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ABSTRACT 

 

In the last years, Greece had to face a period of intense financial crisis. The 

economists agree Greece needs to increase its growth rate, exports as well as 

competitiveness toward the other EU countries. Greece‟s export level is very low and 

its import level is very high compared to the other EU. Of course that fact contributes 

to the negative commercial balance which accumulates through the years. 

The present work deals with this subject. The first part deals with the 

theoretical background of Exports and Imports of our country, the importance of 

exports as well as the weaknesses of existing system concerning the exports are 

studied. The current financial crisis is discussed in connection with Greece‟s 

economic crisis.  

In the second part presents the empirical results. The two variables, the 

imports and exports for the Greek economy, are connected from each other while 

long-lasting relation from each other exists. There is an evidence of positive relation 

between imports and exports and on average the increase of imports at 1 unit leads to 

increase of exports at 0,7 units something that is also explained by the deficit existing 

in the commercial balance of our country.  

Finally, the conclusions of the work are presented. Specifically, the problems 

are addressed and certain solutions for the boosting of exports via the exploitation of 

possibilities that our country provides are presented. Moreover, certain action of 

international projection for the growth of exports by the export institutions in the 

frame of co-ordination and the upgrade of export enterprises is proposed. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε Διιάδα δηαλχεη κηα πεξίνδν έληνλεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

θξίζεο. Οη νηθνλνκνιφγνη, ζηελ πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο ησλ αηηηψλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο θξίζεο, θαηαιήγνπλ ζρεδφλ νκφθσλα ζηελ αλάγθε αλάπηπμεο ηεο 

εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο καο θαζψο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

απέλαληη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο. Ζ Διιάδα θαηέρεη πνιχ ρακειή ζέζε ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο ρψξεο σο πξνο ηηο εμαγσγέο ηεο θαη πνιχ πςειή σο πξνο ηηο εηζαγσγέο 

πνπ πξαγκαηνπνηεί, θάηη πνπ νδεγεί ζην ρξφληα ηψξα αξλεηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην. 

Απηφ ην ζέκα πξαγκαηεχεηαη θαη ε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία. ην 

πξψην κέξνο κειεηάηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ησλ Δμαγσγψλ θαη Δηζαγσγψλ ηεο 

ρψξαο καο, ε ζεκαληηθφηεηα ηεο πξαγκαηνπνίεζεο εμαγσγψλ ηελ ζεκεξηλή επνρή 

θαζψο θαη νη αδπλακίεο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο εμαγσγψλ. Παξνπζηάδεηαη ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ δηαλχεη φινο ν θφζκνο θαη ε ρψξα καο θαη γίλεηαη 

ζχλδεζε ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα κε ην αξλεηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην. 

ην δεχηεξν κέξνο γίλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. Οη δχν κεηαβιεηέο, ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ 

γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία, ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαζψο ππάξρεη καθξνρξφληα 

ζρέζε κεηαμχ ηνπο. πγθεθξηκέλα, ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ εηζαγσγψλ θαη 

εμαγσγψλ θαη θαηά κέζν φξν ε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ θαηά 1 κνλάδα νδεγεί ζε 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαηά 0,7 κνλάδεο θάηη πνπ εμεγείηαη  θαη απφ ην ειιεηκκαηηθφ 

ηζνδχγην ηεο ρψξαο. 

Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα 

εληνπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα θαη πξνηείλνληαη θάπνηεο ιχζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

εμαγσγψλ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνληαη απφ ηε ρψξα καο. 

Δπηπιένλ, πξνηείλνληαη θάπνηεο δξάζεηο δηεζλνχο πξνβνιήο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

εμαγσγψλ απφ ηνπο εμαγσγηθνχο θνξείο ζην πιαίζην ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο 

αλαβάζκηζεο ησλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 

Ζ παξαθάησ δηπισκαηηθή εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ πνξεία ησλ Διιεληθψλ 

εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ησλ ηειεπηαίσλ 50 εηψλ ζπλνιηθά πξνο ηνλ θφζκν. 

Δπηπιένλ, επηρεηξεί λα ζπλδέζεη ηελ παξνχζα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ δηαλχεη ε 

Διιάδα κε ην αξλεηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. 

 Ζ καθξνρξφληα αδπλακία ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ απνηειεί αλακθίβνια έλα 

απφ ηα κφληκα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο ρψξαο θαη έλα απφ 

ηα βαζηθά δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σα ηειεπηαία 50 

ρξφληα ζπλέβεζαλ γεγνλφηα πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε κεηαβνιέο ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο. Σα γεγνλφηα απηά αθνξνχλ θπξίσο κεηαβνιέο ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο 

ηζνηηκίεο (ππνηηκήζεηο δξαρκήο ή άιισλ θχξησλ λνκηζκάησλ, ζπλαιιαγκαηηθέο 

θξίζεηο), ζηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ (πεηξειατθέο θξίζεηο, θξίζεηο ζε 

πεηξειαηνπαξαγσγνχο ρψξεο) θαη ζηε ζπκβνιή ή παξεκπφδηζε ηεο εχξπζκεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ (έληαμε ζηελ ΟΝΔ, πνιεκηθέο 

ερζξνπξαμίεο, ηξνκνθξαηηθέο ελέξγεηεο, δηεχξπλζε ηεο ΔΔ).  

Όπσο ζα δνχκε παξαθάησ, ε έληαμε ηεο Διιάδνο ζηελ Δπξσδψλε απνηειεί 

ηελ αξρή κηαο λέαο πεξηφδνπ, φπνπ ε ζπλαιιαγκαηηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή 

παχεη λα απνηειεί ην θχξην κέζν ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. 

Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηεχξπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηηο 

γεληθφηεξεο δηεζλείο εμειίμεηο, δεκηνπξγνχλ κηα ζεηξά απφ εξσηεκαηηθά αλαθνξηθά 

κε ηε δπλακηθή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα θαη ηελ 

εμέιημε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο ζην εζσηεξηθφ θαη ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ. 

 Δμάιινπ, ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ εμέιημε ηνπ εκπνξίνπ ήηαλ ε 

απειεπζέξσζε ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο (1987-1994), ζχκθσλα κε ηελ νπνία, θαη 

κεηαμχ άιισλ, νη ηξάπεδεο απέθηεζαλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεκαηνδνηνχλ φινπο 

ζρεδφλ ηνπο θιάδνπο θαη ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ειεχζεξα 

δηαπξαγκαηεχζηκα επηηφθηα θαη πξνυπνζέζεηο πνπ θαζνξίδνπλ νη ίδηεο. Με ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, εληζρχζεθαλ ζεκαληηθά νη δπλάκεηο ηνπ 

αληαγσληζκνχ ηφζν ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο φζν θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο. ρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζα αζρνιεζψ 

αλαιπηηθά ζην θπξίσο κέξνο ηεο εξγαζίαο.  
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πκπεξαζκαηηθά, ε ειιεηκκαηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ έρεη 

κφληκν ραξαθηήξα θαη είλαη ζε θάπνην βαζκφ αλαπφθεπθηε, αληαλαθιψληαο αθελφο 

κελ ηηο ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, αθεηέξνπ δε, 

ηελ αλεπαξθή πξνζαξκνγή ηεο εγρψξηαο πξνζθνξάο ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο 

(δπζθακςία ζηηο αγνξέο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη ρακειή 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εγρψξησλ πξντφλησλ).  

ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα αζρνιεζψ κε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ κειέηε ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ηεο ρψξαο καο. 

πγθεθξηκέλα, ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη ε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζην ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ζηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο θαη ζηηο επελδχζεηο ηεο Διιάδνο, 

κειεηάηαη ε είζνδνο ηεο ρψξαο καο ζηελ Δπξσπαηθή Έλσζε θαζψο θαη ε επίδξαζε 

ζην εκπφξην απφ ηελ είζνδν. ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη κία ζχγρξνλε πξνζέγγηζε 

ζην εκπφξην ηεο Διιάδνο θαη αλαιχνληαη θάπνηνη ζεκαληηθνί φξνη, φπσο ε έλλνηα 

ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ, ε ζεκαληηθφηεηά ηνπο, ε αδπλακίεο ηνπ πθηζηάκελνπ 

ζπζηήκαηνο ελίζρπζεο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ θαζψο θαη άιια. ην ηξίην 

θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο 

ζηνλ θφζκν θαη ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ε έλλνηα θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο, γίλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ε 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ. ρνιηάδνληαη ηα δηαγξάκκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, 

γίλεηαη ν έιεγρνο ηεο καθξνρξφληαο ζρέζεο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ εηζαγσγψλ 

θαη εμαγσγψλ, κειεηάηαη ε ζηαζηκφηεηα, ε νινθιήξσζε θαη ε ζπλνινθιήξσζε, 

εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο Engle-Granger ησλ δχν ζηαδίσλ θαη γίλεηαη θαη ν ζρνιηαζκφο 

ησλ απνηειεζκάησλ. Σέινο, ζην πέκπην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

ηεο εξγαζίαο θαη πξνηείλνληαη ηξφπνη αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ θαη βειηίσζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Διιάδνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ ΣΧΝ 

ΔΙΑΓΧΓΧΝ & ΔΞΑΓΧΓΧΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 

 

 
1.1 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή ην Ιζνδύγην Σξερνπζώλ πλαιιαγώλ, ηνλ 

Ρπζκό Αλάπηπμεο Καη ηηο Δπελδύζεηο Σεο Διιάδνο. 

 

1.1.1 Ιζνδύγην Σξερνπζώλ πλαιιαγώλ 

Απφ ην 1953, ε Διιάδα θαηαγξάθεη ζπλερψο ειιείκκαηα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ ηεο, θάηη ην νπνίν είλαη αλακελφκελν γηα κηα ηαρέσο αλαπηπζζφκελε 

νηθνλνκία. Πξνζπαζψληαο λα θεξδίζεη ην ρακέλν έδαθνο, θαζψο νη εγρψξηνη πφξνη 

ήηαλ αλεπαξθείο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ απαηηνχκελσλ επελδχζεσλ, παξνπζίαδε 

ηαρείο ξπζκνχο αλάπηπμεο. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζαλ ηεο Διιάδαο, ηα ειιείκκαηα 

ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ απνηεινχλ ζπρλά έλδεημε δπλακηζκνχ θαη 

ζεκαηνδνηνχλ εκπηζηνζχλε ζηηο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο απηήο. 

Σν 1953, κεηά ηελ ππνηίκεζε ηεο δξαρκήο θαηά 50% έλαληη ηνπ δνιαξίνπ, ηα 

ειιείκκαηα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Διιάδνο παξέκελαλ 

ειιεηκκαηηθά ζε φιν ην δηάζηεκα πνπ ίζρπε ε ζπκθσλία ηνπ Bretton Woods
1
, ρσξίο 

λα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο,. Μηα έλδεημε ηεο ηζρπξήο ζέζεο ηνπ 

ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ είλαη φηη ε Διιάδα δελ αλαγθάζηεθε λα ππνηηκήζεη ην λφκηζκα 

ηεο γηα δεχηεξε θνξά έλαληη ηνπ δνιαξίνπ παξά κφλν κεηά ηελ πξψηε πεηξειατθή 

θξίζε. 

Παξαηεξψληαο ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζε ζρέζε 

κε ην ΑΔΠ, έρνπκε ηα εμήο πνζνζηά αλά πεξίνδν : ηελ πεξίνδν 1960-1973, ην 

έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ήηαλ θαηά κέζν φξν θάησ ηνπ 3% 

ηνπ ΑΔΠ, ην 1973 απμήζεθε ζε 6,3% ηνπ ΑΔΠ, έπεζε ζην 4,2% θαηά κέζν φξν ηελ 

πεξίνδν 1973-1980, θξάηεζε ην ίδην πνζνζηφ ηελ πεξίνδν 1981-1990 θαη θαηφπηλ 

ππνρψξεζε ζε 2,9% ηνπ ΑΔΠ ηελ πεξίνδν 1991-2000. ηε δηεχξπλζε ησλ 

                                                 
1
 πκθσλία Bretton Woods : αλαθέξεηαη ζην δηεζλέο λνκηζκαηηθφ θαζεζηψο πνπ επηθξάηεζε απφ ην 

ηέινο ηνπ Γεχηεξνπ Παγθφζκηνπ Πνιέκνπ κέρξη ην αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 (Wikipedia) 
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ειιεηκκάησλ ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ νδήγεζαλ νη δχν πεηξειατθέο 

θξίζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 θαζψο θαη ε πηνζέηεζε ραιαξήο πνιηηηθήο χζηεξα απφ 

θαζέλαλ απφ ηνπο δχν γχξνπο απμήζεσλ ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. Ο πεξηνξηζκφο 

ησλ εκπνξηθψλ θξαγκψλ κεηά ηελ έληαμε ηεο Διιάδνο ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή 

Κνηλφηεηα (ΔΟΚ) ην 1981, ζεσξήζεθε επίζεο ππαίηηνο γηα ηε δηεχξπλζε ησλ 

ειιεηκκάησλ ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαη ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, αλ 

θαη πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί, φπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ, φηη ε απειεπζέξσζε ηνπ 

εκπνξίνπ θαζπζηέξεζε κέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80, ελψ ε δηαδηθαζία 

δηεχξπλζεο ησλ ειιεηκκάησλ άξρηζε λσξίηεξα. 

ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη κία πην ιεπηνκεξήο επεμήγεζε ησλ δηαθπκάλζεσλ ηνπ 

ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ιφγσλ πνπ νδήγεζαλ ζε απηέο ηηο 

δηαθπκάλζεηο. πγθεθξηκέλα, ε πηνζέηεζε ραιαξήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ην 

πξψην ήκηζπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 ζπλέβαιε επηπιένλ ζηελ επηδείλσζε ησλ 

εμσηεξηθψλ αληζνξξνπηψλ. Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ δηεπξχλζεθε πεξαηηέξσ, θζάλνληαο ην αλψηαην επίπεδν ηνπ 

8% ηνπ ΑΔΠ ην 1985. ηε ζπλέρεηα, αληαλαθιψληαο ηελ εθαξκνγή ηνπ δηεηνχο 

ζηαζεξνπνηεηηθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1985, θαζψο θαη ηηο 

ρακειφηεξεο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ παγθνζκίσο, ην έιιεηκκα ππνρψξεζε ζε 1,5% ηνπ 

ΑΔΠ ην 1988. Ωζηφζν, ε κείσζε ηνπ κεηά ην 1985 αληηζηξάθεθε ην 1989 θαη ην 

1990, θαζψο ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή έγηλε θαη πάιη ραιαξή. Ζ επηβξάδπλζε ηνπ 

ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε 1% πεξίπνπ θαηά κέζν φξν ηελ πεξίνδν 1991-94 

ζπλέβαιε ζε πεξηνξηζκφ ηνπ ειιείκκαηνο, ην νπνίν ππνρψξεζε ζε 0,1% ηνπ ΑΔΠ ην 

1994. Σελ πεξίνδν 1995-2000 ην έιιεηκκα εκθάληζε θαη πάιη απμεηηθέο ηάζεηο, 

θαζψο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδνο ήηαλ ηαρχηεξε απφ απηή ησλ θπξηφηεξσλ 

εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο. 
2
  

 

1.1.2 Ρπζκόο αλάπηπμεο 

ρεηηθά κε ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο, ζηα ρξφληα ηεο ηαρείαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ε 

ηθαλφηεηα ηεο Διιάδνο λα εμνθιεί ην εμσηεξηθφ ρξένο ηεο δελ ακθηζβεηήζεθε πνηέ 

θαη, σο εθ ηνχηνπ, δελ επεξεάζηεθε ε ηθαλφηεηα ηεο λα βξίζθεη ρξεκαηνδφηεζε απφ 

ην εμσηεξηθφ. Σα έηε κέρξη ηελ πξψηε πεηξειατθή θξίζε (1960-1973), ε Διιάδα 

πέηπρε κέζν ξπζκφ αλάπηπμεο 8,5% πεξίπνπ, ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ ηα δηεζλή 

                                                 
2
 Νηθφιανο Θ. Σζαβέαο, 2002, Οικονομικέρ Επιδόζειρ και Πποοπηικέρ ηηρ Ελλάδορ, Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, ζειίδεο 394-396 
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πξαγκαηηθά επηηφθηα. Σελ επνρή ηεο πξψηεο πεηξειατθήο θξίζεο, ην έιιεηκκα ηνπ 

ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ δηεπξχλζεθε. Ζ αδπλακία ησλ βηνκεραληθψλ 

θιάδσλ παξαγσγήο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ λα αλαπηπρζνχλ θαη ε ζπξξίθλσζε ησλ 

κεηαβηβάζεσλ απφ ηνπο απφδεκνπο Έιιελεο άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ πεξηνξηζηηθά 

γηα ηελ αλάπηπμε. Ζ βξαδεία αλάπηπμε ηε δεθαεηία ηνπ '80 (κφιηο 0,7% θαηά κέζν 

φξν), ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πςειά δηεζλή πξαγκαηηθά επηηφθηα, έζεζε ελ κέξεη ππφ 

ακθηζβήηεζε ηελ πξνζπκία θαη ηελ ηθαλφηεηα ηεο Διιάδνο λα εμππεξεηεί ην 

εμσηεξηθφ ρξένο ηεο, ην νπνίν απμαλφηαλ ηαρχηεξα απφ ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ. Ζ 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο ιφγσ ησλ κεγάισλ ειιεηκκάησλ ηνπ 

ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 επηδείλσζε ηελ 

θαηάζηαζε. Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα αλαγθαζηεί ε Διιάδα λα ππνηηκήζεη ηε δξαρκή 

δχν θνξέο, ην 1983 θαηά 15% θαη ην 1985 πάιη θαηά 15%.
3
  

 

1.1.3 Δπελδύζεηο 

Οη επελδχζεηο είλαη έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδνο. 

Σα πςειά επίπεδα ησλ επελδχζεσλ αληηθαηνπηξίδνληαη ζην κφληκν έιιεηκκα ηνπ 

ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Διιάδνο,  ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ζρεηηθά 

πςειφ πνζνζηφ αθαζάξηζησλ επελδχζεσλ, ην νπνίν παξακέλεη σο επί ην πιείζηνλ 

άλσ ηνπ 20%, θζάλνληαο ην αλψηαην ζεκείν ηνπ 33% ην 1979. Σν πνζνζηφ 

απνηακίεπζεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ ήηαλ αληίζηνηρα πςειφ 

κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90. Αθνχ έθζαζε ζην αλψηαην επίπεδν ηνπ 28% ηνπ 

ΑΔΠ ην 1973, θπκάλζεθε κεηαμχ 15% θαη 20% κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90. 

Ζ δεκφζηα θαηαλάισζε ζπγθξαηήζεθε ζην 10% ηνπ ΑΔΠ πεξίπνπ κέρξη ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ '70 θαη ν δεκφζηνο ηνκέαο ζπλέβαιε ζεηηθά ζηελ εζληθή απνηακίεπζε 

κέρξη ην 1979. Έθηνηε δηαθξίλνπκε ζηαδηαθή αχμεζε ηεο δεκφζηαο θαηαλάισζεο θαη 

απμαλφκελε ξεπζηνπνίεζε πξνεγνχκελσλ απνηακηεχζεσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε 

νπνία έθζαζε ζην αλψηαην ζεκείν ηεο 10,1% ηνπ ΑΔΠ ην 1989. 

Μεηαμχ 1989 θαη 1999 ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή κεηαζηξνθή ηεο απνηακη-

επηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Δλψ ν δεκφζηνο ηνκέαο επέηπρε αχμεζε ηεο απνηακίεπζεο 

ηνπ θαηά 12 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο θαη πιένλ ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ, ε απνηακίεπζε 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, παξνπζίαζε πεξίπνπ ηζφπνζε κείσζε. 

Σελ ίδηα πεξίνδν, νη ζπλνιηθέο αθαζάξηζηεο επελδχζεηο παξέκεηλαλ ζηαζεξέο σο 

                                                 
3
 Γθαξγθάλαο θαη Σάβιαο, 2002 
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πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Γηα ην ιφγν απηφ, ελψ ηε δεθαεηία ηνπ '80 ηα πςειά ειιείκκαηα 

ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

επέθηαζεο, πην πξφζθαηα αληαλαθινχλ ηε κείσζε ηεο ηδησηηθήο απνηακίεπζεο.
4
 

 

 

1.2 Δκπόξην Καη Δίζνδνο ηελ Δπξωπάηθε Έλωζε (Δ.Δ) 

 

Ζ είζνδνο ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (ΔΟΚ) ην 1981 είλαη 

ην θχξην ζεκείν κέζα ζηε πξφζθαηε ηζηνξία ηεο ρψξαο. Γηα ηελ Διιάδα, ε ηδηφηεηα 

κέινπο ζηελ ΔΟΚ αληηκεησπίζζεθε σο πξνζηαζία ησλ απνθαηεζηεκέλσλ 

δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ ηεο ρψξαο κεηά απφ ηε δηθηαηνξία ηνπ 1967-1974, θαη σο κηα 

επθαηξία λα ζπκκεηέρεη ζε κηα κεγάιε νηθνλνκηθή ζχκπξαμε. Αιιά θαη ε είζνδνο ηεο 

Διιάδαο ήηαλ επίζεο έλα θχξην ζεκείν ζηελ ηζηνξία ηεο Κνηλφηεηαο. Οθηψ έηε κεηά 

απφ ηελ πξψηε δηεχξπλζε ηεο ΔΟΚ κε ηελ πξνζρψξεζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, 

ηεο Ηξιαλδίαο, θαη ηεο Γαλίαο, ε είζνδνο ηεο Διιάδαο ραξαθηήξηζε ηελ αξρή ηεο 

κεζνγεηαθήο δηεχξπλζεο γηα ηελ ΔΟΚ, πνπ αθνινπζήζεθε απφ ηελ είζνδν ηεο 

Ηζπαλίαο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο ην 1985. Καη ηα ηξία λέα κέιε είραλ δνθηκάζεη κηα 

επηζηξνθή ζηα δεκνθξαηηθά θαζεζηψηα ζηε δεθαεηία ηνπ '70 θαη ε είζνδφο ηνπο 

κέζα ζηελ ΔΟΚ βαζίζηεθε εμίζνπ ζε πνιηηηθέο θαζψο επίζεο θαη ζε νηθνλνκηθέο 

βάζεηο. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο έληαμεο ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΔ άξρηζε ην 1961 

κε ππνγξαθή κηαο ζπκθσλίαο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ. Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

'70, ε ΔΔ είρε γίλεη ν κεγαιχηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο Διιάδαο. Δληνχηνηο, ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Διιάδαο θαζπζηέξεζε ζε ζρέζε κε ησλ άιισλ ρσξψλ 

κειψλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εηζφδνπ ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΔ ην αλά άηνκν ΑΔΠ 

ήηαλ κφιηο ην 68% ηνπ Δπξσπατθνχ , πςειφηεξν κφλν απφ ηεο Ηξιαλδίαο. Ζ γεσξγία 

απνηεινχζε έλαλ πνιχ κεγαιχηεξν ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο 

κέιε, θαη παξά ηελ πξφνδν πξνο ηελ εθβηνκεράληζε, ε βηνκεραλία ηεο εκπνδίζηεθε 

απφ ηνλ μέλν αληαγσληζκφ. Αθφκα θαη κεηά απφ δχν δεθαεηίεο ζπλερψλ πςειψλ 

πνζνζηψλ ηεο αχμεζεο, ε Διιάδα θαζπζηεξνχζε αθφκα απφ ηελ άπνςε ηεο 

ππνδνκήο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, θαη ηεο ζεζκηθήο αλάπηπμεο.  

                                                 
4
 Νηθφιανο Θ. Σζαβέαο, 2002, Οικονομικέρ Επιδόζειρ και Πποοπηικέρ ηηρ Ελλάδορ, Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, ζειίδεο 396-397 ( Παξφκνηα άπνςε ππνζηεξίδεη ν Αινγνζθνχθεο, 1995) 
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Σν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Διιάδαο βξέζεθε ζηα «κεζνγεηαθά» 

αγξνηηθά πξντφληα. Πξηλ απφ ηελ είζνδν ε Διιάδα είρε επίζεο έλα ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ζε θάπνηα πξντφληα θαηαζθεπήο φπσο ηα θισζηνυθαληνπξγηθά 

πξντφληα. Δληνχηνηο, απέηπρε λα δηαηεξήζεη απηά ηα πιενλεθηήκαηα ιφγσ ηεο πίεζεο 

απφ ηνλ μέλν αληαγσληζκφ.  

Ζ Διιάδα εηζήρζε ζηελ ΔΔ ζε κηα πεξίνδν επηδεηλσκέλεο νηθνλνκηθήο 

επίδνζεο. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία δελ ήηαλ κνλαδηθή πνπ επεξεάζηεθε αξλεηηθά απφ 

ηηο θξίζεηο πεηξειαίνπ ηνπ 1973 θαη ηνπ 1979, αιιά νη δεκνθξαηηθά εθιεγκέλεο 

θπβεξλήζεηο πνπ αθνινχζεζαλ ην ηέινο ηεο δηθηαηνξίαο ην 1974 αληηκεηψπηζαλ 

απμαλφκελε δήηεζε γηα εηζνδεκαηηθή αλαθαηαλνκή θαη γηα επέθηαζε ηνπ θξάηνπο 

θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη, ζπλεπψο, απέηπραλ λα εμεηάζνπλ ηηο επηπηψζεηο απηψλ ησλ 

θξίζεσλ. 

ηε δεχηεξε δεθαεηία, ε ειιεληθή νηθνλνκηθή επίδνζε βειηηψλεηαη ζεκαληηθά 

κεηά απφ έλα επηηπρέο καθξννηθνλνκηθφ πξφγξακκα ζηαζεξνπνίεζεο. Ζ ηδηφηεηα 

κέινπο ζηε δψλε ηνπ επξψ απαίηεζε ηελ εκκνλή ζηα θξηηήξηα ζχγθιηζεο γηα ηε 

θνξνινγηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. Απηή ε εμσηεξηθή πεηζαξρία απνδείρζεθε κηα 

αμηφπηζηε άγθπξα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή ζηε δεθαεηία ηνπ '90. Ζ 

επηζηξνθή ηεο καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο βειηίσζε ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

Ζ Διιάδα ήηαλ επίζεο θχξηνο δηθαηνχρνο ηεο απφθαζεο ηεο ΔΔ λα αλαζεσξήζεη ηελ 

πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο θαη λα δηαζέζεη ηα απμαλφκελα θεθάιαηα γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή. Δληνχηνηο, νη δνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 είραλ αμηνπξφζερηα απνηειέζκαηα θπξίσο ζηηο 

πεξηνρέο φπνπ ε ΔΔ πηνζέηεζε ηηο θνηλέο πνιηηηθέο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ.
5
 

 

1.2.1 Πξηλ Σελ Δίζνδν ηελ Δ.Δ. 

Ζ θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηελ είζνδν ζηελ ΔΔ 

δηακνξθψζεθε απφ παξνπζία δηάθνξσλ παξαγφλησλ. Μεξηθνί απφ απηνχο ηνπο 

παξάγνληεο κπνξνχλ λα είλαη θνηλνί κε απηνχο άιισλ ρσξψλ ηε ζηηγκή πνπ 

πξνζρσξνχλ ζηελ ΔΔ, αιιά άιινη, ηδηαίηεξα νη ζρεηηθνί κε ηε ζεζκηθή δνκή ηεο ΔΔ, 

έρνπλ εμειηρζεί κέζσ ηνπ ρξφλνπ.  

                                                 
5
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Πξηλ απφ ηελ είζνδν ζηελ ΔΟΚ, ε Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη, φπσο αλαθέξζεθε 

θαη παξαπάλσ, απφ έλαλ κεγάιν αγξνηηθφ ηνκέα, έλαλ πξνζηαηεπκέλν θαη ρακειήο 

ηερλνινγίαο βηνκεραληθφ ηνκέα πνπ απνηειείηαη θπξίσο απφ κηθξέο θαη νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο, θαη έλα κεγάιν ράζκα σο πξνο ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο ΔΔ ζην θαηά 

θεθαιήλ εηζφδεκα, ηελ ππνδνκή, θαη ηε ζεζκηθή αλάπηπμε. Δπηπιένλ παξαηεξνχληαη 

κηα ππνρψξεζε ζηε παγθφζκηα νηθνλνκία κεηά απφ ηελ πξψηε θαη δεχηεξε 

πεηξειατθή θξίζή, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, απμαλφκελα δεκνζηνλνκηθά 

ειιείκκαηα απφ ηηο επεθηαηηθέο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

'70, θαζψο επίζεο θαη ε ζεζκηθή αδπλακία ηεο ΔΔ. Καηά ζπλέπεηα ε Διιάδα εηζήρζε 

ζηελ ΔΔ ρσξίο λα έρεη δηνξζψζεη ηηο ππάξρνπζεο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο ηεο 

θαη ρσξίο λα έρεη εμεηάζεη ηηο δνκηθέο αδπλακίεο πνπ ζα επηδεηλψλνληαλ ζε έλα 

πεξηβάιινλ απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ, φπσο ε Δπξσπατθή θνηλφηεηα.  

Παξά ηηο δχν δεθαεηίεο ηεο γξήγνξεο επέθηαζεο πνπ είραλ κεηαζρεκαηίζεη 

ηελ Διιάδα απφ κία γεσξγηθή νηθνλνκία ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ζε κηα 

εκη-βηνκεραλνπνηεκέλε νηθνλνκία ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70, ε δνκή ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο παξέκεηλε ζεκαληηθά δηαθνξεηηθή απφ εθείλε ησλ ππνινίπσλ 

ρσξψλ ηεο ΔΔ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εηζφδνπ. Οη θχξηεο δηαθνξέο ήηαλ ην 

κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη ην πνιχ κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο 

γεσξγηθήο απαζρφιεζεο ζηελ Διιάδα ζε ζχγθξηζε κε ηελ ΔΔ. πγθεθξηκέλα, ην 

κεξίδην ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα σο πξνο ην ΑΔΠ ζηελ Διιάδα κεηψζεθε απφ 32.2% ην 

1960 ζε 25% ην 1980. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, ην κεξίδην ησλ 

θαηαζθεπψλ απμάλεηαη απφ 19.2% ζε 25.3%. Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ ήηαλ ειαθξψο 

κεγαιχηεξνο ην 1980 ζπγθξηλφκελνο κε ην 1960 θαη απνηεινχζε ζρεδφλ ην 50% ηνπ 

ΑΔΠ. Απηέο νη αιιαγέο αθνινπζήζεθαλ απφ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δηαλνκή ηεο 

απαζρφιεζεο ζηελ νηθνλνκία.
6
 

Ο ειιεληθφο βηνκεραληθφο ηνκέαο είρε γλσξίζεη ηδηαίηεξε αχμεζε ηηο δχν 

δεθαεηίεο πξηλ απφ ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο κέζα ζηελ ΔΔ, αιιά πξνζηαηεχζεθε απφ 

ηνλ εμσηεξηθφ αληαγσληζκφ, θαη πεξηέιαβε έλαλ κεγάιν αξηζκφ κηθξψλ θαη κεζαίνπ 

κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ θπξίσο νηθνγελεηαθήο κνξθήο. Ζ επέθηαζε ησλ θαηαζθεπψλ 

απνδφζεθε ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο ζην ζηαζεξφ καθξννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, ζε έλα εξγαηηθφ δπλακηθφ πξφζπκν λα κεηαλαζηεχζεη απφ ηνλ αγξνηηθφ 

ηνκέα, ζηηο ρακειέο ακνηβέο θαη δαπάλεο παξαγσγήο, ζηε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηνπ 

                                                 
6
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θξαηηθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ζε κηα βειηησκέλε ππνδνκή κέζσ ηεο απμαλφκελεο 

δεκφζηαο επέλδπζεο. Δπηπιένλ, ην ειιεληθφ θξάηνο παξείρε δηάθνξα θίλεηξα ζηηο 

θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο θαη ζε μέλνπο επελδπηέο.  

Σν εμσηεξηθφ εκπφξην κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ είρε απμεζεί κεηά απφ ηελ 

ππνγξαθή κηαο εκπνξηθήο ζπκθσλίαο ην 1961. Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηελ ΔΔ ήηαλ 

ζρεδφλ ην 50% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70. 

Δληνχηνηο, νη ειιεληθέο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο σθεινχληαλ απφ ηελ πςειή 

πξνζηαζία ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. Ζ ειιεληθή θπβέξλεζε δηαπξαγκαηεχηεθε κηα 

πεξίνδν ξχζκηζεο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ πνπ επεθηάζεθε κέρξη ην ηέιε 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ξχζκηζεο, ε Διιάδα εθάξκνζε 

δαζκνχο ζηηο εηζαγσγέο πνπ ήηαλ νπζηαζηηθά πςειφηεξεο απφ ην θνηλφ εμσηεξηθφ 

δαζκνιφγην ηεο ΔΟΚ, θαζψο επίζεο θαη πνηθίινπο άιινπο εζσηεξηθνχο θφξνπο θαη 

δαζκνχο. Ζ ζχλζεζε ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ δελ δέρηεθε 

αιιαγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πξηλ απφ ηελ είζνδν ζηελ ΔΔ. Σα θχξηα 

εηζαγφκελα πξντφληα ην 1976 θαη ην 1980 ήηαλ θαχζηκα, θχξηα αγαζά, θαη 

θαηαζθεπαζηηθά θαηαλαισηηθά αγαζά. Κάηη παξφκνηα ηζρχεη θαη ζηηο εμαγσγέο ηεο 

Διιάδαο, φπνπ νη θχξηεο θαηεγνξίεο ήηαλ βηνκεραληθά θαη πξντφληα βηνηερλίαο, 

θαζψο θαη ηξφθηκα θαη πνηά, ζε φιε ηε δεθαεηία ηνπ '70. 
7
 

 

1.2.2 Μεηά Σελ Δίζνδν ηελ Δ.Δ. 

Γχζθνιε απνδείρζεθε ε πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ζπλζήθεο θαη επθαηξίεο πνπ 

δεκηνχξγεζε ε έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα (ΔΟΚ) ην 1981, 

ηδηαίηεξα γηα ηνπο ηνκείο νη νπνίνη είραλ ζπλεζίζεη ζε πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο. Ωο 

εθ ηνχηνπ, ε Διιάδα ρξεηάζηεθε λα πξνζθχγεη ζε εμσηεξηθφ δαλεηζκφ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ απμαλφκελσλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ειιεηκκάησλ. Ο 

ζπλδπαζκφο ηεο ραιαξήο λνκηζκαηηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ 

ζεκαληηθψλ κηζζνινγηθψλ απμήζεσλ πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

'80 ζπλέβαιε ζηε δηεχξπλζε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. Δπίζεο, ε απμαλφκελε αλάκημε ηνπ 

θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία, άκβιπλε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα λα 

πξνζαξκνζηεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο.
8
 ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη αζπλέρεηεο ζηελ 
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άζθεζε ηεο πνιηηηθήο είραλ αξρίζεη λσξίηεξα θαη πνιιέο απφ ηηο δπζθακςίεο είραλ 

θιεξνλνκεζεί απφ ην παξειζφλ, φπσο ν πνιχ πςειφο δείθηεο δαλεηαθήο εμάξηεζεο 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα, πνπ ελ κέξεη νθεηιφηαλ ζηνλ θαηεπζπλφκελν δαλεηζκφ 

απφ ηα ππφ θξαηηθφ έιεγρν ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 

1.2.3 Απειεπζέξωζε πιεξωκώλ 

Μεηά ηελ έληαμε ζηελ ΔΟΚ, ε Διιάδα αλέιαβε ηελ ππνρξέσζε λα θαηαξγήζεη 

ζηαδηαθά φινπο ηνπο ειέγρνπο ζηηο δηεζλείο ζπλαιιαγέο, ηφζν ππφ ηελ πίεζε ηεο ΔΔ 

φζν θαη επεηδή ήηαλ αλαπνηειεζκαηηθνί. Ζ δηαδηθαζία ζηαδηαθήο απειεπζέξσζεο 

ησλ εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ άξρηζε νπζηαζηηθά ην 1986, κεηά ηε ιήμε ηεο 

κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ γηα ηελ έληαμε ηεο Διιάδνο ζηελ ΔΔ, θαη ζπλερίζηεθε, 

ζπλήζσο ππφ ηελ πίεζε ηεο Κνηλφηεηαο. Ζ δηαδηθαζία ηεο ζηαδηαθήο απειεπζέξσζεο 

ησλ πιεξσκψλ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

1986 •   Οξίδεηαη φηη γηα ηηο απειεπζεξσκέλεο ζπλαιιαγέο (ηξέρνπζεο θαη θίλεζε 

θεθαιαίσλ) ν έιεγρνο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζα αθνξά κφλν ηε 

λνκηκφηεηα ηνπο, ελψ θαηαξγνχληαη νη έιεγρνη νηθνλνκηθήο ζθνπηκφηεηαο. 

•   Απειεπζεξψλεηαη ε θίλεζε θεθαιαίσλ κε άκεζε ηζρχ γηα ηνπο θαηνίθνπο 

εμσηεξηθνχ. Γηα ηνπο θαηνίθνπο Διιάδνο, επηηξάπεθαλ κφλν επελδχζεηο ζε 

νκφινγα πνπ εθδίδνληαη απφ θνηλνηηθνχο θνξείο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ. 

1987 • Δπηηξέπεηαη ζηηο κεηαπνηεηηθέο, κεηαιιεπηηθέο θαη μελνδνρεηαθέο επη-

ρεηξήζεηο λα ιακβάλνπλ δάλεηα ζε ζπλάιιαγκα ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο 

ρσξίο πξνεγνπκέλε έγθξηζε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. 

1988 •   Απειεπζεξψλνληαη ζε κεγάιν βαζκφ νη άκεζεο επελδχζεηο απφ θαηνίθνπο 

Διιάδνο ζε θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ. 

•   Απειεπζεξψλεηαη πεξαηηέξσ ε ρνξήγεζε ηνπξηζηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο. 

Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε πηζησηηθψλ θαξηψλ ζην εμσηεξηθφ. 

1989 •   Δπηηξέπεηαη ζηνπο εμαγσγείο λα ηεξνχλ ινγαξηαζκνχο ζε ζπλάιιαγκα γηα 

ηελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ ηνπο ζην εμσηεξηθφ. 

•   Δπηηξέπεηαη ζε θαηνίθνπο Διιάδνο λα ηεξνχλ ινγαξηαζκνχο ζε ζπλάι-

ιαγκα, ηξνθνδνηνχκελνπο απνθιεηζηηθά κε εκβάζκαηα ηεο Δπξσπατθήο Δπη-

ηξνπήο, γηα ηελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκε-

ηνρή ηνπο ζε θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα. 
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1990 •   Απειεπζεξψλνληαη πεξαηηέξσ νη φξνη δαλεηζκνχ ζε ζπλάιιαγκα θαη 

επεθηείλνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ. 

•   πληνκεχεηαη ε πξνζεζκία επαλαπαηξηζκνχ ησλ εζφδσλ απφ άκεζεο 

επελδχζεηο γηα θαηνίθνπο ΔΔ. 

•   Δπηηξέπεηαη ζε κε θαηνίθνπο Διιάδνο λα αγνξάδνπλ νκφινγα (δηάξθεηαο 

ηνπιάρηζηνλ δπν εηψλ) πνπ εθδίδνληαη απφ ειιεληθέο εηαηξίεο κε εηζεγκέλεο 

ζην ρξεκαηηζηήξην. 

1991 •   Δπηηξέπεηαη ζηνπο θαηνίθνπο Διιάδνο λα αγνξάδνπλ κεηνρέο, κεξίδηα 

ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη νκφινγα (δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ δπν εηψλ) πνπ 

εθδίδνληαη απφ εηαηξίεο πνπ εδξεχνπλ ζε ρψξα-κέινο ηεο ΔΔ. 

•   Δπηηξέπεηαη ζηνπο θαηνίθνπο Διιάδνο λα αγνξάδνπλ αθίλεηα ζηελ ΔΔ. 

•   Απειεπζεξψλνληαη πεξαηηέξσ ε ρνξήγεζε ηνπξηζηηθνχ θαη ζπνπδαζηηθνχ 

ζπλαιιάγκαηνο θαη ε ρξήζε πηζησηηθψλ θαξηψλ ζην εμσηεξηθφ. 

•   Απειεπζεξψλεηαη πιήξσο ν  επαλαπαηξηζκφο θεξδψλ απφ άκεζεο 

επελδχζεηο κε θαηνίθσλ ηεο ΔΔ. 

•   Απειεπζεξψλεηαη ε θαηαβνιή ζπληάμεσλ ζε θαηνίθνπο εμσηεξηθνχ. 

•   Απειεπζεξψλεηαη ν επαλαπαηξηζκφο κηζζσκάησλ απφ επελδχζεηο ζε 

αθίλεηα. 

1992 •   Αίξνληαη φινη νη πεξηνξηζκνί πον είραλ απνκείλεη ζηηο ηξέρνπζεο 

ζπλαιιαγέο. Ζ Διιάδα απνδέρεηαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ άξζξνπ VIII ηνπ 

Καηαζηαηηθνχ ηνπ ΓΝΣ. 

•   Δπηηξέπεηαη ζηνπο θαηνίθνπο Διιάδνο λα αγνξάδνπλ κεηνρέο, κεξίδηα 

ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη νκφινγα (δηάξθεηαο άλσ ησλ δπν εηψλ) πνπ εθδί-

δνληαη απφ εηαηξίεο πνπ δελ εδξεχνπλ ζε ρψξα-κέινο ηεο ΔΔ. 

•   Δπηηξέπεηαη ζηνπο θαηνίθνπο Διιάδνο λα ηεξνχλ ινγαξηαζκνχο ζε 

ζπλάιιαγκα ρσξίο πεξηνξηζκνχο. 

1993 • Αίξνληαη φινη νη πεξηνξηζκνί ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ γηα ζπλαιιαγέο κε 

αληηζπκβαιινκέλνπο ζε θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ, κε εμαίξεζε (α) ηηο θαηαζέζεηο 

φςεσο θαη ηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο δηάξθεηαο κηθξφηεξεο ηνπ ελφο 

έηνπο θαη (β) ηα δάλεηα θαη ηηο ζπλαιιαγέο θίλεζεο θεθαιαίσλ δηάξθεηαο 

κηθξφηεξεο ηνπ ελφο έηνπο. 

1994 • Πξνθεηκέλνπ λα εκπλεχζεη εκπηζηνζχλε ζηηο αγνξέο θαη ελφςεη ησλ πηέζεσλ 

εηο βάξνο ηεο δξαρκήο, ε θπβέξλεζε απειεπζεξψλεη πιήξσο, λσξίηεξα απφ 
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φ,ηη είρε πξνγξακκαηηζηεί, φιεο ηηο ππφινηπεο ζπλαιιαγέο θίλεζεο θεθαιαίσλ 

(εμαηξέζεηο πξνβιέπνληαη γηα ιφγνπο εζληθνχ ζπκθέξνληνο θαη γηα 

παξφκνηνπο ιφγνπο). 

 

Μηα ζπληζηψζα ηεο δηεχξπλζεο ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ, φπσο αλαιχζεθε θαη παξαπάλσ, ακέζσο κεηά ηελ πξψηε πεηξειατθή 

θξίζε ήηαλ ην απμαλφκελν έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ. ην πιαίζην απηφ, ε 

θάιπςε ησλ εηζαγσγψλ απφ εμαγσγέο, ε νπνία απμήζεθε ζηαδηαθά θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 απφ 40% πεξίπνπ ην 1970 ζε άλσ ηνπ 60% ην 1980, 

αληηζηξάθεθε θαη ππνρψξεζε ζην 45% κέρξη ην 1990, ελψ ζηαζεξνπνηήζεθε θαη 

απμήζεθε θάπσο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90. 

Έλα ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθφ ακέζσο κεηά ηελ έληαμε ηεο Διιάδνο ζηελ 

ΔΔ ην 1981 ήηαλ φηη ελψ νη εηζαγσγέο αγαζψλ παξέκεηλαλ ζρεηηθά ζηαζεξέο γχξσ 

ζην 24% ηνπ ΑΔΠ θαη νη εηζαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γχξσ ζην 27% ηνπ ΑΔΠ, 

νη εμαγσγέο είραλ δηαθνξεηηθή εμέιημε. Οη εμαγσγέο αγαζψλ κεηψζεθαλ απφ πεξίπνπ 

17% ηνπ ΑΔΠ ην 1980 ζε ιηγφηεξν απφ 9% ηνπ ΑΔΠ ην 1999. Απηφ αληηζηαζκίζηεθε 

ελ κέξεη απφ ηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ησλ εμαγσγψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο 

θπκάλζεθαλ κεηαμχ 6% θαη 7% ηνπ ΑΔΠ κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 θαη 

ζηε ζπλέρεηα απμήζεθαλ, θζάλνληαο πεξίπνπ ην 10% ηνπ ΑΔΠ ην 1999.
9
 

 

1.2.4. Απειεπζέξωζε Δκπνξίνπ 

Όπσο ζα δνχκε παξαθάησ, παξάιιεια κε ηελ απειεπζέξσζε ησλ εμσηεξηθψλ 

πιεξσκψλ, ε Διιάδα πξνρψξεζε ζηελ απειεπζέξσζε ησλ εμσηεξηθψλ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ηελ ελαξκφληζε ηνπ ζρεηηθνχ πιαηζίνπ κε ηηο Οδεγίεο ηεο ΔΔ. Ζ 

αιιαγή απηή ζπλεπαγφηαλ κείσζε ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ θαη πεξηνξηζκφ άιισλ 

κνξθψλ κε δαζκνινγηθψλ θξαγκψλ. ηελ Διιάδα δελ ζεκεηψζεθε αχμεζε ησλ εηζα-

γσγψλ σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ, φπσο ζα αλέκελε θαλείο κεηά ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

εκπνξηθψλ θξαγκψλ, αιιά αληίζεηα κείσζε ησλ εμαγσγψλ. Οη εμαγσγέο ζα έπξεπε 

λα είραλ απμεζεί, θαζψο νη θξαγκνί ζηηο ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηελ ΔΔ 

πεξηνξίζηεθαλ θαη ηειηθά θαηαξγήζεθαλ. 

Οη εμαγσγηθέο επηδφζεηο ηεο Διιάδνο, γηα ηηο νπνίεο έγηλε ιφγνο πην πάλσ, 

νδήγεζαλ ζε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο ζην δηεζλέο εκπφξην. Καηά ηελ πεξίνδν 1980-

                                                 
9
 Νηθφιανο Θ. Σζαβέαο, 2002, Οικονομικέρ Επιδόζειρ και Πποοπηικέρ ηηρ Ελλάδορ, Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, ζειίδεο 397-401 
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1999, ην παγθφζκην εκπφξην απμήζεθε θαηά 190% θαη νη εμαγσγέο ηεο ΔΔ θαηά 

310%. Οη ειιεληθέο εμαγσγέο φκσο απμήζεθαλ κφλν θαηά 90%. Ζ αχμεζε απηή είλαη 

θαηά πνιχ ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην 

1980 νη εμαγσγέο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Πνξηνγαιίαο βξίζθνληαλ πεξίπνπ ζην ίδην 

επίπεδν, αιιά ην 1999 νη εμαγσγέο ηεο Πνξηνγαιίαο ήηαλ δηπιάζηεο απφ απηέο ηεο 

Διιάδνο. Οη κφλεο επξσπατθέο ρψξεο πνπ θαηέγξαςαλ ηφζν ρακεινχο ξπζκνχο 

αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ ήηαλ θάπνηεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (π.ρ. Ρνπκαλία, 

Πνισλία). 

Αληαλαθιψληαο ηε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ εμαγσγψλ ζην ΑΔΠ θαη ηε 

ζηαζηκφηεηα ηνπ κεξηδίνπ ησλ εηζαγσγψλ, ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ 

δηεπξχλζεθε θαη απφ επίπεδν θάησ ηνπ 10% ηνπ ΑΔΠ ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ απηήο 

αλήιζε πεξίπνπ ζην 14% ην 1999. Καηά παξάδνζε, ππήξραλ δχν κνξθέο ηξερνπζψλ 

εηζξνψλ πνπ βνεζνχζαλ ελ κέξεη ζηελ αληηζηάζκηζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ 

ηζνδπγίνπ: νη αθαζάξηζηεο εηζπξάμεηο ηνπξηζηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο θαη νη 

κεηαβηβάζεηο απφ ην εμσηεξηθφ, ησλ νπνίσλ απμήζεθε ε ζπνπδαηφηεηα κεηά ην 1988, 

φηαλ ε ίδξπζε ησλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ νδήγεζε ζε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

δεκφζησλ κεηαβηβάζεσλ.
10

 

 

 

1.3 Δπίδξαζε ην Δκπόξην Σεο Διιάδνο Από Σελ Δίζνδν ηελ Δ.Δ.  

 

Οη εκπνξηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δ.Δ. είραλ εληζρπζεί θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δχν δεθαεηηψλ πξηλ απφ ηελ είζνδν. Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη 

ηηο αιιαγέο ζηε ζχλζεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ ηεο Διιάδαο κε ηελ 

παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ απφ ζεκαληηθή θαηεγνξία πξντφλησλ. 
11

 

 

Πίνακαρ 1
ορ

 : Ειζαγωγέρ – Εξαγωγέρ Ελλάδορ ππορ ηον κόζμο (1976 – 1999) 

 1976 1980 1985 1990 1995 1999 

Δηζαγωγέο (πνζνζηό %) - Imports       

Φαγψζηκα - Food Products 11 11 13 13 14 14 

                                                 
10

 Νηθφιανο Θ. Σζαβέαο, 2002, Οικονομικέρ Επιδόζειρ και Πποοπηικέρ ηηρ Ελλάδορ, Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, ζειίδεο 403,405,407. 
11

 Elisabeth Oltheten, George Pinteris, Theodore Sougiannis, Greece in the European Union: policy 

lessons from two decades of membership, ζειίδεο 788 
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Πξψηεο χιεο - Raw materials 17 18 14 13 13 3 

Καχζηκα θαη Ληπαληηθά 

Fuels and Lubricants 

18 27 30 14 10 - 

Κχξηα αγαζά - Capital goods 28 22 20 23 25 32 

Καηαζθεπέο - Manufactures 25 21 29 36 39 51 

Δμαγωγέο ( πνζνζηό %) - Exports       

Φαγψζηκα - Food Products 24 23 21 24 23 28 

Καπλφο - Tobacco 7 5 2 2 2 - 

Πξψηεο χιεο - Raw materials 6 3 3 3 6 19 

Μεηαιιεχκαηα - Minerals and Ores 6 7 5 6 1 16 

Πεηξέιαην - Petroleum 3 6 19 7 8 - 

Καηαζθεπέο - Manufactures 52 55 45 54 53 37 

 

Πεγή : Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 

Απφ ηελ άπνςε ησλ εηζαγσγψλ, αξρηθά παξαηεξνχκε φηη πξηλ απφ ηελ 

είζνδν, ηα θχξηα αγαζά (Capital goods) θαη νη θαηαζθεπέο (Manufactures) είραλ έλα 

ίζν κεξίδην ζηηο εηζαγσγέο ηεο Διιάδαο. Μαδί πεξηειάκβαλαλ πεξηζζφηεξν απφ 40% 

ησλ εηζαγσγψλ, ελψ ε άιιε ζεκαληηθή θαηεγνξία εηζαγσγψλ ήηαλ θαχζηκα θαη 

ιηπαληηθά (Fuels and Lubricants). Μεηά απφ ηελ είζνδν, ππάξρεη κηα βαζκηαία 

αχμεζε ησλ θχξησλ αγαζψλ θαη ησλ θαηαζθεπψλ ζηηο ζπλνιηθέο εηζαγσγέο. Μέρξη ην 

1995, απηέο νη δχν θαηεγνξίεο πεξηέιαβαλ ζρεδφλ 75% ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ 

θαη απηφ ην κεξίδην είρε απμεζεί πεξαηηέξσ επάλσ απφ 80% κέρξη ην 1999. Απηή ε 

ζεκαληηθή αχμεζε ηαηξηάδεη κε ηηο κεησκέλνο ηάζεηο ζηνλ ειιεληθφ βηνκεραληθφ 

ηνκέα ζηελ πεξίνδν κεηά απφ ηελ είζνδν. Αθφκα θη αλ ην κεξίδην ησλ γεσξγηθψλ 

εηζαγσγψλ δελ απμήζεθε αηζζεηά, ππάξρεη κηα κηθξή αχμεζε απφ 11% ην 1980 ζε 

14% κέρξη ην 1999. Απηή ε αχμεζε δείρλεη φηη ε Διιάδα δηαηήξεζε ηελ εκπηζηνζχλε 

ηεο ζηηο γεσξγηθέο εηζαγσγέο  

Απφ ηελ άιιε, ε ζχλζεζε ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο δελ παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο. χκθσλα κε ηνλ Σζαβέα (2002), ε δνκή ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ έρεη παξνπζηάζεη αμηνπξφζεθηε ζηαζεξφηεηα ζηε δεθαεηία ηνπ '80 θαη ηε 

δεθαεηία ηνπ '90. Σα αγξνηηθά πξντφληα έρνπλ απμήζεη ην κεξίδηφ ηνπο, ελψ νη 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εμαγσγέο εκπνξεπκάησλ είλαη ζηηο θαηαζθεπέο ρακειήο 
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ηερλνινγίαο. Απφ ηελ άπνςε ηεο θαηαζθεπήο νη εμαγσγέο, ζρεδφλ θαηά ην ήκηζπ 

είλαη ζηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα, ελψ ηα πξντφληα κεηάιισλ απνηεινχλ 

πεξίπνπ 10% θαη νη ρεκηθέο νπζίεο πεξίπνπ 6% θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 

δχν δεθαεηηψλ. Μηα αμηνπξφζερηε αιιαγή είλαη ε κείσζε ζην κεξίδην ηνπ ηζηκέληνπ 

ζηηο εμαγσγέο θαηαζθεπήο, απφ 11.1% ην 1980 ζε 5.3% ην 1997 (Σζαβέαο, 2002). 

Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ηεο Διιάδαο κε ηα 

θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ., ηα κέιε ηνπ ΟΟΑ
12

, ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο 

Δπξψπεο θαζψο θαη ηηο ππφινηπεο ρψξεο. 

 

Πίνακαρ 2
ορ

  : Ειζαγωγέρ-Εξαγωγέρ Ελλάδορ με κπάηη μέλη ηηρ Ε.Ε., μέλη ηος ΟΟΣΑ, 

κπάηη Κενηπικήρ και Αναηολικήρ Εςπώπηρ, ςπόλοιπερ σώπερ 

 1975 1980 1985 1990 1995 1997 

Δηζαγωγέο (πνζνζηό %) - Imports       

Δπξσπατθή Έλσζε 38 39 49 64 68 64 

Υψξεο ηνπ ΟΑΑ 21 24 13 17 15 18 

Κεληξηθή θαη αλαηνιηθή Δπξψπε 6 6 7 4 4 3 

Άιιεο ρψξεο 36 30 7 9 13 15 

Δμαγωγέο ( πνζνζηό %) - Exports       

Δπξσπατθή Έλσζε 50 48 55 64 59 58 

Υψξεο ηνπ ΟΑΑ 15 10 15 15 24 23 

Κεληξηθή θαη αλαηνιηθή Δπξψπε 11 10 6 4 2 3 

Άιιεο ρψξεο 24 32 14 12 14 16 

 

Πεγή : Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. ΟΟΑ 

 

                                                 

12
 ΟΟΑ : παγθφζκηνο νξγαληζκφο πνπ απαξηίδεηαη απφ ηηο 30 πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ, κε ζεκαληηθή επηξξνή ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη. Ζ Διιάδα αλήθεη ζηελ πξψηε 

νκάδα ρσξψλ πνπ επηθχξσζαλ ηε ζπλζήθε δεκηνπξγίαο ηνπ ην 1961. Ο ΟΟΑ είλαη πεξηζζφηεξν 

γλσζηφο γηα ηηο κειέηεο πνπ εθπνλεί γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πνιηηηθψλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο, 

θαζψο θαη γηα ηηο ζηαηηζηηθέο κειέηεο ηνπ. Λφγσ ηεο εγθπξφηεηάο ηνπο, νη κειέηεο θαη ζηαηηζηηθέο ηνπ 

ΟΟΑ απνηεινχλ ζπρλά, αθφκε θαη αξθεηά ρξφληα κεηά ηελ εθπφλεζή ηνπο, ζνβαξή βάζε γηα ηελ 

αλάιεςε αιιά θαη θξηηηθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηξαηεγηθψλ θαη κέηξσλ πνιηηηθήο. 
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χκθσλα κε ηνλ πίλαθα, κέρξη ην 1980 ζρεδφλ 40% ησλ εηζαγσγψλ ηεο 

Διιάδαο θαη 48% ησλ εμαγσγψλ ήηαλ κε ηηο άιιεο ελλέα ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ. Σν 

κεξίδην ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ κε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ απμήζεθε 

νπζηαζηηθά κεηά απφ ηελ είζνδν έηζη ψζηε θαηά ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90, ην 

60% θαη πεξηζζφηεξν ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ήηαλ κε άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ. 

Αμηνπξφζερηε αιιαγή είλαη ε πηψζε ζην εκπφξην ηεο Διιάδαο κε άιιεο 

αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο κεηά απφ ηελ είζνδν ζηελ ΔΔ πνπ δηάξθεζε κέρξη ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90. Σν εκπφξην κε απηήλ ηελ νκάδα ρσξψλ έρεη απμεζεί ηα 

πξφζθαηα έηε ιφγσ ησλ απμαλφκελσλ νηθνλνκηθψλ δεζκψλ κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη 

ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ ησλ Βαιθαλίσλ, θαζψο επίζεο θαη κε ηελ Σνπξθία.  

Πξηλ απφ ηελ είζνδν ππήξμε απμαλφκελε πξνζηαζία θαη επηδφηεζε ηνπ 

βηνκεραληθνχ ηνκέα, θαη ηδηαίηεξα ησλ παξαδνζηαθψλ βηνκεραληψλ, θάηη ην νπνίν 

άζθεζε αξλεηηθή επίδξαζε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηελ έθζεζή ζηνλ αληαγσληζκφ. 

Ζ βαζκηαία αθαίξεζε ηεο πξνζηαζίαο ηε δεθαεηία ηνπ '80 εμέζεζε απηέο ηηο 

βηνκεραλίεο ζηνλ απμαλφκελν μέλν αληαγσληζκφ, θάηη ην νπνίν νδήγεζε ζε κηα 

απψιεηα ζην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο Διιάδαο ζηελ παξαδνζηαθή βηνκεραλία. 
13

 

Απφ ην 1999 έσο ην 2003, ε άλνδνο ησλ εηζαγσγψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αδπλακία δηείζδπζεο ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ζπκπαξέζπξε ην 

έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ζε ηδηαίηεξα πςειά επίπεδα κε απνηέιεζκα λα 

απμεζεί θαηά 52,0 % (απφ 18 δηο € πεξίπνπ ην 1999 ζε 28 δηο € πεξίπνπ ην 2003).  

Ζ κεγάιε άλνδνο ησλ εηζαγσγψλ εξκελεχεηαη σο θπζηνινγηθή ζπλέπεηα ηεο 

βειηίσζεο ησλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

Ζ νινθιήξσζε ησλ πνιπκεξψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηεο Γεληθήο πκθσλίαο 

Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ (Γχξνο ηεο Οπξνπγνπάεο 1994) επέθεξε κία κεγάιε 

απειεπζέξσζε ηνπ παγθνζκίνπ εκπνξίνπ θαη έζηξεςε ζρεδφλ φιεο ηηο νηθνλνκίεο, 

αλεμαξηήησο βαζκνχ νηθνλνκηθήο ηνπο αλάπηπμεο, πξνο ηηο πνιηηηθέο ηεο 

ελζάξξπλζεο ηνπ εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε ειιεληθή αγνξά δελ θαίλεηαη λα  πέηπρε ηελ 

επηζπκεηή εμσζηξέθεηα, παξά ην γεγνλφο φηη ην κνληέιν αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ ηεο 

Δ.Δ. θαη  ην δηεζλνπνηεκέλν πεξηβάιινλ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο επέβαιιαλ ηελ 

αμηνπνίεζε φισλ ησλ δπλαηψλ ζπγθξηηηθψλ  νηθνλνκηθψλ πιενλεθηεκάησλ, πνπ ζα 

                                                 
13

 Elisabeth Oltheten, George Pinteris, Theodore Sougiannis, Greece in the European Union: policy 

lessons from two decades of membership, ζειίδεο 789 
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πξνζέδηδαλ δπλακηζκφ ζην εμσζηξεθέο ηκήκα ηεο νηθνλνκίαο, έηζη ψζηε απηφ κε ηελ 

ζεηξά ηνπ λα ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζε κία δηαηεξήζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 

Πίνακαρ 3
ορ

 : Το Ελληνικό εξωηεπικό εμπόπιο ππορ ηον κόζμο.(1999-2003) 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Δηζαγωγέο (ε εθαη. €) 28.605 36.213 31.669 33.049 39.153 

Δμαγωγέο (ε εθαη. €) 10.359 12.698 11.365 10.279 11.404 

Δκπνξηθό Ιζνδύγην -18.246 -23.515 -20.304 -22.770 -27.749 

Πεγή : Δ..Τ.Δ. 
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Διάγπαμμα 1
ο
 : Ειζαγωγέρ,Εξαγωγέρ και Εμποπικό Ιζοζύγιο Ελλάδορ.(1999-2003) 

 

 

Οη ειιεληθέο εμαγσγέο απφ ην 2000, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα 

θαζψο θαη ζην δηάγξακκα, εκθάληδαλ πησηηθή πνξεία ηεο ηάμεο ηνπ 10% πεξίπνπ 

εηεζίσο (απφ 12 δηο επξψ πεξίπνπ ην 2000 ζε 10,9 δηο ην 2002). Ζ πησηηθή απηή 

ηάζε θαίλεηαη λα αλαθφπηεηαη ην 2003, φπνπ ζεκεηψζεθε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 

10,9% θαη νη εμαγσγέο αλήιζαλ ζην χςνο ησλ 11,4 δηο. επξψ, ζχκθσλα κε ηα 

πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο (ΔΤΔ). Ζ άλνδνο φκσο, 
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ήηαλ άληζε ηφζν σο πξνο ηε γεσγξαθηθή δηαζπνξά, φζν θαη πξνο ηε ζχλζεζή ηνπο 

θαηά θιάδνπο παξαγσγήο. 

Ζ αχμεζε ην 2003, νθείιεηαη θπξίσο ζηηο εμαγσγηθέο επηδφζεηο πξνο ηνπο 

εηαίξνπο καο ζηελ Δ.Δ., πνπ θαηαιακβάλνπλ ηελ πξψηε ζέζε κε ηελ ζπλνιηθή αμία 

ησλ εμαγσγψλ λα μεπεξλά ηα 5,4 δηο επξψ θαη κε πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο ηάμεο 

ηνπ 46,1 %. Δπίζεο, αχμεζε παξνπζίαζαλ νη ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηηο 

Βαιθαληθέο ρψξεο, θαηέρνληαο ηε δεχηεξε ζέζε, κε ηελ αμία ηνπο λα θζάλεη ηα 2,4 

δηο επξψ θαη κε πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ 21%.  

ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, ηζρπξή άλνδν ζεκείσζαλ νη ειιεληθέο 

εμαγσγέο πξνο ηηο ΖΠΑ θαη ην Καλαδά κε πνζνζηφ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ 

7,4 %. Αληηζέησο, πνιχ κεγάιε ήηαλ ε κείσζε ησλ εμαγσγψλ πξνο ηηο ρψξεο ηεο Μ. 

Αλαηνιήο θαη ηεο Β. Αθξηθήο, θαζψο θαη ηηο ρψξεο ηεο πξψελ ΔΓ. 

πγθεθξηκέλα, ε αχμεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ην 2003, νθείιεηαη θαηά 

βάζε ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηδίσο ηα πξντφληα εληάζεσο ηερλνινγίαο, φπσο 

είλαη ηα ρεκηθά πξντφληα. Ο φγθνο ησλ εμαγσγψλ ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

κεηψζεθε. Ζ κείσζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ πηψζε ησλ εμαγσγψλ ηνπ θιάδνπ 

ηξνθίκσλ πνπ θαιχπηνπλ ηα 2/3 ησλ εμαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.  

ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο ζα κειεηεζεί ε πνξεία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ 

θαη εηζαγσγψλ ηεο Διιάδνο ηα ηειεπηαία έηε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΞΑΓΧΓΔ, ΔΙΑΓΧΓΔ & ΔΛΛΑΓΑ : 

Η ΤΓΥΡΟΝΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ 

 

 

2.1 Έλλνηα Δηζαγωγώλ – Δμαγωγώλ 

 

Κάπνηνη βαζηθνί νξηζκνί γηα ηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο ησλ ρσξψλ είλαη νη 

αθφινπζνη :  

 Δμαγσγέο είλαη ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη ζην εζσηεξηθφ θαη 

πσινχληαη ζην εμσηεξηθφ. 

 Δηζαγσγέο είλαη ηα αγαζά θαη νη ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη ζην εμσηεξηθφ θαη 

πσινχληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά. 

 Καζαξέο εμαγσγέο είλαη ε αμία ησλ εμαγσγψλ κηαο ρψξαο κείνλ ηελ αμία ησλ 

εηζαγσγψλ. Οη θαζαξέο εμαγσγέο νλνκάδνληαη θαη εκπνξηθφ ηζνδχγην.
14

 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηηο εμαγσγέο, ελλννχκε ηηο δαπάλεο 

πνπ γίλνληαη γηα ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη ζηελ εγρψξηα 

νηθνλνκία θαη αγνξάδνληαη απφ αιινδαπνχο. 

Οη εμαγσγέο δηαθξίλνληαη ζε 3 βαζηθέο θαηεγνξίεο φζνλ αθνξά ηηο 

θαηαξηηδφκελεο ζηαηηζηηθέο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ. Οη θαηεγνξίεο απηέο είλαη: 

 

1. Καλνληθέο εμαγωγέο: ‟ απηέο πεξηιακβάλνληαη φια ηα εμαγφκελα 

εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ παξαρζεί ζην ζηαηηζηηθφ έδαθνο ηεο ρψξαο, ή 

πνπ έρνπλ εηζαρζεί θαη βξίζθνληαη ζηελ ειεχζεξε δηάζεζε ησλ 

εηζαγσγέσλ. 

2. Δμαγωγέο ύζηεξα από ηειεηνπνίεζε ζην εζωηεξηθό: ‟ απηέο 

πεξηιακβάλνληαη ηα εμαγρζέληα έηνηκα πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

                                                 
14

 Δηζαγσγή ζηελ Μαθξννηθνλνκηθή, Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο, Δπηχρηνο 

αξηδεηάθεο, http://users.uom.gr/~esartz/teaching/macro/Kef29.pdf 
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ηειεηνπνίεζε ησλ εηζαρζέλησλ κε ην θαζεζηψο ηεο « ελεξγεηηθήο 

ηειεηνπνίεζεο». 

3. Δμαγωγέο πξνο ηειεηνπνίεζε ζην εμωηεξηθό: ‟ απηέο πεξηιακβάλνληαη 

ηα απνζηειιφκελα ζην εμσηεξηθφ εγρψξηα πξντφληα  πξνο ηειεηνπνίεζε 

θαη επαλεηζαγσγή. ηελ πεξίπησζε απηή ηζρχεη ην θαζεζηψο ηεο 

«παζεηηθήο ηειεηνπνίεζεο». 

 

Ωο πξνο ηηο εμαγσγέο ππεξεζηψλ, νη βαζηθφηεξεο κνξθέο ζηελ Διιάδα είλαη ν 

ηνπξηζκφο, ε εκπνξηθή καο λαπηηιία, ε εξγαζία ησλ Διιήλσλ κεηαλαζηψλ ζην 

εμσηεξηθφ, νη θαηαζθεπέο ζην εμσηεξηθφ απφ Διιεληθέο εηαηξίεο, θ.ι.π. Δίλαη βέβαηα 

ηδηαίηεξα αμηνζεκείσην ην γεγνλφο φηη νη εμαγσγέο ππεξεζηψλ καο απνθέξνπλ θάζε 

ρξφλν ζεκαληηθφηαηα πνζά ζπλαιιάγκαηνο θαη κάιηζηα κεγαιχηεξα ζε αξηζκφ απφ 

ηηο εμαγσγέο αγαζψλ. 

 

 

2.2 εκαληηθόηεηα Δμαγωγώλ 

 

Μεηά απφ ηηο παξαπάλσ δηεπθξηλίζεηο γηα ηηο εμαγσγέο αγαζψλ θαη ηηο εμαγσγέο 

ππεξεζηψλ, ζα δνχκε ηψξα πνηνη είλαη νη βαζηθφηεξνη ιφγνη πνπ εμεγνχλ ηε ζεκαζία 

ησλ εμαγσγψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ηελ επηηαθηηθή 

αλάγθε πνπ ππάξρεη γηα παξαπέξα, απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ηνπο. 

Δίλαη γλσζηφ, φηη κία ρψξα κε κηθξή εζσηεξηθή αγνξά θαη «αλνηρηή» 

νηθνλνκία φπσο είλαη ε Διιάδα, γηα λα αλαπηπρζεί βηνκεραληθά θαη λα θηάζεη ζε 

επίπεδα παξαγσγήο πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηηο αλαγθαίεο «νηθνλνκίεο θιίκαθαο» γηα 

κηα απνδνηηθή θαη αληαγσληζηηθή ιεηηνπξγία ηεο βηνκεραλίαο ηεο, έρεη αλάγθε απφ 

κεγαιχηεξεο αγνξέο γηα ηε δηάζεζε ηεο απμαλφκελεο βηνκεραληθήο ηεο παξαγσγήο. 

Έηζη, νη εμαγσγέο αγαζψλ απνηεινχλ έλα απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ 

απξφζθνπηε βηνκεραληθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο, αιιά θαη γεληθφηεξα, γηα ηελ 

νηθνλνκηθή καο αλάπηπμε θαη άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ. 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ, γεληθφ επηρείξεκα γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ 

εμαγσγψλ φζνλ αθνξά ηε βηνκεραληθή θαη γεληθφηεξα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο καο, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε ην γεγνλφο, φηη νη εμαγσγέο καο απνθέξνπλ ην 

πνιχηηκν ζπλάιιαγκα πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα λα πιεξψζνπκε ηηο εηζαγσγέο ηνπ 
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αλαγθαίνπ θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ, ησλ επίζεο αλαγθαίσλ πξψησλ πιψλ θαη 

ελδηάκεζσλ πξντφλησλ, θ.ι.π. ρσξίο ηηο νπνίεο είλαη αδχλαηε ε ιεηηνπξγία ηεο 

βηνκεραλίαο καο θαη ε απξφζθνπηε αλάπηπμή ηεο. 

Αθφκα, νη εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη κάιηζηα ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

φηη απμάλνληαη δηαρξνληθά απνηεινχλ ηνλ θαιχηεξν θαη πην «πγηή» ηξφπν 

εμππεξέηεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ καο ρξένπο. 

Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλνη ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ ηηο 

εμαγσγέο αγαζψλ ζεκαληηθφηεξεο, φζνλ αθνξά ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Πξψηνλ, νη εμαγσγέο αγαζψλ είλαη άκεζα θαη νξγαληθά 

ζπλδεκέλεο κε ηελ παξαγσγή, ηηο επελδχζεηο, ηελ απαζρφιεζε θαη γεληθά ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ελψ νη εμαγσγέο ππεξεζηψλ κε ηα αληίζηνηρα 

εηζνδήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ( εκβάζκαηα κεηαλαζηψλ θαη λαπηηιινκέλσλ), 

ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο εγρψξηαο θαηαλάισζεο θαη ησλ εηζαγσγψλ, αιιά 

ρσξίο θάπνηα αληίζηνηρε ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ηεο εγρψξηαο πξνζθνξάο αγαζψλ. 

Γεχηεξνλ, είλαη γεγνλφο αλακθηζβήηεην φηη νη εμαγσγέο ππεξεζηψλ επεξεάδνληαη 

πνιχ πεξηζζφηεξν απφ “εμσγελείο” παξάγνληεο φπσο π.ρ. κία δηεζλή νηθνλνκηθή 

χθεζε. Έηζη, νη θάηνηθνη ηνπ εμσηεξηθνχ ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο 

πεξηνξίδνπλ πξψηα ηηο δαπάλεο ηνπξηζκνχ θαη φρη ηξνθήο, έλδπζεο, ππφδεζεο, θ.ι.π. 

Δπίζεο, κηα χθεζε ζηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ φπνπ εξγάδνληαη Έιιελεο κεηαλάζηεο, 

επηδξά αξλεηηθά ζηελ εμέιημε ησλ κεηαλαζηεπηηθψλ εκβαζκάησλ. Σξίην, παξφιν πνπ 

ην χςνο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ζπλαιιάγκαηνο εμειίζζεηαη επλντθά γηα ηε ρψξα καο, ελψ 

ππάξρνπλ αθφκε ζεκαληηθά πεξηζψξηα αχμεζεο ηνπ, φρη ηφζν κε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ηνπξηζηψλ, φζν κε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γηα 

πξνζέιθπζε εχπνξσλ ηνπξηζηψλ, κε επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, ππάξρεη 

θάπνην «φξην», εθφζνλ κηιάκε γηα κηα κηθξή ρψξα φπσο ε Διιάδα.  Γπζηπρψο φκσο 

δηάθνξα ζηνηρεία κειεηεηψλ δείρλνπλ φηη έρνπκε έλα αξθεηά πςειφ «εηζαγφκελν 

ζηνηρείν» ζηηο εμαγσγέο αγαζψλ, αθφκα θαη γηα παξαδνζηαθνχο θιάδνπο, φπσο είλαη 

ηα θισζηνυθαληνπξγηθά. Βαζηθνί ιφγνη είλαη ε έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ πξψησλ 

πιψλ, ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο θαη γεληθά ε έιιεηςε θαζεηνπνίεζεο ζηε 

βηνκεραλία καο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ καο 

γίλεηαη επηηαθηηθή αλ ιάβνπκε ππφςε αθελφο κελ ηηο εμειίμεηο ησλ εκπνξηθψλ 

ζρέζεσλ Διιάδαο- Δ.Δ απφ ηελ έληαμε θαη κεηά, αθεηέξνπ δε ηε ζπγθπξία ζην 

δηεζλέο εκπφξην. Ζ ζηαδηαθή κείσζε ηεο δαζκνινγηθήο πξνζηαζίαο, ιφγσ ηεο 
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έληαμεο καο ζηελ Δ.Δ, είρε ζαλ απνηέιεζκα ην «άλνηγκα» ηεο νηθνλνκίαο καο ζηνλ 

εμσηεξηθφ αληαγσληζκφ. Έηζη παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ καο απφ ηηο 

ρψξεο – κέιε ηεο Δ.Δ, αθφκε θαη ζε παξαδνζηαθά καο πξντφληα, φπσο είλαη ηα 

αγξνηηθά.  

Οη παξαπάλσ εμειίμεηο θαζηζηνχλ απνιχησο αλαγθαία ηελ πξνζαξκνγή ηεο 

Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ζ‟ έλα λέν πιαίζην ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν ζα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ λέεο ηερλνινγίεο, εθζπγρξνληζκφ ηνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ, εθζπγρξνληζκφ 

ηνπ Θεζκηθνχ – Οξγαλσηηθνχ Πιαηζίνπ, θ.ι.π., ψζηε λα επηηεπρζεί βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ Διιεληθψλ πξντφλησλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, αχμεζε ηεο 

«εμσζηξέθεηαο» ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο. 

 

 

2.3 Παξάγνληεο Πνπ Δπεξεάδνπλ Σηο Δμαγωγέο Καη Δηζαγωγέο Σωλ 

Υωξώλ 

 

Κάπνην βαζηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο εμαγσγέο ησλ ρσξψλ είλαη νη εμήο : 

 Οη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα εγρψξηα θαη εηζαγφκελα αγαζά. 

 Οη ηηκέο ησλ εγρψξησλ θαη εηζαγφκελσλ αγαζψλ. 

 Σα εηζνδήκαηα, εγρψξηα θαη ζην εμσηεξηθφ. 

 Οη ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο. 

 Σν θφζηνο κεηαθνξάο απφ ρψξα ζε ρψξα. 

 Οη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο πνπ επεξεάδνπλ ην δηεζλέο εκπφξην.
15

 

 

χκθσλα κε ην Μνληέιν ηεο Βαξχηεηαο, ην νπνίν είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ξνήο ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ ρσξψλ,
16

  ππάξρνπλ 

θάπνηνη επηπιένλ παξάγνληεο, φπσο ην κέγεζνο κηαο ρψξαο θαη ε απφζηαζε κεηαμχ 

δχν ρσξψλ πνπ επεξεάδνπλ ηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο.  

Οη Paul Krugman θαη Maurice Obstfeld, ζην βηβιίν ηνπο International Economics 

: Theory and  Policy αλαθέξνπλ ην παξάδεηγκα ηεο Ακεξηθήο. πγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε ηνπο ζπγγξαθείο, ηξεηο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο δέθα εκπνξηθνχο 

                                                 
15

  Δηζαγσγή ζηελ Μαθξννηθνλνκηθή, Σκήκα Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο, Δπηχρηνο 

αξηδεηάθεο,  http://users.uom.gr/~esartz/teaching/macro/Kef29.pdf 
16

 Laszio Matias, Proper Econometric Specification of the Gravity Model, Article first published : 17 

DEC 2002 



29 

 

εηαίξνπο ηεο Ακεξηθήο ην 2003 ήηαλ νη ηξεηο κεγαιχηεξεο Δπξσπατθέο νηθνλνκίεο: 

Γεξκαλία, Αγγιία θαη Γαιιία. Απηέο νη ρψξεο έρνπλ ην κεγαιχηεξν Αθαζάξηζην 

Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ζηελ Δπξψπε, ην νπνίν ΑΔΠ κεηξάεη ηελ αμία ησλ αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη ζε κηα νηθνλνκία θαη απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν ε Ακεξηθή εκπνξεχεηαη πεξηζζφηεξν κε απηέο ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο θαη φρη κε 

άιιεο.
17

 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην κέγεζνο κηαο νηθνλνκίαο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλν κε 

ηελ πνζφηεηα ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ. Μεγαιχηεξεο νηθνλνκίεο παξάγνπλ 

πεξηζζφηεξα αγαζά θαη ππεξεζίεο, νπφηε έρνπλ πεξηζζφηεξα λα δηαζέζνπλ ζηηο 

δηεζλήο αγνξέο, θαζψο θαη δεκηνπξγνχλ θαη πεξηζζφηεξν εηζφδεκα απφ αγαζά θαη 

ππεξεζίεο πνπ πσινχλ, νπφηε νη πνιίηεο ηνπο έρνπλε πεξηζζφηεξν εηζφδεκα λα 

δηαζέζνπλ γηα λα αγνξάζνπλ εηζαγφκελα πξντφληα 

Άιινη παξάγνληεο εθηφο κεγέζνπο πνπ κεηξάλε ζην εκπφξην είλαη νη παξαθάησ:  

 Ζ απφζηαζε κεηαμχ ησλ αγνξψλ επεξεάδεη ζεκαληηθά ην θφζηνο κεηαθνξάο 

θαη θαηά ζπλέπεηα ην θφζηνο ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ. Ζ απφζηαζε κπνξεί 

επίζεο λα επεξεάζεη ηελ πξνζσπηθή επαθή θαη επηθνηλσλία,  ε νπνία κπνξεί λα 

επεξεάζεη ην εκπφξην.  

 Ζ θνπιηνχξα ησλ ρσξψλ είλαη επίζεο ζεκαληηθή. Δάλ δπν ρψξεο έρνπλ 

πνιιέο νκνηφηεηεο ζηελ θνπιηνχξα ηνπο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα έρνπλ θαη πνιινχο 

νηθνλνκηθνχο δεζκνχο. 

 Ζ γεσγξαθία ησλ ρσξψλ, θαζψο ηα ιηκάληα θαη ε έιιεηςε νξεηλψλ φγθσλ 

θάλνπλ ην εκπφξην πνιχ πην εχθνιν 

 Οη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο πνπ ζηεγάδνληαη ζε κηα ρψξα. ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ είλαη δηάζπαξηεο αλά ηνλ θφζκν ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπο εκπνξεχνληαη πνιιά 

αγαζά κεηαμχ  ηνπο. 

 Σέινο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ηα ζχλνξα ησλ ρσξψλ. Σν πέξαζκα απφ 

κηα ρψξα ζε κηα άιιε κπνξεί λα ελέρεη πεξηνξηζκνχο πνπ απαηηνχλ ρξήκα θαη ρξφλν 

γηα λα μεπεξαζηνχλ. Απηά ηα θφζηε κεηψλνπλ ην εκπφξην. Δπηπιένλ, ε χπαξμε 

ζπλφξσλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζεκαίλεη θαη δηαθνξεηηθέο γιψζζεο, λνκίζκαηα, 

ππνδνκέο. Όια απηά κεηψλνπλ ην εκπφξην. 
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Δλψ ην κνληέιν βαξχηεηαο πξνβιέπεη φηη απφζηαζε επεξεάδεη ζεκαληηθά 

αξλεηηθά ην εκπφξην, ε ζεκαληηθφηεηα απηή έρεη κεησζεί κε ην ρξφλν. Οη λέεο 

ηερλνινγίεο έρνπλ απμήζεη ην εκπφξην θαη έρνπλ κηθξχλεη ηηο απνζηάζεηο. εκαληηθφ 

είλαη θαη ην ηη είδνπο αγαζά εκπνξεχνληαη ηα έζλε, θαη πσο απηά ζπγθξίλνληαη κε ην 

παξειζφλ. 

ήκεξα, ηελ κεξίδα ηνπ ιένληνο ηελ έρνπλ ηα ηειηθά πξντφληα φπσο 

απηνθίλεηα, ππνινγηζηέο, ξνχρα θαη κεραλήκαηα. Οη ππεξεζίεο, φπσο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο, αζθάιεηεο, λνκηθά έμνδα θαη ηνπξηζηηθέο δαπάλεο κεηξνχλ γηα ην 20% 

ηνπ ζπλνιηθνχ εκπνξίνπ, ελψ ηα νξπθηά φπσο ην πεηξέιαην, ν άλζξαθαο θαη ν ραιθφο 

θαη ηα αγξνηηθά πξντφληα είλαη έλα ζρεηηθά κηθξφ κέξνο ηνπ εκπνξίνπ 

ην παξειζφλ, έλα κεγάιν κέξνο ηνπ φγθνπ ηνπ εκπνξίνπ ήηαλ ηα αγξνηηθά 

πξντφληα θαη ηα νξπθηά. Ζ ζχλζεζε ηνπ εκπνξίνπ έρεη αιιάμεη δξακαηηθά θαη ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Έλα παξάδεηγκα γηα λα θαλεί απηή ε αιιαγή είλαη φηη ην 

1960, ην 58% ησλ εμαγσγψλ απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ήηαλ γεσξγηθά πξντφληα 

θαη κφλν ην 12% ήηαλ βηνκεραληθά-βηνηερληθά.. Αληηζέησο, ην 2001, ην 65% ησλ 

εμαγσγψλ απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ήηαλ βηνκεραληθά-βηνηερληθά πξντφληα θαη 

κφλν ην 10% ήηαλ αγξνηηθά πξντφληα. 
18

 

 

 

2.4 Νόκηκεο Πξνϋπνζέζεηο Γηα Σελ Πξαγκαηνπνίεζε Σωλ 

Διιεληθώλ Δμαγωγώλ 

 

2.4.1 Kνηλό θαζεζηώο εμαγωγώλ ηεο ΔΔ 

Γηα λα εμαζθαιίδνληαη δίθαηεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ εμαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο Kνηλφηεηαο, ην άξζξν 132 ηεο πλζήθεο EK πξνβιέπεη ηελ 

ελαξκφληζε ησλ θαζεζηψησλ εληζρχζεσλ πνπ παξέρνπλ ηα θξάηε κέιε ζηηο 

εμαγσγέο. Όζνλ αθνξά ηηο πηζηψζεηο ζηελ εμαγσγή, ε Kνηλφηεηα εθαξκφδεη ηνλ 

δηαθαλνληζκφ πνπ έρεη ζπλαθζεί ζηα πιαίζηα ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (OOA) ζρεηηθά κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηηο 

πηζηψζεηο ζηελ εμαγσγή πνπ ηπγράλνπλ δεκφζηαο ζηήξημεο («ζπλαίλεζε») [Απφθαζε 

2001/76]. Απηέο νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πεξηνξίδνπλ ηε δεκφζηα ζηήξημε ζηα 

επηηφθηα ησλ πηζηψζεσλ ζηελ εμαγσγή πξνο νξηζκέλεο ρψξεο. Όζνλ αθνξά ηελ 

                                                 
18

 Paul Krugman, Maurice Obstfeld, International Economics : Theory and  Policy 

http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/3/1/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=27&s=1&e=10
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12006E132:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/el/treaties/dat/12002E/htm/12002E.html
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/index_el.htm
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001D0076:20040501:EL:PDF


31 

 

αζθάιηζε εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ γηα κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο πξάμεηο, 

κηα νδεγία απνζθνπεί ζηελ ελαξκφληζε ησλ δηαθφξσλ δεκνζίσλ ζπζηεκάησλ απηήο 

ηεο αζθάιηζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη νη ζηξεβιψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ 

κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ [Οδεγία 98/29]. Καζνξίδεη ηηο θνηλέο αξρέο, 

ηηο νπνίεο πξέπεη λα ηεξνχλ νη αζθαιηζηέο εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ θαη νη νπνίεο 

αθνξνχλ ηα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ ηελ εγγχεζε (πεδίν εθαξκνγήο ηεο θάιπςεο, 

αίηηα δεκίαο θαη πεξηνξηζκνί ηεο επζχλεο θαη απνδεκίσζε ησλ αμηψζεσλ, θιπ.), ηα 

αζθάιηζηξα, ηελ πνιηηηθή σο πξνο ηελ θάιπςε θαηά ρψξα θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

γλσζηνπνίεζεο. 

O θνηλνηηθφο πξνυπνινγηζκφο επηηξέπεη ζηελ Eπηηξνπή λα ζπλεηζθέξεη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηελ πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ηδίσο ζε κηα ζηελφηεξε 

ζπλεξγαζία ζε θνηλνηηθφ επίπεδν θαη ζηε δηεξεχλεζε θνηλψλ δξάζεσλ ππέξ ησλ 

επξσπατθψλ εμαγσγψλ (δηεζλείο εθζέζεηο, εκπνξηθά θφξνπκ, ζεκηλάξηα θιπ.) ζε 

ζπλεξγία κε ηα δηάθνξα θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κε ηα 

πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ. H ζπλεξγαζία κε ηηο επαγγεικαηηθέο 

νξγαλψζεηο θαη κε ηνπο εζληθνχο νξγαληζκνχο πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ έρεη έλα δηπιφ ζηφρν: αθελφο, λα ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο ζε κηα αγνξά 

θαη, αθεηέξνπ, λα ζπγθεληξψλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζε νξηζκέλεο «ρψξεο-ζηφρνπο», 

ζηελ πξψηε γξακκή ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ε Kίvα, ε Ηαπσλία, νη ρψξεο ηεο 

Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο θαη νη ρψξεο ηεο Kεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. 

Οη εμαγσγέο ηεο Kνηλφηεηαο πξνο ηξίηεο ρψξεο είλαη ειεχζεξεο, δειαδή δελ 

ππάγνληαη ζε πνζνηηθνχο πεξηνξηζκνχο, εθηφο απφ εθείλεο πνπ αθνξνχλ νξηζκέλα 

πξντφληα νξηζκέλσλ θξαηψλ κειψλ θαη εθείλεο πνπ αθνξνχλ ην πεηξέιαην θαη ην 

θπζηθφ αέξην απ' φια ηα θξάηε κέιε [Καλνληζκφο 2603/69]. Όηαλ, φκσο, κεηά απφ 

κηα έθηαθηε εμέιημε ηεο αγνξάο, πνπ πξνθαιεί έιιεηςε ελφο πξντφληνο, έλα θξάηνο 

κέινο εθηηκά φηη κπνξεί λα απαηηνχληαη κέηξα δηαζθάιηζεο, κπνξεί λα ζέζεη ζε 

θίλεζε ηελ θνηλνηηθή δηαδηθαζία πιεξνθφξεζεο θαη δηαβνχιεπζεο. Oη δηαβνπιεχζεηο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην κηαο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο θαη αθνξνχλ ηδίσο 

ηηο ζπλζήθεο ησλ εμαγσγψλ θαη, ελδερφκελα, ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ. 

Γηα λα πξνιεθζεί κηα θξίζηκε θαηάζηαζε νθεηιφκελε ζε κηα έιιεηςε 

ζεκαληηθψλ πξντφλησλ ή γηα λα ζεξαπεπηεί κηα ηέηνηα θαηάζηαζε θαη φηαλ ηα 

ζπκθέξνληα ηεο Kνηλφηεηαο απαηηνχλ κηα άκεζε ελέξγεηα, ε Eπηηξνπή, κεηά απφ 

αίηεζε ελφο θξάηνο κέινπο ή κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, κπνξεί λα ππαγάγεη ηελ 

εμαγσγή ελφο πξντφληνο ζε πξνεγνχκελε άδεηα εμαγσγήο ρνξεγνχκελε θαηά ηνλ 
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ηξφπν θαη κέζα ζηα φξηα πνπ απηή νξίδεη πεξηκέλνληαο κηα κεηαγελέζηεξε απφθαζε 

ηνπ πκβνπιίνπ. Aπηφ κπνξεί λα επηθπξψζεη ή λα αθπξψζεη ηελ απφθαζε ηεο 

Eπηηξνπήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηεζλείο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ αλαιάβεη ε 

Kνηλφηεηα ή φια ηα θξάηε κέιε ηεο, ηδίσο φζνλ αθνξά ην εκπφξην βαζηθψλ 

πξντφλησλ. Oη πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί ησλ εμαγσγψλ κπνξεί λα πεξηνξίδνληαη ζε 

νξηζκέλνπο πξννξηζκνχο θαη ζε εμαγσγέο απφ νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Kνηλφηεηαο. 

Πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηδίσο ηνλ φγθν ησλ ζπκβάζεσλ πνπ έρνπλ ζπλαθζεί ππφ 

θαλνληθέο ζπλζήθεο πξηλ απφ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ κέηξνπ δηαζθάιηζεο. Δηδηθνί 

θαλφλεο εθαξκφδνληαη γηα ηελ εηζαγσγή θαη εμαγσγή επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ 

πξντφλησλ θαη θπηνθαξκάθσλ [Καλνληζκφο 304/2003]. ηφρνο ηνπ θαλνληζκνχ 

304/2003 είλαη επίζεο λα δηαζθαιηζηεί φηη νη δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 67/548 

[ηξνπνπνηεζείζα ηειεπηαία απφ νδεγία 2009/6] θαη ηεο νδεγίαο 1999/45, ζρεηηθά κε 

ηελ ηαμηλφκεζε, ηε ζπζθεπαζία θαη ηελ επηζήκαλζε ρεκηθψλ πξντφλησλ επηθίλδπλσλ 

γηα ηνλ άλζξσπν ή ην πεξηβάιινλ φηαλ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ζηελ Δπξσπατθή 

Κνηλφηεηα, εθαξκφδνληαη επίζεο ζε φια απηά ηα ρεκηθά πξντφληα φηαλ εμάγνληαη 

απφ ηα θξάηε κέιε ζε άιια κέξε ή άιιεο ρψξεο. 

Έλα θνλδχιην ηνπ θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαιχπηεη ηηο δξάζεηο πνπ 

αλαιακβάλεη ε Δπηηξνπή ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πξφζβαζεο ησλ θνηλνηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο αγνξέο ησλ ηξίησλ ρσξψλ, φπσο είλαη: 

ν εληνπηζκφο θαη ε αλάιπζε ησλ εκπνξηθψλ θξαγκψλ πνπ ηζρχνπλ ζηηο ηξίηεο ρψξεο, 

ε ζπγθξφηεζε θαη ε αλάπηπμε βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηνπο εκπνξηθνχο θξαγκνχο, ε δηελέξγεηα κειεηψλ φζνλ αθνξά ηελ 

εθπιήξσζε απφ ηηο ηξίηεο ρψξεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηεζλείο 

εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, θαζψο θαη ε παξαγσγή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ γηα ηηο λνκηθέο 

θαη νηθνλνκηθέο πηπρέο ηεο άξζεο απηψλ ησλ θξαγκψλ [Απφθαζε 98/552]. Έλα 

ρξεκαηνδνηηθφ κέζν εληζρχεη ηε ζπλεξγαζία κε ηηο εθβηνκεραληζκέλεο θαη άιιεο 

πςεινχ εηζνδήκαηνο ρψξεο, φπσο νη ΖΠΑ θαη ε Ηαπσλία, ηδίσο ζηα θάησζη πεδία 

ζπλεξγαζίαο: ηφλσζε ησλ δηκεξψλ ζπλαιιαγψλ, ησλ επελδπηηθψλ εηζξνψλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκπξάμεσλ· πξνψζεζε ηνπ δηαιφγνπ κεηαμχ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη άιισλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ ζε ηνκείο ησλ 

ελδηαθεξφλησλ ηνπο ζηελ Κνηλφηεηα· θαη πξνψζεζε ησλ δεζκψλ ζε πξνζσπηθφ 

επίπεδν, ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο [Καλνληζκφο 1934/2006]. 

Πάλησο, ελψ νη ηεισλεηαθνί δαζκνί κεηψλνληαη ζαλ ζπλέπεηα ηνπ Γχξνπ ηεο 

Oπξνπγνπάεο θαη νη θαλφλεο ηνπ Παγθφζκηνπ Oξγαληζκνχ Eκπνξίνπ επηβάιινπλ 

http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/2/4/1/4/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=37&s=1&e=10
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003R0304:20071214:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:036:0015:01:EL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1999L0045:20090120:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998D0552:20030605:EL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:405:0041:0059:EL:PDF
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact5_e.htm
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm
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θαηαξρήλ ηελ ειεπζεξία ησλ δηεζλψλ αληαιιαγψλ, νη επξσπατθέο επηρεηξήζεηο 

αληηκεησπίδνπλ, ζε πνιιέο ρψξεο, θξάγκα εκπνδίσλ φηαλ πξνζπαζνχλ λα εμάγνπλ ή 

λα επελδχζνπλ. H Eπξσπατθή Kνηλφηεηα έρεη ην απαξαίηεην βάξνο γηα λα 

αληηκεησπίζεη απηέο ηηο θαηαζηάζεηο, αιιά πξέπεη ηα θξάηε κέιε ηεο λα 

ζπλεξγάδνληαη καδί ηεο γηα λα εληζρχνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηεο. Αθνχ θάιεζε ηα θξάηε 

κέιε θαη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν λα ηεο γλσζηνπνηνχλ ηα δπζθνιφηεξα εκπφδηα 

γηα ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηηο επελδχζεηο ζηηο ζεκαληηθφηεξεο αγνξέο εμαγσγψλ, ε 

Δπηηξνπή δεκηνχξγεζε κηα κφληκε απνγξαθή ησλ δαζκνινγηθψλ θαη κε 

δαζκνινγηθψλ εκπνδίσλ ζηηο ζπλαιιαγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηεο πξνφδνπ 

πνπ ζεκεηψλεηαη γηα ηελ θαηάξγεζή ηνπο ππφ κνξθή ειεθηξνληθήο θαη δηαδξαζηηθήο 

βάζεο δεδνκέλσλ πξνζπειάζηκεο απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο κέζσ ηνπ εμππεξεηεηή 

Europa ζην Internet.
19

 

 

2.4.2 Ο Διιεληθόο λόκνο 

Γηα λα πξνζηαηέςεη ην φλνκα θαη ηε θήκε ησλ Διιήλσλ εμαγσγέσλ, ν λφκνο 

επηβάιιεη νη εμαγσγέο θαη επαλεμαγσγέο λα πξαγκαηνπνηνχληαη κφλν απφ θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα ησλ νπνίσλ ε επσλπκία έρεη θαηαρσξηζζεί ζην Δηδηθφ Μεηξψν 

Δμαγσγέσλ (Δ.Μ.Δ.) πνπ ηεξείηαη ζην Δκπνξηθφ θαη Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ηεο 

έδξαο ηεο επηρείξεζεο. Μεηά ηελ εγγξαθή ν εμαγσγέαο ιακβάλεη εηδηθή θάξηα πνπ 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηεο εμαγσγηθήο επηρείξεζεο κε ηηο ηξάπεδεο. 

Καη' εμαίξεζε κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ εμαγσγέο πξφζσπα πνπ δελ είλαη 

εγγεγξακκέλα ζην ΔΜΔ, εθφζνλ είλαη πεξηζηαζηαθνί εμαγσγείο κε χςνο εμαγσγψλ 

πνπ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 2.000 επξψ αλά θφξησζε.
20

 

 

Καλνληζκνί γηα ηε δηεπθφιπλζε Δηζαγσγψλ θαη Δμαγσγψλ 

• Ο λόκνο 3583/2007 απινπνίεζε θαη εθζπγρξφληζε ηνλ εζληθφ ηεισλεηαθφ θψδηθα, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θνηλνηηθνχ ηεισλεηαθνχ θψδηθα.  

• Οη δξαζηεξηφηεηεο δεκνζηφηεηαο πξνσζνχληαη ζηνρεχνληαο λα βειηηψζνπλ ηελ 

πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνλ θαλνληζκό 3286/94 ηεο ΔΔ, πξνθεηκέλνπ λα 
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εμαιεηθζνχλ νη εκπνξηθνί πεξηνξηζκνί θαη λα αλνηρηνχλ νη αγνξέο ησλ Σξίησλ ρσξψλ 

ζηνπο επξσπατθνχο εμαγσγείο.  

• Ο λόκνο 3610/2007 πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηηο δηαηάμεηο ελάληηα ζηε 

δσξνδνθία ζηηο ηεισλεηαθέο ππεξεζίεο.
21

 

 

 

2.5 Μηα ηππηθή ζπλαιιαγή εμαγωγήο ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 

Μηα ηππηθή ζπλαιιαγή εμαγσγψλ ζε δηεζλέο επίπεδν είλαη ε αθφινπζε : 

Βήκα 1- Ο εμαγσγέαο μεθηλάεη ηελ αξρηθή επαθή κε ηελ απάληεζε ζε κία αγγειία 

ηνπ αγνξαζηή ν νπνίνο δεηάεη έλα πξντφλ πνπ κπνξεί ν εμαγσγέαο λα παξέρεη. 

Σέηνηεο αγγειίεο είλαη δηαζέζηκεο ζηηο δηάθνξεο εκπνξηθέο δεκνζηεχζεηο. Ζ επηζηνιή 

ηνπ εμαγσγέα εηζάγεη ελ ζπληνκία ηελ επηρείξεζε θαη δεηά πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην πξντφλ πνπ δεηείηαη απφ ηνλ αγνξαζηή θαζψο επίζεο θαη 

ηξαπεδηθέο θαη εκπνξηθέο αλαθνξέο.  

Βήκα 2- Ο ελδερφκελνο αγνξαζηήο απνθξίλεηαη ζηελ επηζηνιή ηνπ εμαγσγέα γηα ηε 

δηεπθξίληζε ηνπ ηχπνπ θαη ηεο πνζφηεηαο πξντφληνο πνπ απαηηνχληαη, κε έλα ζρεηηθφ 

δείγκα. Ο πηζαλφο εηζαγσγέαο ζηέιλεη επίζεο ηηο εκπνξηθέο αλαθνξέο ηνπ. 

Βήκα 3- Ο εμαγσγέαο επηθνηλσλεί κε ην πξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ εηζαγσγέα γηα λα 

θαζνξίζεη (α) εάλ ην πξντφλ κπνξεί λα εηζαρζεί λφκηκα θαη νπνηνηδήπνηε πεξηνξηζκνί 

πνπ κπνξνχλ λα ηζρχζνπλ θαη (β) νπνηεζδήπνηε απαηηήζεηο πνπ πξέπεη λα 

θαιπθζνχλ. Σν πξνμελείν κπνξεί λα δεηήζεη έλα πηζηνπνηεηηθφ πξνέιεπζεο. Ο 

εμαγσγέαο ειέγρεη επίζεο ηηο ηξαπεδηθέο θαη εκπνξηθέο αλαθνξέο ηνπ αγνξαζηή κέζσ 

ηεο ηξάπεδάο ηνπ θαη άιισλ θπβεξλεηηθψλ πξαθηνξείσλ, φπσο ην ηκήκα εκπνξίνπ.  

Βήκα 4 – Ο εμαγσγέαο ηνπ πξντφληνο έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ 

πξντφληνο  γηα λα (α) επηβεβαηψζεη αλ ην δεδνκέλν πξντφλ είλαη δηαζέζηκν γηα ηελ 

εμαγσγή ζηε ελ ιφγσ ρψξα θαη λα (β) ιάβεη θαη ζπγθξίλεη ηνπο ηηκνθαηαιφγνπο, ηνπο 

θαηαιφγνπο, θαη ηα δείγκαηα.  

Βήκα 5- Ο εμαγσγέαο επηιέγεη ην πξντφλ απφ ηηο απαληήζεηο πνπ ππνβάιινληαη απφ 

ηνπο θαηαζθεπαζηέο βαζηζκέλνο ζηελ πνηφηεηα, ην θφζηνο, θαη ην ρξφλν παξάδνζεο. 
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Σν δείγκα πνπ επηιέγεηαη ζηέιλεηαη αεξνπνξηθψο ζηνλ πειάηε γηα λα απνθαζίζεη εάλ 

ην πξντφλ είλαη απνδεθηφ. ην κεηαμχ, ν εμαγσγέαο πξνεηνηκάδεη θαη ζηέιλεη κηα 

αλαθνξά ηηκψλ πνπ πξνηείλεη ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο θαη επηζηνιήο ησλ φξσλ 

πηζηψζεσλ. 

Βήκα 6- Ο εμαγσγέαο ιακβάλεη κηα ζεηηθή απάληεζε απφ ηνλ πειάηε θαη ηνπ 

δεηείηαη λα ζηείιεη έλα ηηκνιφγην γηα λα κπνξέζεη λα ιάβεη κηα άδεηα εηζαγσγψλ θαη 

ζπλαιιάγκαηνο. Ο εμαγσγέαο ζηέιλεη ην ηηκνιφγην.  

Βήκα 7- Ο πειάηεο ιακβάλεη ην ηηκνιφγην, αλνίγεη κηα επηβεβαησκέλε ακεηάθιεηε 

επηζηνιή ηεο πίζησζεο πξνο φθεινο ηνπ εμαγσγέα, θαη ζηέιλεη κηα δηαηαγή γηα λα 

ζηαινχλ ηα εκπνξεχκαηα.  

Βήκα 8- Ο εμαγσγέαο ειέγρεη κε ηελ ηξάπεδά ηνπ ηελ ηζρχ ηεο επηζηνιήο ηεο 

πίζησζεο θαη δηαπηζηψλεη φηη ηθαλνπνηεί ηνπο ζπκθσλεζέληεο φξνπο. Ο εμαγσγέαο 

ζηέιλεη ηα εκπνξεχκαηα θαη ππνβάιιεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα (φπσο ν ινγαξηαζκφο 

ηεο θφξησζεο, ηνπ εκπνξηθνχ ηηκνινγίνπ, ηνπ πξνμεληθνχ ηηκνινγίνπ, ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ πξνέιεπζεο, ηνπ θαηαιφγνπ ζπζθεπαζίαο, θ.ιπ.) ζηελ ηξάπεδα κε 

έλα αίηεκα γηα πιεξσκή. Ο εμαγσγέαο πιεξψλεηαη, ηα εκπνξεχκαηα απνζηέιινληαη, 

θαη ε ζπλαιιαγή νινθιεξψλεηαη. 
22

 

 

 

2.6 Δίζνδνο ειιεληθήο επηρείξεζεο ζηε δηεζλή αγνξά 

 

Ο θιαζηθφο ηξφπνο εηζφδνπ ηεο ειιεληθήο επηρείξεζεο ζηε δηεζλή αγνξά είλαη κε ηελ 

απεπζείαο εμαγσγή ζην εμσηεξηθφ ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγεη ζηελ Διιάδα. Δάλ δελ 

ππάξρνπλ πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί θαη άιια δαζκνινγηθά εκπφδηα ζηε ρψξα-ζηφρν πνπ 

πεξηνξίδνπλ ηηο εηζαγσγέο ή επηβάιινπλ πςειέο επηβαξχλζεηο ζηα εηζαγφκελα 

πξντφληα, απηφο είλαη ν πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο εηζφδνπ ζηελ μέλε αγνξά θαη 

απαηηεί ην ειάρηζην δπλαηφ θεθάιαην θαη ζρεηηθά ρακειφ ξίζθν. Έλα κεγάιν κέξνο 

ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ γίλεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ. εκαληηθφ ξφιν παίδεη ε 

απφζηαζε απφ ηηο αγνξέο εμσηεξηθνχ θαη ε επθνιία δηαθίλεζεο θαη δηαλνκήο ζηνλ 

θαηαλαισηή. Οη εμαγσγηθέο δηαδηθαζίεο δηεπθνιχλνληαη κε ηε ρξήζε ησλ 

ζπλεξγαηψλ ζηε ρψξα-ζηφρν. 
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Δπεηδή φκσο νη ζπλζήθεο δελ είλαη πάληνηε ηδαληθέο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

άκεζσλ εμαγσγψλ, νη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο αλαγθάδνληαη λα θαηαθεχγνπλ ζε 

άιινπο ηξφπνπο γηα λα παξαθάκπηνπλ ηα εκπφδηα πνπ πξνθαινχλ νη πνζνηηθνί 

πεξηνξηζκνί, νη αδηαθαλείο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, νη θξαηηθέο 

παξεκβάζεηο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εκπνξίνπ θαη άιινη παξάγνληεο ζηε ρψξα-ζηφρν, 

πνπ δεκηνπξγνχλ απξφβιεπηα θαη αλππέξβιεηα εκπφδηα. Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

κπνξνχλ λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο ρψξεο εμαγσγήο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ θνηλνπξαμίεο ζπλεξγαζίαο κε ηε κνξθή θνηλψλ εκπνξηθψλ ή 

βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ. Με ηε ζπγθξφηεζε θνηλνπξαμηψλ κνηξάδνληαη ηα έμνδα 

θαη ν θίλδπλνο, αιιεινζπκπιεξψλνληαη νη αηέιεηεο θαη νη ειιείςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη αμηνπνηνχληαη ηα ηζρπξά ζεκεία ηνπο. Δθφζνλ μεπεξαζηνχλ νη 

εγγελείο αδπλακίεο ζηε δηνίθεζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δξάζεο ηεο 

θνηλνπξαμίαο, νη ζπκκεηέρνληεο απνιακβάλνπλ εμαηξεηηθά πιενλεθηήκαηα. Γηα 

παξάδεηγκα, ε θνηλνπξαμία αληηκεησπίδεηαη ζαλ εγρψξηα επηρείξεζε απφ ηηο ηνπηθέο 

Αξρέο, δηεπθνιχλεηαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζε δηαγσληζκνχο θαη πξνκήζεηεο δεκνζίνπ, 

έρεη πξφζβαζε ζε εγρψξηεο πξψηεο χιεο θαη έρεη ην δηθαίσκα λα εηζάγεη 

εκηθαηεξγαζκέλα πξντφληα κε επλντθφ δαζκνινγηθφ θαζεζηψο. Παξάιιεια, 

δεκηνπξγνχληαη θαη δηαηεξνχληαη νηθνλνκηθνί δεζκνί κε εγρψξηνπο πξνκεζεπηέο, 

πειάηεο θαη πηζησηέο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ παξαγσγηθή θαη εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα, δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα επθνιφηεξε πψιεζε 

ηερλνινγίαο θαη αλάιεςεο έξγσλ θαη είλαη πην εχθνιε ε πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο 

θαη ε άζθεζε επηξξνήο ζε παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην νηθνλνκηθφ θιίκα. Δάλ δελ 

θαηαζηεί δπλαηή ε ζπγθξφηεζε θνηλνπξαμηψλ, ηφηε κπνξεί λα εμεηαζηεί ε πεξίπησζε 

ζχλαςεο επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκαρηψλ κε δεζπφδνπζεο ηνπηθέο επηρεηξήζεηο ζηα 

πιαίζηα αλ φρη ηζφηεηαο, ηνπιάρηζηνλ ηζνδπλακίαο καδί ηνπο ζε έλα ζρήκα πνπ ε 

θάζε επηρείξεζε πξνζθέξεη ηηο δηθέο ηεο δπλάκεηο εθεί αθξηβψο φπνπ δηαζέηεη ηα 

πεξηζζφηεξα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. Παξάιιεια, φζεο κηθξνκεζαίεο Διιεληθέο 

επηρεηξήζεηο δε δηαζέηνπλ επψλπκα πξντφληα ή εχθνιε πξφζβαζε ζε δίθηπν 

δηαλνκψλ, κπνξνχλ λα πξνζπαζήζνπλ λα μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο πξνψζεζεο ησλ 

πξντφλησλ ηνπο ζηε ρψξα-ζηφρν κε ηελ αγνξά ή ηε κίζζσζε μέλσλ ηνπηθψλ 

εκπνξηθψλ επσλπκηψλ ή εκπνξηθψλ εηαηξηψλ κε έηνηκν δίθηπν δηαλνκψλ, ψζηε λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ εγθαηεζηεκέλε εκπνξηθή ππνδνκή. Ζ απφθηεζε ηεο εκπνξηθήο 

ππνδνκήο απηήο ζεσξείηαη κία θαζαξή επελδπηηθή θίλεζε, πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί 
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απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε θαη απφ άιιεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κε 

ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα, θαηφπηλ ζπκθσλίαο. 

Έλαο άιινο ηξφπνο πνπ ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζε κεγάιεο θαη απηνδχλακεο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο είλαη λα εγθαηαζηήζνπλ παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηηο 

ρψξεο πνπ θξίλνπλ φηη εκθαλίδνπλ αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ, εκθαλίδνπλ πνιηηηθή, 

νηθνλνκηθή θαη ζεζκηθή ζηαζεξφηεηα, έρνπλ θζελέο πξψηεο χιεο, θζελφ κνξθσκέλν 

θαη πεηζαξρεκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ζα κπνξνχζαλ λα είλαη θέληξα παξαγσγήο 

γηα δηαλνκή ηφζν ζηελ ηνπηθή αγνξά φζν θαη ζε γεηηνληθέο ρψξεο. ηελ πεξίπησζε 

απηή, ε ειιεληθή εμαγσγηθή επηρείξεζε ζα ηδξχζεη κηα ζπγαηξηθή εηαηξία κε έδξα ηε 

ρψξα πνπ έρεη επηιέμεη θαη ζα ηελ εθνδηάζεη κε θεθάιαην, ηερλνγλσζία, δηνηθεηηθφ 

θαη ηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηα πξψηα βήκαηα ίδξπζεο, εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηεο. Απφ ηελ άιιε κεξηά, κηα κεγάιε ειιεληθή επηρείξεζε, αληί λα δεκηνπξγήζεη 

παξαγσγηθή βάζε ζε κία ρψξα-ζηφρν, κπνξεί λα εμεηάζεη ηε δπλαηφηεηα δηάζεζεο ζε 

ηνπηθέο εηαηξίεο ησλ δηθαησκάησλ πνπ δηαζέηεη ζε άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ 

ζπλεξγαζία απηή κπνξεί λα πάξεη ηε κνξθή παξαρψξεζεο δηπισκάησλ 

επξεζηηερλίαο, εκπνξηθνχ ζήκαηνο, επσλπκίαο επηρείξεζεο θαη ηερλνγλσζίαο κε 

αληάιιαγκα royalties. Ζ παξαρψξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απηψλ ζπλήζσο 

ζπλνδεχεηαη κε ηε κεηαθνξά ηερληθψλ ππεξεζηψλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ θαζηζηνχλ 

δπλαηή ηελ αμηνπνίεζε ηνπο. Σέηνηα κνξθή ζπλεξγαζίαο ελδείθλπηαη, φηαλ ην 

πνιηηηθφ θιίκα ζηε ρψξα-ζηφρν απμάλεη ηνλ θίλδπλν απαιινηξηψζεσλ θαη επηβνιήο 

απαγφξεπζεο επαλαπαηξηζκνχ ησλ θεθαιαίσλ ηεο αξρηθήο επέλδπζεο θαη ησλ 

εηήζησλ θεξδψλ. 

Δλαιιαθηηθά κία ειιεληθή επηρείξεζε κπνξεί λα αλαιάβεη δξαζηεξηφηεηεο 

ππεξγνιαβίαο απφ επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Δίλαη 

γλσζηφ φηη ζηε ζχγρξνλε επνρή νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο απνθεχγνπλ ηελ 

θαζεηνπνίεζε θαη πξνηηκνχλ ηελ πξνκήζεηα κεγάινπ αξηζκνχ εμαξηεκάησλ θαη 

εκηθαηεξγαζκέλσλ πξντφλησλ απφ εμσηεξηθνχο πξνκεζεπηέο έρνληαο δηαπηζηψζεη φηη 

κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ κεγάιεο νηθνλνκίεο θαη λα επηηχρνπλ κείσζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ηνπο. Ζ πξαθηηθή απηή νλνκάδεηαη δηεζλψο «Out-

sourcing» θαη πινπνηείηαη κε ζπλεξγαζίεο επηρεηξήζεσλ, κέζα απφ ηε Βηνκεραληθή 

Τπεξγνιαβία. Ζ Βηνκεραληθή Τπεξγνιαβία απνηειεί πιένλ ηελ αλαγθαία ππνδνκή 

γηα ηε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα. Τπεξγνιαβία είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ δχν 

επηρεηξήζεσλ, θαηά ηελ νπνία ε πξψηε επηρείξεζε-εληνιέαο αλαζέηεη ζηε δεχηεξε 

επηρείξεζε-ππεξγνιάβν ηελ θαηαζθεπή εμαξηεκάησλ ή κεξψλ ή εξγαζηψλ ησλ 
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πξντφλησλ ηεο, ζπκπιεξψλνληαο έηζη ηελ παξαγσγηθή ηεο δηαδηθαζία. Γηα λα 

θαηνξζψζεη λα πξνζθέξεη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ δεηά ν εληνιέαο, ν ππεξγνιάβνο 

πξέπεη λα εηζέιζεη λσξίηεξα ζηνλ θχθιν αλάπηπμεο ησλ πξντφλησλ, λα κειεηήζεη, λα 

ζρεδηάζεη θαη λα αλαπηχμεη καδί κε ηνλ εληνιέα ηα εμαξηήκαηα ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ παξαηεξείηαη κηα κεηαηξνπή ηεο ζρέζεο εληνιέα-

ππεξγνιάβνπ απφ ζρέζε πειάηε-πξνκεζεπηή ζε ζρέζε βαζχηεξεο ζπλεξγαζίαο θαη 

παξάιιειεο αλάπηπμεο ησλ πξντφλησλ. ηνπο βηνκεραληθνχο ηνκείο ηεο Δπξψπεο 

εθηηκάηαη φηη ην 50-70% ηεο παξαγφκελεο αμίαο παξάγεηαη απφ ππεξγνιάβνπο· 

ζπλεπψο, ε ππεξγνιαβία απνηειεί ηνλ θαλφλα θαη φρη ηελ εμαίξεζε ζηε Δπξσπατθή 

βηνκεραληθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Ο ειιεληθφο ηνκέαο ηεο βηνκεραληθήο 

ππεξγνιαβίαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα βαζίζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ ζηελ πςειή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπ, ζηελ θαηλνηνκία, 

ζηε ρξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ, ζηελ πςειή ηερλνγλσζία θαη ηελ εθαξκνγή 

ζπζηεκάησλ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. Όια απηά είλαη ηα απαξαίηεηα φπια ηεο κηθξήο 

θαη κεζαίαο επηρείξεζεο, απφ ηα νπνία εμαξηάηαη άκεζα ε αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ 

θαη ε επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία κε εληνιείο ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ. Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο βηνκεραληθήο ππεξγνιαβίαο ν ΔΟΜΜΔΥ αλέπηπμε 

ζηα πιαίζηα ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Βηνκεραλίαο (Δ.Π.Β.), έλα 

πξφγξακκα ελίζρπζεο ησλ Δπηρεηξήζεσλ Βηνκεραληθήο Τπεξγνιαβίαο. Ζ ζχγρξνλε 

ειιεληθή επηρείξεζε κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ηεο 

αλαδεηψληαο ππεξγνιαβίεο ζην εμσηεξηθφ. Ζ ζπλεξγαζία κε κεγάιεο θαη 

αλαπηπγκέλεο επηρεηξήζεηο εληνιείο αθελφο κελ ζα δηεπξχλεη ηνλ θχθιν εξγαζηψλ 

ηεο, αθεηέξνπ ζα ηεο δψζεη ηελ επθαηξία λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε πξνεγκέλε 

ηερλνινγία θαη εμειηγκέλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη νξγάλσζεο.
23

 

 

 

2.7 Πξνζαξκνγή ηωλ Δπηρεηξήζεωλ ζηηο πλζήθεο Αληαγωληζκνύ 

 

Με ηελ έλλνηα «αληαγσληζηηθφηεηα γηα κηα ρψξα» αλαθεξφκαζηε ζηελ ηθαλφηεηά ηεο 

λα απμάλεη ηνλ παξαγφκελν πινχην, λα αμηνπνηεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο θαη λα 

εθκεηαιιεχεηαη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηά ηεο, φπσο επίζεο λα εληζρχεη ηηο 
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ππνδνκέο θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο, θάλνληαο ηε γλψζε πξνζβάζηκε θαη δηαζέζηκε ζε 

φινπο, θαη λα αλαβαζκίδεη ην επελδπηηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ 

αληαγσληζηηθφηεηα νξίδεηαη σο ν βαζκφο ηθαλφηεηαο κηαο ρψξαο λα παξάγεη, ππφ 

ζπλζήθεο ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ, αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ δηεζλψλ αγνξψλ, ελψ ζπγρξφλσο δηαηεξνχλ θαη επεθηείλνπλ ην 

πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ησλ θαηνίθσλ ζε κηα καθξνρξφληα βάζε.  

Μέζα ζε έλα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, πνπ ζπλερψο εμειίζζεηαη θαη 

δηεζλνπνηείηαη, θαλείο δελ ακθηζβεηεί ηελ αλάγθε γηα ηφλσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θάζε ρψξαο, ε νπνία απνηειεί κηα δηαξθή θαη ζχλζεηε 

δηαδηθαζία, εμαξηψκελε απφ πνιινχο παξάγνληεο. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα είλαη απφ ηε 

θχζε ηεο κηα ζπγθξηηηθή έλλνηα θαη πξνθχπηεη απφ ηηο επηδφζεηο ηεο θάζε ρψξαο ζε 

ζχγθξηζε κε άιιεο ηφζν ζε καθξννηθνλνκηθφ, φζν θαη ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν. 

24 

ην ζεκεξηλφ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ δελ ππάξρνπλ έηνηκεο ζπληαγέο 

επηηπρίαο. Γε ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ άιισζηε εμαηηίαο ηεο έληνλεο ξεπζηφηεηαο 

πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο αγνξέο. Ζ ξεπζηφηεηα απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηαρχηαηε 

εμνπδεηέξσζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ νη επηρεηξήζεηο. 

Οη ζπληεινχκελεο έληνλεο αλαθαηαηάμεηο ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν, αλ θαη 

επηδεηλψλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, παξάιιεια δεκηνπξγνχλ 

πιήζνο επθαηξηψλ πνπ κπνξνχλ θαη πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη. Ζ επηρείξεζε, θαη θαη' 

επέθηαζε ε ρψξα πνπ ζέιεη λα έρεη πςειέο εμαγσγηθέο επηδφζεηο, πξέπεη λα αλαδεηά, 

λα επηζεκαίλεη θαη λα δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα εμαγσγηθή δξάζε θαη ελ ζπλερεία λα 

παίξλεη ηα θαηάιιεια κέηξα, λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα ηηο αμηνπνηεί. Ζ εμαγσγηθή 

πξνζπάζεηα γηα λα είλαη βηψζηκε θαη λα έρεη καθξνρξφληα θαη απηνηξνθνδνηνχκελε 

αλάπηπμε πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά πνηνηηθψλ θαη επψλπκσλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ. Πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη θαη λα ζπληεξήζεη κηα ζεηηθή εηθφλα ηεο 

Διιάδαο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο θαη λα είλαη αληαγσληζηηθή απφ άπνςεο θφζηνπο. Γηα 

ηε δεκηνπξγία κηαο απηνδχλακεο θαη απηνηξνθνδνηνχκελεο αιπζίδαο ζπλεξγαζίαο ε 

εμαγσγηθή πξνζπάζεηα δελ πξέπεη λα εζηηάδεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηε 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, αιιά λα επεθηείλεηαη ζηελ 

εμαζθάιηζε θέξδνπο ηφζν γηα ηνπο κεζάδνληεο φζν θαη γηα ηνπο ηειηθνχο αγνξαζηέο 
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ησλ πξντφλησλ. Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο πνπ πζηεξνχκε σο ρψξα ζηηο 

εμαγσγηθέο καο επηδφζεηο είλαη φηη δελ έρνπκε απνθαζίζεη λα δψζνπκε ζην ζέκα ηε 

ζεκαζία πνπ ηνπ αμίδεη. Πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε σο ρψξα ηε ζεκαζία πνπ 

έρνπλ νη εμαγσγέο φρη κφλν ζηε βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ φζν ζηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ ζπλφινπ ηεο παξαγσγηθήο δνκήο ηεο νηθνλνκίαο, γηα λα ηνπο 

δψζνπκε ηελ αξκφδνπζα πξνηεξαηφηεηα. πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα ραξαρζεί κηα 

Δζληθή Δμαγσγηθή Πνιηηηθή θαη λα γίλεη απνδεθηή απφ φινπο ηνπο θνηλσληθνχο 

εηαίξνπο, νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ λα ζπγρξνλίζνπλ ηηο ελέξγεηεο ηνπο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή. Οη ελέξγεηεο ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηά πξνηεξαηφηεηα σο ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

εμσζηξέθεηαο ηεο ρψξαο καο. 

Κάζε κέηξν νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ ιακβάλεηαη (θνξνινγηθφ, εξγαζηαθφ, 

ρξεκαηνδνηηθφ, αλαπηπμηαθφ, εθζπγρξνληζηηθφ θ.ιπ.) πξέπεη λα αμηνινγείηαη σο πξνο 

ηηο βξαρπρξφληεο θαη καθξνρξφληεο επηπηψζεηο ηνπ ζηελ εμαγσγηθή πξνζπάζεηα ηεο 

ρψξαο. Ζ πνιηηηθή πξέπεη λα γίλεη απνδεθηή απφ φινπο ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, 

δει. θπβέξλεζε, επηρεηξήζεηο, εξγαδφκελνπο. Γηα λα γίλεη απηφ πξέπεη λα θαηαιάβεη 

ν κέζνο Έιιελαο ηελ νπζηαζηηθή επίδξαζε πνπ έρνπλ νη εμαγσγέο ζηελ ελίζρπζε ηεο 

παξαγσγηθήο βάζεο ηεο ρψξαο, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλεξγίαο, ηελ εμαζθάιηζε 

απηνδχλακεο αλάπηπμεο θαη ζε ηειηθή αλάιπζε ζηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ ηνπ 

επηπέδνπ. Πξέπεη λα γίλεη ζπλείδεζε φηη ε πξαγκαηηθή ζχγθιηζε κε ηηο δπηηθέο 

νηθνλνκίεο κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνπκε σο ρψξα. 

Ζ Διιεληθή νηθνλνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε εζσζηξέθεηα, ε νπνία 

βαίλεη ανηίθεηα ζηε ζχγρξνλε ηάζε γηα παγθνζκηνπνίεζε. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη 

εμαγσγέο καο αληηζηνηρνχλ ζε αμία ζην 1/3 πεξίπνπ ησλ εηζαγσγψλ, κε απνηέιεζκα 

ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο λα δηεπξχλεηαη ζπλερψο. Σν γεγνλφο απνδίδεηαη ζηελ 

πηψζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ καο πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα 

εθηνπίδνληαη ζπλ ησ ρξφλσ απφ ηηο αλαπηπγκέλεο θαη απαηηεηηθέο αγνξέο ηεο Γχζεο 

θαη λα ζηξέθνληαη ζε αγνξέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ιηγφηεξν αληαγσληζκφ. Παξά ηηο 

δπζκελείο εμειίμεηο ε θαηάζηαζε κπνξεί λα αλαηξαπεί θαη λα δηακνξθσζεί κηα 

καθξφρξνλα αλνδηθή πνξεία ζηηο εμαγσγέο κε ηε δηεχξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο λέσλ 

πξντφλησλ ζην εμαγσγηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο θαη ηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο καο απφ 

ηα παξαδνζηαθά πξντφληα, ηελ επηηάρπλζε ηεο εθηέιεζεο δηάθνξσλ έξγσλ ππνδνκήο 

θαη ηελ αλάιεςε εγεηηθνχ ξφινπ ζηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ Βαιθαλίσλ. 
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Ζ κέζε Διιεληθή επηρείξεζε πξέπεη λα θαηαβάιεη ζπλερείο θαη επίκνλεο 

πξνζπάζεηεο για λα ππεξληθήζεη ηα εγγελή πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη απφ ην 

κηθξφ θαηά ηεθκήξην κέγεζφο ηεο, ηελ έιιεηςε πφξσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, ηελ έιιεηςε εμεηδηθεπκέλσλ ζηειερψλ, ηε κηθξή 

εκπεηξία ζηε δηελέξγεηα εμαγσγψλ, ηε δπζθνιία ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ιήςε ζσζηψλ απνθάζεσλ πξνζαξκνγήο ησλ πξντφλησλ θαη 

ζρεδηαζκνχ κηαο απνδνηηθήο πνιηηηθήο πξνψζεζεο θαη δηαλνκήο. 

πγθεθξηκέλα πξέπεη: 

•  Να παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία, ζηε λνκνζεζία, ζηα θαηαλαισηηθά 

πξφηππα, ζηελ εμέιημε ηνπ ηξφπνπ δσήο, ζηηο δεκνγξαθηθέο αλαθαηαηάμεηο θαη λα 

πξνζαξκφδεη αλάινγα ηνλ ηξφπν πνπ παξάγεη θαη δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο. 

•  Να παίξλεη πξσηνβνπιίεο θαη λα αλαιακβάλεη φινπο ηνπο θίλδπλνπο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε επηρεηξεκαηηθή δξάζε. 

•  Να πηνζεηεί θαηλνηνκίεο ζηελ παξαγσγή θαη ζηε δηνίθεζε. 

•  Να θαηαβάιιεη ζπλερείο πξνζπάζεηεο γηα λα κεηψλεη ην θφζηνο ρσξίο αξλεηηθή 

επίπησζε ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. 

•  Να αμηνπνηεί ζην κέγηζην δπλαηφλ ηε ζπλδξνκή πνπ παξέρνπλ νη θιαδηθέο 

νξγαλψζεηο θαη νη δεκφζηνη θνξείο πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ. 

•  Να νξγαλψζεη ην ηκήκα πσιήζεσλ, κε ηξφπν ψζηε λα δίλεη έκθαζε ζηνλ 

εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. 

•  Να επελδχζεη ζηελ εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο. 

•  Να επελδχζεη ζηελ έξεπλα αγνξάο, κε ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε φζσλ πιεξνθνξηψλ 

απαηηνχληαη γηα ηε ιήςε ησλ ζσζηψλ απνθάζεσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα πεξηνξίζεη 

ηα ζθάικαηα απφ έιιεηςε επαξθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

παίξλεη πην εχζηνρεο απνθάζεηο. 

•  Να αλαδεηήζεη ηξφπνπο πνπ ζα ηε βνεζήζνπλ λα αμηνπνηήζεη ηηο επθαηξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη. 

•  Να πξνζπαζήζεη λα δεκηνπξγήζεη ε ίδηα επθαηξίεο κε δεκηνπξγηθή παξαγσγή θαη 

πξνζθνξά θαηλνηφκσλ πξντφλησλ. 

•  Να αμηνπνηήζεη πιήξσο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ δηαδηθηχνπ γηα λα δηαζθαιίζεη εχθνιε, 

γξήγνξε θαη θζελή επηθνηλσλία κε πειάηεο, πξνκεζεπηέο, κεζνιαβεηέο, ζπλεηαίξνπο 

πνπ επξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ. Να αμηνπνηήζεη ην ίδην κέζν γηα λα αλαδεηήζεη 

λένπο πειάηεο θαη λένπο ζπλεξγάηεο. 
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•  ηελ εμαγσγηθή ηεο πξνζπάζεηα λα απνθχγεη ε κνλαρηθή δξαζηεξηνπνίεζε θαη λα 

επηδηψμεη ηε ζπλεξγαζία κε άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ζπκπιεξσκαηηθά 

πξντφληα. Πξέπεη λα εμεηαζηνχλ φιεο νη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ δηθηχσλ 

δηαλνκήο πνπ έρνπλ ζηήζεη κέρξη ηψξα νη επηηπρεκέλεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

εμάγνπλ επψλπκα πξντφληα.  

•  Να αλαιάβεη δξαζηεξηφηεηεο ππεξγνιαβίαο επηρεηξήζεσλ ηνπ εμσηεξηθνχ. 

•  Να αλαδεηήζεη εμεηδηθεπκέλεο θαηεγνξίεο δήηεζεο αγαζψλ ή/θαη ππεξεζηψλ ζηηο 

μέλεο αγνξέο πνπ είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζεη απνηειεζκαηηθφηεξα θαη 

απνδνηηθφηεξα απφ ηη5 θαζηεξσκέλεο επηρεηξήζεηο. 

•  Να ρξεζηκνπνηήζεη φια ηα εξγαιεία κάξθεηηλγθ πνπ έρεη ζηε δηάζεζε ηεο, γηα λα 

πξνσζήζεη ηε δηθή ηεο μερσξηζηή επσλπκία, αμηνπνηψληαο φιεο ηηο εληζρχζεηο πνπ 

παξέρνληαη απφ ηνπο θξαηηθνχο θνξείο. 

Ζ πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί κε 

ζπιινγηθή πξνζπάζεηα θαη ζπλεξγαζία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ζπλεξγαζία 

απηή κπνξεί λα πινπνηεζεί ζηελ έξεπλα αγνξάο, ζηελ θνηλή δηαθεκηζηηθή πξνβνιή 

θαη ζηελ θνηλή αμηνπνίεζε ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο. Οη έιιελεο εμαγσγείο κπνξνχλ λα 

εμνηθνλνκήζνπλ πνιινχο πφξνπο, εάλ πεξηνξίζνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξνζηξηβέο 

θαη αληηπαιφηεηεο ζηα αξρηθά ηνπιάρηζηνλ ζηάδηα ηεο εμαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, φηαλ 

θηίδνπλ κηα θνηλή εμαγσγηθή ππνδνκή. 

Οη εμαγσγέο είλαη γλσζηφ φηη εκπεξηέρνπλ έληνλα ην ζηνηρείν ηεο αβε-

βαηφηεηαο. Ζ επηρείξεζε είλαη ππνρξεσκέλε λα επεθηαζεί ζε λέεο ρψξεο θαη λα 

αλαδεηήζεη πειάηεο γηα ηνπο νπνίνπο δελ κπνξεί λα ζπγθεληξψζεη φζεο πιεξνθνξίεο 

είλαη αλαγθαίεο. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα απνξξίπηεη εμαγσγηθέο επθαηξίεο, 

φηαλ ην ξίζθν είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ζπλεζηζκέλν. Αληίζεηα, αμίδεη ην θφπν λα 

ιακβάλεηαη κηα ζεηηθή απφθαζε, εάλ ε ηηκή πψιεζεο είλαη ειθπζηηθή θαη ν 

Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Δμαγσγηθψλ Πηζηψζεσλ δέρεηαη λα αζθαιίζεη έλα κεγάιν 

κέξνο ηεο αμίαο ηεο εμαγσγήο. 

Έλαο άιινο ηνκέαο πνπ πξέπεη λα πξνζέμνπλ νη επηρεηξήζεηο γηα λα 

εληζρχζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εμαγσγψλ ηνπο είλαη νη κεηαθνξέο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα εθνδηαζηηθήο (logistics). Οη ππεξεζίεο απηέο, εθφζνλ είλαη θαιά 

νξγαλσκέλεο, κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ αμία ζην πξντφλ παξαδίδνληαο ην ζηνλ 

πξννξηζκφ ηνπ έγθαηξα, θζελά θαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε πνπ ην παξέιαβαλ. Πξέπεη 

λα ππάξμεη κηα ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζίαο κεηαμά εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

κεηαθνξηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη δηακεηαθνξέσλ κε ζθνπφ ηελ αλαδήηεζε ησλ 
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ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξψλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο, δηαζθαιίδνπλ ηαρεία 

θαη αζθαιή κεηαθνξά ησλ θνξηίσλ, πεξηνξίδνπλ ηηο αλάγθεο απνζήθεπζεο θαη 

κεηαθφξησζεο θαη απαιιάζζνπλ ηνπο εμαγσγείο απφ ηελ αλάγθε λα εληζρχζνπλ 

ππέξκεηξα ηε ζπζθεπαζία δηαθίλεζεο ησλ πξντφλησλ. 
25

 

 

 

2.8 Η ηζρύνπζα πξαγκαηηθόηεηα 

 

Παξαδνζηαθά, φπσο είπακε θαη παξαπάλσ, ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο Διιάδαο είλαη 

αξλεηηθφ. Δληνχηνηο, απφ ηφηε πνπ πξνζρψξεζε ε Διιάδα ζηελ ΔΔ θαη ζηακάηεζε ηα 

πεξηνξηζηηθά κέηξα εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηα πξάγκαηα έρνπλ αξρίζεη λα 

βειηηψλνληαη, αλ θαη κε αξλεηηθφ ηζνδχγην αθφκε. Οη ΖΠΑ παξακέλνπλ ν 

κεγαιχηεξνο εκπνξηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ έζλνπο πέξα απφ ηα κέιε ηεο ΔΔ. Ζ 

αληζνξξνπία εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο Διιάδαο έρεη ξπζκηζηεί κε ηα δάλεηα απφ ηελ 

ΔΔ, ηηο απνζηνιέο απφ ηνπο εθπαηξηδφκελνπο, ηε λαπηηιία θαη ηνλ ηνπξηζκφ. Ο 

ηνπξηζκφο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, έρεη βνεζήζεη ην έζλνο θαζψο ζπιιέγεη 

ζπλάιιαγκα θαη ζπκβάιιεη ζην ΑΔΠ κε κηα απμαλφκελε ηάζε. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε ζχλζεζε ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ζε επίπεδν πξντφλησλ θαη 

θπξίσο ησλ εμαγσγψλ, καο δείρλεη ηε δνκή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηελ ηθαλφηεηά 

ηεο λα εμειίζζεηαη θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ δηεζλνχο αληαγσληζκνχ 

θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηεο λα δεκηνπξγήζεη ζπλζήθεο ηθαλήο θαη δηαηεξήζηκεο 

αλάπηπμεο, ψζηε λα πεηχρεη λα ζπγθιίλεη πξνο ην κέζν θνηλνηηθφ βηνηηθφ επίπεδν. 

Οη δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία είλαη εκθαλείο. Κάπνηνη 

παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ απηέο ηηο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο είλαη νη εμήο :  

- ην κηθξφ κέγεζνο ησλ κνλάδσλ,  

- ε θπξηαξρία ησλ παξαδνζηαθψλ θιάδσλ (εληάζεσο εξγαζίαο, φπσο νη θιάδνη 

έλδπζεο θαη θισζηνυθαληνπξγίαο) ζηε ζχλζεζε ηεο παξαγσγήο, 

- ε αδπλακία έγθαηξεο πξνζαξκνγήο ηεο βηνκεραλίαο ζηηο λέεο ζπλζήθεο 

αληαγσληζκνχ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο,  

- ε αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ εκπνξεχζηκσλ ππεξεζηψλ ζην ΑΔΠ,  

- ε απμαλφκελε πνιππινθφηεηα ησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ ζε δηεζλέο επίπεδν  

                                                 
25

 Κσλζηαληίλνο Ε. Ησάλλνπ, Οδεγφο Δμαγσγψλ Αγαζψλ & Τπεξεζηψλ , Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο, 

Αζήλα 2005 ζει 438-442 
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- ε δηφγθσζε ηεο παξανηθνλνκίαο θαη άιινη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ην γεληθφηεξν νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

- ε αλειαζηηθφηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

- ην αζηαζέο ζεζκηθφ πεξηβάιινλ 

- νη αλεπαξθείο ππνδνκέο ζην δίθηπν κεηαθνξψλ (ιηκάληα, ζηδεξφδξνκνη, νδηθφ 

δίθηπν) 

- ε δηαθζνξά ζηελ δεκφζηα δηνίθεζε 

 

Έηζη, κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ (εμαγσγηθέο επηδνηήζεηο θαη 

εηζαγσγηθνί δαζκνί) θαη ηελ θαζηέξσζε θαζεζηψηνο πιήξνπο απειεπζέξσζεο ησλ 

δηεζλψλ ζπλαιιαγψλ, παξαηεξήζεθαλ νη κεγαιχηεξεο απψιεηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη βεβαίσο, εληάζεθε ν αληαγσληζκφο. ε απηφ ζπλεηέιεζε θαη ην άλνηγκα ησλ 

αγνξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο.  

Ζ Διιάδα είλαη εμαγσγέαο ηξνθίκσλ, πνηψλ θαη θισζηνυθαληνπξγηθψλ 

πξντφλησλ. Έρεη ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο εκπνξηθνχο ηεο εηαίξνπο ζηελ ΔΔ κε 

ην κφλν μερσξηζηφ ζπλεξγάηε εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηηο ΖΠΑ. Σν 2009, ε νηθνλνκία 

έπαζρε ιφγσ ηεο κείσζεο ζηηο εμαγσγέο, πνπ έπεζαλ απφ $29.14 δηζεθαηνκκχξηα 

(2008) ζε $18.64 δηζεθαηνκκχξηα ην 2009. Ζ ρψξα, απφ ηελ άπνςε ηνπ φγθνπ 

εμαγσγήο, ήηαλ 65ε ζηνλ θφζκν θαη καθξηά απφ ηηο ηαμηλνκήζεηο ηεο ΔΔ.
26

  

Ζ Διιάδα ζηελ Δπξψπε ησλ «27» θαηέρεη ηελ 21ε ζέζε ζηηο εμαγσγέο κε 

δηαξθψο θζίλνπζα πνξεία. Σα πεξίθεκα ειιεληθά πξντφληα, ην ιάδη, ηα εζπεξηδνεηδή, 

ε θέηα θαη ηφζα άιια πνηνηηθά ηξφθηκα θαη πνηά απνπζηάδνπλ απφ ηα ξάθηα ησλ 

ζνχπεξ κάξθεη ηεο Δπξψπεο, ζε αληίζεζε κε ηα πξντφληα ησλ γεηηνληθψλ καο 

ρσξψλ.
27

   

 

 Ζ Διιάδα εμάγεη θπξίσο ηα αθφινπζα πξντφληα:  

 Σξφθηκα θαη πνηά 
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http://m-epikaira.gr/2010/04/%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B7/
http://m-epikaira.gr/2010/04/%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B7/
http://m-epikaira.gr/2010/04/%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B7/
http://m-epikaira.gr/2010/04/%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B7/
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 Πεηξειαηνεηδή θαη Υεκηθέο νπζίεο 

 Κισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα  

 

εκαληηθνί ζπλεξγάηεο εμαγσγήο είλαη:  

 Ηηαιία  

 Γεξκαλία  

 Βνπιγαξία  

 Κχπξνο  

 ΖΠΑ  

 UK 

  Ρνπκαλία 

 

Σν ππεξβνιηθφ πνζφ εηζαγσγψλ είλαη πάληα κηα αηηία αλεζπρίαο γηα ηελ 

νηθνλνκία ηεο Διιάδαο. Ζ νηθνλνκία έπξεπε λα ζηεξηρζεί ζηνλ ηνπξηζκφ, ηα δάλεηα 

θαζψο επίζεο θαη ηηο απνζηνιέο απφ ηνπο εθπαηξηδφκελνπο γηα ηελ θάιπςε ηνπ 

θελνχ. Σν 2009, ν φγθνο εηζαγσγψλ ήηαλ $61.47 δηζεθαηνκκχξηα. πγρξφλσο, ηνλ 

πξνεγνχκελν ρξφλν, ν φγθνο ήηαλ $93.91 δηζεθαηνκκχξηα. Απφ ηελ άπνςε ηνπ 

φγθνπ εηζαγσγψλ, ε ρψξα ηαμηλνκείηαη 37ε ζηνλ θφζκν.  

 

Οη αθφινπζεο ρψξεο είλαη θαλνληθνί ζπλεξγάηεο εηζαγσγψλ ηεο Διιάδαο:  

 Γεξκαλία 12.1%  

 Ηηαιία 11.7%  

 Ρσζία 7.4%  

 Κίλα 5.6%  

 Γαιιία 5.1%  

 Κάησ Υψξεο 4.7%  

Σα θχξηα εηζαγφκελα πξντφληα είλαη κεραλήκαηα, εμνπιηζκφο κεηαθνξψλ, θαχζηκα 

θαη ρεκηθέο νπζίεο. 
28

 

Πην αλαιπηηθά, ηα βαζηθά εηζαγφκελα πξντφληα γηα ηνπο κήλεο Ηαλνπαξίνπ 

2008,2009 θαη 2010 θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

                                                 
28

 Economy Watch Economy, Investment & Finance Reports, 

http://www.economywatch.com/world_economy/greece/export-import.html  
 

http://www.economywatch.com/world_economy/greece/export-import.html
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Πίνακαρ 4
ορ

 : Ελληνικέρ ειζαγωγέρ ανά κςπιόηεπο κλάδο για ηο διάζηημα Ιανοςαπίος 

2008-2010 

( πνζό ζε εθαη. € )  Ιαλνπάξηνο 

2008 

Ιαλνπάξηνο 

2009 

Ιαλνπάξηνο 

2010 

Μέζε εηήζηα 

κεηαβνιή 

(%) 

Μεραλήκαηα 1.175,3 1.040,1 1.140,1 -1,5 

Υεκηθά Πξνϊόληα 

&  ζπλαθή 

674,9 611,7 614,3 -4,6 

Γηάθνξα 

Βηνκεραληθά 

434,6 499,1 427,8 -0,8 

Βηνκεραληθά Δίδε  501,1 408,7 367,2 -14,4 

Σξόθηκα θαη δώα 390,1 359,6 343,6 -6,1 

Οξπθηά, θαύζηκα 

θ.ι.π. 

695,3 

 

213,5 157,6 -52,4 

Πξώηεο ύιεο 110,8 83 84,8 -12,5 

Πνηά θαη θαπλόο 45,4 56,7 37,7 -8,9 

Λάδηα θαη ιίπε 20,9 13,2 11,6 -25,5 

Άιια 5,2 4,5 4,2 -10,1 

Πεγή : ΔΤΔ 

 

Βιέπνπκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα φηη ηα πξσηεία ζηηο εηζαγσγέο ζηε ρψξα 

καο, έρνπλ ηα κεραλήκαηα θαη ηα ρεκηθά πξνηφληα. Τςειή ζέζε ζηε θαηάηαμε 

θαηέρνπλ θαη ηα βηνκεραληθά είδε. ηηο ρακειφηεξεο ζέζεηο εκθαλίδνληαη νη πξψηεο 

χιεο, ηα πνηά θαη ν θαπλφο θαζψο θαη ηα ιάδηα θαη ιίπε.  

Ωο πξνο ην εμσηεξηθφ εκπφξην ηεο Διιάδνο, ν παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ην 

Διιεληθφ εμσηεξηθφ εκπφξην εκπνξεπκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ην δηάζηεκα 

Ηαλνπαξίνπ 2006-2010 
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Πίνακαρ 5
ορ

 : Ελληνικό εξωηεπικό εμπόπιο εμποπεςμαηικών ζςναλλαγών για ηο 

διάζηημα Ιανοςαπίος 2006-2010 

(πνζφ ζε 

εθαη. Δπξψ) 

Ηαλνπάξηνο 

2006 

Ηαλνπάξηνο 

2007 

Ηαλνπάξηνο 

2008 

Ηαλνπάξηνο 

2009 

Ηαλνπάξηνο 

2010 

Μέζε εηήζηα 

κεηαβνιή (%) 

Διιεληθέο 

Δηζαγωγέο 

4.482,1 4.398,3 4.646,7 3.735,7 3.188,8 -8,2 

Διιεληθέο 

Δμαγωγέο 

1.463 1.310,4 1.208,2 951,6 959,8 -10 

Δκπνξηθό 

Ιζνδύγην 

-3.019,1 -3.087,9 -3.438,5 -2.784,1 -2.229 -7,3 

Πεγή : ΔΤΔ
29

 

Σν παξαθάησ δηάγξακκα δείρλεη ηηο Διιεληθέο εηζαγσγέο, εμαγσγέο θαη εκπνξηθφ 

ηζνδχγην γηα ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008,2009 θαη 2010 

-4.000,00

-3.000,00

-2.000,00

-1.000,00

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

Ιανοςάπιορ

2008

Ιανοςάπιορ

2009

Ιανοςάπιορ

2010

Ελληνικέρ Εισαγωγέρ

Ελληνικέρ Εξαγωγέρ

Εμποπικό Ισοζύγιο

Διάγπαμμα 2
ο
 : Ελληνικέρ ειζαγωγέρ, εξαγωγέρ και εμποπικό ιζοζύγιο για ηον 

Ιανοςάπιο ηος 2008,2009 και 2010 

                                                 
29

 Ζιέθηξα Λπκπεξνπνχινπ, «Εξαγωγέρ ζε ελεύθεπη πηώζη», 23 Απξηιίνπ, 2010 

http://m-

epikaira.gr/2010/04/%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82-

%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7-

%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B7/ 

http://m-epikaira.gr/2010/04/%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B7/
http://m-epikaira.gr/2010/04/%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B7/
http://m-epikaira.gr/2010/04/%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B7/
http://m-epikaira.gr/2010/04/%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B7/
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Παξαηεξψληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ην δηάγξακκα, θαηαιήγνπκε ζηα παξαθάησ 

ζπκπεξάζκαηα :  

 Ωο πξνο ηηο εηζαγσγέο, δελ ππάξρνπλ κεγάιεο κεηαβνιέο απφ ρξφλν ζε 

ρξφλν. Παξαηεξνχληαη απμνκεηψζεηο ησλ πνζψλ, κε κηα κέζε εηήζηα 

κεηαβνιή κεγέζνπο -8,2%. 

 Ωο πξνο ηηο εμαγσγέο, ππάξρεη κία ζπλερψο πησηηθή πνξεία, κε κέζε 

εηήζηα πηψζε 10%. 

 Ωο πξνο ην εκπνξηθφ ηζνδχγην, είλαη κνλίκσο αξλεηηθφ, γεγνλφο πνπ 

νθείιεηαη ζηελ δηαθνξά κεηαμχ εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ, κε ηηο 

εηζαγσγέο λα ππεξέρνπλ. Δπηπιένλ, φπσο είλαη εκθαλέο ζην δηάγξακκα, κε 

ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, κεηψλεηαη. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, φηη ζηελ Δπξψπε ησλ 

«27» ε Διιάδα ζε επίπεδν εμαγσγψλ θαηαιακβάλεη ηελ 21ε ζέζε, ελψ ζηελ 

θαηάηαμε ηεο Δπξσδψλεο παξακέλεη ε 14ε ζηηο 16 ζπλνιηθά ρψξεο γηα ην 2009. Όζν 

γηα ηε ζπλεηζθνξά ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ 

(ΑΔΠ) ηεο ρψξαο, απηή αλέξρεηαη κφιηο ζην 6,1% ηνπ ΑΔΠ. Αληίζεηα, ζηηο άιιεο 

επξσπατθέο νηθνλνκίεο, νη εμαγσγέο ζπλεηζθέξνπλ έσο θαη πάλσ απφ ην 50% ζην 

ΑΔΠ ηνπο, θάηη πνπ θαλεξψλεη θαηεγνξεκαηηθά ην έιιεηκκα αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

Διιάδαο. Οπξαγφο, ινηπφλ, ζην εμαγσγηθφ εκπφξην, ε Διιάδα νθείιεη λα μεπεξάζεη 

ηηο παξνχζεο αγθπιψζεηο θαη λα δψζεη δσή πάιη ζε έλαλ ηνκέα πνπ πξσηνζηαηνχζε 

παιηφηεξα, πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζεη ην ρακέλν έδαθνο, λα εληζρχζεη ηελ 

εμσζηξέθεηα θαη λα μεπεξάζεη ην αδηέμνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Θεηηθή εμέιημε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2010 δελ θαηέγξαςαλ φιεο νη θαηεγνξίεο 

εμαγσγψλ. Δηδηθφηεξα, ηα βηνκεραληθά είδε, ηα δηάθνξα βηνκεραληθά θαη ηα 

κεραλήκαηα ζεκείσζαλ εθ λένπ πηψζε θαηά 8,4%, 7,3% θαη 3,1% αληίζηνηρα ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2010. Ο θιάδνο ηξνθίκσλ θαη δψσλ ζεκείσζε πηψζε θαηά 4,5% ηνλ 

ίδην κήλα, ελψ νη θιάδνη ησλ πξψησλ πιψλ, ησλ νξπθηψλ – θαπζίκσλ θαη ησλ 

ρεκηθψλ πξντφλησλ ζεκείσζαλ αχμεζε θαηά 65,3%, 22,4% θαη 12,1% αληίζηνηρα ην 

εμεηαδφκελν δηάζηεκα. Οη εμαγσγέο πξνο ηνπο εηαίξνπο καο ζηελ ΔΔ ππνρψξεζαλ 

ζεκαληηθά, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ ηζρπξή θαη γεληθεπκέλε πηψζε ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηνπο παξαδνζηαθά κεγαιχηεξνπο πειάηεο ηεο ρψξαο καο. 
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Παξάιιεια, ζηνηρείν πνπ απνδεηθλχεη ηελ ππνρψξεζε ησλ εμαγσγψλ απνηειεί ε 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο ε Διιάδα πξαγκαηνπνηεί εμαγσγέο αμίαο 

άλσ ησλ 100 εθαη. δνιαξίσλ, αθνχ απφ 37 ρψξεο, ην 2008, ε Διιάδα 

πξαγκαηνπνίεζε εμαγσγέο ζε 32 ρψξεο ην 2009. πγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ηηο 

ρψξεο πξννξηζκνχ ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ, ε Γεξκαλία θαη ε Ηηαιία βξίζθνληαη 

ζηηο πξψηεο ζέζεηο, κε ηε Βνπιγαξία θαη ηηο ΖΠΑ λα αθνινπζνχλ. Μεραλήκαηα θαη 

ηξφθηκα είλαη ηα θχξηα πξντφληα πνπ εμάγεη ε Διιάδα ζηελ Ηηαιία, ελψ εζπεξηδνεηδή, 

ςάξηα, γαιαθηνθνκηθά πξντφληα θαη θάξκαθα ηπγράλνπλ κεγάιεο δήηεζεο απφ ηε 

Γεξκαλία. 

Όζν γηα ηα παξαδνζηαθά πξντφληα θέηα θαη ειαηφιαδν θαη νη δχν παξαπάλσ 

ρψξεο ηα ηηκνχλ ηδηαίηεξα, κε ηε Γεξκαλία λα απνξξνθά ην 32,27% θαη ηελ Ηηαιία ην 

10,62% ηεο θέηαο, ελψ αλαθνξηθά κε ην ειαηφιαδν, ε Ηηαιία απνξξνθά ην 64,01% 

θαη ε Γεξκαλία ην 6,76%. Οη παξαδνζηαθέο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ Διιάδαο – 

Βνπιγαξίαο ζπλερίδνληαη αθφκα θαη ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο, κε αλνδηθή ηελ 

εμέιημε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ φζνλ αθνξά ζε κεραλήκαηα θαη βηνκεραληθά είδε. 

Παξ‟ φια απηά, ε κεηαζηξνθή ηνπ ηζνδπγίνπ ζε αξλεηηθφ γηα ηελ Διιάδα είλαη ν 

θίλδπλνο πνπ έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ κεηά ηελ έληαμε ηεο Βνπιγαξίαο ζηελ ΔΔ. 

ηελέο παξακέλνπλ θαη νη ζρέζεηο θαη κε ηε Ρνπκαλία, ε νπνία αλήθεη ζηελ πξψηε 

δεθάδα ησλ πειαηψλ ηεο Διιάδαο, απνξξνθψληαο ην 4,5% ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ 

ην 2008, κε ηα κεραλήκαηα θαη ηα πιηθά ησλ κεηαθνξψλ λα βξίζθνληαη αλάκεζα ζηα 

θχξηα εμαγψγηκα πξντφληα. 

Μεγάιε άλνδνο, αλαινγηθά, πξνθχπηεη γηα ηελ Διβεηία, ηελ Αιγεξία, ηελ 

Αίγππην, ηελ Σνπξθία, ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα θαη ηηο ΖΠΑ. Όζνλ αθνξά ζηηο 

ΖΠΑ, πξφθεηηαη γηα ηνλ ηέηαξην κεγαιχηεξν εκπνξηθφ εηαίξν ηεο Διιάδαο, πνπ, 

φπσο δείρλνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ Γεληθνχ Πξνμελείνπ ηεο Διιάδαο ζηε Νέα Τφξθε, 

ηηκά ηδηαίηεξα ην εζληθφ πξντφλ ηεο Διιάδαο, ηε θέηα. 

εκεηψλεηαη φηη ην 2009 θαηαγξάθεθε ε ηξίηε ρεηξφηεξε επίδνζε απφ 

πιεπξάο ηνπ ιφγνπ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πξνο ηηο ζπλνιηθέο εμαγσγέο. 

πγθεθξηκέλα, ν δείθηεο επηθάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο εμαγσγέο ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2010 απμήζεθε θαηά 5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο θαη αλήιζε ζε 30% ζπγθξηηηθά κε 

ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009, γεγνλφο πνπ είρε σο ζπλέπεηα λα θαιπθζεί κφλν έλα κέξνο 

ηεο επέθηαζεο ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ηεο ρψξαο θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε. 
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Μπνξεί ην δεκφζην έιιεηκκα λα είλαη ζην επίθεληξν ησλ θπβεξλεηηθψλ 

δηαβνπιεχζεσλ, φκσο ην έιιεηκκα εμσζηξέθεηαο είλαη απηφ πνπ απαηηεί άκεζε 

θηλεηνπνίεζε εθ κέξνπο ηεο Πνιηηείαο θαη θαζνδήγεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε.
30

 

 

2.9 Διιεληθέο Δμαγωγέο Καη Δπελδύζεηο ηα Βαιθάληα 

ηηο πξψηεο ζέζεηο κεηαμχ ησλ μέλσλ επελδπηψλ παξακέλνπλ νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο ζηηο  βαιθαληθέο ρψξεο, ζηηο νπνίεο έρνπλ εηζέιζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

παξά ηηο δεδνκέλεο δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ ηελ δηεζλή 

νηθνλνκηθή θξίζε. Οη ειιεληθέο επελδχζεηο ζηα Βαιθάληα ηα ηειεπηαία ρξφληα 

μεπεξλνχλ ηα 10 δηζ. επξψ, ελψ ην ελδηαθέξσλ ησλ Διιήλσλ επελδπηψλ δείρλεη λα 

αλαζεξκαίλεηαη. 

Μάιηζηα, κε εμαίξεζε ηε Βνπιγαξία, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαίλεηαη φηη 

θηλήζεθαλ δπλακηθά εληφο ηνπ 2009, θαζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ νη 

άκεζεο επελδχζεηο απμήζεθαλ, έλαληη ηνπ 2008, ελψ παξαηεξήζεθε θαη παξάιιειε 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο. 

Έλα ζηνηρείν πνπ θαηακαξηπξεί ηελ έληνλε δηείζδπζε ησλ ειιεληθψλ 

πξντφλησλ ζηηο αγνξέο ησλ βαιθαληθψλ ρσξψλ είλαη ην γεγνλφο φηη ην έιιεηκκα ηνπ 

εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ είλαη ζεηηθφ ππέξ ηεο Διιάδνο έλαληη ηνπ ζπλφινπ ησλ ρσξψλ, 

αθφκε θαη ζε θξάηε φπνπ ε θαηάζηαζε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ήηαλ αληίζηξνθε. 

Βιέπνληαο αλαιπηηθά ηηο Βαιθαληθέο ρψξεο, έρνπκε ηα εμήο : 

 εξβία : Αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 30-40% παξνπζίαζαλ νη ειιεληθέο 

επελδχζεηο ζηε εξβία ην 2009, θφληξα ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε, αλεξρφκελεο 

                                                 
30

(http://mepikaira.gr/2010/04/%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD

%CF%82-%CF%83%CE%B5-

%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7-

%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B7/ 

ΖΛΔΚΣΡΑ ΛΤΜΠΔΡΟΠΟΤΛΟΤ, 23 Απξηιίνπ, 2010) 

  

http://mepikaira.gr/2010/04/%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B7/
http://mepikaira.gr/2010/04/%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B7/
http://mepikaira.gr/2010/04/%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B7/
http://mepikaira.gr/2010/04/%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AD%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B7/
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ζε πεξηζζφηεξα απφ 65 εθαη. επξψ φπσο ηνλίδνπλ ζηειέρε ηνπ γξαθείνπ 

Δκπνξηθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Τπνζέζεσλ (ΟΔΤ) ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο 

ζην Βειηγξάδη. Οη εμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηε εξβία αλήιζαλ ζε 

137,9 εθαη. επξψ ζην ελλεάκελν ηνπ 2009, ελψ νη εμαγσγέο ζεξβηθψλ 

πξντφλησλ θαηά ην ίδην δηάζηεκα ζηε ρψξα καο δηακνξθψζεθαλ ζε 85,5 εθαη. 

επξψ, κε ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ λα είλαη ζεηηθφ γηα ηελ Διιάδα 

θαηά 52,4 εθαη. επξψ. Σα δχν απηά κεγέζε παξνπζηάδνπλ κείσζε θαηά 22,9% 

θαη 34,7%, ζε ζρέζε κε ην 2008. 

 Αιβαλία: Θεακαηηθή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 59% ζεκείσζαλ νη ειιεληθέο 

Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο (ΑΞΔ) ην πξψην εμάκελν ηνπ 2009, αλεξρφκελεο ζε 

436 εθ. επξψ, έλαληη  256 εθ. επξψ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2008, 

ζχκθσλα κε ην γξαθείν ΟΔΤ ηεο ειιεληθήο πξεζβείαο ζηα Σίξαλα. H Διιάδα 

ήηαλ ν πξψηνο μέλνο επελδπηήο ζηελ Αιβαλία γηα ην έηνο 2008, κε 

επελδπκέλν θεθάιαην ζηελ Αιβαλία χςνπο 535 εθ. επξψ ή ην 28% επί ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ησλ ΑΞΔ , ελψ ην πνζφ απηφ αλακέλεηαη λα εληζρπζεί 

ζεκαληηθά γηα ην 2009. Ζ ζπλνιηθή αμία ησλ εηζαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο απφ 

ηελ Διιάδα γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2009 αλήιζε ζε  238,16 εθ. επξψ 

(15,51% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο εηζαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο), ελψ ε ζπλνιηθή αμία 

ησλ εμαγσγψλ ηεο Αιβαλίαο πξνο ηελ Διιάδα γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 2009 

αλήιζε ζε  30,21 εθ. Δπξψ (9,16% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο εμαγσγψλ ηεο 

Αιβαλίαο), κε απνηέιεζκα ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ λα 

δηακνξθσζεί ζηα 234,95 εθαη. επξψ ππέξ ηεο ρψξαο καο. 

 ΠΓΓΜ: Σελ πξψηε ζέζε θαηέρεη ε Διιάδα, θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, 

ζηελ ΠΓΓΜ, κε ζπλνιηθφ χςνο επελδχζεσλ πεξί ηα 985 εθαη. επξψ, ζχκθσλα 

κε ην γξαθείν ΟΔΤ ηεο ειιεληθήο πξεζβείαο ζηα θφπηα. Αλ θαη 

παξαηεξείηαη κία ηάζε θπγήο κηθξψλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ (θπξίσο 

βηνηερληψλ), νη κεγάινη Έιιελεο επελδπηέο παξακέλνπλ ελεξγνί ζηε ρψξα.Οη 

εμαγσγέο ηεο Διιάδαο ζηελ ΠΓΓΜ απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

2009 αλήιζαλ ζε 244,4 εθαη. επξψ, ελψ νη εηζαγσγέο ηεο ρψξαο καο απφ ηε 

γείηνλα θαηά ην ίδην δηάζηεκα αλήιζαλ ζηα 143,3 εθαη. επξψ, ζχκθσλα κε 

ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία. Ωο απνηέιεζκα ην έιιεηκκα ηνπ 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ έρεη δηακνξθσζεί ζηα 101,1 εθαη. επξψ ππέξ ηεο 

Διιάδαο. 
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 Ρνπκαλία: χκθσλα κε εθηηκήζεηο  ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ  ην αζξνηζηηθφ 

ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ  απφ ηελ Διιάδα θπκαίλεηαη ζήκεξα πεξί ηα 4 δηζ. 

επξψ, ελψ γηα ην 2009 νη ειιεληθέο ΑΞΔ ζηε ρψξα αλακέλεηαη λα 

δηακνξθσζνχλ ζηα 4νν εθαη. επξψ, ππνρσξψληαο θαηά 30%. Τπνινγίδεηαη, 

δε, φηη  ν ζπλνιηθφο  αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε  εηαηξείεο ειιεληθψλ 

ζπκθεξφλησλ ζηε Ρνπκαλία  αλέξρεηαη ζε πεξηζζφηεξα  απφ  30.000 άηνκα. 

Οη εμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηε Ρνπκαλία αλήιζαλ ζε 274,8 εθαη. 

επξψ ζην εμάκελν ηνπ 2009, ελψ νη εμαγσγέο ξνπκάληθσλ πξντφλησλ ζηε 

ρψξα καο ην ίδην δηάζηεκα δηακνξθψζεθαλ ζε 250,2 εθαη. επξψ, κε ην 

έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ λα είλαη ζεηηθφ γηα ηελ Διιάδα θαηά 24,6 

εθαη. επξψ.  

 Βνπιγαξία: Φαηλφκελν καδηθήο θπγήο ησλ ειιεληθψλ επελδχζεσλ 

παξαηεξείηαη ζηε Βνπιγαξία ην 2009, θαζψο εηδηθά ην ηξίην ηξίκελν νη 

απνεπελδχζεηο αλήιζαλ ζε -41,8 εθαη. επξψ. χκθσλα κε πξνζσξηλά 

ζηνηρεία γηα ην 2009 ηνπ Δζληθνχ ηαηηζηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηεο Βνπιγαξίαο, 

ζην ελλεάκελν ηνπ 2009 νη ειιεληθέο άκεζεο επελδχζεηο αλήιζαλ ζε 29,3 

εθαη. επξψ (16,6 εθαη. επξψ ην α΄ ηξίκελν, 54,5 εθαη. επξψ ην β΄ ηξίκελν θαη 

-41,8 εθαη. επξψ ην γ΄ ηξίκελν), ζεκεηψλνληαο πηψζε 93% ζε ζχγθξηζε κε ην 

αληίζηνηρν ελλεάκελν  ηνπ  2008, νπφηε είραλ δηακνξθσζεί ζηα 412,1 εθαη. 

επξψ. Ζ  Διιάδα ππνρσξεί θαη ζηε γεληθή θαηάηαμε ησλ μέλσλ επελδπηψλ 

ζηε Βνπιγαξία ην δηάζηεκα 1996-2009, θαζψο πιένλ βξίζθεηαη ζηελ ηέηαξηε 

ζέζε, κε 2.743,4 εθαη. επξψ, έλαληη ηεο ηξίηεο πνπ θαηείρε. Παξάιιεια νη 

ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Βνπιγαξία ζεκείσζαλ πηψζε 23,7% ζην 

ελλεάκελν ηνπ 2009, ππνρσξψληαο ζηα 726,5 εθαη. επξψ,  ελψ νη 

βνπιγαξηθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Διιάδα, νη νπνίεο, ζην δηάζηεκα ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ, είραλ ζεκεηψζεη εληππσζηαθή άλνδν, θαηέγξαςαλ κείσζε 

30,2%, πέθηνληαο ζηα 638,8 εθαη. επξψ. Ωο εθ ηνχηνπ, ην έιιεηκκα ηνπ 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ είλαη ζεηηθφ γηα ηελ Διιάδα θαηά 87,7 εθαη. επξψ.
31
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 http://www.voria.gr/details.php?id=9605 , 31/01/2010 
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2.10 Αδπλακίεο Τθηζηάκελνπ πζηήκαηνο Δλίζρπζεο Σωλ 

Διιεληθώλ Δμαγωγώλ 

 

Κάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο αδπλακίεο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ελίζρπζεο ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ, ζχκθσλα κε ην χιινγν Δμαγσγψλ Βνξείνπ Διιάδνο (ΔΒΔ) 

είλαη νη παξαθάησ : 

 Απνπζία Οξάκαηνο Δζληθήο Δμσζηξέθεηαο 

 Έιιεηςε Δζληθήο ηξαηεγηθήο, ηφρσλ & Καηεπζχλζεσλ γηα ηηο Δμαγσγέο 

 Έιιεηςε Πιαηζίνπ ηήξημεο ησλ Δμαγσγηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

 Απνπζία ηφρεπζεο ζε Νέεο Αγνξέο θαη Αδπλακία Πξνζαξκνγήο ησλ 

Διιεληθψλ Πξντφλησλ ζε Νέα Γεδνκέλα 

 Με Δλεξγφο Ρφινο ησλ Φνξέσλ Δμσζηξέθεηαο 

 Μνλνζήκαληνο Πξνζαλαηνιηζκφο Δλεξγεηψλ ηήξημεο ησλ Δμαγσγψλ 

 Έιιεηςε πζηεκαηηθήο Δθπαίδεπζεο ζην Υψξν ησλ Δμαγσγψλ 

 Έιιεηςε Οπζηαζηηθήο Δλεκέξσζεο ησλ Δμαγσγηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

  Γηα φια ηα παξαπάλσ πξέπεη λα ιεθζνχλ θάπνηα κέηξα. πγθεθξηκέλα, 

πξνηείλνληαη απφ ηνλ ΔΒΔ ηα παξαθάησ  : 

 Γξάζεηο Πξνβνιήο - Πξνώζεζεο ειιεληθώλ πξνϊόληωλ  

• Γηεζλείο θιαδηθέο εθζέζεηο : Γηαθεκηζηηθή πξνβνιή ζε ηνπηθά ΜΜΔ επξείαο 

θπθινθνξίαο, ζέαζεο θαη αθξφαζεο, Δπηζεηηθή πξνζέγγηζε επηρεηξεκαηηψλ, 

θνξέσλ, Αξρψλ, δηακνξθσηψλ γλψκεο, Οξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ, Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, Οξγάλσζε επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπλαληήζεσλ, Πξνβνιή ληνθηκαληέξ γηα ηε ρψξα θαη ην πξντφλ κε ρξήζε 

ηερλνινγηψλ εηθνληθήο πξαγκαηηθήο θαη 3D, Δπηζθέςεηο ζε πξφηππεο 

βηνκεραλίεο θαη εκπνξηθά θέληξα, Οξγάλσζε γεπζηγλσζηηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ δξψκελσλ  

• Δπηρεηξεκαηηθέο Απνζηνιέο : Δπηζεηηθή πξνζέγγηζε επηρεηξεκαηηψλ, θνξέσλ, 

Αξρψλ, δηακνξθσηψλ γλψκεο, Οξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ ζεκηλαξίσλ, 

Γεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, Πξνβνιή ληνθηκαληέξ γηα ηε ρψξα θαη ην 

πξντφλ κε ρξήζε ηερλνινγηψλ εηθνληθήο πξαγκαηηθήο θαη 3D, Δπηζθέςεηο ζε 

πξφηππεο βηνκεραλίεο θαη εκπνξηθά θέληξα, Οξγάλσζε γεπζηγλσζηηθψλ 

δξψκελσλ  



54 

 

• Δθδειψζεηο – πλέδξηα – Ζκεξίδεο : Δλίζρπζε ησλ δέθα (10) βαζηθψλ 

θιάδσλ εκπνξίνπ θαη ππεξεζηψλ, Eλεκέξσζε, Aλάδεημε ζεκάησλ, χζθημε-

πξνψζεζε δηκεξψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ, Σφλσζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

Βειηίσζε ηερλνγλσζίαο (ειεθηξνληθφ partenariat), δ. Αχμεζε 

θνηλνπξαθηηθψλ δξάζεσλ, Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  

 ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε νινθιεξωκέλωλ πεξηθεξεηαθώλ πξνγξακκάηωλ 

Regional Marketing 

• Γξάζεηο εμσζηξέθεηαο ζε ζπλεξγαζία κε πεξηθεξεηαθνχο επηρεηξεκαηηθνχο 

θνξείο : Δθδειψζεηο ηχπνπ Partenariat, Πξνθιήζεηο αγνξαζηψλ- Match-

making εθδειψζεηο, Road Shows, Δθπαίδεπζε Διιήλσλ παξαγσγψλ-

εμαγσγέσλ, Δπηζθέςεηο ζε ηνπηθέο παξαγσγηθέο κνλάδεο, Δπηζθέςεηο 

πνιηηηζηηθνχ πεξηερφκελνπ, Πεξηεγήζεηο, Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πξνζαξκνζκέλεο ζην ηνπηθφ θπζηθφ πεξηβάιινλ, Δθδειψζεηο γαζηξνλνκίαο   

• Αλάδεημε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν : Καηνρχξσζε εζληθνχ ζήκαηνο θαηαηεζέλ, Πξνβνιή 

ηνπηθψλ πξντφλησλ θαη ηνπηθήο εηθφλαο, Καζηέξσζε ηνπηθψλ πξντφλησλ κε 

μερσξηζηφ brand name – ζήκα θαηαηεζέλ, Απφδνζε πξνζηηζέκελεο αμία, 

Πηζηνπνίεζε πξντφλησλ  

 Καηαλνκή δξάζεωλ εμωζηξέθεηαο ζε πεξηθεξεηαθνύο θνξείο κε αμηνθξαηηθά 

θξηηήξηα 

α. Μαθξφρξνλε παξνπζία θαη ελαζρφιεζε κε ζέκαηα εμσζηξέθεηαο 

β. Δθηεηακέλε θαη ηεθκεξησκέλε εκπεηξία ζηε δηνξγάλσζε δξάζεσλ εμσζηξέθεηαο 

γ. Αλάπηπμε δηθηχνπ ζπλεξγαηψλ ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν 

δ. Πνιχρξνλε ζπλεξγαζία κε επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο θαη Αξρέο
32
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 Πξφηαζε Γεκηνπξγίαο πζηήκαηνο ηήξημεο Δπηρεηξεκαηηθήο Δζληθήο Δμωζηξέθεηαο, ΔΒΔ,  

Γεθέκβξηνο 2009 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΥΡΗΜΑΣΟΠΙΣΧΣΙΚΗ ΚΡΙΗ 

 

 

ην θνκκάηη απηφ ηεο εξγαζίαο επηρεηξήηαη κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο 

πξφζθαηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ζηνλ θφζκν αιιά θαη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη 

ε ζχλδεζε ηεο Διιεληθήο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο κε ην αξλεηηθφ εκπνξηθφ 

ηζνδχγην ηεο ρψξαο καο. 

 

3.1  Η Υξεκαηνπηζηωηηθή Κξίζε ηνλ Κόζκν 

 χκθσλα κε ηνλ Κ. Γηάλλε ηνπξλάξα, θαζεγεηή ζην Σκήκα Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη Δπηζηεκνληθνχ Γηεπζπληή ηνπ ΗΟΒΔ, 

θαζψο θαη ζχκθσλα κε πνιινχο νηθνλνκνιφγνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, βηψλνπκε ην 

ηέινο κηαο επνρήο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. πγθεθξηκέλα, βηψλνπκε ην ηέινο ηεο 

επνρήο ηεο θπξηαξρίαο ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ, ε νπνία 

ραξαθηεξίζηεθε απφ ραιαξή έσο αλχπαξθηε επνπηεία, ειάρηζηε θξαηηθή παξέκβαζε, 

αζηξνλνκηθέο ακνηβέο ζηειερψλ, απνζχλδεζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αμηψλ απφ ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, αλάιεςε ππεξβνιηθψλ θηλδχλσλ, πεξηνξηζκέλε 

δηαθάλεηα. Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, 

γηα φινπο ηνπο πνιίηεο. Ήδε παξαηεξνχληαη έληνλα ζεκάδηα επηβξάδπλζεο ησλ 

ξπζκψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε 

Διιάδα. 
33

 

 Κνηηψληαο ην παξειζφλ, θάπνηεο απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παγθφζκηεο 

νηθνλνκηθέο θξίζεηο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

 Η κεγάιε θξίζε ηνπ 1929 είλαη ην θπξηφηεξν ζεκείν αλαθνξάο. Οη αηηίεο ηεο 

ήηαλ: 

1. ε αληζνξξνπία ζηελ νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ, ε νπνία πξνήιζε απφ: 

α) ηε ζρεηηθή ππεξπαξαγσγή πξψησλ πιψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ θαη κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ 
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αγξνηψλ θαη 

β) ηηο ππεξαηζηφδνμεο βηνκεραληθέο επελδχζεηο ζε ηνκείο φπσο ε παξαγσγή 

απηνθηλήησλ θαη ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ. 

2. ε επάισηε δηεζλήο νηθνλνκία, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη: 

α) ε δηεζλήο νηθνλνκία ήηαλ ήδε εμαζζελεκέλε απφ ηνλ Παγθφζκην πφιεκν 

θαη 

β) ν ακεξηθαληθφο πξνζηαηεπηηζκφο θαη ε εκκνλή ζηε απνπιεξσκή ηνπ 

ζπλφινπ ησλ δαλείσλ πνπ είραλ δνζεί ζηηο επξσπατθέο ρψξεο επηδείλσλε 

αθφκε πεξηζζφηεξν ην πξφβιεκα. 

Ζ αιπζηδσηή θαηάξξεπζε επηρεηξήζεσλ θαη ηξαπεδψλ έθεξε ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή χθεζε. Καηά ηελ θξηζηκφηεξε θακπή απηήο ηεο θξίζεο νη άλεξγνη 

έθζαζαλ ηα 30.000.000.
34

 

 Μία αθφκε απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θξίζεηο είλαη απηή ηνπ πεηξειαίνπ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 έθαλαλ ηελ εκθάληζή 

ηνπο δχν πεηξειατθέο θξίζεηο. Απηέο έθεξαλ ζην πξνζθήλην ην θαηλφκελν ηνπ 

ζηαζηκνπιεζσξηζκνχ, δειαδή ηε ζπλχπαξμε πιεζσξηζκνχ θαη απμεκέλεο αλεξγίαο. 

Yο επίζεκε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο πξψηεο θξίζεο θαηαγξάθεηαη ε 17ε Οθησβξίνπ 

ηνπ 1973, φηαλ ηα κέιε ηνπ OAPEC (Οξγαληζκνχ Αξαβηθψλ Υσξψλ - Δμαγσγέσλ 

Πεηξειαίνπ Oξγαληζκνχ Aξαβηθψλ Πεηξειαηνπαξαγσγψλ Kξαηψλ) αλαθνίλσζαλ φηη 

δελ ζα πξνκήζεπαλ πιένλ κε πεηξέιαην ηηο ρψξεο πνπ ππνζηήξημαλ ην Ηζξαήι ζηε 

δηακάρε ηνπ κε ηε πξία θαη ηελ Αίγππην. ε απηέο ηηο ρψξεο ζπκπεξηιακβάλνληαλ 

νη ΖΠΑ, νη ζχκκαρνη ηνπο ζηε Eπηηθή Δπξψπε θαη ε Ηαπσλία. Παξφια απηά, νη 

ζηνρεπκέλεο ρψξεο αληαπνθξίζεθαλ βξίζθνληαο λέεο πξσηνβνπιίεο γηα λα 

πεξηνξίζνπλ ηελ εμάξηεζε ηνπο απφ ηηο παξαπάλσ ρψξεο. Έμη ρξφληα κεηά, ην 1979, 

αθνινχζεζε ε δεχηεξε πεηξειατθή θξίζε. Έθαλε ηελ εκ θάληζή ηεο ζηηο ΖΠΑ, ζηνλ 

απφερν ηεο ηξαληθήο επαλάζηαζεο. Οη ρψξεο ηνπOPEC γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ 

θαηάζηαζε, αχμεζαλ ηελ παξαγσγή ηνπο θαη ε ζπλνιηθή απψιεηα έθηαζε ζην 4%. 

Yζηφζν, επηθξάηεζε έλαο δηαδεδνκέλνο παληθφο πνπ αλέβαζε ηελ ηηκή πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ φζν ζα αλακελφηαλ. Απηφ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο κεησκέλεο δήηεζεο 

θαη ηεο ππεξβνιηθήο παξαγσγήο, νδεγψληαο ηνλ OPEC ζην λα ράζεη ηελ ελφηεηα 

ηνπ. Δμαγσγείο πεηξειαίνπ, φπσο ην Μεμηθφ, ε Νηγεξία θαη ε Βελεδνπέια 
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επεθηάζεθαλ ζεκαληηθά, ελψ νη ΖΠΑ θαη ε Δπξψπε πήξαλ πεξηζζφηεξν πεηξέιαην 

απφ ην Prudhoe Bay θαη ηε Βφξεην Θάιαζζα. 
35

 

 ηε ζπλέρεηα, εμεηάδνληαο ηε ιεγφκελε “αζηαηηθή” θξίζε ηνπ 1998-1999, 

βιέπνπκε φηη άγγημε ζε κεγάιν βαζκφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, σζψληαο πνιιέο 

αζηαηηθέο ηξάπεδεο ζηα πξφζπξα ρξενθνπίαο. Πξφθεηηαη εδψ γηα κία ηνπηθή θξίζε, 

γεσγξαθηθά πεξηνξηζκέλε, θάηη πνπ ηε δηαθνξνπνηεί πνιχ απφ ηελ θξίζε ηνπ 1929, 

θαζψο θαη απφ ηε ζεκεξηλή. 

 Μία άιιε θξίζε ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 είλαη απηή ηεο ηαπσληθήο νηθνλνκίαο, 

ε νπνία είρε αληηκεησπηζηεί κε κεξηθή ή πιήξε εζληθνπνίεζε ηξαπεδψλ. Δίρε 

κεγάιε δηάξθεηα θαη νδήγεζε ζε χθεζε, δηφηη ε αληίδξαζε ησλ ηαπσληθψλ αξρψλ 

έθηαζε κε κεγάιε θαζπζηέξεζε. Ζ θαζπζηέξεζε ησλ παξεκβάζεσλ θάλεη ηελ θξίζε 

απηή λα έρεη αλαινγίεο κε απηήλ ηνπ 1929. Δληνχηνηο θαη απηή δηαθνξνπνηείηαη 

ηφζν απφ ηε ζεκεξηλή φζν θαη απφ απηήλ ηνπ 1929 ιφγσ ηνπ ηνπηθνχ ραξαθηήξα 

ηεο. 

 Μία άιιε θξίζε είλαη απηή ηνπ 2000-2001 κε ηελ έθξεμε ηεο “θνχζθαο” ηνπ 

Internet, πνπ πξνθάιεζε πηψζεηο ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ αλάινγεο κε εθείλεο ηεο 

θξίζεο ηνπ 1929. Παξαηεξνχκε φηη ε ζεκεξηλή θξίζε είλαη αθφκε πην ζνβαξή θαη 

πιεζηέζηεξε ζε απηήλ ηνπ 1929, θαζψο αγγίδεη ηνλ ππξήλα ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο πξνθαιψληαο πησρεχζεηο ηξαπεδψλ.
36

 

Ωο πξνο ηε ζχγρξνλε παγθφζκηα Υξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, γηα λα 

εμεηάζνπκε ηηο επηπηψζεηο, ηηο πξννπηηθέο θαη ηα κέηξα ζεξαπείαο ελάληηα ηεο, είλαη 

ζθφπηκν λα θαηαλνήζνπκε ηα αίηηά ηεο. Σα αίηηα ηεο θξίζεο είλαη πνιιά θαη αθφκα 

ππφ αλαδήηεζε. Μεξηθά είλαη ηα παξαθάησ: 

 Αξθεηνί νηθνλνκνιφγνη αλέκελαλ δηφξζσζε ζηηο ΖΠΑ, αθελφο ιφγσ ηεο κεγάιεο 

δηάξθεηαο θαη έληαζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ αλνδηθνχ θχθινπ (2002-2007) φπνπ νη 

ρξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο είραλ μεπεξάζεη ηα πξνεγνχκελα κέγηζηα θαη νη ηηκέο 

ησλ αθηλήησλ είραλ θζάζεη ζε πςειά επίπεδα, θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

ειιείκκαηνο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ησλ ΖΠΑ.  

 Οξηζκέλνη αλαιπηέο ελνρνπνηνχλ ηε ραιαξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζηηο ΖΠΑ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηεο „δηαξζξσηηθήο‟ ξεπζηφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

πςειέο απνηακηεχζεηο ηεο Κίλαο θαη ησλ πεηξειαηνπαξαγσγψλ ρσξψλ πνπ 

δηνρεηεχνληαη ζηηο Γπηηθέο ρψξεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε απηή ε ξνή 
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θεθαιαίσλ απφ θησρφηεξεο ζε πινπζηφηεξεο ρψξεο (π.ρ. απφ ηελ Κίλα ζηηο ΖΠΑ) 

φπνπ ε δπλεηηθή απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη κηθξφηεξε, ζπληζηά ζεκαληηθή 

ζηξέβισζε ζηελ θαηαλνκή πφξσλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. 

 H θξίζε ζρεηίδεηαη κε ηα πξνβιήκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ ηξαπεδψλ 

θπξίσο ζηηο ΖΠΑ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ραιάξσζε ηεο επνπηείαο πνπ αθνινχζεζε 

ηελ θαηάξγεζε ηεο λνκνζεζίαο Glass-Steagall ηνπ 1933, κε απνθνξχθσκα ηε 

λνκνζεηηθή πξάμε Gramm-Leach-Bliley ην 1999: ηηο ηξάπεδεο επηθξάηεζε 

θξελίηηδα πςειψλ έθηαθησλ ακνηβψλ (bonuses) πνπ ζπλδέζεθαλ κε απμεκέλε 

δαλεηνδφηεζε ζε πηζηνχρνπο ακθηβφινπ ηθαλφηεηαο απνπιεξσκήο, δάλεηα 

ακθηβφινπ πνηφηεηαο ηηηινπνηήζεθαλ θαη πέξαζαλ ζε ηζνινγηζκνχο νξγαληζκψλ 

πνπ δελ επνπηεχνληαη απφ ηηο αξρέο ή/θαη δηαηέζεθαλ ζε ηειηθνχο πειάηεο σο 

„δνκεκέλα‟ πξντφληα κε αδηαθαλή ραξαθηεξηζηηθά. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, 

αξθεηά ρξφληα πξηλ, έγθπξνη νηθνλνκνιφγνη έθαλαλ αλαθνξά αθξηβψο ζε απηά ηα 

αλεπηζχκεηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο ΖΠΑ.  

Σν κέγεζνο ηεο θξίζεο απηήο θαη νη ζπλνιηθέο επηπηψζεηο ηεο παξακέλνπλ αθφκα 

αβέβαηεο, αλ θαη φινη πιένλ ζεσξνχλ φηη πξφθεηηαη γηα ηε κεγαιχηεξε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε κεηά ην «θξαρ» ηνπ 1929. Οη επηπηψζεηο, πέξαλ ησλ δεκηψλ 

ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθή κείσζε ησλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ ΔΔ, θαη ιηγφηεξν ζηνλ ππφινηπν θφζκν, θαζψο θαη 

ζεκαληηθή θαη απφηνκε δηφξζσζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ
37

. 

Έρνληαο δεη πιένλ θαη ηε ζεκεξηλή θξίζε, δείρλεη λα έρεη νκνηφηεηεο κε απηήλ 

ηνπ 1929. ε κφιηο ηξεηο εβδνκάδεο ηα ρξεκαηηζηήξηα έραζαλ πεξίπνπ απφ 20% έσο 

25% ηεο αμίαοηνπο. Δπίζεο ε θξίζε ηνπ 1929 ήηαλ παγθφζκηα, αγγίδνληαο φιεο ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. Ζ ζεκεξηλή θξίζε ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαίλεηαη 

λα είλαη αθφκε ζνβαξφηεξε απφ απηήλ ηνπ 1929. Ζ παγθνζκηνπνίεζε εληείλεη ηε 

δπλακηθφηεηα κηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη επεξεάδεη πνιχ πην γξήγνξα ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Πέξαλ φκσο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, εάλ 

πξέπεη λα απνθιείζνπκε κία επαλάιεςε ηεο θξίζεο ηνπ 1929, είλαη γηαηί 

βξηζθφκαζηε ζε έλα δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ απφ εθείλν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930.
38
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3.2  Η Υξεκαηνπηζηωηηθή Κξίζε ηελ Διιάδα 

Γηα ηελ Διιάδα, ηα καζήκαηα απφ ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε είλαη πνιιά. Σα άκεζα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάγθε επίηεπμεο δεκνζηνλνκηθήο επάξθεηαο ζηηο επλντθέο θάζεηο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θχθινπ, ην ξφιν ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

γεληθά κε ηε ζεζκηθή ζπγθξφηεζε ηεο νηθνλνκίαο. Σα έκκεζα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάγθε 

ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη επειημίαο ηεο νηθνλνκίαο, παξάιιεια κε ηελ 

ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πιένλ αδχλακσλ πνιηηψλ απφ 

ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. Ζ θξίζε θαζηζηά ηελ εθαξκνγή ελφο λένπ αλαπηπμηαθνχ θαη 

θνηλσληθνχ πξνηχπνπ άκεζε πξνηεξαηφηεηα.39 

Σν βαζηθφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη ε Διιάδα είλαη ε ζπζζψξεπζε 

ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Ζ ρψξα καο είλαη ππεξρξεσκέλε ζηνπο μέλνπο Σν εμσηεξηθφ 

ρξένο ηεο Διιάδαο, ην νπνίν νξίδεηαη σο ην πνζφ πνπ ρξσζηάεη ε Διιάδα ζηνπο 

μέλνπο, αλεξρφηαλ ην 2009 ζε πνζνζηφ 82.5% επί ηνπ ΑΔΠ (Cabral 2010). Σν 

πνζνζηφ απηφ είλαη πςειφ: γηα παξάδεηγκα, είθνζη θνξέο κεγαιχηεξν απφ ηηο εηήζηεο 

δαπάλεο ηεο Διιάδαο ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο. 

Μία ρψξα ζπζζσξεχεη εμσηεξηθφ ρξένο φηαλ ε θπβέξλεζή ηεο ή ν ηδησηηθφο 

ηνκέαο (δει. επηρεηξήζεηο θαη πνιίηεο) δαλείδνληαη απφ μέλνπο. ηελ πεξίπησζε ηεο 

Διιάδαο, ν ηδησηηθφο ηνκέαο δελ δαλείζηεθε απφ ην εμσηεξηθφ: νη απνηακηεχζεηο ησλ 

Διιήλσλ επαξθνχζαλ γηα ηελ θάιπςε ησλ δαλείσλ πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Αληί γηα 

απηφ, ν εμσηεξηθφο δαλεηζκφο πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ ηελ θπβέξλεζε. Πξάγκαηη, ην 

εμσηεξηθφ δεκφζην ρξένο ηεο Διιάδαο, ην νπνίν νξίδεηαη σο ην ηκήκα ηνπ 

εμσηεξηθνχ ρξένπο πνπ ζπζζσξεχεηαη απφ ηελ θπβέξλεζε, αλήιζε ζην 89% επί ηνπ 

ΑΔΠ ην 2009 ή ζην 79% επί ηνπ ζπλνιηθνχ δεκνζίνπ ρξένπο. Ωο εθ ηνχηνπ, ην 

εμσηεξηθφ ρξένο ηεο Διιάδαο νπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη κε ην εμσηεξηθφ δεκφζην ρξένο 

ηεο. 

Όηαλ κία ρψξα δαλείδεηαη απφ ην εμσηεξηθφ, θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξν απφ 

φ,ηη παξάγεη. Ζ επηπξφζζεηε θαηαλάισζε πξνέξρεηαη απφ εηζαγσγέο, ηηο νπνίεο ε 

ρψξα κπνξεί λα αγνξάζεη απφ ηνπο μέλνπο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ρξήκαηα κε ηα νπνία 

δαλείδεηαη απφ απηνχο. ηελ Διιάδα, ινηπφλ, νη Έιιελεο πνιίηεο θαηαλάισλαλ 

εηζεγκέλα αγαζά κε ηα ρξήκαηα πνπ δαλεηδφηαλ ε θπβέξλεζή ηνπο απφ ην εμσηεξηθφ. 

Σα ρξήκαηα ηνπ δαλεηζκνχ δηνρεηεχνληαλ απφ ηελ θπβέξλεζε ζηνπο πνιίηεο κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο, π.ρ. κέζσ ησλ κηζζψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ησλ πιεξσκψλ 
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ΑΝΑΕΖΣΩΝΣΑ ΔΝΑ ΝΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ, Οθηψβξηνο 2008. 
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ζε πξνκεζεπηέο ηνπ θξάηνπο, ησλ ζπληάμεσλ πνπ θαηαβάιινληαλ ζηνπο 

ζπληαμηνχρνπο. Λφγσ ησλ πςειφηεξσλ εηζνδεκάησλ ηνπο, νη πνιίηεο θαηαλάισλαλ 

πεξηζζφηεξν θαη ζην ζχλνιφ ηεο ε Διιάδα θαηαλάισλε πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη 

παξήγαγε. 

Γηα λα έρνπκε κία πην πιήξε θαηαλφεζε ηεο εμέιημεο ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο 

ηεο Διιάδαο θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα θαη ζπκπεξηιακβάλνπκε θαη ηηο επελδχζεηο θαη εμαγσγέο. Κάπνηα απφ ηα 

ζηνηρεία ηνπ πίλαθα αλαθέξζεθαλ θαη παξαπάλσ.  

 

Πίνακαρ 6
ορ

 : Εμποπικό ιζοζύγιο και εξωηεπικόρ δανειζμόρ 

Γεθαεηία 1990-1999 2000‐2009 

 

Δκπνξηθό ηζνδύγην  

(εμαγωγέο κείνλ 

εηζαγωγέο)  

ωο% επί ηνπ ΑΔΠ 

‐10,7 

 

-11,4 

Καζαξόο δαλεηζκόο 

ωο% επί  

ηνπ ΑΔΠ  

4,1 10,2 

Καζαξέο 

κεηαβηβάζεηο ωο%  

επί ηνπ ΑΔΠ  

5,9 2 

 

Πεγή: ΟΟΑ 

Ζ πξψηε ζεηξά ζηνλ πίλαθα αθνξά ην εκπνξηθφ ηζνδχγην, ην νπνίν πξνθχπηεη, 

φπσο είδακε θαη παξαπάλσ, αθαηξψληαο ηηο εηζαγσγέο απφ ηηο εμαγσγέο. Καηά ηηο 

ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο θαη παιαηφηεξα, ζε κηθξφηεξε φκσο θιίκαθα), ην εκπνξηθφ 

ηζνδχγην ήηαλ αξλεηηθφ, δειαδή ε Διιάδα εηζήγαγε πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη εμήγαγε. 

Σν αξλεηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην ζεκαίλεη επίζεο φηη ε Διιάδα θαηαλάισλε θαη 

επέλδπε πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη παξήγαγε. Πξάγκαηη, ε επηπιένλ θαηαλάισζε θαη νη 

επελδχζεηο πξνέξρνληαλ απφ εηζαγσγέο, νη νπνίεο μεπεξλνχζαλ ηηο εμαγσγέο.  

Ζ Διιάδα ήηαλ ζε ζέζε λα εηζάγεη πεξηζζφηεξν απφ φ,ηη εμήγαγε ιφγσ ηνπ 

εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ην εηήζην 

πνζνζηφ δαλεηζκνχ αλεξρφηαλ θαηά κέζν φξν ζε 4,1% επί ηνπ ΑΔΠ. Αλ θαη απηφ ην 

πνζνζηφ είλαη πςειφ,απμήζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν, πξνζεγγίδνληαο ην 10,2%, θαηά 

ηε δεθαεηία ηνπ 2000. Καη φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ην εμσηεξηθφ ρξένο απμήζεθε 

ξαγδαία: αλήιζε απφ 42,7% επί ηνπ ΑΔΠ ην 2000 ζε πνζνζηφ 82,5% ην 2009. 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο ππνδεηθλχεη φηη ν εμσηεξηθφο δαλεηζκφο απμήζεθε δηφηη 

ε Διιάδα πξαγκαηνπνηνχζε εηζαγσγέο ζε αθφκε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηηο 
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εμαγσγέο ηεοθαη δηφηη νη κεηαβηβάζεηο απφ ην εμσηεξηθφ κεηψζεθαλ. Γχν είλαη νη 

θχξηνη παξάγνληεο πνπνδήγεζαλ ζηε κείσζε ησλ κεηαβηβάζεσλ :  

 Πξψηνλ, νη εηζξνέο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κεηψζεθαλ, θαζψο 

εληάρζεθαλ ζε απηήλ θησρφηεξεο ρψξεο απφ ηελ Διιάδα θαη νη πφξνη 

απφ ηα παθέηα ζπλνρήο αλαθαηαλεκήζεθαλ αλαιφγσο.  

 Γεχηεξνλ, ε Διιάδα ππνρξεψζεθε λα πιεξψλεη κεγαιχηεξνπο ηφθνπο 

ζην απμεκέλν εμσηεξηθφ ρξένο ηεο. 

Δλ νιίγνηο, ε Διιάδα ρξεψζεθε πεξαηηέξσ ζηνπο μέλνπο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

2000 δηφηη εηζήγαγε αθφκε πεξηζζφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηηο εμαγσγέο ηεο, παξφιν 

πνπ δερφηαλ κηθξφηεξεο εηζξνέο θεθαιαίνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη παξφιν 

πνπ ήηαλ ήδε ρξεσκέλε. 
40

 

 

 

3.3  Η Υξεκαηνπηζηωηηθή Κξίζε ηελ Διιάδα Καη Η Αλάγθε 

Αλάπηπμεο Σεο Αληαγωληζηηθόηεηαο. 

 

3.3.1 εκαληηθόηεηα αληαγωληζηηθόηεηαο  

Πξνθεηκέλνπ νη Έιιελεο πνιίηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε θαιά ακεηβφκελεο ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη πςειά εηζνδήκαηα, θαη απηφ λα ζπκβαίλεη ζε βηψζηκε βάζε, ε 

νηθνλνκία πξέπεη λα είλαη αληαγσληζηηθή. Αλ ε νηθνλνκία δελ είλαη αληαγσληζηηθή 

θαη ηα εηζνδήκαηα εμαθνινπζνχλ λα είλαη πςειά, απηφ απαξαίηεηα ζεκαίλεη φηη 

ρξήκαηα εηζξένπλ απφ ην εμσηεξηθφ ππφ κνξθή κεηαβηβάζεσλ (π.ρ. απφ ηελ ΔΔ) ή 

εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, ηα πςειά εηζνδήκαηα δελ είλαη 

βηψζηκα: Οη κεηαβηβάζεηο ηεο ΔΔ δελ ζα πθίζηαληαη γηα πάληα θαη ν εμσηεξηθφο 

δαλεηζκφο ζπλεπάγεηαη ρακειά εηζνδήκαηα ζην κέιινλ. 

 Οη επηδφζεηο ηεο Διιάδαο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία απνδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Ο Πίλαθαο 7 παξνπζηάδεη ηε κέζε αλάπηπμε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

ΑΔΠ ηελ πεξίνδν2000‐8, ηελ αιιαγή ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν, 

θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Διιάδαο ην2002 θαη ην2008. Σν πξαγκαηηθφ ΑΔΠ 

πξνθχπηεη απφ ην ΑΔΠ ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πιεζσξηζκφ, δει. ππνζέηνληαο φηη 

νη ηηκέο ην2008 ήηαλ νη ίδηεο κε ην2000. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ππνινγίδεηαη βάζεη 

                                                 
40

 Γεκήηξεο Βαγηαλφο, Νίθνο Βέηηαο, Κψζηαο Μεγήξ «Η οικονομική κπίζη ζηην Ελλάδα: 

Μεηαππςθμίζειρ και εςκαιπίερ ζε μία κπίζιμη ζςγκςπία», 5 Απγνχζηνπ 2010 
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ηνπ αξηζκνχ ησλ27 ρσξψλ ηεο ΔΔ ησλ νπνίσλ ν δείθηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ ππεξβαίλεη απηφλ ηεο Διιάδαο. 

 

Πίνακαρ 7
ορ

 : Ανάπηςξη και ανηαγωνιζηικόηηηα καηά ηη δεκαεηία ηος 2000  

 Μέζε αλάπηπμε 

ηνπ 

πξαγκαηηθνύ 

ΑΔΠ, 2000‐8 

Αιιαγή ηνπ 

πνζνζηνύ 

 αλεξγίαο, 

 2000‐ 8 

Καηάηαμε κε βάζε 

ηελ 

αληαγωληζηηθόηεηα 

κεηαμύ ηωλ 27 

ρωξώλ ηεο ΔΔ ην 

2002 

Καηάηαμε κε βάζε 

ηελ 

αληαγωληζηηθόηεηα 

κεηαμύ ηωλ 27 

ρωξώλ ηεο ΔΔ ην 

2008 

Διιάδα 3,9% -4,0 17 26 

Μέζνο όξνο ηωλ 

27 ρωξώλ ηεο ΔΔ 

2,0% -2,2 14 14 

Πεγή: Eurostat, ΟΟΑ, WEF 

 

Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν 2000‐8, ε Διιάδα αχμεζε ην ΑΔΠ ηεο κε ξπζκφ δηπιάζην 

ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 27 ρσξψλ ηεο ΔΔ θαη κείσζε ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο κε επίζεο 

δηπιάζην ξπζκφ. Ζ ηαρεία αχμεζε ηνπ ΑΔΠ αληηθαηνπηξίζηεθε θαη ζηα εηζνδήκαηα, 

ηα νπνία απμήζεθαλ ηαρχηεξα ζηελ Διιάδα απφ φ,ηη ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο 

ρψξεο. Όπσο φκσο έγηλε ζαθέο θαηά ηελ πξφζθαηε θξίζε, απηφο ν ξπζκφο αλάπηπμεο 

δελ ήηαλ βηψζηκνο δηφηη δελ νθεηιφηαλ ζε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Πξάγκαηη, ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Διιάδαο, ε νπνία ήηαλ ήδε ρακειή εληφο ηεο ΔΔ 

ζηελ αξρή ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, κεηψζεθε αθφκε πεξηζζφηεξν. Γηα παξάδεηγκα, 

ην 2002, νθηψ ρψξεο ζηελ ΔΔ ησλ 27 κειψλ ήηαλ ιηγφηεξν αληαγσληζηηθέο απφ ηελ 

Διιάδα. Σν 2008, ππήξρε κφλν κία(ε Βνπιγαξία). 

 

Ζ αλάπηπμε θαη ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ηελ πεξίνδν 2000‐8 νθεηιφηαλ 

θπξίσο ζηα ρξήκαηα πνπ δαλεηδφηαλ νη θπβεξλήζεηο απφ ην εμσηεξηθφ θαη κε ηα 

νπνία ηξνθνδνηνχζαλ ηελ νηθνλνκία. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηα απφ ηα ρξήκαηα απηά 

δαπαλήζεθαλ ζε δεκφζηεο ππνδνκέο, πξνθαιψληαο έηζη αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν. Ζ αλάπηπμε θαη ε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο κεηαθέξζεθαλ θαη ζε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, 
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θαζψο φζνη απνιάκβαλαλ απμεκέλα εηζνδήκαηα μφδεπαλ πεξηζζφηεξν ζε άιια 

αγαζά θαη ππεξεζίεο. 

Ο εμσηεξηθφο δαλεηζκφο δελ απνηειεί πιένλ επηινγή γηα ηελ Διιάδα. Ζ ρψξα 

πξέπεη λα απνπιεξψζεη ην ρξένο ηεο. . Ζ αξλεηηθή αλάπηπμε έρεη μεθηλήζεη ήδε: γηα 

παξάδεηγκα, ην πξαγκαηηθφ ΑΔΠ ζπξξηθλψζεθε ην 2009. Ζ κφλε ιχζε γηα ηελ 

απνθπγή κηαο παξαηεηακέλεο θξίζεο ζηελ Διιάδα θαη γηα ηελ αχμεζε ησλ 

εηζνδεκάησλ ζε βηψζηκε βάζε έγθεηηαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

νηθνλνκίαο. Σν κφλν πιενλέθηεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ απνγνεηεπηηθά ρακειή 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Διιάδαο είλαη φηη ππάξρεη κεγάιν πεξηζψξην βειηίσζεο θαη 

αλάπηπμεο.  

 

3.3.2 Πωο κπνξεί λα θαηαζηεί πεξηζζόηεξν αληαγωληζηηθή ε ειιεληθή 

νηθνλνκία  

Μία νηθνλνκία είλαη αληαγσληζηηθή φηαλ επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο λα είλαη παξαγσγηθνί. Όηαλ ε παξαγσγηθφηεηα είλαη πςειή, νη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα πιεξψλνπλ πςεινχο κηζζνχο, θαη έηζη ηα εηζνδήκαηα είλαη 

πςειά. Δπηπιένλ, ε νηθνλνκία είλαη ζε ζέζε λα πξνζειθχζεη επελδχζεηο απφ μέλεο 

επηρεηξήζεηο, γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη απμάλεη 

πεξαηηέξσ ηα εηζνδήκαηα. 

Ο θχξηνο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα είλαη ην ζχλνιν ησλ 

θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ. Απηνί νη θαλφλεο πξέπεη λα 

πξνσζνχλ ηνλ αληαγσληζκφ, ηηο επελδχζεηο θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Καλφλεο πνπ 

έρνπλ ζρεδηαζηεί θαιά θαη εθαξκφδνληαη απζηεξά κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ κία 

ρψξα αληαγσληζηηθή θαη εχπνξε. Ζ ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Διιάδαο δελ 

νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε θαλφλσλ. Πξάγκαηη, ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηηο ρψξεο κε 

ην πην πεξηνξηζηηθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην (δειαδή αζθπθηηθφ έιεγρν ησλ αγνξψλ απφ 

ην θξάηνο) ζηνλ ΟΟΑ: ε αγνξά πξντφλησλ (αγαζά θαη ππεξεζίεο) είλαη ε 

απζηεξφηεξα ξπζκηδφκελε κεηαμχ ησλ 30 ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ ελψ ε αγνξά εξγαζίαο 

βξίζθεηαη ζηελ πέκπηε ζέζε (δείθηεο ξχζκηζεο ηεο αγνξάο πξντφλησλ ηνπ ΟΟΑ ην 

2008, δείθηεο πξνζηαζίαο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ΟΟΑ ην 2008). Πνιιέο απφ ηηο 

ξπζκίζεηο δεκηνπξγνχλ ζνβαξά εκπφδηα ζηνλ αληαγσληζκφ, ηηο επελδχζεηο θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ. Παξάιιεια, νη ιίγεο ξπζκίζεηο πνπ 

πξνσζνχλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ δελ εθαξκφδνληαη φζν απζηεξά 

απαηηείηαη. Απηφ πξέπεη επίζεο λα αιιάμεη. 
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Γεδνκέλνπ φηη ε ειιεληθή νηθνλνκία δηέπεηαη απφ απζηεξέο θαη 

αλαπνηειεζκαηηθέο ξπζκίζεηο, ε κεηαξξχζκηζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ζα επηθέξεη 

κεγάια νθέιε. χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ(Scarpetta θαη Tressel 2002) κία εθ βάζξσλ 

κεηαξξχζκηζε κπνξεί απφ κφλε ηεο λα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, θαη ελ ηέιεη ηα εηζνδήκαηα ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ, ζε πνζνζηφ 

κεγαιχηεξν ηνπ 15%. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχλ λα αληηζηξαθνχλ πιήξσο νη 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηα εηζνδήκαηα. Ζ απξνζπκία ιήςεο 

κεηαξξπζκίζεσλ νθείιεηαη ελ κέξεη ζε πνιηηηθέο πηέζεηο απφ κεηνςεθίεο πνπ ζα 

δεκησζνχλ απφ ζπγθεθξηκέλεο κεηαξξπζκίζεηο. 

Έλαο επηπξφζζεηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε κεηαξξχζκηζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ δελ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ πνιηηηθή αηδέληα είλαη φηη ην επξχηεξν 

θνηλφ δελ έρεη θαηαλνήζεη πιήξσο ηα πιενλεθηήκαηά ηεο. Πξάγκαηη, επηθξαηεί ε 

αληίιεςε φηη νη αγνξέο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ έλα πνιχ πεξηνξηζηηθφ 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηαηί πξνθαινχλ αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα φηαλ ιεηηνπξγνχλ 

πην ειεχζεξα. Απηή ε αληίιεςε δηθαηνινγείηαη κεξηθψο απφ ηελ εκπεηξία πνπ έρεη 

απνθνκίζεη ην θνηλφ: φπσο είδακε θαη παξαπάλσ, ε απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ζηελ 

Διιάδα έρεη νδεγήζεη πνιιέο θνξέο ζηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ. Ζ αληίιεςε, σζηφζν, 

είλαη ιαλζαζκέλε δηφηη νη αγνξέο δελ απειεπζεξψζεθαλ νπζηαζηηθά αιιά κφλν 

εηθνληθά: ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ εκπνδίδεη ηελ είζνδν ζε λέεο επηρεηξήζεηο 

δηαηεξήζεθε ελψ «απειεπζεξψζεθε» κφλν ε ηθαλφηεηα ησλ ππαξρνπζψλ 

επηρεηξήζεσλ λα απμήζνπλ ηηο ηηκέο. Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ε επαθφινπζε άλνδνο 

ησλ ηηκψλ ελίζρπζε ηελ ππνςία ηνπ θνηλνχ πξνο ηηο ειεχζεξεο αγνξέο. Αλ ε είζνδνο 

ζε λέεο επηρεηξήζεηο είρε απειεπζεξσζεί φπσο θαη νη ηηκέο, ην απνηέιεζκα ζα ήηαλ ε 

κείσζε ησλ ηηκψλ θαη ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ζα ήηαλ πξνο πξαγκαηηθφ φθεινο 

ηνπ θνηλνχ. 

ε ζπλδπαζκφ κε ηε ζέζπηζε ζσζηψλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ αγνξψλ, 

απαξαίηεην ζπζηαηηθφ γηα ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη έλα κνξθσκέλν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ: κε απηφλ ηνλ ηξφπν απμάλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα ησλ 

ππαξρνπζψλ επηρεηξήζεσλ θαη πξνζειθχνληαη λέεο, ηδηαίηεξα φζεο απαζρνινχληαη 

ζηνλ ηνκέα ησλ πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πςειήο αλάπηπμεο. 
41

 

 

 

                                                 
41

 Γεκήηξεο Βαγηαλφο, Νίθνο Βέηηαο, Κψζηαο Μεγήξ «Η οικονομική κπίζη ζηην Ελλάδα: 

Μεηαππςθμίζειρ και εςκαιπίερ ζε μία κπίζιμη ζςγκςπία», 5 Απγνχζηνπ 2010 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΙ 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

 

4.1 Παξνπζίαζε Σωλ Γεδνκέλωλ Καη Σεο Μεζόδνπ Δπεμεξγαζίαο 

Σνπο 

Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εξγαζία είλαη εηήζηεο ηηκέο εμαγσγψλ θαη 

εηζαγσγψλ ζε ηηκέο ηνπ 1990, δειαδή αλαθέξνληαη ζε πξαγκαηηθά κεγέζε. Ο 

παξαθάησ πίλαθαο πεξηέρεη ηηο ηηκέο ησλ Δμαγσγψλ θαη Δηζαγσγψλ ηεο Διιάδνο. 

 

Καηάινγνο αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ : Δμαγσγέο & Δηζαγσγέο Διιάδνο (1960-2005) 

Έτος Εξαγωγές Εισαγωγές 

1960 1014,23 1859,43 

1961 1172,71 2060,16 

1962 1181,51 2062,8 

1963 1365,52 2450,18 

1964 1404,26 2905,36 

1965 1439,27 3262,94 

1966 2011,4 3352,33 

1967 1909,23 3237,4 

1968 1867,73 3577,74 

1969 2149,96 4133,91 

1970 2050,84 3759,87 

1971 2331,12 4163,2 

1972 2860,16 4887,45 

1973 3639,62 6449,89 

1974 3908,24 6228,22 

1975 4247,44 6770,42 

1976 4684,08 6879,24 

1977 4600,38 6896,32 

1978 5163,95 7228,02 

1979 5274,01 7623,65 

1980 6298,46 7904,33 
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1981 6136,11 8078,34 

1982 5389,15 8411,86 

1983 5758,75 8743,47 

1984 6388,68 8825,31 

1985 6346,99 9826,27 

1986 6727,88 9293,32 

1987 7289,72 9455,57 

1988 6893,21 9591,74 

1989 7025,29 10604,9 

1990 6485,11 10826,12 

1991 6425,37 10745,4 

1992 6781,66 10637,02 

1993 6259,34 10027,63 

1994 6556,36 9668,62 

1995 7340,15 10386,49 

1996 7470,75 10872,15 

1997 8694,34 11938,75 

1998 9062,18 12876,08 

1999 9727,49 13212,31 

2000 12020,5 15844,3 

2001 12148,67 17210,62 

2002 11062,5 16275 

2003 11060,44 16463,74 

2004 12300,53 17522,12 

2005 12738,23 17164,51 

 

Σν πξφγξακκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ην νηθνλνκεηξηθφ πξφγξακκα E-

views. 

 

 

4.2 ρνιηαζκόο Σωλ Γηαγξακκάηωλ 

 

ε απηφ ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ζα ζρνιηάζσ ηα δηαγξάκκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία θαίλνληαη παξαθάησ. Σν πξψην δείρλεη 

ηελ δηαρξνληθή πνξεία ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ηεο Διιάδνο θαη νη δχν 

κεηαβιεηέο είλαη ζην επίπεδφ ηνπο ε θάζε κία.. Σν δεχηεξν δηάγξακκα δείρλεη ηηο 

πξψηεο δηαθνξέο ησλ κεηαβιεηψλ ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ. 
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Γηάγξακκα 3 : Γηαρξνληθή πνξεία ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ ηεο Διιάδνο. 
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Γηάγξακκα 4: Οη πξψηεο δηαθνξέο ησλ κεηαβιεηψλ εηζαγσγψλ-εμαγσγψλ 



69 

 

 

Ζ κεηαβιεηή είλαη πην νκαιή ζην επίπεδν ηεο ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε δηαθνξά 

ηεο. Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα δχν παξαπάλσ δηαγξάκκαηα, θαζψο ην πξψην 

δηάγξακκα είλαη πην νκαιφ απφ ην δεχηεξν. Δπηπιένλ, ε πνξεία ησλ δχν κεηαβιεηψλ 

θαίλεηαη λα κνηάδεη αξθεηά.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξνχκε ηα παξαθάησ :  

 Ζ πνξεία ησλ δχν κεηαβιεηψλ θαίλεηαη λα κνηάδεη, κε ηηο εηζαγσγέο λα είλαη 

ζπλερψο πεξηζζφηεξεο απφ ηεο εμαγσγέο ηεο ρψξαο καο.  

 Ζ πνξεία ησλ εηζαγσγψλ πεξηγξάθεηαη ζε γεληθέο γξακκέο απμεηηθή. Κάλνληαο 

θάπνηεο παξαηεξήζεηο : 

 Απφ ην 1995 θαη κεηά ε πνξεία ησλ εηζαγσγψλ είλαη κνλίκσο απμεηηθή 

θαη ζεκεηψλεη ηηκέο κεγαιχηεξεο ησλ 10000. 

 Απφ ην 1995 κέρξη ην 2005, ε πνζφηεηα ησλ εηζαγσγψλ εθηνμεχεηαη, γηα 

λα θηάζεη ηηο 17500 ην 2005 απφ 10000 ην 1995. 

 Ζ πνξεία ησλ εμαγσγψλ πεξηγξάθεηαη θαη απηή ζε γεληθέο γξακκέο απμεηηθή. 

πγθεθξηκέλα: 

 Μέρξη ην 1995 νη εμαγσγέο θηλνχληαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, ρσξίο λα 

θηάλνπλ νχηε ηηο 7500. 

 Απφ ην 1995 κέρξη ην 2000 παξαηεξνχκε κηα κηθξή αχμεζε ησλ 

εμαγσγψλ. 

 Απφ ην 2000 θαη κεηά, νη εμαγσγέο ηεο Διιάδνο κεηψλνληαη.  

  

 

 

4.3 Έιεγρνο καθξνρξόληαο ζρέζεο κεηαμύ ηωλ κεηαβιεηώλ 

 
Απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη ζηε ζπλέρεηα είλαη λα εξεπλήζνπκε αλ ππάξρεη 

καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ. Θέινπκε δειαδή λα δνχκε αλ 

νη κεηαβιεηέο εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο είλαη ζπλνινθιεξσκέλεο. 

Ζ δηεξεχλεζε απηή γίλεηαη κε ηελ κέζνδν Engle-Granger ησλ δχν ζηαδίσλ. 

 
4.3.1 ηαζηκόηεηα 

Σα ραξαθηεξηζηηθά κηαο θαηαλνκήο πηζαλφηεηαο πεξηνξίδνληαη ζην κέζν θαη ζηε 

δηαθχκαλζε. ε κηα ζπλδπαζκέλε ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο εθηφο απφ ην κέζν θαη ηε 

δηαθχκαλζε έρνπκε θαη ηε ζπλδηαθχκαλζε. Δπνκέλσο απφ έλα κφλν δείγκα (n παξα- 

ηεξήζεσλ) δελ κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο. Σν πξφβιεκα 
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πνπ δεκηνπξγείηε κπνξεί λα απινπνηεζεί κε ηελ ππφζεζε ηεο ζηαζηκφηεηαο 

(stationarity). Δπνκέλσο κηα ζηνραζηηθή δηαδηθαζία είλαη ζηάζηκε φηαλ νη ηδηφηεηέο 

ηεο δελ επεξεάδνληαη απφ κία αιιαγή κέηξεζεο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ, δειαδή ε 

ζπλδπαζκέλε ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο κε αξρή ηε ρξνληθή πεξίνδν t είλαη αθξηβψο 

ίδηα κε ηε ζπλδπαζκέλε ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο κε αξρή ηε ρξνληθή πεξίνδν t + k. 

Όπνπ k είλαη κηα ηπραία ρξνληθή πεξίνδνο θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηνπ ρξφλνπ. Άξα 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ ιέκε φηη ζε κηα ζπλδπαζκέλε ζπλάξηεζε πηζαλφηεηαο ν 

κέζνο θαη ε δηαθχκαλζε δε κεηαβάιινληαη, ελψ ε ζπλδπαθχκαλζε είλαη ζπλάξηεζε 

κφλν ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ή πξνεγήζεσλ Mills (1991). 

Μηα ρξνληθή ζεηξά ιέγεηαη ζηάζηκε φηαλ ε ηηκή ηεο ηαιαληεχεηαη γχξσ απφ 

ην κέζν, δειαδή νη ηηκέο πνπ απηή παίξλεη ζηα δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα έρνπλ 

ηνλ ίδην κέζν, ηελ ίδηα δηαθχκαλζε θαη ε ηηκή ηεο ζπλδηαθχκαλζήο ηεο κεηαμχ δχν 

ρξνληθψλ πεξηφδσλ εμαξηάηαη κφλνλ απφ ηελ πζηέξεζε κεηαμχ ησλ δχν ρξνληθψλ 

πεξηφδσλ δειαδή απφ ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζηα δχν απηά ρξνληθά ζεκεία θαη φρη 

απφ ηελ πξαγκαηηθή ρξνληθή πεξίνδν πνπ ππνινγίδεηαη ε ζπλδηαθχκαλζε. Άξα κηα 

ρξνληθή ζεηξά ραξαθηεξίδεηαη σο ζηάζηκε αλ ηα ζηαηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δελ 

κεηαβάιινληαη κε ην ρξφλν. Μηα ρξνληθή ζεηξά δελ είλαη ζηάζηκε φηαλ παξνπζηάδεη 

ηάζε (αλνδηθή ή θαζνδηθή), φηαλ κεηαβάιιεηαη ε κεηαβιεηφηεηά ηεο ζε ζπλάξηεζε 

κε ηνλ ρξφλν ή φηαλ παξνπζηάδεη επνρηθφηεηα. 

 

 4.3.1.1 Έιεγρνη ηεο ζηαζηκόηεηαο
42

 

Σνπο ειέγρνπο ηεο ζηαζηκφηεηαο κπνξνχκε λα ηνπο ρσξίζνπκε ζε δχν θαηεγνξίεο. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία αλαθέξνληαη νη έιεγρνη ησλ γξαθηθψλ παξαζηάζεσλ θαη ησλ 

ζπλαξηήζεσλ απηνζπζρέηηζεο, ελψ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία αλαθέξνληαη φινη νη 

έιεγρνη ησλ κνλαδηαίσλ ξηδψλ. 

 

 Γξαθηθέο παξαζηάζεηο 

Γηα λα δηαπηζηψζνπκε αλ κηα ρξνληθή ζεηξά παξνπζηάδεη ζηαζηκφηεηα θάλνπκε ηε 

γξαθηθή παξάζηαζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο. Ζ γξαθηθή παξάζηαζε είλαη ζπλήζσο ην 

πξψην βήκα γηα ηελ αλάιπζε νπνηαζδήπνηε ρξνληθήο ζεηξάο. Ζ απεηθφληζε κηαο 

ρξνληθήο ζεηξάο σο πξνο ην ρξφλν νλνκάδεηαη ρξνλνδηάγξακκα (time plot). Ζ κειέηε 

ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο κηαο ρξνληθήο ζεηξάο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα λα 

                                                 
42

 Παπαλαζηαζίνπ Ησάλλεο «Υξεκαηννηθνλνκηθή Οηθνλνκεηξία» Παλεπηζηεκηαθέο Παξαδφζεηο. 
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πξνζδηνξίζνπκε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο φπσο ηελ χπαξμε ηάζεο, επνρηθφηεηαο ή 

άιισλ ζπληζηψζεσλ. Άξα αλ δηαπηζηψζνπκε ηελ εκθάληζε θάπνηαο απφ ηηο 

ζπληζηψζεο πνπ αλαθέξνληαη πην πάλσ, δειαδή ηάζε, επνρηθή κεηαβνιή, θπθιηθή 

δηαθχκαλζε ή αθαλφληζηε κεηαβνιή, ηφηε ιέκε φηη ε ρξνληθή ζεηξά δελ παξνπζηάδεη 

ζηαζηκφηεηα. 

ην δηάγξακκα 3 κε ηίηιν «Γηαρξνληθή πνξεία ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ 

ηεο Διιάδνο»,  φπσο είδακε θαη παξαπάλσ, ε ρξνληθή ζεηξά ηφζν ηεο κεηαβιεηήο 

ησλ εηζαγσγψλ φζν θαη απηήο ησλ εμαγσγψλ, παξνπζηάδνπλ έληνλα αλνδηθή ηάζε 

πνπ θαζηζηά ηε ρξνληθή απηή ζεηξά κε ζηάζηκε. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κία ζεηξά ηεο 

νπνίαο ν κέζνο θαη ε δηαθχκαλζε κεηαβάιινληαη κέζα ζηε δεηγκαηηθή πεξίνδν πνπ 

εμεηάδνπκε κε απνηέιεζκα ε θαηαλνκή ηεο λα κελ είλαη ζηαζεξή. Άξα δελ κπνξνχκε 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα ηέηνηα ρξνληθή ζεηξά γηα δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ ζηε 

κνξθή πνπ βξίζθεηαη. Θα πξέπεη επνκέλσο λα ηε κεηαηξέςνπκε ζε ζηάζηκε ρξνληθή 

ζεηξά θαη κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λα επηιέμνπκε ηελ θαηάιιειε κνξθή ηνπ 

ππνδείγκαηνο πνπ ζα εμεγεί θαιχηεξα ηα δεδνκέλα ηεο.
43

 

 

 Σππηθά tests ζηαηηθόηεηαο  

Έιεγρνη DF (Dickey-Fuller) θαη ADF(k) (Augmented Dickey-Fuller): ε κεδεληθή θαη ε 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε θαη ζηνπο δχν ειέγρνπο είλαη  

 

Η
0
: Η κεηαβιεηή είλαη κε-ζηαηηθή 

Η
1
: Η κεηαβιεηή είλαη ζηαηηθή 

Γηα ηνλ έιεγρν DF παιηλδξνκνχκε ηελ πξψηε δηαθνξά ηεο κεηαβιεηήο ζηε ρξνληθή 

πζηέξεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο κεηαβιεηήο (ρσξίο/ή κε ζηαζεξφ φξν θαη ηάζε) θαη 

εμεηάδνπκε αλ ε t-ζηαηηζηηθή ηνπ ζπληειεζηή ηεο ρξνληθήο πζηέξεζεο είλαη κεγαιχηεξε 

απφ ηελ θξηηηθή ηηκή ηεο θαηαλνκήο Dickey-Fuller ηφηε απνξξίπηνπκε ηελ κεδεληθή 

ππφζεζε, δειαδή ν έιεγρνο θαλεξψλεη φηη ε κεηαβιεηή είλαη ζηαηηθή. εκαληηθφ 

πξφβιεκα ηνπ ειέγρνπ DF είλαη φηη επεξεάδεηαη ζεκαληηθά αλ ππάξρεη πξφβιεκα 

απηνζπζρέηηζεο κε απνηέιεζκα λα απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο ιάζνπο ηχπνπ Η θαη ΗΗ (ν 

έιεγρνο έρεη κηθξή δχλακε θαη κέγεζνο). Γηα απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ν 

έιεγρνο ADF(k) πνπ είλαη φπσο ν έιεγρνο DF κε ηε δηαθνξά φηη ζηε παιηλδξφκεζε 

                                                 
43

 Γξηηζάθεο Νηθφιαο, εκείσζεηο γηα ην κάζεκα «Δηδηθά ζέκαηα Οηθνλνκεηξίαο», Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο, Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, Δμάκελν 8
ν 
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πξνζζέηνπκε k ρξνληθέο πζηεξήζεηο ηεο πξψηεο δηαθνξάο ηεο κεηαβιεηήο γηα λα 

απνθχγνπκε ην πξφβιεκα ηεο απηνζπζρέηηζεο. Όκσο ην πξφβιεκα εδψ είλαη φηη δελ 

γλσξίδνπκε ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ πνπ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε δειαδή ην k. Μηα ζπλήζεο πξαθηηθή είλαη λα παίξλνπκε ηφζα k έηζη 

ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ή λα ειαρηζηνπνηείηαη θάπνηνο δείθηεο πρ. ην 
2R , ην θξηηήξην 

πιεξνθφξεζεο Akaike θιπ.  

 

4.3.2 Οινθιήξωζε 

Οη πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο ρξνληθέο ζεηξέο, φπσο θαη απηή πνπ κειεηάκε, είλαη κε 

ζηάζηκεο δηαδηθαζίεο. Μπνξνχλ φκσο λα κεηαηξαπνχλ ζε ζηάζηκεο παίξλνληαο ηηο 

πξψηεο ή αθφκε θαη ηηο δεχηεξεο δηαθνξέο ηνπο. Όηαλ επνκέλσο κεηαηξέπνπκε ζε 

ζηάζηκε δηαδηθαζία κία ρξνληθή ζεηξά παίξλνληαο ηηο πξψηεο δηαθνξέο ηφηε ιέκε φηη 

ε ρξνληθή απηή ζεηξά είλαη νινθιεξσκέλε πξψηεο ηάμεο (integrated first order) θαη 

ζπκβνιίδεηαη σο Η(1). 

Φαίλεηαη φηη αξθεηέο νηθνλνκηθέο ρξνληθέο ζεηξέο φπσο ε θαηαλάισζε, ην εηζφδεκα, 

ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ, νη ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο επελδχζεηο, ν πιεζσξηζκφο, 

νη δεκφζηεο δαπάλεο θαη ε πξνζθνξά ηνπ ρξήκαηνο είλαη νινθιεξσκέλεο πξψηεο 

ηάμεο Η(1). Αλ κεηαηξέπνπκε ζε ζηάζηκε δηαδηθαζία κία ρξνληθή ζεηξά παίξλνληαο 

ηηο δεχηεξεο δηαθνξέο ηφηε ιέκε φηη ε ρξνληθή απηή ζεηξά είλαη νινθιεξσκέλε 

δεχηεξεο ηάμεο θαη ζπκβνιίδεηαη σο Η(2) θ.ν.θ.  

 

4.3.3 πλνινθιήξωζε 

Πάλσ ζηελ ηδέα ηεο νινθιήξσζεο βαζίδεηαη ε έλλνηα ησλ ζπλνινθιεξσκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ. Αλ νη ρξνληθέο ζεηξέο (κεηαβιεηέο) είλαη κε ζηάζηκεο ζηα επίπεδά ηνπο, 

κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ κε βαζκφ νινθιήξσζεο 1 φηαλ νη πξψηεο δηαθνξέο ηνπο 

είλαη ζηάζηκεο. Οη κεηαβιεηέο απηέο κπνξνχλ επίζεο λα ζπλνινθιεξσζνχλ αλ 

ππάξρεη έλαο ή πεξηζζφηεξνη γξακκηθνί ζπλδπαζκνί κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ πνπ λα 

είλαη ζηάζηκνη. Αλ νη κεηαβιεηέο ζπλνινθιεξψλνληαη, ηφηε ππάξρεη κηα ζηαζεξή 

καθξνπξφζεζκε γξακκηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπο. 

Έλα ζχλνιν κε ζηάζηκσλ ρξνληθψλ ζεηξψλ ιέκε φηη είλαη ζπλνινθιεξσκέλν 

(cointegrated) αλ ππάξρεη έλαο γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ησλ ρξνληθψλ απηψλ ζεηξψλ ν 

νπνίνο είλαη ζηάζηκνο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ν ζπλδπαζκφο απηφο δελ παξνπζηάδεη 

κία ζηνραζηηθή ηάζε. Ο γξακκηθφο απηφο ζπλδπαζκφο ησλ ρξνληθψλ ζεηξψλ 

νλνκάδεηαη εμίζσζε ζπλνινθιήξσζεο. Ζ εμίζσζε απηή παξηζηά ηελ καθξνρξφληα 
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ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ ρξνληθψλ απηψλ ζεηξψλ. Ζ νηθνλνκηθή 

ζεσξία αζρνιείηαη κε ηελ εμέηαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ησλ αηηησδψλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ, θαζψο θαη κε ηελ εμέηαζε ηεο 

δηαρξνληθήο ζπγθξηηηθήο εμέιημήο ηνπο. Οη νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο κπνξεί λα έρνπλ 

κηα αλεμάξηεηε πνξεία κεηαμχ ηνπο ζε βξαρπρξφλην επίπεδν (λα είλαη κε ζηάζηκεο) 

κπνξεί φκσο λα ππάξρνπλ θαη θνηλέο καθξνρξφληεο πνξείεο (αλ είλαη 

ζπλνινθιεξσκέλεο) πνπ απηέο πξέπεη λα ηηο ιακβάλνπκε ππφςε καο κέζσ ηεο 

εμεηδίθεπζεο ηεο δηφξζσζεο ζθάικαηνο. 

 

4.3.3.1 Έιεγρνη ζπλνινθιήξωζεο 

• Αθνχ δηαπηζησζεί πσο νη εμεηαδφκελεο κεηαβιεηέο είλαη νινθιεξσκέλεο ηεο ίδηαο 

ηάμεο, ηφηε εθηειείηαη ν έιεγρνο γηα ηε ζπλνινθιήξσζε. Ζ ππφζεζε πνπ ειέγρεηαη 

είλαη ε κεδεληθή ηεο κε ζπλνινθιήξσζεο έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο πνπ είλαη ε 

χπαξμε ζπλνινθιήξσζεο. 

 Ho: Γελ ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

   Ζα: Τπάξρεη ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλνινθιήξσζεο κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ κεηαβιεηψλ 

ππάξρνπλ δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο κεζφδσλ (βιέπε Harris 1995, Maddala and Kim 

1998). Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηηο κεζφδνπο ηεο κίαο εμίζσζεο θαη βαζίδεηαη ζηελ 

εθηίκεζε ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ θαη ε δεχηεξε ζε ζχζηεκα εμηζψζεσλ ε νπνία 

βαζίδεηαη ζηε κέζνδν ηεο κέγηζηεο πηζαλνθάλεηαο. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία έρνπκε ηνπο ειέγρνπο ζπλνινθιήξσζεο κε δχν 

κεηαβιεηέο θαη ηνπο ειέγρνπο κε πεξηζζφηεξεο απφ δχν κεηαβιεηέο. 

ηε δεχηεξε θαηεγνξία έρνπκε ηνπο ειέγρνπο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε 

κεζνδνινγία ησλ VAR ππνδεηγκάησλ, φπνπ κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ην κέγηζην 

αξηζκφ ησλ ζρέζεσλ ζπλνινθιήξσζεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη κεηαβιεηέο ηνπ 

ππνδείγκαηνο πνπ εμεηάδνπκε, πξάγκα πνπ δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε κε ηελ πξψηε 

θαηεγνξία ηεο κίαο εμίζσζεο. Ζ πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο απφ ηελ θαηεγνξία απηή 

είλαη ε κέζνδνο ηνπ Johansen (1988).
44

 

 

4.3.4 Μέζνδνο Engle-Granger ηωλ δύν ζηαδίωλ 

                                                 
44

 Γξηηζάθεο Νηθφιαο, εκείσζεηο γηα ην κάζεκα «Δηδηθά ζέκαηα Οηθνλνκεηξίαο», Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο, Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, Δμάκελν 8
ν 
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Ζ κέζνδνο ησλ Engle–Granger (1987) ε νπνία νλνκάδεηαη θαη κέζνδνο 

ζπλνινθιήξσζεο βάζεη ησλ θαηαινίπσλ ζηεξίδεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο ζηαζηκφηεηαο 

ησλ θαηάινίπσλ. Γηα ηνλ έιεγρν απηφ νη Engle–Granger πξφηεηλαλ ηα παξαθάησ 

βήκαηα: 

 Βήκα 1: Βξίζθνπκε ηελ ηάμε νινθιήξσζεο ησλ δχν κεηαβιεηψλ.  

Αλ ε ηάμε νινθιήξσζεο ησλ δχν κεηαβιεηψλ είλαη ίδηα ηφηε ζπλερίδνπκε ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπλνινθιήξσζεο. Αλ ε ηάμε νινθιήξσζεο ησλ δχν κεηαβιεηψλ 

δελ είλαη ίδηα ηφηε ιέκε φηη δελ ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ 

πνπ εμεηάδνπκε. Αλ νη δχν κεηαβιεηέο είλαη νινθιεξσκέλεο ηεο ίδηαο ηάμεο 

εθηηκνχκε κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ηελ εμίζσζε (εμίζσζεο 

ζπλνινθιήξσζεο) γηα ηε καθξνρξφληα ζρέζε ηζνξξνπίαο. 

Yt = β0 + β1Xt + ut 

Απφ ηελ παξαπάλσ εμίζσζε απνζεθεχνπκε ηα θαηάινηπα. 

 Βήκα 2: Δθαξκφδνπκε ηε κεζνδνινγία ησλ κνλαδηαίσλ ξηδψλ γηα ηε 

ζηαζηκφηεηα ησλ θαηαινίπσλ (ζθάικαηαηζνξξνπίαο)  ζηελ παξαθάησ 

εμίζσζε:  

Γut = δ2ut-1 + βΓut-i+et 

Ζ παξαπάλσ εμίζσζε δελ πεξηιακβάλεη ζηαζεξφ φξν δηφηη ηα 

θαηάινηπα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ 

είλαη γχξσ απφ ην κεδέλ. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζηαζηκφηεηαο ησλ 

θαηαινίπσλ νη Engle–Granger παξνπζίαζαλ έλαλ πίλαθα κε θξίζηκεο 

ηηκέο γηα ηνλ έιεγρν απηφ δηαθνξεηηθφ απφ απηφ κεηά ζηαηηζηηθά ησλ 

ειέγρσλ ησλ Dickey–Fuller.  

Οη ππνζέζεηο πνπ ειέγρνπκε γηα ηελ παξαπάλσ εμίζσζε είλαη νη 

παξαθάησ: 

Ζν: δ2= 0 (φηαλ δελ ππάξρεη ζηαζηκφηεηα ζηα θαηάινηπα δειαδή δελ 

ππάξρεη ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ) 

Ζα: δ2< 0 (φηαλ ππάξρεη ζηαζηκφηεηα ζηα θαηάινηπα δειαδή ππάξρεη 

ζπλνινθιήξσζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ) 

Ζ κεδεληθή ππφζεζε απνξξίπηεηαη φηαλ tδ2 < η (θξίζηκε ηηκή). 
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4.4 ρνιηαζκόο Απνηειεζκάηωλ 

 
Παξαθάησ αθνινπζνχλ ηα απνηειέζκαηα απφ ην πξφγξακκα : 

 

 

COINTEGRATION TEST 

 

Step 1: testing for a unit root in ex 

 

Augmented Dickey-Fuller test for ex 

including one lag of (1-L)ex 

sample size 44 

unit-root null hypothesis: a = 1 

 

   test with constant  

   model: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   1st-order autocorrelation coeff. for e: 0,013 

   estimated value of (a - 1): 0,0122256 

   test statistic: tau_c(1) = 0,430075 

   asymptotic p-value 0,9842 

 

Step 2: testing for a unit root in im 

 

Augmented Dickey-Fuller test for im 

including one lag of (1-L)im 

sample size 44 

unit-root null hypothesis: a = 1 

 

   test with constant  

   model: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   1st-order autocorrelation coeff. for e: 0,008 

   estimated value of (a - 1): 0,00549065 

   test statistic: tau_c(1) = 0,231517 

   asymptotic p-value 0,9746 

 

Step 3: cointegrating regression 

 

Cointegrating regression -  

OLS, using observations 1960-2005 (T = 46) 

Dependent variable: ex 

 

             coefficient   std. error    t-ratio    p-value  

  ---------------------------------------------------------- 

  const      -591,664      143,839       -4,113    0,0002    *** 

  im            0,744223     0,0149842   49,67     2,76e-040 *** 

 

Mean dependent var   5753,555   S.D. dependent var   3348,341 

Sum squared resid     8841164   S.E. of regression   448,2583 

R-squared            0,982476   Adjusted R-squared   0,982078 

Log-likelihood      -345,0958   Akaike criterion     694,1916 
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Schwarz criterion    697,8489   Hannan-Quinn         695,5616 

rho                  0,508056   Durbin-Watson        0,978872 

 

Step 4: testing for a unit root in uhat 

 

Augmented Dickey-Fuller test for uhat 

including one lag of (1-L)uhat 

sample size 44 

unit-root null hypothesis: a = 1 

 

   model: (1-L)y = b0 + (a-1)*y(-1) + ... + e 

   1st-order autocorrelation coeff. for e: -0,010 

   estimated value of (a - 1): -0,608008 

   test statistic: tau_c(2) = -4,01137 

   asymptotic p-value 0,006877 

 

There is evidence for a cointegrating relationship if: 

(a) The unit-root hypothesis is not rejected for the individual variables. 

(b) The unit-root hypothesis is rejected for the residuals (uhat) from the  

    cointegrating regression. 

 

 
Απφ ηα απνηειέζκαηα δηαπηζηψλνληαη δχν πξάγκαηα: 

(1
νλ

) Τπάξρεη καθξνρξφληα ζρέζε κεηαμχ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία. 

(2
νλ

) Τπάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ θαη θαηά κέζν φξν ε 

αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ θαηά 1 κνλάδα νδεγεί ζε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θαηά 0,7 

κνλάδεο (πξάγκα πνπ εμεγείηαη  θαη απφ ην ειιεηκκαηηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 : ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

ΔΞΑΓΧΓΧΝ 

 

 

5.1  Γεληθά – Δληνπηζκόο Πξνβιεκάηωλ  

Ζ Διιάδα είλαη κηα ειιεηκκαηηθή απφ πιεπξάο εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ρψξα. Σν 

έιιεηκκα απηφ απμάλεηαη δηαρξνληθά θαη αληαλαθιά ηελ έιιεηςε 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ηελ έιιεηςε ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ζηνπο ηνκείο 

παξαγσγήο δηεζλψο εκπνξεχζηκσλ αγαζψλ. 

Όπσο είδακε παξαπάλσ ζηελ εξγαζία, ε έληαμε ηεο Διιάδνο ζηελ ΟΝΔ 

έδσζε επθαηξίεο ζηε ρψξα καο, πνπ φκσο δελ αμηνπνηνχληαη ζην έπαθξν, δηφηη κέλνπλ 

αλεθκεηάιιεπηα ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηεη ε ρψξα καο. 

Κάπνηνη απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ επέδξαζαλ αξλεηηθά ηφζν ζην ζέκα 

ηνπ θφζηνπο, φζν θαη ζην ζέκα ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ πνπ ελδείθλπληαη γηα 

εμαγσγή είλαη νη αθφινπζνη: 

 Μαθξννηθνλνκηθά, παξαηεξείηαη κεησκέλε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

νηθνλνκίαο καο, εμαηηίαο ησλ κεησκέλσλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, άξα κε 

βειηίσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, θάηη πνπ επεξέαζε αξλεηηθά  

ηα  άκεζα θνζηνιφγηα ησλ εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 Μηθξννηθνλνκηθά, είλαη γεληθά απνδεθηή ε αδπλακία πνιιψλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ λα αλαπηχμνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ κε ζηαζεξφηεηα θαη ζαθή 

πξνζαλαηνιηζκφ θαηλνηφκα πξντφληα. Σα θαηλνηφκα απηά πξντφληα ζα 

κπνξνχζαλ λα δηαζθαιίζνπλ δηαρξνληθά πεξηζζφηεξεο θαη κε κεγαιχηεξα 

πεξηζψξηα θέξδνπο πσιήζεηο, θαη φρη βάζε ηεο ινγηθήο ηνπ γξήγνξνπ 

θέξδνπο.  

 Πνιηηηθά, ππάξρεη έληνλε γξαθεηνθξαηία θαη έλα δχζθακπην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, αιιά θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο, πνπ 

ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απμάλεη έκκεζα 

ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

Σα θπξηφηεξα εκπφδηα ζηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, ζχκθσλα 

κε εθηηκήζεηο ειιήλσλ εμαγσγέσλ ζπλνςίδνληαη ζηα παξαθάησ: 
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 Σα θνξνινγηθά κέηξα, ηα πςειά αζθάιηζηξα θάιπςεο ησλ εμαγσγηθψλ 

πηζηψζεσλ θαζψο θαη νη πςειέο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 

 Οη γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο 

 Σν πςειφ κεηαθνξηθφ θφζηνο, ε αζπλέπεηα νξηζκέλσλ κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ, 

νη θαζπζηεξήζεηο ζηα ζεκεία ειέγρνπ (ηεισλεία θ.ιπ.), ε αλεπάξθεηα ηαθηηθψλ 

ζαιαζζίσλ γξακκψλ, ε έιιεηςε επαξθνχο εμππεξέηεζεο ζηα ιηκάληα, ε 

αλεπαξθήο ππνδνκή ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ε κε επειημία ησλ 

κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ 

 Ο κηθξφο φγθνο ηνπ εμαγφκελνπ πξντφληνο, ε επνρηθφηεηα ησλ εμαγσγψλ θαη νη 

δεκηέο πνπ πθίζηαληαη ηα πξντφληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπο. 

 

 

 

Δπηπιένλ, είλαη ζεκαληηθά θαη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ θπξηφηεξσλ 

αληαγσληζηψλ ησλ ειιεληθψλ εμαγνκέλσλ πξντφλησλ, ηα νπνία πιενλεθηήκαηα 

θάλνπλ δπζθνιφηεξε ηελ επίηεπμε πεηπρεκέλσλ εμαγσγηθψλ επηηεπγκάησλ. 

Παξαθάησ, αλαθέξνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα. 

 Υακειφηεξε ηηκή 

 Δπψλπκν πξντφλ (Branded) 

 Κξαηηθή ππνζηήξημε 

 Γεσγξαθηθή εγγχηεηα 

 Οη ζπκθσλίεο κε εγρψξηεο επηρεηξήζεηο 

 Ζ Πνηφηεηα 

 

Ζ βειηίσζε ησλ εμαγσγηθψλ επηδφζεσλ νθείιεηαη θαηά βάζε: 

 ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ.  

 ηελ «εμαγσγή» κέξνπο ηεο παξαγσγήο πνιιψλ επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ, 

πνπ δελ πξννξίδεηαη πιένλ κφλν ζηηο γεηηνληθέο καο ρψξεο. 

 ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ πξντφλησλ πνπ είλαη 

πςειφηεξεο ηερλνινγίαο ή απαηηνχλ κεγάιε εμεηδίθεπζε εξγαζίαο. 
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5.2 Δπίιπζε πξνβιεκάηωλ – Αμηνπνίεζε δπλαηνηήηωλ 

 

5.2.1 Με βάζε ηνλ θιαδηθό πξνζαλαηνιηζκό 

ηηο εμαγσγέο ηεο Διιάδoο κηα κεγάιε γθάκα λέσλ, θαηλνηφκσλ, αιιά θαη πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, πξντφλησλ δηεθδηθεί φιν θαη κεγαιχηεξα κεξίδηα ζε 

απαηηεηηθέο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ.  

Σα πξντφληα απηά πξνέξρνληαη απφ ηνπο θιάδνπο ησλ πεηξειαηνεηδψλ, ησλ 

ρεκηθψλ, ηρζπεξψλ , λσπψλ θαη κεηαπνηεκέλσλ , θαξκαθεπηηθψλ , θαιιπληηθψλ 

παξαζθεπαζκάησλ, πιαζηηθψλ πξντφλησλ, ησλ ζπζθεπψλ ( ζπκπ. ηαηξηθψλ νξγάλσλ 

αθξηβείαο θαη νπηηθψλ) θαζψο θαη ηνπ ειεθηξνληθνχ θαη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ. 

Δλδηαθέξνλ θαη πςειέο εμαγσγηθέο επηδφζεηο ζεκεηψλνπλ θαη νη θιάδνη ηνπ 

αινπκηλίνπ, ηνπ ραιθνχ, ηνπ καξκάξνπ θαη ησλ ηζηκέλησλ.  

Οη επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηνπο πξναλαθεξζέληεο θιάδνπο, έρνπλ 

πξαγκαηνπνηήζεη ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηελ έξεπλα θαη ηερλνινγία θαη έρνπλ 

πξνζδψζεη ζηα πξντφληα ηνπο πξνζηηζέκελε αμία. 

Κάπνηεο πξνηάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ είλαη νη παξαθάησ : 

 Να ζρεδηαζηεί επηζεηηθή ζηξαηεγηθή εμσζηξέθεηαο. 

 Να επηιεγνχλ νη  πξψηνη θιάδνη θαη νη ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελνη θαη λα 

επηθεληξσζνχκε ζε απηνχο γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ 

ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο. 

 Να πξνζαξκφδνληαη ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πξνο εμαγσγή ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 Να δνζεί έκθαζε ζε πξντφληα  πνπ δηαθνξνπνηνχληαη ιφγσ ηεο πςειήο 

πνηφηεηαο θαη ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ ελζσκαηψλνπλ.  

 Οη θιαδηθνί θνξείο θαηά πεξίπησζε λα ζέηνπλ ηηο γεσγξαθηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο, δεδνκέλνπ φηη γλσξίδνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πξντφλησλ 

ησλ επηρεηξήζεσλ –κειψλ ηνπο.  

 

5.2.2 Aγνξέο  πνπ παξνπζηάδνπλ εμαγωγηθέο επθαηξίεο & πξννπηηθέο 

Η νκαδνπνίεζε ηωλ ρωξώλ κε βάζε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ζα ζπληειέζεη 

ζηελ ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, αθνχ ζα δηαθνξνπνηεζνχλ νη πξνσζεηηθέο 

ελέξγεηεο θαη ζα ζπληνληζηεί ε πξνζπάζεηα απφθηεζεο κεγαιχηεξσλ κεξηδίσλ 
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αγνξάο. Γηαθνξεηηθά πξντφληα θαη κε δηαθνξεηηθνχο πξνσζεηηθνχο κεραληζκνχο, ζα 

εμαρζνχλ ζε θάζε «νκάδα» ρσξψλ. 

 

 Δπξωπαϊθή Έλωζε, πνπ παξακέλεη ε πεξηνρή κε ηηο θαιχηεξεο πξννπηηθέο 

εμαγσγηθήο αχμεζεο (Γεξκαλία, Ηηαιία, Γαιιία, Ζλ. Βαζίιεην, Γαλία.) 

 Βαιθάληα (θπξίσο Σνπξθία, Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, εξβία, Μαπξνβνχλην) 

 Κεληξηθή & Αλαηνιηθή Δπξώπε (Πνισλία, Ρσζία) 

 Μέζε  Αλαηνιή (Ηζξαήι, Ζ.Α.Δ., Λίβαλνο, ανπδηθή Αξαβία) 

 Βόξεηα Αθξηθή (Αίγππηνο, Ληβχε, Νηγεξία) 

 ΗΠΑ , Καλαδάο, Ηλ. Βαζίιεην (απαηηεηηθέο, αιιά εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο 

αγνξέο) 

 Αλαπηπγκέλεο θαη Αλαπηπζζόκελεο Αζηαηηθέο ρώξεο (Ηαπσλία, Κίλα, 

Ηλδία) 

 Χθεαλία (Απζηξαιία)  

 

 

5.3  ρέδην Γξάζεο  

 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζηελ επξσδψλε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο εθαιηήξην 

γηα ηε δηεχξπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο κε ηηο λενεηζαρζείζεο ρψξεο-κέιε, αιιά θαη κε 

ηηο ππνςήθηεο πξνο έληαμε ρψξεο. Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ (ηνπξηζκφο, 

λαπηηιία) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο, κπνξνχλ λα 

ελδπλακψζνπλ ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη εληζρπζεί ζεκαληηθά ε εμσζηξέθεηα ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ πξνο ηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, ηεο Αλαηνιηθήο θαη Γπηηθήο Δπξψπεο, 

αιιά θαη εθηφο Δπξψπεο. Δληνχηνηο, ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ πξνζπάζεηα ε νπνία 

κπνξεί λα εληαζεί κε  ηε ζχλαςε επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ζηξαηεγηθψλ 

ζπκκαρηψλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ε εμσζηξέθεηα θαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο καο, 

ζπκππθλψλεη φιεο ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε ειιεληθή νηθνλνκία ζηελ 

ΟΝΔ. Ζ εμέιημε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ , θαηαδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα ράξαμεο 
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λέσλ ζηξαηεγηθψλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηε ζηήξημε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο ειιεληθήο 

παξαγσγήο. Ζ ειιεληθή παξνπζία πξέπεη λα γίλεη πην έληνλε θαη ζπζηεκαηηθή. 

 

εκαληηθφ θεθάιαην πνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ, 

απνηειεί ε ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα θαη ε χπαξμε θηλήηξσλ γηα ηελ ππνθαηάζηαζε 

ησλ εηζαγσγψλ, αιιά θαη ε έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία θαη ηε γλψζε. πγθεθξηκέλα : 

 

 Ζ αλάπηπμε ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε κείσζε ηνπ 

κε εκπνξηθνχ θφζηνπο, κε  κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγψλ, κε 

απνηειεζκαηηθή αζθάιηζε ησλ εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ, κε βειηίσζε ησλ 

ηεισλείσλ θαη ησλ κεηαθνξψλ θαη κε ηελ απινχζηεπζε ησλ εμαγσγηθψλ 

δηαδηθαζηψλ.  

 Σέινο, ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί κηα λέα πνιηηηθή, ζηφρνη ηεο νπνίαο ζα είλαη: 

α) ε αληακνηβή ηωλ επηηπρώλ επηρεηξεκαηηθώλ θηλήζεωλ πνπ θαηαιήγνπλ 

ζε θεξδνθνξία θαη β) ε ζπληήξεζε ηεο αλάπηπμεο θάζε επηρείξεζεο. 

 

Κάπνηεο βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εμαγσγψλ είλαη νη 

παξαθάησ :  

 Ζ δηεχξπλζε ηεο εμαγσγηθήο βάζεο  

 Ζ αχμεζε ησλ εηζξνψλ ζπλαιιάγκαηνο  

 Ζ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο  

 Ζ απνθέληξσζε ηεο βηνκεραλίαο ζε πεξηνρέο πνπ δηαζέηνπλ ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα 

 Ζ αλάπηπμε εμαγσγηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηθέξεηαο 

θαη νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα γηα δπλακηθά πξντφληα ηεο 

 Ζ παξφηξπλζε λέσλ επηρεηξήζεσλ λα μεθηλνχλ κε εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ 

θαη φρη απφ ηελ ηνπηθή αγνξά, κε παξάιιειε πξνβνιή ησλ ηνπηθψλ 

πξντφλησλ θαη επηρεηξήζεσλ ζηηο δηεζλείο εθζέζεηο.  

 Ζ εθπαίδεπζε ηνπ Διιελα θαηαλαισηή, κε ζηφρν ηελ θαηαλάισζε ειιεληθψλ 

πξντφλησλ θαη πεξαηηέξσ ηελ ελίζρπζε ηνπ ειιεληθνχ παξαγσγηθνχ ηζηνχ θαη  

 Ζ εθπαίδεπζε ησλ εμαγσγέσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επαγγεικαηηθή 

ζπκπεξηθνξά πξνο ην ζπλεξγάηε ηνπ εμσηεξηθνχ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο 

«εμαγωγηθήο θνπιηνύξαο». 
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Απαηηείηαη ινηπφλ, αθελφο κελ κεγαιχηεξνο βαζκφο εμεηδίθεπζεο ζηα πξντφληα 

ζηα νπνία ε ρψξα θαηέρεη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα, αθεηέξνπ δε, κεγαιχηεξνο 

βαζκφο δηεζλνπνίεζεο ησλ ειιεληθψλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ. 

 

 

5.4 Άμνλεο Γξάζεο 

Κάπνηνη βαζηθνί άμνλεο δξάζεο ηεο Διιεληθήο θπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα είλαη νη 

αθφινπζνη : 

 Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο θαη 

γεσξγίαο γηα ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ κε ηε δηαηήξεζε ππαξρφλησλ θαη 

ηελ θαηάθηεζε λέσλ αγνξψλ, αληηκεησπίδνληαο δξαζηηθά ηα δηαξζξσηηθά 

πξνβιήκαηα κέζσ ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο, 

πξνβιέπνληαο θνξνινγηθά θίλεηξα πνπ ζα επλννχλ απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο 

θηλήζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ επηρεηξήζεσλ 

(ζπλερηδφκελεο επελδχζεηο θαη ζπγρσλεχζεηο). 

 Τπνβνήζεζε ηεο κεγέζπλζεο θαη ηεο νξγαλσηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ελζάξξπλζε γηα ηελ έμνδφ ηνπο ζην εμσηεξηθφ θαη ηε 

ζχλαςε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ζπκκαρηψλ 

 Αλάγθε ζπλέρηζεο ησλ έξγσλ ππνδνκήο 

 Γξαζηηθή βειηίσζε ηεο πνηνηηθήο ζηάζκεο θαη παξνπζίαο ησλ 

εμαγφκελσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο άκηιιαο ζην 

πεδίν απηφ. 

 Πιάλν πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο επηιεγκέλσλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζε 

θαίξηεο / επηιεγκέλεο αγνξέο, κε ηε ζπλεξγαζία ηνπ ΟΠΔ θαη  ησλ 

εμαγσγηθψλ θνξέσλ ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα. Παξάιιεια, εηδηθή 

ελεκέξσζε ησλ δηπισκαηηθψλ θαη εκπνξηθψλ ππεξεζηψλ ηεο ρψξαο ζην 

εμσηεξηθφ  

 Γηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζε ζρεηηθά θνηλνηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξεκαηηθψλ θαη εμαγσγηθψλ  δξαζηεξηνηήησλ κε 

απνηειεζκαηηθφηεξν ζρεδηαζκφ θαη θαηάξγεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

 Γηεπθνιχλζεηο  γηα ηε δεκηνπξγία εξεπλεηηθψλ κνλάδσλ θαη εξγαζηεξίσλ 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζηηο επηρεηξήζεηο, κε ζηφρν ηελ παξαγσγή (θαη 

εμαγσγή) πηζηνπνηεκέλσλ πξντφλησλ 
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 Δπίζεο, ζπλεξγαζία κε ηνλ ΟΠΔ γηα νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα 

πξνψζεζεο εμαγσγψλ κε  

 Πξνεηνηκαζία  

 Κηλεηνπνίεζε εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ 

 Γξαζηεξηφηεηεο πξνψζεζεο 

 

 

5.5 Πξνηεηλόκελεο Γξάζεηο Γηεζλνύο Πξνβνιήο 

ηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ θάπνηεο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο δηεζλνχο πξνβνιήο ηεο 

ρψξαο καο: 

 πλερείο θαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο, αληαγσλίζηκνη πξνυπνινγηζκνί, 

νινθιεξσκέλεο πξνζπάζεηεο κε ζηαζεξφ κήλπκα θαη εηθφλα 

 πληνληζκφο κε ηηο θαηά ηφπνπο πξνζπάζεηεο πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη 

ηεο πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδχζεσλ . 

 Κξαηηθή ππνζηήξημε ζηελ αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζε απαηηεηηθέο αγνξέο, 

φπσο Βφξεηα Ακεξηθή, Απζηξαιία θαη Ηαπσλία 

 Ηζρπξέο θαη ζπζηεκαηηθέο δεκφζηεο ζρέζεηο, κε αγνξά ρξφλνπ θαη ρψξνπ ζηα 

νξγαλσκέλα δίθηπα δηαλνκήο, κε εηδηθέο εθδειψζεηο πξνψζεζεο  πσιήζεσλ 

(ειιεληθέο εβδνκάδεο, εθδειψζεηο γηα ην πεξηβάιινλ, γηα ηελ πγεία, γηα ηελ 

ειιεληθή θνπδίλα, ηελ ειιεληθή κνπζηθή, ηελ ηζηνξία, ηελ παξάδνζε) 

 

 

5.6 Πξνηάζεηο θαη πξνηεηλόκελεο δξάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ 

εμαγωγώλ από ηνπο εμαγωγηθνύο θνξείο 

 

5.6.1  Πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηωλ εμαγωγώλ 

Οη θπξηφηεξνη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ ζα πξέπεη λα βειηηζηνπνηεζνχλ γηα λα 

επηηεπρζεί αχμεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ, ζρεηίδνληαη κε : 

 ηελ αλεχξεζε λέσλ πειαηψλ θαη αγνξψλ, 

 ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ζηηο αγνξέο-ζηφρνπο θαη ηδηαίηεξα ζηελ 

Αλαηνιηθή Δπξψπε, 

 ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ησλ ρσξψλ ηεο Βαιθαληθήο,  
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 ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ,  

 ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ρξήκαηνο,  

 ηελ νπζηαζηηθή ζηήξημε απφ ηελ Πνιηηεία,  

 ηελ αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. 

 

Σα δεδνκέλα ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα πξέπεη λα 

βειηηζηνπνηεζνχλ, ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε πνζνζηηαία άλνδνο ησλ εμαγσγψλ, 

είλαη : 

 ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο,  

 ε αλάπηπμε λέσλ πνηνηηθψλ θαη θαηλνηφκσλ πξντφλησλ  

 θαη ε εμεηδίθεπζε, ε πξαγκαηνπνίεζε παξαγσγηθψλ επελδχζεσλ, 

 ε γεληθφηεξε θαιχηεξε νξγάλσζε ηεο εηαηξείαο,  

 ε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο,  

 ε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ  

 ε ζπζηεκαηηθφηεξε πξνψζεζε θαη πξνβνιή ησλ πξντφλησλ. 

 

5.6.2 Πξνηεηλόκελεο δξάζεηο ζην πιαίζην ηνπ ζπληνληζκνύ & αλαβάζκηζεο ηωλ 

εμαγωγηθώλ επηρεηξήζεωλ 

 πλερήο πξνζπάζεηα γηα αιιαγή λννηξνπίαο, επηρεηξεκαηηθή ζπλεξγαζία, 

ζπλέλσζε δπλάκεσλ, θνηλή δξάζε, απνθαζηζηηθφηεηα, ζσζηφο 

πξνγξακκαηηζκφο, επαγγεικαηηζκφο θαη επελδχζεηο 

 Αληακνηβή εμαγσγηθψλ επηδφζεσλ (θνξνινγηθά & αλαπηπμηαθά θίλεηξα, 

κεγαιχηεξε βνήζεηα θαη ζπκκεηνρή ηνπ θξάηνπο ζηελ αζθάιηζε ησλ 
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Σα πξναλαθεξζέληα, ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ «πηέζεσλ» πνπ ζα 

δερζνχλ νη ειιεληθέο εμαγσγέο ηα επφκελα έηε, κε επίθεληξν ηηο ηηκέο αιιά θαη ηνπο 

ηνκείο πνπ αθνξνχλ ζηα δίθηπα δηαλνκήο, ηελ πνηφηεηα, ην «επψλπκν» πξντφλ , ηελ 

εληνλφηεξε πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ θαη ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο. 
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