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Ευχαριστίες 

Στην αρχή κάθε διπλωµατικής είθισται ο φοιτητής να ευχαριστεί όλους εκείνους που 
των βοήθησαν, που στάθηκαν στο πλευρό του. Στα λίγα λόγια µιας σελίδας ίσως δεν µπορεί 
κανείς να εκφράσει την ουσιαστικότερη ευγνωµοσύνη του σε όλους αυτούς που έχει την 
εσωτερική ανάγκη και το χρέος να τους πει το ελάχιστο, ένα µεγάλο ευχαριστώ . 

Η επιλογή της πρώτης σελίδας δεν είναι τυχαία επιλέγει κανείς την πρώτη σελίδα της 
τελευταίας εργασίας µιας πορείας, ενός εκπαιδευτικού ταξιδιού που ξεκίνησε πριν από δύο 
χρόνια µε όνειρα προσδοκίες αλλά και αγωνίες και ερωτήµατα. 

Εξάλλου έχοντας στο νου αυτό που έλεγαν οι αρχαίοι Ρωµαίοι «Scripta manem» τα 
γραπτά µένουν, πιστεύω ότι αυτό το ευχαριστώ θα µείνει ως µόνιµη ανάµνηση της 
ευγνωµοσύνης που αισθάνοµαι προς όλους όσους στάθηκαν στο πλευρό µου. 

Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέπον καθηγητή αυτής της εργασίας κ. 
Παπαναστασίου Ιωάννη ο οποίος και µου ανέθεσε το θέµα της διπλωµατικής µου. Στάθηκε 
αφορµή για να διευρύνω το πνεύµα µου και ο λόγος η διπλωµατική µου να αποτελέσει την 
αφορµή µιας αξιόλογης εµπειρίας. Στο πρόσωπό του είδα το δάσκαλο που µε υποµονή και 
χωρίς την έπαρση ενθαρρύνει και βοηθάει τους φοιτητές του µέσα στους δαιδαλώδεις 
δρόµους των αριθµών και τις στατιστικής ώστε µε περίσσεια αγάπη να τους οδηγήσει τελικά 
στις λεωφόρους της γνώσης και της µάθησης. 

Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές που είχα στη διάρκεια όλου 
του προγράµµατος των µεταπτυχιακών σπουδών µου στη διοίκηση επιχειρήσεων. 

Πραγµατικά οφείλω να οµολογήσω ότι όλοι οι καθηγητές που είχα έδωσαν τον 
καλύτερο εαυτό τους και µε επαγγελµατισµό , στέρεα επιστηµονική επάρκεια, βαθιά γνώση 
του επιστηµονικού τους αντικειµένου αλλά και µε φροντίδα και κατανόηση προς όλους εµάς 
τους φοιτητές τους προσπάθησαν να µας διδάξουν, αλλά και να λύσουν κάθε απορία µας 
σβήνοντας τα τυχών σκοτεινά σηµεία και ερωτήµατα που µπορεί να ανέκυπταν κατά τη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι στις κυρίες και κυρίους καθηγητές 
Παπαδόπουλο, Νούλα, Νικολάου, Βλαχοπούλου, Κωνσταντάτο, Καρφάκη, Σουµπενιώτη, 
Γεωργίου, Πρωτόπαππα, Κουφίδου-Ξητοτύρι, Χατζηδηµητρίου,  Λαζαρίδη, Χατζηγαγιο, 
Σκαλίδη ,Ταχυνάκη, ένα µεγάλο ευχαριστώ. 

Τελευταία αλλά όχι λιγότερο θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους φίλους και 
συµφοιτητές µου, είτε είχα τη χαρά να συνεργαστώ άµεσα µαζί τους σε διάφορες εργασίες 
είτε όχι. Λένε «έχεις φίλο έχεις θησαυρό» και πράγµατι στη δική µου περίπτωση αυτό το 
γνωµικό δεν θα µπορούσε να είναι περισσότερο αλήθεια. 

Έτσι κλείνοντας αυτή τη σελίδα και τελειώνοντας αυτό το ταξίδι µου θα ήθελα να 
αναφέρω όλα τα παιδιά που µε συνόδεψαν σε αυτό το ταξίδι. Τη ∆έσποινα, τον Γιώργο, τη 
Νάντια, την Πολυξένη, το ∆ηµήτρη, την Εύη, τη Μαριάννα, τη Χριστίνα, την Ελένη, την 
Ειρήνη , τη Βένια, τον Ηλία, τη ∆έσποινα , όλους. 

Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά που συνεργάστηκα µαζί τους. Έτσι στη 
∆έσποινα Καπετανικόλα, τη Χριστίνα Νταµπακή, τη Βάσω Τζουµάκα, τη ∆έσποινα 
Παρασύρη, την Εύη Παρασκευά, τη Μαριάννα Κακουδάκη, τη Βένια Γκούλη, το Φίλιππο 
Τσαντήλα, την Ελένη Γκιπατίδου, τη Νάντια Μιχαλάκη, τη Σαλώµη Ευθυµίου. Επίσης θερµά 
ευχαριστώ τις καλές µου φίλες Μπαρά Μαρία και Στυλιανού Μαρίνα  

Είναι τυπικό να ευχαριστεί κανείς την οικογένεια του, τους γονείς του αλλά πολλές 
φορές χρειάζεται να αναφέρεται όπως τώρα. Έτσι στον πατέρα µου που ακόµη και στις 
τραγικότερες στιγµές της ζωής του µου εφιστούσε την προσοχή να µην παρεκκλίνω των 
στόχων µου και παρά το ότι δεν θα είναι µαζί µου να χαρεί το τέλος αυτής της διαδικασίας 
,αλλά και στη µητέρα µου που  ας µου επιτραπεί να πω «ηρωικά» και µε απέραντη αγάπη µε 
στηρίζει και µε προσωπικές θυσίες σε όλους τους στόχους και τα  όνειρά µου να   εκφράσω 
την απέραντη ευγνωµοσύνη µου. 
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ΣΥΝΟΨΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 
 

Η παρούσα εργασία ασχολείται µε τη διεύρυνση της στασιµότητας του ΑΕΠ της 
Ελλάδος. Χρησιµοποιώντας τριµηνιαία δεδοµένα από το 1980 µέχρι και το 2003, εξετάστηκε 
ο αριθµός των µοναδιαίων ριζών που έχει το ΑΕΠ και διαπιστώθηκε ότι αν αγνοηθεί η 
ύπαρξη «σπασίµατος» στα δεδοµένα τότε το ΑΕΠ παρουσιάζει στασιµότητα στη δεύτερη 
διαφορά του (δηλαδή έχει δύο µοναδιαίες ρίζες). 
 Αντίθετα αν ληφθεί υπόψη η ύπαρξη της δοµικής αλλαγής στις παρατηρήσεις τότε το 
ΑΕΠ είναι µια στάσιµη σειρά στην πρώτη διαφορά της ( έχει µόνο µία µοναδιαία ρίζα). 
 
 
 
ABSTRACT 
 

The current paper (Thesis) deals with the examination of the stagnation of GDP in 
Greece. Using quarterly data from 1980 to 2003,  has been examined the number of unit roots 
in GPD and has been found that ignoring the existence of “breaking” data, the GDP is 
stagnating in the second difference (i.e. has two unit roots). 

Vice versa, given the existence of domical change in our observations, GDP is 
stagnanting in the first series of the difference (i.e. has only one unit root) 
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Κεφάλαιο 1ο  
 
1.1 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ-ΟΡΙΣΜΟΣ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΣΗΜΑΣΙΑ 
ΤΟΥ 
 
 
Το Ακαθάριστο Εγχώριο προϊόν ΑΕΠ (GDP) είναι η αξία αγοράς όλων των τελικών 
αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε µία χωρά στη διάρκεια µιας ορισµένης χρονικής 
περιόδου  

Το ΑΕΠ µετρά δύο πράγµατα σύγχρονος: το τελικό εισόδηµα που κερδίζουν όλα τα 
άτοµα µια οικονοµίας και τη συνολική δαπάνη για το προϊόν της οικονοµίας για αγαθά και 
υπηρεσίες (Βέβαια όπως θα δούµε παρακάτω το ΑΕΠ µπορεί να µετρηθεί µε τρεις τρόπους1 
όµως όπως επισηµαίνεται και εδώ σε κάθε περίπτωση µετρά το ίδιο πράγµα). Ο λόγος που το 
ΑΕΠ µπορεί να εκφράζει ταυτόχρονα  το συνολικό εισόδηµα και τη συνολική δαπάνη είναι 
ότι τα δύο αυτά µεγέθη είναι στην πραγµατικότητα το ίδιο πράγµα. Αυτό συµβαίνει γιατί σε 
µια οικονοµία ως σύνολο το εισόδηµα πρέπει να είναι ίσο µε τη δαπάνη. Ο λόγος που ισχύει 
αυτό είναι γιατί σε κάθε συναλλαγή µέσα σε µια οικονοµία  συµµετέχουν δύο µέρη ο 
πωλητής και ο αγοραστής. Κάθε ευρώ που δαπανά ένας αγοραστής είναι επίσης ένα ευρώ 
εισοδήµατος για έναν πωλητή . 

Ένας άλλος ορισµός της ισότητας µεταξύ εισοδήµατος και δαπάνης µπορούµε να 
έχουµε µε τη χρησιµοποίηση του διαγράµµατος της κυκλικής ροής. Ένα τέτοιο διάγραµµα 
περιγράφει όλες τις συναλλαγές µεταξύ νοικοκυριών και επιχειρήσεων µέσα σε µία απλή 
οικονοµία. Σε µια τέτοια οικονοµία τα νοικοκυριά αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες από τις 
επιχειρήσεις. Οι δαπάνες ρέουν  µέσα από τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις 
µε τη σειρά  τους χρησιµοποιούν τα χρήµατα που εισπράττουν από τις πωλήσεις για να 
πληρώσουν τους µισθούς των εργατών , τα ενοίκια στους ιδιοκτήτες των κτιρίων και το 
κέρδος στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης. Το εισόδηµα αυτό ρέει µέσα από τις αγορές των 
συντελεστών παραγωγής. Στην οικονοµία αυτή , το χρήµα ρέει συνεχώς   από τα νοικοκυρά 
στις επιχειρήσεις και πάλι από τις επιχειρήσεις στα νοικοκυριά Μπορούµε να υπολογίσουµε 
το ΑΕΠ µιας τέτοιας οικονοµίας µε τους εξής δύο τρόπους είτε προσθέτοντας τη συνολική 
δαπάνη από τα νοικοκυριά ή προσθέτοντας το συνολικό εισόδηµα (µισθοί, ενοίκια και κέρδη) 
που πληρώνουν οι επιχειρήσεις .Επειδή όλες οι δαπάνες σε µια οικονοµία γίνονται εισόδηµα 
κάποιού το ΑΕΠ είναι το ίδιο ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισµού του.2 

Βέβαια σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να επισηµανθεί ότι  η πραγµατική λειτουργία 
µιας οικονοµίας είναι πολύ πιο περίπλοκη από το σχήµα της ανωτέρω περιγραφής. Έτσι σε 
µια πραγµατική οικονοµία τα νοικοκυρά συνήθως ή καλλίτερα σχεδόν πάντα  δεν δαπανούν 
όλο τους το εισόδηµα. Αυτό που συµβαίνει είναι ότι τα νοικοκυριά , εκτός από εισόδηµα που 
δαπανούν για ιδία κατανάλωση για κάλυψη των αναγκών τους ,καταβάλλουν ένα µέρος του 
εισοδήµατός τους µέσω των φόρων στο κράτος  ενώ αποταµιεύουν ή επενδύουν ένα άλλο 
µέρος του εισοδήµατος τους για µελλοντική χρήση. Ακόµη τα αγαθά και οι υπηρεσίες που 
παράγονται στην οικονοµία µίας  χώρας δεν αγοράζονται όλα από τα νοικοκυριά. Κάποια 
αγαθά αγοράζονται από το κράτος και κάποια από τις επιχειρήσεις οι οποίες σκοπεύουν να τα 
χρησιµοποιήσουν στο µέλλον για να παράξουν  δικά τους προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση όµως 
και ανεξάρτητα µε το εάν αυτός που αγοράζει το αγαθό ή την υπηρεσία είναι το κράτος , µια 
επιχείρηση ή ένα νοικοκυριό σε κάθε συναλλαγή µέσα σε µια οικονοµία υπάρχει ένας 
πωλητής και ένας αγοραστής. 

                                                 
1 Gross Domestic product-Wikipedia the Free encyclopedia.hmt 
2 Αρχες της Οικονοµικής. N.Gregory Mankiw. 
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Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) ή ακαθάριστο εθνικό εισόδηµα (GDI) λοιπόν είναι ένα 
από τα µέτρα του εθνικού εισοδήµατος και της παραγωγής για µια οικονοµία µιας 
συγκεκριµένης χώρας. Είναι το σύνολο της αξίας όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών 
που παράγονται σε µια συγκεκριµένη οικονοµία. ∆ηλαδή η αξία όλων των αγαθών και 
υπηρεσιών που παράγονται εντός των συνόρων της χώρας σε ένα δεδοµένο έτος εκφρασµένα 
σε χρηµατικές µονάδες . Το ΑΕγχΠ µπορεί να προσδιοριστεί µε τρεις τρόπους, το σύνολο 
των οποίων είναι εννοιολογικά ταυτόσηµο. Πρώτον, είναι ίσο µε το σύνολο των δαπανών για 
το σύνολο των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται εντός της χώρας σε µια 
ορισµένη χρονική περίοδο-διάστηµα (συνήθως 365 ηµερών ετησίως). ∆εύτερον, είναι ίσο µε 
το ποσό της προστιθέµενης αξίας σε κάθε στάδιο της παραγωγής (τα ενδιάµεσα στάδια) από 
όλες τις βιοµηχανίες στο εσωτερικό µιας χώρας, συν φόρους µείον επιδοτήσεις επί των 
προϊόντων, κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης  περιόδου (συνήθως 365 ηµερών ή αλλιώς 
ενός έτους). Τρίτον, είναι ίσο µε το άθροισµα του εισοδήµατος που δηµιουργείται από την 
παραγωγή στη χώρα κατά τη διάρκεια µιας περιόδου ετήσιας –και αποτελείται από την 
αµοιβή των εργαζοµένων, τους  φόρους επί της παραγωγής και τις εισαγωγές µείον τις 
επιδοτήσεις, και το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασµα (ή κέρδη).  
Η πιο κοινή προσέγγιση για τον υπολογισµό και την ποσοτικοποίηση ΑΕΠ είναι η µέθοδος 
των δαπανών:  
ΑΕΠ = ακαθάριστη κατανάλωση + επένδυση + κυβερνητικές δαπάνες + (εξαγωγές - 
εισαγωγές), ή,  
 
ΑΕΠ = C + I + G + (X - M).  
 
Ο όρος «Ακαθάριστο» σηµαίνει ότι οι αποσβέσεις  του µετοχικού κεφαλαίου δεν 
αφαιρούνται από το ΑΕΠ. Αν η καθαρή επένδυση (που είναι οι ακαθάριστες επενδύσεις µείον 
τις αποσβέσεις) υποκαταστήσει την  ακαθάριστη επένδυση στην παραπάνω εξίσωση, τότε 
λαµβάνεται ο τύπος για το καθαρό εγχώριο προϊόν. Η κατανάλωση και οι επενδύσεις σε αυτή 
την εξίσωση είναι οι δαπάνες για τα  τελικά αγαθά  και υπηρεσίες. Οι εξαγωγές µείον 
εισαγωγές- που είναι  και αυτές µέρος της παραπάνω  εξίσωσης (και συχνά ονοµάζονται 
καθαρές εξαγωγές) προκύπτουν  µε την αφαίρεση του µέρος των δαπανών που δεν 
παράγονται στο εσωτερικό της χώρας (οι εισαγωγές), και µε την  προσθέση των εξαγωγών.  
 
      Οικονοµολόγοι (από την εποχή του Keynes) προτιµούν να διαχωρίζουν  το γενικό όρο 
κατανάλωση σε δύο µέρη: α) Την ιδιωτική κατανάλωση, και β) Την  δηµόσια κατανάλωση 
δηλαδή τις δαπάνες από το δηµόσιο τοµέα (ή κυβέρνηση). ∆ύο είναι τα πλεονεκτήµατα του 
διαχωρισµού της συνολικής κατανάλωσης µε αυτό τον τρόπο στη θεωρητική µακροοικονοµία 
τα εξής:  
 
�   Η ιδιωτική κατανάλωση είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για την ευηµερία της  

οικονοµίας. Οι ιδιωτικές επενδύσεις και το εµπόριο τµηµάτων της οικονοµίας τελικά 
προσανατολίζονται-κατευθύνονται  (στα κύρια οικονοµικά µοντέλα) σε αυξήσεις τις 
µακροπρόθεσµης ιδιωτικής κατανάλωσης.  

 
�   Εάν διαχωριστεί από την ενδογενή ιδιωτική κατανάλωση, η δηµόσια κατανάλωση θα 

µπορούν να αντιµετωπίζονται ως εξωγενείς, ώστε διάφορα επίπεδα των δηµοσίων 
δαπανών µπορεί να θεωρηθεί στο πλαίσιο ενός ουσιαστικότερου  µακροοικονοµικού 
πλαισίου. 

 
Στο ορισµό που δόθηκε  παραπάνω είδαµε ότι το ΑΕΠ µετρά το σύνολο της αξίας των 

τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε µία χώρα κατά τη διάρκεια µια ορισµένης 
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χρονικής περιόδου που είθισται να είναι  ένα έτος. Στην πραγµατικότητα όµως στον 
υπολογισµό του ΑΕΠ ανακύπτουν διάφορα ζητήµατα. Το ΑΕΠ µετρά διαφορετικά πράγµατα 
χιλιάδες διαφορετικά αγαθά και υπηρεσίες µέσα σε µια οικονοµία , αθροίζει δηλαδή 
διαφορετικά είδη αγαθών και υπηρεσιών  σε ένα µοναδικό µέτρο της αξίας της οικονοµικής 
δραστηριότητας. Για να µπορέσουν να συµπεριληφθούν στο ΑΕΠ διαφορετικά πράγµατα 
χρησιµοποιούνται οι τιµές της αγοράς. Οι τιµές τις αγοράς µετρούν το ποσό που είναι 
διατεθειµένοι οι καταναλωτές να πληρώσουν για να αποκτήσουν τα διάφορα αγαθά και 
υπηρεσίες µιας οικονοµίας , αντανακλούν δηλαδή την αξία των αγαθών αυτών. Έτσι αν η 
τιµή ενός προϊόντος   είναι διπλάσια από την τιµή ενός άλλου προϊόντος  τότε η συνεισφορά 
του πρώτου προϊόντος στο ΑΕΠ (GDP) θα είναι διπλάσια από τη συνεισφορά του δεύτερου 
προϊόντος. 

Το ΑΕΠ (GDP) πρέπει να είναι περιεκτικό. Περιλαµβάνει όλα τα είδη που 
παράγονται σε µία οικονοµία και πωλούνται νόµιµα στις αγορές (αγαθά και υπηρεσίες) Το 
ΑΕΠ περιλαµβάνει επίσης την αξία αγοράς των υπηρεσιών στέγης που προσφέρονται από το 
απόθεµα κατοικιών της οικονοµίας. Έτσι σε αυτήν την περίπτωση δηλαδή το ενοίκιο είναι 
ίσο µε τη δαπάνη του ενοικιαστή ή αλλιώς ίση  µε το εισόδηµα  του ιδιοκτήτη. Στην 
περίπτωση όµως που το σπίτι  ανήκει στον ένοικό του , το κράτος υπολογίζει στο ΑΕΠ τις 
υπηρεσίες της ιδιοκατοίκησης  υπολογίζοντας τις αξίας των µισθωµάτων τους . Ο 
υπολογισµός του ΑΕΠ σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται µε την υπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης 
πληρώνει στον εαυτό του τεκµαρτό ενοίκιο  και έτσι αυτό το ενοίκιο συµπεριλαµβάνεται και 
στις δαπάνες του και στο εισόδηµά του .Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι 
ορισµένα προϊόντα δεν περιλαµβάνονται στο ΑΕΠ γιατί η µέτρησή τους είναι δύσκολη (πχ η 
παραγωγή και η κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών που γίνεται µέσα στο σπίτι όπως η 
καλλιέργεια λαχανικών και φρούτων στο κήπο του σπιτιού µας για ιδία κατανάλωση ) ή που 
η παραγωγή και η πώλησή τους είναι παράνοµη (πχ τα ναρκωτικά) .Αυτές οι εξαιρέσεις 
µπορεί να οδηγήσουν µερικές φορές σε παράδοξα αποτελέσµατα µε αυξοµειώσεις του ΑΕΠ. 
Πχ ένα ζευγάρι που καλλιεργεί µόνο του τα λαχανικά του χωρίζει και ο ένας από τους δύο 
τώρα πουλάει στον άλλο τα λαχανικά που του χρειάζονται για να ζήσει αµέσως θα αυξηθεί το 
ΑΕΠ από µία πράξη που υπήρχε και προηγούµενα αλλά δεν προσµετρούνταν   στον 
υπολογισµό του ΑΕΠ . 

Το ΑΕΠ περιλαµβάνει µόνο τελικά αγαθά και υπηρεσίες. Ο λόγος είναι προφανείς 
η αξία των ενδιάµεσων αγαθών και υπηρεσιών περιλαµβάνεται στις τιµές των τελικών 
αγαθών και υπηρεσιών .Σε περίπτωση που προσµετρούνταν και τα ενδιάµεσα προϊόντα θα 
είχαµε διπλό ή τριπλό υπολογισµό για το ίδιο  προϊόν και έτσι δεν θα είχαµε ορθή µέτρηση 
του ΑΕΠ. Μια σηµαντική εξαίρεση αυτής της αρχής ανακύπτει όταν ένα ενδιάµεσο αγαθό 
παράγεται αντί να χρησιµοποιηθεί για   την παραγωγή άλλων αγαθών προστίθεται στα 
αποθέµατα της επιχείρησης για να πωληθεί ή να χρησιµοποιηθεί αργότερα. Στην περίπτωση 
αυτή το ενδιάµεσο αγαθό θεωρείται προς στιγµήν τελικό και η αξία του ως επένδυση σε 
αποθέµατα προστίθεται στο ΑΕΠ . Όταν αργότερα το απόθεµα του ενδιάµεσου αγαθού 
χρησιµοποιηθεί ή πωληθεί, η επένδυση της επιχείρησης σε αποθέµατα θα είναι αρνητική και 
ανάλογα το ΑΕΠ θα µειώνεται.  

Στο ΑΕΠ περιλαµβάνονται υλικά αγαθά όπως είναι τα ρούχα, τα αυτοκίνητα , τα 
τρόφιµα και άυλες  υπηρεσίες όπως είναι οι υπηρεσίες του γιατρού , η τιµή του εισιτηρίου 
για µια συναυλία που αντικατοπτρίζει την αξία της αγοράς µιας υπηρεσίας που σε µια 
συναυλία είναι η ψυχαγωγία και αυτή η υπηρεσία προσµετράτε στο ΑΕΠ. 

Στο ΑΕΠ περιλαµβάνονται αγαθά και υπηρεσίες που παράχθησαν πρόσφατα 
.Συναλλαγές που έχουν ως αντικείµενο υπηρεσίες και αγαθά που παράχθηκαν κατά το 
παρελθόν δεν υπολογίζονται στο ΑΕΠ. Έτσι η πώληση µιας καινούριας µοτοσικλέτας 
συµπεριλαµβάνεται στο ΑΕΠ ενώ η πώληση µιας µεταχειρισµένης δεν συµπεριλαµβάνεται 
στο ΑΕΠ. 
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Το ΑΕΠ µετρά την αξία παραγωγής µέσα στα γεωγραφικά όρια µιας χώρας . 
Έτσι εάν ένας πολίτης της Ελλάδος εργάζεται προσωρινά στην Αγγλία το προϊόν που παράγει 
είναι µέρος του ακαθάριστου εγχώριο προϊόντος της Αγγλίας και όχι της Ελλάδος. Ακόµη εάν 
ένας πολίτης της Ελλάδος είναι ιδιοκτήτης µιας βιοτεχνίας στη Βουλγαρία το προϊόν που 
παράγει η επιχείρησή του θα καταγραφεί στο ΑΕΠ της Βουλγαρίας και όχι στο ΑΕΠ της 
Ελλάδος. ¨Ετσι λοιπόν µια υπηρεσία ή αγαθό περιλαµβάνεται στο ΑΕΠ (GDP) µιας χώρας αν 
παράγεται µέσα στην εγχώρια οικονοµία ανεξάρτητα από την εθνικότητα του παραγωγού. Σε 
αυτό το σηµείο αξίζει να αναφέρουµε ότι ένα άλλο στατιστικό µέγεθος που ονοµάζεται 
ακαθάριστο Εθνικό προϊόν (gross national product ή GNP) αντιµετωπίζει µε διαφορετικό 
τρόπο τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παράγονται από αλλοδαπούς .Το GNP είναι η 
παραγωγή των µονίµων κατοίκων µιας χώρας. Έτσι  επανερχόµενοι στο παραπάνω 
παράδειγµα θα λέγαµε ότι ένας πολίτης της Ελλάδος που εργάζεται προσωρινά στην Αγγλία 
το προϊόν που παράγει προσµετράτε στο GNP της Ελλάδος και όχι στο GNP της Αγγλίας 
παρόµοια το προϊόν που παράγει µια βιοτεχνία ελληνικής ιδιοκτησίας στη Βουλγαρία 
προσµετράτε στο GNP της Ελλάδος και όχι της Βουλγαρίας Έτσι ένα εισόδηµα  
περιλαµβάνεται στο GNP µιας χώρας αν κερδίζεται από τους µόνιµους κατοίκους της  χώρας 
αυτής, δηλαδή από τους υπηκόους της , ανεξάρτητα από την χώρα στην οποία το κερδίζουν. 

Στις περισσότερες χώρες βέβαια και ιδίως στις µεγάλες οικονοµικές δυνάµεις το 
µεγαλύτερο µέρος της εγχώριας δραστηριότητας πραγµατοποιείται από τους µόνιµους 
κατοίκους στης χώρας και έτσι δεν έχουµε µεγάλη διαφοροποίηση µεταξύ εθνικού και 
εγχώριου προϊόντος. 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να σηµειωθεί  ότι στα πλαίσια της παρούσης εργασίας όταν 
αναφερόµαστε στο ΑΕΠ θα εννοείται πάντοτε το εγχώριο προϊόν και όχι το εθνικό 
.Παρακάτω θα αναλυθεί αναλυτικότερα ο κάθε παράγοντας που επηρεάζει το ΑΕΠ. 
 
 
 
1.2 ΜΕΤΡΩΝΤΑΣ ΤΟ ΑΕΠ 
 
 
1.2 ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΑΕΠ  
 

Το ΑΕΠ µετρά την αξία της παραγωγής που πραγµατοποιείται στη διάρκεια µιας 
ορισµένης χρονικής περιόδου. Συνήθως αυτό το διάστηµα είναι ένα έτος ή ένα τρίµηνο .Το 
ΑΕΠ µετρά τη ροή του εισοδήµατος και της δαπάνης στην οικονοµία κατά τη διάρκεια του 
χρονικού αυτού διαστήµατος.  

Όταν µια κυβέρνηση ανακοινώνει το ΑΕΠ  του τριµήνου παρουσιάζει τα στοιχεία 
µόνο µετά την τροποποίησή τους µε µια διαδικασία που ονοµάζεται εποχιακή προσαρµογή 
.Έτσι τα µη τροποποιηµένα στοιχεία δείχνουν καθαρά ότι στη διάρκεια ενός έτους οι 
οικονοµία παραγάγει περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες σε κάποιες περιόδους σε σχέση µε 
άλλες µέσα στο έτος. Έτσι για παράδειγµα η περίοδος τον Χριστουγέννων συνήθως είναι µια 
περίοδος που παράγεται µεγάλη πληθώρα αγαθών και υπηρεσιών και υπάρχει µεγάλη 
δραστηριότητα στην αγορά. Οι οικονοµολόγοι και οι υπεύθυνοι για την χάραξη της 
οικονοµικής πολιτικής που παρακολουθούν την κατάσταση της οικονοµίας θέλουν συχνά να 
δουν πέρα από τις εποχικές αυτές µεταβολές. Έτσι τα στοιχεία των στατιστικών υπηρεσιών 
της εκάστοτε χώρας προσαρµόζουν τα τριµηνιαία στοιχεία ώστε να αποµονώνονται οι 
επιδράσεις των εποχικών  διακυµάνσεων. Τα στοιχεία του GDP που αναφέρονται  είναι 
πάντοτε εποχιακά προσαρµοσµένα.   
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Το GDP  λοιπόν που όπως αναφέρθηκε είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και 
υπηρεσιών που παράγονται σε µία χώρα στη διάρκεια µιας ορισµένης χρονικής περιόδού 
είναι ένα σύνθετο µέτρο της αξία της οικονοµικής δραστηριότητας.  

Η δαπάνη σε µια οικονοµία λαµβάνει πολλές µορφές. Το ΑΕΠ  για τον υπολογισµό 
του λαµβάνει όλες τις διάφορες δαπάνες αυτές για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών που 
παράγονται σε µία χώρα. Για να κατανοηθεί  ο τρόπος µε τον οποίο µια οικονοµία 
χρησιµοποιεί τους σπανίζοντες πόρους της οι οικονοµολόγοι στρέφουν συχνά το ενδιαφέρον 
τους στη µελέτη της σύνθεσης του GDP δηλαδή στη µελέτη των διαφόρων δαπανών από τις 
οποίες αποτελείται .Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούµε την εξίσωση δαπάνης έτσι το GDP 
το οποίο συµβολίζεται µε Υ χωρίζεται σε τέσσερα συστατικά κατανάλωση (C) , επένδυση 
που συµβολίζεται µε (Ι) , δηµόσιες δαπάνες για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών  που 
συµβολίζεται µε ( G )  και  καθαρές εξαγωγές ( εξαγωγές- εισαγωγές ) που συµβολίζονται µε 
( ΝΧ )  

 
Έτσι έχουµε:  Υ=C+I+G+NX  
 
Η παραπάνω εξίσωση είναι ταυτότητα δηλαδή µια εξίσωση που ισχύει εξαιτίας του 

τρόπου µε τον οποίο  ορίζονται οι µεταβλητές της. Στην περίπτωση αυτή επειδή κάθε ευρώ 
του ΑΕΠ που δαπανάται τοποθετείται σε µία από τις παραπάνω µεταβλητές το άθροισµα των 
τεσσάρων συστατικών πρέπει να ισούται µε το GDP.Εξετάζοντας και συγκεκριµενοποιώντας 
τις παραπάνω µεταβλητές µπορούµε να πούµε ότι : Κατανάλωση (Consumtion) είναι η 
δαπάνη που πραγµατοποιούν τα νοικοκυριά για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών .Επένδυση 
( Investment) είναι αγορές κεφαλαιουχικού εξοπλισµού , αποθεµάτων και κτιρίων .Ακόµη 
επένδυση είναι η δαπάνη σε νέες κατοικίες ( συµβατικά γίνεται αποδεκτό ότι οι δαπάνη των 
νοικοκυριών για κατοικίες είναι  και προσµετράτε  στην επένδυση και όχι στην κατανάλωση) 
.Η δηµόσια δαπάνη (Government purchases) περιλαµβάνει την αγορά αγαθών και υπηρεσιών 
που πραγµατοποίει ο στενότερος και ευρύτερος δηµόσιος τοµέας η αυτοδιοίκηση.Τέλος οι 
καθαρές εξαγωγές ( net exports) είναι ίσες µε την αξία αγαθών και υπηρεσιών που 
παράγονται  στην εγχώρια  οικονοµία  και εξάγονται στο εξωτερικό µείον την αξία των ξένων 
αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στις αλλοδαπές οικονοµίες και εισάγονται και 
πωλούνται στην εγχώρια οικονοµία. Ό όρος καθαρές εξαγωγές αναφέρεται στο γεγονός ότι 
έχουν αφαιρεθεί οι εισαγωγές ο λόγος που γίνεται αυτό είναι ότι οι εισαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών συµπεριλαµβάνονται σε άλλα συστατικά του ΑΕΠ.  Με άλλα λόγια οι καθαρές 
εξαγωγές περιλαµβάνουν αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται στο εξωτερικό (µε αρνητικό 
πρόσηµο ) επειδή αυτά τα αγαθά και οι υπηρεσίες συµπεριλαµβάνονται στην κατανάλωση 
στην επένδυση και στις δηµόσιες δαπάνες (µε θετικό πρόσηµο) . Έτσι όταν ένα εγχώριο 
νοικοκυριό επιχείρηση ή το δηµόσιο αγοράζει ένα αγαθό ή κάποια υπηρεσία από το 
εξωτερικό η δαπάνη αυτή µειώνει τις καθαρές εξαγωγές, αλλά επειδή αυξάνει την 
κατανάλωση την επένδυση ή τις δηµόσιες δαπάνες, δεν επηρεάζει το ΑΕΠ.  

Αποσαφήνιση χρειάζεται και η έννοια των δηµοσίων δαπανών .Όταν το δηµόσιο 
πληρώνει ένα µισθό πχ ενός στρατιωτικού ο µισθός του αυτός είναι µέρος των δηµοσίων 
δαπανών.Τι συµβαίνει όµως όταν το δηµόσιο πληρώνει ένα επίδοµα κοινωνικής ασφάλισης 
σε κάποιον ηλικιωµένο; Οι δηµόσιες αυτές δαπάνες ονοµάζονται µεταβιβαστικές πληρωµές 
επειδή δεν παρέχονται ως αντάλλαγµα κάποιου αγαθού ή υπηρεσίας που έχει παραχθεί 
προσφάτως. Από µακροοικονοµική άποψη οι µεταβιβαστικές πληρωµές µοιάζουν µε 
επιστροφή φόρου. Όπως οι φόροι έτσι και οι µεταβιβαστικές πληρωµές µεταβάλλουν το 
εισόδηµα του νοικοκυριού αλλά δεν αντανακλούν την παραγωγή της οικονοµίας. Επειδή το 
GDP δεν είναι µέτρο του εισοδήµατος ,ή της δαπάνης , από την παραγωγή αγαθών και 
υπηρεσιών οι µεταβιβαστικές πληρωµές δεν υπολογίζονται ως µέρος των δηµοσίων δαπανών. 
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Κάθε µία από τις µεταβλητές C (κατανάλωση), I (Επενδύσεις), G (κυβερνητικές δαπάνες ) 
και X - M (καθαρές εξαγωγές) (όπου το ΑΕΠ = C + I + G + (X - M), όπως λέχθηκε και  
παραπάνω)  
� C (κατανάλωση) είναι η ιδιωτική κατανάλωση στην οικονοµία. Εδώ περιλαµβάνονται οι 

προσωπικές δαπάνες των νοικοκυριών, όπως τα τρόφιµα, για ενοίκια, ιατρικά έξοδα και 
ούτω καθεξής, αλλά δεν περιλαµβάνονται οι νέες κατοικίες. 

� I (Επενδύση) ορίζεται ως η επένδυση από τις επιχειρήσεις ή τα νοικοκυριά σε κεφαλαίο. 
Παραδείγµατα επενδύσεων από τις επιχειρήσεις είναι η κατασκευή ενός νέου ορυχείου, η 
αγορά ενός λογισµικού, ή η αγορά µηχανηµάτων και εξοπλισµού για ένα εργοστάσιο. Οι 
δαπάνες από τα νοικοκυριά (µη κυβερνητική) για νέες κατοικίες επίσης περιλαµβάνονται 
στις Επενδύσεις. Σε αντίθεση µε την καθοµιλουµένη έννοια, «επένδυση» στο ΑΕΠ δεν 
σηµαίνει και δεν περιλαµβάνει τις  αγορές των χρηµατοπιστωτικών προϊόντων. Η αγορά 
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων έχει χαρακτηρισθεί ως «αποταµίευση», σε αντίθεση µε 
τις επενδύσεις. Η διάκριση αυτή (θεωρητικά) σαφής: αν τα χρήµατα µετατρέπονται σε 
προϊόντα ή υπηρεσίες, περιλαµβάνονται στις επενδύσεις. Αλλά, εάν αγοραστεί ένα 
οµόλογο ή ένα ποσοστό µετοχών από µια επιχείρηση , η µεταβίβαση της πληρωµής 
εξαιρείται  από το άθροισµα του ΑΕΠ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι µετοχές και τα 
οµόλογα επηρεάζουν το οικονοµικό κεφάλαιο το οποίο µε τη σειρά του επηρεάζει την 
παραγωγή και τις πωλήσεις οι οποίες µε τη σειρά τους επηρεάζουν τις επενδύσεις. Έτσι, 
οι µετοχές  και τα οµόλογα έµµεσα αφορούν το ΑΕΠ. Αν και οι αγορές αυτές θα 
ονοµαζόταν επενδύσεις στην καθηµιλουµένη , κατά την συνολική οικονοµική θεώρηση, 
αυτό είναι απλώς µια πράξη εναλλαγής και δεν αποτελεί µέρος της πραγµατικής 
παραγωγής ή του τύπου του  ΑΕΠ. 

� G (κυβερνητικές δαπάνες) είναι το άθροισµα των δηµοσίων δαπανών για τα τελικά 
αγαθά και υπηρεσίες . Περιλαµβάνει τους µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων, τα έξοδα 
για την άµυνα , καθώς και τυχόν επενδυτικές δαπάνες από µια κυβέρνηση. ∆εν 
περιλαµβάνει όµως µεταβιβαστικές πληρωµές, όπως η κοινωνική ασφάλεια ή οι παροχές 
ανεργίας. 

� X (εξαγωγές) είναι οι  ακαθάριστες εξαγωγές. Το  ΑΕΠ συλλαµβάνει το ποσό που 
παράγει µια χώρα, συµπεριλαµβανοµένων των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται 
για άλλες χώρες κατανάλωσης, δηλαδή τις εξαγωγές οι οποίες και προστίθενται  

� M (εισαγωγές) είναι οι ακαθάριστες εισαγωγές. Οι εισαγωγές αφαιρούνται , δεδοµένου 
ότι τα εισαγόµενα προϊόντα θα πρέπει να περιλαµβάνονται στους όρους G, I, ή C .Έτσι  
πρέπει να αφαιρεθούν και να αποφευχθεί  η µέτρηση της παροχής υπηρεσιών ως ξένη 
εγχώρια. 

 
 
1.3 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΕΠ 
 
Παραδείγµατα C, Ι, G, και NX (καθαρές εξαγωγές): Αν ξοδεύονται χρήµατα για να 
ανακαινιστεί ένα ξενοδοχείο έτσι ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά πληρότητας του, τότε αυτό  
θεωρείται ιδιωτική επένδυση , αλλά αν αγοράσει τις µετοχές µια κοινοπραξία να κάνει το ίδιο 
πράγµα τελικά, αυτό θεωρείται  αποταµίευση . Η πρώτη περιλαµβάνεται στη µέτρηση ΑΕΠ 
(Ι), η τελευταία όχι. Ωστόσο, αν η κοινοπραξία προβεί σε δική της δαπάνη για την 
ανακαίνιση, τότε οι δαπάνες αυτές θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν στην µέτρηση του 
ΑΕΠ.  
Για παράδειγµα, αν ένα ξενοδοχείο είναι ιδιωτική περιουσία  τότε η ανακαίνιση των δαπανών 
θα πρέπει να µετράται ως κατανάλωση, αλλά εάν ένας δηµόσιος οργανισµός µετατρέπει το 
ξενοδοχείο σε ένα γραφείο δηµοσίων υπαλλήλων για οι δαπάνες ανακαίνισης θα πρέπει να 
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προσµετρούνται  ως τµήµα των δαπανών του δηµόσιου τοµέα (G). Εάν η ανακαίνιση 
περιλαµβάνει την αγορά ενός πολυέλαιος από το εξωτερικό, ότι οι δαπάνες θα είναι επίσης να 
υπολογίζονται ως αύξηση των εισαγωγών, έτσι ώστε NX θα µειωθεί µε αποτέλεσµα και το 
συνολικό ΑΕΠ να επηρεάζεται από την αγορά. (Αυτό τονίζει το γεγονός ότι το ΑΕΠ  
προορίζεται για τη µέτρηση της εγχώριας παραγωγής και όχι για τη συνολική κατανάλωση ή 
τις δαπάνες. Οι δαπάνες είναι πραγµατικά ένα βολικό µέσο για την εκτίµηση της 
παραγωγής.)Εάν ένας εγχώριος παραγωγός πληρώνεται για να κάνει το πολύφωτο για ένα 
ξένο ξενοδοχείο, η κατάσταση θα αντιστραφεί, και η πληρωµή θα υπολογίζεται στο NX 
(θετικά, όπως κατά την εξαγωγή). Και πάλι, το ΑΕΠ επιχειρεί να µετρήσει την παραγωγή µε 
τη βοήθεια των δαπανών. Αν ο πολυέλαιος που είχε παραχθεί  στην εγχώρια αγορά, θα είχε 
συµπεριληφθεί στο ΑΕΠ (σε C ή Ι) εάν αγοράζονταν από έναν καταναλωτή ή µια επιχείρηση, 
αλλά επειδή εξάχθει , είναι αναγκαίο να "διορθώσει" το ποσό που καταναλώνεται στο 
εσωτερικό της χώρας ώστε να δώσει το ποσό των αγαθών και υπηρεσιών που αντιστοιχούν 
στην  εγχώρια παραγωγή. (Όπως και στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.)  
 
 
1.4 ΜΟΡΦΕΣ ΑΕΠ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΠ 
 
Τρέχων ΑΕΠ είναι το ΑΕΠ εκφράζεται σε τρέχουσες τιµές της περιόδου η οποία µετριέται  
 
Η ονοµαστική αύξηση του ΑΕΠ είναι η αύξηση του ΑΕΠ σε ονοµαστικές τιµές (χωρίς 
διόρθωση για τις µεταβολές της τιµής). 
Η πραγµατική αύξηση του ΑΕΠ είναι η αύξηση του ΑΕΠ για προσαρµόζεται στις µεταβολές 
της τιµής.  
 
Ο υπολογισµός της  αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ επιτρέπει στους οικονοµολόγους να 
καθοριστεί αν η παραγωγή αυξήθηκε ή  µειώθηκε, ανεξάρτητα από τις αλλαγές στην 
αγοραστική δύναµη του νοµίσµατος. 
 
1.5 ΑΕΠ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ  
 

Ένας άλλος τρόπος µέτρησης της ΑΕΠ, είναι η µέτρηση του συνολικού εισοδήµατος 
που καταβάλλονται στο ΑΕΠ εισοδήµατος. Σε αυτή την κατάσταση, το Ακαθάριστο Εγχώριο 
Εισόδηµα (GDI) χρησιµοποιείται µερικές φορές αντί για το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. 
Αυτό θα πρέπει να παρέχει τα ίδια στοιχεία , όπως η µέθοδος των δαπανών που 
περιγράφθηκαν παραπάνω. (Εξ ορισµού, GDI = GDP ΑΕΠ. Στην πράξη, ωστόσο, η µέτρηση 
των σφαλµάτων θα κάνουν τα δύο ψηφία ελαφρώς διαφοροποιηµένα στις εκθέσεις των  
εθνικών στατιστικών υπηρεσίων.)  

Η φόρµουλα για το ΑΕΠ µετράται µε την εισοδηµατική προσέγγιση, που ονοµάζεται 
ΑΕΠ (Ι), ορίζεται ως εξής : 

  
ΑΕΠ = Αµοιβή εξαρτηµένης εργασίας +Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασµα + Ακαθάριστο 
µεικτό εισόδηµα + Φόροι µείον επιδοτήσεις παραγωγής και εισαγωγών 

 
� Η αµοιβή των µισθωτών (COE) µέτρα το σύνολο των αµοιβών για τους 

εργαζοµένους για εργασία. Περιλαµβάνει τους µισθούς και τα ηµεροµίσθια, καθώς 
και τις εργοδοτικές  εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση και άλλα τέτοια 
προγράµµατα.  
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� Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασµα (GOS) είναι το πλεόνασµα των επιχειρήσεων 
που δίδεται στους ιδιοκτήτες των ανωνύµων επιχειρήσεων. Συχνά αποκαλείται κέρδη, 
αν και µόνο ένα υποσύνολο του συνόλου των δαπανών που αφαιρείται από το 
ακαθάριστο εξόδου για τον υπολογισµό GOS. 

 
� Ακαθάριστο µεικτό εισόδηµα (GMI)  είναι το ίδιο µέτρο µε το GOS, αλλά χωρίς 

ικανότητα για τις επιχειρήσεις. Αυτό συχνά περιλαµβάνει περισσότερες µικρές 
επιχειρήσεις.  

 
 
Το άθροισµα των COE, GOS και GMI  ονοµάζεται συνολικός συντελεστής εισοδήµατος, 
καθώς µέτρα, την αξία του ΑΕΠ .Η διαφοροποίηση µεταξύ των αρχικών και τελικών 
τιµών είναι οι συνολικοί φόροι και οι επιδοτήσεις που η κυβέρνηση πλήρωσε κατά την 
παραγωγή. Έτσι προσθέτοντας φόρους µείον επιδοτήσεις παραγωγής και εισαγωγών 
µετατρέπει ΑΕΠ σε κόστος συντελεστών σε σχέση µε το ΑΕΠ (Ι).  
Ένας άλλος τύπος µπορεί να είναι γραπτή ως εξής: 
 
ΑΕΠ = R + I + P + SA + W  
όπου R = ενοικία 
I = επιτόκια  
P = κέρδη  
SA = στατιστικές προσαρµογές ( των εταιρικών φόρων εισοδήµατος, των µερισµάτων, 
των αδιανέµητων κερδών των επιχειρήσεων)  
w= µισθοί   

 
1.6  ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 
 
Το ΑΕγχΠ µπορεί να συγκριθεί µε το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ, ή ακαθάριστο εθνικό 
εισόδηµα, ΑΕΠ). Η διαφορά είναι ότι το ΑΕΠ περιλαµβάνει καθαρό ξένο εισόδηµα (το 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών) και όχι των καθαρών εξαγωγών και των εισαγωγών (το 
ισοζύγιο των εµπορικών συναλλαγών). Με απλά λόγια, το ΑΕΠ προσθέτει το  καθαρό 
εισόδηµα των ξένων επενδύσεων σε σύγκριση µε το ΑΕΠ.  
 
Το ΑΕΠ αφορά την περιοχή στην οποία παράγεται το εισόδηµα. Είναι η αγοραία αξία του 
συνόλου των εκροών που παράγονται σε ένα έθνος σε ένα χρόνο. Επικεντρώνεται στο µέρος 
όπου παράγεται το προϊόν, το ΑΕΠ και όχι σε αυτόν που το παράγει. Το ΑΕΠ  µέτρα όλη την  
εγχώρια παραγωγή, χωρίς να λαµβάνει υπόψη την  εθνική καταγωγή του  παραγωγού.  
 
  Αντίθετα, το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν  είναι ένα µέτρο της αξίας του προϊόντος 
που παράγεται από τους "υπήκοους" µιας περιοχής. Επικεντρώνεται δηλαδή το Ακ. Εθν. Πρ. 
στο ποίος είναι ο ιδιοκτήτης της παραγωγής. Για παράδειγµα, στις Ηνωµένες Πολιτείες, το 
Ακ. Εθν. Πρ.  µέτρησε  την αξία της παραγωγής που παραγόταν από αµερικανικές 
επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το εάν οι επιχειρήσεις αυτές ήταν εγκατεστηµένες εντός ΗΠΑ. 
Έτσι η ετήσια  πραγµατική αύξησης του Ακ.Εθν.Πρ κατά το έτος 2007 ήταν 3,2%. 
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1.7 ΜΕΤΡΗΣΗ 
 
1.7.1 ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 
 
Το διεθνές πρότυπο για τη µέτρηση του ΑΕΠ, περιλαµβάνεται στο βιβλίο του Συστήµατος 
Εθνικών Λογαριασµών (1993), η οποία εκπονήθηκε από τους εκπροσώπους του ∆ιεθνούς 
Νοµισµατικού Ταµείου, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον  Οργανισµό  για την Οικονοµική 
Συνεργασία και Ανάπτυξη, τα  Ηνωµένων Εθνών και την  Παγκόσµια  Τράπεζα . Η έκδοση 
είναι συνήθως αναφέρεται ως SNA 93 για τη διάκρισή του από την προηγούµενη έκδοση που 
δηµοσιεύθηκε το 1968 (που ονοµάζεται SNA68) . 

To SNA  93 ορίζει ένα σύνολο κανόνων και διαδικασιών για τη µέτρηση των εθνικών 
λογαριασµών. Τα standards αυτά έχουν σχεδιαστεί ώστε να είναι ευέλικτα, ώστε να 
επιτρέπουν διαφορές ανάλογα µε τις διαφορές τοπικές στατιστικές ανάγκες και συνθήκες. 
 
 
 
 
 
1.7.2 ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 
 
 
Σε κάθε χώρα το ΑΕγχΠ συνήθως µετριέται µε µια εθνική στατιστικής υπηρεσίας,(στη χώρα 
µας από την ΕΣΥΕ) έτσι πολλές φορείς οργανισµοί του ιδιωτικού τοµέα δεν έχουν πρόσβαση 
στις πληροφορίες που απαιτούνται (ιδιαίτερα σε πληροφορίες σχετικά µε τις δαπάνες 
παραγωγής από τις κυβερνήσεις). 
 
1.8 ΕΠΙΤΟΚΙΑ 
 
Τόκοι έξοδα µεταφοράς είναι µια πληρωµή σε όλους τους τοµείς εκτός του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Τόκοι έξοδα στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα θεωρούνται ως 
παραγωγή και την προστιθέµενη αξία και να προστίθενται στο ΑΕΠ. 
 
1.9 Η ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ CROSSBORDER COMPARISSON 
 
Το επίπεδο του ΑΕγχΠ των διαφόρων χωρών µπορεί να συγκριθεί µε τη µετατροπή της αξίας 
τους σε εθνικό νόµισµα, σύµφωνα µε µία 
  

� Τρέχουσα συναλλαγµατική ισοτιµία: ΑΕΠ που υπολογίζεται από τις 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες που επικρατούν στις διεθνείς αγορές συναλλάγµατος  

� Αγοραστική δύναµη συναλλαγµατικής ισοτιµίας:  ΑΕΠ που υπολογίζεται από την 
ισοτιµία αγοραστικής δύναµης (PPP) του κάθε νοµίσµατος σε σχέση µε ένα 
επιλεγµένο πρότυπο (συνήθως το δολάριο Ηνωµένων Πολιτειών).  

 
Η σχετική κατάταξη των χωρών µπορεί να διαφέρει δραµατικά µεταξύ των δύο 
προσεγγίσεων.  
 

� Η σύγχρονη µέθοδος συναλλαγµατικών ισοτιµιών µετατρέπει την αξία των 
αγαθών και των υπηρεσιών µε τη χρήση παγκόσµιων συναλλαγµατικών ισοτιµιών 
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των νοµισµάτων. Αυτό µπορεί να προσφέρει καλύτερες ενδείξεις της διεθνούς 
αγοραστικής δύναµης  µιας χώρας και  της σχετικής οικονοµικής της ισχύος . Για 
παράδειγµα, εάν το 10% του ΑΕΠ που δαπανάται για την αγορά υψηλής 
τεχνολογίας ξένων όπλων, ο αριθµός των όπλων που αγοράστηκαν διέπεται από 
τις τρέχουσες ισοτιµίες, δεδοµένου ότι τα όπλα αποτελούν προϊόντα που 
αγοράζονται στη διεθνή αγορά (δεν υπάρχει νόηµα τοπικής τιµής διαφορετική από 
τη διεθνή τιµή για τα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας).  

� Η λογιστική µέθοδος αγοραστικής δύναµης για την σχετική αποτελεσµατική 
εγχώρια αγοραστική δύναµη του µέσου όρου του παραγωγού ή του καταναλωτή 
σε µια οικονοµία. Αυτό µπορεί να είναι καλύτερος δείκτης του βιοτικού επιπέδου 
των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών, επειδή αντισταθµίζει την αδυναµία των 
τοπικών νοµισµάτων στις διεθνείς αγορές. (Για παράδειγµα, η Ινδία κατατάσσεται 
12η από την ονοµαστική αύξηση του ΑΕΠ, αλλά από την 4η σύµφωνα µε το ΡΡΡ). 
Η ΡΡΡ µέθοδος της µετατροπής του ΑΕΠ είναι πιο σχετική µε µη εµπορεύσιµα 
αγαθά και υπηρεσίες.  

 
Υπάρχει ένα σαφές πρότυπο της µεθόδου της ισοτιµίας της αγοραστικής δύναµης µειώνοντας 
τη διαφορά του ΑΕΠ µεταξύ χωρών υψηλών και χαµηλών εισοδηµάτων (ΑΕΠ), σε σύγκριση 
µε την τρέχουσα µέθοδο συναλλαγµατικής ισοτιµίας. Η διαπίστωση αυτή ονοµάζεται 
αποτέλεσµα Penn.  
 
 
1.10 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠ 
 

Όπως έχει λεχθεί και παραπάνω το GDP  µετρά τη συνολική δαπάνη για την αγορά 
αγαθών και υπηρεσιών σε όλες τις αγορές της οικονοµίας. Αν η συνολική δαπάνη αυξάνεται 
από χρόνο σε χρόνο δύο πράγµατα µπορεί να συµβούν είτε η οικονοµία να παράγει 
περισσότερα αγαθά  και υπηρεσίες είτε τα αγαθά και οι υπηρεσίες  να πωλούνται σε 
υψηλότερες τιµές. Όταν µελετούνται από τους οικονοµολόγους οι µεταβολές που 
σηµειώνονται στην οικονοµία µε την πάροδο του χρόνου τα δύο αυτά αποτελέσµατα θα 
πρέπει να διαχωριστούν. Συγκεκριµένα  χρειάζονται ένα µέτρο της συνολικής ποσότητας 
αγαθών και υπηρεσιών που παράγει η οικονοµία το οποίο να µην επηρεάζεται από τις 
µεταβολές των αγαθών και υπηρεσιών . 

Για να επιτευχθεί αυτό οι οικονοµολόγοι χρησιµοποιούν ένα µέτρο που ονοµάζεται 
πραγµατικό ΑΕΠ. Το πραγµατικό ΑΕΠ απαντά στο υποθετικό ερώτηµα : Ποια θα ήταν η 
αξία των αγαθών και των υπηρεσιών που παράχθηκαν το τελευταίο έτος εάν αποτιµούσαµε 
αυτά τα αγαθά και τις υπηρεσίες στις τιµές που επικρατούσαν σε κάποιο συγκεκριµένο 
προηγούµενο έτος .Αποτιµώντας την παρούσα παραγωγή µε την χρησιµοποίηση τιµών που 
διατηρούνται σταθερές σε προηγούµενα επίπεδα το πραγµατικό ΑΕΠ δείχνει πως 
µεταβάλλεται µε την πάροδο του χρόνου η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών της οικονοµίας. 
Το µέτρο αυτό το πραγµατικό ΑΕΠ δεν επηρεάζεται από τις µεταβολές των τιµών των 
αγαθών  και υπηρεσιών µε άλλα λόγια αποτιµά την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών σε 
σταθερές τιµές. Για να υπολογίσουµε το πραγµατικό ΑΕΠ επιλέγουµε πρώτα ένα έτος βάσης. 
Κατόπιν χρησιµοποιούµε τις τιµές ενός αγαθού( έστω η  οικονοµία µας παράγει ένα προϊόν 
για λόγους απλοποίησης του παραδείγµατός µας). κατά το έτος βάσης για να υπολογίσουµε 
την αξία των αγαθών και υπηρεσιών κατά τα επόµενα χρόνια .Έτσι οι τιµές κατά το έτος 
βάσης παρέχουν τη βάση για τη σύγκριση των ποσοτήτων σε διαφορετικά χρόνια. 

Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι το ονοµαστικό ΑΕΠ χρησιµοποιεί τις 
τρέχουσες τιµές για να αποτιµήσει την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών της οικονοµίας .Το 
πραγµατικό ΑΕΠ  χρησιµοποιεί τις σταθερές τιµές του έτους Βάσης για να αποτιµήσει την 
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παραγωγή αγαθών  και υπηρεσιών τις οικονοµίας .Επειδή το πραγµατικό GDP δεν 
επηρεάζεται από τις µεταβολές των τιµών οι µεταβολές του πραγµατικού ΑΕΠ αντανακλούν 
µόνο τις µεταβολές στις παραγόµενες ποσότητες. Έτσι το πραγµατικό ΑΕΠ είναι ένα µέτρο 
της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών της οικονοµίας. Σκοπός του GDP  είναι η µέτρηση της 
αποδοτικότητας ολόκληρης της οικονοµίας .Επειδή το πραγµατικό ΑΕΠ µετρά την παραγωγή 
αγαθών και υπηρεσιών της οικονοµίας αντανακλά την ικανότητα της οικονοµίας να 
ικανοποιεί τις ανάγκες και τις επιθυµίες των ανθρώπων. Το πραγµατικό ΑΕΠ εποµένως είναι 
καλύτερο µέτρο της οικονοµικής ευηµερίας σε σύγκριση µε το ονοµαστικό ΑΕΠ. Όταν 
λοιπόν οι οικονοµολόγοι οµιλούν για το ΑΕΠ της οικονοµίας συνήθως εννοούν το 
πραγµατικό και όχι το Ονοµαστικό ΑΕΠ. και όταν αναφέρονται σε οικονοµική µεγέθυνση 
µετρούν τη µεγέθυνση αυτή ως ποσοστιαία µεταβολή του πραγµατικού ΑΕΠ έναντι κάποιας 
προηγούµενης περιόδου.  

Από το ονοµαστικό ΑΕΠ και το πραγµατικό ΑΕΠ µπορούµε να εξάγουµε ένα άλλο 
µέτρο χρήσιµο στατιστικό µέτρο τον αποπληθωριστή  του ΑΕΠ. Ο αποπληθωριστής του 
ΑΕΠ µετρά το τρέχον επίπεδο τιµών σε σύγκριση µε το επίπεδο τιµών κατά το έτος βάσης 
.Με άλλα λόγια ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ δείχνει την αύξηση του ονοµαστικού ΑΕΠ που 
οφείλεται στην άνοδο των τιµών και οχι στην  αύξηση  των ποσοτήτων που έχουν παραχθεί. 

 
Ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ υπολογίζεται από τον τύπο : 
 
Αποπληθωριστής του  ΑΕΠ =ονοµαστικό ΑΕΠ/πραγµατικό ΑΕΠ * 100 
 
 
Ο τύπος αυτός δείχνει γιατί ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ µετρά το επίπεδο των τιµών 

στην οικονοµία. Μια µεταβολή του επιπέδου της τιµής κάποιου αγαθού ή υπηρεσίας χωρίς 
καµιά µεταβολή στην παραγόµενη ποσότητα επηρεάζει το ονοµαστικό και όχι το πραγµατικό 
ΑΕΠ .Ο αποπληθωριστής είναι ένα µέτρο που χρησιµοποιούν οι οικονοµολόγοι για να 
παρακολουθούν το µέσο επίπεδο τιµών στην οικονοµία. Αν προσέξουµε και εξετάσουµε 
διαχρονικά το ΑΕΠ των περισσοτέρων οικονοµιών θα διαπιστώσουµε ότι το πραγµατικό 
ΑΕΠ αυξάνεται µε την πάροδο του χρόνου και οι αύξηση αυτή του ΑΕΠ συµβάλει στη 
καλυτέρευση του επιπέδου διαβίωσης χιλιάδων ανθρώπων.    

Βέβαια σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να λεχθεί ότι η ανοδική πορεία του ΑΕΠ που 
όπως σηµειώθηκε πιο πριν  βελτιώνει το επίπεδο ζωής χιλιάδων ατόµων δεν είναι συνεχής 
αλλά διακόπτεται από περιόδους οικονοµικής κάµψης που είναι γνωστές και ονοµάζονται 
από τους οικονοµολόγους ως περίοδοι ύφεσης. Οι περίοδοι ύφεσης συνδέονται όχι µόνο µε 
χαµηλότερα εισοδήµατα  αλλά και µε άλλα σηµαντικά προβλήµατα όπως υψηλή ανεργία,  
µισθών εισοδηµάτων και κερδών αυξηµένες χρεοκοπίες επιχειρήσεων και ατόµων 
υποαπασχόληση κτλπ. Αυτό το γεγονός  δεν έρχεται σε αντίθεση   µε το παραπάνω σχόλιο ότι 
δηλαδή διαχρονικά το ΑΕΠ έχει την τάση να αυξάνεται βελτιώνοντας το επίπεδο διαβίωσης  
των περισσοτέρων ατόµων αλλά αποτελεί µια πραγµατικότητα η οποία βραχυχρόνια µπορεί 
να συµβεί και τείνει να επαναλαµβάνεται σε διαφορές περιόδους µέσα στην οικονοµία χωρίς 
το συγκεκριµένο όµως φαινόµενο να µπορεί µε πειστικότητα να λεχθεί ότι παρουσιάζει είτε 
κανονικότητα είτε συγκεκριµένη περιοδικότητα .Επειδή λοιπόν οι βραχυχρόνιες 
διακυµάνσεις αντιπροσωπεύουν αποκλίσεις από τη µακροχρόνια τάση θα πρέπει πρώτα να 
εξετάσουµε τη συµπεριφορά της οικονοµίας στη µακροχρόνια περίοδο. Γνωρίζοντας  τη 
συµπεριφορά της οικονοµίας στη µακροχρόνια περίοδο και προσδιορίζοντας τις βασικές 
µεταβλητές που καθορίζουν τη συµπεριφορά της µπορούµε κατόπιν να εξηγηθεί  και η 
βραχυχρόνια περίοδος. 
 
. 
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1.11 ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΠ 

 
Μέχρι το σηµείο αυτό χαρακτηρίστηκε το ΑΕΠ ως το καλύτερο µέτρο της 

οικονοµικής ευηµερίας µιας κοινωνίας. Το GDP  µετρά όπως έχει ήδη λεχθεί τη συνολική 
δαπάνη για αγαθά και υπηρεσίες. Εποµένως το κατά κεφαλήν ΑΕΠ µας δείχνει το εισόδηµα 
και τη δαπάνη του µέσου ατόµου στην οικονοµία. Επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι θα 
προτιµούσαν να έχουν υψηλότερο εισόδηµα και να πραγµατοποιούν µεγαλύτερες δαπάνες το 
ΑΕΠ µοιάζει να είναι ένα φυσικό µέτρο της ευηµερίας του µέσου ατόµου. 

Ωστόσο υπάρχουν και άτοµα που αµφισβητούν την αξιοπιστία του ΑΕΠ ως µόνο 
µέτρου για την ευηµερία των ατόµων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του γνωστού 
Αµερικανού πολιτικού και υποψηφίου για το χρίσµα  υποψηφίου προέδρου εκ µέρους του 
αµερικανικού κόµµατος των ∆ηµοκρατικών το 1968 Ρόµπερτ  Κένεντι (Robert Kennedy ) ο 
οποίος δήλωσε ασκώντας καταλυτική κριτική στα οικονοµικά στατιστικά τα εξής : «Το ΑΕΠ 
δεν συνεκτιµά την υγεία των παιδιών µας, την ποιότητα της εκπαίδευσής τους ή τη χαρά 
των παιχνιδιών τους. ∆εν συµπεριλαµβάνει την οµορφιά της ποίησής µας, τη 
σταθερότητα των γάµων µας , το υψηλό επίπεδο των δηµοσίων συζητήσεών µας ή την 
ακεραιότητα των δηµοσίων ανδρών µας. ∆εν µετρά ούτε το θάρρος, ούτε τη σοφία, ούτε 
την αφοσίωσή µας στην πατρίδα. Με λίγα λόγια µετρά τα πάντα εκτός από εκείνα που 
δίνουν νόηµα στη ζωή µας και µας λέγει τα πάντα για την Αµερική εκτός από εκείνα που 
µας κάνουν να νιώθουµε υπερήφανοι που είµαστε Αµερικανοί.» 

Αν και αυτά που είπε ο Αµερικανός πολιτικός αποτελούν µια πραγµατικότητα είναι 
ορθός και ο παραπάνω ισχυρισµός ότι το ΑΕΠ αποτελεί τον καλύτερο δείκτη της 
οικονοµικής ευηµερίας µιας χώρας .Το ΑΕΠ µπορεί πράγµατι να µην µετράει την υγεία των 
παιδιών µιας χώρας, αλλά χώρες που έχουν µεγαλύτερο ΑΕΠ έχουν τα µέσα να προσφέρουν 
στα παιδιά καλύτερη ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Το ΑΕΠ µπορεί να µην µετρά την 
ποιότητα της παιδείας αλλά χώρες που έχουν µεγαλύτερο ΑΕΠ έχουν τα µέσα να 
προσφέρουν στους νέους τους καλύτερα εκπαιδευτικά συστήµατα καλύτερα βιβλία, καλύτερα 
εποπτικά µέσα πιο εξειδικευµένους καθηγητές . Το ΑΕΠ δεν µετρά την οµορφιά της ποίησης 
αλλά χώρες που έχουν υψηλότερο ΑΕΠ δίδουν τη δυνατότητα στους πολίτες τους να 
γράψουν καλύτερη ποίηση και να την κατανοήσουν. Το ΑΕΠ µπορεί να µην µετράει το 
θάρρος την ευφυΐα ενός λάου αλλά σίγουρα ένα υψηλότερο ΑΕΠ δηµιουργεί τις 
προϋποθέσεις για να καλλιεργηθούν αυτές οι αρετές από ένα άτοµο που δεν έχει προβλήµατα 
άµεσης επιβίωσης αλλά αντίθετα  ανησυχεί λιγότερο για  την εξασφάλιση των αναγκαίων 
υλικών για την επιβίωσή τους. 

Όλα αυτά βέβαια δεν σηµαίνουν ότι τα ΑΕΠ αποτελεί  το καλύτερο µέτρο της 
ευηµερίας µιας κοινωνίας. Υπάρχουν πράγµατα που συµβάλουν στην ευηµερία µιας 
κοινωνίας αλλά δεν αντικατοπτρίζονται ούτε άµεσα ούτε έµµεσα στο ΑΕΠ. Έτσι για 
παράδειγµα ένας τέτοιος παράγοντας είναι ο ελεύθερος χρόνος έτσι σε µια κοινωνία που τα 
άτοµα της εργάζονταν όλες τις µέρες της εβδοµάδας και παράγουν περισσότερα αγαθά δεν 
είναι καθόλου σίγουρο ότι είναι πιο ευτυχισµένα από τα άτοµα µιας κοινωνίας που τα 
Σαββατοκύριακα δεν εργάζονται .Σε µια τέτοια υποθετική περίπτωση (ίσως όχι και τόσο 
υποθετική) η απώλεια ευηµερίας εξαιτίας του λιγότερου ελεύθερου χρόνου θα αντιστάθµιζε 
το όφελος σε ευηµερία από την παραγωγή και κατανάλωση περισσοτέρων αγαθών και 
υπηρεσιών. 

Ένα άλλο στοιχείο που δεν συνεκτιµάτε στο ΑΕΠ είναι η ποιότητα του περιβάλλοντος 
.Έτσι αν η κυβέρνηση µιας χώρας καταργήσει όλες τις ρυθµίσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος οι επιχειρήσεις θα µπορούσαν να παράγουν µε χαµηλότερο κόστος 
περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες αφού δεν θα ελάµβαναν τα µέτρα για την προστασία του 
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περιβάλλοντος από την ρύπανση που αυξάνουν το κόστος παραγωγής .(Κάτι τέτοιο στις 
µέρες µας συµβαίνει µε την Κίνα συµφωνά µε διεθνούς φήµης οικονοµολόγους όπως ο Josef 
stinglitz ).Η επιδείνωση της ποιότητας της ατµόσφαιρας και των υδάτινων πόρων θα 
αντιστάθµιζε µε το παραπάνω το όφελος σε ευηµερία από την µεγαλύτερη παραγωγή. 

Επειδή το ΑΕΠ χρησιµοποιεί τις τιµές τις αγοράς για να αποτιµήσει τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες, αποκλείει, επίσης την αξία όλων σχεδόν των δραστηριοτήτων που διεξάγονται 
έξω από τις αγορές. Η αντιστροφή  ενός παιδιού και η εθελοντική εργασία συµβάλουν στην 
κοινωνική ευηµερία  αλλά το ΑΕΠ δεν συνυπολογίζει την αξία  αυτών των δραστηριοτήτων 
στο τελικό αποτέλεσµα του. Αν οι γονείς δεν αφιερώσουν ώρες για την ανατροφή των 
παιδιών τους  το χρόνο που τους περισσεύει ή ένα µέρος αυτού θα µπορούσαν  να το 
χρησιµοποιήσουν για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών  και έτσι το αντίστοιχο ΑΕΠ σε 
απόλυτους αριθµούς θα ήταν υψηλότερο ωστόσο αυτή η εξέλιξη δεν θα σήµαινε και 
υψηλότερο βιοτικό επίπεδο αλλά µάλλον το αντίθετο. 

Μπορεί λοιπόν κανείς να συµπεράνει ότι το ΑΕΠ είναι ένα καλό µέτρο της ευηµερίας 
στις περισσότερες αλλά όχι σε όλες τις περιπτώσεις. 

Ένας τρόπος για να αξιολογηθεί η χρησιµότητα του ΑΕΠ ως µέτρο της οικονοµικής 
ευηµερίας είναι να εξετάσουµε τα διεθνή στοιχεία. Οι πλούσιες και οι φτωχές χώρες 
εµφανίζουν τεράστιες διαφορές όσον αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους .Αν ένα µεγάλο 
ΑΕΠ οδηγεί σε υψηλότερο βιοτικό επίπεδο τότε θα πρέπει να παρατηρείται µια ισχυρή 
συσχέτιση ανάµεσα στο ΑΕΠ και στα µέτρα ποιότητας ζωής. 

 
Στον παρακάτω πίνακα3 µπορεί κανείς να δει τις δώδεκα µεγαλύτερες χώρες του 

κόσµού σύµφωνα µε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους. Παράλληλα ο πίνακας µας δείχνει επίσης 
την προσδοκώµενη  ζωή δηλαδή την προσδοκώµενη διάρκεια ζωής από τη στιγµή της 
γέννησης καθώς και το ποσοστό αλφαβητισµού στις χώρες αυτές. 

 
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 

ΚΑΤΑ 
ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕΠ 

ΠΡΟΣ∆ΟΚΩΜΕΝΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ 
(Έτη)  

       ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ  
( Επί της %)  

Ηνωµένες 
Πολιτείες 

24.680 76  99 

Ιαπωνία 20.660 80 99 
Γερµανία 18.840 76 99 
Μεξικό 7.010 71 89 
Βραζιλία 5.500 67 82 
Ρωσία 4.760 67 99 
Ινδονησία 3.270 63 83 
Κίνα 2.330 69 80 
Πακιστάν  2.160 62 36 
Νιγηρία 1.540 51 54 
Μπαγκλαντές 1.260 56 37 
Ινδία  1.240 61 51 

    
 
 

                                                 
3 Human Development Report 1996 United Nations 
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Παρατηρώντας τα στοιχεία που µας δίδει ο παραπάνω πίνακας στις πλούσιες χώρες 
όπως οι ΗΠΑ ,η Ιαπωνία και η Γερµανία οι άνθρωποι µπορούν να προσδοκούν ότι θα ζήσουν 
από 76 ως 80 χρόνια ενώ παράλληλα σχεδόν το σύνολο των ενηλίκων των χωρών αυτών 
γνωρίζει γραφή και ανάγνωση. Αντίθετα  στις φτωχές χώρες  όπως η Ινδία το Μπαγκλαντές 
και η Νιγηρία όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κυµαίνεται από 1.240 $ έως 1.540 $ οι άνθρωποι 
ζουν συνήθως από 50 ως  60 χρόνια και σχεδόν οι µισοί ενήλικες δεν γνωρίζουν ανάγνωση 
και γραφή. 

Αλλά αν κοιτάξει κανείς και άλλα ανάλογα στοιχεία που µετρούν το επίπεδο 
διαβίωσης µιας χώρας θα καταλήξει  σε παρόµοια συµπεράσµατα .Έτσι χώρες µε χαµηλό 
κατά κεφαλήν  ΑΕΠ τείνουν να έχουν περισσότερα βρέφη µε χαµηλό βάρος κατά τη στιγµή 
της γέννησής τους, υψηλότερα ποσοστά βρεφικής θνητότητας, υψηλότερα ποσοστά µητρικής 
θνησιµότητας ,χαµηλή ή περιορισµένη πρόσβαση σε πόσιµο νερό. Ακόµη σε χώρες µε 
χαµηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ οι εκπαιδευτικές υποδοµές είναι περιορισµένες λιγότερα παιδιά 
σχολικής ηλικίας πηγαίνουν σχολείο ενώ αντιστοιχούν περισσότεροι µαθητές ανά δάσκαλο 
από ότι στις ανεπτυγµένες χώρες για τα παιδιά που καταφέρνουν να πάνε σχολείο. 
Παράλληλα  χώρες µε χαµηλότερο ΑΕΠ τείνουν να έχουν λιγότερα ραδιόφωνα ,λιγότερες 
τηλεοράσεις, λιγότερα τηλέφωνα, λιγότερους ασφαλτωµένους δρόµους και λιγότερα σπίτια 
µε ηλεκτρικό ρεύµα. Τα στοιχεία αυτά   αφήνουν ελάχιστες αµφιβολίες ότι το ΑΕΠ µιας 
χώρας συνδέεται στενά µε το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της.   

   
 
Το ΑΕΠ ανά κάτοικο λοιπόν από µόνο του δεν µπορεί να αποτελεί µονάδα µέτρησης του 
βιοτικού επιπέδου σε µια οικονοµία. Ωστόσο, συχνά χρησιµοποιείται ως τέτοια ένδειξη µε το 
σκεπτικό ότι όλοι οι πολίτες θα επωφεληθούν από την αύξηση της οικονοµικής παραγωγής 
της χώρα τους (βλέπε πίνακα 1). Οµοίως, το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ δεν είναι µονάδα 
µέτρησης  του προσωπικού εισοδήµατος. Το ΑΕΠ, µπορεί να αυξήθεί, ενώ για την 
πλειοψηφία των πολιτών µιας χώρας το διαθέσιµο εισόδηµα  µπορεί να µειώθεί ή να αλλάξει 
δυσανάλογα. Για παράδειγµα, στις ΗΠΑ από το 1990 έως το 2006 τα κέρδη (προσαρµοσµένα 
από τον πληθωρισµό) των επιµέρους εργαζοµένων, του ιδιωτικού τοµέα και των υπηρεσιών, 
αυξήθηκε κατά λιγότερο από 0,5% ετησίως, ενώ το ΑΕΠ (προσαρµοσµένα από τον 
πληθωρισµό) αυξήθηκε περίπου 3,6% ετησίως κατά την ίδια περίοδο.  
Το σηµαντικότερο πλεονέκτηµα στη χρήση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ ως δείκτη του επιπέδου 
διαβίωσης είναι ότι είναι συχνά αποτελεί ένα µέτρο συχνής και σταθερής µέτρησης. Συχνά οι 
περισσότερες χώρες που παρέχουν στοιχεία για το ΑΕΠ σε τριµηνιαία βάση (η οποία 
επιτρέπει σε ένα ενδιαφερόµενο να εντοπίζουν τις τάσεις της οικονοµίας πιο γρήγορα) , το 
ΑΕΠ ως µέτρο σύγκρισης και µέτρησης είναι διαθέσιµο για σχεδόν όλες τις χώρες του 
κόσµου ( κάτι που επιτρέπει συγκρίσεις µεταξύ του βιοτικού επίπεδο ανάµεσα στις  διάφορες 
χώρες), τούτο έχει ως συνέπεια τη δηµιουργία της άποψης ότι οι τεχνικοί ορισµοί που 
χρησιµοποιούνται κατά ΑΕγχΠ είναι σχετικά συνεπείς µεταξύ των χωρών, και έτσι µπορούν 
να είναι βέβαιοι οι οικονοµολόγοι αλλά και κάθε ενδιαφερόµενος ότι το ίδιο πράγµα µε τον 
ίδιο τρόπο µετράται σε κάθε χώρα. 
Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα του ΑΕΠ, χρησιµοποίησης του ως δείκτη του επιπέδου 
διαβίωσης είναι ότι δεν είναι, µε τη στενή έννοια, ένα µέτρο του βιοτικού επιπέδου. Το ΑΕΠ 
ναι µεν µπορεί να αποτελέσει µέτρο σε συγκεκριµένους τύπους της οικονοµικής 
δραστηριότητας στο εσωτερικό µιας χώρας. Τίποτα όµως σχετικά µε τον ορισµό του ΑΕΠ, 
δεν δείχνει ή δικαιολογεί την άποψη  ότι είναι κατ 'ανάγκη ένα µέτρο του βιοτικού επιπέδου 
µιας χώρας. Για παράδειγµα, ένα ακραίο παράδειγµα , µια χώρα που εξήγαγε το εκατό τοις 
εκατό της παραγωγής και δεν εισήγαγε σχεδόν τίποτα θα είχε ένα  υψηλό επίπεδο του ΑΕΠ, 
αλλά και ένα πολύ φτωχό βιοτικό επίπεδο για τους κατοίκους της. Το επιχείρηµα υπέρ της 
χρήσης των ΑΕΠ δεν είναι ότι είναι ένας καλός δείκτης του επιπέδου διαβίωσης, αλλά 
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µάλλον ότι (ceteris paribus) το βιοτικό επίπεδο τείνει να αυξάνει όταν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
αυξάνεται. Το γεγονός αυτό καθιστά το ΑΕΠ πληρεξούσιο για το βιοτικό επίπεδο, παρά ένα 
άµεσο µέτρο βιοτικού επιπέδου. Το κατά κεφαλή ΑΕΠ µπορεί επίσης να θεωρηθεί ως 
υποκατάστατο της παραγωγικότητας της εργασίας. ∆εδοµένου ότι η παραγωγικότητα των 
εργαζοµένων αυξάνει και η αγορά εργασίας πλησιάζει την πλήρη απασχόληση, οι εργοδότες 
οφείλουν να  ανταγωνίζονται µεταξύ τους για να προσελκύσουν εργατικό δυναµικό µε την 
καταβολή υψηλότερων µισθών. Αντιθέτως, αν η παραγωγικότητα είναι χαµηλή, τότε οι 
µισθοί πρέπει να είναι χαµηλοί ή οι επιχειρήσεις δεν θα είναι σε θέση να πραγµατοποιήσουν 
κέρδος. Υπάρχουν µια σειρά από διαµάχες σχετικά µε αυτή τη χρήση του ΑΕΠ. 
 
 
1.12 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΕΠ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 
Το ΑΕΠ χρησιµοποιείται ευρέως από τους οικονοµολόγους για την εκτίµηση της υγείας της 
οικονοµίας, καθώς δίδει τη δυνατότητα οι τυχόν µεταβολές της να εντοπιστούν σχετικά 
γρήγορα. Ωστόσο, η αξία του ΑΕΠ ως δείκτη για το επίπεδο ζωής θεωρείται ότι είναι 
περιορισµένη, έτσι:  
 

�  Κατανοµή Πλούτου - Το ΑΕΠ δεν λαµβάνει υπόψη την ανισότητα στα εισοδήµατα 
µεταξύ πλουσίων και φτωχών. Ωστόσο, πολλοί ,βραβευµένοι µε το βραβείο Νόµπελ, 
οικονοµολόγοι έχουν αµφισβητηθεί η σηµασία της εισοδηµατικής ανισότητας ως 
παράγοντα για τη βελτίωση της µακροπρόθεσµης οικονοµικής ανάπτυξης. Στην 
πραγµατικότητα, βραχυπρόθεσµη αυξήση της εισοδηµατικής ανισότητας µπορεί 
ακόµη και να οδηγήσει σε µακροπρόθεσµη µείωση της εισοδηµατική ανισότητα.( 
Βλέπε εισοδηµατική ανισότητα µετρήσεις για συζήτηση µιας ποικιλίας των 
ανισοτήτων µε βάση τα οικονοµικά µέτρα.  

 
� Συναλλαγές εκτός αγοράς -  Το ΑΕΠ εξαιρεί τις δραστηριότητες που δεν παρέχονται 

µέσω της αγοράς, όπως η παραγωγή οικιακών και εθελοντικών ή άνευ µισθώµατος 
υπηρεσιών. Ως αποτέλεσµα, το ΑΕΠ υποεκτιµάται. Έτσι η απλήρωτη  εργασία π.χ. 
για το Ελεύθερο Λογισµικό Ανοικτού Κώδικα (όπως το Linux) δεν συνεισφέρει στο 
ΑΕΠ, αλλά εκτιµάται ότι θα είχε κοστίσει περισσότερο από ένα δισεκατοµµύριο 
δολάρια για µια εµπορική εταιρεία για την ανάπτυξη του. Επίσης, αν σε ένα κράτος 
αποφάσιζαν οι κάτοικοί του να σταµατήσουν  την αγορά ιδιόκτητου λογισµικού από 
τις εταιρείες που το παράγουν και το πωλούν έναντι τιµήµατος και χρησιµοποιούσαν 
αποκλειστικά Ελεύθερου και Ανοικτού Κώδικα λογισµικό, τότε το ΑΕΠ της χώρας θα 
µειωνόταν , όµως δεν θα υπήρχε µείωση της οικονοµικής παραγωγής ή των συνθηκών 
διαβίωσης σε αυτή τη χώρα. Μία µελέτη ενός  Νέοζηλανδού οικονοµολόγου του 
Marilyn Waring τόνισε ότι αν γινόταν µια συντονισµένη προσπάθεια εντοπισµού της 
αξίας της εθελοντικής και εν γένει της άµισθης  εργασίας, τότε θα αναιρούνταν εν 
µέρει και οι αδικίες της απλήρωτης  εργασίας, και επίσης θα παρέχονταν τα εχέγγυα  
µιας πολιτικής διαφάνειας και υπευθυνότητας  που απαιτούνται για τη δηµοκρατία. 
Βέβαια όλοι οι οικονοµολόγοι δεν συµµερίζονται το παραπάνω αίτηµα, 
χαρακτηριστική, είναι η θεωρία βάση της οποίας  κέρδισε ο οικονοµολόγος Douglass 
North το βραβείο Νόµπελ το 1993. Ο North  υποστήριξε ότι η δηµιουργία και η 
ενίσχυση του συστήµατος διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, µε την ενθάρρυνση που έδωσε 
στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στην εφευρετικότητα, αποτέλεσε το βασικό καταλύτη 
πίσω από τη βιοµηχανική επανάσταση στην Αγγλία. 
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� Υπόγεια οικονοµία ,Παραοικονοµία- Οι επίσηµες εκτιµήσεις του ΑΕγχΠ δεν µπορεί 
να λαµβάνουν υπόψη το µέγεθος των συναλλαγών της παραοικονοµίας, στην οποία οι 
συναλλαγές που συµβάλλουν στην παραγωγή, όπως το παράνοµο εµπόριο και η 
αποφυγή της φορολογίας και των δραστηριοτήτων, δεν καταγράφονται , µε 
αποτέλεσµα το ΑΕΠ να υποεκτιµάται.  

 
� Μη νοµισµατική οικονοµία -  Το ΑΕΠ παραλείπει οικονοµίες, όπου τα χρήµατα(η 

χρηµατική αξία) δεν εµφανίζονται σε όλες τις συναλλαγές, µε αποτέλεσµα ένα 
ανακριβή ή ασυνήθιστα χαµηλό ΑΕΠ. Για παράδειγµα, σε χώρες µε µεγάλες 
επιχειρηµατικές συναλλαγές που συµβαίνουν ανεπίσηµα, σε τµήµατα της τοπικής 
οικονοµίας, δεν είναι εύκολο καταχωρηθούν και να προσµετρηθούν στο ΑΕΠ. Έτσι 
στις συναλλαγές που υπάρχει αντιπραγµατισµός δεν υπάρχει και καταγραφή στο ΑΕΠ 
πχ βοηθήσαµε κάποιον να ανακαινίσει το σπίτι του και τώρα µας βοηθάει αυτός  στην 
ανακαίνιση του δικού µας. 

 
� ΑΕΠ επίσης αγνοεί παραγωγή διαβίωσης (Subsistence production). Ένα σύστηµα 

που στηρίζεται στη παραγωγή τόσον µόνο προϊόντων όσον είναι απαραίτητα για τη 
διαβίωση δεν ευνοεί τη συσσώρευση πλούτου και εφαρµόζεται περιορισµένα σήµερα 
σε κλειστές κοινωνίες 

 
� Η ποιότητα των προϊόντων - Οι άνθρωποι µπορούν να αγοράσουν φθηνά, χαµηλής 

ανθεκτικότητας προϊόντα ξανά και ξανά, ή µπορεί να αγοράσουν αγαθά υψηλής 
αντοχής λιγότερο συχνά. Είναι πιθανόν ότι η νοµισµατική αξία των ειδών που 
πωλούνται στην πρώτη περίπτωση είναι µεγαλύτερο από ότι στη δεύτερη περίπτωση, 
περίπτωση κατά την οποία ένα υψηλότερο ΑΕΠ είναι απλώς το αποτέλεσµα 
µεγαλύτερης αναποτελεσµατικότητας. (Αυτό δεν συµβαίνει πάντα. Τα ανθεκτικά 
αγαθά είναι συχνά πιο δύσκολο να παραχθούν από ό, τι τα όχι τόσο ανθεκτικά 
εµπορεύµατα, και οι καταναλωτές έχουν οικονοµικό κίνητρο για να επιλέξουν τη 
φθηνότερη µακροπρόθεσµη επιλογή. Με τα αγαθά να εξελίσσονται συνεχώς , όπως 
είναι στη µόδα ή υψηλής τεχνολογίας , η µικρή διάρκεια ζωής ενός προϊόντος, µπορεί 
να αυξήσει την ικανοποίηση του πελάτη, επιτρέποντάς του να έχει πρόσβαση σε 
προϊόντα νέας γενιάς.) 

 
� Βελτίωση της ποιότητας και ένταξη νέων προϊόντων - Με τη µη προσαρµογή στις 

ποιοτικές βελτιώσεις και στα νέα προϊόντα, το ΑΕΠ υποεκτιµά την πραγµατική 
οικονοµική ανάπτυξη. Για παράδειγµα, οι υπολογιστές είναι σήµερα λιγότερο 
δαπανηροί και πιο ισχυροί από τους υπολογιστές από ότι στο παρελθόν, το ΑΕΠ όµως 
τους αντιµετωπίζει ως το ίδιο προϊόν από λογιστικής και µόνο πλευράς  µετρώντας 
µόνο τη νοµισµατική τους αξία. Ακόµα η εισαγωγή νέων προϊόντων που είναι επίσης 
δύσκολο να µετρηθεί µε ακρίβεια και δεν αντανακλάται στο ΑΕΠ παρά το γεγονός ότι 
µπορεί να αυξήσει το βιοτικό επίπεδο. Για παράδειγµα, ακόµα και τα πλουσιότερα 
άτοµα το 1900 δεν µπορούσαν να αγοράζουν τυποποιηµένα προϊόντα, όπως τα 
αντιβιοτικά και τα κινητά τηλέφωνα, προϊόντα και υπηρεσίες δηλαδή που και ο µέσος 
καταναλωτής µπορεί να αγοράσει σήµερα, δεδοµένου ότι οι σύγχρονες ανέσεις δεν 
υπήρχαν τότε. 

 
� Αυτό που παράγεται – Το ΑΕΠ µετρά την εργασία που δεν παράγει καθαρή 

µεταβολή ή που προκύπτει από την επιδιόρθωση της βλάβης. Για παράδειγµα, η 
ανοικοδόµηση µετά από µια φυσική καταστροφή ή µετά από έναν πόλεµο µπορεί να 
παράγει ένα σηµαντικό ποσό της οικονοµικής δραστηριότητας και, συνεπώς, αύξηση 
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του ΑΕΠ. Η οικονοµική αξία της υγειονοµικής περίθαλψης είναι άλλο ένα κλασικό 
παράδειγµα, µπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ, αν πολλοί άνθρωποι είναι άρρωστοι και είναι 
ακριβή η θεραπεία που λαµβάνουν, αλλά δεν είναι η επιθυµητή κατάσταση. 
Εναλλακτικά οικονοµικά µέτρα, όπως το βιοτικό επίπεδο ή το κατά κεφαλήν 
εισόδηµα αποτελούν καλύτερη µέτρα της ανθρώπινης  χρησιµότητα που έχει η 
οικονοµική  δραστηριότητα 

 
� Εξωτερικότητες -Το ΑΕΠ αγνοεί  εξωγενείς παράγοντες όπως η ρύπανση του 

περιβάλλοντος. Με την καταµέτρηση εµπορευµάτων, τα οποία αυξάνουν τη 
χρησιµότητα αλλά χωρίς την λογιστική αφαίρεση για τις αρνητικές επιπτώσεις των 
υψηλότερων επιπέδων παραγωγής, όπως η περιβαλλοντική ρύπανση, το ΑΕΠ, 
υπερεκτιµά την οικονοµική ευηµερία. Έτσι προτείνεται ο δείκτης πραγµατικής 
προόδου από την οικολόγους και πράσινους οικονοµολόγους ως υποκατάστατο του 
ΑΕΠ. Στις χώρες που εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την εξόρυξη των πόρων τους 
ή µε υψηλά οικολογικά προβλήµατα  η ανισότητες  µεταξύ ΑΕΠ και ∆ΠΠ µπορεί να 
είναι πολύ µεγάλες, καταδεικνύοντας οικολογικές υπερβάσεις . Ορισµένες όµως  
περιβαλλοντικές δαπάνες, όπως  ο καθαρισµός των πετρελαιοκηλίδων 
περιλαµβάνονται στο ΑΕΠ.  

 
� Η βιωσιµότητα της ανάπτυξης - Το ΑΕΠ δεν µετρά  τη βιωσιµότητας της 

ανάπτυξης. Κάθε χώρα µπορεί να επιτύχει προσωρινά ένα υψηλό επίπεδο του ΑΕΠ 
από υπερβολική εκµετάλλευση των φυσικών πόρων ή από λανθασµένη διανοµή 
επενδύσεων. Για παράδειγµα, τα µεγάλα κοιτάσµατα φωσφορικών αλάτων έδωσε 
στους  Ναουρού ένα από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν εισοδήµατα στη γη, αλλά από 
το 1989, του επιπέδου της ζωής τους έχει µειωθεί κατακόρυφα, καθώς τα κοιτάσµατα 
εξαντλήθηκαν. Τα πλούσια σε πετρελαϊκά κοιτάσµατα   κράτη µπορούν να 
διατηρήσουν υψηλό ΑΕΠ, χωρίς βιοµηχανοποίησή τους, αλλά αυτό το υψηλό επίπεδο 
ανάπτυξής τους, δεν θα είναι πλέον βιώσιµο, µόλις το πετρέλαιο εξαντληθεί . Οι 
οικονοµίες που αντιµετωπίζουν µια οικονοµική φούσκα, όπως η στεγαστική ή η 
χρηµατιστηριακή φούσκα , ή έχουν ένα µικρό ποσοστό ιδιωτικής αποταµίευσης 
φαίνεται να τείνουν να αναπτύσσονται ταχύτερα λόγω της υψηλότερης κατανάλωσης, 
υποθηκεύοντας τους παράγοντες  για την µελλοντική τους ανάπτυξη. Η οικονοµική 
ανάπτυξη σε βάρος της υποβάθµισης του περιβάλλοντος µπορούν να καταλήξει να 
κοστίσει τελικά ακριβά αν ληφθεί υπόψη το κόστος καθαρισµού του περιβάλλοντος. 

 
� Ένα βασικό πρόβληµα για τον υπολογισµό της αύξησης του ΑΕΠ στη διάρκεια 

του χρόνου  είναι ότι η αγοραστική δύναµη των χρηµάτων ποικίλλει σε 
διαφορετικά ποσοστά για διαφορετικά αγαθά,  η αύξηση του ΑΕΠ µπορεί να 
ποικίλλει σηµαντικά ανάλογα µε το καλάθι των αγαθών που χρησιµοποιούνται για τη 
µέτρησή του  και τις σχετικές µεθόδους που χρησιµοποιούνται  για τον 
αποπληθωρισµός του ΑΕΠ. Για παράδειγµα, τα τελευταία 80 χρόνια, το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ των Ηνωµένων Πολιτειών, αν µετρηθεί µε την αγοραστική δύναµη της 
πατάτας, δεν αυξήθηκε σηµαντικά. Αλλά αν µετράται από την αγοραστική δύναµη 
των αυγών, µεγάλωσε πολλές φορές. Για το λόγο αυτό, οι οικονοµολόγοι 
συγκρίνοντας πολλές χώρες συνήθως χρησιµοποιούν ένα πλήθος προϊόντων για να 
σχηµατίσουν το καλάθι της νοικοκυράς.  

� Οι διασυνοριακές συγκρίσεις του ΑΕΠ µπορεί να είναι ανακριβής, δεδοµένου ότι 
δεν λαµβάνονται υπόψη οι τοπικές διαφορές στην ποιότητα των εµπορευµάτων, 
ακόµη και όταν προσαρµοστεί η ισοτιµία αγοραστικής δύναµης. Αυτό το είδος της 
προσαρµογής σε µια συναλλαγµατική ισοτιµία είναι αµφιλεγόµενη λόγω των 
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δυσκολιών εύρεσης συγκρίσιµων καλαθιών της νοικοκυράς ώστε να συγκριθεί η 
αγοραστική δύναµη µεταξύ των χωρών. Για παράδειγµα, οι πολίτες µιας χώρας Α 
µπορεί να καταναλώσουν τον ίδιο αριθµό µήλων µε τους πολίτες µιας χώρας Β αλλά 
τα µήλα που καταναλώνουν οι πολίτες της χώρας Α να είναι ανώτερης ποιότητας από 
τη χώρα Β. Αυτή η διαφορά στο επίπεδο της ευηµερίας δεν θα εµφανιστεί στα 
στατιστικά του ΑΕΠ. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα αγαθά που δεν αποτελούν 
αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε παγκόσµια κλίµακα, όπως η στέγαση.  
 

� Ο  καθορισµό των τιµών µεταβίβασης στις διασυνοριακές συναλλαγές µεταξύ 
συνδεδεµένων εταιρειών µπορεί να στρεβλώσει το µέγεθος των εισαγωγών και των 
εξαγωγών.  
 

� Ως µέτρο των πραγµατικών τιµών πώλησης, το ΑΕΠ δεν καταγράφει το 
οικονοµική πλεόνασµα µεταξύ της τιµής που καταβάλλεται και της υποκειµενικής 
αξία που ελήφθη, και συνεπώς µπορεί να υποτιµά τη συνολική χρησιµότητα.  
 

 
 

 
1.13  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΑΕΠ 
 

� ∆είκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (∆ΑΑ)(HDI) Ο ∆ΑΠ χρησιµοποιεί το ΑΕΠ, ως 
ένα µέρος του και στη συνέχεια χρησιµοποιεί άλλους παράγοντες όπως τους δείκτες  
του προσδόκιµου ζωής και του επίπεδου εκπαίδευσης των κατοίκων µιας χώρας. 

� ∆είκτης Ουσιαστικής πρόοδου (∆ΟΕ)(GPI) ή ∆είκτης αειφόρου οικονοµικής 
ευηµερίας(∆ΑΕΕ) (ISEW) : Το GPI και οι παρόµοιοι δείκτες όπως ο  ISEW 
προσπαθούν να αντιµετωπίσουν πολλά από τα παραπάνω προβλήµατα που 
δηµιουργούνται, από τη χρησιµοποίηση των ίδιων  ακατέργαστων πληροφοριών που 
παρέχονται από το ΑΕΠ. Έτσι προσπαθούν να προσαρµόσουν την κατανοµή του 
εισοδήµατος, µε την προσθήκη της αξίας της εθελοντικής  και της εν γένει άµισθης 
εργασίας, και την ταυτόχρονη  αφαίρεση παραγόντων που µειώνουν την ποιότητα της 
ζωής όπως είναι η εγκληµατικότητα η ρύπανση 

� ∆είκτης Εκτίµησης του Πλούτου : Η Παγκόσµια Τράπεζα έχει αναπτύξει ένα 
σύστηµα που συνδυάζει το χρηµατικό  πλούτου µε τον άυλο πλούτο (θεσµοί και το 
ανθρώπινο κεφάλαιο) καθώς και το περιβαλλοντικό κεφαλαίο.Μερικοί άνθρωποι 
έχουν ασχοληθεί πέρα από το βιοτικό επίπεδο µε µια ευρύτερη έννοια της ποιότητας 
της ζωής και της ευηµερίας. Αναφέρει επίσης ότι το ΑΕΠ είναι ένα στατιστικό 
στοιχείο ζωτικής σηµασίας για την επιτυχία τ µιας συγκεκριµένης χώρα . 

 
� Ευρωπαϊκή Έρευνα για την Ποιότητα Ζωής :Η έρευνα αυτή,  η οποία 

πρωτοδηµοσιεύθηκε το 2005, αξιολογεί την ποιότητα της ζωής στις ευρωπαϊκές χώρες 
µε µια σειρά από ερωτήµατα σχετικά µε τη συνολική υποκειµενική ικανοποίηση της 
ζωής, την ικανοποίησή των ευρωπαίων πολιτών  για διάφορες πτυχές της ζωής, και 
θέτει ερωτήµατα που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των ελλειµµάτων του 
χρόνου,των σχέσεων της εν γένει ύπαρξης. 

 
� Ακαθάριστη Εθνική Ευτυχία (Gross National Happiness) 

Το Κέντρο Μελετών του Μπουτάν εργάζεται αυτή τη στιγµή για ένα περίπλοκο 
σύνολο των υποκειµενικών και αντικειµενικών δεικτών για τη µέτρηση της «εθνικής 
ευτυχίας" σε διάφορους τοµείς (όπως το βιοτικό επίπεδο, η υγεία, η εκπαίδευση, το 
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οικο-σύστηµα η ποικιλοµορφία και η ανθεκτικότητα, η ζωτικότητα και η πολιτιστική 
πολυµορφία, η χρήση του χρόνου και της ισορροπίας, η χρηστή διακυβέρνηση, η 
κοινοτική δράση και η ψυχολογική ευεξία). Αυτό το σύνολο των δεικτών που θα 
χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση της προόδου του έθνούς κατά τους στόχους 
τέθηκαν ως εθνική  προτεραιότητα πάνω από το ΑΕΠ.  

 
� Happy Planet Index :Το Happy Planet Index (HPI) είναι δείκτης της ανθρώπινης 

ευηµερίας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο οποίος θεσπίστηκε το ίδρυµα νέας 
οικονοµίας New Economics Foundation (NEF), τον Ιούλιο του 2006. Μετρά την 
περιβαλλοντική αποτελεσµατικότητα µε την οποία επιτυγχάνεται η ανθρώπινη 
ευηµερία µέσα σε µια συγκεκριµένη χώρα ή οµάδα. Η ανθρώπινη ευηµερία ορίζεται 
από την άποψη της υποκειµενικής ικανοποίησης ζωής και του προσδόκιµου ζωής4. 

                   
 
 

 

 
 
Ο παραπάνω πίνακας µας δίδει το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο εισόδηµα των 
διαφόρων κρατών του πλανήτη.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
4 Gross Domestic product-Wikipedia the Free encyclopedia.hmt 
5 ∆ιεθνές Νοµισµατικό ταµείο-Wikipedia. 
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Κεφάλαιο 2ο  
 
 
2.1 Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ 
 

Σε αυτό το σηµείο θα κάνουµε µία αναφορά στην έννοια και στη διαδικασία της 
στατικότας την οποία χρησιµοποιήσαµε σε αυτή την εργασία για να εξεταστεί αν ισχύει για 
το Ακαθάριστο εγχώριο Προϊόν της Ελληνικής Οικονοµίας σε µια περίοδο αρκετά ευρεία από 
το πρώτο τρίµηνο του 1980 µέχρι και το τέταρτο τρίµηνο του 2003. Βέβαια θα πρέπει να 
λεχθεί ότι  η έννοια της στατικότητας είναι αρκετά ευρεία και µια λεπτοµερής αναφορά της 
θα απαιτούσε πολύ περισσότερο χώρο από τα πλαίσια µιας διπλωµατικής εργασίας ενός 
µεταπτυχιακού φοιτητή, θα µπορούσε ίσως να αποτελεί από µόνη της το θέµα µιας άλλης 
διπλωµατικής εργασίας. 

Παρόλα αυτά είναι χρήσιµο σε αυτό το σηµείο να κάνουµε µια αναφορά στην έννοία 
και στη χρήση της στατικότητας 

 
2.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 
Στις µαθηµατικές επιστήµες µια διαδικασία στατικότητας ή αυστηρής στατικής 

διαδικασίας ή ισχυρής στατικής διαδικασίας είναι µια στοχαστική διαδικασία κατανοµής 
πιθανοτήτων των οποίων η κοινή κατανοµή των πιθανοτήτων δεν αλλάζει όταν µετατοπίζεται 
στο χρόνο ή χώρο. Ως αποτέλεσµα, παράµετροι, όπως ο µέσος και η διακύµανση , εφόσον 
υπάρχουν, δεν αλλάζουν  µε την πάροδο του χρόνου ή της θέσης της.  

Η στατικότητα (Stationarity) χρησιµοποιείται ως εργαλείο για την ανάλυση 
χρονολογικών σειρών, όπου η επεξεργασία των στοιχείων συχνά µετατρέπεται ώστε να γίνει 
σταθµευµένη, για παράδειγµα, τα οικονοµικά δεδοµένα είναι συνήθως εποχιακές και / ή 
εξαρτούνται από το επίπεδο των τιµών. Οι διαδικασίες αυτές περιγράφονται ως τάση 
στατικότητας όταν υπάρχει ένας γραµµικός σχεδιασµός µιας διαδικασίας στατικότητας και 
µία ή περισσότερες διαδικασίες που καταδεικνύουν µία τάση.  Η διαδικασία µετατροπής 
αυτών των δεδοµένα ώστε να δηµιουργηθεί µια βάση δεδοµένων  για ανάλυση ονοµάζεται 
de-trending  
  
 
 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ 
 
Συµβατικά έστω xt είναι µια στοχαστική διαδικασία και έστω  ότι 

  αναπαριστά µια αθροιστική συνάρτηση κατανοµής της κοινής 

κατανοµής του xt κατά στιγµές  .Τότε το xt θεωρείται στατικότητα εάν για όλα 

τα k ,για όλα τα τα και για όλο το διάστηµα από  ισχύει: 
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Παραδείγµατα: 
 
  Ως  παράδειγµα θα µπορούσαµε να δούµε το παράδειγµα του λευκού θορύβου που 
θεωρείται µια διαδικασία στατικότητας (Λευκός θόρυβος είναι ένα τυχαίο σήµα ή µια 
διαδικασία µε µια επίπεδη φασµατική πυκνότητα ισχύος. Με άλλα λόγια, το µήνυµα περιέχει 
ίση ενέργεια µέσα σε ένα σταθερό εύρος ζώνης σε κάθε κεντρική συχνότητα) σε στάση. 
Ωστόσο, ο ήχος ενός κύµβαλου  που συντρίβεται δεν είναι σε στάση, επειδή η δύναµη των 
ακουστικών κυµάτων (και συνεπώς η διακύµανση) µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου.  
Ένα παράδειγµα µιας διακριτής χρόνοδιαδικασίας στατικότητας, όπου το δείγµα είναι επίσης 
διακριτό (έτσι ώστε η τυχαία µεταβλητή µπορεί να λάβει µία από Ν πιθανές τιµές) είναι ένα 
σύστηµα Bernoulli. Άλλα παραδείγµατα µιας διακριτής χρονικά διαδικασίας στατικότητας µε 
συνεχές δείγµα  περιλαµβάνει την αυτοσυσχέτιση (autoregressive)  και τη διαδικασία κινητού 
µέσου όρου   οι οποίες είναι και οι δύο υποσύνολα του µοντέλου αυτοσυσχέτισης κινητού 
µέσου όρου (autoregressive moving average model) .  
 
 
  
 
2.3 ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΕΣ  ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
 
Ασθενής ή ευρεία έννοια του όρου της στατικότητας- stationarity  
 
  Μια ασθενέστερη µορφή στατικότητας που χρησιµοποιείται  στην επεξεργασία του 
σήµατος που είναι γνωστή ως αδύναµη έννοια στατικότητας, η ευρεία έννοια του όρου-
stationarity (WSS) ή ( συνδιακύµανση στατικότητας) covariance stationarity. WSS τυχαίες 
διεργασίες που απαιτούν µόνο 1ο και 2ο στιγµές δεν διαφέρουν όσον αφορά το χρόνο. Κάθε 
αυστηρή στατική διαδικασία, η οποία έχει ένα µέσο και µία  συνδιακύµανση είναι  επίσης 
WSS (στατικότητα µε την ευρεία έννοια του όρου) . 
 
Έτσι µια συνεχής τυχαία διαδικασία x(t) στην οποία η wws έχει τους ακόλουθους 
περιορισµούς στην  λειτουργία του µέσου της  λαµβάνει τη µορφή. 
 

 
 
και λειτουργία αυτοσυσχέτισης 
 

 
 
  Η πρώτη ιδιότητα υπονοεί ότι η κύρια συνάρτηση mx(t) πρέπει να είναι σταθερή .Η 
δεύτερη ιδιότητα υπονοεί ότι η συνάρτηση της  συσχέτισης εξαρτάται µόνο στη διαφορά 
ανάµεσα στο t1 και t2 και χρειάζεται να αναπροσαρµόζεται µε µία µόνο και όχι µε δύο 
µεταβλητές. Έτσι αντί να γράφουµε 
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συνήθως συντοµεύουµε το θεώρηµα και γράφουµε 
 

 
 
Αυτό επίσης σηµαίνει ότι η autocovariance εξαρτάται µόνο για τ=t1-t2 αφού 
 

 
 
  Κατά την επεξεργασία των τυχαίων σηµάτων της WSS   µε γραµµικά  χρονικά 
αµετάβλητα φίλτρα (LTI), είναι χρήσιµο να σκεφτούµε την συνάρτηση συσχέτισης ως µια 
γραµµική λειτουργία. ∆εδοµένου ότι πρόκειται για ένα φορέα πλαγίου circulant (εξαρτάται 
µόνο από τη διαφορά µεταξύ των δύο επιχειρήµατα), οι ιδιοσυναρτήσεις της είναι οι 
πολύπλοκες εκθετικές συναρτήσεις Fourier . Επιπλέον, δεδοµένου ότι οι ιδιοσυναρτήσεις των 
γραµµικών χρονικών αµετάβλητων φίλτρων (LTI) φορείς είναι επίσης περίπλοκες εκθετικές 
συναρτήσεις, η επεξεργασία τους µε χρονικά αµετάβλητα φίλτρα είναι αρκετά  ευπειθής –
όλοι οι υπολογισµοί µπορούν να εκτελεστούν στο πεδίο ορισµού της συχνότητας . Έτσι, η 
υπόθεση της WWS ( συνδιακύµανσης της στατικότητας ) ευρέως εφαρµόζεται στην 
επεξεργασία σήµατος αλγορίθµων. 
 
∆εύτερης τάξης στατικότητα (stationarity)  
 
  Η περίπτωση της δεύτερης τάξης στατικότητας ανακύπτει όταν οι απαιτήσεις της 
στενίας έννοιας της στατικότητας  (strict stationarity)  εφαρµόζονται µόνο σε ζεύγη τυχαίων 
µεταβλητών, της χρονοσειράς . Ο ορισµός της δεύτερης τάξης στατικότητας (second order 
stationarity) είναι δυνατόν να γενικευθεί σε Νιοστή  τάξης (για πεπερασµένο N) και της 
στενίας έννοιας της στατικότητας του µέσου για όλες τις τάξεις του αριθµητικού πίνακά µας. 
Μια τέτοια συνάρτηση-διαδικασία  αποτελεί µιας δεύτερης τάξης στατικότητα αν η πρώτη 
και η δεύτερη σειρά-τάξης πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις.  
 

 
 
για όλα τα t1,t2 και ∆. Μία τέτοια διαδικασία αποτελεί µία ευρεία  στατικότητα εάν ο µέσος η 
συνάρτηση συσχέτισης είναι πεπερασµένες. Μια τέτοια διαδικασία-επεξεργασία  µπορεί να 
είναι στατική µε την ευρεία έννοια χωρίς να είναι δεύτερης τάξης στατική.  
 
Άλλη ορολογία  
 
  Η ορολογία που χρησιµοποιείται για άλλα είδη στατικότητας από τη στενή 
στατικότητα  µπορεί να είναι µάλλον συµφυρµατική . Μερικά παραδείγµατα ακολουθούν.  
Ο Priestley χρησιµοποιεί σταθερές έως το µέσο  m, εάν οι συνθήκες είναι παρόµοιες µε αυτές 
που αναφέρονται εδώ για  την ευρεία έννοια της στατικότητας. Έτσι η ευρεία έννοια της 
στατικότητας θα ισοδυναµούσε µε "σταθµευµένο δεύτερης τάξη ", που είναι διαφορετικός 
από τον ορισµό της δεύτερης τάξης stationarity που δίνεται εδώ6. 
 
                                                 
6 Wikipedia ,the free encyclopedia.mht-Stationary process. 
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2.4 ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑ ΡΙΖΑ 
 

Στα  µοντέλα χρονοσειρών στην  οικονοµετρία, µια στοχαστική γραµµική διαδικασία 
έχει µοναδιαία ρίζα , αν 1 είναι ρίζα της διαδικασίας της χαρακτηριστικής εξίσωσης του,η 
διαδικασία θα είναι µη-στατική.  

Αν οι άλλες ρίζες της χαρακτηριστικής εξίσωσης βρίσκονται στο εσωτερικό του 
µονάδιαίου κύκλου, τότε η πρώτη διαφορά της θα είναι σταθµευµένη. 

 Ας  θεωρήσουµε ένα διακριτό χρόνο στοχαστικής διαδικασίας , και 
ας υποθέσουµε ότι µπορεί να γραφτεί ως διαδικασία αυτοσυσχέτισης  (autoregressive) του p 
προκειµένου: 
 

 
 
Εδώ, {εt,t=0,∞} είναι σειριακά ασυσχέτιστα,  αριθµητικός µέσος  µηδέν στη στοχαστική 
διαδικασία µε σταθερή διακύµανση σ2 . Για λόγους ευκολίας, υποθέτουµε y0 = 0. Αν m = 1 
τότε είναι ρίζα της χαρακτηριστικής εξίσωσης: 
 

 
 
τότε η στοχαστική διαδικασία έχει µοναδιαία ρίζα ή, εναλλακτικά, είναι ολοκληρωµένη σειρά 
του ένα, και δηλώνεται  I (1). Αν m = 1 είναι µια ρίζα  
πολλαπλότητας r, τότε η στοχαστική διαδικασία είναι ολοκληρωµένη σειρά του r, που 
δηλώνεται I (r).  
 
Για παράδειγµα, η πρώτη σειρά σε ένα µοντέλο αυτοσυσχέτισης  (autoregressive), έχει µια 
µοναδιαία ρίζα όταν a1 = 1. Σε αυτό το παράδειγµα, η χαρακτηριστική εξίσωση είναι µ - a1 = 
m - 1. Η ρίζα της εξίσωσης είναι m = 1.  
 
Εάν η διαδικασία έχει µια µοναδιαία ρίζα, τότε αυτό είναι µία  µη-σταθερά χρονοσειρά . 
∆ηλαδή, οι στιγµές της στοχαστικής διαδικασίας εξαρτώνται από t. Για να φανεί το 
αποτέλεσµα µιας µοναδιαίας ρίζας, µπορούµε να θεωρήσουµε την πρώτη σειρά : 
 

 
 

Επαναλαµβάνοντας την υποκατάσταση, µπορούµε να γράψουµε.   
 
Στη συνέχεια, η διακύµανση της Yt δίνεται από τον τύπο: 
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Η διακύµανση εξαρτάται από το t αφού  Var (y1) = σ2, ενώ Var (y2) = 2σ2.  
 
 Σηµειώστε ότι η διακύµανση της σειράς αποκλίνει στο άπειρο µε t. 
 
 2.4.1 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ  
 

Συχνά, η χρήση κοινών ελάχιστων τετραγώνων (OLS)  γίνεται για την εκτίµηση της 
κλίσης των  συντελεστών ενός  µοντέλου αυτοσυσχέτισης  (autoregressive). Η Χρήση των 
ελάχιστων κοινών τετραγώνων OLS βασίζεται στη στοχαστική διαδικασία που είναι 
σταθµευµένη. Όταν η στοχαστική διαδικασία είναι µη-στάσιµη, η χρήση των ελάχιστων 
κοινών τετραγλωνων OLS µπορεί να παράγει έγκυρες εκτιµήσεις. Οι Granger και Newbold 
(1974) ονόµασαν τέτοια αποτελέσµατα & εκτιµήσεις «χαλκευµένες παλινδρόµησεις» 
(spurious regression) : Υψηλές τιµές R2 και υψηλές αναλογίες t αποδίδει αποτελέσµατα  που 
δεν έχουν οικονοµική σηµασία.  
 
Για την εκτίµηση τις κλίσεις των συντελεστών, µπορούµε:  
 
1. Να υποθέσουµε ότι η διαδικασία είναι στατική (δεν έχει µοναδιαίες ρίζες) και να 
χρησιµοποιήσουµε τα ελάχιστα κοινά τετράγωνα OLS 
  
2.Να υποθέσουµε ότι η διαδικασία έχει µια µοναδιαία ρίζα , και εφαρµόζει τη διαφορά της 
µαθηµατικής συνάρτησης στη σειρά. Τα ελάχιστα κοινά τετράγωνα  µπορεί στη συνέχεια να 
εφαρµοστούν στη συνακόλουθη (εν στάση) σειρά για την εκτίµηση της κλίσης των 
υπόλοιπων συντελεστών. 
 

Για παράδειγµα, στη περίπτωση AR (1),  είναι σταθµευµένο.  
 
Στην AR (2) περίπτωση, η yt=a1yt-1+a2yt-2+εt µπορεί να γραφεί ως ( 1-λ1L)(1-λ2L)=εt όπου L 
είναι µία συνάρτηση υστέρησης που µειώνει το δείκτη του χρόνου µιας µεταβλητής κατά  µία 
περίοδο, Lyt = yt - 1. Αν λ2 = 1, το µοντέλο έχει µια µοναδιαία ρίζα και µπορούµε να ορίσουµε 
zt=∆yt και στη συνέχεια  
 

Zt=λ1 Zt-1+εt 
  
και είναι σταθµευµένο. Τα ελάχιστα κοινά τετράγωνα  OLS µπορεί να χρησιµοποιηθούν για 
την εκτίµηση της κλίσης των υπόλοιπων συντελεστών , λ1.  
 
Εάν η διαδικασία έχει πολλαπλές µοναδιαίες ρίζες,  η µαθηµατική συνάρτηση της διαφοράς  
µπορεί να εφαρµοστεί πολλές φορές. 

2.4.2 Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑ 
   
∆ιαταραχές  σε µια διαδικασία µοναδιαίας ρίζας  έχουν µόνιµες επιπτώσεις που δεν 
εξαλείφονται σταδιακά   όπως θα γινόταν εάν η διαδικασία ήταν σταθµευµένη  
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Όπως προαναφέρθηκε, µια διαδικασία µοναδιαίας ρίζας  έχει µια διακύµανση που εξαρτάται 
από το t και αποκλίνει στο άπειρο  
 
Αν είναι γνωστό ότι µια σειρά έχει µια µοναδιαία ρίζα , η σειρά µπορεί να διαφοροποιηθεί 
ώστε  να καταστεί στατική . Για παράδειγµα, αν µια σειρά Yt είναι Ι (1),η σειρά ∆Yt = Yt-Yt - 

1 είναι Ι (0) (στατική). Καλείται κατά συνέπεια, στατική  σειρά πρώτης διαφοράς. 
 
2.4.3 ΥΠΟΘΕΣΗ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ 
  
Οι οικονοµολόγοι διαφωνούν σχετικά µε το εάν τα  διάφορα δεδοµένα στατιστικών  
στοιχείων των οικονοµικών, ιδιαίτερα στοιχείων απόδοσης, έχουν µια µοναδιαία ρίζα  ή 
ακολουθούν µία κατεύθυνση στατική . Το θέµα είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής στη βιβλιογραφία 
σχετικά µε τους οικονοµικούς κύκλους. Ορισµένοι οικονοµολόγοι      (πχ Olivier blanchard 
και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο) , υποστηρίζουν ότι το ΑΕΠ έχει µοναδιαία ρίζα ή 
δοµικές αλλαγές (Break), πράγµα που σηµαίνει ότι η οικονοµική ύφεση έχει ως αποτέλεσµα 
χαµηλότερα επίπεδα ΑΕΠ στη µακροχρόνια περίοδο. Άλλοι οικονοµολόγοι υποστηρίζουν ότι 
το ΑΕΠ έχει τάση-στασιµότητας . Αυτό είναι, όταν το ΑΕΠ έρχεται σε επίπεδο χαµηλότερο 
της τάση κατά τη διάρκεια µιας ύφεσης επιστρέφει αργότερα στο επίπεδο που συνάγεται από 
την τάση, έτσι ώστε να µην υπάρχει µόνιµη µείωση της απόδοσης. 
 
 
 
2.5 ΤΡΟΠΟΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ  
 
Σε αυτό το σηµείο κρίνεται χρήσιµο να γίνει µια συνοπτική αναφορά του πιο «δηµοφιλούς» 
τρόπου , τεστ που διερευνά την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας του τεστ Dickey-Fuller (βέβαια 
υπάρχουν και άλλα τεστ όπως το τεστ Perron καθώς και άλλα χρήση των οποίων γίνεται 
παρακάτω). 

Στη στατιστική το τεστ Dickey-Fuller διερευνά εάν µία µοναδιαία ρίζα είναι παρούσα 
σε ένα µοντέλο αυτοσυσχέτισης autoregressive. Το τεστ πήρε το όνοµά του από τους δύο 
καθηγητές στατιστικής D.A.Dickey και W.A.Fuller  που δηµιούργησαν το τεστ το 1979. 
 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
 
Ένα απλό µοντέλο αυτοπαλινδρόµισης AR είναι: 
 
Yt=ρyt-1 + ut 

 

Όπου yt είναι η µεταβλητή που µας ενδιαφέρει,t είναι ο αριθµοδείκτης του χρόνου, το ρ είναι  
ένας συντελεστής και ut είναι το σφάλµα. Η ύπαρξη της µοναδιαίας ρίζας υπάρχει όταν 
|ρ|=1.Το µοντέλο σε αυτή την περίπτωση δεν µη στάσιµο (non-stationary).Το ίδιο ισχύει και 
στην περίπτωση που|ρ|≥1. 
 
Το µοντέλο παλινδρόµησης µπορεί να γραφεί ως εξής: 
 
∆yt=(ρ-1)yt-1+ut=δyt-1+ut   
 
Όπου ∆ είναι η πρώτη διαφορά. Το µοντέλο αυτό µπορεί να υπολογίσει και να διερευνήσει 
για µια µοναδιαία ρίζα ισοδυνάµως της διερεύνησης δ=0 (όπου δ=ρ-1). ∆εδοµένου ότι η 
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δοκιµή πραγµατοποιείται για τον εναποµείναντα όρο και όχι σε ανεπεξέργαστα δεδοµένα, 
έτσι δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί η κανονική t κατανοµή ως κρίσιµη πηγή. Για αυτό 
το λόγο αυτή η στατική εκτίµηση έχει µια συγκεκριµένη κατανοµή που απλά είναι γνωστή ως 
πίνακας Dickey-Fuller. 
 
Υπάρχουν τρείς κύριες εκδοχές του τεστ 
 
1.Τεστ για µοναδιαία ρίζα 
 
∆yt=δyt-1+ut    
 
2.Τεστ  για µοναδιαία ρίζα µε τάση 
 
∆yt=a0+δyt-1+ut 

 

3.Τεστ για µοναδιαία ρίζα µε «σωρό» και νοµοτελειακή χρονική τάση 
 
∆yt=a0+a1t+δyt-1+ut 
 
Κάθε εκδοχή του τεστ έχει τα δική του κρίσιµη τιµή που η οποία εξαρτάται από το µέγεθος 
του δείγµατος. Σε κάθε περίπτωση η µηδενική υπόθεση είναι ότι υπάρχει µοναδιαία ρίζα 
,δ=0.Τα τεστ έχουν χαµηλή στατιστική δύναµη «αξία» στο ότι συχνά δεν µπορούν να 
ξεχωρίσουν ανάµεσα στην πραγµατική µοναδιαία ρίζα (δ=0) και στην περίπτωση της σχεδόν 
ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας (δ είναι κοντά στο 0) .Τούτο καλείται πρόβληµα της σχεδόν 
παρατήρησης ισότητας (δ=0) . 
 Η ιδέα πίσω από το τεστ είναι η ακόλουθη .Εάν y σειρά έχει τάση στατικότητας   ,τότε 
έχει την τάση να επιστρέφει σε ένα σταθερό µέσο. Για αυτό το  λόγο οι µεγάλες τιµές θα 
ακολουθηθούν από µικρότερες τιµές (αρνητική αλλαγή) και µικρότερες τιµές από 
µεγαλύτερες τιµές (θετικές αλλαγές).Εποµένως η ισοϋψής των σειρών θα είναι ένας 
σηµαντικός  παράγοντας πρόβλεψης για τις µεταβολές τις επόµενης περιόδού και θα έχει ένα 
αρνητικό συντελεστή .Εάν από την άλλη µεριά η σειρά είναι ενσωµατωµένη τότε θετικές και 
αρνητικές αλλαγές θα συµβούν µε πιθανότητες που δεν εξαρτώνται από το παρόν επίπεδο της 
σειράς, σε µια τυχαία κατανοµή δεν επηρεάζεται προς το που θα κατευθυνθεί µετά. 
  Υπάρχει επίσης µια επέκταση που ονοµάζεται προσαυξανόµενο Ντικεϊ Φούλερ τεστ 
Αugment Dickey-Fuller test (ADF), η οποία καταργεί όλες τις διαρθρωτικές ενέργειες 
(αυτοσυσχέτιση) στη σειρά χρόνο και στη συνέχεια δοκιµές χρησιµοποιώντας την ίδια 
διαδικασία.7 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Unit Root-wikipedia the Free Encyclopedia 
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Κεφάλαιο 3ο  
 
3.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ 
 
 Το ερώτηµα κατά πόσο είναι χρήσιµη η µελέτη της οικονοµικής ιστορίας µπορεί να 
τεθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή είναι όµως ιδιαίτερα επίκαιρο σε εποχές οικονοµικής 
δυσπραγίας. Σε τέτοιες εποχές είναι πιο πιθανό να υπάρξουν αντιρρήσεις σχετικά µε τη 
σκοπιµότητα της ανάλωσης πολύτιµων πόρων –που ενδεχοµένως θα µπορούσαν να διατεθούν 
επωφελέστερα κάπου αλλού-για να µελετηθούν τόσο οι ιδέες όσο και τα γεγονότα του 
παρελθόντος. 
  Η αµφισβήτηση µπορεί δηλαδή να αναφέρεται τόσο στη µελέτη της ιστορίας των 
οικονοµικών θεωριών , της οποίας το αντικείµενο είναι ή έρευνα της εξέλιξης των ιδεών που 
συνιστούν στην οικονοµική επιστήµη , όσο και στη µελέτη της ποσοτικής οικονοµικής 
ιστορίας , που ασχολείται µε την εφαρµογή ποσοτικών µεθόδων στην οικονοµική ιστορία και 
τη διεύρυνση της εξέλιξης και µεταβολής των ποσοτικών οικονοµικών δεδοµένων.  

Αυτοί που υποστηρίζουν ότι καλώς µελετάται το αντικείµενο έχουν χρησιµοποιήσει 
διάφορα επιχειρήµατα για να δικαιολογήσουν τις απόψεις τους. Ένα µάλιστα από αυτά έχει 
ως αφετηρία µια παρατήρηση του Κeynes, η οποία αναφέρεται στη δύναµη που έχουν οι 
ιδέες, στο πόσο ριζωµένες είναι και στη δυσκολία που διακρίνει τους ασκούντες την εξουσία 
να τις αλλάξουν. Το επιχείρηµα είναι ότι, αφού οι ιδέες του παρελθόντος ουσιαστικά 
επηρεάζουν τη ζωή µας για αρκετό χρόνο αφότου πρωτοδιατυπώθηκαν ,  είναι χρήσιµο να τις 
µελετούµαι. 

Οι ιδέες που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας τις οικονοµίας πρέπει , για να είναι 
χρήσιµες , να διατυπωθούν σε ένα πλαίσιο στο οποίο να είναι δυνατό να αποµονώνονται και 
να είναι διακριτές οι σχέσεις µεταξύ των διαφόρων µεταβλητών οι οποίες είναι σηµαντικές. 
Για να διαχωριστεί το χρήσιµο από το λιγότερο χρήσιµο ή το άσχετο πρέπει να διατυπωθούν 
αναλυτικά συστήµατα δηλαδή υποδείγµατα. 

Οι διαφορές ανάµεσα στα υποδείγµατα που αναπτύχθηκαν µέσα στο χρόνο σε µεγάλο 
βαθµό απεικονίζουν αφενός τις αλλαγές που επερχόταν σε θεσµικό επίπεδο και αφετέρου, 
τους διαφορετικούς στόχους ετίθετο η προσέγγιση που επιχειρείται από ένα υπόδειγµα του 
οποίου ο στόχος είναι να εξηγήσει τα αίτια της µακροχρόνιας ανάπτυξης ή µη µιας 
οικονοµίας αναπόφευκτα θα διαφέρει από την προσέγγιση ενός υποδείγµατος που στοχεύει 
να δώσει λύσεις στα βραχυχρόνια προβλήµατα της ανεργίας  

Το ερώτηµα είναι κατά πόσο, και αν µεταβάλλονται οι βασικές σχέσεις µεταξύ των 
οικονοµικών µεταβλητών. Εδώ η µελέτη της οικονοµικής ιστορίας µπορεί να βοηθήσει  ώστε 
να δοθεί κάποια απάντηση. 

Ένα δεύτερο θέµα στο οποίο µας βοηθάει η γνώση του παρελθόντος έχει σχέση µε την 
επιστροφή στην επικαιρότητα προβληµάτων που έχουν ήδη προκύψει και αναλυθεί στο 
παρελθόν. Έτσι, πολλά ερωτήµατα που έχουν τεθεί στο παρελθόν καθίστανται , σε γενικές 
γραµµές τουλάχιστον, επίκαιρα. Η οικονοµική επιστήµη , όπως όλες οι κοινωνικές επιστήµες 
, δεν έχει τη δυνατότητα να µελετήσει τα προβλήµατα στο εργαστήριο. Το µόνο που µπορεί 
να κάνει είναι να µελετήσει τις περιπτώσεις του παρελθόντος στις οποίες παρουσιάστηκαν τα 
ίδια , ή παρόµοια προβλήµατα, µε στόχο να αντλήσει διδάγµατα για των πιο πρόσφατο τρόπο 
αντιµετώπισής τους. Και ανεξάρτητα από το εάν η ιστορία επαναλαµβάνεται ή όχι, ο στόχος 
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της οικονοµικής πολιτικής είναι συχνά να µην επαναληφθεί κάτι  δυσάρεστο που συνέβη στο 
παρελθόν: ποιος επιθυµεί πχ την επανάληψη της κρίσης του 1929 και όχι την αποτροπή 
επανάληψης  των δυσµενών αποτελεσµάτων της.  

Σε αυτό το πλαίσιο είναι φανερό ότι τα ποσοτικά δεδοµένα µε τη µορφή οικονοµικών 
ιστορικών χρονολογικών σειρών , αποτελούν εξαιρετικά χρήσιµο εργαλείο ανάλυσης .Η 
δυνατότητα ποσοτικοποίησης των δεδοµένων και εφαρµογής µεθόδων στατιστικής και 
οικονοµετρικής ανάλυσης πολλαπλασιάζει τις ερµηνευτικές δυνατότητες της οικονοµικής 
ιστορίας και την καθιστά πολύ πιο αποτελεσµατική στην επίτευξη των όποιων στόχων της. 

Η εφαρµογή ποσοτικών µεθόδων στην οικονοµική ιστορία έχει εξελιχθεί πλέον σε 
ξεχωριστό κλάδο που καλείται ποσοτική οικονοµική ιστορία. Ο κλάδος αυτός έχει 
αναπτυχθεί σηµαντικά και ονόµατα όπως Kuznets και M . Friedman  οι οποίοι ασχολούνται 
ή ασχολήθηκαν µε το αντικείµενο δεν µπορούν να αγνοηθούν 

Σε σχέση µε την οικονοµική ιστορία που αποτελεί µια διεπιστηµονική θεώρηση  στην 
οποία συνδυάζονται οι µεθοδολογίες και οι προσεγγίσεις των οικονοµολόγων και των 
ιστορικών, η ποσοτική οικονοµική ιστορία είναι ακόµη πιο περίπλοκη , γιατί απαιτεί 
επιπροσθέτως τη συνεργασία στατιστικολόγων και οικονοµετρών . Είναι προφανείς οι 
ενδογενείς δυσκολίες που συνεπάγεται το εγχείρηµα αυτό, δεδοµένων και διαφορών στις 
µεθοδολογίες και προσεγγίσεις των τριών αυτών επιστηµών 

Η εισαγωγή και η εφαρµογή των ποσοτικών µεθόδων στην οικονοµική ιστορία µπορεί 
να γίνει µε τρεις τρόπους : Με την απλή χρησιµοποίηση στατιστικών δεδοµένων υπό µορφή 
πινάκων , µε την εφαρµογή πιο περίπλοκων οικονοµετρικών µεθόδων και µε την κατάρτιση 
ιστορικών εθνικών λογαριασµών. 

Στην πρώτη περίπτωση η φύση της ανάλυσης δεν αλλάζει ιδιαίτερα , σε σχέση µε τα 
ισχύοντα στην οικονοµική ιστορία. 
 Στη δεύτερη δίνεται έµφαση στη σηµασία των µετρήσεων και των σχέσεων µεταξύ 
µετρήσεως και θεωρίας. Εδώ ουσιαστικά ελέγχεται αν ισχύει κάποια υπόθεση µε την 
αντιπαραβολή των θεωρητικών τιµών κάποιων µεταβλητών, που προκύπτουν από κάποιο 
υπόδειγµα µε τις αντίστοιχες ιστορικές τιµές .Στην περίπτωση αυτή δεν είναι ασύνηθες για 
την περιγραφή της επιστήµης να χρησιµοποιούνται και οι όροι οικονοµετρική ιστορία ή και 
κλειοµετρία . 
 Τέλος, η τρίτη µορφή που µπορεί να πάρει η ανάλυση συνίσταται στην κατάρτιση 
ιστορικών εθνικών λογαριασµών. Μεταξύ των κυριοτέρων στόχων της κατάρτισης ιστορικών 
σειρών εθνικών λογαριασµών περιλαµβάνονται η διεύθυνση των ρυθµών της µακροχρόνιας 
οικονοµικής ανάπτυξης µιας χώρας, ο προσδιορισµός των σχετικών τάσεων και κύκλων της 
οικονοµικής δραστηριότητας, οι σχετικές συγκρίσεις µεταξύ των διαφόρων χωρών και 
προσδιορισµός όπου αυτό είναι εφικτό των επιπέδων ευηµερίας. Τέτοιες εκτιµήσεις έχουν 
γίνει πολλές και για πλείστες χώρες και οι µέθοδοι που έχουν χρησιµοποιηθεί ποικίλουν 
 Σε πολλές περιπτώσεις , στις «προηγµένες» κυρίως χώρες, η ύπαρξη πολλών 
πρωτογενών στοιχείων αποτέλεσµα της εύρυθµης λειτουργίας κάποιας στατιστικής 
υπηρεσίας η στατιστικών υπηρεσιών επέτρεψε την κατάρτιση σχετικά αξιόπιστων 
εθνολογιστικών χρονολογικών σειρών µε άµεσες µεθόδους. τέτοιες περιπτώσεις είναι ΗΠΑ 
Ηνωµένο Βασίλειο , Η Γαλλία και άλλες. Μάλιστα σε ορισµένες περιπτώσεις η σειρές που 
εκτιµήθηκαν κάλυψαν µεγάλες περιόδους. Σε άλλες περιπτώσεις , η έλλειψη των 
απαραίτητων στοιχείων όχι µόνο δεν απέτρεψε τους ερευνητές από το να καταβάλλουν τις 
σχετικές προσπάθειες , αλλά απεναντίας αποτέλεσε κίνητρο να επινοήσουν ιδιαίτερα 
πρωτότυπες προσεγγίσεις προκειµένου να επιτύχουν τους στόχους των. Οι άµεσες αυτές 
µέθοδοι στηρίχθηκαν κυρίως στη χρησιµοποίηση διαφόρων στοιχείων που υπήρχαν, όπως πχ 
του διεθνούς εµπορίου δηµοσιονοµικών η χρηµατικών /νοµισµατικών -τραπεζιτικών. Τα 
στοιχεία αυτά χρησιµοποιήθηκαν, µε βάση σχέσεις που προκύπτουν από την οικονοµική 
θεωρία, για την κατάρτιση εθνολογιστικών χρονολογικών σειρών λιγότερων αξιόπιστων και 
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µικρότερης ακρίβειας οι οποίες εν τούτης κρίθηκαν επαρκής για να επιτρέψουν την εξαγωγή 
χρήσιµων συµπερασµάτων για την εξέλιξη της οικονοµικής δραστηριότητας διαφόρων 
χωρών. 
 Τα παραπάνω µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι σε όλο το πλαίσιο της κατάρτισης 
των ιστορικών εθνικολογιστικών σειρών υπάρχει περισσότερη ανοχή για σφάλµατα από ό,τι 
στις αντίστοιχες σειρές που αφορούν στα σηµερινά εθνικολογιστικά µεγέθη. Αυτό 
αναφέρεται ρητά µεταξύ άλλων και από τον Feinstein. Ειδικότερα ο συγγραφέας  αυτός 
αναφέρει την ύπαρξη δύο κλιµακίων κατάταξης της αξιοπιστίας των ιστορικών εκτιµήσεων. 
 Στην πρώτη ,την κλασική κλίµακα , οι εκτιµήσεις χαρακτηρίζονται άριστες  ( Βαθµίδα 
Α) όταν το εκτιµώµενο σφάλµα είναι µικρότερο του 5% «καλές» (βαθµίδα Β) όταν είναι 
µεταξύ 5-10% «χονδρικές» (βαθµίδα Γ) όταν είναι µεταξύ 10-20% και «εικασίες» (βαθµίδα 
∆) όταν είναι πάνω από 25%  
 Σε αυτή την κλίµακα ο Feinstein  αντιπαραθέτει τη δική του που είναι ελαστικότερη 
στον καθορισµό των ορίων µεταξύ της δεύτερης και της τρίτης βαθµίδας. Συγκεκριµένα 
θεωρεί καλές (βαθµίδα β) τις εκτιµήσεις στις οποίες το εκτιµώµενο σφάλµα κυµαίνεται 
µεταξύ 5 και 15% και «χονδρικές» (βαθµίδα Γ) αυτές στις οποίες το σφάλµα αυτό κυµαίνεται 
µεταξύ 15 και 25%. 
 Συµπερασµατικά λοιπόν είναι δυνατό να λεχθεί ότι το γενικότερο πνεύµα που διέπει 
την προσπάθεια κατάρτισης εθνολογιστικών  χρονολογικών σειρών εκ του µηδενός εκφράζει 
η πεποίθηση ότι είναι προτιµότερο να υπάρχουν τέτοιες σειρές από το να µην υπάρχουν 
καθόλου. Έτσι µε την προϋπόθεση αφενός ότι είναι γνωστός ο τρόπος κατάρτισης µιας 
χρονολογικής σειράς εθνικολογιστικών στοιχείων, και κατά συνέπεια οι περιορισµοί και τα 
µειονεκτήµατά της και αφετέρου ότι έχουν τηρηθεί οι κανόνες και τα επιστηµονικά δεδοµένα 
στη διαδικασία κατάρτισής της , αυτή θεωρείται χρήσιµη και αποδεκτή. Στα πλαίσια αυτά , 
ακόµα και µια σειρά που απλώς προσεγγίζει το πραγµατικό επίπεδο του εθνικού εισοδήµατος 
( ή προϊόντος) µιας γεωγραφικής ενότητας µπορεί να χρησιµοποιηθεί επωφελώς και να 
προσφέρει κάτι έστω ελάχιστο τόσο στις γνώσεις µας για τις γενικότερες εξελίξεις που 
συνέβησαν σε µια οικονοµία όσο και ως γενικός οδηγός λήψης κάποιον µέτρων πολιτικής8. 
 
 
3.2 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α 
 
Η συστηµατική προσπάθεια εκτίµησης εθνικολογιστικών µεγεθών στην Ελλάδα ξεκίνησε 
µετά των δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο. Ειδικότερα το πρώτο έτος για το οποίο γίνεται 
εκτίµηση από τους εθνικούς λογαριασµούς της Ελλάδας είναι το 1948.Όσον αφορά στην 
προπολεµική περίοδο οι λίγες προσπάθειες που έγιναν δεν ήταν συστηµατικές ,ενώ, κατά 
κανόνα, αφορούσαν σε µεµονωµένα χρόνια. 
 Η πρώτη προσπάθεια εκτίµησης σχετικών µεγεθών φαίνεται να έχει γίνει από τον 
Ι.Σούτσο, πιθανώς για το 1871. Στη συνέχεια , άλλες ανάλογες προσπάθειες που είναι δυνατό 
να αναφερθούν ως σχετικές είναι οι εκτιµήσεις που έγιναν για µεµονωµένα έτη από τους 
παρακάτω( στην παρένθεση αναφέρεται το έτος στο οποίο αφορά η κάθε εκτίµηση)  

♦ Βερναρδάκης (1885) 
♦ Mulhall (1883) ,(1891),(1895), και ( 1908) 
♦ Σκιαδάς (1890) 
♦ Τσουδερός (1916) 

                                                 
8 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 1830-1939 ‘’ Πηγές οικονοµικής ιστορίας της Νεότερής Ελλάδας. Ποσοτικά  
στοιχεία και στατιστικές σειρές’’ ,ΚΕΠΕ Ερευνητικές συνεργασίες1 ,Γεώργιος Κωστελένος, ∆ηµήτριος 
Βασιλείου ,Εµµανουήλ Κουνάρης, Σωκράτης Πετµεζάς, Μιχαήλ Σφακιανάκης. Αθήνα  2007   
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♦ Υπουργείων των οικονοµικών (1918), (1927 η εκτίµηση παρουσιάστηκε 
από τον υπουργό Καφαντάρη ) και (1929) 

♦ Τανταλίδης (1918) 
♦ Ρεδιάδης (1919) , (1927) και (1929) 
♦ Αγγελόπουλος (1925) 
♦ Ζολώτας (1927) 
♦ Ευελπίδης (1927) ,(1934) και (1936) 
♦ Π.Β. ∆ερτιλής (1928) 
♦ Σάκαλης (1929) 

 
Σαφώς πιο συστηµατικές από τις παραπάνω µπορούν να θεωρηθούν οι προσπάθειες που 
έγιναν για την κατάρτιση σχετικών σειρών. Αυτές είναι λιγότερες και έγιναν από του εξής: 

1. Μαλάνος για την περίοδο 1928-1947 ( για την περίοδο 1940-1944 γίνεται 
µόνο µία εκτίµηση). Οι εκτιµήσεις αφορούν στο εγχώριο εισόδηµα σε τιµές 
αγοράς 

2. Μασµούτης για τις περιόδους 1913-1939 και 1927-1939.Οι εκτιµήσεις 
αφορούν στο εθνικό εισόδηµα. 

3. Ευελπίδης για την περίοδο 1927-1939.Οι εκτιµήσεις αφορούν στο εθνικό 
εισόδηµα και χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος των συντελεστών της 
παραγωγής ( της προστιθέµενης αξίας) 

 
Σε γενικές γραµµές οι εκτιµήσεις που έχουν γίνει χαρακτηρίζονται από ασάφεια όσον 

αφορά στη µεθοδολογία η οποία σε ορισµένες περιπτώσεις δεν εξηγείται ενώ σε άλλες 
εξηγείται ανεπαρκώς. 

Οι εκτιµώµενες µεταβλητές συχνά διαφέρουν από εκτίµηση σε εκτίµηση. 
Αυτό βέβαια πρέπει να αναµένεται καθώς οι έννοιες «εθνικό εισόδηµα» και «εθνικό 

προϊόν» είναι µεταγενέστερες. Έτσι στις παλαιότερες εκτιµήσεις πιο σχετικές είναι οι έννοιες 
«εθνική πρόσοδος» και «εθνικός πλούτος». 

Τέλος όπως φαίνεται και από αυτά που έχουν λεχθεί παραπάνω σε αρκετές 
περιπτώσεις είναι ασαφές ακόµη και το ακριβές έτος στο οποίο αναφέρονται οι εκτιµήσεις. 

Η λεπτοµερέστερη ανάλυση και παρουσίαση των εκτιµήσεων αυτών δηµοσιεύτηκε 
πρόσφατα. Η αναφορά τους όµως αποδεικνύει ότι ο προβληµατισµός όσον αφορά στην 
ανάγκη µέτρησης της οικονοµικής επίδοσης της χώρας δεν είναι καινούριος. 

Η τακτική κατάρτιση µεταπολεµικά , επίσηµων εκτιµήσεων των εθνικολογιστικών 
µεγεθών φαίνεται ότι κάλυψε τις ανάγκες των οικονοµολόγων , τόσο των ακαδηµαϊκών στο 
πλαίσιο της µελέτης και διεύρυνσης των µακροχρόνιων προβληµάτων της ελληνικής 
οικονοµίας , όσο και αυτών που διαχειρίζονται στην οικονοµική πολιτική της χώρας και 
χρειάζονται την πληροφόρηση που παρέχεται από τις µεταβλητές αυτές ως γενικότερο πεδίο 
αναφοράς για τη λήψη µέτρων πολιτικής. Έτσι εκτός από σχετική έκδοση του Κ.Ε.Π.Ε9 στην 
οποία γίνονται εκτιµήσεις για την περίοδο 1858-1938 δεν αναφέρεται άλλη πρόσφατη 
προσπάθεια εκτίµησης των εθνικολογιστικών µεγεθών για την περίοδο πριν από τον δεύτερο 
παγκόσµιο πόλεµο, τουλάχιστον από έλληνες ερευνητές. 

Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει ότι από κάποιους τουλάχιστον κύκλους δεν είχε 
συνειδητοποιήσει το κενό που υπήρχε στη σχετική βιβλιογραφία ή ότι δεν υπήρχε κάποιο 
ενδιαφέρον .Απλώς το µέγεθος του εγχειρήµατος   φανερώνεται ότι λειτούργησε αποτρεπτικά 
στην ανάληψή του. 

                                                 
9 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 1830-1939 ‘’ Πηγές οικονοµικής ιστορίας της Νεότερής Ελλάδας. Ποσοτικά  
στοιχεία και στατιστικές σειρές’’ ,ΚΕΠΕ Ερευνητικές συνεργασίες1 ,Γεώργιος Κωστελένος, ∆ηµήτριος 
Βασιλείου ,Εµµανουήλ Κουνάρης, Σωκράτης Πετµεζάς, Μιχαήλ Σφακιανάκης. Αθήνα  2007   
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Παρόµοιες µελέτες πολύ πιο λεπτοµερείς και αναλυτικές που επικεντρώνονται στη 
δηµιουργία και στην µελέτη των εθνικολογιστικών χρονολογικών σειρών του ελληνικού 
Α.Ε.Π έχουν κάνει διάφοροι φορείς όπως το Κ.Ε.Π.Ε.  οι οποίες µελετάνε τη συµπεριφορά 
και κάνουν εκτιµήσεις για την περίοδο 1858-1938 δεν αναφέρεται άλλη πρόσφατη 
προσπάθεια εκτίµησης των εθνικολογιστικών µεγεθών για την περίοδο πριν από τον ∆εύτερο 
παγκόσµιο πόλεµο , τουλάχιστον από Έλληνες ερευνητές. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
 Η εκτίµηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) της Ελλάδας για την 
περίοδο 1830-1939 είναι ένα ιδιαίτερα επίπονο και δύσκολο εγχείρηµα. Οι δυσκολίες είναι 
πάρα πολλές και παραβλέποντας το ζήτηµα του όγκου της απαιτούµενης εργασίας αρχίζουν 
από την πρώτη στιγµή της ενασχόλησης µε το θέµα ως αποτέλεσµα των προβληµάτων που 
προκύπτουν από τα πρωτογενή στοιχεία. Έτσι πέραν της έλλειψης στοιχείων που 
παρατηρείται για µεγάλο αριθµό προϊόντων και παραγωγικών δραστηριοτήτων  είτε για όλη 
την περίοδο είτε για όλη την περίοδο είτε για µέρος της , προβλήµατα δηµιουργούνται τόσο 
από την αντιφατικότητα που συχνά παρουσιάζουν τα στοιχεία µεταξύ τους όταν αυτά 
προέρχονται από διαφορετικές πηγές όσο και από την εµφανή σε µερικές περιπτώσεις 
αξιοπιστία τους. Ένα ιδιάζον ίσως σχετικό πρόβληµα που αξίζει να αναφερθεί εδώ είναι ότι 
µερικές φορές παρατηρείται ασάφεια ακόµα και σε σχέση µε το έτος στο οποίο αναφέρεται 
κάποιο στοιχείο. 
 Σε γενικές γραµµές µπορεί να λεχθεί ότι: 
 
-Η έλλειψη στοιχείων µπορεί να  αντιµετωπιστεί µε τη δηµιουργία τεκµαρτών είτε µε την 
εφαρµογή απλών µεθόδων (όπως πχ γραµµική παρεµβολή) είτε µε τη χρήση πιο πολύπλοκων 
στατιστικών προσεγγίσεων (π.χ. µε τεχνικές προβλέψεων) 
-Όταν τα στοιχεία που προέρχονται από διαφορετικές πηγές είναι αντιφατικά µεταξύ τους , 
µερικές φορές προτιµώνται αυτά που προέρχονται από τις πιο αξιόπιστες πηγές άλλοτε 
εξάγονται µέσοι όροι , ενώ συχνά προτιµώνται τα στοιχεία που δίνονται στο πλαίσιο κάποιας 
χρονολογικής σειράς ( σε σχέση µε αυτά που δίνονται µεµονωµένα) 
-Όταν τα στοιχεία κρίνονται ότι είναι εµφανώς αξιόπιστα αγνοούνται 
Τέλος όταν είναι ασαφές το έτος στο οποίο αναφέρονται αυτό τεκµαίρεται από όποια άλλη 
πληροφορία υπάρχει  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4ο  
 
 
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ 
 
  
 
4.1 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΓΚΡΙΣΕΩΝ 
 
 

Η συγκρότηση ιστορικών σειρών για τα βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη κάθε χώρας 
αποτέλεσε τη πρώτη φάση της διαδικασίας συγκρότησης µιας θεωρητικά συνεκτικής και 
στατιστικά ασφαλούς βάσης σύγκρισης της  οικονοµικής ανάπτυξης των διαφόρων εθνικών 
οικονοµιών η εκ των υστέρων ανασύσταση των εθνικών λογαριασµών των υπό σύγκριση 
οικονοµιών προσέκρουσε βεβαίως σε εµπόδια πολύ δυσκολότερα από ότι η εφαρµογή της 
µεθοδολογίας συγκρότησης των εθνικών λογαριασµών που επέβαλε ο ΟΗΕ  στα µέλη του.  
 Προκειµένου να ανασυγκροτηθούν οι προς διερεύνηση δείκτες πρέπει στην καλύτερη 
περίπτωση να χρησιµοποιηθούν µετρήσεις που έγιναν για άλλους λόγους και στην χειρότερη 
εκτίµηση κατά προσέγγιση µεγεθών απλό έµµεσες πληροφορίες. Η διαµόρφωση σειρών 
αποτέλεσε λοιπόν έναν πρόβληµα που συχνά λύθηκε για κάθε χώρα µε τρόπο ιδιόµορφο και 
ασύµβατο µε τις προδιαγραφές του οργανισµού ΟΗΕ και τις καθορισµένες πολιτικές και τη 
µεθοδολογία των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών. Τελικός στόχος ήταν να προσδιοριστεί 
άµεσα ή έµµεσα ένα µέγεθος που να εκφράζει το αποτέλεσµα της οικονοµικής 
δραστηριότητάς της υπό εξέταση κοινωνίας, όπως το καθαρό ή το ακαθάριστο εγχώριο ή 
εθνικό προϊόν εισόδηµα ή δαπάνη. Φυσικά τα µεγέθη αυτά για είναι συγκρίσιµα έπρεπε να 
«αποπληθωριστούν» και να αναχθούν σε κατά κεφαλήν µεγέθη. Το κατά κεφαλήν εθνικό 
προϊόν σε σταθερές τιµές µετατράπηκε στον κατά εξοχήν δείκτη οικονοµικής ευηµερίας.  
 Η αναδροµική συγκρότηση των εθνικών λογαριασµών επιχειρήθηκε φυσικά στις 
χώρες εκείνες που διέθεταν τις πληρέστερες στατιστικές σειρές και την πιο πρώιµη 
οικονοµική ανάπτυξη. Οι ΗΠΑ και το Ηνωµένο βασίλειο αποτέλεσαν τις χώρες όπου 
δοκιµάστηκε η µεθοδολογία σύστασης των εθνικών λογαριασµών και αυτές που εν τέλει 
επέβαλαν τις προδιαγραφές τους στις υπόλοιπες. Έτσι , για την µεταπολεµική περίοδο 
διαθέτουµε σειρές εθνικών λογαριασµών για 150 περίπου χώρες µε δεδοµένα ποικίλης 
ακρίβειας. Οι χώρες του ΟΟΣΑ έχουν κατά τεκµήριο τις ακριβέστερες σειρές και είναι 
εύκολο να τις συµβουλευτεί κανείς µέσω των επίσηµων εκδόσεων των διαφόρων εθνικών 
στατιστικών υπηρεσιών ή των διεθνών οργανισµών. 
  Για την περίοδο πριν τον ∆εύτερο Παγκόσµιο πόλεµο τα δεδοµένα είναι διάσπαρτα 
άνισα .Πέρα τις ΗΠΑ που οι µετρήσεις άρχισαν το 1929   τις πληρέστερες και ασφαλέστερες 
σειρές εθνικών λογαριασµών έχουν η Αυστραλία, η Ιαπωνία , η Σουηδία, η Φιλανδία, η 
Γαλλία , η ∆ανία , η Ιταλία , ο Καναδάς και η Γερµανία. Άλλες ανεπτυγµένες βιοµηχανικές 
χώρες όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Νορβηγία ,η Ολλανδία η Ελβετία και η Νέα Ζηλανδία 
έχουν περιέργως λιγότερο καλές   σειρές εκτιµήσεων των βασικών µακροοικονοµικών 
µεγεθών και του ΑΕΠ. Οι πρόσφατα εκβιοµηχανισµένες χώρες της µεσογειακής Ευρώπης και 
η Ιρλανδία  ήταν µέχρι πριν από λίγα χρόνια εκείνες που διέθεταν τις ελλιπέστερες σειρές 
εκτιµήσεων. Τελευταία έγινε µεγάλη προσπάθεια σε όλες αυτές τις χώρες να ανασυσταθούν 
πλήρεις ιστορικές σειρές µακροοικονοµικών µεγεθών και πρώτιστα του ΑΕΠ . Τα πιο 
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εντυπωσιακά σε έκταση βήµατα παρά τα προβλήµατα , έγιναν στην Ισπανία και την 
Πορτογαλία .Πρόοδος έχει επιτευχθεί και στην Ιρλανδία ενώ πρόσφατα έγινε και η πρώτη 
εκτίµηση του ΑΕΠ από το 1858 κ.ε. Για την Τουρκία επίσης διαθέτουµε µία λεπτοµερή σειρά 
εκτιµήσεων. 
  Όλα αυτά τα προπολεµικά στατιστικά δεδοµένα είναι, όπως είπαµε άνισης αξίας όσον 
αφορά στις πηγές από όπου προέρχονται και στη µεθοδολογία µε την οποία 
µετασχηµατίζονται σε σειρές για την αναδροµική συγκρότηση των εθνικών λογαριασµών. 
Ταυτόχρονα ακόµα τα αποτελέσµατα είναι συχνά ασύµβατα µεταξύ τους ακόµη και για την 
ίδια χώρα για διαφορετικές υποπεριόδους. Μία από τις συχνότερες ασκήσεις των 
οικονοµικών ιστορικών και των οικονοµολόγων είναι η βελτίωση των εκτιµήσεων και η 
µεθοδολογική εξοµοίωση των σειρών, ακόµα και για την µεταπολεµική περίοδο. ∆ιαθέτουµε 
συχνά λοιπόν περισσότερες από µία σειρές, οι οποίες έχουν συγκροτηθεί µε τη χρήση 
διαφορετικών µεθόδων «άµεσων ή έµµεσων».Η συνύπαρξη διαφορετικών εκτιµήσεων δεν 
είναι µειονέκτηµα αλλά πλεονέκτηµα, καθώς επιτρέπει σε ερευνητές από χώρες µε ελλιπής 
σειρές στατιστικών µετρήσεων να διασταυρώσουν τα αποτελέσµατά τους και να διορθώσουν 
τη µεθοδολογία τους. Το κέρδος αυτό είναι ιδιαίτερα εµφανές στην Ισπανική περίπτωση όπου 
τα τελευταία χρόνια οι διαφορετικές και αντιθετικές προσεγγίσεις τείνουν προς τη 
διαµόρφωση συναινέσεις ως προς τα βασικά κενά και τη µελλοντική κατεύθυνση της 
έρευνας. Η ύπαρξη εξάλλου µιας επίσηµης πλήρους σειράς δεδοµένων δεν αποτελεί πανάκια, 
όπως έχει δείξει η Ιταλική εµπειρία .Η αναδροµική συλλογή στατιστικών στοιχείων και 
εκτιµήσεων της Ιταλικής στατιστικής υπηρεσίας άρχισε ήδη από τη δεκαετία του 1950 «ΙAST 
1957».Οι σειρές των συνιστωσών του εθνικού προϊόντος ήταν εκφρασµένες σε τρέχουσες 
τιµές και µόνο οι συνιστώσες της εθνικής δαπάνης είχαν αποπληθωριστή σε σταθερές τιµές 
του 1938.Στα στοιχεία αυτά στηρίχθηκε η πρώτη µεγάλη µελέτη των ιστορικών εθνικών 
λογαριασµών της Ιταλίας που διεύθυνε ο Giorgio Fua την περίοδο 1969-1981.Ο 
αποπληθωρισµός των τρεχουσών τιµών µε τη χρήση σταθερών τιµών του έτους 1938 µε ότι 
αυτό συνεπάγεται, έγινε από τον ornello vitali. Τη συλλογική αυτή µελέτη η οποία δέχτηκε 
συνεχείς κριτικές χρησιµοποίησαν οι περισσότεροι συγγραφείς , παρότι τα στοιχεία της 
ISTAT  στα οποία στηρίζεται δεν  µπορούν να εκλεχθούν. Όλες οι νεότερες; Εκτιµήσεις που 
έκαναν οι Maddison (1991) Τoniolo Rossi & Sorgato (1993) , Fua kai Gallegati 1993 
στηρίζεται στις αρχικές σειρές. ∆εν είναι τυχαίο λοιπόν ότι οι µόνες διαφορές συνίστανται 
στο απόλυτο ύψος του ΑΕΠ και τους αριθµούς αύξησης των διαφορετικών συνιστωσών του 
ειδικά στα πρώτα χρόνια της ενιαίας Ιταλίας. Κάθε απόπειρα νέου υπολογισµού προσέκρουε 
στο πρόβληµα της αδιαφανούς αρχικής βάσης στατιστικών δεδοµένων τέτοια προβλήµατα 
είναι δυνατό να επιλυθούν µόνο µε τη  υπέρβασή τους δηλαδή µε τη συγκρότηση µιας νέας  
βάσης δεδοµένων. Οι Ιταλοί ιστορικοί βρίσκονται ακριβώς σε αυτό το στάδιο η νέα αυτή 
προσπάθεια έχει αναληφθεί υπό τη διεύθυνση του Guido Rey 1993 και στηρίζεται στη 
µεθοδολογία της αναλυτικής µελέτης των ετών βάσης (benchmark) αποτελεί τη νέα γενιά 
εκτιµήσεων υψηλότερης ακρίβειας και θα αναθεωρήσει πιθανότατα τα δεδοµένα για το 19 
αιώνα όπως ακριβώς έκαναν για τη Σουηδία οι ανώτερης ποιότητας νέες εκτιµήσεις της 
οµάδας γύρο από τον Ole kranz. Η συγκρότηση οµοιογενών µεθοδολογικά σειρών δεν 
αποτελεί το µοναδικό πρόβληµα που λαµβάνεται υπόψη της διεθνής συγκρίσεις. Ένα 
πρόσθετο πρόβληµα αποτελεί ο αποπληθωρισµός των σειρών σε κάθε εθνική περίπτωση 
συχνά και σε κάθε ατοµικό επιχείρηµα συνηθίζεται να υιοθετείται ένας δείκτης 
αποπληθωρισµού των τρεχουσών τιµών όποιος στη καλύτερη περίπτωση στηρίζεται σε 
κυλιόµενες σταθερές τιµές ορισµένων ετών Βάσης . 

Στην ιταλική περίπτωση υιοθετήθηκαν οι σταθερές τιµές του έτους 1938, ενώ  σε 
περιπτώσεις όπως  ελληνική σε έρευνα για τον υπολογισµό του ΑΕΠ από το ΚΕΠΕ 
καταρτίστηκε ένας κυλιόµενος αποπληθωριστής. Στην εξαιρετικής ποιότητας φιλανδική 
έρευνα χρησιµοποιούνται δεκαετείς δείκτες που συναρθρώνονται µεταξύ τους. Το πρόβληµα 
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στην περίπτωση αυτή είναι η ποιότητα των τιµών. Αυτές θα έπρεπε , πρώτον, να είναι κατά 
προτίµηση τιµές κόστους συντελεστών παραγωγής και όχι τιµές αγοράς και δεύτερον να 
καλύπτουν µεγάλη οµάδα προϊόντων ώστε να εξασφαλίζεται η « αντιπροσωπευτικότητα » 
του καλαθιού αγαθών και υπηρεσιών. Η ελληνική όπως και η Ισπανική περίπτωση δεν 
επιτρέπει τέτοιο χειρισµό. Η µέθοδος αποπληθωρισµού αποτελεί έτσι τον δεύτερο παράγοντα 
που καθιστά προβληµατικές τις διεθνείς συγκρίσεις. 

Παρόλα αυτά , αν αποδεχτούµε τον κίνδυνο της ανοµοιογένειας των στατιστικών 
πηγών και των µεθόδων αποπληθωρισµού  κάθε εθνικής σειράς , µπορούµε να συνδέσουµε 
µεταξύ τους τα διάφορα εθνικά παραδείγµατα καταρτίζοντας δείκτες µε κοινό έτος βάσης. 
Συνήθως το έτος βάσης ορίζεται λίγο πριν από το καθοριστικό γεγονός όπως η έκρηξη του 
πρώτου παγκοσµίου πολέµου. Έτσι ο maddison  (1991b. 1995) ο οποίος έχει επιχειρήσει τις 
περισσότερες τέτοιες προσεγγίσεις, έχει επιλέξει σταθερά το έτος 1913. Το έτος βάσης 
αποτελεί εντέλει δευτερεύοντα παράγοντα, εφόσον στοχεύει ακριβώς στην απάλειψη των 
απολύτων    ( λόγω οικονοµικού και πληθυσµιακού όγκου ) διαφορών και στην επικέντρωση 
στις  σχετικές αποστάσεις και στους ρυθµούς µεταβολής γύρω από µια κοινή βάση .Για την 
έρευνα του ΚΕΠΠΕ το έτος 1913 ήταν ιδιαίτερα προβληµατικό, διότι κατά το έτος αυτό η 
χώρα βρέθηκε , όπως και το 1912 σε εµπόλεµη κατάσταση. Προτιµήθηκε λοιπόν ένα 
προηγούµενο έτος και διαλέχτηκε το 1910 επειδή επιλέχθηκε να αποφευχθεί το έτος 1911 
κατά το οποίο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ έφτασε σε ύψος ρεκόρ. 

Η σύγκριση των ρυθµών ( των σχετικών δηλαδή µεγεθών ) είναι λοιπόν το πρώτο 
βήµα για τις διεθνείς συγκρίσεις. Ένα δεύτερο βήµα αποτελεί η σύγκριση των κατά κεφαλήν 
δεικτών και µεγεθών. Τα πραγµατικά ( δηλαδή αποπληθωρισµένα) κατά κεφαλήν εισοδήµατα 
των διαφόρων χωρών µπορεί  να συγκριθούν µεταξύ τους  µονάχα αν έχουν υπολογιστεί σε 
κοινές νοµισµατικές µονάδες. ∆ιαφορετικά ποια σύγκριση µπορεί να γίνει µεταξύ του κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ το 1885 της Ελλάδας σε σταθερές δραχµές του 1914 και εκείνου της Ιταλίας 
σε σταθερές λιρέτες του 1938.Πρέπει δηλαδή τα επί µέρους εθνικά κατά κεφαλήν εισοδήµατα 
να µετατραπούν σε ποσά εκφρασµένα σε κοινό νόµισµα µε δεδοµένη αγοραστική  δύναµη. Η  
προφανής λύση θα ήταν να επιλεγεί ένα διεθνές νόµισµα όπως το γαλλικό φράγκο ή η 
βρετανική στερλίνα πριν το 1914 ή το αµερικάνικο δολάριο µετά το 1914. Το δεύτερο 
πρόβληµα είναι η σύγκριση της εξέλιξης στο χρόνο. Ποια η σχέση του κατά κεφαλήν 
εισοδήµατος της Ελλάδας του 1914 σε δολάρια ή στερλίνες  και του αντίστοιχου εισοδήµατος 
του 1958. Η προφανής λύση είναι η επιλογή ενός διεθνούς νοµίσµατος εκφρασµένου στην 
αγοραστική του δύναµη σε µια ορισµένη εποχή. Τελικά λοιπόν όλα  τα κατά κεφαλήν 
εισοδήµατα θα πρέπει να εκφραστούν σε ένα νόµισµα µιας συγκεκριµένης περιόδου (πχ 
δολάρια του 1970 ή λίρες στερλίνες του 1913) ή καλύτερα σε ένα νόµισµα µε δεδοµένη 
αγοραστική δύναµη. Εάν µάλιστα επιλέγει το διεθνές νόµισµα στη σηµερινή εποχή (δολάριο 
1990 ) τότε η ιστορική πορεία του εθνικού ΑΕΠ µέχρι τις µέρες µας γίνεται άµεσα 
συγκρίσιµη για το σηµερινό αναγνώστη µε  τα σηµερινά µεγέθη. Κατά τον τρόπο αυτό είναι 
δυνατή η σύγκριση   του ελληνικού κατά κεφαλήν εισοδήµατος του 1910 µε το κατά κεφαλήν 
γαλλικό εισόδηµα του 1870 εκφρασµένων σε κοινή νοµισµατική περίοδο . 

Το επόµενο βήµα συνίσταται στον προσδιορισµό της πραγµατικής αγοραστικής 
δύναµης του εκάστοτε εθνικού εισοδήµατος στο εσωτερικό κάθε χώρας. Είναι γνωστό ότι η 
αγοραστική δύναµη της δραχµής στην ίδια τη χώρα είναι µεγαλύτερη από όσο θα άφηνε να 
φανεί η µετατροπή της σε δολάρια και η σύγκριση της µε την αγοραστική δύναµη του 
εκφρασµένου σε δολάρια κατά κεφαλήν εισοδήµατος της Ελλάδας στις ΗΠΑ επειδή η τιµή 
των µη εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών στη λιγότερο αναπτυγµένη χώρα είναι σχετικά 
χαµηλότερη από την αντίστοιχη τιµή τους στις περισσότερο αναπτυγµένες χώρες και 
συνεπώς η αγοραία τιµή συναλλάγµατος δεν ενδείκνυται για την εκτίµηση της αγοραστικής 
δύναµης του ελληνικού κατά κεφαλήν εισοδήµατος σε δολάρια. Η προσπάθεια των 
οικονοµολόγων και των στατιστικολόγων που ασχολούνται µε το πρόβληµα αυτό ήταν να 
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αντικαταστήσουν την αγοραία τιµή του συναλλάγµατος µε την ισοτιµία αγοραστικών 
δυνάµεων των διαφόρων νοµισµάτων µεταξύ τους. Ιδεατά διαµορφώνονται ανά δύο χώρες 
αντιπροσωπευτικοί « κάλαθοι προϊόντων και υπηρεσιών» και εξετάζεται η µεταξύ τους σχέση 
ώστε να προσδιοριστεί η «ισοτιµία αγοραστικής  δύναµης» η οποία αποκλίνει από την 
αγοραία τιµή συναλλάγµατος προς όφελος της λιγότερο αναπτυγµένης χώρας. Άλλες 
αντίστοιχες προσπάθειες επιχείρησαν να αντικαταστήσουν τις ανά δύο Ι.Α.∆. µε πολυµερείς , 
λαµβάνοντας µάλιστα υπόψη τον οικονοµικό και πληθυσµιακό όγκο των διαφόρων χωρών.  
Η πιο φιλόδοξη τέτοια προσπάθεια είναι αυτή που επιχείρησε να διαµορφώσει για το 1990 
ένα σύστηµα Ι.Α.∆. όλων των χωρών του κόσµου µε κοινό νόµισµα το δολάριο στην 
αγοραστική δύναµη του 1990 .Η ελληνική δραχµή στο παράδειγµα αυτό παρουσιάζει θετική 
απόκλιση ως προς την αγοραία τιµή του δολαρίου ύψους 18,3%. 

Η λύση για το 1990 φαίνεται απλή. Τα προβλήµατα αρχίζουν όταν αποφασίσουµε να 
εφαρµόσουµε την αρχή αυτή στην ιστορική σειρά του πραγµατικού ΑΕΠ. Όλοι όσοι 
επιχείρησαν να διαµορφώσουν τέτοιες σειρές για διεθνείς συγκρίσεις ακολούθησαν την ίδια 
µέθοδο. Κατ΄ αρχάς σχηµάτισαν για κάθε χώρα µια σειρά δεικτών αύξησης του πραγµατικού 
ΑΕΠ µε κοινό έτος βάσης η οποία έφτανε µέχρι το έτος εφαρµογής της ΙΑ∆ .Στη συνέχεια 
υπολόγισαν το ΑΕΠ κάθε χώρας σε σταθερά δολάρια ΙΑ∆ ( συνήθως για κάποιον από τους 
γύρους του ∆.Π.Σ. ) και µε βάση τις διάφορες σειρές δεικτών υπολόγιζαν αναδροµικά για 
κάθε έτος το ΑΕΠ σε σταθερά διεθνή δολάρια του έτους εφαρµογής της ΙΑ∆ . Με τον τρόπο 
αυτό θεωρείται ότι η παρατηρούµενη σήµερα ( στον αντίστοιχο γύρο του ∆.Π.Σ. των Ι.Α.∆.) 
απόκλιση της αγοραίας τιµής του συναλλάγµατος από την ΙΑ∆ είναι εφαρµόσιµη χωρίς 
αλλαγές και στα παλιότερα έτη. Αυτή η παραδοχή- συχνά σιωπηρή- είναι βεβαίως τολµηρή 
αλλά µπορεί να γίνει αποδεκτή όσο δεν έχουµε στατιστικές µετρήσεις οι οποίες υπολογίζουν 
τις ΙΑ∆ στα παρελθόντα έτη. Πρέπει όµως να διευκρινιστεί πρώτον ότι η ποσοστιαία 
απόκλιση της αγοραίας τιµής συναλλάγµατος από την  ΙΑ∆  µειώνεται όσο οι οικονοµίες 
συγκλίνουν και µάλιστα αλλάζει πρόσηµο όταν η παλαιοτέρα περισσότερο καθυστερηµένη 
οικονοµία υπερκερά και την πιο προηγµένη) και δεύτερον ότι όσο το διεθνές εµπόριο 
απελευθερώνεται και τα διάφορα αγαθά και υπηρεσίες αποκτούν µια διεθνώς ενιαία τιµή ( 
καθώς και όσο περιορίζεται µέσα σε κάθε οικονοµία ο τοµέας της αυτοκατανάλωσης) η 
αγοραία τιµή του συναλλάγµατος πλησιάζει την ΙΑ∆  .Η υιοθέτηση λοιπόν της µεθόδου που 
αναφέρθηκε δεν γίνεται διότι είναι η καλύτερη , αλλά απλώς διότι είναι στην ουσία η 
µοναδική που διαθέτουµε και διότι µπορούµε να προβλέψουµε τις στρεβλωτικές της 
παρενέργειες. 

Για να σχηµατίσουµε τη σειρά των συγκρίσιµων εθνικών παραδειγµάτων έπρεπε να 
συγκεντρώσουµε για κάθε χώρα τη σειρά των δεικτών αύξησης , µε κοινό έτος βάσης , του 
πραγµατικού ΑΕΠ µέχρι και το έτος 1990. Στην ελληνική περίπτωση το πρόβληµα  ήταν να 
συνδεθεί η σειρά του πραγµατικού ΑΕΠ των ετών µέχρι το 1939 εκφρασµένου σε σταθερές 
τιµές χάρις σε έναν κυλιόµενο αποπληθωριστή µε την επίσηµη για τα έτη 1948-1990 σειρά 
του πραγµατικού ΑΕΠ σε σταθερές τιµές του 1970. Ακολουθήθηκε  η παρακάτω µέθοδο 
καταρτίσθηκε για την περίοδο 1833-1939 µια σειρά δεικτών  µε έτος βάσης το 1910 ( όπου το 
πραγµατικό ΑΕΠ του 1910 έλαβε την τιµή 100 ).Στα 1938 το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές 
έφτασε τα 55.688.778.517. δραχµές ( 2.588.572.408 σταθερές τιµές του 1914) µε δείκτη 
347.Το ΑΕΠ του 1938 εξάλλου ανερχόταν σε 1.850.125.532 δολάρια του 1954  ( 
υπολογισµένο µε την αγοραία ισοτιµία των 30,15 δραχµών που επέβαλε η σταθεροποίηση 
του Μαρκεζίνη) ενώ το ΑΕΠ του 1954 ανερχόταν σε 1.656.345.515 δολάρια. 
Χρησιµοποιώντας την απλή µέθοδο των τριών µπορεί να συνδεθεί ο δείκτης του 1938 µε 
αυτόν του 1954 ο τελευταίος ανέρχεται σε 311. Βάσει του δείκτη του 1954 το µεταπολεµικό 
ΑΕΠ σε σταθερές τιµές 1970, µετατρέπεται σε σειρά δεικτών που καταλήγει το 1990 στο 
δείκτη 1.614. Τη χρονιά εκείνη το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές ανερχόταν σε 10.546 
δισεκατοµµύρια δραχµές. Με τιµή διεθνούς δολαρίου Ι.Α.∆. του 1990 στις 129,55 δραχµές ( 
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αντί για τη µέση αγοραία τιµή συναλλάγµατος του έτους των 158,51  δραχµών ) το ΑΕΠ 
ανερχόταν σε 81.405 εκατοµµύρια διεθνή δολάρια  (αντί για 66.532 εκατοµµύρια δολάρια σε 
µέση τιµή αγοράς συναλλάγµατος. ∆εδοµένου του δείκτη του έτους 1990 (1.241 µε βάση το 
1913=100) µπορεί να υπολογιστεί αναδροµικά το ελληνικό «πραγµατικό ΑΕΠ»  σε διεθνή 
δολάρια του Ι.Α.∆. του 1990. Είναι στη συνέχεια απλό να υπολογιστεί η σειρά των δεικτών 
του κατά κεφαλήν πραγµατικού ΑΕΠ  µε έτος βάσης και πάλι το 1910 .Στην περίπτωση αυτή 
ο δείκτης του 1990 ανέρχεται σε 427. ∆εδοµένου ότι το κατά κεφαλήν πραγµατικό ΑΕΠ του 
1990 έφτανε τα 8.028. «διεθνή δολάρια Ι.Α.∆. του 1990» το αντίστοιχο ΑΕΠ του του 1910 
ήταν 1879 διεθνή δολάρια .Την ίδια χρονιά το Ιταλικό και το Ισπανικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
ήταν αντίστοιχα 2.279 και 2.512 διεθνή δολάρια, ενώ το βρετανικό και το αµερικάνικο 
έφταναν τα 4.749 και τα 4.996 διεθνή δολάρια. Μόνο το πορτογαλικό επίπεδο στα 1243 
δολάρια ήταν σαφώς χαµηλότερο από το ελληνικό. 

Αντίστοιχα µπορεί να καταρτιστεί το κατά κεφαλήν ΑΕΠ των οικονοµιών που 
θέλουµε προς σύγκριση .Για τις αναπτυγµένες οικονοµίες της Ευρώπης ( Γαλλία, Γερµανία, 
Ιταλία, Βρετανία) και στις ΗΠΑ χρησιµοποιήθηκαν οι  σειρές των δεικτών οι οποίες είχαν 
υιοθετηθεί για την περίοδο 1870-1990 από τον maddison (1995 σ.148-151) .Για τις άλλες 
µεσογειακές οικονοµίες χρησιµοποιήσαµε πιο πρόσφατες σειρές δεικτών .Σε όλες τις σειρές 
της εργασίας του ΚΕΠΠΕ  αλλάχθηκε το έτος βάσης από το 1913 σε 1910 και υιοθετήθηκαν 
τις εκτιµήσεις του Maddison (1995 s. 104-109) 

 
 
 

4.2 Η ΕΛΛΑ∆Α ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ.    
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΟ 1830 ΕΩΣ ΤΟ 1939. 
 
 
 Η ελληνική οικονοµία µπορεί να συγκριθεί µε δύο οµάδες  χωρών. Πρώτα µε τις 
άλλες χώρες της ευρωπαϊκής µεσογείου ( Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και Γαλλία) και 
ακολούθως µε τις εκβιοµηχανισµένες οικονοµίες της βορειοδυτικής Ευρώπης και ΗΠΑ. 
Προτού µετρήσουµε τα κατά κεφαλήν µεγέθη ας παρατηρήσουµε τους ρυθµούς διόγκωσης 
του  απόλυτου µεγέθους του ΑΕΠ ( µε βάση πάντοτε το 1910=100) . Η πορεία της ελληνικής 
οικονοµίας από µόνη της είναι σταθερά ανοδική, µε συνεχείς αυξοµειώσεις που 
αναδεικνύουν την έντονη κυκλική διακύµανση γύρω από τη τάση. Την αρχική επιτάχυνση 
µετά την ανεξαρτησία διαδέχεται στασιµότητα, η οποία ανατρέπεται στα µέσα της δεκαετίας 
του 1950 όπου οι οικονοµία εισέρχεται σε νέα περίοδο ταχείας επέκτασης , η οποία 
επιβραδύνεται στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1860. Μέχρι το 1883 το ύψος του κατά 
κεφαλήν Α.Ε.Π. δεν αλλάζει ουσιαστικά ,πρόκειται δηλαδή για εποχή σχετικής στασιµότητας 
µέσα στην οποία ξεχωρίζει η δυναµική φάση ανάπτυξης των ετών 1866-1873. Την περίοδο 
αυτή διαδέχεται µια βραχεία περίοδος ταχείας ανάπτυξης (1883-1888) εξέλιξη που προφανώς 
οφείλεται στην προσάρτηση της Θεσσαλίας στην εξαιρετική διόγκωση των δαπανών του 
δηµοσίου και στην εισροή άφθονων δανειακών κεφαλαίων . 
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Στο παραπάνω διάγραµµα (∆ιαγρ.4-α) παρουσιάζεται η εξέλιξη του Ελληνικού ΑΕΠ για την 
περίοδο 1851 έως και 1938 παράλληλα αυτή η παρουσίαση του ΑΕΠ της Ελλάδος γίνεται σε 
αντιδιαστολή µε το ΑΕΠ άλλων µεσογειακών χώρων ώστε να γίνεται καλύτερα κατανοητό η εξέλιξη της 
ανάπτυξης του ΑΕΠ. Πράγµατι από το διάγραµµα φαίνεται ότι τα έτη 1883 έως 1888 βλέπουµε µια 
ταχεία ανάπτυξη του ΑΕΠ που διαρκεί για µια βραχεία περίοδο. Ενώ από τις αρχές του αιώνα 1900 έως 
και το 1910-1911 (χρονολογία του πρώτου βαλκανικού πολέµου) παρατηρείται µια µεγάλη αύξηση του 
ελληνικού ΑΕΠ που ανακόπτεται από τους συνεχείς πολέµους της επόµενης περιόδου. 

 
 
 
 
 
   Η επόµενη περίοδος η οποία διαρκεί µέχρι το τέλος του 19 αιώνα συνιστά µια φάση 
στασιµότητας του πραγµατικού ΑΕΠ και συρρίκνωσης των κατά κεφαλήν µεγεθών. Μόνο 
µετά το 1900 παράλληλα µε τη διόγκωση της υπερατλαντικής µετανάστευσης, οι ρυθµοί 
αύξησης του ΑΕΠ ( συνολικού και κατά κεφαλήν) επιταχύνονται και η χρυσή αυτή περίοδος 
belle epoque της ελληνικής οικονοµίας διαρκεί µέχρι το 1910. Οι αρνητικές επιπτώσεις των 
πολέµων , των εµφυλίων συγκρούσεων και των µαζικών πληθυσµιακών µετακινήσεων 
εκδηλώνονται µέσω της έντονης διακύµανσης των παρατηρούµενων µεγεθών ήδη στην 
πολεµική περίοδο (1912-1922) κρυσταλλώνονται όµως στη δύσκολη πρώτη µεταπολεµική 
δεκαετία. Οι ταχείς ρυθµοί ανόδου θα επανέλθουν µόνο µετά την οξεία κρίση των ετών 1931-
1932 και θα διακοπούν από τον νέο αιµατηρό γύρο πολέµων και εµφύλιων συγκρούσεων. Το 
1937 η ελληνική οικονοµία άγγιξε το ύψος ρεκόρ των 373 αποπληθωρισµένων δραχµών (ή 
2.526 «διεθνών δολαρίων  Ι.Α.∆. του 1990») κατά κεφαλήν επίπεδό που φαίνεται ότι 
µεταπολεµικά ξεπεράστηκε µόνο το 1959 µε 2.538 διεθνή δολάρια Ι.Α.∆. του 1990 
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Στο παραπάνω διάγραµµα (∆ιαγρ.4-β) βλέπουµε την εξέλιξη του Ελληνικού πραγµατικού και 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ για την περίοδο από το 1833 µέχρι και το 1990.   
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Στο διάγραµµα (∆ιαγρ.4-γ)  φαίνεται καθαρά η παράλληλη εξέλιξη του ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος  της Ελλάδας µε τις άλλες προηγµένες  οικονοµίες της δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ 
(περίοδος 1870-1939)  
 
  

Σε σχέση µε τις άλλες οικονοµίες της Ευρώπης η Ελλάδα µοιάζει από το 1870 και 
µέχρι το 1912 να ακολουθεί την ίδια περίπου µακροπρόθεσµη εξέλιξη στη συνέχεια η 
Ελληνική τροχιά ακολουθεί µοναχικότερη πορεία Όµως η επιτάχυνση της ελληνικής 
οικονοµίας µε τους βαλκανικούς πολέµους είναι µια ψευδαίσθηση που οφείλεται στο 
διπλασιασµό της χώρας . Για απαλειφθούν οι επιπτώσεις που είχε η εδαφική επέκταση στην 
εξέλιξη του πραγµατικού ΑΕΠ της Ελλάδας προσαρµόσθηκαν οι προ του 1881 και τους µετά 
του 1912 δείκτες στην πραγµατική έκταση της χώρας. Το ΑΕΠ είχε ακολουθήσει όπως και οι 
περισσότερες  µεσογειακές χώρες αύξουσα πορείας ως   και τα µέσα της δεκαετίας του 1880, 
όταν εισήλθε ( µαζί ίσως  µε το ΑΕΠ της Ιταλίας ) σε µια δεκαπενταετία στασιµότητας , από 
την οποία θα εξέλθει µόνο στις αρχές του 20 αιώνα.: έκτοτε ακολούθησε όπως και στην 
Ιταλία και στις ταχέως αναπτυσσόµενες Γερµανία και ΗΠΑ πορεία ταχείας αύξησης που 
διακόπηκε από τους πολέµους του 1912 έως το 1922 και της ανταλλαγής των πληθυσµών των 
ετών 1919-1924 .Όταν µάλιστα προσαρµόζεται τα εξεταζόµενα µεγέθη στην εδαφική 
µεταβολή της περιόδου 1913-1922 τότε γίνεται φανερό ότι ο πόλεµος η ανταλλαγή 
πληθυσµών µε την επακόλουθη διατάραξη της οικονοµικής δραστηριότητας και η 
προσάρτηση στο ελληνικό κράτος των σχετικά υποανάπτυκτων περιοχών της βορείου 
Ελλάδας είχαν ως αποτέλεσµα τη σχετική συρρίκνωση του πραγµατικού ΑΕΠ. Η 
συρρικνώσει αυτή είναι συγκρίσιµη µε τη συρρίκνωση του Γαλλικού , του Βρετανικού, του 
Γερµανικού, και του Ιταλικού ΑΕΠ. Μετά τον Πρώτο παγκόσµιο πόλεµο  αντίθετα, είναι 
φανερό ότι οι χώρες που δεν παρασύρθηκαν στους πολέµους όπως η Ισπανία και λιγότερο 
Πορτογαλία  ή εκείνες οι οποίες µερικώς µόνον είχαν εµπλακεί σε αυτούς όπως οι ΗΠΑ 
βγήκαν κερδισµένες. 
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          (∆ιαγρ.4-δ) 
 
 Το επίπεδο ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας προσαρµοσµένο στα σύνορα του 1910 
παρέµενε µέχρι της αρχές της δεκαετίας του 1930 κάτω από τα επίπεδα όπου είχαν φτάσει 
στα 1911 ως το 1912 . Όλες οι άλλες ευρωπαϊκές οικονοµίες γνώρισαν στη δεκαετία του 1920 
ταχύτερη ανάπτυξη , µε µοναδική εξαίρεση τη βρετανική οικονοµία. Η ελληνική οικονοµία 
µοιράζεται εξάλλου µε τις άλλες µεσογειακές οικονοµίες το αµφιλεγόµενο πλεονέκτηµα  να 
είναι λιγότερο εκβιοµηχανισµένη και του να έχει γνωρίσει µια λιγότερο επώδυνη δοκιµασία 
από τη διεθνή κρίση της περιόδου του 1929 ως το 1932, σε σχέση µε τις βιοµηχανικές 
οικονοµίες της δύσης στη δεκαετία του 1930 η ελληνική οικονοµία γνωρίζει επιτέλους ταχείς 
ρυθµούς ανάπτυξης όχι τόσο γιατί πολυδιασπάστηκε και συρρικνώθηκε η παγκόσµια 
οικονοµία όσο γιατί πραγµατοποιήθηκαν οι δυνατότητες που  έκρυβε οι οικονοµικά 
υπανάπτυκτη και θεσµικά αναστατωµένη χώρα για την πρώτη µεταπολεµική δεκαετία. Η 
προσφυγή σε κατά κεφαλήν δείκτες αντιπροσωπεύει καλύτερα την εξέλιξη της ευηµερίας των 
ευρωπαϊκών πληθυσµών στην ελληνική περίπτωση το βασικό πρόβληµα που γίνεται αµέσως 
φανερό είναι η εξαιρετικά έντονη διακύµανση του δείκτη σε σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες  . 
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                  (∆ιαγρ.4-ε) Σύγκλιση και απόκλιση µεταξύ των οικονοµιών των Μεσογειακών χωρών.   
 
 
 
 
Ο έντονος θόρυβος περιορίζεται µόλις χρησιµοποιηθεί ένας πενταετής κυλιόµενος µέσος 
αναδεικνύονται ταυτόχρονα τα κυριότερα κύµατα ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας. Όσες 
περίοδοι εµφάνιζαν επιβραδυνόµενη ανάπτυξη ή στασιµότητα στα συνολικά προσαρµοσµένα 
ή µη µεγέθη του πραγµατικού ΑΕΠ. Παρουσιάζουν τώρα στασιµότητα η σαφή κάµψη. Η 
δεκαετία του 1860 δεκαετία επιβράδυνσης εµφανίζει στασιµότητα του κατά κεφαλήν δείκτη 
στα επίπεδα της δεκαετίας του 1850 και την ακολουθεί περίοδος ανάκαµψης και βελτίωσης 
των κατά κεφαλήν δεικτών µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1880, όταν η βιοµηχανική 
στασιµότητα και η πιστωτική συρρίκνωση σήµαιναν ουσιαστικά το τέλος των µεγάλων 
προσδοκιών της Τρικουπικής περιόδου. Η χρεοκοπία του 1893 είχε ουσιαστικά καταστεί 
αναπόφευκτη από το 1886 και η επικύρωση της άλλαξε ίσως λίγα πράγµατα. Η µείωση του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ και η στασιµότητα και ελάχιστη µείωση του συνολικού συνεχίστηκε 
µέχρι τα πρώτα έτη του 20 αιώνα όταν ξεκίνησε µια χρυσή περίοδος της ελληνικής 
οικονοµίας. Οι ρυθµοί ανάπτυξης είναι εντυπωσιακοί ακόµα και σε σύγκριση µε την 
εκπληκτική άνοδο της ιταλικής και γερµανικής οικονοµία. Η κατά κεφαλήν ανάπτυξη 
συνεχίζεται και στην πολεµική δεκαετία του 1910 όπως η εδαφική επέκταση στη σχετικά 
υποανάπτυκτη και δοκιµαζόµενη από τους πολέµους και της εθνικές συγκρούσεις βόρεια 
Ελλάδα µείωσε στιγµιαία το επίπεδό του κατά κεφαλήν  εισοδήµατος κατά 30-40%. Από το 
1913 µέχρι το 1912 το κατά κεφαλήν πραγµατικό ΑΕΠ συνεχίζει να αυξάνει όπως συµβαίνει 
και πολλές άλλες πολεµικές οικονοµίες της Ευρώπης . Η διαχείριση της ήττας και των 
µεταπολεµικών συνεπειών της πολεµικής οικονοµίας  και των ανταλλαγών των πληθυσµών 
θα πληγώσει βαθύτατα την οικονοµία. Η σταθεροί ρυθµοί αύξησης του ΑΕΠ θα επανέλθουν 
από το 1924, αλλά ο δείκτης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα αγγίξει ξανά τα ανώτερα 
προπολεµικά επίπεδα ευηµερίας της παλαιάς Ελλάδας «περίπου 2.000 διεθνή δολάρια» µόνο 
στην τελευταία δεκαετία του µεσοπολέµου. Η ελληνική οικονοµία σε ολόκληρη την περίοδο 
κατά την οποία µπορούµε να την παρακολουθήσουµε παράλληλα µε τις άλλες µεσογειακές 
οικονοµίες µετά τα µέσα του 19ου αιώνα βρίσκεται αρχικά στο, και µετά το 1870 , λίγο 
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υψηλότερο από το επίπεδο της Πορτογαλίας και πολύ χαµηλότερα από αυτό της Γαλλίας 
Ιταλίας και Ισπανίας. Η µακρά περίοδος στασιµότητας της πορτογαλικής οικονοµίας στις 
αρχές του 20ου αιώνα επιτρέπει στη Ελλάδα να αποµακρυνθεί από τα επίπεδα των κατά 
κεφαλήν εισοδήµατος της Πορτογαλίας και να µειώσει την απόσταση που τη χωρίζει από τις 
άλλες πλουσιότερες µεσογειακές οικονοµίες. Οι θετικές αυτές εξελίξεις ανατρέπονται κατά 
τη δεκαετία του 1920 . Οι πολεµικές συγκρούσεις και οι επιπτώσεις τους, αναστάτωσαν τις 
ευρωπαϊκές οικονοµίες. Η Ισπανία υπέστη την ίδια δοκιµασία την εποχή του Ισπανικού 
εµφυλίου. Η ελληνική οικονοµία όµως είναι αυτή που υπέστη την εντονότερη αρνητική 
επίδραση όχι τόσο γιατί βραχυπρόθεσµα συγκρούστηκε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ , κάτι που 
έγινε και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες αλλά γιατί η ανάκαµψη ήταν αργή.  
 

         
                   (∆ιαγρ.4-στ) 

Έτσι µέχρι το τέλος του µεσοπολέµου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ απλώς επανήλθε στα 
ανώτατα προπολεµικά επίπεδα ενώ οι περισσότερες δυτικοευρωπαϊκές και µεσογειακές 
οικονοµίες γνώρισαν πραγµατική άνοδο του βιοτικού τους επιπέδου. 
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Στο διάγραµµα(∆ιαγρ.4-ζ)  φαίνεται η σύγκλιση και η απόκλιση της ελληνικής οικονοµίας προς 
τις προηγµένες οικονοµίες της βορειοδυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ. Έτσι φαίνεται ότι η ελληνική 
οικονοµία αναπτύσσεται διατηρώντας µια απόσταση από τις άλλες αναπτυγµένες οικονοµίες του Βορά 
της Ευρώπης και των ΗΠΑ.     
 
 
 
 
 
 
 Η ελληνική αυτή αποτυχία φαίνεται αν επιχειρήσουµε να µελετήσουµε τη σύγκλιση 
της ελληνικής οικονοµίας προς τις κυρίαρχες οικονοµίες της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Σε όλη 
τη διάρκεια που παρακολουθούµε 1870-1939 η χώρα µια ζει να κινείται κυκλικά µεταξύ ενός 
ελάχιστου και ενός µεγίστου ορίου απόστασης από τις ισχυρές βιοµηχανικές οικονοµίες. 
Παρατηρείται έτσι µια εναλλαγή φάσεων σύγκλισης και απόκλισης τόσο απέναντι στο 
Ηνωµένο βασίλειο όσο και απέναντι στις ΗΠΑ. Κατά την περίοδο µέχρι τα µέσα του 1880 η 
χώρα προσεγγίζει ταχύτατα την Βρετανία και τις ευρωπαϊκές χώρες, ενώ διατηρεί τη θέση της 
απέναντι στις ταχέως αναπτυσσόµενες ΗΠΑ. Η επόµενη περίοδος είναι περίοδος ταχείας 
αποκλίσεις µέχρι και τις αρχές του αιώνα. Η νέα σύγκλιση  και η εκ νέου διατήρηση της 
απόστασης από της ΗΠΑ ανατρέπεται από τους πολέµους και τις µεταπολεµικές δυσκολίες η 
χώρα διατηρεί τη θέση της µονάχα ως προς τη Βρετανία τη χώρα που διέρχεται τη πιο 
µακροχρόνια µεταπολεµική στασιµότητα απέναντι σε όλες τις άλλες χώρες και ειδικά 
απέναντι στις ΗΠΑ βλέπεις διάγραµµα  η Ελλάδα αποκλίνει µέχρι η δεκαετία του 1930  
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Στα παραπάνω δύο διαγράµµατα(∆ιαγρ.4-η)  βλέπουµε τις περιόδους σύγκλισης και απόκλισης της 
ελληνικής οικονοµίας (του ελληνικού ΑΕΠ) και προηγµένων οικονοµιών της δυτικής Ευρώπης  µε τις 
ΗΠΑ και τη Βρετανία.  
 
 
 
ΠΙΚΑΝΑΣ 210   
 
   ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΑΕΠ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΟΛΛΑΡΙΑ Τ0Υ 1990 
ΕΤΗ ΕΛΛΑ

∆Α 
ΠΟΡΤΟ
Γ. 

ΙΣΠΑΝ. ΙΤΑΛΙΑ ΗΠΑ ΓΑΛΛΙΑ Ην.Β ΓΕΡ 

1850-
54 

752 946 1.478      

1860-
64 

957 824 1.752 1.427     

1870-
74 

984 932 1.922 1.466 2.537 1.969 3.384 2.021 

1880-
84 

1.116 963 2.295 1.516 3.291 2.212 3.670 2.176 

1890-
1894 

1.213 1.096 2.313 1.584 3.485 2.467 4.021 2.596 

1900-
1904 

1.504 1.315 2.506 1.821 4.389 2.805 4.571 3.118 

1910- 1.919 1.265 2.672 2.419 5.074 3.258 4.911 3.586 
                                                 
10 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 1830-1939 ‘’ Πηγές οικονοµικής ιστορίας της Νεότερής Ελλάδας. Ποσοτικά  
στοιχεία και στατιστικές σειρές’’ ,ΚΕΠΕ Ερευνητικές συνεργασίες1 ,Γεώργιος Κωστελένος, ∆ηµήτριος 
Βασιλείου ,Εµµανουήλ Κουνάρης, Σωκράτης Πετµεζάς, Μιχαήλ Σφακιανάκης. Αθήνα  2007   
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1914 
1920-
1924 

1.730 1.389 2.957 2.594 5.800 3.542 4.532 3.246 

1924-
1928 

1.788 1.501 3.256 2.836 6.524 4.218 4.928 3.877 

1934-
1938 

2.359 1.724 3.014 3.109 5.862 4.261 5.692 4.471 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 311 
 
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΕΤΉΣΙΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ   
                                         ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΕΠ 
ΕΤΗ ΕΛΛΑ∆Α ΠΟΡΤΟΓ ΙΣΠΑΝ ΙΤΑΛΙΑ ΗΠΑ ΓΑΛΛΙΑ Ην.Β ΓΕΡ 
1852-
1872 

1,34% -0,08% 1,31% 0,27%     

1872-
1892 

1,04% 0,81% 0,92% 0,39% 1,59% 1,13% 0,86% 1,25% 

1892-
1912 

2,30% 0,72% 0,72% 2,12% 1,88% 1,39% 1,00% 1,61% 

1912-
1926 

-0,50% 1,22% 1,41% 1,14% 1,79% 1,84% 0,03% 0,56% 

1922-
1936 

2,22% 1,54% 0,14% 1,29% 0,08% 1,32% 1,63% 2,29% 

1872-
1912 

1,67% 0,77% 0,82% 1,25% 1,73% 1,26% 0,93% 1,43% 

1912-
1936 

0,86% 1,29% 0,50% 1,05% 0,60% 1,12% 0,61% 0,92% 

1872-
1936 

1,37% 0,96% 0,70% 1,17% 1,31% 1,21% 0,81% 1,24% 

                                                 
11 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 1830-1939 ‘’ Πηγές οικονοµικής ιστορίας της Νεότερής Ελλάδας. Ποσοτικά  
στοιχεία και στατιστικές σειρές’’ ,ΚΕΠΕ Ερευνητικές συνεργασίες1 ,Γεώργιος Κωστελένος, ∆ηµήτριος 
Βασιλείου ,Εµµανουήλ Κουνάρης, Σωκράτης Πετµεζάς, Μιχαήλ Σφακιανάκης. Αθήνα  2007   
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Ο πίνακας  παρουσιάζει µια εκτίµηση των ετησίων ρυθµών αύξησης του πραγµατικού 
ΑΕΠ κατά περίοδο. ∆ύο σηµεία αξίζει να µνηµονευτούν , η ταχεία άνοδος της Ελλάδος κατά 
την περίοδο µέχρι τους βαλκανικούς. Οι ελληνικοί ρυθµοί είναι από τους υψηλότερους και 
συγκρίνονται µε αυτούς της Ιταλίας και της Γερµανία. Μόνο η ΗΠΑ αναπτύσσονται σαφώς 
ταχύτερα. Στο µεσοπόλεµο η επιβράδυνση είναι εµφανής και µόνο η Ισπανία « λόγω του 
καταστροφικού εµφύλιου βρίσκεται στα ίδια επίπεδα. Σε όλο όµως το διάστηµα της 
σύγκρισης ο συνθετικός ετήσιος δείκτης µεταβολής είναι τέτοιος 1,37% που απλώς επιτρέπει 
την ελληνική οικονοµία να µην χάσει άλλο έδαφος µόνο απέναντι στις χώρες της Ιβηρικής 
χερσονήσου η ελληνική οικονοµία µοιάζει να κερδίζει έδαφος. Συνολικά η ελληνική 
οικονοµία διατήρησε τις αποστάσεις της από τις υπόλοιπες µεσογειακές οικονοµίες.  

             Οι οποίες δεν κατάφεραν να ενταχθούν στο µικρό όµιλο των 
εκβιοµηχανισµένων οικονοµιών η παροδική βελτίωση των όρων εµπορίου ή τα µικρά κέρδη 
από τη επιταγχυνόµενη ενσωµάτωση των µεσογειακών οικονοµιών στην διευρυνόµενη 
παγκόσµια αγορά οδήγησαν σε παροδικές ανατροπές αυτής της απόφασης , αλλά τα κέρδη 
αυτά δεν δια τηρήθηκαν .Στην ελληνική µάλιστα περίπτωση, το τεράστιο ανθρώπινο και 
οικονοµικό κόστος γεωπολιτικές αντιοικονοµίες κλίµακας της αλυτρωτικής πολιτικής των 
εθνικιστικών συγκρούσεων στα Βαλκάνια επέτεινε τις αρνητικές επιπτώσεις. ¨Έτσι παρά τις 
ιδιοµορφίες της εξέλιξης σε κάθε µεσογειακή χώρα και παρά της µεσοπρόθεσµες ανατροπές 
που σηµειώθηκαν οι οικονοµίες των χωρών αυτών βρέθηκαν όλη την εκατονταετία πριν το β 
παγκόσµιο πόλεµο σε µια σχετικά  σταθερή απόσταση από τον πυρήνα του σύγχρονου 
βιοµηχανικού κόσµου.   

 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 
 
 
Συµπερασµατικά µπορούµε να πούµε ότι από το 1833 δηλαδή από τα πρώτα χρόνια της 
ανεξαρτησίας και µέχρι το 1939 η ελληνική οικονοµία και συγκεκριµένα το ελληνικό ΑΕΠ 
έχει µια συνεχή αυξητική πορεία. 
 Βέβαια όπως τονίστηκε και παραπάνω στην ελληνική περίπτωση  η δυσκολία στον 
υπολογισµό του Ελληνικού ΑΕΠ έγκειται στο γεγονός ότι το ελληνικό κράτος µέχρι και 
σχεδόν τη δεκαετία του 1960 δεν κρατούσε επαρκεί στοιχεία από µία κεντρική υπηρεσία και 
ήταν δύσκολη η δηµιουργία χρονολογικών σειρών που να καταδεικνύουν διαχρονικά την 
πορεία εξέλιξης του ελληνικού ΑΕΠ. Η έρευνα του ΚΕΠΠΕ µας δίδει στοιχεία για το πώς 
εξελίχθηκε το ελληνικό από το 1833 έως και το 1939. 
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Στα παραπάνω διαγράµµατα (∆ιαγρ.4-θ)   δίδεται η εξέλιξη του ελληνικού  ΑΕΠ για µια µεγάλη περίοδο 
από το 1830 έως και το 1914 και 1833-1913  
 

 
Έτσι από τα παραπάνω µπορεί να λεχθεί ότι η ελληνική οικονοµία µετά την 

ανεξαρτησία αναπτύσσεται µε πολύ αργούς ρυθµούς κάτι που καταφαίνεται και στην 
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στασιµότητα του ΑΕΠ. Μετά παρατηρείται µία ταχεία ανάπτυξη του ΑΕΠ η οποία σταµατάει 
στις αρχές του 1860 και να κορυφώνεται τα έτη 1866-1873. 

Την επόµενη περίοδο η ανάπτυξη καταλαγεί . Η  προσάρτηση της Θεσσαλίας στο νέο 
κράτος έχει θετική επίδραση στην αύξηση του ΑΕΠ. Ενώ παράλληλα τα µεγάλα έργα της 
περιόδου Τρικούπη έχουν θετικά αποτελέσµατα στην αύξηση του ΑΕΠ και στην αύξηση 
όµως των δανειακών υποχρεώσεων του κράτους και των δαπανών του δηµοσίου. Τα επόµενα 
χρόνια από τις αρχές του 1900 παρατηρείται µια ταχεία ανάπτυξη του ελληνικού ΑΕΠ, µια 
ανάπτυξη που θα διαταραχθεί µόνο όταν αρχίσει η δύσκολη περίοδος µε το έναυσµα των 
βαλκανικών πολέµων ,µία περίοδος που θα διατηρηθεί µέχρι το 1922.Η ταχεία ανάπτυξη θα 
ξανασυνεχίσει µετά το 1933,µετά δηλαδή µετά το οικονοµικό κραχ του 1922. 

Παράλληλα σε όλη αυτή την περίοδο παρατηρούµε ότι η ελληνική οικονοµία 
συγκλίνει µε τις άλλες οικονοµίες της δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ µε εξαίρεση κάποιες 
περιόδους που επιβεβαιώνουν την έντονη κυκλική διακύµανση γύρω από την κεντρική τάση . 

Παρά όµως αυτή την ανάπτυξη µπορεί να λεχθεί ότι η ελληνική οικονοµία και το 
ελληνικό ΑΕΠ , όπως άλλωστε και των περισσοτέρων άλλων µεσογειακών χωρών διατηρεί 
µια σχετικά σταθερή απόσταση πίσω από τον σκληρό πυρήνα των σύγχρονων βιοµηχανικών 
οικονοµιών. 

Έτσι περίπου διαµορφώνεται η εξέλιξη του ελληνικού ΑΕΠ από το 1833 έως και το 
1939.Περίοδος που διακόπτεται βίαια από το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο και την κατοχή της 
Ελλάδος από τις δυνάµεις του άξονα.    
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Κεφάλαιο 5ο  

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 

 
Η Ελλάδα υπέφερε συγκριτικά πολύ περισσότερο από τις περισσότερες δυτικές 

ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσµιου πολέµου λόγω µιας σειράς 
διάφορων παραγόντων. Η βαριά αντίσταση του ελληνικού λαού οδήγησε σε σκληρά  
γερµανικά αντίποινα ενάντια στους πολίτες. Η Ελλάδα επίσης εξαρτιόνταν από τις εισαγωγές 
τροφίµων, και ένας βρετανικός ναυτικός αποκλεισµός που συνδέθηκε µε τις µεταφορές των 
γεωργικών προϊόντων στη Γερµανία οδήγησε στην πείνα. Υπολογίζεται ότι ο ελληνικός 
πληθυσµός µειώθηκε κατά 7% κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκόσµιου πολέµου. Έτσι η 
Ελλάδα κατά τη διάρκεια του πολέµου αντιµετώπισε υπερπληθωρισµό πράγµα που σε 
συνδυασµό µε τη µείωση και του πληθυσµού ιδιαίτερα µάλιστα πληθυσµού που βρισκόταν σε 
παραγωγική ηλικία οδήγησε στην τελµάτωση της οικονοµίας. Το 1943, οι τιµές ήταν 
34.864% υψηλότερες έναντι εκείνων του 1940 το 1944, οι τιµές ήταν 163.910.000.000% 
υψηλότερες έναντι των τιµών του 1940. Χαρακτηριστικό της δύσκολης κατάστασης που 
βρισκόταν η ελληνική οικονοµία είναι ότι ο  ελληνικός υπερπληθωρισµός είναι ο τρίτος ο πιο 
χειρότερος στην καταγραµµένη οικονοµική ιστορία, µετά από αυτόν της Γερµανίας µετά από 
τον πρώτο παγκόσµιο πόλεµο και της Ουγγαρίας µετά από τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο. 
Τα προβλήµατα αυτά επιτείνονταν  από τον καταστρεπτικό εµφύλιο πόλεµο της χώρας που 
διήρκεσε  από το1944 έως το1950.  

Η ελληνική οικονοµία ήταν σε µια εξαιρετικά κακή κατάσταση το 1950 (µετά από το τέλος 
του εµφύλιου πολέµου), µε τη σχετική θέση της ανάµεσα σε άλλες χώρες να έχει επηρεασθεί 
εντυπωσιακά. Σε εκείνο το έτος η Ελλάδα είχε ένα κατά κεφαλήν ΑΕΠ $1.951, το οποίο ήταν 
αρκετά κάτω από αυτήν χωρών όπως η Πορτογαλία ($2.132) , η Πολωνία ($2.480) και ακόµη 
το Μεξικό ($2.085.) Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας ήταν συγκρίσιµο µε αυτό χωρών 
όπως η Βουλγαρία ($1.651), η Ιαπωνία ($1.873) ή το Μαρόκο ($1.611.)  .Κατά την διάρκεια 
των τελευταίων 50 ετών το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε πολύ γρηγορότερα από ότι στις 
περισσότερες από τις χώρες που είχαν συγκρίσιµα µε το Ελληνικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 
1950, το οποίο σήµερα Ελληνικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ φθάνει σε ένα $30.603. Αυτή η αύξηση 
µπορεί να συγκριθεί σε αντιδιαστολή µε τις προηγουµένως δηλωµένες χώρες, $17.900 στην 
Πορτογαλία, $12.000 στην Πολωνία, $9.600 στο Μεξικό, $8.200 στη Βουλγαρία και $4.200 
στο Μαρόκο. Η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδας υπολογίζεται κατά µέσο όρο σε ένα 7% 
µεταξύ των ετών 1950 και 1973, ένα ποσοστό που το ξεπέρασε  µόνο η Ιαπωνία κατά τη 
διάρκεια της ίδιας περιόδου. Το 1950 η Ελλάδα ήταν ταξινοµηµένη στην 28η θέση  σε όλο 
τον κόσµο για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ενώ το 1970 ήταν ταξινοµηµένη στη 20η θέση .Η 
αύξηση αυτή του ελληνικού ΑΕΠ και η ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονοµίας 
χαρακτηρίστηκε ως σύγχρονο ελληνικό οικονοµικό  θαύµα ( ο όρος  έχει χρησιµοποιηθεί 
για να περιγράψει το εντυπωσιακό ποσοστό οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην 
Ελλάδα από τις αρχές τις δεκαετίας του '50 µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του '70. Μεταξύ του 
1950 και του 1973, η χώρα είχε ένα µέσο ποσοστό οικονοµικής ανάπτυξης 7%, δεύτερο στον 
κόσµο και πίσω µόνο  από την Ιαπωνία. Τα ποσοστά αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος ήταν υψηλότερα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '50, υπερβαίνοντας συχνά το 
10%, φτάνοντας δηλαδή κοντά σε ρυθµούς ανάλογους µε  εκείνους µιας σύγχρονης 
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οικονοµίας µιας όπως αυτές των λεγόµενων τίγρεων της Ασίας (η βιοµηχανική παραγωγή 
αυξανόταν ετησίως κατά 10% επίσης, για αρκετά έτη, συνήθως στη δεκαετία του '60). Ο όρος 
"θαύµα", εν τούτοις, χρησιµοποιείται σχετικά λίγο, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Η αύξηση 
(τουλάχιστον αρχικά) διεύρυνε το οικονοµικό χάσµα µεταξύ πλούσιου και των φτωχών, 
πράγµα που ενέτεινε της πολιτικές αντιπαλότητες στη χώρα.  

Από το 1941 ως το 1944,  οι δυνάµεις του άξονα κατέλαβαν την Ελλάδα ενώ ο σκληρός 
αγώνας µε τις αντιστασιακές ελληνικές οµάδες είχαν πρωτοφανή καταστρεπτικά 
αποτελέσµατα στην υποδοµή της χώρας και την οικονοµία. Επιπλέον, µετά από το τέλος του 
πολέµου η Ελλάδα έπεσε σε έναν ιδιαίτερα αιµατηρό και καταστροφικό εµφύλιο πόλεµο 
µέχρι το 1949. Το 1950 η σχετική θέση της ελληνικής οικονοµίας είχε επιδεινωθεί 
εντυπωσιακά. Σύµφωνα µε το Angus Maddison12, το ελληνικό κατά κεφαλήν εισόδηµα σε 
όρους αγοραστικής δύναµης ενέπεσε στα συγκριτικά επίπεδα από 62% αυτού της Γαλλίας το 
1938 (ακριβώς πριν  το δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο) σε περίπου 40% το 1949. Μια περαιτέρω 
οπισθοδρόµηση ήρθε µε την κατάρρευση της στρατιωτικής χούντας το 1974 όταν η χώρα 
κατέγραψε τη χειρότερη ετήσια συρρίκνωση του  ΑΕΠ (περίπου 5%) στη µεταπολεµική 
ιστορία της. Οριακή συρρίκνωση του ΑΕΠ καταγράφηκε επίσης και κάποια έτη στη δεκαετία 
το'80. Συνολικά , το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε για τα 54 από τα 60 έτη µετά από δεύτερο 
παγκόσµιο  και τον ελληνικό εµφύλιο πόλεµο. Αναλυτικότερα µπορούµε να πούµε13:  

 

5.1  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1953 ΕΩΣ ΤΟ 1959. Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.  
 

Κατά την περίοδο 1953-59 η εξέλιξη των επενδύσεων παγίων κεφαλαίων ακολουθεί 
µία  αυξητική  τάση εκ του λόγου ότι ολοένα και µεγαλύτερο ποσοστό  του Α.Ε.Π. 
διατίθεται προς επενδύσεις παγίων κεφαλαίων . Κατά το 1953 σηµειώνεται  λόγω της 
προσπάθειας επουλώσεως των προβληµάτων τα οποία είχαν δηµιουργηθεί εκ της προ του 
1953 επικρατούσας κατάστασης (των καταστροφικών δηλαδή αποτελεσµάτων που είχαν στην 
οικονοµία ο δεύτερος παγκόσµιος πόλεµος και ο αιµατηρός εµφύλιος)  µία µικρή αύξηση του 
ρυθµού επενδύσεων. Κατά τα επόµενα έτη όµως ο ρυθµός αυξήσεώς τους επιταχύνεται . 
  Η κυριότερη εξέλιξη στις επενδύσεις, οι οποίες διενεργήθηκαν κατά την περίοδο 
1953-59, αφορά την µεταβολή της ποσοστιαίας συµµετοχής των ιδιωτικών επενδύσεων 
έναντι αυτών του δηµοσίου χωρίς οι πρώτες να υποσκελίσουν από απόψεως σπουδαιότητας 
τις δηµόσιες επενδύσεις . Βεβαίως, όσον αφορά την σχέση του επιτυγχανοµένου εκάστοτε 
ύψους του Α.Ε.Π προς το ποσοστό το οποίο διατίθονταν  προς επενδύσεις Α.Ε.Π., ήταν  µεν 
αυξητικό αλλά κατώτερο αυτού το οποίον διατίθονταν στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Από 
της απόψεως της διορθώσεως των Α.Ε.Π,  παρατηρείται µία κακή διάρθρωση και ως προς 
το σύνολον αυτών και στους επί µέρους κλάδους, και ως προς τη συµµετοχή  των ιδιωτών και 
του δηµοσίου. 

Όντως ο τοµέας της γεωργίας επί του συνόλου των επενδύσεων καθ΄ όλη την 
επταετία αποτελεί µόλις το 1/2. Στον  τοµέα της µεταποίησης διαφαίνεται σαφώς η υπεροχή 
του ιδιωτικού τοµέα επί του συνόλου των διενεργηθέντων επενδύσεων στον παραπάνω τοµέα 
γεγονός ευνοϊκό, εφ' όσον η ανάπτυξη του τοµέα αυτού είναι πεδίο δραστηριότητας µάλλον 
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 

Γεγονός µη ευνοϊκό και µάλλον δυσµενές παρά τα σχετικά πλεονεκτήµατα του 
αποτελεί η σηµαντικότατη συµµετοχή του κλάδου της κατοικίας στο  σύνολο των 
                                                 
12 Monitoring the World Economy 1820-1992, OECD 1995 
13 Economic History of Greece and Greek world.www.wikipedia.org 
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επενδύσεων, υπό την επήρεια ίσως της υποτιµήσεως του Νοµίσµατος το 1953 και των  
δυσµενών ψυχολογικών επιπτώσεων επί των κατοίκων που αυτή προκάλεσε , µε αποτέλεσµα 
ο διπλασιασµός της αγοραστικής αξίας των ξένων νοµισµάτων και του χρυσού να παροτρύνει 
τους κατοίκους  προς ρευστοποίηση  των σχηµατισθέντων αποθεµάτων που είχαν 
συγκεντρώσει στα λεγόµενα "σκληρά" νοµίσµατα, το προϊόν των οποίων διετέθη  για αγορά 
κατοικιών και οικοδόµηση οικοπέδων που θεωρούνταν  ως ο καλύτερος τρόπος 
τοποθετήσεώς των χρηµάτων τους , και ένα είδος ασφαλούς επένδυσης. 

Η αύξηση του εθνικού εισοδήµατος κατά την ως άνω χρονική περίοδο 1953 - 59 
δεν ήταν ανάλογη προς το ποσοστό της αύξησης των επενδύσεων, βασικά λόγω της µικρής 
παραγωγικότητας των διενεργουµένων επενδύσεων και λόγω της µη απόδοσης της δέουσας 
σηµασίας στον τοµέα της γεωργίας από την απόδοσή  του οποίου εξαρτιόταν  εν πολλοίς 
µέχρι του έτους του 1962 η µεταβολή του εθνικού εισοδήµατος. 

Η εξέλιξη αύτη των επενδύσεων ήταν  φυσικό επακόλουθο της ακολουθούµενης 
νοµισµατικής πολιτικής η οποία, ακολούθησε µία πολιτική ενισχύσεως περισσότερο του 
δευτερογενούς τοµέα παρά της γεωργίας14. 
 

Στους παρακάτω πίνακες διαφαίνεται το ποσοστό των επενδύσεων ως ποσοστό του 
Α.Ε.Π. για τα έτη από το 1953 έως το 1959 που καταδεικνύουν την πορεία και τις 
αναπτυξιακές τάσεις της Οικονοµίας για τα συγκεκριµένα έτη .Αξίζει να σηµειωθεί (όπως 
βέβαια αναφέρεται και σε άλλη παράγραφο της παρούσας εργασίας) ότι το 1953 είναι 
κοµβικό σηµείο για την εισαγωγή της ελληνικής οικονοµίας στη σύγχρονη εποχή .Αφού 
εκείνη τη χρονιά η Ελληνική κυβέρνηση κόβει τρία µηδενικά από το νόµισµα και 
διαµορφώνει την ισοτιµία δραχµής-δολαρίου µια ισοτιµία που θα διαρκέσει µε µικρές 
αυξοµειώσεις καθ’ όλη την περίοδο µέχρι την πετρελαϊκή κρίση του 1973-74.  
 

Τέλος 
περιόδου 

Γεν. 
Σύνολον 

Γεωργί
ας(επι%) 

Μεταποιή-
σεως(επι%) 
 

Εµπόρι
-ου 
(επι%) 

Κατασ
κευών  
(επι%) 

∆ιάφορα 
(επι%) 

∆ηµ.Επιχε
ιρήσεων 
(∆ΕΚΟ) 

∆ηµ.οργ
ανισµων 
(επι%) 

οργ.Συγκεντρώ
σεως % αγροτ. 
Προϊόντος 

1953 8.364,9 32 39 15,4       
1954 10.594 31 38 16       
1955 11.631 32 37 14,5       
1956 14.688 30 37 18 3 1 0,3 3,7 1 100,0 
1957 18.015 28 38 17 3 6 2 3 3 100,0 
1958 22.314 28 39 16 3 5,5 2 3,5 3 100,0 
1959 24.963 29 37,5 15,5 4 6 2 3 3 100,0 

 
 

Ποσοστιαία συµµετοχή επί του συνόλου των Α.Ε.Π.Κ. ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα 
 

ΈΤΗ          1953   1954   1955 1956 1957 1958 1959 

∆ηµόσιου 
τοµέα         

29 28 27  28 27,6 27 32 

Ιδιωτικού 
τοµέα  

71 72 73 72 72,4 73 68 

                                                 
14 Ανατοµία της ελληνικής οικονοµίας από το 1953 ως σήµερα . καµουζης κων/νος χ. University studio 
Θεσσαλονίκη 1981 
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5.2 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1960 ΕΩΣ ΤΟ 1973. ΧΡΥΣΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.  
 
   Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 ο ελληνικός καπιταλισµός βρίσκεται σε µια 
µακρά περίοδο  διαρθρωτικών οικονοµικών αλλαγών  η οποία οριοθετείται, από τη 
µελέτη  των δεικτών κεφαλαιακής συσσώρευσης µεταξύ των ετών 1962 και 1973. 

Στη διάρκεια αυτής της φάσης µετά το 1962 λαµβάνουν χώρα οι σηµαντικότεροι 
διαρθρωτικοί µετασχηµατισµοί της ελληνικής οικονοµίας ως σύνολο και ιδίως της 

βιοµηχανίας. Παράλληλα µε την είσοδο του  ελληνικού καπιταλισµού στην παγκόσµια 
οικονοµική σκηνή  αναδιαρθρώνονται οι εξωτερικές οικονοµικές σχέσεις µε 
παράλληλη ριζική αναδιάρθρωση των εξαγωγών.  

Επίσης  ανάλογες εξελίξεις σε αντιστοιχία µε τις διαδικασίες  διεθνοποίησης του 
κεφαλαίου στην Ελλάδα λαµβάνουν χώρα και στην υπόλοιπη ∆υτική Ευρώπη. Κατά τη φάση 
1962-1973 οι ρυθµοί ανάπτυξης του ελληνικού καπιταλισµού βρίσκονται επικεφαλής των 
αντίστοιχων ρυθµών των άλλων χωρών του ΟΟΣΑ (µε εξαίρεση της Ιαπωνίας και της 
Ισπανίας), ενώ αντίθετα οι ρυθµοί του πληθωρισµού κυµαίνονται σαφώς κάτω από τα µέσα 
επίπεδα των χωρών της ∆ύσης. Η περίοδος της ταχύρυθµης ανάπτυξης διακόπτεται από την 
ύφεση του 1974. 

Οι ψηλοί ρυθµοί αύξησης του εθνικού προϊόντος και της παραγωγικότητας της 
εργασίας κατά την περίοδο αυτή αντανακλούν µια αντίστοιχη αύξηση της κερδοφορίας του 
κεφαλαίου, η οποία οφείλεται στη µείωση του µεριδίου της εργασίας (1/Υ). Οι ιστορικοί 
"παράγοντες που ευθύνονται γι' αυτό είναι η συντριβή του αριστερού και λαϊκού κινήµατος 
µετά τον πόλεµο και ιδίως µετά την λήξη ενός αιµατηρού εµφυλίου πολέµου , που είχε ως 
συνέπεια την κυριαρχία µιας συντηρικοποίησης στην κοινωνία όπου ακόµη και οι απεργίες 
συχνά θεωρούνταν ως υποκινούµενες µε σκοπό την ανατροπή του αστικού καθεστώτος 
θεώρηση που κορυφώθηκε µε  την επτάχρονη στρατιωτική δικτατορία. Μόνιµο στοιχείο της 
περιόδου αυτής είναι έτσι η συστηµατική πάλη ενάντια στον ελεύθερο συνδικαλισµό. 
Παράλληλα, η ταχύρυθµη αγροτική έξοδος έθεσε στη διάθεση του κεφαλαίου άφθονη, φτηνή, 
µη συνδικαλισµένη εργατική δύναµη. Τέλος, οι παραγωγικές επενδύσεις έντασης κεφαλαίου 
µείωσαν τη συµβολή της εργασιακής δύναµης στο παραγόµενο προϊόν. Αποτέλεσµα όλων 
αυτών των παραγόντων ήταν η αύξηση της  αποτελεσµατικότητας του κεφαλαίου (Υ/Κ).  

Οι ιστορικοί παράγοντες που έδρασαν σ' αυτή την κατεύθυνση κατά την περίοδο 
1960-1973 είναι η εισαγωγή της τεχνολογίας και η ένταση της εκµηχάνισης, σε συνδυασµό 
και µε το «κύµα» των ξένων επενδύσεων της δεκαετίας του '60, που οφείλονταν και σε 
γενναία κίνητρα που δόθηκαν από τις ελληνικές κυβερνήσεις αυτής της περιόδου. Η 
συνακόλουθη επέκταση των µοντέρνων µεθόδων οργάνωσης της εργασίας, η συρρίκνωση της 
µικρής εµπορευµατικής παραγωγής και η επέκταση των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων σε νέες 
σφαίρες της υλικής παραγωγής, η κρατική πολιτική «ενίσχυσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας» 
(δανειακή χρηµατοδότηση, κίνητρα, φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις κλπ.), η διεθνοποίηση της 
παραγωγής κατά τη δεκαετία του '60, που ενέτεινε τον ανταγωνισµό των εθνικών 
βιοµηχανικών κεφαλαίων, η αναδιάρθρωση των εξωτερικών οικονοµικών σχέσεων της χώρας, 
η επίτευξη ψηλών ρυθµών οικονοµικής µεγέθυνσης (εξάρτηση παραγωγικότητας εργασίας από 
το ύψος της παραγωγής), η συνακόλουθη ταχύρυθµη διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς και η 
εγκατάσταση ή επέκταση ορισµένων βιοµηχανικών κλάδων, και η υπαγωγή των εργασιακών 
σχέσεων στο πειθαρχικό διοικητικό µοντέλο οργάνωσης. 



ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΠ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ  
59 

Στο εσωτερικό της φάσης 1960-1973, που αποτελεί τη χρυσή εποχή του ελληνικού 
καπιταλισµού, εντοπίζεται η περίοδος 1960-1969. Οι εµπορικές ανταλλαγές «αγαθών» κατά 
την περίοδο αυτή, σε ό,τι αφορά τον όγκο των εξαγωγών και των εισαγωγών, καθορίζονται 
καταρχάς από τη σταθερή -σε ονοµαστικούς όρους- συναλλαγµατική ισοτιµία της δραχµής. 
Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής, έχουµε πραγµατική ανατίµηση της δραχµής, επειδή 
οι τιµές των παγκόσµιων εξαγωγών (σε δραχµές) αυξάνονται µε µικρότερο ρυθµό απ' ό,τι οι 
τιµές των εγχώριων προϊόντων στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τις τιµές των εισαγοµένων, αυτές 
καθορίζονται από τις διεθνείς τιµές (αφού η ονοµαστική ισοτιµία της δραχµής είναι σταθερή), 
ενώ οι έλληνες εξαγωγείς, αντίθετα, ακολουθούν µια πολιτική µείωσης των περιθωρίων 
κέρδους τους, έτσι ώστε να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τα µερίδια τους στις αγορές του 
εξωτερικού. Ο όγκος των εισαγωγών και των εξαγωγών µεταβάλλεται σύµφωνα µε τις 
µεταβολές στις σχετικές τιµές . Οι επιπτώσεις, από τις µεταβολές στις τιµές, πάνω στις 
διεθνείς ανταλλαγές της Ελλάδας κατά την περίοδο 1960-1969, ήταν αρνητικές: ο όγκος των 
εισαγωγών αυξάνεται τότε µε ρυθµό µεγαλύτερο (µέχρι το 1965) ή ίσο (1966-1969) απ' ό,τι ο 
αντίστοιχος ρυθµός των εξαγωγών. Όµως, αυτό το γεγονός δεν οφείλεται µόνον, ούτε κατά 
κύριο λόγο, στις µεταβολές των τιµών, αλλά και στη διαφορά στους ρυθµούς οικονοµικής 
µεγέθυνσης ανάµεσα στην Ελλάδα και τις ανταγωνίστριες χώρες: ∆ιαπιστώθηκε15 ότι οι όγκοι 
εισαγωγών και εξαγωγών εξαρτώνται έντονα από τους ρυθµούς αύξησης της οικονοµικής 
δραστηριότητας στην Ελλάδα και των χώρων του ΟΟΣΑ αντίστοιχα (οι ελαστικότητες υπο-
λογίστηκε ότι είναι περίπου 1,25 για τις εισαγωγές και 1,75 για τις εξαγωγές). Στη διάρκεια 
της δεκαετίας του '60, η ελληνική οικονοµία αναπτύσσεται γρηγορότερα από τις χώρες του 
ΟΟΣΑ, και µάλιστα µε επιταγχυνόµενους ρυθµούς. Το αποτέλεσµα αυτής της ανισόµετρης 
ανάπτυξης (παρά το γεγονός της ευνοϊκής εξειδίκευσης της Ελλάδας, που εκφράζεται από τη 
θετική διαφορά των ελαστικοτήτων [1,75-1,25=0,5] ), ήταν δυσµενές για την εξέλιξη των 
όγκων εισαγωγών και εξαγωγών. Έχουµε λοιπόν στην περίοδο 1960-1969, µια υστέρηση του 
όγκου των εξαγωγών έναντι των εισαγωγών, αφενός λόγω της πραγµατικής ανατίµησης της 
δραχµής, και αφετέρου λόγω της ταχύτερης οικονοµικής ανάπτυξης στην Ελλάδα (που 
µεταφράζεται και σε ταχύτερη αύξηση της ζήτησης). Η υστέρηση αυτή µεταφράζεται τόσο σε 
µια διείσδυση των εισαγωγών ταχύτερη από την εξαγωγική επίδοση (την εξωστρέφεια) της 
χώρας, όσο και σε µια µείωση του βαθµού κάλυψης των εισαγωγών από εξαγωγές.  

Όµως, µια τέτοια µείωση, όταν συνδυάζεται µε µια αύξηση του όγκου του εξωτερικού 
εµπορίου προκαλεί µια δραστική (ποσοστιαία) αύξηση του εµπορικού ελλείµµατος. Αυτή 
είναι η περίπτωση της περιόδου 1960-1969 που χαρακτηρίζεται από εκθετική αύξηση του 
εµπορικού ελλείµµατος. Ωστόσο, η ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου εκείνη την εποχή, και 
γενικά η διεθνής συγκυρία, επιτρέπουν στον ελληνικό καπιταλισµό να διατηρεί ένα 
ελλειµµατικό, πλην όµως καθόλου προβληµατικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, χάρη στη 
αύξηση των άδηλων πόρων που καλύπτουν τότε το 60-80% του εµπορικού ελλείµµατος. 
Η ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισµού στη δεκαετία του '60, όπως φαίνεται ήταν 
εσωστρεφής, χαρακτηρίζεται από αύξουσα διείσδυση των εισαγωγών, στασιµότητα της 
εξωστρέφειας, διεύρυνση του εµπορικού ισοζυγίου αλλά και των άδηλων πόρων. Αυτές οι 
εξελίξεις δεν πρέπει να αποδοθούν σε κάποια εσωτερικά προβλήµατα της κεφαλαιοκρατικής 
συσσώρευσης στην Ελλάδα, αλλά στον εσωστρεφή χαρακτήρα της αφενός, και στους -σε 
διεθνή σύγκριση- ταχύτερους ρυθµούς της. Είναι χαρακτηριστική η πολιτική τιµών των 
ελλήνων εξαγωγέων κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960, όταν για να αντιµετωπίσουν 
την απώλεια ανταγωνιστικότητας από την πραγµατική ανατίµηση της δραχµής, µείωσαν τα 
περιθώρια κέρδους τους µε στόχο να διατηρήσουν τα µερίδια τους στις αγορές του εξωτερικού: 
ήταν σε θέση τότε, να αναπληρώνουν εκείνες τις µειώσεις των κερδών τους που απέρρεαν από 

                                                 
15 Η διεθνοποίηση του ελληνικού καπιταλισµού και το ισοζύγιο πληρωµών. Μήλιος Γιάννης,1952-
Ιωακείµογλου Ηλίας. Αθήνα: Εξάντας c1990 
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την τιµολογιακή πολιτική τους , µε αυξήσεις που προέκυπταν από τις αυξήσεις της 
παραγωγικότητας -που ήταν ψηλότερες από αυτές των ανταγωνιστριών χωρών .    Στα τέλη 
της δεκαετίας του '80, αντίθετα, όταν και πάλι η δραχµή ανατιµάται -σε πραγµατικούς 
όρους- οι έλληνες εξαγωγείς αδυνατούν να ακολουθήσουν µια τέτοια πολιτική, επειδή οι 
αυξήσεις της παραγωγικότητας δεν τους το επιτρέπουν. 

Η περίοδος 1969-1972 διαφοροποιείται ως προς την προηγούµενη περίοδο 1960-1969 
µόνον κατά το ότι σταµατάει τότε η πραγµατική ανατίµηση της δραχµής. Αυτή η µεταβολή 
ωστόσο δεν µετατρέπει τα συνολικά χαρακτηριστικά της φάσης, έτσι ώστε τα χρόνια 1960-
1972/3 αποτελούν -όχι µόνο από την άποψη της συσσώρευσης κεφαλαίου, αλλά και από την 
άποψη των εξωτερικών ανταλλαγών- ενιαία οικονοµική φάση. 

 
 
 
 
 

ΕΘΝΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΙΣΕΚ.∆ΡΑΧΜΕΣ 

 Ι∆ΙΩΤΙΚ
Η 
ΚΑΤΑΝ
ΑΛΩΣΗ 

∆ΗΜΟ
ΣΙΑ 
ΚΑΤΑ
ΝΑΛΩ
ΣΗ 

ΕΠΕΝ∆
ΥΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑ
ΒΟΛΗ 
ΑΠΟΘ
ΕΜΑΤ
ΩΝ & 
ΣΤΑ. 
∆ΙΑΦ 

ΕΓΧΩΡΙ
Α 
ΖΗΤΗΣ
Η 

ΕΞΑΓ
ΩΓΕΣ 
ΑΓ & 
ΥΠΗΡ
ΕΣΙΩ
Ν 

ΕΙΣΑΓΩ
ΓΕΣ 
ΑΓ.& 
ΥΠΗΡΕ
ΣΙΩΝ 

ΑΕΠ 
ΤΙΜΕΣ 
ΑΓΟΡΑ
Σ 

ΚΑΘΑΡ
ΟΙ 
ΕΜΜΕΣ
ΟΙ 
ΦΟΡΟΙ 

ΑΕΠ 
ΤΣΠ 

ΚΑΘΑΡ
Ο 
ΕΙΣΟ∆
ΗΜΑ 
ΑΛΛΟ
∆ΑΠΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΙ
ΣΤΟ 
ΕΘΝΙΚΟ 
ΠΡΟΊΟΝ 
ΤΙΜΕΣ 
ΑΓΟΡΑΣ 

1960 89.0 12.3 23.0 -7.3 117 12.4 17.7 117.7 11.9 99.7 2.1 113.8 
1961 96.4 13.4 26.0 -2 133.8 13.7 19.7 127.8 13.7 114.1 2.6 130.4 
1962 102.3 14.6 29.9 -3.6 143.2 12.6 21.6 134.2 15.1 119.1 2.7 136.9 
1963 111.2 15.8 29.5 5.2 161.7 15.3 25.3 151.7 17.2 134.5 3.2 155.0 
1964 124.2 18.4 36.4 9.1 188.1 14.8 31.2 171.7 19.3 152.3 4.0 175.6 
1965 138.8 21.1 43.6 14.2 217.7 17.0 36.7 197.9 21.8 176.1 4.0 201.9 
1966 153.5 23.6 50.7 7.6 235.4 23.2 37.7 220.9 25.2 195.7 4.1 225.0 
1967 166.6 28.1 52.4 6.8 253.9 24.1 39.5 238.5 27.7 210.8 4.6 243.1 
1968 180.2 30.2 64.9 5.1 280.5 23.1 44.2 259.5 31.9 227.6 5.6 265.1 
1969 197.6 33.9 78.4 13.5 323.4 25.9 50.6 298.7 37.5 261.2 5.9 304.5 
1970 222.8 37.7 85.7 17.6 363.8 29.9 55.9 337.7 40.9 296.8 6.5 344.2 
1971 242.1 41.4 99.4 20.1 403.0 34.0 62.0 375.0 42.9 332.2 9.4 384.4 
1972 268.2 45.9 132.2 19.9 466.3 44.2 76.5 434.0 47.7 386.2 10.6 444.6 
1973 330.7 55.3 174.5 57.0 617.5 74.1 124.4 567.2 56.0 511.2 14.0 581.2 
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ΕΘΝΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΙΣΕΚ.∆ΡΑΧΜΕΣ 

 Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛ
ΩΣΗ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑ
ΛΩΣΗ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙ
Σ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΩΝ & ΣΤΑ. 
∆ΙΑΦ 

ΕΓΧΩΡΙΑ 
ΖΗΤΗΣΗ 

ΕΞΑΓΩΓΕ
Σ ΑΓ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΩ
Ν 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΑΓ.& 
ΥΠΗΡΕΣΙΩ
Ν 

ΑΕΠ 
ΤΙΜΕΣ 
ΑΓΟΡΑΣ 

ΑΕΠ 
ΤΣΠ 

1960 1727.5 360.1 782.8 -256.9 2613.6 176.2 278.5 2511.4 2233.3 
1961 1845.8 376.0 885.8 -148.4 2959.1 197.9 314.1 2843.0 2528.1 
1962 1920.9 401.0 930.7 -235.7 3016.9 183.7 347.2 3191.3 2517.3 
1963 2029.6 417.8 870.5 69.6 3387.4 208.2 404.4 3491.6 2826.7 
1964 2234.8 456.8 1038.7 46.5 3776.7 197.1 482.2 3867.6 3090.7 
1965 2392.4 497.7 1200.5 111.4 4202.1 228.6 563.1 4118.7 3429.8 
1966 2562.2 528.9 1265.9 30.4 4387.4 301.8 570.5 4352.3 3635.5 
1967 2740.5 573.7 1249.0 75.1 4638.3 315.0 601.1 4665.8 3844.5 
1968 2953.6 581.4 1537.5 -46.6 5025.9 308.5 668.7 5205.3 4075.2 
1969 3141.5 626.0 1791.0 71.1 5629.6 338.4 762.7 5670.2 4533.4 
1970 3425.6 662.9 1747.2 262.7 6098.5 383.4 811.7 6114.8 4988.0 
1971 3618.9 695.7 1950.6 284.2 6549.4 438.9 873.6 6736.1 5416.0 
1972 3840.3 735.1 2415.7 196.8 7188.0 543.3 995.2 7281.2 5985.8 
1973 4077.3 783.7 2580.4 467.4 7908.8 716.4 1344.0 6812.4 6552.9 

 
 
5.3 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ (1974-
1979).ΣΗΜΑ∆ΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 
 

Η περίοδος 1974-1979, χαρακτηρίζεται από χαµηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης σε 
σύγκριση µε την προηγούµενη φάση 1962-1973. Η περίοδος αυτή εγκαινιάζεται µε την 
οξύτατη κρίση του ελληνικού καπιταλισµού του έτους 1974 ( το οποίο έτος όπως ήδη 
αναφέρθηκε συνδέεται µε την αποκατάσταση της δηµοκρατίας στην Ελλάδα και την 
Τουρκική εισβολή στην Κύπρο γεγονότα που διαταράσσουν την Οικονοµία) , κρίση η οποία 
αποτυπώνεται στη δραστική πτώση κατά τη χρονιά αυτή όλων των δεικτών οι οποίοι 
περιγράφουν την κεφαλαιακή συσσώρευση (Υ, Ι, Κ, ∆Κ κλπ.). Από την επόµενη όµως χρονιά 
οι τιµές των δεικτών συσσώρευσης αποκαθίστανται σε ένα επίπεδο το οποίο, αν και είναι 
χαµηλότερο από το επίπεδο των εν λόγω δεικτών κατά την προηγούµενη περίοδο, παραµένει 
εντούτοις ψηλό σε διεθνή σύγκριση. 

Νοµιµοποιούµαστε, εποµένως να θεωρήσουµε ότι και η περίοδος αυτή εντάσσεται στο 
µεταπολεµικό «αναπτυξιακό άλµα» του ελληνικού καπιταλισµού, τόσο γιατί οι ελληνικοί 
ρυθµοί εξακολουθούν να είναι σηµαντικά ψηλότεροι από τους αντίστοιχους ρυθµούς των 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όσο και γιατί συνεχίζονται οι µετασχηµατισµοί που σχετίζονται µε 
την επέκταση των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής στην ελληνική οικονοµία και 
κοινωνία. 

Αξίζει µάλιστα στο σηµείο αυτό να σηµειώσουµε, ότι  µια ανάλογη επιδείνωση όλων 
των δεικτών κεφαλαιακής συσσώρευσης παρατηρείται κατά την ίδια χρονική στιγµή (1974) 
και σε όλες τις άλλες καπιταλιστικές ευρωπαϊκές χώρες που αναφέρθηκαν στην παρούσα 
εργασία. Παράλληλα, εκδηλώνονται έκτοτε σ' όλες τις χώρες τα συµπτώµατα της διεθνούς 
καπιταλιστικής κρίσης (ψηλοί ρυθµοί πληθωρισµού, ανεργία κλπ.). 

Η κυρίαρχη αντίληψη για την οξύτατη κρίση της περιόδου 1973-74, αλλά και για την 
κάµψη, έκτοτε, των ρυθµών κεφαλαιακής συσσώρευσης σ’ όλες τις αναπτυγµένες καπιταλιστικές 
χώρες είναι ότι η κρίση αυτή προκλήθηκε από το « πετρελαϊκό σοκ» του 1973, από την 
απότοµη, δηλαδή, αύξηση της τιµής του αργού πετρελαίου κατά τη χρονιά αυτή. Στην 
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πραγµατικότητα, όπου έχει δειχθεί και αλλού (Ιωακείµογλου 1987, Μηλιάς 1988), η αύξηση 
της τιµής του αργού πετρελαίου δεν θα ήταν σε καµιά περίπτωση σε θέση να προκαλέσει την 
οξύτατη κρίση του 1973-74 αν δεν είχαν ήδη συσσωρευτεί, σ' όλες τις καπιταλιστικές χώρες, 
από τα µέσα της δεκαετίας του 1960, τα τυπικά συµπτώµατα της κεφαλαιακής κρίσης 
υπερσυσσώρευσης : Το κεφαλαιακό απόθεµα είχε αρχίσει από την περίοδο αυτή να αυξάνεται 
µε ψηλότερους ρυθµούς από ό,τι η νέα αξία η οποία παραγόταν µε τη χρήση αυτού του 
κεφαλαιακού αποθέµατος, ενώ παράλληλα η µερίδα των µισθών δεν µπορούσε να συµπιεσθεί  
κάτω από ένα ορισµένο επίπεδο. Το «πετρελαϊκό σοκ» του 1973 δεν δηµιούργησε, λοιπόν, 
την καπιταλιστική οικονοµική κρίση. Απλώς επέτρεψε να έρθει στην επιφάνεια η κρίση αυτή 
(η κεφαλαιακή κρίση υπερσυσσώρευσης), η οποία εξελισσόταν ως τότε µε λανθάνουσες 
µορφές. Αυτός είναι ο λόγος που τα συµπτώµατα της κρίσης δεν εξαλείφθηκαν από τη µείωση 
των τιµών του πετρελαίου κατά τη δεκαετία του 1980. 

Αξίζει, ολοκληρώνοντας την αναφορά µας στην περίοδο 1974-79, να παρατηρήσουµε 
ότι τα κύρια συµπτώµατα της κρίσης του ελληνικού καπιταλισµού και της σχετικής 
επιβράδυνσης αύξησης του ΑΕΠ  κατά την περίοδο αυτή εντοπίζονται στην πτώση της 
κερδοφορίας του κεφαλαίου (Κ, αλλά και ∆Κ), καθώς και στην αντίστοιχη πτώση του ρυθµού 
αύξησης των επενδύσεων (Ι). Παράλληλα, οι συγκριτικά ψηλοί ρυθµοί αύξησης του εθνικού 
προϊόντος συνδέονται µε τη διατήρηση σε «ανεκτά» επίπεδα της τιµής της οριακής 
«παραγωγικότητας του κεφαλαίου» (∆Υ/Ι). Όµως, η οριακή «παραγωγικότητα του 
κεφαλαίου» (∆Υ/Ι) διατηρείται κατά την περίοδο αυτή σε ψηλά επίπεδα κατά κύριο λόγο σαν 
συνέπεια της ραγδαίας πτώσης της τιµής των καθαρών παγίων επενδύσεων (Ι) και όχι σαν 
συνέπεια µιας αντίστοιχης αύξησης του Καθαρού Εγχώριου Προϊόντος (∆Υ). Γίνεται, έτσι, 
φανερό ότι οι συγκριτικά ψηλές τιµές της οριακής «παραγωγικότητας του κεφαλαίου» (∆Υ/Ι) 
δεν µπορούν να διατηρηθούν για µακρύ χρονικό διάστηµα. 

Το 1974 αποτελεί, λοιπόν, το χρονικό σηµείο καµπής που σηµατοδοτεί τη διαδικασία 
επιδείνωσης όλων των δεικτών κεφαλαιακής συσσώρευσης του ελληνικού καπιταλισµού, 
παρότι η επιδείνωση αυτή δεν εκδηλώνεται ταυτόχρονα και µε την ίδια ένταση αναφορικά µε 
όλους τους δείκτες. 

Η περίοδος 1975-1979 µπορεί να θεωρηθεί, έτσι, ότι αποτελεί τη φάση προετοιµασίας 
για την εκδήλωση των εκκαθαριστικών λειτουργιών της οικονοµικής κρίσης. Στην επόµενη 
φάση, που σχηµατικά αρχίζει µε τη δεκαετία του '80, εκδηλώνονται µε την τυπική τους µορφή 
τα χαρακτηριστικά της κρίσης υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου. 
Ένας παράγοντας που επηρεάζει αρνητικά από το 1974 και µετά, αλλά και κατά την περίοδο 
που ακολουθεί µετά το 1981, τη συσσώρευση του ελληνικού κεφαλαίου είναι η πτώση της 
Κερδοφορίας που οφείλεται στη µεταβολή των ιστορικών συνθηκών που εξασφάλιζαν, πριν το 
1973, τη συµπίεση του µεριδίου εργασίας (Ι/Υ). Τα πρώτα χρόνια της µεταπολίτευσης 1974-
1978 είναι περίοδος αύξησης της πολιτικής, ιδεολογικής και συνδικαλιστικής ισχύος της 
εργατικής τάξης, της µετάβασης από το διδακτορικό καθεστώς  στο «κράτος δικαίου» (βλ. 
Μηλιάς 1982), της επακόλουθης αύξουσας ανελαστικότητας των µισθών, της ισχυρής 
διαπραγµατευτικής ικανότητας των συνδικάτων, της ανάπτυξης του εργοστασιακού 
συνδικαλισµού, της σε λανθάνουσα µορφή αµφισβήτησης του δεσποτισµού του κεφαλαίου 
µέσα στο χώρο της παραγωγής. 
 Πρόκειται δηλαδή για περίοδο έντονης αναδιανοµής του εισοδήµατος σε βάρος του 
κεφαλαίου που οδηγεί και σε µείωση της αποδοτικότητας του. 

Σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές ανταλλαγές κατά την περίοδο 1973-1979/80, αυτές 
επηρεάζονται κατ' αρχήν από τη σταθερότητα της ονοµαστικής συναλλαγµατικής ισοτιµίας της 
δραχµής, µε εξαίρεση τη διετία 1975-76 κατά την οποία έχουµε σηµαντική υποτίµηση. Κατά την 
ίδια περίοδο 1973-1979/80, παρατηρείται, µακροπρόθεσµα (δηλαδή πέρα από τις ετήσιες 
µεταβολές που αλληλοαναιρούνται), πραγµατική υποτίµηση της δραχµής, η οποία οφείλεται 
όµως αποκλειστικά στην υποτίµηση των ετών 1975-1976, αφού κατά την υπόλοιπη περίοδο, 
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µέχρι και το 1979, ο µεν υψηλός πληθωρισµός σε παγκόσµια κλίµακα οδηγεί σε µεγάλες 
αυξήσεις των διεθνών τιµών εξαγωγών που αντισταθµίζουν τον υψηλό πληθωρισµό στην 
Ελλάδα, η δε ονοµαστική ισοτιµία της δραχµής παραµένει σχεδόν σταθερή. Η ανταγωνι-
στικότητα των εγχώριων προϊόντων (χωρίς καύσιµα) έναντι των εισαγοµένων βελτιώνεται 
έτσι, ενώ στις εξωτερικές αγορές παρατηρείται µια επιπλέον -πέρα από την υποτίµηση- 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων, χάρη στον περιορισµό των 
περιθωρίων κέρδους των εξαγωγέων (τετραετία 1976-1979 κατά την οποία έχουµε συνολικά 
πραγµατική ανατίµηση). Συνολικά, και σε αντίθεση µε την περίοδο 1960-1972/3, οι 
σχετικές τιµές επέδρασαν ευνοϊκά στις εξωτερικές συναλλαγές της χώρας -ευνόησαν δηλαδή 
την αύξηση του όγκου των εξαγωγών περισσότερο απ' ό,τι των εισαγωγών. Στην αντίθετη 
κατεύθυνση έδρασε, όπως και στη δεκαετία του '60, η ταχύτερη αύξηση του προϊόντος στην 
Ελλάδα (σε σύγκριση µε τις χώρες του ΟΟΣΑ). Όµως συνολικά, η επίδραση των τιµών ήταν 
µεγαλύτερη µε αποτέλεσµα την ταυτόχρονη, πλην όµως ανισόµετρη, αύξηση της εισαγωγικής 
διείσδυσης και της εξαγωγικής επίδοσης: οι ταχύτερες αυξήσεις της τελευταίας οδηγούν, από 
το 1974, σε ανοδική τάση βελτίωσης του βαθµού κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές. 
Σ' αυτό συµβάλλει και το γεγονός ότι από το 1973 η φαινόµενη κατανάλωση και η παραγωγή 
στην Ελλάδα αυξάνονται µε τους ίδιους ρυθµούς -σε αντίθεση µε την προηγούµενη περίοδο 
1960-1972, όπου η ταχύτερη αύξηση της κατανάλωσης επιδρά δυσµενώς πάνω στο βαθµό 
κάλυψης υπολογισµένο σε όγκο. Η γραµµικά αύξουσα βελτίωση του βαθµού κάλυψης σε 
όγκο, από το 1974 και µετά, µετατρέπεται σε στασιµότητα του βαθµού κάλυψης 
υπολογισµένου σε αξία, εξαιτίας της επιδείνωσης των όρων εµπορίου, σε επίπεδα όµως 
ψηλότερα από αυτά της περιόδου 1960-1972. Η στασιµότητα αυτή, σε συνδυασµό µε τη 
συνεχή αύξηση του όγκου εµπορίου, οδηγεί σε επίσης διαρκή διεύρυνση του εµπορικού 
ελλείµµατος. Όµως, η ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου («αγαθών» και υπηρεσιών, 
µεταξύ των οποίων και ο τουρισµός), προκαλεί συνεχή αύξηση των ελληνικών άδηλων 
πόρων, και συνεχίζεται έτσι η παραδοσιακή στήριξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
από τους πόρους αυτούς που καλύπτουν, όπως και πρώτα, 60-80% του εµπορικού 
ελλείµµατος. 

Η ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισµού στη δεκαετία του '70 και εν γένει η 
αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, χαρακτηρίζεται από τη σύµπτωση αφενός 
της έναρξης της κρίσης υπερσυσσώρευσης και αφετέρου της ταχύρυθµης αύξησης της 
εξωστρέφειας: η κρίση κερδοφορίας που αρχίζει να γίνεται αισθητή ήδη µεταξύ 1970 και 
1973, εξωθεί τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση πρόσθετων κερδών στη διεθνή αγορά.  

Τα κεφάλαια µε παραγωγικότητα της εργασίας ψηλότερη από το διεθνή µέσο όρο 
αποσπούν αρχικά στη διεθνή αγορά ένα πρόσθετο κέρδος , αλλά και τα λιγότερο 
παραγωγικά κεφάλαια καταφέρνουν µέσα από τους συναλλαγµατικούς µηχανισµούς να 
σταθεροποιήσουν τη θέση τους στη διεθνή αγορά. Έτσι, µε την αύξηση των πωλήσεων 
τους αυξάνουν το βαθµό απασχόλησης του παραγωγικού τους δυναµικού, πετυχαίνουν 
οικονοµίες κλίµακας και βελτιώνουν τους δείκτες κερδοφορίας τους.  

Ο ελληνικός καπιταλισµός, γίνεται εξωστρεφής, χαρακτηρίζεται από εξαγωγική 
επίδοση που υπερτερεί της διείσδυσης των εισαγωγών, από βελτίωση του βαθµού κάλυψης 
του όγκου των εισαγωγών από εξαγωγές, από δυσµενή όµως επίδραση των όρων εµπορίου 
που σε συνδυασµό µε το εντεινόµενο άνοιγµα της ελληνικής οικονοµίας οδηγεί σε διεύ-
ρυνση του εµπορικού ελλείµµατος, το οποίο καλύπτεται σε µεγάλο µέρος του από τις 
διαρκώς διευρυνόµενες «άδηλες» εξαγωγές εµπορευµάτων και υπηρεσιών (ναυτιλία, 
τουρισµός), αλλά και από τις µονοµερείς µεταβιβάσεις (µεταναστευτικό συνάλλαγµα).  

Η πολιτική τιµών των ελλήνων εξαγωγέων κατά την τετραετία 1976-1979, που για 
να αυξήσουν τα µερίδια τους στις αγορές του εξωτερικού µειώνουν τα περιθώρια κέρδους, 
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είναι δυνατή χάρη στην ταχύτερη (σε διεθνή σύγκριση) αύξηση της παραγωγικότητας της 
εργασίας στην Ελλάδα, και τη δυνατότητα αναπλήρωσης των απωλειών µέσο αυτής16  
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Σ ΑΓ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΩ
Ν 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΑΓ.& 
ΥΠΗΡΕΣΙΩ
Ν 

ΑΕΠ 
ΤΙΜΕΣ 
ΑΓΟΡΑΣ 

ΑΕΠ 
ΤΣΠ 

1974 4025.5 879.9 1737.4 558.6 7201.3 748.6 1137.5 6812.4 6228.0 
1975 4334.8 984.9 1912.9 355.7 7588.3 810.3 1152.5 7246.1 6512.4 
1976 4591.3 1035.5 2048.0 420.2 8095.1 914.5 1266.9 7742.6 6968.6 
1977 4995.3 1103.1 2300.3 -1.6 8397.0 969.0 1395.7 7970.3 7137.3 
1978 5396.2 1141.7 2587.0 -199.2 8925.7 1074.5 1452.2 8547.9 7671.9 
1979 5704.7 1208.5 2721.3 -518.6 9115.9 1301.2 1588.7 8828.5 7895.3 
1980 5729.7 1210.9 2308.1 -87.1 9161.6 1473.7 1747.1 8888.3 8102.4 

 

                                                 
16Η ∆ιεθνοποίηση του Ελληνικού Καπιταλισµού και το Ισοζύγιο πληρωµών. Μήλιος-Ιωακειµογλου .Αθήνα 
Εξάντας 1990 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ  

Η γρήγορη ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας διευκολύνθηκε από διάφορα µέτρα, 
συµπεριλαµβανοµένων (εκτός από την παρακίνηση που έδωσε στην ελληνική όπως και σε 
άλλες ευρωπαϊκές οικονοµίες το σχέδιο Μάρσαλ ) µιας δραστική υποτίµηση  της Ελληνικής 
δραχµής το 1953 συνέβαλε στην  έλξη  ξένων επενδύσεων, η σηµαντική ανάπτυξη της 
χηµικής βιοµηχανίας, η ανάπτυξη του τουρισµού και ο τοµέας των υπηρεσιών γενικότερα 
και, τελευταίο αλλά όχι ασήµαντο, µια τεράστια κατασκευαστική  δραστηριότητα που 
συνδέθηκε  µε  τεράστια κατασκευαστικά έργα και την δηµιουργία έργων υποδοµής στις 
ελληνικές πόλεις. Το τελευταίο είναι συνδεδεµένο µε τη δραµατική επίδραση αυτή η 
οικονοµική ανάπτυξη είχε στην ελληνική κοινωνία και στην ανάπτυξη των πόλεων. Αυτό  
είχε σαν αποτέλεσµα µια αστική επανάσταση που µετέτρεψε την αγροτική εικόνα των 
γραφικών σπιτιών της χώρας  στα τεράστια µπλοκ από τσιµέντο στις περισσότερες πόλεις.  

Σε όρους οικονοµικής ανάπτυξης µετά το 1950 ,η Ελλάδα, µε την εξαίρεση µιας σχετικής 
οικονοµικής στασιµότητας της δεκαετίας του 1980 ( η έκταση της στασιµότητας αυτής όµως 
ισορροπείται από την εξέλιξη της Ελληνικής µαύρης οικονοµίας κατά την περίοδο αυτή) 
συνεχώς ξεπέρασε τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη σε όρους ετήσιας οικονοµικής 
ανάπτυξης. Αυτή η επίδοση  έκανε την Ελλάδα να δηµιουργήσει µια ανεπτυγµένη οικονοµία 
και τους Έλληνες σήµερα να απολαµβάνουν ένα υψηλό κατά κεφαλήν επίπεδο εισοδήµατος 
που είναι κοντά σε αυτό ευρωπαίων εταίρων της όπως της Γαλλίας και της Γερµανίας17.Στο 
παρακάτω διάγραµµα καταφαίνεται διαγραµµατικά η εξέλιξη του Ελληνικού ΑΕΠ από το 
1950 µέχρι τη δεκαετία του 198018 

 

                    

                    (∆ιαγρ.5-α) 

 

 

 

 
                                                 
17 IMF and World bank April 2008 data 
18 Penn world tables αύξηση του Ελληνικού ΑΕΠ 1950 -1980 
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5.4 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  

ΕΘΝΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΙΣΕΚ.∆ΡΑΧΜΕΣ19

 

 Ι∆ΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛ
ΩΣΗ 

∆ΗΜΟΣΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑ
ΛΩΣΗ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙ
Σ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤ
ΩΝ & ΣΤΑ. 
∆ΙΑΦ 

ΕΓΧΩΡΙΑ 
ΖΗΤΗΣΗ 

ΕΞΑΓΩΓΕ
Σ ΑΓ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΩ
Ν 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΑΓ.& 
ΥΠΗΡΕΣΙΩ
Ν 

ΑΕΠ ΤΙΜΕΣ 
ΑΓΟΡΑΣ 

ΑΕΠ 
ΤΣΠ 

1981 5696.5 1293.5 2082.7 -67.7 9005.0 1592.5 1847.4 8750.2 8110.0 
1982 5872.6 1267.0 2034.3 -59.6 9114.3 1335.8 1799.0 8651.0 7893.3 
1983 5986.6 1312.6 2139.7 -302.6 9136.3 1269.6 1848.2 8557.7 7736.8 
1984 6019.4 1347.8 1799.6 -26.3 9140.5 1397.7 1808.4 8720.8 7838.0 
1985 6057.4 1399.5 1970.0 4.2 9431.1 1404.7 1887.0 8948.9 8147.0 
1986 5972.8 1384.2 1960.7 174.4 9492.1 1661.0 2157.9 6995.2 8105.3 
1987 6137.4 1387.3 1843.2 -114.0 9253.9 1750.9 2212.8 8792.0 7855.9 
1988 6502.0 1311.0 1966.7 53.5 9833.2 1696.4 2360.6 9169.0 8318.3 
1989 6892.1 1381.8 2106.3 -27.5 10352.7 1777.8 2613.2 9517.4 8576.1 
1990 7071.3 1390.0 2211.6 -20 10653.0 1705.0 2840.5 9517.4 8499.0 
1991 7269.3 1369.2 2317.8 99.0 11055.4 1768.0 3010.9 9812.5 8719.9 
1992 7443.8 1328.1 2243.6 -36.2 10979.3 1951.9 3050.1 9881.1 8789.7 
1993 7384.3 1362.6 2165.1 -20.3 10891.7 1887.5 3056.2 9723.1 8640.3 
1994 7531.9 1347.7 2104.5 17.3 11001.3 2012.1 3095.9 9917.5 8882.2 
1995 7735.3 1423.1 2192.9 133.1 11484.4 2022.1 3380.7 10125.8 9077.6 
1996 7882.3 1437.4 2385.8 126.9 11832.4 2082.8 3546.4 10368.8 9250.1 
1997 8079.3 1431.6 2614.9 119.5 12245.3 2193.2 3737.9 10700.6 9527.6 

 

ΕΘΝΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ 
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ∆ΙΣΕΚ.∆ΡΑΧΜΕΣ 

 Ι∆ΙΩΤΙΚ
Η 
ΚΑΤΑΝ
ΑΛΩΣΗ 

∆ΗΜΟ
ΣΙΑ 
ΚΑΤΑ
ΝΑΛΩ
ΣΗ 

ΕΠΕΝ∆
ΥΣΕΙΣ 

ΜΕΤΑ
ΒΟΛΗ 
ΑΠΟΘ
ΕΜΑΤ
ΩΝ & 
ΣΤΑ. 
∆ΙΑΦ 

ΕΓΧΩΡΙ
Α 
ΖΗΤΗΣ
Η 

ΕΞΑΓ
ΩΓΕΣ 
ΑΓ & 
ΥΠΗΡ
ΕΣΙΩ
Ν 

ΕΙΣΑΓΩ
ΓΕΣ 
ΑΓ.& 
ΥΠΗΡΕ
ΣΙΩΝ 

ΑΕΠ ΤΙΜΕΣ 
ΑΓΟΡΑΣ 

ΚΑΘΑΡ
ΟΙ 
ΕΜΜΕΣ
ΟΙ 
ΦΟΡΟΙ 

ΑΕΠ 
ΤΣΠ 

ΚΑΘΑΡ
Ο 
ΕΙΣΟ∆
ΗΜΑ 
ΑΛΛΟ
∆ΑΠΗΣ 

ΑΚΑΘΑΡΙ
ΣΤΟ 
ΕΘΝΙΚΟ 
ΠΡΟΊΟΝ 
ΤΙΜΕΣ 
ΑΓΟΡΑΣ 

1981 1672.
5 

368.
6 

638.4 -
122.
7 

2556.
7 

607.
1 

697.6 2466.2 190.1 2276.2 73.4 2539.7 

1982 2087.
7 

451.
2 

726.8 61.8 3327.
5 

614.
8 

841.7 3100.6 264.9 2835.7 73.8 3174.5 

1983 2540.
5 

559.
4 

929.2 -
29.2 

3999.
8 

704.
2 

1006.
8 

3697.2 347.1 3350.1 53.9 3751.1 

1984 3046.
2 

714.
6 

934.7 232.
8 

4928.
3 

889.
7 

1222.
1 

4595.9 446.8 4149.1 28.8 4624.7 

1985 3667.
4 

912.
0 

1225.
1 

262.
5 

6066.
9 

103
7.8 

1499.
9 

5604.8 481.9 5123.0 3.4 5608.3 

                                                 
19 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1960-1997. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 
1998.ΥΠ.ΕΘ.ΟΙΚ.-ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 



ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΠ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ  
67 

1986 4426.
1 

103
0.3 

1522.
1 

200.
1 

7178.
6 

136
0.4 

1846.
0 

6693.0 655.2 6037.8 -
34.5 

6658.5 

1987 5331.
7 

117
4.7 

1621.
8 

-
135.
5 

7992.
7 

156
0.4 

2015.
7 

7537.4 807.1 6730.3 -
11.6 

7525.8 

1988 6502.
0 

131
1.0 

1966.
7 

53.5 9833.
2 

169
6.4 

2360.
6 

9169.0 850.7 8318.3 -
17.3 

9151.7 

1989 7827.
7 

165
4.5 

2447.
4 

-
24.1 

1190
5.5 

198
2.8 

2993.
1 

10895.
2 

896.2 9999.0 -
29.3 

10865.
9 

1990 9627.
7 

200
7.0 

3027.
1 

-
39.5 

1462
2.3 

220
9.8 

3689.
0 

13143.
1 

1309.
2 

11833.
9 

105.
1 

13248.
2 

1991 1185
1.4 

233
7.9 

3650.
3 

152.
9 

1799
2.5 

262
0.7 

4382.
7 

16230.
5 

1818.
3 

14412.
2 

196.
5 

16427.
0 

             
1992 1403

3.5 
261
3.9 

3983.
8 

-
60.4 

2057
0.8 

317
4.5 

4979.
2 

18766.
1 

2229.
8 

16536.
3 

249.
8 

19015.
9 

1993 1590
0.9 

306
3.3 

4267.
1 

-
75.5 

2315
5.8 

335
5.5 

5375.
6 

21135.
7 

2310.
1 

18825.
6 

137.
8 

21273.
5 

1994 1801
2.1 

334
5.4 

4453.
4 

25.9 2583
6.8 

390
4.0 

5757.
2 

23983.
6 

2596.
3 

21387.
3 

207.
8 

24191.
4 

1995 2013
8.8 

417
8.3 

4981.
1 

42.2 2934
0.4 

425
8.2 

6715.
1 

26883.
5 

2969.
5 

23914.
0 

172.
1 

27055.
6 

1996 2221
9.6 

433
2.6 

5728.
7 

19.5 3230
0.4 

469
7.8 

7300.
5 

29695.
7 

3337.
9 

26359.
8 

73.4 29771.
1 

1997 2404
5.3 

483
8.0 

6563.
7 

15.4 3546
2.4 

514
3.7 

7853.
9 

32752.
2 

3917.
2 

28835.
0 

70.0 32822.
2 

 

 

 

  Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80, παρά την ιδιότητα µέλους στην ΕΚ, η 
Ελλάδα έπασχε από  κακή µακροοικονοµική απόδοση λόγω  επεκτατικών φορολογικών 
πολιτικών που οδήγησαν σε έναν τριπλασιασµό της αναλογίας χρέος-προς-ΑΕΠ, η οποία 
πήγε από το µέτριο αριθµό 34,5% το 1981 στα τριπλά ψηφία µέχρι τη δεκαετία του '90 .   
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Στο παραπάνω διάγραµµα(∆ιαγρ.5-β)  φαίνονται διαγραµµατικά οι δυσκολίες που αντιµετώπισε η 
ελληνική οικονοµία εξαιτίας της επίπτωσης που είχε η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση τη δεκαετία του 80 
αλλά και πολιτικών που χαρακτηρίστηκαν ως µη επιτυχηµένες.  

 

 

Η δεύτερη πετρελαϊκή κρίση µετά από την ιρανική επανάσταση έβλαψε την Ελλάδα, 
και η δεκαετία του '80 βασανίστηκε από τον υψηλό πληθωρισµό ο οποίος κατά πολλούς 
οικονοµολόγους ήταν απόρροια επεκτατικών πολιτικών που ακολουθήθηκαν από πολιτικούς 
αλλά και της πολιτικής αστάθειας που επικράτησε προς το τέλος της δεκαετίας. Το µέσο 
ποσοστό πληθωρισµού στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80 ήταν 19%, το 
οποίο ήταν τρεις φορές πάνω από τον τότε µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (όπως 
ονοµαζόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε). Το ελληνικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα αυξήθηκε 
επίσης πολύ ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80, φτάνοντας στο 
αποκορύφωµά του το 1985 όταν έφτασε στο 9%. Αν και η Ελλάδα µέχρι το 1989 ανήκε στην 
οµάδα των 23 πιο "προηγµένων οικονοµιών", η δεκαετία του 1980 όπως ήδη λέχθηκε ήταν 
µια περίοδος σοβαρών οικονοµικών προβληµάτων. Η κυβέρνηση ακολούθησε επεκτατική 
πολιτική, η οποία πυροδότησε τον πληθωρισµό και προκάλεσε δυσκολίες στο ισοζύγιο 
πληρωµών. Μεγαλύτερα ήταν τα ελλείµµατα του δηµόσιου τοµέα που χρηµατοδοτούνταν 
από δανεισµό.. Η Αναποτελεσµατικότητα του δηµόσιου τοµέα και των υπερβολικών 
δαπανών που προκαλούσαν  την αύξηση του κυβερνητικού δανεισµού και οδήγησαν µέχρι το 
τέλος του 1992, το χρέος της γενικής κυβέρνησης να υπερβεί το 100% του ΑΕΠ. Η Ελλάς 
συνέχιζε να στηρίζεται στον εξωτερικό δανεισµό για τη χρηµατοδότηση των ελλειµµάτων 
της.  Προς το τέλος της δεκαετίας του '80 η Ελλάδα εκτέλεσε προγράµµατα σταθεροποίησης 
,τον Οκτώβριο του 1985, η κυβέρνηση εφάρµοσε ένα διετές πρόγραµµα "σταθεροποίησης" 
που υποστηρίχθηκε από ένα δάνειο 1,7 δισ.  (ECU) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), 
καταφέρνοντας να µειώσει το πληθωρισµό από 25% το 1985 σε 16% το 1987. Το χρέος που 
συσσωρεύτηκε στη δεκαετία του '80 ήταν ένα µεγάλο πρόβληµα για την ελληνική 
κυβέρνηση, και µέχρι το 1991 οι πληρωµές µόνο για τους τόκους του δηµόσιου χρέος 
έφθαναν  σχεδόν στο 12% του ΑΕΠ .Όταν υπογράφηκε η Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1991, η 
Ελλάδα ήταν πολύ µακριά από την ικανοποίηση των κριτηρίων σύγκλισης. Παραδείγµατος 
χάριν, το ποσοστό του πληθωρισµού της Ελλάδας ήταν 19,8%, ενώ ο µέσος όρος της Ε.Ε 
ήταν 4,07% και το κυβερνητικό έλλειµµα ήταν 11,5% του ΑΕΠ, ενώ ο µέσος όρος της ΕΕ 
ήταν 3,64%.                 
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Στο παραπάνω διάγραµµα(∆ιαγρ.5-γ)  µπορεί να φανεί καθαρά η αναπτυξιακή πορεία που είχε η 
ελληνική οικονοµία από το 1996 που τις επέτρεψε να γίνει µέλος της ΟΝΕ µια πορεία που διαγραµµατικά 
φαίνεται στο παραπάνω διάγραµµα όπου παριστάνεται το Ελληνικό ΑΕΠ  σε αντιδιαστολή µε το ΑΕΠ 
της Ευροζώνης όπου φαίνεται ότι στα έτη από το 1996 ως το 2004 ότι οι ρυθµοί ανάπτυξης ήταν κατά 
πολύ ανώτερη αυτών των χωρών της Ευροζώνης20.    

 

 

 

  Εν τούτοις, η Ελλάδα κατάφερε να βελτιώσει εντυπωσιακά τα δηµοσιονοµικά της 
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 , ιδίως µετά τα µέσα της δεκαετίας,  µε τον 
πληθωρισµό και µε το δηµοσιονοµικό έλλειµµα να µειώνονται κάτω από 3% µέχρι το 1999. 
Συγκεκριµένα το εξωτερικό χρέος του δηµόσιου τοµέα ανήλθε σε  32 δισ. ευρώ στο τέλος του 
1998, αποτελώντας  το ¼ του συνόλου του χρέους. Το δηµόσιο χρέος της γενικής 
κυβέρνησης ανήλθε σε  119 δισεκατοµµύρια ευρώ στα τέλη του 1998, ή 105,5% του ΑΕΠ. Η 
Ελλάδα, ως µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπάθησε να µειώσει το δηµοσιονοµικό 
έλλειµµα και τον πληθωρισµό, ώστε να πληρεί τις προϋποθέσεις για την Οικονοµική και 
Νοµισµατική Ένωση. Παρόλο όµως που η ανάπτυξη ήταν πάνω από τις προβλέψεις των 
κατευθυντήριων γραµµών του προγράµµατος σύγκλισης, τα υψηλά δηµοσιονοµικά 
ελλείµµατα και οι ελλιπείς υποδοµές συνέχιζαν να δυσχεραίνουν  το  µακροπρόθεσµο 
δυνητικού ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας. Τον Μάιο του 1994, η Τράπεζα της Ελλάδος 
αντιµετώπισε  µε επιτυχία µια συντονισµένη επίθεση στη δραχµή  που προκλήθηκε από 
κερδοσκοπικά κεφάλαια των διεθνών αγορών µετά  την άρση των περιορισµών 
βραχυπρόθεσµες κινήσεις κεφαλαίων. Η τράπεζα της Ελλάδος που ανέλαβε την 
αντιµετώπιση των κερδοσκοπικών  επιθέσεων κατά της δραχµής ακολούθησε µια πολιτική 
αυστηρότερης νοµισµατικής πολιτική και δραµατικής αύξησης των επιτοκίων: Για λίγες 
ηµέρες, υπό την πίεση των κερδοσκόπων τα επιτόκια ήταν τόσο υψηλά που έφταναν το 
180%. Σε λιγότερο από 2 µήνες, η κερδοσκοπική επίθεση  στην δραχµή είχε λήξη και τα 
επιτόκια επανήλθαν σε κανονικά επίπεδα. Ένα παρόµοιο κύµα κερδοσκοπίας 

                                                 
20 Πηγή : penn world tables gross domestic product 1996-2006 
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αντιµετωπίστηκε  το φθινόπωρο του 1997, µετά την ασιατική οικονοµική κρίση. Μία από τις 
πρόσφατες επιτυχίες της ελληνικής οικονοµικής πολιτικής ήταν η µείωση των ρυθµών 
πληθωρισµού. Για περισσότερα από 20 χρόνια, ο πληθωρισµός είχε διψήφια  νούµερα 
φθάνοντας το 23% στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Όµως, µε ένα συνδυασµό  
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης,  συγκράτησης των µισθών, καθώς και πολιτικών ισχυρής 
δραχµή οι κυβερνήσεις µετά το 1993 κατάφεραν να µειώσουν τον πληθωρισµό. Έτσι ο 
πληθωρισµός µειώθηκε στο 2,0% από τα µέσα του 1999. Τα υψηλά επιτόκια έχει διαπιστωθεί 
ιστορικά ότι δηµιουργούν σηµαντικά προβλήµατα. Η κυβέρνηση που ακολουθεί πολιτική 
ισχυρού νοµίσµατος και έχει δανειακές ανάγκες δύσκολα καταφέρνει να πραγµατοποιήσει 
και µείωση των επιτοκίων, αλλά κατά την περίοδο αυτή η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε να 
µειώσει το επίπεδο των τιµών παράλληλα µε την υπόλοιπη Ευρώπη. Το 2001 η Ελλάδα 
εντάχθηκε στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση (ευρώ). Έτσι πολιτική καθορισµού του 
επιτοκίου είναι  πλέον στα χέρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  
 Κατά συνέπεια, ικανοποίησε τα κριτήρια που απαιτούνταν για την είσοδο της χώρας στην 
Ευρωζώνη (συµπεριλαµβανοµένου του κριτηρίου του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος ακόµα 
και µετά την αναθεώρησή του τρόπου  που υπολογιζόταν ). Η ελληνική οικονοµία επίσης 
επέδειξε ισχυρή αναπτυξιακή πορεία καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του '90, η οποία 
συνεχίστηκε και στη νέα χιλιετία. Πράγµατι, η Ελλάδα είχε µερικά από τα υψηλότερα 
ποσοστά ανάπτυξης στην Ευρώπη, που υπολογίζεται κατά µέσο όρο σε ένα ποσοστό πλησίον 
του 4% κατά τη διάρκεια των προηγούµενων αρκετών ετών, το οποίο ήταν αρκετά παραπάνω 
από το µέσο όρο της ΕΕ εκείνη την περίοδο, µε αποτέλεσµα η οικονοµία να φτάσει σε ένα  
στάδιο που από πολλούς θεωρείται αυτό µιας "ώριµης" οικονοµίας.  

 

                   
                                 
 
 
 

Στο παραπάνω διάγραµµα (∆ιαγρ.5-δ) φαίνεται η εξέλιξη του  ελληνικού ΑΕΠ για τα 
έτη 1950-2004 όπου καταφαίνεται όπως η αυξητική τάση  του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος καθ’ όλη την παραπάνω περίοδο που αναφέρθηκε. Έτσι και από το διάγραµµα 
παρατηρούµε ότι το ελληνικό ΑΕΠ έχει µία αυξητική τάση που αρχίζει ουσιαστικά από το 
1953 και συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια των εποµένων ετών αρχικά µε χαµηλούς ρυθµούς 
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τη δεκαετία του 1950 που κορυφώνονται την επόµενη δεκαετία και µέχρι τα µέσα σχεδόν της 
δεκαετίας του 1970 που συνεχίζει όµως ως τις µέρες µας.21  

 

5.5 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 2004 

Η ελληνική οικονοµία είχε συνεχώς ανάπτυξη από το 1994 και από το 1996 πάνω από το 
µέσο όρο της ΕΕ 25. Το 2004 η ελληνική οικονοµία αναπτύχθηκε µε εκτιµώµενο ρυθµό 
4,7%, ο ταχύτερος στην ΕΕ των 15. Ένα µέρος αυτής πραγµατοποιήθηκε  από τις επένδυσης 
σε υποδοµές, στο διάστηµα µέχρι τους  θερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες του 2004 που 
πραγµατοποιήθηκαν στην Αθήνα. Ως αποτέλεσµα, τα πραγµατικά εισοδήµατα  αυξήθηκαν  
από το 85% της ΕΕ 27 κατά µέσο όρο το 1997 σε σχεδόν 100% το 200722.  

 

 

 

 

 

                                                 
21 Total Economy Data base www.ggdc.net 
22 (αναθεωρηµένα στοιχεία, πηγή: Eurostat, 21 Απριλίου 2007). 
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Στα διαγράµµατα(∆ιαγρ.5-ε)  παρατηρούµε την εξέλιξη της ιδιωτικής κατανάλωσης στην 
Ελλάδα σε σταθερές τιµές στο πρώτο διάγραµµα, το ρυθµό µεταβολής της ιδιωτικής κατανάλωσης σε 
σταθερές τιµές, το ρυθµό µεταβολής σε ποσοστιαίες τιµές και στο τρίτο διάγραµµα το ρυθµό της 
ιδιωτικής κατανάλωσης ως ποσοστό του ΑΕΠ.23  

 
 

Το 2004, η Eurostat, ο στατιστικός  βραχίονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (µετά από 
έναν έλεγχο που εκτελέστηκε  από τη νέα ελληνική  κυβέρνηση που προέκυψε από τις 
εκλογές του 2003), ανακοίνωσε ότι οι δηµοσιονοµικές στατιστικές, µε βάση τις οποίες η 
Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Ένωση, είχαν µαζικά υποεκτιµηθεί από 

                                                 
23  Πηγή: Ελληνική Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
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την προηγούµενη Ελληνική κυβέρνηση (κυρίως µε τον τρόπο  καταγραφής ενός µεγάλου 
ποσοστού των στρατιωτικών δαπανών όπου σύµφωνα µε τον τρόπο που είχαν επιλέξει η τότε 
ελληνικές κυβερνήσεις η καταγραφή της δαπάνης θα γινόταν τον καιρό της εκταµίευσης και 
όχι την ώρα της αγοράς). Ωστόσο, ακόµη και σύµφωνα µε τα αναθεωρηµένα στοιχεία που 
υπολογίστηκαν σύµφωνα µε τη νέα µεθοδολογία που ίσχυε µε τη νέα µεθοδολογία για την 
είσοδο στην Ευρωζώνη, τα κριτήρια για την εισδοχή της Ελλάδος στην ΟΝΕ είχαν τηρηθεί . 
Οι πρόσφατες οικονοµικές επιδόσεις είναι ικανοποιητικά. Ωστόσο, δύο είναι οι προκλήσεις 
για τη χάραξη πολιτικής: α) να αποφευχθεί η οικονοµική ύφεση µετά τον ενθουσιασµό των 
αγώνων β) να προχωρήσουν οι διαρθρωτικές οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, ιδιαίτερα στους 
τοµείς της κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας, καθώς και στην αγορά εργασίας η οποία θα 
ενθαρρύνει τις περαιτέρω επενδύσεις, και θα µειώνει το υψηλό ποσοστό ανεργίας της χώρας 
και θα ενθαρρύνει την προώθηση της ανάπτυξης και της οικονοµικής σταθερότητας.  

Κατά τη διάρκεια του τρίτου τριµήνου του 2006, η Ελλάδα γνώρισε ισχυρό 4,4% 
ρυθµό ανάπτυξης, ενώ κατά την ίδια περίοδο του προηγούµενου έτους, ο ρυθµός ανάπτυξης  
ήταν 3,8%. Αυτός ο ρυθµός ανάπτυξης ήταν από τους υψηλότερους  στην Ε.Ε και την 
ευρωζώνη, όπου ο µέσος όρος ποσοστών ανάπτυξης για τις εν λόγω περιόδους υπολογιζόταν 
ως 2,7% και 1,7% αντίστοιχα.  

 

Στα διαγράµµατα (∆ιαγρ.5-στ) παρατηρούµε το ποσοστά κατανάλωσης, κεφαλαίου και εξαγωγών που 
αποτελούν στοιχεία του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος.      

 

 Η µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος στην ζώνη του ευρώ στόχος του 3% του 
ΑΕΠ, έχει γίνει επίσης ένα βασικό ζήτηµα. Σύµφωνα µε τη διαπραγµάτευση µιας συµφωνίας, 
η ΕΕ είχε δώσει στην Ελλάδα  προθεσµία δύο ετών (προϋπολογισµούς του 2005 και 2006), 
προκειµένου να µειωθεί το έλλειµµα, σύµφωνα µε τα κριτήρια του συµφώνου σταθερότητας 
της ΕΕ, δηλαδή κάτω από το 3%. Το 2005, το έλλειµµα ανήλθε στο 5,5% του ΑΕΠ, ενώ το 
2006 το έλλειµµα µειώθηκε κάτω από το 3%, στο 2,6% . 
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Στα διαγράµµατα(∆ιαγρ.5-ζ) παρατηρούµε την εξέλιξη της δηµόσιας κατανάλωσης στην Ελλάδα ως 
ποσοστό µεταβολής  ΑΕΠ24 καθώς και την ποσοστιαία ετήσια µεταβολή της. Έτσι φαίνεται και 
διαγραµµατικά η προσπάθεια των ελληνικών κυβερνήσεων να µειώσουν την κατανάλωση και το επίπεδο 
του ελλείµµατος της γενικής κυβέρνησης όπως επιτάσσουν τα κριτήρια της ΟΝΕ      

 
  Κατόπιν των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα το ΑΕΠ αναθεωρήθηκε 
προς τα πάνω, τον Οκτώβριο του 2007 κατά  9,6% (πολύ µικρότερο από εκείνο αναθεώρηση 
είχε αρχικά προγραµµατιστεί για το 2006). Σε αντίθεση µε άλλα κράτη µέλη, η Ελλάδα δεν 
είχε αναθεωρήσει τη βάση µέτρησης του ΑΕΠ της για πολλά χρόνια.  

                                                 
24  Πηγή: Ελληνική Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
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Τα τελευταία χρόνια όµως και ιδίως µετά την κρίση των ενυπόθηκων δανείων στις ΗΠΑ και 
την παγκόσµια κρίση του τραπεζικού συστήµατος παρατηρήθηκε επιβράδυνση των ρυθµών 
ανάπτυξης του  ελληνικού  ΑΕΠ ο οποίος βέβαια είχε αρχίσει να επιβραδύνεται σταδιακά 
µετά το 2006 όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραµµα. Βέβαια θα πρέπει να λεχθεί ότι 
άλλες χώρες µε αξιοσηµείωτη βιοµηχανική παραγωγή αντιµετώπισαν πολλά περισσότερα 
προβλήµατα από ότι η Ελληνική οικονοµία εξαιτίας της κρίσης και είδαν το ρυθµό 
µεταβολής του ΑΕΠ τους µε αρνητικό πρόσηµο. Για την Ελλάδα η Κυβέρνηση υποστηρίζει 
ότι η ελληνική οικονοµία θα καταφέρει έστω και οριακά να διατηρήσει θετικό πρόσηµο του 
ΑΕΠ και για το 2009 ενώ η τράπεζα της Ελλάδος εµφανίζεται πιο επιφυλακτική µιλώντας για 
αρνητικό πρόσηµο µεταβολής του ΑΕΠ για το έτος αυτό.     
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Κεφάλαιο 6ο  

  
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΞΗΣ BREAKS ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΠ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
 

 
6.1 ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ - ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
 
Χρησιµοποιήσαµε τριµηνιαία δεδοµένα για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της 

Ελλάδος από το πρώτο τρίµηνο του 1980 µέχρι και το τέταρτο τρίµηνο του 2003. 
  Στα διαγράµµατα παρακάτω παρουσιάζεται το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ( GDP) 
στο επίπεδό του, στην πρώτη διαφορά του «ρυθµός µεταβολής» και στη δεύτερη διαφορά 
του. 
 
∆ιαγράµµατα: 
 
 
∆ιάγραµµα 1 
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∆ιάγραµµα 2 
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∆ιάγραµµα 3 
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 Όπως φαίνεται από τα διαγράµµατα το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (GDP) της 
Ελλάδος παρουσιάζει µια διαχρονική αυξητική τάση και αυτό δείχνει την πιθανή ύπαρξη 
µοναδιαίας ρίζας στη χρονολογική σειρά του ΑΕΠ. Η ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας φυσικά 
σηµαίνει ότι η σειρά δεν είναι στάσιµη25 και αυτό έχει σηµαντικές συνέπειες στη 
µοντελοποίηση και την πρόβλεψη της συµπεριφοράς της µεταβλητής. 
 Από τα διαγράµµατα της πρώτης διαφοράς του ΑΕΠ και της δεύτερης διαφοράς 
φαίνεται ότι σίγουρα το ΑΕΠ στη δεύτερη διαφορά του είναι στάσιµο. Το διάγραµµα όµως 
της πρώτης διαφοράς εγείρει ερωτηµατικά κατά πόσο η µεταβλητή είναι στάσιµη στη πρώτη 
διαφορά της ή όχι. Εποµένως από τη διαγραµµατική παρουσίαση δηµιουργείται η εντύπωση 
ότι το ΑΕΠ έχει δύο µοναδιαίες ρίζες ταυτόχρονα όµως από το διάγραµµα της πρώτης 
διαφοράς φαίνεται και η πιθανή ύπαρξη «σπασίµατος» (break) στα δεδοµένα πράγµα που 
επηρεάζει τον έλεγχο προσδιορισµού του αριθµού µοναδιαίων ριζών . 
 Παρακάτω εξετάζεται η στασιµότητα του ΑΕΠ στο επίπεδο, στη πρώτη διαφορά και 
στη δεύτερη διαφορά, µε την χρήση του γνωστού ελέγχου Dickey-Fuller (ADF) . 
 
 Η µηδενική υπόθεση του ελέγχου (ADF) είναι ότι η υπό µελέτη µεταβλητή είναι µη 
στάσιµη . 
 
 
 
Ο έλεγχος γίνεται µε τη χρήση του υποδείγµατος: 
                                     Ρ 

∆Υt = a+β r + φΥt-1 + Σ δi ∆Υt-1 + εt 
                                                                          i=1  
 
 
Όπου Υ είναι η υπό µελέτη µεταβλητή , ( r)  είναι η χρονική τάση και η ( ε ) είναι τα λάθη της 
παλινδρόµησης,  τα οποία κατανέµονται όµοια και ανεξάρτητα. Ο έλεγχος  Dickey-Fuller 
(ADF)  αφορά τη στατιστική t του συντελεστή φ της εξίσωσης παλινδρόµησης. Τα 
αποτελέσµατα του ελέγχου Dickey-Fuller (ADF)  παρουσιάζονται παρακάτω:  
 
 
ΑΕΠ - ΕΠΙΠΕ∆Ο 
 
Null Hypothesis: X has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 4 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
          
   t-Statistic   Prob.* 
          
Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.560683  0.2991 
Test critical values: 1% level  -4.062040  
 5% level  -3.459950  
 10% level  -3.156109  

     
                                                 
25 Μια µεταβλητή καλείται στάσιµη «ασθενώς στάσιµη» αν ο µέσος και η διακύµανσή της είναι σταθεροί 
αριθµοί και η συνδιακύµανση (convariance) εξαρτάται από τη χρονική απόσταση.  
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*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(X)   
Method: Least Squares   
Date: 06/10/09   Time: 16:21   
Sample (adjusted): 6 96   
Included observations: 91 after adjustments  
          
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          
X(-1) -0.030012 0.011720 -2.560683 0.0122 
D(X(-1)) 0.323967 0.114050 2.840580 0.0056 
D(X(-2)) -0.142653 0.118090 -1.208004 0.2304 
D(X(-3)) 0.008505 0.118861 0.071553 0.9431 
D(X(-4)) 0.565658 0.118025 4.792690 0.0000 
C -0.023819 0.229142 -0.103947 0.9175 
@TREND(1) 0.052634 0.020135 2.614112 0.0106 
          
R-squared 0.516828     Mean dependent var 1.530769 
Adjusted R-squared 0.482315     S.D. dependent var 0.916595 
S.E. of regression 0.659493     Akaike info criterion 2.079113 
Sum squared resid 36.53423     Schwarz criterion 2.272256 
Log likelihood -87.59965     Hannan-Quinn criter. 2.157034 
F-statistic 14.97517     Durbin-Watson stat 1.890251 
Prob(F-statistic) 0.000000    
          
 
 
6.2   ΑΕΠ-ΠΡΩΤΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ 
 
 
 
  
Null Hypothesis: DX has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 3 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
          
   t-Statistic   Prob.* 
          
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.803136  0.6953 
Test critical values: 1% level  -4.062040  
 5% level  -3.459950  
 10% level  -3.156109  
          
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(DX)   
Method: Least Squares   
Date: 06/10/09   Time: 16:22   
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Sample (adjusted): 6 96   
Included observations: 91 after adjustments  
          
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          
DX(-1) -0.211071 0.117058 -1.803136 0.0749 
D(DX(-1)) -0.431480 0.142717 -3.023325 0.0033 
D(DX(-2)) -0.580741 0.119778 -4.848467 0.0000 
D(DX(-3)) -0.555362 0.121751 -4.561439 0.0000 
C 0.294136 0.198779 1.479717 0.1426 
@TREND(1) 0.001574 0.002883 0.546030 0.5865 
          
R-squared 0.407295     Mean dependent var 0.054396 
Adjusted R-squared 0.372430     S.D. dependent var 0.859273 
S.E. of regression 0.680710     Akaike info criterion 2.132299 
Sum squared resid 39.38611     Schwarz criterion 2.297850 
Log likelihood -91.01960     Hannan-Quinn criter. 2.199089 
F-statistic 11.68205     Durbin-Watson stat 1.832328 
Prob(F-statistic) 0.000000    
          

 

 

 
 
 
 
 
 
 
6.3  ΑΕΠ-∆ΕΥΤΕΡΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ 
 
 
Null Hypothesis: D2X has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 2 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) 
          
   t-Statistic   Prob.* 
          
Augmented Dickey-Fuller test statistic -10.67146  0.0000 
Test critical values: 1% level  -4.062040  
 5% level  -3.459950  
 10% level  -3.156109  
          
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(D2X)   
Method: Least Squares   
Date: 06/10/09   Time: 16:23   
Sample (adjusted): 6 96   
Included observations: 91 after adjustments  
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 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
          
D2X(-1) -2.894134 0.271203 -10.67146 0.0000 
D(D2X(-1)) 1.305573 0.188162 6.938548 0.0000 
D(D2X(-2)) 0.616106 0.118520 5.198351 0.0000 
C 0.068129 0.156287 0.435924 0.6640 
@TREND(1) -7.96E-05 0.002769 -0.028747 0.9771 
          
R-squared 0.707226     Mean dependent var 0.037692 
Adjusted R-squared 0.693608     S.D. dependent var 1.245762 
S.E. of regression 0.689562     Akaike info criterion 2.147858 
Sum squared resid 40.89266     Schwarz criterion 2.285817 
Log likelihood -92.72755     Hannan-Quinn criter. 2.203516 
F-statistic 51.93543     Durbin-Watson stat 1.856743 
Prob(F-statistic) 0.000000    
          
 
 
 
 
 Από τα αποτελέσµατα διαπιστώνεται ότι η µηδενική υπόθεση απορρίπτεται µόνο στη 
περίπτωση του ΑΕΠ στη δεύτερη διαφορά. Αυτό δείχνει ότι το ΑΕΠ έχει δύο µοναδιαίες 
ρίζες δηλαδή θα πρέπει να χρησιµοποιείται η δεύτερη διαφορά του για να γίνει η σειρά 
στάσιµη. 
 
 Λαµβάνοντας υπόψη την οπτική πληροφόρηση που µας έδωσε το διάγραµµα στη 
πρώτη διαφορά του ΑΕΠ προχωρήσαµε στην εξέταση της στασιµότητας της µεταβλητής µε 
την πιθανή ύπαρξη σπασίµατος της σειράς. Συγκεκριµένα εκτιµήσαµε το υπόδειγµα: 
                                      Ρ                                     

∆Υt = α+βr + φΥt-1 + Σδi ∆Υt-1+ γdt +ψd1t+θd2t+εt                                      i=1  

 
Όπου dt = 1 αν t=t*+1 
                  0 διαφορετικά 
 
           d1t= 1 αν t>t*  
                    0 διαφορετικά 
 
 
            d2t=st αν t>t*  
 
                    0 διαφορετικά 
 
t* είναι η χρονολογία του «σπασίµατος» της σειράς (Brake date) και st = t-t* 
 
 
 Οι έλεγχοι που χρησιµοποιήθηκαν είναι:  
 
Α) Ο έλεγχος Perron που εξετάζει το σπάσιµο στην ελάχιστη τιµή της στατιστικής-t που 
ελέγχει την υπόθεση ότι ο συντελεστής θ ισούται µε το µηδέν. 
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Β) Ο έλεγχος Zivot-Andrews που ελέγχει ότι το σπάσιµο είναι στην ελάχιστη τιµή της 
στατιστικής-t που σχετίζεται µε τη µηδενική υπόθεση ότι ο συντελεστής ψ ισούται µε το 
µηδέν. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για τον έλεγχο  Zivot-Andrews  η ψευδοµεταβλητή d2  
δεν συµπεριλαµβάνεται στην εξίσωση. 
 
Γ) Ο έλεγχος Harvey είναι όµοιος  µε τον έλεγχο Perron  µόνο που θέτει την ηµεροµηνία του 
σπασίµατος µια χρονική περίοδο εµπρός. Τα εµπειρικά αποτελέσµατα των ελέγχων δίνονται 
παρακάτω: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Έλεγχος                                                                              Ηµεροµηνία Σπασίµατος 
 
 
(α) Perron : -6.16559                                                            1993: 4 
 
(β) Zivot-Andrews : -11.90734                                             1994:1 
 
(γ) Harvey : - 6.012012                                                         1994:1 
 
 
 
 Από τα αποτελέσµατα των προηγούµενων ελέγχων διαπιστώνεται ότι το ΑΕΠ στη 
πρώτη διαφορά είναι στατικό πράγµα το οποίο αγνοείται από τον κλασικό έλεγχο Dickey-
Fuller  λόγω της ύπαρξης σπασίµατος στα δεδοµένα. ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι η ηµεροµηνία 
του σπασίµατος είναι για µεν τον έλεγχο Perron (α) το τέταρτο τρίµηνο του 1993 ενώ για 
τους ελέγχους Zivot-Andrews και Harvey το σπάσιµο προσδιορίζεται στο πρώτο τρίµηνο 
του 1994. 
 Εποµένως συµπεραίνουµε ότι το ΑΕΠ είναι στάσιµο στη πρώτη διαφορά του και όχι 
στη δεύτερη διαφορά του. ∆ηλαδή , έχει µια µοναδιαία ρίζα και όχι δύο όπως αρχικά έδειχνε 
ο κλασσικός έλεγχος Dickey-Fuller. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 
 Στην παρούσα εργασία έγινε έλεγχος της στασιµότητας του ΑΕΠ της Ελλάδος 
χρησιµοποιώντας τριµηνιαίες παρατηρήσεις για τα έτη 1980 µέχρι και το 2003.Οι έλεγχοι που 
χρησιµοποιήθηκαν ήταν ο έλεγχος Dickey Fuller, ο έλεγχος Perron , ο έλεγχος Zivot-
Andrews, και ο έλεγχος Ηarvey . 
 ∆ιαπιστώθηκε ότι αν αγνοήσει κανείς την ύπαρξη πιθανού σπασίµατος των 
παρατηρήσεων µπορεί να οδηγηθεί σε λανθασµένα συµπεράσµατα. Συγκεκριµένα 
βασιζόµενοι µόνο στον έλεγχο Dickey-Fuller ( δηλαδή αγνοώντας το σπάσιµο στα δεδοµένα) 
οδηγηθήκαµε στο συµπέρασµα ότι το ΑΕΠ της Ελλάδος είναι µια ολοκληρωµένη µεταβλητή 
δεύτερου βαθµού (έχει δύο µοναδιαίες ρίζες) . Λαµβάνοντας όµως υπόψη την ύπαρξη 
σπασίµατος στα δεδοµένα διαπιστώθηκε ότι το ΑΕΠ είναι µια ολοκληρωµένη µεταβλητή 
πρώτου βαθµού (έχει µόνο µια µοναδιαία ρίζα) . 
 Εποµένως αυτό δείχνει τη σηµασία που έχει η διαδικασία ενός ελέγχου για την 
ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας στην περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες σπασίµατος της 
χρονολογικής σειράς. Αυτό φυσικά έχει συνέπειες και στη διαδικασία της µοντελοποίησης 
και της πρόβλεψης της µελλοντικής συµπεριφοράς της χρονοσειράς . 
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