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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια εμπειρική μελέτη για την οικονομία των κρατών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στην Μεσόγειο.  

Για την θεωρητική προσέγγιση του θέματος πραγματοποιήθηκε έρευνα και 

συλλογή στοιχείων από ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Οι υπό εξέταση 

χώρες είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Μάλτα, η Κύπρος 

και η Σλοβενία. Η μελέτη δεν αφορά μόνο τις χώρες που αντιμετώπισαν έντονα την 

οικονομική κρίση, αλλά τα κράτη-μέλη του Νότου της ΕΕ. Πραγματοποιήθηκε μελέτη 

που αφορούσε τις οικονομίες των χωρών, την εξέλιξή τους στο χρόνο, τους κλάδους 

της Καινοτομίας, του Εμπορίου και των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.  

Η εμπειρική μελέτη βασίζεται σε δείκτες οικονομικής ανάπτυξης (Gross Domestic 

Product-GDP, Employment κ.α.) και δείκτες οικονομικής παγκοσμιοποίησης (Foreign 

Direct Investment- FDI, Trade, Innovation) των Μεσογειακών χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης κατά την περίοδο 2003-2017.  
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Ανάπτυξη, Ανάλυση Δεδομένων, Ανάλυση Κυρίων Συνιστωσών, Ιεραρχική 

Ταξινόμηση 
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Abstract 

This work is an empirical study on the economies of the Mediterranean EU member 

states.  

The theoretical approach was based on research and data collected from Greek 

and foreign language bibliography. The focus was on the following Mediterranean 

member countries of the EU: Greece, Italy, Spain, Portugal, France, Malta, Cyprus 

and Slovenia. Furthermore, this study includes not only countries that have 

experienced the financial crisis, but all member states of the EU ‘s South. The main 

explored topics are the economy of each country, their development over time, mainly 

on fields related to Innovation, Trade and Foreign Direct Investment.  

The empirical study is based on economic growth indicators, (Gross Domestic 

Product - GDP, Unemployment) and economic globalization indicators (FDI, Trade) of 

the Mediterranean countries of EU for the period 2003-2017.  

 

  

Key words: 

Innovation, Trade, Foreign Direct Investment, Research and Development, 

Economic Development, Data Analysis, Principal Component Analysis, Hierarchical 

Clustering  
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1. Εισαγωγή 

Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η οικονομική 

ανάπτυξη των Μεσογειακών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ρόλος που 

διαδραματίζουν σε αυτή οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, το εμπόριο και η καινοτομία. Το 

βασικό ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, η 

καινοτομία και το εμπόριο έχουν συμβάλει στην οικονομία αυτών των κρατών πριν και 

κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην ανάπτυξη και στην ανάκαμψή 

τους.  

Σκοπός σε αυτή την εργασία είναι η διερεύνηση και η ανάλυση των Μεσογειακών 

κρατών της ΕΕ ως προς την οικονομία και την ανάπτυξη τους. Έτσι, ένας από τους 

στόχους αυτής της μελέτης είναι να αναδείξει το ρόλο που διαδραματίζουν οι Άμεσες 

Ξένες Επενδύσεις, η καινοτομία και το εμπόριο, καθώς και αν αυτοί οι τρεις 

παράγοντες μπορούν να λειτουργήσουν συνεργατικά ή αν υπάρχει αλληλεπίδραση 

μεταξύ τους. 

Μεθοδολογικά η εργασία αναπτύσσεται μέσω της ανασκόπησης σε βιβλιογραφικές 

και διαδικτυακές αναφορές, σε μεθόδους Πολυμεταβλητής Ανάλυσης και σε δεδομένα 

από δευτερογενείς πηγές. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία αποτελείται από δύο μέρη. 

Στο πρώτο αποτυπώνονται τα ευρήματα που αξιολογήθηκαν από την βιβλιογραφική 

έρευνα και επισημαίνονται οι διαφορές που καθορίζονται από τους δείκτες ανάπτυξης. 

Στο δεύτερο μέρος αναπτύσσεται εμπειρική έρευνα στα πλαίσια της οποίας 

χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από οργανισμούς, καθώς και μέθοδοι διερευνητικής 

στατιστικής ανάλυσης, για τη διερεύνηση των μεταβλητών και την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων. 



13 

Αναλυτικότερα, η εργασία δομείται σε εφτά κεφάλαια, το πρώτο κεφάλαιο είναι 

αυτό της εισαγωγής, όπου περιγράφονται τα στοιχεία που συνθέτουν την παρούσα 

εργασία. Τα δύο επόμενα κεφάλαια αποτελούν το μέρος της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης. Ενώ, τα επόμενα τρία κεφάλαια αποτελούν το μέρος της εμπειρικής 

έρευνας.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια πρώτη προσέγγιση των Μεσογειακών χωρών και 

της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Αρχικά, περιγράφεται η δημιουργία της ΕΕ και της 

Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και προσδιορίζεται η έννοια της οικονομικής ολοκλήρωσης, 

αφού η ΕΕ αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής. Εν συνεχεία, 

αναλύεται η απόκλιση των νότιων χωρών της ΕΕ σε σχέση με τις βόρειες χώρες. Στο 

τέλος, αυτού του κεφαλαίου, γίνεται μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι επιπτώσεις 

της χρηματοπιστωτικής κρίσης στις νότιες χώρες της ΕΕ. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια προσπάθεια να κατανοηθούν οι δείκτες που 

εφαρμόζονται για την εκτίμηση της οικονομικής ανάπτυξης μέσω του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος και του κατά κεφαλήν και του Δείκτη της Ανθρώπινης Ανάπτυξης, 

καθώς και τους δείκτες για την εκτίμηση της οικονομικής παγκοσμιοποίησης που 

περιλαμβάνουν τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, το διεθνές εμπόριο και την καινοτομία. 

Παράλληλα, καταγράφεται η εξέλιξη των νότιων χωρών της ΕΕ που επηρεάστηκαν σε 

μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί το πρώτο κεφάλαιο της εμπειρικής έρευνας, όπου 

περιγράφεται η ανάλυση των δεδομένων μέσα από τις μεθόδους ανάλυσης και την 

σημασία των εξαγόμενων δεικτών. 
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Στο πέμπτο κεφάλαιο, αποτυπώνεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την 

ανάλυση των μακροπρόθεσμων στατιστικών δεδομένων διαχρονικά προ κρίσης, αλλά 

και κατά τη διάρκειά της. 

Η εργασία ολοκληρώνεται με την αποτύπωση των αποτελεσμάτων της εμπειρικής 

έρευνας και την καταγραφή των συμπερασμάτων που προκύπτουν από την 

ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας. 
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ΜΕΡΟΣ Α – Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

2. Μεσογειακές χώρες και Οικονομική κρίση 

Από το 2010, η ευρωζώνη υπέστη κρίση δημοσίου χρέους. Παρόλο που οι 

επιπτώσεις του έχουν γίνει αισθητές από όλες τις χώρες που μοιράζονται το ενιαίο 

νόμισμα, λόγω της υψηλής χρηματοπιστωτικής τους αλληλεξάρτησης, η κρίση έπληξε 

τις χώρες του Νότου, δηλαδή τις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου και της 

Πορτογαλίας.  

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στη δημιουργία της ΕΕ και της 

Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Προσεγγίζεται η έννοια της οικονομικής ολοκλήρωσης, 

ώστε στη συνέχεια να κατανοηθεί η ανισότητα των νότιων χωρών συγκριτικά με τις 

βόρειες χώρες και να προσδιοριστούν οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης 

στις χώρες του Νότου.  

2.1 Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση 

Από την απαρχή της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας 

(1957), με την υπογραφή της συνθήκης της Ρώμης το βασικό επιχείρημα ήταν η 

δημιουργία μιας κοινής αγοράς βασισμένη στην τελωνειακή ένωση με σκοπό τη 

μετέπειτα βαθύτερη ενοποίηση. Με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ (European Union  

1992), ανοίγει ο δρόμος προς τη νομισματική ένωση, η οποία πραγματοποιήθηκε 

βαθμιαία, εφαρμόζοντας κάποια κριτήρια σύγκλισης μεταξύ των κ-μ που θα 

συμμετείχαν σε αυτή την ένωση. Τα κ-μ θα έπρεπε να κάνουν κάποιες θυσίες 

προκειμένου να εισχωρήσουν στην Ένωση, όμως τα μακροπρόθεσμα οφέλη φαινόταν 

πολύ ισχυρότερα.  
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Η νομισματική ένωση γίνεται πραγματικότητα το 1999 με την εισαγωγή του κοινού 

νομίσματος. Για αρκετά χρόνια αυτό το εγχείρημα φαίνεται να είναι επιτυχημένο, με 

την ΕΕ να αποτελεί μηχανισμό ενότητας μεταξύ των κ-μ της και να διασφαλίζει την 

επιτυχή συνεργασία μεταξύ αυτών. Το κοινό νόμισμα φαίνεται να λειτούργησε αρκετά 

καλά για περίπου δέκα χρόνια, Η σταθερότητα και η ευημερία της ΕΕ φαίνεται να μην 

επισκιάζεται ιδιαίτερα ως το 2008 οπότε και ξεσπάει η παγκόσμια οικονομική κρίση.  

Βασική αξίωση της Συνθήκης για την ΕΕ (Μάαστριχτ), όπως αναφέρεται στο άρθρο 

Β’ η Ένωση θέτει ως στόχο, «την προώθηση μιας ισορροπημένης και σταθερής 

οικονομικής και κοινωνικής προόδου, με την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής 

συνοχής».  

Η οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ, όμως, κάθε άλλο παρά ισορροπημένη έχει 

αποδειχθεί. Η αρχική θεώρηση, ότι η οικονομική σύγκλιση θα επισπεύδονταν από το 

κοινό νόμισμα, και τα «φτωχότερα» κ-μ της ΕΕ θα ενισχύονταν από μια 

μακροπρόθεσμη οικονομική σταθερότητα, διαψεύστηκε καθώς από το 2008 τα 

«φτωχότερα» κράτη αντιμετώπισαν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. 

Με την έλευση της χρηματοπιστωτικής κρίσης οι περιφερειακές χώρες της ΕΕ, σε 

μεγαλύτερο βαθμό από τις περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες της ΕΕ έρχονται 

αντιμέτωπες με την ύφεση. «Η απόσταση μεταξύ των πλουσιότερων και των 

φτωχότερων κ-μ της Ευρωζώνης σήμερα είναι υψηλότερη από τότε που εισήχθη το 

ευρώ, ακόμη και αν ληφθεί υπόψη η ανάπτυξη πριν τη κρίση» (Gros, 2018). 

Το γεγονός ότι το επιτυχημένο παράδειγμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης έχει 

αποδειχθεί ανεπαρκές στο επίπεδο της οικονομίας αποτελεί μείζον ζήτημα της ΕΕ. 

Καθώς επίσης εγείρονται ερωτήματα σχετικά με το εάν το κοινό νόμισμα, το ευρώ, το 
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οποίο ως πρωταρχικό στόχο είχε την ένωση, τελικά καταστρέψει το όραμα της 

ολοκλήρωσης. 

2.2 Οικονομική Ολοκλήρωση 

Η περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση είναι μία από τις κύριες τάσεις στην 

ανάπτυξη των διεθνών οικονομικών σχέσεων τις τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχουν 

πολλά παραδείγματα, σχεδόν παντού στον κόσμο, τα οποία καταδεικνύουν ότι δεν 

είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά ένα πραγματικό παγκόσμιο φαινόμενο. Οι 

ευκαιρίες που παρουσιάζονται από τις διάφορες μορφές ρυθμίσεων της οικονομικής 

ολοκλήρωσης αυξάνονται (Marinov, 2014). 

Η οικονομική ολοκλήρωση είναι μια διαδικασία συνεργασίας μεταξύ των χωρών 

(περιφερειών) για την επίτευξη οικονομικών οφελών, ιδιαίτερα αποτελεσματικής 

διεθνούς ροής ανθρώπων, κεφαλαίων και προϊόντων. Η καθοδήγηση της οικονομικής 

ολοκλήρωσης σημαίνει μια οικονομική πολιτική που συνδέεται με την επίτευξη 

καλύτερων κοινωνικών και οικονομικών αποτελεσμάτων από εκείνες που θα 

μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς την ολοκλήρωση. Τα αναμενόμενα οφέλη 

συνδέονται με την αύξηση της συνολικής περιφερειακής ευημερίας της ηπείρου 

(Durkalic & Zdravkovic, 2017). 

Ουσιαστικά, η οικονομική ολοκλήρωση είναι μια ρύθμιση μεταξύ διαφόρων 

περιφερειών που συχνά περιλαμβάνει τη μείωση ή την εξάλειψη των εμπορικών 

φραγμών και τον συντονισμό των νομισματικών και δημοσιονομικών πολιτικών. Η 

οικονομική ολοκλήρωση αποσκοπεί στη μείωση του κόστους τόσο για τους 

καταναλωτές όσο και για τους παραγωγούς και παράλληλα, για την αύξηση του 
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εμπορίου μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στη συμφωνία (Abbott & Kenton, 

2019). 

Παράδειγμα οικονομικής ολοκλήρωσης αποτελεί η ΕΕ, η οποία ιδρύθηκε το 1957 

από την αποκαλούμενη ομάδα των Αρχικών Έξι (Original Six). Την ομάδα αυτή 

αποτελούν τα κράτη μέλη της Μπενελούξ (Benelux), δηλαδή το Βέλγιο, την Ολλανδία 

και το Λουξεμβούργο και οι χώρες Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, οι οποίες υπέγραψαν 

τη συνθήκη για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Στη συνέχεια 

συναντήθηκαν η Δανία, η Ιρλανδία και η Βρετανία (1973), η Ελλάδα (1981), η 

Πορτογαλία και η Ισπανία (1986), η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία (1995). Tο 

2004, άλλες 10 χώρες, και συγκεκριμένα η Κύπρος, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, 

η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία, και το 2007 

η Βουλγαρία και η Ρουμανία έλαβαν χώρα στην ΕΕ, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των 

μελών της ΕΕ σε 27 (Dalimov, 2009). 

Από το 2002, 19 από τα κράτη αυτά υιοθέτησαν το ευρώ ως κοινό νόμισμα. 

Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η ΕΕ αντιπροσώπευε το 16,04% 

του παγκόσμιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Ωστόσο, το Ηνωμένο 

Βασίλειο το 2016 ψήφισε να εγκαταλείψει την ΕΕ, με ισχύ από τις 29 Μαρτίου 2019, 

αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συμφωνία για την διευθέτηση των λεπτομερειών της 

αναχώρησης (Abbott & Kenton, 2019). 

Η οικονομική ολοκλήρωση μπορεί να επιφέρει πολλά οφέλη στην οικονομία και 

την κοινωνία, όπως η ασφαλή πρόσβαση στις αγορές των χωρών του εταίρου, η 

αύξηση των επενδυτικών ευκαιριών, η αύξηση του ανταγωνισμού, η μείωση της 

αναποτελεσματικότητας στις επιχειρήσεις των επιχειρήσεων, η εκμετάλλευση 

οικονομιών κλίμακας, η ενίσχυση του τομέα των υπηρεσιών, η διευκόλυνση της 



19 

ανταλλαγής πληροφοριών, η παροχή κινήτρων για δραστηριότητες έρευνας και 

ανάπτυξης, η αύξηση του διαθέσιμου όγκου αγαθών και υπηρεσιών για τους 

καταναλωτές, ο συντονισμός των οικονομικών και άλλων πολιτικών μεταξύ των 

χωρών μελών (Durkalic & Zdravkovic, 2017). 

Πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι η θεωρία της οικονομικής ολοκλήρωσης περνά 

από δύο στάδια ανάπτυξης, καθένα από τα οποία ασχολείται με τα πολιτικά και 

οικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με την εποχή της. Το πρώτο στάδιο 

περιλαμβάνει τις παραδοσιακές θεωρίες οικονομικής ολοκλήρωσης, οι οποίες εξηγούν 

τα πιθανά οφέλη της ολοκλήρωσης και συχνά αναφέρονται ως στατική ανάλυση. Το 

δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τις νέες θεωρίες οικονομικής ολοκλήρωσης, οι οποίες 

αναπτύσσονται σε μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες και το εμπορικό περιβάλλον 

και αναφέρονται ως δυναμική ανάλυση των οικονομικών ρυθμίσεων (Marinov, 2014). 

Με την ενσωμάτωση των οικονομιών, παρατηρείται μείωση των εμπορικών 

φραγμών και αύξηση του οικονομικού και πολιτικού συντονισμού μεταξύ των χωρών 

(Abbott & Kenton, 2019). Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι θεωρίες 

οικονομικής ολοκλήρωσης και τα οφέλη τους τόσο των δυναμικών όσο και των 

στατικών, δεν εφαρμόζονται πλήρως στις συμφωνίες ένταξης μεταξύ 

αναπτυσσόμενων και λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Ο Balassa σύμφωνα με τον 

Marinov (2014) υποστηρίζει ότι η θεωρητική βιβλιογραφία για θέματα οικονομικής 

ενσωμάτωσης συζητά τις τελωνειακές ενώσεις μόνο στις βιομηχανικές χώρες. Τα 

προβλήματα και το περιβάλλον τους δεν σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη, 

αλλά περισσότερο με τις σχετικές αλλαγές των χαρακτηριστικών παραγωγής και 

κατανάλωσης. 



20 

Οι επιπτώσεις της οικονομικής ολοκλήρωσης αποτελούν το αντικείμενο μεγάλου 

αριθμού συγγραφέων. Μερικά από αυτά μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

ενδιαφέροντα αποτελέσματα στην οικονομική ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και την 

ανεργία (Siebert, 1997; Ardy et al., 2002; Ferragina & Pastore, 2005). Τα τρέχοντα 

ζητήματα είναι τα αποτελέσματα μετά την ένταξή τους στην ΕΕ και στην Ευρωπαϊκή 

Νομισματική Ένωση (Durkalic & Zdravkovic, 2017). 

2.3 Η απόκλιση των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου σε σχέση με 

τις Βόρειες χώρες 

Προκειμένου να μπορέσει να επιβιώσει το ευρώ θα πρέπει να υπάρξει οικονομική 

ανάπτυξη στις νοτιότερες χώρες της ΕΕ. Η ανισότητα μεταξύ βόρειων και νότιων 

χωρών εντός της ΕΕ ήταν εμφανής ήδη από τις πρώτες διευρύνσεις της τότε 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας.  

Σύμφωνα με τους Cappelen et al. (2003), μετά τον Β’ ΠΠ η κατανομή του κατά 

κεφαλήν εισοδήματος στην Ευρώπη έγινε πιο ισότιμη. Ωστόσο διακρίνουν ότι μετά το 

1980 η σύγκλιση αυτή αλλάζει. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1980 τρείς σχετικά φτωχές χώρες της Νότιας Ευρώπης εντάσσονται 

στην ΕΕ και, όπως θα ήταν αναμενόμενο, αυτό οδήγησε σε αλλαγές στο αναπτυξιακό 

πρότυπο της Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης και της σύγκλισης).  

Αργότερα η ΕΕ διευρύνθηκε από τρεις σχετικά πλούσιες χώρες, Αυστρία, 

Φινλανδία, Σουηδία, καθώς και τη σχετικά φτωχή Ανατολική Γερμανία. Αυτό 

πιθανότατα επηρέασε την ανάπτυξη της Ευρώπης, και τη κατανομή του εισοδήματος 

στην ΕΕ (Cappelen et al., 2003). Η ανισότητα μεταξύ των κ-μ της ΕΕ εμφανίζεται τόσο 
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σε οικονομικό επίπεδο (εισόδημα, φορολογία), όσο και σε κοινωνικό (αγορά εργασίας, 

υγεία, εκπαίδευση). 

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ διευκολύνουν τις σχέσεις μεταξύ των κ-μ μέσω της 

θέσπισης ειδικών κανόνων οι οποίοι λειτουργούν αποτελεσματικά στη εύρυθμη 

λειτουργία της ένωσης. Τα κ-μ απολαμβάνουν προνόμια όπως η ελεύθερη μετακίνηση 

προσώπων, εμπορευμάτων, κεφαλαίων και υπηρεσιών. Προνόμια που αφορούν την 

ασφάλεια και τη διατήρηση της ειρήνης στο εσωτερικό της ΕΕ, καθώς επίσης και 

προνόμια που απορρέουν από τις κοινές πολιτικές της ΕΕ όπως είναι η κοινή αγροτική 

πολιτική ή η περιφερειακή πολιτική για την ενίσχυση των ασθενέστερων περιφερειών 

της Ένωσης. 

Πιο συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση της περιφερειακής πολιτικής στοχεύει στη 

μείωση του χάσματος μεταξύ των ανεπτυγμένων και των λιγότερο ανεπτυγμένων κ-μ 

και περιφερειών της ΕΕ, και στην ενίσχυση της οικονομικής, της κοινωνικής και της 

εδαφικής συνοχής στο εσωτερικό της. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι περίπου 

το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ προορίζεται για την επίτευξη της 

συνοχής μεταξύ των κ-μ της ΕΕ.  

Οι βόρειες χώρες επενδύουν μακροπρόθεσμα στους τομείς της έρευνας και 

ανάπτυξης και χαρακτηρίζονται από τομείς μέσης και υψηλής τεχνολογίας. Αντίθετα 

οι νότιες χώρες χαρακτηρίζονται από ελάχιστες επενδύσεις στην έρευνα και την 

ανάπτυξη, καθώς επίσης και από τομείς μικρής ή μέσης τεχνολογίας. «Η θεωρία 

υποστηρίζει ότι οι περιφέρειες που εμφανίζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση μπορεί να 

έχουν υψηλό δυναμικό ανάπτυξης εξαιτίας της συσσωρευμένης τεχνολογικής γνώσης 

των ανεπτυγμένων κρατών. Παρ’ όλα αυτά, λόγω του γεγονότος ότι οι περιφέρειες 

που υστερούν, είναι συνήθως οι περιοχές που λαμβάνουν τη μεγαλύτερη στήριξη από 



22 

πηγές της ΕΕ, είναι δύσκολο να διαχωριστούν οι επιπτώσεις της ανάκτησης του 

χαμένου εδάφους και της περιφερειακής στήριξης» (Cappelen et al., 2003). 

Η απόκλιση όμως μεταξύ των νότιων και των βόρειων χωρών εξακολουθεί να είναι 

τεράστια. «Τα φτωχότερα κ-μ της Ευρωζώνης1 είναι αυτά που αγωνίζονται με τις 

επιπτώσεις μιας καταστροφικής οικονομικής κρίσης. » (Gros, 2018) . Ο ίδιος τονίζει 

ότι η απόσταση μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων χωρών της 

Ευρωζώνης είναι σήμερα μεγαλύτερη από ότι ήταν κατά την εισαγωγή του ευρώ, 

ακόμη και αν ληφθεί υπόψη η περίοδος υψηλής ανάπτυξης πριν τη κρίση . 

Κατά τον Hall, η κρίση του ευρώ είναι στην ουσία τρείς κρίσεις σε μία. Η κρίση 

εμπιστοσύνης στην αγορά ομολόγων, η κρίση χρέους στο Ευρωπαϊκό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα και η κρίση της ανάπτυξης στο σύνολο της ηπείρου. 

Χαρακτηρίζοντας τη τρίτη ανεπίλυτη, με τα αποτελέσματά της να έχουν πλήξει 

περισσότερο τις περιφερειακές χώρες.  

Σύμφωνα με τη Mazzucato (2015), «… στην Ευρωζώνη υποστηρίζεται ότι οι 

αρρώστιες των περιφερειακών χωρών της ΕΕ, οφείλονται σε ένα ‘σπάταλο’ δημόσιο 

τομέα, παραβλέποντας στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τέτοιες χώρες χαρακτηρίζονται 

από ένα λιμνάζων δημόσιο τομέα, ο οποίος δεν έχει στρατηγικές επενδύσεις των πιο 

επιτυχημένων χωρών του ‘πυρήνα’, όπως είναι η Γερμανία». Η ίδια επίσης αναφέρει 

ότι, δύσκολα μπορεί να ειπωθεί ότι η οικονομική κρίση που προκλήθηκε οφείλεται στο 

δημόσιο χρέος. Το βασικό ζήτημα δεν ήταν το ποσό των δημοσίων δαπανών, αλλά ο 

τύπος των δαπανών. Ένας από τους λόγους που ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης 

της Ιταλίας ήταν τόσο χαμηλός τα τελευταία έτη δεν ήταν οι υπερβολικές δαπάνες, 

 
1 ΕΑ12 - Τα 12 κ-μ της Ευρωζώνης εκτός της Ιρλανδίας και του Λουξεμβούργου. 
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αλλά ότι δεν δαπανήθηκαν αρκετά σε τομείς όπως η εκπαίδευση, το ανθρώπινο 

κεφάλαιο, την έρευνα και την ανάπτυξη (Mazzucato, 2015). 

2.4 Οι επιπτώσεις της Χρηματοπιστωτικής Κρίσης στις χώρες του 

Νότου (Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος, 

Σλοβενία) 

Οι επιπτώσεις της κρίσης που ξέσπασε στο τέλος της προηγούμενης δεκαετίας 

ήταν ποικιλόμορφες και διαφοροποιημένες σε κάθε χώρα. Οι χώρες του νότου, 

βέβαια, ήταν αυτές που επηρεάστηκαν εντονότερα, μεταξύ άλλων, οικονομικά και 

αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης και μελέτης σχετικά με την αρνητική επίδραση της 

κρίσης στις οικονομίες τους. Ένας λόγος που συνδέθηκαν μεταξύ τους με αυτή την 

ομοιομορφία ήταν οι όμοιες παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν για την “διάσωση” 

της οικονομίας τους.  

Από την εργασία εξαιρείται η Ιρλανδία, η οποία ήταν επίσης μια από τις χώρες που 

αντιμετώπισε μεγάλα προβλήματα με το ξέσπασμα της κρίσης το 2008, ωστόσο «η 

διαφορά μεταξύ της Ιρλανδίας σε σχέση με τις άλλες χώρες είναι ότι η κρίση ξεκίνησε 

από τις τράπεζες (ιδιωτικός τομέας) και μεταφέρθηκε στο κράτος (δημόσιος τομέας), 

ενώ στις Μεσογειακές χώρες συνέβη το ακριβώς αντίθετο, το κράτος μετέφερε τη 

κρίση στον ιδιωτικό τομέα» (Zisiadou & Metaxas, 2014). 

Οι ομοιότητες μεταξύ των χωρών του Νότου της ΕΕ έχουν αναλυθεί σε ένα ευρύ 

φάσμα επιστημονικής βιβλιογραφίας, με ένα μεγάλο πλήθος δεδομένων να αναλύουν 

και να συγκρίνουν τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες μεταξύ αυτών των χωρών, 

αλλά και με τις χώρες του Βορρά. Οι ομοιότητες που εμφανίζουν αυτές οι χώρες 

μεταξύ τους και η διαφοροποίησή τους από τις υπόλοιπες, τις κατατάσσουν στην ίδια 
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ομάδα, η οποία συχνά αναφέρεται ως Μεσογειακό μοντέλο. Οι σημαντικότερες πτυχές 

του Μεσογειακού μοντέλου αφορούν μεταξύ άλλων, τη δομή της οικονομίας, της 

υγείας, του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, της εκπαίδευσης καθώς επίσης και της 

αγοράς εργασίας. 

  



25 

3. Οι Δείκτες 

Οι σύνθετοι δείκτες οι οποίοι συγκρίνουν τις επιδόσεις αναγνωρίζονται όλο και 

περισσότερο ως χρήσιμα εργαλεία ανάλυσης της πολιτικής και του δημόσιου 

διαλόγου. Αυτοί οι σύνθετοι δείκτες παρέχουν απλές συγκρίσεις μεταξύ των χωρών, 

οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να απεικονίσουν τα πολύπλοκα και 

πολλές φορές ακαθόριστα θέματα σε ευρεία ακτίνα τομέων όπως το περιβάλλον, η 

οικονομία, η κοινωνία και η τεχνολογική ανάπτυξη (OECD, 2008). 

Η ποιότητα ενός σύνθετου δείκτη καθώς και η αξιοπιστία των μηνυμάτων που 

μεταφέρει εξαρτάται όχι μόνο από τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την 

κατασκευή του αλλά κυρίως από την ποιότητα του πλαισίου και τα δεδομένα που 

χρησιμοποιήθηκαν (OECD, 2008). 

Η έρευνα αποσκοπεί στο να καταγράψει την εξέλιξη που είχαν οι χώρες της ΕΕ, οι 

οποίες επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική κρίση, με τη χρήση 

δεικτών οικονομικής ανάπτυξης, οικονομικής παγκοσμιοποίησης, και με δείκτες που 

αφορούν την καινοτομία.  

3.1 Δείκτες Οικονομικής Ανάπτυξης (Economic Development) 

Η οικονομική ανάπτυξη είναι η διαδικασία με την οποία οι χώρες με χαμηλό βιοτικό 

επίπεδο γίνονται χώρες με υψηλό βιοτικό επίπεδο. Η οικονομική ανάπτυξη αναφέρεται 

επίσης στη διαδικασία με την οποία βελτιώνεται ο γενικός πληθυσμός η γενική υγεία, 

ευημερία και ακαδημαϊκό επίπεδο. Σε αυτή την ενότητα, προσεγγίζονται οι έννοιες και 

οι δείκτες για την εκτίμηση της οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας. 

3.1.1 Οικονομική μεγέθυνση και Οικονομική ανάπτυξη 
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Ήδη από την εποχή των κλασσικών οικονομικών, η μεγέθυνση της οικονομίας 

ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τους οικονομολόγους. Οι πρώτοι επιστήμονες που 

ασχολήθηκαν με την έννοια της οικονομικής μεγέθυνσης και των οποίων οι θεωρίες 

αποτέλεσαν τη βάση για την εξέλιξη και τη μελέτη της, ήταν ο Α. Smith (1776) και ο D. 

Ricardo (1817). Βασικά χαρακτηριστικά τα οποία συμπληρώνουν τις αρχικές 

προσεγγίσεις της οικονομικής μεγέθυνσης είναι η ανταγωνιστική συμπεριφορά, οι 

φθίνουσες αποδόσεις, η τεχνολογική πρόοδος, η εξειδίκευση, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

και η αύξηση του πληθυσμού.  

Η θεωρία της οικονομικής μεγέθυνσης αναπτύχθηκε, ιδίως μετά τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960 αναπτύχθηκε η θεωρία της οικονομικής 

μεγέθυνσης, με την προσοχή να επικεντρώνεται στην αύξηση του πλούτου και 

συνεπώς στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Από τη δεκαετία του 1970 και έπειτα 

άρχισαν να εισάγονται και άλλες προσεγγίσεις στην έννοια της μεγέθυνσης, όπως η 

υγεία και η εκπαίδευση.  

Στην έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για το 1980 αναφέρεται ότι, η οικονομική 

μεγέθυνση είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση της φτώχειας, της κακής υγείας, του 

αναλφαβητισμού και των χαμηλών εισοδημάτων. Εάν όμως, δε συνοδεύεται από 

άλλους παράγοντες δεν μπορεί να ενισχύσει τα εισοδήματα, ούτε να οδηγήσει σε 

μεγάλη πρόοδο, συνεπώς τα προγράμματα που αφορούν την ανθρώπινη ανάπτυξη 

έχουν σημαντικό ρόλο2. 

Αν και αρχικά, η έννοια της οικονομικής μεγέθυνσης ήταν στενά συνδεδεμένη με 

την οικονομική ανάπτυξη, όπου το ΑΕΠ, θεωρείτο ως ο βασικότερος δείκτης μέτρησης 

 
2 The World Bank (1980), World Development Report 1980, Washington D.C. 
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της οικονομίας των χωρών και η αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ ήταν συνδεδεμένη με 

την ανάπτυξη, η χρήση του ΑΕΠ ως δείκτης οικονομικής ευημερίας δεν ήταν επαρκής.  

Μια νέα οπτική για την οικονομική ανάπτυξη δόθηκε στην έκθεση του ΟΗΕ για την 

Ανθρώπινη Εξέλιξη. Η οικονομική ανάπτυξη ορίζεται ως «μια διαδικασία διεύρυνσης 

των επιλογών των ανθρώπων, με σημαντικότερες αυτές που οδηγούν σε 

μακροχρόνια και υγιή ζωή, εκπαίδευση και ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο»3. Η 

ανθρώπινη ανάπτυξη αποτελεί ουσιαστικά βασική επιδίωξη της οικονομικής 

μεγέθυνσης. 

Η βάση αυτής της θεωρίας βρίσκεται στη μελέτη του Sen (2001), ο οποίος 

υποστηρίζει ότι «η ανάπτυξη μπορεί να θεωρηθεί ως μια επέκταση των ελευθεριών 

που απολαμβάνουν οι άνθρωποι». Κατά τον ίδιο, η εστίαση στις ελευθερίες έρχεται 

σε αντίθεση με τη στενή θεώρηση της έννοιας της ανάπτυξης η οποία προσδιορίζεται 

από την αύξηση του ΑΕΠ, του εισοδήματος, της βιομηχανοποίησης και της ανάπτυξης 

της τεχνολογίας. Η ελευθερία συνεπάγεται με την πρόσβαση που έχουν οι άνθρωποι 

στις ευκαιρίες να ζήσουν οι ίδιοι τη ζωή που επιθυμούν. 

3.1.2 Κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

« Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι το βασικό μέτρο της αξίας των 

τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται από μια χώρα κατά τη διάρκεια μιας 

περιόδου » (OECD, 2009). Ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει επίσης ότι ενώ το ΑΕΠ είναι ο 

μοναδικός σημαντικότερος δείκτης για την κάλυψη αυτών των οικονομικών 

δραστηριοτήτων, δεν αποτελεί καλό μέτρο για την ευημερία των κοινωνιών και μόνο 

ένα περιορισμένο μέτρο για το υλικό βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων . 

 
3 United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 1990, New York 

Oxford, Oxford University Press. 



28 

Η παραγωγή μιας χρονικής περιόδου αντιπροσωπεύεται από το καθαρό εγχώριο 

προϊόν. Επειδή όμως είναι δύσκολο να υπολογιστεί με ακρίβεια η απόσβεση και, 

δεδομένου ότι το ύψος της βρίσκεται συνήθως σε μια ορισμένη σχέση με το ύψος του 

προϊόντος, χρησιμοποιείται συχνά το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ως μέτρο της 

επίδοσης της οικονομίας (Κώττης & Κώττη, 2008). 

Σύμφωνα με τους Μαραγκό & Μπιτζένη (2007), το ΑΕΠ δεν αποτελεί ένα 

αποτελεσματικό δείκτη για να εκτιμηθεί το επίπεδο ζωής σε μια χώρα και απαριθμούν 

23 διαφορετικούς λόγους για την αναποτελεσματικότητα του δείκτη. Συνοπτικά, η 

ανάπτυξη αποτελεί μια ποσοτική προσέγγιση της αύξησης του ΑΕΠ και όχι ποιοτική, 

καθώς δεν εξετάζονται τα το είδος και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, ο τρόπος 

διανομής τους και η πρόσβαση των πολιτών σε αυτά τα προϊόντα. Ακόμη ένα υψηλό 

ΑΕΠ δεν διασφαλίζει ότι παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες από το δημόσιο τομέα και 

παράλληλα μπορεί να επιφέρει περιβαλλοντικές καταστροφές, όπως για παράδειγμα 

την εξάντληση των πόρων. Επίσης, συχνά η ανάπτυξη κατανέμεται άνισα μεταξύ του 

πληθυσμού και λόγω της άνισης κατανομής του πλούτου μπορεί το κατά κεφαλήν 

εισόδημα να είναι ανακριβές, δηλαδή να υπάρχουν μόνο πλούσιοι ή φτωχοί. Έχει 

παρατηρηθεί επίσης ότι το μέγεθος του ΑΕΠ μπορεί να διαστρεβλωθεί από την 

παραοικονομία. 

Γενικότερα, το ΑΕΠ δεν περιλαμβάνει τα επιμέρους στοιχεία που επηρεάζουν την 

οικονομία και την ποιότητα ζωής των πολιτών μιας χωράς.  

Έτσι, ενώ το ΑΕΠ είναι η πλέον διαδεδομένη μονάδα της οικονομικής 

δραστηριότητας μιας χώρας, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αποτελεί έναν καλύτερο δείκτη 
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όσον αφορά τη μεταβολή ή την τάση στο βιοτικό επίπεδο ενός έθνους προοδευτικά, 

από τη στιγμή που προσαρμόζεται στις πληθυσμιακές διαφορές μεταξύ των χωρών4.  

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αποτελεί βασικό δείκτη της οικονομικής απόδοσης και 

χρησιμοποιείται ευρέως ως μέτρο του μέσου βιοτικού επιπέδου ή της οικονομικής 

ευημερίας παρά τις διαπιστωμένες ελλείψεις. Η εστίαση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι 

επίσης χρήσιμη για τον διαχωρισμό των στοιχείων από τη συνολική αύξηση του ΑΕΠ. 

Για παράδειγμα, το πραγματικό ΑΕΠ μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς να υπάρξει 

βελτίωση του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η διάσπαση της κατά κεφαλήν 

ανάπτυξης σε δύο μέρη, την ανάπτυξη της παραγωγικότητας της εργασίας 

(μετρούμενη ως ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας) και την αύξηση της χρησιμοποίησης του 

εργατικού δυναμικού (μετρούμενη ως ώρες εργασίας ανά κάτοικο) είναι χρήσιμες στο 

πλαίσιο αυτό (OECD, 2009). 

3.1.3 Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης 

Κατά τον Ul Haq (2003), το ΑΕΠ αντικατοπτρίζει τις τιμές της αγοράς σε 

νομισματική αξία. Οι τιμές αυτές καταγράφουν την υπάρχουσα οικονομική και 

αγοραστική δύναμη, αλλά δεν αναφέρονται στην κατανομή, το χαρακτήρα ή τη 

ποιότητα της μεγέθυνσης της οικονομίας. Το ΑΕΠ είναι μονοδιάστατος δείκτης, δε 

λαμβάνει υπόψη πολιτιστικές, κοινωνικές, πολιτικές και άλλες επιλογές των ατόμων. 

Δεν γίνεται λοιπόν αντιληπτό το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων μιας χώρας, η βελτίωση 

του οποίου αποτελεί μείζον ζήτημα των κυβερνήσεων των χωρών. 

Ο Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (ΔΑΑ), είναι ένας δείκτης που αναπτύχθηκε 

από μια ομάδα επιστημόνων με επί κεφαλής τον οικονομολόγο Ul Haq (2003) υπό τη 

 
4 Investopedia, https://www.investopedia.com/ 

https://www.investopedia.com/
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χρηματοδότηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Κάθε χρόνο 

παρουσιάζεται από τον ΟΗΕ η Έκθεση για την Ανθρώπινη Εξέλιξη. Ο ΔΑΑ παρέχει 

επιπλέον πληροφόρηση για την οικονομική κατάσταση μιας χώρας, από τα δεδομένα 

που λαμβάνονται από καθαρά οικονομικούς δείκτες όπως είναι το ΑΕΠ. 

Ο Sen (2001) υποστηρίζει ότι «Η οικονομική ανάπτυξη είναι ένας ευρύτερος όρος 

της μεγέθυνσης της οικονομίας. Η ανάπτυξη αντικατοπτρίζει τις κοινωνικές και τις 

οικονομικές διαδικασίες και απαιτεί μεγέθυνση της οικονομίας. Η μεγέθυνση της 

οικονομίας είναι ζωτικής σημασίας και απαραίτητη για την ανάπτυξη, αλλά δεν 

αποτελεί επαρκή προϋπόθεση για την ανάπτυξη». 

Στην Έκθεση του ΟΗΕ για την Ανθρώπινη Εξέλιξη επισημαίνεται ότι «ο ΔΑΑ 

δημιουργήθηκε για να τονίσει το γεγονός ότι οι άνθρωποι και οι δυνατότητές τους θα 

πρέπει να αποτελούν το τελικό κριτήριο για την αξιολόγηση της ανάπτυξης μιας 

χώρας, όχι μόνο η αύξηση της οικονομίας.» Στην ίδια Έκθεση επίσης αναφέρεται ότι 

ο ΔΑΑ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση των πολιτικών επιλογών στο 

ερώτημα πως δυο χώρες με τα ίδια επίπεδα στο Ακαθάριστο Εθνικό κατά κεφαλήν 

Εισόδημα μπορούν να έχουν με διαφορετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη. Αυτές οι 

αντιθέσεις εγείρουν συζητήσεις σχετικά με τις προτεραιότητες στις πολιτικές επιλογές 

διακυβέρνησης . 

Με τον ΔΑΑ δίνεται έμφαση στον άνθρωπο και στην ποιότητα του βιοτικού του 

επιπέδου. Μετράται, ουσιαστικά, το επίπεδο της ανάπτυξης μίας χώρας με γνώμονα 

τις βασικότερες παραμέτρους της ανθρώπινης ανάπτυξης. Συνδυάζονται δείκτες που 

αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση και το εισόδημα.  

Σύμφωνα με την Έκθεση του ΟΗΕ για την Ανθρώπινη Εξέλιξη, η διάσταση της 

υγείας αξιολογείται από το προσδόκιμο ζωής, η διάσταση της εκπαίδευσης από το 
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μέσο όρο των ετών σχολικής φοίτησης και από τον αλφαβητισμό των ενηλίκων μιας 

χώρας, ενώ η διάσταση του εισοδήματος αξιολογείται από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

εκφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPP). 

Το ακόλουθο διάγραμμα (Διάγραμμα 1), δείχνει τον ΔΑΑ και τα επιμέρους στοιχεία 

που τον συνθέτουν, δηλαδή, τις διαστάσεις που περιλαμβάνουν τη μακρά και υγεία, 

τη γνώση και ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο. Κάθε μια από αυτές τις διαστάσεις 

αποδίδει τους δικούς της δείκτες και το δείκτη διάστασης. Συγκεκριμένα, η μακρά και 

υγιής ζωή αποδίδεται από το προσδόκιμο ζωής. Η γνώση αποδίδεται από τη σχολικής 

και τη μέση εκπαίδευση, ενώ το βιοτικό επίπεδο από Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα 

(ΑΕΕ) κατά κεφαλήν, δηλαδή από την ισοτιμία της αγοραστικής δύναμης (Purchasing 

Power Parity - PPP). 

Σε αυτό το σημείο σημειώνεται ότι το PPP αποτελεί μια μέθοδο για τον υπολογισμό 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας για τα διαφορετικά νομίσματα της κάθε χώρας και 

χρησιμοποιείται για τη σύγκριση του βιοτικού επιπέδου της κάθε χώρας (Μαραγκός & 

Μπιτζένης, 2007).  

 

 

Διάγραμμα 1 Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Πηγή: http://hdr.undp.org/en/content/hum1 

 

Ο ΔΑΑ λαμβάνει τιμές από το 0 έως το 1, με το 0 να υποδηλώνει απουσία 

ανάπτυξης και το 1 πλήρη ανάπτυξη. Μια τιμή ανάμεσα στο 0 και στο 0,49 φανερώνει 

χαμηλά επίπεδα ανάπτυξης. Η μέση ανάπτυξη παίρνει τιμές ανάμεσα στο 0,5 και στο 

http://hdr.undp.org/en/content/hum1
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0,69. Η υψηλή ανάπτυξη παίρνει τιμές ανάμεσα στο 0,7 και στο 0,79, ενώ όταν η τιμή 

είναι πάνω από το 0,8 τότε υπάρχει πολύ υψηλή ανάπτυξη. 

Κατά τον Sen (2001), η ανάπτυξη έχει να κάνει με τη δημιουργία ελευθερίας για 

τους ανθρώπους και την κατάργηση των εμποδίων προς τη μεγαλύτερη ελευθερία. Η 

μεγαλύτερη ελευθερία δίνει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να ορίζουν το 

πεπρωμένο τους. Τα εμπόδια στην ελευθερία και επακολούθως στην ανάπτυξη 

επιφέρουν φτώχεια, έλλειψη οικονομικών ευκαιριών, διαφθορά, κακή διακυβέρνηση, 

έλλειψη παιδείας και απουσία ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

3.1.4 Ανεργία 

Η διατήρηση του επιπέδου της ανεργίας στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα είναι 

ιδιαίτερα σημαντική για μια χώρα. Οι επιπτώσεις της υψηλής ανεργίας δεν επηρεάζουν 

μόνο την οικονομία, αλλά έχουν σημαντικό αντίκτυπό τόσο σε κοινωνική όσο και σε 

πολιτική διάσταση. 

Σύμφωνα με τους Κώττη & Κώττη (2008), τα άτομα κατατάσσονται σε τρείς 

κατηγορίες: στους απασχολούμενους, στους άνεργους και σε εκείνους που δεν 

αποτελούν μέρος του εργατικού δυναμικού. Κατατάσσουν τους απασχολούμενους αε 

αυτούς που εργάστηκαν μια ώρα ή περισσότερο την προηγούμενη εβδομάδα, που 

ονομάζεται « εβδομάδα αναφοράς » ή σε αυτούς που δεν εργάσθηκαν αλλά είχαν μια 

εργασία αλλά απουσίαζαν προσωρινά λόγω αδείας, ασθενείας κλπ. Άνεργοι 

χαρακτηρίζονται αυτοί οι οποίοι δεν εργάστηκαν κατά την περίοδο αναφοράς, αλλά 

αναζητούσαν εργασία και είχαν κάνει ενέργειες για το σκοπό αυτό. Οι απασχολούμενοι 

και οι άνεργοι αποτελούν το εργατικό δυναμικό της χώρας. Τα υπόλοιπα άτομα ηλικίας 

άνω των 14 ετών τα χαρακτηρίζουν ως μη εργατικό δυναμικό.  
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Σύμφωνα με τα δεδομένα της Eurostat ενώ στο σύνολο της ΕΕ τα επίπεδα της 

ανεργίας τείνουν να συρρικνώνονται, στις χώρες του Νότου της, η ανεργία παραμένει 

υψηλή. Ιδιαίτερα η Ισπανία, η Ιταλία και η Ελλάδα, όπου αν και για το 2019 εμφάνισαν 

μείωση στα ποσοστά της ανεργίας, συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες οι τιμές είναι 

υψηλές. Η μέτρηση της Eurostat τον Ιανουάριο του 2019 αποδεικνύει ότι οι τρείς αυτές 

χώρες έχουν την υψηλότερη ανεργία στους νέους κάτω των 25 ετών, στην Ισπανία 

32,6%, στην Ιταλία 33% και στην Ελλάδα 39,1%.  

3.2 Δείκτες Οικονομικής Παγκοσμιοποίησης 

Με τον όρο παγκοσμιοποίηση νοείται η επέκταση των αγορών πέρα από τα όρια 

των εθνικών συνόρων. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους Kim & Kim (2003) η 

παγκοσμιοποίηση είναι μια διαδικασία ταχείας οικονομικής, πολιτιστικής και θεσμικής 

ολοκλήρωσης μεταξύ των χωρών που κατευθύνεται από την απελευθέρωση του 

εμπορίου, των επενδύσεων και των ροών κεφαλαίων, την τεχνολογική πρόοδο και τις 

πιέσεις για αφομοίωση προς τα διεθνή πρότυπα. Η παγκοσμιοποίηση μειώνει τα 

εμπόδια μεταξύ των χωρών, με αποτέλεσμα την εντατικοποίηση του οικονομικού 

ανταγωνισμού μεταξύ των εθνών, τη διάδοση προηγμένων πρακτικών διαχείρισης και 

νεότερων μορφών οργάνωσης της εργασίας και την ανταλλαγή διεθνώς αποδεκτών 

εργασιακών προτύπων.  

Οι παράγοντες που έχουν συμβάλει στην πρόοδο της παγκοσμιοποίησης βοηθούν 

στο να αιτιολογηθεί η διάσταση που έχει δοθεί σε αυτή. Οι βασικότεροι παράγοντες 

είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας με την συνένωση των επικοινωνιών και της 

πληροφορικής, η εξέλιξη των μεταφορών, η διαδικασία της πολιτικής ενοποίησης των 

κρατών με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ΕΕ, τα ζητήματα που αφορούν το 
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περιβάλλον καθώς και η επιστήμη μέσω της οποίας συνίστανται ερευνητικές ομάδες 

με επιστήμονες οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικές χώρες. Οι πολυεθνικές 

εταιρείες με τη μεταφορά κεφαλαίου, ανθρώπων, τεχνολογίας και μεθόδων διοίκησης 

έχουν αποτελέσει έναν εξίσου σημαντικό παράγοντα εδραίωσης της 

παγκοσμιοποίησης.  

Ο όρος της Παγκοσμιοποίησης αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως όρος στο πεδίο των 

οικονομικών. Τις τελευταίες δεκαετίες η χρήση του έχει διευρυνθεί περιλαμβάνοντας 

μεταξύ άλλων την ανταλλαγή αγαθών, υπηρεσιών, ανθρώπων, αλλά και ιδεών 

αποκτώντας μια πιο σύνθετη έννοια. Έχει τρείς διαστάσεις, την πολιτική, την 

πολιτιστική και την οικονομική. Η διάσταση της πολιτιστικής παγκοσμιοποίησης 

προέκυψε από τους προβληματισμούς που ανέκυψαν λόγω της οικονομικής 

παγκοσμιοποίησης.  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία τα βασικότερα στοιχεία της οικονομικής 

παγκοσμιοποίησης είναι το εξωτερικό εμπόριο και οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (σε 

ποσοστό του ΑΕΠ). Τα στοιχεία αυτά αναλύονται στις ακόλουθες υποενότητες. 

3.2.1 Άμεσες Ξένες Επενδύσεις - Foreign Direct Investment (FDI) 

Σε έναν κόσμο με αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση, όπου οι πολιτικοί, οι οικονομικοί 

και οι τεχνολογικοί φραγμοί εξαφανίζονται ταχύτατα, η ικανότητα μιας χώρας να 

συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια δραστηριότητα αποτελεί ένα σημαντικό δείκτη των 

επιδόσεων και της ανταγωνιστικότητάς της. Προκειμένου να παραμείνουν 

ανταγωνιστικές, οι σύγχρονες επιχειρήσεις υπερβαίνουν την παραδοσιακή ανταλλαγή 

αγαθών και υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από την αυξανόμενη 

εξάρτηση των επιχειρήσεων από συγχωνεύσεις, συνεργασίες, κοινοπραξίες, 
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συμφωνίες χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης και άλλες μορφές συνεργασίας μεταξύ 

των επιχειρήσεων (European Commission, 2013).  

Στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (ΑΞΕ) είναι ένα 

ευρέως διαδεδομένο φαινόμενο που συνδέεται στενά με τη διαδικασία της οικονομικής 

ολοκλήρωσης (Pfluger et al., 2013). Σύμφωνα με τους ορισμούς του ΔΝΤ (IMF, 1995) 

και του ΟΟΣΑ (OECD, 2008b), οι άμεσες επενδύσεις αντικατοπτρίζουν το στόχο της 

απόκτησης ενός μόνιμου συμφέροντος από μια εγχώρια οντότητα μιας οικονομίας 

(άμεσος επενδυτής) σε μια επιχείρηση άμεσων επενδύσεων που είναι κάτοικος άλλης 

οικονομίας (χώρα υποδοχής). Όπως ορίζεται το «διαρκές ενδιαφέρον» συνεπάγεται 

την ύπαρξη μιας μακροπρόθεσμης σχέσης μεταξύ του άμεσου επενδυτή και της 

επιχείρησης άμεσων επενδύσεων και ένα σημαντικό βαθμό επιρροής στη διαχείριση 

της επιχείρησης άμεσων επενδύσεων από τον άμεσο επενδυτή. 

Η απορρύθμιση των αγορών, οι τεχνολογικές καινοτομίες και τα φθηνότερα μέσα 

επικοινωνίας επέτρεψαν στους επενδυτές να διαφοροποιήσουν περαιτέρω τη 

συμμετοχή τους σε ανταγωνιστικές αγορές στο εξωτερικό. Ως εκ τούτου, η σημαντική 

αύξηση των διασυνοριακών κινήσεων των κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων των 

άμεσων επενδύσεων, έχει καταστεί βασικός παράγοντας για τη διεθνή οικονομική 

ολοκλήρωση (OECD, 2008b).  

Σύμφωνα με την European Commission (2013), το συμβατικό εμπόριο είναι 

λιγότερο σημαντικό για τις υπηρεσίες από ότι είναι για τα αγαθά. Ενώ το εμπόριο 

προϊόντων αυξήθηκε κατά πολύ την τελευταία δεκαετία στην ΕΕ, το εμπόριο για τις 

υπηρεσίες εμφάνισε ελάχιστη διαφορά. Αντίθετα, οι ΑΞΕ επεκτείνονται ταχύτερα για 

τις υπηρεσίες από ότι για τα υλικά αγαθά και αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό. Με 

αποτέλεσμα το μερίδιο των υπηρεσιών στις ροές των ΑΞΕ και οι θέσεις εργασίας να 
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έχουν αυξηθεί σημαντικά, καθώς επίσης ο τομέας των υπηρεσιών γίνεται διαρκώς πιο 

διεθνής. Οι ΑΞΕ συμβάλλουν στην μεταφορά και την εξέλιξη της καινοτομίας, και 

εξελίσσουν τα μοντέλα διαχείρισης στο εσωτερικό των επιχειρήσεων. 

Ωστόσο, το χαμηλό κατά κεφαλήν εισόδημα και τα αρνητικά πρότυπα 

κατανάλωσης των καταναλωτών (χαμηλή τάση για κατανάλωση) σίγουρα 

αποθαρρύνουν μια εταιρία από το να επενδύσει σε μια χώρα. Το χαμηλό κατά 

κεφαλήν εισόδημα μπορεί να είναι το αποτέλεσμα προηγούμενων οικονομικών 

κρίσεων, της υποτίμησης του τοπικού νομίσματος, του υψηλού πληθωρισμού και της 

χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης της χώρας (Μπιτζένης, 2014). 

Τα χαμηλά επίπεδα της τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και εκείνα των υποδομών 

μπορεί να προβούν αποθαρρυντικά για τις εταιρείες, ιδίως εκείνες για τις οποίες η 

τεχνολογία και οι υποδομές είναι μεγάλης σημασίας για την παραγωγή ή για τη 

λειτουργία της εταιρείας γενικότερα (Μπιτζένης, 2014). 

Πιο γενικά, ένα κεντρικό θέμα μελέτης αφορά τις διαφορές στα χαρακτηριστικά 

μεταξύ των επιχειρήσεων που επενδύουν στο εξωτερικό και των επιχειρήσεων χωρίς 

αλλοδαπές θυγατρικές. Υπάρχει ευρεία συναίνεση θεωρητικά ότι μόνο οι πιο 

παραγωγικές επιχειρήσεις συμμετέχουν στις ΑΞΕ (Helpman et al., 2004; Melitz 2003). 

Στη θεωρία των ΑΞΕ διακρίνονται δύο διαφορετικοί τύποι επενδύσεων, οι οριζόντιες 

ΑΞΕ (HFDI), οι οποίες αφορούν την πρόσβαση σε νέες αγορές και οι κάθετες ΑΞΕ 

(VFDI), οι οποίες αφορούν τον διεθνή κατακερματισμό της παραγωγικής διαδικασίας 

για λόγους εξοικονόμησης κόστους (Markusen, 2002). 

Στη συνέχεια περιγράφονται οι κλάδοι ΑΞΕ που προσελκύουν οι έξι χώρες του  

Νότου (Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα και Κύπρος), που ήρθαν 

αντιμέτωπες με τις επιπτώσεις της κρίσης, όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 
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Αναφορικά με την Πορτογαλία, σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Επενδύσεων 

της UNCTAD (2018), το 2017 οι ροές ΑΞΕ αυξήθηκαν ελάχιστα σε σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος (6,95 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, έναντι 6,3 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων το 2016). Την ίδια χρονιά το συνολικό απόθεμα των ΑΞΕ ανήλθε σε 143,6 

δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου το 70,8% του ΑΕΠ της χώρας. Οι περισσότερες 

επενδύσεις αφορούν τις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες (27% του 

συνόλου των αποθεμάτων), τις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές 

δραστηριότητες (24,8%) και τον τομέα χονδρικού και λιανικού εμπορίου (7,4%). 

Ωστόσο, ενώ η Λισαβόνα έχει καταστεί κεντρικός προορισμός για ΑΞΕ στην ακίνητη 

περιουσία, οι κύριες επενδυτικές χώρες είναι η Ολλανδία (23,3%), η Ισπανία (21,5%), 

το Λουξεμβούργο (19,3%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (8,2%) (UNCTAD, 2018). 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Επενδύσεων του 2018 που δημοσίευσε η 

UNCTAD, η Ισπανία είναι ο έκτος μεγαλύτερος οικοδεσπότης για τις εισροές ΑΞΕ στην 

Ευρώπη και ο 17ος στον κόσμο. Οι ισπανικές ΑΞΕ έχουν ανακάμψει τα τελευταία 

χρόνια λόγω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της εμπιστοσύνης των 

επενδυτών στη χώρα. Το 2017, οι εισροές ΑΞΕ ανήλθαν σε 19 δισεκατομμύρια 

δολάρια, αντιπροσωπεύοντας μείωση κάτω του 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος 

(χαμηλότερη από την παγκόσμια τάση που ήταν χαμηλότερη κατά 23%). Τα 

αποθέματα ΑΞΕ αυξήθηκαν κατά 16% από το 2016 στο 2017, για να φτάσουν τα 644,4 

δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 52,3% του ΑΕΠ) (UNCTAD, 2018). 

Η Ισπανία προσέλκυσε 385 πράσινες επενδύσεις σε ξένες επενδύσεις το 2017 (61 

περισσότερες από το προηγούμενο έτος) για συνολικά 13,9 δισεκατομμύρια δολάρια, 

το υψηλότερο επίπεδο από το 2008. Οι επενδύσεις αυτές απευθύνονταν κυρίως στον 

τομέα της μεταποίησης, και τους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και του τουρισμού. 
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Η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία και η 

Ιταλία αντιπροσωπεύουν πάνω από το 70% των αποθεμάτων ξένων επενδύσεων της 

Ισπανίας. Οι επενδύσεις προσανατολίζονται κυρίως προς την παραγωγή, τις 

χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, τον ενεργειακό εφοδιασμό, το 

χονδρικό και λιανικό εμπόριο, την πληροφόρηση και την επικοινωνία (Export 

Entreprises SA, 2019). 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Επενδύσεων 2018 που δημοσίευσε η 

UNCTAD, η Γαλλία προσέλκυσε σημαντικό ποσοστό ΑΞΕ το 2017, ενώ οι ΑΞΕ γενικά 

μειώθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ροές άμεσων ξένων επενδύσεων στη Γαλλία 

αυξήθηκαν κατά 42% (από 35 δισεκατομμύρια δολάρια σε περίπου 50 

δισεκατομμύρια). Τα αποθέματα άμεσων ξένων επενδύσεων το 2017 στη Γαλλία ήταν 

περίπου 874,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύει αύξηση 24% σε σύγκριση 

με το 2016. Το 2017, η Γαλλία κέρδισε 7 θέσεις στην κατάταξη της UNCTAD και ως 

εκ τούτου έγινε η 7η κορυφαία οικονομία στον κόσμο όσον αφορά τις εισροές ΑΞΕ (5η 

στις ανεπτυγμένες χώρες). Το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και 

η Ελβετία είναι οι κύριοι επενδυτές στη Γαλλία και αντιπροσωπεύουν πάνω από το 

50% των αποθεμάτων ξένου συναλλάγματος. Η Γερμανία, οι ΗΠΑ, το Βέλγιο, η Ιταλία, 

η Ισπανία, η Φινλανδία και η Ιαπωνία είναι οι άλλες κύριες επενδυτικές χώρες το 2017. 

Οι εισροές ΑΞΕ επενδύσεων το 2016 ήταν κυρίως προσανατολισμένες προς τις 

επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, τη μεταποιητική 

βιομηχανία, τις χρηματοπιστωτικές και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες, την ακίνητη 

περιουσία, το εμπόριο και τη συντήρηση, την πληροφόρηση και την επικοινωνία. Ενώ 

το 2017 προσανατολίστηκαν κυρίως προς τη μεταποιητική βιομηχανία (ηλεκτρονικά 

και οπτικά προϊόντα, ραφινάρισμα, φαρμακευτική και χημική βιομηχανία, βιομηχανίες 
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γεωργικών ειδών διατροφής), ακίνητα, πληροφορίες και επικοινωνία (Export 

Entreprises SA, 2019c). 

Μετά από μια εξαιρετικά ασταθή περίοδο ροών ΑΞΕ μεταξύ του 2008 και του 2012, 

οι επενδύσεις στην Ιταλία σταθεροποιήθηκαν και διατηρήθηκαν σταθερά. Σύμφωνα 

με την Παγκόσμια Έκθεση Επενδύσεων του 2018 της UNCTAD, οι ροές ΑΞΕ 

ανέρχονταν σε 17 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017, δηλαδή μείωση 23% σε σύγκριση 

με το προηγούμενο έτος (η χώρα κατατάσσεται στην 19η θέση μεταξύ των χωρών 

που λαμβάνουν ΑΞΕ το 2017, χάνοντας 2 θέσεις). Το τρέχον απόθεμα ανέρχεται σε 

413,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σχεδόν 23% του ΑΕΠ (UNCTAD, 2018). Οι κύριες 

επενδυτικές χώρες είναι το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Γαλλία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο. Οι επενδύσεις απευθύνονται κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα, τις 

επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, το χονδρικό και λιανικό 

εμπόριο και τις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες (Export 

Entreprises SA, 2019b). 

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Επενδύσεων 2018 που δημοσίευσε η 

UNCTAD, η Ελλάδα προσέλκυσε σημαντικό ποσοστό ΑΞΕ το 2017, ενώ οι ΑΞΕ 

γενικά μειώθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ροές ΑΞΕ στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 

44% περίπου. Τα αποθέματα ΑΞΕ το 2017 στην Ελλάδα ήταν περίπου 32,4 

δισεκατομμύρια δολάρια (UNCTAD, 2018). Με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της 

Ελλάδος οι επενδύσεις απευθύνονται κυρίως στις χρηματοπιστωτικές και 

ασφαλιστικές δραστηριότητες, στην ενημέρωση και την επικοινωνία, τις μεταφορές και 

την αποθήκευση, τη διαχείριση ακινήτων και σε μικρότερο ποσοστό έρχονται οι 

επενδύσεις που αφορούν το εμπόριο, τη διασκέδαση και την ψυχαγωγίας και τη 

διανομή και την εστίαση (Enterprise Greece, 2018).  
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Σύμφωνα με την Παγκόσμια Έκθεση Επενδύσεων 2018 που δημοσίευσε η 

UNCTAD, η Κύπρος προσέλκυσε σημαντικό ποσοστό ΑΞΕ το 2017, ενώ οι ΑΞΕ 

γενικά μειώθηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι ροές ΑΞΕ στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά 

200% περίπου. Τα αποθέματα ΑΞΕ το 2017 στην Κύπρο ήταν περίπου 225,8 

δισεκατομμύρια δολάρια (UNCTAD, 2018). Σύμφωνα με τον διαδικτυακό τόπο της 

Κύπρου (cyprusprofile.com) η Κύπρος τα τελευταία χρόνια ξεπέρασε τις διεθνείς 

προσδοκίες αυξάνοντας τις εισροές από ΑΞΕ και προσελκύοντας επενδύσεις από τις 

ΗΠΑ, την Ασία, τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή. Οι κυριότεροι επενδυτικοί τομείς της 

Κύπρου είναι τα ακίνητα. 

3.2.2 Διεθνές Εμπόριο – International Trade 

Στον σύγχρονο κόσμο, υπάρχει αλληλεξάρτηση των διαφόρων εθνικών 

οικονομιών. Σήμερα είναι δύσκολο να βρεθεί το παράδειγμα μιας κλειστής οικονομίας. 

Όλες οι οικονομίες του κόσμου έχουν ανοίξει. Αλλά ο βαθμός ανοίγματος ποικίλλει 

από τη μια χώρα στην άλλη. Έτσι, στον σύγχρονο κόσμο, καμία χώρα δεν είναι 

απόλυτα αυτάρκης, δηλαδή, τα αγαθά και οι υπηρεσίες που καταναλώνει να 

παράγονται συνολικά από την ίδια την χώρα (Vijayasri, 2013). Αυτό σημαίνει ότι οι 

χώρες έχουν διαφορετικές δυνατότητες και ειδικεύονται στην παραγωγή διαφορετικών 

πραγμάτων. Για να αντισταθμίσουν αυτά που δεν παράγουν, πρέπει να εμπλέκουν το 

εμπόριο με άλλες χώρες.  

Εξίσου σημαντικοί είναι οι ρόλοι της περιφερειακής και διεθνούς εξειδίκευσης. Η 

περιφερειακή εξειδίκευση σημαίνει ότι διάφορες περιοχές της ΕΕ ή περιοχές μιας 

χώρας ειδικεύονται στην παραγωγή διαφόρων προϊόντων. Η διεθνής εξειδίκευση 

σημαίνει ότι διάφορες χώρες του κόσμου ειδικεύονται στην παραγωγή διαφορετικών 

αγαθών. Οι παράγοντες που καθορίζουν την περιφερειακή εξειδίκευση είναι λίγο πολύ 
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οι ίδιοι με αυτούς που καθορίζουν τη διεθνή εξειδίκευση. Μια χώρα που παράγει 

πλεόνασμα αγαθού, δηλαδή, παράγει περισσότερο από τις ανάγκες της, θα την εξάγει 

σε άλλες χώρες σε αντάλλαγμα για τα πλεονάζοντα προϊόντα αυτών των χωρών. 

Ο όρος Διεθνές ή Παγκόσμιο εμπόριο αναφέρεται στις εμπορικές συναλλαγές 

μεταξύ των χωρών, εξωτερικό εμπόριο, με αυτό το τρόπο συνδέονται εμπορικά οι 

οικονομίες τους. Το Διεθνές εμπόριο περιλαμβάνει το σύνολο των εισαγωγών και των 

εξαγωγών που πραγματοποιούν τα κράτη σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 

συνήθως ένα έτος.  

Αν και η ΕΕ με τα 28 κ-μ της αντιπροσωπεύει μόλις το 6% του παγκόσμιου 

πληθυσμού, είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος παγκοσμίως, 

αντιπροσωπεύοντας το 16% συνολικού παγκόσμιου εμπορίου, με 16,2% στις 

εξαγωγές αγαθών και 18,3% στις εισαγωγές αγαθών για το έτος 2016. Ενώ για το 

εμπόριο υπηρεσιών κατέχει το 24,7% για τις εξαγωγές και το 21% για τις εισαγωγές. 

Επίσης είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής, εισαγωγέας και εξαγωγέας και ο μεγαλύτερος 

αποδέκτης ΑΞΕ, και αποτελεί την μεγαλύτερη ενιαία αγορά.  

Το εμπόριο αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς για την ΕΕ, και ήταν 

ένας από τους πρώτους τομείς που τα κ-μ μεταβίβασαν τα κυριαρχικά τους 

δικαιώματα. Ωστόσο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα ζητήματα που αφορούν 

το εμπόριο εμπλέκονται τόσο οι οργανισμοί της ΕΕ όσο και τα ίδια τα κράτη.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αρμόδια για τα θέματα που αφορούν το εμπόριο, 

διαπραγματεύεται τις εμπορικές συμφωνίες εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των κ-μ 

της, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερα οφέλη στις διεθνείς εμπορικές 

διαπραγματεύσεις. Το πεδίο εφαρμογής της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής από την ΕΕ, 

δεν περιορίζεται μόνο στα εμπορικά θέματα και στη σύναψη διεθνών εμπορικών 
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συμφωνιών, αλλά περιλαμβάνει και το εμπόριο υπηρεσιών, την πνευματική ιδιοκτησία 

και τις ΑΞΕ. 

Το Διεθνές Εμπόριο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μια χώρα καθώς αυξάνει την 

αγοραστική της δύναμη και κατ’ επέκταση το εθνικό της εισόδημα. Όσο πιο 

προσδεμένη είναι μια χώρα με τα παγκόσμια δίκτυα εμπορίου, τόσο πιο εκτεθειμένη 

είναι στις εξωτερικές πιέσεις.  

3.2.3 Οι ΑΞΕ και το Εμπόριο 

Το εμπόριο και η οικονομική ανάπτυξη γενικά δείχνουν μια θετική σχέση εμπορίου 

και ΑΞΕ. Ωστόσο, πολύ λίγες μελέτες προσφέρουν άμεσες δοκιμές αιτιότητας των 

τριών μεταβλητών. Θεωρητικά, η οικονομική ανάπτυξη μπορεί να προκαλέσει εισροή 

ΑΞΕ. Το εμπόριο και οι ΑΞΕ μπορούν επίσης να τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη. 

Πιο συγκεκριμένα, η κύρια θεωρία παρέχει επιχειρήματα τόσο για συμπληρωματικούς 

όσο και για υποκατάστατους δεσμούς μεταξύ ΑΞΕ και διεθνούς εμπορίου. Σύμφωνα 

με αυτό, ορισμένες εμπειρικές έρευνες δείχνουν την αντικατάσταση των εμπορικών 

ροών από ΑΞΕ, ενώ άλλες μελέτες αποκαλύπτουν συμπληρωματική επίδραση μεταξύ 

των δύο. 

Σύμφωνα με τη Fontagné, 1999 η αλληλεπίδραση μεταξύ του εμπορίου και των 

ΑΞΕ αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της παγκοσμιοποίησης , αυτό συμβαίνει γιατί 

αιτιολογεί ένα μέρος της απάντησης στο ερώτημα τι σημαίνει η παγκοσμιοποίηση για 

την οικονομία και τους πολίτες. « Ωστόσο η έλλειψη εύρους δεδομένων και ο 

δυναμικός χαρακτήρας της φύσης αυτής της σχέσης - με διαφορετικούς παράγοντες 

κάθε φορά ανά χώρα - συνεπάγεται ότι η εμπειρική έρευνα σε αυτό το τομέα είναι 

τεχνικά σύνθετη και φαινομενικά ασαφής » (Fontagné, 1999). 
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Οι Jayachandran & Seilan (2010) εξέτασαν την κατεύθυνση της σχέσης μεταξύ 

ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης, άμεσων ξένων επενδύσεων και εξαγωγών στην 

Ινδία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, οι άμεσες ξένες επενδύσεις και οι 

εξαγωγές είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη, 

ωστόσο ο υψηλός ή χαμηλός ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης δεν επηρεάζει την 

παρουσία των άμεσων ξένων επενδύσεων και των εξαγωγών. 

Από την άλλη σε μελέτη των Zarotiadis & Mylonidis (2005) που εξέτασαν τη σχέση 

μεταξύ ΑΞΕ και εμπορίου στο Ηνωμένο Βασίλειο με τους κύριους εμπορικούς 

εταίρους του, συνολικά, τα αναφερόμενα ευρήματα παρέχουν υποστήριξη για 

συμπληρωματικές επιπτώσεις των ΑΞΕ στο εμπόριο, κυρίως στο υψηλότερο επίπεδο 

συγκέντρωσης. 

 

3.3 Καινοτομία – Innovation 

Είναι ολοφάνερο από την ανακάλυψη του τροχού έως τις σύγχρονες τεχνολογίες, 

ότι η καινοτομία είναι στενά συνδεδεμένη με την οικονομική ανάπτυξη. Πλέον στις 

ανεπτυγμένες οικονομίες η τεχνολογία και η καινοτομία ενισχύουν την οικονομική 

ανάπτυξη. Αυτό συμβαίνει γιατί οι οικονομίες που στηρίζονται στην καινοτομία 

δημιουργούν προϊόντα και υπηρεσίες που εξάγονται και συνεπώς δημιουργούν 

μεταξύ άλλων νέες θέσεις εργασίας. 

Κατά τον Porter (όπως αναφέρεται στο Μπιτζένης (2014)) «η ανταγωνιστικότητα 

μιας χώρας εξαρτάται από την ικανότητα της καινοτομίας να καινοτομεί και να 

αναβαθμίζεται».  
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Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η καινοτομία ορίζεται ως «διαδικασία», κατά την 

οποία μια καινούρια ιδέα μετατρέπεται σε εμπορεύσιμο προϊόν. Διαφέρει από τους 

όρους της ανακάλυψης και της εφεύρεσης καθώς η καινοτομία προχωράει ένα βήμα 

με την εμπορευματοποίηση της εφεύρεσης- ανακάλυψης.  

Η καινοτομία δεν υφίσταται μόνο στα προϊόντα. Το εγχειρίδιο του Όσλο διακρίνει 

τέσσερις τύπους καινοτομίας που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αλλαγών στις 

δραστηριότητες των επιχειρήσεων: καινοτομίες προϊόντων (product innovations) που 

αφορούν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, καινοτομίες διαδικασιών (process innovations) 

που αφορούν τις διαδικασίες παραγωγής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας, οργανωτικές 

καινοτομίες (organizational innovations) που αφορούν την αλλαγή στην οργάνωση και 

την διοίκηση μιας εταιρίας και καινοτομίες αγοράς (marketing innovations) που 

αφορούν τις αλλαγές στο μάρκετινγκ5.  

Η καινοτομία έχει ιδιαίτερη επίδραση τόσο στην παραγωγικότητα όσο και στην 

απασχόληση, είναι σημαντική στον οικονομικό αλλά και στον κοινωνικό τομέα. Όπως 

υπογραμμίζει ο Γεωργακόπουλος (2016), οι κλάδοι της οικονομίας που βασίζονται στη 

καινοτομία, δημιουργούν -στις περισσότερες περιπτώσεις - μεγάλη προστιθέμενη αξία 

σε μια οικονομία, καθώς δημιουργούν προϊόντα και υπηρεσίες που είναι κατά κανόνα 

εξαγώγιμα και προσφέρουν πολλές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.  

Σύμφωνα με την ΕΚΤ «Η καινοτομία και η αύξηση της παραγωγικότητας 

συνεπάγονται τεράστια οφέλη για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Όσο 

αυξάνεται η παραγωγικότητα, αυξάνονται και οι μισθοί των εργαζομένων, οι οποίοι 

διαθέτουν πλέον περισσότερα χρήματα και μπορούν επομένως να αγοράσουν 

περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις αυξάνουν τα κέρδη 

 
5Εγχειρίδιο Όσλο. 31. σελ. 16. «Oslo Manual». 3rd edition. 2005 
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τους και έτσι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επενδύσεις και να προσλάβουν 

περισσότερους υπαλλήλους»6. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τον Ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων για την 

Καινοτομία (ΕΠΑΚ), παρουσιάζει βελτιωμένες επιδόσεις και επιταχυνόμενη πρόοδο, 

εμφανίζοντας μια θετική προοπτική. Ενώ το χάσμα της καινοτομίας της ΕΕ με τις ΗΠΑ, 

την Ιαπωνία και τον Καναδά φαίνεται να συρρικνώνεται, η Νότια Κορέα και η Κίνα 

αναπτύσσονται με γοργούς ρυθμούς. Η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της 

ώστε να πάει την καινοτομία ένα βήμα μπροστά και να οδηγηθεί σε πιο καθαρή, πιο 

έξυπνη βιομηχανία, να είναι πιο ανταγωνιστική και πιο συνεκτική. Οι εταιρείες της ΕΕ, 

επενδύουν λιγότερο στην καινοτομία. Η ψηφιοποίηση και οι ραγδαίες μεταβολές των 

τάσεων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η κυκλική οικονομία προσφέρουν τεράστιες 

ευκαιρίες και νέες προκλήσεις. Καθώς ο παγκόσμιος ανταγωνισμός εντείνεται η 

Ευρώπη θα πρέπει να αποκτήσει πλεονέκτημα στην καινοτομία ώστε να εξασφαλίσει 

την επιτυχία (European Commision, 2018). 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα κρατών που έχουν υψηλά επίπεδα ανάπτυξης λόγω 

της καινοτομίας είναι οι σκανδιναβικές χώρες. Πολύ σημαντικό ρόλο έχουν οι μικρές 

και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς ενισχύουν τη καινοτομία, και την 

απασχόληση. Προκαταρκτικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Πίνακα Αποτελεσμάτων για 

την Καινοτομία, δείχνουν ότι ενώ στο σύνολο της ΕΕ η τάση εισαγωγής καινοτομιών 

από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τείνει να αυξάνεται, σε πολλά κ-μ της οι επιδόσεις 

αυτού του είδους των επιχειρήσεων βρίσκονται σε επίπεδα προ κρίσης (Διάγραμμα 

2).  

 
6https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/growth.el.html 



46 

Κατά μέσο όρο οι επιδόσεις της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας έχουν αυξηθεί κατά 

5,8 μονάδες από το 2010. Ωστόσο δεν υπήρξε κάποια σύγκλιση μεταξύ των χωρών 

που έχουν χαμηλότερες επιδόσεις και εκείνων που έχουν υψηλότερες. Από το 2010, 

οι επιδόσεις στον τομέα της καινοτομίας αυξήθηκαν σε 18 χώρες της ΕΕ και 

μειώθηκαν σε 10. (European Commision, 2018) 

Η Mazzucato (2015) υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι χώρες της ΕΕ που βίωσαν πιο 

έντονα την οικονομική κρίση - η οποία μετατράπηκε αργότερα σε κρίση χρέους - ήταν 

οι ίδιες που είχαν τις μικρότερες επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη. Τονίζει δε, 

ότι αυτό δεν ευθύνεται για τα προβλήματα των χωρών, ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει 

συσχέτιση.  

 

 Διάγραμμα 2: Ακαθάριστες Εγχώριες Δαπάνες σε Έρευνα και Ανάπτυξη (ποσοστό ΑΕΠ) 

  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με βάση το Συνοπτικό Δείκτη Καινοτομίας - έναν σύνθετο 

δείκτη - κατατάσσει τα κ-μ σε 4 κατηγορίες. Στην κορυφή βρίσκονται οι «πρωτοπόροι 

της καινοτομίας», με απόδοση πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ. Ακολουθούν οι 

«ισχυροί της καινοτομίας», που παρουσιάζουν απόδοση κοντά ή πάνω από το μέσο 

όρο, ανάμεσά τους και η Γαλλία. Οι χώρες που εμφανίζουν μέτρια επίπεδα 

καινοτομίας, μέσα σε αυτές ανήκουν η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία και 
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η Ισπανία και η Μάλτα, είναι κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ και χαρακτηρίζονται με 

«μέτριες επιδόσεις καινοτομίας», και οι χώρες με «χαμηλές επιδόσεις». 

Συνεπώς στις Μεσογειακές χώρες της ΕΕ, όλα τα είδη των επιχειρήσεων 

επηρεάζονται με αρνητικό τρόπο. Αναπόφευκτα επηρεάζονται οι επιχειρήσεις που 

βασίζονται στην καινοτομία, λόγω των προβλημάτων διαχείρισης του δημοσίου τομέα 

και των οικονομικών (διαφθορά, πολύπλοκες διαδικασίες, υψηλή φορολογία). Η 

προώθηση της καινοτομίας ενισχύεται μέσω της αρμονικής συνεργασίας μεταξύ 

κράτους, πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων.  

Πολλοί οικονομολόγοι θεωρούν τις ΑΞΕ σημαντικό κανάλι για τη μεταφορά 

τεχνολογίας στις αναδυόμενες αγορές. Οι Sivalogathasan & Wu (2014) εξέτασαν 

αντίκτυπο των εισερχόμενων ΑΞΕ στην απορροφητική ικανότητα και την εγχώρια 

ικανότητα καινοτομίας στις χώρες της Νότιας Ασίας από το 2000 έως το 2011. Οι 

εμπειρίες του δεδομένου δείγματος υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η εγχώρια 

ικανότητα καινοτομίας προέρχεται από μια διαδικασία δημιουργίας γνώσης με άρτια 

εξοπλισμένο ανθρώπινο δυναμικό όπως οι επιστήμονες, οι μηχανικοί, οι τεχνικοί, ο 

ερευνητικός εξοπλισμός και οι σωρευτικές δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης. 

Επιπλέον, η μελέτη διαπίστωσε ότι οι τοπικές δαπάνες για την έρευνα και την 

ανάπτυξη είναι ένας πολύ σημαντικός καθοριστικός παράγοντας για την ικανότητα της 

καινοτομίας. 

Από την άλλη, οι Günther & Jindra (2008) αξιολόγησαν εάν υπάρχει συστηματική 

σχέση μεταξύ των τεχνολογικών δραστηριοτήτων των ξένων επενδυτών, της 

αλληλεπίδρασής τους με παράγοντες του ανατολικογερμανικού συστήματος 

καινοτομίας και της έκτασης των τεχνολογικών εξωγενών από τις άμεσες ξένες 

επενδύσεις. Στην έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι η τεχνολογική δραστηριότητα των 
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ξένων θυγατρικών συσχετίζεται θετικά με τη σημασία των επιλεγμένων εταίρων 

εξωτερικού δικτύου από το ανατολικό γερμανικό σύστημα καινοτομίας. Εντούτοις, το 

δυναμικό διάχυσης αυξάνεται με την τεχνολογική δραστηριότητα των θυγατρικών του 

εξωτερικού μόνο για τους ανατολικογερμανικούς προμηθευτές. 

Γενικότερα, τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκαν σημαντικές αλλαγές στα 

πρότυπα του διεθνούς εμπορίου, με έναν αυξανόμενο αριθμό χωρών που έχουν 

συνδεθεί στενά μεταξύ τους μέσω του διεθνούς εμπορίου και των ΑΞΕ. Η καινοτομία 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την παγκόσμια αλληλεξάρτηση. Στο πλαίσιο 

αυτό, η θεωρία του διεθνούς εμπορίου υπογραμμίζει τη σημασία της καινοτομίας στην 

εξήγηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας μιας χώρας (Ghanbari & Ahmadi, 2017). 

Τα στατιστικά στοιχεία της ΕΕ δείχνουν ότι το 2018 οι επιδόσεις της ΕΕ στον τομέα 

της καινοτομίας συνεχίζουν να βελτιώνονται, η πρόοδος επιταχύνεται και οι 

προοπτικές είναι θετικές. Από το 2010, οι μέσες επιδόσεις καινοτομίας της ΕΕ 

αυξήθηκαν κατά 5,8% και αναμένεται να βελτιωθούν κατά 6% τα επόμενα 2 χρόνια. Η 

ΕΕ εξακολουθεί να βελτιώνει τη θέση της σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την 

Ιαπωνία και τον Καναδά. Ωστόσο, η Κίνα πλησιάζει το τριπλάσιο του ρυθμού αύξησης 

των επιδόσεων καινοτομίας της ΕΕ. Εντός της ΕΕ, οι επιδόσεις στον τομέα της 

καινοτομίας αυξήθηκαν σε 18 χώρες και μειώθηκαν σε 10 χώρες από το 2010. Η 

Σουηδία παραμένει ο ηγέτης της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας, ακολουθούμενη από 

τη Δανία, τη Φινλανδία, την Ολλανδία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, το Ηνωμένο Βασίλειο, 

τη Λετονία και τη Γαλλία. 

Η επίδοση των εθνικών συστημάτων καινοτομίας της ΕΕ μετράται από τον δείκτη 

συνοπτικής καινοτομίας. Με βάση τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους, τα κράτη 
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μέλη εμπίπτουν σε τέσσερις ομάδες επιδόσεων, τους ηγέτες της καινοτομίας, τους 

ισχυρούς καινοτόμους, τους μέτριους καινοτόμους και τους μικρούς καινοτόμους. 

Οι πέντε από τις οκτώ χώρες της ΕΕ που εξετάζονται σε αυτή τη μελέτη 

κατατάσσονται στην τρίτη κατηγορία, αυτή των μέτριων καινοτόμων, η οποία 

περιλαμβάνει τα κράτη μέλη όπου οι επιδόσεις κυμαίνονται μεταξύ 50% και 90% του 

μέσου όρου της ΕΕ. Στην ομάδα αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων η Πορτογαλία, η 

Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Κύπρος. Για την ΕΕ, οι επιδόσεις μεταξύ 2010 και 

2017 βελτιώθηκαν κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, οι επιδόσεις αυξήθηκαν 

μόνο για δύο από τις πέντε χώρες μέτριας καινοτομίας, συγκεκριμένα 7,5% αυξήθηκαν 

οι επιδόσεις της Ισπανίας και 2% οι επιδόσεις της Ιταλίας. Αντίθετα, οι επιδόσεις της 

Πορτογαλίας μειώθηκαν κατά 1,5%, της Ελλάδας μειώθηκαν κατά 0,9% και σημαντική 

μείωση κατά 9,2% παρατηρείται στην Κύπρο. 

Αντίθετα με τις υπόλοιπες χώρες, η Γαλλία και η Σλοβενία κατατάσσονται στη 

δεύτερη ομάδα, αυτή των δυνατών καινοτόμων, η οποία περιλαμβάνει τα κράτη μέλη 

όπου οι επιδόσεις υπερβαίνουν το 20% του μέσου όρου της ΕΕ. 
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ΜΕΡΟΣ Β- H Εμπειρική Έρευνα 

4. Ανάλυση Δεδομένων 

Σε μια εποχή που τα δεδομένα αυξάνονται με ασύλληπτη ταχύτητα η ανάγκη για 

άντληση χρήσιμης πληροφορίας από αυτόν τον τεράστιο όγκο είναι αδήριτη. Η αύξηση 

του όγκου των δεδομένων που εμφανίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες οφείλει την 

ύπαρξή της στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και συγκεκριμένα στον κλάδο της 

Πληροφορικής. Εντούτοις, η ίδια η Πληροφορική είναι που δίνει τη λύση στην 

αξιοποίηση και την άντληση πληροφορίας από τα δεδομένα. Καθώς επίσης η 

πληροφορική είναι ικανή να μετατρέψει τα δεδομένα σε πληροφορία και συνεπώς σε 

γνώση. Ο Παπαδημητρίου αναφέρει για την ορθή χρήση της πληροφορίας «Η 

αφομοίωση και η χρησιμοποίηση της επιστημονικής πληροφορίας, πραγματοποιείται 

με τη διενέργεια των εμπειρικών ερευνών και πειραμάτων».  

Η ευρεία χρήση των προσωπικών υπολογιστών και η ανάπτυξη των λογισμικών 

ανάλυσης δεδομένων επιτρέπει την επεξεργασία και την ανάλυση μεγάλου όγκου 

δεδομένων που παλαιότερα θα ήταν αδύνατον να πραγματοποιηθούν. «Η εφαρμογή 

της ανάλυσης δεδομένων σε μεγάλα σύνολα δεδομένων θα ήταν δυσχερής, αν όχι 

αδύνατη, χωρίς την υποστήριξη των σύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών» 

(Κουτσουπιάς, 2018). Κάτω από αυτές τις νέες συνθήκες οι έρευνες έγιναν 

ευκολότερες και ταχύτερες.  

Τα λογισμικά επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων, έχουν προωθήσει την 

παρουσία της επιστήμης της Στατιστικής και σε άλλους επιστημονικούς τομείς. Η 

Στατιστική σύμφωνα με τον Παπαδημητρίου είναι «ο κλάδος των εφαρμοσμένων 
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μαθηματικών που ασχολείται με μεθόδους συλλογής, παρουσίασης εμφάνισης και 

ανάλυσης ομάδων αριθμητικών δεδομένων». Η Στατιστική διακρίνεται σε δύο 

βασικούς τομείς, την περιγραφική στατιστική και την επαγωγική στατιστική.  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η Ανάλυση Δεδομένων θεωρείται ουσιαστικά ως 

ένας κλάδος των μεθόδων της Πολυδιάστατης Ανάλυσης, καθώς επίσης θα μπορούσε 

να ειπωθεί ότι είναι μια σύνθεση μεθόδων της Περιγραφικής Στατιστικής. Οι μέθοδοι 

της Ανάλυσης Δεδομένων όπως αναφέρει ο Παπαδημητρίου «…δεν κάνουν τίποτα 

περισσότερο από να συστηματοποιούν τις γνωστές και αποδεκτές από όλους 

μεθόδους της Περιγραφικής Στατιστικής, εκμεταλλευόμενες τις αρχές τις γραμμικής 

άλγεβρας».  

Αν και οι μέθοδοι της Ανάλυσης Δεδομένων, είχαν εμφανιστεί ήδη από τις αρχές 

του 20ου αιώνα, ο Γάλλος καθηγητής J.- P. Benzecri ήταν αυτός που τις ανέδειξε και 

τις καθιέρωσε. Ο Benzecri στο σύγγραμμά του, ορίζει την Ανάλυση Δεδομένων ως μια 

«νέα μέθοδο που στηρίζεται στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και που προσφέρει 

η Στατιστική στην επιστήμη και ιδιαίτερα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές 

επιστήμες» (Παπαδημητρίου, 2007). Ωστόσο, ο Καραπιστόλης (2007) αναφέρει ότι ο 

Tuckey ήταν αυτός που διαχώρισε την Ανάλυση Δεδομένων από τη Στατιστική 

παρουσιάζοντάς την ως ανεξάρτητη επιστήμη.  

Η Πολυδιάστατη Ανάλυση, όπως προαναφέρθηκε, «αποτελεί μια κατεύθυνση της 

Στατιστικής επιστήμης» (Παπαδημητρίου, 2007). Οι μέθοδοι της Πολυδιάστατης 

Ανάλυσης εφαρμόζονται για την εύρεση και την ανάλυση των σχέσεων μεταξύ των 

μεταβλητών που χρησιμοποιούνται για την έρευνα, με σκοπό την μέγιστη δυνατή 

κατανόηση των νέων δεδομένων που ανακύπτουν, καθώς επίσης και για τη μείωση 

των διαστάσεων των μεταβλητών που δεν είναι χρήσιμες για την έρευνα. «Η 



52 

Πολυδιάστατη Ανάλυση Δεδομένων προσφέρεται στην περίπτωση που οι 

πληροφορίες τις οποίες διαθέτουμε για ένα φαινόμενο και οι οποίες βρίσκονται με 

μορφή ενός αριθμητικού πίνακα δεδομένων αφορούν πολλές μεταβλητές ή 

διαστάσεις» (Μπεχράκης 1999). 

Όπως αναφέρει ο Μπεχράκης (1999), οι πολυδιάστατες στατιστικοί μέθοδοι 

εμφανίζουν κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.  

• Έχουν πολυδιάστατο χαρακτήρα 

• Χαρακτηρίζονται από απουσία τεχνικών υποθέσεων 

• Αποτυπώνονται με διαγράμματα - Εικονογραφική δυνατότητα 

• Δίνουν τη δυνατότητα εφαρμογής σε νέους τομείς έρευνας και σε μεγάλους 

όγκους δεδομένων 

• Δυνατότητα ελέγχου αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων  

 

Ανάμεσα στις πιο διαδεδομένες μεθόδους της Πολυδιάστατης Ανάλυσης 

Δεδομένων είναι οι εξής:  

• Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών - Correspondence Analysis  

• Αυτόματη Ιεραρχική Ταξινόμηση - Cluster Analysis  

• Ανάλυση Πολλαπλών Αντιστοιχιών - Multiple Correspondence Analysis 

• Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες - Principal Component Analysis  

• Πολυδιάστατη Κλιμάκωση - Multidimensional Scaling 

 

Ο Αθανασιάδης (1995) διαχωρίζει την Πολυδιάστατη Ανάλυση σε δύο «οικογένειες 

μεθόδων», τις μεθόδους της Παραγοντικής Ανάλυσης και τις μεθόδους της Αυτόματης 
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Τυπολογίας. Κατά τον ίδιο, «Η Παραγοντική Ανάλυση αναφέρεται σε ”νέφη σημείων ” 

για τα οποία αναζητούνται οι διευθύνσεις καλύτερης προσαρμογής - περιγραφής του 

νέφους. Οι διευθύνσεις αυτές ονομάζονται παραγοντικοί άξονες. Η Αυτόματη 

Τυπολογία αναφέρεται σε σύνολα ”ατόμων ”με προοπτική συγκρότησης κατηγοριών 

που κρίνονται ομογενείς υπό το πρίσμα ορισμένων κριτηρίων. Το αποτέλεσμα 

παρουσιάζει τη μορφή του ”δενδρογράμματος” με κλάδους οριζόντιους ή 

αντεστραμμένους το οποίο παριστάνει τις ομαδοποιήσεις των ατόμων.  

Πολλές φορές μπορούμε να συνδυάσουμε μια παραγοντική ανάλυση με μια αυτόματη 

τυπολογία».  

Ο Καραπιστόλης (2007) αναφέρει σχετικά με τις δυο κατευθύνσεις της ΑΔ ότι η 

Παραγοντική Ανάλυση λειτουργεί για τον ερευνητή με τον ίδιο τρόπο που ένας άλλος 

ερευνητής χρησιμοποιεί το τηλεσκόπιο ή το μικροσκόπιο σε άλλους επιστημονικούς 

χώρους, ενώ η Αυτόματη Ταξινόμηση ουσιαστικά χρησιμοποιείται «για να κατατάξει 

τις στατιστικές μονάδες σε ομοιογενείς ομάδες, που επηρεάζονται από διάφορους 

παράγοντες», με τη χρήση Αλγόριθμου ταξινόμησης.  

4.1 Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες 

Ο Καραπιστόλης (2007) για την ΑΚΣ αναφέρει «Η ΑΚΣ αφορά στην κατασκευή 

νέων ασυσχέτιστων μεταβλητών, που καλούνται παράγοντες οι οποίοι περιγράφουν 

με μεγάλη ευκρίνεια τα αρχικά δεδομένα και αναδεικνύουν καταστάσεις οι οποίες δεν 

διαφαίνονται από την αρχική μελέτη του πίνακα δεδομένων». 

 «Η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες, παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης και μελέτης 

πινάκων των οποίων οι μεταβλητές είναι ποσοτικές» (Παπαδημητρίου, 2007). 
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Ο Καρλής (2005), επισημαίνει ότι «ο σκοπός της ΑΚΣ είναι η δημιουργία νέων 

μεταβλητών από τις ήδη υπάρχουσες, οι νέες μεταβλητές ονομάζονται κύριες 

συνιστώσες». 

Ουσιαστικά η χρήση των μεθόδων της ΑΚΣ και της ΠΑ στοχεύει στην ανάλυση 

ομάδων από μεταβλητές οι οποίες σχετίζονται μεταξύ τους και μελετούν ένα ή 

περισσότερα είδη μεταβλητών (οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές συνθήκες). Η ΠΑ 

χρησιμοποιείται για την αναγνώριση και την εκτενέστερη μελέτη των μεταβλητών, ενώ 

η ΑΚΣ αναζητεί βέλτιστες μεθόδους ανάλυσης του δείγματος με μικρότερο αριθμό 

μεταβλητών.  

Σύμφωνα με τον Καρλή (2005), οι διαφορές της Παραγοντικής Ανάλυσης με την 

Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες είναι αφενός ότι στην ΠΑ έχουμε ένα δομημένο 

μοντέλο και κάποιες υποθέσεις, κάτι που κάνει την ΠΑ στατιστική τεχνική, ενώ η ΑΚΣ 

είναι ένας μαθηματικός μετασχηματισμός. Αφετέρου, τονίζει ότι στην ΑΚΣ το 

ενδιαφέρον εστιάζεται στο να εξηγηθεί η διακύμανση, ενώ στην ΠΑ εξηγούμε τη 

συνδιακύμανση των μεταβλητών.  

 

4.2 Αυτόματη Ιεραρχική Ταξινόμηση 

Σύμφωνα με τον Μπεχράκη (1999) «Με τον όρο Αυτόματη Ταξινόμηση 

αναφερόμαστε σε μια οικογένεια μεθόδων ανάλυσης δεδομένων με τις οποίες 

επιδιώκουμε τη δημιουργία ομάδων, συνήθως ατόμων ή αντικειμένων με ομοειδή 

χαρακτηριστικά. » Συμπληρώνει επίσης ότι η  Αυτόματη Ιεραρχική Ταξινόμηση 

προκύπτει όταν παράλληλα με τη δημιουργία των ομάδων έχουμε και μια ιεράρχηση 

των ομάδων .  



55 

«Η ΑΙΤ προχωρά είτε ενώνοντας μικρές ομάδες σε μεγαλύτερες, είτε διαιρώντας 

μεγαλύτερες ομάδες. Οι προσεγγίσεις αυτές διαφέρουν στον τρόπο με τον οποίο 

αποφασίζονται ποιες μικρές ομάδες θα ενωθούν ή ποιες μεγάλες ομάδες θα 

διασπαστούν. Το τελικό αποτέλεσμα των αλγορίθμων αυτών είναι ένα δέντρο 

ομάδων, το δενδρόγραμμα, που απεικονίζει πως οι ομάδες σχετίζονται μεταξύ τους. 

Με τομές σε επιθυμητά επίπεδα στο δενδρόγραμμα ταξινόμησης προκύπτουν νέες, 

διαζευκτικά ορισμένες ομαδοποιήσεις στα δεδομένα, ανάλογα με το φαινόμενο που 

αναλύεται» (Κουτσουπιάς, 2018).  

5. Μεθοδολογία 

Με την χρήση δεδομένων από οργανισμούς και μεθόδων διερευνητικής 

στατιστικής ανάλυσης θα γίνει απόπειρα διερεύνησης των μεταβλητών και 

παρουσίασης των αποτελεσμάτων. Επιδιώκεται η αναζήτηση σύγκλισης ή απόκλισης 

των επιδόσεων των υπό μελέτη κρατών στους αντίστοιχους τομείς, καθώς επίσης και 

η βαρύτητα που δόθηκε στους εν λόγω τομείς από το κάθε κράτος. Με την εφαρμογή 

μεθόδων της Πολυμεταβλητής Ανάλυσης γίνεται ταξινόμηση των κρατών βάσει 

μακροπρόθεσμων μακροοικονομικών δεικτών, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν: κατά 

κεφαλήν Α. Ε. Π., Δείκτη Ανεργίας κ.α. Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας έγινε 

χρήση μακροπρόθεσμων στατιστικών δεδομένων διαχρονικά προ κρίσης, αλλά και 

κατά την διάρκεια της από το 2003 έως και το 2017.  
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5.1 Η Επιλογή των Κρατών  

Στην παρούσα εργασία γίνεται μελέτη των 8 κρατών της Μεσογείου (Πίνακας 1) 

που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στοιχεία που αντλήθηκαν από διεθνείς 

οργανισμούς (Eurostat, WTO, IMF). Οι υπό εξέταση δείκτες αφορούν στις Άμεσες 

Ξένες Επενδύσεις, στο Εμπόριο, και την Καινοτομία. Η διερεύνηση γίνεται στα κράτη 

του Νότου της ΕΕ, εκ των οποίων τα περισσότερα ήρθαν αντιμέτωπα με μεγάλες 

προκλήσεις με την εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ωστόσο στο σύνολό τους 

εμφανίζουν διαφοροποιήσεις μεταξύ τους ως προς το μέγεθος, την ανάπτυξή τους, 

την κατάσταση της οικονομίας τους κ.α. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα κράτη 

αναφοράς.  

Πίνακας 1: Οι χώρες ΕΕ στη Μεσόγειο 

ΧΩΡΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 

Γαλλία FR 

Ελλάδα GR 

Ιταλία IT 

Πορτογαλία PR 

Σλοβενία SL 

Ισπανία SP 

Κύπρος CY 

Μάλτα MT 
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5.2 Οι Δείκτες  

Οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή της μελέτης αφορούν τους 

τομείς της Οικονομίας, της Ανάπτυξης, της Καινοτομίας, των Άμεσων Ξένων 

Επενδύσεων και του Εμπορίου. 

«Ο διακριτικός χαρακτήρας της Νότας Ευρώπης σε σχέση με τις άλλες περιφέρεις 

της ηπείρου έχουν τονιστεί από πλούσια ιστορική και κοινωνική επιστημονική 

βιβλιογραφία. Τα έθνη της Νότιας Ευρώπης έχουν ακολουθήσει μια συγκεκριμένη 

πορεία προς τον εκσυγχρονισμό (με την ευρεία αντίληψη της έννοιας) και 

εξακολουθούν να μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά σε πολιτιστικό υπόβαθρο και 

οικονομικής πολιτικής» (Ferrera, 2005). 

Η πρώτη ομάδα των δεικτών αναφέρεται στον τομέα της Οικονομίας. Ο 

εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή αντικατοπτρίζει τις μεταβολές των τιμών 

αγαθών και υπηρεσιών. Σύμφωνα με την Eurostat ο συγκεκριμένος δείκτης έχει 

χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως «ο δείκτης κλειδί για τη 

σταθερότητα των τιμών». Το δημόσιο έλλειμμα - πλεόνασμα προκύπτει από την 

αφαίρεση των συνολικών δαπανών μιας χώρας από τα συνολικά έσοδά της. Εάν το 

αποτέλεσμα είναι αρνητικό σημαίνει ότι μια κυβέρνηση ξοδεύει περισσότερα από ότι 

εισπράττει, και αυτό συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό του ΑΕΠ. Απλούστερα, εάν το 

αποτέλεσμα είναι θετικό σημαίνει ότι η χώρα έχει πλεόνασμα και ξοδεύει λιγότερα από 

αυτά που λαμβάνει ενώ εάν συμβαίνει το αντίθετο η χώρα έχει έλλειμμα. Η έκφραση 

του ελλείματος - πλεονάσματος ως ποσοστό του ΑΕΠ υποδεικνύει την καλή ή μη 

δημοσιονομική πολιτική μιας χώρας.  

Το ΑΕΠ είναι ο συνηθέστερος δείκτης μέτρησης μεγέθυνσης μιας οικονομίας και 

προκύπτει από τους Εθνικούς Λογαριασμούς. Η μέτρηση του δεν επικεντρώνεται 
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μόνο στην απόλυτη τιμή, αλλά δίδεται βάση στην διαχρονική εξέλιξή του και τη 

μεταβολή του κατά την πάροδο του χρόνου. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία βασικός 

μακροοικονομικός στόχος είναι «η διατήρηση της απασχόλησης σε σχετικά υψηλό 

επίπεδο, ώστε να παραμείνει η ανεργία στο χαμηλότερο δυνατό σημείο. Ο στόχος 

αυτός δεν είναι μόνο οικονομικός αλλά έχει και σοβαρές κοινωνικές και πολιτικές 

προεκτάσεις, γιατί όταν ένα υψηλό ποσοστό ατόμων που θέλουν και μπορούν να 

απασχοληθούν δεν είναι σε θέση να βρουν εργασία, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν 

κοινωνικά προβλήματα ή αναταραχές και να υπάρξουν σοβαρές πολιτικές 

επιπτώσεις» (Κώττης & Κώττη, 2008). 

Η δεύτερη ομάδα δεικτών αφορά την ανάπτυξη. Όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα οι 

οικονομικοί δείκτες αντικατοπτρίζουν την οικονομική μεγέθυνση. Δεν επαρκούν όμως 

για την μέτρηση της ανάπτυξης, η οποία εστιάζει στην μέτρηση του βιοτικού επιπέδου 

του πληθυσμού. Ο δείκτης ανθρώπινης ανάπτυξης είναι ένας σύνθετος δείκτης που 

δημιουργήθηκε από τον οικονομολόγο Mahbub ul Haq (2003). Ο Amartya Sen 

εξισώνει την Ανάπτυξη με την ελευθερία που έχει το άτομο να επιλέγει να ζήσει, τόσο 

με οικονομικές όσο και με κοινωνικές ελευθερίες. Ο ΔΑΑ περιλαμβάνει δείκτες 

οικονομικούς, εκπαίδευσης αλλά και δείκτες που μετρούν την υγεία. 

Πραγματοποιήθηκε, εκτός από τον ΔΑΑ, συλλογή δεικτών που αφορούν τη 

διαχρονική εξέλιξη του πληθυσμού, του πληθυσμού με ανώτατη εκπαίδευση καθώς 

και του απασχολούμενου πληθυσμού με ανώτατη εκπαίδευση.  

Η τρίτη ομάδα δεικτών αφορά τις καθαρές επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη 

καθώς και στη χρηματοδότηση της από τις επιχειρήσεις και τη κυβέρνηση. Η Έρευνα 

και η Ανάπτυξη θεωρείται ότι έχει σημαντική επιρροή στην καινοτομία. «Η καινοτομία 

συνδέεται άμεσα με την τεχνολογική αλλαγή και είναι πολύ σημαντική για την 
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οικονομική ανάπτυξη. Από τη μία παρέχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στους 

επιτυχείς καινοτόμους και από την άλλη βελτιώνει σημαντικά την κοινωνική ευημερία» 

(Μπιτζένης, 2014). Σύμφωνα τη Eurostat, οι δαπάνες σε Ε & Α για το 2016 προήλθαν 

πάνω από το μισό (56,6%) από επιχειρήσεις, το ένα τρίτο (30,9%) χρηματοδοτήθηκε 

από τη κυβέρνηση και ένα επιπλέον (10%) προήλθε από ξένες επενδύσεις. Η 

χρηματοδότηση από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τους ιδιωτικούς μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς ήταν σχετικά μικρή 0,9% και 1,6% αντίστοιχα. 

Για τον τομέα των ΑΞΕ έγινε χρήση τόσο των εισροών τους στις χώρες αναφοράς 

όσο και των εκροών. Αφενός η εισροή των ΑΞΕ είναι σημαντική για τη χώρα υποδοχής 

καθώς, «οι ΑΞΕ δεν αυξάνουν μόνο το διαθέσιμο κεφάλαιο και το αλλά επίσης 

αποτελούν ένα κανάλι για τη μεταφορά τεχνολογίας, δεξιοτήτων, καινοτομίας, 

πρακτικών οργάνωσης και διοίκησης και προσφέρουν στα σημεία που εγκαθίστανται 

πρόσβαση στα διεθνή δίκτυα εμπορίου. Η εκτίμηση της προόδου των ΑΞΕ 

υποδεικνύει το βαθμό ελκυστικότητας της περιοχής» (Sassi, 2017: 6). O Olabisi (2017: 

6) αναφέρει ότι «Η ξένη ιδιοκτήτρια σχετίζεται με την καινοτομία προϊόντων. Η εξήγηση 

έγκειται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν ξένους προορισμούς 

μαθαίνουν για τις προτιμήσεις και τις απαιτήσεις των πελατών. Η γνώση που 

αποκτάται από την ευρύτερη πελατεία αναμένεται να ενισχύσει τη δημιουργία νέων 

προϊόντων ώστε να καλύψει τη ζήτηση». 

Η τελευταία ομάδα αναφέρεται στον τομέα του Εμπορίου. Χρησιμοποιήθηκαν 

δείκτες με τις συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές των χωρών ως προς το ΑΕΠ και του 

συνολικού όγκου των εισαγωγών και των εξαγωγών σε ετήσια βάση. Η ανάπτυξη του 

εμπορίου είναι καθοριστικής σημασίας για την οικονομική μεγέθυνση. Η διόγκωσή του 

δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ευκαιρίες για την καινοτομία και ενισχύεται η 
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παραγωγικότητα. Επιπροσθέτως εικάζεται ότι η ανάπτυξη του εμπορίου συμβάλλει 

στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς επίσης και στην έξοδο της ΕΕ από την οικονομική 

κρίση.  

Συγκεντρωτικά οι υπό εξέταση δείκτες είναι οι εξής (Πίνακας 2): 

 

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ρυθμός μεταβολής)  

 Σύμφωνα με την European Commission (2013), ο ΕνΔΚ καταρτίζεται από κάθε 

κράτος - μέλος βάσει της εναρμονισμένης μεθόδου που έχει αναπτυχθεί από 

στατιστικολόγους υπό την επίβλεψη της Eurostat. Αποτελεί το βασικό μέτρο 

σταθερότητας της Ευρωζώνης. Ο ΕνΔΚ χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της 

σύγκλισης στην ΕΕ, και οι αγορές αξιολογούν ότι αυτός ο δείκτης παρέχει χρήσιμες 

μετρήσεις για όλα τα κράτη της ΕΕ. 

«Ο δείκτης τιμών καταναλωτή δείχνει την μεταβολή των τιμών μιας 

προκαθορισμένης μεγάλης δέσμης αγαθών και υπηρεσιών που έχει βρεθεί από 

προηγούμενη έρευνα ότι αγοράζονται από τα νοικοκυριά. Η δέσμη αυτή αποτελεί το 

καλάθι του καταναλωτή και αντιπροσωπεύει τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αγοράζει 

το μέσο νοικοκυριό. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή χρησιμοποιείται για πολλούς 

σκοπούς. Με το δείκτη αυτό υπολογίζεται συνήθως το ποσοστό του πληθωρισμού και 

η μεταβολή της αγοραστικής δύναμης του νομίσματος» (Κώττης & Κώττη, 2008). 

 

Δημόσιο Έλλειμμα / Πλεόνασμα (ως ποσοστό του ΑΕΠ)  

 «Το επίπεδο των τιμών των προϊόντων της χώρας στο εξωτερικό εξαρτάται 

από το κόστος και συνεπώς από το επίπεδο παραγωγικότητας και από τη 

συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματός της. Εμφάνιση ελλειμματικότητας στο 
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ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας υποδηλώνει ότι οι τιμές των προϊόντων 

της στο εξωτερικό βρίσκονται σε επίπεδο υψηλότερο από εκείνο που θα τα έκανε 

ανταγωνιστικά. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε αύξηση είτε των εγχώριων τιμών είτε την 

συναλλαγματικής ισοτιμίας του νομίσματος της χώρας. Το έλλειμμά στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών μπορεί να καλυφθεί με δανεισμό από άλλες χώρες, με 

πώληση περιουσιακών στοιχειών (μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι μετοχές, 

ομολογίες, κλπ.) σε ξένους, με την εισροή ξένων κεφαλαίων στη χώρα για καταθέσεις 

ή άλλες τοποθετήσεις, ή με τη χρησιμοποίηση συναλλαγματικών διαθεσίμων. Αν 

υπάρχει πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, η χώρα αποκτά 

απαιτήσεις στο εξωτερικό και το πλεόνασμα αυτό αναφέρεται ως καθαρή επένδυση 

στο εξωτερικό» (Κώττης & Κώττη, 2008). 

 

Πραγματικό ΑΕΠ (ετήσια ποσοστιαία μεταβολή)  

 Ο ΟΟΣΑ χαρακτηρίζει το ΑΕΠ ως «το βασικό μέτρο για την τον υπολογισμό 

της αξίας των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία για 

μια δεδομένη περίοδο. Ενώ το ΑΕΠ είναι ο πιο κοινός δείκτης για την αποτύπωση των 

παραπάνω οικονομικών δραστηριοτήτων, δεν αποτελεί αξιόπιστο μέτρο για την 

ευζωία του πληθυσμού και περιορίζεται απλά στη μέτρηση του υλικού τρόπου ζωής» 

(OECD, 2009: 16).  

 

Ανεργία (ποσοστό του ενεργού πληθυσμού)  

Οι Κώττης & Κώττη επισημαίνουν ότι το ποσοστό της ανεργίας σε μια χώρα 

αυξάνεται λόγω της αύξησης του αριθμού των ανέργων, λόγω της επιμήκυνσης της 

διάρκειας της ανεργίας είτε εξαιτίας και των δύο παραγόντων ταυτόχρονα.  
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 Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας «Η αμειβόμενη εργασία αποτελεί 

βασική κινητήριο δύναμη της υλικής ευημερίας, της οικονομικής ασφάλειας, της 

ισότητας των ευκαιριών και της ανθρώπινης ανάπτυξης. Ωστόσο η πρόοδος σε 

αυτούς τους τομείς δεν καλύπτει τη πλειοψηφία των εργαζομένων ανά τον κόσμο. Η 

απασχόληση δεν εγγυάται μια αξιοπρεπή διαβίωση. Ένα σημαντικό ποσοστό του 

πληθυσμού σε ηλικία εργασίας βρίσκεται στα όρια της φτώχειας και η εργασία σε 

αυτές τις περιπτώσεις καλύπτει τις βασικές ανάγκες διαβίωσης των εργαζομένων και 

των οικογενειών τους» (ILO, 2019: 6). 

 

 Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης  

 To 1992, με την Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη, το Αναπτυξιακό 

πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών έδωσε μια νέα οπτική στην έννοια της ανάπτυξης 

με τη κατάρτιση του ΔΑΑ. «Η ανθρώπινη ανάπτυξη είναι μια διαδικασία διεύρυνσης 

των επιλογών του ανθρώπου. Το πιο σημαντικό από αυτή τη διεύρυνση των επιλογών 

είναι να ζουν είναι η μακροζωία και η καλή υγεία, να εκπαιδεύονται και να έχουν 

πρόσβαση σε πόρους απαραίτητους για μια αξιοπρεπή ποιότητα ζωής. Επιπλέον 

περιλαμβάνονται η πολιτική ελευθερία, που να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα 

και το σεβασμό» (UNDP, 1990: 1). Ο ΔΑΑ ενσωματώνει τη θεωρία του Amartya Sen, 

η οποία δίνει έμφαση στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων, πέρα από 

την οικονομική διάσταση.  

 

Πληθυσμός με ανώτατη εκπαίδευση (EQF 5-8)  

 Η Herrera (2018: 7) παρατηρεί ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης η διατήρηση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση, επισημαίνοντας ότι είναι 
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δύσκολο γίνει εντοπισμός των βασικών λόγων της αύξησης της ανισότητας. Έχει 

όμως παρατηρηθεί ότι οι ασθενέστεροι οικονομικά μαθητές έχουν απομακρυνθεί σε 

μεγάλο βαθμό από τους πιο εύπορους, σε ακαδημαϊκά αποτελέσματα.  

Σύμφωνα με την Eurostat η τριτοβάθμια εκπαίδευση - πανεπιστήμια και 

ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη κοινωνία, 

ενισχύοντας την καινοτομία αυξάνοντας την οικονομική ανάπτυξη και βελτιώνοντας 

την ευημερία των πολιτών.  

 

Εργαζόμενοι με πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

 O ΟΟΣΑ τονίζει ότι ενώ η εκπαίδευση γενικότερα συντελεί ώστε τα άτομα να 

αποκτήσουν δεξιότητες και να συνεισφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, για την ανάπτυξη 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι απαραίτητο να υπάρξει ισορροπία μεταξύ των 

αποφοίτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επιπλέον, επειδή δημιουργούνται 

νέες ανάγκες στην αγορά εργασίας, τα εκπαιδευτικά συστήματα καλούνται να 

ανταπεξέλθουν στις νέες αυτές απαιτήσεις.  

«Η κρίση ενισχύει τη σημασία της καλής εκπαίδευσης. Κατά τη τελευταία 

δεκαετία περισσότερο από τα δύο τρίτα της αύξησης του ΑΕΠ οφείλεται στην αύξηση 

του εισοδήματος στα άτομα με τριτοβάθμια εκπαίδευση» (OECD, 2012: 1) Η 

Dragoescu (2013) υποστηρίζει ότι η αποφοίτηση από την ανώτατη εκπαίδευση έχει 

καθοριστική επιρροή στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, επισημαίνοντας επίσης τη 

σημασία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διαμόρφωση του ανθρώπινου 

κεφαλαίου. (Dragoescu, 2013: 28)  

 

Καθαρές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη (ως ποσοστό του ΑΕΠ) 
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Αν και τα τελευταία χρόνια οι επενδύσεις σε Ε&Α φαίνεται να έχουν αυξηθεί στο 

σύνολο της ΕΕ, η Ευρώπη φαίνεται να έχει ακόμη πολύ δρόμο να διασχίσει ώστε να 

φτάσει τους ανταγωνιστές της (ΗΠΑ, Κίνα, Ιαπωνία). Για την ενίσχυση αυτής της 

προσπάθειας έχουν θεσπιστεί μέτρα και φορείς (Πολιτική Συνοχής, Συμβούλιο 

Καινοτομίας, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας) αλλά και προγράμματα 

χρηματοδότησης που προορίζονται για Ε&Α (Ορίζοντας 2020, 7 Προγράμματα 

Πλαίσια).  

 Όπως έχει υποστηριχθεί από ένα πλήθος ερευνών, το μεγαλύτερο μέρος των 

επενδύσεων για Ε&Α έχει ως αποδέκτη τους εργαζόμενους και τους ερευνητές που 

ασχολούνται με την Ε&Α (Goolsbee 1998, Hall 2002). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση των μισθών των προαναφερθέντων. Ωστόσο, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, 

έχει αποδειχθεί ότι τα χρήματα που επενδύονται σε Ε&Α δεν θεωρείται ότι επαρκούν 

από τη θεώρηση του κοινωνικού συνόλου (Goolsbee 1998: 2; Czarnitzki & Lopez - 

Bento 2014: 382). 

 Οι Griffith et al. υποστηρίζουν ότι η γνώση που παράγεται από την Ε&Α μπορεί 

να έχει διάφορες μορφές (καινοτομία διαδικασίας ή προϊόντος). Ωστόσο αν και δεν 

καταγράφουν όλες οι εταιρείες τις παραπάνω καινοτομίες που μπορεί να παράγουν, 

αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καινοτομούν και ότι δεν παράγουν γνώση όσο οι εταιρείες 

οι οποίες τις αναφέρουν.  

 

Συνολικές δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη, επιχειρήσεων (ως ποσοστό του 

ΑΕΠ) 

Η θετική επιρροή που έχουν οι ιδιωτικές επενδύσεις σε Ε&Α έχουν αναλυθεί 

μέσα από ένα πλήθος βιβλιογραφίας, όπως υποστηρίζει ο Lichtenberg (1987: 97) ο 
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οποίος διακρίνει ότι αυτή η επίδραση εμφανίζεται στη παραγωγικότητα, την 

αποδοτικότητα, και σε άλλα μέτρα της οικονομικής απόδοσης.  

Αναφορικά με την καινοτομία που παράγεται μέσα από την Ε&Α, όπως 

επισημαίνουν και οι Griffith et. al. (2006: 439) στην έρευνά τους, όσο μεγαλύτερη 

προσπάθεια καταβάλλεται ανά εργαζόμενο σε Ε&Α και όσο περισσότερο επενδύουν 

οι εταιρείες στους εργαζομένους τος τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες να 

υπάρξει καινοτομία προϊόντος ή διαδικασίας. Επιπλέον τονίζουν ότι οι προμηθευτές 

αποτελούν πηγή πληροφόρησης για την καινοτομία στη διαδικασία, ενώ οι πελάτες 

για την καινοτομία στο προϊόν. 

 

Συνολικές δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη, κράτους (ως ποσοστό του ΑΕΠ) 

 Οι επενδύσεις σε Ε&Α, ως ποσοστό του ΑΕΠ αν και τα τελευταία χρόνια 

φαίνεται να αυξάνονται στην ΕΕ, στηρίζονται κυρίως στην ιδιωτική χρηματοδότηση. Ο 

ρόλος, όμως, του κράτους στην οικονομική ενίσχυση των εταιριών όσον αφορά την 

Ε&Α έχει μελετηθεί σε ένα μεγάλο εύρος βιβλιογραφίας. Οι Griffith et al. (2006: 490), 

διαπιστώνουν ότι η κρατική χρηματοδότηση αυξάνει τη πιθανότητα συμμετοχής μιας 

εταιρείας στην Ε&Α, με την χρηματοδότηση από τη πλευρά του κράτους να έχει το 

μεγαλύτερο αντίκτυπο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι αυξάνεται κατ’ αυτό το τρόπο 

και η ένταση της Ε&Α.  

 Οι Czarnitzki & Lopez - Bento (2014:382) υποστηρίζουν ότι η χρηματοδότηση 

από την ΕΕ αλλά και από το κράτος - ιδανικά ο συνδυασμός και από τις δύο πλευρές 

ταυτόχρονα - συνεισφέρει στην ενίσχυση της καινοτομίας. Αυτό δε σημαίνει ότι η μία 

πολιτική παραγκωνίζει την άλλη. Αποδεικνύεται μέσω της έρευνάς τους ότι αυτοί οι 

οποίοι λαμβάνουν επιχορηγήσεις και από τις δυο πλευρές τείνουν να επενδύουν 
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περισσότερο στη καινοτομία από ότι αυτοί που λαμβάνουν χρηματοδότηση μόνο από 

μια πηγή.  

 

Εκχωρήσεις πατέντας - Διπλώματα Ερασιτεχνίας 

 Για την καταγραφή των επιπέδων της καινοτομίας, στη παρούσα μελέτη έγινε 

χρήση δεδομένων που αφορούν στις εκχωρήσεις πατέντας. Οι επενδύσεις σε Ε&Α και 

οι εκχωρήσεις πατέντας έχουν χρησιμοποιηθεί σε έρευνες για τη μέτρηση της 

καινοτομίας, ωστόσο και τα δύο εμφανίζουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ως 

προς την επάρκειά τους. Μια ομάδα μελετητών, ανάμεσά τους και το Grilliches (1979, 

1990), υποστηρίζει ότι η μέτρηση της πατέντας είναι ένας καλός δείκτης μέτρησης της 

καινοτομίας, ειδικά όσον αφορά τις μεγάλες βιομηχανίες όπου η τεχνολογία 

αναπτύσσεται ραγδαία. Ωστόσο υπάρχει και η αντίθετη πλευρά που υποστηρίζει ότι 

δεν καταγράφονται (Griffith et al., 2006:485) ή ότι δεν καταχωρούνται όλες οι 

καινοτομίες όπως επίσης και ότι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας αντικατοπτρίζουν τις 

εφευρέσεις που καταχωρούνται, οι οποίες όμως δεν είναι απαραίτητο να αποφέρουν 

κέρδος.  

Όπως έχει αναφερθεί και στη βιβλιογραφία, Μπιτζένης (2014), εντοπίζεται μια 

λεπτή διαφορά μεταξύ της έννοιας της εφεύρεσης και της καινοτομίας. Η καινοτομία 

αποτελεί επακόλουθο της εφεύρεσης εάν και εφόσον η εφεύρεση γνωρίζει αποδοχή 

από την αγορά.  

«Συχνά έχει επιβεβαιωθεί το γεγονός ότι η Ε&Α και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

αντικατοπτρίζουν διαφορετικές πτυχές της διαδικασίας της καινοτομίας. Οι δαπάνες 

σε Ε&Α ή ο αριθμός των εργαζομένων σε Ε&Α μπορούν να θεωρηθούν ως μέτρο των 

πόρων που διατίθενται για τη διαδικασία της καινοτομίας. Ωστόσο η Ε&Α 
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αντιπροσωπεύει μόνο ένα μέρος των πόρων που διατίθενται για την προώθηση νέων 

προϊόντων και διαδικασιών. Επιπλέον οι παραδοσιακές μελέτες για Ε&Α συχνά 

αποτυγχάνουν να εντοπίσουν την Ε&Α σε μικρές επιχειρήσεις» (Licht & Zoz, 1996:6). 

Όπως επισημαίνει η Moser (2016), η δημιουργία "οικονομικά ωφέλιμης 

γνώσης", στηρίζεται στους εφευρέτες, τους επιστήμονες και τους επιχειρηματίες. Είναι 

λοιπόν, κατά την ίδια, σημαντικό αυτοί οι άνθρωποι να ωθούνται από τις οικονομικές 

πολιτικές να επενδύσουν στη δημιουργικότητα και τη καινοτομία.  

 

Καθαρές εισροές ΑΞΕ (ως ποσοστό του ΑΕΠ) 

 Ο Μπιτζένης (2014), επισημαίνει τη διττή επιρροή, θετική ή αρνητική, που 

μπορεί να έχουν οι ΑΞΕ στη χώρα υποδοχής. Διακρίνοντας τις επιπτώσεις σε άμεσες 

ή έμμεσες και σε βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες, ανάλογα με το τρόπο 

αντιμετώπισής τους από την κυβέρνηση ή τη βιομηχανία αλλά και από τα 

χαρακτηριστικά της ίδιας της χώρας υποδοχής. Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι οι επιπτώσεις 

των ΑΞΕ εμφανίζονται στη μεταφορά των πόρων, στην απασχόληση, στην οικονομική 

ανάπτυξη, την παραγωγικότητα, στο βιοτικό επίπεδο, στο ισοζύγιο πληρωμών, στην 

ανάπτυξη των διοικητικών ικανοτήτων των στελεχών, στον ανταγωνισμό και στη 

μεταφορά της τεχνολογίας.  

 «Μια γεωγραφική απεικόνιση των εισροών των ξένων άμεσων επενδύσεων 

(ΑΞΕ) δείχνει την έκταση στην οποία οι χώρες υποδοχής ενσωματώνονται μέσα στη 

παγκόσμια οικονομία και στη διανομή των κερδών των ξένων άμεσων επενδύσεων» 

(Μπιτζένης, 2009). 

 

Καθαρές εκροές ΑΞΕ (ως ποσοστό του ΑΕΠ) 
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 Ένα κράτος δεν ωφελείται μόνο από την προσέλκυση των ΑΞΕ αλλά και από 

τις εκροές. Σύμφωνα με τον Μπιτζένη (2014), τα οφέλη για τη χώρα προέλευσης είναι 

πολυάριθμα. «Αρχικά, ο λογαριασμός κεφαλαίου του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας 

προέλευσης πιστώνεται από της εσωτερική ροή των ξένων εσόδων, δηλαδή τον 

επαναπατρισμό των κερδών. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών του ισοζυγίου 

πληρωμών της χώρας προέλευσης πιστώνεται επίσης, αν η πολυεθνική επιχείρηση 

χρειάζεται την πατρίδα της για να εξάγει κεφαλαιουχικό εξοπλισμό, ενδιάμεσα αγαθά, 

συμπληρωματικά προϊόντα και ούτω καθεξής. Δεύτερον η απασχόληση και το ΑΕΠ 

αυξάνονται, όταν οι Πολυεθνικές Εταιρείες εισάγουν υλικά που παράγονται στην 

εγχώρια αγορά. Τρίτον η πολυεθνική επιχείρηση της χώρας προέλευσης αποκτά 

πολύτιμες γνώσης από την έκθεσή της στις ξένες αγορές που μπορεί στη συνέχει να 

μεταφερθούν πίσω στη χώρα προέλευσης» (Μπιτζένης, 2014). 

 

Συνολικές Εισαγωγές -Εξαγωγές (ως ποσοστό του ΑΕΠ) 

 «Οι υποστηρικτές του ελεύθερου εμπορίου επισημαίνουν ότι οι οικονομικές 

θεωρίες για συγκριτικό πλεονέκτημα υποδεικνύουν ότι το ελεύθερο εμπόριο οδηγεί σε 

πιο αποτελεσματική κατανομή του πλούτου με όφελος για όλες τις χώρες που 

μετέχουν στο εμπόριο. Γενικά, αυτό οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές, χαμηλότερη ανεργία 

και υψηλότερη αποδοτικότητα» (Μπιτζένης, 2009).  

 

Εισαγωγές Εμπορευμάτων (δείκτες όγκου) 

 «Οι εισαγωγές λειτουργούν πειθαρχικά στην εγχώρια αγορά, λόγω του ότι μια 

αύξηση στις εισαγωγές μπορεί να εντείνει τον ανταγωνισμό στην αγορά, να μειώσει 

τα περιθώρια κέρδους των εγχώριων επιχειρήσεων και να παρακινήσει τις 



69 

επιχειρήσεις να καινοτομήσουν προκειμένου να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους 

και να εξασφαλίσουν του μερίδιο αγοράς τους» (Lin & Lin, 2010: 436). 

 

Εξαγωγές Εμπορευμάτων (δείκτες όγκου) 

Οι Lin & Lin (2010: 437) υποστηρίζουν ότι σε αντίθεση με τις εισαγωγές που εντείνουν 

την ανταγωνιστικότητα στην εγχώρια αγορά, οι εξαγωγές φέρνουν αντιμέτωπες τις 

επιχειρήσεις με προκλήσεις στη διεθνή αγορά. Υπό την πίεση του διεθνούς 

ανταγωνισμού, οι επιχειρήσεις που εξάγουν χρειάζεται να καινοτομούν διαρκώς ώστε 

να πλεονεκτούν στη διεθνή αγορά. Συμπληρώνουν επίσης ότι αυτές οι επιχειρήσεις 

προβαίνουν σε καινοτομίες ώστε να αυξήσουν τις πωλήσεις και τα κέρδη τους.  

Τέλος, το εμπόριο επεκτείνει το μερίδιο αγοράς των επιχειρήσεων, το οποίο με τη 

σειρά του αυξάνει την Ε & Α. Καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι επιχειρήσεις με 

μεγαλύτερα ποσοστά εξαγωγών έχουν και μεγαλύτερα ποσοστά σε Ε & Α.  

 

 

ΔΕΙΚΤΕΣ INDICATORS ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Harmonised Index of Consumer Prices HICP

Κρατικός Προϋπολογισμός ( Έλλειμμα / Πλεόνασμα) Government budget balance (Deficit/Surplus) DF/SURP

Πραγματικό ΑΕΠ Real GDP GDP

Ανεργία Unemployment UNEMP

Δείκτης Ανθρώπινης Ανάπτυξης Human Development Index HDI

Πληθυσμός με ανώτατη εκπαίδευση Tertiary Education Attainment EQF5-8

Εργαζόμενοι με τριτοβάθμια εκπαίδευση Stuff wokring in Higher Educcation TRTEDUC

Καθαρές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη Gross domestic expenditure on R & D R&D

Συνολικές δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη, επιχειρήσεων R & D expenditure by business enterprise sector R&DBUS

Συνολικές δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη, κράτους R & D expenditure by Government R&DGOV

Εκχωρήσεις πατέντας Patent applications to the European patent office PTNT

Καθαρές εισροές ΑΞΕ FDI Inwards FDIIN

Καθαρές εκροές ΑΞΕ FDI Outwards FDIOUT

Συνολικές Εισαγωγές -Εξαγωγές International Trade TRT

Εισαγωγές Εμπορευμάτων Merchandise Inwards MERIN

Εξαγωγές Εμπορευμάτων Merchandise Outwards MEREX

Πίνακας 2: Οι εξεταζόμενοι δείκτες συνοπτικά 
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5.3 Μετασχηματισμός και ανάλυση δεδομένων 

Δημιουργήθηκε πίνακας δεδομένων (Πίνακας 3), με όλους τους παραπάνω 

δείκτες που περιγράφουν την ετήσια θέση των υπό εξέταση κρατών, με δεδομένα που 

αντλήθηκαν από επίσημους φορείς (Eurostat, WTO, IMF). Με τη βοήθεια της γλώσσας 

προγραμματισμού R (Παράρτημα - Εικόνα 10), κυρίως για την ανάλυση δεδομένων 

και την εφαρμογή στατιστικών μεθόδων, έγινε εφαρμογή των μεθόδων της ΑΔ.  

Αναλυτικότερα, για την αποτύπωση της κατάστασης της κάθε χώρας διαχρονικά 

και της διερεύνησης των δεικτών, δημιουργήθηκε ένας πίνακας κράτους - έτους και 

δείκτη, γραμμές και στήλες αντίστοιχα (διαστάσεων 152 x 17). Στον εν λόγω πίνακα 

(Πίνακας 3), κατά στήλη εμφανίζονται οι χώρες κατ’ έτος (FR03, GR03 … MT 17) και 

κατά στήλη οι δείκτες (HICP, GDP…).  

Πίνακας 3: Ο Μετασχηματισμένος πίνακας δεδομένων 

 

 

Για την Ανάλυση Δεδομένων αξιοποιήθηκαν οι μέθοδοι της Ανάλυσης σε Κύριες 

Συνιστώσες (Jolliffe, 2002) και της Αυτόματης Ιεραρχικής Ταξινόμησης (Ward, 1963). 

Από την εφαρμογή της ΑΚΣ παράγεται αρχικά χώρος δυο διαστάσεων όπου 

εμφανίζονται τα υπό μελέτη κράτη - έτη και οι δείκτες ( Πίνακας 5 ).  

HICP DF/SRP GDP UNEMP POPUL. HDI EQF 5-8 TRTEDC R&D R&DBUS R&DGOV PTNT FDIIN FDIOUT TRD MERIN MEREX

FR03 2,2 -4,0 0,8 8,5 61.864.088 0.857 22,2 16,9 2,12 1,33 0,35 7.957,81 2,30 2,86 50,80 121,1 118,2

GR03 3,4 -7,8 5,8 9,7 10.915.770 0.825 15,7 13,7 0,55 0,18 0,11 85,15 0,70 0,22 48,19 142,1 128,5

IT03 2,8 -3,3 0,2 8,4 57.130.506 0.847 9,1 9,4 1,06 0,5 0,19 4.396,2 1,25 0,14 46,27 120,4 117,7

PT03 3,2 -4,4 -0,9 7,4 10.444.592 0.796 9,4 7,9 0,7 0,23 0,12 66,72 6,27 5,46 60,44 117,5 122,6

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

MT17 1,3 3,4 6,6 4,0 460.297 0.878 22,1 17,5 0,54 0,34 0,01 6,63 27,65 -51,04 280,43 90,6 80
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Από τα εξαγόμενα στο πρώτο παραγοντικό επίπεδο (παραγοντικοί άξονες 1 & 2 με 

συνολική διακύμανση 44,15%) εμφανίζονται οι δείκτες (MERIN, MEREX, GDP, 

HICP,DF / SRP, TRD, FDIOUT, FDIIN) να αντιπαραβάλλονται με τους (R&D, 

R&DBUS, R&DCOV, PTNT, HDI, TRTEDUD, EQF5-8, UNEMP). Οι κύριες, τάσεις στα 

δεδομένα που αντιστοιχούν σε δείκτες Εμπορίου, ΑΞΕ και Οικονομικούς από τη μια 

πλευρά, και σε δείκτες που αντιστοιχούν σε Έρευνα και Ανάπτυξη, Ανάπτυξη και 

Ανεργία από την άλλη ( ). 

 

Ο κύκλος των πιθανών σχέσεων του πρώτου παραγοντικού επιπέδου, 

υποδεικνύει τη εγγύτητα των μεταβλητών μεταξύ τους. Συνάφεια εμφανίζουν οι 

μεταβλητές που είναι σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι 

ορισμένες μεταβλητές εμφανίζουν έντονη συνάφεια μεταξύ τους, ενώ κάποιες άλλες 

δεν εμφανίζουν κάποια σχέση. Σε αυτό το σχήμα εξετάζεται η γωνία που σχηματίζουν 

τα τμήματα που ενώνουν τα σημεία των γραμμών ή των στηλών με την αρχή των 

αξόνων. Εάν η γωνία που σχηματίζεται είναι μεγαλύτερη από 90º τότε δεν εμφανίζεται 

Εικόνα 1: Κύκλων μεταβλητών ΑΚΣ 1ου επιπέδου. 
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σχέση, εάν είναι μικρότερη των 90º, τότε υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο 

χαρακτηριστικών, ενώ εάν είναι 90º δεν υπάρχει συνάφεια μεταξύ των 

χαρακτηριστικών.  

 

 

 

Με την εφαρμογή της Αυτόματης Ιεραρχικής Ταξινόμησης στα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες, εμφανίζοντας απεικονίσεις που 

δεν ήταν διακριτές αρχικά. Εικόνα 1 , αντικατοπτρίζει τις αποστάσεις κάθε κράτους - 

έτους από την αρχή των αξόνων. Τα παρακάτω στοιχεία μας βοηθούν να 

αξιολογήσουμε την ποιότητα της απεικόνισης του κάθε κράτους - έτους.  

Πίνακας 4: Οι Ιδιοτιμές της ΑΚΣ 

eigenvalue percentage of 

variance

cumulative percentage 

of variance

comp 1 4,473800238 27,96125149 27,96125149

comp 2 2,591014214 16,19383884 44,15509032

comp 3 2,033058397 12,70661498 56,8617053

comp 4 1,762626845 11,01641778 67,87812309

comp 5 1,469639954 9,185249713 77,0633728

comp 6 0,844676138 5,27922586 82,34259866

comp 7 0,722359083 4,51474427 86,85734293

comp 8 0,612805344 3,830033403 90,68737633

comp 9 0,479623166 2,997644788 93,68502112

comp 10 0,372195734 2,326223334 96,01124446

comp 11 0,274952878 1,718455489 97,72969994

comp 12 0,145349151 0,908432193 98,63813214

comp 13 0,108462956 0,677893477 99,31602561

comp 14 0,067733032 0,423331447 99,73935706

comp 15 0,031209091 0,195056821 99,93441388

comp 16 0,010493779 0,065586117 100
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Στα αποτελέσματα της ΑΚΣ επιπλέον εμφανίζεται ο πίνακας των ιδιοτιμών με το 

ποσοστό αδράνειας των γραμμών - στηλών κατά μήκος των παραγοντικών αξόνων 

και το αθροιστικό ποσοστό για καθέναν από τους παραγοντικούς άξονες που 

εκφράζονται σε απόλυτες τιμές και ποσοστά (Πίνακας 4). 

Στον πίνακα παρατηρείται ότι εμφανίζονται 16 ιδιοτιμές, ο αριθμός των αξόνων 

δηλαδή είναι ίσος με τον αριθμό των αρχικών μεταβλητών. Ωστόσο, από τους 

παραγοντικούς άξονες αξιόλογοι είναι οι 5 πρώτοι, καθώς για αυτούς η ιδιοτιμή είναι 

μεγαλύτερη του 1. Η πρώτη ιδιοτιμή είναι 4,47 και αναπαριστά το 27,96% της 

συνολικής αδράνειας του νέφους, η δεύτερη είναι 2,59 και αναπαριστά το 16,1%, η 

τρίτη 2,033 με ποσοστό 12,7% κ.ο.κ. 

 

 

 

Εικόνα 2: Πρώτο παραγοντικό επίπεδο κρατών ετών (γραμμών) 
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O πίνακας των ιδιοτιμών συνοδεύεται από το ιστόγραμμα των ιδιοτιμών, για το 

οποίο κάθε ιδιοτιμή αντιστοιχεί σε μια ράβδο της οποίας το μήκος είναι ανάλογο με το 

μέγεθός της ιδιοτιμής (Εικόνα 3).  

 

 

 

Η ΑΙΤ επιδιώκει αρχικά να υπολογίσει τις αποστάσεις μεταξύ των κρατών - ετών, 

να ομαδοποιήσει τις πλησιέστερες ομάδες και τέλος με την επανάληψη της παραπάνω 

διαδικασίας να ενώσει όλα τα κράτη - έτη σε μια ομάδα (Εικόνα 4).  

Από την ανάλυση του πίνακα δεδομένων προέκυψε το δενδρόγραμμα (Εικόνα 4). 

Από το δενδρόγραμμα που εξάγεται φαίνονται ομάδες οι οποίες προκύπτουν μετά 

από την εφαρμογή της ΑΙΤ. Από το προτεινόμενο επίπεδο στο οποίο κόβεται το 

δενδρόγραμμα, προκύπτουν 4 ομάδες κρατών -ετών.  

  

Εικόνα 3: Ιστόγραμμα Ιδιοτιμών 
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Εικόνα 4 : Το δενδρόγραμμα της ΑΙΤ 
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Παρακάτω εμφανίζεται το δενδρόγραμμα της ΑΙΤ επί του πρώτου παραγοντικού 

επιπέδου.   

 

Στις εικόνες που ακολουθούν αντικατοπτρίζονται οι σχηματισμοί των ομάδων 

που έχουν προκύψει. Συγκεκριμένα απεικονίζεται το πρώτο παραγοντικό επίπεδο 

της ΑΙΤ με χρωματικό διαχωρισμό των σημείων των κρατών - ετών (Εικόνα 6), όπως 

επίσης η ίδια ταξινόμηση με μορφή 2 διαστάσεων (Εικόνα 6).   

Εικόνα 5 : Δενδρόγραμμα της ΑΙΤ επί  του πρώτου παραγοντικού επιπέδου 
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Εικόνα 6 : Το πρώτο παραγοντικό επίπεδο της ΑΙΤ με χρωματικό διαχωρισμό των σημείων ανά ομάδα 

Εικόνα 7 : Το πρώτο παραγοντικό επίπεδο της ΑΙΤ με τις ομάδες των σημείων κρατών - ετών  
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6. Αποτελέσματα 

Με βάση τα αποτελέσματα των ΑΚΣ-ΑΙΤ σχετικά με την κατάσταση των 

μεσογειακών κρατών προέκυψε ο σχηματισμός 4 ομάδων κρατών - ετών (Εικόνα 8):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπροσθέτως από την εφαρμογή της ΑΚΣ προέκυψαν ομάδες 

συσταδοποίησης δεικτών (Εικόνα 8). 

 

 

 

 

Cluster 1 Cluster 2

Cluster 3 Cluster 4

Εικόνα 8: Οι τέσσερις ομάδες μετά τα την ΑΚΣ-ΑΙΤ 
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Η πρώτη ομάδα (cluster 1) περιλαμβάνει τις χώρες με μεγαλύτερη δραστηριότητα 

στην εισροή και εκροή των ΑΞΕ. Στη συγκεκριμένη ομάδα εμφανίζεται η Μάλτα για τα 

προ κρίσης έτη και η Κύπρος το 2012. Δεδομένου ότι ο οικονομικός κίνδυνος ήταν 

μεγάλος κατά τη διάρκεια της κρίσης, τα κράτη της Μεσογείου δεν αποτέλεσαν 

ελκυστικό προορισμό για την προσέλκυση ΑΞΕ. Το ασταθές οικονομικό περιβάλλον, 

οι κίνδυνοι του τραπεζικού συστήματος και η έλλειψη αξιοπιστίας αποτέλεσαν μεταξύ 

άλλων ισχυρά αντικίνητρα για τις ΑΞΕ.  

            p.value

MERIN   2.690511e-08

          p.value HICP    3.680585e-08

FDIIN   5.436530e-22 GDP     2.987460e-07

FDIOUT  2.356445e-20 MEREX   2.399075e-04

TRD     3.115168e-05 DF.SRP  7.677691e-04

EQF.5.8 2.792609e-02 FDIOUT  2.911338e-03

HDI     6.604854e-03 PTNT    1.061103e-03

R.D     6.130943e-03 TRTEDC  8.890279e-05

R.DGOV  1.254772e-04 R.DGOV  8.746034e-05

EQF.5.8 8.305527e-05

HDI     2.649789e-05

R.DBUS  5.664388e-06

R.D     3.385955e-06

UNEMP   4.949587e-08

             p.value

UNEMP   1.132692e-15              p.value

EQF.5.8 6.068007e-03 R.DBUS  4.038199e-20

HDI     6.485308e-03 R.D     7.153768e-19

R.DBUS  3.396809e-02 PTNT    4.740623e-12

TRD     2.470419e-03 R.DGOV  4.009405e-11

MEREX   1.351224e-03 TRTEDC  5.946584e-07

DF.SRP  3.093140e-04 HDI     2.279127e-04

HICP    5.516128e-08 EQF.5.8 2.394040e-03

MERIN   1.505442e-08

GDP     5.547381e-09

Cluster 3 Cluster 4

Cluster 2Cluster 2Cluster 1

Εικόνα 9 : Επίπεδα σημαντικότητας δεικτών 
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Στη δεύτερη ομάδα (cluster 2) βρίσκονται οι χώρες με μεγαλύτερη δραστηριότητα 

στο εμπόριο. Πριν το 2008 η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία έχουν μεγαλύτερη 

εμπορική δραστηριότητα, ενώ από το 2010 αυτό φαίνεται να συμβαίνει με την Μάλτα 

και τη Κύπρο. Οι χώρες για τις οποίες το εμπόριο αποτελούσε βασικό στοιχείο της 

οικονομίας, με την κρίση αντιμετώπισαν ως επακόλουθο και την μείωση του όγκου 

των εμπορικών συναλλαγών, που αλληλοεπίδρασε με την οικονομία με αποτέλεσμα 

την σμίκρυνση και των δυο. Το εμπόριο και η μεγέθυνση της οικονομίας έχουν άμεση 

σχέση, καθώς το εμπόριο ενισχύει της οικονομία μιας χώρας.  

Η τρίτη ομάδα (cluster 3) περιλαμβάνει τις χώρες με κατά κύριο λόγο αυξημένο 

μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού αλλά και μεγαλύτερα επίπεδα ανεργίας. Σε αυτή 

την ομάδα βρίσκουμε την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία αλλά και 

τη Κύπρο, από την έναρξη της κρίσης έως και το 2017 για την Ελλάδα και τη Κύπρο. 

Το πρόβλημα της ανεργίας ήταν ένα από τα μεγαλύτερα που κλήθηκαν να 

αντιμετωπίσουν τα κράτη της Μεσογείου. Τα ποσοστά του πληθυσμού με υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο που παρέμενε για μεγάλο διάστημα χωρίς εργασία ήταν ένα 

μεγάλο ζήτημα που ανέκυψε. Τα ποσοστά της ανεργίας στις προαναφερθείσες χώρες, 

αν και τα τελευταία χρόνια φαίνεται να έχουν μειωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα 

έτη, ωστόσο εξακολουθούν να παραμένουν υψηλά.  

Στη τέταρτη ομάδα (cluster 4) φαίνονται οι χώρες με τις μεγαλύτερες επενδύσεις 

στην Έρευνα και Ανάπτυξη. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης σε τομείς 

Ε&Α, προέρχεται κυρίως από τις επιχειρήσεις. Σε αυτή την ομάδα οι υψηλότερες τιμές 

καταγράφονται από τη Γαλλία και προ κρίσης αλλά και κατά τη διάρκειά της, και τη 

Σλοβενία από το 2010 και έπειτα. Στις χώρες της Μεσογείου εμφανίζονταν πολύ 

μικρές επενδύσεις σε Ε & Α, με τις κυβερνήσεις να έχουν πολύ μικρά ποσοστά 
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χρηματοδότησης. Με την χρηματοπιστωτική κρίση μεταξύ άλλων επηρεάστηκαν και 

οι επενδύσεις σε Ε & Α. Εξαίρεση αποτέλεσαν οι Γαλλία και η Σλοβενία, οι οποίες 

ανήκουν στους μεγάλους καινοτόμους της ΕΕ.  
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7. Συμπεράσματα 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν τόσο από 

την βιβλιογραφική έρευνα όσο και από την εφαρμογή της Ανάλυσης Δεδομένων.  

Συγκεκριμένα, η μελέτη έγινε πάνω στα 8 κ-μ του Νότου της ΕΕ. Πρόκειται για 

κράτη τα οποία εισήχθησαν στην ΕΕ σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, η Ιταλία 

ανήκει στα ιδρυτικά μέλη, ενώ η Σλοβενία, η Μάλτα και η Κύπρος εισχώρησαν το 2004. 

Επιπλέον δεν αντιμετώπισαν όλα στον ίδιο βαθμό την οικονομική κρίση που ξέσπασε 

στο τέλος της περασμένης δεκαετίας, ωστόσο η διαφοροποίησή τους από τις βόρειες 

χώρες της ΕΕ είναι τεράστια.  

Η γενική εικόνα ανάπτυξης μιας χώρας δεν σχετίζεται αποκλειστικά με 

οικονομικούς δείκτες. Το ΑΕΠ αν και χρησιμοποιείται ευρέως ως δείκτης μεγέθυνσης 

της οικονομίας, δεν επαρκεί ως δείκτης ανάπτυξης καθώς δεν αντικατοπτρίζει το 

βιοτικό επίπεδο του πληθυσμού. Είναι λοιπόν δείκτης που μπορεί να μετρήσει την 

ποσότητα της ανάπτυξης αλλά δεν μπορεί να προσδιορίσει την ποιότητα. Η Γαλλία 

και η Σλοβενία φαίνεται να βρίσκονται σε πλεονάζουσα θέση όσον αφορά το Δείκτη 

Ανθρώπινης Ανάπτυξης. Σε μικρότερη κλίμακα, βέβαια ακολουθεί η Ισπανία. Η 

ανάπτυξη του πληθυσμού δεν μετράται μόνο με οικονομικούς ή νομισματικούς δείκτες. 

Όπως έχει αναφερθεί και στη βιβλιογραφία η ανάπτυξη λογίζεται ως η ελευθερία που 

έχει κάποιος να μπορεί να ζήσει τη ζωή του με τον τρόπο που ο ίδιος επιθυμεί.  

Ο βαθμός ανάπτυξης του εμπορίου μιας χώρας, ενισχύει την προσέλκυση ΑΞΕ και 

αντιστρόφως. Το εμπόριο και οι ΑΞΕ συνδέονται στενά με τη παγκοσμιοποίηση και 

αλληλοεπιδρούν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους. Μια χώρα που είναι σε θέση να 

προσφέρει εύκολη πρόσβαση στις αγορές και στη διαμετακόμιση αγαθών, δίνει ένα 

επιπλέον κίνητρο στις πολυεθνικές εταιρείες να επενδύσουν σε αυτή, καθώς επίσης 
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οι ΑΞΕ αυξάνουν το εμπόριο και την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Επιπλέον οι ΑΞΕ 

και το εμπόριο σχετίζονται με την αύξηση της οικονομίας. Μία χώρα που είναι σε θέση 

να παράγει και να πουλάει αγαθά και υπηρεσίες σε άλλες αυξάνει τους οικονομικούς 

της δείκτες. Συγκριτικά με τις υπό εξέταση χώρες η Μάλτα φαίνεται να βρίσκεται πιο 

κοντά στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης με μεγαλύτερη συσχέτιση με το εμπόριο 

και την προσέλκυση των ΑΞΕ, καθώς επίσης και η Ελλάδα και η Κύπρος σε μικρότερη 

κλίμακα.  

Οι ΑΞΕ έχουν σημαντική επίδραση στη μεταφορά τεχνολογίας. Για τις χώρες του 

Νότου είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η προοπτική, καθώς η τεχνολογία και συνεπώς 

τα επίπεδα της καινοτομίας αυτών είναι πολύ χαμηλά. Εξ’ αιτίας της κρίσης οι 

επενδύσεις επηρεάστηκαν αρνητικά. Εξαίρεση δεν αποτελούν και οι επενδύσεις στους 

τομείς Ε & Α με τις υπό εξέταση χώρες να εμφανίζουν πολύ χαμηλά ποσοστά 

επενδύσεων σε αυτούς τους τομείς, είτε η χρηματοδότηση προέρχεται από το Δημόσιο 

είτε από τον Ιδιωτικό τομέα. Υπογραμμίζεται ότι οι επενδύσεις που γίνονται στους 

τομείς Ε & Α αποτελούν σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης. Μια χώρα που μπορεί να 

καινοτομεί είναι σε θέση να δημιουργεί και να εξάγει προϊόντα υψηλής προστιθέμενης 

αξίας και να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας με θετικές συνέπειες τόσο στην οικονομία 

όσο και στην κοινωνία. Από τις 6 χώρες που μελετήθηκαν αυτές που εμφανίζεται να 

έχουν τις περισσότερες επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη είναι η Γαλλία και η 

Σλοβενία.  

Η συμμετοχή του πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ακολούθως το 

εργατικό δυναμικό με υψηλή εκπαίδευση ενισχύει το επίπεδο ανάπτυξης μιας χώρας. 

Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που τίθεται για τις χώρες που βίωσαν τη κρίση είναι τα 

πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, με τον πληθυσμό να έχει υψηλά επίπεδα 
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εκπαίδευσης μεν, αλλά να μην υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα και 

η Ισπανία είναι οι χώρες που φαίνεται να έχουν αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα στο 

μεγαλύτερο βαθμό.  
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8. Περιορισμοί της έρευνας  

Η επιλογή των κρατών που ερευνήθηκαν , όπως αναφέρθηκε και στο κύριο μέρος 

της εργασίας , έγινε διότι το ενδιαφέρον της έρευνας εστιάζεται στα κράτη της 

Μεσογείου . Τα εν λόγω κράτη αντιμετώπισαν την χρηματοπιστωτική κρίση 

εντονότερα από τα υπόλοιπα κ-μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Ωστόσο θα μπορούσε 

να γίνει διερεύνηση και σε άλλες περιοχές της ΕΕ ή ακόμη και σε όλα τα κράτη μέλη 

της . Αυτό όμως θα δημιουργούσε περιορισμούς ως προς τη διαθεσιμότητα των 

δεδομένων σε ένα αξιόλογο χρονικό διάστημα , καθώς πολλά είναι τα κ-μ που 

εισήχθησαν στην ΕΕ πολύ αργότερα , ακόμη και την τελευταία δεκαετία , με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχουν επαρκή στοιχεία .  

Η περίοδος στην οποία εστιάζεται η έρευνα είναι από το  2003 έως και το  2017 , 

καλύπτοντας ένα διάστημα δεκατεσσάρων ετών . Θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον για 

την εξαγωγή των αποτελεσμάτων να μελετηθούν τα κ-μ σε ευρύτερη χρονική περίοδο 

, όμως η έλλειψη επαρκών δεδομένων για προγενέστερα έτη , περιορίζει την έρευνα 

σε σημαντικό βαθμό . Με την έλλειψη στοιχείων για αρκετά κράτη ,  δημιουργούνται 

κενά και δεν είναι δυνατή η διερεύνηση των θέσεων των κρατών .   
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COUNTRY YEAR POPUL. EQF 5-8 HDI GDP UNEMP HICP DF/SRP FDIIN FDIOUT TRD MERIN MEREX R&D R&DBUS R&DGOV PTNT TRTEDC

FRANCE 2003 61.864.088 22,2 0.857 0,8 8,5 2,2 -4,0 2,299666939 2,855496179 50,79783352 121,1 118,2 2,12 1,33 0,35 7.957,81 16,9

GREECE 2003 10.915.770 15,7 0.825 5,8 9,7 3,4 -7,8 0,697028195 0,223322078 48,19005372 142,1 128,5 0,55 0,18 0,11 85,15 13,7

ITALY 2003 57.130.506 9,1 0.847 0,2 8,4 2,8 -3,3 1,245687658 0,135980606 46,26863869 120,4 117,7 1,06 0,5 0,19 4.396,2 9,4

PORTUGAL 2003 10.444.592 9,4 0.796 -0,9 7,4 3,2 -4,4 6,26550497 5,464141849 60,43826721 117,5 122,6 0,7 0,23 0,12 66,72 7,9

SLOVENIA 2003 1.995.033 14,4 0.850 2,8 6,7 5,6 -2,6 1,803521966 2,390441082 102,1084668 126,5 123,2 1,25 0,8 0,28 73,44 13,7

SPAIN 2003 41.827.838 23,6 0.833 3,2 11,5 3,1 -0,4 3,389781133 3,737451343 53,11137165 126,3 124,2 1,02 0,55 0,16 962,82 15,2

CYPRUS 2003 713.720 26,1 0.824 2,5 4,1 4,0 -5,9 6,242710428 4,053534493 114,0045885 109,3 109,5 0,32 0,07 0,12 5,03 18,8

MALTA 2003 397.296 8,5 0.800 2,5 7,6 1,9 -9,0 16,70412588 8,790099781 214,5723403 122 111,1 0,24 0,07 0,02 3,25 9,1

FRANCE 2004 62.292.241 22,7 0.860 2,8 8,9 2,3 -3,6 1,681735972 2,886495663 51,92500788 118,1 115,3 2,09 1,32 0,36 8.349,82 16,7

GREECE 2004 10.940.369 17,5 0.835 5,1 10,6 3,0 -8,8 0,892831182 0,44511478 49,8984416 117,6 114,4 0,53 0,16 0,1 66,28 15

ITALY 2004 57.495.900 10,0 0.852 1,6 8,0 2,3 -3,5 1,116981883 0,795269118 47,54364359 119,4 118,2 1,05 0,5 0,19 4.596,36 10,3

PORTUGAL 2004 10.473.050 10,8 0.797 1,8 7,8 2,5 -6,2 1,319840386 4,340376647 62,76298067 116,4 112,7 0,73 0,26 0,11 58,5 9,8

SLOVENIA 2004 1.996.433 15,7 0.857 4,4 6,3 3,7 -2,0 2,213794501 1,397147729 111,3771087 128,3 128,2 1,37 0,92 0,27 111,88 14

SPAIN 2004 42.547.451 24,5 0.837 3,2 11,0 3,1 0,0 2,353909191 5,803194797 54,21246314 123,8 117 1,04 0,56 0,17 1.217,4 16,3

CYPRUS 2004 722.893 25,7 0.828 4,6 4,6 1,9 -3,7 6,459620558 4,109101736 113,9036434 123,2 102,7 0,34 0,07 0,12 6 18,4

MALTA 2004 399.867 10,2 0.809 0,5 7,2 2,7 -4,3 123,0996608 87,58872673 208,2573143 112,8 111,7 0,49 0,33 0,01 6 11,7

FRANCE 2005 62.772.870 23,4 0.869 1,7 8,9 1,9 -3,4 3,878609687 5,412203015 53,98070678 107 102,5 2,05 1,27 0,36 8.390,24 17,4

GREECE 2005 10.969.912 17,6 0.845 0,6 10,0 3,5 -6,2 0,278453411 0,608722537 50,90086412 103,2 112,9 0,58 0,18 0,12 110,57 15,1

ITALY 2005 57.874.753 10,8 0.857 0,9 7,7 2,2 -4,1 1,985132053 2,823647598 49,41381483 108,3 105,5 1,05 0,53 0,18 4.911,5 10,6

PORTUGAL 2005 10.494.672 11,1 0.800 0,8 8,8 2,1 -6,2 2,244709965 1,328721738 62,57180573 116,3 108,2 0,76 0,29 0,11 122,85 9,6

SLOVENIA 2005 1.997.590 16,7 0.861 4 6,5 2,4 -1,3 2,670923857 2,914410426 119,7974805 114,5 117,6 1,41 0,83 0,34 108,42 15,3

SPAIN 2005 43.296.338 26,1 0.844 3,7 9,2 3,4 1,2 2,308899543 3,807464241 54,33510358 111,8 105,5 1,1 0,59 0,19 1.363,63 16,7

CYPRUS 2005 733.067 25,7 0.831 3,7 5,3 2,0 -2,2 6,303625415 2,97080293 111,9171033 114,8 154,6 0,37 0,08 0,12 16,79 18,1

MALTA 2005 402.668 10,3 0.824 3,8 6,9 2,5 -2,6 341,0950449 171,6371338 211,188036 101,1 95,3 0,53 0,35 0,03 11,25 11,3

FRANCE 2006 63.229.635 24,0 0.874 2,4 8,8 1,9 -2,4 3,404896104 5,622479201 56,10342445 107,5 107 2,05 1,29 0,34 8.508,92 17,7

GREECE 2006 11.004.716 18,7 0.851 5,7 9,0 3,3 -5,9 1,979103017 1,54918824 52,85023864 116,9 120,1 0,56 0,17 0,12 105,88 16

ITALY 2006 58.064.214 11,4 0.862 2 6,8 2,2 -3,5 2,932354168 3,035031965 53,29227483 115 111,7 1,09 0,53 0,19 5.068,83 11,1

PORTUGAL 2006 10.511.988 11,7 0.803 1,6 8,9 3,0 -4,3 6,328223238 4,206166947 68,07303623 110,6 115,5 0,95 0,44 0,11 106,45 10

SLOVENIA 2006 2.003.358 17,8 0.869 5,7 6,0 2,5 -1,2 1,746976636 2,288769498 129,4386214 118,7 120,7 1,53 0,92 0,38 100,42 16,4

SPAIN 2006 44.009.971 26,4 0.848 4,2 8,5 3,6 2,2 2,608815937 8,327111203 55,65927296 113,8 110,9 1,17 0,65 0,2 1.351,62 16,9

CYPRUS 2006 744.013 27,6 0.837 4,5 4,6 2,2 -1,0 9,328015892 4,472617078 109,8063627 109,7 91 0,38 0,09 0,11 6,33 19

MALTA 2006 404.999 11,1 0.822 1,9 6,8 2,6 -2,5 370,3371366 219,8320822 250,2849929 117 116,5 0,58 0,38 0,03 6,85 12,1

FRANCE 2007 63.645.065 24,4 0.876 2,4 8,0 1,6 -2,6 3,152963433 4,976831036 56,42075658 116,4 112,9 2,02 1,28 0,33 8.644,54 18

GREECE 2007 11.036.008 19,1 0.849 3,3 8,4 3,0 -6,7 0,614657039 1,651744569 57,52437422 123,4 113,6 0,58 0,16 0,12 103,77 16,4

ITALY 2007 58.223.744 12,0 0.866 1,5 6,1 2,0 -1,5 2,995266538 5,447995506 55,21364719 115,6 119,9 1,13 0,59 0,16 4.927,31 11,7

PORTUGAL 2007 10.532.588 12,0 0.810 2,5 9,1 2,4 -3,0 2,509138013 3,530723128 69,65307983 116,2 117,3 1,12 0,58 0,11 123,83 10

SLOVENIA 2007 2.010.377 18,5 0.873 6,9 4,9 3,8 -0,1 3,917583057 4,606017405 136,4919645 130,7 129,6 1,42 0,85 0,35 120,11 16,7

SPAIN 2007 44.784.666 26,8 0.853 3,8 8,2 2,8 1,9 4,986868503 9,913312154 57,40645647 118,4 118,5 1,23 0,69 0,22 1.388,27 17,4

CYPRUS 2007 757.916 29,7 0.846 4,8 3,9 2,2 3,2 9,576859307 5,269312883 111,2749392 124,3 104,6 0,4 0,09 0,1 10,33 20,4

MALTA 2007 405.616 11,7 0.827 4 6,5 0,7 -2,1 451,7155445 185,7996535 258,5097699 111,5 122,9 0,55 0,36 0,01 6,83 12,7

FRANCE 2008 64.007.193 24,8 0.878 0,3 7,4 3,2 -3,3 2,330029924 4,658529724 57,39708289 113,6 110,1 2,06 1,29 0,33 8.737,57 18,7

GREECE 2008 11.060.937 19,8 0.857 -0,3 7,8 4,2 -10,2 1,617501485 0,904479822 59,32971572 117,9 111,9 0,66 0,21 0,23 94,1 16,9

ITALY 2008 58.652.875 12,7 0.868 -1,1 6,7 3,5 -2,6 -0,397381532 2,828746676 54,71800767 109,8 108,6 1,16 0,62 0,15 4.753 12,2

PORTUGAL 2008 10.553.339 12,6 0.814 0,2 8,8 2,7 -3,8 2,985171797 2,079499134 71,96332806 115 108,9 1,45 0,72 0,11 117,07 10,6

SLOVENIA 2008 2.010.269 19,0 0.878 3,3 4,4 5,5 -1,4 1,944743913 2,395780722 134,144353 117,3 113,4 1,63 1,05 0,36 138,91 17

SPAIN 2008 45.668.939 27,0 0.856 1,1 11,3 4,1 -4,4 4,865873989 4,627840333 55,75793411 108,1 111,1 1,32 0,72 0,24 1.443,53 17,4

CYPRUS 2008 776.333 31,0 0.852 3,9 3,7 4,4 0,9 8,397902863 16,62893561 112,9458944 123,6 117,1 0,39 0,09 0,09 11,25 21

MALTA 2008 407.832 12,1 0.829 3,3 6,0 4,7 -4,2 165,2798044 180,0319788 297,2016904 110,4 101,3 0,53 0,35 0,02 5,5 13,8

FRANCE 2009 64.350.226 25,9 0.878 -2,9 9,1 0,1 -7,2 0,683222197 3,29424831 50,46245085 78,2 78,7 2,21 1,36 0,36 8.662,87 19

GREECE 2009 11.094.745 19,9 0.858 -4,3 9,6 1,3 -15,1 0,83714687 0,739360143 47,74384654 75 77,6 0,63 0,23 0,16 92,45 16,6

ITALY 2009 59.000.586 12,8 0.868 -5,5 7,7 0,8 -5,2 0,758499235 0,840105158 45,60911674 73,9 75 1,22 0,65 0,16 4.430,63 12,3

PORTUGAL 2009 10.563.014 13,1 0.817 -3 10,7 -0,9 -9,8 2,288819188 1,45902155 61,08227734 75,9 77,4 1,58 0,75 0,12 92,22 11

SLOVENIA 2009 2.032.362 19,6 0.878 -7,8 5,9 0,8 -5,8 -0,68916437 0,675764226 112,6165369 71,6 76,7 1,82 1,17 0,38 123,25 17,3

SPAIN 2009 46.239.273 27,4 0.858 -3,6 17,9 -0,2 -11,0 0,899122315 1,06037885 46,4972031 69,7 80,8 1,35 0,7 0,27 1.532,81 17,2

CYPRUS 2009 796.930 30,5 0.856 -1,8 5,4 0,2 -5,4 10,91091792 2,933170305 102,8016663 73,6 77 0,44 0,09 0,09 15,23 19,8

MALTA 2009 410.926 12,8 0.830 -2,4 6,9 1,8 -3,2 16,93357836 -71,48393665 296,9748803 84,5 82,1 0,52 0,33 0,02 7,8 13,7

FRANCE 2010 64.658.856 26,2 0.882 1,9 9,3 1,7 -6,9 1,472026946 2,746673578 54,86779108 108,9 108 2,18 1,38 0,31 8.489,76 19,3

GREECE 2010 11.119.289 20,9 0.856 -5,5 12,7 4,7 -11,2 0,178275809 0,56684063 52,82909793 96,3 136,5 0,6 0,24 0,14 65,5 16,8

ITALY 2010 59.190.143 13,0 0.870 1,7 8,4 1,6 -4,2 0,467633055 1,445999032 52,34559738 117,3 109,9 1,22 0,66 0,17 4.500,8 12,3

PORTUGAL 2010 10.573.479 13,9 0.822 1,9 12,0 1,4 -11,2 3,54832691 -1,542892589 67,3048494 108,5 111,8 1,53 0,7 0,11 95,08 11,4

SLOVENIA 2010 2.046.976 20,2 0.882 1,2 7,3 2,1 -5,6 0,664509447 0,416061316 127,1413302 113,5 111,5 2,06 1,4 0,37 106,26 17,1

SPAIN 2010 46.486.619 28,4 0.865 0 19,9 2,0 -9,4 2,865295766 2,642412153 52,34357293 111,5 111,9 1,35 0,69 0,27 1.511,17 17,5

CYPRUS 2010 819.140 32,1 0.850 1,3 6,3 2,6 -4,7 53,19092548 66,81897491 107,6902989 109,4 111,5 0,45 0,08 0,09 7,67 20,7

MALTA 2010 414.027 14,2 0.843 3,5 6,8 2,0 -2,4 105,7851974 38,10046961 307,4217744 113,1 125,5 0,61 0,37 0,02 3,5 14,2

Πίνακας 5 : Τμήμα του Αρχικού Πίνακα Δεδομένων 
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HICP DF.SRP GDP UNEMP HDI EQF.5.8 TRTEDC R.D R.DBUS R.DGOV PTNT FDIIN FDIOUT TRD MERIN MEREX clust

MT4 2,7 -4,3 0,5 7,2 0,8 10,2 11,7 0,5 0,3 0 6 123,1 87,6 208,3 112,8 111,7 1

MT5 2,5 -2,6 3,8 6,9 0,8 10,3 11,3 0,5 0,4 0 11,3 341,1 171,6 211,2 101,1 95,3 1

MT6 2,6 -2,5 1,9 6,8 0,8 11,1 12,1 0,6 0,4 0 6,9 370,3 219,8 250,3 117 116,5 1

MT7 0,7 -2,1 4 6,5 0,8 11,7 12,7 0,6 0,4 0 6,8 451,7 185,8 258,5 111,5 122,9 1

MT8 4,7 -4,2 3,3 6 0,8 12,1 13,8 0,5 0,4 0 5,5 165,3 180 297,2 110,4 101,3 1

CY12 3,1 -5,6 -3,1 11,9 0,9 35 21,9 0,4 0,1 0,1 2,5 198,1 208 108,1 84,1 95,7 1

GR3 3,4 -7,8 5,8 9,7 0,8 15,7 13,7 0,6 0,2 0,1 85,2 0,7 0,2 48,2 142,1 128,5 2

IT3 2,8 -3,3 0,2 8,4 0,8 9,1 9,4 1,1 0,5 0,2 4396,2 1,2 0,1 46,3 120,4 117,7 2

PT3 3,2 -4,4 -0,9 7,4 0,8 9,4 7,9 0,7 0,2 0,1 66,7 6,3 5,5 60,4 117,5 122,6 2

SI3 5,6 -2,6 2,8 6,7 0,9 14,4 13,7 1,3 0,8 0,3 73,4 1,8 2,4 102,1 126,5 123,2 2

SP3 3,1 -0,4 3,2 11,5 0,8 23,6 15,2 1 0,6 0,2 962,8 3,4 3,7 53,1 126,3 124,2 2

CY3 4 -5,9 2,5 4,1 0,8 26,1 18,8 0,3 0,1 0,1 5 6,2 4,1 114 109,3 109,5 2

MT3 1,9 -9 2,5 7,6 0,8 8,5 9,1 0,2 0,1 0 3,3 16,7 8,8 214,6 122 111,1 2

GR4 3 -8,8 5,1 10,6 0,8 17,5 15 0,5 0,2 0,1 66,3 0,9 0,4 49,9 117,6 114,4 2

IT4 2,3 -3,5 1,6 8 0,9 10 10,3 1,1 0,5 0,2 4596,4 1,1 0,8 47,5 119,4 118,2 2

PT4 2,5 -6,2 1,8 7,8 0,8 10,8 9,8 0,7 0,3 0,1 58,5 1,3 4,3 62,8 116,4 112,7 2

SI4 3,7 -2 4,4 6,3 0,9 15,7 14 1,4 0,9 0,3 111,9 2,2 1,4 111,4 128,3 128,2 2

SP4 3,1 0 3,2 11 0,8 24,5 16,3 1 0,6 0,2 1217,4 2,4 5,8 54,2 123,8 117 2

CY4 1,9 -3,7 4,6 4,6 0,8 25,7 18,4 0,3 0,1 0,1 6 6,5 4,1 113,9 123,2 102,7 2

GR5 3,5 -6,2 0,6 10 0,8 17,6 15,1 0,6 0,2 0,1 110,6 0,3 0,6 50,9 103,2 112,9 2

IT5 2,2 -4,1 0,9 7,7 0,9 10,8 10,6 1,1 0,5 0,2 4911,5 2 2,8 49,4 108,3 105,5 2

PT5 2,1 -6,2 0,8 8,8 0,8 11,1 9,6 0,8 0,3 0,1 122,9 2,2 1,3 62,6 116,3 108,2 2

SI5 2,4 -1,3 4 6,5 0,9 16,7 15,3 1,4 0,8 0,3 108,4 2,7 2,9 119,8 114,5 117,6 2

SP5 3,4 1,2 3,7 9,2 0,8 26,1 16,7 1,1 0,6 0,2 1363,6 2,3 3,8 54,3 111,8 105,5 2

CY5 2 -2,2 3,7 5,3 0,8 25,7 18,1 0,4 0,1 0,1 16,8 6,3 3 111,9 114,8 154,6 2

GR6 3,3 -5,9 5,7 9 0,9 18,7 16 0,6 0,2 0,1 105,9 2 1,5 52,9 116,9 120,1 2

IT6 2,2 -3,5 2 6,8 0,9 11,4 11,1 1,1 0,5 0,2 5068,8 2,9 3 53,3 115 111,7 2

PT6 3 -4,3 1,6 8,9 0,8 11,7 10 1 0,4 0,1 106,5 6,3 4,2 68,1 110,6 115,5 2

SI6 2,5 -1,2 5,7 6 0,9 17,8 16,4 1,5 0,9 0,4 100,4 1,7 2,3 129,4 118,7 120,7 2

SP6 3,6 2,2 4,2 8,5 0,8 26,4 16,9 1,2 0,7 0,2 1351,6 2,6 8,3 55,7 113,8 110,9 2

CY6 2,2 -1 4,5 4,6 0,8 27,6 19 0,4 0,1 0,1 6,3 9,3 4,5 109,8 109,7 91 2

GR7 3 -6,7 3,3 8,4 0,8 19,1 16,4 0,6 0,2 0,1 103,8 0,6 1,7 57,5 123,4 113,6 2

IT7 2 -1,5 1,5 6,1 0,9 12 11,7 1,1 0,6 0,2 4927,3 3 5,4 55,2 115,6 119,9 2

PT7 2,4 -3 2,5 9,1 0,8 12 10 1,1 0,6 0,1 123,8 2,5 3,5 69,7 116,2 117,3 2

SI7 3,8 -0,1 6,9 4,9 0,9 18,5 16,7 1,4 0,9 0,4 120,1 3,9 4,6 136,5 130,7 129,6 2

SP7 2,8 1,9 3,8 8,2 0,9 26,8 17,4 1,2 0,7 0,2 1388,3 5 9,9 57,4 118,4 118,5 2

CY7 2,2 3,2 4,8 3,9 0,8 29,7 20,4 0,4 0,1 0,1 10,3 9,6 5,3 111,3 124,3 104,6 2

GR8 4,2 -10,2 -0,3 7,8 0,9 19,8 16,9 0,7 0,2 0,2 94,1 1,6 0,9 59,3 117,9 111,9 2

IT8 3,5 -2,6 -1,1 6,7 0,9 12,7 12,2 1,2 0,6 0,2 4753 -0,4 2,8 54,7 109,8 108,6 2

PT8 2,7 -3,8 0,2 8,8 0,8 12,6 10,6 1,5 0,7 0,1 117,1 3 2,1 72 115 108,9 2

SI8 5,5 -1,4 3,3 4,4 0,9 19 17 1,6 1,1 0,4 138,9 1,9 2,4 134,1 117,3 113,4 2

SP8 4,1 -4,4 1,1 11,3 0,9 27 17,4 1,3 0,7 0,2 1443,5 4,9 4,6 55,8 108,1 111,1 2

CY8 4,4 0,9 3,9 3,7 0,9 31 21 0,4 0,1 0,1 11,3 8,4 16,6 112,9 123,6 117,1 2

MT9 1,8 -3,2 -2,4 6,9 0,8 12,8 13,7 0,5 0,3 0 7,8 16,9 -71,5 297 84,5 82,1 2

IT10 1,6 -4,2 1,7 8,4 0,9 13 12,3 1,2 0,7 0,2 4500,8 0,5 1,4 52,3 117,3 109,9 2

PT10 1,4 -11,2 1,9 12 0,8 13,9 11,4 1,5 0,7 0,1 95,1 3,5 -1,5 67,3 108,5 111,8 2

CY10 2,6 -4,7 1,3 6,3 0,9 32,1 20,7 0,5 0,1 0,1 7,7 53,2 66,8 107,7 109,4 111,5 2

MT10 2 -2,4 3,5 6,8 0,8 14,2 14,2 0,6 0,4 0 3,5 105,8 38,1 307,4 113,1 125,5 2

IT11 2,9 -3,7 0,6 8,4 0,9 13,2 12,4 1,2 0,7 0,2 4414,6 1,5 2,3 55,6 114,7 117 2

PT11 3,6 -7,4 -1,8 12,9 0,8 15,5 13,1 1,5 0,7 0,1 121 4 6,4 72,9 106,6 120,7 2

CY11 3,5 -5,7 0,3 7,9 0,9 33,7 21,9 0,5 0,1 0,1 5,6 -43,5 -58,8 108,7 101,3 129,7 2

MT11 2,5 -2,4 1,3 6,4 0,8 15,1 14,6 0,7 0,4 0 0,3 82,1 -46,1 318,4 124,3 122,3 2

MT12 3,2 -3,5 2,7 6,2 0,8 16,6 15,7 0,8 0,5 0,1 5,5 36,1 -89,6 326 104,9 96,9 2

MT13 1 -2,4 4,6 6,1 0,9 17,9 16,3 0,8 0,4 0,1 4,9 5 -86,4 307,8 93,1 85,6 2

MT14 0,8 -1,7 8,6 5,7 0,9 19,4 16,4 0,7 0,4 0,1 6,2 1,4 -77,2 285,7 110,7 80,5 2

MT15 1,2 -1 10,6 5,4 0,9 19,9 17 0,7 0,4 0,1 7,4 27,9 -61,6 272,4 88,8 89 2

PT16 0,6 -2 1,9 11,2 0,8 21,5 17,8 1,3 0,6 0,1 139,1 4,6 2,8 79,1 101,6 100,6 2

MT16 0,9 0,9 5,7 4,7 0,9 20,3 17,1 0,6 0,4 0 6,7 22 -55,8 264,6 106,2 120,7 2

IT17 1,3 -2,4 1,6 11,2 0,9 16,5 14,9 1,4 0,8 0,2 4148 0,5 0,7 59,4 111,4 109,9 2

PT17 1,6 -3 2,8 9 0,8 21,7 18,3 1,3 0,7 0,1 142,2 4,6 0,3 84,6 115,6 112,3 2

CY17 0,7 1,8 4,5 11,1 0,9 38,1 23,5 0,6 0,2 0,1 9,1 50 25,9 133 117,9 110,9 2

MT17 1,3 3,4 6,6 4 0,9 22,1 17,5 0,5 0,3 0 6,6 27,7 -51 280,4 90,6 80 2
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Πίνακας 6: Ομαδοποίηση Δεδομένων Κρατών-Ετών 

HICP DF.SRP GDP UNEMP HDI EQF.5.8 TRTEDC R.D R.DBUS R.DGOV PTNT FDIIN FDIOUT TRD MERIN MEREX clust

GR9 1,3 -15,1 -4,3 9,6 0,9 19,9 16,6 0,6 0,2 0,2 92,5 0,8 0,7 47,7 75 77,6 3

IT9 0,8 -5,2 -5,5 7,7 0,9 12,8 12,3 1,2 0,7 0,2 4430,6 0,8 0,8 45,6 73,9 75 3

PT9 -0,9 -9,8 -3 10,7 0,8 13,1 11 1,6 0,8 0,1 92,2 2,3 1,5 61,1 75,9 77,4 3

SI9 0,8 -5,8 -7,8 5,9 0,9 19,6 17,3 1,8 1,2 0,4 123,3 -0,7 0,7 112,6 71,6 76,7 3

SP9 -0,2 -11 -3,6 17,9 0,9 27,4 17,2 1,4 0,7 0,3 1532,8 0,9 1,1 46,5 69,7 80,8 3

CY9 0,2 -5,4 -1,8 5,4 0,9 30,5 19,8 0,4 0,1 0,1 15,2 10,9 2,9 102,8 73,6 77 3

GR10 4,7 -11,2 -5,5 12,7 0,9 20,9 16,8 0,6 0,2 0,1 65,5 0,2 0,6 52,8 96,3 136,5 3

SP10 2 -9,4 0 19,9 0,9 28,4 17,5 1,4 0,7 0,3 1511,2 2,9 2,6 52,3 111,5 111,9 3

GR11 3,1 -10,3 -9,1 17,9 0,9 22,2 16,9 0,7 0,2 0,2 85,3 0,4 0,6 57,8 100,8 121 3

SP11 3 -9,6 -1 21,4 0,9 29,3 17,3 1,3 0,7 0,3 1480,3 2,1 3 58,1 115,2 120,5 3

GR12 1 -8,9 -7,3 24,5 0,9 22,9 16,2 0,7 0,2 0,2 101,6 0,7 0,3 61,8 93,9 104,8 3

IT12 3,3 -2,9 -2,8 10,7 0,9 13,9 12,7 1,3 0,7 0,2 4333,6 0 0,3 56,2 87,4 95,8 3

PT12 2,8 -5,7 -4 15,8 0,8 16,7 13,7 1,4 0,7 0,1 112,2 10,2 2,3 75,9 87,4 97,4 3

SP12 2,4 -10,5 -2,9 24,8 0,9 30 17,2 1,3 0,7 0,3 1517,9 1,9 -0,2 59,9 89,6 96,3 3

GR13 -0,9 -13,2 -3,2 27,5 0,9 24 16,2 0,8 0,3 0,2 104,6 1,2 -0,3 63,5 98,6 102,3 3

IT13 1,2 -2,9 -1,7 12,1 0,9 14,4 13,2 1,3 0,7 0,2 4301,3 0,9 1 55,5 98,1 103,4 3

PT13 0,4 -4,8 -1,1 16,4 0,8 17,6 14 1,3 0,6 0,1 118,8 4,8 3 78 104,5 108,1 3

SP13 1,5 -7 -1,7 26,1 0,9 30,9 17,5 1,3 0,7 0,2 1512,9 3,8 2 61,2 101 107,6 3

CY13 0,4 -5,1 -5,9 15,9 0,9 35,4 21,3 0,5 0,1 0,1 7,9 -25 -26,9 115,9 86,5 116,1 3

GR14 -1,4 -3,6 0,7 26,5 0,9 24,6 16,2 0,8 0,3 0,2 117,6 1,1 1,3 67,1 102,8 99,3 3

IT14 0,2 -3 0,1 12,7 0,9 15 13,5 1,3 0,8 0,2 4234,8 0,8 0,9 55,8 98,9 102,2 3

PT14 -0,2 -7,2 0,9 14,1 0,8 19,7 16 1,3 0,6 0,1 126,8 5,7 4,2 80 103,5 101,6 3

SP14 -0,2 -6 1,4 24,5 0,9 31,7 17,9 1,2 0,7 0,2 1513,4 2,5 3,1 63 105,4 102,1 3

CY14 -0,3 -9 -1,3 16,1 0,9 36,4 22,2 0,5 0,1 0,1 8 -3,2 -10,2 122,3 126,6 156,7 3

GR15 -1,1 -5,6 -0,4 24,9 0,9 25,4 16,8 1 0,3 0,3 97,2 0,6 0,8 63,4 75,3 79,7 3

IT15 0,1 -2,6 0,9 11,9 0,9 15,5 14 1,3 0,8 0,2 4370 0,7 0,9 56,9 86,6 86,3 3

PT15 0,5 -4,4 1,8 12,6 0,8 20,7 17,1 1,2 0,6 0,1 137,4 1,3 0,6 80,2 85,4 86,2 3

SP15 -0,6 -5,3 3,6 22,1 0,9 32,1 18,4 1,2 0,6 0,2 1628,7 2,1 4,5 63,6 86,9 87 3

CY15 -1,5 -1,3 2 15 0,9 36,4 22,2 0,5 0,1 0,1 8,8 41,2 88,3 128,8 87,8 104,2 3

GR16 0 0,5 -0,2 23,6 0,9 26,4 17,4 1 0,4 0,3 92,1 1,4 -0,9 61,6 101,2 98,1 3

IT16 -0,1 -2,5 1,1 11,7 0,9 15,7 14,2 1,4 0,8 0,2 4242,2 1,1 0,8 56,4 99 101 3

SP16 -0,3 -4,5 3,2 19,6 0,9 32,7 19,3 1,2 0,6 0,2 1641,5 3,2 4,5 62,9 99,7 102,7 3

CY16 -1,2 0,3 4,8 13 0,9 37,6 22,3 0,5 0,2 0,1 9,3 40,2 31,1 129,7 111,5 90 3

GR17 1,1 0,7 1,5 21,5 0,9 27,2 17,8 1,1 0,6 0,3 90,3 1,8 0,3 67 116,1 115,9 3

SP17 2 -3,1 3 17,2 0,9 33,2 19,9 1,2 0,7 0,2 1654,6 0,5 2 65,7 113,2 110,2 3

FR3 2,2 -4 0,8 8,5 0,9 22,2 16,9 2,1 1,3 0,4 7957,8 2,3 2,9 50,8 121,1 118,2 4

FR4 2,3 -3,6 2,8 8,9 0,9 22,7 16,7 2,1 1,3 0,4 8349,8 1,7 2,9 51,9 118,1 115,3 4

FR5 1,9 -3,4 1,7 8,9 0,9 23,4 17,4 2,1 1,3 0,4 8390,2 3,9 5,4 54 107 102,5 4

FR6 1,9 -2,4 2,4 8,8 0,9 24 17,7 2,1 1,3 0,3 8508,9 3,4 5,6 56,1 107,5 107 4

FR7 1,6 -2,6 2,4 8 0,9 24,4 18 2 1,3 0,3 8644,5 3,2 5 56,4 116,4 112,9 4

FR8 3,2 -3,3 0,3 7,4 0,9 24,8 18,7 2,1 1,3 0,3 8737,6 2,3 4,7 57,4 113,6 110,1 4

FR9 0,1 -7,2 -2,9 9,1 0,9 25,9 19 2,2 1,4 0,4 8662,9 0,7 3,3 50,5 78,2 78,7 4

FR10 1,7 -6,9 1,9 9,3 0,9 26,2 19,3 2,2 1,4 0,3 8489,8 1,5 2,7 54,9 108,9 108 4

SI10 2,1 -5,6 1,2 7,3 0,9 20,2 17,1 2,1 1,4 0,4 106,3 0,7 0,4 127,1 113,5 111,5 4

FR11 2,3 -5,2 2,2 9,2 0,9 26,7 20,2 2,2 1,4 0,3 8923,9 1,5 2,3 58,8 117,8 113,9 4

SI11 2,1 -6,7 0,6 8,2 0,9 21,6 18,4 2,4 1,8 0,4 112,1 1,7 0 138,9 118,1 118,8 4

FR12 2,2 -5 0,3 9,8 0,9 27,7 21 2,2 1,4 0,3 8895,3 1,2 1,9 59,7 93,7 95,3 4

SI12 2,8 -4 -2,7 8,9 0,9 23 19 2,6 2 0,3 126,7 0,1 -1,2 142 90,2 92,7 4

FR13 1 -4,1 0,6 10,3 0,9 28,9 21,5 2,2 1,4 0,3 8972,8 1,1 0,6 59,8 101 102,2 4

SI13 1,9 -14,7 -1,1 10,1 0,9 24,4 19,8 2,6 2 0,3 127,9 0,2 0,1 143,5 104,2 105,8 4

FR14 0,6 -3,9 1 10,3 0,9 29,8 21,7 2,2 1,5 0,3 9133,8 0,2 1,9 60,5 99,6 100 4

SI14 0,4 -5,5 3 9,7 0,9 25,1 19,7 2,4 1,8 0,3 135,1 2 0,4 144,2 101,7 105,7 4

FR15 0,1 -3,6 1,1 10,4 0,9 30,4 22,3 2,3 1,4 0,3 9601,5 1,8 2,1 61,8 84,1 87,2 4

SI15 -0,8 -2,8 2,3 9 0,9 26,6 20,6 2,2 1,7 0,3 119,1 4 0,8 145,4 87,9 88,8 4

FR16 0,3 -3,5 1,2 10,1 0,9 30,9 23 2,3 1,4 0,3 9555,4 1,8 3 61,1 99,5 99 4

SI16 -0,2 -1,9 3,1 8 0,9 27,2 21,5 2 1,5 0,3 112,4 3,2 1,1 146,2 102,4 103,1 4

FR17 1,2 -2,8 2,2 9,4 0,9 31,4 23,4 2,2 1,4 0,3 9502,7 1,8 2,2 62,9 109 106,8 4

SI17 1,6 0 4,9 6,6 0,9 28,7 22,9 1,9 1,4 0,3 114,3 2,2 1,3 156 118,1 116,8 4


