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H έκδοση Οκτωβρίου 2012 του περιοδικού του ΚΕΠΕ

βρίσκει την ελληνική οικονοµία και κοινωνία στο µέσο

µιας πολυµέτωπης προσπάθειας. Σε οικονοµικό επί-

πεδο, αναζητείται η εξυπηρέτηση και η µείωση του δη-

µόσιου χρέους µε περιστολή των δηµόσιων δαπανών

αλλά πλέον µε τρόπους που να µην επιτείνουν περαι-

τέρω την ύφεση, η οποία τη στιγµή αυτή δείχνει να κο-

ρυφώνεται, ένα εγχείρηµα, προφανώς, µε εγγενείς

δυσκολίες. Η ιδιωτική οικονοµική δραστηριότητα ανα-

διαρθρώνεται. Παρατηρούµε σηµαντική µείωση του κύ-

κλου εργασιών, µε σταθερή όµως αύξηση των εξαγω-

γών και θεαµατική βελτίωση του εµπορικού ισοζυγίου.

Παράλληλα παρατηρούµε την επώδυνα κλιµακούµενη

ανεργία, τώρα πια και των ανδρών πέραν αυτής των γυ-

ναικών και των “νέων”. Αυτή συνοδεύεται από την πε-

ριστολή του κοινωνικού κράτους στην υγεία, την πρό-

νοια αλλά και την εκπαίδευση – κράτους, πάντως, που

όχι λίγες φορές ήταν άκριτα ή και άδικα σπάταλο. Κα-

ταγράφουµε τις προσπάθειες αφύπνισης όσον αφορά

την εκµετάλλευση της δηµόσιας περιουσίας, εξυγίαν-

σης στη συναλλαγή του ∆ηµοσίου µε τον πολίτη και

ενεργοποίησης σε θέµατα φορολογικής πειθαρχίας. Η

ανάπτυξη παραµένει το ζητούµενο, µε το επενδυτικό

κλίµα να βρίσκεται ακόµη στο “λάβετε θέσεις”. Το µείγµα

των πολιτικών όσον αφορά τις προτεραιότητες και την

ισοδύναµη κατανοµή βαρών στα κοινωνικά στρώµατα,

οµάδες και δραστηριότητες, έχει σηµασία τόσο για την

αποδοχή όσο και για την επιτυχία των µέτρων. Τα τε-

λευταία απαιτείται να συνοδεύονται από πολιτική και

κοινωνική συναίσθηση της ευθύνης από όλους. Αυτή

είναι η πραγµατικότητα. 

Στο τεύχος 19, το πρώτο µέρος αναπτύσσεται σε τέσ-

σερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα της Μακροοικονο-

µικής ανάπτυξης και προβλέψεων, γίνεται ανάλυση της

ζήτησης, του ισοζυγίου συναλλαγών, του δείκτη τιµών

καταναλωτή, της ύφεσης και η παρουσίαση των πρό-

σφατων βραχυπρόθεσµων προβλέψεων του ΚΕΠΕ για

την οικονοµία. Επίσης γίνεται ανασκόπηση της παγκό-

σµιας οικονοµικής δραστηριότητας. Στη δεύτερη ενό-

τητα, των ∆ηµόσιων οικονοµικών, περιλαµβάνονται οι

αναλύσεις της εξέλιξης και της βιωσιµότητας του δη-

µοσιονοµικού χρέους και των µεγεθών του Προ6πολο-

γισµού του 2012. Στην τρίτη ενότητα των Ανθρωπίνων

πόρων και κοινωνικών πολιτικών εξετάζονται θέµατα

αγοράς εργασίας και οι κοινωνικές ανισότητες στην

κρίση. Στην τέταρτη ενότητα, Αναπτυξιακές πολιτικές

και κλάδοι, γίνεται παρουσίαση των πρόσφατων εξελί-

ξεων στον τοµέα της µεταποίησης, µία ανάλυση της

αγοράς των οικιακών φωτοβολτα7κών και µία ακόµα για

τις επιπτώσεις στις τιµές ξενοδοχείων και εστιατορίων

από τις µεταβολές στο ΦΠΑ.

Το δεύτερο µέρος φιλοξενεί έξι επίκαιρα και ενδιαφέ-

ροντα άρθρα. Για “Ένα µακροοικονοµετρικό υπόδειγµα

για την ελληνική οικονοµία”, για τις “Εξελίξεις στην ελ-

ληνική κτηµαταγορά υπό το πρίσµα της οικονοµικής κρί-

σης” και για τη “∆ιαχρονική πορεία του εµπορικού ισο-

ζυγίου: Ανάλυση του αγροτικού ισοζυγίου 2000-2011”.

Ακολουθούν τρία άρθρα για την “Παρουσίαση του κλά-

δου τυποποίησης ελαιόλαδου στην Ελλάδα” την “Εξέ-

λιξη της διάρθρωσης της απασχόλησης 1998-2012” και

για το αν “Υπάρχει ανάγκη για οικονοµικό προγραµµα-

τισµό στη σηµερινή συγκυρία”. 

ΝΙΚΟΣ ΒΑΓΙΟΝΗΣ

Υπεύθυνος Σύνταξης

Εditorial
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1.1. Πρόσφατες εξελίξεις και 
προοπτικές στις κύριες συνιστώσες
της ζήτησης

Έρση Αθανασίου, Αικατερίνη Τσούμα

Οι μεταβολές στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη με-

ταξύ των πρώτων δύο τριμήνων του 2012 και των αντί-

στοιχων τριμήνων του προηγούμενου έτους εξετά-

ζονται στην παρούσα ενότητα με χρήση των διαθέσι-

μων μη εποχικά διορθωμένων δεδομένων των τριμηνι-

αίων Εθνικών Λογαριασμών1 (ΕΛ.ΣΤΑΤ., προσωρινά

στοιχεία, Σεπτέμβριος 2012). Με την προσέγγιση αυτή

αποτυπώνονται σε ικανοποιητικό βαθμό οι πρόσφατες

εξελίξεις στο ΑΕΠ και τις βασικές συνιστώσες του,

καθώς οι τάσεις στα μεγέθη αυτά κατά την τρέχουσα

συγκυρία είναι τόσο έντονες ώστε να μην αλλοιώνονται
σημαντικά από εποχικές διακυμάνσεις.

Σύμφωνα με τα ως άνω στοιχεία, ο ρυθμός υποχώρη-
σης του ΑΕΠ ανήλθε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012
σε -6,5%, έναντι -8,0% κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του
2011, ενώ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2012 η κάμψη
του ΑΕΠ έφτασε το -6,3%, έναντι -7,3% κατά το αντί-
στοιχο τρίμηνο του 2011 (βλέπε Πίνακα 1.1.1). Αν και
με βάση τους ρυθμούς αυτούς, η ένταση της ύφεσης
στο πρώτο εξάμηνο του 2012 εμφανίζεται ελαφρά ηπιό-
τερη συγκριτικά με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2011, θα
πρέπει να επισημανθεί ότι αυτό δεν οφείλεται σε κά-
ποια, μικρή έστω, ανάσχεση της πτωτικής πορείας του
ονομαστικού ΑΕΠ, αλλά στη σημαντική υποχώρηση του
πληθωρισμού.

Όσον αφορά τον κυρίαρχο παράγοντα της ύφεσης, δη-
λαδή τη ραγδαία καθίζηση της εγχώριας ζήτησης, δεν
παρατηρήθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 ου-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1.1  Βασικά μακροοικονομικά μεγέθη
% ρυθμοί μεταβολής ως προς την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (μη εποχικά διορθωμένα
στοιχεία σε σταθερές τιμές)

Ιδιωτική κατανάλωση -8,6 -7,4 -5,2 -7,0 -8,7 -8,0 -8,4 -8,0

Δημόσια κατανάλωση -10,6 -11,8 -3,4 -10,5 0,2 -3,7 -1,7 -11,2

Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου -24,2 -19,6 -16,4 -22,2 -21,3 -19,4 -20,3 -21,9

Εγχώρια ζήτηση* -11,3 -10,2 -6,6 -10,2 -9,0 -9,0 -9,0 -10,8

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών -2,4 0,8 4,5 -6,1 1,5 -4,1 -1,7 -0,6

Εξαγωγές αγαθών 4,8 9,0 12,6 -10,7 3,3 -2,0 0,3 7,1

Εξαγωγές υπηρεσιών -9,4 -6,2 -0,4 -1,3 -0,9 -6,5 -4,1 -7,6

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών -9,8 -4,5 -3,8 -14,2 -16,9 -12,3 -14,6 -7,3

Εισαγωγές αγαθών -10,5 -2,7 -1,5 -13,5 -18,1 -13,6 -15,9 -6,8

Εισαγωγές υπηρεσιών -7,3 -10,5 -11,8 -16,4 -12,1 -7,3 -9,7 -8,9

Ισοζύγιο αγαθών & υπηρεσιών -18,7 -19,9 -77,8 -31,8 -43,4 -42,4 -43,1 -19,1

ΑΕΠ -8,0 -7,3 -5,0 -7,5 -6,5 -6,3 -6,4 -7,6

Τρίμηνα

2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012 2011

Εξάμηνο     
Ιαν. - Ιουν.

Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί, ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Σεπτέμβριος 2012), επεξεργασία στοιχείων από τις συγγραφείς.

* χωρίς τη μεταβολή των αποθεμάτων.

1. Μακροοικονομική ανάλυση και προβλέψεις

1. Εποχικά διορθωμένα τριμηνιαία εθνικολογιστικά στοιχεία δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμα για λόγους που εξηγούνται στο από

7.9.2012 Δελτίο Τύπου της ΕΛ. ΣΤΑΤ. με τίτλο “Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί: 2ο Τρίμηνο 2012 (Προσωρινά στοιχεία)”.
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σιαστικές διαφοροποιήσεις των τάσεων που επικράτη-

σαν το 2011, με συνέπεια να διατηρηθούν από την

πλευρά αυτή οι ισχυρές αρνητικές πιέσεις στο ΑΕΠ.

Συγκεκριμένα, η συνέχιση της ταχείας πτώσης στην

ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις παγίου κεφα-

λαίου κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2012, σε συνδυα-

σμό με τη μείωση της δημόσιας κατανάλωσης στο

δεύτερο τρίμηνο, είχαν ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση

της εγχώριας ζήτησης κατά -9,0% και συνεπώς τη δια-

μόρφωση μίας αρνητικής συμβολής στη μεταβολή του

ΑΕΠ της τάξεως των -10,3 ποσοστιαίων μονάδων στο

πρώτο τρίμηνο και των -9,6 μονάδων στο δεύτερο τρί-

μηνο (Διάγραμμα 1.1.1). Σε σχέση με το ρόλο του ισο-

ζυγίου αγαθών και υπηρεσιών στη συγκράτηση της

έκτασης της ύφεσης, η σταθερά θετική συνεισφορά

του εν λόγω ισοζυγίου στη μεταβολή του ΑΕΠ διευρύν-

θηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, καθώς επιτα-

χύνθηκε σημαντικά στο διάστημα αυτό η μείωση του

σχετικού ελλείμματος. Συγκεκριμένα, με την πτώση του

ελλείμματος αυτού να κινείται με ρυθμό -43,4% στο

πρώτο τρίμηνο του 2012 και -42,4% στο δεύτερο τρί-

μηνο, η θετική συνεισφορά του ισοζυγίου αγαθών και

υπηρεσιών στο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ διαμορφώ-

θηκε στις 5,7 και 2,7 ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα.

Οι συνθήκες βαθιάς ύφεσης, που επικρατούν στην ελ-

ληνική οικονομία, αποτυπώνονται και στις οικονομετρι-

κές εκτιμήσεις των πιθανοτήτων καθεστώτος ύφεσης

που παρουσιάζονται στην Ενότητα 1.4. Σχετικά με τους

κύριους παράγοντες που συντηρούν την ύφεση αυτή,

ακολουθεί λεπτομερέστερη διερεύνηση της πορείας

και των προοπτικών τους με βάση τα εθνικολογιστικά

στοιχεία και ορισμένους επιλεγμένους βραχυχρόνιους

δείκτες. 

1.1.1. Ιδιωτική κατανάλωση

Η υποχώρηση της ιδιωτικής κατανάλωσης εξελίχθηκε

με έντονους ρυθμούς στο πρώτο εξάμηνο του 2012,

φθάνοντας το -8,7% στο πρώτο τρίμηνο του έτους και

το -8,0% στο δεύτερο τρίμηνο. Ενδεικτική των αρνητι-

κών αυτών εξελίξεων υπήρξε η συνεχιζόμενη ιδιαίτερα

δυσμενής πορεία του μηνιαίου δείκτη όγκου στο λια-

νικό εμπόριο. Ειδικότερα, κατά το πρώτο εξάμηνο του

2012, καταγράφηκε πτώση του γενικού δείκτη όγκου

κατά -12,3% ως προς την αντίστοιχη χρονική περίοδο

του 2011 κατά την οποία η σχετική κάμψη (ως προς το

2010) ήταν ήδη σημαντική, ήτοι της τάξεως του -12,6%.

Αντίστοιχες υπήρξαν και οι εξελίξεις στους επιμέρους

δείκτες, τόσο στις κύριες όσο και τις επιμέρους ομαδο-

ποιημένες κατηγορίες καταστημάτων. Η υποχώρηση

στους εν λόγω δείκτες κινήθηκε μέσα σε ένα εύρος από

-6,4% (στην κατηγορία μεγάλα καταστήματα τροφίμων)

σε -22,9% (στην κατηγορία ένδυση-υπόδηση). Δεδομέ-

νης της σημασίας του κλάδου των λιανικών πωλήσεων

για την ιδιωτική κατανάλωση, στο Πλαίσιο 1 αναλύονται

λεπτομερέστερα οι πιο πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις

στον κλάδο στη βάση του μηνιαίου δείκτη όγκου στο

λιανικό εμπόριο. 

Οι δείκτες για το λιανικό εμπόριο δεν συμπεριλαμβά-

νουν τον τομέα των αυτοκινήτων, στον οποίο οι εξελί-

ξεις επίσης παρέχουν σημαντική πληροφόρηση για την

πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης. Ενδείξεις για τη συ-

νέχιση της πτωτικής πορείας στον εν λόγω κλάδο προ-

κύπτουν, από τη μία πλευρά και σε τριμηνιαία συχνό-

τητα, από το δείκτη κύκλου εργασιών στο εμπόριο αυ-

τοκινήτων, ο οποίος κατέγραψε μειώσεις της τάξεως

του -40,8% και -38,7% στο πρώτο και δεύτερο τρίμηνο

του 2012, αντίστοιχα, ως προς το 2011. Σημειώνεται ότι

οι συγκεκριμένες μειώσεις ακολούθησαν τις αντίστοι-

χες του 2011 (ως προς το 2010), οι οποίες ήταν ήδη ιδι-

αίτερα σημαντικές (-45,6% και -35,1%). Η ίδια δυσμενής

εικόνα για την αγορά των αυτοκινήτων αντανακλάται,

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.1
Συμβολή στο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ
Εγχώρια και καθαρή εξωτερική ζήτηση

Επιμέρους συνιστώσες της εγχώριας ζήτησης

Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί, ΕΛ.ΣΤΑΤ., επεξεργασία στοιχείων από τις
συγγραφείς.
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ΠΛΑΙΣΙΟ 1
Πρόσφατες εξελίξεις και τάσεις στο δείκτη όγκου στο λιανικό εμπόριο

Οι συνολικά ιδιαίτερα δυσμενείς εξελίξεις

στο λιανικό εμπόριο κατά τη διάρκεια της

ύφεσης, που ξεκίνησε το 2008 και την

οποία εξακολουθεί να διανύει η ελληνική

οικονομία, αντανακλώνται στην εξέλιξη του

δείκτη όγκου στο λιανικό εμπόριο. Όπως

διαφαίνεται στο Διάγραμμα 1 και διανύο -

ντας ήδη το τέταρτο έτος βαθιάς οικονομι-

κής κρίσης, ο εν λόγω δείκτης εξακολουθεί

να χαρακτηρίζεται από σχεδόν αποκλει-

στικά αρνητικούς μηνιαίους ρυθμούς μετα-

βολής (με εξαίρεση μεμονωμένες περιπτώ-

σεις). 

Χαρακτηριστικό είναι ότι, εκτός των πολύ

μεγάλων μειώσεων που εξακολουθούν να

σημειώνονται στην κύρια κατηγορία των

καταστημάτων λοιπών ειδών, που δεν συμ-

περιλαμβάνουν τα είδη διατροφής, μεγάλη πτώση καταγράφεται πλέον, κυρίως κατά την τελευταία διετία,

και στα καταστήματα ειδών διατροφής (με εξαίρεση τους δύο τελευταίους διαθέσιμους μήνες1). Το στοι-

χείο αυτό συνδέει το μέγεθος και την έκταση που λαμβάνει η παρούσα ύφεση με τις σημαντικές αρνητικές

μεταβολές σε κατηγορίες αγαθών τα οποία θεωρούνται “αναγκαία”. Αν και η ιδιότητα της “αναγκαιότη-

τας” των εν λόγω αγαθών δικαιολογεί την υπόθεση ότι η ζήτηση για αυτά είναι συγκριτικά περισσότερο

ανελαστική και επομένως ακολουθεί, ακόμα και σε περιόδους κρίσεων, μια πιο σταθερή πορεία, το επι-

χείρημα αυτό φαίνεται σαφώς να καταρρίπτεται στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας και της πα-

ρούσας ύφεσης. 

Επιπρόσθετα στοιχεία για το λιανικό εμπό-

ριο στην ελληνική οικονομία από το 2008

και μετά προκύπτουν μέσω της διερεύνη-

σης των εξελίξεων στις επιμέρους κατηγο-

ρίες καταστημάτων. Ειδικότερα, και όπως

διαφαίνεται από το Διάγραμμα 2 και τον Πί-

νακα 1, σημαντικές μεταβολές στις σχετι-

κές τάσεις σημειώνονται ανάμεσα στην

αρχική περίοδο της κρίσης και στο διά-

στημα από τα μέσα του 2010 και μετά. Δια-

χωρίζοντας ενδεικτικά την περίοδο Ιουλίου

2008-Ιουνίου 2012 σε δύο υποπεριόδους

24 μηνών, την πρώτη από τον Ιούλιο 2008

έως τον Ιούνιο 2010 και τη δεύτερη από τον

Ιούλιο 2010 έως τον Ιούνιο 2012, διακρίνο -

νται ξεκάθαρες τάσεις και διαφοροποι-

ήσεις. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
Ποσοστιαίες μεταβολές γενικού δείκτη όγκου και
δεικτών στις κύριες κατηγορίες “Είδη διατροφής”
και “Λοιπά, πλην ειδών διατροφής”

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., επεξεργασία στοιχείων από τις συγγραφείς.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2
Ποσοστιαίες μεταβολές δεικτών σε επιλεγμένες 
επιμέρους κατηγορίες

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., επεξεργασία στοιχείων από τις συγγραφείς.

1. Σημειώνεται ότι η τελευταία διαθέσιμη παρατήρηση για τον Ιούνιο του 2012 αποτελεί προσωρινό στοιχείο. Συνεπώς θα

ήταν και πρόωρο το συμπέρασμα μιας κάποιας διαφαινόμενης βελτίωσης. 
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Πιο συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη επιδείνωση κατά την πιο πρόσφατη διετία της ύφεσης φαίνεται να κα-
ταγράφεται στις κατηγορίες των καταστημάτων τροφίμων-ποτών-καπνού, φαρμακευτικών-καλλυντικών
και ένδυσης-υπόδησης. Η ερμηνεία της εξέλιξης αυτής συνδέεται με το ότι τα αγαθά των κατηγοριών
αυτών από τη μία πλευρά χαρακτηρίζονται ως “αναγκαία” και από την άλλη κατηγοριοποιούνται ως μη
διαρκή. Κατά συνέπεια, και σε αντίθεση με αγαθά που δεν κρίνονται ως απόλυτα αναγκαία ή αποτελούν
κατά βάση διαρκή αγαθά, η ζήτηση για τα εν λόγω αγαθά υπήρξε αρχικά ανθεκτική στην ύφεση. Δεδο-
μένων όμως των μετέπειτα εξελίξεων που αφορούν στην αγορά εργασίας, στην πορεία των εισοδημάτων
και τις αυξημένες οικονομικές επιβαρύνσεις, οι καταναλωτές βρέθηκαν αναγκασμένοι να περικόψουν δα-
πάνες και σε αυτές τις πιο ανελαστικές κατηγορίες αγαθών. Παρατηρείται, παράλληλα, ότι αντίστοιχη
επιδείνωση δεν καταγράφηκε στην κατηγορία των μεγάλων καταστημάτων τροφίμων, δηλαδή των σούπερ-
μάρκετ, που αποτελούν (σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του NACE Rev. 22) μη εξειδικευμένα κατα-
στήματα, σε αντίθεση με τα μικρότερα και εξειδικευμένα καταστήματα της κατηγορίας τρόφιμα-ποτά-
καπνός. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό και με τον περιορισμό της κάμψης στην κατηγορία των πο-
λυκαταστημάτων, τα οποία επίσης εμπίπτουν στα μη εξειδικευμένα καταστήματα, καταδεικνύει την καλύ -
τερη ικανότητα των μεγαλύτερων και μη εξειδικευμένων καταστημάτων του λιανικού εμπορίου να αντε-
πεξέρχονται στις συνθήκες της ύφεσης και να εξασφαλίζουν καλύτερες προϋποθέσεις για την πα ραμονή
τους στην αγορά, δημιουργώντας ταυτόχρονα τάσεις συγκέντρωσης. 

Όλα τα παραπάνω αναμένεται διαχρονικά να οδηγήσουν σε διαρθρωτικές μεταβολές στο ελληνικό ε -
μπόριο, οι οποίες από τη μία πλευρά δύνανται να επιδρούν σε μεγέθη που αφορούν διαφορετικές δια-
στάσεις της αγοράς εργασίας (π.χ. απασχόληση/ανεργία και εξαρτημένη εργασία ή αυτοαπασχόληση),
ενώ από την άλλη αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο αναφορικά με τις προοπτικές ανάκαμ-
ψης και τη μετέπειτα πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης και της εγχώριας ζήτησης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1  Μέσες μεταβολές στους μηνιαίους δείκτες όγκου στις κύριες και επιμέρους 
κατηγορίες καταστημάτων, Ιούλιος 2008-Ιούνιος 2010 και Ιούλιος 2010-Ιούνιος 2012

Είδη διατροφής -3,3 -7,6

Λοιπά, πλην ειδών διατροφής -7,4 -13,7

Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων -13,3 -14,8

Μεγάλα καταστήματα τροφίμων -3,4 -5,7

Πολυκαταστήματα -7,9 -3,9

Τρόφιμα-Ποτά-Καπνός -1,5 -13,9

Φαρμακευτικά-Καλλυντικά 3,7 -9,4

Ένδυση-Υπόδυση -2,2 -19,1

Έπιπλα-Ηλεκτρικά είδη-Οικιακός εξοπλισμός -10,2 -17,4

Βιβλία-Χαρτικά-Λοιπά είδη δώρων κ.ά. -13,3 -7,5

Μέση ποσοστιαία
μεταβολή δείκτη
7/2008-6/2010

Kατηγορίες Μέση ποσοστιαία
μεταβολή δείκτη
7/2010-6/2012

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., επεξεργασία στοιχείων από τις συγγραφείς. 

2. Πρόκειται για την αναθεώρηση 2 (Revision 2) σύμφωνα με την ταξινόμηση Statistical Classification of Economic Activities in

the European Community (NACE).
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από την άλλη πλευρά, και στις μηνιαίες νέες κυκλοφο-
ρίες οχημάτων βάσει αδειών. Στην κατηγορία των επι-
βατηγών οχημάτων, ειδικότερα, στο οκτάμηνο Ιανουα-
ρίου-Αυγούστου 2012 η πτώση ως προς το 2011 άγγιξε
το -41,9%, συγκριτικά με την αντίστοιχη ύψους -36,8%
που είχε σημειωθεί το 2011 ως προς το 2010 (Διά-
γραμμα 1.1.2). 

Η συνέχιση της καθοδικής πορείας της ιδιωτικής κατα-
νάλωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 είναι από-
λυτα συμβατή με τις συνολικά ιδιαίτερα δυσμενείς
συνθήκες στην ελληνική οικονομία, δεδομένου του βά-
θους της ύφεσης που διανύει. Καθοριστικές ως προς
την περαιτέρω περιστολή των δαπανών για ιδιωτική κα-
τανάλωση υπήρξαν οι διαρκώς επιδεινούμενες συνθή-
κες στην αγορά εργασίας, αλλά και οι ισχύουσες όπως
και οι αναμενόμενες επιπρόσθετες επιβαρύνσεις των
νοικοκυριών που συνδέονται με τα μέτρα δημοσιονομι-
κής προσαρμογής. Η ανασταλτική επίδραση αυτών των
παραγόντων τόσο στο διαθέσιμο εισόδημα όσο και τον
πλούτο των νοικοκυριών –στον οποίο εξακολουθούν να
επιδρούν αρνητικά οι συνεχιζόμενες αρνητικές εξελί-
ξεις στην αγορά των κατοικιών (βλέπε σελ. 11)– ενισχύ-
θηκε και μέσω της διατήρησης του κλίματος αβεβαιό-
τητας που επικράτησε μέχρι τη διεξαγωγή του δεύτε-
ρου γύρου των βουλευτικών εκλογών τον Ιούνιο. Δεδο-
μένου, τέλος, και του υψηλού βαθμού έκθεσης των
νοικοκυριών στον τραπεζικό δανεισμό, αλλά κυρίως της
συνεχιζόμενης συγκράτησής του από την πλευρά των
τραπεζών, οποιαδήποτε ενίσχυση της ιδιωτικής κατα-
νάλωσης δεν στάθηκε εφικτό να προέλθει μέσω του δί-
αυλου αυτού. 

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η κάμψη της ιδιωτικής κα-
τανάλωσης αναμένεται να συνεχιστεί, τουλάχιστον
κατά τα αμέσως προσεχή τρίμηνα. Η εκτίμηση αυτή

συνδέεται με την επιδεινούμενη κατάσταση στην αγορά
εργασίας, η οποία δεν αναμένεται να αντιστραφεί σύν-
τομα, αλλά και με τις προσδοκώμενες περαιτέρω δυ-
σμενείς εξελίξεις αναφορικά με τα εισοδήματα και τον
πλούτο των νοικοκυριών, λόγω και των επιπλέον μέ-
τρων που πρόκειται να θεσμοθετηθούν. Μια κάποια
ανάσχεση της επιδεινούμενης αβεβαιότητας θα μπο-
ρούσε βεβαίως να συμβάλει βραχυπρόθεσμα στη συγ-
κράτηση της πτώσης στην ιδιωτική κατανάλωση. Εν-
τούτοις, σαφείς ενδείξεις ανάκαμψης δεν φαίνεται
προς το παρόν να σηματοδοτούνται από τις βραχυπρό-
θεσμες προσδοκίες των καταναλωτών και εμπόρων λια-
νικής, οι οποίες αντανακλώνται στους δείκτες εμπι-
στοσύνης καταναλωτών και εμπιστοσύνης στο λιανικό
εμπόριο, αντίστοιχα (Διάγραμμα 1.1.3). Οι εν λόγω δεί-
κτες παραμένουν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, αν και
πρέπει να επισημανθεί ότι κατά τους τελευταίους μήνες
παρατηρούνται τάσεις βελτίωσης σε σχέση με τα πλέον
πρόσφατα κατώτατα επίπεδα που είχαν σημειωθεί στις
αρχές του έτους. 

1.1.2. Επενδύσεις

Η πτώση των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφα-
λαίου συνεχίστηκε με αμείωτη σχεδόν ένταση στο
πρώτο εξάμηνο του 2012, διαδραματίζοντας κρίσιμο
ρόλο στην κάμψη της εγχώριας ζήτησης. Όπως διαφαί-
νεται από τον Πίνακα 1.1.2, ο ρυθμός μεταβολής των
επενδύσεων ανήλθε στο -21,3% κατά το πρώτο τρίμηνο
του έτους και το -19,4%, κατά το δεύτερο τρίμηνο,
έναντι -24,2% και -19,6% κατά τα αντίστοιχα τρίμηνα
του 2011. Οι μεγάλες αυτές μειώσεις και η συνεπαγό-
μενη σημαντική αρνητική συνεισφορά τους στο ρυθμό
μεταβολής του ΑΕΠ (-3,3 ποσοστιαίες μονάδες στο
πρώτο τρίμηνο του 2012 και -3,1 μονάδες στο δεύτερο
τρίμηνο), αντανακλούν αφενός τις αρνητικές εξελίξεις

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.2
Νέες κυκλοφορίες ιδιωτικών αυτοκινήτων

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., επεξεργασία στοιχείων από τις συγγραφείς.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.3
Δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο και 
δείκτες εμπιστοσύνης

Πηγή: EUROSTAT, επεξεργασία στοιχείων από τις συγγραφείς.
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στα μεγέθη των επενδύσεων σε κατοικίες και λοιπές κα-

τασκευές, και αφετέρου τη μεγάλη μείωση των λοιπών,

εκτός των κατασκευών, επενδύσεων.

Αναλυτικότερα, σε σχέση με τις επενδύσεις εκτός των

κατασκευών, ραγδαία πτώση παρατηρήθηκε κατά το

πρώτο εξάμηνο του 2012 στις δαπάνες για εξοπλισμό

μεταφορών (-33,9% στο πρώτο τρίμηνο και -36,8% στο

δεύτερο τρίμηνο), ενώ σημαντικά ταχύτερη υποχώρηση

σε σχέση με το 2011 σημειώθηκε στις επενδύσεις σε

μεταλλικά προϊόντα & μηχανήματα (-14,2% και -17,9%

αντίστοιχα κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα). Τα αίτια των

μειώσεων στις συγκεκριμένες κατηγορίες επενδυτικών

δαπανών σχετίζονται με τα προβλήματα χρηματοδότη-

σης και ρευστότητας που αντιμετωπίζει μεγάλη μερίδα

των επιχειρήσεων, με τις δυσκολίες που συνεπάγονται

για τις επιχειρήσεις οι δυσμενείς εξελίξεις στην εγχώ-

ρια ζήτηση, με την κάμψη των δημόσιων επενδυτικών

δαπανών στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμο-

γής, αλλά και με την αβεβαιότητα που επικρατεί σε

σχέση με τις οικονομικές προοπτικές της χώρας. Όσον

αφορά στις συνθήκες δανεισμού, ο ετήσιος ρυθμός με-

ταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επι-

χειρήσεις παρέμεινε αρνητικός από τον Ιανουάριο (-1,9%)

έως και τον Ιούλιο (-5,3%) του 2012, γεγονός που συν-

δέεται με τις επιπτώσεις της κρίσης στη ρευστότητα

του τραπεζικού συστήματος, την πιστοληπτική ικανό-

τητα των επιχειρήσεων και τη ζήτηση για νέα δάνεια.

Αναφορικά με τις επενδύσεις σε κατασκευές, στην πε-

ρίπτωση των λοιπών κατασκευών ο ρυθμός κάμψης

κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 παρουσίασε επιβρά-
δυνση συγκριτικά με εκείνον του πρώτου εξαμήνου του
2011 (-8,4% από -20,7%, αντίστοιχα), ενώ αντίθετα στην
περίπτωση των επενδύσεων σε κατοικίες παρατηρή-
θηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 επιδείνωση σε
σχέση με πέρυσι (-30,5% από -21,1%). 

Ειδικότερα όσον αφορά τον κλάδο των επενδύσεων σε
κατοικίες, ο οποίος από το 2008 γνωρίζει μια περίοδο
κάμψης με μεγάλη διάρκεια και βάθος, τα πιο πρό-
σφατα στοιχεία για την ιδιωτική οικοδομική δραστηριό-
τητα που παρέχονται από τον μηνιαίο όγκο βάσει
αδειών νέων κατοικιών υποδεικνύουν τη συνέχιση της
συνολικά αρνητικής πορείας του. Συγκεκριμένα, την αύ-
ξηση του αριθμού στις εκδοθείσες άδειες που είχε κα-
ταγραφεί τον Ιανουάριο του 2012 και υπήρξε μεμο-
νωμένη (με εξαίρεση την οριακά θετική μεταβολή το
Μάρτιο) ακολούθησαν σημαντικές μειώσεις που άγγι-
ξαν το -31,8% τον Απρίλιο και το -40% τον Ιούνιο, ως
προς τους αντίστοιχους μήνες του 2011. Ωστόσο, κά-
ποιες τάσεις συγκράτησης των επιδεινούμενων τάσεων
αποτυπώνονται στα πιο πρόσφατα στοιχεία για την εκτι-
μώμενη ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα2. Ειδικό-
τερα, η μέση μηνιαία μεταβολή στο εν λόγω μέγεθος,
μολονότι παραμένει σταθερά αρνητική, καταγράφεται
ηπιότερη, ήτοι από -37% το Δεκέμβριο του 2011 σε 
-24,9% τον Ιούνιο του 2012 (βλέπε Διάγραμμα 1.1.4).
Παράλληλα, κάποιες ενδείξεις ανάσχεσης της επιτεινό-
μενης πτώσης παρέχει και ο δείκτης εμπιστοσύνης στις
κατασκευές, ο οποίος αντικατοπτρίζει τις βραχυπρόθε-
σμες εκτιμήσεις των συμμετεχόντων στον κατασκευα-

2. Υπολογίζεται ο 12μηνος κινητός μέσος και οι σχετικές μεταβολές του όγκου βάσει αδειών.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1.2  Βασικά μεγέθη των επενδύσεων
% ρυθμοί μεταβολής ως προς την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (μη εποχικά διορθωμένα
στοιχεία σε σταθερές τιμές)

Αγροτικά προϊόντα -1,6 1,2 -8,6 0,0 -7,1 0,0 -3,4 -0,2

Μεταλλικά προϊόντα, μηχανήματα -9,8 -7,4 6,6 -20,5 -14,2 -17,9 -16,2 -8,5

Εξοπλισμός  μεταφορών -46,8 -34,0 -32,6 -34,7 -33,9 -36,8 -35,1 -41,9

Κατοικίες -20,2 -22,1 -23,5 -28,7 -30,9 -30,0 -30,5 -21,1

Άλλες κατασκευές -21,0 -20,5 -19,4 -16,3 -10,0 -7,4 -8,4 -20,7

Άλλα προϊόντα -4,5 -8,5 -2,3 -2,8 -3,5 -5,7 -4,6 -6,6

Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου 
κεφαλαίου -24,2 -19,6 -16,4 -22,2 -21,3 -19,4 -20,3 -21,9

Τρίμηνα

2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012 2011

Εξάμηνο     
Ιαν. - Ιουν.

Πηγή: Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί, ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Σεπτέμβριος 2012), επεξεργασία στοιχείων από τις συγγραφείς.
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στικό κλάδο. Ο εν λόγω δείκτης έκλεισε τον Αύγουστο
του 2012 στο -52,6, που αποτελεί το υψηλότερο επί-
πεδο των τελευταίων 21 μηνών. 

Συμβαδίζοντας με τις προαναφερόμενες εξελίξεις στον
τομέα των επενδύσεων σε κατοικίες, πτωτικές είναι και
οι τάσεις στις τιμές των κατοικιών, όπως καταδεικνύεται
τόσο στη βάση του δείκτη τιμών κατοικιών όσο και του
δείκτη τιμών διαμερισμάτων (κάτω τμήμα του Διαγράμ-
ματος 1.1.4). Δεδομένης, από τη μία πλευρά, της συνε-
χιζόμενης συρρίκνωσης της ιδιωτικής οικοδομικής
δραστηριότητας αλλά και των επιδεινούμενων γενικό-
τερων συνθηκών στην οικονομία, από την άλλη, ο δεί-
κτης τιμών κατοικιών για το σύνολο των αστικών πε-
ριοχών κατέγραψε περαιτέρω πτώση κατά -9,8% στο
πρώτο και -10,6% στο δεύτερο τρίμηνο του 2012, ως
προς το 2011. Παρόμοια υπήρξε και η εξέλιξη του δεί-
κτη τιμών διαμερισμάτων κατά γεωγραφική περιοχή,
όπου καταγράφηκαν διψήφιες αρνητικές μεταβολές

τόσο για την Αθήνα (-10,1% στο πρώτο και -10,8% στο
δεύτερο τρίμηνο) όσο και τη Θεσσαλονίκη (-10,3% στο
πρώτο και -12,4% στο δεύτερο τρίμηνο), αλλά και ση-
μαντικές αρνητικές μεταβολές στις κατηγορίες “άλλες
μεγάλες πόλεις” (-8,6% στο πρώτο και -9,9% στο δεύ-
τερο τρίμηνο) και “λοιπές περιοχές” (-7,9% στο πρώτο
και -8% στο δεύτερο τρίμηνο). Αξιοσημείωτη είναι επί-
σης η σχετική πτώση του δείκτη τιμών διαμερισμάτων
κατά παλαιότητα για τα νέα (έως 5 ετών) διαμερίσματα
(-10,2% στο πρώτο και -10,8% στο δεύτερο τρίμηνο), η
οποία ξεπέρασε την αντίστοιχη που σημειώθηκε για τα
παλαιά διαμερίσματα (άνω των 5 ετών) (-8,7% στο
πρώτο και -9,7% στο δεύτερο τρίμηνο). Χωρίς σημαντι-
κές μεταβολές κινήθηκε το κόστος κατασκευής κατοι-
κιών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, με σχεδόν
μηδενικούς σχετικούς ρυθμούς μεταβολής του δείκτη
κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών στα δύο
πρώτα τρίμηνα (0,0% και 0,2%, αντίστοιχα). 

Σε σχέση με τις μελλοντικές προοπτικές των επενδύ-

σεων, οι δυσχέρειες από πλευράς εγχώριων οικονομι-

κών συνθηκών και δυνατοτήτων χρηματοδότησης ανα-

μένεται να εξακολουθήσουν να επενεργούν ανασταλ-

τικά στην επενδυτική δαπάνη κατά τα αμέσως προσεχή

τρίμηνα. Εντούτοις, το ήδη χαμηλό επίπεδο στο οποίο

βρίσκονται πλέον πολλές κατηγορίες επενδύσεων,

αλλά και η προοπτική σημαντικής προόδου στο πρό-

γραμμα οικονομικής προσαρμογής της χώρας –με τα

όσα θετικά αυτή συνεπάγεται– καθιστούν περισσότερο

πιθανή την επιβράδυνση του ρυθμού κάμψης των επεν-

δύσεων σε βραχυχρόνιο ορίζοντα. Οι επενδύσεις δε,

έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν στη συνέχεια

αξιόλογη ανάκαμψη ιδιαίτερα στις εκτός των κατοικιών

κατηγορίες, υπό μία σειρά όμως προϋποθέσεων που

περιλαμβάνουν τη σταθεροποίηση της οικονομίας και

του τραπεζικού συστήματος, τη βελτίωση της ανταγω-

νιστικότητας της χώρας σε όρους μοναδιαίου κόστους

εργασίας, την ολοκλήρωση διαρθρωτικών αλλαγών που

λειτουργούν καταλυτικά στην προσέλκυση ξένων κεφα-

λαίων και τη μετάβαση σε θετική εγχώρια αποταμίευση. 

1.1.3. Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών

Στο πεδίο των εισαγωγών οι εξελίξεις κατά τα δύο
πρώτα τρίμηνα του 2012 ήταν αμιγώς ευνοϊκές από την
άποψη της συνεισφοράς τους στο ΑΕΠ. Αντίθετα, στο
πεδίο των εξαγωγών η εικόνα που παρατηρήθηκε κατά
το διάστημα αυτό ήταν ανάμεικτη και στο σύνολό της
αρνητική. 

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις εισαγωγές, στο πρώτο
τρίμηνο του έτους παρατηρήθηκε μεγάλη μείωση τόσο
στην περίπτωση των αγαθών (-18,1%) όσο και στην πε-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.4
Ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα και δείκτης 
εμπιστοσύνης στις κατασκευές

Δείκτης τιμών κατοικιών και δείκτης κόστους 
κατασκευής κατοικιών

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., EUROSTAΤ, ΤτΕ, επεξεργασία στοιχείων από τις συγ-
γραφείς.
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ρίπτωση των υπηρεσιών (-12,1%), με επακόλουθη θε-
τική συνεισφορά 5,4 ποσοστιαίων μονάδων στο ρυθμό
μεταβολής του ΑΕΠ (βλέπε Διάγραμμα 1.1.5). Στο δεύ-
τερο τρίμηνο οι εξελίξεις στις εισαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών κινήθηκαν και πάλι προς την ίδια κατεύ-
θυνση (-13,6% και -7,3%, αντίστοιχα), ενισχύοντας το
ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ κατά 3,6 ποσοστιαίες μονά-
δες. Κύρια αίτια των μεταβολών αυτών αποτέλεσαν οι
ανωτέρω περιγραφείσες μεγάλες μειώσεις στην κατα-
νάλωση και τις επενδύσεις.

Στο πεδίο των εξαγωγών, αύξηση παρατηρήθηκε μόνο
στον περίπτωση των αγαθών και μόνο κατά το πρώτο
τρίμηνο του έτους (3,3%). Κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι
εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν κάμψη (-2,0%), έχο -
ντας υποστεί αρνητικές επιδράσεις τόσο από το αρνη-
τικό πολιτικοοικονομικό περιβάλλον στο εσωτερικό,
όσο και από την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών
στην Ευρώπη. Παράλληλα, και στα δύο τρίμηνα του
έτους παρατηρήθηκε μείωση των εξαγωγών υπηρεσιών
(κατά -0,9% και -6,5%, αντίστοιχα), καθώς για τους ίδι-
ους κυρίως λόγους συμπιέστηκαν σημαντικά οι τουρι-
στικές εισπράξεις. Συνολικά, η συνεισφορά των εξα-
γωγών στο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ διαμορφώθηκε
βάσει των εξελίξεων αυτών στις 0,3 και -1,0 ποσοστι-
αίες μονάδες κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του
έτους, αντίστοιχα.

Σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, η συνεισφορά του εξωτερι-
κού τομέα στο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ αναμένεται
να παραμείνει θετική, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης
κάμψης της εγχώριας ζήτησης και της συνεπαγόμενης
περαιτέρω σημαντικής υποχώρησης των εισαγωγών.
Όσον αφορά τις εξαγωγές, οι άμεσες προοπτικές είναι

περισσότερο αβέβαιες, καθώς η εξαγωγική δραστηριό-

τητα ναι μεν ευνοείται από την προσδοκώμενη ομαλο-

ποίηση των εγχώριων οικονομικών συνθηκών και την

υλοποίηση του προγράμματος προσαρμογής, βρίσκε-

ται όμως επί του παρόντος αντιμέτωπη με άλλα εμπό-

δια, όπως οι δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις στην

υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

1.1.4. Συμπεράσματα και προοπτικές

Τόσο η ανάλυση που προηγήθηκε, όσο και οι οικονομε-

τρικές εκτιμήσεις των πιθανοτήτων καθεστώτος ύφε-

σης για την τρέχουσα φάση του οικονομικού κύκλου

(Ενότητα 1.4), καθιστούν σαφές ότι η ελληνική οικονο-

μία διανύει πλέον το πέμπτο έτος σε καθεστώς ύφεσης.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγω στη συνεχι-

ζόμενη καθίζηση της εγχώριας ζήτησης, με το πλήγμα

που αυτή έχει επιφέρει στο ΑΕΠ να περιορίζεται σε κά-

ποιο βαθμό από την περαιτέρω ραγδαία πτώση του ελ-

λείμματος του ισοζυγίου αγαθών. 

Αναφορικά με τις προοπτικές για τα αμέσως προσεχή

τρίμηνα, τόσο οι ενδείξεις που παρέχουν οι δείκτες που

ενσωματώνουν προσδοκίες, όσο και οι προβλέψεις που

προκύπτουν από το υπόδειγμα πιθανοτήτων ύφεσης

(βλέπε Ενότητα 1.4) οδηγούν στην εκτίμηση ότι η ελλη-

νική οικονομία θα παραμείνει βραχυχρόνια σε καθε-

στώς ύφεσης. Ειδικότερα, στο χρονικό αυτό ορίζοντα

οι προοπτικές για την ιδιωτική κατανάλωση παραμέ-

νουν δυσμενείς εξαιτίας των αναμενόμενων περαιτέρω

αρνητικών εξελίξεων στο διαθέσιμο εισόδημα και τον

πλούτο των νοικοκυριών, ενώ οι δυσχέρειες τόσο από

πλευράς εγχώριων οικονομικών συνθηκών όσο και από

πλευράς δυνατοτήτων χρηματοδότησης θα εξακολου-

θήσουν να επενεργούν ανασταλτικά στην επενδυτική

δαπάνη. Με δεδομένο ότι στο πεδίο της δημόσιας κα-

τανάλωσης το αυστηρό πλαίσιο του προγράμματος δη-

μοσιονομικής προσαρμογής δεν αφήνει περιθώρια

άσκησης ενισχυτικού ρόλου στην εγχώρια ζήτηση, τη

μόνη πηγή θετικής συμβολής στο ΑΕΠ θα εξακολουθή-

σει να αποτελεί βραχυπρόθεσμα η βελτίωση του εξω-

τερικού ισοζυγίου. Η βελτίωση αυτή αναμένεται να

προκύψει κυρίως μέσω της περαιτέρω υποχώρησης

των εισαγωγών, αφού ως προς τις εξαγωγές, στον αντί -

ποδα των θετικών επιδράσεων που δύνανται να προκύ-

ψουν σε ένα σενάριο άμεσης ομαλοποίησης των εγχώ -

ριων οικονομικών συνθηκών και επίτευξης των στόχων

του προγράμματος προσαρμογής, βρίσκονται τα εμπό-

δια που προβάλλουν οι δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις

στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.5
Συμβολή στο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ
Επιμέρους συνιστώσες της εξωτερικής ζήτησης

Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί, ΕΛ.ΣΤΑΤ., επεξεργασία στοιχείων από
τις συγγραφείς. 
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1.2. Πρόσφατες εξελίξεις στο 
Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
(Ιανουάριος- Ιούνιος 2012)

Ιωάννα Κωνσταντακοπούλου

Στο δεύτερο τρίμηνο του 2012, το έλλειμμα του ισοζυ-

γίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 3,36 δισεκ.

ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, μια

συρρίκνωση της τάξεως του 58,5%.  Συγκεκριμένα, το

έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών δια-

μορφώθηκε στα 2,38 δισεκ. ευρώ, έναντι 5,74 δισεκ.

ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2011 (Πίνακας 1.2.1). Ως

ποσοστό του ΑΕΠ το έλλειμμα μεταβλήθηκε κατά 

-55,6% και προσέγγισε το 4,62% του ΑΕΠ από 10,41%

το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011 (Πίνακας 1.2.2). 

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών προέρχεται: α) από τη συρρίκνωση του ελ-
λείμματος του εμπορικού ισοζυγίου εξαιτίας της ανα-
μενόμενης μείωσης της ζήτησης για ξένα προϊόντα
λόγω της κατάστασης της ελληνικής οικονομίας και της
μείωσης των εισαγωγών πλοίων και γ) από τη βελτίωση
του αποτελέσματος του ισοζυγίου εισοδημάτων εξαι-
τίας των μειωμένων πληρωμών σε τόκους. Το τελευταίο
αίτιο οφείλεται στην εφαρμογή του PSI, καθώς και στη
χρονική μετατόπιση της καταβολής των τόκων που

αφορούν δάνεια του μηχανισμού στήριξης μέσω της

ΕΚΤ.  

Αναλυτικότερα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

διαμορφώθηκε, στα 5,20 δισεκ. ευρώ από 6,6 δισεκ.

ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011, μια μεταβολή της

τάξεως του 21,2%. Το έλλειμμα συρρικνώθηκε στο

10,08% του ΑΕΠ από 11,97% του αντίστοιχου τριμήνου

του 2011. Η μείωση του ελλείμματος κατά 1,4 δισεκ.

ευρώ αντανακλά κυρίως τη συρρίκνωση του ελλείμμα-

τος του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς καύσιμα εξαιτίας

της μείωσης των εισαγωγών προϊόντων καθώς και τη

μείωση των πληρωμών για πλοία, όπως προαναφέραμε.

Όπως παρατηρούμε από το Διάγραμμα 1.2.1, το έλ-

λειμμα του εμπορικού ισοζυγίου χωρίς καύσιμα και

πλοία βαίνει μειούμενο, ενώ το έλλειμμα του εμπορικού

ισοζυγίου πλοίων παρουσιάζει μια διαχρονική οριακή

σταθερή συμπεριφορά.

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών παρέμεινε στα

ίδια επίπεδα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του

2011. Συγκεκριμένα, το πλεόνασμα έφτασε στα 3,46

δισεκ. ευρώ, ενώ ως ποσοστό του ΑΕΠ το 6,71%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων παρουσίασε

εντυπωσιακή συρρίκνωση και διαμορφώθηκε στα 0,46

δισεκ. ευρώ από 2,47 δισεκ. ευρώ του αντίστοιχου τρι-

μήνου του 2012. Ως ποσοστό του ΑΕΠ διαμορφώθηκε

στο 0,89% έναντι 4,48% του αντίστοιχου χρονικού δια-

στήματος. Η μείωση αυτή είναι αποτέλεσμα του PSI και

της χρονικής μετατόπισης των πληρωμών των τόκων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2.1  Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
(σε δισεκ. ευρώ)

2010q1 -9,43 -8,22 1,16 -1,63 -0,74

2010q2 -4,16 -7,04 3,37 -2,26 1,78

2010q1-q2 -13,59 -15,26 4,53 -3,89 1,04

2010q3 -2,83 -7,01 6,74 -2,22 -0,35

2010q4 -6,55 -6,01 1,98 -2,03 -0,49

2011q1 -7,22 -7,61 1,00 -1,82 1,21

2011q2 -5,74 -6,60 3,54 -2,47 -0,22

2011q1-q2 -12,96 -14,21 4,54 -4,29 0,99

2011q3 -2,13 -6,78 7,49 -2,50 -0,34

2011q4 -6,00 -6,23 2,60 -2,28 -0,09

2012q1 -4,72 -5,87 1,52 -1,74 1,38

2012q2 -2,38 -5,20 3,46 -0,46 -0,18

2012q1-q2 -7,10 -11,07 4,98 -2,20 1,20

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

ΙΤΣ Αγαθών Υπηρε-
σιών

Εισοδη-
μάτων

Τρεχουσών 
μεταβιβά-

σεων

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2.2  Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών
(ως ποσοστό του ΑΕΠ)

2010q1 -17,51 -15,27 2,15 -3,03 -1,37

2010q2 -7,16 -12,12 5,80 -3,89 3,06

2010q1-q2 -12,34 -13,69 3,98 -3,46 0,84

2010q3 -4,75 -11,77 11,32 -3,73 -0,59

2010q4 -11,73 -10,77 3,55 -3,64 -0,88

2011q1 -14,33 -15,10 1,98 -3,61 2,40

2011q2 -10,41 -11,97 6,42 -4,48 -0,40

2011q1-q2 -12,37 -13,53 4,20 -4,05 1,00

2011q3 -3,72 -11,85 13,09 -4,37 -0,59

2011q4 -11,47 -11,91 4,97 -4,36 -0,17

2012q1 -9,98 -12,41 3,21 -3,68 2,92

2012q2 -4,62 -10,08 6,71 -0,89 -0,35

2012q1-q2 -7,30 -11,24 4,96 -2,28 1,28

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος και ΕΛ.ΣΤΑΤ.

ΙΤΣ Αγαθών Υπηρε-
σιών

Εισοδη-
μάτων

Τρεχουσών 
μεταβιβά-

σεων
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Ιανουάριος-Ιούνιος 2012

Για το πρώτο εξάμηνο του 2012, η κατάσταση του ισο-

ζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε θετική με-

ταβολή σε σχέση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο

του 2011. Αναλυτικότερα, το έλλειμμα του ισοζυγίου

τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 5,86 δισεκ.

ευρώ και διαμορφώθηκε στα 7,1 δισεκ. ευρώ έναντι

12,96 δισεκ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του

2011, μια μεταβολή της τάξεως του 45,2%. Η εξέλιξη

αυτή είναι κυρίως το αποτέλεσμα των ακόλουθων με-

ταβολών:

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά

3,13 δισεκ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 11,07 δισεκ.

ευρώ, έναντι 14,21 δισεκ. ευρώ το αντίστοιχο χρονικό

διάστημα του 2011. Η μείωση του ελλείμματος αντανα-

κλά κυρίως τη μείωση των εισαγωγών αγαθών κατά 1,59

δισεκ. ευρώ, τη μείωση των εισαγωγών πλοίων κατά 1,26

δισεκ. ευρώ και δευτερεύοντως την αύξηση των εξαγω-

γών αγαθών κατά 0,39 δισεκ. ευρώ (Πίνακας 1.2.3).

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων συρρικνώθηκε

κατά 2,01 δισεκ. ευρώ λόγω της μείωσης της συνιστώ-

σας των πληρωμών τόκων (Πίνακας 1.2.4).

Η θετική εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

αντανακλά κυρίως τη μείωση των εισαγωγών αγαθών

και πλοίων και την εφαρμογή του PSI. Οι εξαγωγές πα-

ραμένουν στα ίδια  επίπεδα. Οι προοπτικές του ελλείμ-

ματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών είναι θε-
τικές –κυρίως λόγω του αναμενόμενου περαιτέρω πε-
ριορισμού των εισαγωγών χωρίς καύσιμα και πλοία–,
αλλά σε περιορισμένα όρια. Θα πρέπει να σημειώσουμε
ότι για την ουσιαστική βελτίωση του ισοζυγίου τρεχου-
σών συναλλαγών δεν αρκεί μόνο ο περιορισμός των ει-
σαγωγών αγαθών, διότι τα τελευταία δεν έχουν μεγάλα
περιθώρια δραστικής μείωσης λόγω της παραγωγικής
δομής της ελληνικής οικονομίας. Θα πρέπει να αυξη-
θούν οι εξαγωγές, οι οποίες δεν έχουν την επιθυμητή
θετική αντίδραση κυρίως εξαιτίας της φύσης των εξα-
γώγιμων ελληνικών προϊόντων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2.3  Εμπορικό ισοζύγιο, 
σε δισεκ. ευρώ (Ιανουάριος-Ιούνιος)

ΙΣΟΖΥΓΙΟ καυσίμων -5,59 -5,66

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ χωρίς καύσιμα -8,62 -5,41

ΙΣΟΖΥΓΙΟ πλοίων -1,88 -0,66

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ χωρίς καύσιμα 
και πλοία -6,74 -4,76

Εξαγωγές  αγαθών 9,47 10,40

Καύσιμα 2,81 3,40

Πλοία (εισπράξεις) 0,43 0,39

Λοιπά αγαθά 6,22 6,61

Εισαγωγές  αγαθών 23,68 21,47

Καύσιμα 8,41 9,06

Πλοία (πληρωμές) 2,31 1,04

Λοιπά αγαθά 12,96 11,37

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

2011 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2.4  Ισοζύγιο εισοδημάτων, 
σε δισεκ. ευρώ (Ιανουάριος-Ιούνιος)

Ισοζύγιο εισοδημάτων -4,29 -2,20

Εισπράξεις 1,59 1,60

Αμοιβές, μισθοί 0,09 0,10

Τόκοι,μερίσματα, κέρδη 1,50 1,50

Πληρωμές 5,88 3,80

Αμοιβές, μισθοί 0,22 0,24

Τόκοι, μερίσματα, κέρδη 5,66 3,55

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

2011 2012

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2.1
Ελλείμματα ισοζυγίου καυσίμων, πλοίων και ΕΙ
χωρίς καύσιμα και πλοία (σε δισεκ. ευρώ)

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.
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1.3. Οι εξελίξεις του δείκτη 
τιμών καταναλωτή  

Στέλιος Καραγιάννης, Γιάννης Παναγόπουλος

Ο πληθωρισμός στη χώρα μας, σε ό,τι αφορά το γενικό
επίπεδο τιμών (ΔΤΚ), παρουσιάζει μικρή άνοδο στο
1,7% τον Αύγουστο το 2012 από 1,3% τον Ιούλιο του
ιδίου έτους (βλ. Διάγραμμα 1.3.1). O πυρήνας του δεί-
κτη παρατηρούμε ότι συνεχίζει να παρουσιάζει τάσεις
αποκλιμάκωσης, καθώς συνεχίζει την πτωτική του πο-
ρεία σε ποσοστά κάτω της μιας ποσοστιαίας μονάδας.
Αναλυτικότερα, ο πυρήνας παρουσιάζει συνεχή πτώση
από τον Απρίλιο του 2012 (1%) έως τον Ιούνιο του 2012
(0,6%) (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία). 

Σε ό,τι αφορά τη μικρή άνοδο κατά 1,7% του γενικού
ΔΤΚ, αυτή προέρχεται κυρίως από την αύξηση των πα-
ρακάτω δεικτών αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με
τους υπολογισμούς επίπτωσης της ΕΛΣΤΑΤ: (α) ομάδα
καύσιμα αυτοκίνητου-βενζίνη (0,65), (β) ομάδα εστιατό-
ρια-κυλικεία (0,36), (γ) ομάδα πετρέλαιο θέρμανσης, φυ-
σικό αέριο και ηλεκτρισμός (0,48), και τέλος (δ) ομάδα νω-
πά λαχανικά (0,10). Μέρος της παραπάνω αύξησης του
γενικού ΔΤΚ αντισταθμίστηκε από τη μείωση των τιμών στις
κάτωθι κατηγορίες: (α) αυτοκινήτων (-0,10), (β) ενοικίων κα-
τοικιών (-0,09), (γ) ιατρικών και παραϊατρικών υπηρεσιών 
(-0,09), και τέλος, (δ) τηλεφωνικών υπηρεσιών (-0,08).   

Όπως αναφέρεται και παραπάνω, τάσεις περαιτέρω
μείωσης παρουσιάζει η τιμή της ομάδας ενοίκια κατοι-
κιών από την κατηγορία “Στέγαση” του ΔΤΚ. Αναλυτι-
κότερα, όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1.3.2, η
ποσοστιαία μεταβολή του εν λόγω δείκτη εμφανίζει

σταδιακή εξασθένιση από τον Δεκέμβριο του 2009
(3,9%) έως τον Αύγουστο του 2012 (-2,6%). 

Τέλος, στο Διάγραμμα 1.3.3 παρουσιάζεται η πορεία
του Εναρμονισμένου πληθωρισμού των τιμών με στα-
θερούς αλλά και χωρίς σταθερούς φορολογικούς συν-
τελεστές (ΕΔΤΚ-ΣΦ και ΕΔΤΚ, αντίστοιχα). Όπως ανα-
φέρθηκε και σε προηγούμενη ανάλυσή μας, η διαφορά
στους δύο αυτούς δείκτες αποτελεί μια ένδειξη για την
επίδραση των φορολογικών συντελεστών των έμμεσων
φόρων στη συνολική μεταβολή της τελικής τιμής. Η δια-
φορά των δύο δεικτών τον Αύγουστο του 2012 έχει
διογκωθεί περαιτέρω (στο 96% των τελικών τιμών), κυ-
ρίως λόγω της επίπτωσης που έχει η αύξηση των τιμών
καυσίμων αυτοκίνητου-βενζίνης, της ομάδας πετρε-
λαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού και
των νωπών λαχανικών. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3.1
ΔΤΚ, % μεταβολή ως προς τον αντίστοιχο μήνα 
του προηγούμενου έτους

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3.2
ΔΤΚ, Στέγασης και Ενοικίων, % μεταβολή ως προς 
τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.3.3
Εναρμονισμένος ΔΤΚ και Εναρμονισμένος ΔΤΚ 
με Σταθερούς Φόρους, % μεταβολή ως προς 
τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους

1_3_1_4_1_5_1_6:Layout 1  12/10/2012  1:10 μμ  Page 15



16 OIKONOMIΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  2012/19

1.4. Πιθανότητες καθεστώτος 
ύφεσης για την ελληνική οικονομία:
Τρέχουσα περίοδος και προβλέψεις

Αικατερίνη Τσούμα 

Όπως έχει αναλυθεί και σε προηγούμενα τεύχη των Οι-
κονομικών Εξελίξεων, το εάν η ελληνική οικονομία σε
μια χρονική περίοδο διανύει μια φάση ύφεσης (ή επέ-
κτασης) του οικονομικού κύκλου δύναται να αξιολογη-
θεί στη βάση εκτιμήσεων πιθανοτήτων καθεστώτος
ύφεσης (ή επέκτασης). Οι εκτιμήσεις αυτές πραγματο-
ποιούνται με τη χρήση διαφορετικών υποδειγμάτων,
όπως μεταξύ άλλων, τα υποδείγματα (α) εναλλαγής κα-
θεστώτος κατά Markov και (β) τα κανονικά πιθανολο-
γικά υποδείγματα (probit) και είτε αφορούν μέχρι και
στην πιο πρόσφατη περίοδο ή ενσωματώνουν προβλέ-
ψεις για μελλοντικές περιόδους. 

Στην περίπτωση του υποδείγματος εναλλαγής καθε-
στώτος κατά Markov1, το οποίο προσεγγίζει τον οικο-
νομικό κύκλο ως μια ανέλιξη εναλλαγής μεταξύ καθε-
στώτος ύφεσης και επέκτασης, χρησιμοποιείται ο ρυθ-
μός μεταβολής του τριμηνιαίου ΑΕΠ2, το οποίο αποτε-
λεί το επιλεγμένο μέγεθος μέτρησης της οικονομικής
δραστηριότητας. Οι εκτιμώμενες πιθανότητες φίλτρου
(filtered) (στη βάση της πληροφόρησης που είναι δια-
θέσιμη στην εκάστοτε χρονική στιγμή t) και εξομάλυν-
σης (smoothed) (στη βάση όλης της πληροφόρησης
που είναι διαθέσιμη έως το τέλος Τ του δείγματος) για
το καθεστώς ύφεσης αφορούν μέχρι και την πιο πρό-
σφατη χρονική περίοδο. Το Διάγραμμα 1.4.1 παρουσιά-
ζει τις εκτιμήσεις των σχετικών πιθανοτήτων για την
περίοδο από το πρώτο τρίμηνο του 2000 έως το δεύ-
τερο τρίμηνο του 20123. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με
τον κανόνα που υιοθετείται, μια περίοδος ύφεσης ορί-
ζεται ως περίοδος κατά την οποία η πιθανότητα ύφεσης
που συνάγεται είναι υψηλότερη του 0,5. Τόσο οι εκτι-
μηθείσες πιθανότητες φίλτρου για το καθεστώς ύφε-
σης όσο και οι πιθανότητες εξομάλυνσης υποδεικνύουν

ξεκάθαρα την είσοδο της ελληνικής οικονομίας σε κα-
θεστώς ύφεσης στα τέλη της δεκαετίας του 2000 και
επιβεβαιώνουν την παραμονή της στο καθεστώς αυτό
μέχρι και την πιο πρόσφατη περίοδο. Το σημαντικό
ύψος των πιθανοτήτων φίλτρου και εξομάλυνσης (που
ταυτίζεται στις δύο περιπτώσεις) για το καθεστώς ύφε-
σης κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2012 είναι κοντά στη
μονάδα και, πιο συγκεκριμένα, εκτιμάται στο 0,933,
αποτελώντας σαφή ένδειξη για το ότι η ελληνική οικο-
νομία εξακολουθεί να διανύει περίοδο καθεστώτος
ύφεσης. Παρατηρείται παράλληλα ότι η σχετική πιθα-
νότητα φίλτρου για το καθεστώς ύφεσης σημείωσε αύ-
ξηση μεταξύ του πρώτου (εκτίμηση στο 0,895) και του
δευτέρου τριμήνου του 2012, επιβεβαιώνοντας τη σαφή
έλλειψη ενδείξεων για πιθανή βελτίωση των οικονομι-
κών συνθηκών. 

Μια επιπλέον εκτίμηση για τη φάση του οικονομικού κύ-
κλου στη βάση εκτιμώμενων πιθανοτήτων ύφεσης πα-
ρέχει το κανονικό πιθανολογικό υπόδειγμα4. Το συγκε-
κριμένο υπόδειγμα εκτιμά την κατάσταση της οικονο-
μίας μέσω μιας μεταβλητής που δύναται να παίρνει
μόνο δύο τιμές ανάλογα με το εάν η οικονομία διανύει
καθεστώς ύφεσης ή όχι. Οι προκύπτουσες προσαρμο-
σμένες (fitted) τιμές από την εκτίμηση του ύψους της
πι θανότητας ο παρατηρήσιμος δείκτης καθεστώτος

1. Για την αναλυτική παρουσίαση της συγκεκριμένης εξειδίκευσης κατά Hamilton (1989) καθώς και την ερμηνεία των πιθανοτήτων που

προκύπτουν, βλέπε Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 13, Σεπτέμβριος 2010, σελ. 22-24.

2. Σημειώνεται ότι έχει ληφθεί υπόψη η πιο πρόσφατη αναθεώρηση των στοιχείων των Εθνικών Λογαριασμών και ότι για τα τριμηνιαία

στοιχεία του ΑΕΠ που παρέχονται μόνο σε μη εποχικά διορθωμένη βάση χρησιμοποιείται το πρόγραμμα Demetra+ για την απόκτηση

εποχικά διορθωμένων στοιχείων. 

3. Ενώ οι εκτιμήσεις πραγματοποιούνται για την περίοδο 1970-2012, η πιο σύντομη περίοδος απεικόνισης επιλέγεται για λόγους συγκρι-

σιμότητας με τα αποτελέσματα των πιθανοτήτων εκτίμησης του κανονικού πιθανολογικού υποδείγματος που ακολουθεί. 

4. Για την αναλυτική παρουσίαση της συγκεκριμένης εξειδίκευσης κατά Estrella and Mishkin (1998), βλέπε Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος

14, Ιανουάριος 2011, σελ. 27-28. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.4.1
Πιθανότητες καθεστώτος ύφεσης στη βάση 
υποδείγματος εναλλαγής καθεστώτος κατά Markov
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ύφεσης να παίρνει την τιμή “1”5 ερμηνεύονται ως οι

εκτιμώμενες πιθανότητες καθεστώτος ύφεσης. Για την

εκτίμηση του υποδείγματος επιλέγονται ως ανεξάρτη-

τες μεταβλητές οι ρυθμοί μεταβολής του τριμηνιαίου

ΑΕΠ και του κατασκευασμένου μηνιαίου Δείκτη Προ-

ήγησης (βλέπε Tsouma, 2010), ο οποίος για τους σκο-

πούς της παρούσας εφαρμογής μετατρέπεται σε τρι-

μηνιαία συχνότητα. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται

αφορούν στη χρονική περίοδο από το πρώτο τρίμηνο

του 20006 έως το δεύτερο τρίμηνο του 2012, ενώ οι

εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται περιλαμβάνουν και

προβλέψεις για τις πιθανότητες ύφεσης για τα δύο επό-

μενα τρίμηνα, συνεπώς για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο

του 2012, με τον ορίζοντα της πρόβλεψης να ορίζεται

στα δύο τρίμηνα. Οι εκτιμήσεις μαρτυρούν, όπως απει-

κονίζεται στο Διάγραμμα 1.4.2, ότι υψηλές πιθανότητες

προβλέπονται ήδη κατά την έναρξη της ύφεσης που 

ξεκίνησε το 2008 και διατηρήθηκαν καθ’ όλη τη διάρ-

κεια της συνεχιζόμενης ύφεσης που εξακολουθεί να

διανύει η ελληνική οικονομία στα μέσα του 2012 (εξαί-

ρεση αποτελεί η τιμή της πιθανότητας (0,46) για το

πρώτο τρίμηνο του 2010)7. Η εικόνα που επιπροσθέτως

προκύπτει από τις ενσωματωμένες προβλέψεις για τα

δύο τελευταία τρίμηνα του 2012, καθιστά δυνατή μια

εκτίμηση για το σύνολο του έτους, και συνεπώς για τις

βραχυπρόθεσμες προοπτικές της ελληνικής οικονο-

μίας. Οι υποκείμενες εκτιμήσεις ξεκάθαρα υποδηλώ-

νουν, μέσω των πιθανοτήτων που αγγίζουν τη μονάδα,

ότι εντός του έτους 2012 δεν προβλέπεται να υπάρξει

έξοδος της ελληνικής οικονομίας από το καθεστώς

ύφεσης. 
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5. Εξαιτίας της έλλειψης επίσημης χρονολόγησης του κύκλου για την ελληνική οικονομία, ο δείκτης καθεστώτος ύφεσης που χρησιμο-

ποιείται βασίζεται σε σχετική εφαρμογή που πραγματοποιείται (βλέπε E. Tsouma, 2011), στην οποία προσδιορίζονται τα ακριβή σημεία

καμπής του οικονομικού κύκλου. 

6. Οι εκτιμήσεις ξεκινούν από το πρώτο τρίμηνο του 2001 εξαιτίας του υπολογισμού των ρυθμών μεταβολής και της ενσωμάτωσης των

υστερήσεων. Για το λόγο αυτό στο σχετικό διάγραμμα η απεικόνιση ξεκινά από το 2001. 

7. Η πτώση αυτή της πιθανότητας ύφεσης κάτω από το 0,5 υπήρξε προσωρινή και σαφώς δεν σηματοδότησε την έξοδο από το συγκε-

κριμένο καθεστώς. Η άμεση επαναφορά και διατήρηση των πιθανοτήτων ύφεσης σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα επιβεβαιώνει ότι η εξέλιξη

αυτή είχε προσωρινό χαρακτήρα και ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να διανύει περίοδο καθεστώτος ύφεσης.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.4.2
Πιθανότητες καθεστώτος ύφεσης 
στη βάση κανονικού πιθανολογικού υποδείγματος 
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1.5. Οι προβλέψεις του υποδείγματος
παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες
προοπτικές του ΑΕΠ   

Μονάδα Οικονομικών Προβλέψεων

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι επικαιροποι-
ημένες βραχυπρόθεσμες προβλέψεις του ΚΕΠΕ ανα-
φορικά με την εξέλιξη του ρυθμού μεταβολής του
πραγματικού ΑΕΠ. Οι εν λόγω προβλέψεις προκύπτουν
από την εφαρμογή ενός δυναμικού υποδείγματος πα-
ραγόντων (dynamic factor model), αναλυτική περι-
γραφή του οποίου παρουσιάστηκε στο Τεύχος 15 των
Οικονομικών Εξελίξεων. Επισημαίνεται ότι οι εκτιμήσεις
που προκύπτουν από το υπόδειγμα αυτό δεν ενσωμα-
τώνουν τις επιπτώσεις των νέων μέτρων δημοσιονομι-
κής προσαρμογής, τα οποία αναμένεται να οριστικο-
ποιηθούν και να τεθούν σε εφαρμογή. Ειδικότερα, ήδη
από το τέταρτο τρίμηνο του 2012 εκτιμάται ότι θα
υπάρξουν αρνητικές επιδράσεις στο ΑΕΠ από την
εφαρμογή ορισμένων από τα μέτρα αυτά, όπως οι πα-
ρεμβάσεις στα ειδικά μισθολόγια. 

Με βάση τις προβλέψεις του υποδείγματος (βλέπε Πί-
νακα 1.5.1), ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ εκτι-
μάται στο -6,1% για το σύνολο του έτους 2012,
παρουσιάζοντας μικρή βελτίωση τόσο συγκριτικά με
την προηγούμενη σχετική πρόβλεψη, η οποία ήταν της
τάξεως του -6,7%, όσο και σε σχέση με το εύρος της
ύφεσης κατά το 2011, το οποίο διαμορφώθηκε στο 
-6,9%. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη ευμενέστερη
εκτίμηση για το 2012 εμπεριέχει τόσο την πραγματική
εξέλιξη του ΑΕΠ στα δύο πρώτα τρίμηνα του 2012, όσο
και την πρόβλεψη του υποδείγματος για τα δύο επό-
μενα. Ευνοϊκότερη εμφανίζεται επίσης, σύμφωνα με τις
προβλέψεις, και η πορεία του ΑΕΠ στο έτος 2013, με
τον εκτιμώμενο μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής να ανέρ-
χεται στο -3,5%. 

Η ως άνω ελαφρώς βελτιωμένη προοπτική μπορεί να

συνδεθεί αφενός με την επιπλέον πληροφόρηση που

ενσωματώνουν τα πρόσθετα στοιχεία για την περίοδο

Απριλίου-Ιουνίου 2012, και αφετέρου με τη δυνητικά λι-

γότερο αρνητική δυναμική ορισμένων από τους παρά-

γοντες που προσδιορίζουν τις εξελίξεις στο ΑΕΠ.

Ανατρέχοντας στην πορεία των μεταβλητών που χρη-

σιμοποιούνται για την εκτίμηση του υποδείγματος, δια-

πιστώνεται ότι στην περίπτωση αρκετών από αυτές

παρουσιάζεται είτε κάποια μικρή βελτίωση, είτε εξασθέ-

νιση των συνεχιζόμενων αρνητικών μεταβολών. Στις με-

ταβλητές που εμφανίζουν τέτοιες τάσεις περιλαμβά-

νονται ορισμένες που αφορούν στην πορεία βασικών

τομέων της οικονομίας, καθώς και άλλες που αντανα-

κλούν προσδοκίες. Ειδικότερα, βελτίωση κατά το δεύ-

τερο τρίμηνο του 2012, συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο

του έτους, παρατηρείται στο γενικό δείκτη βιομηχανι-

κής παραγωγής, το γενικό δείκτη κύκλου εργασιών και

αρκετούς από τους σχετικούς επιμέρους κλαδικούς

δείκτες. Επιπλέον, ευνοϊκές εξελίξεις καταγράφονται

στην ανταγωνιστικότητα, μέσω της, έστω και μικρής

κλίμακας, μείωσης στο δείκτη πραγματικής σταθμισμέ-

νης συναλλαγματικής ισοτιμίας και το δείκτη κόστους

εργασίας. Επίσης, βελτίωση παρατηρείται και στους

δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών στις κατασκευές,

το λιανικό εμπόριο και τη βιομηχανία, υποδηλώνοντας

μία κάποια εξασθένιση των αρνητικών εκτιμήσεων των

οικονομικών παραγόντων στους εν λόγω κλάδους, σχε-

τικά με τις οικονομικές προοπτικές. Όσον αφορά τις

εξελίξεις σε κύριες συνιστώσες της ζήτησης, όπως η

τελική καταναλωτική δαπάνη της Γενικής Κυβέρνησης,

ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου καθώς

και οι εξαγωγές υπηρεσιών, σημειώθηκαν ασθενέστε-

ρες μέσες αρνητικές μεταβολές στα δύο πρώτα τρί-

μηνα του 2012, συγκριτικά με τα αντίστοιχα τρίμηνα του

2011. Αντίστοιχα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, πα-

ρατηρήθηκε εντονότερη μέση κάμψη τόσο στις εισα-

γωγές αγαθών όσο και στις εισαγωγές υπηρεσιών

συγκριτικά με το 2011.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5.1  Ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ 
(% ως προς την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους)

2012 2013

Τρίμηνα 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4

Τριμηνιαίος ρυθμός μεταβολής -7,9 -3,3 -4,5 -4,1 -3,1 -2,9

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής -6,1 -3,5

Σημείωση: Εποχική διόρθωση με τη χρήση του φίλτρου X12. 
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Αν και η αναφορά στην πορεία των ως άνω μεταβλητών

βοηθά να γίνει κατανοητό το γιατί το συγκεκριμένο υπό-

δειγμα οδηγεί επί του παρόντος στις εκτιμήσεις που

προαναφέρθηκαν, η προβλεπόμενη δυναμική αποκλι-

μάκωσης της ύφεσης στην πορεία του έτους 2013 μπο-

ρεί να στηριχθεί και στη βάση ενός ευρύτερου σκε-

πτικού γύρω από τις προοπτικές της ελληνικής οικονο-

μίας. 

Συγκεκριμένα, έχοντας διανύσει μία μακρά περίοδο βα-

θιάς ύφεσης, η ελληνική οικονομία έχει πλέον σημει-

ώσει σημαντική πρόοδο ως προς τον περιορισμό των

μη βιώσιμων δραστηριοτήτων της, εξαντλώντας στα-

διακά τα περιθώρια για περαιτέρω ραγδαία συρρί-

κνωσή τους. Επιπλέον, υπό την προϋπόθεση της ομα-

λής εξέλιξης του προγράμματος δημοσιονομικής προ-

σαρμογής, ενδέχεται να επιτευχθεί σύντομα μέσω

αυτού η εξασθένιση κρίσιμων υφεσιακών παραγόντων.

Οι δυσμενείς συνθήκες ρευστότητας, για παράδειγμα,

είναι επόμενο να αρθούν σε μεγάλο βαθμό με τη λήψη

της επόμενης δόσης του πακέτου και την ολοκλήρωση

της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Μια τέτοια

εξέλιξη, σε συνδυασμό με μία σειρά άλλων επακόλου-

θων του προγράμματος προσαρμογής, όπως η απελευ-

θέρωση πόρων από τη μείωση του δημοσιονομικού

ελλείμματος, η μείωση του εργατικού κόστους και η

πρόοδος των διαρθρωτικών αλλαγών, θα ήταν αναμε-

νόμενο να επενεργήσουν θετικά αφενός στις εξαγωγές

και αφετέρου στα κίνητρα για επενδύσεις, βελτιώνο -

ντας πιθανόν και τη δυνατότητα προσέλκυσης άμεσων

ξένων επενδύσεων. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη δια-

μόρφωση θετικότερων προοπτικών δύναται να διαδρα-

ματίσει επιπροσθέτως η άμεση αποκλιμάκωση της

αβεβαιότητας, μέσω κυρίως της εξασθένισης των σε-

ναρίων αναφορικά με το ευρωπαϊκό μέλλον της Ελλά-

δας και της δημιουργίας κλίματος μεγαλύτερης σταθε-

ρότητας και αξιοπιστίας. Στον αντίποδα των θετικών

αυτών προοπτικών θα πρέπει, βεβαίως, να επισημανθεί

η απουσία αντίστοιχων θετικών ενδείξεων από την

πλευρά της κατανάλωσης, λόγω κυρίως των δυσμενών

συνθηκών που επικρατούν στην αγορά εργασίας, κα-

θώς και του συνόλου των αρνητικών εξελίξεων στο δια-

θέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, είναι σημαντικό να επιση-

μανθεί ότι η επίδραση των νέων μέτρων δημοσιονομι-

κής προσαρμογής, η οποία, όπως ήδη επισημάνθηκε,

δεν ενσωματώνεται στις ως άνω προβλέψεις, αν και

εκτιμάται ότι θα είναι βραχυπρόθεσμα αρνητική (της τά-

ξεως του -1,0% του ΑΕΠ1), ενδέχεται να εμπεριέχει και

θετικά στοιχεία που δύνανται σε μεσοπρόθεσμο ορί-

ζοντα να ενισχύσουν τις προοπτικές ανάκαμψης της ελ-

ληνικής οικονομίας. 
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1. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που προκύπτουν από το “μικρής κλίμακας” μακροοικονομετρικό υπόδειγμα του ΚΕΠΕ.
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1.6. Διεθνές περιβάλλον:
Πρόσφατες εξελίξεις και 
προοπτικές της παγκόσμιας 
οικονομικής δραστηριότητας

Αριστοτέλης Κουτρούλης 

Ο περιορισμός του ρυθμού αύξησης της παγκόσμιας
παραγωγής, σε συνδυασμό με την ανεπαρκή δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας, συντηρούν ένα κλίμα αβεβαιότη-
τας στην παγκόσμια οικονομία. Οι οικονομικές συνθήκες
είναι ιδιαίτερα δυσμενείς στην περιοχή της Ευρωζώνης
όπου παραπάνω από το ένα τρίτο των κρατών-μελών
διανύουν περίοδο ύφεσης. Οι εξελίξεις αυτές φαίνεται
να επηρεάζουν αρνητικά τη διεθνή εμπορική δραστηριό-
τητα και, επομένως, το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης
των αναπτυσσόμενων χωρών, οι οποίες εξαρτώνται ση-
μαντικά από τις εξαγωγές προς τον ανεπτυγμένο κόσμο.

1.6.1. Γενική αξιολόγηση των εξελίξεων
στην παγκόσμια οικονομία

Οικονομική δραστηριότητα

Η αρχική αισιοδοξία για μια ταχύτερη ανάκαμψη της
παγκόσμιας οικονομίας έχει εξανεμιστεί, καθώς τα τε-
λευταία διαθέσιμα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα

ότι η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα θα επιβρα-
δυνθεί τόσο το 2012 όσο και το 2013. Οι νέες εκτιμή-
σεις αντανακλούν τη συνεχιζόμενη κρίση στην περιοχή
της Ευρωζώνης και τις επιπτώσεις αυτής στην παγκό-
σμια ζήτηση. Φυσικά δεν είναι μόνο το αρνητικό κλίμα
που επικρατεί στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με τους προ-
πορευόμενους δείκτες του ΟΟΣΑ, οι περισσότερες ανε-
πτυγμένες οικονομίες θα καταγράψουν χαμηλούς ρυθ-
μούς οικονομικής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του τρέ-
χοντος έτους. Επακόλουθο των εκτιμήσεων αυτών είναι
η τροφοδότηση της αβεβαιότητας και η επιδείνωση των
δεικτών εμπιστοσύνης καταναλωτών και επιχειρηματιών
στις περισσότερες περιοχές του κόσμου. Ανάλογες τά-
σεις αναμένεται να επικρατήσουν και στις αναπτυσσό-
μενες οικονομίες, των οποίων ο κατά τα άλλα υψηλός
ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης θα επιβραδυνθεί κατά
μισή ποσοστιαία μονάδα περίπου.

Υπό την απουσία νέων δυσάρεστων εκπλήξεων και υπό
την προϋπόθεση ότι οι οικονομίες της Ευρωζώνης θα
εξέλθουν σύντομα από την ύφεση, η παγκόσμια οικο-
νομία αναμένεται  να αναπτυχθεί με ρυθμούς της τάξης
του 3,5% και 3,9% το 2012 και το 2013, αντίστοιχα (βλ.
Πίνακα 1.6.1).

Πληθωρισμός και ανεργία

Παράγοντες όπως η περιορισμένη παγκόσμια ζήτηση,
οι χαμηλές αυξήσεις των τιμών ειδών διατροφής, και η
σχετική σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου έχουν
συμβάλει στη διατήρηση του παγκόσμιου πληθωρισμού

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6.1  Πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν1 (ετήσιες % μεταβολές)

Παγκόσμια οικονομία 3,9 3,7 3,7 3,5 3,4 3,3 3,9 4,0 3,9

Προηγμένες οικονομίες 1,6 1,4 1,6 1,4 1,2 1,4 1,9 1,8 1,9

ΗΠΑ 1,7 1,7 1,7 2,0 2,1 2,1 2,3 2,3 2,4

Ευρωζώνη 1,5 1,5 1,6 -0,3 -0,3 -0,3 0,7 0,9 0,7

Ιαπωνία -0,7 -0,7 -0,7 2,4 1,7 2,4 1,5 2,1 1,5

Αναπτυσσόμενες oικονομίες 6,2 5,9 6,1 5,6 5,3 5,3 5,9 5,8 5,9

Βραζιλία 2,7 2,7 2,7 2,5 3,3 2,9 4,6 4,5 4,2

Ρωσία 4,3 4,3 4,3 4,0 4,4 3,8 3,9 4,4 4,2

Ινδία 7,1 7,1 6,9 6,1 6,7 6,6 6,5 7,2 6,9

Κίνα 9,2 9,2 9,2 8,0 8,3 8,2 8,5 8,5 8,6

ΔΝΤ OHE ΠΤ ΔΝΤ OHE ΠΤ ΔΝΤ OHE ΠΤ

2011* 2012** 2013**

Πηγές: IMF, World Economic Outlook (Update), July 2012, United Nations, World Economic Situation and Prospects 2012 (Update as of mid-
2012), World Bank, Global Economic Prospects, Volume 5, June 2012.

* Εκτιμήσεις, ** Προβλέψεις.

1. Οι αποκλίσεις που υπάρχουν στις εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών οφείλονται, μεταξύ άλλων, στη χρησιμοποίηση διαφορετικών οικο-
νομικών υποδειγμάτων, την υιοθέτηση εναλλακτικών υποθέσεων, καθώς και στη διαφορετική χρονική στιγμή που πραγματοποιούνται οι προ-
βλέψεις από την κάθε ερευνητική ομάδα.
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σε χαμηλά επίπεδα. Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει τη χαλά-
ρωση της νομισματικής πολιτικής για την ενίσχυση της
οικονομικής δραστηριότητας. Το γεγονός αυτό είναι
σημαντικό, ιδιαίτερα για τις οικονομίες εκείνες οι οποίες
δεν έχουν τα περιθώρια άσκησης επεκτατικής δημοσιο-
νομικής πολιτικής. Σε γενικές γραμμές, ο ετήσιος δεί-
κτης τιμών καταναλωτή στις ανεπτυγμένες οικονομίες,
κατά το τρέχον έτος, δεν αναμένεται να ξεπεράσει το
2%. Για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες αναμένεται ότι
ο ίδιος δείκτης θα περιοριστεί στο 6,3%. Οι εκτιμήσεις
αυτές υποδεικνύουν ότι, ενώ σε ανεπτυγμένες και ανα-
πτυσσόμενες χώρες η καθοδική τάση του πληθωρισμού
αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό, τα επίπεδα πληθωρι-
σμού εξακολουθούν να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ
των δύο συνόλων χωρών.

Στο μέτωπο της απασχόλησης, πληθώρα στοιχείων δεί-
χνουν ότι η κρίση στην αγορά εργασίας καλά κρατεί.
Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Οικονομικών και Κοινωνικών
Αναλύσεων του ΟΗΕ, στις περισσότερες ανεπτυγμένες
οικονομίες η αναλογία απασχολουμένων προς τον πλη-
θυσμό βρίσκεται ακόμη σε επίπεδα χαμηλότερα από
αυτά που επικρατούσαν πριν το 2007. Η ίδια πηγή ανα-
φέρει ότι, για να επανέλθει η απασχόληση σε προ κρίσης
επίπεδα, θα πρέπει να δημιουργηθούν κάτι λιγότερο από
50 εκατομμύρια νέων θέσεων απασχόλησης. Άλλοι σχε-
τικοί δείκτες, όπως το ποσοστό των μακροχρόνια ανέρ-
γων και το ποσοστό ανεργίας των νέων, βρίσκονται σε
εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Αν και ανησυχητικές, οι εξε-
λίξεις αυτές ήταν αναμενόμενες, όπως αναμενόμενη
είναι και η παρατηρούμενη καθυστέρηση στην αποκατά-
σταση της ομαλότητας στις αγορές εργασίας ανά τον
κόσμο. Ο λόγος είναι απλός: η ταυτόχρονη προσπάθεια
που καταβάλλεται από μεγάλο αριθμό χωρών για τη μεί-
ωση εσωτερικών και εξωτερικών ανισορροπιών μέσω α -
ντιπληθωριστικών πολιτικών έχει οδηγήσει σε ένα δυ-
σμενές οικονομικό περιβάλλον, το οποίο κάθε άλλο πα-
ρά ευνοεί τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.   

1.6.2. Οικονομικές εξελίξεις ανά τον κόσμο

Προηγμένες οικονομίες

Ο ανεπτυγμένος κόσμος υφίσταται σημαντικές πιέσεις,
καθώς στις κυριότερες βιομηχανικές οικονομίες ο ρυθ-
μός ανάπτυξης έχει υποχωρήσει σημαντικά και η οικο-
νομία της Ευρωζώνης διανύει μια νέα περίοδο ύφεσης.
Στο βαθμό κατά τον οποίο θα υπάρξει μια εκτόνωση της
ευρωπαϊκής κρίσης, η οικονομική μεγέθυνση στον ανε-
πτυγμένο κόσμο θα κυμανθεί γύρω από το 1,4% το
2012 για να φτάσει το 1,9% το 2013.

ΗΠΑ: Οι παρατηρούμενες μικρές αυξήσεις στην απα-
σχόληση, τη βιομηχανική παραγωγή και τις ιδιωτικές
δαπάνες για κατανάλωση και επενδύσεις, μέσα στο

2012, αναμένεται να επιβραδύνουν τον ήδη χαμηλό
ρυθμό οικονομικής επέκτασης των ΗΠΑ. Εξίσου, αν όχι
περισσότερο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι οικο-
νομικές αρχές της χώρας, είτε σε ομοσπονδιακό είτε
σε πολιτειακό επίπεδο, έχουν κάνει μικρή πρόοδο στο
δημοσιονομικό μέτωπο. Δεδομένου λοιπόν ότι (βάσει
νομοθεσίας) το μεγαλύτερο βάρος της δημοσιονομικής
πολιτικής θα πέσει στο επόμενο έτος, η πορεία της αμε-
ρικανικής οικονομίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη
δυνατότητα χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής κα-
θώς και από τις εξελίξεις στην περιοχή της Ευρωζώνης.

Ευρωζώνη: Οι αρνητικές μεταβολές του ΑΕΠ σε αρκε-
τές οικονομίες της Ευρωζώνης (π.χ. Ιταλία, Ελλάδα, Κύ-
προς, Ισπανία, Πορτογαλία, και Ολλανδία), σε συνδυασμό
με την αναιμική οικονομική μεγέθυνση της Γερμανίας,
επιβεβαιώνουν ότι το σύνολο της Ευρωζώνης διέρχεται
από μία περίοδο (μικρής) ύφεσης. Το γεγονός αυτό
υπονοεί ότι, παρά την οικονομική στήριξη που έχουν
δεχθεί αρκετές περιφερειακές οικονομίες της Ευρωζώ-
νης και παρά τα αυστηρά προγράμματα οικονομικής
προσαρμογής που ακολουθούνται από τις εθνικές κυ-
βερνήσεις πολλών κρατών-μελών, τα προβλήματα που
οδήγησαν στην παρούσα κρίση παραμένουν άλυτα. Πιο
αναλυτικά, με εξαίρεση τον τομέα των εξαγωγών, οι
υπόλοιπες συνιστώσες της συνολικής ζήτησης (δηλαδή
οι ιδιωτικές και δημόσιες δαπάνες για κατανάλωση και
επενδύσεις) αναμένεται να έχουν αρνητική συμβολή
στην αύξηση του ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Παράλληλα, η
διατήρηση της ανεργίας σε υψηλά ποσοστά επιδεινώνει
το ήδη επιβαρυμένο κλίμα και δημιουργεί αρνητικές
προσδοκίες. Υπό αυτές τις συνθήκες και δεδομένου ότι
οι Ευρωπαίοι εταίροι προσπαθούν να αποσπάσουν ο
ένας από τον άλλο μεγαλύτερα μερίδια εξαγωγών
ασκώντας την ίδια αντιπληθωριστική πολιτική, ο κίνδυ-
νος να μετατραπεί η παρούσα ύφεση σε μία βαθιά και
μεγάλης διάρκειας κρίση μεγαλώνει. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για να περιοριστεί αυτός ο κίνδυνος είναι ο
καλύτερος συντονισμός των εθνικών πολιτικών των
κρατών-μελών της Ευρωζώνης.     

Ιαπωνία: Έπειτα από μια εξαιρετικά καλή πορεία το
πρώτο τρίμηνο του έτους, ο ρυθμός ανόδου της οικο-
νομικής δραστηριότητας στην Ιαπωνία παρουσίασε ση-
μαντική κάμψη στο δεύτερο τρίμηνο. Για το υπόλοιπο
του έτους αναμένεται περαιτέρω επιβράδυνση. Η εξέ-
λιξη αυτή αντανακλά τις προσπάθειες δημοσιονομικής
εξυγίανσης της ιαπωνικής κυβέρνησης προκειμένου να
περιοριστούν οι ανησυχίες σχετικά με το υψηλό δημό-
σιο χρέος της χώρας. Σημαντικό ρόλο έχει διαδραμα-
τίσει επίσης και ο περιορισμός της διεθνούς ζήτησης
για ιαπωνικά προϊόντα, ειδικά από την Ευρώπη και την
αναδυόμενη Ασία. Γενικά, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης
του ΑΕΠ αναμένεται να είναι λίγο μεγαλύτερος του 2%.
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Αναπτυσσόμενες οικονομίες

Εν μέσω δυσμενέστερων διεθνών οικονομικών συνθη-
κών, η οικονομική ανάπτυξη στις αναπτυσσόμενες και
αναδυόμενες οικονομίες αναμένεται να επιβραδυνθεί και
να φτάσει το 5,6% το 2012, αρκετά χαμηλότερα δηλαδή
από το 6,2% του 2011 και το 7,5% του 2010. Υπό την
προϋπόθεση ότι η κρίση στην Ευρωζώνη δεν θα πάρει
μεγαλύτερες διαστάσεις, ο ρυθμός ανάπτυξης στις ανα-
πτυσσόμενες χώρες θα φτάσει κοντά στο 6% το 2013.

Βραζιλία: Υπό το φως των χαμηλών πληθωριστικών πιέ-
σεων και του περιορισμού της οικονομικής επέκτασης
κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, η Κεντρική Τράπεζα
της Βραζιλίας μείωσε τα επιτόκια βάσης τον περασμένο
Απρίλιο. Προκειμένου να ενισχυθεί η οικονομική δρα-
στηριότητα, η  χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής
συνοδεύτηκε και από επεκτατική δημοσιονομική πολι-
τική (π.χ. αυξημένες δημόσιες δαπάνες και φορολογικά
κίνητρα. Παρ’ όλα αυτά οι θετικές επιδράσεις της επε-
κτατικής πολιτικής φαίνεται να είναι περιορισμένες, με
αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι ο ρυθμός οικονομικής
ανάπτυξης για το τρέχον έτος δεν θα ξεπεράσει το
2,7%. Για το επόμενο έτος αναμένεται σημαντική επι-
τάχυνση του ρυθμού οικονομικής επέκτασης, λόγω των
επικείμενων επενδύσεων που θα αφορούν στη διοργά-
νωση του Παγκόσμιου Κυπέλλου ποδοσφαίρου.    

Ρωσία: Παρά το ασθενικό διεθνές οικονομικό περιβάλ-
λον, η οικονομική ανάπτυξη στη Ρωσία φαίνεται να δια-
τηρεί τη δυναμική των τελευταίων ετών. Σε αυτό φαί-
νεται να συμβάλλει η εγχώρια ζήτηση, η οποία με τη
σειρά της έχει ενισχυθεί από την αύξηση της πιστωτι-
κής επέκτασης και τους υψηλότερους μισθούς. Εν τω
μεταξύ, η επιχειρηματική επενδυτική δραστηριότητα
και η βιομηχανική παραγωγή βρίσκονται σε ανοδική
τροχιά. Η γενική εκτίμηση είναι ότι η ρωσική οικονομία

θα επεκταθεί με ρυθμούς γύρω από το 4% τόσο το τρέ-

χον όσο και  το επόμενο έτος.  

Ινδία: Το χαμηλό ποσοστό βροχοπτώσεων κατά τη

διάρκεια της εποχής των μουσώνων απειλεί να περιο-

ρίσει την παραγωγή διατροφικών προϊόντων και επομέ-

νως να αυξήσει περαιτέρω τον ήδη υψηλό πληθωρισμό.

Την ίδια στιγμή, βασικά οικονομικά μεγέθη εξελίσσονται

αρνητικά (π.χ. μείωση των άμεσων ξένων επενδύσεων,

αύξηση του δημόσιου χρέους και του εμπορικού ελ-

λείμματος). Είναι προφανές ότι υπό αυτές τις συνθήκες

οι οικονομικές αρχές της χώρας δεν έχουν περιθώρια

άσκησης επεκτατικής πολιτικής. Με αυτό το δεδομένο,

ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης το 2012 αναμένεται

να επιβραδυνθεί κατά μια ποσοστιαία μονάδα σε σχέση

με το περασμένο έτος.  

Κίνα: Μεταξύ των αναπτυσσόμενων οικονομιών η κινε-

ζική οικονομία είναι εκείνη που συνεχίζει να απολαμβά-

νει τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Ωστόσο, σε

σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, παρατηρείται επιβρά-

δυνση της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς οι εξαγω -

γές της χώρας προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη καταγρά-

φουν σημαντικές μειώσεις. Ενδεικτική της εξέλιξης αυτής

είναι η αναμενόμενη υποχώρηση του πλεονάσματος του

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστού του ΑΕΠ

από 2,7% το 2011 στο 2,3% το 2012. Για το υπόλοιπο του

έτους και πιθανότατα για το 2013 προβλέπεται ότι η ανά-

πτυξη θα στηριχθεί κυρίως στην εγχώρια ζήτηση.

1.6.3. Διεθνές εμπόριο

Το 2012 αναμένεται ότι ο ρυθμός αύξησης του όγκου

του διεθνούς εμπορίου (αγαθά και υπηρεσίες) θα κα-

ταγράψει σημαντική μείωση, φτάνοντας το 3,8% (βλ.

Πίνακα 1.6.2). Η τάση αυτή αντικατοπτρίζει τις μειωμέ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6.2  Ετήσιες μεταβολές στο διεθνές εμπόριο

Όγκος διεθνο ύς εμπορίου
12,8 5,9 3,8 5,1

(Αγαθά και Υπηρεσίες)

Προηγμένες 
11,5 4,4 1,9 4,2    Εισαγωγές οικονομίες

Αναπτυσσόμενες 
15,3 8,8 7,8 7,0οικονομίες

Προηγμένες 
12,2 5,4 2,3 4,3   Εξαγωγές οικονομίες

Αναπτυσσόμενες 
14,4 6,6 5,7 6,2οικονομίες

2010 2011 2012* 2013*

Πηγή: IMF, World Economic Outlook (update), July 2012.

* Προβλέψεις.
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νες εισαγωγές των ανεπτυγμένων οικονομιών, οι οποίες

με τη σειρά τους οφείλονται στην αναιμική ανάπτυξη των

ΗΠΑ και την ύφεση της Ευρωζώνης. Αντίθετα, ο ρυθ-

μός αύξησης του όγκου εισαγωγών και εξαγωγών στις

αναπτυσσόμενες οικονομίες φαίνεται να υφίσταται

πολύ μικρές απώλειες. Χάρη σε αυτή τη διαφοροποί-

ηση μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών

και στην αυξημένη ζήτηση που προέρχεται από τις τε-

λευταίες, το διεθνές εμπόριο εξακολουθεί να αποτελεί

σημαντικό παράγοντα της παγκόσμιας οικονομικής

ανάπτυξης. Αν υποθέσουμε ότι η Ευρώπη θα εξέλθει

σχετικά σύντομα από την παρούσα κρίση, τότε η επέ-

κταση του διεθνούς εμπορίου μπορεί να φτάσει πάνω

από το 5% το 2013.

Αναφορικά με την πορεία των τιμών των διεθνώς εμπο-

ρεύσιμων αγαθών, αυτή αναμένεται να είναι πτωτική

τόσο στο υπόλοιπο του τρέχοντος έτους όσο και του

επόμενου. Η πρόβλεψη αυτή αφορά τόσο στα ενεργει-

ακά προϊόντα (π.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κ.λπ.) όσο

και στα υπόλοιπα βασικά αγαθά (μέταλλα, διατροφικά

προϊόντα, κ.λπ.) και αντανακλά την περιορισμένη παγκό -

σμια ζήτηση καθώς και την ανατίμηση του δολαρίου. 
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2. Δημόσια οικονομικά

2.1. Η εξέλιξη του δημοσίου χρέους 

Γιάννης Μονογυιός 

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2012, το ύψος του χρέους

της Κεντρικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε 280.292,44

εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία του

πιο πρόσφατα δημοσιευμένου Δελτίου Δημοσίου Χρέ-

ους (Ιούνιος 2012) του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-

τους, και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απο-

μείωσης του χρέους μέσω της εθελοντικής συμμετοχής

του ιδιωτικού τομέα (PSI) στη διαδικασία της αναδιάρ-

θρωσης, το δεύτερο τρίμηνο του 2012 το χρέος της

Κεντρικής Κυβέρνησης ανήλθε σε 303.527,12 εκατ.

ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 8,3% περίπου μονά-

δες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η παρατη-

ρούμενη αύξηση που υπαγορεύθηκε από την ανάγκη

κάλυψης τρεχουσών αναγκών του Προϋπολογισμού,
αντιμετωπίστηκε με προσφυγή σε νέο δανεισμό μέσω
εντόκων γραμματίων.

Η μέση σταθμική διάρκεια των τίτλων του Ελληνικού Δη-
μοσίου κατά την υπό εξέταση περίοδο του 2012,
ανήλθε στα 11,21 έτη, παρουσιάζοντας μείωση από το
επίπεδο των 15,73 ετών στο οποίο είχε διαμορφωθεί το
Α΄ τρίμηνο του 2012. Επίσης, το δεύτερο τρίμηνο του
2012 τo Ελληνικό Δημόσιο χορήγησε μειωμένες (σε
σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους) εγγυήσεις κατά
39,05 εκατ. ευρώ, το συνολικό ύψος των οποίων έφτα -
σε τα 20.007,05 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία για τη σύνθεση
του χρέους, ανά κατηγορία νομίσματος και υπολειπό-
μενης διάρκειας, καθώς και το ύψος των εγγυήσεων
του Ελληνικού Δημοσίου από το 2009-2012 παρουσιά-
ζονται αναλυτικά στον Πίνακα 2.1.1

Όσον αφορά τη σύνθεση του χρέους της Κεντρικής Κυ-
βέρνησης με βάση το είδος του επιτοκίου (σταθερό-κυ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.1  Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης 2009-2012, B΄ τρίμηνο (ποσά σε εκατ. €)

Ύψος χρέους Κεντρικής Κυβέρνησης 298.524,20 340.286,20 353.693,38 367,978,00 303.527,12

Κατανομή χρέους κατά νόμισμα 

Σε ευρώ, € 297.264,30 334.273,25 347.332,56 358.792,98 293.459,73

(% επί του συνόλου) (99,58%) (98,23%) (98,20%) (97,50%) (96,68%)

Σε νομίσματα εκτός ζώνης ευρώ 1.259,90 6.012,95 6.360,82 9.185,02 10.067,39

(% επί του συνόλου) (0,42%) (1,77%) (1,79%) (2,49%) (3,31%)

Χρέος κατά υπολειπόμενη διάρκεια* 262.905,30 265.884,90 264.183,70 255.678,40 132.009,40

Βραχυπρόθεσμα (μέχρι 1 έτος) 28.273,90 33.510,70 48.263,00 48.332,00 24.201,20

(% επί του συνόλου) (10,75%) (12,60%) (18,26%) (18,90%) (18,33%)

Μεσοπρόθεσμα (1 έως 5 έτη) 109.664,70 106.618,00 88.930,00 88.590,90 29.624,90

(% επί του συνόλου) (41,71%) (40,10%) (33,66%) (34,64%) (22,44%)

Μακροπρόθεσμα (άνω των 5 ετών) 125.002,70 125.756,20 126.990,70 118.765,50 78.183,30

(% επί του συνόλου) (47,54%) (47,30%) (48,06%) (46,45%) (59,23%)

Εγγυήσεις Ελληνικού Δημοσίου 25.586,60 22.438,20 22.181,40 20.632,50 20.007,05

2009 2010 2011 (B΄ τρίμ.) 2011 2012 (B΄ τρίμ.)Περίοδος

Μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια χρέους Κεντρικής Διοίκησης την 30/6/2012: 12,09 έτη

Το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης διαφέρει από το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης (Χρέος κατά Μάαστριχτ) κατά το ποσό του ενδοκυβερ-
νητικού χρέους και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται από τον ESA ’95.

* Αφορά στον όγκο των ομολόγων, εντόκων γραμματίων και βραχυπρόθεσμων τίτλων και όχι στο σύνολο του χρέους της Κεντρικής Διοίκη-
σης.

Πηγή: ΓΛΚ, Υπ. Οικονομικών.
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μαινόμενο), το χρέος κατά το δεύτερο τρίμηνο του
2012 παρουσίασε μεταβολή της ποσοστιαίας αναλο-
γίας σε σταθερό 43,2% - κυμαινόμενο 56,8%, (από στα-
θερό 47,0%-κυμαινόμενο 53,0% το προηγούμενο τρίμη-
νο), ενώ η αναλογία διαπραγματεύσιμου και μη χρέους
διαμορφώθηκε σε 45,0% και 55,0% αντίστοιχα (έναντι
του προηγούμενου τριμήνου του 2012 όπου διαπραγ-
ματεύσιμο ήταν το 53,4% του χρέους σε σχέση με 46,6%
μη διαπραγματεύσιμου χρέους). Τέλος, το χρέος της
Κεντρικής Κυβέρνησης με βάση το νόμισμα παρέμεινε
πρακτικά στις ίδιες αναλογίες 96,7% χρέους σε ευρώ
και 3,3% χρέους σε νομίσματα εκτός ζώνης ευρώ (από
96,4% σε ευρώ και 3,6% σε ξένα νομίσματα κατά το
προηγούμενο τρίμηνο). 

Αναφορικά με τη σύνθεση του νέου δανεισμού για το

διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2012, η εικόνα είναι ακρι-

βώς η ίδια με αυτήν του προηγούμενου τριμήνου. Συγ-

κεκριμένα, το 76,7% των νέων δανείων προέρχονται

από το Ειδικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-

τας (ΕΤΧΣ), το 19,9% αυτών από την έκδοση εντόκων

γραμματίων, ενώ το 3,4% πηγάζει από τα δάνεια του

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Αναλυτικότερα και συγκριτικά για τα έτη 2009-2012 (Β΄

τρίμηνο), το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης, με βάση

την παραπάνω κατηγοριοποίηση, σε απόλυτα μεγέθη,

παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.1.1.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσίου στις

30/6/2012 ήταν 3.495,7 δις ευρώ, σημειώνοντας πτώ ση

της τάξης του 20,5%, από το επίπεδο των 4.401,8 δις

ευρώ, στο οποίο βρίσκονταν στο τέλος του πρώτου τρι-

μήνου του έτους.

Η κατανομή του χρέους, με βάση την υπολειπόμενη

διάρκεια αυτού το 2012, αποτυπώνεται στο Διάγραμμα

2.1.1.

Οι μακροχρόνιοι τίτλοι (με λήξη μετά την πενταετία) του
Ελληνικού Δημοσίου αντιπροσωπεύουν το 59,23% του
συνόλου με βάση τη διάρκεια τίτλων, έναντι 22,24%
που καταλαμβάνουν οι μεσοπρόθεσμοι τίτλοι (με λήξη
από 1 έως 5 έτη), και 18,33% που καταλαμβάνουν οι τίτ-
λοι βραχείας διάρκειας (λήξη μικρότερη του έτους) από

67,1%, 24,2% και 8,7%, αντίστοιχα, που ήταν το προη -
γούμενο τρίμηνο του 2012. 

Στο Διάγραμμα 2.1.2, παρουσιάζεται το Ληξιάριο του
χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης με βάση τα τελευ-
ταία δημοσιευμένα στοιχεία.

Από την απεικόνιση των νεότερων δεδομένων φαίνεται
πως το βάρος της εξόφλησης ενός σημαντικού μέρους
του δημοσίου χρέους επικεντρώνεται στο εξής στις πε-
ριόδους 2012-2015  και 2021-2032.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1.1
Κατανομή χρέους 2012 (Β´ τριμ.)
κατά υπολειπόμενη διάρκεια*

* Αφορά στον όγκο των ομολόγων, εντόκων γραμματίων και βρα-
χυπρόθεσμων τίτλων και όχι στο σύνολο του χρέους της Κεντρικής
Διοίκησης. 

Πηγή: ΓΛΚ, Υπ. Οικονομικών.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1.2
Χρονοδιάγραμμα λήξης χρέους Κεντρικής 
Κυβέρνησης (30/6/2012)  

Πηγή: ΓΛΚ, Υπ. Οικονομικών.
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2.2. Ανάλυση της διατηρησιμότητας
του δημοσίου χρέους της ελληνικής
οικονομίας  

Παναγιώτης Κορλίρας, Γιάννης Μονογυιός  

Η δυναμική του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα έχει επι-
δεινωθεί σημαντικά από το 2007 (Διάγραμμα 2.2.1). Επι-
πρόσθετα, από την έναρξη του προγράμματος οικο-
νομικής προσαρμογής της χώρας (Μάιος 2010), ακόμη
και μετά το PSI, η δυναμική του δημοσίου χρέους πα-
ραμένει σε μη βιώσιμη τροχιά. Οι απαισιόδοξες προ-
οπτικές για την ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τις απο-
κλίσεις του προγράμματος από τους στόχους που
έχουν τεθεί στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομι-
κής Στρατηγικής 2012-2015 (με το πρωτογενές έλλειμ -
μα να διαμορφώνεται σε περίπου 1,0%-1,5% το 2012),
δείχνουν ότι ο στόχος του προγράμματος για τον λόγο
Χρέους/ΑΕΠ στο 120% μέχρι το 2020 δεν μπορεί να επι-
τευχθεί χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις πολιτικής.
Εκτός από την αναγκαιότητα της ταχείας επιστροφής
σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, τη σταδιακή εξάλειψη
του υφιστάμενου αρνητικού παραγωγικού κενού και τη
δημιουργία σημαντικών πρωτογενών πλεονασμάτων
καθ’ όλη τη διάρκεια της προσαρμογής και μέχρι το
2020, η ανάλυση που παρουσιάζεται παρακάτω υπο-
στηρίζει πως η επίτευξη του στόχου για τον λόγο Χρέους/
ΑΕΠ απαιτεί επιπρόσθετες ενέργειες που περιλαμβά-
νουν –αλλά δεν περιορίζονται– σε μια εύλογη παράτα -
ση του προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης της
οικονομίας, την πιθανή μείωση του μεσοσταθμικού επι-
τοκίου με το οποίο επιβαρύνεται το υφιστάμενο χρέος,
την επιτάχυνση ενός ρεαλιστικού σχεδίου αποκρατικο-
ποιήσεων κρατικών επιχειρήσεων και αξιοποίησης της
δημόσιας περιουσίας και, τέλος, αλλά όχι λιγότερο ση-
μαντικό, το ενδεχόμενο ανακεφαλαιοποίησης των ελ-
ληνικών τραπεζών, απευθείας μέσω του μηχανισμού
EFSF/ESM.

Διατηρησιμότητα δημοσίου χρέους: 
Ανάλυση ευαισθησίας

Η ανάλυση ευαισθησίας της δυναμικής του χρέους που
ακολουθεί επεκτείνεται σε μια σειρά παραδοχών στη
βάση οκτώ εναλλακτικών σεναρίων. Όλα τα σενάρια
υιοθετούν τις ίδιες παραδοχές για τις αρχικές συνθή-
κες για το 2012, με βάση ένα συνδυασμό των πιο πρό-
σφατων εκτιμήσεων από επίσημες πηγές και την υιοθέ-
τηση των τελευταίων μακροοικονομικών προβλέψεων
του ΚΕΠΕ για τον ρυθμό μεταβολής του πραγματικού

ΑΕΠ (οι οποίες προέρχονται από ένα μικρής κλίμακας

μακροοικονομετρικό μοντέλο). Τα αποτελέσματα απει-

κονίζονται στο Διάγραμμα 2.2.2.

Μία από τις βασικές παραδοχές σχετικά με την ανά-

λυση της βιωσιμότητας του χρέους είναι η εξέλιξη του

ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ. Στην περί-

πτωση κατά την οποία τα 11,6 δισ. ευρώ περικοπών στις

δημόσιες δαπάνες του Προϋπολογισμού (Μνημόνιο 2)

εφαρμόζονται σε περίοδο δύο ετών (2013-2014) –το αρ-

χικό σενάριο– υιοθετείται η υπόθεση ότι η τρέχουσα

ύφεση (περίπου -6,0% του ΑΕΠ το 2012 ) θα συνεχιστεί

και το 2013 (-2,5%) και το 2014 (-1,5%). Για το τέλος του

2012, οι εκτιμήσεις για το ύψος  του Χρέους/ΑΕΠ το το-

ποθετούν στο 166,45%, για τον αποπληθωριστή του

ΑΕΠ στο 0,13%, το πρωτογενές έλλειμμα στο 1,2% του

ΑΕΠ και το ονομαστικό επιτόκιο του χρέους στο 4%.

Σε μια εναλλακτική, ελαφρώς πιο αισιόδοξη, παραμε-

τροποίηση του μοντέλου όπου η δημοσιονομική προ-

σαρμογή επεκτείνεται σε ορίζοντα τετραετίας (2013-

2016), με ισόποση κατανομή των περικοπών του πακέ-

του των 11,6 δις ευρώ σε όλα τα έτη, η ύφεση εκτιμάται

σε -1,8% το 2013 και σε μηδέν το 2014. Και στις δύο πε-

ριπτώσεις το πραγματικό ΑΕΠ επανέρχεται σε θετικούς

ρυθμούς το 2015 (στο 2,0%  και προσαυξάνεται κατά

0,5% κάθε δύο χρόνια, για να φθάσει το 2020 σε 3,0%).

Σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις του μακροοικονομε-

τρικού μοντέλου του ΚΕΠΕ, ο αποπληθωριστής του

ΑΕΠ εκτιμάται σε περίπου 2,0% κατά τη διάρκεια του

2013-2014 και σε 1,5% για τα έτη 2015-2020. Τέλος,

υιοθετείται η υπόθεση ότι ο καθαρός νέος δανεισμός

της κυβέρνησης μέχρι το 2020 είναι μηδενικός.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2.1
Ελλάδα: Εξέλιξη πραγματικού ΑΕΠ και Ακαθάριστο
Χρέος Γενικής Κυβέρνησης 2000-2013*

* Εκτιμήσεις για 2012-2013 - Βάση δεδομένων AMECO.

Δισ. ευρώ Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής Μάιος 2010
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2.2
Η δυναμική του δημοσίου Χρέους/ΑΕΠ μέχρι το 2020, με βάση εναλλακτικά σενάρια 

Πηγή: ΚΕΠΕ: Εκτιμήσεις συγγραφέων.

Δισ. ευρώ

Με βάση τα ανωτέρω:

Στο Σενάριο 1, όπου η δημοσιονομική προσαρμογή που

αφορά στο πακέτο των περικοπών των 11,6 δις ευρώ

λαμβάνει χώρα σε δύο έτη (2013-2014) και ξεκινώντας

από ένα αρχικό επίπεδο χρέους/ΑΕΠ του 166,45% με

αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ για την περίοδο 2013-

2020 –κατά μέσο όρο 1,37%–, η δημιουργία πρωτογε-

νών πλεονασμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου

αναφοράς (κατά μέσο όρο στο 3,6% του ΑΕΠ) μειώνει

τον λόγο Χρέους/ΑΕΠ στο 151,22% (Χρέος/ΑΕΠ (1)) το

2020. Όπως και στο Σενάριο 1, το Σενάριο 1α υποθέτει

επιπρόσθετα μια περαιτέρω μείωση –κατά 50 μονάδες

βάσης–  του επιτοκίου δανεισμού (από 4,0% στο 3,5%),

γεγονός το οποίο παράγει ένα αρκετά βελτιωμένο προ-

φίλ Χρέους/ΑΕΠ στο 144,79% (Χρέος/ΑΕΠ (1α)) στην

καταληκτική ημερομηνία το 2020.

Το Σενάριο 2 υιοθετεί τις βελτιωμένες προβλέψεις για

την ανάπτυξη (κατά μέσο όρο 1,65% από 2013-2020)

μαζί με την υπόθεση πως η δημοσιονομική προσαρ-

μογή που αφορά στα 11,6 δισ. ευρώ λαμβάνει χώρα σε

τέσσερα έτη (2013-2016). Στην περίπτωση αυτή, ο λό-

γος Χρέους/ΑΕΠ διαμορφώνεται στο 147,33% (Χρέος/

ΑΕΠ (2)), σχετικά χαμηλότερα από ό,τι στο Σενάριο 1.

Στο ίδιο πλαίσιο προσαρμογής, το Σενάριο 2α υιοθετεί

τις βελτιωμένες προβλέψεις για την ανάπτυξη, σε συν-

δυασμό με ένα χαμηλότερο επιτόκιο για ολόκληρη την

περίοδο (στο 3,5% αντίστοιχα με το Σενάριο 1α). Εδώ

ο λόγος Χρέους/ΑΕΠ το 2020 προσεγγίζει το 141,05%

(Χρέος/ΑΕΠ (2α)). Και στις δύο περιπτώσεις (Σενάριο 2

και 2α), το πρωτογενές πλεόνασμα που απαιτείται καθ’

όλη την περίοδο 2013-2020 φθάνει κατά μέσο όρο στο

3,6% του ΑΕΠ.

Τα Σενάρια 3 και 3α υιοθετούν τις αρχικές και τις βελ-

τιωμένες προβλέψεις για την εξέλιξη του πραγματικού

ΑΕΠ, δύο και τέσσερα χρόνια δημοσιονομικής προσαρ-

μογής για τα 11,6 δισ. ευρώ περικοπής των δαπανών

αντίστοιχα, και 3,5% επιτόκιο μέχρι το 2020. Επιπρό-

σθετα, ενσωματώνουν την υπόθεση της μείωσης του

υφιστάμενου χρέους κατά 45 δισ. ευρώ το 2012 (υπο-

θέτοντας πως η εν εξελίξει ανακεφαλαιοποίηση των

τραπεζών θα αναληφθεί εξ ολοκλήρου από τον μηχανι-

σμό EFSF/ESM). Μια τέτοια υποθετική ρύθμιση συνε-

πάγεται μια σημαντική μείωση του αρχικού επιπέδου

του δημοσίου χρέους το 2012 και ως εκ τούτου μια

πτώση του αρχικού λόγου Χρέους/ΑΕΠ στο 144,22%.

Με βάση τα Σενάρια 3 και 3α, το Χρέος/ΑΕΠ διαμορ-
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φώνεται στο 121,65% (Χρέος/ΑΕΠ (3)) και στο 118,41%

(Χρέος/ΑΕΠ (3α)), αντίστοιχα, το 2020. Στα Σενάρια

αυτά καταδεικνύεται σημαντική βελτίωση της εξέλιξης

του λόγου Χρέους/ΑΕΠ και συνεπώς η βελτίωση των

προοπτικών της διατηρησιμότητάς του.

Τέλος, τα Σενάρια 4 και 4α υιοθετούν τις υποθέσεις των

βασικών σεναρίων (αρχικές και βελτιωμένες προβλέ-

ψεις για την ανάπτυξη και δύο ή τέσσερα χρόνια εφαρ-

μογής των μέτρων δημοσιονομικής περιστολής, αντί-

στοιχα), το χαμηλότερο επιτόκιο στο 3,5% έως το 2020,

και επιπρόσθετα ενσωματώνουν την υπόθεση μιας ρε-

αλιστικής ροής εσόδων από αποκρατικοποιήσεις ύψους

15 δισ. ευρώ (5 δισ. ευρώ ανά έτος) κατά τη διάρκεια

της τριετούς περιόδου 2013-2015. Στα Σενάρια 4 και 4α

το Χρέος/ΑΕΠ ανέρχεται σε 137,58% (Χρέος/ΑΕΠ (4))

και σε 134,0% (Χρέος/ΑΕΠ (4α)), αντίστοιχα.

Συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής

Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς αρχικές συνθήκες

της οικονομίας κατά το 2012 και τη συνεχιζόμενη

ύφεση το 2013, η επίτευξη του στόχου για τον λόγο του

Χρέους/ΑΕΠ στο 120,0% το 2020 φαίνεται να εξαρτάται

από ένα συνδυασμό συγκεκριμένων «χρήσιμων» υποθέ-

σεων οι οποίες περιλαμβάνουν:

– την επιμήκυνση της προσαρμογής των περικοπών

των 11,6 δις ευρώ σε τέσσερα έτη (2013-2016),

– ένα χαμηλότερο επιτόκιο επιβάρυνσης του ανεξό-

φλητου χρέους,

– μια σημαντική απομείωση του αποθέματος του χρέ-

ους το 2012, αν υποτεθεί πως η ανακεφαλαιοποίηση

των ελληνικών τραπεζών υλοποιείται άμεσα μέσω

του EFSF/ESM (όπως αναμένεται να γίνει για την

περίπτωση των ισπανικών τραπεζών), αντί μέσω του

ελληνικού δημοσίου χρέους,

– τις προοπτικές για τα έσοδα από αποκρατικοποι-

ήσεις, τα οποία μειώνουν άμεσα το υπάρχον από-

θεμα χρέους.

Με κατάλληλο συνδυασμό αυτών των προϋποθέσεων,

οι οποίες συνθέτουν ένα πλαίσιο “διαπραγμάτευσης”,

είναι πιθανό να επιτευχθεί ο στόχος του 120,0% του

λόγου Χρέους/ΑΕΠ έως το 2020, ή ακόμα και να δια-

μορφωθεί σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα με «επιτεύ-

ξιμα» πρωτογενή πλεονάσματα. Σε κάθε περίπτωση,

όμως, κάτω από οποιεσδήποτε «χρήσιμες» υποθέσεις

εργασίας (στις οποίες δεν θα έπρεπε να παραλείψει κα-

νείς να ενσωματώσει το ενδεχόμενο “κουρέματος” του

χρέους που βρίσκεται στην κατοχή του επίσημου το -

μέα, δηλ. το OSI), η απαιτούμενη δημοσιονομική προ-

σαρμογή προϋποθέτει τη δημιουργία σημαντικού ύ ψους

πρωτογενών πλεονασμάτων σε όλη τη διάρκεια του

χρονικού ορίζοντα προσαρμογής.
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2.3. Ανάλυση βασικών μεγεθών 
του Προϋπολογισμού (Οκτάμηνο 
Ιανουαρίου - Αυγούστου 2012)

Πρόδρομος Βλάμης 

Η εικόνα της εξέλιξης των δημοσίων οικονομικών, όπως
αυτή αποτυπώνεται στα πιο πρόσφατα στοιχεία εκτέ-
λεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού (το σύνολο δη-
λαδή του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων, Πίνακας 2.3.1) που
αφορά στο πρώτο οκτάμηνο του 2012 (Ιανουάριος-Αύ-
γουστος), σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, καταδει-
κνύει πως το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού
το οποίο ανήλθε σε €12,482 δισ., είναι βελτιωμένο σε
σχέση με τον στόχο του ελλείμματος για τον Κρατικό
Προϋπολογισμό ύψους €15,214 δισ. για το εν λόγω διά-
στημα. Επίσης, το μέγεθος του ελλείμματος του Κρατι -
κού Προϋπολογισμού εμφανίζεται βελτιωμένο σε σχέση
με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 (από €18,672 δισ.
σε €12,482 δισ.). Σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή
περίοδο, το ισοζύγιο του Κρατικού Προϋπολογισμού
είναι μειωμένο κατά 33,1% και το μήνα Αύγουστο, για
πρώτη φορά, είχαμε πλεόνασμα στο ισοζύγιο του Κρα-
τικού Προϋπολογισμού 733 εκατ. ευρώ.

Κατά την ίδια περίοδο, το πρωτογενές έλλειμμα του
Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα €1,412
δισ., παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση έναντι του
στόχου που έχει τεθεί στον συμπληρωματικό προϋπο-
λογισμό για πρωτογενές έλλειμμα ύψους €4,202 δισε-
κατομμυρίων. 

Αναλυτικότερα, για το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου
2012, το ύψος των καθαρών εσόδων του Κρατικού Προ-
ϋπολογισμού το οποίο ανήλθε σε €33,103 δισ., υπολεί-
πεται κατά €2,055 δισ. του τεθέντος στόχου των
€35,158 δισ., ενώ το ύψος των καθαρών εσόδων του
Τακτικού Προϋπολογισμού, που έφτασε τα €30,640 δισ.,
παρουσιάζει αντίστοιχα υστέρηση κατά €1,479 δισ.
έναντι του στόχου των €32,119 δισ., με βάση τον συμ-
πληρωματικό προϋπολογισμό για το τρέχον έτος. Η πα-
ρατηρούμενη αυτή απόκλιση των πραγματοποιήσεων
από τους στόχους πιθανότατα οφείλεται: α) στην καθυ-
στέρηση είσπραξης των φόρων στην περιουσία λόγω
καθυστέρησης στην είσπραξη του έκτακτου ειδικού τέ-
λους που επιβλήθηκε στις ηλεκτροδοτούμενες δομημέ-
νες επιφάνειες (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) και β) στην καθυστέρηση
υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυ-
σικών προσώπων για το οικονομικό έτος 2012 και κατ’
επέκταση της είσπραξης των σχετικών φόρων.

Ωστόσο, τα Έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων (ΠΔΕ), τα οποία διαμορφώθηκαν σε €2,463 δισ.
(μειωμένα κατά €576 εκατ. έναντι στόχου για €3,039
δισ.), εμφανίζουν σημαντική άνοδο έναντι των πραγμα-
τοποιηθέντων εσόδων του ΠΔΕ κατά το αντίστοιχο διά-
στημα του 2011 (€1,877 δισ.). Η απόκλιση από τους
στόχους οκταμήνου κατά €576 εκατ. οφείλεται σε κα-
θυστερήσεις των προϋπολογισθεισών εισροών από τα
Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την άλλη πλευρά, οι δαπάνες του Κρατικού Προϋ -
πολογισμού, στο υπό ανάλυση διάστημα, έφτασαν τα
€45,586 δισ., μειωμένες κατά €4,786 δισ. σε σχέση με
τον στόχο (€50,372 δισ.) για συγκράτηση των δαπανών
με βάση τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό του
2012. Θα πρέπει να σημειωθεί πως η πορεία των δαπα-
νών αντικατοπτρίζει τη σημαντική συρρίκνωση των δα-
πανών του Τακτικού Προϋπολογισμού (οι οποίες ση -
μείωσαν καλύτερη επίδοση σε σχέση με τον στόχο,
ήταν δηλαδή μειωμένες κατά €2,542 δισ. –στα €42,971
δισ. έναντι στόχου €45,513 δισ.). Η επίδοση αυτή αντα-
νακλά πρώτιστα το αποτέλεσμα της αυστηροποίησης
του ελέγχου των πρωτογενών δαπανών ύψους €30,884
δισ. (€2,276 δισ. χαμηλότερες του στόχου των €33,160
δισ.). Επιπρόσθετα, τόσο οι δαπάνες για εξοπλιστικά
προγράμματα όσο και οι δαπάνες για καταπτώσεις εγ-
γυήσεων σε φορείς εντός και εκτός της Γενικής Κυβέρ-
νησης κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με
τις προβλέψεις του συμπληρωματικού προϋπολογισμού.
Πιο συγκεκριμένα, οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμ-
ματα ανήλθαν σε €188 εκατ. ή €232 εκατ. χαμηλότερες
του στόχου των €420 εκατ., ενώ οι δαπάνες για καταπτώ-
σεις εγγυήσεων σε φορείς εντός και εκτός της Γενικής
Κυβέρνησης ανήλθαν σε €437 εκατ. ευρώ ή €84 εκατ.
χαμηλότερες του στόχου των €521 εκατ. Οι δαπάνες για
τόκους σε καθαρή βάση ανήλθαν σε €11,070 δισ. ή €58
εκατ. υψηλότερες του στόχου των €11,012 δις.

Τέλος, οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων (ΠΔΕ) περιορίσθηκαν σε €2,615 εκατ. και εμ-
φανίζονται μειωμένες κατά €2,244 δισ. σε σχέση με το
στόχο των €4,859 δισ. για το πρώτο οκτάμηνο του 2012.
Επίσης, το ΠΔΕ για το 2011 είχε αρχικώς (σύμφωνα με
τον δημοσιευμένο Κρατικό Προϋπολογισμό) προσδιο-
ριστεί στα €8,5 δισ., όμως συρρικνώθηκε στο τέλος του
έτους στα €6,608 δισ. (μειωμένο κατά 22,3% ή €1,9
δισ.) προκειμένου να επιτευχθεί ο ετήσιος στόχος της
μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος για το 2011.
Η παρατηρούμενη συνεχής συρρίκνωση του ΠΔΕ, τόσο
από έτος σε έτος, όσο και εντός του ίδιου δημοσιονο-
μικού έτους, δεν συμβάλλει στο να ανακτήσει η ελλη-
νική οικονομία μέρος της αναπτυξιακής ορμής που την
χαρακτήριζε την περίοδο 1994-2008, και η οποία είναι
σήμερα απολύτως απαραίτητη για την επανεκκίνησή
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της. Θα πρέπει να τονισθεί ότι στη δύσκολη οικονομική

συγκυρία που περνά η χώρα μας και οι προς επένδυση

πόροι από τρίτες πηγές είναι εξαιρετικά δυσεύρετοι και

περιορισμένοι, ίσως το ΠΔΕ να μπορούσε να καταστεί

το κατ’ εξοχήν εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής για την

ελληνική οικονομία, για παράδειγμα μέσω της δημο-

πράτησης νέων έργων υποδομής. Σε κάθε περίπτωση,

κατά τη γνώμη μας, δεν ενδείκνυται η χρήση του ως ερ-

γαλείου επίτευξης του ετήσιου στόχου της μείωσης του

δημοσιονομικού ελλείμματος. 

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το

διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2012 παρουσιάζονται

μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του

προηγούμενου έτους κατά €5,657 δις. Σημειώνεται ότι

σχεδόν όλες οι επιμέρους κατηγορίες δαπανών μειώθη-

καν κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2012 σε

σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου

έτους, με τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση να παρατηρεί-

ται στις πρωτογενείς δαπάνες που παρουσιάζονται μει-

ωμένες κατά €3,170 δισ., οι οποίες αποτελούν και τον

κύριο δείκτη περιορισμού των κρατικών δαπανών.

Η εξέλιξη του Κρατικού Προϋπολογισμού μέχρι τον Αύ-

γουστο του 2012 καταδεικνύει τη σημαντική προσπά-

θεια που έχει γίνει μέχρι σήμερα για δημοσιονομική

προσαρμογή και επίτευξη των στόχων που τίθενται στο

Μνημόνιο ΙΙ (Φεβρουάριος 2012), δηλαδή την επίτευξη

πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 4,5% του ΑΕΠ (ή

περίπου €9,5 δισ.), μέχρι το 2014. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3.1  Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού (Οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2012)

I. Καθαρά έσοδα Κρατικού Προϋπολογισμού 32.571 33.103 35.158 53.860 56.159

1. Καθαρά έσοδα Τακτικού Προϋπολογισμού 30.694 30.640 32.119 50.091 51.409

Α. Έσοδα προ επιστροφών φόρων 34.101 33.037 34.484 54.217 54.949

Β. Ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και 
δικαιωμάτων του Δημοσίου 0 0 40 1.157 270

Γ.  Επιστροφές φόρων 3.407 2.397 2.405 5.283 3.810

2. Έσοδα Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 1.877 2.463 3.039 3.770 4.750

II. Δαπάνες Κρατικού Προϋπολογισμού 51.243 45.586 50.372 76.743 70.298

1. Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού 47.984 42.971 45.513 70.135 62.998

Α. Πρωτογενείς δαπάνες 34.054 30.884 33.160 51.548 47.685

Β. Επιχορήγηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων 
για εξόφληση μέρους παλαιών οφειλών τους 434 392 400 435 400

Γ. Εξοπλιστικά προγράμματα (σε ταμειακή βάση) 135 188 420 359 700

Δ. Καταπτώσεις εγγυήσεων, εκ των οποίων 612 437 521 1.445 1.163

σε φορείς εντός της Γενικής Κυβέρνησης 586 384 438 1.254 1.026

σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης 26 53 83 192 137

Ε. Τόκοι (καθαρή βάση)*** 12.749 11.070 11.012 16.348 13.050

2. Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 3.259 2.615 4.859 6.608 7.300

Πρωτογενές αποτέλεσμα Κρατικού Προϋπολογισμού      
(+πλεόνασμα, - έλλειμμα) -5.923 -1.412 -4.202 -6.534 -1.089

Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού -18.672 -12.482 -15.214 -22.882 -14.139

α΄ οκτάμηνο
2011

Πραγμ.

α΄ οκτάμηνο
2012

Πραγμ.

α΄ οκτάμηνο
2012

Στόχοι  

2011**

Πραγμ.

2012*

Στόχοι

σε εκατ. € (τροποποιημένη ταμειακή βάση)

* Στόχοι που διαμορφώθηκαν μετά τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον Φεβρουάριο 2012. 
** Το σύνολο των δαπανών και των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2011 είναι τελικό, εντούτοις θα οριστικοποιηθεί με

την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Eξόδων του Κράτους οικ. Έτους 2011.
*** Οι δαπάνες τόκων για το πρώτο επτάμηνο του 2012 αναλύονται σε: α) Ταμειακές πληρωμές ύψους 6,2 δις ευρώ περίπου και β) Δεδου-
λευμένους τόκους ύψους 4,9 δις ευρώ περίπου, που καταβλήθηκαν με βραχυχρόνιους τίτλους εξάμηνης διάρκειας έκδοσης του ΕΤΧΣ στους
ομολογιούχους που προσήλθαν κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του PSI. 
Πηγή: Αναπαραγωγή Πίνακα 1, από το Μηνιαίο Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Αύγου-
στος 2012.
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3.1. Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Ιωάννης Χολέζας

Το δεύτερο τρίμηνο του 2012 η αύξηση του αριθμού

των ανέργων επιταχύνθηκε, ενώ για πρώτη φορά ο

αριθμός των ανδρών ανέργων ξεπέρασε εκείνον των

γυναικών. Στο παρόν τεύχος η επισκόπηση των εξελί-

ξεων στην αγορά εργασίας επικεντρώνεται στις ροές

των νέων ανέργων, δηλαδή στη σύνθεση του πληθυ-

σμού αυτών που καταγράφονται για πρώτη φορά ως

άνεργοι (στο αμέσως προηγούμενο τρίμηνο κατατάσ-

σονταν ως απασχολούμενοι ή δεν συμμετείχαν καθό-

λου στην αγορά εργασίας). Επιπλέον, αναλύονται οι

εξελίξεις στο εργατικό δυναμικό και την απασχόληση

με ιδιαίτερη έμφαση στο φύλο. Τέλος, γίνεται προσπά-

θεια αξιολόγησης των παρεμβάσεων στην αγορά εργα-

σίας ως σήμερα, με κριτήριο τις εξελίξεις στους δια-

φορετικούς τύπους συμβάσεων εργασίας και τις απο-

δοχές των εργαζομένων. 

3.1.1. Ανεργία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής

Αρχής, το δεύτερο τρίμηνο του 2012 καταγράφεται μία

ακόμη αύξηση του αριθμού των ανέργων που έφτασαν

τα 1,169 εκατομμύρια άτομα, αντιστοιχώντας σε ποσο-

στό ανεργίας ίσο με 23,6%, αυξημένα κατά 48.700

άτομα ή 4,3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του ίδιου

έτους και κατά 358.000 άτομα ή 44,2% σε σύγκριση με

το δεύτερο τρίμηνο του 2011. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέ-

ρον το γεγονός ότι για πρώτη φορά, το πρώτο τρίμηνο

του 2012, οι άνδρες άνεργοι είναι περισσότεροι από τις

γυναίκες και το δεύτερο τρίμηνο του έτους η διαφορά

αυτή αυξάνεται. Έτσι, ενώ το ποσοστό ανεργίας συνε-

χίζει να είναι υψηλότερο στην περίπτωση των γυναικών

(27,3% έναντι 20,8% των ανδρών), λόγω του χαμηλότε-

ρου ποσοστού συμμετοχής τους στο εργατικό δυνα-

μικό, το δεύτερο τρίμηνο του 2012 υπάρχουν περίπου

15.000 περισσότεροι άνεργοι άνδρες. 

Προκειμένου να σχηματιστεί μια πλήρης εικόνα της δια-

χρονικής εξέλιξης της ανεργίας, στο Διάγραμμα 3.1.1

παρουσιάζεται η ποσοστιαία μεταβολή του αριθμού

των ανέργων σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο ένα χρόνο

πριν, ξεκινώντας από το τέλος της δεκαετίας του 1990.

Για παράδειγμα, το δεύτερο τρίμηνο του 2012 σε σύγ-

κριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των

ανέργων αυξήθηκε κατά 44,2%, ενώ το δεύτερο τρί-

μηνο του 2011 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο

του 2010 αυξήθηκε κατά 36,5%. Η πρώτη παρατήρηση

είναι ότι με την έναρξη της κρίσης, στο τέλος του 2008,

διεκόπη η καθοδική τάση του αριθμού των ανέργων, η

οποία με εξαίρεση τα 2001δ, 2002α και ολόκληρο το

2004, και παρά τις αναμενόμενες εποχικές διακυμάν-

σεις, κυριάρχησε από τις αρχές της δεκαετίας του

2000. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι, παρά την έντονη

αύξηση του αριθμού των ανέργων, ο συνολικός αριθ-

μός συνεχίζει να αυξάνεται με ρυθμούς που ξεπερνούν

κάποιες φορές ακόμη και το 50% μεταξύ ίδιων τριμήνων

διαδοχικών ετών, όπως φαίνεται στην περίπτωση των

ανδρών. Η τρίτη παρατήρηση είναι ότι, ενώ μέχρι την

έναρξη της κρίσης ο αριθμός των ανέργων μεταβαλλό-

ταν με παρόμοιο τρόπο για άνδρες και γυναίκες, η κρίση

είχε ως αποτέλεσμα τη δυσανάλογη αύξηση του αριθ-

μού των ανδρών ανέργων, η οποία μάλιστα δεν φαίνεται

να μετριάζεται. Λόγου χάρη, το 2010β σε σχέση με το

2009β, η αύξηση του αριθμού των άνεργων ανδρών

ήταν της τάξης του 47,7%, όταν η αντίστοιχη αύξηση

στις γυναίκες ήταν 24,6%. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το

φαινόμενο που ήδη αναφέρθηκε, δηλαδή το 2012β οι

άνδρες άνεργοι να είναι περισσότεροι από τις γυναίκες. 

Το απόθεμα των ανέργων δεν είναι σταθερό, αλλά με-

ταβάλλεται συνεχώς, καθώς κάποιοι άνεργοι βρίσκουν

3. Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνικές πολιτικές

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1.1 
Ρυθμός μεταβολής του αριθμού των ανέργων κατά
φύλο

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνες Εργατικού Δυναμικού, υπολογισμοί συγ-
γραφέα. 
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εργασία ή παραιτούνται από την αναζήτηση (εκροές),
ενώ κάποιοι απασχολούμενοι παύουν να εργάζονται
είτε επειδή απολύονται, είτε επειδή συνταξιοδοτούνται
(εισροές). Η σύνθεση του αποθέματος των ανέργων,
δηλαδή η σχέση ανάμεσα σε εισροές και εκροές ανέρ-
γων, αποτελεί βασικό στοιχείο της εικόνας της αγοράς
εργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το Διάγραμμα 3.1.2 πα-
ρουσιάζει τους νέους ανέργους κάθε τριμήνου (εισ-
ροές) και το συνολικό απόθεμα ανέργων. Είναι προφα -
νές ότι δεν υπάρχει προδιαγεγραμμένη σχέση μεταξύ
των δύο μεγεθών. Συγκεκριμένα, έως το 2000 τα δύο
μεγέθη κινούνται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Στη συνέ-
χεια, και μέχρι τις αρχές του 2010, τα δύο μεγέθη συγ-
κλίνουν, καθώς η μείωση του συνολικού αριθμού των
ανέργων είναι βραδύτερη από εκείνη των νέων ανέρ-
γων (εισροές), γεγονός που αντανακλά εν μέρει την
αδυναμία της οικονομίας να παράγει νέες θέσεις εργα-
σίας (προσλήψεις + διακοπή αναζήτησης = εκροές) ακό-
μη και σε περιόδους οικονομικής άνθησης1. Από το 2010
και έπειτα, τα δύο μεγέθη πρακτικά κινούνται παράλ-
ληλα, καθώς το απόθεμα των ανέργων αυξάνεται περί-
που ισόποσα με την προσθήκη νέων ανέργων, φαινόμε-
νο που αποτελεί ένδειξη ότι οι εκροές (προσλήψεις +
αποχωρήσεις) έχουν σχεδόν εκμηδενιστεί. Η παρατή-
ρηση αυτή κάθε άλλο παρά αισιοδοξία μπορεί να προ-
καλέσει για το μέλλον. 

Η εισροή στο απόθεμα των ανέργων μπορεί να αναλυ-
θεί σε επιμέρους εισροές. Ο πρώτος άξονας ανάλυσης

είναι το φύλο. Στο Διάγραμμα 3.1.3 φαίνεται ότι πριν
την έναρξη της κρίσης, δηλαδή το δεύτερο τρίμηνο του
2008, μόλις το 34,1% των νέων ανέργων ήταν άνδρες.
Στα δύο επόμενα έτη αναφοράς καταγράφεται αύξηση
του αριθμού των ανδρών νέων ανέργων, αρχικά σε
35,9% το 2010β και στη συνέχεια σε 38,4% το 2012β.
Ωστόσο, οι περισσότεροι νέοι άνεργοι παραμένουν γυ-
ναίκες, είτε αυτές εισέρχονται για πρώτη φορά στην
αγορά εργασίας, είτε απασχολούνταν το αμέσως προ-
ηγούμενο τρίμηνο. Πώς εξηγείται, λοιπόν, το φαινόμενο
να εισρέουν περισσότερες γυναίκες στο απόθεμα των
ανέργων, αλλά οι άνδρες άνεργοι να ξεπερνούν σε
αριθμό τις γυναίκες; Η εξήγηση πίσω από το φαινόμενο
είναι πιθανότατα ο βραδύτερος ρυθμός εξόδου των αν-
δρών από το απόθεμα ανέργων, είτε πρόκειται για εύ-
ρεση εργασίας, είτε για αποχώρηση από το εργατικό
δυναμικό σε περίπτωση συνταξιοδότησης ή αποθάρ-
ρυνσης. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη διαφορετική κα-
τανομή των δύο φύλων σε κλάδους οικονομικής δρα-
στηριότητας και επαγγέλματα που πλήττονται άνισα
από την κρίση. 

Ο δεύτερος άξονας ανάλυσης που επιλέχθηκε αφορά
στην ηλικία. Στο Διάγραμμα 3.1.4 φαίνεται ότι δύο ηλι-
κιακές ομάδες κυριαρχούν όσον αφορά στους νέους
άνεργους άνδρες: η ηλικιακή ομάδα 20-24 ετών και η
ηλικιακή ομάδα 25-29 ετών, δηλαδή οι νέοι άνδρες.
Αυτό σημαίνει ότι οι εισροές στο απόθεμα ανέργων αν-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1.2 
Εισροές στη δεξαμενή των ανέργων (σε χιλιάδες)

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνες Εργατικού Δυναμικού, υπολογισμοί συγ-
γραφέα. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1.3 
Νέοι άνεργοι κατά φύλο (β΄ τρίμηνο) 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνες Εργατικού Δυναμικού, υπολογισμοί συγ-
γραφέα. 

1. Αυτό φαίνεται να συμπεραίνει κάποιος και από τους μακροχρόνια άνεργους που παρέμεναν σταθερά πάνω από το 50% του συνόλου

των ανέργων, ακόμη και την περίοδο της οικονομικής μεγέθυνσης (βλέπε Οικονομικές Εξελίξεις Νο.18, Νο.16 κτλ.). 
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δρών αποτελούνται κατά κανόνα, περίπου 8 στους 10
το 2012β, από νέους. Ειδικά αν ληφθούν υπόψη τα με-
ρίδια των ηλικιακών ομάδων στο εργατικό δυναμικό,
προκύπτει ότι όλες οι ηλικιακές ομάδες κάτω των 30
ετών υπερ-αντιπροσωπεύονται στους νέους άνεργους,
καθώς π.χ. στην ομάδα 20-24 ετών το μερίδιο των νέων
ανέργων είναι μεγαλύτερο κατά 31,7 εκατοστιαίες μο-
νάδες από το μερίδιό τους στο εργατικό δυναμικό (έως
9,9 εκατοστιαίες μονάδες στην ομάδα 15-19 ετών). Από
την άλλη πλευρά, η διαχρονική εξέλιξη της σύνθεσης
των νέων ανέργων δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί ιδι-
αίτερα από την κρίση, ειδικά αν συγκριθεί το 2008β (προ
κρίσης) με το 2012β (μετά την κρίση). Αναφορικά με το
απόθεμα ανέργων ανδρών, σε συμφωνία με τις προη -
γούμενες διαπιστώσεις (βλέπε Οικονομικές Εξελίξεις
Νο.18), οι περισσότεροι άνεργοι άνδρες το 2012β συ-
νεχίζουν να είναι στην ηλικιακή κατηγορία 30-44 ετών
(40,4%) και ακολουθούν εκείνοι στην ηλικιακή κατηγο-
ρία 45-64 ετών (26,9%). Όπως είναι αναμενόμενο, σε
αυτές τις ηλικιακές ομάδες οι άνεργοι προέρχονται από
την αγορά εργασίας στη συντριπτική τους πλειοψηφία
(94,1% και 99,4%, αντίστοιχα), σε αντιδιαστολή με τους
νεότερους ηλικιακά ανέργους. Ειδικά στην κατηγορία
20-24 ετών μόλις 4 στους 10 άνεργους άνδρες έχει ερ-
γαστεί στο παρελθόν, στοιχείο που δείχνει ότι οι νέοι
άνεργοι αντιμετωπίζουν και πρόβλημα μετάβασης από
την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας (κυρίως λόγω έλ-
λειψης επαγγελματικής εμπειρίας και λόγω προβληματι-
κής σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας),
πέρα από την αύξηση της συχνότητας των απολύσεων ή
την κατάργηση θέσεων εργασίας εξαιτίας της κρίσης. 

Στην περίπτωση των γυναικών ανέργων, που παρουσιά-
ζεται στο Διάγραμμα 3.1.5, η εικόνα δείχνει κάποιες δια-
φοροποιήσεις σε σύγκριση με τους άνδρες. Για παρά-
δειγμα, αν και στις ηλικιακές ομάδες που αποτελούν τις
εισροές ανέργων γυναικών στο απόθεμα ανέργων
υπερ-αντιπροσωπεύονται οι νέες γυναίκες (20-29 ετών),
όπως συμβαίνει και στους άνδρες, στις γυναίκες οι πε-
ρισσότερες εισροές ανέργων το 2012β είναι από την
ηλικιακή ομάδα 20-24 ετών, ενώ σημαντικό κομμάτι των
εισροών είναι ηλικίας 30-44 ετών και 45-64 ετών. Ειδικά

η τελευταία ηλικιακή ομάδα είναι η μοναδική η οποία
έχει εμφανώς αυξήσει το μερίδιό της σε νέες άνεργες
γυναίκες εξαιτίας της κρίσης (από 5,8% σε 9,5%). Επο-
μένως, η κρίση φαίνεται να πλήττει πιο ομοιόμορφα τις
γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες, όσον αφορά
στις εισροές νέων ανέργων και στην ηλικιακή κατανομή.
Όμως και πάλι, αν μελετηθούν τα μερίδια των ηλικιακών
ομάδων στο εργατικό δυναμικό, προκύπτει ότι οι ομά-
δες 30-44 και 45-64 ετών υπο-αντιπροσωπεύονται,
καθώς το μερίδιο νέων ανέργων υπολείπεται έως και
24,6 εκατοστιαίες ομάδες από το αντίστοιχο μερίδιο
στο εργατικό δυναμικό. Αναφορικά με το απόθεμα
ανέργων κοινό σημείο με τους άνδρες είναι ότι οι πε-
ρισσότερες άνεργες γυναίκες είναι στην ηλικιακή
ομάδα 30-44 ετών. Μια διαφοροποίηση, η οποία επιβε-
βαιώνει τα συμπεράσματα προηγούμενων τευχών των
Οικονομικών Εξελίξεων (βλέπε π.χ. Νο.17), είναι ότι οι
άνεργες γυναίκες που είχαν προηγούμενη εργασία
είναι σημαντικά μικρότερο κομμάτι του συνόλου των
ανέργων γυναικών σε σύγκριση με τους άνδρες, γεγο-
νός που οφείλεται εν μέρει στην ενίσχυση της κίνησης

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1.4 
Νέοι άνεργοι άνδρες κατά ηλικιακή κατηγορία 
(β΄ τρίμηνο)

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνες Εργατικού Δυναμικού, υπολογισμοί συγ-
γραφέα. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1.5 
Νέες άνεργες γυναίκες κατά ηλικιακή κατηγορία 
(β΄ τρίμηνο)

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνες Εργατικού Δυναμικού, υπολογισμοί συγ-
γραφέα. 
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των γυναικών προς την αγορά εργασίας (είσοδος για

πρώτη φορά), λόγω της κρίσης και της ανάγκης στήρι-

ξης του εισοδήματος του νοικοκυριού. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις αυτές, σε συν-

δυασμό με την αύξηση της ευελιξίας στην αγορά εργα-

σίας με την έναρξη της κρίσης και τις ευέλικτες μορφές

απασχόλησης (βλέπε προηγούμενα τεύχη των Οικονο-
μικών Εξελίξεων), μορφές οι οποίες «ταιριάζουν» περισ-

σότερο στα χαρακτηριστικά των νέων2, καθώς και τον

χαμηλότερο ελάχιστο μισθό για τους νέους κάτω των

25 ετών, εύλογα προκύπτει το συμπέρασμα ότι το πρό-

βλημα της ανεργίας των νέων εμφανίζει μεγάλες αντι-

στάσεις. Επιπλέον, φαίνεται ότι οι δράσεις που έχουν

υιοθετηθεί ως σήμερα για την αντιμετώπιση του φαινο-

μένου στην καλύτερη περίπτωση έχουν καταφέρει να

συγκρατήσουν την αύξηση των ανέργων κάτω των 30

ετών, επίδραση πιο ευκρινής στην περίπτωση των γυ-

ναικών, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θε-

ωρηθούν επαρκείς. 

Ο τρίτος άξονας ανάλυσης αφορά στο εκπαιδευτικό

επίπεδο. Τα Διαγράμματα 3.1.6 και 3.1.7 παρουσιάζουν

τη σύνθεση των εισροών στο απόθεμα των ανέργων για

άνδρες και γυναίκες, αντίστοιχα. Οι περισσότεροι νέοι

άνεργοι άνδρες έχουν ολοκληρώσει το Λύκειο (44,2%)

ή τις σπουδές τους σε ΤΕΙ (22,8%). Αν ληφθεί υπόψη

το μερίδιο κάθε εκπαιδευτικής ομάδας στο εργατικό

δυναμικό το 2012β (35,7% και 16,6%, αντίστοιχα), τότε

είναι ξεκάθαρο ότι οι δύο αυτές ομάδες εμφανίζουν ε -

ντονότερο πρόβλημα ανεργίας, καθώς υπερ-αντιπρο-

σωπεύονται στους νέους ανέργους. Η συμμετοχή των

αποφοίτων ΑΕΙ στους νέους ανέργους, αν και φαινομε-

νικά είναι μεγάλη (14,2%), υπολείπεται 0,5 εκατοστιαίες

μονάδες από το ποσοστό τους στο εργατικό δυναμικό.

Σε αντιδιαστολή, καλύτερα φαίνεται να τα καταφέρνουν

οι απόφοιτοι Δημοτικού ή με λιγότερη εκπαίδευση,

καθώς υπο-αντιπροσωπεύονται στους νέους ανέργους

σε σύγκριση με το μερίδιό τους στο εργατικό δυναμικό

(6,6% και 17,2%, αντίστοιχα). Αναφορικά με το απόθεμα

των ανέργων, η πολυπληθέστερη ομάδα συνεχίζουν να

είναι οι απόφοιτοι Λυκείου (38,6%), ενώ οι απόφοιτοι

ΤΕΙ είναι η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα (16,5%). Όλα τα

στοιχεία συνηγορούν, λοιπόν, ότι σε ό,τι αφορά στους

άνδρες, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις δύο

συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ομάδες. 

Στην περίπτωση των γυναικών οι περισσότερες νέες

άνεργες είναι απόφοιτες Λυκείου και ακολουθούν οι

απόφοιτες ΤΕΙ, όπως ακριβώς συμβαίνει και στους άν-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1.6 
Νέοι άνεργοι άνδρες κατά εκπαιδευτική επίτευξη 
(β΄ τρίμηνο)

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνες Εργατικού Δυναμικού, υπολογισμοί συγ-
γραφέα. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1.7 
Νέες άνεργες γυναίκες κατά εκπαιδευτική επίτευξη
(β΄ τρίμηνο)

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνες Εργατικού Δυναμικού, υπολογισμοί συγ-
γραφέα. 

2. Θεωρητικά οι νέοι είναι περισσότερο ευέλικτοι από τους μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους, καθώς έχουν λιγότερες δεσμεύσεις,

πιθανότατα διαμένουν στο σπίτι των γονιών τους ή/και δεν έχουν ακόμη οικογένεια, και είναι πιο πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε

επαγγελματική ευκαιρία ως σκαλοπάτι ανέλιξης προς ένα καλύτερο μέλλον ή στα πλαίσια απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.1  Εργατικό δυναμικό, απασχόληση και διαχρονικές μεταβολές

Σύνολο 53,0 -5,3 3,9 40,5 -8,7 -1,2

15-19 7,9 4,5 -2,8 2,8 -12,1 -7,8

20-24 51,1 -3,8 0,7 24,4 -19,7 -2,6

25-29 85,8 -17,2 0,4 54,2 -15,1 -1,6

30-44 87,1 20,8 -4,2 67,6 -7,8 -1,4

45-64 61,2 7,1 12,3 51,4 -6,3 -0,4

65 + 2,8 -16,8 -2,7 2,7 -23,4 -5,2

Άνδρες 62,2 -31,2 0,5 49,3 -9,2 -1,3

15-19 8,4 0,5 -4,0 3,8 -17,3 -11,0

20-24 54,7 -4,6 1,5 29,9 -17,9 -1,3

25-29 89,5 -14,2 -0,5 58,1 -17,6 -2,8

30-44 96,1 0,2 -2,4 77,5 -8,4 -1,7

45-64 75,0 -2,3 8,4 63,9 -6,3 -0,2

65 + 4,4 -10,9 -2,5 4,3 -22,6 -6,7

Γυναίκες 44,1 25,9 3,3 32,1 -8,0 -0,9

15-19 7,3 4,0 1,2 1,8 2,1 0,0

20-24 47,6 0,8 -0,8 19,0 -22,1 -4,3

25-29 81,6 -3,0 1,0 49,8 -11,6 -0,1

30-44 77,7 20,6 -1,8 57,4 -7,0 -1,1

45-64 48,0 9,5 4,0 39,4 -6,1 -0,6

65 + 1,6 -5,9 -0,3 1,5 -25,3 -1,6

2012β
(%)

Συμμετοχή Μεταβολή

2011β-2012β
(σε χιλ.)

2012α-2012β
(σε χιλ.)

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνες Εργατικού Δυναμικού, υπολογισμοί συγγραφέα. 

Εργατικό δυναμικό

2012β
(%)

Απασχόληση Μεταβολή

2011β-2012β
(%)

2012α-2012β
(%)

Απασχολούμενοι

δρες. Οι δύο αυτές ομάδες υπερ-αντιπροσωπεύονται

στις νέες άνεργες, ακόμη και αν ληφθούν υπόψη τα με-

ρίδιά τους στο εργατικό δυναμικό (32,1% και 20,9%, α -

ντίστοιχα), όμως σε μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με

τους άνδρες. Αν και φαινομενικά οι απόφοιτες ΑΕΙ είναι

σε χειρότερη θέση από τους άνδρες απόφοιτους, στην

πραγματικότητα, λόγω του υψηλότερου μεριδίου τους

στο εργατικό δυναμικό, είναι ελαφρώς καλύτερα. Εκεί

που υπάρχει σημαντική διαφορά είναι στους απόφοι-

τους Δημοτικού ή με λιγότερη εκπαίδευση, οπότε οι

νέες γυναίκες άνεργες υπολείπονται του μεριδίου τους

στο εργατικό δυναμικό κατά 2,7 εκατοστιαίες μονάδες,

όταν οι άνδρες υπολείπονται κατά 10,6 εκατοστιαίες

μονάδες. Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι οι

γυναίκες απόφοιτες ΑΕΙ συνεχίζουν να καθίστανται

άνεργες αναλογικά όπως και πριν την κρίση, ενώ έχει

αυξηθεί η συχνότητα που καθίστανται άνεργες οι κάτο-

χοι Μεταπτυχιακού τίτλου. Άρα στην περίπτωση των γυ-

ναικών οι επιπτώσεις της κρίσης δεν φαίνεται να

διαφοροποιούνται σημαντικά με βάση το εκπαιδευτικό

επίπεδο, τουλάχιστον όχι όπως στους άνδρες (οι δια-

φορές των μεριδίων στις νέες άνεργες και στο εργατικό

δυναμικό είναι πολύ μικρότερες). Τέλος, αν ληφθεί

υπόψη και το απόθεμα των άνεργων γυναικών, τότε

προκύπτει ότι οι απόφοιτες Λυκείου και ΤΕΙ αντιμετω-

πίζουν σημαντικότερο πρόβλημα συγκριτικά με τις υπό-

λοιπες ομάδες ανέργων, διότι είναι οι πολυπληθέστε-

ρες ομάδες άνεργων γυναικών και παράλληλα συνεχί-

ζουν να πλήττονται εντονότερα από την κρίση.

3.1.2. Συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό
και απασχόληση

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.1.1, η συμμετοχή στο ερ-

γατικό δυναμικό αυξήθηκε το δεύτερο τρίμηνο του

2012. Συγκεκριμένα, το 2012β συμμετείχαν στην αγορά

4.961,9 χιλιάδες άτομα, μειωμένα κατά 5,3 χιλιάδες

άτομα σε σύγκριση με το 2011β, αλλά αυξημένα κατά
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3,9 χιλιάδες άτομα συγκριτικά με το 2012α. Ιδιαίτερο

ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκριση μεταξύ ανδρών

και γυναικών, καθώς οι πρώτοι εμφανίζουν μείωση κατά

31,2 χιλιάδες άτομα το τελευταίο έτος σε αντιδιαστολή

με τις γυναίκες, οι οποίες εμφανίζουν αύξηση κατά 25,9

χιλιάδες άτομα. Επιπλέον, οι γυναίκες που συμμετέ-

χουν στο εργατικό δυναμικό αυξήθηκαν κατά 3,3 χιλιά-

δες άτομα μόνο το τελευταίο τρίμηνο έναντι μόλις 0,5

χιλιάδες αύξηση στους άνδρες. Τα στοιχεία αυτά συ-

νηγορούν στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες συμπεριφέ-

ρονται διαφορετικά από τους άνδρες στην κρίση και,

αντί να αποχωρούν, εντάσσονται στην αγορά εργασίας,

χωρίς αυτό να σημαίνει, βέβαια, ότι απασχολούνται.

Όταν όμως αναλυθούν τα στοιχεία κατά ηλικιακή

ομάδα, τότε προκύπτει ότι, ανεξαρτήτως φύλου, η

ομάδα 45-64 ετών αύξησε τη συμμετοχή της στο εργα-

τικό δυναμικό το τελευταίο τρίμηνο. Αν ληφθεί υπόψη

η σύγκριση με την εικόνα ένα έτος πίσω, δηλαδή το

2011β, τότε στην περίπτωση των γυναικών σχετική στα-

θερότητα στην κίνηση προς την αγορά εργασίας εμφα-

νίζουν οι ομάδες 45-64, 15-19 ετών (αύξηση του

εργατικού δυναμικού) και 65+ (μείωση του εργατικού

δυναμικού), ενώ στους άνδρες οι ομάδες 25-29 ετών

και 65+ (μείωση του εργατικού δυναμικού). Για τα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.2  Ποσοστά απασχολουμένων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας

Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 13,1 -1,4 0,6 12,9 -5,6 1,7

Β. Ορυχεία και λατομεία* 0,4 -10,0 -12,7 0,1 207,6 0,4

Γ. Μεταποίηση 12,0 -14,4 -4,4 5,8 -11,8 -3,9

Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, 
ατμού και κλιματισμού* 0,8 9,7 6,1 0,5 26,0 -6,2

Ε. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση 
αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης* 0,7 -27,0 -14,4 0,2 -30,8 1,3

ΣΤ. Κατασκευές** 9,0 -19,9 -2,3 0,7 16,8 -5,4

Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή 
μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών 17,4 -13,0 -2,3 18,6 -10,8 -1,7

Η. Μεταφορά και αποθήκευση 6,8 -12,9 -3,0 1,9 0,0 -6,9

Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής 
καταλύματος και εστίασης 6,8 -7,7 6,0 7,9 -11,6 7,2

Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία 1,9 -14,2 -3,6 2,0 -1,0 0,7

Κ. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες 2,7 5,0 0,9 4,0 14,3 5,7

Λ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας* 0,1 50,9 15,7 0,2 39,7 6,3

Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές 
δραστηριότητες 5,5 3,9 2,8 6,2 3,7 -4,7

Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 1,7 -15,4 0,8 2,2 -6,7 2,0

Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική 
κοινωνική ασφάλιση 9,7 -8,1 -4,6 6,9 -17,9 -4,3

Ο. Εκπαίδευση 4,9 3,2 -0,3 12,8 -4,9 -0,8

Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας 3,7 -1,8 1,0 9,5 -4,7 -2,9

Ρ. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 1,2 -2,4 1,4 1,0 -28,1 -6,2

Σ. Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 1,4 -18,8 -2,2 2,9 -9,2 -0,9

Τ. Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών** 0,2 2,1 0,6 3,5 -27,2 -2,1

Υ. Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και 
φορέων* 0,1 33,7 10,0 0,1 -7,3 7,5

2012β 2011β-
2012β

2012α-
2012β

2012β

Άνδρες Γυναίκες

2011β-
2012β

2012α-
2012β

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνες Εργατικού Δυναμικού, υπολογισμοί συγγραφέα. 

* Κάτω από 1% του συνόλου. 

** Κάτω από 1% του συνόλου σε ένα από τα δύο φύλα. Οι κλάδοι αυτοί, λόγω περιορισμένου αριθμού δείγματος, δεν συμπεριλαμβάνονται
στην ανάλυση. 
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άτομα άνω των 65 ετών είναι λογικότερο να υποθέσει

κάποιος ότι επιλέγουν τη συνταξιοδότηση. Όμως, για

τα άτομα 45-64 ετών οι ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές,

διότι δείχνουν ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες

της ομάδας δεν αποθαρρύνονται. 

Όσον αφορά στην απασχόληση, το 2012β οι απασχο-

λούμενοι έφτασαν τις 3.793,1 χιλιάδες άτομα, μειωμένα

κατά 8,7% σε σχέση με το 2011β και -1,2% σε σύγκριση

με το 2012α. Οι άνδρες απασχολούνται συχνότερα από

τις γυναίκες (49,3% έναντι 32,1%), καθώς συμμετέχουν

και συχνότερα στο εργατικό δυναμικό (62,2% έναντι

44,1%). Σύμφωνα πάντα με τον Πίνακα 3.1.1, των υπο-

λοίπων παραγόντων σταθερών, μεγαλύτερη μείωση της

απασχόλησης εμφανίζουν οι άνδρες και τα άτομα στα

άκρα της ηλικιακής κατανομής, δηλαδή κάτω των 30

ετών και άνω των 65 ετών. Αυτό αφορά ειδικά στις ομά-

δες 15-19 ετών για τους άνδρες και 20-24 ετών για τις

γυναίκες, όπου καταγράφεται σημαντική μείωση της

απασχόλησης σε σύγκριση με το 2012α. Το τελευταίο

έτος χάθηκε πάνω από το 17% των θέσεων εργασίας

σε τέσσερις ηλικιακές ομάδες στην περίπτωση των αν-

δρών, ενώ το ίδιο συνέβη μόνο σε δύο ηλικιακές ομά-

δες στην περίπτωση των γυναικών. 

Η κατανομή των απασχολουμένων κατά κλάδο οικονο-

μικής δραστηριότητας το 2012β παρουσιάζεται στον

Πίνακα 3.1.2. Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τους κλάδους

όπου οι απασχολούμενοι είναι περισσότεροι από 1%

του συνόλου των απασχολουμένων για κάθε φύλο ξε-

χωριστά, προκύπτει ότι οι άνδρες κυριαρχούν στη Με-

ταποίηση, τις Κατασκευές και τη Μεταφορά και απο-

θήκευση, ενώ οι γυναίκες στις Δραστηριότητες νοικο-

κυριών ως εργοδοτών, στις Άλλες δραστηριότητες πα-

ροχής υπηρεσιών, στην Εκπαίδευση και στις Δραστη-

ριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας.

Οι κλάδοι που είχαν τη μεγαλύτερη μείωση απασχολού-

μενων ανδρών το τελευταίο έτος (>-15%) είναι οι Κα-

τασκευές (-19,9%), οι Άλλες δραστηριότητες παροχής

υπηρεσιών (-18,8%) και οι Διοικητικές και υποστηρικτι-

κές δραστηριότητες (-15,4%), ενώ στην περίπτωση των

γυναικών οι αντίστοιχοι κλάδοι είναι οι Τέχνες, διασκέ-

δαση και ψυχαγωγία (-28,1%), οι Δραστηριότητες νοι-

κοκυριών ως εργοδοτών (-27,2%) και η Δημόσια διοί-

κηση και άμυνα/Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 

(-17,9%). Αντίστοιχα, μεταξύ πρώτου και δευτέρου τρι-

μήνου του 2012, μειώθηκαν οι θέσεις απασχόλησης ση-

μαντικά (>-5%) μόνο για τις γυναίκες και μόνο σε δύο

κλάδους: τη Μεταφορά και αποθήκευση (-6,9%) και τις

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία (-6,2%). Είναι εντυ-

πωσιακό το γεγονός ότι, μέσα στην κρίση, υπάρχουν

έστω και ελάχιστοι κλάδοι στους οποίους αυξήθηκε η

απασχόληση. Τέτοιοι είναι οι Χρηματοπιστωτικές και

ασφαλιστικές δραστηριότητες (άνδρες και γυναίκες)
και οι Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δρα-
στηριότητες (άνδρες). Και ενώ στον τελευταίο κλάδο
το 2012β η πλειοψηφία των απασχολουμένων είναι αυ-
τοαπασχολούμενοι (55,5%), στον πρώτο κλάδο η πλει-
οψηφία είναι μισθωτοί (87,0% στους άνδρες και 89,2%
στις γυναίκες). 

3.1.3. Επιπτώσεις των παρεμβάσεων 
στην αγορά εργασίας

Οι επεμβάσεις στην αγορά εργασίας (βλέπε προηγού-
μενα τεύχη των Οικονομικών Εξελίξεων) που πραγματο-
ποιήθηκαν στα πλαίσια της δημοσιονομικής προσαρ-
μογής της χώρας και των δύο Μνημονίων Συνεργασίας
που υπογράφηκαν μεταξύ των ελληνικών κυβερνήσεων
και της τρόικας (ΕΚΤ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΔΝΤ),
είχαν ως πρώτο στόχο την αύξηση της ευελιξίας της
αγοράς εργασίας και μέσω αυτής την αύξηση της α -
νταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Ποια όμως
είναι τα αποτελέσματα ως σήμερα; 

Σύμφωνα με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ),
το πρώτο εξάμηνο του 2012 υπογράφηκαν 12,8% λιγό-
τερες συμβάσεις εργασίας οποιασδήποτε μορφής σε
σχέση με το 2011. Οι συμβάσεις πλήρους απασχόλη-
σης μειώθηκαν κατά 16,2%, οι συμβάσεις μερικής απα-
σχόλησης κατά 2,9%, ενώ μειώθηκε και η εκ περι -
τρο πής απασχόληση κατά 1,9%. Από τις νέες συμβά-
σεις δε, σχεδόν οι μισές αφορούν σε μερική και εκ πε-
ριτροπής απασχόληση (43,8%). Επιπλέον, καταγρά-
φεται σταθερή μείωση των συμβάσεων πλήρους απα-
σχόλησης, από 66,9% του συνόλου το 2010 σε 59,7%
το 2011 και σε 56,1% το πρώτο εξάμηνο του 2012, ενώ
τόσο οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης (από 26,5%
σε 32,0% και 34,9%, αντίστοιχα) όσο και οι συμβάσεις
εκ περιτροπής εργασίας (από 6,6% σε 8,1% και 9,0%,
αντίστοιχα) ακολουθούν την αντίστροφη πορεία. Ιδιαί-
τερη σημασία έχει η παρατήρηση ότι το πρώτο εξάμηνο
του 2012 οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης που με-
τατράπηκαν σε συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή εκ
περιτροπής απασχόλησης, με ή χωρίς τη σύμφωνη
γνώμη των εργαζομένων, αυξήθηκαν κατά 50,0%, 14,7%
και 117,9%, αντίστοιχα, συγκριτικά με το 2011. Ειδικά
το τελευταίο ποσοστό (χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των
εργαζομένων) είναι ενδεικτικό της απορρύθμισης της
αγοράς εργασίας. Περαιτέρω, το πρώτο εξάμηνο του
2012 μετατράπηκαν 44.122 συμβάσεις πλήρους απα-
σχόλησης σε άλλες μορφές ευέλικτων συμβάσεων ερ-
γασίας, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 45,3% σε
σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2011. Τα στοιχεία αυτά
συνηγορούν στο συμπέρασμα ότι οι νομοθετικές πα-
ρεμβάσεις είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση
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της ελαστικότητας της αγοράς εργασίας σε σύντομο

χρονικό διάστημα, αλλά αφήνουν ανοιχτό το ερώτημα

των επιπτώσεων που έχει κάτι τέτοιο στους εργαζόμε-

νους σε οικονομικό, κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο. 

Όσον αφορά στο κόστος της εργασίας, στοιχείο που

συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα των παρα-

γόμενων προϊόντων, μια σύντομη ματιά στα στοιχεία για

το μέσο μηνιαίο κόστος εργασίας σε ευρώ, κατά τομέα

οικονομικής δραστηριότητας, που δημοσιεύει η ΕΛ-

ΣΤΑΤ, φανερώνει ότι για το σύνολο της οικονομίας από

το 2009β, οπότε και ξεκίνησε στην πράξη η μείωση του

κόστους της εργασίας, μέχρι το 2012β, το κόστος ερ-

γασίας στην ελληνική οικονομία έχει μειωθεί κατά

18,1%, από €1.964 σε €1.609 μηνιαίως. Τη μεγαλύτερη

μείωση του μέσου κόστους εργασίας παρουσιάζει ο

δευτερογενής τομέας (μεταποίηση) κατά 18,3%, ο

οποίος υπόκειται σε εντονότερο ανταγωνισμό από τις

εισαγωγές, ακολουθεί ο τριτογενής τομέας (υπηρεσίες)

που σημείωσε μείωση κατά 18,2% στο κόστος εργασίας

και τελευταίος είναι ο πρωτογενής τομέας (γεωργία,

κτηνοτροφία) που είδε το κόστος να μειώνεται κατά

10,9%. Επιπρόσθετα, με βάση τα στοιχεία του ΣΕΠΕ

από τις επιχειρησιακές συμβάσεις και τις μειώσεις απο-

δοχών, προκύπτει μια μείωση των αποδοχών κατά πε-

ρίπου 24% στο σύνολο της χώρας. Τα στοιχεία αυτά

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το κόστος εργασίας έχει

μειωθεί σημαντικά και, επομένως, των άλλων παραγό -

ντων σταθερών, αναμένεται αντίστοιχη αύξηση της α -

νταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. 

Αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οι-

κονομίας ο απλούστερος δείκτης που συνήθως χρησι-

μοποιείται είναι το Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας (ΜΚΕ),

δηλαδή ο λόγος του αθροίσματος των ονομαστικών

αποδοχών της οικονομίας προς το συνολικό παραγό-

μενο προϊόν (ΑΕΠ). Σύμφωνα με τις προβλέψεις της

Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), όπως αυτές διατυπώνο -

νται στην Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2011, το ΜΚΕ

αναμένεται να μειωθεί 11,9%-12,7% τη διετία 2012-2013

στο σύνολο της οικονομίας και 15,3%-16,5% στον επι-

χειρηματικό τομέα. Των άλλων παραγόντων σταθερών,

αυτές οι μειώσεις θα έπρεπε να οδηγούν σε ανάλογες
αυξήσεις της ανταγωνιστικότητας, καθώς προβλέπεται
στην ίδια έκθεση ότι μέχρι το 2013 θα έχει ανακτηθεί
το σύνολο της απώλειας ανταγωνιστικότητας που υπέ-
στη η ελληνική οικονομία έως το 2009. Σε παρόμοια
συμπεράσματα καταλήγει και η μελέτη της Τράπεζας
Alpha, η οποία εκτιμά ότι έως το τέλος του 2013 η
πραγματική εσωτερική υποτίμηση, άρα η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων, θα φτά-
σει το 35%. 

Όμως δεν πρέπει να εξαχθούν βιαστικά συμπερά-
σματα, καθώς η μείωση των ονομαστικών και των πραγ-
ματικών αποδοχών που συντελείται στην ελληνική
οικονομία από το 2009 έχει και αρνητικές επιπτώσεις.
Μάλιστα, δύο μελέτες (βλέπε Ιωακειμόγλου, 2011 και
Γαβρόγλου, 2012) εκτιμούν ότι, λόγω της οικονομικής
κρίσης και των παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας, η
παραγωγικότητα των εργαζομένων στη χώρα μειώθηκε
τη διετία 2009-2010 από 2,8% έως 4,4%. Επομένως, η
μείωση του ΜΚΕ λόγω της μείωσης του κόστους εργα-
σίας εν μέρει αντισταθμίστηκε από τη μείωση της πα-
ραγωγικότητας της εργασίας. Επιπλέον, ενστάσεις
εκφράζονται αναφορικά με τους λόγους που οδήγησαν
σε μείωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικο-
νομίας πριν το 2009, καθώς μείωση του ΜΚΕ, άρα αύ-
ξηση της ανταγωνιστικότητας, θα μπορούσε να επι-
τευχθεί εναλλακτικά μέσω της αύξησης της παραγωγι-
κότητας και όχι μείωσης του μέσου κόστους εργασίας.
Αλλά αυτή είναι μια διαφορετική συζήτηση που δεν εμ-
πίπτει στα όρια ανάλυσης του παρόντος άρθρου.  
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3.2. Εκπαιδευτικές ανισότητες και
μετάβαση των νεοεισερχομένων
στην αγορά εργασίας

Κυριακή Αθανασούλη

3.2.1. Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα αποτέλεσε μια από τις

χώρες του ΟΟΣΑ όπου αυξήθηκαν σημαντικά οι κρατι-

κές δαπάνες για την εκπαίδευση καθώς και ο αριθμός

των σπουδαστών, σε σημείο που πολλοί αναφέρονται

σε φαινόμενο “μαζικοποίησης” ή “εκλαΐκευσης” της εκ-

παίδευσης (OECD, 2006, 2011). Η επέκταση της εκπαί-

δευσης στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ οδηγεί σε

μια σταδιακή μείωση των ανισοτήτων πρόσβασης στην

τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το θέμα της διεύρυνσης της

εκπαίδευσης παραμένει επίκαιρο, τόσο σε ανεπτυγμέ-

νες χώρες όσο και σε αναπτυσσόμενες, διότι παραχω-

ρήθηκε πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε

κοινωνικά στρώματα που μέχρι πρόσφατα υπο-αντιπρο-

σωπεύονταν. Ακόμα, μέσα από τη στήριξη και την επέ-

κταση της εκπαίδευσης, το Κράτος ασκούσε ένα διορ-

θωτικό ρόλο στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων.

Οι ανισότητες στην εκπαίδευση και κατάρτιση χρήζουν

ιδιαίτερης σημασίας διότι, πέραν από το γεγονός ότι

συσσωρεύονται με μια σειρά άλλων μορφών κοινωνικές

ανισότητες, διαμορφώνουν, μεταξύ άλλων, και ένα μέσο

αναπαραγωγής τους. Υποστηρίζεται ότι τα ανώτερα

κοινωνικά στρώματα του πληθυσμού υπερ-αντιπροσω-

πεύονται στα πανεπιστήμια της Ελλάδας, δεδομένου

ότι η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των νέων

συνδέεται με το επαγγελματικό και το εκπαιδευτικό επί-

πεδο των γονέων (Γουβιάς, 2010· Σταμέλος, 2012). Οι

δείκτες που σχετίζονται με το μορφωτικό  επίπεδο των

γονέων αποτελούν μια ένδειξη για το ρόλο που παίζει

το «πολιτιστικό κεφάλαιο» τόσο για την πιθανότητα υλο-

ποίησης ανώτερων σπουδών όσο και για το αντικείμενο

των σπουδών (Bourdieu and Passeron· 1976, Φραγκου-

δάκη, 1985). Γύρω από αυτόν τον προβληματισμό εξε-

τάζεται στο παρόν άρθρο κατά πόσο το εκπαιδευτικό

επίπεδο των γονέων μπορεί να επηρεάσει το εκπαιδευ-

τικό προφίλ και την επαγγελματική μετάβαση των νε-

οεισερχoμένων στην αγορά εργασίας. Οι κοινωνικές

ανισότητες διερευνώνται στη βάση στοιχείων της Ειδι-

κής Έρευνας Εργατικού Δυναμικού το 2009β, που είναι

τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία για τη μετάβαση

από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, των νέων

μεταξύ 15 και 34 ετών. Στην παρούσα φάση απεικονί-

ζεται η κατάσταση το 2009, όταν πρωτοεμφανίζεται η

οικονομική κρίση που πλήττει με σφοδρότητα τη χώρα.

Αρχικά παρουσιάζεται λοιπόν το προφίλ των νεοεισερ-

χομένων στην αγορά εργασίας σε συνδυασμό με το

μορφωτικό επίπεδο των γονέων. Στη συνέχεια, υπολο-

γίζονται δείκτες αντιπροσώπευσης των αποφοίτων σε

σχέση με τις εκπαιδευτικές επιτεύξεις των γονέων.

Τέλος, για τους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευ-

σης, προσδιορίζεται κατά πόσο το ασκούμενο επάγ-

γελμα αντιστοιχεί στο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

τους ανάλογα με  το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων

τους.   

3.2.2. Οι ανισότητες στην εκπαίδευση και
το προφίλ των “επιτυχημένων” πτυχιούχων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Έρευνας Εργατικού

Δυναμικού το 2009β, για την είσοδο των νέων μεταξύ

15-34 ετών από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας,

παρατηρείται ότι μόλις το 17,1% έχει αποκτήσει ένα

πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων το

57,4% είναι γυναίκες. Ταυτόχρονα, το 16,2% του εξε-

ταζόμενου πληθυσμού έχει τους δύο γονείς ή έναν από

τους δύο με υψηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Σημειώνε-

ται ότι το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης αντιστοιχεί στην

ολοκλήρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το χα-

μηλό περιλαμβάνει όσους ολοκλήρωσαν την πρωτο-

βάθμια εκπαίδευση ή μερικές μόνο τάξεις αυτής ή και

δεν πήγαν καθόλου σχολείο. Τέλος, το μέτριο ή μεσαίο

επίπεδο εκπαίδευσης αναφέρεται στην ολοκλήρωση

της δευτεροβάθμιας ή και μετα-δευτεροβάθμιας μη τρι-

τοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Στη συνέχεια, διασταυρώνοντας το εκπαιδευτικό επί-

πεδο των γονέων με το εκπαιδευτικό επίπεδο των νέων,

διαπιστώνεται ότι, όταν οι γονείς έχουν υψηλό επίπεδο

εκπαίδευσης, σχεδόν το 1/3 των νεοεισερχομένων έχει

αντίστοιχα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (Διάγραμμα

3.2.1). Σημειώνεται ότι οι νεοεισερχόμενοι είναι άτομα

που έχουν ολοκληρώσει την τυπική εκπαίδευση και ερ-

γάζονται ή αναζητούν εργασία. Παρατηρείται ένα υψη-

λότερο ποσοστό πτυχιούχων, όταν οι γονείς είναι και

αυτοί στην ανάλογη εκπαιδευτική βαθμίδα. Χαρακτηρι-

στική είναι η περίπτωση όταν και οι δύο γονείς (και

αφορά το 29,4% των νεοεισερχομένων) ή μόνο ο πατέ-

ρας (30,1%) είναι πτυχιούχοι. Η μητέρα από μόνη της

φαίνεται να επηρεάζει τη συμπεριφορά των νέων, αλλά

σε λιγότερο βαθμό. Όταν λοιπόν μόνο η μητέρα έχει

υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, το 21,5% των νεοεισερ-

χομένων στην αγορά εργασίας είναι και αυτοί απόφοι-

τοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίθετα, όταν και οι
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δύο γονείς έχουν χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, δη-

λαδή είναι και οι δύο απόφοιτοι δημοτικού ή μερικών

τάξεων, μόνο το 10,6% έχει ολοκληρώσει πανεπιστη-

μιακές σπουδές. Τα αποτελέσματα θέτουν υπό αμφι-

σβήτηση γενικότερα συμπεράσματα αναφορικά με την

«εκλαΐκευση» του εκπαιδευτικού συστήματος. Φαίνεται

πως το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων επηρεάζει ση-

μαντικά την απόφαση για συνέχιση ή όχι των σπουδών.         

Αναλύοντας ανά φύλο το εκπαιδευτικό επίπεδο των γο-

νέων, σε συνδυασμό με το εκπαιδευτικό επίπεδο των

νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας, παρατηρείται

ότι το μέρος των γυναικών υπερτερεί και στις τρεις πε-

ριπτώσεις, δηλαδή όταν οι δύο γονείς ή ένας από τους

δύο είναι πτυχιούχοι, όταν και οι δύο γονείς έχουν χα-

μηλό εκπαιδευτικό επίπεδο ή κάτι άλλο. Επιπρόσθετα,

όταν και οι δύο γονείς ή ένας από τους δύο έχουν

υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο, το μέρος των γυναικών

(31,8%) είναι πιο υψηλό από το αντίστοιχο μέρος των

ανδρών (24,5%). Στην περίπτωση που οι γονείς έχουν

χαμηλό μορφωτικό υπόβαθρο, η διαφορά περιορίζεται

στο 4,2%. Οι νέες γυναίκες φαίνεται να επηρεάζονται

περισσότερο όταν οι γονείς έχουν υψηλότερες εκπαι-

δευτικές επιτεύξεις (Διάγραμμα 3.2.2).  

3.2.3. Δείκτες αντιπροσώπευσης 
νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας
ανάλογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο 
των γονέων

Ένα άλλο κριτήριο των εκπαιδευτικών ανισοτήτων σχε-
τίζεται με την πρόσβαση στις πιο «περιζήτητες» πανε-
πιστημιακές σχολές και το εκπαιδευτικό επίπεδο των
γονέων. Για τον σκοπό αυτό διαμορφώνονται δείκτες
αντιπροσώπευσης (Γουβιάς, 2010) που βασίζονται στο
εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων (υψηλό, χαμηλό, μέ-
τριο) από τη μια πλευρά και στο εκπαιδευτικό επίπεδο
των νεοεισερχομένων αναλυτικότερα ανά πανεπιστη-
μιακή σχολή από όπου αποφοίτησαν (Διαγράμματα
3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 και Πίνακας στο Παράρτημα). 

Ο δείκτης αντιπροσώπευσης της εκπαιδευτικής κατη-
γορίας (i) στη σχολή (j) ορίζεται ως εξής: Xij / Yi, όπου:
Xij: ποσοστό των παιδιών με γονέα που ταξινομήθηκε
στην εκπαιδευτική κατηγορία i, στο σύνολο των απο-
φοίτων του ιδρύματος ή της σχολής j και 
Yi: ποσοστό της εκπαιδευτικής κατηγορίας i στο σύ-
νολο του συνόλου του εξεταζόμενου πληθυσμού 

Σημειώνεται ότι, όταν ο δείκτης είναι πάνω από τη μο-
νάδα, δηλώνει υπερ-αντιπροσώπευση σε σχέση με τον
εξεταζόμενο πληθυσμό, αντίθετα κάτω από τη μονάδα
δηλώνει υπο-αντιπροσώπευση, ενώ, όταν ισούται με τη
μονάδα, δηλώνει ισόποση αντιπροσώπευση.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2.1 
Επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων σε σχέση 
με το επίπεδο εκπαίδευσης των νεοεισερχομένων
στην αγορά εργασίας

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ειδική Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2009β, επεξερ-
γασία στοιχείων από τη συγγραφέα. 

* Γονείς με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης σημαίνει ότι έχουν ολοκλη-
ρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Αντίθετα, το χαμηλό αντιστοιχεί
στην ολοκλήρωση ή και μη ολοκλήρωση της πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης. Τέλος, στην κατηγορία “άλλο” εντάσσονται περιπτώσεις
όπου και οι δύο γονείς έχουν μεσαίο επίπεδο εκπαίδευσης, ή ο ένας
από τους δύο και ο άλλος χαμηλό. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2.2 
Επίπεδο εκπαίδευσης γονέων σε σχέση με το 
επίπεδο εκπαίδευσης των νεοεισερχομένων 
στην αγορά εργασίας, ανά φύλο

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ειδική Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2009β, επεξερ-
γασία στοιχείων από τη συγγραφέα. 

3_thema:Layout 1  12/10/2012  1:19 μμ  Page 40



OIKONOMIΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  2012/19 41

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2.3
Δείκτες αντιπροσώπευσης αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και γονείς με υψηλό εκπαιδευτικό
επίπεδο 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ειδική Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2009β, επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα. 

Σύμφωνα με το Διάγραμμα 3.2.3, διαπιστώνεται ότι στις
πιο περιζήτητες Πανεπιστημιακές Σχολές, οι απόφοιτοι
που υπερ-αντιπροσωπεύονται, με μια ιδιαίτερα αυξη-
μένη τιμή του δείκτη (πάνω από 3), είναι εκείνοι για
τους οποίους οι γονείς ή ένας από τους δύο έχει υψηλό
εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Ενδεικτικά, τρεις φορές περισ-
σότεροι από τους υπόλοιπους είναι οι απόφοιτοι των
σχολών δημοσιογραφίας (κωδ.540 τιμή δείκτη: 3,43), οι
απόφοιτοι των ιατρικών, οδοντιατρικών, φαρμακευτι-
κών σχολών (κωδ.410: 3,32), οι απόφοιτοι πολυτεχνικών
και αρχιτεκτονικών σχολών (κωδ.310: 3,15). Με ένα δεί-
κτη λίγο πιο χαμηλό αλλά εξίσου σημαντικό (μεταξύ 2
και 2,76), υπερ-αντιπροσωπεύονται οι απόφοιτοι της νο-
μικής (κωδ.510: 2,76), οι μηχανολόγοι μαζί με τους ηλε-
κτρολόγους και τους ναυπηγούς (κωδ.320: 2,17), οι
απόφοιτοι πληροφορικών σχολών (κωδ.330: 2,10), οι
γεωπόνοι-τεχνολόγοι τροφίμων και κτηνίατροι (κωδ.340:

2,10), οι φυσικοί-χημικοί και βιολόγοι (κωδ.350: 2,03),
οι απόφοιτοι των σχολών δημόσιας διοίκησης και οικο-
νομικών (κωδ.520: 2,02), καθώς και οι φιλόλογοι (κωδ.610:
1,89). Υπερ-αντιπροσωπεύονται σε χαμηλότερο βαθμό
οι μαθηματικοί-στατιστικοί (κωδ.360: 1,54), οι απόφοιτοί
ιδιωτικών κολεγίων τύπου Deree (κωδ.094: 1,54), οι από-
φοιτοι φυσικής αγωγής (κωδ.650: 1,37, και παιδαγωγι-
κών σπουδών (κωδ.031: 1,27), οι βιολόγοι-νοσηλευτές-
διαιτολόγοι (κωδ.420:1,16), καθώς και οι ψυχολόγοι μα -
ζί με τους κοινωνιολόγους (κωδ.530: 1,12). Αξιοσημείω-
τη είναι η περίπτωση όσων συνέχισαν τις σπουδές τους
σε μεταπτυχιακό επίπεδο και έχουν γονείς με υψηλή
μόρφωση (τιμή δείκτη: 3,09 για το μεταπτυχιακό-μάστερ
και 2,15 για το διδακτορικό) (Πίνακας Παραρτήματος).
Αντίθετα, ο δείκτης αντιπροσώπευσης είναι ιδιαίτερα
χαμηλός (0,37) στην κατηγορία των ιατρών-φαρμακο-
ποιών, όταν οι γονείς έχουν χαμηλό εκπαιδευτικό επί-
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1. Σε μονοψήφιο επαγγελματικό επίπεδο, όπου χρησιμοποιείται η ταξινόμηση των επαγγελμάτων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (ΣΤΕΠ-92).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2.4
Δείκτες αντιπροσώπευσης αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και γονείς με χαμηλό εκπαιδευτικό
επίπεδο 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ειδική Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2009β, επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα. 

πεδο, και ιδιαίτερα υψηλό (2,29) στην κατηγορία της

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Γενικότερα, τα μεγαλύ-

τερα ποσοστά ολοκλήρωσης χαμηλής εκπαιδευτικής

βαθμίδας συνάδουν με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο

γονέων. Υπάρχει συστηματική υπο-αντιπροσώπευση

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των παιδιών όταν οι γο-

νείς χαρακτηρίζονται από χαμηλό ή μέτριο επίπεδο εκ-

παίδευσης (Διαγράμματα 3.2.4 και 3.2.5). 

3.2.4. Μετάβαση νεοεισερχομένων από
την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην αγορά
εργασίας και μορφωτικό επίπεδο γονέων

Αντικείμενο διερεύνησης κατά τη διάρκεια της μετάβα-

σης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας αποτε-

λεί το θέμα της αντιστοιχίας ή αναντιστοιχίας ή υπερ-

εκπαίδευσης μεταξύ επιπέδου ή και αντικειμένου σπου-

δών και ασκούμενου επαγγέλματος. Στις μέρες μας

πολλοί νεοεισερχόμενοι πτυχιούχοι αντιμετωπίζουν το

φαινόμενο της υπερ-εκπαίδευσης, δεδομένου ότι η

επαγγελματική θέση που κατέχουν αντιστοιχεί σε θέση

όπου απαιτούνται λιγότερα προσόντα από αυτά που

διαθέτουν (Αθανασούλη, 2012· Shavit and Muller, 1998).

Υποστηρίζεται, επίσης, ότι το κοινωνικό περιβάλλον

επηρεάζει την πιθανότητα που έχει ένα άτομο να έρθει

αντιμέτωπο με το φαινόμενο της υπερ-εκπαίδευσης

(Duru-Bellat, 2006). Στη συνέχεια ελέγχεται αυτή η υπό-

θεση εργασίας εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στο

επάγγελμα1 του νέου σε σχέση με το εκπαιδευτικό επί-

πεδο των γονέων. 
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Διακρίνονται δύο περιπτώσεις ανάλογα με το αν άλλα-

ξαν (Πίνακας 3.2.1) ή όχι (Πίνακας 3.2.2) την πρώτη

τους εργασία κατά τη διάρκεια της μετάβασης από

την εκπαίδευση στη απασχόληση. Όπως φαίνεται

στους Πίνακες 3.2.1 και 3.2.2, όσο το επίπεδο εκπαί-

δευσης των γονέων, και των δύο ή του ενός, είναι

υψηλό, τόσο καλύτερα «επιτυγχάνουν» οι νεοεισερχό-

μενοι στο να βρουν μια εργασία που να αντιστοιχεί με

το επίπεδο της εκπαίδευσής τους. Άρα επιβεβαιώνεται

η υπόθεση εργασίας που αναφέρεται στην επιρροή

του κοινωνικού περιβάλλοντος στην ανεύρεση πιο

σχετικής θέσης απασχόλησης με το επίπεδο εκπαίδευ-

σης των νέων. Όταν και οι δύο γονείς έχουν υψηλό

επίπεδο εκπαίδευσης, το  78,9% (και το 82,9% για

όσους δεν άλλαξαν πρώτη εργασία) των νεοεισερχό-

μενων πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατέχει

μια θέση η οποία εντάσσεται στις τρεις πρώτες επαγ-

γελματικές κατηγορίες (κατηγορία 1-Μέλη βουλευο-

μένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά

στελέχη κλπ., 2-Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά

επαγγέλματα κλπ. και 3-Τεχνολόγοι & τεχνικοί βοηθοί).

Σύμφωνα με μια ομαδοποίηση του ΟΟΣΑ, οι τρεις

πρώτες κατηγορίες αντιστοιχούν σε επαγγέλματα

όπου απαιτούνται αυξημένες γνώσεις και δεξιότητες.

Όταν μόνο ο πατέρας έχει υψηλό εκπαιδευτικό υπό-

βαθρο, τα ποσοστά των νεοεισερχομένων στις τρεις

πρώτες κατηγορίες μειώνονται λίγο και ανέρχονται

στο 73,8% και 78,1%, αντίστοιχα, για την περίπτωση

που άλλαξαν πρώτη εργασία ή παρέμειναν στην ίδια.

Ακόμα όταν μόνο η μητέρα έχει υψηλό εκπαιδευτικό

επίπεδο, τα ποσοστά περιορίζονται στο 66,7% και

71,7%. Αντίθετα, όταν το εκπαιδευτικό επίπεδο και των

δύο γονέων είναι χαμηλό, τα ποσοστά μειώνονται ση-

μαντικά στο 52,3% και 62,5%.   

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2.5
Δείκτες αντιπροσώπευσης αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και γονείς με μέτριο εκπαιδευτικό
επίπεδο ή ο ένας από τους δύο με μέτριο και ο άλλος με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο  

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ειδική Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2009β, επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.1  Επάγγελμα πρώτης εργασίας πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
επίπεδο εκπαίδευσης γονέων στην περίπτωση που άλλαξαν πρώτη εργασία

1. Μέλη βουλευομένων σωμάτων, 
ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά 
στελέχη κλπ. 2,6% 1,5% ---- ---- 1,0%

2. Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, 
καλλιτεχνικά & συναφή επαγγέλματα 65,8% 52,3% 41,7% 28,2% 41,4%

3. Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί κλπ. 10,5% 20,0% 25,0% 24,2% 13,9%

4. Υπάλληλοι γραφείου κλπ. 5,3% 13,8% 16,7% 22,1% 20,3%

5. Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών 
& πωλητές 13,2% 9,2% 8,3% 10,7% 16,6%

6. Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι κλπ. ---- ---- ---- 1,3% 0,3%

7. Ειδικευμένοι τεχνίτες κλπ. ---- 1,5% 8,3% 8,1% 2,7%

8. Χειριστές σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων κλπ. 2,6% 1,5% ---- 2,0% 1,4%

9. Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες κλπ. ---- ---- ---- 3,4% 2,4%

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Και οι δύο 
γονείς με υψηλό 

επίπεδο 
εκπαίδευσης

Πατέρας 
με υψηλό 
επίπεδο 

εκπαίδευσης

Μητέρα με
υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης

Και οι δύο 
γονείς με 

χαμηλό επίπεδο
εκπαίδευσης

ΆλλοΕπάγγελμα πρώτης εργασίας 
πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ειδική Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2009β, επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.2  Επάγγελμα πρώτης εργασίας πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
επίπεδο εκπαίδευσης γονέων στην περίπτωση που δεν άλλαξαν πρώτη εργασία

11. Μέλη βουλευομένων σωμάτων, 
ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά 
στελέχη κλπ. 3,3% 3,1% 7,5% 3,1% 4,7%

2. Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, 
καλλιτεχνικά & συναφή επαγγέλματα 69,7% 60,6% 45,3% 32,8% 37,4%

3. Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί κλπ. 9,9% 14,4% 18,9% 26,6% 22,3%

4. Υπάλληλοι γραφείου κλπ. 7,2% 11,3% 7,5% 11,1% 11,8%

5. Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών 
& πωλητές 4,6% 6,9% 18,9% 13,3% 13,8%

6. Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι κλπ. - - - 2,2% 0,7%

7. Ειδικευμένοι τεχνίτες κλπ. 0,7% 2,5% 1,9% 4,0% 2,1%

8. Χειριστές σταθερών βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων κλπ. 1,3% 0,6% - 1,9% 1,1%

9. Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες κλπ. 1,3% - - 0,3% 0,5%

0. Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν 2,0% 0,6% - 4,6% 5,5%

Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Και οι δύο 
γονείς με υψηλό 

επίπεδο 
εκπαίδευσης

Πατέρας 
με υψηλό 
επίπεδο 

εκπαίδευσης

Μητέρα με
υψηλό επίπεδο
εκπαίδευσης

Και οι δύο 
γονείς με 

χαμηλό επίπεδο
εκπαίδευσης

ΆλλοΕπάγγελμα πρώτης εργασίας 
πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ειδική Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2009β, επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα. 
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3.2.5. Συμπεράσματα

Γενικότερος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η

διερεύνηση των κοινωνικών ανισοτήτων με βάση στοι-

χεία της Ειδικής Έρευνας Εργατικού Δυναμικού το

2009β, για τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην

αγορά εργασίας, των νέων ηλικίας 15-34 ετών. Παρατί-

θενται λοιπόν κάποιες περιγραφικές στατιστικές για τη

σχέση ανάμεσα στο εκπαιδευτικό και επαγγελματικό

προφίλ των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας

ανάλογα με τα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των γο-

νέων. Η εξέταση των δεδομένων αποκαλύπτει ότι η επι-

τυχής ένταξη των νεοεισερχομένων στην αγορά ερ-

γασίας συνδέεται και με την εκπαιδευτική επίτευξη των

γονέων. Χαρακτηριστική ένδειξη αποτελεί το γεγονός

ότι τα παιδιά των υψηλών κοινωνικών στρωμάτων, όπως

αυτό εκφράζεται από το εκπαιδευτικό επίπεδο των γο-

νέων τους, υπερ-αντιπροσωπεύονται στην τριτοβάθμια

εκπαίδευση και κυρίως στις πιο «περιζήτητες» σχολές

(ιατρική-φαρμακευτική, δημοσιογραφία, νομική, κλπ.).

Όπως διαπιστώθηκε από την εξέταση των δεικτών α-

ντιπροσώπευσης, το πολιτιστικό κεφάλαιο των αποφοί-

των παίζει καθοριστική σημασία στην εκπαιδευτική στα-

διοδρομία τους. Επιπρόσθετα, εντοπίζονται και σε

θέσεις εργασίας που σχετίζονται περισσότερο με τα εκ-

παιδευτικά τους προσόντα. Άρα έρχονται λιγότερο α-

ντιμέτωποι με το φαινόμενο της υπερ-εκπαίδευσης. 

Στην παρούσα φάση εντοπίζονται οι εκπαιδευτικές ανι-

σότητες το 2009, στην αρχή της οικονομικής ύφεσης.

Αν και δεν υπάρχει πιο πρόσφατη έρευνα για τη μετά-

βαση των νέων από την εκπαίδευση στην αγορά εργα-

σίας, καθώς συνεχίζεται και εντείνεται η οικονομική

κρίση είναι πιθανόν να έχουν επιδεινωθεί οι ανισότητες

που παρατηρήθηκαν το 2009 κατά την έναρξη της κρί-
σης. Το ενδεχόμενο αυτό θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά
υπόψη στο πλαίσιο της διαμόρφωσης εκπαιδευτικών
και κοινωνικών πολιτικών.    
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ΠΙΝΑΚΑΣ  Δείκτες αντιπροσώπευσης νεοεισερχομένων (15-34 ετών) στην αγορά εργασίας ανάλογα 
με το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 0,20 2,29 0,27

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 0,98 0,95 1,04

081 & 082 & 095 ΣΕΛΕΤΕ & Ξένες Γλώσσες 0,18 1,04 1,25

091 & 092 ΙΕΚ 0,59 0,93 1,20

093 Μετα-δευτεροβάθμιες επαγγελματικές σχολές 1,07 0,87 1,08

094 Κολέγια (Deree, Προπαρασκευαστικά έτη, κλπ.) 1,54 0,40 1,28

131 & 132 & 133 Σχολικές μονάδες ΑΜΕΑ 0,95 1,05 0,98

011 Διδακτορικό ή PhD. 2,15 0,35 1,11

012 & 013 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ή Μάστερ) & 
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο   3,09 0,20 0,90

051 Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές 0,60 0,46 1,56

052 Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές 0,61 0,73 1,35

310 Πολυτεχνικές Αρχιτεκτόνων κλπ. 3,15 0,27 0,83

320 Πολυτεχνικές Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, 
Ναυπηγών, κλπ. & 320 Καλών Τεχνών 2,17 0,26 1,18

330 ΑΕΙ Πληροφορικής, Επιστήμης  Υπολογιστών κλπ. 2,10 0,52 0,99

340 ΑΕΙ Γεωπονίας, Τεχνολογίας τροφίμων, κλπ. & 345 Κτηνιατρικής 2,10 0,71 0,85

350 ΑΕΙ Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας 2,03 0,55 1,00

360 ΑΕΙ Μαθηματικών, Στατιστικής 1,54 0,57 1,15

410 ΑΕΙ Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, κλπ. 3,32 0,37 0,69

420 ΑΕΙ Ιατρικής Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Διαιτολογίας 1,16 0,34 1,46

510 ΑΕΙ Νομικής 2,76 0,29 0,95

520 ΑΕΙ Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομικών, κλπ. 2,02 0,41 1,11

530 ΑΕΙ Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Γεωγραφίας, κλπ. 1,12 0,83 1,09

540 ΑΕΙ Δημοσιογραφίας, Βιβλιοθηκονομίας, κλπ. 3,43 0,00 0,94

610 ΑΕΙ Φιλολογίας, Ξένων Γλωσσών, Θεάτρου, κλπ. 1,89 0,51 1,08

650 ΑΕΙ Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 1,37 0,71 1,10

031 ΑΕΙ Παιδαγωγικών σπουδών 1,27 0,79 1,07

800 ΤΕΙ Δομικών, τοπογράφων, κλπ. 0,91 0,56 1,38

810 ΤΕΙ Μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας, ορυχείων, οχημάτων, κλπ. 0,82 1,00 1,06

815 ΤΕΙ Πληροφορικής 0,82 0,54 1,42

820 ΤΕΙ Φυτικής, Ζωικής παραγωγής, κλπ. & 
830 ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων, κλπ. 0,85 1,02 1,04

840 ΤΕΙ Λογιστικής, Διοίκησης, κλπ. & 
850 ΤΕΙ Βιβλιοθηκονομίας 0,80 0,95 1,11

860 ΤΕΙ, Νοσηλευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων, κλπ. & 
865 ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας 0,68 0,84 1,24

870 ΤΕΙ Φωτογραφίας, Γραφιστικής, Διακοσμητικής, κλπ. 1,07 0,83 1,11

Δύο γονείς ή
ένας από τους
δύο με υψηλό

επίπεδο 
εκπαίδευσης 

Γονείς 
με χαμηλό 
επίπεδο 

εκπαίδευσης

Άλλο 

Εκπαίδευση των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας Εκπαιδευτικό επίπεδο γονέων 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Ειδική Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2009β, επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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4.1. Ανάλυση του κλάδου 
της βιομηχανίας με βάση 
τους δείκτες παραγωγής, κύκλου
εργασιών και νέων παραγγελιών  

Γεωργία Σκίντζη

Στο τμήμα αυτό παρουσιάζουμε τις κλαδικές εξελίξεις
όπως αυτές προκύπτουν μέσα από τους δείκτες υψη-
λής συχνότητας1. Η ανάλυση επικεντρώνεται στους δεί-
κτες που αφορούν τη βιομηχανική παραγωγή, τον
κύκλο εργασιών και τις νέες παραγγελίες στη βιομηχα-
νία, με στόχο την πληρέστερη αποτύπωση και τη βαθύ-
τερη κατανόηση της πραγματικής οικονομίας και την
ανίχνευση ενδεχόμενων πρόδρομων ενδείξεων αναφο-
ρικά με την πορεία του κλάδου.

Το Διάγραμμα 4.1.1 παρουσιάζει τις ποσοστιαίες μετα-
βολές του γενικού δείκτη βιομηχανικής παραγωγής2

ως προς τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους,
καθώς και τις ποσοστιαίες μεταβολές του κινητού
μέσου 6 μηνών. Οι αρνητικές επιπτώσεις της οικονομι-
κής κρίσης γίνονται ιδιαίτερα εμφανείς από το καλο-
καίρι του 2008. Η ύφεση βαθαίνει το 2009 και η μείωση
του μηνιαίου δείκτη βιομηχανικής παραγωγής (ως προς
τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους) φτάνει,
και για ορισμένους μήνες ξεπερνά, το 10% από τον
Απρίλιο μέχρι και τον Οκτώβριο του 2009. Ο ρυθμός
μείωσης του δείκτη φαίνεται να περιορίζεται κατά τη
διάρκεια του 2010, ενώ από τον Μάρτιο του 2011 και
μέχρι τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους η μείωση φτάνει
και ξεπερνά το 10% (με εξαίρεση τον Ιούλιο και τον Σε-
πτέμβριο). Το πρώτο εξάμηνο του 2012 κινείται επίσης
σε αρνητικούς ρυθμούς, ενώ τον Ιούνιο του 2012, για
πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2008, η μεταβολή του
δείκτη παίρνει οριακά θετικό πρόσημο καθώς ο δείκτης
βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε τον Ιούνιο του
2012 κατά 0,3% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η πορεία των επιμέ-
ρους δεικτών βιομηχανικής παραγωγής που αφορούν

την ενέργεια, τα ενδιάμεσα, τα κεφαλαιουχικά, τα
διαρκή καταναλωτικά και τα μη διαρκή καταναλωτικά
αγαθά. Το Διάγραμμα 4.1.2 παρουσιάζει τις ποσοστι-
αίες μεταβολές των δεικτών αυτών ως προς τον προ-
ηγούμενο χρόνο. Παρατηρούμε ότι τη μικρή μείωση
που σημειώθηκε το 2008 ακολούθησε η δραματική
πτώση των δεικτών κυρίως των ενδιάμεσων, κεφαλαι-
ουχικών και διαρκών καταναλωτικών αγαθών (οι δείκτες
αυτοί μειώθηκαν σε σχέση με το 2008 κατά 18,5%,
22,6% και 20,7%, αντίστοιχα). Η πτώση αυτή συνεχί-
στηκε και το 2010 για τα κεφαλαιουχικά αγαθά (η μεί-
ωση ξεπέρασε το 25%), περιορίστηκε για τα διαρκή
καταναλωτικά αγαθά (ξεπέρασε όμως το 13%), ενώ ο
δείκτης των ενδιάμεσων αγαθών έμεινε σταθερός. Το
2011 η μείωση του δείκτη των κεφαλαιουχικών αγαθών
περιορίστηκε κοντά στο 5%, των διαρκών καταναλωτι-
κών αγαθών έμεινε κοντά στο 15%, ενώ η μείωση του
δείκτη ενδιάμεσων αγαθών έφτασε κοντά στο 10% σε
σχέση με το προηγούμενο έτος. Η μεταβολή του δείκτη
της ενέργειας ακολουθεί μία σταθερά αρνητική πορεία
από το 2008, φτάνοντας κοντά στο 5% το 2010 και ξε-
περνώντας το 8% το 2011. Παρόμοια πορεία ακολουθεί
και ο δείκτης μη διαρκών κεφαλαιουχικών αγαθών, η
μείωση του οποίου βρίσκεται κοντά στο 5% από το

4. Αναπτυξιακές πολιτικές και κλάδοι

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1.1
Ποσοστιαίες μεταβολές γενικού δείκτη βιομηχανικής
παραγωγής ως προς τον αντίστοιχο μήνα του 
προηγούμενου έτους

1. Τα στοιχεία των δεικτών που παρουσιάζονται στο τμήμα αυτό προέρχονται από την ΕΛ. ΣΤΑΤ.

2. Ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής περιλαμβάνει τους κλάδους: ορυχεία, μεταποίηση, ηλεκτρισμός και νερό.
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2009 μέχρι και το 2011. Οι μειώσεις που παρατηρούνται
στους δείκτες των ενδιάμεσων και των κεφαλαιουχικών
αγαθών, είναι αναμενόμενες, καθώς το αρνητικό οικο-
νομικό κλίμα τείνει να επηρεάζει αρνητικά την κατανά-
λωση και, επομένως, και την παραγωγή, με συνέπεια να
περιορίζεται η ζήτηση για αγαθά που χρησιμοποιούνται
στην παραγωγική διαδικασία. Με τον ίδιο τρόπο φαίνε-
ται να επηρεάζεται εντονότερα η παραγωγή αγαθών με
ελαστικότερη ζήτηση όπως τα διαρκή καταναλωτικά
αγαθά, ενώ αγαθά με πιο ανελαστική ζήτηση, όπως τα
μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά, επηρεάζονται λιγό-
τερο.

Σημαντικές πληροφορίες για την πορεία της οικονομίας
μάς δίνει και ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη
βιομηχανία3, ο οποίος μετρά την δραστηριότητα της
βιομηχανίας στην αγορά σε όρους αξίας, καθώς επίσης
και οι δείκτες κύκλου εργασιών στη βιομηχανία εξωτε-
ρικής αγοράς και εγχώριας αγοράς. Το Διάγραμμα
4.1.3 παρουσιάζει την πορεία των δεικτών αυτών σε
ετήσια βάση. Παρατηρούμε ότι, μετά από μία περίοδο
σχεδόν συνεχούς αύξησης των δεικτών αυτών, περ-
νάμε στη δραματική μείωση του 2009 ως συνέπεια της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Ο δείκτης κύκλου ερ-
γασιών μειώθηκε κατά 23% το 2009. Η μείωση του δεί-
κτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς σχεδόν
άγγιξε το 26%, ενώ η μείωση του εγχώριου δείκτη
έφτασε το 22%. Το 2010 ο δείκτης εγχώριας αγοράς
συνεχίζει να μειώνεται με μικρότερο όμως ρυθμό, της

τάξης του 3%, ενώ το 2011 μένει σταθερός σε σχέση
με το 2010. Αντίθετα, ο δείκτης εξωτερικής αγοράς
ανακάμπτει σημαντικά το 2010, αυξανόμενος πάνω από
28% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά και η ανο-
δική πορεία συνεχίζεται και το 2011, καθώς αυξήθηκε
κατά 22%. Η αύξηση αυτή συμπαρασύρει και τον γενικό
δείκτη κύκλου εργασιών, η μεταβολή του οποίου κυμαί-
νεται σε θετικά επίπεδα τα δύο τελευταία έτη.

Προκειμένου να δούμε πιο αναλυτικά την πορεία των
δεικτών του κύκλου εργασιών το διάστημα της οικονο-
μικής κρίσης, από τον Ιανουάριο του 2008 μέχρι τον
Ιούνιο του 2011, το Διάγραμμα 4.1.4 παρουσιάζει τις
μηνιαίες μεταβολές τους ως προς τον αντίστοιχο μήνα
του προηγούμενου έτους. Παρατηρούμε ότι η οικονο-
μική κρίση γίνεται εμφανής από τον Οκτώβριο του
2008, ενώ μετά τη σημαντική πτώση που παρατηρείται
σε όλη τη διάρκεια του 2009 η οποία έφτασε να αγγίξει
το 40%, οι δείκτες ανακάμπτουν από τον Δεκέμβριο του
2009. Η μεταβολή του δείκτη εξωτερικής αγοράς δια-
τηρεί θετικό πρόσημο για όλη τη διάρκεια του 2010,
2011 και το πρώτο εξάμηνο του 2012 με εξαίρεση τον
Νοέμβριο του 2011 και τον Μάιο του 2012. Αντίθετα, η
μεταβολή του δείκτη εγχώριας αγοράς δεν φαίνεται να
σταθεροποιείται σε θετικά επίπεδα. Η σχετικά σταθερά
ανοδική πορεία του δείκτη κύκλου εργασιών στη βιο-
μηχανία εξωτερικής αγοράς αποτελεί μία θετική έν-
δειξη για τις εξαγωγές, η οποία μπορεί να ερμηνευθεί
είτε από την ανάκαμψη, μετά την κρίση του 2008, των
χωρών στις οποίες εξάγει η Ελλάδα, είτε από την αστά-
θεια που επικρατεί στην εσωτερική αγορά και η οποία
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1.2
Ποσοστιαίες μεταβολές των επιμέρους ετήσιων 
δεικτών βιομηχανικής παραγωγής

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1.3
Ποσοστιαίες μεταβολές των ετήσιων δεικτών 
κύκλου εργασιών στη βιομηχανία

3. Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών περιλαμβάνει τους κλάδους: ορυχεία και μεταποίηση.
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ωθεί τις επιχειρήσεις να στραφούν στο εξαγωγικό εμ-

πόριο.

Ιδιαίτερα σημαντικοί για τις μελλοντικές εξελίξεις στη

βιομηχανική παραγωγή είναι οι δείκτες νέων παραγγε-

λιών στη βιομηχανία4. Οι δείκτες αυτοί παρουσιάζουν

την εξέλιξη της ζήτησης για βιομηχανικά προϊόντα και

υπηρεσίες ως ένδειξη μελλοντικής παραγωγής. Ειδικό-

τερα, ο δείκτης νέων παραγγελιών στη βιομηχανία εξω-

τερικής αγοράς αφορά τις νέες παραγγελίες, δηλαδή

τη ζήτηση που προέρχεται από την εξωτερική αγορά

και, επομένως, μας δίνει μία επιπλέον ένδειξη για τις

μελλοντικές εξαγωγές. Το Διάγραμμα 4.1.5 παρουσιά-

ζει την εξέλιξη των δεικτών αυτών. Παρατηρούμε ότι τη

μικρή μείωση που παρουσιάστηκε το 2008 ακολούθησε

μία σημαντική μείωση το 2009, η οποία ξεπέρασε το

27% για τον δείκτη νέων παραγγελιών και σχεδόν άγ-

γιξε το 35% για τον δείκτη νέων παραγγελιών εξωτερι-

κής αγοράς. Παρόμοια πορεία, όπως είδαμε, ακολού-

θησαν και οι δείκτες κύκλου εργασιών και ο γενικός δεί-

κτης βιομηχανικής παραγωγής. Η δραματική αυτή μεί-

ωση σε όλους τους δείκτες που αφορούν τη βιομηχανία

δείχνει και τον βαθμό στον οποίο η οικονομική κρίση

στις χώρες του εξωτερικού άσκησε πιέσεις στην ελλη-

νική βιομηχανική παραγωγή. Στη συνέχεια, ο δείκτης

εξωτερικής αγοράς παρουσίασε μία αξιοσημείωτη αύ-

ξηση για το 2010 η οποία συνεχίστηκε και το 2011, ενώ

η μεταβολή του δείκτη εγχώριας αγοράς έμεινε σε αρ-

νητικά επίπεδα, τα οποία ξεπέρασαν το 10% για την

τριετία 2009, 2010 και 2011.

Προκειμένου να μελετήσουμε πιο αναλυτικά την πορεία

των δεικτών νέων παραγγελιών, στο Διάγραμμα 4.1.6

παρουσιάζονται οι μεταβολές των μηνιαίων δεικτών ως

προς τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους

από τον Ιανουάριο του 2008 μέχρι και τον Ιούνιο του

2012. Παρατηρούμε ότι η οικονομική κρίση γίνεται εμ-
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1.4
Μηνιαίες μεταβολές των δεικτών κύκλου εργασιών
στη βιομηχανία ως προς τον αντίστοιχο μήνα 
του προηγούμενου έτους

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1.5
Ποσοστιαία μεταβολή δεικτών νέων παραγγελιών
στη βιομηχανία

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1.6
Μηνιαίες μεταβολές δεικτών νέων παραγγελιών

4. Ο γενικός δείκτης νέων παραγγελιών στη βιομηχανία περιλαμβάνει μόνο τον κλάδο της μεταποίησης.
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φανής από τον Αύγουστο του 2008, καθώς οι μεταβο-

λές και των τριών δεικτών παίρνουν αρνητικό πρόσημο.

Ο δείκτης εξωτερικής αγοράς ακολουθεί την αρνητική

του πορεία μέχρι και τον Νοέμβριο του 2009, από τον

Δεκέμβριο του 2009 αρχίζει συνεχώς να αυξάνεται

μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2011 (με εξαίρεση τον

Οκτώβριο του 2011), ενώ από τον Ιανουάριο του 2012

ο δείκτης αρχίζει να μειώνεται και συνεχίζει να ακολου-

θεί πτωτική πορεία σε όλη τη διάρκεια του πρώτου εξά-

μηνου του 2012. Αντίθετα, ο δείκτης εγχώριας αγοράς

δεν φαίνεται να ανακάμπτει, καθώς η μεταβολή του δια-

τηρεί αρνητικό πρόσημο από τον Αύγουστο του 2008

μέχρι και τον Ιούνιο του 2012 (με εξαίρεση τον Μάρτιο

του 2010). Η αρνητική αυτή πορεία των δεικτών το

πρώτο εξάμηνο του 2012 θα μπορούσε ενδεχομένως

να συσχετιστεί με τη ρευστή πολιτική και οικονομική κα-

τάσταση που επικρατούσε στη χώρα τους μήνες αυ-

τούς. 

Συμπερασματικά, από τη μελέτη των δεικτών βιομηχανι-

κής παραγωγής, κύκλου εργασιών και νέων παραγγε-

λιών στη βιομηχανία, παρατηρούμε ότι η πτωτική πορεία

που ξεκίνησε στα τέλη του 2008 και βάθυνε το 2009, πε-

ριορίστηκε το 2010 και το 2011. Η βελτίωση αυτή φαίνε-

ται να οφείλεται στη στροφή προς τις εξωτερικές

αγορές, καθώς η εγχώρια αγορά δεν δείχνει σημαντικά

σημάδια ανάκαμψης. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι

το πρώτο εξάμηνο του 2012 παρουσιάζονται ορισμένες

ανησυχητικές ενδείξεις, καθώς η μεταβολή του δείκτη

νέων παραγγελιών εξωτερικής αγοράς παίρνει αρνητικό

πρόσημο ύστερα από μία μακριά ανοδική πορεία δύο

ετών. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι και οι δείκτες κύκλου

εργασιών εξωτερικής αγοράς (τόσο ο γενικός όσο και

αυτός της μεταποίησης) παρουσιάζουν μείωση για

πρώτη φορά, μετά τον Νοέμβριο του 2009, τον Νοέμβριο

του 2011 και τον Μάιο του 2012. Η πορεία αυτή των δει-

κτών θα μπορούσε ενδεχομένως να ερμηνευθεί από τη

ρευστή πολιτική κατάσταση της χώρας, η οποία φαίνεται

να επηρεάζει και την πραγματική οικονομία. 
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4.2. Εξελίξεις στην αγορά 
των οικιακών φωτοβολταϊκών  

Βασίλης Λυχναράς, Σπύρος Αναγνωστόπουλος 

Ένας τομέας που παρουσίασε σημαντική εξέλιξη τα τε-

λευταία δύο χρόνια, παρά τη γενικότερη τάση της ελ-

ληνικής οικονομίας, ήταν αυτός των οικιακών φωτο-

βολταϊκών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως είναι γνωστό, το κύριο θεσμικό πλαίσιο προώθη-

σης των ΑΠΕ στην Ελλάδα βασίζεται στο Ν. 3851/2010

“Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ για την αντιμετώ-

πιση της κλιματικής αλλαγής”. Συμπληρωματικά με

αυτό, και στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων χρή-

σης ΑΠΕ μέχρι το 2020, προωθούνται κατά περιόδους

εξειδικευμένα μέτρα και προγράμματα για τη στήριξη

συγκεκριμένων αγορών. Ένα τέτοιο πρόγραμμα με ιδι-

αίτερη αποδοχή από την αγορά ξεκίνησε τον Ιούνιο του

2009, με τίτλο “Ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολ-

ταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και

ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων” (κοινή υπουργική

απόφαση 12323/ΓΓ175/4.6.20091).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε ως στόχο την προ-

ώθηση της εγκατάστασης μικρών φωτοβολταϊκών συ-

στημάτων από ιδιώτες, δίνοντας τους τη δυνατότητα να

εμπορεύονται το σύνολο της παραγόμενης ηλεκτρικής

ενέργειας με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, που συνέβα-

λαν στην υψηλή αποδοτικότητα των επενδύσεων. Τα

βασικά στοιχεία του ήταν ότι επέτρεπε την εγκατά-

σταση μικρών οικιακών συστημάτων με μέγιστη ισχύ

μέχρι 10 kWp και προσέφερε ιδιαίτερα ευνοϊκή τιμή

αγοράς της ενέργειας, εγγυημένη για 25 έτη. Συγκεκρι-

μένα, η τιμή είχε αρχικά οριστεί στα 550 €/MWh για τις

συμβάσεις που θα γίνονταν μέχρι το τέλος του 2011 και

στη συνέχεια προβλεπόταν για τις νέες εγκαταστάσεις

ετήσια μείωση 5%. Μάλιστα, η παραπάνω διαδικασία

της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η έγχυσή της

στο Δίκτυο δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του

ΦΠΑ και συνεπώς τα έσοδα που προκύπτουν απαλλάσ-

σονται από αυτόν, ενώ παράλληλα δεν επιβαρύνονται με

φορολογία εισοδήματος. Η σημαντική λοιπόν ανάπτυξη

που παρουσιάστηκε στην αγορά βασίστηκε κυρίως στην

πολιτική προώθησης από την πολιτεία και στους ευνοϊ-

κούς όρους που εξασφάλιζαν οι μικροεπενδυτές.

Η εγγυημένη υψηλή τιμή αγοράς της παραγόμενης

ενέργειας, σε συνδυασμό με την ευνοϊκή φορολογική

αντιμετώπιση των εσόδων, οδήγησαν σε σημαντική α -

νταπόκριση της αγοράς, όχι μόνο από ιδιώτες μικροε-
πενδυτές, αλλά και από την τραπεζική αγορά στον
τομέα της χρηματοδότησης τέτοιων εγκαταστάσεων.
Έτσι, η εξέλιξη των εγκαταστάσεων ήταν ταχύτατη.
Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος του 2010, όταν ξεκίνησε
το πρόγραμμα, είχαν καταγραφεί 585 εγκαταστάσεις
συνολικής ισχύος 5,2 MW, ενώ, μέσα στο επόμενο έτος
και μέχρι το τέλος του 2011, καταγράφηκαν 11.754 εγ-
καταστάσεις με συνολική ισχύ 102 MW. Η εξέλιξη των
εγκαταστάσεων ήταν πολύ σημαντική ακόμα και μέσα
στο 1ο τρίμηνο του 2012 και, συγκεκριμένα, μέχρι το
τέλος Μαρτίου 2012 ο αριθμός των εγκαταστάσεων
έφτασε τις 16.653 με συνολική εγκατεστημένη ισχύ
152,3 MW (Διάγραμμα 4.2.1).

Παρά τη μεγάλη ανταπόκριση στο πρόγραμμα, μέσα
στο 2012 υπήρξαν δύο πολύ σημαντικές εξελίξεις που
αναμένεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την περαι-
τέρω πορεία του. Η πρώτη αφορά στη μερική αναπρο-
σαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής που έγινε τον
Ιανουάριο (υπουργική απόφαση Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2266/
31.1.2012) και η δεύτερη στη σημαντική μείωση της
τιμής αγοράς της ενέργειας που αποφασίστηκε τον Αύ-
γουστο (υπουργική απόφαση Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934/
10.8.2012). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ίσχυαν
μέχρι τον Ιανουάριο του 2012, προβλεπόταν για τις νέες
εγκαταστάσεις μείωση της τιμής αγοράς κατά 5% (από
550 €/MWh σε 525 €/MWh) και στη συνέχεια ετήσια μεί-
ωση 5%. Αντί αυτού, η τιμή αγοράς αναπροσαρμόστηκε
στα 495 €/MWh, με ισχύ από το Φεβρουάριο του 2012
και στη συνέχεια εξαμηνιαία αντί ετήσιας μείωση 5%. Η

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2.1
Η εξέλιξη των εγκαταστάσεων των οικιακών 
φωτοβολταϊκών

Πηγή: ΥΠΕΚΑ.

1. Τροποποιήθηκε από την υπουργική απόφαση Α.Υ./Φ1.οικ. 18513/20.9.2010.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.1 Ανάλυση και αποτελέσματα σεναρίων

Τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας (€/MWh) 495 250

Χρόνος επένδυσης (έτη) 10 20 25 10 20 25

Χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης (Payback period) 
χωρίς προεξόφληση 4 έτη 8 έτη και 5 μήνες

Χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης (Payback period) 
με προεξόφληση 5 έτη και 5 μήνες - 19 έτη και 6 μήνες

Καθαρά Παρούσα Αξία (NPV) (€) 13.388 28.390 31.958 -6.935 231 1.936 

Εσωτερικός Συντελεστής Αποδοτικότητας (IRR) 21,2% 24,5% 24,7% 3,2% 10,1% 11,0%

Σενάρια 1(α) 1(β) 1(γ) 2(α) 2(β) 2(γ)

2. Στο συνολικό κόστος έχει συμπεριληφθεί και το κόστος εγκατάστασης του νέου μετρητή.

σημαντικότερη όμως αλλαγή έγινε τον Αύγουστο, όπου
ορίστηκε η νέα τιμή αγοράς της παραγόμενης ενέργειας
στα 250 €/MWh αντί των 470,25 €/MWh (μείωση 46,8%)
που προέβλεπε η προηγούμενη απόφαση του Ιανουα-
ρίου. Η νέα μείωση αναμένεται να ανατρέψει πλήρως τα
οικονομικά αποτελέσματα τέτοιων επενδύσεων.

Στη συνέχεια παρατίθενται τα αποτελέσματα της μελέ-
της περίπτωσης που εξετάστηκε με σκοπό να εντοπι-
στεί η διαφοροποίηση στα οικονομικά αποτελέσματα
λόγω αλλαγής της τιμής. Η περίπτωση που εξετάζεται
αφορά στην εγκατάσταση οικιακού φωτοβολταϊκού
ισχύος 10kWp. Για την αξιολόγηση, εκτιμήθηκε ότι το
συνολικό κόστος της εγκατάστασης ανέρχεται σε πε-
ρίπου 25.500€2, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ
έχει ληφθεί υπόψη το ετήσιο κόστος συντήρησης και
ασφάλισης. Επίσης, έγινε η υπόθεση ότι το παραπάνω
σύστημα θα έχει ετήσια παραγωγή 13.500 kWh ηλεκτρι-
κής ενέργειας, ενώ η αξιολόγηση έγινε με επιτόκιο προ-
εξόφλησης 10%. Βάσει των παραπάνω, εξετάστηκαν έξι
διαφορετικά σενάρια για δύο διαφορετικά επίπεδα
τιμών αγοράς της ενέργειας και για τρεις διαφορετικές
περιόδους ανάλυσης. Τα τρία πρώτα σενάρια εξετά-
ζουν την οικονομική αποτελεσματικότητα της επένδυ-
σης έχοντας ως δεδομένη την τιμή που ίσχυε μέχρι και
τον Αύγουστο του 2012 και συγκεκριμένα την τιμή των
495 €/MWh. Τα τρία επόμενα αφορούν στη νέα τιμή
αγοράς των 250 €/MWh. Για τα δύο αυτά επίπεδα τιμών
εξετάστηκε η αποτελεσματικότητα της επένδυσης στα
10, τα 20 και τα 25 έτη. Τα σενάρια και τα αποτελέ-
σματα φαίνονται στον Πίνακα 4.2.1.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, φαίνεται ότι με
τη μέχρι σήμερα ισχύουσα τιμή αγοράς της παραγόμε-
νης ενέργειας, ακόμα και μετά τη μείωση που υπέστη
στις αρχές του έτους, η εγκατάσταση οικιακών φωτο-
βολταϊκών από ιδιώτες αποτελούσε μια ιδιαίτερα ενδια-
φέρουσα επένδυση με ικανοποιητική απόδοση. Η απο-
πληρωμή της επένδυσης γινόταν στα 5 έτη, ενώ από

την πρώτη δεκαετία λειτουργίας επιτυγχανόταν υψηλή
Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) και Εσωτερικός Συντελε-
στής  Αποδοτικότητας (IRR). Σε ό,τι αφορά τα αποτε-
λέσματα που προκύπτουν μετά την πρόσφατη μείωση
της τιμής, είναι φανερό ότι η επένδυση καθίσταται οι-
κονομικά μη βιώσιμη στη δεκαετία. Ο χρόνος αποπλη-
ρωμής της επένδυσης (χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το
επιτόκιο προεξόφλησης) ξεπερνάει τα 8 έτη και μόνο
μετά από 20 έτη η επένδυση αποδίδει οριακά θετική
ΚΠΑ και IRR υψηλότερο από το επιτόκιο προεξόφλησης.

Σε συνέχεια αυτού, εξετάστηκαν δύο ακόμα θέματα.
Στην πρώτη περίπτωση, με δεδομένη τη νέα τιμή αγο-
ράς, εντοπίστηκε το συνολικό κόστος της επένδυσης
που θα οδηγήσει σε μηδενική ΚΠΑ (break-even) στη δε-
καετία. Από την ανάλυση προέκυψε ότι, με τη νέα τιμή,
η συνολική εγκατάσταση της επένδυσης των 10kWp δεν
θα πρέπει να υπερβαίνει τις 18.600€, για να είναι οριακά
βιώσιμη η επένδυση στα 10 πρώτα χρόνια της ζωής της.
Στη δεύτερη περίπτωση, με δεδομένο το σημερινό επί-
πεδο κόστους εγκατάστασης, εντοπίστηκε η τιμή στην
οποία μηδενίζεται η ΚΠΑ (break-even) στη δεκαετία. Ως
αποτέλεσμα, η ελάχιστη τιμή αγοράς της ενέργειας, για
να καταστεί με τα σημερινά δεδομένα βιώσιμη μια τέτοια
επένδυση, θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 334 €/MWh.
Σε αυτό το αποτέλεσμα θα πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη
έχει ξεκινήσει συζήτηση που αφορά στην επιδότηση της
τιμής αγοράς της ενέργειας για τις περιπτώσεις που έχει
χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός ευρωπαϊκής προέλευσης.

Καταλήγοντας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά τη με-
γάλη ανατροπή που δημιούργησαν στον τομέα των οικια-
κών φωτοβολταϊκών τα νέα δεδομένα, η αγορά ήδη
παρουσιάζει σημάδια προσαρμογής και είναι ήδη φανερή
η προσπάθεια μείωσης του κόστους εγκατάστασης, ώστε
να καταστούν και πάλι οικονομικά επικερδείς αυτού του
είδους οι επενδύσεις. Σε αυτό φυσικά συμβάλλει θετικά
και το γεγονός ότι το κοστολόγιο των φωτοβολταϊκών συ-
στημάτων ακολουθεί εκ των πραγμάτων πτωτική πορεία.
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4.3. Οι επιπτώσεις στις τιµές 
ξενοδοχείων και εστιατορίων από
τις πρόσφατες µεταβολές του Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) 

Στέλιος Καραγιάννης, Γιάννης Παναγόπουλος
και Σπυριδούλα Τζίµα

Εισαγωγή

Στο πρόσφατο παρελθόν έχουν γίνει πολλές αναφορές
για τις συνέπειες από µια επικείµενη µείωση του ΦΠΑ
στον κλάδο της εστίασης. Στο παρόν άρθρο επιχει-
ρούµε να ερευνήσουµε τις τιµαριθµικές επιπτώσεις που
επήλθαν κατά το παρελθόν από τη µεταβολή των συν-
τελεστών του ΦΠΑ στους κλάδους της εστίασης και
των ξενοδοχείων, σε µια προσπάθεια διερεύνησης των
πιθανών επιπτώσεων από νέες µεταβολές του εν λόγω
φόρου. Αναλυτικότερα, θα εξετασθεί όχι µόνο η ύπαρ -
ξη ή µη επίπτωσης της µεταβολής του ΦΠΑ στις επιµέ-
ρους τιµές αλλά και η χρονική αποτύπωση της επί -
πτωσης αυτής (π.χ. µε την αναγγελία αλλαγής των συ ν-
 τελεστών του ΦΠΑ ή µε την ενεργοποίησή τους).

Για την καλύτερη εξέταση του παραπάνω ερωτήµατος,
παρουσιάζεται αρχικά µια συνοπτική ανασκόπηση της
σχετικής βιβλιογραφίας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται
οι εκτιµήσεις της οικονοµετρικής προσέγγισης και,
τέλος, παρατίθενται τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις
της εργασίας.  

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Αν και υπάρχει µια εκτενής βιβλιογραφική αναφορά για
τις σχέσεις του ΦΠΑ τόσο µε τα µεγέθη της κατανάλω-
σης των προ+όντων και υπηρεσιών1 όσο και µε τις τιµές
τους, η έρευνά µας, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω,
εστιάζει την προσοχή της στις επιπτώσεις που προκα-
λούνται από την εφαρµογή ενός νέου ΦΠΑ επί των
τιµών. Οι Carare και Danniger (2008) ανήκουν στους
ερευνητές που διερεύνησαν το θέµα αυτό ενδελεχώς
στη Γερµανία το 2007 και των οποίων µοντέλο υιοθε-
τούµε εδώ. Οι εν λόγω συγγραφείς παρατήρησαν ότι
οι αυξήσεις στις τιµές των προ+όντων και υπηρεσιών,
ως απόρροια της αύξησης του ΦΠΑ, ήταν µικρότερες

του αναµενόµενου. Επιπροσθέτως διαπίστωσαν εµπει-
ρικά ότι η εν λόγω µειωµένη αύξηση των τιµών από τον
νέο ΦΠΑ οφειλόταν κυρίως στο γεγονός της ανακοίνω-
σης της επιβολής του λίγους µήνες πριν την εφαρµογή
του (inflation smoothing). Μπορούµε δηλαδή να παρα-
τηρήσουµε ότι οι πληθωριστικές τάσεις που είναι απόρ-
ροια της µεταβολής του ΦΠΑ επηρεάζονται σε µεγάλο
βαθµό από την ανακοίνωση αλλά και τη διάρκεια της
περιόδου ανακοίνωσης (announcement period). Με
απλά λόγια, η ανακοίνωση ενός συγκεκριµένου χρονο-
διαγράµµατος σχετικά µε τη µεταβολή του ΦΠΑ επη -
ρεάζει σε σηµαντικό βαθµό τη διαµόρφωση των τιµών.
Παρ’ όλα αυτά η επίπτωση στις τιµές από την αύξηση
του ΦΠΑ φαίνεται να έχει προσωρινά χαρακτηριστικά
(Keen et al., 2011). 

Θεωρητικό υπόδειγµα 

Όπως προαναφέρθηκε, σκοπός του συγκεκριµένου
µοντέλου των Carare και Danniger είναι η εξέταση των
επιπτώσεων των µεταβολών του ΦΠΑ στις µεταβολές
των τιµών των επιµέρους κατηγοριών προ+όντων και
υπηρεσιών. Έτσι το γενικό θεωρητικό µοντέλο εκτίµη-
σης του πληθωρισµού των τιµών έχει την κάτωθι αλγε-
βρική µορφή:

p
•

t = α2 x p
•

t–1 + α3 x VATt
i + Σαi x Z t

i + ut (4.1)

όπου:

p
• t

i : αντιπροσωπεύει τον πληθωρισµό που απορρέει από
τις επιµέρους κατηγορίες των προ+όντων και υπηρε-
σιών που εξετάζουµε. 

VAT t
i : αντιπροσωπεύει τις όποιες αυξήσεις ή µειώσεις

των συντελεστών του ΦΠΑ το εξεταζόµενο χρονικό διά-
στηµα υπό µορφή ψευδοµεταβλητών2. 

Z t
i : αντιπροσωπεύει µια σειρά άλλων επεξηγηµατικών

µεταβλητών (π.χ. µεταβλητές προσφοράς ή ζήτησης,
εξωτερικά shock όπως απότοµες αυξήσεις τιµών πε-
τρελαίου κ.λπ.).      

Αποτελέσµατα 

Στους Πίνακες 4.3.1α και 4.3.1β που ακολουθούν πα-
ρατίθενται τα εκτιµηµένα αποτελέσµατα του µοντέλου
(4.1) για τις επιπτώσεις της µεταβολής του ΦΠΑ (VAT t

i )
στους δύο εξεταζόµενους τοµείς της ελληνικής οικονο-

1. Βλέπε σχετικά Barrell & Weale (2009) και Blundell (2009).

2. Επιπροσθέτως, ακολουθώντας τη µεθοδολογία των Carare and Danninger (2008), η ενεργοποίηση των  ψευδοµεταβλητών του ΦΠΑ ξεκινά

µε την ανακοίνωση της µελλοντικής επιβολής της αύξησης και απενεργοποιείται 1-2 µήνες µετά την εφαρµογή της. Η συγκεκριµένη µετα-

βλητή του ΦΠΑ διαχωρίζεται σε τρία τµήµατα: την ψευδοµεταβλητή της ανακοίνωσης (announcement effect), την ψευδοµεταβλητή της

εφαρµογής (implementation effect) και την ψευδοµεταβλητή που ενεργοποιείται µετά την εφαρµογή του ΦΠΑ (post implementation effect). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.1α  Η επίδραση της μεταβολής του ΦΠΑ στις τιμές (p
• t

t) του κλάδου της εστίασης

Σταθερά
0,003 0,002 0,003 0,002
(1,41) (0,77) (1,48) (0,87)

Διαχρονική τάση (Time trend) -
0,000004 

-
0,000004

(0,72) (0,74)

Πληθωρισμός του κλάδου με υστέρηση (p
•

t–1)
0,85*** 0,85*** 0,83*** 0,84***

(11,64) (11,59) (10,7) (10,66)

Ανακοίνωση αύξησης του ΦΠΑ (Αύγουστος 2011) - -
-0,002 -0,002
(-0,49) (-0,58)

Εφαρμογή αύξησης του ΦΠΑ (Σεπτέμβριος 2011)
0,02*** 0,02*** 0,02*** 0,02***

(4,71) (4,56) (4,53) (4,35)

Μετά την εφαρμογή αύξησης του ΦΠΑ (Οκτώβριος 2011) - -
0,001 0,0006
(0,27) (0,14)

Αριθμός παρατηρήσεων 42 42 42 42

R2 0,78 0,78 0,78 0,78

Σημείωση: Περίοδος εξέτασης 2009:1-2012:6. ***, **, στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 1% και 5%, αντίστοιχα. 

OLS
Estimator

(1)

Μεταβλητές OLS
Estimator

(2)

OLS
Estimator

(3)

OLS
Estimator

(4)

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.1β  Η επίδραση της μεταβολής του ΦΠΑ στις τιμές (p
• t

t) του κλάδου των ξενοδοχείων

Σταθερά
-0,006 0,0009 -0,007 0,0006
(-1,64) (0,15) (-1,71) (0,10)

Διαχρονική τάση (Time trend) -
0,0005 

-
-0,0005

(-1,69) (-1,75)

Πληθωρισμός του κλάδου με υστέρηση (p
•

t–1)
0,85*** 072*** 0,85*** 0,71***

(10,02) (6,36) (9,80) (6,13)

Ανακοίνωση μείωσης του ΦΠΑ (Δεκέμβριος 2010) - -
0,01 0,01

(0,73) (0,85)

Εφαρμογή μείωσης του ΦΠΑ (Ιανουάριος 2011)
-0,003 0,0007 -0,002 0,001
(0,16) (0,03) (-0,13) (0,08)

Μετά την εφαρμογή μείωσης του ΦΠΑ (Φεβρουάριος 2011) - -
0,004 0,008
(0,23) (0,43)

Αριθμός παρατηρήσεων 42 42 42 42

R2 0,72 0,74 0,73 0,75

Σημείωση: Περίοδος εξέτασης 2009:1-2012:6. ***, **, στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 1% και 5%, αντίστοιχα. 

OLS
Estimator

(1)

Μεταβλητές OLS
Estimator

(2)

OLS
Estimator

(3)

OLS
Estimator

(4)

μίας το χρονικό διάστημα 2009:1-2012:6. Αξίζει εδώ να

επισημάνουμε ότι η εμπειρική εκτίμηση του μοντέλου

(4.1) εστιάζει στις επιπτώσεις τόσο της αύξησης όσο

και της μείωσης των συντελεστών του ΦΠΑ (VAT t
i ) στις

τιμές της εστίασης αλλά και των ξενοδοχείων, αντί-

στοιχα, και όχι στις επιπτώσεις των υπολοίπων μετα-

βλητών. Για τον λόγο αυτό οι επεξηγηματικές μεταβλη-

τές προσφοράς, ζήτησης ή εξωτερικών shock (Z t
i ) αν-

τιπροσωπεύονται στις εκτιμήσεις μας με την απλή

μορφή της διαχρονικής τάσης (Time trend). 

Για την εκτίμηση των συντελεστών χρησιμοποιήθηκε η

μέθοδος εκτίμησης των ελαχίστων τετραγώνων (OLS).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.1γ  Η επίδραση της μεταβολής του ΦΠΑ στις τιμές (p
• t

t) των ξενοδοχείων και εστιατορίων 
(με σταθερούς φόρους)

Σταθερά
-0,001 -0,002 -0,0009 0,004
(-0,36) (-0,18) (-1,28) (1,09)

Διαχρονική τάση (Time trend) -
0,00005 

-
-0,0002

(0,02) (-1,34)

Πληθωρισμός του κλάδου με υστέρηση (p
•

t–1)
0,81*** 0,81*** 0,92*** 0,81***

(8,09 (7,56) (32,6) (9,90)

Εφαρμογή μείωσης του ΦΠΑ (Ιανουάριος 2011)
-0,01 -0,01

- -(-0,41) (-0,40)

Εφαρμογή αύξησης του ΦΠΑ (Σεπτέμβριος 2011) - -
-0,04*** -0,04***

(-8,68) (-7,82)

Αριθμός παρατηρήσεων 42 42 42 42

R2 0,64 0,62 0,96 0,96

Σημείωση: Περίοδος εξέτασης 2009:1-2012:6. ***, **, στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο 1% και 5%, αντίστοιχα. 

OLS
Estimator

(1)
Ξενοδοχεία

Μεταβλητές OLS
Estimator

(2)
Ξενοδοχεία

OLS
Estimator

(3)
Εστιατόρια

OLS
Estimator

(4)
Εστιατόρια
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Ειδικότερα, εκτιμώνται τα παρακάτω: α) η επίπτωση

στις τιμές της εστίασης από την αύξηση του ΦΠΑ στα

μέσα του 2011 από 13% σε 23%. Πιο αναλυτικά, κατά

την ανακοίνωση της αύξησης του ΦΠΑ (Αύγουστος

2011), κατά την επιβολή του νέου ΦΠΑ (Σεπτέμβριος

2011) και, τέλος, μετά την επιβολή του νέου ΦΠΑ

(Οκτώ βριος 2011). Επιπροσθέτως, εκτιμάται η επίπτω -

ση στις τιμές των ξενοδοχείων από τη μείωση του ΦΠΑ

από 11% σε 6,5% στις αρχές του 2011 και συγκεκρι-

μένα κατά την ανακοίνωση της μείωσης (Δεκέμβριος

2010), κατά την επιβολή της (Ιανουάριος 2011) και μετά

την επιβολή της (Φεβρουάριος 2011). 

Με βάση τα αποτελέσματα των Πινάκων 4.3.1α και

4.3.1β μπορούμε να παρατηρήσουμε τα κάτωθι: σε ό,τι

αφορά την εστίαση (Πίνακας 4.3.1α) διαπιστώνεται ότι

στο σύνολο των εκτιμήσεων μόνο η εφαρμογή της αύ-

ξησης του ΦΠΑ (Σεπτέμβριος 2011) έχει θετικό επεξη-

γηματικό χαρακτήρα στο συγκεκριμένο μοντέλο. Αντι -

θέτως, η ανακοίνωση και η περίοδος μετά την εφαρ-

μογή του νέου ΦΠΑ δεν έχουν κάποια στατιστική ση-

μαντικότητα στη διαμόρφωση των τιμών του τομέα.

Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση των ξενοδο-

χείων (Πίνακας 4.3.1β) δεν διαπιστώνεται κάποια επί-

πτωση στις τιμές από τη μείωση του ΦΠΑ στις τρεις

εξεταζόμενες περιόδους.

Στην περίπτωση εξέτασης του παραπάνω μοντέλου

χρησιμοποιώντας όμως τη μεταβλητή των τιμών της

εστίασης και των ξενοδοχείων με σταθερούς φόρους

(επίπεδο 2005) παρατηρούμε κάποιες διαφοροποιήσεις

(βλέπε Πίνακα 4.3.1γ). Συγκεκριμένα, στην εστίαση

(στήλες 3 και 4) διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή της αύ-

ξησης του ΦΠΑ (Σεπτέμβριος 2011) έχει και σε αυτή την

περίπτωση στατιστική σημαντικότητα αλλά με αρνητικό

πρόσημο. Στην περίπτωση των τιμών των ξενοδοχείων

(στήλες 1 και 2) δεν παρατηρείται καμία επί πτωση από

τη μείωση του ΦΠΑ.  

Συμπεράσματα 

Με βάση τα παραπάνω εμπειρικά αποτελέσματα μπο-

ρούμε να συμπεράνουμε ότι μόνο η αύξηση του ΦΠΑ

στην εστίαση είχε άμεση επίπτωση στις τιμές του κατα-

ναλωτή. Επιπροσθέτως, η αρνητική επίπτωση που εκτι-

μήθηκε στον εν λόγω δείκτη με σταθερούς φόρους

δηλώνει ότι η αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση οδήγησε

σε μια πτώση των τιμών προ φόρων στον τομέα. Με

άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις του κλάδου απορρόφησαν

μερικώς την αύξηση του ΦΠΑ σε μια προσπάθεια να

διατηρήσουν τη ζήτηση των προϊόντων τους. Αντίθετα,

στον κλάδο των ξενοδοχείων, παρά τη μείωση του ΦΠΑ,

δεν παρατηρείται μια αντίστοιχη πτώση των τιμών στις

δύο παραπάνω εξεταζόμενες περιπτώσεις (με και προ

φόρων).  

Από τα παραπάνω μπορούμε να υποθέσουμε ότι μια

μελλοντική μείωση του ΦΠΑ  στην εστίαση θα είχε πι-

θανώς μικρή ή και μηδενική επίπτωση στις τιμές του κα-
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ταναλωτή, όπως είχε η αντίστοιχη μείωση στις τιμές

των ξενοδοχείων. Στο παραπάνω συμπέρασμα συνεπι-

κουρεί τόσο η χαμηλή κατανάλωση της περιόδου (λόγω

ύφεσης) όσο και οι ήδη μειωμένες προ φόρων τιμές του

κλάδου.         
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Ένα μακροοικονομετρικό υπόδειγμα
για την ελληνική οικονομία

Γιάννης Δενδραμής1, Θανάσης Καζάνας2

και Δημήτρης Παπαγεωργίου3

1. Εισαγωγή

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναλυτική πα-
ρουσίαση της διαδικασίας εκτίμησης ενός μακροοικο-
νομετρικού υποδείγματος, κατάλληλου για τη διενέρ-
γεια μεσοπρόθεσμων προβλέψεων (medium-term fore-
casts) βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών της ελ-
ληνικής οικονομίας. Οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις
μακροοικονομικών μεταβλητών καλύπτουν συνήθως
μια χρονική περίοδο από δύο έως πέντε ετών και διε-
νεργούνται από τα Υπουργεία Οικονομικών, τις εθνικές
Κεντρικές Τράπεζες και τους διάφορους διεθνείς ορ-
γανισμούς (π.χ. ECB, European Commission, IMF). Οι
μεσοπρόθεσμες προβλέψεις αποτελούν σημαντικό ερ-
γαλείο για την υποβολή προτάσεων οικονομικής πολι-
τικής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ενώ μπορούν
να συμβάλλουν στον εντοπισμό πιθανών αποκλίσεων
από τους στόχους των εκάστοτε δημοσιονομικών προ-
γραμμάτων. Όσον αφορά την ελληνική οικονομία, στα
πλαίσια της δημοσιονομικής εποπτείας από την Τρόικα,
η ανάγκη για τη διενέργεια μεσοπρόθεσμων προβλέ-
ψεων βασικών μακροοικονομικών μεγεθών τα τελευταία
χρόνια είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Στην αντίστοιχη βιβλιογραφία, υπάρχουν τέσσερις βα-
σικές κατηγορίες υποδειγμάτων χρονολογικών σειρών
που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά για τη διενέργεια
προβλέψεων, η εκτίμηση των οποίων περιλαμβάνει μια
σειρά από διαδικασίες που βασίζονται σε διαφορετικά
σύνολα πληροφοριών και οικονομετρικές τεχνικές. 

Η πρώτη κατηγορία υποδειγμάτων περιλαμβάνει τα μει-
κτά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα κινητών μέσων
(ARMA), τα οποία παρουσιάζουν αρκετά καλή προβλε-

πτική ικανότητα για πολλές ευρωπαϊκές μακροοικονο-

μικές μεταβλητές, τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και στο

επίπεδο της ζώνης του ευρώ συνολικά (βλ. π.χ. Mar-

cellino, 2004α, 2006α· Marcellino, Stock και Watson,

2003· Banerjee, Marcellino και Masten, 2006). 

Η δεύτερη κατηγορία υποδειγμάτων περιλαμβάνει τα

υποδείγματα αυτοπαλίνδρομων διανυσμάτων (VAR), τα

οποία χρησιμοποιούνται συχνά για την εξέταση της αλ-

ληλεπίδρασης βασικών δημοσιονομικών μεταβλητών με

άλλες μακροοικονομικές μεταβλητές (βλ. π.χ. Blan-

chard και Perotti, 2002 για τις ΗΠΑ, Perotti, 2002 για ορι-

σμένες χώρες του ΟΟΣΑ και Marcellino, 2006b για τις

μεγαλύτερες χώρες της ζώνης του ευρώ).

Η τρίτη κατηγορία υποδειγμάτων περιλαμβάνει μικρής

κλίμακας υποδείγματα που περιέχουν τρεις τύπους με-

ταβλητών: μακροοικονομικούς δείκτες, δείκτες δημο-

σιονομικής πολιτικής και δείκτες νομισματικής πολιτι-

κής. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία χρησιμοποιούνται πα-

ρόμοια υποδείγματα για τη μελέτη της αλληλεπίδρα-

σης μεταξύ της δημοσιονομικής και νομισματικής πο-

λιτικής (βλ. π.χ. Favero, 2002) ή για την ανάλυση βιωσι-

μότητας του δημοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ

(βλ. π.χ. Casadio et al., 2012· Esposito et al., 2011).

Η τέταρτη κατηγορία υποδειγμάτων περιλαμβάνει υπο-

δείγματα τα οποία στηρίζονται σε συνδυασμένες προ-

βλέψεις (pooled forecasts), χρησιμοποιώντας το σταθ-

μικό μέσο ή τη διάμεσο των τριών προηγούμενων ειδών

προβλέψεων. Μετά την πρωτοποριακή εργασία των

Bates και Granger (1969), οι συνδυασμένες προβλέψεις

φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της

ακρίβειας πρόβλεψης (βλ. π.χ. Clemen, 1989 για μια

επισκόπηση και Hendry και Clements, 2004). Πρόσφα-

τες μελέτες που τονίζουν την καλή απόδοση των συν-

δυασμένων προβλέψεων για την ανάλυση μακροοικο-

νομικών μεταβλητών είναι των Stock και Watson (1999)

για τις ΗΠΑ και Marcellino (2004b) για τη ζώνη του

ευρώ. 

Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η ραγδαία εξάπλωση μιας

νέας γενιάς δυναμικών στοχαστικών υποδειγμάτων γε-
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νικής ισορροπίας (DSGE) τα τελευταία χρόνια. Το βα-

σικό χαρακτηριστικό των υποδειγμάτων αυτών είναι ότι

τα οικονομικά αποτελέσματα δε συμβαίνουν αυθαίρετα,

αλλά προκύπτουν ως το αποτέλεσμα ισορροπίας της

ορθολογικής συμπεριφοράς και των μικροοικονομικών

αποφάσεων των οικονομικών μονάδων. Οι σημαντικές

πρόοδοι στη διαδικασία ανάπτυξης αλγορίθμων και

προγραμματιστικών τεχνικών επιτρέπουν την εκτίμηση

διαφορετικών μορφών αυτών των υποδειγμάτων τα

οποία είναι σε θέση να ανταγωνίζονται, σε όρους συ-

νοχής δεδομένων, τα κλασικά υποδείγματα χρονολογι-

κών σειρών. Αυτή η νέα γενιά υποδειγμάτων παρέχει

ένα πλαίσιο το οποίο εμφανίζεται ιδιαίτερα κατάλληλο

για την αξιολόγηση εναλλακτικών μακροοικονομικών

πολιτικών (βλ. π.χ. Gali και Gertler, 2007), καθώς και για

τη διενέργεια προβλέψεων (Smets και Wouters, 2004).

Σε αυτή την εργασία χρησιμοποιούμε ένα μικρής κλί-

μακας μακροοικονομετρικό υπόδειγμα, το οποίο ανή-

κει στην τρίτη κατηγορία των υποδειγμάτων που ανα-

φέρθηκε παραπάνω. Ένα από τα κριτήρια για την επι-

λογή αυτή αποτέλεσε η απλοϊκή μορφή του υποδείγμα-

τος σε όρους υπολογιστικής δυσκολίας, ο σχετικά μι -

κρός αριθμός εξισώσεων που απαιτούνται, καθώς επί-

σης και το γεγονός ότι τα υποδείγματα της κατηγορίας

αυτής δίνουν τη δυνατότητα της διενέργειας μεσοπρό-

θεσμων προβλέψεων κάτω από εναλλακτικά σενάρια

δημοσιονομικής πολιτικής. Επομένως, στα πλαίσια της

δημοσιονομικής εποπτείας από την Τρόικα, ένα τέτοιο

υπόδειγμα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο

για τον εγχώριο δημοσιονομικό σχεδιασμό πολιτικής,

την ποσοτικοποίηση των εκάστοτε μέτρων δημοσιονο-

μικής πολιτικής, καθώς και τον εντοπισμό πιθανών κιν-

δύνων που μπορούν να οδηγήσουν σε αποκλίσεις από

τους δημοσιονομικούς στόχους. 

Το άρθρο είναι οργανωμένο ως εξής: Η ενότητα 2 πα-

ρουσιάζει το μικρής κλίμακας μακροοικονομετρικό υπό-

δειγμα. Η ενότητα 3 περιγράφει τη διαδικασία εκτίμη-

σης και παρουσιάζει τις εκτιμήσεις του μοντέλου. Τέ-

λος, η ενότητα 4 κλείνει την εργασία.

2. Η γενική μορφή του υποδείγματος 
και η εκτίμησή του

2.1. Η γενική μορφή του υποδείγματος

Ακολουθώντας τους Favero και Marcellino (2005), Es-

posito et al. (2011) και Casadio et al. (2012) εκτιμούμε

ένα σύστημα εξισώσεων που ανήκει στην κατηγορία

των πολυμεταβλητών υποδειγμάτων γραμμικής παλιν-

δρόμησης που αναπτύχθηκαν από τον Zellner (1962), ο

οποίος τα ονόμασε υποδείγματα φαινομενικά ασυσχέ-

τιστων παλινδρομήσεων (Seemingly Unrelated Regres-

sions models). Ένα σύστημα SUR, περιλαμβάνει n

παρατηρήσεις σε κάθε μια από τις g εξαρτημένες με -

ταβλητές. Η i εξίσωση μπορεί να εκφραστεί ως εξής:

yi = Xiβi + u i, Ε(uiu
T
i ) = σii Ιn (1)

όπου Ιn είναι ο n × n μοναδιαίος πίνακας, y i το n-διά-

στατο διάνυσμα παρατηρήσεων της i εξαρτημένης με-

ταβλητής, Xi ο n × ki πίνακας των εξωγενών μεταβλη-

τών, βi το ki διάνυσμα των παραμέτρων και ui το n-διά-

στατο διάνυσμα των τιμών του διαταρακτικού όρου.     

Έτσι, καθώς η i εξίσωση είναι ένα γραμμικό υπόδειγμα

παλινδρόμησης με σφάλματα ανεξάρτητα και ομοι-

όμορφα κατανεμημένα (IID), μπορεί να εκτιμηθεί με την

κλασική μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων αν υποτεθεί ότι

όλες οι μεταβλητές που συμπεριλαμβάνονται στον πί-

νακα Xi είναι είτε εξωγενείς, είτε προκαθορισμένες.

Στην απλή αυτή περίπτωση αγνοούμε την πιθανότητα

ότι οι διαταρακτικοί όροι μπορεί να συσχετίζονται με-

ταξύ των εξισώσεων του συστήματος. Όμως, σε πολ-

λές περιπτώσεις, ο διαταρακτικός όρος για την παρα-

τήρηση t της εξίσωσης i, uti συσχετίζεται με το διατα-

ρακτικό όρο της παρατήρησης t της εξίσωσης j, utj. Για

παράδειγμα, μια μακροοικονομική διαταραχή η οποία

επηρεάζει τον εγχώριο πληθωρισμό θα μπορούσε ταυ-

τόχρονα να επηρεάζει το ποσοστό ανεργίας ή το ρυθμό

μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ. Για αυτό το λόγο,

η ρεαλιστική υπόθεση που υιοθετείται για τους διατα-

ρακτικούς όρους του υποδείγματος είναι: 

E(uti utj) = σij για κάθε t, Ε(utiusj) = 0 για κάθε t ≠ s,

όπου σij είναι το ij στοιχείο του g ×g θετικά ορισμένου

πίνακα διακύμανσης-συνδιακύμανσης Σ. Σύμφωνα με

την παραπάνω υπόθεση, όλα τα uti , για δεδομένο t, θα

συσχετίζονται, ενώ θα είναι ομοσκεδαστικά και ανεξάρ-

τητα για διαφορετικά t. Οι διαταρακτικοί όροι uti μπο-

ρούν να γραφούν σε ένα n×g πίνακα U, του οποίου μια

τυπική γραμμή είναι το 1×g διάνυσμα Ut. Έτσι, ο πίνα-

κας διακύμανσης-συνδιακύμανσης μπορεί να διατυπω-

θεί ως Σ = Ε(UΤ
t Ut) =

1 E(UTU). Τέλος, χρησιμοποιού-n
με την υπόθεση ασθενούς εξωγένειας, E(Ut⏐Χt ) = 0,

όπου Χt είναι η i γραμμή του X. 

2.2. Εκτίμηση του υποδείγματος

Για να εκτιμήσουμε ένα γραμμικό SUR υπόδειγμα πρέ-

πει να κάνουμε υποθέσεις για τον πίνακα διακύμανσης-

συνδιακύμανσης Σ και την κατανομή των διαταρακτικών

όρων. Στην απλούστερη περίπτωση, όπου ο Σ υποτίθε-
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ται ότι είναι γνωστός και η κατανομή των διαταρακτικών

όρων απροσδιόριστη, η κατάλληλη μέθοδος εκτίμησης

είναι η γενικευμένη μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων

(GLS). Αν χαλαρώσουμε την υπόθεση ότι ο Σ είναι γνω-

στός, τότε χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε την εφικτή

γενικευμένη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (FGLS).

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι ο πίνακας Σ είναι άγνωστος

και θέτοντας την υπόθεση ότι οι διαταρακτικοί όροι

ακολουθούν την κανονική κατανομή, μπορούμε να χρη-

σιμοποιήσουμε τη μέθοδο μεγίστης πιθανοφάνειας

(ML), η οποία είναι γενικά συνεπής ακόμα και όταν η

υπόθεση κανονικότητας των τιμών του διαταρακτικού

όρου είναι λανθασμένη. Στην πράξη, και οι δύο μέθοδοι

FGLS και ML χρησιμοποιούνται ευρέως.

2.2.1. Εκτίμηση με άγνωστο πίνακα διακύμανσης-
συνδιακύμανσης (FGLS)

Μετατρέποντας το σύστημα των g γραμμικών εξισώ-

σεων και των n παρατηρήσεων έτσι ώστε να έχει τη

μορφή μιας απλής εξίσωσης με gn παρατηρήσεις και

ένα gn×gn πίνακα διακύμανσης-συνδιακύμανσης εξαρ-

τώμενο από τον Σ, μπορούμε να γράψουμε ολόκληρο

το σύστημα SUR ως εξής:

y• = X•β• + u•

όπου y• είναι ένα gn διάνυσμα αποτελούμενο από τα n

διανύσματα y1 έως yg και u• είναι, ομοίως, το gn διάνυ-

σμα των u1 έως ug. Ο πίνακας X• είναι ένας gn×k δια-

γώνιος πίνακας, όπου k = Σg
i=1 ki. Τα διαγώνια στοιχεία

του είναι οι πίνακες X1 έως Xg. Έτσι έχουμε:

,     

όπου κάθε ένα από τα 0 έχει n γραμμές και τόσες στή-

λες όσες ο πίνακας Xi. Το διάνυσμα β• είναι ένα k-διά-

στατο διάνυσμα αποτελούμενο από τα διανύσματα β1

έως βg.

Σύμφωνα με τους παραπάνω ορισμούς το SUR σύ-

στημα μπορεί να γραφεί:

.

Καθώς οι διαταρακτικοί όροι έχουν μηδενικό μέσο, ο

πίνακας διακύμανσης-συνδιακύμανσης του διανύσμα-

τος u• δίνεται ως:

όπου Σ• είναι ένας συμμετρικός gn×gn πίνακας διακύ-
μανσης-συνδιακύμανσης που μπορεί να γραφεί ως 
Σ• = Σ ⊗ In με το σύμβολο ⊗ να είναι το γινόμενο του
Kronecker.

Όταν ο πίνακας διακύμανσης-συνδιακύμανσης Σ είναι
άγνωστος, η πιο εύκολη προσέγγιση είναι η αντικατά-
σταση του Σ με μία συνεπή εκτίμησή του. Αν και υπάρ-
χουν αρκετοί τρόποι να γίνει αυτό, η πιο διαδεδομένη
βασίζεται στα κατάλοιπα της συνηθισμένης μεθόδου
ελαχίστων τετραγώνων. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη
διαδικασία λαμβάνονται συνεπείς αλλά αναποτελεσμα-
τικές εκτιμήσεις του βi, μαζί με τα g διανύσματα των κα-
ταλοίπων u

∧

i . Ο εκτιμητής του πίνακα Σ στην περίπτωση
αυτή είναι:

με το U
∧

να είναι ένας n × g πίνακας με την i στήλη να

περιλαμβάνει το u
∧

i . Ο εφικτός γενικευμένος εκτιμητής

ελαχίστων τετραγώνων δίνεται από την ακόλουθη

σχέση:

.

Η εκτιμήτρια του πίνακα διακύμανσης-συνδιακύμανσης

του διανύσματος των εκτιμητών είναι:

.
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3. Εμπειρική ανάλυση

Σε αυτή την ενότητα θα εκτιμήσουμε το σύστημα (1)
σύμφωνα με τη μεθοδολογία που περιγράφτηκε παρα-
πάνω. Πιο συγκεκριμένα, το διάνυσμα y• περιλαμβάνει
τέσσερις ενδογενείς μεταβλητές: i) το ρυθμό μεγέθυν-
σης του πραγματικού ΑΕΠ, ii) το ποσοστό ανεργίας, iii)
το ρυθμό πληθωρισμού και iv) το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Οι ερμηνευτικές με-
ταβλητές που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του
υποδείγματος επιλέγονται από ένα ευρύτερο σύνολο
εξωγενών μεταβλητών, οι οποίες θεωρούμε ότι επηρε-
άζουν τις ενδογενείς μεταβλητές του συστήματος. Το
σύνολο των εξωγενών μεταβλητών περιλαμβάνει: τους
άμεσους και έμμεσους φόρους ως ποσοστά του ΑΕΠ,
τις δημόσιες δαπάνες για επενδύσεις, μισθούς του δη-
μοσίου τομέα και μεταβιβαστικές πληρωμές ως ποσο-
στά του ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ,
την τιμή του πετρελαίου, το διατραπεζικό επιτόκιο στην
Ευρωζώνη (EONIA),  το ρυθμό μεγέθυνσης του πραγ-
ματικού ΑΕΠ της Γερμανίας και της Ευρωζώνης, το
ρυθμό πληθωρισμού Γερμανίας και Ευρωζώνης, την
πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία, το
δείκτη οικονομικού κλίματος και το μοναδιαίο κόστος
εργασίας. Το σύνολο δεδομένων αποκτήθηκε από τις
βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ και της Eurostat. Η συ-
χνότητά του είναι τριμηνιαία και καλύπτει την περίοδο
από το 2001:I έως το 2011:III.

Οι χρονικές υστερήσεις καθώς και η επιλογή των εξω-

γενών μεταβλητών που τελικά χρησιμοποιούνται για την

εκτίμηση του υποδείγματος βασίζονται στην ελαχιστο-

ποίηση των κριτηρίων πληροφόρησης (Akaike και

Schwartz). Το εμπειρικό υπόδειγμα το οποίο τελικώς

εκτιμάται είναι το εξής:

gt = β1 + β2gt–1 + β3gGER
t + β4 INDt–1 + β5DIRt–1 +

+ β6GIt–1 + β7BYt–1 + εg
t (2)

UNRt = β8 + β9UNRt–1 + β10 INFt–1 + β11DIRt–1 + 

+ β12gt + εUNR
t (3)

INFLt = β13 + β14 INFLt–1 + β15oilt–1 + β16 rt–1 + 

+ εINFL
t (4)

CAYt = β17 + β18CAYt–1 + β19BYt–1 + β20DIRt–1

+ β21 INDt–1 + β22gt + εCAY
t (5)

όπου gt είναι ο ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού

ΑΕΠ, UNRt είναι το ποσοστό ανεργίας, INFLt είναι ο ρυθ-

μός πληθωρισμού υπολογιζόμενος σε πρώτες διαφο-

ρές του λογαρίθμου του εναρμονισμένου δείκτη τιμών

καταναλωτή, CAYt είναι το ισοζύγιο τρεχουσών συναλ-

λαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ (σε πρώτες διαφορές),

INDt είναι οι έμμεσοι φόροι ως προς το ΑΕΠ, DIRt είναι

οι άμεσοι φόροι ως ποσοστό του ΑΕΠ, BYt το χρέος ως

προς το ΑΕΠ (σε πρώτες διαφορές), oilt οι πρώτες δια-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  Εκτιμήσεις

gt = β1 + β2gt–1 + β3gGER
t + β4 INDt–1 + β5DIRt–1 + β6GIt–1 + β7BYt–1 + εg

t

β1 β2 β3 β4 β5 β6 β7

-0,073 0,417*** 0,423*** -0,04 0,34 0,378 -0,04

(0,05) (0,144) (0,164) (0,286) (0,253) (0,314) (0,083)

UNRt = β8 + β9UNRt–1 + β10 INFt–1 + β11DIRt–1 + β12gt + εUNR
t

β8 β9 β10 β11 β12

0,016 0,669*** -0,015 -0,076 -0,103***

(0,11) (0,097) (0,081) (0,053) (0,03)

INFLt = β13 + β14 INFLt–1 + β15oilt–1 + β16 rt–1 + εINFL
t

β13 β14 β15 β16

0,009*** 0,26* 0,007** -0,001

(0,004) (0,15) (0,004) (0,001)

CAYt = β17 + β18CAYt–1 + β19BYt–1 + β20DIRt–1 + β21 INDt–1 + β22gt + εCAY
t

β17 β18 β19 β20 β21 β22

-0,053 -0,45*** -0,044 0,393 -0,177 -0,56***

(0,08) (0,13) (0,11) (0,37) (0,40) (0,19)

Σημειώσεις: Τα τυπικά σφάλματα περιλαμβάνονται στις παρενθέσεις. ***, **, * υποδηλώνουν 1%, 5% και 10% επίπεδο σημαντικότητας, αντί-
στοιχα.
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φορές του λογαρίθμου των τιμών πετρελαίου, rt το δια-

τραπεζικό επιτόκιο της Ευρωζώνης (EONIA), GIt οι δη-

μόσιες επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ και gGER
t ο

ρυθμός μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ της Γερμα-

νίας. 

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις του συστήμα-

τος των εξισώσεων (2) έως (5) χρησιμοποιώντας τη μέ-

θοδο FGLS. Από τον πίνακα, είναι εμφανής η θετική

σχέση του ρυθμού μεγέθυνσης του πραγματικού εγχώ-

ριου ΑΕΠ με το αντίστοιχο της Γερμανίας. Επομένως,

οι εξελίξεις στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον φαίνε-

ται να έχουν άμεση και σημαντική επίδραση στο ΑΕΠ

της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, τα αποτελέσμα -

τα υποδεικνύουν της ύπαρξης αρνητικής σχέσης με-

ταξύ του ρυθμού μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ και

του ποσοστού ανεργίας. 

Τέλος, για τη διενέργεια μεσοπρόθεσμων προβλέψεων

των ενδογενών μεταβλητών, βασιζόμαστε στην ανηγ-

μένη μορφή του εκτιμημένου υποδείγματος:

AYt = BYt–1 + ΓΧt–1

4. Συμπεράσματα

Στο συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάστηκε ένα μικρής

κλίμακας μακροοικονομετρικό υπόδειγμα για την Ελ-

λάδα, κατάλληλο για την πραγματοποίηση μεσοπρόθε-

σμων προβλέψεων. Η επιλογή των μεταβλητών που

εισέρχονται στο υπόδειγμα βασίζεται στην ελαχιστοποί-

ηση των κριτηρίων πληροφόρησης και το υπόδειγμα

εκτιμάται με τη μέθοδο SUR.
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Εξελίξεις στην ελληνική 
κτηματαγορά υπό το πρίσμα 
της οικονομικής κρίσης

Πρόδρομος Βλάμης

1. Εισαγωγή 

Η σημερινή κρίση της ελληνικής κτηματαγοράς, και ει-

δικότερα του κλάδου των κατασκευών, οφείλεται κατά

κύριο λόγο στην παρούσα δημοσιονομική κρίση που α -

ντιμετωπίζει η Ελλάδα, η οποία συντηρείται από την

αδυναμία της ΕΕ να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα

του ευρωπαϊκού χρέους. Οι επιπτώσεις αυτής της κρί-

σης στην κτηματαγορά δεν έχουν αποτιμηθεί ολοκλη-

ρωμένα, καθότι το φαινόμενο βρίσκεται σε δυναμική

εξέλιξη και προκαλεί συνεχώς μετασχηματισμούς στην

αγορά των ακινήτων. Σκοπός του άρθρου αυτού είναι

η ανασκόπηση της οικονομικής συγκυρίας και των εξε-

λίξεων στην ελληνική κτηματαγορά υπό το πρίσμα της

οικονομικής κρίσης. Επιδιώκουμε να εξετάσουμε την

ύφεση στην οποία βρίσκεται η αγορά οικιστικών και

επαγγελματικών ακινήτων, παρουσιάζοντας στοιχεία

σχετικά με την οικοδομική δραστηριότητα στην ελλη-

νική κτηματαγορά και τις τιμές των οικιστικών ακινήτων.

Επίσης, γίνεται μια επισκόπηση της αγοράς επαγγελ-

ματικών ακινήτων και παρουσίαση των αποτελεσμάτων

έρευνας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμ-

πορίου για τα καταστήματα που έχουν κάνει παύση

επαγγελματικής δραστηριότητας στην Αττική, τα δύο

τελευταία χρόνια. Στο τελευταίο μέρος παρουσιάζονται

τα συμπεράσματα του άρθρου. 

2. Η κρίση στην ελληνική αγορά 
ακινήτων 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιοποιημένα στοιχεία της

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (εφεξής ΕΛΣΤΑΤ) ο ρυθ-

μός ανάπτυξης του ΑΕΠ συνέχισε την πτωτική πορεία

των τελευταίων ετών και κατέγραψε μείωση κατά -6,5%,

σε σταθερές τιμές 2005, το α΄ τρίμηνο του 2012 σε

σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2011. Σε τρέχουσες τιμές,

η μείωση είναι -6,3%. Συνολικά για το έτος 2011 ο ρυθ-

μός ανάπτυξης του ΑΕΠ υποχωρεί μεσο-σταθμικά κατά

-7,00% σε σταθερές τιμές 2005 και -5,4% σε τρέχουσες

τιμές. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικονομική ύφεση

μεταξύ των 27 κρατών μελών της ΕΕ, όπου κατά μέσο

όρο το ΑΕΠ το 2011 αυξήθηκε κατά +1,6% σε σχέση

με το προηγούμενο έτος. Η μείωση του ΑΕΠ το α΄ τρί-

μηνο του 2012 σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2011

οφείλεται στη μείωση της συνολικής καταναλωτικής δα-

πάνης κατά -7,5%. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου

κεφαλαίου υποχώρησαν κατά -21,3% σε σχέση με το α΄

τρίμηνο του 2011. Την τυχόν περαιτέρω υποχώρηση

του ΑΕΠ συγκράτησε η σημαντική μείωση του ελλείμ-

ματος του εμπορικού ισοζυγίου κατά 41,9%. Συγκεκρι-

μένα, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά +3,3%  και

των υπηρεσιών μειώθηκαν κατά -1,1%. Οι εισαγωγές

υποχώρησαν κατά -18,0% (αγαθών) και -10,5% (υπηρε-

σιών), αντίστοιχα (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ). Τέλος, η ανεργία το

β΄ τρίμηνο του 2012 ανήλθε σε 23,6%, έναντι 22,6% του

προηγούμενου τριμήνου και 16,3% του αντίστοιχου τρι-

μήνου του 2011 (ΕΛΣΤΑΤ Δελτίο Τύπου 13-9-2012). 

2.1. Οικοδομική δραστηριότητα

Η σημερινή κρίση στην ελληνική κτηματαγορά, και ει-

δικότερα του κλάδου των κατασκευών, οφείλεται σε

σημαντικό βαθμό στην παρούσα οικονομική κρίση και

στις επιπτώσεις της στη δυνατότητα χρηματοδότησης

των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. 

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ πιστοποιούν ότι

όχι μόνο το βαρόμετρο της κτηματαγοράς, οι περιφέ-

ρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, είναι σε δυ-

σχερή θέση, αλλά και ότι η κρίση έχει διαχυθεί σε

ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια. Πιο συγκεκριμένα,

κατά την περίοδο Φεβρουαρίου 2011-Ιανουαρίου 2012,

το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότη-

τας (ιδιωτικής-δημόσιας) στο σύνολο της χώρας, με-

τρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες,

ανήλθε σε 36.336 (Δελτίο Τύπου 23-4-2012). Σε σχέση

με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2010-Ιανουα-

ρίου 2011, η οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασε

μείωση κατά 23,2% στον αριθμό των οικοδομικών

αδειών, κατά 35,7% στην επιφάνεια και κατά 31,6 %

στον όγκο.  

Επίσης, κατά την περίοδο Φεβρουαρίου 2011-Ιανουα-

ρίου 2012, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας ανεξαι-

ρέτως σημειώθηκε μείωση του μεγέθους της συνολικής

οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας), σε

σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2010-

Ιανουαρίου 2011. Οι μεγαλύτερες μειώσεις του αριθμού

των οικοδομικών αδειών καταγράφηκαν στις πε ριφέ-

ρειες Κρήτης (-37,4%), Ηπείρου (-34,4%), Δυτικής Ελλά -

δας (-32,5%), Αν. Μακεδονίας & Θράκης (-28,2%), Δυ-

τικής Μακεδονίας (-25,5%), Στερεάς Ελλάδας (-22,7%),

Αττικής (-20,2%), Νοτίου Αιγαίου (-17,3%) και Κεντρικής

Μακεδονίας (-16,7%). 
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Επιπλέον, τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, δεί-

χνουν ότι ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές1 του

δ΄ τριμήνου 2011 (Δελτίο Τύπου 15-3-2012), σε σύγ-

κριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2010,

παρουσίασε μείωση κατά 34,6%, έναντι μειώσεως

33,5%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση

του έτους 2010 προς το 2009.

2.2. Συναλλαγές οικιστικών ακινήτων 

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας

της Ελλάδας (εφεξής ΤτΕ), όπως παρουσιάζονται στον

Πίνακα 1, οι συναλλαγές οικιστικών ακινήτων, που έγι-

ναν με τη διαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος,

δηλαδή αποκλειστικά με δανεισμό και όχι αυτοχρημα-

τοδότηση, έφτασαν το δ΄ τρίμηνο του 2011 τις 7.546

(προσωρινά στοιχεία), έναντι 9.372, 11.897, και 12.808,

το γ΄, το β΄ και το α΄ τρίμηνο του 2011 (οριστικά στοι-

χεία), αντίστοιχα. Ως εκ τούτου, οι συναλλαγές επί οι-

κιστικών ακινήτων ήταν μειωμένες κατά -51,7% έναντι

του δ΄ τριμήνου του 2010. Η αντίστοιχη μείωση για το

γ΄, το β΄ και το α΄ τρίμηνο ήταν -40,5% -36,4% και -47,5%,

αντίστοιχα. Για ολόκληρο το 2011, ο αριθμός των συν-

αλλαγών ακινήτων ήταν 41.623 (προσωρινά στοιχεία),

έναντι 74.457 το 2010 (οριστικά στοιχεία),  δηλαδή μει-

ώθηκε σημαντικά κατά -44,1%. Ο όγκος των συναλλα-

γών επί οικιστικών ακινήτων (με βάση το σύνολο των

τετραγωνικών μέτρων) ήταν μειωμένος κατά -49,4% το

δ΄ τρίμηνο του 2011 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρί-

μηνο του 2010 (α΄, β΄ και γ΄ τρίμηνο 2011: -43,6%, -33,7%

και -38,7% αντίστοιχα, αναθεωρημένα στοιχεία). Επο-

μένως, για ολόκληρο το 2011 ο όγκος αυτός μειώθηκε

με μέσο ετήσιο ρυθμό -41,3% έναντι -0,1% το 2010.

Τέλος, η αξία των συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων

ήταν το δ΄ τρίμηνο του 2011 μειωμένη κατά 49,8%

έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2010 (α΄, β΄ και γ΄

τρίμηνο 2011: -43,6%, -32,3% και -39,0% αντίστοιχα,

αναθεωρημένα στοιχεία). Η μέση ετήσια μείωση το

2011 ήταν 41,2%, έναντι 6,2% το 2010.

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται στοιχεία της ΤτΕ αναφο-

ρικά με τις αντίστοιχες συναλλαγές ακινήτων το 2010.

Πιο συγκεκριμένα οι συναλλαγές ακινήτων έφτασαν το

δ΄ τρίμηνο του 2010 τις 15.218, έναντι 15.506, 18.711,

και 24.380, το γ΄, το β΄ και το α΄ τρίμηνο του 2010, αντί-

στοιχα. Ως εκ τούτου, οι συναλλαγές επί οικιστικών ακι-

1. Σκοπός του δείκτη είναι η σύγκριση του μεγέθους (όγκου) της εκάστοτε τρέχουσας τριμηνιαίας παραγωγής στους κλάδους κτιρίων -

έργων πολιτικού μηχανικού, προς την αντίστοιχη παραγωγή μιας δεδομένης σταθερής περιόδου, η οποία λαμβάνεται ως βάση. Όπως

σημειώνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (σελ. 4, Δελτίο Τύπου 16-3-2011) ‘‘…. τα στοιχεία του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές δεν

μπορούν να συγκριθούν με τα στοιχεία της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής - Δημόσιας). Και τούτο διότι τα στοιχεία

της Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας, ως γνωστόν, προκύπτουν από Διοικητικές Πηγές (Πολεοδομίες) και αναφέρονται στο σύνολο

των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών (νέων οικοδομών, επεκτάσεων, τροποποιήσεων, κ.λπ.) και όχι στις περατωθείσες οικοδομές. Αντίθετα,

τα στοιχεία του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές προκύπτουν από απευθείας έρευνα στις κατασκευαστικές εταιρείες και μάλιστα

στις μεγαλύτερες από αυτές και αναφέρονται σε πραγματοποιηθείσα κατασκευαστική δραστηριότητα (οικοδομικά έργα, έργα πολιτικού

μηχανικού)’’.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  Δείκτες συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων 

1. Συναλλαγές

Αριθμός 74.457 12.808 11.897 9.372 7.546

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -0,2% 47,5% -36,4% -40,5% -51,7%

2. Όγκος συναλλαγών (τετραγωνικά μέτρα) 

Δείκτης όγκου 46,7 33,3 31,0 24,8 20,6

%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -0,1% -43,6% -33,7% -38,7% -49,4%

3. Αξία συναλλαγών

Δείκτης αξίας 45,0 32,9 29,9 23,1 19,9

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -6,2% -43,6% -32,3% -39,0% -49,8%

2010 2011 
α΄ τρίμηνο

2011 
β΄ τρίμηνο

2011 
γ΄ τρίμηνο

2011 
δ΄ τρίμηνο

Πηγή: Δείκτες τιμών και συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων, δ΄ τρίμηνο 2011 (προσωρινά στοιχεία), Τράπεζα της Ελλάδος.

(Έτος βάσης 2007=100)
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νήτων ήταν μειωμένες κατά -37,2% έναντι του δ΄ τριμή-

νου του 2009. Η αντίστοιχη μείωση για το γ΄ τρίμηνο

ήταν -6,8%, έναντι αύξησης κατά +5,3% και +52,9% το

β΄ και α΄ τρίμηνο, αντίστοιχα. Για ολόκληρο το 2010, ο

αριθμός των συναλλαγών ακινήτων ήταν 73.815 (προ-

σωρινά στοιχεία), έναντι 74.586 το 2009 (δηλαδή μει-

ώθηκε κατά -1%).

Ο όγκος των συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων (με

βάση το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων) ήταν μει-

ωμένος κατά -32,6% το δ΄ τρίμηνο του 2010, σε σύγ-

κριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009 (α΄, β΄ και γ΄

τρίμηνο 2010: +44,7%, +3,1% και -4,5%, αντίστοιχα).

Επομένως, για ολόκληρο το 2010 ο όγκος αυτός μει-

ώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό -0,8%, έναντι -38,9% το

2009. Τέλος, η αξία των συναλλαγών επί οικιστικών ακι-

νήτων ήταν το δ΄ τρίμηνο του 2010 μειωμένη κατά 

-35,2% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2009 (α΄, β΄

και γ΄ τρίμηνο 2010: +38,8%, -7,5% και -11,4%, αντί-

στοιχα). Η μέση ετήσια μείωση το 2010 ήταν -6,9%,

έναντι πτώσης -40,0% το 2009. 

2.3. Τιμές των οικιστικών ακινήτων  

Παρά την κρίση που αντιμετωπίζει ο κλάδος της ακίνη-

της περιουσίας στην Ελλάδα δεν φαίνεται αυτό να με-

ταφράζεται σε σημαντικές μειώσεις των τιμών των

κατοικιών τα τελευταία χρόνια, κάτι που θα βοηθούσε

στην αύξηση των αγοραπωλησιών ακινήτων (Βλάμης,

2011). 

Από το καλοκαίρι του 2008, η ΤτΕ συγκεντρώνει πρω-

τογενή στοιχεία τιμών ακινήτων προερχόμενων από τις

εμπορικές τράπεζες με στόχο την κατασκευή Δεικτών

Τιμών Ακινήτων (Μητράκος, 2010). Μεταξύ άλλων η ΤτΕ
κατασκευάζει δείκτες όπως ο ‘‘δείκτης τιμών διαμερι-
σμάτων κατά παλαιότητα’’ και ο ‘‘δείκτης τιμών διαμε-
ρισμάτων κατά γεωγραφική περιοχή’’. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δείκτη τιμών διαμε-
ρισμάτων κατά παλαιότητα, που κατασκευάζει η ΤτΕ
(βλέπε Πίνακα 3), παρατηρείται πτώση -5,9% κατά μέσο
όρο στις τιμές των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του
2011, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010,
έναντι πτώσης -4,3% το γ΄ τρίμηνο του 2011, -4,9% το
β΄ τρίμηνο του 2011 (προσωρινά στοιχεία) και πτώσης 
-5,4% το α΄ τρίμηνο του 2011 (οριστικά στοιχεία). Η
πτώση στα νέα διαμερίσματα (μέχρι 5 ετών) ήταν -5,4%
το δ΄ τρίμηνο του 2011, σε σχέση με το αντίστοιχο τρί-
μηνο του 2010, έναντι πτώσης -3,3% το γ΄ τρίμηνο του
2011, -3,6% το β΄ τρίμηνο του 2010 (προσωρινά στοι-
χεία) και -5,1% το α΄ τρίμηνο 2010 (οριστικά στοιχεία).
Όσο για τα παλαιά διαμερίσματα (πάνω από 5 ετών),
η υποχώρηση φτάνει το -5,6% το δ΄ τρίμηνο του 2011
σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010, έναντι
πτώσης -4,8% το γ΄ τρίμηνο του 2011, -5,7% το β΄ τρί-
μηνο του 2011 (προσωρινά στοιχεία), ενώ στο α΄ τρί-
μηνο 2011 η πτώση ήταν -5,6% (οριστικά στοιχεία). Για
το σύνολο του 2011, η μείωση των τιμών σε σχέση με
το 2010 ήταν ελαφρώς μικρότερη για τα νέα (-4,4%)
από ό,τι για τα παλαιά διαμερίσματα (-5,6%). Πράγματι,
η σχετικά μεγαλύτερη “ανθεκτικότητα” των τιμών των
νεόδμητων διαμερισμάτων που καταγράφηκε σε όλη τη
διάρκεια της τρέχουσας κρίσης φαίνεται να συνεχίζεται
και στο 2011.

Η ΤτΕ κατασκευάζει έναν ακόμη δείκτη σε σχέση με τις
τιμές των ακινήτων κατά γεωγραφική περιοχή. Σύμ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  Δείκτες συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων  

1. Συναλλαγές

Αριθμός 74.586 24.380 18.711 15.506 15.218

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -35,7% 52,9% 5,3% -6,8% -37,3%

2. Όγκος συναλλαγών (τετραγωνικά μέτρα) 

Δείκτης όγκου 46,7 59,1 46,7 39,9 39,8

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -38,9% 44,7% 3,1% -4,5% -32,6%

3. Αξία συναλλαγών

Δείκτης αξίας 48,0 58,3 44,2 37,4 38,7

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -40,0% 38,8% -7,5% -11,4% -35,2%

2009 2010 
α΄ τρίμηνο

2010 
β΄ τρίμηνο

2010 
γ΄ τρίμηνο

2010 
δ΄ τρίμηνο

Πηγή: Δείκτες τιμών και συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων, δ΄ τρίμηνο 2010, Τράπεζα της Ελλάδος.

(Έτος βάσης 2007=100)
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φωνα και πάλι με τον Πίνακα 3, οι τιμές των διαμερισμά-

των το δ΄ τρίμηνο του 2011 ήταν μειωμένες σε σύγκριση

με το δ΄ τρίμηνο του 2010 κατά -7,9% στην Αθήνα, 

-4,3% το γ΄ τρίμηνο του 2011 (μεταβολή έναντι προ-

ηγούμενου έτους), -6,9% το β΄ τρίμηνο του 2011 (προ-

σωρινά στοιχεία) και -6,2% το α΄ τρίμηνο 2011 (οριστικά

στοιχεία). Στη Θεσσαλονίκη παρατηρείται σημαντική

πτώ ση των τιμών των κατοικιών -8,1% το δ΄ τρίμηνο του

2011 (μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους), -6,3% το

γ΄ τρίμηνο 2011, -4,2% το β΄ τρίμηνο του 2011 (προσω-

ρινά στοιχεία) και -7,8% το α΄ τρίμηνο 2011 (οριστικά

στοιχεία). Στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις παρατηρεί-

ται μείωση των τιμών των κατοικιών -4,0% το δ΄ τρίμηνο

του 2011 (μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους), 

-3,4% το γ΄ τρίμηνο του 2011, -4,0% το β΄ τρίμηνο του

2011 (προσωρινά στοιχεία) έναντι μείωσης -4,3% το α΄

τρίμηνο 2011 (οριστικά στοιχεία). Τέλος, στις λοιπές

περιοχές, οι οποίες περιλαμβάνουν δευτερεύουσες ή

εξοχικές κατοικίες, παρατηρείται μείωση των τιμών των

κατοικιών, -2,8% το δ΄ τρίμηνο του 2011 (μεταβολή

έναντι προηγούμενου έτους), -4,2% το γ΄ τρίμηνο του

2011, -1,8% το β΄ τρίμηνο του 2011 έναντι μείωσης 

-3,8% το α΄ τρίμηνο 2011. Τα στοιχεία αυτά υποδηλώ-

νουν ότι η μέση μείωση των τιμών που κατέγραψε η ΤτΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3  Δείκτες τιμών διαμερισμάτων*

Ι. ΣΥΝΟΛΟ

Δείκτης τιμών 93,3 91,1 89,6 88,0 85,5

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -4,7% -5,4% -4,9% -4,3% -5,9%

ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ

1. Νέα (έως 5 ετών)

Δείκτης τιμών 96,0 93,8 92,7 92,1 88,5

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -4,2% -5,1% -3,6% -3,3% -5,4%

2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)

Δείκτης τιμών 91,7 89,4 87,7 85,5 83,6

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -5,0% -5,6% -5,7% -4,8 % -5,6%

ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

1. Αθήνα

Δείκτης τιμών 93,2 90,0 88,3 87,1 83,6

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -3,2% -6,2% -6,9% -4,3% -7,9%

2. Θεσσαλονίκη

Δείκτης τιμών 88,4 84,9 85,2 80,9 79,2

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -7,4% -7,8% -4,2% -6,3% -8,1%

3. Άλλες μεγάλες πόλεις

Δείκτης τιμών 93,7 92,5 90,8 88,8 88,1

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -5,3% -4,3% -4,0 % -3,4% -4,0%

4. Λοιπές περιοχές

Δείκτης τιμών 95,4 94,6 93,3 92,1 89,6

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -5,8% -3,8% -1,8% -4,2% -2,8%

2010
Μέσος όρος

2011 
α΄ τρίμηνο

2011 
β΄ τρίμηνο

2011 
γ΄ τρίμηνο

2011 
δ΄ τρίμηνο

Πηγή: Δείκτες τιμών και συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων, δ΄ τρίμηνο 2011 (προσωρινά στοιχεία), Τράπεζα της Ελλάδος.

* Τα στοιχεία για το δ΄, γ΄ και β΄ τρίμηνο του 2011 είναι προσωρινά, ενώ για το α΄ τρίμηνο 2011 είναι οριστικά. Οι δείκτες της ΤτΕ βασίζονται
στις εκτιμήσεις των μηχανικών των αρμοδίων υπηρεσιών των πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με την αξία και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των
οικιστικών ακινήτων τα οποία αποτελούν αντικείμενο χρηματοδότησης ή για την εξασφάλιση χορηγούμενων δανείων. Ως εκ τούτου, οι δείκτες
της ΤτΕ πιθανόν να παρουσιάζουν μία μικρή υστέρηση σε σχέση με τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς.

(Έτος βάσης 2007=100)
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για ολόκληρο το 2011 ήταν μεγαλύτερη στα δύο με-

γάλα αστικά κέντρα της χώρας, δηλαδή την Αθήνα 

(-6,3%) και τη Θεσσαλονίκη (-6,6%) σε σχέση με τις

υπόλοιπες μεγάλες πόλεις (-3,9%) και τις λοιπές περιο-

χές (-3,2%).

Επίσης, τα στοιχεία της ΤτΕ για το 2010 φαίνεται να επι-

βεβαιώνουν την παραπάνω εικόνα του 2011 για τη σχε-

τική ακαμψία των τιμών των οικιστικών ακινήτων στην

Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δείκτη

τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα, που κατασκευά-

ζει η Τράπεζα της Ελλάδας (βλέπε Πίνακα 4), παρατη-

ρείται πτώση -7,0%  κατά μέσο όρο στις τιμές των

διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του 2010 σε σχέση με το

αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, έναντι πτώσης -5,2% το

γ΄ τρίμηνο του 2010, -4,7% το β΄ τρίμηνο του 2010 και

πτώσης -1,8% το α΄ τρίμηνο του 2010 (οριστικά στοι-

χεία). Η πτώση στα νέα διαμερίσματα (μέχρι 5 ετών)

ήταν -7,6% το δ΄ τρίμηνο του 2010, σε σχέση με το α -

ντίστοιχο τρίμηνο του 2009, έναντι πτώσης -5,0% το γ΄

τρίμηνο του 2010, -5,3% το β΄ τρίμηνο του 2010 και αύ-

ξησης +1,2% το α΄ τρίμηνο 2010 (οριστικά στοιχεία).

Όσο για τα παλαιά διαμερίσματα (πάνω από 5 ετών),

η υποχώρηση φτάνει το -6,6% το δ΄ τρίμηνο του 2010

σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2009, έναντι

πτώσης -5,3% το γ΄ τρίμηνο του 2010, -4,3% το β΄ τρί-

μηνο του 2010, ενώ στο α΄ τρίμηνο 2010 η πτώση ήταν

-3,6% (οριστικά στοιχεία). Σε συμφωνία με ό,τι ίσχυσε

το 2009, η μείωση των τιμών για το σύνολο του 2010

(σε σχέση με το 2009)  ήταν ελαφρώς μεγαλύτερη για

τα παλαιά διαμερίσματα (-5,0%) από ό,τι για τα νέα 

(-4,2%). 

Σύμφωνα και πάλι με τον Πίνακα 4, οι τιμές των διαμε-

ρισμάτων κατά γεωγραφική περιοχή το δ΄ τρίμηνο του

2010 ήταν μειωμένες σε σύγκριση με το δ΄ τρίμηνο του

ΠΙΝΑΚΑΣ 4  Δείκτες τιμών διαμερισμάτων  

Ι. ΣΥΝΟΛΟ

Δείκτης τιμών 97,9 96,3 94,2 92,0 90,9

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -3,7% -1,8% -4,7% -5,2% -7,0%

ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ

1.  Νέα (έως 5 ετών)

Δείκτης τιμών 100,2 98,9 96,2 95,2 93,5

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -2,0% 1,2% -5,3% -5,0% -7,6%

2.  Παλαιά (άνω των 5 ετών)

Δείκτης τιμών 96,5 94,7 93,0 89,9 89,2

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -4,8% -3,6% -4,3% -5,3 % -6,6%

ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

1.  Αθήνα

Δείκτης τιμών 96,3 96,0 94,8 91,1 90,8

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -4,6% -1,0% -2,0% -4,1% -5,8%

2.  Θεσσαλονίκη

Δείκτης τιμών 95,4 92,0 88,9 86,4 86,2

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -6,0% -3,5% -5,9% -9,8% -10,1%

3.  Άλλες μεγάλες πόλεις

Δείκτης τιμών 99,0 96,7 94,5 92,0 91,8

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -2,7% -2,3% -4,6% -6,6% -7,7%

4.  Λοιπές περιοχές

Δείκτης τιμών 101,3 98,4 95,0 96,2 92,2

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους -1,9% -2,2% -9,5% -4,2% -7,2%

2009
Μέσος όρος

2010 
α΄ τρίμηνο

2010 
β΄ τρίμηνο

2010 
γ΄ τρίμηνο

2010 
δ΄ τρίμηνο

Πηγή: Δείκτες τιμών και συναλλαγών επί οικιστικών ακινήτων, δ΄ τρίμηνο 2010, Τράπεζα της Ελλάδος.

(Έτος βάσης 2007=100)
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2009 κατά -5,8% στην Αθήνα, -4,1% το γ΄ τρίμηνο του
2010 (μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους), -2,0% το
β΄ τρίμηνο του 2010 και -1,0% το α΄ τρίμηνο 2010. Η
μέση μείωση των τιμών που κατέγραψε η ΤτΕ στην
Αθήνα για ολόκληρο το 2010 ήταν της τάξης του -3,2%,
δηλαδή μικρότερη σε σχέση με την πτώση του -4,6% το
2009. Στη Θεσσαλονίκη παρατηρείται σημαντική πτώση
των τιμών των κατοικιών -10,1% το δ΄ τρίμηνο του 2010
(μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους), -9,8% το γ΄ τρί-
μηνο 2010, -5,9% το β΄ τρίμηνο του 2010 και -3,5% το α΄
τρίμηνο 2010. Στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις παρατη-
ρείται μείωση των τιμών των κατοικιών -7,7% το δ΄ τρί-
μηνο του 2010 (μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους),
-6,6% το γ΄ τρίμηνο του 2010, -4,6% το β΄ τρίμηνο του
2010 έναντι μείωσης -2,3% το α΄ τρίμηνο 2010. Τέλος
στις λοιπές περιοχές, οι οποίες περιλαμβάνουν δευτε-
ρεύουσες ή εξοχικές κατοικίες, παρατηρείται μείωση
των τιμών των κατοικιών, -7,2% το δ΄ τρίμηνο του 2010
(μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους), -4,2% το γ΄ τρί-
μηνο του 2010, -9,5% το β΄ τρίμηνο του 2010 έναντι μεί-
ωσης -2,2% το α΄ τρίμηνο 2010. 

Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι η μέση μείωση των
τιμών για το σύνολο του 2010 ήταν μεγαλύτερη στη
Θεσσαλονίκη2 (-7,4%) και τις λοιπές περιοχές (-5,8%),
ενώ η Αθήνα φαίνεται ότι παρουσιάζει μεγαλύτερες α -
ντοχές (-3,2%) σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Παράγοντες της ελληνικής αγοράς ακινήτων εκτιμούν
ότι ο αριθμός των αδιάθετων νεόδμητων κατοικιών,
λόγω υπερβολικής αύξησης της προσφοράς τα προ-
ηγούμενα χρόνια, κυμαίνεται σταθερά πάνω από
150.000 πανελλαδικά. Η περαιτέρω αποκλιμάκωση των
τιμών στα οικιστικά ακίνητα θεωρούμε ότι θα συμβάλει
καθοριστικά στην απορρόφηση της υπάρχουσας υπερ-
βάλλουσας προσφοράς καθώς και γενικότερα στον
εξορθολογισμό της κτηματαγοράς.

2.4. Αγορά επαγγελματικών ακινήτων  
(Commercial real estate market)

Το 2011 η κρίση αποτυπώθηκε τόσο στα μισθώματα
των επαγγελματικών-εμπορικών ακινήτων, με την ολο-
ένα αυξανόμενη πρόθεση επαναδιαπραγμάτευσής
τους, όσο και στη συνεχή αύξηση προσφοράς κενών
επαγγελματικών χώρων, απόρροια της παρατεταμένης
οικονομικής ύφεσης και της μείωσης της εγχώριας κα-
ταναλωτικής ζήτησης. Στο τρέχον έτος οι μεταβολές

καταγράφηκαν τόσο στα επίπεδα των αποδόσεων εισό-
δου, οι οποίες κινήθηκαν αυξητικά, όσο και στην προ-
σφορά κενών επαγγελματικών χώρων, ακόμη και στις
πρωτεύουσες αγορές (prime market).

2.4.1. Εμπορικά καταστήματα - Λιανεμπόριο 
(Retail market)

Ο χώρος του λιανεμπορίου (Retail) αποτέλεσε την πε-
ρίοδο 2005-2008 έναν από τους ταχύτατα αναπτυσσό-
μενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και συνε-
πακόλουθα η επίδραση στην αγορά εμπορικών ακινή-
των για την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης οικονομικής
δραστηριότητας ήταν θετική. Ο Γενικός Δείκτης του
Λιανικού Εμπορίου το α΄ τρίμηνο του 2012 παραμένει
σε πτωτική τροχιά σε σχέση με το αντίστοιχο του 2011,
καταγράφοντας απώλειες της τάξης του -11,6% Απαι-
σιόδοξη είναι η καταγραφή για την πλειονότητα των
επιμέρους κλάδων του λιανικού εμπορίου και ιδιαίτερα
των πωλήσεων εκτός καταστημάτων (-31,6%), της έν-
δυσης-υπόδησης (-21,3%) και των πολυκαταστημάτων
(-16,9%). Αξιοσημείωτο γεγονός είναι ότι αντιστράφηκε
αρνητικά η καταγεγραμμένη άνοδος στις πωλήσεις των
πολυκαταστημάτων το α΄ εξάμηνο του 2011 σε σχέση
με το αντίστοιχο του 2010, όπου είχε παρατηρηθεί
μικρή μεν αύξηση κατά +1,4% αλλά σίγουρα σημα -
ντική, καθότι οι απώλειες τις δύο προηγούμενες ετή-
σιες περιόδους ήταν -9,4% και -10,6%, αντίστοιχα. 

Σε πρόσφατη μελέτη της εταιρείας συμβούλων ακινή-
των Colliers International (2012), αναφέρεται ότι το πρώ-
το εξάμηνο του 2012 τα ενοίκια στους εμπορικότερους
δρόμους της Αθήνας υποχώρησαν κατά μέσο όρο 11,8%
έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2011. Αυτή η μεί-
ωση στα ενοίκια αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη με-
ταξύ του δείγματος χωρών3 που περιλαμβάνονται στη
μελέτη. Ακόμα και στους παραδοσιακά πρωτεύοντες εμ-
πορικούς άξονες των μεγάλων αστικών κέντρων, όπως
το Κολωνάκι, η Ερμού, η Κηφισιά και το Χαλάνδρι, απα -
ντώνται πλέον πολλά κενά καταστήματα, ενώ στην περί-
πτωση που οι ιδιοκτήτες απαιτούν μισθώματα στα, προ
κρίσης, επίπεδα τα ακίνητα παραμένουν κενά για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Παράγοντες της ελληνικής αγοράς
ακινήτων εκτιμούν ότι, στην Αθήνα, οι αποδόσεις για υψη-
λής ποιότητας και προβολής ακίνητα, σε αμιγώς εμπο-
ρικά σημεία, κυμαίνονται από 6,75 έως 7,50%, ενώ μπορεί
να ανέλθουν μέχρι και σε 8,00% για περιοχές εκτός κέ -
ντρου και σε δευτερεύοντες εμπορικούς δρόμους. 

2. Η μεγάλη πτώση στις τιμές των κατοικιών στη Θεσσαλονίκη μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στη μεγάλη διαθεσιμότητα κατοικιών, που

προέκυψε λόγω της ένταξης στο σχέδιο πόλης αρκετών νέων περιοχών.

3. Στη Σόφια παρατηρείται η μεγαλύτερη μείωση ενοικίων της τάξης του 20%, ενώ μειώσεις ενοικίων καταγράφονται επίσης σε Τίρανα 

(-10%), Ρώμη (-2,2%), Λισαβόνα (-3,3%), Όσλο (-6,7%), Μινσκ (-6,7%) και Γενεύη (-4%).
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Γενικά, η ζήτηση από ξένους επενδυτές εξακολουθεί να

παραμένει πολύ περιορισμένη λόγω της γενικότερης οι-

κονομικής αβεβαιότητας, ενώ τα φορολογικά και άλλα

μέτρα δεν είναι θετικά για τους επενδυτές, οι οποίοι

στρέφονται σε άλλες χώρες, μέχρι να αποσαφηνιστεί η

κυβερνητική πολιτική της χώρας ως προς το φορολο-

γικό καθεστώς των ακινήτων. 

Ο Πίνακας 5 συνοψίζει τα αποτελέσματα έρευνας της

Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Αύγου-

στος 2010, Μάρτιος 2011, Αύγουστος 2010 και Μάρτιος

2012)4 για το ποσοστό εμπορικών καταστημάτων, που

έχουν κάνει παύση επαγγελματικής δραστηριότητας

στην Αττική.

Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της έρευνας του Αυ-

γούστου 2010, παρατηρείται σε όλους τους εμπορι-

κούς δρόμους του δείγματος ότι η κατάσταση είναι

δυσμενέστερη, με σημαντική αύξηση στο ποσοστό κα-

ταστημάτων που έχουν παύσει την οικονομική τους

δραστηριότητα στο Λεκανοπέδιο Αττικής. 

Πιο συγκεκριμένα, η κατάσταση του κέντρου της Αθή-

νας αναφορικά με τα εμπορικά καταστήματα εξακολου-

θεί να είναι δυσμενής και μάλιστα δυσχερέστερη από

το προηγούμενο εξάμηνο, αφού το ποσοστό των κατα-

στημάτων που έχουν παύσει την οικονομική τους δρα-

στηριότητα αυξήθηκε στο 29,6%, από 24,4% που ήταν

τον Αύγουστο του 2011 και από 23,4% που ήταν το

4. Η έρευνα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου βασίζεται σε διαχρονικό σχεδιασμό και πραγματοποιείται σε εξαμηνιαία

βάση από τον Αύγουστο του 2010.  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω επιτόπιας έρευνας στους κυριότερους εμπορικούς δρόμους το

χρονικό διάστημα μεταξύ 19 Ιουλίου-30 Ιουλίου 2010 και επικαιροποιήθηκε το χρονικό διάστημα μεταξύ 25 Φεβρουαρίου-7 Μαρτίου 2011,

19 Ιουλίου-30 Ιουλίου 2011 και 25 Φεβρουαρίου-7 Μαρτίου 2012. Αυτή η προσέγγιση εξασφαλίζει τη δυνατότητα διερεύνησης της δυνα-

μικής (τάσης) του φαινομένου, τη συγκρισιμότητα των στοιχείων, και την αξιοπιστία των στατιστικών εκτιμήσεων για τη μελλοντική εξέλιξη

της κατάστασης. Σύμφωνα με την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, η έρευνα θα επαναλαμβάνεται για το σύνολο των περιοχών

κάθε εξάμηνο, με απώτερο στόχο τα στοιχεία να αποτυπωθούν ψηφιακά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5  Παύση επαγγελματικής δραστηριότητας καταστημάτων στην Αττική μεταξύ Ιουλίου 2010
και Μαρτίου 2012

Κέντρο Αθήνας 18% 23,4% 24,4% 29,6%
(Πατησίων, Ερμού, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Ακαδημίας, 

Σόλωνος, Τρικούπη, Μπενάκη, Θεμιστοκλέους)

Μαρούσι 16,3% 17% 19,5% 17%
(Ερμού, Πλαστήρα, Αγ. Δημητρίου)

Κηφισιά 11,8% 21% 23,8% 23,7%
(Παπαδιαμάντη, Αργυροπούλου, Παναγίτσας, Λεβίδου, 

Κολοκοτρώνη, Κασσαβέτη)

Χαλάνδρι 17% 22,3% 20,5% 20%
(Χαϊμαντά, Αγίας Παρασκευής, Α. Παπανδρέου)

Κολωνάκι 12,5% 18,6% 23,7% 19,7%
(Σκουφά, Τσακάλωφ, Π. Ιωακείμ)

Ν. Ιωνία 14,7% 17,8% 21,2% 28,1%
(Λεωφόρος Ηρακλείου)

Καλλιθέα 13,5% 16,8% 19,6% 22,7%
(Θησέως)

Πειραιάς 11% 17,6% 22% 27,3%
(Σωτήρος, Τσαμαδού, Κολοκοτρώνη, Φίλωνος Γεωργίου,  

Ηρ. Πολυτεχνείου, Βασιλέως Γεωργίου, Εθν. Αντιστάσεως, 
Ελ. Βενιζέλου, Καρ. Δημητρίου, Νοταρά )

Αύγουστος
2010

Περιοχές Μάρτιος
2011

Αύγουστος
2011

Μάρτιος
2012

Πηγή: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Μάρτιος 2012).
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Μάρτιο του 2011. Η κατάσταση αυτή έχει προκληθεί όχι
μόνο λόγω της οικονομικής ύφεσης αλλά πιθανότατα
και λόγω της δραματικής αύξησης της εγκληματικότη-
τας5 και του εμπορίου ναρκωτικών, που παρατηρούνται
τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα. 

Η περιοχή του Πειραιά παρουσιάζει αντίστοιχη εικόνα
με το κέντρο της Αθήνας, αφού το 27,3% των καταστη-
μάτων στους κεντρικούς δρόμους έχουν διακόψει την
επαγγελματική τους δραστηριότητα. Επιπλέον, η πε-
ριοχή του Πειραιά παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ετήσια
αύξηση κλειστών επιχειρήσεων, αφού σε σύγκριση με
το Μάρτιο του 2011 τα κλειστά καταστήματα στο σύ-
νολο των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 10 ποσοστι-
αίες μονάδες. Στη Νέα Ιωνία, και συγκεκριμένα στη
Λεωφόρο Ηρακλείου, η οποία εξυπηρετεί τρεις κατά
σειρά περιοχές (Ν. Ηράκλειο, Ν. Ιωνία, Πευκάκια), το
ποσοστό των καταστημάτων που έχει κάνει παύση
επαγγελματικής δραστηριότητας έφτασε το 28,1%, ενώ
τον προηγούμενο χρόνο ήταν 17,8% και το προηγού-
μενο εξάμηνο 21,2%. Στην περιοχή της Κηφισιάς, σε
σύνολο πέντε εμπορικών δρόμων που εξετάστηκαν, το
ποσοστό φτάνει περίπου το 23,7%, παραμένοντας στα
ίδια επίπεδα με το προηγούμενο εξάμηνο. Ο εμπορικός
δρόμος της Θησέως στην Καλλιθέα εμφανίζει ποσοστό
κλειστών επιχειρήσεων της τάξης του 22,7%, σημει-
ώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον Αύγουστο του
2011 (19,6%) και το Μάρτιο του 2011 (16,8%). Η πε-
ριοχή του Χαλανδρίου, το Μάρτιο του 2012, στο σύνολο
των κεντρικών εμπορικών δρόμων του (Παπανδρέου,
Αγία Παρασκευή και Χαϊμαντά), παρουσιάζει ελαφρώς
χαμηλότερο, σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα εξά-
μηνα, ποσοστό καταστημάτων (20%), που έχουν διακό-
ψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

Από τα παραπάνω στοιχεία συνάγεται ότι η αύξηση του
αριθμού των καταστημάτων, που έχουν κάνει παύση
επαγγελματικής δραστηριότητας στο κέντρο της Αθή-
νας και τον Πειραιά, είναι μεγαλύτερη συγκριτικά με τις
υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας Αττικής. Αυτό πι-
θανότατα οφείλεται στη σταδιακή αλλαγή των κατανα-
λωτικών προτιμήσεων και συμπεριφορών (στροφή των
καταναλωτών σε υπεραγορές και εμπορικά κέντρα-
πάρκα), την αύξηση της παραβατικότητας όπως προ-
αναφέρθηκε, τη γενικότερη απαξίωση από κρούσματα
βίας καθώς και τα επεισόδια/καταστροφές καταστημά-
των, που συμβαίνουν τελευταία κατ’ επανάληψη ύστερα
από συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στο κέντρο της Αθή-
νας. 

2.4.2. Αγορά γραφειακών χώρων-Βιομηχανικοί 
χώροι  

Η αγορά γραφείων στην Ελλάδα περιορίζεται κυρίως

στην Αθήνα, η οποία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο εν-

διαφέρον των επενδυτών, και εν συνεχεία στη Θεσσα-

λονίκη. Η αγορά της Αθήνας προέρχεται από μια

περίοδο αυξημένης ζήτησης, η οποία συνδεόταν με την

επιθυμία των εταιρειών για μετεγκατάσταση σε σύγ-

χρονους γραφειακούς χώρους υψηλής προβολής.

Μέχρι πολύ πρόσφατα, οι παραδοσιακές αγορές του

κέντρου της Αθήνας και η Λεωφόρος Κηφισίας διατη-

ρούσαν την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των εται-

ρειών αλλά οι υψηλές μισθωτικές αξίες, σε συνδυασμό

με την ανάπτυξη των υποδομών (σύγχρονων οδικών

αξόνων και μέσων μαζικής μεταφοράς όπως το Μετρό),

συντέλεσαν στην ανάπτυξη περιφερειακών αγορών

όπως η Αττική Οδός, η Λεωφόρος Συγγρού και η Λεω-

φόρος Κηφισού. Την τελευταία τριετία αναπτύχθηκαν

επίσης οι αγορές του Βοτανικού και της Λεωφόρου

Αθηνών. Πλεονεκτήματα για τις περιοχές αυτές αποτε-

λεί η δυνατότητα προσφοράς ποιοτικών χώρων, σε

μικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης, λόγω της

ύπαρξης αρκετών ελεύθερων προς ανάπτυξη χώρων. 

Το 2011 ήταν μια από τις δυσκολότερες χρονιές για την

επενδυτική δραστηριότητα, που αφορά στην κατα-

σκευή νέων γραφείων, λόγω της βαθιάς οικονομικής

ύφεσης, η οποία προκλήθηκε από τα μέτρα συσταλτι-

κής δημοσιονομικής πολιτικής, τα μέτρα απομόχλευσης

της οικονομίας και εσωτερικής υποτίμησης, που εφαρ-

μόσθηκαν από το 2010 και μετά. Ως εκ τούτου, η σο-

βαρή κρίση που διέρχεται η χώρα έχει αναστείλει την

έναρξη νέων κατασκευών, λόγω της αβεβαιότητας που

υπάρχει για το μέλλον και του μεγάλου αποθέματος

διαθέσιμων γραφειακών χώρων. Ειδικότερα, η οικονο-

μική ύφεση επηρέασε αρνητικά τη ζήτηση για νέους

γραφειακούς χώρους, με αποτέλεσμα η πλειονότητα

των επενδυτών να κρατούν στάση αναμονής προσδο-

κώντας να καταστεί το επενδυτικό προϊόν πολύ φθηνό

(distressed asset) λόγω της δραματικής μείωσης των

αξιών, που θα προκύψει στην απευκταία περίπτωση της

δημοσιονομικής κατάρρευσης της χώρας. Η όποια ζή-

τηση από τις εταιρείες έχει επικεντρωθεί σε κτίρια με-

γάλων επιφανειών από 2.000 έως 5.000 Μ2 με σκοπό

τη συγκέντρωση όλων των υπηρεσιών/τμημάτων σε ένα

κτίριο και τροφοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από εται-

ρείες οικονομικών υπηρεσιών, τράπεζες, νομικά και

5. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για το έτος 2011 (Δελτίο Τύπου, 11 Μαρτίου 2012) σε όλη

την Επικράτεια διαπράχθηκαν 6.636 ‘‘Ληστείες’’ εκ των οποίων οι 5.134 ήταν στην Αθήνα. Όσον αφορά τις ‘‘Κλοπές - Διαρρήξεις’’ σε όλη

την Επικράτεια το 2011 διαπράχθηκαν 96.925 εκ των οποίων οι 56.852 ήταν στην Αθήνα. 
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συμβουλευτικά γραφεία, ασφαλιστικές και φαρμακευ-

τικές εταιρείες. Παράγοντες της ελληνικής αγοράς ακι-

νήτων εκτιμούν ότι σήμερα αυξάνεται η τάση για

μείωση των μισθωμάτων6 και για μετεγκατάσταση των

εταιρειών σε ακόμα μικρότερους ή και φθηνότερους

χώρους. Σε βασικούς δρόμους όπως η Λ. Μεσογείων,

η Λ. Βουλιαγμένης, η Λ. Συγγρού υπάρχουν πολλοί

κενοί γραφειακοί χώροι για χρονικό διάστημα μεγαλύ-

τερο του ενός έτους. Ωστόσο, εκείνοι που αναζητούν

πρώτης ποιότητας κτίρια μπορούν πια να διαπραγμα-

τευτούν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα ενοικίων. Αναφο-

ρικά με τους βιομηχανικούς χώρους παρατηρείται

χαμηλή ζήτηση για αποθηκευτικούς χώρους, έλλειψη

νέων χώρων υψηλών κατασκευαστικών προδιαγραφών,

καθώς και υψηλό κόστος αγοράς γης. 

3. Συμπεράσματα 

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζουμε στοιχεία τα οποία πι-

στοποιούν τη βαθιά ύφεση στην οποία βρίσκεται σή-

μερα η ελληνική αγορά ακινήτων. Το πιο ανησυχητικό

στοιχείο ενδεχομένως είναι πως η κτηματαγορά θα αρ-

γήσει να εξέλθει από την κρίση, γιατί πλέον εκλείπουν

εκείνοι οι παράγοντες που συνέβαλλαν καθοριστικά

στην ανάπτυξή της, με υψηλούς ρυθμούς, την περίοδο

1996-2005 (Karousos and Vlamis, 2008). Στην Έκθεση

του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος

2011 (Απρίλιος 2012) αναφέρεται (σελ. 61) ότι ‘‘…η

προοπτική ανάκαμψης της αγοράς ακινήτων εξαρτάται,

μεταξύ άλλων, από τη βελτίωση των προσδοκιών των

επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, τη βελτίωση των

συνθηκών χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστη -

μα, καθώς και από την ενίσχυση των προοπτικών ανά-

καμψης της ελληνικής οικονομίας και συνεπώς τον

πε ριορισμό της αβεβαιότητας’’. Θεωρούμε ότι η ενί-

σχυση των δρομολογημένων θεσμικών πρωτοβουλιών

της ελληνικής Πολιτείας σε συνδυασμό με πρωτοβου-

λίες που μπορούν να αναληφθούν από τις κατασκευα-

στικές εταιρείες και τις πιστώτριες τράπεζες, αποτε-

λούν εκείνα τα εργαλεία πολιτικής που πρέπει να χρη-

σιμοποιηθούν στη μάχη κατά της κρίσης και δυνητικά

μπορούν να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα του κλάδου

των κατασκευών και γενικότερα στην ισχυροποίηση της

ελληνικής αγοράς ακινήτων.
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Διαχρονική πορεία του εμπορικού 
ισοζυγίου: Ανάλυση του αγροτικού
ισοζυγίου, 2000-2011

Ιωάννα Κωνσταντακοπούλου, Αθανάσιος Χύμης

1. Εμπορικό ισοζύγιο

Η οικονομική κατάσταση και εξέλιξη μιας χώρας, μέσα
στο σημερινό παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, εξαρ-
τάται από την ικανότητά της να οργανώσει όλους τους
τομείς της οικονομίας με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντέξει
όχι μόνο την διαρκώς αυξανόμενη πίεση του διεθνούς
ανταγωνισμού, αλλά και τις επιπτώσεις από τις οικονο-
μικές διακυμάνσεις. Η έννοια της ανθεκτικότητας σχε-
τίζεται με την δημιουργία μιας ισχυρής οικονομικής
θέσης που αντανακλάται στην αυξημένη ανταγωνιστι-
κότητα των προϊόντων της, στην δημιουργία μιας στε-
ρεής και συγχρόνως ευέλικτης παραγωγικής βάσης,
στην δυνατότητα, συμπερασματικά, της οικονομίας να
δημιουργεί ικανότητες. Με την ισχυροποίηση των πα-
ραπάνω χαρακτηριστικών και με την αδιάκοπη άσκηση
της κατάλληλης οικονομικής πολιτικής, είναι εφικτή η
υλοποίηση των στόχων που θέτει μια χώρα για την οι-
κονομία της, έτσι ώστε να λειτουργήσει αποτελεσμα-
τικά στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι.

Η επίτευξη όλων αυτών των, ζωτικής σημασίας, στόχων
διαπιστώνεται μέσα από τα οικονομικά μεγέθη που α -
ντανακλούν τον εξωτερικό τομέα μιας οικονομίας, δηλαδή
από το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και ειδικότερα
από το εμπορικό ισοζύγιο. Το αποτέλεσμα του εμπορικού
ισοζυγίου, δηλαδή η ύπαρξη ισορροπίας ή ανισορροπίας,
επηρεάζει ακολούθως τα βασικά μακροοικονομικά με-
γέθη του εσωτερικού τομέα της οικονομίας.

Η εξέλιξη του ελληνικού εμπορικού ισοζυγίου χαρακτη-
ρίζεται από συνεχή και έντονα ελλείμματα σε όλη την
διάρκεια της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου. Το εμ-
πορικό ισοζύγιο συνιστά την κυριότερη προβληματική
συνιστώσα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, που
συντελεί στην αρνητική εικόνα του εξωτερικού τομέα
της ελληνικής οικονομίας. Τα μακροχρόνια ελλείμματα
του εξωτερικού τομέα αντανακλούν το πρόβλημα αντα-
γωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και της πα-
ραγωγικής δομής της οικονομίας και αποτελούν το σο-
βαρότερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στατιστικά δεδομένα της
ΕΛ.ΣΤΑΤ., διαπιστώνουμε ότι το εμπορικό ισοζύγιο πα-
ρουσιάζει μεγάλης έκτασης ελλείμματα. Από το ελλη-
νικό οικονομικό σύστημα σε όλη την διάρκεια της

εξεταζόμενης περιόδου διέρρευσαν €554,7 δις, ενώ το
αντίστοιχο μέγεθος των εξαγωγών ήταν €182,6 δις, δη-
λαδή, οι ελληνικές εισαγωγές είναι κατά μέσο όρο τρι-
πλάσιες των εξαγωγών. Αναλυτικότερα, το μέσο ετήσιο
επίπεδο ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €31
δις, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος των εισαγωγών ήταν
€46,2 δις και των εξαγωγών €15,2 δις (Διάγραμμα 1).
Οι υψηλότερες τιμές εισαγωγών παρατηρούνται το
2008, όπου το επίπεδό τους έφτασε τα €62,7 δις, ενώ
οι αντίστοιχες των εξαγωγών σημειώθηκαν το 2011, στα
€22,45 δις. Το μέσο ετήσιο έλλειμμα του εμπορικού ισο-
ζυγίου ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 16,1 ενώ τα αντί-
στοιχα μεγέθη για τις εισαγωγές και εξαγωγές είναι
24% και 7,9% του ΑΕΠ (βλέπε Πίνακα 1). Κάποια ξεκά-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
Εμπορικό ισοζύγιο, 2000-2011, σε δισεκ. ευρώ

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  Εμπορικό ισοζύγιο, 
(ως ποσοστό του ΑΕΠ)

2000 -17,12 9,21 26,33

2001 -16,49 8,73 25,22

2002 -16,76 7,70 24,46

2003 -16,79 7,21 24,00

2004 -16,99 7,02 24,01

2005 -16,17 7,66 23,82

2006 -16,33 7,87 24,19

2007 -18,05 7,69 25,74

2008 -19,20 7,70 26,90

2009 -15,15 6,34 21,48

2010 -13,95 7,21 21,16

2011 -9,68 10,44 20,12

Μέσο επίπεδο -16,06 7,90 23,95

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος και ΕΛ.ΣΤΑΤ.

ΙσοζύγιοΈτος Εξαγωγές Εισαγωγές
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θαρα σηµάδια αισιοδοξίας ανιχνεύουµε από το 2009

όπου αρχίζει το έλλειµµα να βαίνει µειούµενο, λαµβά-

νοντας και την χαµηλότερη τιµή σε όλη την διάρκεια

της εξεταζόµενης χρονικής περιόδου το 2011. Αναλυ-

τικότερα, το προηγούµενο έτος το έλλειµµα ως ποσο-

στό του ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 31% σε σχέση µε το

2010, φτάνοντας έτσι το 9,7% του ΑΕΠ από 14% το

2010, ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 44,8% δηλαδή

στο 10,4% του ΑΕΠ και οι εξαγωγές σηµείωσαν µικρή

αρνητική µεταβολή 4,9%, δηλαδή 20,1% του ΑΕΠ. Σε

απόλυτα µεγέθη, έχουµε σηµαντική αύξηση κατά €6 δις

των εξαγωγών, µια αύξηση της τάξεως του 37% σε

σχέση µε το 2010, ενώ οι εισαγωγές µειώθηκαν κατά

€4,8 δις, µια µείωση της τάξεως του 20,8%.

1.1. Σύνθεση των προ�όντων του εµπορικού 
ισοζυγίου

Η ανάλυση της σύνθεσης των προ3όντων που αποτε-

λούν τις κύριες εξαγωγικές και εισαγωγικές κατηγορίες

έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Χρησιµοποιώντας στατιστικά

δεδοµένα από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά µονοψήφιες κατηγο-

ρίες της Τυποποιηµένης Ταξινόµησης ∆ιεθνούς Εµπο-

ρίου (ΤΤ∆Ε) την περίοδο 2000-2011, εξετάζουµε την

εξέλιξη της σύνθεσης των εισαγωγών και των εξαγω-

γών, καταγράφοντας τις κυριότερες κατηγορίες εισα-

γόµενων και εξαγόµενων προ3όντων.

Σύνθεση εισαγωγών

Η διάρθρωση των κυριότερων κατηγοριών εισαγόµε-

νων προ3όντων της ελληνικής οικονοµίας, κατά την εξε-

ταζόµενη περίοδο, διαµορφώνεται ως εξής: τo µέσο

ετήσιο µερίδιο των βιοµηχανικών προ3όντων επί του συ-

νόλου των εισαγωγών ήταν 68,6%. Η κατηγορία αυτή

προ3όντων αποτελεί την µεγαλύτερη συνιστώσα των ει-

σαγωγών. Από το 2004, διαπιστώνουµε µια βαθµιαία

µείωση του µεριδίου των βιοµηχανικών προ3όντων στο

σύνολο των εισαγωγών (βλέπε Πίνακα 2). Επιπλέον,

είναι χαρακτηριστικό ότι σε απόλυτα µεγέθη το µέσο

ετήσιο επίπεδο των εισαγωγών βιοµηχανικών προ3ό -

ντων ανέρχεται σε €31,6 δις (βλέπε Πίνακα 3).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  Σύνθεση εισαγωγών (µερίδια επί των συνολικών εισαγωγών)

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟ'ΟΝΤΑ 10,87 11,34 12,00 11,29 11,13 11,14 10,36 10,43 10,30 11,95 12,03 13,67

0 Τρόφιµα και ζώα ζωντανά 9,05 9,40 9,94 9,37 9,28 9,27 8,61 8,74 8,58 9,84 10,13 11,80

1 Ποτά και καπνός 1,65 1,71 1,74 1,63 1,53 1,58 1,42 1,31 1,23 1,68 1,41 1,28

4 Λάδια και λίπη ζωικής 
ή φυτικής προέλευσης 0,17 0,23 0,32 0,29 0,32 0,29 0,33 0,38 0,49 0,43 0,48 0,59

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 2,29 2,55 2,59 2,45 2,49 2,50 2,43 2,80 2,71 2,06 2,48 3,31

2 Πρώτες ύλες µη εδώδιµες, 
εκτός απο καύσιµα 2,29 2,55 2,59 2,45 2,49 2,50 2,43 2,80 2,71 2,06 2,48 3,31

ΚΑΥΣΙΜΑ 12,13 13,77 11,95 12,22 12,15 17,27 19,22 17,29 21,50 16,85 24,18 26,85

3 Ορυκτά, καύσιµα, 
λιπαντικά, κλπ. 12,13 13,77 11,95 12,22 12,2 17,27 19,22 17,29 21,50 16,85 24,18 26,85

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟ'ΟΝΤΑ 74,25 71,89 72,26 73,54 74,01 68,92 67,67 68,71 65,31 69,06 61,24 56,12

5 Χηµικά προ3όντα και 
συναφή, (µ.α.κ.) 11,62 12,34 12,50 12,90 13,35 14,21 13,70 13,45 13,43 15,56 15,18 15,87

6 Βιοµηχανικά είδη ταξινοµ. 
κυρίως κατά πρώτη ύλη 14,99 14,68 13,85 13,52 14,18 13,61 14,12 14,20 13,04 10,65 10,57 11,02

7 Μηχανήµατα και υλικό 
µεταφορών 36,03 32,59 34,07 35,52 34,64 29,09 28,36 28,88 26,64 29,85 23,90 18,64

8 ∆ιάφορα βιοµηχανικά είδη 11,62 12,28 11,84 11,60 11,84 12,01 11,48 12,18 12,20 13,01 11,59 10,59

ΑΛΛΑ 0,45 0,45 1,20 0,50 0,21 0,18 0,32 0,77 0,18 0,08 0,07 0,05

9 Είδη και συναλλαγές 
µη ταξινοµηµένα κατά 
κατηγορίες 0,45 0,45 1,20 0,50 0,21 0,18 0,32 0,77 0,18 0,08 0,07 0,05

Σύνολο 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

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

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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Τα υπόλοιπα μερίδια που απαρτίζουν τις εισαγωγές

είναι τα καύσιμα, όπου το μέσο ετήσιο μερίδιο είναι

17,1%, τα αγροτικά προϊόντα 11,7% και οι πρώτες ύλες

2,6%1. Ενώ, σε απόλυτα μεγέθη το αντίστοιχο μέσο

ετήσιο ποσό ήταν €8,1 δις για καύσιμα, €5,2 δις για

αγροτικά προϊόντα και €1,2 δις. ευρώ για πρώτες ύλες.

Εξετάζοντας διαχρονικά την σύνθεση των εισαγωγών,

προκύπτουν σημαντικές μεταβολές στην διάρκεια της

εξεταζόμενης χρονικής περιόδου. Σε τρεις κατηγορίες

προϊόντων εντοπίζονται οι μεταβολές, πρώτον, στα καύ-

σιμα όπου μεταξύ της τριετίας 2000-2002 και 2009-

2011 έχουμε μια αύξηση του μεριδίου της τάξεως του

79%, φτάνοντας έτσι το 22,6% επί του συνόλου των ει-

σαγωγών για την τριετία 2009-2011, δεύτερον, στα βιο-

μηχανικά προϊόντα όπου παρατηρούμε μια μείωση της

τάξεως του 14,6%, φτάνοντας το 62,14 στην τριετία

2009-2011, σε σχέση με 72,8% επί του συνόλου των ει-

σαγωγών της τριετίας 2000-2002 και, τρίτον, στην κα-

τηγορία των αγροτικών προϊόντων όπου παρατηρείται

μια αύξηση του μεριδίου την τελευταία εξεταζόμενη

τριετία. Σημειώνουμε επίσης όσον αφορά τα αγροτικά

προϊόντα ότι, από το 2008, διαπιστώνεται μια βαθμιαία

αύξηση των μεριδίου τους, η οποία λαμβάνει το υψη-

λότερο μερίδιο της τάξεως του 13,7% επί του συνόλου

των εισαγωγών το 2011.

Σύνθεση εξαγωγών 

Οι εξαγωγές θα πρέπει να αποτελούν για κάθε οικονο-

μία την κινητήριο δύναμή της. Εξετάζοντας την διαχρο-

νική εξέλιξη της σύνθεσης των εξαγωγών, διαπιστώ-

1. Σημειώνουμε ότι στο πρώτο μέρος της ανάλυσης σε επίπεδο μονοψηφίων κωδικών τα αγροτικά περιλαμβάνουν τους κωδικούς 0 (τρό-

φιμα και ζώντα ζώα), 1 (ποτά,  καπνός) και 4 (έλαια και λίπη). Όμως, μέρος του μονοψήφιου κωδικού 2 (πρώτες ύλες) ανήκει στα αγροτικά

προϊόντα και έχει συμπεριληφθεί ως τέτοιο (σε επίπεδο 2-ψήφιου κωδικού) στο δεύτερο μέρος, όπου μελετάται συγκεκριμένα το αγροτικό

εμπορικό ισοζύγιο (βλέπε και υποσημείωση 2).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3  Σύνθεση εισαγωγών (σε δις ευρώ)

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

0 Τρόφιμα και ζώα ζωντανά

1 Ποτά και καπνός

4 Λάδια και λίπη ζωικής 
ή φυτικής προέλευσης

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

2 Πρώτες ύλες μη εδώδιμες, 
εκτός απο καύσιμα

ΚΑΥΣΙΜΑ

3 Ορυκτά, καύσιμα, 
λιπαντικά, κλπ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

5 Χημικά προϊόντα και 
συναφή, (μ.α.κ.)

6 Βιομηχανικά είδη ταξινομ. 
κυρίως κατά πρώτη ύλη

7 Μηχανήματα και υλικό 
μεταφορών

8 Διάφορα βιομηχανικά είδη

ΑΛΛΑ

9 Είδη και συναλλαγές 
μη ταξινομημένα κατά 
κατηγορίες

Σύνολο

3,90 4,19 4,60 4,67 4,95 5,12 5,24 5,98 6,45 5,95 5,79 5,92

3,25 3,47 3,81 3,88 4,13 4,26 4,35 5,01 5,38 4,90 4,87 5,11

0,59 0,63 0,67 0,68 0,68 0,73 0,72 0,75 0,77 0,84 0,68 0,55

0,06 0,08 0,12 0,12 0,14 0,13 0,17 0,22 0,31 0,21 0,23 0,25

0,82 0,94 0,99 1,01 1,11 1,15 1,23 1,60 1,70 1,03 1,19 1,43

0,82 0,94 0,99 1,01 1,11 1,15 1,23 1,60 1,70 1,03 1,19 1,43

4,35 5,09 4,58 5,06 5,41 7,94 9,71 9,92 13,47 8,39 11,63 11,62

4,35 5,09 4,58 5,06 5,41 7,94 9,71 9,92 13,47 8,39 11,63 11,62

26,65 26,55 27,68 30,44 32,93 31,70 34,20 39,40 40,92 34,37 29,46 24,28

4,17 4,56 4,79 5,34 5,94 6,53 6,92 7,71 8,41 7,74 7,30 6,87

5,38 5,42 5,31 5,60 6,31 6,26 7,14 8,14 8,17 5,30 5,09 4,77

12,93 12,04 13,05 14,70 15,41 13,38 14,33 16,56 16,69 14,85 11,50 8,06

4,17 4,54 4,54 4,80 5,27 5,52 5,80 6,98 7,65 6,47 5,58 4,58

0,16 0,16 0,46 0,21 0,10 0,08 0,16 0,44 0,11 0,04 0,03 0,02

0,16 0,16 0,46 0,21 0,10 0,08 0,16 0,44 0,11 0,04 0,03 0,02

35,89 36,94 38,31 41,39 44,49 45,99 50,54 57,34 62,66 49,77 48,11 43,27

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

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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νουµε από τον Πίνακα 4 ότι η κυριότερη συνιστώσα 

των εξαγωγών είναι τα βιοµηχανικά προ�όντα, µε µέσο

ετήσιο µερίδιο 58,5% επί του συνόλου των εξαγωγών

για την εξεταζόµενη χρονική περίοδο. Τα αγροτικά 

προ�όντα συµµετέχουν στο σύνολο των εξαγωγών µε

µερίδιο 22,3%, τα καύσιµα µε 11,7% και οι πρώτες ύλες

µε 5,1%. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι το προηγού-

µενο έτος η κατηγορία των βιοµηχανικών προ�όντων

παρουσίασε αισθητή µείωση, της τάξεως του 19%, σε

σχέση µε το 2010. Σε απόλυτα µεγέθη, το µέσο ετήσιο

ποσό των εξαγωγών σε βιοµηχανικά προ�όντα διαµορ-

φώθηκε στα €8,8 δις, σε αγροτικά προ�όντα στα €3,4

δις και σε καύσιµα στα €1,9 δις (βλέπε Πίνακα 5). Για

τα αγροτικά προ�όντα θα πρέπει να τονίσουµε ότι πα-

ρατηρούµε µια αύξηση του µεριδίου τους επί του συ-

νόλου των εξαγωγών από το 2007, η οποία λαµβάνει

την υψηλότερη τιµή το 2010 µε µερίδιο 25,6% και, σε

απόλυτα µεγέθη, διαπιστώνεται µια σταθερή αυξητική

πορεία σε όλη την διάρκεια της εξεταζόµενης χρονικής

περιόδου.

1.2. Γεωγραφική κατανοµή εµπορικού 
ισοζυγίου

Η ανάλυση της γεωγραφικής κατανοµής του εµπορικού

ισοζυγίου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδοµένου του εύ-

ρους του ελλείµµατος που παρουσιάζει. Η Ελλάδα,

µέλος της Ευρωζώνης από το 2000, έχει στενές εµπο-

ρικές σχέσεις µε τους εταίρους της. Οι ελληνικές εξα-

γωγές, σε αντίθεση µε τις εισαγωγές, δεν έχουν τον

ίδιο βαθµό σύνδεσης µε τις χώρες της Ευρωζώνης

(ΕΕ12). Συγκεκριµένα, το µέσο ετήσιο µερίδιο των εξα-

γωγών που κατευθύνεται στις προαναφερθείσες χώρες

ήταν 36,8% επί του συνόλου των εξαγωγών, ενώ το α -

ντίστοιχο των εισαγωγών ήταν 47% επί του συνόλου

των εισαγωγών (βλέπε ∆ιαγράµµατα 2 και 3). Επίσης,

από τους Πίνακες 6 και 7, µπορούµε να εντοπίσουµε

τους κυριότερους εµπορικούς  εταίρους της Ελλάδας.

Όσον αφορά στις χώρες που ανήκουν στην Ευρωζώνη

έχουµε να σηµειώσουµε ότι τα ελληνικά προ�όντα κα-

τευθύνονται κυρίως προς την Γερµανία και την Ιταλία,

ΠΙΝΑΚΑΣ 4  Σύνθεση εξαγωγών (µερίδια επί των συνολικών εξαγωγών)

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟ)ΟΝΤΑ

0 Τρόφιµα και ζώα ζωντανά

1 Ποτά και καπνός

4 Λάδια και λίπη ζωικής 
ή φυτικής προέλευσης

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

2 Πρώτες ύλες µη εδώδιµες, 
εκτός απο καύσιµα

ΚΑΥΣΙΜΑ

3 Ορυκτά, καύσιµα, 
λιπαντικά, κλπ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟ)ΟΝΤΑ

5 Χηµικά προ�όντα και 
συναφή, (µ.α.κ.)

6 Βιοµηχανικά είδη ταξινοµ. 
κυρίως κατά πρώτη ύλη

7 Μηχανήµατα και υλικό 
µεταφορών

8 ∆ιάφορα βιοµηχανικά είδη

ΑΛΛΑ

9 Είδη και συναλλαγές 
µη ταξινοµηµένα κατά 
κατηγορίες

Σύνολο

22,04 24,87 24,23 23,55 20,68 22,69 20,18 19,86 21,27 25,55 23,97 18,24

14,93 17,63 17,65 15,70 15,24 15,68 14,20 14,86 15,92 19,46 18,91 14,39

4,68 4,71 4,41 4,85 3,94 3,86 3,10 2,94 3,34 4,07 3,29 2,52

2,43 2,53 2,17 3,00 1,50 3,15 2,88 2,06 2,02 2,01 1,77 1,33

5,49 5,39 5,27 5,61 5,47 4,84 5,26 4,55 4,36 4,89 5,80 3,96

5,49 5,39 5,27 5,61 5,47 4,84 5,26 4,55 4,36 4,89 5,80 3,96

13,81 10,03 7,73 6,15 7,01 9,54 13,21 12,27 11,47 9,28 11,17 29,26

13,81 10,03 7,73 6,15 7,01 9,54 13,21 12,27 11,47 9,28 11,17 29,26

56,56 57,83 61,25 62,75 64,35 60,48 58,61 59,88 60,21 58,41 56,21 45,57

7,83 8,93 11,26 12,40 13,64 14,65 13,25 13,86 13,05 14,35 14,43 10,45

18,59 18,91 19,83 19,59 21,43 19,90 20,82 21,84 22,30 19,36 19,88 18,43

12,56 12,03 12,64 12,76 12,89 12,33 12,74 12,78 13,78 13,73 11,97 9,53

17,58 17,96 17,52 18,01 16,40 13,59 11,81 11,40 11,08 10,97 9,92 7,16

2,10 1,88 1,53 1,94 2,49 2,46 2,74 3,44 2,68 1,87 2,85 2,97

2,10 1,88 1,53 1,94 2,49 2,46 2,74 3,44 2,68 1,87 2,85 2,97

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

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

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ.
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οι οποίες σε όλη την διάρκεια της εξεταζόμενης χρονι-

κής περιόδου καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις

των κυριότερων εξαγωγικών αγορών. Το μέσο ετήσιο

μερίδιο εξαγωγών που κατευθύνονται στην Γερμανία

ήταν 12% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών και

στην Ιταλία ήταν 10,8%. Όσον αφορά στις χώρες στις

οποίες κατευθύνονται οι ελληνικές εξαγωγές εκτός της
Ευρωζώνης αυτές είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βουλ-
γαρία, οι ΗΠΑ και πιο πρόσφατα η Κύπρος, ενώ το 2011
η Τουρκία καταλαμβάνει την τρίτη θέση. Από το 2000
έως και το 2005 το Ηνωμένο Βασίλειο κατελάμβανε την

ΠΙΝΑΚΑΣ 5  Σύνθεση εξαγωγών (σε δις ευρώ)

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

0 Τρόφιμα και ζώα ζωντανά

1 Ποτά και καπνός

4 Λάδια και λίπη ζωικής 
ή φυτικής προέλευσης

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

2 Πρώτες ύλες μη εδώδιμες, 
εκτός απο καύσιμα

ΚΑΥΣΙΜΑ

3 Ορυκτά, καύσιμα, 
λιπαντικά, κλπ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

5 Χημικά προϊόντα και 
συναφή, (μ.α.κ.)

6 Βιομηχανικά είδη ταξινομ. 
κυρίως κατά πρώτη ύλη

7 Μηχανήματα και υλικό 
μεταφορών

8 Διάφορα βιομηχανικά είδη

ΑΛΛΑ

9 Είδη και συναλλαγές 
μη ταξινομημένα κατά 
κατηγορίες

Σύνολο

2,77 3,18 2,92 2,93 2,69 3,35 3,32 3,40 3,81 3,75 3,93 4,10

1,87 2,25 2,13 1,95 1,98 2,32 2,33 2,55 2,85 2,86 3,10 3,23

0,59 0,60 0,53 0,60 0,51 0,57 0,51 0,50 0,60 0,60 0,54 0,57

0,31 0,32 0,26 0,37 0,20 0,47 0,47 0,35 0,36 0,30 0,29 0,30

0,69 0,69 0,64 0,70 0,71 0,72 0,87 0,78 0,78 0,72 0,95 0,89

0,69 0,69 0,64 0,70 0,71 0,72 0,87 0,78 0,78 0,72 0,95 0,89

1,73 1,28 0,93 0,76 0,91 1,41 2,17 2,10 2,06 1,36 1,83 6,57

1,73 1,28 0,93 0,76 0,91 1,41 2,17 2,10 2,06 1,36 1,83 6,57

7,10 7,40 7,38 7,80 8,37 8,94 9,63 10,26 10,80 8,58 9,21 10,23

0,98 1,14 1,36 1,54 1,77 2,17 2,18 2,38 2,34 2,11 2,37 2,35

2,33 2,42 2,39 2,43 2,79 2,94 3,42 3,74 4,00 2,84 3,26 4,14

1,58 1,54 1,52 1,59 1,68 1,82 2,09 2,19 2,47 2,02 1,96 2,14

2,21 2,30 2,11 2,24 2,13 2,01 1,94 1,95 1,99 1,61 1,63 1,61

0,26 0,24 0,18 0,24 0,32 0,36 0,45 0,59 0,48 0,27 0,47 0,67

0,26 0,24 0,18 0,24 0,32 0,36 0,45 0,59 0,48 0,27 0,47 0,67

12,55 12,79 12,06 12,43 13,01 14,78 16,44 17,14 17,93 14,68 16,39 22,45

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

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2
Γεωγραφική κατανομή εξαγωγών, 2000-2011

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3
Γεωγραφική κατανομή εισαγωγών, 2000-2011
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τρίτη θέση, ενώ το 2011 η Τουρκία κάνει δυναμικά την

εμφάνισή της στην ίδια θέση. 

Όσον αφορά στις χώρες από τις οποίες εισάγει τα προ-

ϊόντα της η ελληνική οικονομία, εντός της Ευρωζώνης

είναι η Γερμανία και η Ιταλία, οι οποίες εναλλάσσονται

στην πρώτη και δεύτερη θέση. Το μέσο ετήσιο μερίδιο

των εισαγωγών οι οποίες προέρχονται από την Γερμα-

νία ήταν 12,7% επί του συνόλου των εισαγωγών με

διαρροή €70,2 δις σε όλη την διάρκεια της εξεταζόμε-

νης χρονικής περιόδου, ενώ, αντίστοιχα, για την Ιταλία

ήταν 12,1% και €60,5 δις. Εκτός της Ευρωζώνης, οι κυ-

ριότεροι εμπορικοί εταίροι, οι οποίοι μεταβάλλονται

διαχρονικά ως προς το μερίδιό τους για τις εισαγωγές,

είναι κυρίως οι χώρες που μας προμηθεύουν καύσιμα

όπως είναι η Ρωσία, η Σαουδική Αραβία, το Ιράν καθώς

και άλλες χώρες σε χαμηλότερες θέσεις όπως είναι το

Ηνωμένο Βασίλειο, η Νότια Κορέα και η Κίνα.

2. Διαχρονική εξέλιξη ισοζυγίου αγροτικών
προϊόντων και τροφίμων2

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προ-

ϊόντων και τροφίμων (όπως και των περισσοτέρων κα-

τηγοριών προϊόντων) έως το 2008 διευρυνόταν συνε-

χώς με μέσο ετήσιο ρυθμό 11,9%. Αυτό, γιατί οι μεν ει-

σαγωγές μας αναπτύσσονταν με ρυθμό 6%, ενώ οι εξα-

γωγές μόνο κατά 2,9%. Έτσι, ενώ το 2000 το έλλειμμα

έφθανε στο €1,2 δις, περίπου, μέχρι το 2008 όπου και

έφθασε στην μέγιστη τιμή του, ήταν σχεδόν €3 δις. Αυ-

ξήθηκε δηλαδή 2,5 φορές σε 8 χρόνια. Η κρίση ήρθε να

ανακόψει και, ενδεχομένως, να αντιστρέψει αυτόν τον,

εν πολλοίς, μη βιώσιμο, ρυθμό. Η διαφορά είναι κατα-

φανής. Την τριετία 2008-2011 το έλλειμμα μειώνεται με

μέσο ετήσιο ρυθμό 13,7% και έχει περιορισθεί κάτω από

τα €2 δις, δηλαδή έχει χάσει σωρευτικά σε 3 χρόνια

πάνω από 30% (βλ. Πίνακα 8). Αυτό επετεύχθη χάρη σε

δύο παράγοντες που έδρασαν ταυτόχρονα. Πρώτον, οι

εισαγωγές (βλ. Πίνακες 9, 10) μετά το 2008 μειώνονται

με ετήσιο ρυθμό 2,9%, και, δεύτερον, οι εξαγωγές αυ-

ξάνουν με ετήσιο ρυθμό σχεδόν 4%. Οι εισαγωγές, οι

οποίες έφθασαν το 2008 στην μέγιστη αξία των €7 δις,

έχουν περιορισθεί σε επίπεδα χαμηλότερα του 2007,

στα €6,3 δις το 2010 και, σημειώνοντας μικρή άνοδο, το

2011 στα €6,5 δις. Αντίθετα, οι εξαγωγές (Πίνακες 11,

12), οι οποίες την περίοδο 2000-2004 παρέμεναν στάσι-

μες (περίπου €3,3 δις), σημείωσαν άνοδο μέχρι το 2008

(€4 δις) και περαιτέρω άνοδο την περίοδο της κρίσεως.

Συγκεκριμένα, έντονα ανοδικά κινήθηκαν το 2010 (€4,4

δις), ενώ το 2011 αυξήθηκαν οριακά (€4,5 δις).

Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι από τις εισαγωγές με-

γαλύτερη μείωση την τριετία 2008-2011, σημειώθηκε

σε αυτές από τις τρίτες χώρες παρά από την ΕΕ3. Οι

εισαγωγές από τρίτες χώρες είχαν, εξάλλου, και την με-

γαλύτερη αύξηση την περίοδο 2000-2008. Όσον αφορά

τις εξαγωγές, εντονότερη αύξηση παρουσιάζουν προς

χώρες της ΕΕ, ενώ ελαφρώς μειούμενες (μάλλον στα-

θερές παραμένουν για όλη την 12ετία με μικρές αυξο-

μειώσεις) είναι προς τις τρίτες χώρες. 

2. Ως αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, βάσει της ταξινομήσεως του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία είναι σύμφωνη με

την Τυποποιημένη Ταξινόμηση Διεθνούς Εμπορίου (ΤΤΔΕ)-(SITC, Standard International Trade Classification) του ΟΟΣΑ, θεωρούνται τα

εξής με τους ακόλουθους κωδικούς:  0 (τρόφιμα και ζώντα ζώα, που περιλαμβάνουν: 00: ζώντα ζώα (τα μελετάμε συγχωνευμένα με τον

01), 01: προϊόντα κρέατος, 02: γαλακτοκομικά, 03: αλιεύματα, 04: δημητριακά, 05: οπωροκηπευτικά, 06: σάκχαρα, 07: καφές, τσάι, κλπ.,

08:  ζωοτροφές, 09: είδη διατροφής), 1 (περιλαμβάνει 11: ποτά και 12: καπνός), 21 (δέρματα), 22 (ελαιώδεις σπόροι), 231 (καουτσούκ),

24 (ξυλεία), 261-265&268 (φυσικές υφαντικές ίνες), 29 (γεωργικές πρώτες ύλες), 4 (λίπη-έλαια), 59211/12 (άμυλα σίτου-καλαμποκιού).

Για  λόγους συντομίας στο κείμενο και τους πίνακες αναφέρεται ο όρος «αγροτικά προϊόντα» αντί του «αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα». 

3. Στον όρο ΕΕ περιλαμβάνονται όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήτοι: 15 χώρες μέχρι το 2005, 25 μέχρι το 2007 και 27 έκτοτε.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8  Διαχρονική εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων και τροφίμων 

Ισοζύγιο Συνολικό -1.235 -2.484 -3.043 -2.398 -1.893 -1.956 4,3 11,9 -13,7

από ΕΕ -1.659 -2.238 -2.511 -2.298 -1.991 -1.804 0,8 5,3 -10,4

από τρίτες χώρες 425 -246 -531 -99 98 -152

2000 2004 2008 2009 2010 2011 Ρυθμός μεταβολής*

2000-082000-11εκατ. € 2008-11

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ.

* Ο ρυθμός μεταβολής δεν μπορεί να υπολογιστεί για τις τρίτες χώρες επειδή τα ποσά δεν έχουν σταθερό πρόσημο.
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Λόγω φυσικά της κυριαρχίας των εµπορικών σχέσεων
µε τις χώρες της ΕΕ, το έλλειµµα διαµορφώνεται από
το ενδοκοινοτικό εµπόριο. Συγκεκριµένα, το ισοζύγιο
µε χώρες της ΕΕ ήταν για όλη την περίοδο ελλειµµα-
τικό (για την ακρίβεια κατέστη ελλειµµατικό µε την εισ-
δοχή της χώρας στην τότε ΕΟΚ το 1981 και την άµεση
έναρξη των αθρόων εισαγωγών κτηνοτροφικών προ-ό -
ντων, µε ταυτόχρονη µείωση της εγχώριας παραγωγής
αυτών) και κυµάνθηκε από €1,5 δις το 2001 έως και €2,5
δις το 2008, για να µειωθεί στα €1,8 δις το 2011. Πολύ
µικρότερο είναι το έλλειµµα µε τις τρίτες χώρες, το
οποίο εµφανίζεται το 2002. Αρχικά το ισοζύγιο µε τις
τρίτες χώρες ήταν πλεονασµατικό (€0,3-0,4 δις), αλλά
γρήγορα καθίσταται ελλειµµατικό και φθάνει στην µέ-
γιστη τιµή του το 2008 µε €0,53 δις. Με την εκδήλωση
τις κρίσεως το έλλειµµα µε τις τρίτες χώρες µειώνεται
γρήγορα και, πρόσκαιρα, το 2010 εµφανίζεται µικρό
πλεόνασµα €0,1 δις. 

2.1. ∆ιαχρονική σύνθεση εισαγωγών αγροτικών 
προ�όντων

Η σύνθεση των εισαγωγών, όπως και των εξαγωγών, δεν
παραµένει σταθερή αλλά αλλάζει κατά την διάρκεια της
περιόδου 2000-2011. Όσον αφορά στις εισαγωγές (Πί-
νακες 9, 10), είναι γεγονός ότι η κύρια κατηγορία προ-
-όντων που η χώρα είναι βαθιά ελλειµµατική είναι τα
κτηνοτροφικά, δηλαδή, προ-όντα κρέατος και γαλακτο-
κοµικά. Οι εισαγωγές λοιπόν των κτηνοτροφικών κυ-
ριαρχούν, µε µερίδιο σταθερά άνω του 30% των συ-
νολικών εισαγωγών αγροτικών προ-όντων και τροφίµων
(€2 δις επί συνόλου €6,4 δις). Η κρίση δεν επηρέασε τις
εισαγωγές προ-όντων κρέατος και γάλακτος και είναι
λογικό, αν σκεφθεί κανείς την σηµασία τους στην δια-
τροφή του ανθρώπου. Η µείωση 1,1% ετησίως, από το
2008 και έπειτα, οφείλεται κυρίως στην µείωση των ει-
σαγωγών ζώντων ζώων (στο παρόν άρθρο συµπεριλαµ-
βάνονται στα προ-όντα κρέατος και αποτελούν πολύ
µικρό ποσοστό επί αυτών). Έτσι, το σύνολο προ-ό ντων
κρέατος, µετά την αύξηση 4% ετησίως έως το 2008, πα-
ρουσιάζουν µικρή µόνο µείωση την περίοδο της κρίσης
(2008-2011) της τάξεως του 1,1% κατά µέσο όρο κάθε
χρόνο. Οι εισαγωγές γαλακτοκοµικών, µετά την έντονη
αύξηση την περίοδο 2000-2008, σταθεροποιήθηκαν την
περίοδο της ύφεσης. Κατόπιν αυτών τα µερίδια προ-ό -
ντων κρέατος (18%) και γαλακτοκοµικών (12%) στο σύ-
νολο των εισαγωγών διατηρούνται κατά το µάλλον ή
ήττον σταθερά, καταλαµβάνοντας τις 2 πρώτες θέσεις
ως προς την αξία. Οι εισαγωγές αλιευµάτων παρουσιά-
ζουν επίσης µικρή πτώση (1,1% ετησίως) την περίοδο
της οικονοµικής ύφεσης, µετά από σηµαντική αυξητική
πορεία (4,75% ετησίως) την περίοδο µέχρι το 2008, µε
αποτέλεσµα επίσης να διατηρούν το µερίδιό τους στο

6-7% των συνολικών εισαγωγών και να είναι η 5η ση-
µαντικότερη, ως προς την αξία, κατηγορία εισαγόµενων
αγροτικών προ-όντων. 

Στα δηµητριακά φαίνεται δυναµική άνοδος της αξίας
εισαγωγών (7,4% ετησίως) προ του 2008 και ελαφρά
µείωση (1,3% ετησίως) αργότερα. Θα πρέπει να τονι-
σθεί εδώ ότι οι µεταβολές αυτές αντανακλούν περισ-
σότερο τις µεταβολές προς τα άνω των διεθνών τιµών,
παρά αύξηση των εισαγόµενων ποσοτήτων που παρου-
σιάζουν µείωση, όχι όµως τέτοια που να φανεί και στην
αξία τους. Να σηµειωθεί ότι στο παρόν άρθρο εστιά-
ζουµε στην αξία και όχι στις ποσότητες (αποτελούν α -
ντικείµενο ειδικής µελέτης) αλλά όπου το θέµα των τι -
µών κρίνεται σηµαντικό αυτό σχολιάζεται. Έτσι, παρά
την µείωση των εισαγόµενων ποσοτήτων, το µερίδιο των
δηµητριακών όχι µόνο διατηρείται, αλλά δείχνει και ανο-
δική τάση (το 2011 αυξήθηκε στο 10%), διατηρώντας
την 4η θέση κατά σειρά αξίας εισαγόµενων προ-όντων.

Τα οπωροκηπευτικά αποτελούν σηµαντική κατηγορία
(3η θέση πίσω από τα προ-όντα κρέατος και γαλακτο-
κοµικά) εισαγόµενων προ-όντων, µε µερίδιο που κυµαί-
νεται στο 9-11% κατά την υπό µελέτη περίοδο. Εν-
διαφέρον παρουσιάζει η ισχυρή ανοδική τάση µε ρυθµό
8,8% την περίοδο 2000-2008, η οποία ανακόπηκε µετά
το 2008 (µέσος ετήσιος ρυθµός µείωσης 3,7%). 

Τα προ-όντα ζαχάρεως, παρά το ότι αποτελούν µικρό
σχετικά κοµµάτι των εισαγωγών, σηµείωσαν εντυπω-
σιακή άνοδο την περίοδο 2000-2008 (11,7%), η οποία
απλώς ανεκόπη, δεν ανεστράφη όπως σε πολλά άλλα
είδη, και συνεχίζει να αυξάνει µε µέσο ετήσιο ρυθµό
4,8%, τον µεγαλύτερο ρυθµό αύξησης από όλες τις κα-
τηγορίες προ-όντων κατά την περίοδο της κρίσεως. Έτσι,
η συµµετοχή τους στο σύνολο των εισαγωγών διπλασιά-
στηκε την υπό µελέτη περίοδο και ανήλθε στο 4% από
2,1% το 2000. Αν συνυπολογίσουµε ότι έφθασε και στο
χαµηλό 1,3% το 2003, τότε µιλάµε για τριπλασιασµό του
µεριδίου την τελευταία 8ετία (€57 εκατ. αξίας εισαγωγών
το 2001, το 2011 διαµορφώθηκαν στα €259 εκατ.). Αξίζει
να σηµειωθεί ότι η αύξηση αντανακλά καθαρή αύξηση ει-
σαγόµενων ποσοτήτων και όχι αύξηση τιµών που στην
συγκεκριµένη περίπτωση µειώθηκαν λίγο. 

Καφές, τσάι και λοιπά µπαχαρικά επίσης έχουν σηµα-
ντική άνοδο την περίοδο 2000-2008, αλλά ακόµα πιο εν-
διαφέρον είναι ότι, όπως και τα σάκχαρα, συνέχισαν την
ανοδική πορεία και την περίοδο 2008-2011, µε µέσο
ετήσιο ρυθµό 3,9% πίσω µόνο από τα σάκχαρα και σε
αντίθεση µε τα περισσότερα προ-όντα που είτε µειώθη-
καν είτε σταθεροποιήθηκαν. Κατόπιν αυτής της εξέλι-
ξης, το µερίδιο της κατηγορίας αυτής αυξήθηκε στο
6,3% και σε αξία διπλασιάστηκε από €210 εκατ. στις
αρχές της περιόδου στα €409 εκατ. το 2011, καθιστώ-
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ντας την έτσι ως την 6η σημαντικότερη κατηγορία εισα-
γόμενων αγροτικών προϊόντων πίσω από τα αλιεύματα. 

Οι ζωοτροφές, σημαντική κατηγορία, δεδομένου ότι
αποτελούν πρώτη ύλη για την παραγωγή κτηνοτροφι-
κών προϊόντων, μετά την άνοδο (μέσος ετήσιος ρυθμός
7,3%), σημειώνουν πτώση με ρυθμό 4,4% μετά το 2008.
Το μερίδιό τους παραμένει σταθερό στο 5-6%. Η κατη-
γορία διαφόρων ειδών διατροφής επίσης κινήθηκε ανο-
δικά (μέσος ρυθμός 7,2%) έως το 2008 και έκτοτε
καθοδικά (1,3%), διατηρώντας έως ελαφρώς αυξάνο-
ντας το μερίδιό της (5%). Παρόμοια πορεία ακολουθεί
και η κατηγορία των ελαιωδών σπόρων (που κατευθύ-
νονται κυρίως στην κτηνοτροφία), η οποία διατηρεί το
μερίδιό της στο 2,7%, σημειώνοντας σημαντική αύξηση
την περίοδο 2000-2008 με μέσο ρυθμό 9,7%, και ισχυρή
πτώση 7,9% έκτοτε, η οποία θα ήταν ακόμα μεγαλύ-
τερη, αν δεν είχαμε την άνοδο των τιμών τους.

Οι κατηγορίες ποτά και καπνός φαίνεται να επηρεάζο-
νται σημαντικά από την οικονομική ύφεση. Μετά από
μέτρια άνοδο την περίοδο 2000-2008, σημειώνουν
ισχυρή πτώση την περίοδο 2008-2011 με μέσο ετήσιο
ρυθμό 11% και 9,7%, αντίστοιχα. Να σημειωθεί ότι στα
ποτά στην μείωση συμβάλλει και η πτώση των τιμών
τους. Έτσι, ενώ στην αρχή της περιόδου τα μερίδια των
κατηγοριών αυτών κυμαίνονταν στο 7% για τα ποτά και
6% για τον καπνό, το 2011 περιορίστηκαν στο 4,8% και
3,8%, αντίστοιχα. Η κατηγορία που σημειώνει την με-
γαλύτερη πτώση εισαγωγών μετά το 2008 είναι η ξυ-
λεία (22,7%). Η ξυλεία ακόμα και την περίοδο 2000-
2008 είχε περιορισμένη αύξηση, μικρότερη του μέσου
όρου του συνόλου των εξαγωγών (6%), με αποτέλεσμα
να χάνει συνεχώς μερίδιο, το οποίο από 5% το 2000
έχει περιορισθεί πλέον στο 2%. 

Δέρματα (δορές) και ακατέργαστες ύλες συμμετέχουν
με μικρά ποσοστά στο σύνολο των εισαγωγών. Είναι
όμως ενδιαφέρον ότι τα δέρματα είναι από τις λίγες κα-
τηγορίες που δεν μειώθηκαν οι σε αξία εισαγωγές τους
μετά το 2008, αλλά αυξήθηκαν με μειωμένο μέσο ετή-
σιο ρυθμό 1,4%. Τέλος, τα έλαια (ζωικής και, κυρίως,
φυτικής προελεύσεως), μετά την εντυπωσιακή άνοδο
την περίοδο προ της κρίσεως (μέσος ετήσιος ρυθμός
21,5%) και την μετέπειτα πτώση μέσου ρυθμού 4,2%,
έχουν τριπλασιάσει το μερίδιό τους από 1,4% το 2000
σε σχεδόν 4% το 2011 με αύξηση, σε τρέχουσες τιμές,
της αξίας τους από €61 εκατ. το 2000 σε €255 το 2011.

2.2. Διαχρονική σύνθεση εξαγωγών - Δυναμικοί 
εξαγωγικοί κλάδοι

Όσον αφορά στις εξαγωγές (Πίνακες 11, 12), τα κτη-

νοτροφικά προϊόντα δεν εμφανίζουν την ομοιογένεια

που εμφανίζουν στις εισαγωγές. Έτσι, ενώ τα γαλακτο-

κομικά έχουν καλή εξαγωγική παρουσία, οι εξαγωγές

των προϊόντων κρέατος είναι ακόμα σχεδόν αμελητέες

σε αξία αλλά και σε σχέση με τις αντίστοιχες εισαγωγές

(€87 εκατ. εξαγωγές έναντι €1.171 εκατ. εισαγωγές), αν

και οι εξαγωγές σημειώνουν σταδιακή αύξηση και μά-

λιστα με μέσο ετήσιο ρυθμό 12,6% προ της κρίσεως, ο

οποίος περιορίσθηκε στο 4,6% μετά το 2008. Αξίζει να

σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών κρέ-

ατος αφορά ζώντα ζώα κυρίως προς γείτονες χώρες

εκτός ΕΕ. Τα γαλακτοκομικά διευρύνουν συνεχώς το

μερίδιό τους και από 3,9% το 2000 έφθασαν το 7,1%,

με μέσο ετήσιο ρυθμό αυξήσεως την περίοδο 2000-

2008 10,4% και 5,4% μετά το 2008, και παραμένουν

ένας από τους δυναμικούς εξαγωγικούς κλάδους, με

κύριο προϊόν φυσικά την φέτα, που κατευθύνεται σε

χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες με έντονη ελληνική πα-

ρουσία όπως Γερμανία, Αγγλία, ΗΠΑ και Αυστραλία.

Βέβαια, συγκρινόμενη η αξία των εξαγωγών με αυτήν

των εισαγωγών υστερεί (€322 εκατ. έναντι €812 εκατ.).

Είναι εντυπωσιακό ότι το έλλειμμα μόνο από προϊόντα

κρέατος και γαλακτοκομικά αγγίζει το €1,6 δις (€1,1 δις

από τα προϊόντα κρέατος και €0,5 δις από τα γαλακτο-

κομικά). Δεδομένου ότι το συνολικό έλλειμμα αγγίζει τα

€2 δις, γίνεται καταφανής η σημασία των κτηνοτροφι-

κών προϊόντων στο ισοζύγιο αγροτικών προϊόντων.

Τα αλιεύματα είναι από τους πλέον δυναμικούς εξαγω-

γικούς κλάδους και με το μεγαλύτερο μερίδιο (13,4%

το 2011) μετά από τα οπωροκηπευτικά. Η αύξηση την

προ του 2008 περίοδο (μέσος ετήσιος ρυθμός 4,5%)

εντάθηκε και ανήλθε στο 10,4% μετά το 2008, ανεβά-

ζοντας το μερίδιό τους στο σύνολο των εξαγωγών στο

13,4% και την αξία τους στα €604 εκατ., καθιστώντας

τον κλάδο καθαρά πλεονασματικό. Τα δημητριακά

έχουν σημαντική παρουσία στις εξαγωγές με ρυθμό αυ-

ξήσεως 11,1% προ του 2008, με αποτέλεσμα την διεύ-

ρυνση του μεριδίου τους έως και στο 8,5% το 2009 από

μόλις 4,3% το 2000. Όμως ο ρυθμός αυτός ανεκόπη

την περίοδο 2008-2011 και έτσι η κατηγορία των δημη-

τριακών είναι από τις λίγες κατηγορίες που μετά το

2008 σημειώνουν πτώση στην αξία των εξαγωγών τους.

Στα δημητριακά είμαστε ελλειμματικοί με εύρος ελλείμ-

ματος στα €0,3 δις. 

Τα οπωροκηπευτικά είναι ο πλέον σημαντικός εξαγωγι-

κός κλάδος αγροτικών προϊόντων και τροφίμων στην

Ελλάδα. Με αξία €1,5 δις είναι μακράν ο πρώτος κλά-

δος, με μερίδιο που κυμαίνεται στο 33-34%. Το πλεό-

νασμα της κατηγορίας των οπωροκηπευτικών, αν και

βαίνει ελαφρώς συρρικνούμενο, αφού οι εισαγωγές αυ-

ξάνουν με γρηγορότερο ρυθμό από τις εξαγωγές, πα-

ραμένει πολύ σημαντικό (€0,8 δις το 2011). Ο ρυθμός
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αυξήσεως εντάθηκε την περίοδο μετά το 2008, με απο-

τέλεσμα την διεύρυνση του πλεονάσματος, κάτι που

δείχνει ότι ο κλάδος έχει δυναμική για περαιτέρω ανά-

πτυξη.

Ένας από τους πλέον δυναμικούς κλάδους φαίνεται να

είναι τα σάκχαρα. Αν και το μερίδιό τους είναι περιορι-

σμένο (2,9% το 2010), σχεδόν τετραπλασιάστηκε από

το 2000 και τριπλασιάστηκε από το 2007. Αυτό οφείλε-

ται στον έντονο ετήσιο ρυθμό αυξήσεως (11,9% την πε-

ρίοδο 2000-2008), ο οποίος την περίοδο μετά το 2008

εκτινάχθηκε στο 29%. Αυτό ίσως είναι καλός οιωνός,

ιδιαίτερα για την βιομηχανία τροφίμων, η οποία είναι

από τις δυναμικότερες βιομηχανίες στην Ελλάδα και

από αυτές που επηρεάστηκαν λιγότερο από την κρίση.

Βέβαια, δεδομένης της αναπτύξεως και των εισαγωγών

της κατηγορίας σακχάρων, ο κλάδος παραμένει ελλειμ-

ματικός με έλλειμμα €0,13 δις το 2011.

Η κατηγορία προϊόντων καφέ, τσαγιού και μπαχαρικών

είναι αναμενόμενο να είναι ελλειμματική λόγω της φύ-

σεως βασικών προϊόντων (καφές) που δεν παράγονται

στην Ελλάδα. Πράγματι, το έλλειμμα είναι διευρυνόμενο

και έφθασε το 2011 τα €0,36 δις περίπου. Όμως, παρα-

τηρείται έντονη αυξητική τάση εξαγωγών μετά το 2008

και ίσως αξίζει να μελετηθεί αν πρόκειται για μεταπωλή-

σεις εισαγόμενων προϊόντων ή για εξαγωγές εδώ παρα-

γόμενων ειδών μπαχαρικών, τσαγιού, στα οποία η χώρα

δεν υστερεί δεδομένου του βοτανικού της πλούτου. 

Οι εξαγωγές ζωοτροφών επίσης είναι πολύ περιορισμέ-

νες, σχεδόν αμελητέες σε σχέση με τις εισαγωγές

τους, με αποτέλεσμα έλλειμμα από την κατηγορία αυτή

ύψους άνω των €0,3 δις. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το

γεγονός ότι η κατηγορία “διάφορα είδη διατροφής”,

που αφορά κατά κύριο λόγο την βιομηχανία τροφίμων,

σημειώνει αύξηση με έντονο ρυθμό μετά το 2008

(14,9%), ενώ και προ του 2008 ο ετήσιος ρυθμός ήταν

12,2%. Αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής είναι ότι, έστω

και με μικρούς ρυθμούς, μειώνεται το έλλειμμα στην

κατηγορία αυτή προϊόντων και διαμορφώθηκε το 2011

στο €0,14 δις.

Τα ποτά αποτελούν δυναμικό εξαγωγικό κλάδο, ο

οποίος μετά το 2008 αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο

ρυθμό 6,2%. Βέβαια, παραμένει ελλειμματικός (εισά-

γουμε περισσότερα από ό,τι εξάγουμε), αλλά σε συν-

δυασμό με την μείωση των εισαγωγών στο ίδιο διά-

στημα το έλλειμμα του κλάδου των ποτών περιορίστηκε

από €0,26 το 2008 σε €0,11 δις το 2011. Δεδομένων των

δυνατοτήτων της χώρας σε παραγωγή οπωροκηπευτι-

κών οι δυνατότητες αυξήσεως των εξαγωγών ποτών

(αλκοολούχων και μη) είναι μεγάλες. 

Δεν συμβαίνει το ίδιο με τον καπνό που φθίνει, αν και
με μικρό ετήσιο ρυθμό (μόλις 0,8% την περίοδο 2008
και πιο εντατικά αργότερα (3,8%), όχι τόσο λόγω της
κρίσεως όσο της αλλαγής της Κοινής Αγροτικής Πολι-
τικής και της μειώσεως της στηρίξεως των παραγωγών
καπνού). Ο καπνός έχει χάσει μεγάλο κομμάτι από το
μερίδιό του στις εξαγωγές και από 13,9% το 2000  υπο-
χώρησε στο 8,2% το 2011. Το αρνητικό στην εξέλιξη
αυτή είναι ότι ένα παραδοσιακά πλεονασματικό προϊόν
(€0,17 δις το 2000) σταδιακά χάνει τον πλεονασματικό
χαρακτήρα του. Η έντονη μείωση και των εισαγωγών
απέτρεψε να καταστεί ο καπνός ελλειμματικός. Είναι
χαρακτηριστικό ότι το πλεόνασμα των €0,17 δις το 2000
συρρικνώθηκε στα €0,02 δις το 2009, πριν επανέλθει
στα €0,13 δις χάρη στον περιορισμό των εισαγωγών.

Ελαιώδεις σπόροι, δέρματα, ξυλεία και ακατέργαστες
ύλες είναι τέσσερις κατηγορίες με ελάχιστη συμμετοχή
στις εξαγωγές. Οι ελαιώδεις σπόροι είναι κλάδος ελ-
λειμματικός (περίπου €0,1-0,15 δις). Το κύριο προϊόν
της κατηγορίας είναι η σόγια, η οποία προορίζεται κυ-
ρίως για ζωοτροφή. Είναι εντυπωσιακό ότι η ΕΕ εισάγει
τεράστιες ποσότητες σόγιας από ΗΠΑ, Βραζιλία και Αρ-
γεντινή κυρίως. Ο ευρωπαϊκός Νότος έχει κατάλληλες
εδαφοκλιματικές συνθήκες για τη σόγια και καλλιεργεί-
ται σε μικρές ποσότητες στην Ιταλία και Νότια Γαλλία.
Δεδομένου ότι οι ανάγκες της σόγιας σε νερό είναι πε-
ρίπου ίδιες ή και λιγότερες από το βαμβάκι ή τον αρα-
βόσιτο, θα άξιζε να μελετηθεί η δυνατότητα καλλιέρ-
γειάς της στην Ελλάδα αν είναι συμφέρουσα οικονο-
μικά και αν θα μπορούσε να αποτελέσει ισχυρό εξαγώ-
γιμο προϊόν. Αν ληφθούν δε υπ’ όψιν οι συζητήσεις και
ενστάσεις για την μεταλλαγμένη σόγια, τότε ενδεχομέ-
νως να υπάρχει η δυνατότητα για την Ελλάδα να καλύ-
ψει ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς σε μη μεταλ-
λαγμένη σόγια. Όλα αυτά όμως πρέπει να μελετηθούν
προσεκτικά. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, κυρίως λόγω αυξήσεως των
τιμών, υπάρχει αυξητικός ρυθμός στις εξαγωγές δερ-
μάτων. Η εξαγωγή ξυλείας είναι επίσης ελάχιστη και,
δεδομένων των εισαγωγών, ο κλάδος συνεισφέρει στο
έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου με μειούμενο ποσό
χάρη στον έντονο ρυθμό μειώσεως των εισαγωγών.
Έτσι, ενώ το έλλειμμα αρχικά διευρύνθηκε από €0,21
δις το 2000 σε €0,34 δις το 2007, το 2011 περιορίσθηκε
στο €0,1 δις. Όσον αφορά στις ακατέργαστες ύλες, επί-
σης τροφοδοτούν το έλλειμμα με €0,1 δις.

Αφήσαμε για το τέλος δύο σημαντικά εξαγωγικά προ-
ϊόντα, το βαμβάκι και τα έλαια (κυρίως ελαιόλαδο). Το
βαμβάκι έχει ελαφρώς πτωτική πορεία αν και με έντο-
νες διακυμάνσεις από χρόνο σε χρόνο, όπως και το
ελαιόλαδο. Έντονη πτώση σημείωσε την τελευταία χρο-
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νιά 2010-2011 από €391 εκατ. στα €251 εκατ. Παρά τα
όσα λέγονται για την περαιτέρω μείωσή του ειδικά με
την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ η οποία καθυστερεί και,
ενώ προγραμματιζόταν να ισχύσει από το 2013, μάλλον
μετατίθεται για το 2014, υπάρχουν δυνατότητες, έστω
και αν περιοριστεί η καλλιέργειά του, να αυξηθεί η ποι-
ότητά του και κατά συνέπεια η τιμή του. Σύμφωνα με
το ΕΘΙΑΓΕ (Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας), το
βαμβάκι έχει μεγάλες δυνατότητες στην Ελλάδα ακόμα
και χωρίς επιδοτήσεις ή, καλύτερα, χάρη στην μείωση
των επιδοτήσεων οι οποίες τόσα χρόνια δημιούργησαν
στρεβλά κίνητρα για αύξηση της ποσότητας σε βάρος
της ποιότητας, τη στιγμή που η χώρα έχει από τις κα-
λύτερες ποικιλίες στον κόσμο και από τις καλύτερες
στρεμματικές αποδόσεις.

Τέλος, η κατηγορία των ελαίων, με τις εξαγωγές του
ελαιολάδου να μην αυξάνονται και ταυτόχρονα την στα-
θερή αύξηση των εισαγωγών, παρουσιάζει σημαντική
συρρίκνωση του πλεονάσματος από τα €0,24 δις το
2000 σε λιγότερο από €0,05 δις το 2011. Εάν η χώρα
συνεχίσει να μην εκμεταλλεύεται την άριστη ποιότητα
του ελαιολάδου και δεν οργανώσει την αλυσίδα παρα-
γωγή, μεταποίηση, εμφιάλωση, διαφήμιση, εξαγωγή,
παρά το εξάγει χύδην στην Ιταλία χάνοντας σημαντικό
μέρος της προστιθέμενης αξίας, θα φθάσουμε στο λυ-
πηρό αποτέλεσμα η παραδοσιακά πλεονασματική κα-
τηγορία των ελαίων να καταστεί ελλειμματική.

3. Συμπεράσματα - Προοπτικές

Η οικονομική κρίση επέφερε μείωση του ελλείμματος
του εμπορικού ισοζυγίου, η οποία αντανακλά, πρώτον,
το αποτέλεσμα της μείωσης της εγχώριας αγοραστικής
δύναμης που οδηγεί σε μείωση των εισαγωγών και,
δεύτερον, την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρή-
σεων οι οποίες στρέφονται στην παγκόσμια ζήτηση,
επειδή η εγχώρια δεν είναι επαρκής για να αναπτυ -
χθούν και να επιβιώσουν. 

Όμως, τα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα χαρακτηρί-
ζονται από σχετικά μεγαλύτερη ανελαστικότητα σε
σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα. Έτσι η μείωση της ζή-
τησης αγροτικών προϊόντων είναι μικρότερη των υπο-
λοίπων, με αποτέλεσμα μικρότερη μείωση των ει-
σαγωγών αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Αντίθετα,
οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων παρουσίασαν αρχικά
μεγαλύτερη αύξηση.

Όσον αφορά στους εξαγωγικούς κλάδους υπάρχουν
αρκετοί με δυναμισμό, όπως τα γαλακτοκομικά, αλιεύ-
ματα, σάκχαρα, καφές-τσάι-μπαχαρικά, είδη διατρο-

φής, ποτά και δέρματα. Τα οπωροκηπευτικά, αν και
έχουν φθάσει σε ένα σημείο όπου δεν παρατηρείται
επιπλέον αύξηση της εξαγόμενης ποσότητας, μπορούν
να αποτελέσουν πρώτη ύλη για ανάπτυξη άλλων δυνα-
μικών κλάδων (π.χ. ποτά, είδη διατροφής) με ταυτό-
χρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας αλλά να αξιο-
 ποιηθούν και τα ίδια με βελτίωση της αλυσίδας εμπορίας
(ενδεχόμενη επεξεργασία, τυποποίηση και συσκευασία).
Ήδη αναφερθήκαμε στο ελαιόλαδο και είναι γνωστό ότι
η μεγαλύτερη ποσότητα πωλείται στην Ιταλία ως πρώτη
ύλη, όπου εμφιαλώνεται, συσκευάζεται, διαφημίζεται και
μεταπωλείται σε πολύ υψηλότερες τιμές.

Εκτός από τους εμφανώς δυναμικούς κλάδους θα θέ-
λαμε να αναφερθούμε σε κλάδους που, ενώ δεν φαί-
νονται δυναμικοί, έχουν δυνατότητες να καταστούν
τέτοιοι. Τα προϊόντα κρέατος είναι μία τέτοια κατηγορία
και μάλιστα ισχυρώς συνδεδεμένη με την πρώτη ύλη
που χρησιμοποιεί, τις ζωοτροφές, αλλά και το ζωικό κε-
φάλαιο. Έρευνες δείχνουν ότι οι ελληνικές ζωοτροφές,
όπως τα κουκιά και τα ρεβύθια, είναι φθηνότερες από
τις εισαγόμενες. Θα θέλαμε να τονίσουμε την αναγκαιό-
τητα αλλά και την δυνατότητα της χώρας να αυξήσει
την παραγωγή προϊόντων κρέατος με άμεση μείωση
του ελλείμματος αγροτικού ισοζυγίου. Η μελέτη και
ανάπτυξη καλλιεργειών όπως η σόγια, που προαναφέ-
ραμε, ή άλλων κτηνοτροφικών φυτών, σε συνδυασμό
με την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, θα μπορούσε να
αποτελέσει έναν δυναμικότατο κλάδο για εξαγωγές
ή/και κάλυψη της εγχώριας ζήτησης. Επίσης, εγχώριες
φυλές (π.χ. νεροβούβαλος Βορείου Ελλάδος) θα πρέ-
πει να μελετηθούν ως προς την δυνατότητα αναπτύ-
ξεως των ήδη παραγόμενων καινοτόμων υψηλής δια-
τροφικής αξίας προϊόντων.

Είδαμε ότι το βαμβάκι, παρά την εικόνα του μη δυναμι-
κού κλάδου που παρουσιάζει, έχει και αυτό δυνατότη-
τες για δυναμική παρουσία στις εξαγωγές μας, περισσό-
τερες δυνατότητες μάλιστα τώρα που θα εκλείψουν οι
επιδοτήσεις. Τα ενεργειακά φυτά, τέλος, είναι άλλος
ένας κλάδος που περιμένει να αναπτυχθεί4. Ας μην ξε-
χνάμε ότι η ζήτηση γενικά για μεσογειακή διατροφή και,
πιο συγκεκριμένα, για ελληνική διατροφή αυξάνεται
στο εξωτερικό. Ας προσπαθήσουμε να εκμεταλλευ-
τούμε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και που ακόμα
η ίδια η κρίση δημιουργεί και να ανταποκριθούμε στην
αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση, προσφέροντας στην
παγκόσμια αγορά προϊόντα υψηλής διατροφικής, γεω-
γραφικής, κοινωνικής και ιστορικής αξίας, κερδίζοντας
για τα ελληνικά προϊόντα την θέση και την φήμη που
τους αξίζει.

4. Έρευνες του ΕΘΙΑΓΕ έδειξαν ότι πιλοτικά προγράμματα καλλιέργειας αγριαγκινάρας είχαν σημαντικό βαθμό επιτυχίας.
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Παρουσίαση του κλάδου 
τυποποίησης του ελαιόλαδου

Γεωργία Σκίντζη

1. Εισαγωγή

Το ελαιόλαδο έχει μία μακριά ιστορία που ξεκινάει
πάνω από 8.000 χρόνια πριν και φτάνει μέχρι τις μέρες
μας, αποτελώντας ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ελλη-
νικής διατροφής αλλά και της αγροτικής οικονομίας. Το
ελαιόλαδο αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής αγροτι-
κής παραγωγής και στο 9% του Ακαθάριστου Εγχώριου
Αγροτικού Προϊόντος (Karipidis et al., 2005). Επιπλέον,
είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική και μεσο-
γειακή διατροφή. Η μέση ετήσια κατά κεφαλήν κατανά-
λωση ελαιόλαδου στην Ελλάδα είναι η υψηλότερη στον
κόσμο (Migdalas et al. 2004). Σύμφωνα με την Έρευνα
Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ, η μέση
μηνιαία δαπάνη για ελαιόλαδο ανήλθε το 2008 σε
€13,68 αντιπροσωπεύοντας το 4,2% των μέσων μηνι-
αίων δαπανών για αγορά ειδών διατροφής και το 73,2%
των δαπανών της κατηγορίας έλαια & λίπη. Θα πρέπει
επίσης να συνυπολογίσουμε και το υψηλό ποσοστό
ιδιοκατανάλωσης (κατανάλωση ελαιόλαδου που παρά-
γει το ίδιο το νοικοκυριό) που χαρακτηρίζει το συγκε-
κριμένο προϊόν.

Από την πλευρά της παραγωγής το ελαιόλαδο είναι
εξαιρετικά σημαντικό για την Ελλάδα, καθώς η παρα-
γωγή του αποτελεί κύρια ή συμπληρωματική δραστη-
ριότητα για πάνω από 350.000 οικογένειες, περίπου το
ένα τρίτο του αγροτικού πληθυσμού (ΙΟΒΕ, 2001 και
Sandalidou et al. 2002). Επιπλέον, πάνω από 50% της
παραγωγής του ελαιόλαδου προέρχεται από ορεινές
και ημιορεινές περιοχές (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ). Η καλλιέρ-
γεια ελαιόδεντρων συχνά αποτελεί την μοναδική λύση
για περιοχές όπου επικρατούν αντίξοες καλλιεργητικές
συνθήκες, όπως για παράδειγμα περιοχές οι οποίες δεν
αρδεύονται και περιοχές όπου επικρατούν ξηροθερμι-
κές συνθήκες, καθώς και σε εδάφη οριακής γονιμότη-
τας (επικλινή εδάφη, εδάφη με μεγάλη περιεκτικότητα
σε ασβέστιο, ορεινές περιοχές) (Mili, 2008).

Το ελαιόλαδο διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες με
βάση τον Κοινοτικό Κανονισμό για το ελαιόλαδο που
επιτρέπεται να πωλείται ενδοκοινοτικά. Οι κατηγορίες
αυτές είναι: παρθένο (το οποίο διαχωρίζεται σε τρεις
υποκατηγορίες: εξαιρετικά παρθένο, παρθένο και λαμ-
πάντε), εξευγενισμένο, και ελαιόλαδο αποτελούμενο
από εξευγενισμένα και παρθένα ελαιόλαδα. Επίσης η
Ε.Ε. έχει επιβάλει ενδείξεις αναγνώρισης ποιότητας:

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης και Προστα-

τευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη. Στην Ελλάδα έχουν κα-

τοχυρωθεί 16 περιοχές Π.Ο.Π., κυρίως στην Κρήτη και

την Πελοπόννησο και 11 περιοχές Π.Γ.Ε.

2. Κλάδος τυποποίησης ελαιόλαδου 
στην Ελλάδα

Στον τομέα τυποποίησης ελαιόλαδου δραστηριοποιεί-

ται ένας μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, των οποίων

τόσο το μέγεθος όσο και η μορφή ποικίλλουν. Επίσης,

στον κλάδο δραστηριοποιούνται και αρκετοί αγροτικοί

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  Γεωγραφική κατανομή μονάδων 
τυποποίησης ελαιόλαδου

Έβρου 2
Α. Μακεδονίας

Καβάλας 10 13
& Θράκης

Ροδόπης 1

Αττικής Αττικής 25 25

Βορείου Αιγαίου
Λέσβου 10

13
Σάμου 3

Αιτωλοακαρνανίας 3
Δυτικής Ελλάδας Αχαΐας 13 22

Ηλείας 6

Ηπείρου
Ιωαννίνων 1

4
Πρέβεζας 3

Θεσσαλίας
Λάρισας 2

7
Μαγνησίας 5

Ζακύνθου 6

Ιονίων Νήσων
Κέρκυρας 2

11
Κεφαλληνίας 1
Λευκάδας 2

Θεσσαλονίκης 3
Κεντρικής Πιερίας 3

11
Μακεδονίας Σερρών 2

Χαλκιδικής 3

Ηρακλείου 40

Κρήτης
Λασιθίου 15

87
Ρεθύμνης 10
Χανίων 22

Νοτίου Αιγαίου Δωδεκανήσου 3 3

Αργολίδας 10
Αρκαδίας 8

Πελοποννήσου Κορινθίας 11 105
Λακωνίας 28
Μεσσηνίας 48

Βοιωτίας 1

Στερεάς Ελλάδας
Εύβοιας 7

16
Φθιώτιδας 7
Φωκίδας 1

ΝομόςΠεριφέρεια Αριθμός
επιχειρή-

σεων
νομού

Αριθμός 
επιχειρή-

σεων 
περιφέρειας
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συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις αγροτικών συνεταιρι-
σμών. Τον Αύγουστο του 2012 το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων έδωσε έγκριση λειτουργίας σε
317 τυποποιητικές μονάδες ελαιόλαδου. Ο Πίνακας 1 πα-
ρουσιάζει τη γεωγραφική κατανομή των μονάδων αυτών.

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι πωλήσεις (κύκλος ερ-
γασιών) για 16 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του
κλάδου, οι οποίες πραγματοποίησαν πωλήσεις άνω του
€1.000.000 και οι πωλήσεις ελαιόλαδου και πυρηνέλαιου
αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του
συνολικού τους κύκλου εργασιών. Τα στοιχεία βασίζο -
νται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς των εταιρειών.

Χρηματοοικονομική ανάλυση

Η χρηματοοικονομική ανάλυση που ακολουθεί περιλαμ-
βάνει τους δείκτες κερδοφορίας1 και αποδοτικότητας2

και εστιάζει σε δύο ομάδες εταιρειών, στο σύνολο του
δείγματος των 16 επιχειρήσεων και σε ένα μικρότερο

δείγμα που περιλαμβάνει τις 7 επιχειρήσεις με τον με-

γαλύτερο κύκλο εργασιών (ΜΙΝ, NUT, ΑΒΜ, ΕΕΕ, ΦΑΚ,

ΦΟΥ, ΜΠΟ).

Στο Διάγραμμα 1 παρουσιάζεται ο μέσος όρος των

τριών δεικτών κερδοφορίας για κάθε μία από τις 16 επι-

χειρήσεις του δείγματος, καθώς και ο μέσος όρος του

δείγματος των 16 εταιρειών και του δείγματος των 7

εταιρειών, για την πενταετία 2007/2011. Το μέσο περι-

θώριο μικτού κέρδους για το σύνολο του δείγματος

έφτασε το 11,72%, ενώ για το δείγμα των 7 εταιρειών

έφτασε το 13,58% ,ενώ το μέσο περιθώριο καθαρού

κέρδους για το δείγμα των 7 έφτασε το 2,72% και το

0,82% για το δείγμα των 16. Θα πρέπει να σημειωθεί

ότι και για τις 7 μεγαλύτερες εταιρείες παρατηρείται θε-

τικό περιθώριο μικτού κέρδους, ενώ μόνο μία από αυτές

παρουσιάζει αρνητικό περιθώριο καθαρού κέρδους, ενώ

για τις υπόλοιπες 6 το περιθώριο καθαρού κέρδους δια-

τηρεί θετικό πρόσημο την πενταετία 2007/20113.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  Κύκλος εργασιών σε € δείγματος 16 επιχειρήσεων τυποποίησης ελαιόλαδου

ΜΙΝ ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΕ 81.023.171 77.472.528 84.846.832 79.460.400 81.315.351

NUT NUTRIA ΑΕ 36.330.344 24.966.962 35.328.583 39.991.769 19.315.683

ΑΒΜ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ 
(ΑΓΡΟΒΙΜ) 26.223.724 24.402.509 22.225.230 20.960.389 23.223.387

ΕΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ ΑΕ 18.864.504 17.098.782 23.914.288 22.154.887 17.859.589

ΦΑΚ ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΑΦΟΙ ΦΑΚΛΑΡΗ ΑΕ 9.792.170 14.952.788 11.939.366 14.190.978

ΦΟΥ ΑΦΟΙ Η. ΦΟΥΦΑ ΑΕ 5.405.904 5.024.902 5.036.611 4.670.328

ΜΠΟ ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΑΕΒΒΤ&ΞΕ 4.976.647 4.793.352 5.276.948 6.678.542 6.334.474

TC TERRA CRETA ΑΒΕΕ 4.491.839 4.492.599 3.186.268 3.482.365 3.137.851

ΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
“ΑΝΑΤΟΛΗ” 4.823.055 3.965.780 4.701.770 5.759.662 6.086.241

ΔΗΜ ΣΤ. ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ “ΕΡΜΗΣ” 2.920.185 2.856.704 2.962.697 3.172.052 2.807.954

ΚΑΝ ΥΙΟΙ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ 2.392.966 2.875.135 2.326.211 3.359.893

ΕΛΕΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ ΑΕ 2.542.815 2.333.615 2.430.153 3.491.027 2.450.693

ΚΑΡ ΑΦΟΙ ΚΑΡΓΑΚΗ ΑΕ 1.864.810 2.018.126 1.988.470 1.901.789 1.455.230

ΔΡΑ ΑΦΟΙ Α. ΔΡΑΓΩΝΑ ΑΕ 1.877.052 1.636.757 1.431.305 1.257.815 1.622.949

ΑΝΩ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΒΕΕ 1.379.081 1.236.777 1.221.080 1.650.335 1.831.590

ΕΥΡ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΕ 1.493.105 1.089.026 1.276.809 1.077.238 903.143

ΕπωνυμίαΣυντομο-
γραφία

2011 2010 2009 2008 2007

Κύκλος εργασιών

1. Περιθώριο μικτού κέρδους = Μικτό κέρδος / Πωλήσεις

Περιθώριο λειτουργικού κέρδους = Λειτουργικό περιθώριο / Πωλήσεις

Περιθώριο καθαρού κέρδους = Κέρδος προ φόρων / Πωλήσεις.

2. Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων = Κέρδος προ φόρου / Ίδια κεφάλαια

Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων = Κέρδος προ φόρου / Παθητικό.

3. Για τις εταιρείες ΚΑΝ, ΦΟΥ και ΦΑΚ οι μέσοι όροι έχουν υπολογιστεί για την τετραετία 2007/2001.
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Στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη

των δεικτών μικτού, λειτουργικού και καθαρού κέρδους

για το σύνολο των εταιρειών των δύο δειγμάτων. Πα-

ρατηρούμε ότι το περιθώριο καθαρού κέρδους για το

2011 είναι αρνητικό για το δείγμα των 16 εταιρειών,

καθώς δύο από αυτές (οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνο -

νται στο δείγμα των 7) παρουσίασαν σημαντική μείωση

των καθαρών κερδών τους σε σχέση με το 2010.

Οι δείκτες αποδοτικότητας παρουσιάζονται στα Δια-

γράμματα 3 και 4. Στο Διάγραμμα 3 παρουσιάζεται ο

μέσος όρος των ετήσιων δεικτών αποδοτικότητας για

κάθε μία από τις 16 εταιρείες του δείγματος, καθώς και

ο μέσος όρος του δείγματος των 16 εταιρειών και του

δείγματος των 7 εται ρειών, για την πενταετία 2007/

2011. Παρατηρούμε ότι η αποδοτικότητα των ιδίων κε-

φαλαίων κυμάνθηκε στο 12,71% και στο 7,33% για το

δείγμα των 7 και το δείγμα των 16 εταιρειών, αντί-

στοιχα, ενώ η αποδοτικότητα των συνολικών κεφαλαίων

έφτασε το 3,52% και 1,6% για το δείγμα των 7 και το

δείγμα των 16 επιχειρήσεων, αντίστοιχα, την πενταετία

2007/2011. 

Στο Διάγραμμα 4 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη

των δεικτών αποδοτικότητας για το σύνολο των επιχει-

ρήσεων των δύο δειγμάτων. Παρατηρούμε ότι για το

2011 οι δείκτες αποδοτικότητας ιδίων και συνολικών κε-

φαλαίων παίρνουν οριακά αρνητική τιμή για το δείγμα

των 16 εταιρειών (-0,17% και -0,12%, αντίστοιχα), γεγο-

νός που οφείλεται στους ιδιαίτερα αρνητικούς δείκτες

δύο εταιρειών (οι ίδιες εταιρείες που παρουσίασαν και

αρνητικό περιθώριο καθαρού κέρδους για το 2012). Γε-

νικότερα όμως οι δείκτες των περισσότερων εταιρειών

παρουσιάζουν μείω ση το 2011 σε σχέση με τα προ-

ηγούμενα έτη.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
Μέσος όρος ετήσιων δεικτών κερδοφορίας
(2007/2011)

* Για τις εταιρείες ΚΑΝ, ΦΟΥ, και ΦΑΚ οι μέσοι όροι έχουν υπολο-
γιστεί για την τετραετία 2007/2010.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3
Μέσος όρος ετήσιων δεικτών αποδοτικότητας 
για την πενταετία 2007/2011

* Για τις εταιρείες ΚΑΝ, ΦΟΥ, και ΦΑΚ οι μέσοι όροι έχουν υπολο-
γιστεί για την τετραετία 2007/2010.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2
Διαχρονική εξέλιξη δεικτών κερδοφορίας

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4
Διαχρονική εξέλιξη δεικτών αποδοτικότητας
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3. Η θέση του ελληνικού ελαιόλαδου 
στη διεθνή αγορά 

Η παγκόσμια αναγνώριση της υψηλής διατροφικής

αξίας του ελαιόλαδου, σε συνδυασμό με το μεσογειακό

πρότυπο διατροφής που φαίνεται να κερδίζει συνεχώς

έδαφος σε όλο τον κόσμο, έχουν προκαλέσει το διε-

θνές ενδιαφέρον και κατά συνέπεια αυξήσει τις πωλή-

σεις του ελαιόλαδου σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρατη-

ρείται όχι μόνο αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης

ελαιόλαδου σε όγκο αλλά και διεύρυνση της κατανά-

λωσης τόσο γεωγραφικά όσο και κοινωνικά. Τη δεκαε-

τία του 2000/2009 η κατανάλωση εντός της Ε.Ε. αυξή-

θηκε κατά 28% σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία

1990/1999, ενώ η κατανάλωση σε παγκόσμιο επίπεδο

αυξήθηκε κατά 49% κατά το ίδιο διάστημα (Διάγραμμα

5). Τα τελευταία χρόνια όπως παρουσιάζεται και στο

Διάγραμμα 6, η κατανάλωση ελαιόλαδου στην Ε.Ε. φαί-

νεται να έχει σταθεροποιηθεί, ενώ η παγκόσμια κατα-

νάλωση εξακολουθεί να αυξάνεται, γεγονός που μας

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το ελαιόλαδο εξακολουθεί

να διεισδύει σε νέες μη παραδοσιακές αγορές. Ο δεύ-

τερος μεγαλύτερος καταναλωτής ελαιόλαδου, με με-

γάλη διαφορά από τον τρίτο, μετά την Ε.Ε., είναι οι

Η.Π.Α. με κατανάλωση που άγγιξε τους 277 χιλιάδες τό-

νους για το 2011 (προσωρινά στοιχεία International

Olive Oil Council) και ακολουθούν από τις μη ελαιοπα-

ραγωγούς χώρες η Βραζιλία, η Αυστραλία, ο Καναδάς,

η Ιαπωνία και η Κίνα. Ειδικά στην Κίνα η κατανάλωση

ελαιόλαδου σχεδόν τριπλασιάστηκε μέσα στα τελευ-

ταία τέσσερα χρόνια (από 12 χιλιάδες τόνους το 2008

η κατανάλωση αυξήθηκε στους 30 χιλιάδες τόνους το

2011), γεγονός που σημαίνει ότι αποτελεί μία πρό-

σφορη αγορά για περαιτέρω επέκταση, καθώς το σύ-

νολο σχεδόν της κατανάλωσης καλύπτεται από ει -

σαγωγές ελαιόλαδου.

Η Ελλάδα είναι η τρίτη ελαιοπαραγωγός χώρα στην
Ε.Ε. και στον κόσμο μετά την Ισπανία και την Ιταλία, με
μέση ετήσια παραγωγή που ξεπερνά τους 350 χιλιάδες
τόνους τα τελευταία δώδεκα έτη. Ακολουθούν η Συρία,
η Τυνησία και η Τουρκία. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει την
παραγωγή σε χιλιάδες τόνους για τις τρεις κύριες ελαι-
οπαραγωγούς χώρες, την Ε.Ε. και παγκόσμια, καθώς
και το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η ελληνική παρα-
γωγή σε σχέση με την παραγωγή της Ε.Ε. και τη συνο-
λική παγκόσμια παραγωγή. Κατά μέσο όρο η ελληνική
παραγωγή αντιστοιχεί στο 17% της παραγωγής της
Ε.Ε. και στο 13% της παγκόσμιας παραγωγής.

Το ελαιόλαδο αποτελεί επίσης σημαντικό εξαγωγικό
προϊόν για τη χώρα μας (Πίνακας 4). Καθώς η εγχώρια
παραγωγή υπερκαλύπτει τη ζήτηση, ένα μεγάλο ποσο-
στό της παραγόμενης ποσότητας εξάγεται. Το μέγεθος
των εξαγωγών επηρεάζεται τόσο από το ύψος της πα-
ραγωγής (η οποία παρουσιάζει κυκλικότητα αλλά και
επηρεάζεται από τις κλιματολογικές συνθήκες), καθώς
και από τη ζήτηση που προέρχεται από το εξωτερικό.
Παρατηρούμε λοιπόν ότι χρονιές όπου η παραγωγή
ελαιόλαδου μειώθηκε, όπως την τριετία 2006-2008, οι
εξαγωγές ακολούθησαν παρόμοια πορεία. Επίσης και
η παγκόσμια οικονομική κρίση φαίνεται να επηρέασε
τις εξαγωγές. Θα πρέπει ακόμη να επισημανθεί ότι ο
σημαντικότερος εξαγωγικός προορισμός του ελληνικού
ελαιόλαδου είναι η Ιταλία και το μεγαλύτερο ποσοστό
του ελαιόλαδου που εξάγεται είναι χύμα και εξαιρετικά
παρθένο (Blery and Sfetsiou, 2008).

Οι εισαγωγές, από την άλλη πλευρά, είναι πολύ περιο-
ρισμένες, καθώς η παραγωγή καλύπτει τις εγχώριες
ανάγκες και οι Έλληνες καταναλωτές φαίνεται να εμπι-
στεύονται και να προτιμούν το ελληνικό ελαιόλαδο.
Κατά κύριο λόγο οι εισαγωγές αφορούν μη παρθένο
ελαιόλαδο (74% του όγκου των εισαγωγών για το 2011
αφορά μη παρθένο ελαιόλαδο σύμφωνα με στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ). Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει τις εισαγωγές

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5
Κατανάλωση ελαιόλαδου σε χιλιάδες τόνους, 
μέσοι όροι δεκαετίας

Πηγή: International Olive Oil Council.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6
% Μεταβολή της κατανάλωσης ελαιόλαδου

Πηγή: International Olive Oil Council.

4_EIDIKA_SKINTZH:Layout 1  12/10/2012  1:25 μμ  Page 89



90 OIKONOMIΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  2012/19

ΠΙΝΑΚΑΣ 3  Παραγωγή ελαιόλαδου σε χιλιάδες τόνους και % που αντιπροσωπεύει η ελληνική 
παραγωγή στο σύνολο της παραγωγής της Ε.Ε. και στο σύνολο της παγκόσμιας παραγωγής 

2000/01 973,7 509 430 1940,5 22 2535 16,96

2001/02 1411,4 656,7 358,3 2463,7 15 2796,5 12,81

2002/03 861,1 634 414 1942,7 21 2461 16,82

2003/04 1412 685 308 2448 13 3156 9,76

2004/05 969,8 879 435 2357,2 18 2977 14,61

2005/06 826,9 636,5 424 1928,6 22 2542,5 16,68

2006/07 1111,4 490 370 2030,8 18 2703 13,69

2007/08 1236,1 510 327,2 2118,7 15 2666,5 12,27

2008/09 1030 540 305 1938,7 16 2605 11,71

2010/11* 1389,6 440 300 2205,3 14 2938,5 10,21

2011/12* 1347,4 440 310 2180,7 14 3021 10,26

Ισπανία Ιταλία Ελλάδα Ε.Ε. % Ελληνικής
παραγωγής
στην Ε.Ε.

Κόσμος % Ελληνικής
παραγωγή
παγκόσμια

* Προσωρινά στοιχεία.

Πηγή: International Olive Oil Council.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4  Εξαγωγές ελαιόλαδου 

2005 442.646.441 153.723.643

2006 460.920.496 4,1 146.420.628 -4,8

2007 306.783.304 -33,4 117.969.413 -19,4

2008 262.582.118 -14,4 98.134.075 -16,8

2009 243.045.755 -7,4 107.613.373 9,7

2010 236.620.276 -2,6 108.062.317 0,4

2011 248.876.030 5,2 112.657.430 4,3

Εξαγωγές σε αξία % Μεταβολή Εξαγωγές σε κιλά % Μεταβολή

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5  Εισαγωγές και εξαγωγές ελληνικού ελαιόλαδου, εμπορικό ισοζύγιο και 
δείκτης ανταγωνιστικότητας Balassa

2005 5.595.746 153.723.643 148.127.897 0,93

2006 3.797.369 146.420.628 142.623.259 -3,72 0,95

2007 6.415.840 117.969.413 111.553.573 -21,78 0,90

2008 2.818.389 98.134.075 95.315.686 -14,56 0,94

2009 6.087.455 107.613.373 101.525.918 6,52 0,89

2010 8.578.296 108.062.317 99.484.021 -2,01 0,85

2011 4.728.227 112.657.430 107.929.203 8,49 0,92

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.

Εισαγωγές Εξαγωγές Εμπορικό ισοζύγιο % Μεταβολή ισοζυγίου Δείκτης Balassa
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και εξαγωγές ελαιόλαδου καθώς και το εμπορικό ισο-

ζύγιο και τον δείκτη ανταγωνιστικότητας Balassa4. Ο

δείκτης ανταγωνιστικότητας αποτυπώνει τη διαχρονική

εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας ενός προϊόντος. Η μέ-

γιστη τιμή που μπορεί να πάρει είναι 1 για το πιο αντα-

γωνιστικό προϊόν και -1 για το λιγότερο ανταγωνιστικό

προϊόν. Το εμπορικό ισοζύγιο είναι θετικό για όλη τη

διάρκεια της επταετίας 2005-2011, μειώθηκε όμως ση-

μαντικά το 2007 και το 2008 σε σχέση με τα προηγού-

μενα έτη και αυξήθηκε σημαντικά το 2011 σε σχέση με

το 2010. Παρατηρούμε επίσης ότι ο δείκτης ανταγωνι-

στικότητας βρίσκεται πολύ κοντά στο 1 για όλη τη διάρ-

κεια της εξεταζόμενης περιόδου, γεγονός που σημαίνει

ότι το ελαιόλαδο είναι ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό

προϊόν.

4. Δυνατότητες, προοπτικές και αδυναμίες
της αγοράς ελαιόλαδου

Από την ανάλυση που προηγήθηκε γίνεται φανερό ότι

το ελαιόλαδο είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό προϊόν για

την ελληνική οικονομία και, επιπλέον, η αγορά ελαιόλα-

δου παρουσιάζει εξαιρετική δυναμική και προοπτικές.

Παρ’ όλα αυτά φαίνεται να μην λείπουν οι αντιξοότητες

και οι δυσκολίες ανταπόκρισης τόσο της ελληνικής όσο

και της ευρωπαϊκής αγοράς στις νέες συνθήκες που

δημιουργούνται. Προκειμένου να συνοψίσουμε τα δυ-

νατά σημεία, τις προοπτικές αλλά και τις αδυναμίες της

ελληνικής αγοράς του ελαιόλαδου, παρουσιάζεται η

ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,

Threats).

4. Δείκτης Balassa = (Εξαγωγές – Εισαγωγές) / (Εξαγωγές + Εισαγωγές).

Δυνατά σημεία

• Κλιματολογικές συνθήκες που ευνοούν την παρα-
γωγή ελαιόλαδου εξαιρετικά υψηλής ποιότητας

• Υψηλή διατροφική αξία

• Θετική εικόνα καταναλωτή για το ελαιόλαδο

• Χρήση υψηλής τεχνολογίας στη μεταποίηση

• Οφέλη για το περιβάλλον και την περιφερειακή
ανάπτυξη

Αδυναμίες

• Διακίνηση ελαιόλαδου σε χύμα μορφή

• Μικρή αναγνωρισιμότητα του ελληνικού ελαιόλα-
δου, καθώς οι εξαγωγές περιορίζονται κατά κύριο
λόγο στη χύμα μορφή, με αποτέλεσμα απώλεια
μεριδίων αγοράς

• Σταθεροποίηση της ζήτησης στις κύριες ελαιοπα-
ραγωγούς χώρες της Ε.Ε.

• Υψηλή ελαστικότητα ζήτησης του ελαιόλαδου σε
σχέση με άλλα λάδια στις μη παραδοσιακές αγορές

• Υψηλά κόστη παραγωγής και μάρκετινγκ

• Μικρής διάρκειας, ανελαστική προσφορά, μεγά-
λες διακυμάνσεις στην παραγωγή και στις τιμές

• Έλλειψη αξιόπιστων στατιστικών δεδομένων που
θα διευκόλυναν την έρευνα και την ανάπτυξη

Ευκαιρίες

• Στροφή των προτιμήσεων των καταναλωτών προς
πιο υγιεινά προϊόντα και αύξηση της ζήτησης για
προϊόντα υψηλής ποιότητας, καθώς υιοθετείται
όλο και περισσότερο το πρότυπο της «Μεσογει-
ακής Διατροφής» που έχει σαν βάση το ελαιόλαδο

• Υποχρεωτικά και εθελοντικά σχέδια πιστοποίησης
της παραγωγής και της τυποποίησης

• Αύξηση της ζήτησης βιολογικού ελαιόλαδου και
ελαιόλαδου υψηλής ποιότητας 

• Απελευθέρωση του παγκόσμιου αγροτικού εμπο-
ρίου (περισσότερες εξαγωγές)

Απειλές

• Ανταγωνισμός από υποκατάστατα, φθηνότερα
προϊόντα, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρί-
σης όπου το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών
περιορίζεται

• Υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης της παγκόσμιας
προσφοράς σε σχέση με τη ζήτηση

• Απελευθέρωση του παγκόσμιου αγροτικού εμπο-
ρίου (περισσότερες εισαγωγές από χώρες εκτός
Ε.Ε., οι οποίες αντιμετωπίζουν μικρότερα κόστη
παραγωγής)

• Ευμετάβλητες και μη ελεγχόμενες συνθήκες πα-
ραγωγής (καιρός, εντομολογικοί κίνδυνοι κ.ά.) οι
οποίες επηρεάζουν την ποιότητα του τελικού προ-
ϊόντος

Εσωτερική ανάλυση Εξωτερική ανάλυση
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5. Συμπεράσματα

Το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς τυποποιημένου ελαι-

όλαδου καλύπτεται από λίγες μεγάλου μεγέθους επι-

χειρήσεις, οι οποίες έχουν αναπτύξει σημαντικές οι -

κονομίες κλίμακας και έχουν επενδύσει στη διαφήμιση

και προώθηση των προϊόντων τους. Παρ’ όλα αυτά

δραστηριοποιούνται στο χώρο με επιτυχία και αρκετές

μικρότερες σε μέγεθος επιχειρήσεις οι οποίες είναι

κερδοφόρες, καθώς βασίζονται κυρίως στο γεγονός ότι

το ελαιόλαδο είναι ένα προϊόν που μπορεί εύκολα να

διαφοροποιηθεί ανάλογα με την περιοχή προέλευσης,

την ποικιλία της ελιάς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

της γεύσης του. 

Η αγορά τυποποιημένου ελαιόλαδου φαίνεται να είναι

ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Δύο στοιχεία είναι αυτά που

κάνουν πιο έντονο των ανταγωνισμό σε επίπεδο τιμών

κυρίως, η ύπαρξη ιδιωτικής ετικέτας (ελαιόλαδα που η

τυποποίησή τους γίνεται από τα ίδια τα σουπερμάρκετ

και είναι συνήθως οικονομικότερα) και η διακίνηση

χύμα ελαιόλαδου η οποία εξακολουθεί να αντιστοιχεί

σε ένα μεγάλο μέρος της κατανάλωσης, παρά το γεγο-

νός ότι είναι παράνομη σύμφωνα με τους κανονισμούς

της Ε.Ε.

Το ελαιόλαδο κατέχει σημαντική θέση στο εξαγωγικό

εμπόριο της χώρας. Καθώς η χρήση του διαδίδεται σε

ολοένα και περισσότερες αγορές και αποτελεί ένα από

τα ελάχιστα προϊόντα στην παγκόσμια αγορά του

οποίου η Ελλάδα κατέχει ξεχωριστή θέση, χάρη στο μέ-

γεθος της παραγωγής της και στην υψηλή ποιότητα

του παραγόμενου προϊόντος, η δυναμική των εξαγω-

γών είναι σημαντική. Το γεγονός ότι οι εξαγωγές περιο-

ρίζονται κατά κύριο λόγο σε χύμα ελαιόλαδο σημαίνει

ότι ένα μεγάλος μέρος των εν δυνάμει κερδών που θα

μπορούσαν να έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, αν η

ίδια ποσότητα εξαγόταν τυποποιημένη, χάνεται. Οδη-

γούμαστε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι τόσο οι επιχει-

ρήσεις όσο και οι κρατικοί φορείς θα πρέπει να δώσουν

έμφαση στην εξαγωγή τυποποιημένου ελαιόλαδου,

ανοίγοντας δρόμους σε νέες αγορές και δημιουργώ -
ντας ένα ισχυρό και αναγνωρίσιμο προφίλ (brand name)
για το ελληνικό ελαιόλαδο.

Τέλος, δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε τον σημαν-
τικό ρόλο που παίζει το ελαιόλαδο στην αγροτική οικο-
νομία της χώρας, καθώς με την παραγωγή του απα-
σχολείται ένα σημαντικό κομμάτι του αγροτικού πληθυ-
σμού και δίνεται η δυνατότητα εκμετάλλευσης μειονε-
κτικών περιοχών που σε διαφορετική περίπτωση θα
εγκαταλείπονταν. Η καλλιέργεια της ελιάς έχει μικρές
απαιτήσεις σε νερό και αγροχημικά (λιπάσματα και φυ-
τοφάρμακα) και είναι ιδιαίτερα αποδοτική η βιολογική
καλλιέργειά της. Τέλος, οι ελαιώνες θεωρούνται καθο-
ριστικής σημασίας για τη διατήρηση της οικολογικής
ισορροπίας του μεσογειακού τοπίου. 
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Εξέλιξη και διάρθρωση 
της απασχόλησης, 1998-2012

Κυριακή Αθανασούλη

1. Εισαγωγή

Οι αρνητικές συνέπειες της χρηματοοικονομικής κρί-

σης επηρέασαν ιδιαίτερα την αγορά εργασίας στην Ευ-

ρώπη. Πράγματι, η απασχόληση άρχισε να χάνει έδα-

φος από το 2008, ενώ από το 1990 έως την έναρξη της

ύφεσης, οι νέες θέσεις εργασίας που είχαν δημιουργη-

θεί ξεπέρασαν τα 20 εκατομμύρια (European Founda-

tion for the Improvement of Living and Working Condi-

tions, 2011· CEDEFOP, 2010), χωρίς όμως να καλυ-

φθούν οι στόχοι της στρατηγικής της Λισαβόνας για

την απασχόληση. Παρόμοια καθοδική τάση ακολουθεί

και η απασχόληση στην Ελλάδα (Χολέζας, 2010). Μέσα

σε ένα πλαίσιο εξελίξεων και μεταρρυθμίσεων, ερωτή-

ματα γεννιούνται για τη νέα σύνθεση του εργατικού δυ-

ναμικού που διαμορφώνεται. Ποια είναι λοιπόν τα νέα

δεδομένα; Σε ποιους τομείς, επαγγέλματα και ειδικότη-

τες επικεντρώνεται το εργατικό δυναμικό της χώρας;

Επιπρόσθετα, η ανάλυση της εξέλιξης των δεικτών της

αγοράς εργασίας συμβάλλει στον εντοπισμό των μελ-

λοντικών αναγκών σε επαγγέλματα και κατάρτιση. Η

ενημέρωση για την εξέλιξη των επαγγελμάτων αποτελεί

ένα σημαντικό εργαλείο στη λήψη αποφάσεων για την

εκπόνηση πολιτικών απασχόλησης και εκπαίδευσης.

Κύριος σκοπός λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι να

εξεταστούν οι αλλαγές που σημειώθηκαν στη διάρ-

θρωση και στην εξέλιξη της απασχόλησης από το 1998

έως το 2012, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Έρευ-

νες Εργατικού Δυναμικού). Τα βασικά χαρακτηριστικά

της απασχόλησης διακρίνονται ανά φύλο, επίπεδο εκ-

παίδευσης, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και

επαγγελματική κατηγορία. Έμφαση δίνεται, παράλλη -

λα, και στην ανάλυση της μορφής της απασχόλησης

στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. 

Έτσι, σε μια πρώτη φάση, διατυπώνονται τα βασικά χα-

ρακτηριστικά της εξέλιξης της διάρθρωσης της απα-

σχόλησης, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά μεταβλητών.

Στη συνέχεια, προβάλλονται οι μεταβολές της απασχό-

λησης ανά επαγγελματική κατηγορία διακρίνοντας δύο

περιόδους, με κριτήριο το έτος έναρξης της οικονομι-

κής κρίσης, το 2008. Οι μεταβολές της απασχόλησης

εξετάζονται επομένως πριν την οικονομική κρίση κατά

την περίοδο 1998-2008, καθώς και μετά την αρχή της

κρίσης μεταξύ 2008-2010. Κατά συνέπεια εντοπίζονται

τομείς όπου δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας και

άλλοι όπου μειώθηκε δραστικά η απασχόληση. 

2. Η διάρθρωση της απασχόλησης από 
το 1998 έως το 2012

Προσδιοριστικά μεγέθη της διάρθρωσης της απασχό-

λησης αποτελούν παράγοντες που αναφέρονται στα

δημογραφικά χαρακτηριστικά του εργαζόμενου πληθυ-

σμού, όπως το φύλο, η ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευ-

σης, στη μορφή της απασχόλησης καθώς και στην

κατανομή της απασχόλησης ανά κλάδο οικονομικής

δραστηριότητας και επάγγελμα. Στον Πίνακα 1 παρατί-

θενται κάποιες περιγραφικές στατιστικές για την εξέλιξη

της διάρθρωσης της απασχόλησης κατά την περίοδο

1998-2012. Σημειώνεται, επίσης, ότι τα στοιχεία της Εθνι-

κής Στατιστικής Αρχής αφορούν τις Έρευνες Εργατικού

Δυναμικού το πρώτο τρίμηνο κάθε εξεταζόμενου έτους.  

2.1. Δημογραφικά μεγέθη της διάρθρωσης 
της απασχόλησης

Στην Ελλάδα όπως και στην Ευρώπη, εντύπωση προκα-

λεί η αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά

εργασίας ακόμα και μετά το 2008, όπου η απασχόληση

συρρικνώνεται στο σύνολό της (CEDEFOP, 2010). Σύμ-

φωνα με τον Πίνακα 1, το μέρος των γυναικών έχει α -

νέλθει από 36,4% το 1998 σε 40,6% το 2012, παρου-

σιάζοντας αύξηση και τα ενδιάμεσα εξεταζόμενα έτη.

Μια ακόμη αλλαγή στη διάρθρωση της απασχόλησης

καταγράφεται από τη σταδιακή αύξηση του μέρους της

μέσης ηλικίας των εργαζομένων. Διαπιστώνεται ότι η

μέση ηλικία των απασχολουμένων αυξήθηκε από 39

ετών το 1998 σε 42 το 2012. Ακόμα, το μέρος των «ώρι-

μων» εργαζομένων άνω των 40 ετών, σε αντίθεση με το

μέρος των νέων, διογκώθηκε. Ενδεικτικά αναφέρεται

ότι, ενώ το 1998 το 25,2% των εργαζομένων ήταν με-

ταξύ 40-49 ετών και το 21,8% μεταξύ 50-64 ετών, τα α -

ντίστοιχα ποσοστά ανέρχονται σε 30,4% και 25,9% το

2012. Ωστόσο, οι νέοι κάτω των 30 ετών περιορίζονται

στο 14,0% το 2012 από 24,2% που ήταν το 1998. Ανο-

δική πορεία ακολουθεί επίσης και το επίπεδο εκπαίδευ-

σης των απασχολουμένων. Διαπιστώνεται ότι το 2012

το ένα τρίτο (31,9%1) των απασχολουμένων είναι από-

φοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 1998 δεν ξε-

περνούσαν το ένα πέμπτο (19,6%). Σημαντική πτώση

1. Μαζί με τους αποφοίτους των στρατιωτικών σχολών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1  Βασικά χαρακτηριστικά της εξέλιξης της διάρθρωσης της απασχόλησης (1998-2012)*

Γυναίκες (%) 36,4 37,6 39,1 40,1 40,6

Ηλικία Μέση ηλικία (των 15-64) σε έτη 39 40 40 41 42

Κάτω από 30 ετών (%) 24,2 22,1 18,8 17,4 14,0

30-39 (%) 28,8 29,1 29,5 28,5 29,7

40-49 (%) 25,2 26,7 28,3 29,3 30,4

50-64 (%) 21,8 22,1 23,4 24,7 25,9

Επίπεδο Δεν πήγε καθόλου σχολείο 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3
εκπαίδευσης Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 33,9 27,0 19,1 18,1 15,1
(%)

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 40,0 42,5 44,7 43,9 44,0

Μετα-δευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση 5,6 7,5 9,1 9,4 8,8

Τριτοβάθμια εκπαίδευση 18,4 21,2 25,6 26,7 29,7

Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4

Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές 0,9 0,8 0,9 1,0 1,8

Θέση στο Αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό 7,4 7,3 8,2 8,1 7,2
επάγγελμα Αυτοαπασχολούμενος χωρίς προσωπικό 24,6 23,3 20,7 21,9 24,0
(%)

Βοηθός στην οικογενειακή επιχείρηση 11,1 8,1 5,8 5,6 4,9

Μισθωτός 56,9 61,3 65,3 64,5 63,9

â από τους μισθωτούς, μόνιμη θέση ή αορίστου 
χρόνου έχει το 88,0 89,9 89,7 88,5 90,3

â από τους μισθωτούς,  με μόνιμη ή με σύμβαση 
αορίστου χρόνου στο Δημόσιο ή ευρύτερο 
Δημόσιο είναι το --- 36,4 35,4 35,9 37,6

Μερική Μερική απασχόληση 5,7 4,2 5,6 6,2 7,0
απασχόληση (%) â εκ των οποίων δεν μπόρεσε να βρει πλήρη 

απασχόληση 50,9 45,9 42,9 53,1 61,8

Κλάδοι Γεωργία 17,4 14,7 10,8 12,1 12,3
οικονομικής Μεταποίηση / βιομηχανία 16,2 14,9 14,0 12,6 11,4
δραστηριότητας

Κατασκευές 7,4 8,1 8,9 7,8 5,7(%)

Υπηρεσίες 59,1 62,2 66,3 67,5 70,5

â Υπηρεσίες προς τρίτους 23,8 24,8 26,1 26,3 26,4

â Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις ή εντάσεως κεφαλαίου 6,1 6,2 6,3 7,0 6,9

â Χρηματοοικονομικές δραστηριότητες & 
διαχείριση ακίνητης περιουσίας 7,4 8,6 9,7 9,5 10,9

â Δημόσια διοίκηση & άμυνα & δραστηριότητες 
ετερόδικων οργανισμών & φορέων 7,2 7,7 8,5 8,6 9,0

â Εκπαίδευση 6,3 6,7 7,2 7,6 8,1

â Δραστηριότητες σχετιζόμενες  με ανθρώπινη 
υγεία & κοινωνική μέριμνα 4,8 4,5 5,3 5,5 6,1

â Τέχνες & άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 3,5 3,7 3,2 3,0 3,1

1998 2003 2008 2010 2012

Πηγή: ΕΣΥΕ-ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνες Εργατικού Δυναμικού, επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα.

*Τα στοιχεία αναφέρονται στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.  
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σημειώνεται για το μέρος των αποφοίτων πρωτοβάθ-

μιας εκπαίδευσης καθώς και όσων δεν πήγαν καθόλου

σχολείο: από 34,6% το 1998 σε 15,4% το 2012. Το

μέρος των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

αυξήθηκε κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες (1998: 40,0% και

2012: 44,0%). Ακόμα και το μέρος των αποφοίτων μετα-

δευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης2 διευ-

ρύνεται, από 5,6% το 1998 σε 8,8% το 2012.  

2.2. Μορφές απασχόλησης

Παραδοσιακά στην Ελλάδα, το μέρος του πληθυσμού

των απασχολουμένων που εργαζόταν ως ελεύθεροι

επαγγελματίες ήταν από τα υψηλότερα σε σχέση με

χώρες της ΕΕ, ακόμα και τις ΗΠΑ, όπου οι ελεύθεροι

επαγγελματίες δεν ξεπερνούσαν το 10%. Παρατηρείται

όμως ότι, σταδιακά, η μισθωτή εργασία κερδίζει έδα-

φος και έχει ανέλθει από 56,9% το 1998 σε 63,9% το

2012 (Πίνακας 1). Σε αντίθεση με τη μισθωτή εργασία,

ραγδαία είναι η μείωση του μέρους των βοηθών στην

οικογενειακή επιχείρηση, από 11,1% το 1998 σε 4,9%

το 2012. Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι στους μισθωτούς

παρατηρείται μικρή ποσοστιαία αύξηση του μέρους της

μόνιμης εργασίας ή με σύμβαση αορίστου χρόνου από

88,0% το 1998 σε 90,3% το 2012, ενώ μειώνεται το

μέρος της προσωρινής απασχόλησης. Σημειώνεται ότι

σε απόλυτα μεγέθη η μισθωτή εργασία συρρικνώθηκε
όπως και το σύνολο της απασχόλησης. Η έκταση όμως
της συρρίκνωσης διαφέρει ανάλογα με το δημόσιο ή
ιδιωτικό χαρακτήρα του φορέα της απασχόλησης. Σύμ-
φωνα με τον Πίνακα 2, όπου δίνεται η εξέλιξη της διάρ-
θρωσης της μόνιμης μισθωτής εργασίας ανά ιδιοκτη-
σιακό καθεστώς της επιχείρησης, έχει αυξηθεί η ανα-
λογία των μισθωτών σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανι-
σμούς ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ, και δήμους και κοινότητες, ενώ έχει
μειωθεί η αναλογία των μισθωτών σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα όπως και η αναλογία των μισθωτών σε
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, στις κρατικές τράπεζες
και τις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το Δημόσιο.     

Η μερική απασχόληση αποτελεί μια πολύ συζητημένη
μορφή απασχόλησης, δεδομένου ότι πολλές φορές
«επιβάλλεται» και δεν «επιλέγεται» από τον εργαζόμενο.
Στις μέρες μας προτείνεται ως μηχανισμός «το μοίρα-
σμα της εργασίας» στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων με
στόχο τη μείωση της ανεργίας (Αθανασούλη, 2012). Η
έκταση της μερικής απασχόλησης ακολουθεί ανοδική
τάση, κυρίως μετά την οικονομική κρίση, και έχει ανέλ-
θει από 5,6% το 2008 σε 7,0% το 2012 (Πίνακας 1).
Αξιοσημείωτο είναι το μέρος όσων δηλώνουν ότι κατέ-
χουν μια θέση μερικής απασχόλησης επειδή δεν μπό-
ρεσαν να βρουν πλήρη, κυρίως μετά το 2008 (2008:
42,9%, 2012: 61,8%).  

2. Σύμφωνα με τον ορισμό του ΟΟΣΑ, περιλαμβάνει π.χ. την εκπαίδευση σε κολέγια και ΙΕΚ.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  Εξέλιξη της διάρθρωσης της μισθωτής εργασίας ανά φορέα* 

2003 18,9% 7,0% 4,0% 3,1% 1,7% 1,7% 63,6% 100,0%

2008 18,3% 7,8% 4,0% 2,5% 1,3% 1,6% 64,6% 100,0%

2010 18,8% 8,3% 4,2% 2,2% 1,2% 1,2% 64,1% 100,0%

2012 20,4% 8,4% 4,5% 1,9% 1,3% 1,1% 62,4% 100,0%

Έτη

Δημόσια 
υπηρεσία

ΝΠΔΔ ή 
ΝΠΙΔ 

δημόσιος
οργανισμός

Δήμος, 
κοινότητα,
δημόσια 

επιχείρηση

Δημόσια  
επιχείρηση

κοινής 
ωφέλειας

Κρατική 
τράπεζα

Επιχείρηση
ελεγχόμενη

από Δημόσιο

Επιχείρηση
ιδιωτικού

τομέα

ΣύνολοΜόνιμη μισθωτή εργασία ανά ιδιοκτησιακό καθεστώς επιχείρησης

Πηγή: ΕΣΥΕ-ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνες Εργατικού Δυναμικού, επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα.

*Τα στοιχεία αναφέρονται στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.  

2.3. Διάρθρωση της απασχόλησης ανά κλάδο και
επάγγελμα

Ως προς την εξέλιξη της διάρθρωσης της απασχόλη-
σης ανά κλάδο, διαπιστώνεται ότι το μέρος του κλάδου
της μεταποίησης-βιομηχανίας ακολούθησε καθοδική

τάση από το 1998 (16,2%) έως το 2012 (11,4%) (Πίνα-

κας 1). Η εξέλιξη του κλάδου της μεταποίησης φαίνεται

να ακολουθεί, όπως και σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες

της ΕΕ, μια συμπεριφορά “εξωτερικοποίησης” δραστη-

ριοτήτων προς χώρες χαμηλότερου κόστους εργασίας
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(ΚΕΠΕ, 2011α). Καθοδική πορεία του μέρους της απα-

σχόλησης καταγράφεται και στον κλάδο της γεωργίας

μόνο από το 1998 (17,4%) στο 2008 (10,8%), ενώ στη

συνέχεια το ποσοστό παρουσιάζει άνοδο (2010: 12,1%

και 2012: 12,3%). Σημαντικό βάρος της οικονομικής κρί-

σης επωμίζεται ο κλάδος των κατασκευών (ΚΕΠΕ,

2011β). Το ποσοστό των απασχολουμένων στον κλάδο

περιορίστηκε στο 5,7% το 2012 έναντι 8,9% το 2008,

8,1% το 2003 και 7,4% το 1998. Αντίθετα, το μερίδιο

των υπηρεσιών γενικότερα διευρύνεται αγγίζοντας το

70,5% το 2012, έναντι 59,1% το 1998. Αναλυτικότερα,

το 2012, οι υπηρεσίες προς τρίτους απορροφούν με-

γάλο μέρος της απασχόλησης (26,4%), ακολουθούν οι

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και η διαχείριση

ακίνητης περιουσίας (10,9%), η δημόσια διοίκηση και η

άμυνα (9,0%) καθώς και η εκπαίδευση (8,1%).     

Η εξέταση της εξέλιξης της διάρθρωσης της απασχό-

λησης ανά επαγγελματική κατηγορία σε μονοψήφιο

επίπεδο περιορίζεται στην περίοδο 1998-2010, μετά την

οποία έγιναν μικρές αλλαγές στη διεθνή ταξινόμηση

των επαγγελμάτων (από ISCO-88 σε ISCO-08) και δεν

μπορούν κατά συνέπεια να γίνουν άμεσα συγκρίσεις με

το 2012. Σύμφωνα με μια ομαδοποίηση του ΟΟΣΑ, τα

επαγγέλματα διακρίνονται ανάλογα με τις απαιτήσεις

που έχουν σε γνώσεις και δεξιότητες (OECD, 2008). Οι

τρεις πρώτες μονοψήφιες επαγγελματικές κατηγορίες

απαιτούν υψηλές γνώσεις και δεξιότητες και χαρακτη-

ρίζονται ως επαγγέλματα υψηλού επιστημονικού επιπέ-

δου ή περιεχομένου (skilled occupations) που κατα-

λαμβάνουν υψηλόβαθμα και μεσαία στελέχη. Ακολου-

θούν τα επαγγέλματα μετρίου επιστημονικού επιπέδου

ή επαγγέλματα μέτριας ειδίκευσης (semi-skilled occu-

pations) και περιλαμβάνουν τις επαγγελματικές κατη-

γορίες 4 έως 8. Τέλος, η επαγγελματική κατηγορία 9

συγκεντρώνει τα επαγγέλματα χαμηλού επιστημονικού

επιπέδου ή αλλιώς την ανειδίκευτη εργασία (unskilled

occupations).

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 3, η γενική τάση της

εξέλιξης της διάρθρωσης των επαγγελμάτων ανατρέ-

πεται ανάμεσα στις δύο μεγάλες ομαδοποιημένες κα-

τηγορίες. Μεταξύ 1998 και 2010, το μέρος του εργατι-

κού δυναμικού αυξήθηκε κατά 4,8 ποσοστιαίες μονάδες

στα επαγγέλματα υψηλού επιστημονικού επιπέδου (κα-

τηγορίες 1 έως 3), ενώ αντίθετα μειώθηκε κατά -6,9 πο-

σοστιαίες μονάδες στα επαγγέλματα μέτριας ειδίκευ-

σης (κατηγορίες 4 έως 8). Μια παρόμοια τάση καταγρά-

φεται κατά μέσο όρο για το σύνολο των χωρών του

ΟΟΣΑ, την περίοδο 1998-2006, όπου το μέρος του ερ-

γατικού δυναμικού αυξήθηκε κατά 4 ποσοστιαίες μονά-

δες για το σύνολο των επαγγελμάτων υψηλής ειδί-

κευσης (κατηγορίες 1 έως 3), ενώ μειώθηκε αναλογικά

για το σύνολο των επαγγελμάτων μέτριας ειδίκευσης

(κατηγορίες 4 έως 8) (OECD, 2008). Επομένως, η ανα-

λογία της ζήτησης στην αγορά εργασίας έχει μετατο-

πιστεί υπέρ των καλά έως άριστα καταρτισμένων

εργαζομένων και εις βάρος του εργατικού δυναμικού

ΠΙΝΑΚΑΣ 3  Κατανομή της απασχόλησης ανά επάγγελμα, 1998-2010*

1. Μέλη βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη 
του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα 10,7 9,4 10,3 10,0

2. Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά & συναφή επαγγέλματα 12,2 12,8 14,8 15,5

3. Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί, κλπ. 6,8 7,4 8,8 9,0

Σύνολο κατηγοριών 1, 2, 3 29,7 29,6 33,6 34,5

4. Υπάλληλοι γραφείου, κλπ. 10,3 11,0 11,5 10,6

5. Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών & πωλητές 12,0 13,7 14,2 14,3

6. Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, κλπ. 17,0 14,4 10,3 11,2

7. Ειδικευμένοι τεχνίτες, κλπ. 16,5 16,1 15,0 13,1

8. Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, κλπ. 7,7 7,7 7,3 7,4

Σύνολο κατηγοριών 4, 5, 6, 7, 8 63,5 62,9 58,3 56,6

9. Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες, κλπ. 5,8 6,5 6,7 7,4

0. Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν 1,1 1,0 1,3 1,5

Επαγγελματικές κατηγορίες σε μονοψήφιο επίπεδο 1998 2003 2008 2010

Πηγή: ΕΣΥΕ-ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνες Εργατικού Δυναμικού, επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα.

*Τα στοιχεία αναφέρονται στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.  
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στις θέσεις όπου οι απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότη-

τες είναι μέτριες. Αντικατοπτρίζεται κατά συνέπεια μια

νέα ισορροπία στη σύνθεση του εργατικού δυναμικού,

όπου δείχνει να αυξάνεται η αναλογία που κατέχουν

στον πληθυσμό των απασχολουμένων τα υψηλόβαθμα

και μεσαία στελέχη. Υποστηρίζεται ότι οι παραπάνω

διαρθρωτικές μεταβολές οφείλονται στην ανάπτυξη

του τριτογενούς τομέα καθώς και στη μεγαλύτερη συμ-

μετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας (OECD,

2008). Επιπρόσθετα, σε αντίθεση με τις χώρες του

ΟΟΣΑ, όπου, κατά μέσο όρο, η ανειδίκευτη εργασία πε-

ριορίστηκε κατά -0,2 ποσοστιαίες μονάδες, στην Ελ-

λάδα ακολουθεί μια μικρή ανοδική πορεία, με το μέρος

της στην απασχόληση να αυξάνεται κατά 1,6 ποσοστι-

αίες μονάδες μεταξύ 1998-2010. Το μέρος της ανειδί-

κευτης εργασίας διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα,

όμως χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι δεν ξεπερνά

το 10% σχεδόν σε όλες τις χώρες. Επίσης, σύμφωνα με

τα αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας του ΙΟΒΕ, που

επαναλαμβάνεται κάθε μήνα, σε πάνω από 1.000 επι-

χειρήσεις (IOBE, 2009), οι θέσεις ανειδίκευτης εργα-

σίας βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Υποστηρίζεται

ότι η τάση αποκέντρωσης της ανειδίκευτης εργασίας

σε χώρες όπου το κόστος εργασίας είναι χαμηλότερο

θα οδηγήσει σε μείωση των θέσεων ανειδίκευτης εργα-

σίας στις ανεπτυγμένες χώρες. Υπάρχει επομένως κίν-

δυνος στο μέλλον οι ανειδίκευτοι εργάτες να βρεθούν

αντιμέτωποι με περιορισμένες προοπτικές απασχόλη-

σης. Τέλος, οριακή αύξηση σημειώθηκε για το μέρος
της απασχόλησης στην κατηγορία «Πρόσωπα  μη δυ-
νάμενα να καταταγούν», οι οποίοι εργάζονται στον
κλάδο της δημόσιας διοίκησης και της άμυνας.

Τα επαγγέλματα το 2012 εξετάζονται ξεχωριστά για λό-
γους συγκρισιμότητας που προαναφέρθηκαν. Παρατη-
ρείται λοιπόν ότι το σημαντικό μέρος των υψηλά
καταρτισμένων εργαζόμενων στα επιστημονικά επαγ-
γέλματα, που απορροφούνται στην κατηγορία «Επαγ-
γελματίες» (18,6%), επιβεβαιώνει τη νέα ισορροπία στη
σύνθεση του εργατικού δυναμικού (Διάγραμμα 1). Ση-
μαντική παρουσία εμφανίζουν και οι «απασχολούμενοι
στην παροχή υπηρεσιών». Και για τις δύο αναφερόμε-
νες επαγγελματικές κατηγορίες, η ανάλυση ανά φύλο
τονίζει την έντονη συμμετοχή των γυναικών με ποσοστό
της τάξεως του 23,4% και 25,3%, αντίστοιχα.

Συνολικά, το μέρος των ανδρών στον απασχολούμενο
πληθυσμό είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο των γυ-
ναικών (Πίνακας 1, γυναίκες: 40,6%). Εντούτοις, πολλές
έρευνες έχουν αναδείξει πως, όσο ανεβαίνει το επίπεδο
εκπαίδευσης, η διαφορά στην απασχόληση ανά φύλο
απαλείφεται. Εξετάζοντας λοιπόν το επίπεδο εκπαίδευ-
σης ανά φύλο σε σχέση με το επάγγελμα το 2012, δια-
πιστώνεται ότι η αναλογία των γυναικών στην απασχό-
ληση αυξάνεται (47,3%) στην περίπτωση των πτυχιού-
χων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Διάγραμμα 2). Ακόμα,
στην κατηγορία «Επαγγελματίες», οι γυναίκες είναι πε-
ρισσότερες από τους άνδρες κατά 2,20 ποσοστιαίες

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
Κατανομή των επαγγελμάτων ανά φύλο το 2012

Πηγή: ΕΣΥΕ-ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2012α, επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα.
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μονάδες (γυναίκες: 51,5%, άνδρες: 48,9%). Παρόμοια

εμφανίζεται και η περίπτωση των τεχνικών και ασκού -

ντων συναφή επαγγελμάτων. Αντίθετα, στα ανώτερα δι-

ευθυντικά και διοικητικά στελέχη οι άνδρες υπερτερούν

με ποσοστό 78,8%. 

3. Οι μεταβολές της απασχόλησης ανά
επαγγελματική κατηγορία, τις περιόδους
1998-2008 και 2008-2010

Μεταξύ 1998-2008, η απασχόληση αυξήθηκε με μέσο

ετήσιο ρυθμό της τάξεως +1,4%, ενώ αντίθετα, την πε-

ρίοδο 2008-2010 κατέγραψε μείωση -0,9% (Πίνακας 4).

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, τη δεκαετία πριν την

οικονομική κρίση, η απασχόληση και των δύο φύλων

ακολουθούσε ανοδική πορεία (γυναίκες: +2,1%, άν-

δρες: +0,9%), ενώ τα δύο πρώτα χρόνια μετά το 2008

η απασχόληση μειώθηκε στην περίπτωση των ανδρών

(-1,8%), ενώ παραδόξως αυξήθηκε στην περίπτωση των

γυναικών (+0,3%). Πολύ πιθανόν αυτό να οφείλεται στη

μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά ερ-

γασίας καθώς και στην «τριτογενοποίηση» των οικονο-

μικών δραστηριοτήτων. Όπως προαναφέρθηκε, μετά

το 2010, η διεθνής ταξινόμηση των επαγγελμάτων αλ-

λάζει, με αποτέλεσμα να μην είναι άμεσα συγκρίσιμες

οι επαγγελματικές κατηγορίες και να περιοριστεί η ανά-

λυση των μεταβολών της απασχόλησης ανά επάγγελμα

από το 1998 στο 2010, σε αυτή τη φάση. Οι μεταβολές

της απασχόλησης ανά επαγγελματική κατηγορία σε δι-

ψήφιο επίπεδο εξετάζονται μεταξύ 1998-2008 και 2008-

2010, δηλαδή πριν και μετά την έναρξη της οικονομικής

κρίσης, έτσι ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για τις

επιπτώσεις της στα επαγγέλματα (Πίνακας 4). 

Η ανάλυση των μεταβολών της απασχόλησης ανά

επαγγελματική κατηγορία (Πίνακας 4) οδηγεί στη δια-

μόρφωση τυπολογιών ανάλογα με το αν δημιουργήθη-

καν θέσεις εργασίας πριν και μετά την έναρξη της

οικονομικής κρίσης. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι, για μια

σειρά επαγγελμάτων, η απασχόληση αυξήθηκε πριν και

μετά το 2008, ενώ για άλλα επαγγέλματα η απασχό-

ληση αυξήθηκε πριν την κρίση και μειώθηκε στη συνέ-

χεια. Ακόμα, εντοπίζονται περιπτώσεις όπου η πορεία

της απασχόλησης ήταν πτωτική και τις δύο περιόδους

που εξετάζονται. Τέλος, καταγράφονται ορισμένα ε -

παγγέλματα για τα οποία η απασχόληση μειώθηκε πριν

την κρίση, ενώ αυξήθηκε μετά. 

3.1. Κατηγορίες επαγγελμάτων όπου 
δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας πριν 
(1998-2008) και μετά την έναρξη της 
οικονομικής κρίσης (2008-2010) 

Τα επαγγέλματα που έδειξαν να «αντιστέκονται» στην

οικονομική κρίση είναι τα αποκαλούμενα επαγγέλματα

υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου που ανήκουν στις κα-

τηγορίες των «επιστημονικών και καλλιτεχνικών επαγ-

γελμάτων» και των «τεχνολόγων και τεχνικών βοηθών».

Ακολουθούν η ανειδίκευτη εργασία και ορισμένα τε-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2
Επαγγέλματα πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά φύλο το 2012 

Πηγή: ΕΣΥΕ-ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνα Εργατικού Δυναμικού 2012α, επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4  Μεταβολές της απασχόλησης ανά επαγγελματική κατηγορία, 1998-2008 και 2008-2010, 
πριν και μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης*

Επαγγελματικές κατηγορίες όπου δημιουργήθηκε 
απασχόληση, 1998-2008

Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων ξύλου (84) 7,3 8365 4670 126,4 8,5 15,0

Φυσικοί, μαθηματικοί & ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα (21) 77,5 21789 10328 90,1 6,6 7,0

Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά 
& συναφή επαγγέλματα (27) 85,7 81403 35819 78,6 6,0 3,6

Ανειδίκευτοι αγρεργάτες, αλιεργάτες (92) 1,5 20078 8313 70,6 5,5 32,7

Τεχνολόγοι & τεχνικοί βοηθοί/επιστήμονες βιολογίας & 
υγείας (32) 96,4 73343 29282 66,5 5,2 0,9

Αρχιτέκτονες, μηχανικοί & ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα (22) 83,5 86207 31439 57,4 4,6 0,6

Ειδικευμένοι/πωλήσεων, χρηματιστές, κτηματομεσίτες, 
κλπ. (34) 87,3 195953 65782 50,5 4,2 0,7

Χειριστές μηχανημάτων παραγωγής ειδών διατροφής, 
καπνού κλπ. (86) 0,6 19161 5968 45,2 3,8 -0,1

Απασχολούμενοι / παροχή υπηρεσιών προστασίας (52) 98,2 76039 22112 41,0 3,5 -0,6

Βιολόγοι εν γένει, ιατροί & ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα (23) 96,7 101395 29072 40,2 3,4 -1,4

Τεχνολόγοι & τεχνικοί βοηθοί /επιστήμονες φυσικής & 
μηχανικής, κλπ. (31) 73,4 105384 28716 37,5 3,2 1,2

Μοντέλα, πωλητές & συναφή επαγγέλματα (53) 96,2 295914 77899 35,7 3,1 -0,4

Απασχολούμενοι / παροχή προσωπικών υπηρεσιών (51) 99,6 256368 66891 35,3 3,1 -1,1

Λογιστές & άλλα στελέχη επιχειρήσεων (25) 89,8 50977 13210 35,0 3,0 0,3

Χειριστές μηχανών παραγωγής προϊόντων /μέταλλα & 
ορυκτά (82) 2,4 14865 3659 32,7 2,9 0,0

Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν (01) 100,0 56879 13777 32,0 2,8 5,6

Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών (42) 97,7 106766 25636 31,6 2,8 -7,9

Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί (91) 87,2 190986 45666 31,4 2,8 4,8

Υπάλληλοι γραφείου (41) 84,4 403900 87973 27,8 2,5 -4,5

Εκπαιδευτικοί (24) 100,0 268256 57496 27,3 2,4 1,8

Τεχνίτες ανέγερσης - αποπεράτωσης κτιρίων & δομικών 
έργων (72) 4,6 341838 72950 27,1 2,4 -9,4

Βοηθητικό διδακτικό προσωπικό (33) 99,5 13409 2809 26,5 2,4 -9,4

Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, κλπ. (93) 27,3 83339 16826 25,3 2,3 -5,0

Ειδικευμένοι αλιείς & ασκούντες συναφή επαγγέλματα (66) --- 12783 2051 19,1 1,8 -1,2

Νομικοί εν γένει (26) 98,1 45842 6979 18,0 1,7 1,4

Συναρμολογητές (μονταδόροι) & χειριστές 
μηχανημάτων (87) 6,2 17816 2573 16,9 1,6 -5,2

Οδηγοί μέσων μεταφοράς & χειριστές κινητού 
εξοπλισμού (88) 72,6 213870 26526 14,2 1,3 2,4

Μέρος της
επαγγελμα-

τικής  
κατηγορίας

στον 
τριτογενή

τομέα
(2008)
(σε %)

Επαγγελματικές κατηγορίες σε διψήφιο επίπεδο
(ΣΤΕΠ 92) 

Ανθρώπινο
δυναμικό
το 2008

Μεταβολή
1998-2008

(σε 
απόλυτα
μεγέθη)

Μεταβολή
1998-2008

(σε %)

Μέση 
ετήσια  

μεταβολή
κατά την
περίοδο

1998-2008
(σε %)

Μέση 
ετήσια  

μεταβολή
κατά την
περίοδο

2008-2010
(σε %)
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χνικά επαγγέλματα. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τον Πίνακα

4, ο αριθμός των φυσικών, μαθηματικών και ασκούντων

συναφή επαγγέλματα (κωδ.21), σημείωσε από τις υψη-

λότερες θετικές μεταβολές. Συγκεκριμένα, η απασχό-

ληση αυξήθηκε κατά 90,1% μεταξύ 1998-2008, ενώ ο

μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του αριθμού των ερ-

γαζομένων στη δεκαετία κατέγραψε αυξητικό ρεκόρ

της τάξεως του +6,6%. Θετική μέση μεταβολή εντοπί-

ζεται επίσης και μεταξύ 2008-2010 της τάξεως του

+7,0%. Σημειώνεται ότι το μέρος της απασχόλησης

των φυσικών-μαθηματικών που είναι σε κλάδους του

τριτογενούς τομέα είναι από τα υψηλοτέρα και ανέρχε-

ται στο 77,5% το 2008. Ακολουθούν οι επιστήμονες με

τους καλλιτέχνες (κωδ.27), για τους οποίους ο αριθμός

αυξήθηκε κατά 78,6% από το 1998 έως το 2008. Ο

μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης στη δεκαετία σημείωσε

άνοδο της τάξεως του +6,0%, και εξακολουθεί να είναι

θετικός (+3,06%) την περίοδο 2008-2010. Εδώ πάλι το

85,7% όσων ασκούν αυτό το επάγγελμα απορροφού -

νται στον τριτογενή τομέα. Με την ίδια λογική, ακολου-

θούν οι δραστηριότητες των αρχιτεκτόνων-μηχανικών

(κωδ.22), των βιολόγων-ιατρών και γεωπόνων (κωδ.23),

ΠΙΝΑΚΑΣ 4  Συνέχεια

Διευθύνοντες & ανώτερα στελέχη μεγάλων δημοσίων & 
ιδιωτικών επιχειρήσεων (12) 78,5 65125 6808 11,7 1,1 -0,3

Διευθύνοντες επιχειρηματίες & προϊστάμενοι μικρών 
δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων (13) 88,6 386544 33907 9,6 0,9 -2,5

Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, κλπ. (76) 8,4 40370 2624 7,0 0,7 0,3

Μηχανικοί, εφαρμοστές & συντηρητές μηχανών (74) 64,5 126087 7921 6,7 0,7 -8,8

Επαγγελματικές κατηγορίες όπου μειώθηκε 
η απασχόληση, 1998-2008

Γεωργοί ειδικευμένοι σε μία ετήσια καλλιέργεια (61) 6,3 106970 -328 -0,3 0,0 -11,9

Γεωργοί ειδικευμένοι / καλλιέργεια δένδρων, κλπ. (62) 0,0 83154 -5431 -6,1 -0,6 10,5

Τεχνίτες που εκτελούν εργασίες (75) 4,8 27626 -3253 -10,5 -1,1 -11,0

Μέλη βουλευομένων σωμάτων & ανώτερα στελέχη 
δημόσιας διοίκησης (11) 100,0 2008 -237 -10,5 -1,1 -8.8

Χύτες μετάλλων, συγκολλητές, τεχνίτες μεταλλικών 
κατασκευών (73) 14,9 54652 -7655 -12,3 -1,3 1,0

Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου, επιπλοποιοί, κλπ. (77) 1,8 20233 -3566 -15,0 -1,6 0,4

Χειριστές μηχανών παραγωγής χημικών προϊόντων (83) 15,2 12582 -2260 -15,2 -1,6 -9,5

Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων (81) 2,2 19880 -4364 -18,0 -2,0 2,0

Ειδικευμένοι κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, κλπ. (64) 0,0 79386 -23479 -22,8 -2,6 9,7

Μεταλλωρύχοι, λατόμοι & ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα (71) 0,0 8002 -3007 -27,3 -3,1 -6,3

Δασοκόμοι, υλοτόμοι & ασκούντες συναφή επαγγέλματα (65) 0,0 2617 -1393 -34,7 -4,2 -4,0

Χειριστές μηχανών παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων (85) 38,3 14532 -12624 -46,5 -6,1 -14,5

Τεχνίτες υφαντουργίας, ειδών ενδύσεων, κλπ. (78) 9,0 43026 -41782 -49,3 -6,6 -6,6

Γεωργοί πολυκαλλιεργητές (63) 0,0 168745 -172969 -50,6 -6,8 7,0

Σύνολο 4424462 563333 14,6 1,4 -0,9

Μέρος της
επαγγελμα-

τικής  
κατηγορίας

στον 
τριτογενή

τομέα
(2008)
(σε %)

Επαγγελματικές κατηγορίες σε διψήφιο επίπεδο
(ΣΤΕΠ 92) 

Ανθρώπινο
δυναμικό
το 2008

Μεταβολή
1998-2008

(σε 
απόλυτα
μεγέθη)

Μεταβολή
1998-2008

(σε %)

Μέση 
ετήσια  

μεταβολή
κατά την
περίοδο

1998-2008
(σε %)

Μέση 
ετήσια  

μεταβολή
κατά την
περίοδο

2008-2010
(σε %)

Πηγή: ΕΣΥΕ-ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνες Εργατικού Δυναμικού, επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα.

*Τα στοιχεία αναφέρονται στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.  
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των λογιστών (κωδ.25), των εκπαιδευτικών (κωδ.24) και

των νομικών (κώδ.26). Αξίζει να τονιστεί ότι, στα ανω-

τέρω επαγγέλματα, το μέρος των νέων κάτω των 30

ετών είναι από τα χαμηλότερα και δεν ξεπερνά το 20%,

με μια μικρή εξαίρεση για την κατηγορία 25 των λογι-

στών και άλλων στελεχών επιχειρήσεων, όπου οι νέοι

καταλαμβάνουν το 24,9%. Εξετάζοντας τα μεγέθη ανά

φύλο, παρατηρείται ιδιαίτερα σημαντική αύξηση της

απασχόλησης των ανδρών στα επαγγέλματα των φυσι-

κών-μαθηματικών (1998-2008: +5,4%, 2008-2010: +8,4%),

όσων ασκούν επιστημονικά και καλλιτεχνικά επαγγέλ-

ματα (1998-2008: +5,0%, 2008-2010: +4,4%) και σε λι-

γότερο βαθμό των εκπαιδευτικών (1998-2008: +1,9%,

2008-2010: +0,5%). Ωστόσο για τις γυναίκες εντύπωση

προκαλεί η ραγδαία αύξηση των φυσικών-μαθηματικών

(1998-2008: +10,1%, 2008-2010: +3,8%), όσων ασκούν

επιστημονικά και καλλιτεχνικά επαγγέλματα (1998-

2008: +7,4%, 2008-2010: +2,6%), των αρχιτεκτόνων και

άλλων μηχανικών (1998-2008: +6,4%, 2008-2010: +16,5%)

και των εκπαιδευτικών (1998-2008: +2,8%, 2008-2010:

+2,5%). Οι διακρίσεις ανά φύλο φαίνεται να μειώνονται

σε αυτή την περίπτωση. Αύξηση της απασχόλησης πα-

ρατηρείται επίσης και για τα επαγγέλματα των τεχνο-

λόγων και τεχνικών βοηθών. Χαρακτηριστική είναι η

περίπτωση των τεχνολόγων βιολογίας-υγείας (κωδ.32,

1998-2008: +5,2% και 2008-2010: +0,9%), των ειδικευ-

μένων πωλητών3 (κωδ.34, 1998-2008: +4,2% και 2008-

2010: +0,7%), και των τεχνολόγων φυσικής-μηχανικής

(κωδ.31, 1998-2008: +3,2% και 2008-2010: +1,2%). Με-

γάλο μέρος των δραστηριοτήτων τους εντοπίζεται στον

τομέα των υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, ο τομέας της

ανθρώπινης υγείας και της κοινωνικής μέριμνας απορ-

ροφά το 84,7% των τεχνολόγων βιολογίας-υγείας (κωδ.

32) και το 47,3% του βοηθητικού διδακτικού προσωπι-

κού (κωδ.33) (Διάγραμμα 3).   

Αύξηση της απασχόλησης παρατηρείται για την κατη-

γορία «Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν»4 (κωδ.0),

με μέση ετήσια μεταβολή κατά την περίοδο 1998-2008

της τάξεως του +2,8% και συνεχίζει την ανοδική της

τάση τα δύο χρόνια που ακολούθησαν (+5,6%) (Πίνα-

κας 4). Στη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3
Κλάδοι όπου επικεντρώνονται οι τεχνολόγοι και τεχνικοί βοηθοί* 

Πηγή: ΕΣΥΕ-ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνες Εργατικού Δυναμικού, επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα.

*Τα στοιχεία αναφέρονται στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.  

3. Ποσοστό εξίσου υψηλό για τις γυναίκες και για τους άνδρες.

4. Στην επαγγελματική κατηγορία «Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν», τα άτομα απορροφούνται στον κλάδο της δημόσιας διοίκησης

και της άμυνας και οι μισοί είναι απόφοιτοι στρατιωτικών σχολών (2010α: 50,1%).
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4
Κλάδοι όπου επικεντρώνεται η ανειδίκευτη εργασία*

Πηγή: ΕΣΥΕ-ΕΛ.ΣΤΑΤ., Έρευνες Εργατικού Δυναμικού, επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα.

*Τα στοιχεία αναφέρονται στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους.  

5. Το 2008α, το 91,7% είναι άνδρες.

6. Ωστόσο, μεταξύ 1998-2008, η μέση ετήσια μεταβολή ήταν αρνητική για τις γυναίκες (-2,0%) και θετική για τους άνδρες (+3,4%). 
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συγκεντρώνεται μεγάλο μέρος νέων ανθρώπων. Ενδει-

κτικά, το 2008, το 39,6% ήταν κάτω των 30 ετών. Επίσης,

παραμένει ένας ανδροκρατούμενος τομέας5,  όμως με-

ταξύ 2008-2010 η προσέλευση των γυναικών είναι ιδιαί-

τερα υψηλή (γυναίκες: +35,4% και άνδρες: +2,5%)6 . 

Παράλληλα, αυξήθηκε και η ανειδίκευτη εργασία κυ-

ρίως για τους αγρεργάτες-αλιεργάτες (κωδ.92, 1998-

2008: +5,5% και 2008-2010: +32,7%) (Πίνακας 4), οι

οποίοι καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του κλάδου της

γεωργίας (Διάγραμμα 4, 1998: 81,5%, 2008: 98,5% και

2010: 98,3%). Πάνω από τα δύο τρίτα είναι άνδρες και

σημείωσαν ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό μεταβολής μεταξύ

2008-2010 (+34,2%) έναντι των γυναικών (+28,2%).

Ακολουθούν οι πλανόδιοι πωλητές και οικιακοί βοηθοί

(κωδ.91, 1998-2008: +2,8% και 2008-2010: +4,8%). Στην

πλειονότητα είναι γυναίκες όπου ο μέσος ετησίως ρυθ-

μός μεταβολής της απασχόλησης είναι σημαντικός πριν

και μετά την οικονομική κρίση (1998-2008: γυναίκες

+3,4% έναντι +1,3% των ανδρών και 2008-2010: γυναί-

κες +5,5% έναντι +3,0% των ανδρών). Οι θετικές με-

ταβολές αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις στην οικονομία

(συμμετοχή γυναικών στην αγορά εργασίας, γήρανση

πληθυσμού) και τις ανάγκες γι’ αυτό το είδος εργασίας.

Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 4, η συντριπτική

πλειοψηφία δραστηριοποιείται στον τριτογενή τομέα,

γύρω στο 90%. Συγκεκριμένα οι μισοί (48,4%) εντοπί-

ζονται στις υπηρεσίες προς τρίτους, ενώ οι κλάδοι της

γεωργίας, μεταποίησης και κατασκευών δεν ξεπερνούν

μαζί το 12%.

Οι δραστηριότητες των «χειριστών σταθερών βιομηχα-

νικών εγκαταστάσεων, κλπ. (μονταδόρων)», εντοπίζο -

νται κυρίως στον δευτερογενή τομέα (πάνω από 93%),

πλην των επαγγελμάτων των οδηγών (72,6% στον τρι-

τογενή τομέα) και των χειριστών μηχανών για την πα-

ραγωγή των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (38,3%

στον τριτογενή τομέα). Ραγδαία αύξηση της απασχό-

λησης γνώρισαν οι χειριστές μηχανών παραγωγής προ-

ϊόντων ξύλου και χαρτιού (κωδ.84, 1998-2008: +8,5%

και 2008-2010: +15,0%). Αύξηση της απασχόλησης

πριν (+1,3%) και μετά (+2,4%) την οικονομική κρίση κα-

ταγράφεται και για τους οδηγούς (κωδ.88). Αξιοσημεί-

ωτη κρίνεται η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών

σε παραδοσιακά τεχνικά και ανδροκρατούμενα επαγ-

γέλματα, όπως είναι οι οδηγοί (κωδ.88, 1998-2008:

+9,3% και 2008-2010: +13,8%). Από τους «ειδικευμέ-

νους τεχνίτες», η απασχόληση των τεχνιτών επεξεργα-

σίας τροφίμων (κωδ.76) καταγράφει θετικούς ρυθμούς

μεταβολής πριν (+0,7%) και μετά (+0,3%) την κρίση.
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3.2. Κατηγορίες επαγγελμάτων όπου 
δημιουργήθηκε απασχόληση πριν (1998-2008),
ενώ περιορίστηκε μετά την έναρξη της 
οικονομικής κρίσης (2008-2010) 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των «υπαλλήλων
γραφείου» και των «απασχολουμένων στην  παροχή
υπηρεσιών» που έχουν πολλές δραστηριότητες στον
τομέα των υπηρεσιών. Πράγματι, μεταξύ 1998-2008, οι
υπο-κατηγορίες των υπαλλήλων γραφείων (κωδ.41) και
των υπαλλήλων εξυπηρέτησης πελατών (κωδ.42) σημεί-
ωσαν μέση ετήσια αύξηση της τάξεως του 2,5% και 2,8%,
αντίστοιχα. Υψηλότερος ήταν ο ρυθμός αύξησης της απα-
σχόλησης των γυναικών, της τάξεως του 3,4%, ενώ για
τους άνδρες ο ρυθμός αύξησης είναι πιο περιορισμένος
και δεν ξεπερνά το 1,8%. Είναι ένα επάγγελμα όπου το
μέρος των γυναικών ήταν και εξακολουθεί να παραμένει
από τα υψηλότερα. Ωστόσο, αποτελεί μια επαγγελματική
κατηγορία την οποία επηρέασε αρνητικά η οικονομική
κρίση. Η συρρίκνωση της απασχόλησης των υπαλλήλων
εξυπηρέτησης πελατών (κωδ.42: -7,9%) και γραφείων
(κωδ.41: -4,5%) είναι εντυπωσιακή μετά το 2008. 

Όσο για τους «απασχολούμενους στην παροχή υπη-
ρεσιών», όλες οι υπο-κατηγορίες (κωδ.51, 52, 53) ση-
μείωσαν σχετική αύξηση πριν την οικονομική κρίση,
ωστόσο μετά το 2008, η απασχόληση υποχωρεί. Εξαί-
ρεση αποτελούν οι γυναίκες που απασχολούνται στην
παροχή υπηρεσιών προστασίας, για τις οποίες οι μετα-
βολές της απασχόλησης ήταν και παρέμειναν θετικές
και σημαντικές (κωδ.52, 1998-2008: γυναίκες +11,0%
έναντι +3,1% των ανδρών και 2008-2010: γυναίκες
+19,6% έναντι -2,6% των ανδρών). 

Σε δύο από τις πέντε επαγγελματικές κατηγορίες σε δι-
ψήφιο επίπεδο της κατηγορίας των «χειριστών σταθε-
ρών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κλπ. (μονταδόρων)»,
όπου δημιουργήθηκε απασχόληση μεταξύ 1998-2008,
η απασχόληση συρρικνώθηκε μεταξύ 2008-2010. Χαρα-
κτηριστική είναι η περίπτωση των χειριστών μηχανών
παραγωγής ειδών διατροφής και καπνού (κωδ.86,
1998-2008: +3,8% και 2008-2010: -0,1%) καθώς και των
συναρμολογητών (κωδ.87, 1998-2008: +1,6% και 2008-
2010: -5,2%). 

Επιπρόσθετα, για δύο επαγγελματικές υπο-κατηγορίες
των «ειδικευμένων τεχνιτών» καταγράφεται ανοδική πο-
ρεία της απασχόλησης μεταξύ 1998 και 2008, τόσο για
τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες, ενώ, αντίθετα,
μετά το 2008 φαίνεται να υποχωρεί. Πάνω από το 90%
των δραστηριοτήτων των εργαζομένων σε αυτή την
επαγγελματική κατηγορία απορροφούνται κυρίως από
τον δευτερογενή τομέα. Εξαίρεση αποτελεί η κατηγο-
ρία 74 των μηχανικών μηχανών, με το 64,5% να δρα-
στηριοποιείται στον τριτογενή τομέα και μόνο το 35,2%

στον δευτερογενή. Το συγκεκριμένο επάγγελμα παρου-
σιάζει οριακή άνοδο (+0,7%) τη δεκαετία πριν την
κρίση, ενώ μετά περιορίζεται αρκετά (-8,8%). Μια πα-
ρόμοια τάση εμφανίζει και η υπο-κατηγορία των τεχνι-
τών κτιρίων (κτίστες, μπετατζήδες, κλπ.) (κωδ.72). Εδώ
σημειώνεται ότι το 86,8% αυτής της υπο-κατηγορίας
(κωδ.72) εργάζεται στον κλάδο των κατασκευών, ο
οποίος θίχτηκε ιδιαίτερα από την κρίση (ΚΕΠΕ, 2011β).
Ακόμα και για τους ειδικευμένους αλιείς (κωδ.66) η απα-
σχόληση παρουσίασε παρόμοιες αυξομειώσεις πριν
(+1,8%) και μετά την κρίση (-1,2%). Τέλος, η απασχό-
ληση διευθυντών μεγάλων (κωδ.12: -0,3%) και κυρίως
μικρών επιχειρήσεων (κωδ.13: -2,5%) περιορίζεται μετά
την κρίση, σε αντίθεση με τη δεκαετία που προηγήθηκε. 

3.3. Κατηγορίες επαγγελμάτων όπου 
η απασχόληση υποχώρησε πριν (1998-2008) 
και μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης
(2008-2010) 

Πτωτική πορεία καταγράφεται στις δραστηριότητες
των δασοκόμων (κωδ.65, 1998-2008: -4,2% και 2008-2010:
-4,0%). Παρομοίως η απασχόληση υποχώρησε για τους
τεχνίτες υφαντουργίας (κωδ.78, 1998-2008: -6,6% και
2008-2010: -6,6%) και για τους τεχνίτες που εκτελούν ερ-
γασίες ακρίβειας (κωδ.75, 1998-2008: -1,1% και 2008-2010:
-11,0%). Επιπρόσθετα, μερικά επαγγέλματα των «χειρι-
στών σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, κλπ.
(μονταδόρων)», συρρικνώθηκαν. Έντονη μείωση γνώ-
ρισαν οι χειριστές παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων, γούνινων και δερμάτινων προϊόντων (κωδ.
85, 1998-2008: -6,1% και 2008-2010: -14,5%) καθώς και
οι χειριστές παραγωγής χημικών προϊόντων (κωδ.83,
1998-2008: -1,6% και 2008-2010: -9,5%). 

3.4. Κατηγορίες επαγγελμάτων όπου 
η απασχόληση υποχώρησε πριν (1998-2008), 
ενώ αυξήθηκε μετά την έναρξη της οικονομικής
κρίσης (2008-2010) 

Εντύπωση προκαλεί η «στροφή» ορισμένων επαγγελ-
μάτων προς τις περιφρονημένες δραστηριότητες του
πρωτογενούς τομέα. Αφορά κυρίως τους ειδικευμέ-
νους γεωργούς δέντρων και αμπελιών (κωδ.62, 1998-
2008: -0,6% και 2008-2010: +10,5%), τους ειδικευμένους
πτηνοτρόφους-κτηνοτρόφους (κωδ.64: 1998-2008: -2,6%
και 2008-2010: +9,7%) καθώς και τους γεωργούς πο-
λυκαλλιεργητές (κωδ.63, 1998-2008: -6,8% και 2008-
2010: +7,0%). Ακόμα ξεχώρισαν, με αντίστρο φη πορεία
της απασχόλησης τους πριν και μετά το 2008, οι σιδη-
ρουργοί (κωδ.73), οι τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου-επι-
πλοποιοί κ.λπ. (κωδ.77) καθώς και οι χειριστές σταθε-
ρών βιομηχανικών εγκαταστάσεων (κωδ.81).
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4. Συμπεράσματα 

Στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής κρίσης που δια-
νύει η χώρα μας, αξιοσημείωτα είναι ορισμένα βασικά
χαρακτηριστικά και αλλαγές που εντοπίζονται στη διάρ-
θρωση και στην εξέλιξη της απασχόλησης. Ενώ η απα-
σχόληση συρρικνώνεται στο σύνολό της, η αναλογία
των γυναικών στον απασχολούμενο πληθυσμό όλο και
αυξάνεται. Αυξάνεται επίσης και το μέρος των εργαζο-
μένων μεγαλύτερης ηλικίας σε αντιδιαστολή με τη μεί-
ωση του μέρους των νεότερων, κάτω των 30 ετών.
Ακόμα, ανοδική πορεία ακολουθεί και το επίπεδο εκπαί-
δευσης των απασχολουμένων. Επιπρόσθετα, το μέρος
της εξαρτημένης μισθωτής εργασίας αυξήθηκε στα-
διακά από το 1998 στο 2012, ενώ εντοπίζεται μείωση
στην κατηγορία των βοηθών στην οικογενειακή επιχεί-
ρηση. Επίσης, το πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων φαίνεται
να άγγιξε περισσότερο όσους εργάζονται με προσω-
ρινή μορφή απασχόλησης. Αντίθετα, στην περίπτωση
των μισθωτών στο στενό δημόσιο τομέα, το μέρος της
απασχόλησής τους στον εργαζόμενο πληθυσμό αυξά-
νεται το 2012 σε σχέση με τα επίπεδα που βρισκόταν
στην αρχή της ύφεσης. Η έκταση της μερικής απασχό-
λησης ακολουθεί ανοδική τάση, κυρίως μετά το 2008
καθώς και το ποσοστό των εργαζομένων στους οποί-
ους επιβάλλεται η συγκεκριμένη μορφή εργασίας. Το
μέρος του τριτογενούς τομέα εξακολουθεί να διογκώ-
νεται, όπου οι υπηρεσίες προς τρίτους καταλαμβάνουν
λίγο περισσότερο από το ένα πέμπτο. Στην Ελλάδα
όπως και σε πολλά κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ, η εξέλιξη
της διάρθρωσης των επαγγελμάτων αντικατοπτρίζει το
γεγονός ότι θα χρειαστεί όλο και περισσότερο καταρ-
τισμένο εργατικό δυναμικό για τη βελτίωση και την υλο-
ποίηση στόχων οικονομικής ανάπτυξης. Αντικατοπτρί-
ζεται μια νέα ισορροπία στη σύνθεση του εργατικού δυ-
ναμικού, όπου δείχνει να αναπτύσσεται το μέρος των
επαγγελμάτων με υψηλές γνώσεις και δεξιότητες, σύμ-
φωνα με την ομαδοποίηση του ΟΟΣΑ. Αντιθέτως, στα
επαγγέλματα που χρειάζονται μέτριες γνώσεις και δε-
ξιότητες το μέρος της απασχόλησης συρρικνώνεται. Η
επέκταση του τριτογενούς τομέα καθώς και η μεγαλύ-
τερη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας
συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση της νέας
διάρθρωσης της απασχόλησης. Παράλληλα, το μέρος
της ανειδίκευτης εργασίας και γενικότερα εργασιών
όπου δεν απαιτούνται ιδιαίτερα εκπαιδευτικά προ-
σόντα, αυξήθηκε οριακά μεταξύ 1998 και 2010 στην Ελ-
λάδα, σε αντιδιαστολή με αυτό που παρατηρείται στις
ανεπτυγμένες χώρες του ΟΟΣΑ. Όμως, το μέρος της
ανειδίκευτης εργασίας δεν ξεπερνά το 10% στην Ελ-
λάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ. Η
ανάλυση των μεταβολών της απασχόλησης ανά επαγ-
γελματική κατηγορία σε διψήφιο επίπεδο οδήγησε στη
διαμόρφωση τυπολογιών ανάλογα με το αν δημιουργή-

θηκαν θέσεις εργασίας πριν ή και μετά την οικονομική
κρίση. Εντοπίστηκαν επαγγέλματα με ανοδική πορεία
πριν και μετά την κρίση και άλλα για τα οποία η εξέλιξη
ήταν αρνητική μετά το 2008. Επίσης, υπάρχουν επαγ-
γέλματα για τα οποία η μεταβολή τους ήταν αρνητική
όλη τη δεκαετία πριν την κρίση καθώς και τα δύο χρό-
νια που ακολούθησαν. Τέλος, ορισμένα επαγγέλματα
με πτωτική αρχική τάση κατάφεραν μετά το 2008 να
«κερδίσουν» θέσεις εργασίας. Συμπερασματικά, από τη
μια πλευρά, πριν και μετά το 2008, θέσεις εργασίας δη-
μιουργήθηκαν σε ορισμένα επαγγέλματα όπου απαι-
τούνται υψηλές γνώσεις και δεξιότητες και προσδιο-
ρίζουν τη ζήτηση για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης. Από την άλλη πλευρά, θετική μεταβολή της
απασχόλησης σημειώθηκε και για τους αγρεργάτες και
τους πλανόδιους πωλητές και οικιακούς βοηθούς. Με
θετική μεταβολή της απασχόλησης μετά το 2008 ξεχώ-
ρισαν οι ειδικευμένοι γεωργοί και ορισμένα τεχνικά
επαγγέλματα, όπως οι σιδηρουργοί και οι τεχνικοί.  
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Υπάρχει ανάγκη για οικονομικό 
προγραμματισμό στη σημερινή 
συγκυρία;

Βασίλης Καφούρος

Εισαγωγικά για το θέμα του οικονομικού
προγραμματισμού

Με τον όρο «Οικονομικός Προγραμματισμός» ή, όπως

ήταν ευρύτερα γνωστός κάποτε, «Εθνικός Οικονομικός

Προγραμματισμός», εννοούμε ένα σύνολο δράσεων

όπου η Πολιτεία ενεργοποιεί με έναν οργανωμένο και

συνεπή τρόπο τις πολιτικές, διοικητικές και οικονομικές

δομές της, προκειμένου να επιτύχει συγκεκριμένους

στόχους τους οποίους η ίδια έχει θέσει. Ο πιο γενικός

από αυτούς τους στόχους είναι η μεγιστοποίηση της

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας1. Επι-

μέρους στόχοι όπως είναι, για παράδειγμα, η διαχεί-

ριση της πορείας επιλεγμένων μακροοικονομικών μεγε-

θών, η ενίσχυση ή/και η ανασυγκρότηση συγκεκριμέ-

νων κλάδων της οικονομίας, οι μεταρρυθμίσεις κρατι-

κών διοικητικών δομών και η ίδρυση, εγκατάσταση και

λειτουργία νέων οικονομικών και διοικητικών μηχανι-

σμών μπορούν, προφανώς, να υιοθετηθούν ως ανεξάρ-

τητα οικονομικά προγράμματα. Εάν δε τα προγράμμα-

τα αυτά είναι εντεταγμένα σε ένα γενικότερο πλαίσιο

όπου θα λαμβάνονται υπ’ όψιν τόσο οι αναπόφευκτες

αλληλεπιδράσεις τους όσο και οι γενικότεροι στόχοι

τους οποίους καλούνται να εξυπηρετήσουν, το αποτέ-

λεσμα θα είναι ακόμα καλύτερο.

Ιστορικά, δύο τύποι οικονομικού προγραμματισμού εξε-

λίχθηκαν, λειτούργησαν και, παρά την επικρατούσα άπο-

ψη, σε πολλές περιπτώσεις παρήγαγαν εντυπωσιακά

αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα:

α) Ο «επιτακτικός» οικονομικός προγραμματισμός (ο

οποίος προηγήθηκε ιστορικά), όπου η Πολιτεία ελέγχει

ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των πλουτοπαραγωγικών

πηγών και των οικονομικών δραστηριοτήτων μιας χώ-

ρας και χρησιμοποιεί τα διάφορα οικονομικά, πολιτικά

και διοικητικά εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για

να υλοποιήσει τους στόχους της. Οι στόχοι αυτοί, κα-

θώς και οι τρόποι που θα πρέπει να ακολουθήσει η οι-

κονομία και, κατά συνέπεια, η κοινωνία προκειμένου να

επιτευχθούν τα ζητούμενα αποτελέσματα, ελέγχονται

από την Πολιτεία και είναι de facto υποχρεωτικοί (επι-

τακτικοί) για τα οικονομικά υποκείμενα. Το πιο τυπικό

παράδειγμα αυτού του είδους οικονομικού προγραμ-

ματισμού υπήρξε η Σοβιετική Ένωση και τα κράτη του

πρώην “ανατολικού μπλοκ”. Στις μέρες μας, εφαρμόζε-

ται μόνο σε ορισμένους κλάδους της κινεζικής οικονο-

μίας2, καθώς επίσης και στις ελάχιστες χώρες με πα-

ρόμοια καθεστώτα που έχουν απομείνει στον κόσμο. 

β) Ο «ενδεικτικός» οικονομικός προγραμματισμός, όπου

η πολιτεία ελέγχει όποια και όσα πολιτικά, οικονομικά,

διοικητικά και άλλα μέσα έχει υπό τον έλεγχό της, σε

μια προσπάθεια να επηρεάσει τις αποφάσεις και τις

ενέργειες των οικονομικών υποκειμένων προς κάποιες

επιθυμητές κατευθύνσεις, οι οποίες θα εξυπηρετούν

κάποιους προαποφασισμένους στόχους. Οι αποφάσεις

αυτές δεν είναι, και δεν μπορούν να είναι, υποχρεωτικά

εκτελεστέες για τα οικονομικά υποκείμενα. Το εάν και

κατά πόσο θα εφαρμοστούν εξαρτάται τόσο από τα

μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή της η Πολιτεία, όσο και

από την πολιτική της βούληση για την παροχή κινή-

τρων, επιβολή κυρώσεων, ψήφιση νομοθετημάτων, δη-

μιουργία ενός γενικότερου κλίματος, κ.λπ. 

Τυπικά παραδείγματα κρατών τα οποία σε κάποια στά-

δια της οικονομικής τους εξέλιξης εφάρμοσαν πολιτι-

κές ενδεικτικού οικονομικού προγραμματισμού έχουν

υπάρξει, και σε ορισμένες περιπτώσεις συνεχίζουν να

υπάρχουν, είναι η Ιαπωνία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Γαλ-

λία, η Ινδονησία  και η Νότια Κορέα. Για όλες αυτές τις

προσπάθειες υπάρχει πάρα πολύ πλούσια βιβλιογρα-

φία, τόσο για τις στρατηγικές και τις επιμέρους τεχνι-

κές που ακολουθήθηκαν, όσο και για τα αποτελέσματα,

θετικά και αρνητικά, που προέκυψαν από αυτές. Ακόμα

και στις ΗΠΑ, στα μέσα της δεκαετίας του 1960 και τις

αρχές της δεκαετίας του 1970, υιοθετήθηκαν μέθοδοι

οικονομικού προγραμματισμού3. Ενδιαφέρον από αυτή

1. Στις μέρες μας, οι όροι «οικονομική ανάπτυξη» και «οικονομική μεγέθυνση» έχουν φτάσει να χρησιμοποιούνται ως συνώνυμα, ενώ δεν

είναι. Ο δεύτερος αναφέρεται σε μετρήσιμα σε χρηματικές μονάδες μεγέθη (π.χ. αύξηση του ΑΕΠ, αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήμα-

τος, κ.λπ.), ενώ ο πρώτος σε κάτι πολύ πιο γενικό και πολύ πιο δύσκολα μετρήσιμο (π.χ. άνοδο του βιοτικού επιπέδου, οτιδήποτε και αν

σημαίνει αυτό). Η οικονομική μεγέθυνση είναι μέρος ή υποσύνολο της οικονομικής ανάπτυξης.

2. Για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα σε αυτόν τον τομέα στην Κίνα, η οποία αποτελεί εδώ και δεκαετίες μια ιδιάζουσα περίπτωση

ούτως ή άλλως, βλ. Chow (2011).

3. Η πιο διάσημη από αυτές ήταν το λεγόμενο “Planning Programming Budgeting System” (PPBS), που παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο

Λ. Τζόνσον το 1965 και μετονομάστηκε αργότερα σε “Management By Objectives” (MBO) (βλ. την εισήγηση της αντιπροσωπείας των

ΗΠΑ στο United Nations (1970)). Υπάρχει επίσης και το γνωστό άρθρο του Musgrave (1977).

6_EIDIKA_KAFOUROS:Layout 1  12/10/2012  1:28 μμ  Page 105



την άποψη παρουσιάζει και η περίπτωση της Ελλάδας

όπου κατά καιρούς έχουν εκπονηθεί ουκ ολίγα «Προ-

γράμματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης», κυ-

ρίως από το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών

Ερευνών (ΚΕΠΕ)4, τα οποία όμως, για πολλούς και διά-

φορους λόγους, δεν υλοποιήθηκαν.

Η κεντρική ιδέα αυτού του άρθρου δεν είναι τόσο η

αναβίωση του ενδεικτικού οικονομικού προγραμματι-

σμού5 όσο η επισήμανση του πολύ απλού γεγονότος

ότι κάποιες μορφές ή, έστω, κάποια εργαλεία του οικο-

νομικού προγραμματισμού με την ευρύτερη δυνατή έν-

νοιά του, μπορούν να επιστρατευτούν στη σημερινή

συγκυρία, προκειμένου να δώσουν λύσεις σε διάφορα

προβλήματα στα οποία οι διάφορες, και ουκ ολίγες,

συνταγές που εφαρμόστηκαν δεν παρήγαγαν τα επιθυ-

μητά αποτελέσματα. Ο οικονομικός προγραμματισμός

άλλωστε, και εξ ορισμού, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα

εργαλείο στα χέρια της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας

μιας χώρας στην προσπάθεια  που αυτή οφείλει να κά-

νει προκειμένου να οργανώσει και να κατευθύνει την οι-

κονομία της σε διάφορα επίπεδα, σε διάφορους βαθ-

μούς και σε διαφορετικά εγχώρια και διεθνή περι-

βάλλοντα. Με δεδομένο λοιπόν ότι το «εργαλείο» είναι

εκεί, με δεδομένο ότι πρόκειται για ένα «εργαλείο» το

οποίο μπορεί να βοηθήσει, η ερώτηση την οποία θα

προσπαθήσει να αναδείξει αυτό το άρθρο είναι: γιατί

να μη χρησιμοποιηθεί;

Η βασική λειτουργία του οικονομικού 
προγραμματισμού

Σχηματικά μιλώντας, ο ρόλος του οικονομικού προ-

γραμματισμού έγκειται στο να βοηθήσει μια οικονομία

(ή ένα υποσύνολο μιας οικονομίας) να «πάει» από την

κατάσταση Α στην κατάσταση Β. Όσον αφορά την «κα-

τάσταση Α», σχεδόν κάθε μέρα δημοσιεύονται μελέτες,

αναλύσεις, εκθέσεις, κ.λπ. οι οποίες αναλύουν την επι-

κρατούσα κατάσταση σε διάφορους κλάδους της οικο-

νομίας ή και στο σύνολο αυτής. Ο βασικός, και κατά

πάσα πιθανότητα ο μόνος, σκοπός αυτών των εργασιών

είναι να αναδείξουν τα προβλήματα που υπάρχουν, να

επισημάνουν τις αιτίες οι οποίες τα δημιούργησαν και

να προτείνουν ή, έστω, να σκιαγραφήσουν τρόπους

προκειμένου τα προβλήματα αυτά να ξεπεραστούν με

τον, κατά το δυνατόν, πιο αποτελεσματικό τρόπο. 

Ακριβώς σε αυτό το σημείο μπορούν ο οικονομικός

προγραμματισμός και το σύνολο των μεθόδων που έχει

στη διάθεσή του να αποδειχτούν εξαιρετικά χρήσιμα.

Έχοντας αναλύσει την υπάρχουσα κατάσταση, το «ση-

μείο Α», έχοντας κατανοήσει τις αιτίες που μας οδήγη-

σαν σε αυτή (λάθη στη σύλληψη της πολιτικής, λάθη

στην εφαρμογή της πολιτικής, λανθασμένες εκτιμήσεις

για την πορεία των οικονομικών μεγεθών, παραλείψεις

κάθε είδους, αλλαγές εξωγενών παραγόντων, τυχαία

περιστατικά, και πολλά άλλα), μπορούμε να προχωρή-

σουμε στα επόμενα δύο στάδια: (α) στην επιλογή του

«σημείου Β» (την επιθυμητή κατάσταση) μέσα από ένα

σύνολο εφικτών εναλλακτικών και (β) στην επιλογή των

βέλτιστων οικονομικών πολιτικών προκειμένου να φτά-

σουμε σε αυτό το «σημείο».

Η επιλογή του «σημείου Β» είναι καθαρά πολιτική από-

φαση. Η εκάστοτε κυβέρνηση επιλέγει πού θέλει να

οδηγήσει την οικονομία της χώρας συνολικά ή κάποι-

ους συγκεκριμένους κλάδους της ή κάποια μακροοικο-

νομικά μεγέθη της, σύμφωνα με το πρόγραμμά της και

τη γενικότερη αντίληψη που πιθανόν να υπαγορεύει η

πολιτική και οικονομική της θεώρηση των πραγμάτων.

Επειδή, προφανώς, το ζήτημα δεν είναι βουλησιαρχικό,

εξυπακούεται ότι η επιλογή του «σημείου Β» περιορίζε-

ται από το κατά πόσο είναι εφικτές οι διάφορες επιλο-

γές σε κάθε δεδομένη οικονομική συγκυρία. Και εδώ,

για την ακρίβεια ειδικά εδώ, ο οικονομικός προγραμμα-

τισμός μπορεί να βοηθήσει. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την κατάσταση της οικονομίας,

τη δυναμική της, τις αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν

ανάμεσα στους κλάδους της οικονομίας, τα μέσα τα

οποία έχει η κυβέρνηση στη διάθεσή της, το ευρύτερο

διεθνές περιβάλλον, τους ενδογενείς και εξωγενείς (ει-

δικά στις μέρες μας) περιορισμούς που υπάρχουν, τον

επιτρεπόμενο χρονικό ορίζοντα, τους γενικότερους

στόχους της κυβέρνησης, τις επιταγές της οικονομικής

θεωρίας και, σε κάθε περίπτωση και ανάλογα με την πε-

ρίσταση, όλες τις σχετικές παραμέτρους, ο οικονομικός

προγραμματισμός μπορεί να παρουσιάσει μια σειρά

εναλλακτικών στόχων. Το ιδανικό βέβαια θα ήταν οι

στόχοι αυτοί να αποτελούν οργανικά και αναπόσπαστα

μέρη ενός γενικότερου σχεδίου οικονομικής και κοινω-

νικής ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση όμως, πρωταρ-

χικά χαρακτηριστικά κάθε στόχου σε αυτόν τον κατά-

λογο θα πρέπει να είναι ότι κάθε ένας από αυτούς είναι
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4. Βλέπε, μεταξύ πάρα πολλών άλλων, ΚΕΠΕ (1965, 1976, 1980, 1985) καθώς και τις πολυάριθμες επιμέρους εκθέσεις οι οποίες συνο-

δεύουν κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα. Βλ. επίσης και Arrow (1965). 

5. Ο επιτακτικός οικονομικός προγραμματισμός προϋποθέτει, προφανώς, ένα διαφορετικό πολιτικο-οικονομικό σύστημα σε σχέση με

αυτό που επικρατεί στην Ευρώπη, οπότε κάθε σκέψη πάνω σε αυτόν, ανεξάρτητα από την όποια θεωρητική αξία που πιθανόν να παρου-

σιάζει, δεν έχει την παραμικρή πρακτική σημασία στη σημερινή συγκυρία.
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εφικτός και δεν έρχεται σε αντίθεση με τους υπόλοι-

πους. Από εκεί και πέρα, επαφίεται στην κυβέρνηση να

κάνει τις επιλογές της.

Το επόμενο στάδιο είναι, όπως αναφέρθηκε, η επιλογή

των οικονομικών πολιτικών οι οποίες θα υλοποιήσουν

τον επιλεγμένο στόχο ή/και τους επιλεγμένους στό-

χους, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ανάλογα με

τον προεπιλεγμένο στόχο, και έχοντας σαφή εικόνα για

το ποιος είναι αυτός και ποιους σκοπούς πρόκειται να

εξυπηρετήσει, μπορεί πλέον κάποιος να επιλέξει τις οι-

κονομικές εκείνες πολιτικές οι οποίες θα τον πραγμα-

τοποιήσουν. Καθεμία από αυτές θα έχει αναπόφευκτες

αλληλεπιδράσεις, θετικές και αρνητικές, με άλλες οικο-

νομικές μεταβλητές και είναι στοιχειώδες καθήκον αυ-

τών που θα ασχοληθούν με τον οικονομικό προγραμ-

ματισμό να αναλύσουν, να προβλέψουν και να επιλέ-

ξουν τις πολιτικές εκείνες οι οποίες θα εξυπηρετούν τον

επιδιωκόμενο στόχο με τις μικρότερες δυνατές παρά-

πλευρες απώλειες και το μεγαλύτερο δυνατό ειδικό

(όσο αφορά τον στόχο τους) και συνολικό (όσο αφορά

το σύνολο της οικονομίας και, κατ’ επέκταση, της κοι-

νωνίας) όφελος. Τα μοναδικά προαπαιτούμενα σε όλη

αυτή τη διαδικασία είναι ο στόχος, το «σημείο Β», να

έχει επιλεγεί με τη διαδικασία που περιγράφηκε παρα-

πάνω και, κυρίως, να παραμένει σταθερός. Να μην αλ-

λάζει δηλαδή ημέρα με την ημέρα και μάλιστα με

επιλογές οι οποίες να είναι σε ευθεία αντίφαση με τις

αμέσως προηγούμενες.

Με άλλα, και πολύ λιγότερα λόγια, ο οικονομικός προ-

γραμματισμός είναι ο κλάδος εκείνος της οικονομικής

επιστήμης ο οποίος ουσιαστικά αξιώνει, αλλά και δια-

θέτει τα μέσα και τα εργαλεία για να το επιτύχει, από

μια οικονομική πολιτική:

• να έχει έναν ξεκάθαρο στόχο,

• να εντάσσεται οργανικά και λειτουργικά σε ένα γε-

νικότερο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο,

• να εκτιμά και να συνυπολογίζει τις συνέπειες των

αλληλεπιδράσεών της με άλλες πολιτικές που

εφαρμόζονται το ίδιο χρονικό διάστημα,

• να μην έρχεται σε αντίφαση με άλλες οικονομικές

πολιτικές οι οποίες μόλις υλοποιήθηκαν, υλοποιού -

νται ή πρόκειται να υλοποιηθούν στο αμέσως επό-

μενο διάστημα,

• να υλοποιείται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο δε-

δομένων των εναλλακτικών που υπάρχουν,

• να έχει ένα σαφή χρονικό ορίζοντα,

• να παρακολουθείται στενά η υλοποίησή της με
τρόπο που να μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες
διορθωτικές κινήσεις όπου, όποτε και εάν κάτι τέ-
τοιο απαιτηθεί.

Τα πλεονεκτήματα του οικονομικού 
προγραμματισμού και η ανάγκη εφαρμο-
γής του στη σημερινή συγκυρία

Όλα όσα αναφέρθηκαν στις δύο προηγούμενες ενότη-
τες μπορούν να θεωρηθούν τόσο αυτονόητα ώστε να
εμπίπτουν στη σφαίρα της κοινής λογικής. Αυτό κάνει
ακόμα πιο εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι βασικές
αυτές αρχές αγνοήθηκαν τελείως τα τελευταία είκοσι
τουλάχιστον χρόνια6. Αντίθετα, σε διεθνή κλίμακα, πα-
ρακολουθήσαμε, και συνεχίζουμε να παρακολουθούμε,
όλο αυτό το διάστημα την εφαρμογή οικονομικών πο-
λιτικών οι οποίες, αν μη τι άλλο:

• είναι απλές αντιδράσεις σε εξωτερικά ερεθίσματα
(πολλά εκ των οποίων είναι αποτελέσματα αυτών
των ίδιων των ακολουθούμενων πολιτικών),

• δεν έχουν συνέχεια και συνέπεια μεταξύ τους,
• είναι, σε πολλές περιπτώσεις, αντιφατικές σε βαθμό

που η επόμενη να αναιρεί την αμέσως προηγού-
μενη, 

• δεν έχουν ξεκάθαρους και συγκεκριμένους μεσο-
πρόθεσμους, τουλάχιστον, στόχους (για μακροπρό-
θεσμους στόχους βέβαια, δεν μπορεί να γίνει ούτε
ακαδημαϊκή συζήτηση),

• βασίζονται, και αυτό όχι πάντα, σε προβλέψεις των
οποίων οι βασικές υποθέσεις αλλάζουν εξωγενώς
ημέρα με την ημέρα, αν όχι ώρα με την ώρα,

• δεν έχουν, και δεν μπορούν να έχουν, ξεκάθαρο
χρονικό ορίζοντα, 

• δεν έχουν, και δεν μπορούν να έχουν, σχεδόν εκ κα-
τασκευής, μηχανισμούς ελέγχου της πορείας της
υλοποίησής τους και τρόπους παρέμβασης σε αυτή
(γι’ αυτό, ίσως, και παρατηρούμε το φαινόμενο όπου
πολιτικές, οι οποίες παράγουν τα ακριβώς αντίθετα
από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, συνεχίζουν να
εφαρμόζονται τη στιγμή που όλοι συνομολογούν
την αναποτελεσματικότητά τους).

Όλα αυτά πιθανόν να είχαν λίγη ή και καθόλου πρα-
κτική σημασία, αν εδώ και αρκετά χρόνια σχεδόν ολό-
κληρος ο πλανήτης δεν βίωνε μια από τις χειρότερες
κρίσεις της οικονομικής του ιστορίας. Θα είχαν επίσης
λίγη ή και καθόλου πρακτική σημασία, αν το αποτέλε-
σμα των ακολουθούμενων οικονομικών πολιτικών έβγα-
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6. Οι λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό, μολονότι εύκολα εξηγήσιμοι, δεν είναι του παρόντος να αναλυθούν. Για τους, κατά τη γνώμη

μου, βασικότερους από αυτούς, βλ. Kafouros (2009).
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ζε τις οικονομίες από την κρίση ή, τουλάχιστον, άφηνε

να διαφανεί ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί σε κάποιο ορατό

μέλλον. Δυστυχώς όμως κάτι τέτοιο δεν διαφαίνεται

στον ορίζοντα.

Τα ερωτήματα λοιπόν τα οποία θέλει να θέσει και στα

οποία θέλει να δώσει έμφαση αυτό το άρθρο είναι τα

εξής: με δεδομένο ότι σχεδόν όλες οι γνωστές οικονο-

μικές θεωρίες και πρακτικές έχουν εφαρμοστεί για

τόσο πολύ καιρό και με τόσο φτωχά αποτελέσματα,

γιατί ως κοινωνίες, ή έστω ως οικονομολόγοι, δεν είμα-

στε διατεθειμένοι να κάνουμε ένα βήμα προς μια δια-

φορετική κατεύθυνση; Γιατί αρνούμαστε, και μάλιστα

πεισματικά, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο της υιοθέτη-

σης αρχών και μεθόδων του οικονομικού προγραμμα-

τισμού έστω και σε θεωρητικό επίπεδο; Γιατί δεν κά-

νουμε μια προσπάθεια να επιτρέψουμε στην Πολιτεία

να αναλάβει έναν πιο ουσιαστικό ρόλο στην οικονομική

διακυβέρνηση και στην οικονομική πορεία κάθε χώρας,

τόσο στο εσωτερικό της όσο στις διεθνείς της σχέσεις;

Γιατί δεν κάνουμε μια προσπάθεια να εξετάσουμε τους

τρόπους, έστω και θεωρητικούς, με τους οποίους μια

τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να λειτουργήσει στο

επίπεδο και στα πλαίσια ολόκληρης της Ευρωπαϊκής

Ένωσης; Γιατί δεν είμαστε διατεθειμένοι να επιτρέ-

ψουμε στην Πολιτεία και, γιατί όχι, στην Ε.Ε. να παρεμ-

βαίνει στις οικονομικές δραστηριότητες με έναν ορ-

γανωμένο και διαχρονικά συγκροτημένο τρόπο, σε μια

προσπάθεια να ελαχιστοποιήσει τα αρνητικά αποτελέ-

σματα των απρόβλεπτων, τυχαίων και, ειδικά στις μέρες

μας, εν πολλοίς οργανωμένων και κερδοσκοπικών δο-

νήσεων που προκαλούν οι αγορές; Τι περισσότερο

έχουμε να χάσουμε ως οικονομίες και ως κοινωνίες; Σε

τελική ανάλυση, τι περισσότερο ή τι λιγότερο κάνει μια

οποιαδήποτε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, η οποία σέ-

βεται τον εαυτό της7; 

Τα πλεονεκτήματα μιας τέτοιας προσέγγισης θα ήταν

και πολλά σε αριθμό και αισθητά σε διάφορα επίπεδα

και εκφάνσεις της οικονομικής και κοινωνικής δραστη-

ριότητας. Ο οικονομικός προγραμματισμός θα μπο-

ρούσε να διασφαλίσει, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό απ’

ό,τι συμβαίνει σήμερα, τον περιορισμό των περισσότε-

ρων δυσλειτουργιών οι οποίες αναφέρθηκαν στην αρχή

αυτής της ενότητας. Θα μπορούσε κάλλιστα να αποτε-

λέσει τη βάση μιας οικονομικής πολιτικής, ενός συνό-

λου οικονομικών και πολιτικών παρεμβάσεων, οι οποίες

θα επενέβαιναν με οργανωμένο, συνεπή και στοχευ-

μένο τρόπο στην οικονομική πραγματικότητα. Να γίνει
μια συγκροτημένη προσπάθεια δηλαδή, ώστε η οικονο-
μική πολιτική να μπορεί ενεργά, και σε σαφώς μεγαλύ-
τερο βαθμό απ’ ό,τι συμβαίνει σήμερα σε ολόκληρη την
Ευρώπη, να παρεμβαίνει και να διαμορφώνει τις οικο-
νομικές εξελίξεις και όχι να περιμένει να αντιδράσει πα-
θητικά και να σύρεται πίσω από αυτές.

Η περίοδος που διάγουμε είναι πάρα πολύ δύσκολη σε
πάρα πολλά επίπεδα. Η ιστορική εμπειρία μάς υπενθυ-
μίζει ότι σε δύσκολες περιόδους οι Πολιτείες σχεδόν
πάντα κατέφευγαν στον οικονομικό προγραμματισμό
με ικανοποιητικότατα αποτελέσματα8. Σήμερα έχουμε
στη διάθεσή μας άφθονο θεωρητικό υλικό και άφθονη
θετική εμπειρία. Έχουμε επίσης και ακόμα πιο άφθονη
αρνητική εμπειρία, από την οποία όμως μπορούν να
εξαχθούν πολυτιμότατα συμπεράσματα, ούτως ώστε
να μη χρειαστεί να επαναλάβουμε τα αναρίθμητα λάθη
του παρελθόντος. Ίσως λοιπόν η ιδέα να εκπονηθεί, και
να γίνει συντονισμένη προσπάθεια ώστε να υλοποιηθεί,
ένα «Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης» βασισμένο στις
θεμελιώδεις αρχές του οικονομικού προγραμματισμού,
να είναι πλέον επιταγή των καιρών.

Βιβλιογραφία

Σχόλιο

Είναι εντυπωσιακό το πόσες λίγες δημοσιεύσεις για το
θέμα του οικονομικού προγραμματισμού έχουν εμφα-
νιστεί στη διεθνή βιβλιογραφία τα τελευταία είκοσι και
πλέον χρόνια. Το γεγονός αυτό γίνεται μάλλον ακόμα
πιο εντυπωσιακό, αν αναλογιστεί κανείς την αύξηση
των επιστημονικών περιοδικών και γενικότερα του
όγκου των οικονομικών και οικονομολογικών εκδόσεων
κάθε είδους που συντελέστηκε στο ίδιο χρονικό διά-
στημα (βλ. και υποσημ. 6).

Για τον λόγο αυτό, η βιβλιογραφία που παρατίθεται πα-
ρακάτω, αν και ταξινομείται με αλφαβητική σειρά, μπο-
ρεί, κατά κάποιο τρόπο, να διαχωριστεί σε τρία μέρη.
Το πρώτο, φυσικά, έχει σχέση με τις παραπομπές που
αναφέρονται στο κείμενο. Το δεύτερο θεωρεί σκόπιμο
να αναφέρει, αν όχι όλες, τουλάχιστον τις περισσότε-
ρες και, μάλλον, τις πιο σημαντικές δημοσιεύσεις των
τελευταίων είκοσι τουλάχιστον ετών. Στο τρίτο μέρος,
τέλος, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν ορισμένα ση-
μαντικά κείμενα από σημαντικούς συγγραφείς (μεταξύ
των οποίων και τρεις κάτοχοι του βραβείου Νόμπελ), τα
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7. Για τη σχέση (και μια πιθανή μαθηματική ανάλυση) μεταξύ των προβλημάτων του οικονομικού προγραμματισμού μιας ολόκληρης οι-

κονομίας και του οικονομικού προγραμματισμού μιας μεγάλης επιχείρησης, βλ. Heal (1973), Κεφ. 1.

8. Βλ. τις ΗΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 1930 και του 1940, τις χώρες που πρωταγωνίστησαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και όλες

σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, μαζί με την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, μετά από αυτόν και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950.
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οποία αποτέλεσαν σημεία αναφοράς για τον χώρο και
τα οποία δείχνουν ότι ο συγκεκριμένος αυτός κλάδος
της οικονομικής επιστήμης έχει να προσφέρει πολύ
αξιόλογο υλικό σε οποιονδήποτε ή οποιαδήποτε θελή-
σει να το εκμεταλλευτεί. 
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