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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

 

Η παξνύζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ε πνξεία ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαηά 

ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (2003-2013), έγηλε ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ 

πξνγξάκκαηνο Δθαξκνζκέλεο Λνγηζηηθήο θαη Διεγθηηθήο ηνπ ηκήκαηνο Λνγηζηηθήο 

θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

ην ζεκείν απηό ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο θαζεγεηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα γηα ηηο πνιύηηκεο γλώζεηο 

πνπ καο κεηέδσζαλ θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ. Ιδηαίηεξα, ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ ηνλ θύξην Αζαλάζην Ννύια ν νπνίνο σο επηβιέπσλ θαζεγεηήο, κε 

βνήζεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. 

Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηώ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ ζηήξημε θαζ’ όιε 

ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ κνπ. 
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                                   ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

θνπόο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο πνξείαο ηεο 

Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 2003-2013. Σν δηάζηεκα απηό 

πεξηιακβάλεη ηόζν  ηελ πεξίνδν αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο από ην 2003 έσο ην 2008 

αιιά θαη ηελ πεξίνδν ύθεζεο απ’ ηελ εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην 2009 έσο 

θαη ην έηνο 2013. 

Η δνκή ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πεξηιακβάλεη έλαλ αμηόινγν πξσηνγελή 

ηνκέα απόξξνηα ηνπ θιίκαηνο θαη ηνπ εδάθνπο ηεο ρώξαο. Όκσο, ε κεγαιύηεξε 

ζπλεηζθνξά ζηελ νηθνλνκία πξνέξρεηαη από ηνλ θιάδν ησλ ππεξεζηώλ. Αληηζέησο ην 

αδύλακν ζεκείν είλαη ε βηνκεραλία ή νπνία ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ ελίζρπζε. 

 Σν αθαζάξηζην εγρώξην πξντόλ αξρίδεη λα κεηώλεηαη απ’ ηελ εκθάληζε ηεο 

θξίζεο απνηππώλνληαο απόιπηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά. Αθόκε, 

ην ειιεληθό ρξένο παξά ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζην κεραληζκό ζηήξημεο θαη ηηο 

ζπζίεο ησλ πνιηηώλ εμαηηίαο ησλ κέηξσλ πνπ ειήθζεζαλ αληί λα κεηώλεηαη 

κεγαιώλεη ζπλερώο. Αληίζεηα, ν πιεζσξηζκόο θαίλεηαη πσο έρεη πάξεη ηελ θαηηνύζα 

κε απνθνξύθσκα ην 2013 όπνπ έρνπκε απνπιεζσξηζηηθέο ηάζεηο. Όκσο, ην 

θαηλόκελν ηεο αλεξγίαο έρεη πάξεη αλεζπρεηηθέο θαη αλεμέιεγθηεο δηαζηάζεηο 

θάλνληαο πην επηηαθηηθή από πνηέ ηελ επίιπζε ηνπ.  

Όζνλ αθνξά ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο νηθνλνκίαο νη εμαγσγέο δείρλνπλ 

ζπλερώο αλνδηθή ηάζε ρσξίο όκσο λα αξθνύλ γηα λα θαηαζηήζνπλ ην ηζνδύγην ησλ 

αγαζώλ ζεηηθό. Απ’ ηελ άιιε, νη εηζπξάμεηο από ππεξεζίεο βξίζθνληαη ζε πνιύ 

πςειά επίπεδα. Δπηπιένλ, αλνδηθή ηάζε παξνπζηάδεη θαη ν βαζκόο πξνζέιθπζεο 

ΑΞΔ γεγνλόο πνιύ ζεηηθό γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

ρεδόλ ζε όινπο ηνπο επηκέξνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ζπλαληάκε πησηηθή 

ηάζε κε απνθνξύθσκα ηνλ θαηαζθεπαζηηθό θιάδν όπνπ θαίλεηαη πσο έρεη ππνζηεί 

ηηο κεγαιύηεξεο απώιεηεο. ρεηηθή αληίζηαζε ζηελ θξίζε θαίλεηαη επίζεο, λα 

παξνπζηάδεη ν θιάδνο ησλ ηξνθίκσλ θαη πνιπθαηαζηεκάησλ θαζώο, ηα πεξηζζόηεξα 

πξντόληα ηνπο αθνξνύλ βαζηθέο θαη θαζεκεξηλέο αλάγθεο πνπ νη θαηαλαισηέο πξέπεη 

λα θαιύςνπλ αθόκε θαη ζ’ απηή ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Δπίζεο, εμαίξεζε 

απνηειεί θαη ν ηνπξηζκόο πνπ είλαη ην θπξηόηεξν πξντόλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Η Διιάδα κπνξεί θαη νθείιεη λα μεπεξάζεη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαζώο έρεη 

όια ηα εθόδηα πνπ ρξεηάδνληαη αξθεί λα θηλεζεί πξνο ηελ ζσζηή θαηεύζπλζε. 
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1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ελληνική οικονομία, έχοντας σημειώσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης έως  το έτος 

2008, έδειξε σημεία ύφεσης το 2009, ως αποτέλεσμα της διεθνούς 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, ενώ από το έτος 2010 και μετά η ύφεση εντάθηκε 

σημαντικά λόγω δημοσιονομικών ανισορροπιών. Η ανάγκη εξυγίανσης οδήγησε τη 

χώρα στην ένταξή της στο μηχανισμό οικονομικής στήριξης, αποτελούμενο από την 

ΕΕ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ.

Η αυστηρή εισοδηματική πολιτική και ο δραστικός περιορισμός των 

δημοσίων δαπανών που ασκήθηκαν κατά τα τελευταία τέσσερα έτη επηρέασαν, όπως 

ήταν αναμενόμενο, αρνητικά την εξέλιξη του ΑΕΠ, με αποτέλεσμα το μέγεθός του να 

σημειώσει αλλεπάλληλες μειώσεις. Επίσης, το δημόσιο χρέος αυξάνεται συνεχώς και 

η ανεργία έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η καταγραφή των εξελίξεων της 

Ελληνικής οικονομίας κατά την τελευταία δεκαετία (2003-2013). Η εργασία 

αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια.

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά στην διάρθρωση και τη δομή της 

Ελληνικής οικονομίας. Στην δεύτερη ενότητα γίνεται λόγος για την 

ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας μέσα από την εξέλιξη των βασικών 

μακροοικονομικών της μεγεθών αλλά κυρίως απ’ το βαθμό εξωστρέφειας που 

επιδεικνύει μέσω των εξαγωγών και της προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων.

Το τρίτο μέρος που αποτελεί και το κυρίως της εργασίας αφιερώνεται στην 

πορεία των κυριοτέρων κλάδων της Ελληνικής οικονομίας κατά την τελευταία 

δεκαετία που είναι το λιανικό εμπόριο, οι κατασκευές, η βιομηχανία και οι υπηρεσίες. 

Συγκεκριμένα καταγράφεται η εξέλιξη αυτών των κλάδων και των υποκλάδων που 

τους απαρτίζουν, επισημαίνονται οι αιτίες των εξελίξεων και προτείνονται λύσεις για 

την επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει.

Στο τελευταίο μέρος γίνονται κάποιες προτάσεις για βελτίωση των 

προβλημάτων και για περαιτέρω ανάπτυξη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Θα περιγράψουμε την διάρθρωση της Ελληνικής οικονομίας παρουσιάζοντας τους 

τρείς τομείς δραστηριότητας που διαθέτει και θα αναλύσουμε τους βασικούς κλάδους 

από κάθε τομέα.

1.1Ο Πρωτογενής Τομέας

Ο πρωτογενής τομέας περιλαμβάνει την γεωργία, την κτηνοτροφία,  και την αλιεία. Ο 

πρωτογενής τομέας σημείωσε μια χρονική βαθμιαία μείωση στη συνεισφορά του 

Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και επίσης στην απασχόληση του ανθρωπίνου 

δυναμικού καθώς, το 1992 απασχολούσε το 25%  του εργατικού δυναμικού της 

χώρας. Ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετώπισε η ελληνική γεωργία ήταν η μικρή 

ιδιοκτησία και ο τεμαχισμός της ιδιοκτησίας των αγροτικών εκτάσεων σε μικρά 

κτήματα, που δεν ευνοούσε την εντατική εκμετάλλευση. Το μικρό ποσοστό των 

αρδευόμενων εκτάσεων ήταν ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας για την επέκταση 

του πρωτογενούς τομέα.  Τέλος, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και τα φτωχά και 

ορεινά εδάφη ήταν περαιτέρω παράγοντες που εμπόδισαν την εφαρμογή νέων 

τεχνολογιών και κατά συνέπεια την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής.

Ο Αγροτικός Τομέας

Ο αγροτικός τομέας καλύπτει περίπου το 6% του ΑΕΠ και απασχολεί το 16% 

της συνολικής απασχόλησης, όταν ο αντίστοιχος μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 4%. 

Τα ποσοστά συμμετοχής της αγροτικής παραγωγής τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν 

περισσότερο ενισχυμένα. H συνολική αγροτική παραγωγή της χώρας ακολουθεί, από 

το 1950 και μετά, ανοδική πορεία, με εξαίρεση την τελευταία δεκαετία. Παρά όμως 

τη συνεχή ανοδική τάση της αγροτικής παραγωγής, η συμμετοχή της στο ΑΕΠ ήταν 

φθίνουσα. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της δυναμικής εξέλιξης που επέδειξαν άλλοι 

τομείς της οικονομίας, κυρίως η βιομηχανία και οι υπηρεσίες μετέπειτα. Η εξέλιξη 

που παρουσιάζει τις τελευταίες δεκαετίες η αγροτική παραγωγή δε στηρίζεται ούτε 

στην αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων ούτε όμως και στην αύξηση των 
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απασχολούμενων. Είναι φανερό ότι η μεγέθυνση της αγροτικής παραγωγής οφείλεται 

σε αύξηση της παραγωγικότητας ή στην εντατικοποίηση της αγροτικής 

εκμετάλλευσης. Η αύξηση αυτή της παραγωγικότητας οφείλεται στην ποιοτική 

αναβάθμιση των καλλιεργούμενων εκτάσεων, στην εκμηχάνιση, στη χρήση 

λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και στην εισαγωγή νέων σπόρων και καλλιεργειών. 

Το σημαντικότερο διαρθρωτικό χαρακτηριστικό του ελληνικού αγροτικού 

τομέα, που παρουσιάζουν σχεδόν όλοι οι μελετητές ως πρόβλημα, είναι ο μικρός 

κλήρος καθώς, το 62% των αγροτικών εκμεταλλεύσεων είναι μικρές, ενώ οι μεγάλες 

και οι πολύ μεγάλες καλύπτουν μόλις το 1%. Το πρόβλημα του μικρού αγροτικού 

κλήρου επιτείνεται ακόμα περισσότερο εάν λάβουμε υπόψη τον πολυκερματισμό των 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων αγροτικού κλήρου. Επίσης, εκτός από τις οικονομικές 

επιπτώσεις υπάρχουν άμεσες συνέπειες τόσο στην επιλογή των καλλιεργειών όσο και 

στην πολυαπασχόληση. 

Επίσης, το 78% των απασχολούμενων στον αγροτικό τομέα δεν έχει 

ολοκληρώσει τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνεπάγονται 

περιορισμένες δυνατότητες πρόσληψης, αφομοίωσης και εφαρμογής νέων και 

καινοτόμων ιδεών στο επίπεδο της παραγωγής, της διαχείρισης, της πιστοποίησης, 

της προβολής και της προώθησης του αγροτικού προϊόντος.

Ο αγροτικός τομέας αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα οικονομικής και 

κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 

Οι εξελίξεις των δεικτών συμμετοχής του για το 2013 είναι 4,5% στο εθνικό 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, 12% στο σύνολο της απασχόλησης του ενεργού 

πληθυσμού και 17,2% στις συνολικές εξαγωγές, επιβεβαιώνοντας το ρόλο και τη 

σημασία του ως τομέα οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης.

1.2Ο Δευτερογενής Τομέας

Ο Δευτερογενής τομέας αποτελείται από τους κλάδους της βιομηχανίας, της 

ενέργειας, της ύδρευσης, των ορυχείων-λατομείων, των μεταλλευμάτων και της 

οικοδομής. Η δημιουργία των διαφόρων έργων υποδομής συνετέλεσε διαχρονικά 

στην αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, στην αύξηση της συνεισφοράς του 

δευτερογενούς τομέα στο ΑΕΠ, καθώς και την απασχόληση στο συγκεκριμένο τομέα.  

Η Ελλάδα από χώρα που στηριζόταν στον πρωτογενή τομέα άρχισε να μετατοπίζει το 
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κέντρο βάρους της στο δευτερογενή τομέα και στους βιομηχανικούς κλάδους 

παραγωγής.

Η πραγματοποίηση μεγάλων δημοσίων επενδύσεων σε έργα υποδομής καθώς 

και μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων κυρίως σε βιομηχανικούς τομείς 

υποβοήθησαν την ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας, και ιδιαίτερα την βαριά 

βιομηχανία όπως είναι η βιομηχανία χάλυβα, τα μεταλλεύματα και  τα ναυπηγεία. 

Παρ’ όλη την κυβερνητική προσπάθεια η οποία βασίστηκε σε αναπτυξιακούς 

νόμους για την τόνωση της βιομηχανικής δραστηριότητας, υπήρξε διαχρονικά μια 

μετακίνηση των επενδυόμενων κεφαλαίων από τη βαριά βιομηχανία προς την 

ελαφρά, όπως είναι η βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Εμείς θα παρουσιάσουμε τον 

κλάδο της μεταποίησης όπου αποτελεί και τον πιο βασικό της Ελληνικής 

βιομηχανίας.

Μεταποίηση 

Ο τομέας της μεταποίησης αποτελεί έναν από τους  σημαντικότερους τομείς 

οικονομικής δραστηριότητας της Ελλάδας. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος τομέας 

οικονομικής δραστηριότητας της χώρας με κριτήριο τον κύκλο εργασιών, καθώς ο 

τζίρος των μεταποιητικών επιχειρήσεων κυμαίνεται στα €70 δις, καλύπτοντας το 

22,5% του συνολικού κύκλου εργασιών. Είναι επίσης, ο πέμπτος μεγαλύτερος τομέας 

οικονομικής δραστηριότητας με κριτήριο τον αριθμό των επιχειρήσεων καθώς,

αποτελείται από 91.733 επιχειρήσεις, οι οποίες συνιστούν το 9,89% του συνόλου των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Όμως, η μεταποίηση εμφανίζει 

σημαντική υστέρηση καθώς, ακολουθεί μια φθίνουσα πορεία, τουλάχιστον όσον 

αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Παράλληλα, η μεταποίηση εμφανίζει σημαντική υστέρηση σε ότι αφορά τη 

συγκέντρωσή της σε κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς βρίσκεται στο 

75% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και στο 154% όσον αφορά τη συγκέντρωση στους 

κλάδους χαμηλής προστιθέμενης αξίας. 

Σχεδόν μόνιμα χαρακτηριστικά της ελληνικής βιομηχανίας αποτελούν η 

μακροπρόθεσμη στασιμότητα, η συρρίκνωση του μεριδίου της βιομηχανίας στο ΑΕΠ, 

η μείωση της βιομηχανικής απασχόλησης, η χαμηλή προστιθέμενη αξία, ο χαμηλός 

βαθμός εξωστρέφειας, η ένταση της εισαγωγικής διείσδυσης, η εξάρτηση από 

παραδοσιακούς κλάδους, η αδυναμία παραγωγής.
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1.3 Ο Τριτογενής Τομέας 

Ο τριτογενής τομέας, οι υπηρεσίες, είναι ο σημαντικότερος της ελληνικής οικονομίας 

και η συμμετοχή του σ’ αυτή υπερβαίνει το 70%. Εξάλλου οι απασχολούμενοι στις

υπηρεσίες αποτελούν το 60% του συνόλου των απασχολούμενων στην ελληνική 

οικονομία. Οι υπηρεσίες κατανέμονται σε δύο βασικές κατηγορίες, στις 

επιχειρηματικές που περιλαμβάνουν τις μεταφορές,  επικοινωνίες, εμπόριο, ναυτιλία, 

τουρισμό, χρηματοπιστωτικές και λοιπές υπηρεσίες και στις υπηρεσίες που 

συνδέονται με τη λειτουργία του κράτους και αφορούν τη δημόσια διοίκηση και τις 

κοινωνικές υπηρεσίες. Εμείς, θα παρουσιάσουμε τις κυριότερες από αυτές. 

Ο Τουρισμός

Ο τουρισμός αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο 

οικονομικό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο. Για την Ελλάδα αυτό αντιστοιχεί σε 

τουλάχιστον δεκατρία εκατομμύρια αφίξεις αλλοδαπών τουριστών ετησίως (15η 

χώρα παγκοσμίως στις τουριστικές αφίξεις), στοιχείο που την κατατάσσει στην 

τέταρτη θέση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε καθαρά έσοδα από τον 

τουρισμό. Ακόμη, η συμβολή του τουρισμού στο Α.Ε.Π. είναι κατά μέσο όρο στο 

17% όπως μπορούμε να δούμε και από τον πίνακα 1. Επίσης, οι εισπράξεις από τον 

τουρισμό βρίσκονται σχεδόν πάντα πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ.

Πίνακας 1: Τουρισμός & ΑΕΠ 2000-2013
Έτος Συμμετοχή Τουρισμού στο ΑΕΠ (%) Τουριστικές Εισπράξεις 

(εκατ. €)
2000 16,6% 10.061,2
2001 17,1% 10.579,9
2002 16,5% 10.284,7
2003 15,9% 9.495,3
2004 16,3% 10.347,8
2005 17,6% 10.729,5
2006 17,8% 11.356,7
2007 17,5% 11.319,2
2008 16,8% 11.635,9
2009 15,9% 10.400,2
2010 16,0% 9.611,3
2011 15,8% 10.504,7
2012 16,4% 10.442,5
2013 16,3% 12.152,2
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Ένα ακόμη βασικό χαρακτηριστικό του τουρισμού είναι η συνεισφορά του 

στην απασχόληση και ιδιαίτερα σε περιοχές όπως οι νησιωτικές που χαρακτηρίζονται 

από πληθυσμιακή συρρίκνωση. Χαρακτηριστικό γνώρισμα, αποτελεί η διακύμανση 

που επιδεικνύει στη διάρκεια του έτους, λόγω της εποχικότητας του τουριστικού 

προϊόντος στην χώρα με αποτέλεσμα να αυξάνεται τους θερινούς μήνες στην αιχμή 

της τουριστικής ζήτησης. Η επίδραση του τουρισμού στην απασχόληση διακρίνεται 

σε άμεση και έμμεση. Η άμεση απασχόληση σχετίζεται με τους κλάδους που η κύρια 

δραστηριότητα των επιχειρήσεων αφορά την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που 

είναι αποτέλεσμα της τουριστικής ζήτησης, ενώ η έμμεση, περιγράφει το τμήμα της 

απασχόλησης που σχετίζεται με τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στους 

κλάδους που προμηθεύουν τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Απ’ τον πίνακα 2 παρατηρούμε πως τα επίπεδα απασχόλησης είναι αρκετά 

υψηλά ιδιαίτερα την περίοδο 2005-2008. Όμως, απ’ το 2007 αρχίζει μία φθίνουσα 

πορεία που συνεχίζεται διαχρονικά έως σήμερα. Αυτό είναι σαφώς απόρροια της 

οικονομικής κρίσης αλλά και της ανασφάλιστης εργασίας που μαστίζει το κλάδο. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των θέσεων εργασίας στον τουριστικό τομέα είναι ότι 

αυτές σε σημαντικό ποσοστό καταλαμβάνονται από γυναίκες, νέους, οικονομικούς 

μετανάστες, καθώς και άτομα με χαμηλότερο επίπεδο εξειδίκευσης. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται στον υψηλό βαθμό εποχικής απασχόλησης και στις ευέλικτες συνθήκες 

εργασίας. 

Τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι ένας 

από τους ελάχιστους τομείς της εθνικής οικονομίας, ο οποίος είναι ανταγωνιστικός σε 

παγκόσμιο επίπεδο και η περαιτέρω ανάπτυξή του κατατάσσεται στις υψηλής 

προτεραιότητας κυβερνητικές πολιτικές.

Πίνακας 2: Απασχόληση στον Τουρισμό (σε χιλ. εργαζομένους)
Έτος Άμεση Απασχόληση                           Συνολική Απασχόληση 
2003 327,60 776,30
2004 325,80 785,30
2005 360,90 855,10
2006 371,00 885,60
2007 365,40 878,20
2008 361,50 854,40
2009 331,90 798,60
2010 345,30 786,00
2011 329,00 720,60
2012 330,60 688,80
2013 319,50 657,10
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Οι κύριες αφετηρίες των τουριστικών ρευμάτων προς την Ελλάδα 

παραμένουν οι χώρες της δυτικής Ευρώπης και η Ρωσία. Επίσης ο βαθμός 

προτίμησης των τουριστών   με προέλευση τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης  είναι 

υψηλότερος έναντι των λοιπών ευρωπαϊκών μεσογειακών χωρών.

Τέλος, σημαντικές αδυναμίες του ελληνικού τουρισμού είναι η έντονη 

εποχικότητα και η  υψηλή εξάρτηση από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Ακόμη 

αναφορικά με το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών και τις τεχνικές υποδομές, 

(ιδίως τις υποδομές πρόσβασης και τοπικής κυκλοφορίας και στάθμευσης) 

διαπιστώνεται ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Παράλληλα, υπάρχει 

ανάγκη κάλυψης των ελλείψεων σε κρίσιμες κοινωνικές-αστικές υποδομές με 

χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό της υγείας.

Ναυτιλία

Ένα σημαντικό κομμάτι της Ελληνικής οικονομίας αποτελεί και η ναυτιλία. 

Μεγάλη άνοδος καταγράφηκε στη συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στο ΑΕΠ που 

ξεκίνησε μετά το 2002 για να φθάσει το 2008 στο 4,4%. Όπως επισημαίνεται, την 

πενταετία 2004-2008 οι εισπράξεις στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών από την 

παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών κατέγραψαν θεαματική άνοδο με μέσο 

ετήσιο ρυθμό 15% και ανήλθαν σε περίπου 18 δισεκατομμύρια ευρώ το 2008, που 

αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Η άνοδος αυτή συνέβαλε 

καθοριστικά στον περιορισμό του συνεχώς διευρυνόμενου ελλείμματος του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών. 

Η μεγάλη άνοδος της μπορεί να αποδοθεί  σε δύο σημαντικούς παράγοντες. 

Πρώτον, στην θεσμοθέτηση με τον ν. 3091/2002 της απαλλαγής των ναυτιλιακών 

εταιριών από τον ειδικό φόρο ακίνητης περιουσίας, με τον οποίο δόθηκε ένα επιπλέον 

κίνητρο να εγκατασταθούν στην Ελλάδα πολλές ναυτιλιακές εταιρίες που έως 

πρόσφατα ήταν εγκατεστημένες στο Λονδίνο και σε άλλα ναυτιλιακά κέντρα. Αυτό, 

σε συνδυασμό με τη μεγάλη παγκόσμια προβολή που είχε η χώρα μας με την ένταξή 

της στη ζώνη του ευρώ και με την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, 

συνέβαλαν στην περαιτέρω ενίσχυση της διασυνδέσεως της εγχώριας ελληνικής 

οικονομίας με τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στην ναυτιλία και στην 

αύξηση της συμβολής της ναυτιλίας στο ΑΕΠ της χώρας. Δεύτερον, στην περίοδο 

υψηλής αναπτύξεως της παγκόσμιας οικονομίας και του παγκοσμίου εμπορίου, όπως 
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προαναφέρθηκε, που έδωσαν σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη των παγκοσμίων 

θαλάσσιων μεταφορών και της ελληνικής ναυτιλίας ειδικότερα.

Ωστόσο, λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, οι εισπράξεις κατέγραψαν 

ετήσια πτώση κατά 30% το 2009 και έκτοτε έχει καταγραφεί περιορισμένη 

ανάκαμψη. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από την παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων 

μεταφορών την πενταετία 2009-2013 αντιστοιχούσαν στο 5,9% του ΑΕΠ, έχοντας 

μειωθεί από το υψηλό επίπεδο του 6,9% της προηγούμενης πενταετίας. Παράλληλα, 

το μερίδιό τους στις συνολικές εισπράξεις από τις εξαγωγές υπηρεσιών περιορίστηκε 

μεταξύ των δύο πενταετιών κατά περίπου 5 εκατοστιαίες μονάδες στο 44%.

Ενδεικτικό της συμβολής της ελληνικής ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία 

είναι επίσης ότι στην περίοδο 2003-2008 σημειώθηκε κατακόρυφη άνοδος των 

εισπράξεων από την ναυτιλία στο εξωτερικό ισοζύγιο υπηρεσιών (μέση ετήσια 

αύξηση 14,9%), με αποτέλεσμα να φθάσουν το 2008 τα 19,2 δισ. ευρώ (ήτοι, 7,9% 

του ΑΕΠ). Βέβαια, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις πραγματοποιούν και σημαντικές 

πληρωμές στο εξωτερικό, οι οποίες είχαν ανάλογη άνοδο στην ανωτέρω περίοδο 

(μέση ετήσια αύξηση 13,6%). Οι εισπράξεις από τη ναυτιλία συναγωνίζονται στην 

Ελλάδα τις εισπράξεις από τον τουρισμό (€ 11,7 δισ. το 2008), καθώς και τις 

εισπράξεις από τις εξαγωγές αγαθών (€ 19,8 δισ. το 2008). Οι εισπράξεις από 

υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών καθορίζονται σημαντικά από τις εισπράξεις από 

υπηρεσίες μεταφοράς αγαθών (διαμετακομιστικό εμπόριο), οι οποίες αντανακλούν τη 

δραστηριότητα του κλάδου της ναυτιλίας. Σημαντικές παράμετροι για τον 

προσδιορισμό των εισπράξεων αυτών θεωρούνται τόσο η εξέλιξη των ναύλων στις 

διεθνείς ναυλαγορές όσο και το μέγεθος του ελληνόκτητου στόλου. 

Συμπερασματικά, την επόμενη διετία οι εισπράξεις από θαλάσσιες μεταφορές 

εκτιμάται ότι θα καταγράψουν συγκρατημένη άνοδο και θα επανέλθουν στα μέσα 

επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας, αφού η αναμενόμενη μείωση της πλεονάζουσας 

προσφοράς χωρητικότητας θα βελτιώσει τις συνθήκες στις διεθνείς ναυλαγορές. 

Ωστόσο, η σημαντική αύξηση των παραγγελιών νέων πλοίων από τα μέσα του 2013 

με παράδοση μετά το 2015 μπορεί να εμποδίσει την περαιτέρω βελτίωση των 

ναύλων. Περαιτέρω αύξηση των εισπράξεων μπορεί να προέλθει και από την 

προσέλκυση ναυτιλιακών εταιριών ελληνικών συμφερόντων, καθώς και από την 

ενίσχυση της ναυτιλιακής συστάδας της χώρας.

Συνοπτικά, η Ελλάδα έχει μεγαλύτερο γεωργικό κλάδο σε σχέση με τις άλλες 

χώρες της ΕΕ, πράγμα που δηλώνει τη σημασία της γεωργίας για τη χώρα. Στην 
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Ελλάδα η μεταποίηση φτάνει το 22% του συνολικού ΑΕΠ, ποσοστό σχετικά χαμηλό 

σε σύγκριση με τα ποσοστά των άλλων μελών της ΕΕ. Ενώ, όσον αφορά στον κλάδο 

των υπηρεσιών, η Ελλάδα κατέχει την έβδομη θέση, πράγμα που υποδεικνύει ότι οι 

υπηρεσίες στην Ελλάδα είναι πολύ πιο σημαντικές απ’ ότι η βιομηχανία. Άρα, η 

Ελλάδα είναι μία χώρα που διαθέτει ένα σημαντικό αγροτικό τομέα κυρίως λόγω του 

μεσογειακού κλίματος και των εδαφών της. Επίσης, η οικονομία μπορεί να 

χαρακτηριστεί εντάσεως υπηρεσιών καθώς είναι ο κλάδος που συνεισφέρει 

περισσότερο στο ΑΕΠ. Τέλος, η βιομηχανία φαίνεται να έχει επηρεαστεί σημαντικά 

απ’ την οικονομική κρίση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ένα κράτος δεν είναι το ίδιο με μια επιχείρηση ή μια βιομηχανία. Τα κράτη δεν 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους όπως κάνουν οι επιχειρήσεις. Τα κράτη ανταγωνίζονται 

μεταξύ τους στη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξης της οικονομικής 

δραστηριότητας, στο να διορθώσουν τις όποιες δυσλειτουργίες των αγορών και να 

δημιουργήσουν το θεσμικό πλαίσιο που ενισχύει την εμπιστοσύνη, παράγει 

κοινωνικό κεφάλαιο, ενθαρρύνει και διευκολύνει την επιχειρηματικότητα, δημιουργεί 

τις προϋποθέσεις για περισσότερες και ποιοτικά καλύτερες θέσεις εργασίας, 

βελτιώνει τις δεξιότητες των εργαζομένων, δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες και 

ενισχύει τη συνοχή της κοινωνίας και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών 

στόχων: η ανταγωνιστικότητα αναφέρεται στην «ικανότητα διατήρησης και 

βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της χώρας - αύξησης της απασχόλησης 

και του πραγματικού εισοδήματος, μείωσης της ανεργίας, καθώς και της ενίσχυσης 

των δυνατοτήτων και των ευκαιριών - εντός και εκτός των εθνικών συνόρων, υπό 

συνθήκες παγκοσμιοποίησης».

Η ανταγωνιστικότητα ως προς τις τιμές της ελληνικής οικονομίας έχει 

υποχωρήσει σημαντικά μετά την είσοδο της χώρας στη ζώνη του ευρώ. Κατά γενική 

μαρτυρία, βασική αιτία αυτής της απώλειας ανταγωνιστικότητας ήταν οι υψηλοί 

ρυθμοί μισθολογικών αυξήσεων και πληθωρισμού, οι οποίοι υπεραντιστάθμισαν τις 

αυξήσεις της παραγωγικότητας, καθιστώντας τις ελληνικές εξαγωγές ακριβότερες 

τόσο σε όρους τιμών όσο και σε όρους κόστους εργασίας σε σχέση με αυτές των 

εμπορικών εταίρων της χώρας. Παρότι οι εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών και 

κεντρικών τραπεζών ως προς το μέγεθος της υποχώρησης της ανταγωνιστικότητας 

της ελληνικής οικονομίας κατά το διάστημα 2000-2009 διαφέρουν σημαντικά, η μέση 

εκτιμώμενη απώλεια ανταγωνιστικότητας είναι περίπου 18-20%. 

Πολύ πριν εμφανιστεί η οικονομική κρίση και οι συνέπειές της και 

συγκεκριμένα από το 2001 μέχρι σήμερα η Ελλάδα καταγράφει σημαντικές απώλειες 

στην ανταγωνιστικότητά της. Το παρακάτω διάγραμμα  παρουσιάζει το δείκτη 

παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ελλάδος από το 2001 έως το 2013 σύμφωνα με 
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χρόνο μειώνει το βαθμό ανταγωνιστικότητάς της έναντι των άλλων χω

Διάγραμμα 1: Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας Ελλάδας (

Η απάντηση για τους λόγους της πτώσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας, 

δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στη διαπίστωση των 

διανύουμε. Η χώρα μας απέσπασε 

δεικτών, γεγονός που δείχνει τις τεράστιες ελλείψεις τόσο στο θεσμικό και 

μακροοικονομικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο της αγοράς. Οι αναλυτές 

επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, πως η ελληνική αγορά εργασίας εμφανίζει σημαν

προβλήματα, παρά το ικανοποιητικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού 

επιστημόνων και μηχανικών 

τους οι επιχειρηματίες που συμμετείχαν στην έρευνα θέτουν τα εργασιακά ως το 

έβδομο κατά σειρά εμπόδιο, μ

χρηματοδότησης, την πολιτική αστάθεια, τους φόρους, κ.λπ. Χωρίς 

ανταγωνιστικότητα δεν υπάρχει οικονομική ευημερία και ανάπτυξη. Το 

επιχειρηματικό περιβάλλον, 

κατάρτιση, αγορά εργασίας και 

αειφορία είναι οι επτά πυλώνες που καθορίζουν το 

οικονομίας. Σε αυτούς τους επιμέρους τομείς η Ελλάδα παρουσιάζει πολύ χαμηλές 

επιδόσεις. 
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. Έτσι μπορούμε να δούμε πως η Ελλάδα χρόνο με το 

χρόνο μειώνει το βαθμό ανταγωνιστικότητάς της έναντι των άλλων χωρών. 

Διάγραμμα 1: Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας Ελλάδας (WEF)

Η απάντηση για τους λόγους της πτώσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας, 

δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο στη διαπίστωση των συνθηκών της κρίσης που 

. Η χώρα μας απέσπασε χαμηλές βαθμολογίες σε σειρά σημαντικών 

δεικτών, γεγονός που δείχνει τις τεράστιες ελλείψεις τόσο στο θεσμικό και 

μακροοικονομικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο της αγοράς. Οι αναλυτές 

επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, πως η ελληνική αγορά εργασίας εμφανίζει σημαν

προβλήματα, παρά το ικανοποιητικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού 

ι μηχανικών - και της εκπαίδευσής του. Ωστόσο, στις απαντήσεις 

τους οι επιχειρηματίες που συμμετείχαν στην έρευνα θέτουν τα εργασιακά ως το 

έβδομο κατά σειρά εμπόδιο, με πρώτο τη γραφειοκρατία, τις δυσκολίες 

χρηματοδότησης, την πολιτική αστάθεια, τους φόρους, κ.λπ. Χωρίς 

ανταγωνιστικότητα δεν υπάρχει οικονομική ευημερία και ανάπτυξη. Το 

εριβάλλον, ψηφιακή ατζέντα, καινοτομία, εκπαίδευση και 

ργασίας και απασχόληση, κοινωνική ένταξη και περιβαλλοντική 

ειφορία είναι οι επτά πυλώνες που καθορίζουν το δείκτη ανταγωνιστικότητας μιας 

οικονομίας. Σε αυτούς τους επιμέρους τομείς η Ελλάδα παρουσιάζει πολύ χαμηλές 

η Ελλάδα χρόνο με το 

Η απάντηση για τους λόγους της πτώσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας, 

συνθηκών της κρίσης που 

χαμηλές βαθμολογίες σε σειρά σημαντικών 

δεικτών, γεγονός που δείχνει τις τεράστιες ελλείψεις τόσο στο θεσμικό και 

μακροοικονομικό επίπεδο, όσο και στο επίπεδο της αγοράς. Οι αναλυτές 

επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, πως η ελληνική αγορά εργασίας εμφανίζει σημαντικά 

προβλήματα, παρά το ικανοποιητικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού -

Ωστόσο, στις απαντήσεις 

τους οι επιχειρηματίες που συμμετείχαν στην έρευνα θέτουν τα εργασιακά ως το 

ε πρώτο τη γραφειοκρατία, τις δυσκολίες 

χρηματοδότησης, την πολιτική αστάθεια, τους φόρους, κ.λπ. Χωρίς 

ανταγωνιστικότητα δεν υπάρχει οικονομική ευημερία και ανάπτυξη. Το 

κπαίδευση και 

εριβαλλοντική 

νταγωνιστικότητας μιας 

οικονομίας. Σε αυτούς τους επιμέρους τομείς η Ελλάδα παρουσιάζει πολύ χαμηλές 
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Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει ο εξωτερικός τομέας να δημιουργήσει τις 

θέσεις εργασίας και κατόπιν να συνεισφέρει στην αποπληρωμή μέρους του 

εξωτερικού χρέους. Κατά συνέπεια, η προσπάθεια της χώρας να επανακτήσει την 

χαμένη ανταγωνιστικότητά της πρέπει να εστιαστεί σε τρεις παράγοντες. Πρώτον, 

στην μείωση του κόστους παραγωγής σε σχέση με τους εμπορικούς μας εταίρους. 

Δεύτερον, στην αύξηση της παραγωγικότητας και τη στροφή προς κλάδους 

υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και εξωστρέφειας. Αυτό προϋποθέτει επενδύσεις σε 

παραγωγικό εξοπλισμό και νέες τεχνολογίες. Τρίτον, στη μείωση των σχετικών τιμών 

εντός της χώρας του τομέα μη εμπορεύσιμων σε σχέση με τον τομέα εμπορεύσιμων 

αγαθών και υπηρεσιών, έτσι ώστε να δημιουργηθούν κίνητρα στις εταιρείες και στους 

εργαζόμενους να μετατοπιστούν στον τομέα των εμπορεύσιμων.

Η εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας τις τελευταίες 

δεκαετίες επηρεάστηκε μεταξύ άλλων από το μακροοικονομικό περιβάλλον που 

επιδρά στην ανταγωνιστικότητα είτε άμεσα (πχ. πληθωρισμός) είτε έμμεσα (όπως, για 

παράδειγμα, το δημόσιο έλλειμμα και χρέος επηρεάζουν το κόστος χρηματοδότησης 

των επιχειρήσεων). Ακόμη, από παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος λειτουργίας 

των επιχειρήσεων, όπως το κόστος εργασίας σε σχέση με την εξέλιξη της 

παραγωγικότητας, το φορολογικό σύστημα, το διοικητικό βάρος στις επιχειρήσεις και 

την ποιότητα των δημόσιων υποδομών. Τέλος, από τον βαθμό εξωστρέφειας της 

οικονομίας.

Έτσι, για να διαπιστώσουμε την κατάσταση της Ελληνικής οικονομίας θα 

πραγματοποιήσουμε μία ανάλυση των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της για 

την τελευταία δεκαετία (2003-2014). Ακόμη, θα μελετήσουμε το εμπορικό ισοζύγιο 

αγαθών, το ισοζύγιο υπηρεσιών καθώς και το βαθμό προσέλκυσης άμεσων ξένων 

επενδύσεων για να διαπιστώσουμε την εξωστρέφεια της οικονομίας.

2.1 Τα Μακροοικονομικά Μεγέθη της Ελληνικής Οικονομίας

Για να διαπιστώσουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται και πόσο ανταγωνιστική μπορεί να 

είναι η ελληνική οικονομία θα εξετάσουμε την πορεία των βασικών μεγεθών της 

όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.), το δημόσιο χρέος, τον πληθωρισμό

και την ανεργία κατά την τελευταία δεκαετία (2003-2013). Έτσι, θα παρατηρήσουμε 

την κατάσταση της οικονομίας πριν και μετά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης.
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2.1.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.)

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) είναι το σύνολο όλων των προϊόντων και 

αγαθών που παράγει μια οικονομία, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. Με άλλα 

λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που 

παρήχθησαν εντός μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους, ακόμα και αν μέρος αυτού 

παρήχθη από παραγωγικές μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού.

Με τη χρήση του πίνακα 3 θα μελετήσουμε την πορεία του Α.Ε.Π. για την 

Ελλάδα και συγκεκριμένα παρατηρούμε μία συνεχή αύξηση απ’ το 2003 έως το 2007. 

Όμως, με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλάζουν τα δεδομένα και αρχίζει η 

σταδιακή μείωση, για να φτάσει το 2013 στα επίπεδα του 2005. Η ελληνική 

οικονομία, μετά από πέντε συνεχόμενα χρόνια ύφεσης, έχει μία σωρευτική μείωση 

του ΑΕΠ που ξεπερνά το 20%.

Οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, όσον αφορά το ΑΕΠ, υπήρξαν 

ανώτερες των αντίστοιχων επιδόσεων των πιο προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης από το 1995 μέχρι το 2009. Η ταχύτερη οικονομική μεγέθυνση είχε ως 

αποτέλεσμα να βελτιωθεί ο βαθμός πραγματικής σύγκλισης της ελληνικής 

οικονομίας. Το ΑΕΠ ανά κάτοικο στην Ελλάδα, σε ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης, 

πλησίασε σημαντικά τον αντίστοιχο μέσο όρο στις 15 πιο προηγμένες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, το 2010-2013 η ελληνική οικονομία παρουσιάζει 

απόκλιση 19,7% έναντι του μέσου όρου των 15 πιο ανεπτυγμένων χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πίνακας 3: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.)
Έτος Δις Ευρώ Ρυθμός Ανάπτυξης 

(Ετήσια Μεταβολή ως % Α.Ε.Π.)
2003 170,8 5,9
2004 183,6 4,4
2005 193 2,3
2006 208,9 5,5
2007 222,8 3
2008 232,9 -0,2
2009 231,6 -3,3
2010 227,3 -3,5
2011 215,1 -6,9
2012 203,5 -4,7
2013 192,5 -5,5
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Η οικονομική κρίση φαίνεται ότι επηρέασε σημαντικά την ελληνική 

οικονομία την οποία και βύθισε σε ύφεση απ’ το 2008 έως σήμερα. Τα μέτρα 

πολιτικής που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση αφορούσαν κατά κύριο λόγο 

περικοπές σε μισθούς και συντάξεις που είχαν σαν αποτέλεσμα την μείωση της 

αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και σε συνδυασμό με την αύξηση της 

ανεργίας μείωσαν θεαματικά την ιδιωτική κατανάλωση, την συνολική ζήτηση και το 

ΑΕΠ. Η ακολουθούμενη πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής και υποτίμησης της 

εργασίας παράγει υφεσιακά αποτελέσματα διότι αφαιρεί συστηματικά σημαντικούς 

πόρους από την οικονομία διαμέσου της φορολογικής πολιτικής, της περιστολής των 

δημοσίων δαπανών, της μείωσης των αποδοχών των μισθωτών κλπ..

Η μείωση της ζήτησης που προκαλείται οδηγεί σε περαιτέρω μείωση της 

παραγωγής, σε νέα αύξηση της ανεργίας και σε έναν φαύλο κύκλο 

αυτοσυντηρούμενης ύφεσης. Επίσης, η μείωση της συνολικής ζήτησης έχει ήδη 

οδηγήσει σε μειωμένο βαθμό χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και αυτός 

με την σειρά του σε μείωση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Έτσι, η συμβολή 

όλων των συνιστωσών της εσωτερικής ζήτησης έχει πλέον μειωθεί και ενισχύεται 

ποικιλοτρόπως ο φαύλος κύκλος της ύφεσης για έκτο έτος, ο οποίος θα συνεχιστεί 

πιθανότατα και για έβδομο έτος. 

Επιπλέον, οι προσδοκίες των νοικοκυριών έχουν επιδεινωθεί δραματικά και 

επιτείνουν την μείωση των καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών καθώς και των 

αγορών παγίων στοιχείων ή διαρκών καταναλωτικών αγαθών. Ακόμη, συντήρηση της 

ύφεσης αναλαμβάνουν και οι τράπεζες που εφαρμόζουν αυστηρά κριτήρια στη 

χορήγηση πιστώσεων τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τα νοικοκυριά, και 

επιβάλλουν έτσι στην οικονομία συνθήκες πιστωτικής ασφυξίας. Οι πολιτικές που 

ακολουθούνται για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης αποδεικνύονται 

πολιτικές υποβάθμισης της ελληνικής οικονομίας και επιδεινώνουν διαρκώς το 

επίπεδο ζωής της πλειονότητας των κατοίκων της Ελλάδας.

2.1.2 Το Δημόσιο Χρέος

Ένα σημαντικό μέγεθος για την αξιολόγηση της πορείας μιας οικονομίας αποτελεί ο 

δείκτης χρέους.  Όμως, η πραγματική αξιολόγηση ενός χρέους έχει να κάνει με την 

σχέση χρέος προς ΑΕΠ και όχι με την απόλυτη τιμή του χρέους. Ένας τρόπος για να 
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εμφανίσει μια χώρα καλύτερα οικονομικά μεγέθη θα μπορούσε να είναι αντί να 

μειώνει το χρέος της να φροντίζει να αυξάνει περισσότερο το ΑΕΠ της. Μη ξεχνάμε 

πως το μέγεθος που συζητάμε είναι κλάσμα. Φροντίζοντας να αυξηθεί περισσότερο ο 

παρονομαστής (το ΑΕΠ) από τον αριθμητή (Χρέος) καταφέρνουμε να μειώσουμε το 

συνολικό ποσοστό και να παρουσιάσουμε μια καλύτερη κατάσταση για την 

οικονομία.

Ενώ, η Ελλάδα δέχθηκε επικρίσεις για το χρέος της έως το 2008 παρατηρούμε 

ότι βρίσκεται κοντά στο 100% του ΑΕΠ. Δηλαδή, μπορεί να αύξανε το ποσό του 

Ελληνικού χρέους αλλά αύξανε και το ΑΕΠ της. Όμως, απ’ την εμφάνιση της 

οικονομικής κρίσης τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν. Η ένταξη της χώρας στο 

μηχανισμό στήριξης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τον Απρίλιο του 2009 και 

η έλευση του μνημονίου έφερε νέο δανεισμό που εκτόξευσε το χρέος της χώρας. 

Αυτή η εξέλιξη συνεχίζεται με μεγαλύτερη ένταση μέχρι σήμερα. Πιθανό πολλοί 

πιστεύουν πως το κυριότερο μέρος ενός χρέους προκύπτει από συσσωρευμένα 

πρωτογενή ελλείμματα. Στην πραγματικότητα οι τόκοι παίζουν το σημαντικότερο

ρόλο στη διόγκωση του χρέους.

Διάγραμμα 2: Το Δημόσιο Χρέος της Ελλάδος (2003-2013)
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Πίνακας 4: Το Δημόσιο Χρέος στην Ελλάδα
Έτος Δις Ευρώ (%) Α.Ε.Π.

2003 108,00 98,30
2004 183,20 99,80
2005 195,40 101,20
2006 224,20 107,30
2007 239,30 107,40
2008 263,30 113,00
2009 299,70 129,40
2010 329,50 145,00
2011 355,60 165,30
2012 326,30 160,60
2013 340,40 168,00
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Ο δανεισμός της τελευταίας δεκαετίας κατευθύνθηκε κυρίως σε 

καταναλωτικούς σκοπούς, παρά σε επενδυτικούς σκοπούς. Παράλληλα, η Ελλάδα 

αντιμετώπισε προβλήματα στην συνέχιση του εξωτερικού δανεισμού. H κακή 

οικονομική της κατάσταση είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των επιτοκίων 

δανεισμού (spreads) έτσι, αναγκάσθηκε να καταφύγει στον δανεισμό από την Ε.Ε. και 

το ΔΝΤ.

2.1.3 Ο Πληθωρισμός

Σε μια οικονομία της αγοράς, οι τιμές των αγαθών και υπηρεσιών υπόκεινται σε συνεχείς 

μεταβολές. Ορισμένες τιμές αυξάνονται, άλλες μειώνονται. Υπολογίζοντας το μέσο όρο 

των αλλαγών αυτών μπορούμε να υπολογίσουμε το συνολικό ποσοστό πληθωρισμού. 

Είναι γνωστό ότι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 

σύγχρονες αναπτυγμένες οικονομίες είναι το πρόβλημα του πληθωρισμού, δηλαδή το 

φαινόμενο της συνεχούς ανόδου του γενικού επιπέδου των τιμών. Κατά συνέπεια, 

από τον ορισμό του, ο πληθωρισμός ισοδυναμεί με μια συνεχή μείωση της 

αγοραστικής δύναμης του χρήματος. Ο πληθωρισμός  πλήττει κυρίως αυτούς που το 

εισόδημα τους είναι σταθερό δηλαδή, τους συνταξιούχους και τους δημόσιους 

υπαλλήλους. Επιπλέον, επιβαρύνει το ισοζύγιο πληρωμών και μειώνει τα 

συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας καθώς, η κατανομή των συντελεστών 

παραγωγής δεν είναι άριστη και σπαταλούνται παραγωγικοί πόροι.

Διάγραμμα 3: Ο Πληθωρισμός της Ελλάδος (2004-2013)
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Πίνακας 5: Πληθωρισμός 2004-2013
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3.0 3.5 3.3 3.0 4.2 1.6 4.7 3.1 1.1 -0.8
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Όσον αφορά τον πληθωρισμό της Ελλάδας την τελευταία δεκαετία 

παρατηρούμε σημαντικές διακυμάνσεις, όπως παρατηρούμε και απ’ το πίνακα 5 και 

απ’ το διάγραμμα 3. Σε χαμηλότερο επίπεδο απ’ ότι το 2003, διαμορφώθηκε ο 

πληθωρισμός του 2004, γεγονός όμως, που οφείλεται αποκλειστικά σε έκτακτους 

εξωγενείς παράγοντες (κυρίως στη μείωση των τιμών των οπωροκηπευτικών). 

Ανάλογη πορεία ακολούθησε ο πληθωρισμός και κατά την διετία 2005-2006. 

Παράγοντες όπως η άνοδος της τιμής του αργού πετρελαίου, η άνοδος των τιμών των 

λοιπών εισαγόμενων προϊόντων, η άνοδος του κόστους εργασίας ανά μονάδα 

προϊόντος και η αύξηση της φορολογίας διαμόρφωσαν τον ετήσιο ρυθμό του 

πληθωρισμού στο 3,5%. Σχετικά με τον πληθωρισμό του 2007, αυτό το οποίο πρέπει 

να επισημανθεί είναι ότι αφενός υποχώρησε στο 3% λόγω κυρίως προσωρινών 

ευνοϊκών παραγόντων και ιδίως της μείωσης της τιμής των καυσίμων, αφετέρου 

όμως, το τελευταίο τρίμηνο του 2007 παρατηρήθηκε σημαντική έξαρση του 

πληθωρισμού. Η έξαρση του πληθωρισμού που είχε ενταθεί στη διάρκεια του 2008 

(4,2%), έπληξε ιδιαίτερα τις οικονομικά ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες και 

οφειλόταν σε εκ πρώτης όψεως βραχυχρόνιους εξωτερικούς παράγοντες όπως, στη 

μεγάλη άνοδο των τιμών των καυσίμων και των τροφίμων διεθνώς και σε 

βραχυχρόνιους εγχώριους παράγοντες όπως  στην επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου του 

κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος.

Τελείως διαφορετική εικόνα παρουσίασε ο πληθωρισμός το 2009. 

Συγκεκριμένα, ο μέσος ετήσιος ρυθμός του διαμορφώθηκε γύρω στο 1,6% έναντι 

4,6% το 2008. Η μεγάλη υποχώρηση του γενικού πληθωρισμού αντανακλά, μεταξύ 

άλλων, τη ραγδαία πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και των άλλων βασικών 

εμπορευμάτων που άρχισε μετά τα μέσα του 2008. Επιπλέον, εξαλείφτηκαν οι 

πληθωριστικές πιέσεις που οφείλονταν στην υπερβάλλουσα ζήτηση. Η εξασθένιση 

της ζήτησης συνοδεύτηκε τόσο από την μείωση των περιθωρίων κέρδους των 

επιχειρήσεων όσο και από σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου του κόστους 

εργασίας. 

Ωστόσο, αυτή η θετική εξέλιξη του πληθωρισμού δεν κράτησε παρά μόνο για 

λίγο. Το κόστος εφαρμογής των συγκεκριμένων μέτρων για την έξοδο της οικονομίας 

από την κρίση αντανακλάται το 2010, μεταξύ άλλων, στην προσωρινή έξαρση του 

πληθωρισμού η οποία οφείλεται κυρίως στη μεγάλη αύξηση της έμμεσης φορολογίας, 

στην άνοδο της τιμής του αργού πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά και σε πολύ 

μικρότερο βαθμό, στην ανάκαμψη των τιμών των άλλων εισαγόμενων προϊόντων. 
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Όμως, καθώς η επίπτωση της αύξησης της έμμεσης φορολογίας στον ετήσιο 

ρυθμό ανόδου των τιμών σταδιακά εξασθενεί στη διάρκεια του 2011, υποχωρεί 

σημαντικά και ο πληθωρισμός φτάνοντας το 3,1%, δηλαδή σε επίπεδα 2007 προ 

κρίσης. Το ίδιο αποτέλεσμα αναμένεται να έχει και η ενίσχυση του ανταγωνισμού 

στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών καθώς προχωρά η εφαρμογή των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων.

Στη συνέχεια, το 2012 παρατηρούμε σημαντική μείωση του πληθωρισμού που 

φτάνει το 1,1% ενώ, το 2013 έχουμε για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία 

αποπληθωρισμό δηλαδή, μείωση του γενικού επιπέδου τιμών. Η μείωση των τιμών 

ήταν κάτι παραπάνω από επιβεβλημένη ειδικά σε είδη πρώτης ανάγκης καθώς το 

διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών έχει περιοριστεί ιδιαίτερα και αν δεν γινόταν 

κάτι τέτοιο θα υπήρχε θέμα βιωσιμότητας για πολλούς Έλληνες. 

2.1.4 Η Απασχόληση και η Ανεργία

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα κάθε οικονομίας είναι αυτό της ανεργίας 

καθώς προκαλεί απώλειες στα κρατικά έσοδα λόγω μείωσης των εργοδοτικών 

εισφορών άλλα και απώλειες στην αγορά εξαιτίας της χαμηλής κατανάλωσης λόγω 

απώλειας εισοδήματος απ’ την πλευρά των καταναλωτών.

Έως και το 2008 η ανεργία στην Ελλάδα ήταν σχετικά χαμηλή και κινούνταν 

με ποσοστό της τάξεως του 8,5% κατά μέσο όρο. Ειδικά, από το 2004 έως το 2008 

είχε συνεχώς πτωτικό ρυθμό. Το 2009 η ανεργία στη χώρα αυξήθηκε ως αποτέλεσμα 

της διεθνούς κρίσης  και ανήλθε σε 9,5%, ενώ για το 2010 αυξήθηκε περαιτέρω στο 

12,5%, ως συνέπεια της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε 

εξαιτίας της κρίσης χρέους. Κατά το έτος 2011 το ποσοστό ανεργίας, ως επακόλουθο 

της γενικότερης κρίσης της ελληνικής οικονομίας και των μέτρων που έχουν ληφθεί 

για τη δημοσιονομική εξυγίανση, έφτασε στο 17,7%, ενώ κατά το 2012 ξεπέρασε το 

24% και το 2013 έφτασε στο 27,3%. Ιδιαίτερα η ανεργία των νέων που ξεπερνά το 

50%, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που επέφερε η οικονομική κρίση 

στη χώρα. Στην Ελλάδα ο λόγος ανέργων προς απασχολουμένους υπερβαίνει το 1/3. 

Με άλλα λόγια, σε κάθε τρεις εργαζόμενους αντιστοιχεί περίπου ένας άνεργος.
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Η επιδείνωση της ανεργίας κατά το 2009-2013 έναντι του 2008 προήλθε 

καταρχήν από την μείωση της απασχόλησης κατά 932.000 άτομα. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι μεταβολές του αριθμού των απασχολουμένων στην Ελλάδα 

ακολουθούσαν ανοδική τάση από το 1992 μέχρι και το 2008, με αποτέλεσμα για το 

σύνολο της περιόδου να ανέρχονται σωρευτικά σε 24%. Έτσι, ενώ ο αριθμός των 

απασχολουμένων κατά το 1991 ανερχόταν σε 3,9 εκατομμύρια άτομα, το 2008 είχε 

φθάσει σε 4,8 εκατομμύρια. Πιο συγκεκριμένα, η ελληνική οικονομία δημιούργησε 

930.000 θέσεις εργασίας μέσα στα 17 χρόνια 1992-2008. Το σύνολο της προόδου που 

επιτεύχθηκε μέσα σε αυτά τα 17 έτη χάθηκε στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.

Η αύξηση της ανεργίας κατά το 2009-2013 δεν προέρχεται μόνον από τη 

μείωση της απασχόλησης αλλά και από την αύξηση κατά 1,2% του εργατικού 

δυναμικού, αύξηση που αντιστοιχεί κατά προσέγγιση σε 60.000 άτομα. Όπως 

φαίνεται στον πίνακα 6, η δραματική μείωση της απασχόλησης δεν συνοδεύτηκε από 

ανάλογη μείωση του εργατικού δυναμικού. Αυτό αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι τα 

νοικοκυριά προσπαθούν εν μέσω της κρίσης και των αντίξοων συνθηκών που 

επικρατούν να αντιμετωπίσουν, πρώτον, την μείωση του εισοδήματός τους (που 

ανάγεται στη μείωση της αγοραστικής δύναμης του μισθού και στην αύξηση της 

ανεργίας), και δεύτερον, τη γενικευμένη πλέον ανασφάλεια μεταξύ των μισθωτών, 

προσφέροντας περισσότερη εργασία, είτε με την παρουσία περισσοτέρων ατόμων

στην αγορά εργασίας, είτε με την αύξηση των ωρών εργασίας. 

Πίνακας 6: Η Ανεργία στην Ελλάδα 2003-2013 (σε χιλιάδες άτομα)

Έτος Εργατικό 
Δυναμικό

Δ% Απασχολούμενοι Δ% Άνεργοι Δ% Ποσοστό 
Ανεργίας

Δ%

2003 4.734,40 - 4.274,50 - 459,90 - 9,7 -

2004 4.818,90 1,78% 4.313,10 0,90% 505,70 9,96% 10,5 8,25%

2005 4.846,40 0,57% 4.368,90 1,29% 477,50 -5,58% 9,8 -6,67%

2006 4.886,80 0,83% 4.452,30 1,91% 434,50 -9,01% 8,9 -9,18%

2007 4.916,80 0,61% 4.509,90 1,29% 406,90 -6,35% 8,3 -6,74%

2008 4.937,20 0,41% 4.559,30 1,10% 377,90 -7,13% 7,7 -7,23%

2009 4.979,80 0,86% 4.508,60 -1,11% 471,10 24,66% 9,5 23,38%

2010 5.017,40 0,76% 4.388,60 -2,66% 628,70 33,45% 12,5 31,58%

2011 4.967,60 -0,99% 4.090,70 -6,79% 876,90 39,48% 17,6 40,80%

2012 4.966,80 -0,02% 3.763,00 -8,01% 1.203,80 37,28% 24,3 38,07%

2013 4.967,00 0,00% 3.613,40 -3,98% 1.353,50 12,44% 27,3 12,35%
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Επιπλέον, η δραματική μείωση της απασχόλησης κατά το 2009-2013 

οφείλεται στο γεγονός ότι η μείωση της παραγωγής ήταν ραγδαία. Το γεγονός αυτό, 

δηλαδή ότι το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης του ΑΕΠ πραγματοποιήθηκε με 

παράλληλη μείωση της απασχόλησης, φαίνεται στο ότι η μείωση του ΑΕΠ κατά το 

υπόλοιπο μέρος πραγματοποιήθηκε με μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας.

Το πρόβλημα της ανεργίας στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλο ειδικά για τους 

νέους και τις γυναίκες. Γι’ αυτό και η κυβέρνηση θα πρέπει να λάβει μία σειρά από 

αποτελεσματικά μέτρα για την επίλυσή του, όπως είναι η δημιουργία πραγματικών 

θέσεων εργασίας μέσω της επιχορήγησης των επιχειρήσεων, η μείωση των 

εργοδοτικών εισφορών, η επιχορήγηση νέων επαγγελματιών για την δημιουργία της 

δικής τους επιχείρησης καθώς και η σύνδεση των σπουδών με την αγορά εργασίας, 

μέτρο που θα βοηθήσει στον περιορισμό της ανεργίας των νέων.

2.2 Η Εξωστρέφεια της Ελλάδος

Η έννοια εξωστρέφεια είναι ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε αρκετά πρόσφατα 

προκειμένου να εκφράσει τη διαδικασία οικονομικής ολοκλήρωσης της χώρας με τις 

παγκόσμιες αγορές σε ένα πλαίσιο απελευθέρωσης και ανοίγματος των διεθνών 

αγορών και ανάπτυξης διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από εθνικές 

επιχειρήσεις. Οι εξωστρεφείς δραστηριότητες ουσιαστικά αναφέρονται σε 

επιχειρηματικές δραστηριότητες ατόμων, επιχειρήσεων ή οργανισμών που ξεπερνούν 

τα εθνικά σύνορα και επεκτείνονται σε άλλες χώρες. Οι δραστηριότητες αυτές, 

διακρίνονται στις ακόλουθες τέσσερις γενικές κατηγορίες: 

• Διεθνές εμπόριο αγαθών: αγορές και πωλήσεις αγαθών μεταξύ ανεξάρτητων 

επιχειρηματιών, επιχειρήσεων και οργανισμών δύο χωρών (εισαγωγές και 

εξαγωγές αγαθών). 

• Διεθνές εμπόριο υπηρεσιών: όπως και στην προηγούμενη περίπτωση αλλά οι 

συναλλαγές αφορούν παρεχόμενες υπηρεσίες όπως μεταφορές, ναυτιλιακές, 

ασφαλιστικές, τραπεζικές, κ.ά. 

• Διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου: αφορά τις συναλλαγές ατόμων, 

επιχειρήσεων ή οργανισμών σε όλες τις αγορές χρεογράφων (μετοχές, 

ομόλογα, κλπ). 

• Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (Α.Ξ.Ε.): περιλαμβάνουν τη μεταφορά κεφαλαίου 

από μια χώρα σε μια άλλη με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία εκεί μιας 
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νέας επιχείρησης ή την εξαγορά του συνόλου ή μέρους του μετοχικού 

κεφαλαίου μιας τοπικής επιχείρησης. 

Στην προσπάθεια μας να καταγράψουμε το μέγεθος εξωστρέφειας της 

Ελλάδος την τελευταία δεκαετία θα μελετήσουμε την πορεία του εμπορικού 

ισοζυγίου, του ισοζυγίου υπηρεσιών καθώς και  το βαθμό προσέλκυσης ΑΞΕ.

2.2.1 Το Εμπορικό Ισοζύγιο της Ελλάδος 

Στο εμπορικό ισοζύγιο καταγράφονται οι χρηματικές ροές που αφορούν σε 

συναλλαγές σε αγαθά (πληρωμές/εισαγωγές και εισπράξεις/εξαγωγές), των οποίων η 

κυριότητα αλλάζει μεταξύ ενός κατοίκου και μη κατοίκου. Επιπλέον, στο εμπορικό 

ισοζύγιο καταχωρίζονται οι τριγωνικές συναλλαγές, η αξία της επεξεργασίας αγαθών, 

η αξία επισκευής αγαθών και η αξία των αγαθών για τον εφοδιασμό πλοίων και 

αεροπλάνων.

Αυτό που παρατηρούμε απ’ τον πίνακα 7 είναι ότι το ισοζύγιο αγαθών 

παρουσιάζεται ελλειμματικό καθ’ όλη την διάρκεια της δεκαετίας. Ειδικά 

παρατηρούμε ότι από το 2003 έως το 2008 το έλλειμμα μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο 

με αποκορύφωμα το 2008 που φτάνει στη μέγιστη τιμή του για τη δεκαετία. Η 

επιδείνωση στο ήδη ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο αποδίδεται μεταξύ άλλων στους 

ακόλουθους παράγοντες: χαμηλή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, 

μικρός βαθμός διείσδυσης σε ξένες αγορές, υψηλός ανταγωνισμός από ομοειδή 

προϊόντα της διεθνούς αγοράς, αδυναμίες των ελληνικών επιχειρήσεων για 

εξαγωγικές δραστηριότητες, περιορισμένη καινοτομική δραστηριότητα και έλλειψη 

μέχρι πρόσφατα εθνικής στρατηγικής στόχευσης για επιχειρηματική εξωστρέφεια. 

Πίνακας 7: Εμπορικό Ισοζύγιο Αγαθών 2004-2013 (σε χιλ. ευρώ)
Έτος Εξαγωγές Εισαγωγές Εμπορικό Ισοζύγιο
2004 12.653,3 38.089,0 -25.435,8
2005 14.200,9 41.759,8 -27.558,9
2006 16.154,3 51.440,6 -35.286,3
2007 17.445,5 58.944,8 -41.499,2
2008 19.812,9 63.861,7 -44.048,8
2009 15.318,0 46.085,3 -30.767,3
2010 17.081,5 45.361,0 -28.279,6
2011 20.230,6 47.459,6 -27.229,1
2012 22.020,6 41.639,7 -19.619,0
2013 22.534,8 39.764,2 -17.229,4
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Όμως, από το 2009 και έπειτα αρχίζει να μειώνεται το έλλειμμα διαχρονικά 

γεγονός που οφείλεται τόσο στη μείωση των εισαγωγών αλλά και στην αύξηση των 

εξαγωγών. Παρά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης η Ελλάδα βελτιώνει το 

εμπορικό της ισοζύγιο καθώς, απ’ την μία υπάρχει κάποια στροφή  προς τα εγχώρια 

προϊόντα και στο περιορισμό των εισαγωγών αλλά  και από την άλλη πλευρά  οι 

εξαγωγές συνεχίζουν να αποτελούν μια σημαντική διέξοδο. Τα παραπάνω γίνονται 

αντιληπτά και από το διάγραμμα 4.

Διάγραμμα 4: Το Εμπορικό Ισοζύγιο της Ελλάδος (2004-20013)

Στον τομέα των εξαγωγών, ο περιορισμένος όγκος των εξαγωγών των 

ελληνικών προϊόντων οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στο μικρό μέγεθος της 

συντριπτικής πλειοψηφίας των ελληνικών επιχειρήσεων που δεν τους επιτρέπει να 

εκμεταλλευθούν τις οικονομίες κλίμακας και έτσι δυσχεραίνει την ικανότητά τους να 

ανταγωνιστούν αποτελεσματικά στο διεθνές περιβάλλον. Επίσης, η μεγάλη απόσταση 

της Ελλάδας από τις άλλες χώρες της ΕΕ επιδρά αρνητικά στο κόστος των ελληνικών 

προϊόντων που διοχετεύονται στην ευρωπαϊκή αγορά. Σε ότι αφορά στις εξαγωγές, 

πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία δέκα χρόνια οι εξαγωγές της Ελλάδος 

προς γειτονικές βαλκανικές χώρες υποκαταστάθηκαν σε μεγάλο βαθμό από άμεσες 

επενδύσεις ελληνικών επιχειρήσεων σε αυτές. 

Η βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας αποτελεί μία από τις 

αναγκαίες συνθήκες για την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση και μπορεί 
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να υπάρξει μόνο μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την προώθηση επενδύσεων, 

την αντιμετώπιση της τεχνολογικής υστέρησης και την ενίσχυση των κλάδων της 

οικονομίας που εμφανίζουν μια δυναμική στις παγκόσμιες αγορές.

Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω επενδύσεων χρειάζεται να 

αξιοποιηθεί το σύνολο των δυνατών πηγών χρηματοδότησης τόσο από την Ελλάδα 

(εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες, πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων) όσο και 

από το εξωτερικό (ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων). Επιπλέον, 

προϋπόθεση για την επιτυχία του σχεδίου είναι οι επενδύσεις να συνοδευτούν από μια 

θεσμική μετεξέλιξη των φορέων και των οργανισμών του Δημοσίου που θα 

αναλάβουν την προώθηση ή την υλοποίησή τους. Έμφαση χρειάζεται να δοθεί στη 

θεσμοθέτηση περισσότερο αποτελεσματικών δομών συγκριτικά με τις ήδη 

υπάρχουσες, στη διαμόρφωση των αναγκαίων κινήτρων και στην απλοποίηση των 

διαδικασιών παρακολούθησης και ελέγχου.

2.2.2 Το Ισοζύγιο των Υπηρεσιών

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζει το ισοζύγιο των υπηρεσιών, όπου η χώρα μας, σε 

αντίθεση με το εμπόριο αγαθών, έχει καλύτερες επιδόσεις, το ισοζύγιο είναι 

πλεονασματικό καθ’ όλη την διάρκεια της δεκαετίας.  Συγκεκριμένα, παρατηρούμε 

μία αυξητική τάση από το 2004 έως το 2008 όπου φτάνει στην μέγιστη τιμή του για 

τη δεκαετία. Την διετία 2009-2010 παρατηρούμε μία σημαντική πτώση που οφείλεται 

στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά από εκεί και πέρα η άνοδος είναι 

δεδομένη, για να φτάσει το 2013 τα 16.978,9 εκατ. ευρώ, το δεύτερο πιο υψηλό 

επίπεδο της δεκαετίας. Επίσης, σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζουν οι ταξιδιωτικές 

εισπράξεις και οι θαλάσσιες μεταφορές που τους αναλογεί πάνω απ’ το 70% των 

συνολικών εισπράξεων.

Πίνακας 8: Ισοζύγιο Υπηρεσιών Ελλάδος (2004-2013)εκατ. ευρώ

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ισοζύγιο 
Υπηρεσιών

15.467,0 15.391,1 15.337,1 16.591,7 17.135,6 12.640,2 13.248,5 14.629,6 15.138,9 16.978,9

Εισπράξεις 26.742,5 27.253,5 28.364,1 31.337,3 34.066,2 26.983,3 28.477,8 28.609,2 27.526,4 27.959,5

Πληρωμές 11.275,5 11.862,4 13.027,0 14.745,6 16.930,6 14.343,2 15.229,4 13.979,6 12.387,4 10.980,6
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Διάγραμμα 5: Ισοζύγιο Υπηρεσιών Ελλάδος (2003-2014)

Η Ελλάδα κατέχει σημαντική θέση στο παγκόσμιο εμπόριο ορισμένων τομέων 

υπηρεσιών, γεγονός που οφείλεται στη δραστηριότητα της ελληνικής ναυτιλίας και 

στην ανάπτυξη του τουρισμού. Ειδικότερα, για το 2004 οι εισπράξεις από τις 

εξαγωγές υπηρεσιών ξεπέρασαν αισθητά το διπλάσιο των εξαγωγών αγαθών γεγονός 

που δείχνει το πόσο σημαντικός είναι ο τομέας των υπηρεσιών για την οικονομία. 

Τέλος, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών είναι από τα υψηλότερα μεταξύ 

επιλεγμένων Ευρωπαϊκών χωρών.

2.2.3 Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) στην Ελλάδα

Σε μία οικονομικά δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία, κρίνεται 

απαραίτητη η προσέλκυση ΑΞΕ στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου 

ανάπτυξης, καθώς οι επενδύσεις αυτές θα προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας και θα 

συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Όσον αφορά, την πορεία των ΑΞΕ στην Ελλάδα από το παρακάτω διάγραμμα 

παρατηρούμε έντονες αυξομειώσεις από το 2004 έως το 2010. Το 2006 καταγράφηκε 

το υψηλότερο επίπεδο με 4.268 εκατ. ευρώ ενώ το 2010 το χαμηλότερο με μόλις 249 

εκατ. ευρώ. Η αιτία αυτής της μείωσης αποτελεί η εδραίωση της οικονομικής κρίσης 

η οποία δημιούργησε ανασφάλεια στους ξένους επενδύτες. Όμως, από εκεί και έπειτα 

παρατηρούμε μία συνεχώς ανοδική τάση καθώς, οι ξένοι επενδύτες αρχίζουν να 
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αντιλαμβάνονται τις ευκαιρίες που υπάρχουν για επενδύσεις σε μία χώρα με ύφεση 

όπως η Ελλάδα.

Διάγραμμα 6: Οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις στην Ελλάδα (2004-2013) εκάτ. Ευρώ

Η Ελλάδα είναι μια μικρή σε μέγεθος και πληθυσμό χώρα, με χαμηλή 

πιστοληπτική ικανότητα και υπερχρεωμένο δημόσιο τομέα, επιχειρήσεις και 

νοικοκυριά. Οι διεθνείς επενδυτές δε θα στοχεύσουν στο μέγεθος της εγχώριας 

αγοράς, αλλά θα επιλέξουν να επενδύσουν στην Ελλάδα για τα μοναδικά και 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας (γεωπολιτικά, ιστορικά/πολιτισμικά κ.λπ.), 

καθώς και τις δυνατότητες που διαφαίνονται από την αξιοποίηση του ορυκτού 

πλούτου και των πρώτων υλών, αλλά και στον τομέα του τουρισμού, των μεταφορών, 

της ναυτιλίας, της μεταποίησης και των εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Θα πρέπει 

λοιπόν να δοθεί έμφαση στα πλεονεκτήματα της χώρας σε συνδυασμό όμως, με την 

περαιτέρω αντιμετώπιση της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας, την αποκατάσταση 

της ρευστότητας στην αγορά και της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών, καθώς και 

την εφαρμογή ενός απλού και σταθερού φορολογικού συστήματος που θα 

προσελκύσει και θα παρέχει κίνητρα σε παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες θα 

δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα. Η σταδιακή αποκατάσταση των 

χρόνιων διαρθρωτικών ανισορροπιών που συντελείται οδηγεί στην ανάκτηση της 

διεθνούς αξιοπιστίας και του κύρους της χώρας με θετικές επιπτώσεις και στην 

προσέλκυση ΑΞΕ και νέων επενδύσεων. 

Συνοψίζοντας, όσον αφορά την εξωστρέφεια της Ελληνικής οικονομίας 

παρατηρούμε πως μπορεί να μην βρίσκεται στα επίπεδα που θα έπρεπε όμως, έχει 
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κάνει βήματα προόδου εν καιρώ κρίσης και αυτό είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο. Έτσι, 

εάν αρθούν κάποια εμπόδια και υπάρξει ουσιαστική κρατική στήριξη στο μέλλον τα 

πράγματα θα κυλήσουν ακόμη καλύτερα.

Συμπερασματικά, η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας 

μακροπρόθεσμα εξαρτάται περισσότερο από τη βελτίωση του τεχνολογικού 

περιεχομένου των εξαγωγών παρά από τις τιμές τους. Συνάγεται ότι περαιτέρω 

μείωση του κόστους εργασίας πρέπει να αποφευχθεί: αν και βραχυχρόνια 

παρουσιάζεται ως μία λύση στο μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, μακροχρονίως η 

επιβίωση ή αναβίωση δραστηριοτήτων έντασης εργασίας παρεμποδίζουν την 

απελευθέρωση πόρων για να κατευθυνθούν προς παραγωγικότερους τομείς και 

έλκουν το μοντέλο εξειδικεύσεων της χώρας προς λάθος κατεύθυνση. 

Ακόμη, η στροφή προς τους εξαγωγικούς τομείς επιβάλλεται να αποτελέσει 

κεντρική προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

θα βελτιώσουν την παραγωγικότητα της οικονομίας και το τεχνολογικό περιεχόμενο 

των εξαγωγών αλλά για να αποδώσουν τα επιθυμητά αποτελέσματα πρέπει να 

αποκτήσουν κρίσιμη μάζα. Πλημμελής ή καθυστερημένη εφαρμογή τους απειλεί να 

οδηγήσει σε διεύρυνση της διαρροής πολύτιμων ανθρώπινων πόρων στο εξωτερικό, 

περαιτέρω αποεπένδυση και καταστροφή κεφαλαίου, και άρα αρνητικές συνέπειες 

στο αναπτυξιακό δυναμικό της ελληνικής οικονομίας.

Επίσης, η διατηρήσιμη μεγέθυνση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, 

όπως και υποκατάσταση εισαγωγών από εγχώρια παραγόμενα προϊόντα, αποτελεί 

προϋπόθεση ώστε το πλεόνασμα το οποίο καταγράφηκε το 2013 να αποδειχτεί 

διατηρήσιμο. 

Τέλος, απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση των εξαγωγών και άρα την 

διατηρήσιμη ανάπτυξη είναι η αναδιάρθρωση του γενικότερου αναπτυξιακού 

προτύπου της ελληνικής οικονομίας. Αυτό σημαίνει μία μεγάλης κλίμακας μεταφορά 

πόρων, κεφαλαίου και εργασίας, από τους φθίνοντες τομείς οι οποίοι εξυπηρετούν 

την εγχώρια αγορά, προς τους τομείς των διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και 

υπηρεσιών. Η πρόοδος αυτής της διαδικασίας μπορεί να χαρακτηριστεί εν μέρει 

θετική στο βαθμό που οι κλάδοι των διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών 

έχουν συγκρατήσει καλύτερα την αξία της παραγωγής τους κι έχουν βελτιώσει τις 

σχετικές τους τιμές, αλλά δεν έχει υπάρξει ακόμα ουσιαστική αύξηση της 

παραγωγικής τους ικανότητας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ένα βασικό κριτήριο για την συνολική πορεία της Ελληνικής οικονομίας αποτελεί η 

επιμέρους παρακολούθηση, καταγραφή και ανάλυση των εξελίξεων στους κλάδους 

που την απαρτίζουν. Γι’ αυτό παρακάτω θα επιχειρήσουμε μία ανάλυση για την 

τελευταία δεκαετία (2004-2013) σε τέσσερις βασικούς κλάδους: του λιανικού 

εμπορίου, των κατασκευών, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών καθώς και για τους 

υποκλάδους που τους απαρτίζουν. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας κυρίως τους 

δείκτες κύκλων εργασιών 1 , τους δείκτες όγκου 2 αλλά και άλλα δεδομένα θα 

καταγράψουμε την πορεία των κλάδων και των υποκλάδων, τις αιτίες των εξελίξεων 

καθώς, και πιθανές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

3.1 Το Λιανικό Εμπόριο

Η σπουδαιότητα του λιανικού εμπορίου είναι αδιαμφισβήτητη καθώς, σύμφωνα με 

στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στο λιανικό εμπόριο δραστηριοποιούνται 194.164 

επιχειρήσεις, που αντιστοιχούν στο 23,4% του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων 

ενώ η μέση απασχόληση ανέρχεται σε 535.058 άτομα που αντιστοιχούν στο 20% των 

απασχολούμενων στο σύνολο της οικονομίας. Στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, 

κυριαρχούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις, έως 9 απασχολούμενους, οι οποίες 

αποτελούν το 96% του συνόλου των εμπορικών επιχειρήσεων ενώ απασχολούν το 

80% του συνόλου των εργαζομένων στο εμπόριο.

Θα αναλύσουμε αρχικά το λιανικό εμπόριο στο σύνολό του χρησιμοποιώντας 

το δείκτη κύκλου εργασιών και το δείκτη όγκου με έτος βάσης το 2010, έτος στο 

οποίο είχε ήδη εδραιωθεί η οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Στη συνέχεια στις 

                                                            
1 Σκοπός του δείκτη είναι η παρουσίαση της εξέλιξης της αγοράς αγαθών. Ο κύκλος εργασιών 
περιλαμβάνει τα συνολικά ποσά που έχει τιμολογήσει η επιχείρηση στη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς από τις οποίες εξαιρείται ο ΦΠΑ, αλλά συμπεριλαμβάνονται οι άλλοι φόροι και τα τέλη.

2 Σημειώνεται ότι, ο Δείκτης Όγκου προκύπτει από τον αποπληθωρισμό του Δείκτη Κύκλου Εργασιών,  
χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό, ως αποπληθωριστή, το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
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παρακάτω υποενότητες θα μελετήσουμε ξεχωριστά τους υποκλάδους του λιανικού 

εμπορίου.

Έτσι, παρατηρούμε την περίοδο 2004-2008 μία διαρκή αύξηση με την 

μεγαλύτερη ένταση να παρατηρείτε το 2006 με 12,28%. Αυτό, οφείλεται στο γεγονός 

ότι οι καταναλωτές είχαν διαθέσιμο εισόδημα για αγορές καθώς, μισθοί και συντάξεις 

ήταν σε καλό επίπεδο. Επίσης, οι άφθονες πιστώσεις και τα χαμηλά επιτόκια 

τροφοδότησαν πρωτόγνωρα επίπεδα καταναλωτισμού.  Όμως, όλα αυτά φαίνεται να 

αποτελούν παρελθόν με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης και της ύφεσης και ο 

κλάδος της λιανικής βρίσκεται σε αδιέξοδο. Ειδικά, απ’ το 2009 και μετά αρχίζει η 

διαχρονικά πτωτική τάση της τάξης του 10% κατ’ έτος για να φτάσει ο δείκτης το 

2013 μόλις στο 75,60.

Η συνεχής αναγγελία νέων μέτρων, αλλά κυρίως η περιρρέουσα αβεβαιότητα 

έχει επηρεάσει δραματικά την ψυχολογία των καταναλωτών. Η παρατεταμένη ύφεση 

και η μείωση της αγοραστικής δύναμης έχουν μειώσει την κατανάλωση, ενώ η 

έλλειψη ρευστότητας και ο σκληρός ανταγωνισμός των πολυεθνικών οδηγεί χιλιάδες 

επιχειρήσεις σε αδιέξοδο και τις περισσότερες φορές σε χρεοκοπία. Είναι προφανές 

ότι η οικονομική κρίση που διέρχεται η Ελλάδα έχει επηρεάσει βασικούς τομείς της 

οικονομίας και ιδιαιτέρως το λιανικό εμπόριο, που βάσει των παραπάνω στοιχείων 

αποτελεί βασικό κλάδο της. Ο κλάδος του εμπορίου, έχει υποστεί μεγαλύτερη μείωση 

πωλήσεων απ’ ότι οι υπηρεσίες και η βιομηχανία.

Είναι βέβαιο πως για να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση θα πρέπει να 

επέλθει η ανάπτυξη στην αγορά και είναι ο καιρός πλέον για να ληφθούν ουσιαστικές 

πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του εμπορίου. Ο κλάδος του λιανεμπορίου πρέπει να 

Πίνακας 9: Γενικός Δείκτης Εμπορίου (2010=100)
Έτος Δείκτης Κύκλου 

Εργασιών
Δ% Δείκτης όγκου Δ%

2004 84,00 - 101,90 -
2005 90,10 7,22% 106,70 4,71%
2006 101,10 12,28% 116,30 8,99%
2007 106,80 5,65% 118,80 2,19%
2008 112,60 5,43% 120,30 1,27%
2009 101,20 -10,18% 106,70 -11,36%
2010 100,00 -1,16% 100,00 -6,25%
2011 92,80 -7,19% 89,80 -10,16%
2012 82,60 -10,97% 78,90 -12,20%
2013 75,60 -8,56% 72,50 -8,05%
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αποτελεί προτεραιότητα καθώς απασχολεί χιλιάδες εργαζομένους, ενώ συνέπειες θα 

υπάρξουν και στην υπόλοιπη αγορά από συνεργάτες και προμηθευτές μέχρι τους 

πιστωτές. Γι’ αυτό και η κυβέρνηση πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. 

Αρχικά, η φοροελάφρυνση των επιχειρήσεων κρίνεται επιτακτική καθώς με 

τα σημερινά δεδομένα είναι αδύνατο να μπορέσουν να συνεχίσουν την 

δραστηριότητά τους. Οι συνεχείς αλλαγές στο φορολογικό σύστημα έχει 

δημιουργήσει σύγχυση στις τάξεις των επαγγελματιών οι οποίοι αδυνατούν να 

ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις με αποτέλεσμα να καταλήγουν 

ληξιπρόθεσμες. Ακόμη, οι τράπεζες πρέπει να διευκολύνουν τους μικρομεσαίους, είτε 

με επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας αποπληρωμής των δανείων είτε προσφέροντας 

περισσότερες δόσεις με μικρότερα ποσά, καθώς ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς 

αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους. Επιπλέον, η μείωση των 

εργοδοτικών εισφορών θα διευκόλυνε σημαντικά τους επιχειρηματίες περιορίζοντας 

το εργατικό κόστος αλλά θα βοηθούσε και στην καταπολέμηση της ανεργίας  καθώς, 

στον κλάδο του λιανεμπορίου απασχολείται σημαντικά μεγάλος αριθμός 

εργαζομένων.

Συνοψίζοντας, βλέπουμε πως το λιανικό εμπόριο περνά δύσκολα στο σύνολό

του όμως σημαντικό είναι να μελετήσουμε και τους υποκλάδους του. Γι’ αυτό θα 

αναλύσουμε τις εξελίξεις που συνέβησαν την τελευταία δεκαετία στον κλάδο των 

τροφίμων-ποτών, των supert-market και των πολυκαταστημάτων, στην ένδυση-

υπόδηση, στα καλλυντικά, στον οικιακό εξοπλισμό, στα αυτοκίνητα και τα λιπαντικά.

3.1.1 Ο Κλάδος Τροφίμων-Ποτών και Πολυκαταστημάτων

Εξετάζοντας κανείς τόσο τον κύκλο εργασιών όσο και τον αριθμό απασχολουμένων, 

διαπιστώνει ότι ο κλάδος τροφίμων, ποτών και καπνού είναι από τους μεγαλύτερους 

κλάδους της Ελληνικής οικονομίας. Ο κλάδος αυτός διαχωρίζεται σε επιμέρους υπό-

κλάδους, όπου δραστηριοποιείται ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων. Η πιο 

σημαντική, από πλευράς μεγέθους, αγορά η οποία ανήκει σε αυτόν τον κλάδο, είναι η 

αγορά των super market και των πολυκαταστημάτων.

Το λιανεμπόριο τροφίμων έφτασε σήμερα να δημιουργεί το 7% του ΑΕΠ

προσφέροντας 14 δισ. ευρώ ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στη χώρα. Από αυτό 

το ποσό, το 60% περίπου προέρχεται από τις οργανωμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ 

του κλάδου. Αυτό το ποσοστό του δίνει πλέον τη θέση του κύριου πρωταγωνιστή 
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στον τομέα λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα. Οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου είναι 

πλέον μερικές από τις μεγαλύτερες της ελληνικής οικονομίας, από τις πιο ποιοτικές

χρηματοοικονομικά και από τους μεγαλύτερους εργοδότες. 

Ο κλάδος απασχολεί σήμερα πάνω από 190.000 εργαζομένους, ενώ 

δημιουργεί και άλλες 330.000 θέσεις εργασίας σε άλλους κλάδους της οικονομίας, 

αντιπροσωπεύοντας με αυτό τον τρόπο συνολικά το 11% της συνολικής 

απασχόλησης της χώρας. Είναι, μάλιστα, ο μόνος από τους μεγάλους τομείς της 

οικονομίας που παρουσίασε αύξηση στην ετήσια απασχόληση μέσα στην περίοδο της 

οικονομικής ύφεσης των τελευταίων ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αλυσίδες 

σούπερ μάρκετ προσφέρουν εργασία σε ομάδες του πληθυσμού που πλήττονται 

περισσότερο από την ανεργία, με μεγαλύτερες δυσκολίες στην εύρεση εργασίας, 

όπως είναι οι νέοι, οι ανειδίκευτοι εργάτες, οι γυναίκες, αλλά και οι κάτοικοι της 

επαρχίας, καθώς τα δίκτυα καταστημάτων καλύπτουν όλη την χώρα και δεν 

περιορίζονται στα αστικά κέντρα ή τις βιομηχανικές περιοχές.

Αρχικά, για τον κλάδο τροφίμων – ποτών σύμφωνα με το δείκτη κύκλου 

εργασιών του πινάκα 10 παρατηρούμε μία ανοδική τάση από το 2003 έως το 2009 με 

σχετικά σταθερό αλλά χαμηλό ρυθμό. Όμως, από το 2010 και μετά αρχίζει η πτώση 

ως φυσικό επακόλουθο της οικονομικής κρίσης. Το σημαντικό είναι ότι το 2013 η 

μείωση είναι μόλις 1,64% γεγονός που δείχνει πως η κατάσταση έχει εξομαλυνθεί. 

Όσον αφορά, τα σούπερ μάρκετ και τα πολυκαταστήματα, εισέπραξαν στην 

πενταετία 2004-2008 µια φυσιολογική αύξηση,  που ανταποκρίνεται τόσο στον

Πίνακας 10: Δείκτης Κύκλου Εργασιών (2010=100)
Μεγάλα Καταστήματα 

Τροφίμων 
(Super Markets)

Πολυκαταστήματα Κλάδος Τροφίμων-
Ποτών

Έτος Δείκτης Δ% Δείκτης Δ% Δείκτης Δ%
2003 72,33 - 84,79 - 85,53 -
2004 78,40 8,39% 90,70 6,96% 90,12 5,37%
2005 83,35 6,32% 95,12 4,87% 93,04 3,24%
2006 95,60 14,70% 113,99 19,84% 97,97 5,30%
2007 101,37 6,03% 119,10 4,49% 100,16 2,23%
2008 106,87 5,43% 123,38 3,59% 100,07 -0,09%
2009 102,45 -4,14% 111,78 -9,41% 101,36 1,29%
2010 100,00 -2,39% 100,00 -10,54% 100,00 -1,34%
2011 99,26 -0,74% 102,20 2,20% 88,32 -11,68%
2012 92,32 -6,99% 96,51 -5,56% 77,33 -12,45%
2013 84,08 -8,93% 83,62 -13,36% 76,06 -1,64%
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πληθωρισµό όσο και στην αύξηση της  κατανάλωσης. Όμως, από το 2010 και μετά 

παρατηρείται πτώση και σε αυτούς τους κλάδους αλλά σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. 

Τα στοιχεία αυτά απεικονίζουν όχι μόνο τη δυναμική ανάπτυξη του κλάδου 

κατά την προηγούμενη δεκαετία αλλά και τις σημαντικές άμυνες που επιδεικνύει 

ενώπιον της πρωτοφανούς ύφεσης που πλήττει την ελληνική οικονομία. Η μείωση 

του δείκτη κύκλου εργασιών είναι η μικρότερη στο λιανεμπόριο, ενώ 

πραγματοποιήθηκε και με διατήρηση της απασχόλησης. Ειδικά, τα σούπερ μάρκετ 

και τα πολυκαταστήματα δείχνουν ανθεκτικά παρά την οικονομική κατάσταση της 

χώρας.

Αιτία της μείωσης του κύκλου εργασιών αποτελεί ξεκάθαρα ο περιορισμός 

του εισοδήματος των Ελλήνων καταναλωτών. Παρ’ όλα αυτά, η ανθεκτικότητα του 

κλάδου όμως οφείλεται σε κάποιους λόγους. Πρώτον τα είδη που πωλούν αυτά τα 

καταστήματα σε μεγάλο βαθμό είναι πρώτης ανάγκης και απαραίτητα για την 

διαβίωση των ανθρώπων. Ακόμη, αυτά τα καταστήματα λόγω της οικονομικής 

δύναμης που έχουν, παρέχουν καλύτερες τιμές και προσφορές με αποτέλεσμα να 

είναι ελκυστικά για τους καταναλωτές. Τέλος, η σταδιακή μείωση του πληθωρισμού 

δίνει την δυνατότητα στους καταναλωτές να αγοράζουν τουλάχιστον τα βασικά 

προϊόντα για την διαβίωσή τους.

Η οικονομική ύφεση δημιούργησε ένα εντελώς νέο επιχειρηματικό 

περιβάλλον, πρωτόγνωρο και για το λιανεμπόριο τροφίμων αλλά και για τους 

προμηθευτές. Οι επιχειρήσεις του κλάδου βρέθηκαν να ανταγωνίζονται έντονα για το 

συνεχώς μειούμενο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, λειτουργώντας στα όρια 

της κερδοφορίας και υιοθετώντας στρατηγικές προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις της 

εποχής. 

Με βάση την ανάλυση η οποία προηγήθηκε, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα 

ότι ο συγκεκριμένος κλάδος δείχνει να αντέχει στην οικονομική κρίση. Βέβαια, 

παρατηρούμε πως παρ’ όλο που στην συγκεκριμένη αγορά δραστηριοποιείται ένας 

σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, η αγορά βρίσκεται συγκεντρωμένη στα χέρια 

λίγων. Ο κύκλος εργασιών τον οποίο παρουσίασαν οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις της 

αγοράς, είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από των υπολοίπων επιχειρήσεων της αγοράς. 

Επιπλέον, υποδεικνύει την στρατηγική των συγχωνεύσεων και εξαγορών ως μια 

προσοδοφόρα οδό για την απόκτηση μεγαλύτερων μεριδίων αγοράς και βελτίωσης 

της συνολικής εικόνας της επιχείρησης.
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3.1.2 Ο Κλάδος Εμπορίας Αυτοκινήτων και Λιπαντικών

Ο κλάδος εμπορίας αυτοκινήτου είναι απ’ αυτούς πού παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

εικόνα του λιανικού εμπορίου καθώς περιλαμβάνει προϊόντα υψηλής οικονομικής 

αξίας.  Θα μελετήσουμε την διαχρονική πορεία αυτού του κλάδου χρησιμοποιώντας 

τον πίνακα 11, ο οποίος παρουσιάζει τα ιδιωτικά επιβατικά αυτοκίνητα που 

ταξινομούνται κάθε χρόνο, καθώς και την ποσοστιαία μεταβολή αυτών  των μεγεθών. 

Αρχικά παρατηρούμε πως την καλύτερη χρονική περίοδο του κλάδου

αποτελούν τα έτη 2004-2008 όπου κυκλοφορούσαν κατά μέσο όρο 300.000 νέα 

αυτοκίνητα ανά έτος. Όμως από το έτος  2009 και έπειτα παρατηρούμε μία μείωση 

της τάξης του 17%. Η κατάσταση φαίνεται να επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο με 

την εδραίωση της κρίσης καθώς, παρατηρούμε την μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση 

το 2012 περίπου 42%. Επίσης, το 2013 ο αριθμός των νέων ταξινομημένων 

αυτοκινήτων αποτελεί μόλις το 20% αυτών του μέσου όρου της περιόδου 2004-2008 

γεγονός που φανερώνει την άσχημη κατάσταση που επικρατεί στο συγκεκριμένο 

κλάδο.

Πίνακας 11: Επιβατικά Αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης που Κυκλοφόρησαν Πρώτη Φορά

Έτος Αριθμός Αυτοκινήτων Δ%

2003 268.198 -

2004 310.430 15,75%

2005 301.123 -3,00%

2006 302.754 0,54%

2007 315.767 4,30%

2008 293.768 -6,97%

2009 242.571 -17,43%

2010 152.304 -37,21%

2011 106.953 -29,78%

2012 62.367 -41,69%

2013 64.278 3,06%
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Διάγραμμα 7: Αριθμός Καινούργιων Αυτοκινήτων ανά Έτος

Αυτή η σημαντική πτώση που αρχίζει από το 2010 οφείλεται σε διάφορους 

παράγοντες. Καταρχήν, η εδραίωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και κατ’ 

επέκταση η επιβολή μέτρων όπως η μείωση μισθών και συντάξεων είχε ως 

αποτέλεσμα την μείωση της αγοραστική δύναμης των καταναλωτών. Αυτό σε 

συνδυασμό με την αδυναμία των τραπεζών για παροχή δανείων καθιστά την αγορά 

αυτοκινήτου αδύνατη. Επίσης, η συγκρατημένη ψυχολογία που διέπει το οικονομικό 

περιβάλλον σε όλο το φάσμα των διεργασιών του, επιδρούν με την σειρά τους και με 

ανάλογο τρόπο στον κλάδο του αυτοκινήτου. Επιπλέον, γεγονότα που έπαιξαν ρόλο 

στη μείωση των πωλήσεων των αυτοκινητοβιομηχανιών είναι τα μέτρα της 

κυβέρνησης όπως, το 2011 η επαναφορά των τεκμηρίων στα αυτοκίνητα 

ανεξαρτήτως κυβισμού αλλά, και το 2013 η επαναφορά του φόρου πολυτελούς 

διαβίωσης για αυτοκίνητα άνω των 1929 κ.εκ.. Επιπλέον, τα υψηλά τέλη

κυκλοφορίας σε συνδυασμό με την σταδιακή αύξηση της τιμής της βενζίνης θέτουν 

εμπόδια στην αγορά αυτοκινήτου. Αποτέλεσμα της κατάρρευσης του κλάδου 

αυτοκινήτου  είναι το κλείσιμο πολλών αντιπροσωπειών και κατ’ επέκταση η 

απώλεια πολλών θέσεων εργασίας.  

Για την τόνωση και την επαναφορά στα προ κρίσης δεδομένα του κλάδου 

είναι αναγκαίο να παρθούν  σημαντικές αποφάσεις. Αρχικά, θα πρέπει η κυβέρνηση 

να δώσει κίνητρα όπως η απαλλαγή ή μείωση των τελών κυκλοφορίας και η 

απαλλαγή τεκμηρίων  σε νέα αυτοκίνητα. Επίσης, οι τράπεζες θα πρέπει να αρχίσουν 

ξανά να χορηγούν δάνεια με όσο τον δυνατό πιο ευνοϊκούς όρους.
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Επίσης, η κακή εικόνα του κλάδου αυτοκινήτου συμπαρασύρει και συναφείς 

με αυτόν υποκλάδους, όπως είναι αυτός των ανταλλακτικών όπου βρίσκεται το 2014 

στο -13,4%. Όμως, η πτώση των πωλήσεων των αυτοκινήτων έχει σημαντική επιρροή 

και στον κλάδο των λιπαντικών. Στη λιανική αγορά λιπαντικών οχημάτων, εκτιμάται 

ότι το μεγαλύτερο μέρος τους καταναλώνεται από τα συνεργεία - αντιπροσωπείες και 

ακολουθούν τα πρατήρια καυσίμων, τα λιπαντήρια και τα διάφορα άλλα σημεία 

πώλησης.

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε για την περίοδο 2004 - 2008 μία 

διαρκή αύξηση του κύκλου εργασιών, όμως με διαφορετική ένταση διαχρονικά. Η 

μεγάλη πτώση του κλάδου εμφανίζεται το 2009 με πτώση του τζίρου κατά 33%. Το 

2010 πάει να ανακάμψει αλλά, φαίνεται πως η εδραίωση της οικονομικής κρίσης 

στην χώρα δεν επιτρέπει κάτι τέτοιο, καθώς απ’ το 2011 έως το 2013 η εγχώρια 

αγορά υποχωρεί διαρκώς ακολουθώντας ανάλογη πορεία με αυτή του κλάδου 

αυτοκινήτου.

Η πτωτική πορεία της αγοράς, ως ένα βαθμό, έχει προκύψει από τις λιγότερο 

συχνές αλλαγές λιπαντικών που απαιτούν τα σύγχρονα οχήματα, καθώς και από την 

ποιοτική βελτίωση των λιπαντικών. Επίσης, η αύξηση των διαστημάτων αλλαγής 

λιπαντικών οφείλεται και στη τάση μείωσης της χρήσης των επιβατικών οχημάτων 

που προκύπτει τα τελευταία 2-3 έτη, ως αποτέλεσμα της μείωσης του διαθέσιμου 

εισοδήματος των καταναλωτών και της ιδιαίτερα αυξημένης τιμής των καυσίμων. 

Επιπροσθέτως, η βαθιά οικονομική ύφεση η οποία έχει επηρεάσει όλους τους 

κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, έχει ως συνέπεια τη μείωση του έργου των 

επαγγελματικών οχημάτων - φορτηγών από εταιρείες μεταφοράς εμπορευμάτων.

Πίνακας 12: Κλάδος Λιπαντικών 2004-2013 (2010=100)

Έτος    Δείκτης Κύκλου Εργασιών Δ%
2004 68,70 -
2005 80,00 16,43%
2006 92,40 15,53%
2007 94,00 1,75%
2008 120,10 27,77%
2009 79,60 -33,73%
2010 100,00 25,65%
2011 95,60 -4,40%
2012 86,50 -9,49%
2013 80,00 -7,53%
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3.1.3 Ο Κλάδος Ένδυσης και Υπόδησης

Ο κλάδος ένδυσης και υπόδησης είναι ένας από τους κατεξοχήν κερδοφόρους, με τα 

υψηλότερα περιθώρια κέρδους τα οποία κυμαίνονται από 60% έως και 80% στη 

λιανική, εμφανίζεται όμως ζημιογόνος στο σύνολό του λόγω της εξελισσόμενης 

οικονομικής ύφεσης. Έτσι εξηγείται και το πάγωμα κατά 90% των επενδύσεων που 

είχαν προγραμματίσει οι εταιρείες σύμφωνα και με ανάλυση του ΙΟΒΕ. Η διαρκής 

πτώση στη ζήτηση αλλά και το γεγονός ότι οι εταιρείες δεν έχουν προσαρμόσει τα 

κόστη τους στα νέα δεδομένα της αγοράς οδηγούν σε αυτή την εικόνα. 

Όπως παρατηρούμε απ’ το παρακάτω πίνακα την περίοδο 2005-2009 υπήρχε 

μία μικρή αλλά συνεχής ανοδική τάση καθώς, οι καταναλωτές είχαν διαθέσιμο 

εισόδημα προς κατανάλωση. Όμως, από το 2010 και μετά είναι εμφανής η επίδραση 

της οικονομικής κρίσης. Ο δείκτης κύκλου εργασιών εμφανίζει σταθερά καθοδική 

τάση και το 2011 κατέγραψε υποχώρηση 19,79%, τη μεγαλύτερη απώλεια συγκριτικά 

με τους υπόλοιπους κλάδους του λιανικού εμπορίου. Ακόμη, το 2013 η σωρευτική 

μείωση, σε σχέση με το 2005 ανέρχεται σε περίπου 40%. Ανάλογη εικόνα 

παρατηρούμε και απ’ το δείκτη όγκου.

Εκτός από τα συμπεράσματα που προκύπτουν απ’ τον παραπάνω πίνακα η 

αρνητική εικόνα του κλάδου συμπληρώνεται από το μεγάλο αριθμό καταστημάτων 

που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους. Επίσης, παρατηρείται ότι τα καταστήματα 

στην επαρχία έχουν επιδείξει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε σχέση με τις επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στα δυο μεγάλα αστικά κέντρα. Ακόμη, φαίνεται πως τα 

Πίνακας 13: Κλάδος Ένδυσης - Υπόδησης (2010=100)

Έτος Δείκτης Κύκλου 
Εργασιών 

Δ% Δείκτης 
όγκου

Δ%

2004 97,3 - 114,1 -
2005 103,0 5,84% 115,6 1,31%
2006 106,4 3,35% 116,5 0,78%
2007 110,8 4,17% 117,7 1,03%
2008 107,6 -2,96% 111,3 -5,44%
2009 111,7 3,86% 112,9 1,44%
2010 100,0 -10,49% 100,0 -11,43%
2011 80,2 -19,79% 81,2 -18,80%
2012 64,4 -19,69% 64,4 -20,69%
2013 62,5 -2,93% 63,0 -2,17%
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επώνυμα ρούχα και οι ακριβές φίρμες έχουν υποστεί μεγαλύτερες απώλειες σε σχέση 

με τα πιο φθηνά.

Τα σημαντικά προβλήματα που συντέλεσαν στην φθίνουσα πορεία του 

κλάδου αποτελούν κατά κύριο λόγο, η μείωση της  αγοραστικής δύναμης των 

καταναλωτών λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και η αρνητική τους ψυχολογία. 

Επίσης, η υπερκατανάλωση των προηγούμενων ετών και η υπερπροσφορά σημείων 

πώλησης, σε σχέση με αυτά που άντεχε η αγορά, δημιουργούν δύσκολες συνθήκες 

και σκιαγραφούν μία δύσκολα αναστρέψιμη κατάσταση. Ακόμη, το παραεμπόριο και 

η διακίνηση πλαστών προϊόντων αποτελούν επίσης, σημαντικά προβλήματα, 

εντείνοντας τον ανταγωνισμό σε μια περίοδο που μερίδα καταναλωτών στρέφεται 

στη φθηνότερη λύση. Επιπλέον, η έντονη εποχικότητα του κλάδου και ο κίνδυνος 

απαξίωσης των εμπορευμάτων, σε συνδυασμό με τα υψηλά εργατικά κόστη και 

μισθώματα, συνεπάγονται υψηλές απαιτήσεις σε κεφάλαιο κίνησης και ορθή 

οικονομική διαχείριση. Τέλος, στον κλάδο παρατηρείται υπερπροσφορά 

επιχειρήσεων σε επίπεδο λιανικής, ενώ ανταγωνισμός προκαλείται και από τη 

διάθεση προϊόντων σε άλλες αγορές (π.χ. super-market, λαϊκές αγορές κ.α.), με 

συνέπεια να συρρικνώνονται τα περιθώρια κερδοφορίας.

Όμως, όπως αναφέραμε και στην αρχή ο κλάδος της ένδυσης- υπόδησης είναι 

σημαντικός για το λιανεμπόριο και πρέπει να βρεθούν λύσεις για την ανάκαμψή του.   

Για αυτό το λόγο οι επιχειρήσεις πρέπει να υιοθετήσουν πρακτικές με στόχο να 

τονώσουν τις πωλήσεις τους όπως ανεπίσημες εκπτώσεις, εκπτώσεις για μέλη, 

προσφορές για αγορές περισσότερων ειδών, προκρατήσεις προϊόντων, δωροκουπόνια 

κ.α. οι οποίες μπορεί να μειώνουν τα περιθώρια κερδοφορίας τους αλλά θα τονώσουν 

τον τζίρο τους. Επίσης, σημαντικές ενέργειες αποτελούν τόσο ο περιορισμός των 

λειτουργικών εξόδων, όσο και η προσπάθεια για διάθεση αποθεμάτων περασμένων 

σεζόν, σε τιμές ακόμα και κάτω του κόστους.

Μία ακόμη λύση είναι η στήριξη των εξαγωγών. Στα μέτρα στήριξης των 

εξαγωγών, συμπεριλαμβάνονται τόσο η χρηματοδότηση επιχειρήσεων για στήριξη 

εξαγωγικών δραστηριοτήτων (ανάπτυξη νέων χρηματοοικονομικών μέσων στήριξης 

των εξαγωγών) όσο και η υποστήριξη εξαγωγικών κλάδων, μέσω στήριξης και 

ανάπτυξης οριζόντιων υποδομών.
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3.1.4 Ο Κλάδος των Καλλυντικών - Φαρμακευτικών 

Η εγχώρια αγορά καλλυντικών περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, τόσο 

παραγωγικών όσο και εισαγωγικών, οι οποίες διακινούν πληθώρα προϊόντων και 

εμπορικών σημάτων. Πολλές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται και σε άλλους 

κλάδους πέραν των καλλυντικών, όπως των φαρμακευτικών, των χημικών, των 

απορρυπαντικών. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα προϊόντα περιποίησης δέρματος 

καλύπτουν το 49% της συνολικής αξίας της εγχώριας αγοράς καλλυντικών, ενώ 

ακολουθούν τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών με ποσοστό 33%. Ακόμη, το κανάλι 

της ευρείας διανομής εκτιμάται ότι καλύπτει το 49% της συνολικής αξίας της αγοράς 

καλλυντικών και ακολουθεί εκείνο της επιλεκτικής διανομής, με ποσοστό 20%.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων είναι έντονος, λόγω και της 

υπερπροσφοράς προϊόντων, κυρίως στο κανάλι της ευρείας διανομής. Η πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων διαθέτουν τα προϊόντα τους στο συγκεκριμένο κανάλι, καθώς 

πολλοί καταναλωτές επιλέγουν τα σούπερ μάρκετ για την αγορά ορισμένων 

κατηγοριών προϊόντων, λόγω της ευκολίας πρόσβασης και της προσιτής τιμής, αλλά 

και της δυνατότητας επιλογής μεταξύ πολλών εμπορικών σημάτων.

Όσον αφορά, την πορεία του κλάδου παρατηρούμε από το 2004 έως το 2009 

μία διαρκώς ανοδική πορεία των συνολικών πωλήσεων, με μέσο ετήσιο ρυθμό 

αύξησης της τάξης του 5%. Ωστόσο, από το 2010 τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν 

και η συγκεκριμένη αγορά εμφανίζεται ελαφρώς πτωτική. Όμως, κατά την τριετία 

Πίνακας 14: Κλάδος Φαρμακευτικών - Καλλυντικών

Έτος Δείκτης Κύκλου 
Εργασιών

Δ% Δείκτης 
όγκου

Δ%

2004 83,3 - 91,5 -

2005 88,7 6,49% 92,8 1,44%

2006 91,9 3,67% 95,2 2,53%

2007 94,5 2,79% 96,8 1,70%

2008 99,0 4,74% 99,3 2,60%

2009 102,6 3,71% 101,4 2,09%

2010 100,0 -2,55% 100,0 -1,36%

2011 88,9 -11,07% 91,0 -8,97%

2012 76,3 -14,21% 79,5 -12,65%

2013 64,6 -15,38% 68,9 -13,40%
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2011-2013 τα πράγματα χειροτερεύουν αισθητά καθώς υπάρχει μία διαχρονική 

πτώση του τζίρου, περίπου κατά μέσο όρο 13% κατ’ έτος. 

Η οικονομική κρίση επηρέασε σημαντικά τον τζίρο του κλάδου καθώς, για τα  

προϊόντα που είναι συνδεδεμένα με την ανθρώπινη υγεία και την καλή εξωτερική 

εμφάνιση, σε περιόδους όπου το διαθέσιμο εισόδημα περιορίζεται διαπιστώνεται ότι 

οι καταναλωτές μετατοπίζονται προς φθηνότερα προϊόντα. Γεγονός αναμενόμενο αν 

σκεφτεί κανείς ότι πλέον πρώτη προτεραιότητα για τις οικογένειες είναι η επιβίωση 

και όχι η εμφάνιση. Ειδικότερα, όσον αφορά το επίπεδο κατηγορίας, τα προϊόντα 

μακιγιάζ έχουν εμφανίσει τη μεγαλύτερη πτώση την τετραετία 2009-2012, με τα 

αρώματα – κολόνιες να ακολουθούν.

Ένας ακόμη λόγος της πτώσης του κλάδου αποτελεί και η ανεξέλεγκτη 

κυκλοφορία πλαστών καλλυντικών. Επίσης, η διαφήμιση συνιστά σημαντικό 

παράγοντα προσδιορισμού της ζήτησης των προϊόντων καλλυντικών, με τα περιοδικά 

να αποτελούν το κύριο μέσο προβολής αυτών και να ακολουθεί η τηλεόραση. Αυτά 

τα μέσα όμως, υπέστησαν σημαντική ζημία λόγω της κρίσης. Όμως, ως  εναλλακτικό 

μέσο προβολής ή και κανάλι διανομής μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το διαδίκτυο.

Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις, στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα φυτικά 

καλλυντικά, η ζήτηση των οποίων παρουσιάζει ανοδική πορεία λόγω της στροφής 

των καταναλωτών σε πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Οι καταναλωτές σε περιόδους 

οικονομικής κρίσης, γίνονται πιο επιλεκτικοί και αυστηροί με τα κριτήρια επιλογών 

τους, αναζητώντας έτσι ποιοτικότερα προϊόντα σε προσιτή τιμή. Τα φυτικά 

καλλυντικά, αντιστέκονται στην υφιστάμενη οικονομική ύφεση, εμφανίζοντας 

διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση διεθνώς, με ρυθμούς που φτάνουν μέχρι και 20% 

ετησίως. 

Οι εταιρείες καλλυντικών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη μειωμένη 

ζήτηση και να συγκρατήσουν τις πωλήσεις τους, αναπτύσσουν συνεχώς νέα 

προϊόντα, με στόχο την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των καταναλωτών. 

Παράλληλα, ωθούνται στην παροχή εκπτώσεων, προσφορών, ενώ σημαντικό πυλώνα 

της στρατηγικής των επιχειρήσεων αποτελούν οι σχεδόν πάγιες προσφορές τόσο στις 

τιμές όσο και στις προσφερόμενες ποσότητες.

Τέλος, μία ακόμη λύση για την αντιμετώπιση της πτώσης των πωλήσεων 

αποτελεί η στροφή στις διεθνείς αγορές. Ήδη, πολλές εταιρίες και ειδικά φυτικών 

καλλυντικών έχουν στραφεί στην εξωστρέφεια έχοντας διεισδύσει σε ξένες αγορές. 
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3.1.5 Ο Κλάδος Οικιακού Εξοπλισμού

Η αγορά οικιακού εξοπλισμού αποτελεί έναν πολύπλευρο επιχειρηματικό κλάδο, 

καθώς αφενός συμμετέχουν πολυάριθμες παραγωγικές, εμπορικές και εισαγωγικές 

επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών από εισηγμένους ομίλους με διεθνή δραστηριότητα, 

έως μικρές βιοτεχνίες και καταστήματα, αφετέρου δε, η προϊοντική βάση 

περιλαμβάνει ένα ετερογενές πλήθος προϊόντων όπως έπιπλα, διάφορα μικρά 

προϊόντα, χαλιά, λευκά είδη κ.α..

Μελετώντας την πορεία του κλάδου παρατηρούμε πως από το 2004 έως το 

2007 ο κύκλος εργασιών του κλάδου αυξάνει συνεχώς με διαφορετικές εντάσεις. 

Ειδικά, την περίοδο 2006-2008 βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα και αυτό γιατί 

υπήρχε διαθέσιμο εισόδημα από την πλευρά των καταναλωτών. Επίσης, η αγορά των 

ακινήτων βρισκόταν σε άνθηση  με αποτέλεσμα οι ανάγκες για έπιπλα και οικιακό 

εξοπλισμό να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα.

Όμως, από το 2008 και μετά αρχίζουν να αλλάζουν τα δεδομένα και γι’ αυτό 

τον κλάδο, καθώς οι μειώσεις στον τζίρο των εταιριών είναι αλλεπάλληλες με 

αποκορύφωμα το 2012 που άγγιξε το 18,70%. Η Ελλάδα της ύφεσης χαρακτηρίζεται 

από ιδιαίτερα χαμηλή δαπάνη σε οικιακό εξοπλισμό. Η αγορά του οικιακού 

εξοπλισμού καλύπτει σήμερα το 0,4% του εγχώριου ΑΕΠ όταν σε χώρες όπως αυτές 

της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο κύκλος εργασιών του κλάδου από 2,8 δισ. ευρώ, το 2008, 

έχει πέσει σήμερα στα επίπεδα των 900 εκατ. ευρώ. Αυτές οι εξελίξεις είναι κατά 

κύριο λόγο απόρροια της κατάρρευσης του κατασκευαστικού κλάδου. 

Πίνακας 15: Κλάδος Έπιπλα- Ηλ. Είδη-Οικ. Εξοπλισμός (2010=100)
Έτος Δείκτης Κύκλου 

Εργασιών 
Δ% Δείκτης όγκου Δ%

2004 104,20 - 111,9 -
2005 109,60 5,21% 112,6 0,59%
2006 128,90 17,59% 132,5 17,70%
2007 138,50 7,46% 141,4 6,72%
2008 133,70 -3,45% 135,3 -4,32%
2009 114,70 -14,18% 114,6 -15,32%
2010 100,00 -12,85% 100,0 -12,72%
2011 82,90 -17,12% 84,3 -15,68%
2012 67,40 -18,70% 70,6 -16,27%
2013 60,80 -9,73% 66,2 -6,19%
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Πέρα από τη πτώση της ζήτησης ο έντονος ανταγωνισμός για την προσέλκυση 

πελατών οδήγησε σε δραστική μείωση των περιθωρίων κέρδους με αποτέλεσμα 

κάποιες επιχειρήσεις να λειτουργούν ζημιογόνα, παρά τις προσπάθειες συγκράτησης 

του λειτουργικού κόστους. Από τις αρχές του 2009 οι αλυσίδες του κλάδου ξεκίνησαν 

την προσαρμογή της τιμολογιακής τους πολιτικής, μειώνοντας τις τιμές πώλησης και 

προχωρώντας σε προσφορές για διάφορα είδη προσπαθώντας να αξιοποιήσουν τις 

ευκαιρίες που τους παρέχονται μέσα στην κρίση για την κατάκτηση μεριδίων αγοράς.

Ακόμη, μπορεί τα νοικοκυριά να έχουν προσανατολιστεί στην μείωση των 

δαπανών τους για οικιακό εξοπλισμό και έπιπλα, όμως τα τελευταία χρόνια έχει 

συντελεστεί μια στροφή στον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουν τα προϊόντα της 

συγκεκριμένης αγοράς. Το ελληνικό νοικοκυριό δεν αναζητεί πλέον έπιπλα και 

εξοπλισμό για όλη του τη ζωή. Η είσοδος στην αγορά, των πολυκαταστημάτων που 

προσφέρουν χαμηλού κόστους ποιοτικά προϊόντα, σε συνδυασμό με την δύσκολη 

οικονομική συγκυρία, έχουν κατευθύνει τον καταναλωτή στην αναζήτηση 

φθηνότερων λύσεων που να του δίνουν τη δυνατότητα της ανανέωσης του οικιακού 

εξοπλισμού σε ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης, ελκυστικά από πλευράς κόστους είναι 

και τα προϊόντα της κατηγορίας «φτιάξτο μόνος σου», που αναπτύσσεται με 

ραγδαίους ρυθμούς στη χώρα λόγω και της ιδιοσυγκρασίας του καταναλωτικού 

κοινού. Επιπλέον, οι λίστες γάμου αποτελούν πλέον ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς 

οικιακού εξοπλισμού.

Τέλος, απ’ ότι φαίνεται το δυσμενές οικονομικό κλίμα και η πτώση των 

πωλήσεων στον τομέα του λιανεμπορίου δεν φαίνεται να πτοεί τις μεγάλες αλυσίδες 

οικιακού εξοπλισμού. Οι μεγάλες εταιρίες της αγοράς συνεχίζουν την υλοποίηση των 

επενδυτικών τους προγραμμάτων και λαμβάνουν «θέσεις» με στόχο την κατάκτηση 

μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς αφού εκτιμούν ότι τους ευνοεί η συγκυρία.

3.2 Οι Κατασκευές

Οι κατασκευές αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους τομείς της ελληνικής 

οικονομίας αφού συμμετέχουν σημαντικά στη διαμόρφωση του ΑΕΠ και στην 

συνολική απασχόληση. Η συνολική συμβολή του κλάδου, υπερβαίνει το 15% του 

ΑΕΠ και το 17% της απασχόλησης. Παράλληλα, η συμβολή του τομέα στην 

ανάπτυξη της χώρας είναι καθοριστική, λόγω των ισχυρών διασυνδέσεών του με 
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βιομηχανικούς και άλλους κλάδους (μεταλλουργίας, μη μεταλλικών ορυκτών, 

ηλεκτρολογικού υλικού, ξύλου, προϊόντων από μέταλλο, μεταφορών, εμπορίου κ.τ.λ.) 

και της σημαντικής αναπτυξιακής του διάστασης. Εκτός των ανωτέρω η αγορά 

κατοικίας επηρεάζει τον οικονομικό κύκλο και μέσω της κατανάλωσης, διότι οι τιμές 

των κατοικιών επιδρούν στον πλούτο και την ψυχολογία των νοικοκυριών 

ενισχύοντας ή μειώνοντας την καταναλωτική ροπή τους.

Θα καταγράψουμε την πορεία του κατασκευαστικού κλάδου 

χρησιμοποιώντας τον γενικό δείκτη παραγωγής με έτος βάσης το 2005 καθώς, αυτό 

θα μας βοηθήσει να αποτυπώσουμε τις εξελίξεις στον κλάδο. Απ’ τον παρακάτω 

πίνακα παρατηρούμε έντονες μεταβολές στον κλάδο των κατασκευών την τελευταία 

δεκαετία. 

Πίνακας 16: Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές (2005=100)
Έτος Γενικός Δείκτης Δ%

2003 194,30 -
2004 163,50 -15,85%
2005 100,00 -38,84%
2006 103,50 3,50%
2007 118,50 14,49%
2008 127,70 7,76%
2009 105,30 -17,54%
2010 74,60 -29,15%
2011 53,60 -28,15%
2012 39,60 -26,12%
2013 38,00 -4,04%

Αρχικά, βλέπουμε μια πτωτική τάση την περίοδο 2004-2006. Στην συνέχεια, 

υπάρχει μία άνοδος χωρίς όμως να φτάνει τα επίπεδα της περιόδου 2003. Τα έντονα 

προβλήματα αρχίζουν να διαφαίνονται απ’ το 2010 με την εμφάνιση της οικονομικής 

κρίσης και ο δείκτης καταλήγει σε πολύ χαμηλά επίπεδα (38,00) το 2013. Αυτή είναι 

μία γενική εικόνα για τις κατασκευές. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε ξεχωριστά τις 

εξελίξεις τόσο στην δημόσια όσο και στην ιδιωτική κατασκευαστική δραστηριότητα.

3.2.1 Η Δημόσια Κατασκευαστική Δραστηριότητα

Η ανάλυση της δημόσιας κατασκευαστικής δραστηριότητας θα γίνει βάσει του δείκτη 

παραγωγής έργων πολιτικού μηχανικού. Όπως, παρατηρούμε απ’ τον πίνακα 17 

υπάρχει μια σταθερή πτωτική τάση από το μέγιστο της περιόδου 2003 που σωρευτικά 

ξεπερνά το 60% μέχρι και το 2005. Αυτό, είναι απολύτως αναμενόμενο καθώς, μέχρι 
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το 2004 ήταν σε εξέλιξη τα Ολυμπιακά έργα, κατά κύριο λόγο στην Αθήνα αλλά και 

σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. 

Έπειτα, από αυτή την απότομη πτώση η τάση είναι συνεχώς ανοδική έως το 

2008, χωρίς όμως, ο δείκτης να πετυχαίνει τα πολύ υψηλά επίπεδα της περιόδου 

2002-04. Από το Δ’ τρίμηνο του 2008 καταγράφονται  συνεχόμενες μειώσεις της 

τιμής του δείκτη, καθώς αρχίζουν να τελειώνουν σημαντικά δημόσια έργα όπως αυτό 

της Εγνατίας οδού. Την περίοδο 2010-2013 η πτώση είναι κατακόρυφη και 

ανεξέλεγκτη καθώς, λόγω οικονομικής κρίσης υπήρξαν περικοπές στα προγράμματα 

δημοσίων επενδύσεων όπως παρατηρούμε και απ’ τον πίνακα 18. Οι περικοπές στο 

πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι σημαντικές συμβαδίζοντας με την εικόνα του 

δείκτη παραγωγής. Τέλος, το 2013 ο δείκτης φτάνει στο χαμηλότερο επίπεδο (62,2) 

όλης αυτής της περιόδου δείχνοντας όμως μία πιο σταθερή κατάσταση καθώς, 

παρουσιάζει μείωση μόλις 2,20% σε σχέση με το 2012.

3.2.2 Η Ιδιωτική Κατασκευαστική Δραστηριότητα

Η ανάλυση της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, βάσει του δείκτη παραγωγής 

οικοδομικών έργων αναδεικνύει ότι  από το 2003 έως και το 2006, η οικοδομική 

δραστηριότητα βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο καθώς, ο δείκτης παραγωγής είναι 

κατά μέσο όρο 112 μονάδες, όμως καταγράφεται διαρκής πτωτική τάση με τη 

συνολική μείωση να φτάνει το 36,4%. Η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομικές εργασίες 

ωθεί σε προσωρινή αναστροφή της τάσης την περίοδο 2007-2008 μέσω της 

επίσπευσης ολοκλήρωσης οικοδομών. Όμως, από το 2009 αρχίζει ξανά διαρκής 

Πίνακας 17: Δείκτης Παραγωγής Έργα 
Πολιτικού Μηχανικού (2005=100)

Έτος Δείκτης Δ%
2003 236,5 -
2004 197,7 -16,41%
2005 100 -49,42%
2006 118,3 18,30%
2007 142,5 20,46%
2008 162,3 13,89%
2009 140,6 -13,37%
2010 107,8 -23,33%
2011 83,8 -22,26%
2012 63,6 -24,11%
2013 62,2 -2,20%

Πίνακας 18: Εκταμιεύσεις 
ΠΔΕ (Σε δισ. Ευρώ)

2003 8,52
2004 9,52
2005 7,52
2006 8,18
2007 8,80
2008 9,62
2009 9,35
2010 8,29
2011 6,50
2012 5,80
2013 6,60
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μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας και μάλιστα με εντονότερο ρυθμό

συγκριτικά με αυτόν της περιόδου 2003-2006, σημειώνοντας συνεχώς νέα 

χαμηλότερα επίπεδα ρεκόρ. Το 2011 παρατηρούμε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία 

μείωση που αγγίζει το 41,55% ενώ, ο δείκτης καταλήγει το 2013 στο 15,60 

αποτυπώνοντας την κατάρρευση του κλάδου.

Επίσης, μπορούμε να κρίνουμε την πορεία της ιδιωτικής οικοδομικής 

δραστηριότητας και βάσει του όγκου που αντιστοιχεί στις κατ’ έτος άδειες. Σύμφωνα, 

με αυτά τα στοιχεία που βλέπουμε στον πίνακα 20 κατά την περίοδο 2003-2007 

παρατηρήθηκαν τάσεις σταθεροποίησης των παραγγελιών οικοδομής, κατά μέσο όρο 

λίγο κάτω από τα επίπεδα των 80 εκατ. μ3 ετησίως. Η εξέλιξη κρίνεται αναμενόμενη, 

αφού ο κλάδος είχε επιτύχει να μεγεθύνεται με ταχείς ρυθμούς για οκτώ συνεχόμενα 

έτη (1996-2003, με εξαίρεση το 1999, κατά το οποίο παρατηρήθηκε μείωση κατά 8%, 

η οποία αποδόθηκε στην υπέρμετρη αύξηση του Χ.Α.Α. και την απότομη 

εντυπωσιακή πτώση που ακολούθησε). Όμως, η τάση σταθεροποίησης ανατράπηκε, 

ήδη από το 2008 και διαχρονικά και με ένταση φτάνοντας το 2013 ο συνολικός όγκος 

να αποτελεί περίπου την μέση μηνιαία τιμή του 2005.

Τέλος, ανάλογη είναι και η εικόνα στην παραγωγή τσιμέντου καθώς, μετά την 

σταθερότητα της περιόδου 2003-2008 (κατά μέσο όρο 15 εκατ. τόνους), 

παρατηρείται, έντονη μείωση φτάνοντας σε μία σταθερή κατάσταση την περίοδο 

2011-2013 περίπου στα 5,5 εκατ. τόνους. Αυτή, η εξέλιξη είναι λογική και 

αναμενόμενη καθώς, η παραγωγή τσιμέντου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον  

κατασκευαστικό κλάδο.

Πίνακας 19: Δείκτης Παραγωγής Οικοδομικά Έργα (2005=100)
Έτος Δείκτης Δ%
2003 141,3 -
2004 118 -16,49%
2005 100 -15,25%
2006 90,1 -9,90%
2007 96,1 6,66%
2008 95,6 -0,52%
2009 72,6 -24,06%
2010 43,8 -39,67%
2011 25,6 -41,55%
2012 17,3 -32,42%
2013 15,6 -9,83%
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Όπως, είναι ξεκάθαρο από την παραπάνω ανάλυση η οικονομική ύφεση που 

έπληξε τη χώρα και συνεχίζει έχει επιφέρει μείωση του εισοδήματος των νοικοκυριών 

και σε συνδυασμό με την  μείωση των χορηγήσεων στεγαστικών δανείων είχε ως 

αποτέλεσμα να πληγεί σημαντικά ο τομέας κατασκευής ιδιωτικών έργων (κατοικίες, 

εμπορικά και βιομηχανικά ακίνητα κλπ). Επιπλέον, η θέσπιση υψηλής φορολογίας 

για τα ακίνητα με το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) και τον Ενιαίο Φόρο 

Ιδιοκτησίας Ακινήτων  (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έκανε την αγορά ακινήτου ιδιαίτερα ασύμφορη.

Συνέπεια των παραπάνω ήταν η δραστική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων 

των επιχειρήσεων ιδιαίτερα την περίοδο 2010-2013, γεγονός το οποίο δημιούργησε 

ανακατατάξεις στον κλάδο, όπως υποβαθμίσεις επιχειρήσεων σε χαμηλότερες τάξεις 

πτυχίων, πτωχεύσεις και παύση λειτουργίας ορισμένων εταιρειών. 

Για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στην εγχώρια αγορά, οι μεγαλύτερες 

από τις εταιρείες του κλάδου, εκμεταλλευόμενες τη σημαντική τεχνογνωσία που 

έχουν αποκτήσει αναζητούν ευκαιρίες και εκτός των ελληνικών συνόρων.

3.2.3 Η Απασχόληση στον Κατασκευαστικό Κλάδο

Μία φυσική συνέπεια των ανωτέρω εξελίξεων είναι και η διαρκώς μειούμενη 

συμμετοχή του κλάδου των κατασκευών στα μεγέθη της συνολικής απασχόλησης. 

Συγκεκριμένα, ο κλάδος από το 2003 απασχολεί άνω του 8% των συνολικά 

απασχολούμενων στην χώρα, προσεγγίζοντας το 9% το Γ’ τρίμηνο του 2007. Έκτοτε, 

η ποσοστιαία συμμετοχή της απασχόλησης στις κατασκευές βαίνει μειούμενη 

Πίνακας 20: 
Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα

(με βάση τις άδειες οικοδομών)

Πίνακας 21: 
Κατασκευαστική Δραστηριότητα

(Παραγωγή Τσιμέντου)
Έτος Όγκος σε χιλ κυβ. μέτρα Δ% Όγκος σε χιλ. τόνους Δ%

2003 78.205 - 15.384
2004 75.642 -3,28% 15.036 -2,26%
2005 102.234 35,16% 15.397 2,40%
2006 82.294 -19,50% 15.880 3,14%
2007 78.200 -4,97% 14.419 -9,20%
2008 64.800 -17,14% 13.978 -3,06%
2009 47.320 -26,98% 10.992 -21,36%
2010 30.289 -35,99% 9.417 -14,33%
2011 22.618 -25,33% 5.861 -37,76%
2012 15.686 -30,65% 5.111 -12,80%
2013 11.673 -25,58% 5.283 3,37%
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καταλήγοντας το Β΄ τρίμηνο του 2012 στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων, 

τουλάχιστον, δεκαπέντε ετών, στο 5,6%. Ακόμη, η ανεργία των μηχανικών αυτή την 

περίοδο υπολογίζεται ότι ξεπερνάει το 20%, με μεγαλύτερα θύματα τους νέους 

μηχανικούς στους οποίους ξεπερνάει το 30%.

Ωστόσο, για τον κατασκευαστικό κλάδο τα δεδομένα είναι ακόμη πιο 

δραματικά καθώς, έδινε δουλειά σε πολλές ειδικότητες, από τους απλούς οικοδόμους 

έως τους πολιτικούς μηχανικούς και τους αρχιτέκτονες. Πολλοί απασχολούμενοι στον 

κλάδο έχουν χάσει την εργασία τους και αναζητούν την τύχη τους στο εξωτερικό με 

έμφαση τον Αραβικό κόλπο, καθώς πολλές εταιρείες έχουν βάλει λουκέτο, άλλες 

έχουν ενταχθεί στο άρθρο 99, ενώ πολλές είναι αυτές που παλεύουν να παραμείνουν 

στην αγορά. 

3.3 Η Βιομηχανία

Ο κλάδος της βιομηχανίας όπως έχουμε προαναφέρει είναι σημαντικός για την 

Ελληνική οικονομία καθώς, συνεισφέρει σημαντικά στο Α.Ε.Π. αλλά και στην

απασχόληση. Θα επιχειρήσουμε να τον αναλύσουμε χρησιμοποιώντας τον δείκτη 

βιομηχανικής παραγωγής για κάθε ένα από τους βιομηχανικούς κλάδους, της 

μεταποίησης, τον ορυχείων –λατομείων, του ηλεκτρισμού και της παροχής νερού. 

Επίσης, θα μελετήσουμε τη βιομηχανική παραγωγή και στις βασικές ομάδες αγαθών. 

Στην συνέχεια, θα σκιαγραφήσουμε την δομή και τον προσανατολισμό του κλάδου με 

την χρήση του δείκτη κύκλου εργασιών και νέων παραγγελιών.

3.3.1 Η Βιομηχανική Παραγωγή ανά Κλάδο 

Ο δείκτης της βιομηχανικής παραγωγής καταγράφει την εξέλιξη στην προστιθέμενη 

αξία κόστους των συντελεστών παραγωγής σε σταθερές τιμές . Απ’ την εικόνα του 

δείκτη  για το σύνολο της βιομηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα παρατηρούμε μία 

σχεδόν διαρκή πτωτική τάση όλα αυτά τα χρόνια. Η ανάλυση θα γίνει για κάθε 

βιομηχανικό κλάδο ξεχωριστά.
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Ο κλάδος της μεταποίησης που αποτελεί τον σημαντικότερο στο σύνολο της 

βιομηχανίας φαίνεται πως περνάει σημαντική κρίση καθώς, από το 2008 και μετά την 

εμφάνιση της οικονομικής κρίσης παρουσιάζει διαρκώς πτωτική τάση. Όμως, θετικό 

αποτελεί το γεγονός ότι η πτωτική τάση μειώνεται διαχρονικά και φαίνεται ο κύκλος 

εργασιών να παγιώνεται στις 70 μονάδες.

Πίνακας 23: Βιομηχανική Παραγωγή στη Μεταποίηση (2005=100)
Έτος Δείκτης Δ%
2005 100 -

2006 102 2,00%
2007 104,2 2,16%
2008 99,3 -4,70%
2009 88,2 -11,18%
2010 83,8 -4,99%
2011 76,8 -8,35%
2012 73,9 -3,78%
2013 71,9 -2,71%

Ο τομέας της μεταποίησης περιλαμβάνει πολλούς κλάδους αλλά σχεδόν το 

50% των επιχειρήσεων του τομέα ανήκουν στους κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας, 

της παραγωγής βασικών μετάλλων και μεταλλικών προϊόντων και της βιομηχανίας 

τροφίμων, ποτών και καπνού.

Ωστόσο, υπάρχουν ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις αναφορικά με την τάση 

των τριών αυτών κλάδων. Ενώ ο κλάδος της παραγωγής βασικών μετάλλων και 

μεταλλικών προϊόντων παρουσιάζει μια σχετική σταθερότητα με οριακή αύξηση 

αναφορικά με το ποσοστό συμμετοχής των επιχειρήσεων στο σύνολο της 

μεταποίησης αντιθέτως, ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας παρουσιάζει διαχρονική 

Πίνακας 22: Βιομηχανική Παραγωγή (2005=100)
Έτος Γενικός Δείκτης Δ%
2005 100 -

2006 100,8 0,80%

2007 103,2 2,38%

2008 99 -4,07%
2009 87,7 -11,41%

2010 84,4 -3,76%

2011 77,9 -7,70%

2012 75,2 -3,47%

2013 72,5 -3,59%
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μείωση των εν λόγω ποσοστών καθώς, ο κλάδος των ενδυμάτων που απορροφά την 

παραγωγή του βρίσκεται σε  ύφεση. Αυτό είναι λογικό γιατί σε δύσκολες περιόδους 

οι ανάγκες που καλύπτουν τα εν λόγω προϊόντα δεν είναι βασικές, με αποτέλεσμα 

πολλές βιοτεχνικές μονάδες ειδικά στην βόρεια Ελλάδα να μεταφερθούν σε 

βαλκανικές χώρες προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν την δραστηριότητά 

τους. Το παραπάνω γεγονός αποδεικνύεται καταστροφικό για την ελληνική οικονομία 

καθώς, καταγράφει απώλειες σε κρατικά έσοδα μέσω φορολογίας και εργοδοτικών 

εισφορών ενώ αυξάνεται και  η ανεργία.

Επίσης, ο ρόλος της εγχώριας βιομηχανίας τροφίμων και ποτών είναι 

θεμελιώδης για την Ελληνική οικονομία και την Ελληνική μεταποιητική βιομηχανία 

εν γένει. Η Ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών συνιστά σταθερά έναν από 

τους πιο σημαντικούς τομείς του δευτερογενή τομέα της εγχώριας οικονομίας και μία 

από τις κινητήριες δυνάμεις της ελληνικής μεταποίησης, με τις εξελίξεις γύρω από 

αυτή να επηρεάζουν σημαντικά και το σύνολο της ελληνικής παραγωγής. Η συμβολή 

της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών στα κύρια διαθρωτικά μεγέθη της είναι 

εξαιρετική, ενώ η βιομηχανική παραγωγή παρουσιάζει συνεχώς αυξητική τάση 

καθώς, τα προϊόντα που παράγει καλύπτουν βασικές ανάγκες των καταναλωτών.

Διαρκή πτωτική τάση παρατηρούμε και στον τομέα των ορυχείων και 

λατομείων με τις μειώσεις από το 2005 να έχουν φτάσει σωρευτικά το 30%. Αυτή η 

κατάσταση οφείλεται κυρίως, στην μείωση της εγχώριας κατασκευαστικής 

δραστηριότητας που απορροφά μεγάλο κομμάτι της παραγωγής ενώ, στον αντίποδα 

οι διεθνείς αγορές αποτελούν διέξοδο για τις εταιρίες του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα, 

ο κλάδος εμφάνισε διττή εικόνα, καθώς τα προϊόντα που απορροφούνται από την 

εσωτερική αγορά (αδρανή υλικά, μάρμαρα και βιομηχανικά ορυκτά) 

Πίνακας 24: Βιομηχανική Παραγωγή Ορυχεία-Λατομεία (2005=100)

Έτος Δείκτης Δ%
2005 100 -
2006 97,1 -2,90%
2007 96,8 -0,31%
2008 92,4 -4,55%
2009 81,5 -11,80%
2010 76,2 -6,50%
2011 76,7 0,66%
2012 77,2 0,65%
2013 69,6 -9,84%
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χαρακτηρίστηκαν από φθίνουσα ζήτηση, αφού η οικονομική ύφεση έχει εκμηδενίσει 

την οικοδομική και κατασκευαστική δραστηριότητα. Στον αντίποδα, ευνοημένες 

παρουσιάζονται οι εταιρίες που έχουν σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό, καθώς σε 

παγκόσμιο επίπεδο η ζήτηση είναι μεγάλη για τα περισσότερα μεταλλεύματα και 

ορυκτά.  Ακόμη, η χώρα μας χαρακτηρίζεται απ’ το πλούσιο υπέδαφός της σε ορυκτά 

και μεταλλεύματα όμως υστερεί σε τεχνογνωσία για την εξόρυξη τους.  Γι’ αυτό είναι 

επιτακτική ανάγκη να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες απ’ την πλευρά της 

κυβέρνησης ώστε να ορθοποδήσει ο κλάδος και το σύνολο της οικονομίας. 

Τέλος, τους δύο τελευταίους κλάδους της βιομηχανίας αποτελούν ο 

ηλεκτρισμός, δηλαδή η παραγωγή και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος και η 

επεξεργασία και παροχή νερού. Αυτοί οι δύο κλάδοι διαχειρίζονται κατά κύριο λόγο 

από το κράτος. Όσον αφορά τον ηλεκτρισμό παρατηρούμε μία διαχρονική μείωση της 

παραγωγής και αυτό είναι απόρροια της μείωσης της ζήτησης τόσο σε επίπεδο 

επιχειρήσεων όσο και πολιτών. Μία σημαντική κίνηση για την αντιστροφή αυτού του 

κλίματος αποτελεί η μείωση της τιμής του ρεύματος και για επιτευχθεί αυτό μία καλή 

λύση είναι η χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας στην παραγωγή ρεύματος. 

Όμως, τα φωτοβολταϊκά συστήματα που χάριν στον ηλιόλουστο καιρό της Ελλάδας 

θα έπρεπε να κυριαρχούν, φαίνεται πως απέτυχαν εξαιτίας της υψηλής φορολογίας. 

Γι’ αυτό θα πρέπει το κράτος να αναθεωρήσει το νομικό πλαίσιο σ’ αυτό τον τομέα, 

για να το καταστήσει ξανά ελκυστικό. Για την παροχή νερού τα δεδομένα δείχνουν 

ότι δεν έχει επηρεαστεί από την κρίση και πως η παραγωγή του είναι σταθερή. 

Άλλωστε αποτελεί το πλέον βασικό αγαθό και μία αντίθετη εικόνα θα προβλημάτιζε 

έντονα.

Πίνακας 25: Βιομηχανική Παραγωγή (2005=100)
Ηλεκτρισμός Παροχή Νερού

Έτος Δείκτης Δ% Δείκτης Δ%

2005 100,00 - 100,00 -
2006 98,30 -1,70% 102,40 2,40%
2007 101,70 3,46% 103,70 1,27%
2008 98,90 -2,75% 106,30 2,51%
2009 94,70 -4,25% 103,00 -3,10%
2010 86,00 -9,19% 103,70 0,68%
2011 78,40 -8,84% 102,00 -1,64%
2012 76,00 -3,06% 103,00 0,98%
2013 70,80 -6,84% 100,10 -2,82%
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3.3.2 Η Βιομηχανική Παραγωγή στις Βασικές Ομάδες Αγαθών

Καταναλωτικά αγαθά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται για την άμεση ικανοποίηση 

των αναγκών των ανθρώπων και διακρίνονται σε διαρκή και μη. Έτσι, διαρκή 

καταναλωτικά αγαθά είναι τα εμπορεύματα που παράγονται και πωλούνται όχι για 

μία χρήση αλλά με σκοπό να εξυπηρετήσουν μια μακροχρόνια ανάγκη του 

καταναλωτή όπως τα ηλεκτρικά είδη, οι οικιακές συσκευές, τα έπιπλα, τα αυτοκίνητα 

κ.α.. Ενώ, τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά προορίζονται για άμεση κατανάλωση 

όπως τρόφιμα, ποτά, τσιγάρα, φάρμακα, είδη καθαριότητας κλπ..

Πίνακας 26: Βιομηχανική Παραγωγή (2005=100)

Έτος Δείκτης Διαρκή 
Καταναλωτικά Αγαθά

Δ% Δείκτης Μη Διαρκή 
Καταναλωτικά Αγαθά

Δ%

2005 100,00 - 100,00 -

2006 103,90 3,90% 97,50 -2,50%

2007 103,70 -0,19% 104,70 7,38%

2008 97,80 -5,69% 102,60 -2,01%

2009 77,00 -21,27% 98,40 -4,09%

2010 67,20 -12,73% 91,30 -7,22%

2011 56,70 -15,63% 86,90 -4,82%

2012 46,30 -18,34% 81,70 -5,98%

2013 39,50 -14,69% 80,60 -1,35%

Απ’ τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε πως η βιομηχανική παραγωγή για τα 

διαρκή καταναλωτικά αγαθά βρίσκεται σε έντονη πτωτική τάση σχεδόν όλη την 

περίοδο που μελετάμε και καταλήγει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αυτό, οφείλεται στο 

γεγονός ότι  αυτά τα αγαθά λόγο της φύσης τους συνήθως  κοστίζουν αρκετά και 

δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας, το περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα των 

καταναλωτών δεν αρκεί για την αγορά τους. Επίσης, τα αγαθά αυτά τις περισσότερες 

φορές δεν αφορούν τις βιοποριστικές ανάγκες που έχουν τον πρώτο λόγο ειδικά σε 

περιόδους κρίσης. Τέλος, είναι απόρροια της εξέλιξης άλλων κλάδων, παραδείγματος 

η παρακμή του κατασκευαστικού κλάδου επηρεάζει σημαντικά την παραγωγή 

οικιακού εξοπλισμού, επίπλων και ηλεκτρικών ειδών καθώς, δεν δημιουργούνται νέα 

νοικοκυριά.

Όσον αφορά, τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά μπορεί και εδώ η τάση της 

παραγωγής να είναι πτωτική όμως, η ένταση είναι πολύ πιο ήπια. Εδώ, η πτώση είναι 

καθαρά φυσικό επακόλουθο της οικονομικής κρίσης όμως, επειδή αυτά τα αγαθά 
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καλύπτουν πολλές απ’ τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου, δεν θα μπορούσε να 

παρουσιάζει την αντίστοιχη εικόνα των διαρκών καταναλωτικών αγαθών.

Πίνακας 27: Βιομηχανική Παραγωγή (2005=100)

Έτος Δείκτης Ενδιάμεσα 
Αγαθά

Δ% Δείκτης Κεφαλαιουχικά  
Αγαθά

Δ%

2005 100,00 - 100,00 -

2006 102,40 2,40% 101,20 1,20%

2007 103,20 0,78% 99,60 -1,58%

2008 96,30 -6,69% 92,20 -7,43%

2009 78,50 -18,48% 71,50 -22,45%

2010 77,80 -0,89% 55,70 -22,10%

2011 71,00 -8,74% 50,30 -9,69%

2012 63,50 -10,56% 42,10 -16,30%

2013 61,50 -3,15% 36,90 -12,35%

Όταν αναφερόμαστε σε ενδιάμεσα αγαθά εννοούμε τα αποτελέσματα της 

παραγωγής που προορίζονται για περαιτέρω επεξεργασία σε κλάδους, κυρίως, της 

μεταποίησης. Εδώ συναντάμε τα διάφορα μεταλλεύματα των ορυχείων και 

λατομείων, των αλευρόμυλων, την παραγωγή ζωοτροφών, τη νηματοποίηση 

υφαντικών ινών, την ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών και το φινίρισμά τους, τη 

βιομηχανία ξύλου και φελλού, την παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων κ.α.. Τα 

αγαθά αυτά όπως είναι φυσικό ακολουθούν πτωτική πορεία με περίπου ίδια ένταση

με αυτή του κλάδου της μεταποίησης καθώς είναι ένα κομμάτι της αλυσίδας για την 

δημιουργία των προϊόντων του.

Απ’ την άλλη κεφαλαιουχικά αγαθά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται στην 

παραγωγική διαδικασία από την οποία παράγονται άλλα αγαθά. π.χ. κατασκευή 

εργαλειομηχανών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων για διάφορους κλάδους της 

οικονομίας και φτάνουν στην κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων, συσκευών 

μέτρησης, εξοπλισμού επικοινωνίας, όπλων και πυρομαχικών, ακτινολογικών και 

ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης, κλπ.. Εδώ, η εικόνα 

είναι διαρκώς αρνητική και με μεγάλη ένταση και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 

αυτά τα αγαθά εξαρτώνται από άλλους κλάδους με αποτέλεσμα να απορροφούν στο 

σύνολο τις αρνητικές επιπτώσεις τους.
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Τα αγαθά που ανήκουν στην κατηγορία της ενέργειας είναι ο άνθρακας και ο 

λιγνίτης, το αργό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου, 

το ηλεκτρικό ρεύμα, κλπ.. Η εικόνα σε αυτή την κατηγορία αγαθών είναι σχετικά 

συγκρατημένη και αυτό γιατί αυτά τα αγαθά αποτελούν βασική προϋπόθεση για την 

λειτουργία πολλών πραγμάτων. Οι μικρές πτωτικές τάσεις οφείλονται στην επίδραση 

της οικονομικής κρίσης και στην αύξηση των τιμών αυτών των προϊόντων.

3.3.3 Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στην Βιομηχανία

Απ’ το παρακάτω γράφημα προκύπτει ότι στο σύνολό της η βιομηχανία κινήθηκε σε 

σχετικά σταθερό επίπεδο κύκλου εργασιών, την τελευταία δεκαετία. Οι μικρές 

αυξομειώσεις δικαιολογούνται απόλυτα καθώς οι συνθήκες μεταβάλλονται διαρκώς. 

Μόνο το 2009 πέφτει κάτω απ’ τις 100 μονάδες και αυτό λόγω της εμφάνισης της 

οικονομικής κρίσης. Ειδικότερα όμως, παρατηρούμε από το 2009 και μετά μία 

διαχρονική μείωση στην εγχώρια αγορά. Στον αντίποδα η αγορά του εξωτερικού για 

την ίδια περίοδο παρουσιάζει σημαντικές αυξήσεις καταλήγοντας να ευθύνεται για 

τον υπερδιπλάσιο τζίρο απ’ αυτή του εσωτερικού. Η τάση που παρατηρείται είναι 

ξεκάθαρα ο εξαγωγικός προσανατολισμός. Αυτό είναι θετικό καθώς αποτελεί διέξοδο 

σε περίοδο κρίσης αλλά από την άλλη σημαντική είναι και η εγχώρια αγορά. Πολλές 

φορές οι καταναλωτές στρέφονται σε φθηνότερα εισαγόμενα προϊόντα γιατί τα 

ελληνικά είναι ιδιαίτερα ακριβά γεγονός που θα διαπιστώσουμε από τον δείκτη τιμών 

παραγωγού.

Πίνακας 28: Βιομηχανική Παραγωγή (2005=100)

Έτος Αγαθά Ενέργειας Δ%
2005 100,00 -
2006 100,10 0,10%
2007 102,90 2,80%
2008 100,40 -2,43%
2009 97,50 -2,89%
2010 92,70 -4,92%
2011 84,90 -8,41%
2012 89,70 5,65%
2013 85,90 -4,24%
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Διάγραμμα 8: Κύκλος Εργασιών Στην Βιομηχανία

Το ότι η εξωτερική αγορά απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών 

προϊόντων είναι αδιαμφισβήτητο όμως, έχει αξία να δούμε και προς ποια κατεύθυνση 

κατευθύνονται αυτά τα προϊόντα. Απ’ το παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε πως έως το 

2009 οι χώρες τις ευρωζώνης όσο και οι τρίτες χώρες κατανάλωναν με τους ίδιους 

ρυθμούς τα ελληνικά βιομηχανικά προϊόντα. Απ’ το 2010 και μετά αυτή η αναλογία 

αρχίζει να μεταβάλλεται υπέρ των τρίτων χωρών. Ειδικότερα την διετία 2012-2013 

είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι χώρες εκτός ευρωζώνης απορροφούν τον κύριο όγκο των 

εξαγωγών των ελληνικών βιομηχανικών προϊόντων. Αυτή η εξέλιξη είναι 

αναμενόμενη καθώς πολλά κράτη της ευρωζώνης και ιδιαίτερα ο νότος (Ισπανία, 

Ιταλία, Πορτογαλία) βρίσκονται στην δύνη της οικονομικής κρίσης.

Διάγραμμα 9: Κύκλος Εργασιών στην Βιομηχανία – Εξωτερική Αγορά
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3.3.4 Ο Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία

Ο δείκτης νέων παραγγελιών στη βιομηχανία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για 

να παρατηρήσουμε την πορεία του κλάδου καθώς,  καταγράφει την εξέλιξη της 

ζήτησης για τα βιομηχανικά προϊόντα στην εγχώρια άλλα και στην εξωτερική αγορά. 

Αρχικά, παρατηρούμε πως την περίοδο 2005-2008 ο δείκτης βρίσκεται σε 

ανοδική τάση και σε καλά επίπεδα  στην εγχώρια αλλά κυρίως στην εξωτερική 

αγορά. Όμως, το 2009 που αποτελεί ένα ιδιαίτερο σημείο με την εξάπλωση της 

οικονομικής κρίσης, καταγράφεται η μεγαλύτερη πτώση καθώς ο δείκτης φτάνει τις 

83 μονάδες τόσο στην εγχώρια όσο και στην ξένη αγορά που αποτελεί και το 

χαμηλότερο επίπεδο της δεκαετίας. 

Στην συνέχεια και συγκεκριμένα την περίοδο 2010-2013 η κατάσταση στην 

εγχώρια αγορά συνεχίζει σε αρνητικούς ρυθμούς για να φτάσουν το 2013 οι νέες 

παραγγελίες να αποτελούν μόλις το μισό του επιπέδου του 2005. Όμως, στην 

εξωτερική αγορά η εικόνα είναι τελείως διαφορετική, καθώς η κατάσταση 

επανέρχεται στα προ κρίσης επίπεδα. Βέβαια και εδώ υπάρχουν μειωτικές τάσεις 

αλλά αυτό είναι λογικό λόγω των συνθηκών που επικρατούν. Ο δείκτης  στο σύνολό 

του στηρίζεται κυρίως στις παραγγελίες απ’ το εξωτερικό που φαίνεται πως 

συντηρούν την ελληνική βιομηχανία. Αυτό οφείλεται και σε μία τάση που επικρατεί 

στην χώρα να εισάγουμε προϊόντα ενώ τα παράγουμε ήδη. Για τη βελτίωση του 

δείκτη εκτός απ’ τις εξαγωγές σημαντικό ρόλο παίζει και η εσωτερική κατανάλωση 

και αυτό είναι που πρέπει να διορθώσουμε. 

Πίνακας 29: Νέες Παραγγελίες στη Βιομηχανία (2005 = 100)

Έτος Σύνολο Δ% Εγχώρια 
Αγορά

Δ% Εξωτερική 
Αγορά

Δ%

2005 100,00 - 100,00 - 100,00 -

2006 114,90 14,90% 108,40 8,40% 126,10 26,10%
2007 117,60 2,35% 109,00 0,55% 137,00 8,64%
2008 114,90 -2,30% 107,70 -1,19% 127,00 -7,30%
2009 83,30 -27,50% 83,60 -22,38% 83,00 -34,65%
2010 86,40 3,72% 80,40 -3,83% 105,90 27,59%
2011 87,90 1,74% 61,40 -23,63% 129,50 22,29%
2012 80,80 -8,08% 54,10 -11,89% 123,60 -4,56%
2013 75,30 -6,81% 50,10 -7,39% 114,90 -7,04%
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Είναι σημαντικό να εξετάσουμε εκτενέστερα τις παραγγελίες του εξωτερικού.  

Όπως, παρατηρούμε απ’ τον παρακάτω πίνακα ο κύριος όγκος των παραγγελιών 

προέρχεται απ’ τις χώρες εκτός ζώνης του ευρώ. Ακόμη, οι εξαγωγές σε αυτές τις 

χώρες φαίνεται ότι αυξήθηκαν σημαντικά μετά την εδραίωση της κρίσης. Όσον, 

αφορά τις εξαγωγές σε χώρες της ζώνης του ευρώ η κατάσταση έχει επηρεαστεί 

σημαντικά μετά την οικονομική κρίση και βαίνει συνεχώς με αρνητικούς ρυθμούς. 

Για την ενίσχυση σε αυτό το κομμάτι η κυβέρνηση θα πρέπει να αντιδράσει καθώς, 

το να είσαι μέλος σε μία νομισματική ένωση προϋποθέτει και την ανάλογη στήριξη 

από μέρους της ιδιαίτερα σε τόσο δύσκολες περιόδους όπως διανύει η χώρα μας.

3.3.5 Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία έχει ως σκοπό τη μέτρηση της 

μεταβολής των τιμών των βιομηχανικών προϊόντων που παράγονται στο εσωτερικό 

της χώρας και διατίθενται στην εγχώρια και την εξωτερική αγορά. Απ’ τον παρακάτω 

πίνακα παρατηρούμε μία διαχρονική αύξηση του δείκτη με εξαίρεση το 2009 όπου 

μειώνεται κατά περίπου 6%, και αυτό γιατί είναι το έτος που καταγράφηκε σημαντική 

μείωση του πληθωρισμού. Εκτός, απ’ το 2009 ο δείκτης φαίνεται πως δεν ταυτίζεται 

με τις τάσεις του γενικού πληθωρισμού της χώρας.

         Όλη αυτή η εξέλιξη δεν είναι αναμενόμενη ειδικά μετά το 2008 όπου στην χώρα 

κάνει την εμφάνιση της η οικονομική κρίση και η βιομηχανική παραγωγή μειώνεται 

διαρκώς. Επίσης, η μείωση του εργασιακού κόστους θα έπρεπε να βοηθήσει και στην 

πτώση των τιμών. Το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι ενώ το 2013 στην χώρα 

Πίνακας 30: Νέες Παραγγελίες στη Βιομηχανία (2005 = 100)

Εξωτερική Αγορά

Έτος Ζώνη του Ευρώ Δ% Εκτός ζώνη ευρώ Δ%
2005 100,00 - 100,00 -

2006 124,80 24,80% 133,00 33,00%

2007 136,30 9,21% 130,90 -1,58%

2008 125,60 -7,85% 131,80 0,69%

2009 80,90 -35,59% 84,40 -35,96%

2010 104,00 28,55% 107,30 27,13%

2011 125,10 20,29% 137,70 28,33%

2012 114,00 -8,87% 138,20 0,36%

2013 105,00 -7,89% 128,60 -6,95%
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καταγράφεται αποπληθωρισμός οι τιμές στην βιομηχανία παραμένουν σχεδόν 

αμετάβλητες. Έτσι, οι καταναλωτές στρέφονται σε φθηνά εισαγόμενα προϊόντα 

γεγονός που φαίνεται απ’ τον διαρκώς μειούμενο κύκλο εργασιών της εγχώριας 

αγοράς. 

          

Σε αντίθετη πορεία κινούνται όμως οι τιμές της βιομηχανίας στην Ευρώπη. Αν 

και οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες ρίχνουν τις τιμές, στην Ελλάδα ο δείκτης τιμών 

παραγωγού στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) συνεχίζει να 

κινείται ανοδικά. Έτσι, ενώ η Ευρώπη ανακάμπτει ταχύτερα, εξαιτίας των κερδών 

από την αύξηση της ανταγωνιστικότητας που έχουν οι βιομηχανίες της ρίχνοντας τις 

τιμές τους, στην Ελλάδα ο κλάδος συνεχίζει να βυθίζεται.

3.4 Οι Υπηρεσίες 

Σημαντικό κομμάτι για την ελληνική οικονομία αποτελεί ο κλάδος των υπηρεσιών 

που μαζί με το εμπόριο αποτελούν το σύνολο του τριτογενή τομέα. Η σημαντικότερη 

υπηρεσία που παρέχεται στη χώρα μας είναι ο τουρισμός και γι’ αυτό καταλαμβάνει 

σημαντικό μέρος της ανάλυσής μας. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο στον τομέα των 

υπηρεσιών παίζουν οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές και οι υπηρεσίες επιστημόνων 

(νομικές-λογιστικές- συμβούλων) τις οποίες θα αναλύσουμε παρακάτω.

Πίνακας 31: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (2005=100)
Έτος Δείκτης Δ%
2003 81,50 -

2004 95,00 16,56%

2005 100,00 5,26%

2006 106,70 6,70%

2007 110,90 3,94%

2008 121,20 9,29%

2009 114,10 -5,86%

2010 121,70 6,66%

2011 131,10 7,72%

2012 137,30 4,73%

2013 136,10 -0,87%
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3.4.1 Ο Τουρισμός

Ο τουρισμός αποτελεί κεντρικό πυλώνα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, με 

σημαντική συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και στην απασχόληση. Το 

γεγονός αυτό υποδεικνύει τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στην αναπτυξιακή 

πορεία της οικονομίας και ιδιαίτερα στην υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού 

προτύπου το οποίο θα στηρίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό, συγκριτικά με το παρελθόν, 

στην εξωστρέφεια. Παράλληλα, ο τουρισμός μαζί με την ναυτιλία αποτελούν τους πιο 

εξωστρεφείς τομείς της ελληνικής οικονομίας, με την εισροή ταξιδιωτικού 

συναλλάγματος να επιδρά θετικά στο ισοζύγιο πληρωμών της χώρας, συμβάλλοντας 

στη μείωση του ελλείμματος των τρεχουσών συναλλαγών.

Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, οι ήπιες κλιματολογικές συνθήκες και το 

φυσικό κάλλος της Ελλάδας έχουν ως αποτέλεσμα η χώρα να συγκαταλέγεται μεταξύ 

των σημαντικότερων τουριστικών προορισμών παγκοσμίως. Η περαιτέρω ανάπτυξη 

του τουρισμού μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη τα οποία διαχέονται σε 

ολόκληρη την οικονομία, στηρίζοντας τις παραγωγικές της δομές και την 

περιφερειακή ανάπτυξη ιδιαίτερα σε περιοχές της χώρας, όπως τις νησιωτικές, όπου 

οι αναπτυξιακές προοπτικές είναι μικρότερες. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο τουρισμός αποφέρει ετησίως σημαντικότατο 

μερίδιο στην οικονομία. Για παράδειγμα, για το έτος 2013, η συμμετοχή του 

τουρισμού στο συνολικό ΑΕΠ ήταν στο 16,30% ενώ τα έσοδα ανήλθαν σε 12,5 

δισεκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά την απασχόληση, (άμεσα και έμμεσα) στον 

κλάδο, έφτασε τα 657.100 άτομα. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο κλάδος  είναι 

αναμφισβήτητα ένας από τους βασικότερους πυλώνες της Ελληνικής οικονομίας.

Επιπλέον, η συνεισφορά του τουρισμού στην Ελληνική οικονομία προκύπτει 

απ’ τις τουριστικές αφίξεις και ουσιαστικά απ’ τις ταξιδιωτικές  εισπράξεις (τη 

δαπάνη δηλαδή των ξένων επισκεπτών κατά την επίσκεψή τους στην Ελλάδα). Απ’ 

τον πίνακα παρατηρούμε πως απ’ το 2005 και μετά ο αριθμός των τουριστών που 

ήρθαν  στην Ελλάδα δεν έπεσε ποτέ κάτω από τα 15 εκατομμύρια. Βέβαια, υπάρχουν 

αυξομειώσεις στον αριθμό των αφίξεων αλλά το βασικό είναι ότι το 2013 ο αριθμός 

πλησίασε τα 18 εκατομμύρια που αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο την τελευταία 

δεκαετία δείχνοντας ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει προς το καλύτερο.

Όσον αναφορά τις εισπράξεις παρατηρούμε μία σχετική σταθερότητα όλη την 

δεκαετία κατά μέσο όρο στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, με εξαίρεση την τριετία 2010-
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2012. Αυτό οφείλεται στις αλλαγές που επέφερε η οικονομική κρίση. Τα έσοδα από 

τον τουρισμό υπερβαίνουν το 1/3 των συνολικών εισπράξεων του ισοζυγίου 

υπηρεσιών γεγονός που συμβάλλει ουσιαστικά στη μείωση του ελλείμματος των 

τρεχουσών συναλλαγών.

Πίνακας 32: Τουριστική Κίνηση

Έτος Αφίξεις Τουριστών
(Χίλ. άτομα)

Δ% Ταξιδιωτικές Εισπράξεις 
σε τιμές 2009 (Δισ. Ευρώ)

Δ%

2003 14.785 - 10,13 -

2004 14.264 -3,52% 10,74 6,02%

2005 15.449 8,31% 10,85 1,02%

2006 17.284 11,88% 11,01 1,47%

2007 18.755 8,51% 10,68 -3,00%

2008 15.939 -15,01% 10,50 -1,69%

2009 14.915 -6,42% 10,41 -0,86%

2010 15.007 0,62% 9,14 -12,20%

2011 16.427 9,46% 9,73 6,46%

2012 15.518 -5,53% 9,15 -5,96%

2013 17.920 15,48% 10,8 18,03%

Για να το εξειδικεύσουμε λίγο η μεγαλύτερη συνεισφορά προέρχεται από τις 

υπηρεσίες καταλύματος και δευτερευόντως από την εστίαση, με αποτέλεσμα οι δύο 

αυτές κατηγορίες να αποτελούν σχεδόν τα 2/3 της άμεσης επίδρασης της τουριστικής 

δαπάνης. Έτσι, από τον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε  απ’ το 2003 έως το 2008 μία 

συνεχή άνοδο με διαφορετικές εντάσεις του κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες 

παροχής καταλύματος και εστίασης. Από εκεί και έπειτα, αρχίζει μία διαρκής 

πτωτική τάση με αποκορύφωμα το 2012 που φτάνει το 17,17%.  Όμως, το 2013 

υπάρχει βελτίωση του δείκτη γεγονός πολύ ενθαρρυντικό για την μελλοντική εικόνα 

του τουρισμού. Η περίοδος 2009-2012 αποτέλεσε ένα μεταβατικό στάδιο στον 

τουρισμό λόγω της οικονομικής κρίσης. Ένα ποσοστό των απωλειών οφείλεται στη

μείωση του εσωτερικού τουρισμού και ένα άλλο στην επίδραση που είχε στην 

ψυχολογία των αλλοδαπών τουριστών η οικονομική συγκυρία που έπληττε την χώρα, 

με αποτέλεσμα να αναζητήσουν άλλους τουριστικούς προορισμούς.
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Πίνακας 33: Κύκλος Εργασιών στον Τουρισμό (2005=100)
Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος και Εστίασης

Έτος Δείκτης Δ%
2003 86,9 -
2004 98,4 13,23%
2005 105,2 6,91%
2006 109,15 3,75%
2007 116,1 6,37%
2008 119,9 3,27%
2009 109 -9,09%
2010 100 -8,26%
2011 92,6 -7,40%
2012 76,7 -17,17%
2013 80,3 4,69%

Ένα ακόμη στοιχείο που θα μας βοηθήσει να εκτιμήσουμε το μέγεθος του 

τουρισμού για την χώρα μας αλλά και πιο συγκεκριμένα να διαχωρίσουμε τον 

εσωτερικό απ’ τον εξωτερικό τουρισμό, αποτελούν οι ξενοδοχειακές 

διανυκτερεύσεις. Η εικόνα που έχουμε είναι μία διαρκής αυξανόμενη τάση απ’ το 

2005 έως το 2011. Φυσικά, το μεγαλύτερο κομμάτι των ξενοδοχειακών 

διανυκτερεύσεων καλύπτουν οι αλλοδαποί τουρίστες και αυτό είναι λογικό καθώς οι 

ημεδαποί διαθέτουν και δικά τους καταλύματα. Όμως, το πιο αξιοσημείωτο γεγονός 

είναι ότι το 2011 αποτέλεσε την καλύτερη χρονιά από πλευράς διανυκτερεύσεων ενώ 

αντίστοιχα το 2012 είχαμε την μικρότερη τιμή και μία τεράστια μείωση της τάξης του 

68,63%. Όπως, παρατηρήσαμε και πριν το 2012 ήταν μια χρονιά ιδιαίτερη για τον 

τουρισμό όπου άρχισε ουσιαστικά η ανάκαμψή του. Το βασικό είναι ότι τα δεδομένα 

έχουν βελτιωθεί σημαντικά και η προοπτική για το μέλλον είναι ευοίωνη. 

Πίνακας 34: Ξενοδοχειακές Διανυκτερεύσεις (σε χιλ. άτομα)
Έτος Ημεδαποί Δ% Αλλοδαποί Δ% Σύνολο Δ%

2003 13.716,10 - 39.759,60 - 53.475,70 -
2004 13.280,00 -3,18% 38.309,80 -3,65% 51.589,80 -3,53%
2005 13.942,50 4,99% 40.074,80 4,61% 54.017,30 4,71%
2006 14.249,00 2,20% 42.458,80 5,95% 56.707,80 4,98%
2007 16.671,30 17,00% 47.410,30 11,66% 64.081,60 13,00%
2008 16.840,10 1,01% 47.233,60 -0,37% 64.073,70 -0,01%
2009 18.336,90 8,89% 45.925,60 -2,77% 64.262,50 0,29%
2010 16.815,50 -8,30% 48.243,60 5,05% 65.059,10 1,24%
2011 15.370,00 -8,60% 53.768,00 11,45% 69.138,00 6,27%
2012 12.441,30 -19,05% 9.244,00 -82,81% 21.685,30 -68,63%
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Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του τουρισμού είναι η επίδραση και η

σχέση του με άλλους κλάδους της οικονομίας. Οι κυριότεροι κλάδοι που (έμμεσα) 

επωφελούνται από τον τουρισμό είναι το λιανικό εμπόριο, ο κλάδος της διαχείρισης 

ακίνητης περιουσίας, όπως  οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (δηλαδή τράπεζες και 

ασφαλιστικές υπηρεσίες). Θετικά επηρεάζεται επίσης και η επιχειρηματική 

δραστηριότητα στις κατασκευές και τις τηλεπικοινωνίες, ενώ σημαντική είναι και η 

συνεισφορά από την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος τόσο στον πρωτογενή 

τομέα όσο και στην εγχώρια βιομηχανική παραγωγή.

Επίσης, σημαντική είναι η συνεισφορά του τουρισμού στον τομέα των 

μεταφορών και κυρίως στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών στον οποίο 

εντάσσεται ένα εκτεταμένο δίκτυο ακτοπλοϊκών δραστηριοτήτων. Αντίστοιχα, η 

επίδραση από τις οδικές μεταφορές εκτιμάται στο 7% περίπου, ενώ ελαφρώς 

μικρότερη είναι η συνεισφορά από τον κλάδο των επιβατικών αερομεταφορών 5%.

Ακόμη, σημαντική είναι και η επίδραση του τουρισμού στα φορολογικά 

έσοδα τόσο άμεσα με την φορολογία εισοδήματος όσο και έμμεσα με τον Φ.Π.Α., τον

ειδικό φόρο κατανάλωσης και των φόρων και δασμών επί των προϊόντων που 

εισάγονται. Το μεγαλύτερο μέρος της συνεισφοράς αυτής προέρχεται από τον κλάδο 

των μεταφορών γεγονός που σχετίζεται με την πληρωμή του ΕΦΚ στα καύσιμα που 

χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις των κλάδων αυτών για τη δραστηριότητά τους. 

Αντίστοιχα, σημαντική είναι η συμβολή στην έμμεση φορολογία από την εστίαση και 

τον κλάδο παροχής καταλύματος.

Όπως αναφέραμε και παραπάνω η επίδραση του τουρισμού είναι σημαντική 

για την Ελληνική οικονομία και για αυτό θα πρέπει να γίνονται προσπάθειες να μην 

υστερεί σε κανένα τομέα. Τα μεγέθη του τουρισμού πέρασαν κάποιες διακυμάνσεις 

λόγω οικονομικής κρίσης άλλα τα δεδομένα δείχνουν ότι η κατάσταση έχει αλλάξει 

προς το καλύτερο. Όμως, επειδή πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης είναι 

σημαντικό να προτείνουμε κάποιες ενέργειες που θα βοηθήσουν προς αυτήν την  

κατεύθυνση.

Αρχικά, η δημιουργία του υπουργείου τουρισμού είναι μία ελπιδοφόρα 

ενέργεια. Σκοπός του συγκεκριμένου υπουργείου είναι η προώθηση του Ελληνικού 

τουρισμού στο εξωτερικό και η προσέλκυση ξένων τουριστικών πρακτόρων. Ακόμη, 

σε επίπεδο φορολογίας η  μείωση του Φ.Π.Α. όπως και στην εστίαση θα έδινε την 

απαραίτητη ρευστότητα. Τέλος, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών θα αύξανε την 

απασχόληση και θα ενίσχυε τα  έσοδα των ταμείων.



60

3.4.2 Ο Κλάδος των Τηλεπικοινωνιών  και της Πληροφορικής

Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, με δυναμικότερο τομέα τις κινητές επικοινωνίες το 

διάστημα 2000-2010 συνείσφερε κατά 9,2% στην ανάπτυξη της χώρας, αποτελώντας 

τον έβδομο πιο σημαντικό κλάδο της Ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, το 2013 

ο κλάδος των κινητών επικοινωνιών συμπληρώνει 20 χρόνια επιχειρηματικής πορείας 

στην Ελλάδα, με αξιοσημείωτη ανάπτυξη, ιδιαίτερα τα πρώτα 15 έτη της παρουσίας 

του, με σημαντική συνεισφορά στα δημόσια έσοδα και στο ΑΕΠ, όπως και 

επενδύσεις ύψους σε δίκτυα και υποδομές, που τον καθιστούν έναν από τους 

μεγαλύτερους επενδυτές στην Ελλάδα.

Μελετώντας πιο αναλυτικά τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών για την τελευταία 

δεκαετία χρησιμοποιώντας τον δείκτη κύκλου εργασιών παρατηρούμε πως από το 

2006 αρχίζει μία διαρκής πτωτική τάση. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται το 2013 

καθώς αγγίζει το 11,56% φτάνοντας τον δείκτη μόλις στο 65,80. Έτσι, γίνεται 

αντιληπτό πως η επικρατούσα οικονομική κρίση, έχει αδιαμφισβήτητα επηρεάσει τον 

κλάδο.Όμως, συνεχίζει να συνεισφέρει άμεσα και έμμεσα με 59 χιλ. θέσεις 

εργασίας στο σύνολο της οικονομίας. Ενώ, ήταν ένας από τους ελάχιστους κλάδους 

που μείωσαν τις τιμές τους σε ποσοστό 75% (συνολική μείωση μεταξύ 2004 και 

2011), έχοντας σήμερα τη χαμηλότερη τιμή προ φόρων στην Ευρώπη. 

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η άμεση συνεισφορά των 

εταιριών κινητής τηλεφωνίας στα δημόσια έσοδα με την μορφή τελών. Από τον 

Πίνακας 35: Τηλεπικοινωνίες (2005=100)

Έτος Δείκτης Δ%

2003 100,8 -

2004 109,2 8,33%
2005 100 -8,42%

2006 109,4 9,40%
2007 107,7 -1,55%
2008 106,6 -1,02%
2009 97,1 -8,91%
2010 86,1 -11,33%
2011 79,4 -7,78%
2012 74,4 -6,30%
2013 65,8 -11,56%
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παρακάτω πίνακα παρατηρούμε μία διαρκή αύξηση αυτών των εσόδων έως το 2010 

όπου ήταν και το μέγιστο της περιόδου στα 375 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και 

πέρα αρχίζει η σταδιακή μείωση τους όπου το 2013 καταλήγουν στα 250 εκατ. 

ετησίως. Όμως, υπάρχει και η έμμεση συνεισφορά των εταιριών κινητής τηλεφωνίας 

στα δημόσια έσοδα με την φορολογία εισοδήματος των εταιριών, το Φ.Π.Α., τις 

ασφαλιστικές εισφορές και την χορήγηση αδειών χρήσης φάσματος. Επιπλέον, μαζί 

με την υπόλοιπη αλυσίδα αξίας όπως προμηθευτές και εμπόρους, το σύνολο των 

δημοσίων εσόδων διευρύνεται σημαντικά.

Όπως είναι αντιληπτό η κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά και αυτό το κλάδο 

και κατ’ επέκταση την Ελληνική οικονομία και τα δημόσια έσοδα, για τους λόγους 

που προαναφέραμε. Γι’ αυτό κρίνεται αναγκαίο η λήψη μέτρων απ’ την πλευρά της 

κυβέρνησης. Αρχικά, ο περιορισμός της φορολογίας του κλάδου μπορεί να του δώσει 

ώθηση να ανακάμψει ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλει στην ενίσχυση των δημοσίων 

εσόδων. Κάποιες ενδεικτικές προτάσεις αποτελούν η μείωση του Φ.Π.Α. (από 23% 

σε 20%), η μείωση του ειδικού τέλους κατανάλωσης και η κατάργηση επιβολής 

Φ.Π.Α. πάνω σ’ αυτό. Επίσης, σημαντικά μέτρα αποτελούν η μείωση του κόστους 

αδειοδότησης των κεραιών και η υλοποίηση του Εθνικού Παρατηρητηρίου Η/Μ 

Ακτινοβολίας ώστε, να αυξηθούν τα μέτρα εμπιστοσύνης του κοινού σχετικά με τη 

νομιμότητα και ασφάλεια του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Συνεπώς, παρά το δυσμενές οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον, ο τομέας 

των τηλεπικοινωνιών συμβάλλει σημαντικά στο οικονομικό περιβάλλον της χώρας, 

δημιουργώντας όλο και περισσότερα νέα προϊόντα και υπηρεσίες, ανταποκρινόμενα 

Πίνακας 36: Κινητή Τηλεφωνία
Έσοδα Δημοσίου από Κινητή Τηλεφωνία (εκατ. ευρώ)

2003 76,59
2004 86,55
2005 95,89
2006 107,19
2007 229,56
2008 241,75
2009 273,21
2010 375,25
2011 312,06
2012 287,33
2013 250,49
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στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις και συνεισφέροντας στην αναγκαία ανάκαμψη και 

στην αύξηση των δημοσίων εσόδων. Επίσης, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών 

χαρακτηρίζεται από έντονη εξαγωγική δράση και επενδύσεις σε έρευνα και 

ανάπτυξη.

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στον κλάδο της πληροφορικής καθώς, ήδη, απ’

το 2007 αρχίζει να υφίσταται μειώσεις στον κύκλο εργασιών, βέβαια σε επίπεδο της 

τάξης μόλις 1%. Όμως, απ’ το 2010 με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης οι 

μειώσεις εντάθηκαν με τον δείκτη να φτάνει το 2013 στο 57,90 σχεδόν στο μισό της 

περιόδου 2006. Όλη αυτή η εξέλιξη είναι απόρροια της κατάστασης που επικρατεί 

στους υπολοίπους κλάδους και τομείς της οικονομίας και που αποτελούν τους κυρίως 

πελάτες των εταιριών πληροφορικής. Ακόμη, ανασταλτικό παράγοντα αποτέλεσε η 

κακή διαχείριση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που είναι από τους βασικότερους πόρους 

για αυτές της εταιρίες.

Για την αλλαγή της παραπάνω εικόνας οι περισσότερες εταιρίες του κλάδου 

έχουν προχωρήσει σε ριζική αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας τους με στροφή 

από την πώληση Η/Υ και υλικού στην παραγωγή και πώληση λογισμικού. Εκτός απ’ 

την πώληση των προγραμμάτων Η/Υ σημαντικά έσοδα και σε σταθερή βάση 

προκύπτουν απ’ την υποστήριξη. 

Τέλος, για πολλές εταιρίες πληροφορικής μία σημαντική διέξοδος αποτελεί 

και η λύση της διεθνοποίησης. Όμως, τέτοιες κινήσεις συνήθως απαιτούν ένα χρονικό 

διάστημα αρκετών ετών για να αρχίσουν να αποδίδουν ικανοποιητικά.

Πίνακας 37: Ο Κλάδος της Πληροφορικής (2005=100)
Έτος Κύκλος Εργασιών Δ%

2004 92,60 -
2005 100,00 7,99%
2006 109,40 9,40%
2007 107,70 -1,55%
2008 106,60 -1,02%
2009 97,10 -8,91%
2010 86,10 -11,33%
2011 69,70 -19,05%
2012 59,20 -15,06%
2013 57,90 -2,20%
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3.4.3 Ο Κλάδος των Μεταφορών

Ο κλάδος των μεταφορών είναι απ’ τους σημαντικότερους για την Ελληνική 

οικονομία στο πεδίο του τριτογενή τομέα και περιλαμβάνει την μεταφορά επιβατών 

αλλά και την αποθήκευση και μεταφορά εμπορευμάτων. Εμείς, θα μελετήσουμε στο 

σύνολό τους τις μεταφορές με την χρήση των δεικτών κύκλου εργασιών 

διαχωρίζοντάς τες σε χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές και στην αποθήκευση.

Αρχικά, όσον αφορά τις χερσαίες μεταφορές παρατηρούμε μία ανοδική τάση 

απ’ το 2005 έως το 2008 απόρροια της ευημερίας που επικρατούσε σε εμπόριο, 

βιομηχανία αλλά και στο σύνολο της οικονομίας. Με την εμφάνιση όμως της

οικονομική κρίσης το 2008 η κατάσταση αντιστρέφεται με αποκορύφωμα την πτώση 

κατά 31,51% το 2009. Στη συνέχεια έχουμε διαρκής πτώση μικρότερης έντασης για 

να φτάσει ο δείκτης στο 91 το 2013.  Οι οδικές μεταφορές έχουν πληγεί ιδιαίτερα από 

το συνεχώς αυξανόμενο κόστος των καυσίμων (αυξήσεις σε ΦΠΑ και ΕΦΚ σε 

βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης), ενώ δυσχέρειες προκαλεί και η υστέρηση της χώρας 

σε υποδομές (έλλειψη εμπορευματικών κέντρων, χαμηλή ποιότητα του οδικού 

δικτύου κ.α). Ακόμη, ανασταλτικούς παράγοντες αποτελούν οι αυξήσεις στα διόδια, 

τα υψηλά τέλη κυκλοφορίας, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι ποινές σε περίπτωση 

παρατυπιών.

Πίνακας 38: Κύκλος Εργασιών στις Μεταφορές (2010=100)

Έτος Χερσαίες Δ% Θαλάσσιες Δ% Αεροπορικές Δ% Αποθήκευση και 
Υποστηρικτικά 
στις Μεταφορές

Δ%

2004 120,10 - 108,10 - 91,90 - 142,20 -

2005 115,88 -3,52% 120,40 11,38% 100,60 9,47% 142,50 0,21%

2006 143,55 23,88% 118,80 -1,33% 106,90 6,26% 162,70 14,18%

2007 169,68 18,20% 128,50 8,16% 114,40 7,02% 160,40 -1,41%

2008 178,38 5,13% 141,60 10,19% 121,80 6,47% 165,40 3,12%

2009 122,18 -31,51% 109,40 -22,74% 107,50 -11,74% 122,10 -26,18%

2010 100,00 -18,15% 100,00 -8,59% 100,00 -6,98% 100,00 -18,10%

2011 98,30 -1,70% 97,40 -2,60% 99,10 -0,90% 92,10 -7,90%

2012 95,10 -3,26% 82,40 -15,40% 98,00 -1,11% 87,70 -4,78%

2013 91,00 -4,31% 76,30 -7,40% 102,00 4,08% 81,60 -6,96%
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Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στις θαλάσσιες μεταφορές καθώς έως το 2008 ο 

κύκλος εργασιών του κλάδου ήταν συνεχώς αυξανόμενος, εικόνα που ανατράπηκε 

πλήρως μετά το 2009. Πιο συγκεκριμένα παρατηρείται μείωση στην επιβατική 

κίνηση (ΟΛΠ) απόρροια της μικρής κρίσης που πέρασε ο τουρισμός, καθώς και του 

ανταγωνισμού απ’ τις αεροπορικές μεταφορές. Απ’ την άλλη βέβαια, στις θαλάσσιες 

μεταφορές εμπορευμάτων παρατηρείται μία αυξητική τάση εν καιρώ κρίσης 

δείχνοντας ότι η Ελληνική ναυτιλία είναι ένας βασικός κλάδος με σημαντική 

συνεισφορά και προοπτικές για την Ελληνική οικονομία.

Οι αεροπορικές μεταφορές παρουσιάζουν την ίδια εικόνα αλλά με πολύ πιο 

ήπια ένταση στις αυξομειώσεις. Επίσης, η διαφορά με τις άλλες δύο μορφές 

μεταφορών είναι ότι το 2013 παρουσιάζει αύξηση 4,08% και ο δείκτης έχει την 

υψηλότερη τιμή στην περίοδο 2010-2013. Αυτό, οφείλεται στο ότι υπάρχει μία 

μείωση στις τιμές των αεροπορικών μεταφορών απόρροια του ανταγωνισμού απ’ τις 

εταιρίες χαμηλού κόστους που κυριαρχούν τα τελευταία χρόνια, κάνοντας έτσι την 

επιλογή του αεροπλάνου συμφέρουσα λύση. Ακόμη, χαρακτηριστικό στοιχείο είναι 

ότι σταθερά τουλάχιστον το 65% των επιβατών προέρχονται από το εξωτερικό, 

πράγμα που φανερώνει την σημαντικότητα του τομέα αυτού στην εισροή χρημάτων 

από το εξωτερικό.

Όσον αφορά, την αποθήκευση και εδώ παρατηρούμε τις σημαντικές 

επιπτώσεις που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση. Όμως, η επίπτωση της ύφεσης στον 

τομέα των logistics εξαρτάται από την κατηγορία πελατών που συνεργάζεται η κάθε 

επιχείρηση. Έτσι, οι εταιρείες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα είναι 

αυτές που συνεργάζονται με πελάτες οι οποίοι αποφάσισαν να αποσυρθούν από τους 

κλάδους τους ή αντιμετωπίζουν σημαντικά μειωμένη ζήτηση με συνέπεια να 

μειώνουν τα αποθέματά τους. Έτσι οι εταιρείες μεταφορών που επλήγησαν 

περισσότερο ήταν εκείνες που συνεργάζονται με πελάτες από τους κλάδους που 

υπέστησαν τη μεγαλύτερη πτώση της ζήτησης (πχ. κλάδος λιανικής, πώλησης 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών). Αντιθέτως, οι εταιρείες που μεταφέρουν 

φάρμακα και προϊόντα που σχετίζονται με την πράσινη τεχνολογία επηρεάστηκαν 

λιγότερο. Η κάμψη των εσόδων έχει συνοδευτεί από προβλήματα ρευστότητας λόγω 

των καθυστερημένων εισπράξεων από τους πελάτες, γεγονός που δημιουργεί 

πιστωτικό κίνδυνο λόγω των επισφαλειών, αλλά και της δυσχερούς πρόσβασης σε 

δανειοδότηση.
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Ο περιορισμός του εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου καθώς και η 

μειωμένη παραγωγή λόγω της οικονομικής κρίσης συνέβαλαν στην υποχώρηση του 

μεταφορικού έργου και των υπηρεσιών logistics. Όμως, θα πρέπει να γίνουν ενέργειες 

για αλλαγή αυτής της κατάστασης. Στην περίπτωση των χερσαίων μεταφορών 

βασικές λύσεις αποτελούν η μείωση της τιμής των καυσίμων και των διοδίων, η 

έκπτωση του 5% που ίσχυε στις δαπάνες έως το 2010, η μείωση των ποινών. Όμως, 

το πιο βασικό είναι η δυνατότητα προσωρινής διακοπής ώστε να μην πληρώνουν 

χρήματα για τέλη κυκλοφορίας, ασφαλιστικές εισφορές και για την  ασφάλιση των 

οχημάτων  τις περιόδους όπου δεν υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα.

3.4.4 Διάφορες Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Οι διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν υπηρεσίες που 

παρέχονται κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις άλλα και σε πολίτες όπως είναι η 

διαφήμιση, η έρευνα αγοράς , οι νομικές, λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες 

καθώς, και οι υπηρεσίες μηχανικών και αρχιτεκτόνων.

Όσον αφορά τον κλάδο της διαφήμισης και έρευνας αγοράς παρατηρούμε 

έντονες ανακατατάξεις στην πορεία των ετών. Αρχικά, βλέπουμε να επικρατεί μία 

σχετική σταθερότητα την περίοδο 2003-2008 με τον δείκτη κύκλου εργασιών να 

βρίσκεται σε καλά επίπεδα (κατά μέσο όρο στις 105 μονάδες). Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι η ανάγκη των επιχειρήσεων για προβολή και προώθηση ήταν έντονη και

επιβεβλημένη. Από το 2009 και μετά, με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης τα 

δεδομένα άλλαξαν ριζικά γι’ αυτόν τον κλάδο καθώς, παρατηρούμε διαδοχικές και 

σημαντικές μειώσεις του κύκλου εργασιών, της τάξης του 20% κατ’ έτος. Έτσι, το 

Πίνακας 39: Υπηρεσίες Διαφήμισης & Έρευνας Αγοράς (2005=100)

Έτος Δείκτης Κύκλου Εργασιών Δ%

2003 93,60 -
2004 110,20 17,74%
2005 100,00 -9,26%
2006 96,80 -3,20%
2007 101,40 4,75%
2008 104,00 2,56%
2009 84,90 -18,37%
2010 64,70 -23,79%
2011 51,00 -21,17%
2012 42,50 -16,67%
2013 33,60 -20,94%
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2013 ο δείκτης έφτασε στο 33,60 μόλις στο 1/3 του μέσου όρου της περιόδου 2003-

2008. Πιο συγκεκριμένα, περισσότερο επηρεάστηκε η διαφήμιση στα έντυπα μέσα 

αλλά και στην τηλεόραση. 

Η παραπάνω εξέλιξη οφείλεται στο γεγονός ότι οι εταιρίες σε περιόδους 

οικονομικής κρίσης προσπαθούν να μειώσουν τα έξοδα τους και από τις πρώτες 

δαπάνες που περικόπτουν είναι τα έξοδα προβολής και προώθησης. Επίσης, 

εναλλακτικά μέσα διαφήμισης όπως το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

εξαπλώθηκαν αρκετά και σε πολλές περιπτώσεις αντικατέστησαν τις παραδοσιακές 

μορφές διαφήμισης καθώς είναι πιο φθηνά ή δωρεάν αλλά και πιο αποτελεσματικά 

πολλές φορές.

Οι διαφημιστικές εταιρίες στα πλαίσια της αντίδρασής τους σε αυτή την 

κατάσταση εστιάζουν στην παροχή ενός ευρύτερου φάσματος υπηρεσιών 

συμβουλευτικού και παράλληλα στρατηγικού χαρακτήρα. Δημιουργείται 

αναπόφευκτα η ανάγκη για προτάσεις ολοκληρωμένης επικοινωνίας. Πολλές 

διαφημιστικές εταιρείες θέλοντας να διατηρήσουν και να προσελκύσουν νέους 

πελάτες συνεργάζονται με συγγενείς εταιρείες, ώστε να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο του 

αποτελέσματος για τον εκάστοτε πελάτη. Επιπλέον, έντονο ήταν το φαινόμενο των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών μεταξύ των διαφημιστικών εταιρειών, με σκοπό τη 

διατήρηση και ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά και την προσέλκυση των 

μεγάλων διαφημιζόμενων. Όμως, η κατάρρευση του κλάδου αποτελεί άμεση και 

σημαντική απώλεια για τα κρατικά έσοδα καθώς υπήρχε σημαντική συνεισφορά 

κυρίως σε φορολογικό επίπεδο, όπως ο φόρος 20% στις τηλεοπτικές διαφημίσεις και 

γι’ αυτό τον λόγο θα πρέπει να παρθούν μέτρα για την ανάκαμψη του.

Πίνακας 40: Υπηρεσίες 
Δραστηριότητας Αρχιτεκτόνων 

και Μηχανικών

Πίνακας 41: Υπηρεσίες Νομικών-
Λογιστικών-Συμβουλευτικών 

Δραστηριοτήτων
Έτος Δείκτης Κύκλου 

Εργασιών
Δ% Δείκτης Κύκλου 

Εργασιών
Δ%

2003 82,90 - 81,40
2004 88,70 7,00% 83,60 2,70%
2005 100,00 12,74% 100,00 19,62%
2006 108,10 8,10% 106,80 6,80%
2007 123,10 13,88% 119,30 11,70%
2008 134,20 9,02% 132,30 10,90%
2009 109,20 -18,63% 115,90 -12,40%
2010 86,90 -20,42% 107,40 -7,33%
2011 69,30 -20,25% 107,20 -0,19%
2012 61,30 -11,54% 111,90 4,38%
2013 52,90 -13,70% 112,80 0,80%
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Όσον αφορά, τις υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών 

παρουσιάζουν μία διαχρονική μείωση η οποία ξεκινά το 2009 με μία πτώση του 

18,63% και καταλήγει σε πολύ χαμηλά επίπεδα το 2013 στις 52,90 μονάδες. Όλο 

αυτό είναι απόρροια της κατάστασης που επικρατεί στον κατασκευαστικό κλάδο 

καθώς, η ανέγερση νέων οικοδομών έχει περιοριστεί σημαντικά λόγω οικονομικής 

κρίσης όπως και τα δημόσια έργα εξαιτίας της μείωσης των προγραμμάτων δημοσίων 

επενδύσεων. Οι δραστηριότητες που έχουν δουλειά είναι οι επισκευές και  επεκτάσεις 

υπαρχόντων κτιρίων και η χορήγηση ενεργειακών πιστοποιητικών αλλά αυτά δεν 

αρκούν για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος.

Τέλος, οι νομικές - λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες παρουσιάζουν 

όλα αυτά τα χρόνια σε γενικές γραμμές μία σταθερότητα με μικρές αυξομειώσεις 

ιδιαιτέρα μετά το 2009, ενώ ο κύκλος εργασιών εμφανίζεται πάντα σε ικανοποιητικά 

επίπεδα. Ο λόγος που αυτός ο κλάδος δεν επηρεάστηκε σημαντικά από την κρίση 

είναι ότι εξαιτίας της πολυπλοκότητας των νόμων, της γραφειοκρατίας και της 

ψηφιακής εποχής με την εφαρμογή του taxisnet είναι δύσκολο κάποιος χωρίς τις 

απαραίτητες γνώσεις να μπορέσει να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις του. Επίσης, έχουν 

θεσπιστεί σημαντικά πρόστιμα σε περίπτωση λαθών με αποτέλεσμα ο κόσμος να 

απευθύνεται σε επαγγελματίες για την διαχείριση των φορολογικών του 

υποχρεώσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Σ’ αυτό το σημείο θα κάνουμε κάποιες προτάσεις για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που καταγράψαμε στην ανάλυση που πραγματοποιήσαμε όπως επίσης,

θα προτείνουμε λύσεις για την καταπολέμηση της ύφεσης και την δημιουργία  

ανάπτυξης καθώς, η Ελλάδα οφείλει να ξεπεράσει τον σκόπελο της κρίσης όσο πιο 

γρήγορα και ανώδυνα γίνεται.

4.1  Σωστή Διαχείριση του Τουρισμού

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας είναι ότι η Ελλάδα αναμφισβήτητα αποτελεί 

διεθνή τουριστικό προορισμό, συγκεντρώνοντας πάνω από 15 εκατομμύρια 

επισκέπτες το χρόνο. Η Ελλάδα είναι ο 17ος σε μέγεθος τουριστικός προορισμός και 

έχει πάνω από 20 αεροδρόμια διεθνούς πρόσβασης και δεκάδες λιμάνια και μαρίνες. 

Οι τουριστικές υποδομές της χώρας περιλαμβάνουν σήμερα 9.670 ξενοδοχειακές 

μονάδες με 770.000 κρεβάτια και αποδεικνύουν το ειδικό βάρος της ελληνικής 

τουριστικής βιομηχανίας, όχι μόνο στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο αλλά και σε όλη 

την Ευρώπη. 

Απ’ την ανάλυση που κάναμε στο κεφάλαιο 3 διαπιστώσαμε ότι η συνεισφορά 

του τουρισμού στην Ελληνική οικονομία είναι τεράστια. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν 

περιθώρια βελτίωσης και πτυχές που δεν έχουν καλυφτεί. Για παράδειγμα η Ελλάδα 

λόγω της πολιτιστικής της κληρονομιάς θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στον 

μορφωτικό τουρισμό και στον θρησκευτικό. Ακόμη, περισσότερη προσοχή και 

ενίσχυση θέλει και ο εσωτερικός τουρισμός που λόγω της οικονομικής κρίσης 

μειώνεται χρόνο με το χρόνο. Για να έχουν την μέγιστη θετική επίπτωση στην 

οικονομία οι όποιες επενδύσεις γίνονται αυτήν την περίοδο της ανάκαμψης, θα πρέπει 

να εστιαστούν σε περιοχές με μέγεθος, άμεσο εξαγωγικό δυναμικό και μεγάλους 

οικονομικούς πολλαπλασιαστές και ο τουρισμός αποτελεί προφανής υποψηφιότητα. 
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4.2 Η Γεωγραφική Θέση της Ελλάδος

Η στρατηγική γεωγραφική της θέση που αποτελεί από την αρχαιότητα ένα εμπορικό-

πολιτισμικό-οικονομικό σταυροδρόμι και φυσικό δίαυλο ανάμεσα στις χώρες της 

εγγύς και άπω ανατολής και της κεντρικής και νότιας Ευρώπης. Η πορεία του 

εμπορίου από την Ανατολή προς την Ευρώπη περνά από την Ελλάδα, όπως έδειξε και 

η επένδυση της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά και η αλλαγή του ρόλου του στο 

διαμετακομιστικό εμπόριο της μεσογείου. Η κατεύθυνση της ενέργειας αλλά και του 

εμπορίου από την μέση ανατολή και την κεντρική Ασία προς την Ευρώπη περνά πάλι 

από την Ελλάδα, όπως δείχνουν τα επενδυτικά σχέδια για τον αγωγό φυσικού αερίου 

TAP αλλά και η κίνηση στην Εγνατία οδό. Αυτό το σημαντικό πλεονέκτημα πρέπει οι 

κυβερνήσεις να το εκμεταλλευτούν κατάλληλα.

4.3 Τα Πλεονεκτήματα της Ναυτιλίας

Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για την 

Ελλάδα καθώς είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο και λειτουργεί διεθνώς 

χωρίς τους περιορισμούς και τις δεσμεύσεις που το ελληνικό κράτος επιβάλλει στην 

γηγενή οικονομική δραστηριότητα. Οι Έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν άνω του 16% 

του παγκόσμιου στόλου, το 20,8% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων, το 

19,9% του παγκόσμιου στόλου φορτηγών μεταφοράς φορτίων χύδην και το 6,8% των 

πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σε χωρητικότητα dwt. Η ελληνική σημαία 

κατέχει την 6η θέση στη διεθνή κατάταξη. Περίπου €66 δισ. είναι επενδυμένα στην 

ελληνική ναυτιλία, με το 80% των κεφαλαίων να προέρχεται από την παγκόσμια 

αγορά. Μόνο το 2012, η ελληνόκτητη ναυτιλία κινητοποίησε €5,4 δισ. επενδύσεων, 

για νεόδμητα πλοία, δηλαδή περίπου 21% όλων των επενδύσεων, δημόσιων και 

ιδιωτικών, που έγιναν στην χώρα.  

Η ελληνόκτητη ναυτιλία κινητοποιεί και σε περιόδους κρίσης γιγαντιαίους 

οικονομικούς πόρους καθώς, λειτουργεί σε ένα διεθνές περιβάλλον με σταθερούς 

κανόνες και ιδιαίτερα ελαφρύ φορολογικό καθεστώς,. Καταδεικνύει έτσι ότι διεθνή 

κεφάλαια μπορούν να προσελκυσθούν από ελληνόκτητες επιχειρήσεις και προς σε 

αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να δοθεί έμφαση από το Ελληνικό κράτος.
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4.4 Ο Ορυκτός Πλούτος

Ένας ακόμη σημαντικός τομέας είναι και αυτός των ορυκτών καθώς, στον τομέα των 

μεταλλείων, των λατομείων και βασικών μεταλλουργιών, απασχολούνται άμεσα στην 

Ελλάδα, περισσότερο από 20.000 άτομα, ενώ έμμεσα αυτή η δραστηριότητα 

απασχολεί άλλα 90.000 άτομα. Η ποιότητα και η ποσότητα του ορυκτού πλούτου 

επιτρέπουν μια κερδοφόρα δραστηριότητα. Αν συμπεριληφθούν οι κλάδοι 

τσιμεντοβιομηχανίας και σκυροδέματος, αυτός ο τομέας αντιπροσωπεύει 2% με 3% 

του ΑΕΠ της Ελλάδας. Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδος ανήκει στους πιο 

σημαντικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς διαθέτει πλούσιο υπέδαφος σε μέταλλα 

όπως βωξίτη, αλουμίνα, αλουμίνιο, νικέλιο, λευκόλιθο, καυστικό μαγνήσιο, 

μπεντονίτη, περλίτη, ελαφρόπετρα, αταπουλγίτη, χουντίτη και μάρμαρα. Σε 

παγκόσμια κλίμακα, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα παραγωγής του χουντίτη. Είναι 

η πρώτη χώρα παραγωγής του περλίτη. Είναι η δεύτερη χώρα παραγωγής της 

κίσσηρης και του μπετονίτη. 

Αν και προς το παρόν δεν παράγονται ακόμα μέταλλα υψηλής τεχνολογίας, 

όπως είναι το τιτάνιο, ο λευκόχρυσος, το λίθιο, το ρήνιο και το ταντάλιο, αυτό δεν 

σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει αυτή η προοπτική για το μέλλον της πατρίδας μας. 

Αυτό το πλαίσιο είναι διαφορετικό από εκείνο των σπάνιων γαιών, διότι αυτές αν και 

είναι πολύτιμες, απαιτούν εξορύξεις χημικές και καταστροφικές σαν αυτές του 

χρυσού και κατά συνέπεια πρέπει να τις αποφύγουμε, όσο η τεχνολογία δεν έχει 

εξελιχθεί, για να μπορέσει η χρήση της να σέβεται το περιβάλλον μας. 

Είναι σημαντικό λοιπόν να επικεντρωθούμε στον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας 

που προσφέρει πολλές δυνατότητες, πρακτικές και αποτελεσματικές για τον Ελληνικό 

λαό. Ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας είναι σημαντικός και πρέπει να τον 

διαχειριστούμε στρατηγικά για να υπάρχουν εθνικά οφέλη.

4.5 Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια 

κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική ενέργεια, τα εκλυόμενα αέρια από 

εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και το βιοαέριο. Η ενεργειακή κατανάλωση 
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στην Ελλάδα αυξάνεται με υψηλούς ρυθμούς ιδιαίτερα στον κτιριακό τομέα και στις 

μεταφορές. Οι παραγωγικές διαδικασίες εξακολουθούν να είναι ενεργειακά σπάταλες, 

δηλαδή δεν έχουν υιοθετηθεί επαρκείς πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας. 

Παράλληλα, εμφανίζεται σε πολύ χαμηλές θέσεις και κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο 

όρο όσον αφορά τις εκπομπές ρύπων  και κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα, ως 

αποτέλεσμα της χρήσης ορυκτών καυσίμων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Έτσι, το πρόβλημα της ενέργειας είναι εμφανές από πλευράς κόστους, διαθέσιμων 

αποθεμάτων και περιβάλλοντος.

Ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελεί έναν από τους πιο 

ελπιδοφόρους κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας καθώς με το κλίμα και το 

περιβάλλον που διαθέτει η χώρα διατηρεί σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο 

στο πλαίσιο της σημερινής κρίσιμης συγκυρίας για την ελληνική οικονομία όσο και 

μακροπρόθεσμα, με απώτερους στόχους πρώτον, τη σταδιακή απεξάρτηση της 

Ελληνικής οικονομίας από τις δυσμενείς επιπτώσεις της διεθνούς αγοράς του 

πετρελαίου και δεύτερον, την εγχώρια κάλυψη των ενεργειακών αναγκών. Γι’ αυτό   

θα ήταν πολύ σημαντικό για την Ελληνική οικονομία η δημιουργία ενός τέτοιου 

προϊόντος τόσο για εσωτερική κατανάλωση όσο και για εξαγωγές στις αγορές του 

εξωτερικού, να εξάγουμε εμείς και όχι άλλες βόρειες χώρες με ελάχιστη ηλιοφάνεια,  

τεχνογνωσία και ενέργεια από φυσικές πηγές.

4.6 Αποτελεσματική Διαχείριση Κοινοτικών Πόρων

Από τα πρώτα χρόνια ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή κοινότητα

κατευθύνθηκαν στη χώρα σηµαντικοί κοινοτικοί πόροι, οι οποίοι προέρχονταν 

κυρίως από τα διαρθρωτικά ταµεία. Μία από τις σηµαντικές παρεµβάσεις υπήρξαν τα 

μεσογειακά ολοκληρωµένα προγράµµατα (ΜΟΠ). Στη συνέχεια υλοποιήθηκε το 

πρώτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (ΚΠΣ) 1989-1993 και ακολούθησε το δεύτερο 

ΚΠΣ την περίοδο 1994-1999. Το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης ήρθε σε μία 

περίοδο (2000-2006) έντονης δραστηριότητας και ανάπτυξης για την Ελλάδα. 

Έπειτα, μετονομάζεται σε εθνικό στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς (ΕΣΠΑ) και αφορά 

την περίοδο 2007-2013. Αυτή, την πολύ ιδιαίτερη περίοδο για την Ελλάδα η 

κοινοτική χρηματοδότηση αποτελεί σημαντικό εφόδιο. Όμως, πολλές φορές ενώ 

υπάρχουν οι διαθέσιμοι πόροι, υπάρχει η αδυναμία αξιοποίησής τους. Κάτι τέτοιο 

συνέβη και στην περίπτωση της Ελλάδος καθώς, παρέμειναν ανεκμετάλλευτα πολλά 
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κονδύλια του ΕΣΠΑ. Βέβαια, η κατάσταση αρχίζει να βελτιώνεται για την Ελλάδα 

καθώς η απορρόφηση  φτάνει το 2014 στο 79% της απορρόφησης των κονδυλίων, 

14% περισσότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η βελτίωση των ποσοστών απορρόφησης που επιτεύχθηκε τα δύο τελευταία 

χρόνια, οφείλεται αφενός στις προσπάθειες για την επιτάχυνση των διαδικασιών, 

αλλά και στην περικοπή του συνολικού προγράμματος, μέσω της μείωσης της 

εθνικής συμμετοχής. Πρόκειται για το λεγόμενο top up, που οδήγησε στην 

ποσοστιαία αύξηση της κοινοτικής συμμετοχής έως και 95%, μειώνοντας αντίστοιχα 

τους εθνικούς πόρους ύψους 2,5 δισ. ευρώ περίπου, που θα έπρεπε να αντληθούν από 

εθνικούς πόρους και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ακόμη, εντάχθηκαν 

στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ όλο και περισσότερες δράσεις και έγινε αντιληπτή η 

σημαντικότητα αυτών των πόρων. Το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 θα 

πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης 

αλλά και για περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας 

4.7 Ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα

Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί μονόδρομο για την έξοδο της χώρας 

από την κρίση. Η πτώση της αγροτικής παραγωγής είναι συνεχής, η οικονομική 

δυσπραγία ταλανίζει όλο και περισσότερους Έλληνες αγρότες και η Ελληνική 

πολιτεία πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Η Ελλάδα με τη μοναδική 

γεωγραφική της θέση, το μεσογειακό κλίμα που παρά την αλλαγή των 

κλιματολογικών συνθηκών παραμένει ιδανικό για πολλές καλλιέργειες και τα γόνιμα 

εδάφη της, μπορεί να επιδοθεί στην καλλιέργεια αγροτικών προϊόντων υψηλής 

ποιότητας, αποφεύγοντας κάποια άλλα ευάλωτα ή συνηθισμένα και να καταστεί 

ανταγωνιστική στη διεθνή αγορά.

Αρχικά πρέπει να υπάρξει εθνικός σχεδιασμός της αγροτικής παραγωγής και 

καλλιέργειας ενισχύοντας και τις παραγωγικές τάξεις. Όπως με τη δημιουργία 

ομάδων παραγωγών με κοινές καλλιεργητικές μεθόδους  καθώς και με τη λειτουργία 

ποιοτικών αγροτικών συνεταιρισμών στα πρότυπα σύγχρονων εταιριών που θα 

προβάλλουν και θα προωθούν τα αγροτικά προϊόντα. Να διεξαχθούν προγράμματα 

εκπαίδευσης των παραγωγών ανά κατηγορία, να ειδικευτούν οι παραγωγοί σε νέες 

καλλιέργειες υιοθετώντας καινοτόμες μεθόδους παραγωγής και αξιοποιώντας όλες τις 
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δομές και τα μέσα της σύγχρονης τεχνολογίας που απαιτούνται για την επίτευξη του 

στόχου τους.

Αναμφισβήτητα, η ελληνική πολιτεία πρέπει να κινηθεί προς στη σήμανση 

των προϊόντων ως Π.Ο.Π. (Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης), για την πιστοποίηση 

των ελληνικών προϊόντων, την κατοχύρωση δηλαδή της εμπορικής τους ταυτότητας. 

Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί το παράδοξο, βασικά ελληνικά προϊόντα όπως το 

ελαιόλαδο του οποίου η παραγωγή πρωτοστατεί στην Κρήτη, να διατίθενται στις 

ξένες αγορές με τρόπο που του αφαιρεί την ταυτότητά του και ζημιώνοντας την 

ελληνική οικονομία.

Επιπρόσθετα πρέπει να στραφεί η ελληνική παραγωγή στην ενίσχυση των 

τοπικών προϊόντων. Πολλές περιοχές της Ελλάδας παράγουν συγκεκριμένα προϊόντα 

ανυπέρβλητης ποιότητας και γεύσης τα οποία με τη σωστή διαχείρισή τους, μπορούν 

να γίνουν άριστοι πρεσβευτές της ελληνικής εικόνας στο εξωτερικό και βασική πηγή 

ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας. Η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η 

σωστή προβολή είναι απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχημένη πορεία τους. 

Πρέπει δηλαδή η πολιτεία να προβεί στις επενδυτικές εκείνες διαρθρώσεις 

που απαιτούνται για να δημιουργηθεί μία σοβαρή επενδυτική βάση για τη χώρα. Οι 

νέοι πρέπει να βρουν κίνητρα για να επιστρέψουν στην περιφέρεια καθώς μεγαλώνει

η ανισότητα ανάμεσα στο κέντρο και την ύπαιθρο. Συνεπώς τα ελληνικά αγροτικά 

προϊόντα πρέπει σε συνθήκες ύφεσης και οικονομικής δυσχέρειας να αναδειχθούν σε 

τοπικό και διεθνές επίπεδο, ανακτώντας τη χαμένη αξία τους και διεκδικώντας 

αξιόλογο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς. 

4.8 Έμφαση στην Καινοτομία

Η καινοτομία είναι σημαντική γιατί το μέγεθος του παραγόμενου αποτελέσματος 

μπορεί να ξεπεράσει κατά πολύ το μέγεθος της απαιτούμενης γι' αυτό ενέργειας. Μία 

ιδιαίτερη καινοτομία μπορεί να αποφέρει τεράστιες αλλαγές, οικονομικές και άλλες. 

Σε αντίθεση με όλες τις άλλες μορφές οικονομικής δραστηριότητας, η καινοτομία δεν 

περιορίζεται από τον νόμο της φθίνουσας απόδοσης και είναι πρωτογενής πηγή της 

αξίας αυτού που αποκαλούμε ανάπτυξη. 

Η Ελλάδα διαθέτει πολύ υψηλού επιπέδου εργατικό δυναμικό και επιστήμονες 

που μπορούν να δημιουργήσουν καινοτόμα πράγματα και ιδέες. Το βασικό που λείπει 

είναι η χρηματοδότηση. Η κυβέρνηση θα πρέπει να εξασφαλίσει τους κατάλληλους 
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πόρους είτε κρατικούς μέσα από τον προϋπολογισμό, είτε ιδιωτικούς με την εξεύρεση 

επενδυτών ώστε να χρηματοδοτήσει τέτοια επιχειρήματα. Αυτό, θα έχει σαν 

αποτέλεσμα την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και την προώθηση της ακόμη 

και εκτός συνόρων.

4.9 Εξάλειψη Γραφειοκρατίας

Η έξοδος από την κρίση και η επιστροφή στην ανάπτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς τη 

συστηματική και διαρκή προσπάθεια άρσης των εμποδίων που  περιορίζουν την 

ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Τα χρόνια διοικητικά μειονεκτήματα 

και η εσωστρέφεια της δημόσιας διοίκησης, μετατρέπονται σε παράγοντες 

αναποτελεσματικότητας, τόσο του κράτους όσο και της οικονομίας, ιδιαίτερα σε 

συνθήκες όπου το κοινωνικό πλαίσιο καθίσταται διαρκώς πολυπλοκότερο, και το 

επιχειρηματικό περιβάλλον διεθνοποιείται όλο και περισσότερο. Ο περιορισμός της 

γραφειοκρατίας θα εξοικονομήσει σημαντικά έσοδα τόσο για το κράτος όσο και για 

τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες.

4.10 Η Σταθερότητα Θεσμικού Περιβάλλοντος

Η μεταβλητότητα του σημερινού θεσμικού περιβάλλοντος αποδεικνύεται από το 

γεγονός ότι εισάγονται περίπου 120 με 150 νέοι νόμοι ή τροποποιήσεις υπαρχόντων 

νόμων το χρόνο. Ειδικότερα, την περίοδο 2009-2012 ψηφίστηκαν συνολικά 750 

νόμοι και προεδρικά διατάγματα. Ο αριθμός αυτός καταδεικνύει την πολυπλοκότητα 

του νομικού πλαισίου στην Ελλάδα, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη και 

ανασταλτικό παράγοντα για την προσέλκυση επενδύσεων. Τα νέα νομοθετήματα 

συχνά ακυρώνουν προηγούμενα και σε συνδυασμό με τα αρκετά φαινόμενα μη 

συμμόρφωσης εντείνουν τη θεσμική μεταβλητότητα, αποθαρρύνοντας την εισροή 

κεφαλαίου.

Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα θα πρέπει να αποκτήσει σταθερότητα, 

μακροπρόθεσμο χαρακτήρα και στρατηγικό σχεδιασμό που να εξασφαλίζει συνέπεια 

μεταξύ των νομοθετημάτων. Κρίσιμες παράμετροι που οδηγούν στη βελτίωση της 
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θεσμικής σταθερότητας είναι η ενίσχυση της καθολικής εφαρμογής των νόμων και η 

κωδικοποίηση νόμων και εφαρμοστέων διατάξεων.

4.11 Παροχή Φορολογικών Κινήτρων

Η εισαγωγή κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 

την παροχή των κατάλληλων φορολογικών κινήτρων και ελαφρύνσεων. Σε αντίθεση 

με την τρέχουσα πολιτική φορολόγησης των εισοδημάτων και της περιουσίας, η 

προσέλκυση επενδύσεων και η ανάπτυξη θα διευκολυνθεί από την δημιουργία 

φορολογικών ευκαιριών. Το μοντέλο προσέλκυσης επενδύσεων μέσω ιδιαίτερα 

χαμηλών φορολογικών συντελεστών είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί στην 

παρούσα συγκυρία, ενώ η επιτυχία εξαρτάται και από άλλους παράγοντες και το 

γενικότερο προσανατολισμό μιας οικονομίας. Αλλά και η παροχή ειδικών γενναίων 

απαλλαγών για μεγάλες επενδύσεις που συζητούνται συχνά, είναι δύσκολα συμβατές 

με το γενικότερο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο. Έτσι, η Ελλάδα θα πρέπει να 

εφαρμόσει ένα σταθερό και ελκυστικό φορολογικό σύστημα καθώς το υπάρχον και οι 

συχνές αλλαγές αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα προσέλκυσης επενδύσεων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήσαμε μία καταγραφή των δεδομένων και των 

εξελίξεων που συνέβησαν στην Ελληνική οικονομία κατά την τελευταία δεκαετία 

(2003-2013). Όμως, στην πραγματικότητα αυτή η περίοδος μπορεί να χωριστεί σε 

δύο υποπεριόδους.

Η πρώτη αφορά την περίοδο 2003 – 2008 όπου στην Ελληνική οικονομία 

υπήρχε μία τάση ανόδου και ανάπτυξης. Το ΑΕΠ παρουσίαζε άνοδο, η ανεργία ήταν 

χαμηλή με καθοδική τάση και ο πληθωρισμός βρισκόταν σε ικανοποιητικά επίπεδα 

χωρίς ιδιαίτερες αυξομειώσεις. Επίσης, οι περισσότεροι κλάδοι της οικονομίας είχαν 

ανοδική  τάση στον κύκλο εργασιών τους. Το μόνο μέγεθος που δεν παρουσιάζει κάτι 

θετικό είναι το χρέος το οποίο αυξανόταν σε όλη την περίοδο. 

Η δεύτερη περίοδος σηματοδοτείται απ’ την έλευση της οικονομικής κρίσης 

στα τέλη του 2008. Η Ελλάδα αδυνατώντας να διαχειριστεί αυτή την ιδιαίτερη 

κατάσταση καταφεύγει για δανεισμό στον μηχανισμό στήριξης (ΕΕ,ΔΝΤ,ΕΚΤ). Το 

αποτέλεσμα ήταν η ύφεση της Ελληνικής οικονομίας, με κύρια χαρακτηριστικά την 

σταδιακή μείωση του ΑΕΠ και την μεγάλη αύξηση της ανεργίας η οποία έφτασε σε 

πρωτόγνωρα επίπεδα. Απ’ την άλλη, παρά τα επώδυνα μέτρα με σκοπό την έξοδο της 

χώρας από την κρίση, το χρέος συνεχίζει να αυξάνεται διαχρονικά.

Η φθίνουσα ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας οφείλεται σε μια 

σειρά από χρόνιες στρεβλώσεις και μειονεκτήματα όπως η διαφθορά, η 

γραφειοκρατία, το παραγωγικό μοντέλο που παράγει προϊόντα χαμηλής 

προστιθέμενης αξίας και ζήτησης, η τεχνολογική υστέρηση και η έλλειψη 

καινοτομίας.

Το κλειδί για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και κατ’ επέκταση την 

αναθέρμανση της Ελληνικής οικονομίας αποτελούν οι εξαγωγές και γι’ αυτό θα 

πρέπει να στηριχτούν κατάλληλα. Μία πρόταση αποτελεί η μείωση των 

επιβαρύνσεων και του λειτουργικού και διοικητικού κόστους που αφορούν την 

παραγωγή και τη μεταποίηση διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών. Επίσης,  η βελτίωση 

του μηχανισμού πιστοποίησης, θα δώσει στα ελληνικά προϊόντα συγκριτικό 

πλεονέκτημα στην διεθνή αγορά. Επιπλέον, τα προγράμματα ανταγωνιστικότητας και 

εξωστρέφειας θα πρέπει να αποτελούν σημαντικές δράσεις στο πλαίσιο του νέου 

ΕΣΠΑ 2014-2020.



77

Σημαντικά επηρεασμένοι απ’ την οικονομική συγκυρία είναι οι περισσότεροι 

κλάδοι της Ελληνικής οικονομίας και γι’ αυτό παρουσιάζουν πτωτική τάση απ’ το 

2009 και μετά. Συγκεκριμένα, στο λιανικό εμπόριο εκτός απ’ τον κλάδο τροφίμων 

και των πολυκαταστημάτων (supermarket) οι υπόλοιποι κλάδοι παρουσιάζουν 

σωρευτικά μία πτώση  περίπου 40%. Αυτό οφείλεται, στο γεγονός ότι σε περιόδους 

κρίσης οι καταναλωτές κοιτάζουν να ικανοποιούν πρώτα τις βασικές τους ανάγκες. 

Ακόμη, οι κατασκευές είναι ο κλάδος που κατέγραψε την μεγαλύτερη πτώση, ειδικά 

η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα έχει αδρανήσει σημαντικά.

Όσον αφορά, την βιομηχανία η παραγωγή σχεδόν σε όλους τους κλάδους 

μειώνεται διαχρονικά απόρροια της οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερα

χαμηλή παρουσιάζεται η παραγωγή στα διαρκή μη καταναλωτικά και στα 

κεφαλαιουχικά αγαθά και αυτό γιατί έχουν υψηλότερη αξία και καλύπτουν πιο 

σύνθετες και ιδιαίτερες ανάγκες. Παρ’ όλη την κατάσταση που προαναφέραμε οι 

τιμές παραγωγού αντί να μειωθούν αυξάνονται καθιστώντας μη ανταγωνιστικά τα 

Ελληνικά βιομηχανικά προϊόντα. Απ’ την άλλη θετικό για την εξαγωγική 

δραστηριότητα είναι το γεγονός ότι για το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών 

της Ελληνικής βιομηχανίας ευθύνεται η εξωτερική αγορά και πιο συγκεκριμένα οι 

χώρες  εκτός ευρώ.

Τέλος, ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και ο κλάδος των υπηρεσιών με εξαίρεση 

την ναυτιλία και κυρίως τον τουρισμό που αποτελεί το σημαντικότερο κλάδο της 

ελληνικής οικονομίας. Ο τουρισμός αντιστάθηκε στην δυσμενή οικονομική 

κατάσταση με εξαίρεση το 2012 που λόγω της εδραίωσης της κρίσης και της 

αστάθειας των πραγμάτων, η προβολή της χώρας στο εξωτερικό δεν ήταν και η 

καλύτερη δυνατή με αποτέλεσμα την σημαντική πτώση των αφίξεων τουριστών. 

Όμως, την επόμενη χρονιά (2013) καταγράφεται ο δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός 

αφίξεων τουριστών της δεκαετίας σχεδόν 18 εκατομμύρια, δείχνοντας την δυναμική 

του κλάδου για το μέλλον. Η εικόνα είναι ίδια σε πολλούς κλάδους και αυτό γιατί οι 

περισσότεροι συνδέονται μεταξύ τους και ο ένας επηρεάζει τον άλλο.

Η Ελλάδα έχει πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα όπως ο τουρισμός, η 

γεωγραφική θέση της, το υπέδαφος, το μεσογειακό κλίμα που είναι κατάλληλο για 

την παραγωγή αγροτικών προϊόντων αλλά και για παραγωγή ενέργειας κ.α. τα οποία 

όμως, θα πρέπει να διαχειριστεί κατάλληλα για να ξεπεράσει τον σκόπελο της 

οικονομικής κρίσης. Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Ελληνικής 

οικονομίας αποτελεί η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν την 
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ραχοκοκαλιά της. Τέλος, η αύξηση της παραγωγής και η καλή διαχείριση των πόρων 

θα συμβάλει σημαντικά στην μείωση του δημόσιου χρέους και συνεπώς στην 

περαιτέρω ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.
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