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Γήισζε 

Γειψλσ ππεχζπλα φηη ην παξφλ θείκελν απνηειεί πξντφλ πξνζσπηθήο κειέηεο θαη 

εξγαζίαο θαη πσο νη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπγγξαθή ηεο δειψλνληαη 

ζαθψο ζηηο παξαπνκπέο είηε ζην βηβιηνγξαθηθφ θαηάινγν. 
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Πεξίιεςε 

 

 ην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο καο ζηελ νηθνλνκία (§1.2), ε ζπκβνιή ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ αλάπηπμε (§1.3), νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα κηαο ρψξαο (§1.4) θαη νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο ρψξαο (§1.5). 

 Σν δεχηεξν θεθάιαην επηθεληξψλεηαη ζε παξάγνληεο θαη πνιηηηθέο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα βνεζήζνπλ ηε ρψξα καο λα ζηεξηρζεί ζηηο δηθέο ηεο δπλάκεηο θαη λα 

βγεη απφ ηελ θξίζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην θεθάιαην απηφ, πεξηγξάθεηαη ην 

καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο καο (§2.1.1) σο κηα απφ ηηο δνκέο γηα ηελ 

αλάπηπμε, αθνχ ε εηθφλα ηνπ είλαη έλαο απφ ηνπ βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο θαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αξκνληθή νηθνλνκηθή ζπκβίσζε ηεο ρψξαο καο κε ηα ππφινηπα θξάηε- κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αθφκε, ζηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηνλίδεηαη ηδηαηηέξσο ην πξφβιεκα ηεο παξανηθνλνκίαο θαη 

πξνηείλνληαη ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ. ηε ζπλέρεηα, αλαιχνληαη νη 

αλαπηπμηαθνί λφκνη (§2.1.2) θαη ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (§2.1.3) 

απφ ηελ πιεπξά ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ αλάπηπμε, ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 

θαη ζηε δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ηνλίδνληαο ηηο αδπλακίαο ηνπ θαη 

πξνηείλνληαο  βειηησηηθέο ιχζεηο. ηελ παξάγξαθν §2.2 πεξηγξάθεηαη ν ξφινο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πσο νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα ζηαζνχλ αληάμηνη απηνχ 

ηνπ ξφινπ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ πξνο φθεινο ηεο αλάπηπμεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ, πέξα ηνπ πξψηνπ ζθνπνχ ηνπο λα πξαγκαηνπνηνχλ θέξδε. ηελ επφκελε 

παξάγξαθν (§2.3) παξνπζηάδεηαη ε πνιηηηθή ησλ θηλήηξσλ  κηα ρψξαο θαη πσο κπνξεί 

λα βειηησζεί έηζη ψζηε λα πξνζειθχεη επελδχζεηο, λα θαηεπζχλεη ηα θεθάιαηα θαη λα 

θξνληίδεη γηα ηελ δίθαηε θαη πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο 

ππνπαξαγξάθνπο 2.3.1 θαη 2.3.2 αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο πνιηηηθέο θαη πξνηάζεηο 

γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ θαη ηξφπνη γηα ηελ αχμεζε ησλ 

εμαγσγψλ. 
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 ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη θπξίαξρνη θιάδνη ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο, πνπ είλαη ν αγξνηηθφο (§3.1.1), ε κεηαπνίεζε-βηνκεραλία (§3.1.2), ν 

ηνπξηζκφο (§3.1.3) θαη νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο-λαπηηιία (§3.1.4), εμεηάδνληαο γηα 

ηνλ θαζέλα μερσξηζηά ηα πξνβιήκαηα ηνπ θαη ηηο δπλαηφηεηεο εμέιημεο πνπ έρεη 

ψζηε λα ζπληειέζνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηελ χθεζε. Αθφκε ζην 

ίδην θεθάιαην, αλαθέξνπκε θαη ην κνληέιν ηεο αλάπηπμεο πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο(§3.2.1), ζηηο εθαξκνγέο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ζηε βηψζηκε 

αλάπηπμε(§3.2.2) θα πνπ ζα κπνξνχζε λα πηνζεηεζεί απφ ηε ρψξα καο γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ. 

 ην ηέηαξην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε επξσπατθή πνξεία ηεο ρψξαο καο 

(§4.1), ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ηεο έληαμεο καο ζηελ Δπξσδψλε, θαζψο 

θαη πσο νθείινπκε, κέζσ ησλ νηθνλνκηθψλ δεζκψλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ηε  

Δπξσπατθή Έλσζε, λα πξαγκαηνπνηήζνπκε θνηλή πνξεία κε πξννπηηθέο αλάπηπμεο. 

Σέινο, πεξηγξάθεηαη ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, σο ηκήκα ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο Δπξψπεο, ε νπνία ζα είλαη θαζνξηζηηθή ηα επφκελα 

ρξφλν ηφζν γηα ηε Ννκηζκαηηθή Έλσζε φζν θαη γηα ην επξσπατθφ φξακα γεληθφηεξα. 

 Σέινο παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο θαη νη πξνηάζεηο. 
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Κεθάιαην 1 

Ζ ζέζε ηεο Διιάδαο ζηνλ παγθφζκην ζηίβν ηεο νηθνλνκηθήο 

επεκεξίαο θαη αλάπηπμεο 

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

 Ζ ρψξα καο θαηαηάζζεηαη, βάζεη ηεο παγθφζκηαο έξεπλαο γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα, ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη βξίζθεηαη ζηελ 109
ε
 ζέζε απφ 

ηηο 183 αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο πνπ ππάξρνπλ απηή ζηε ζηηγκή θαηαγεγξακκέλεο 

ζηνλ παγθφζκην ράξηε ηεο νηθνλνκίαο.
1
 Σα θξηηήξηα ηεο παγθφζκηαο έξεπλαο θαη 

θαηάηαμεο ζπλνςίδνληαη ζηε αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε δέθα θξηηεξίσλ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο θάζε ρψξαο, φπσο είλαη ε επθνιία ζηε ζχζηαζε 

εηαηξηψλ, ε επθνιία ζηε ιήςε άδεηαο γηα νηθνδφκεζε, ζηελ πξφζβαζε ζην ειεθηξηθφ 

δίθηπν, ζηε δήισζε ηεο πεξηνπζίαο, ζηε ιήςε πηζηψζεσλ, ζηελ πξνζηαζία ησλ 

επελδπηψλ, ζηελ επηβνιή θφξσλ, ζηελ επθνιία ησλ δνζνιεςηψλ κε άιιεο ρψξεο, 

ζηελ ελίζρπζε ησλ ζπλεξγαζηψλ θαη ησλ ζπκβνιαίσλ θαη ηη πξνβιέπεηαη ζε 

πεξίπησζε πηψρεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ηε κειέηε,  ¨Doing business 

Global Rank¨ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα (World Bank) γηα 

ην 2012
2
, ε νπνία καο δίλεη κηα πιήξε εηθφλα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο 183 

νηθνλνκηψλ ζε φινλ ηνλ θφζκν. ε απηήλ ηελ έξεπλα, κειεηψληαο ηα δεδνκέλα ηεο 

ρψξαο καο, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ηνπο ιφγνπο πνπ έρνπκε κείλεη πίζσ ζην 

παγθφζκην ζηίβν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θαηαλνψληαο πνηα είλαη ηα δπλαηά θαη 

πνηα ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο νηθνλνκίαο καο. 

 Πνιιέο ρψξεο έρνπλ θαηαλνήζεη φηη ην κπζηηθφ γηα ηελ αλάπηπμε είλαη λα 

ππάξρεη έλα επλντθφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ, ψζηε απφ ηε κηα λα πξνζειθχνληαη 

μέλεο επελδχζεηο θαη απφ ηελ άιιε λα δηεπθνιχλνληαη νη εκεδαπέο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη λα δεκηνπξγνχληαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Απηφ ην απιφ 

ζπκπέξαζκα, φκσο, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε λνκνζεζία θάζε ρψξαο, ηελ 

επηρεηξεκαηηθή λννηξνπία (θνπιηνχξα) πνπ έρεη έλαο ιαφο θαη κε άιια γεσπνιηηηθά 

ζέκαηα. 

                                                
1 ηνηρεία απφ http:// www.doingbusiness.org –Ease of doing business Global rank 2012 
2 Ζ κειέηε απηή πξαγκαηνπνηείηαη θάζε  ρξφλν απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα 

http://www.doingbusiness.org/
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 Γηα ηε ρψξαο καο έρνπλ εηπσζεί πνιιά απφ πνιινχο γηα ζέκαηα αλάπηπμεο, 

φκσο κέρξη ζηηγκήο δελ έρεη ππάξμεη ηζρπξή πνιηηηθή θαηεχζπλζε, ζε επίπεδν ρψξαο, 

γηα λα ιεθζνχλ ζνβαξά κέηξα ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

θνπιηνχξαο. Γηα παξάδεηγκα, ε απινπνίεζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη  ε 

ζπγθέληξσζε ηνπο ζε κηα ζηάζε ( one_stop shop) θαηά ην ζηάδην ηεο ίδξπζεο κηαο 

επηρείξεζεο είλαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα κέηξα πνπ ζα έπξεπε ήδε λα είρε επνδσζεί 

ζηε ρψξα καο, γλσξίδνληαο φηη ε νηθνλνκία καο ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα βάδηδε 

ζηαζεξά ζηα ρλάξηα κηαο βαζηάο χθεζεο ιφγσ ηεο θξίζεο (δεκνζηνλνκηθήο, 

πηζησηηθήο θιπ) πνπ πξνκελχνληαλ απφ ην 2008. 

 ην πξψην θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ινηπφλ, παξνπζηάδνληαη ηα 

ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο καο ζηελ νηθνλνκία (1.2), ε ζπκβνιή ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ αλάπηπμε (1.3), νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ παξαγσγηθφηεηα κηαο ρψξαο (1.4) θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα κηαο ρψξαο(1.5). ην ηέινο, παξαηίζεηαη έλαο πίλαθαο κε ηνπο 

δψδεθα ππιψλεο θξηηεξίσλ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο παγθφζκηαο έξεπλαο ¨Global 

Competitiveness Report 2011-2012‖ απφ ην  World Economic Forum . 

Γεληθφηεξα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε αλάγθε γηα καδηθφηεξε θαη πην 

νξγαλσκέλε εθκεηάιιεπζε ησλ ηδίσλ πφξσλ ηεο νηθνλνκίαο ψζηε λα κε κέλεη θάπνην 

θνκκάηη ηεο αδξαλέο είλαη ην πξψην ζηνίρεκα πνπ ρξεηάδεηαη λα θεξδίζεη  ε ρψξα 

καο, κε ην δεχηεξν λα είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζηξαηεγηθψλ θαη άιισλ 

πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο (πρ ειηνθάλεηα, γεσπνιηηηθή ζέζε θ.α) θαη ε  ελίζρπζε, 

κε έκπξαθην ηξφπν, ηεο ςπρνινγίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ρψξαο. 

 

1.2 Σα  ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο καο   

 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο επλντθνχ θαη ειθπζηηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο κηαο νηθνλνκία είλαη ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, ε μεθάζαξε 

δεκνζηνλνκηθή θαη θνξνινγηθή πνιηηηθή, ε πξνζθνξά ηνπ θπζηθνχ θαη αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ θαη ην απιφ θαη θαηαλνεηφ ζεζκηθφ πιαίζην. Ζ Διιάδα ήηαλ κηα ρψξα 

πνπ είρε ηελ επθαηξία ηεο αλάπηπμεο, πξηλ εηζέιζεη κεηά ην 2008 ζε ηξνρηά βαζηάο 

χθεζεο.  

Μεξηθέο θνξέο, ε αλάγθε γηα λα εηζέιζεη κία ρψξα ζε ηξνρηά αλάπηπμεο 

απαηηεί θάπνην θφζηνο. Γηα παξάδεηγκα, ην θφζηνο ηεο πξνζέιθπζεο μέλσλ 
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επελδχζεσλ θαη ε δεκηνπξγία ελφο ειθπζηηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο 

κπνξεί λα είλαη αζχκθνξν γηα κηα ρψξα πνπ δελ πιεξνί ηηο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα 

λα ηζνζηαζκίζεη ην θφζηνο απηφ. Με άιια ιφγηα, ε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή κηαο ρψξαο 

ζα πξέπεη αθελφο λα εληζρχεη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη αθεηέξνπ λα παίξλεη 

αληηζηαζκηζηηθά κέηξα ψζηε λα κελ επεξεάδνληαη καθξννηθνλνκηθά κεγέζε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ θαη ηηο παξνρέο πνπ απνιακβάλνπλ. 

πλεπψο, ε «ρξπζή ηνκή» ηεο παξαπάλσ πνιηηηθήο κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν κε 

ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε δίθαηε  δηαθπβέξλεζε θαη κε επηινγέο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη αξρέο φπσο ε νηθνλνκηθφηεηα, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ε απνδνηηθφηεηα, ε δηαθάλεηα ζε ζπλδπαζκφ κε λέεο 

ηερλνινγίεο θαη κε επίθεληξν ηνλ πνιίηε. 

Ζ ρψξα καο ρξεηάδεηαη βαζηέο ηνκέο δηνηθεηηθνχ ραξαθηήξα θαη 

κεηαξξπζκίζεηο ζε φια ηα επίπεδα ηεο νηθνλνκίαο. Γηα απηφ δελ ακθηβάιεη θαλείο 

πιένλ. Σν θφζηνο φισλ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, φκσο, ζα ήηαλ αλεθηφ εάλ γηλφηαλ ζε 

επλντθή πεξίνδν γηα ηε ρψξα καο θαη φρη θάησ απφ δηεζλείο πηέζεηο εμφθιεζεο ηνπ 

ρξένπο θαη κείσζεο ησλ ρξφλησλ ειιεηκκάησλ. πσο είλαη εχινγν, ην θφζηνο ησλ 

αιιαγψλ θαη νη ήδε δπζκελήο ζπλζήθεο εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη βξαρπρξφληα 

ζα έρνπκε αλαπφθεπθηα χθεζε. Σν ζέκα, φκσο, είλαη ηη ζα γίλεη ζηε ζπλέρεηα, κέρξη 

πφζν βαζηά κπνξεί λα θηάζεη ε χθεζε θαη πψο κπνξνχλ λα παξζνχλ ζήκεξα 

αλαπηπμηαθά κέηξα γηα ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε. ηελ παξνχζα εξγαζία απηφ είλαη 

ην δεηνχκελν. 

Κάησ απφ απηέο ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο, ινηπφλ, ζα πξέπεη λα παξζνχλ κέηξα 

θαη γηα ηελ αλάπηπμε. Γηα ηε ζσζηή επηινγή ηεο θξαηηθήο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο 

είλαη ε γλψζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο σο νηθνλνκία θαη ε ράξαμε πνιηηηθψλ 

ζηεξηδφκελνη ζε κέηξα πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ φζν ην δπλαηφλ άκεζα ή 

καθξνπξφζεζκα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ζηε ρψξα καο, ζα 

κπνξνχζακε λα θαζνξίζνπκε ηηο επφκελεο πνιηηηθέο καο ζε ηνκείο πνπ 

παξνπζηάδνπκε ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα φπσο:  

Καηά θχξην ιφγν: 

1. ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα 

2. ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο-κεηαπνίεζεο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο(πρ 

ηνκέαο ηξνθίκσλ, πνηψλ, θαξκάθσλ, ρεκηθψλ θ.α) 

3. ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ 

4. ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο λαπηηιίαο 
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θαη θαηά δεχηεξνλ: 

5. ζην ηνκέα ηεο ελέξγεηαο 

6. ζηε βηψζηκε αλάπηπμε 

7. ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

8. ζηελ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο, πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ θαη ζηελ 

νηθνλνκία ηεο γλψζεο 

Οη πνιηηηθέο απηέο ζα αλαιπζνχλ εθηελψο ζην ηξίην θεθάιαην ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. 

 

1.3 Ζ ζπκβνιή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ αλάπηπμε 

 

 Έλα πγηέο επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, φπσο αλαθέξακε θαη ζηελ εηζαγσγή, 

παίδεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ελφο ειθπζηηθνχ θιίκαηνο γηα επελδχζεηο 

θαη γηα ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Απηφ, βέβαηα, πξνυπνζέηεη φηη ζα πξέπεη 

πξψηα λα αξζνχλ ηα αληηθίλεηξα ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη, 

χζηεξα, λα πξνβιεζνχλ ηα λέα θίλεηξα. Γηα απηφ ην ιφγν ζα πξέπεη δψζνπκε έκθαζε 

ζηα παξαθάησ: 

i. ηε δηαθάλεηα ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

ζνλ αθνξά ην Γεκφζην ηνκέα, ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε φηη ε δηαθάλεηα 

ηνπ, ε ζηαζεξφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ απνηειεί βαζηθφ 

παξάγνληαο γηα ηε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, αθνχ ην ζεζκηθφ πιαίζην, νη 

δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ε γξαθεηνθξαηία είλαη ην πξψην πξάγκα πνπ ζα έξζεη 

λα αληηκεησπίζεη έλαο θαηλνχξηνο επελδπηήο θαηά ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζεο 

ηνπ, αιιά θαη ζα ηνλ αθνινπζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Γηα 

απηφ ην ιφγν, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο ζα πξέπεη λα είλαη γξήγνξεο, 

εμππεξεηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο θαη θπζηθά, λα κελ έρνπλ πξνβιήκαηα 

δηνηθεηηθήο ζπλελλφεζεο. Πξνηάζεηο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε 

λνκνζεηηθή απινπνίεζε, ε δεκηνπξγία ελεκεξσηηθψλ θέληξσλ θαη θέληξσλ 

εμππεξέηεζεο επελδπηψλ.  

ii. ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηηο ππνδνκέο 

Οη ππνδνκέο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα ππνβνήζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα 

ηδξπζνχλ θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ αθφκα θαη ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο.  

Ζ ζρεδίαζε βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ, γηα παξάδεηγκα, θαη ε επέθηαζε ηνπ 
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δηθηχνπ ειεθηξηζκνχ, χδξεπζεο, ηειεπηθνηλσληψλ θαη επξπδσληθφηεηαο είλαη 

ηα απαξαίηεηα έξγα ππνδνκψλ πνπ ζα δψζνπλ δσή ζε πεξηνρέο καθξηά απφ 

ηελ πφιε. Δάλ νη επίδνμεο επηρεηξήζεηο, επηζπκνχλ λα έρνπλ εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ζα εμέηαδαλ αθφκα πην ζεηηθά θαη ηα θίλεηξα πνπ δίλνληαη 

απφ ηνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο θαη ηα ινηπά πιενλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα 

πξνζθέξεη κία ηνπνζεζία θνληά ζε ζάιαζζα ε θνληά ζε άιιεο ρψξεο(π.ρ 

παξακεζφξηεο πεξηνρέο). 

iii. ην αλζξψπηλν θεθάιαην 

Ζ πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ απνηειεί, επίζεο, ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα έλα πγηέο επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. Γηα λα ππάξρεη πνηφηεηα 

ζην αλζξψπηλν θεθάιαην κηα ρψξαο ζα πξέπεη ιακβάλνπλ ρψξα δχν 

ραξαθηεξηζηηθά, ε εμεηδίθεπζε θαη ε αλαινγηθή επέλδπζε ηεο έξεπλαο-

γλψζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. 

iv. ηνλ αληαγσληζκφ 

Ο πγηήο αληαγσληζκφο είλαη ην βαζηθφ θίλεηξν πξνζέιθπζεο θαη δεκηνπξγίαο 

λέσλ επηρεηξήζεσλ. Γηα απηφ ην ιφγν, δελ ζα πξέπεη λα πθίζηαηαη 

αλαρξνληζηηθνί πεξηνξηζκνί πνπ λα εκπνδίδνπλ ηελ ίδξπζε κηαο επηρείξεζεο, 

θαζψο φζεο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ππάξρνπλ ηφζν ιηγφηεξν 

δηαζηξεβιψλεηαη ε αγνξά θαη ην πξντφλ ή ε ππεξεζία πνπ παξάγεηαη απφ 

άπνςε  ηηκήο.   

v. ηε γξαθεηνθξαηία 

Ζ γξαθεηνθξαηία είλαη έλαο θαηαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. ε απηφλ ηνλ ηνκέα, ε ρψξαο καο ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη 

πνιιά ψζηε λα κπνξέζεη λα μεθχγεη απφ ην δαηδαιψδεο γξαθεηνθξαηηθφ 

ζχζηεκα ππεξεζηψλ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη κε ηα ρξφληα. Σα εκπφδηα είλαη 

γλσζηά θαη παζφληεο είλαη πνιινί επηρεηξεκαηίεο θαζεκεξηλά. 

vi. ην εξγαζηαθφ πιαίζην  

Σν εξγαζηαθφ πιαίζην αμηνινγείηαη κε βάζε ηε ζρέζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

θαη ησλ ακνηβψλ. Παξφιν πνπ νη κηζζνί ζηε ρψξα καο είλαη ρακεινί ζε ζρέζε 

κε ηηο ππφινηπεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κφλν ε 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζα επηθέξεη πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη  αχμεζε ζηνπο κηζζνχο. 
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1.4 Παξαγσγηθφηεηα 

 

1.4.1 Οξηζκφο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη νη παξάγνληεο πνπ  ηελ 

επεξεάδνπλ3
 

 Δίλαη ζεκαληηθφ γηα θάζε ρψξα λα επηδηψθεη, κέζσ ησλ εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ 

ηεο ζηφρσλ, ηελ επίηεπμε ηεο αλάπηπμεο δηακέζνπ ηεο βειηίσζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Ζ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κπνξεί λα απνηειέζεη ην 

εθαιηήξην ζε κία νηθνλνκία γηα κηα εηζέιζεη ζε ηξνρηά αλάπηπμεο, λα θαηαθηήζεη 

πςειφ δείθηε επεκεξίαο γηα ηνπο πνιίηεο ηεο, θαζψο θη έλα πςειφ βηνηηθφ επίπεδν. 

Αθφκε, ε άλνδνο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζε κηα νηθνλνκία κπνξεί λα πξνζθέξεη 

πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη βειηησκέλα πξντφληα ζε ρακειφηεξεο ηηκέο γηα 

ηνπο θαηαλαισηέο, ζηνηρεία πνπ κπνξνχκε λα απνιακβάλνπκε ζε κία αληαγσληζηηθή 

νηθνλνκία.  

 Δηδηθφηεξα ζε εζληθφ επίπεδν, ε παξαγσγηθφηεηα αθνινπζεί ην γεληθφ νξηζκφ 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη νξίδεηαη κε ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο θαη 

ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ αλαισζέλησλ σξψλ εξγαζίαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα είλαη 

ε παξαθάησ ζρέζε
4
:  

 

Σπλνιηθό πξνϊόλ ηεο νηθνλνκίαο 

Σπλνιηθέο ώξεο απαζρόιεζεο 

 

 Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ζε εζληθφ επίπεδν, είλαη έλαο ζηφρνο πνπ 

ρξεηάδεηαη μερσξηζηή πνιηηηθή ζε θάζε πεξίπησζε, δηφηη είλαη έλα ζέκα πνπ εάλ 

ρεηξηζηεί ιαλζαζκέλα κπνξεί λα έρεη ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα. Καηά ηνλ θαζεγεηή 

ηδησηηθήο νηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Γεκήηξην Παπαδφπνπιν, ν 

νξηζκφο ηεο παξαγσγηθφηεηαο «είλαη ε ζπλζεηηθή απνηύπωζε κηαο ζεηξάο ηάζεωλ, 

παξαδόζεωλ, ζπλεζεηώλ, ζηόρωλ, είλαη έθθξαζε ηεο επξύηεξεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλωληθήο ππνδνκή, ηνπ ήζνπο ηεο θνηλωλίαο, ηνπ ηξόπνπ ηωλ ζεζκώλ γηα ιατθή 

ζπλαίλεζε, ηνπ ήζνπο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο δνκήο ηεο παξαγωγηθήο δηαδηθαζίαο», ε 

νπνία δελ κπνξεί μεθάζαξα λα πξνζδηνξηζηεί θαη λα εληζρπζεί κε ζπγθεθξηκέλεο 

                                                
3 Γεκήηξηνο Παπαδφπνπινο (2009) ¨Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Απνθάζεηο¨, Δθδφζεηο 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε, ζει 822-826 
4 Γεκήηξηνο Παπαδφπνπινο (2009) ¨Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Απνθάζεηο¨, Δθδφζεηο 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε, ζει 822- Βιέπε James L.Mammore ‗Productivity 

Measurement: a conceptual overview‘ , Management Accounting, Jume 1980, pp 36-42  
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πνιηηηθέο.  πλνπηηθά, παξαθάησ ζα παξαζέζνπκε ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο
5
 πνπ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα. 

 

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ 

 Ζ δηάξζξσζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ επελδχζεσλ 

 Ζ ζχλζεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο (π.ρ. επίπεδν εθπαίδεπζεο, 

δεκνγξαθηθή ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ) 

 Πεξηνξηζκφο ηεο απψιεηαο σξψλ εξγαζίαο θαη ηεο αδηαθνξίαο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ γηα ην παξαγσγηθφ απνηέιεζκα 

 Ζ βειηίσζε ηεο πγείαο, θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηαηξηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο θαη ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη γεληθφηεξα 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο 

 Ζ εηζαγσγή ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο 

 Ο πεξηνξηζκφο θαη ε εμάιεηςε ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

 Οη νηθνλνκίεο θιίκαθαο  

 Ζ δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο  

 

 Σελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία ηνπιάρηζηνλ, ε αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο 

βαζίζζεθε θπξίσο ζηελ επέθηαζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο (π.ρ κε αχμεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ), ζηηο κεγάιεο εηζξνέο πφξσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζηελ 

πηψζε ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ εμαηηίαο ηεο επξσπατθήο ζχγθιηζεο θαη ηεο 

λνκηζκαηηθήο έλσζεο πνπ αθνινχζεζε θαη ηεο γεληθφηεξεο επθνιίαο εμσηεξηθνχ 

δαλεηζκνχ πνπ πξφζθεξε έλα εληαίν επξσπατθφ λφκηζκα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

εληζρχζεθαλ ε ηδησηηθή θαηαλάισζε θαη νη ηδησηηθέο επελδχζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα 

ρξεκαηνδνηνχληαλ αδξά έλαο ηεξάζηηνο δεκφζηνο ηνκέαο, κε δπζαλάινγε 

απνδνηηθφηεηα. Ζ επθαηξία γηα αλάπηπμε ζηε ρψξα καο ήηαλ κεγάιε.  

 Παξφιν πνπ ππήξρε αλάπηπμε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ε γξαθεηνθξαηία, ε 

θνξνδηαθπγή, ε εηζθνξνδηαθπγή θαη ε κε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ 

ήηαλ νη κεξηθέο απφ ηηο αηηίεο γηα λα εκπνδηζηεί ε ειιεληθή αληαγσληζηηθφηεηα ηε 

ζηηγκή πνπ ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί, λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξεο μέλεο 

επελδχζεηο θαη λα εμειίμεη ηα ζπγθξηηηθά ηεο πιενλεθηήκαηα. Έηζη, ιφγσ ηεο 

πεξηνξηζκέλεο πξνφδνπ, ηεο έιιεηςεο δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ 

                                                
5 Γεκήηξηνο Παπαδφπνπινο (2009) ¨Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθέο Απνθάζεηο¨, Δθδφζεηο 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, Θεζζαινλίθε, ζει 822-826 



8 

 

έθηαζε ε ειιεληθή νηθνλνκία, ελφςεη κηαο παγθφζκηαο θξίζεο, λα παξνπζηάδεη 

έληνλα πξνβιήκαηα πςεινχ ειιείκκαηνο θαη κε δηαρεηξίζηκνπ ρξένπο κε ηα γλσζηά 

απνηειέζκαηα. 

  πκπεξαζκαηηθά, ην πξφβιεκα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο εληνπίδεηαη θπξίσο 

ζε δχν ζεκεία: πξψηνλ, ζηε ρακειή παξαγσγηθφηεηα πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε 

ρακειή εμσηεξηθή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη δεχηεξνλ, ζην θησρφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ηερλνινγία θαη ζηελ θαηλνηνκία. Αθφκε θαη 

κεηά ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ επξσδψλε, ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο 

επηβξαδχλζεθε πεξηζζφηεξν, δηφηη κε ηε ινγηθή ηνπ εληαίνπ λνκίζκαηνο είλαη 

απαγνξεπηηθή ε ρξήζε λνκηζκαηηθψλ εξγαιείσλ ( ππνηίκεζε θνηλψο) γηα ηελ 

αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο. 

  

1.4.2 Παξάγνληεο ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο 

 Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα, 

θαη θαη‘ επέθηαζε ηελ αλάπηπμε,  ζε κηα νηθνλνκία είλαη ην κέγεζνο ηεο  

αληαγωληζηηθόηεηαο. Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ ππήξμαλ 

κε αξγνχο ξπζκνχο γηα ηε ρψξαο καο. χκθσλα κε ηε ζεσξία, ππάξρεη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ ζε κία νηθνλνκία θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

νηθνλνκία απηή. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, κε πξψην θαη 

δπζθνιφηεξν εκπφδην ηε γξαθεηνθξαηία, πνιχ δχζθνια θαηφξζσλαλ λα μεπεξλνχλ ηε 

κέζε παξαγσγηθφηεηα ηνπ θιάδνπ, λα δεκηνπξγνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη 

πξαγκαηνπνηνχλ κεγάιεο εμαγσγέο. πλεπψο, κέζα αιιά θαη έμσ απφ ηελ επξσδψλε, 

ηα ειιεληθά πξντφληα δελ κπνξνχζαλ θαη δε κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ εχθνια ηα 

μέλα. πρλφ, φκσο, είλαη ην θαηλφκελν λα ππάξρνπλ πνιιέο εμαγσγέο κηθξφηεξσλ 

πνζνηήησλ γηα πνιιά ειιεληθά πξντφληα, απφ κηθξέο βηνκεραλίεο, πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζπκπιεξσκαηηθά ζε απηά πνπ παξάγνληαη απφ κεγαιχηεξεο βηνκεραληθέο νηθνλνκίεο.  

 Ο επφκελνο παξάγνληαο πνπ ζπληέιεζε ζηε ρακειή παξαγσγηθφηεηα ηεο 

ρψξαο είλαη ην δπζθίλεην θαη πνιπδαίδαιν πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

Ο δεκφζηνο ηνκέαο έρεη δχν κνξθέο κε απιά ιφγηα: ην γεληθφ δεκφζην ηνκέα 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπο ΟΣΑ) θαη ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα (νπζηαζηηθά 

ηηο ΓΔΚΟ). Σν πην εκθαλέο πξφβιεκα είλαη απηφ ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα, κε 

ηηο ειιεηκκαηηθέο ΓΔΚΟ λα ζπληεξνχληαη εηο βάξνο ηνπ θξάηνπο θαη θαη΄ επέθηαζε 
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ησλ θνξνινγνχκελσλ λνκηθψλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ. Γεληθφηεξα φκσο ζην 

δεκφζην ηνκέα έρνπκε πξνβιήκαηα φπσο ην πςειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, ηηο 

αλεπαξθείο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, 

ηελ έιιεηςε θηλήηξσλ θαη θαηλφκελα δηαθζνξάο. ια ηα παξαπάλσ έρνπλ ππάξμεη 

ζνβαξνί αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

 Σξίηνο παξάγνληαο πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ρακειή παξαγσγηθφηεηα είλαη ε 

αδπλακία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πιήξσο ηνπο 

ζπληειεζηέο  παξαγσγηθφηεηαο γηα λα αληαγσληζηνχλ θαιχηεξα ζην εμσηεξηθφ, δηφηη 

θαηλφκελα φπσο ε εζσζηξέθεηα, ε έιιεηςε ελεκέξσζεο, ε κε ρξήζε πφξσλ γηα 

έξεπλα θαη γηα θαηλνηνκία θαη γεληθφηεξα ε κε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

πεξηνξίδνπλ ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πνιιέο θνξέο απμάλνπλ 

αληί λα κεηψλνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο. 

 

1.5 Ζ ζεκαζία θαη ν νξηζκφο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο  

 

χκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία κία ρψξα είλαη αληαγσληζηηθή ε έλαληη 

άιισλ ρσξψλ φηαλ ππεξηεξεί ζε θάπνηνλ ή θάπνηνπο ηνκείο. Ο νηθνλνκηθφο ηνκέαο 

είλαη ζπλήζσο ην πεδίν ζην νπνίν ζπγθξίλνληαη νη ρψξεο. Απηφ αληαλαθιάηαη θαη 

ζηελ θαηάζηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε κία ρψξα. Άξα γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε θαη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. 

Με ηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο, νη Δπξσπαίνη εγέηεο δεζκεχηεθαλ λα 

θαηαζηήζνπλ ηελ Δπξψπε κέρξη ην 2010 σο ηελ πην αληαγσληζηηθή θαη επξέσο 

αλαπηπζζφκελε νηθνλνκία ζηνλ θφζκν. Ζ δηθή καο νηθνλνκία φπσο θαη νη νηθνλνκίεο 

ησλ άιισλ ρσξψλ ηεο Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο, κε ηελ νινθιεξσκέλε λνκηζκαηηθή 

ζχγθιηζε έκαζαλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία λα απνιακβάλνπλ ηα ρακειά ηξαπεδηθά 

επηηφθηα δαλεηζκνχ θαζψο θαη ηε ζηαζεξφηεηα πνπ πξνζθέξεη ζην ζπλάιιαγκα ην 

εληαίν λφκηζκα. Απφ άπνςε αληαγσληζηηθφηεηαο, φκσο, φιεο νη ρψξεο ηεο επξσδψλεο 

δελ θαηάθεξαλ λα ζπγρξνληζηνχλ ή ηνπιάρηζηνλ λα ζπκβαδίζνπλ πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε κε ηνπο νηθνλνκηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο πνπ ππνζρφηαλ ε πλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο θαη ην επξσπατθφ φξακα. Σα πνιηηηθά ιάζε θαη ε ακέιεηα ιήςεο 

δεκνζηνλνκηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ κέηξσλ νδήγεζε ηελ Δπξψπε ζήκεξα ζε κηα 

αζχκκεηξε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. 

Γηα απηφ ην ιφγν, ε αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζα πξέπεη λα 
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ηαπηηζηεί κε ηελ επίηεπμε ηεο πξαγκαηηθήο ζχγθιηζεο ζε επίπεδν Δπξψπεο. Ζ 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ζε εγρψξην αιιά θαη δηεζλέο επίπεδν, ζα πξέπεη 

λα είλαη ε λέα ζηξαηεγηθή πνπ ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί θαη λα επηηχρεη. Βέβαηα, ην 

πεδίν δελ είλαη ζηξσηφ, δηφηη ε ειιεληθή νηθνλνκία θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα έρνπλ 

ράζεη πνιχηηκν ρξφλν θαη έδαθνο ζηνλ παγθφζκην ζηίβν ηεο νηθνλνκίαο, 

αλαιψλνληαο ζε θαχινπο θχθινπο, ρηίδνληαο απφ ηε κηα θαη γθξεκίδνληαο απφ ηελ 

άιιε. 

Μηα θαιή ιχζε γηα ηελ αλάπηπμε είλαη ε ζηξνθή ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πνπ κπνξνχλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηηο εγρψξηεο αδπλακίεο θαη ειιείςεηο. Οη 

επηρεηξήζεηο καο ινηπφλ ζα πξέπεη λα αξρίζνπλ λα επεθηείλνληαη θαη λα απμάλνπλ ην 

κεξίδην ζε αγνξέο εθηφο ζπλφξσλ, αιιά απηφ πξνυπνζέηεη θαη πεξηζζφηεξν 

αληαγσληζηηθά πξντφληα. 

Ο νξηζκφο ηεο αληαγσληζηηθφηεηα είλαη «ε ηδηφηεηα ηνπ αληαγσληζηηθνχ, ην λα 

είλαη θάπνηνο αληαγσληζηηθφο: H ~ ηωλ ειιεληθώλ πξνϊόληωλ ζηελ Επξωπαϊθή Έλωζε»6. Σα 

ειιεληθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο δελ ζεσξνχληαη απφ ηα πην αληαγσληζηηθά ζηνλ 

θφζκν. Απηφ εμεγεί γηαηί, ηα ηειεπηαία ρξφληα νη εηζαγσγηθέο είλαη πνιχ κεγαιχηεξεο 

απφ ηηο εμαγσγέο. Απηή ε δηαθνξά εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα δηθά καο 

πξντφληα δελ είλαη αληαγσληζηηθά ζε ζχγθξηζε κε ηα μέλα. Απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη ε νη θαηαλαισηέο λα πξνηηκνχλ ηα μέλα έλαληη ησλ δηθψλ 

καο πξντφλησλ κε απνηέιεζκα νη  εηζαγσγέο καο λα είλαη κεγαιχηεξεο απφ ηηο 

εμαγσγέο καο. Έηζη, ην έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζα πξέπεη λα 

θαιπθζεί κε εμσηεξηθφ δαλεηζκφ ν νπνίνο αλακθίβνια έρεη δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηελ 

νηθνλνκία θαη ζην βηνηηθφ επίπεδν ηνπ ιανχ καο. Δπίζεο ε αληαγσληζηηθφηεηα 

ζπζρεηίδεηαη θαη κε ηελ αλεξγία. Ζ έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο πξνθαιεί αλεξγία 

ιφγσ ησλ επθαηξηψλ πνπ ράλνληαη γηα δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Με άιια 

ιφγηα ε αληαγσληζηηθφηεηα πξέπεη λα είλαη ν κεγαιχηεξνο ζηφρνο ηεο ρψξα καο γηα 

ηα επφκελα ρξφληα.  

Πνηα φκσο είλαη ηα ζπζηαηηθά ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο; Παξαθάησ 

αλαθέξνπκε έλα ηξίπηπρν ζηνηρείσλ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο: 

 Να είζαη θαιχηεξνο: δειαδή λα πξνζθέξεηο ππέξηεξε πνηφηεηα ή ππεξεζία 

 Να είζαη ηαρχηεξνο: λα πξνιακβάλεηο, δειαδή, ή λα αληαπνθξίλεζαη ζηηο 

                                                
6http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CE%B1%CE%

BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B

A%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&sin=all 
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αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή ηαρχηεξα απφ ηνλ αληαγσληζκφ 

 Να είζαη εγγχηεξα: λα κπνξείο λα εδξαηψζεηο ζηελφηεξεο καθξνρξφληεο 

ζρέζεηο κε ηνπο θαηαλαισηέο 

ε  επίπεδν ρψξαο φκσο, ην Δζληθφ πκβνχιην ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο 

αλάπηπμεο νξίδεη όηη αληαγωληζηηθόηεηα είλαη ε ηθαλόηεηα δηαηήξεζεο θαη βειηίωζεο 

ηνπ βηνηηθνύ επηπέδνπ ηωλ πνιηηώλ ηεο ρώξαο, ε αλαβάζκηζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ 

πεξηβάιινληνο, ε ελίζρπζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ηεο πξαγκαηηθήο ζπλνρήο, ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη αλαβάζκηζεο θαη ηεο δηαξθνύο βειηίωζεο ηεο 

παξαγωγηθόηεηαο ππό ζπλζήθεο παγθνζκηνπνίεζεο. Απηφο ν νξηζκφο πξνζεγγίδεη 

θαιχηεξα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα σο πνιπδηάζηαηε ζπληεξεηηθή δχλακε θη έλλνηα.   

χκθσλα κε ηελ Έθζεζε
7
 Αληαγσληζηηθφηεηαο 2011-2012 ηνπ World Economic 

Forum κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε ηε ζέζε ηεο ρψξαο καο κε θξηηήξην ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

έξεπλα. Πην ζπγθεθξηκέλα ν δείθηεο ηεο νιηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο θέξλεη ηελ 

Διιάδα ζηελ 90
ε
 ζέζε γηα ηελ πεξίνδν 2011-2012 ζην ζχλνιν ησλ 142 ρσξψλ. Σν 

2010-2011 ήκαζηαλ ζηελ 83
ε
 ζέζε, πέζακε δειαδή  7 ζέζεηο κέζα ζε έλα θξίζηκν 

έηνο. Αθφκε, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην δηάζηεκα 2004-2005 ε ρψξα καο θαηείρε ηελ 

47
ε
 ζηηο 117 ρψξεο. Οη παξάγνληεο αληαγσληζηηθφηεηεο πνπ εμεηάδνληαη ζηελ έθζεζε 

απηή είλαη 12 θαη είλαη νη παξαθάησ: 

1. Θεζκνί 

2. Τπνδνκέο 

3. Μαθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

4. Τγεία θαη ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 

5. Αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη εθπαίδεπζε γεληθά 

6. Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθίλεζεο αγαζψλ 

7. Απνδνηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

8. Καηάζηαζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

9. Σερλνινγηθή εηνηκφηεηα 

10. Μέγεζνο ηεο Αγνξάο- Οηθνλνκίεο θιίκαθαο 

11. Δπηρεηξεζηαθή δνκή-θνπιηνχξα 

12. Καηλνηνκία 

 ηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο απηήο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε θαη  ηηο θχξηεο 

                                                
7― Global Competitiveness Report 2011-2012‖ By World Economic Forum 
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αηηίεο πνπ καο θέξλνπλ ζε ηφζν ρακειή θαηάηαμε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πέληε 

κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ καζηίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε 

ηεο ρψξαο καο, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε, είλαη; 

1. Ζ γξαθεηνθξαηία 

2. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

3. Ζ δηαθζνξά 

4. Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα 

5. Ζ πνιηηηθή αζηάζεηα 

 

Παξαθάησ, αθνινπζνχλ νη πίλαθεο κε ηελ θαηάηαμεο ηεο Διιάδαο γηα θάζε 

ππιψλα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ πξναλαθέξακε. πσο παξαηεξνχκε, νη ζεζκνί 

ζηε ρψξα καο ρξεηάδνληαη πνιχ βειηίσζε, ελψ νη ππνδνκέο καο ζίγνπξα είλαη έλα 

απφ ηα «θαιά» ζεκεία πνπ κπνξνχκε λα ζηεξηρζνχκε γηα ηε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο καο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα καθξννηθνλνκηθά καο ζηνηρεία 

είλαη ηα θχξηα αληηθίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ. Ο ηνκέαο ηεο 

πγείαο θαη ηεο πγηεηλήο γεληθφηεξα δελ απνηειεί θαλέλα πξφβιεκα γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ θαη νη θιίκα καο είλαη απφ ηα θαιχηεξα. ζνλ 

αθνξά ηνλ πέκπην ππιψλα, ηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη ηελ εθπαίδεπζε γεληθφηεξα, 

ε γεληθή εηθφλα είλαη θαιή αθνχ ην επίπεδν ησλ κνξθσκέλσλ θαη ησλ πηπρηνχρσλ 

είλαη πςειφ, αιιά αγθίδα ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί ε ρακειή δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ην θησρφ κάλαηδκελη, αθνχ ζρεδφλ φιεο νη απνθάζεηο 

ιακβάλνληαη ζε θεληξηθφ ζχζηεκα, κε απνηέιεζκα λα θηλείηαη κε αξγνχο ξπζκνχο. 

Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαθίλεζεο αγαζψλ, 

δηαπηζηψλνπκε φηη έρνπκε αξθεηά πξνβιήκαηα ζην επηρεηξεζηαθφ θνκκάηη, ζηελ 

επηβνιή θφξσλ θαη δαζκψλ θαη ζηα θφζηε πνπ αθνξνχλ έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

νηθνλνκίαο καο, ηελ γεσξγία. Ο έβδνκνο ππιψλαο πεξηγξάθεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, ε ρψξα καο 

αληηκεησπίδεη πνιιέο αθακςίεο ζηηο ζρέζεηο εξγνδφηε- εξγαδνκέλνπ θαζψο θαη 

δπζαλαινγίεο ζηνπο κηζζνχο θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο φγδννο 

ππιψλαο αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηελ επθνιία ησλ επηρεηξήζεσλ λα εμππεξεηνχληαη θαη λα δαλείδνληαη 

απφ ηηο ηξάπεδεο αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ λα δηεπθνιχλνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο, λα είλαη πξνζβάζηκεο νη ππεξεζίεο ζην θνηλφ θαη λα ιεηηνπξγνχλ ππφ 

νξζνινγηθά θαζεζηψηα (λα ρξεζηκνπνηνχλ νξζέο θαη αλαλεσκέλεο ρξεκαηνδνηηθέο 
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πξαθηηθέο). Ο έλαηνο ππιψλαο πεξηγξάθεη ηελ ηερλνινγηθή εηνηκφηεηα ηεο ρψξαο 

απφ άπνςε δηαζεζηκφηεηαο ηερλνινγηψλ θαη πιεξνθνξηψλ, απφ ηελ άπνςε 

πηνζέηεζεο λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη απφ ηελ άπνςε 

επξπδσληθφηεηαο θαη ρξήζεο ηνπ ηληεξλέη. Ο δέθαηνο ππιψλαο καο δίλεη ηε ζέζε ηεο 

ρψξαο καο φζνλ αθνξά ην κέγεζνο ηεο εγρψξηαο (34
ε
 ζέζε)  αιιά θαη ηεο μέλεο 

αγνξάο (60
ε
 ζέζε). Ο ελδέθαηνο ππιψλαο έρεη λα θάλεη κε ηε δξαζηεξηφηεηα θαη 

εμέιημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ 

απηφλ ηνλ ππιψλα έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε επηρεηξεζηαθή θνπιηνχξα, ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο, επηθνηλσλίαο, αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ειιεληθφ 

πεξηβάιινλ. ε απηφλ ην ηνκέα, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη ζεκαληηθή πξφνδνο 

γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ ησλ ηνπηθψλ παξαγσγψλ, ηηο 

εμαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο αιιά έρνπκε κείλεη πίζσ ζηελ δεκηνπξγία clusters θαη 

δνκψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ παξαπάλσ δπλαηφηεηεο ζηηο επηρεηξήζεηο (πρ λα 

δεκηνπξγνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο). Σέινο, ν δσδέθαηνο ππιψλαο πεξηιακβάλεη 

παξάγνληεο πνπ εληζρχνπλ ηελ θαηλνηνκία, δειαδή ηηο ππνδνκέο θαη ηελ αμία πνπ 

δίλνπκε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηλνηνκίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα πνζά πνπ 

επελδχνπκε ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε, ζηελ παλεπηζηεκηαθή έξεπλα θαη ζηα 

ηλζηηηνχηα εξεπλψλ.  

 

 

Πίλαθαο 1.1 : Γψδεθα ππιψλεο ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο 

1st pillar: Institutions rank/142 

 Property rights 56 

 Intellectual property protection 52 

Diversion of public funds  102 

Public trust of politicians 123 

Irregular payments and bribes 98 

Judicial independence 85 

Favoritism in decisions of government officials 98 

Wastefulness of government spending 131 

Burden of government regulation  133 

Efficiency of legal framework in settling disputes  121 

Efficiency of legal framework in challenging regs 121 

Transparency of government policymaking 109 

Business costs of terrorism 81 
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Business costs of crime and violence  72 

Organized crime 59 

Reliability of police services 81 

Ethical behavior of firms 125 

Strength of auditing and reporting standards 76 

Efficacy of corporate boards  134 

Protection of minority shareholders‘ interests 44 

Strength of investor protection 125 

 

2nd pillar: Infrastructure rank/142 

Quality of overall infrastructure 62 

Quality of roads 67 

Quality of railroad infrastructure 67 

Quality of port infrastructure 71 

Quality of air transport infrastructure 45 

Available airline seat kms/week, millions 35 

  

3rd pillar: Macroeconomic environment rank/142 

Government budget balance, % GDP 136 

Gross national savings, % GDP 137 

Inflation, annual % change 88 

Interest rate spread, % 87 

General government debt, % GDP 141 

Country credit rating, 0–100 (best)* 75 

  

4th pillar: Health and primary education rank/142 

Business impact of malaria 1 

Malaria cases/100,000 pop. 1 

 Business impact of tuberculosis 17 

Tuberculosis incidence/100,000 pop 6 

 Business impact of HIV/AIDS 15 

HIV prevalence, % adult pop. 21 

 Infant mortality, deaths/1,000 live births 9 

Life expectancy, years 18 

Quality of primary education 75 
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5th pillar: Higher education and training rank/142 

Secondary education enrollment, gross % 19 

Tertiary education enrollment, gross % 3 

Quality of the educational system 120 

Quality of math and science education 61 

Quality of management schools  104 

  

6th pillar: Goods market efficiency rank/142 

 Intensity of local competition 82 

Extent of market dominance 61 

 Effectiveness of anti-monopoly policy 83 

Extent and effect of taxation 128 

Total tax rate, % profits 97 

No. procedures to start a business 134 

No. days to start a business 74 

Agricultural policy costs 133 

Prevalence of trade barriers 27 

Trade tariffs, % duty 4 

Prevalence of foreign ownership 95 

Business impact of rules on FDI 129 

Burden of customs procedures 78 

Imports as a percentage of GDP 131 

Degree of customer orientation 88 

Buyer sophistication 66 

  

7th pillar: Labor market efficiency rank/142 

Cooperation in labor-employer relations 130 

Flexibility of wage determination 135 

Rigidity of employment index, 0–100 (worst) 125 

Hiring and firing practices 125 

Redundancy costs, weeks of salary 46 

Pay and productivity 122 

Reliance on professional management 97 

Brain drain 119 

Women in labor force, ratio to men 92 
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8th pillar: Financial market development rank/142 

Availability of financial services 68 

Affordability of financial services  86 

Financing through local equity market 91 

Ease of access to loans 111 

Venture capital availability 103 

Soundness of banks 106 

Regulation of securities exchanges 84 

Legal rights index, 0–10 (best) 105 

  

9th pillar: Technological readiness rank/142 

Availability of latest technologies 56 

Firm-level technology absorption 89 

FDI and technology transfer 108 

Internet users/100 pop 55 

Broadband Internet subscriptions/100 pop. 32 

Internet bandwidth, kb/s/capita 40 

  

10th pillar: Market size rank/142 

Domestic market size index, 1–7 (best) 34 

Foreign market size index, 1–7 (best) 60 

  

11th pillar: Business sophistication rank/142 

Local supplier quantity 69 

Local supplier quality 69 

State of cluster development 115 

Nature of competitive advantage 57 

Value chain breadth  83 

Control of international distribution 61 

Production process sophistication  64 

Extent of marketing 67 

Willingness to delegate authority  105 

  

12th pillar: Innovation rank/142 



17 

 

Capacity for innovation 96 

Quality of scientific research institutions  90 

Company spending on R&D 129 

University-industry collaboration in R&D 120 

Gov‘t procurement of advanced tech products 113 

Availability of scientists and engineers 16 

Utility patents granted/million pop 36 

  

 

1.6 πκπεξάζκαηα θεθαιαίνπ 

 

Ζ ρψξα καο, ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα, βξίζθεηαη λα  βηψλεη φηη ρεηξφηεξν ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβεί ζε κία ρψξα πνπ ππέζηε βαξηά νηθνλνκηθή θαθνδηαρείξηζε θαη 

κε ζσζηή δηαθπβέξλεζε κε φια ηα αξλεηηθά επαθφινπζα ησλ πνιηηηθψλ απηψλ. Σα 

κεγέζε είλαη γλσζηά: βαζηά χθεζε, πςειή αλεξγία, κε ζηαζεξφ πνιηηηθφ θαη 

θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη αξλεηηθή ςπρνινγία. Γηα λα 

αιιαρζεί απηφ ην θιίκα, ρξεηάδεηαη ρξφλνο θη έλαο νινθιεξσκέλνο εζληθφο 

νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο, καθξνρξφληνπ ραξαθηήξα, πνπ ζα πεξηιακβάλεη εληαίεο 

πνιηηηθέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα θάζε ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Δπίζεο,  σο κέινο 

ηεο Δπξσδψλεο, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη πνιηηηθέο γηα ηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκηθή ζχγθιηζε κε ηνπο εηαίξνπο, πνπ ζεκαίλεη ε πνιηηηθή καο δελ είλαη 

πιήξσο αλεμάξηεηε, αιιά έρεη κία δηηηή θχζε (α) ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εγρψξηαο 

νηθνλνκηθήο  θαη θνηλσληθήο θξίζεο θαη (β) ηε αληηκεηψπηζε ηεο λνκηζκαηηθήο 

θξίζεο ηνπο θφιπνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζε.  

πκπεξαζκαηηθά, ζε πξψηε θάζε ζα πξέπεη λα κεηξηαζηεί ε χθεζε, ε νπνία 

είλαη αλαπφθεπθηε θαη απνηειεί ην θφζηνο ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πξνσζεί ε ρψξα 

γηα ηε βειηίσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ησλ ρξφλησλ ειιεηκκάησλ. ε δεχηεξε 

θάζε, ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηνχλ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο καο ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο θαη λα ραξαρηεί κία εληαία πνιηηηθή καθξνρξφληνπ ραξαθηήξα κε 

ζαθείο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο. Δπίζεο, ζην άκεζν δηάζηεκα, ζα πξέπεη λα 

ζηαζεξνπνηεζεί ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο θαη λα απνθηήζεη πέξαλ 

απφ αμηνπηζηία θαη επειημία. Αθφκε, ε αλαγλψξηζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ αλάπηπμε, επηβάιιεη άξζε ησλ αληηθηλήηξσλ 

θαη ιεπηνκεξείο δξάζεηο γηα ηελ πξνζέιθπζε λέσλ επελδχζεσλ. Σέηαξηνλ, ζα πξέπεη 
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λα πξνσζεζνχλ άκεζα  κεηαξξπζκίζεηο θαη  αιιαγέο ηφζν ζην δεκφζην ηνκέα, γηα ηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ, φζν θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, γηα ηελ πάηαμε 

ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ησλ ζηξεβιψζεσλ ηεο αγνξάο. Σέινο, ζα πξέπεη λα δνζεί βάζε 

ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο  θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο 
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Κεθάιαην 2 

Σξφπνη αλάπηπμεο θαη θίλεηξα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε 

 

2.1 Γνκέο αλάπηπμεο 

 

Γηα λα κπνξέζεη ε νηθνλνκία καο λα μεπεξάζεη ηελ θξίζε θαη λα κπεη ζε 

ηξνρηά αλάπηπμεο, ζα πξέπεη ζα ιαφο λα μεπεξάζνπκε ηηο θαθεληξερείο λννηξνπίεο 

ηνπ παξειζφληνο, ηεο ινγηθήο λα κελ αιιάμεη ηίπνηα, θαη λα πξνβνχκε ζε πνιιέο 

κεηαξξπζκίζεηο ζε βαζκφ επαλίδξπζεο ηνπ θξάηνπο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα 

ηελ αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο είλαη δχν εηδψλ· απηά πνπ είλαη βξαρππξφζεζκνπ 

ραξαθηήξα θαη ηα δηαξζξσηηθά ή θαζνιηθά. Ζ επηδείλσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ  πνπ 

ππέζηε ε ρψξα καο ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί άκεζα θαη ίζσο κε κέηξα 

βξαρππξφζεζκνπ ραξαθηήξα θαη ε πξαγκαηηθή νηθνλνκία ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί κε 

δηαξζξσηηθά κέηξα κνλίκνπ ραξαθηήξα. Δπίζεο, ε πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ζα επέιζεη ιίγν ή πνιχ θαη απφ κηα πξαγκαηηθή ζχγθιηζε κε ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσδψλεο θαη κε ηε επζπγξάκκηζε ηεο νηθνλνκίαο καο κε ηηο επηηαγέο ηεο 

ηξαηεγηθήο ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, πνπ ζηεξίδνπλ  ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ηε πεξηβαιινληηθή αεηθνξία. 

Γηα λα επηηεπρζεί ν παξαπάλσ ζηφρνο, ζα πξέπεη λα δψζνπκε ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο καο, κηαο θαη είλαη έλαο απφ 

ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ 

επηινγή κέηξσλ γηα ηε ρξεζηή δηαρείξηζε θαη γηα πεξηζζφηεξε θαη απζηεξή 

δηαθάλεηα είλαη ηα πξψηα πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ γηα λα έρνπκε κείσζε ηνπ 

πξσηνγελνχο ειιείκκαηνο θαη πην απνηειεζκαηηθφ θξάηνο. Έλα αθφκα ζεκείν πνπ ζα 

κπνξνχζε λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζην δεκφζην ηνκέα, είλαη ε επηινγή πνιηηηθψλ 

πνπ λα εκπεξηέρνπλ ην ηξίπηπρν ησλ αξρψλ ηεο νηθνλνκηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζηελ πξάμε θαη φρη κφλν ζηε ζεσξία. Ζ 

νηθνλνκηθφηεηα έρεη λα θάλεη κε πξαθηηθέο γηα ηελ επίηεπμε ηεο κείσζεο ηνπ 

θφζηνπο, ε απνδνηηθφηεηα κε ηε ζρέζε εηζξνψλ –εθξνψλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

κε ηελ επίηεπμε ζηφρσλ. Δπίζεο, ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 
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κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη ρξήκαηα, αιιά κπνξεί θαη λα βειηηψζεη ηελ εηθφλα ηνπ 

θξάηνπο πξνο ηα άιια θξάηε θαη ηνπο επίδνμνπο επελδπηέο. 

Απφ ηελ πιεπξά ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ν επφκελνο ζηφρνο ηεο θπβεξλεηηθήο 

πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα έρεη ζρέζε κε ηελ άκεζε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ ζπλζεθψλ γηα 

εμσζηξεθή αλάπηπμε, γηα αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη γηα βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο σο ζχλνιν. ε απηφ ην ζηφρν κπνξεί λα ζπκβάιινπλ πνιηηηθέο 

φπσο ν λένο επελδπηηθφο λφκνο, πνπ παξέρεη θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ θαη 

ησλ παιαηψλ επηρεηξήζεσλ, βνεζά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπο, ζηελ πξνψζεζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζε ηνκείο πνπ ε Διιάδα παξνπζηάδεη ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα, φπσο ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ, ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ζηνλ ηνκέα 

ηεο ελέξγεηα θιπ.  

Μία άιιε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο θαη ελδπλάκσζεο ηεο αλάπηπμεο κε ηελ 

εηζξνή θεθαιαίσλ ζηε ρψξα καο είλαη ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο θαη 

γεληθφηεξα ηα θεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ Δπξσπατθή 

Έλσζε είλαη έλαο βαζηθφο ρξεκαηνδφηεο ηεο Διιάδαο θαη κέρξηο ζηηγκήο έρνπλ 

επελδπζεί πεξίπνπ 80 δηο επξψ απφ ηα ηξία πξψηα θνηλνηηθά πιαίζηα ζηήξημεο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ζχγθιηζε ηεο ρψξα καο κε ηα ππφινηπα θξάηε κέιε γηα κηα ηζνκεξή 

αλάπηπμε ζηνλ θφιπν ηεο Έλσζεο. Αιιά, δπζηπρψο, νη πφξνη ησλ 

επηδνηήζεσλ/εληζρχζεσλ δελ απνξξνθήζεθαλ πιήξσο ή δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε 

ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαη έηζη, ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, ράζεθε κηα επθαηξία 

γηα ηελ δεκηνπξγία ππνδνκψλ αλάπηπμεο. Γηα απηφ ην ιφγν ε εθκεηάιιεπζε ηνπ 

θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ρψξαο, 

ψζηε λα κε ράλνληαη ρξήκαηα πνπ κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ ζηε ρψξα. Ζ ζσζηή 

ελεκέξσζε, ε νξζή δηαρείξηζε θαη ν απζηεξφηεξνο έιεγρνο είλαη ηα ηξία ζεκεία πνπ 

ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχκε γηα λα έρνπκε ζσζηέο επελδχζεηο κε βξαρππξφζεζκα 

θαη καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα. 

Έλαο αθφκε ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα παίμεη νπζηαζηηθφ ξφιν 

ζηε αλάπηπμε είλαη ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ πηνζέηεζε δνκψλ θαη  πνπ λα εληζρχνπλ 

ηε επηρεηξεκαηηθφηεηα γεληθφηεξα. 

Σέινο, ζεκαληηθή γηα ηελ πνξεία ηεο αλάπηπμεο ζεσξείηαη θαη ε πνιηηηθή ησλ 

θηλήηξσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ θαη γηα ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, 
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δειαδή πνιηηηθψλ πνπ είηε ζα βνεζήζνπλ ζηελ εηζξνή ρξήκαηνο είηε ζα βνεζήζνπλ 

ζηε βειηίσζε ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ.    

 

2.1.1 Σν καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ
8
 

Σν εμσηεξηθφ δεκφζην ρξένο ηεο Διιάδαο ην 1974 ήηαλ 1.585 εθ. δνιάξηα, 

ελψ ην 1992 έθηαζε ηα 22 δηο δνιάξηα. Σν 2010 ην ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο 

έθηαζε αηζίσο ηα 330 δηο επξψ πεξίπνπ. Ζ αχμεζε θπζηθά ήηαλ πνιχ κεγάιε. 

Μπνξνχκε λα δερηνχκε φηη ν δαλεηζκφο απηφο ζα ήηαλ επνηθνδνκεηηθφο εάλ έλα 

κεγάιν κέξνο ηνπ είρε θαηεπζπλζεί ζε επελδχζεηο θαη ζε ππνδνκέο ζηε ρψξα καο. 

κσο ηε δεθαεηία ηνπ ´90 ν δαλεηζκφο ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηζζφηεξν γηα 

θαηαλαισηηθνχο ζθνπνχο θαη γηα ηελ άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, παξά γηα 

επελδπηηθνχο ζθνπνχο. ηηο αξρέο, ν δαλεηζκφο επηιεγφηαλ απφ ειιεληθέο θπξίσο 

πεγέο, αιιά αξγφηεξα πξνηηκήζεθε θαη ν δαλεηζκφο απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

γηαηί πξνζέθεξε θαιχηεξνπο φξνπο θαη ρακειφηεξα επηηφθηα.
9
 

Σν ΑΔΠ ηεο Διιάδαο ην 2011 ήηαλ 211,6 δηο επξψ, ζε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 

2010 θαη ζε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2005 αλήιζε ζε 182 δηο επξψ. Ζ πλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο (αξγφηεξα θαη ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο ηνπ 2005) θαη 

πξνεγνπκέλσο ε πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη, νξίδνπλ φηη γηα ηελ επθνιφηεξε 

νηθνλνκηθή ζχγθιηζε, ην ρξένο θάζε ρψξαο κέινπο ηεο Δπξσδψλεο ζα πξέπεη λα είλαη 

κέρξη 60% ηνπ ΑΔΠ θαη ην έιιεηκκα κέρξη 3%.  

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία κέρξη ην 2008 είρε παξνπζηάζεη ζεκαληηθνχο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο θαη δελ αληηκεηψπηδε ηδηαίηεξα δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα, αλ θαη 

ππήξραλ. Σν 2009, φκσο, ε ειιεληθή νηθνλνκία ζεκείσζε χθεζε ιφγσ ηεο δηεζλνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. Σν 2010 ηα δεκνζηνλνκηθά ηεο ρψξαο, εμαηηίαο θαη ηνπ 

ιεμηπξφζεζκνπ ρξένπο θαη ηεο δηαηήξεζεο ελφο ειιείκκαηνο πάλσ απφ 10%, έγηλαλ 

αθφκα ρεηξφηεξα θαη ε ρψξα καο κπήθε ζε επηηήξεζε (ΓΝΣ-  Δπξψπε). Να 

ζεκεησζεί φηη ζηε ρψξα καο, ε πιεξσκή ηνθνρξενιπζίσλ ππνινγίδεηαη φηη έθηαζε 

κέρξη θαη 8% ηνπ ΑΔΠ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη εμαηηίαο ηεο πςειήο δηαηήξεζεο 

ηνπ ρξένπο πεξηνξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ νη δεκφζηνη πφξνη. 

 Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θαη επηπιένλ ιφγσ ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

επηηήξεζεο ηεο ρψξαο καο απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ηελ Δπξσπατθή 

                                                
8 http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=16&la=2 
9 Γεψξγηνο Μ.Κνξξέο (2003), Γηνλχζηνο Π. Υηφλεο ¨Διιεληθή Οηθνλνκία: Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή θαη 

Αλάιπζε Βαζηθψλ Μαθξννηθνλνκηθψλ Μεγεζψλ¨,  Δθδφζεηο ηακνχιε  

http://www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=16&la=2
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Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε αθνινπζήζεθε ακέζσο απζηεξή 

εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή. Μάιηζηα, ν δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ 

επεξέαζαλ αξλεηηθά ηελ εμέιημε ηνπ ΑΔΠ, κε απνηέιεζκα ην κέγεζφο ηνπ λα κεησζεί 

θαηά 3,5 % ην 2010 θαη θαηά 6,9% ην 2011 (ζηαζεξέο ηηκέο έηνπο 2005). ε ζρεηηθή 

έθζεζε
10

 ηνπ ΓΝΣ εθηηκάηαη φηη ε κείσζε ηνπ ΑΔΠ ζα ζπλερηζηεί θαη γηα ην έηνο 

2012, ζε επίπεδα, ηεο ηάμεσο ηνπ 4,7%. Ζ πεξηνξηζηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθε 

κπνξεί λα άξρηζε λα πεξηνξίδεη ην δεκφζην έιιεηκκα
11

 αιιά ζαλ αληίβαξν απηήο ηεο 

πνιηηηθήο επηβαξπλζήθακε κε βαζηά χθεζε θαη κε πςειά πνζνζηά αλεξγίαο. Απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ ρξένπο, κε ην PSI επηιέρζεθε  κηα  πνιηηηθή θνπξέκαηνο κφλν ελφο 

κηθξνχ κέξνπο ηνπ ζπλνιηθνχ ρξένπο.  

ηα επφκελα έηε, εθηηκάηαη φηη ζα ζηακαηήζεη ε κείσζε ηνπ ΑΔΠ, δειαδή ε 

χθεζε θαη ζα ππάξμεη κεδεληθή αλάπηπμε ζχκθσλα κε έθζεζε ΓΝΣ, ή αθφκε θαη ην 

αηζηφδνμν ζελάξην ζέιεη ηελ επηζηξνθή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε ζεηηθνχο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο. Μάιηζηα, εθηίκεζε ζεηηθψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο θάλεη θαη ε 

Business Monitor International
12

, φπνπ γηα ην 2013  πξνβιέπεη αχμεζε 1,3% ηνπ 

ΑΔΠ ζηελ Διιάδα.   

 

Πίλαθαο 2.1: Οηθνλνκηθνί δείθηεο ηεο Διιάδαο
13

 

  2008  2009  2010 2011  

Δμέιημε ΑΔΠ (ζηαζεξέο ηηκέο 2005)  -0,2%  -3,2%  -3,5%  -6,9% 

Πιεζσξηζκφο: Μέζνο Δηήζηνο  4.2%  1.2%  4.7%  3,3% 

Πιεζσξηζκφο: Μεηαβνιή: Γεθέκβξηνο - Γεθέκβξηνο  2.0%  2.6%  5.2%  2,4% 

Παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο (EU-27=100)** 97.9  98.4  94.8  n.a. 

Πνζνζηφ αλεξγίαο  7.6%  9.5%  12.5  17,7 

Γεκφζηεο επελδχζεηο (% ΑΔΠ)**   3.7%  3.1%  2.8%  n.a 

Δμαγσγέο (αγαζά- ηξέρνπζεο ηηκέο)   17.3  14.4  16.2  22.4 

Δηζαγσγέο (αγαζά- ηξέρνπζεο ηηκέο)   60,7  48.1  47.7  43.3 

                                                
10 Απξίιηνο 2012 
11  Σν έιιεηκκα κεηψζεθε θαηά 34,8% ην 2010 θαη πεξαηηέξσ θαηά 16,8 % ην 2011, ζε ζχγθξηζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο 
12 Business Forecast Report/Greece, 1st Quarter  2012 
13 Πνζά ζε δηζεθαηνκκχξηα επξψ-Πεγή : Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 2012 
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ε απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ καθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, ε αλεξγία έγηλε 

κία κεγάιε πιεγή γηα ηε ρψξα καο. Έσο θαη ην 2008 ε αλεξγία ζηελ Διιάδα 

θπκαηλφηαλ θνληά ζην 7,6%, δειαδή θνληά ζην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σν 2009 ε αλεξγία έθηαζε  ην  9,5 %, ελψ ην 2010 άγγημε ην  

12,5%, σο ζπλέπεηα ησλ πεξηνξηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ. Σν 

2011 ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο έθηαζε ζην 17,7%, πνζνζηφ ξεθφξ γηα ηα ειιεληθά 

δεδνκέλα ηεο κεηαπνιίηεπζεο. Ηδηαίηεξν πξφβιεκα απνηειεί θαη ην γεγνλφο φηη ε 

αλεξγία καζηίδεη πεξηζζφηεξν ηνπο λένπο αλζξψπνπο, αθνχ  ην πνζνζηφ ζε απηή ηελ 

πιεζπζκηαθή νκάδα μεπεξλά ην 40%, θαη απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ επέθεξε ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηε ρψξα. ζνλ αθνξά ηα ινηπά 

καθξννηθνλνκηθά κεγέζε, ην έηνο 2011 ν ζρεκαηηζκφο παγίνπ θεθαιαίνπ ζηελ 

Διιάδα αλήιζε ζηα 31,5 δηο επξψ ζε ζηαζεξέο ηηκέο πξνεγνχκελνπ έηνπο, 

εκθαλίδνληαο κείσζε 14,4 % ζε ζχγθξηζε κε ηα κεγέζε ηνπ έηνπο 2010  (36,8 δηο 

Δπξψ). ε φηη αθνξά ηηο Άκεζεο Ξέλεο Δπελδχζεηο, απηέο θηλήζεθαλ ζε ζρεηηθά 

ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ζηελ Διιάδα θαηά ην 2010, θαη απμήζεθαλ πεξαηηέξσ θαηά ην 

έηνο 2011, δείρλνληαο ζηαζεξνπνηεηηθέο ηάζεηο.  πγθεθξηκέλα, νη  ζπλνιηθέο εηζξνέο 

θεθαιαίσλ ζηε ρψξα θαηά ην 2010 αλήιζαλ ζε 2,7 δηο Δπξψ, ελψ θαηά ην έηνο 2011 

ζε 3,3 δηο πεξίπνπ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 22%.  ε φηη αθνξά ζηηο 

θαζαξέο εηζξνέο ησλ Άκεζσλ Ξέλσλ Δπελδχζεσλ ζηελ ρψξα καο απηέο ζεκείσζαλ 

επίζεο ζεκαληηθή άλνδν αλάκεζα ζηα έηε 2010 θαη 2011 πνπ απφ ηα  281,4 

εθαηνκκχξηα επξψ ην 2010 άγγημαλ ηα 1,3 δηο επξψ ην 2011, δειαδή απμήζεθαλ θαηά 

366%. Ζ θαηαθφξπθε απηή αχμεζε νθείιεηαη, φκσο, θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

αλαζεψξεζε ησλ κεγεζψλ γηα ην 2010, ζηα νπνία νη δεκίεο ησλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα ελζσκαηψζεθαλ σο αξλεηηθά 

επαλεπελδπζέληα θέξδε, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ησλ OECD θαη UNCTAD. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, νη εμαγσγέο ειιεληθψλ αγαζψλ θαηά ην έηνο 2011 εκθάληζαλ 

ζεκαληηθή άλνδν θαη άγγημαλ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο ηα 22,4 δηο επξψ απφ ηα 16,2 δηο 

επξψ πνπ έθηαζαλ ην 2010. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ηηκψλ 

πξντφλησλ, ελδηάκεζσλ αγαζψλ θαη παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ σο απνηέιεζκα ηεο 

θξίζεο πνπ δηαλχνπκε, πνπ θαζηζηά ηα ειιεληθά πξντφληα πεξηζζφηεξν 

αληαγσληζηηθά, αιιά αθφκε θαη ζηελ αλαδήηεζε μέλσλ αγνξψλ απφ ηνπο Έιιελεο 

επηρεηξεκαηίεο. Αθφκε, ζεκεηψλεηαη φηη νη εηζαγσγέο ηεο ρψξαο ζε ηξέρνπζεο ηηκέο 
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ην 2011 αλήιζαλ ζε 43,3 δηο Δπξψ ελψ ην 2010  ήηαλ 47,7 δηο Δπξψ. Ζ αχμεζε ησλ 

εμαγσγψλ θαηά ην 2011 θαη ε αληίζηνηρε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ηεο ρψξαο.  

Σν πξφβιεκα ηεο παξανηθνλνκίαο
14

 

 Γηα ηελ θαιχηεξε κειέηε ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζα πξέπεη λα 

έρνπκε θαη κηα θνληηλή εηθφλα ηνπ κεγέζνπο ηεο παξανηθνλνκίαο. Ζ παξανηθνλνκία 

νξίδεηαη σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ δεινχκελνπ Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ 

Πξντφληνο θαη ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο, δειαδή ηα εηζνδήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηάθνξεο πεγέο θαη απνθξχπηνληαη. Οη παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ θαη δηνγθψλνπλ απηφ ην θαηλφκελν κπνξεί λα πνηθίινπλ απφ ρψξα ζε 

ρψξα. Μεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο είλαη : 

 Ζ θνξνινγηθή επηβάξπλζε 

 Σν κέγεζνο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

 Σν ζεζκηθφ πιαίζην 

 Ζ αλνρή ηεο πνιηηείαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

Σν πξφβιεκα ηεο παξανηθνλνκίαο έρεη λα θάλεη κε ηε δεκνζηνλνκηθή ¨δεκηά¨ πνπ 

πξνθαιεί ζηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε θάζε ρψξαο (ΑΔΠ, Απνηακίεπζε, πλνιηθή 

Καηαλάισζε θιπ). Απηφ ζεκαίλεη φηη ε νηθνλνκηθή θαη δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή 

θάζε ρψξαο κπνξεί λα επεξεαζηεί θαη λα γίλνπλ ιαλζαζκέλνη ππνινγηζκνί, κε 

απνηέιεζκα λα πιεγνχλ νηθνλνκηθά νξηζκέλεο θαηεγνξίεο θνξνινγνπκέλσλ, επεηδή 

απηφ ην θαηλφκελν κπνξεί λα έρεη πάξεη κεγάιε έθηαζε. Δπηπξνζζέησο, εθηφο απφ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιεί ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ 

κηαο ρψξαο, ε παξανηθνλνκία κεηψλεη θαη ηηο δεκφζηεο δαπάλεο. Δπίζεο ζηα πιαίζηα 

ηεο παξανηθνλνκίαο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε αδήισηε εξγαζία, ε νπνία πξνθαιεί 

ζηξεβιψζεηο ζηελ εηθφλα ηεο δηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο. Σέινο, ε παξανηθνλνκία 

επεξεάδεη ην κέγεζνο ηεο παξαγσγήο κε άκεζν απνηέιεζκα λα επεξεάδνληαη 

αληηζηνίρσο νη δείθηεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο.  ηε ρψξα 

καο ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο έθηαζε ην 2011 ζην 24,3% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ν 

                                                
14 Γεψξγηνο Μ.Κνξξέο (2003), Γηνλχζηνο Π. Υηφλεο ¨Διιεληθή Οηθνλνκία: Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή θαη 

Αλάιπζε Βαζηθψλ Μαθξννηθνλνκηθψλ Μεγεζψλ¨,  Δθδφζεηο ηακνχιε ζει 75-78 
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κέζνο φξνο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη 19,2%.
15

  Δπίζεο, ε Διιάδα κε 

βάζε ηνλ Παγθφζκην Γείθηε Γηαθζνξάο 2011 θαηαηάζζεηαη ζηελ 80
ε
  ζέζε κεηαμχ 

ησλ 183 ρσξψλ πνπ αμηνινγήζεθαλ. ηελ πξψηε πεληάδα θηγνπξάξνπλ ε Νέα 

Εειαλδία, ε Γαλία, ε Φηιαλδία , ε νπεδία θαη ε ηγθαπνχξε, ζηελ 14
ε
 ζέζε 

βξίζθεηαη ε Γεξκαλία, ζηελ 25
ε
 ε Γαιιία, ζηελ 30

ε
 ε Κχπξνο νη νπνίεο 

ζπγθεληξψλνπλ βαζκνινγία πάλσ απφ ην κέζν φξν πνπ ρσξίδεη ηηο ρψξεο κε πνιχ ή 

ιηγφηεξν δηαθζνξά. Δκείο θαη ρψξεο φπσο ε Ηηαιία ε Γθάλα, ε Κνινκβία 

βξηζθφκαζηε θάησ απφ ην κέζν φξν θαη φξην ηνπ δείθηε. 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ, πνπ απφ ηα πξφζθαηα ζηνηρεία 

δηαπηζηψλνπκε φηη είλαη πνιχ δηαδεδνκέλν ζηε ρψξα καο, ζα πξέπεη λα 

επαλαμηνινγήζνπκε ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα σο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε ψζηε λα 

είλαη πην δίθαην θαη επηπιένλ ζα πξέπεη λα δηεπξπλζεί ε βάζε ηεο θνξνινγηθήο 

δηθαηνζχλεο ζηνπο ζεζκνχο θαη ηεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο πνιίηεο. Σα 

παξαπάλσ ζηνηρεία απφ ηνπο δηάθνξνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο  καο δείρλνπλ φηη ην 

πξφβιεκα ηεο παξανηθνλνκίαο δελ είλαη κφλν ειιεληθφ θαηλφκελν, αιιά θαη 

επξσπατθφ θαη δηεζλέο. ε επξσπατθφ επίπεδν, ε πηνζέηεζε θνηλψλ επξσπατθψλ 

πνιηηηθψλ ελάληηα ζηελ παξανηθνλνκία θαίλεηαη λα είλαη κηα ζσζηή θίλεζε πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή. Μάιηζηα έρνπλ πξνηαζεί θαη θάπνηα κέηξα θαηά ηεο 

παξανηθνλνκία ζηελ Δπξψπε φπσο, ε ζέζπηζε ειάρηζησλ θπξψζεσλ γηα ηα 

θνξνινγηθά αδηθήκαηα, ν δηαζπλνξηαθφο αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ, ν εληαίνο 

ράξηεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη ηα απζηεξφηεξα θνηλά κέηξα θαηά ησλ 

θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ. 

 

2.1.2 Αλαπηπμηαθνί Νφκνη 

Ζ πνιηηηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζπζρεηίδεηαη θάζε θνξά κε ηνπο 

αλαπηπμηαθνχο λφκνπο θαη ηα θίλεηξα πνπ πξνζέθεξαλ ζηηο επηρεηξήζεηο ή ζηνπο 

επίδνμνπο επηρεηξεκαηίεο θάζε θνξά πνπ εθαξκνδφηαλ. ηελ ρψξα καο, απφ ην 1952 

θαη κεηά έρνπκε κα ζεηξά επελδπηηθψλ λφκσλ, νη νπνίνη είραλ ζθνπφ λα 

δεκηνπξγήζνπλ θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε, κεξηθά απφ ηα νπνία είλαη: 

 Ζ ζηξνθή ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πξνο ηε δεκηνπξγία απνζεκαηηθψλ θαη 

ηηο επελδχζεηο 

 Ζ πξνζέιθπζε μέλσλ ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ ζηελ Διιάδα 

                                                
15 ηνηρεία Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 2011  
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 Ζ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ 

 Ζ απνθέληξσζε ηεο βηνκεραλίαο 

 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, νη αλαπηπμηαθνί λφκνη ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1952-1967 

έβαιαλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε κε ηνπο Ν.Γ 2176/52 θαη 3213/55 

(θίλεηξν πνπ δίλεηαη κέρξη ζήκεξα γηα απφ ηνπ αλαπηπμηαθνχο λφκνπο), θαζηεξψζεθε 

ε πξνζηαζία ηνπ μέλνπ θεθαιαίνπ (Ν.Γ 2687/53), δφζεθαλ θίλεηξα γηα ηελ ελίζρπζε 

ησλ εμαγσγψλ(Ν.Γ 2861/54), ρξεζηκνπνηήζεθαλ θνξνινγηθέο απαιιαγέο (Ν.Γ 

3323/55 θαη 4171/61) θαη νξγαλψζεθαλ νη βηνκεραληθέο πεξηνρέο (Ν.Γ 4458/65). Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκνπο πξνεξρφηαλ θπξίσο απφ θεθάιαηα ηνπ 

εζσηεξηθνχ ζε πνζνζηφ πνπ άγγηδε απφ 78-93%. 

 Σελ πεξίνδν 1967-1973 (πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο) είρακε  θη άιιε εμέιημε κε 

ηνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο θαη ηα θίλεηξα πνπ πξνζέθεξαλ, αθνχ ηφηε δφζεθαλ γηα 

πξψηε θνξά ε επηδφηεζε επηηνθίνπ, νη θνξνινγηθέο εθπηψζεηο ζε παξαγσγηθέο 

επελδχζεηο (Ν.Γ 147/67), δφζεθαλ θίλεηξα γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο θεθαιαηαγνξάο (Ν.Γ 148/67) θαη ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο (Ν.Γ 

543/68, 1313/752, 1378/73), ελψ κε ηα Ν.Γ 1078/71 θαη 1312/72 έγηλε ν δηαρσξηζκφο 

ηεο Δπηθξάηεηαο ζε ηέζζεξηο πεξηνρέο θηλήηξσλ (Α, Β, Γ, Γ) γηα ηελ πεξαηηέξσ 

ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. 

 Σελ πεξίνδν 1974-1998 νη αλαπηπμηαθνί λφκνη εμεηδηθεχηεθαλ πην πνιχ ζηελ 

πνιηηηθή ησλ θηλήηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ. Σα βαζηθφηεξα ζηνηρεία 

ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ πνπ αθνινχζεζαλ είλαη ηα παξαθάησ:  

Ν. 289/76: Γίλεηαη παξνρή θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ απφ 25-50%, κείσζε ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κέρξη 50%, επηρνξεγείηαη ην θεθάιαην κέρξη 40% θαη 

επηδνηείηαη ην επηηφθην κέρξη 7% ζηηο πέληε πιένλ πεξηνρέο θηλήηξσλ ηεο 

Δπηθξάηεηαο.  

Ν. 849/78: Δπηπιένλ, παξέρνληαη δσξεάλ θεθαιαηαθέο εληζρχζεηο θαη θνξνινγηθψλ 

εθπηψζεσλ ή άηνθσλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ, παξέρνληαη θξαηηθέο εληζρχζεηο ζε 

επελδχζεηο κείσζεο ηεο ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο, παξέρνληαη δαλεηαθέο εληζρχζεηο γηα κεηεγθαηάζηαζε επηρεηξήζεσλ  θαη 

ρσξίδνληαη νη βηνκεραληθνί θιάδνη ζε πςειήο, κέζεο θαη ρακειήο ελίζρπζεο. 

Ν. 1116/81: Με απηφλ ην λφκν, νη πεξηνρέο θηλήηξσλ γίλνληαη ηξεηο, ελψ 

επηπξνζζέησο επηρνξεγείηαη ην επηηφθην αιιά θαη νη πηζηψζεηο.  
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Ν.1262/82: Δπεθηείλεηαη ε  έλλνηα ηεο παξαγσγηθήο επέλδπζεο ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη ησλ ππεξεζηψλ, δίλεηαη έκθαζε ζε επελδχζεηο λέαο 

ηερλνινγίαο, δίλνληαη επηπξφζζεηα θίλεηξα γηα ηηο επελδχζεηο ζε βηνκεραληθέο 

πεξηνρέο θαη δψλεο θαη θαζνξίδνληαη ειάρηζηα πνζνζηά ηδίαο ζπκκεηνρψλ ησλ 

επελδχζεσλ. 

Ν. 1892/90: Ο λφκνο απηφο αληηθαζηζηά ηνλ 1262/82 θαη βειηηψλεηαη κε ηνλ 2234/94. 

Θεζπίδεη ηελ ππνβνιή επελδπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε δχν πεξηφδνπο, ηελ νκαδηθή 

έγθξηζε, θαηαξγεί ην ειάρηζην θαη ην κέγηζην πνζνζηφ επηρνξήγεζεο θαηά πεξηνρή 

θαη ηα αληηθαζηζηά κε ζπγθεθξηκέλν πνζφ επηρνξήγεζεο, απμάλεη ηα ειάρηζηα φξηα 

ίδηαο ζπκκεηνρήο, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, ζεζπίδεη ειάρηζην φξην επέλδπζεο (60 εθ. 

δξρ) θαη ζεζκνζεηεί ηνλ έιεγρν ηεο έλαξμεο ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

επέλδπζεο. 

Ν.2601/98: Ο λφκνο δηαηξεί ηελ Δπηθξάηεηα ζε ηέζζεξηο δψλεο θηλήηξσλ θαη νη 

παξερφκελεο εληζρχζεη είλαη νη (α) άκεζεο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο, (β) ε επηδφηεζε 

επηηνθίνπ ηνπ επελδπηηθνχ δαλείνπ, (γ) ε επηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη 

(δ) θνξνινγηθή απαιιαγή απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο θαζνξηζκέλνπ 

πνζνζηνχ. Αθφκε, ν λφκνο απηφο ζέηεη νξηζκέλα θξηηήξηα ζηηο επελδπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνθεηκέλνπ απηέο λα ζεσξεζνχλ παξαγσγηθέο θαη 

λα εληζρπζνχλ. Μεξηθά απφ ηα θξηηήξηα απηά είλαη ε θαηαζθεπή, ε επέθηαζε, ν 

εθζπγρξνληζκφο ησλ βηνκεραληψλ θαη δαπάλεο φπσο ε αγνξά θαη ε εγθαηάζηαζε 

ζχγρξνλσλ κεραλεκάησλ, ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε αγνξά θαηλνχξησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ γηα  επαγγεικαηηθέο 

κεηαθνξέο πξντφλησλ, πξνζσπηθνχ θιπ. 

Ο αλαπηπμηαθφ λφκνο ηνπ 1998 δηαθέξεη απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο λφκνπο 

γηαηί πιένλ δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πξνθχιαμε ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε ειεχζεξεο αγνξάο. Ο λφκνο, κάιηζηα, αιιάδεη θαη ηε 

θηινζνθία ησλ θηλήηξσλ θαη ρξεζηκνπνηεί φιν θαη ιηγφηεξν ηελ απεπζείαο 

νηθνλνκηθή ελίζρπζε, δεδνκέλνπ φηη νη επξσπατθέο πξαθηηθέο επηηάζζνπλ έκκεζνπο 

θαη φρη άκεζνπο ηξφπνπο ελίζρπζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο. ηαλ νη εληζρχζεηο είλαη καθξνρξφληνπ ραξαθηήξα ζίγνπξα θαη ε ρξήζε 

ηνπ λφκνπ  σο ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν δελ είλαη επθαηξηαθνχ ραξαθηήξα. 

Πην ζχγρξνλνη λφκνη θαη πην πξφζθαηνη είλαη νη Ν3299/04 κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ κε ην Ν.3468/2006. Ο λφκνο απηφο έρεη θαηλνηφκα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη πξνζπαζεί κέζσ ησλ αιιαγψλ πνπ πξνζθέξεη λα δψζεη λέα πλνή θαη ζπλέρεηα 
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ζηε ρξεζηκφηεηα θαη ζηε ζπκβνιή ησλ λφκσλ ζην επελδπηηθφ πεξηβάιινλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ν λφκνο κεηψλεη ην θαηψηεξν φξην επέλδπζεο ππαγσγήο ζηα θίλεηξα 

ζηα 100.000 επξψ, ηελ ππαγσγή ζηα θίλεηξα ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηε 

κείσζε ηεο ίδηαο ζπκκεηνρήο ζηα 25%, ηελ πξνζαχμεζε ησλ επηρνξεγήζεσλ ησλ 

ΜκΔ κέρξη 15% θαη πξνβιέπεη εηδηθέο απαιιαγέο γηα επελδχζεηο άλσ ησλ 

100.000.000 επξψ. Δπίζεο ν λένο λφκνο απνδεζκεχεη ηηο επηρεηξήζεηο απφ ηε 

δηάθξηζε λέσλ θαη παιαηψλ επηρεηξήζεσλ ζηα θίλεηξα, θαηαξγεί ηε ζχλδεζε 

επηρνξεγήζεσλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο θαη νξίδεη κέγηζην χςνο ελίζρπζεο ην 55%. Σα 

είδε εληζρχζεσλ είλαη ηα ίδηα κε ην λφκν ηνπ 1998 (πνπ πεξηγξάςακε ζε 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν) θαη πξνζηίζεηαη ε επηδφηεζε θφζηνπο δεκηνπξγνχκελσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο γηα δχν ρξφληα. Αθφκε, θαζνξίδεη ηα επελδπηηθά ζρέδηα ζε ηέζζεξηο 

ηνκείο (πξσηνγελή, δεπηεξνγελή, ηξηηνγελή θαη ηνπξηζκνχ). Με ηνλ ηξνπνπνηεηηθφ 

λφκν 3468/2006 νη αιιαγέο επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζην δηαρσξηζκφ ηεο Δπηθξάηεηαο 

απφ ηέζζεξηο ζε ηξεηο πεξηνρέο ελίζρπζεο επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζηα πνζνζηά 

εληζρχζεσλ αλά πεξηνρή θαη ζην χςνο ηεο επέλδπζεο. Ζ θηινζνθία ηνπ λφκνπ 

παξακέλεη ε ίδηα κε ηνλ αξρηθφ λφκν ηνπ 2004, αιιά επηπιένλ παξέρνληαη θαη 

δηεπθξηλίζεηο γηα ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηα επελδπηηθά ζρέδηα 

πξηλ ππαρζνχλ ζην λφκν. 

 

Ζ ζπκβνιή ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ θαη ν λένο επελδπηηθφο λφκνο  

 

Οη αλαπηπμηαθνί λφκνη, ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπο, κε ηα 

ζεκεξηλά δεδνκέλα ίζσο δελ θαηάθεξαλ κε δηαρχζνπλ εμίζνπ ηελ αλάπηπμε ζε φιε 

ηε ρψξα. Μεηά απφ ηφζνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο ν λνκφο Αηηηθήο, ζήκεξα, καδί κε 

ηνπο λνκνχο Βνησηίαο Κνξηλζίαο (πνπ είλαη δίπια) θαη ηε Θεζζαινλίθε παξάγνπλ 

πάλσ απφ ην 60% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ ζπλερψο 

κηθξφηεξε αλάπηπμε νη ππφινηπνη λνκνί. χκθσλα κε έθζεζε
16

 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, εγθξίζεθαλ πάλσ απφ 21.000 

επελδπηηθά ζρέδηα θαη δεκηνπξγήζεθαλ πάλσλ απφ 150.000 ζέζεηο εξγαζίαο ιφγσ 

ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. Αιιά, απηφο ν ξπζκφο (700 επελδπηηθά ζρέδηα ην ρξφλν) 

δελ ζεσξείηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθφο, αθνχ ε νηθνλνκία καο απαξηζκεί  πεξίπνπ έλα 

εθαηνκκχξην επηρεηξήζεηο θαη έρεη ηεζζεξάκηζη εθαηνκκχξηα εξγαηηθφ δπλακηθφ. 

                                                
16 Έθζεζε  Υπουργείου Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ και Ανταγωνιςτικότητασ ¨Νζοσ επενδυτικόσ νόμοσ: 
Απάντηςη ςτην κρίςη-Ανάπτυξη ςτην πράξη¨ 
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Πίλαθαο 2.2: πλνπηηθή παξνπζίαζε αλαπηπμηαθψλ λφκσλ ηεο Πεξηφδνπ 1982-2010 

 

Νφκνη 
Αξηζκφο 

Δπηρεηξεκαηηθψλ 
ζρεδίσλ 

Όςνο 

Δπελδχζεσλ 
Όςνο 

Δπηρνξεγήζεσλ 
Θέζεηο 

Δξγαζίαο 

Ν.1262/82 12.062 2.281.654.854 785.493.063 92.799 

Ν.1892/90 4.891 3.732.854.770 1.454.156.201 39.676 

Ν.2601/98 2.319 2.556.984.522 847.614.123 19.239 

Ν.3299/04 2.085 3.077.551.695 1.308.177.956 8.492 

Πεγή :Τπνπξγείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη Ναπηηιίαο 

 

 Μπνξεί νη αλαπηπμηαθνί λφκνη λα ζεσξνχληαη πξννδεπηηθνί γηα ηελ επνρή 

ηνπο θαη λα είραλ ζαθείο ζηφρνπο, αιιά εκθάληδαλ ζνβαξέο αδπλακίεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ λφκσλ δελ κπνξνχζαλ λα απνηξαπνχλ νη 

ππεξηηκνινγήζεηο ησλ ζρεδίσλ ιφγσ ειιηπψλ ειέγρσλ ζηηο δαπάλεο, νη πξνλνκηαθέο 

ξπζκίζεηο ππέξ θάπνησλ θιάδσλ θαη νη δηαρεηξηζηηθέο αλεπάξθεηεο ζηε δηαρείξηζε θαη 

ζηελ εθηίκεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο. Αθφκε ην ζεκεξηλφ πφξηζκα ησλ 

αλαπηπμηαθψλ λφκσλ έρεη αξθεηά αξλεηηθά ζηνηρεία (εθηφο απφ ζεηηθά), αθνχ 

ζπλνςίδνληαο έρνπκε πεξηνξηζκέλν φθεινο γηα ηνπο πνιίηεο, ηηο επηρεηξήζεηο, ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, ηελ θνηλσληθή αεηθνξία θαη ζπλνρή. 

 Ο λένο λφκνο 3908/2011 είλαη έλαο επελδπηηθφο λφκνο κέζσ ηνπ νπνίνπ 

γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα δηνξζσζνχλ ηα «θαθψο θείκελα». Ο λένο λφκνο έρεη θάπνηα 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο θαζαξφ ρξνλνδηάγξακκα επελδχζεσλ,  ζπγθεθξηκέλν 

πξνυπνινγηζκφ θαη ζαθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ, πνπ πξνζδίδνπλ ζεηηθή ππεξαμία ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο. Αθφκε, ε ελίζρπζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηξέθεηαη 

πεξηζζφηεξν ζηηο θνξναπαιιαγέο, ζην leasing θαη ζηα ρακειφηνθα δάλεηα θαη 

ιηγφηεξν ζηηο άκεζεο νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο. Αθφκε γηα ην γεληθφ θαζεζηψο 

επελδχζεσλ, ν λφκνο ρσξίδεη ηηο επελδχζεηο ζε (α) γεληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, (β) ζε 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη (γ) ζε πεξηθεξεηαθήο ζπλνρήο, ελψ ζπκπιεξψλεηαη θαη 

απφ εηδηθέο θαηεγνξίεο επελδχζεσλ πνπ είλαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ λέσλ, ηα 

κεγάια επελδπηηθά ζρέδηα (πάλσ απφ 50 εθ. επξψ), ησλ πνιπεηψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζρεδίσλ θαη ησλ ζρεδίσλ ζπλέξγεηαο θαη δηθηχσζεο. Άιια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λφκνπ 
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είλαη φηη εληζρχεη ηφζν άπιεο φζν θαη πιηθέο δαπάλεο, εληζρχεηαη ε πξάζηλε 

νηθνλνκία θαη έρεη ζαθή ζηφρν ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη θαηλνηνκία. 

Παξάιιεια, ν λφκνο ρξεζηκνπνηεί θξηηήξηα αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ ζρεδίσλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο δείθηεο φπσο ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ ζρεδίνπ, ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ηεο επέλδπζεο, ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη γεληθφηεξα ηεο ζπκβνιή ηεο 

επέλδπζεο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ρξεζηκνπνηψληαο 

πεξηζζφηεξν νηθνλνκηθά παξά ππνθεηκεληθά θξηηήξηα. Ο καθξνρξφλην νξίδνληαο, ε 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ν εμαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαη ε πξνζέιθπζε 

μέλσλ επελδχζεσλ είλαη κεξηθνί απφ ηνπ καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο πνπ βάδεη ν 

λνκνζέηεο. Αθφκε ηίζεηαη φξην ζηε ζπκκεηνρή παγίσλ κε ζθνπφ λα πεξηνξηζηνχλ 

ζεκαληηθά νη ππεξηηκνινγήζεηο θαη επηπξνζζέησο κε ην λέν λφκν δελ επηδνηείηαη ε 

νηθνλνκνηερληθή κειέηε ησλ  γξαθείσλ, πνπ ήηαλ 10%. 

 Ο λένο επελδπηηθφο λφκνο έρεη ζεκαληηθή απνζηνιή δηφηη βξηζθφκαζηε ζηε 

κέζε κηαο θξίζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη θαζεηί πνπ εληζρχεη ηελ αλάπηπμε ζα πξέπεη λα 

αμηνπνηεζεί θαηά ην κέγηζην δπλαηφ. Παξάιιεια, φκσο, ζα πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ 

θαη άιιεο δνκέο αλάπηπμεο ψζηε κέζα απφ έλα κίγκα πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο λα 

δνχκε ζχληνκα ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ ζηε ρψξα καο. 

 

2.1.3 Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο 

  Σν ΔΠΑ 2007 - 2013 απνηειεί ην έγγξαθν αλαθνξάο γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ Σακείσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηελ 

πεξίνδν 2007-2013. Δθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο πξνζέγγηζεο γηα 

ηελ Πνιηηηθή πλνρήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην ΔΠΑ 

«εμαζθαιίδεη φηη ε ζπλδξνκή απφ ηα Σακεία ζπκβαδίδεη κε ηηο θνηλνηηθέο 

ζηξαηεγηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζπλνρή θαη πξνζδηνξίδεη ην ζχλδεζκν 

κεηαμχ ησλ θνηλνηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ αθελφο θαη ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο 

κεηαξξπζκίζεσλ αθεηέξνπ».
17

 

Σν ΑΔΠ ηεο ρψξα καο κπνξεί λα απμεζεί κε πνιινχο ηξφπνπο. Έλαο απφ 

απηνχο είλαη λα απμεζεί κέζσ ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ ηνπ ΔΠΑ. ε αληίζεζε κε 

άιια θξάηε πνπ ηέζεθαλ ππφ επηηήξεζε, ζηε ρψξα καο κπνξνχκε λα ζεσξνχκε φηη 

βξηζθφκαζηε ζε πιενλεθηηθή ζέζε δηφηη είκαζηε εληφο θαη ηεο Δπξσδψλεο θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απηφ καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα, κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο 

                                                
17 www.espa.gr 

 

http://www.espa.gr/
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ζχγθιηζεο ηνπ ΔΠΑ, λα ελζσκαηψζνπκε αθφκα ζην ΑΔΠ καο πφξνπο ( κέρξη 22 δηο 

επξψ), κε ηελ πξνυπφζεζε απηνί ζα εηζέιζνπλ ζηε ρψξα καο κέζσ επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ.  

πσο βιέπνπκε θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, ζην ζχλνιν δηθαηνχκαζηε 

ζχκθσλα κε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ 

πεξίπνπ 43,5 δηο επξψ, εθ ησλ νπνίσλ έρνπκε πξαγκαηνπνηήζεη ζπκβάζεηο γηα ηα 

22,6 δηο επξψ. Αξρηθά, απηφ πνπ πξέπεη λα γίλεη άκεζα, είλαη ε εθηακίεπζε ησλ 

ρξεκάησλ πνπ εθθξεκνχλ απφ ηηο ήδε ππάξρνληεο ζπκβάζεηο. Μέρξη ζηηγκήο έρνπκε 

εθηακηεχζεη 11,18 δηο θαη πεξηκέλνπκε άιια 11,42 δηο λα εηζέιζνπλ ζηε αγνξά ηα 

επφκελα ρξφληα, απφ παιηέο ζπκβάζεηο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν απφ ηε 

εγξήγνξζε ησλ θνξέσλ ησλ πξνγξακκάησλ θαη ζε απηφ ζα πξέπεη λα δνζεί φπνηα 

βνήζεηα θαη ηελ απαξαίηεηε ζεκαζία πνπ ρξεηάδεηαη απφ ην θξάηνο.  

 

Πίλαθαο 2.3: Καηαλνκή ηνπ ΔΠΑ ζήκεξα 

Καηαλνκή ηνπ ΔΠΑ ζήκεξα Πξνυπνινγηζκφο πκβάζεηο  Πιεξσκέο 

        

Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 2.744.012.138 € 1.600.036.835 € 971.690.279 € 

Αζηηθή αλαγέλλεζε 788.696.326 € 423.255.905 € 299.291.384 € 

Γηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε 73.631.704 € 39.972.377 € 11.027.728 € 

Γξάζεηο πεξηβάιινληνο 5.837.067.625 € 1.064.469.890 € 519.416.907 € 

Δθπαίδεπζε & δηα βίνπ κάζεζε 2.958.665.781 € 1.676.698.353 € 782.276.749 € 

Δλέξγεηα 1.286.933.004 € 982.618.575 € 619.965.726 € 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 4.289.523.684 € 4.256.814.901 € 2.616.315.270 € 

Έξεπλα & ηερλνινγία 100.251.977 € 66.655.418 € 34.361.639 € 

Καζαξέο αζηηθέο κεηαθνξέο 2.674.290.572 € 1.678.351.544 € 337.731.930 € 

Μεηαθνξέο 9.220.184.284 € 5.594.174.548 € 2.319.999.848 € 

Ναπηηιία 397.946.670 € 231.341.009 € 74.915.461 € 

Πνιηηηζκφο 792.496.486 € 492.809.597 € 140.092.379 € 

Πξάζηλε αλάπηπμε 8.732.928.395 € 3.049.965.008 € 1.643.776.086 € 

Σερληθή ππνζηήξημε 639.316.119 € 415.442.292 € 167.687.557 € 

Σνπξηζκφο 236.821.977 € 60.185.234 € 20.760.765 € 

Τγεία θνηλσληθή κέξηκλα 851.598.392 € 335.109.390 € 184.220.198 € 

Φεθηαθή ζχγθιηζε 1.858.191.551 € 641.349.267 € 443.776.914 € 

ΤΝΟΛΟ 43.482.556.685,00 22.609.250.143,00 11.187.306.820,00 
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ηνλ επφκελν πίλαθα 1.5 εκθαλίδεηαη ε εηθφλα
18

 φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ έξγσλ, νκαδνπνηεκέλα αλά Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα. Γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ παξαθάησ πίλαθα ζα ρξεηαζηεί λα δψζνπκε ηνπο ηηο 

παξαθάησ δηεπθξηλήζεηο: 

  

• πγρξ/λε Γεκφζηα Γαπάλε: Δίλαη ην ζχλνιν ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ πφξσλ 

πνπ έρνπλ δεζκεπζεί γηα δηάζεζε απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα. 

 

• πγρξ/λε Γεκφζηα Γαπάλε Δληαγκέλσλ έξγσλ: Δίλαη ην κέξνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ πνπ πξνβιέπεηαη λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ εζληθνχο θαη 

θνηλνηηθνχο πφξνπο.  

 

• πγρξ/λε Γεκφζηα Γαπάλε Ννκηθψλ Γεζκεχζεσλ: Δίλαη ε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε 

δεκφζηα δαπάλε γηα ηελ νπνία έρνπλ αλαιεθζεί λνκηθέο δεζκεχζεηο κέζσ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ή απνθάζεσλ πινπνίεζεο έξγνπ κε ίδηα κέζα.  

 

• Πνζνζηφ Ννκηθψλ Γεζκεχζεσλ: επί ηνπ πνζνχ ηεο πγρξεκαηνδνηνχκελεο 

Γεκφζηαο Γαπάλεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο.  

 

• Πξαγκ/ζεο Γαπάλεο: Δίλαη νη δαπάλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηνλ θνξέα 

πινπνίεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγρξεκαηνδνηνχκελνπ έξγνπ.  

 

• Πνζνζηφ Πξαγκ/ζσλ Γαπαλψλ: επί ηνπ πνζνχ ηεο πγρξεκαηνδνηνχκελεο 

Γεκφζηαο Γαπάλεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

                                                
18 Σειεπηαία ελεκέξσζε ζηνηρείσλ: Σεηάξηε, 8 Απγνχζηνπ 2012  
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Πίλαθαο 2.4
19

: Υξεκαηνδνηηθά ζηνηρεία αλά επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 

 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

πγρξ/λε Γεκφζηα 

Γαπάλε 
(δεζκεπκέλα) 

πγρξ/λε Γεκφζηα 

Γαπάλε Δληαγκέλσλ 

Έξγσλ(πξνυπνινγηζκφο) 

πγρξ/λε Γεκφζηα 

Γαπάλε Ννκηθψλ 
Γεζκεχζεσλ 

Πνζνζηφ 

Ννκηθψλ 
Γεζκεχζεσλ 

πγρξ/λε 

Πξαγκαηνπνηεζείζα 
Γεκφζηα Γαπάλε 

Πνζνζηφ 

Πξαγκ/ζαο 
Γαπάλεο 

              

Πεξηβάιινλ - Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2.117.647.104 € 4.516.992.512 € 957.341.824 € 45,21% 594.735.808 € 28,08% 

Δλίζρπζε ηεο Πξνζπειαζηκφηεηαο 4.353.130.496 € 4.867.886.592 € 3.487.939.840 € 80,12% 1.637.713.920 € 37,62% 

Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 1.518.823.552 € 1.902.258.176 € 1.687.590.528 € 111,11% 1.001.232.384 € 65,92% 

Φεθηαθή χγθιηζε 1.011.764.736 € 956.824.960 € 323.995.744 € 32,02% 231.845.760 € 22,91% 

Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2.658.823.936 € 2.449.426.176 € 1.518.613.632 € 57,12% 943.170.752 € 35,47% 

Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε 1.694.117.760 € 1.770.046.592 € 1.115.014.656 € 65,82% 491.343.808 € 29,00% 

Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε 2007-2013 594.117.632 € 508.059.552 € 213.064.496 € 35,86% 79.306.912 € 13,35% 

Σερληθή Τπνζηήξημε Δθαξκνγήο 225.882.352 € 298.993.440 € 201.074.720 € 89,02% 74.569.040 € 33,01% 

Μαθεδνλία - Θξάθε 3.147.058.944 € 4.342.445.056 € 2.576.140.800 € 81,86% 1.357.261.824 € 43,13% 

Γπηηθή Διιάδα - Πεινπφλλεζνο - Ηφληνη Νήζνη 1.075.294.080 € 1.392.673.152 € 624.400.896 € 58,07% 408.274.720 € 37,97% 

Κξήηε & Νήζνη Αηγαίνπ 1.140.000.128 € 1.648.901.632 € 970.070.464 € 85,09% 524.740.544 € 46,03% 

Θεζζαιία - ηεξεά Διιάδα - Ήπεηξνο 1.393.235.328 € 2.064.409.856 € 1.421.086.720 € 102% 837.724.800 € 60,13% 

Αηηηθή 2.868.235.264 € 2.969.543.424 € 1.669.617.920 € 58,21% 1.025.808.576 € 35,76% 

Δζληθφ Απνζεκαηηθφ Απξνβιέπησλ 186.824.000 € 51.395.588 € 34.260.480 € 18,34% 3.600.617 € 1,93% 

ΤΝΟΛΟ: 23.984.955.312 € 29.739.856.708 € 16.800.212.720 € 70,04% 9.211.329.465 € 38,40% 

  

 

                                                
19 Σειεπηαία ελεκέξσζε ζηνηρείσλ: Σεηάξηε, 8 Απγνχζηνπ 2012-http://www.anaptyxi.gov.gr/OneGlance.aspx?mod=1&~ 

http://www.anaptyxi.gov.gr/OneGlance.aspx?mod=1&~
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ήκεξα νη ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο δαπάλεο έρνπλ «θνιιήζεη» γηα δχν ιφγνπο. Ο 

πξψηνο ιφγνο είλαη γηαηί είρακε καθξά πξνεθινγηθή πεξίνδν θαη φια πξνρσξνχζαλ 

κε πνιχ αξγνχο ξπζκνχο θαη ν δεχηεξνο γηαηί δελ έγηλαλ νη ζσζηέο θηλήζεηο ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο γηα λα αμηνπνηεζνχλ θαιχηεξα νη θνηλνηηθνί πφξνη. πσο 

παξαηεξνχκε ζην πίλαθα 2.4 ην πνζνζηφ ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο δαπάλεο είλαη 

38,40%, ελψ ην πνζνζηφ ησλ λνκηθψλ δεζκεχζεσλ αγγίδεη ην 70,04% πξάγκα πνπ 

ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη καο θαζνξηζηεί απφ ηνπο ππεπζχλνπο φηη απηά ηα ρξήκαηα δελ 

ζα ραζνχλ αιιά ζα πξνρσξήζνπλ θαλνληθά. 

 Δλφςεη φκσο θαη ηνπ επφκελνπ (Δ΄) θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ ζηήξημεο, πνπ είλαη 

ην «λέν ΔΠΑ» γηα ηελ πξνζερή πεξίνδν 2014-2020, ζα πξέπεη λα κελ 

νιηγσξήζνπκε θαη λα πξνζπαζήζνπκε λα δηαπξαγκαηεπηνχκε φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα ηε ρψξα καο πνπ δνθηκάδεηαη ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα απφ 

ηε Δπξψπε πνιχ ζθιεξά. χκθσλα κε άξζξν ηεο Δθεκεξίδαο «ην Βήκα
20

», ε ρψξα 

καο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ην 2009 θαη ηελ είζνδν θησρφηεξσλ 

ρσξψλ ζηελ Έλσζε (φπσο είλαη ε Ρνπκαλία θαη ε Βνπιγαξία), θηλδπλεχεη λα ιάβεη 

κηθξφηεξν πνζφ επηδφηεζεο απφ ηελ πξνεγνχκελε επηδφηεζε θαη ίζσο θαη ιηγφηεξε 

απφ 20 δηο επξψ. ηελ θαηάζηαζε πνπ βξηζθφκαζηε, νη θνηλνηηθνί πφξνη είλαη κηα 

κεγάιε βνήζεηα γηα ηελ επηζηξνθή ηεο ρψξαο καο ζε ξπζκνχο αλάπηπμεο θαη απηή ε 

επθαηξία δελ πξέπεη λα πάεη ρακέλε. 

 

2.2 Ο ξφινο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

 

 Ο ξφινο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο θαη 

ζπζρεηίδεηαη κε νπνηαδήπνηε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή επηιέμεη ε ρψξα λα αθνινπζήζεη. 

Έλα πγηέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηθαλνπνηεηηθή θιαδηθή δηάξζξσζε κε 

πνιιέο ηξάπεδεο κε θέξδε, πνπ λα έρνπλ έλαλ ζεκηηφ αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο θαη 

λα ιεηηνπξγνχλ θάησ απφ ην ίδην ζεζκηθφ πιαίζην. Δπίζεο, έλα ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

νθείιεη λα έρεη επαξθή θεθάιαηα, ζηαζεξφ πιαίζην δηνίθεζεο θαη ζπγρξφλσο λα κελ 

αλαιακβάλεη ππεξβνιηθνχο θηλδχλνπο. Αθφκε, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθέο 

πξνζσπηθφ, ην νπνίν λα είλαη θαηαξηηζκέλν, θαη ηνλ θαηάιιειν θεθαιαηνπρηθφ 

εμνπιηζκφ, ψζηε λα ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα ζσζηφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. Έλα 

                                                
20 http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=457314 

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=457314
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πγηέο ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κπνξεί αλακθίβνια λα είλαη παξάγνληαο ζηαζεξφηεηαο ζε 

κηα νηθνλνκία, δηφηη δηεπθνιχλεη ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.
21

 

 Μεηά ηελ έληαμε ηεο ρψξαο καο ζηελ ΟΝΔ, νη ηξάπεδεο είραλ θάλεη δπλακηθά 

βήκαηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ηνπο θαη εζσηεξηθήο ηνπο 

αλάθακςεο, πνπ ήηαλ ζεηηθφ ζηνηρείν θαη γηα ηελ αλάθακςε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Μάιηζηα, ε αληαγσληζηηθή ζέζε ηνπο βειηηψζεθε θαη απφ ηε ζχλαςε 

ζπκκαρηψλ κε κεγάιεο μέλεο ηξάπεδεο αιιά θαη κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε θξαηηθψλ 

ηξαπεδψλ. Δπίζεο, θαζνξηζηηθή ήηαλ θαη ε ζπκκεηνρή αιινδαπψλ ηξαπεδψλ ζην 

κεηνρηθφ θεθάιαην εγρψξησλ ηξαπεδψλ, πνπ νδήγεζε ζηελ πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ 

ζπζηεκάησλ, πξντφλησλ θαη ιεηηνπξγηψλ. Γηα λα έρνπλ φκσο κηα πγηή ζηξαηεγηθή θαη 

λα είλαη αληαγσληζηηθέο νη ηξάπεδεο, ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηα 

παξαθάησ:
22

 

I. Κεθαιαηαθή ελίζρπζε ( νηθνλνκηθή κεγέζπλζε) 

II. Δθαξκνγή λέσλ ιεηηνπξγηθψλ ζρεκάησλ (εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

εθπαίδεπζε πάλσλ ζε απηέο) 

III. Αλάπηπμε λέσλ εξγαζηψλ ( πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο) 

IV. ηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη απάιεηςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επθαηξηαθήο 

αλάπηπμεο 

Σν εζληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αιιειεπηδξά, φκσο, άκεζα κε ην παγθφζκην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα (ηηο θεθαιαηαγνξέο γεληθφηεξα) θαη ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

εμειίμεηο. ίγνπξα, ην εζληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα επεξεάδεηαη πεξηζζφηεξν θαη απφ 

εζσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο είλαη ε πνιηηηθή θαη ε θνηλσλία. Μέζα ζε απηφ ην 

αβέβαην πνιιέο θνξέο πεξηβάιινλ, ν ξφινο ησλ ηξαπεδψλ είλαη λα δεκηνπξγνχλ 

δνκέο αλάπηπμεο. Ο θνηλσληθφο ξφινο ησλ ηξαπεδψλ παξνπζηάδεηαη πνιχ εχζηνρα 

απφ ηνλ θ. Κσλζηαληίλν Καξαηδά
23

, « ε ηξαπεδηθή δξαζηεξηόηεηα είλαη κηα ιεηηνπξγία 

εθρωξεκέλε από ηελ θνηλωλία, πνπ απνβιέπεη ζηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ηωλ 

πιενλαδόληωλ πόξωλ κηαο νηθνλνκίαο, κέζω επελδύζεωλ θαη εξγαιείωλ πξνώζεζεο 

εκπνξηθώλ θαη άιιωλ δξαζηεξηνηήηωλ»  θαη « όηη ε επνπηεία ζηηο ηξάπεδεο πξέπεη λα 

δίλεη έκθαζε, εθηόο από ηα πνζνηηθά κεγέζε, θαη ζε πην πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, όπωο 

είλαη ε θαηεύζπλζε ηωλ θεθαιαίωλ, ε κέζνδνο αμηνιόγεζεο ηωλ επελδύζεωλ, ην θόζηνο 

                                                
21 Γεψξγηνο Μ.Κνξξέο (2003), Γηνλχζηνο Π. Υηφλεο ¨Διιεληθή Οηθνλνκία: Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή θαη 

Αλάιπζε Βαζηθψλ Μαθξννηθνλνκηθψλ Μεγεζψλ¨,  Δθδφζεηο ηακνχιε ζει 208 
22 Κσλζηαληίλνο Β. Καξαηδάο (2011) ¨Πνξεία πξνο ηελ πξφνδν θαη ηελ αλάπηπμε¨ Δθδφζεηο 

Καζηαληψηε, Αζήλα, ζει 127-170  
23 Πξψελ Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Aspis Bank (2005) 
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θηήζεο θιπ». Με άιια ιφγηα, ν θνηλσληθφ ξφινο ησλ ηξαπεδψλ είλαη λα θαηεπζχλεη ηα 

δεζκεπκέλα θεθάιαηα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη θαη ζέζεηο 

εξγαζίαο θαη γεληθφηεξα λα πξνθαιεί αλάπηπμε θαη νηθνλνκηθή πξφνδν ζηε ρψξα. 

Αληί φκσο απηήο ηεο ινγηθήο, νη ηξάπεδεο ζηε ρψξα καο ηα πξνηίκεζαλ ηα εχθνια 

θέξδε θαη ηελ επέλδπζε ησλ ρξεκάησλ ησλ θαηαζέζεσλ θπξίσο ζε ζηεγαζηηθά θαη ζε 

θαηαλαισηηθά δάλεηα. Απφ ην 2005 κάιηζηα, ε θαηαλαισηηθή πίζηε απμάλεηαη κε 

ξπζκφ 35% εηεζίσο, ελψ ε ρξεκαηνδφηεζε πξνο ηε βηνκεραλία κε ξπζκφ κφιηο 1,2%. 

Δπίζεο, ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ θξίζε (ηξαπεδηθή, λνκηζκαηηθή, δεκνζηνλνκηθή θιπ) ηα 

δάλεηα πξνο ηα λνηθνθπξηά απμάλνληαλ κε ξπζκφ 30% πεξίπνπ ζε αληίζεζε κε ηα 

δάλεηα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ήηαλ κφιηο 6,7%.  

πκπεξαζκαηηθά θαη νη ηξάπεδεο έρνπλ κεξίδην επζχλεο γηα ηε ζεκεξηλή 

θαηάζηαζε θαη ην θξάηνο ζα πξέπεη λα ηνπο ππελζπκίζεηο θαη ηνλ «μεραζκέλν» απηφ 

ξφιν ηνπο εάλ ζέιεη λα έρεη ηζρπξνχο ζπκκάρνπο ζηελ έμνδν ηεο ρψξα καο απφ ηε 

θξίζε. Μηθξέο ή κεγάιεο, ιίγεο ή πνιιέο, κε φπνην ηξφπν θη αλ απνθαζίζεη ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα λα πνξεπζεί ηα επφκελα ρξφληα, ζα πξέπεη λα πξψηα λα 

πξνζηαηεχζεη ηελ ειιεληθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο (έλαληη μέλσλ) θαη δεχηεξνλ λα 

πξναζπίζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ Διιήλσλ θαη ηεο ρψξαο γεληθφηεξα, φπσο πξνζηάδεη 

ν θνηλσληθφ ηνπο ξφινο.   

 

2.3 Πνιηηηθή ησλ επελδπηηθψλ θηλήηξσλ 
24

 

 

 Ζ πνιηηηθή ησλ επελδπηηθψλ θηλήηξσλ απνηειεί έλα πνιπζχλζεην θνκκάηη ηεο 

αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο κηαο ρψξαο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί κε πξνζεγκέλεο πνιηηηθέο 

απηνχ ηνπ είδνπο, ην θξάηνο ζα πξέπεη λα επεξεάζεη θαη λα θαηεπζχλεη κεγάιν 

θνκκάηη ησλ επελδχζεσλ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο, 

ψζηε λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Δπίζεο, ε πνιηηηθή ησλ θηλήηξσλ 

αθνξά θπξίσο ηκήκαηα ηεο νηθνλνκίαο (πεξηνρέο, θιάδνπο θιπ) πνπ ρξεηάδνληαη 

ππνβνήζεζε θαη θξαηηθή παξέκβαζε, φπσο γηα παξάδεηγκα θάπνηεο αθξηηηθέο 

πεξηνρέο ή νξηζκέλνη θιάδνη επηρεηξήζεσλ πνπ θηλδπλεχνπλ λα εθιείςνπλ, φπσο ε 

γεσξγία. Κάπνηα παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα έρνπλ θαηαζηαιηηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε 

είλαη: 

                                                
24 Γεψξγηνο Μ.Κνξξέο (2003), Γηνλχζηνο Π. Υηφλεο ¨Διιεληθή Οηθνλνκία: Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή θαη 

Αλάιπζε Βαζηθψλ Μαθξννηθνλνκηθψλ Μεγεζψλ¨,  Δθδφζεηο ηακνχιε ζει 122 
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 Γηάθνξεο γεσπνιηηηθέο ζπλζήθεο (πρ αθξηηηθέο πεξηνρέο ή κε ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα ζε θάπνην ζεκείν ) 

 Με χπαξμε θηλήηξσλ  

Πξνθεηκέλνπ φπσο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ επθαηξηψλ 

(πεξηθεξεηαθή ζπλνρή) ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ζα πξέπεη λα δνζνχλ θάπνηα θίλεηξα 

απφ ην θξάηνο θαζψο θαη γηα ιφγνπο εζληθνχ ζπκθέξνληνο. 

 Οη δηεζλείο πξαθηηθέο ηεο πνιηηηθήο ησλ επελδπηηθψλ θηλήηξσλ έρνπλ δείμεη 

φηη νη επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ θίλεηξα επελδχζεσλ ηα νπνία ζπλδένληαη κε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηθέξεηεο, ηνκείο ή δξαζηεξηφηεηεο θαη φρη κε γεληθά θαη αφξηζηα 

κέηξα. Απηφ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε επηρείξεζε εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηεο 

θαιχηεξα, εάλ έρεη ηζρπξά θαη ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα ψζηε λα κπνξεί λα πξνβιέςεη 

θαιχηεξα θαη ην θφζηνο αιιά θαη ηα νθέιε ηεο επέλδπζεο. Οη ζεκαληηθφηεξνη 

παξάγνληεο ηεο επηηπρίαο ηεο πνιηηηθήο ησλ θηλήηξσλ είλαη: 

1. Να ππάξρεη ε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο ησλ 

κειινληηθψλ ξνψλ θαη παξερφκελσλ επηδνηήζεσλ, θαζψο θαη ηε ζρέζε ηεο 

παξνρήο ησλ κειινληηθψλ ρξεκαηηθψλ ξνψλ κε πνηθίια πνιηηηθννηθνλνκηθά 

γεγνλφηα 

2. Ζ ζηαζεξφηεηα ζηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο ησλ θηλήηξσλ 

3. Ζ δηαθάλεηα ζηηο δηαδηθαζίεο εμέηαζεο, έγθξηζεο θαη επηινγήο ησλ 

ππνβιεζέλησλ πξνο επηρνξήγεζε επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ 

Αθφκε, κεξηθά απφ ηα θίλεηξα επελδχζεσλ πνπ ζπλήζσο επηιέγνληαη γηα ηνπο 

αλαπηπμηαθνχο θαη επελδπηηθνχο λφκνπο ησλ ρσξψλ είλαη : 

 Ζ επηδφηεζε θεθαιαίνπ 

 Ζ παξνρή θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ 

 Ζ χπαξμε εληφο ηεο επηθξάηεηαο επηρεηξεζηαθψλ δσλψλ κε πξφζζεηα θίλεηξα 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ εγθαζίζηαηαη εθεί 

 

2.3.1 Πξνζέιθπζε Ξέλσλ Άκεζσλ Δπελδχζεσλ 

Έλα απφ ηα βαζηθά πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα ππάξρεη ζην κίγκα ηεο πνιηηηθήο 

ησλ επελδπηηθψλ θηλήηξσλ ζε κία ρψξα είλαη κηα μεθάζαξε πνιηηηθή γηα ηηο Ξέλεο 

Άκεζεο Δπελδχζεηο. Σφζν νη αλεπηπγκέλεο ρψξεο φζν θαη νη ππφ αλάπηπμε ρψξεο 

πξνζπαζνχλ ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα θίλεηξα λα πξνζειθχνπλ μέλνπο επελδπηέο ζε 

ηνκείο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα έρνπλ φθεινο γηα ηε ρψξα ηνπο. Μάιηζηα, ν ξφινο 
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ησλ πνιπεζληθψλ θαη ησλ κεγάισλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ  (hedge funds) είλαη πνιχ 

κεγάινο γηαηί δηαθηλνχλ ηεξάζηηα πνζά πξνο επέλδπζε θαη ζπλήζσο απφ ηηο ρψξεο 

πνπ ζα θηινμελεζνχλ πεξηκέλνπλ λα ζπλαληήζνπλ επελδπηηθά θίλεηξα θαη έλα θηιηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ λα πξνζηαηεχεη θαη ηα θεθάιαηα ηνπο θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπο. Οη 

Ξέλεο Άκεζεο Δπελδχζεηο, αλάινγα κε ην ζθνπφ ηνπο ρσξίδνληαη ζε: 

 Ξέλεο Δπελδχζεηο πξνο αλαδήηεζε πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ (resource 

seeking) 

 Ξέλεο Δπελδχζεηο πξνο αλαδήηεζε αγνξψλ (market seeking) 

 Ξέλεο Δπελδχζεηο πξνο αλαδήηεζε απνδνηηθφηεηαο (efficiency seeking) 

 Ξέλεο Δπελδχζεηο πξνο αλαδήηεζε ζηξαηεγηθψλ πφξσλ ή ηθαλνηήησλ 

(strategic asset seeking) 

Κακία ρψξα δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζειθχζεη θαη ηνπο ηέζζεξηο ηχπνπο μέλσλ 

επελδχζεσλ, αιιά ζίγνπξα κπνξεί λα επεξεάζεη έλα ή πεξηζζφηεξνπο θαη λα 

επηδηψμεη ηελ πξνζέιθπζε ηνπο. Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, θάζε ρψξα κπνξεί λα πάξεη 

θάπνηα απφ ηα εμήο κέηξα: 

 

 Γεκνζηνλνκηθά θίλεηξα 

i. Μεησκέλε άκεζε εηαηξηθή θνξνιφγεζε 

ii. Μεησκέλνη ζπληειεζηέο εηαηξηθψλ θφξσλ 

iii. Φνξνινγηθέο δηαθνπέο 

iv. Δηδηθέο δψλεο θνξνινγηθψλ πξνλνκίσλ 

 

 Κίλεηξα γηα ζρεκαηηζκφ θεθαιαίνπ 

i. Μεηψζεηο θφξσλ ζε απνζεκαηηθφ θεθάιαην πξνο επέλδπζε 

 

 Μεησκέλα εκπφδηα ζηε δηαζπλνξηαθή ιεηηνπξγία 

i. Υακεινί ζπληειεζηέο παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ 

ii. Μεησκέλνη θφξνη εηζαγσγψλ θαη ηεισλεηαθψλ δαζκψλ  

iii. Υακειφηεξε θνξνιφγεζε εηζνδήκαηνο ή κείσζε ηνπ θφζηνπο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο γηα ηνπο εθπαηξηδφκελνπο εξγαδνκέλνπο ησλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ 

 

 Οηθνλνκηθά θίλεηξα 

i. Δπηδφηεζε ππνδνκψλ ζε πεξηνρέο (δξφκνη, ζηδεξφδξνκνη, ιηκάληα) 
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ii. Δπηδνηήζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε εξγαδνκέλσλ ζε πεξηνρέο 

iii. Τπνζηήξημε κεηεγθαηάζηαζεο θαη εθπαηξηζκνχ ζε επηρεηξήζεηο θαη 

εξγαδνκέλνπο 

iv. Πξνζσξηλέο κηζζνινγηθέο επηδνηήζεηο 

v. Πηζηψζεηο ζηνπο επελδπηέο 

vi. Υακειφηεξεο ηηκέο ζε Αθίλεηα (real estate)  

 

 Ρπζκηζηηθά θίλεηξα 

i. Μείσζε ή θαη απφζπξζε κηαο ζεηξάο εζληθψλ θαη ηνπηθψλ θαλνληζκψλ 

(πεξηβαιινληηθνχο λφκνπο, θνηλσληθνχο αλ δελ ππάξρεη ιφγνο λα πθίζηαληαη 

πιένλ) 

 

 Μαθξννηθνλνκηθά θίλεηξα 

i. Δπελδχζεηο ζε ππνδνκέο 

ii. Δπελδχζεηο γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

iii. Γεζκεχζεηο γηα ηδησηηθνπνηήζεηο  

iv. Αλάπηπμε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ 

v. Μείσζε εκπνδίσλ εκπνξίνπ 

vi. Γεκηνπξγία θέληξσλ πνπ απνζθνπνχλ ζην λα βνεζήζνπλ ηφζν ζηελ είζνδν 

ζηελ ρψξα φζν θαη ζηε κεηέπεηηα ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ  

 

Οη επηπηψζεηο ζηε ρψξα ππνδνρήο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ είλαη 

πνιιαπιέο. Οη επελδχζεηο απηνχ ηνπ ραξαθηήξα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηνπο 

κηζζνχο, ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηηο εμαγσγέο, ηνπο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαζψο θαη λα πξνθαιέζνπλ κεγέζπλζε ηεο νηθνλνκίαο θαη 

αλάπηπμε. 

 

2.3.2 Αχμεζε ησλ εμαγσγψλ
25

 

 Μία άιιε δνκή αλάπηπμεο πνπ ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε κεγέζπλζεο ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο θάζε ρψξαο είλαη ηα επίπεδα ησλ εμαγσγψλ ηεο. Ζ αχμεζε ησλ 

εμαγσγψλ γίλεηαη είηε κε ηε δηεχξπλζε ηεο εμαγσγηθήο βάζεο, δειαδή κε ηελ αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ εηαηξηψλ πνπ εμάγνπλ είηε κε ηελ εμεχξεζε λέσλ 

                                                
25http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%

CE%BF_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CF%8E%CE%BD 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CF%8E%CE%BD
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αγνξψλ θαη δηθηχσλ είηε κε ηε κείσζε θαη νηθνλνκηθψλ θαη γξαθεηνθξαηηθψλ 

εκπνδίσλ ζηηο δηαδηθαζίεο ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ. Ζ ρψξαο καο βξίζθεηαη 

γεσγξαθηθά ζε ζηξαηεγηθφ ζεκείν πνπ επλνεί ηηο εμαγσγέο θαη ηηο εηζαγσγέο. Πψο 

φκσο ε ρψξα καο έρεη αμηνπνηήζεη κέρξηο ζηηγκήο απηφ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα;  

Σν ηζνδχγην εμσηεξηθψλ πιεξσκψλ( ή ηζνδχγην πιεξσκψλ ) αθνξά ηνλ 

εηδηθφ ινγαξηαζκφ ζηνλ νπνίν θαηαγξάθνληαη ην χςνο θαη ε εμειηθηηθή πνξεία φισλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηαηεξεί κηα ρψξα κε άιιεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. ε 

απηφ ην ηζνδχγην θαηαγξάθεηαη ε εηζξνή θαη ε  εθξνή θεθαιαίσλ( εηζπξάμεσλ θαη 

πιεξσκψλ ζε ζπλάιιαγκα) απφ θαη πξνο ηε ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα κηαο νξηζκέλεο 

ρξνληθήο πεξηφδνπ (ζπλήζσο ελφο έηνπο). Σν ηζνδχγην πιεξσκψλ έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο θαζψο θάζε κηα ζπλαιιαγή πνπ απηφ 

πεξηιακβάλεη επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε κεγεζψλ φπσο ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο θαη 

ηεο εζληθήο δαπάλεο ελψ παξάιιεια απεηθνλίδεη ηε δηεζλή νηθνλνκηθή ζέζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο. Σν ηζνδχγην πιεξσκψλ πεξηιακβάλεη ηα εμήο ηζνδχγηα: ην 

ηζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ, ην ηζνδύγην θεθαιαηαθώλ κεηαβηβάζεωλ θαη ην 

ηζνδύγην ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ. 

  Γηα ηελ αλάιπζε καο ζα επηθεληξσζνχκε θπξίσο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ. Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ πεξηιακβάλεη ην ηζνδύγην 

ππεξεζηψλ πνπ θαηαγξάθεη ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο ππεξεζηψλ,  ην εκπνξηθό 

ηζνδύγην πνπ θαηαγξάθεη ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο πξντφλησλ, ην ηζνδύγην 

εηζνδεκάηωλ πνπ καο δείρλεη ηηο εηζπξάμεηο θαη ηηο πιεξσκέο απφ ακνηβέο, ηφθνπο, 

κεξίζκαηα θαη θέξδε θαη ην ηζνδύγην ηξερνπζώλ κεηαβηβάζεωλ πνπ πεξηιακβάλεη ηηο 

εηζπξάμεηο θαη ηηο πιεξσκέο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. Σα ηξία ηειεπηαία ηζνδχγηα 

ζπληζηνχλ ην ηζνδχγην άδεισλ πφξσλ.  

ηνπο παξαθάησ πίλαθεο (2.5-2.8) κπνξνχκε λα δνχκε ηελ πνξεία ησλ 

εμαγσγψλ καο, ησλ εηζαγσγψλ καο θαη ηελ δηαθνξά πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο δηεζλείο 

ζπλαιιαγέο ηεο ρψξαο καο. πσο παξαηεξνχκε, ην πξφβιεκα έγθεηηαη ζην γεγνλφο 

φηη πεξηζζφηεξα ρξήκαηα θεχγνπλ ζε άιιεο νηθνλνκίεο θαη ιηγφηεξα εηζέξρνληαη ζηε 

ρψξα καο θαη φηη ην ρξφλην απηφ πξφβιεκα ζίγνπξα δελ είλαη απνηέιεζκα ηεο θξίζεο, 

αιιά είλαη έλα μεθάζαξν πξφβιεκα εζσηεξηθήο πνιηηηθήο. Δηδηθά φζν αθνξά ην 

εκπνξηθφ ηζνδχγην, ε εηζβνιή ησλ μέλσλ πξντφλησλ ζηε ρψξα καο έρεη πάξεη κεγάιε 

έθηαζε θαη έρεη αληηθαηαζηήζεη κεγάιν κέξνο ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο.  

Απφ ην 1960 κέρξη ηνπ 1990, ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ ήηαλ κεηαμχ 0% έσο 5% ηνπ ΑΔΠ. ήκεξα ην έιιεηκκα ηνπ ηζνδπγίνπ 
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ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ έρεη θηάζεη ζην 13% ηνπ ΑΔΠ ζπκπιεξψλνληαο 

ηνπιάρηζηνλ κηα δεθαεηία κε δηςήθην έιιεηκκα. Σν απνηέιεζκα απηφ έρεη λα θάλεη 

άκεζα κε ηελ κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηα πνπ ππέζηεζαλ ηα πξντφληα ηεο ρψξαο 

καο θαη ε νινέλα πξνηίκεζε ησλ μέλσλ.  

Αλαιπηηθφηεξα, ηα ειιείκκαηα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

εληζρχνληαη πεξηζζφηεξν ζε ρψξεο πνπ ζπληεξνχλ πςειφ εμσηεξηθφ ρξένο. ηαλ ην 

ρξένο απηφ είλαη ζε πςειά επίπεδα, ηα ειιείκκαηα δελ κπνξνχλ λα δηαηεξνχληαη θη 

απηά πςειά γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν, γηαηί αλαπηχζζνληαη αληζνξξνπίεο ζηελ 

νηθνλνκία. Ζ χπαξμε ηνπ ειιείκκαηνο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

ππνδειψλεη θαη φηη ε ρψξα δαπαλά πεξηζζφηεξα απφ φζα παξάγεη. Ζ δηαθνξά 

πξνυπνζέηεη εμσηεξηθφ δαλεηζκφ, φπνπ γηα ηελ νκαιή απνπιεξσκή ηνπ ζα πξέπεη λα 

ππάξμεη κία πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε ζπλνιηθή δαπάλε ζα είλαη ρακειφηεξε απφ ην 

ζπλνιηθφ πξντφλ. Αθνινχζσο, βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ρξεψλ 

είλαη νη εηζξνέο ησλ θεθαιαίσλ πνπ εηζέξρνληαη ζε κία ρψξα λα δηνρεηεχνληαη ζε 

παξαγσγηθέο επελδχζεηο, νη νπνίεο λα επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηα θφζηε 

δαλεηζκνχ θαη λα κε θαηεπζχλνληαη θαηεπζείαλ ζηελ θαηαλάισζε. ηε ρψξα καο ην 

εκπνξηθφ ηζνδχγην ην 2011 είρε έιιεηκκα 27,2 δηο, ην ηζνδχγην ππεξεζηψλ είρε 

πιεφλαζκα 14,6 δηο, ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ κεηαβηβάζεσλ πιεφλαζκα 0,56 δηο θαη ην 

ηζνδχγην εηζνδεκάησλ έιιεηκκα 9 δηο. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη, ην 2011, ην έιιεηκκα 

ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ αγγίδεη πεξίπνπ ηα 21 δηο, πνπ ζεκαίλεη φηη γηα 

κηα ρψξα πνπ ζέιεη λα κεηαβεί ζε ξπζκνχο αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα ζηνρεχζεη ζε 

δξαζηηθέο πνιηηηθέο πνπ λα αιιάμνπλ ηε ζεκεξηλή κνξθή ηνπ ηζνδπγίνπ, ηεο 

θαηαλαισηηθήο ζπλήζεηαο θαη ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, εκπνξίαο θαη παξνρήο 

ππεξεζηψλ. 

 

πκπεξαζκαηηθά, ην θιείζηκν ηεο ςαιίδαο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ ελδερνκέλσο λα ρξεηάδεηαη ηε κείσζε ησλ εζσηεξηθψλ ειιεηκκάησλ θαη 

ηνπ δαλεηζκνχ (φπσο ηνπ δεκνζίνπ), φπσο επίζεο ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ θαη κέηξα 

γηα ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαη ησλ 

εμαγσγψλ. Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ επζπγξάκκηζε ηεο εγρψξηαο 

δήηεζεο κε ηελ παξαγσγή, κε ηελ εμσζηξέθεηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκίαο, κε ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ αγαζψλ αιιά θαη ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, κε κηα 

επέιηθηε αγνξά πξντφλησλ  θαη κε ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο ρψξαο πξνο ηα έμσ 

θαη ησλ ζεζκψλ. 
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2.4 πκπεξάζκαηα θεθαιαίνπ  

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε ρψξα καο ηα επφκελα ρξφληα ζα πξέπεη λα 

βειηηψζεη ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο, λα λνηθνθπξέςεη ηα δεκνζηνλνκηθά 

θαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο πξννπηηθέο θαη ππνδνκέο γηα ηελ αλάπηπμε. Με ιίγα ιφγηα, 

ε νηθνλνκία καο, γηα λα βγεη απφ ηελ θξίζε, ζα πξέπεη λα ζηεξηρζεί ζηηο ηδησηηθέο 

επελδχζεηο παξέρνληαο θίλεηξα ή εληζρχζεηο (πρ κέζσ ηνπ λένπ επελδπηηθνχ λφκνπ ή 

ηνπ ΔΠΑ), ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

εμσζηξέθεηα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ρψξα καο ζα 

κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη ηα εθφδηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ 

ηεο. πγρξφλσο, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεη ηηο παζνγέλεηεο ησλ λνκνζεηεκάησλ ησλ 

αλαπηπμηαθψλ θαη επελδπηηθψλ λφκσλ, ψζηε λα γίλνληαη ζσζηέο εθηηκήζεηο θαη 

έιεγρνη γηα ηε δηαθχιαμε ησλ πφξσλ απηψλ απφ  ππεξηηκνινγήζεηο θαη ηηο κε 

βηψζηκεο επελδχζεηο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νηθνλνκίαο καο ζα πξέπεη λα 

παξζνχλ κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ηεο εηζθνξνδηαθπγήο θαη 

ηεο παξανηθνλνκίαο κε εληαηηθφηεξνπο ειέγρνπο θαη κε ηε δηεχξπλζε ηεο βάζεο ηεο 

θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο ζηνπο ζεζκνχο θαη ηεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο 

πνιίηεο. Δπίζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξανηθνλνκίαο, πέξα ηεο εζληθήο 

πξνζπάζεηαο, ζα πξέπεη λα ππάξμεη θαη κηα θαζνιηθή θαη ζπληνληζκέλε πνιηηηθή κε 

ηελ Δ.Δ ψζηε λα παξζνχλ απνηειεζκαηηθά κέηξα θαζνιηθνχ ραξαθηήξα, φπσο είλαη 

γηα παξάδεηγκα ν δηαζπλνξηαθφο αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ, ν εληαίνο ράξηεο 

ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη ηα απζηεξφηεξα θνηλά κέηξα θαηά ησλ θνξνινγηθψλ 

παξαδείζσλ. 

Σέινο, αο κε μερλάκε ηελ αμία ελφο πγηή ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ην ξφιν ηνπ, 

πνπ είλαη ε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πιενλαδφλησλ πφξσλ κηαο νηθνλνκίαο. Οη 

ηξάπεδεο κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηηο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα θαηεπζχλνπλ ηα 

θεθάιαηα θαη λα δεκηνπξγνχλ ζέζεηο εξγαζία. Αθφκε,  άιινη πξσηεχνληεο ζηφρνη 

καδί κε ηνπο παξαπάλσ κπνξνχλ λα είλαη ε ηζφηηκε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο,  ε 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ψζηε ε αλάπηπμε είλαη 

ηζνκεξήο ζε φιε ηε ρψξα θαη πην δίθαηα γηα ηνπο πνιίηεο. 
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Πίλαθαο 2.5: Πεγή: 

Σξάπεδα Διιάδνο  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

              

Η.A 

ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ ( 

I.Α.1 -  I.Α.2) -21.927,5 -21.610,9 -22.708,7 -22.643,5 -25.435,8 -27.558,9 -35.286,3 -41.499,2 -44.048,8 -30.767,3 -28.279,6 -27.221,2 

  ΗΟΕΤΓΗΟ  θαπζίκσλ -2.986,7 -2.996,6 -3.505,0 -4.035,8 -4.511,1 -6.629,2 -8.761,3 -9.219,6 -12.154,6 -7.596,5 -8.627,2 -11.126,9 

  

ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ 

ρσξίο θαχζηκα -18.940,8 -18.614,3 -19.203,7 -18.607,7 -20.924,7 -20.929,7 -26.525,0 -32.279,6 -31.894,3 -23.170,8 -19.652,4 -16.094,2 

  ΗΟΕΤΓΗΟ  πινίσλ 0,0 0,0 434,5 136,3 135,6 -723,0 -3.390,5 -5.520,3 -4.705,0 -3.356,9 -3.621,3 -3.261,2 

  

ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ 

ρσξίο θαχζηκα θαη πινία -18.940,8 -18.614,3 -19.638,2 -18.744,0 -21.060,3 -20.206,7 -23.134,5 -26.759,3 -27.189,3 -19.813,9 -16.031,1 -12.833,0 

I.A.1 Δμαγσγέο  αγαζψλ 11.098,6 11.545,4 10.433,6 11.113,6 12.653,3 14.200,9 16.154,3 17.445,5 19.812,9 15.318,0 17.081,5 20.233,0 

      εθ ηωλ νπνίωλ:             

      Καύζηκα 2.421,9 1.650,0 1.121,7 1.280,7 1.544,7 2.257,7 2.939,8 3.037,3 4.254,5 3.063,2 4.950,0 6.187,7 

      Πινία (πωιήζεηο) 0,0 0,0 531,0 260,5 1.291,4 1.602,2 1.631,8 2.275,4 1.582,0 771,7 798,6 754,7 

      Λνηπά αγαζά 8.676,8 9.895,4 8.780,9 9.572,4 9.817,2 10.341,0 11.582,7 12.132,8 13.976,5 11.483,1 11.332,9 13.290,6 

  Δκπνξεχκαηα 10.039,9 10.109,3 9.412,1 10.352,6 11.677,8 12.941,6 14.822,6 16.143,5 16.936,1 13.304,7 15.352,6 18.677,0 

  Σξηγσληθέο ζπλαιιαγέο 245,5 291,2 279,3 201,8 301,2 505,1 465,8 442,4 313,7 117,7 119,6 55,3 

  Δπεμεξγαζία αγαζψλ 40,4 85,6 42,8 25,5 18,2 34,4 35,0 40,5 23,3 16,5 9,5 9,6 

  Δπηζθεπέο αγαζψλ 60,4 60,9 88,4 62,6 73,4 85,1 81,1 124,0 159,1 182,4 153,7 128,0 

  Πξνκήζεηεο εθνδίσλ 712,4 998,3 610,9 471,1 582,7 634,7 749,9 695,1 2.380,8 1.696,7 1.446,1 1.363,1 

I.A.2 Δηζαγσγέο  αγαζψλ 33.026,1 33.156,3 33.142,3 33.757,1 38.089,0 41.759,8 51.440,6 58.944,8 63.861,7 46.085,3 45.361,0 47.454,1 

      εθ ηωλ νπνίωλ:             

      Καύζηκα 5.408,6 4.646,6 4.626,7 5.316,5 6.055,8 8.886,9 11.701,1 12.256,9 16.409,0 10.659,8 13.577,1 17.314,6 

      Πινία (αγνξέο) 0,0 0,0 96,5 124,2 1.155,8 2.325,2 5.022,3 7.795,7 6.286,9 4.128,6 4.419,9 4.015,9 

      Λνηπά αγαζά 27.617,5 28.509,7 28.419,1 28.316,4 30.877,4 30.547,7 34.717,2 38.892,2 41.165,8 31.296,9 27.364,0 26.123,7 

  Δκπνξεχκαηα 32.032,5 32.362,3 32.618,4 33.286,0 37.434,1 40.738,7 49.921,0 57.602,7 62.130,2 44.934,4 43.930,7 45.191,6 

  Σξηγσληθέο ζπλαιιαγέο 204,5 254,7 230,3 186,1 292,8 578,8 526,5 342,5 193,6 61,9 123,0 357,8 

  Δπεμεξγαζία αγαζψλ 24,9 28,1 23,8 30,2 42,3 39,0 44,7 47,0 39,9 33,8 28,4 35,2 

  Δπηζθεπέο αγαζψλ 103,9 71,9 72,1 85,1 84,1 117,7 291,0 218,8 265,5 165,6 125,0 110,7 

  Πξνκήζεηεο εθνδίσλ 660,3 439,3 197,5 169,7 235,8 285,6 657,4 733,8 1.232,6 889,5 1.154,0 1.758,8 
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Πίλαθαο 2.6:Πεγή: Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Η.Β 

ΗΟΕΤΓΗΟ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ( I.Β.1 

-  I.Β.2) 8.711,1 9.150,0 10.755,4 11.506,5 15.467,0 15.391,1 15.337,1 16.591,7 17.135,6 12.640,2 13.248,5 14.630,8 

I.B.1 Δηζπξάμεηο  20.977,0 22.075,9 21.131,4 21.430,3 26.742,5 27.253,5 28.364,1 31.337,3 34.066,2 26.983,3 28.477,8 28.609,2 

  Σαμηδησηηθφ 10.061,2 10.579,9 10.284,7 9.495,3 10.347,8 10.729,5 11.356,7 11.319,2 11.635,9 10.400,3 9.611,3 10.504,7 

  Θαιάζζηεο κεηαθνξέο 8.193,9 8.451,4 7.997,0 8.961,1 12.404,2 12.953,0 13.280,2 15.678,5 17.623,6 12.261,6 14.013,1 12.710,9 

  Λνηπέο κεηαθνξέο 446,7 661,8 526,4 608,6 902,8 918,4 1.044,5 1.260,8 1.564,7 1.290,6 1.405,3 1.385,7 

  Δπηθνηλσλίεο 282,6 254,8 220,4 282,8 315,8 318,4 306,6 334,0 340,4 297,4 313,0 372,0 

  Καηαζθεπαζηηθέο 252,7 234,5 194,5 172,6 174,5 231,7 240,5 264,1 263,5 279,9 534,6 920,8 

  Αζθάιεηεο 180,9 133,7 162,8 175,3 178,9 212,2 212,0 281,5 304,9 318,3 305,2 401,5 

  Υξεκαηνννηθνλνκηθέο 120,0 79,6 76,0 75,4 101,8 85,5 83,8 121,6 108,8 120,9 119,6 128,0 

  Μεραλνξγάλσζεο/Πιεξνθνξηθήο 95,2 92,0 84,3 119,6 159,9 139,3 162,1 171,5 242,9 288,9 356,6 355,3 

  

Πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα 

(Royalties) θαη δηθαηψκαηα 

επξεζηηερληψλ 5,9 16,0 13,3 16,1 25,5 48,8 53,1 38,3 30,0 34,1 51,6 49,5 

  

Λνηπέο ππεξεζίεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 1.005,3 1.281,4 1.259,5 1.159,9 1.267,6 1.396,9 1.428,4 1.638,6 1.732,7 1.468,3 1.527,0 1.534,9 

  
Τπεξεζίεο 
αλαςπρήο,πνιηηηζηηθέο,πξνζσπηθέο 268,7 210,1 208,7 290,6 783,4 132,8 122,4 159,3 154,8 151,7 142,4 155,5 

  Τπεξεζίεο  δεκνζίνπ 63,9 80,7 103,9 72,9 80,3 87,1 73,8 70,0 64,0 71,4 98,0 90,5 

I.B.2 Πιεξσκέο  12.266,0 12.925,8 10.376,1 9.923,9 11.275,5 11.862,4 13.027,0 14.745,6 16.930,6 14.343,2 15.229,4 13.978,4 

  Σαμηδησηηθφ 4.948,9 4.650,8 2.548,7 2.136,0 2.310,4 2.445,7 2.382,8 2.485,7 2.679,1 2.424,6 2.156,0 2.266,5 

  Θαιάζζηεο κεηαθνξέο 3.593,2 4.331,7 3.991,5 3.817,9 4.486,0 4.646,9 5.024,5 5.426,8 6.484,6 4.789,7 5.924,8 5.080,7 

  Λνηπέο κεηαθνξέο 865,2 1.019,3 1.038,2 1.105,7 1.242,3 1.590,8 1.966,9 2.344,6 2.831,3 2.283,8 2.230,6 2.152,4 

  Δπηθνηλσλίεο 312,3 427,9 280,1 295,6 293,2 260,9 286,3 409,6 445,2 488,3 391,5 396,3 

  Καηαζθεπαζηηθέο 447,7 161,8 87,0 96,3 110,9 80,4 113,5 100,0 190,1 215,5 241,7 226,4 

  Αζθάιεηεο 228,2 269,3 392,2 443,8 480,8 588,6 744,1 883,8 1.003,8 960,3 1.096,6 1.070,0 

  Υξεκαηνννηθνλνκηθέο 91,0 59,2 65,8 72,8 60,4 61,1 112,0 341,9 177,7 204,1 336,0 320,5 

  Μεραλνξγάλσζεο/Πιεξνθνξηθήο 169,6 140,6 196,0 165,7 178,9 178,8 202,2 277,3 321,4 358,2 410,4 357,7 

  

Πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα 

(Royalties) θαη δηθαηψκαηα 

επξεζηηερληψλ 221,4 251,8 303,7 295,1 375,0 354,7 322,9 436,1 484,4 470,3 473,5 400,1 

  
Λνηπέο ππεξεζίεο επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο 816,8 949,9 882,5 869,7 1.079,5 1.146,9 1.315,9 1.424,0 1.652,3 1.548,4 1.519,6 1.368,3 



45 

 

  

Τπεξεζίεο 

αλαςπρήο,πνιηηηζηηθέο,πξνζσπηθέο 174,1 220,7 193,7 163,4 287,6 148,1 181,2 258,8 311,1 251,8 226,3 178,7 

  Τπεξεζίεο  δεκνζίνπ 397,6 443,0 396,8 461,8 370,6 359,6 374,8 357,1 349,5 348,1 222,4 160,6 
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Πίλαθαο 2.7: Πεγή: Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ΗΟΕΤΓΗΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΩΝ  -955,3 -1.981,3 -2.073,4 -3.975,8 -4.377,4 -5.676,1 -7.209,4 -9.285,8 

-

10.643,0 -8.984,3 -8.143,4 -9.066,5 

Δηζπξάμεηο  3.039,1 2.100,3 1.626,5 2.580,8 2.810,6 3.273,5 3.528,9 4.558,5 5.573,2 4.282,9 3.571,9 3.339,4 

Απφ εξγαζία 631,0 606,3 509,6 337,2 280,0 287,1 318,1 366,9 344,7 294,6 199,7 188,0 

Απφ άκεζεο επελδχζεηο  51,8 48,5 70,1 423,6 465,2 528,6 444,7 547,2 609,9 540,1 353,3 332,3 

Απφ επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ  383,7 190,1 220,2 1.060,2 1.276,7 1.380,6 1.463,5 1.940,4 2.037,4 2.071,2 2.009,3 1.909,7 

Απφ ινηπέο επελδχζεηο 1.972,7 1.255,4 826,5 759,8 788,8 1.077,2 1.302,6 1.704,1 2.581,2 1.377,1 1.009,6 909,4 

Πιεξσκέο  3.994,3 4.081,6 3.699,9 6.556,6 7.188,0 8.949,6 10.738,3 13.844,3 16.216,2 13.267,2 11.715,2 12.405,9 

Απφ εξγαζία 272,0 280,9 240,4 169,9 188,9 219,8 280,7 332,6 410,1 411,9 377,6 470,0 

Απφ άκεζεο επελδχζεηο  354,4 271,6 389,3 1.072,8 1.052,5 1.372,6 1.238,9 1.581,8 1.372,1 485,4 -622,1 -1.048,0 

Απφ επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ 225,8 202,5 410,1 3.404,0 4.116,6 5.453,7 6.529,6 7.976,1 9.010,0 8.934,7 8.542,6 7.483,3 

Απφ ινηπέο επελδχζεηο 3.142,1 3.326,6 2.660,1 1.909,9 1.830,0 1.903,5 2.689,1 3.953,9 5.423,9 3.435,1 3.417,2 5.500,7 

 

Πίλαθαο 2.8: Πεγή: Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ΗΟΕΤΓΗΟ ΣΡΔΥΟΤΩΝ 

ΜΔΣΑΒΗΒΑΔΩΝ 3.553,3 3.856,9 3.822,0 3.848,7 3.629,0 3.100,4 3.399,9 1.591,1 2.758,6 1.292,6 198,9 560,8 

Δηζπξάμεηο  5.736,8 6.342,5 5.978,1 6.424,9 6.356,0 6.876,4 6.847,4 6.608,1 6.882,7 5.380,7 4.654,3 4.435,0 

Γεληθή Κπβέξλεζε 3.126,0 3.797,5 3.808,9 4.147,6 4.080,3 4.615,5 4.462,4 4.361,2 4.678,8 3.527,9 3.188,5 3.254,9 

Λνηπνί ηνκείο 2.610,6 2.544,8 2.169,3 2.277,3 2.275,7 2.261,0 2.385,0 2.246,9 2.203,9 1.852,8 1.465,8 1.180,1 

Πιεξσκέο  2.183,3 2.485,5 2.156,2 2.576,2 2.727,0 3.776,0 3.447,5 5.017,0 4.124,1 4.088,1 4.455,4 3.874,2 

Γεληθή Κπβέξλεζε 1.568,9 1.866,6 1.663,7 2.153,8 2.216,8 2.921,4 2.472,7 3.825,4 2.717,6 2.679,6 2.860,4 2.485,4 

Λνηπνί ηνκείο 614,4 618,9 492,3 422,4 510,3 854,6 974,8 1.191,6 1.406,4 1.408,5 1.595,0 1.388,8 
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Κεθάιαην 3 

Αλαπηπμηαθνί δηέμνδνη θαη λέεο πξνθιήζεηο γηα ηε ρψξα καο 

 

3.1  Οη θπξίαξρνη θιάδνη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο- Πξννπηηθέο 

 

 Οη θπξίαξρνη θιάδνη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ άλζηζαλ θαη ζηεξίδνπλ 

αθφκα ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξα καο είλαη ε γεσξγία, ε κεηαπνίεζε-βηνκεραλία, ν 

ηνπξηζκφο θαη νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο-πνληνπφξνο λαπηηιία. Οη θιάδνη απηνί 

δηέθεξαλ απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν, σο πξνο ηε ζπκβνιή ηνπο ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαη 

ηε γεληθφηεξε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε, αιιά αλέθαζελ ζηήξηδαλ ηελ ειιεληθή  

νηθνλνκία. Γηα απηφ ην ιφγν, ην θξάηνο θξφληηδε λα παξέρεη ζπλερψο κε λφκνπο 

πξνζηαζία, εληζρχζεηο ή θαη θίλεηξα δξαζηεξηνπνίεζεο ζε απηνχο ηνπο θιάδνπο, 

πξνζηαηεχνληαο έηζη θαη δπλακψλνληαο ηελ εζληθή καο νηθνλνκία. ήκεξα, παξφιεο 

ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο ηνπ μέλνπ αληαγσληζκνχ, ε ρψξα καο ζπλερίδεη λα πξνζθέξεη 

ζηνπο «θιαζηθνχο» ηεο ηνκείο πιενλεθηήκαηα, πνπ εάλ αμηνπνηεζνχλ ζσζηά ζα 

κπνξέζνπλ λα βνεζήζνπλ ηε ρψξα καο ζηελ έμνδν  απφ ηελ θξίζε.  

 Χο επί ησλ πιείζηνλ, νη θπξίαξρνη απηνί θιάδνη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 

αλαπηχρζεθαλ ιφγσ ησλ γεσπνιηηηθψλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο καο 

θαη ιηγφηεξν ιφγσ θάπνηνπ νξγαλσκέλνπ θξαηηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε. 

Γηα απηφ ην ιφγν, φηαλ νη ζπλζήθεο δελ ην επέηξεπαλ θαη νη θιάδνη αληηκεηψπηδαλ 

πξνβιήκαηα χθεζεο, ε θξαηηθή ακέιεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ δελ επέηξεπε ζην λα 

βξεζνχλ άκεζεο ιχζεηο θαη δηεμφδνπο ψζηε λα θξαηεζνχλ απηνί νη θιάδνη θαη λα κε 

παξαθκάζνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηνλ αγξνηηθφ θιάδν, παξά ηελ επξεία ζπκβνιή ηνπ 

ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαη ζηελ απαζρφιεζε, ην θξάηνο δελ κπφξεζε νχηε λα ιχζεη ηα 

δηαξζξσηηθά ηνπ πξνβιήκαηα νχηε λα εκπλεχζεη ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη 

εμαγσγέο. Απηφ ζπλέβε ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

θαζελφο ηα ζπλαληάκε κέρξη θαη ζήκεξα. 

 

3.1.1 Ο αγξνηηθφο ηνκέαο26
 

 Ο αγξνηηθφο θιάδνο απνηέιεζε θαη απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο 

νηθνλνκηθνχο κνρινχο αλάπηπμεο γηα ηε ρψξαο καο. Γηα πνιιέο δεθαεηίεο, ε αγξνηηθή 

                                                
26 ΠΑΔΓΔ (2011) ¨Ζ θαηάζηαζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα: εμειίμεηο, πξνβιέςεηο, πξνηεξαηφηεηεο¨ 
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παξαγσγή ππήξμε απηάξθεο γηα ηελ εγρψξηα αγνξά θαη είρε ζεηηθή αχμεζε ηνπ 

κεγέζνπο ηεο ηηο θξίζηκεο δεθαεηίεο κεηά ην Β‘ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηνλ εκθχιην 

πνπ αθνινχζεζε κέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1990. Ο αγξνηηθφο ηνκέαο, αλεμάξηεηα 

απφ ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ αλάπηπμε, έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα γηα 

θάζε ρψξα δηφηη ε αλάπηπμε ηνπ ζπκβάιιεη
27

: 

 α) ζηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο, ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, 

εμαζθαιίδεη ηελ ηζφξξνπε αλάπηπμε ηεο ππαίζξνπ κε ηα αζηηθά θέληξα, 

 β) ζηε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, δεδνκέλνπ φηη ν 

αγξνηηθφο ηνκέαο είλαη ν θχξηνο ρξήζηεο ησλ εδαθηθψλ πφξσλ θάζε ρψξαο, 

 γ) ζηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαηξνθηθήο (επηζηηηζηηθήο) αζθάιεηαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ γηα θάζε ρψξα κέζσ ηεο δηαηεξήζεσο ηεο δπλαηφηεηαο 

εγρψξηαο παξαγσγήο ησλ βαζηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

ηηο αξρέο ηνπ 1950, ηα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα πνπ είρε λα αληηκεησπίζεη 

ην θξάηνο ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ήηαλ, θπξίσο, (α) ν κηθξφο θιήξνο πνπ θαηείραλ νη 

Έιιελεο γεσξγνί πνπ εκπφδηδε ηηο κεγάιεο παξαγσγέο, (β) ε επηινγή ησλ 

θαιιηεξγεηψλ πνπ ήηαλ πεξηνξηζκέλεο ιφγσ ησλ κηθξψλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ νη 

νπνίεο αχμαλαλ ην θφζηνο παξαγσγήο θαη ηνλ θφπν ηνπ αγξφηε θαη (γ) νη νξεηλέο κε 

αξδεπφκελεο εθηάζεηο πνπ ήηαλ αθαηάιιειεο γηα φιεο ηηο παξαγσγέο. Δπίζεο, ζηα 

δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα απηά πξνζηέζεθαλ αξγφηεξα (κεηά ην 1990) θαη (δ) ε 

ειηθηαθή δηάξζξσζε ησλ αγξνηψλ, πνπ πεξηιάκβαλε πνιχ ρακειφ πνζνζηφ λέσλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηνλ θιάδν ηεο γεσξγίαο, θαη (ε) ην ρακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο πνπ 

είραλ νη απαζρνινχκελνη κε ηνπο αγξνχο θαη ηελ θηελνηξνθία.  ε απηά ηα 

πξνβιήκαηα ζα έπξεπε απφ πνιχ λσξίο λα είρε ελζθήςεη ην θξάηνο. 
28

 

 Οη πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ζηε ρψξα καο κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 

επηθεληξσζήθαλ θπξίσο ζην πξφβιεκα ηνπ κηθξνχ θιήξνπ θαη ζε πνιηηηθέο γηα ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο. ηα πξψηα ζηάδηα απηψλ ησλ πνιηηηθψλ, έγηλαλ θηλήζεηο απφ 

ην θξάηνο, κέζσ κεγάισλ επελδπηηθψλ έξγσλ, γηα απνμεξάλζεηο ιηκλψλ (γηα λα 

απμεζνχλ νη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο) θαη γηα κεγάια αξδεπηηθά έξγα. Αξγφηεξα, ε 

πνιηηηθή πνπ εθαξκφζηεθε επξέσο γηα ηελ αχμεζε ηεο αγξνηηθήο απαζρφιεζεο ήηαλ 

ν αλαδαζκόο (1953-1992), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 1595 ρσξηά θαη θάιππηε ην 

22% ηεο αγξνηηθήο γεο. κσο, απηή ε πνιηηηθή δελ είρε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα 

                                                
27Κ. Παράθε (2006), «Ζ Διιεληθή Γεσξγία Δλψπηνλ ησλ Νέσλ πλζεθψλ θαη Θεζκηθνχ Πιαηζίνπ», 

Δθζέζεηο 46, ΚΔΠΔ, ζει. 30-31.   
28 ε Παλειιήληα πλνκνζπνλδία Δλψζεσλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ (ΠΑΔΓΔ) 
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γηα ηα νπνία είρε αξρηθά ζρεδηαζηεί, γηαηί δελ αμηνπνηήζεθαλ πνιιά απφ ηα 

ζηξέκκαηα πνπ δφζεθαλ παξαγσγηθά. Αξγφηεξα, ηε δεθαεηία ηνπ 1980 εθαξκφζηεθε 

κηα άιιε πνιηηηθή πνπ ελίζρπε ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εθείλε ηελ 

πεξίνδν δφζεθαλ, κέζσ λφκσλ, θίλεηξα γηα ηε δεκηνπξγία θαη ζχζηαζε 

ζπλεηαηξηζκψλ, ψζηε λα νξγαλσζνχλ νη κηθξνί παξαγσγνί, λα ζπγθεληξψλνπλ 

κεγαιχηεξε παξαγσγή θαη λα πεηπραίλνπλ θαιχηεξεο ηηκέο. κσο, θαη απηή ε 

πνιηηηθή δελ απέθεξε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη κάιηζηα είρε ηα αληίζεηα, 

αθνχ πνιινί ζπλεηαηξηζκνί εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπο, 

δεκηνχξγεζαλ ρξέε θαη δελ είραλ θακηά σθέιεηα ζηηο δνπιεηέο ηνπο.
29

 

 Σν 1980, κε ηελ εηζαγσγή ηεο ρψξα καο ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή 

Κνηλφηεηα, ε αγξνηηθή παξαγσγή επεξεάζηεθε πάξα πνιχ απφ ηε θνηλνηηθή 

αγξνηηθή πνιηηηθή. Με ηελ έληαμε, δειαδή, ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΟΚ ε αγξνηηθή 

πνιηηηθή καο ελαξκνλίζηεθε θη απηή ζηελ Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή  (ΚΑΠ) ηεο 

Δπξψπεο ησλ δέθα. Σφηε ην πξφβιεκα ηε έληαμεο ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ 

ρσξψλ ηνπ Νφηνπ (Διιάδα, Πνξηνγαιία, Ηζπαλία) ήηαλ γλσζηφ θαη έπξεπε κε 

πνιηηηθέο λα πξνζηαηεπζνχλ ηα κε αληαγσληζηηθά πξντφληα θαη νη παξαγσγέο ησλ 

θησρφηεξσλ ρσξψλ ηεο Κνηλφηεηαο. 

 Γεληθά, ε Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή ραξαθηεξηδφηαλ απφ έληνλε θξαηηθή 

παξέκβαζε. Έηζη, νη επηπηψζεηο ηεο πξψηεο εθαξκνγήο ηεο ΚΑΠ ήηαλ, πέξα απφ ηελ 

επηβνιή ηζρπξήο θξαηηθήο παξέκβαζεο, ε δηαζηξέβισζε ησλ παξαγσγψλ θαη ηεο 

αγνξάο (κέζσ ειέγρνπ ησλ ηηκψλ) θαη ε παξνρή πινπζηνπάξνρσλ εληζρχζεσλ ηηο 

νπνίεο ηηο θαξπψλνληαλ θαηά θαλφλα νη κεγάινη παξαγσγνί, παξακεξίδνληαο ηνπο 

κηθξνπαξαγσγνχο. ε γεληθέο γξακκέο, ε πξψηε ΚΑΠ ζηφρεπε ζε ηξία ζεκεία:
30

 

 ε δηαξζξσηηθέο αιιαγέο 

 ηελ παξνρή επηδνηήζεσλ 

 ηνλ έιεγρν ησλ ηηκψλ νξηζκέλσλ  αγξνηηθψλ πξντφλησλ (πρ ζηηάξη, βακβάθη) 

 Αθφκε, ε πξψηε ΚΑΠ, εθηφο απφ ηηο επηπηψζεηο πνπ πεξηγξάςακε, είρε θαη 

κεγάιν δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο, πνπ νδεγνχζε ζε πςειφηεξεο ηηκέο ησλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ην θφζηνο απηφ ηειηθά ην επσκηδφηαλ νη ηειηθνί θαηαλαισηέο. Δπίζεο, 

ν θχξηνο ζηφρνο ησλ απαζρνινχκελσλ κε ηα αγξνηηθά ήηαλ ε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

παξαγσγήο, απνζθνπψληαο ζηε κεγηζηνπνίεζε ησλ επηδνηήζεσλ, νη νπνίεο έσο ηφηε 

                                                
29 Ράιιεο Γθέθαο (2005) ¨χγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο¨ Δθδφζεηο Παηάθε, 

Αζήλα, ζει 142-153 
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πξνζδηνξίδνληαλ αλά ηφλν ή αλά ζηξέκκα. Έηζη, ε παξαγσγή πνιιψλ πξντφλησλ 

κπνξεί λα ήηαλ κεγάιε αιιά δελ είρε ηζρπξέο βάζεηο επηρεηξεκαηηθήο δνκήο γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ (δειαδή ζρεδηαζκφ), νπφηε θαη ε αλάπηπμε 

δελ αληαλαθινχζε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Αθφκε, δελ δφζεθε πξνζνρή ζηελ πνηφηεηα 

ηεο παξαγσγήο, ζηε δεκηνπξγία δηθηχσλ πσιήζεσλ ζηελ ρψξα ή θαη ζε μέλεο αγνξέο, 

ζηε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη ρεκηθψλ θαη ζηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

Οη αδπλακίεο απηέο εληνπίζηεθαλ απφ ηνπ ηζχλνληεο ηεο θαη ην 2003 έρνπκε, 

απφ ηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηελ αλαλέσζε ηεο Κνηλήο Γεωξγηθήο, πιένλ, 

Πνιηηηθήο  (ΚΓΠ). Ζ θαηλνχξηα αγξνηηθή πνιηηηθή, πιένλ, έρεη λέεο θαηεπζχλζεηο, 

ελψ πξνζπαζεί λα δηνξζψζεη ηα ιάζε ηεο πξνεγνχκελεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηψξα, ε 

ΚΓΠ παξέρεη επηδνηήζεηο αιιά αλεμάξηεηα ηνπ φγθνπ ηεο παξαγσγήο, έρεη 

πεξηβαιινληηθέο επαηζζεζίεο, δίλεη έκθαζε ζηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ζηηο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ, ελψ επηβάιιεη ηε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία γηα λα κε 

ππεξβεί ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα.  Απηή ε θαηλνχξηα πνιηηηθή 

εθαξκφζηεθε ην 2005, φπνπ θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ησλ επηδνηήζεσλ άιιαμε, 

ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα.  

Μάιηζηα, κε ηε λέα ΚΓΠ (2007-2013), πηνζεηήζεθε ε Δληαία Απνδεζκεπκέλε 

Δλίζρπζε (ΔΑΔ), ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη Έιιελεο θαη νη ππφινηπνη Δπξσπαίνη 

αγξφηεο ιακβάλνπλ νπζηαζηηθά ην ζχλνιν ηεο θνηλνηηθήο επηδνηήζεσο πνπ 

ειάκβαλαλ ζηελ πεξίνδν 2000-2002, αθφκε θαη εάλ έρνπλ δηαθφςεη πιήξσο ηελ 

παξαγσγή ησλ πξντφλησλ πνπ παξήγαγαλ έσο ην 2005. Με απηή ηελ πνιηηηθή, νη 

αγξφηεο, ηψξα, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηα ρσξάθηα ηνπο θαη άιιεο 

θαιιηέξγεηεο, κε πην αληαγσληζηηθά πξντφληα, ψζηε λα ππάξρεη ζσζηφηεξε αλάπηπμε, 

κε νξζέο επηινγέο θαιιηέξγεηαο πξντφλησλ πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηε δήηεζε
31

. Ζ 

πνιηηηθή απηή απνηέιεζε θαη κία πξνζπάζεηα γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο 

παξαδνζηαθήο ειιεληθήο παξαγσγήο. Άιισζηε, ε χπαξμε ζπγθξηηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα είλαη παζίγλσζηε δηφηη:
32

  

 α) Ζ πνηφηεηα θαη ε ζξεπηηθή αμία ησλ ειιεληθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ έρεη 

αλαγλσξηζζεί επξέσο ηφζν ζηελ εγρψξηα φζν θαη ηηο μέλεο αγνξέο. Οη εγρψξηνη 

                                                
31 Μέξνο κφλν ηεο επηδνηήζεσο γηα νξηζκέλα πξντφληα (π.ρ. 35% γηα ην βακβάθη, 65% γηα ηα 

εζπεξηδνεηδή) πξνζδηνξίδεηαη αθφκε βάζεη ησλ θαιιηεξγνχκελσλ ζηξεκκάησλ θαη επνκέλσο 

απαηηείηαη ε παξαγσγή ηνπο. 
32 sup.kathimerini.gr/xtra/media/files/meletes/econ/agroti060709.doc ¨ Ο αγξνηηθφο ηνκέαο ζηελ  

Διιάδα: Δπηδνηήζεηο θαη παξνρέο αληί γηα αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ καο πιενλεθηεκάησλ¨ 
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θαηαλαισηέο επηζπκνχλ γεγελή γεσξγηθά θαη θηελνηξνθηθά πξντφληα θαη είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξν γηα λα ηα αγνξάζνπλ.  

 β) Τπάξρνπλ ζήκεξα παξαδείγκαηα πνιιψλ ειιεληθψλ γεσξγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεηαηξηζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε εμαηξεηηθή επηηπρία, 

πξνζθέξνπλ πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα κέζσ εθηεηακέλσλ δηθηχσλ δηαλνκήο ζηελ 

Διιάδα θαη ζε μέλεο αγνξέο, εμαζθαιίδνληαο ηθαλνπνηεηηθά θέξδε αιιά θαη 

αμηνπνηψληαο ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο. 

 γ) Αλαγλσξίδεηαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο φηη «ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ ειιεληθνχ αγξνηηθνχ ρψξνπ παξέρεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα 

παξαγσγή πνηθηιίαο γεσξγηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο»
33

. 

Απφ φζα πξναλαθέξζεθαλ πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα:   

 ηελ Διιάδα νη επηδνηήζεηο ιεηηνχξγεζαλ απνζπαζκαηηθά, κε απνηέιεζκα νη 

Έιιελεο παξαγσγνί λα κε θαηαθέξνπλ λα αγγίμνπλ πςειά πνζνζηά αλάπηπμεο, φπσο 

έθαλαλ νη παξαγσγνί ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. Αθφκε, ζην θπλήγη ηεο κεγάιεο 

παξαγσγήο, έγηλε αιφγηζηε ρξήζε ησλ θπηνθαξκάθσλ θαη ησλ ιηπαζκάησλ, γεγνλφο 

πνπ επηβάξπλε ην πεξηβάιινλ, έγηλε αιφγηζηε ρξήζε ηνπ λεξνχ, ελψ ηα δηαξζξσηηθά 

πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ (κηθξφο θιήξνο θαη γεξαζκέλνπο ρσξίο εθπαίδεπζε 

απαζρνινχκελνπο) δε ιχζεθαλ. Δπηπξνζζέησο, ζηνλ θιάδν παξαηεξήζεθε 

εθηεηακέλα θαη ην θαηλφκελν ηεο πεξηνξηζκέλεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ ησλ 

ειιεληθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ελψ  ζπγρξφλσο ηα ηειεπηαία ρξφληα 

παξαηεξνχληαη πςεινί ξπζκνί αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, παξά 

ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα έρεη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξναλαθέξακε
34

. Ζ 

αγξνηηθή πνιηηηθή ηεο ρψξα καο, κε άιια ιφγηα, επλνεί ηελ εχθνιε ιχζε ησλ 

εηζαγσγψλ, πνπ πξνζθέξνπλ ρακειέο ηηκέο, έλαληη ησλ εγρψξησλ παξαγνκέλσλ 

πξντφλησλ. Μαθξννηθνλνκηθά, ε πεξηνξηζκέλε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ νθείιεηαη θαη 

ζην φηη ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο ζηελ Διιάδα είλαη 

ζπρλφ θαηλφκελν ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

                                                
33

 Φψηηνο Βαθάθεο (2009), ¨Ζ Μειινληηθή Δηθφλα ηεο Διιεληθήο Γεσξγίαο¨. 
34 ε θαιιηέξγεηεο π.ρ. φζπξηα, εζπεξηδνεηδή, παηάηεο, ληνκάηεο, θξνχηα, θ.ά. ε Διιάδα θάλεη κεγάιεο 

εηζαγσγέο ελψ ζα κπνξνχζε λα ήηαλ απηάξθεο θαη λα θάλεη θαη εμαγσγέο 
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 πξψηνλ, δηφηη ε απηναπαζρφιεζε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζηηο γεσξγηθέο 

εθκεηαιιεχζεηο έρεη αληηθαηαζηαζεί ζήκεξα ζε κεγάιν βαζκφ κε κηζζσηή 

εξγαζία, θπξίσο κεηαλαζηψλ,  

 δεχηεξνλ, δηφηη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο είλαη ζρεηηθά 

ρακειή, ιφγσ ηεο ππάξρνπζαο αδπλακίαο εθκεηαιιεχζεσο ησλ νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο πνπ ππάξρνπλ ζηελ παξαγσγή θαη ζηε δηαλνκή,  

 ηξίηνλ, δηφηη ππάξρεη έιιεηςε επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη επηρεηξεκαηηθψλ 

δνκψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζπλεηαηξηζκνί ή θαη νξγαλσκέλα δίθηπα 

πσιήζεσλ, ψζηε νη ίδηνη νη παξαγσγνί λα πσινχλ απεπζείαο ζηνλ 

θαηαλαισηή, ρσξίο κεζάδνληεο 

 πλεπψο, ην θφζηνο παξαγσγήο θαη δηαζέζεσο πνιιψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

ζηελ Διιάδα είλαη πνιχ πςειφηεξν απφ φηη ζε άιιεο γεηηνληθέο ρψξεο ρακεινχ 

θφζηνπο παξαγσγήο θαη αληηζηαζκίδνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ εγρψξησλ γεσξγηθψλ 

παξαγσγψλ (θνξναπαιιαγέο, επηδνηήζεηο θαπζίκσλ θ.α) γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηα 

πξντφληα καο ελ ηέιεη ιηγφηεξν αληαγσληζηηθά. Οπφηε ε πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα ρξεηάδεηαη θάπνηεο αθφκα κεηαξξπζκίζεηο. 

 Δλ θαηαθιείδη, απφ κεξηά ηεο πνιηηείαο αιιά θαη ησλ παξαγσγψλ ζα πξέπεη 

λα γίλεη ζπλεηδεηφ φηη ε νξζή θαη ζπληνληζκέλε αμηνπνίεζε ηνπ αγξνηηθνχ θιάδνπ 

απνηειεί αλαπηπμηαθή δηέμνδν κε κεγάιεο δπλαηφηεηεο. ε πξψηε θάζε, γηα ηελ 

παξαγσγή ζα πξέπεη λα ηεζνχλ δχν ζηφρνη: 

 Ζ αληαγσληζηηθή βησζηκφηεηα θαη ε βηψζηκε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

 Ζ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

 Ο πξψηνο ζηφρνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε (α) ηε κείσζε ησλ ρεκηθψλ θαη ησλ 

θπηνθαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο αγξνχο, (β) κε ηελ εηζαγσγή λέσλ 

ηερληθψλ θαιιηέξγεηαο, (γ) κε ηελ εηζαγσγή πεξηζζφηεξσλ ηερλνινγηψλ θαη 

κεραλεκάησλ ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ ηππνπνίεζε θαη (δ) κε ηελ ελεκεξσκέλε 

πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε. Ο δεχηεξνο ζηφρνο ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο 

εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ πξντφλησλ, πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε (α) 

ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, (β) ηελ πςειή πνηφηεηα θαη (γ) ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ 
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αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Δπίζεο, έλαο άιινο ηξφπνο γηα ηελ αχμεζε ηεο εγρψξηαο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο κπνξεί λα γίλεη κε ηελ είζνδν ησλ παξαγσγψλ καο ζε 

αλαπηπζζφκελεο αγνξέο, φπσο είλαη ε αγνξά ησλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη ε αγνξά 

ησλ βηνθαπζίκσλ. 

 ια απηά πξνυπνζέηνπλ, παξάιιεια, θαη ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο κέζσ ηεο ζπλερνχο ελεκέξσζεο θαη ηεο δπλαηφηεηαο εθπαίδεπζεο ησλ 

αγξνηψλ απφ ην θξάηνο. Δπηπξνζζέησο, ε εμέιημε ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ζε λέεο βάζεηο 

κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ αγξνηψλ θαη λα 

δεκηνπξγήζεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο. ήκεξα ππάξρνπλ 6.350 πλεηαηξηζκνί, 114 

Δλψζεηο Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ, 19 Κεληξηθέο Δλψζεηο θαη ε Σξηηνβάζκηα 

Έλσζε, αιιά ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξν εθζπγρξνληζκφ θαη πεξηζζφηεξε δηάρπζε ηεο 

ελεκέξσζεο ζηνλ Έιιελα παξαγσγφ. 

 Αθφκε, γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο, ζα κπνξνχζε λα γίλεη ε 

αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ φρη κφλν κέζσ ηεο γξακκήο 

ηεο παξαγσγήο, αιιά θαη κέζσ πξνγξακκάησλ αγξνηνπξηζκνχ θαη νηθνηνπξηζκνχ, κε 

ηελ πξνψζεζε παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ ή θαη κε ηε δηνξγάλσζε εθζέζεσλ 

εκπνξηθνχ ραξαθηήξα αλά πεξηνρή, φπνπ λα πξνβάιινληαη ηα ηνπηθά πξντφληα. 

 Έλαο άιινο ηξφπνο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ αγξφηε θαη ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ 

κπνξεί λα γίλεη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπκβνιαίσλ παξαγσγήο θαη ησλ 

πξνζπκθσλεκέλσλ ηηκψλ. Βέβαηα απηφ ην εγρείξεκα πξνυπνζέηεη πςεινχ επηπέδνπ 

γλψζεηο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη κεγάιεο ζπγθεληξσκέλεο παξαγσγέο (πρ κέζσ ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ πνπ πξναλαθέξακε). Αθφκε, ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο 

θαη ε πψιεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή θαη ηνπ ηειεθψλνπ θαη 

λα εληζρπζεί ην αγξνηηθφ εηζφδεκα κε ηηο απεπζείαο πσιήζεηο ζηνλ θαηαλαισηή ζηελ 

εγρψξηα αγνξά αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ. Σέινο, απφ ηελ πιεπξά ησλ αγξνηψλ, ζα 

πξέπεη λα γίλεη κία πξνζπάζεηα γηα εμηδαλίθεπζε ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηε δεκηνπξγία 

ζπλζεθψλ ψζηε λα κπνξνχλ θαη νη λένη λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ θιάδν, φρη επθαηξηαθά 

γηα ηηο επηδνηήζεηο ή γηα ηα πξνλφκηα ησλ αγξνηψλ, αιιά γηαηί δηαβιέπνπλ έλα πγηέο  

εηζφδεκα θαη ηελ αλάπηπμε ηνπο κέζσ ηνπ θιάδνπ. 

 

3.1.2 Ο ηνκέαο ηεο κεηαπνίεζε-βηνκεραλίαο 

 Ζ δηαηήξεζε κηαο αληαγσληζηηθήο βηνκεραλίαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, ζηελ επεκεξία θαη ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή καο ρψξαο. 
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Μάιηζηα, ζχκθσλα κε ηε ζεσξία, ν ξπζκφο κεγέζπλζεο θαη ε δηάξζξσζε ηνπ 

βηνκεραληθνχ πξντφληνο ζπκβαδίδνπλ κε ηηο εθάζηνηε βηνκεραληθέο επελδχζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζε κηα ρψξα. πλεπψο, θαη ζηε 

ρψξα καο, εάλ ζέινπκε λα αλαθεξφκαζηε ζε παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

αλάπηπμε, δελ πξέπεη λα μερλάκε ηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα θαη ηνλ ηνκέα ηεο 

κεηαπνίεζεο. 

 Μεηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ην βηνκεραληθφ πξντφλ δελ απέθηεζε 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε ρψξα καο, φπσο ζπλέβε ζε άιιεο επξσπατθέο θπξίσο 

ρψξεο ηνπ Βνξξά (Γεξκαλία, νπεδία θ.α). Πνιχ αξγφηεξα φκσο, ζηε δεθαεηία ηνπ 

1970, κεηά ηελ αχμεζε ησλ βηνκεραληθψλ επελδχζεσλ ζηε ρψξα καο απφ μέλα 

θπξίσο θεθάιαηα, έρνπκε κία θακπή ηεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ πξνο ηα πάλσ θαη 

παξαηεξνχκε ηε δεκηνπξγία κεγάισλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ. Σα δηαξζξσηηθά 

πξνβιήκαηα ζην μεθίλεκα ηεο αλνδηθήο πνξείαο ηνπ θιάδνπ ήηαλ: 

 Σν κέγεζνο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ 

 Ζ ελδνθιαδηθή δηάξζξσζε ηεο βηνκεραλίαο 

 Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηαπνηεηηθνχ ηνκέα 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ κεηαπνηεηηθφ ηνκέα, ην 99% ησλ επηρεηξήζεσλ 

απαζρνιεί ιηγφηεξα απφ πελήληα άηνκα θαη ην 85% απαζρνιεί ιηγφηεξα απφ πέληε. 

Απηή είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ ηεο κεηαπνίεζεο ζηε ρψξα καο. Χο 

γλσζηφλ, ην θαηλφκελν απηφ απνηειεί θαη δηάρπην ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ησλ 

ρσξψλ ηνπ επξσπατθνχ Νφηνπ (Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, Ηηαιία). Βέβαηα, ε ζχλζεζε 

απηή ηνπ θιάδνπ, εθηφο φηη εληζρχεη ηελ εγρψξηα πξνζθνξά θαη δήηεζε έρεη θαη ηα 

αθφινπζα πιενλεθηήκαηα: 

 Βνεζά ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο 

πεξηθέξεηαο 

 Παξέρεη πςειή πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο 

 Δκπλέεη δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο 
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 Καιχπηεη εχθνια ηα θελά ηεο αγνξάο 

 Οπφηε, ζηελ Διιάδα, ην πξφβιεκα ηνπ θιάδνπ ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο 

κεηαπνίεζεο, δελ είλαη ε χπαξμε πνιιψλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, αιιά ε έιιεηςε 

πνιιψλ κεγάισλ βηνκεραληθψλ πνπ λα αληαγσλίδνληαη θαη ζε κέγεζνο αιιά θαη ζε 

ζηξαηεγηθή ηηο μέλεο βηνκεραληθέο κνλάδεο. Δλ κέξεη, ε απνπζία ησλ κεγάισλ 

βηνκεραληθψλ κνλάδσλ, απνηέιεζε απφ ηε κηα πιεπξά, ηελ αηηία ηεο κηθξφηεξεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ παξνπζηάδεη κέρξη θαη ζήκεξα ν θιάδνο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ( πςειή εηαηξηθή θνξνιφγεζε, λνκηζκαηηθέο θαη 

καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θ.α), εθηφο φηη ιεηηνχξγεζαλ σο αληηθίλεηξα 

επελδχζεσλ, νδήγεζαλ πιήζνο επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ζε κεηαλαζηεχζεηο ζε 

γεηηνληθέο ρψξεο ή αθφκε θαη ζε θιείζηκν.  

 Ζ ελδνθιαδηθή δηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο πεξηιακβάλεη θπξίσο 

ηηο παξαδνζηαθέο παξαγσγέο ηεο ρψξαο καο θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, φπσο είλαη ηα 

ηξφθηκα, ηα πνηά, ν θαπλφο, ε έλδπζε, ην μχιν, ηα έπηπια θ.α.. Δπίζεο, γηα κηα 

πεξίνδν (1990 θαη αξγφηεξα) άλζηζε ε παξαγσγή ελδηάκεζσλ θεθαιαηνπρηθψλ 

πξντφλησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ (πρ θεξαηψλ). ε γεληθέο γξακκέο, ε ειιεληθή 

βηνκεραλία θαη κεηαπνίεζε ζηεξηδφηαλ ζε  επηρεηξήζεηο εληάζεσο εξγαζίαο, φπνπ, 

δειαδή, ζην θφζηνο ησλ πξντφλησλ ελζσκαηψλνληαλ θαηά θχξην ιφγν ε εξγαζία. 

 Ζ πνιηηηθή πνπ εθαξκφζηεθε θπξίσο ζην βηνκεραληθφ θιάδν ήηαλ ν 

πξνζηαηεπηηζκφο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο θαη ηα θίλεηξα επελδχζεσλ. Αξρηθά, πξηλ 

γίλνπκε κέινο ηεο ΔΟΚ ππήξραλ πνιινί πεξηνξηζκνί ζηηο εηζαγσγέο, δαζκνινγηθή 

πξνζηαζία, ελψ παξέρνληαλ ζε απηέο ηηο επηρεηξήζεηο δηάθνξεο θνξνινγηθέο 

εθπηψζεηο θαη απαιιαγέο. Αθφκε, γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ θιάδνπ ρξεζηκνπνηήζεθαn 

επξέσο θαη πνιινί αλαπηπμηαθνί λφκνη, ηελ πνιηηηθή ησλ νπνίσλ εμεγήζακε ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα.  

εκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ εμέιημε ηνπ βηνκεραληθνχ θαη κεηαπνηεηηθνχ 

ηνκέα ππήξμε θαη ην ίδην ην θξάηνο. ηαλ ν βηνκεραληθφο θιάδνο ππέζηε θξίζε ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970 ( ππεξρξέσζε πνιιψλ επηρεηξήζεσλ), ην θξάηνο πξνηίκεζε λα 

αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ επηρεηξεκαηία θαη λα πξνβεί ζε θξαηηθνπνηήζεηο κεγάισλ 

κνλάδσλ ηεο βηνκεραλίαο κε ζθνπφ λα δηαηεξεζνχλ νη ζέζεηο εξγαζίαο. Αιιά, σο 

επηρεηξεκαηίαο, ην θξάηνο ή νξζφηεξα νη πνιηηηθνί, δελ θαηφξζσζαλ λα εμπγηάλνπλ 

ηηο επηρεηξήζεηο απηέο θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ βησζηκφηεηαο ηνπο, φπσο ζα έπξεπε, 

ψζηε λα είλαη ζήκεξα παξαγσγηθέο. Αληί απηνχ, πνιιέο απφ απηέο ιεηηνπξγνχλ 
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ζήκεξα ειιεηκκαηηθέο θαη επηβαξχλνπλ θάζε ρξφλν ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ θξάηνπο. 

Δπηπιένλ, ε θνξνινγηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο επεξεάζηεθε πνιχ απφ απηέο ηηο 

επθαηξηαθέο πνιηηηθέο ηνπ θξάηνπο θαη απφ ηελ θξίζε απηή ηνπ βηνκεραληθνχ 

θιάδνπ. Έηζη κε ηε πάξνδν ησλ ρξφλσλ, ε θνξνινγηθή πνιηηηθή θαηέζηε έλαο 

μεθάζαξνο εηζπξαθηηθφο κεραληζκφο γηα ηελ θάιπςε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

ειιεηκκάησλ, αληί λα έρεη ηνλ αλαπηπμηαθφ  θαη θνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ πνπ ζα 

έπξεπε, κε απνηέιεζκα λα επηβξαβεχνληαη νη θαθνπιεξσηέο θαη λα ηηκσξνχληαη νη 

ζπλεπείο επηρεηξεκαηίεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζήκεξα ζα είρακε θαιχηεξε παηδεία, 

πγεία θαη δνκέο ηνπ θξάηνπο, εάλ δελ είρε αθνινπζήζεη βξαρππξφζεζκεο ιχζεηο ην 

θξάηνο καο ζε θαίξηα ζέκαηα ηεο νηθνλνκίαο. Δπίζεο, ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πνιηηηθψλ 

ήηαλ θαη νη ζπρλέο αιιαγέο ζηα θνξνινγηθά λνκνζρέδηα, ρσξίο ινγηθή, θαη ε αλνρή 

ηεο πνιηηείαο ζηηο παξαβάζεηο.  

Έλα βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο αιιά θαη ησλ άιισλ 

θιάδσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη ε πζηέξεζε ησλ  δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο. Οη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη νη κεγάινη 

επελδπηέο δχζθνια επηιέγνπλ ηελ Διιάδα ζην κέηξν πνπ ζα έπξεπε σο ηφπν 

εγθαηαζηάζεσο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο γηα ηε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία θπξίσο 

ιφγσ ηεο κε «ζχλλνκεο» ζπλεξγαζίαο κε ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα θαη εμαηηίαο ηεο 

πθηζηάκελεο αγνξάο εξγαζίαο πνπ επηβάιιεη ηα δηθά ηεο κέηξα θαη ζηαζκά. 

Απφ πιεπξάο ηεο Δπξσπατθήο ¨Έλσζεο, κέρξη ζηηγκήο έρνπκε ζπκκεηάζρεη ζε 

ηέζζεξα Κνηλνηηθά Πιαίζηα ηήξημεο θαη απφ ην 2002 ηζρχεη ε πλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο, κέζσ ηεο νπνίαο εληζρχνληαη πνιηηηθέο γηα ηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επξσπατθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ πλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο έρεη, φπσο γξάςακε θαη ζηελ αξρή, σο ζηφρν «ε Επξώπε λα θαηαζηεί ε 

πην αληαγωληζηηθή αγνξά κέρξη ην 2020».  

 

Απφ φζα πξναλαθέξζεθαλ πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα
35

: 

Ο κεηαπνηεηηθφο ηνκέα ζηελ Διιάδα, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, 

παξνπζίαδε πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, πνιχ πςειφηεξνπο ηνπ αληίζηνηρνπο ησλ 

ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο. Απφ ην 2000 θαη κεηά, ζε ηξνρηά ηαρείαο αλαπηχμεσο 

εηζήιζαλ φκσο θαη νη ππφινηπεο ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ θαη θάπνηεο 

                                                
35 sup.kathimerini.gr/xtra/media/files/meletes/econ/metapi060709.doc : Ζ ειιεληθή κεηαπνίεζε :Ζ 

αλαδηάξζξσζε θαη ε αλαζπγθξφηεζε ζπλερίδεηαη ζηε επνρή ηεο παγθνζκηνπνηήζεσο. 
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βαιθαληθέο ρψξεο (βι. Βνπιγαξία), ζηηο νπνίεο πνιιέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ επέθηεηλαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο νξηδνληίσο κε κεηαθνξά παξαγσγηθψλ 

κνλάδσλ ή θαζέησο κε ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ δηαλνκήο θαη εμαγσγψλ. Σελ πεξίνδν 

1997-2008 ε αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο κεηαπνηήζεσο ήηαλ ειαθξά ρακειφηεξε απφ 

ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο σο ζχλνιν, αιιά, εάλ ιεθζνχλ ππ‘ φςηλ νη ζεκαληηθέο 

αλαθαηαηάμεηο απφ ηελ έμνδν πνιιψλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ απφ ηνλ θιάδν, ε 

αλάπηπμή ηνπ ήηαλ κάιινλ ηθαλνπνηεηηθή.  

Απφ ηα κέζα ηνπ 2008 ε παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε είρε πνιιέο 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ εμππεξέηεζε 

ησλ δαλείσλ ηνπο, ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 

δαλείσλ ηνπο κε απνηέιεζκα λα επεξεαζηεί αξλεηηθά θαη ε πξαγκαηηθή νηθνλνκία. 

Ζ θξίζε ηεο ηξαπεδηθήο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο ζπλερψο κεηνχκελεο ξεπζηφηεηαο ηεο 

αγνξάο νδήγεζε ζε κείσζε ηεο δήηεζεο ησλ  αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ζε πηψζε 

ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ηνπ φγθνπ θαη ηεο αμίαο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο ηεο 

κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο ζε φιεο ηηο ρψξεο θαη ζπλεπψο θαη ζηε ρψξα καο.  

ε απηφ ην ζεκείν, αλαδεηθλχεηαη ε κεγάιε ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο ηεο 

θαηάιιειεο πνιηηηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

νηθνλνκίαο πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ έγθαηξε αλάθακςε ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο 

θαη ησλ άιισλ παξαγσγηθψλ θιάδσλ πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζηνλ αληαγσληζκφ απφ 

ην εμσηεξηθφ θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζπλζεθψλ νκαιήο επαλφδνπ ηεο εγρψξηαο 

νηθνλνκίαο ζε πνξεία αλάπηπμεο. Γηα απηφ ην ιφγν ρξεηάδεηαη νη επηρεηξήζεηο λα 

δψζνπλ ζεκαζία ζηελ ελζσκάησζε ηερλνγλσζίαο θαη θαηλνηνκηψλ, λα 

πξνζαλαηνιηζηνχλ ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο, λα 

πηνζεηνχλ πνιηηηθέο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα επελδχνπλ ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην θξάηνο 

ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ πνιηηηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο, ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ηελ 

άξζε φισλ ησλ αληηθηλήηξσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ. Με άιια 

ιφγηα, ε εγρψξηα δήηεζε ζα πξέπεη λα κελ απμάλεηαη ζπλερψο εηο βάξνο ηεο 

κεηνχκελεο ειιεληθήο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πξντφλησλ, αληηζέησο ηα ειιεληθά 

πξντφληα ζα πξέπεη λα γίλνπλ πην αληαγσληζηηθά γηα λα ηθαλνπνηνχλ ηελ εγρψξηα 

αγνξά.  
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3.1.3 Ο ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ 

 Ο ηνπξηζκφο ζεσξείηαη ε αηκνκεραλή ηεο αλάπηπμεο γηα ηελ νηθνλνκία καο 

ηεο ρψξα καο, ε νπνία ζπλδπάδεη κε ηνλ πην φκνξθν ηξφπν ηα ηνπία καο κε ηελ 

εζληθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά καο. Ο εζσηεξηθφο ηνπξηζκφο (απφ Έιιελεο), 

θαζψο θαη ν ηνπξηζκφο απφ μέλεο ρψξεο, έρεη παξνπζηάζεη ηεξάζηηα αχμεζε ηα 

ηειεπηαία ζαξάληα ρξφληα. Σε δεθαεηία ηνπ 1960, νη αθίμεηο ζηε ρψξα καο απφ 

μέλνπο ηνπξίζηεο δελ μεπεξλνχζαλ ην κηζφ εθαηνκκχξην θαη ζήκεξα έρνπλ θηάζεη λα 

μεπεξλνχλ ηα δεθαπέληε εθαηνκκχξηα ηνπξηζηψλ, θαηαηάζζνληαο ηε ρψξα καο ζηελ 

17
ε
 ζέζε (2010) ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε ησλ αθίμεσλ ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην 

Οξγαληζκφ Σνπξηζκνχ.
36

 

 ε αξηζκνχο, ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο βηνκεραλίαο ηνπ ηνπξηζκνχ 

είλαη ππνινγίζηκε θαη δηθαίσο πεξηιακβάλεηαη ζηνπο θπξίαξρνπο θιάδνπο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, αθνχ ηα άκεζα έζνδα απφ ηνλ ηνπξηζκφ απνηεινχλ ην 6% ηνπ 

ΑΔΠ θαη ε άκεζε ζπκβνιή ηνπ ζηελ απαζρφιεζε αλέξρεηαη ζην 10,8%. Αλ 

ζπλππνινγηζηεί θαη ε έκκεζε επίδξαζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο, ε 

ζπλνιηθή (άκεζε θαη έκκεζε) ζπκβνιή ηνπ ζην ΑΔΠ θζάλεη ην 17,2% θαη ζηελ 

απαζρφιεζε ην 20,9%.
37

 Αμίδεη αθφκα λα αλαθέξνπκε φηη ηα έζνδα απφ ηνλ 

ηνπξηζκφ θαιχπηνπλ ην 27% ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ, γεγνλφο πνπ 

ζεκαίλεη φηη ε δηαηήξεζε ηεο αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηνπ θιάδνπ είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο, φρη κφλν γηα ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο (εξγαδνκέλνπο, επηρεηξεκαηίεο 

θιπ),  αιιά θαη νιφθιεξε ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. 

 Σα επίπεδα ηνπ ηνπξηζκνχ επεξεάδνληαη θπξίσο απφ δχν παξάγνληεο: (α) απφ 

ην εηζφδεκα ησλ ηνπξηζηψλ θαη (β )απφ ην ζρεηηθφ θφζηνο δσήο ηεο ρψξαο 

πξνζέιεπζεο ηνπο. Οη εκπεηξηθέο εθηηκήζεηο
38

, γηα ηε ρψξα καο, έρνπλ δείμεη φηη ε 

εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα ησλ ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ηε ρψξα καο είλαη 1,16 

πνπ ζεκαίλεη φηη θάζε κία πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ θαηά θεθαιή ΑΔΠ ζηηο ρψξεο 

πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ απμάλεη αληηζηνίρσο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ηνπξηζηψλ θαηά 

1,16%. Αθνινχζσο, ε βξαρπρξφληα ειαζηηθφηεηα ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο δσήο ηεο 

ρψξαο καο είλαη -0,82 πνπ ζεκαίλεη φηη κε θάζε πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ ζρεηηθνχ 

                                                
36 χλδεζκνο Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ ¨ Διιεληθφο Σνπξηζκφο: ηνηρεία θαη Αξηζκνί ¨ 

Έθδνζε 2011 
37Έθζεζε ηεο Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (2010) ¨Ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Διιάδνο: αηηίεο 

αληζνξξνπηψλ θαη πξνηάζεηο πνιηηηθήο¨, Αζήλα 
38 Έθζεζε ηεο Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (2010) ¨Ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Διιάδνο: αηηίεο 

αληζνξξνπηψλ θαη πξνηάζεηο πνιηηηθήο¨, Αζήλα ζει 205-218 
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θφζηνπο δσήο ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηνπξηζηψλ ζα είλαη 0,82% Οη θακπχιεο 

καθξνρξφλησλ ειαζηηθνηήησλ έρνπλ αθφκα κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

καθξνρξφληα αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο  ρψξαο, αθνχ ε αληίζηνηρε καθξνρξφληα 

ειαζηηθφηεηα εηζνδήκαηνο είλαη 4,4% θαη ε καθξνρξφληα ειαζηηθφηεηα ηνπ ζρεηηθνχ 

θφζηνπο είλαη -3,1%. πλεπψο, ην πξφβιεκα πνπ έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε σο 

ρψξα είλαη ε κε εθκεηάιιεπζε ηεο αλάπηπμεο ησλ άιισλ ρσξψλ, αθνχ ην «θέξδνο» 

απφ ηελ έζησ θαη ήπηα αλάπηπμε ησλ ρσξψλ πξνέιεπζεο ησλ ηνπξηζηψλ 

εμνπδεηεξψλεηαη απφ ηε κφληκε αχμεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφζηνπο δσήο θαηά 1,5%
39

 

εηεζίσο. 

 Δπίζεο, ν ζθνπφο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξνζειεχζεσλ πξέπεη λα εμεηάδεηαη γηα 

ηελ ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε. Χο γλσζηφλ, ην θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ είλαη ε επνρηθφηεηα ησλ θαινθαηξηλψλ 

κελψλ, πνπ ζεκαίλεη φηη ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ βαζίδεηαη ζηνλ ήιην θαη ζηε ζάιαζζα. 

Οη ηνπξίζηεο πξνηηκνχλ θαηά 91% λα επηζθεθζνχλ ηε ρψξα καο γηα πξνζσπηθνχο 

ιφγνπο, ηνπο ζεξηλνχο θαηά πξνηίκεζε κήλεο, θαη κφλν ην 9% έξρεηαη γηα 

επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο.
40

 Παξφιν πνπ αλαδεηθλχεηαη απηφ ην θιαζηθφ κνηίβν 

«ήιηνο– ζάιαζζα»  πνπ πξνζθέξεη ε ρψξα καο γηα ηνλ ηνπξηζκφ, θαη ηα άιια είδε 

ηνπξηζκνχ κπνξνχλ λα πξνζειθχζνπλ κεγάιε κεξίδα ησλ ηνπξηζηψλ αξθεί λα 

ππάξρνπλ θαηάιιειεο ππνδνκέο, εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη πςειήο πνηφηεηαο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο, πνπ ζήκεξα εθιείπνπλ. Μάιηζηα, ν αξηζκφο ησλ επξσπαίσλ 

ηνπξηζηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ μεπεξλά, ζχκθσλα κε 

κειέηε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ηα 35.000.00 θαη έρεη εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 

κεγαιχηεξν ηνπ 20%. ηε ρψξα καο, σο ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ, κπνξνχκε λα 

πξνζθέξνπκε αγξνηνπξηζκφ, νηθνηνπξηζκφ, ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ, ζεκαηηθφ 

ηνπξηζκφ (πρ γηα νξεηβάηεο), ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ θα. 

 ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ έρνπκε λα 

πξνζζέζνπκε θη άιια πνηνηηθήο θχζεσο, φπσο είλαη ε ειιεληθή θηινμελία, ε 

ειιεληθή παξάδνζε, ην ηνπηθά ήζε θαη έζηκα θαη γεληθφηεξα ε παηδεία θαη νη αξρέο 

κε ηηο νπνίεο είλαη κεγαισκέλνο ν Έιιελαο, πνπ ζπκπιεξψλεη ην πεξηβάιινλ απηφ. Ζ 

ειιεληθή θηινμελία (Greek hospitality)  θαη ν κεζνγεηαθφο ηξφπνο δσήο είλαη δχν 

ηζρπξνί άμνλεο πξνζέιθπζεο ηνπξηζηψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπλδπάζνπλ πιεζψξα 

                                                
39 1,5% είλαη ην επίπεδν ηνπ πιεζσξηζκνχ ηεο ρψξαο καο πην πάλσ απφ ην κέζν επξσπατθφ φξν 
40 Τπνπξγείν Αλάπηπμεο (2002) 
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επηινγψλ ηνπίσλ, μερσξηζηφ θαγεηφ, πξνβνιή ηεο εζληθήο θιεξνλνκηάο κέζα ζε έλα 

θηιηθφ θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ. 

 

 πκπεξαζκαηηθά, ν ηνκέαο ηνπ ηνπξηζκνχ απνηειεί έλα πνιχηηκν θεθάιαην 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο εζληθήο καο νηθνλνκίαο θαη απηφ ζα 

πξέπεη λα ην εθκεηαιιεπηνχκε πιήξσο γηα ηελ αλάθακςε καο. Δπίζεο, ε βηνκεραλία 

ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή θαη γηα άιινπο ιφγνπο, φπσο γηαηί ζρεηίδεηαη 

άκεζα θαη έκκεζα κε ηελ πξνβνιή ηεο δηεζλνχο εηθφλαο ηεο ρψξαο καο (ε νπνία έρεη 

πιεγεί ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ), έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε βηψζηκε αλάπηπμε, κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, κε ηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο εζληθήο 

θιεξνλνκηάο καο θαη κε ηε δεκηνπξγία ελφο θηιφμελνπ επελδπηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Δάλ ζπληείλνπλ νη πξνζπάζεηεο ηνπ θξάηνπο γηα αλαγλψξηζε θαη δηαηήξεζε ηνπ 

ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ζίγνπξα νη επελδχζεηο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ζα 

απνδψζνπλ βξαρππξφζεζκα αιιά θαη καθξνπξφζεζκα
41

.  

ην πιαίζην ησλ θνηλνηηθψλ παθέησλ ζηήξημεο, έρεη γίλεη ζπληνληζκέλε 

πξνζπάζεηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ, 

κέζσλ επηδνηήζεσλ, θπξίσο ησλ ηνπξηζηηθψλ ππνδνκψλ, θαη ηελ πξνψζεζε ηνπ 

ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ. Δπίζεο νη θνηλνηηθνί πφξνη έρνπλ δψζεη έκθαζε ζε  

θίλεηξα γηα ηνλ πνηνηηθφ εθζπγρξνληζκφ ησλ κνλάδσλ αιιά θαη ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ (πρ ειιεληθή θνπδίλα), θαζψο θαη ζηε κείσζε ηεο επνρηθφηεηαο θαη ζηελ 

αλαβάζκηζεο ηεο ηνπξηζηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

Πίλαθαο 3.1: Σα βαζηθά κεγέζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ 2010  

Βαζηθά κεγέζε ηνπ Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ 2010 

Γηεζλείο Σνπξηζηηθέο Αθίμεηο  15.007.490 

πκκεηνρή ζην ΑΔΠ 15,30% 

πκκεηνρή ζηελ Απαζρφιεζε  17,90% 

Απαζρνινχκελνη 746.200 

Γηεζλείο ηαμηδησηηθέο εηζπξάμεηο 9,6 δηζ / bi.  

Μέζε θαηά θεθαιή δαπάλε 640 επξψ 

Μεξίδηα  Δπξσπατθήο Αγνξάο 3,15% 

Μεξίδηα Παγθφζκηαο Αγνξάο 1,60% 

Ξελνδνρεηαθφ δπλακηθφ (θιίλεο) 763.407 θιίλεο 

                                                
41 Σελ πνζνηηθή αλάιπζε ηελ έρνπκε αλαθέξεη. 
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Ξελνδνρεηαθφ δπλακηθφ 9.732 μελνδνρεία 

 

 

 

3.1.4 Ο ηνκέαο ησλ Θαιάζζησλ κεηαθνξψλ-Πνληνπφξνο λαπηηιία  

 Ζ ρψξα καο έρεη έλα εμαηξεηηθφ γεσγξαθηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ ιηκαληψλ ηεο ρψξαο, ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο λαπηηιίαο 

γεληθφηεξα (παξνρή ππεξεζηψλ, λαππήγεζε πινίσλ θιπ). Με 14.880 ρικ 

αθηνγξακκήο, 1500 λεζηά ( ή άλσ ησλ 3.000 κε ηηο βξαρνλεζίδεο), πνπ απνηεινχλ ην 

22% ηεο ειιεληθήο έθηαζεο, ε ρψξα καο, ιφγσ ηεο κνξθνινγίαο ηεο, κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ζηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο 

εκπνξηθήο θαη επηβαηηθήο λαπηηιίαο. Άιισζηε, απφ ηελ αξραηφηεηα, ε ηζηνξία καο,  

θνπιηνχξα καο θαη ν ιαφο καο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνη κε ηε ζάιαζζα, ηε 

λαπηηιία θαη ην ζαιάζζην εκπφξην. 

 Παξφιν ηε κεγάιε παξάδνζε ηεο ρψξα καο ζηα ζαιάζζηα επαγγέικαηα, ηα 

ιηκάληα ηεο ρψξαο καο, κέρξη ζηηγκήο, δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα ιεηηνπξγήζνπλ 

ζπζηεκαηηθά, θαη απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη 

ζέζεη ε ρψξα καο. Σα ιηκάληα καο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έπαθξν 

ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπο, ψζηε λα πξνζθέξνπλ θαη ηνπηθή αλάπηπμε θαη ιχζεηο γηα ηε 

κείσζε ηεο αλεξγίαο. Αληηζέησο, ιφγσ ηεο θξαηηθήο ακέιεηαο, ηα ειιεληθά ιηκάληα 

παξνπζηάδνπλ κεησκέλνπο βαζκνχο απαζρνιεζηκφηεηαο εμαηηίαο πνιιψλ ιφγσλ, 

φπσο είλαη ε ειιηπείο ή νη θαζπζηεξεκέλεο ζπλδέζεηο ιηκαληψλ κε νδηθά θαη 

ζηδεξνδξνκηθά δίθηπα θαη ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο, ν ειιηπήο εμνπιηζκφο γηα αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπο, ε κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη νξηζκέλεο θνξέο ε κε 

αμηνπνίεζε ηνπο κε ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο ππνςήθησλ επελδπηψλ.  

Ο θιάδνο ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο ζεσξείηαη απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο. χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
42

, ε Διιάδα θαηαιακβάλεη 

ηελ 7
ε
 ζέζε ζηνλ θφζκν, κε βάζε ηε ρσξεηηθφηεηα ηνπ ππφ ειιεληθή ζεκαία ζηφινπ, 

ελψ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαηέρεη ηελ 1
ε
 ζέζε αλάκεζα ηα ππφινηπα θξάηε κέιε, 

ζε φξνπο ρσξεηηθφηεηαο. Οη θαζαξέο εηζπξάμεηο απφ ηελ παξνρή ζαιάζζησλ 

ππεξεζηψλ αληηζηνηρνχλ ζην 3,4% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Δηδηθφηεξα, ν κέζνο εηήζηνο 

                                                
42 http://www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=25158 
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ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ, πξηλ απφ ηελ θξίζε(2004-2008), άγγηδε ην 16,3%. Ζ 

επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ νθείιεηαη θπξίσο 

ζηελ αχμεζε ησλ λαχισλ απφ ην 2004 θαη ζηελ πςειφηεξε δήηεζε γηα ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο απφ ηελ Κίλα. Μεηά ην 2008 ιφγσ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη 

λαχινη ζεκείσζαλ πηψζε θαηά 63% (2009) θαη νη θαζαξέο εηζπξάμεηο απφ ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο θαηά 40% ζε ζχγθξηζε κε ην 2008. Ο θιάδνο ρξεηάδεηαη, ινηπφλ, ιφγσ ηεο 

πηψζεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, λέα πλνή θαη πξνζαλαηνιηζκφ. 

Οη ππεξεζίεο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ πεξηιακβάλνπλ ηηο αθφινπζεο 

δξαζηεξηφηεηεο
43

: 

1. Μεηαθνξά αγαζψλ, ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε ππεξεζίεο γηα: 

α) κεηαθνξά αγαζψλ απφ/πξνο ηελ ρψξα αλαθνξάο θαη 

β) δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην, νη νπνίεο πξνζθέξνληαη ζε ηξίηεο ρψξεο. 

2. Μεηαθνξά πξνζψπσλ, θαη 

3. Λνηπέο ή βνεζεηηθέο πξνο ηε λαπηηιία ππεξεζίεο, δειαδή ειιηκεληζκφο, πινήγεζε 

θ.ά.  

 Σελ πεξίνδν 2000-2008, νη εηζπξάμεηο ηεο ρψξα καο απφ κεηαθνξά αγαζψλ 

πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ ην δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην θαη αληηζηνηρνχζαλ ζε 

πεξίπνπ 95% ησλ ζπλνιηθψλ εηζπξάμεσλ απφ ππεξεζίεο ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, 

θπξίσο εμππεξεηψληαο ηηο αλάγθεο ηξίησλ ρσξψλ. Αληίζεηα, νη πιεξσκέο γηα 

βνεζεηηθέο πξνο ηε λαπηηιία ππεξεζίεο απνηεινχλ ηε ζεκαληηθφηεξε εθξνή, ε νπνία 

ζα κπνξνχζε λα απνθεπρζεί εάλ έλα θνκκάηη ηεο κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί θαη ζηε 

ρψξα καο (π.ρ ζηα λαππεγία). κσο, ηφζν νη ζαιάζζηεο κεηαθνξέο γηα 

δηακεηαθνκηζηηθφ εκπφξην φζν θαη νη ζρεηηδφκελεο κε απηέο πιεξσκέο γηα ιηκεληθά 

ηέιε θαη ζπλαθείο ππεξεζίεο ζπλδένληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πνληνπφξνπ 

λαπηηιίαο, νπφηε δελ γίλεηαη λα κεησζνχλ ζεκαληηθά.
44

 

 Οη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ εηζπξάμεσλ απφ ζαιάζζηεο κεηαθνξέο 

είλαη: 

(α) ην επίπεδν λαπιαγνξψλ ζηηο δηεζλείο λαπιαγνξέο 

(β) ην κέγεζνο ηνπ ειιελφθηεηνπ
45

 ζηφινπ 

                                                
43 Έθζεζε ηεο Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (2010) ¨Ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Διιάδνο: αηηίεο 
αληζνξξνπηψλ θαη πξνηάζεηο πνιηηηθήο¨, Αζήλα ζει 221-229 
44 Έθζεζε ηεο Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (2010) ¨Ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Διιάδνο: αηηίεο 

αληζνξξνπηψλ θαη πξνηάζεηο πνιηηηθήο¨, Αζήλα ζει 221-229 
45 Ζ δηάθξηζε κεηαμχ ειιεληθνχ ζηφινπ (πνπ θέξεη ηελ ειιεληθή ζεκαία) θαη ειιελφθηεηνπ ζηφινπ 

(πνπ θέξεη μέλε ζεκαία αιιά ειέγρεηαη απφ ειιεληθά ζπκθέξνληα) απνηειεί πάληνηε ζεκείν δηακάρεο 

γηα ηε ζπκβνιή ηνπ λαπηηιηαθνχ θιάδνπ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Ζ κειέηε απηή επηθεληξψλεηαη 
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  Σελ πεξίνδν 2000-2008, ν κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ παγθφζκηνπ 

εκπνξίνπ πνπ δηεθπεξαηψλεηαη δηά ζαιάζζεο (ζε φξνπο ηφλνη αλά κίιη) αλήιζε ζε 

4,6%. Απφ ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο, ν παγθφζκηνο ζηφινο απμαλφηαλ κε ξπζκνχο 

κηθξφηεξνπο απφ απηνχο ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, ηδίσο ηελ 

πεξίνδν 2002-2005. Σν γεγνλφο απηφ ζπλεηέιεζε ζηελ αληζνξξνπία κεηαμχ 

πξνζθεξφκελσλ θαη δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ζηελ νπνία 

νθείινληαη ηα ηζηνξηθψο πςειά επίπεδα λαχισλ πνπ ζεκεηψζεθαλ. Ζ πςειή 

θεξδνθνξία ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ παγθνζκίσο θαη ε πςειή 

ξεπζηφηεηα ησλ δηεζλψλ ρξεκαηαγνξψλ θαη θεθαιαηαγνξψλ ζπλέβαιαλ ζηελ αχμεζε 

ησλ παξαγγειηψλ λέσλ πινίσλ, ζηξαηεγηθή πνπ εθαξκφζηεθε θαη απφ ηηο ειιεληθέο 

λαπηηιηαθέο εηαηξίεο. Ζ αλαλέσζεο ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ ζπλέβαιε ζηελ 

πνηνηηθή αλαβάζκηζή ηνπ, φπσο απηφ απνηππψλεηαη ζηε κείσζε ηεο κέζεο ειηθίαο 

ηνπ, πνπ είλαη θνληά ζηα 4 έηε. Ση πξέπεη φκσο γίλεη γηα λα νδεγεζεί ν θιάδνο ζε 

πεξεηαίξσ αλάπηπμε;  

 πσο αλαθέξακε νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζαιάζζηεο εηζπξάμεηο ζε 

καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν είλαη ε λαπιαγνξέο θαη ην κέγεζνο ηνπ ειιελφθηεηνπ 

ζηφινπ. Έρεη ππνινγηζηεί φηη νη ηηκέο ησλ λαχισλ επεξεάδνπλ ηηο εηζπξάμεηο απφ 

ππεξεζίεο ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ κε ειαζηηθφηεηα 0,43 θαη κε ρξνληθή 

πζηέξεζε δχν κήλεο. Απηφ κπνξεί λα εξκελεπηεί φηη κία κεηαβνιή ηεο ηάμεο ηνπ 

10% ζηηο ηηκέο ησλ λαχισλ, κέζα ζηνπο επφκελνπο δχν κήλεο, ζα απμήζνπλ ηηο 

εηζπξάμεηο 4,3%. Παξνκνίσο, έρεη ππνινγηζηεί φηη ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ε 

ειαζηηθφηεηα ησλ εηζπξάμεσλ ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη ηνπ ππφινηπνπ ησλ 

πηζηψζεσλ πξνο ηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο, θαζψο απηή είλαη 0,74 θαη ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ηελ πθηζηάκελε ρξεκαηνδφηεζε ηεο λαπηηιίαο. Αλαιπηηθά, κία αχμεζε θαηά 10% 

ηεο παξερφκελεο πίζησζεο πξνο ηνλ θιάδν, ζα απμήζεη ηηο εηζπξάμεηο θαηά 7,4%. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα δνζνχλ θίλεηξα πξνο απηέο ηηο πνιηηηθέο. 

 πκπεξαζκαηηθά, ν ηνκέαο ηεο λαπηηιίαο θαη ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ 

κπνξεί θάιιηζηα λα παίμεη θαη πάιη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηα ΑΔΠ θαη ζηε κείσζε 

ηεο ςαιίδαο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Δπίζεο, άκεζα νθέιε γηα ηελ 

                                                                                                                                       
ζηνλ ειιελφθηεην ζηφιν, αθνχ ν Ν. 89/1967 επηηξέπεη ζε αιινδαπέο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο (ζπλήζσο 

ππεξάθηηεο εηαηξίεο ειιεληθψλ ζπκθεξφλησλ) λα ηδξχνπλ ππνθαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα. 
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ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηηο εηζπξάμεηο ηνπ ηζνδπγίνπ ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ κέζσ
46

: 

α) ηεο πξνζέιθπζεο λέσλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ ζηελ ρψξα ή ηεο δηεχξπλζεο ησλ 

ζρεηηδφκελσλ κε ηε λαπηηιία δξαζηεξηνηήησλ ηεο ππάξρνπζαο λαπηηιηαθήο ζπζηάδαο 

(maritime cluster) θαη 

β) ηεο ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ζπζηάδαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο λαπηηιηαθήο πίζηεο (maritime finance cluster). 

Ζ θχξηα πνιηηηθή πξνζέιθπζεο λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ κπνξεί λα γίλεη κε ηε 

λενιφγεζε πινίσλ ππφ ηελ ειιεληθή ζεκαία κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ. Θα πξέπεη, 

φκσο, λα εμεηαζηνχλ θαη πνιηηηθέο πνπ εληζρχνπλ ηε λαπηηιηαθή ζπζηάδα κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνο ηε λαπηηιία ππεξεζηψλ, φπσο ηξαπεδηθέο 

ππεξεζίεο, ππεξεζίεο αζθάιηζεο θαη δηακεζνιάβεζεο (π.ρ. λαπινκεζίηεο θαη κεζίηεο 

κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ), ψζηε καθξννηθνλνκηθά λα ππάξρνπλ νθέιε. Παξάιιεια, 

βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο λαπηηιηαθήο ζπζηάδαο είλαη 

ε επέλδπζε ζηνπο λένπο εξγαδνκέλνπο θαη γεληθά ε ελίζρπζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ ζηνλ θιάδν ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο. Σέινο, ε αλάπηπμε ησλ ιηκεληθψλ 

θαη λαππεγνεπηζθεπαζηηθψλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο, ε δηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε 

εηαηξίεο δηαρείξηζεο ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ε πξνζέιθπζε λαπηηιηαθψλ 

εηαηξηψλ ηαθηηθψλ γξακκψλ (container shipping companies) κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ 

ζηελ αχμεζε ησλ εηζπξάμεσλ απφ ζπκπιεξσκαηηθέο πξνο ηε λαπηηιία ππεξεζίεο. 

 

3.2 Νέεο πξνθιήζεηο-Νένη νξίδνληεο 

 

3.2.1  Νέεο ηερλνινγίεο- Καηλνηνκία 

 Ο ζπλδπαζκφο ηεο γλψζεο, ηεο κάζεζεο θαη ηεο εκπεηξίαο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ κέξνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο εμέιημεο ηεο, είηε 

αλαθεξφκαζηε ζε πξντφλ είηε ζε ππεξεζία. Καηά ζπλέπεηα, παξάγσγα ηνπ παξαπάλσ 

ζπλδπαζκνχ είλαη ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ε θαηλνηνκία θαη ε πξνζηηζέκελε αμία 

ηεο νηθνλνκίαο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο, έλλνηεο πνπ ιίγν ή πνιχ ζρεηίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο. 

 Ζ ηερλνινγία
47

 είλαη ε αλαθνξά ζην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηεο 

(ζεσξεηηθήο) επηζηεκνληθήο γλψζεο κε ζηφρν ηελ δεκηνπξγία ελφο αληηθεηκέλνπ κε 

                                                
46 Έθζεζε ηεο Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (2010) ¨Ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Διιάδνο: αηηίεο 

αληζνξξνπηψλ θαη πξνηάζεηο πνιηηηθήο¨, Αζήλα ζει 221-229 
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πξαθηηθφ φθεινο. Απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο πνιινχο εχζηνρνπο νξηζκνχο γηα ηελ 

ηερλνινγία. Με ηνλ φξν θαηλνηνκία
48

 ελλνείηαη ε λέα θαη πξσηνπνξηαθή ηδέα γηα ηελ 

πινπνίεζε θάπνηνπ πξάγκαηνο ή ε λέα δηαδηθαζία απηήο ηεο πινπνίεζεο, θαζψο 

επίζεο θαη ε εθαξκνγή λέσλ εθεπξέζεσλ ή αλαθαιχςεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

θάπνηνπ απνηειέζκαηνο. Απηφο είλαη επίζεο έλαο νξηζκφο πνπ είλαη πνιχ θνληά ζηελ 

έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο. 

 ηαλ έλα πξντφλ δελ έρεη θάπνην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ θαη θαιχπηεη ηε 

βαζηθή αλάγθε γηα ηελ νπνία έρεη ζρεδηαζηεί, ηφηε δελ δηαζέηεη θακία πξνζηηζέκελε 

αμία θαη πσιείηαη ζε ηηκέο πνπ νξίδεη ν αληαγσληζκφο θαη ε αγνξά. Αληίζεηα, ηα 

πξντφληα πνπ βαζίδνληαη ζε λέεο ηερλνινγίεο ή είλαη θαηλνηφκα, κπνξνχλ λα 

πεηχρνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά θέξδνπο. Απηή κπνξεί λα είλαη ε επηδίσμε θάζε 

εηαηξίαο πνπ ζέιεη αθελφο λα απμήζεη ηα θέξδε ηεο θαη ην κεξίδην ηεο αγνξάο θαη 

αθεηέξνπ λα εμαζθαιίζεη ηε βησζηκφηεηα ηεο ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ.  

 Πνηεο επηρεηξήζεηο φκσο θαηλνηνκνχλ; πγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ζίγνπξα 

παξνπζηάδνπλ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

 Γηαζέηνπλ ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα θαη ηνπο πφξνπο γηα εθκεηάιιεπζε ησλ 

παξαγφκελσλ θαηλνηνκηψλ 

 Υαξαθηεξίδνληαη απφ νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ 

ζεκαληηθά πνζά ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε 

 Γηαζέηνπλ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε θεθάιαηα 

 Γλσξίδνπλ πψο λα πξνζηαηεπζνχλ απφ επίδνμνπο αληηγξαθείο ηεο θαηλνηνκίαο 

ηνπο 

Απηφ βέβαηα δελ αλαηξεί ην γεγνλφο φηη κηα κηθξή επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη 

θαηλνηφκα, αθνχ ε θαηλνηνκία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αθφκα θαη ζηνπο πην 

παξαδνζηαθνχο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ (π.ρ ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα). Γηα παξάδεηγκα, 

θαηλνηνκία γηα κηα κηθξή επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη ε ρξήζε ηνπ ηληεξλέη γηα ηελ 

εμεχξεζε λέσλ πειαηψλ.  

Ζ θαηλνηνκία, γεληθφηεξα, κπνξεί λα εθθξαζηεί κε πνιινχο θαη 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, πνπ θαιφ ζα ήηαλ λα αλαθεξζνχλ. Μία δηάθξηζε θαηλνηνκίαο 

είλαη ε θαηλνηνκία ζην πξντφλ έλαληη ηεο θαηλνηνκίαο ζηε δηαδηθαζία. Μία άιιε 

                                                                                                                                       
47http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF

%CE%B3%CE%AF%CE%B1 
48http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF

%CE%BC%CE%AF%CE%B1 
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δηάθξηζε είλαη απηή ηεο ξηδηθήο
49

 ή δξαζηηθήο θαηλνηνκίαο έλαληη ηεο βειηησηηθήο
50

 ή 

βεκαηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ε ηξίηε είλαη ε αξρηηεθηνληθή θαηλνηνκία έλαληη ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηα εμαξηήκαηα. 

  Οη παξάγνληεο πνπ βνεζνχλ ζηε δηάρπζε ηεο θαηλνηνκία είλαη ε νηθνλνκία 

ηεο γλψζεο, ε επηθνηλσλία θαη ε δηαζχλδεζε (νηθνλνκίαο ηεο πιεξνθνξίαο), ε 

επειημία θαη ε παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά. Οη πεγέο δεκηνπξγίαο ηεο θαηλνηνκίαο 

(άξα θαη ρξεκαηνδφηεο)  κπνξεί λα είλαη απφ ηδηψηεο, απφ παξαγφκελε έξεπλα ζε 

παλεπηζηήκηα θαη θξαηηθά επηρνξεγνχκελα εξεπλεηηθά θέληξα, απφ επηρεηξήζεηο θαη 

απφ ηδησηηθνχο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο. Οη ιφγνη κπνξεί λα είλαη 

θνηλσθειείο, αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε αλαδήηεζε ηεο θαηλνηνκίαο είλαη κηα 

επέλδπζε πνπ απνζθνπεί ην θέξδνο. Μπνξεί φκσο απηνί νη δχν ιφγνη λα 

ζπλππάξρνπλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο θαξκαθνβηνκεραλίεο ή ζηηο θαηλνηνκίεο πνπ 

είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. ηηο εθαξκνγέο ηηο θαηλνηνκίαο ην απνηέιεζκα έρεη 

πεξηζζφηεξν ζεκαζία θαη αμία απφ ην ζθνπφ. 

 ε επίπεδν ρψξαο νη παξάγνληεο θαηλνηνκίαο ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο 

δεηθηψλ αλά εηζξνέο, ζπλζήθεο θαη εθξνέο θαηλνηνκίαο. Ζ δείθηεο εηζξνψλ 

πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία φπσο ην επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο, ηηο ζπλεξγαζίεο 

παλεπηζηεκίσλ-βηνκεραληψλ, ην πξνζσπηθφ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε, ηηο δαπάλεο γηα 

ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ, ηηο δαπάλεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη 

ηηο επελδχζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ λέεο ηερλνινγίεο. Οη ζπλζήθεο θαηλνηνκίαο 

πεξηιακβάλνπλ ηα θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ηελ επθνιία δεκηνπξγίαο 

επηρείξεζεο, ηα ηδηνθηεζηαθά δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνδνκέο, θαη πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε θνπιηνχξα, νη αμίεο ηεο θνηλσλίαο, ε εκπηζηνζχλε θαη 

θνηλσληθή ηζφηεηα, ε αλνηρηή νηθνλνκία, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ν πξνζαλαηνιηζκφο 

ζηνλ πειάηε θαη ε πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Οη εθξνέο θαηλνηνκίαο 

πεξηιακβάλνπλ πνζνηηθά ζηνηρεία ησλ λέσλ πξντφλησλ θαη ηδεψλ, ησλ εηαηξηψλ πνπ 

παξάγνπλ λέα πξντφληα, ησλ παηεληψλ θαη ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ, ηα 

δεκνζηεπκέλα άξζξα, ηηο επθαηξίεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα 

ζε βηνκεραλία πςειήο ηερλνινγίαο.
51

 

                                                
49 Υαξαθηεξίδεηαη απφ : λέα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, απαηηεί λέα γλψζε, επηδηψθεηαη 

απφ λέεο επηρεηξήζεηο θαη ζπλήζσο αληηθαζηζηά άιια παιαηάο ηερλνινγίαο πξντφληα 
50 Υαξαθηεξίδεηαη απφ : βειηησκέλα ηερληθά θαη ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ε επίηεπμε βαζίδεηαη ζε 

ππάξρνπζα γλψζε θαη επηδηψθεηαη απφ θαζηεξσκέλεο επηρεηξήζεηο ζηελ αγνξά 
51 Έθζεζε (2009) ¨Ζ θαηλνηνκία ζηελ Διιάδα: πγθξηηηθή αμηνιφγεζε κε δηεζλείο δείθηεο, πνιηηηθέο 

θαη πξνηάζεηο ζηξαηεγηθήο¨ Ίδξπκα Κφθθαιε 
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Ζ Διιάδα ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο πζηεξεί ζε ζχγθξηζε κε πνιιέο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ησλ 27) θαη βξίζθεηαη ζηε δέθαηε ζέζε ζηελ θαηάηαμε ηνπ 

πλνπηηθνχ Γείθηε Καηλνηνκίαο (2007). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ρψξα καο πζηεξεί ζε 

δαπάλεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε, ζηελ θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζηα εκπνξηθά ζήκαηα θαη ζηηο παηέληεο. Δπίζεο πξνβιεκαηηθή 

ζεσξνχληαη ε πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε ζχλδεζε ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ κε ηε βηνκεραλία, ε επθνιία ίδξπζεο επηρείξεζεο θαη νη ππνδνκέο 

ηερλνινγίαο. Αληηζέησο, ζε άιινπο δείθηεο, ε ρψξα καο παξνπζηάδεη πνιχ θαιή 

εηθφλα, φπσο ζην γεγνλφο φηη είλαη αλνηρηή ζε ηδέεο, ζηνλ δείθηε ηεο θνπιηνχξαο, 

ζηηο ζπλνιηθέο δαπάλεο γηα ηελ θαηλνηνκία (ζηνλ ηδησηηθφ & δεκφζην ηνκέα) ζηε 

ζπκκεηνρή ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ζηε δηαζεζηκφηεηα επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ. ια απηά φκσο αλαηξνχληαη απφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα πνπ είλαη ε 

εθαξκνγή ησλ θαηλνηνκηψλ. Απφ ηηο ζπλνιηθέο ηδέεο, κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ 

γίλεηαη πξάμε. ηε Διιάδα, επίζεο, είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε ε πηνζέηεζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηνκηψλ θαη απηφ εμεγεί ην γεγνλφο φηη ε έξεπλα θαη ε 

ηερλνινγία, θαζψο θαη νη παηέληεο είλαη ππνηνληθά, αθνχ «ζπλεζίδεηαη» απηφ ην 

ζηάδην λα πξνζπεξληέηαη.  

Γεληθφηεξα ε εζληθή πνιηηηθή θαη ηα πξνγξάκκαηα γηα ηελ θαηλνηνκία ζηε 

ρψξα καο δελ πζηεξνχλ ζε αξηζκφ, αιιά, ε ζπλνιηθή δξάζε απνηπγράλεη γηαηί δελ 

ππάξρεη ζπληνληζκέλε ζηξαηεγηθή πνιηηηθή. Με άιια ιφγηα, νη εζληθνί θαη νη 

θνηλνηηθνί πφξνη πξνζθέξνληαη ζπλερψο, κέζσ πιήζνο πξνγξακκάησλ ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηελ θαηλνηνκία, 

αιιά ράλνπλ ζηνλ ζπγρξνληζκφ ησλ θνξέσλ (πάλσ απφ 40 θνξείο αζρνινχληαη κε 

ηελ θαηλνηνκία) θαη ζηε θηινζνθία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη 

εζσζηξεθείο θαη θνξεζκέλε.  

 Ζ αλάπηπμε ηεο ρψξαο δελ λνείηαη, ζηα επφκελα ρξφληα, λα επηηεπρζεί ρσξίο 

ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν θαη ηελ θαηλνηνκία. Γηα λα γίλεη απηφ, ζα πξέπεη ε δεκφζηα 

πνιηηηθή λα παξέρεη ηελ ακέξηζηε ζηήξημε ηεο ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνβάιινπλ λέεο 

επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο θαη θαηλνηνκίεο ζηελ αγνξά θαη λα δψζεη κηα λέα επθαηξία ζηηο 

επελδχζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε, ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα. Δπίζεο, άιιεο πνιηηηθέο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε δηάρπζε ηεο θαηλνηνκίαο είλαη 

: 

 Ζ ζπλέρηζε ηεο νξηαθήο εθαξκνγήο ήδε πθηζηάκελσλ θαηλνηνκηψλ, 

πξνζαξκνζκέλεο ζηα ειιεληθά δεδνκέλα  
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 Ζ πξνψζεζε δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ε δηθηχσζε γηα αλεχξεζε 

δνθηκαζκέλσλ ηδεψλ, ηερλνινγηψλ θαη κεραληζκψλ απνξξφθεζεο ηνπο 

(κνληέιν αλνηρηήο θαηλνηνκίαο) πνπ ζα εηζέιζνπλ ζηελ ειιεληθή αγνξά 

 Ζ αμηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο θνπιηνχξαο θαη ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ πνπ εάλ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη πξνβιεζνχλ ζσζηά απνηεινχλ έλα πνιχ ηζρπξφ 

ππφβαζξν γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκίαο θαη ηελ αλάπηπμε 

γεληθφηεξα 

 

3.2.2 Βηψζηκε αλάπηπμε 

Ζ βηώζηκε αλάπηπμε νξίδεηαη σο «ε αλάπηπμε ε νπνία ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο 

ηνπ παξόληνο ρωξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ ηθαλόηεηα ηωλ κειινληηθώλ γελεώλ λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο». Βηψζηκε αλάπηπμε
52

 νλνκάδεηαη, επίζεο, θαη ε 

ζπλερήο ή ε δηαξθήο ή ε εληαηηθή ή ε απνδνηηθή αλάπηπμε
53

.  Ζ βηψζηκε αλάπηπμε, 

σο πνιηηηθή, πεξηιακβάλεη ηξεηο παξακέηξνπο: 

1. Σελ νηθνλνκηθή παξάκεηξν, κε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ νξζνινγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ θα αλζξσπνγελψλ πφξσλ 

2. Σελ θνηλσληθή παξάκεηξν, κε έκθαζε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αλεξγίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη αιιειεγγχεο 

3. Σελ πεξηβαιινληηθή παξάκεηξν, κε έκθαζε ζηε πξνζηαζία ησλ 

θπζηθψλ απνζεκάησλ ηεο ρψξαο θαη ζηε κείσζε ησλ πηέζεσλ απφ ηηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο 

 Ζ πξψηε εκθάληζε ηεο αλάγθεο θαη ηνπ φξνπ βηψζηκε αλάπηπμε έγηλε ην 

1987 ζηελ Παγθφζκηα Δπηηξνπή ηνπ ΟΖΔ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε, φπνπ 

ηέζεθε ην εξψηεκα ηη ζα γίλεη κε ην πεξηβάιινλ θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο ηα 

επφκελα ρξφληα. Σν εξψηεκα απηφ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε, ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ 

πνιιέο θνξέο, είλαη ε παξάπιεπξε απψιεηα απηήο  ηεο ηθαλνπνίεζεο. Οη ρψξεο, 

ινηπφλ, ζηα πιαίζηα ηεο Γηάζθεςεο απηήο, έπξεπε λα ζθεθηνχλ θαη λα πάξνπλ κέηξα 

γηα ην πεξηβάιινλ θαη γηα ηηο κειινληηθέο γελεέο, πξηλ λα είλαη αξγά. Δπίζεο, 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο ησλ απνθάζεσλ ηνπο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ην πεξηβάιινλ 

                                                
52 Πνιιέο θνξέο ζπλαληάηαη θαη σο αεηθφξνο αλάπηπμε 
53 Οξίζηεθε έηζη γηα πξψηε θνξά ην 1987 ζηελ Παγθφζκηα Δπηηξνπή γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

αλάπηπμε απφ ηνλ Gro Harlem Brundtland, ηνλ πξσζππνπξγφ ηεο Ννξβεγίαο 
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δελ έρεη ζχλνξα θαη ρξεηάδεηαη ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα γηα λα πξνζηαηεπζεί. Ο 

πξψηνο ιίζνο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε κπήθε. 

 Έηζη, ην 1992 ζηελ Παγθφζκηα Γηάζθεςε ηνπ ΟΖΔ ζην Ρίν γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε, ηα θξάηε, πην ψξηκα κε ηε ζθέςε γηα ηελ αλάγθε ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο νδεγήζεθαλ ζηελ πηνζέηεζε ηεο Αηδέληαο 21, ελφο παγθφζκηνπ 

πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, πνπ νξίδεη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ησλ ρσξψλ θαζψο θαη ηηο δεζκεπηηθέο ζπκβάζεηο θαη δηεζλείο ζπκθσλίεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.     

Ζ επίηεπμε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηεο θνηλσληθήο 

πξνφδνπ, ηεο απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη κε ηελ επίηεπμε 

πςειψλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θαη απαζρφιεζεο. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο, φπσο πξναλαθέξακε, είλαη ν ζπλδπαζκφο ηεο ρξήζεο ηεο 

αλζξψπηλεο ηερλνινγίαο θαη ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο έηζη ψζηε λα πξνζθέξεηαη 

κηα θαιή πνηφηεηα δσήο ρσξίο λα ππνλνκεχεηαη ην κέιινλ. Ζ θιαζηθή αλάπηπμε 

(ρσξίο δειαδή πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο) παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα φπσο είλαη ε 

αληζνθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ, ε δηαβίσζε πνιιψλ αλζξψπσλ θάησ απφ δπζρεξείο 

ζπλζήθεο θαη ε θαηάξξεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
54

 ίγνπξα, απηφ ην κνληέιν 

αλάπηπμεο νδεγεί ζε αδηέμνδν θαη σο κνλαδηθή ιχζε πξνηείλεηαη ην κνληέιν ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

ε Δπξσπατθφ επίπεδν, νη αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο έρνπλ ελζσκαησζεί 

ζε φια ηα επίζεκα θείκελα θαη ζε φιεο ηηο πλζήθεο
55

. Γεληθφηεξα, νη ζηφρνη ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο είλαη: 

 Ζ αλαδσνγφλεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηδηαίηεξα ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

 Ζ πξνψζεζε κηαο αλάπηπμεο ιηγφηεξν ελεξγεηνβφξνπ θαη πην δίθαηεο 

θνηλσληθά 

 Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ηνπ απμαλφκελνπ πιεζπζκνχ 

ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο  

 Ζ δεκνγξαθηθή ζηαζεξνπνίεζε, ζε ρψξε εηδηθά ηνπ Σξίηνπ Κφζκνπ 

 Ζ δηαηήξεζε θαη ε αλαβάζκηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

                                                
54¨ Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε Βηψζηκε Αλάπηπμε¨ 

http://www.minenv.gr/4/41/g4110/00/ethniki.stratigiki.biosimi.anaptixi.pdf 
55 Άκζηεξληακ (1997), Κάξληηθ (1998), Ληζαβφλα (1999), Νίθαηα (200), Γθέηεκπνξγθ (2001), Λάαθελ 

(2001)  
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 Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ηερλνινγηψλ, κέζσ ηεο ζηξνθήο ηεο 

αγνξάο πξνο ηελ θαηεχζπλζε πξντφλησλ θηιηθφηεξσλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ, κε δπλαηφηεηα αλαθχθισζεο θιπ 

Ζ Διιάδα πξνζπαζεί λα ζπκβάιιεη θαη απηή κε ηηο δπλάκεηο ηεο ζηηο δηεζλείο 

θαη θνηλνηηθέο εμειίμεηο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε. Πέξα ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ γηα 

ηελ νηθνλνκηθή ζχγθιηζε ηεο ρψξα καο κε ηνπο εηαίξνπο καο, ε ρψξα καο έρεη 

ελζσκαηψζεη πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηελ κείσζε 

ησλ αέξησλ ξχπσλ,  ηε κείσζε θαη ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ ξχπσλ, 

ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ηε πξφιεςε ηεο εξεκνπνίεζεο θαη 

ηε πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο.  πγρξφλσο, ε 

ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε 

πεξηιακβάλεη γεληθέο πνιηηηθέο, πνπ έρνπλ επίδξαζε ζηα θνηλσληθά κεγέζε θαη ηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο, φπσο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, 

πνιηηηθέο απαζρφιεζεο, πνιηηηθέο γηα ηελ παηδεία πεξηθεξεηαθέο πνιηηηθέο θ.α θαη 

εηδηθέο πνιηηηθέο γηα ηνπο πνιίηεο ηεο πνπ αθνξνχλ ηελ έληαμε ζηελ αγνξά εξγαζίαο, 

ηε πξφζβαζε ζηελ πγεία, ηελ παηδεία θαη ζηε ζηέγαζε, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εππαζψλ νκάδσλ θ.α. 

Αθφκε, ζε επίπεδν  θξάηνπο, ε επίηεπμε πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ 

πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε θάπνησλ νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ θαη ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο 

πιεξνθνξίαο πνπ παξέρεηαη γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε απνηειεζκαηηθφηεξε 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Γηα παξάδεηγκα, κία ζπλέπεηα ηεο 

ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ε αζηνρία ησλ ηηκψλ δηφηη δελ πεξηιακβάλεη ην 

πεξηβαιινληηθφ θφζηνο. Σν θξάηνο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ζέζεη 

θαλφλεο ή λα επηβάιεη πξφζηηκα εάλ έλα πξντφλ είλαη βιαβεξφ γηα ην πεξηβάιινλ ή ν 

ηξφπνο παξαγσγήο ηνπ. Γηα απηφ ην ιφγν, ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ νξηζκέλεο 

πνιηηηθέο ψζηε ε θαη ε αγνξά (επηρεηξήζεηο, θαηαλαισηέο θιπ) λα γίλεη θηιηθφηεξε κε 

ην πεξηβάιινλ, αιιά θαη λα επέξρεηαη ε αλάπηπμε κέζσ ησλ πνιηηηθψλ απηψλ. ηελ 

ηδηαίηεξε θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ε ρψξα καο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε 

εθαξκνγή ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζα ηελ σθεινχζε πιηζηηθά θαη νηθνλνκηθά.   

πκπεξαζκαηηθά, γηα ηελ πεξαηηέξσ ιεηηνπξγία ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηε 

ρψξα καο ζα πξέπεη: 

 Να ελζσκαησζεί πιήξσο ε θνηλνηηθή λνκνζεζία ζην εζληθφ καο 

δίθαην 
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 Να επηθπξσζνχλ θη άιιεο δηεζλείο ζπκβάζεηο (κφλν ην 55% ησλ 

δηεζλψλ ζπκβάζεσλ έρνπλ επηθπξσζεί ζηε ρψξα καο) 

 Να εληζρπζεί ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ν δεκφζηνο δηάινγνο 

 Να αλαπηπρζνχλ ζχγρξνλεο ππνδνκέο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ( 

π.ρ ειεθηξνληθφ εκπφξην, ελεξγεηαθά δίθηπα) 

 Να πξαγκαηνπνηεζνχλ νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ζε επίπεδν ΟΣΑ 

 Να παξέρεη ην θξάηνο θίλεηξα θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζε 

επελδχζεηο ηερλνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ  ηνπ παξαγσγηθνχ 

δπλακηθνχ 

 Να παξέρεη ην θξάηνο θίλεηξα θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε γηα ηελ 

αλαδηάξζξσζε  ηεο ελδνεπηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο 

 

πκπεξαζκαηηθά, πέξα ηεο εγρξήκαηεο θαη πνζνηηθνπνηεκέλεο αλάπηπμεο (ε 

νπνία εθθξάδεηαη νηθνλνκηθά κε ην ΑΔΠ), ππάξρνπλ θαη άιιεο παξάκεηξνη πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ επεκεξία θαη ην επίπεδν δσήο ελφο ιανχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο, δειαδή ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ, 

κπνξνχλ λα θέξνπλ ηελ αλάπηπμε κέζσ εγρξήκαησλ ζπλαιιαγψλ θαη λα απμήζνπλ 

ηα «θιαζηθά» νηθνλνκηθά θαη δεκνζηνλνκηθά κεγέζε ηεο ρψξαο καο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ βηψζηκε αλάπηπμε είλαη ην 

κίγκα ηεο πνιηηηθήο πνπ ρξεηάδεηαη ε ρψξα καο γηα λα αμηνπνηήζεη θαη ηνλ πνηνηηθφ 

πινχην πνπ δηαζέηεη. Ζ Διιάδα κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ, ηελ 

πνιηηηζηηθή ηεο θιεξνλνκηά, ηελ επθνιία ζηελ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ην 

ηεξάζηην αλζξψπηλν θεθάιαην ηεο γλψζεο πνπ δηαζέηεη θαη ην ειιεληθέο αξρέο θαη 

αμίεο πνπ δηαζέηεη θαη λα δείμεη ζεκεία ηεξάζηηαο πξνφδνπ κέρξη ην 2020, πνπ είλαη 

θαη ην επφκελν θνηλνηηθφ ζεκείν αλαθνξάο. Έλα επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ζα 

απνηχρεη, εάλ επξφθεηην λα αλαπηπρζεί ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ ε θνηλσλία έρεη 

απνηχρεη. πλεπψο, αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο καο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεη 

ηφζν νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο φζν θαη πνηνηηθέο, φπσο είλαη ε κείσζε ηεο αλνρήο 

ηνπ παξεκπνξίνπ, ε αλάπηπμε ηεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο, ε εμεηδίθεπζε ηεο 

γλψζεο, ε θνηλσληθή ζπλνρή, ε δηαηήξεζε ησλ ειιεληθψλ αμηψλ θαη αξρψλ, ε ρξήζε 

ηεο ηερλνινγίαο πνπ λα είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ε πξνζηαζία ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 
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Κεθάιαην 4 

Διιάδα-Δπξψπε: ρέζεηο, νηθνλνκηθνί δεζκνί θαη 

πξννπηηθέο θνηλήο πνξείαο θαη αλάπηπμεο 

 

4.1 Ζ Διιάδα σο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
56

 

 

ηαλ ε Διιάδα πξνζρψξεζε ζηελ επξσπατθή νηθνγέλεηα
57

 θέξδηζε κηα ζεηξά 

απφ πιενλεθηήκαηα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ (α) ε δηεχξπλζε ηεο αγνξά ησλ 

πξντφλησλ ηεο κε ηελ θαηάξγεζε ησλ δαζκψλ, (β) ε νηθνλνκηθή βνήζεηα εθ κέξνπο 

ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

ζχγθιηζεο, (γ) ε βειηίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηνπο απφ ηελ 

εηζαγφκελε ηερλνινγία, (δ) ε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη (ε) πνιηηηθά νθέιε πνπ 

αθνξνχλ ηε ζηήξημε ησλ εηαίξσλ ζε ζέκαηα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ρψξαο καο κε 

ηξίηεο ρψξεο. 

Ζ είζνδνο θπζηθά ζπλνδεπφηαλ θαη απφ κεηνλεθηήκαηα, φπσο ήηαλ ε κηθξή 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηελ επξσπατθή αγνξά θαη 

ην βηνκεραληθφ κεηνλέθηεκα ιφγσ ησλ πνιιψλ «νηθνγελεηαθψλ» επηρεηξήζεσλ θαη 

ηεο έιιεηςεο βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ κε πςειφ βαζκφ «θαζεηνπνίεζεο» θαη 

πξντφλησλ κε πςειή πξνζηηζέκελεο αμία. 

Ζ ζπλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη (1992) έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηελ Δληαία Αγνξά 

(Πνιηηηθή Έλσζε) θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε. Ζ 

Πνιηηηθή Έλσζε επηδηψθεηαη κε ηελ θνηλή εμσηεξηθή πνιηηηθή θαη αζθάιεηα, κε ηελ 

θαηνρχξσζε ηεο επξσπατθήο ηζαγέλεηαο θαη κε ηε ζπλεξγαζία ζε 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο ηνκείο. Ζ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε (ΟΝΔ) 

ζηεξίδεηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο θνηλνχ λνκίζκαηνο πνπ ζα αληηθαζηζηά ηα εζληθά 

λνκίζκαηα θαη ζηεξίρζεθε ζην ζρέδην Νηειφξ, ην νπνίν ζα έπξεπε λα νινθιεξσζεί 

ζε ηξείο θάζεηο(1990-1999). χκθσλα κε ην ζρέδην Νηειφξ ζηε 1-1-1999  ζα ήηαλ  

έηνηκε θαη ηερληθά λα νινθιεξσζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ε Δληαία Αγνξά ζηα πιαίζηα 

                                                
56 Έθζεζε ηεο Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (2010) ¨Ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Διιάδνο: αηηίεο 

αληζνξξνπηψλ θαη πξνηάζεηο πνιηηηθήο¨, Αζήλα ζει 236-254 
57 18 Μαΐνπ ην 1979  ππνγξάθεθε ζηελ Αζήλα ε πλζήθε χλδεζεο ηεο Διιάδαο κε ηελ ΔΟΚ ζαλ ην 

δέθαην κέινο ηεο 
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ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Δλνπνίεζεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δπξσπατθνχ 

πζηήκαηνο Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ.  

Σα θξηηήξηα ζχγθιηζεο ησλ νηθνλνκηψλ ησλ ππνςήθησλ ρσξψλ γηα ηελ ΟΝΔ 

ήηαλ (α) ν πιεζσξηζκφο λα κελ ππεξβαίλεη εθείλν ησλ ηξηψλ ρσξψλ κε ηελ θαιχηεξε 

επίδνζε θαηά πεξηζζφηεξν απφ δχν πνζνζηηαίεο κνλάδεο, (β) ηα καθξνπξφζεζκα 

επηηφθηα λα κελ είλαη πεξηζζφηεξν απφ 1,5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πςειφηεξα απφ ην 

κέζν επηηφθην ησλ ηξηψλ απηψλ ρσξψλ, (γ) γηα ηα δχν ηειεπηαία έηε πξηλ απφ ηελ 

έλαξμε ηεο ηξίηεο θάζεο, ην λφκηζκά ηεο ππνςήθηαο ρψξαο ζα πξέπεη λα 

ζπκκεηάζρεη ζην θαλνληθφ πεξηζψξην απφθιηζεο ηνπ Μεραληζκνχ πλαιιαγκαηηθψλ 

Ηζνηηκηψλ (ΜΗ) ηνπ Δπξσπατθνχ Ννκηζκαηηθνχ πζηήκαηνο ρσξίο λα έρεη παξαζηεί 

αλάγθε ππνηίκεζεο ηνπ έλαληη νπνηνπδήπνηε άιινπ θνηλνηηθνχ λνκίζκαηνο, θαη φζνλ 

αθνξά ηα δεκνζηνλνκηθά θξηηήξηα ν ιφγνο ηνπ ειιείκκαηνο πξνο ην ΑΔΠ δελ έπξεπε 

λα ππεξβαίλεη ην 3% θαη ν ιφγνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ λα κελ 

ππεξβαίλεη ην 60% ή ηνπιάρηζηνλ λα κελ ππάξρνπλ ζνβαξέο απνθιίζεηο απφ απηά ηα 

κεγέζε. 

ήκεξα κνλάρα ην Λνπμεκβνχξγν πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ελψ νη άιιεο 

ρψξεο ζα πξέπεη λα ζηαζεξνπνηήζνπλ ην έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηα επίπεδα 

πνπ θαζνξίδεη ην Μάαζηξηρη  θαη λα ζέζνπλ ππφ έιεγρν ην δεκφζην ρξένο θαη ηνλ 

πιεζσξηζκφ ηνπο. Ζ Διιάδα θαίλεηαη, φκσο, λα είλαη ν αδχλακνο θξίθνο, ρσξίο λα 

ζεκαίλεη απηφ φηη είλαη ε κνλαδηθή πεξίπησζε πνπ μέθπγε απφ ηνλ θαλφλα. 

Άιισζηε ε ειιεληθή νηθνλνκία δελ θαίλεηαη λα ζεκείσζε ζχγθιηζε πξνο ηελ 

επξσπατθή ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο ελνπνίεζεο (1980-

1993), φηαλ απέβιεπε ην επξσπατθφ φξακα. Βέβαηα ην Πξφγξακκα χγθιηζεο 

(1993—1998) θαζψο θαη ην αλαζεσξεκέλν Πξφγξακκα χγθιηζεο (1994-1999) , ησλ 

ηφηε θπβεξλήζεσλ, νδήγεζαλ ηε ρψξα καο ζε ζπλζήθεο ζχγθιηζεο θαη ζηελ αιιαγή 

ηνπ εζληθνχ καο λνκίζκαηνο κε ην επξψ, ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ 

αηψλα. Σα επφκελα 

ρξφληα, φκσο, ηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε ηεο ρψξαο μαλά απφθιηλαλ απφ ην ζηφρν ηεο 

Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο, ράλνληαο κηα κεγάιε επθαηξία γηα κηα πγηή θαη πξαγκαηηθή 

αλάπηπμε. πλνιηθά, δφζεθαλ δχν επθαηξίεο πξνζαξκνγήο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο 

κε ηηο επξσπατθέο επηηαγέο, ε κία κε ηα δχν «παθέηα Delors» πνπ θάιππηαλ ηελ 

πεξίνδν 1987-1999 θαη ε δεχηεξε κε ηα Κνηλνηηθά Παθέηα ηήξημεο. 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ζπλεηζθνξέο ησλ θξαηψλ-

κειψλ θαη ηα ρξήκαηα απηά επηζηξέθνπλ πίζσ ζηα θξάηε-κέιε κέζσ ησλ θνηλνηηθψλ 

ηακείσλ αθνινπζψληαο κηα ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή θπξίσο πξνο ηα αδχλαηα θξάηε. 
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Οη πφξνη απηνί κεηαβηβάδνληαη δσξεάλ θαη αθνξνχλ δηάθνξεο δαπάλεο. Ζ κία 

θαηεγνξία δαπαλψλ αθνξά ηηο άκεζεο (εηζνδεκαηηθέο) εληζρχζεηο θαη επηδνηήζεηο 

ζχκθσλα κε ηηο ξπζκίζεηο ηεο ΚΑΠ, ελψ ε άιιε αθνξά Γηαξζξσηηθέο Γξάζεηο (κέζσ 

ησλ ΚΠ) θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηα Γηαξζξσηηθά Σακεία θαη ην Σακείν πλνρήο. 

Παξάιιεια, ππάξρνπλ δπλαηφηεηεο δαλεηζκνχ απφ νξηζκέλα εθηφο πξνυπνινγηζκνχ 

φξγαλα, φπσο π.ρ. ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ (ΔΣΔ). 

 Γεληθφηεξα, ε πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππήξμε 

γελλαηφδσξε. Σν δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα φηη εχξσζηεο ρψξεο ζα πιήξσλαλ ηα 

ρξφληα ειιείκκαηα ηνπ ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ ησλ ρσξψλ ηνπ Νφηνπ (Ηζπαλία, 

Πνξηνγαιία, Διιάδα) ήηαλ γλσζηφ πξηλ επέιζεη ε λνκηζκαηηθή ζχγθιηζε, θαη δελ 

πξνέθπςε ζηελ πνξεία. Βέβαηα, ηα πνζά πνπ επελδχζεθαλ γηα ηελ νηθνλνκηθή 

ζχγθιηζε απφ ηελ ΔΔ, απφ ηελ αξρή ηνπ επξσπατθνχ νξάκαηνο θαη κεηά, ζα έπξεπε 

λα είραλ θάπνηα απνηειέζκαηα θαη νη πην αδχλακεο ρψξεο ζα έπξεπε ζήκεξα λα είραλ 

θάλεη βήκαηα πξνο κηα πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή ζχγθιηζε.  

πλεπψο, ηα θξάηε-κέιε πνπ αθνινπζνχλ κηα πνιηηηθή πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζηε λνκηζκαηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα ζην πιαίζην ηεο λνκηζκαηηθήο 

δψλεο ελδέρεηαη, ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα, λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ην ξπζκφ 

ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζε νηθνλνκίεο νη νπνίεο δελ έρνπλ επηηχρεη αθφκα απηφ ην 

ζηφρν. Απηφ έρεη ζα ζπλέπεηα ηελ αληζνθαηαλνκή ηνπ πινχηνπ θαη ηνλ αζέκηην 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ ρσξψλ, δεκηνπξγψληαο ζεκειηψδε πξνβιήκαηα γηα ηελ 

πξαγκαηηθή ζχγθιηζε. Γηα απηφ, ε θνηλνηηθή πνιηηηθή, παξφιν ην πςειφ θφζηνο 

πξνζαξκνγήο πνπ έρεη γηα θάπνηεο πεξηθέξεηεο, ζηνρεχεη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ 

πεξηνρψλ απηψλ κε ηε κεηαβίβαζε πφξσλ απφ ηα πινπζηφηεξα ζηα ππφ αλάπηπμε 

θξάηε θαη ζηηο αδχλακεο πεξηθέξεηεο απηψλ ψζηε λα ππάξρεη κία ηζνξξνπία. ηε 

Διιάδα, ηελ πεξίνδν 1981-2008 εηζέξεπζαλ ζπλνιηθά θαζαξνί πφξνη 81 δηο επξψ (νη 

ζπλνιηθέο απνιήςεηο ήηαλ 118 δηο θαη νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο πξνο ηνλ θνηλνηηθφ 

πξνυπνινγηζκφο αλήιζαλ ζε 31 δηο).
58

 

 

 

                                                
58 Paul De Grauwe (2008) ¨Σα Οηθνλνκηθά ηεο Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο¨, Μεηάθξαζε Γηψξγνο Νέδεο,  

Δθδφζεηο  Παπαδήζε, Αζήλα  
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4.2 Γεκνζηνλνκηθή Πνιηηηθή-Σν χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη 

Αλάπηπμεο
59

 

 

 Ζ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ πνξεία ηεο Έλσζεο θαη ζηελ πνξεία ηνπ λνκίζκαηνο ηεο. Σν χκθσλν 

ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (Α) πηνζεηήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1997 ζην 

Δπξσπατθφ πκβνχιηνπ ηνπ Άκζηεξληακ θαη ε βαζηθή αξρή ηνπ είλαη ε ζέζπηζε ηνπ 

κεζνπξφζεζκνπ ζηφρνπ ηεο επίηεπμεο ηζνζθειηζκέλσλ ή πιενλαζκαηηθψλ 

πξνυπνινγηζκψλ. χκθσλα κε ην Α θάζε ρψξα-κέινο, ζην ηέινο θάζε έηνπο, 

ππνρξενχηαη λα ζπληάζζεη έλα πξφγξακκα ζηαζεξφηεηαο, κε εθζέζεηο θαη ζαθείο 

ζηφρνπο δεκνζηνλνκηθψλ θαη άιισλ ζηνηρείσλ γηα ηα επφκελα ηξία έηε. Σα 

κεζνπξφζεζκα πξνγξάκκαηα απηά, ζηε ζπλέρεηα, αμηνινγνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή θαη αλάινγα κε ηα απνηειέζκαηα αθνινπζνχλ ή φρη ζπζηάζεηο ζε θάζε 

ρψξα κέινο μερσξηζηά. 

 Οπζηαζηηθά ην ΑΑ ζέιεη ηα θξάηε-κέιε λα απνθχγνπλ ηα ππεξβάιινληα 

ειιείκκαηα θαη έρεη νξίζεη φξην ην 3% ηνπ ΑΔΠ, θαζψο θαη λα έρνπλ ηνλ έιεγρν ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο ηνπο. Αλ δελ ππάξμεη ζπκκφξθσζε κε ην Α ζηηο ρψξεο-κέιε ζα 

επηβιεζεί πξφζηηκν
60

. 

 Γηα ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο νη απφςεηο δηίζηαηαη. Οη 

ππέξκαρνη ηεο επηβνιήο δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ ζηε δψλε ηνπ επξψ έρνπλ ηα εμήο 

επηρεηξήκαηα: 

1. Σελ επηθίλδπλε ζρέζε πνπ έρεη ν ζπλδπαζκφο ηεο δηαηήξεζεο πςεινχ ρξένπο 

θαη ειιείκκαηνο. Έλα έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξένπο, ηνπ νπνίν ζα πξέπεη λα εμππεξεηεζεί ζην κέιινλ. Δάλ 

κάιηζηα ην επηηφθην ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ππεξβαίλεη ην ξπζκφ κεγέζπλζεο 

ηεο νηθνλνκίαο, ην ρξένο ζα απμάλεηαη ζπλερψο ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ. 

2. Σελ δεκηνπξγία πξνζηαζίαο απφ ηελ χπαξμε εμσηεξηθφηεξσλ. Μία ρψξα κε 

πςειφ δείθηε ρξένπο κπνξεί λα επεξεάζεη ην επηηφθην δαλεηζκνχ πξνο ηα 

πάλσ, εθφζνλ δαλείδεηαη ζπλερψο απφ ηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο θαη απηφ 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ππφινηπεο ρψξε ηεο επξσδψλεο. Γηα απηφ ην ιφγν 

                                                
59 Βαζίιεο ηνθνξέιεο (2007) ¨Σν χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο ζηε δψλε ηνπ επξψ¨ Αγνξά 

Υσξίο χλνξα, Σφκνο 13   
60 Σν πξφζηηκν είλαη ππφ ηε κνξθή άηνθσλ θαηαζέζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα πνπ 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 0,2% θαη 0,5% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, πνπ απνθαζίδεηαη κε πιεηνςεθία 2/3 ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη δχλαηαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο λα κελ επηβιεζεί. 
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ρξεηάδεηαη ζπληνληζκέλε πνιηηηθή κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο επξσδψλεο ψζηε 

λα κε κεγεζχλνπλ ζεκαληηθά ηα εμσηεξηθά ρξέε ησλ ρσξψλ. 

3. Σε κείσζε ηεο αλαγθαηφηεηαο ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο ρσξψλ κε 

δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα. Ζ ΔΚΣ πξέπεη λα πξνζηαηεπζεί απφ ηηο ρψξεο 

πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα ρξένπο, γηαηί νη αγνξέο (ή νη ιεγφκελνη θεξδνζθφπνη) 

πεξηκέλνπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα ππεξρξεσκέλα θξάηε θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζχγρπζε ζηε αγνξά θαη πξνβιήκαηα ζην επξψ. Γηα 

παξάδεηγκα,  ζε κηα ρψξα κε αζηαζή πνξεία ρξένπο, νη αγνξέο αλακέλνπλ 

ελδερφκελε αδπλακία πιεξσκψλ. Οη επελδπηέο, βιέπνληαο ηνλ ελδερφκελν 

θίλδπλν, ξεπζηνπνηνχλ ηα νκφινγα ηεο ελ ιφγσ ρψξαο πνπ έρνπλ ζην 

ραξηνθπιάθηφ ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ θαηαθφξπθε πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπο. 

Ζ θξίζε κεηαδίδεηαη ζην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, αθνχ νη ηξάπεδεο πνπ 

έρνπλ επελδχζεη ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο ζε θξαηηθά νκφινγα 

εκθαλίδνπλ δεκηέο, κε απνηέιεζκα νη απνηακηεπηέο λα δεηνχλ άκεζε 

ξεπζηνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ηνπο θαηαζέζεσλ. Ζ θξίζε κεηαδίδεηαη θαη 

ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο ΔΔ, αθνχ νη ηξάπεδεο ησλ ελ ιφγσ ρσξψλ ελδέρεηαη λα 

έρνπλ ζην ραξηνθπιάθηφ ηνπο νκνινγηαθνχο ηίηινπο ηνπ Γεκνζίνπ ηεο ρψξαο 

απηήο ή απαηηήζεηο απφ ην ηξαπεδηθφ ηεο ζχζηεκα. Δλ φςεη απηνχ ηνπ 

θηλδχλνπ, ε ΔΚΣ είλαη πηζαλφ λα παξέκβεη, αγνξάδνληαο νκφινγα ηεο 

παξαπάλσ ρψξαο, κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ε ξεπζηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη λα δεκηνπξγεζνχλ πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο. Απηφ ζπλέβε θαη κε ηε ρψξα 

καο. 

4. Σελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο γηα λα ππάξρεη ζηαζεξή 

ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία 

5. Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ επξψ 

6. Σελ ελζσκάησζε ζηελ εγρψξηα νηθνλνκία ησλ spillovers δηεζλψλ επηηνθίσλ 

πνπ ζπλδένληαη κε κε ζπληνληζκέλεο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο 

7. Σν κεραληζκφ πξνψζεζεο ζπληνληζκνχ ησλ εζληθψλ δεκνζηνλνκηθψλ 

πνιηηηθψλ, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ζην επξψ ρσξψλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθά 

επίπεδα αλάπηπμεο 

8. Σνλ πεξηνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο δηαθξηηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο γηα 

πνιηηηθνχο ιφγνπο 

Απφ ην αληίζεην ζηξαηφπεδν απηνί πνπ θαηαθξίλνπλ ην Α είλαη γηαηί: 
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1. Σν Α απνδπλακψλεη ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, δελ επηηξέπεη επειημία 

ζηνλ πξνυπνινγηζκφ θαη δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κηα χθεζε εχθνια, κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη θνηλσληθέο εθξήμεηο 

2. Γελ ππάξρεη αληακνηβή ζε ρψξα πνπ είλαη δεκνζηνλνκηθά ζσζηή 

3. Παίξλεη εμνπζία απφ ηα θξάηε θαη ζπκκεηέρεη ζηελ εζσηεξηθή νηθνλνκία. 

Απηφ θαζηζηά αθφκα πην κε δεκνθηιέο ην ΑΑ ζε νξηζκέλεο ρψξεο 

4. Αδπλαηεί λα επηβάιιεη θπξψζεηο. Οη πνηλέο θαη νη θπξψζεηο γηα ηα κε 

ζπκκνξθσκέλα θξάηε-κέιε πνιχ δχζθνια επηβάιινληαη δηφηη ε ηειηθή 

απφθαζε παίξλεηαη απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, δειαδή απφ πνιηηηθνχο 

5. Σν Α απνζαξξχλεη ηε δεκφζηα επέλδπζε, γηαηί ζπλήζσο γηα ηελ επίηεπμε 

ελφο ηζνζθειηζκέλνπ ή πιενλαζκαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ «θφβνληαη» νη 

δεκφζηεο επελδχζεηο 

6. Σν Α δελ αληηθαηνπηξίδεη ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Γειαδή, 

κία ρψξα πνπ ηεξεί ηηο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο ηνπ Α δε ζεκαίλεη φηη 

έρεη θαη αλάπηπμεο ή φηη ζα έρεη αλάπηπμε ζην κέιινλ 

7. Σν Α δίλεη έκθαζε ζηηο βξαρππξφζεζκεο δεζκεχζεηο θαη ππνηηκά ηηο 

δνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Απηφ επηθέξεη ηξία πξνβιήκαηα. Σν βάξνο ξίρλεηαη 

φιν ζηε βξαρππξφζεζκε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο, νη θπβεξλήζεηο 

θαηαθεχγνπλ ζηε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή γηα λα παξνπζηάζνπλ ηα ζεκηηά 

ζηνηρεία ζηελ Δπξψπε θαη ηξίηνλ ην Α δε ιακβάλεη ππφςε ην θξπθφ 

δεκφζην ρξένο θαζψο θαη ηηο έθηαθηεο ππνρξεψζεηο ηνπ 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 Σν χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, ζήκεξα, δέρεηαη απζηεξέο 

θξηηηθέο ηφζν γηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ φζν θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. 

Αο κε μερλάκε, ν κεγαιχηεξνο ζπληνληζκφο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ζεζπίδεηαη 

κε ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο θαη ε επηηπρία ηνπ απνηειεί βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηε ζπλνρή ησλ κειψλ- θξαηψλ ηεο Δ.Δ θαη ηελ πνξεία γηα ηελ 

νηθνλνκηθή νινθιήξσζε.
61

  

 Παξφια απηά, φηαλ κηα πνιηηηθή απνηπγράλεη ζίγνπξα ζα πξέπεη νη πνιηηηθνί 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα ζπκθσλήζνπλ κε ηα επηκέξνπο θξάηε –κέιε γηα ηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ Α θαη νη αιιαγέο πνπ ζα πξνηαζνχλ λα απνηεινχλ ιχζεηο γηα 

φινπο θαη φρη γηα θάπνηα θξάηε φκσο. Σν έξγν ηεο επξσπατθή ζχγθιηζεο ησλ ρσξψλ, 

                                                
61 σηήξεο Θενδσξφπνπινο (2006). ¨Δμειίμεηο θαη Πξννπηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο 

Οινθιήξσζεο¨ Δθδφζεηο Αζ. ηακνχιεο, Αζήλα 



78 

 

ηνπιάρηζηνλ ηεο νηθνλνκηθήο έρεη πνιχ δξφκν αθφκα θαη δελ είλαη εχθνιν, εάλ 

πάξνπκε ππφςε θαη ηε δηεχξπλζε ηεο επξσπατθήο νηθνγέλεηαο θαη κε άιιεο ρψξεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

πκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο 

 

5.1 Γεληθά ζπκπεξάζκαηα 

 

 Ζ  ρψξα καο ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλα θνηλφ λνκηζκαηηθφ πεξηβάιινλ κε άιιεο 

ρψξεο, ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, θαη ε 

δεκνζηνλνκηθή ηεο πνιηηηθή ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην Πξόγξακκα 

Σηαζεξόηεηαο θαη Αλάπηπμεο θαη ησλ Γεληθώλ Πξνζαλαηνιηζκώλ ηεο Οηθνλνκηθήο 

Πνιηηηθήο ηεο Έλσζεο, γηα ηελ αξκνληθφηεξε νηθνλνκηθή ζπκβίσζε φισλ ησλ 

θξαηψλ- κειψλ θαη ηελ ηζνκεξή αλάπηπμε. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί, φηαλ έλα θξάηνο-

κέινο παξνπζηάδεη δεκνζηνλνκηθά, δηαξζξσηηθά ή θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα κπνξεί 

λα επεξεάζεη, πέξα απφ ηηο θεθαιαηαγνξέο, θαη ηηο ππφινηπεο νηθνλνκίεο ησλ κειψλ 

ηεο Δπξσδψλεο θαη ηεο Έλσζεο. πλεπψο, νη ζηελνί νηθνλνκηθνί δεζκνί πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί, ηδηαίηεξα απφ ηε λνκηζκαηηθή έλσζε, απαηηνχλ θνηλνχο νηθνλνκηθνχο 

ζηφρνπο ζε αξθεηνχο ηνκείο (π.ρ γηα ηελ πάηαμε ηεο παξανηθνλνκίαο), δεκνζηνλνκηθή 

πεηζαξρία θαη πνιηηηθή
62

 αιιειεγγχε.  

 Ζ ειιεληθή νηθνλνκία παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα, φπσο είλαη ε ρακειή 

παξαγσγηθφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα, ε δηαηήξεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηεο 

αλεξγίαο ζε πςειά επίπεδα, νη ρακειέο επελδχζεηο-ηδηαίηεξα ζην βηνκεραληθφ ηνκέα, 

ε δηφγθσζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζηε ρακειή παξαγσγηθφηεηα, θαζψο θαη ε 

αζχκκεηξε αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο θαη ησλ αζηηθψλ θέληξσλ. ε απηά ηα 

πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ ε κείσζε ηεο γελλεηηθφηεηαο, ε ππέξκεηξε 

αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ησλ εηζαγσγψλ, ε απνβηνκεραλνπνίεζε, ε κείσζε ηνπ 

γεσξγηθνχ ηνκέα, ε εζσηεξηθή κεηαθίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε άλζηζε ηεο 

παξανηθνλνκίαο. Ζ ζπζζψξεπζε ησλ ρξφλησλ απηψλ πξνβιεκάησλ θαη ε κε έγθαηξε 

ιήςε κέηξσλ γηα ηε αληηκεηψπηζε ηνπο νδήγεζε ηε ρψξα ζε δηαξζξσηηθά θαη 

δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ εμσηεξηθεχηεθαλ  πεξηζζφηεξν  κε ην επξψ θαη ηελ 

πνιηηηθή ηεο Έλσζεο λα ειέγρεη, ηνπιάρηζηνλ, ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο. Σα κέηξα, ινηπφλ, ηεο εζσηεξηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζα 

                                                
62  Πνιιέο απνθάζεηο παίξλνληαη ζε επίπεδν αξρεγψλ θξαηψλ, κε πνιηηηθνχο φξνπο 
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έπξεπε αθελφο λα δηνξζψζνπλ ηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε θαη αθεηέξνπ λα ελζθήςνπλ 

ζηα πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο πνπ νδεγνχλ ηε ρψξα ζηελ παξαθκή. Με άιια ιφγηα, νη 

πνιηηηθέο πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ είλαη, ίζσο, θάπνηεο  βξαρππξφζεζκνπ 

ραξαθηήξα γηα ηε δηφξζσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ, αιιά θπξίσο ρξεηαδφκαζηε 

καθξφπλνεο πνιηηηθέο αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα γηα λα εκπεδσζνχλ ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκία. 

 Αθφκε, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο εμφδνπ ηεο ρψξαο καο απφ ηελ θξίζε, ζα 

ρξεηαζηεί θαη ε ζηήξημε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ θνξέσλ, ζην εζσηεξηθφ, θαη ησλ 

επξσπαίσλ εηαίξσλ ζην εμσηεξηθφ. Ζ θνηλσλία, ζηελ πξνζπάζεηα αλφξζσζεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο, δελ ζα πξέπεη λα ζηέθεηαη απέλαληη νχηε λα παξαθνινπζεί 

παζεηηθά ηα ηεθηαηλφκελα, αιιά ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρεη κε φπνηνλ ηξφπν κπνξεί 

ζηελ πξνζπάζεηα ηεο εμφδνπ ηεο ρψξαο απφ ηελ θξίζε. Γηα παξάδεηγκα, ν πνιίηεο ζα 

κπνξνχζε λα ζπκκεηέρεη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ θξάηνπο θαηά ηεο παξανηθνλνκίαο, ή 

ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ κέζσ θνξέσλ ή θαη 

απεπζείαο, εθφζνλ νη λέεο ηερλνινγίεο ην επηηξέπνπλ (π.ρ κέζσ ηληεξλέη, γξακκέο 

θαηαγγειηψλ θ.α). Γηα απηφ ην ιφγν, ην θξάηνο ζα πξέπεη λα  ρξεζηκνπνηεί θαη 

πνιηηηθέο αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα πξνο ηνπο πνιίηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 

επξσπαίνη εηαίξνη, ζα πξέπεη, ηνπιάρηζηνλ, λα δψζνπλ πίζησζε ρξφλνπ ζε κηα ρψξα 

πνπ παξαζηξάηεζε δεκνζηνλνκηθά, αιιά πνπ έρεη ηε ζέιεζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο λα 

ζπκπνξεπζεί μαλά κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηηο Δπξψπεο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

επεκεξία ησλ ιαψλ. 

 Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο καο ζα 

πξέπεη λα είλαη, ζπγρξφλσο, ζπλπθαζκέλε κε ηελ επξσπατθή πνξεία θαη λα 

πεξηιακβάλεη έλαλ θαζαξά εζληθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο νηθνλνκίαο 

καο. Ζ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή, φκσο, γηα λα ζπλπθαζκέλε κε ηελ επξσπατθή πνξεία 

ρξεηάδεηαη ηελ εμνκάιπλζε ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη απηφ 

ζα πξέπεη λα δηαπξαγκαηεπηεί, εθ λένπ, ζε επίπεδν Δπξψπεο. 

 Δπίζεο, γηα λα ππνζηεξίμνπκε ηηο πνιηηηθέο αλάπηπμεο ηεο ρψξα καο ζα 

πξέπεη λα ζηξαθνχκε ζε ζηνηρεία φπσο ζηελ δεκηνπξγία, ζηελ παξαγσγή θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα, δειαδή ζε πνηνηηθέο πνιηηηθέο πνπ λα έρνπλ πξννπηηθή ζην 

ρξφλν. Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο απαηηνχλ ηε 

δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο, αμηνπηζηίαο θαη δηαθάλεηαο ζηνπο ζεζκνχο 

θαη ζην θξάηνο. Σν θιίκα εκπηζηνζχλεο ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ην επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο. Πξνθαλψο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ, ηεο 
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αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ζα ρξεηαζηεί ε ζηήξημε 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε ην 

θξάηνο, αξρηθά, δψζεη θάπνηα έκθαζε είλαη: 

 ηηο δηνηθεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

 ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

 ηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία 

 ην ζεζκηθφ πιαίζην ελίζρπζεο ησλ επελδχζεσλ 

 ηε ζσζηή νξγάλσζε ησλ κεγάισλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 

 ηελ ηφλσζε ηεο δήηεζεο 

 ηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

 ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο 

 

5.2 πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο 

 

Πην αλαιπηηθά, ε ρψξα καο ζα πξέπεη ηα επφκελα ρξφληα λα βειηηψζεη ην 

καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο, λα λνηθνθπξέςεη ηα δεκνζηνλνκηθά ηεο (αλαινγία 

δεκνζίνπ ρξένπο θαη ειιείκκαηνο), θαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο πξννπηηθέο θαη 

ππνδνκέο γηα ηελ αλάπηπμε. Με άιια ιφγηα, ε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο ρψξα καο 

ζα πξέπεη λα εληζρχζεη ηηο ηδησηηθέο επελδχζεηο παξέρνληαο θίλεηξα ή επηδνηήζεηο 

(π.ρ κέζσ ηνπ λένπ επελδπηηθνχ λφκνπ ή ηνπ ΔΠΑ), λα κπνξεί λα πξνζειθχεη 

άκεζεο μέλεο επελδχζεη θαη λα βνεζά ζηελ εμσζηξέθεηα ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ρψξα καο ζα κπνξέζεη λα εμαζθαιίζεη ηα εθφδηα 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο. πγρξφλσο, ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίζεη ηηο παζνγέλεηεο ησλ λνκνζεηεκάησλ ησλ αλαπηπμηαθψλ θαη 

επελδπηηθψλ λφκσλ, ψζηε λα γίλνληαη ζσζηέο εθηηκήζεηο θαη έιεγρνη γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πφξσλ απηψλ απφ ππεξηηκνινγήζεηο θαη απφ κε βηψζηκεο επελδχζεηο.  

πγρξφλσο, γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο ζα πξέπεη λα παξζνχλ 

κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ηεο εηζθνξνδηαθπγήο θαη ηεο 

παξανηθνλνκίαο κε εληαηηθφηεξνπο ειέγρνπο θαη κε ηε δηεχξπλζε ηεο βάζεο ηεο 

θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο ζηνπο ζεζκνχο θαη ηεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο 

πνιίηεο. Δπίζεο, φπσο πξνείπακε, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξανηθνλνκίαο, πέξα 

ηεο εζληθήο πξνζπάζεηαο, ζα πξέπεη λα ππάξμεη θαη κηα θαζνιηθή θαη ζπληνληζκέλε 
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πνιηηηθή κε ηελ Δ.Δ ψζηε λα παξζνχλ απνηειεζκαηηθά κέηξα θαζνιηθνχ ραξαθηήξα, 

φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ν δηαζπλνξηαθφο αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ, ν εληαίνο 

ράξηεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη ηα απζηεξφηεξα θνηλά κέηξα θαηά ησλ 

θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ. 

Αθφκε, ην θξάηνο ρξεηάδεηαη λα ελζθήςεη θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

ηξαπεδψλ. Οη ηξάπεδεο, κέζσ ηεο δηαρείξηζεο, κπνξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηηο εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, λα θαηεπζχλνπλ ηα θεθάιαηα θαη λα δεκηνπξγνχλ ζέζεηο εξγαζία. Σν 

θξάηνο ζα κπνξνχζε λα έρεη, πέξα ηνπ επνπηηθνχ ξφινπ, θαη ην ξφιν ηνπ ξπζκηζηή 

φηαλ ην ζχζηεκα παξνπζηάδεη αδπλακίεο ή έρεη ράζεη ην ζηφρν ηνπ. 

ζνλ αθνξά ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ζην ηξίην θεθάιαην ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, αλαιχζακε ηνπο θπξίαξρνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη 

πξνηείλακε βειηησηηθέο ιχζεηο γηα ηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

πξνηείλακε σο δπλάκεηο αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα ηνπο ηνκείο: 

Καηά θχξην ιφγν 

1. Σνλ αγξνηηθφ ηνκέα 

2. ηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο-κεηαπνίεζεο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο(πρ 

ηνκέαο ηξνθίκσλ, πνηψλ, θαξκάθσλ, ρεκηθψλ θ.α) 

3. ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ 

4. ηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο λαπηηιίαο 

θαη έλα κνληέιν αλάπηπμεο πνπ ζα ζηεξίδεηαη: 

5. ζην ηνκέα ηεο ελέξγεηαο 

6. ζηε βηψζηκε αλάπηπμε 

7. ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

8. ζηελ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο, πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ θαη ζηελ 

νηθνλνκία ηεο γλψζεο 

 

Γηα ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα  ζπγθεληξσηηθά πξνηείλνπκε: 

Ζ παξαγσγή λα βαζηζζεί ζε δχν ππιψλεο:  

 ηελ αληαγσληζηηθή βησζηκφηεηα θαη ε βηψζηκε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

 ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

 Ο πξψηνο ζηφρνο κπνξεί λα επηηεπρζεί κε:  
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(α) ηε κείσζε ησλ ρεκηθψλ θαη ησλ θπηνθαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο 

αγξνχο,  

(β) κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερληθψλ θαιιηέξγεηαο,  

(γ) κε ηελ εηζαγσγή πεξηζζφηεξσλ ηερλνινγηψλ θαη κεραλεκάησλ ζηελ παξαγσγή 

θαη ζηελ ηππνπνίεζε θαη  

(δ) κε ηελ ελεκεξσκέλε πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε. 

 Ο δεχηεξνο ζηφρνο ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο ησλ πξντφλησλ, πνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε  

(α) ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ,  

(β) ηελ πςειή πνηφηεηα θαη  

(γ) ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Δπίζεο, έλαο άιινο ηξφπνο γηα ηελ 

αχμεζε ηεο εγρψξηαο πξνζηηζέκελεο αμίαο κπνξεί λα γίλεη κε ηελ είζνδν ησλ 

παξαγσγψλ καο ζε αλαπηπζζφκελεο αγνξέο, φπσο είλαη ε αγνξά ησλ βηνινγηθψλ 

πξντφλησλ θαη ε αγνξά ησλ βηνθαπζίκσλ. 

 Δπίζεο ε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο κπνξεί λα γίλεη: 

(α) κέζσ ηεο ζπλερνχο ελεκέξσζεο θαη 

(β) ηεο δπλαηφηεηαο εθπαίδεπζεο ησλ αγξνηψλ απφ ην θξάηνο.  

(γ) ηελ εμέιημε ησλ πλεηαηξηζκψλ 

 Δλψ ε ελίζρπζε ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο, ζα κπνξνχζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί: 

(α) κέζσ πξνγξακκάησλ αγξνηνπξηζκνχ θαη νηθνηνπξηζκνχ,  

(β) κε ηελ πξνψζεζε παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ ή θαη  

(γ) κε ηε δηνξγάλσζε εθζέζεσλ εκπνξηθνχ ραξαθηήξα αλά πεξηνρή, φπνπ λα 

πξνβάιινληαη ηα ηνπηθά πξντφληα. 

 Σέινο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αγξνηηθνχ εηζνδήκαηνο πξνηείλνληαη ιχζεηο φπσο: 

(α) ε αμηνπνίεζε ησλ ζπκβνιαίσλ παξαγσγήο θαη ησλ πξνζπκθσλεκέλσλ ηηκψλ θαη 

(β) ε πψιεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή θαη ηνπ ηειεθψλνπ θαη λα 

εληζρπζεί ην αγξνηηθφ εηζφδεκα κε ηηο απεπζείαο πσιήζεηο ζηνλ θαηαλαισηή ζηελ 

εγρψξηα αγνξά αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ. 

 

Γηα ηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο-κεηαπνίεζεο ζπγθεληξσηηθά πξνηείλνπκε: 

Απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ: 

(α) Να δνζεί ζεκαζία ζηελ ελζσκάησζε ηερλνγλσζίαο θαη θαηλνηνκηψλ 
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(β) Ο ηνκέαο λα πξνζαλαηνιηζηεί ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ 

πξντφλησλ 

(γ) Να πηνζεηνχλ πνιηηηθέο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

(δ) λα δνζεί έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ  

Καη απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο ζα πξέπεη: 

(α) λα κεξηκλήζεη γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ πνιηηηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο( εηαηξηθή θνξνινγία, επελδπηηθνί λφκνη, θίλεηξα επηδέζεσλ θιπ), 

(β) λα εληζρχζεη ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία,  

(γ) λα πξνβάιεη ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη  

(δ) λα ελζθήςεη ζηελ άξζε φισλ ησλ αληηθηλήηξσλ γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ 

επελδχζεσλ.  

 

Γηα ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ ζπγθεληξσηηθά πξνηείλνπκε ηηο αθφινπζεο πνιηηηθέο: 

 

Α) Σα επίπεδα ηνπ ηνπξηζκνχ επεξεάδνληαη θπξίσο απφ δχν παξάγνληεο: 

(α) απφ ην εηζφδεκα ησλ ηνπξηζηψλ θαη  

(β ) απφ ην ζρεηηθφ θφζηνο δσήο ηεο ρψξαο πξνζέιεπζεο ηνπο 

Δάλ ην ζρεηηθφ θφζηνο δσήο ζηακαηήζεη λα απμάλεη ζπλερψο θάζε ρξφλν, 

αληηζηαζκίδνληαο ηελ αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ εηζνδήκαηνο ησλ ηνπξηζηψλ, νη 

θαζαξέο εηζξνέο απφ ηνλ ηνπξηζκφ ζα απμεζνχλ θαη απηφ ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγηζηεί απφ ηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο. 

 

Β) Δπίζεο, νη ηνπξίζηεο πξνηηκνχλ θαηά 91% λα επηζθεθζνχλ ηε ρψξα καο γηα 

πξνζσπηθνχο ιφγνπο, ηνπο ζεξηλνχο θαηά πξνηίκεζε κήλεο, θαη κφλν ην 9% έξρεηαη 

γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο. κσο, θαη ηα άιια είδε ηνπξηζκνχ κπνξνχλ λα 

πξνζειθχζνπλ κεγάιε κεξίδα ησλ ηνπξηζηψλ αξθεί λα ππάξρνπλ: 

(α) θαηάιιειεο ππνδνκέο, 

(β) εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη 

(γ) πςειήο πνηφηεηαο παξερφκελεο ππεξεζίεο, πνπ ζήκεξα εθιείπνπλ. 

 

Γ) Ο αξηζκφο ησλ επξσπαίσλ ηνπξηζηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ ελαιιαθηηθφ 

ηνπξηζκφ μεπεξλά, ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, ηα 35.000.000 

θαη έρεη εηήζην ξπζκφ αχμεζεο κεγαιχηεξν ηνπ 20%. ηε ρψξα καο, σο ελαιιαθηηθφ 

ηνπξηζκφ, κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε 
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(α) αγξνηνπξηζκφ, 

(β) νηθνηνπξηζκφ, 

(γ) ζξεζθεπηηθφ ηνπξηζκφ, 

(δ) ζεκαηηθφ ηνπξηζκφ (πρ γηα νξεηβάηεο), 

(ε) ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ θα. 

 πσο επίζεο, σο πξνζηηζέκελε αμία ζην πξντφλ ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ 

κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνηνηηθήο θχζεσο, φπσο: 

(α) ηελ ειιεληθή θηινμελία, 

(β) ηελ ειιεληθή παξάδνζε, ην ηνπηθά ήζε θαη έζηκα θαη γεληθφηεξα ε παηδεία θιπ 

(γ) ηελ πνηφηεηα ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο 

Οη πνιηηηθέο απηέο ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ θαη ζηηο πνιηηηθέο ηνπ ηνκέα απφ ηα 

Κνηλνηηθά Παθέηα ηήξημεο, φπσο θαη λα ζηεξηρζεί ν εθζπγρξνληζκφο ησλ ππνδνκψλ 

ηνπ ηνπξηζκνχ γεληθφηεξα, κέζσ θξαηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ επηδνηήζεσλ. 

 

Γηα ηνλ ηνκέα ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο λαπηηιίαο ζπγθεληξσηηθά 

πξνηείλνπκε: 

 

Μαθξννηθνλνκηθά λα δνζεί έκθαζε ζηηο παξαθάησ πνιηηηθέο: 

(α) ζην χςνο ησλ λαπιαγνξψλ θαη 

(β) ζην κέγεζνο ηνπ ειιελφθηεηνπ ζηφινπ 

Οη δχν απηνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ καθξνπξφζεζκα ζεκαληηθά ηελ 

αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ. 

 

Δπίζεο, άκεζα νθέιε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη γηα ηηο εηζπξάμεηο ηνπ 

ηζνδπγίνπ ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κέζσ: 

α) ηεο πξνζέιθπζεο λέσλ λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ ζηελ ρψξα ή ηεο δηεχξπλζεο ησλ 

ζρεηηδφκελσλ κε ηε λαπηηιία δξαζηεξηνηήησλ ηεο ππάξρνπζαο λαπηηιηαθήο ζπζηάδαο 

(maritime cluster) θαη 

β) ηεο ελίζρπζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ζπζηάδαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο λαπηηιηαθήο πίζηεο (maritime finance cluster). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη παξαπάλσ πνιηηηθέο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ: 

(α) κε ηε λενιφγεζε πινίσλ ππφ ηελ ειιεληθή ζεκαία κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ, 
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(β) κέζσ ηεο αλάπηπμεο ζπκπιεξσκαηηθψλ πξνο ηε λαπηηιία ππεξεζηψλ, φπσο 

ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο αζθάιηζεο θαη δηακεζνιάβεζεο(π.ρ. λαπινκεζίηεο 

θαη κεζίηεο κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ), 

(γ) κε ηελ επέλδπζε ζηνπο λένπο εξγαδνκέλνπο θαη γεληθά κε ηελ ελίζρπζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ ζηνλ θιάδν ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, 

(δ) κε ηελ αλάπηπμε ησλ ιηκεληθψλ θαη λαππεγνεπηζθεπαζηηθψλ ππνδνκψλ ηεο 

ρψξαο, 

(ε) κε ηε δηεχξπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε εηαηξίεο δηαρείξηζεο ιηκεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη  

(ζη) κε ηελ πξνζέιθπζε λαπηηιηαθψλ εηαηξηψλ ηαθηηθψλ γξακκψλ (container shipping 

companies). 

 

Γεληθέο πξνηάζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ζηελ θαηλνηνκία θαη ζην 

κνληέιν ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο 

 

ζνλ αθνξά ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηε ζηξνθή πξνο ηελ θαηλνηνκία 

πξνηείλνληαη ηα εμήο 

 Ζ ζπλέρηζε ηεο νξηαθήο εθαξκνγήο ήδε πθηζηάκελσλ θαηλνηνκηψλ, 

πξνζαξκνζκέλεο ζηα ειιεληθά δεδνκέλα  

 Ζ πξνψζεζε δηεζλψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ε δηθηχσζε γηα αλεχξεζε 

δνθηκαζκέλσλ ηδεψλ, ηερλνινγηψλ θαη κεραληζκψλ απνξξφθεζεο ηνπο 

(κνληέιν αλνηρηήο θαηλνηνκίαο) πνπ ζα εηζέιζνπλ ζηελ ειιεληθή αγνξά 

 Ζ αμηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο θνπιηνχξαο θαη ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ πνπ εάλ 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη πξνβιεζνχλ ζσζηά απνηεινχλ έλα πνιχ ηζρπξφ 

ππφβαζξν γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ θαηλνηνκίαο θαη ηελ αλάπηπμε 

γεληθφηεξα 

 

Σέινο, γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ κνληέινπ ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηε ρψξα καο ζα 

πξέπεη: 

 Να ελζσκαησζεί πιήξσο ε θνηλνηηθή λνκνζεζία ζην εζληθφ καο δίθαην 

 Να επηθπξσζνχλ θη άιιεο δηεζλείο ζπκβάζεηο (κφλν ην 55% ησλ δηεζλψλ 

ζπκβάζεσλ έρνπλ επηθπξσζεί ζηε ρψξα καο) 

 Να εληζρπζεί ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ν δεκφζηνο δηάινγνο 
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 Να αλαπηπρζνχλ ζχγρξνλεο ππνδνκέο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ( π.ρ 

ειεθηξνληθφ εκπφξην, ελεξγεηαθά δίθηπα) 

 Να πξαγκαηνπνηεζνχλ νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα βηψζηκεο αλάπηπμεο ζε 

επίπεδν ΟΣΑ 

 Να παξέρεη ην θξάηνο θίλεηξα θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζε επελδχζεηο 

ηερλνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ  ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ 

 Να παξέρεη ην θξάηνο θίλεηξα θαη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε γηα ηελ 

αλαδηάξζξσζε  ηεο ελδνεπηρεηξεζηαθήο νξγάλσζεο 
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