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Σύνοψη 

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν αναμφισβήτητα ένα πολυσύνθετο 

αθλητικό γεγονός παγκόσμιου χαρακτήρα, με σημαντικές κοινωνικές, 

πολιτιστικές, εθνικές και κυρίως οικονομικές επιπτώσεις για την πόλη και το 

κράτος που τους φιλοξενεί κάθε φορά. Η επίδραση της προετοιμασίας και της 

διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην οικονομική 

δραστηριότητα της χώρας και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική 

οικονομία μετά το πέρας των Αγώνων, αποτελούν το αντικείμενο της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις 

έννοιες της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης. 

Στο πρώτο κεφάλαιο μετά από μια θεωρητική προσέγγιση, 

παρουσιάζονται τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία που σχετίζονται με το 

μέγεθος της ανταγωνιστικότητας, καθώς επίσης και τα πορίσματα από τις 

εκθέσεις διεθνών οργανισμών για την ταξινόμηση της ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικής οικονομίας στο διεθνές περιβάλλον. Κατόπιν, αναλύονται οι 

διαρθρωτικές αδυναμίες και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της οικονομίας που 

προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό την εθνική ανταγωνιστικότητα, ενώ στη 

συνέχεια εξετάζονται οι διαστάσεις της πραγματικής σταθμισμένης 

συναλλαγματικής ισοτιμίας και των επιμέρους μεγεθών της που καθορίζουν το 

μετρήσιμο επίπεδο της ανταγωνιστικότητας. Αμέσως μετά αναφέρονται οι 

ποικίλες προκλήσεις σε διάφορους τομείς που πρέπει να αντιμετωπιστούν για 

να βελτιωθεί η ανταγωνιστική θέση της χώρας. 

Στο επόμενο κεφάλαιο αφού αναλύονται θεωρητικά η έννοια και οι 

προσδιοριστικοί παράγοντες της ανάπτυξης, αναφέρονται οι τελευταίες 

εξελίξεις στα οικονομικά στοιχεία που συνδέονται με αυτή και εξετάζονται η 

δυναμική και η προοπτική των μεγεθών που στηρίζουν την ανάπτυξη, τόσο 

από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς στην 

οικονομία. Κατόπιν, περιγράφονται οι συνθήκες μακροοικονομικής 

σταθερότητας και οι διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να εφαρμοστούν για 

να επιτευχθεί μια μακροχρόνια διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη.  

Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, αρχικά παρουσιάζεται με βάση την 

οικονομική θεωρία ο προσδιορισμός του επιπέδου απασχόλησης και ανεργίας 
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σε μια οικονομία. Στη συνέχεια, αναφέρονται οι πρόσφατες οικονομικές 

εξελίξεις γύρω από την απασχόληση και την ανεργία και ακολουθεί η ανάλυση 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και αιτιών της ανεργίας στην σημερινή 

ελληνική κοινωνία. Αμέσως μετά, περιγράφονται οι στόχοι για την 

απασχόληση όπως έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την 

Απασχόληση και αναλύονται τα μέσα δράσης με τα οποία θα επιτευχθούν οι 

στόχοι αυτοί.  

Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

πορεία και τις προοπτικές της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της 

απασχόλησης, καθώς και από τις αναμενόμενες προκλήσεις της 

μεταολυμπιακής ελληνικής οικονομίας με βάση την ανάλυση που έχει 

προηγηθεί.  
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1. Ανταγωνιστικότητα 

1.1. Θεωρητικό πλαίσιο 

Η ανταγωνιστικότητα των εθνικών οικονομιών έχει σήμερα μεγάλη 

σημασία για την μακροπρόθεσμη εξέλιξη του βιοτικού επιπέδου των πολιτών 

και έχει καταστεί βασική φροντίδα των χωρών σε μια όλο και πιο ανοιχτή και 

ολοκληρωμένη παγκόσμια αγορά. Παρά την γενική αποδοχή της σημασίας 

της όμως, η ανταγωνιστικότητα παραμένει μια πολυσύνθετη έννοια που δεν 

γίνεται πάντα απόλυτα κατανοητή.  

Σχήμα 1.1: Η πυραμίδα της Ανταγωνιστικότητας. Πηγή: Εθνικό 

Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ). 

 

Η ανταγωνιστικότητα δεν αποτελεί απλά το μερίδιο μιας χώρας για τα 

προϊόντα της στις παγκόσμιες αγορές. Πρώτα και κύρια συνδέεται με το 

επίπεδο κοινωνικής ευημερίας μιας οικονομίας. Σύμφωνα με τον Οργανισμό 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ανταγωνιστικότητα είναι «ο 

βαθμός στον οποίο ένα έθνος μπορεί υπό συνθήκες ελεύθερου εμπορίου και 

ανταγωνιστικών αγορών να παράγει αγαθά και υπηρεσίες που να πληρούν τις 

απαιτήσεις των διεθνών αγορών, ενώ ταυτόχρονα να διατηρεί και να διευρύνει 
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μακροπρόθεσμα τα εισοδήματα των πολιτών του» (Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή της Ελλάδας, 2004, σελ. 3). 

 Αντίστοιχα, το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης 

(ΕΣΑΑ) αναλύει την εθνική ανταγωνιστικότητα σε πέντε συνιστώσες (Σχήμα 

1.1) που κινούν την οικονομία και μέσω των οποίων επιδιώκεται η βελτίωση της 

κοινωνικής ευημερίας μακροχρόνια (ΕΣΑΑ, 2005, σελ. 3 – 4). 

Πλήθος παραγόντων καθορίζουν την εθνική ανταγωνιστικότητα, είτε στην 

σχέση της με τις τιμές όπως το κόστος προϊόντων και η συναλλαγματική ισοτιμία, 

είτε στην σχέση της με την ποιότητα όπως τα χαρακτηριστικά και η 

αποτελεσματικότητα των προϊόντων, είτε στην σχέση της με τα διαρθρωτικά 

χαρακτηριστικά της κάθε οικονομίας όπως ο κλαδικός και γεωγραφικός 

προσανατολισμός των εξαγωγών και το θεσμικό πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.  

Ποσοτικά, η ανταγωνιστικότητα ορίζεται ως η σχετική τιμή των 

εμπορεύσιμων προς την τιμή των μη εμπορεύσιμων αγαθών που παράγει μια 

οικονομία. Ο ορισμός αυτός ταυτίζεται με τους εσωτερικούς όρους εμπορίου 

μιας χώρας καθώς και με την πραγματική τιμή συναλλάγματος (RER) 

(Dornbusch, Rudiger, 1974, σελ. 117 – 185) : 

 
Όπου PT: το επίπεδο τιμών των εμπορεύσιμων αγαθών. 

 PΝ: το επίπεδο τιμών των μη εμπορεύσιμων αγαθών. 

Σε μια μικρή ανοιχτή οικονομία που είναι λήπτης τιμών όπως η 

Ελλάδα, το επίπεδο τιμών των εμπορεύσιμων αγαθών προσδιορίζεται 

εξωγενώς από τις διεθνείς τιμές και την ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία. 

Αύξηση του επιπέδου τιμών των μη εμπορεύσιμων αγαθών λόγω αύξησης 

του εγχώριου κόστους παραγωγής τους, ισοδυναμεί με πτώση του δείκτη, 

δηλαδή πραγματική ανατίμηση και χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας. 

Αντίθετα, μια αύξηση του RER, δηλαδή μια πραγματική υποτίμηση ισοδυναμεί 

με βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.   

Οι διαφορετικές προσεγγίσεις της ανταγωνιστικότητας και η δυσκολία 

διαχωρισμού που την διακρίνει από τους παράγοντες από τους οποίους 

εξαρτάται, έχουν σαν αποτέλεσμα να μην υπάρχει ένα ενιαίο μέτρο για την 
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εκτίμηση του επιπέδου της. Το τελευταίο είναι συνισταμένη ενός συνόλου 

μεταβλητών που περιλαμβάνουν τόσο μακροοικονομικούς δείκτες, όσο και 

ποιοτικούς παράγοντες που προσδιορίζουν διαρθρωτικά χαρακτηριστικά.  

Στο βαθμό που όπως προαναφέρθηκε η ανταγωνιστικότητα μιας 

οικονομίας σχετίζεται με την ευημερία των πολιτών της, το σχετικό κόστος 

παραγωγής, δηλαδή η σχέση μεταξύ του εγχώριου κόστους παραγωγής και του 

κόστους παραγωγής των ανταγωνιστριών χωρών εκφρασμένων σε κοινό 

νόμισμα, θεωρείται ως ένας από τους βασικότερους δείκτες μέτρησης της 

ανταγωνιστικότητας. Το σχετικό κόστος παραγωγής καθορίζεται από την 

παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής, τις αμοιβές τους και την 

συναλλαγματική ισοτιμία του εγχώριου νομίσματος (ΚΕΠΕ, 1990, σελ. 157 – 163).  

Η παραγωγικότητα μετράται από την αξία των προϊόντων και 

υπηρεσιών που παράγονται ανά μονάδα ανθρώπινων, φυσικών και 

κεφαλαιακών πόρων της χώρας. Η υψηλή παραγωγικότητα επιτρέπει σε μια 

χώρα να υποστηρίξει υψηλά ημερομίσθια, ισχυρό νόμισμα και ελκυστικές 

αποδόσεις κεφαλαίου και μαζί με αυτά υψηλό βιοτικό επίπεδο. Στόχος μιας 

οικονομίας είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας που επιτυγχάνεται με την 

διεύρυνση των εξαγωγών των προϊόντων ή υπηρεσιών που μπορεί να 

παράγει αποτελεσματικά η χώρα.  

Σημαντικό ρόλο στο σχετικό κόστος παραγωγής παίζουν οι αμοιβές 

των παραγωγικών συντελεστών. Όταν ο ρυθμός ανόδου των αμοιβών των 

συντελεστών παραγωγής σε μια οικονομία είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό 

βελτίωσης της παραγωγικότητάς τους, το κατά μονάδα κόστος παραγωγής 

ανέρχεται. Αν αυτή η αύξηση εκφρασμένη σε κοινό νόμισμα είναι μεγαλύτερη 

από την αντίστοιχη αύξηση του κόστους παραγωγής στις ανταγωνίστριες 

χώρες, η ανταγωνιστικότητα της εγχώριας οικονομίας επιδεινώνεται. 

Επομένως, η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το 

κόστος παραγωγής των εγχωρίως παραγομένων διεθνώς εμπορεύσιμων 

προϊόντων ανά μονάδα προϊόντος, σε σχέση με το αντίστοιχο κόστος των 

ανταγωνιστριών χωρών. Ο ρυθμός βελτίωσης της παραγωγικότητας των 

συντελεστών παραγωγής και ο ρυθμός αύξησης των αμοιβών αυτών των 

συντελεστών σε σύγκριση με τους αντίστοιχους ρυθμούς των ανταγωνιστριών 

χωρών, είναι τα βασικά μεγέθη που προσδιορίζουν την ανταγωνιστικότητα.  
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Στις σημερινές συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας όπου η 

κινητικότητα κεφαλαίου έχει ενταθεί, οι αμοιβές κεφαλαίου διεθνώς τείνουν να 

εξισωθούν. Αντίθετα με την κινητικότητα των εργαζομένων, που παραμένει 

περιορισμένη ενώ το κόστος εργασίας είναι διαφορετικό από χώρα σε χώρα 

αφού επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως είναι η εισοδηματική 

πολιτική, το θεσμικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας και κυρίως η ποιότητα του 

εργατικού δυναμικού και η εργασιακή νοοτροπία. Για αυτό το λόγο, ως 

βασικός δείκτης ανταγωνιστικότητας χρησιμοποιείται το σχετικό κόστος 

εργασίας, και όχι παραγωγής, ανά μονάδα προϊόντος εκφρασμένο σε κοινό 

νόμισμα. Έτσι, ο κυριότερος δείκτης με βάση τον οποίο μετράται η 

ανταγωνιστικότητα, είναι η πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία 

του εγχώριου νομίσματος με βάση το σχετικό κόστος εργασίας ανά μονάδα 

προϊόντος (REER) ανάμεσα στην εγχώρια και τις ανταγωνίστριες οικονομίες 

(ΙΟΒΕ, 2003, σελ. 93 – 98): 

 
Όπου e: η συναλλαγματική ισοτιμία του εγχώριου νομίσματος. 

 ud: ο δείκτης κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος της εγχώριας. 

οικονομίας σε εγχώριο νόμισμα. 

 uf: ο δείκτης κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος των 

ανταγωνιστριών χωρών σε ξένο νόμισμα.  

Όταν αυξάνεται το REER η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας 

μειώνεται και αντίστροφα. Η άνοδος του κόστους εργασίας ανά μονάδα 

προϊόντος σε κάθε χρονική περίοδο t (Δu/Δt), προσδιορίζεται από το ύψος 

των αυξήσεων της κατά κεφαλή αμοιβής της εργασίας (Δw/Δt) και από την 

μεταβολή της παραγωγικότητας της εργασίας (ΔQ/ΔL) στην ίδια χρονική 

περίοδο.   

Η πραγματική ισοτιμία μακροχρόνια μπορεί να οριστεί και με βάση την 

συνθήκη ισοδυναμίας της αγοραστικής δύναμης που δηλώνει ότι το εγχώριο 

επίπεδο τιμών ισούται με το επίπεδο τιμών της αλλοδαπής εκφρασμένο σε 

εγχώριο νόμισμα.  Η πραγματική ισοτιμία του εγχώριου νομίσματος είναι ο 

λόγος του προσαρμοσμένου επιπέδου τιμών των εμπορικών εταίρων της 

 9



χώρας εκφρασμένο σε εγχώριο νόμισμα, ως προς το εγχώριο επίπεδο τιμών 

(Καρφάκης, 1999, σελ. 36): 

 
Όπου e: η συναλλαγματική ισοτιμία του εγχώριου νομίσματος. 

 PP

*: το επίπεδο τιμών της αλλοδαπής. 

 P: το εγχώριο επίπεδο τιμών.  

Από τη σχέση αυτή προκύπτει ότι η ποσοστιαία μεταβολή της 

πραγματικής ισοτιμίας εξαρτάται από την μεταβολή της ονομαστικής ισοτιμίας 

αλλά και από τη διαφορά μεταξύ του εγχώριου και του αλλοδαπού ρυθμού 

πληθωρισμού.  

 
Όπου Δe: η μεταβολή της ονομαστικής ισοτιμίας. 

 Δπ: ο εγχώριος ρυθμός πληθωρισμού. 

 Δπ*: ο ρυθμός πληθωρισμού της αλλοδαπής. 

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο εγχώριος πληθωρισμός συνδέεται 

αρνητικά με την πραγματική ισοτιμία. Η διατήρησή του σε χαμηλά επίπεδα σε 

σχέση με τον πληθωρισμό της αλλοδαπής ενισχύει την εγχώρια 

ανταγωνιστικότητα.  

Η απεικόνιση της ανταγωνιστικότητας συχνά συνδέεται με το ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών και ιδιαίτερα με το εμπορικό ισοζύγιο, η 

ελλειμματικότητα των οποίων συνδέεται με την χαμηλή ανταγωνιστικότητα όπως 

παρουσιάζεται και από εκθέσεις εξειδικευμένων διεθνών οικονομικών 

οργανισμών. Αυτή η σχέση όμως αν και γενικά ισχύει, δεν φανερώνει πάντοτε 

την πραγματική ανταγωνιστική θέση μιας οικονομίας (ΙΟΒΕ, 2003, σελ. 61 – 71).  

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, στο οποίο καταγράφονται οι 

οικονομικές σχέσεις και ανταλλαγές της εγχώριας οικονομίας με τις οικονομίες 

άλλων χωρών, προσδιορίζεται από τις συνθήκες συνολικής προσφοράς και 

ζήτησης που επικρατούν σε κάθε χώρα. Η συνολική ζήτηση επηρεάζεται από 

την νομισματική και δημοσιονομική πολιτική που ακολουθείται σε κάθε 

χρονική περίοδο, ενώ η συνολική προσφορά επηρεάζεται από την 
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εισοδηματική και συναλλαγματική πολιτική. Πέρα όμως από την οικονομική 

πολιτική, κάθε οικονομία διαθέτει τα δικά της ιδιαίτερα διαρθρωτικά 

χαρακτηριστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα σε διάφορους τομείς της 

παραγωγής, που επηρεάζουν επίσης την προσφορά και την ζήτηση χωρίς 

όμως να σχετίζονται αναγκαστικά με την ανταγωνιστικότητα.  

Συνεπώς, το έλλειμμα κάποιων επιμέρους ισοζυγίων του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών που αντισταθμίζεται από το πλεόνασμα κάποιων 

άλλων, αποτελεί ένδειξη αλλά όχι και απόδειξη χαμηλής ανταγωνιστικότητας. 

Στο βαθμό που προσδιορίζεται από την οικονομική πολιτική, σίγουρα 

σχετίζεται αρνητικά με την ανταγωνιστικότητα και περιορίζει την ανάπτυξη 

μιας χώρας αν και μπορεί να είναι εν μέρει δικαιολογημένο λόγω των 

διαρθρωτικών χαρακτηριστικών και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 

κάθε οικονομίας. 

Όταν μια οικονομία βρίσκεται σε εσωτερική ισορροπία, η συνολική 

ζήτηση είναι ίση με την συνολική προσφορά, ενώ όταν βρίσκεται σε εξωτερική 

ισορροπία το εμπορικό ισοζύγιο είναι μηδενικό. Με βάση τα παραπάνω όπου 

ακολουθείται ένα μοντέλο μιας μικρής ανοιχτής οικονομίας με εμπορεύσιμα 

και μη εμπορεύσιμα αγαθά, η ανταγωνιστικότητα – και το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών στο οποίο αντανακλάται – μπορεί να βρεθεί εκτός ισορροπίας 

όταν μεταβληθούν οι παράγοντες που την προσδιορίζουν. 

Η ονομαστική ανατίμηση του εγχώριου νομίσματος ή η αύξηση των 

εγχώριων μισθών σε μεγαλύτερο βαθμό από την αύξηση της 

παραγωγικότητας – που σημαίνει αύξηση του εγχώριου κόστους εργασίας με 

δεδομένο το κόστος εργασίας στις ανταγωνίστριες οικονομίες – οδηγεί σε 

μείωση των όρων εμπορίου, με αποτέλεσμα να δημιουργείται έλλειμμα στο 

εμπορικό ισοζύγιο που ισοδυναμεί με χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας, 

με ταυτόχρονο πλεόνασμα στα μη εμπορεύσιμα αγαθά αφού μειώνεται η 

κατανάλωσή τους καθώς είναι ακριβότερα. Αντίθετα, η αύξηση της 

παραγωγικότητας σε μεγαλύτερο βαθμό από την αύξηση των μισθών – που 

σημαίνει μείωση του εγχώριου κόστους εργασίας με δεδομένο το κόστος 

εργασίας στις ανταγωνίστριες οικονομίες – οδηγεί σε αύξηση παραγωγής των 

εμπορεύσιμων αγαθών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πλεόνασμα στο 

εμπορικό ισοζύγιο, να βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα και να διαμορφώνεται 
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έλλειμμα στα μη εμπορεύσιμα αγαθά λόγω μεταφοράς πόρων στα 

εμπορεύσιμα.  

Χαρακτηριστικές είναι οι επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και από 

την πλευρά της ζήτησης. Αύξηση της κατανάλωσης οδηγεί σε επιδείνωση του 

ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και χειροτέρευση της 

ανταγωνιστικότητας, αφού αυξάνονται οι τιμές των μη εμπορεύσιμων αγαθών 

λόγω αύξησης της ζήτησης. Από την άλλη πλευρά, αύξηση των επενδύσεων 

που σχετίζονται με τον εμπορεύσιμο τομέα σημαίνει μεταφορά πόρων στην 

παραγωγή αυτών των αγαθών και μείωση του ελλείμματος του εμπορικού 

ισοζυγίου. Αν όμως οι επενδύσεις κατευθύνονται στον μη εμπορεύσιμο τομέα, 

τα αποτελέσματα θα είναι αντίθετα.   

Η REER ισορροπίας είναι αυτή που επιτυγχάνεται όταν η οικονομία 

βρίσκεται σε ικανοποιητική αναπτυξιακή πορεία με σταθερότητα τιμών, 

χαμηλή ανεργία και όταν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βρίσκεται σε 

επιθυμητό επίπεδο. Οποιεσδήποτε άλλες τιμές της REER θεωρούνται 

αποκλίσεις από την ισορροπία στην οποία η οικονομία καλείται να επανέλθει.   
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1.2. Πρόσφατες εξελίξεις 

1.2.1. Οικονομικά στοιχεία 

Χρησιμοποιώντας το δείκτη της πραγματικής σταθμισμένης 

συναλλαγματικής ισοτιμίας και το μέγεθος των εξωτερικών ισοζυγίων, 

μπορούμε να διαπιστώσουμε το επίπεδο ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

οικονομίας την περίοδο 2003 – 2005 που χαρακτηρίζεται από την προετοιμασία 

την διεξαγωγή και την «μετά εποχή» των ολυμπιακών αγώνων. Στον Πίνακα 

1.1 παρουσιάζονται τα μεγέθη που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2005Α, σελ. 51 – 52, 127 –132 και 140 – 141).  

Πίνακας 1.1: Επιλεγμένα Οικονομικά μεγέθη που σχετίζονται με την 

ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας σε ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές (εκτός αν 

δηλώνεται διαφορετικά) για την περίοδο 2003 – 2005. Πηγή: Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 

 2003 2004 2005(f) 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
(ως % του ΑΕΠ) -8,3 -6,9 -6,3 

Εμπορικό ισοζύγιο (ως % του ΑΕΠ) -16,7 -17,7 -17,5 
Παραγωγικότητα εργασίας 
(πραγματικό ΑΕΠ / 
απασχολούμενο μισθωτό) 

3,2 1,3 2,3 

Αμοιβές εργασίας 
(μισθολογική δαπάνη / μισθωτό) 4,1 5,8 5,9 

Κόστος εργασίας ανά μονάδα 
προϊόντος στην Ελλάδα 0,8 4,4 3,5 

Κόστος εργασίας ανά μονάδα 
προϊόντος στη ζώνη του ευρώ 2,2 0,7 1,3 

Σχετικό κόστος εργασίας ανά 
μονάδα προϊόντος -2,2 3,2 1,2 

Ονομαστική σταθμισμένη 
συναλλαγματική ισοτιμία 5,0 1,4 0,3 

Πραγματική σταθμισμένη 
συναλλαγματική ισοτιμία (REER) 2,7 4,6 1,6 

f: πρόβλεψη 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι ιδιαίτερα εμφανής η επιδείνωση της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας το 2004. Το έλλειμμα του 

εμπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε το 2004 σε 17,7% του ΑΕΠ από 16,7% το 

2003, ενώ το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αν και μειώθηκε το 2004 σε 

σχέση με το 2003 παρέμεινε στο υψηλό επίπεδο του 6,9% του ΑΕΠ. Και τα δύο 

ελλείμματα προβλέπεται να μειωθούν ελαφρά το 2005.  

Ο ρυθμός αύξησης των μισθολογικών αμοιβών ανά εργαζόμενο το 2004 

ήταν 5,8%, αισθητά μεγαλύτερος από ότι το 2003. Ο ρυθμός αύξησης της 

παραγωγικότητας εργασίας το 2004 ήταν μόνο 1,3%, σαφώς μικρότερος από ότι 

το 2003. Αποτέλεσμα της διαφοράς αυτής μεταξύ του ρυθμού ανόδου των 

αμοιβών και του ρυθμού αύξησης της παραγωγικότητας, ήταν η μεγάλη αύξηση 

του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος το 2004 κατά 4,4%, σε σχέση με 

0,8% το 2003. Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στις υπόλοιπες 34 

χώρες του δείγματος κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα (π.χ. στη ζώνη του ευρώ 

αυξήθηκε μόλις κατά 0.7%) γεγονός που συνεπάγεται ότι το σχετικό κόστος 

εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 3,2% το 2004, ενώ 

το 2003 είχε παρουσιάσει μείωση. Έτσι, η ανατίμηση της ονομαστικής 

σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά 1,4% λόγω της ανατίμησης του 

ευρώ έναντι των κυριοτέρων νομισμάτων, οδήγησε σε ανατίμηση και της 

πραγματικής ισοτιμίας (REER) κατά 4,6% το 2004 έναντι 2,7% το 2003. Η 

ανατίμηση αυτή μεταφράζεται σε αντίστοιχη επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας 

της Ελλάδας έναντι των υπόλοιπων 34 χωρών του δείγματος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Η χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας έναντι των 

οικονομιών της ζώνης του ευρώ ήταν μικρότερη λόγω του κοινού νομίσματος 

(4,4% - 0,7% = 3,7%). Πάντως το 2005 προβλέπεται μείωση του ρυθμού 

αύξησης της REER που συνεπάγεται βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, κυρίως 

λόγω της αναμενόμενης αύξησης της παραγωγικότητας στην Ελλάδα και της 

περαιτέρω συγκράτησης της ανατίμησης του ευρώ.  

Παραπλήσια είναι και τα συμπεράσματα της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) 

όπως παρουσιάζονται στην πρόσφατη έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας και 

συνοψίζονται στον Πίνακα 1.2 (Τράπεζα της Ελλάδος, 2005Α, σελ. 154 – 181 και 

273 – 303). Σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση οι ρυθμοί ανόδου της 

παραγωγικότητας και των αμοιβών εργασίας είναι υψηλότεροι από τα μεγέθη 

που εμφανίζονται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το τελικό 
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συμπέρασμα όμως όσο αφορά το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος είναι 

σχεδόν το ίδιο. Ο δείκτης REER όπως υπολογίζεται από την Τράπεζα της 

Ελλάδος, αυξήθηκε κατά 6,5% το 2004 και είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο 

δείκτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γεγονός που μεταφράζεται σε μεγαλύτερη 

επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας.  Στο Διάγραμμα 1.1 παρουσιάζεται η 

εξέλιξη της πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας με βάση το 

κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με την 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 2005Β, σελ.  14). 

Πίνακας 1.2: Επιλεγμένα Οικονομικά μεγέθη που σχετίζονται με την 

ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας σε ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές (εκτός αν 

δηλώνεται διαφορετικά) για την περίοδο 2003 – 2005. Πηγή: Τράπεζα της 

Ελλάδος. 

 2003 2004 2005(f) 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
(% του ΑΕΠ) -5,6 -3,9 – 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 0,9 -25,8 – 
– Εμπορικό ισοζύγιο  0,3 -12,3 – 
– Ισοζύγιο υπηρεσιών 7,0 34,4 – 
– Ισοζύγιο εισοδημάτων 25,3 -5,3 – 
– Ισοζύγιο μεταβιβάσεων -6,7 18,2 – 
Ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων -6,3 -18,9 – 
Παραγωγικότητα εργασίας 
(ΑΕΠ / απασχολούμενο μισθωτό) 2,0 2,9 2,2 

Αμοιβές εργασίας 
(μισθολογική δαπάνη / μισθωτό) 5,3 7,6 5,2 

Κόστος εργασίας ανά μονάδα 
προϊόντος στην Ελλάδα 3,2 4,5 3,0 

Πραγματική συναλλαγματική 
ισοτιμία με βάση το σχετικό κόστος 
εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 
στη μεταποίηση 

5,5 6,5 – 

Συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ 
σταθμισμένη με βάση το εξωτερικό 
εμπόριο της Ελλάδας 

2,9 0,8 0,6 

f: πρόβλεψη 
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Καλύτερη εικόνα εμφανίζει το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αφού το 

έλλειμμα αντιπροσωπεύει το 3,9% του ΑΕΠ αντί το 6,9% όπως υποστηρίζει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μειωμένο περίπου κατά 25% σε σχέση με το 2003. Αυτή η 

μείωση του ελλείμματος, που διαμορφώθηκε σε 6,4 δισεκατομμύρια ευρώ 

μειωμένο κατά 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2003, οφείλεται στην 

ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση των ακαθάριστων εισπράξεων από υπηρεσίες 

μεταφορών και κυρίως την ναυτιλία, στην άνοδο των εξαγωγών αγαθών που 

όμως προήρθε σχεδόν αποκλειστικά από τις εξαγωγές μεταχειρισμένων 

πλοίων με σκοπό την ανανέωση του εμπορικού στόλου και στην αύξηση των 

μεταβιβάσεων κεφαλαίων κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στην έκθεση επισημαίνεται ότι παρά τη μείωσή του, το υψηλό έλλειμμα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αντανακλά τη διαφορά φάσης του οικονομικού 

κύκλου μεταξύ της Ελλάδος και των εμπορικών της εταίρων, αλλά και τις 

διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας εξαιτίας της αύξησης των 

σχετικών τιμών και της ανατίμησης του ευρώ. Επίσης, αντανακλά εν μέρει τη 

διαδικασία πραγματικής σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας αλλά και τη 

χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής. Οι συνολικές επενδύσεις παγίου 

κεφαλαίου αυξήθηκαν από 22,7% του ΑΕΠ το 1999 σε 25,5% το 2004 και η 

ιδιωτική αποταμίευση αυξήθηκε από 15,1% του ΑΕΠ σε 19,2% υπερκαλύπτοντας 

έτσι την αύξηση των επενδύσεων. Άρα η διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών ήταν αποτέλεσμα της μείωσης της δημόσιας 

αποταμίευσης από 1,7% του ΑΕΠ το 1999 σε  – 1,4% το 2004. 

Διάγραμμα 1.1: Διαχρονική εξέλιξη της REER με έτος βάσης το 1995. 

Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.   
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1.2.2. Εκθέσεις διεθνών οργανισμών 

Κάθε χρόνο διεθνείς εξειδικευμένοι οργανισμοί παρουσιάζουν εκθέσεις 

που αφορούν την ανταγωνιστικότητα επιμέρους χωρών. Στις εκθέσεις αυτές οι 

οικονομίες ταξινομούνται σε μία κλίμακα σύμφωνα με τον βαθμό 

ανταγωνιστικότητάς τους που προκύπτει από την στάθμιση διαφόρων 

οικονομικών και θεσμικών παραγόντων. Οι παράγοντες και οι σταθμίσεις που 

επιλέγονται από τον κάθε οργανισμό επηρεάζουν την βαθμολόγηση της κάθε 

χώρας ώστε συχνά να προκύπτουν αντιλεγόμενα αποτελέσματα στην 

κατάταξη των χωρών. Πάντως, η λεπτομερής εξέταση των εκθέσεων αυτών, 

αποκαλύπτει σίγουρα σημαντικά στοιχεία για την ανταγωνιστικότητα της κάθε 

οικονομίας (Alpha Bank, 2002, σελ. 19 – 28). Η δημοσιότητα που λαμβάνουν 

οι εκθέσεις αυτές είναι τόσο μεγάλη που συμβάλουν ακόμα και στη κατανομή 

των επενδύσεων ανάμεσα στις χώρες που εξετάζουν. Οι πιο γνωστές από 

αυτές τις εκθέσεις προέρχονται από το International Institute for Management 

Development (IMD) World Competitiveness Yearbook και το World Economic 

Forum (WEF) Global Competitiveness Report.  

Σύμφωνα με το IMD (ΣΒΒΕ, 2004, σελ. 3 – 11) η Ελλάδα με βάση την 

συνολική της απόδοση το 2004 κατατάσσεται στην 44η θέση μεταξύ 60 χωρών, 

έναντι της 42ης θέσης το 2003, επίδοση που την φέρνει στην τελευταία θέση σε 

σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΟΝΕ. Οι παράγοντες με βάση τους οποίους 

η IMD βαθμολογεί την κάθε χώρα είναι η οικονομική απόδοση της χώρας, η 

κυβερνητική ικανότητα, η επιχειρηματική ικανότητα και οι υποδομές της. Κάθε 

μια από τις παραπάνω κατηγορίες περιέχει πέντε υποκατηγορίες που 

αναλύουν τα βασικά συστατικά της κατηγορίας. Η Ελλάδα καταλαμβάνει 

χαμηλή θέση επειδή σε κάποια από τα 323 κριτήρια που περιλαμβάνουν τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες των υποκατηγοριών βαθμολογείται πολύ 

χαμηλά, παρόλο που το επίπεδο ευημερίας της είναι σαφώς υψηλότερο από 

εκείνο αρκετών χωρών που κατατάσσονται υψηλότερα. 

 Η χαμηλή βαθμολογία της Ελλάδας (Πίνακας 1.3) αντικατοπτρίζεται σε 

όλες τις επιμέρους βασικές κατηγορίες απόδοσης. Η οικονομική απόδοση είναι 

ιδιαίτερα χαμηλή κυρίως λόγω τους διεθνούς εμπορίου, αφού τα προβλήματα 

που αντιμετωπίζει η χώρα στον συγκεκριμένο τομέα είναι μεγάλα. Καλύτερη 

επίδοση εμφανίζει η εγχώρια οικονομία που η βαθμολογία της ανεβαίνει τα 
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τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης του ΑΕΠ. 

Βελτίωση παρατηρείται και στις διεθνείς επενδύσεις, ενώ η επιδείνωση των 

τιμών και της απασχόλησης τα τελευταία χρόνια είναι σημαντική.  

Πίνακας 1.3: Κατάταξη της Ελλάδας βάσει των δεικτών του IMD για τα 

έτη 2003 – 2004. Πηγή: Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). 

2003 2004 
Δείκτης Ανταγωνιστικότητας  42 44 
– Οικονομική απόδοση 44 45 
    – Εγχώρια οικονομία – 17 
    – Διεθνές εμπόριο – 57 
    – Διεθνείς επενδύσεις – 35 
    – Απασχόληση – 53 
    – Τιμές – 30 
– Κυβερνητική ικανότητα 46 49 
    – Δημόσια οικονομικά – 55 
    – Δημοσιονομική πολιτική – 49 
    – Θεσμικό πλαίσιο – 46 
    – Νομοθεσία επιχειρηματικότητας – 39 
    – Κοινωνιολογικό πλαίσιο – 39 
– Επιχειρηματική ικανότητα 36 39 
    – Παραγωγικότητα – 9 
    – Αγορά εργασίας – 52 
    – Χρηματοοικονομικά – 35 
    – Πρακτικές διοίκησης – 44 
    – Συμπεριφορές και αξίες – 41 
– Υποδομές 36 39 
    – Βασικές υποδομές – 58 
    – Τεχνολογικές υποδομές – 44 
    – Επιστημονικές υποδομές – 46 
    – Υγεία και περιβάλλον – 30 
    – Εκπαίδευση – 31 

Η επίδοση της κυβερνητικής ικανότητας είναι η χειρότερη μεταξύ όλων 

των κατηγοριών, με πολύ χαμηλές επιδόσεις σε όλες τις υποκατηγορίες. Τη 

χαμηλότερη βαθμολογία παρουσιάζουν τα δημόσια οικονομικά ως επακόλουθο 

του μεγάλου δημοσιονομικού ελλείμματος αλλά και του υψηλού δημόσιου 

χρέους του ελληνικού κράτους. Η επιχειρηματική ικανότητα σημείωσε 
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περαιτέρω υποχώρηση το 2004 με την παραγωγικότητα να βαθμολογείται 

υψηλά σε αντίθεση με την αγορά εργασίας που βαθμολογείται πολύ χαμηλά 

λόγω της ανελαστικότητάς της. Πτωτική είναι η πορεία και της κατηγορίας των 

υποδομών, με τις βασικές υποδομές να βαθμολογούνται εξαιρετικά χαμηλά, 

δείγμα της τεράστιας έλλειψης υποδομών ιδιαίτερα στην περιφέρεια και παρά 

την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων που συνοδεύτηκαν από την 

δημιουργία γενικότερων έργων υποδομής. 

Στην έκθεση του WEF (ΕΣΑΑ, 2005, σελ. 24 – 26 και 29 – 34)  η 

Ελλάδα καταλαμβάνει την 37η θέση μεταξύ 104 χωρών στο δείκτη 

αναπτυξιακής ανταγωνιστικότητας (GCI) το 2004 έναντι της 35ης μεταξύ 102 

χωρών το 2003, την 39η μεταξύ 93 χωρών στο δείκτη επιχειρηματικής 

ανταγωνιστικότητας (BCI) έναντι της ίδιας θέσης μεταξύ 95 χωρών το 2003 

και την 51η θέση μεταξύ 104 χωρών στο νέο δείκτη παγκόσμιας 

ανταγωνιστικότητας (Πίνακας 1.4). 

Πίνακας 1.4: Κατάταξη της Ελλάδας βάσει των δεικτών του WEF για τα 

έτη 2003 – 2004. Πηγή: ΕΣΑΑ. 

 2003 2004 

Δείκτης Αναπτυξιακής Ανταγωνιστικότητας (GCI) 35 37 
– Δείκτης μακροοικονομικού περιβάλλοντος 33 31 
– Δείκτης θεσμικού πλαισίου 42 44 
– Δείκτης τεχνολογίας 30 38 
Δείκτης Επιχειρηματικής Ανταγωνιστικότητας (BCI) 39 39 

– Δείκτης εταιρικών λειτουργιών και στρατηγικής 39 39 

– Δείκτης ποιότητας επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος 40 40 

Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (GLCI) – 51 
– Δείκτης βασικών προϋποθέσεων για την 
ανάπτυξη – 37 

– Δείκτης παραγόντων που ενισχύουν την 
παραγωγικότητα – 48 

– Δείκτης καινοτομικότητας – 47 

Όπως αναφέρει και το ΕΣΑΑ, ο δείκτης αναπτυξιακής ανταγωνιστικότητας 

(GCI) εκφράζει το μακροοικονομικό, νομικό και κοινωνικό περιβάλλον και κατά 

πόσο αυτό δημιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για αύξηση της 
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παραγωγικότητας και ανάπτυξη. Προκύπτει από τρεις άλλους επιμέρους δείκτες, 

το δείκτη τεχνολογίας, το δείκτη θεσμικού πλαισίου και το δείκτη μακροοικονομικού 

περιβάλλοντος. Ο δείκτης επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας (BCI) εκφράζει και 

αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των εταιρικών λειτουργιών, την ύπαρξη 

στρατηγικής και την ποιότητα του μικροοικονομικού επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

Προκύπτει από τους επιμέρους δείκτες εταιρικών λειτουργιών και στρατηγικής, και 

ποιότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ο δείκτης παγκόσμιας 

ανταγωνιστικότητας (GLCI) συμπεριλαμβάνει τόσο τους μακροοικονομικούς (GCI) 

όσο και τους μικροοικονομικούς παράγοντες (BCI) που προσδιορίζουν την 

ανταγωνιστικότητα μιας χώρας. Προκύπτει από τον δείκτη βασικών 

προϋποθέσεων για την ανάπτυξη (θεσμοί, φυσική υποδομή, μακροοικονομική 

σταθερότητα, ασφάλεια, βασικό ανθρώπινο κεφάλαιο), τον δείκτη παραγόντων 

που ενισχύουν την παραγωγικότητα (ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλού επιπέδου, 

αποδοτικότητα των αγορών αγαθών, εργασίας και χρηματοοικονομικής αγοράς, 

τεχνολογική ετοιμότητα, άνοιγμα της οικονομίας, μέγεθος εγχώριας αγοράς) και το 

δείκτη καινοτομικότητας (βαθμός ανάπτυξης επιχειρήσεων και καινοτομία). Την 

υψηλότερη βαθμολογία σύμφωνα με τα στοιχεία του WEF έχει το μακροοικονομικό 

περιβάλλον, ενώ πολύ χαμηλά βαθμολογούνται οι παράγοντες που ενισχύουν την 

παραγωγικότητα. Οι υπόλοιποι δείκτες βαθμολογούνται με ενδιάμεσες και πάντως 

πολύ χαμηλές βαθμολογίες.  

Οι παράγοντες που συντελούν στην χαμηλή βαθμολόγηση της χώρας από 

αυτούς τους οργανισμούς σχετίζονται με τα δημοσιονομικά προβλήματα, τις 

οργανωτικές αδυναμίες του δημόσιου τομέα όπως είναι η γραφειοκρατία και η 

διαφθορά, τη διάρθρωση του ισοζυγίου πληρωμών και τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της Ελλάδας στον τουρισμό και την ναυτιλία, το χαμηλό επίπεδο 

εισροής Ξένων Άμεσων Επενδύσεων, τις ανεπάρκειες στην αγορά εργασίας, το 

χαμηλό επίπεδο σχετικά με το άνοιγμα των αγορών, την ανεπαρκή 

επιχειρηματικότητα και γενικά τα διαρθρωτικά προβλήματα του ιδιωτικού τομέα, το 

χαμηλό επίπεδο καινοτομίας των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την 

περιορισμένη συνεργασία τους με τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα και το 

χαμηλό επίπεδο κατάρτισης και εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού. Η επιτυχή 

αντιμετώπιση των παραπάνω δυσκολιών είναι απαραίτητη για την βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας.  
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1.3. Η ελλειμματικότητα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

1.3.1. Διαρθρωτικές αδυναμίες  

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας όπως 

προαναφέρθηκε είναι ελλειμματικό. Το έλλειμμα υποχώρησε αρκετά το 2004, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Αυτό οφείλεται κυρίως στη μεγάλη αύξηση του όγκου του 

παγκοσμίου εμπορίου που έδωσε μεγάλη ώθηση στις ελληνικές εξαγωγές, 

κυρίως υπηρεσιών. Σημαντικό ρόλο όμως έπαιξε και η επάνοδος της 

εγχώριας ζήτησης σε διατηρήσιμους ρυθμούς αύξησης, μετά την επίδραση 

που άσκησαν οι δαπάνες που συνδέονταν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

(Τράπεζα της Ελλάδος, 2005Α, σελ. 32 – 44 και 273 – 303). Παρά όμως τη 

σημαντική μείωσή του, η διάρθρωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

αντικατοπτρίζει τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας που 

έχουν οδηγήσει στη μείωση της ανταγωνιστικότητας, όπως προκύπτει κι από 

την άνοδο της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ 

σταθμισμένης με βάση το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος.  

Όπως είναι γνωστό το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αποτελεί το 

άθροισμα του εμπορικού ισοζυγίου, του ισοζυγίου υπηρεσιών, του ισοζυγίου 

εισοδημάτων και του ισοζυγίου μεταβιβάσεων. Το επιμέρους άθροισμα των 

ισοζυγίων υπηρεσιών, εισοδημάτων και μεταβιβάσεων αναφέρεται και ως 

ισοζύγιο άδηλων συναλλαγών.  

Το εμπορικό ισοζύγιο είναι ελλειμματικό και υπερκαλύπτει το 

πλεόνασμα του ισοζυγίου άδηλων συναλλαγών που οφείλεται στα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας στους τομείς του τουρισμού και της 

ναυτιλίας, αλλά και στις εισροές από τα μεταναστευτικά εμβάσματα και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε λόγω της ανόδου των 

πληρωμών εισαγωγών αγαθών εκτός καυσίμων που σχετίζεται σημαντικά με 

τα έργα υποδομής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και υπερκάλυψε την αύξηση 

των εισπράξεων από εξαγωγές. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 1,3% 

το 2004, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν σημαντικά κατά 8,1% το 2004 από 

6,6% το 2003. Χαρακτηριστική είναι η αύξηση των εισαγωγών στην κατηγορία 
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των μεταφορικών μέσων, που είχε και την μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση 

των εισαγωγών, λόγω των αυξημένων αναγκών κατά τη διάρκεια των 

Ολυμπιακών Αγώνων. Η ανάκαμψη των εισαγωγών ήταν αναμενόμενη αφού 

τα τελευταία χρόνια παρά την μεγάλη οικονομική ανάπτυξη δεν είχαν την 

ανάλογη συμπεριφορά και συνδέονται τόσο με την σωρευτική απώλεια της 

ανταγωνιστικότητας, όσο και με την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων και των 

έργων υποδομής που σχετίζονται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 2005 

αναμένεται να υποχωρήσουν λόγω της επιβράδυνσης της επενδυτικής 

δραστηριότητας. Πάντως το υψηλό ποσοστό εισαγωγών, εκτός των άλλων, 

οφείλεται στα διαχρονικό πρόβλημα ανάπτυξης αρκετών δυναμικών κλάδων 

με αποτέλεσμα οι εισαγωγές να είναι η αναγκαστική διέξοδος για την 

ικανοποίηση των αντίστοιχων αναγκών της οικονομίας. 

Από μια άλλη οπτική γωνία, το έλλειμμα ιδιαίτερα στο εμπορικό 

ισοζύγιο δικαιολογείται από την διαφορά μεταξύ της εγχώριας συνολικής 

δαπάνης και του ΑΕΠ. Το θετικό παραγωγικό κενό, δηλαδή η διαφορά μεταξύ 

του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ και του ρυθμού αύξησης του δυνητικού 

προϊόντος, αυξήθηκε αφού η προσφορά υπολείπεται της ζήτησης παρά την 

αύξηση των επενδύσεων και του εργατικού δυναμικού. Αυτό οφείλεται 

προφανώς στο ότι δεν αξιοποιούνται όσο θα έπρεπε οι παραγωγικοί 

συντελεστές λόγω των ελλιπών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της αργής  

προσαρμογής του εργατικού δυναμικού στις συνεχώς αυξανόμενες μεταβολές 

της τεχνολογίας. Η πρόσθετη αυτή δαπάνη αποτελεί ζήτηση για αγαθά και 

υπηρεσίες από το εξωτερικό, με λογικό επακόλουθο την αύξηση των 

εισαγωγών και άρα το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου. 

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων το 2004 αν και μειώθηκε 

ελαφρώς κατά 5,3% σε σχέση με το 2003 κυρίως λόγω της αύξησης των 

εισπράξεων από τόκους, μερίσματα και κέρδη, εξαιτίας των αυξανόμενων 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου κατοίκων στο εξωτερικό, παραμένει μειωτικός 

παράγοντας του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

Γενικά, τα ελλείμματα του εμπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου 

εισοδημάτων, εφόσον τροφοδοτούνται από τα πλεονάσματα των ισοζυγίων 

υπηρεσιών και μεταβιβάσεων δεν αποτελούν ιδιαίτερο πρόβλημα. Αν όμως τα 

ελλείμματα αυτά και κυρίως το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ξεφύγουν 

από κάποια όρια λόγω της υψηλής πιστωτικής επέκτασης με παράλληλη 
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διόγκωση των υποχρεώσεων της χώρας, μπορεί να υπάρξει πρόβλημα 

χρηματοδότησής τους που μπορεί να οδηγήσει σε επιβράδυνση της 

οικονομικής ανάπτυξης. 

Η ελλειμματικότητα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι χρόνια 

και αντικατοπτρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα χρόνια πλεονάσματα του 

ισοζυγίου κίνησης κεφαλαίων που επηρεάζονται κυρίως από την οικονομική 

πολιτική και ιδιαίτερα από τα χαμηλά επιτόκια της ζώνης του ευρώ που 

συνεπάγονται μεγάλη πιστωτική επέκταση (ΙΟΒΕ, 2003, σελ. 61 – 71). Το 

ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων το 2004 παρουσίασε καθαρή εισροή κεφαλαίων 

ύψους 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που υπερκάλυψε το έλλειμμα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών. Αυτό οφείλεται στην καθαρή εισροή κεφαλαίων για 

επενδύσεις χαρτοφυλακίου, κυρίως για την αγορά ομολόγων του Ελληνικού 

Δημοσίου από ξένους επενδυτές, και άμεσες επενδύσεις που αντισταθμίστηκε 

από την καθαρή εκροή «λοιπών» επενδύσεων.  

Το πλεόνασμα αυτό ενδυναμώνει την συνολική ζήτηση και έχει διπλή 

επίδραση στην ανταγωνιστικότητα. Η πρόσθετη ζήτηση για διεθνώς 

εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες αυξάνει τις εισαγωγές και διευρύνει το 

έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, 

ενώ η επιπλέον ζήτηση για μη εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της σχετικής τιμής τους ως προς τα εμπορεύσιμα και 

επομένως την χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας των διεθνώς 

εμπορεύσιμων προϊόντων.  

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου κίνησης κεφαλαίων, δηλαδή η καθαρή 

εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό, συμβάλει στη διατήρηση των συνολικών 

επενδύσεων σε επίπεδο υψηλότερο των αποταμιεύσεων. Η διαφορά αυτή 

είναι ένας ακόμα λόγος που εξηγεί το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών. Το υψηλό ποσοστό επενδύσεων στην Ελλάδα είναι 

αναμενόμενο λόγω του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης που οφείλεται κατά ένα 

μεγάλο μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες.  

Αν και το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εξηγείται από 

την υψηλή συνολική ζήτηση, εντούτοις παραμένει ιδιαίτερα υψηλό και επίμονο 

παρά την ύπαρξη μεγάλων πλεονασμάτων στα ισοζύγια υπηρεσιών και 

μεταβιβάσεων. Αυτό οφείλεται στην περαιτέρω ενίσχυση της εγχώριας 

δαπάνης με τη διατήρηση μόνιμων και μεγάλων πλεονασμάτων στο ισοζύγιο 
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κίνησης κεφαλαίων ως αποτέλεσμα της οικονομικής πολιτικής. Αυτή η 

υπερβολική και σταθερή ενίσχυση της ζήτησης μέσω των καθαρών εισροών 

κεφαλαίων, ευθύνεται για την εμμονή και την διατήρηση σε υψηλά επίπεδα 

των ελλειμμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

1.3.2. Συγκριτικά πλεονεκτήματα 

Σε κάθε περίπτωση, η ελλειμματικότητα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών δεν προδικάζει απόλυτα το βαθμό ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικής οικονομίας. Η χώρα μας εκτός από ελλειμματικούς έχει και 

πλεονασματικούς τομείς με κυριότερους τον τουρισμό και την εμπορική 

ναυτιλία που άλλωστε δημιουργούν και το μεγάλο πλεόνασμα του ισοζυγίου 

υπηρεσιών. Αλλά ανάμεσα και σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας 

υπάρχουν ορισμένοι στους οποίους η Ελλάδα έχει πλεονασματικό ισοζύγιο ή 

σχετικά υψηλό ποσοστό εξαγωγών και οι οποίοι προφανώς δεν μπορούν να 

χαρακτηριστούν σαν κλάδοι χαμηλής, αλλά μάλλον υψηλής, 

ανταγωνιστικότητας. Επειδή η ανάπτυξη επικεντρώνεται στους κλάδους 

αυτούς, τα πλεονάσματά τους τείνουν να μεγεθύνονται ενώ τα ελλείμματα 

άλλων κλάδων μεγαλώνουν λόγω του μη ανταγωνιστικού κόστους 

παραγωγής τους (ΙΟΒΕ, 2003, σελ. 61 – 71).  

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών το 2004 σημείωσε θεαματική 

αύξηση της τάξης του 34,4% σε σχέση με το 2003 καλύπτοντας έτσι το 61% 

του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου (Τράπεζα της Ελλάδος, 2005Α, σελ.  

273 – 303). Η διεύρυνση αυτή είναι αποτέλεσμα της αισθητής ανόδου των 

καθαρών εισροών από ταξιδιωτικές και κυρίως μεταφορικές υπηρεσίες. 

Αντίθετα με τις προβλέψεις, η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων δεν 

επηρέασε όσο αναμενόταν την τουριστική κίνηση παρόλο που η τουριστική 

κίνηση διεθνώς ανέκαμψε αισθητά (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 2004, σελ. 

5). Πιθανόν αυτό να οφείλεται στο φόβο που επικράτησε για την ασφάλεια 

κατά τη διάρκεια των Αγώνων και στην αντίληψη της δυσκολίας ανεύρεσης 

καταλυμάτων. Αποθαρρυντικός παράγοντας πάντως για την προσέλκυση 

τουριστών, παραμένει το γεγονός ότι οι τιμές των τουριστικών υπηρεσιών που 

παρέχονται στην Ελλάδα θεωρούνται υψηλές σε σχέση με ανταγωνίστριες 

χώρες, ιδιαίτερα μετά την ανατίμηση του ευρώ και την έντονη προβολή και 

προώθηση των ανταγωνιστικών προορισμών.  
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Από την άλλη πλευρά, οι καθαρές εισπράξεις από μεταφορικές 

υπηρεσίες αυξήθηκαν κατά 63% το 2004 σαν αποτέλεσμα του αυξημένου 

ρυθμού ανόδου του παγκοσμίου εμπορίου και της σημαντικής ανάπτυξης των 

ασιατικών αγορών, κυρίως της Κίνας (Τράπεζα της Ελλάδος, 2005Α, σελ.  273 

– 303). Λογικό επακόλουθο των παραπάνω ήταν η αύξηση της ζήτησης για 

μεταφορικές υπηρεσίες που καλύφθηκε κυρίως με αύξηση των ναύλων και 

δευτερευόντως με αύξηση του παγκόσμιου στόλου. Ναυαρχίδα της ελληνικής 

οικονομίας αποτελεί αναμφισβήτητα η εμπορική ναυτιλία. Οι καθαρές 

εισπράξεις από τις θαλάσσιες μεταφορές το 2004 αυξήθηκαν κατά 53,9% σε 

σχέση με το 2003 και κάλυψαν το 31% του ελλείμματος του εμπορικού 

ισοζυγίου. 

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου μεταβιβάσεων το 2004 αυξήθηκε 

σημαντικά κατά 18,2% σε σύγκριση με το 2003 κι αυτό οφείλεται σχεδόν 

αποκλειστικά στην αύξηση των καθαρών μεταβιβάσεων από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, αφού οι υπόλοιποι τομείς του ισοζυγίου και ιδιαίτερα τα 

μεταναστευτικά εμβάσματα εμφανίζουν πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια. Οι 

υψηλές καθαρές μεταβιβάσεις είναι απόρροια του ολοένα και υψηλότερου 

ρυθμού απορρόφησης των πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως 

των πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ.  

Το 2005, οι εξαγωγές υπηρεσιών όπως ο τουρισμός και οι μεταφορές 

προβλέπεται να αυξηθούν, ενώ αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των 

μεταβιβάσεων αυτών αφού οι κοινοτικοί πόροι αξιοποιούνται όλο και πιο 

αποτελεσματικά και αποφεύγεται η απώλεια των σχετικών κονδυλίων. 

Επομένως, τα πλεονάσματα των ισοζυγίων υπηρεσιών και μεταβιβάσεων θα 

εξακολουθήσουν να έχουν ευεργετικές επιδράσεις στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. 
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1.4. Πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία 

Η θετική διαφορά του ρυθμού αύξησης του κόστους εργασίας ανά 

μονάδα προϊόντος, και επομένως του πληθωρισμού έναντι των περισσοτέρων 

εμπορικών εταίρων της Ελλάδος, αλλά και η ανατίμηση του ευρώ έχουν 

οδηγήσει σε επιδείνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας που 

αντανακλάται στα μεγάλα ελλείμματα των ισοζυγίων εξωτερικών συναλλαγών. 

Η μικρή αύξηση της παραγωγικότητας σε συνδυασμό με τις μεγάλες αυξήσεις 

στις αποδοχές έχουν ωθήσει προς τα πάνω το κόστος εργασίας ανά μονάδα 

προϊόντος (Διάγραμμα 1.2).  

Διάγραμμα 1.2: Διαχρονική εξέλιξη του κόστους εργασίας ανά μονάδα 

προϊόντος σε Ελλάδα και ευρωζώνη. Πηγές: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

Τράπεζα της Ελλάδος.   
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1.4.1. Παραγωγικότητα 

Ο ρυθμός ανόδου του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 

επιταχύνθηκε σημαντικά το 2004 και υπερβαίνει τον αντίστοιχο ρυθμό στην 

ζώνη του ευρώ καθώς και το επίπεδο πληθωρισμού 2% που θεωρείται 

επίπεδο σταθερότητας των τιμών (Τράπεζα της Ελλάδος, 2005Α, σελ. 85 – 87 

και 173 – 177). Η αύξηση των αποδοχών ήταν μεγαλύτερη από την άνοδο της 

παραγωγικότητας το 2004. Η μικρή άνοδος της παραγωγικότητας (Διάγραμμα 

1.3) οφείλεται στο ότι λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων και των πολλών 

μεταναστών, η απασχόληση αυξήθηκε περισσότερο από ότι το ΑΕΠ. Ακόμα 

μικρότερος αναμένεται να είναι ο ρυθμός ανόδου της παραγωγικότητας το 

 26



2005 που προβλέπεται να είναι 2,2% σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, 

επιδρώντας έτσι αρνητικά στην ανταγωνιστικότητα. Το κόστος εργασίας ανά 

μονάδα προϊόντος προβλέπεται να μειωθεί το 2005, αλλά θα παραμείνει σε 

υψηλότερα επίπεδα από ότι στη ζώνη του ευρώ, κυρίως λόγω της 

επιβράδυνσης του ρυθμού ανόδου των μέσων αποδοχών.  

Διάγραμμα 1.3: Διαχρονική εξέλιξη της παραγωγικότητας εργασίας σε 

Ελλάδα και ευρωζώνη. Πηγές: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Τράπεζα της 

Ελλάδος.   
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Πάντως, ο ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας στην Ελλάδα έχει 

αυξηθεί τα τελευταία χρόνια κι αυτό οφείλεται αφενός στον υψηλότερο ρυθμό 

αύξησης του λόγου κεφαλαίου – εργασίας που συνδέεται αφενός με την 

αύξηση των επιχειρηματικών επενδύσεων και αφετέρου στους υψηλούς 

ρυθμούς αύξησης της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών 

παραγωγής (TFP), που σχετίζεται με τη χρήση αποτελεσματικότερων 

παραγωγικών διαδικασιών σε ορισμένους τομείς της οικονομίας. Ωστόσο, αν 

και έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στα παραπάνω, η Ελλάδα υστερεί ακόμα έναντι 

των πιο ανεπτυγμένων οικονομιών.  

 Η περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας, που είναι απαραίτητη για 

την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στηρίζεται σε πληθώρα διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων (Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 2005Α, σελ. 1 – 8). Οι 

σημαντικότερες από αυτές είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού, το μεγαλύτερο 

άνοιγμα των αγορών προϊόντων και εργασίας, η παροχή κινήτρων για την 

βελτίωση της επιχειρηματικότητας μέσω της απλούστευσης του φορολογικού 
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περιβάλλοντος που θα επιδράσει θετικά στην καινοτομία και την επενδυτική 

συμπεριφορά των επιχειρήσεων, η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού 

συστήματος, η έρευνα και η ανάπτυξη καθώς και η εισαγωγή ολοένα 

καλύτερων νέων τεχνολογιών. Η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα 

επιβαρύνεται από την ύπαρξη διοικητικών εμποδίων και από την 

πολυπλοκότητα του ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Το χαμηλό επίπεδο 

παραγωγικότητας συνδέεται επίσης με τις περιορισμένες επενδύσεις σε 

ανθρώπινο κεφάλαιο και τη δημιουργία μιας οικονομίας βασισμένης στη 

γνώση, για αυτό πρέπει να ληφθούν μέτρα για την άνοδο του μορφωτικού 

επιπέδου των εργαζομένων.    

1.4.2. Αμοιβές εργασίας 

Η διαφορά πληθωρισμού μεταξύ της Ελλάδας και της ζώνης του ευρώ, 

που είναι υψηλότερη από ότι θα δικαιολογούσε το αποτέλεσμα “Balassa – 

Samuelson”, οφείλεται στη διαφορά του ρυθμού αύξησης του κόστους εργασίας 

ανά μονάδα προϊόντος μεταξύ Ελλάδας και ευρωζώνης, γεγονός που 

αντανακλάται και στο ότι οι αυξήσεις των μισθών δεν συμβαδίζουν με την 

βελτίωση της παραγωγικότητας (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 2004, σελ. 16, 19).   

Η μεγάλη αύξηση των μισθών σε σχέση με την παραγωγικότητα, αυξάνει 

το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και επομένως τις τιμές των μη 

εμπορεύσιμων προϊόντων, με αποτέλεσμα την αύξηση του πληθωρισμού και την 

συνακόλουθη χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας. Οι υψηλοί μισθοί και ο 

πληθωρισμός, οφείλονται αφενός στην υψηλή ζήτηση λόγω του υψηλού ρυθμού 

πιστωτικής επέκτασης (εξαιτίας των χαμηλών επιτοκίων στη ζώνη του ευρώ) και 

του πλεονάσματος στο ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων και αφετέρου στο 

αποτέλεσμα “Balassa – Samuelson” (Alpha Bank, 2003, σελ. 19 – 23). Η αύξηση 

της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής, αυξάνει τους 

μισθούς σε όλους τους τομείς της οικονομίας λόγω της κινητικότητας της 

εργασίας. Επειδή η παραγωγικότητα στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη από ότι στις 

πιο ανεπτυγμένες οικονομίες, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι υψηλότερος, με 

λογική συνέπεια την απώλεια ανταγωνιστικότητας.  

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος το κόστος εργασίας ανά μονάδα 

προϊόντος στο σύνολο της οικονομίας αυξήθηκε κατά 4,5% το 2004 έναντι 3,2% το 

2003, αντανακλώντας κυρίως την αύξηση της μισθολογικής δαπάνης ανά μισθωτό 
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στο 7,6% το 2004 από 5,3% το 2003 (Τράπεζα της Ελλάδος, 2005Α, σελ. 74 – 77 

και 174 – 177). Η πολιτική μισθών στην Ελλάδα είναι επεκτατική κι αυτό φαίνεται 

ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα όπου οι μισθολογικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 

10,5%. Ακολουθώντας τις συλλογικές συμβάσεις για την περίοδο 2004 – 2005, οι 

αποδοχές ανά μισθωτό το 2005 θα αυξηθούν κατά 5,2%, περισσότερο από την 

προβλεπόμενη αύξηση της παραγωγικότητας (Διάγραμμα 1.4). 

Διάγραμμα 1.4: Διαχρονική εξέλιξη των αμοιβών εργασίας σε Ελλάδα 

και ευρωζώνη. Πηγές: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Τράπεζα της Ελλάδος.   
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Ο ρυθμός ανόδου των ονομαστικών αποδοχών θα πρέπει να συγκλίνει 

προς το άθροισμα του ρυθμού ανόδου της παραγωγικότητας στην Ελλάδα και του 

μέσου πληθωρισμού στην ζώνη του ευρώ ώστε να επιτευχθεί η σταθερότητα των 

τιμών και να εξαλειφθεί η διαφορά πληθωρισμού μεταξύ Ελλάδας και ευρωζώνης. 

Αναγκαία είναι και η ενίσχυση του ανταγωνισμού για τη συγκράτηση 

των κερδών σε φυσιολογικά επίπεδα. Σε αυτό πρέπει να συμβάλουν και οι 

κοινωνικοί εταίροι που καλούνται να αποφύγουν τις υπερβολικές αυξήσεις 

στους μισθούς και στην τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων. Καθοριστικός 

παράγοντας βέβαια για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα είναι και οι 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν για την εξάλειψη των 

δυσκαμψιών των μισθών και των τιμών. 

1.4.3. Ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία 

Η μεγαλύτερη σε σχέση με το 2003 άνοδος του κόστους εργασίας ανά 

μονάδα προϊόντος στο σύνολο της οικονομίας, συνέβαλε στην δυσμενή 
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αύξηση του πυρήνα του πληθωρισμού, παρά την ανατίμηση του ευρώ που 

συγκράτησε τον εισαγόμενο πληθωρισμό. Αυτές οι πληθωριστικές πιέσεις σε 

συνδυασμό με τον χαμηλότερο πληθωρισμό των εμπορικών μας εταίρων και 

την συνεχιζόμενη ανατίμηση του ευρώ, έχουν σαν λογικό επακόλουθο την 

επιδείνωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων 

(Τράπεζα της Ελλάδος, 2005Α, σελ. 28 – 31 και 169 – 173). Η απώλεια 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας έναντι των άλλων χωρών της 

ευρωζώνης οφείλεται στη διαφορά μεταξύ των ρυθμών πληθωρισμού 

Ελλάδας και ευρωζώνης (ως αποτέλεσμα κυρίως του υψηλού κόστους 

εργασίας), ενώ η χαμηλή ανταγωνιστικότητα έναντι τρίτων χωρών οφείλεται 

κυρίως στην συνεχιζόμενη ανατίμηση του ευρώ.  

Η συναλλαγματική ισοτιμία του δολαρίου υποχώρησε και η ισοτιμία του 

ευρώ ενισχύθηκε το 2004 αν και σε μικρότερη έκταση από ότι το 2003. 

Ανάλογες τάσεις αναμένονται και το 2005. Η μέση ανατίμηση του ευρώ έναντι 

του δολαρίου θα είναι ελαφρώς πιο περιορισμένη και προβλέπεται να 

διαμορφωθεί στο 4,1% εφόσον οι συναλλαγματικές ισοτιμίες παραμείνουν 

σταθερές στα σημερινά επίπεδα, ενώ η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ 

σταθμισμένη με το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδος δεν αναμένεται να 

παρουσιάσει ιδιαίτερη μεταβολή και θα διαμορφωθεί το 2005 στο 0,6% από 

0,8% το 2004. Έτσι, όσο αφορά την επίδραση της ισοτιμίας, το 2005 θα 

συγκρατηθούν ελαφρά ο πληθωρισμός και η άνοδος των εισαγωγών, με 

συνέπεια να επηρεαστεί θετικότερα η ανταγωνιστικότητα από ότι το 2004.    
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1.5. Προκλήσεις για την ανταγωνιστικότητα 

Είναι σαφές, ότι η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας 

έχει διαβρωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα. Η επιδείνωση της 

ανταγωνιστικότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ελληνική οικονομία που δεν 

εξάγει προϊόντα που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα ή μοναδικότητα 

(ΕΣΑΑ, 2005, σελ. 6 – 20 και 149 – 159). Η διεθνοποίηση έχει οδηγήσει πολλές 

χώρες που επιδεικνύουν χαμηλότερο κόστος εργασίας από την Ελλάδα σε 

δυναμική διείσδυση στην παγκόσμια αγορά. Έτσι, δεδομένου ότι η μείωση των 

αμοιβών εργασίας σχεδόν αποκλείεται, η μόνη λύση για να αντεπεξέλθει η χώρα 

στον αυξανόμενο ανταγωνισμό είναι η ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας 

αλλά και η βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων. Επίσης, θα 

πρέπει να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 

οικονομίας, όπως είναι οι τομείς του τουρισμού και της ναυτιλίας, να αυξηθεί ο 

βαθμός εξωστρέφειάς της που είναι ακόμα μικρός συγκριτικά με άλλες οικονομίες 

λόγω της υψηλής αγοραστικής δύναμης στο εσωτερικό της χώρας εξαιτίας των 

υψηλών μεταβιβάσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και των καθαρών εισροών 

κεφαλαίων. Απαραίτητος παράγοντας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας 

αποτελεί η εισροή Ξένων Άμεσων Επενδύσεων που όμως διατηρούνται σε 

χαμηλό επίπεδο, παρά τις ευνοϊκές εξελίξεις στην ελκυστικότητα της ελληνικής 

οικονομίας και κυρίως την μακροοικονομική σταθερότητα που συνδέεται με την 

είσοδο στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). 

    Για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω πρέπει να δημιουργηθεί ένα 

ευέλικτο επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον, να ενισχυθούν οι υποδομές, 

να βελτιωθεί η ποιότητα στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της εκπαίδευσης και να 

ενισχυθούν η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία και η έρευνα.  

1.5.1. Επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον  

Το φιλικό οικονομικό περιβάλλον συμβάλλει στην ανάπτυξη 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την αύξηση των επενδύσεων, ασκώντας 

έτσι σημαντική επιρροή στην παραγωγικότητα (ΕΣΑΑ, 2005, σελ. 12 – 20 και 

47 – 53). Όσο αφορά τη λειτουργία του δημόσιου τομέα, πρέπει να 

θεσπιστούν διαφανείς, αδιάβλητες, αντικειμενικές και απρόσωπες διαδικασίες 

που να περιορίζουν τις αυθαίρετες επιλογές, να συμβάλλουν στην 
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απλοποίηση και την επίσπευση των διαδικασιών και να αποκλείουν τα 

φαινόμενα διαφθοράς. Η επιλογή των προϊσταμένων πρέπει να είναι 

αξιοκρατική με κριτήριο την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων των δημοσίων 

υπαλλήλων, είναι απαραίτητη η επιβολή αυστηρών κυρώσεων, ενώ αντίθετα 

πρέπει να επιβραβεύεται η ευσυνειδησία. Ακόμα, πρέπει να θεσπιστούν 

σαφείς και λειτουργικοί κανόνες χρήσεως γης και κτηματολογίου που 

αποτελούν μόνιμο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου που ακόμα δεν έχει 

υλοποιηθεί. 

Το ρυθμιστικό περιβάλλον χρειάζεται βελτίωση μέσω της άρσης των 

εμποδίων για την είσοδο ιδιωτικών επιχειρήσεων σε τομείς κοινής ωφελείας 

όπως ο τομέας παραγωγής ηλεκτρισμού. Επίσης, είναι αναγκαία η εξυγίανση 

και η ιδιωτικοποίηση φορέων παροχής μεταφορικών υπηρεσιών καθώς και 

των τραπεζών που βρίσκονται υπό κρατικό έλεγχο, ενώ οι δημόσιες 

επιχειρήσεις πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να λειτουργήσουν ακόμα πιο 

ανταγωνιστικά. Θετική θα είναι και η απελευθέρωση των κλειστών 

επαγγελμάτων. Για να περιοριστεί η γραφειοκρατία, είναι χρήσιμο να 

περικοπούν περιττές διαδικασίες που δεν εξυπηρετούν τους πολίτες και τις 

επιχειρήσεις και να απλοποιηθούν περαιτέρω αυτές που υπηρετούν 

ουσιαστικούς σκοπούς, όπως οι διαδικασίες που σχετίζονται με την ίδρυση 

και την λειτουργία των επιχειρήσεων. Ακόμα, πρέπει να περιοριστούν οι 

κρατικές παρεμβάσεις και να επιλυθεί βιώσιμα το πρόβλημα πολυνομίας. Η 

μηχανογράφηση και η διασύνδεση των δημόσιων υπηρεσιών είναι 

απαραίτητη, καθώς και η αποτελεσματική στελέχωσή τους μόνο όπου 

υπάρχει ανάγκη προσωπικού. Στόχος του δημόσιου τομέα οφείλει να είναι η 

εξυπηρέτηση του πολίτη στους τομείς που έχει αρμοδιότητα και μπορεί να 

παρέμβει αποτελεσματικά. 

Σχετικά με την μακροοικονομική πολιτική, το φορολογικό βάρος είναι 

ήδη αρκετά υψηλό μετά την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ και τα δημόσια 

έσοδα δεν έχουν περιθώριο αύξησης. Αντίθετα, όπως υποδηλώνει και ο νέος 

φορολογικός νόμος, απαιτείται να συνεχιστεί η μείωση των φορολογικών 

συντελεστών για τις επιχειρήσεις ώστε η ελληνική οικονομία να αντεπεξέλθει 

στον εντεινόμενο φορολογικό ανταγωνισμό που ασκείται από χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από χώρες των Βαλκανίων. Παράλληλα, οι 
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δημόσιες δαπάνες πρέπει να περιοριστούν, ιδιαίτερα οι δαπάνες προσωπικού 

του δημόσιου τομέα που έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, γιατί 

δυσκολεύουν τη μείωση του δημοσίου χρέους και της φορολογικής 

επιβάρυνσης των διεθνώς ανταγωνιστικών κλάδων της οικονομίας.  

Η ευελιξία και η ποιότητα της αγοράς εργασίας θα βελτιωθούν 

σημαντικά με την θέσπιση κανόνων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας 

και του κόστους των υπερωριών, τη μείωση του κόστους κινητικότητας των 

εργαζομένων κ.α., ώστε να μην εμποδίζονται οι προσλήψεις και η αύξηση της 

απασχόλησης. Ακόμα, οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ 

τους και με το κράτος, αφενός για να επιτευχθούν βιώσιμες ρυθμίσεις στα 

Συστήματα Κοινωνικής Ασφάλισης προς όφελος των εργαζομένων και 

αφετέρου για να προσαρμοστούν οι δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού 

στις μεταβολές της παραγωγικής διαδικασίας. Τέλος, αυτονόητη είναι η 

διασύνδεση των αμοιβών με την παραγωγικότητα και η εφαρμογή 

κατάλληλων πρακτικών για την επιβράβευση των εργαζομένων.      

1.5.2. Οικονομική και τεχνολογική υποδομή 

Το ικανοποιητικό επίπεδο υποδομών συντελεί αποφασιστικά στη 

βελτίωση της ελκυστικότητας της οικονομίας (ΕΣΑΑ, 2005, σελ. 12 – 20 και 89 

– 99). Απαραίτητη προϋπόθεση για να ενισχυθούν οι υποδομές στην χώρα 

μας είναι η άμεση υλοποίηση των έργων που είναι ενταγμένα στο Γ΄ ΚΠΣ 

όπως τα έργα που σχετίζονται με τα προγράμματα «Οδικοί Άξονες, Λιμάνια 

και Αστική Ανάπτυξη» και «Σιδηρόδρομοι, Αερολιμένες και Αστικές 

Μεταφορές», για να εξασφαλιστεί και η αποτελεσματική απορρόφηση των 

εγκεκριμένων πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα πρέπει να υπάρξει 

μεγαλύτερη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών σε μεγάλα δημόσια έργα είτε με 

συμβάσεις αυτοχρηματοδότησης, είτε με συμπράξεις με το δημόσιο, ώστε η 

κατασκευή και η λειτουργία των έργων να είναι πιο αποτελεσματικές και να 

περιορίζεται σημαντικά η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.  

Σχετικά με τον τομέα των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, αν 

και η Ελλάδα παρουσιάζει ικανοποιητική ανταγωνιστική θέση στις υπηρεσίες 

σταθερής και ιδιαίτερα κινητής τηλεφωνίας σε σχέση με άλλες χώρες της 

Ευρώπης, υστερεί ακόμα σε μεγάλο βαθμό στο πεδίο των ευρυζωνικών 

τεχνολογιών που αποτελούν σήμερα κυρίαρχο καταλύτη για την αύξηση της 
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παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, λόγω της συμβολής τους στην 

άμεση, αποδοτική και αποτελεσματική διαβίβαση πληροφοριών. Είναι 

αναγκαίο επομένως να αυξηθεί η δυνατότητα υποδομής της ευρυζωνικότητας 

και να ενταθεί η ενημέρωση του πληθυσμού για τα οφέλη της χρήσης της.  

Οι προγραμματισμένες επενδύσεις είναι αναγκαίο να υλοποιηθούν 

έγκαιρα ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια της προσφοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας από διάφορες πηγές και ιδιαίτερα από ανανεώσιμες, με συμμετοχή 

και του ιδιωτικού τομέα στην παραγωγή, για την ενίσχυση και των 

ανταγωνιστικών συνθηκών. Γενικά ο τομέας της ενέργειας πρέπει να 

αναδειχθεί ως πρωτεύων για την ελληνική οικονομία, με επέκταση των 

επενδύσεων και της παραγωγής σε χώρες εκτός Ελλάδος, στα Βαλκάνια και 

στην ευρύτερη Νότιο – Ανατολική Ευρώπη.  

1.5.3. Εκπαίδευση και δεξιότητες 

Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι βασικός συντελεστής της 

παραγωγικότητας και το υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων συμβάλλει 

αποφασιστικά στην αποτελεσματικότητά του (ΕΣΑΑ, 2005, σελ. 12 – 20 και 101 

– 109). Καθοριστικός παράγοντας για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

είναι η διεύρυνση των επενδύσεων στην εκπαίδευση. Πρέπει να καθιερωθούν 

συνθήκες άμιλλας στη λειτουργία των Ανωτάτων και Τεχνικών Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων και μέθοδοι αξιολόγησης όλων των βαθμίδων του εκπαιδευτικού 

συστήματος με εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών. Απαραίτητη είναι η 

καθιέρωση αποτελεσματικού συστήματος συνεχούς κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών καθώς και η προώθηση και θεσμική κατοχύρωση της δια βίου 

μάθησης. Η δημιουργία ανταγωνιστικών πανεπιστημίων είναι αναγκαία για να 

συγκρατηθούν στην Ελλάδα φοιτητές και διδακτικό προσωπικό που μέχρι 

σήμερα αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό και για να προσελκυσθούν 

φοιτητές από χώρες της Βαλκανικής και του Ευξείνου Πόντου, της Μεσογείου 

και του Αραβικού Κόσμου. Τα πανεπιστήμια πρέπει να στραφούν προς τις 

επιχειρήσεις, αλλά και οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν στο ανθρώπινο 

δυναμικό τους.   

Η αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού παρακολούθησης των 

εξελίξεων στην αγορά εργασίας από την άποψη των αναγκαίων δεξιοτήτων 

και ειδικοτήτων ώστε να προσαρμόζονται κατάλληλα τα προγράμματα 

 34



κατάρτισης, θα συμβάλλει στην σύνδεση του ανθρώπινου κεφαλαίου με την 

παραγωγή. Τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να παρακολουθούνται όσο 

αφορά την απασχολησιμότητα των καταρτιζομένων και το βαθμό 

ικανοποίησης των εργοδοτών και να προσαρμόζονται ανάλογα με τα 

αποτελέσματα. Απαραίτητα μέτρα είναι ο εκσυγχρονισμός των 

προγραμμάτων με έμφαση στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και 

μεθοδολογιών και η σύνδεσή τους με την απασχόληση. Ακόμα, πρέπει να 

ολοκληρωθούν τα συστήματα πιστοποίησης τίτλων, σχολών και εκπαιδευτών.   

1.5.4. Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη επιχειρήσεων 

Όσο αφορά την επιχειρηματικότητα, η ιδιωτική πρωτοβουλία καλείται 

να διαδραματίσει πρωταρχικό ρόλο καθώς η παρέμβαση του κράτους είναι 

υποστηρικτική (ΕΣΑΑ, 2005, σελ. 12 – 20). Αν και η επιχειρηματικότητα είναι 

αρκετά ανεπτυγμένη στην Ελλάδα, ένα μεγάλο ποσοστό της χαρακτηρίζεται 

ως «επιχειρηματικότητα ανάγκης» και όχι ως «επιχειρηματικότητα ευκαιρίας», 

γεγονός που μπορεί να επηρεάζει αρνητικά το συνολικό αποτέλεσμά της. 

Ωστόσο, παράλληλα με όσα προαναφέρθηκαν, για την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας απαιτούνται μέτρα όπως η απλοποίηση των διαδικασιών 

ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και η αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου για 

τη διευκόλυνση της ανανέωσης του επιχειρηματικού δυναμικού. Επίσης, είναι 

αναγκαία η περαιτέρω ανάπτυξη εταιρειών συμμετοχής που συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη καινοτομικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή στη βελτίωση της 

κεφαλαιακής τους διάρθρωσης και στην ενίσχυση των προοπτικών ανάπτυξής 

τους. Ακόμα, πρέπει να υλοποιηθούν αποτελεσματικά τα προγράμματα 

επιχορήγησης των επενδύσεων των επιχειρήσεων όλων των τομέων από το 

νέο αναπτυξιακό νόμο και από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 

«Ανταγωνιστικότητα» και «Κοινωνία της Πληροφορίας» καθώς και από τα 

«Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα». Για να βελτιωθούν οι 

προοπτικές βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, απαραίτητο είναι να 

εξασφαλιστούν υπηρεσίες στήριξης των νέων επιχειρηματιών και να 

ενταχθούν μαθήματα επιχειρηματικότητας και προγράμματα καλλιέργειας 

επιχειρηματικού πνεύματος στο εκπαιδευτικό σύστημα. 
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1.5.5. Καινοτομία και δημιουργικότητα 

Η επιστημονική έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη αποτελούν βασικά 

στοιχεία της ανταγωνιστικότητας, αφού συμβάλλουν στη παραγωγή νέων 

προϊόντων, στη μείωση του κόστους παραγωγής και στη βελτίωση της 

ποιότητας των ήδη παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών (ΕΣΑΑ, 2005, σελ. 

12 – 20 και 139 – 140). Προκειμένου να αναπτυχθούν η καινοτομία και η 

δημιουργικότητα των επιχειρήσεων ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά 

τους, χρειάζεται οι ερευνητικοί οργανισμοί και τα πανεπιστήμια να 

διασυνδεθούν με τις επιχειρήσεις με επιχορηγούμενα προγράμματα που 

μειώνουν το συναλλακτικό κόστος και το κόστος συντονισμού και να 

προσανατολίσουν την έρευνά τους προς τα ενδιαφέροντα και τους στόχους 

της οικονομίας. Η εισροή Ξένων Άμεσων Επενδύσεων πρέπει να αυξηθεί 

μέσω βελτιώσεων στις συνθήκες λειτουργίας της αγοράς εργασίας, στο 

καθεστώς φορολογίας των επιχειρήσεων και μέσω της μείωσης των 

γραφειοκρατικών διαδικασιών, γιατί στην περίπτωση της Ελλάδος οι 

πολυεθνικές επιχειρήσεις που τις πραγματοποιούν, συμβάλουν στην έρευνα 

και την εισαγωγή τεχνολογιών που συνδέονται με την καινοτομία.  

Η δαπάνη για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ 

πρέπει να αυξηθεί, ώστε να φθάσει το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

ορίζοντα δεκαετίας. Ακόμα, αναγκαία είναι η προβολή και η αξιοποίηση των 

φορολογικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε έρευνα και 

τεχνολογική ανάπτυξη. Απαραίτητο είναι και το άνοιγμα του ελληνικού 

ερευνητικού συστήματος στο διεθνή χώρο με την ενίσχυση των συνεργασιών, 

την ανταλλαγή επιστημόνων κ.λ.π. Τέλος, πρέπει να επιχορηγηθούν οι 

σοβαρές ερευνητικές προσπάθειες των ελληνικών επιχειρήσεων και να 

επιδοτηθεί το κόστος απόκτησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.  
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2. Ανάπτυξη 

2.1. Θεωρητικό πλαίσιο 

Η οικονομική ανάπτυξη έχει γίνει ένας από τους σπουδαιότερους 

στόχους της οικονομικής πολιτικής κάθε χώρας, ανεπτυγμένης ή όχι, στην 

σημερινή πραγματικότητα. Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, «οικονομική 

ανάπτυξη είναι η μακροχρόνια διαδικασία κατά την οποία μία οικονομία 

πραγματοποιεί αύξηση και διαφοροποίηση της παραγωγικής ικανότητάς της 

σε συνδυασμό με διαρθρωτικές μεταβολές στην δομή της, με σκοπό την 

μόνιμη, συσσωρευτική και αυτοσυντηρούμενη αύξηση του πραγματικού κατά 

κεφαλήν εισοδήματος επί αυξανόμενου πληθυσμού» (Κανελλόπουλος, 197-, 

σελ. 82 – 89). Η έννοια της ανάπτυξης είναι ευρύτερη και πιο ποιοτική από 

αυτή της μεγέθυνσης που αναφέρεται απλά στην ικανότητα αύξησης του 

προϊόντος μιας οικονομίας. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει εκτός από την ποσοτική 

αύξηση του εισοδήματος και όλες εκείνες τις εξωοικονομικές διαρθρώσεις που 

συμβάλουν στην βελτίωση του επιπέδου ευημερίας της κοινωνίας, 

παρέχοντας στον άνθρωπο διαρκώς μεγαλύτερη ελευθερία ανέσεων και 

απολαύσεων μειώνοντας τις κοινωνικές αντιθέσεις. 

Η ανάπτυξη αποτελεί μακροχρόνια διαδικασία και διαχωρίζεται από μια 

παροδική αύξηση του εισοδήματος. Έχει ως συνέπεια τη συνεχή 

διαφοροποίηση της παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών για την 

ικανοποίηση ανώτερων αναγκών, μέσω της αυξανόμενης απασχόλησης των 

παραγωγικών συντελεστών. Με την ανάπτυξη επιτυγχάνεται δικαιότερη 

διανομή του εισοδήματος και περιορίζεται η φτώχια, γεγονός που συντελεί 

στην κοινωνική πρόοδο.  

Η αύξηση του εισοδήματος οφείλεται στην αύξηση των παραγωγικών 

συντελεστών και στην βελτίωση της ποιότητας τους. Το μέγιστο ύψος του 

εθνικού εισοδήματος ανταποκρίνεται στην πλήρη απασχόληση των 

συντελεστών σε κάθε χρονική περίοδο. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η πλήρη 

απασχόληση του εργατικού δυναμικού, που είναι όπως και η ανάπτυξη 

βασικός στόχος της οικονομικής πολιτικής κάθε κράτους. 

Επειδή η ανάπτυξη δεν είναι μόνο οικονομικό φαινόμενο, έχουν προταθεί 

διάφοροι δείκτες για την μέτρηση του επιπέδου της που περιλαμβάνουν και 

 37



εξωοικονομικές μεταβλητές. Ωστόσο, για πρακτικούς κυρίως λόγους, ο δείκτης 

που ευρέως χρησιμοποιείται σήμερα είναι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ, δηλαδή 

του συνόλου των προϊόντων και υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία σε 

δεδομένη χρονική περίοδο. Παρόλο που ο δείκτης αυτός παρουσιάζει πολλές 

αδυναμίες, είναι απλός και εύχρηστος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διεθνείς 

συγκρίσεις (Αγγελόπουλος, 1989, σελ. 37 – 39).  

Σύμφωνα με την κεϋνσιανή θεωρία, βραχυχρόνια όπου το επίπεδο των 

τιμών είναι σταθερό, το μέγεθος του εθνικού εισοδήματος προσδιορίζεται από 

την συνολική δαπάνη μιας οικονομίας επί του ΑΕΠ. Όσο μεγαλύτερη είναι η 

δαπάνη σε μια οικονομία, ή ενεργός ζήτηση όπως ονομάζεται διαφορετικά, 

τόσο περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες παράγονται. Η συνολική δαπάνη, 

όπως περιγράφεται από το υπόδειγμα Mundell – Fleming, καθορίζεται από 

την ιδιωτική κατανάλωση, τις ιδιωτικές επενδύσεις, την πολιτική των κρατικών 

δαπανών και της φορολογίας, καθώς και από τις συναλλαγές της χώρας με 

άλλες οικονομίες (N. Gregory Mankiw, 2002, σελ. 474 – 476). Τα παραπάνω 

μεγέθη είναι αποτέλεσμα της συμπεριφοράς των οικονομούντων ατόμων 

(δηλαδή των καταναλωτών και των παραγωγών) και του κράτους. Το μέγεθος 

της ενεργούς ζήτησης που καθορίζει το εθνικό εισόδημα για μια μικρή ανοιχτή 

οικονομία με τέλεια κινητικότητα κεφαλαίων όπως είναι η Ελλάδα έχει ως εξής: 

 

Όπου Υ: το εγχώριο εισόδημα. 

 Υ*: το εισόδημα της αλλοδαπής. 

 P: το εγχώριο επίπεδο τιμών. 

 PP

*: το επίπεδο τιμών της αλλοδαπής. 

 C: η ιδιωτική κατανάλωση. 

 Τ: τα καθαρά έσοδα του κράτους. 

 Ι: οι ιδιωτικές επενδύσεις. 

 r: το επιτόκιο. 

 G: οι δημόσιες δαπάνες (επένδυση και κατανάλωση). 

 ΝΧ: οι καθαρές εξαγωγές. 

 e: η συναλλαγματική ισοτιμία του εγχώριου νομίσματος. 
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Για τον προσδιορισμό της συνολικής δαπάνης λαμβάνονται υπόψη από 

την μεριά των εξωτερικών συναλλαγών μόνο οι καθαρές εξαγωγές και 

αγνοούνται οι μετακινήσεις κεφαλαίων χωρίς όμως να αλλάζουν τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης. Ακόμα, επειδή η Ελλάδα είναι χώρα – μέλος της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), το επιτόκιο που προσδιορίζει 

τις επενδύσεις θεωρείται σταθερό και δεδομένο ως απόρροια της τέλειας 

κινητικότητας των κεφαλαίων, ενώ η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ έναντι 

των κυριοτέρων νομισμάτων είναι σχετικά σταθερή με ελεγχόμενες 

διακυμάνσεις. Οι καθαρές εξαγωγές προσδιορίζονται εκτός από την ισοτιμία, 

από το εγχώριο επίπεδο τιμών που θεωρείται βραχυχρόνια σταθερό, αλλά και 

από το επίπεδο τιμών και το εισόδημα της αλλοδαπής που καθορίζονται 

εξωγενώς και θωρούνται δεδομένα.  

Κάθε αύξηση των δημοσίων δαπανών, των ιδιωτικών επενδύσεων και 

των καθαρών εξαγωγών σε μια οικονομία, επιφέρει πολλαπλάσια αύξηση στο 

εθνικό εισόδημα. Αυτό οφείλεται στο ότι η αρχική αύξηση του εισοδήματος που 

επιφέρει η ισόποση αύξηση της συνολικής δαπάνης, προκαλεί αύξηση της 

ιδιωτικής κατανάλωσης και τελικά περαιτέρω αύξηση του εισοδήματος αφού η 

κατανάλωση είναι συνάρτηση του εισοδήματος. Αντίστοιχο αποτέλεσμα με τα 

παραπάνω επιφέρει και η μείωση των φόρων. Το πόσο μεγάλη θα είναι η 

αύξηση του εισοδήματος εξαρτάται από τις οριακές ροπές προς ιδιωτική 

κατανάλωση και εισαγωγές της οικονομίας, που δείχνουν τι ποσοστό από την 

αύξηση του εισοδήματος δαπανάται για εγχώρια και εισαγόμενα αγαθά (Λιανός 

– Μπένος, 1998, σελ. 96 – 103, 136 – 138 και 459 – 461).  

Η γραφική απεικόνιση της αύξησης του εισοδήματος λόγω αύξησης της 

ενεργούς ζήτησης, μπορεί να γίνει με τη χρήση του υποδείγματος Mundell – 

Fleming (N. Gregory Mankiw, 2002, σελ. 485 – 492). Η ανάλυση βασίζεται σε 

δύο σημαντικές υποθέσεις. Σε καθεστώς νομισματικής ένωσης, όπως 

συμβαίνει σήμερα με την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ, το επιτόκιο και η 

συναλλαγματική ισοτιμία του εγχώριου νομίσματος είναι σταθερά, λόγω της 

τέλειας κινητικότητας κεφαλαίων και της κυβερνητικής πολιτικής που ελέγχει 

την αγορά συναλλάγματος ώστε να μη διαμορφώνεται ελεύθερα από τις 

δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης, αλλά να κυμαίνεται μέσα σε κάποια 

προκαθορισμένα όρια τιμών.  
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Στο παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 2.1), η καμπύλη IS εκφράζει την 

αγορά αγαθών και τον εξωτερικό τομέα της οικονομίας. Έχει αρνητική κλίση 

γιατί η υποτίμηση του νομίσματος οδηγεί σε αύξηση των καθαρών εξαγωγών 

και συνεπώς του εισοδήματος και αντίστροφα. Η καμπύλη LM εκφράζει την 

αγορά χρήματος με δεδομένο το επιτόκιο και είναι κάθετη στον άξονα του 

εισοδήματος επειδή δεν εξαρτάται από την συναλλαγματική ισοτιμία. Έστω ότι 

το αρχικό εισόδημα στην οικονομία είναι Y1 που αντιστοιχεί στο σημείο που 

τέμνονται οι καμπύλες IS1 και LM1. Μια αύξηση των δημόσιων δαπανών, των 

ιδιωτικών επενδύσεων, των καθαρών εξαγωγών ή μια μείωση των φόρων, 

μετατοπίζει τη καμπύλη IS προς τα δεξιά από τη θέση IS1 στη θέση IS2 

προκαλώντας αυξητικές τάσεις στην τιμή συναλλάγματος. Για να παραμείνει 

σταθερή η ισοτιμία, η κεντρική τράπεζα ανταλλάσσει ξένο νόμισμα με εθνικό, 

προκαλώντας έτσι μια αυτόματη αύξηση της προσφοράς χρήματος. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσμα την μετατόπιση της καμπύλης LM προς τα δεξιά από τη θέση 

LM1 στη θέση LM2 και την τομή της με τη καμπύλη IS2. Στο σημείο αυτό 

αντιστοιχεί εισόδημα Y2 μεγαλύτερο από το Y1. Επομένως, μια αύξηση της 

ενεργούς ζήτησης βραχυχρόνια όπου το επίπεδο των τιμών είναι σταθερό, με 

τέλεια κινητικότητα κεφαλαίων και καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών 

ισοτιμιών αυξάνει το εθνικό εισόδημα.   

Διάγραμμα 2.1: Βραχυχρόνια αύξηση του εισοδήματος λόγω αύξησης 

της ενεργούς ζήτησης με τέλεια κινητικότητα κεφαλαίων και καθεστώς 

σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

 
Μακροχρόνια, η αύξηση της ενεργούς ζήτησης προκαλεί αύξηση του 

επιπέδου τιμών, μέσω αύξησης της συνολικής ζήτησης της οικονομίας, η οποία 

εκφράζει την ζητούμενη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών από τους 
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καταναλωτές σε κάθε δεδομένο επίπεδο τιμών (Λιανός – Μπένος, 1998, σελ. 

421 – 423). Η επιδράσεις της ενεργούς ζήτησης στο επίπεδο των τιμών και το 

εισόδημα παρουσιάζονται γραφικά στο διάγραμμα που ακολουθεί (Διάγραμμα 

2.2). Έστω ότι το αρχικό εισόδημα στην οικονομία είναι Y1 με επίπεδο τιμών P1 

που αντιστοιχούν στο σημείο που τέμνονται οι καμπύλες συνολικής ζήτησης και 

συνολικής προσφοράς, AD1 και AS1. Μια αύξηση της ενεργούς ζήτησης 

μακροχρόνια όπου το επίπεδο τιμών μπορεί να μεταβληθεί, προκαλεί αύξηση 

της συνολικής ζήτησης και μετατοπίζει τη καμπύλη AD προς τα δεξιά από τη 

θέση AD1 στη θέση AD2 με αποτέλεσμα εκτός από την αύξηση του εισοδήματος 

από το Y1 σε Y2, και την αύξηση του επιπέδου τιμών από P1 σε P2. 

Διάγραμμα 2.2: Μακροχρόνια αύξηση του εισοδήματος και των τιμών 

λόγω αύξησης της συνολικής ζήτησης. 

 
Η αύξηση των τιμών όμως δεν είναι επιθυμητή σε μια οικονομία γιατί 

αφενός μειώνει τον πραγματικό μισθό των εργαζομένων και αφετέρου 

μεταβάλει τους όρους εμπορίου με συνέπεια την διάβρωση της εθνικής 

ανταγωνιστικότητας. Για να επιτυγχάνεται αύξηση του εισοδήματος χωρίς να 

συνοδεύεται από πληθωρισμό, παράλληλα με την συνολική ζήτηση πρέπει να 

αυξάνεται και η συνολική προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών όπως φαίνεται 

στο παραπάνω διάγραμμα όπου η καμπύλη AS μετατοπίζεται προς τα δεξιά 

από τη θέση AS1 στη θέση AS2. Ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να 

αυξηθεί η συνολική προσφορά είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας της 

εργασίας. Έτσι, μια οικονομία μπορεί να επιτύχει μόνιμη και βιώσιμη αύξηση 

του εισοδήματος και της απασχόλησης, δηλαδή οικονομική ανάπτυξη, χωρίς 

ανεπιθύμητα αποτελέσματα. 
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2.2. Πρόσφατες εξελίξεις  

2.2.1. Οικονομικά στοιχεία ζήτησης 

Στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζονται στοιχεία για το επίπεδο του ΑΕΠ και 

τις βασικές κατηγορίες της συνολικής δαπάνης για την τριετία 2003 – 2005.  

Πίνακας 2.1: Οικονομικά μεγέθη που σχετίζονται με την εξέλιξη του 

ΑΕΠ και της συνολικής δαπάνης σε ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές (εκτός αν 

δηλώνεται διαφορετικά) για την τριετία 2003 – 2005. Πηγές: Τράπεζα της 

Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και 

ΟΟΣΑ. 

 2003* 2004* 2005(f1) 2005(f2) 2005(f3) 

Ιδιωτική κατανάλωση 4,0 3,3 3,4 2,9 3,0 
Δημόσια κατανάλωση -2,3 6,5 1,5 1,9 1,5 
Ακαθάριστες επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου 13,7 4,9 4,1 3,1 0,5 

Γενική κυβέρνηση 17,3 8,0 3,2 – – 

Φ
ορ
έα
ς 

Ιδιωτικές   13,1 4,4 – – – 

– Κατασκευές 10,9 4,0 – 1,5 – 
– Εξοπλισμός 18,3 5,8 – 3,7 – 

Εί
δο
ς 

– Λοιπές 3,4 7,4 – – – 
Αποθέματα και 
στατιστικές διαφορές 
(ως % του ΑΕΠ) 

0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 

Εγχώρια ζήτηση 5,4 4,2 3,1 2,7 2,2 
Εξαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών 1,0 10,0 7,8 5,9 8,2 

– Εξαγωγές αγαθών 4,2 -1,3 – 5,6 – 
– Εξαγωγές υπηρεσιών -1,3 18,4 – – – 
Τελική ζήτηση 4,7 5,1 – 3,3 – 
Εισαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών 4,8 8,2 4,1 4,6 4,4 

– Εισαγωγές αγαθών 6,6 8,1 – 4,1 – 
– Εισαγωγές υπηρεσιών -5,2 8,8 – – – 
ΑΕΠ σε αγοραίες τιμές 4,7 4,2 3,8 2,9 2,8 
*: Στοιχεία ΤτΕ, f1: Πρόβλεψη ΕΠΣΑ, f2: Πρόβλεψη ΕΕ, f3: Πρόβλεψη ΟΟΣΑ 
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Τα στοιχεία για τα έτη 2003 – 2004 προέρχονται από την Τράπεζα της 

Ελλάδος (Τράπεζα της Ελλάδος, 2005Α, σελ. 103), ενώ οι προβλέψεις για το 

2005 προέρχονται από το αναθεωρημένο Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΕΠΣΑ) για την περίοδο 2004 – 2007 που 

υποβλήθηκε πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Υπουργείο Οικονομίας 

και Οικονομικών, 2005, σελ. 5 και 22), τις τελευταίες προβλέψεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005Α, σελ. 51 – 52, 117 –

122 και 139 – 140) και τον ΟΟΣΑ (ΟΟΣΑ, 2005, σελ.85).  

Διάγραμμα 2.3: Ποσοστιαία συμβολή της εγχώριας ζήτησης και του 

ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ για την 

περίοδο 2003 – 2005. Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος και Υπουργείο 

Οικονομίας και Οικονομικών. 
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Εγχώρια ζήτηση (χωρίς τη μεταβολή των αποθεμάτων)
Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών
ΑΕΠ

 
Το 2004 ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας διαμορφώθηκε 

στο 4,2%, έναντι 4,7% το 2003 (Τράπεζα της Ελλάδος, 2005Α, σελ. 102 – 105). 

Η εγχώρια ζήτηση που το 2004 αυξήθηκε κατά 4,2%, εξακολουθεί να είναι ο 

βασικός παράγοντας ανάπτυξης της οικονομίας, συμβάλλοντας κατά 4,6% στο 

ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Σε αυτό συνέβαλλαν οι ευνοϊκές νομισματικές 

συνθήκες, οι δημοσιονομικές εξελίξεις και το ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον. Η 

ιδιωτική κατανάλωση διατήρησε τον δυναμισμό που την χαρακτηρίζει τα 

τελευταία χρόνια (λόγω της σημαντικής καταναλωτικής πίστης που 

συνεπάγονται τα χαμηλά πραγματικά επιτόκια, της σωρευτικής ανόδου της 

αξίας των περιουσιακών στοιχείων και του αυξημένου διαθέσιμου εισοδήματος 
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των νοικοκυριών) και αυξήθηκε κατά 3,3% με ποσοστιαία συμβολή 2,3% στην 

αύξηση του ΑΕΠ. Σημαντική ήταν και η δημόσια κατανάλωση το 2004 λόγω της 

διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, με αξιοσημείωτη αύξηση κατά 6,5% 

(που οδήγησε άλλωστε και στη μεγάλη αύξηση του δημοσιονομικού 

ελλείμματος) έναντι μείωσης το 2003 κατά 2,3%, συμβάλλοντας κατά 0,9% στο 

ρυθμό ανάπτυξης. Ο ρυθμός ανόδου των επενδύσεων όμως, ιδιαίτερα των 

ιδιωτικών, μειώθηκε εντυπωσιακά το 2004 σε 4,9% έναντι 13,7% το 2003 και 

είναι ο κυριότερος λόγος που εξηγεί την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης 

αφού η συμβολή των επενδύσεων στην αύξηση του ΑΕΠ το 2004 ήταν μόλις 

1,3% έναντι 3,4% το 2003. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αφενός στην επενδυτική 

διστακτικότητα του επιχειρηματικού τομέα λόγω του εντεινόμενου διεθνή 

ανταγωνισμού και της χειροτέρευσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

οικονομίας και αφετέρου στη λήξη μιας μεγάλης επενδυτικής περιόδου κυρίως 

για το δημόσιο τομέα που σχετιζόταν με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.  

Διάγραμμα 2.4: Ποσοστιαία συμβολή επιμέρους συνιστωσών της 

εγχώριας ζήτησης στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ για την περίοδο 2003 – 2004. 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 
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Αντίθετα με την εγχώρια ζήτηση, η συμβολή του ισοζυγίου αγαθών και 

υπηρεσιών αν και περιορίστηκε σε σχέση με το 2003, ήταν αρνητική της τάξης 

του 0,5%, παρά την σημαντική αύξηση των εξαγωγών υπηρεσιών κατά 18,4% 
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που προήλθε κυρίως από τις ναυτιλιακές υπηρεσίες και αποδίδεται στην 

ανάκαμψη του διεθνούς εμπορίου και των ναύλων. Στην αρνητική αυτή εξέλιξη 

συνετέλεσαν αφενός η μείωση των εξαγωγών αγαθών (-1,3%) και αφετέρου η 

μεγάλη αύξηση των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (8,1% και 8,8%) λόγω 

της σωρευτικής απώλειας ανταγωνιστικότητας των τελευταίων ετών, 

συμβάλλοντας έτσι περιοριστικά κατά –2,6% στην αύξηση του ΑΕΠ και 

ανατρέποντας την θετική συμβολή των εξαγωγών κατά 2,1%. 

Διάγραμμα 2.5: Ποσοστιαία συμβολή επιμέρους συνιστωσών του 

ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ για την 

περίοδο 2003 – 2004. Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 
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Η συμβολή της εγχώριας ζήτησης και του ισοζυγίου αγαθών και 

υπηρεσιών, καθώς και των επιμέρους συνιστωσών των μεγεθών αυτών στο 

ρυθμό ανάπτυξης, παρουσιάζονται γραφικά στα διαγράμματα 2.3, 2.4 και 2.5 

σύμφωνα με τα στοιχεία της τράπεζας της Ελλάδος (Τράπεζα της Ελλάδος, 

2005Α, σελ. 103) και του ΕΠΣΑ (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 2005, 

σελ. 5 και 22).  

Για το 2005 σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο ΕΠΣΑ 

(Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 2005, σελ. 10), ο ρυθμός αύξησης του 

ΑΕΠ με δεδομένη την περιοριστική πολιτική των δημοσίων δαπανών, αναμένεται 
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να διαμορφωθεί στο 3,8%, κυρίως λόγω της ιδιωτικής κατανάλωσης που 

προβλέπεται να διατηρήσει έναν υψηλό ρυθμό αύξησης καθώς οι παράγοντες 

που την διαμορφώνουν (καταναλωτική πίστη, αξία περιουσιακών στοιχείων, 

διαθέσιμο εισόδημα) θα εξελιχθούν ευνοϊκά και το 2005. Οι επενδύσεις θα 

συμβάλλουν επίσης σημαντικά στην άνοδο του ΑΕΠ, παρά την ολοκλήρωση των 

έργων των Ολυμπιακών Αγώνων. Το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται 

ότι θα έχει θετική επίδραση στην αύξηση του ΑΕΠ, καθώς οι εξαγωγές 

προβλέπεται να αυξηθούν εξαιτίας της ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας 

και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, ενώ ο 

ρυθμός αύξησης των εισαγωγών αναμένεται να επιβραδυνθεί λόγω της 

ολοκλήρωσης των έργων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σύμφωνα με την ΕΕ 

(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005Α, σελ. 51 – 52), η αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται 

να διαμορφωθεί χαμηλότερα στο 2,9%, λόγω αποδυνάμωσης της ιδιωτικής 

κατανάλωσης ως αποτέλεσμα του περιορισμού της καταναλωτικής πίστης και 

λόγω μείωσης κυρίως των δημοσίων επενδύσεων, καθώς οι ιδιωτικές 

επενδύσεις αναμένεται να διατηρηθούν σε ικανοποιητικό επίπεδο 

επωφελούμενες των θετικών επιδράσεων του νέου αναπτυξιακού και 

φορολογικού νόμου. Η αρνητική επίδραση του εξωτερικού τομέα θα συνεχιστεί 

και το 2005, αν και εκτιμάται ότι θα περιοριστεί σε βάθος χρόνου. Τέλος, στις 

εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ (ΟΟΣΑ, 2005, σελ. 85) αναφέρεται ότι ο ρυθμός αύξησης 

του ΑΕΠ θα περιοριστεί στο 2,8%, κυρίως λόγω της περικοπής των δημοσίων 

επενδύσεων μετά την λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων.      

2.2.2. Οικονομικά στοιχεία προσφοράς 

Από την πλευρά της προσφοράς, παρατηρείται έλλειψη δυναμισμού σε 

σοβαρούς τομείς που οδηγούν την ανάπτυξη της χώρας, παρά την αύξηση 

των επενδύσεων και του εργατικού δυναμικού. Τα τελευταία χρόνια ο ρυθμός 

ανόδου της παραγωγικής ικανότητας της οικονομίας υπολείπεται του ρυθμού 

ανόδου της ζήτησης με αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση του θετικού 

παραγωγικού κενού και του πληθωρισμού. Αυτή η υστέρηση της προσφοράς 

οφείλεται στη βραδύτητα με την οποία προωθούνται οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις και η αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού που είναι 

αναγκαία για να μπορεί αυτό να ανταποκριθεί στη πολυπλοκότητα και τις 

μεταβολές της τεχνολογίας, με αποτέλεσμα την αναποτελεσματική επίδραση 
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των επενδύσεων στην παραγωγικότητα και την όχι καλύτερη δυνατή 

αξιοποίηση των παραγωγικών συντελεστών.   

Πίνακας 2.2: Μεταβολή της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας σε 

βασικές τιμές 1995, σε ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές για την περίοδο 2003 – 

2004. Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος και ΚΕΠΕ. 

 2003 2004 

Πρωτογενής τομέας -4,2 10,8 
Δευτερογενής τομέας 5,9 0,6 
– Ορυχεία, λατομεία -4,8 
– Μεταποίηση 2,4 
– Ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, ύδρευση 6,3 

1,05*

– Κατασκευές 12,3 3,62*

Τριτογενής τομέας 6,0 4,9 
– Εμπόριο 11,1 
– Ξενοδοχεία, εστιατόρια 6,9 
– Μεταφορές, επικοινωνίες 6,3 

3,92*

– Οργανισμοί χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης 8,9 4,7*

– Διαχείριση ακίνητης περιουσίας και λοιπές 
δραστηριότητες 2,9 – 

– Δημόσια διοίκηση, ασφάλεια -4,3 – 
– Εκπαίδευση 12,4 
– Υγεία 4,9 
– Λοιπές δραστηριότητες 5,7 

5,7*

Γενική κυβέρνηση* 2,31* 7,46*

Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές 5,2 4,4 
Έμμεσα μετρούμενες υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής 
διαμεσολάβησης (ΕΜΥΧΔ) 12,8 6,0 

Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία σε βασικές τιμές (χωρίς 
ΕΜΥΧΔ) 4,9 4,4 
*: Στοιχεία ΚΕΠΕ 

Το 2004 καταγράφονται αξιόλογες μεταβολές (Πίνακας 2.2) στην 

ακαθάριστη προστιθέμενη αξία των κλάδων της ελληνικής οικονομίας (Τράπεζα 

της Ελλάδος, 2005Α, σελ. 114 – 137 και ΚΕΠΕ, 2005, σελ. 15 – 17). Το 

μεγαλύτερο ποσοστό επί του ΑΕΠ (68%) καλύπτει ο τριτογενής τομέας και 

ακολουθούν ο δευτερογενής και ο πρωτογενής με πολύ μικρό ποσοστό 
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(Διάγραμμα 2.6). Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του πρωτογενούς τομέα 

παρουσίασε αξιόλογη αύξηση κατά 10,8% έναντι μείωσης το 2003 κατά 4,2%. 

Το γεγονός αυτό οφείλεται στην μεγάλη αύξηση του όγκου παραγωγής των 

αγροτικών καλλιεργειών, ως αποτέλεσμα των καλών καιρικών συνθηκών της 

τελευταίας περιόδου. Αντίθετα, ο δευτερογενής τομέας εμφανίζει σημαντική 

κάμψη καθώς ο ρυθμός ανόδου της προστιθέμενης αξίας για το 2004 ήταν 

μόλις 0,6% έναντι 5,9% το 2003. Η εξέλιξη αυτή είναι απόρροια της κάμψης των 

κατασκευών, της στασιμότητας του κλάδου των ορυχείων – λατομείων και της 

οριακής αύξησης της παραγωγής των κλάδων της μεταποίησης, του 

ηλεκτρισμού, του φυσικού αερίου και της ύδρευσης. Η ακαθάριστη 

προστιθέμενη αξία του τομέα των υπηρεσιών, αυξήθηκε το 2004 κατά 4,9% με 

ρυθμό μικρότερο από ότι το 2003. Η αύξηση αυτή προέρχεται από τους 

κλάδους των μεταφορών – επικοινωνιών, του εμπορίου, των ενδιάμεσων 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών, της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και 

λοιπών δραστηριοτήτων.  

Διάγραμμα 2.6: Μερίδια προστιθέμενης αξίας για το έτος 2004. Πηγή: 

Τράπεζα της Ελλάδος. 

10%

22%

68%

Πρωτογενής τομέας Δευτερογενής τομέας Τριτογενής τομέας
 

Σύμφωνα με το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών 

(ΚΕΠΕ), η προστιθέμενη αξία της Γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε το 2004 κατά 

7,46% έναντι 2,31% το 2003. Αυτή η αύξηση σε συνδυασμό με την υψηλή 

προστιθέμενη αξία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, δημιουργεί εύλογο 

προβληματισμό σχετικά με την διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και τη 

μελλοντική βιωσιμότητα της ανάπτυξης, καθώς η προσφορά προέρχεται κυρίως 

από τους παραπάνω δύο κλάδους και λιγότερο από το δευτερογενή τομέα, το 

εμπόριο και τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα 

αγαθά και υπηρεσίες. 
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2.3. Η πλευρά της ζήτησης 

2.3.1. Κατανάλωση 

Ο σημαντικότερος παράγοντας της ζήτησης που συνέβαλλε στην άνοδο 

του ΑΕΠ το 2004, ήταν αναμφισβήτητα η ιδιωτική κατανάλωση με ποσοστό 

2,3% (Τράπεζα της Ελλάδος, 2005Α, σελ. 105 – 109). Η άνοδος της 

κατανάλωσης ήταν ικανοποιητική όπως προκύπτει από χαρακτηριστικούς 

βραχυχρόνιους δείκτες (Πίνακας 2.3). Ο όγκος λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε 

κατά 4,5% το 2004 μετά από αύξηση 4,6% το 2003 ενώ οι πωλήσεις 

επιβατικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν εντυπωσιακά κατά 15,7% το 2004 έναντι 

μείωσης το 2003 κατά 2,7% (Alpha Bank, 2005, σελ. 1). Μεγάλη ήταν και η 

αύξηση των φορολογικών εσόδων από τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας που 

άγγιξε το 13%, ενώ η αύξηση του υπολοίπου των καταναλωτικών δανείων κατά 

37,4% αποτελεί σαφή ένδειξη της εκτεταμένης καταναλωτικής πίστης στην 

οποία στηρίζεται κατά μεγάλο μέρος η κατανάλωση. Ο ρυθμός ανόδου του 

δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο μειώθηκε το 2004 και 

ήταν μόλις 2,8%, γεγονός που αντανακλά την αβεβαιότητα που πηγάζει από 

την αναπόφευκτη κάμψη της ελληνικής οικονομίας κατά την μεταολυμπιακή 

περίοδο και από τα προβλήματα που εμφανίζονται στην εφαρμογή οικονομικών 

πολιτικών από τη νέα κυβέρνηση.   

Πίνακας 2.3: Δείκτες καταναλωτικής ζήτησης για τη περίοδο 2003 – 2004 

σε ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές. Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος και Alpha Bank. 

 2003 2004 

Όγκος λιανικών πωλήσεων 4,6 4,5 

Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο λιανικό 

εμπόριο 
9,3 2,8 

Νέες κυκλοφορίες Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων -2,7 15,7 

Φορολογικά έσοδα από πάγια τέλη κινητής 

τηλεφωνίας 
16,9 13,0 

Υπόλοιπο συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης 

της κατανάλωσης 
27,2 37,4 
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Η ισχυρή, αν και επιβραδυνόμενη σε σχέση με το 2003, αύξηση της 

κατανάλωσης στηρίχθηκε κατά κύριο λόγο στην άνοδο του διαθέσιμου 

εισοδήματος των νοικοκυριών που αυξήθηκε κατά 9,3% το 2004, ταχύτερα 

από την ιδιωτική κατανάλωση, γεγονός που συνεπάγεται αύξηση της μέσης 

ροπής προς αποταμίευση των νοικοκυριών. Η αύξηση αυτή ήταν αποτέλεσμα 

των αυξημένων πραγματικών αποδοχών των μισθωτών κατά 3,5%, των 

φορολογικών ελαφρύνσεων, των εισοδηματικών ενισχύσεων προς ασθενείς 

πληθυσμιακές ομάδες που αυξήθηκαν κατά 17% το 2004 και της αύξησης της 

απασχόλησης ιδιαίτερα κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων (Τράπεζα 

της Ελλάδος, 2005Β, σελ. 70 – 77). Η εφαρμογή νέου μισθολογίου στο 

δημόσιο τομέα που προέβλεπε ιδιαίτερα υψηλές αυξήσεις και η διετής Γενική 

Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, οδήγησαν στην σημαντική αύξηση 

των συνολικών αμοιβών το 2004, αλλά η περιοριστική πολιτική στο δημόσιο 

τομέα που είναι αναγκαία για την μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας τα 

επόμενα χρόνια, θα έχει ως συνέπεια χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης των 

εισοδημάτων των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και των συνολικών 

εισοδημάτων, πράγμα που αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τον ρυθμό 

ανόδου της καταναλωτικής δαπάνης το 2005.  

Καθοριστικό ρόλο στην άνοδο της κατανάλωσης διαδραμάτισαν και οι 

ευνοϊκές νομισματικές συνθήκες που επικρατούν μετά την ένταξη της χώρας 

στην ΟΝΕ. Ο ανταγωνισμός στον τραπεζικό τομέα έχει οδηγήσει σε χαμηλά 

πραγματικά επιτόκια με αποτέλεσμα την ευκολότερη πρόσβαση των 

νοικοκυριών στη καταναλωτική πίστη που τους επιτρέπει ένα υψηλό επίπεδο 

δαπάνης που δεν εξαρτάται άμεσα από τις μεταβολές του διαθέσιμου 

εισοδήματος (Διαγράμματα 2.7, 2.8 και 2.9). Τα καταναλωτικά δάνεια προς τα 

νοικοκυριά έχουν αυξηθεί με διψήφιο ρυθμό (37,4%), με το συνολικό χρέος των 

νοικοκυριών να παραμένει σχετικά χαμηλό, χωρίς να υπάρχει ακόμα κίνδυνος 

εξυπηρέτησής του και να φθάνει στο 30% του ΑΕΠ στα μέσα του 2004, αρκετά 

χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΟΣΑ, 2004, σελ. 

79). Στη μεταολυμπιακή περίοδο και μετά την λογική πτώση των επενδύσεων, 

τα χαμηλά επιτόκια αν και δεν αναμένεται να σημειώσουν περαιτέρω σημαντική 

πτώση, σε συνδυασμό με το χαμηλό χρέος των νοικοκυριών, προβλέπεται να 

είναι οι κυριότεροι παράγοντες που θα υποστηρίξουν την κατανάλωση κι 

επομένως την εγχώρια ζήτηση και την ανάπτυξη.   
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Διάγραμμα 2.7: Αύξηση της εγχώριας πίστωσης σε ετήσιες εκατοστιαίες 

μεταβολές για την περίοδο 1998 – 2004. Πηγή: IMF. 

 
Διάγραμμα 2.8: Λόγος πίστωσης ως προς το ΑΕΠ για την περίοδο 1997 

– 2004. Πηγή: IMF. 

 
Διάγραμμα 2.9: Αύξηση της πίστωσης στον ιδιωτικό τομέα σε ετήσιες 

εκατοστιαίες μεταβολές για την περίοδο 1998 – 2004. Πηγή: IMF. 
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Θετική επίδραση στην ιδιωτική κατανάλωση ασκεί και η αύξηση της 

αγοραίας αξίας του συνολικού πλούτου των νοικοκυριών και κυρίως των 

κατοικιών που αποτελούν τα κυριότερα περιουσιακά στοιχεία. Η επίδραση 

αυτή, στην οποία συνέβαλλε ως ένα βαθμό και η ανάκαμψη των τιμών των 

μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υποδηλώνεται από την άνοδο των 

τιμών των κατοικιών κατά 2,2% τους πρώτους εννέα μήνες του 2004.       

Πίνακας 2.4: Τελική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών για την περίοδο 

2000 – 2003 σε σταθερές τιμές 1995. Πηγή: ΚΕΠΕ. 

Δαπάνη για προϊόντα και υπηρεσίες 

 
Μέση ποσοστιαία 

μεταβολή (ως προς την 
προηγούμενη τριετία) 

Μέση συμβολή στον 
ρυθμό αύξησης της 

κατανάλωσης 
 2000 – 2003 2000 – 2003 

Προϊόντα 1,8 26,4 
Υπηρεσίες 4,8 73,6 

Το μέγεθος της κατανάλωσης επηρεάζεται σημαντικά από την διάρθρωση 

της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες (ΚΕΠΕ, 2005, σελ. 11 – 15). Τα τελευταία 

χρόνια, φαίνεται πως η καταναλωτική δαπάνη στρέφεται από τα προϊόντα προς τις 

υπηρεσίες και γενικά προς αγαθά με υψηλή εισοδηματική ελαστικότητα (Πίνακας 

2.4), γεγονός που σημαίνει ότι μικρές αυξομειώσεις στα εισοδήματα μπορούν να 

οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση της κατανάλωσης αυτών των αγαθών και 

επομένως της συνολικής κατανάλωσης. Πιο συγκεκριμένα, για την περίοδο 2000 – 

2003 που έχουν ανακοινωθεί τα εθνικολογιστικά στοιχεία, η συμβολή του τομέα 

των υπηρεσιών στην άνοδο της κατανάλωσης ήταν 73,6%, πολύ μεγαλύτερη από 

την συμβολή των προϊόντων. Ειδικότερα, την μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση 

της καταναλωτικής δαπάνης είχαν οι κατηγορίες ξενοδοχεία και εστιατόρια 

(24,9%), επικοινωνίες (13,3%) και διάφορα αγαθά και υπηρεσίες που 

περιλαμβάνουν εκτός των άλλων και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (11,7%).  

Από την άλλη πλευρά, η δημόσια κατανάλωση αυξήθηκε σημαντικά το 

2004 όπως ήταν αναμενόμενο λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων. Το 2005 όμως, 

μετά το πέρας των Αγώνων και με δεδομένη τη χαλαρή δημοσιονομική κατάσταση 

της οικονομίας, θα συρρικνωθεί σε επιθυμητά επίπεδα σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του ΕΠΣΑ.   
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2.3.2. Επενδύσεις 

Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία 

χρόνια, οφείλονται κατά κύριο λόγο στην «έκρηξη» των επενδύσεων που 

σχετίζονταν τόσο με τη προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων, όσο και με την 

αξιοποίηση των μεταβιβάσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη δημιουργία 

έργων υποδομής. Καθώς οι επενδύσεις που συνδέονταν με τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες έχουν φτάσει στο τέλος τους, ήταν λογικό η συμβολή των επενδύσεων 

στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ να μειωθεί το 2004 σε 1,3% από 3,4% το 2003. Η 

μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου των επενδύσεων κατά σχεδόν 9%, εξηγείται 

και από ορισμένους συγκυριακούς βραχυχρόνιους δείκτες (Πίνακας 2.5).  

Πίνακας 2.5: Δείκτες επενδυτικής ζήτησης τη περίοδο 2003 – 2004 σε 

ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές (εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά). Πηγές: 

Τράπεζα της Ελλάδος και Alpha Bank. 

 2003 2004 

Παραγωγή κεφαλαιακών αγαθών 0,8 -0,3 

Επενδυτική δαπάνη (σε τρέχουσες τιμές) των 

ιδιωτικών βιομηχανικών επιχειρήσεων 
-8,0 -32,3 

Βαθμός χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού 

στη βιομηχανία παραγωγής κεφαλαιακών αγαθών 

(σε εκατοβάθμια κλίμακα) 

78,9 78,6 

Υπόλοιπο δανείων διάρκειας μεγαλύτερης του έτους 

προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις 
20,1 18,2 

Εκταμιεύσεις Προγράμματος Δημόσιων 

Επενδύσεων (ΠΔΕ)  
19,6 11,7 

Όγκος νέων οικοδομών βάσει αδειών 1,5 -3,4 

Παραγωγή τσιμέντου 3,6 -2,3 

Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις 

κατασκευές 
0,8 -28,9 

Υπόλοιπο συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης 

του οικισμού 
25,0 24,8 
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Ειδικότερα, οι ιδιωτικές επενδύσεις σε κατοικίες ήταν στάσιμες το 2004 

(αύξηση 0,2%) ενώ είχαν αυξηθεί κατά 7,3% το 2003 (Τράπεζα της Ελλάδος, 

2005Β, σελ. 76 – 78). Στη στασιμότητα αυτή φαίνεται πως συνέβαλλε η 

σταδιακή κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του πληθυσμού την τελευταία 

περίοδο. Ένδειξη της υπερβάλλουσας προσφοράς κατοικιών αποτελεί και η 

μείωση του ρυθμού ανόδου των τιμών τους. Ωστόσο, ο ρυθμός ανόδου των 

στεγαστικών δανείων παρέμεινε υψηλός, γεγονός που οφείλεται προφανώς 

στην χρονική διάρκεια που μεσολαβεί μεταξύ της έκδοσης της οικονομικής 

άδειας και της κατασκευής του έργου, αλλά και στο ότι τα δάνεια αυτά 

χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση όχι μόνο κατασκευών αλλά και για 

την αγορά έτοιμων κατοικιών και για επισκευές. Πάντως, η στασιμότητα που 

παρατηρείται δεν υποδηλώνει αναγκαστικά αρνητική επίδραση του κλάδου 

στην ανάπτυξη. Αν και η μείωση του όγκου νέων οικοδομών βάσει αδειών για 

το 2004 ήταν σημαντική (-3,4% το 2004 από 1,5% το 2003), οι άδειες την 

ευρύτερη περίοδο 2002 – 2004 ήταν ιδιαίτερα αυξημένες και σε συνδυασμό με 

το τωρινό υψηλό υπόλοιπο τραπεζικής χρηματοδότησης (24,8%) και τη 

χρονική υστέρηση που μεσολαβεί μέχρι τη κατασκευή, ίσως το αρνητικό κλίμα 

πρόκειται να ανατραπεί σύντομα (Alpha Bank, 2005, σελ. 2). 

Οι δημόσιες και κυρίως οι ιδιωτικές επενδύσεις σε κατασκευές εκτός 

κατοικιών αυξήθηκαν κατά 6,3% το 2004 έναντι 13,2% το 2003 (Τράπεζα της 

Ελλάδος, 2005Α, σελ. 109 – 114). Η κάμψη αυτή ήταν αναμενόμενη μετά την 

ολοκλήρωση των Ολυμπιακών έργων και αποδίδεται στη αύξηση των 

υποχρεώσεων των επιχειρήσεων του κλάδου από τραπεζικό δανεισμό. Ο 

δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών για τις κατασκευές μειώθηκε 

εντυπωσιακά το 2004 (28,9% έναντι μείωσης 0,8% το 2003) κυρίως λόγω της 

αβεβαιότητας που σχετίζεται με την δραστηριότητα στο συγκεκριμένο τομέα 

αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και την επιθεώρηση του νομικού 

πλαισίου των δημόσιων έργων από τη νέα κυβέρνηση (Alpha Bank, 2005, σελ. 

2). Νέα ώθηση στο κατασκευαστικό κλάδο κατά την μεταολυμπιακή περίοδο, 

αναμένεται να δώσει η νομοθετική πρωτοβουλία για τις Συμπράξεις Δημόσιου 

και Ιδιωτικού Τομέα, όπου οι ιδιωτικές επιχειρήσεις θα συνεργαστούν με τις 

δημόσιες για τη δημιουργία αναγκαίων υποδομών. Επίσης, έργα που θα 

γίνουν κυρίως στη περιφέρεια (οδικοί άξονες, λιμενικές εγκαταστάσεις κ.α.) και 

θα υλοποιηθούν με τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων, η νομοθετική επίλυση 
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προβλημάτων όπως το Εθνικό Κτηματολόγιο αλλά και η επέκταση των 

επιχειρήσεων σε ξένες αγορές όπως οι χώρες τις κεντρικής Ευρώπης, θα 

επηρεάσουν ευνοϊκά το κατασκευαστικό κλάδο στο άμεσο μέλλον.   

Επιβράδυνση παρατηρήθηκε και στο ρυθμό ανόδου των επενδύσεων 

των δημόσιων επιχειρήσεων και των ιδιωτικών επιχειρηματικών επενδύσεων. 

Πιο συγκεκριμένα, οι επενδύσεις των δημόσιων επιχειρήσεων αυξήθηκαν 

κατά 9% το 2004 έναντι 28% το 2003. Παρόμοιες ήταν οι εξελίξεις και στον 

ιδιωτικό τομέα (αύξηση κατά 5,6% το 2004 έναντι αύξησης 14,9% το 2003) 

λόγω της μείωσης της κερδοφορίας των επιχειρήσεων εξαιτίας του αυξημένου 

κόστους εργασίας και των υψηλών τιμών ενέργειας, ιδιαίτερα του πετρελαίου 

(Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 2004, σελ. 3 – 4). Η ικανοποιητική άνοδος των 

επενδύσεων σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, τα ξενοδοχεία και η 

ακτοπλοΐα δεν στάθηκαν ικανές να αντισταθμίσουν τη μείωση στις επενδύσεις 

των βιομηχανικών επιχειρήσεων. Χαρακτηριστική είναι η μείωση του βαθμού 

χρησιμοποίησης εργατικού δυναμικού στη βιομηχανία. Η μείωση των 

επενδύσεων στη βιομηχανία οφείλεται στην ολοκλήρωση πολλών 

επενδυτικών προγραμμάτων στα πλαίσια των Ολυμπιακών Αγώνων, και στην 

υλοποίηση δράσεων του Γ΄ ΚΠΣ και του προηγούμενου αναπτυξιακού νόμου.  

2.3.3. Εξωτερικό ισοζύγιο 

Αντίθετα με την εγχώρια ζήτηση, το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και 

υπηρεσιών είχε και το 2004 αρνητική συμβολή στο ρυθμό ανόδου του ΑΕΠ 

κατά 0,5% έναντι 1,3% το 2003. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 

συνέβαλλαν θετικά κατά 2,1% στην αύξηση του ΑΕΠ, ενώ οι εισαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών συνέβαλλαν αρνητικά κατά 2,6%. Η αύξηση των 

εισαγωγών (8,2%) αποδίδεται αφενός στην ολοκλήρωση των έργων 

υποδομής και στην αυξημένη ανάγκη διαφόρων αγαθών που σχετίζονται με 

τους Ολυμπιακούς Αγώνες (π.χ. μεταφορικά μέσα) και αφετέρου στην άνοδο 

των καθαρών πληρωμών για καύσιμα λόγω της μεγάλης ανόδου της τιμής του 

πετρελαίου στη διεθνή αγορά (Τράπεζα της Ελλάδος, 2005Β, σελ. 89 – 92). Η 

σημαντική αύξηση των εξαγωγών κατά 10,0% δεν κατάφερε να αντισταθμίσει 

την αύξηση των εισαγωγών, αφού το αυξημένο κόστος εργασίας ανά μονάδα 

προϊόντος σε συνδυασμό με την ανατίμηση του ευρώ έχουν επηρεάσει 
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δυσμενώς την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων ως προς τις 

τιμές, παρά την αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου.  

Πίνακας 2.6: Διάρθρωση εισπράξεων από εξαγωγές κατά κατηγορία 

προϊόντων (εκτός καυσίμων) για τα έτη 2003 – 2004. Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 

 Εκατοστιαία συμμετοχή 
κάθε κατηγορίας 

προϊόντων στο σύνολο των 
εισπράξεων από εξαγωγές 

Εκατοστιαία μεταβολή 
των εισπράξεων από 
εξαγωγές ως προς το 
προηγούμενο έτος 

 2003 2004 2003 2004 

Αγροτικά προϊόντα 22,0 17,1 20,2 -12,3 
Χημικά, πλαστικά 12,4 11,6 19,3 5,7 
Μεταποίηση (εκτός 
μεταλλουργίας) 20,1 17,8 10,8 0,1 

Μεταλλουργία 7,9 9,7 -3,3 38,7 
Μηχανές, συσκευές 7,3 5,5 42,2 -14,9 
Μεταφορικά μέσα 3,7 13,7 445,1 323,2 
– Πλοία 3,0 12,4 702,7 369,8 
Μη ταξινομημένα 
αγαθά 26,6 24,6 -21,4 4,4 

Σύνολο 100,0 100,0 5,6 13,0 
Σύνολο εκτός πλοίων   2,9 2,0 

Η άνοδος των εισπράξεων από εξαγωγές εκτός καυσίμων, οφείλεται 

σχεδόν αποκλειστικά στις πωλήσεις μεταχειρισμένων πλοίων με σκοπό την 

ανανέωση του εμπορικού στόλου. Η αύξηση των εισπράξεων από τις άλλες 

κατηγορίες ήταν ελάχιστη με εξαίρεση το κλάδο της μεταλλουργίας (Πίνακας 2.6). 

Μάλιστα, οι εισπράξεις κατηγοριών όπως τα αγροτικά προϊόντα και οι μηχανές – 

συσκευές παρουσίασαν σημαντική μείωση.  

Όσο αφορά τις εισαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων, εκτός από τα 

κεφαλαιουχικά και διαρκή καταναλωτικά αγαθά, όλες οι άλλες κατηγορίες 

αγαθών παρουσίασαν άνοδο στη δαπάνη για εισαγωγές (Πίνακας 2.7). Τη 

μεγαλύτερη δαπάνη εμφάνισαν οι κατηγορίες μεταφορικά μέσα και ιδιαίτερα τα 

επιβατικά αυτοκίνητα καθώς και τα μη ταξινομημένα αγαθά. Η μεγάλη αύξηση 

των εισαγωγών έχει τις ρίζες της όχι μόνο στην συγκυρία των Ολυμπιακών 

Αγώνων, αλλά στους χρόνια προβληματικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας 

που δεν μπορούν να καλύψουν επαρκώς την εγχώρια ζήτηση πολλών αγαθών.  
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Πίνακας 2.7: Διάρθρωση δαπανών για εισαγωγές κατά κατηγορία 

προϊόντων (εκτός καυσίμων) για τα έτη 2003 – 2004. Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 

 Εκατοστιαία συμμετοχή 
κάθε κατηγορίας 

προϊόντων στο σύνολο της 
δαπάνης για εισαγωγές 

Εκατοστιαία μεταβολή 
της δαπάνης για 

εισαγωγές ως προς το 
προηγούμενο έτος 

 2003 2004 2003 2004 

Αγροτικά προϊόντα 14,4 13,7 -2,6 7,7 
Χημικά, πλαστικά 15,8 14,2 -5,2 1,1 
Μεταποίηση (εκτός 
μεταλλουργίας) 21,9 20,7 0,1 6,3 

Μεταλλουργία 8,8 9,2 8,5 18,0 
Μηχανές, συσκευές 21,2 19,3 -1,4 2,5 
– Διαρκή 
καταναλωτικά αγαθά 3,6 3,2 1,7 -0,9 

– Κεφαλαιουχικά 
αγαθά 13,2 11,7 1,6 0,0 

– Η/Υ 1,9 2,0 -16,1 15,9 
– Ενσύρματη και 
κινητή τηλεφωνία 2,4 2,4 -7,6 10,6 

Μεταφορικά μέσα 15,0 18,4 16,7 38,1 
– Επιβατικά 
αυτοκίνητα 7,1 7,9 14,2 24,8 

Λοιπά αγαθά 0,3 0,4 -13,6 36,7 
Μη ταξινομημένα 
αγαθά 2,5 4,2 -37,2 84,8 

Σύνολο 100,0 100,0 -0,3 12,8 

Σχετικά με το ισοζύγιο καυσίμων, ο όγκος εισαγωγών καυσίμων 

παρουσίασε αισθητή πτώση το 2004 κατά 11,2% σε σχέση με το 2003, όχι 

λόγω περιορισμού της εγχώριας ζήτησης, αλλά λόγω αλλαγής της πολιτικής 

σχηματισμού αποθεμάτων από τα διυλιστήρια εξαιτίας των αυξήσεων στις 

τιμές του πετρελαίου. Αντίθετα, ο όγκος εξαγωγών καυσίμων αυξήθηκε κατά 

2,71% (ΚΕΠΕ, 2005, σελ 21). 

Από την πλευρά των υπηρεσιών, η αύξηση των καθαρών εισπράξεων 

από μεταφορές και ιδιαίτερα τις ναυτιλιακές υπηρεσίες ήταν εντυπωσιακή 

(63,1%) και οφείλεται κυρίως στην μεγάλη αύξηση της ζήτησης για πετρέλαιο 

και πρώτες ύλες από την κινεζική οικονομία και την επακόλουθη αύξηση των 

ναύλων στη διεθνή αγορά (Πίνακας 2.8). Αύξηση, αν και όχι όσο αναμενόταν 
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σύμφωνα με τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί λόγω της προβολής της 

χώρας κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, παρουσίασαν και οι 

εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες (9,2%). Χαρακτηριστική είναι η μεγάλη 

μείωση των καθαρών εισπράξεων από λοιπές υπηρεσίες (70,1%) λόγω των 

εισπράξεων από υπηρεσίες σχετιζόμενες με τους Ολυμπιακούς Αγώνες όπως 

τα τηλεοπτικά δικαιώματα.  

Πίνακας 2.8: Διάρθρωση εισπράξεων από εξαγωγές και πληρωμών για 

εισαγωγές υπηρεσιών σε εκατοστιαίες μεταβολές για τα έτη 2003 – 2004. 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 

 2003 2004 

Εισπράξεις 1,4 24,8 
– Ταξιδιωτικό -7,7 9,0 
– Μεταφορές 12,3 39,1 
– Λοιπές υπηρεσίες 1,8 30,5 
Πληρωμές -4,4 13,6 
– Ταξιδιωτικό -16,2 8,2 
– Μεταφορές -2,1 16,3 
– Λοιπές υπηρεσίες 2,4 13,0 
Καθαρές εισπράξεις 7,0 34,4 
– Ταξιδιωτικό -4,9 9,2 
– Μεταφορές 33,0 63,1 
– Λοιπές υπηρεσίες 5,2 -70,1 

Για το 2005, προβλέπονται ευνοϊκές εξελίξεις στη παγκόσμια οικονομία 

που θα επηρεάσουν θετικά τις εξαγωγές αγαθών, τη ναυτιλία και τον 

τουρισμό, με την προϋπόθεση ότι θα βελτιωθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα 

της οικονομίας. Η άνοδος της ναυτιλιακής δραστηριότητας αναμένεται να 

συνεχιστεί, ενώ η μεγάλη διαφημιστική εκστρατεία που διενεργείται στο 

τουριστικό τομέα δημιουργεί προσδοκίες για τη βελτίωση των επιδόσεων της 

χώρας. Από την άλλη πλευρά, καθώς η επίδραση των Ολυμπιακών Αγώνων 

έχει τελειώσει, αναμένεται ο περιορισμός του ρυθμού ανόδου των εισαγωγών. 

Έτσι, η συμβολή του εξωτερικού ισοζυγίου στο ρυθμό ανόδου του ΑΕΠ 

αναμένεται να είναι σχεδόν μηδενική το 2005 από αρνητική που ήταν το 2004.   
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2.4. Η πλευρά της προσφοράς 

2.4.1. Πρωτογενής τομέας 

Η σημαντική άνοδος που παρουσίασε η προστιθέμενη αξία του 

πρωτογενούς τομέα (10,8%), οφείλεται στην αύξηση της παραγωγής πολλών 

γεωργικών προϊόντων που αντιστάθμισε την μείωση των τιμών τους λόγω της 

αυξημένης εσοδείας, που ήταν αποτέλεσμα των καλών καιρικών συνθηκών 

(Τράπεζα της Ελλάδος, 2005Α, σελ. 115 – 117). Η αύξηση αυτή όμως ήταν εν 

μέρει συγκυριακή και δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την αληθινή εικόνα της 

αγροτικής παραγωγής που είναι προβληματική. Διαρθρωτικά προβλήματα 

όπως η χαμηλή ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα, η υψηλή εξάρτηση 

του γεωργικού εισοδήματος από τις επιδοτήσεις και ο χαμηλός δείκτης 

επιχειρηματικότητας, ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.  

 Η παραγωγικότητα της εργασίας στον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα 

ανέρχεται περίπου στο μισό του μέσου όρου της συνολικής παραγωγικότητας 

της χώρας και περίπου στο ένα τέταρτο του μέσου όρου της 

παραγωγικότητας της ζώνης του ευρώ (ΚΕΠΕ, 2005, σελ. 47 – 55). Η χαμηλή 

παραγωγικότητα που έχει αρνητικές επιπτώσεις στα εισοδήματα και προκαλεί 

συχνά κοινωνικοπολιτικές εντάσεις, οφείλεται κυρίως στη δυσαναλογία μεταξύ 

του μεγέθους των φυσικών πόρων της χώρας και του μεγέθους του εργατικού 

δυναμικού που απασχολείται στο πρωτογενή τομέα και είναι πλεονασματικό. 

Το γεγονός αυτό έχει τις ρίζες του στην αδυναμία των λοιπών τομέων της 

οικονομίας να απορροφήσουν το εργατικό δυναμικό που πλεονάζει εξαιτίας 

της αργής προσαρμογής του αγροτικού τομέα στις μεταβολές της τεχνικής της 

παραγωγής και της υποκατάστασης εργασίας με κεφάλαιο και φυσικούς 

πόρους. Λογικό επακόλουθο της χαμηλής παραγωγικότητας είναι η χαμηλή 

ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τομέα, ιδιαίτερα μέσα στο σημερινό 

ευρωπαϊκό περιβάλλον όπου αρκετά νέα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης διαθέτουν ανεπτυγμένη αγροτική παραγωγή. Χαρακτηριστική είναι η 

μείωση των εισπράξεων από εξαγωγές αγροτικών προϊόντων το 2004 κατά 

12,3% αλλά και η μείωση του λόγου εξαγωγές προς εισαγωγές αγροτικών 

προϊόντων από 74,9% το 1998 σε 59,9% το 2003. 
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Τα χαμηλά γεωργικά εισοδήματα που συνεπάγεται η χαμηλή 

παραγωγικότητα, ασκούν εύλογες πιέσεις για αύξηση των πόρων που 

διατίθενται για εθνικές ενισχύσεις προς τον αγροτικό τομέα. Η τάση αυτή προς 

την εξάρτηση του γεωργικού εισοδήματος από επιδοτήσεις γίνεται πιο έντονη 

καθώς στα πλαίσια της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής η οικονομική στήριξη 

του αγροτικού τομέα έχει αποσυνδεθεί από το ύψος παραγωγής και το κόστος 

της μεταναστευτικής εργασίας, που παλαιότερα ήταν αρκετά μικρό, τείνει με 

την πάροδο του χρόνου και το περιορισμό της εισροής μεταναστών να 

εξισωθεί με το κόστος της ελληνικής εργασίας.  

Δείγμα της χαμηλής επιχειρηματικότητας στον πρωτογενή τομέα 

αποτελεί το χαμηλό ποσοστό των νέων επιχειρήσεων που σχετίζονται με 

γεωργική δραστηριότητα (2,3%). Ακόμα, στην Ελλάδα παραμένει δύσκολη η 

μετακίνηση συντελεστών παραγωγής προς μορφές παραγωγής όπως η 

βιολογική καλλιέργεια που χαρακτηρίζονται από υψηλότερη προστιθέμενη αξία. 

Σχετικά με την εξέλιξη του πρωτογενούς τομέα στο άμεσο μέλλον, 

λόγω της υψηλής ανεργίας που παρεμποδίζει την έξοδο από την 

απασχόληση, αναμένεται να διατηρηθεί το πλεονάζων εργατικό δυναμικό 

στην αγροτική παραγωγή με τη συνακόλουθη αρνητική επίδραση στην 

παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Επίσης, η αποδυνάμωση των 

εισροών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το αυξανόμενο κόστος παραγωγής 

δεν ευνοούν την αύξηση της παραγωγής και των αγροτικών εισοδημάτων 

αλλά μάλλον την στασιμότητά τους. Ωστόσο, με νομοθετικές παρεμβάσεις 

έχουν ληφθεί μέτρα που αναμένεται να υλοποιηθούν σύντομα και θα έχουν 

ως στόχο την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον αγροτικό 

τομέα. 

2.4.2. Δευτερογενής τομέας 

Ο ρυθμός ανόδου της προστιθέμενης αξίας του δευτερογενή τομέα 

παρουσίασε σημαντική πτώση το 2004 με μέσο όρο 0,6% έναντι 5,9% το 

2003 (Τράπεζα της Ελλάδος, 2005Α, σελ. 117 – 132). Πάντως η συνολική 

βιομηχανική παραγωγή (παραγωγή λατομείων – ορυχείων – μεταλλείων, 

μεταποίησης, ηλεκτρισμού, φυσικού  αερίου, νερού) αυξήθηκε το 2004 κατά 

1,2%, ταχύτερα από ότι το 2003 (0,3%). Αυτό οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
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της παραγωγής των διαρκών και μη καταναλωτικών αγαθών καθώς και των 

ενδιάμεσων αγαθών (Πίνακας 2.9). 

Πίνακας 2.9: Ετήσια εκατοστιαία μεταβολή μέσου επιπέδου δεικτών 

παραγωγής κατηγοριών βιομηχανίας και βασικών ομάδων βιομηχανικών 

αγαθών για την περίοδο 2003 – 2004. Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος. 

 2003 2004 

Βιομηχανία 0,3 1,2 
– Ορυχεία – Μεταλλεία – Λατομεία  -5,2 0,3 
– Μεταποίηση -0,4 1,2 
– Ηλεκτρισμός – Φυσικό αέριο – Νερό 5,8 1,4 
Βιομηχανία 0,3 1,2 
– Ενέργεια 2,9 0,3 
– Ενδιάμεσα αγαθά -0,4 1,0 
– Κεφαλαιακά αγαθά  0,8 -0,5 
– Διαρκή καταναλωτικά αγαθά -3,6 1,8 
– Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά -1,4 2,7 

Πιο συγκεκριμένα, η παραγωγή της μεταποίησης αυξήθηκε κατά 1,2% το 

2004 όπως αντανακλάται και στον δείκτη επιχειρηματικών προσδοκιών στη 

βιομηχανία που αυξήθηκε κατά 1,3%. Η εξέλιξη αυτή που στηρίζεται στις 

θετικές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την παραγωγή και τις νέες 

παραγγελίες, οφείλεται στην άνοδο της οικονομικής δραστηριότητας στη ζώνη 

του ευρώ και παγκοσμίως γενικότερα. Θετικά κινήθηκε και ο Δείκτης 

Υπεύθυνων Προμηθειών (PMI) που έφθασε στο 52,3 κατά μέσο όρο το 2004 

έναντι 50,6 το 2003, με τη μεγαλύτερη άνοδο να καταγράφουν οι επιμέρους 

δείκτες της παραγωγής και των νέων παραγγελιών. Ωστόσο, με βάση την 

κλαδική προσέγγιση τα τελευταία χρόνια η μεταποίηση χαρακτηρίζεται τόσο 

από δυναμικούς κλάδους, όσο και από κλάδους που φθίνουν ή αναπτύσσονται 

με βραδύτερους ρυθμούς (Διάγραμμα 2.10). Αυτή η τάση δυϊσμού στη 

μεταποίηση σε συνδυασμό με την αύξηση των μεταποιητικών εξαγωγών 

(αύξηση κατά 3,2% το 2004), αποτελούν μια ακόμα ένδειξη του ότι μέρος της 

μεγάλης εγχώριας ζήτησης ικανοποιείται από εισαγωγές (Alpha Bank, 2005, 

σελ. 2). Από τους 23 βιομηχανικούς κλάδους, οι 12 παρουσίασαν άνοδο 

παραγωγής το 2004 ενώ οι υπόλοιποι 11 παρουσίασαν μείωση. Τη μεγαλύτερη 
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άνοδο παραγωγής παρουσίασαν οι κλάδοι των τελικών προϊόντων από 

μέταλλο (10,1%), του καπνού (9,9%), των συσκευών ραδιοφωνίας, τηλεόρασης 

και επικοινωνιών (7,9%) και των χημικών προϊόντων (6,6%). Αντίθετα, τη 

μεγαλύτερη μείωση παραγωγής παρουσίασαν οι κλάδοι των ιατρικών οργάνων 

και οργάνων ακριβείας (25,3%), της κλωστοϋφαντουργίας (10,4%) και του 

δέρματος και των ειδών υπόδησης (9,0%).  

Διάγραμμα 2.10: Ποσοστιαία συμβολή των κλάδων της βιομηχανίας 

στην αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής για την περίοδο 2000 – 2004. 

Πηγή: Alpha Bank. 

 
Η αύξηση της παραγωγής της μεταποίησης κατά κλάδο τα τελευταία 

χρόνια, εξαρτάται σημαντικά από την αύξηση της εγχώριας ζήτησης και της 

παραγωγικότητας. Σύμφωνα με μια έρευνα του ΚΕΠΕ για την περίοδο 1995 – 

2002, για κάθε αύξηση της εγχώριας ζήτησης κατά 1,0%, η μεταποιητική 

παραγωγή αυξανόταν κατά 0,5%, ενώ το υπόλοιπο 0,5% της ζήτησης 

στρεφόταν σε εισαγωγές (ΚΕΠΕ, 2004, σελ. 41 – 46). Από την άλλη πλευρά, 

η επιρροή της παραγωγικότητας στην αύξηση του όγκου παραγωγής μέσω 

της αύξησης των εισοδημάτων, φαίνεται πως είναι περισσότερο έμμεση παρά 

αυτόνομη. Η αύξηση της παραγωγής που προέρχεται από την αύξηση της 

εγχώριας ζήτησης, οδηγεί τις μεταποιητικές επιχειρήσεις σε μεταβολές στις 
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τεχνικές και οργανωτικές μεθόδους που χρησιμοποιούν, με αποτέλεσμα την 

αύξηση της παραγωγικότητας και την περαιτέρω αύξηση της παραγωγής. Η 

επιρροή της παραγωγικότητας θα ήταν αυτόνομη αν οι εξαγωγές μπορούσαν 

να επηρεάσουν το μέγεθος της παραγωγής της μεταποίησης. Κάτι τέτοιο 

όμως δεν φαίνεται να συμβαίνει σύμφωνα με το ΚΕΠΕ, αφού η 

ανταγωνιστικότητα της μεταποίησης υστερεί αρκετά ώστε η εξωτερική ζήτηση 

να ήταν ικανή να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγής. Έτσι, η ελληνική 

μεταποίηση παραμένει εσωστρεφής και εξαρτημένη από την εγχώρια ζήτηση, 

την οποία μάλιστα αξιοποιεί σε μέτριο βαθμό. 

Η παραγωγή της κατηγορίας Ορυχεία – Μεταλλεία – Λατομεία 

εμφάνισε το 2004 πολύ μικρή αύξηση κατά 0,3% έναντι μείωσης κατά 5,2% το 

2003. Η ανάκαμψη αυτή οφείλεται στην αύξηση παραγωγής των ενεργειακών 

αγαθών λόγω της αυξημένης ζήτησης για ενέργεια από τη ΔΕΗ και στην 

αυξημένη ζήτηση ορισμένων μεταλλευμάτων από το εξωτερικό. Αντίθετα, η 

παραγωγή λατομικών και άλλων εξορυκτικών υλών μειώθηκε το 2004 μετά 

την ολοκλήρωση των έργων που αφορούσαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

Η παραγωγή των κλάδων ηλεκτρισμού – φυσικού αερίου – νερού 

αυξήθηκε κατά 1,4% το 2004 έναντι 5,8% το 2003, συμβάλλοντας καθοριστικά 

στην αύξηση της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής. Η εξέλιξη αυτή ήταν 

αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης κυρίως για ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο. 

Τέλος, ο κλάδος των κατασκευών παρουσίασε κάμψη στο ρυθμό ανόδου 

(6,3% το 2004 έναντι 13,2% το 2003) για τους λόγους που ήδη έχουν 

αναφερθεί. 

2.4.3. Τριτογενής τομέας 

Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία του τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκε 

κατά 4,9% το 2004, έναντι 6,0% το 2003, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην 

άνοδο δραστηριότητας των κλάδων μεταφορών – επικοινωνιών, εμπορίου, 

ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών διαχείρισης ακίνητης περιουσίας 

και λοιπών δραστηριοτήτων (Τράπεζα της Ελλάδος, 2005Α, σελ. 133 – 137).  

Η θετική εξέλιξη στο κλάδο μεταφορών – επικοινωνιών προήλθε 

αφενός από την αύξηση κυρίως των θαλάσσιων μεταφορών λόγω του 

αυξημένου διεθνούς εμπορίου όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, και αφετέρου 

από την υψηλή ζήτηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η απελευθέρωση των 
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αγορών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας έχουν οδηγήσει σε ανταγωνιστικές 

συνθήκες που εξασφαλίζουν χαμηλές τιμές και πληθώρα νέων υπηρεσιών 

προς όφελος των καταναλωτών. Εκεί που ακόμα υστερεί πολύ η Ελλάδα σε 

σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο, ειδικά μέσω 

ευρυζωνικών υπηρεσιών.  

Ο κλάδος του λιανικού εμπορίου παρουσίασε αυξημένη δραστηριότητα 

κατά 4,5% το 2004 όπως φαίνεται από τον δείκτη όγκου λιανικών πωλήσεων, 

αλλά δεν ήταν η αναμενόμενη σύμφωνα με τις προσδοκίες που είχαν 

δημιουργήσει οι Ολυμπιακοί Αγώνες.  

Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν και για την τουριστική κίνηση 

που δεν ωφελήθηκε όσο αναμενόταν από την προβολή της χώρας λόγω των 

Ολυμπιακών Αγώνων, παρά την αύξηση των εισπράξεων από ταξιδιωτικές 

υπηρεσίες. Εξαιτίας κυρίως της ανατίμησης του ευρώ, οι ελληνικές τουριστικές 

υπηρεσίες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν ισάξια τουριστικούς προορισμούς 

εκτός της ζώνης του ευρώ. Πάντως, η επιτυχής διοργάνωση των Ολυμπιακών 

Αγώνων,  έστω και με χρονική υστέρηση,  σε συνδυασμό με τη τεράστια 

διαφημιστική εκστρατεία που έχει γίνει για το 2005, αναμένεται να ασκήσουν 

ευεργετική επίδραση στην τουριστική κίνηση της χώρας. 

Τέλος, τόσο ο ασφαλιστικός όσο και ο τραπεζικός κλάδος, συνέβαλλαν 

θετικά στην καλή εικόνα του τριτογενή τομέα με την σημαντική αύξηση της 

παραγωγής τους κατά το 2004. 
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2.5. Προκλήσεις για την ανάπτυξη 

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης που βασίζονται ως επί το πλείστον στη διαρκώς αυξανόμενη 

εγχώρια ζήτηση. Η άνοδος της ζήτησης οφείλεται αφενός στην αύξηση της 

κατανάλωσης και των ιδιωτικών επενδύσεων λόγω των χαμηλών 

πραγματικών επιτοκίων και των υψηλών εισοδημάτων που συνεπάγεται η 

ένταξη της χώρας στη ζώνη του ευρώ και αφετέρου στη αύξηση της δημόσιας 

κατανάλωσης και των δημοσίων επενδύσεων που συνδέονταν με τη 

διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων και τους πόρους από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Ωστόσο, καθώς η άνοδος της ζήτησης δεν συνοδεύεται από ανάλογη 

άνοδο της προσφοράς, η ελληνική οικονομία εμφανίζει έντονα προβλήματα. 

Το θετικό παραγωγικό κενό συμβάλλει στην διατήρηση του σχετικά υψηλού 

πληθωρισμού που με τη σειρά του οδηγεί σε επιδείνωση της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας και στη διατήρηση υψηλών ελλειμμάτων στο ισοζύγιο 

εξωτερικών συναλλαγών. Επίσης, η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική έχει 

οδηγήσει στο υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα και το μεγάλο δημόσιο 

χρέος που απειλούν τη μακροοικονομική σταθερότητα της χώρας. Παρά τους 

υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και τις διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν 

συντελεστεί, η απασχόληση δεν έχει αυξηθεί ιδιαίτερα και η ανεργία 

παραμένει σε υψηλό επίπεδο, ενώ οι αγορές εργασίας και προϊόντων 

εξακολουθούν να είναι ανελαστικές σε σημαντικό βαθμό. 

Ως προς τη πραγματική σύγκλιση, η Ελλάδα υστερεί ακόμα σημαντικά 

σε βιοτικό επίπεδο και ποιότητα ζωής σε σχέση με πιο ανεπτυγμένες χώρες. 

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2004 αντιπροσώπευε το 77,6% του μέσου όρου της 

ζώνης του ευρώ, η ανισότητα στη κατανομή του χρηματικού διαθέσιμου 

εισοδήματος είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, ενώ περίπου το 20% 

του πληθυσμού βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχιας. Για να επιτευχθεί η 

πραγματική σύγκλιση με τους ευρωπαίους εταίρους σε ορατό χρονικό 

ορίζοντα, απαιτούνται ακόμα υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης (σχεδόν 

διπλάσιοι) για τα επόμενα χρόνια. Όμως, οι παράγοντες που συμβάλλουν 

στην άνοδο του ΑΕΠ την τελευταία περίοδο, φαίνεται πως σταδιακά χάνουν 

τον δυναμισμό τους και θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη διατηρήσιμης 

ανάπτυξης. Ήδη το 2004 ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ήταν μικρότερος από ότι 
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το 2003 και προβλέψεις για τα επόμενα έτη συνηγορούν στην περαιτέρω 

μείωσή του. Η άνοδος της εγχώριας ζήτησης εκτιμάται πως θα μετριαστεί 

καθώς οι δημόσιες δαπάνες θα περικοπούν σημαντικά λόγω της 

επιβαλλόμενης δημοσιονομικής προσαρμογής, ενώ η μη αναμενόμενη 

περαιτέρω μείωση των πραγματικών επιτοκίων (και η ενδεχόμενη αύξησή 

τους) σε συνδυασμό με το διαρκώς αυξανόμενο χρέος των νοικοκυριών 

αναμένεται να επιβραδύνουν την ιδιωτική κατανάλωση.  

Για να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη στασιμότητα που συχνά ακολουθεί 

μια υπερθερμασμένη οικονομία όπως είναι σήμερα η ελληνική, αλλά και για 

να επιταχυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης με στόχο τη πραγματική σύγκλιση, είναι 

απαραίτητο η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας να βασιστεί στην πλευρά 

της προσφοράς, που μέσω των επενδύσεων και των εξαγωγών, μπορεί να 

εγγυηθεί μια δυναμική, βιώσιμη και μόνιμη οικονομική ανάπτυξη στο σημερινό 

διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. Βασικές προϋποθέσεις για τον 

μετασχηματισμό αυτό της οικονομίας, είναι η άσκηση πολιτικών που αφενός 

βραχυχρόνια θα αποκαταστήσουν τη δημοσιονομική σταθερότητα και θα 

διασφαλίσουν χαμηλό πληθωρισμό και αφετέρου μακροχρόνια θα 

προωθήσουν εκείνες τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων, 

κεφαλαίων και εργασίας που είναι απαραίτητες για την άνοδο της 

παραγωγικότητας, την αύξηση της απασχόλησης και τελικά τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και την άνοδο της συνολικής προσφοράς της οικονομίας 

(ΚΕΠΕ, 2005, σελ. 41 – 45).   

2.5.1. Δημοσιονομική ισορροπία 

Η δημοσιονομική σταθερότητα είναι πρωταρχικής σημασίας 

προϋπόθεση για την διασφάλιση βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Το 

δημόσιο χρέος το 2004 ανήλθε στο 110,5% του ΑΕΠ και το δημοσιονομικό 

έλλειμμα στο 6,1%. Τα δύο αυτά δημόσια μεγέθη είναι υπερβολικά υψηλά 

(από τα υψηλότερα στη ζώνη του ευρώ) λόγω της επίπτωσης των στατιστικών 

αναθεωρήσεων, της υπέρβασης των δαπανών που σχετίζονται με τους 

ολυμπιακούς αγώνες (εξαιτίας κυρίως των δαπανών για ασφάλεια), καθώς 

επίσης και της σημαντικής υστέρησης των εσόδων σε σχέση με τα 

προϋπολογισθέντα (Τράπεζα της Ελλάδος, 2005Α, σελ. 77 – 85). Η ανάγκη 

για δημοσιονομική ισορροπία γίνεται επιτακτικότερη καθώς η γήρανση του 
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πληθυσμού θα επιφέρει ολοένα αυξανόμενες δαπάνες για συντάξεις και 

υγειονομική περίθαλψη. Για να μην υπονομευθεί η πιστοληπτική ικανότητα 

του δημόσιου τομέα και να διασφαλιστούν οι κοινωνικές παροχές, επιβάλλεται 

η διόρθωση των δημοσιονομικών ανισορροπιών. Εξάλλου, η δημοσιονομική 

προσαρμογή επιβάλλεται και για να εκπληρώσει η Ελλάδα τις υποχρεώσεις 

της που απορρέουν από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και από 

την υπαγωγή της στη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος κατά το άρθρο 

104 της Συνθήκης του Μάαστριχτ.   

Η δημοσιονομική προσαρμογή είναι προτιμότερο να γίνει σταδιακά και 

όχι απότομα, για να μειωθεί αρκετά η ζήτηση ώστε να περιοριστούν οι 

πληθωριστικές πιέσεις, αλλά όχι υπερβολικά ώστε να οδηγήσει σε μια 

οικονομική ύφεση. Επειδή οι υπόλοιποι παράγοντες της ζήτησης είναι πολύ 

πιθανό να επιβραδυνθούν, μια επιπρόσθετη δραστική και απότομη περικοπή 

των δημοσίων δαπανών θα μπορούσε να μειώσει τη ζήτηση σε επικίνδυνο 

βαθμό με αποτέλεσμα την οικονομική στασιμότητα. Η σταδιακή προσαρμογή 

όμως, αφενός θα έχει μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας των ούτως ή άλλως 

λιγότερο φιλόδοξων στόχων της και αφετέρου θα αποτελέσει ένα εργαλείο 

μεγαλύτερης ευχέρειας στη διαχείριση της οικονομίας. Αν η αναμενόμενη 

επιβράδυνση της ζήτησης αποδειχθεί μικρή, η δημοσιονομική προσαρμογή 

μπορεί να επιταχυνθεί ασφαλέστερα στο μέλλον, ενώ αν τελικά η ζήτηση 

επιβραδυνθεί σημαντικά, η περιορισμένη προσαρμογή θα έχει δημιουργήσει 

το περιθώριο για άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής ώστε να σταθεροποιηθεί 

η οικονομία (ΚΕΠΕ, 2005, σελ. 41 – 45). 

Το αναθεωρημένο Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης για την περίοδο 2004 – 2007 περιγράφει τους στόχους και τα μέσα 

της δημοσιονομικής προσαρμογής (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 

2005, σελ 11 – 15 και 28 – 30). Σύμφωνα με το ΕΠΣΑ, η δημοσιονομική 

σταθερότητα θα επιτευχθεί τα επόμενα έτη μέσω της διεύρυνσης της 

φορολογικής βάσης ταυτόχρονα με την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας 

της συλλογής των φόρων, της σημαντικής περικοπής των πρωτογενών 

τρεχουσών δαπανών καθώς και της μείωσης των δαπανών του 

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μετά την ολοκλήρωση των 

Ολυμπιακών Αγώνων. Στόχος της οικονομικής πολιτικής είναι η αλλαγή της 

σύνθεσης των δημόσιων δαπανών και ο επαναπροσανατολισμός τους προς 
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παραγωγικότερες χρήσεις. Σε αυτό θα συμβάλλουν η εφαρμογή ενός 

αποτελεσματικότερου συστήματος ελέγχου των δημοσίων δαπανών και ενός 

νέου πλαισίου λειτουργίας των δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών. Οι 

αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις αναμένεται να είναι 

συγκρατημένες, οι προσλήψεις στο δημόσιο τομέα θα περιοριστούν 

σημαντικά ενώ σημαντική θα είναι και η μείωση των τρεχουσών λειτουργικών 

δαπανών. Το σημαντικότερο πρόβλημα στο δημόσιο τομέα είναι το μέγεθός 

του και οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτό. Μεγάλο είναι όχι μόνο το 

μέγεθος των δημόσιων δαπανών, αλλά και της απασχόλησης στο δημόσιο 

τομέα με αποτέλεσμα αυτή να μην είναι αποτελεσματική. Εκτός από τον 

περιορισμό των προσλήψεων, αναγκαία είναι η δημιουργία μηχανισμού 

κινήτρων που θα επιβραβεύουν την ειλικρίνεια, την αποδοτικότητα και την 

δημιουργικότητα ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση στο δημόσιο και εν τέλει να 

γίνει πιο προσιτή προς τους πολίτες και λιγότερο πολυέξοδη για το κράτος. 

Δύο τομείς που χρειάζονται ουσιαστική αναμόρφωση είναι ο τομέας της 

δημόσιας υγείας που ακόμα δεν ανταποκρίνεται καλά στις ανάγκες της 

κοινωνίας και ο τομέας της δημόσιας εκπαίδευσης που μονοπωλιακά παρέχει 

ελλιπείς και όχι στενά συνδεδεμένες με την αγορά εργασίας γνώσεις (ΟΟΣΑ, 

2002, σελ. 89 – 93). Από την πλευρά των εσόδων, η πραγματοποιηθείσα 

μεταρρύθμιση περιλαμβάνει διατάξεις για διαφανέστερους, αποδοτικότερους 

και πιο απλούς φορολογικούς ελέγχους ενώ η μείωση του διοικητικού βάρους 

των επιχειρήσεων και η καταπολέμηση της διαφθοράς αναμένεται να 

διευρύνουν την φορολογική βάση. Το ΣΔΟΕ αντικαθίσταται με ένα νέο 

οργανισμό που επικεντρώνεται στην πάταξη της φοροδιαφυγής του 

παράνομου εμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος συνεισφέροντας έτσι 

περαιτέρω στην αύξηση των δημοσίων εσόδων. Ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι στο 

φορολογικό σύστημα υπάρχουν μεγάλες παραμορφώσεις που σχετίζονται με 

την ελλιπή εφαρμογή των φορολογικών πολιτικών και την άνιση κατανομή του 

φορολογικού βάρους. Για αυτό πρέπει να απλοποιηθεί περισσότερο το 

φορολογικό σύστημα, να διευρυνθεί η φορολογική βάση, να μειωθούν η 

προοδευτικότητα των φόρων εισοδήματος και οι υψηλές πληρωμές για 

εργοδοτικές εισφορές. Η πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση τείνει προς τη 

σωστή κατεύθυνση αλλά πρέπει επιπλέον να επιταχυνθεί η αντιστροφή των 

επιμέρους μέτρων που εισάγουν νέες παραμορφώσεις και περιπλέκουν 
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ακόμα περισσότερο τη φορολογική διαχείριση (ΟΟΣΑ, 2002, σελ. 50 – 55). 

Σχετικά με το δημόσιο χρέος, οι πληρωμές τόκων θα μειωθούν λόγω της 

ενσωμάτωσης στο χρέος των κεφαλαιοποιημένων τόκων, παράλληλα με 

κινήσεις που θα οδηγήσουν στην επιμήκυνση του προγράμματος εξόφλησης. 

Η σταδιακή μείωση του δημοσίου χρέους, θα προέλθει από τα αυξανόμενα 

πρωτογενή πλεονάσματα, τις μειωμένες προσαρμογές ελλείμματος – χρέους, 

τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις και την υψηλή ονομαστική αύξηση  του  

ΑΕΠ. Δεδομένου ότι οι αποκρατικοποιημένες επιχειρήσεις θα συνοδεύονται 

από μέτρα που θα διασφαλίζουν τη συμμετοχή τους σε ελεύθερα 

ανταγωνιστικές αγορές, θα υπάρξει περαιτέρω μείωση των δημόσιων 

δαπανών αφού πολλές από τις επιχειρήσεις αυτές είναι ζημιογόνες (ΟΟΣΑ, 

2002, σελ. 89).  

Η μεγαλύτερη ίσως πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η 

οικονομική πολιτική μακροχρόνια είναι η γήρανση του πληθυσμού. Οι δαπάνες 

για συντάξεις και υγειονομική περίθαλψη αναμένεται να αυξηθούν 

εντυπωσιακά, ιδιαίτερα μετά το 2015 (από 21,1% το 2005 σε 32,6% του ΑΕΠ 

το 2050), επιβαρύνοντας τη δημοσιονομική κατάσταση και το βιοτικό επίπεδο 

γενικότερα. Το πρόβλημα αυτό δεν πρόκειται να λυθεί μόνο με μέτρα όπως η 

αύξηση των φόρων και η περικοπή άλλων δαπανών. Χρειάζονται δραστικότερα 

μέτρα όπως πολιτικές για την αύξηση της απασχόλησης και μεταρρυθμίσεις 

στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης 

είναι καθοριστικός παράγοντας και για την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού 

συστήματος καθώς επηρεάζει σημαντικά τις δαπάνες και τα έσοδα των 

ασφαλιστικών ταμείων. Η αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής, η μεταρρύθμιση 

του διανεμητικού συστήματος συντάξεων και η εισαγωγή ενός μεικτού 

κεφαλαιοποιητικού συστήματος, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν 

μονιμότερες πιέσεις στις δαπάνες. Ο ΟΟΣΑ προτείνει την αύξηση των ετών των 

εισφορών που απαιτούνται για την πλήρη συνταξιοδότηση, την αύξηση της 

ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών πλησιέστερα προς αυτή των ανδρών 

και τον περιορισμό των προϋποθέσεων που απαιτούνται για πρόωρη σύνταξη 

λόγω βαρέας ή ανθυγιεινής εργασίας (ΟΟΣΑ, 2002, σελ. 89 – 93). Προκειμένου 

όμως να εφαρμοστούν τα παραπάνω μέτρα και να εξασφαλιστεί η 

διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών από τις επιπτώσεις που θα φέρει 

η γήρανση του πληθυσμού, είναι απαραίτητη πάνω από όλα η κοινωνική 
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συναίνεση των αρμόδιων φορέων που δεν έχει ακόμα προχωρήσει αρκετά 

παρά την αναγνώριση του προβλήματος. Πάντως, σύμφωνα με το ΕΠΣΑ, 

θετικά είναι τα μηνύματα για τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγειονομικής 

περίθαλψης, αφού υπάρχει η βούληση για να εξασφαλιστεί η οικονομική του 

βιωσιμότητα και να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένες αδυναμίες του (Τράπεζα 

της Ελλάδος, 2005Α, σελ. 77 – 85). 

2.5.2. Σταθερότητα των τιμών 

Η θετική διαφορά πληθωρισμού μεταξύ της Ελλάδας και της ζώνης του 

ευρώ, διαβρώνει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και συνεπώς επιδρά αρνητικά 

στο ρυθμό ανάπτυξης. Με δεδομένη, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, την 

αδυναμία ενίσχυσης της προσφοράς μέσω της ανόδου της παραγωγικότητας, 

η απαραίτητη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μπορεί να προέλθει κυρίως 

από τη μείωση των εισαγωγών, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα σε 

ένα αντιπληθωριστικό ή χαμηλής οικονομικής δραστηριότητας περιβάλλον 

(ΚΕΠΕ, 2005, σελ. 41 – 45).  

Ο σχετικά υψηλός πληθωρισμός, όπως διατυπώνεται και σε άλλο σημείο 

της παρούσας εργασίας, οφείλεται στο αποτέλεσμα “Balassa – Samuelson”, στη 

σημαντική αύξηση του κόστους εργασίας λόγω των μεγαλύτερων αυξήσεων των 

μισθών από την άνοδο της παραγωγικότητας, στα υψηλά περιθώρια κέρδους και 

στη εμφάνιση ενός θετικού παραγωγικού κενού που είναι απόρροια της υψηλής 

εγχώριας ζήτησης και κυρίως της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής. 

Ελλείψει αυτόνομης νομισματικής πολιτικής, ο πληθωρισμός μπορεί να μειωθεί 

μέσω του περιορισμού της δημοσιονομικής πολιτικής ώστε να μειωθεί η εγχώρια 

ζήτηση. Η προσπάθεια μείωσης του πληθωρισμού θα πρέπει να συνοδεύεται 

από μισθολογικές αυξήσεις που θα πρέπει να συγκλίνουν προς το άθροισμα του 

ρυθμού ανόδου της παραγωγικότητας στη Ελλάδα και του μέσου πληθωρισμού 

στη ζώνη του ευρώ. Επίσης, είναι απαραίτητη η ενίσχυση του ανταγωνισμού 

ώστε να συγκρατηθεί η αύξηση των κερδών. Καθοριστικό ρόλο στα παραπάνω 

θα παίξει και η στάση που θα επιδείξουν οι κοινωνικοί εταίροι. Τέλος, για την 

μακροχρόνια αντιμετώπιση του πληθωρισμού και της απώλειας της 

ανταγωνιστικότητας, χρειάζονται διαρθρωτικές πολιτικές που θα εξαλείψουν τις 

δυσκαμψίες στις αγορές προϊόντων και εργασίας (Τράπεζα της Ελλάδος, 2005Α, 

σελ. 74 – 77).   
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2.5.3. Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

Πέρα από τη μακροοικονομική σταθερότητα που συνεπάγονται η 

δημοσιονομική ισορροπία και ο χαμηλός πληθωρισμός, οι διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις σε προβληματικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας 

αποτελούν το βασικότερο παράγοντα που μπορεί να συνεισφέρει σε μια 

μελλοντική μετάλλαξη της ανάπτυξης που θα τροφοδοτείται κυρίως από την 

πλευρά της προσφοράς. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα πρέπει να έχουν στόχο 

τη μεγαλύτερη απασχόληση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την 

το καθεστώς μεγαλύτερου ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων, την 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των αγορών κεφαλαίων, τον εκσυγχρονισμό 

του δημόσιου τομέα, καθώς και την αύξηση του ρυθμού ανόδου της 

παραγωγικότητας εργασίας (ΚΕΠΕ, 2005, σελ. 41 – 45).  

Για την αύξηση της απασχόλησης, όπως αναλύεται πιο διεξοδικά στο 

αντίστοιχο κεφάλαιο για την απασχόληση στη παρούσα εργασία, αναγκαία 

είναι η απομάκρυνση των παραμορφώσεων στο φορολογικό σύστημα που 

επηρεάζουν αρνητικά τόσο τη ζήτηση όσο και τη προσφορά εργασίας, η 

μεγαλύτερη αύξηση της ευκαμψίας των μισθών και του εργατικού κόστους, η 

εντονότερη προώθηση της ευκαμψίας και της κινητικότητας στην αγορά 

εργασίας, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ενεργών πολιτικών 

απασχόλησης και η βελτίωση των ικανοτήτων και των προσόντων του 

εργατικού δυναμικού.  

Για την άνοδο της παραγωγικότητας και ακολούθως της 

ανταγωνιστικότητας, όπως έχει αναλυθεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο 

κεφάλαιο για την ανταγωνιστικότητα στη παρούσα εργασία, είναι απαραίτητη 

η βελτίωση του επιχειρηματικού και εργασιακού περιβάλλοντος μέσω της 

προώθησης του ανταγωνισμού, η αποτελεσματικότερη λειτουργία του 

δημόσιου τομέα και η μεγαλύτερη ευελιξία της αγοράς εργασίας. Για να 

πραγματοποιηθούν τα παραπάνω χρειάζεται η βελτίωση του θεσμικού 

πλαισίου που διέπει την αγορά εργασίας, ο περιορισμός της διαφθοράς και 

της γραφειοκρατίας στο δημόσιο τομέα, η απλοποίηση του φορολογικού 

συστήματος, η συνεργασία μεταξύ κράτους και κοινωνικών εταίρων, η 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας κυρίως μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 

και η σύνδεση των αμοιβών με την παραγωγικότητα. Ακόμα, είναι απαραίτητη 
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η αναβάθμιση των οικονομικών και τεχνολογικών υποδομών, η ανάπτυξη της 

γνώσης και των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού καθώς και η 

δημιουργικότητα και η εισαγωγή καινοτομιών από την πλευρά των 

επιχειρήσεων.   

Ένας τομέας στον οποίο χρειάζονται περαιτέρω διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις, είναι οι αγορές προϊόντων που πρέπει να γίνουν 

περισσότερο ανταγωνιστικές. Απαραίτητη είναι η ενδυνάμωση της 

αποτελεσματικότητας των αντιμονοπωλιακών πολιτικών μέσω της ενίσχυσης 

των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών της επιτροπής ανταγωνισμού, η 

επιτάχυνση της κατάργησης των ορίων αποκρατικοποίησης όλων των 

δημόσιων επιχειρήσεων, η απελευθέρωση με αυστηρά τηρούμενα 

χρονοδιαγράμματα κρίσιμων αγορών όπως είναι η αγορά της ενέργειας και η 

εξέταση του ύψους των επιχορηγήσεων από τις οποίες εξαρτούνται πολλές 

επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων.  

Αυτονόητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη κάθε χώρας είναι η 

προώθηση των νέων τεχνολογιών και των καινοτομιών. Για αυτό πρέπει να 

αυξηθούν οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη και να εφαρμοστεί 

αποτελεσματικότερα το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας. Τέλος, αναγκαία είναι και η περαιτέρω ενδυνάμωση των 

χρηματοοικονομικών αγορών. Εκτός από την πλήρη ιδιωτικοποίηση των 

εμπορικών τραπεζών που παραμένουν υπό τον έλεγχο του δημοσίου, 

απαραίτητος είναι ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις 

αγορές κεφαλαίων (ΟΟΣΑ, 2002, σελ. 115 – 146). 
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3. Απασχόληση 

3.1. Θεωρητικό πλαίσιο 

Η επίτευξη υψηλού βαθμού απασχόλησης του εργατικού δυναμικού, 

είναι από τους βασικότερους στόχους της οικονομικής πολιτικής κάθε 

κράτους. Η πλήρης απασχόληση, αποτελεί την ιδεατή κατάσταση κατά την 

οποία το εργατικό δυναμικό, δηλαδή το σύνολο των ατόμων που είναι ικανά 

και επιθυμούν να εργαστούν, μπορεί να εξασφαλίσει απασχόληση. Όταν 

μέρος του εργατικού δυναμικού μένει αναπασχόλητο, εμφανίζεται το 

φαινόμενο της ανεργίας όπου άτομα που είναι ικανά και επιθυμούν να 

εργαστούν δεν μπορούν να εξασφαλίσουν απασχόληση.  

Ως παραγωγικός συντελεστής, η εργασία συνεισφέρει στην παραγωγή 

του εθνικού προϊόντος που καθορίζει σημαντικά το επίπεδο υλικής ευημερίας 

ενός λαού. Επομένως, η οικονομική πολιτική επιδιώκει την όσο το δυνατό 

μεγαλύτερη απασχόληση του εργατικού δυναμικού ώστε να παράγεται όσο το 

δυνατόν περισσότερο προϊόν. Επιπλέον, η εργασία αποτελεί βασικό δικαίωμα 

κάθε ανθρώπου και εκτός από το να του προσφέρει τα απαραίτητα για τη 

διαβίωσή του, είναι απαραίτητη για να νιώθει ενεργό και δραστήριο μέλος της 

κοινωνίας. Άρα, η καταπολέμηση της ανεργίας δεν έχει μόνο οικονομική αλλά 

και ανθρωπιστική σημασία. 

Σύμφωνα με την κεϋνσιανή οικονομική θεωρία, το επίπεδο της 

απασχόλησης σε μια οικονομία προσδιορίζεται από την συνολική δαπάνη. 

Όσο περισσότερη είναι η συνολική δαπάνη (ή ενεργός ζήτηση) στην 

οικονομία, τόσο μεγαλύτερη είναι η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που 

απαιτεί την χρησιμοποίηση παραγωγικών συντελεστών, άρα και εργατικού 

δυναμικού. Οι δυνάμεις που καθορίζουν το επίπεδο απασχόλησης είναι η 

ζήτηση εργασίας από την πλευρά των επιχειρήσεων και η προσφορά 

εργασίας από την πλευρά του εργατικού δυναμικού.  

Οι επιχειρήσεις ζητούν να απασχολήσουν τόσες μονάδες εργασίας 

όσες χρειάζονται για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους παράγοντας τα 

προϊόντα τους. Τα κέρδη των επιχειρήσεων μεγιστοποιούνται όταν το οριακό 

έσοδο από τη πώληση μιας επιπρόσθετης μονάδας προϊόντος ισούται με το 

οριακό κόστος από την παραγωγή της μονάδας αυτής: 
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Όπου Y: το επίπεδο παραγωγής. 

 L: ο αριθμός μονάδων εργασίας που απασχολούν οι επιχειρήσεις. 

 dY/dL: το οριακό προϊόν της εργασίας. 

 P: το επίπεδο των τιμών. 

 W: ο ονομαστικός μισθός για κάθε μονάδα εργασίας. 

 W/P: ο πραγματικός μισθός των εργαζομένων. 

Το οριακό έσοδο από τη πώληση μιας επιπρόσθετης μονάδας 

προϊόντος είναι το γινόμενο του οριακού προϊόντος της εργασίας (δηλαδή το 

προϊόν που παράγει η τελευταία μονάδα εργασίας) επί την τιμή πώλησης του 

προϊόντος, ενώ το οριακό κόστος από την παραγωγή της μονάδας αυτής είναι 

ο χρηματικός μισθός που καταβάλουν οι επιχειρήσεις στη τελευταία μονάδα 

εργασίας. Εναλλακτικά, οι επιχειρήσεις μεγιστοποιούν τα κέρδη τους όταν το 

οριακό προϊόν της εργασίας είναι ίσο με τον πραγματικό μισθό των 

εργαζομένων. Σε αυτό το σημείο παραγωγής, οι επιχειρήσεις δεν έχουν κίνητρο 

να αυξήσουν ή να μειώσουν την απασχόληση εργατών. Για να μεταβληθεί η 

ζήτηση εργασίας από τις επιχειρήσεις πρέπει να μεταβληθεί ο πραγματικός 

μισθός των εργαζομένων. Επειδή θεωρείται ότι ισχύει ο νόμος της φθίνουσας 

απόδοσης για την εργασία (το οριακό προϊόν της κάθε επιπρόσθετης μονάδας 

εργασίας είναι μικρότερο από της προηγούμενης), για να αυξηθεί η ζήτηση 

εργασίας πρέπει να μειωθεί ο πραγματικός μισθός. Επομένως, η ζήτηση 

εργασίας είναι φθίνουσα συνάρτηση του πραγματικού μισθού των εργαζομένων 

(Λιανός – Μπένος, 1998, σελ. 190 – 194 και 320 – 324). 

Η προσφορά εργασίας από το εργατικό δυναμικό είναι συνάρτηση του 

χρηματικού μισθού κι αυτό γιατί οι εργαζόμενοι έχουν βραχυχρόνια 

τουλάχιστον και σε ορισμένο βαθμό αυταπάτη του χρήματος, τους ενδιαφέρει 

δηλαδή μόνο το ύψος του χρηματικού και όχι του πραγματικού μισθού τους. Η 

ευκαμψία ή ακαμψία του χρηματικού μισθού εξαρτάται από τη συμπεριφορά 

των εργαζομένων αλλά και από θεσμικούς παράγοντες. Η μεγάλη δύναμη των 

εργατικών συνδικάτων και οι συλλογικές συμβάσεις που επιτυγχάνουν 

καθορίζοντας συγκεκριμένα επίπεδα μισθών, καθώς και διάφορες νομοθετικές 

ρυθμίσεις για κατώτατα όρια αμοιβών, συνεπάγονται τη σχετική ακαμψία 
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ιδιαίτερα προς τα κάτω των χρηματικών μισθών. Στις σημερινές ανεπτυγμένες 

και ελεύθερες οικονομίες οι εργαζόμενοι εύλογα αντιστέκονται στη μείωση των 

χρηματικών αποδοχών τους. Ο βαθμός ευκαμψίας των χρηματικών μισθών 

εξαρτάται επίσης και από τη φάση του οικονομικού κύκλου όπου βρίσκεται η 

οικονομία αλλά και από το τρέχον επίπεδο απασχόλησης και χρηματικών 

μισθών. Όταν η οικονομία βρίσκεται σε άνοδο και η ζήτηση εργασίας είναι 

μεγάλη, δεν υπάρχει λόγος για μείωση των μισθών. Όταν όμως η οικονομία 

βρίσκεται σε ύφεση και υπάρχει μεγάλη ανεργία, οι εργαζόμενοι είναι πιο 

πρόθυμοι να αποδεχτούν χαμηλότερους μισθούς. Ακόμα, η ευκαμψία των 

μισθών έχει και διαρθρωτικό χαρακτήρα καθώς μπορεί να ποικίλει από κλάδο 

σε κλάδο. Σε ανεπτυγμένες οικονομίες που βρίσκονται σε στάδιο 

αναδιάρθρωσης όπως η ελληνική, οι μισθοί μπορεί να είναι πιο εύκαμπτοι σε 

καινούργιους δυναμικούς κλάδους που υπάρχει μεγάλη ζήτηση εργασίας, ενώ 

μπορεί να είναι σχετικά άκαμπτοι σε παραδοσιακούς κλάδους όπως είναι η 

γεωργία όπου παρατηρείται πλεονάζον εργατικό δυναμικό επειδή δεν μπορεί 

να απορροφηθεί εύκολα από άλλους κλάδους λόγω έλλειψης εξειδίκευσης. 

Επιπλέον, η ακαμψία των μισθών σχετίζεται και με τις ατομικές προσδοκίες 

των εργαζομένων, τις εκτιμήσεις που έχουν δηλαδή για τις εξελίξεις στην 

αγορά εργασίας με βάση την ελλιπή πληροφόρηση που διαθέτουν για τις 

συνθήκες και ευκαιρίες απασχόλησής τους και την αβεβαιότητα για το μέλλον. 

Γενικά, η προσφορά εργασίας παρουσιάζει μια σχετική δυσκαμψία όταν 

ο χρηματικός μισθός μειώνεται και μια σχετική ευκαμψία όταν ο χρηματικός 

μισθός αυξάνεται, χωρίς όμως οι τάσεις αυτές να είναι απόλυτες ανάλογα με 

την φάση του οικονομικού κύκλου. Το επίπεδο της απασχόλησης (και του 

πραγματικού μισθού) καθορίζεται τελικά από τον συνδυασμό των δυνάμεων 

ζήτησης και προσφοράς εργασίας, εξαρτάται όμως σημαντικά από το βαθμό 

ευκαμψίας του χρηματικού μισθού. Γραφικά, όπως παρουσιάζεται στο 

παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 3.1), το επίπεδο απασχόλησης 

προσδιορίζεται από την τομή των καμπυλών ζήτησης και προσφοράς 

εργασίας, Lz και Lπ αντίστοιχα. Για επίπεδο χρηματικού μισθού W1 και επίπεδο 

τιμών P1 το επίπεδο απασχόλησης είναι L1. Η προσφορά εργασίας είναι 

άκαμπτη προς τα κάτω μέχρι το επίπεδο απασχόλησης L2 που αντιστοιχεί στην 

πλήρη απασχόληση και από εκεί και μετά είναι εύκαμπτη προς τα πάνω. Η 

ανεργία ανέρχεται σε L2 – L1 και το ποσοστό ανεργίας είναι L2 – L1/ L2.  
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Διάγραμμα 3.1: Προσδιορισμός του επιπέδου απασχόλησης της εργασίας. 

 
Για να αυξηθεί η απασχόληση και να μειωθεί η ανεργία σε δεδομένη 

φάση του οικονομικού κύκλου και άρα με δεδομένη ζήτηση εργασίας, πρέπει 

να μειωθεί ο πραγματικός μισθός ώστε να μετατοπιστεί η καμπύλη 

προσφοράς εργασίας προς τα κάτω. Επειδή ο χρηματικός μισθός είναι 

δύσκαμπτος προς τα κάτω, η μείωση του πραγματικού μισθού μπορεί να 

επιτευχθεί μόνο με αύξηση του επιπέδου τιμών που θα προέλθει από αύξηση 

της συνολικής δαπάνης της οικονομίας. Έτσι, θα αυξηθεί η παραγωγή 

προϊόντων και υπηρεσιών και συνεπώς η απασχόληση. Το πόσο θα 

αυξηθούν όμως το προϊόν και η απασχόληση μετά από αύξηση της συνολικής 

δαπάνης (και άρα της συνολικής ζήτησης) εξαρτάται από την ελαστικότητα της 

συνολικής προσφοράς που με τη σειρά της εξαρτάται από την ελαστικότητα 

της προσφοράς εργασίας. Όσο πιο άκαμπτη (πιο ελαστική) είναι η προσφορά 

εργασίας (δηλαδή όσο οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στη μείωση των μισθών 

τους), τόσο πιο ελαστική είναι η συνολική προσφορά και άρα τόσο μεγαλύτερη 

είναι η αύξηση του προϊόντος και της απασχόλησης μετά από αύξηση της 

συνολικής δαπάνης και της συνακόλουθης αύξησης του επιπέδου των τιμών 

καθώς και της μείωσης του πραγματικού μισθού. Αντίθετα, όσο περισσότερο 

οι εργαζόμενοι απαιτούν μεγαλύτερους μισθούς για να αυξήσουν την εργασία 

τους (δηλαδή όσο πιο ανελαστική ή εύκαμπτη είναι η προσφορά εργασίας), 

τόσο πιο ανελαστική είναι η συνολική προσφορά και συνεπώς τόσο μικρότερη 

η αύξηση του προϊόντος και της απασχόλησης αφού η μείωση των 

πραγματικών μισθών είναι περιορισμένη μετά από αύξηση και των τιμών αλλά 

και των χρηματικών μισθών που είναι σχετικά εύκαμπτοι (Κορλίρας, 1979, 

σελ. 29 – 34 και 57 – 81).   
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3.2. Πρόσφατες εξελίξεις  

3.2.1. Οικονομικά στοιχεία απασχόλησης 

Στον Πίνακα 3.1 παρουσιάζονται στοιχεία για την απασχόληση την 

περίοδο 2003 – 2005. 

Πίνακας 3.1: Οικονομικά μεγέθη που σχετίζονται με την απασχόληση σε 

ετήσιες εκατοστιαίες μεταβολές (εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά) για την 

τριετία 2003 – 2005. Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 

 2003 2004 2005(f) 

Εργατικό δυναμικό 1,6 3,6 – 

Απασχόληση 1,4* 
1,3**

2,8* 
2,8**

0,6*

(0,9 - 1,5)**

Ποσοστό συμμετοχής στο 
εργατικό δυναμικό1 65,1 66,5 – 

Ποσοστό απασχόλησης2 58,9 59,4 – 
– Ποσοστό απασχόλησης 
ανδρών 15 – 64 ετών3 73,4 73,9 – 

– Ποσοστό απασχόλησης 
γυναικών 15 – 64 ετών3 44,5 45,4 – 

– Ποσοστό απασχόλησης 
νέων 15 – 24 ετών3 26,0 27,4 – 
1: Ποσοστό συμμετοχής του πληθυσμού ηλικίας 15 – 64 
ετών στο εργατικό δυναμικό. 
2: Απασχολούμενοι 15 – 64 ετών ως ποσοστό του 
πληθυσμού ηλικίας 15 – 64 ετών. 
3: Απασχολούμενοι ως ποσοστό του αντίστοιχου πληθυσμού. 
*: Στοιχεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
**: Στοιχεία Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  
(f): Πρόβλεψη. 

Τα στοιχεία που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, εκτός από αυτά 

που έχουν ένδειξη αστερίσκων, προέρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος 

(Τράπεζα της Ελλάδος, 2005Α, σελ. 139 και 142) με βάση την Έρευνα Εργατικού 

Δυναμικού, όπου περιλαμβάνονται νέα αναθεωρημένα στοιχεία για το 2003 

και νέο δείγμα από το 2004. Τα στοιχεία που αναφέρονται για την 

απασχόληση το 2004 δεν μπορούν να συγκριθούν με παλαιότερα στοιχεία 

καθώς η αναγωγή της τελευταίας δειγματοληπτικής Έρευνας Εργατικού 
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Δυναμικού στον πληθυσμό έγινε με τα αποτελέσματα της Απογραφής του 

2001 αντί του 1991 όπως γινόταν για τις προηγούμενες δειγματοληψίες. Τα 

στοιχεία με ένδειξη αστερίσκων προέρχονται από το αναθεωρημένο 

Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης για την περίοδο 

2004 – 2007 (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, 2005, σελ. 5, 7 και 26 

– 27) και τις τελευταίες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2005Α, σελ. 51 – 52, και 130).  

Το ποσοστό απασχόλησης (απασχολούμενοι ηλικίας 15 – 64 ετών ως 

ποσοστό του πληθυσμού της ίδιας ηλικίας) στην Ελλάδα το 2004 ήταν 59,4% 

έναντι 65% περίπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15. Το ποσοστό 

απασχόλησης επί του εργατικού δυναμικού είναι επίσης χαμηλό (89,6% για το 

2004), το χαμηλότερο στην Ευρώπη σύμφωνα και με το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 2004, σελ. 26) (Διάγραμμα 3.2). Η 

διαφορά αυτή οφείλεται στα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης των γυναικών και 

των νέων, γεγονός που προκύπτει και από το χαμηλό ποσοστό μερικής 

απασχόλησης στην Ελλάδα που είναι μόλις 4,6% σε σύγκριση με την ΕΕ – 15 

που είναι σχεδόν 20% (Διάγραμμα 3.3). Η συνολική απασχόληση (σύμφωνα με 

την νέα έρευνα εργατικού δυναμικού βασισμένη σε ένα νέο δείγμα σύμφωνα με 

τα αποτελέσματα της απογραφής του 2001),  αυξήθηκε το  2004 κατά 2,8%, 

όμως η μεγαλύτερη αύξηση που σημείωσε το εργατικό δυναμικό (3,6%) είχε ως 

αποτέλεσμα το ποσοστό ανεργίας να αυξηθεί. Η επίπτωση της ανάπτυξης στην 

απασχόληση που ήταν περιορισμένη τα προηγούμενα χρόνια, εκτιμάται ότι θα 

αυξηθεί το 2005. Έτσι, η απασχόληση αναμένεται να αυξηθεί, αν και οι νέες 

θέσεις εργασίας εκτιμάται πως θα είναι λιγότερες από ότι το 2004, ιδιαίτερα 

στον τομέα των υπηρεσιών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005Α, σελ. 51 – 52).  

Η απασχόληση αυξήθηκε, κυρίως κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ως 

λογικό επακόλουθο της αύξησης του ΑΕΠ και της διεξαγωγής των Ολυμπιακών 

Αγώνων. Ο αριθμός των νέων θέσεων εργασίας ήταν περίπου 24.000 έναντι 

32.000 το 2003 (Πίνακας 3.2). Οι περισσότερες θέσεις εργασίας 

δημιουργήθηκαν τους πρώτους οκτώ μήνες τους έτους ενώ το υπόλοιπο 

διάστημα οι καθαρές θέσεις εργασίας μειώθηκαν αφού καταγράφηκε μεγάλη 

αύξηση στις καταγγελίες συμβάσεων και στις οικειοθελείς αποχωρήσεις, που 

ήταν αποτέλεσμα της λήξης της θερινής αλλά και της «Ολυμπιακής» περιόδου.  
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Διάγραμμα 3.2: Ποσοστά 

απασχόλησης επί του εργατικού 

δυναμικού για το έτος 2003. Πηγή: 

IMF. 

Διάγραμμα 3.3: Ποσοστά μερικής 

απασχόλησης επί της συνολικής 

απασχόλησης για το έτος 2003. Πηγή: 

IMF. 

Πίνακας 3.2: Ροές απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα. Πηγή: Τράπεζα 

της Ελλάδος. 

 2003 2004 

Αναγγελίες πρόσληψης 1.083.880 1.017.809 
Καταγγελίες σύμβασης  652.820 665.778 
Οικειοθελείς αποχωρήσεις 398.888 417.912 
Καθαρή διαφορά (νέες θέσεις εργασίας) 32.172 24.119 

Σε κλαδικό επίπεδο, η απασχόληση εξακολούθησε να μειώνεται το 

2004 στο πρωτογενή τομέα, ακολουθώντας τη μακροχρόνια πτωτική τάση 

της. Όσο αφορά το δευτερογενή τομέα, η απασχόληση παρέμεινε σχετικά 

στάσιμη στη μεταποίηση (ενώ από το 1980 και μετά μειώνεται συνεχώς 

ιδιαίτερα σε κλάδους όπως είναι κλωστοϋφαντουργία και τα είδη ένδυσης), 

ενώ στον κλάδο των κατασκευών που καλύπτει περίπου το 8% της συνολικής 

απασχόλησης, η απασχόληση μειώθηκε σημαντικά το δεύτερο εξάμηνο του 

2004 καθώς ολοκληρώθηκαν τα έργα που συνδέονταν με τους Ολυμπιακούς 

Αγώνες. Σχετικά με το τριτογενή τομέα, η απασχόληση αυξήθηκε στους 
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κλάδους του λιανικού εμπορίου που καλύπτει περίπου το 12% της 

απασχόλησης (κατά 4,1%), των ξενοδοχείων – εστιατορίων (κατά 16%) και 

στο δημόσιο τομέα (κατά 1,2%). Αντίθετα, μειώθηκε η απασχόληση στον 

τραπεζικό τομέα λόγω εφαρμογής προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου (κατά 

3,0%) καθώς και στις δημόσιες επιχειρήσεις (κατά 2,1% τους πρώτους εννέα 

μήνες του 2004). Τα τελευταία χρόνια υψηλή παραμένει η απασχόληση στις 

λοιπές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν κυρίως τις δημόσιες υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με το ΕΠΣΑ, η απασχόληση αναμένεται να αυξηθεί το 2005 

από 0,9% – 1,5% κυρίως λόγω της αύξησης της απασχόλησης στον ιδιωτικό 

τομέα, αφού οι προσλήψεις στο δημόσιο τομέα θα είναι περιορισμένες σε μια 

προσπάθεια να περιοριστούν οι δημόσιες δαπάνες και ορισμένες δημόσιες 

επιχειρήσεις όπως ο ΟΤΕ θα εφαρμόσουν προγράμματα εθελούσιας εξόδου 

με σκοπό την εξυγίανσή τους. Η θετική εξέλιξη στην απασχόληση αναμένεται 

γενικά από την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα επιφέρει 

ο νέος αναπτυξιακός νόμος, καθώς και από την επιδότηση του μισθολογικού 

κόστους των θέσεων εργασίας που δημιουργούν οι επενδύσεις που 

υπάγονται στο νόμο αυτό. Ακόμα, θετική συμβολή στην απασχόληση 

εκτιμάται πως θα έχουν η πιο αποτελεσματική απορρόφηση των κονδυλίων 

του Γ΄ ΚΠΣ, η απλοποίηση των διαδικασιών για την έναρξη επιχειρηματικής 

δραστηριότητας στη μεταποίηση και η αναμενόμενες συμπράξεις του 

δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα στις κατασκευές. Πάντως, η αύξηση του ΑΕΠ 

το 2005 προβλέπεται να απορροφήσει ένα μέρος μόνο της αύξησης του 

εργατικού δυναμικού, γεγονός που αντανακλάται και στις προσδοκίες των 

επιχειρήσεων που εμφανίζονται από ουδέτερες έως αρνητικές για την εξέλιξη 

της απασχόλησης σε κλάδους όπως η βιομηχανία, οι κατασκευές, το λιανικό 

εμπόριο και γενικά οι υπηρεσίες (Τράπεζα της Ελλάδος, 2005Α, σελ. 137 – 

144).  

3.2.2. Οικονομικά στοιχεία ανεργίας 

Το ποσοστό ανεργίας το 2004 ήταν 11,0%, (Πίνακας 3.3) σύμφωνα με 

τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, παραμένοντας 

υψηλό παρά την αύξηση της απασχόλησης, υψηλότερο από το μέσο όρο της 

ΕΕ – 15 που ήταν περίπου 8%. Η άνοδος του ποσοστού ανεργίας οφείλεται 

κυρίως στη σημαντική αύξηση του εργατικού δυναμικού μετά την 

 80



τακτοποίηση των παράνομων μεταναστών. Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι 

το 55% των ανέργων είναι μακροχρόνια άνεργοι και οι περισσότεροι από 

αυτούς δεν έχουν εργαστεί ποτέ. Χαρακτηριστικό είναι τα υψηλό ποσοστό 

ανεργίας των νέων 15 – 24 ετών (26,5% έναντι 16% στην ΕΕ- 15), το 50% 

των οποίων είναι πάνω από ένα χρόνο άνεργοι. Υψηλό διατηρείται και το 

ποσοστό ανεργίας των γυναικών (16,0%), οι οποίες μάλιστα παραμένουν 

άνεργες για πολύ μεγαλύτερο διάστημα σε σχέση με τους άνδρες. 

Αντίστοιχες είναι και οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

σύμφωνα με το οποίο τα ποσοστά ανεργίας ως προς το σύνολο του 

εργατικού δυναμικού καταδεικνύουν ότι οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι από 

τις τελευταίες στην Ευρώπη (Διαγράμματα 3.4, 3.5, 3.6, 3.7) (Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, 2004, σελ. 25).   

Πίνακας 3.3: Οικονομικά μεγέθη που σχετίζονται με την ανεργία για την 

τριετία 2003 – 2005. Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. 

 2003 2004 2005(f) 

Ανεργία ως ποσοστό 
του εργατικού 
δυναμικού 

9,7*

10,4**
10,3* 
11,0**

10,5*

(10,5 – 11,0)**

– Ποσοστό ανεργίας 
ανδρών 15 – 64 ετών1 6,1 6,5 – 

– Ποσοστό ανεργίας 
γυναικών 15 – 64 ετών1 14,5 16,0 – 

– Ποσοστό ανεργίας 
νέων 15 – 24 ετών1 25,6 26,5 – 
1: Άνεργοι ως ποσοστό του αντίστοιχου εργατικού δυναμικού. 
*: Στοιχεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
**: Στοιχεία Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.  
(f): Πρόβλεψη. 

Σημαντικές διαφορές παρατηρούνται τόσο ως προς τα ποσοστά 

ανεργίας κατά γεωγραφική περιφέρεια, όσο και ως προς τη διάρκεια της 

ανεργίας, που συνδέεται κυρίως με τα αίτια που τη προκαλούν. Σχετικά 

χαμηλά ποσοστά ανεργίας εμφανίζονται σε περιφέρειες όπως η Κρήτη και το 

Νότιο Αιγαίο, ενώ υψηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στη Μακεδονία και τη 

Στερεά Ελλάδα. Όσο αφορά τη διάρκεια της ανεργίας, χαρακτηριστική είναι η 
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περίπτωση της Δυτικής Μακεδονίας όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ανέργων είναι μακροχρόνια άνεργοι λόγω των αρνητικών διαρθρωτικών 

εξελίξεων σε πολλούς κλάδους στην περιοχή αυτή, σε αντίθεση με τα Ιόνια 

νησιά όπου η ανεργία είναι κυρίως εποχιακή και οι περισσότεροι άνεργοι 

παραμένουν άνεργοι μόνο για την περίοδο του χειμώνα όπου δεν υπάρχει 

αξιόλογη τουριστική κίνηση. Το υψηλό ποσοστό ανεργίας αναμένεται να 

διατηρηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα το 2005, καθώς εκτιμάται πως η αύξηση 

του εργατικού δυναμικού θα είναι μεγαλύτερη από αυτή της απασχόλησης. 

(Τράπεζα της Ελλάδος, 2005Α, σελ. 140 – 144). 

Διάγραμμα 3.4: Ποσοστό ανεργίας επί 

του συνολικού εργατικού δυναμικού 

για το έτος 2003. Πηγή: IMF. 

Διάγραμμα 3.5: Ποσοστό 

μακροχρόνιας ανεργίας επί του 

συνολικού εργατικού δυναμικού για 

το έτος 2003. Πηγή: IMF. 

Παρά το σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης, το ποσοστό ανεργίας 

αναμένεται να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο στο άμεσο μέλλον καθώς η 

δημοσιονομική πολιτική θα περιοριστεί (δυσχεραίνοντας έτσι τη δημιουργία 

θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα) και η δυσμενής διεθνής 

ανταγωνιστική θέση της χώρας μέσα στον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό 

δεν θα καταστήσει αναγκαία την αύξηση της απασχόλησης ιδιαίτερα στους 

τομείς που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες. Ωστόσο, 

το εργατικό δυναμικό θα συνεχίσει να αυξάνεται αφού θα συνεχίσει η 
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εισροή αλλοδαπών, θα αυξηθούν τα προσόντα των γυναικών και θα 

εισέλθουν για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας άτομα που γεννήθηκαν 

μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980 όταν δεν υπήρχε ακόμα έντονο 

πρόβλημα υπογεννητικότητας (ΚΕΠΕ, 2004,.σελ. 30). 

Διάγραμμα 3.6: Ποσοστό γυναικείας 

ανεργίας επί του συνολικού εργατικού 

δυναμικού για το έτος 2003. Πηγή: 

IMF. 

Διάγραμμα 3.7: Ποσοστό ανεργίας 

των νέων επί του συνολικού 

εργατικού δυναμικού για το έτος 2003. 

Πηγή: IMF. 
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3.3. Αιτίες και χαρακτηριστικά της ανεργίας 

Η ανεργία στην Ελλάδα εντοπίζεται κυρίως στους νέους, στις γυναίκες 

και στους πρωτοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας. Επίσης, 

χαρακτηριστικό είναι το ποσοστό της μακροχρόνιας ανεργίας που είναι από τα 

υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει λάβει διαρθρωτικό χαρακτήρα, 

με αποτέλεσμα η μείωσή του πλέον να είναι δύσκολη και χρονοβόρα. Η 

υψηλή ανεργία αντανακλά το κακό ταίριασμα της ζήτησης και των ικανοτήτων 

του εργατικού δυναμικού και οφείλεται στην έλλειψη δημιουργίας νέων θέσεων 

λόγω της καθυστέρησης της οικονομικής αναδιάρθρωσης, στον οικογενειακό 

χαρακτήρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στη νομοθεσία περί προστασίας 

της απασχόλησης, στις περιορισμένες ευκαιρίες προσωρινής και μερικής 

απασχόλησης καθώς και στους υψηλούς μισθούς (Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο, 2004, σελ. 15). Αρνητική επίπτωση στην ανεργία έχει τα τελευταία 

χρόνια και η αύξηση του συνόλου των φόρων ως ποσοστού του ΑΕΠ που 

επιβαρύνει το κόστος των επιχειρήσεων. Επιπλέον, χιλιάδες θέσεις εργασίας 

έχουν απορροφηθεί από αλλοδαπούς που συχνά αμείβονται χαμηλότερα από 

τους Έλληνες και δεν πληρώνουν εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση, 

γεγονός που δείχνει ότι υψηλό κόστος εργασίας των Ελλήνων εργαζομένων 

δεν βοηθάει στην αύξηση της απασχόλησης.  

Το ποσοστό των ανέργων φαίνεται πως μειώνεται καθώς αυξάνει η 

ηλικία. Αυτή η αρνητική σχέση μεταξύ ανεργίας και ηλικίας οφείλεται στις 

υψηλές απαιτήσεις που έχουν οι νέοι ως προς τις επιδιωκόμενες αμοιβές 

τους, γεγονός που συνδέεται αφενός με την ισχυρή προστασία που έχουν 

από την οικογένειά τους μέχρι μια μεγάλη ηλικία και αφετέρου στην άνοδο του 

εκπαιδευτικού επιπέδου που τους έχει κάνει πιο επιλεκτικούς. Βασικός 

παράγοντας για την υψηλή ανεργία ιδιαίτερα των νέων, είναι η ανικανότητα 

του εκπαιδευτικού συστήματος να προσφέρει στους εξερχόμενους από αυτό 

τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται από τη σημερινή 

αγορά εργασίας. Όσο αφορά τις γυναίκες, η υψηλή ανεργία οφείλεται στη 

πλεονάζουσα προσφορά εργασίας τους τα τελευταία χρόνια που δεν 

συνοδεύεται ακόμα από την αντίστοιχη ζήτηση. Μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζουν 

οι προκαταλήψεις που εξακολουθούν να επικρατούν στην ελληνική κοινωνία 

εναντίων των ικανοτήτων των γυναικών. Σχετικά με τους 
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πρωτοεισερχόμενους, είναι φανερό ότι στην Ελλάδα υπάρχει δυσκολία 

εισόδου στην αγορά εργασίας. Υπολογίζεται ότι μεσολαβούν κατά μέσο όρο 

39 μήνες για τους άνδρες και 31 μήνες για τις γυναίκες από την ολοκλήρωση 

της συνεχιζόμενης βασικής εκπαίδευσης μέχρι την πρώτη σημαντική εργασία, 

διαστήματα που είναι από τα μακρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά τη 

δυσκολία στην εξεύρεση εργασίας, έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει ζήτηση νέων 

στελεχών άρα υπάρχουν κενές θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις πολλών 

κλάδων και συνεπώς η παρατηρούμενη στενότητα σε ορισμένες ειδικότητες 

προφανώς συνδέεται με την ανικανότητα του εκπαιδευτικού συστήματος να 

εξοπλίσει το εργατικό δυναμικό με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες. 

Υπάρχουν νέες ανερχόμενες ειδικότητες όπως αυτές που σχετίζονται με τη 

διαχείριση ποιότητας, την υγιεινή και ασφάλεια και την εφοδιαστική  (logistics), 

ενώ παρατηρούνται ελλείψεις σε πλήθος άλλων ειδικοτήτων τόσο της 

τριτοβάθμιας όσο και της προ – τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρά τη ζήτηση 

όμως, το εργατικό δυναμικό δεν εξοπλίζεται με τις γνώσεις που ζητούν οι 

επιχειρήσεις, ιδιαίτερα με αυτές που σχετίζονται με τις ικανότητες 

επικοινωνίας, ομαδικής εργασίας και λήψης αποφάσεων, γεγονός που 

καθιστά αναγκαία την αναθεώρηση του εκπαιδευτικού συστήματος (ΣΕΒ, 

2004, σελ. 23 – 24).     

Γενικά η Ελλάδα χάνει θέσεις εργασίας κυρίως σε κλάδους που 

παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, που αντανακλούν 

την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Μεγάλη συμβολή στην εξέλιξη αυτή έχει 

και η περιορισμένη ικανότητα της οικονομίας στη προσέλκυση ξένων άμεσων 

επενδύσεων. Αυτό έχει ως συνέπεια την διάβρωση της εθνικής 

ανταγωνιστικότητας όπως δικαιολογείται και από την χειροτέρευση του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, την συρρίκνωση της παραγωγικής βάσης 

της χώρας και την αύξηση της εισαγωγικής διείσδυσης, καθώς και την 

αυξανόμενη εξάρτηση από τους κοινοτικούς πόρους και τον δημόσιο 

δανεισμό. Η χειροτέρευση της ανταγωνιστικότητας οδηγεί με τη σειρά της σε 

περιορισμό των εξαγωγών και άρα σε περαιτέρω απώλεια θέσεων εργασίας. 

Η συστηματική αύξηση του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια οδήγησε σε 

αύξηση της απασχόλησης, που ήταν σημαντική αλλά όχι η επιδιωκόμενη, 

αφού οι νέες θέσεις εργασίας σε αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις δεν μπορούν 

να αντισταθμίσουν πλήρως τις απώλειες θέσεων εργασίας σε φθίνουσες 
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επιχειρήσεις. Η χαλαρή και με υστέρηση σχέση μεταξύ ΑΕΠ και 

απασχόλησης, συνδέεται με το κόστος προσαρμογής που συνεπάγονται για 

τις επιχειρήσεις οι προσλήψεις (δαπάνη εξεύρεσης και κατάρτισης 

νεοπροσλαμβανομένων) και οι απολύσεις (θεσμοθετημένη ή συμφωνημένη 

αποζημίωση). Για να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις σε προσλήψεις πρέπει να 

είναι πεπεισμένες ότι αφενός η ανάπτυξη της οικονομίας θα είναι διαρκής και 

βιώσιμη και όχι συγκυριακή και στηριζόμενη κυρίως στην εγχώρια ζήτηση και 

αφετέρου ότι η παραγωγή των προσλαμβανομένων θα αποφέρει κέρδος. 

Δεδομένου ότι στην Ελλάδα η οικονομική δραστηριότητα δεν φαίνεται να 

βασίζεται στην πλευρά της προσφοράς αλλά και ότι το μισθολογικό κόστος 

εργασίας είναι σχετικά υψηλό ενώ οι επιχειρήσεις που κυριαρχούν είναι 

κυρίως μικρές και οικογενειακές, είναι λογικό οι θέσεις εργασίας να μην 

αυξάνονται με ικανοποιητικό ρυθμό. Σε αυτό συντελεί και η στάση των 

εργαζομένων που στην ελληνική κοινωνία είναι απαιτητικοί και επιδιώκουν 

αυξήσεις των μισθών τους παρά συγκράτηση με λογικό επακόλουθο να 

δυσκολεύει η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις. 

Εξάλλου, η εισοδηματική πολιτική στην Ελλάδα, που ιδιαίτερα προς το 

δημόσιο τομέα είναι αρκετά φιλική, είναι τέτοια που ενισχύει τη τάση για 

σχετικά υψηλούς μισθούς (ΚΕΠΕ, 2004,.σελ. 26 – 29).  
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3.4. Προκλήσεις για την απασχόληση 

3.4.1. Στόχοι 

Η αύξηση της απασχόλησης προϋποθέτει ευνοϊκό μακροοικονομικό 

περιβάλλον που να ενισχύει την ανάπτυξη, θεσμικό πλαίσιο που να προωθεί 

τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και εκπαιδευτικές και κοινωνικές 

μεταρρυθμίσεις που αφενός να δημιουργούν ένα εκπαιδευτικό σύστημα 

καλύτερα συνδεδεμένο με την αγορά εργασίας και αφετέρου να συμβάλλουν 

στην συμφωνία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Για την καταπολέμηση της 

ανεργίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σχεδιάσει την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 

για την Απασχόληση (ΕΣΑ), της οποίας τα κύρια χαρακτηριστικά 

εξειδικεύονται στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ). Οι 

πρωταρχικοί και συμπληρωματικοί στόχοι για την απασχόληση που τέθηκαν 

στο ευρωπαϊκό συμβούλιο της Λισσαβόνας το 1997 είναι οι εξής (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2005Β, σελ. 25): 

1. Πλήρης απασχόληση. 

2. Βελτίωση της ποιότητας και παραγωγικότητας της εργασίας. 

3. Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ενσωμάτωσης. 

Ποσοτικά, η Στρατηγική της Λισσαβόνας στοχεύει σε συνολικό 

ποσοστό απασχόλησης 70% για το 2010, άνω του 60% για τις γυναίκες και 

50% για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας. Σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τρεις πρωταρχικοί στόχοι αντανακλώνται σε τρεις 

ξεκάθαρες προτεραιότητες: 

1. Προσέλκυση και παραμονή περισσότερων ατόμων στην 

απασχόληση και εκσυγχρονισμός του ασφαλιστικού συστήματος.  

2. Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των 

επιχειρήσεων και της ευκαμψίας της αγοράς εργασίας. 

3. Βελτίωση των επενδύσεων στο ανθρώπινο δυναμικό μέσω 

καλύτερης εκπαίδευσης και καλύτερων δεξιοτήτων.  

Για την επίτευξη των παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει 

τις εξής κατευθυντήριες γραμμές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005Β, σελ. 27 – 30 

και Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 2004, σελ. 3 και 12 

– 15): 
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1. Ενεργητικά και προληπτικά μέτρα για τους ανέργους και τους 

άεργους.  

2. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης. 

3. Διαχείριση των αλλαγών και προώθηση της προσαρμοστικότητας 

και της κινητικότητας στην αγορά εργασίας. 

4. Προώθηση της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και της δια 

βίου μάθησης. 

5. Αύξηση της προσφοράς του εργατικού δυναμικού και προώθηση 

της παράτασης του επαγγελματικού βίου. 

6. Προώθηση της ισότητας των φύλων. 

7. Προώθηση της ενσωμάτωσης και καταπολέμηση των διακρίσεων 

εις βάρος των μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας. 

8. Παροχή κινήτρων για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της εργασίας. 

9. Μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε κανονική απασχόληση. 

10. Αντιμετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων στην αγορά 

εργασίας. 

Με βάση τα παραπάνω, εφαρμόζονται πολιτικές και μέτρα δράσεις για 

την απασχόληση. Στους τομείς που οι επιδόσεις της Ελλάδας δεν είναι 

ικανοποιητικές πρέπει να εφαρμοστούν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις ώστε να 

βελτιωθούν οι προοπτικές απασχόλησης. Η ανεργία στην Ελλάδα πλήττει 

κυρίως τις γυναίκες που δεν μπορούν να βρουν εύκολα θέση εργασίας λόγω 

των οικογενειακών τους υποχρεώσεων και τους νέους που δεν μπορούν να 

εργαστούν λόγω των μακροχρόνιων σπουδών τους που μάλιστα συχνά δεν 

τους εφοδιάζουν και με τις απαιτούμενες από την αγορά γνώσεις. Συνεπώς, 

προτεραιότητες για την αύξηση της απασχόλησης των γυναικών πρέπει να 

είναι η μεγαλύτερη ποικιλία μορφών απασχόλησης ώστε οι γυναίκες να έχουν 

μεγαλύτερο περιθώριο επιλογής εργασίας ανάλογα με τις υποχρεώσεις τους 

και η ανάπτυξη συστημάτων φροντίδας των παιδιών και των ηλικιωμένων 

ώστε να έχουν περισσότερο χρόνο και θέληση για εργασία. Η αύξηση της 

απασχόλησης των νέων θα προέλθει από την διεύρυνση της ζήτησης 

ειδικοτήτων εργασίας που θα βοηθήσει στην απορρόφηση των νέων 

εργαζομένων που κατέχουν πλέον μεγάλη ποικιλία γνωστικών αντικειμένων 

και από την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος με σκοπό αυτό να 
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παρέχει στους νέους πιο κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες με βάση τα 

προσόντα που χρειάζονται οι επιχειρήσεις.  

Σύμφωνα με το ΕΣΔΑ, οι αναλυτικοί στόχοι για την αύξηση της 

απασχόλησης είναι οι εξής: 

 Επέκταση μερικής απασχόλησης τόσο στο δημόσιο όσο και στον 

ιδιωτικό τομέα µε προτεραιότητα στις άνεργες γυναίκες, στους 

πολύτεκνους, στους μακροχρόνια άνεργους, στα άτομα που είναι 

κοντά στην συνταξιοδότηση και στους «άνεργους συνεπεία 

ομαδικών απολύσεων». 

 Μείωση της γραφειοκρατίας και απλοποίηση των διαδικασιών για 

τις επιχειρήσεις. 

 Αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου µε στόχο την μείωση των 

υπερβολικών κινδύνων για τους επιχειρηματίες και την εξάλειψη του 

στίγματος της αποτυχίας (πτώχευσης). 

 Φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία θα περιλαμβάνει και την 

μείωση της επαχθούς σήμερα φορολογίας των επιχειρήσεων. 

 Αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου µέσω του οποίου θα 

επιδιωχθούν μεταξύ άλλων η προσέλκυση νέων κεφαλαίων, η άρση 

των περιφερειακών ανισοτήτων, η αύξηση της απασχόλησης και η 

εισαγωγή νέων τεχνολογιών αιχμής σε συνδυασμό µε την εφαρμογή 

καινοτόμων επιχειρηματικών δράσεων. 

 Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. 

 Προώθηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Κίνητρα για 

αύξηση της απασχόλησης των γυναικών, των νέων και των 

ηλικιωμένων. 

 Οργανωτική και ποιοτική αναβάθμιση του ΟΑΕΔ προκειμένου να 

ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

 Επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας. 

 Εκπόνηση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης ανά νομό, 

στοιχείο το οποίο θα ενισχυθεί από τον αναβαθμισμένο ρόλο των 

Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ), τα οποία θα τηρούν 

ανά περιφέρεια ευθύνης τους τα δημογραφικά χαρακτηριστικά κάθε 

ανέργου και θα εντοπίζουν τις ανάγκες για το είδος της κατάρτισής 

τους. 
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 Επιμήκυνση της διάρκειας των προγραμμάτων απόκτησης 

εργασιακής εμπειρίας. 

 Αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των κέντρων κατάρτισης. 

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των δομών της κατάρτισης. 

Καθιέρωση και εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης των 

προγραμμάτων σπουδών, των παρεχομένων γνώσεων και των 

αποτελεσμάτων της κατάρτισης, σε σχέση µε τις ανάγκες της 

αγοράς εργασίας. 

3.4.2. Μέτρα δράσης 

Ο βασικός φορέας υλοποίησης των ενεργητικών πολιτικών 

απασχόλησης στην Ελλάδα είναι ο ΟΑΕΔ. Για τον περιορισμό της ανεργίας 

και την προώθηση της απασχόλησης ο ΟΑΕΔ υλοποιεί μια σειρά 

προγραμμάτων όπως τα προγράμματα κατάρτισης, τα προγράμματα 

εργασιακής εμπειρίας (Stage), τα προγράμματα επιδοτούμενης 

αυτοαπασχόλησης (ΝΕΕ), τα προγράμματα επιδοτούμενης μισθωτής 

απασχόλησης (ΝΘΕ) καθώς και άλλα ειδικότερα προγράμματα. 

Αναμφισβήτητα, η συμβολή του ΟΑΕΔ στην ενίσχυση της απασχόλησης είναι 

σημαντική, αλλά η αποτελεσματικότητα του οργανισμού μπορεί και πρέπει να 

βελτιωθεί περαιτέρω. Χρειάζεται η αναμόρφωση και ο επανασχεδιασμός των 

προγραμμάτων απασχόλησης για την καλύτερη αντιμετώπιση της ανεργίας, 

ιδιαίτερα των κοινωνικών ομάδων που πλήττονται περισσότερο. Μέτρα προς 

τη κατεύθυνση αυτή είναι η κοινωνική εργασία όπου οι επιδοτούμενοι άνεργοι 

μπορούν να παρέχουν κοινωνικό έργο με μερική ή πλήρη απασχόληση, οι 

επιδοτήσεις των εργοδοτικών εισφορών των επιχειρήσεων που 

προσλαμβάνουν νέους, μητέρες και μακροχρόνια άνεργους, καθώς και η 

συστηματικότερη ενεργοποίηση των σχετικών μέτρων των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ. Ακόμα, πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες 

ένταξης στα προγράμματα του ΟΑΕΔ, να βελτιωθούν τα πληροφοριακά 

συστήματά του και να ενισχυθούν τα γραφεία του με επιπλέον στελέχη, ώστε 

να ενθαρρυνθεί και να γίνει πιο εύκολη η επαφή των ανέργων και των 

επιχειρήσεων μαζί του, αλλά και για να περιοριστεί το φαινόμενο της 

γραφειοκρατίας. Επίσης, η βελτίωση της ροής πληροφοριών για κενές θέσεις 

εργασίας και για τις δράσεις του ΟΑΕΔ μέσω ενημερωτικών εκστρατειών και 
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της ιστοσελίδας του, θα ενισχύσει τη σύζευξη ζήτησης και προσφοράς 

εργασίας.  

Ιδιαίτερα σημαντική και απαραίτητη για την μείωση της ανεργίας είναι η 

εξατομικευμένη προσέγγιση και η επαναπροώθηση στην απασχόληση του 

συνόλου των ανέργων. Το ρόλο αυτό έχουν αναλάβει τα Κέντρα Προώθησης 

της Απασχόλησης (ΚΠΑ) που όμως δεν έχουν αποδώσει μέχρι σήμερα τα 

αναμενόμενα, κυρίως γιατί είναι ακόμα περιορισμένα σε αριθμό και γιατί η 

στατιστική πληροφόρηση για το πλήθος των ανέργων στη χώρα είναι ελλιπής. 

Μέχρι τώρα, η επιτυχής δράση των ΚΠΑ περιορίζεται στην επιδότηση 

απασχόλησης ανέργων ή στη κατάρτισή τους, ενώ η τοποθέτηση ανέργων σε 

κενή θέση εργασίας είναι σχετικά ασήμαντη (ΚΕΠΕ, 2004, σελ. 31). Για να 

είναι πιο αποτελεσματική η δράση των ΚΠΑ, πρέπει να ενισχυθεί το πλήθος, η 

επανεκπαίδευση και η εξειδίκευση των εργασιακών συμβούλων και να 

αναβαθμιστούν οι αρμοδιότητές τους. Πιο συγκεκριμένα, οι εργασιακοί 

σύμβουλοι πρέπει να αναλάβουν δεσμευτικά την καταγραφή των αναγκών, 

των χαρακτηριστικών και των δεξιοτήτων του κάθε ανέργου ξεχωριστά ώστε 

να τα ταιριάζουν με τις ανάγκες για διάφορες ειδικότητες των επιχειρήσεων 

που συμμετέχουν στα προγράμματα του ΟΑΕΔ και στις άλλες ενεργητικές 

πολιτικές απασχόλησης. Η προσωπική επαφή των συμβούλων με τους 

ανέργους και τις επιχειρήσεις μπορεί να βοηθήσει και στη πιο κατάλληλη 

κατάρτιση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς.  

Σημαντικό ρόλο στη καταπολέμηση της ανεργίας εκτός από τον ΟΑΕΔ 

και τα ΚΠΑ, παίζουν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα «Απασχόληση και 

Επαγγελματική Κατάρτιση», «Κοινωνία Της Πληροφορίας» καθώς και τα 

Περιφερειακά Προγράμματα. Επίσης, θεσμικά μέτρα που υποστηρίζουν την 

απασχόληση είναι ο Ν.3227/04 «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και 

άλλες διατάξεις» που παρέχει κίνητρα (επιδότηση) στις επιχειρήσεις για αύξηση 

της απασχόλησης άνεργων μητέρων, νέων και ηλικιωμένων καθώς και ο 

Ν.3250/04 «Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στα ΝΠΔΔ».   

Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη για τη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτό επιτυγχάνεται µε την δημιουργία και 

τη στήριξη νέων επιχειρήσεων, την απλοποίηση των διαδικασιών έναρξης και 

λειτουργίας των επιχειρήσεων, τη μείωση των φορολογικών συντελεστών από 

35% σε 25% τα επόμενα χρόνια, τη δημιουργία επενδυτικών κινήτρων µέσω 
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του αναπτυξιακού πλαισίου, τη προώθηση της επιχειρηματικότητας ευπαθών 

ομάδων και τη συμμετοχή του συστήματος κατάρτισης. 

Η αύξηση της απασχόλησης προϋποθέτει την μεγαλύτερη ευελιξία και 

ασφάλεια στην αγορά εργασίας. Προς το σκοπό αυτό απαιτείται μεγαλύτερη 

ποικιλομορφία ως προς τη μορφή των συμβάσεων με έμφαση στη διευθέτηση 

του χρόνου εργασίας και την ενίσχυση της μερικής και της προσωρινής 

απασχόλησης καθώς και μείωση των εργατικών ατυχημάτων ώστε η εργασία 

να γίνει πιο ελκυστική. Ακόμα, απαραίτητη είναι η βελτίωση της 

επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητας μέσω της πιστοποίησης των 

προσόντων και της παροχής κινήτρων για μετακίνηση όπως είναι η επιδότηση 

ενοικίου.  

Από τους μεγαλύτερους στόχους για την αύξηση της απασχόλησης 

είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό μέσω της καλύτερης δυνατής 

κατάρτισής του. Αν και στην Ελλάδα το επίπεδο γενικής παιδείας είναι αρκετά 

υψηλό, σε πολλές περιπτώσεις οι επαγγελματικές γνώσεις δεν συμφωνούν με 

τις ανάγκες της αγοράς. Για την καλύτερη σύνδεση επαγγελματικής 

κατάρτισης και απασχόλησης, είναι αναγκαία καταρχήν η διάγνωση των 

προβλημάτων και των αναγκών του εκπαιδευτικού συστήματος κυρίως μέσω 

των ΚΠΑ που έρχονται σε επαφή τόσο με τις επιχειρήσεις όσο και με το 

εργατικό δυναμικό και κατά δεύτερον, με βάση τη διάγνωση αυτή, η 

επακόλουθη αναμόρφωση όλων των προγραμμάτων που σχετίζονται με την 

επαγγελματική κατάρτιση. Η αύξηση της συμμετοχής στην κατάρτιση πρέπει 

να εστιαστεί ιδιαίτερα σε κοινωνικές ομάδες όπως τα άτομα με χαμηλή 

ειδίκευση και οι μετανάστες που το επίπεδο των εκπαιδευτικών τους γνώσεων 

είναι χαμηλό. Σημαντική συμβολή στα παραπάνω θα έχει το Εθνικό Σύστημα 

Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την 

Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ).  

Δύο μεγάλες πηγές που μπορούν να συνεισφέρουν στην αύξηση της 

απασχόλησης είναι οι μετανάστες και τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Πρέπει 

να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη διευκόλυνση της νομιμοποίησης των 

μεταναστών και να αρθούν τα αντικίνητρα (ιδιαίτερα αυτά που σχετίζονται με 

το ασφαλιστικό σύστημα) που παρεμποδίζουν την παραμονή στην αγορά 

εργασίας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. 
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Η μεγαλύτερη πηγή όμως για την αύξηση της απασχόλησης που δεν 

έχει αξιοποιηθεί αρκετά είναι οι γυναίκες. Για αυτό πρέπει να βελτιωθούν οι 

υπηρεσίες φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων ώστε οι γυναίκες να έχουν 

περισσότερο χρόνο για εργασία και να ενισχυθεί η προνομιακή συμμετοχή 

των γυναικών σε διάφορα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης. Η 

δημιουργία περισσότερων ολοήμερων νηπιαγωγείων και δημοτικών, καθώς 

και το πρόγραμμα «βοήθεια στο σπίτι» τείνουν προς αυτή τη κατεύθυνση. 

Θετική επίδραση έχουν επίσης οι ευνοϊκότεροι όροι και τα υψηλότερα 

ποσοστά συμμετοχής που ισχύουν για τις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες 

στα προγράμματα του ΟΑΕΔ και η εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων 

απασχόλησης για τις γυναίκες. Ειδικά προγράμματα εφαρμόζονται και για 

ομάδες ατόμων που μειονεκτούν στη κοινωνία, όπως είναι τα άτομα με 

αναπηρία, οι ψυχικά ασθενείς και οι πρόσφυγες, ώστε η προώθησή τους στην 

αγορά εργασίας να συνδέεται και με την ομαλότερη ενσωμάτωσή τους στο 

κοινωνικό σύνολο.  

Θετικά στην αύξηση της απασχόλησης μπορεί να συμβάλει η άρση των 

περιορισμών που εμποδίζουν τη συμμετοχή των ατόμων στην απασχόληση, 

με κυριότερους τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους και τις φορολογικές 

ελαφρύνσεις των γυναικών και των υπόλοιπων ομάδων του πληθυσμού που 

πλήττονται από την ανεργία. Ακόμα, απαραίτητη είναι η καταπολέμηση της 

αδήλωτης εργασίας που εμποδίζει με αθέμιτο τρόπο τη νόμιμη εργασία. Για 

να γίνει αυτό πρέπει αφενός να υπολογιστεί το μέγεθος της αδήλωτης 

εργασίας κυρίως με τη διασταύρωση των στοιχείων των εργαζομένων μέσω 

του πληροφοριακού συστήματος του ΟΑΕΔ και αφετέρου να τηρηθούν 

αυστηρότερα οι κανονισμοί επιθεώρησης της εργασίας και να απλοποιηθεί το 

θεσμικό πλαίσιο για την νομιμοποίηση των «παράνομων» εργατών που 

κυρίως είναι αλλοδαποί μετανάστες. Τέλος, αναγκαία είναι και η μείωση των 

περιφερειακών ανισοτήτων στην αγορά εργασίας που μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω της εφαρμογής των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

που υποστηρίζουν Τοπικές Πρωτοβουλίες Ανάπτυξης και της ενίσχυσης των 

υποδομών της περιφέρειας (Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας, 2004, σελ. 17 – 46).  
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Επίλογος 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η επιτυχής διεξαγωγή των Ολυμπιακών 

Αγώνων στην Αθήνα το 2004, έχει βελτιώσει αισθητά την εικόνα της Ελλάδας 

στον κόσμο. Παρά τις όποιες πρόσκαιρες δυσμενείς επιδράσεις των Αγώνων 

στην οικονομική δραστηριότητα λόγω του υπερβολικού κόστους τους, οι 

οικονομικές επιπτώσεις των Αγώνων χαρακτηρίζονται ως θετικές, αφού 

μακροχρόνια η Ελλάδα αναμένεται να γίνει ελκυστικότερος τόπος προορισμού 

για εμπόριο, επενδύσεις και τουρισμό. Εκτός αυτού, η τεράστια κληρονομιά 

που αφήνουν πίσω τους οι Ολυμπιακοί Αγώνες σε αθλητικές εγκαταστάσεις 

και κυρίως σε γενικότερα έργα υποδομής, θα βελτιώσουν το επίπεδο ζωής 

των τωρινών και των μελλοντικών γενεών.  

Προς το παρών πάντως, η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 

οικονομίας δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί ακόμα θετικά από την προβολή 

της χώρας λόγω των Αγώνων, όπως φαίνεται από το υψηλό έλλειμμα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το υψηλό κόστος εργασίας ανά μονάδα 

προϊόντος και τον σχετικά υψηλό πληθωρισμό. Εξάλλου, οι διεθνείς 

οικονομικοί οργανισμοί κατατάσσουν την Ελλάδα σε χαμηλές θέσεις διεθνώς 

αναφορικά με το επίπεδο ανταγωνιστικότητας, γεγονός που οφείλεται στις 

πολλές διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας που αντισταθμίζουν 

τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της. Για να αντιστραφεί η δυσμενής κατάσταση, 

είναι απαραίτητο να συντελεστούν σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές ώστε να 

βελτιωθεί η παραγωγικότητα της εργασίας και η εξωστρέφεια της οικονομίας. 

Αντίθετα με την ανταγωνιστικότητα, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας επηρεάστηκε θετικά τα τελευταία χρόνια από την προετοιμασία 

των Ολυμπιακών Αγώνων. Η μεγάλη συμβολή της εγχώριας ζήτησης στην 

αύξηση του ΑΕΠ, οφείλεται κυρίως στις δημόσιες δαπάνες και τις επενδύσεις 

που πραγματοποιήθηκαν λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων. Ωστόσο, το 

πέρασμα του χρόνου μετά τη λήξη των Αγώνων, αποκαλύπτει το 

περιστασιακό χαρακτήρα των επιδράσεων αυτών και τα επίμονα προβλήματα 

της οικονομίας που εμποδίζουν την ανάπτυξη της χώρας, με αποτέλεσμα να 

είναι πιθανό το ενδεχόμενο της οικονομικής στασιμότητας στο άμεσο μέλλον. 

Για να αποτραπεί η εξέλιξη αυτή και να επιτευχθεί η πραγματική σύγκλιση με 
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τις ανεπτυγμένες οικονομίες, επιβάλλεται η επαναφορά της δημοσιονομικής 

ισορροπίας ενόψει των δυσμενών δημογραφικών τάσεων, η μείωση του 

πληθωρισμού σε ανεκτό επίπεδο και κυρίως οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

σε διάφορους τομείς ώστε η πλευρά της προσφοράς της οικονομίας να 

υποστηρίζει μια μόνιμη και διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη.  

Κατά τη περίοδο της προετοιμασίας και ιδιαίτερα της τέλεσης των 

Ολυμπιακών Αγώνων, όπως ήταν αναμενόμενο δημιουργήθηκαν πολλές 

θέσεις εργασίας εξαιτίας των αναγκών που συνδέονταν με τους Αγώνες. Οι 

περισσότερες όμως από τις θέσεις αυτές δεν ήταν μόνιμες με αποτέλεσμα η 

θετική επίδραση των Αγώνων στην αύξηση της απασχόλησης να είναι σχετικά 

περιορισμένη παρά την υπολογίσιμη αύξηση του ΑΕΠ. Αυτό οφείλεται κυρίως 

στα αίτια και τα χαρακτηριστικά της ανεργίας στην Ελλάδα που πλήττει 

ιδιαίτερα τους νέους και τις γυναίκες. Προκειμένου οι υψηλοί ρυθμοί 

ανάπτυξης να μετουσιωθούν σε σημαντική αύξηση της απασχόλησης, 

χρειάζεται να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα δράσης που σχετίζονται με την 

προώθηση των ενεργών πολιτικών απασχόλησης, το υγιές επιχειρηματικό 

περιβάλλον, την αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος και τη 

μεγαλύτερη ευελιξία της αγοράς εργασίας. 

Συμπερασματικά, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 φανέρωσαν τις 

αδυναμίες αλλά και τις δυνατότητες και τις πιθανές προοπτικές της ελληνικής 

οικονομίας. Με τους κατάλληλους χειρισμούς, οι προκλήσεις που διαφαίνονται 

στη μεταολυμπιακή περίοδο μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς ώστε η 

Ελλάδα να εκμεταλλευτεί αποτελεσματικά τις μεγάλες ευκαιρίες που έχουν 

δημιουργήσει οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας.  
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