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ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα εργασία µε τον τίτλο «Ελληνική Οικονοµική Κρίση» έχει ως στόχο την 

µελέτη της κρίσης που έχει παρουσιαστεί στην πατρίδα µας τις τελευταίες δεκαετίες. Αφού 

γίνει µια σύντοµη αναφορά στο διαχρονικό των κρίσεων του 20ου αιώνα δίνεται ιδιαίτερη 

σηµασία στην εξάπλωση της κρίσης. Πως ξεκίνησε, πως εξαπλώθηκε από τις ΗΠΑ στις 

άλλες χώρες και πως εισχώρησε στα διεθνή χρηµατιστήρια. Στην συνέχεια εξετάζονται τα 

παραδείγµατα κάποιων χωρών στις οποίες παρουσιάστηκαν οι πιο σηµαντικές επιπτώσεις. 

Αφού λοιπόν γίνει αυτή η γενική διατύπωση του προβλήµατος επικεντρωνόµαστε στην 

αντιµετώπισή του. Παραθέτουµε διάφορες τακτικές που αναλώνεται να ακολουθηθούν και 

συµφωνίες που έχουνε γίνει µεταξύ Ελλάδας, Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και ∆.Ν.Τ. 

Επιπλέον εφόσον το θέµα της κρίσης είναι και πολιτικό κάνουµε µια αναφορά στο 

πόσο θα ωφελούσε στην αντιµετώπιση της ο κρατικός παρεµβατισµός. Κλείνοντας, 

καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι για την αντιµετώπιση αυτής της παγκόσµιας κρίσης 

απαιτείται ένας συντονιστής µέταξύ των διαφόρων χωρών και η τήρηση ενός δραστικού 

σχεδίου. 

Στην εργασία αυτή θέλουµε να παρουσιάσουµε και να αναλύσουµε βασικές πτυχές 

που οδήγησαν την χώρα σε αυτό το οικονοµικό αδιέξοδο καθώς και να παραθέσουµε τρόπους 

διευκόλυνσης της κατάστασης αυτής. 

Μέχρι το 2010 η Ελλάδα έχει δεχθεί µια πρωτοφανή χρηµατοπιστωτική επίθεση η 

οποία οδήγησε τα επιτόκια µε τα οποία δανείζεται από την αγορά κεφαλαίων στα ύψη 

κάνοντας έτσι απαγορευτικό το κόστος δανεισµού και αναγκάζοντάς την να αποδεχθεί την 

προσφυγή της στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό ταµείο και το µηχανισµό στήριξης της Αετό σηµείο 

ορόσηµο ήταν η άνοδος των επιτοκίων του δεκαετούς Ελληνικού οµολόγου δηλαδή του 

οµολόγου αυτού µε το οποίο η χώρα δανείζεται για διάστηµα δεκαετιών πάνω από το 6% τον 

Απρίλιο του 2010 ενώ τον Οκτώβριο του 2009 βρισκόταν στο 4,41% αλλά και η προοπτική 

περαιτέρω αύξησης του η οποία και τελικά επιβεβαιώθηκε, εκτοξεύοντας το πάνω από το 

12% στο ζενίθ της κρίσης Μάιο του 2010. Από την ώρα της ανακοίνωσης της συµφωνίας για 

την ενεργοποίηση του µηχανισµού στήριξης της χώρας µας δεν έχουν σταµατήσει οι 

προβλέψεις για δραµατική πτώση των επιτοκίων των Ελληνικών οµολόγων Ελλάδα έχει 

δεχθεί ένα χρηµατοπιστωτικό πλήγµα πέντε επιπέδων µε τα δύο πρώτα να έχουν να κάνουν 

µε τη διπλή αλλά και συντριπτική υποβάθµιση Των οµολόγων των ελληνικών τραπεζών και 

των οµολόγων Της ίδιας της χώρας το τρίτο µε την απογείωση των επιτοκίων δανεισµού της 

στη χρηµατοπιστωτική στρατόσφαιρα και την έξοδο της από την αγορά κεφαλαίων το 

τέταρτο µε την προσφυγή της σε ένα διπλό µηχανισµού στήριξης οποίος αποτελεί την 

πιστοποίηση του προβλήµατος εξυπηρέτησης του χρέους της και τον πέµπτο µε το γεγονός 
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ότι όλα τα παραπάνω έχουν γίνει και εξακολουθούν Να γίνονται ένα µέσο και στον απόηχο 

της χειρότερης διεθνούς οικονοµικής κρίσης από τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο. 

Ξεκινώντας µε το πρώτο κεφάλαιο, κάνουµε µια ιστορική αναδροµή για την σύνδεση 

της Ελλάδας µε την Ε.Ε. καθώς και για τα πλεονεκτήµατα που είχε ως νέο µέλος όπως η 

κατάργηση των δασµών τόσο σε εισαγωγές όσο και τις εξαγωγές της χώρας, επίσης γίνεται 

µια σύντοµη αναδροµή στην κρίση όπου ξεκίνησε τα έτη 2007-2008. 

Στην συνέχεια του δευτέρου κεφαλαίου αναλύουµε το ισοζύγιο πληρωµών κατέχει 

σηµαντικό ρόλο στην λήψη σηµαντικών αποφάσεων για την αντιµετώπιση 

των συναλλαγών που είναι υποχρεωµένο το κράτος να τελέσει. Επίσης γίνεται αναφορά στο 

πρώτο κρούσµα ανεργίας στην χώρα µας  µετά τον εµφύλιο πόλεµο που έφερε ως 

αποτέλεσµα το πρώτο µεγάλο κύµα µετανάστευσης από την χώρα µας προς τις βόρειες χώρες 

της Ευρώπης καθώς και ΗΠΑ, Καναδά και Αυστραλία. 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται έντονα η αµφισβήτηση των δανειστών προς την 

Ελλάδα διότι αποδείχθηκε η στρέβλωση των οικονοµικών στοιχείων που παρουσίαζε η χώρα 

µας προς την Εαυτό είχε ως αποτέλεσµα η σκληρή πολιτική της Ε.Ε. και τα αυστηρά µέτρα 

που πήρε για την τήρηση του προγράµµατος και την οµαλή συµµετοχή της Ελλάδας σε αυτή. 

Επίσης, παρουσιάζεται η διαφορά δυναµικής των χωρών του Βορρά µε εκείνη του Νότου 

όπου οι χώρες του Βορρά µετατρέπονται στο µεγαλύτερο πιστωτή των χωρών του νότου. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο κάνουµε αναφορά για τα ποσοστά ανεργίας , παραθέτοντας 

δείκτες ανά περιοχή και έτος, παρατηρούµε ότι τα τελευταία χρόνια η ανεργία έχει την τάση 

να αυξάνεται δραµατικά ακόµα και σε περιοχές της επαρχίας , αναφέρουµε ακόµα στοιχεία 

τα οποία έχουν οδηγήσει στην αύξηση της ανεργίας όπως είναι η συνεχόµενη άνοδος του 

πληθωρισµού , η πτώση του επιπέδου εργασίας καθώς και προβλήµατα που προκύπτουν σε 

διάφορους χώρους που τα τελευταία χρόνια είχαν ανοδική πορεία όπως οι βιοµηχανίες 

αυτοκινήτων που στην εποχή είναι σε πτωτική πορεία. Ακόµα στο κεφάλαιο αυτό 

αναφέρουµε την δυναµική της Ελλάδας στον χώρο του τουρισµού στον οποίο πρωταγωνιστεί 

θετικά τα τελευταία χρόνια και αν εκσυγχρονιστεί σε κάποια θέµατα όπως οι διαδικτυακές 

κρατήσεις δωµατίων που στο εξωτερικό έχει κυρίαρχη θέση στην επιλογή των ταξιδιωτών, θα 

έχει κορυφαία θέση επιλογής προς τους τουρίστες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο   

1.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

1.1 ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Η συνολική έκταση της Ελλάδας καταλαβαίνει µια έκταση 131.944 τετραγωνικών 

χιλιόλιτρων, το ηπειρωτικό τήρα απαριθµεί 106.777 τετραγωνικά χιλιόµετρα, ενώ το 

νησιωτικό τµήµα απαριθµεί 25.167 τετραγωνικά χιλιόµετρα. Η έκταση της γεωργικής γης 

ανέρχεται σε 35.455 χιλιάδες στρέµµατα που όµως περιλαµβάνουν και αρκετές ορεινές 

περιοχές. Ο δασικός πλούτος της γης είναι περιορισµένος. Ο ορυκτός πλούτος της χώρας 

περιλαµβάνει αρκετά και σηµαντικά ορυκτά, όχι όµως σε τεράστιες ποσότητες, τα 

σηµαντικότερα αποθέµατα είναι βωξίτης, χρώµιο, νικέλιο, σιδηροµεταλλευµάτων και 

οικοδοµικών υλικών. 

Τέλος, οι ενεργειακές πρώτες ύλες είναι σχετικά περιορισµένες. Τα σηµαντικότερα 

αποθέµατα του λιγνίτη χρησιµοποιούνται για την ηλεκτροπαραγωγή και σε µικρότερο βαθµό 

τα κοιτάσµατα πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου και υδροδυναµικού, τα οποία δεν καλύπτουν 

την συνολική ζήτηση και τις ανάγκες της χώρας. 

Τελευταία, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον µε την εφαρµογή νέων τεχνολογιών για την 

εκµετάλλευση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας της χώρας. Το ποσοστό που καταλαµβάνει 

το ηπειρωτικό τµήµα της χώρας ανέρχεται στο 80,9% της συνολικής έκτασης ενώ η συνολική 

επιφάνεια που καταλαµβάνει το νησιώτικό τµήµα της χώρας αντιστοιχεί στο 19,1%
1
. 

1.2 Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

1.2.1 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

2
O πρωτογενής τοµέας περιλαµβάνει την γεωργία, την κτηνοτροφία, τα δάση και την 

αλιεία. Ο πρωτογενής τοµέας σηµείωσε µια χρονική βαθµιαία µείωση στην συνεισφορά του 

Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και επίσης στην απασχόληση του εργατικού δυναµικού 

λόγω της εγκατάλειψης της γης και του φαινόµενου της µετανάστευσης. Το 1992 ο 

πρωτογενής τοµέας απασχολούσε περίπου το 25% του εργατικού δυναµικού της Ελλάδος. 

Ιδιαίτερα προβλήµατα που αντιµετώπισε η ελληνική γεωργία ήταν, η µικρή ιδιοκτησία και ο 

τεµαχισµός της ιδιοκτησίας των αγροτικών εκτάσεων σε µικρά κτήµατα, που δεν ευνοούσε 

την εντατική εκµετάλλευση, περίπου, το 50% των αγροτικών εκµεταλλεύσεων έχουν έκταση 

                                                           
1
 Η συμβολή της εξορυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία, 2016 σελ 20 

2
 Αλεξανδράκης Μιχαήλ Α. ( Ελληνική Οικονομία ),  2006 σελ.104 
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µικρότερη των 20 στρεµµάτων. Το µικρό ποσοστό των αρδευοµένων εκτάσεων ήταν ένας 

άλλος ανασταλτικός παράγοντας για την επέκταση του πρωτογενούς τοµέα, το 1991 

ανερχόταν στο 33% του καλλιεργήσιµου εδάφους. Το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο και τα 

φτωχά και ορεινά εδάφη ήταν περαιτέρω παράγοντες που εµπόδισαν την εφαρµογή νέων 

τεχνολογιών και κατά συνέπεια την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής
3
. 

Για την αντιµετώπιση αυτών των εµποδίων εφαρµόστηκε από την δεκαετία του 1950 

το σύστηµα του αναδασµού, µε το οποίο επιχειρήθηκε η αντικατάσταση της 

πολυτεµαχισµένης γης µε ενιαία και συνεχή αγροτικά τεµάχια. Επίσης, στα πλαίσια του 

αναδασµού έγινε προσπάθεια για την ανάπτυξη των εγγειοβελτικών έργων, την εφαρµογή 

νέων τεχνολογικών µεθόδων και την εντατική και πιο αποδοτική καλλιέργεια του εδάφους. 

Όλη αυτή η προσπάθεια συντέλεσε στο να αυξηθεί η γεωργική παραγωγή. Η γεωργική 

παραγωγή και οι συνθήκες διαβίωσης των απασχολουµένων στον γεωργικό τοµέα 

βελτιώθηκαν σηµαντικά από το 1950 µέχρι σήµερα. Παρόλα αυτά, ο γεωργικός τοµέας 

χαρακτηρίζεται από σοβαρές διαρθρωτικές αδυναµίες, όπως για παράδειγµα το µικρό 

µέγεθος των εκµεταλλεύσεων, τα φτωχά και υποβαθµισµένα εδάφη, την χαµηλή οργάνωση 

της παραγωγής, την έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού και την µικρή αποδοτικότητα. 

1.2.2 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

4
Ο δευτερογενής τοµέας αποτελείται από τους κλάδους της βιοµηχανίας, της 

ενέργειας, της ύδρευσης, των ορυχείων – λατοµείων, των µεταλλευµάτων και της οικοδοµής. 

Η βιοµηχανία υπό την ευρεία έννοια περιλαµβάνει ολόκληρο το δευτερογενή τοµέα 

δηλαδή την µεταποίηση, την ενέργεια, την ύδρευση, τα ορυχεία, τα µεταλλεύµατα και τις 

κατασκευές. 

Υπό την στενή έννοια η βιοµηχανία περιλαµβάνει την µεταποίηση, τις επιχειρήσεις 

τροφίµων, ποτού, υφαντικών υλών, χάρτου και χηµικών προϊόντων. 

Η δηµιουργία των διάφορων έργων υποδοµής συντέλεσε διαχρονικά στην αύξηση 

της βιοµηχανικής παραγωγής, στην αύξηση της συνεισφοράς του δευτερογενούς τοµέα στο 

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν ( ΑΕΠ ) καθώς επίσης και στην απασχόληση στον συγκεκριµένο 

τοµέα
5
. 

6
Η Ελλάδα από γεωργική χώρα που ήταν και η οικονοµία της στηριζόταν παλιότερα 

στον πρωτογενή τοµέα άρχισε να µετατοπίζει το κέντρο βάρους στον δευτερογενή τοµέα και 

                                                           
3
 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C124/54/414,1540/ 

4
Αλεξανδράκης Μιχαήλ Α. ( Ελληνική Οικονομία ) 2006 σελ.134 

5
 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C124/54/414,1540/ 

6
 Αλεξανδράκης Μιχαήλ Α. ( Ελληνική Οικονομία ) 2006 σελ.136 
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τους βιοµηχανικούς κλάδους παραγωγής. Τις δεκαετίες του 1950 και 1960, εκτός από την 

πραγµατοποίηση των µεγάλων δηµοσίων επενδύσεων σε βασικά έργα υποδοµής που 

υποβοήθησαν την ανάπτυξη της ελληνικής βιοµηχανίας, έλαβαν µέρος και µεγάλα 

επενδυτικά προγράµµατα σε βιοµηχανικούς τοµείς, όπως βιοµηχανίες χάλυβος, 

µεταλλευµάτων και ναυπηγείων. 

Παρόλο την προσπάθεια των διαφόρων κυβερνήσεων να τονώσουν τις βιοµηχανικές 

επενδύσεις και τους βιοµηχανικούς κλάδους µέσα από κίνητρα διάφορων αναπτυξιακών 

νόµων, εντούτοις διαχρονικά υπήρξε µια µεταστροφή των επενδύσεων και των επενδυτικών 

σχεδίων από την βαριά βιοµηχανία όπως οι χηµικές βιοµηχανίες προς την ελαφρά µορφή 

βιοµηχανίες όπως την βιοµηχανία τροφίµων και ποτών φαινόµενο την περίοδο των 

δεκαετιών 1980 και 1990. Τα πιο συνηθισµένα κίνητρα που δινόταν µέσω των διάφορων 

αναπτυξιακών νόµων που περιλάµβαναν διάφορες φοροαπαλλαγές, διευκόλυνση δανείων, 

επιδοτήσεις ανάλογα συνήθως µε το ύψος και την µορφή της επένδυσης, το χρόνο και το 

είδος της επένδυσης. 

Στις δεκαετίες 1980 και 1990 παρατηρήθηκε µια αξιοσηµείωτη µείωση στην 

παραγωγή των µεταλλουργικών και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενώ σταδιακά επήλθε 

µια βαθµιαία αποβιοµηχάνιση από τους κλάδους βαριάς βιοµηχανίας για την ελληνική 

οικονοµία. 

Η ελληνική αγορά των 11 εκατοµµυρίων καταναλωτών είναι πολύ µικρή για να 

απορροφήσει τα παραγόµενα προϊόντα των µεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ 

ταυτόχρονα τα ελληνικά παραγόµενα προϊόντα δέχονται σκληρό ανταγωνισµό από τα 

οµοειδή των ξένων χωρών. 

Τα βασικότερα προβλήµατα που αντιµετώπισε η ελληνική βιοµηχανία σχετίζονται µε 

το µεγάλο αριθµό των µικρών – οικογενειακών επιχειρήσεων, την αλλαγή του 

προστατευτικού καθεστώτος µετά την τελωνιακή ένωση µε την Ευρώπη και µε την επέκταση 

του φιλευθερισµού του εµπορίου και την φανερή αδυναµία των ελληνικών µικρών 

επιχειρήσεων να ανταγωνιστούν συστηµατικά τις µεγάλες ξένες επιχειρήσεις και να 

καλύψουν µέρος της διεθνούς ζήτησης. Σε αυτά να προστεθούν η έλλειψη τεχνολογικής 

υποδοµής, η έλλειψη της βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας και η µη σύνδεση της 

πανεπιστηµιακής έρευνας µε την ελληνική βιοµηχανία. Τέλος οι περισσότερες µικρές 

επιχειρήσεις έχουν οριοθετήσει και αποβλέπουν περισσότερο στην εσωτερική αγορά και 

λιγότερο στην ανάπτυξη των εξαγωγών τους. Οι επιχειρήσεις αυτές διακρίνονται για την 

χαµηλή ειδίκευση του προσωπικού τους, την υπέρ συγκέντρωση των βιοµηχανιών στα 

µεγάλα αστικά κέντρα µε αποτέλεσµα την εγκατάλειψη της υπαίθρου και τέλος για την 

έλλειψη βασικών πρώτων υλών και κεφαλαιουχικών προϊόντων τεχνολογικού εξοπλισµού. 

Αυτή ήταν η βασική αιτία τις περισσότερες φορές για να αυξάνεται υπερβολικά το κόστος 
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παραγωγής των ελληνικών προϊόντων και τελικά να γίνονται τα προϊόντα µη ανταγωνιστικά 

συγκριτικά µε τις ξένες επιχειρήσεις. 

Για την επίλυση των προβληµάτων αυτών οι διάφορες κυβερνήσεις εφάρµοσαν την 

εξυγίανση και την ιδιωτικοποίηση των προβληµατικών επιχειρήσεων, την παροχή κινήτρων 

για την ανανέωση τεχνολογικού εξοπλισµού και την ανάπτυξη της έρευνας, την επιµόρφωση 

των εργαζοµένων και των ανώτατων στελεχών των επιχειρήσεων, την σύνδεση της έρευνας 

στην βιοµηχανία µε τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα µε στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας 

και της ανταγωνιστικότητας. Οι µεγαλύτερες βιοµηχανικές επιχειρήσεις, η βάρια βιοµηχανία, 

συµπεριλαµβάνει τους ακόλουθους κλάδους : αλουµινίου, τσιµέντου, χάλυβα, νικελίου, 

λιπασµάτων, χηµικών, πετρελαίου και κατασκευών και ναυπηγείων
7
. 

1.2.3 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

8
Ο τριτογενής τοµέας περιλαµβάνει το εµπόριο, τις µεταφορές ( θαλάσσιες, εναέριες 

και χερσαίες ), τις επικοινωνίες, την δηµόσια διοίκηση, τις τράπεζες, τις ασφάλειες, την 

εκπαίδευση, την υγεία και τις υπόλοιπες υπηρεσίες. 

∆ιαχρονικά στην ελληνική οικονοµία παρατηρείται µια αύξηση του τριτογενούς 

τοµέα. Η συνεισφορά του τριτογενούς τοµέα στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν καθώς επίσης 

και στην απασχόληση αποδεικνύει την αύξηση του ρόλου του στην στροφή της ελληνικής 

οικονοµίας αρχικά από τον πρωτογενή τοµέα στο δευτερογενή και τελικά στον τριτογενή 

τοµέα. Μεγάλη αύξηση σηµείωσε και ο τοµέας των τραπεζών και ασφαλειών κυρίως των 

µεγάλων περιθωρίων κέρδους που παρουσίαζαν
9
. 

1.2.4 Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ 

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία για την ανάπτυξη 

της οικονοµίας µιας χώρας. Με τον όρο ανθρώπινος παράγοντας εννοούµε την σύνθεση, την 

δοµή και την διαχρονική εξέλιξη του πληθυσµού, επίσης την διάρθρωση του µορφωτικού 

επιπέδου, της απασχόλησης και της ανεργίας του πληθυσµού.
10

 

Ένα στοιχείο που επέδρασε αρνητικά στην εξέλιξη των πληθυσµιακών µεγεθών στην 

Ελλάδα ήταν το φαινόµενο της εξωτερικής µετανάστευσης. 

                                                           
7
 Κορρές Γεώργιος, Κόκκινου Κατερίνα, (Ελληνική Οικονομία: Δομή-διάθρωση, δημόσιο χρεος και 

προοπτικές ανάπτυξης), 2010 σελ 2-3 
8
 Αλεξανδράκης Μιχαήλ Α. ( Ελληνική Οικονομία ), 2006 σελ.178 

9
 Κωδούνας Χαρίσιος (Η παγκόσμια οικονομική κρίση στην Ελλάδα, μελέτη βασικών τομέων και 

μεγεθών της ελληνικής οικονομίας), Μεταπτυχιακή διατριβή, 2010 σελ. 16 
10

 Αλεξανδράκης Μιχαήλ Α. ( Ελληνική Οικονομία ), 2006 σελ.180 
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Εξωτερική µετανάστευση ονοµάζεται το φαινόµενο της εγκατάστασης του 

µετανάστη έξω από τα κρατικά όρια της προηγούµενης εγκατάστασης του. 

Εσωτερική µετανάστευση ονοµάζεται το φαινόµενο της εγκατάστασης του 

µετανάστη µέσα στα εθνικά όρια της προηγούµενης εγκατάστασης του. 

Προσωρινή Μετανάστευση έχουµε όταν ο µετανάστης πρόκειται να παραµείνει 

λιγότερο από ένα έτος στον τόπο της νέας εγκατάστασης. 

Το µεγάλο ρεύµα της εξωτερικής µετανάστευσης προσδιορίζεται χρονικά την 

περίοδο των δεκαετιών 1960 και 1970. Τα βασικά αίτια µετανάστευσης ήταν κυρίως 

οικονοµικά, για την ανεύρεση απασχόλησης, καλύτερων συνθηκών και αµοιβών εργασίας, 

κοινωνικά, για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και των συνθηκών διαβίωσης, την παροχή 

καλύτερων υπηρεσιών, συνθηκών εκπαίδευσης και πρόνοιας και πολιτικά, λόγω της 

ρευστότητας της πολιτικής κατάστασης που επικρατούσε στην χώρα. 

Τα βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα από την εξωτερική µετανάστευση ήταν η χώρα να 

απαλλαγεί από το πλεονάζον εργατικό δυναµικό και παράλληλα οι δείκτες ανεργίας να 

δείξουν πρόσκαιρα µια µειωτική τάση, καθώς επίσης και να υπάρξει µια µεταβίβαση 

κεφαλαίων στην αναπτυσσοµένη τότε ελληνική οικονοµία µε την µορφή εµβασµάτων στις 

οικογένειες των µεταναστών. 

Οι οικονοµικές συνέπειες ήταν ότι ένα µεγάλο τµήµα του ενεργού ελληνικού 

πληθυσµού που στην πλειοψηφία του αποτελείτε από άτοµα έως 40 ετών αναγκάστηκε να 

µεταναστεύσει για οικονοµικούς και κοινωνικούς λόγους. Η αιµορραγία αυτή των 

παραγωγικών δυνάµεων θα γίνει πιο φανερή τα επόµενα χρόνια. 

Στις κοινωνικές συνέπειες της µετανάστευσης συγκαταλέγονται η εγκατάλειψη της 

γης και της υπαίθρου, καθώς και η αλλοτρίωση των κοινωνικών τάξεων των µεταναστών. 

Τέλος υπάρχουν οι δηµογραφικές συνέπειες που µετέβαλαν την δοµή του πληθυσµού της 

χώρας από άποψη φύλλου και ηλικίας µε αρνητικές συνέπειες για την ανανέωση και την 

αύξηση του ενεργού πληθυσµού της χώρας. 

Παράλληλα µε την εξωτερική µετανάστευση υπήρξε έντονο εκείνη την εποχή και το 

φαινόµενο της εσωτερικής µετανάστευσης που οδήγησε στην αστικοποίηση, την ερήµωση 

της υπαίθρου και τον υδροκεφαλισµό των µεγάλων αστικών κέντρων της χώρας. 

Και σήµερα λόγω της οικονοµικής κρίσης και την δυσκολίας ανεύρεσης εργασίας 

από τους νέους, πολλοί είναι αυτοί που σκέφτονται να µεταναστεύσουν σε άλλη χώρα όπως 

στην Κύπρο, στις ΗΠΑ, στην Μ. Βρετανία και στην Γαλλία για να βρουν δουλειά και ένα 

καλύτερο µέλλον από αυτό που θα έχουν στην Ελλάδα. 
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Νέοι µε πτυχία, µεταπτυχιακά και διδακτορικά δυσκολεύονται να βρουν εργασία, κι 

αν βρουν οι απολαβές τους είναι πολύ µικρότερες από αυτές που θα έπρεπε να παίρνουν 

σύµφωνα µε τα προσόντα τους. 

Η αγορά εργασίας σήµερα ζητά εξειδικευµένο προσωπικό που θα εργάζεται µε τις 

χαµηλότερες νόµιµες απολαβές
11

. 

1.3 Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Η Ελλάδα ζήτησε την σύνδεσή της µε την ΕΟΚ µε αίτηση που έγινε στις 9/6/1959 

και κατέληξε στην συµφωνία που έγινε την 1η Ιουλίου 1961. Η τελωνειακή σύνδεση της 

Ελλάδας µε την ΕΟΚ είχε καθορισθεί για µια περίοδο 22 ετών για να µπορέσει η ελληνική 

οικονοµία να προσαρµοσθεί στις µεταβατικές συνθήκες αλλά και η ΕΟΚ να απορροφήσει τις 

τυχόν επιδράσεις ενός νέου µέλους. Η συµφωνία προέβλεπε για την χρονική περίοδο 1962 – 

1974 την σταδιακή κατάργηση των ελληνικών δασµών για τα εισαγόµενα κοινοτικά 

προϊόντα, ενώ το δεύτερο στάδιο προέβλεπε για την χρονική περίοδο 1974 – 1984 την 

σταδιακή κατάργηση των δασµών για τα εξαγόµενα ελληνικά προϊόντα σε κράτη – µέλη της 

ΕΟΚ. Η κατάργηση των δασµών για τα εξαγόµενα ελληνικά προϊόντα στα κράτη – µέλη 

άρχισε από την 11η Ιουλίου 1968. 

Μέχρι το 1967, η Ελλάδα εισέπραξε από την ΕΟΚ 69 εκατοµµύρια δολάρια από το 

συνολικό ποσό των 125 εκατοµµυρίων δολαρίων που προέβλεπε το πρώτο χρηµατοδοτικό 

πρωτόκολλο σύνδεσης. Με το στρατιωτικό πραξικόπηµα του 1967 η ΕΟΚ αναγκάστηκε να 

παγώσει και να δεσµεύσει το υπόλοιπο ποσό των 56 εκατοµµυρίων δολαρίων. Με την πτώση 

της δικτατορίας, η συµφωνία σύνδεσης ενεργοποιήθηκε και πάλι και απελευθερώθηκαν τα 

υπόλοιπα 56 εκατοµµύρια δολάρια, ενώ υπογράφτηκε το δεύτερο χρηµατοδοτικό 

πρωτόκολλο ύψους 280 εκατοµµυρίων δολαρίων. 

Στις 18 Ιουνίου 1979 υπεγράφη στην Αθήνα η συνθήκη σύνδεσης της Ελλάδας µε 

την ΕΟΚ σαν το δέκατο µέλος της. Αργότερα προσχώρησαν στην ΕΟΚ η Ισπανία και η 

Πορτογαλία (1988) και η Αυστρία, Φιλανδία και Σουηδία (1995) και τώρα υπάρχει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 χωρών – µελών. 

Τα βασικά πλεονεκτήµατα από την ένταξη της Ελλάδος στην ΕΟΚ είναι ότι η 

ελληνική οικονοµία αποκτά µια µεγάλη αγορά για την αύξηση της ζήτησης των αγροτικών 

και βιοµηχανικών προϊόντων της, µε αντίκρισµα επίσης και στον τουρισµό. Τα 

πλεονεκτήµατα συνοψίζονται στην αύξηση της ζήτησης για τα ελληνικά προϊόντα, δηλαδή η 

αύξηση των εξαγωγών µετά την κατάργηση των δασµών, στην αύξηση και στην µεταφορά 
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οικονοµικών πόρων στην Ελλάδα µε την µορφή βοήθειας που θα συντελέσει στην 

οικονοµική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, στην ανάπτυξη του επιπέδου των 

ελληνικών επιχειρήσεων για να καταστούν πιο ανταγωνιστικές µε νέες τεχνολογίες, στην 

αύξηση των επενδύσεων καθόσον η Ελλάδα αποτελεί σταυροδρόµι για την Μέση Ανατολή
12

. 

Εκτός από πλεονεκτήµατα υπάρχουν κάποια µειονεκτήµατα, τα κυριότερα από αυτά 

είναι, η διείσδυση των ξένων επιχειρηµατιών στην ελληνική οικονοµία και ο έντονος 

ανταγωνισµός των ξένων προϊόντων µε τα ελληνικά που πρέπει να γίνονται το ίδιο 

ανταγωνιστικά σε ποιότητα και τιµές
13

. 

1.4 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ Ε.Ε ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

14
Η ολοκλήρωση της ενοποίησης των οικονοµικών χωρών – µελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης τόσο σε µακροοικονοµικό όσο και σε µικροοικονοµικό επίπεδο πραγµατοποιήθηκε 

µε την συνθήκη του Μάαστριχ. Η Συνθήκη του Μάαστριχ που έγινε το 1992 έθεσε τις βάσεις 

για την Ενιαία Αγορά καθώς και την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση. 

Με την Ενιαία Αγορά επιδιώκεται µια πολιτική ένωση µια κοινή εξωτερική πολιτική 

και ασφάλεια, η ευρωπαϊκή ιθαγένεια, η συνεργασία σε κοινωνικούς και οικονοµικούς τοµείς 

όπως στον τοµέα της δικαιοσύνης, της αστυνοµίας και των τελωνείων. 

Η Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση στηρίχθηκε στο σχέδιο Ντελόρ , σύµφωνα 

µε το οποίο η νοµισµατική ένωση θα ολοκληρωθεί σε τρεις φάσεις από το 1990 έως το 1999 

οπότε αναµένεται να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει η Ενιαία Αγορά στα πλαίσια της 

οικονοµικής και νοµισµατικής ενοποίησης µε την δηµιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήµατος 

Κεντρικών Τραπεζών δηλαδή το Ευρωσύστηµα που συµµετέχει και η Τράπεζα της Ελλάδος. 

∆ηλαδή µια οµοσπονδία µε ενιαία νοµισµατική πολιτική και ενιαίο νόµισµα.
15

 

Η συνθήκη αυτή έχει δύο µέρη. Ασχολήθηκε µε την ενιαία αγορά καθώς και µε την 

συµφωνία κρατών – µελών για την νοµισµατική ένωση µε ενιαίο νόµισµα η οποία είναι και 

περισσότερο γνωστή. 

Η διαδικασία αυτή ακολούθησε τρία στάδια : το πρώτο άρχισε τον Ιούλιο του 1990 

µε τον ∆εκέµβριο του 1993, το δεύτερο στάδιο άρχισε τον Ιανουάριο του 1994 µέχρι το 
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 Η πορεία της Ελλάδας στην Ευρωπαική Ένωση, http://www.mfa.gr/exoteriki-politiki/i-ellada-stin-

ee/i-poreia-tis-elladas-stin-europaiki-enosi.html 
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 Κορρές Γεώργιος, Κοκκίνου Κατερίνα, Τσομπάνογλου Γεώργιος,  Ελληνική Οικονομία: Δομή-

Διάρθρωση, Δημόσιο Χρέος και Προοπτικές Ανάπτυξης, σελ 2-5 
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Αλεξανδράκης Μιχαήλ Α. ( Ελληνική Οικονομία ), 2006 σελ.226 
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 Αλεξανδράκης Μιχαήλ Α. ( Ελληνική Οικονομία ),  2006 σελ.226 
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2000. Πρόκειται για µια περίοδο συντονισµένων προσπαθειών για τα κράτη – µέλη που 

επιθυµούσαν να συµµετάσχουν από την αρχή στην νοµισµατική ενοποίηση των στόχων που 

τέθηκαν σχετικά µε την ικανοποίηση των κριτηρίων σύγκλισης των ευρωπαϊκών οικονοµιών, 

σύγκλισης απαραίτητης για την επιτυχία όλου του εγχειρήµατος. Με την έναρξη του τρίτου 

σταδίου της ΟΝΕ την 1η Ιανουαρίου 1999 πραγµατοποιήθηκαν µια σειρά από σηµαντικές 

θεσµικές αλλαγές. 

1) Η κατάργηση του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού Ιδρύµατος (ΕΝΙ) που άρχισε την 

λειτουργία του µε την έναρξη του δευτέρου σταδίου της ΟΝΕ στις 1/1/1994 και 

αρχίζει την λειτουργία της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό 

Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών. 

2) Καταργείται η Νοµισµατική Επιτροπή και ιδρύεται η Οικονοµική και 

∆ηµοσιονοµική Επιτροπή. Έργο της επιτροπής αυτής που αποτελείται από δύο µέλη 

από κάθε χώρα – µέλος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που παρακολουθεί 

την οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κατάσταση των χωρών – µελών και να 

υποβάλει σχετικές εκθέσεις. 

Τα κριτήρια σύγκλισης ήταν: 

1) Ο πληθωρισµός να µην υπερβαίνει εκείνο των τριών χωρών µε την καλύτερη 

επίδοση κατά περισσότερο από δύο µονάδες. 

2) Τα µακροπρόθεσµα επιτόκια να µην είναι περισσότερο από 1,5 ποσοστιαίες 

µονάδες υψηλότερα από το µέσο επιτόκιο των τριών αυτών χωρών. Για τα δύο 

τελευταία έτη πριν από την έναρξη της τρίτης φάσης, το νόµισµα της υποψήφιας 

χώρας θα πρέπει να συµµετάσχει στο κανονικό περιθώριο απόκλισης του 

Μηχανισµού Συναλλαγµατικών Ισοτιµιών του Ευρωπαϊκού Νοµισµατικού 

Συστήµατος, χωρίς να έχει παραστεί ανάγκη υποτίµησης του έναντι οποιουδήποτε 

άλλου κοινοτικού νοµίσµατος
16

. 

3) Όσον αφορά τα δηµοσιονοµικά κριτήρια, ο λόγος του ελλείµµατος προς το ΑΕΠ 

δεν έπρεπε να υπερβαίνει το 3% και ο λόγος του δηµόσιου χρέους προς το ΑΕΠ να 

µην υπερβαίνει το 60%
17

. 

1.5 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 2008 – 2009 

1.5.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
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 Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_el.htm 
17

 Ανάγνου Μαίρη, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Case study: Παράνομη Μετανάστευση, 2012 
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18
*Η ελληνική οικονοµία κατά το 2009 εισέρχεται σε ύφεση µετά την επιβράδυνση 

µιας τετραετίας 2005 – 2008. Η µακροχρόνια τάση εξέλιξης του ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος σε σταθερές τιµές υπήρξε ανοδική κατά την περίοδο 1996 – 2004, παρουσίασε 

κάµψη από το 2005 µετά την Ολυµπιάδα της Αθήνας το 2004 και κατέστη στην συνέχεια 

έντονα πτωτική. 

Σύµφωνα µε τις πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ΑΕΠ θα 

µειωθεί σε σταθερές τιµές κατά περίπου 1% το 2009 και θα παραµείνει στάσιµο το 2010. 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Τράπεζας της Ελλάδος κατά το 2009 το ΑΕΠ παραµένει 

αµετάβλητο και το 2010 δεν αποκλείεται να σηµειωθούν αρνητικοί ρυθµοί. 

Επιπλέον, οι ελληνικές εξαγωγές είναι σε δυσµενής θέση και θα πληγούν 

περισσότερο από την διεθνή οικονοµική επιδείνωση. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι δίαυλοι διαµέσου των οποίων η τρέχουσα οικονοµική 

κρίση διαχέεται στο σύνολο της ελληνικής οικονοµίας αναφέρονται 

1) Στις προσδοκίες των νοικοκυριών οι οποίες έχουν επιδεινωθεί και ως εκ τούτου 

µειώνουν τις αγορές κατοικιών και διαρκών καταναλωτικών αγαθών. 

2) Στις προσδοκίες των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν επίσης µε αποτέλεσµα την 

υποχώρηση των επιχειρηµατικών επενδύσεων. 

3) Στις τράπεζες οι οποίες εφαρµόζουν αυστηρότερα κριτήρια στην χορήγηση 

πιστώσεων, τόσο προς τις επιχειρήσεις, όσο και στα νοικοκυριά. 

4) Στην µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας στις χώρες προορισµού των 

ελληνικών εξαγωγών η οποία πλήττει τις ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, 

ιδιαίτερα τον τουρισµό και την ναυτιλία. 

5) Στην ακολουθούµενη οικονοµική πολιτική η οποία παράγει υφεσιακά 

αποτελέσµατα γιατί αφαιρεί πόρους από την οικονοµία διαµέσου της φορολογικής 

πολιτικής. 

6) Στην αύξηση της ανεργίας που προκύπτει από τις παραπάνω εξελίξεις και 

επιφέρει έναν νέο κύκλο µειώσεων της ζήτησης για καταναλωτικά αγαθά. 

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η οικονοµική κρίση καθιστά έκδηλες τις διαρθρωτικές 

αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας. Εντούτοις αποκλίνουσες είναι οι αντιλήψεις σχετικά µε 

την φύση αυτών των αδυναµιών. Οι φορείς άσκησης της οικονοµικής πολιτικής θεωρούν ότι 

οι σηµαντικότερες διαρθρωτικές αδυναµίες είναι η µειωµένη εµπιστοσύνη των αγορών, 

δηλαδή των διεθνών χρηµατοπιστωτικών οργανισµών στις δυνατότητες της ελληνικής 
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οικονοµίας που σχετίζεται µε το ύψος του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος του δηµοσίου 

χρέους.
19

 

Επίσης, οι ίδιοι φορείς θεωρούν ότι το εξαιρετικά υψηλό έλλειµµα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών οφείλεται σε µεγάλο βαθµό, στο γεγονός ότι δεν λήφθηκαν κατά το 

παρελθόν επαρκή διαρθρωτικά µέτρα για την αναδιάρθρωση του δηµόσιου τοµέα. 

Η µείωση του πληθωρισµού, οφείλεται σε µείωση των τιµών των εισαγόµενων 

προϊόντων. Στον βαθµό, ωστόσο που η µείωση του πληθωρισµού αντανακλά την πτώση των 

τιµών εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης, η µείωση του πληθωρισµού αποτελεί σηµαντικό 

παράγοντα όξυνσης του ανταγωνισµού των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων. 

Αποτελεί συνηθισµένο επιχείρηµα ότι ο πληθωρισµός στην Ελλάδα αυξάνεται 

ταχύτερα από ότι στις άλλες χώρες της ευρωζώνης και ως εκ τούτου υποσκάπτει την 

ανταγωνιστικότητα τιµής των ελληνικών εξαγωγών
20

. 

1.5.2 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

21
Κατά τους τελευταίους µήνες του 2008, η διαχείριση των επιπτώσεων της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης στην Ελλάδα επηρέασε αρνητικά το δηµόσιο έλλειµµα που 

υπερέβη για δεύτερο συναπτό έτος το συµβατικό όριο της Συνθήκης του Μάαστριχτ (3% του 

ΑΕΠ). Το δηµόσιο έλλειµµα κατά το 2007 και 2008 ανήλθε σε – 5,0% και – 5,3% του ΑΕΠ 

αντίστοιχα. Ως εκ τούτου ενεργοποιήθηκε η διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος για την 

Ελλάδα
22

. 

  

                                                           
19
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Πηγή : Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 

 

 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραµµα, το έλλειµµα του δηµοσίου µειώθηκε στην 

διάρκεια της δεκαετίας του 1990, διευρύνθηκε κατά την φάση προετοιµασίας των 

Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας, βελτιώθηκε την διετία 2005 – 2006 και επιδεινώθηκε 

κατά το 2007 και 2008. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε τις µεταβολές του πρωτογενούς 

πλεονάσµατος, πλην όµως σχετίζεται και µε την µείωση των τόκων ως ποσοστό του ΑΕΠ 

που καταβάλλει το δηµόσιο. 

Η επιδείνωση του 2007 – 2008 οφείλεται εξ ολοκλήρου στην επιδείνωση του 

πρωτογενούς πλεονάσµατος, καθώς οι τόκοι ως ποσοστό του ΑΕΠ παρέµειναν αµετάβλητοι. 

Κατά το 2009, όµως παρά την µικρή βελτίωση του πρωτογενούς πλεονάσµατος, υπάρχει 

επιδείνωση του δηµοσίου ελλείµµατος εξαιτίας της ανόδου των επιτοκίων µε τα οποία 

δανείστηκε το δηµόσιο.
23

,
24

 

Η διαχείριση της κρίσης που προκρίθηκε µε ενίσχυση των τραπεζών και του 

τραπεζικού συστήµατος γενικότερα µε το πακέτο στήριξης των 25 δις ευρώ, έχει αποδείξει 

ότι οι πόροι είναι περιορισµένοι όταν οι ασκούµενες δηµόσιες πολιτικές τους περιορίζουν, 

δεδοµένου ότι το ύψος των δηµόσιωνπόρων που διατίθενται για την κοινωνική πολιτική, τα 

επιδόµατα ανεργίας και τους µισθούς των δηµοσίων υπαλλήλων αποτελεί επιλογή που 

καθορίζεται από πολιτικές αποφάσεις. Για παράδειγµα, το γεγονός ότι οι δηµόσιες δαπάνες 
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 Τράπεζα της Ελλάδος, Νομισματική Πολιτική 2008-2009, 2009 σελ 99-103 



16 

 

για την υγεία ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι µικρότερες µεταξύ των ανεπτυγµένων 

χωρών του κόσµου, µε εξαίρεση την Πολωνία, την Κορέα και το Μεξικό οφείλεται σε 

πολιτικές αποφάσεις κατανοµής των δηµοσίων πόρων. 

Πιο συγκεκριµένα, οι παράγοντες που καθορίζουν τις δηµόσιες δαπάνες είναι: 

1) Η παραγωγικότητα της εργασίας και το ποσοστό απασχόλησης που καθορίζουν 

το ΑΕΠ ανά κάτοικο. 

2) Η διανοµή του προϊόντος που σχηµατίζει τα µικτά εισοδήµατα της εργασίας και 

της ιδιοκτησίας ( τόκοι, κέρδη, πρόσοδοι ) µε βάση το ΑΕΠ ανά κάτοικο. 

3) Οι πραγµατικοί φορολογικοί συντελεστές επί της εργασίας και επί της 

ιδιοκτησίας, βάσει των οποίων προκύπτουν φορολογικά έσοδα. 

4) Ο καθαρός δανεισµός (διαφορά δανεισµού και αποπληρωµής δηµόσιου χρέους). 

Καταρχήν η παραγωγικότητα της εργασίας βρίσκεται σήµερα στην Ελλάδα σε υψηλό 

σηµείο. Ανέρχεται περίπου σε 92% του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 χωρών 

– µελών, δηλαδή των πιο προηγµένων οικονοµιών της ηπείρου, και είναι σήµερα υψηλότερη 

από το πενταπλάσιο της παραγωγικότητας της εργασίας της χώρας από το 1960.
25

 

Αυτό σηµαίνει ότι η ελληνική οικονοµία είναι σε θέση να διαθέτει υψηλούς πόρους 

για την επίτευξη στόχων υψηλού αναπτυξιακού και κοινωνικού µεγέθους. Για παράδειγµα το 

πρόγραµµα ενίσχυσης των τραπεζών στην Ελλάδα είναι σε ύψος συγκρίσιµο µε τις δηµόσιες 

δαπάνες υγείας δύο ετών. 

Το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα αυξάνεται από το 1998 ως αποτέλεσµα  της  

αυξανόµενης  συµµετοχής  των  γυναικών  στην  αγορά εργασίας. Η εξέλιξη αυτή αναµένεται 

να συνεχιστεί επί σειρά ετών και να συµβάλει στην περαιτέρω µεγέθυνση του ΑΕΠ
26

. 

Σε ότι αφορά την διανοµή του ΑΕΠ µεταξύ των κοινωνικών τάξεων προκύπτει από 

τα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασµών των 15 παλαιών χωρών– µέλη της Ε.Ε, των Η.Π.Α, 

και της Ιαπωνίας, ότι έχει πραγµατοποιηθεί σηµαντική πρωτογενής, δηλαδή πριν την 

φορολόγηση αναδιανοµή του εισοδήµατος σε βαρών των εργαζοµένων τάξεων. 

Το εισοδηµατικό µερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ στην Ελλάδα βρισκόταν στην 

περιοχή του 70% – 75% κατά το 1978 – 1983, στο επίπεδο 65% - 70% το 1984 – 1990 , 

µειώθηκε θεαµατικά κατά την τριετία 1991 – 1993 και σταθεροποιήθηκε στο επίπεδο 62% 

από το 1994 µέχρι και σήµερα. Αντίστροφα µεγάλη αύξηση σηµειώθηκε στα κέρδη, τους 

τόκους, και τις προσόδους δηλαδή στα εισοδήµατα της ιδιοκτησίας. 
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 Παναγιώτου Πάνος, (Η Υπόθεση ελληνική κρίση),2011 σελ.157 
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Τα φορολογικά έσοδα εξαρτώνται από τα εισοδηµατικά µερίδια και τους 

φορολογικούς συντελεστές. Η οικονοµική πολιτική που ασκήθηκε τα τελευταία είκοσι 

περίπου χρόνια, οδήγησε στην πρωτογενή αναδιανοµή του εισοδήµατος σε βάρος των 

εργαζοµένων και µείωσε τους φορολογικούς συντελεστές επί των κερδών και αύξησε τους 

συντελεστές επί των εισοδηµάτων της εργασίας. 

Εφάρµοσε δηλαδή µειωµένους φορολογικούς συντελεστές στο αυξανόµενο µερίδιο 

των κερδών και αυξηµένους συντελεστές στο µειούµενο µερίδιο της εργασίας. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσµα τα φορολογικά έσοδα να µειωθούν έναντι αυτών που θα υπήρχαν εάν οι 

αυξηµένοι φορολογικοί εφαρµοζόταν επί του αυξανόµενου µεριδίου του ΑΕΠ δηλαδή επί 

των τόκων, των κερδών και των προσόδων. 

Η δηµοσιονοµική πολιτική µειώνοντας τα φορολογικά βάρη των εισοδηµάτων της 

ιδιοκτησίας ( κέρδη, τόκοι, πρόσοδοι ) στην διάρκεια µιας ιστορικής περιόδου κατά την 

οποία τα συγκεκριµένα εισοδήµατα αυξανόταν θεαµατικά, υπονόµευσε την ορθολογική 

εφαρµογή κανόνων και µέτρων που θα αύξαναν αποτελεσµατικά τα φορολογικά έσοδα και 

εµµέσως τις δηµόσιες δαπάνες. Η δηµοσιονοµική πολιτική που ασκήθηκε και ασκείται 

προσφέρει απαλλαγές στις οικονοµικά ισχυρές κοινωνικές τάξεις, καταφεύγει στον δανεισµό 

και χρεώνει συνέχεια τις µελλοντικές γενεές εργαζοµένων για την πληρωµή του αυξηµένου 

δηµόσιου χρέους.
27

,
28

 

Η συµβολή της φορολογίας των εισοδηµάτων της ιδιοκτησίας στα φορολογικά έσοδα 

ήταν και παραµένει µικρή. Οι θεσµικά καθορισµένοι φορολογικοί συντελεστές επί των 

κερδών είναι πολύ µικροί. Το πραγµατικό ποσοστό της φορολογίας σύµφωνα µε την µελέτη 

Baker & McKenzie ανερχόταν το 1999 στην Ελλάδα σε µόλις 13,7% και ήταν το χαµηλότερο 

µεταξύ των 15 προηγµένων χωρών της Ε.Ε. Σύµφωνα µε παλαιότερα στοιχεία, της περιόδου 

1990 – 1996 το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν σε 20,9% και ήταν το τέταρτο µικρότερο 

ποσοστό στην σχετική κατάταξη. Η ίδια πτωτική τάση της πραγµατικής φορολογικής 

επιβάρυνσης των επιχειρηµατικών κερδών και των εισοδηµάτων από κεφάλαιο. Σύµφωνα µε 

µελέτη της Eurostat ενώ το 2000 η φορολογική επιβάρυνση ήταν 19,9% µειώθηκε σε 15,9% 

το 2006. Ειδικότερα, για τις µεγάλες επιχειρήσεις η φορολογική επιβάρυνση από 29,9% το 

2000 µειώθηκε σε 18,6% το 2006. Κατά το ίδιο έτος ο αντίστοιχός συντελεστής φορολογικής 

επιβάρυνσης ήταν στην Ισπανία 53,3% , στην Γαλλία 31,4% , στην Ιταλία 27,1% , στην 

Κύπρο 26,8% , στο Βέλγιο 21,6% , στην ∆ανία 32,3% , στην Πορτογαλία 22,6% , στην 

Αγγλία 27,7% , και στην Ε.Ε των 25 χωρών ήταν 28,7%. 

Αντίθετα, η πραγµατική φορολογική επιβάρυνση της εργασίας το 2000 ανερχόταν σε 

34,5% και το 2006 αυξήθηκε σε 35,1% και το 2007 σε 35,5%. Κατά το έτος 2006 ο 
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αντίστοιχος συντελεστής φορολογικής επιβάρυνσης ήταν στην Ισπανία 30,8% , στην Γαλλία 

41,9% , στην Ιταλία 42,5% , στην Κύπρο 24,18% , στο Βέλγιο 42,7% , στην ∆ανία 37,1% 

στην Πορτογαλία 28,6% , στην Αγγλία 25,8% και στην Ε.Ε των 25 κρατών – µελών ήταν 

36,4%.
29

 

Με άλλα λόγια διαπιστώνεται ότι η πραγµατική φορολογική επιβάρυνση της 

εργασίας στην Ελλάδα αντιστοιχεί στον µέσο όρο της Ε.Ε των 25 µελών, ενώ η πραγµατική 

φορολογική επιβάρυνση του κεφαλαίου αντιστοιχεί σχεδόν στο µισό του µέσου όρου της Ε.Ε 

των 25 κρατών – µελών. 

1.6 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

30 Οι οικονοµικοί – επιχειρηµατικοί κύκλοι είναι ένα οικονοµικό φαινόµενο που 

παρουσιάζονται κυρίως στις αναπτυγµένες καπιταλιστικές οικονοµίες. Μας δείχνουν και 

εξηγούν τις αλλαγές στα οικονοµικά µεγέθη. 

Σήµερα είναι πιο έντονη η ανάγκη για την µελέτη των οικονοµικών κύκλων µιας και 

σήµερα η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά ύφεσης. 

Οι οικονοµικοί κύκλοι έχουν τέσσερις φάσεις, τις παρακάτω : 

1. Η φάση της ανόδου ή της άνθησης της οικονοµίας. Στην αρχή της φάσεως της 

ανόδου της οικονοµίας οι τιµές παρουσιάζουν πολύ µικρή αύξηση ώσπου η άνοδος της 

οικονοµίας να αποκτήσει κάποια ορµή για να απορροφήσει τους υποαπασχολούµενους 

συντελεστές της παραγωγής στην παραγωγική διαδικασία. 

2. Η φάση της κρίσεως. Η φάση της ανόδου της οικονοµίας θα φτάσει κάποτε 

σε ένα τέλος. Συνήθως, µια µείωση στην συνολική ζήτηση προκαλεί την αρχή της ύφεσης, ή 

το τραπεζικό σύστηµα περιορίσει τις χορηγούµενες πιστώσεις ή τέλος αν η κυβέρνηση 

περικόψει τις κρατικές δαπάνες. 

3. Η φάση της ύφεσης ή καθόδου. Η φάση της ύφεσης θα ακολουθήσει την φάση 

της κρίσης. Οι τιµές αρχίζουν να µειώνονται µε αποτέλεσµα την µείωση της παραγωγής, την 

µείωση της ζήτησης, την αύξηση της ανεργίας, την πτώση των µισθών και την µείωση της 

αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών. Η ύφεση θα ενταθεί ακόµη περισσότερο µε την 

αναστολή των επενδύσεων τόσο από τους επιχειρηµατίες όσο και από το κράτος. Η φάση της 

ύφεσης θα συµπαρασύρει στην πτωτική πορεία όλους τους τοµείς της οικονοµίας. 

4. Η φάση της αναρρώσεως ή αναζωογονήσεως. Η φάση της ύφεσης κάποια 

στιγµή τελειώνει και το οικονοµικό σύστηµα γίνεται πιο ευαίσθητο σε επενδυτικά 

                                                           
29

 Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση, 2009 σελ 89-94 
30
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ερεθίσµατα. Μια αύξηση της ζήτησης µπορεί να δώσει ώθηση στην οικονοµία, που θα 

προκαλέσει αύξηση της παραγωγής, µείωση της ανεργίας, αύξηση της απασχόλησης µε 

παράλληλη αύξηση των εισοδηµάτων
31

. 

Το έναυσµα για την ανάρρωση της οικονοµίας µπορεί να προκαλέσει και ο κρατικός 

φορέας µε µια αύξηση των δηµοσίων δαπανών. 

Σήµερα βρισκόµαστε σε µια περίοδο παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης που άρχισε 

στις ΗΠΑ µε αποτέλεσµα να απλωθεί αµέσως σε ολόκληρο τον κόσµο αλλά και στην χώρα 

µας. 

32
Η πτώχευση τον Σεπτέµβριο του 2008 µιας από τις µεγαλύτερες επενδυτικές 

τράπεζες στην Αµερική της Lehman Brothers, σηµατοδότησε την αρχή της παγκόσµιας 

οικονοµικής κρίσης και αποκάλυψε το πόσο ευάλωτες ήταν οι χρηµατοπιστωτικές αγορές σε 

συνθήκες κρίσης. Οι επιπτώσεις έγιναν αµέσως αντιληπτές και αισθητές σε παγκόσµιο 

επίπεδο, από τις ΗΠΑ έως την Νότια Κορέα και από την Ιρλανδία έως την Ουγγαρία και την 

Ελλάδα, καταδεικνύοντας τα αρνητικά σηµεία της απελευθέρωσης των χρηµαταγορών. 

Το 2008 υπήρξε αναµφίβολα το χειρότερο έτος για τις χρηµαταγορές από το 1931 

δηµιουργώντας σοβαρό κλίµα ανασφάλειας και αβεβαιότητας για τις οικονοµίες σε 

παγκόσµιο επίπεδο. 

Η µείωση της παραγωγικής δραστηριότητας και της κατανάλωσης είναι διάχυτη 

παντού. Οι τράπεζες δεν χορηγούν πια δάνεια, οι επιχειρήσεις δεν επενδύουν, οι καταναλωτές 

δεν ξοδεύουν. Όλα δείχνουν ότι βρισκόµαστε στην αρχή µιας δεύτερης σηµαντικής 

οικονοµικής ύφεσης. 

Η οικονοµική κρίση κατά την εξέλιξη του 2009 βαθαίνει τόσο στις ΗΠΑ, όσο και 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα, οι 630.000 απολύσεις τον µήνα στις ΗΠΑ και οι 8,5 

εκατ. θέσεις εργασίας που θα χαθούν στην Ε.Ε την διετία 2009-2010 σύµφωνα µε τις 

εκτιµήσεις τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε σύγκριση µε τα 9,5 εκατ. νέες θέσεις εργασίας που 

δηµιουργήθηκαν την περίοδο 2006-2008, σηµατοδοτούν τις ανησυχίες των φορέων άσκησης 

της οικονοµικής πολιτικής για την οικονοµική πορεία των δύο αυτών οικονοµικών 

σχηµατισµών.
33

 

Κατά το πρώτο τρίµηνο του 2009 παρατηρήθηκε µια εντεινόµενη παγκόσµια ύφεση 

η οποία επηρέασε την Ευρώπη και άλλες µεγάλες αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες 
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οικονοµίες. Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη των οικονοµιών αναθεωρούνται προς τα κάτω 

και το σηµείο καµπής από την ύφεση στην ανάπτυξη µετατίθεται όλο και πιο αργά σε 

µελλοντικά έτη. 

Συνεχείς είναι οι προσπάθειες που καταβάλλονται για τον συντονισµό των δράσεων 

µε σκοπό την αντιµετώπιση της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, τόσο σε εθνικό όσο και 

διεθνές επίπεδο. Άνω των δέκα τρισεκατοµµυρίων δολαρίων έχουν δεσµευτεί προκειµένου 

να αναθερµάνουν το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Εκατοντάδες δισεκατοµµύρια 

δολάρια έχουν επιπλέον δεσµευτεί για δέσµες οικονοµικών κινήτρων. Αυτές οι πρωτοβουλίες 

υλοποιούνται σύµφωνα µε τα τωρινά οικονοµικά δεδοµένα και αφορούν τρόπους πρόληψης 

µιας µεγάλης διεθνούς οικονοµικής κρίσης που θα οδηγήσει σε οικονοµική ύφεση. 

Προς το παρόν ο όγκος των συναλλαγών βρίσκεται σε κατακόρυφη πτώση και η 

ανεργία αυξάνεται ταχύτατα σε διεθνές επίπεδο. 

Παρουσιάζουµε παρακάτω δύο πίνακες µε τις κυριότερες µειώσεις θέσεων εργασίας 

στην Ευρώπη και παγκοσµίως. 

Πίνακας 1 Οι κυριότερες 5 περιπτώσεις µείωσης θέσεων εργασίας στην Ευρώπη: 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΩΡΑ ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΩΡΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 

PKP Cargo 9000 Πολωνία Εσωτερική αναδιάρθρωση Χερσαίες µεταφορές 

Police 

nationale 

4800 Γαλλία Εσωτερική αναδιάρθρωση ∆ηµόσια διοίκηση 

Metro Group 4000 Γερµανία Εσωτερική αναδιάρθρωση Λιανική πώληση 

Alitalia 3650 Ιταλία Συγχώνευση/ Εξαγορά Αεροπορικές µεταφορές 

Petrom 3000 Ρουµανία Εσωτερική αναδιάρθρωση Βιοµηχανική παραγωγή 

Πηγή: ERM, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 
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Πίνακας 2 Οι κυριότερες 5 περιπτώσεις µείωσης θέσεων εργασίας παγκοσµίως 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΣΕΙΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΧΩΡΑ ΤΥΠΟΣ 

ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΩΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ 

GENERAL 

MOTORS 

47000 ANA TON 

ΚΟΣΜΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΩΣΗ 

ΒΙΟΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

CATEPILLAR 20000 ΑΝΑ ΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΩΣΗ 

ΒΙΟΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΜΗΧ. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

NISSAN 20000 ΑΝΑ ΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΩΣΗ 

ΒΙΟΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 

ANGOLO 

AMERICAN 

19000 ΑΝΑ ΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΩΣΗ 

ΕΞΟΡΥΞΗ 

ΜΕΤΑΛΕΥΜΑΤΩΝ 

UNITED 

TECHNOLOGIES 

18000 ΑΝΑ ΤΟΝ 

ΚΟΣΜΟ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΩΣΗ 

ΒΙΟΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΜΗΧ. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Πηγή: ERM, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 

 

Η µεγαλύτερη απώλεια θέσεων εργασίας µε σηµαντικότερη διαφορά από τις 

υπόλοιπες καταγράφεται στην Μεγάλη Βρετανία (χάθηκαν 133.670 θέσεις εργασίας), στην 

Πολωνία (50.703 θέσεις εργασίας), ενώ ακολουθούν η Γερµανία (37.872 θέσεις εργασίας), η 

Γαλλία (22.770 θέσεις εργασίας) και η Τσεχία (22.338 θέσεις εργασίας). Τα παραπάνω 

στοιχεία βασίζονται στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Αναδιαρθρώσεων (European 

Restructuring Monitor) το οποίο αποτελεί παράρτηµα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου 

Εργασιακών Σχέσεων. 
34

 

Η διεθνής οικονοµική κρίση πλήττει πλέον τις πτυχές της πραγµατικής οικονοµίας 

και στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα να είναι ορατές οι αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση, 

στις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική προστασία και την µισθωτή εργασία. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ κατά την χρονική περίοδο 

Νοεµβρίου 2008 – Ιουνίου 2009 χάθηκαν εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης 22.106 θέσεις 

εργασίας. Ανά µήνα φαίνονται παρακάτω οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν. 
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Πίνακας 3 

ΜΗΝΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 3000 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 3500 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1736 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 4136 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 4019 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1298 

ΜΑΙΟΣ 2009 1571 

ΠΗΓΗ: ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ, 2009 

Οι κλάδοι που πλήττονται περισσότερο από την οικονοµική κρίση είναι η 

βιοµηχανία, η κλωστοϋφαντουργία, οι κατασκευές, ο τουρισµός και ο χρηµατοπιστωτικός 

τοµέας ενώ από τα στοιχεία φαίνεται ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις που αποφάσισαν να 

προχωρήσουν σε µείωση του προσωπικού τους βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία, την 

Θράκη, την ∆υτική Ελλάδα και την Αττική
35

. ( βάση στοιχείων των εργατικών κέντρων των 

περιοχών αυτών ) 

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι κάποιες επιχειρήσεις προσπαθούσαν να κερδίζουν 

χρόνο για να αντιµετωπίσουν τα νέα οικονοµικά δεδοµένα, εισάγουν στην επιχείρηση και στο 

προσωπικό συστήµατα εκ περιτροπής εργασίας, υποχρεωτικών αδειών, καταργούν την 

υπερωριακή απασχόληση, θέτουν τους εργαζοµένους σε διαθεσιµότητα ή αποφασίζουν 

προσωρινή αναστολή των λειτουργιών των επιχειρήσεων.  

                                                           
35

 Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση, 2009 σελ 97-117 



23 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

2. ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

2.1 ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Το ισοζύγιο πληρωµών µιας χώρας καταγράφει όλες τις οικονοµικές συναλλαγές 

στην διάρκεια µιας περιόδου συνήθως έτος ανάµεσα στην χώρα και στον υπόλοιπο κόσµο 

και το ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων. 

Το ισοζύγιο κίνησης κεφαλαίων περιλαµβάνει την καθαρή κίνηση βραχυχρόνιων και 

µακροχρονίων κεφαλαίων των ιδιωτών και του δηµοσίου και τα χρεολύσια. 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών περιλαµβάνει το ισοζύγιο άδηλων πόρων που 

καταγράφει τις εισαγωγές και εξαγωγές υπηρεσιών και το εµπορικό ισοζύγιο που καταγράφει 

τις εισαγωγές και εξαγωγές προϊόντων. Το εµπορικό ισοζύγιο είναι συνεχώς ελλειµµατικό 

και η αύξηση του εµπορικού ισοζυγίου οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εισαγωγών και 

στην στροφή των καταναλωτών προς τα εισαγόµενα προϊόντα
36

. 

Οι εξαγωγές εξαρτώνται από την συναλλαγµατική ισοτιµία και το πραγµατικό 

εισόδηµα της αλλοδαπής. Μια αύξηση της πραγµατικής ισοτιµίας ( πραγµατική υποτίµηση ) 

θα µειώσει τις τιµές των εγχώριων αγαθών σε ξένο νόµισµα και συνεπώς θα αυξήσει την 

ζήτηση για εξαγωγές. 

Αντίστοιχα, οι εισαγωγές εξαρτώνται από την πραγµατική ισοτιµία και το εγχώριο 

πραγµατικό εισόδηµα. Μια αύξηση του εγχωρίου πραγµατικού εισοδήµατος θα αυξήσει την 

ζήτηση για εισαγωγές. Η εξίσωση του εµπορικού ισοζυγίου σε σταθερές τιµές εξαρτάται από 

τους προσδιοριστικούς παράγοντες των εισαγωγών και εξαγωγών. Μια αύξηση της 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας θα αυξήσει τις εξαγωγές και θα µειώσει τις εισαγωγές. Με µια 

πραγµατική υποτίµηση, το ποσό που πληρώνει µια χώρα για κάθε µονάδα εισαγωγών θα 

αυξηθεί και µπορεί να αντισταθµιστεί µε µείωση του όγκου της. Το εµπορικό ισοζύγιο 

εξαρτάται θετικά από την ονοµαστική ισοτιµία και αρνητικά από το εισόδηµα.
37

,
38

 

Υπάρχει άµεση συνάφεια και συσχέτιση µεταξύ των συναλλαγµατικών ισοτιµιών και 

του εµπορικού ισοζυγίου. Η ισοτιµία των νοµισµάτων επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τις 

εισαγωγές και εξαγωγές των χωρών και το αντίστροφο. Με απλά λόγια όταν το νόµισµά µας 

διολισθαίνει σε σχέση µε τα ξένα νοµίσµατα τα εισαγόµενα προϊόντα ακριβαίνουν και η 
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 Κωστελέτου Ν., Το ισοζύγιο πληρωμών, 2013 σελ 1-13 
37

 Στουρνάρας Γιάννης - Αλμπάνη μαρία, (η Ελληνική οικονομία μετά την κρίση) , 2008 σελ.76 
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 Ισοζύγιο πληρωμών, 
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ζήτησή τους όπως είναι λογικό µειώνεται, αντίστοιχα τα εγχώρια προϊόντα γίνονται 

περισσότερο ανταγωνιστικά. Από την άλλη πλευρά σε µια χώρα που το έλλειµµα του 

εµπορικού ισοζυγίου αυξάνει η ζήτηση, άρα και η τιµή των ξένων νοµισµάτων αυξάνει. 

Τα πρώτα χρόνια εφαρµογής του συστήµατος των κυµαινόµενων συναλλαγµατικών 

ισοτιµιών 1973 – 1979 η εξαγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα αυξανόταν σε ρυθµούς 

ταχύτατους από ότι στην περίοδο 1962 – 1972 που ίσχυαν οι σταθερές ισοτιµίες. Αντίθετα, 

στις βιοµηχανικές χώρες ο ρυθµός αύξησης παρουσιάζει διαρκή επιβράδυνση από 9% την 

περίοδο 1962 – 1972 µειώνεται στο 6,5% τα χρόνια 1973 – 1979 και υποχωρεί στο 1,8% την 

τριετία 1980 – 1983. 

Η εξαγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρουσιάζει έντονες διακυµάνσεις την 

περίοδο 1973 – 1983. Στο χρονικό διάστηµα αυτό ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής των 

εξαγωγών σε αξία και όγκο 25,9% και 16% αντίστοιχα. Το εµπορικό ισοζύγιο το 1981 

παρουσίασε το υψηλότερο ποσοστό ελλείµµατος µεταπολεµικά φτάνοντας το 19% του ΑΕΠ. 

Οι εξαγωγές είναι πάντα στην Ελλάδα κατά πολύ λιγότερες από τις εισαγωγές, παρά την 

συνεχή διολίσθηση της δραχµής και τις δύο υποτιµήσεις το 1983 και το 1985. Οι εισαγωγές 

αυξάνονται αφού αυξάνεται η ζήτηση για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που δεν παράγονται 

στην χώρα µας. Οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν µπόρεσαν να µειώσουν το κόστος εργασίας 

και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους µε αποτέλεσµα οι εισαγωγές να αυξάνονται 

σε µεγαλύτερο βαθµό από τις εξαγωγές.
39

 

Οι άδηλοι πόροι προέρχονται κυρίως από τον τουρισµό, τα ναυτιλιακά και τα 

µεταναστευτικά εµβάσµατα. Παρότι υπάρχει µια διαχρονική αύξηση του τουρισµού, τα 

µεταναστευτικά και ναυτιλιακά εµβάσµατα έχουν µια φθίνουσα πορεία που προέρχεται από 

την αύξηση των ελληνικών εµπορικών πλοίων που αλλάζουν σηµαία, καθώς επίσης από την 

µείωση των Ελλήνων µεταναστών στο εξωτερικό. 

Οι εισπράξεις των άδηλων πόρων προέρχονται από το τουριστικό συνάλλαγµα που 

εισρέει στην Ελλάδα, την εµπορική ναυτιλία, τα µεταναστευτικά εµβάσµατα, τις λοιπές 

υπηρεσίες και τις µεταβιβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ενώ, οι άδηλες πληρωµές έρχονται κυρίως από το τουριστικό συνάλλαγµα που 

διαρρέει από την Ελλάδα προς τις άλλες χώρες , τις µεταφορές, τις υπηρεσίες του δηµοσίου 

και τις λοιπές υπηρεσίες
40

. 

Το ισοζύγιο των άδηλων συναλλαγών δείχνει µια µειωτική τάση από το 1982 µέχρι 

το 1986 και µετά µια διαδοχική αύξηση µέχρι το 1991. 
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Τέλος το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδος, δηλαδή η διαφορά ανάµεσα 

του εµπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου των άδηλων συναλλαγών είναι συνεχώς 

ελλειµµατικό
41

. 

2.2 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Το 1864 στην Ερµούπολη της Σύρου γινόταν ελεύθερες διαπραγµατεύσεις και 

συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα που διέφεραν από τις επίσηµες. Εκδιδόταν µάλιστα και η 

εφηµερίδα µε τον τίτλο «Χρηµατιστήριο» δίχως να υπάρχει χρηµατιστηριακή αγορά. Το 

1870 στην διασταύρωση των οδών Ερµού και Αιόλου, πάνω από το καφενείο « Η ,Ωραία 

Ελλάς», βρισκόταν η Λέσχη των Εµπόρων Αθηνών. Στον χώρο αυτό συγκεντρωνόταν οι 

έµποροι και διαπραγµατευόταν τις οµολογίες δύο εθνικών δανείων. Το 1873, η εµπορική 

λέσχη Αθηνών µετονοµάστηκε Χρηµατιστήριο και τα µέλη της εξέλεξαν πρόεδρο. Το 1875 

ιδρύθηκε το πρώτο Χρηµατιστήριο Αξιών στον Πειραιά που όµως δεν λειτούργησε ποτέ. Την 

ίδια ηµεροµηνία, εκτός από το Χρηµατιστήριο Αξιών, ιδρύθηκε και το Χρηµατιστήριο 

Εµπορευµάτων, το οποίο µετά από έξι µήνες λειτουργίας διέκοψε τις εργασίες του. Το 

Σεπτέµβριο του 1876, επί κυβερνήσεως Κουµουνδούρου δηµοσιεύτηκε Βασιλικό ∆ιάταγµα 

που ενέκρινε την σύσταση Χρηµατιστηρίου Αξιών στην Αθήνα . Το Χρηµατιστήριο Αξιών 

Αθηνών (ΧΑΑ) στεγάστηκε αρχικά στο µέγαρο Μελά στην πλατεία Κοτζιά, ιδιοκτησίας της 

Εθνικής Τράπεζας. Αργότερα και µέχρι το 1890 εγκαταστάθηκε στην οικία Νοταρά. Από το 

1890 µέχρι το 1934 εγκαταστάθηκε σε κτήριο της οδού Πεσµατζόγλου και από το 1934 και 

µετά σε κτήριο επί της οδού Σοφοκλέους, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα ενώ τώρα βρίσκεται σε 

νέο χώρο.
42

 

Το Χρηµατιστήριο Αθηνών εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

Εντύπωση προκαλεί ότι στο σύγχρονο ορισµό της αγοράς λείπει παντελώς το στοιχείο του 

τόπου. Για παράδειγµα ένας απλός, παραδοσιακός ορισµός της αγοράς, είναι: Αγορά είναι ο 

τόπος συνάντησης µεταξύ αγοραστών και πωλητών. Χαρακτηριστικά το ελληνικό 

χρηµατιστήριο αναφερόταν ως «η Σοφοκλέους». Οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν 

καταστήσει χωρίς σηµασία τον τόπο, ενώ αναδεικνύουν τη σηµασία του συστήµατος 

επικοινωνίας και διαπραγµάτευσης. Για παράδειγµα, για το ελληνικό χρηµατιστήριο, ο 

παραδοσιακός ορισµός µε αναφορά στον τόπο είχε νόηµα µέχρι το 1991. Μέχρι τότε, το 

σύστηµα διαπραγµάτευσης ήταν αυτό της εκφώνησης - αντιφώνησης (open outcry), το οποίο 

βέβαια ελάµβανε χώρα σε συγκεκριµένο τόπο, στα γραφεία του Χρηµατιστηρίου στην οδό 

Σοφοκλέους 10. Από το 1991 τέθηκε σε λειτουργία το πρώτο ηλεκτρονικό σύ-στηµα 
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διαπραγµάτευσης (ΑΣΗΣ) το οποίο το 1999 αντικαταστάθηκε από το σηµερινό σύστηµα 

(ΟΑΣΗΣ). 

Το 1996 ξεκίνησε τις εργασίες του το Χρηµατιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 

(ΧΚΘ) λειτουργώντας σαν κέντρο εκτελέσεως σε on-line σύνδεση µε το ΧΑΑ εντολών του 

επενδυτικού κοινού της Θεσσαλονίκης. 

Στόχος κάθε υγιούς οικονοµίας είναι η ανάπτυξη που επιτυγχάνεται µε παραγωγικές 

επενδύσεις που πραγµατοποιούνται από τον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Οι επιχειρήσεις για 

να προβούν σε επέκταση των δραστηριοτήτων τους ή να εκσυγχρονίσουν τον µηχανολογικό 

τους εξοπλισµό και τις εγκαταστάσεις τους, χρειάζονται κεφάλαια που αντλούν από την 

πρωτογενή αγορά µε έκδοση µετοχών και οµολογιών. Η άµεση ρευστοποίηση αυτών των 

αξιόγραφων αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την διασφάλιση των συµφερόντων των 

εγχώριων και ξένων επενδυτών. Η ανάγκη αυτή ικανοποιείται µε την καθηµερινή 

λειτουργία.
43

 

Οι συνεδριάσεις του ΧΑΑ πραγµατοποιούνται όλες τις εργάσιµες ηµέρες του 

χρόνου. Οι επενδυτές έχουν την δυνατότητα να δίνουν εντολές αγοράς ή πώλησης στο 

διάστηµα της µισής ώρας πριν από το άνοιγµα της συνεδρίασης. Κατά την διάρκεια της 

συνεδρίασης οι πράξεις που εκτελούνται γίνονται µε βάση την προσφορά και την ζήτηση των 

τίτλων υπό συνθήκες πλήρους δηµοσιότητας. 

Το ΧΑΑ, από την ηµεροµηνία ίδρυσης του λειτουργούσε σαν Νοµικό Πρόσωπο 

∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆). Με νόµο που ψηφίστηκε το 1995, άλλαξε το νοµικό καθεστώς 

του ΧΑΑ και έχει µετατραπεί σε Ανώνυµη Εταιρεία (ΑΕ) µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε 

την επωνυµία «Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών ΑΕ». Στο πρότερο νοµικό καθεστώς 

µοναδικός µέτοχος του ΧΑΑ ήταν το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Η µετοχική σύνθεση της εταιρείας 

άλλαξε στα τέλη του 1997, όταν το Ελληνικό ∆ηµόσιο διέθεσε ένα µέρος του χαρτοφυλακίου 

που είχε διατηρώντας το 51% των µετοχών.
44

 

Αναφέρουµε σήµερα τους δείκτες του ΧΑΑ. 

Στο Χρηµατιστήριο Αθηνών έχουν κατασκευαστεί δείκτες από τρεις φορείς: 

• Από το ίδιο το Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

• Από το Χρηµατιστήριο Αθηνών σε συνεργασία µε τον οργανισµό Financial 

Times International. 

• Από την EFG Eurobank Χρηµατιστηριακή. 
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∆είκτες Χρηµατιστηρίου Αθηνών 

Το Χρηµατιστήριο Αθηνών καταρτίζει τους εξής τέσσερις δείκτες: 

• Το Γενικό ∆είκτη 

• Το ∆είκτη Συνολικής Απόδοσης Γενικού ∆είκτη 

• Το ∆είκτη Όλων των Μετοχών 

• Το ∆είκτη Υψηλής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας 

Και οι τέσσερις παραπάνω δείκτες ως προς τον τρόπο κατασκευής τους αποτελούν 

σταθµικούς µέσους όρους. 

Ο Γενικός δείκτης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών αποτελείται από 60 µετοχές.. Για να 

συµπεριληφθεί µια µετοχή στο δείκτη λαµβάνονται υπόψη δύο κριτήρια: 

• Η µέση χρηµατιστηριακή αξία 

• Η αξία συναλλαγών 

Οι µετοχές που συµµετέχουν στο Γενικό ∆είκτη είναι οι µετοχές που έχουν την 

υψηλότερη κεφαλαιοποίηση και παράλληλα πραγµατοποιούν τον υψηλότερο όγκο 

συναλλαγών. Ο Γενικός ∆είκτης όσον αφορά τον υπολογισµό του αποτελεί ένα σταθµικό 

µέσο όρο των τιµών των µετοχών, µε συντελεστές στάθµισης την κεφαλαιοποίηση 

(χρηµατιστηριακή αξία) κάθε µετοχής. Η κάθε µετοχή συµµετέχει στο δείκτη µε το 100% 

της χρηµατιστηριακής της αξίας. Η βάση του δείκτη είναι η 31.12.1980, και η τιµή βάσης 

είχε τεθεί στις 100 µονάδες. Αυτό σηµαίνει ότι εάν κάποιος είχε τοποθετήσει 3.444,75 

δραχµές (το ισότιµο των 100 ευρώ κατά τη µετατροπή του εθνικού µας νοµίσµατος) στις 

31.12.1980, την 2.9.2008 που ο δείκτης έκλεισε στις 3.341 µονάδες θα είχε, εάν 

ρευστοποιούσε το. χαρτοφυλάκιο του 3.341 ευρώ, θα είχε δηλαδή µια συνολική απόδοση για 

όλο το προηγούµενο χρονικό διάστηµα 3.241%.
45

,
46

 

Θα πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι η παραπάνω απόδοση δεν λαµβάνει υπόψη τα 

µερίσµατα τα οποία εισπράχθηκαν κατά το χρονικό αυτό διάστηµα από τις µετοχές, γιατί 

όπως είναι γνωστό οι τιµές των µετοχών δεν προσαρµόζονται µετά την αποκοπή του 

µερίσµατος. 

Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος έχει κατασκευαστεί o ∆είκτης 

Συνολικής Απόδοσης Γενικού ∆είκτη. Ο δείκτης αυτός είναι όµοιος µε το Γενικό ∆είκτη, µε 
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τη µόνη διαφορά ότι κάθε φορά που µια µετοχή καταβάλλει µέρισµα, ο δείκτης 

προσαρµόζεται για να συµπεριλάβει την αξία του µερίσµατος. ‘Έτσι ο δείκτης αυτός δείχνει 

µε ακριβέστερο τρόπο τη συνολική απόδοση από την επένδυση σε ένα χαρτοφυλάκιο µε τη 

σύνθεση του Γενικού ∆είκτη, απεικονίζοντας όχι µόνο τα κεφαλαιακά κέρδη (όπως γίνεται 

µε. το γενικό δείκτη) αλλά και το εισόδηµα (µερίσµατα) που καταβάλλεται περιοδικά από τις 

µετοχές, καθώς και την επανεπένδυση αυτών των µερισµάτων (σε µετοχές του δείκτη, σε ίδια 

ποσοστά µε τη σύνθεση του).
47

 

Στο ∆είκτη Όλων των Μετοχών συµµετέχουν όλες οι µετοχές που γίνονται 

αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Έτσι, ενώ ο Γενικός ∆είκτης 

δείχνει την απόδοση των µετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης,  ο ∆είκτης Όλων των Μετοχών 

δείχνει την απόδοση όλων των µετοχών (υψηλής, µεσαίας και χαµηλής κεφαλαιοποίησης) 

που γίνονται αντικείµενο διαπραγµάτευσης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 

Τέλος, ο ∆είκτης Υψηλής Κυκλοφοριακής Ταχύτητας περιλαµβάνει µετοχές που 

παρουσιάζουν υψηλό όγκο συναλλαγών. Τα κριτήρια για τη συµµετοχή στο δείκτη είναι: 

• Να έχει σταθµισµένη κυκλοφοριακή ταχύτητα άνω του 200%. Η σταθµισµένη 

κυκλοφοριακή ταχύτητα προσδιορίζεται ως η αξία των συναλλαγών της 

µετοχής, προς την αξία των µετοχών που ευρίσκονται σε ευρεία διασπορά. 

• Οι µετοχές που καλύπτουν το προηγούµενο κριτήριο, εισάγονται κατά σειρά 

µέχρι να συµπληρωθεί ο αριθµός 20. 

• Εάν οποιαδήποτε µετοχή που συµµετέχει στο δείκτη κατέχει ποσοστό 

συµµετοχής µεγαλύτερο του 8% θα υπολογίζεται συντελεστής στάθµισης των 

µετοχών της, έτσι ώστε το ποσοστό συµµετοχής της να αντιστοιχεί σε 8% της 

συνολικής χρηµατιστηριακής αξίας του δείκτη
48

. 

∆είκτες FTSE/XA 

Η σειρά δεικτών FTSE/XA συµπεριλαµβάνει τους εξής δείκτες: 

• Το δείκτη FTSE/XA 20. Είναι ο δείκτης των µετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης 

και περιλαµβάνει τις 20 µεγαλύτερες εταιρείες της κατηγορίας Μεγάλης 

Κεφαλαιοποίησης ("Big Cap") του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

• Το δείκτη FTSE/XA Mid 40. Είναι ο δείκτης µεσαίας κεφαλαιοποίησης και 

περιλαµβάνει τις επόµενες 40 εταιρείες της κατηγορίας Μεγάλης 

Κεφαλαιοποίησης ("Big Cap") του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
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• Το δείκτη FTSE/XA Small Cap 80. Είναι ο δείκτης µικρής κεφαλαιοποίησης ο 

οποίος περιλαµβάνει τις 80 µεγαλύτερες εταιρείες της κατηγορίας Μεσαίας και 

Μικρής Κεφαλαιοποίησης ("Mid & Small Cap"). 

• To δείκτης FTSE/XA 140. Είναι ο δείκτης που περιλαµβάνει όλες τις µετοχές 

που συµµετέχουν στους τρεις προηγούµενους δείκτες. Οι µετοχές του δείκτη 

αυτού κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε τον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας 

στον οποίο ανήκουν, διαµορφώνοντας έτσι τους εξής δείκτες: 

� FTSE/XA Ασφαλειών 

� FTSE/XA Βιοµηχανικών Προϊόντων FTSE/XA Εµπορίου 

� FTSE/XA Κατασκευών 

� FTSE/XA Μέσων Ενηµέρωσης FTSE/XA Πετρελαίου 

� FTSE/XA Πρώτων Υλών 

� FTSE/XA Ταξιδιών και Αναψυχής FTSE/XA Τεχνολογίας 

� FTSE/XA Τηλεπικοινωνιών FTSE/XA Τραπεζών 

� FTSE/XA Τροφίµων και Ποτών FTSE/XA Υγείας 

� FTSE/XA Υπηρεσιών Κοινής ,φέλειας FTSE/XA Χηµικών 

� FTSE/XA Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών 

• Το δείκτη FTSE/XA-International. Είναι ο δείκτης που περιλαµβάνει τις µετοχές 

Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης ("Big Cap") του ΧΑ. Η διαφορά του από τους δύο 

πρώτους δείκτες είναι ότι περιλαµβάνει εκτός από τις ελληνικές και τις ξένες 

εταιρείες που γίνονται αντικείµενο διαπραγµάτευσης στην κοινή πλατφόρµα 

διαπραγµάτευσης του ΧΑ.
49

,
50

 

Οι δείκτες του FTSE/XA είναι επίσης δείκτες που κατασκευάζονται ως µέσοι 

σταθµικοί µε συντελεστές στάθµισης τη χρηµατιστηριακή αξία των µετοχών. Η διαφορά 

τους από τους δείκτες του Χρηµατιστηρίου Αθηνών είναι ότι εκτός από την παραπάνω 

στάθµιση, χρησιµοποιούν και µια δεύτερη στάθµιση, σε σχέση µε το εύρος διασποράς των 

µετοχών της εταιρείας. Με βάση αυτό το κριτήριο, οι µετοχές µε διασπορά µέχρι 15% δεν 

γίνονται απο-δεκτές για συµµετοχή στο δείκτη. Οι υπόλοιπες µετοχές σταθµίζονται µε βάση 

τον Πίνακα : 

∆είκτης Eurobank Private Sector MID 40 

Οι µετοχές που συµµετέχουν στο ∆είκτη προέρχονται από την Κατηγορία Υψηλής,  

Μεσαίας  και  Μικρής  Κεφαλαιοποίησης  του  ΧΑ.  Από  αυτές αποκλείονται: 

• Οι µετοχές µε κεφαλαιοποίηση άνω του 1 δισ. ευρώ. 
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• Οι µετοχές εταιρειών του ευρύτερου χρηµατοπιστωτικού τοµέα. 

• Οι µετοχές εταιρειών του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. ,ς εταιρείες του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα ορίζονται εκείνες στις οποίες το ∆ηµόσιο συµµετέχει µε 

ποσοστό µεγαλύτερο του 20%. 

• Οι µετοχές που έχουν ποσοστό ευρείας διασποράς µικρότερο ή ίσο µε 15%. 

Ο δείκτης είναι ένας σταθµικός µέσος όρος µε συντελεστές στάθµισης την 

κεφαλαιοποίηση των εταιρειών. Υπολογίζεται µε ηµεροµηνία βάσης το κλείσιµο της 

30.9.2004 και τιµή εκκίνησης τις 1.000 µονάδες. 
51,52 

2.3 ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Κατά την δεκαετία του 1960 η αύξηση του εγχώριου εργατικού δυναµικού ότι 

αποτέλεσε την κύρια πηγή τροφοδότησης της ανεργίας. Οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονοµίας 7,6% κατά µέσο όρο στην περίοδο 1961 – 1970 και τα µεγάλα 

µεταναστευτικά ρεύµατα απορρόφησαν σε ένα µεγάλο βαθµό την ανεργία. Όµως στην 

δεκαετία 1981 – 1990 εµφανίζεται µια καθαρή παλιννόστηση 334.000 ατόµων που στην 

πλειοψηφία τους είχαν µεταναστεύσει τις προηγούµενες δεκαετίες στην βόρειο Ευρώπη. 

Συνέπεια όλων αυτών των δηµογραφικών τάσεων καθώς επίσης και της παρατεταµένης 

ύφεσης στην ελληνική οικονοµία είναι η µείωση των ευκαιριών απασχόλησης των 

νεοεισερχοµένων στην αγορά εργασίας.
53

 

Πράγµατι, η αναλογία των νεοεισερχοµένων ανέργων στην αγορά εργασίας στο 

σύνολο των ανέργων της χώρας αυξήθηκε από 45,2% το 1988 σε 54% το 1991. Επίσης, οι 

άνεργοι ηλικίας µεταξύ 15 – 29 ετών αποτελούσαν σχεδόν το 60% του συνόλου το 1993. 

Αναλυτικότερα, το εργατικό δυναµικό που αποτελεί την βάση της συνολικής 

προσφοράς εργασίας, προσδιορίζεται από τρεις βασικές µεταβλητές: την δοµή του 

πληθυσµού, την εξέλιξη της µετανάστευσης και παλιννόστησης, το µέγεθος και την 

µεταβολή των ποσοστών συµµετοχής του πληθυσµού στο εργατικό δυναµικό. 

Όπως είναι γνωστό, στις σύγχρονες βιοµηχανικές κοινωνίες η εξειδικευµένη πολιτική 

απασχόλησης αποτελεί πλέον ένα οργανικό στοιχείο της γενικότερης οικονοµικής πολιτικής. 

Η εµπλοκή του κράτους µέσω εξειδικευµένων µηχανισµών, στις λειτουργίες της αγοράς 

υπήρξε απόρροια των ριζικών µεταλλαγών που πραγµατοποιούνται στην σύνθεση του 

ενεργού πληθυσµού των ανεπτυγµένων βιοµηχανικών χωρών. Έτσι το φαινόµενο της 

γενίκευσης της µισθωτής εργασίας που καθιστά την κύρια µορφή αξιοποίησης του εργατικού 
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δυναµικού, είναι αυτό που οδηγεί και στην κοινωνική αναγνώριση του φαινόµενου της 

ανεργίας. Το γεγονός δηλαδή ότι για την συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσµού η 

εξαρτηµένη εργασία αποτελεί την βασική είτε και την µοναδική πηγή του εισοδήµατος 

οδηγεί αναπότρεπτα στην ανάγκη δηµιουργίας των εξειδικευµένων εκείνων µηχανισµών οι 

οποίοι θα εξασφαλίζουν εισόδηµα στα άτοµα που διαθέτουν απασχόληση και θα τα 

διευκολύνουν ταυτόχρονα στην αναζήτηση απασχόλησης.
54

 

Στην χώρα µας, η άσκηση µιας συνεκτικής πολιτικής στο πεδίο της αγοράς εργασίας 

αντιµετωπίζει εγγενείς δυσχέρειες, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε την φύση και την 

διάρθρωση της απασχόλησης. Η επιβίωση σε µεγάλη έκταση παραδοσιακών µορφών 

απασχόλησης, οι οποίες απορροφούν την πλεονάζουσα εργατική δύναµη, δεν επιτρέπει µια 

λεπτοµερή καταγραφή της πραγµατικότητας της ελληνικής αγοράς εργασίας. 

Η µικροοικονοµική πολιτική για την απασχόληση εξειδικεύεται έτσι ώστε να γίνει 

δυνατή η αντιµετώπιση της ανεργίας των οµάδων εκείνων του πληθυσµού που είναι λιγότερο 

ανταγωνιστικές στην αγορά εργασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν ληφθεί σηµαντικές 

πρωτοβουλίες κυρίως µέσω των προγραµµάτων απασχόλησης και επαγγελµατικής 

κατάρτισης, µε σκοπό να αµβλυνθούν οι ανισορροπίες που περιορίζουν την 

αποτελεσµατικότητα της αγοράς εργασίας. 

Σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης σαν αυτή που διανύουµε τώρα, αυξάνονται οι 

οικονοµικές ανισότητες ανάµεσα στις διάφορες οµάδες του πληθυσµού. Ένα σηµαντικό 

κοµµάτι του εργατικού δυναµικού το αποτελούν κυρίως νέοι, οι γυναίκες και οι ανειδίκευτοι 

εργάτες, αισθάνονται εντονότερα το βάρος και τις συνέπειες της οικονοµικής κρίσης. Κατά 

συνέπεια, προκύπτει η ανάγκη για υποστήριξη και εξασφάλιση αυτών των οµάδων που 

πλήττονται από τις δυσµενείς εξελίξεις της οικονοµικής δραστηριότητας.
55

 

Θα πρέπει όµως ταυτόχρονα να αναγνωρίσουµε πέρα από την ανάγκη αυτή, η 

εξασφάλιση εισοδήµατος στις οµάδες του πληθυσµού που πλήττονται από την ανεργία 

εξυπηρετεί και τους ευρύτερους στόχους της οικονοµικής πολιτικής. ∆εδοµένου µε το 

εισόδηµα αυτό επηρεάζεται θετικά ιδιαίτερα σε περίοδο οικονοµικής ύφεσης η ενεργός 

ζήτηση και κατά συνέπεια το επίπεδο της οικονοµικής δραστηριότητας και της απασχόλησης. 

Οι βασικοί άξονες για τον εκσυγχρονισµό του νέου συστήµατος είναι η βελτίωση της 

κοινωνικής προστασίας των ανέργων και η ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήµατος 

καταγραφής της ανεργίας. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τις κάτωθι καινοτοµίες : 
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• Επιδότηση των νέων ηλικίας 20- 29 που εισέρχονται για πρώτη φορά στην 

αγορά εργασίας. 

• Να γίνουν πιο ελαστικές οι προϋποθέσεις για την θεµελίωση δικαιώµατος 

τακτικής επιδότησης. 

• Αύξηση επιδότησης κατά ένα τρίµηνο. 

• Να ληφθεί µέριµνα για ορισµένες κατηγορίες εποχικά απασχολουµένων όπως 

για παράδειγµα στον τουρισµό
56

. 

2.4 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ – ΑΝΕΡΓΙΑ – ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ 

Ο πληθωρισµός και η ανεργία είναι τα δύο κύρια θέµατα της µακροοικονοµικής. 

Είναι ανάµεσα στα βασικά ενδιαφέροντα των σχεδιαστών της πολιτικής. 

Σύµφωνα µε την θεωρία, η ανεργία οφείλεται κατά ένα µέρος στην έλλειψη ενεργού 

ζήτησης και αποκαλείται κυκλική κατά ένα άλλο µέρος στην δοµή και τις ιδιοµορφίες της 

αγοράς εργασίας και αποκαλείται διαρθρωτική ανεργία που είναι σοβαρότερης µορφής αφού 

η εξάλειψη των αιτιών που την προκαλούν απαιτεί θεσµικές αλλαγές µακροχρόνιας 

διάρκειας. 

Η ανεργία διαφέρει ανάλογα µε την χώρα και τον χρόνο. Η ανεργία των νέων και των 

γυναικών είναι υψηλότερη στις αναπτυγµένες χώρες. Η ανεργία δεν είναι ένα πρωτογενές 

µέγεθος, αλλά το αποτέλεσµα συσχετισµού µεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Τα 

αίτια της ανεργίας πρέπει να αναζητηθούν στους προσδιοριστικούς παράγοντες των δύο 

αυτών µεταβλητών. 

Τα κόστη από την ύπαρξη της ανεργίας είναι οικονοµικά, κοινωνικά, και πολιτικά, 

ενώ τα µακροχρόνια ποσοστά ανεργίας οδηγούν συχνά σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις µε 

σοβαρές συνέπειες για το κοινωνικό σύνολο. 

Όταν οι οικονοµολόγοι προσπαθούν να κατανοήσουν τον πληθωρισµό για ένα 

µεγάλο χρονικό διάστηµα, τυπικά δίνουν έµφαση στην ανάπτυξη της προσφοράς χρήµατος. 

Η χρηµατική ανάπτυξη παίζει έναν ειδικό ρόλο στην απόφαση για τον πληθωρισµό, όχι γιατί 

τα χρήµατα επηρεάζουν τις τιµές περισσότερο άµεσα, από ότι οι άλλοι συντελεστές, αλλά 
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επειδή οι εµπειρικές διακυµάνσεις στην χρηµατική ανάπτυξη υπολογίζονται για τις 

µεγαλύτερες αποκλίσεις στην ανάπτυξη της συνολικής ζήτησης.
57, 

2.5 ΜΟΡΦΕΣ–ΑΙΤΙΕΣ–ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ–ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ 

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 

Πληθωρισµός είναι η συνεχής αύξηση της κυκλοφορίας του χρήµατος, που δεν 

ανταποκρίνονται στην αύξηση της παραγωγής των αγαθών ή αλλιώς η συνεχής άνοδος του 

γενικού επιπέδου των τιµών. Κατά συνέπεια ο πληθωρισµός ισοδυναµεί µε µια συνεχή 

µείωση της αγοραστικής δύναµης του χρήµατος.
58

 

Ο πληθωρισµός έχει γενικά αρνητικές επιδράσεις στα ακόλουθα : 

• Στην διανοµή του εισοδήµατος. 

• Στο ισοζύγιο πληρωµών της χώρας, µείωση ανταγωνιστικότητας 

• Στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, δηµιουργία κλίµατος αβεβαιότητας 

Σε κανονικές συνθήκες όταν έχουµε υψηλό πληθωρισµό έχουµε και ταυτόχρονα 

χαµηλή ανεργία και αντίστροφα, µε χαµηλό πληθωρισµό έχουµε ταυτόχρονα υψηλή ανεργία. 

Όταν παρατηρείται µικρή αύξηση του πληθωρισµού τότε µιλούµε για έρποντα 

πληθωρισµό και αντίθετα όταν παρατηρείται µεγάλη αύξηση του πληθωρισµού τότε µιλάµε 

για καλπάζοντα πληθωρισµό. 

Γενικά διακρίνουµε τέσσερις κατηγορίες πληθωρισµού ανάλογα µε τα αίτια που τον 

δηµιουργούν : 

A. Πληθωρισµός Ζήτησης που είναι ο πληθωρισµός που δηµιουργείται όταν το 

επίπεδο των τιµών αυξάνεται συνέχεια λόγω της αύξησης της ζήτησης για τα 

αγαθά. 

B. Πληθωρισµός Κόστους που είναι ο πληθωρισµός που δηµιουργείται όταν η 

αύξηση της αµοιβής της εργασίας υπερβαίνει σε ποσοστό την αύξηση της 

παραγωγικότητας, δηλαδή, είναι ο πληθωρισµός που δηµιουργείται από την 

αύξηση του κόστους παραγωγής όπως των µισθών και της τιµής των πρώτων 

υλών. 

C. Εισαγόµενος Πληθωρισµός που είναι αυτός που προέρχεται από την αύξηση της 

τιµής των αγαθών που εισάγονται από άλλες χώρες. 
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D. Στασιµοπληθωρισµός ή Πληθωρισµός Ύφεσης που είναι το φαινόµενο όπου 

έχουµε υψηλό πληθωρισµό, δηλαδή αύξηση των τιµών µε ταυτόχρονη αύξηση 

της ανεργίας. 

Ο Πληθωρισµός µετράται µε τον ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή που έχει σκοπό την 

µέτρηση των µεταβολών του γενικού επιπέδου των τιµών των αγαθών και των υπηρεσιών 

του µέσου νοικοκυριού. 

Στην Ελλάδα ο υπολογισµός του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή γίνεται µε την 

εφαρµογή του δείκτη Laspeyres από ένα σύνολο περίπου 600 ειδών και υπηρεσιών, όπου η 

συλλογή τιµών γίνεται από καταστήµατα λιανικής πώλησης από 17 περίπου διαφορετικές 

πόλεις µέσα σε ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα.
59

 

Για τον υπολογισµό του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή εφαρµόζεται ο ακόλουθος τύπος 

: 

��ί����		
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Όπου : ��� είναι ο ατοµικός δείκτης του είδους i 

�� = �������
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  ο συντελεστής στάθµισης µε p και q τις τιµές και ποσότητες αντίστοιχα. 

Ο ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή στην Ελλάδα γίνεται σύµφωνα µε τα πρότυπα των 

∆ιεθνών Ταξινοµήσεων ( COICOP – Classification of Individual Consumption by Purpose, 

και HICP – Harmonized Indexes of Consumer Prices της EUROSTAT )
 

2.5.1 ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ 

60
Οι δυσµενείς επιπτώσεις του πληθωρισµού στο σύνολο της οικονοµίας, όπως στην 

κατανοµή του εισοδήµατος, στην παραγωγή προβάλουν ως επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης 

κάποιων µέτρων για την αντιµετώπιση του. Τα µέτρα αντιπληθωριστικής πολιτικής που 

έχουν ληφθεί διαφέρουν από την εκάστοτε κυβέρνηση λόγω των διαφορετικών στόχων 

οικονοµικής πολιτικής που θέλουν να πετύχουν. Χαρακτηριστικό των µέτρων είναι η 

βραχυχρόνια προοπτική τους, αφού κάθε κυβέρνηση επιδιώκει άµεσα αποτελέσµατα και δεν 

ενδιαφέρεται για τις επιπτώσεις της πολιτικής της στο µέλλον. 
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Ένα µέτρο που έχει κατά καιρούς χρησιµοποιηθεί είναι η επιβολή άµεσων ελέγχων 

στις τιµές και τους µισθούς καθώς και η θέσπιση κανόνων µε τις µεταβολές τους βάσει των 

µεταβολών της µέσης παραγωγικότητας. Κατά το σύστηµα αυτό κάποιο κρατικό όργανο 

προσδιορίζει και επιβάλει το ύψος των τιµών και των µισθών είτε για το σύνολο της 

οικονοµίας είτε για τους πιο σηµαντικούς τοµείς της, όπως είναι οι κλάδοι παραγωγής 

πρώτων υλών και ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η επιδιωκόµενη σταθερότητα των τιµών είναι δυνατόν να επιτευχθεί αν και µόνο αν 

η κρατική εξουσία έχει τους µηχανισµούς που είναι απαραίτητοι για την αποτελεσµατική 

επιβολή των άµεσων ελέγχων. 

61
Ωστόσο, το µέτρο αυτό όχι µόνο είναι δαπανηρό γιατί δηµιουργεί 

γραφειοκρατικούς µηχανισµούς αλλά ακόµα περισσότερο είναι δύσκολο να πετύχει την 

σταθερότητα των τιµών, αφού δεν υπάρχουν εκείνοι οι µηχανισµοί για τους ελέγχους αυτούς. 

Επιπλέον υπάρχουν πάντοτε τρόποι για να αποφύγουν οι ενδιαφερόµενοι το αποτέλεσµα των 

ελέγχων, για παράδειγµα αν η τιµή ενός προϊόντος δεν µπορεί να αυξηθεί τότε οι 

επιχειρηµατίες µπορούν να αυξήσουν το κέρδος τους χειροτερεύοντας την ποιότητα του 

προϊόντος. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους οι επιβαλλόµενοι έλεγχοι είναι µερικοί, 

περιοριζόµενοι µόνο σε σηµαντικούς τοµείς της οικονοµίας. 

Θα µπορούσε κάποιος εύλογα να ισχυριστεί ότι το µέτρο αντιπληθωριστικής 

πολιτικής είναι η µείωση της συνολικής προσφοράς χρήµατος µέσω της νοµισµατικής 

πολιτικής. 

Με άλλα λόγια στην Ελλάδα µε την κατάργηση του µηχανισµού ελέγχου των τιµών 

και την έλλειψη ανεξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας στον καθορισµό νοµισµατικών 

στόχων δεν µπορεί να υπάρξει όριο στις αυξήσεις των µισθών και εποµένως στην επέκταση 

του πληθωρισµού κόστους. 

Οι κυβερνήσεις είναι πολύ πιο ευάλωτες στις πιέσεις για δηµοσιονοµική και 

πιστωτική περιστολή µέσω της µείωσης του ελλείµµατος του δηµοσίου παρά στο απρόσωπο 

κόστος που προκαλεί ο πληθωρισµός. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα το έλλειµµα του δηµοσίου 

τοµέα να χρηµατοδοτείται µε αυξανόµενη προσφορά χρήµατος που δίνει την ψευδαίσθηση 

του αυξηµένου χρηµατικού εισοδήµατος και του πλούτου µε συνέπεια την αύξηση της 

ζήτησης και κατά επέκταση των τιµών. Βέβαια από εισαγωγή της Ελλάδος στην Οικονοµική 

Νοµισµατική Ένωση ( ΟΝΕ ) µε βάση συγκεκριµένα οικονοµικά στοιχεία που ήταν όλα ίδια 

για τις χώρες του Ενιαίου Νοµίσµατος. Από το 2002 η χώρα µας µέλος της ΟΝΕ έχει 
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νόµισµα το ευρώ, η Τράπεζα της Ελλάδος έχασε το προνόµιο έκδοσης χρήµατος καθώς και 

µια σειρά νοµισµατικών πολιτικών και µέτρων για την οικονοµική πολιτική της χώρας. Από 

το 2002 και µετά όλες οι αποφάσεις θα λαµβάνονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

µε έδρα την Φρανκφούρτη.
62

,
63

 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα συγκεκριµένο σχέδιο αντιπληθωριστικής πολιτικής σε 

σχέση µε την επιδίωξη άλλων µακροοικονοµικών στόχων. Όπως για παράδειγµα, για την 

επίτευξη του στόχου της οικονοµικής µεγέθυνσης χρησιµοποιείται συστηµατικά η 

δηµοσιονοµική επέκταση, για την συγκράτηση του εµπορικού ελλείµµατος έχει καθιερωθεί η 

πολιτική της διολίσθησης – υποτίµησης του νοµίσµατος και για την τόνωση εισροής 

κεφαλαίων τα ελκυστικά επιτόκια. Για την µείωση όµως του πληθωρισµού τέτοια 

συστηµατική πολιτική δεν έχει παρατηρηθεί. Ακόµα χειρότερα οι εκάστοτε 

αντιπληθωριστικοί στόχοι συχνά εξαγγέλλονται ταυτόχρονα µε θεσµικές µεταβολές, είτε µε 

µέτρα που εξυπηρετούν άλλους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής όπως υποτίµηση και 

κοινωνικές παροχές τα οποία κλιµακώνουν τον πληθωρισµό. 

64
Η ύπαρξη του φαύλου κύκλου πληθωρισµού – διολίσθησης νοµίσµατος σύµφωνα 

µε τον οποίο η αναπροσαρµογή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας διορθώνει την πτώση της 

ανταγωνιστικότητας που προκαλεί ο πληθωρισµός. Με δεδοµένο όµως τον ανοιχτό 

χαρακτήρα της οικονοµίας προκαλείται έτσι η άµεση άνοδος των τιµών που χειροτερεύει εκ 

νέου την ανταγωνιστικότητα. 

Όπως αναφέραµε ο πληθωρισµός είναι η αύξησης στις τιµές των αγαθών και των 

υπηρεσιών. Οι κυριότερες συνέπειες του πληθωρισµού είναι η µείωση των εισοδηµάτων των 

εργαζοµένων, η επιδείνωση του ισοζυγίου πληρωµών και η στασιµότητα του αναπτυξιακού 

ρυθµού της οικονοµίας. 

Από τον παρακάτω πίνακα παρατηρούµε την εξέλιξη του πληθωρισµού για την 

ελληνική οικονοµία την χρονική περίοδο 1947 – 2003. 

Από τα ποσοστά 3% και 4% που κυµαινόταν συνήθως ο πληθωρισµός για τις 

δεκαετίες 1950 και 1960 εκτινάχθηκε στο 15,5% το 1973 και στο 27% το 1974 µε την 

αύξηση της τιµής του πετρελαίου και τα γεγονότα στην Κύπρο, για να σταθεροποιηθεί 

αργότερα µετά την µεταπολίτευση στο 13%. Την δεκαετία του 1980 µε την δεύτερη 

πετρελαϊκή κρίση (1980) και την αύξηση της τιµής του πετρελαίου επέρχεται και πάλι µια 

αύξηση του πληθωρισµού από 19% σε 24% , µε εξαίρεση την περίοδο 1987 – 1989 όπου  
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κυµάνθηκε  από  16%  µέχρι  13%  που  οφείλεται  στην  εφαρµογή σταθεροποιητικού 

προγράµµατος.
65

 

Το 1991 τα αντίστοιχα ποσοστά πληθωρισµού σε χώρες τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης και 

του ΟΟΣΑ ήταν 4,2% και 5,2% αντίστοιχα. 

Συνήθως για την µείωση του πληθωρισµού απαιτούνται διάφορα κυβερνητικά µέτρα 

όπως προγράµµατα σταθεροποίησης της οικονοµίας, µέτρα λιτότητας µε στόχο την µείωση 

της ιδιωτικής κατανάλωσης, την ανάλογη εφαρµογή συγκρατηµένης εισοδηµατικής 

πολιτικής, την µείωση των ελλειµµάτων του δηµόσιου 

τοµέα και την µείωση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισµού.
66

 

Ο πληθωρισµός είναι ένα µέγεθος το οποίο παρουσιάζει την κατάσταση στην οποία 

βρίσκεται η οικονοµία. Κάνοντας µια αναδροµή στο παρελθόν παρατηρούµε ότι, την περίοδο 

1990 – 1994 ο µέσος ετήσιος ρυθµός ήταν αρκετά µεγάλος περίπου 17% . Από τότε ο 

πληθωρισµός παρουσιάζει σταδιακή µείωση. Συγκεκριµένα ο πληθωρισµός µεταξύ των ετών 

1990 – 1992 µειώθηκε κατά πέντε ποσοστιαίες µονάδες. Για να διαµορφωθεί όµως µια 

ολοκληρωµένη εικόνα για τις µελλοντικές εξελίξεις πρέπει να εξετάσουµε τις βραχυχρόνιες 

διακυµάνσεις του. 

Η λήψη φορολογικών µέτρων τον Αύγουστο του 1992 ήταν η αιτία για την 

αναζωπύρωση του πληθωρισµού, ο οποίος είχε υποχωρήσει την διετία 1990 – 1992. Τα 

µέτρα αυτά είχαν κριθεί τότε κατάλληλα για την αποτροπή της αύξησης του δηµοσιονοµικού 

ελλείµµατος η οποία αύξηση θα οδηγούσε στο µέλλον σε πληθωριστικές πιέσεις κατά τρόπο 

µόνιµο. Έτσι ο τιµάριθµος το 1993 είχε µια ποσοστιαία αύξηση 2,5 µονάδων από τον 

Αύγουστο του 1992. Πολλοί υποστήριξαν τότε ότι θα είχε αναστραφεί η αύξηση του 

πληθωρισµού αν δεν είχαν ληφθεί τα φορολογικά µέτρα, καθώς επίσης ότι αν τα µέτρα ήταν 

εισπρακτικά τα αποτελέσµατα θα ήταν θετικά. 

Η ελληνική οικονοµία την χρονική περίοδο 1978 – 1980 αντιµετώπισε την δεύτερη 

πετρελαϊκή κρίση, και εισήλθε σε µια νέα φάση, αυξήθηκε ο δανεισµός, οι δαπάνες και η 

απασχόληση στον δηµόσιο τοµέα µε τα περαιτέρω οδυνηρά ελλείµµατα και το διογκωµένο 

δηµοσιονοµικό χρέος στην δεκαετία 1990 την εφαρµογή των σταθεροποιητικών 
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προγραµµάτων µε το πάγωµα των προσλήψεων στον δηµόσιο τοµέα, µε τελικό επακόλουθο 

την µείωση του πληθωρισµού αλλά και την αύξηση της ανεργίας. 
67, ,68

 

2.6 ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Πολλοί υποστηρίζουν ότι ανεξάρτητα από αν η Ελλάδα θα έπρεπε να διεκδικήσει την 

συµµετοχή της ή όχι στην Νοµισµατική Ένωση, έπρεπε να εφαρµόσει ένα πρόγραµµα 

οικονοµικής σταθεροποίησης. Ακόµη, και αν κάποιος υποστηρίξει το αντίθετο, από την 

στιγµή που τόσο η όξυνση του διεθνούς ανταγωνισµού όσο και οι υπό διαµόρφωση πολιτικές 

διεργασίες στην Ευρώπη ευνοούσαν την επιβολή του ενιαίου νοµίσµατος, το κόστος από την 

µη ένταξη της Ελλάδος στην ΟΝΕ θα ήταν ανυπολόγιστο. Πιθανή περιθωριοποίηση της 

χώρας ακόµα και αν κατατάσσεται στις λεγόµενες αναδυόµενες αγορές θα έβλαπτε σε πολύ 

µεγάλο βαθµό όλες τις υγιείς δυνάµεις της ελληνικής βιοµηχανίας.
69

 

Μακροπρόθεσµα τα οφέλη από την χρήση του ενιαίου νοµίσµατος θα αποτελούν 

µόνιµη πηγή ευηµερίας για την ελληνική βιοµηχανική επιχείρηση, πέραν από µια εξαίρεση 

που αφορά στην απώλεια της δυνατότητας αυτόνοµου χειρισµού της συναλλαγµατικής 

ισοτιµίας ως εργαλείο για τον επηρεασµό των πραγµατικών οικονοµικών µεγεθών 

προκειµένου να γίνεται οµαλά η επαναφορά σε ισορροπία µετά την επίδραση εξωτερικών 

διαταραχών. 

Είναι εξαιρετικά αµφίβολο κατά πόσο η απώλεια αυτή αποτελεί σηµαντικό κόστος 

για την Ελλάδα. Σε όλη την περίοδο άσκησης χαλαρής συναλλαγµατικής πολιτικής δεν 

φάνηκε καµία συστηµατική άνοδος της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων στις 

διεθνείς αγορές και για αυτό γιατί η πολιτική της ταχείας διολίσθησης δεν είχε ως 

αποτέλεσµα την µεταστροφή της εγχώριας δαπάνης από τα εισαγόµενα στα εγχώρια 

παραγόµενα προϊόντα, αλλά ούτε και ευνόησε ιδιαίτερα την προώθηση των εξαγωγών. 

Η διεύρυνση του ενδοτικού εµπορίου και η µείωση του κόστους συναλλαγών 

αποτελούν δύο σηµαντικά οφέλη από την υιοθέτηση του Ευρώ. Τα οφέλη αυτά είναι 

συνάρτηση του γεωγραφικού προσανατολισµού του εξαγωγικού εµπορίου. Ενδεικτικό της 

σηµασίας αυτού του είδους των ωφελειών για την ελληνική βιοµηχανία είναι το γεγονός ότι 

περίπου το 60% του ελληνικού εξωτερικού εµπορίου κατευθύνεται προς τις χώρες της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι προφανές ότι οι κλάδοι µε µεγαλύτερη εξωστρέφεια θα έχουν και 

τα µεγαλύτερα οφέλη από την µείωση του κόστους συναλλαγών.
70

 

Ένα από τα πιο ουσιαστικά οφέλη για την ελληνική βιοµηχανία θα είναι η βελτίωση 

των όρων δανεισµού. Μολονότι τα τελευταία χρόνια σηµειώθηκε στην Ελλάδα σηµαντική 

αποκλιµάκωση των επιτοκίων κυρίως του εντεινόµενου τραπεζικού ανταγωνισµού µετά την 

απελευθέρωση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και της προσαρµογής του πληθωρισµού 

σε χαµηλότερα επίπεδα, όσο και το πραγµατικό επιτόκιο χορηγήσεων παραµένουν 

υψηλότερα από των αντίστοιχων µέσων ευρωπαϊκών. Αυτό οφείλεται κυρίως στις υψηλές 

δανειακές ανάγκες του δηµόσιου τοµέα που συντηρούν την σχετική στενότητα στην αγορά 

χρήµατος και επιβαρύνονται δανειακά επιτόκια µε υψηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου.
71

,
72, 

Η βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας των ελληνικών βιοµηχανικών 

επιχειρήσεων µετά την υιοθέτηση του ευρώ είναι ραγδαία. Η µείωση του κόστους δανεισµού 

πρέπει να αναµένεται ότι βελτιώνει σηµαντικά τους δείκτες αποδοτικότητας των 

βιοµηχανικών επιχειρήσεων και τονώνει ουσιαστικά την επενδυτική δραστηριότητα. 

2.7 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

73
Ο τουριστικός τοµέας και οι τουριστικές υπηρεσίες αποτελούν από τους πιο 

σηµαντικούς τοµείς για την απασχόληση και από τους κερδοφόρους συναλλαγµατικά τοµείς 

για την ελληνική οικονοµία. 

Σήµερα στον τουρισµό η ετήσια εποχική απασχόληση, δηλαδή η πλειοψηφία από 

αυτούς που εργάζονται µονάχα στην τουριστική περίοδο, δηλαδή στους θερινούς µήνες και 

που συνήθως µένουν άνεργοι το υπόλοιπο χρονικό διάστηµα ανέρχεται σε 150.000 άτοµα. Οι 

χώρες προέλευσης των τουριστών είναι η Γερµανία, Αγγλία, ΗΠΑ, Γαλλία, Σουηδία, 

Ιαπωνία, Καναδάς και Αυστραλία. 

Μια σηµαντική πηγή εσόδων για την Ελλάδα είναι ο τουρισµός. Το κλίµα και η 

φυσική διαµόρφωση της χώρας είναι στοιχεία που την κάνουν ξεχωριστή στην διεθνή αγορά. 

Για να εκτιµήσουµε τις προοπτικές τις Ελλάδας αλλά και να κρίνουµε την µέχρι τώρα 

πολιτική που εφαρµόστηκε σε αυτό το ζήτηµα θα πρέπει να εξετάσουµε τα βασικά 
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χαρακτηριστικά και την τάση του τουριστικού ρεύµατος προς την χώρα µας. 

Ο αριθµός αφίξεων ξένων τουριστών είναι ένα αξιόλογο µέτρο για την 

παρακολούθηση της δραστηριότητας τουριστικού τοµέα. Για την καλύτερη αξιολόγηση της 

τουριστικής κίνησης από το εξωτερικό ιδιαίτερη σηµασία έχει η υπηκοότητα των τουριστών. 

Και αυτό γιατί συχνά η χώρα προέλευσης προδίδει την οικονοµική κατάσταση των 

επισκεπτών. 

Οι αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα παρουσιάζονται κάθε χρόνο περισσότερες αλλά ο 

ρυθµός της αύξησης τους µειώνεται συνεχώς. Αν αυτό συνεχιστεί τότε οι αφίξεις των 

αλλοδαπών τουριστών θα εισέλθουν σε µια περίοδο στασιµότητας αν όχι καθόδου, πράγµα 

που καθόλου ενθαρρυντικό δεν είναι για την ελληνική οικονοµία και την περιφερειακή 

ανάπτυξη ειδικότερα. Οι έντονες αυξοµειώσεις επιδρούν αρνητικά στις επενδυτικές βλέψεις 

και πράξεις των επιχειρηµατιών µε αποτέλεσµα ο τουρισµός να χάνει αρκετά έργα υποδοµής 

που σε µια οµαλότερη περίοδο θα είχαν πραγµατοποιηθεί. 

Ο τουρισµός αποτελεί έναν από τους βασικότερους αναπτυξιακούς παράγοντες για 

την ελληνική οικονοµία. Ο αριθµός των τουριστών στην Ελλάδα παρουσιάζει ανοδική τάση. 

Την χώρα µας επισκέπτονται περίπου δέκα εκατοµµύρια ξένοι τουρίστες το χρόνο, δηλαδή 

όσο και ο πληθυσµός της χώρας
74

. 

2.7.1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

75
Παρόλο, την σηµαντική συµµετοχή του τουριστικού τοµέα στο ΑΕΠ της χώρας, το 

οποίο είναι αυξανόµενο, τα προβλήµατα που αποτελούσαν τροχοπέδη για την ανοδική τάση 

του τουριστικού κλάδου στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια ο τουρισµός φαίνεται να αποκτά 

την θέση που πραγµατικά θα έπρεπε να έχει στις αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας 

που σηµαίνει ότι τα προβλήµατα αυτά θα τύχουν την ανάλογη αντιµετώπιση και την οριστική 

επίλυση τους. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα και αυτά που χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης 

αφορούν την οργανωτική δοµή του τουριστικού κλάδου . 

Το 1950 στην Ελλάδα ιδρύεται ο ΕΟΤ που αποτελεί το µοναδικό φορέα τουριστικής 

πολιτικής της εκάστοτε κυβέρνησης. Ο ΕΟΤ σε γενικές γραµµές βοήθησε αρκετά στην 

ανοδική πορεία του τουρισµού, όµως το έργο του εµπόδιζαν και εµποδίζουν τα προβλήµατα 

που απασχολούν κάθε µεγάλη κρατική υπηρεσία. Η έλλειψη ευελιξίας και η γραφειοκρατία 

σε έναν κλάδο όπως ο τουριστικός που θέλει άµεσες έγκυρες και συντονισµένες προσπάθειες 

αποτελούν τροχοπέδη στην αποτελεσµατική λειτουργία του οργανισµού. Αποτέλεσµα αυτών 
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των εµποδίων είναι η τεράστια ανεκµετάλλευτη περιουσία του ΕΟΤ και η αδυναµία σωστής 

προβολής και οργάνωσης του ελληνικού τουρισµού, κυρίως στο εξωτερικό. 

Οι ανταγωνίστριες τουριστικά χώρες εξελίσσονται συνεχώς προσφέροντας νέες και 

πιο ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες καθιστώντας µε αυτόν τον τρόπο τις υπηρεσίες της 

Ελλάδος αναχρονιστικές και σχετικά ακριβές. Αυτό που στην ουσία λείπει από την 

τουριστική πολιτική, εκτός από τον άµεσο εκσυγχρονισµό και τον προσανατολισµό της σε 

ποιοτικότερες, πιο σύγχρονες και ανταγωνιστικές υπηρεσίες είναι η έλλειψη οράµατος. Στην 

τουριστική πολιτική θα πρέπει να µπουν αντικειµενικοί στόχοι οι οποίοι θα ανταποκρίνονται 

σε συγκεκριµένες απαιτήσεις του τουριστικού κλάδου και να αφορούν συγκεκριµένα 

ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσµατα.
76

 

Στον τοµέα των επενδύσεων ωστόσο οι τουριστικές επιχειρήσεις δεν φαίνεται να 

επενδύουν σε ανθρώπινο δυναµικό και νέες τεχνολογίες και αυτό είναι ένα στοιχείο του 

αποπροσανατολισµού των επενδυτικών προγραµµάτων των τουριστικών επιχειρήσεων. 

Αν θέλει η Ελλάδα και ειδικά τα νησιά έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα παγκόσµια 

τουριστικά δρώµενα θα πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα τις επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες, 

όπως το internet, e-mail, κρατήσεις µέσω διαδικτύου, στα άτοµα που στελεχώνουν τις 

τουριστικές επιχειρήσεις και στους διάφορους φορείς παροχής τουριστικών υπηρεσιών
77

. 

Σοβαρό εµπόδιο για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού αποτελεί επίσης η 

ξενοδοχειακή υποδοµή. Το πρόβληµα ξεκινά από την κακή χωροταξική κατανοµή των 

ξενοδοχείων. Στις αναπτυγµένες τουριστικά περιοχές, όπως τα ∆ωδεκανήσια υπάρχει υπέρ 

προσφορά κλινών ενώ στις υπόλοιπες περιοχές παρουσιάζονται σηµαντικές ελλείψεις. 

Τα τελευταία χρόνια η υπερβολική οικονοµική ανάπτυξη των αστικών περιοχών 

χειροτέρεψε την ήδη δύσκολη οικονοµική ανάπτυξη της περιφέρειας. Αυτή η κατάσταση 

ήταν η αιτία της εσωτερικής µετανάστευσης και της ερήµωσης πολλών περιφερειών της 

χώρας. Η µόνη λύση για την αντιστροφή της κατάστασης αυτής υπήρξε ο τουρισµός. Η 

ταχύτητα µε την οποία µπορεί να αναπτυχθεί τουριστικά µια περιοχή, τα µικρά κεφάλαια που 

χρειάζεται για να ξεκινήσει να λειτουργεί µια τουριστική επιχείρηση και η απόδοση του 

τουρισµού στην οικονοµία µιας περιοχής είναι λόγοι που κατέστησαν την τουριστική 

ανάπτυξη ως την πιο σηµαντική προσπάθεια της περιφερειακής ενδυνάµωσης και την 

αναζωογόνησης οικονοµικά φτωχών περιοχών. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι οι 

τουριστικά ανεπτυγµένες περιφέρειες έχουν ποσοστά οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης 

που ξεπερνούν κατά πολύ το µέσο όρο της χώρας και προσεγγίζουν αυτά των µεγάλων 
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αστικών κέντρων Αθήνας και Θεσσαλονίκη.Αυτός είναι ο λόγος που οι περισσότερες 

επιχορηγήσεις προς την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας έχουν ως τελικό προορισµό την 

τουριστική ανάπτυξη της περιφέρειας και την επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου στις ήδη 

τουριστικά ανεπτυγµένες περιοχές
78

. 

2.7.2 ΠΡΟΟΠΤΙΚEΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

79
Ο τουρισµός είναι εκείνος ο παραγωγικός τοµέας που κατάφερε σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα να αποτελεί εκτός από τον σηµαντικότερο κλάδο της ελληνικής 

οικονοµίας, υπολογίσιµο παράγοντα κοινωνικής ανάπτυξης και σε πολλές περιπτώσεις το 

µοναδικό µέσο που έχει στην διάθεση της η κυβερνητική πολιτική για την περιφερειακή 

ανάπτυξη και την εξισορρόπηση της αναπτυξιακής διαδικασίας ανάµεσα στα αστικά κέντρα 

και την περιφέρεια. 

Το γεγονός όµως που αναδεικνύει τον τουριστικό κλάδο σε νευραλγικό τοµέα της 

ελληνικής οικονοµικής, κοινωνικής και περιφερειακής ανάπτυξης είναι οι εξαιρετικά θετικές 

προοπτικές για ανάπτυξη του κλάδου τα επόµενα χρόνια. Ο τουρισµός είναι από τους λίγους 

κλάδους του οποίου τα αποτελέσµατα στο µέλλον είναι αισιόδοξα. Εξάλλου το εύρος των 

δραστηριοτήτων που καλύπτει ο τουρισµός άµεσα ή έµµεσα είναι τόσο µεγάλο που θα 

µπορούσαµε να πούµε χωρίς υπερβολές ότι η κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια στην Ελλάδα 

επηρεάζεται ή επηρεάζει σε βαθµό. 

Η διαπίστωση αυτή όµως µπορεί αρχικά να µην είναι τόσο θετική όσο φαίνεται. 

Μπορεί οι προοπτικές του κλάδου να αναµένεται τα επόµενα χρόνια να συντελέσουν στην 

παραπέρα ανάπτυξη του τουρισµού και της ελληνικής οικονοµίας, αλλά επειδή ο τουρισµός 

στο σύνολο του αποτελείται από δραστηριότητες µε µεγάλη θετική ελαστικότητα, ίσως αυτές 

οι ευοίωνες προβλέψεις να µην ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα. Ενώ υπάρχουν όλες 

εκείνες οι προϋποθέσεις και οι προοπτικές για σηµαντική αύξηση του τουρισµού τα επόµενα 

20 χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα 

του τουρισµού υπάρχει περίπτωση αυτές να µην επαληθευτούν. 

Αν για παράδειγµα στην Ελλάδα αυξηθεί η περιβαλλοντική ρύπανση ή 

χειροτερέψουν οι κλιµατολογικές συνθήκες, τότε ο τουρισµός σίγουρα θα παρουσιάσει 

µεγάλη κάµψη αφήνοντας ανεκπλήρωτες τις προσδοκίες όλων για ανάπτυξη. Ιδιαίτερα στην 

Ελλάδα που δεν έχουν αναπτυχθεί ακόµα όσο θα έπρεπε εκείνοι οι µηχανισµοί που 

ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιπτώσεις στον τουρισµό ορισµένων απροσδόκητων 

παραγόντων ή γεγονότων, ο κίνδυνος είναι µεγαλύτερος. Αυτοί οι µηχανισµοί αφορούν την 
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ανάπτυξη του θεµατικού τουρισµού, την αύξηση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, 

την επιθετική διαφήµιση και προβολή και τέλος την δηµιουργία πιο ανταγωνιστικού 

τουριστικού προϊόντος.
80

 

Ξεκινώντας από την Ευρώπη πρέπει να τονίσουµε ότι ο κύριος όγκος των τουριστών 

στην Ελλάδα προέρχεται από τον Ευρωπαϊκό χώρο, εποµένως η εξέλιξη των προτιµήσεων 

κυρίως των βορειοευρωπαΐων επηρεάζει άµεσα τον ελληνικό τουρισµό. Μέχρι τα τελευταία 

χρόνια η εξέλιξη αυτών των προτιµήσεων προς την Ελλάδα βαίνει θετική αφού όλο και 

περισσότεροι Ευρωπαίοι επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους. Όµως επικρατεί τα 

τελευταία χρόνια να επιλέγουν ως προορισµό διακοπών την Ελλάδα πολίτες των χωρών του 

λεγόµενου ανατολικού µπλοκ, όπως η Ρωσία, Βουλγαρία, Ρουµανία, Τσεχία, Πολωνία, 

Σλοβακία καθώς τα εισοδήµατα των κατοίκων των χωρών αυτών έχουν αυξηθεί αρκετά ώστε 

τους δίνεται η δυνατότητα διακοπών στην Ελλάδα. 

Στον ΕΟΤ τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σηµαντικές διαρθρωτικές αλλαγές µε 

σηµαντικότερες αυτήν της δηµιουργίας ΑΕ µε σκοπό την αξιοποίησης της τεράστιας 

περιουσίας του ΕΟΤ όπως µαρίνες, παραλίες, οικόπεδα και η εκµίσθωση σε ιδιώτες όπως 

κέντρα ψυχαγωγίας και οργανωµένες παραλίες
81

. 

Η Ελλάδα µε την διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 κέρδισε το 

στοίχηµα µε την φιλοξενία εκατοµµυρίων επισκεπτών και τουριστών και µε την προβολή της 

χώρας παγκοσµίως. Μεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες δηµιουργήθηκαν και άλλες 

ανακαινίσθηκαν πλήρως για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών. 

Σίγουρα η ανάγκη για νέες κλίνες και ξενοδοχεία θα προσελκύσει το ενδιαφέρον 

ξένων επενδυτών, οι οποίοι θα επενδύσουν ιδιωτικά κεφάλαια που θα τονώσουν την ελληνική 

οικονοµία. Ήδη ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κυπριακών συµφερόντων δραστηριοποιούνται 

στην Ελλάδα προσφέροντας εξαιρετικά ποιοτικό προϊόν. Ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει 

αµερικανικών συµφερόντων εταιρείες ενώ πολλοί τραπεζικοί όµιλοι έχουν εκδηλώσει 

ενδιαφέρον για την χρηµατοδότησή τους. Πολλά τραπεζικά ιδρύµατα συµµετέχουν µε 

µεγάλα ποσοστά σε αλυσίδες ξενοδοχείων της Ελλάδας. 

Ο εκσυγχρονισµός και η ποιοτική αναβάθµιση των ελληνικών ξενοδοχείων έχουν 

γίνει συνείδηση στην τουριστική πολιτική της χώρας και έχουν γίνει σηµαντικές ενέργειες 

προς την κατεύθυνση αυτή. 

Ήδη ο ΕΟΤ έχει ξεκινήσει πρόγραµµα αστεροποίησης, κατάταξης των ξενοδοχείων 

σύµφωνα µε το οποίο ένα ξενοδοχείο µπορεί να χαρακτηριστεί 2,3,4 ή 5 αστέρων πρέπει να 
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τηρεί κάποια στάνταρ χαρακτηριστικά. Με αυτό το σύστηµα ο ΕΟΤ µπορεί να εφαρµόσει 

ένα οµοιογενές κριτήριο για να χαρακτηρίσει τα ξενοδοχεία και να µπορέσει να εφαρµόσει 

σύστηµα εκσυγχρονισµού µε τα πιο ρεαλιστικά κριτήρια. Σηµαντική προσπάθεια γίνεται από 

τον ΕΟΤ για των περιορισµό των ξενοδοχειακών µονάδων και των ενοικιαζόµενων 

δωµατίων που λειτουργούν χωρίς να διαθέτουν το απαραίτητο σήµα λειτουργίας του ΕΟΤ.
82

 

Κατά γενική οµολογία ο τουρισµός είναι ο πιο αποδοτικός και ελπιδοφόρος τοµέας 

της ελληνικής οικονοµίας. Αν και µε τεράστια οργανωτικά και χρηµατοδοτικά προβλήµατα η 

τουριστική Ελλάδα κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες ήταν αλµατώδεις και η συµβολή της 

στην γενική ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας ήταν µεγάλης σηµασίας. ,στόσο, παρόλο που 

ο τουρισµός είναι ο µόνος τοµέας που έµπρακτα έχει αποδείξει ότι µπορεί να ευοδώσει την 

προσπάθεια για οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη στην Ελλάδα έχει παραγκωνιστεί από 

την ελληνική πολιτική σε θέµατα χρηµατοδότησης και κινήτρων ανάπτυξης. Η οικονοµική 

ανάπτυξη όµως δεν µπορεί να προέλθει εξολοκλήρου από τον τουριστικό τοµέα. Πρέπει και 

οι άλλοι παραγωγικοί τοµείς της ελληνικής οικονοµίας να συµβάλλουν σε αυτήν. Αυτό 

ακριβώς είναι το σηµείο που ο τουρισµός και οι φορείς του πρέπει να προσέξουν ώστε να 

µην θεωρηθεί η τουριστική ανάπτυξη αυτοσκοπός της ελληνικής οικονοµίας και λύση για 

όλα τα προβλήµατα. 

Μόνο µε δηµιουργική συνεργασία µεταξύ κλάδων της οικονοµίας µπορεί να 

επιτευχθεί ο στόχος της ανάπτυξης και αυτό µπορεί να γίνει όταν η επιµέρους ανάπτυξη 

κάποιου κλάδου δεν αποτελεί κύριο αίτιο της συρρίκνωσης κάποιου άλλου παραγωγικού 

τοµέα
83

. 

2.8 Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΧΡΕΟΥΣ 

84
Η διάρθρωση και η δραστηριότητα του δηµόσιου τοµέα επηρεάζει σηµαντικά τα 

οικονοµικά µεγέθη της χώρας. Η διάρθρωση του δηµόσιου τοµέα αποτελείται από την 

Κεντρική διοίκηση, τους ∆ηµόσιους Οργανισµούς και τις ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις. 

Πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ των δηµοσίων οργανισµών όπως ο ΟΤΕ και η ∆ΕΗ 

και των δηµοσίων οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης όπως το ΙΚΑ το ΟΓΑ. Οι ∆ηµόσιες 

επιχειρήσεις πρωτοεµφανίστηκαν το 1950 σε τοµείς κοινής ωφελείας ενώ µετά την πρώτη 

ενεργειακή κρίση του 1973 παρουσιάστηκαν νέες µορφές δηµοσίων επιχειρήσεων όπως η 

Ελληνική Βιοµηχανία Όπλων, τα Ελληνικά ∆ιυλιστήρια Αθηνών, την Ελληνική Αεροπορική 
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Βιοµηχανία. Από το 1976 και έπειτα το κράτος επεκτείνει τον έλεγχο του στο τραπεζικό 

σύστηµα και σε άλλους τοµείς και βιοµηχανίες όπως τα ναυπηγία και τα λιπάσµατα. 

Το µεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται στην ετήσια κατάρτιση του κρατικού 

προϋπολογισµού και στον προϋπολογισµό των δηµοσίων επενδύσεων. Ο κρατικός 

προϋπολογισµός περιέχει έσοδα που προβλέπεται να εισπράξει το κράτος µέσα σε ένα χρόνο 

που βασίζονται κατά κανόνα στην φορολογία µε άµεσους και έµµεσους φόρους καθώς 

επίσης και τις δαπάνες που πρόκειται να πραγµατοποιήσει. 

Άµεση φορολογία καλείται η φορολογία καλείται η φορολογία των φυσικών και 

νοµικών προσώπων όπως φορολογία εισοδήµατος, φορολογία περιουσίας και µπορεί να είναι 

είτε προοδευτική, είτε αναλογική στο εισόδηµα. 

Έµµεση φορολογία είναι η φορολογία που τίθεται επάνω στα καταναλωτικά αγαθά 

και τις υπηρεσίες και είναι προοδευτική φορολογία, οι καταναλωτές των προϊόντων 

πληρώνουν τον ίδιο φόρο ανεξαρτήτων του εισοδήµατος. 

Ο υψηλός δανεισµός του δηµοσίου ωθεί τα επιτόκια προς τα πάνω εκτοπίζοντας τις 

ιδιωτικές επενδύσεις, αφού αυξάνει το κόστοςτου χρήµατος. Η διόγκωση των πληθωριστικών 

προσδοκιών εν συνεχεία ενισχύει την αβεβαιότητα για την πραγµατική αξία των µελλοντικών 

αποδόσεων και αποθαρρύνει την ανάληψη επενδυτικών σχεδίων. Επιπλέον,το µεγαλύτερο 

τµήµα των ελλειµµάτων είναι καταναλωτικής φύσης και αφορά κυρίως µισθούς, συντάξεις 

και επιχορηγήσεις
85

. 

2.9 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΕΝΝΟΙΕΣ, ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η παραοικονοµία αποτελεί την διαφορά µεταξύ του πραγµατικού και του 

δηλούµενου Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος και του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, 

δηλαδή τα αποκρυπτόµενα εισοδήµατα των συντελεστών παραγωγής. Ο όρος της 

παραοικονοµίας αναφέρεται σε εκείνες τις δραστηριότητες που ενώ δηµιουργούν εισοδήµατα 

των συντελεστών παραγωγής και άρα θα έπρεπε να καταγράφονται στα επίσηµα στατιστικά 

συνολικά στοιχεία της οικονοµικής δραστηριότητας όπως το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και 

το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, εντούτοις δεν περιλαµβάνονται στα στοιχεία αυτά. 

Παρόλο ότι οι προσδιοριστικοί παράγοντες διαφέρουν από χώρα σε χώρα, εντούτοις 

οι κυριότεροι παράγοντες που προσδιορίζουν το µέγεθος της παραοικονοµίας είναι το 

επίπεδο φορολογικής ηθικής είτε το ονοµαζόµενο επίπεδο φορολογικής συνείδησης, η 
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φορολογική επιβάρυνση, το µέγεθος της κοινωνικής ασφάλισης, το θεσµικό πλαίσιο και η 

ανοχή της πολιτείας για την καταπολέµηση του φαινόµενου. Ίσως το µέγεθος της 

παραοικονοµίας να αποτελεί ένα συνδυασµό από τους ανώτερους σηµαντικούς παράγοντες. 

Πολλές φορές επίσης το φαινόµενο της παραοικονοµίας συντηρείται από ορισµένους φορείς 

οικονοµικής πολιτικής που µπορούν να εξυπηρετούν ορισµένες ισχυρές κοινωνικές οµάδες 

και ορισµένους φορείς. 

Οι µέθοδοι µέτρησης της παραοικονοµίας µπορούν να χωριστούν σε δύο οµάδες : τις 

άµεσες µεθόδους και τις έµµεσες µεθόδους. Σχετικά µε τις άµεσες µεθόδους γίνεται 

προσπάθεια εντοπισµού και µέτρησης της παραοικονοµίας µε συγκέντρωση πληροφοριών 

από τους ίδιους τους µετέχοντες µέσω συνεντεύξεων και ερωτηµατολογίων καθώς επίσης και 

µε φορολογικούς ελέγχους σχετικά τις κατηγορίες των εισοδηµάτων και την ακρίβεια των 

δηλώσεων. Αναφορικά µε τις έµµεσους γίνεται διάκριση στις ακόλουθες τέσσερις
86

 : 

1. Αναζήτηση ύπαρξης παραοικονοµίας στο εισόδηµα και στην δαπάνη, 

2. Αναζήτηση ύπαρξης παραοικονοµίας στην αγορά εργασίας και 

3. Αναζήτηση ύπαρξης παραοικονοµίας στα νοµισµατικά µεγέθη
87

. 

Οι πρώτες εκτιµήσεις του µεγέθους του φαινόµενου της παραοικονοµίας έγιναν στην 

χώρα µας από τους Κ.Ν. Κανελόπουλο και Παναγιώτη Παυλόπουλο που διερεύνησαν τον 

τρόπο υπολογισµού της παραγωγής από όλους τους τοµείς της οικονοµίας που αποτελούν το 

εγχώριο προϊόν. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις το φαινόµενο της παραοικονοµίας υπολογίζεται 

από 5,1% το 1982 στην γεωργία, σε 10% το 1988 και στην µεταποίηση από 78% το 1982 σε 

85,8% το 1988 και στους τοµείς της υγείας και εκπαίδευσης από 42,1% το 1982 σε 84,7 το 

1988. Σύµφωνα µε στοιχεία του Παυλόπουλου το µέγεθος της παραοικονοµίας το 1984 

αντιστοιχούσε σε 30% επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Τα µεγαλύτερα ποσοστά 

παραοικονοµίας εµφανιζόταν στους τοµείς των κατοικιών, περίπου 90%, των κατασκευών 

70%, των υπηρεσιών 60%, της εκπαίδευσης, των µεταφορών, και της υγείας περίπου 30%
88

. 

∆ύο πιο πρόσφατες µελέτες έγιναν από την Μ. Νεγρεπόντη – ∆ελιβάνη που 

βασίστηκε στην εκτίµηση ενός µακροοικονοµικού υποδείγµατος µε εξαρτηµένη µεταβλητή 

την παραοικονοµία και µέσω µιας συνάρτησης τύπου Cobb – Douglas το µέγεθος της 

παραοικονοµίας από το 13% που έφθανε το 1976 αυξήθηκε σε 25% στην χρονική περίοδο 

µέχρι το 1985.
89
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Επίσης, σε µια άλλη µελέτη οι Ι. Βαβούρας, Ν. Καραβίτης και Α. Τσουχλού 

προσπάθησαν να εκτιµήσουν το µέγεθος του φαινόµενου της παραοικονοµίας, 

χρησιµοποίησαν την νοµισµατική προσέγγιση, που βασίστηκε σε ένα υπόδειγµα ζήτησης 

χρήµατος και σύµφωνα µε αυτούς τους υπολογισµούς το µέγεθος της παραοικονοµίας 

ανερχόταν για τις δεκαετίες του 1960, 1980 και 1990 σε 24%, 20% και 32% αντίστοιχα
90

. 

Το µέγεθος της παραοικονοµίας επηρεάζει άµεσα την αποτελεσµατικότητα της 

οικονοµικής πολιτικής. Ιδιαίτερα το µέγεθος της παραοικονοµίας επηρεάζει τα επίσηµα 

στατιστικά στοιχεία, όπως για παράδειγµα το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, την 

αποταµίευση, την συνολική κατανάλωση και την απασχόληση, στα οποία στηρίζεται ο 

σχεδιασµός της οικονοµικής πολιτικής και του οικονοµικού προγραµµατισµού. Το µέγεθος 

της παραοικονοµίας επηρεάζει άµεσα την νοµισµατική πολιτική, όπου οι συναλλαγές της 

παραοικονοµίας συµβάλουν στην αύξηση της ζήτησης του χρήµατος µε άµεσο αποτέλεσµα 

την µείωση της ελαστικότητας της ζήτησης του χρήµατος ως προς το επιτόκιο και µε 

αποτέλεσµα η νοµισµατική πολιτική να έχει µικρότερη αποτελεσµατικότητα για την 

αντιµετώπιση των κυκλικών διακυµάνσεων της οικονοµικής δραστηριότητας. Επιπλέον, το 

µέγεθος της παραοικονοµίας επηρεάζει άµεσα τα δηµόσια έσοδα που τα περιορίζει καθώς 

επίσης και τις δηµόσιες δαπάνες. Το µέγεθος της παραοικονοµίας επηρεάζει και αυτό το 

µέγεθος της απασχόλησης, µε αδήλωτη απασχόληση και την συγκαληµένη απασχόληση, 

καθώς επίσης την πολιτική του εισοδήµατος όπου παρέχεται µια λανθασµένη εικόνα της 

διανοµής του εισοδήµατος.
91

 

Τέλος, η παραοικονοµία επηρεάζει την διάρθρωση της παραγωγής και τους 

αντίστοιχους δείκτες της κλαδικής παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Η Ελλάδα 

σύµφωνα µε τα στοιχεία του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ( ΟΟΣΑ 

), έχει επικυρώσει την σύµβαση κατά της δωροδοκίας στις 5 Φεβρουαρίου 1999. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 οι χρονολογικές ενδείξεις έδειχναν καθαρά και πέρα 

από κάθε αµφιβολία ότι η ελληνική οικονοµία βρισκόταν σε βαθιά κρίση. Τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά της κρίσης ήταν µεταξύ άλλων τα ακόλουθα : 

1. Παρατεταµένη συνύπαρξη υψηλού πληθωρισµού και χαµηλού ρυθµού 

οικονοµικής ανάπτυξης. 

2. Μεγάλα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. 

3. Υψηλά τρέχοντα ελλείµµατα στο ισοζύγιο των διεθνών πληρωµών. 
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4. Στασιµότητα στην βιοµηχανική παραγωγή και στις επενδύσεις γενικότερα
92

. 

Η πολιτική των δηµοσίων δαπανών ευνοούσε την ταχύρρυθµη επέκταση του 

δηµοσίου τοµέα, την αναδιάρθρωση των δηµοσίων δαπανών υπέρ των καταναλωτικών 

τρεχουσών δαπανών, την µείωση για αποταµίευση του δηµοσίου και την αλλαγή της 

σύνθεσης των δηµοσίων σε βάρος των έργων υποδοµής. Ο δηµόσιος τοµέας διογκώθηκε 

περισσότερο µε κρατικοποιήσεις µεγάλων επιχειρήσεων, όπως η Ολυµπιακή, τα Ναυπηγεία 

Σκαραµαγκά, τα ∆ιυλιστήρια Ασπροπύργου, τον Ηλεκτρικό Σιδηρόδροµο και την Εµπορική 

Τράπεζα
93

. 

Πολλές από τις προηγούµενες αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας είχαν αρνητικές 

επιπτώσεις στο ισοζύγιο πληρωµών και ιδιαίτερα στο εµπορικό ισοζύγιο, όπου η δυνατότητα 

αύξησης των εξαγωγών ήταν περιορισµένη. Η ελλειµµατικότητα του εµπορικού ισοζυγίου 

οφείλεται κατά κύριο λόγω στην αδυναµία αύξησης των εξαγωγών και υποκατάστασης των 

εισαγωγών µε εγχώρια προϊόντα. 

Η µεταφορά πόρων από τον ιδιωτικό τοµέα προς το δηµόσιο και η διάθεση τους στην 

συνέχεια για καταναλωτικούς σκοπούς είχε ως αποτέλεσµα την µείωση της συνολικής 

αποταµίευσης και επένδυσης. 

Η αδυναµία αύξησης των φορολογικών εσόδων σε αναλογία µε τις δαπάνες είχε ως 

αποτέλεσµα την δηµιουργία µεγάλων ελλειµµάτων, που για να χρηµατοδοτήσει το κράτος 

αύξαινε την προσφορά χρήµατος δηµιουργώντας έτσι τεράστιες πληθωριστικές πιέσεις. Η 

συµπίεση των πληθωριστικών πιέσεων γινόταν µε αυστηρούς ελέγχους τιµών, ιδίως στα 

γεωργικά προϊόντα, όταν οι διεθνείς τιµές σε είδη διατροφής αυξανόταν και ήταν περίπου 

διπλάσιες από τις εγχώριες µε αποτέλεσµα την µείωση της παραγωγής καθώς και την 

επιπλέον ένταση των πληθωριστικών πιέσεων. 

Οι εξελίξεις αυτές εντάθηκαν και κορυφωθήκαν στην δεκαετία του 1980 ειδικότερα 

από τα µέσα και µετά σηµειώνοντας απογοητευτικές επιδόσεις. Ο µέσος όρος του ετήσιου 

ρυθµού µεγέθυνσης του ΑΕΠ ήταν στην Ελλάδα περίπου 1,6% κατά την διάρκεια της 

δεκαετίας του 1980. Την ίδια περίοδο ο µέσος ρυθµός µεγέθυνσης του ΑΕΠ στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας ήταν 2,17%, ενώ στο σύνολο του ΟΟΣΑ ήταν 2,8%. Το ισοζύγιο 

των τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν στην Ελλάδα -5,5% περίπου, ενώ 

στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ήταν 0,1% και στον ΟΟΣΑ -0,7%. Τέλος, η µέση ετήσια αύξηση 

των ελληνικών ιδιωτικών παγίων επενδύσεων ήταν 0,69%, ενώ στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
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και στον ΟΟΣΑ ήταν 3,8% και 4,3% αντίστοιχα.
94

 

Οι διάφορες κυβερνήσεις προσπαθώντας να συγκρατήσουν τις δυσµενείς αυτές 

εξελίξεις, οι οποίες µάλιστα επιδεινωνόταν µε ραγδαίους ρυθµούς, ανέλαβε την δηµιουργία 

και εφαρµογή ενός διετούς σταθεροποιητικού προγράµµατος, το οποίο θα σταθεροποιούσε 

την ελληνική οικονοµία. Το σταθεροποιητικό πρόγραµµα περιελάµβανε συνοπτικά τα εξής 

παρακάτω µέτρα: 

Τροποποίηση της αυτόµατης τιµαριθµικής αναπροσαρµογής και µείωσης των 

πραγµατικών µισθών και το ανά µονάδα κόστος εργασίες, µείωση της προσφοράς χρήµατος 

και µείωση των αναγκών χρηµατοδότησης του δηµόσιου τοµέα, αναστολή προσλήψεων στον 

δηµόσιο τοµέα, έκτακτο φόρο πάνω στα κέρδη, τα ενοίκια και τα εισοδήµατα από ελευθέρα 

επαγγέλµατα, αύξηση των τιµών των δηµοσίων επιχειρήσεων και τέλος εκκαθάριση και 

άµεση εξυγίανση των προβληµατικών επιχειρήσεων. 

Οι βασικότεροι στόχοι αφορούσαν την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

ελληνικής οικονοµίας, ώστε να µειωθούν τα ελλείµµατα του ισοζυγίου πληρωµών και 

παράλληλα να µειωθεί και ο πληθωρισµός καθώς και τα δηµόσια ελλείµµατα. Ιδιαίτερα οι 

στόχοι του προγράµµατος είχαν ως ακολούθως : 

Μείωση του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, µείωση του 

πληθωρισµού, µείωση δανειακών αναγκών του δηµοσίου, (που θα οδηγούσε στην 

σταθεροποίηση του εξωτερικού δηµόσιου χρέους), µείωση της προσφοράς χρήµατος µε την 

ευρεία έννοια και τέλος αναδιανοµή των παραγωγικών πόρων από την εγχώρια κατανάλωση, 

ιδιωτική και εγχώρια, στις επενδύσεις και στις εξαγωγές. 

Τα µέσα της συγκρατηµένης εισοδηµατικής πολιτικής κατάφεραν να επιτύχουν τους 

στόχους που αφορούσαν την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, του περιορισµού του 

ελλείµµατος του ισοζυγίου πληρωµών και µερικώς της µείωσης του πληθωρισµού. Αντίθετα, 

οι δηµοσιονοµικές και πληθωριστικές πολιτικές δεν κατάφεραν να µειώσουν τα δηµόσια 

ελλείµµατα και τον ρυθµό αύξησης της προσφοράς χρήµατος. Έγιναν επίσης προσπάθειες 

για τον περιορισµό των προσλήψεων στο δηµόσιο. Η αύξηση των εσόδων επιδιώχθηκε 

πρώτον µε την κατάργηση φορολογικών απαλλαγών καθώς και µε την ποινικοποίηση της 

φορολογικής απάτης.
95

 

Μια από τις βασικότερες αιτίες πίσω από τα µεγάλα ελλείµµατα του κυβερνητικού 

προϋπολογισµού της Ελλάδας είναι το φαινόµενο της παραοικονοµίας. Εάν οι κυβερνήσεις 

µειώσουν το φαινόµενο της παραοικονοµίας και ιδιαίτερα της φοροδιαφυγής, θα βελτιώσουν 
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κατά πολύ τα δηµοσιονοµικά οικονοµικά προβλήµατα και το δηµόσιο χρέος και θα 

µπορούσαν να διαθέσουν περισσότερους πόρους σε µια διανεµητική και κοινωνική πολιτική. 

Το µέγεθος της παραοικονοµίας στην Ελλάδα αποτελεί ένα διαρθρωτικό φαινόµενο 

που η έκταση του προσδιορίζεται από τον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Σηµαντικοί κλάδοι 

όπως για παράδειγµα το εµπόριο και υπηρεσίες στηριζόταν  για  πολλά  χρόνια  στο  

φαινόµενο  της παραοικονοµίας, ιδιαίτερα της φοροδιαφυγής. Ο πιο σηµαντικός παράγοντας 

για τον περιορισµό του µεγέθους της παραοικονοµίας θεωρείται η βελτίωση του 

φορολογικού συστήµατος και η φορολογική δικαιοσύνη για να µπορέσει το φορολογικό 

βάρος να ανταποκριθεί στα πραγµατικά δεδοµένα της οικονοµίας. 

2.10 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

96
Ο όρος οικονοµική ανάπτυξη είναι η διαδικασία µε την οποία το πραγµατικό κατά 

κεφαλή εισόδηµα, είτε το βιοτικό επίπεδο µιας χώρας αυξάνεται κατά την διάρκεια µιας 

µακρόχρονης περιόδου. 

Συνήθως σαν δείκτης της οικονοµικής ανάπτυξης χρησιµοποιείται είτε το 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είτε το κατά κεφαλή εισόδηµα ή το εθνικό εισόδηµα ή του 

βιοτικό επίπεδο µιας χώρας. 

Ένα από τα βασικά γνωρίσµατα των αναπτυγµένων χωρών είναι ότι έχουν αναπτύξει 

και βασίζονται περισσότερο στο δευτερογενή και τριτογενή τοµέα, δηλαδή στην βιοµηχανία 

και στους τοµείς των υπηρεσιών, ενώ αντίθετα οι αναπτυσσόµενες χώρες και οι λιγότερο 

ανεπτυγµένες χώρες βασίζονται περισσότερο στον πρωτογενή τοµέα, ιδιαίτερα στην γεωργία, 

κτηνοτροφία, αλιεία και λιγότερο στην βιοµηχανία και τις υπηρεσίες. Οι ανισότητες µεταξύ 

των αναπτυγµένων χωρών και των λιγότερων ανεπτυγµένων χωρών είναι έντονες και 

συνεχώς το χάσµα τείνει να µεγεθύνεται. Γενικά οι ανεπτυγµένες χώρες διαθέτουν 

µεγαλύτερα ποσοστά από το εθνικό τους προϊόν για τις ακαθάριστες επενδύσεις, την ιδιωτική 

και συνολική κατανάλωση από ότι συγκριτικά οι αναπτυσσόµενες και λιγότερο αναπτυγµένες 

χώρες.
97

 

Η οικονοµική ανάπτυξη συνεπάγεται αρκετές µεταβολές στην οικονοµική και 

κοινωνική δοµή µιας χώρας. 

Το πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ευηµερίας 
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Αγορα εργασίας Κοινωνική Ευηµερία 

Μακριοικονοµική ∆ιοίκηση : 

∆ηµοσιονοµική , Νοµισµατική, 

Συναλλαγµατικές ισοτιµίες και Εµπορική 

Πολιτική, Μισθοί και πολιτική τιµών 

Κοινωνικές Υπηρεσίες: 

Πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση , Σστήµατα δηµόσιας υγείας, 

Προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες 

Ενεργή Πολιτική Αγοράς και Ανάπτυκης 

Ανθρώπινου ∆υναµικού: Υπηρεσίες 

αγοράς εργασίας, Περιφερειακή πολιτική, 

Τριτοβάθµια εκπαίδευση, ∆ια βίου 

κατάρτιση και εργασιακή εµπειρία 

Κοινωνικές Μεταβιβάσεις: 

Κοινωνική ασφάλιση, Φορολογικές 

δαπάνες, Κοινωνική βοήθεια 

Βιοµηχανικές Σχέσεις: Συνολική 

διαπραγµάτευση και ασφάλεια στην 

εργασία, Ελάχιστος µισθός και εργασιακά 

δικαιώµατα, Ωρες εργασίας 

Οικογενειακές Πολιτικές: 

Προσχολική εκπαίδευση και υπηρεσίες , 

οικογενειακά επιδόµατα 

Συνθήκες και όροι Απασχόλησης: 

Υγεία και ασφάλια στην εργασία, 

Ελάχιστος µισθός και εργασιακά 

δικαιώµατα, Ωρες εργασίας 

 

Οικονοµική ∆ιάκριση και Κοινωνικός 

Αποκλεισµός: 

Πολιτική κατά των διακ΄ρισεων και 

πολιτική ίσων ευκαιριών, Τυπικί θεσµικό 

πλαίδιο ανάπτυξης και απασχόληση και 

προγράµµατα κοινωνικής 

δραστηριόποίησης. 

 

 

Σαν απαραίτητοι συντελεστές για την ανάπτυξη µιας χώρας θεωρούνται οι φυσικοί 

πόροι, οι πρώτες ύλες, ο ανθρώπινος παράγοντας, η ύπαρξη κεφαλαιουχικών και 

τεχνολογικών αγαθών και τέλος το µέγεθος της αγοράς που καθορίζει την ζήτηση και την 

παραγωγή αγαθών. 

Ο οικονοµικός και κοινωνικός προγραµµατισµός στοχεύει στον καθορισµό της 

οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής της χώρας. Κύριος στόχος του οικονοµικού είτε του 

κοινωνικού προγραµµατισµού είναι η υποστήριξη και προώθηση της αναπτυξιακής 

προσπάθειας της χώρας. Τα αναπτυξιακά προγράµµατα βάσει του οικονοµικού 

προγραµµατισµού διακρίνονται ανάλογα µε τον χρονικό ορίζοντα σε : 
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- Βραχυπρόθεσµα ( 1-2 ετών ) 

- Μεσοπρόθεσµα ( 5 ετών ) και 

- Μακροπρόθεσµα ( 10 ετών και άνω ) 

Κοινός στόχος όλων των προγραµµάτων είναι η αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος, η αύξηση του πραγµατικού κατά κεφαλή εισοδήµατος και η βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου. 

2.10.1 ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΟΥ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

98
Από τους δέκα κλάδους της µεταποίησης που εµφανίζουν θετικές εξελίξεις µέσα σε 

διάστηµα οχτώ ετών στο πεδίο της απασχόλησης υψηλούς ρυθµούς µεταβολής παρουσιάζουν 

οι κλάδοι της παραγωγής µετάλλων ( 63,1% ), της κατασκευής εξοπλισµού ραδιοφωνίας και 

τηλεόρασης ( 38,7% ), των εκδόσεων εκτυπώσεων ( 32,4% ), της κατασκευής λοιπού 

εξοπλισµού µεταφορών ( 31% ) και της παραγωγής χηµικών ουσιών και προϊόντων ( 28,6% ) 

. Ιδιαίτερη περίπτωση πρέπει να θεωρηθεί ο κλάδος της ανακύκλωσης που ως νέος κλάδος 

της ελληνικής οικονοµίας εµφανίζει εξαιρετικά υψηλό ρυθµό αύξησης ( 1.057,6% ) 

καταδεικνύοντας έναν δυναµισµό µε περιορισµένη ωστόσο σηµασία ως εκ του ιδιαίτερα 

µικρού µεγέθους του.
99

 

Ο κλάδος των µεταφορών µέσω των υδάτινων οδών , δηλαδή η ναυτιλία εµφανίζει 

ένα ιδιαίτερο δυναµισµό, τόσο στο πεδίο της απασχόλησης, όπου ο ρυθµός µεταβολής 

ανέρχεται στο 35,3% οδηγώντας στην δηµιουργία περίπου δέκα χιλιάδων θέσεων εργασίας, 

όσο και στο πεδίο του προϊόντος όπου ο η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία του αυξάνει κατά 

δυόµιση περίπου φορές. Μάλιστα η συµβολή του κλάδου ήταν υψηλή κατά το 2000 και 

αυξάνει περαιτέρω έτσι ώστε το 2007 να διαµορφώνεται στο 6,3% του συνολικού ΑΕΠ της 

χώρας. 

Οι εξελίξεις όµως στους υπόλοιπους κλάδους της ίδιας κατηγορίας των µεταφορών 

δεν είναι ενθαρρυντικές. Τόσο στον κλάδο των χερσαίων µεταφορών που εµφανίζει οριακά 

αρνητική µεταβολή (-1%) . Ταυτοχρόνως στις αεροπορικές µεταφορές η µείωση της 

απασχόλησης είναι µεγάλη και ανέρχεται σε (-22,7%) παρέχοντας µια επιπλέον ένδειξη της 

παρατεταµένης κρίσης του κλάδου µετά τα γεγονότα στις ΗΠΑ στις 11 Σεπτεµβρίου 2001
59

. 
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2.10.2 ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΟΥ ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Από το σύνολο των κλάδων που εµφανίζουν µείωση της απασχόλησης τους 

υψηλότερους ρυθµούς εµφανίζουν οι κλάδοι παραγωγής καπνού (-60,1%), της κατασκευής 

µηχανών γραφείου και Η/Υ (-53,6%), των ειδών ένδυσης και γουναρικών (-45,6%), της 

κατασκευής ιατρικών οργάνων (-32,9%) και της κατεργασίας και δέψης δέρµατος (-30,9%). 

Οι κλάδοι αυτοί εµφανίζουν µειώσεις της απασχόλησης µε τους ρυθµούς υψηλότερους του - 

30%. Χάνουν δηλαδή το 1/3 της απασχόλησης µέσα σε διάστηµα οχτώ ετών
100

. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

3.ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

3.1 Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΝΤ 

Μετά την εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ στις 4 Οκτωβρίου 2009 και την ανάληψη της 

πρωθυπουργίας από τον Γιώργο Παπανδρέου, η κυβέρνηση προχώρησε σε αναθεώρηση 

των στοιχείων για το έλλειµµα, το οποίο προσδιόρισε στο 12,7% του ΑΕΠ(2009) έναντι του 

επίσηµου 6% που είχε προσδιοριστεί από την κυβέρνηση της ΝΔ. Η αναθεώρηση των 

στοιχείων εκ µέρους της Ελλάδος εξόργισε τους εταίρους στην Ευρωζώνη, αφού 

αποδείχτηκε η δηµιουργική λογιστική που εφάρµοζε επί χρόνια η Αθήνα µαγειρεύοντας τα 

σχετικά στοιχεία του ελλείµµατος. 

Έκτοτε άρχισε µιας συνεχής επιτήρηση της ελληνικής οικονοµίας, η οποία ξεκίνησε 

µε την απόφαση του Συµβουλίου Υπουργών Οικονοµικών της Ε.Ε στις 2 Δεκεµβρίου 2010, 

αφού η Ελλάδα δεν είχε λάβει τα απαραίτητα µέτρα για την µείωση του υπερβολικού 

ελλείµµατος. 

Ακολούθησαν συνεχείς υποβαθµίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της ελληνικής 

οικονοµίας εκ µέρους διεθνών οίκων αξιολόγησης όπως η Fitch, η Standard and Poor’s και η 

Moody’s ενώ εντάθηκαν οι ανησυχίες αλλά και η φήµες στις αγορές για ενδεχόµενη 

πτώχευση της χώρας. 

Όλες αυτές οι ενέργειες οδήγησαν στην αύξηση των περιβόητων spreads της 

διαφοράς δηλαδή επιτοκίων σε σχέση µε µια χώρα αναφοράς των ελληνικών κρατικών 

οµολόγων έναντι των γερµανικών101. 

Από τις αρχές του 2010 έγινε εµφανές ότι η χώρα λόγω των υψηλών ελλειµµάτων 

και χρεών θα αντιµετώπιζε πρόβληµα δανειοδότησης από τις διεθνείς αγορές. Έτσι 

σταδιακά άρχισε να δηµιουργείται µια κρίση δανεισµού την οποία το οικονοµικό επιτελείο 

υποτίµησε στην πράξη ιδιαίτερα µέχρι και τα µέσα Φεβρουαρίου του 2010. Είναι 

χαρακτηριστικό, ότι ενώ οι δανειακές ανάγκες της χώρας για όλο το 2010 ήταν 53δις ευρώ, 

η κυβέρνηση δεν εξαντλούσε όλα τα ποσά που τις προσφερόταν από τις αγορές έστω και µε 

τοκογλυφικό επιτόκιο, αλλά ανέµενε το µάννα εξ ουρανού102. Έτσι, στις 25 Ιανουαρίου 
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2010, ενώ οι αγορές της προσέφεραν 25δις ευρώ µε επιτόκιο 6,2%, το οικονοµικό επιτελείο 

δανείστηκε µόνο 8δις ευρώ για πέντε έτη103. 

Ας σηµειωθεί ότι από τις 11 Απριλίου 2010 απόφαση των υπουργών Οικονοµικών 

των Euro group στην οποία συµφωνήθηκε να χορηγηθούν στην χώρα µας από τις υπόλοιπες 

χώρες της Ευρωζώνης διµερή δάνεια, το επιτόκιο που προβλέφθηκε για δανεισµό άνω της 

τριετίας προσδιορίστηκε στο 6% περίπου. Δηλαδή όταν η Ελλάδα αποδεχόταν τους όρους 

ένταξής της στον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης γνώριζε ότι η διαφορά που τελικά κέρδιζε 

τότε σε σχέση µε τα επιτόκια της αγοράς ήταν περίπου 0,2-0,3% περίπου. 

Το πακέτο στήριξης που τελικά εγκρίθηκε ήταν δάνεια της τάξης των 110δις ευρώ, 

από τα οποία 30δις από το ΔΝΤ και τα υπόλοιπα 80δις από τις χώρες µέλη της Ευρωζώνης 

µε την µορφή διµερών οργανωµένων δανείων. Μάλιστα σύµφωνα µε το µνηµόνιο η 

άντληση της χρηµατοδότησης από τα διµερή δάνεια και το ΔΝΤ θα γίνεται σε αναλογία 8 

προς 3 για κάθε έµβασµα που µετράτε µε την συναλλαγµατική ισοτιµία του προγράµµατος. 

Επιπλέον, οι τριµηνιαίες εκταµιεύσεις της δανειακής χρηµατοδότησης από τα κράτη 

– µέλη της Ευρωζώνης θα βασίζονται σε τριµηνιαίους απολογισµούς από τους οποίους θα 

προκύπτει η συµµόρφωση της Ελλάδος µε τις προϋποθέσεις χρηµατοδότησης που έχουν 

τεθεί από τους δανειστές. Κι αυτό θα γίνεται καθ’ όλη την τριετή διάρκεια της συµφωνίας, 

αλλά ακούγεται για συνεργασία του ΔΝΤ µέχρι και το 2020. Στην ουσία πρόκειται για το 

µεγαλύτερο δάνειο που χορηγήθηκε ποτέ από διεθνείς οργανισµούς και κρατικούς 

πιστωτές σε τρίτη χώρα. 

Η απόφαση της 11ης Απριλίου για την διάσωση της Ελλάδας υιοθετήθηκε 

προκειµένου τα κράτη της Ευρωζώνης να διαφυλάξουν την χρηµατοοικονοµική 

σταθερότητα στην Ευρωζώνη ως σύνολο104. 

Η απόφαση για την διάσωση της Ελλάδας ουσιαστικά επιβλήθηκε από τις αγορές 

και τις κερδοσκοπικές πιέσεις. Όταν µάλιστα η πτώση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών άρχισε 

να µολύνει το ευρώ και τις τραπεζικές µετοχές του CAC40 και του DAX, τότε ήταν πλέον 

σαφές ότι η Γαλλία και η Γερµανία έπρεπε να επέµβουν προκειµένου να διασώσουν τις 

γαλλικές και γερµανικές τράπεζες που ήταν εκτεθειµένες σε ελληνικά κρατικά οµόλογα 
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αξίας 54δις και 31,5δις αντίστοιχα σύµφωνα µε την έκθεση του ΔΝΤ στις 5 Μαΐου 2010. 

Δηλαδή το σχέδιο σωτηρίας της Ελλάδας ήταν σχέδιο σωτηρίας των πιστωτών της105. 

Έτσι η βασική προϋπόθεση για την εκταµίευση των δανείων ήταν η εκπόνηση και η 

πιστή εφαρµογή ενός δρακόντειου οικονοµικού προγράµµατος για την εξυγίανση της 

ελληνικής οικονοµίας. Το πρόγραµµα αυτό διαµορφώθηκε µετά από διαπραγµατεύσεις της 

κυβέρνησης µε το ΔΝΤ, την Ε.Ε και την ΕΚΤ ( τρόικα ) και έλαβε την µορφή µνηµονίου106. 

Τα πρώτα µέτρα εφαρµογής του Μνηµονίου, όπως και το κείµενο του µνηµονίου 

και οι αποφάσεις της Ευρωζώνης στις 25 Μαρτίου και στις 11 Απριλίου κυρώθηκαν από την 

Βουλή µε τον Ν.3822/2010 ( Προστασία της Εθνικής Οικονοµίας – Επείγοντα µέτρα για την 

αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης ) και τον Ν.3845/2010. 

3.2 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΖΩΝΗ 

3.2.1 ΤΟ ΜΟΝΕΤΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΝΩΣΗΣ (ΟΝΕ ) 

Λόγω της απρόσκοπτης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στην τότε ΕΟΚ είχε ως 

αποτέλεσµα, λόγω της διαφορετικής παραγωγικής διάρθρωσης των κρατών – µελών 

οδήγησε στην συνεχή συσσώρευση πλούτου στις χώρες του βορρά εις βάρος των χωρών 

του νότου. Την δοµική αυτή αδυναµία επισήµανε ιδιαίτερα εύστοχα ο Ανδρέας 

Παπανδρέου δίνοντας την µάχη για εµπέδωση της κοινοτικής αλληλεγγύης µέσω των 

Κοινοτικών Ταµείων. 

Το χαµηλό επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης του νότου και ο τρόπος λειτουργίας των 

Κοινοτικών Ταµείων περιόρισαν σηµαντικά το ποσοστό συµµετοχής της εγχώριας 

προστιθέµενης αξίας κατά την εκτέλεση των µεγάλων έργων, µε αποτέλεσµα το 

µεγαλύτερο µέρος των κοινοτικών χρηµατοδοτήσεων να επανακάµψει στις χώρες του 

βορρά για αγορά τεχνολογίας, βιοµηχανικού εξοπλισµού αλλά και για καταναλωτικές 

δαπάνες107. 

Έτσι, εµπεδώθηκε το δίπολο παραγωγικός βορράς / καταναλωτικός νότος και οι 

κυβερνήσεις του νότου, προκειµένου να περιορίσουν την ανεργία προχώρησαν σε µαζικές 
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προσλήψεις στον δηµόσιο τοµέα, διογκώνοντας τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και τα 

δηµόσια χρέη. 

Οι µονεταριστικές αντιλήψεις της Γερµανίας που επικράτησαν κατά το σχεδιασµό 

της ΟΝΕ συνέβαλαν στην διατήρηση του καταµερισµού της εργασίας που υπήρχε στο 

πλαίσιο της ΕΟΚ και ο βορράς κατάφερε να διατηρήσει την κυρίαρχη θέση του, ενώ ο νότος 

έγινε ακόµη πιο καταναλωτικός, καθώς οι τράπεζες του λόγω των χαµηλών επιτοκίων του 

ευρώ χορηγούσαν αφειδώς φθηνά καταναλωτικά δάνεια µε τα οποία οι πληθυσµοί του 

νότου αγόραζαν βιοµηχανικά προϊόντα του βορρά. Με αυτόν τον τρόπο ο βορράς 

αξιοποίησε υπέρ του τα οφέλη µιας ενιαίας αγοράς µεγέθους 13δις δολαρίων µε χαµηλό 

κόστος δανεισµού108. 

Μέσα σε λιγότερο από µια δεκαετία ο βορράς κέρδισε τριπλά : 

• Αύξησε τις εξαγωγές του στο νότο 

• Εξαγόρασε τις κυριότερες τράπεζες και βιοµηχανίες του νότου 

• Μετατράπηκε στον µεγαλύτερο πιστωτή των χωρών της ευρωπαϊκής 

περιφέρειας. 

3.2.2 ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΟΤΟ 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα της τάσης αυτής αποτελούν οι εξαγωγές του άξονα 

Γερµανίας – χωρών Μπενελούξ ( Βέλγιο – Ολλανδία – Λουξεµβούργο ) που το 12µηνο 

Νοέµβριος 2008 – Νοέµβριος 2009 παρουσίασαν πλεόνασµα τρεχόντων λογαριασµών 

211δις δολαρίων, ενώ το ίδιο διάστηµα Ελλάδα – Ισπανία – Ιταλία παρουσίαζαν συνολικό 

έλλειµµα 193δις δολαρίων. Ταυτόχρονα, οι γερµανικές εξαγωγές στην Ελλάδα το 2008 

έφτασαν στα 8,3δις ευρώ και το έλλειµµα στο εµπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας ήταν 6,4δις 

ευρώ. 

Οι γερµανικές εταιρείες αύξησαν τις πωλήσεις τους στην ευρωπαϊκή αγορά µε 

χαρακτηριστικό παράδειγµα την Volkswagen, της οποίας οι πωλήσεις  στο διάστηµα 2006-

2008 αυξήθηκαν κατά 16%, ενώ το 14% της Siemens το 2009 προήλθε από την Ευρώπη 

έναντι ποσοστού 32% πριν από πέντε χρόνια109. 
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Τέλος οι πωλήσεις των 130 γερµανικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα έφτασε το 2006 στα 6,9δις ευρώ. 

3.2.3 ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ 

Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία, επτά µόνο τράπεζες της ΕΕ έχουν τοποθετήσει 

συνολικά 21,8 δις ευρώ σε οµόλογα τα οποία έχουν εκδώσει οι ελληνικές τράπεζες. Το 

ποσό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό, αν φανταστεί κανείς ότι η κεφαλαιοποίηση όλου του 

ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων Marfin και Τράπεζα Κύπρου την 

ίδια περίοδο, όπως προκύπτει από το κλείσιµο της 9ης Ιουλίου 2010 δεν ξεπερνούσε τα 

16,2δις ευρώ. 

Πάντως τα οµόλογα που εξέδωσαν η Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και ΤΤ 

ανέρχονται συνολικά σε 44,84 δις ευρώ έναντι κεφαλαιοποίησης 20,74 δις ευρώ110. 

3.2.4 Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΒΟΡΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΙΣΤΩΤΗ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Όπως επισηµάνθηκε παραπάνω, η αύξηση του χρέους στον ευρωπαϊκό νότο 

οφείλεται σε σηµαντικό βαθµό στο οικονοµικό µοντέλο της Γερµανίας και στον τρόπο 

λειτουργίας της Ευρωζώνης. Ακρογωνιαίος λίθος της οικονοµικής ανάπτυξης της Γερµανίας, 

θεωρούνται οι εξαγωγές και το ελεύθερο εµπόριο. 

Προκειµένου τα γερµανικά προϊόντα να καταστούν ανταγωνιστικά στο εξωτερικό, 

οι µεγάλες γερµανικές επιχειρήσεις εκτός από τα «µαύρα ταµεία» συνεπικουρούνται από 

την οµοσπονδιακή κυβέρνηση και εν µέρει από τα συνδικάτα των εργαζοµένων ώστε να 

καθηλωθούν οι µισθοί στην Γερµανία. 

Με αυτό τον τρόπο µειώθηκε η εσωτερική ζήτηση στην Γερµανία µε αποτέλεσµα τα 

µεγάλα εµπορικά πλεονάσµατα της γερµανικής πλευράς να µην µετατρέπονται σε 

εσωτερική κατανάλωση. Αν υπήρχε δικαιότερη κατανοµή πλούτου στην Γερµανία και 

αύξησης των µισθών και άρα της εσωτερικής ζήτησης, αυτό θα είχε ως αποτέλεσµα την 

αύξηση των εξαγωγών των υπόλοιπων χωρών της Ευρωζώνης. Έτσι θα υπήρχε τόνωση της 

ανάπτυξης στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης και κυρίως του ευρωπαϊκού νότου και 

αναδιανοµή των πλεονεκτηµάτων της ΟΝΕ σε όλα τα µέλη της. 

                                                           
110
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Την πολιτική αυτή της Γερµανίας έχει ήδη στηλιτεύσει η Γαλλία, τα άλλα κράτη – 

µέλη της Ευρωζώνης αλλά και αρκετοί οικονοµολόγοι. Εποµένως, για όσο διάστηµα η 

Γερµανία θα είναι η «Κίνα της Ευρώπης» και θα ακολουθεί την παραπάνω οικονοµική 

πολιτική, τα χρέη και τα ελλείµµατα του ευρωπαϊκού νότου θα αυξάνονται111 . 

Συνολικό Χρέος 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΔΝΤ ( 5 Μαΐου 2010 ) το συνολικό χρέος δηµόσιο και 

ιδιωτικό της χώρας µας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα : 

Πίνακας 4 Πηγή : Έκθεση ∆ΝΤ 10/110 5 Μαΐου 2010 

ΕΤΟΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ΔΙΣ € 187 223 253 309 363 404 427 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 

 

Το ∆ηµόσιο Χρέος 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ∆ΝΤ ( 5 Μαΐου 2010 ) το ελληνικό δηµόσιο χρέος 

παρουσιάζεται παρακάτω: 

  

                                                           
111

 Μαριάς Νότης (2010) Το νέο µνηµόνιο, η µαύρη βίβλος για την Ελλάδα , εκδόσεις Επίκαιρα. 7. 

Paul Krougman (2009) Η κρίση του 2008 και η επιστροφή τ ω ν οικονοµιών της ύφεσης , εκδόσεις 

Καστανιώτη, Αθήνα 



60 

 

 

Πίνακας 5Πηγή : Έκθεση ∆ΝΤ 10/110 5 Μαΐου 2010 

ΕΤΟΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ΔΙΣ € 131 152 163 188 227 264 329 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 

 

Το µέσο επιτόκιο δανεισµού της χώρας κατά το πρώτο τρίµηνο 2010 διαµορφώθηκε 

σε 6,2% ενώ το 2009 ήταν 4,1%, το 2008 ήταν 4,7% και το 2005 ήταν µόλις 3,2% 

Τόκοι ∆ανείων 

Τα ποσά που θα καταβάλει η χώρα µας στα επόµενα χρόνια για τόκους 

παρουσιάζονται παρακάτω : 

Πίνακας 6Πηγή : Έκθεση ∆ΝΤ 10/110 5 Μαΐου 2010 

ΕΤΟΣ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΔΙΣ € 11,8 12,9 14,9 17,1 18,9 19,94 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΤΟΥ ΑΕΠ 

5% 5,6% 6,6% 7,7% 8,1% 8,2% 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 

 

Κατά το ∆ΝΤ, ενώ το 2004 οι ξένοι δανειστές κατείχαν το 70% του ελληνικού 

χρέους, το 2009 το ποσοστό αυτό έχει φτάσει στο 80%. Ταυτόχρονα, στο τέλος του 2009 ένα 

µεγάλο µέρος του δηµόσιου χρέους, περί τα 150δις ευρώ κατείχαν ξένες τράπεζες κυρίως 

ευρωπαϊκές και ειδικότερα το 36% κατείχαν γαλλικές τράπεζες, το 32% άλλες ευρωπαϊκές 

τράπεζες, το 21% γερµανικές τράπεζες και το 11% σε µη ευρωπαϊκές τράπεζες. Οι 

κυριότερες από τις παραπάνω παρουσιάζονται στον πίνακα: 

Πίνακας 7Πηγή : Morgan Stanley Αφορά τοποθετήσεις σε οµόλογα 

ΤΡΑΠΕΖΑ BNP 

BARIBAS 

(ΓΑΛΛΙΑ) 

SOCIETE 

GENERALE 

(ΓΑΛΛΙΑ) 

DEXIA 

(ΒΕΛΓΙΟ) 

ING 

(ΟΛΛΑΝΔΙΑ) 

CZBK 

(ΓΕΡΜΑΝΙΑ) 

DEUTSCHE 

POSTBANK 

(ΓΕΡΜΑΝΙΑ) 

HSBC 

(ΑΓΓΛΙΑ) 

ΑΓΟΡΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΧΡΕΟΥΣ 

5 ΔΙΣ € 3 ΔΙΣ € 4,9 ΔΙΣ € 3 ΔΙΣ € 3,1 ΔΙΣ € 1,3 ΔΙΣ € 1,5 ΔΙΣ € 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 

 

Όπως µάλιστα τόνισε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Προβόπουλος το 

79% του ελληνικού δηµόσιου χρέους κατέχεται από ξένους επενδυτές και ένα αντίστοιχο 

ποσοστό δαπανών για τόκους εισπράττεται από ξένους επενδυτές µε αποτέλεσµα την 

µείωση των εγχώριων παραγωγικών πόρων και συνεπώς την υπονόµευση των 

αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας. 

Το Ιδιωτικό Χρέος 

Το Ιδιωτικό Χρέος σύµφωνα µε την έκθεση του ∆ΝΤ για την περίοδο 2004 – 2010 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα και στο σχεδιάγραµµα : 

 

Πίνακας 8 

ΕΤΟΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ΔΙΣ € 55 70 90 121 135 140 98 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 

 

Σε σχέση µε τα νοικοκυριά της χώρας, ενώ µέχρι το 2004 είχαν χορηγηθεί δάνεια 

52,560 δις ευρώ, τον Ιούλιο  του 2009 το ποσό είχε ανέλθει στα 118,333 δις ευρώ, δηλαδή 

µέσα σε πέντε και µισό χρόνια τα νοικοκυριά δανείστηκαν 65,773 δις ευρώ. Από τα ποσά 

αυτά 44,988 δις ευρώ αφορούσαν σε στεγαστικά δάνεια, ενώ 19,330δις ευρώ αφορούσαν 

σε καταναλωτικά δάνεια, τα οποία στο µεγαλύτερο µέρος χρησιµοποιήθηκαν για αγορές 

προϊόντων του ευρωπαϊκού βορρά και για άλλες υπηρεσίες. Μια πληρέστερη εικόνα για το 

συνολικό ιδιωτικό δανεισµό από το 2000 δείχνει ο παρακάτω πίνακας : 

Για δανεισµό επιχειρήσεων 

Πίνακας 9 Πηγή : Ισοτιµία 6/3/2010 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΤΟΣ 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ΔΙΣ € 42,2 50,2 55 61 66 81 94 111 132 134 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6 

 

Για δανεισµό νοικοκυριών – ιδιωτών 

Πίνακας 10Πηγή : Ισοτιµία 6/3/2010 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΕΤΟΣ 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ΔΙΣ € 17 24 32 49 51 69 86 104 117 119 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 

 



65 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 

 

Μεγάλο µέρος του δανεισµού αυτού στράφηκε στην αγορά αυτοκινήτων από χώρες 

της ΕΕ και τρίτες χώρες. Άλλωστε, κατά το διάστηµα 2004 – 2009 πουλήθηκαν στην Ελλάδα 

κατά µέσο όρο 265.800 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα. 

Στατιστικά στοιχεία µηνιαίων ταξινοµήσεων καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων 

Πίνακας 11 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 

 

Έτσι αποδεικνύεται ότι ο ελληνικός λαός υπερχρεώθηκε προκειµένου να στηρίξει 

τις εξαγωγές της Γερµανίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών στην Ελλάδα. 

Η τάση αυτή αντιστράφηκε λόγω της οικονοµικής κρίσης που πλήττει την χώρα µε 

αποτέλεσµα το εµπορικό ισοζύγιο να µειωθεί στο πρώτο πεντάµηνο του 2010 κατά 23,9%. 

Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε σηµαντική µείωση και στις πωλήσεις αυτοκινήτων. 

3.3 Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

Η χρηµατοπιστωτική κρίση που προκλήθηκε λόγω των επισφαλών στεγαστικών 

δανείων στις ΗΠΑ απλά αποτέλεσε την πρώτη έκφραση της οικονοµικής κρίσης και όχι την 

γενεσιουργό της αιτία. Η έξοδος από την κρίση δεν µπορεί να γίνει όσο η ηγεσία τη ΕΕ 

εµµένει στην ιδιωτικοποίηση των κερδών και στην κοινωνικοποίηση των χρεών. Η ηγεσία 

των ΗΠΑ και της ΕΕ ταυτόχρονα προέκρινε την δραστική κρατική παρέµβαση για την 

διάσωση των τραπεζών τους ανοίγοντας τον δρόµο στην κοινωνικοποίηση των ζηµιών των 

τραπεζών τις οποίες φόρτωσαν κυριολεκτικά στις πλάτες των φορολογουµένων χαµηλών 

στρωµάτων. Στις ΗΠΑ το πρόγραµµα στήριξης της οικονοµίας αύξησε αρχικά το έλλειµµα 

από 455 δις δολάρια που ήταν το 2008 στο ποσό των 1,42 τρις δολαρίων ένα χρόνο 

αργότερα112. Στο πλαίσιο αυτό η Γερµανία τάχτηκε υπέρ της οικονοµικής ενίσχυσης της 

γερµανικής αυτοκινητοβιοµηχανίας και υπέρ της κρατικοποίησης γερµανικών τραπεζών. Οι 

ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έδωσαν 5,3 τρις δολάρια σε διαφόρων ειδών ενισχύσεις στις 

τράπεζες τους, ενώ στις ΗΠΑ το πρόγραµµα στήριξης της οικονοµίας ανήλθε σε πρώτη 

φάση σε 787 δις  δολάρια. Ταυτόχρονα το κόστος της κρίσης για τα νοικοκυριά στις ΗΠΑ 
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ανήλθε στο αστρονοµικό ποσό των 17,5 τρις δολαρίων. Η όλη διαδικασία οδήγησε σε 

περαιτέρω συγκέντρωση και στην σταδιακή αποκατάσταση των υπερκερδών των τραπεζών. 

Έτσι στην ΕΕ µετά το ξέσπασµα της κρίσης τουλάχιστον 15 τράπεζες ξεπέρασαν σε µέγεθος 

τις εθνικές τους οικονοµίες. 

Στις ΗΠΑ ενισχύθηκε η ολιγαρχία στον τραπεζικό κλάδο, ενώ 105 πιστωτικά 

ιδρύµατα έβαλαν «λουκέτο» και άλλες 416 τράπεζες είναι στην µαύρη λίστα της 

Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφάλισης Καταθέσεων. Στην Γαλλία επενδύθηκαν 50 δις ευρώ 

για την ενίσχυση της γαλλικής βιοµηχανίας και των νέων τεχνολογιών, µε στόχο την 

ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της γαλλικής οικονοµίας. Στις ΗΠΑ, οι Goldman Sachs και 

J.P. Morgan – Chase, αφού είχαν διασωθεί µε χρήµατα των Αµερικανών φορολογουµένων 

και επέστρεψαν 10 δις δολάρια που είχαν λάβει ως κρατική βοήθεια το 2009 κατέγραψαν 

κέρδη 3,19 και 3,6 δις δολάρια η κάθε µια για το 2009. Στις 22 Φεβρουαρίου 2010 η γαλλική 

εφηµερίδα Liberation µε δηµοσίευση της αποκάλυψε το κερδοσκοπικό παιχνίδι κατά της 

Ελλάδας που στην ουσία συνιστούσε σε πόλεµο στο ευρώ. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα την 

κερδοσκοπική επίθεση στην Ελλάδα συντόνισε η Goldman Sachs η οποία διασώθηκε µε το 

πρόγραµµα στήριξης των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που χρηµατοδότησαν οι 

Αµερικανοί φορολογούµενοι και η οποία ήταν σύµβουλος ταυτόχρονα της ελληνικής 

κυβέρνησης γνωρίζοντας εκ των έσω τα στοιχεία της ελληνικής οικονοµίας. Έτσι 

συµβούλευε τους πελάτες της να παίξουν κατά της Ελλάδος. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τα 

ελληνικά οµόλογα να δεχτούν µπαράζ κερδοσκοπικών επιθέσεων και να αρχίσει µια 

σηµαντική πτώση της αξίας του ευρώ έναντι του δολαρίου113. Οι κερδοσκοπικές πιέσεις 

κατά του ευρώ και των ελληνικών οµολόγων άρχισαν να διαχέονται σε όλο τον ευρωπαϊκό 

νότο. Οι κερδοσκοπικές πιέσεις κατά του ευρώ και των ελληνικών κρατικών οµολόγων 

απέδειξαν την εµπλοκή όχι µόνο των hedge funds και των κάθε λογής κερδοσκόπων, αλλά 

και των περίφηµων οίκων αξιολόγησης που διαδραµατίζουν πλέον κυρίαρχο ρόλο στο 

οικονοµικό περιβάλλον114. Οι κερδοσκοπικές πιέσεις κατά της Ελλάδος διεύρυναν αφενός 

τα spreads των ελληνικών οµολόγων έναντι των γερµανικών και αφετέρου τα spreads των 

ελληνικών CD’s ασφάλιστρα κινδύνου µε αποτέλεσµα να αυξηθεί υπερµετρα το κόστος του 

ελληνικού δανεισµού. 
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3.4 Η ∆ΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Σε σχέση µε την χρηµατοπιστωτική σταθερότητα η οποία αποτελεί ένα από τους 

βασικούς στόχους του Μνηµονίου, προβλέπεται η δραστική παρέµβαση του κράτους 

προκειµένου να ενισχυθεί η κεφαλαιοποίηση των τραπεζών µε την διάθεση 10 δις ευρώ 

από τα συνολικά 110 δις του πακέτου στήριξης της ελληνικής οικονοµίας. Το πρόγραµµα 

των 28 δις της κυβέρνησης της Ν∆ αξιοποιήθηκε από τις τράπεζες που 18 µήνες µετά είχαν 

απορροφήσει περίπου 11 δις ευρώ. Ταυτόχρονα, όµως οι τράπεζες είχαν ήδη αποκοµίσει 

κέρδη 1,4 δις ευρώ από τον δανεισµό του ∆ηµοσίου αφού δανειζόταν µε την εγγύηση του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου από την ΕΚΤ  µε επιτόκιο 1% και στην συνέχεια αντί να «ρίξουν» τα 

λεφτά στην αγορά, αγόραζαν οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου που είχαν απόδοση 5% 

τουλάχιστον. Ήδη εντός του 2009 οι τράπεζες είχαν πάρει περισσότερα από 44 δις ευρώ 

από την ΕΚΤ, ενώ είχαν δανείσει περί τα 50 δις στα Βαλκάνια. Το συνολικό χρέος των 

ελληνικών τραπεζών στην ΕΚΤ στα τέλη Ιουνίου 2010 είχε διαµορφωθεί στα 90 δις ευρώ και 

βαίνει συνεχώς αυξανόµενο, έτσι αυξάνεται ταυτόχρονα και ο βαθµός εξάρτησης τους από 

την ΕΚΤ. Το σκέλος των εγγυήσεων του δευτέρου πυλώνα ουσιαστικά έµεινε ανενεργό 

µέχρι τις αρχές του 2010 πλην όµως της δηµοσιονοµικής κρίσης στην Ελλάδα οι τράπεζες 

έκαναν χρήση των εγγυήσεων αυτών και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ λίγο µετά την έγκριση του 

Μνηµονίου ενίσχυσε το σκέλος της παροχής κρατικών εγγυήσεων στις τράπεζες κατά 15 δις 

ευρώ. Στην πορεία όµως, υπήρξε µαζική φυγή καταθέσεων εκτός Ελλάδος, ύψους 23 δις 

ευρώ, µετά από πίεση της τρόικας η οποία το έθεσε και ως προϋπόθεση για την εκταµίευση 

της δεύτερης δόσης του δανείου η κυβέρνηση κατέθεσε τροπολογία στην Βουλή µε την 

οποία αύξησε το σκέλος των εγγυήσεων του δευτέρου πυλώνα του Ν.3723/2008 κατά 

επιπλέον 25 δις ευρώ115. 

Ευτυχώς οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν στο χαρτοφυλάκιο τους τα λεγόµενα 

τοξικά οµόλογα των αµερικάνικων επενδυτικών τραπεζών που πτώχευσαν, ώστε να µην 

αντιµετωπίσουν άµεσα πρόβληµα στην ρευστότητά του. Η ρευστότητα των ελληνικών 

τραπεζών προερχόταν από την ΕΚΤ και από τις εγχώριες καταθέσεις.  Το αποτέλεσµα είναι 

το σύνολο των εγγυήσεων του ∆ηµοσίου προς τις εµπορικές τράπεζες µέσω του Ταµείου 

Ενίσχυσης Ρευστότητας να ανέλθει σε 55 δις ευρώ και η συνολική κρατική στήριξη στις 

τράπεζες στο ποσό των 68 δις ευρώ. Στο ποσό αυτό θα προστεθούν και άλλα 10 δις για το 

Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας στο οποίο δεν επιθυµούν να συµµετέχουν οι 

ελληνικές τράπεζες. 
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3.5 ΑΠΕΤΥΧΕ Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ ∆ΝΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ; 

Η κρίση στην Ελλάδα είναι : 

1. Οικονοµική, παρατηρείται µηδενική αύξηση του ΑΕΠ, µείωση επενδύσεων, 

µείωση βιοµηχανικής παραγωγής, µείωση εξαγωγών, µείωση κύκλου 

εργασιών, µείωση της ζήτησης, µείωση της απασχόλησης, αύξηση των 

απολύσεων και αύξηση της ανεργίας. 

2. ∆ηµοσιονοµική, παρατηρείται αύξηση των δηµοσίων ελλειµµάτων, αύξηση 

δηµόσιου χρέους και δηµόσιου δανεισµού. 

3. Κοινωνική παρατηρείται αύξηση ιδιωτικών δαπανών υγείας, 

υποχρηµατοδότηση κοινωνικής προστασίας, δυσχέρειες προς ασφαλισµένους 

ταµείων, συνταξιούχων και ανέργων. 

Μερικοί µιλούν για αποτυχία του ∆ΝΤ στην Ελλάδα, τα στοιχεία του Ιουλίου 2010 

δείχνουν αλµατώδη αύξηση του πληθωρισµού αλλά και µείωση των εσόδων. Ο 

πληθωρισµός τον Ιούλιο αυξήθηκε στο 5,5% από το 5,2% τον Ιούνιο του 2010 και 0,6% τον 

Ιούλιο του 2009 και πλέον επανήλθε στα επίπεδα του 1997! Ταυτόχρονα, τα έσοδα τον 

Ιούλιο εµφανίστηκαν µειωµένα κατά 10% και ο ΦΠΑ κατά 5% παρότι αυξήθηκαν όλοι οι 

έµµεσοι φόροι. 

Η ακρίβεια µαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά τα οποία έχουν υποστεί µε τα 

τελευταία µέτρα µια µείωση των αποδοχών τους τουλάχιστον κατά 30%. Οι έρευνες του 

ινστιτούτου εργασίας της ΓΣΕΕ κάνει προβλέψεις για ανεργία 20% γεγονός που σηµαίνει ότι 

οι άνεργοι θα φτάσουν ως το τέλος του χρόνου στο ένα εκατοµµύριο. 

Παρά την λήψη σκληρών µέτρων που αναγράφονται στο Μνηµόνιο, η κυβέρνηση 

προβλέπει ένα χρηµατοδοτικό έλλειµµα της τάξης των 110 δις ευρώ. Παρά την σκληρή 

λιτότητα το χρέος θα βαίνει συνεχώς αυξανόµενο µέχρι το 2014 τουλάχιστον116. 

Το ποσοστό του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης σε σχέση µε το ΑΕΠ της χώρας το 

χρονικό διάστηµα 2008 – 2015 παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Με τον όρο Χρέος Γενικής Κυβέρνησης εννοούµε το χρέος των φορέων που 

χρηµατοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισµό, όπως υπουργεία, τοπική 

αυτοδιοίκηση, Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆), εκπαιδευτικά ιδρύµατα, 

νοσοκοµεία κα., εκτός από τις ∆ΕΚΟ και τις τράπεζες που κατέχει ποσοστό το δηµόσιο και 

έχουν τους δικούς τους προϋπολογισµούς και έσοδα. 

∆ανειζόµαστε από την Ευρωζώνη µε ένα µεγάλο επιτόκιο για να µειώσουµε το 

χρέος πλην όµως το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνεται αντί να 

µειώνεται µέχρι και το 2013. Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα υποχρεώθηκε να δανειστεί το 

πακέτο των 110 δις ευρώ για να πληρώσει τους δανειστές της κατά το διάστηµα 2010 – 

2013 και µετά βλέπουµε. 

Παρά την ένταξη της Ελλάδας στο Μηχανισµό Στήριξης από το Μνηµόνιο τελικά η 

χώρα θα πρέπει να δανειοδοτηθεί από τις αγορές και να καλύψει µόνη της στην τριετία 

2010 – 2012 µε βραχυχρόνιο και µακροχρόνιο δανεισµό συνολικά 68,1 δις ευρώ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

4.ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

4.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η µελέτη των βασικών µεγεθών της ελληνικής οικονοµίας περιλαµβάνει δύο 

διαφορετικούς πίνακες, τα στοιχεία αντλήθηκαν από την Εθνική Στατιστική Αρχή όπως 

ονοµάστηκε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 

Ο πρώτος πίνακας περιλαµβάνει 7 βασικά στοιχεία από τον Ιανουάριο του 2008, 

δηλαδή λίγο πριν αρχίσει η παγκόσµια οικονοµική κρίση έως τον Μάιο του 2010, δηλαδή 

µέσα στο διάστηµα της οικονοµικής κρίσης, συνολικά 29 µήνες. Τα στοιχεία είναι µηνιαία 

και τα βασικά µεγέθη που εξετάζονται είναι τα παρακάτω 117: 

1. Ο Γενικός Δείκτης Χρηµατιστηρίου Αθηνών 

2. Ο Αριθµός των Ανέργων στην Ελλάδα 

3. Ο Γενικός Δείκτης Τιµών Καταναλωτή 

4. Ο Δείκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής 

5. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο 

6. Η Ιδιωτική Οικοδοµική Δραστηριότητα 

7. Η Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Καινούργιων Οχηµάτων 

- Ο Γενικός Δείκτης Χρηµατιστηρίου Αθηνών περιλαµβάνει τον δείκτη της τελευταίας 

ηµέρας του µήνα κλεισίµατος του χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

- Ο Αριθµός των Ανέργων περιλαµβάνει τον αριθµό των ανέργων κάθε µήνα που είναι 

εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΑΕΔ. 

- Ο Γενικός Δείκτης Τιµών Καταναλωτή περιλαµβάνει τον λεγόµενο πληθωρισµό κάθε 

µήνα έτσι όπως αυτός διαµορφώνεται στην αγορά. 
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- Ο Δείκτης Βιοµηχανικής Παραγωγής περιλαµβάνει τον δείκτη αύξησης ή µείωσης της 

βιοµηχανικής παραγωγής στην Ελλάδα µε έτος βάσης το έτος 2000118. 

- Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εµπόριο περιλαµβάνει τον δείκτη αύξησης ή 

µείωσης του κύκλου εργασιών στο λιανικό εµπόριο στην Ελλάδα µε έτος βάσης το έτος 

2000. 

- Η Ιδιωτική Οικοδοµική Δραστηριότητα περιλαµβάνει τις νόµιµες εκδόσεις οικοδοµικών 

αδειών από τις πολεοδοµικές αρχές της χώρας. 

- Η Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Καινούργιων Οχηµάτων περιλαµβάνει τα 

εκτελωνισµένα καινούργια αυτοκίνητα που έχουν αγοραστεί από τους αντιπροσώπους 

αυτοκινήτων της χώρας. 

Παρακάτω φαίνονται τα στοιχεία του πρώτου πίνακα δεδοµένων 
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