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Περίληψη 
 

Η διπλωµατική αυτή µε τίτλο “Χρηµατοοικονοµική Κρίση στην Ευρωζώνη και 

Ελληνική Οικονοµία – Υπάρχει ∆ιέξοδος;”  διενεργείται από τον φοιτητή Χρήστο 

Μπαρκούκη του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών στη ∆ιοίκηση 

Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Σκοπός της είναι να εξετάσει την 

Κρίση στην Ευρωζώνη και τις επιπτώσεις της στην Ελλάδα προσπαθώντας να δώσει 

απάντηση στα βασικά ερωτήµατα όπως: α) Πως δηµιουργήθηκε; β) Πότε και από πού 

ξεκίνησε; εξετάζοντας επίσης παράλληλα τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης στην 

Ελληνική Οικονοµία και αναζητώντας τις αιτίες που οδήγησαν και συνεχίζουν να 

οδηγούν την οικονοµία της χώρας µας προς την καταστροφή. Τέλος αξιολογείται η 

αποτελεσµατικότητα των µέτρων που επιβλήθηκαν για την µείωση του ∆ηµόσιου 

Χρέους και εξετάζονται εναλλακτικές προσεγγίσεις διάσωσης της Ελληνικής 

Οικονοµίας από το τέλµα στο οποίο έχει περιπέσει αυτήν την στιγµή.   

 
Η οικονοµική κρίση µαστίζει τα τελευταία χρόνια την Ευρώπη και απειλεί διαρκώς 

την ενότητα της Ε.Ε και της Ευρωζώνης. Όπως είναι φυσικό, η κρίση δηµιουργεί 

πολλά προβλήµατα και στην Ελλάδα, η οποία ήταν και η πρώτη από τις χώρες της 

Ευρωζώνης που αναγκάστηκαν να καταφύγουν στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 

(∆.Ν.Τ ή International Monetary Fund, IMF). Από την στιγµή εκείνη και έπειτα, 

χρησιµοποιήθηκε σαν “πειραµατόζωο” από τους ισχυρούς της Ευρωζώνης που 

αναζητούσαν την “θεραπεία” στην “ασθένεια” της οικονοµικής κρίσης πρωτού 

µεταδοθεί και σ’ εκείνους. Άρχισαν να εφαρµόζονται σκληρές “θεραπείες” µε την 

µορφή σκληρών µέτρων λιτότητας, τα οποία είχαν σκοπό την µείωση του ∆ηµόσιου 

Χρέους και την επαναφορά του σε αποδεκτά επίπεδα. Τα µέτρα αυτά βέβαια δεν 

είχαν την αναµενόµενη επιτυχία για διάφορους λόγους, τους οποίους θα εξετάσει η 

εργασία αυτή. 

 
Το βασικό ερώτηµα στο οποίο προσπαθεί να δώσει απάντηση η διπλωµατική 

εργασία, είναι το αν υπάρχει τελικά ελπίδα. Αν υπάρχει διέξοδος από την Οικονοµική 

Ύφεση. Η απάντηση είναι καταφατική. Οικονοµολόγοι, διακεκριµένοι 

δηµοσιογράφοι και καθηγητές Πανεπιστηµίων έχουν προτείνει πολλούς τρόπους µε 

τους οποίους η χώρα θα µπορούσε να οδηγηθεί και πάλι στην ανάπτυξη. Στην 

παρούσα διπλωµατική θα παρουσιαστούν αυτοί οι τρόποι και οι προτάσεις θα 
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αξιολογηθούν και θα εξετασθεί το κατά πόσο και υπό ποιες προϋποθέσεις θα 

µπορούσε να γίνει η εφαρµογή τους. 

 
Η ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Η εργασία θα έχει την ακόλουθη δοµή: 
 

i. Αρχικά, γίνεται µία εισαγωγή στα περί της Οικονοµικής Ύφεσης. Θα γίνει 

µία µικρή ιστορική αναδροµή στο πως και από πού ξεκίνησε, πότε προσέβαλε 

την Ευρωζώνη και πότε άρχισε η κρίση στην Ελληνική Οικονοµία καθώς 

επίσης θα γίνεται και µια µικρή παρουσίαση των κεφαλαίων που θα 

ακολουθούν. 

ii.  Στη συνέχεια, παρουσιάζεται περιληπτικά το χρονοδιάγραµµα της κρίσης 

στην Ελλάδα. Θα γίνει λόγος για τον τρόπο που επιλέχθηκε για την 

καταπολέµηση της οικονοµικής ύφεσης στην Ελλάδα. Τα µέτρα λιτότητας 

και την αυστηρή δηµοσιονοµική πολιτική. Γιατί δεν υπήρξε η αναµενόµενη 

επιτυχία; Ποιοι λόγοι έπαιξαν ή/και παίζουν τον ρόλο τους ως προς αυτό το 

αποτέλεσµα; 

iii.  Τέλος, θα εξετασθούν οι προτάσεις που έχουν γίνει από διάφορους ειδικούς 

που έχουν µελετήσει την περίπτωση της ελληνικής οικονοµίας και θα 

προσπαθήσουµε να δώσουµε απάντηση ως προς το κατά πόσο αυτές οι 

προτάσεις είναι εφαρµόσιµες. 

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Η βιβλιογραφία που θα χρησιµοποιηθεί κατά την συγγραφή της εργασίας θα 

προέρχεται κυρίως από διαδικτυακές πηγές. Έγκυρες πηγές, όπως οικονοµικοι 

ιστότοποι (Bloomberg.com, Capital.gr κα.), ιστότοποι αξιόπιστων εφηµερίδων (NY 

Times, Η Καθηµερινή, Το Έθνος κα.), Blogs οικονοµολόγων και έγκυρα Forum 

συζητήσεων θα χρησιµοποιηθούν, καθώς επίσης και κάθε άλλο υλικό σε έντυπη ή 

ηλεκτρονική µορφή που θα προσφέρει χρήσιµα στοιχεία όσον αφορά το αντικείµενο 

της εργασίας. 
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1 Η Οικονοµική Κρίση και ο Οικονοµικός Κύκλος 
 
Από το 2008 και µετά η Παγκόσµια Οικονοµία βυθίστηκε στην ύφεση. Πριν 

εξετάσουµε όµως τους λόγους που προκάλεσαν αυτήν την ύφεση και το πώς 

εξαπλώθηκε, καλό θα ήταν να πούµε λίγα λόγια για το τι καλείται Οικονοµική Κρίση 

και τι είναι ο Οικονοµικός Κύκλος. 

 
Γενικά, Οικονοµική Κρίση καλείται το φαινόµενο κατά το οποίο µία οικονοµία 

παρουσιάζει διαρκή και αισθητή µείωση της οικονοµικής της δραστηριότητας 

(Θεοδώρου, 2012). Αυτό σηµαίνει ότι παρατηρείται µείωση σε όλα τα 

µακροοικονοµικά µεγέθη, όπως είναι οι επενδύσεις, η απασχόληση, το ΑΕΠ κλπ. Η 

οικονοµική κρίση ή ύφεση αποτελεί την µία από τις δύο φάσεις του οικονοµικού 

κύκλου. Είναι το κατώτατο σηµείο του κύκλου. Μετά από µία οικονοµική κρίση 

ακολουθεί πάντα η ανάκαµψη, µέχρι να υπερθερµανθεί η οικονοµία (ανώτατο 

σηµείο) και να ακολουθήσει η κάµψη που θα οδηγήσει σε νέα κρίση κοκ. Οι 

οικονοµικοί κύκλοι έχουν διάρκεια από 7 έως 11 χρόνια, αν και παρατηρείται 

σταδιακή µείωση της διάρκειάς τους λόγω διαφόρων παραγόντων (Θεοδώρου, 2012). 

 

 
∆ιάγραµµα 1: Ο Οικονοµικός Κύκλος (Πηγή: alfavita.gr, 2012) 

 
 
Οι οικονοµικοί κύκλοι διακρίνονται στους κλασικούς οικονοµικούς κύκλους 

(classical cycles) που αναφέρονται στις διακυµάνσεις του συνολικού επιπέδου της 

οικονοµικής δραστηριότητας και στους οικονοµικούς κύκλους, που αναφέρονται στις 

διακυµάνσεις του ποσοστού µεγέθυνσης της οικονοµίας γύρω από µία µακροχρόνια 

τάση ανάπτυξης (growth cycles).  
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Ο κλασικός οικονοµικός κύκλος γενικά ορίζεται ως εξής: 

Οικονοµικός - επιχειρηµατικός κύκλος είναι ο τύπος των διακυµάνσεων που 

εντοπίζουµε στην συνολική οικονοµική δραστηριότητα των εθνών και εκφράζεται 

µέσα από τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων: ο κύκλος αποτελείται από διαστολές, 

που συµβαίνουν περίπου την ίδια χρονική στιγµή σε πολλές οικονοµικές 

δραστηριότητες, ακολουθείται από παρόµοιες γενικές συστολές και υφέσεις, που 

οδηγούν στη φάση της ανόδου του επόµενου οικονοµικού κύκλου. Αυτή η σειρά των 

αλλαγών είναι επαναλαµβανόµενη, αλλά όχι περιοδική (Bergman, et al. 1998). Η 

διάρκεια του οικονοµικού κύκλου ποικίλει από περισσότερο του ενός χρόνου µέχρι 

δέκα ή δώδεκα χρόνια και δεν διαιρείται σε µικρότερους κύκλους µε παρόµοια 

χαρακτηριστικά. 
 

Γενικά σε έναν οικονοµικό κύκλο παρατηρούµε δύο σηµεία καµπής. Το κατώτατο 

σηµείο (through) και την κορυφή ή ανώτατο σηµείο (peak). Η κορυφή πάντα 

προηγείται της πτώσης, δηλαδή µετά από αυτήν µπαίνουµε σε οικονοµική ύφεση, ενώ 

αντίστοιχα το κατώτατο σηµείο προηγείται της οικονοµικής άνθησης. 

 
Τέλος, καλό θα ήταν να λαµβάνονται υπόψη για την επιρροή τους στον οικονοµικό 

κύκλο και οι τεχνολογικές αλλαγές, δοµικές αλλαγές της οικονοµίας, η εµφάνιση 

πολιτικών σταθερότητας και ο δηµόσιος τοµέας, όπως και άλλες µακροχρόνιες 

εξελίξεις (Bergman, et al. 1998) 

 
2 Η Οικονοµική Κρίση 
 
Το 2008, ξεκίνησε αυτό που όλοι καλούµε σήµερα την µεγαλύτερη οικονοµική ύφεση 

της ανθρώπινης ιστορίας. Είναι η δεύτερη µεγάλη ύφεση που εµφανίζεται στην 

παγκόσµια οικονοµία µετά από αυτήν του 1929. Που ξεκίνησε όµως η κρίση, τι την 

προκάλεσε και πως εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσµο; 

 
 
2.1 Το ξεκίνηµα της κρίσης 
 
Η παγκόσµια οικονοµική ύφεση του 2008, ξεκίνησε στις ΗΠΑ. Ως αρχική αιτία 

προβάλλεται η πτώση των τιµών στα ακίνητα, το “σκάσιµο της φούσκας των 

ακινήτων”, όπως συνήθως αποκαλείται η πτώση αυτή στις τιµές. Πως όµως κάτι 

τέτοιο, δηλαδή µία πτώση στις τιµές των ακινήτων µπορεί να προκαλέσει τεράστιες 

ζηµίες στις τράπεζες και να οδηγήσει σε πτώση του συστήµατος (Μαυρίδης, 2008); 
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Η αιτία βρίσκεται στις ίδιες τις τράπεζες. Πρώτον, τοποθέτησαν προσωρινά στοιχεία 

του ενεργητικού τους, όπως τιτλοποιηµένα στεγαστικά δάνεια σε φορείς που δεν 

υπήρχαν στα στοιχεία του ισολογισµού τους, έτσι ώστε να µην αναγκάζονται να 

κρατούν µεγάλα ποσά κεφαλαίων, να µπορούν δηλαδή να δανείζουν µεγαλύτερο 

µέρος από τα διαθέσιµα χρήµατα, απ’ το επιτρεπτό. Επίσης, η νοµοθεσία επέτρεπε 

στις τράπεζες να µειώνουν το κεφάλαιο που πρέπει να έχουν διαθέσιµο έναντι 

στοιχείων του ενεργητικού τους, αν αυτά τα στοιχεία αξιολογούνται µε ΑΑΑ 

(Acharya and Richardson, 2009). Από την άλλη τα στεγαστικά δάνεια που έδιναν οι 

τράπεζες τα έδιναν πολλές φορές σε δανειολήπτες οι οποίοι δεν πληρούσαν τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις. Επίσης, έδιναν δάνεια των οποίων η αξία υπερέβαινε 

αυτήν των ακινήτων. Αυτά ήταν τα λεγόµενα subprimes (Νικολόπουλος, 2009). Όταν 

οι τιµές των ακινήτων µειώθηκαν κατά περίπου 25%, πολλοί από τους δανειολήπτες 

αποφάσισαν να µην αποπληρώσουν το δάνειο τους, επειδή η αξία της κατοικίας 

(υποθήκη) ήταν µικρότερη από αυτή του δανείου (Μαυρίδης, 2008). Αυτό, σε 

συνδυασµό µε τα άτοµα που ούτως ή άλλως δεν είχαν την δυνατότητα να 

αποπληρώσουν το δάνειό τους, αλλά παρόλα αυτά πήραν δάνειο εξαιτίας της 

απληστίας των τραπεζών, οδήγησαν στο “σκάσιµο της φούσκας” και αποτέλεσαν µία 

από τις αιτίες της ύφεσης. 

 
Μία πτώση στις τιµές των ακινήτων όµως, δεν είναι ικανή από µόνη της να 

προκαλέσει παγκόσµια οικονοµική κρίση. Άλλωστε, η πτώση στις τιµές των 

ακινήτων είναι κάτι που συµβαίνει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα στις ΗΠΑ 

(Μαυρίδης,2008). Αν το µόνο πρόβληµα ήταν αυτό, οι ζηµίες θα είχαν απορροφηθεί 

και το σύστηµα θα συνέχιζε να λειτουργεί κανονικά. Αυτό που έπαιξε σηµαντικό 

ρόλο στο να οδηγηθεί η παγκόσµια οικονοµία σε ύφεση ήταν η συµπεριφορά πολλών 

µεγάλων χρηµατοοικονοµικών οργανισµών, όπως πολυεθνικές τράπεζες, επενδυτικοί 

οργανισµοί, ασφαλιστικοί οργανισµοί και σε µερικές σπάνιες περιπτώσεις και τα 

αµοιβαία κεφάλαια αντιστάθµισης κινδύνου (hedge funds) (Acharya and Richardson, 

2009). Βασικός σκοπός της τιτλοποίησης είναι η διασπορά του κινδύνου. Κάτι τέτοιο 

δεν έγινε όµως στην περίπτωση αυτή. Παρόλο που ήταν γνωστή η ύπαρξη της 

“φούσκας” των ακινήτων -και το γεγονός ότι οι φούσκες κάποια στιγµή σκάνε - 

κανείς δεν έκανε κάτι για να σταµατήσει ή τουλάχιστον να ελέγξει τον δανεισµό 

ατόµων που ήθελαν να αγοράσουν κατοικία. Γι’ αυτό φταίει ο τρόπος µε τον οποίο 



 9 

λειτουργεί το ίδιο το σύστηµα. Οι χρηµατοµεσίτες που αναλάµβαναν να προωθούν 

και να δίνουν δάνεια, πληρώνονται ανάλογα µε τα πόσα δάνεια θα δώσουν. Η αµοιβή 

τους επηρεάζεται µάλιστα µόνο από τον αριθµό των δανείων που θα δώσουν και όχι 

από το αν αυτά τα δάνεια θα αποπληρωθούν ή από την ποιότητα των δανειοληπτών. 

Οπότε δεν τους ενδιέφερε και πολύ το αν θα “σκάσει η φούσκα”, αλλά το να 

καταφέρουν να δώσουν όσο περισσότερα δάνεια µπορούσαν µέχρι να γίνει αυτό 

(Economist’s View, 2008). Κανένας δεν κοιτούσε αν οι δανειολήπτες πληρούσαν τις 

κατάλληλες προϋποθέσεις για τη λήψη δανείου, αν δηλαδή είχαν τη δυνατότητα να το 

αποπληρώσουν. Αν υπήρχε έστω και ο παραµικρός έλεγχος, τότε ίσως τώρα να µην 

είχαµε φτάσει µέχρι εδώ. Αν επίσης η αµοιβή τους εξαρτιόταν και από την ποιότητα 

του δανείου, δηλαδή από το κατά πόσο ο δανειολήπτης πληροί τις προϋποθέσεις και 

µπορεί να αποπληρώσει το δάνειο, τότε πάλι δεν θα είχαµε πρόβληµα, καθώς οι 

χρηµατοµεσίτες θα διενεργούσαν τον απαραίτητο έλεγχο πριν δώσουν ένα δάνειο 

(Economist’s View, 2008). 

 
Πως η µη αποπληρωµή των δανείων µας οδήγησε στην κρίση; Είναι γνωστό ότι τα 

δάνεια αποτελούν το Ενεργητικό της τράπεζας, ενώ οι καταθέσεις αποτελούν το 

Παθητικό της (Acharya and Richardson, 2009). Οι τράπεζες χρησιµοποιούν τα 

χρήµατα των καταθέσεων για να δίνουν δάνεια και να κάνουν άλλες επενδύσεις. Για 

να αποφευχθεί ο κίνδυνος όλοι οι καταθέτες να ζητήσουν τα χρήµατά τους την ίδια 

στιγµή, όπως συνέβη το 1850, το 1914 και κατά την Μεγάλη Οικονοµική Ύφεση, το 

κράτος παρέχει ασφάλιση για ένα ποσοστό των καταθέσεων (Acharya and 

Richardson, 2009). Ως αντιστάθµισµα για αυτή την ασφάλεια που παρέχει το κράτος 

στις τράπεζες, αυτές πρέπει να κρατούν πάντα ένα ελάχιστο ποσό κεφαλαίου για να 

ανταπεξέρχονται στις ζηµιές τους. Η προσπάθεια των τραπεζών να παρακάµψουν 

αυτή την υποχρέωση είναι ακόµη ένα αίτιο της κρίσης (Acharya and Richardson, 

2009).  

 
Όλα αυτά, δηµιούργησαν τη “φούσκα” η οποία τελικά οδήγησε στην νέα οικονοµική 

κρίση. Τον Σεπτέµβριο του 2008, µετά την κατάρρευση της Lehman Brothers, η 

Αµερικανική Οικονοµία αρχικά και αργότερα οι οικονοµίες πολλών χωρών 

κλονίστηκαν σε βαθµό τέτοιο, που ήταν πολύ δύσκολο να ορθοποδήσουν σύντοµα. 
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2.2 Η κρίση εξαπλώνεται στην Ευρωζώνη και στην Ελλάδα 
 
Ένα πρόβληµα λοιπόν, το οποίο ξεκίνησε από λάθη των τραπεζικών και άλλων 

οργανισµών των ΗΠΑ και προκάλεσε τεράστια αναταραχή στην οικονοµία της 

χώρας, άρχισε να εξαπλώνεται σαν καρκίνος σε όλον τον αναπτυγµένο κόσµο. Η 

αιτία; Μα φυσικά η Παγκοσµιοποίηση (Νικολόπουλος, 2009). Μία 

παγκοσµιοποιηµένη αγορά έχει και θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά. Από την µία 

υπάρχει ευκολία µετακίνησης των πληροφοριών σε όλον τον κόσµο, οι οικονοµίες 

των χωρών είναι ανοικτές και υπάρχει ελεύθερη µετακίνηση και προσφορά των 

αγαθών και των υπηρεσιών. Από την άλλη όµως, αυτό βοηθάει στο να εξαπλωθεί το 

ίδιο γρήγορα και χωρίς εµπόδια ένα πρόβληµα. Στα τοξικά τραπεζικά προϊόντα 

επένδυσαν και τράπεζες άλλων χωρών εκτός από αυτές των ΗΠΑ. Πολλές από αυτές 

τις τράπεζες ήταν Ευρωπαϊκές. Επίσης, σε αυτά τα προϊόντα, εκτός από τις τράπεζες 

επένδυσαν και επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά ταµεία, 

επενδυτικοί οργανισµοί και ιδιώτες, επίσης από όλον τον κόσµο (Νικολόπουλος, 

2009). Αυτό είχε σαν συνέπεια να εξαπλωθεί το πρόβληµα σε όλον τον κόσµο και να 

προκαλέσει αυτό που σήµερα αποκαλούµε “Μεγάλη Οικονοµική Ύφεση”. 

 
Στα µέσα του 2008, οι Ευρωπαϊκές τράπεζες αρχίζουν και αυτές µε τη σειρά τους να 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα ρευστότητας. Τον Οκτώβριο του 2008 οι ηγέτες των 

χωρών της Ευρωζώνης, µαζί µε τον Πρωθυπουργό του Ην. Βασιλείου Gordon Brown, 

αποφασίζουν τη στήριξη των τραπεζών µε την παροχή χρηµατικής βοήθειας. Αλλά 

χώρες µε ασθενείς οικονοµίες όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία αλλά και η Ελλάδα, η 

οποία µάλιστα εισήλθε µε απάτη στην Ευρωζώνη (Der Spiegel, 2011), λειτουργούσαν 

σαν πέτρα στον λαιµό της Ευρωζώνης, στις προσπάθειες που γίνονταν για την 

διάσωση της. Έτσι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίζουν στη λήψη µέτρων 

για τις χώρες αυτές. Η πρώτη χώρα που επιλέγεται είναι η Ελλάδα. Στις 18 

Φεβρουαρίου του 2009 η χώρα µπαίνει υπό επιτήρηση, µε στόχο τη σταδιακή µείωση 

του ελλείµµατος. Με την εκλογή της νέας ελληνικής κυβέρνησης, γίνεται γνωστό 

στους ηγέτες της Ευρωζώνης ότι η Ελλάδα όλα τα προηγούµενα χρόνια έδινε πλαστά 

στοιχεία όσον αφορά το έλλειµµα, µε αποτέλεσµα αυτό να διογκωθεί (Der Spiegel, 

2011). Τα νέα στοιχεία δεν αφήνουν, όπως είναι φυσικό, ικανοποιηµένους τους 

ηγέτες των χωρών της Ευρωζώνης και κυρίως την Καγκελάριο της Γερµανίας Angela 

Merkel. Η Γερµανία πιέζει την ελληνική κυβέρνηση για τη λήψη νέων µέτρων και 
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την υιοθέτηση µιας πολιτικής λιτότητας, ενώ στον ορίζοντα εµφανίζεται και το 

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) (Χαρδούβελης, 2011). 

 
Λόγω του ότι τα µέτρα που προτάθηκαν αρχικά, στα οποία περιλαµβάνονταν η 

αυστηρή δηµοσιονοµική πολιτική, το πάγωµα των µισθών και η αύξηση των φόρων 

δεν είχαν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα και δεν αρκούσαν για να σώσουν την 

Ελληνική Οικονοµία, η χώρα εισέρχεται τελικά στο Μηχανισµό Στήριξης του ∆ΝΤ 

(∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο) (Χαρδούβελης, 2011). 

 

Η Οµοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FED), σε µία προσπάθεια να τονώσει την 

αµερικανική οικονοµία, παίρνει µία σειρά από σηµαντικά µέτρα (Χαρδούβελης, 

2011): 

• Αφήνει το Αµερικανικό ∆ολάριο να διολισθήσει έναντι του Ευρώ. Αυτό κάνει 

το αµερικανικό νόµισµα πιο ανταγωνιστικό στις διεθνείς αγορές, κάτι που 

ωφελεί την οικονοµική επεκτατική πολιτική των ΗΠΑ. 

• ∆ιατηρεί το βασικό επιτόκιο σε χαµηλά επίπεδα. 

 
Με αυτά τα µέτρα η FED κατόρθωσε να τονώσει τόσο την κατανάλωση, όσο και τις 

επενδύσεις και τις εξαγωγές. Επίσης η FED αγόρασε µεγάλες ποσότητες 

Αµερικανικών οµολόγων µε αποτέλεσµα την εισροή µεγάλων ποσοτήτων χρήµατος 

στην αµερικανική αγορά. Έτσι προσωρινά τουλάχιστον, έλυσε το πρόβληµα 

ρευστότητας των ΗΠΑ (The Washington Post, 2010). 

 
Η Ευρωζώνη δεν µπορεί να κάνει κάτι τέτοιο όµως. Το κοινό νόµισµα και η µη κοινή 

νοµισµατική πολιτική των χωρών που συµµετέχουν σε αυτό είναι τα εµπόδια. Καµία 

χώρα µέλος της Ευρωζώνης δεν µπορεί από µόνη της να υποτιµήσει το Ευρώ, κάτι 

που θα έκανε αν είχε δικό της νόµισµα. Επίσης δεν µπορεί να µεταβάλει ούτε το 

επιτόκιο. Τόσο το νόµισµα όσο και το επιτόκιο ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). ∆εν είναι λίγοι εκείνοι που µιλούν για τη δηµιουργία 

Ευρωοµολόγων, έτσι ώστε µε αυτά η ΕΚΤ να βοηθήσει στο πρόβληµα ρευστότητας 

που υπάρχει. Η Γερµανία όµως, αντιστέκεται σθεναρά σε αυτή την ιδέα. Η 

καγκελάριος της Γερµανίας Angela Merkel υποστηρίζει πως µε τα Ευρωοµόλογα δεν 

θα είναι δυνατόν να γνωρίζουν οι ηγέτες της Ευρωζώνης ποιες οικονοµίες κρατών-
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µελών χρειάζονται ακόµη δουλειά, ώστε να φτάσουν στο απαιτούµενο επίπεδο για 

την σωστή λειτουργία της Ευρωζώνης (Bloomberg, 2011). 

 
Έτσι οι αδύναµες οικονοµίες της Ευρωζώνης, όπως η Ελληνική, η Ιταλική, η 

Ισπανική και η Πορτογαλική, συνεχίζουν να παίρνουν επώδυνα µέτρα σε µια 

προσπάθεια να ορθοποδήσουν, αν και χωρίς τα αναµενόµενα αποτελέσµατα –τους 

λόγους της αποτυχίας για την περίπτωση της Ελλάδας θα τους δούµε στα επόµενα 

κεφάλαια της εργασίας. 

 
“Στις 27 Απριλίου του 2010, για πρώτη φορά στην ιστορία του νέου νοµίσµατος το 

χρέος µιας χώρας υποβαθµίζεται σε επίπεδο σκουπιδιών (junk). Η Standard and Poors 

υποβάθµισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας κατά τρεις βαθµίδες, στο ΒΒ+” 

(Der Spiegel, 2011). Αµέσως µετά την υποβάθµιση των ελληνικών οµολόγων, οι 

κάτοχοί τους τα έριξαν στην αγορά και η τιµή τους έπεσε κατακόρυφα. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσµα πλέον η Ελλάδα να δανείζεται µε ακόµη υψηλότερα επιτόκια από πριν, 

13% για τα διετή οµόλογα από 6,3% (Der Spiegel, 2011). Την υποβάθµιση των 

κρατικών οµολόγων ακολούθησε η υποβάθµιση των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες 

είχαν στην κατοχή τους ελληνικά οµόλογα αξίας 50 δις €. Αυτό το κύµα δυσπιστίας 

που άρχισε να εξαπλώνεται στον κόσµο έναντι της Ελλάδας, βοηθά και τους 

κερδοσκόπους, οι οποίοι ποντάρουν στην πτώχευση της χώρας αγοράζοντας CDS. Τα 

CDS είναι στην ουσία το ασφάλιστρο του επενδυτή σε κρατικά οµόλογα στην 

περίπτωση κατάρρευσης της οικονοµίας της χώρας στην οποία έχει επενδύσει. 

Μπορούν όµως να χρησιµοποιηθούν και από κερδοσκόπους στην περίπτωση που 

υπάρχουν φήµες για πτώχευση µιας χώρας (Der Spiegel, 2011). Τον Ιούνιο του 2010 

έρχεται νέα υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας κατά τέσσερις 

επιπλέον βαθµίδες (Der Spiegel, 2011). Αν και η ΕΚΤ είχε αγοράσει ελληνικά 

οµόλογα αξίας 25 δις € έναν µήνα νωρίτερα, σε µία προσπάθεια να σταθεροποιήσει 

τις τιµές των οµολόγων και να φέρει ηρεµία στις αγορές, η ηρεµία αυτή δεν κράτησε 

πολύ. Η ΕΚΤ συνεχίζει να αγοράζει ελληνικά οµόλογα ακόµη και µέσα στο 2011 

προσπαθώντας να διατηρήσει την ηρεµία στις αγορές και αργότερα θα αρχίσει να 

αγοράζει και πορτογαλικά, ιταλικά και ισπανικά οµόλογα. Με αυτόν τον τρόπο όµως, 

µε την αγορά δηλαδή junk οµολόγων, καταστρέφεται η αξιοπιστία του Ευρώ (Der 

Spiegel, 2011). 
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Παρατηρούµε ότι αυτό που επιδεινώνει την κατάσταση στην Ευρωζώνη και δεν 

µπορεί να βγει από την κρίση µέχρι και σήµερα, είναι κυρίως η έλλειψη κοινής 

δηµοσιονοµικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Ένωση, η Ευρωζώνη, είναι 

στην ουσία µόνο κατ’ όνοµα ένωση. ∆εν υπάρχει συντονισµός της νοµισµατικής 

πολιτικής των κρατών-µελών, ούτε και ο έλεγχός της πολιτικής αυτής από µία 

κεντρική αρχή, όπως και θα έπρεπε να γίνεται σε µία πραγµατική Νοµισµατική 

Ένωση. Το κοινό νόµισµα από µόνο του δεν είναι ικανό να δηµιουργήσει αυτό που 

πραγµατικά θα µπορούσαµε να αποκαλέσουµε ένωση και σίγουρα η περίπτωση του 

Ευρώ και της Ευρωζώνης θα αποτελεί παράδειγµα για µελλοντικές απόπειρες 

νοµισµατικών ενώσεων. “Αν η Ελλάδα ήταν µία πολιτεία των Ηνωµένων Πολιτειών 

της Ευρώπης µε κοινή δηµοσιονοµική και οικονοµική πολιτική, θα ήταν τόσο 

προστατευµένη όσο η πόλη-πολιτεία της Βρέµης - που επίσης έχει µεγάλα χρέη- από 

την Οµοσπονδιακή ∆ηµοκρατία της Γερµανίας” (Der Spiegel, 2011). Αλλά επειδή 

δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή δηµοσιονοµική πολιτική, η Ελλάδα, το πιο αδύναµο 

µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το γεγονός ότι συνεισφέρει µόλις το 3% στην 

συνολική οικονοµική απόδοση των χωρών του ευρώ, γίνεται µια δυνητική απειλή για 

δεκαέξι χώρες και 320 εκατοµµύρια Ευρωπαίων. Και το ευρώ, που σκοπός του ήταν 

η προστασία της Ευρώπης από τους αστάθµητους παράγοντες της παγκοσµιοποίησης, 

γίνεται το πιο επικίνδυνο νόµισµα στον πλανήτη (Der Spiegel, 2011). 
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3 Το χρονικό της κρίσης στην Ελλάδα 
 
3.1 Το Ευρώ 
 
Το 1992, στη Συνθήκη του Μάαστριχτ αποφασίζεται από τους ηγέτες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) η δηµιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού νοµίσµατος, του 

Ευρώ µε τη δηµιουργία της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης (ΟΝΕ) (BBC, 

2012c). Το νόµισµα αυτό, θα αντικαθιστούσε τα εθνικά νοµίσµατα των κρατών-

µελών της Ε.Ε που θα το υιοθετούσαν και θα µπορούσε να χρησιµοποιείται για τις 

συναλλαγές τόσο µεταξύ τους, όσο και µε χώρες που χρησιµοποιούσαν άλλα 

νοµίσµατα. Το όνειρο πολλών πολιτικών από τη λήξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου 

και µετά είχε γίνει πραγµατικότητα (BBC, 2012c). 

 
Στη Συνθήκη του Μάαστριχτ καθορίστηκαν επίσης και οι κανόνες, οι οποίοι 

καθόριζαν τους στόχους της ΟΝΕ, τις απαιτούµενες αρµοδιότητες και τα κριτήρια 

που πρέπει να πληρούν τα κράτη-µέλη για να υιοθετήσουν το Ευρώ. Τα κριτήρια 

αυτά, τα οποία είναι γνωστά και ως “κριτήρια σύγκλισης” ή “κριτήρια του 

Μάαστριχτ”, περιλαµβάνουν χαµηλό και σταθερό πληθωρισµό, σταθερότητα στις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες και τα υγιή δηµόσια οικονοµικά (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2011). 

 
Τη διαχείριση του Ευρώ ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η οποία 

ιδρύθηκε αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και θα συνεργαζόταν µε τις κεντρικές 

τράπεζες των κρατών-µελών της ΟΝΕ, οι οποίες πλέον θα αποτελούσαν κάτι σαν 

υποκαταστήµατα της ΕΚΤ στα κράτη-µέλη. 

 
Τον Ιανουάριο του 1999 το Ευρώ χρησιµοποιείται για πρώτη φορά από 11 χώρες της 

Ε.Ε, ενώ το 2001 εισέρχεται στην ΟΝΕ και η Ελλάδα. Την 1η  Ιανουαρίου του 2002, 

εκδίδονται και τα πρώτα νοµίσµατα και χαρτονοµίσµατα σε Ευρώ για την Ελλάδα. 

 
3.2 Αποκαλύπτεται η απάτη των Ελλήνων 
 
Όπως αναφέραµε και παραπάνω, η Συνθήκη του Μάαστριχτ όριζε κάποιους κανόνες 

και προδιαγραφές για τις χώρες που ήθελαν να χρησιµοποιήσουν το Ευρώ. Τον 

Νοέµβριο του 2004, η νέα συντηρητική κυβέρνηση της Ελλάδας παραδέχεται 

επίσηµα ότι οι σοσιαλιστές προκάτοχοί της  προµήθευαν τη Eurostat µε πλαστά 

στοιχεία από το 2000, συµπεριλαµβανοµένων και των στοιχείων που 
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χρησιµοποιήθηκαν για την είσοδο της χώρας στην Ευρωζώνη (Der Spiegel, 2011). Η 

κυβέρνηση παραδέχεται ότι το έλλειµµα δεν ήταν κάτω από 3%, όπως οριζόταν 

(Telegraph, 2011). 

 
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso, αντί να επικρίνει την 

Ελλάδα για αυτό το ατόπηµα, εξήρε την ειλικρίνεια της νέας κυβέρνησης και έδωσε 

περιθώριο µέχρι το 2006 για την τακτοποίηση της οικονοµίας της (Der Spiegel, 

2011).  

 
Ωστόσο τα λάθη στη διαχείριση της οικονοµίας συνεχίστηκαν και από την νέα 

κυβέρνηση. Λογιστικά τρικ και προβλήµατα που προέκυπταν από τη γραφειοκρατία, 

καθώς και οι πωλήσεις ολοένα και περισσότερων κρατικών οµολόγων, εξαιτίας του 

πολύ χαµηλού επιτοκίου που είχαν τότε, οδήγησαν σε αύξηση του χρέους κατά 14,7% 

το 2006 (Der Spiegel, 2011). 

 
3.3 Η κρίση φτάνει στην Ελλάδα 
 
Η νέα συντηρητική κυβέρνηση που εκλέχθηκε το 2004, µετά την αποκάλυψη περί 

αποστολής πλαστών στατιστικών στοιχείων στη Eurostat τον Νοέµβριο του 2004 και 

µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας, οι οποίοι στοίχησαν στην ελληνική 

οικονοµία, αποφασίζει τον Μάρτιο του 2005 να πάρει µέτρα λιτότητας έτσι ώστε να 

συµµαζέψει τα οικονοµικά της και να µειώσει το έλλειµµα (Telegraph, 2011). Αυτά 

περιλάµβαναν πάγωµα των µισθών και αύξηση του Φ.Π.Α στο 19%. Τα µέτρα 

φαίνεται να λειτουργούν, καθώς την άνοιξη του 2006 το Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν (ΑΕΠ) ανέρχεται στο 4,1% (Telegraph, 2011). 

 
Το 2008 όµως είναι η χρονιά που η Οικονοµική Κρίση απειλεί την Ευρώπη. Τον 

∆εκέµβριο του 2008 οι ηγέτες της Ε.Ε συµφωνούν σε ένα σχέδιο τόνωσης ύψους 200 

δις €, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη των χωρών της Ευρωζώνης µετά το 

ξέσπασµα της κρίσης (BBC, 2012c). 

 
Τον Απρίλιο του 2009, η Ε.Ε δίνει εντολή στην Ελλάδα, µαζί µε την Γαλλία, την 

Ισπανία και την Ιρλανδία να µειώσουν τα ελλείµµατα των προϋπολογισµών τους 

(BBC, 2012c). Τον Οκτώβριο του 2009 αλλάζει πάλι κυβέρνηση στην Ελλάδα. Οι 

σοσιαλιστές του Γεωργίου Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη από την κυβέρνηση 

Καραµανλή. Σύµφωνα µε στοιχεία που αποκαλύπτει η νέα ελληνική κυβέρνηση, το 
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χρέος εν µέσω της οικονοµικής κρίσης αυξήθηκε στα 262 δις € από τα 168 δις € του 

2004 (Telegraph, 2011). Ο τότε Υπουργός Οικονοµικών Γεώργιος 

Παπακωνσταντίνου αναφέρει ότι το έλλειµµα για το 2009 θα είναι 12,7% του ΑΕΠ, 

περισσότερο από δύο φορές πάνω του προηγούµενου νούµερου που είχε δοθεί στη 

δηµοσιότητα. 

 
Τον ∆εκέµβριο του 2009 το χρέος της Ελλάδας φτάνει τα 300 δις €, αριθµό ρεκόρ για 

την σύγχρονη ιστορία της χώρας (BBC, 2009a; 2012c). Το χρέος αγγίζει το 113% του 

ΑΕΠ, που είναι το διπλάσιο σχεδόν από το όριο του 60% της Ευρωζώνης. Οι  οίκοι 

αξιολόγησης, υποβαθµίζουν τις Ελληνικές Τράπεζες και τα οµόλογα του Ελληνικού 

∆ηµοσίου στο BBB+ από το A- (Telegraph, 2011). Είχε προηγηθεί η υποβάθµιση των 

Ελληνικών οµολόγων από την Standard & Poors (S&P) στο Α-, που ήταν και η 

χαµηλότερη αξιολόγηση µεταξύ των 16 κρατών-µελών της τότε Ευρωζώνης (Der 

Spiegel, 2011). Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δέχονται µε ανάµεικτα συναισθήµατα την 

κατάσταση. Ο Σουηδός Πρωθυπουργός Fredrik Reinfeldt, ερχόµενος στη Σύνοδο 

Κορυφής στις Βρυξέλλες, αναφέρει ότι η πορεία της Ελλάδας είναι προβληµατική, 

αυτό είναι όµως ένα εγχώριο πρόβληµα που πρέπει να λυθεί µε λήψη µέτρων σε 

εγχώριο επίπεδο. Από την άλλη η Καγκελάριος της Γερµανίας Angela Merkel σε 

συνάντηση στη Βόννη ανέφερε: “Ότι συµβαίνει σε ένα κράτος-µέλος επηρεάζει όλα τα 

υπόλοιπα, ειδικά όταν έχουν κοινό νόµισµα” (BBC, 2009a). Ο Πρωθυπουργός της 

Ελλάδας Γεώργιος Παπανδρέου απέκλεισε το ενδεχόµενο η χώρα να χρεοκοπήσει, 

καθώς και κάθε ενδεχόµενο εισόδου της χώρας στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 

(∆ΝΤ) (BBC, 2009b).  

 
Η ελληνική κυβέρνηση µε το ξεκίνηµα του 2010 αρχίζει την εφαρµογή ενός νέου 

προγράµµατος σταθερότητας, µε κύριο στόχο τη µείωση του ελλείµµατος στο 2,8% 

του ΑΕΠ µέχρι το 2012 (Telegraph,2011). Η ΕΚΤ διαψεύδει τις φήµες που θέλουν 

την Ελλάδα να αφήνει την Ευρωζώνη, ενώ µαζί µε την Ελλάδα, η Πορτογαλία, η 

Ιρλανδία και η Ισπανία προκαλούν πονοκέφαλο στους ηγέτες της Ε.Ε (BBC, 2012c).  

 
3.4 Το ∆ΝΤ στην Ελλάδα 
 
Στις 11 Φεβρουαρίου του 2010, η Ε.Ε αποφασίζει να βοηθήσει την Ελλάδα να 

αντιµετωπίσει τα προβλήµατα µε το χρέος της, αλλά πρέπει η Ελλάδα µε τη σειρά της 

να µειώσει κι άλλο τις δαπάνες της (BBC, 2012c). Γίνεται λήψη µέτρων που 
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µειώνουν τους µισθούς, ενώ από την άλλη αυξάνουν τη φορολογία (Telegraph,2011). 

Ο ελληνικός λαός αντιδρά µε απεργίες και πορείες σε όλη την Ελλάδα (BBC, 2012c). 

 
Η κατάσταση συνεχίζει να χειροτερεύει και έτσι ο Έλληνας Πρωθυπουργός κ. 

Γεώργιος Παπανδρέου προσπαθεί να καθησυχάσει τους πάντες, διασαφηνίζοντας ότι 

η Ελλάδα δεν χρειάζεται βοήθεια από το ∆ΝΤ (BBC, 2012c). Στις 11 Απριλίου, µε τις 

αντιδράσεις του ελληνικού λαού ολοένα να αυξάνονται, τα κράτη-µέλη της 

Ευρωζώνης αποφασίζουν να παράσχουν έκτακτο πακέτο στήριξης για την Ελλάδα 

ύψους 30 δις €. Ωστόσο η ελληνική κυβέρνηση αρνείται να ενεργοποιήσει το πακέτο 

στήριξης. Λίγες µέρες αργότερα η κυβέρνηση παραδέχεται ότι ίσως τελικά χρειαστεί 

τη βοήθεια του ∆ΝΤ και προτείνεται το λεγόµενο “bailout” - δηλαδή η Ελλάδα θα 

µπει στο ∆ΝΤ και θα δανείζεται από εκεί – ύψους 45 δις € (Telegraph, 2011). Στις 23 

Απριλίου του 2010, η Ελλάδα επίσηµα ζητά το bailout (Telegraph, 2011), την ίδια 

ώρα που σύµφωνα µε στοιχεία της Ε.Ε το έλλειµµα της χώρας είναι ακόµη 

µεγαλύτερο, και φτάνει το 13,6% του ΑΕΠ και όχι το 12,7% όπως είχε αρχικά 

ανακοινωθεί (BBC, 2012c). Όλα αυτά οδηγούν σε νέα υποβάθµιση των Ελληνικών 

οµολόγων από την S&P στο BB+ αποκαλώντας πλέον τα Ελληνικά οµόλογα 

“σκουπίδια”. Τα χρηµατιστήρια σε όλο τον κόσµο κλονίζονται, µε τον δείκτη FTSE 

100 να παρουσιάζει πτώση της τάξης του 2,6% (Telegraph,2011). 

 
Τελικά και µετά από µέρες έντονων συνοµιλιών, το ∆ΝΤ και η Ε.Ε αποφασίζουν στις 

2 Μαΐου του 2010 να δώσουν στην Ελλάδα ένα πακέτο διάσωσης ύψους 110 δις €, µε 

τριετή ορίζοντα (Telegraph, 2011). Η απόφαση αυτή δεν βρίσκει θετική αποδοχή από 

τον ελληνικό λαό. 48ωρη πανελλήνια απεργία και τρεις θάνατοι από φωτιά που 

ξέσπασε σε υποκατάστηµα της τράπεζας Marfin από ρίψη βόµβας µολότοφ, είναι οι 

συνέπειες των αντιδράσεων λόγω της ένταξης της Ελλάδας στο ∆ΝΤ. 

 
Στις 18 Μαΐου η Ελλάδα λαµβάνει από την Ε.Ε δάνειο ύψους 14,5 δις € για να 

αποπληρώσει το άµεσο χρέος της (Telegraph, 2011). Κι ενώ οι αντιδράσεις των 

Ελλήνων πολιτών απέναντι στα µέτρα που λαµβάνει η κυβέρνηση συνεχίζονται, την 

7η Ιουλίου του 2010 η κυβέρνηση Παπανδρέου περνάει την µεταρρύθµιση για τη 

συνταξιοδότηση, κάτι που ήταν ένας από τους βασικούς όρους της συµφωνίας µε την 

Ε.Ε και το ∆ΝΤ. Σύµφωνα µε τη µεταρρύθµιση αυτή, µειώνονται οι συντάξεις, 

αλλάζουν οι διατάξεις που αφορούν την πρόωρη συνταξιοδότηση και ανεβαίνει το 

όριο συνταξιοδότησης των γυναικών από τα 60 στα 65 χρόνια (Telegraph, 2011). 
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Στις 2 Μαΐου του 2011 ο Υπουργός Οικονοµικών Γεώργιος Παπακωνσταντίνου 

αποκλείει το ενδεχόµενο αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, ενώ εκφράζει τις 

ελπίδες του ότι θα επιµηκυνθεί ο χρόνος αποπληρωµής των δανείων (Telegraph, 

2011). Στις 21 Μαΐου ο Γεώργιος Παπανδρέου σε συνοµιλίες του µε ανώτερα 

στελέχη της ΕΚΤ αναφέρει ότι η Ελλάδα πρέπει πάση θυσία να αποφύγει την 

αναδιάρθρωση του χρέους και ότι πρέπει να συνεχιστεί η πολιτική λιτότητας µε 

περεταίρω περικοπές στον προϋπολογισµό και ιδιωτικοποιήσεις, έτσι ώστε να 

καταφέρει η χώρα να βγει από την ύφεση (Telegraph, 2011). Έτσι στις 23 Μαΐου, 

ανακοινώνονται ιδιωτικοποιήσεις σαν µέρος του σχεδίου για την εξοικονόµηση 50 δις 

€ µέχρι το 2015, έτσι ώστε να µπορέσει η Ελλάδα να αποπληρώσει το χρέος της 

(Telegraph, 2011). 

 
Εν τω µεταξύ το παιχνίδι των Οίκων Αξιολόγησης δυσχεραίνει κι άλλο την 

κατάσταση, µε την Moody’s να προχωρά σε νέα υποβάθµιση των ελληνικών 

οµολόγων την 1η Ιουνίου και την κυβέρνηση να κριτικάρει αυτή την απόφαση, 

λέγοντας ότι οι Οίκοι Αξιολόγησης δεν λαµβάνουν υπόψη τις προσπάθειες της χώρας 

για το συµµάζεµα της οικονοµίας (Telegraph, 2011). 

 
Τον ίδιο µήνα οι Ευρωπαίοι Υπουργοί ζητούν από την Ελλάδα να λάβει νέα µέτρα 

λιτότητας πριν λάβει την επόµενη δόση του δανείου (BBC, 2012c). Εκφράζουν 

µάλιστα και απειλές ότι χωρίς αυτά τα µέτρα δεν θα είναι δυνατόν να συνεχιστεί η 

δανειοδότηση της Ελλάδας, µε αποτέλεσµα την χρεοκοπία της χώρας. Αρχίζουν πάλι 

οι εικασίες περί εκδίωξης της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, ενώ πολλοί πολιτικοί και 

οικονοµολόγοι, Έλληνες και ξένοι, υποστηρίζουν πως µία έξοδος της Ελλάδας από το 

Ευρώ και η επιστροφή στη ∆ραχµή, δεν θα προκαλέσει περισσότερα προβλήµατα στη 

χώρα και στους πολίτες της, όσο το να παραµείνει η Ελλάδα στην Ευρωζώνη (Hotten, 

2011). 

 
Τελικά τον Ιούλιο του 2011 ψηφίζονται στη Βουλή νέα δραστικά και επώδυνα µέτρα 

και η Ε.Ε δίνει το πράσινο φως για την τελευταία δόση του δανείου, ύψους 12 δις € 

(BBC, 2012c). Συµφωνείται επίσης η Ελλάδα να λάβει εκ νέου βοήθεια από το ∆ΝΤ. 

Η Ευρωζώνη συµφωνεί στη λήψη ενός νέου πακέτου στήριξης, ύψους 109 δις €, έτσι 

ώστε να ενισχυθεί η Ελληνική οικονοµία και να εµποδίσει τη µετάδοση της κρίσης 

στις υπόλοιπες χώρες που αντιµετωπίζουν προβλήµατα, στις οποίες περιλαµβάνονται 

η Ισπανία, η Ιταλία και το Βέλγιο (BBC, 2012c). 
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Ωστόσο τα προβλήµατα επιδεινώνονται όταν η Ιταλία και η Ισπανία αρχίζουν να 

αντιµετωπίζουν επίσης προβλήµατα µε τις οικονοµίες τους. Οι κυβερνήσεις των δύο 

χωρών λαµβάνουν µέτρα λιτότητας τα οποία, όπως και στην Ελλάδα, βρίσκουν 

απέναντι τους τους πολίτες. Η Κοµισιόν σε προβλέψεις που κάνει για το δεύτερο µισό 

του 2011, αναφέρει ότι ο ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας της Ευρωζώνης θα είναι 

σχεδόν µηδενικός, περίπου 0,2%. Ως εκ τούτου, οι χώρες θα πρέπει να κάνουν εκ 

νέου περικοπές στους προϋπολογισµούς τους (BBC, 2012c). 

 
Μετά από µέρες έντονων φηµών ότι η Ελλάδα θα αποτύχει να εφαρµόσει τα νέα 

µέτρα και να αποπληρώσει το χρέος της, τον Σεπτέµβριο του 2011 το ∆ΝΤ προτείνει 

το “κούρεµα” του ελληνικού χρέους στο 50% (BBC, 2011a). Ο νέος Υπουργός 

Οικονοµικών της Ελλάδας Ευάγγελος Βενιζέλος, σε συνοµιλίες του µε την Πρόεδρο 

του ∆ΝΤ Christine Lagarde, τη διαβεβαιώνει ότι θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του 

για να µειώσει το χρέος της Ελλάδας, το οποίο πλέον έχει φτάσει στο 160% του ΑΕΠ 

(BBC, 2011a). 

 
Στις 4 Οκτωβρίου, µετά από την αποδοχή από πλευράς της Ελλάδας ότι δεν θα 

µπορέσει να επιτύχει τους στόχους που τέθηκαν για την µείωση του ελλείµµατος, οι 

Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονοµικών καθυστερούν να λάβουν απόφαση για την 

επόµενη δόση του δανείου για την Ελλάδα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα νέους 

κλυδωνισµούς στα χρηµατιστήρια διεθνώς (BBC, 2011b). Τελικά στις 21 Οκτωβρίου, 

οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Οικονοµικών δίνουν την έγκρισή τους για την επόµενη δόση 

της Ελλάδας από το ∆ΝΤ, ύψους 8 δις Ευρώ (BBC, 2012c). 

 
Στις 26 Οκτωβρίου οι Ευρωπαίοι ηγέτες µετά από µαραθώνιες διαβουλεύσεις 

καταφέρνουν να πείσουν τις τράπεζες που διαθέτουν Ελληνικά οµόλογα να δεχτούν 

απώλειες του ύψους του 50%, στα πλαίσια του κουρέµατος των Ελληνικών οµολόγων 

(BBC, 2011c). Ως εκ τούτου, οι τράπεζες θα πρέπει από εδώ και στο εξής να 

διατηρούν περισσότερα κεφάλαια για µελλοντικές µειώσεις που πιθανότατα να 

γίνουν. 

 
Στις 11 Νοεµβρίου του 2011, µετά από τις τροµερές αντιδράσεις του ελληνικού λαού 

για τον τρόπο µε τον οποίο χειρίζεται η κυβέρνηση Παπανδρέου την κρίση, 

αποφασίζεται να σχηµατιστεί Κυβέρνηση Συνεργασίας. Στην κυβέρνηση αυτή θα 
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συµµετέχουν όποια κόµµατα το επιθυµούν, ενώ θα πρέπει να επιλεγεί ως 

Πρωθυπουργός της χώρας ένα άτοµο ευρείας αποδοχής. Κάτι τέτοιο θα κατευνάσει 

τα πνεύµατα, και θα ανανεώσει ως έναν βαθµό την εµπιστοσύνη των δανειστών της 

Ελλάδας προς αυτήν. Τελικά στην νέα κυβέρνηση συµµετέχουν το ΠΑ.ΣΟ.Κ., η Ν.∆. 

και ο ΛΑ.Ο.Σ. Νέος Πρωθυπουργός ορίζεται ο Λουκάς Παπαδήµος, πρόσωπο γνωστό 

στο εξωτερικό και έµπιστο στους δανειστές της Ελλάδας. Η νέα κυβέρνηση έχει ως 

στόχο να συνεχίσει την προσπάθεια να βγει η χώρα από την κρίση, να εφαρµόσει τα 

µέτρα που ζητάει η Τρόικα και να συµµαζέψει τα οικονοµικά της χώρας. 

 
Οι συζητήσεις για το κούρεµα του χρέους ανάµεσα στην κυβέρνηση και τους ιδιώτες 

συνεχίζονται µε αµείωτη ένταση µέχρι το τέλος του 2011. Αν η Ελλάδα επιθυµεί να 

λάβει τις υπόλοιπες δόσεις του πακέτου στήριξης από ∆ΝΤ και Ε.Ε, τότε πρέπει να 

επιτευχθεί συµφωνία (BBC, 2012c). Στις 10 Φεβρουαρίου του 2012 η κυβέρνηση 

συµφωνεί τελικά να περάσει ένα νέο πακέτο µέτρων, όπως της ζητήθηκε από τους 

δανειστές της χώρας. Τα µέτρα αυτά τα οποία περιλαµβάνουν νέες περικοπές και 

µεταρρυθµίσεις, πρέπει να περάσουν, αν η Ελλάδα επιθυµεί να λάβει το πακέτο των 

130 δις €. Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνονται (BBC, 2012a): 

• Περικοπές στον προϋπολογισµό της χώρας κατά 325 εκ. €, 

• 15.000 απολύσεις στον ∆ηµόσιο Τοµέα, 

• Άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων, 

• Μείωση του κατώτατου µισθού κατά 20%, από τα 751 €/µήνα στα 600 €, 

• ∆ιαπραγµατεύσεις µε τις τράπεζες για το κούρεµα του ελληνικού χρέους. 

 
Ζητήθηκε επίσης να γίνουν και µεταρρυθµίσεις στο σύστηµα συνταξιοδότησης, αλλά 

τελικά κάτι τέτοιο αποφεύχθηκε µετά από έντονες αντιδράσεις. Όπως ήταν φυσικό 

βέβαια, στο άκουσµα των νέων µέτρων ξεκίνησαν πάλι απεργίες και πορείες, µε τον 

κόσµο να αντιδρά κάθετα στα νέα µέτρα που κάθε φορά επιβάλλονται από τους 

δανειστές της Ελλάδας στη χώρα (BBC, 2012a). Τα µέτρα αυτά ωστόσο ψηφίζονται 

στις 12 Φεβρουαρίου, µετά από ολοήµερη συνεδρίαση της ολοµέλειας της Βουλής, µε 

την Αθήνα να γίνεται έρµαιο των βανδάλων και στην κυριολεξία να παίρνει φωτιά 

(BBC, 2012b). 
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Στις 13 Μαρτίου, από τη στιγµή που η Ελλάδα πέρασε τα µέτρα που της ζητήθηκαν, 

η Ευρωζώνη εγκρίνει τη δόση των 130 δις €. Λίγο αργότερα δίνει την έγκρισή του και 

το ∆ΝΤ (BBC, 2012c). 

 
4 Τα µέτρα που προτάθηκαν για την αντιµετώπιση της κρίσης 
 
Για την καταπολέµηση της οικονοµικής ύφεσης στην Ελλάδα, τα κράτη-µέλη 

ζήτησαν από την εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση την λήψη κάποιων µέτρων, σε µία 

προσπάθεια συµµαζέµατος της οικονοµίας της χώρας. Τα µέτρα αυτά ήταν σχεδόν 

εξολοκλήρου µέτρα λιτότητας, ενώ προτάθηκαν πολύ λίγα αναπτυξιακά µέτρα. 

Αποδείχθηκε ωστόσο ότι δεν αρκούσαν µόνο αυτά για να µπει η ελληνική οικονοµία 

στον σωστό δρόµο, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος, όπου τα 

µέτρα που λαµβάνονταν κάθε φορά από την ελληνική κυβέρνηση δηµιουργούσαν 

καταστάσεις που απαιτούσαν µε την σειρά τους επιπρόσθετα µέτρα. Και αυτό 

επαναλαµβάνεται µέχρι και σήµερα. Σε αυτή την ενότητα θα δούµε τα µέτρα που 

προτάθηκαν στην Ελλάδα από την Ευρωζώνη και αργότερα και από το ∆ΝΤ, ενώ σε 

επόµενη ενότητα θα εξετάσουµε τους λόγους αποτυχίας ή έστω της µερικής επιτυχίας 

των µέτρων αυτών. 

 
4.1 Τα πρώτα µέτρα 
 
Καθώς η κρίση εξαπλωνόταν από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη, µεγάλες τράπεζες άρχισαν 

να αντιµετωπίζουν προβλήµατα ρευστότητας. Τον Οκτώβριο του 2008 οι ηγέτες των 

χωρών της Ευρωζώνης αποφασίζουν την στήριξη των ευρωπαϊκών τραπεζών µε την 

παροχή χρηµατικής βοήθειας. Ωστόσο αυτό δεν αρκεί. Χώρες µε ασθενείς 

οικονοµίες, όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ελλάδα και η Ισπανία λειτουργούν ως 

άγκυρα που εµποδίζει την ανάκαµψη της Ευρωζώνης. Αποφασίζεται η λήψη µέτρων 

για τις χώρες αυτές. Η πρώτη χώρα που µπαίνει στο στόχαστρο είναι η Ελλάδα. Η 

κυβέρνηση Καραµανλή που ήδη ακολουθούσε πολιτική λιτότητας λόγω των 

οικονοµικών προβληµάτων που δηµιούργησαν οι Ολυµπιακοί της Αθήνας (BBC, 

2012c), αναγκάζεται να λάβει νέα αυστηρότερα µέτρα. Μεταξύ αυτών είναι η αύξηση 

των φορολογικών συντελεστών, το πάγωµα µισθών και συντάξεων και η 

πραγµατοποίηση περικοπών στον προϋπολογισµό. Στόχος των µέτρων αυτών ήταν να 

µειωθούν δραστικά οι κρατικές δαπάνες και να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους, 

κυρίως από τους φόρους, έτσι ώστε να µειωθεί το έλλειµµα και να µπορέσει να 

ορθοποδήσει η ελληνική οικονοµία. 
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Φυσικά τα µέτρα αυτά προκάλεσαν πολλές αντιδράσεις, καθώς περιόριζαν την 

αγοραστική δύναµη Ελλήνων. Η κυβέρνηση έβρισκε απέναντί της σύσσωµη την 

αντιπολίτευση και τον Ελληνικό λαό κάθε φορά που προσπαθούσε να εφαρµόσει 

κάποιο καινούριο µέτρο. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα πολλά από τα µέτρα να 

εφαρµοστούν µερικώς ή ακόµα και καθόλου µε αποτέλεσµα να µην έχουν τα 

αναµενόµενα αποτελέσµατα. Παράλληλα η οργή των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι 

παρακινούνταν και από τις δυνάµεις της αντιπολίτευσης οι οποίες έπαιζαν το δικό 

τους πολιτικό παιχνίδι, ολοένα και µεγάλωνε. Το αποτέλεσµα ήταν στις εκλογές του 

Οκτωβρίου του 2009 να χάσει η συντηρητική κυβέρνηση του Κ. Καραµανλή και να 

πάρει την θέση της η σοσιαλιστική κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και του Γ. 

Παπανδρέου. 

 
4.2 Το πρώτο Μνηµόνιο και το ∆ΝΤ 
 
Με την άνοδο στην εξουσία της νέας κυβέρνησης, τον Οκτώβριο του 2009, ο νέος 

Υπουργός Οικονοµικών Γεώργιος Παπακωνσταντίνου αποκαλύπτει ότι το έλλειµµα 

είναι κατά πολύ µεγαλύτερο από αυτό που παρουσιαζόταν µέχρι εκείνη τη στιγµή, 

12,7% του ΑΕΠ και σχεδόν τρεις φορές µεγαλύτερο από το προηγούµενο νούµερο 

(Telegraph, 2011). Αυτό προκαλεί µεγάλες αντιδράσεις στους κόλπους της 

Ευρωζώνης, ενώ παράλληλα πλήττει και την αξιοπιστία της χώρας. Οι µεγάλες 

δυνάµεις της Ευρωζώνης, Γερµανία και Γαλλία, αποφασίζουν την οικονοµική 

στήριξη της Ελλάδας, αλλά και η Ελλάδα µε την σειρά της πρέπει να προχωρήσει στη 

λήψη νέων µέτρων και να κάνει εκ νέου περικοπές στον προϋπολογισµό της 

(Telegraph, 2011). Τελικά, τον Απρίλιο του 2010, η Ελλάδα δέχεται την 

χρηµατοοικονοµική βοήθεια του ∆ΝΤ και µπαίνει στον νέο µηχανισµό στήριξης, 

όπου θα λαµβάνει οικονοµική βοήθεια από το ∆ΝΤ και την Ευρωζώνη 

(Telegraph,2011). 

 
Στις 2 Μαΐου του 2010, η κυβέρνηση Παπανδρέου υπογράφει το Μνηµόνιο που 

περιέχει τα σκληρά µέτρα που θα πρέπει να πάρει η κυβέρνηση έτσι ώστε να 

λαµβάνει την οικονοµική στήριξη από την Ευρωζώνη. Η χρηµατική στήριξη από την 

Ευρωζώνη θα δίνεται σε τριµηνιαία πακέτα και µετά από έλεγχο για το κατά πόσο 

εφαρµόζονται και είναι αποτελεσµατικά τα µέτρα (Τα Νέα, 2010). Τους ελέγχους θα 

πραγµατοποιεί η Τρόικα. 
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Το µνηµόνιο που υπέγραψε η Ελλάδα µε την Ε.Ε και το ∆ΝΤ, περιλάµβανε µέτρα 

που έπρεπε να ληφθούν από το 2010 µέχρι το 2014 (Τα Νέα, 2010). Τα µέτρα αυτά 

γενικά στόχευαν στην µείωση των κρατικών δαπανών, όσο το δυνατόν περισσότερο 

και την αύξηση των εσόδων του κράτους, κυρίως µέσω της φορολογίας. Σε γενικές 

γραµµές τα µέτρα περιλάµβαναν (Τα Νέα, 2010): 

• Περικοπές στους µισθούς και τις συντάξεις, µε αφαίρεση των δώρων 

Χριστουγέννων και Πάσχα και περιορισµό των επιδοµάτων, κάποια από τα 

οποία θα καταργούνταν 

• Αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ 

• Αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιµα, τον καπνό και το 

αλκοόλ 

• Μέτρα για καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και είσπραξη οφειλών από τους 

µεγαλύτερους οφειλέτες 

• Στήριξη του Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα, µε παροχή κεφαλαιακής 

υποστήριξης στις τράπεζες 

• Μεταρρυθµίσεις σε µη κερδοφόρες επιχειρήσεις του ∆ηµόσιου Τοµέα, όπως ο 

ΟΣΕ, µε απολύσεις προσωπικού, µειώσεις µισθών και κλείσιµο ζηµιογόνων 

γραµµών 

• Μείωση των επενδύσεων που χρηµατοδοτούνται από πόρους του ∆ηµοσίου, 

µε προτεραιότητα να δίνεται σε επενδύσεις που χρηµατοδοτούνται µε 

Κοινοτικά κονδύλια 

• Μεταρρυθµίσεις που αφορούν την παράνοµη χρήση γης (αυθαίρετα) 

• Αναπροσαρµογή των αντικειµενικών αξιών των ακινήτων 

• Καθορισµός ανώτατου ορίου εξόδων για κάθε Υπουργείο 

• Εισαγωγή ενιαίου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 65 έτη, ακόµη και για 

τις γυναίκες. Σταδιακή αύξηση της ελάχιστης ανταποδοτικής περιόδου για 

πλήρη σύνταξη από τα 37 στα 40 έτη έως το 2015. Μέτρα για τον περιορισµό 

της πρόωρης συνταξιοδότησης, ακόµη και γι’ αυτούς που εργάζονται στα 

βαρέα-ανθυγιεινά. Εισαγωγή αυστηρότερων όρων για παροχή συντάξεων 

αναπηρίας 

• Ενοποιηµένο σύστηµα αµοιβών και επιδοµάτων. Στόχος, η αµοιβή να 

αντανακλά την παραγωγικότητα 
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• Απελευθέρωση της χονδρικής αγοράς ενέργειας 

• Λήψη µέτρων για τη διευκόλυνση των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) και 

των επενδύσεων σε καινοτόµους και στρατηγικούς τοµείς (πράσινες 

βιοµηχανίες, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών κλπ) 

• Χρήση γενοσήµων φαρµάκων στον τοµέα της υγείας και ηλεκτρονική 

παρακολούθηση των συνταγών των γιατρών 

• Μείωση των αµοιβών για τις υπερωρίες στον Ιδιωτικό Τοµέα, εισαγωγή 

µισθών χαµηλότερων του κατώτατου µισθού για ευάλωτες οµάδες, όπως οι 

µακροχρόνια άνεργοι. ∆ιευκόλυνση της ηµιαπασχόλησης και των συµβάσεων 

προσωρινής εργασίας 

• Άρση των περιορισµών σε κλειστά επαγγέλµατα 

• Μείωση στις δαπάνες άµυνας 

• Μείωση της απασχόλησης στο δηµόσιο, επιπροσθέτως του κανόνα της µίας 

πρόσληψης ανά πέντε συνταξιοδοτήσεις 

• Μείωση επιδοτήσεων στις δηµόσιες επιχειρήσεις, ως αποτέλεσµα της 

αναδιάρθρωσής τους 

• Αδειοδοτήσεις στα τυχερά παιχνίδια µε στόχο τα επιπλέον έσοδα για το 

κράτος 

 
Τα µέτρα αυτά θα έπρεπε να εφαρµοστούν σταδιακά από την ελληνική κυβέρνηση, 

ενώ ανά τρίµηνο θα γινόταν έλεγχος από την Τρόικα, όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, έτσι ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσο εφαρµόζονται τα µέτρα αυτά και 

ποια είναι η απόδοσή τους τελικά. 

 
4.3 Το Μεσοπρόθεσµο 
 
Αµέσως µετά την ψήφιση του πρώτου µνηµονίου και την ανακοίνωση των µέτρων 

άρχισαν και οι αντιδράσεις αυτών που πλήττονταν περισσότερο. Στις 5 Μαΐου του 

2010 έγινε µεγάλη πανελλήνια απεργία, ενώ µέσα στο καλοκαίρι και το φθινόπωρο 

άρχισαν αντιδράσεις επαγγελµατικών κλάδων, όπως των οδηγών φορτηγών, οι οποίοι 

αντιδρούσαν στα µέτρα περί ανοίγµατος των κλειστών επαγγελµάτων. Η ανεργία και 

ο πληθωρισµός άρχισαν να εκτινάσσονται, ενώ πολλές ήταν οι επιχειρήσεις που 

έκλεισαν. 
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Μέσα στο 2011 η κατάσταση άρχισε να επιδεινώνεται. Αρχίζουν κινήµατα που έχουν 

ως στόχο την αντίδραση προς τα µέτρα που παίρνει η κυβέρνηση, ενώ οι πολιτικοί 

πέφτουν θύµατα της λαϊκής οργής, απόδειξη του πόσο αντιλαϊκά ήταν τα µέτρα που 

λαµβάνονταν. Τον Μάρτιο η ανεργία αγγίζει το 16,2% (Τα Νέα, 2011)! Μέσα σε όλη 

αυτή την αντίδραση του λαού, η οποία άρχισε να εκφράζεται µαζικά µε το “ Κίνηµα 

των Αγανακτισµένων” , αρχίζουν στις 15 Ιουνίου στη Βουλή οι συζητήσεις για το 

Μεσοπρόθεσµο πρόγραµµα. Στις 16 Ιουνίου αποφασίζεται ανασχηµατισµός της 

κυβέρνησης και νέος Υπουργός Οικονοµικών αναλαµβάνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Η 

ψηφοφορία για το µεσοπρόθεσµο πραγµατοποιήθηκε στις 29 Ιουνίου, όπου και 

υπερψηφίστηκε. 

 
Όπως και το πρώτο µνηµόνιο, έτσι και το µεσοπρόθεσµο περιλαµβάνει µία σειρά 

µέτρων µε στόχο τον περιορισµό των κρατικών δαπανών και την αύξηση των 

εσόδων. Και πάλι τα µέτρα είναι στην πλειοψηφία τους µέτρα λιτότητας (µειώσεις 

µισθών, αύξηση φόρων) και όχι ανάπτυξης. Το σχέδιο νόµου του Υπουργείου 

Οικονοµικών προέβλεπε παρεµβάσεις ύψους 28 δις € από το 2011 έως και το 2015 

(Έθνος, 2011). 

 
Το ποσό αυτό θα προερχόταν από περιορισµό κυρίως στις κρατικές δαπάνες, µε 

(Έθνος, 2011): 

• Εξορθολογισµό των µισθολογικών δαπανών 

• Μειώσεις λειτουργικών δαπανών 

• Καταργήσεις/συγχωνεύσεις φορέων του ∆ηµοσίου 

• Αναδιοργάνωση των ∆ΕΚΟ 

• Μείωση των αµυντικών δαπανών 

• Εξορθολογισµό των δαπανών υγείας και της ιατροφαρµακευτικής δαπάνης 

• Μείωση κοινωνικών δαπανών 

• Ενίσχυση της φορολογικής συµµόρφωσης 

 
Επίσης τα έσοδα θα προέρχονταν και από την φορολογία, µε µέτρα όπως: 

• Επιβολή έκτακτης εισφοράς  

• Κατάργηση έκπτωσης φόρου µε αποδείξεις 

• Μετάβαση σε ανώτερη κλίµακα ΦΠΑ προϊόντων και υπηρεσιών εστίασης 

• Επιβολή ετήσιου τέλους για ελεύθερους επαγγελµατίες και επιτηδευµατίες 
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• Επιβολή κλιµακωτής αντικειµενικής δαπάνης κατοικίας 

• Αύξηση του ποσοστού παρακράτησης ΛΑΦΚΑ σε όλες τις συντάξεις άνω των 

1.450 ευρώ από το 4-10% στο 6-14% 

• Επιβολή Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων “ Επικουρικής Ασφάλισης”  που θα 

παρακρατείται µηνιαία 

 
Για άλλη µία φορά τα µέτρα δεν φέρνουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα. 

Παρατηρούνται αποκλίσεις από τους στόχους που είχαν τεθεί, ενώ η αντίδραση των 

πολιτών συνεχίζεται. Στα τέλη Αυγούστου ανακοινώνεται πως η ελληνική οικονοµία 

βρίσκεται εκτός στόχων, καθώς υπήρχε µικρότερη είσπραξη εσόδων από την 

αναµενόµενη, ενώ αυξήθηκαν και οι δαπάνες (ΣΚΑΙ, 2011). Η Τρόικα απειλεί την 

Ελλάδα, σηµειώνοντας ότι δεν θα καταβληθεί η επόµενη δόση του δανείου και έτσι η 

ελληνική κυβέρνηση παίρνει νέα µέτρα. Στα µέτρα αυτά περιλαµβάνονται: 

• Νέος έκτακτος φόρος που θα καταβάλλεται µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ, 

το γνωστό “ χαράτσι”  

• Νέες περικοπές µισθών και συντάξεων 

• Μείωση στο αφορολόγητο όριο από τα 8.000 στα 5.000 ευρώ 

• Άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων 

 
Φυσικά η αντίδραση του λαού ήταν η αναµενόµενη απέναντι στα νέα σκληρά µέτρα. 

Απεργίες και διαδηλώσεις σε όλη την χώρα, έδειχναν καθηµερινά ότι η Ελλάδα είναι 

ένα καζάνι που βράζει. 

 
4.4 Το “κούρεµα” του ελληνικού χρέους και το δεύτερο µνηµόνιο 
 
Στις 23 Οκτωβρίου του 2011 συγκλήθηκε η έκτακτη σύνοδος κορυφής της Ε.Ε, η 

οποία θα είχε ως βασικό θέµα συζήτησης την κρίση χρέους των ευρωπαϊκών 

τραπεζών. Μετά από µαραθώνιες διαπραγµατεύσεις, η σύνοδος κατέληξε σε 

συµφωνία τα ξηµερώµατα της 27ης Οκτωβρίου, σύµφωνα µε την οποία το ελληνικό 

χρέος θα µειωνόταν κατά 50%, το λεγόµενο “κούρεµα” του χρέους. Επίσης 

αποφασίστηκε να δοθεί και νέο πακέτο ενίσχυσης της ελληνικής οικονοµίας, ύψους 

130 δις €. Με αυτή την συµφωνία όλοι οι ιδιώτες που είχαν στην κατοχή τους 

ελληνικά οµόλογα, θα δέχονταν εθελοντικά το κούρεµα του 50%. 
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Κι ενώ στον χώρο της αντιπολίτευσης γίνεται λόγος για το ότι η κυβέρνηση µε τις 

αποφάσεις της οδηγεί τη χώρα σε ελεγχόµενη χρεοκοπία, στις 31 Οκτωβρίου ο 

Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου εξαγγέλλει δηµοψήφισµα, όπου ο ελληνικός 

λαός θα έχει την δυνατότητα να ψηφίσει υπέρ ή κατά της νέας δανειακής σύµβασης. 

Στην ουσία βέβαια –και έτσι το αντιλαµβάνονται οι ξένοι- θα είναι ένα δηµοψήφισµα 

όπου οι Έλληνες θα αποφασίσουν για το αν θα θέλουν ή όχι την παραµονή της χώρας 

στο Ευρώ. Η αντίδραση των ηγετών της Ευρωζώνης ήταν άµεση (Real News, 2011). 

 
Η 6η δόση του δανείου που ήταν να ληφθεί από την Ελλάδα τον Νοέµβριο, µετά από 

την συµφωνία του κουρέµατος, παγώνει, καθώς η Καγκελάριος της Γερµανίας A. 

Merkel και ο Γάλλος Πρόεδρος N. Sarkozy κατέστησαν σαφές πως αν η Ελλάδα δεν 

τηρήσει τα όσα συµφωνήθηκαν, δεν πρόκειται να λάβει βοήθεια από τους δανειστές 

της (Real News, 2011). 

 
Τελικά, µετά από πιέσεις που δέχθηκε ακόµη και από το εσωτερικό του κόµµατός 

του, ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου παραιτείται της ιδέας του δηµοψηφίσµατος και 

στις 4 Νοεµβρίου ζητά ψήφο εµπιστοσύνης από τη Βουλή. Αφότου έλαβε την ψήφο 

εµπιστοσύνης µε 153 ψήφους υπέρ, ο Γ. Παπανδρέου ξεκινά τις διαδικασίες για 

σχηµατισµό κυβέρνησης συνεργασίας, πραγµατοποιώντας συνάντηση µε τον αρχηγό 

της Νέας ∆ηµοκρατίας (Ν.∆) Αντώνη Σαµαρά ενώπιον του Προέδρου της 

∆ηµοκρατίας. Τελικά σχηµατίζεται νέα κυβέρνηση, µε στελέχη τριών κοµµάτων, του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ., της Ν.∆ και του ΛΑ.Ο.Σ. και Πρωθυπουργό τον Λουκά Παπαδήµο, που 

είναι άτοµο που εµπιστεύονται οι δανειστές της Ελλάδας. Στο Υπουργείο 

Οικονοµικών παραµένει ο Ευάγγελος Βενιζέλος. 

 
Η νέα κυβέρνηση είναι αυτή που στις 10 Φεβρουαρίου ανακοινώνει τα µέτρα που θα 

έρθουν µαζί µε την ψήφιση του νοµοσχεδίου για τη νέα δανειακή σύµβαση της 

Ελλάδας, το λεγόµενο “ ∆εύτερο Μνηµόνιο”  ή “ Μνηµόνιο 2” . Το νέο µνηµόνιο 

συζητήθηκε στη Βουλή στις 12 Φεβρουαρίου του 2012 και ψηφίστηκε τελικά τις 

πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Φεβρουαρίου. 

 
Το νέο µνηµόνιο έχει ως στόχο να περιορίσει ακόµη περισσότερο τις κρατικές 

δαπάνες, ενώ οι φόροι αυξάνονται εκ νέου. Μεταξύ των µέτρων του δεύτερου 

µνηµονίου περιλαµβάνονται (ΕΡΤ, 2012): 

• Μείωση της φαρµακευτικής δαπάνης κατά 1,07 δις € 
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• Μείωση προµηθειών στρατιωτικού υλικού κατά 300 εκ. € 

• Μείωση λειτουργικών δαπανών και εκλογικών δαπανών κατά 270 εκ. € 

• Περικοπές επιδοτήσεων κατοίκων αποµακρυσµένων περιοχών κατά 190 εκ. € 

• Περικοπή Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) κατά 400 εκ. € 

• Μειώσεις συντάξεων κατά 300 εκ. € 

• Μείωση 10% στα ειδικά µισθολόγια 

• Άρση µονιµότητας σε ∆ΕΚΟ και υπό κρατικό έλεγχο τράπεζες 

• Αύξηση αντικειµενικών αξιών 

• Αυστηρή εφαρµογή του κανόνα 1 προς 5 στις προσλήψεις 

• Πλήρες άνοιγµα 20 κλειστών επαγγελµάτων 

 
Επίσης µειώνεται ο κατώτατος µισθός στον ιδιωτικό τοµέα, ενώ ανοίγει ο δρόµος για 

τη δηµιουργία ατοµικών συµβάσεων εργασίας. Για άλλη µία φορά τα µέτρα 

στοχεύουν στην περικοπή των δαπανών του κράτους µέσω µειώσεων σε µισθούς και 

επιδοτήσεις, ενώ τα έσοδα προέρχονται κυρίως από φόρους. Στην ενότητα που 

ακολουθεί θα δούµε τους κυριότερους λόγους για τους οποίους τα µέτρα λιτότητας 

δεν µπόρεσαν ποτέ να αποφέρουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. 

 
5 Λιτότητα: γιατί δεν έφερε αποτελέσµατα; 
 
Όπως είδαµε και παραπάνω, η απάντηση της Ευρωζώνης στο πρόβληµα της 

βυθιζόµενης Ελληνικής Οικονοµίας ήταν η επιβολή πολιτικής λιτότητας. Η ίδια 

συνταγή ακολουθήθηκε φυσικά και µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης που είχαν 

παρόµοιο πρόβληµα (Ιρλανδία-Πορτογαλία-Ισπανία-Ιταλία), ενώ και άλλες χώρες 

προετοιµάζουν το έδαφος για την επιβολή µέτρων λιτότητας, ή έχουν αρχίσει ήδη να 

τα επιβάλουν (Γαλλία-Ολλανδία-Βέλγιο). Παντού αυτά τα µέτρα έχουν προκαλέσει 

την οργή του λαού, ενώ η οικονοµική κατάσταση των χωρών αντί να βελτιώνεται 

παραµένει η ίδια, ή, όπως και στην περίπτωση της Ελλάδας, χειροτερεύει! Για ποιο 

λόγο συµβαίνει αυτό; και γιατί, από την στιγµή που δεν εµφανίζονται τα πολυπόθητα 

αποτελέσµατα, συνεχίζεται η πιστή εφαρµογή αυτής της στρατηγικής; 
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5.1 Η δηµιουργία ενός φαύλου κύκλου 
 
Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο η πολιτικές λιτότητας δεν είχαν κανένα 

αποτέλεσµα, είναι το ότι δηµιουργούν έναν φαύλο κύκλο µέσα στον οποίο 

παγιδεύεται η οικονοµία µε αποτέλεσµα να µην επιτυγχάνεται η πολυπόθητη 

ανάπτυξη. Γιατί γίνεται αυτό; 

 
Ως γνωστόν, το µεγαλύτερο µέρος των εσόδων ενός κράτους στην σύγχρονη εποχή, 

στην περίπτωση όπου δεν κάνει µεγάλες εξαγωγές, ή όπου οι εισαγωγές του είναι 

περισσότερες από τις εξαγωγές του, είναι τα έσοδα από φόρους. Από την άλλη το 

κράτος έχει τα δικά του έξοδα, τις κρατικές δαπάνες, για την πληρωµή µισθών και 

συντάξεων, τα επιδόµατα, δαπάνες άµυνας, παιδείας κλπ. Όταν λοιπόν τα έσοδα είναι 

λιγότερα από τα έξοδα, δηµιουργείται έλλειµµα. Από τη στιγµή που δηµιουργείται το 

έλλειµµα και αυξάνεται από χρόνο σε χρόνο, δηµιουργείται και το χρέος, εσωτερικό ή 

εξωτερικό (Khan, 2012). 

 
Όσο η κατάσταση αυτή συνεχίζεται, δηλαδή τα έσοδα να είναι λιγότερα από τα 

έξοδα, το χρέος αυξάνεται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, οι δανειστές, οι οποίοι 

βλέπουν να δηµιουργείται ο κίνδυνος να µην πάρουν πίσω τα χρήµατα που δανείζουν, 

να ζητούν πλέον υψηλότερο επιτόκιο (Khan, 2012). Αυτό έγινε και στην περίπτωση 

της Ελλάδας µε το ξεκίνηµα της κρίσης. Συνέβαλλαν βέβαια σε αυτό και οι αρνητικές 

αξιολογήσεις των ελληνικών οµολόγων από τους διάφορους οίκους αξιολόγησης. 

Έτσι, ενώ µέχρι εκείνη την στιγµή η ελληνική οικονοµία ξόδευε περισσότερα απ’ όσα 

µπορούσε να µαζέψει, τώρα θα έπρεπε να πληρώνει ακόµη περισσότερα για την 

αποπληρωµή των δανείων µε υψηλότερο επιτόκιο. Αυτό όπως είναι φυσικό, µε την 

σειρά του συµβάλλει στην περεταίρω αύξηση του χρέους της χώρας. Κάτι που µπορεί 

να οδηγήσει και πάλι στην περεταίρω αύξηση των επιτοκίων κοκ. (Khan, 2012). 

 
Κάπου εδώ εµφανίζονται οι πολιτικές λιτότητας, που σκοπό έχουν να αντιµετωπίσουν 

αυτό το πρόβληµα και να βγάλουν την οικονοµία από τον φαύλο κύκλο στον οποίο 

έχει εισέλθει. Όπως αναφέρθηκε στις προηγούµενες ενότητες, η Ε.Ε και το ∆ΝΤ, 

έδωσαν στην Ελλάδα µία συνταγή εξόδου από την κρίση, η οποία περιλάµβανε µέτρα 

που σκοπό είχαν: 

� Την µείωση των κρατικών δαπανών, µε δραστικές περικοπές µισθών, 

συντάξεων, δαπανών άµυνας, απολύσεις στον ∆ηµόσιο Τοµέα κλπ 
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� Την αύξηση των εσόδων του κράτους µε την επιβολή υψηλότερων φόρων και 

την επιβολή νέων φόρων που δεν υπήρχαν πριν. 

 
Αυτά τα µέτρα στην πλειοψηφία τους ήταν αντιλαϊκά και φυσικά δεν έγιναν δεκτά µε 

ευνοϊκό τρόπο από την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Μειώνοντας µισθούς και 

συντάξεις από τη µία, και αυξάνοντας τους φόρους από την άλλη, µε τις τιµές των 

περισσότερων προϊόντων, ακόµη και αυτών πρώτης ανάγκης, να παραµένουν 

σταθερές ή να αυξάνονται, στην ουσία αυτά τα µέτρα άρχισαν σταδιακά να µειώνουν 

την αγοραστική δύναµη του Έλληνα καταναλωτή. Οι καταναλωτές πλέον αγοράζουν 

λιγότερα, γιατί πολύ απλά τόσα µπορούν. Από την στιγµή που η κύρια πηγή εσόδων 

όµως για την ελληνική οικονοµία είναι ο αυξηµένος ΦΠΑ, τα έσοδα αυξάνονται µε 

πολύ µικρό ρυθµό, ή ακόµη και µειώνονται, καθώς ο καταναλωτής πλέον αγοράζει 

λιγότερα αγαθά απ’ ότι πριν. Βλέπουµε δηλαδή ότι  η ίδια η πολιτική λιτότητας στην 

ουσία περιορίζει κατά κάποιο τρόπο την χρηµατοδότηση του κράτους και οδηγεί την 

οικονοµία να αναπτύσσεται µε ακόµη µικρότερο ρυθµό. Αυτό φυσικά οδηγεί σε 

αύξηση του ελλείµµατος (Khan, 2012). 

 
Η ίδια η πολιτική δηλαδή η οποία είχε στόχο να σώσει την ελληνική οικονοµία, την 

βάζει στην ουσία σε ακόµη πιο δυσχερή θέση. Σε αυτό φυσικά συµβάλουν και οι 

απολύσεις καθώς και οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, άλλο ένα µέτρο που επέβαλαν τα 

µνηµόνια. Οι εργαζόµενοι που είτε συνταξιοδοτούνται πρόωρα, είτε απλά 

απολύονται, στην ουσία προστίθενται σε εκείνους που δεν προσφέρουν ενώ µπορούν, 

αλλά παρόλα αυτά πληρώνονται από το κράτος. Ο πρόωρα συνταξιοδοτούµενος 

εργαζόµενος, αν δεν βρει αλλού εργασία, θα ζει από την σύνταξή του. Ο απολυµένος, 

αν επίσης δεν βρει αλλού εργασία, θα ζει από το επίδοµα ανεργίας. Και οι δύο 

µπορούν και είναι πρόθυµοι να εργαστούν και να προσφέρουν στην παραγωγικότητα 

της χώρας, αλλά το ίδιο το κράτος ακολουθώντας την πολιτική λιτότητας που του 

επιβλήθηκε, τους βάζει στην άκρη και απλά τους πληρώνει. Λιγότερα από πριν ναι, 

αλλά χωρίς να προσφέρουν κάτι. Και το χειρότερο; Αυτό που αναφέραµε αµέσως 

παραπάνω. Και οι δύο µπορούν να προσφέρουν! 

 
Φυσικά και ο ∆ηµόσιος Τοµέας είχε περισσότερους εργαζόµενους απ’ όσους 

χρειαζόταν. Σίγουρα οι απολύσεις των περιττών εργαζοµένων θα ανέβαζαν την 

παραγωγικότητα του ∆ηµόσιου Τοµέα. Όµως, αυτοί οι εργαζόµενοι έπρεπε να 

τοποθετηθούν σε άλλες θέσεις εργασίας. Έπρεπε το ίδιο το κράτος, λαµβάνοντας 
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µέτρα ανάπτυξης (που θα τα αναλύσουµε σε επόµενα κεφάλαια της παρούσης 

εργασίας), εκτός από το να ακολουθεί πιστά και τυφλά τα µέτρα λιτότητας, να το 

πράξει. Έτσι ώστε κανένας που µπορεί να προσφέρει, να µην µένει αχρησιµοποίητος. 

 
5.2 Η αναποτελεσµατικότητα της λιτότητας 
 
Η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα η οποία επιλέχθηκε από την Ε.Ε για την εφαρµογή της 

πολιτικής λιτότητας. Η Ελλάδα σύµφωνα και µε τον ίδιο τον τέως πρωθυπουργό της, 

κ. Γεώργιο Παπανδρέου, έγινε το πειραµατόζωο της Ευρωζώνης (Βαλασκάκης & 

Φιλόπουλος, 2012). Γιατί όµως είναι αναποτελεσµατική η λιτότητα; 

 
Καταρχήν παρουσιάζει εµφανή σηµάδια αδικίας σε βάρος της µεσαίας τάξης. Το 

βάρος του χρέους της χώρας αναγκάζονται να το σηκώνουν οι Έλληνες 

φορολογούµενοι, οι οποίοι πληρώνουν για λογαριασµό όλων εκείνων που 

δηµιούργησαν το χρέος µε αναποτελεσµατικές πολιτικές, πολιτικά συµφέροντα, 

µίζες, φοροδιαφυγή κα. Αυτοί είναι που µένουν και αλώβητοι από όλα αυτά, καθώς 

“προστατεύονται από το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο της φοροαποφυγής, αλλά κυρίως 

από ένα υψίστης σηµασίας ηθικής φύσης θέµα αυτό της φοροδιαφυγής που καθιστά 

δύσκολο τον εντοπισµό τους” (Βαλασκάκης & Φιλόπουλος, 2012).  

 
Και είναι φυσιολογικό να εξαγριώνεται και να απογοητεύεται ο Έλληνας 

φορολογούµενος, όταν µένει άνεργος ή στην καλύτερη δέχεται συνεχείς µειώσεις 

στον µισθό του, καλείται να πληρώσει ολοένα και περισσότερους φόρους και από την 

άλλη βλέπει εκείνη την “ελίτ” που αποτελείται από επιχειρηµατίες, δηµόσια πρόσωπα 

και πολιτικούς, να συνεχίζει να φοροδιαφεύγει και να απολαµβάνει παράλληλα 

διάφορα προνόµια χωρίς τιµωρία. Η απογοήτευση αυτή µάλιστα πολλές φορές 

µετατρέπεται ακόµη και σε τάσεις αυτοκτονίας, όταν κάποιος δεν έχει χρήµατα ούτε 

ακόµη για να ζήσει. Εποµένως, η πολιτική λιτότητας µε τον τρόπο που ασκείται, κάθε 

άλλο παρά δίκαια είναι (Βαλασκάκης & Φιλόπουλος, 2012). 

 
Και σαν να µην έφταναν όλα τα παραπάνω, τα περισσότερα από τα µέτρα λιτότητας 

που λαµβάνονται είναι αναποτελεσµατικά. Αυτό αποδεικνύεται περίτρανα και από το 

γεγονός ότι κάθε φορά τα µέτρα οδηγούσαν σε αποτελέσµατα εκτός στόχων, µε 

αποτέλεσµα να απαιτούνται νεότερα. Όταν αποτύγχαναν κι αυτά, έρχονταν κι άλλα 

µέτρα. Κι έτσι θα εξακολουθήσει να γίνεται αν δεν αλλάξει αυτή η πολιτική. Στην 

προηγούµενη υποενότητα αναφέραµε τον λόγο που τα βασικά µέτρα λιτότητας που 
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είναι η αύξηση της φορολογίας και η µείωση των κρατικών δαπανών, βάζουν την 

οικονοµία σε έναν φαύλο κύκλο. 

 
Βασικός στόχος των µνηµονίων είναι να µειωθεί το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ 

(Βαλασκάκης & Φιλόπουλος, 2012). Πριν από την εφαρµογή των µέτρων λιτότητας 

το 2009, το χρέος ήταν διαµορφωµένο στο 109%. Στα τέλη του 2011 και µετά από 

δύο χρόνια άσκησης πολιτικής σκληρής λιτότητας το χρέος όχι µόνο δεν µειώθηκε, 

αλλά µάλιστα έφτασε το 160% (Βαλασκάκης & Φιλόπουλος, 2012)! Βλέπουµε 

δηλαδή ότι η πολιτικές λιτότητας δεν µπόρεσαν σε καµιά περίπτωση να πετύχουν τον 

κύριο σκοπό τους. Η συνέχισή τους, µπορεί να αποβεί µοιραία όχι µόνο για την 

οικονοµία της Ελλάδας, αλλά και όλης της Ευρωζώνης. Αυτό συµβαίνει για τον εξής 

λόγο, σύµφωνα µε τους Βαλακάκη και Φιλόπουλο. Ιστορικά, οι δηµόσιες δαπάνες 

ενός σύγχρονου κράτους κυµαίνονται περίπου στο 30-50% του ΑΕΠ. Αν αυτό το 

ποσοστό µειωθεί και δεν αναπληρωθεί κάπως, π.χ. από τον ιδιωτικό τοµέα, τότε 

αναπόφευκτα θα µειωθεί και το ΑΕΠ. Εποµένως θα αυξηθεί και το χρέος, καθώς από 

τη µία τα έξοδα αυξάνονται, λόγω και της συνεχούς αύξησης των επιτοκίων, ενώ το 

ΑΕΠ θα µειώνεται. 

 
Η πολιτικές λιτότητας δεν είναι απαραίτητες, αν µία χώρα µπορεί να εκµεταλλευτεί 

τους πόρους που διαθέτει. Και η Ελλάδα διαθέτει πάρα πολλούς πόρους. Με 

κατάλληλες πολιτικές και διπλωµατικές κινήσεις, θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει 

έστω ένα µέρος αυτών των πόρων και να οδηγηθεί αυτόµατα στην ανάπτυξη, χωρίς 

τον “πόνο” που προκαλούν τα µέτρα λιτότητας. Αν η χώρα οδηγηθεί στην ανάπτυξη, 

κάτι τέτοιο θα οδηγήσει στην αύξηση των τιµών των προϊόντων της, στον λεγόµενο 

δηλαδή πληθωρισµό. Ιστορικά, αυξήσεις των τιµών κάτω του 4%  δεν εγκυµονούν 

κινδύνους για την οικονοµία, αντίθετα, συµβάλλουν στην τόνωσή της (Βαλασκάκης 

& Φιλόπουλος, 2012). 

 
Αντίθετα η πολιτική που ακολουθείται από την Ευρωζώνη είναι η λιτότητα και ο 

αποπληθωρισµός, δύο στοιχεία τα οποία είναι αυτοκαταστροφικά για κάθε οικονοµία, 

σύµφωνα και µε τους νοµπελίστες οικονοµολόγους Joseph Stiglitz και Paul 

Krugmann (Stiglitz, 2011 & Krugman, 2012). 

 
Γενικά, η πολιτική λιτότητας θα είχε αποτελέσµατα, αν η παγκόσµια οικονοµία 

βρισκόταν σε φάση ανάπτυξης και η χώρα η οποία την ασκούσε είχε ισχυρή 
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εξαγωγική δραστηριότητα. Σε συνδυασµό µάλιστα µε ένα φθηνό νόµισµα, κάτι που η 

Ελλάδα δεν διαθέτει καθώς χρησιµοποιεί το ισχυρό Ευρώ, οι εξαγωγές θα 

αυξάνονταν ακόµη περισσότερο, αυξάνοντας µε τη σειρά τους τα έσοδα του κράτους. 

Όλα αυτά, µαζί µε τη φορολογία, θα βοηθούσαν στη βελτίωση της κατάστασης. Κάτι 

τέτοιο συνέβη στον Καναδά τη δεκαετία του 1990 (Βαλασκάκης & Φιλόπουλος, 

2012). 

 
Μία χώρα όπως η Ελλάδα όµως, η οποία είναι εισαγωγική και όχι εξαγωγική χώρα 

(εισάγει µάλιστα και προϊόντα που θα είχε τη δυνατότητα να εξάγει), και η οποία 

βρίσκεται µέσα σε µία παγκόσµια οικονοµία βυθισµένη στην ύφεση, ενώ η 

γραφειοκρατία, το επιχειρηµατικό περιβάλλον της Ελλάδας και οι απεργίες 

αποτρέπουν τις ξένες επενδύσεις, είναι πολύ δύσκολο να νοµίζει κανείς ότι µόνο µε 

µέτρα λιτότητας θα καταφέρει να βγει από τη δίνη της κρίσης και να µπει σε πορεία 

ανάπτυξης. Αντίθετα, όπως προείπαµε, µε αυτή την πολιτική εδώ και δύο χρόνια, έχει 

µπει σε έναν φαύλο κύκλο, όπου και θα παραµείνει, αν δεν αλλάξει είτε η πολιτική 

που ασκείται, είτε η νοοτροπία των Ελλήνων. 

 
6 Άλλοι λόγοι που συµβάλλουν στο πρόβληµα 
 
Εκτός από τον βασικότερο λόγο που περιγράψαµε στην προηγούµενη ενότητα που 

είναι η δηµιουργία ενός φαύλου κύκλου εξαιτίας των µέτρων λιτότητας, υπάρχουν 

και άλλοι λόγοι, οι οποίοι προέρχονται από την δοµή της Ελληνικής οικονοµίας και 

την νοοτροπία που υιοθετήθηκε από πολλούς µέσα σε όλα αυτά τα χρόνια κυρίως από 

τη µεταπολίτευση και µετά, που συνέβαλλαν στο πρόβληµα. 

 
6.1 Η γραφειοκρατία 
 
Ως γνωστόν η Ελλάδα είναι από τα κράτη όπου υπάρχει µεγάλη γραφειοκρατία. 

Σύµφωνα µε τον επίτροπο της Ε.Ε για την Περιφερειακή Πολιτική κ. Johannes Hahn, 

οι ξένοι επενδυτές έρχονται αντιµέτωποι µε την αυξηµένη ελληνική γραφειοκρατία, 

ενώ το σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης κάνει χρόνια να εκδώσει αποφάσεις. Αυτά 

δυσχεραίνουν την προσπάθεια της χώρας να µπει σε πορεία ανάπτυξης (Έθνος, 2012). 

Πολλές ξένες εταιρείες επιθυµούν να επενδύσουν στην Ελλάδα, καθώς είναι µία χώρα 

που βρίσκεται σε ένα πολύ σηµαντικό γεωστρατηγικό σηµείο. Ωστόσο, η 

γραφειοκρατία που υπάρχει στην χώρα είναι ο µεγαλύτερος ίσως αποτρεπτικός 

παράγοντας γι’ αυτές. Σύµφωνα µε τον κ. Hahn, πολλές είναι οι εταιρείες που κάνουν 
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παράπονα για το πολύ αργό σύστηµα απονοµής δικαιοσύνης (Έθνος, 2012). Ένα από 

τα έργα της κάθε ελληνικής κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η µείωση της 

γραφειοκρατίας. Αν επιτευχθεί κάτι τέτοιο, στο οποίο βέβαια η Ελλάδα έχει στο 

πλευρό της την Ε.Ε, σύµφωνα και µε τον κ. Hahn, ο δρόµος προς την ανάπτυξη θα 

είναι ευκολότερος. 

 
6.2 Απεργίες 
 
Άλλο ένα µεγάλο πρόβληµα της Ελλάδας είναι οι απεργίες. Ακόµη και πριν τα 

µνηµόνια, γίνονταν απεργίες µε την παραµικρή αιτία. Αυτό προκάλεσε την φυγή 

πολλών επιχειρήσεων από τη χώρα, µε αποτέλεσµα να χαθούν τόσο θέσεις εργασίας, 

αλλά και παραγωγική δύναµη, η οποία συνέβαλε στην οικονοµία και την ανάπτυξη 

της χώρας. Επίσης δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν προβλήµατα 

τροφοδοσίας σε πρώτες ύλες, ή δεν µπορούν να προωθήσουν τα προϊόντα τους, 

εξαιτίας των απεργιών ή εκδηλώσεων διαµαρτυρίας όπως το κλείσιµο των δρόµων 

από τους αγρότες παλιότερα, ή το κλείσιµο των δρόµων από τους οδηγούς ταξί και 

φορτηγών, µετά από τα µέτρα περί ανοίγµατος των επαγγελµάτων αυτών, όπως 

προέβλεπε το µνηµόνιο. Επίσης το κλείσιµο των λιµανιών δηµιουργεί επίσης 

προβλήµατα, τόσο στην µεταφορά των αγαθών, όσο και στον τουρισµό, ενώ είναι 

δυνατόν ακόµη και να αποτρέψει επενδύσεις, όπως συνέβη µε την αγορά του 

λιµανιού του Πειραιά από την Cosco που παραλίγο να µην πραγµατοποιηθεί. 

 
6.3 Μικροκοµµατικά συµφέροντα 
 
Άλλο ένα εµπόδιο είναι τα µικροκοµµατικά και πολιτικά συµφέροντα, τα οποία 

µπαίνουν εµπόδιο στην υιοθέτηση δραστικών µέτρων για την καταπολέµηση της 

ύφεσης. Όλα αυτά τα χρόνια µετά την µεταπολίτευση και κυρίως στα τελευταία 30 

χρόνια, δηµιουργήθηκε µία σχέση εξάρτησης µεταξύ των πολιτικών και των πολιτών. 

Οι πολιτικοί υπόσχονταν θέσεις εργασίας στους ψηφοφόρους τους µε σκοπό να 

αποσπάσουν την ψήφο τους, ενώ πολλές φορές και οι ίδιοι προσπαθούσαν να 

διατηρούν καλές σχέσεις µε την ελίτ της χώρας (οι οποίες συνεπάγονταν π.χ. στο να 

µην γίνεται σωστός έλεγχος από τις αρχές στην φοροδιαφυγή µελών αυτής της ελίτ, 

κα.), µε αντάλλαγµα όχι µόνο ψήφους, αλλά ακόµη και διατήρησή τους σε θέση 

ισχύος στην πολιτική ζωή του τόπου. Εξαιτίας λοιπόν αυτών των συµφερόντων και 

του φόβου των πολιτικών να πάρουν αποφάσεις που θα είχαν πολιτικό κόστος για 

τους ίδιους, πολλά δηµόσια έργα δίνονταν στους ίδιους και τους ίδιους 
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κατασκευαστές, χωρίς απαραίτητα αυτοί να πληρούν τις προϋποθέσεις, ενώ άλλες 

φορές δεν αντιτίθονταν σε κάποιες οµάδες συµφερόντων, όπως έγινε µε τα εργατικά 

σωµατεία στην περίπτωση της πώλησης του λιµανιού του Πειραιά στην Κινεζική 

Cosco. Όλα αυτά όµως, δηµιουργούν προβλήµατα στους επενδυτές, οι οποίοι 

διστάζουν να επενδύσουν στην Ελλάδα πολλές φορές, γιατί πολύ απλά δεν έχουν 

“γνωριµίες”. 

 
6.4 Η νοοτροπία του Έλληνα 
 
Τα χρόνια µετά την µεταπολίτευση και κυρίως τα τελευταία 30 χρόνια, 

δηµιουργήθηκε η νοοτροπία στον Έλληνα πολίτη, ότι έχει την ευκαιρία να τα βρει 

όλα έτοιµα στην ζωή του, αρκεί να στηρίξει συγκεκριµένα πολιτικά συµφέροντα. 

Έτσι, έµπαιναν στο δηµόσιο άτοµα τα οποία δεν είχαν τα απαραίτητα προσόντα και 

µάλιστα ακόµη και σε διοικητικές θέσεις. Άλλοι µπορούσαν να απολαµβάνουν 

κάποια “προνόµια”, όπως φοροδιαφυγή και χτίσιµο αυθαιρέτων, ακόµη και κατοχή 

θέσεων εργασίας για τις οποίες πληρώνονταν κανονικά, αλλά δεν εµφανίζονταν ποτέ 

στον χώρο εργασίας τους, γιατί πολύ απλά απασχολούνταν ήδη σε άλλη θέση 

εργασίας. Ένα ακόµη σηµαντικό στοιχείο είναι ότι αυτός που δεν ήταν παραγωγικός, 

πολλές φορές έπαιρνε την ίδια αµοιβή µε αυτόν που ήταν παραγωγικός. ∆εν 

επιβραβευόταν δηλαδή η παραγωγικότητα. Όλα αυτά έπαιξαν τον ρόλο τους ώστε να 

δηµιουργηθεί ένας ασθενής δηµόσιος τοµέας και το κράτος να κάνει περιττά έξοδα, 

επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισµό. Με τον ερχοµό της κρίσης, πολλά από τα 

µέτρα του µνηµονίου έρχονταν σε αντίθεση και προσπαθούσαν να καταπολεµήσουν 

αυτή την λανθασµένη νοοτροπία, η οποία φυσικά πρέπει να αλλάξει αν επιθυµούµε 

να κάνουµε ένα σηµαντικό βήµα εξόδου από την κρίση. Ας δούµε µόνο την πρόοδο 

των Ελλήνων της διασποράς, οι οποίοι απαλλαγµένοι από αυτή την νοσηρή 

νοοτροπία, κατέχουν σηµαντικές θέσεις σε επιχειρηµατικά και επιστηµονικά πόστα 

σε όλο τον κόσµο. Γιατί λοιπόν να µην συµβεί κάτι τέτοιο και µέσα στην ίδια την 

Ελλάδα;  
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6.5 Λανθασµένη χρήση των κονδυλίων της Ε.Ε 
 
Τέλος, άλλο ένα σηµαντικό στοιχείο που συνέβαλλε στην µη ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονοµίας, ήταν η µη σωστή χρήση των κονδυλίων της Ε.Ε για την ανάπτυξη. Η 

νοοτροπία “βολέµατος” του Έλληνα, όπως αναφέραµε παραπάνω, έπαιξε καταλυτικό 

ρόλο σε αυτό. Έτσι, κονδύλια που δίνονταν στους αγρότες για αγορά καινούριου 

εξοπλισµού και ανάπτυξης των καλλιεργειών τους, κατέληξαν στο να ξοδεύονται από 

τους ίδιους τους αγρότες για αγορά σπιτιών και ακριβών αυτοκινήτων. Η πραγµατική 

αξία πολλών δηµοσίων έργων, όπως δρόµοι, γέφυρες κα. ∆εν άξιζαν όσο κόστιζαν 

και η διαφορά πολλές φορές, η οποία ήταν χρήµατα που είχε δώσει η Ε.Ε για την 

ανάπτυξη των υποδοµών της Ελλάδας, κατέληγαν σε λογαριασµούς πολιτικών και 

επιχειρηµατικών παραγόντων. Με αυτόν τον τρόπο, χρήµατα που αν 

χρησιµοποιούνταν σωστά θα είχαν θετική απόδοση για την ελληνική οικονοµία, 

χάθηκαν χωρίς λόγο.  

 
6.6 Σύνοψη 
 
Η λιτότητα λοιπόν δεν είναι το “φάρµακο” σωτηρίας της Ελλάδας απ’ ότι φαίνεται. 

Τουλάχιστον όχι από µόνη της. Αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουν οι ηγέτες της 

Ευρωζώνης, αλλά πολύ περισσότερο αυτοί που κυβερνούν την χώρα. Οι πολιτικές 

λιτότητας σε µία χώρα χωρίς µεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα και µέσα σε µία 

παγκόσµια οικονοµία που βρίσκεται σε κατάσταση ύφεσης, το µόνο που 

καταφέρνουν είναι να στραγγαλίζουν σιγά σιγά τις οικονοµίες των χωρών που τις 

ακολουθούν. 

 
Η πορεία προς την ανάπτυξη µπορεί να επιτευχθεί περισσότερο µε προσέλκυση 

επενδύσεων, βελτίωση των υποδοµών της χώρας, καταπολέµηση της γραφειοκρατίας 

και φυσικά αλλαγή στην νοοτροπία του Έλληνα. Στα επόµενα κεφάλαια της εργασίας 

αυτής θα παρουσιαστούν τρόποι µε τους οποίους η Ελλάδα θα µπορούσε να οδηγήσει 

τελικά την οικονοµία της ξανά σε φάση ανάπτυξης. 
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7 Υπάρχει διέξοδος; 
 
Στην προηγούµενη ενότητα είδαµε κάποιες από τις αιτίες που οδήγησαν την ελληνική 

οικονοµία σε κατάσταση ύφεσης. Όπως είπαµε, η δοµή της ελληνικής οικονοµίας, 

αλλά και της ελληνικής κοινωνίας και του τρόπου ζωής των Ελλήνων, έπαιξαν 

πρωταρχικό ρόλο σε αυτό. Η γραφειοκρατία, η διαφθορά, τα κλειστά επαγγέλµατα, οι 

συνεχείς απεργίες και η πελατειακές σχέσεις ψηφοφόρων-πολιτικών, έπαιξαν 

σηµαντικό ρόλο στο να φτάσει η Ελλάδα εδώ που έφτασε. Από την άλλη, η 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε) και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ), έπαιξαν και 

αυτοί τον δικό τους ρόλο στην µη επιτυχή αντιµετώπιση του ελληνικού προβλήµατος, 

µε τις πολιτικές που πρότειναν. 

 
Οι πολιτικές αυτές, όντας εξολοκλήρου πολιτικές λιτότητας, είχαν σκοπό την 

εσωτερική υποτίµηση της ελληνικής οικονοµίας, κάτι που θα αναλύσουµε παρακάτω. 

Αυτά τα µέτρα όµως προκάλεσαν περεταίρω ύφεση στην ελληνική οικονοµία, µε 

αποτέλεσµα η Ελλάδα να µπει σε νέες περιπέτειες. Η χώρα απέτυχε να βγάλει νέα 

κυβέρνηση στις εκλογές του Μαΐου του 2012, ενώ οι επαναληπτικές εκλογές της 17ης 

Ιουνίου ανέδειξαν το συντηρητικό κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας στην πρώτη θέση, 

µε Πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαµαρά. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναµένουν λοιπόν αν η 

νέα κυβέρνηση θα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, ενώ οι Έλληνες πολίτες 

αναµένουν να δουν αν τελικά θα γίνει επιτέλους κάτι που θα αλλάξει την κατάσταση 

της χώρας προς το καλύτερο. Η πολιτική αστάθεια έχει δηµιουργήσει σηµαντικά 

προβλήµατα στην εικόνα της Ελλάδας, η οποία κινδυνεύει ακόµη και µε έξοδο από το 

Ευρώ. 

 
Στα κεφάλαια που ακολουθούν, θα προσπαθήσουµε να αναπτύξουµε τρόπους µε τους 

οποίους η Ελλάδα θα µπορούσε να µπει και πάλι στο δρόµο της ανάπτυξης. Θα δούµε 

ποιες είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές που θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα τόσο στην 

οικονοµία της, όσο και στην νοοτροπία των ίδιων των Ελλήνων, ενώ στη συνέχεια θα 

αναλύσουµε τοµείς στους οποίους πρέπει να ποντάρει η εκάστοτε ελληνική 

κυβέρνηση, έτσι ώστε να αντιµετωπιστεί σταδιακά το έλλειµµα και να µπει και πάλι η 

οικονοµία σε φάση ανόδου. 
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8 Που στηρίχτηκε η άνοδος της ελληνικής οικονοµίας προ της ύφεσης; 
 
Σύµφωνα µε τον καθηγητή Καραµούζη Ν. και τον ∆ρ. Αναστασάτο Α. (2011), η 

ραγδαία άνοδος που παρουσίασε η ελληνική οικονοµία τη χρονική περίοδο 1994-

2007 στηρίχθηκε κυρίως στην εσωτερική κατανάλωση και τις υψηλές κρατικές 

δαπάνες. Μάλιστα, η ιδιωτική κατανάλωση αυξανόταν ισοποσοστιαία µε το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ). Το 2009 η σχέση συνολικής κατανάλωσης προς 

ΑΕΠ έφτασε το 93,5%, που ήταν το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ-27. Σε αυτό 

βοήθησε φυσικά η πρόσβαση σε φθηνά δανειακά κεφάλαια τόσο από τις εγχώριες, 

όσο και από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Με την απελευθέρωση του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος το 1994, αυξήθηκε η ζήτηση σε στεγαστικά και 

καταναλωτικά δάνεια. Μετά την είσοδο της χώρας στην Οικονοµική Νοµισµατική 

Ένωση (ΟΝΕ) το 2001, η πρόσβαση στα δάνεια χαµηλού κόστους έγινε ακόµη πιο 

εύκολη, ενώ τα ονοµαστικά και πραγµατικά επιτόκια µειώθηκαν δραµατικά. Οι 

ιδιωτικές επενδύσεις αυξάνονταν µεν µε 21,6% κατά µέσο όρο την χρονική περίοδο 

2000-2007, στόχευαν όµως κυρίως στην ανέγερση κατοικιών και όχι σε παραγωγικές 

δραστηριότητες. 

 
Σύµφωνα πάλι µε τους Καραµούζη και Αναστασάτο (2011), η υπερβάλλουσα 

εγχώρια ζήτηση οδήγησε στην ταχύτατη αύξηση του εργατικού κόστους ανά µονάδα 

προϊόντος, καθώς και του πληθωρισµού σε σχέση µε τους εταίρους. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσµα την σταδιακή µείωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Μετά την 

είσοδο στο Ευρώ, η µείωση της ανταγωνιστικότητας δεν ήταν πλέον δυνατόν να 

αντιµετωπιστεί µε υποτίµηση του νοµίσµατος, καθώς κάτι τέτοιο µπορούσε να γίνει 

µόνο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) πλέον. Από την άλλη, 

µεταρρυθµίσεις οι οποίες θα υποστήριζαν την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας, όπως 

το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων, η καταπολέµηση της γραφειοκρατίας κλπ., 

δεν έγιναν. Έτσι ο εξωτερικός τοµέας της οικονοµίας έφτασε να έχει αρνητική 

επίδραση πάνω στο ΑΕΠ, µε αποτέλεσµα να συσσωρευτεί το χρέος και να 

δηµιουργηθούν µεγάλα εξωτερικά ελλείµµατα. 
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9 Ο σκοπός των πολιτικών λιτότητας 
 
Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενη ενότητα, οι µεγάλες δυνάµεις της Ε.Ε, 

Γερµανία και Γαλλία, σε συνεργασία µε το ∆ΝΤ επέλεξαν την λιτότητα ως µέσο που 

θα οδηγούσε την Ελλάδα έξω από τη δίνη της κρίσης. Έτσι λοιπόν, επιβλήθηκαν 

µέτρα σκληρής δηµοσιονοµικής πολιτικής, όπως αυξήσεις φόρων, µειώσεις µισθών 

και περικοπές των κρατικών δαπανών. 

 
Γενικά, οι πολιτικές λιτότητας έχουν σαν κύριο στόχο την εσωτερική υποτίµηση. 

Αρχικά µειώνονται οι µισθοί και οι συντάξεις, καθώς και οι κρατικές δαπάνες. Στην 

συνέχεια θα έπεφταν και οι τιµές των προϊόντων που παράγονται στην Ελλάδα, ως 

αποτέλεσµα της µείωσης του εργατικού κόστους. Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσµα την 

µείωση των τιµών των προϊόντων που εξάγει η Ελλάδα, σε σχέση µε αυτά που 

εισάγει. Έτσι, θα αυξανόταν η ανταγωνιστικότητα της χώρας, που θα ήταν και το 

κλειδί για την έξοδο από την κρίση. Αυτό φυσικά θα ήταν πιο εύκολο, αν η Ελλάδα 

είχε το δικό της νόµισµα. Τότε, µε µία υποτίµηση του νοµίσµατός της, η αξία των 

µισθών θα µειωνόταν, µε αποτέλεσµα να µειωθεί το εργατικό κόστος –στην 

περίπτωση πάντα που οι µισθοί έµεναν στα ίδια επίπεδα µε πριν- . Στην συνέχεια θα 

µειώνονταν οι τιµές των εγχώριων προϊόντων και θα αυξάνονταν οι τιµές των 

εισαγόµενων. Οι χαµηλοί µισθοί, σε συνδυασµό µε την κατανάλωση κυρίως 

εγχώριων προϊόντων και την αύξηση των εξαγωγών, θα αύξαναν δραµατικά την 

ανταγωνιστικότητα της χώρας (Bloomberg, 2012). 

 
Βέβαια εδώ στην Ελλάδα δεν επετεύχθη κάτι τέτοιο. Η ανικανότητα των 

κυβερνήσεων να εφαρµόσουν σωστά τα µέτρα λιτότητας που επιβλήθηκαν, σε 

συνδυασµό µε τις αντιδράσεις των κοµµάτων της αντιπολίτευσης, το µόνο που 

κατάφεραν, ήταν συνεχείς µειώσεις των µισθών, των συντάξεων και των υπολοίπων 

κρατικών δαπανών, ενώ από την άλλη οι φόροι ανέβαιναν συνεχώς. Αυτό γινόταν 

γιατί κάθε φορά τα µέτρα δεν έφερναν τα επιθυµητά αποτελέσµατα και η Τρόικα 

(Ε.Ε-ΕΚΤ-∆ΝΤ) επέβαλε νέα µέτρα. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσµα φυσικά να 

εξαγριωθεί ο κόσµος, ο οποίος άρχισε να αντιδρά µε µαζικές κινητοποιήσεις. Η 

κατάσταση στην Ελλάδα έγινε έκρυθµη µε αποτέλεσµα να µείνει πίσω στον τοµέα 

της ανταγωνιστικότητας. 
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Επίσης, οι τιµές σε πολλά προϊόντα δεν έπεσαν, καθώς όσο και να µειώνονταν οι 

µισθοί, η ζήτηση παρέµενε σχεδόν αµετάβλητη. Επίσης δεν λειτούργησαν σωστά και 

οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν και κάποια φαινόµενα 

αισχροκέρδειας. Τέλος, η υψηλή φορολογία που επιβλήθηκε στις επιχειρήσεις, έκανε 

πολλές από τις πολυεθνικές να εγκαταλείψουν τη χώρα, ενώ κάνει τα πράγµατα 

δύσκολα για άλλες επιχειρήσεις που θα ήθελαν να επενδύσουν στη χώρα µας. 

 
Βλέπουµε λοιπόν ότι η πολιτικές λιτότητας δεν ήταν η λύση για την επίλυση του 

“ελληνικού προβλήµατος”. Οι δανειστές της Ελλάδας δεν έλαβαν υπόψη τους 

σηµαντικά χαρακτηριστικά και ιδιοµορφίες της χώρας αυτής και του λαού της, µε 

αποτέλεσµα να πέσουν εκτός στόχων. Αντί λοιπόν η ανταγωνιστικότητα να αυξηθεί, 

µειώθηκε. 

 
Φυσικά και υπάρχει όµως ακόµη διέξοδος από όλο αυτό. Σύµφωνα µε τους 

Καραµούζη και Αναστασάτο (2011, p.2), υπάρχει δυνατότητα επίτευξης υψηλών 

ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης και αύξησης των επενδύσεων στη χώρα µας, αρκεί 

να γίνουν µία σειρά από διαρθρωτικές και κλαδικές µεταβολές για την αναστροφή 

των προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν εξαιτίας των πολιτικών που ασκήθηκαν τα 

προηγούµενα χρόνια. 

 
Μάλιστα σε σχετική τους µελέτη παραθέτουν και τους τοµείς στους οποίους πρέπει 

να γίνουν αυτές οι αλλαγές: 

 
Πρώτον, προτείνουν ότι πρέπει να υπάρξει αύξηση της συνολικής παραγωγικότητας 

της οικονοµίας µέσω της βελτίωσης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος της χώρας 

µας. Η βελτίωση αυτή µπορεί να γίνει µέσω θεσµικών τοµών, κάτι που δεν απαιτεί 

επιπρόσθετους παραγωγικούς συντελεστές, συνεισφέρει όµως αποδεδειγµένα στην 

οικονοµική ανάπτυξη. 

 
∆εύτερον, προτείνουν τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παρεχόµενων 

προϊόντων και υπηρεσιών ως προς την ποιότητα και την ανάκτηση των απωλειών 

ανταγωνιστικότητας ως προς τις τιµές. Έτσι θα µπορέσει η Ελλάδα να ανακτήσει 

µέρος του χαµένου µεριδίου αγοράς που κατέχουν αναδυόµενες οικονοµίες χαµηλού 

κόστους, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και τεχνολογικά πιο προηγµένα 

από τα ανταγωνιστικά. 
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Τρίτον, προτείνουν την ενθάρρυνση σε κλαδικό επίπεδο της µετατόπισης από την 

παραγωγή µη διεθνώς εµπορεύσιµων αγαθών, στην παραγωγή διεθνώς 

εµπορεύσιµων. Κάτι τέτοιο θα αυξήσει τις εξαγωγές της χώρας και θα την κάνει και 

πιο ανταγωνιστική. Η επικέντρωση της παραγωγικής δραστηριότητας σε προϊόντα και 

υπηρεσίες που σκοπό είχαν να εξυπηρετούν µόνο την εγχώρια αγορά, σε συνδυασµό 

µε την χαµηλή παραγωγικότητα και την ταχύτερη άνοδο των µισθών, τιµών και 

περιθωρίων κέρδους, επιδείνωσε την απώλεια ανταγωνιστικότητας ως προς τις τιµές, 

σύµφωνα µε τους Καραµούζη και Αναστασάτο (2011 pp. 2-3). 

 
Τέταρτον, είναι επιτακτική η αλλαγή στη φιλοσοφία αξιοποίησης των επιδοτήσεων 

και της χρηµατικής υποστήριξης που δίνεται από την Ε.Ε στην Ελλάδα. Μέχρι τώρα, 

τα χρήµατα που δίνονταν µε σκοπό την ανάπτυξη, την κατασκευή δηµοσίων έργων 

και την αγορά νέων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, χρησιµοποιούνταν για την 

εξυπηρέτηση της πελατειακής σχέσης που είχε δηµιουργηθεί µεταξύ πολιτών-

ψηφοφόρων και κρατικών φορέων, ή ακόµη και για την ενίσχυση προσωπικών 

εισοδηµάτων και την κατανάλωση. Αυτό πρέπει να αλλάξει, έτσι ώστε τα χρήµατα 

που δίνονται να αξιοποιηθούν για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη των 

υποδοµών και της οικονοµίας της χώρας µας. 

 
Τέλος, σηµαντικό είναι να δηµιουργηθεί ένα επιχειρηµατικό περιβάλλον τέτοιο, ώστε 

να συνδράµει στην προσέλκυση Άµεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) και ξένων 

κεφαλαίων σε τοµείς τεχνολογικής αιχµής, υποδοµών και σε τοµείς µε εξαγωγικό 

προσανατολισµό.  

 
10 Οι βαθύτερες αιτίες της υπολειτουργούσας Ελληνικής οικονοµίας 
 
Πριν προχωρήσουµε στο τι θα µπορούσε να γίνει έτσι ώστε η Ελληνική οικονοµία να 

µπει πάλι σε φάση ανάπτυξης, αξίζει να αναφερθούµε στις βαθύτερες αιτίες οι οποίες 

εµποδίζουν όλα αυτά τα χρόνια την Ελληνική οικονοµία να λειτουργήσει. Γιατί 

πρέπει κανείς να γνωρίζει τη ρίζα του προβλήµατος, έτσι ώστε να µπορεί να 

σχεδιάσει µία επιτυχηµένη στρατηγική µε την οποία θα το επιλύσει. Τα κενά στην 

παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα έχουν πέντε βασικές αιτίες (McKinsey 

& Company, 2011): 
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10.1 Αποθάρρυνση επενδύσεων και ίδρυσης µεγάλων επιχειρήσεων 
 
Όπως και στις υπόλοιπες Μεσογειακές χώρες, έτσι και στην Ελλάδα η ραχοκοκαλιά 

της οικονοµίας αποτελείται από οικογενειακές, µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Για 

παράδειγµα, περίπου το 30% των επιχειρήσεων του κατασκευαστικού τοµέα είναι 

επιχειρήσεις µε 9 ή λιγότερους εργαζοµένους. Το ποσοστό αυτό στη Γερµανία είναι 

µόλις 5%. Μία τέτοια µικρή επιχείρηση παράγει λιγότερο από το 40% της παραγωγής 

µίας επιχείρησης µε 250 ή περισσότερους εργαζόµενους (McKinsey & Company, 

2011). 

 
Από την άλλη, υπάρχουν και πολλοί αποτρεπτικοί παράγοντες, που αποθαρρύνουν 

την ίδρυση µίας µεγάλης επιχείρησης. Αυτοί περιλαµβάνουν τα υπερβολικά πολλά 

νοµοσχέδια που υπάρχουν σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής οικονοµίας, τον υψηλό 

βαθµό γραφειοκρατίας, νόµους που αφορούν την φορολογία κα. Όλα αυτά 

αποθαρρύνουν τους επενδυτές από την ίδρυση µίας µεγάλης επιχείρησης. Για 

παράδειγµα, η Ελλάδα έχει έναν από τους υψηλότερους βαθµούς όσον αφορά τον 

αριθµό νοµοσχεδίων που ρυθµίζουν την αγορά προϊόντων, ανάµεσα στης αγορές που 

ανήκουν Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ-OECD), όπως 

φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Αυτός ο δείκτης αποδεδειγµένα επηρεάζει 

αντιστρόφως ανάλογα την παραγωγικότητα (McKinsey & Company, 2011). 

 

∆ιάγρµµα 2 
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10.2 Μεγάλος και υπολειτουργικός ∆ηµόσιος Τοµέας 
 
Ο ∆ηµόσιος Τοµέας στην Ελλάδα, σε σχέση µε το µέγεθος της χώρας, είναι µεγάλος 

και όσον αφορά το µέγεθος βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις στην Ευρώπη. Και οι 

Σκανδιναβικές χώρες έχουν µεγάλους δηµόσιους τοµείς, όµως είναι πολύ πιο 

παραγωγικοί από τον ελληνικό. Μάλιστα, το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ 

τοποθετεί την Ελλάδα πολύ χαµηλά, όσον αφορά την παραγωγικότητα του δηµόσιου 

τοµέα της. 

 
Την ίδια στιγµή οι αρµοδιότητες είναι µοιρασµένες σε πολλές διαφορετικές αρχές, 

κάτι που δυσχεραίνει την κατάσταση και αυξάνει ανούσια τον χρόνο που απαιτείται 

για την λήψη µίας απόφασης, ενώ παράλληλα αυξάνει και την γραφειοκρατία. Έτσι 

µειώνεται δραστικά η ευελιξία του δηµόσιου τοµέα. 

∆ιάγραµµα 3 
 
Επίσης υπάρχουν πολλές µεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ελέγχονται άµεσα ή έµµεσα 

από το κράτος, άσχετα αν επισήµως είναι εγγεγραµµένες στον ιδιωτικό τοµέα. Αυτές 

οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν τα ίδια δοµικά προβλήµατα και τη µειωµένη 

παραγωγικότητα των δηµόσιων επιχειρήσεων. Αυτό δηµιουργεί προβλήµατα στις 

υπόλοιπες ιδιωτικές επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες αναγκαστικά εξαρτώνται από 
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τις συναλλαγές τους µε το δηµόσιο τοµέα. Είναι επιτακτική λοιπόν η ανάγκη να 

µειωθεί ο δηµόσιος τοµέας και να γίνουν σηµαντικά βήµατα προς την βελτίωσή του. 

 
10.3 “Άκαµπτη” και περιορισµένη χρήση των ανθρώπινων πόρων 
 
Η Ελλάδα δεν έχει εκµεταλλευτεί πλήρως το ανθρώπινο δυναµικό που διαθέτει. Αν 

και έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες αντιγραφής επιτυχηµένων ευρωπαϊκών 

µοντέλων, οι Έλληνες εργοδότες παραµένουν διστακτικοί στο να προσλάβουν 

περισσότερους εργαζοµένους στις επιχειρήσεις τους, κυρίως εξαιτίας δύσκαµπτων 

νόµων που αφορούν την εργασία, και εµποδίων που αποδίδονται στις συλλογικές 

συµβάσεις εργασίας. 

 
Σαν αποτέλεσµα όλων αυτών, η Ελλάδα έχει τον χαµηλότερο ρυθµό κύκλου 

εργασιών στην Ευρώπη (14%) όσον αφορά τους εργαζοµένους της (McKinsey & 

Company, 2011). Η ευελιξία του εργατικού δυναµικού είναι ένας σηµαντικός δείκτης 

“υγείας” για την Ελληνική οικονοµία, η έλλειψη της οποίας φαίνεται καθαρά στα 

παρατηρούµενα επίπεδα συµµετοχής στην εργασία. 

 
Η µερική απασχόληση συνδυάζεται µε την ανεργία και την γυναικεία απασχόληση, 

ενώ µικρή είναι η τοποθέτηση αποφοίτων πανεπιστηµίων σε θέσεις εργασίας, κάτι 

που δείχνει πόσο αποκοµµένα είναι τα πανεπιστήµια από τις επιχειρήσεις. Αυτό 

όµως, εµποδίζει την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα. 

 
10.4 ∆υσκίνητο νοµικό και δικαστικό σύστηµα 
 
Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα βρίσκονται αντιµέτωπες µε ένα δυσκίνητο νοµικό 

σύστηµα το οποίο αποτελείται από µία πληθώρα νόµων, πολλοί από τους οποίους δεν 

είναι ξεκάθαροι, ακυρώνει ο ένας τον άλλο και συχνά αναθεωρούνται. 

 
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το Ελληνικό δικαστικό σύστηµα να είναι υπερφορτωµένο 

µε υποθέσεις που περιµένουν να εκδικαστούν. Επίσης υπάρχουν στοιχεία (McKinsey 

& Company, 2011), τα οποία δείχνουν ότι δεν υπάρχουν κριτήρια µε βάση τα οποία 

να δίνεται η προτεραιότητα στις διάφορες υποθέσεις, µε αποτέλεσµα πολλές 

επιχειρήσεις να γίνονται έρµαιο της γραφειοκρατίας. 
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10.5 Ευρεία Παραοικονοµία 
 
Σύµφωνα µε αναφορές της Τράπεζας της Ελλάδος, οι επαγγελµατίες που δεν κόβουν 

αποδείξεις στην Ελλάδα παράγουν συνολικά το 30% της Ελληνικής οικονοµίας. Αυτό 

προκαλεί απώλειες στα φορολογικά έσοδα. Το 2009 εκτιµάται ότι 15-20 δις € εσόδων 

από φόρους χάθηκαν λόγω αυτού του προβλήµατος (McKinsey & Company, 2011). 

 
Αυτό προκαλείται από την έλλειψη εξελιγµένων πρακτικών συλλογής φόρων, 

καταπολέµησης της φοροδιαφυγής και κατάλληλης νοµοθεσίας. 

 
Πέρα όµως από τη φοροδιαφυγή, υπάρχει η ανεπίσηµη εργασία, όπου δεν 

συλλέγονται οι φόροι εισοδήµατος και άλλες κοινωνικές συνεισφορές, καθώς και το 

παράνοµο εµπόριο και τα παράνοµα παιχνίδια τύχης. 

 
11 Ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο 
 
Από τα παραπάνω, γίνεται αντιληπτό ότι το αναπτυξιακό µοντέλο που 

χρησιµοποιήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, ήταν ελαττωµατικό, µε αποτέλεσµα να 

δηµιουργεί έλλειµµα στην Ελληνική οικονοµία και να µην εκµεταλλεύεται στο 

έπακρο όλους τους παραγωγικούς συντελεστές που η Ελλάδα διαθέτει. Είναι 

εποµένως επιτακτική η ανάγκη της δηµιουργίας ενός νέου µοντέλου ανάπτυξης της 

Ελληνικής οικονοµίας, µε το οποίο η χώρα θα µπορέσει να µπει ξανά σε αναπτυξιακή 

πορεία και να εξέλθει από τη δίνη της κρίσης. Είναι κάτι τέτοιο δυνατό; Η απάντηση 

είναι “ναι”. 

 
Η Ελληνική κυβέρνηση θα µπορούσε να πάρει µέτρα τα οποία θα προσέλκυαν 

Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στη χώρα, ή ακόµη θα ευνοούσαν την επιχειρηµατικότητα 

και την πραγµατοποίηση επενδύσεων από το εσωτερικό της χώρας. Επίσης µπορεί µε 

την εκµετάλλευση διαφόρων τοµέων, να εκµεταλλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητές 

της και να αρχίσει σιγά σιγά να παράγει πλεόνασµα, κάτι που θα οδηγήσει σε 

ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας. Παράλληλα θα µειωθεί και η ανεργία, καθώς θα 

ανοίξουν πολλές νέες θέσεις εργασίας. 

 
Σύµφωνα µε µία µελέτη της McKinsey (2011, p. 29), αν η Ελληνική κυβέρνηση λάβει 

µέτρα για την ανάπτυξη των πέντε κύριων τοµέων της Ελληνικής οικονοµίας, µπορεί 

να αυξηθεί το επίπεδο της Ακαθάριστης Ετήσιας Προστιθέµενης Αξίας (ΑΠΑ) κατά 

49 δις € (55 δις σε όρους του ΑΕΠ) σταδιακά µέχρι το 2021. Οι τοµείς αυτοί είναι: 
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• Ο τουρισµός 

• Ο τοµέας της ενέργειας 

• Η µεταποίηση τροφίµων 

• Η αγροτική παραγωγή 

• Το λιανικό εµπόριο 

 
Η ίδια µελέτη εκτιµά ότι θα δηµιουργούνταν περίπου 520.000 νέες θέσεις εργασίας. 

Την µεγαλύτερη αύξηση θα προκαλούσε ο τουριστικός τοµέας, ο οποίος θα 

προσέθετε 18 δις € στην ΑΠΑ µέχρι το 2021, ακολουθούµενος από τον τοµέα της 

ενέργειας, ο οποίος θα προσέθετε 9 δις €. Η µεταποίηση τροφίµων εκτιµάται ότι θα 

προσθέσει 6 δις € και ο αγροτικός τοµέας 5 δις €. Τέλος, το λιανικό εµπόριο θα 

προσθέσει 4 δις €. 

 
Η µελέτη παρουσιάζει και µία οµάδα “ αναδυόµενων αστέρων”  οι οποίοι έχουν την 

δυνατότητα να προσθέσουν άλλα 7 δις € στην Ελληνική οικονοµία. Υποθέτοντας ότι 

ο µακροπρόθεσµος µέσος ετήσιος ρυθµός ανάπτυξης θα φτάσει το 1,5%, η 

εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι παραπάνω κλάδοι και οι 

“ αναδυόµενοι αστέρες”  εκτιµάται ότι θα διπλασιάσει αυτόν τον ρυθµό στο 3% το 

χρόνο κατά µέσο όρο, για την επόµενη δεκαετία. 

Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει αρχικά, έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις για την 

εφαρµογή του νέου σχεδίου ανάπτυξης, είναι η λήψη µέτρων τα οποία: 
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• Θα καταπολεµήσουν δραστικά τη φοροδιαφυγή, έτσι ώστε να µην χάνονται 

σηµαντικά έσοδα του κράτους. Αυτό µπορεί να γίνει µε νόµους οι οποίοι θα 

δίνουν κίνητρο στους πολίτες να πληρώνουν τους φόρους τους, ενώ από την 

άλλη θα τιµωρούν αυστηρά τους φοροφυγάδες. Η ατιµωρησία της 

φοροδιαφυγής όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως για τους µεγάλους φοροφυγάδες, 

επέτρεψε σε κάποιους να κάνουν µεγάλες περιουσίες σε βάρος των Ελλήνων 

φορολογουµένων, ενώ επίσης υποκινούσε τη φοροδιαφυγή σε ολοένα και 

περισσότερους φορολογουµένους. 

• Καταπολέµηση της παραοικονοµίας. Πρέπει να δοθεί κίνητρο στους 

ελεύθερους επαγγελµατίες να κόβουν αποδείξεις. Αυτό θα µπορούσε να 

επιτευχθεί µε αφαίρεση του ΦΠΑ από τέτοιου είδους υπηρεσίες. Με αυτόν 

τον τρόπο κάποιοι µπορούν να πουν ότι το κράτος θα χάνει χρήµατα. Κάτι 

τέτοιο όµως δεν ισχύει. Πλέον, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες δεν θα έχουν λόγο 

να µην κόψουν απόδειξη, καθώς θα χάσουν τη διαπραγµατευτική τους δύναµη 

έναντι του καταναλωτή, η οποία ήταν ο ίδιος ο ΦΠΑ. Οπότε τα κέρδη τους θα 

φαίνονται πλέον κανονικά και θα φορολογούνται στο σύνολό τους. 

• Καταπολέµηση της γραφειοκρατίας. Η γραφειοκρατία αποτελεί έναν από τους 

κύριους παράγοντες που αποτρέπουν τις επενδύσεις. Πρέπει λοιπόν να 

δηµιουργηθούν κεντρικές αρχές, οι οποίες θα λαµβάνουν όλες τις αποφάσεις 

αυτοδύναµα για συγκεκριµένα θέµατα. Έτσι, θα µειώνεται ο χρόνος για τη 

λήψη µίας απόφασης και θα λειτουργεί πιο αποδοτικά το όλο σύστηµα. 

• Αύξηση της ταχύτητας του δικαστικού συστήµατος στην εκδίκαση 

υποθέσεων. Αυτό θα µπορούσε να γίνει µε προσθήκη πρόσθετων δικαστικών 

λειτουργών στα πρωτοδικεία και τα εφετεία, µε κύριο στόχο την µείωση του 

χρόνου εκδίκασης των υποθέσεων και της ταχύτερης λήψης αποφάσεων. 

Πρέπει επίσης να οριστεί ένα σύστηµα πρωτεραιοποίησης των υποθέσεων. 

• ∆ραστική ενίσχυση της σχέσης των πανεπιστηµίων µε τις επιχειρήσεις. Μέχρι 

τώρα η σχέση των επιχειρήσεων µε τα πανεπιστήµια ήταν σχεδόν µηδαµινή, 

εξαιτίας αριστερών κυρίως πολιτικών πεποιθήσεων πως οι επιχειρήσεις δεν 

έχουν θέση µέσα στα πανεπιστήµια. Κάτι τέτοιο όµως, είναι πέρα για πέρα 

λάθος. Η σχέση των πανεπιστηµίων µε τις επιχειρήσεις είναι αναγκαία για 

πάρα πολλούς λόγους, τους οποίους µπορούµε να δούµε αν κοιτάξουµε πως 

λειτουργεί ένα πανεπιστήµιο σε µία ανεπτυγµένη χώρα. Καταρχήν τα 
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πανεπιστήµια µπορούν και πρέπει να αναλαµβάνουν έρευνες για λογαριασµό 

των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να αυξάνουν την τεχνογνωσία χωρίς περεταίρω 

έξοδα σε ειδικούς ερευνητικούς οργανισµούς και να τις κάνουν πιο 

ανταγωνιστικές στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Επίσης, µε αυτόν τον τρόπο 

βελτιώνεται και το µέλλον των φοιτητών, καθώς πολλοί από αυτούς θα βρουν 

κάποια δουλειά σε κάποια από τις επιχειρήσεις µε τις οποίες συνεργάζεται το 

πανεπιστήµιό τους. Έτσι οι επιχειρήσεις γίνονται πιο εξελιγµένες και 

ανταγωνιστικές καθώς αποκτούν πρόσβαση σε γνώση που πριν δεν 

µπορούσαν να διαθέτουν, παρά µόνο µε µεγάλα χρηµατικά ποσά, κάτι που 

λίγες είχαν τη δυνατότητα να κάνουν, ενώ επίσης καταπολεµάται και η 

ανεργία των νέων, κάτι που αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει η χώρα µας. 

 
12 Θέτοντας τις βάσεις ανάπτυξης στους σηµαντικούς τοµείς 
 
Αν τελικά πραγµατοποιηθούν οι µεταρρυθµίσεις που αναφέρθηκαν στην 

προηγούµενη ενότητα, θα ανοίξει ο δρόµος για την ανάπτυξη των σηµαντικών 

κλάδων της Ελληνικής οικονοµίας. Η συνεισφορά αυτών των κλάδων σήµερα στην 

Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία είναι της τάξης των 160 δις € (ποσοστό που φτάνει 

το 60% του συνόλου της οικονοµίας), ενώ απασχολούν περισσότερους από 3 εκατ. 

Εργαζοµένους (περίπου το 70% της συνολικής απασχόλησης) (McKinsey & 

Company, 2011, p. 37). 

 
Οι πέντε µεγαλύτεροι κλάδοι από αυτούς, (τουρισµός, λιανεµπόριο, ενέργεια, 

βιοµηχανία και αγροτική παραγωγή) συνεισφέρουν περίπου το 42% της συνολικής 

ΑΠΑ και είναι αυτοί στους οποίους θα πρέπει να στηριχτεί η Ελληνική οικονοµία. Οι 

κλάδοι αυτοί συνεισφέρουν τα µέγιστα στα φορολογικά έσοδα, ενώ απασχολούν και 

το µεγαλύτερο ποσοστό εργαζοµένων, περίπου το 50% (McKinsey & Company, 

2011, p. 37). Σε αυτή την ενότητα θα γίνει η ανάλυση των πιθανών δραστηριοτήτων 

που µπορούν να γίνουν σε καθέναν από αυτούς τους τοµείς ξεχωριστά, έτσι ώστε να 

επιτευχθεί η πλήρης εκµετάλλευση των τοµέων αυτών και να χρησιµοποιηθούν τα 

οφέλη που θα προκύψουν για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας. Στην συνέχεια 

θα γίνει η ανάλυση και των οκτώ “ αναδυόµενων αστέρων” , οι οποίοι µε τη σειρά 

τους θα βοηθήσουν επίσης την οικονοµία να αναπτυχθεί. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται στη µελέτη της McKinsey (2011, p. 37), η σωστή εκµετάλλευση και η 
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λήψη κατάλληλων µέτρων σε όλους αυτούς τους τοµείς και υποτοµείς θα προσθέσει  

520.000 περίπου νέες θέσεις εργασίας και 49 δις € σταδιακά στην ΑΠΑ µέχρι το 

2021. 

 
12.1 Τουρισµός 
 
Μεγάλο µέρος των εσόδων της Ελληνικής οικονοµίας στηρίζεται στον τουρισµό 

(περίπου 15% συνεισφορά στην ΑΠΑ) (McKinsey & Company, 2011, p. 39). 

Αποτελεί κατά κάποιο τρόπο την βαριά οικονοµία της χώρας και το κύριο προϊόν που 

εξάγει η χώρα µας είναι οι “ καθαρές θάλασσες”  και ο “ άφθονος ήλιος” . Το κύριο 

µέρος των ξένων τουριστών για την Ελλάδα αποτελούν Βρετανοί και Γερµανοί. 

 
Οι κύριοι ανταγωνιστές της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα είναι η Ιταλία, η Ισπανία, 

η Γαλλία και η Τουρκία. Ωστόσο η χώρα µας έχει αρχίσει να µένει πίσω σε σχέση µε 

τους ανταγωνιστές της. Η τουριστική περίοδος της Ελλάδας είναι σχεδόν 

εξολοκλήρου συγκεντρωµένη στους 3 καλοκαιρινούς µήνες, µε περίπου τις µισές 

επισκέψεις (53%) να πραγµατοποιούνται στο 3ο τρίµηνο του έτους, σύµφωνα και µε 

στοιχεία που παίρνουµε από τη µελέτη της McKinsey (2011, p. 39), ενώ οι τουρίστες 

ξοδεύουν λιγότερα χρήµατα στην Ελλάδα, απ’ ότι ξοδεύουν σε άλλες χώρες. Η 

Ελλάδα προσφέρει λοιπόν ένα προϊόν το οποίο έχει µαζική απήχηση, αλλά 

συνοδεύεται από µέτριες έως χαµηλού επιπέδου υποδοµές και µικρή διαφοροποίηση 

σε σχέση µε τους άλλους προορισµούς. Σε ότι αφορά τον σχεδιασµό αξιοποίησης της 

γης, τις υποδοµές και τις επενδύσεις, υπάρχουν εµπόδια τα οποία αποτρέπουν 

ενέργειες τέτοιες που θα µπορούσαν να εξυπηρετήσουν καλύτερα τις σύγχρονες 

ανάγκες των τουριστών (παραθεριστικές κατοικίες, λιµάνια µε κρουαζιερόπλοια, 

µαρίνες κα). Σηµαντικά σηµεία εισόδου της χώρας, όπως το αεροδρόµιο της Αθήνας, 

είναι ακριβά για τις αεροπορικές εταιρείες. Τέλος, η χώρα αποτυγχάνει σε µεγάλο 

βαθµό να προσελκύσει τουρίστες από τις αναδυόµενες αγορές της Κίνας και της 

Ρωσίας. 

 
Η µελέτη της McKinsey (2011, pp. 39-40) θέτει κάποιες πιθανές προτεραιότητες στις 

οποίες θα πρέπει να δοθεί βάρος, χωρισµένες σε τέσσερις στρατηγικές κατηγορίες: 

 
• Επαναπροσδιορισµός της εµπορικής στρατηγικής της Ελλάδας: ο 

Ελληνικός τουρισµός πρέπει να εστιάσει στις κύριες ευρωπαϊκές αγορές µε 

στόχο να διατηρήσει το µερίδιο του εκεί (κύρια προτεραιότητα: Γερµανία, Ην. 
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Βασίλειο, Σκανδιναβία και εν συνεχεία Ιταλία, Γαλλία και Ολλανδία), ενώ 

παράλληλα θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες διείσδυσης στις αγορές της 

Ρωσίας, της Κίνας, καθώς και των Η.Π.Α. Επιπροσθέτως, η εµπορική 

στρατηγική της Ελλάδας θα πρέπει να στοχεύει στην προσέλκυση 

περισσότερων τουριστών από πιο εύπορες τάξεις, έτσι ώστε να ξοδεύουν και 

περισσότερα, αφήνοντας περισσότερα έσοδα για τη χώρα µας. Αυτό µπορεί να 

επιτευχθεί µέσω της ποιοτικής αναβάθµισης του κύριου προϊόντος της, που 

είναι η θάλασσα και ο ήλιος, µε κρουαζιέρες και ναυτικό τουρισµό, την 

δηµιουργία µεγάλων εκτάσεων µε παραθεριστικές κατοικίες, και κάνοντας 

µεγάλες πόλεις, όπως την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ιδανικούς προορισµούς 

για αστικές αποδράσεις. 

• Ανάπτυξη ποιοτικών υποδοµών µε παράλληλη επιτάχυνση των 

επενδύσεων: αυτό περιλαµβάνει την επένδυση σε 2-3 µεγάλης κλίµακας 

συνεδριακά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και την 

ανάπτυξη των αναγκαίων υποδοµών για την υποστήριξη του ναυτικού 

τουρισµού, κυρίως µε τη δηµιουργία νέων µαρίνων (έτσι ώστε να φτάσουν τις 

60-65 από τις 32 που υπάρχουν σήµερα) και τη δηµιουργία λιµανιών φιλικών 

για κρουαζιέρες, καθώς οι κρουαζιέρες θα αυξήσουν σηµαντικά τα έσοδα. 

Αυτό µπορεί να γίνει µε βελτίωση των υποδοµών στα ήδη υπάρχοντα λιµάνια, 

την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας και την καταπολέµηση φαινοµένων 

όπως οι απεργίες µε κλείσιµο λιµανιών, κάτι που έπαιξε µεγάλο ρόλο στο να 

βγει η Ελλάδα από τους προορισµούς µεγάλων κρουαζιερόπλοιων, καθώς οι 

τουρίστες έφταναν στην Ελλάδα και δεν µπορούσαν να αποβιβαστούν επειδή 

τα λιµάνια ήταν κλειστά από απεργούς. Επίσης θα πρέπει να αρθούν διάφορα 

εµπόδια ως προς τη δηµιουργία παραθεριστικών κατοικιών. 

• ∆ιευκόλυνση της πρόσβασης και της µεταφοράς: η Ελλάδα πρέπει να 

προωθήσει και να βελτιώσει την σύνδεσή της µε τις αναδυόµενες αγορές 

προσελκύοντας περισσότερες άµεσες πτήσεις από αυτές, καθώς επίσης θα 

πρέπει να µειώσει τα εµπόδια εισόδου, διευκολύνοντας την έκδοση κάρτας 

Visa και µειώνοντας τα έξοδα αεροδροµίου. 

• Αναβάθµιση των δυνατοτήτων του Ελληνικού τουρισµού και της 

τεχνογνωσίας: Είναι απαραίτητη η δηµιουργία µίας σχολής µε αντικείµενο 

αποκλειστικά τον τουρισµό, η οποία θα έχει και διεθνείς διασυνδέσεις 
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Επιπλέον, είναι σηµαντική η δηµιουργία οκτώ λειτουργιών (π.χ στρατηγικός 

σχεδιασµός του τουρισµού, διαχείριση των αγορών και των προϊόντων, 

τουριστικό µάρκετινγκ, κα). Αξιοποίηση των χρήσιµων πόρων που υπάρχουν 

από το Υπουργείο και τον ΕΟΤ. 

 
Θα µπορούσε τέλος η Ελλάδα να επενδύσει στον αθλητικό τουρισµό (Κλόκας, 2007). 

Οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 άφησαν στην Ελλάδα σύγχρονες αθλητικές 

εγκαταστάσεις, οι περισσότερες από τις οποίες όµως, µένουν αχρησιµοποίητες, ή 

χρησιµοποιούνται για άλλους σκοπούς, που καµία σχέση δεν έχουν µε τον αθλητισµό. 

Θα µπορούσε ωστόσο η Ελλάδα να χρησιµοποιήσει αυτές τις εγκαταστάσεις για τη 

διοργάνωση διαφόρων διεθνών τουρνουά, όπως για παράδειγµα ένα Open στο διεθνές 

πρωτάθληµα Τένις, στις Ολυµπιακές Εγκαταστάσεις του Τένις, ή ακόµη και να 

δηµιουργήσει µία πίστα Formula 1. Για το τελευταίο έχουν γίνει προσπάθειες για να 

χρησιµοποιηθεί το αεροδρόµιο Ελληνικού στην Αττική, η χρήση του οποίου είχε 

εγκριθεί και από τον Πρόεδρο της (FIA) Bernie Ecclestone, ενώ και άλλες τοποθεσίες 

έχουν πάρει την έγκριση της FIA για τη δηµιουργία πίστας. Τόσο ένα τουρνουά 

Τένις, όσο και ένας αγώνας της Formula 1 θα επέφεραν σηµαντικά έσοδα, από τους 

φιλάθλους οι οποίοι θα επισκέπτονταν τη χώρα µας για να παρακολουθήσουν τους 

αγώνες. Μία πίστα Formula 1 µπορεί να έχει µεγάλο κόστος για την αρχική 

επένδυση, επιφέρει όµως γρήγορη απόσβεση, εξαιτίας του πόσο δηµοφιλής είναι ο 

µηχανοκίνητος αθλητισµός. Σύµφωνα και µε τον ∆ρ. ∆ηµήτρη Τερζάκη, 

επιστηµονικό υπεύθυνο της Ερευνητικής Οµάδος Αθλητικού Τουρισµού, ο 

Αθλητικός Τουρισµός είναι µία κερδοφόρα επιχείρηση πολλών δισεκατοµµυρίων 

∆ολαρίων, η οποία προσφέρει πολλές ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλους ανεξαιρέτως 

τους παράγοντες που συµµετέχουν στην πραγµατοποίηση µεγάλων αθλητικών 

δραστηριοτήτων (Κλόκας, 2007).  

 
Κύριος στόχος λοιπόν της Ελλάδας όσον αφορά τον τοµέα του τουρισµού θα πρέπει 

να είναι η βελτίωση του προϊόντος που προσφέρει και των υποδοµών, η αύξηση του 

αριθµού των τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα µας και η αύξηση του ποσού 

χρηµάτων που ξοδεύουν. Με τη σωστή εφαρµογή της νέας στρατηγικής, εκτιµάται 

ότι ο τουρισµός θα επιφέρει πρόσθετα έσοδα ύψους 18 δις € στην ΑΠΑ µέχρι το 

2021, καθώς επίσης θα δηµιουργηθούν περίπου 220.000 νέες θέσεις εργασίας. Η 

θετική επίπτωση στο εµπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας θα µπορούσε να φτάσει περίπου 
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τα 9 δις €, ενώ ως προς τα δηµοσιονοµικά θα µπορούσε να υπάρξει αύξηση ύψους 

περίπου 3 δις €. 

 
Ήδη η νέα κυβέρνηση της Ελλάδος, η οποία εκλέχτηκε στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 

έχει θέσει σαν βασικούς της στόχους όσον αφορά τον Τουρισµό την επόµενη 

δεκαετία (Ιστοσελίδα της Ελληνικής Κυβερνήσεως, 2012): 

• Την είσοδο της Ελλάδας στους 10 πρώτους τουριστικούς προορισµούς 

παγκοσµίως 

• Αύξηση της ΑΠΑ στα 50 δις € 

• Αύξηση των θέσεων εργασίας που προσφέρει ο Τουρισµός σε 1.000.000, 

δηλαδή αύξηση κατά 220.000 θέσεις, όσες υπολογίζει και η µελέτη της 

McKinsey (2011 p. 40). 

 
Για να επιτευχθούν όλα αυτά, η ελληνική κυβέρνηση είναι αποφασισµένη και πρέπει 

να προχωρήσει στη λήψη µίας σειράς µέτρων τα οποία θα προσελκύουν επενδύσεις 

από το εξωτερικό και το εσωτερικό της χώρας, θα εκσυγχρονίζουν τις υπάρχουσες 

υποδοµές και θα βελτιώνουν τις παρεχόµενες υπηρεσίες τουρισµού, ενώ παράλληλα 

θα καταπολεµούν την αδήλωτη εργασία (Ιστοσελίδα της Ελληνικής Κυβερνήσεως, 

2012).   

 
12.2 Ενέργεια 
 
Ο τοµέας της ενέργειας συνεισφέρει περίπου το 4% της ΑΠΑ της Ελλάδας και παίζει 

σηµαντικό ρόλο για την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων βιοµηχανιών. Ο τοµέας 

στην Ελλάδα έχει µεγαλύτερη συνεισφορά στην ΑΠΑ σε σύγκριση µε άλλες χώρες. 

Η ΑΠΑ του τοµέα της ενέργειας στην Ελλάδα αυξανόταν συνέχεια κατά τη χρονική 

περίοδο 2000-2008, σε αντίθεση µε άλλες χώρες όπου η ΑΠΑ του τοµέα της 

ενέργειας παρουσίαζε συνεχή µείωση κατά την ίδια χρονική περίοδο. Αυτό οφείλεται 

σε διάφορους λόγους. 

 
Ο Ελληνικός τοµέας ενέργειας χαρακτηρίζεται από υψηλή κατανάλωση ενέργειας, 

χαµηλή παραγωγικότητα, χαµηλή αποδοτικότητα καυσίµων και ένα ακριβό µείγµα 

ενέργειας. Σε σύγκριση µε τη Γερµανία, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι 

κατά 40% υψηλότερη, ενώ η κατανάλωση καυσίµων για τις µεταφορές είναι κατά 

10% υψηλότερη (McKinsey & Company, 2011). Το µείγµα ενέργειας βασίζεται σε 



 53 

προϊόντα πετρελαίου και όχι σε προϊόντα φυσικού αερίου, το οποίο είναι και 

φθηνότερο. 

 
Τέλος, ο Ελληνικός τοµέας ενέργειας δεν παρουσιάζει µεγάλη εξωστρέφεια, καθώς 

παρατηρείται µικρή δραστηριότητα επιχειρήσεων ενέργειας στο εξωτερικό, ενώ από 

την άλλη η εξόρυξη του ορυκτού πλούτου της χώρας είναι περιορισµένη, παρά τα 

τεράστια αποθέµατα που υπάρχουν στο υπέδαφος και τον υποθαλάσσιο χώρο της 

χώρας. Αυτά περιορίζουν την δυνατότητα ανάπτυξης σε αυτόν τον τοµέα. 

 
Για να γίνει δυνατή η βελτίωση και σε αυτόν τον τοµέα, προτείνονται µία σειρά από 

προτεραιότητες χωρισµένες σε 4 κατηγορίες (McKinsey & Company, 2011, p.p 44-

46): 

 
• Βελτίωση της αποδοτικότητας της ενέργειας: πρέπει να δοθούν κίνητρα για 

τον εξορθολογισµό της κατανάλωσης ενέργειας στα κτήρια και τις µεταφορές. 

Ένας αριθµός τεχνικών µέσων είναι διαθέσιµος για να γίνει αυτό, πολλά όµως 

από αυτά απαιτούν άµεσες επενδύσεις και κίνητρα για την επίτευξη των 

στόχων. Ακολουθώντας µία επιτυχηµένη στρατηγική κατανοµής της 

ενέργειας, θα ήταν δυνατό να αυξηθεί η αποδοτικότητα του κατασκευαστικού 

και βιοµηχανικού κλάδου, παρέχοντας περίπου 1,5 δις Ευρώ στην ΑΠΑ µέχρι 

το 2021. 

• Ενισχύοντας την παραγωγικότητα: εκτιµάται ότι στον ηλεκτρισµό, 

βελτιώσεις ως προς την αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα θα µείωναν 

το κόστος ανά µονάδα κατά 10-15%. Παροµοίως όσον αφορά τα καύσιµα, θα 

µπορούσε να επιτευχθεί µείωση 5-10%. Πρέπει λοιπόν να βελτιωθεί η 

διαθεσιµότητα, η λειτουργική αποδοτικότητα, η παραγωγικότητα και η 

µείωση απωλειών κατά την παραγωγή και παροχή ενέργειας (µε τη χρήση 

έξυπνων µετρητών και την µείωση της παραοικονοµίας στα καύσιµα). 

• Βελτιστοποίηση του µείγµατος ενέργειας: αυτό µπορεί να γίνει µε τη χρήση 

υποκατάστατων καυσίµων και τεχνολογιών, όσον αφορά την ασφαλή παροχή 

και το οικονοµικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Πρέπει να δοθούν κίνητρα 

για εκµετάλλευση της αιολικής ενέργειας, καθώς και της παροχής 

ηλεκτρισµού από ηλιακούς συλλέκτες, κα. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη 

µία ολοκληρωµένη στρατηγική, η οποία θα είναι σύµφωνη και µε τους 
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κοινοτικούς στόχους του EC 202020, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 

καταρτισθεί ένα βιώσιµο και επαρκές σχέδιο για την ενεργειακή διασύνδεση 

των νησιών. 

• Αύξηση της “ εξωστρέφειας” και συµµετοχή στην αλυσίδα αξίας του 

τοµέα: βασική προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην εκµετάλλευση της 

στρατηγικής θέσης της Ελλάδας, έτσι ώστε να µετατραπεί σε κόµβο για τη 

διέλευση των αγωγών φυσικού αερίου, αυξάνοντας τη συµµετοχή των 

ελληνικών εταιρειών στις υποδοµές φυσικού αερίου και σε προγράµµατα 

παραγωγής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή, προωθώντας την εξαγωγή 

προϊόντων ενέργειας κυρίως στα επόµενα 5 χρόνια και την εκµετάλλευση των 

δυνατοτήτων στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Είναι 

επιτακτική η ανάγκη εύρεσης λύσης στο θέµα της Αποκλειστικής 

Οικονοµικής Ζώνης (ΑΟΖ) της χώρας µας, µε διπλωµατικές κινήσεις µε την 

Τουρκία τόσο σε διµερές επίπεδο, όσο και σε διεθνές. 

 
Προς το παρόν, τα σηµεία στα οποία µπορεί να εστιάσει η Ελλάδα είναι τα εξής: 

• Αγωγός Πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη: ο αγωγός αυτός θα 

είναι µία ακόµη οδός εξαγωγής του πετρελαίου της Μαύρης Θάλασσας προς 

τις αγορές της Ευρώπης και της Β. Αµερικής. Στο έργο αυτό υπολογίζεται ότι 

θα συµµετάσχουν ελληνικές εταιρείες µε ποσοστό 23,5% και το ελληνικό 

κόστος µε 1%. 

• ∆ιασυνδετικός Αγωγός Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας: ο οποίος θα µεταφέρει 

πετρέλαιο από την Κασπία και τις χώρες της Μέσης Ανατολής στις αγορές 

Ελλάδας και Ιταλίας.  

Εικόνα 1: ∆ιασυνδετικός Αγωγός Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας - Πηγή: Invest in Greece Agency 
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Η δυνατή ανάπτυξη στον τοµέα της ενέργειας θα µπορούσε να προσθέσει 9 δις € στην 

ΑΠΑ, ενώ το εµπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας θα βελτιωνόταν κατά 1 δις €. 

∆ιάγραµµα 5: Στόχοι για παρεχόµενη ισχύ από τις διάφορες πηγές ενέργειας το 2020 - Πηγή: 

Invest in Greece Agency 

 

12.3 Βιοµηχανία – Μεταποίηση Τροφίµων 
 
Κατά την τελευταία εικοσαετία τόσο η Ελλάδα, όσο και η ΕΕ-15 

αποβιοµηχανοποιούνται, µε τη συνεισφορά της βιοµηχανίας στην οικονοµία να έχει 

πέσει από το 21% στο 15% στην ΕΕ-15 και από το 13% στο 8% στην Ελλάδα 

(McKinsey & Company, 2011, p. 46). Παρόλ’ αυτά, ο κλάδος της βιοµηχανίας στην 

Ελλάδα είναι ο δεύτερος σε συνεισφορά στην Ελληνική οικονοµία και ο δεύτερος ως 

προς την απασχόληση προσωπικού. Επίσης συνεισφέρει περισσότερο από κάθε άλλο 

τοµέα στα έσοδα από φόρους και κοινωνικές ασφαλίσεις. 

 
Ο κλάδος της βιοµηχανίας έχει τον µεγαλύτερο αριθµό µεγάλων επιχειρήσεων (µε 

πάνω από 100 εργαζοµένους). Πολλές µάλιστα από αυτές παρουσιάζουν και 

αυξηµένη εξαγωγική δραστηριότητα. Ο κλάδος αποτελείται από τέσσερις 
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υποκλάδους: α) τη µεταποίηση τροφίµων, η οποία συνεισφέρει το 30% της ΑΠΑ που 

προσφέρει συνολικά ο κλάδος και απασχολεί το 20% των εργαζοµένων του κλάδου, 

β) τη βαριά βιοµηχανία, η οποία συνεισφέρει το 26% της ΑΠΑ του κλάδου και 

απασχολεί το 33% των εργαζοµένων του κλάδου, γ) τα ποτά, µε 10% συνεισφορά 

στην ΑΠΑ του κλάδου και δ) µία οµάδα µικρότερων υποκλάδων οι οποίοι 

παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων και συµµετέχουν στο υπόλοιπο 34% 

της ΑΠΑ του βιοµηχανικού κλάδου (McKinsey & Company, 2011, p.p 46-47). 

 
Η µεταποίηση τροφίµων αποτελεί τον µεγαλύτερο υποκλάδο στη βιοµηχανία όχι 

µόνο της Ελλάδας, αλλά και πολλών χωρών της Ε.Ε. Μάλιστα οι δραστηριότητες του 

υποκλάδου αυτού συνεχίζουν να αυξάνονται, εξαιτίας της αυξανόµενης ζήτησης για 

συσκευασµένα τρόφιµα. Η βαριά βιοµηχανία περιέχει έναν αριθµό µικρότερων υπο-

οµάδων, όπως είναι τα µέταλλα, τα τσιµέντα και τις εξορύξεις. Οι υπο-οµάδες αυτές 

παρουσιάζουν και µία εδραιωµένη διεθνή δραστηριότητα. Για την υποστήριξη της 

ανταγωνιστικότητάς τους, απαιτούνται σηµαντικά µέτρα σε διακλαδικό 

µακροοικονοµικό επίπεδο, όπως και µέτρα που να περιορίζουν το κόστος της 

χρησιµοποιούµενης ενέργειας, κάτι που καλύφθηκε στην προηγούµενη υπο-ενότητα. 

Παροµοίως, τα ποτά περιλαµβάνουν εταιρείες µε διεθνή δραστηριότητα, καθώς και 

µεγάλες εταιρείες που στοχεύουν µόνο την εγχώρια αγορά, οι οποίες θα ενισχύονταν 

από τις διακλαδικές µεταρρυθµίσεις. Τέλος, η δραστηριότητα των υπολοίπων υπο-

οµάδων του βιοµηχανικού τοµέα εξαιτίας του ότι παρουσιάζει µεγάλη ποικιλοµορφία, 

απαιτεί µέτρα συγκεκριµένα για την κάθε υπο-οµάδα και δεν θα ωφεληθεί και τόσο 

από τα διακλαδικά µέτρα. 

 
Σύµφωνα µε µελέτη της McKinsey (2011, p. 48) και όσον αφορά τη µεταποίηση 

τροφίµων, η διαθεσιµότητα υψηλής ποιότητας πρώτων υλών, το καλό επίπεδο 

τεχνογνωσίας και τα σχετικά χαµηλά επίπεδα κόστους, επιτρέπουν την αύξηση της 

παραγωγής και των εξαγωγών και τον περιορισµό των εισαγωγών, κυρίως σε 

τέσσερις κατηγορίες: έλαια & λίπη, φρούτα & λαχανικά, γαλακτοκοµικά προϊόντα 

και αρτοποιία. Για να επιτευχθεί η ανάπτυξη σε αυτόν τον τοµέα η Ελλάδα θα έπρεπε 

να αντιµετωπίσει µία σειρά από προβλήµατα, όπως είναι η έλλειψη οικονοµιών 

κλίµακας και σύγχρονου εργατικού δυναµικού, καινοτοµιών και πρόσβασης στις 

διεθνείς αγορές. Για παράδειγµα, η Ελλάδα βρίσκεται στην 3η θέση παγκοσµίως στην 

παραγωγή ελαιόλαδου. Το 60% το εξάγει χύδην στην Ιταλία, µε αποτέλεσµα να χάνει 
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την υπεραξία της τιµής από την Ιταλία, η οποία συσκευάζει το λάδι και το εξάγει 

ξανά σαν συσκευασµένο. Από την άλλη, το γεγονός ότι η Ελλάδα κατέχει µερίδιο της 

τάξης του 28% στην παγκόσµια αγορά “Φέτας” και το 30% της αγοράς γιαουρτιού 

στις ΗΠΑ, της δίνουν πολλές δυνατότητες να ενισχύσει την εµπορική της 

δραστηριότητα. 

 
Υπάρχει λοιπόν µία σειρά µέτρων τα οποία θα µπορούσαν να ενισχύσουν και αυτόν 

τον τοµέα (McKinsey & Company, 2011, p.p 48-49): 

 
• Ιεράρχηση των αγορών-στόχων για τις εξαγωγές: αυτό περιλαµβάνει 

πρώτα την οµαδοποίηση των αγορών µε βάση την παρουσία κοινών δικτύων 

λιανικού εµπορίου και στη συνέχεια την ιεράρχησή τους µε βάση το µέγεθός 

τους, τη δυνατότητα για ανάπτυξη και τον βαθµό αποδοχής των ελληνικών 

προϊόντων. Οι κυρίαρχες αγορές περιλαµβάνουν τη Βόρειο Αµερική, το 

Ηνωµένο Βασίλειο, τη Γερµανία, την Αυστρία και τα Βαλκάνια. Ακολουθούν 

η Ιταλία, η Γαλλία, το Βέλγιο, οι Σκανδιναβικές χώρες, η Ρωσία, η Αυστραλία 

και επιλεγµένες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. 

• Βελτίωση της αξίας του προϊόντος και καινοτοµία: θα πρέπει να παρθούν 

πρωτοβουλίες για την πιστοποίηση σε παγκόσµιο επίπεδο ορισµένων 

Ελληνικών προϊόντων και ανάληψη δράσεων που να σχετίζονται ειδικά για το 

κάθε προϊόν, όπως η συσκευασία του ελαιόλαδου και η υποκατάσταση των 

εισαγωγών άλλων ειδών λαδιού, όπως το ηλιέλαιο. Τέλος, θα πρέπει να 

διαφηµίζεται ο τόπος προέλευσης στα γαλακτοκοµικά προϊόντα (Φέτα και 

στραγγιστό γιαούρτι), τα οποία αποτελούν και την ναυαρχίδα των εξαγωγών 

της Ελλάδας. 

• Αύξηση του εργατικού δυναµικού και της απόδοσης: αυτό µπορεί να γίνει 

µε τη δηµιουργία 4-6 σύγχρονων µονάδων µεταποίησης και συσκευασίας (για 

τα κύρια προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο, οι ελιές κα), σε στρατηγικές θέσεις, οι 

οποίες θα βρίσκονται κοντά στις περιοχές που παρέχουν τις πρώτες ύλες. 

• ∆ιασφάλιση της πρόσβασης στις µεγαλύτερες αγορές-στόχους: θα ήταν 

πολύ σηµαντική κίνηση η ίδρυση µίας “ Εταιρείας Ελληνικών Τροφίµων”  

(ιδιωτική ή συγχρηµατοδοτούµενη από ιδιωτικούς και δηµόσιους φορείς), η 

οποία θα παρέχει εύκολη πρόσβαση στις κύριες αγορές του εξωτερικού σε 

ανταγωνιστικές εταιρείες µεταποίησης τροφίµων, διαχειριζόµενη τα δίκτυα 
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λιανικού και χονδρικού εµπορίου, αναλαµβάνοντας το µάρκετινγκ και 

δηµιουργώντας ένα δίκτυο αποτελούµενο από περιορισµένο αριθµό 

καταστηµάτων, στις κύριες αγορές, τα οποία θα διαθέτουν αποκλειστικά 

ελληνικά προϊόντα. 

 
Μέχρι το 2021 εκτιµάται ότι η συνεισφορά στην ΑΠΑ θα είναι 6 δις €, ενώ θα 

προστεθούν περίπου 120.000 θέσεις εργασίας. Επιπρόσθετα, το εµπορικό ισοζύγιο θα 

βελτιωνόταν κατά 1,2 δις €. 

 
12.4 Αγροτική Παραγωγή 
 
Η αγροτική παραγωγή ιστορικά είναι από τους πιο σηµαντικούς τοµείς για την 

Ελλάδα. Συνεισφέρει περίπου κατά 13% στην συνολική οικονοµία, ενώ απασχολεί 

περίπου 500.000 άτοµα (McKinsey & Company, 2011, p. 51). Έρχεται 5η στη 

συνολική παραγωγή της χώρας, ενώ η σηµαντικότητα του τοµέα γίνεται περισσότερο 

κατανοητή, αν αναλογιστεί κανείς τον µεγάλο βαθµό εξάρτησης που έχουν από αυτόν 

άλλοι τοµείς, όπως η µεταποίηση τροφίµων, αλλά και τον µεγάλο βαθµό µε τον οποίο 

συνεισφέρει στην περιβαλλοντική ανάπτυξη και την ανάπτυξη των αγροτικών 

περιοχών. 

 
Γενικά ο τοµέας χαρακτηρίζεται από χαµηλή παραγωγικότητα. Με βάση στοιχεία της 

Eurostat πριν από την κρίση, η ΑΠΑ ανά άτοµο ήταν κατά 44% χαµηλότερη από τον 

µέσο όρο της ΕΕ-15 (€17.200 έναντι €30.900). Μεταξύ του 2000 και του 2008, το 

εργατικό κόστος σχεδόν διπλασιάστηκε, µειώνοντας κι άλλο την ανταγωνιστικότητα 

του τοµέα. Την ίδια περίοδο η ανταγωνιστικότητα του τοµέα της Αγροτικής 

παραγωγής σε χώρες όπως η Γερµανία, η Ιταλία και η Γαλλία αυξανόταν µε 3%, 23% 

38% αντίστοιχα. 

 
Εδώ ευθύνεται σε µεγάλο βαθµό η ελληνική πολιτεία, καθώς υιοθέτησε την πολιτική 

των επιδοτήσεων από την Ε.Ε ως µέσω χάραξης της αγροτικής πολιτικής, αλλά αυτές 

οι επιδοτήσεις δεν χρησιµοποιήθηκαν σωστά, είτε από την πολιτεία, είτε από τους 

αγρότες (Μεταλλιωτάκης, 2012). ∆εν υπήρχε έλεγχος και καθοδήγηση από την 

πλευρά της πολιτείας ως προς τη χρήση των επιδοτήσεων, µε αποτέλεσµα οι αγρότες 

να χρησιµοποιούν αυτές τις επιδοτήσεις για προσωπική κατανάλωση, αντί για να 

αναπτύξουν τις εκτάσεις τους και τον εξοπλισµό τους. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα, η 

Ελλάδα να µείνει πίσω στην αγροτική παραγωγή (Μεταλλιωτάκης, 2012). 
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Οι καλλιέργειες αποτελούν τον πιο σηµαντικό υποκλάδο της αγροτικής παραγωγής, 

καθώς συνεισφέρουν το 62% της ΑΠΑ και απασχολούν το 80% των εργαζοµένων της 

αγροτικής παραγωγής. Ωστόσο στην περίοδο πριν την κρίση η παραγωγή µειώθηκε 

περισσότερο από 15%, ενώ τα κόστη παραγωγής αυξήθηκαν περίπου 40% και οι 

τιµές κατά 25% (McKinsey & Company, 2011, p. 51). Παράλληλα η κατάσταση στο 

εµπορικό ισοζύγιο επιδεινωνόταν, µε τις εισαγωγές να αυξάνονται µε µεγαλύτερο 

βαθµό από τις εξαγωγές. 

 
Η διείσδυση της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αγορές είναι πολύ χαµηλή, ενώ δεν 

υπάρχει µία στρατηγική για την ενίσχυση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων. Η 

παραγωγικότητα είναι χαµηλότερη από αυτή άλλων ευρωπαϊκών κρατών, ενώ επίσης 

η Ελλάδα υστερεί και στον τοµέα της ανταγωνιστικότητας.  

 
Παρόλα αυτά, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα βελτίωσης τόσο της παραγωγικότητας, 

όσο και της ανταγωνιστικότητάς της. Αυτό µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους 

(McKinsey & Company, 2011, p. 52): 

 
• ∆ιαφοροποίηση και εστίαση της στρατηγικής προϊόντος και της 

στρατηγικής αγοράς της Ελλάδας: αυτό περιλαµβάνει την οµαδοποίηση των 

προϊόντων σε 4 διακριτές οµάδες: α) προς ευρεία κατανάλωση, β) εγχώρια/ 

προς µεταποίηση, γ) αναδυόµενα προϊόντα και δ) προς εξαγωγές. Επίσης θα 

πρέπει εστιάσει στο σχεδιασµό στρατηγικής για συγκεκριµένα προϊόντα, όπως 

η µαστίχα Χίου, ο Κρόκος Κοζάνης και τα σπαράγγια. 

• Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µέσω των οικονοµιών κλίµακας: αυτό 

προϋποθέτει την αναδιανοµή της καλλιεργήσιµης γης σε όφελος της 

παραγωγής συγκεκριµένων προϊόντων, τη χρήση ακόµη και δηµόσιων 

εκτάσεων για την αύξηση της παραγωγής, παρέχοντας κίνητρα τα οποία 

στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και της απόδοσης. Επίσης είναι 

αναγκαία η χρήση ενός µηχανισµού πιστοποίησης των παραγόµενων 

προϊόντων και των χρησιµοποιούµενων µεθόδων. 

• ∆ιασφάλιση της πρόσβασης σε διεθνείς αγορές: αυτό µπορεί να γίνει µε την 

ίδρυση της “ Εταιρείας Ελληνικών Τροφίµων” , όπως αναφέρθηκε και στην 

προηγούµενη υποενότητα, η οποία θα συγκεντρώνει την παραγωγή και θα 

συντονίζει τα δίκτυα διανοµής στο εξωτερικό. Επίσης, η πολιτεία θα πρέπει να 
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ενεργήσει ως προς τη σήµανση προϊόντων ως ΠΟΠ, έτσι ώστε να 

προστατευτεί η ταυτότητα προϊόντων όπως το ελαιόλαδο (Μεταλλιωτάκης, 

2012), για το οποίο είδαµε τη συµβαίνει στην προηγούµενη υποενότητα. 

• Ανάπτυξη δυνατοτήτων: αυτό είναι δυνατόν µε την ίδρυση µίας σχολής µε 

αντικείµενο την αγροτική παραγωγή, η οποία θα εστιάζει τόσο στην αγροτική 

παραγωγή αυτή καθαυτή, όσο και στο πως µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

επιχειρηµατικά. Σηµαντική θα ήταν και η δηµιουργία ενός “ Ινστιτούτου 

Αγροτικής Ανάπτυξης” , το οποίο θα προωθεί την τεχνογνωσία και τις 

καινοτόµες ιδέες στις αγροτικές µονάδες. Επίσης θα πρέπει να δοθούν κίνητρα 

σε νέους αγρότες οι οποίοι θα εστιάζουν στις εξαγωγές, έτσι ώστε να 

ασχοληθούν νέοι άνθρωποι µε την  αγροτική παραγωγή και να δηµιουργηθούν 

νέες ευκαιρίες εργασίας. 

 
Η Ελλάδα διαθέτει την γεωγραφική θέση αλλά και το κλίµα που επιτρέπουν την 

ανάπτυξη στον τοµέα αυτόν. Αν γίνουν όλα τα παραπάνω, τότε η ετήσια συνεισφορά 

στην ΑΠΑ µέχρι το 2021 θα είναι συνολικά 4,5 δις €, ενώ θα δηµιουργηθούν άλλες 

140.000 νέες θέσεις εργασίας. Τέλος το εµπορικό ισοζύγιο θα βελτιωθεί κατά 2,7 δις 

€ επιπλέον (McKinsey, 2011). 

 
12.5 Λιανικό και Χονδρικό Εµπόριο 
 
Το λιανεµπόριο και το χονδρεµπόριο είναι ο µεγαλύτερος τοµέας στην Ελληνική 

οικονοµία, συµβάλλοντας κατά 19% στη συνολική οικονοµία και απασχολώντας το 

18% του συνολικού εργατικού δυναµικού (McKinsey & Company, 2011, p. 55). 

Είναι επίσης και ο τοµέας ο οποίος παρουσίαζε µεγάλα σηµάδια ανόδου, µε ρυθµό 

σχεδόν διπλάσιο από αυτόν της συνολικής οικονοµίας. 

 
Υπάρχουν ακόµη περιθώρια για την περεταίρω ανάπτυξη του λιανικού εµπορίου, µε 

αύξηση της παραγωγικότητας, όπου σε σχέση µε τον µέσο όρο της ΕΕ-15 η Ελλάδα 

βρίσκεται πίσω κατά 30-40%. Τα αίτια για τη µειωµένη απόδοση βρίσκονται στους 

παρακάτω παράγοντες (McKinsey & Company, 2011, p. 55): 

 
• ∆οµή της αγοράς: διεθνής εµπειρία έχει δείξει ότι ειδικά στα τρόφιµα, οι 

µεγαλύτερες δοµές είναι πιο παραγωγικές. Ωστόσο στην Ελλάδα, ο αριθµός 

των καταστηµάτων ανά κάτοικο είναι µεγαλύτερος από το µέσο όρο της 
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Ευρώπης, κυρίως στα τρόφιµα και τα υποδήµατα. Επίσης είναι περιορισµένη 

η χρήση του διαδικτύου για το λιανεµπόριο. 

• Λειτουργικό µοντέλο: οι λιανέµποροι στην Ελλάδα αντιµετωπίζουν διάφορα 

προβλήµατα, όπως το υψηλό κόστος µεταφοράς των προϊόντων σε 

αποµακρυσµένες περιοχές, την περιορισµένη χρήση σύγχρονης 

Πληροφοριακής Τεχνολογίας, κατακερµατισµένες εφοδιαστικές αλυσίδες, τη 

χαµηλή παραγωγικότητα στον τοµέα των µεταφορών και τη µειωµένη 

ευελιξία του εργατικού δυναµικού σε σχέση µε τους Ευρωπαίους Εταίρους. 

• Αλυσίδα αγοράς στο χονδρεµπόριο: η παραγωγικότητα των Ελλήνων 

χονδρέµπορων είναι µικρότερη από αυτή των Ευρωπαίων, εξαιτίας του µικρού 

µεγέθους των περισσότερων επιχειρήσεων. Αυτό οφείλεται στην µεγαλύτερη 

εξειδίκευση σε διάφορα προϊόντα, και την περιορισµένη πείρα σε θέµατα 

διαχείρισης των αποθεµάτων και εξυπηρέτησης των πελατών. 

• Ανταγωνισµός της αγοράς: παρόλο που ο βαθµός συγκέντρωσης των 

καταστηµάτων λιανεµπορίου είναι παραπλήσιος µε αυτόν των περισσότερων 

κρατών της Ευρώπης, ο βαθµός συγκέντρωσης των προµηθευτών είναι κατά 

πολύ µεγαλύτερος. Αυτό οφείλεται κυρίως στον περιορισµένο βαθµό 

διείσδυσης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας καθώς και των εκπτωτικών 

καταστηµάτων. 

 
Για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων, προτείνονται µια σειρά από 

προτεραιότητες οµαδοποιηµένες σε δύο βασικές κατηγορίες (McKinsey & Company, 

2011, p.p 55-56): 

 
• Περεταίρω ενίσχυση του ανταγωνισµού, των επενδύσεων και της 

συµµόρφωσης στους νόµους: πρώτα πρέπει να γίνει ο καθορισµός των 

εµπορικών ζωνών σε αστικά και υποαστικά κέντρα έτσι ώστε να 

διευκολυνθούν οι επενδύσεις (µεγαλύτερες επιχειρήσεις θα έχουν καλύτερη 

συνεισφορά στην ΑΠΑ). Άρση των περιορισµών που δεν επιτρέπουν σε 

λιανέµπορους την πώληση κάποιων κατηγοριών προϊόντων, έτσι ώστε µε την 

τήρηση συγκεκριµένων κανόνων ασφαλείας να µπορούν να τα εµπορεύονται 

και αυτοί (µη συνταγογραφούµενα φάρµακα, τροφές για µωρά κα.). Ενίσχυση 

της διαφάνειας στις τιµές, µε την καλύτερη ενηµέρωση των καταναλωτών 

µέσω φορέων όπως το Παρατηρητήριο Τιµών και τη δηµιουργία βάσεων 



 62 

δεδοµένων όπου θα ελέγχεται η τιµή µε βάση την απόδοση, στα πρότυπα του 

Stiffung Warentest της Γερµανίας. Η αναβάθµιση της Επιτροπής 

Ανταγωνισµού και ο εκτεταµένος έλεγχος σε µη αδειοδοτηµένους εµπόρους 

θα καταπολεµήσει την παραοικονοµία και θα ενισχύσει τον ανταγωνισµό και 

τη συµµόρφωση στους νόµους. 

• Ενίσχυση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων λιανικής και 

χονδρικής: αύξηση του µεγέθους των υπαρχουσών επιχειρήσεων µε 

συγχωνεύσεις και συνεργασίες, και επιδίωξη επενδύσεων σε νέα 

πληροφοριακή τεχνολογία, στις διαδικασίες εφοδιαστικής και στο 

ηλεκτρονικό εµπόριο. Σηµαντικό επίσης είναι να γίνει πιο ευέλικτη η αγορά 

εργασίας, έτσι ώστε να αυξηθεί σηµαντικά η ανταγωνιστικότητα. 

 
Μέχρι το 2021, η µελέτη της McKinsey (2011, p. 56) εκτιµά ότι η παραγωγικότητα 

θα αυξηθεί κατά 22% και οι πωλήσεις λιανεµπορίου κατά 1,5 δις €. Συνολικά 

υπολογίζεται ότι η ΑΠΑ θα αυξηθεί κατά 4 δις €, ενώ και τα έσοδα από φόρους θα 

αυξηθούν κατά 600 εκατ. €.   

 
13 Οι αναδυόµενοι αστέρες 
 
Εκτός από τους τοµείς που αναπτύχθηκαν παραπάνω, στη µελέτη της McKinsey 

(2011, p.p 59-70) περιγράφονται άλλοι 8 τοµείς οι οποίοι θα µπορούσαν να 

βοηθήσουν την οικονοµία της Ελλάδας. Αυτοί οι τοµείς αναφέρονται στην µελέτη ως 

“ αναδυόµενοι αστέρες”  και αν και είναι σχετικά µικροί στο µέγεθος, µπορούν να 

συµβάλουν σηµαντικά στην ΑΠΑ και στη µείωση της ανεργίας. Οι οκτώ στον αριθµό 

αναδυόµενοι αστέρες είναι οι εξής: η παραγωγή γενοσήµων φαρµάκων, η 

ιχθυοκαλλιέργεια, ο ιατρικός τουρισµός, η φροντίδα ηλικιωµένων, η δηµιουργία 

κόµβου στις µεταφορές, η διαχείριση αποβλήτων, οι εξειδικευµένες κατηγορίες 

τροφίµων και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων στον τοµέα των κλασικών 

σπουδών. Συνολικά, οι οκτώ αυτοί αναδυόµενοι αστέρες µπορούν να συνεισφέρουν 

περίπου 7 δις € στην ΑΠΑ και 70.000 νέες θέσεις εργασίας σε ορίζοντα δεκαετίας. 
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13.1 Παραγωγή γενοσήµων φαρµάκων 
 
Η παρούσα κατάσταση της Ελληνικής οικονοµίας, έχει ωθήσει την κυβέρνηση στη 

λήψη µέτρων υπέρ των γενοσήµων φαρµάκων. Μέχρι πρότινος, τα γενόσηµα 

φάρµακα αποτελούσαν το 32% των συνολικών πωλήσεων φαρµάκων εκτός πατέντας, 

ποσοστό µικρό σε σχέση µε την Γερµανία, την Ιταλία και το Ην. Βασίλειο, όπου το 

ποσοστό φτάνει το 60%. Οι κινήσεις της ελληνικής κυβέρνησης προς αυτή την 

κατεύθυνση έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν αποτελεσµατικά την αγορά 

γενοσήµων φαρµάκων, όπου υπολογίζεται ότι οι συνολικές πωλήσεις τους στο 

εσωτερικό και το εξωτερικό θα ανέλθουν στα 2,2 δις µέχρι το 2021 από 1,2 δις το 

2010 (McKinsey, 2011, p. 61). Αυτή η αύξηση στις πωλήσεις γενοσήµων φαρµάκων, 

θα οδηγήσει σε αύξηση της δραστηριότητας και του µεγέθους των εταιρειών 

παραγωγής των, κάτι που µε τη σειρά του θα δηµιουργήσει νέες θέσεις στην αγορά 

εργασίας, ενώ θα συµβάλει µε θετικό τρόπο στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. 

 
Για την ενίσχυση της αγοράς των γενοσήµων φαρµάκων θα µπορούσαν να γίνουν τα 

εξής (McKinsey, 2011, p.p 61-62): 

 
• Ενίσχυση της ελκυστικότητας των γενοσήµων φαρµάκων και της 

διείσδυσης στην αγορά: η βιοµηχανία παραγωγής γενοσήµων φαρµάκων θα 

είχε µεγάλο όφελος αν δίνονταν εγγυήσεις ποιότητας για τα προϊόντα της. Θα 

πρέπει να υπάρξει επαρκής ενηµέρωση και να δοθούν κίνητρα σε όλους τους 

εµπλεκόµενους (γιατροί, φαρµακοποιοί, ασφαλιστικά ταµεία και ασθενείς), 

µέσω για παράδειγµα, της καθιέρωσης περιθωρίου κέρδους σε απόλυτη τιµή 

για τους φαρµακοποιούς και την καθιέρωση ενός µοντέλου 

συγχρηµατοδότησης για τους ασθενείς. Θα έπρεπε επίσης να παρθούν µέτρα 

προς τη σταδιακή µείωση των τιµών των γενοσήµων φαρµάκων, έτσι ώστε να 

γίνουν πιο ανταγωνιστικά και ελκυστικά, ενώ σηµαντική είναι και η άρση 

ορισµένων νοµικών και γραφειοκρατικών εµποδίων, έτσι ώστε να µειωθεί ο 

χρόνος έγκρισης εισόδου στην αγορά ενός γενοσήµου φαρµάκου, καθώς 

επίσης και η παροχή πιστοποιητικών ποιότητας σε γιατρούς και ασθενείς. 

• Ανταγωνισµός µέσω κλίµακας, εστίασης και καινοτοµίας: µέχρι το 2009, 

οι δέκα µεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής γενοσήµων κατείχαν µόλις το 35% 

της αγοράς γενοσήµων φαρµάκων, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει µεγάλη 

τµηµατοποίηση της αγοράς. Είναι απαραίτητες λοιπόν συγχωνεύσεις και 
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συνεργασίες εταιρειών του κλάδου, έτσι ώστε να φτάσει τα επίπεδα κλίµακας 

και αποδοτικότητας που απαιτεί ο διεθνής ανταγωνισµός. Επίσης πρέπει να 

γίνει εστίαση σε συγκεκριµένα προϊόντα και σε υψηλής προστιθέµενης αξίας 

Έρευνα και Ανάπτυξη έτσι ώστε συγκεντρώσει την εµπειρία και τις 

δυνατότητες των σχετικά λίγων εξειδικευµένων στελεχών και να επιδιώξει την 

καινοτοµία. 

• ∆ιείσδυση σε υποσχόµενες αγορές του εξωτερικού: ο φαρµακευτικός 

τοµέας της Ελλάδας παρουσιάζει µεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα και 

κατατάσσεται µέσα στους 5 κορυφαίους τοµείς ως προς τις εξαγωγές. Οι 

εξαγωγές των γενοσήµων φαρµάκων φτάνουν τα 250 εκατ. Ευρώ, ωστόσο 

µπορούν να αυξηθούν περεταίρω. Αυτό µπορεί να γίνει µε εστίαση τόσο στις 

γειτονικές αγορές των Βαλκανίων, όσο και σε αγορές µε πιο ώριµα 

συστήµατα υγείας, όπως η Γερµανία, το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ρωσία. 

Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε αύξηση του µεγέθους των επιχειρήσεων, αλλά 

για τα µέγιστα αποτελέσµατα είναι σηµαντικό να γίνουν εξαγορές και 

συγχωνεύσεις (McKinsey, 2011, p. 62). 

• Εξασφάλιση πρόσβασης σε εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης: για την 

πραγµατοποίηση όλων των παραπάνω, απαιτούνται µεγάλα κεφάλαια, τα 

οποία όµως λείπουν από τον τοµέα εξαιτίας της δυσκολίας επίτευξης 

τραπεζικού δανεισµού, των χρεών του κράτους προς τις φαρµακευτικές 

εταιρείες και την παρούσα κατάσταση της οικονοµίας. Θα πρέπει λοιπόν οι 

εταιρείες αυτές να αναζητήσουν πηγές χρηµατοδότησης από ιδιωτικά 

κεφάλαια. Το κράτος µε τη σειρά του θα πρέπει να ρυθµίσει τουλάχιστον τις 

µικρές οφειλές του µέσω συµψηφισµού του ΦΠΑ ή άλλων πληρωµών, µε 

σκοπό να ενισχύσει τη ρευστότητα των εταιρειών αυτών. 

 
13.2 Ιχθυοκαλλιέργεια 
 
Παρόλο που ο τοµέας είναι σχετικά µικρός στο µέγεθος, µε ΑΠΑ 400 εκατ. € το 

2010, αναπτύσσεται µε περίπου 3% το χρόνο και εξάγει το 80% της συνολικής 

παραγωγής του. Το 90% σχεδόν της εγχώριας παραγωγής της ιχθυοκαλλιέργειας 

αποτελούν η τσιπούρα και το λαβράκι όπου η Ελλάδα κατέχει σχεδόν το 50% της 

παγκόσµιας παραγωγής. Κυρίως λόγω του µικρού µεγέθους των ψαριών, αλλά και 

της έλλειψης εξελιγµένων υποδοµών επεξεργασίας, τα προϊόντα εξάγονται κυρίως 
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χύδην ή µερικώς επεξεργασµένα. Επίσης, το υψηλό κόστος πιστοποίησης και η 

επακόλουθη χαµηλή υιοθέτηση τέτοιων µεθόδων, δεν έχουν επιτρέψει σε µεγάλο 

βαθµό το branding της ελληνικής παραγωγής ιχθυοκαλλιέργειας στις διεθνείς αγορές. 

 
Το 2006, σε µία έρευνα του Πανεπιστηµίου British Columbia του Καναδά, οι 

ερευνητές, χρησιµοποιώντας δορυφορικές εικόνες από το Google Earth, διαπίστωσαν 

ότι η Ελλάδα διαθέτει τον µεγαλύτερο αριθµό εγκαταστάσεων ιχθυοκαλλιέργειας στη 

Μεσόγειο (το 49% των εγκαταστάσεων, µε την Τουρκία να ακολουθεί µε 31%) 

(Trujillo et al., 2012). Η ίδια έρευνα έδειξε ότι η Ελλάδα είχε την πρώτη θέση στην 

παραγωγή, µε 103.819 τόνους το 2006, ακολουθούµενη από την Τουρκία, την 

Ισπανία και την Ιταλία. 

 
Παρά την ανταγωνιστική θέση της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας όσον αφορά το 

κόστος, κάτι στο οποίο συµβάλει και η καθετοποίηση, ο κλάδος δέχεται ισχυρά 

χτυπήµατα από χώρες µε χαµηλότερο κόστος εργασίας, όπως η Τουρκία. Επίσης, οι 

εγχώριοι παραγωγοί δεν έχουν καταφέρει επιτυχώς να ισορροπήσουν τους κύκλους 

προσφοράς και ζήτησης και αυτό έχει οδηγήσει στο να υπάρχουν µεγάλες 

διακυµάνσεις στις τιµές (+/- 33% µεταξύ 2000 και 2009), καθώς και ανεξέλεγκτη 

συγκέντρωση του κλάδου (McKinsey, 2011, p. 63). Επίσης το ασταθές νοµικό 

περιβάλλον, µε νοµοσχέδια τα οποία αλλάζουν συνεχώς, η απουσία ενός σχεδίου 

χωροθέτησης και η αδιαφάνεια στις διαδικασίες αδειοδότησης, απειλούν την 

ανάπτυξη του κλάδου. Υπολογίζεται ότι η παραγωγή της Τουρκίας θα ξεπεράσει την 

ελληνική στα επόµενα ένα µε δύο έτη. 

 
Θα πρέπει λοιπόν να τεθούν προτεραιότητες που θα ενισχύουν την 

ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας. 

Συγκεκριµένα, µπορούν να γίνουν τα εξής(McKinsey, 2011, p. 63): 

 
• Υιοθέτηση στρατηγικής προϊόντων και αγορών σε φάσεις: αυτό πρέπει να 

γίνει έτσι ώστε η χώρα να µπορέσει να διατηρήσει την ηγετική της θέση στις 

τσιπούρες και τα λαβράκια στις κύριες ευρωπαϊκές αγορές, να αυξήσει το 

γεωγραφικό πεδίο δραστηριότητάς της και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, στις 

ΗΠΑ και στην Ιαπωνία, την επέκταση του χαρτοφυλακίου προϊόντων στα 

µύδια και σε άλλα µεγαλύτερα και µεγαλύτερης αξίας ψάρια, µε παράλληλη 

ενίσχυση της παρούσας τεχνογνωσίας. Για να καταφέρει να εισέλθει σε νέες 
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αγορές, το ελληνικό κράτος µπορεί να βοηθήσει µέσω της αποτελεσµατικής 

διεθνούς εκπροσώπησης και στοχευµένης χορηγίας, καθώς και µε την 

εισαγωγή ενός αποδεκτού µηχανισµού πιστοποίησης των προϊόντων. 

• Ανταγωνιστικότητα µέσω κλίµακας, εστίασης προϊόντων και αποδοτικής 

εργασίας: αυτό µπορεί να γίνει µέσω της επιτάχυνσης της τάσης 

συγχωνεύσεων, την στρατηγική εστίασης σε συγκεκριµένες οµάδες 

προϊόντων και την δηµιουργία κινήτρων για αύξηση της απόδοσης των 

εργαζοµένων, έτσι ώστε να αντισταθµίσει το µειονέκτηµα του υψηλότερου 

εργατικού κόστους σε σχέση µε την Τουρκία. Ένα εθνικό σχέδιο χωροταξίας 

είναι υψίστης σηµασίας για τον καθορισµό των πιθανών περιοχών για 

δραστηριότητες ιχθυοκαλλιέργειας, ενώ κίνητρα θα πρέπει να δοθούν για 

Έρευνα και Ανάπτυξη, καθώς και για την αύξηση της εξαγωγικής 

δραστηριότητας. 

• Εξασφάλιση συστηµατικού σχεδιασµού και συµµόρφωσης στη 

νοµοθεσία: αυτό είναι σηµαντικό να γίνει έτσι ώστε να αποφευχθεί η 

υπερπροσφορά και η µεγάλη µεταβλητότητα των τιµών. Είναι λοιπόν 

αναγκαία η δηµιουργία και εφαρµογή ενός εθνικού σχεδίου που θα επιµερίζει 

την παραγωγή κατάλληλα ανάµεσα στους παραγωγούς και θα ελέγχεται η 

εφαρµογή του από ειδικούς ελεγκτικούς µηχανισµούς. 

 
13.3 Ιατρικός τουρισµός 
 
Ο τοµέας του ιατρικού τουρισµού είναι από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόµενους 

τοµείς παγκοσµίως, την τελευταία δεκαπενταετία. Μεταξύ των δύο υποκατηγοριών, 

τα εξωτερικά ιατρεία (π.χ. οδοντιατρική, πλαστικές εγχειρήσεις και οφθαλµολογικές 

επεµβάσεις) αποτελούν τη µεγαλύτερη µε αξία 3-4 φορές µεγαλύτερη από αυτή των 

εσωτερικών ιατρείων (π.χ. καρδιοχειρουργική, ορθοπεδική) (McKinsey, 2011 p. 64). 

 
Ο ιατρικός τουρισµός έχει δηµιουργήσει ευκαιρίες για πολλές χώρες, οι οποίες έχουν 

µετατραπεί σε προορισµούς του ιατρικού τουρισµού. Οι χώρες αυτές ανήκουν είτε 

στις παραδοσιακά ανεπτυγµένες χώρες, που διαθέτουν υψηλή τεχνολογία και 

ποιότητα υπηρεσιών, όπως η Β. Αµερική, είτε σε αναπτυσσόµενες αγορές οι οποίες 

παρέχουν υπηρεσίες περίθαλψης χαµηλού κόστους, αλλά υψηλής ποιότητας σε 

συγκεκριµένες κατηγορίες επεµβάσεων. 
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Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να ανταγωνιστεί σε αυτόν τον τοµέα, αλλά υστερεί σε 

υποδοµές και δεν έχει καταρτίσει µία ολοκληρωµένη εθνική στρατηγική ανάπτυξης. 

Μόλις µία νοσοκοµειακή µονάδα είναι πιστοποιηµένη από το Joint Committee 

International (JCI), έναν διεθνή ελεγκτικό µηχανισµό. Την ίδια στιγµή, η Τουρκία 

διαθέτει 43 πιστοποιηµένα νοσοκοµεία, η Ιταλία 21 και η Ταϊλάνδη 14 (McKinsey, 

2011, p. 64). Επίσης τα ελληνικά νοσοκοµεία δεν έχουν κάνει συµφωνίες 

συνεργασίας µε διεθνή ιατρικά ινστιτούτα, κάτι το οποίο θα αύξανε το κύρος της 

χώρας διεθνώς. Επίσης στην κατηγορία των εξωτερικών ιατρείων, ενώ η Ελλάδα 

διαθέτει καλό προσωπικό και πόρους, τεχνογνωσία και πολλές φορές και 

ανταγωνιστικές τιµές, δεν έχει κάνει ακόµη βήµατα για την εδραίωση της φήµης της 

ως προορισµού ποιότητας. 

 
Θα µπορούσαν λοιπόν να γίνουν τα εξής έτσι ώστε να υπάρξει ανάπτυξη και σε αυτόν 

τον τοµέα, σε συνδυασµό µε την νέα στρατηγική κατεύθυνση του τουριστικού τοµέα 

(McKinsey, 2011, p. 65): 

 
• Ανάπτυξη εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την τοποθέτηση της Ελλάδας 

στη “µεσαία αγορά” µε εστίαση σε συγκεκριµένες αγορές και προϊόντα: 

αυτό περιλαµβάνει αρχικά την εστίαση κυρίως σε δραστηριότητες εξω-

νοσοκοµειακές (π.χ. οφθαλµολογικές επεµβάσεις, πλαστικές, γονιµότητα, 

παχυσαρκία κα), και εστίαση σε µία µόνο δραστηριότητα ενδο-νοσοκοµειακή 

(π.χ. καρδιαγγειακές επεµβάσεις κα.). Θα πρέπει να υπάρχει γεωγραφική 

εστίαση προς τη Ρωσία, τις Ανατολικές Χώρες, τα Βαλκάνια, την Μέση 

Ανατολή αλλά και τις ανεπτυγµένες χώρες της δυτικής Ευρώπης (π.χ. 

Γερµανία και Ην. Βασίλειο). Επίσης θα πρέπει να πιστοποιηθούν τα 

νοσοκοµεία από διεθνείς φορείς, όπως το JCI και να γίνουν συµφωνίες 

συνεργασίας µε διεθνή ιατρικά ινστιτούτα και οργανισµούς, κάτι που θα 

αυξήσει το κύρος των ελληνικών νοσοκοµείων στο εξωτερικό. Όλα αυτά είναι 

πολύ σηµαντικά για να έχει επιτυχία η στρατηγική ανάπτυξης του κλάδου και 

να γίνει η Ελλάδα ένας από τους ποιοτικούς προορισµούς ιατρικού τουρισµού. 

• Καθορισµός σύγχρονων τεχνικών πιστοποίησης, αδειοδότησης και 

ελέγχου: κυρίως για τον εξω-νοσοκοµειακό τοµέα, η δηµιουργία µίας βάσης 

δεδοµένων για την παρακολούθηση του ιστορικού των ασθενών και η 

εφαρµογή ενός συστήµατος διασφάλισης ποιότητας θα βάδιζε σύµφωνα µε τις 
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οδηγίες της Ε.Ε, θα βελτίωνε την εικόνα των ελληνικών κλινικών και θα 

επιτάχυνε τις αποζηµιώσεις των διασυνοριακών θεραπειών στην Ελλάδα. 

Επίσης, το παρόν νοµοσχέδιο το οποίο περιορίζει την ευελιξία στις 

δραστηριότητες που µπορούν να αναλάβουν τα νοσοκοµεία, όπως π.χ. τη 

διενέργεια χειρουργικών επεµβάσεων σε νοσοκοµεία που διαθέτουν 60 κλίνες 

και άνω, πρέπει να αναθεωρηθούν, προς όφελος της ευελιξίας, αλλά και της 

µείωσης του κόστους για επεµβάσεις που απαιτούν παραµονή του ασθενή στο 

νοσοκοµείο µέχρι και µία µέρα. 

• Εξειδίκευση προσφερόµενου προϊόντος για µείωση του κόστους µέσω 

οικονοµιών κλίµακας στις κύριες επεµβάσεις: υπάρχουν πολλά 

παραδείγµατα εστίασης σε ένα συγκεκριµένο προσφερόµενο προϊόν µε σκοπό 

την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και µε χαµηλό κόστος. Ένα τέτοιο 

παράδειγµα αποτελεί το Παγκόσµιο Οφθαλµολογικό Νοσοκοµείο της 

Τουρκίας, το οποίο διενεργεί 5.000 οφθαλµολογικές επεµβάσεις τον µήνα, 

από τις οποίες οι 2.000 είναι ασθενείς από το εξωτερικό της χώρας. 

• Αξιοποίηση διεθνών δικτύων για την προσέλκυση ασθενών: η παρουσία 

Ελληνικών παρόχων υπηρεσιών υγείας στο εξωτερικό σηµαίνει ότι µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν σαν βάση για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων 

και υπηρεσιών υγείας. Παραδείγµατα από ηγετικά κέντρα υγείας του 

εξωτερικού δείχνουν ότι είναι δυνατή η προσέλκυση ασθενών για 

εξειδικευµένες θεραπείες, αν ενισχυθούν οι συµµαχίες µε σηµαντικούς 

παρόχους υγείας και ταµεία στις χώρες στόχους. 

• Συνδυασµός του προϊόντος µε τις κατάλληλες βοηθητικές υπηρεσίες: 

αυτές περιλαµβάνουν υποστήριξη σε πολλές γλώσσες, υποστήριξη κατά τη 

µεταφορά, online εξέταση και εύκολη online πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό 

των ασθενών και τέλος στενές σχέσεις µε τον κλάδο του τουρισµού.  

 
13.4 Φροντίδα ηλικιωµένων 
 
∆ιεθνώς, οι χρόνιες παθήσεις και η φροντίδα ηλικιωµένων αποτελούν ένα 

δυσανάλογα µεγάλο µέρος του κόστους υπηρεσιών υγείας. Το ίδιο ισχύει και για την 

Ελλάδα, λόγω της αύξησης των ηλικιωµένων (υπολογίζεται ότι τα άτοµα ηλικίας 65+ 

θα αποτελούν το 32% του συνολικού πληθυσµού το 2050, από το 19% όπου 

βρίσκονταν το 2010) και της αύξησης του ποσοστού των ασθενών µε χρόνιες 
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παθήσεις στους ηλικιωµένους (80% σε σχέση µε το 37% του συνολικού πληθυσµού) 

(McKinsey, 2011, p. 66). 

 
Παραδείγµατα από το διεθνή χώρο δείχνουν ότι η περίθαλψη των ηλικιωµένων και 

των ασθενών µε χρόνιες παθήσεις εξω-νοσοκοµειακά, µπορεί να γλιτώσει µεγάλα 

ποσά χρηµάτων για το κράτος. Για παράδειγµα, στο Ην. Βασίλειο, µία τέτοια 

επένδυση ύψους περίπου 4 εκατ. GBP, γλίτωσε το κράτος από έξοδα ύψους περίπου 

23 εκατ. GBP. Στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικονοµία της Ελλάδας, 

τέτοιου είδους κινήσεις είναι µάλλον επιτακτικές. Έχουν αρχίσει ήδη να 

δραστηριοποιούνται εταιρείες σε αυτόν τον τοµέα, οι οποίες όµως είναι αναγκαίο να 

αυξηθούν σε µέγεθος για να καλύψουν τις αυξανόµενες ανάγκες. Η χρηµατοδότησή 

τους θα µπορούσε να γίνεται από τις µειωµένες δαπάνες των ασφαλιστικών ταµείων, 

µείωση της ανεπίσηµης δαπάνης, τα πακέτα υψηλού περιθωρίου κέρδους για τους 

ηλικιωµένους τουρίστες κλπ. Για την διευκόλυνση αυτών των δραστηριοτήτων, το 

Ελληνικό Κράτος πρέπει να δηµιουργήσει ένα µητρώο ασθενών, να εγκαταστήσει 

συστήµατα πιστοποίησης ποιότητας και µέτρησης της απόδοσης για τα προγράµµατα 

και τους επαγγελµατίες και τέλος να ξεκινήσει πιλοτικά προγράµµατα σε τοπικό 

επίπεδο, τα οποία αν κριθούν επιτυχή, θα εφαρµοστούν σε όλη την επικράτεια της 

χώρας. 

 
13.5 ∆ηµιουργία περιφερειακών διαµετακοµιστικών κόµβων 
 
Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου προσφέρει αρκετά κίνητρα για τη δηµιουργία 

κοµβικών λιµένων, καθώς βρίσκεται σε έναν από τους τρεις µεγαλύτερους 

διηπειρωτικούς δρόµους παγκοσµίως, από τον οποίο κατά το 2009 υπολογίστηκε ότι 

πέρασαν περίπου 19 εκατ. TEU (Twenty-foot-container Equivalent Units) και ο 

οποίος παρουσίασε µία σηµαντική άνθηση του εµπορίου κατά 9% ετησίως, από το 

2004 µέχρι το 2008. 
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Εικόνα 2 

 

Η Ελλάδα βρίσκεται σε µία πολύ καλή γεωστρατιγική θέση και ως εκ τούτου µπορεί 

να επωφεληθεί τόσο από το ναυτικό εµπόριο, όσο και από το οδικό. Το λιµάνι του 

Πειραιά µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν πύλη εισόδου για προϊόντα που έρχονται από 

την Μέση Ανατολή και την Ανατολική Ασία µε προορισµό διάφορες χώρες της 

Κεντρικής και ∆υτικής Ευρώπης. Τόσο το λιµάνι του Πειραιά, όσο και αυτό της 

Θεσσαλονίκης, βρίσκονται σε τέτοια θέση, ώστε να µπορούν να εξυπηρετούν τα 

Βαλκάνια και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου η αγορά αναπτύσσεται 

ετησίως µε 10-15% κατά την τελευταία δεκαετία. 

 
Ωστόσο η Ελλάδα αντιµετωπίζει αυτή τη στιγµή σκληρό ανταγωνισµό από λιµάνια 

όπως η Varna στη Βουλγαρία, το Ambarli της Τουρκίας και της Costanza της 

Ρουµανίας. Τα λιµάνια αυτά προσφέρουν καλύτερες υποδοµές, µεγαλύτερη 

αξιοπιστία (την οποία δεν έχουν τα ελληνικά λιµάνια λόγω των συχνών απεργιών) και 

καλύτερες υπηρεσίες, καθώς απαιτείται σχεδόν ο µισός χρόνος για φορτοεκφόρτωση 

και τις διεργασίες στα τελωνεία. Παράλληλα, οι χώρες αυτές έχουν καλύτερες 

υποδοµές για τη µεταφορά των φορτίων στην ενδοχώρα. 
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Τα ελληνικά λιµάνια θα µπορούσαν να βελτιώσουν τη θέση τους, βελτιώνοντας την 

αποδοτικότητα των διεργασιών φορτοεκφόρτωσης των πλοίων, ενώ θα πρέπει 

παράλληλα να µειωθεί ο χρόνος που τα φορτία παραµένουν στα τελωνεία. Θα πρέπει 

επίσης να γίνουν νοµικές ρυθµίσεις τέτοιες ώστε τα λιµάνια να παραµένουν συνεχώς 

λειτουργικά, ενώ τέλος, είναι πολύ σηµαντική και η βελτίωση των υποδοµών. 

 
13.6 ∆ιαχείριση αποβλήτων 
 
Ο όγκος των αποβλήτων στην Ελλάδα αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, µε το 62% να 

αποτελούν τα αστικά λύµατα (McKinsey, 2011, p. 68). Ωστόσο η Ελλάδα παράγει 

15% λιγότερα λύµατα σε σχέση µε την ΕΕ-27. 

 
Η Ελλάδα βασίζεται στις χωµατερές για την απόθεση των αποβλήτων. Το 80% του 

συνολικού όγκου των αστικών αποβλήτων καταλήγουν σε χωµατερές. Στην ΕΕ-27 το 

ποσοστό αυτό κυµαίνεται στο 40%, ενώ σε κάποιες χώρες της ∆υτικής Ευρώπης είναι 

µόλις 10% (McKinsey, 2011, p. 68). 

 
Η εγκατάλειψη της λύσης των χωµατερών και η υιοθέτηση άλλων µεθόδων µε 

µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία, όπως η αποτέφρωση και η ανακύκλωση, θα οδηγήσει 

τη χώρα σε µεγαλύτερα περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη και είναι κάτι που 

επιτάσσουν και οι Οδηγίες της ΕΕ. 

 
Η χρήση των εναλλακτικών µεθόδων διαχείρισης αποβλήτων, όπως η αποτέφρωση 

και η ανακύκλωση, θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και για την παραγωγή ενέργειας. 

Συγκεκριµένα, µόλις το 40% των αστικών αποβλήτων ανακυκλώνεται, ποσοστό 

µικρό σε σχέση µε αυτό που προβλέπει η Ε.Ε. 

 
Τέλος, είναι σηµαντικό να λυθεί και το πρόβληµα της διαχείρισης των βιοµηχανικών 

λυµάτων, κάτι που είναι σηµαντικό τόσο για το περιβάλλον, όσο και για την 

αποτελεσµατική λειτουργία του βιοµηχανικού κλάδου. 
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13.7 Εξειδικευµένες κατηγορίες τροφίµων 
 
Πέρα από τις κατηγορίες τροφίµων που περιγράφηκαν στην υποενότητα της 

µεταποίησης τροφίµων, η Ελλάδα διαθέτει και κάποιες άλλες κατηγορίες τροφίµων, 

σε επεξεργασµένη και µη µορφή, τα οποία διαθέτουν είτε Προστατευµένη Ονοµασία 

Προελεύσεως, είτε Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη, όπως είναι ο Κρόκος 

Κοζάνης, η Μαστίχα Χίου, η Φάβα Σαντορίνης κα (McKinsey, 2011, p.69). 

 
Αυτό αποτελεί µία µεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα, την οποία όµως δεν έχει 

εκµεταλλευτεί ακόµη. Η Ελλάδα πρέπει να εκµεταλλευτεί λοιπόν αυτή την ευκαιρία 

και να καθορίσει στρατηγικές ανάδειξης και προώθησης των προϊόντων αυτών σε 

υπάρχουσες και αναδυόµενες αγορές τόσο εγχώριες, όσο και του εξωτερικού. 

 
13.8 Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραµµάτων στον τοµέα των κλασικών 
σπουδών 
 
Η Ελλάδα είναι κάτοχος τόσο µίας µεγάλης ιστορικής και πολιτισµικής κληρονοµιάς, 

µε πολλά ιστορικά µνηµεία που θα µπορούσαν να την αναδείξουν ως τον φυσικό 

κάτοχο τέτοιων προγραµµάτων. 

 
Ωστόσο, Πανεπιστήµια του εξωτερικού, όπως το Harvard και το Stanford των ΗΠΑ 

και το Oxford και το Cambridge του Ην. Βασιλείου, βρίσκονται στην κορυφή των 

ιδρυµάτων που αναπτύσσουν και προωθούν τέτοια προγράµµατα. Τα Πανεπιστήµια 

αυτά αξιοποιούν την καλή χρηµατοδότηση και το άριστα καταρτισµένο προσωπικό 

που διαθέτουν και προωθούν τέτοιου είδους προγράµµατα, κάνοντας καµιά φορά 

σεµινάρια και σε άλλες χώρες, µεταξύ αυτών και η Ελλάδα, για την προσέλκυση 

άριστων φοιτητών. 

 
Σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα πρέπει να αναπτύξει ένα δικό της πρόγραµµα σπουδών , 

σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο, το οποίο να εκµεταλλεύεται τα 

πλεονεκτήµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το πρόγραµµα σπουδών θα πρέπει να 

προσφέρεται σε διάφορες γλώσσες, ανάλογα πάντα µε τη ζήτηση, διασφαλίζοντας και 

ενισχύοντας έτσι την σχέση του µε άλλα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα παγκοσµίως και 

παίζοντας επίσης θετικό ρόλο και για τον τουρισµό της χώρας. 
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14 Επίλογος 
 
Όπως είδαµε στα τελευταία κεφάλαια της παρούσης εργασίας, αν και η κατάσταση 

στην ελληνική οικονοµία είναι εξαιρετικά δύσκολη, υπάρχει τρόπος να επανέλθει και 

πάλι σε ρυθµούς ανάπτυξης. Οι πολιτικές λιτότητας, όπως αυτές δίνονται από την 

Ε.Ε, την Ε.Κ.Τ και το ∆.Ν.Τ, δεν είναι από µόνες τους αρκετές για να αλλάξουν το 

κλίµα. Κυρίως στην περίπτωση της Ελλάδας, η οποία, εκτός από όλα τα άλλα, έχει 

και το πρόβληµα της δυσκολίας επιβολής των όποιων µεταρρυθµίσεων. Σύµφωνα και 

µε πολιτικές πηγές, ελάχιστες από τις µεταρρυθµίσεις που επέβαλλαν τα µνηµόνια 

εφαρµόστηκαν κατά γράµµα από την κυβέρνηση της χώρας. Αυτός ήταν ένας ακόµη 

λόγος που τα µέτρα αυτά δεν είχαν τα επιθυµητά αποτελέσµατα και έτσι, όταν οι 

υπάλληλοι της Τρόικα επανέρχονταν, θεωρούσαν ότι έπρεπε να ληφθούν νέα 

σκληρότερα µέτρα. Όλα αυτά, όπως αναφέραµε και σε προηγούµενες ενότητες, 

προκάλεσαν τη δηµιουργία ενός φαύλου κύκλου (Khan, 2012). 

 
Παραπάνω αναφέρθηκαν οι τοµείς, οι οποίοι, µε τις κατάλληλες µεταρρυθµίσεις, θα 

συµβάλλουν στην ενίσχυση της οικονοµίας και την καταπολέµηση του µεγάλου 

ποσοστού ανεργίας που µαστίζει τη χώρα. Αυτό που πρέπει να κοιτάξει πρωτίστως 

κάθε κυβέρνηση που αναλαµβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας από εδώ και στο εξής 

θα πρέπει να είναι: 

� Η δηµιουργία ενός ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος, µε στόχο την 

προσέλκυση ΑΞΕ αλλά και τη διενέργεια επενδύσεων από φορείς του 

εσωτερικού της χώρας. 

� Εκµετάλλευση όσο το δυνατόν περισσότερων από τους φυσικούς πόρους της 

Ελλάδας, έτσι ώστε να µπορέσει η χώρα να γίνει αυτάρκης ως ένα βαθµό, 

αλλά να αποκοµίσει και σηµαντικά χρηµατικά ποσά και από την εµπορική 

εκµετάλλευση αυτών των πόρων. Ένας από τους στόχους θα πρέπει να είναι η 

µετατροπή της χώρας µας σε ενεργειακό κόµβο για τη µεταφορά φυσικού 

αερίου. 

� Βελτίωση των υποδοµών, οι οποίες θα βοηθήσουν τόσο στην προσέλκυση 

ΑΞΕ, αλλά και γενικά στην καλύτερη λειτουργία διαφόρων κλάδων, όπως 

είναι ο βιοµηχανικός και ο τουριστικός. 

� Ανάδειξη της χώρας σε άριστο τουριστικό προορισµό, µε αντιµετώπιση 

φαινοµένων, µε σωστή διαφήµιση της χώρας στο εξωτερικό, στοχευόµενη 
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στρατηγική προσέλκυσης τουριστών από συγκεκριµένες χώρες στόχους, 

βελτίωση των υπαρχουσών υποδοµών και τη δηµιουργία νέων κα. 

� ∆ραστική καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, µε επιβράβευση των συνεπών 

πολιτών και παραδειγµατική τιµωρία αυτών που φοροδιαφεύγουν, έτσι ώστε 

να δοθούν κίνητρα για τους φορολογούµενους. 

� Καταπολέµηση της παραοικονοµίας, από την οποία χάνεται µεγάλο µέρος των 

εσόδων από φόρους. 

� Μείωση της γραφειοκρατίας, µε τη δηµιουργία αυτοµατοποιηµένων 

συστηµάτων, έτσι ώστε να µειωθεί ο απαιτούµενος χρόνος για τη λήψη 

σηµαντικών αποφάσεων και της εξυπηρέτησης όσων συναλλάσσονται µε το 

κράτος. 

� Την σύνδεση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος µε τα Πανεπιστήµια, όπως 

γίνεται και στο εξωτερικό, µε στόχο την αύξηση της παρεχόµενης 

τεχνογνωσίας και την παροχή καλών στελεχών απευθείας στις επιχειρήσεις. 

Κάτι τέτοιο θα συµβάλλει αποτελεσµατικά και στην ανεργία των νέων, οι 

οποίοι σήµερα τελειώνουν µία σχολή και στη συνέχεια δυσκολεύονται ως 

προς την εύρεση εργασίας. 

 
Αυτές είναι οι βασικές κατευθύνσεις στις οποίες πρέπει να κινηθεί η Ελλάδα, έτσι 

ώστε να γίνει πιο αξιόπιστη, πιο ανταγωνιστική, πιο αποδοτική και να της δοθεί η 

δυνατότητα εξόδου από την ύφεση και ανάπτυξης της οικονοµίας της. 
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