευχκεί λόγω των υψθλϊν επιπζδων μθ εξυπθρετοφμενων δανείων των 

ελλθνικϊν τραπεηϊν: ο Οργανιςμόσ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ 

(ΟΟΣΑ) αναγνωρίηει ότι θ μείωςθ τουσ αποτελεί υψθλι προτεραιότθτα για τθν 

ελλθνικι κυβζρνθςθ. Αλλά υπάρχουν και κάποια πιο δφςκολα προβλιματα. Θ 

Ραγκόςμια Τράπεηα αναφζρει ότι εξακολουκεί να είναι δφςκολθ θ εγγραφι τθσ 

ιδιοκτθςίασ και θ επιβολι των ςυμβάςεων και οι πτωχεφςεισ χρειάηονται πολφ 

χρόνο για να τεκοφν ςε ιςχφ. Θ επίλυςθ αυτϊν των προβλθμάτων κα απαιτοφςε 

μεταρρφκμιςθ του δικαςτικοφ ςυςτιματοσ, το οποίο δεν κα ξεκινοφςε παρά μετά 
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τισ εκλογζσ του 2018. Οι επιχειριςεισ που επικυμοφν να επεκτακοφν ςτθν Ελλάδα 

ίςωσ επικυμοφν να εξοικειωκοφν με το ελλθνικό επιχειρθματικό δίκαιο και τθ 

δικαιοςφνθ κακϊσ λειτουργεί επί του παρόντοσ. 

Ελλάδα: αφξθςθ κατά 20% τθσ αξίασ των εξαγωγϊν φροφτων και 

λαχανικϊν 

Σφμφωνα με τα τελευταία ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Υπθρεςίασ τθσ 

Ελλάδασ (ΕΛΣΤΑΤ) που επεξεργάςτθκε θ Ζνωςθ Ελλθνικϊν Εταιρειϊν Εξαγωγϊν 

Φροφτων και Λαχανικϊν (INCOFRUIT Hellas), οι εξαγωγζσ νωπϊν οπωροκθπευτικϊν 

τθσ χϊρασ τον Λανουάριο-Φεβρουάριο του 2018 αυξικθκαν κατά 14,5% ςε όγκο ςε 

ςφγκριςθ με τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2017, φκάνοντασ τουσ 268.903 τόνουσ και 

κατά 20% περίπου ςε αξία, φκάνοντασ τα 175,86 εκατομμφρια ευρϊ. Σφμφωνα με 

τον ειδικό ςφμβουλο του Συλλόγου Γεϊργιο Ρολυχρονάκθ, οι εξαγωγζσ λαχανικϊν 

αυξικθκαν ςθμαντικά τουσ πρϊτουσ δφο μινεσ του τρζχοντοσ ζτουσ, φτάνοντασ 

τουσ 44.681 τόνουσ (+ 32.9%). Από πλευράσ αξίασ, οι πωλιςεισ αυτζσ ςθμείωςαν 

πτϊςθ 6,74% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ, φκάνοντασ ςτα 31,48 εκατ. Ευρϊ, 

ωςτόςο, αυτό δεν επθρζαςε αρνθτικά τθ ςυνολικι κετικι εικόνα για τα φροφτα και 

τα λαχανικά. Οι εξαγωγζσ οπωροκθπευτικϊν αυξικθκαν κατά 11,4% ςε όγκο και 

κατά 28% ςε αξία και ανιλκαν ςε 224,222 τόνουσ και 144,38 εκατ. Ευρϊ τουσ 

πρϊτουσ δφο μινεσ του τρζχοντοσ ζτουσ ςε ςφγκριςθ με τθν ίδια περίοδο του 2017. 

Ο αποφαςιςτικόσ παράγοντασ για τισ κετικζσ εξαγωγικζσ επιδόςεισ τθσ Ελλάδασ 

κατά τουσ πρϊτουσ δφο μινεσ του τρζχοντοσ ζτουσ, ςφμφωνα με τον κ. 

Ρολυχρονάκθ, ιταν οι κακζσ καιρικζσ ςυνκικεσ ςτισ αντίπαλεσ χϊρεσ, ςτισ οποίεσ 

ζχουν πλθγεί οι καλλιζργειεσ. «Θ υψθλι ποιότθτα τθσ ελλθνικισ παραγωγισ, μαηί 

με τον μεγαλφτερο όγκο, οδιγθςε ςτα προαναφερκζντα κετικά αποτελζςματα για 

τθ χϊρα μασ», τόνιςε. Οι ειςαγωγζσ νωπϊν οπωροκθπευτικϊν ςθμείωςαν επίςθσ 

κετικι εξζλιξθ. Κατά τουσ πρϊτουσ δφο μινεσ του τρζχοντοσ ζτουσ, ςε ςφγκριςθ με 

τθν ίδια περίοδο του 2017, μειϊκθκαν τόςο από πλευράσ όγκου όςο και αξίασ, 

ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθ μείωςθ του εμπορικοφ ελλείμματοσ. Σφμφωνα με τα 

ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ, οι ειςαγωγζσ φροφτων και λαχανικϊν ςτθν Ελλάδα 

ςθμείωςαν μείωςθ κατά 16,3% ςε όγκο και ανιλκαν ςε 103,015 τόνουσ, ςε 

ςφγκριςθ με 123,139 τόνουσ το πρϊτο δίμθνο του 2017. ςε όρουσ αξίασ, 
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ςθμειϊκθκε μείωςθ κατά 13,1%, φκάνοντασ τα 86,805 εκατ., ζναντι 99,849 εκατ. το 

2017. 

ΔΙΑΦΟΡΕ ΠΟΛΙΣΙΚΕ ΣΗ ΧΩΡΑ 

Οι οικονομικζσ πολιτικζσ ςτοχεφουν ςυχνά ςε ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ, οι οποίοι με 

τθ ςειρά τουσ επθρεάηουν το ιςοηφγιο πλθρωμϊν. Για παράδειγμα, μια χϊρα 

μπορεί να υιοκετιςει πολιτικζσ ειδικά ςχεδιαςμζνεσ για τθν προςζλκυςθ ξζνων 

επενδφςεων ςε ζναν ςυγκεκριμζνο τομζα, ενϊ άλλθ μπορεί να προςπακιςει να 

διατθριςει το νόμιςμά τθσ ςε τεχνθτά χαμθλό επίπεδο, προκειμζνου να τονϊςει τισ 

εξαγωγζσ και να αυξιςει τα ςυναλλαγματικά τθσ αποκζματα. Ο αντίκτυποσ αυτϊν 

των πολιτικϊν καταγράφεται τελικά ςτα δεδομζνα του ιςοηυγίου πλθρωμϊν. Ενϊ το 

ιςοηφγιο πλθρωμϊν ενόσ ζκνουσ απαλείφει απαραίτθτα τουσ τρζχοντεσ 

λογαριαςμοφσ και τουσ λογαριαςμοφσ κεφαλαίου, οι ανιςορροπίεσ μποροφν και 

εμφανίηονται μεταξφ των τρεχοφμενων λογαριαςμϊν των διαφόρων χωρϊν. 

Σφμφωνα με τθν Ραγκόςμια Τράπεηα, οι ΘΡΑ είχαν το μεγαλφτερο ζλλειμμα του 

ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν παγκοςμίωσ το 2016, ςτα 481,2 δισ Δολάρια. Θ 

Γερμανία είχε το μεγαλφτερο πλεόναςμα του κόςμου, ςτα 289,2 δισ  Δολάρια. 

Θ Ελλάδα μπορεί να πει ότι αντιμετωπίηει τα προβλιματα πολφ πριν αρχίςει θ 

παγκόςμια κρίςθ. Άχρθςτθ και αςυνείδθτθ ςπατάλθ χρθμάτων λόγω πρακτικϊν που 

προκαλοφν οικονομικό και κοινωνικό εκφυλιςμό, όπωσ θ δωροδοκία, θ διαφκορά 

και οι παρατάξεισ, βρίςκεται πίςω από τα δθμοςιονομικά ελλείμματα υψθλοφ 

επιπζδου, το ραγδαία αυξανόμενο δθμόςιο χρζοσ, τθν ζλλειψθ επενδυτικϊν 

δαπανϊν και ζλλειψθ ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν. Επιπλζον, ςε αυτι τθν 

αρνθτικι διαδικαςία, δφο ςθμαντικζσ εξελίξεισ που κα ζπλθτταν τισ αγορζσ που 

ζλαβαν χϊρα ςτθν Ελλάδα ςτα τζλθ του 2009. Θ ελλθνικι κυβζρνθςθ που ζρχεται 

ςτθν εξουςία το Νοζμβριο του 2009, ανακεϊρθςε το δθμοςιονομικό ζλλειμμα του 

2009 που προβλζπεται να διαμορφωκεί ςτο 6,7% του ΑΕΡ και ζπεςε ςτο 12,7%.  

Τον Απρίλιο 2010, θ Στατιςτικι Υπθρεςία των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων διλωςε ότι 

αυτό το ποςοςτό κα ιταν υψθλότερο από 13,6%.  Στθ ςυνζχεια, ο αρικμόσ αυτόσ 

αυξικθκε ςτο 15,4% ακολουκϊντασ μια ανοδικι πορεία. Επιπλζον, θ Ελλάδα 

προζβθ ςε αίτθμα αναβολισ εξάμθνθσ διάρκειασ δανείου Dubai World που ανικει 
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ςτθν κυβζρνθςθ του Εμιράτου του Κόλπου τον Νοζμβριο του 2009. Αυτι θ είδθςθ 

ζπλθξε ςθμαντικά τισ χρθματοπιςτωτικζσ αγορζσ και υπό το φωσ του γεγονότοσ ότι 

το δθμοςιονομικό δελτίο ςτθν Ελλάδα επιδεινϊκθκε ταχζωσ, αποςταςιοποιικθκε θ 

προςοχι των χρθματοπιςτωτικϊν αγορϊν και των οργανιςμϊν αξιολόγθςθσ ςτθ 

βιωςιμότθτα τθσ οικονομικισ και εξωτερικισ ανιςορροπίασ τθσ Ελλάδασ. Αυτι θ 

εκδιλωςθ οδιγθςε ςε ηθμιά ςτθ ςκζψθ ότι θ ζνταξθ ςτθν Ευρωηϊνθ ζχει το 

κακικον να προςτατεφει από τουσ κινδφνουσ. Οι περιςςότεροι άνκρωποι 

ςυμφωνοφν ότι θ ελλθνικι κυβζρνθςθ ςυνειδθτά άλλαξε τα δεδομζνα και 

παραπλάνθςε τισ αρχζσ. Υποςτθρίηεται ότι θ Ελλάδα το κάνει αυτό για να 

παραμείνει εντόσ των νομιςματικϊν κανόνων τθσ Ευρωπαϊκι Ρεριοχισ. 

Ωσ εκ τοφτου, θ Ελλάδα δεν μπορεί να μειϊςει τα εξωτερικά τθσ χρζθ μετακινϊντασ 

τα κακαρά χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία από τον ιδιωτικό τομζα ςτον 

κυβερνθτικό τομζα (το μεγαλφτερο μζροσ του κετικοφ υπόλοιπου των τομζων 

οφείλεται ςτισ χαμθλζσ τιμζσ μετοχϊν τθσ Ελλάδασ που κατζχουν οι ξζνοι 

επενδυτζσ). Αν δεν υιοκετθκεί μια ιςχυρι πολιτικι οικονομικισ ανάπτυξθσ (με τθ 

χρθματοδότθςθ από τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ), θ μόνθ διζξοδοσ για τθν Ελλάδα, 

εφόςον τθρεί τθν τρζχουςα πολιτικι δθμοςιονομικισ εξυγίανςθσ, είναι να 

μεταφζρει κυριολεκτικά πραγματικοφσ πόρουσ ςτον εξωτερικό τομζα. Δεδομζνου 

ότι το NIIP είναι πλζον κοντά ςτο 105% του ΑΕΡ και οι τιμζσ των ακινιτων ςτθν 

Ελλάδα βρίςκονται ςε ςθμαντικι πτϊςθ, ακόμθ και αυτι θ εναλλακτικι λφςθ 

απαιτεί πολφ μεγάλεσ μεταβιβάςεισ. 

Ο δείκτθσ οικονομικισ ελευκερίασ τθσ Ελλάδασ είναι 57,7, κακιςτϊντασ τθν 

οικονομία 106θ πιο ελεφκερθ ςτον Δείκτθ του 2019. Το ςυνολικό αποτζλεςμά του 

ζχει αυξθκεί κατά 0,4 μονάδεσ, με ςθμαντικζσ βελτιϊςεισ ςτθν οικονομικι 

ελευκερία και τθ δθμοςιονομικι υγεία που υπερβαίνουν τθ ςθμαντικι μείωςθ τθσ 

δικαςτικισ αποτελεςματικότθτασ. Θ Ελλάδα κατατάςςεται ςτθν 43θ κζςθ μεταξφ 44 

χωρϊν ςτθν Ευρϊπθ και θ ςυνολικι τθσ βακμολογία παραμζνει κάτω από τουσ 

περιφερειακοφσ και παγκόςμιουσ μζςουσ όρουσ. Ραρά τθν ζξοδο από το τελευταίο 

πρόγραμμα οικονομικισ προςαρμογισ το 2018, θ κυβζρνθςθ υπόκειται ςε 

τεράςτιουσ περιοριςμοφσ πολιτικισ και αντιμετωπίηει ζνα τεράςτιο επίπεδο 

δθμόςιου χρζουσ. Θ ανταγωνιςτικότθτα ζχει διαβρωκεί ςοβαρά. Θ Ελλάδα ζχει 
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ςθμειϊςει πρόοδο ςτθν αποκατάςταςθ τθσ μακροοικονομικισ ςτακερότθτασ και 

ςτθν εφαρμογι των απαραίτθτων αρχικϊν δθμοςιονομικϊν προςαρμογϊν, αλλά ο 

δθμόςιοσ τομζασ εξακολουκεί να καταναλϊνει υπερβολικά μεγάλο ΑΕΡ και μια 

άκαμπτθ αγορά εργαςίασ εμποδίηει τθν παραγωγικότθτα και τθν αφξθςθ τθσ 

απαςχόλθςθσ. Θ διαφκορά παραμζνει πρόβλθμα. Θ οικονομία είναι όμθροσ 

ιςχυρϊν δθμοςίων ςυνδικάτων και το κρατικό μοντζλο κρατικϊν υπονομεφει τουσ 

επιχειρθματίεσ. 

Ανεξάρτθτα από τθν Οκωμανικι Αυτοκρατορία από το 1830, θ Ελλάδα εντάχκθκε 

ςτο ΝΑΤΟ το 1952 και θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ το 1981 και ειςιλκε ςτθν ευρωηϊνθ το 

2002. Ο Ρρωκυπουργόσ Αλζξθσ Τςίπρασ του Συναςπιςμοφ τθσ ιηοςπαςτικισ 

Αριςτεράσ (Syriza) ςφυρθλατικθκε από μια άλλθ κυβζρνθςθ ςυναςπιςμοφ μετά 

από εκλογζσ το 2015. Θ Ελλάδα ζφυγε από ζνα πρόγραμμα διάςωςθσ οκτϊ ετϊν 

τον Αφγουςτο του 2018, μετά από ζνα διεκνζσ πακζτο διάςωςθσ φψουσ 370 

διςεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο προχπζκετε οικονομικζσ μεταρρυκμίςεισ και 

εντελϊσ μθ δθμοφιλι μζτρα λιτότθτασ. Θ οικονομικι ανάπτυξθ ζχει αρχίςει εκ νζου, 

υπό τθν κακοδιγθςθ τθσ ναυτιλίασ και του τουριςμοφ, αλλά θ ανεργία και το 

δθμόςιο χρζοσ παραμζνουν υψθλά. Σθμαντικι κινεηικι επζνδυςθ αποτελεί 

παράδειγμα τθσ κρατικισ ςυμμετοχισ τθσ COSCO ςτο λιμάνι του Ρειραιά. Θ 

κυβζρνθςθ ζχει υποςτθρίξει τθν παρζμβαςθ τθσ ωςίασ ςτισ διαπραγματεφςεισ που 

κα επιτρζψουν ςτθ γειτονικι Μακεδονία να ενταχκεί ςτθν ΕΕ. 

Οι ελλθνικοί νόμοι επεκτείνουν τθν προςταςία των δικαιωμάτων ιδιοκτθςίασ τόςο 

ςτουσ αλλοδαποφσ όςο και ςτουσ Ζλλθνεσ, αλλά θ εκτζλεςθ είναι ανεπαρκισ λόγω 

κακυςτεριςεων ςτο δικαςτικό ςφςτθμα. Μολονότι είναι ανεξάρτθτο, το δικαςτικό 

ςϊμα είναι αναποτελεςματικό, αργό και ανεπαρκζσ. Θ διαφκορά παραμζνει ζνα 

πρόβλθμα ςτθν Ελλάδα. Ενϊ οι προςπάκειεσ επιβολισ του φόρου ζχουν γίνει πιο 

ιςχυρζσ τα τελευταία χρόνια, οι αρχζσ δεν κατάφεραν ςε μεγάλο βακμό να διϊκουν 

τθ φοροδιαφυγι από τισ οικονομικζσ ελίτ. Ο υψθλότεροσ ςυντελεςτισ φόρου 

ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων είναι 42%. Ο υψθλότεροσ ςυντελεςτισ εταιρικοφ 

φόρου είναι 29%. Θ ςυνολικι φορολογικι επιβάρυνςθ ιςοφται με το 38,6% του 

ςυνολικοφ εγχϊριου ειςοδιματοσ. Τα τελευταία τρία χρόνια, οι δθμόςιεσ δαπάνεσ 

ανιλκαν ςτο 50,6% τθσ παραγωγισ τθσ χϊρασ (ΑΕΡ), ενϊ τα δθμοςιονομικά 
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ελλείμματα ανιλκαν κατά μζςο όρο ςε 0,8% του ΑΕΡ. Το δθμόςιο χρζοσ ιςοδυναμεί 

με το 181,9% του ΑΕΡ. 

Το επιχειρθματικό ςχζδιο του Οργανιςμοφ για το 2017 είναι ςφμφωνο με τθ γενικι 

ςτρατθγικι τθσ χϊρασ. Θ Ελλάδα κεωρεί ότι οι αυξθμζνεσ επενδφςεισ και θ 

προϊκθςθ των εξαγωγϊν αποτελοφν ςθμαντικά ςτοιχεία τθσ εκνικισ 

επιχειρθματικισ ταυτότθτασ, ενϊ παράλλθλα τονίηεται θ αξία των ςυνεργαςιϊν και 

των ςυνεργιϊν με εκνικοφσ και διεκνείσ οργανιςμοφσ. Είναι προφανζσ ότι θ 

επικυμία να κεςπιςτοφν ςτρατθγικζσ για τθν ενίςχυςθ τθσ εγχϊριασ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ και για τθν πραγματοποίθςθ επενδφςεων ςτθ 

χϊρα αποτελεί εκνικι προτεραιότθτα. Θ επιχειρθςιακι ςτρατθγικι προςζγγιςθ τθσ 

επιχείρθςθσ Θ Ελλάδα αξιοποιεί και ενιςχφει όλεσ τισ ςυνεργαςίεσ που 

καλλιεργικθκαν τα τελευταία χρόνια. Στόχοσ είναι να ςυντονιςτεί και να προωκθκεί 

αποτελεςματικά το άνοιγμα, προωκϊντασ τθν ελλθνικι διεκνι ανταγωνιςτικότθτα. 

Συγκεκριμζνα, για τουσ τομείσ όπωσ τα Γεωργικά Ρροϊόντα, τα Οικοδομικά Υλικά και 

τα Καταναλωτικά & Βιομθχανικά Ρροϊόντα, διαμορφϊκθκε ζνα ολοκλθρωμζνο 

πρόγραμμα το 2017, βαςιςμζνο ςτθν εκπροςϊπθςθ όςο το δυνατόν περιςςότερων 

τομζων τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Αυτό δείχνει το δυναμιςμό και τθ διεκνι εςτίαςθ 

των ελλθνικϊν επιχειριςεων να προςεγγίςουν τισ νζεσ και αναδυόμενεσ αγορζσ. Θ 

εκνικι μασ οργάνωςθ περιπτζρων και θ παρουςία ςε διεκνείσ εκκζςεισ αποδεικνφει 

μια δραματικι ϊκθςθ ςτθ δραςτθριότθτα. Αυτό αποδεικνφεται από 45 

ςυμμετζχοντεσ, ζναντι 33 το 2016, ενϊ αναμζνεται επίςθσ ςθμαντικι αφξθςθ των 

εξαγωγϊν. 

Θ εκνικι ςυμμετοχι τθσ βιομθχανίασ τροφίμων και ποτϊν είναι ιςχυρι. Θ 

ςυμμετοχι ςε εκδθλϊςεισ είναι ςτακερι και προγραμματίηεται περιςςότερθ 

ςυμμετοχι για ςθμαντικζσ εμπορικζσ εκδθλϊςεισ όπωσ θ ANUGA (Κολωνία), θ SIAL 

(Ραρίςι), θ GULFOOD (Ντουμπάι) ςτο PROWEIN (Ντίςελντορφ) και το SUMMER 

FANCY (Νζα Υόρκθ) κ.λπ. Πςον αφορά τα δομικά υλικά, τα καταναλωτικά και 

βιομθχανικά προϊόντα, ζχει εκπονθκεί επιχειρθματικό ςχζδιο που να 

αντιπροςωπεφει όςο το δυνατόν περιςςότερουσ τομείσ. Θ προϊκθςθ των 

ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτισ παραδοςιακζσ εξαγωγικζσ χϊρεσ οικοδομείται, αλλά 
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και μια ςτρατθγικι για τθν προςζγγιςθ ςε νζεσ αγορζσ όπωσ θ Νοτιοανατολικι Αςία 

και θ Αφρικι. 

Νζοι Ελλθνικοί ςτόχοι και Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

Σε ζναν κόςμο που ςυνεχϊσ μεταβάλλεται και αλλάηει θ Ελλάδα κζτει ωσ ςτόχο να 

είναι παροφςα ςτισ Διεκνείσ Ευρωπαϊκζσ και περιφερειακζσ εξελίξεισ και με τον 

τρόπο τθσ να ςυμβάλλει ςτθν προϊκθςθ τθσ δθμοκρατίασ τθσ Ειρινθσ τθσ 

Αςφάλειασ τθσ ςτακερότθτασ τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ ανάπτυξθσ. Για να το επιτφχει 

αυτό κζτει ςε εφαρμογι μία πολιτικι που είναι θ ευρεία διακομματικι ςυναίνεςθ 

που υπάρχει ςιμερα για τουσ μεγάλουσ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ τθσ χϊρασ. Αυτοφσ 

αποτελεί και θ ςυμμετοχι ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Στο παρόν φαίνεται μζςω των 

Ελλινων και των πολιτικϊν μασ δυνάμεων ότι θ Ελλάδα μπορεί να επιλφςει τα 

προβλιματα τθσ καλφτερα μζςα ςτο πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Θ ευρωπαϊκι 

επιλογι ζχει ςυνοδεφςει τθν εξωτερικι πολιτικι τθσ χϊρασ αλλά και τθ διαδικαςία 

διεφρυνςθσ και εκςυγχρονιςμοφ του δθμοκρατικοφ τθσ πολιτεφματοσ, τθσ 

δθμοκρατικισ πολιτείασ από τθ Μεταπολίτευςθ. Αποτελεί τθ ςθμαντικότερθ 

ςυνιςταμζνθ προόδου ανάπτυξθσ και ευθμερίασ αλλά και ζναν βαςικό πυλϊνα 

ςυνεχοφσ ενίςχυςθσ του διεκνοφσ κφρουσ και τθσ επιρροισ τθσ Ελλάδασ. Θ Ελλάδα 

αξιοποιεί ςτο ζπακρο τισ δυνατότθτεσ που τισ προςφζρει θ ςυμμετοχι τθσ ςτθν Ε.Ε. 

ΔΙΑΦΟΡΕ ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ 

Μια ςτρατθγικι ανάπτυξθσ με επίκεντρο το εμπόριο ειςαγωγϊν-

εξαγωγϊν 

Σε ςυνζντευξθ που πραγματοποιικθκε ςτισ αρχζσ Δεκεμβρίου του 2017, ο Υπουργόσ 

Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ τθσ Ελλάδασ, Δθμιτρθσ Ραπαδθμθτρίου, περιζγραψε τθ 

ςτρατθγικι ανάπτυξθσ τθσ κυβζρνθςθσ. Είπε ότι θ Ελλάδα ζχει ιςτορικά μάλλον 

κλειςτι οικονομία, ζτςι ζνα βαςικό μζροσ τθσ ςτρατθγικισ είναι το άνοιγμά τθσ για 

να επωφελθκεί πλιρωσ από τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ) και να 

αναπροςανατολίςει τθν οικονομία προσ τθν παραγωγι αγακϊν και υπθρεςιϊν που 

μποροφν να μπουν ςυναλλαγζσ ςε διεκνζσ επίπεδο. Ο Υπουργόσ επικυμεί να 

αναπτφξει ικανότθτεσ ςε αγακά υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ και βαςιςμζνα ςτθ 
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γνϊςθ, χρθςιμοποιϊντασ το νεαρό εργατικό δυναμικό τθσ Ελλάδασ με εξειδίκευςθ 

και με πολφ χαμθλι απαςχόλθςθ. Το κόςτοσ εργαςίασ είναι ςθμαντικά χαμθλότερο 

από εκείνο των ανταγωνιςτικϊν χωρϊν όπωσ θ Λρλανδία, που κα μποροφςε να 

αποδειχκεί ελκυςτικι για τισ διεκνείσ επιχειριςεισ που αναηθτοφν ευκαιρίεσ 

επζκταςθσ. Ρρότεινε ότι οι διεκνείσ επιχειριςεισ κα μποροφςαν να εξετάςουν το 

ενδεχόμενο δθμιουργίασ κζντρων εξυπθρζτθςθσ ςτθν Ελλάδα, εκμεταλλευόμενοι το 

γεγονόσ ότι πολλοί νζοι τθσ Ελλάδασ μιλοφν καλά αγγλικά. Επίςθσ, ευελπιςτεί να 

ενκαρρφνει τισ νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ, ιδίωσ ςτον τομζα τθσ τεχνολογίασ, των 

τθλεπικοινωνιϊν και τθσ γεωργίασ. Θ ανάπτυξθ του εμπορίου ειςαγωγϊν-εξαγωγϊν 

μπορεί να αποτελζςει πρόκλθςθ ςε μια χϊρα όπου το 99,9% των επιχειριςεων 

είναι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ (ΜΜΕ). Μποροφν να αντιμετωπίςουν ςθμαντικοφσ 

φραγμοφσ ςτο εμπόριο λόγω του μικροφ τουσ μεγζκουσ και τθσ ζλλειψθσ 

χρθματοδότθςθσ. Ο υπουργόσ κζλει να δθμιουργιςει "ομάδεσ" των ΜΜΕ και 

αλυςίδεσ εφοδιαςμοφ για να τουσ παράςχει επαρκι δφναμθ για να ειςζλκουν ςτισ 

διεκνείσ αγορζσ. 

Μια ςτρατθγικι εταιρικι ςχζςθ με τισ ΘΡΑ 

Τόςο ο υπουργόσ Οικονομίασ όςο και ο εκπρόςωποσ του Ρρωκυπουργοφ, Δθμιτρθσ 

Τηανακόπουλοσ, τόνιςαν τθ ςτρατθγικι ςθμαςία τθσ Ελλάδασ, ιδιαίτερα για τισ 

Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ. Θ Ελλάδα είναι μακροχρόνιοσ ςφμμαχοσ των Θνωμζνων 

Ρολιτειϊν και φιλοξενεί μια ςτρατιωτικι βάςθ βαςικϊν ςτρατιωτικϊν δυνάμεων 

του Θνωμζνου Βαςιλείου και του ΝΑΤΟ ςτθ νιςο Κριτθ. Ραρά τισ οικονομικζσ 

δυςκολίεσ τθσ, θ Ελλάδα είναι μία από τισ πζντε μόνο χϊρεσ που διατθρεί τθ 

δζςμευςθ για τισ αμυντικζσ δαπάνεσ του ΝΑΤΟ. Είναι επίςθσ μια ςχετικά ςτακερι 

χϊρα, τϊρα που αποφάςιςε να κάνει ό, τι είναι απαραίτθτο για να παραμείνει ςτθν 

Ευρωηϊνθ. 

Οι ευρφτερεσ επιχειρθματικζσ φιλοδοξίεσ τθσ Ελλάδασ 

Γενικά οι φιλοδοξίεσ τθσ Ελλάδασ Πςο αφορά τισ ειςαγωγζσ και τισ εξαγωγζσ τθσ 

εκτείνεται και πζρα από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Υπουργόσ περιζγραψε ζνα ςχζδιο 

για να γίνει ζνασ ενεργειακόσ κόμβοσ ενιςχφοντασ τθν ανάπτυξθ πεδίων πετρελαίου 

και φυςικοφ αερίου ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο και μετατρζποντασ το κζντρο 
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επεξεργαςίασ και μεταφοράσ πετρελαιοειδϊν και υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου. 

Κακοριςτικι ςθμαςία κα ζχει για το ζργο αυτό θ ςυμμετοχι των επιχειρθματικϊν 

ςυμφερόντων Αμερικισ. Ρζρα από όλα αυτά ζχει ωσ ςκοπό ζναν αγωγό φυςικοφ 

αερίου από το Αηερμπαϊτηάν βοθκϊντασ τθν ζτςι ςτθν εξάρτθςθ τθσ με τθ ωςία 

ςχετικά με τθν προμικεια του φυςικοφ αερίου. Επιπλζον προκειμζνου να 

ενκαρρφνει τον τουριςμό τθσ θ Ελλάδα χρθςιμοποιϊντασ το πρόγραμμα 

ιδιωτικοποιιςεισ αεροδρομίων. Πμωσ, όπωσ εξελίςςεται,ο Υπουργόσ αναμζνει 

επίςθσ ότι το περιφερειακό δίκτυο αεροδρομίων κα μποροφςε να ενκαρρφνει τισ 

επιχειριςεισ από όλο τον κόςμο να επεκτακοφν ςε περιοχζσ τθσ Ελλάδασ πζρα από 

τθν πρωτεφουςα. Λζει ότι υπιρξε ιδθ ενδιαφζρον από επιχειριςεισ ςτισ ΘΡΑ, το 

Θνωμζνο Βαςίλειο, τθν Αυςτραλία και τισ Κάτω Χϊρεσ. 

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Συμπεραςματικά, φαίνεται ότι για να μπορζςει θ χϊρα να περάςει ςε μία βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ πρζπει να ενιςχυκοφν πολφ οι εξαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ και οι 

επενδφςεισ. Κα πρζπει να γίνουν διάφορεσ μεταρρυκμίςεισ προκειμζνου τα 

εξαγωγικά προϊόντα να είναι πλιρωσ ανταγωνιςτικά και να μποροφν να επιβιϊςουν 

ςε αυτό το τεράςτιο κλίμα ανταγωνιςτικότθτασ που επικρατεί ςιμερα. Κάποιεσ 

πολιτικζσ που κα μποροφςαν να ακολουκθκοφν:είναι θ βελτίωςθ τόςο του 

τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ όςο και των υποδομϊν, θ μείωςθ τθσ φορολογίασ και θ 

ιδιαίτερθ προςοχι που πρζπει να δοκεί ςτο κομμάτι τθσ ανταγωνιςτικότθτασ. Πταν 

οι εξαγωγζσ είναι ςε υψθλοφσ ρυκμοφσ, τότε θ χϊρα βρίςκεται ςε κζςθ να φτάςει 

και να διατθριςει τθν ανάπτυξι τθσ. Θ Ελλάδα βρίςκεται πλζον ςε καλφτερθ κζςθ 

ςε ςχζςθ με το πωσ ιταν θ κατάςταςι τθσ όταν ξεκίνθςε θ οικονομικι κρίςθ και 

μζςω διαφόρων ενεργειϊν αλλά και των προτάςεων που αναφζρκθκαν κα 

μποροφςε να ανακάμψει και να αυξιςει ςθμαντικά τισ εξαγωγζσ τθσ χϊρασ για τα 

επόμενα χρόνια. 
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