Κεφάλαιο 2.
Η οικονοµική συγκυρία
κατά το 2014
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ΑΕΠ, κατανάλωση, επενδύσεις

Κατά το 2014, το ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας σε σταθερές τιμές παρουσίασε μικρή
αύξηση 0,8% για πρώτη φορά μετά την έναρξη της κρίσης, στη διάρκεια της οποίας
(2008-2014) η συνολική απώλεια προϊόντος ανήλθε σε 25,5%. Σύμφωνα με την
εφετινή πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Μάιος 2015), το ΑΕΠ θα αυξηθεί μέχρι
το τέλος του 2015 κατά 0,5% (θεωρώντας ότι θα συνεχιστεί η ίδια οικονομική
πολιτική). Σύμφωνα με τις ίδιες προβλέψεις, η αύξηση του 2016 θα ανέλθει σε 2,9%.
Βεβαίως, οι εφετινές προβλέψεις χαρακτηρίζονται από εξαιρετική αβεβαιότητα αφού
οι εξελίξεις στην ελληνική οικονομία θα καθορισθούν σε μεγάλο βαθμό από την
έκβαση των διαπραγματεύσεων που διεξάγονται μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και
θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την ρευστότητα, τα δημόσια οικονομικά,
τον δανεισμό και τις μεταρρυθμίσεις στην ελληνική οικονομία.
J
Διάγραμμα 1. ΑΕΠ, ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση, επενδύσεις παγίου κεφαλαίου,
και καθαρές εξαγωγές (2006:1-2014:4).

J
Πηγή: τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί
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Το διάγραμμα 1, όπου φαίνονται το ΑΕΠ και οι συνιστώσες του, δείχνει ότι η αύξηση
του ΑΕΠ καταγράφηκε ουσιαστικά κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014 (+1,4% έναντι
του αντίστοιχου εξαμήνου του 2013) ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο η μεγέθυνση του
ΑΕΠ ήταν ουσιαστικά μηδενική (έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2013). H
μεγέθυνση του ΑΕΠ προήλθε κυρίως από την ιδιωτική κατανάλωση (που αυξήθηκε
κατά 1,4% το 2014). Η αύξηση του δευτέρου εξαμήνου οφειλόταν περίπου κατά τα
3/4 στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και κατά το 1/4 στην μείωση των
εισαγωγών και στην μικρή θετική συμβολή των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου
κεφαλαίου.
J
Διάγραμμα 2. Τριμηνιαίες μεταβολές του ΑΕΠ και της ιδιωτικής κατανάλωσης
(1995:1-2014:4, σταθερές τιμές και εποχικά διορθωμένα στοιχεία).

J
Πηγή: τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί
Η αύξηση του ΑΕΠ που πραγματοποιήθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014 χάρη
στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης (+2,1% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του
2013), οφείλεται στην ύπαρξη ισχυρής σχέσης μεταξύ των μεταβολών των
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καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών και των μεταβολών του ΑΕΠ. Η σχέση αυτή
φαίνεται στο διάγραμμα 2, για τα έτη 1995-2014 και ανά τρίμηνο1.
Βεβαίως, συγκρίσιμη με την συμβολή της ιδιωτικής κατανάλωσης στην αύξηση του
ΑΕΠ είναι γενικά και η συμβολή των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, πλην όμως για το
2014, αυτή ήταν οριακή. Αυτό φαίνεται στο διάγραμμα 3 που βασίζεται σε ετήσια
στοιχεία των ετών 1995-2014. Παρόλο που οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου
αυξήθηκαν κατά 2,7% στη διάρκεια του 2014, η συμβολή τους στο ΑΕΠ περιορίστηκε
σε +0,3% εξαιτίας της μικρής συμμετοχής που έχουν πλέον οι επενδύσεις στη
διαμόρφωση του προϊόντος (13% ως ποσοστό του ΑΕΠ έναντι 22% το 2008).
J
Διάγραμμα 3. Συμβολή της ιδιωτικής κατανάλωσης, των επενδύσεων και των
καθαρών εξαγωγών στην μεταβολή του ΑΕΠ (1995-2014, σταθερές τιμές, ετήσια
στοιχεία).

J

Οι σχέσεις των μεταβλητών που παρουσιάζουμε στην έκθεση υπό την μορφή διαγραμμάτων διασποράς
αποτελούν εύγλωττη απεικόνιση των σχέσεων αυτών, αλλά δεν υποκαθιστούν την οικονομετρική
διερεύνηση που διερευνά το σύνολο των προσδιοριστικών παραγόντων της εξαρτημένης μεταβλητής.
1
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Στο ίδιο διάγραμμα φαίνεται ότι στη διάρκεια της μεγάλης κρίσης της ελληνικής
οικονομίας (2008-2014), τόσο οι μεταβολές των παγίων επενδύσεων όσο και της
ιδιωτικής κατανάλωσης είχαν έντονα αρνητική επίπτωση στη διαμόρφωση του ΑΕΠ
ενώ η συμβολή των καθαρών εξαγωγών ήταν θετική. Αυτό όμως δεν σχετιζόταν με
κάποια βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας αλλά με την
θεαματική υποχώρηση των εισαγωγών. Αυτή η υποχώρηση των εισαγωγών κατά τη
διάρκεια της μεγάλης κρίσης, δεν είχε διαρθρωτικό αλλά συγκυριακό
χαρακτήρα καθώς αποτελούσε απλή αντανάκλαση των μεταβολών της εσωτερικής
ζήτησης. Έτσι, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, όταν η εσωτερική ζήτηση
παρουσίασε αύξηση, οι εισαγωγές αυξήθηκαν θεαματικά (+4,2 δισ. σε σταθερές τιμές)
έναντι του 2013, ακυρώνοντας κατά το μεγαλύτερο μέρος το όφελος από την αύξηση
των εξαγωγών, ιδιαίτερα από την μεγάλη ανάκαμψη του τουρισμού, κατά την ίδια
περίοδο (+4,7 δισ. σε σταθερές τιμές). Στο διάγραμμα 1, φαίνεται η έντονη
επιδείνωση των καθαρών εξαγωγών που εμφανίστηκε κατά το 4ο τρίμηνο του 2014,
όταν ο όγκος των εισαγωγών ακολουθώντας την μεγέθυνση της εσωτερικής ζήτησης
κατά 3,7% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2013 αυξήθηκε κατά 6% έναντι του
προηγουμένου τριμήνου του 2014 και κατά 18% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του
20132. Αυτής της αύξησης είχε προηγηθεί ένα εξάμηνο μεγέθυνσης του όγκου των
εισαγωγών κατά περίπου 12% έναντι της αντίστοιχης χρονικής περιόδου του 2013.
Έτσι, για το σύνολο του 2014, ο όγκος των εισαγωγών παρουσίασε αύξηση 7,4%. Το
γεγονός αυτό υπογραμμίζει την σοβαρή αδυναμία που παρουσιάζει ο τομέας της
ελληνικής οικονομίας ο οποίος είναι εκτεθειμένος στον διεθνή ανταγωνισμό. Η
αδυναμία αυτή απειλεί να αποτελέσει σοβαρό περιοριστικό παράγοντα της
ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας (βλ. αναλυτικότερα παρακάτω στο ίδιο
κεφάλαιο).
Η συμβολή της δημόσιας κατανάλωσης ήταν και πάλι αρνητική κατά το 2014, όπως
εξάλλου και καθ΄ όλη την διάρκεια της κρίσης, πλην όμως περιορίστηκε σε -0,9%
έναντι περίπου 6% ετησίως κατά τα προηγούμενα έτη.
Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, που συνέβαλε με μία εκατοστιαία μονάδα στην
μεγέθυνση του ΑΕΠ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, σχετίζεται με την αγοραστική
δύναμη του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών. Το διαθέσιμο εισόδημα των
νοικοκυριών, όμως, συντίθεται από εισοδήματα διαφορετικών πηγών, έκαστο των
οποίων χαρακτηρίζεται από διαφορετική ροπή προς κατανάλωση. Πιο συγκεκριμένα, η
ροπή προς κατανάλωση των εισοδημάτων που προέρχονται από εργασία και
κοινωνικές μεταβιβάσεις από το κράτος προς τα νοικοκυριά (συντάξεις κλπ) είναι
υψηλότερη από την αντίστοιχη ροπή των εισοδημάτων ιδιοκτησίας, δηλαδή από κέρδη
που παράγονται από τον τομέα των μη εταιρικών επιχειρήσεων (ακαθάριστο
λειτουργικό πλεόνασμα του τομέα των νοικοκυριών) είτε από τόκους, προσόδους,
μερίσματα και λοιπά εισοδήματα που μεταφέρονται στα νοικοκυριά από τον τομέα
των εταιρικών επιχειρήσεων. Η αυξημένη ροπή προς κατανάλωση του εισοδήματος
Η μεγάλη αύξηση του όγκου των εισαγωγών κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2014 οφειλόταν στην
κατακόρυφη αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά το ίδιο τρίμηνο.
2
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που προέρχεται από εργασία και κοινωνικές μεταβιβάσεις εξηγεί την μεγέθυνση της
ιδιωτικής κατανάλωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014.
J
Διάγραμμα 4. Πραγματικό εισόδημα και δαπάνες των νοικοκυριών (2006:1-2014:4,
εποχικώς διορθωμένα στοιχεία, σε τιμές ιδιωτικής κατανάλωσης 2010).

J
Πηγή: τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί
Πιο αναλυτικά, με βάση το διάγραμμα 4, όπου φαίνονται το εισόδημα και οι δαπάνες
των νοικοκυριών και η εξέλιξή τους κατά το χρονικό διάστημα 2006:1-2014:4,
μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι τα εισοδήματα από ιδιοκτησία3, δεν παρουσίασαν
ανάκαμψη στη διάρκεια του 2014, σε αντίθεση με το σύνολο των ακαθάριστων
πραγματικών μισθών4 των οποίων η αγοραστική δύναμη αυξήθηκε, στην διάρκεια του
2014 κατά 3,1% και στο δεύτερο εξάμηνο του 2014 κατά 5,4% έναντι των
3

Τα εισοδήματα από ιδιοκτησία περιγράφονται από δύο καμπύλες στο διάγραμμα 4, μία για το
ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα του τομέα των νοικοκυριών και μία για τους τόκους, προσόδους και
μερίσματα προ φόρων που μεταφέρονται από τον εταιρικό τομέα της οικονομίας στα νοικοκυριά.
Ο ακαθάριστος μισθός είναι το σύνολο των αποδοχών που καταβλήθηκαν στον μισθωτό μετά την
αφαίρεση των εργοδοτικών εισφορών.
4
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αντίστοιχων περιόδων του 2013 (διάγραμμα 4). Ως εκ τούτου, η αύξηση της ιδιωτικής
κατανάλωσης στη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2014 κατά 2,1% και στο
σύνολο του 2014 κατά 1,4% θα πρέπει να αποδοθεί στην αντίστοιχη αύξηση του
συνόλου των ακαθάριστων πραγματικών μισθών. Ενδεχομένως συνέτεινε στην αύξηση
της ιδιωτικής κατανάλωσης, σε κάποιο μικρό βαθμό και η σταθεροποίηση που
παρουσίασαν, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014, οι κοινωνικές μεταβιβάσεις (που
φαίνονται στο ίδιο διάγραμμα).
Επομένως, η μεγέθυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης και μέσω αυτής του ΑΕΠ
κατά το 2014 και ιδιαίτερα κατά το δεύτερο εξάμηνο θα πρέπει να αποδοθεί
στην αύξηση του συνόλου των ακαθάριστων μισθών. Η δε αύξηση του συνόλου
των ακαθάριστων μισθών κατά 3,1% στη διάρκεια του 2014 (5,4% στη διάρκεια του
δευτέρου εξαμήνου) οφειλόταν στην μεγέθυνση της μισθωτής απασχόλησης κατά
2,6% (3,8% στο δεύτερο εξάμηνο) και στην αύξηση του μέσου ακαθάριστου μισθού
κατά 0,5% (1,5% στο δεύτερο εξάμηνο του 2014)5.
J
Διάγραμμα 5. Ακαθάριστοι πραγματικοί μισθοί και δαπάνες των νοικοκυριών
(2006:1-2014:4, εποχικά διορθωμένα στοιχεία).

J
Πηγή: τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί
5

Οι ακαθάριστοι πραγματικοί μισθοί είναι το γινόμενο του μέσου ακαθάριστου πραγματικού μισθού επί
τον αριθμό των απασχολουμένων. Επομένως οι εκατοστιαίες μεταβολές των ακαθάριστων μισθών είναι
το άθροισμα των εκατοστιαίων μεταβολών του μέσου ακαθάριστου μισθού και του αριθμού των
απασχολουμένων.

!7

Οι διαπιστώσεις αυτές βρίσκονται σε συμφωνία με το εμπειρικό εύρημα ότι η
ελληνική οικονομία γενικώς ωθείται από τους μισθούς, τουλάχιστον όταν
υπάρχει αχρησιμοποίητο παραγωγικό δυναμικό το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί
χάρη στις αυξήσεις της ζήτησης. Μια απεικόνιση της θετικής σχέσης μεταξύ των
ακαθάριστων πραγματικών μισθών και της ιδιωτικής κατανάλωσης φαίνεται στο
διάγραμμα 5.
J
Διάγραμμα 6. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε σταθερές τιμές και
οι προσδιοριστικοί τους παράγοντες (2006:1-2014:).

J
Πηγή: τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί
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Η συμβολή των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στο ΑΕΠ, όπως ήδη
αναφέραμε, παραμένει προς το παρόν πολύ μικρή. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 6,
οι ακαθάριστες επενδύσεις στον επιχειρηματικό τομέα παρουσίασαν συνεχή πτώση
από την αρχή της μεγάλης κρίσης κατά το 2008. Από το τέταρτο τρίμηνο του 2012, η
πτώση επιβραδύνθηκε και για πρώτη φορά εμφανίστηκε αύξηση κατά 3,0% στη
διάρκεια του 2014. Η αύξηση αυτή οφειλόταν σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση κατά
28,1% των επενδύσεων σε μηχανολογικό και μεταφορικό εξοπλισμό στη διάρκεια του
τέταρτου τριμήνου του 2014.
Στο ίδιο διάγραμμα φαίνονται και οι προσδιοριστικοί παράγοντες των επενδύσεων
παγίου κεφαλαίου. Το άθροισμα κερδών, τόκων και προσόδων στον επιχειρηματικό
τομέα6, από το οποίο ένα μέρος διατίθεται για παραγωγικές επενδύσεις, δεν
παρουσίασε αύξηση στη διάρκεια του 2014. Αντιθέτως, μετά την σταθεροποίησή του
κατά την διετία 2012-2013, που οδήγησε και σε μεγάλη αναδιανομή7 του εισοδήματος
σε βάρος των εισοδημάτων εργασίας, μειώθηκε κατά το 2014. Οι ίδιες παρατηρήσεις
ισχύουν και για το μέσο περιθώριο κέρδους (που φαίνεται στο ίδιο διάγραμμα), το
οποίο αποτελεί έναν δείκτη της κερδοφορίας: ενώ αυξήθηκε κατά τη διετία
2012-2013, υπέστη κάμψη κατά το 2014. Επομένως, οι δείκτες της κερδοφορίας,
κατά τα φαινόμενα, δεν ήταν ευνοϊκοί για τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στον
επιχειρηματικό τομέα στη διάρκεια του 2014.
Αντιθέτως, ο άλλος προσδιοριστικός παράγοντας των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου,
ο βαθμός χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού είναι εύλογο να θεωρηθεί ότι
επηρέασε αυξητικά τις επενδύσεις διότι παρουσίασε αύξηση, όχι μόνον κατά το 2013
αλλά και κατά το 2014. Επομένως, η αύξηση των παγίων επενδύσεων κατά το
δεύτερο εξάμηνο του 2014 φαίνεται ότι σχετιζόταν περισσότερο με την ανάγκη
αύξησης του παραγωγικού δυναμικού ενόψει περαιτέρω μείωσης του
αχρησιμοποίητου παραγωγικού δυναμικού και αυξήσεων της εσωτερικής
ζήτησης και λιγότερο με την ανάκαμψη της κερδοφορίας που είχε ήδη επέλθει
κατά το 2012-2013.
Αυτή η διαπίστωση ενισχύεται από την ανάλυση των μεγεθών της συσσώρευσης
κεφαλαίου που φαίνονται στο διάγραμμα 7:
Από την έναρξη της κρίσης, η κατανάλωση παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε σημαντικά
καταγράφοντας έτσι την παύση λειτουργίας πλήθους επιχειρήσεων ή τμημάτων

6

Στους Εθνικούς Λογαριασμούς αυτό το άθροισμα αναφέρεται ως ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα
και περιέχει επίσης την κατανάλωση παγίου κεφαλαίου.
7

Το διαθέσιμο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών που προέρχεται από το εισόδημα του κεφαλαίου
(δηλαδή από το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα) μειώνεται μεν εξαιτίας της μείωσης του προϊόντος
που προκαλεί η ύφεση, αυξάνεται δε χάρη στη μείωση του συνολικού κόστους εργασίας. Υπό αυτές τις
συνθήκες, το διαθέσιμο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών που προέρχεται από το ακαθάριστο
λειτουργικό πλεόνασμα μειώνεται, εκτός εάν έχει υπάρχει μεγάλη μείωση των ονομαστικών μισθών
καθοριζόμενη από το ποσοστό ανεργίας και από κεντρικές πολιτικές αποφάσεις για τον δημόσιο τομέα
και την αγορά εργασίας. Κατά την πενταετία 2010-2014, στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε μια τέτοια
μεγάλη μείωση των μισθών, η οποία αντιστάθμισε σε μεγάλο βαθμό τις απώλειες του ακαθάριστου
λειτουργικού πλεονάσματος. Ως αποτέλεσμα κατά τα έτη 2012-2013 το ακαθάριστο λειτουργικό
πλεόνασμα, σε σταθερές τιμές, παρέμεινε αμετάβλητο όπως φαίνεται στο διάγραμμα 6.
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επιχειρήσεων και την συνακόλουθη καταστροφή παγίου κεφαλαίου. Με άλλα λόγια, οι
επιχειρήσεις δεν πραγματοποίησαν επενδύσεις αντικατάστασης όλων των παγίων
στοιχείων που συσσωρεύθηκαν στο παρελθόν. Αυτό φαίνεται επίσης και στον ρυθμό
συσσώρευσης κεφαλαίου (στο ίδιο διάγραμμα) που δείχνει ότι η συσσώρευση παγίου
κεφαλαίου επιβραδύνθηκε κατά την περίοδο 2008-2011 έως ότου εκκινήσει, από το
δεύτερο εξάμηνο του 2011 μια διαδικασία αποεπένδυσης, επομένως εκκαθάρισης
των λιγότερο αποδοτικών κεφαλαίων και μείωσης του αργούντος παραγωγικού
δυναμικού.
J
Διάγραμμα 7. Επενδύσεις και ρυθμός συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου
(2006:1-2014:4).

J
Πηγή: τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί
Προς το τέλος του 2013, όμως, εμφανίζονται ορισμένα σημεία μεταστροφής: παρά
την συνέχιση της αποεπένδυσης με ετήσιους ρυθμούς της τάξης του 1,5% του
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καθαρού αποθέματος παγίου κεφαλαίου από το δεύτερο τρίμηνο του 2012, είναι
αξιοσημείωτο ότι η κατανάλωση παγίου κεφαλαίου ακολουθεί πτωτική πορεία και ήδη
πλησιάζει τα προ κρίσης επίπεδα, καταγράφοντας έτσι την επιβράδυνση της
διαδικασίας καταστροφής παγίου κεφαλαίου. Αυτή η εξέλιξη υποδηλώνει ότι οι
επιχειρήσεις έχουν πραγματοποιήσει ίσως το μεγαλύτερο μέρος των εκκαθαρίσεων
των λιγότερο αποδοτικών κεφαλαίων.
Η διαδικασία της αποεπένδυσης μειώνει διαρκώς το αργούν παραγωγικό δυναμικό
μειώνοντας το μέγεθος του αποθέματος παγίου κεφαλαίου, δηλαδή το μέγεθος του
εγκατεστημένου παραγωγικού δυναμικού και το ύψος της μέγιστης δυνητικής
παραγωγής. Αυτή η διαδικασία αυξάνει και την κερδοφορία στις επιχειρήσεις που
αντεπεξήλθαν των δυσκολιών της κρίσης διότι σε κάθε κλάδο παραγωγής, μέσω της
εκκαθάρισης των πιο αδύναμων κεφαλαίων, η υπάρχουσα ζήτηση μεταφέρεται από
τις επιχειρήσεις που έπαυσαν την λειτουργία τους στις επιχειρήσεις που επέζησαν της
μεγάλης κρίσης της ελληνικής οικονομίας.
Στο πλαίσιο της σημερινής συγκυρίας, η αύξηση των επενδύσεων παγίου
κεφαλαίου φαίνεται λοιπόν να εξαρτάται περισσότερο από τον βαθμό
χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού και λιγότερο από το περιθώριο
κέρδους ή το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα (το οποίο ούτως ή άλλως
εξαρτάται και αυτό από τον βαθμό χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού).
Το διάγραμμα 7 μας παρέχει μία επιπλέον πληροφορία που σχετίζεται με την συμβολή
των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στην μεγέθυνση του ΑΕΠ. Η απόσταση μεταξύ της
καμπύλης της κατανάλωσης παγίου κεφαλαίου και των ακαθάριστων επενδύσεων
παγίου κεφαλαίου στον επιχειρηματικό τομέα, μας δίνει ένα μέτρο των αρνητικών
πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου του
επιχειρηματικού τομέα στο ΑΕΠ. Για να κλείσει αυτό το κενό και να μεταστραφούν οι
πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις των επενδύσεων στον ΑΕΠ από αρνητικές σε θετικές,
θα χρειάζονταν αυτόνομες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (δηλαδή επενδύσεις των
οποίων η υλοποίηση και το μέγεθος δεν εξαρτώνται από την οικονομική συγκυρία) της
τάξης των 10 δισεκατομμυρίων ετησίως. Εάν μια τέτοια αντιστροφή μπορούσε να
επιτευχθεί, το θετικό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα των επενδύσεων παγίου
κεφαλαίου θα συγκροτούσε ενάρετο κύκλο σε συνδυασμό με την επίπτωση του
επιταχυντή (δηλαδή με την θετική επίπτωση που έχουν οι αυξήσεις του ΑΕΠ και
επομένως του βαθμού χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού στις επενδύσεις
παγίου κεφαλαίου). Ένας τέτοιος ενάρετος κύκλος αμοιβαία ανατροφοδοτούμενων
αυξήσεων επενδύσεων και προϊόντος θα μπορούσε να αποτελέσει έναν από τους
κινητήρες μιας νέας περιόδου μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας.
Στο διάγραμμα 8 φαίνονται οι μεταβολές της παραγωγικότητας της εργασίας στη
διάρκεια της κρίσης. Διακρίνουμε δύο περιόδους: στη διάρκεια της πρώτης περιόδου,
2008:2 έως 2011:2, η παραγωγικότητα της εργασίας μειώνεται, και στην διάρκεια της
δεύτερης περιόδου, 2011:3 έως 2014:4, αυξάνεται και σταθεροποιείται.
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Παραγωγικότητα, κόστος, τιμές

Διάγραμμα 8. Ρυθμός συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου και παραγωγικότητα της
εργασίας (2006:1-2014:4).

J
Πηγή: τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί
Στη διάρκεια της περιόδου 2008:2 έως 2011:2, που μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως
την πρώτη περίοδο της κρίσης, οι μεταβολές του κεφαλαιακού αποθέματος έβαιναν
φθίνουσες αλλά παρέμεναν θετικές, και επομένως η διαδικασία της συρρίκνωσης του
συνολικού παραγωγικού δυναμικού δεν είχε ακόμη επικρατήσει. Ως αποτέλεσμα, η
μείωση της ζήτησης επιμεριζόμενη8 στις επιχειρήσεις μείωσε τον βαθμό
χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού στο σύνολο ή στην πλειονότητα των
επιχειρήσεων, και παρατηρήθηκε μείωση της μέσης παραγωγικότητας της εργασίας
Το γεγονός του επιμερισμού των μειώσεων της ζήτησης σε μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων τεκμηριώνεται
με το γεγονός της ταχείας αύξησης του λόγου κεφαλαίου / εργασίας κατά την πρώτη περίοδο της
κρίσης, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 8.
8
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διότι σε κάθε ξεχωριστή επιχείρηση η μείωση της κλίμακας παραγωγής μειώνει το
προϊόν περισσότερο από τον αριθμό των απασχολουμένων.
Κατά την περίοδο 2011:3-2014:4, που μπορούν να χαρακτηρισθούν ως η δεύτερη
περίοδος της κρίσης, επικράτησε η διαδικασία της αποεπένδυσης, δηλαδή της
αρνητικής συσσώρευσης κεφαλαίου, κατά την οποία έπαυσε η λειτουργία μεγάλου
αριθμού μη αποδοτικών μονάδων παραγωγής ή τμημάτων επιχειρήσεων, και υπήρξε
εκτεταμένη απαξίωση παγίου κεφαλαίου και συρρίκνωση του παραγωγικού δυναμικού.
Η διαδικασία εκκαθάρισης των ζημιογόνων κεφαλαίων, είχε ως αποτέλεσμα να
αυξάνεται η παραγωγικότητα της εργασίας επειδή το κεφαλαιακό απόθεμα συντίθεται
πλέον από το κεφάλαιο των επιχειρήσεων που έχουν επιζήσει και έχουν
παραγωγικότητα συγκριτικά υψηλή (βλ. για περισσότερα στο παρακάτω ένθετο).
Τρεις βασικές επιπτώσεις που είχε η κρίση στην παραγωγικότητα
της εργασίας
Η πρώτη επίπτωση σχετίζεται με τις μεταβολές του βαθμού
χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού που προκαλούν μεταβολές
στην κυκλική συνιστώσα της παραγωγικότητας της εργασίας: όταν
μειώνεται η ζήτηση που απευθύνεται σε μια μονάδα παραγωγής ο
αριθμός των απασχολουμένων μειώνεται λιγότερο από όσο ο όγκος
παραγωγής επειδή υπάρχει πάντοτε ένας σταθερός αριθμός
απασχολουμένων που είναι αναγκαίος για την διεξαγωγή της
παραγωγικής διαδικασίας είτε πρόκειται για μεγάλο είτε για μικρό όγκο
παραγωγής. Σε συνθήκες ύφεσης, επομένως, η παραγωγικότητα
μειώνεται εξαιτίας της μείωσης της κλίμακας της παραγωγής. Αυτή η
επίπτωση επικράτησε κατά την πρώτη περίοδο της κρίσης
(2008:2-2011:2). Η δεύτερη επίπτωση της κρίσης στην
παραγωγικότητα σχετίζεται με το γεγονός ότι οι επενδύσεις παγίου
κεφαλαίου μεταφέρουν στο εσωτερικό της παραγωγής νέες
τεχνολογικές και οργανωτικές μεθόδους παραγωγής μέσω της
εισαγωγής στην παραγωγική διαδικασία σύγχρονου μηχανολογικού
εξοπλισμού, μέσω της κατασκευής υποδομών και εισαγωγής άυλου
"γνωσιακού κεφαλαίου". Επομένως, η αποεπένδυση συνοδεύεται από
τεχνολογική και οργανωτική καθυστέρηση και στασιμότητα της
παραγωγικότητας της εργασίας. Η επίπτωση αυτή αφορούσε ολόκληρη
την περίοδο της κρίσης. Η τρίτη επίπτωση της κρίσης στην
παραγωγικότητα σχετίζεται με την καταστροφή των λιγότερο
αποδοτικών κεφαλαίων (είτε πρόκειται για μονάδες παραγωγής ή
τμήματα επιχειρήσεων) τα οποία συνήθως χαρακτηρίζονται από
παραγωγικότητα της εργασίας χαμηλότερη του μέσου όρου. Ως
αποτέλεσμα, με την απομάκρυνσή τους από το μείγμα των ατομικών
κεφαλαίων που συγκροτούν το συνολικό πάγιο κεφάλαιο, ο μέσος όρος
της παραγωγικότητας της εργασίας στο σύνολο του παραγωγικού
δυναμικού αυξάνεται. Με άλλα λόγια, στο τέλος της κρίσης, το
παραγωγικό σύστημα της χώρας έχει μικρότερο μέγεθος αλλά
υψηλότερη παραγωγικότητα. Αυτή η επίπτωση επικράτησε κατά την
δεύτερη περίοδο της κρίσης (2011:3-2014:4).
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Διάγραμμα 9. Ακαθάριστες ονομαστικές αποδοχές ανά μισθωτό και μοναδιαίο
κόστος εργασίας (2006:1-2014:4).

J
Πηγή: τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί
Οι εξελίξεις αυτές είχαν επιπτώσεις στην διαμόρφωση του μοναδιαίου κόστους
εργασίας9. Κατά την πρώτη περίοδο της κρίσης, οι ονομαστικές αποδοχές ανά
απασχολούμενο στο σύνολο της οικονομίας αυξάνονταν μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο
του 2009. Εν συνεχεία όμως μειώθηκαν, και μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2011 είχαν
χάσει το 7,7% της αγοραστικής τους δύναμης υπό την πίεση της ανεργίας και των
διοικητικών μειώσεων των αποδοχών στον δημόσιο τομέα. Κατά την ίδια περίοδο, η
Το μοναδιαίο κόστος εργασίας ή κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος ισούται με τον λόγο των
μέσων ονομαστικών ακαθάριστων αποδοχών ανά απασχολούμενο προς το επίπεδο της
παραγωγικότητας της εργασίας.
9
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παραγωγικότητα της εργασίας μειώθηκε κατά 6,5% εξαιτίας της μείωσης του βαθμού
χρησιμοποίησης του παραγωγικού δυναμικού υπό τις συνθήκες της πρώτης περιόδου
συσσώρευσης 2008-2011 όπως την περιγράψαμε παραπάνω. Ως αποτέλεσμα, το
κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος μειώθηκε μόνο κατά 1,2% (διάγραμμα 9).
Κατά την δεύτερη περίοδο της κρίσης, της αποεπένδυσης, της εκκαθάρισης των
επιχειρήσεων των οποίων η παραγωγικότητα ήταν σχετικά μικρή, οι μεν ονομαστικές
αποδοχές ανά απασχολούμενο μειώθηκαν κατά 10,9% από το δεύτερο τρίμηνο του
2011 έως το τέταρτο τρίμηνο του 2014, η δε παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε
κατά 1,9%, με αποτέλεσμα το κόστος εργασίας να μειωθεί κατά 12,6%. Έτσι, στο
τέλος του 2014 το μοναδιαίο κόστος εργασίας ήταν κατά 13,7% μικρότερο
έναντι του τελευταίου τριμήνου του 2009 (14,3% στον επιχειρηματικό τομέα).
Οι μεταβολές αυτές συνοψίζονται στον πίνακα 1.
Πίνακας 1. Συμβολή των μισθών και της παραγωγικότητας της εργασίας στη
διαμόρφωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος
Ακαθάριστες
ονομαστικές
αποδοχές ανά
μισθωτό

Παραγωγικότητα
εργασίας

Κόστος εργασίας
ανά μονάδα
προϊόντος

2008:2-2011:2

-7,7%

-6,5%

-1,2%

2011:3-2014:4

-10,9%

1,9%

-12,6%

2008:2-2014:4

-17,8%

-4,7%

-13,9%

Πηγή: τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί
Στο διάγραμμα 9 φαίνεται και η επίπτωση του ποσοστού ανεργίας στις μεταβολές των
ονομαστικών αποδοχών ανά απασχολούμενο και μέσω αυτών στις μεταβολές του
μοναδιαίου κόστους εργασίας: η μείωση της ανεργίας κατά τα έτη 2005-2008
(2008:2=7,3%) και η σχετικά μικρή άνοδος που ακολούθησε μέχρι το τέλος του 2009,
επέδρασαν αυξητικά στους ονομαστικούς μισθούς και συνακόλουθα στο μοναδιαίο
κόστος εργασίας. Μετά από το τέταρτο τρίμηνο του 2009 και μέχρι το τρίτο τρίμηνο
του 2014, το ποσοστό ανεργίας υπερέβη το 10% και οδηγήθηκε σε ιστορικά υψηλά
επίπεδα, ενώ ταυτοχρόνως επεβλήθησαν διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά
εργασίας που αποδιάρθρωσαν τους θεσμούς προστασίας των εργαζομένων από την
ισχύ των επιχειρήσεων. Οι παράγοντες αυτοί προκάλεσαν ταχύτατη μείωση του
μοναδιαίου κόστους εργασίας, ιδιαίτερα κατά το 2012-2013 όταν το ποσοστό
ανεργίας υπερέβη το 20%, επιταχύνθηκε η διαδικασία εκκαθάρισης των κεφαλαίων
που έχουν χαμηλότερη παραγωγικότητα της εργασίας και οι κυβερνήσεις
θεσμοθέτησαν θεαματικές αλλαγές στο σύστημα των εργασιακών σχέσεων στον
ιδιωτικό τομέα με σκοπό την αποδυνάμωση της διαπραγματευτικής θέσης των
εργαζόμενων και των συνδικάτων τους (διοικητική μείωση του κατώτατου μισθού,
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αποδιάρθρωση του συστήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων και λοιπές
διαρθρωτικές αλλαγές).
Σύμφωνα με την ορθόδοξη θεωρία της εσωτερικής υποτίμησης, οι επιχειρήσεις θα
έπρεπε να αντιδράσουν στην μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας με μείωση των
τιμών τους, διατηρώντας σταθερά τα περιθώρια κέρδους ή ακόμη και μειώνοντάς τα,
αφού υποτίθεται ότι σε υψηλότερο επίπεδο αχρησιμοποίητου παραγωγικού δυναμικού
αποδυναμώνεται η ισχύς των επιχειρήσεων στις αγορές προϊόντων με αποτέλεσμα να
έχουν μικρότερη δυνατότητα να αυξήσουν τις τιμές τους. Η ελληνική οικονομία, όμως,
δεν ακολούθησε την πορεία που προβλέπει η ορθόδοξη θεωρία της εσωτερικής
υποτίμησης: Η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας μετατράπηκε σε μικρή
μόνον μείωση του αποπληθωριστή του ΑΕΠ, κατά 5% έναντι περίπου 14% του
κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος. Η διαφορά μετατράπηκε σε αύξηση
του μέσου περιθωρίου κέρδους (διάγραμμα 10).
J
Διάγραμμα 10. Αποπληθωριστής του ΑΕΠ, μοναδιαίο κόστος εργασίας και μέσο
περιθώριο κέρδους στον επιχειρηματικό τομέα (2006:1-2014:4).

J
Πηγή: τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί
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Για τα επόμενα έτη, δεν προβλέπεται περαιτέρω μείωση των τιμών από την στιγμή
που ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης θα γίνει θετικός. Μόνον εάν υπάρξει και πάλι
ύφεση κατά το 2015, αναμένεται οι τιμές να υποχωρήσουν περαιτέρω κατά 1%
περίπου, διότι η ύφεση, εάν υπάρξει, δεν αναμένεται να έχει μεγάλο βάθος.
Έναντι των 37 κυριοτέρων εμπορικών εταίρων, το μοναδιαίο κόστος εργασίας
μειώθηκε στη διάρκεια των ετών 2011-2014 κατά 18% (χωρίς την επίπτωση της
συναλλαγματικής ισοτιμίας), ενώ η τιμή του ΑΕΠ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα
μειώθηκε κατά περίπου 9% και οι τιμές εξαγωγών κατά μόλις 1%.

Ερμηνείες για την ακαμψία των τιμών
Μια ερμηνεία της απουσίας προσαρμογής των τιμών στο χαμηλότερο
μοναδιαίο κόστος εργασίας αναφέρεται στις υπερβολικές ρυθμίσεις των
αγορών προϊόντων και στις καθυστερήσεις που υπήρξαν, στη διάρκεια
του προγράμματος προσαρμογής, όσον αφορά τις διαρθρωτικές
αλλαγές στις αγορές αυτές. Σύμφωνα με τους σχετικούς δείκτες, οι
αγορές προϊόντων στην Ελλάδα παραμένουν εξαιρετικά ρυθμισμένες
και προστατευμένες (διάγραμμα 11), από όπου απορρέει και η σύσταση
των διεθνών οργανισμών να επιταχυνθούν οι διαρθρωτικές αλλαγές στις
αγορές προϊόντων.
J
Διάγραμμα 11. Δείκτης έντασης του ανταγωνισμού στις αγορές
προϊόντων (2014).

J
Μια άλλη ερμηνεία, η οποία δεν είναι ανταγωνιστική αλλά
συμπληρωματική προς την προηγούμενη, είναι ότι σε συνθήκες βαθιάς
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κρίσης, όπως η ελληνική, οι επιχειρήσεις λαμβάνουν αποφάσεις με
κριτήριο τον βραχυχρόνιο ορίζοντα προκειμένου να διασωθούν, και
προτιμούν έτσι τα αυξημένα περιθώρια κέρδους για να βελτιώσουν την
ρευστότητα, παραμερίζοντας προς το παρόν την ανάγκη βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας. Επίσης, η έλλειψη ρευστότητας και το δυσμενές
επενδυτικό κλίμα εμποδίζουν την είσοδο νέων ανταγωνιστών σε
κλάδους παραγωγής στους οποίους υπό κανονικές συνθήκες θα υπήρχε
εντονότερος ανταγωνισμός. Πολλές επιχειρήσεις προβάλλουν το
επιχείρημα ότι υπέστησαν αυξήσεις των τιμών στις εισαγόμενες πρώτες
ύλες, ότι το Δημόσιο καθυστερεί τις πληρωμές του και ότι οι
προμηθευτές τους έχουν περιορίσει τις πιστώσεις. Μία άλλη ερμηνεία
του φαινομένου της μη μετακύλισης των μειώσεων του κόστους
εργασίας στις τιμές, αναφέρεται στην ασυμμετρία που παρουσιάζουν η
αγορά εργασίας και οι αγορές προϊόντων. Η μείωση του αποθέματος
παγίου κεφαλαίου, επομένως η συρρίκνωση του παραγωγικού δυναμικού
που επέρχεται με την παύση λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων ή
τμημάτων επιχειρήσεων, μειώνει το αργούν παραγωγικό δυναμικό,
μεταφέρει τους πελάτες των επιχειρήσεων που πτώχευσαν στις
επιχειρήσεις που έχουν επιζήσει, καθιστά λιγότερο έντονο τον
ανταγωνισμό μεταξύ των παραγωγών, αυξάνει έτσι την
διαπραγματευτική ισχύ των επιχειρήσεων στις αγορές προϊόντων και
ενισχύει την ικανότητά τους να διατηρήσουν αμετάβλητες τις τιμές τους
ή να τις μειώσουν συγκριτικά λιγότερο από το κόστος εργασίας ανά
μονάδα προϊόντος (O’Shaughnessy 2011, Rowthorn 1995, Sneessens
and Drèze 1986). Η ύφεση, όμως, όπως δείχνει η ελληνική εμπειρία,
όταν είναι βαθιά και παρατεταμένη δεν παράγει στις αγορές εργασίας
αποτελέσματα συμμετρικά με αυτά που παράγει στις αγορές
προϊόντων, διότι το πλεονάζον εργατικό δυναμικό, δηλαδή οι άνεργοι,
δεν αποχωρούν από τον ενεργό πληθυσμό αλλά εξακολουθούν να
αναζητούν απασχόληση καθώς τα νοικοκυριά των εργαζόμενων τάξεων
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες εισοδηματικές δυσκολίες
αυξάνοντας την προσφορά εργασίας (είτε σε αριθμό ατόμων είτε σε
ώρες εργασίας). Υπάρχει, επομένως, μια δομική ασυμμετρία στην
διαπραγματευτική ισχύ των δύο πλευρών: σε μια βαθιά και
παρατεταμένη ύφεση, όπως στην Ελλάδα, το μεν ποσοστό ανεργίας,
που ασκεί πτωτική πίεση επί των μισθών, παραμένει σε υψηλά επίπεδα,
το δε αχρησιμοποίητο παραγωγικό δυναμικό, που ασκεί πτωτική πίεση
επί των τιμών, αυξάνεται μεν αλλά σε μικρότερο βαθμό καθώς ένα
μέρος του καταστρέφεται (παύση λειτουργίας μονάδων παραγωγής ή
τμημάτων τους). Έτσι, οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε ευνοϊκότερη θέση
από τους εργαζόμενους όσον αφορά την διαμόρφωση των τιμών και
των μισθών αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα, πιθανότατα του συνόλου των
παραπάνω παραγόντων, η θεαματική μείωση του μοναδιαίου κόστους
εργασίας στην Ελλάδα δεν έχει μεταφερθεί στις τιμές παρά μόνο κατά
ένα μέρος της.
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Η αύξηση του μέσου περιθωρίου κέρδους στην οποία αναφερθήκαμε παραπάνω,
οδήγησε στην διατήρηση των εισοδημάτων της ιδιοκτησίας (κέρδη, τόκοι και πρόσοδοι
προ φόρων) στη διάρκεια της δεύτερης περιόδου της κρίσης, δηλαδή από το δεύτερο
τρίμηνο του 2011 και μετά. Αυτό, όπως ήδη δείξαμε είχε αρνητικές επιπτώσεις στις
τιμές. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 12, η συμβολή του μοναδιαίου κόστους εργασίας
στην διαμόρφωση των τιμών ήταν έντονα ευνοϊκή, η επίπτωση των αυξήσεων του
ΦΠΑ και των έμμεσων φόρων γενικότερα στον πληθωρισμό ήταν ένα φαινόμενο της
διετίας 2010-2011, η συμβολή των εισαγωγών κατέστη ευνοϊκή κατά το 2013-2014
εξαιτίας της μείωσης των τιμών του πετρελαίου, των άλλων πρώτων υλών και των
τελικών προϊόντων διεθνώς, και τα εισοδήματα ιδιοκτησίας συνέβαλαν ουσιαστικά
στην μείωση των τιμών μόνον κατά το 2014.
J
Διάγραμμα 12. Συμβολή των κερδών και του κόστους εργασίας στη διαμόρφωση των
τιμών (2006:1-2014:4).

J
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Η περιορισμένη μείωση των τιμών, ιδιαίτερα εάν συγκριθεί με την μείωση του κόστους
εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, εκτός από την κοινωνική διάσταση που έχει, με την
έννοια ότι οδηγεί σε άνιση κατανομή των βαρών της κρίσης μεταξύ εισοδημάτων
εργασίας και εισοδημάτων ιδιοκτησίας, έχει και σημαντική μακροοικονομική διάσταση:
Κάθε προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης βασισμένη στην μεγέθυνση της εσωτερικής
ζήτησης στην Ελλάδα, θα προσκρούει στο εξής σε έναν εξωτερικό περιορισμό: Οι
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και η υποκατάσταση εισαγωγών πρέπει στο εξής να
αντισταθμίζουν τις αυξήσεις των εισαγωγών που θα προκαλεί η μεγέθυνση της
εσωτερικής ζήτησης, διότι η ελληνική οικονομία είναι υποχρεωμένη πλέον να
διατηρεί ισοσκελισμένο ή ελαφρώς ελλειμματικό εξωτερικό εμπόριο, όχι μόνο
στη μακροχρόνια διάρκεια αλλά και στη μεσοπρόθεσμη. Αυτή η υποχρέωση
απορρέει κυρίως από το γεγονός ότι το εξωτερικό χρέος της χώρας βρίσκεται σε
δυσθεώρητα ύψη και συνοδεύεται από την διαρκή πλέον απειλή μιας δυσμενούς
επανεκτίμησης κινδύνου από τις χρηματιστικές αγορές, συμπληρωματικά δε και από
την ύπαρξη νέου θεσμικού πλαισίου της ευρωζώνης που έχει καθιερώσει την
επίβλεψη, τον έλεγχο και την διόρθωση των ελλειμμάτων στα ισοζύγια τρεχουσών
συναλλαγών των εθνικών οικονομιών.
Αυτός ο εξωτερικός περιορισμός είναι ιδιαίτερα ισχυρός στην περίπτωση της
ελληνικής οικονομίας. Αυτή η εκτίμηση επιβεβαιώνεται από τα πρόσφατα τριμηνιαία
στοιχεία που δείχνουν ότι η αύξηση της εσωτερικής ζήτησης κατά το δεύτερο εξάμηνο
του 2014 μετέτρεψε την φθίνουσα πορεία των εισαγωγών και του εξωτερικού
ελλείμματος σε αύξουσα. Για πρώτη φορά μετά το 2009, η διείσδυση εισαγωγών
παρουσιάζει ισχυρή αυξητική τάση και είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι εάν δεν
υπάρξουν οι σχετικές πρόνοιες, η εκκίνηση της διαδικασίας της οικονομικής
μεγέθυνσης θα μπορούσε να οδηγήσει γρήγορα σε μεγάλη διεύρυνση του εξωτερικού
ελλείμματος.
Λύση ή έστω χαλάρωση αυτού του περιορισμού μπορεί να επιφέρει η μείωση των
τιμών των εγχωρίων προϊόντων, για να μπορούν οι εξαγωγές και η υποκατάσταση
εισαγωγών να αντισταθμίσουν τις εισαγωγές που θα είναι αυξημένες στο υψηλότερο
επίπεδο του προϊόντος. Υπολείπεται, επομένως, μια μείωση των τιμών, της τάξης του
10%, η οποία μπορεί να επιδιωχθεί με μια ενεργητική πολιτική διαρθρωτικών αλλαγών
στις αγορές προϊόντων για την αντιμετώπιση των ευρύτατα διαδεδομένων
ολιγοπωλιακών καταστάσεων.
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Εξαγωγές, εισαγωγές, εξωτερικό ισοζύγιο

Με τις παραπάνω παρατηρήσεις, συνδέεται και η δυσμενής κατάσταση στην οποία
βρίσκεται ο εξαγωγικός τομέας της οικονομίας.
Ο όγκος των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 8,8% το 2014 και 9,3%
κατά το δεύτερο εξάμηνο, και αυτό αποτελεί την καλύτερη εξαγωγική επίδοση της
ελληνικής οικονομίας από την αρχή της κρίσης. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 13, ο
όγκος των εξαγωγών, μετά την μεγάλη πτώση του 2009, δεν παρουσίασε αξιόλογη
βελτίωση και σχεδόν επανήλθε στο προ κρίσης επίπεδο (2007-2008) το 2014, μετά
από μια ολόκληρη πενταετία, σε αντίθεση με την Ισπανία, την Πορτογαλία και άλλες
χώρες που ανέκτησαν αμέσως το χαμένο έδαφος.
!
Διάγραμμα 13. Όγκος εξαγωγών, όγκος εισαγωγών και εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών
και υπηρεσιών (δισεκατομμύρια ευρώ σε τιμές 2010, 2006:1-2014:4).

J
Πηγή: τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί
Το εξωτερικό έλλειμμα αγαθών υπηρεσιών παρουσίασε θεαματική μείωση στη
διάρκεια της κρίσης. Ωστόσο, η μείωση αυτή οφειλόταν στη ραγδαία μείωση των
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εισαγωγών που αναγόταν στο γεγονός ότι η χώρα κατανάλωνε και επένδυε δραματικά
λιγότερο από όσο στο παρελθόν -δηλαδή στο γεγονός ότι η εσωτερική ζήτηση
διατηρήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Κατά το δεύτερο τετράμηνο του 2014, όμως, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 13, ο
όγκος των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών εμφάνισε αύξηση που συνεχίστηκε μέχρι
το τέλος του έτους και ανήλθε συνολικά σε 7,4% σε ετήσιο ρυθμό. Η αύξηση αυτή
σχετιζόταν άμεσα με την μεγέθυνση της εσωτερικής ζήτησης. Όπως φαίνεται στο
διάγραμμα 14, υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των δύο μεγεθών10.
!
Διάγραμμα 14. Μεταβολές εσωτερικής ζήτησης έναντι όγκου εισαγωγών αγαθών και
υπηρεσιών (ετήσιες % μεταβολές, 2006:1 έως 2014:4).

J
Πηγή: τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί

10

Αυτή σχέση, βεβαίως, επιβεβαιώνεται και οικονομετρικά. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΟΟΣΑ
(Morin και Schvelnus 2014), η ελαστικότητα των εισαγωγών ως προς την ιδιωτική κατανάλωση και τις
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ανέρχεται περίπου σε 0,6 και 0,25 αντίστοιχα (τόσο στην στατική σχέση
όσο και στην δυναμική εξίσωση). (https://www.econbiz.de/Record/an-update-of-the-oecd-internationaltrade-equations-morin-myriam/10010375315).
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Ο όγκος των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (διάγραμμα 15), το 2014 ήταν
αυξημένος περίπου κατά 16% έναντι του 2009 ενώ οι αντίστοιχες αυξήσεις για την
Ιρλανδία και την Πορτογαλία ήταν περίπου 45% και για την Ισπανία 30%. Εάν μάλιστα
η ζήτηση για τουριστικές υπηρεσίες της Ελλάδας δεν είχε αυξηθεί κατακόρυφα το
2014, εν πολλοίς εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων (όπως η πολιτική αναταραχή σε
σειρά ανταγωνιστικών τουριστικών προορισμών της Μεσογείου), η εξαγωγική επίδοση
της Ελλάδας θα ήταν ακόμα χειρότερη.
!
Διάγραμμα 15. Όγκος εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ανά χώρα (2005-2014, έτος
2005=100).

J
Πηγή: τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί
Θα μπορούσε, βεβαίως, να προβληθεί η αντίρρηση ότι ενδεχομένως η μικρή αύξηση
του όγκου των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών της Ελλάδας εξηγείται από μια
συγκριτικά βραδύτερη μεγέθυνση της ζήτησης στις εξαγωγικές αγορές της χώρας
έναντι των άλλων αναπτυγμένων χωρών. Στην πραγματικότητα, όμως, οι εξαγωγικές
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αγορές της Ελλάδας, όπως δείχνουν τα στοιχεία της βάσης δεδομένων Ameco,
μεγεθύνθηκαν περίπου όσο οι αντίστοιχες αγορές των άλλων προηγμένων χωρών.
Ένας πληρέστερος δείκτης ανταγωνιστικότητας είναι η εξαγωγική επίδοση11 της
ελληνικής οικονομίας, δηλαδή το μερίδιο που κατέχουν οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών της Ελλάδας στις αγορές προορισμού των εξαγωγών. Πιο συγκεκριμένα, ο
δείκτης αυτός συγκρίνει τον όγκο των εξαγωγών της Ελλάδας με τον όγκο των
εισαγωγών που πραγματοποιούν σε ένα συγκεκριμένο έτος οι χώρες προορισμού των
ελληνικών εξαγωγών.
!
Διάγραμμα 16. Εξαγωγική επίδοση της ελληνικής οικονομίας (όγκος εξαγωγών
αγαθών και υπηρεσιών διορθωμένος με την μεγέθυνση των αγορών προορισμού των
ελληνικών εξαγωγών, 1995-2014).

J
Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 16, η εξαγωγική επίδοση της ελληνικής οικονομίας,
διορθωμένη με την μεγέθυνση των αγορών προορισμού, στη διάρκεια της διετίας
2010-2011 παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση, ενώ στη διάρκεια της διετίας 2012-2013
ανέκαμψε οριακά. Ο δείκτης βελτιώθηκε ουσιαστικά μόνο κατά το 2014.

Στη βάση δεδομένων Ameco αναφέρεται ως Market performance of exports of goods and services on
export weighted imports of goods and services.
11
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Οι εξαγωγικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας παρουσιάζουν επομένως δυσμενή
εικόνα που τείνει όμως να μετατραπεί χάρη στην πρόσφατη άνοδο της τουριστικής
κίνησης (οφειλόμενη, όπως ήδη σημειώσαμε, κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες).
Προκειμένου να αναδειχθεί το πρόβλημα των μειωμένων εξαγωγικών επιδόσεων της
Ελλάδας σε ολόκληρη την έκτασή του είναι χρήσιμο να συγκριθούν οι επιδόσεις αυτές
με τις αντίστοιχες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω σύγκριση, για
επιλεγμένες12 ευρωπαϊκές χώρες, φαίνεται στο διάγραμμα 17.
!
Διάγραμμα 17. Εξαγωγική επίδοση επιλεγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(όγκος εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών διορθωμένος με την μεγέθυνση των αγορών
προορισμού των εξαγωγών, 2005-2014, έτος βάσης 2005=100).

J
Πηγή: Ameco Database, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η ίδια σύγκριση της εξαγωγικής επίδοσης της Ελλάδας, όχι με τις επιλεγμένες χώρες που φαίνονται
στο διάγραμμα 17, αλλά με το σύνολο των 37 προηγμένων χωρών, οδηγεί στα ίδια ακριβώς
συμπεράσματα.
12
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Η σύγκριση των εξαγωγικών επιδόσεων (δηλαδή το μερίδιο που κατέχουν οι εξαγωγές
αγαθών και υπηρεσιών στις εξαγωγικές αγορές) μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δυσμενής για την ελληνική οικονομία. Στο
διάγραμμα 17 φαίνεται το σοβαρό έλλειμμα της Ελλάδας σε ό,τι αφορά τις
εξαγωγικές της επιδόσεις σε αντίθεση με την Πορτογαλία, την Ισπανία και την
Ιρλανδία που βελτίωσαν σημαντικά την θέση τους στον διεθνή ανταγωνισμό.
!
Διάγραμμα 18. Τιμές εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών επιλεγμένων χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005-2014, έτος βάσης 2005=100).

J
Πηγή: Ameco Database, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Το πρόβλημα αυτό σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις τιμές των εξαγωγών αγαθών και
υπηρεσιών. Είναι λογικό να αναμένουμε ότι οι χώρες που αύξησαν κατά πολύ τις τιμές
των εξαγωγών τους είχαν μειωμένες επιδόσεις στο διεθνές εμπόριο. Οι τιμές
εξαγωγών των χωρών που περιλαμβάνονται στο διάγραμμα 17 φαίνονται στο
διάγραμμα 18. Οι τιμές των ελληνικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, κατά τα έτη
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2006-2014 αυξήθηκαν εντυπωσιακά περισσότερο από τις αντίστοιχες τιμές άλλων
χωρών, είτε πρόκειται για άλλες χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας, είτε για χώρες
του ευρωπαϊκού "πυρήνα" ή χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού. Από την
σύγκριση των διαγραμμάτων 17 και 18 φαίνεται ότι πράγματι υπάρχει αρνητική
συσχέτιση των τιμών εξαγωγών των χωρών με τις αντίστοιχες εξαγωγικές επιδόσεις. Η
μεγάλη αύξηση των τιμών της Ελλάδας φαίνεται ότι ευθύνεται κατά ένα σημαντικό
μέρος για τις μειωμένες επιδόσεις της περιόδου 2005-2014.
Ως αποτέλεσμα των μειωμένων εξαγωγικών επιδόσεων, η συμβολή των εξαγωγών
αγαθών και υπηρεσιών στο ΑΕΠ κατά την πενταετία 2010-2014 ανήλθε σε μόλις 4,5
εκατοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, εκ των οποίων οι 2,7 κατά το 2014. Η αντίστοιχη
συμβολή κατά το παρελθόν (1995-2008) ήταν σαφώς υψηλότερη. Επομένως, ο
στόχος της πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης που ασκήθηκε από το 2010 και
μετά με σκοπό να δημιουργηθεί ένα εξωστρεφές μοντέλο ανάπτυξης στην Ελλάδα,
δεν επιτεύχθηκε. Στη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος προσαρμογής, όχι
μόνο οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών δεν κατέστησαν κινητήρας της ανάπτυξης,
αλλά παρουσίασαν και επιδείνωση ως προς την συμβολή τους στη μεγέθυνση του
ΑΕΠ.
Έτσι, αντί η προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας να πραγματοποιηθεί με τον τρόπο
που προέβλεπε η θεωρία της εσωτερικής υποτίμησης, δηλαδή με αύξηση των
εξαγωγών ώστε να κλείσει το εμπορικό έλλειμμα αγαθών και υπηρεσιών, να
δημιουργηθεί εμπορικό πλεόνασμα και να αυξηθούν η εξωτερική ζήτηση και το ΑΕΠ, η
προσαρμογή πραγματοποιήθηκε με την περιστολή των εισαγωγών. Αυτό επιτεύχθηκε
με την δραματική μείωση της εγχώριας ζήτησης, η οποία προκάλεσε απώλεια περίπου
του 1/4 του πραγματικού ΑΕΠ της χώρας.
Οι εξαγωγικές επιδόσεις μπορούν να βελτιωθούν τόσο με μείωση των τιμών
(βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα) όσο και με βελτίωση της διαρθρωτικής
ανταγωνιστικότητας13 (στη μακροχρόνια διάρκεια).
Όσον αφορά τις τιμές, η μείωση των μισθών σχεδιάστηκε και οργανώθηκε από τους
διεθνείς οργανισμούς και τις ελληνικές κυβερνήσεις, με την πεποίθηση ότι είναι
δυνατόν να πυροδοτηθεί έτσι μια διαδικασία αύξησης της ανταγωνιστικότητας τιμής
και βελτίωσης των εξαγωγικών επιδόσεων. Ωστόσο, οι μειώσεις των μισθών, και
συνακόλουθα του μοναδιαίου κόστους εργασίας, δεν μετατράπηκαν σε μειώσεις των
τιμών των εξαγωγών. Μόνον από το φθινόπωρο του 2013 οι τιμές των ελληνικών
εξαγωγών παρουσιάζουν μείωση 5,5%, η οποία όμως ακολουθεί σε σημαντικό βαθμό
την γενική μείωση των τιμών στις ευρωπαϊκές χώρες κατά περίπου 2%. Η επίπτωση
δηλαδή της μείωσης του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος κατά 14,3% στον
επιχειρηματικό τομέα μετατράπηκε σε μείωση των τιμών των ελληνικών εξαγωγών
κατά μόλις 3%. Το πρόβλημα συνοψίζεται στο διάγραμμα 19.

Σύμφωνα με τους Böwer, Michou και Ungerer (2014) τα 2/3 του ελλείμματος ανταγωνιστικότητας των
ελληνικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών θα πρέπει να αποδοθεί σε διαρθρωτικούς παράγοντες
(http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/pdf/ecp518_en.pdf).
13
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J
Διάγραμμα 19. Κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και τιμές εξαγωγών αγαθών
και υπηρεσιών (2006:1-2014:1, έτος βάσης 2006:1=100).

J
Πηγή: τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί
Η απόσταση που δημιουργήθηκε μεταξύ τιμών των εξαγωγών και μοναδιαίου κόστους
εργασίας ενδέχεται να δημιουργήθηκε από έλλειμμα σε εξαγωγικό παραγωγικό
δυναμικό εξαιτίας της εσωστρεφούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κατά τη
δεκαετία του 2000 (εξαιτίας δηλαδή της βραδείας μεγέθυνσης του τομέα διεθνώς
εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών σε αντίθεση με τον προστατευμένο από τον
διεθνή ανταγωνισμό τομέα που αναπτυσσόταν αλματωδώς). Στην εξήγηση αυτή της
αυξανόμενης απόστασης μεταξύ των τιμών των εξαγωγών και του μοναδιαίου
κόστους εργασίας από το πρώτο τετράμηνο του 2010 έως το φθινόπωρο του 2013,
συνηγορεί και το γεγονός ότι οι τιμές των ελληνικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών
ακολούθησαν σε μεγάλο βαθμό τις αντίστοιχες τιμές των ανταγωνιστριών χωρών,
γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις της Ελλάδας
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προσαρμόστηκαν περισσότερο στις τιμές του ανταγωνισμού και λιγότερο στο κόστος
εργασίας ως εάν να μην επιδίωκαν την αύξηση των μεριδίων τους στις εξαγωγικές
αγορές επειδή πιθανότατα απασχολούσαν ήδη πλήρως το παραγωγικό δυναμικό τους.
Εάν έτσι έχουν τα πράγματα, ενδέχεται στο σημερινό επίπεδο εξωτερικής ζήτησης
που απευθύνεται στην ελληνική οικονομία να εξαντλείται το εξαγωγικό παραγωγικό
δυναμικό14 με αποτέλεσμα οι τιμές να διατηρούνται στο ίδιο επίπεδο ή να μειώνονται
οριακά. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν εκκρεμεί απλώς η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας αλλά και η δημιουργία ικανού εξαγωγικού παραγωγικού
δυναμικού.
Βεβαίως, στη διάρκεια της κρίσης εμφανίστηκαν και προβλήματα ρευστότητας και
μειωμένης χρηματοδότησης του εξαγωγικού τομέα από το τραπεζικό σύστημα, τα οποία
συνέβαλαν και αυτά στην διόγκωση του εξαγωγικού προβλήματος. Επίσης, υπάρχουν
και διαρθρωτικά προβλήματα που προϋπήρχαν της κρίσης, όπως π.χ. ότι οι ελληνικές
εξαγωγές αφορούν, όχι αποκλειστικά, αλλά σε σημαντικό βαθμό προϊόντα χαμηλού
τεχνολογικού περιεχομένου, μικρής προστιθέμενης αξίας και χαμηλής ποιότητας.
Φαίνεται επομένως μικρή η πιθανότητα οι επιδόσεις του εξαγωγικού τομέα της χώρας
να αποδειχθούν ικανές να στηρίξουν υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης του ΑΕΠ στη
μακροχρόνια διάρκεια εάν δεν υπάρξει εκτεταμένη και σοβαρή ανασυγκρότηση και
αναβάθμιση του παραγωγικού συστήματος.
Εκτός από τα παραπάνω, σοβαρές πλευρές της κρίσης συντηρούνται ή
αναπτύσσονται και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα σε αλληλεπίδραση με την
πραγματική οικονομία. Η απουσία ουσιαστικής ανάκαμψης, σε συνδυασμό με την
μεγάλη μείωση των μισθών, τις ελάχιστες χορηγήσεις δανείων προς τα νοικοκυριά και
την ανεπαρκή αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους, έχουν οδηγήσει σε αλματώδη
αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι προσπάθειες απομόχλευσης των μεν
νοικοκυριών περιστέλλουν την ιδιωτική κατανάλωση ενώ οι αντίστοιχες προσπάθειες
των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων περιστέλλουν τις επενδύσεις παγίου
κεφαλαίου. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων ευνοεί την διατήρηση της
εσωτερικής ζήτησης σε χαμηλά επίπεδα και ενισχύει την ύφεση. Δημιουργείται έτσι
ένας φαύλος κύκλος από την αλληλεπίδραση πραγματικής οικονομίας και
χρηματοπιστωτικού συστήματος εξαιτίας του οποίου η απομόχλευση πραγματοποιείται
με μικρούς ρυθμούς.
Το ελληνικό πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί μέρος ενός
συνολικότερου προβλήματος που αφορά τις χώρες της νότιας Ευρώπης (Ελλάδα,
Κύπρος, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία) και την Ιρλανδία. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα
20, το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις χώρες αυτές αυξάνεται και
πλησιάζει πλέον τα 600 δισεκατομμύρια. Εάν σε αυτά προστεθούν και τα περίπου 300
δισεκατομμύρια των άλλων χωρών της ευρωζώνης, τότε το συνολικό απόθεμα μη
14

Χαρακτηριστικό, από την άποψη αυτή, είναι το γεγονός ότι στο τρέχον επίπεδο τιμών και στο επίπεδο
ζήτησης που απευθύνθηκε στον ελληνικό τουρισμό κατά το 2014, και το οποίο θα διατηρηθεί πιθανότατα
και κατά το 2015, το παραγωγικό δυναμικού του τουρισμού εξαντλείται στη διάρκεια του Αυγούστου.
Επομένως, μια περαιτέρω αύξηση της ζήτησης θα οδηγούσε σε αύξηση των τιμών και εκτροπή της
ζήτησης προς άλλους προορισμούς.
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εξυπηρετούμενων δανείων βρίσκεται κοντά στο επίπεδο του ενός τρισεκατομμυρίου
ευρώ με τα δύο τρίτα στις χώρες με σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα ή
προβλήματα χρέους.
J
Διάγραμμα 20. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην ευρωζώνη.

J
Είναι αξιοσημείωτο ότι στη διάρκεια του 2014 το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων
δανείων στην ευρωζώνη σταθεροποιήθηκε. Αυτό, όμως, δεν ίσχυσε για την Ελλάδα
όπου τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό του συνόλου των δανείων
παρουσίασαν εκ νέου αύξηση (περίπου 35% στο τέλος του 2014 έναντι 32% την
αντίστοιχη περίοδο το 2013). Επιδείνωση παρουσίασαν τόσο τα στεγαστικά δάνεια
όσο και τα καταναλωτικά και τα επιχειρηματικά. Έτσι, στην κατάταξη των χωρών με
κριτήριο το ποσοστό των δανείων που δεν εξυπηρετούνται, η Ελλάδα κατέχει την
δεύτερη θέση μετά την Κύπρο (διάγραμμα 20) σε μεγάλη απόσταση από όλες τις
άλλες χώρες. Οι τράπεζες προχώρησαν σε κάποιες διαγραφές δανείων ώστε να
επιτύχουν την προοδευτική εξυγίανση των δανειακών τους χαρτοφυλακίων.
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J
Διάγραμμα 21. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανά χώρα.

J
Πηγή: ΔΝΤ
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η χορήγηση δανείων από τις τράπεζες προς
τις μη χρηματοπιστωτικές και τις ατομικές επιχειρήσεις, τους ελεύθερους
επαγγελματίες και τα νοικοκυριά, υποχώρησε περαιτέρω στη διάρκεια του 2014, πλην
όμως ο ρυθμός μείωσης της τραπεζικής χρηματοδότησης περιορίστηκε σε ετήσιο
ρυθμό περίπου 3,5% (διάγραμμα 22). Εκτιμάται ότι τόσο από την πλευρά της
προσφοράς όσο και της ζήτησης τραπεζικών πιστώσεων υπήρξε αύξηση της ζήτησης.
Βεβαίως, ευθύνη για τον περιορισμό των πιστώστεων φέρει η συσσώρευση υψηλού
αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων προς τις τράπεζες.
Τα επιτόκια δανεισμού προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά το
2014 αν και η μείωση συνολικά ήταν πολύ περιορισμένη (της τάξης του 0,5%). Σε
πραγματικούς όρους, όμως, ο μέσος ετήσιος όρος των πραγματικών επιτοκίων
τραπεζικού δανεισμού κατά το 2014 παρέμεινε υψηλός εξαιτίας και του
αποπληθωρισμού. Έτσι, ο συμπίεση των ονομαστικών μισθών έχει διογκώσει τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια των νοικοκυριών που έχουν ως κύριο εισόδημα τις αμοιβές
εργασίας, ενώ η μείωση των τιμών αυξάνει τα πραγματικά επιτόκια και ταυτοχρόνως το
πραγματικό ύψος των δανείων των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών των οποίων το
εισόδημα προέρχεται κυρίως από κέρδη.
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J
Διάγραμμα 22. Τραπεζική χρηματοδότηση.

J
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Οι εξελίξεις κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015
Τα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους
καταγράφουν αφενός μεν την στασιμότητα της ελληνικής οικονομίας στην
βραχυπρόθεσμη διάρκεια, αφετέρου δε την διατήρηση της ασθενικής δυναμικής
ανάκαμψης που είχε εμφανιστεί κατά το δεύτερο ήμισυ του παρελθόντος έτους και
στην οποία ήδη αναφερθήκαμε παραπάνω (στο ίδιο κεφάλαιο της έκθεσης).
Η βραχυπρόθεσμη στασιμότητα προκύπτει από την σύγκριση των στοιχείων του
πρώτου τριμήνου του 2015 με το τελευταίο τρίμηνο του 2014. Το ΑΕΠ σε σταθερές
τιμές 2010 παρουσίασε υποχώρηση κατά 0,16% ενώ η ακαθάριστη προστιθέμενη
αξία, που διαφέρει από το ΑΕΠ κατά τους φόρους στα προϊόντα και τις επιδοτήσεις,
αυξήθηκε κατά 0,10%. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία στον επιχειρηματικό τομέα
της οικονομίας, σε τιμές 2010, αυξήθηκε κατά 0,5% με αρνητικές επιδόσεις σε τρεις
μόνο κλάδους: στις κατασκευές όπου συνεχίζεται η δραματική συρρίκνωση, στον
κλάδο των τεχνών, της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης, και οριακά στον κλάδο της
διαχείρισης ακινήτων. Με δεδομένο ότι η καταγραφόμενη μείωση του ΑΕΠ κατά
0,16% έναντι του τελευταίου τριμήνου είναι τόσο μικρή ώστε βρίσκεται στα όρια του
στατιστικού λάθους, ότι η προστιθέμενη αξία σε σταθερές τιμές αυξήθηκε, και ότι οι
περισσότεροι κλάδοι παραγωγής στον επιχειρηματικό τομέα αύξησαν τον όγκο της
παραγωγής τους, η συνολική εικόνα της ελληνικής οικονομίας κατά το πρώτο
τρίμηνο του 2015 όπως προκύπτει από τα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών
δεν είναι η εικόνα μιας οικονομίας που βυθίζεται στην ύφεση αλλά μιας
οικονομίας σε βραχυπρόθεσμη στασιμότητα, σε ακινησία και και αναμονή.
Η εικόνα αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι τα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών
καταγράφουν την διατήρηση της ασθενικής πλην όμως υπαρκτής δυναμικής
ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας που είχε ήδη εμφανιστεί κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2014 ωθούμενη από τις αυξήσεις του συνόλου των ακαθάριστων
αποδοχών των μισθωτών. Με άλλα λόγια, το πρώτο τρίμηνο του 2015 φαίνεται ότι
ανήκει στην ίδια περίοδο προετοιμασίας της οικονομικής ανάκαμψης με το τρίτο και το
τέταρτο τρίμηνα του 2014. Το ΑΕΠ παρέμεινε σε επίπεδο ανώτερο του αντίστοιχου
τριμήνου του 2014 κατά 0,4%, η δημόσια κατανάλωση δεν παρουσίασε αξιόλογη
μεταβολή, οι ακαθάριστες επενδύσεις κεφαλαίου βρίσκονταν σε επίπεδο κατά 28%
υψηλότερο από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, οι εισαγωγές ήταν αυξημένες κατά
περίπου 10% σε συνάρτηση με τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, και η ιδιωτική
κατανάλωση παρέμεινε πρακτικά αμετάβλητη. Οι εξαγωγές επέδειξαν και πάλι τις
αδυναμίες του τομέα παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών στις
οποίες αναφερθήκαμε παραπάνω.
Η ιδιωτική κατανάλωση, που όπως δείξαμε στην ανάλυσή μας για το 2014 είναι στην
παρούσα συγκυρία βασικός κινητήρας της μεγέθυνσης του ΑΕΠ, παρέμεινε
αμετάβλητη κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015 εξαιτίας της πολύ μικρής αύξησης του
συνόλου των ακαθάριστων αποδοχών των μισθωτών κατά 0,5% σε τρέχουσες τιμές.
Έτσι, η ώθηση που είχε δεχθεί η ελληνική οικονομία κατά το δεύτερο εξάμηνο του
2014 από την αύξηση του συνόλου των μισθών δεν συνεχίστηκε κατά το πρώτο
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τρίμηνο του 2015 με αποτέλεσμα το ΑΕΠ να παρουσιάσει μείωση κατά 0,16% έναντι
του τελευταίου τριμήνου του 2014.
Πίσω από την μικρή αύξηση του συνόλου των αποδοχών των μισθωτών
αποκρύπτονται δύο αντίθετες μεταβολές: ο μεν αριθμός των μισθωτών μειώθηκε
κατά 1,4%, ο δε μέσος ακαθάριστος ονομαστικός μισθός (χωρίς τις εργοδοτικές
εισφορές) αυξήθηκε κατά 1,9% σε τρέχουσες τιμές. Αυτές οι δύο μεταβολές είναι εκ
πρώτης όψεως αντιφατικές διότι οι μειώσεις της απασχόλησης συνήθως συνοδεύονται
από αυξήσεις των μισθών. Ωστόσο, η μεν απασχόληση παρέμεινε σε ολόκληρη τη
διάρκεια του 2014 και κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015 σε επίπεδα υψηλότερα από
τα αντίστοιχα του 2013. Επίσης, ο μέσος ακαθάριστος ονομαστικός μισθός δεν
εξαρτάται τόσο από το ύψος της απασχόλησης όσο από το ποσοστό ανεργίας, το
οποίο παρουσίασε νέα μείωση κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2015, πιθανότατα
δε και κατά τον Μάρτιο. Η σχέση του μέσου ονομαστικού μισθού με το ποσοστό
ανεργίας στη διάρκεια εφαρμογής των δύο προγραμμάτων προσαρμογής της
ελληνικής οικονομίας φαίνεται στο διάγραμμα ΧΧΧ.
J
Διάγραμμα ΧΧΧ. Ποσοστό ανεργίας και μέσος ακαθάριστος ονομαστικός μισθός
(χωρίς εργοδοτικές εισφορές, σε χιλιάδες ευρώ ανά τετράμηνο, εποχικά διορθωμένα
στοιχεία, υστέρηση ποσοστού ανεργίας κατά δύο τρίμηνα, 2010:1-2015:1).

J
Πηγή: Ameco Database, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Από το διάγραμμα ΧΧΧ προκύπτουν τρεις σημαντικές διαπιστώσεις:
• Πρώτον, ότι στη διάρκεια των δύο μνημονιακών προγραμμάτων, ο
ονομαστικός μισθός παρουσίασε υψηλή συσχέτιση με το ποσοστό ανεργίας. Η
αύξηση του ποσοστού ανεργίας είχε εξαιρετικά υψηλή επίπτωση στον μέσο
ονομαστικό μισθό που μειώθηκε σε στενή σχέση με το ύψος της ανεργίας.
• Δεύτερον, ότι η σχέση αυτή μεταξύ μέσου ονομαστικού μισθού και ποσοστού
ανεργίας επιβεβαιώθηκε και κατά το τελευταίο τρίμηνο (δεύτερο εξάμηνο
2014 και πρώτο τρίμηνο 2015) όταν η μείωση του ποσοστού ανεργίας οδήγησε
σε αυξήσεις του ονομαστικού μισθού.
• Τρίτον, ότι τα τρία τελευταία τρίμηνα αποτελούν ενιαία περίοδο κατά την
οποία μειώνεται το ποσοστό ανεργίας και αυξάνεται ο ονομαστικός μισθός,
παρόλο που πρόκειται για μικρές προς το παρόν μεταβολές. Η περίοδος αυτή
αποτελεί προετοιμασία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας υπό την ώθηση
της μεγέθυνσης της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών μέσα από το κανάλι
της ιδιωτικής κατανάλωσης.
Η συνεχιζόμενη συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού, η οποία μειώνει το ποσοστό
ανεργίας, συμβάλλει στην αύξηση του μέσου ονομαστικού μισθού και μέσω αυτού
στην αγοραστική δύναμη των μισθωτών ως σύνολο. Το γεγονός ότι το εργατικό
δυναμικό συρρικνώνεται ενώ η απασχόληση παρουσίασε αύξηση για πέμπτο συνεχές
τρίμηνο (σε ετήσια βάση, έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους)
ενδέχεται να οφείλεται σε πρόσκαιρους παράγοντες, όπως π.χ. ότι η βελτίωση των
συνθηκών στην αγορά εργασίας είναι ακόμη ανεπαίσθητη και δεν μπορεί να
ενεργοποιήσει προς το παρόν τον μηχανισμό της ενθάρρυνσης σε αναζήτηση
εργασίας, ενδέχεται όμως και να οφείλεται σε διαρθρωτικές μετατοπίσεις όπως π.χ.
ότι ένα μέρος του μη ενεργού πληθυσμού έχει πλέον αποδεχθεί ως "δίκαιο μισθό",
κανονικό μισθό, τις χαμηλότερες αποδοχές που επικράτησαν κατά τα τελευταία έτη ή
το νέο μειωμένο επίπεδο κατώτατου μισθού για την ανειδίκευτη εργασία και τα
αντίστοιχα πολλαπλάσιά του κατώτατου για την ειδικευμένη εργασία.
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