
  

1. Κατευθύνσεις πολιτικής 

Κατεύθυνση πρώτη: η συνέχιση της πραγµατικής σύγκλισης 

Οι γενικές προϋποθέσεις της πραγµατικής σύγκλισης είναι καταρχήν εγγεγραµµένες στα 

διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των χωρών της Ευρώπης. Στις πλέον οικονοµικά 

προηγµένες χώρες, το επίπεδο της κερδοφορίας είναι γενικά χαµηλότερο σε διεθνή 

σύγκριση, ενώ αντίθετα, οι χώρες µε χαµηλότερο επίπεδο ανάπτυξης πραγµατοποιούν 

υψηλότερη µέση εθνική κερδοφορία (απόδοση κεφαλαίου). Θεωρώντας όλους τους 

άλλους παράγοντες σταθερούς, λόγω των χαµηλότερων εθνικών ποσοστών κερδοφορίας, 

ο ρυθµός συσσώρευσης παραγωγικού κεφαλαίου στις περισσότερο αναπτυγµένες χώρες 

αναµένεται να είναι χαµηλότερος από αυτόν των συγκριτικά λιγότερο αναπτυγµένων 

εθνικών κεφαλαίων (όπως στην Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρο). 

Εποµένως, αυτή η «διαφορά δυναµικού» µεταξύ των δυνατοτήτων αξιοποίησης των 

κεφαλαίων µεταξύ άνισα αναπτυγµένων χωρών αποτελεί µια γενική προϋπόθεση της 

πραγµατικής σύγκλισης, δηλαδή της συγκριτικά ταχύτερης συσσώρευσης παραγωγικού 

κεφαλαίου στις χώρες µε χαµηλότερο επίπεδο ανάπτυξης. 

Επίσης, οι πλέον προηγµένες χώρες αποτελούν τα «τεχνολογικά σύνορα» για τις 

χώρες της σύγκλισης, µε τον έννοια ότι αυτές µπορούν να αναπτυχθούν µέσω µιας διαδι-

κασίας «µιµητικής προσοµοίωσης», µε την εισαγωγή τεχνολογικών και οργανωτικών µε-

θόδων ή καινοτοµιών που έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία στις πιο αναπτυγµένες 

χώρες. Έτσι, είναι αναµενόµενο οι ρυθµοί κεφαλαιακής συσσώρευσης και αύξησης της 

παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα να είναι υψηλότεροι από ό,τι ο µέσος όρος 

της ΕΕ-15. Πράγµατι, όπως έδειξαν οι ποσοτικές αναλύσεις του ΙΝΕ, τόσο ο ρυθµός συσ-

σώρευσης παγίου κεφαλαίου, όσο και ο ρυθµός αύξησης της παραγωγικότητας εξαρτώ-

νται θετικά από τον απόσταση της παραγωγικότητας στην Ελλάδα προς το αντίστοιχο µέ-

σο µέγεθος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15. Για την Ελλάδα έχει πολύ µεγαλύτερη σηµα-

σία, όχι η παραγωγή, αλλά η χρήση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής και των ε-

πικοινωνιών. ∆ιότι το ζητούµενο στην περίπτωση των χωρών σύγκλισης, όπως η Ελλάδα, 

είναι η σύγκλιση προς τα «τεχνολογικά σύνορα» (technological frontier) που αποτελούν 

το προηγµένο τεχνολογικό και οργανωτικό επίπεδο των περισσότερο αναπτυγµένων χω-

ρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ένας ακόµα σηµαντικός παράγοντας για την ασύµµετρη συσσώρευση µεταξύ των 

χωρών της ΕΕ-15, είναι η ύπαρξη, στις χώρες της σύγκλισης, µιας σηµαντικής εφεδρείας 

εργατικού δυναµικού, η οποία προέρχεται από την προοδευτική υποχώρηση του τοµέα 
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της γεωργίας και την είσοδο γυναικείου εργατικού δυναµικού στην αγορά εργασίας, για 

πρώτη φορά. 

Ως εκ τούτου, στις λιγότερο προηγµένες χώρες της Ευρώπης, υπάρχουν οι γενικές 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη διαδικασιών εξίσωσης των επιπέδων ανάπτυξης. Προκει-

µένου, όµως αυτές οι γενικές προϋποθέσεις να οδηγήσουν όντως σε πραγµατική σύγκλι-

ση, πρέπει να πληρούνται και ορισµένες µακροοικονοµικές προϋποθέσεις, οι οποίες µπο-

ρούν να ποικίλουν µεταξύ διαφορετικών χωρών. Στο δεύτερο κεφάλαιο της έκθεσης αυ-

τής περιγράφουµε τις µακροοικονοµικές προϋποθέσεις της πραγµατικής σύγκλισης για 

την Ελλάδα, και τις οµαδοποιούµε σε δύο χρηστούς κύκλους, δηλαδή δύο συστήµατα αι-

τιωδών σχέσεων που συγκροτούν µηχανισµούς ανάδρασης (feedback) και παράγουν έτσι 

σωρευτικά, πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα. 

Χάρη στην συγκρότηση αυτών των δύο χρηστών κύκλων, που πολλαπλασιάζουν τα 

αρχικά οφέλη από εξωγενείς παράγοντες όπως η προετοιµασία των Ολυµπιακών Αγώνων, 

η εκτέλεση δηµόσιων έργων κλπ η ελληνική οικονοµία αναπτύχθηκε από το 1996 µέχρι το 

2004 µε υψηλούς ρυθµούς. Από την στιγµή που αυτοί οι εξωγενείς παράγοντες έχουν ε-

κλείψει, η ελληνική οικονοµία διαθέτει µεν σηµαντική εσωτερική δυναµική, της οποίας 

όµως η συντήρηση θα εξαρτηθεί από τις κατευθύνσεις πολιτικής που θα υιοθετηθούν κατά 

τα αµέσως επόµενα έτη. 

Οι δύο εν λόγω χρηστοί κύκλοι της ελληνικής οικονοµίας συνοπτικά είναι οι εξής: 

Ο πρώτος εξ αυτών είναι ο κύκλος επενδύσεων-προϊόντος (πολλαπλασιαστής) και 

ζήτησης-επενδύσεων (επιταχυντής): Η υψηλή επενδυτική δαπάνη (δηµόσια και ιδιωτική) 

οδηγεί σε ταχεία µεγέθυνση του προϊόντος µέσω των πολλαπλασιαστικών της αποτελε-

σµάτων. Ταυτοχρόνως, η ταχεία αύξηση του προϊόντος, και συνακόλουθα των εισοδηµά-

των, και της ζήτησης, αλλά και οι προσδοκίες που αυτή προκαλεί οδηγούν σε αύξηση των 

παραγωγικών επενδύσεων (επιταχυντής). Εποµένως, το προϊόν και οι επενδύσεις βρίσκο-

νται σε σχέση αµοιβαίας αλληλεξάρτησης που οδηγεί σε συνεχή άνοδο της πραγµατικής 

οικονοµίας και σε εκσυγχρονισµό του παραγωγικού συστήµατος. 

Ο δεύτερος είναι ο κύκλος επενδύσεων-παραγωγικότητας. Η αύξηση των επενδύ-

σεων παγίου κεφαλαίου και οι εκσυγχρονιστικές τους επιπτώσεις στο παραγωγικό σύ-

στηµα, αλλά και η αύξηση του όγκου της παραγωγής, επιδρούν θετικά στην αύξηση της 

παραγωγικότητας της εργασίας. Η βελτίωση αυτή της παραγωγικότητας επιµερίζεται σε 

τρία επί µέρους οφέλη:  

• πρώτον, στην άνοδο των πραγµατικών µισθών, του διαθέσιµου εισοδήµατος των ερ-

γαζοµένων, και επακόλουθα της ιδιωτικής κατανάλωσης και της συνολικής ζήτησης 

(διότι η ροπή προς κατανάλωση των µισθωτών είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη 



 3

των εισοδηµάτων της ιδιοκτησίας), 

• δεύτερον, στην µείωση του πραγµατικού κόστους εργασίας (διότι από την αύξηση της 

παραγωγικότητας ωφελούνται, και µάλιστα κατά κύριο λόγο, οι επιχειρήσεις), αλλά 

και στην αύξηση του λόγου προϊόντος / κεφαλαίου, εποµένως και στην άνοδο της 

κερδοφορίας, 

• και τρίτον σε χαµηλότερο πληθωρισµό.  

Τα τρία αυτά οφέλη, όµως, επιδρούν θετικά επί των επενδύσεων: Το διαθέσιµο ει-

σόδηµα των εργαζοµένων αποτελεί βασική συνιστώσα της συνολικής ζήτησης και χαρα-

κτηρίζεται από µεγάλη ροπή προς κατανάλωση (µεγαλύτερη από τα άλλα εισοδήµατα). Η 

αύξηση της ζήτησης ευνοεί την ένταση της επενδυτικής προσπάθειας. Η αύξηση της από-

δοσης κεφαλαίου, επίσης ευνοεί την αύξηση των επενδύσεων (υπό τον όρο ότι οι προσ-

δοκίες για µεγαλύτερα κέρδη δεν έχουν αυξηθεί συγκριτικά περισσότερο). Η µείωση του 

πληθωρισµού, επίσης, συµβάλλει στο κλίµα σταθερότητας, στην αύξηση της ζήτησης και 

στην βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος. Εποµένως, η επένδυση και η παραγωγικό-

τητα µε τα τρία επιµέρους αποτελέσµατά της βρίσκονται σε σχέση αµοιβαίας αλληλεξάρ-

τησης που οδηγεί σε συνεχή άνοδο της οικονοµίας. 

Μια µεγάλη µείωση της ζήτησης θα µπορούσε να µετατρέψει τους δύο χρηστούς κύ-

κλους της ελληνικής οικονοµίας σε φαύλους κύκλους. Η διατήρηση της ζήτησης σε υψηλά 

επίπεδα και η συντήρηση των αυξηµένων προσδοκιών που σχετίζονται µε αυτήν αποτε-

λούν στόχο πρώτης προτεραιότητας για την ελληνική οικονοµία, που διακρίθηκε κατά την 

περίοδο 1996-2004 για τις παραγωγικές επιδόσεις της χάρη στην ελληνική ιδιοµορφία ότι 

επί σειρά ετών ασκήθηκε µια άρρητη κεϋνσιανή πολιτική ενίσχυσης της ζήτησης µέσω των 

δηµοσίων έργων και των αυξήσεων στο πραγµατικό εισόδηµα των εργαζοµένων. 

Κατεύθυνση δεύτερη: η διατήρηση υψηλών ρυθµών αύξησης της ζήτησης 

Η αύξηση της ζήτησης στην Ελλάδα, έθεσε σε λειτουργία τους δύο χρηστούς κύκλους 

στους οποίους αναφερθήκαµε παραπάνω (βλ. στο δεύτερο κεφάλαιο της έκθεσης αυτής) 

και οι οποίοι επέτρεψαν στην ελληνική οικονοµία να εισαγάγει τεχνολογικές και οργανω-

τικές καινοτοµίες στις εργασιακές διαδικασίες και να αποκτήσει έτσι ένα σχετικά υψηλό 

επίπεδο παραγωγικότητας της εργασίας. Βεβαίως, ήδη το 1996, είχαν συγκεντρωθεί από 

την πλευρά της προσφοράς οι όροι για την είσοδο της ελληνικής οικονοµίας σε µια νέα 

περίοδο οικονοµικής µεγέθυνσης. Εντούτοις, ο αποφασιστικός παράγοντας, ο οποίος πυ-

ροδότησε την ανάκαµψη της οικονοµίας κατά τα έτη 1996-1999 και την συντήρησε στην 

συνέχεια (2000-2004) ήταν η αύξηση της ζήτησης. 
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Αποτελεί βασικό συµπέρασµα αυτής της έκθεσης, ότι µια ενδεχόµενη µείωση της ζήτησης 

σε χαµηλά επίπεδα, κατά την επόµενη πενταετία, θα µεταστρέψει τους δύο χρηστούς κύ-

κλους της ελληνικής οικονοµίας σε «φαύλους κύκλους», και οι ίδιες σχέσεις αιτιότητας 

που οδήγησαν στην ανάκαµψη και την άνθιση της οικονοµίας κατά την τελευταία δεκαετία 

θα µετατραπούν σε παράγοντες ύφεσης και στασιµότητας.  

Αποτελεί επίσης συµπέρασµα αυτής της έκθεσης, ότι µε ευθύνη της οικονοµικής πο-

λιτικής έχει ήδη εκκινήσει µια τέτοια διαδικασία µεταστροφής της συγκυρίας. Αυτό οφεί-

λεται καταρχήν µε την άσκηση περιοριστικής δηµοσιονοµικής πολιτικής και την συνακό-

λουθη ανάπτυξη απαισιόδοξων προσδοκιών από τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. 

Ο κίνδυνος που διαγράφεται σχετίζεται καταρχήν µε την άσκηση περιοριστικής δη-

µοσιονοµικής πολιτικής που προκαλεί ήδη σοβαρή επιβράδυνση της εσωτερικής ζήτησης. 

Επιπλέον, η µείωση των µονοµερών µεταβιβάσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν συν-

δυασθεί µε µια επιδείνωση του εξωτερικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών της χώρας 

θα επιφέρει περαιτέρω µείωση της εξωτερικής ζήτησης. Είναι αυξηµένες έτσι οι πιθανότη-

τες η ελληνική οικονοµία να οδηγηθεί σε σηµαντική επιβράδυνση του ΑΕΠ. Ήδη από το 

2005 παρατηρείται σοβαρή κάµψη σε όλα τα µεγέθη της πραγµατικής οικονοµίας και οι 

προβλέψεις για το 2006, κατά την αντίληψη του ΙΝΕ είναι υπερβολικά αισιόδοξες.  

Εάν τελικά οι ρυθµοί µε τους οποίους αναπτύσσεται η ελληνική οικονοµία µειωθούν 

κατά τα αµέσως επόµενα έτη εξ αιτίας της επιβράδυνσης της ζήτησης, το ΙΝΕ εκτιµά ότι 

θα υπάρξουν σοβαρές δευτερογενείς αρνητικές επιπτώσεις: οι αυξήσεις της παραγωγικό-

τητας περιλαµβάνουν µια κυκλική συνιστώσα1 η οποία µειώνεται στην διάρκεια της ύφε-

σης ή της επιβράδυνσης της οικονοµίας. Ήδη, κατά το 2005, η κάµψη της παραγωγικότη-

τας της εργασίας εξ αυτού του λόγου είναι µεγάλη. Επίσης, µια ενδεχόµενη επιβράδυνση 

της οικονοµικής µεγέθυνσης στην Ελλάδα θα ασκήσει πιέσεις επί των µισθών, εποµένως 

και επί της ιδιωτικής κατανάλωσης, µε αποτέλεσµα µια περαιτέρω επιβράδυνση της εσω-

τερικής ζήτησης. Αυτή, µε την σειρά της θα επιδράσει αρνητικά επί των ιδιωτικών επεν-

δύσεων. Οι χρηστοί κύκλοι επί των οποίων βασίστηκε η µεγέθυνση της ελληνικής οικονο-

µίας κατά την περίοδο 1996-2004 και τους οποίους περιγράφουµε αναλυτικά στο κεφά-

λαιο 2, ενδέχεται να µετατραπούν σε φαύλους κύκλους που θα συντηρούν την επιβρά-

δυνση ή την στασιµότητα, η οποία θα µπορούσε να προέλθει από µια αρχική πτώση της 

συνολικής ζήτησης εξαιτίας (α) της περιοριστικής δηµοσιονοµικής πολιτικής που µειώνει 

δραστικά τις δηµόσιες επενδύσεις, (β) της µείωσης των µονοµερών µεταβιβάσεων από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, (γ) της ολοκλήρωσης της προετοιµασίας των Ολυµπιακών Αγώνων, 

                                                 

1 Στην διάρκεια της ανάκαµψης (ύφεσης), η αύξηση (µείωση) της παραγωγής οδηγεί και σε αυξή-

σεις (µειώσεις) της παραγωγικότητας. 
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(δ) της περαιτέρω επιδείνωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων, (ε) 

ενδεχοµένως της διατήρησης των τιµών του πετρελαίου σε πολύ υψηλά επίπεδα. 

Ως εκ τούτου αποτελεί στόχο υψηλής προτεραιότητας η διατήρηση των υψηλών 

ρυθµών αύξησης της εσωτερικής ζήτησης µετά το 2005, έτσι ώστε η ελληνική οικονο-

µία να εξακολουθήσει να µεγεθύνεται µε τον δυνητικό ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ που ανέρ-

χεται σε 4% περίπου.  

Το κυρίαρχο νεοφιλελεύθερο ρεύµα της οικονοµικής θεωρίας αναλύει τα οικονοµικά 

προβλήµατα σύµφωνα µε την αντίληψη ότι οι κινητήριες δυνάµεις της οικονοµίας είναι 

ανεξάρτητες από την εξέλιξη της ζήτησης –βρίσκονται δηλαδή αποκλειστικά στην πλευρά 

της προσφοράς. Σύµφωνα µε την ίδια αντίληψη, αρκεί να αφήσουµε τις αγορές (χρηµατι-

στικές αγορές, αγορές εργασίας, αγορές προϊόντων) να λειτουργήσουν ελεύθερα, ώστε 

το οικονοµικό σύστηµα να οδηγηθεί αυτοµάτως στην βέλτιστη χρησιµοποίηση των συντε-

λεστών παραγωγής. Ωστόσο, η αύξηση της ζήτησης αποτελεί βασικό κινητήρα του τεχνο-

λογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισµού του παραγωγικού συστήµατος, διότι οδηγεί σε 

µείωση του αχρησιµοποίητου παραγωγικού δυναµικού και µέσω αυτού σε αύξηση των ε-

πενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Οι παραγωγικές επενδύσεις, όµως, είναι ο ιµάντας µετα-

βίβασης των νέων τεχνολογιών και των νέων µορφών οργάνωσης της εργασίας, στην πα-

ραγωγή. Ως εκ τούτου, αποτελεί στόχο υψηλής προτεραιότητας η αύξηση του αποθέµα-

τος παγίου κεφαλαίου, µέσω της διατήρησης των υψηλών επιπέδων επένδυσης, έτσι 

ώστε να αυξηθούν περαιτέρω η παραγωγικότητα της εργασίας και ο δυνητικός ρυθµός 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας. Εν κατακλείδι, η αύξηση της ζήτησης έχει µεγάλη 

σηµασία για τον εκσυγχρονισµό του παραγωγικού συστήµατος, εποµένως και για την 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 

Το ύψος των επενδύσεων είναι µέγεθος µακροοικονοµικό, και επηρεάζεται εποµέ-

νως από τα άλλα µακροοικονοµικά µεγέθη. Η κερδοφορία στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις 

εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει ανακάµψει και βρίσκεται σε επίπεδα υψηλό-

τερα από αυτά της «χρυσής περιόδου» της δεκαετίας του ’60. Τα επιτόκια, ένας άλλος 

παράγοντας των επενδύσεων, βρίσκονται σε χαµηλά επίπεδα. Ως εκ τούτου, η πτώση των 

επενδύσεων, κατά το 2005, θα πρέπει να αποδοθεί στο έλλειµµα ζήτησης και στην συνα-

κόλουθη µεταστροφή των προσδοκιών των επιχειρήσεων (σχετικά µε την ανάγκη να ε-

πενδύσουν) για τα αµέσως επόµενα έτη. 

Κατεύθυνση τρίτη: η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα  

Εκτός από τα επιτεύγµατα της ελληνικής οικονοµίας κατά την περίοδο 1996-2004, τα ο-

ποία εµφανίζονται σε µια σειρά δεικτών της πραγµατικής οικονοµίας που υπερέχουν θεα-
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µατικά έναντι του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 (βλ. στα κεφάλαια 2 και 

3), η χώρα δεν κατάφερε να αντιµετωπίσει τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζει σε ότι α-

φορά, πρώτον, την ανεργία, και δεύτερον, τον διεθνή ανταγωνισµό. ∆ηλωµένος στόχος 

των κυβερνήσεων της χώρας, των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργοδοτών και των 

εργαζοµένων, και γενικά όσων φορέων εµπλέκονται στην οικονοµία, είναι, τόσο η βελτί-

ωση της ανταγωνιστικότητας ώστε να βελτιωθεί το εξωτερικό ισοζύγιο της Ελλάδας, όσο 

και η µείωση του ποσοστού ανεργίας. Εντούτοις, δεν υπάρχει γενική συµφωνία ως προς 

τον τρόπο µε τον οποίο θα επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Η στρατηγική που ακολουθείται 

απαρέγκλιτα από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’90, επιδιώκει την επιβολή ευελι-

ξιών στην αγορά εργασίας και στις αγορές προϊόντος, και προσδοκά αποτελέσµατα σχετι-

κά µε την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα. Η στρατηγική αυτή δεν υπήρξε επιτυ-

χηµένη. Η ανεργία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και οι εξωτερικές ανταλλαγές παρου-

σιάζουν σοβαρά ελλείµµατα, παρά το γεγονός ότι από τα πρώτα έτη της δεκαετίας του 

1990, υπήρξε πληθώρα παρεµβάσεων για την αύξηση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας 

και για την µείωση του κόστους εργασίας, οι οποίες οδήγησαν σε µεγάλες αλλαγές, τόσο 

στους όρους µε τους οποίους οι µισθωτοί προσλαµβάνονται και απασχολούνται, όσο και 

στο κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος που µειώθηκε θεαµατικά. 

Η αποτυχία της ασκούµενης πολιτικής των ευελιξιών και της µείωσης του κόστους 

εργασίας οφείλεται στο γεγονός ότι στην διαµόρφωση της ανταγωνιστικότητας και στον 

καθορισµό του ύψους της ανεργίας παρεµβαίνουν και άλλοι παράγοντες, πέραν των 

διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των αγορών εργασίας και προϊόντων, και οι παράγοντες 

αυτοί είναι τα χαρακτηριστικά του παραγωγικού συστήµατος. Το πέµπτο κεφάλαιο της 

έκθεσης αυτής βασίζεται σε µια µακροοικονοµική ανάλυση που επιτρέπει την απαρίθµηση 

όλων των παραγόντων της ανταγωνιστικότητας, και όχι µόνον των παραγόντων που λαµ-

βάνει υπόψη της η ακολουθούµενη στρατηγική της απορύθµισης των αγορών. Οι παράγο-

ντες που αναδεικνύονται από την µακροοικονοµική ανάλυση που παρουσιάζουµε, οµαδο-

ποιούνται στην κατηγορία της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας (non price 

competitiveness, compétitivité structurelle), και µπορούν να αποτελέσουν το αντικείµενο 

µιας εναλλακτικής στρατηγικής για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 

οικονοµίας. 

Θεωρούµε ότι η ανάλυση του δευτέρου κεφαλαίου της έκθεσης θέτει ένα επιστηµο-

νικά επαρκές πλαίσιο για την συζήτηση των καθοριστικών παραγόντων της ανταγωνιστι-

κότητας, έτσι ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η ιδεολογική «ανάλυση» του ζητήµατος. 

Μια τέτοια συζήτηση, που θα υπερβαίνει τα αυτονόητα της κυρίαρχης νεοφιλελεύθερης 

ιδεολογίας είναι απαραίτητη, διότι κρίνοντας εκ του αποτελέσµατος, η ακολουθούµενη 

επί δεκαπενταετία πολιτική για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας πρέπει να κριθεί ως 

αποτυχηµένη. 
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Σύµφωνα µε την ανάλυσή µας, αποτελεί στόχο υψηλής προτεραιότητας η βελτίωση 

της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας (non price competitiveness) των ελληνικών 

προϊόντων (αγαθών και υπηρεσιών) έτσι ώστε να υπάρξει βελτίωση στο εξωτερικό εµπό-

ριο, εποµένως και στην εξωτερική ζήτηση της οποίας η συµβολή στο ΑΕΠ είναι αρνητική. 

Αυτό δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς την πραγµατοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών στο 

παραγωγικό σύστηµα έτσι ώστε να βελτιωθούν οι µακροχρόνιες δυνατότητες της ελ-

ληνικής οικονοµίας. Πιστεύουµε ότι η περαιτέρω αύξηση της µακροχρόνιας τάσης της 

παραγωγικότητας δεν πρόκειται να προκύψει αυτοµάτως µέσω της εύρυθµης λειτουργίας 

των αγορών και της δηµόσιας διοίκησης, ούτε απλώς µέσω της αύξησης των δαπανών για 

την παιδεία, την κατάρτιση και την ενίσχυση της επιχειρηµατικής δράσης, αλλά µέσω µιας 

τεχνολογικής πολιτικής που δεν θα εκφυλίζεται σε παροχές και χρηµατοδοτήσεις προς τις 

επιχειρήσεις, αλλά θα αποσκοπεί πραγµατικά στην επίτευξη αναβάθµισης της παραγωγής 

και υψηλότερης παραγωγικότητας. 

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας πρέπει να επιτευχθεί, διότι οι υψηλοί ρυθµοί 

οικονοµικής µεγέθυνσης, εφόσον επιτευχθούν χάρη σε µια µακροοικονοµική πολιτική που 

θα συντηρήσει του δύο χρηστούς κύκλους της ελληνικής οικονοµίας, πιθανότατα θα προ-

σκρούσουν στον περιορισµό του ισοζυγίου πληρωµών. Η πραγµατική σύγκλιση οδηγεί σε 

υψηλό επίπεδο παραγωγής, άρα και σε υψηλότερες εισαγωγές, οι οποίες θα πρέπει να 

συνοδεύονται από ανάλογες αυξήσεις στις εξαγωγές. Αποδεικνύεται, ότι κατά προσέγγι-

ση, ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης που µπορεί να διατηρηθεί µακροπρόθεσµα ισούται 

προς τον ρυθµό αύξησης του όγκου των εξαγωγών προς την εισοδηµατική ελαστικότητα 

των εισαγωγών. Έτσι, εάν ο επιθυµητός ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης είναι 4% ετησί-

ως, και η εισοδηµατική ελαστικότητα των εισαγωγών ανέρχεται σε 1,3, τότε ο όγκος των 

εξαγωγών θα πρέπει να ανέρχεται σε 4%*1,3=5,2% ετησίως προκειµένου το εµπορικό έλ-

λειµµα αγαθών και υπηρεσιών να µην διευρύνεται στο διηνεκές, οπότε θα πρέπει να διευ-

ρύνεται συνεχώς και η εισροή µονοµερών µεταβιβάσεων προς την Ελλάδα ώστε να ισορ-

ροπεί το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών. Ωστόσο, για την περίοδο µετά το 2008, υπάρ-

χουν σαφείς ενδείξεις ότι αντιθέτως θα υπάρξει µείωση των µονοµερών µεταβιβάσεων εκ 

µέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για να είναι δυνατή, εποµένως, η διατήρηση υψηλών ρυθµών µεγέθυνσης του ΑΕΠ 

στην Ελλάδα, και για να επιτευχθεί επακόλουθα µια σηµαντική µείωση του ποσοστού α-

νεργίας, είναι απαραίτητη η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της χώρας. 

Ωστόσο, οι επιδόσεις της ελληνικής οικονοµίας στο διεθνές εµπόριο είναι εξαιρετικά ανη-

συχητικές, όπως φαίνεται από µια σειρά δεικτών του εξωτερικού εµπορίου (βλ. Κεφάλαιο 

5). 

Στο σηµείο αυτό τίθεται το ερώτηµα, ποια από τις δύο στρατηγικές (µια στρατηγική 
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ευελιξιών και µείωσης του κόστους εργασίας ή µια στρατηγική διαρθρωτικής 

ανταγωνιστικότητας) θα έπρεπε να επιλεγεί. 

Η συµµετοχή της Ελλάδας στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση και η διεύρυνση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλούν ήδη µια σειρά επιπτώσεων (οι οποίες αναµένεται να 

ενταθούν µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα) στην ελληνική οικονοµία, ιδιαίτερα σε εκεί-

νους τους κλάδους παραγωγής που εκτίθεται στον διεθνή ανταγωνισµό. Ο τρόπος µε τον 

οποίο αποκρίνονται στην διεθνή ανταγωνιστική πίεση, οι περισσότεροι εξ αυτών των 

κλάδων παραγωγής, φέρει τα χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν σε παλιότερες περιόδους 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, δηλαδή τα χαρακτηριστικά που διαµορφώθηκαν σε 

συνθήκες πολύ χαµηλού κόστους εργασίας και ύπαρξης εθνικού νοµίσµατος (το οποίο ε-

πέτρεπε την αύξηση της ανταγωνιστικότητας µε αλλαγές στην συναλλαγµατική ισοτιµία). 

Χαρακτηριστική από την άποψη αυτή είναι η περίπτωση της τουριστικής βιοµηχανίας που 

παραµένει προσκολληµένη στο παλαιό πρότυπο του µαζικού τουρισµού, το οποίο δεν α-

ντιστοιχεί σε χώρες µε ισχυρό νόµισµα, σε µιαν εποχή κατά την οποία εισέρχονται στον 

παγκόσµιο ανταγωνισµό τουριστικών υπηρεσιών, χώρες χαµηλού κόστους. Βεβαίως, η 

Ελλάδα διαθέτει το χαµηλότερο εργατικό κόστος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλην όµως, το 

κόστος εργασίας στις χώρες της διεύρυνσης και της νοτιοανατολικής Ασίας είναι ακόµη 

πιο χαµηλό. Πέραν αυτών, και αυτό είναι το κυριότερο, η Ελλάδα δεν διαθέτει πλέον ε-

θνικό νόµισµα και ανήκει στην ζώνη του ισχυρού νοµίσµατος που είναι το Ευρώ. Ως εκ 

τούτου, είναι αναγκασµένη να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της µε δεδοµένο ότι οι τι-

µές των προϊόντων της είναι τόσο υψηλές ώστε να µην επιτρέπουν πλέον την µαζική πα-

ραγωγή προϊόντων χαµηλής ποιότητας που διεισδύουν στις αγορές του εξωτερικού επειδή 

είναι φθηνά. Η περίοδος της ανταγωνιστικότητας τιµής έχει παρέλθει για την Ελλάδα 

και η περίοδος της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας, που βασίζεται στην ποιότητα, 

την καινοτοµία, την διαφοροποίηση των προϊόντων, τον ευνοϊκό γεωγραφικό προσα-

νατολισµό του εξωτερικού εµπορίου, την παραγωγή προστιθέµενης αξίας από την 

διαφήµιση κλπ έχει εκκινήσει. 
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Κατεύθυνση τέταρτη: από την προνοµιακή επιχειρηµατικότητα στην παραγωγική επι-

χειρηµατικότητα 

Σε σχέση µε την ανταγωνιστικότητα αναφέρεται πολύ συχνά η ανάγκη δηµιουργίας ευνοϊ-

κού κλίµατος για τις επιχειρήσεις. Ως τέτοιο νοείται από την ασκούµενη πολιτική και από 

τον επιχειρηµατικό κόσµο, η περαιτέρω απελευθέρωση των επιχειρήσεων από το βάρος 

κανόνων και ρυθµίσεων που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις προκειµένου να προστατευθεί 

η εργασία. Αυτό αποτελεί αρκετά σαφή προσανατολισµό της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας 

σύµφωνα µε την οποία δεν πρέπει να τίθεται κανένας περιορισµός στην ικανότητα του ι-

διωτικού τοµέα να αυξάνει τα κέρδη του, επειδή ο τοµέας αυτός είναι –κατά την θεωρία 

του νεοφιλελευθερισµού— ο βασικός µοχλός της ανάπτυξης. ΟΙ επιχειρηµατίες θεωρού-

νται, σύµφωνα µε την αντίληψη αυτή, ως η πλέον δυναµική µερίδα της κοινωνίας και για 

τον λόγο αυτόν η επιχειρηµατικότητα ενθαρρύνεται και τα εµπόδια που τίθενται στην α-

νάπτυξή της αίρονται. Οι επιχειρηµατίες θεωρούνται ως εκ τούτου, η κοινωνική τάξη της 

οποίας το συµφέρον συµπίπτει µε το συµφέρον της κοινωνίας συνολικά, εφόσον βασιζό-

µαστε σε αυτήν την τάξη για την επένδυση, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Αυτό µε 

την σειρά του σηµαίνει ότι οι απαιτήσεις του ιδιωτικού τοµέα πρέπει να ικανοποιούνται. 

Εάν ο µοχλός της ανάπτυξης και ο κινητήρας της ευηµερίας είναι οι επιχειρήσεις του ιδιω-

τικού τοµέα, είναι δύσκολο, διατείνεται η κυρίαρχη νεοφιλελεύθερη άποψη, να τους αρ-

νηθούµε τα µέσα που χρειάζονται για να αναλάβουν αποτελεσµατικά τον ρόλο τους. 

Για τον λόγο αυτό, η πολιτική που αποσκοπεί στην περαιτέρω απελευθέρωση των 

επιχειρήσεων από το βάρος «κανόνων και ρυθµίσεων που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις» 

και στην πάσης φύσεως διευκόλυνση των επιχειρήσεων, εφαρµόζεται συστηµατικά και µε 

συνέπεια επί σειρά ετών έτσι ώστε η επιχειρηµατική δραστηριότητα να ασκείται σήµερα 

επικερδώς και να αποδίδει σε όσους επιχειρούν ένα αυξανόµενο µερίδιο του εθνικού ει-

σοδήµατος, χωρίς µάλιστα αυτή η διαρκής απαλλαγή των επιχειρήσεων από τα δεσµά των 

κανόνων και των ρυθµίσεων, ούτε η βελτίωση των εισοδηµάτων της τάξης των επιχειρη-

µατιών, να παράγουν οφέλη για τις εργαζόµενες τάξεις. 

Προκειµένου να εκτιµηθεί η αποτελεσµατικότητα της επιχειρηµατικότητας στην Ελ-

λάδα, η εφετινή έκθεση του ΙΝΕ εξετάζει την εξέλιξη της παραγωγικότητας του κεφαλαίου 

και διαπιστώνει ότι το µέγεθος αυτό στον επιχειρηµατικό τοµέα της οικονοµίας έχει βελ-

τιωθεί µεν, αλλά όχι επαρκώς, αφού υπολείπεται κατά πολύ του επιπέδου στο οποίο βρι-

σκόταν στην δεκαετία του ’70. Για το σύνολο δε της ελληνικής οικονοµίας, η αύξηση είναι 

ακόµη µικρότερη. Η παραγωγικότητα του κεφαλαίου, όµως, είναι µέγεθος που µας δεί-

χνει πόσο αποτελεσµατικά χρησιµοποιούν τις πάγιες εγκαταστάσεις τους (εποµένως τις 



 10

τεχνολογικές δυνατότητες του εγκατεστηµένου παραγωγικού δυναµικού) οι επιχειρήσεις. 

Αυτό όµως αποτελεί ευθύνη των επιχειρηµατιών και των ανώτατων και ανώτερων στελε-

χών των επιχειρήσεων. Αυτή η έλλειψη µέριµνας εκ µέρους των διοικήσεων των επιχει-

ρήσεων να εκµεταλλευθούν αποτελεσµατικότερα τις τεχνολογικές και οργανωτικές δυνα-

τότητες που διανοίγονται από τις νέες επενδύσεις, ώστε να αυξηθεί θεαµατικά η παραγω-

γικότητα του κεφαλαίου, οφείλεται κατά την αντίληψη του ΙΝΕ, στο γεγονός ότι το περι-

βάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις καθίσταται διαρκώς ευνοϊκότερο 

και ως εκ τούτου επιτρέπει την αύξηση της κερδοφορίας µέσω της διαρκούς συρρίκνωσης 

του εισοδηµατικού µεριδίου της εργασίας καθιστώντας έτσι την ανάγκη για αύξηση της 

παραγωγικότητας του κεφαλαίου λιγότερο ή ελάχιστα πιεστική. Η άνοδος της απόδοσης 

κεφαλαίου, όπως καταγράφεται από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε επίπεδα 

ελαφρώς υψηλότερα από την περίοδο 1960-1973, που ήταν µια εποχή µεγάλης οικονοµι-

κής ανόδου, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αναδιανοµή του εισοδήµατος σε βάρος της 

εργασίας (µέσω της συµπίεσης του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος σε πραγµα-

τικούς όρους), αλλά και σε µια σειρά άλλων διαρθρωτικών αλλαγών που έχουν απαλλά-

ξει τις επιχειρήσεις από «βάρη και κανόνες» που διευκολύνουν την λειτουργία τους, πλην 

όµως συνήθως αποβαίνουν σε βάρος των εργαζόµενων τάξεων. 

Ως αποτέλεσµα έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα, ένα είδος προνοµιακής επιχειρηµατι-

κότητας, που βασίζεται στην διαρκή παροχή διευκολύνσεων εκ µέρους του Κράτους και 

στην διαρκή αναδιανοµή του εισοδήµατος προς όφελος των κερδών. Η ελληνική οικονο-

µία χρειάζεται, όµως, την µετάβαση από την προνοµιακή στην παραγωγική επιχειρηµατι-

κότητα, δηλαδή την επιχειρηµατικότητα που επιδιώκει την αύξηση της κερδοφορίας µέσω 

της αύξησης της παραγωγικότητας της κεφαλαίου, και όχι της µείωσης του εισοδηµατικού 

µεριδίου των εργαζοµένων. Η µετάβαση αυτή είναι απαραίτητη για την επίτευξη του στό-

χου της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας. 

Κατεύθυνση πέµπτη: η ανάπτυξη προηγείται της δηµοσιονοµικής ισορροπίας 

Έντονα επεκτατικό χαρακτήρα απέκτησε η δηµοσιονοµική πολιτική στην Ελλάδα κατά την 

διετία 2003-2004 και η αύξηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος συνέβαλε ουσιαστικά 

στην διατήρηση υψηλών ρυθµών µεγέθυνσης της ελληνικής οικονοµίας. 

Εντούτοις, κατά την αντίληψη του κυρίου ρεύµατος των οικονοµικών είναι προτιµό-

τερη η ταχεία επαναφορά του ελλείµµατος σε πολύ χαµηλά επίπεδα. «Οι δηµοσιονοµικές 

εξελίξεις» σηµειώνει ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος στην ετήσια έκθεσή του (για 

το έτος 2004) «αν και δεν ήταν επιθυµητές (...) συνέτειναν στη συντήρηση του υψηλού 

ρυθµού ανόδου του ΑΕΠ». Με άλλα λόγια, για λόγους άσχετους µε την οικονοµική πολιτι-
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κή και θεωρία που επικρατεί σε όλες τις βαθµίδες άσκησης πολιτικής, υπήρξε αύξηση των 

δηµοσίων δαπανών, σχετιζόµενη προφανώς µε την προετοιµασία των Ολυµπιακών Αγώ-

νων, η οποία συνέβαλε ουσιαστικά στην οικονοµική µεγέθυνση των τελευταίων ετών. Ε-

ντούτοις, αυτή η ευεργετική επίδραση των ελλειµµάτων στη µεγέθυνση του ΑΕΠ, στα ει-

σοδήµατα και στις επενδύσεις θεωρείται ως υποδεέστερης σηµασίας έναντι του υψηλού 

δηµοσίου ελλείµµατος (στο όνοµα της µακροοικονοµικής σταθερότητας). Εξ αντιθέτου συ-

νάγεται ότι εάν είχε καταστεί δυνατό, οι φορείς της οικονοµικής πολιτικής θα είχαν προ-

τιµήσει την εξάλειψη του δηµοσίου ελλείµµατος έναντι της αύξησης του ΑΕΠ που αυτό το 

έλλειµµα προκάλεσε. 

Η αντίληψη αυτή, που σχετίζεται άµεσα µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυ-

ξης ευθύνεται για την προβληµατική ανάπτυξη της οικονοµίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και αδυνατεί να λάβει αποτελεσµατικά µέτρα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την 

κοινωνική ευηµερία. Την αντίληψη αυτή ακολουθούν και οι φορείς της οικονοµικής πολι-

τικής στην Ελλάδα, θεωρώντας ως «ανεπιθύµητη» µια επιδείνωση του δηµοσίου ελλείµµα-

τος παρόλο που οι επιπτώσεις του στην αύξηση του ΑΕΠ ήταν σηµαντικές. Η εν λόγω α-

ντίληψη αντιµετωπίζει εχθρικά την προοπτική ενός κοινωνικού µοντέλου και για τον λόγο 

αυτό προγραµµατίζει την αποδιάρθρωση µιας σειράς βαθµίδων και λειτουργιών του κοι-

νωνικού κράτους στην Ελλάδα στο όνοµα της δηµοσιονοµικής ισορροπίας. Εάν η αντίλη-

ψη της διαρκούς συρρίκνωσης των δηµοσίων ελλειµµάτων υπερισχύσει και κατά τα 

αµέσως µερικά ακόµη έτη, το αποτέλεσµα θα είναι µια περίοδος αδύναµης οικονοµικής 

ανάπτυξης, κατά το πρότυπο άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου οι επενδύ-

σεις παγίου κεφαλαίου (ως ποσοστό του ΑΕΠ) βρίσκονται στο ιστορικά χαµηλότερο ση-

µείο των 45 τελευταίων ετών και οι ρυθµοί µεγέθυνσης του ΑΕΠ είναι εξαιρετικά µικροί. 
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Μέρος 2. Μακροχρόνιες εξελίξεις της ελληνικής 
οικονοµίας 

Η πραγµατική σύγκλιση της ελληνικής οικονοµίας προς τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης των 15 χωρών, από το 1996 µέχρι το 2004, έχει µειώσει σηµαντικά την απόσταση 

της εθνικής παραγωγικότητας από το αντίστοιχο µέσο επίπεδο των πλέον προηγµένων 

χωρών της Ευρώπης. Η πραγµατική σύγκλιση της τελευταίας δεκαετίας, ανάγεται καταρ-

χήν στις συνθήκες που επικράτησαν στην εσωτερική αγορά, οι οποίες επέτρεψαν στην ελ-

ληνική οικονοµία να διατηρεί υψηλούς ρυθµούς αύξησης της εσωτερικής ζήτησης. Η αύ-

ξηση της ζήτησης στην Ελλάδα, έθεσε σε λειτουργία δύο χρηστούς κύκλους που αποτε-

λούν το αντικείµενο του παρόντος κεφαλαίου της έκθεσης αυτής (βλ. στην ενότητα 7 του 

παρόντος κεφαλαίου) και οι οποίοι επέτρεψαν στην ελληνική οικονοµία να εισαγάγει τε-

χνολογικές και οργανωτικές καινοτοµίες στις εργασιακές διαδικασίες και να αποκτήσει 

έτσι ένα σχετικά υψηλό επίπεδο παραγωγικότητας της εργασίας. Χάρη στην αύξηση της 

παραγωγικότητας της εργασίας και στους δύο χρηστούς κύκλους που πολλαπλασιάζουν 

τα αρχικά οφέλη από εξωγενείς παράγοντες (όπως η προετοιµασία των Ολυµπιακών Α-

γώνων και η εκτέλεση δηµόσιων έργων) η ελληνική οικονοµία αναπτύχθηκε από το 1996 

µέχρι και το 2004 µε ρυθµούς που υπερέβησαν κατά πολύ τις αντίστοιχες µέσες επιδόσεις 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. 

Το 1996 είχαν ήδη συγκεντρωθεί από την πλευρά της προσφοράς οι όροι για την εί-

σοδο της ελληνικής οικονοµίας σε µια νέα περίοδο οικονοµικής µεγέθυνσης. Εντούτοις, ο 

αποφασιστικός παράγοντας, ο οποίος πυροδότησε την ανάκαµψη της οικονοµίας κατά τα 

έτη 1996-1999 και την συντήρησε στην συνέχεια (2000-2004) ήταν η αύξηση της εσωτερι-

κής ζήτησης. Κατά τα φαινόµενα, ήδη από το 1995 εισερχόµαστε σε µια φάση επιβράδυν-

σης της οικονοµίας αφού η ασκούµενη µακροοικονοµική πολιτική περιστέλλει την εσωτε-

ρική ζήτηση και τείνει να µετατρέψει τους δύο χρηστούς κύκλους της ελληνικής οικονοµί-

ας (βλ. αναλυτικά στην ενότητα 7 του παρόντος κεφαλαίου) σε φαύλους κύκλους. 

2.1. Η πραγµατική σύγκλιση 

Όπως προβλέπεται από την οικονοµική θεωρία (Barro & Sala-i-Martin 1992, Busch 1987), 

οι ρυθµοί αύξησης του ΑΕΠ αναµένεται, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, να είναι υψηλότε-

ροι στις χώρες µε χαµηλότερο επίπεδο ανάπτυξης (ή παραγωγικότητας) σε σύγκριση µε 

τις πιο προηγµένες οικονοµίες, που αποτελούν τα «τεχνολογικά σύνορα» τα οποία τείνουν 

να προσεγγίσουν οι χώρες µε χαµηλότερη παραγωγικότητα καθώς υιοθετούν τεχνολογι-
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κές και οργανωτικές µεθόδους ήδη δοκιµασµένες µε επιτυχία στις «ηγετικές» οικονοµίες. 

Η ενσωµάτωση αυτών των µεθόδων στο κεφαλαιακό απόθεµα και τις εργασιακές διαδι-

κασίες των χωρών που έχουν χαµηλότερη παραγωγικότητα µπορεί να οδηγήσει σε ρυθ-

µούς ανάπτυξης που µακροπρόθεσµα υπερβαίνουν τους αντίστοιχους ρυθµούς στις πιο 

προηγµένες οικονοµίες, οι οποίες έχουν λιγότερες ευκαιρίες να αυξήσουν τον όγκο της 

παραγωγής τους αφού έχουν ήδη εφαρµόσει τις πιο εξελιγµένες και πρόσφατες µεθόδους 

(Abramovitz 1986). 

Η πραγµατοποίηση αυτής της δυνατότητας ταχύτερης ανάπτυξης οδηγεί σε πραγµα-

τική σύγκλιση (real convergence, catch-up process), δηλαδή σε µείωση της διαφοράς µε-

ταξύ του επιπέδου παραγωγικότητας στις συγκλίνουσες χώρες και στις ηγετικές οικονοµί-

ες. Η πραγµατοποίηση της δυνατότητας της πραγµατικής σύγκλισης εξαρτάται, όπως έ-

δειξε ο Putnam (1999a, 1999b) από την «κουλτούρα των πολιτών» (civic culture), την 

«κοινωνική ικανότητα» (social capability) (Abramovitz 1986) και τους θεσµούς στην χώρα 

υποδοχής των νέων τεχνολογικών και οργανωτικών µεθόδων. Εξαρτάται σηµαντικά από 

την ικανότητα του «συλλογικού εργάτη» να χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά τις νέες τε-

χνολογικές και οργανωτικές µεθόδους που ενσωµατώνονται στις επενδύσεις παγίου κε-

φαλαίου (Palloix 1981, Coriat 1984, 1990). 

Στις δυνάµεις που ωθούν τις χώρες µε χαµηλότερο επίπεδο ανάπτυξης στην πραγ-

µατική σύγκλιση αντιτίθενται δυνάµεις που οδηγούν σε πραγµατική απόκλιση. Όπως έχει 

διαπιστώσει η νέα οικονοµική γεωγραφία (Krugman 1991, 1993, 1998), το µέγεθος της 

αγοράς, οι οικονοµίες κλίµακας, οι εξωτερικές οικονοµίες, το θεσµικό περιβάλλον, συν-

δυάζονται σε σχέσεις σωρευτικής αιτιότητας (Setterfield 1998) και ενισχύουν την ανάπτυ-

ξη στις πιο προηγµένες χώρες (ή περιοχές) έναντι των λιγότερο ανεπτυγµένων. Οι θεωρί-

ες ενδογενούς ανάπτυξης, επίσης, προβλέπουν περισσότερο την πραγµατική απόκλιση 

παρά την σύγκλιση.  

Εποµένως, τόσο η πραγµατική σύγκλιση όσο και η πραγµατική απόκλιση ενδέχεται 

να παρουσιαστούν σε µια χώρα µε χαµηλό –σε διεθνή σύγκριση—επίπεδο ανάπτυξης (Bliss 

& de Macedo 1990). Το συνδυασµένο αποτέλεσµα αυτών των αντιτιθέµενων δυνάµεων, εκ 

των οποίων οι µεν οδηγούν στην πραγµατική σύγκλιση, οι δε στην πραγµατική απόκλιση, 

εξαρτάται από τις συνθήκες µέσα στις οποίες οι δυνάµεις αυτές αναπτύσσονται. Στην πε-

ρίπτωση της Ελλάδας (όπως και της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας και της 

Κύπρου) η τάση προς την σύγκλιση επικράτησε των φυγόκεντρων δυνάµεων της απόκλι-

σης. Ο µέσος ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ ανά κάτοικο στην Ελλάδα ανήλθε σε 4.0% µεταξύ 

1960 και 2004, σε σύγκριση µε 3.1% στην Ιταλία και 2.9% στην ΕΕ-15. Ως αποτέλεσµα, το 

ΑΕΠ ανά κάτοικο σε σταθερές τιµές, το 2004 ήταν περίπου 4.5 φορές υψηλότερο από το 

1960 στην Ελλάδα έναντι 2.5 στην ΕΕ-15 κατά µέσο όρο (∆ιάγραµµα 2.1). 
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Ο δείκτης πραγµατικής σύγκλισης, δηλαδή το ΑΕΠ ανά κάτοικο στην Ελλάδα, στην 

Πορτογαλία και στην Ισπανία, ως ποσοστό του αντίστοιχου µέσου δείκτη στην ΕΕ-15 κατά 

τα έτη 1960-2004 φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 2.2. Σε κάθε µία από τις τρεις χώρες της νοτιο-

ανατολικής Ευρώπης, η διαδικασία της πραγµατικής σύγκλισης µπορεί να διαιρεθεί σε 

τρεις περιόδους: Στην διάρκεια της δεκαετίας του ’60 και µέχρι το 1975, οι ρυθµοί οικο-

νοµικής µεγέθυνσης ήταν ταχύτεροι από τον αντίστοιχο µέσο όρο της ΕΕ-15. Η διαδικασία 

αυτή συνεχίσθηκε µέχρι το 1975 στην Ισπανία και την Πορτογαλία, και µέχρι το  1979 

στην Ελλάδα. Κατά την δεύτερη περίοδο, η διαδικασία της σύγκλισης διακόπηκε επί 10 

έτη στην Ισπανία και την Πορτογαλία (1975-1985) και για 15 περίπου χρόνια στην Ελλάδα. 

Στην διάρκεια αυτών των ετών, ο δείκτης πραγµατικής σύγκλισης µειώθηκε από 80% σε  

65% στην Ελλάδα, από 60% σε 55% στην Πορτογαλία και από 80% σε 72% στην Ισπανία. Η 

διαδικασία της πραγµατικής σύγκλισης στις χώρες της Ιβηρικής χερσονήσου ανέκαµψε το 

1985, δηλαδή κατά το έτος ένταξης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Στην Ελλάδα, αντιθέτως, η ανάκαµψη της οικονοµίας επήλθε το 1996. Στο τέλος 

της περιόδου 1960-2004, ο δείκτης πραγµατικής σύγκλισης ανερχόταν σε 88% στην Ισπα-

νία, 68% στην Πορτογαλία και 73% στην Ελλάδα. 

∆ιάγραµµα 2.1 
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Το ΑΕΠ ανά κάτοικο µπορεί να αναλυθεί σε τρεις συνιστώσες: στην παραγωγικότητα της 

εργασίας (ΑΕΠ ανά απασχολούµενο), στο ποσοστό απασχόλησης (αριθµός απασχολουµέ-

νων % του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας 15-64 ετών) και στο ποσοστό των ηλικιών 15-64 

ετών στον συνολικό πληθυσµό. 

Η ανάλυση του ΑΕΠ ανά κάτοικο σε τρεις συνιστώσες έχει ως εξής: 

pny
P

P
P
N

N
Y

P
Y

p ⋅⋅=

⇒=

π

1564

1564  

όπου (Y) είναι το ΑΕΠ, (P) ο συνολικός πληθυσµός, (N) η συνολική απασχόληση, P1564 ο 

πληθυσµός εργάσιµης ηλικίας 15 έως 64 ετών και  ,,,, pny p π  είναι αντίστοιχα το ΑΕΠ 

ανά κάτοικο σε σταθερές τιµές και ισοτιµίες αγοραστικής δύναµης, η παραγωγικότητα της 

εργασίας, το ποσοστό απασχόλησης και το ποσοστό των ηλικιών 15-64 ετών στον συνολι-

κό πληθυσµό. 

Ισχύει µε ικανοποιητική προσέγγιση ότι  

pny
pny

p

p

&&&& ++=

⇒∆+∆+∆=∆

π

π lnlnlnln
 

δηλαδή, ο ρυθµός µεταβολής του κατά κεφαλή ΑΕΠ είναι το άθροισµα του ρυθµού µετα-

βολής της παραγωγικότητας, του ποσοστού απασχόλησης και του ποσοστού των εργάσι-

µων ηλικιών στον πληθυσµό. Υπολογίζοντας την διαφορά από την αντίστοιχη σχέση για 

την ΕΕ-15, ισχύει  

pny p
~~~~
&&&& ++= π  

όπου το σύµβολο ~ δείχνει ότι η µεταβλητή είναι εκφρασµένη ως απόκλιση από τον µέσο 

όρο της ΕΕ-15. Έτσι, το  py~& είναι ο δείκτης πραγµατικής σύγκλισης και η παραπάνω ταυ-

τότητα δίνει την ανάλυσή του σε τρεις συνιστώσες. 

Εποµένως, οι µεταβολές του δείκτη πραγµατικής σύγκλισης εξηγούνται από τις µε-

ταβολές της παραγωγικότητας της εργασίας, του ποσοστού απασχόλησης και του ποσο-

στού εργάσιµης ηλικίας στην Ελλάδα σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα µέσα µεγέθη στην ΕΕ-

15. Η εξέλιξη των τριών παραγόντων της πραγµατικής σύγκλισης φαίνονται στα διαγράµ-

µατα που ακολουθούν. 
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∆ιάγραµµα 2.2 
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Ο µέσος ρυθµός αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας (πραγµατικό ΑΕΠ ανά απα-

σχολούµενο σε σταθερές τιµές και ισοτιµίες αγοραστικής δύναµης), κατά την περίοδο 

1960-2004 ανήλθε σε 3,6% στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα, και σε 3,2% στην Ισπανία, 

έναντι 2,3% στην ΕΕ-15. Έτσι, στην Ελλάδα και την Πορτογαλία, η παραγωγικότητα της 

εργασίας το 2004 ήταν περίπου 4 φορές υψηλότερη από το 1960, ενώ στην Ισπανία ήταν 

περίπου 3 φορές και στην ΕΕ-15 1.8 φορές υψηλότερη. 

Είναι φανερό, λοιπόν, ότι η πραγµατική σύγκλιση πραγµατοποιήθηκε κυρίως εξαιτί-

ας της αύξησης της παραγωγικότητας. Ως ποσοστό του µέσου όρου της ΕΕ-15, η παραγω-

γικότητα φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 2.4. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η εξέλιξη της παρα-

γωγικότητας µπορεί να διαιρεθεί σε τρεις περιόδους: στην κατακόρυφη άνοδο των ετών 

1960-1979, στην πτώση των ετών 1980-1995 και στην ανάκαµψη της τελευταίας δεκαετίας 

1996-2005. Στο τέλος της περιόδου, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα (υπο-

λογισµένη ανά απασχολούµενο) ανερχόταν περίπου στο 90% του µέσου όρου της ΕΕ-15 

και βρισκόταν πολύ κοντά στο αντίστοιχο µέγεθος στην Ισπανία, η οποία είχε προσεγγίσει 

το επίπεδο 95% ήδη το 1985 και παρέµεινε στάσιµη έκτοτε. Η παραγωγικότητα της εργα-

σίας στην Πορτογαλία ανέρχεται µόλις σε 60% περίπου του µέσου όρου της ΕΕ-15. 

∆ιάγραµµα 2.4 

Παραγωγικότητα εργασίας
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Η άµεση επίδραση της αγοράς εργασίας στην πραγµατική σύγκλιση φαίνεται στην εξέλιξη 

του ποσοστού απασχόλησης (απασχολούµενοι ως ποσοστό του πληθυσµού 15-64 ετών). 

Από το 1985, το µέγεθος αυτό παραµένει πρακτικά σταθερό στην Ελλάδα και µειώνει τον 

δείκτη σύγκλισης κατά 15% περίπου στην Ελλάδα (∆ιάγραµµα 2.5). Αυτή η αρνητική επί-

δοση οφείλεται κατά κύριο λόγο στο χαµηλό ποσοστό συµµετοχής στην Ελλάδα σε σύ-

γκριση µε τις χώρες της βόρειας Ευρώπης. ∆ευτερευόντως, οφείλεται και στο γεγονός ότι 

κατά τα τελευταία έτη, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα έχει καταστεί υψηλότερο από 

το αντίστοιχο µέσο µέγεθος στην ΕΕ-15. Σε ότι αφορά την τρίτη συνιστώσα, δηλαδή τον 

δηµογραφικό παράγοντα (ποσοστό ηλικιών 15-64 ετών στον συνολικό πληθυσµό), στην 

διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας µείωσε περίπου κατά 2 εκατοστιαίες µονάδες τον δεί-

κτη πραγµατικής σύγκλισης. 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αφορούν στα άµεσα αποτελέσµατα της αγοράς εργασίας 

στην σύγκλιση. Ωστόσο, υπάρχουν και έµµεσες επιπτώσεις που διαµεσολαβούνται από 

την αλληλεπίδραση των µεγεθών της αγοράς εργασίας και της παραγωγικότητας. Πιο συ-

γκεκριµένα, η αύξηση του ποσοστού συµµετοχής (εργατικό δυναµικό ως ποσοστό του 

πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας) και η µείωση του ποσοστού ανεργίας ευνοούν την αύξηση 

της παραγωγικότητας της εργασίας και µέσω αυτής την πραγµατική σύγκλιση. Αναλυτι-

κότερα, η αύξηση του ποσοστού συµµετοχής επιτυγχάνεται µε την είσοδο νέων γενεών 

εργαζοµένων στην αγορά εργασίας, στις οποίες το εκπαιδευτικό επίπεδο είναι υψηλότερο 

από το αντίστοιχο των προηγούµενων γενεών. Με την αύξηση του ποσοστού συµµετοχής 

επέρχεται, εποµένως, µια συνεχής βελτίωση του µέσου εκπαιδευτικού επιπέδου του εργα-

τικού δυναµικού και µια αντίστοιχη βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας. Χαρα-

κτηριστική από την άποψη αυτή είναι η συσχέτιση της πολύ χαµηλής παραγωγικότητας 

και του πολύ χαµηλού εκπαιδευτικού επιπέδου στην Πορτογαλία. Σε ότι αφορά το ποσο-

στό ανεργίας, όταν είναι υψηλό, όπως στην Ελλάδα, αποµακρύνει από την εργασία τους 

ανέργους για παρατεταµένες χρονικές περιόδους µε αποτέλεσµα να µειώνονται οι δεξιό-

τητες και οι γνώσεις του εργατικού δυναµικού, και να επέρχεται µια αντίστοιχη επιδείνω-

ση στην παραγωγικότητα της εργασίας. 
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∆ιάγραµµα 2.5 
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2.2. Η συσσώρευση κεφαλαίου 

Η κινητήρια δύναµη της διαδικασίας της πραγµατικής σύγκλισης είναι η συσσώρευση κε-

φαλαίου. Στις ώριµες καπιταλιστικές κοινωνίες (ώριµες µε την έννοια ότι διαθέτουν θε-

σµούς και κοινωνικές σχέσεις που είναι παρόµοιες µε αυτές µιας τυπικά κεφαλαιοκρατι-

κής οικονοµίας) στις οποίες όµως το ανά κάτοικο ΑΕΠ είναι χαµηλό σε σύγκριση µε τις πιο 

προηγµένες οικονοµίες, η κερδοφορία αναµένεται να είναι σχετικά υψηλή2. Ως άµεσο α-

ποτέλεσµα, θεωρώντας τις άλλες συνθήκες σταθερές, οι ρυθµοί συσσώρευσης κεφαλαίου 

αναµένεται να είναι υψηλότεροι στις χώρες µε χαµηλότερο επίπεδο ανάπτυξης. Έτσι, άνι-

σες συνθήκες αξιοποίησης του κεφαλαίου στις διαφορετικές χώρες του ανεπτυγµένου κό-

σµου οδηγούν σε άνισους ρυθµούς συσσώρευσης κεφαλαίου που απολήγουν σε µια τάση 

εξίσωσης των επιπέδων παραγωγικότητας. Εντούτοις, η υψηλότερη κερδοφορία είναι α-

ναγκαία πλην όµως δεν είναι ικανή συνθήκη για την ταχεία συσσώρευση παγίου κεφαλαί-

                                                 

2 Υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγή χαρακτηρίζεται από φθίνουσες αποδόσεις (Busch 1987). 
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ου. Το κεφάλαιο συσσωρεύεται ταχύτερα στις οικονοµίες που αντιµετωπίζουν ισχυρό α-

νταγωνισµό και όπου η εσωτερική ζήτηση παρουσιάζει καλύτερες επιδόσεις από τις αντί-

στοιχες στις άλλες αναπτυγµένες οικονοµίες. Εποµένως, οι διαφορετικοί ρυθµοί συσσώ-

ρευσης κεφαλαίου και ανάπτυξης σχετίζονται µε την κερδοφορία, αλλά και µε τους δια-

φορετικούς βαθµούς ανταγωνισµού στους οποίους εκτίθενται οι διάφορες χώρες, και µε 

την εξέλιξη της εσωτερικής ζήτησης (Fitoussi 1995, Liem 1998, Husson 1996). 

Επιπλέον, σε µερικές χώρες, όπως αυτές της νότιας Ευρώπης, η ύπαρξη µεγάλων 

εργατικών εφεδρειών δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για την συσσώρευση κεφαλαίου. 

Όπως έδειξε η συζήτηση που άνοιξε το έργο του Esping-Andersen (1990), η κοινωνική α-

ναπαραγωγή στη νότια Ευρώπη πραγµατοποιείται µε µεγάλη συµµετοχή της οικογένειας 

και των τοπικών δικτύων αλληλεγγύης στην κάλυψη βασικών αναγκών κοινωνικής προ-

στασίας. Η ιδιοµορφία της κοινωνικής αναπαραγωγής στην Ελλάδα (όπως και στην νότια 

Ευρώπη γενικά) συνίσταται στο γεγονός ότι οι οικογενειακές στρατηγικές συµπληρώνουν 

σε µεγάλο βαθµό τις λειτουργίες του Κράτους Πρόνοιας, ενώ η κοινωνική ασφάλιση υπο-

τάσσεται συστηµατικά στις ανάγκες της συσσώρευσης κεφαλαίου και της κρατικής πολιτι-

κής (Ροµπόλης & Χλέτσος 1995). Πιο αναλυτικά, στην νότια Ευρώπη, η οικονοµία διαιρεί-

ται σε δύο τοµείς: ο καπιταλιστικός τοµέας βρίσκεται σε σύζευξη µε έναν σηµαντικό οι-

κιακό τοµέα, βασισµένο στην οικογένεια που επιµερίζει την ανασφάλεια της αγοράς ερ-

γασίας µεταξύ των συνόλου των µελών των οικογενειών  (ασκεί εποµένως µια ιδιότυπη 

συλλογική διαχείριση της ανασφάλειας, Mingione 2002, de Brunhoff 1976), συµβάλλει 

στην αναπαραγωγή της εργασιακής δύναµης µε την πραγµατοποίηση µεγάλου αριθµού 

ωρών απλήρωτης οικιακής εργασίας µειώνοντας έτσι τον αναγκαίο µισθό (Meillassoux 

1980), πραγµατοποιεί µεταφορά πόρων και αναδιανέµει το εισόδηµα µεταξύ των µελών 

της, αναπτύσσει στρατηγικές επιβίωσης και αλληλεγγύης µεταξύ των διαδοχικών γενεών, 

συγκροτεί και θέτει στην διάθεση του καπιταλιστικού τοµέα σηµαντικές εφεδρείες γυναι-

κείου εργατικού δυναµικού, αναλαµβάνει ένα σηµαντικό µέρος από το ρίσκο της αυτοα-

πασχόλησης, καθιστά ευκολότερη την αποδοχή, εκ µέρους των εργαζοµένων, άτυπων και 

ευέλικτων µορφών εργασίας που συµπληρώνουν το οικογενειακό εισόδηµα, µειώνει το 

κόστος παραγωγής της εργασιακής δύναµης µέσω της συλλογικής κατανάλωσης (η παρα-

τεταµένη συγκατοίκηση µε τους γονείς παραµένει στην νότια Ευρώπη εντυπωσιακά διαδε-

δοµένη), και αναλαµβάνει ένα µεγάλο µέρος των εξόδων εκπαίδευσης. 

Για τους λόγους αυτούς, ο τυπικός νοτιοευρωπαϊκός οικιακός τοµέας δηµιουργεί τις 

προϋποθέσεις, πρώτον, για την ύπαρξη µεγάλων εργατικών εφεδρειών και µιας προσφο-

ράς εργασίας που είναι εξαιρετικά ελαστική στην ζήτηση εργασίας εκ µέρους του επιχει-

ρηµατικού τοµέα, και δεύτερον, για την διαίρεση της αγοράς εργασίας σε δύο τµήµατα, 

ένα «ανώτερο» στο οποίο συµµετέχουν οι «κανονικοί» εργαζόµενοι, και σε ένα «κατώτε-

ρο» τµήµα στο οποίο συµµετέχουν κατά πλειοψηφία οι γυναίκες, οι νέοι και οι µετανά-
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στες, και γενικώς όλοι οι εργαζόµενοι µε χαµηλές προσδοκίες. 

Σε σχέση µε την συσσώρευση κεφαλαίου, ο οικιακός τοµέας στην Ελλάδα λειτουργεί 

ως απόθεµα εργασιακής δύναµης για τον επιχειρηµατικό τοµέα. Υποδέχεται τους ανέρ-

γους σε περιόδους µειωµένης οικονοµικής δραστηριότητας και διαθέτει εργασιακή δύναµη 

όταν αυξάνεται η ζήτηση εργασίας. Έτσι, ο επιχειρηµατικός τοµέας αντιµετωπίζει µια 

προσφορά εργασίας που είναι εξαιρετικά ελαστική στον τρέχοντα µισθό. Υπάρχουν µονί-

µως διαθέσιµοι εργαζόµενοι, κυρίως γυναίκες, πρόθυµοι να καταλάβουν τις νέες θέσεις 

εργασίας στον επιχειρηµατικό τοµέα της οικονοµίας στον τρέχοντα µισθό. Αυτό φαίνεται 

µε σαφήνεια στα στατιστικά στοιχεία και πιο συγκεκριµένα στην ισχυρή συσχέτιση µεταξύ 

του ρυθµού αύξησης της απασχόλησης και του εργατικού δυναµικού (∆ιάγραµµα 2.6). Οι 

αυξήσεις της απασχόλησης προκαλούν σχεδόν ισόποσες αυξήσεις του εργατικού δυναµι-

κού (σε αντίθεση µε την πεποίθηση του κυρίου ρεύµατος των οικονοµικών σύµφωνα µε 

την οποία οι αυξήσεις του εργατικού δυναµικού προκαλούν αυξήσεις της απασχόλησης 

επειδή µειώνουν τους µισθούς, βλ. Layard, Nickell and Jackman 1991, Layard and Nickell 

2003). 

 
∆ιάγραµµα 2.6 

Απασχόληση και Εργατικό ∆υναµικό
ετήσιες % µεταβολές

y = 1,024x + 0,0639
R2 = 0,791

-3

-2

-1

0

1

2

3

-3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0

 



 22

Οι πραγµατικοί µισθοί αναλαµβάνουν έναν σηµαντικό ρόλο στην µεταφορά εργασίας από 

τον οικιακό τοµέα στον επιχειρηµατικό τοµέα της οικονοµίας. Ο ρυθµός µεταφοράς είναι 

συνάρτηση, πρώτον, των µεταβολών της ζήτησης εργασίας από τον καπιταλιστικό τοµέα, 

και δεύτερον, της διαφοράς του τρέχοντος µισθού από τον αναγκαίο µισθό, δηλαδή των 

µισθό που είναι αναγκαίος για την κανονική και αξιοπρεπή διαβίωση, µε βάση τα ιστορικά 

πρότυπα της εποχής. Όταν  οι πραγµατικοί µισθοί µειώνονται και τα εισοδήµατα του νοι-

κοκυριού κατέρχονται σε επίπεδα χαµηλότερα του αναγκαίου µισθού, η γυναικεία συµµε-

τοχή στην αγορά εργασίας αυξάνεται προκειµένου µε την αυξηµένη προσφορά εργασίας 

να αντισταθµισθούν οι απώλειες εισοδήµατος από την πτώση των µισθών. Το φαινόµενο 

αυτό αφορά στην Ελλάδα, αλλά και στις άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου, και σχετίζε-

ται µε το γεγονός ότι οι χώρες µε τους χαµηλότερους µισθούς µεταξύ των 15 χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 είναι η Ισπανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Ακριβέστερα, οι 

µισθοί στις χώρες αυτές είναι χαµηλότεροι από όσο θα δικαιολογούσε το γεγονός ότι η 

παραγωγικότητα της εργασίας στις χώρες αυτές είναι χαµηλότερη από τον µέσο όρο της 

ΕΕ-15. Το ίδιο φαινόµενο ισχύει και για την Ιταλία (Scaccati 2004), που διαθέτει τους χα-

µηλότερους µισθούς (διορθωµένους µε την παραγωγικότητα) µεταξύ των χωρών µε υψη-

λό ΑΕΠ ανά κάτοικο. 

Πέραν αυτών των ευνοϊκών συνθηκών συσσώρευσης κεφαλαίου, η Ελλάδα διαθέτει 

ένα δυναµικό ταχύτερης ανάπτυξης επειδή µπορεί να υιοθετήσει τεχνολογικές και οργα-

νωτικές µεθόδους που έχουν ήδη δοκιµαστεί στις πιο προηγµένες οικονοµίες µε επιτυχία. 

Η µεταφορά αυτών των µεθόδων εξαρτάται από µια κρίσιµη παράµετρο που είναι η ικανό-

τητα του εργατικού δυναµικού να τις χρησιµοποιήσει αποτελεσµατικά. Η συνεχής πρόοδος 

στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από το εργατικό δυναµικό στην Ελλάδα υπήρξε 

ουσιαστικός παράγοντας επιτυχίας στην µεταφορά και την αποτελεσµατική χρήση τεχνο-

λογίας και οργανωτικών µεθόδων από τις πιο αναπτυγµένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης. Κατά την αντίληψη του ΙΝΕ, οι γνώσεις και οι δεξιότητες του εργατικού δυναµικού 

στην Ελλάδα περιέχουν υψηλό δυναµικό παραγωγικότητας του οποίου η χρήση απέχει 

πολύ από την πλήρη χρησιµοποίησή του, επειδή έχει επικρατήσει στην Ελλάδα η προνο-

µιακή επιχειρηµατικότητα που βασίζεται στην διαρκή παραχώρηση προς τις επιχειρήσεις, 

εκ µέρους του Κράτους, προνοµίων που αφορούν στην λειτουργία της αγοράς εργασίας 

και στις εργασιακές σχέσεις, και τα οποία επιτρέπουν την αδιάλειπτη συµπίεση του κό-

στους εργασίας. Πρόκειται για έναν τύπο επιχειρηµατικότητας που επιδιώκει την διαρκή 

µετατροπή των όρων του «επιχειρηµατικού παιχνιδιού» προκειµένου να αποκοµίσει υψη-

λά κέρδη, ενώ δεν επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αύξηση της παραγωγικότητας 

του κεφαλαίου, που προϋποθέτει την αξιοποίηση όλων των δεξιοτήτων και των γνώσεων 

του εργατικού δυναµικού. 

Οι χαµηλοί ρυθµοί αύξησης της ζήτησης κατέστησαν, σε ορισµένες περιπτώσεις, ε-
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µπόδιο στην διαδικασία της πραγµατικής σύγκλισης. Η αύξηση της ζήτησης και συνακό-

λουθα της παραγωγής προκαλούν ποιοτικές αλλαγές στην ίδια την προσφορά, στο παρα-

γωγικό σύστηµα και το εργατικό δυναµικό, διότι αυξάνουν την παραγωγικότητα της ερ-

γασίας µέσω των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου που προκαλούν (McCombie & Thirlwall 

1994, για το σηµείο αυτό βλ. αναλυτικότερα παρακάτω στην ενότητα 3 του παρόντος κε-

φαλαίου). 

Η ανάλυση της κεφαλαιακής συσσώρευσης στην Ελλάδα, που εκθέτουµε παρακάτω, 

βασίζεται στους ακόλουθους δείκτες: (π) Παραγωγικότητα εργασίας (ΑΕΠ ανά απασχο-

λούµενο), (k) Ένταση παγίου κεφαλαίου (καθαρό κεφαλαιακό απόθεµα ανά απασχολού-

µενο), (w) Μέση πραγµατική αµοιβή µισθωτών (µέσος ακαθάριστος µισθός + εργοδοτικές 

εισφορές), (w/π) Μερίδιο εργασίας (αµοιβές εργαζοµένων % του ΑΕΠ), (π/k) Λόγος προϊ-

όντος κεφαλαίου (ΑΕΠ % του καθαρού αποθέµατος παγίου κεφαλαίου), (R) Απόδοση πα-

γίου κεφαλαίου προ φόρων και πριν την πληρωµή των τόκων (καθαρό λειτουργικό πλεό-

νασµα % του καθαρού αποθέµατος παγίου κεφαλαίου). Η σχέση µεταξύ των παραπάνω 

µεταβλητών είναι R=[1-(w/π)][(π/k)]. Επιπλέον µεταβλητές που χρησιµοποιούµε για την 

ανάλυσή µας είναι ο ρυθµός συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου (I/K, όπου I είναι η καθαρή 

επένδυση παγίου κεφαλαίου και K είναι το καθαρό απόθεµα παγίου κεφαλαίου) και ο 

ρυθµός µεταβολής της κεφαλαιακής έντασης ως δείκτης υποκατάστασης της εργασίας 

από κεφάλαιο. 

Η απόδοση κεφαλαίου στην Ελλάδα (∆ιάγραµµα 2.7) αυξήθηκε θεαµατικά από τα 

πρώτα έτη της δεκαετίας του ‘90 και έχει υπερβεί πλέον τον µέσο όρο της περιόδου 1960-

1973. Αυτή η άνοδος στην κερδοφορία ανάγεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην µείωση του 

εισοδηµατικού µεριδίου της εργασίας (∆ιάγραµµα 2.8). 
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∆ιάγραµµα 2.7 
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∆ιάγραµµα 2.8 
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∆ιάγραµµα 2.9 

Παραγωγικότητα του κεφαλαίου 1961-2004
(λόγος προϊόντος / κεφαλαίου) 
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∆ιάγραµµα 2.10 

Παραγωγικότητα του κεφαλαίου 
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Η άνοδος της κερδοφορίας οφείλεται εν µέρει και στην αποτελεσµατικότερη χρήση του 

µηχανικού εξοπλισµού που είχε σαν αποτέλεσµα την µικρή, πλην όµως υπαρκτή άνοδο 

του λόγου προϊόντος / κεφαλαίου (της παραγωγικότητας του κεφαλαίου). Σύµφωνα µε τα 

στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (∆ιάγραµµα 2.9) η µέση παραγωγικότητα του κεφα-

λαίου στο σύνολο της οικονοµίας έχει σταθεροποιηθεί σε χαµηλά επίπεδα, πλην όµως η 

οριακή παραγωγικότητα του κεφαλαίου παρουσιάζει σηµαντική αύξηση. Ωστόσο, τα στοι-

χεία του ΟΟΣΑ για τον επιχειρηµατικό τοµέα διαφέρουν κατά πολύ από αυτά της Ευρω-

παϊκής Επιτροπής. Ο λόγος προϊόντος - κεφαλαίου, όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 2.10, 

είναι της τάξης του 50%, ενώ οι υπολογισµοί που δηµοσιεύονται στο European Economy 

δίνουν αντίστοιχη τιµή 20%. Αυτή η διαφορά ενδέχεται να οφείλεται στο γεγονός ότι τα 

στοιχεία της Επιτροπής περιλαµβάνουν τον δηµόσιο τοµέα και τις κατοικίες, ή ακόµη, σε 

διαφορετικές παραδοχές που κάνουν οι µεν ή οι δε µελετητές για να υπολογίσουν τα συ-

νολικό κεφαλαιακό απόθεµα. Η άνοδος του λόγου προϊόντος - κεφαλαίου είναι το αποτέ-

λεσµα των αυξηµένων ποσοστών συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου και της συνακόλουθης 

βελτίωσης των τεχνολογικών και οργανωτικών µεθόδων εκσυγχρονισµού της παραγω-

γής. 

Η συσσώρευση κεφαλαίου στην Ελλάδα ανάγεται στον συνδυασµό υψηλής κερδο-

φορίας και ταχείας αύξησης της εσωτερικής ζήτησης (βλ. αναλυτικά στην ενότητα 7 του 

παρόντος κεφαλαίου). 

Οι πραγµατικοί µισθοί στην Ελλάδα αυξάνονται µε ρυθµούς που γενικά υπολείπονται 

των αντίστοιχων ρυθµών αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας έτσι ώστε τελικά το 

πραγµατικό κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος να παρουσιάζει µακροχρόνια πτωτική 

πορεία. Η πτώση αυτή δηµιουργεί µεγάλα περιθώρια κέρδους στις επιχειρήσεις και είναι ο 

ουσιαστικότερος λόγος της ανόδου της κερδοφορίας στην Ελλάδα µετά το 1990. 

2.3. Οι καθοριστικοί παράγοντες των βασικών µακροοικονοµικών µεγεθών 1996-

2004 

Κατά την διάρκεια του πρώτου ηµίσεως της δεκαετίας του ’90, η αναδιάρθρωση και ο εκ-

συγχρονισµός του παραγωγικού συστήµατος στην Ελλάδα επιταχύνθηκαν µέσα σε συνθή-

κες βραδείας οικονοµικής µεγέθυνσης και χαµηλών επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, εντυ-

πωσιακής αύξησης της κερδοφορίας και ανόδου της ανεργίας. Η περίοδος αυτή χαρακτη-

ριζόταν επίσης από ευρείες εκκαθαρίσεις των λιγότερο αποδοτικών ή ζηµιογόνων επιχει-

ρήσεων. Αποτελεί, ως εκ τούτου, περίοδο αµυντικής αναδιάρθρωσης3 της οικονοµίας, 

                                                 

3 Ιωακείµογλου Η. (1996), ∆ιεθνής εξειδίκευση και αναδιάρθρωση της ελληνικής βιοµηχανίας, Ινστι-
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στην διάρκεια της οποίας, δηµιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την είσοδο σε ένα νέο 

κύµα ανάπτυξης. Πράγµατι, από το 1996, η ελληνική οικονοµία εισήλθε σε νέα περίοδο 

υψηλών ρυθµών µεγέθυνσης, αύξησης των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου και επιτάχυν-

σης της παραγωγικότητας της εργασίας. Από το 1999, εισήλθε σε περίοδο χαµηλών επι-

τοκίων και χαµηλού πληθωρισµού. Την ανάκαµψη της οικονοµίας (1996-1999) διαδέχθηκε 

µια φάση άνθισης από το έτος 2000, η οποία συνεχίστηκε µέχρι και το 2004. Στο ∆ιάγραµ-

µα 3.1, που αφορά στην εξέλιξη του ΑΕΠ κατά τα έτη 1992-2004, διακρίνεται µε σαφήνεια 

το γεγονός ότι η ύφεση της ελληνικής οικονοµίας έληξε το 1994-1995. Επίσης, στο ίδιο 

διάγραµµα διακρίνονται δύο φάσεις στο εσωτερικό της περιόδου 1996-2004: µια φάση 

ανάκαµψης (1996-1999) και µια φάση άνθισης (2000-2004) κατά την οποία ο ετήσιος ρυθ-

µός µεγέθυνσης του ΑΕΠ κυµάνθηκε στην περιοχή του 4%. Κατά τα έτη 1996-2004 παρου-

σιάστηκε περαιτέρω άνοδος της κερδοφορίας και επιτάχυνση της συσσώρευσης παγίου 

κεφαλαίου, ιδιαίτερα σε µηχανικό εξοπλισµό. Ως αποτέλεσµα αυτών των εξελίξεων, υ-

πήρξε επιτάχυνση του τεχνολογικού και του οργανωτικού εκσυγχρονισµού των επιχειρή-

σεων. Η άνοδος της κερδοφορίας στον µη χρηµατιστικό τοµέα της οικονοµίας προήλθε 

κυρίως από την θεαµατική µείωση του εισοδηµατικού µεριδίου της εργασίας (δηλαδή από 

την ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας σε σχέση µε τους πραγµατικούς µισθούς), και 

δευτερευόντως από µια µικρή, πλην όµως υπαρκτή άνοδο στην παραγωγικότητα του πα-

γίου κεφαλαίου στον επιχειρηµατικό τοµέα της οικονοµίας.  

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτελούν ισχυρές ενδείξεις ότι η ελληνική οικονοµία 

έχει οριστικά εξέλθει από το µακρύ κύµα ύφεσης των ετών 1974-1995. Εντούτοις, σε α-

ντίθεση µε αυτές τις καλές επιδόσεις, µια σειρά δυσµενών εξελίξεων όπως η διατήρηση 

της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα και το διευρυνόµενο εµπορικό έλλειµµα αγαθών και υπη-

ρεσιών, αποτελούν πηγή ανησυχίας. Τίθενται έτσι τα ερωτήµατα,  

• εάν η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας είναι µια ανάπτυξη που δεν αυξάνει την α-

πασχόληση (jobless growth), 

• εάν η υιοθέτηση του Ευρώ αφαιρώντας από την οικονοµία την δυνατότητα να µετα-

τρέπει τις εγχώριες τιµές σε σχέση µε τις τιµές των ανταγωνιστριών χωρών, κάνοντας 

χρήση των αλλαγών στην συναλλαγµατική ισοτιµία, θα οδηγήσει σε θεαµατική επιδεί-

νωση των εξωτερικών ανταλλαγών και θα επιβάλλει επιβράδυνση των ρυθµών οικο-

νοµικής µεγέθυνσης, 

• µε ποιο τρόπο θα ήταν δυνατό αυτό να αποφευχθεί, δηλαδή µε ποιο τρόπο θα ήταν 

δυνατό να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων. 

Επιπλέον, θα υπάρξουν αλλαγές και σε δύο σηµαντικούς εξωγενείς παράγοντες της ελλη-

                                                                                                                                         

τούτο Εργασίας ΓΣΕΕ 
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νικής οικονοµίας, οι οποίοι µέχρι πρότινος απετέλεσαν βασικές κινητήριες δυνάµεις της 

ανάκαµψης και της άνθισης της οικονοµίας: µε το τέλος των Ολυµπιακών Αγώνων και την 

µείωση των µονοµερών µεταβιβάσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ελλάδα, τίθε-

νται τα ερωτήµατα, πρώτον, εάν η ελληνική οικονοµία διαθέτει τις εσωτερικές δυνάµεις 

που θα µπορούσαν να παρατείνουν την διαδικασία της ανάπτυξης µακροπρόθεσµα, και 

δεύτερον, εάν η µακροοικονοµική πολιτική θα επιτρέψει σε αυτές τις ενδογενείς δυνάµεις 

να παρατείνουν την περίοδο των υψηλών ρυθµών αύξησης του ΑΕΠ. 

Οι εξελίξεις του 2005, όπως διαµορφώθηκαν από την ασκούµενη νεοφιλελεύθερη 

πολιτική που συρρικνώνει την ζήτηση, προµηνύουν, για τα επόµενα έτη, την επιβράδυνση 

της ελληνικής οικονοµίας που πιθανότατα θα έχει αρκετό βάθος και δυσάρεστες οικονοµι-

κές και κοινωνικές επιπτώσεις. Ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης για το 2005 προβλέπε-

ται ότι θα είναι σηµαντικά χαµηλότερος από τον µέσο όρο της πενταετίας 2000-2004  

(2,9% έναντι 4,3%, πρόβλεψη Ευρ. Επιτροπής). Με αυτά τα δεδοµένα, φαίνεται ότι η περί-

οδος ανόδου της ελληνικής οικονοµίας 1996-2004 έχει λήξει και ότι εισερχόµεθα σε νέα 

φάση, χαµηλότερων ρυθµών µεγέθυνσης του ΑΕΠ. 

2.4. Καθοριστικοί παράγοντες της µεγέθυνσης του ΑΕΠ 1996-2004 

Η οικονοµική ανάκαµψη των ετών 1996-2004 µπορεί να αποδοθεί σε δύο βασικούς παρά-

γοντες:  

• πρώτον, στην αποκατάσταση συνθηκών υψηλής κερδοφορίας στην ελληνική οικο-

νοµία, µετά την εκκαθάριση των ζηµιογόνων και λιγότερο αποδοτικών επιχειρήσε-

ων (διαδικασία που εκκίνησε κατά το δεύτερο ήµισυ της δεκαετίας του ’80, και επι-

ταχύνθηκε και πρακτικά ολοκληρώθηκε στην διάρκεια των ετών 1990-1995), και 

• δεύτερον, στην επιτάχυνση της ζήτησης από το 1996 και µετά. 

Κατά την περίοδο 1990-1995, η ελλείπουσα ζήτηση ανέλαβε ενεργητικό ρόλο στην 

δηµιουργία συνθηκών ευνοϊκών για την εκκαθάριση των ζηµιογόνων ή λιγότερο αποδοτι-

κών κεφαλαίων (παύση λειτουργίας επιχειρήσεων, άνοδος της ανεργίας). Στην συνέχεια, 

ωστόσο, η ελλείπουσα ζήτηση µετατράπηκε σε εµπόδιο στην διαδικασία εξόδου της οικο-

νοµίας από την κρίση. Όταν είχαν πλέον ολοκληρωθεί --ή σχεδόν ολοκληρωθεί-- οι εκκα-

θαριστικές λειτουργίες της κρίσης και η κερδοφορία είχε επανέλθει σε υψηλά επίπεδα, η 

αύξηση της ζήτησης εµφανίσθηκε ως αναγκαία συνθήκη για την αύξηση των επενδύσεων 

και την επέκταση της παραγωγής. Οι επενδύσεις εξαρτώνται αποκλειστικά από την κερ-

δοφορία µόνον στην πολύ µακροχρόνια διάρκεια, πράγµα που γίνεται εµφανές σε πολύ 

µεγάλες χρονολογικές σειρές 100 και 150 ετών σαν και αυτές που αναλύουν οι Duménil 
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και Levy για τις ΗΠΑ4. Στην µεσοπρόθεσµη διάρκεια, δηλαδή, στην διάρκεια ενός οικονο-

µικού κύκλου (κύκλου Juglar) 7-10 ετών, η ζήτηση εµφανίζεται µαζί µε το ύψος της κερ-

δοφορίας ως παράγοντας καθοριστικός του ύψους της επένδυσης, εποµένως και της επι-

τάχυνσης της συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου5. Εάν τώρα υποθέσουµε ότι οι άλλοι όροι 

εξόδου από την κρίση πληρούνται, τότε η ελλείπουσα ζήτηση εµφανίζεται ως εµπόδιο 

διότι δεν επιτρέπει την επέκταση της παραγωγής, ούτε τις τεχνολογικές καινοτοµίες που 

µεταφέρονται στις εργασιακές διαδικασίες µε όχηµα τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. 

Έτσι, ως έναυσµα της οικονοµικής ανόδου που παρουσιάζει η ελληνική οικονοµία 

από το 1996, θα πρέπει να θεωρηθεί η µεγάλη αύξηση της ενεργού ζητήσεως από το 1995 

και µετά, χάρη στην εισροή κοινοτικών πόρων και την εκτέλεση δηµοσίων έργων, την µε-

ταστροφή των προσδοκιών εξαιτίας αυτών των εξελίξεων, και της µικρής πλην όµως υ-

παρκτής ανόδου των πραγµατικών µισθών που συµβάλουν σηµαντικά στην αύξηση της ι-

διωτικής κατανάλωσης (που αποτελεί τα 2/3 περίπου της συνολικής ζήτησης). Στην συνέ-

χεια, αυτή η αρχική αύξηση της ζήτησης κατέστησε τις ιδιωτικές επενδύσεις ενεργό κινη-

τήρια δύναµη της οικονοµικής µεγέθυνσης. Έκτοτε, δηλαδή από τα πρώτα έτη της ανά-

καµψης (1996-1998) και µέχρι το 2004, η αύξηση των µη χρηµατιστικών επενδύσεων πα-

ρήγε πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα επί της παραγωγής (αποτέλεσµα του πολλαπλα-

σιαστή), η δε αύξηση της τελευταίας επιδρούσε θετικά επί των ιδιωτικών επενδύσεων (α-

ποτέλεσµα του επιταχυντή). Εκ παραλλήλου, η οικονοµική άνοδος συντηρήθηκε και από 

τις συνεχιζόµενες αυξήσεις των πραγµατικών µισθών που επιτρέπουν στην ιδιωτική κατα-

νάλωση να συµβάλει σηµαντικά στην αύξηση του ΑΕΠ. Στην ίδια κατεύθυνση συνέβαλαν, 

πρώτον, η µείωση του αργούντος παραγωγικού δυναµικού και η συνακόλουθη αύξηση 

της κερδοφορίας, δεύτερον, η πτώση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων (ο κλάδος 

της οικοδοµής διαθέτει έντονες διακλαδικές σχέσεις και προκαλεί ισχυρά πολλαπλασια-

στικά αποτελέσµατα), και τρίτον, η εκρηκτική αύξηση της χρέωσης των νοικοκυριών µέ-

σω των καταναλωτικών δανείων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι δεν υπήρξε αύξηση της ζήτησης 

µέσω της αύξησης της απασχόλησης, η οποία, όταν επιτυγχάνεται, δηµιουργεί νέα εισο-

δήµατα. 

∆ιατυπώνεται, πολύ συχνά, η άποψη ότι οι επιδόσεις της ελληνικής οικονοµίας των 

ετών 1996-2004 ανάγονται στην πολιτική των «διαρθρωτικών αλλαγών» δηλαδή στις ι-

διωτικοποιήσεις, και στην απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, των χρηµατιστικών αγο-

                                                 

4 Duménil G. et Levy D. (1993), The Economics of the Profit Rate, Edward Elgar Publishing 

5 (α) «The profitability of fixed capital and its relation with investment», European Economy No 50, 

Commission of the EC, (β) P.A. Muet, Veganzones M.A. (1992), «Investissement, Profitabilité et 

Croissance dans les années ‘80», Observations et Diagnostics Economiques No 41, 1992 



 30

ρών και των αγορών προϊόντων. Εντούτοις, η άποψη αυτή αποτελεί, στην καλύτερη πε-

ρίπτωση, αναπόδεικτη υπόθεση εργασίας.  
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2.5. Καθοριστικοί παράγοντες των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου 

Η βελτίωση της κερδοφορίας, αλλά και των προσδοκιών σχετικά µε την µελλοντική της 

εξέλιξη, επιδρά θετικά στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, και συνακόλουθα, στον εκσυγ-

χρονισµό του παραγωγικού συστήµατος, στην ανταγωνιστικότητα, την µεγέθυνση του 

προϊόντος και την απασχόληση. Ωστόσο, αυτό το θεωρητικό σχήµα που προβλέπει αύξηση 

των επενδύσεων µέσω αυξήσεων στην κερδοφορία, παραβλέπει την σηµασία της ζήτησης 

ως περιοριστικού παράγοντα των παραγωγικών επενδύσεων. Η οικονοµική πολιτική κα-

θήλωσε επί σειρά ετών (1990-1995) την συνολική ζήτηση σε επίπεδα τέτοια που αποθάρ-

ρυναν τις επενδύσεις (ιδιαίτερα τις επενδύσεις επέκτασης της παραγωγής). Από το 1996 

µέχρι το 2004 αναιρέθηκε ο περιοριστικός παράγοντας της ζήτησης. Η ανεπάρκεια του ι-

σχυρισµού που θεωρεί ότι οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου καθορίζονται κυρίως ή απο-

κλειστικά από την κερδοφορία (απόδοση κεφαλαίου και επιτόκια) και παραβλέπει τους 

άλλους παράγοντες, είναι εµφανής στα στατιστικά µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας. Για 

µια ολόκληρη περίοδο (1989-1994), η κερδοφορία και οι επενδύσεις ακολούθησαν απο-

κλίνουσα πορεία: η άνοδος της κερδοφορίας δεν µετατράπηκε σε άνοδο των επενδύσεων 

(∆ιάγραµµα 2.11). 

 
∆ιάγραµµα 2.11 
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Η επίδραση της αύξησης της ζήτησης είναι προφανής στα στατιστικά στοιχεία της ελληνι-

κής οικονοµίας (∆ιάγραµµα 2.12): οι επενδύσεις εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τον 

ρυθµό µεταβολής της ζήτησης και του ΑΕΠ (που ακολουθεί µε µεγάλη προσέγγιση τις µε-

ταβολές της συνολικής ζήτησης). 

 
∆ιάγραµµα 2.12 
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Ο βαθµός χρησιµοποίησης του παραγωγικού δυναµικού, συσχετίζεται θετικά µε τις επεν-

δύσεις παγίου κεφαλαίου, διότι η υποαπασχόληση του παραγωγικού δυναµικού αποθαρ-

ρύνει την πραγµατοποίηση επενδύσεων επέκτασης της παραγωγής, ενώ αντιθέτως, η επί 

µακρό χρονικό διάστηµα πλήρης χρησιµοποίησή του ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να πραγ-

µατοποιήσουν επενδύσεις για να επεκτείνουν την παραγωγή τους, καθώς προβλέπουν µια 

µονιµότερη αύξηση της ζήτησης. Εποµένως, µια πολιτική συστολής της ζήτησης, που οδη-

γεί σε µακροχρόνια µείωση του βαθµού χρησιµοποίησης του παραγωγικού δυναµικού, εί-

ναι µια πολιτική που επιβραδύνει την συσσώρευση κεφαλαίου. Χαρακτηριστικό παράδειγ-

µα αποτελούν µια σειρά χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία συνολικά, η συσσώ-

ρευση παγίου (εποµένως παραγωγικού) κεφαλαίου πραγµατοποιείται σήµερα µε τους χα-

µηλότερους ρυθµούς από το 1960. 
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2.6. Καθοριστικοί παράγοντες της παραγωγικότητας της εργασίας και της απασχό-

λησης 

Η στασιµότητα της απασχόλησης στην διάρκεια των ετών 1995-20026, δηλαδή σε µια πε-

ρίοδο ανάκαµψης και άνθισης της ελληνικής οικονοµίας, αποτέλεσε στοιχείο προβληµατι-

σµού και ανησυχίας, αφού η αύξηση των ρυθµών οικονοµικής µεγέθυνσης στην Ελλάδα 

αναµενόταν, δικαιολογηµένα, να οδηγήσει σε αύξηση και του αριθµού των απασχολουµέ-

νων. Έτσι, από πολλούς παρατηρητές των οικονοµικών εξελίξεων, θεωρήθηκε ως παρά-

δοξο φαινόµενο ότι η Ελλάδα επέτυχε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης κατά το 1995-2002 

(από τους υψηλότερους µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) χωρίς αυτοί να µε-

τατραπούν σε αύξηση της απασχόλησης. Κατά το 2003, ωστόσο, η Έρευνα Εργατικού ∆υ-

ναµικού κατέγραψε αύξηση της απασχόλησης κατά 1,4% και για το 2004 περαιτέρω αύξη-

ση κατά 2,8%. 

Με δεδοµένες αυτές τις εξελίξεις, τίθενται εποµένως δύο ερωτήµατα:  

• πρώτον, το ερώτηµα για ποιο λόγο παρατηρήθηκε το παράδοξο της «ανά-

πτυξης που δεν δηµιουργεί απασχόληση» (jobless growth) κατά τα έτη 1995-

2002, και  

• δεύτερον, το ερώτηµα εάν οι αυξήσεις του αριθµού των απασχολουµένων 

κατά το 2003-2004 σηµατοδοτούν την έναρξη µιας νέας περιόδου κατά την 

οποία οι αυξήσεις του ΑΕΠ θα οδηγούν και σε ικανοποιητικές αυξήσεις της 

απασχόλησης. 

                                                 

6 Το µοναδικό έτος της εν λόγω περιόδου κατά το οποίο παρουσιάστηκε µεγάλη αύξηση της απα-

σχόλησης ήταν το 1998 (+7,5%). Ωστόσο, η αύξηση αυτή δεν ήταν πραγµατική διότι προκλήθηκε 

από την νοµιµοποίηση των µεταναστών, εκ των οποίων ένα µεγάλο µέρος καταγράφηκαν για 

πρώτη φορά από την Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού κατά το έτος 1998. 



 34

∆ιάγραµµα 2.13 

Παραγωγικότητα εργασίας
(ετήσιες % µεταβολές). 2005: πρόβλεψη Ευρ.Επιτροπής 
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∆ιάγραµµα 2.14 

AEΠ, Παραγωγικότητα και Απασχόληση
2005: εκτίµηση Ευρ.Επιτροπής
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Η σηµασία της παραγωγικότητας για την αύξηση της απασχόλησης φαίνεται στο ∆ιάγραµ-

µα 2.14, το οποίο απεικονίζει τις ετήσιες εκατοστιαίες µεταβολές του ΑΕΠ, της παραγωγι-

κότητας της εργασίας και της απασχόλησης (σε κινητούς µέσους 5 ετών ώστε να εξοµαλύ-

νονται οι επιδράσεις των πρόσκαιρων παραγόντων). Στο ίδιο διάγραµµα φαίνεται η επι-

βράδυνση της παραγωγικότητας που οδήγησε σε αύξηση της απασχόλησης κατά το 2003-

2004. 

Η µεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας κατά τα έτη 1997-2002 σχετί-

ζεται, αν όχι εξ ολοκλήρου, τουλάχιστον εν µέρει, µε την εξέλιξη του οικονοµικού κύ-

κλου: η κυκλική συνιστώσα κατά τα πέντε πρώτα έτη του οικονοµικού κύκλου θα πρέπει 

να ήταν ιδιαίτερα σηµαντική, επειδή κατά την ανάκαµψη της οικονοµίας, καθώς µειώνεται 

το αργούν παραγωγικό δυναµικό, η οριακή παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνεται, έως 

ότου ο βαθµός χρησιµοποίησης του παραγωγικού δυναµικού πλησιάσει αρκετά κοντά 

στην πλήρη χρησιµοποίηση. 

Επιπλέον παράγοντας που πρέπει να πάρουµε υπόψη µας είναι η πτώση της απα-

σχόλησης στον αγροτικό τοµέα. Η µείωση αυτή προέρχεται από την συρρίκνωση του µε-

ριδίου του τοµέα αυτού στην συνολική οικονοµία και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει στο 

νέο καθεστώς µείωσης των επιδοτήσεων, την συνακόλουθη παύση στην εκµετάλλευση 

των λιγότερο αποδοτικών γαιών και τον εκσυγχρονισµό της αγροτικής παραγωγής.  

Άλλος σηµαντικός παράγοντας που επιδρά αρνητικά στην απασχόληση (µόνον όµως 

βραχυπρόθεσµα) είναι οι διαδικασίες εκσυγχρονισµού µε υποκατάσταση εργασίας από 

κεφάλαιο στην βιοµηχανία. 

Με αυτά τα δεδοµένα τίθεται το ερώτηµα εάν η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 

είναι µια ανάπτυξη που δεν αυξάνει την απασχόληση (jobless growth). Είναι φυσικό, ό-

µως, και σύνηθες, κατά τα πρώτα έτη µιας περιόδου ανάπτυξης να έχουµε στασιµότητα ή 

και µείωση της απασχόλησης. Αυτό συµβαίνει διότι κατά την πρώτη περίοδο µετά την ύ-

φεση, που στην Ελλάδα διήρκεσε µέχρι το 1995, σηµειώνεται µεγάλη αύξηση στην οριακή 

παραγωγικότητα της εργασίας (η αύξηση της παραγωγής χαρακτηρίζεται από αυξανόµε-

νες αποδόσεις) αλλά και στο ύψος των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου που µεταφέρουν 

τις νέες τεχνολογίες µέσα στις διαδικασίες παραγωγής και συντελούν έτσι στον εκσυγ-

χρονισµό των επιχειρήσεων.  

Οι επενδύσεις αυτές οδηγούν σε µεγάλες αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργα-

σίας αλλά και σε νέες µορφές οργάνωσης εργασίας, οι οποίες επίσης αυξάνουν την παρα-

γωγικότητα. Οι αυξήσεις αυτές είναι µεγαλύτερες κατά τα πρώτα χρόνια της ανάκαµψης, 

επειδή η οριακή παραγωγικότητα αυτών των επενδύσεων είναι κατά πολύ υψηλότερη 

από την µέση παραγωγικότητα του εγκατεστηµένου παραγωγικού δυναµικού (του εγκα-

τεστηµένου κεφαλαιακού αποθέµατος). Έτσι, η αύξηση του προϊόντος επιτυγχάνεται σχε-
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δόν εξ ολοκλήρου µε την αύξηση της παραγωγικότητας και όχι της απασχόλησης.  

Οι παραπάνω εξελίξεις δεν αφορούν µόνον στον βιοµηχανικό τοµέα, αλλά και στον 

τοµέα των υπηρεσιών, στον οποίο κατεξοχήν δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Για 

τον τοµέα αυτόν, µπορούµε να υποθέσουµε ότι η εγκατάσταση νέων παραγωγικών δρα-

στηριοτήτων υψηλότερης παραγωγικότητας αντικαθιστά «παραδοσιακές» δραστηριότητες 

χαµηλής παραγωγικότητας. Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 2.15, οι αυξήσεις της παρα-

γωγικότητας στον τοµέα των υπηρεσιών ήταν µεγάλες κατά τα έτη 1999-2003, αν και υ-

ποδεέστερες των αντίστοιχων αυξήσεων στη βιοµηχανία. 

 
∆ιάγραµµα 2.15 

Παραγωγικότητα εργασίας (1981-2004)
(Προστιθέµενη αξία ανά απασχολούµενο)

1981=100

90 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

180 

1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002

ΠΗΓΗ: AMECO DATABASE DGII, EUROPEAN COMMISSION

19
81

=1
00

METΑΠΟΙΗΤΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

Εντούτοις, µε βάση τα παραπάνω, εκτιµούµε ότι µεσοπρόθεσµα είναι πιθανόν να αναµέ-

νουµε περαιτέρω αυξήσεις της απασχόλησης διότι η απόσταση της οριακής αύξησης της 

παραγωγικότητας που προκαλούν οι τεχνολογικές και οργανωτικές καινοτοµίες σε σχέση 

µε την µέση παραγωγικότητα του εγκατεστηµένου παραγωγικού δυναµικού έχει ήδη 

µειωθεί, και εξακολουθεί να µειώνεται στον βαθµό που το παραγωγικό δυναµικό βρίσκε-

ται πλέον σε διαδικασία εκσυγχρονισµού επί σειρά ετών (1996-2004). Με άλλα λόγια, κά-

θε νέο «κύµα επένδυσης» οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας πλην όµως µικρότερη 

από τις προηγούµενες. Αυτά εξηγούν, κατά την εκτίµησή µας, το γεγονός ότι το 2002-

2003 οι αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας, παρά το γεγονός ότι παρέµειναν 
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υψηλές, ήταν µικρότερες σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη. Κατά το 2004, η πτώση της 

παραγωγικότητας στις υπηρεσίες σχετίζεται µε την κάµψη στις επενδύσεις, ενδεχοµένως 

δε και µε πρόσκαιρες προσλήψεις που κρίθηκαν απαραίτητες για την διεξαγωγή των Ο-

λυµπιακών Αγώνων. 

Ως εκ τούτου, κατά την εκτίµησή µας, η συνέχιση της µεγέθυνσης του ΑΕΠ µε υψη-

λούς ρυθµούς και ο περιορισµός της επερχόµενης επιβράδυνσης της οικονοµίας, τόσο σε 

ότι αφορά το βάθος της όσο και την διάρκειά της, αποτελούν στόχους υψηλής προτεραιό-

τητας, διότι οι πιθανότητες να βελτιωθεί η κατάσταση στην αγορά εργασίας, κατά τα ε-

πόµενα έτη, χάρη στην διαδικασία της ανάπτυξης είναι αυξηµένες. Ωστόσο, οι αυξήσεις 

του προϊόντος κατά το τρέχον και κατά τα επόµενα έτη αναµένεται να είναι µειωµένες µε 

δυσµενή επίπτωση στις αυξήσεις της απασχόλησης. 

 
∆ιάγραµµα 2.16 

Μεταβολές απασχόλησης στην Ελλάδα (%)
 1960-2004. Πρόβλεψη 2005. Κυλιόµενος µέσος 7 ετών
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Ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης αποτελεί ουσιαστικό καθοριστικό παράγοντα της εξέλι-

ξης της παραγωγικότητας (Baudchon 1997, Mankiw et al. 1992, Boyer & Petit 1991, Eng-

lander & Mittelstad 1988, Kuznets 1975, Thirlwall 1994). Η επίδρασή του είναι διπλή: Μα-

κροπρόθεσµα, η επιβράδυνση του ΑΕΠ µειώνει τις οικονοµίες κλίµακας, ανακόπτει τις τε-

χνολογικές ή οργανωτικές καινοτοµίες, αυξάνει την µέση ηλικία του µηχανολογικού εξο-

πλισµού, επιβραδύνει την διάχυση των τεχνολογικών γνώσεων. Η υποαπασχόληση του 

παραγωγικού δυναµικού και οι δυσµενείς προοπτικές σχετικά µε την µελλοντική ζήτηση, 

αποθαρρύνουν την επένδυση σε µηχανολογικό εξοπλισµό, την ίδρυση ή την επέκταση του 

παραγωγικού κεφαλαίου, επιβραδύνοντας έτσι την εισαγωγή νέων τεχνολογιών (και των 

συνακόλουθων οργανωτικών καινοτοµιών) στην παραγωγή (αποτέλεσµα Verdoorn-

Kaldor). Βραχυπρόθεσµα, κάθε επιβράδυνση του ΑΕΠ αντανακλάται στις µεταβολές της 

παραγωγικότητας της εργασίας, διότι οι επιχειρήσεις δεν µεταβάλλουν τον αριθµό των 

απασχολουµένων και προχωρούν σε αποφάσεις για απολύσεις ή προσλήψεις όταν εκτιµή-

σουν ότι η επιβράδυνση ή µείωση της παραγωγής δεν έχει συγκυριακό χαρακτήρα, αλλά 

αποτελεί µονιµότερη αλλαγή (αποτέλεσµα κυκλικής συνιστώσας). 

Η εξάρτηση των µεταβολών της παραγωγικότητας της εργασίας, στην Ελλάδα, από 

τις µεταβολές του ΑΕΠ φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 2.17. 

 
∆ιάγραµµα 2.17 

Παραγωγικότητα και ΑΕΠ
% ετήσιες µεταβολές 1961-2004
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Ως µια άλλη ουσιαστικής σηµασίας µεταβλητή, αναφέρεται η υποκατάσταση εργασίας από 

µηχανικές λειτουργίες, δηλαδή η αύξηση της έντασης κεφαλαίου (του παγίου κεφαλαίου 

ανά απασχολούµενο, capital deepening), η οποία αποτελεί δείκτη της τεχνολογικής προ-

όδου. Η εξάρτηση των µεταβολών της παραγωγικότητας της εργασίας από τις µεταβολές 

της έντασης κεφαλαίου φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 2.18.  

 
∆ιάγραµµα 2.18 

Παραγωγικότητα και ένταση κεφαλαίου
% ετήσιες µεταβολές 1961-2004
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Εντούτοις, η µεταβλητή αυτή (η υποκατάσταση εργασίας από πάγιο κεφάλαιο) δεν περι-

γράφει επαρκώς όλες τις πλευρές της τεχνολογικής προόδου, η οποία συνήθως δεν σχετί-

ζεται αποκλειστικά µε την ένταση κεφαλαίου, αλλά και µε την αυτόνοµη τεχνολογική 

πρόοδο (Solow 1956, Romer 1986, 1990, Lucas 1988, 1992). 

Επίσης, σηµαντικό για την ερµηνεία των µεταβολών της παραγωγικότητας της ερ-

γασίας είναι το «αποτέλεσµα της πραγµατικής σύγκλισης», που αναφέρεται στο γεγονός 

ότι οι χώρες που συγκλίνουν είναι σε θέση να µεταφέρουν τεχνολογίες, παραγωγικές ή 

εργασιακές πρακτικές από τις πλέον αναπτυγµένες χώρες, οι οποίες αποτελούν για τις 

συγκλίνουσες χώρες, ένα «τεχνολογικό σύνορο» το οποίο τείνουν να προσεγγίσουν. Επο-

µένως, η απόσταση του επιπέδου παραγωγικότητας της Ελλάδας από το επίπεδο των 

πλέον προηγµένων οικονοµιών αναµένεται να επιδρά θετικά στον ρυθµό αύξησης της πα-

ραγωγικότητας. 
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Οι µεταβολές της παραγωγικότητας της εργασίας που εκτιµήθηκαν µε βάση τις προανα-

φερθείσες µεταβλητές δίνουν για την διετία 2003-2004 τιµές που προσεγγίζουν ικανοποιη-

τικά αυτές που πράγµατι σηµειώθηκαν. 

Με βάση την σχέση που προσδιορίσαµε, προκύπτει ότι για ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ 

κατά 2,9% το 2005, και αύξηση της έντασης κεφαλαίου κατά 2,5%, η απασχόληση αναµέ-

νεται να αυξηθεί κατά 0,7% και η παραγωγικότητα της εργασίας κατά 2,1%. 

Οι αλλαγές αυτές στην εξέλιξη της παραγωγικότητας της εργασίας γίνονται κατα-

νοητές εφόσον τεθούν στο ιστορικό τους πλαίσιο: 

Η τριακονταετία που ακολούθησε το τέλος του δευτέρου παγκοσµίου πολέµου απε-

τέλεσε την «χρυσή εποχή» της ελληνικής οικονοµίας. Το παραγωγικό υπόδειγµα που επέ-

τρεψε στην χώρα να διανύσει µια θεαµατική περίοδο ανάπτυξης, βασίσθηκε στην εγκατά-

σταση νέων βιοµηχανικών κλάδων, στην µαζική τυποποιηµένη παραγωγή προϊόντων, 

στην επικράτηση της ιεραρχικής-πειθαρχικής οργάνωσης της εργασίας στις µονάδες πα-

ραγωγής, και στην αυτοµατοποίηση στις βιοµηχανίες συνεχούς ροής. Από την πλευρά της 

ζήτησης, θεµελιώδους σηµασίας παράγοντας υπήρξε η καταναλωτική δαπάνη για αγαθά 

µαζικής παραγωγής τα οποία κατέστησαν αρκούντως φθηνά ώστε να γίνουν προσιτά από 

µια µεγάλη µερίδα νοικοκυριών.  

Η περίοδος της «χρυσής εποχής» της οικονοµικής ανάπτυξης έληξε κατά την διάρ-

κεια του πρώτου ηµίσεως της δεκαετίας του ’70, µε µια διαρθρωτική κρίση που εκδηλώ-

θηκε σε πολλές βαθµίδες της οικονοµίας, της παραγωγής και της κατανάλωσης. Η κρίση 

αυτή οδήγησε, ιδιαίτερα από το 1995, στην αναδιάρθρωση της παραγωγής, δηλαδή σε 

µια σειρά από ριζικές αλλαγές, είτε στον κεφαλαιουχικό εξοπλισµό, είτε στην οργάνωση 

της εργασίας, που οδηγούν σε άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας, σε βελτίωση 

της ποιότητας και σε παραγωγή νέων προϊόντων. Ταυτοχρόνως, σηµαντικές είναι οι αλ-

λαγές και από την πλευρά της ζήτησης, η οποία χαρακτηρίζεται από την µετατόπιση προς 

πρότυπα εξατοµικευµένης κατανάλωσης και προς ποιοτικά προϊόντα. Αυτή η µετατόπιση 

έχει ως συνέπεια την αλµατώδη αύξηση της ποικιλίας των αγαθών µέσω της διαφοροποί-

ησης των προϊόντων, την ανάδειξη του ρόλου του εµπορικού ονόµατος (brand) σε σηµα-

ντικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας, την απόδοση ιδιαίτερης σηµασίας στην παρουσία-

ση (την εξωτερική όψη) των προϊόντων, την ανάπτυξη δικτύων εξυπηρέτησης των πελα-

τών πριν και µετά από την πώληση, την χρήση της διαφήµισης και των σύγχρονων µέσων 

µαζικής επικοινωνίας ως συνδέσµους µεταξύ της ευέλικτης µαζικής παραγωγής και του 

καταναλωτή που αναζητά την κοινωνική διάκριση ή την ποιότητα.  

Η αναδιάρθρωση της παραγωγής που πραγµατοποιείται µε τον τρόπο αυτό χαρα-

κτηρίζεται από την αυξανόµενη σηµασία της γνώσης ως συντελεστού παραγωγής. Η ανά-

πτυξη αυτής της ικανότητας σχετίζεται µε τις σύγχρονες ανάγκες της παραγωγής: την αυ-
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ξηµένη ταχύτητα προσαρµογής της προσφοράς στην ζήτηση, την δηµιουργία προϊόντων 

προσαρµοσµένων στα χαρακτηριστικά της ζήτησης, την µαζική παραγωγή µικρών σειρών 

µε χαµηλό κόστος, την εξάλειψη των νεκρών χρόνων της παραγωγής, την καλή ποιότητα 

κλπ. Παράλληλα, η ανάπτυξη της διανοµής και της διαφήµισης σηµατοδοτούν τα νέα δε-

δοµένα δηµιουργίας προστιθέµενης αξίας. Η ανάπτυξη των τµηµάτων µάρκετινγκ, έρευ-

νας και ανάπτυξης νέων προϊόντων, ποιοτικού ελέγχου, εµπορικών λειτουργιών της επι-

χείρησης, ενισχύουν ακόµη περισσότερο την παραγωγή προστιθέµενης αξίας.  

Μια άλλη σηµαντική αλλαγή στις παραγωγικές διαδικασίες, είναι η αυξανόµενη ση-

µασία των µην υλικών στοιχείων της παραγωγής (γνώσεις, ικανότητα επεξεργασίας της 

πληροφορίας, γενική µόρφωση, ικανότητα πρόσβασης στην πληροφορία, επίλυση προ-

βληµάτων και άλλες δεξιότητες του εργατικού δυναµικού). Τα στοιχεία αυτά, τείνουν να 

διαδραµατίσουν πρωτεύοντα ρόλο στην παραγωγική διαδικασία και στην δηµιουργία 

προστιθέµενης αξίας. Η ανάπτυξη του νέου παραγωγικού υποδείγµατος επιφέρει την ανα-

τροπή των παραδοσιακών µορφών οργάνωσης της εργασίας. Πολλοί συγγραφείς διατεί-

νονται ότι οι παραδοσιακές µορφές οργάνωσης της εργασίας αποτελούν πλέον εµπόδιο 

στην σύγχρονη οικονοµική δυναµική λόγω της δυσκαµψίας που τις χαρακτηρίζει. Σε ότι 

αφορά την οργάνωση της παραγωγής πιο συγκεκριµένα, στα πλαίσια του παλαιού παρα-

γωγικού υποδείγµατος, που βασιζόταν στις αρχές της «επιστηµονικής οργάνωσης της ερ-

γασίας» του Taylor και της µαζικής παραγωγής οµοιόµορφων προϊόντων (Aglietta 1976), 

οι εργασιακές διαδικασίες χαρακτηρίζονταν από ακραίο καταµερισµό της εργασίας και 

αυξηµένη, πλην όµως δύσκαµπτη, εκµηχάνιση της παραγωγής γύρω από τις κινούµενες 

γραµµές συναρµολόγησης.  

Για πολλούς λόγους που σχετίζονται µε κοινωνικές εξελίξεις, το παλαιό παραγωγικό 

πρότυπο έφθασε στα όριά της στην Ελλάδα αµέσως µε την µεταπολίτευση του 1975. Την 

παρακµή του παλαιού παραγωγικού υποδείγµατος ακολούθησε, χάρη σε µια σειρά επώ-

δυνων µετασχηµατισµών, η ανάδυση ενός νέου παραγωγικού υποδείγµατος, που βασίζε-

ται στις νέες «ευέλικτες» παραγωγικές διαδικασίες, όπου µε τον όρο της «ευελιξίας» εν-

νοούµε την ικανότητα των παραγωγικών διαδικασιών να παράγουν (χάρη στις τεχνολογί-

ες της πληροφορικής και της µικρο-ηλεκτρονικής, αλλά και χάρη σε οργανωτικές καινο-

τοµίες), διαφοροποιηµένα προϊόντα σε µικρές σειρές µε ταυτόχρονες οικονοµίες στην 

χρήση του παγίου κεφαλαίου. Οι αλλαγές αυτές οδηγούν, µεταξύ άλλων, στην ανάδειξη 

νέων οργανωτικών πρακτικών στην εσωτερική οργάνωση της επιχείρησης: υιοθέτηση 

διαδικασιών ελέγχου της ποιότητας και δηµιουργία ποιοτικών κανόνων, προαγωγή των 

ικανοτήτων του εργατικού δυναµικού µε την ανάπτυξη της πολυειδίκευσης των εργαζοµέ-

νων και της πολύπλευρης ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους, νέες, καινοτοµικές µορφές 

οργάνωσης της εργασίας. 
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Οι αλλαγές αυτές εισάγονται στο παραγωγικό σύστηµα µέσω των αυξηµένων επενδύσεων 

σε µηχανολογικό εξοπλισµό, του οποίου η χρήση, σε συνδυασµό µε τα νέα χαρακτηριστι-

κά της ζήτησης επισύρει αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας, στις ειδικότητες και τα 

επαγγέλµατα κλπ. Ως εκ τούτου, η τεχνολογική πρόοδος (η οποία στην εξίσωση που υπο-

λογίσαµε εκφράζεται µε δύο µεταβλητές: τις ετήσιες εκατοστιαίες µεταβολές της έντασης 

κεφαλαίου και του ΑΕΠ) αποτελεί τον καταλύτη όλων των αλλαγών που προαναφέρθηκαν 

και που οδηγούν από το παλαιό παραγωγικό υπόδειγµα στο νέο υπόδειγµα της παραγω-

γικής ευελιξίας. 

Αυτή η µετάβαση, όµως, από το παλαιό στο νέο παραγωγικό σύστηµα πραγµατο-

ποιείται σταδιακά, µε την έννοια ότι οι επιπτώσεις από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών 

µέσω αυξηµένων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, κλιµακώνονται στον χρόνο, δεν είναι 

δηλαδή άµεσες αλλά επηρεάζουν την παραγωγικότητα, όχι µόνον του έτους κατά το ο-

ποίο γίνεται η επένδυση, αλλά και κατά τα επόµενα («καµπύλη εκµάθησης» των νέων τε-

χνολογιών). Ως εκ τούτου, οι επιπτώσεις στην απασχόληση από την αύξηση της παραγω-

γικότητας της εργασίας παράλληλα µε την αύξηση της παραγωγής επεκτείνονται σε µια 

σειρά ετών, µε αποτέλεσµα να υπάρχει σαφής επιβράδυνση της απασχόλησης µεσοπρό-

θεσµα. Επειδή όµως οι αυξήσεις της παραγωγικότητας από την εισαγωγή νέων τεχνολο-

γιών βαίνουν µειούµενες µε τον χρόνο (χαρακτηρίζονται δηλαδή από φθίνουσες αποδό-

σεις), οι αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση θα πρέπει και αυτές να απαλυνθούν. 

Στο ποσοστό ανεργίας επιδρά ωστόσο και η πτώση στο ποσοστό συµµετοχής, που 

οφείλεται σε δύο παράγοντες:  

Πρώτον, στην αποθάρρυνση των ανέργων: όταν η απασχόληση µειώνεται, σχεδόν 

εξίσου µειώνεται και η προσφορά εργασίας επειδή αποθαρρύνονται όσοι επιθυµούν να 

εργασθούν και δεν αναζητούν ενεργητικά εργασία. ∆εύτερον, στην αύξηση των πραγµα-

τικών µισθών. Όταν οι πραγµατικοί µισθοί µειώνονται η παραµένουν στάσιµοι, ένα µεγά-

λο µέρος νοικοκυριών µε µεσαίο και χαµηλό εισόδηµα αυξάνει την προσφορά εργασίας 

(δεύτερη εργασία του άνδρα, είσοδος στην αγορά εργασίας της γυναίκας) προκειµένου να 

αποκτήσει το ελάχιστο εκείνο εισόδηµα που εξασφαλίζει σε µια οικογένεια µια «κανονική» 

και αξιοπρεπή ζωή µε βάση τα σηµερινά κοινωνικά δεδοµένα. Η αύξηση των πραγµατικών 

µισθών κατά την διάρκεια των οκτώ τελευταίων ετών, έχει µειώσει την πίεση πάνω στα 

νοικοκυριά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να συνεχίζεται το φαινόµενο αύξησης της προ-

σφοράς εργασίας επειδή ο τρέχων µέσος µισθός παραµένει µικρότερος από αυτόν που 

θεωρείται αναγκαίος για την «κανονική» και αξιοπρεπή διαβίωση του νοικοκυριού, πλην 

όµως, µε µικρότερη ένταση από ό,τι στο παρελθόν. 

Η εκτίµηση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ είναι ότι η πτωτική τάση στο ποσοστό 

συµµετοχής θα ανακοπεί και θα αντιστραφεί από την στιγµή που θα υπάρξουν υψηλές αυ-
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ξήσεις στην απασχόληση, οι οποίες θα ενθαρρύνουν την ενεργητική αναζήτηση εργασίας. 

Εποµένως, οι καθοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης συνοψίζονται στην ταυτό-

τητα (% αυξήσεις της απασχόλησης)=(% αυξήσεις του ΑΕΠ)-(% αυξήσεις της παραγωγικό-

τητας της εργασίας), ενώ οι καθοριστικοί παράγοντες του εργατικού δυναµικού είναι οι 

δηµογραφικές µεταβλητές, ο πραγµατικός µισθός (µε αρνητική πρώτη παράγωγο), και ο 

ρυθµός µεταβολής της απασχόλησης (ως proxy) του φαινοµένου της αποθάρρυνσης / εν-

θάρρυνσης των ανέργων να αναζητήσουν ενεργητικά εργασία. 

2.7. Οι δύο χρηστοί κύκλοι της ελληνικής οικονοµίας 

Από τις παραπάνω διαπιστώσεις σχετικά µε τους καθοριστικούς παράγοντες των βασικών 

µεταβλητών της πραγµατικής οικονοµίας, προκύπτει ότι η οικονοµική άνθιση διατηρήθηκε 

µέχρι το 2004 στην Ελλάδα, όχι µόνον χάρη στους εξωγενείς παράγοντες (µονοµερείς µε-

ταβιβάσεις από την ΕΕ και προετοιµασία Ολυµπιακών Αγώνων), αλλά και στην ύπαρξη 

δύο πολύ σηµαντικών χρηστών κύκλων που έχουν συγκροτηθεί και πολλαπλασιάζουν τα 

αρχικά οφέλη από τους εξωγενείς παράγοντες. Ως εκ τούτου, όταν οι εξωγενείς παράγο-

ντες εκλείψουν, η ελληνική οικονοµία πιθανότατα θα διαθέτει σηµαντική εσωτερική δυνα-

µική, της οποίας όµως η συντήρηση θα εξαρτηθεί από τις κατευθύνσεις πολιτικής που θα 

υιοθετηθούν κατά τα αµέσως επόµενα έτη. Οι δύο εν λόγω χρηστοί κύκλοι της ελληνικής 

οικονοµίας είναι οι εξής: 

Ο πρώτος εξ αυτών είναι ο κύκλος επενδύσεων-προϊόντος (πολλαπλασιαστής) και 

ζήτησης-επενδύσεων (επιταχυντής): Η υψηλή επενδυτική δαπάνη (δηµόσια και ιδιωτική) 

οδηγεί σε ταχεία µεγέθυνση του προϊόντος µέσω των πολλαπλασιαστικών της αποτελε-

σµάτων. Ταυτοχρόνως, η ταχεία αύξηση του προϊόντος, και συνακόλουθα των εισοδηµά-

των, και της ζήτησης, αλλά και οι προσδοκίες που αυτή προκαλεί οδηγούν σε αύξηση των 

παραγωγικών επενδύσεων (επιταχυντής). Εποµένως, το προϊόν και οι επενδύσεις βρίσκο-

νται σε σχέση αµοιβαίας αλληλεξάρτησης που οδηγεί σε συνεχή άνοδο της πραγµατικής 

οικονοµίας και σε εκσυγχρονισµό του παραγωγικού συστήµατος. 

Ο δεύτερος είναι ο κύκλος επενδύσεων-παραγωγικότητας. Η αύξηση των επενδύ-

σεων παγίου κεφαλαίου και οι εκσυγχρονιστικές τους επιπτώσεις στο παραγωγικό σύ-

στηµα, αλλά και η αύξηση του όγκου της παραγωγής, επιδρούν θετικά στην αύξηση της 

παραγωγικότητας της εργασίας. Η βελτίωση αυτή της παραγωγικότητας επιµερίζεται σε 

τρία επί µέρους οφέλη:  

• πρώτον, στην άνοδο των πραγµατικών µισθών, του διαθέσιµου εισοδήµατος των ερ-

γαζοµένων, και επακόλουθα της ιδιωτικής κατανάλωσης και της συνολικής ζήτησης 

(διότι η ροπή προς κατανάλωση των µισθωτών είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη 

των εισοδηµάτων της ιδιοκτησίας), 
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• δεύτερον, στην µείωση του πραγµατικού κόστους εργασίας (διότι από την αύξηση της 

παραγωγικότητας ωφελούνται, και µάλιστα κατά κύριο λόγο, οι επιχειρήσεις), αλλά 

και στην αύξηση του λόγου προϊόντος / κεφαλαίου, εποµένως και στην άνοδο της 

κερδοφορίας, 

• και τρίτον σε χαµηλότερο πληθωρισµό.  

Τα τρία αυτά οφέλη, όµως, επιδρούν θετικά επί των επενδύσεων: Το διαθέσιµο ει-

σόδηµα των εργαζοµένων αποτελεί βασική συνιστώσα της συνολικής ζήτησης και χαρα-

κτηρίζεται από µεγάλη ροπή προς κατανάλωση (µεγαλύτερη από τα άλλα εισοδήµατα). Η 

αύξηση της ζήτησης ευνοεί την ένταση της επενδυτικής προσπάθειας, όχι µόνον µέσω του 

επιταχυντή αλλά και επειδή µειώνει το αργούν παραγωγικό δυναµικό και αυξάνει έτσι την 

κερδοφορία. Η αύξηση της απόδοσης του κεφαλαίου, επίσης ευνοεί την αύξηση των ε-

πενδύσεων (υπό τον όρο ότι οι προσδοκίες για µεγαλύτερα κέρδη δεν έχουν αυξηθεί συ-

γκριτικά περισσότερο). Η µείωση του πληθωρισµού, επίσης, συµβάλλει στο κλίµα σταθε-

ρότητας, στην αύξηση της ζήτησης και στην βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος. Επο-

µένως, η επένδυση και η παραγωγικότητα µε τα τρία επιµέρους αποτελέσµατά της βρί-

σκονται σε σχέση αµοιβαίας αλληλεξάρτησης που οδηγεί σε συνεχή άνοδο της οικονοµίας. 

Σχηµατικά, οι δύο χρηστοί κύκλοι που περιγράψαµε στο πρώτο µέρος αυτής της έκ-

θεσης, φαίνονται στο παρακάτω σχήµα. Βεβαίως, για πρακτικούς λόγους η απλοποίηση 

είναι υποχρεωτική, έτσι ώστε στο ∆ιάγραµµα 2.19 φαίνονται µόνον οι κυριότερες αιτιώ-

δεις σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών. 
 



  

∆ιάγραµµα 2.19 

 



 46

Μέρος 3. Η ελληνική οικονοµία κατά το 2004-2005 

Η ανοδική πορεία της ελληνικής οικονοµίας, που είχε ως σηµείο εκκίνησης το έτος 1996, 

συνεχίσθηκε κατά το 2004 (∆ιάγραµµα 3.1) µε ρυθµό 4,2%, πλην όµως φαίνεται να ανακό-

πτεται από το 2005, αφού ο ρυθµός µεγέθυνσης του ΑΕΠ κατά το τρέχον έτος θα περιορισθεί 

στο 2,9%, που είναι ο χαµηλότερος ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης από το 1997. 

 
∆ιάγραµµα 3.1 

Η αύξηση του ΑΕΠ στην Ελλάδα (%) 1992-2004
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Όλες οι προβλέψεις συµφωνούν ότι η διαδικασία της επιβράδυνσης θα συνεχισθεί και στην 

διάρκεια του 2006. Κατά τις εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Spring 2005 Economic 

Forecasts)7, ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ στην Ελλάδα αναµένεται να παραµείνει, κατά το ε-

πόµενο έτος, περίπου στο ίδιο επίπεδο (3,1%) µε το 2005. Οι επιδόσεις του συνόλου των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 αναµένεται ότι θα είναι ελαφρώς χειρότερες, συ-

γκρινόµενες µε τις αντίστοιχες ελληνικές, αφού για το 2005-2006 προβλέπεται µέση ετήσια 

αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,0% περίπου. 

Συγκριτικά µε το παρελθόν έτος (2004), οι προσδοκίες των επιχειρήσεων και των κα-

ταναλωτών, σχετικά µε τους ρυθµούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, είναι πιο απαι-

                                                 

7 Η ανάλυση του Κεφαλαίου 2 της Έκθεσης βασίζεται στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(European Economy Statistical Annex Spring 2005, Ameco Database της DGII, Spring 2005 Economic 
Forecasts Statistical Annex), κατ’ εξαίρεση δε σε στοιχεία από άλλες πηγές. 
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σιόδοξες εξαιτίας της περιστολής της εσωτερικής ζήτησης, που υπήρξε ο βασικός κινητήρας 

της ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας κατά την τελευταία δεκαετία. 

Παρόµοιες µε τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2005-2006 είναι και 

αυτές της πρόσφατης έκθεσης του ΟΟΣΑ (Economic Outlook Ιούνιος 2005). Εάν οι προβλέ-

ψεις για το τρέχον και το επόµενο έτος επαληθευθούν, η πραγµατική σύγκλιση της ελληνι-

κής οικονοµίας προς τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει ουσιαστικά ανακοπεί. 

 
∆ιάγραµµα 3.2 

Η αύξηση του ΑΕΠ 2001-2004
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Το ιδιαίτερο νόηµα και η αυξηµένη σηµασία της επιβράδυνσης της ελληνικής οικονοµίας κα-

τά το 2005-2006 αναδεικνύεται από την σύγκριση µε την προηγούµενη περίοδο 1996-2004 

και ιδιαίτερα µε την περίοδο 2001-2004, όταν οι επιδόσεις της ελληνικής οικονοµίας ήταν 

αυξηµένες, τόσο σε διεθνή σύγκριση όσο και καθαυτές. Από την σύγκριση αυτή, που εκτίθε-

ται αµέσως παρακάτω, γίνεται φανερό ότι είναι αυξηµένες οι πιθανότητες να µετατραπεί η 

δυναµική της ανάπτυξης σε δυναµική ύφεσης: 

Κατά το 2002, το 2003 και το 2004, η οικονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 χω-

ρών και κυρίως της ζώνης του ευρώ, σε αντίθεση µε τις άλλες µεγάλες οικονοµικές δυνά-

µεις, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ, παρουσίασε τις χειρότερες επιδόσεις όσον αφορά τη µεγέ-

θυνση του ΑΕΠ. Ενώ το ΑΕΠ αυξήθηκε, κατά την εν λόγω τριετία, µε µέσο ετήσιο ρυθµό 2,4% 

στο σύνολο των ανεπτυγµένων χώρων, µε 1,9% στην Ιαπωνία και 3,3% στις ΗΠΑ, περιορί-

στηκε στο 1% στην ζώνη του ευρώ. Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 3.2, κατά τα έτη 2001-

2004, ο µέσος ετήσιος ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης στην ΕΕ-15 ανήλθε µόλις σε 1,5% και 
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µόνον έξι εκ των δεκαπέντε χωρών επέτυχαν µέση ετήσια µεταβολή του ΑΕΠ ανώτερη του 

2%. Εν µέσω γενικής επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής οικονοµίας, οι επιδόσεις της Ελλάδας 

απετέλεσαν εξαίρεση: ήταν οι δεύτερες καλύτερες µετά την Ιρλανδία, τόσο κατά την τετρα-

ετία 2001-2004 όσο και κατά τα εννέα έτη ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας 1996-2004. 

Ιδιαίτερα κατά την περίοδο 2001-2004, όταν σε όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ-15 η οικονοµική 

µεγέθυνση επιβραδύνθηκε, σε σχέση µε την προηγούµενη πενταετία 1996-2000, (∆ιάγραµµα 

3.3), στην Ελλάδα συνεχίσθηκε µε ακόµη υψηλότερους ρυθµούς  (4,2% έναντι 3,4%). 

 
∆ιάγραµµα 3.3 

Μεταβολή ΑΕΠ 2001-2004 έναντι 1996-2000
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Ο συγκριτικά µε τις άλλες χώρες της ΕΕ-15 υψηλότερος ρυθµός µεγέθυνσης του ΑΕΠ ανάγε-

ται, σε µεγάλη βαθµό, στην ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελ-

λάδα. Το αντίστοιχο µέσο µέγεθος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15, κατά τα έτη 2001-2004 

ανήλθε σε µόλις 0,8%, ενώ στην Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιταλία υπήρξε στασιµότητα 

ή ασήµαντη αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας (∆ιάγραµµα 3.4). 
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∆ιάγραµµα 3.4 

Η αύξηση της παραγωγικότητας 2001-2004
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Οι µακροχρόνιοι ρυθµοί αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα µέχρι τα 

πρώτα έτη της δεκαετίας του ’90 υστερούσαν σηµαντικά έναντι του µέσου όρου της Ευρω-

παϊκής Ένωσης. Η άνοδος των ετών 1996-2004 πιθανότατα σηµατοδοτεί µια µονιµότερη αλ-

λαγή στους µακροχρόνιους ρυθµούς αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελ-

λάδα. Η κινητήρια δύναµη της αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας είναι η ταχεία 

αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, ιδιαίτερα των επενδύσεων µηχανικού εξοπλι-

σµού, του οποίου µάλιστα η συµµετοχή στις συνολικές επενδύσεις βαίνει αυξανόµενη. Οι ε-

πενδύσεις σε µηχανικό εξοπλισµό µεταφέρουν τις νέες τεχνολογίες µέσα στις εργασιακές 

διαδικασίες, υποκαθιστούν εργασία µε πάγιο κεφάλαιο και αυξάνουν έτσι την παραγωγικό-

τητα της εργασίας. 

Όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 3.5, οι επενδύσεις σε µηχανικό εξοπλισµό αυξήθηκαν 

στην Ελλάδα, κατά την τετραετία 2001-2004, µε µέσο ετήσιο ρυθµό 8,8% έναντι µείωσης 

-1,2% στην ΕΕ-15 κατά µέσο όρο, -3,7% στην Πορτογαλία, 0% στην Ισπανία, –0,7% στην Ιρ-

λανδία και –1,0% στην Ιταλία. Αυτή η υπεροχή της ελληνικής οικονοµίας σε επενδύσεις σε 

µηχανικό εξοπλισµό εξηγεί, σε µεγάλο βαθµό, την ταχύτερη αύξηση της παραγωγικότητας 

της εργασίας έναντι των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 



 50

 
∆ιάγραµµα 3.5 

Επενδύσεις σε µηχανικό εξοπλισµό 2001-2004
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Ωστόσο, οι αυξήσεις της παραγωγικότητας περιλαµβάνουν µια µεγάλη κυκλική συνιστώσα, 

διότι σχετίζονται µε την πορεία του οικονοµικού κύκλου. Προκύπτει από τις ποσοτικές ανα-

λύσεις του ΙΝΕ ότι η επιτάχυνση της οικονοµικής µεγέθυνσης στην Ελλάδα, όπως και σε όλες 

τις άλλες ανεπτυγµένες χώρες, συνοδεύεται συνήθως από µεγάλες αυξήσεις στην παραγω-

γικότητα της εργασίας επειδή µειώνει το αργούν παραγωγικό δυναµικό. Ήδη η επιβράδυνση 

της οικονοµίας κατά το 2005 οδηγεί σε επιβράδυνση και της παραγωγικότητας, στον βαθµό 

που αυτή επηρεάζεται από την µείωση στην χρησιµοποίηση του παραγωγικού δυναµικού. 

Όπως συνάγεται από τις έρευνες συγκυρίας, οι επιχειρήσεις προεξοφλούν ότι θα υπάρξει 

επιβράδυνση της οικονοµίας κατά το 2005, εποµένως και της εσωτερικής ζήτησης, άρα ανα-

µένουν ότι θα υπάρξει µείωση του βαθµού χρησιµοποίησης των παραγωγικών εγκαταστά-

σεών τους, και για τον λόγο αυτό αναστέλλουν πολλές επενδύσεις σε µηχανικό εξοπλισµό 

(παρόλο που τα επιτόκια είναι χαµηλά και το επίπεδο κερδοφορίας υψηλό). Η επιβράδυνση 

των παραγωγικών επενδύσεων, όµως, επιβραδύνει την υποκατάσταση εργασίας από κεφά-

λαιο και την µεταφορά νέων τεχνολογιών στην παραγωγή, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν δυ-

σµενείς επιπτώσεις στην παραγωγικότητα της εργασίας. 

Είναι αυξηµένη η πιθανότητα, αυτές οι εξελίξεις του 2005 να αποτελούν το έναυσµα 

για την µεταστροφή των δύο χρηστών κύκλων της ελληνικής οικονοµίας, στους οποίους α-

ναφέρεται το κεφάλαιο 2 της έκθεσης, σε δύο φαύλους κύκλους σωρευτικής επιδείνωσης 

όλων των µεγεθών της πραγµατικής οικονοµίας. Η τελική έκβαση θα κριθεί από τον βαθµό 

στον οποίο η οικονοµική πολιτική θα εξακολουθήσει να περιστέλλει την εσωτερική ζήτηση. 
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Στην διατήρηση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης σε υψηλά επίπεδα, κατά το 2004, συ-

νέβαλαν µια σειρά παραγόντων που ενίσχυσαν την εσωτερική ζήτηση: η αύξηση των πραγ-

µατικών µισθών8 κατά 2,8%, η διατήρηση των επιτοκίων σε χαµηλά επίπεδα, η ταχεία πι-

στωτική επέκταση, η εισροή πόρων από τα διαρθρωτικά ταµεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 

υψηλές καταναλωτικές δαπάνες του δηµοσίου και οι ικανοποιητικές επενδύσεις του ιδιωτι-

κού τοµέα (παρά την κάµψη έναντι του 2003 που αποδίδεται στις κατασκευές). 

Για το 2005, η κάµψη θα πρέπει να αποδοθεί στην µείωση των δηµόσιων επενδύσεων, 

στην θεαµατική µείωση της δηµόσιας κατανάλωσης, στην εδραίωση απαισιόδοξων προσδο-

κιών, τόσο µεταξύ των επιχειρήσεων µε δυσµενείς επιπτώσεις στην επένδυση, όσο και µετα-

ξύ των καταναλωτών που αντιδρούν αυξάνοντας τις αποταµιεύσεις τους. 

 
∆ιάγραµµα 3.6 

Η αύξηση του ΑΕΠ κατά το 2004
Ετήσιος ρυθµός µεταβολής %

2,7

1,2

1,3

2,0

1,0

3,7

3,5

3,1

2,3

2,5

2,7

4,2

2,0

1,6

5,4

B

DK

D

Gr

E

F

Irl

I

NL

A

P

Fin

S

UK

EU-15

ΠΗΓΗ: SPRING 2005 
ECONOMIC 

FORECASTS / EC

 

Σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15, ο ρυθµός οικονοµικής µε-

γέθυνσης στην Ελλάδα κατά το 2004 ήταν σαφώς υψηλότερος (∆ιάγραµµα 3.6) µε εξαίρεση 

την Ιρλανδία, της οποίας ο αντίστοιχος ρυθµός ανήλθε σε 5,4%. Κατά πολύ χαµηλότερη θα 

είναι η θέση της Ελλάδας, κατά το 2005, σε σχέση µε τις άλλες χώρες της ΕΕ-15 µε κριτήριο 

την µεταβολή του ΑΕΠ. Τρεις άλλες χώρες θα αυξήσουν περισσότερο από την Ελλάδα το 

ΑΕΠ, και άλλες δύο περίπου εξίσου. 

                                                 

8 Μέσες ακαθάριστες αποδοχές (καθαρές αποδοχές + εισφορές εργαζοµένου). 
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Από µακροχρόνια άποψη, η κάµψη στον ρυθµό µεγέθυνσης της ελληνικής οικονοµίας το 

2005, όπως φαίνεται στο διάγραµµα 3.8 διαρρηγνύει την ανοδική τάση που παρουσίαζε η 

χρονολογική σειρά των µεταβολών του ΑΕΠ από το 1996 έως το 2004 και η οποία σηµατοδο-

τούσε την λήξη του µακρού κύµατος ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας 1974-1995. 

 
∆ιάγραµµα 3.7 

Η αύξηση του ΑΕΠ κατά το 2005
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Ο ρυθµός µεγέθυνσης του ΑΕΠ στην Ελλάδα υπερέχει του αντίστοιχου µέσου ρυθµού στην 

Ευρωπαϊκή  Ένωση των 15, ακόµη και κατά το τρέχον έτος. Η επιβράδυνση του ευρωπαϊκού 

ΑΕΠ, η οποία πραγµατοποιήθηκε από το 1974 µέχρι τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’80, 

έχει οδηγήσει τον ρυθµό µεγέθυνσης του προϊόντος σε µακροχρόνια σταθερότητα στο επί-

πεδο του 2% ετησίως. Από την εξοµάλυνση της χρονολογικής σειράς του ΑΕΠ δεν προκύπτει 

καµία ένδειξη µεταστροφής της υπάρχουσας µακροχρόνιας τάσης στασιµότητας στην ευρω-

παϊκή οικονοµία. Αυτή η δυσµενής εξέλιξη σχετίζεται µε την ασκούµενη στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση οικονοµική πολιτική. Η διαφορά του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης στην Ελλάδα 

έναντι του αντίστοιχου µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει συγκυριακό αλλά µα-

κροχρόνιο χαρακτήρα, όπως φαίνεται από την εξοµάλυνση της σχετικής χρονολογικής σει-

ράς στο ∆ιάγραµµα 3.9. Βεβαίως, στο τέλος της περιόδου (2005) η διαφορά του ρυθµού µε-

γέθυνσης της Ελλάδας έναντι της ΕΕ-15 περιορίζεται στην µία εκατοστιαία µονάδα. 
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∆ιάγραµµα 3.8 

Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ % 
1961-2004 και πρόβλεψη 2005
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∆ιάγραµµα 3.9 

∆ιαφορά ρυθµού µεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα 
έναντι της ΕΕ-15 (%)

 1961-2004 και πρόβλεψη 2005
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Η απόκλιση του ΑΕΠ από την µακροχρόνια τάση του και το παραγωγικό χάσµα της ελληνι-

κής οικονοµίας (δηλαδή η απόκλιση της ΑΕΠ από την µέγιστη δυνατή παραγωγή που η ελ-

ληνική οικονοµία µπορεί να πραγµατοποιήσει χωρίς να επανεµφανισθούν πληθωριστικές 

πιέσεις) φαίνονται στο ∆ιάγραµµα 3.10. Οι δύο µεταβλητές παρουσιάζουν ισχυρή συσχέτιση 

και περιγράφουν ικανοποιητικά την πορεία του οικονοµικού κύκλου. Η συνεχιζόµενη επί εν-

νέα συναπτά έτη οικονοµική µεγέθυνση στην Ελλάδα, είχε ως αποτέλεσµα, το 2004, το ΑΕΠ 

να υπερβεί, για τέταρτο συνεχές έτος, την µακροχρόνια τάση του και τον µεσοπρόθεσµο δυ-

νητικό ρυθµό αύξησης του προϊόντος. Το παραγωγικό χάσµα της ελληνικής οικονοµίας έχει 

καταστεί θετικό και σε αυτό το γεγονός θα πρέπει να αποδοθεί η άνοδος των τιµών από το 

2001 και µετά. Ο πληθωρισµός στην Ελλάδα παραµένει υψηλότερος από τον µέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 εξαιτίας της υπερβάλλουσας ζήτησης σε περισσότερους κλά-

δους παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται µικρός βαθµός ανταγωνισµού σε µια σειρά 

αγορών προϊόντων που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αυξάνουν τις τιµές τους ανεξάρτητα 

και περισσότερο από την αύξηση του µοναδιαίου κόστους εργασίας, σε τέτοιο βαθµό ώστε 

να αυξάνουν σηµαντικά τα περιθώρια κέρδους. Για το 2005, ωστόσο, αναµένεται σηµαντική 

µείωση του θετικού παραγωγικού χάσµατος και µείωση της απόστασης του ΑΕΠ από την µα-

κροχρόνια τάση του καθώς επιβραδύνεται η ζήτηση. Οι πληθωριστικές πιέσεις πιθανότατα 

θα περιορισθούν κατά τα αµέσως επόµενα έτη εφόσον συνεχισθεί η επιβράδυνση της εσω-

τερικής ζήτησης (και εφόσον η φορολογική πολιτική και οι αυξήσεις της τιµής του πετρελαί-

ου δεν προκαλέσουν αλυσιδωτές αυξήσεις). 

 
∆ιάγραµµα 3.10 

Κυκλικές διακυµάνσεις της ελληνικής οικονοµίας 
1974-2004 και πρόβλεψη 2005
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∆ιάγραµµα 3.11 

Εγχώρια ζήτηση σε σταθερές τιµές 1995
σε σύγκριση µε 23 ανεπτυγµένες χώρες
(σταθµισµένος δείκτης 1960-2005, 1995=100)
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Όπως και κατά τα προηγούµενα έτη της περιόδου 1996-2004, η κινητήρια δύναµη της ελλη-

νικής οικονοµίας το 2004 ήταν η αύξηση της εγχώριας ζήτησης, η οποία αυξήθηκε κατά 

4,2%. Κατά το 2005-2006 αναµένεται να παρουσιάσει σηµαντική επιβράδυνση σε 2,2%-3,0% 

ετησίως. Από την σύγκριση της εξέλιξης της εγχώριας ζήτησης στην Ελλάδα µε το αντίστοι-

χο µέγεθος στις άλλες 23 ανεπτυγµένες χώρες (∆ιάγραµµα 3.11) προκύπτει ότι η εγχώρια 

ζήτηση στην Ελλάδα αυξήθηκε µε πολύ ταχύτερους ρυθµούς από όσο στις άλλες ανεπτυγµέ-

νες χώρες και ότι η αύξηση είχε ως σηµείο εκκίνησης το έτος 1996. Οι καλύτερες επιδόσεις 

της ελληνικής οικονοµίας σε µια σειρά µεγεθών (ΑΕΠ, παραγωγικότητα εργασίας, επενδύ-

σεις παγίου κεφαλαίου) πρέπει να αποδοθούν στην ταχύτερη άνοδο της ζήτησης στην Ελλά-

δα. 

Κατά το 2004, ένα µέρος από την αύξηση της εσωτερικής ζήτησης στράφηκε και πάλι, 

όπως και κατά τα προηγούµενα έτη, στις εισαγωγές, µε αποτέλεσµα οι εξωτερικές ανταλ-

λαγές της χώρας να έχουν και πάλι αρνητική συµβολή στο ΑΕΠ (∆ιάγραµµα 3.12). Εντού-

τοις, κατά το 2004 υπήρξε σχετική βελτίωση, µε την έννοια ότι η αρνητική συµβολή των ε-

ξωτερικών ανταλλαγών της χώρας αφαίρεσε µόνο µισή εκατοστιαία µονάδα από την αύξηση 

του ΑΕΠ έναντι µιάµισης µονάδας κατά το 2003. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παρά την 

ανατίµηση του ευρώ και την διεύρυνση του εµπορικού ισοζυγίου, η µεγάλη αύξηση του πα-

γκοσµίου εµπορίου κατά το 2004 ευνόησε θεαµατικά τις ελληνικές εξαγωγές υπηρεσιών (ι-

διαίτερα από την ναυτιλία) ενώ ταυτοχρόνως αυξήθηκαν και οι µεταβιβάσεις από την ΕΕ 

προς την γενική κυβέρνηση. Έτσι, το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών πε-
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ριορίσθηκε στο 3,9% το 2004 έναντι 5,6% το 2003. Αναλόγου µεγέθους µε το 2004, αναµένε-

ται να είναι η αρνητική συµβολή των εξωτερικών ανταλλαγών κατά το 2005-2006, πρώτον, 

διότι έχει ανακοπεί ο ρυθµός αύξησης των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου και συνακόλουθα 

των εισαγωγών σε µηχανολογικό εξοπλισµό, δεύτερον, διότι οι αυξηµένες πληρωµές για ει-

σαγωγές αγαθών εκτός καυσίµων το 2004 σχετιζόταν σε µεγάλο βαθµό µε την ολοκλήρωση 

των έργων υποδοµής των Ολυµπιακών Αγώνων, και τρίτον, διότι η ροπή των νοικοκυριών 

προς κατανάλωση µειώνεται στον βαθµό που αναπτύσσουν απαισιόδοξες προσδοκίες ως 

προς την πορεία της οικονοµίας, αλλά και ως προς το µελλοντικό τους εισόδηµα. Στο κλίµα 

ανασφάλειας που αυξάνει την ροπή των νοικοκυριών προς αποταµίευση συµβάλλουν απο-

φασιστικά οι διαρθρωτικές πολιτικές που ασκούνται µε ιδιαίτερη ένταση στην διάρκεια του 

2005 και αποσκοπούν στην απορύθµιση της αγοράς εργασίας και στην αποδιάρθρωση του 

θεσµικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων. 
 

∆ιάγραµµα 3.12 

Η συµβολή του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών 
στην διαµόρφωση των µεταβολών του ΑΕΠ
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Οι δείκτες ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι η 

διεύρυνση του ελλείµµατος στο ισοζύγιο τρεχουσών αγαθών και υπηρεσιών αντανακλά, έ-

στω εν µέρει, την µειωµένη ανταγωνιστικότητα, η οποία θα πρέπει να αντιµετωπισθεί µε την 

αναβάθµιση του παραγωγικού συστήµατος (βλ. αναλυτικά στα κεφάλαια 6 και 7). Η επιδεί-

νωση της ανταγωνιστικότητας αποδίδεται από την πλειοψηφία των αναλυτών της ελληνικής 

οικονοµίας στις αυξήσεις του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος. Εντούτοις, το µέγε-
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θος αυτό, από το 1990 έως σήµερα, αυξήθηκε µε ρυθµούς κατά κανόνα µικρότερους από 

τους αντίστοιχους των τιµών των εγχωρίων προϊόντων. Ως εκ τούτου, η αύξηση των τιµών 

των εγχωρίων προϊόντων δεν πρέπει να αποδοθεί στις αυξήσεις του κόστους εργασίας, αλ-

λά στην συστηµατική αύξηση των περιθωρίων κέρδους που επιβαρύνει διαρκώς την αντα-

γωνιστικότητα τιµής. Η συστηµατική αύξηση των περιθωρίων κέρδους φαίνεται στο ∆ιά-

γραµµα 3.13, µαζί µε την εξέλιξη της απόδοσης παγίου κεφαλαίου. Προκύπτει, επιπλέον, 

από το διάγραµµα αυτό, ότι η βελτίωση της κερδοφορίας (δηλαδή της απόδοσης κεφαλαί-

ου) ανάγεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους. Συνάγουµε 

από αυτό, ότι η αύξηση της παραγωγικότητας του κεφαλαίου στο σύνολο της οικονοµίας, 

εποµένως και της αποτελεσµατικότητας µε την οποία οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν το πά-

γιο κεφάλαιό τους, ελάχιστα συνέβαλε στην βελτίωση της κερδοφορίας. 

 
∆ιάγραµµα 3.13 

∆είκτης περιθωρίων κέρδους
(λόγος τιµών / ονοµαστικού µοναδιαίου κόστους εργασίας)
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Η αρνητική συµβολή του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών στην διαµόρφωση του Ακαθάρι-

στου Εγχώριου Προϊόντος αντισταθµίστηκε και υπερκαλύφθηκε, κατά το 2004, από την 

συµβολή της εσωτερικής ζήτησης στην διαµόρφωση του ΑΕΠ (+4,6%), ειδικότερα από τις µε-

ταβολές στην ιδιωτική κατανάλωση (+2,3%) και τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (+1,3%). 

Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης εκτιµάται ότι ήταν ελαφρώς µικρότερη το 2004 

(+3,3%) έναντι του 2003 (+4,0%) και αναµένεται να µειωθεί περαιτέρω στο επίπεδο του 3,0% 

κατά το 2005 και το 2006. Ο ρυθµός αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης, κατά την περίοδο 
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1994-2003 παρουσίασε µακροχρόνια ανοδική τάση, σε αντίθεση µε την περίοδο 1975-1993, 

κατά την οποία παρουσίασε µακροχρόνια επιβράδυνση (∆ιάγραµµα 3.14). Η µεταστροφή 

αυτή αντανακλάται άµεσα στην πορεία του ΑΕΠ, καθώς η ιδιωτική κατανάλωση αντιπροσω-

πεύει ένα µεγάλο ποσοστό της συνολικής ζήτησης. Παρατηρείται εντούτοις µετά το 1998, 

µια απόκλιση της ιδιωτικής κατανάλωσης και του ΑΕΠ (βλ. στο ίδιο διάγραµµα), η οποία 

οφείλεται στο γεγονός ότι οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν ταχύτερα από την ι-

διωτική κατανάλωση και µετατράπηκαν έτσι σε σηµαντικό κινητήρα της ανάπτυξης της ελ-

ληνικής οικονοµίας από το 1996 έως το 2004. Όπως φαίνεται στο ίδιο διάγραµµα, η επιβρά-

δυνση κατά το 2004-2005 τείνει να µεταστρέψει την ανοδική τάση της ιδιωτικής κατανάλω-

σης σε πτωτική τάση που παρασύρει και το ΑΕΠ, αν και σε αυτό συµβάλλει και η επιβρά-

δυνση των επενδύσεων. 

∆ιάγραµµα 3.14  

Ιδιωτική κατανάλωση και ΑΕΠ
(% ετήσιες µεταβολές) 1961-2004 και πρόβλεψη 2005
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Από την σύγκριση του δείκτη της ιδιωτικής κατανάλωσης µε τον αντίστοιχο δείκτη των ε-

πενδύσεων παγίου κεφαλαίου προκύπτει ότι από το 1995 ο όγκος των επενδύσεων αυξάνε-

ται µε πολύ ταχύτερους ρυθµούς και η αναλογία των επενδύσεων προς την ιδιωτική κατα-

νάλωση µετατρέπεται σηµαντικά υπέρ των επενδύσεων. Η εξέλιξη αυτή συνεχίστηκε κατά 

το 2004 αλλά αναµένεται να τερµατισθεί κατά το 2005-2006 καθώς ο ρυθµός αύξησης της 

επένδυσης αναµένεται να είναι παραπλήσιος µε τον αντίστοιχο της ιδιωτικής κατανάλωσης. 

Αυτή η εξέλιξη αποτελεί µιαν επιπλέον ένδειξη ότι κλείνει πλέον ο κύκλος της ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονοµίας 1996-2004. 
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∆ιάγραµµα 3.15 

Σύγκριση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου µε 
την ιδιωτική κατανάλωση
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∆ιάγραµµα 3.16 

Η συµβολή της κατανάλωσης στην διαµόρφωση 
των µεταβολών του ΑΕΠ

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005

Πηγή: AMECO database

ΕΚ
ΑΤ

ΟΣ
ΤΙ
ΑΙ
ΕΣ

 Μ
ΟΝ

Α∆
ΕΣ

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

 



 60

Η µείωση της συµβολής της ιδιωτικής κατανάλωσης στο ΑΕΠ κατά το 2005 φαίνεται στο ∆ιά-

γραµµα 3.16. Στο ίδιο διάγραµµα φαίνεται και η σηµαντική συµβολή της δηµόσιας κατανά-

λωσης στην αύξηση του ΑΕΠ κατά τα έτη µετά το 1996. Η δηµόσια κατανάλωση, όπως φαί-

νεται στο ∆ιάγραµµα 3.17, από µακροχρόνια άποψη παρουσιάζει τρεις περιόδους: πρώτον, 

την περίοδο επιβράδυνσης από το µέσον της δεκαετίας του '70 έως το τέλος της δεκαετίας 

του '80, δεύτερον, την περίοδο σταθεροποίησης στην περιοχή του +1% στην διάρκεια του 

πρώτου ηµίσεως της δεκαετίας του 1990, και τρίτον, την περίοδο ανάκαµψης από το 1995 

έως το 2004.  Κατά το 2002, η δηµόσια κατανάλωση αυξήθηκε µε ασυνήθιστα υψηλό ρυθµό 

(+8,3%) και προφανώς µη αναµενόµενο αφού στο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

του ∆εκεµβρίου 2002 είχε προϋπολογισθεί αύξηση µόνον 1,5%. Η υπέρβαση οφείλεται σε 

µεγάλο βαθµό στην αύξηση της απασχόλησης στο ∆ηµόσιο. Κατά το 2003 υπήρξε µείωση κα-

τά –2,3%, πλην όµως το 2004, λόγω των Ολυµπιακών Αγώνων σηµειώθηκε αύξηση 6,5%. Η 

πολιτική περιορισµού του δηµοσίου ελλείµµατος που ασκείται και θα συνεχισθεί κατά τα ε-

πόµενα έτη θα προκαλέσει επιβράδυνση της δηµόσιας κατανάλωσης στο επίπεδο του 1,5% 

ετησίως, µε τις ανάλογες επιπτώσεις στο ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ της τάξης της µισής εκα-

τοστιαίας µονάδας ετησίως. 

 
∆ιάγραµµα 3.17 

∆ηµόσια κατανάλωση 
% ετήσιες µεταβολές 1961-2004 και πρόβλεψη 2005
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Οι δηµόσιες επενδύσεις αποτέλεσαν µια από τις µονιµότερες κινητήριες δυνάµεις της οικο-

νοµικής µεγέθυνσης στην Ελλάδα µετά το 1995. Κατά την πενταετία 1995-1999 ανέρχονταν 

σε 3,5% του ΑΕΠ ενώ κατά τα έτη 2000-2004 το αντίστοιχο ποσοστό αυξήθηκε περίπου σε 

4%. Η άνοδος των δηµοσίων επενδύσεων αντανακλούσε την ταχύτερη αύξηση των µονοµε-

ρών µεταβιβάσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Ελλάδα και την διεύρυνση των δη-

µοσίων ελλειµµάτων. 

Κατά το 2004 έκλεισε η περίοδος της ταχείας ανόδου των ακαθάριστων επενδύσεων 

παγίου κεφαλαίου (βλ. στο ∆ιάγραµµα 3.18) αφού αυξήθηκαν µόνον κατά 4,9% έναντι 9,0% 

περίπου ετησίως κατά την περίοδο 1996-2004. 

 
∆ιάγραµµα 3.18 

Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε σταθερές τιµές
Ετήσιες % µεταβολές, κυλιόµενοι µέσοι 7 ετών

 2005: Πρόβλεψη Ευρ.Επιτροπής
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Κατά το 2005 οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αναµένεται να αυξηθούν κατά 0,5% στο σύνο-

λο της οικονοµίας και κατά 3,7% στον ιδιωτικό τοµέα χωρίς τις κατοικίες. Η θεαµατική ανο-

δική πορεία των επενδύσεων σε µηχανικό εξοπλισµό από το 1996 έως το 2003 (περίπου 

+12%), επιβραδύνθηκε κατά το 2004 (+5,8%) και προβλέπεται περαιτέρω επιβράδυνση κατά 

το 2005-2006 (περίπου 4% ετησίως).  

Οι επιδόσεις της Ελλάδας, σε ότι αφορά τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ως ποσοστό 

του ΑΕΠ, παρέµειναν κατά πολύ ανώτερες του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 

χωρών, αφού για την µεν Ελλάδα προβλέπεται ότι θα διατηρηθούν στο επίπεδο του 25% πε-

ρίπου έναντι 19% στην ΕΕ-15. Σύµφωνα µε όλες τις εκτιµήσεις, η διαφορά αυτή θα διατηρη-
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θεί και κατά το 2005-2006, διότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα, παρά την σοβαρή κάµψη που 

θα παρουσιάσουν, δεν θα υπολείπονται των αντίστοιχων αυξήσεων του µέσου ευρωπαϊκού 

όρου (∆ιάγραµµα 3.19). Η επενδυτική προσπάθεια (δηλαδή οι επενδύσεις ως ποσοστό του 

ΑΕΠ) είχε φθάσει στο χαµηλότερο σηµείο της περιόδου 1970-2000, τόσο στην Ελλάδα όσο 

και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 1997, µετά από µια µακρά περίοδο επιβράδυνσης. Από το 

1998, ωστόσο, η µακροχρόνια τάση των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ, µεταβλήθηκε 

στην Ελλάδα και µετατράπηκε σε ανοδική τάση, σε αντίθεση µε τον µέσο όρο της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, ο οποίος δεν επιδεικνύει σηµεία ανάκαµψης. 

 
∆ιάγραµµα 3.19 

Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου % του ΑΕΠ 
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Οι επενδύσεις σε µηχανικό εξοπλισµό κατά το 2004 παρουσίασαν και αυτές κάµψη (+5,8%, 

∆ιάγραµµα 3.20) µετά από µια περίοδο θεαµατικών αυξήσεων. Παρότι η επίδοση της ελλη-

νικής οικονοµίας κατά το 2004 παρέµεινε υψηλότερη του µέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης των 15 χωρών, η ελληνική οικονοµία δεν συγκαταλέγεται πλέον µεταξύ των χωρών µε-

λών µε τις υψηλότερες επιδόσεις. Κατά το 2005, µάλιστα, η ελληνική οικονοµία θα υποχω-

ρήσει σε µια από τις τελευταίες θέσεις στην κατάταξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

µε κριτήριο την αύξηση των επενδύσεων σε µηχανολογικό εξοπλισµό (σε σταθερές τιµές). 
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∆ιάγραµµα 3.20 

Επενδύσεις σε µηχανικό εξοπλισµό 2004
Μέση ετήσια µεταβολή % σε σταθερές τιµές
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Επενδύσεις σε µηχανικό εξοπλισµό 2005
Μέση ετήσια µεταβολή % σε σταθερές τιµές
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∆ιάγραµµα 3.21 

Η συµβολή των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου 
στην διαµόρφωση των µεταβολών του ΑΕΠ
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Ως αποτέλεσµα της κάµψης των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, η συµβολή τους στην δια-

µόρφωση των µεταβολών του ΑΕΠ παρουσίασε ήδη σοβαρή µείωση κατά το 2004 (διότι ήδη 

µε την λήξη του εξαµήνου είχαν ολοκληρωθεί οι προετοιµασίες για τους Ολυµπιακούς Αγώ-

νες) και θα υπάρξει περαιτέρω µείωση κατά το 2005 (∆ιάγραµµα 3.21). Αυτό αποτελεί µια 

ακόµη ένδειξη ότι η περίοδος 1996-2004, µε τις εξαιρετικές επιδόσεις σε ότι αφορά την αύ-

ξηση του ΑΕΠ, τις επενδύσεις και τις µεγάλες αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας, 

έχει κλείσει και έχουµε εισέλθει σε µια περίοδο επιβράδυνσης µε σωρευτικές αρνητικές επι-

πτώσεις. 

Η κάµψη στην επενδυτική προσπάθεια της Ελλάδας σε σχέση µε τις άλλες χώρες µέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντανακλάται και στον ρυθµό αύξησης της παραγωγικότητας της 

εργασίας: Ενώ οι επιδόσεις της ελληνικής οικονοµίας υπερείχαν των περισσοτέρων άλλων 

χωρών κατά τα έτη 1996-2004, κατατάσσονται σήµερα σε µια από τις τελευταίες θέσεις και 

για πρώτη φορά µετά το 1995 είναι κατώτερες του µέσου όρου της ΕΕ-15. Η προβλεπόµενη 

αύξηση για το 2005 (+2,3%), εάν επαληθευθεί, δεν θα έχει επαναφέρει την αύξηση της πα-

ραγωγικότητας της εργασίας στους ρυθµούς της τελευταίας πενταετίας (οι οποίοι κατά µέ-

σον όρο ανήλθαν σε 3,5% περίπου). (∆ιαγράµµατα 3.22 και 3.23). 
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∆ιάγραµµα 3.22  

Αύξηση της παραγωγικότητας κατά το 2004
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∆ιάγραµµα 3.23 

Αύξηση της παραγωγικότητας κατά το 2005
Ετήσια % αύξηση
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• Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις το 2004-2005 

Έντονα επεκτατικό χαρακτήρα απέκτησε η δηµοσιονοµική πολιτική στην Ελλάδα κατά την 

διετία 2003-2004 και η αύξηση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος συνέβαλε ουσιαστικά στην 

διατήρηση υψηλών ρυθµών µεγέθυνσης της ελληνικής οικονοµίας.  

 
∆ιάγραµµα 3.24  

Έλλειµµα του δηµοσίου
ECU / EUR και % του ΑΕΠ
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Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 3.24, το έλλειµµα του δηµοσίου ακολούθησε πορεία συρρί-

κνωσης από το 1994, από το επίπεδο των 10,5 περίπου δις ευρώ το 1993 στο επίπεδο των 4 

περίπου δις ευρώ το 1999 (-3,4% του ΑΕΠ) έτσι ώστε να βρίσκεται εγκαίρως σε επίπεδα που 

κρίνονταν αναγκαία για την συµµετοχή της Ελλάδας στην ΟΝΕ (τα στοιχεία προέρχονται από 

την βάση δεδοµένων Ameco της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Μεγάλη ήταν η πτώση του ελλείµ-

µατος και ως ποσοστό του ΑΕΠ, από –13% το 1994 σε –3,4% το 1999. Κατά την αµέσως επό-

µενη διετία, το έλλειµµα, είτε σε απόλυτες τιµές είτε ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσίασε µικρή 

µεταβολή ώστε να µπορεί να θεωρηθεί ότι πρακτικά παρέµεινε αµετάβλητο. Κατά την διετία 

2003-2004, το δηµόσιο έλλειµµα αυξήθηκε στα υψηλά επίπεδα που καταγράφηκαν µε την 

δηµοσιονοµική απογραφή του 2005, που καθόρισε εκ νέου τον τρόπο υπολογισµού του ελ-

λείµµατος έτσι ώστε να εµφανίζεται σηµαντικά αυξηµένο έναντι του παλαιού υπολογισµού. 

Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 3.25. η επιδείνωση του δηµοσίου ελλείµµατος σχετίζε-

ται τόσο µε την εξέλιξη των εσόδων όσο και των δαπανών του δηµοσίου. Οι µεν δαπάνες 

του δηµοσίου ακολούθησαν ανοδική τάση από το 1999, τα δε έσοδα του δηµοσίου ακολου-

θούν πτωτική τάση από το 2001. 
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∆ιάγραµµα 3.25. 

Έσοδα και δαπάνες του δηµοσίου 1988-2004
(ECU / EUR, ετήσιες % µεταβολές, κυλιόµενοι µέσοι 5 ετών)

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003
Πηγή: AMECO DATABASE

ΕΤ
ΗΣ

ΙΕ
Σ 

%
 Μ
ΕΤ

ΑΒ
ΟΛ

ΕΣ

∆ΑΠΑΝΕΣ

ΕΣΟ∆Α

 
 

∆ιάγραµµα 3.26 

Τόκοι που καταβλήθηκαν από το 
δηµόσιο ως ποσοστό του ΑΕΠ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Πηγή: AMECO DATABASE

%

 



 68

Ένα σηµαντικό µέρος των δαπανών του δηµοσίου είναι οι πληρωµές των τόκων. Εντούτοις, 

η ανοδική τάση των δαπανών δεν θα πρέπει να αποδοθεί στους τόκους αφού ως ποσοστό 

του ΑΕΠ ακολουθούν πτωτική πορεία και κατά το 2003-2004 βρίσκονταν στο επίπεδο 5,5%. 

Η µακροχρόνια εξέλιξη του ελλείµµατος σχετίζεται µε τα πρωτογενή πλεονάσµατα του 

δηµοσίου. Στην διάρκεια της δεκαετίας του 1980 τα ελλείµµατα διατηρήθηκαν σε υψηλά ε-

πίπεδα. Από το 1990, όµως, άρχισε πορεία µείωσης των ελλειµµάτων που οδήγησε από το 

1994 στην δηµιουργία πρωτογενών πλεονασµάτων. Τα πλεονάσµατα αυτά ήταν αυξανόµενα 

και προσέγγισαν το ανώτατο σηµείο τους (+5% του ΑΕΠ) το 1999. Στην συνέχεια υπήρξε 

σταδιακή µείωση που κατέληξε σε µικρό έλλειµµα κατά το 2004. 

 
∆ιάγραµµα 3.27 

Πρωτογενές πλεόνασµα του δηµοσίου
ECU / EUR και % του ΑΕΠ
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Εξαιτίας αυτών των εξελίξεων, η ελληνική οικονοµία αποµακρύνθηκε σηµαντικά από τον 

στόχο του Συµφώνου Σταθερότητας για ισοσκελισµένα δηµόσια οικονοµικά. Το Σύµφωνο 

Σταθερότητας επιβάλλει µεσοπρόθεσµα, στην διάρκεια ενός οικονοµικού κύκλου, την διατή-

ρηση µηδενικού δηµοσίου ελλείµµατος (διότι το ανώτατο όριο –3% του ΑΕΠ αντιστοιχεί ανα-

γκαστικά στο κατώτατο σηµείο του οικονοµικού κύκλου). Με δεδοµένη την υποχρέωση απο-

πληρωµής του δηµοσίου χρέους, το µηδενικό δηµόσιο έλλειµµα συνεπάγεται την ύπαρξη 

πρωτογενούς πλεονάσµατος έτσι ώστε να τηρεί το δηµόσιο τις υποχρεώσεις του έναντι των 

πιστωτών του. Το πρωτογενές πλεόνασµα στην περίπτωση της Ελλάδας, υπό αυτές τις συν-

θήκες, πρέπει να υπερβαίνει το 5% του ΑΕΠ ώστε να µεταβιβάζεται στην σφαίρα του χρηµα-

τιστικού κεφαλαίου. 
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Με βάση αυτά τα δεδοµένα, οι φορείς της οικονοµικής πολιτικής ασκούν πολιτική δραστικού 

περιορισµού του δηµοσίου ελλείµµατος, και µέσω αυτής θέτουν σε εφαρµογή την µεταρρύθ-

µιση του ασφαλιστικού συστήµατος, τον «εξορθολογισµό» των δαπανών για την υγεία και 

την συρρίκνωση των δηµοσίων επενδύσεων. 

Η ασκούµενη δηµοσιονοµική πολιτική θα έχει υφεσιακά αποτελέσµατα: θα µειώσει τις 

δηµόσιες επενδύσεις και τις τρέχουσες δαπάνες και θα περιορίσει έτσι την συνολική ζήτηση. 

Σε αυτόν τον περιορισµό θα προστεθεί η επιβράδυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης, τόσο ε-

πειδή αναµένεται επιτάχυνση του πληθωρισµού, όσο και επειδή τα εισοδήµατα δεν αυξάνο-

νται πλέον µε υψηλούς ρυθµούς και τα νοικοκυριά στρέφονται στην αποταµίευση.  
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Μέρος 4. Οι µισθοί στην Ελλάδα και την ΕΕ 

4.1. Γενική εκτίµηση του µοναδιαίου κόστους εργασίας στην Ελλάδα 

Από επεξεργασία των στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκύπτει πως το κόστος εργα-

σίας ανά µονάδα προϊόντος στην Ελλάδα, όσον αφορά το επίπεδό του είναι το µικρότερο 

µεταξύ των 15 πιο ανεπτυγµένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλ. στο διάγραµµα 4.1). 

Αυτό επιτεύχθηκε χάρη στις µεγάλες προόδους στην παραγωγικότητα της εργασίας στην 

Ελλάδα κατά την περίοδο 1996-2003, έτσι ώστε το επίπεδό της να πλησιάζει πλέον το 90% 

του µέσου όρου της ΕΕ-15. Οι εξελίξεις στην παραγωγικότητα και στο κόστος εργασίας α-

ντανακλώνται και στο εισοδηµατικό µερίδιο της εργασίας στο προϊόν: ενώ στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση των 15 ανήλθε το 2004 σε 68,0% του ΑΕΠ (σε τιµές συντελεστών παραγωγής), στην 

Ελλάδα ανήλθε σε 64,6%. 

 
∆ιάγραµµα 4.1 

Κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος (2004) 
(µηνιαίο κόστος εργασίας σε Ευρώ προς παραγωγικότητα της 
εργασίας σε Ισοτιµίες Αγοραστικής ∆ύναµης). Μέσος όρος ΕΕ-
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Παρόλα αυτά, το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της 

πλειοψηφίας των αναλυτών της ελληνικής οικονοµίας διότι θεωρούν, πρώτον, ότι είναι µέ-

γεθος κρίσιµο για την ανταγωνιστικότητα, και δεύτερον, ότι αυξάνεται υπέρµετρα στην Ελ-

λάδα έναντι των ανταγωνιστριών χωρών9. Το κεφάλαιο 6 της παρούσας έκθεσης αναφέρε-

                                                 

9 Χαρακτηριστικές περιπτώσεις, από την άποψη αυτή, είναι η Έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδας (Απρίλιος 2005) και η Έκθεση του ΚΕΠΕ που υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο Ανταγωνιστικό-

τητας (Ιούνιος 2005). 
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ται αναλυτικά στο πρώτο σηµείο. Σε ότι αφορά το δεύτερο σηµείο, προκύπτει από τα στοι-

χεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (µέρος των οποίων δηµοσιεύεται ως στατιστικό παράρτηµα 

αφενός µεν στην έκδοση European Economy αφετέρου δε στις φθινοπωρινές και εαρινές 

προβλέψεις της Επιτροπής) ότι το ονοµαστικό κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος στο 

σύνολο της ελληνικής οικονοµίας (ιδιωτικός και δηµόσιος τοµέας) υπολογισµένο σε δολάρια 

ΗΠΑ, αυξήθηκε στην διάρκεια της τετραετίας 2000/2004 κατά 10,2% περισσότερο από όσο 

στις υπόλοιπες 35 βιοµηχανικά ανεπτυγµένες χώρες10. Ωστόσο, ολόκληρη η εν λόγω αύξηση 

του µοναδιαίου κόστους εργασίας προέρχεται από την ανατίµηση του ευρώ έναντι του δο-

λαρίου, αλλά και από την υποτίµηση µιας σειράς εθνικών νοµισµάτων άλλων βιοµηχανικά 

ανεπτυγµένων χωρών (που περιλαµβάνονται στις υπό εξέταση 35). Εάν οι συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες είχαν παραµείνει σταθερές, τότε, το ονοµαστικό κόστος εργασίας ανά µονάδα 

προϊόντος στο σύνολο της ελληνικής οικονοµίας θα είχε µειωθεί έναντι των 35 άλλων βιοµη-

χανικών χωρών κατά 2%. Αυτό φαίνεται στην πρώτη στήλη του πίνακα 4.1. Ως εκ τούτου, οι 

αυξήσεις στο κόστος που συνήθως εµφανίζονται ως προερχόµενες από τις υποτιθέµενες υ-

περβολικές µισθολογικές απαιτήσεις των εργαζοµένων οφείλονται στην ανατίµηση του ευρώ 

έναντι του δολαρίου και µιας σειράς άλλων νοµισµάτων. Κατά το τρέχον έτος, µε την υποτί-

µηση του ευρώ, θα υπάρξει εν µέρει διόρθωση της απώλειας ανταγωνιστικότητας. 
 

Πίνακας 4.1 

Ονοµαστικό κόστος εργασίας στην Ελλάδα 
έναντι των 35 άλλων βιοµηχανικά ανεπτυγµένων χωρών 

Σε εθνικό νόµισµα Σε δολάρια ΗΠΑ 

 

Σηµασία έχει επίσης η επιλογή της περιόδου για την οποία πραγµατοποιούνται οι διεθνείς 

συγκρίσεις. Έτσι, για την τριετία 2002-2004 υπήρξε αύξηση της πραγµατικής σταθµισµένης 

συναλλαγµατικής ισοτιµίας µε βάση το µοναδιαίο κόστος εργασίας για την Ελλάδα κατά 

12,8% σε κοινό νόµισµα (δολάριο) και 3,3% σε εθνικό νόµισµα. Η επιλογή της τριετίας δη-

                                                 

10 Με πιο τεχνικούς όρους, η πραγµατική σταθµισµένη συναλλαγµατική ισοτιµία για την Ελλάδα, υπο-

λογισµένη µε βάση το µοναδιαίο κόστος εργασίας αυξήθηκε έναντι των 35 υπό εξέταση χωρών κατά 

10,2%. 
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µιουργεί λανθασµένες εντυπώσεις διότι όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, από το 1995 

και µετά, το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος στην Ελλάδα, εάν δεν συνυπολογίσου-

µε τις µεταβολές στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, παρουσίασε µείωση ως προς τις άλλες 35 

χώρες και ήταν σαφώς µικρότερο στην πενταετία 2000-2004 συγκριτικά µε την πενταετία 

1995-1999. 

Από την σύγκριση των αυξήσεων του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος στην 

Ελλάδα έναντι των αντίστοιχων αυξήσεων στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 

πιο αναπτυγµένων χωρών (βλ. στον πίνακα 4.2), φθάνουµε στις εξής διαπιστώσεις: Η αύξη-

ση στην Ελλάδα ήταν υψηλότερη από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 χωρών, 

πλην όµως η διαφορά ανάγεται εν πολλοίς στις εξελίξεις στην Γερµανία όπου οι αυξήσεις 

του κόστους εργασίας ήταν οριακές. Η Ελλάδα, ωστόσο, δεν ανταλλάσσει οµοειδή προϊόντα 

µε την Γερµανία. Αντιθέτως, την αφορά ιδιαίτερα το κόστος εργασίας στις άλλες χώρες της 

νότιας Ευρώπης, δηλαδή στην Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία που παρουσιάζουν 

σχετικά όµοια διεθνή εξειδίκευση µε την ελληνική οικονοµία. Η αύξηση του µοναδιαίου κό-

στους εργασίας στην Ελλάδα ήταν περίπου η ίδια µε τις αυξήσεις στην Ιταλία, την Ισπανία 

και την Πορτογαλία. 

Πίνακας 4.2 

Ονοµαστικό κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος 
Ετήσιες % µεταβολές 

 2001 2002 2003 2004 2005 
Αθροιστική µεταβολή 

2001-2004 

Βέλγιο 4,4  3,0  0,8  0,6  0,8  8,8  

∆ανία 3,3  1,8  2,2  1,3  1,5  8,6  

Γερµανία 1,3  0,8  0,7  -1,1  0,4  1,7  

Ελλάδα 0,6  5,6  0,8  4,4  3,5  11,4  

Ισπανία 3,5  3,4  3,5  3,4  3,1  13,8  

Γαλλία 2,5  2,2  1,9  0,3  1,3  6,9  

Ιρλανδία 4,6  0,6  3,0  3,3  1,9  11,5  

Ιταλία 3,1  3,4  3,9  2,4  2,2  12,8  

Ολλανδία 5,4  5,4  3,8  -0,5  0,0  14,1  

Αυστρία 1,2  0,7  1,4  1,8  0,6  5,1  

Πορτογαλία 5,4  4,4  3,3  2,1  2,2  15,2  

Φιλανδία 5,1  0,6  0,2  0,0  1,4  5,9  

Σουηδία 5,4  1,1  1,3  -0,7  0,9  7,1  

Βρετανία 3,7  2,8  3,1  2,1  2,3  11,7  

ΕΕ-15 2,9  2,4  2,4  0,9  1,5  8,6  
 

Σε ότι αφορά την Ελλάδα και τις δύο χώρες της Ιβηρικής χερσονήσου, δεν πρόκειται για τυ-

χαία σύµπτωση το γεγονός ότι παρουσιάζουν αυξήσεις του ονοµαστικού κόστους εργασίας 

ανά µονάδα προϊόντος που υπερβαίνουν γενικά τον µέσο όρο της ΕΕ-15: Έχει παρατηρηθεί 

το φαινόµενο, και έχει καταγραφεί στην οικονοµική θεωρία ως φαινόµενο Balassa-
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Samuelson, ότι ο πληθωρισµός είναι συστηµατικά υψηλότερος στις χώρες που συγκλίνουν 

πραγµατικά προς τις πιο ανεπτυγµένες χώρες –και τέτοια είναι η περίπτωση της Ισπανίας, 

της Πορτογαλίας και της Ελλάδας. Αποδεικνύεται, δηλαδή, ότι η ίδια η διαδικασία της 

πραγµατικής σύγκλισης οδηγεί σε ταχύτερο πληθωρισµό και µέσω αυτού και σε υψηλότερες 

αυξήσεις των ονοµαστικών µισθών άρα και του µοναδιαίου κόστους εργασίας. Η διαδικασία 

της πραγµατικής σύγκλισης οδηγεί έτσι σε σύγκλιση και των µισθών, και αυτό καταγράφε-

ται εµπειρικά και θεωρητικά ως αναπόφευκτο. Ως εκ τούτου, η λύση στο πρόβληµα της 

ανταγωνιστικότητας βρίσκεται αποκλειστικά στην αναβάθµιση των ελληνικών προϊόντων, 

της διάθεσής τους, του γεωγραφικού προσανατολισµού των εξαγωγών και των λοιπών 

χαρακτηριστικών της παραγωγής, έτσι ώστε να µπορούν να διατεθούν στις διεθνείς αγορές 

χάρη στα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. 

Τα αποτελέσµατα αυτά διαφέρουν σηµαντικά από όσα εκτέθηκαν στην περυσινή έκθε-

ση του ΙΝΕ διότι υπήρξε σοβαρή αναθεώρηση των στοιχείων που περιέχονται στην βάση δε-

δοµένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στα οποία βασίζονται οι αναλύσεις του ΙΝΕ. Οι δια-

φορές που προκύπτουν από την εν λόγω αναθεώρηση φαίνονται στον πίνακα 4.3 και δεί-

χνουν ότι οι αυξήσεις των ονοµαστικών και των πραγµατικών αµοιβών, αλλά και του µονα-

διαίου κόστους εργασίας (υπολογισµένου είτε σε ονοµαστικούς είτε σε πραγµατικούς όρους) 

ήταν τελικά πολύ µικρότερες από αυτές που είχαν δηµοσιευθεί ένα έτος νωρίτερα. 

 
Πίνακας 4.3 

Σύγκριση στοιχείων εαρινών προβλέψεων ΕΕ 2004 και 2005 
Ονοµαστικές αποδοχές (ετήσιες % µεταβολές) 

 Άνοιξη 2004 Άνοιξη 2005
2002 8,7 9,5 
2003 7,6 4,1 
2004 7,0 5,8 
2005 6,2 5,9 

Πραγµατικές αποδοχές (ετήσιες % µεταβολές)  
 Άνοιξη 2004 Άνοιξη 2005

2002 5,0 5,7 
2003 4,0 0,7 
2004 3,5 2,8 
2005 2,8 2,7 
Ονοµαστικό κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος 

(ετήσιες % µεταβολές) 
 Άνοιξη 2004 Άνοιξη 2005

2002 4,7 5,6
2003 5,6 0,8
2004 4,7 4,4
2005 3,9 3,5
Πραγµατικό κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος 

(ετήσιες % µεταβολές) 
Άνοιξη 2004 Άνοιξη 2005  

2002 0,8 1,6
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2003 1,9 -2,6
2004 0,7 1,0
2005 0,7 0,3

Οι διεθνείς συγκρίσεις του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος είναι ορθότερες όταν 

βασίζονται σε στοιχεία του επιχειρηµατικού τοµέα, αφού το κόστος εργασίας στον δηµόσιο 

τοµέα δεν υπεισέρχεται ευθέως στις τιµές των εµπορευµάτων. Στοιχεία σχετικά µε το µονα-

διαίο κόστος εργασίας περιέχονται στην βάση δεδοµένων OECD Economic Outlook Database. 

Με βάση αυτά τα δεδοµένα, το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος στον επιχειρηµατικό 

τοµέα, σε εθνικό νόµισµα, κατά τα έτη 2000-2004, παρουσίασε αθροιστικά µείωση, τόσο σε 

σχέση µε την ζώνη του ευρώ όσο και σε σχέση µε τις χώρες του ΟΟΣΑ. Τα σχετικά στοιχεία 

φαίνονται στον πίνακα 4.4. 

 
 

Πίνακας 4.4 
Αποδοχές ανά απασχολούµενο στον επιχειρηµατικό τοµέα

ετήσιες % µεταβολές

Ελλάδα 5,4 5,3 7,0 3,7 3,6 25,1
Ζώνη Ευρώ 2,3 2,6 2,4 2,2 1,7 11,1
ΟΟΣΑ 5,4 3,6 2,9 3,2 3,2 18,3
Παραγωγικότητα εργασίας στον επιχειρηµατικό τοµέα

ετήσιες % µεταβολές

Ελλάδα 5,2 5,2 4,1 3,6 1,3 19,4
Ζώνη Ευρώ 1,4 0,1 0,5 0,5 1,1 3,5
ΟΟΣΑ 2,5 0,6 2,1 2,1 2,6 9,8
Κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος στον επιχειρηµατικό τοµέα

ετήσιες % µεταβολές

Ελλάδα 0,2 0,2 2,9 0,1 2,3 5,7
Ζώνη Ευρώ 0,9 2,5 1,9 1,7 0,6 7,6
ΟΟΣΑ 2,9 3,0 0,8 1,1 0,6 8,5
Σχετικό κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος στον επιχειρηµατικό τοµέα

ετήσιες % µεταβολές

Ελλάδα 
έναντι ζώνης 
Ευρώ -0,8 -2,3 1,0 -1,6 1,8 -1,9 
Ελλάδα 
έναντι ΟΟΣΑ -2,7 -2,8 2,1 -1,1 1,7 -2,8 

2004

Σωρευτική 
µεταβολή

2000 2001 2002 2003 2004

2004

2000 2001 2002 2003 2004

2000 2001 2002

2000 2001 2002 2003

2003

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε βάση τα εν λόγω στοιχεία, οι µέσες πραγµατικές αποδοχές των 

εργαζοµένων στον επιχειρηµατικό τοµέα της Ελλάδας, κατά το 2003-2004, παρέµειναν πρα-

κτικά στάσιµες (η αθροιστική αύξηση ανέρχεται σε 0,4%), εποµένως οι επιχειρήσεις καρπώ-
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θηκαν ολόκληρο το όφελος από την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας (αθροιστική 

αύξηση περίπου 5%). Στο σύνολο της πενταετίας 2000-2004, το κόστος εργασίας ανά µονάδα 

προϊόντος σε πραγµατικούς όρους µειώθηκε κατά 12,4%. 

Μεθοδολογικές διευκρινίσεις 

Πρώτον, το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος σε τρέχουσες τιµές, δείχνει σε ποιο 

βαθµό οι αυξήσεις των µισθών δικαιολογούν τις αυξήσεις των τιµών. Εάν ο πληθωρισµός 

ανέρχεται, παραδείγµατος χάριν, σε 4% ενώ το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος σε 

τρέχουσες τιµές ανέρχεται σε 3%, οφείλουµε να συµπεράνουµε ότι οι επιχειρήσεις αύξησαν 

τις τιµές τους παραπάνω από όσο δικαιολογούσε η αύξηση του κόστους εργασίας.  

∆εύτερον, όταν η παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνεται περισσότερο από ότι ο µέ-

σος πραγµατικός µισθός, τότε έχουµε αναδιανοµή του εισοδήµατος σε βάρος των εργαζοµέ-

νων. Εποµένως για να διατηρηθεί η διανοµή στα ίδια επίπεδα θα πρέπει οι αυξήσεις των ο-

νοµαστικών µισθών να ισούνται προς το άθροισµα του πληθωρισµού και της παραγωγικότη-

τας της εργασίας. 

Στοιχεία για την εξέλιξη των µισθών δηµοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, πλην όµως, η 

χρήση τους παρουσιάζει δύο δυσκολίες. Η πρώτη προέρχεται από το γεγονός ότι η κεντρική 

τράπεζα υπολογίζει µε δικό της τρόπο περισσότερες της µίας µεταβλητών. Σχετικό σηµείω-

µα δηµοσιεύσαµε στην Ετήσια Έκθεσης του ΙΝΕ 2003 για τον λανθασµένο τρόπο µε τον οποίο 

η Τράπεζα της Ελλάδας υπολογίζει το µοναδιαίο κόστος εργασίας. Αµφίβολης ορθότητας εί-

ναι και ο τρόπος µε τον οποίο υπολογίζει και την παραγωγικότητα της εργασίας (αναλυτική 

αναφορά γίνεται στην Έκθεση του ∆ιοικητή για το έτος 2002). Ως εκ τούτου, η χρήση στοι-

χείων της Τράπεζας της Ελλάδος θα πρέπει να γίνει µόνον µετά από σοβαρό έλεγχο του 

τρόπου υπολογισµού. ∆εύτερη δυσκολία στην χρήση των στοιχείων της ΤτΕ σχετικά µε τους 

µισθούς, είναι ότι η κατηγοριοποίηση των µισθών γίνεται από την ΤτΕ µε τρόπο για τον ο-

ποίο δεν γνωρίζουµε αν αντιστοιχεί ακριβώς στην κλαδική κατηγοριοποίηση των Εθνικών 

Λογαριασµών (από τους οποίους µπορούµε να υπολογίσουµε την παραγωγικότητα της ερ-

γασίας). 
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4.2. Οι µεταβολές των µισθών και του κόστους εργασίας το 2004-2005 

Κατά το 2004, οι αυξήσεις των ακαθάριστων πραγµατικών αποδοχών11 στο σύνολο της οικο-

νοµίας, στις 15 «παλαιές» χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία των εα-

ρινών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2005) παρουσίασαν αύξηση σε σχέση µε το 

2003 κατά 0,8%. Οι αυξήσεις ανήλθαν σε 2,8% στην Ελλάδα και όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµ-

µα 4.2, στην κατάταξη των χωρών µε βάση τις αυξήσεις των πραγµατικών µισθών, κατά το 

παρελθόν έτος, η Ελλάδα κατέλαβε την τρίτη θέση. Αξιοσηµείωτο είναι ότι κατά το 2004, 

στην Γερµανία, υπήρξε καθαρή µείωση της αγοραστικής δύναµης των αποδοχών (-1,5%). 

∆ιάγραµµα 4.2 

Αυξήσεις των πραγµατικών αποδοχών 2004 (%)
Αποπληθωρισµός µε τον δείκτη ιδιωτικής κατανάλωσης
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Εντούτοις, µε βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τον επιχειρηµατικό τοµέα της οικονοµίας (∆ιά-

γραµµα 4.3), η αύξηση των πραγµατικών αποδοχών στην Ελλάδα, κατά το παρελθόν έτος, 

ήταν σαφώς κατώτερη (+0,6%) και µόνον σε τέσσερις χώρες της ΕΕ-15 οι αντίστοιχες αυξή-

σεις ήταν µικρότερες. Πριν από αυτή την πολύ µικρή αύξηση του 2004 στην Ελλάδα είχε 

προηγηθεί µια ακόµη µικρότερη αύξηση το 2003 (+0,3%) (∆ιάγραµµα 4.4). Έτσι, η σωρευτική 

αύξηση των πραγµατικών αποδοχών στον επιχειρηµατικό τοµέα της Ελλάδας για την διετία 

2003-2004 ανήλθε σε +1%. 

                                                 

11 Πρόκειται για τις µικτές αποδοχές των µισθωτών. Ο αποπληθωρισµός έχει γίνει µε τον αποπληθωρι-
στή της ιδιωτικής κατανάλωσης, έτσι ώστε οι αυξήσεις να αντανακλούν µεταβολές της αγοραστικής 
δύναµης του µισθού. 
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Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αυξήσεις των πραγµατικών µι-

σθών (ως αγοραστική δύναµη) για το 2005 θα ανέλθουν σε 2,7% στην Ελλάδα έναντι 0,8% 

στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Η αντίστοιχη πρόβλεψη του ΟΟΣΑ για τον επι-

χειρηµατικό τοµέα της Ελλάδας ανέρχεται σε +2,0%. Το ΙΝΕ θεωρεί ότι οι προβλέψεις αυτές 

είναι αισιόδοξες και εκτιµά ότι είναι πιθανότερο οι αυξήσεις να περιορισθούν στο +1,5%. 

∆ιάγραµµα 4.3  

Αυξήσεις των πραγµατικών αποδοχών 2004 στον επιχειρηµατικό τοµέα (%)
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Σε πιο µακροχρόνια βάση, κατά την περίοδο 1996-2004, οι αυξήσεις των πραγµατικών µι-

σθών στον επιχειρηµατικό τοµέα της Ελλάδας ήταν υψηλές (+2,5% ετησίως) έναντι +1,5% 

στις χώρες του ΟΟΣΑ και 0% στην ζώνη του ευρώ. Οι µόνες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

των 15 στις οποίες παρατηρήθηκαν µεγαλύτερες αυξήσεις ήταν η Σουηδία (+3,0)% και η Βρε-

τανία (+3,2%). Αυτές οι ετήσιες διαφορές µεταφράζονται σε µεγάλες διαφορές για το σύνολο 

της περιόδου 1996-2004 αθροιστικά: ο µέσος ακαθάριστος µισθός στον επιχειρηµατικό τοµέα 

αυξήθηκε, στην διάρκεια της εν λόγω περιόδου, κατά 26% στην Ελλάδα έναντι 12% στο σύ-

νολο των χωρών του ΟΟΣΑ. Στο σύνολο της οικονοµίας οι αντίστοιχες αθροιστικές µεταβο-

λές ανέρχονται σε 25% για την Ελλάδα και σε 6% για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 χωρών. 

Οι αυξήσεις των πραγµατικών αµοιβών υπολογισµένες µε τον δείκτη της ιδιωτικής κα-

τανάλωσης (όπως στα διαγράµµατα 4.2 και 4.3 και 4.4), ενδιαφέρουν τους µισθωτούς διότι 

εκφράζουν τις µεταβολές της αγοραστικής δύναµης του µισθού. Από την πλευρά των επιχει-

ρήσεων, για τις οποίες οι µισθοί αποτελούν δαπάνη, ενδιαφέρον έχουν οι πραγµατικοί µι-

σθοί υπολογισµένοι µε τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ και διορθωµένοι µε τις µεταβολές της 

παραγωγικότητας της εργασίας. Προκύπτει έτσι ένας δείκτης του κόστους εργασίας ανά µο-
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νάδα προϊόντος σε πραγµατικούς όρους. Το µέγεθος αυτό προκύπτει από την σύγκριση του 

πραγµατικού µισθού µε την παραγωγικότητα της εργασίας: όσο µεγαλύτερος είναι ο πραγ-

µατικός µισθός, τόσο µεγαλύτερο είναι το πραγµατικό κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊό-

ντος, και όσο µεγαλύτερη είναι η παραγωγικότητα, τόσο µικρότερο είναι το πραγµατικό µο-

ναδιαίο κόστος εργασίας. Όταν αυξάνεται το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος σε 

πραγµατικούς όρους, µειώνονται τα περιθώρια κέρδους –και αντιστρόφως. 

 
∆ιάγραµµα 4.4 

Αυξήσεις των πραγµατικών αποδοχών 2003 στον επιχειρηµατικό τοµέα (%)
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Όπως δείξαµε στο Κεφάλαιο 3 (∆ιάγραµµα 3.22), η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση των 15 το 2004 αυξήθηκε κατά 1,6% και οι µεταβολές ανά χώρα κυµάνθη-

καν µεταξύ 0,4% και 3,9%. Σύµφωνα µε την πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Ελ-

λάδα η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας θα περιορισθεί, για πρώτη φορά µετά 

από εννέα έτη στο 1,4% ενώ παρόµοια επίδοση (+1,3%) προβλέπει ο ΟΟΣΑ για τον επιχειρη-

µατικό τοµέα. Η επίδοση της Ελλάδας σε ότι αφορά τις αυξήσεις της παραγωγικότητας της 

εργασίας κατά τα έτη 1996-2003 είχε µεγάλη επίπτωση στο κόστος εργασίας ανά µονάδα 

προϊόντος ώστε οι αυξήσεις των πραγµατικών µισθών στην Ελλάδα, που ήταν από τις υψη-

λότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15, να µετατρέπονται σε µειώσεις του κόστους εργασί-

ας ανά µονάδα προϊόντος, σε πραγµατικούς όρους (µειώσεις που ήταν από τις µεγαλύτερες 

µεταξύ των χωρών µελών). Ενώ, δηλαδή, στην Ελλάδα είχαµε σηµαντικές αυξήσεις των 

πραγµατικών µισθών, είχαµε ταυτοχρόνως και µείωση στο κόστος εργασίας ανά µονάδα 

προϊόντος, σε πραγµατικούς όρους, χάρη στην αύξηση της παραγωγικότητας. Αντιθέτως, η 
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αύξηση της παραγωγικότητας κατά 1,4% το 2004, οδήγησε σε αύξηση 1% στο πραγµατικό 

κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος στο σύνολο της οικονοµίας (στοιχεία Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής). Στον επιχειρηµατικό τοµέα, ωστόσο, παρόλη την επιβράδυνση της παραγωγι-

κότητας της εργασίας υπήρξε µείωση του πραγµατικού κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊ-

όντος κατά 0,7% (∆ιάγραµµα 4.5) επειδή η αύξηση των πραγµατικών µισθών ήταν οριακή 

(+0,6%). 

 
∆ιάγραµµα 4.5 

Αυξήσεις του πραγµατικού κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος 2004 
στον επιχειρηµατικό τοµέα (%)
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Η επιβράδυνση της παραγωγικότητας της εργασίας, όµως, εξαρτάται από τον βαθµό 

χρησιµοποίησης του παραγωγικού δυναµικού και συνακόλουθα από τον ρυθµό µεγέθυνσης 

του ΑΕΠ. Η άσκηση υφεσιακής πολιτικής, εφόσον συνεχισθεί, θα καθηλώσει την 

παραγωγικότητα της εργασίας σε µικρούς ρυθµούς αύξησης µε δυσµενή αποτελέσµατα για 

την περαιτέρω οικονοµική . 

Το πραγµατικό κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος, παρουσιάζει µακροχρόνια 

πτωτική πορεία. Στο ∆ιάγραµµα 4.6 φαίνεται ότι η εν λόγω πτώση µεταξύ των ετών 1995 

και 2004 ανήλθε σε 12% περίπου έναντι 8% στη ζώνη του ευρώ και 5% στην Ισπανία, ενώ υ-

πήρξε αύξηση στην Πορτογαλία. 



 80

 
∆ιάγραµµα 4.6 

Πραγµατικό κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος 
στον επιχειρηµατικό τοµέα (1995=100)
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∆ιάγραµµα 4.7 

Μέση πραγµατική αµοιβή και παραγωγικότητα 
Επιχειρηµατικός τοµέας 1981-2004
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Από µακροχρόνια άποψη, οι πραγµατικές αποδοχές στον επιχειρηµατικό τοµέα της ελληνι-

κής οικονοµίας, εξελίχθηκαν όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 4.7: Από τις αρχές µέχρι το τέ-

λος της δεκαετίας του ’80, είχαν σταθεροποιηθεί και κυµαίνονταν γύρω από ένα µέσο επί-

πεδο. Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν κατά καιρούς αυξήσεις και µειώσεις, η µακροχρόνια 

τάση ήταν σταθερή περίπου στο ύψος του πραγµατικού µισθού του 1981. Αυτές οι διακυ-

µάνσεις γύρω από µια σταθερή µέση τιµή συνεχίσθηκαν και στην περίοδο 1990-1998: Ενώ 

κατά τα έτη 1991-1993, υπήρξε θεαµατική πτώση στις µέσες αµοιβές των εργαζοµένων στον 

επιχειρηµατικό τοµέα της οικονοµίας η οποία αφαίρεσε 10% της αγοραστικής τους δύναµης, 

κατά τα έτη 1994-1998, οι πραγµατικές αποδοχές στον επιχειρηµατικό τοµέα αυξήθηκαν τό-

σο ώστε αναίρεσαν την µεγάλη µείωση της περιόδου 1991-1993. Η αύξηση της πενταετίας 

1994-1998 εµφανίσθηκε, δηλαδή, ως διορθωτική κίνηση της πτώσης που είχε προηγηθεί. Η 

διόρθωση αυτή, επανέφέρε τις πραγµατικές αποδοχές περίπου στα επίπεδα του 1981, δη-

λαδή στο επίπεδο γύρω από το οποίο οι πραγµατικές αποδοχές µεταβάλλονταν µακροχρό-

νια. Κατά το 1999-2002, η αύξηση των αµοιβών συνεχίσθηκε. Ωστόσο, από το 2003-2004, 

δεν επιβεβαιώνεται πλέον η ανοδική µακροχρόνια τάση των πραγµατικών αποδοχών. Ο 

ρυθµός αύξησης των πραγµατικών αποδοχών στον επιχειρηµατικό τοµέα της οικονοµίας 

αφήνει συστηµατικά τα περιθώρια στις επιχειρήσεις να ωφεληθούν από την αύξηση της πα-

ραγωγικότητας της εργασίας για να µειώσουν το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος 

(σε πραγµατικούς όρους), διότι οι εκατοστιαίες αυξήσεις των πραγµατικών µισθών είναι µι-

κρότερες από τις αντίστοιχες αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας. Αυτή η εξέλιξη 

έχει ως αποτέλεσµα την συνεχή µείωση του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος σε 

πραγµατικούς όρους.  

4.3. Συγκριτική ανάλυση του επιπέδου των αµοιβών στις χώρες της ΕΕ-15 

Από την επεξεργασία των στοιχείων της βάσης δεδοµένων Ameco της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής, προκύπτει ότι για το έτος 2004, στην κατάταξη των ακαθάριστων µισθών12 σε Ευρώ 

(καθαρός µισθός και εισφορές), η Ελλάδα διατηρεί, όπως και επί σειρά προηγουµένων ε-

τών, την προτελευταία θέση. Οι µέσες µηνιαίες αποδοχές το 2004 ανέρχονταν στην Ελλάδα 

σε 1315 Ευρώ (∆ιάγραµµα 4.8) έναντι 2030 κατά µέσο όρο στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης των 15. Το αντίστοιχο µέγεθος στην Πορτογαλία ανερχόταν σε 1066 Ευρώ. Στο ∆ιά-

γραµµα 4.9, φαίνονται οι ίδιες αµοιβές προσαυξηµένες κατά τις εργοδοτικές εισφορές, έτσι 

ώστε το συνολικό ύψος της κάθε στήλης να αντιστοιχεί στο µηνιαίο κόστος εργασίας σε Ευ-

ρώ. Το κόστος αυτό ανέρχεται σε 2498 Ευρώ στην ΕΕ-15 κατά µέσο όρο, σε 1626 Ευρώ στην 

Ελλάδα (ήτοι 65% του µέσου όρου της ΕΕ-15) και σε 1280 Ευρώ στην Πορτογαλία. 

Η σύγκριση του επιπέδου των µισθών ώστε να λαµβάνει υπόψη της και το διαφορετικό ύψος 

                                                 

12 Οι υπολογισµοί αναφέρονται σε απασχολούµενους µε πλήρες ωράριο εργασίας, ώστε ο διαφορετι-

κός βαθµός ανάπτυξης της µερικής απασχόλησης στις 15 χώρες να µην στρεβλώνει τις διεθνείς 

συγκρίσεις.  
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των τιµών των αγαθών και υπηρεσιών στις 15 χώρες µέλη. Στο ∆ιάγραµµα 4.10, φαίνονται 

τα αποτελέσµατα του υπολογισµού του µέσου ακαθάριστου µισθού στις δεκαπέντε χώρες 

µέλη σε Ισοτιµίες Αγοραστικής ∆ύναµης, έτσι ώστε οι µισθοί να είναι συγκρίσιµοι µεταξύ 

τους ως προς την αγοραστική τους δύναµη. Προκύπτει ότι η αγοραστική δύναµη του µέσου 

ακαθάριστου µισθού στην Ελλάδα, κατά το 2004, ανερχόταν στο 83% του µέσου όρου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Η αντίστοιχη αγοραστική δύναµη στην Πορτογαλία ήταν 69% 

ενώ το επίπεδο της Ισπανίας ήταν κατά πολύ ανώτερο (94%). 

Το µηνιαίο κόστος εργασίας (ακαθάριστος µισθός + εργοδοτικές εισφορές, (∆ιάγραµµα 

4.9) αποτελεί την βάση του υπολογισµού του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος. Στον 

υπολογισµό αυτό υπεισέρχεται ωστόσο και η παραγωγικότητα της εργασίας. Από την σύ-

γκριση της παραγωγικότητας της εργασίας στις χώρες της ΕΕ-15 (∆ιάγραµµα 4.11) προκύ-

πτει ότι η Ελλάδα υστερεί έναντι των άλλων χωρών µελών πλην της Πορτογαλίας. Η διαφο-

ρά που παρατηρείται όµως είναι µικρότερη από τις διαφορές των µισθών. Ενώ δηλαδή το 

µηνιαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 65% του µέσου αντίστοιχου κόστους 

στην ΕΕ-15, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα ανέρχεται σε 89% του µέσου 

ευρωπαϊκού όρου. Αξιοσηµείωτη, επίσης είναι η διαφορά Ελλάδας και Πορτογαλίας, η οποία 

έχει διευρυνθεί ώστε η παραγωγικότητα στην Ελλάδα να είναι κατά 46% υψηλότερη από ό,τι 

στην Πορτογαλία. 

Προκύπτει, έτσι, εξαιτίας των διαφορών στην παραγωγικότητα της εργασίας, ότι η 

απόσταση που χωρίζει το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος στην Ελλάδα από τις άλ-

λες χώρες είναι σηµαντική και ανέρχεται σε 27% (µε βάση 100 για τον µέσο όρο της Ευρω-

παϊκής Ένωσης των 15, ο δείκτης ανέρχεται σε 73 για την Ελλάδα) (∆ιάγραµµα 4.12). Αξίζει 

να σηµειωθεί ότι το µοναδιαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα είναι πλέον το χαµηλότερο 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15, και µάλιστα σηµαντικά µικρότερο από ό,τι στην 

Πορτογαλία. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται µε τις µεγάλες αυξήσεις της παραγωγικότητας της 

εργασίας στην Ελλάδα κατά το 1996-2003 (περίπου +4% στον επιχειρηµατικό τοµέα). Ενώ οι 

αυξήσεις στις αποδοχές των µισθωτών ήταν παρόµοιες στις δύο χώρες (αυξήθηκαν δηλαδή 

περίπου εξίσου, σε πραγµατικούς όρους) η παραγωγικότητα της εργασίας στην µεν Ελλάδα 

αυξήθηκε κατά 28%, στην δε Πορτογαλία κατά 9% περίπου. 
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∆ιάγραµµα 4.8 

Μέσες ακαθάριστες αποδοχές (2004) 
(καθαρός µισθός + εισφορές µισθωτού) σε Ευρώ
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∆ιάγραµµα 4.9 

Μηνιαίο κόστος εργασίας (2004)
(µέσες ακαθάριστες αποδοχές + εργοδοτικές εισφορές), σε Ευρώ

2346

2759

1940
1564

2157
2421

1642

2574
2334

1066

2062 2103
2321

2030

684
181

434

377

311

610
328

535

560

580

214

451
616 284

468

1315

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

B DK D E Gr F IRL I NL A P FIN S UK EU

Πηγή: European Economy Statistical Annex Spring 2005

 



 84

 
∆ιάγραµµα 4.10 

Μέσες ακαθάριστες αποδοχές (2004) 
(καθαρές αποδοχές + εισφορές µισθωτού) 

σε Ισοτιµίες Αγοραστικής ∆ύναµης, Μέσος όρος ΕΕ-15=100
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∆ιάγραµµα 4.11 

Παραγωγικότητα της εργασίας (2004) 
(προστιθέµενη αξία ανά απασχολούµενο) 

σε Ισοτιµίες Αγοραστικής ∆ύναµης, Μέσος όρος ΕΕ-15=100
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∆ιάγραµµα 4.12 

Κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος (2004) 
(µηνιαίο κόστος εργασίας σε Ευρώ προς παραγωγικότητα της 
εργασίας σε Ισοτιµίες Αγοραστικής ∆ύναµης). Μέσος όρος ΕΕ-

15=100
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4.4. Οι εισοδηµατικές ανισότητες 

Όπως έχει αναλυθεί στις προηγούµενες εκθέσεις του ΙΝΕ, από το 1986 έως σήµερα έχει 

πραγµατοποιηθεί σηµαντική αναδιανοµή του εισοδήµατος σε βάρος της εργασίας. Η πρωτο-

γενής αναδιανοµή προκύπτει από την βραδύτερη αύξηση του µέσου πραγµατικού µισθού, 

είτε στο σύνολο της οικονοµίας, είτε στον επιχειρηµατικό τοµέα, έναντι των αυξήσεων της 

παραγωγικότητας της εργασίας (∆ιάγραµµα 4.13), ενώ η δευτερογενής αναδιανοµή πραγ-

µατοποιείται µέσω των δηµόσιων οικονοµικών. Από την διαίρεση του µέσου πραγµατικού 

µισθού µε την παραγωγικότητα της εργασίας προκύπτει το εισοδηµατικό µερίδιο της εργα-

σίας, δηλαδή το µερίδιο των µισθών και της τεκµαρτής αµοιβής εργασίας των αυτοαπασχο-

λουµένων στο ΑΕΠ του συνόλου της οικονοµίας ή του επιχειρηµατικού τοµέα13.  

Η εξέλιξη του µεριδίου της εργασίας στο σύνολο της οικονοµίας (όπως και στον επι-

χειρηµατικό τοµέα) παρουσιάζει µακροχρόνια πτωτική πορεία, η οποία σχηµατίζεται από ε-

πιµέρους µεσοπρόθεσµες κινήσεις ανόδου και µείωσης του µεριδίου της εργασίας, αλλά οι 

αυξήσεις είναι υποδεέστερες των µειώσεων, έτσι ώστε τελικά, µακροχρόνια, να 

διαµορφώνεται η πτωτική πορεία του δείκτη. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί έναν άλλο τρόπο 

εµφάνισης της µείωσης του πραγµατικού κόστους εργασίας, τόσο στο σύνολο της 

οικονοµίας, όσο και στον επιχειρηµατικό τοµέα, αφού ο µισθός εκτός από κόστος για τις 

επιχειρήσεις αποτελεί και εισόδηµα για τους εργαζόµενους. 

                                                 

13 Το άθροισµα του µεριδίου της εργασίας µε το µερίδιο των (µικτών) κερδών ισούται προς 100%, και η 

εξέλιξή του αποτελεί δείκτη της αναδιανοµής του εισοδήµατος. 
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∆ιάγραµµα 4.13 

Παραγωγικότητα εργασίας και 
µέσες µικτές αποδοχές µισθωτών
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∆ιάγραµµα 4.14 

Μερίδιο εργασίας στο ακαθάριστο προϊόν
Επιχειρηµατικός τοµέας 1981-2004 
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Πίνακας 4.5 
Η ανισότητα στην διανοµή του εισοδήµατος 

Εισόδηµα των 20% περισσότερο εύπορων προς το εισόδηµα των 20% λιγότερο εύπορων 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Βέλγιο 4.5 4.2 4 4 4.2 4.3 4 : 4.3 (bp) 
Τσεχία : : : : : : 3.4  : 3.4  
∆ανία 2.9  : 2.9  : 3  : 3  : 3.6 (bp) 
Γερµανία 4.6 4 3.7 3.6 3.6 3.5 4 (b) 4.4  4.3  
Εσθονία : : : : : 6.3  6.1  6.1  5.9  
Ελλάδα 6.5 6.3 6.6 6.5 6.2 5.8 5.7 : 6.6 (bp) 
Ισπανία 5.9 6 6.5 5.9 5.7 5.4 5.5 5.1 (b) 5.1  
Γαλλία 4.5 4.3 4.4 4.2 4.4 4.2 3.9 (b) 3.9  :
Ιρλανδία 5.1 5.1 5 5.2 4.9 4.7 4.5 : 5.1 (bp) 
Ιταλία 5.9 5.6 5.3 5.1 4.9 4.8 4.8 : :
Κύηρος : : 4.4  : : : : : 4.1  
Λάτβια : : : : : 5.5  : 5.5  :
Λιθουανία : : : : : 5  4.9  4.7  :
Λουξεµβ. 4.3 4 3.6 3.7 3.9 3.7 3.8 : 4 (p) 
Ουγγαρία : : : : : 3.3  3.1  3  :
Μάλτα : : : : : 4.6  : : :
Ολλανδία 4.2 4.4 3.6 3.6 3.7 4.1 (b) 4.1  4.1  :
Αυστρία 4 3.8 3.6 3.5 3.7 3.4 3.5 : 4 (p) 
Πολωνία : : : : : 4.7  4.7  4.8  :
Πορτογαλία 7.4 6.7 6.7 6.8 6.4 6.4 6.5 7.3 (p) 7.4 (p) 
Σλοβενιά : : : : : 3.2  3.1  3.1  :
Σλοβακία : : : : : : : : 5.4 (p) 
Φιλανδία : 3 3 3.1 3.4 3.3 3.7 (b) 3.7  3.6  
Σουηδία : : 3  : 3.1  : 3.4  3.3 (b) :
Βρετανία 5.2 5 4.7 5.2 5.2 5.2 5.4 (b) 5.5  5.3  
Βουλγαρία : : : : : 3.8  3.8  3.8  :
Κροατία : : : : : : : : 4.6  
Ρουµανία : : : : : 4.5  4.6  4.7  :
Τουρκία : : : : : : : 10.8  :
Ισλανδία : : : : : : : : :
Νορβηγία : : : : : : : : 3.7 (bp) 
ΗΠΑ : : : : : : : : :
Ιαπωνία : : : : : : : : :
(s) 
(b) 
(p) 

Πηγή: Eurostat

Εκτίµηση Eurostat

Προσωρινά στοιχεία
Ασυνέχεια στη χρονοσειρά

 
Πηγή: Eurostat, ∆ιαρθρωτικοί ∆είκτες 

Στους διαρθρωτικούς δείκτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαµβάνεται ένας βασικός δεί-

κτης ανισότητας που είναι ο λόγος του εισοδήµατος των 20% περισσότερο εύπορων προς το 

εισόδηµα των 20% λιγότερο εύπορων. Η Ελλάδα διακρίνεται για τις οικονοµικές ανισότητές 

της: όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.5, το εισόδηµα των 20% περισσότερο εύπορων Ελλήνων 

είναι συστηµατικά περίπου 6 φορές υψηλότερο από το εισόδηµα των 20% λιγότερο εύπορων 

Ελλήνων. Υψηλότερη ανισότητα παρουσιάζει µόνον η Πορτογαλία. Όλες οι άλλες χώρες της 

διεύρυνσης παρουσιάζουν µικρότερες ανισότητες από την Ελλάδα. 
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5. Ανταγωνιστικότητα τιµής και διαρθρωτική  
ανταγωνιστικότητα 

5.1. ∆είκτες ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας 

Το άνοιγµα14 της ελληνικής οικονοµίας προς τις άλλες χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

από το 1960 µέχρι το µέσον της δεκαετίας του ’90 αυξανόταν, έτσι ώστε το εµπόριό της µε 

την ΕΕ-15 είχε φθάσει στα ιστορικά υψηλά επίπεδα, περίπου 22%. Ωστόσο, στην διάρκεια 

των δέκα τελευταίων ετών, το άνοιγµα της ελληνικής οικονοµίας προς την Ευρωπαϊκή Ένω-

ση µειώνεται, και στο τέλος του 2004 (διάγραµµα 5.1) είχε φθάσει στο 14% του ΑΕΠ. Στον 

εξαγωγικό προσανατολισµό της Ελλάδας σηµειώθηκαν, στην διάρκεια της τελευταίας δεκα-

ετίας, σηµαντικές ανακατατάξεις. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ανακατατάξεων ήταν η 

µείωση τους προς τις χώρες του ΟΟΣΑ και ιδιαίτερα προς τις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, µείωση που αντισταθµίστηκε όµως από την αύξηση των εξαγωγών προς τις τρίτες 

χώρες, κυρίως τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Η µείωση αυτή των ελλη-

νικών εξαγωγών προς τις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο σε απόλυτο ύψος, όσο και 

ως ποσοστό συµµετοχής της αξίας τους στις συνολικές εξαγωγές αποτελεί σαφή ένδειξη 

µειωµένης ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας, ιδιαίτερα της βιοµηχανίας, αφού 

οι αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι πλέον ανταγωνιστικές. 

Η µείωση του ανοίγµατος της ελληνικής οικονοµίας προς τις άλλες χώρες της Ευρω-

παϊκής Ένωσης σχετίζεται κυρίως µε την κατάρρευση του ποσοστού του ΑΕΠ που εξάγεται 

προς τις χώρες αυτές, από το επίπεδο του 8% το 1985 στο επίπεδο του 3% περίπου το 2004 

(διάγραµµα 5.2). Εντούτοις, µια µικρή συµβολή στην µείωση του ανοίγµατος της ελληνικής 

οικονοµίας προς τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προέρχεται από την διείσδυση 

των εισαγωγών που µειώθηκε κατά τα έτη 2000-2004 (διάγραµµα 5.3) από 14% σε 10,5% πε-

ρίπου. Η µείωση της διείσδυσης θα πρέπει να αποδοθεί σε µια επιβράδυνση των επενδύσε-

ων σε µηχανικό εξοπλισµό και στην µείωση της δαπάνης για εισαγωγές διαρκών καταναλω-

τικών αγαθών. Αυτή η τελευταία εξέλιξη, θα πρέπει ενδεχοµένως να εκληφθεί ως πιθανή 

ένδειξη ανάπτυξης απαισιόδοξων προσδοκιών των νοικοκυριών σχετικά µε την πορεία της 

οικονοµίας και των εισοδηµάτων τους, παρά την συνεχιζόµενη επέκταση της καταναλωτικής 

πίστης. Εάν αυτές οι εξελίξεις επιβεβαιωθούν θα πρέπει να εκληφθούν ως επιπρόσθετα ση-

µεία µιας επερχόµενης επιβράδυνσης της ελληνικής οικονοµίας. 

Ο δείκτης που συµπυκνώνει τις παραπάνω δυσµενείς εξελίξεις είναι ο βαθµός κάλυψης 

των εισαγωγών από εξαγωγές (δηλαδή ο λόγος εξαγωγών της εισαγωγές, βλ. στο διάγραµ-

µα 5.4). Ενώ το 1984, οι ελληνικές εξαγωγές κάλυπταν το ½ περίπου των ελληνικών εισα-

                                                 

14 Ο δείκτης που χρησιµοποιούµε για το άνοιγµα της οικονοµίας είναι (Χ+Μ)/Υ, όπου Χ η αξία των εξα-

γωγών, Μ η αξία των εισαγωγών, και Υ το ΑΕΠ. 
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γωγών, σήµερα καλύπτουν µόλις το ¼. Η άνοδος του βαθµού κάλυψης των εισαγωγών από 

εξαγωγές κατά την περίοδο 1960-1987 οφείλεται στον µεγαλύτερο δυναµισµό των εξαγωγι-

κών επιδόσεων σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο της διείσδυσης των εισαγωγών. Η πολιτική 

της «σκληρής δραχµής» που ακολουθήθηκε στην συνέχεια, καθώς και η υψηλή συναλλαγ-

µατική ισοτιµία µε την οποία η δραχµή «κλείδωσε» κατά την µετάβαση στο Ευρώ, ευθύνο-

νται για την πτώση του λόγου εξαγωγών εισαγωγών από το 1988 µέχρι σήµερα, δεδοµένης 

της αδυναµίας της ελληνικής οικονοµίας να στραφεί της την ανταγωνιστικότητα που δεν βα-

σίζεται κυρίως της τιµές αλλά στην ποιότητα και της παράγοντες. 

Η σοβαρότητα της κατάστασης σε ότι αφορά την ανταγωνιστικότητα φαίνεται και στην 

εξέλιξη του µεριδίου της Ελλάδας στην µεγάλη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Της φαίνεται 

στο διάγραµµα 5.5, το µερίδιο της Ελλάδας έχει µειωθεί δραµατικά και είναι µικρότερο από 

ό,τι το 1960. Επιπλέον, η σύγκριση µε την Ισπανία και την Πορτογαλία, δείχνει την εντυπω-

σιακή απόκλιση µεταξύ των επιδόσεων των τριών χωρών: η Πορτογαλία, και ακόµη περισ-

σότερο η Ισπανία, αυξάνουν τα µερίδιά της στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε 

το 2004 το µερίδιο της Ισπανίας ήταν τριπλάσιο από ό,τι το 1960 και το µερίδιο της Πορτο-

γαλίας είχε αυξηθεί κατά 2,5 φορές. Η διαδικασία της δραµατικής απόκλισης µεταξύ των 

τριών χωρών, της φαίνεται στο σχετικό διάγραµµα, έχει ως σηµείο εκκίνησης το έτος 1987, 

ακριβώς δηλαδή την στιγµή κατά την οποία αρχίζει η ανατίµηση της δραχµής. 

Ως αποτέλεσµα αυτών των δυσµενών εξελίξεων, το εµπορικό έλλειµµα (αγαθών) ως 

ποσοστό του ΑΕΠ κυµαίνεται πλέον γύρω από το επίπεδο –9%. Η βελτίωση που παρουσιά-

σθηκε κατά τα τελευταία έτη, και η οποία αναµένεται να συνεχισθεί κατά το 2005, ανάγεται 

στους ίδιους ακριβώς παράγοντες που αναφέραµε προηγουµένως σχετικά µε την µείωση της 

διείσδυσης των εισαγωγών. Εποµένως, η βελτίωση αυτή δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως έν-

δειξη αύξησης της ανταγωνιστικότητας, αλλά ως ένδειξη σταδιακής εξάντλησης του δυναµι-

σµού της ιδιωτικής κατανάλωσης διαρκών καταναλωτικών αγαθών. 
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∆ιάγραµµα 5.1 

Άνοιγµα ελληνικής οικονοµίας προς την ΕΕ-15
(∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΣ ΕΕ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΕΠ)
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∆ιάγραµµα 5.2 

Εξαγωγές προς ΕΕ-15 (% του ΑΕΠ)
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∆ιάγραµµα 5.3 

∆ιείσδυση εισαγωγών από ΕΕ-15
(Εισαγωγές από την  ΕΕ % της εγχώριας κατανάλωσης)
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∆ιάγραµµα 5.4 

Λόγος εξαγωγών-εισαγωγών µε την ΕΕ-15
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∆ιάγραµµα 5.5 

Μερίδια στην αγορά της ΕΕ-15
Εξαγωγές χώρας προς ενδοκοινοτικές εισαγωγές ΕΕ
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∆ιάγραµµα 5.6 

Εµπορικό έλλειµµα µε την ΕΕ-15
(% του ΑΕΠ)
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5.2. Ο περιορισµός της εξωτερικής ισορροπίας και η ανταγωνιστικότητα 

Μια οικονοµία, σύµφωνα µε τον Williamson (1994) [βλ. επίσης Aglietta 1997, McCombie και 

Thirlwall 1994, Thirlwall 1979] θα πρέπει να θεωρείται ανταγωνιστική εφόσον πληρούνται 

δύο όροι: πρώτον, η οικονοµία µεγεθύνεται διατηρώντας το ποσοστό ανεργίας στην πλήρη 

απασχόληση, και δεύτερον, το έλλειµµά της στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών µπορεί να 

διατηρηθεί, δηλαδή να καλύπτεται από µονοµερείς µεταβιβάσεις και αυτόνοµες εισροές ι-

διωτικών κεφαλαίων. 

Εάν µια χώρα παρουσιάζει διευρυνόµενο έλλειµµα στις εξωτερικές της ανταλλαγές ό-

ποτε αυξάνεται η εσωτερική ζήτηση, και µάλιστα πριν να προσεγγίσει το σηµείο πλήρους 

απασχόλησης του εργατικού δυναµικού ή το σηµείο πλήρους χρησιµοποίησης του παραγω-

γικού δυναµικού, τότε η οικονοµία πρέπει να µειώσει τον ρυθµό της µεγέθυνσής της ώστε 

να ισορροπήσει το εξωτερικό ισοζύγιο. Σε µια τέτοια περίπτωση, οι παραγωγικοί πόροι της 

χώρας δεν χρησιµοποιούνται πλήρως (υπάρχει δηλαδή αχρησιµοποίητο παραγωγικό και ερ-

γατικό δυναµικό), µε αποτέλεσµα να αποθαρρυνθούν οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, να 

επιβραδυνθεί η τεχνολογική πρόοδος που συνήθως συνοδεύει αυτές τις επενδύσεις, να απο-

δυναµωθεί παραπέρα η ανταγωνιστικότητα των εγχώριων προϊόντων και να επιδεινωθεί έτι 

περισσότερο το εµπορικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών. Συγκροτείται έτσι ένας φαύλος 

κύκλος µειωµένης ανταγωνιστικότητας, διευρυνόµενου εξωτερικού ελλείµµατος και στασι-

µότητας της παραγωγής και των επενδύσεων. Αντίθετα, εάν µια χώρα είναι ικανή να αυξά-

νει την εσωτερική ζήτηση µέχρι του σηµείου πλήρους απασχόλησης του παραγωγικού και 

του εργατικού δυναµικού της χωρίς να παρουσιάζει προβλήµατα στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών, η πίεση της ζήτησης επί του εγκατεστηµένου παραγωγικού δυναµικού αυξάνει 

τις επενδύσεις, τα τεχνολογικά οφέλη που τις συνοδεύουν, και προκαλεί έτσι περαιτέρω 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και του εξωτερικού ισοζυγίου. Εξάλλου η πίεση της ζήτη-

σης επί του εργατικού δυναµικού οδηγεί τις εφεδρείες του εργατικού δυναµικού στην αγορά 

εργασίας αυξάνοντας έτσι το ποσοστό συµµετοχής του πληθυσµού στην αγορά εργασίας 

(activity rate), αλλά και τον δυνητικό ρυθµό αύξησης του ΑΕΠ. 

Εποµένως σε µια ανοικτή οικονοµία, ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης, µακροπρόθε-

σµα µπορεί να αυξηθεί µόνον εφόσον υπάρχει µια ικανή µεγέθυνση των καθαρών εξαγωγών 

της χώρας. Η εσωστρεφής ανάπτυξη, όπως αυτή που ακολούθησε η ελληνική οικονοµία κα-

τά την ανοδική φάση των ετών 1996-2004, µπορεί να συνεχίζεται µόνον µεσοπρόθεσµα, έως 

ότου το έλλειµµα στο ισοζύγιο πληρωµών καταστεί προβληµατικό. 

• Η δυναµική των εξωτερικών υποχρεώσεων 

Μια πολιτική που αποσκοπεί στην διατήρηση της ισορροπίας στο ισοζύγιο πληρωµών καλύ-

πτοντας ένα διαρθρωτικό έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ισοζύγιο αγαθών 

και υπηρεσιών και εισροή µονοµερών µεταβιβάσεων) µε εισροή κεφαλαίων (αυτόνοµη εισ-
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ροή και δανεισµό), µπορεί να οδηγηθεί σε συσσώρευση των εξωτερικών υποχρεώσεων και 

των τόκων, κερδών, µερισµάτων, προσόδων που τις εξυπηρετούν. Αποδεικνύεται ότι η δυ-

ναµική των εξωτερικών υποχρεώσεων, που προέρχονται από το έλλειµµα στο ισοζύγιο αγα-

θών και υπηρεσιών, περιγράφεται από την σχέση 
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)()(

−+−
−

=  

όπου ( f ) είναι το εξωτερικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ,  (
o
f  ) είναι ο ρυθµός µετα-

βολής του εξωτερικού χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ, (M-X) είναι η διαφορά εισαγωγών–

εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (δηλαδή η απόλυτη τιµή του ελλείµµατος στο εξωτερικό 

ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών), (Y) το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιµές, UT  οι µονοµερείς µεταβι-

βάσεις από το εξωτερικό (κυρίως πόροι ΕΕ και µεταναστευτικό συνάλλαγµα στην περίπτωση 

της Ελλάδας), ( ri ) το πραγµατικό επιτόκιο και (
o
y ) ο ρυθµός µεταβολής του ΑΕΠ σε σταθε-

ρές τιµές. 

Η παραπάνω σχέση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την περιγραφή της δυναµικής των 

εξωτερικών υποχρεώσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ. Όπως προκύπτει από την εξίσωση αυτή, 

όταν υπάρχει έλλειµµα στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών και ταυτοχρόνως το πραγµατικό 

επιτόκιο είναι υψηλότερο από τον ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης, τότε οι εξωτερικές υπο-

χρεώσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνονται αδιάλειπτα, δεν έχουν δηλαδή άνω όριο. Αντιθέ-

τως, ισορροπούν (ως ποσοστό του ΑΕΠ) όταν το πραγµατικό επιτόκιο είναι µικρότερο από 

τον ρυθµό µεγέθυνσης της οικονοµίας, και τότε το επίπεδο ισορροπίας είναι  
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Εντούτοις, πρόβληµα διατήρησης της υπάρχουσας κατάστασης εµφανίζεται ακόµη και 

όταν υπάρχει µεν ισορροπία του εξωτερικού χρέους, πλην όµως το επίπεδο ισορροπίας equf  

είναι πολύ υψηλό. 

Είτε στην πρώτη περίπτωση, κατά την οποία οι εξωτερικές υποχρεώσεις αυξάνονται 

αδιάλειπτα, είτε στην δεύτερη περίπτωση, κατά την οποία οι υποχρεώσεις αυτές ισορρο-

πούν, πλην όµως σε πολύ υψηλά επίπεδα, η χώρα είναι αναγκασµένη να λάβει µέτρα για 

την διόρθωση του προβλήµατος στις εξωτερικές ανταλλαγές. 

Στα διαγράµµατα 5.6 και 5.7 φαίνεται η εξέλιξη του εξωτερικού ισοζυγίου αγαθών και 

υπηρεσιών της Ελλάδας [(Μ-Χ)/Υ] έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 χωρών, καθώς και 

η διαφορά πραγµατικών επιτοκίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ 

(
o

r yi − ). Όπως είναι φανερό, η επίπτωση του [(Μ-Χ)/Υ] είναι πολύ µεγάλη, της τάξεως του 

–10% ετησίως, και η συνέχιση µιας τέτοιας επιδείνωσης θα οδηγήσει, θεωρώντας όλους τους 

άλλους παράγοντες σταθερούς, σε συσσώρευση των εξωτερικών υποχρεώσεων. Ως εκ τού-

του, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας εµφανίζεται ως αναγκαιότητα. 

Η διαφορά του ρυθµού αύξησης του ΑΕΠ από τα πραγµατικά επιτόκια, αντίθετα, µειώ-
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νεται διαρκώς, έτσι ώστε οι συνθήκες για συγκράτηση των εξωτερικών υποχρεώσεων της 

ελληνικής οικονοµίας να είναι ευνοϊκές κατά την τελευταία τετραετία, διότι ο ρυθµός αύξη-

σης του προϊόντος αυξήθηκε στο επίπεδο του 4%, τα δε πραγµατικά επιτόκια µειώθηκαν. Εί-

ναι προφανές ότι για να διατηρηθούν αυτές οι ευνοϊκές συνθήκες, ο ρυθµός οικονοµικής α-

νάπτυξης οφείλει να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. 

 
∆ιάγραµµα 5.7  

∆ιαφορά πραγµατικών επιτόκιων και ρυθµού 
µεταβολής ΑΕΠ (i-y )
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Βέβαια, ένα διευρυνόµενο εξωτερικό έλλειµµα, µπορεί να είναι συµβατό, µεσοπρόθεσµα, µε 

την πλήρη απασχόληση, σε µικρές ανοικτές οικονοµίες που αναπτύσσονται µε υψηλούς 

ρυθµούς εφόσον το έλλειµµα προέρχεται από τις υψηλές επενδυτικές δαπάνες που πραγµα-

τοποιεί η χώρα για να εισάγει µηχανικό εξοπλισµό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα µεγάλο 

έλλειµµα ενδέχεται να είναι το τίµηµα που πρέπει να καταβληθεί για την αύξηση της παρα-

γωγικότητας της εργασίας. Πρόκειται για ένα πρόσκαιρο τίµηµα αφού η αυξηµένη παραγω-

γικότητα αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για την µελλοντική περιστολή του ελλείµµατος. ∆εν 

αποκλείεται το ενδεχόµενο, η ελληνική οικονοµία να αποτελεί ακριβώς µια τέτοια περίπτω-

ση, επειδή οι παραγωγικές της επιδόσεις από το 1996 αποτελούν ενθαρρυντική ένδειξη ως 

προς τις διαδικασίες εκσυγχρονισµού του παραγωγικού συστήµατος στην Ελλάδα. 

• Κατευθυντήριες γραµµές που προκύπτουν από την µακροοικονοµική ανάλυση 

Στη µελέτη του ΙΝΕ «Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση: η ανάγκη ενός Νέου Αναπτυξια-

κού Υποδείγµατος» περιέχεται η µακροοικονοµική ανάλυση του ΙΝΕ για την περιγραφή της 

εσωτερικής και εξωτερικής ισορροπίας της οικονοµίας. Προκύπτει από αυτήν την µακροοι-
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κονοµική ανάλυση που εκτίθεται στο παράρτηµα, ότι η διπλή απαίτηση για την οικονοµία να 

διατηρεί, 

• πρώτον, ισορροπηµένο το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, και  

• δεύτερον, πληθωρισµό σταθερό και ίσο προς τον µέσο όρο της ΕΕ-15, εποµένως και 

ποσοστό ανεργίας ίσο προς την ανεργία ισορροπίας,  

  µπορεί να επιδιωχθεί µε την άσκηση δύο διακριτών στρατηγικών: 

Είτε µε µια στρατηγική για την βελτίωση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας (non 

price competitiveness, compétitivité structurelle), είτε µε την στρατηγική που επιδιώκει 

την επιβολή ευελιξιών στις αγορές εργασίας και προϊόντων (στρατηγική που ασκείται ήδη). 

Τα αποτελέσµατα της µακροοικονοµικής ανάλυσης συνοψίζονται στον παρακάτω πί-

νακα, στον οποίο αναλύονται οι κατευθύνσεις πολιτικής που θα έπρεπε να ακολουθηθούν µε 

βάση δύο διακριτές στρατηγικές βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονο-

µίας: 
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Στρατηγικές για την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας 

Κατευθυντήριες γραµµές 

Στρατηγική 1. Βελτίωση της διαρθρωτικής 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονο-
µίας 

• Αύξηση της εισοδηµατικής ελαστι-
κότητας των εξαγωγών ,xd   

• µείωση της ελαστικότητας των ει-
σαγωγών ,md  

• αύξηση των ελαστικοτήτων τιµής 
,xe  me  ., 

• αύξηση της παραγωγικότητας της 
εργασίας (π ), 

• µείωση της διείσδυσης των εισαγω-
γών )(µ , και  

• αύξηση της ικανότητας των επιχει-

ρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στην Ελλάδα και εκτίθενται στον 

διεθνή ανταγωνισµό, να καθορί-

ζουν τις τιµές τους περισσότερο µε 

βάση τα στοιχεία του κόστους τους 

και λιγότερο µε βάση τις τιµές του 

ανταγωνισµού )(k . 

Στρατηγική 2. Αύξηση των ευελιξιών της 
αγοράς εργασίας και απελευθέρωση των 
αγορών προϊόντων και υπηρεσιών 

• Μείωση της απαίτησης των εργαζο-
µένων επί του προϊόντος (µείωση 
του µισθού αναφοράς b ), 

• αύξηση της ευαισθησίας των µι-
σθών )(α στις αλλαγές του ποσο-
στού ανεργίας, 

• µείωση των περιθωρίων κέρδους 

m . 

Στο σηµείο αυτό τίθεται το ερώτηµα, ποια από τις δύο στρατηγικές θα έπρεπε να επιλεγεί 

για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας. 

Η συµµετοχή της Ελλάδας στην Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση και η διεύρυνση 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλούν ήδη µια σειρά επιπτώσεων (οι οποίες αναµένεται να ε-

νταθούν µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα) στην ελληνική οικονοµία, ιδιαίτερα σε εκείνους 

τους κλάδους παραγωγής που εκτίθεται στον διεθνή ανταγωνισµό. Ο τρόπος µε τον οποίο 

αποκρίνονται στην διεθνή ανταγωνιστική πίεση, οι περισσότεροι εξ αυτών των κλάδων πα-

ραγωγής, φέρει τα χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν σε παλιότερες περιόδους ανάπτυξης 
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της ελληνικής οικονοµίας, δηλαδή τα χαρακτηριστικά που διαµορφώθηκαν σε συνθήκες πο-

λύ χαµηλού κόστους εργασίας και ύπαρξης εθνικού νοµίσµατος (το οποίο επέτρεπε την αύ-

ξηση της ανταγωνιστικότητας µε αλλαγές στην συναλλαγµατική ισοτιµία). Χαρακτηριστική 

από την άποψη αυτή είναι η περίπτωση της τουριστικής βιοµηχανίας που παραµένει προ-

σκολληµένη στο παλαιό πρότυπο του µαζικού τουρισµού, το οποίο δεν αντιστοιχεί σε χώρες 

µε ισχυρό νόµισµα, σε µιαν εποχή κατά την οποία εισέρχονται στον παγκόσµιο ανταγωνισµό 

τουριστικών υπηρεσιών, χώρες χαµηλού κόστους. Βέβαια, η Ελλάδα διαθέτει το χαµηλότερο 

εργατικό κόστος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πλην όµως, το κόστος εργασίας στις χώρες της 

διεύρυνσης και της νοτιοανατολικής Ασίας είναι ακόµη πιο χαµηλό. Πέραν αυτών, και αυτό 

είναι το κυριότερο, η Ελλάδα δεν διαθέτει πλέον εθνικό νόµισµα και ανήκει στην ζώνη του 

ισχυρού νοµίσµατος που είναι το Ευρώ. Ως εκ τούτου, είναι αναγκασµένη να ενισχύσει την 

ανταγωνιστικότητά της µε το δεδοµένο ότι οι τιµές των προϊόντων της τόσο υψηλές ώστε να 

µην επιτρέπουν πλέον την µαζική παραγωγή προϊόντων χαµηλής ποιότητας που διεισδύουν 

στις αγορές του εξωτερικού επειδή είναι φθηνά. Η περίοδος της ανταγωνιστικότητας τιµής 

έχει παρέλθει για την Ελλάδα και η περίοδος της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας, που 

βασίζεται στην ποιότητα, την καινοτοµία, την διαφοροποίηση των προϊόντων, τον ευνοϊκό 

γεωγραφικό προσανατολισµό του εξωτερικού εµπορίου, την παραγωγή προστιθέµενης αξί-

ας από την διαφήµιση κλπ έχει εκκινήσει. 

Η δεύτερη στρατηγική για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ασκείται ήδη, και 

έχει ενδιαφέρον να εξετάσουµε ορισµένα από τα αποτελέσµατά της. Για τον λόγο αυτό θα 

αναλύσουµε τις παραµέτρους που αναφέρονται ακριβώς σε αυτήν την στρατηγική, δηλαδή 

στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και των µισθωτών επί του προϊόντος όπως αυτή εκφράζε-

ται από τις παραµέτρους) περιθώρια κέρδους και απαίτηση της εργασίας επί του προϊόντος. 
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5.3. Η στρατηγική της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας: κατευθυντήριες γραµµές 

Με αυτά τα δεδοµένα, θα έπρεπε να τεθούν τα ερωτήµατα µε ποιο τρόπο θα µπορούσε το 

παραγωγικό σύστηµα στην Ελλάδα να βελτιώσει τις επιδόσεις του στις εξαγωγές, αλλά και 

στην εσωτερική αγορά, όπου αντιµετωπίζει πλέον πολύ έντονο ανταγωνισµό από τις εισα-

γωγές. Ενδεικτικά θα έπρεπε να τεθούν ερωτήσεις όπως:  

• σε ποιες από τις σύγχρονες τάσεις εξέλιξης της ζήτησης θα µπορούσαν να βασι-

σθούν οι εξαγωγές και η ανάκτηση µεριδίων της εσωτερικής αγοράς,  

• ποιες από αυτές τις παραγωγικές δραστηριότητες που θα µπορούσαν να επιδείξουν 

υψηλές εξαγωγικές επιδόσεις, παρουσιάζουν ισχυρές διακλαδικές σχέσεις µε ανιό-

ντες ή κατιόντες κλάδους ή δραστηριότητες ώστε να παράγουν πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσµατα,  

• πώς επιδρούν ή θα επιδρούσαν τα χαρακτηριστικά του παραγωγικού συστήµατος ή 

του «τοπικού κεφαλαίου» στην διαµόρφωση πόλων ανταγωνιστικότητας, 

• ποιες κατευθύνσεις απορρέουν, από την απάντηση στα παραπάνω ερωτήµατα, για 

την εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

Στην ανταγωνιστικότητα µιας χώρας (ή µιας περιοχής) συµβάλει µεγάλος αριθµός ι-

στορικών, κοινωνικών, τεχνολογικών και πολιτικών συντελεστών όπως το επίπεδο της τε-

χνολογίας που χρησιµοποιεί, το µέγεθος των µονάδων παραγωγής, το εκπαιδευτικό επίπεδο 

του εργατικού δυναµικού, ο ρυθµός ανανέωσης του µηχανικού εξοπλισµού, ο ρυθµός αντι-

κατάστασης εργασιακών λειτουργιών από µηχανικά συστήµατα, το είδος προϊόντων στα ο-

ποία διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, οι ιστορικές της σχέσεις µε την διεθνή και την 

εγχώρια οικονοµία που εξηγούν την ύπαρξη η όχι σηµαντικών εµπορικών συναλλαγών µε 

συγκεκριµένες αγορές, οι γεωγραφικές περιοχές µε τις οποίες ανταλλάσσει προϊόντα, οι 

παραδοσιακές κοινωνικές σχέσεις µέσα στους χώρους εργασίας και οι επιπτώσεις τους ως 

προς τον σχηµατισµό αποτελεσµατικών µορφών συλλογικής οργάνωσης της εργασίας, το 

πλαίσιο διαµόρφωσης των εργασιακών σχέσεων, η ποιότητα και την φήµη των προϊόντων 

(Taddei & Coriat 1993). 

Στοιχεία σαν τα παραπάνω αποτελούν την διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα σε αντιπα-

ράθεση µε την ανταγωνιστικότητα τιµής που αναφέρεται στο ύψος των τιµών µε τις οποίες η 

παραγωγή µιας περιοχής ανταγωνίζεται τα ξένα ή εγχώρια προϊόντα. Βέβαια, τα διαρθρω-

τικά χαρακτηριστικά επιδρούν και στις τιµές, αλλά όχι µόνον σε αυτές. ∆ιαµορφώνουν µια 

µεγάλη κλίµακα παραγόντων που επηρεάζουν τις διεθνείς ανταλλαγές της χώρας. Οι 

παράγοντες της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας µεταβάλλονται ανάλογα µε την εποχή 

και τις εκάστοτε επικρατούσες οικονοµικές συνθήκες. Έτσι, η αυξανόµενη διεθνοποίηση της 

παραγωγής και η παγκοσµιοποίηση των αγορών χρήµατος και κεφαλαίου έχουν 

δηµιουργήσει νέες συνθήκες ανταγωνισµού και αναδεικνύουν νέους παράγοντες 

διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας. 
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στικότητας. 

Ποια στρατηγική ανάπτυξης µπορεί να υιοθετήσει µια χώρα εάν θέσει στο κέντρο του 

προβληµατισµού της την έννοια της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας και τον διπλό µα-

κροοικονοµικό περιορισµό που αναφέραµε προηγουµένως (δηλαδή την ισορροπία στο εξω-

τερικό ισοζύγιο και την πλήρη απασχόληση); Για να απαντήσουµε στην ερώτηση αυτή θα 

χρησιµοποιήσουµε παρακάτω την έννοια του «πόλου ανταγωνιστικότητας» όπως αυτή έχει 

αναπτυχθεί από τον Gérard Laffay. 

Σε συνθήκες εντεινόµενης διεθνοποίησης της παραγωγής και χρηµατιστικής παγκο-

σµιοποίησης, δηµιουργούνται νέες συνθήκες στην κινητικότητα των συντελεστών παραγω-

γής: ορισµένοι από αυτούς αποκτούν µέγιστη κινητικότητα, ενώ ορισµένοι άλλοι παραµέ-

νουν αµετακίνητοι, είτε στο εσωτερικό των εθνικών συνόρων, είτε στο εσωτερικό των πε-

ριοχών. Οι τεχνολογίες και τα κεφαλαιουχικά αγαθά, αλλά και το χρηµατικό κεφάλαιο, 

µπορούν να πουληθούν σε οποιαδήποτε αγορά και να χρησιµοποιηθούν από οποιοδήποτε 

εθνικό ή τοπικό παραγωγικό σύστηµα. Επίσης, τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα καθιστούν εύ-

κολη την πρόσβαση στην πληροφορία από οποιονδήποτε τόπο του αναπτυγµένου κόσµου, 

καθώς και την χρήση υπηρεσιών που σχετίζονται µε την εµπορία των προϊόντων, την λογι-

στική και µια σειρά άλλες υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις (business services). 

Σε αντίθεση µε τους συντελεστές παραγωγής υψηλής κινητικότητας, που διατίθενται 

στις διεθνείς και τις παγκόσµιες αγορές, ορισµένοι άλλοι συντελεστές παραµένουν προσδε-

µένοι στον εθνικό χώρο ή στον χώρο επιµέρους περιοχών. Πρόκειται κυρίως για τους παρά-

γοντες που σχετίζονται µε το εργατικό δυναµικό, την γεωγραφία της περιοχής, την ιστορία 

της και το «κοινωνικό της κεφάλαιο»15. 

Οι παράγοντες που σχετίζονται µε το εργατικό δυναµικό (Malecki 1999) είναι το εκ-

παιδευτικό και το µορφωτικό επίπεδο, οι δεξιότητες και οι τεχνικές γνώσεις των εργαζοµέ-

νων, η «εργασιακή τους κουλτούρα», οι άρρητες γνώσεις τους (tacit skills), οι «κοινωνικές 

τους ικανότητες» (social skills), οι γενικές τους ικανότητες (generic skills) που χρησιµο-

ποιούνται ανεξάρτητα από την ειδική φύση της εργασίας τους. 

Οι παράγοντες που σχετίζονται µε την ιστορία αφορούν στις παραδόσεις, στους άτυ-

πους κανόνες στους οποίους υπακούει η οικονοµική ζωή της χώρας ή της περιοχής, στην 

αλληλεγγύη, στην αµοιβαία βοήθεια και στην από κοινού ανάπτυξη και προώθηση ιδεών 

(Putnam 1999) που χαρακτηρίζει ενίοτε τα τοπικά παραγωγικά δίκτυα, στην ποιότητα ζωής 

της χώρας ή της περιοχής, στον συνδυασµό θεσµών, κανόνων και πρακτικών που καθιστούν 

                                                 

15  Κατ’ αναλογία µε τις έννοιες του φυσικού και του ανθρώπινου κεφαλαίου, το "κοινωνικό κεφάλαιο" 

αναφέρεται στην κοινωνική οργάνωση, όπως τα δίκτυα, οι κανόνες και η εµπιστοσύνη που διευκο-

λύνουν τον συντονισµό και την συνεργασία µε σκοπό το αµοιβαίο όφελος. Βλ. στο Robert Putnam, 

“The Prosperous Community. Social Capital and Public Life”, The American Prospect Vol.4, No13, 

1999 
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λιγότερο ή περισσότερο δηµιουργικές τις οικονοµικές δραστηριότητες µιας χώρας. 

Οι παράγοντες που σχετίζονται µε την γεωγραφία αφορούν στους φυσικούς πόρους 

και στην γεωγραφική θέση της χώρας, στις υποδοµές, στις οικονοµίες συγκέντρωσης 

(agglomeration economies) που προσφέρουν οι πόλεις ή τα εγκατεστηµένα δίκτυα επιχειρή-

σεων. Οι οικονοµίες συγκέντρωσης σχετίζονται µε τις εξωτερικές οικονοµίες που προκύ-

πτουν από την συγκρότηση των επιχειρήσεων µιας περιοχής σε δίκτυα (networks) τοπικά 

συγκεντρωµένων επιχειρήσεων (clusters) που περιλαµβάνουν µονάδες παραγωγής του ιδίου 

παραγωγικού κλάδου, υπεργολάβους, προµηθευτές, επιχειρήσεις που προσφέρουν υπηρε-

σίες προς τις επιχειρήσεις (business services) κ.ά. (Benko & Lipietz 1992). 

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που µπορούν να ευνοήσουν την παραγωγή, την παρα-

γωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της περιοχής συνιστούν το «τοπικό κεφάλαιο» 

(territorial capital), το οποίο ευνοεί την ανάπτυξη καθορισµένων οικονοµικών δραστηριοτή-

των στην περιοχή.  Το «τοπικό κεφάλαιο» είναι το σύνολο των παραγόντων που µπορούν να 

προσδώσουν στην περιοχή, όχι µόνον συγκριτικά πλεονεκτήµατα, αλλά και ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα. 

Το ίδιο πλέγµα τοπικών παραγόντων επιδρά σε µεγάλο βαθµό και στην αποτελεσµατι-

κότητα των επενδύσεων. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου έχουν τριών ειδών επιπτώσεις 

(Catin 2000): Πρώτον, τα κλασικά µακροοικονοµικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, δεύ-

τερον, την αύξηση της παραγωγικότητας µε την µεταφορά νέων τεχνολογιών µέσα στις ερ-

γασιακές διαδικασίες, και τρίτον, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας που δεν εξαρτάται 

από τις τιµές, δηλαδή της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας (non price competitiveness). 

Το µέγεθος αυτών των ωφελειών εξαρτάται από τους παράγοντες που συγκροτούν το «κοι-

νωνικό» κεφάλαιο. Οι αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας ή της διαρθρωτικής α-

νταγωνιστικότητας της χώρας που πραγµατοποιούνται χάρη στις επενδύσεις, εξαρτώνται 

από τις οικονοµίες κλίµακας και τις οικονοµίες συγκέντρωσης, και από τις γνώσεις και τις 

ικανότητες του εργατικού δυναµικού οι οποίες επιτρέπουν την καλύτερη χρήση των νέων 

τεχνολογιών που εισάγονται στις εργασιακές διαδικασίες. 

Οι παραπάνω σύγχρονες τάσεις ευνοούν την υιοθέτηση µιας οργάνωσης των µικρών 

και µεσαίων επιχειρήσεων (όπως η µεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων) σε δί-

κτυα τοπικά συγκεντρωµένων παραγωγικών δραστηριοτήτων (clusters) (Porter 1990). Σε 

αυτό συµβάλλει και η ανάδυση του µοντέλου της ευέλικτης εξειδίκευσης (Piore & Sabel 

1984) της παραγωγής, η οποία βασίζεται σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που προσαρµό-

ζονται γρήγορα στις αλλαγές της καταναλωτικής ζήτησης και στην διαφοροποίηση των προ-

τιµήσεων των σύγχρονων καταναλωτών, αλλά και στις ειδικές γνώσεις της εργασιακής δύ-

ναµης. Στο επίκεντρο της συγκρότησης τοπικών δικτύων, βρίσκονται οι µικρές και µεσαίες 

επιχειρήσεις, οι οποίες καλούνται να οργανωθούν σε παραγωγικές συνοικίες (industrial 

districts) στην βάση της συνεργασίας και της άµιλλας έτσι ώστε να αντισταθµίσουν την έλ-
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λειψη οικονοµικών κλίµακας και συγκέντρωσης που τις χαρακτηρίζει16. Τα τοπικά δίκτυα 

συχνά καταλήγουν σε εξειδικευµένες τοπικές παραγωγικές συγκεντρώσεις (clusters) που 

βασίζουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήµατα στα χαρακτηριστικά της περιοχής και σε 

«παραγωγικές συνοικίες» που επιτρέπουν –µεταξύ άλλων– τον καλύτερο καταµερισµό εργα-

σίας, την αύξηση της αποτελεσµατικότητας και την µείωση του κόστους17. 

Σε αυτά τα πλαίσια, ο ρόλος της πολιτικής είναι να ξεχωρίζει τα σηµεία αιχµής του 

παραγωγικού δυναµικού εκάστης περιοχής και να ενισχύει τις συναφείς και υποστηρικτικές 

δραστηριότητες (οικονοµικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές κλπ). Επίσης, µε δεδοµένο ότι τα 

πλεονεκτήµατα συγκέντρωσης (agglomeration economies) δεν προκύπτουν µόνον από την 

οργάνωση των επιχειρήσεων σε τοπικό δίκτυο αλλά και από την σύνδεσή του µε τις τοπικές 

υποδοµές και τους τοπικούς θεσµούς, σηµαντικό ρόλο αναλαµβάνουν οι δηµόσιες επενδύ-

σεις, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, οι µορφές τοπικής διακυβέρνησης, οι εξειδικευµένες 

υποδοµές. 

Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται κατά τα τελευταία έτη στην γνώση ως συντελεστή πα-

ραγωγής: Οι νέες συνθήκες ανταγωνισµού απαιτούν µια ακόµη µεγαλύτερη έµφαση στην 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων του εργατικού δυναµικού, στην δια βίου µάθη-

ση, και στην ποιοτική αναβάθµιση των εργασιακών διαδικασιών έτσι ώστε να αξιοποιηθούν 

έγκαιρα οι δυνατότητες αύξησης της παραγωγικότητας που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες 

όταν υπάρχει εσωτερική, οργανωτική ευελιξία στις µονάδες παραγωγής. Σ’ αυτό το πλαίσιο 

χρησιµοποιείται και ο όρος των learning regions (OECD 2001), των «περιοχών που µαθαί-

νουν» χάρη σε δράσεις που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση και την διάχυση της καινοτοµίας 

και της γνώσης σε ολόκληρη την περιοχή (εκπαίδευση, κατάρτιση, σεµινάρια και 

workshops, ιστοσελίδες και άλλες µορφές διάχυσης της γνώσης). 

Η πολιτική της ανάπτυξης της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας, για να έχει αποτε-

λεσµατικότητα, οφείλει να υιοθετεί µορφές τοπικής διακυβέρνησης (governance) (Storper & 

Harrison 1992) για την ρύθµιση των σχέσεων µεταξύ επιχειρήσεων και άλλων φορέων που 

συµµετέχουν στα τοπικά δίκτυα. ∆ίπλα στην ρύθµιση των σχέσεων που πραγµατοποιεί η α-

γορά, συνήθως αναπτύσσεται και η ρύθµιση που βασίζεται σε µορφές διαχείρισης των προ-

                                                 

16 Οι µελέτες των Beccatini (1992), Bagnasco & Trigilia (1993) σχετικά µε την «Τρίτη Ιταλία» ανέδειξαν 

την επικαιρότητα της έννοιας των «παραγωγικών συνοικιών» που είχε διατυπώσει για πρώτη φορά 

ο Alfred Marshal το 1900 για να περιγράψει τον συντονισµό των επιχειρήσεων µιας περιοχής µέσω 

της αγοράς και µέσω των αµοιβαίων σχέσεων που καθίστανται δυνατές χάρη στην γεωγραφική εγ-

γύτητα.  

17 Οι µεγάλες επιχειρήσεις συνήθως περιλαµβάνουν στο εσωτερικό τους όλες τις υπηρεσίες που είναι 

περιφερειακές προς την παραγωγική διαδικασία (νοµικές και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, προσ-

λήψεις, µάρκετινγκ, εξωτερικό εµπόριο κλπ). Για να αποκτήσουν και οι µικρές και µεσαίες επιχειρή-

σεις τα πλεονεκτήµατα αυτά, µπορούν να σχηµατίσουν δίκτυο µε το οποίο µπορούν να µοιρασθούν 

τις υπηρεσίες αυτές µε µικρό κόστος (Porter 2000). 
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βληµάτων που αναφύονται και τα οποία οι αυθόρµητες λειτουργίες της αγοράς αδυνατούν 

να επιλύσουν (θέµατα οργάνωσης, καταµερισµού των εργασιών, θεσµών, διευθέτησης του 

χώρου κλπ). Η τοπική διακυβέρνηση δεν υποκαθιστά την κεντρική εξουσία, αλλά αναπτύσ-

σεται στα κενά που αυτή αφήνει, και τα οποία δεν καλύπτει ούτε η αγορά. Η τοπική διακυ-

βέρνηση αξιοποιεί το «κοινωνικό κεφάλαιο» (Putnam 1999), δηλαδή το δίκτυο των σχέσεων 

συνεργασίας, αµοιβαίας βοήθειας βασισµένης στην εµπιστοσύνη που αναπτύσσεται µεταξύ 

των κατοίκων µιας περιοχής, την επιχειρηµατική πίστη, την κοινωνική και επαγγελµατική 

αναγνώριση, την λεπτοµερή γνώση των τοπικών κοινωνικών συνθηκών, της «κοινωνικής 

ατµόσφαιρας» της περιοχής κλπ. Συµµετέχουν δε σε αυτήν, οι εκπρόσωποι των επαγγελµα-

τικών οργανώσεων και των εργατικών συνδικάτων, η τοπική αυτοδιοίκηση, τα εκπαιδευτι-

κά ιδρύµατα της περιοχής, τα ιδρύµατα κατάρτισης, αλλά και οι «διαµορφωτές γνώµης», 

πολίτες µε ιδιαίτερο κύρος, αναγνώριση ή επιρροή, οικολογικές οργανώσεις κ.ά. (Lipietz 

2001). 

Σύµφωνα µε τις παραδοσιακές θεωρίες του διεθνούς εµπορίου (Hecksher-Ohlin, 

Balassa), κάθε χώρα ή κάθε περιοχή έχει συµφέρον να εξειδικευτεί στους κλάδους που βα-

σίζονται κυρίως στον συντελεστή παραγωγής τον οποίο η εν λόγω χώρα διαθέτει σε αφθο-

νία. Εντούτοις, η «νέα θεωρία του διεθνούς εµπορίου» (Laffay18 1979, 1987, 1989, Helpman 

& Krugman 1986) αποδεικνύει ότι δεν πρέπει να αγνοούµε τις δυνατότητες των κρατών να 

βελτιώσουν την ένταξή τους στον διεθνή ανταγωνισµό µε όπλο την ενεργητική πολιτική πα-

ρέµβαση για την δηµιουργία νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων. Το παράδειγµα της Ια-

πωνίας αποτελεί ζωντανή αµφισβήτηση της θεωρίας των στατικών συγκριτικών πλεονε-

κτηµάτων, εφόσον οι πολιτικές που ασκήθηκαν στην χώρα αυτή κατάφεραν να αναπτύξουν 

κλάδους στους οποίους η Ιαπωνία δεν διέθετε ευθύς εξαρχής ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα 

και να οδηγήσουν την οικονοµία στην παραγωγή προϊόντων που διείσδυσαν ταχύτατα στις 

διεθνείς αγορές. Η βιοµηχανική πολιτική της Ιαπωνίας βασίστηκε στην απόρριψη της θεωρί-

ας των στατικών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων και έθεσε τους εξής τρεις στόχους: Πρώτον, 

την µεταβολή των ελαστικοτήτων του διεθνούς εµπορίου (παράµετροι xd , ,md  ,xe  και me  

στην µακροοικονοµική ανάλυση που παρουσιάζουµε στο παράρτηµα), δεύτερον, την αύξηση 

της παραγωγικότητας (παράµετρος π  στην ίδια ανάλυση), και τρίτον, την εξειδίκευση σε 

τοµείς µε σηµαντικές ανωφερείς και κατωφερείς σχέσεις µε άλλους κλάδους παραγωγής 

στους οποίους υπήρχε δυνατότητα δηµιουργίας µεγάλου αριθµού θέσεων απασχόλησης. Μια 

παρόµοια πολιτική περιγράφει και ο Gérard Laffay µε την θεωρία του για τους «πόλους α-

νταγωνιστικότητας». 

                                                 

18 Lafay G. (1979), "Stratégies de spécialisation ou division internationale du travail?", περιέχεται στο 

Économie et Finance Internationales, Dunod, και (1987), "Avantage comparatif et compétitivité", 

Économie Prospective Internationale, no29, 1er trimestre, και (1989), La fin des avantages acquis, 

Economica 
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Συγγενείς προς την προβληµατική αυτή είναι και οι θεωρίες που αφορούν αποκλειστι-

κά στην ανάπτυξη των περιοχών (Dunford 2001). Οι διαφορές µεταξύ χωρών και περιοχών, 

από την άποψη του εξωτερικού εµπορίου, είναι ουσιαστικά δύο: πρώτον, οι περιοχές δεν 

διαθέτουν δικό τους νόµισµα, και δεύτερον, είναι αποδέκτες σηµαντικών µονοµερών µετα-

βιβάσεων από τον εθνικό κρατικό προϋπολογισµό. Είναι προφανές ότι στα πλαίσια της Οι-

κονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης της Ευρώπης, η διάκριση µεταξύ εθνικών κρατών και 

περιοχών –από την άποψη των εµπορικών ανταλλαγών—έχει αποδυναµωθεί σηµαντικά, α-

φού τα εθνικά κράτη δεν διαθέτουν πλέον τα δικά τους νοµίσµατα. Αντίστοιχη, εποµένως, 

είναι και η σύγκλιση των θεωρητικών σχηµάτων που αφορούν στην ανάπτυξη των περιοχών 

και των εθνικών κρατών ή στην προσαρµογή τους στις πιέσεις του διεθνούς ανταγωνισµού. 

Βασικό στοιχείο της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας είναι η διεθνής εξειδίκευση της 

χώρας. Ο Laffay (1979) ισχυρίζεται ότι η αναζήτηση µιας στρατηγικής προσέγγισης της πα-

ραγωγικής εξειδίκευσης οδηγεί αναγκαστικά στην ανάδειξη του ρόλου της ζήτησης. Η πολι-

τική πρέπει να στοχεύει στην αντιστοίχηση των προϊόντων µε τα χαρακτηριστικά και τις τά-

σεις της παγκόσµιας ζήτησης, αλλά και τους περιορισµούς της προσφοράς. Ο Reiffers (1990) 

συµπληρώνει την παραπάνω θέση, θέτοντας τα εξής ζητήµατα: Πρώτον, η επιλογή εξειδί-

κευσης πρέπει να είναι συµβατή µε τις ικανότητες του παραγωγικού συστήµατος της χώρας. 

Εποµένως, πρέπει να δοθεί έµφαση στην ικανότητα της προσφοράς να ανταποκριθεί στις 

προκλήσεις. ∆εύτερον, τα προϊόντα στα οποία θα εξειδικευτεί η χώρα (ή η περιοχή) θα πρέ-

πει να απευθύνονται σε αγορές µε υψηλή ζήτηση, να βασίζονται σε ανταγωνιστικά πλεονε-

κτήµατα και να παράγουν υψηλή κερδοφορία. Τέλος, η ένταξη της χώρας στο διεθνές ε-

µπόριο οφείλει να ελαχιστοποιήσει το κόστος των αλλαγών που θα προέλθει από την ανά-

πτυξη νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Ο Amable (1990) συµπληρώνει το παραπάνω 

θεωρητικό σχήµα δίνοντας έµφαση στην διάχυση των τεχνολογικών αλλαγών στις διαδικα-

σίες παραγωγής και στην δηµιουργία εξωτερικών οικονοµιών. 

Τις παραπάνω διαπιστώσεις έχει συγκεντρώσει ο Laffay (1979) σε ένα συνεκτικό θεω-

ρητικό σχήµα που αναφέρεται στους πόλους ανταγωνιστικότητας. Ως πόλοι ανταγωνιστικό-

τητας θεωρούνται οι παραγωγικές δραστηριότητες που επιτρέπουν όχι µόνον την αξιοποίη-

ση του εγκατεστηµένου παραγωγικού ιστού αλλά προκαλούν επίσης και την επέκταση του σε 

νέες παραγωγικές δραστηριότητες µε τον εξής τρόπο: 

Αν η οικονοµία µιας χώρας ή µιας περιοχής καταφέρει να αποκτήσει πλεονεκτική θέση 

σε µια ταχεία αναπτυσσόµενη είτε µεγάλη αγορά χάρη σε µια συγκεκριµένη παραγωγική 

δραστηριότητα που παρουσιάζει ισχυρές διασυνδέσεις µε ανιόντες και κατιόντες κλάδους (ή 

δραστηριότητες), τότε η δραστηριότητα αυτή συγκροτεί έναν «πόλο ανταγωνιστικότητας» µε 

θετικές επιπτώσεις στο σύνολο του παραγωγικού συστήµατος της περιοχής, στους µεν ανιό-

ντες κλάδους µε την αύξηση της ζήτησης για ενδιάµεσα και κεφαλαιουχικά αγαθά, στους δε 

κατιόντες κλάδους µε την µείωση των κόστους των προϊόντων που βρίσκονται στα επόµενα 

στάδια παραγωγής. 
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Συµπερασµατικά, µια ενεργητική στρατηγική ανάπτυξης του παραγωγικού συστήµατος 

οφείλει να προσδιορίσει τις δραστηριότητες που θα αποτελέσουν τον κορµό της εξειδίκευ-

σης µε τα εξής κριτήρια: την δυναµικότητα των προϊόντων στις διεθνές αγορές, τον γεω-

γραφικό προσανατολισµό των εν λόγω προϊόντων (αν οι αγορές στις οποίες κατευθύνονται 

είναι ακµαίες), την συµβατότητα των συγκεκριµένων δραστηριοτήτων µε τις δυνατότητες 

και τους περιορισµούς της προσφοράς στην περιοχή, τις τεχνολογικές δυνατότητες, την θέ-

ση των επιλέξιµων δραστηριοτήτων στο παραγωγικό σύστηµα της περιοχής, δηλαδή την ι-

κανότητα τους να επιδρούν στην ανάπτυξη ανιόντων και κατιόντων δραστηριοτήτων ή συγ-

γενικών κλάδων. Στα πλαίσια µιας τέτοιας στρατηγικής για την ανάπτυξη πόλων ανταγωνι-

στικότητας, βρίσκεται και η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισµός της υπαρκτής παραγωγι-

κής βάσης µε σκοπό την αναπτέρωση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων. 

Ουσιαστική συνιστώσα της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας είναι η ικανότητα του 

παραγωγικού συστήµατος να αφοµοιώσει το «νέο παραγωγικό υπόδειγµα». Στην διάρκεια 

της τελευταίας δεκαετίας, αναδείχθηκαν νέες παραγωγικές συνθήκες που περιγράφονται 

άλλοτε ως «οικονοµία βασισµένη στην γνώση» ή ως «γνωστικός καταµερισµός της εργασί-

ας» (Mouhoud, 1998) ή «νέο παραγωγικό υπόδειγµα» (Boyer, 1993)19 ή «ευέλικτη πα-

ραγωγή» (Oman, 1996)20, ενώ πολύ συχνές είναι οι αναφορές σε όρους όπως το «συµµετο-

χικό management», ο «τογιοτισµός», η «λιτή παραγωγή», η οργανωσιακή µάθηση και άλλα. 

Αν και οι εκτιµήσεις σχετικά µε το εύρος των αλλαγών στις παραγωγικές διαδικασίες διαφέ-

ρουν σηµαντικά (χαρακτηριστικό παράδειγµα αµφισβήτησης της έκτασης τους, τόσο ποιοτι-

κά όσο και ποσοτικά, αποτελούν οι απόψεις των Boyer και Durand 1993), κανείς δεν αρνεί-

ται την ύπαρξη γενικών τάσεων προς στην διαµόρφωση ενός νέου παραγωγικού υποδείγµα-

τος και ενός νέου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.  

Η εµφάνιση νέων ανταγωνιστριών χωρών που διαθέτουν πολύ χαµηλό κόστος εργασί-

ας και κυµαινόµενες συναλλαγµατικές ισοτιµίες, και η συνακόλουθη εντατικοποίηση του α-

νταγωνισµού µε τις τιµές, αλλά και η εξάντληση της «Επιστηµονικής Οργάνωσης της Εργα-

σίας» της µαζικής παραγωγής (Mouhoud, 1998) εξαιτίας τεχνικο-οικονοµικών όσο και κοι-

νωνικών λόγων (Coriat 1990), η επιβράδυνση της ζήτησης στην Ευρώπη, ο κορεσµός των 

αγορών για τα παραδοσιακά προϊόντα της µαζικής παραγωγής και η διαφοροποίηση των 

καταναλωτικών προτιµήσεων, έχουν θέσει τις επιχειρήσεις µπροστά στις εξής προκλήσεις: 

την ανεύρεση νέων πρακτικών σε απάντηση στον κορεσµό των αγορών και την ένταση του 

διεθνούς ανταγωνισµού µε τις τιµές, την ανάγκη για αύξηση της προσαρµοστικότητας τους 

στις µεταβολές της παγκόσµιας συγκυρίας, την διαµόρφωση µιας νέας µορφής οργάνωσης 

των παραγωγικών διαδικασιών που να απαντά στα αδιέξοδα της µαζικής παραγωγής σε µε-

                                                 

19 Boyer R. & Durand J.P. (1993), L'après fordisme, Syros 

20 Oman Ch. (1996), "Les défis politiques de la Globalisation/Régionalisation", Revue du Développe-

ment de l'OCDE 
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γάλες σειρές προϊόντων (µε βάση τις αρχές του ταιηλορισµού). Οι αλλαγές που παρατηρού-

µε σε διεθνές επίπεδο στα χαρακτηριστικά της ζήτησης δηµιουργούν στις επιχειρήσεις την 

υποχρέωση να διαφοροποιούν τα προϊόντα τους και να βελτιώνουν την ποιότητα τους. Η έ-

νταση του ανταγωνισµού συνοδεύει την αυξανόµενη ευαισθησία των καταναλωτών ως προς 

την διαφοροποίηση του προϊόντος. Η πρόκληση αφορά την ικανότητα των επιχειρήσεων να 

παράγουν τα διαφοροποιηµένα προϊόντα αυξάνοντας ταυτοχρόνως τις οικονοµίες κλίµακας. 

Η αυξανόµενη διαφοροποίηση των προϊόντων σε παγκόσµια κλίµακα έχει ερµηνευτεί και µε 

άλλους τρόπους: η ζήτηση για διαφοροποιηµένα προϊόντα είναι δυνατό να εξηγηθεί ανεξάρ-

τητα από την έξαρση του ανταγωνισµού. ∆ιάφορες προσεγγίσεις αποδίδουν το φαινόµενο 

στην αυξανόµενη διαφοροποίηση των κοινωνικών οµάδων, στρωµάτων, τάξεων, ή στην ά-

νοδο του ατοµικισµού και την συνακόλουθη διαφοροποίηση των καταναλωτικών προτύπων. 

Παράλληλα µε την διαφοροποίηση, ο παράγοντας «ποιότητα» αποκτά ιδιαίτερη σηµα-

σία για την ανταγωνιστικότητα των χωρών µε  υψηλό βιοτικό επίπεδο (NUTEK, 1997)21, ό-

πως η Ελλάδα. Τα προϊόντα µε καλύτερη ποιότητα µπορούν να πωληθούν µε υψηλότερη τι-

µή χωρίς να χαθούν µερίδια αγοράς. Η ποιότητα δεν αναφέρεται αποκλειστικά σε ενέργειες 

που επηρεάζουν τις φυσικές ιδιότητες του προϊόντος, αλλά µπορεί να βελτιωθεί µε καλύτε-

ρο µάρκετινγκ και διανοµή, περισσότερη πληροφόρηση για το προϊόν, υπηρεσίες µετά την 

πώληση κ.ά. 

Αυτές οι απαιτήσεις του ανταγωνισµού που δεν βασίζεται στις τιµές (non price 

competition) έχουν οδηγήσει σε σηµαντικές αλλαγές στα χαρακτηριστικά της προσφοράς. 

Μπορούµε να διακρίνουµε τις παρακάτω εξελίξεις: 

• Την εµφάνιση νέων ευέλικτων τεχνολογιών παραγωγής. Οι τεχνολογίες αυτές, που 

βασίζονται στην πληροφορική και στην µικρό-ηλεκτρονική, επιτρέπουν στις επιχει-

ρήσεις να υπερβούν τις δυσλειτουργίες των παλαιών τεχνικών παραγωγής (ως προς 

την ικανότητα του εξοπλισµού να προσαρµοστεί χωρίς υψηλό κόστος σε αλλαγές 

στις διακυµάνσεις του όγκου της παραγωγής), και ταυτόχρονα, να προσαρµόζονται 

πιο εύκολα στις απαιτήσεις της ζήτησης (διαφοροποίηση και συντοµία του κύκλου 

ζωής των προϊόντων) (Mouhoud, 1998). 

• Την αλλαγή των µορφών συνεργασίας µεταξύ επιχειρήσεων. Η σχέση µεταξύ επιχεί-

ρησης και προµηθευτή ανανεώνεται: οι προµηθευτές επιλέγονται µε βάση την τε-

χνολογική τους επάρκεια (το κόστος αποκτά δευτερεύοντα ρόλο) και οι ορίζοντες 

της συνεργασίας γίνονται µακροπρόθεσµοι. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις προχωρούν 

σε νέες µορφές συνεργασιών µεταξύ τους (δίκτυα, συµφωνίες συνεργασίας, «παρα-

γωγικές συνοικίες» [industrial districts] κλπ) (Oman, 1996). 

• Αναδύονται νέες µορφές οργάνωσης της επιχείρησης που στηρίζονται στον «οριζό-

                                                 

21 NUTEK (1997), "Market Shares, Relative Prices and Quality", Stockholm 
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ντιο συντονισµό» των τµηµάτων (εξαλείφοντας µε αυτόν τον τρόπο την ιεραρχική 

ακαµψία της «Επιστηµονικής Οργάνωσης της Εργασίας» και προωθώντας την παρα-

γωγική µονάδα προς µια πιο αποκεντρωµένη µορφή λειτουργίας). Παράλληλα, οι 

θέσεις εργασίας απαιτούν υψηλότερα επίπεδα ειδίκευσης, αλλά και αντιστοιχούν σε 

µεγαλύτερη ικανότητα των εργαζοµένων να ανταποκρίνονται σε ποικιλία ευθυνών 

και εργασιών. 

• Για να αντιµετωπίσουν τις απαιτήσεις του ανταγωνισµού, οι επιχειρήσεις αυξάνουν 

σηµαντικά τις ερευνητικές δαπάνες και τα έξοδα για µάρκετινγκ και διαφήµιση. 

• Αναπτύσσουν νέες συµπεριφορές σχετικά µε την αξιοποίηση του εργατικού δυναµι-

κού π.χ. µε την υιοθέτηση δράσεων που αναφέρονται στην οργανωσιακή µάθηση 

(organizational learning). 

Οι νέες µορφές οργάνωσης της εργασίας, που υπηρετούν τους στόχους του νέου παραγωγι-

κού υποδείγµατος, έχουν ορισµένα βασικά χαρακτηριστικά που προσδίδουν στην γραµµή 

παραγωγής µια νέα «οργανωσιακή παραγωγικότητα»: 

• Η γραµµή παραγωγής οργανώνεται µε βάση την αρχή της πολυδυναµίας. Με τον 

όρο αυτόν εννοούµε την δυνατότητα του µηχανικού συστήµατος να µετατρέπεται 

εύκολα έτσι ώστε να είναι χρήσιµο στην παραγωγή ποικιλίας προϊόντων (διαφορο-

ποίηση). Αυτή τη δυνατότητα την προσφέρουν ο προγραµµατισµός της µηχανής µε 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και η ικανότητα των νέων µηχανών να παράγουν 

ευρεία γκάµα προϊόντων. 

• ∆ίπλα στην πολυδυναµία της γραµµής παραγωγής αναπτύσσεται η πολυδυναµία του 

εργατικού δυναµικού. Πρόκειται για την ικανότητα των εργαζοµένων, που συνήθως 

ασκούν µία ορισµένη εργασία ν' αντικαθιστούν άλλους εργαζόµενους σε µια η πε-

ρισσότερες θέσεις εργασίας. Οι χειριστές µιας γραµµής παραγωγής είναι δυνατό να 

µην εξειδικεύονται σε µία θέση εργασίας, αλλά να αναλαµβάνουν συλλογικά τη 

ρύθµιση, τον έλεγχο και την απλή συντήρηση της γραµµής παραγωγής στο σύνολό 

της. Κάθε ένας απ' τους εργαζόµενους της οµάδας, πρέπει λοιπόν να είναι σε θέση ν' 

αντικαταστήσει τα άλλα µέλη της ίδιας οµάδας. Ως εκ τούτου πρέπει να κατέχει το 

σύνολο των πρακτικών γνώσεων που αφορούν στο σύνολο των εργασιών της οµά-

δας. 

• Σηµαντικό ρόλο έχει η ικανότητα των εργαζοµένων να αναλαµβάνουν εργασίες ε-

λέγχου, ρύθµισης και οδήγησης του µηχανικού συστήµατος, να αναγνωρίζουν τις 

αιτίες µιας απρόβλεπτης βλάβης, δυσλειτουργίας ή απορύθµισης, να συνθέτουν τις 

πληροφορίες που σχετίζονται µε το πρόβληµα και να συµµετέχουν στην απόφαση 

για το τρόπο αποκατάστασης του προβλήµατος, να επεµβαίνουν κατάλληλα, σε 

συνεργασία µε τους τεχνικούς, για την επαναφορά, την διόρθωση ή την ρύθµιση της 

λειτουργίας (διαχείριση απλών δυσλειτουργιών, αλλαγή εργαλείων πριν η φθορά 

τους προκαλέσει χειροτέρευση της ποιότητας του προϊόντος, απλές ρυθµίσεις, έλεγ-
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χος της ποιότητας του προϊόντος, αποκατάσταση της οµαλής ροής της πρώτης όλης 

που δεν ακολούθησε την προβλεπόµενη µετατόπιση, κλπ). 

• Η κινητικότητα του εργατικού δυναµικού στο εσωτερικό της µονάδας παραγωγής 

αποδείχτηκε ότι δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί µόνο µε την απόκτηση πείρας κατά 

τη διάρκεια της δουλειάς, και ότι υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης των εργατών έξω 

από την παραγωγή. Πολλές εργασίες απαιτούν απλές θεωρητικές γνώσεις (µηχανι-

κή, ηλεκτρονική, ηλεκτρισµός, ανάγνωση διαγραµµάτων κλπ.) και ικανότητες α-

φαίρεσης για την απόκτηση των οποίων η πείρα δεν επαρκεί. Από όπου απορρέει 

και η αναγκαιότητα της κατάρτισης. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά σχετίζονται µε την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παρα-

γωγική διαδικασία, µε την ένταξη στη διαδικασία της εργασίας, σύγχρονων αυτοµατοποιη-

µένων µηχανών. Οι αλλαγές αυτές επιφέρουν σηµαντικές αυξήσεις στην ένταση κεφαλαίου, 

επιτρέπουν τις υψηλές αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας, την παραγωγή ποικι-

λίας προϊόντων και τον αυστηρό έλεγχο της ποιότητας.  

Εντούτοις, η εισαγωγή των σύγχρονων αυτοµατοποιηµένων γραµµών παραγωγής στην 

διαδικασία παραγωγής χαρακτηρίζεται από µια εγγενή αντίφαση: ενώ αυξάνει την παραγω-

γικότητα και την ποικιλία των προϊόντων, και βελτιώνει την ποιότητα, αυξάνει και την έ-

νταση του κεφαλαίου (πάγιο κεφάλαιο ανά εργαζόµενο), της οποίας η αύξηση επιδρά αρνη-

τικά στην κερδοφορία. Από αυτήν την αντίφαση απορρέει η υποχρέωση της επιχείρησης να 

ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις από την αυξηµένη ένταση κεφαλαίου, εξασφαλίζοντας την 

αδιάκοπη λειτουργία του συστήµατος των µηχανών, µειώνοντας δηλαδή στο ελάχιστο τους 

νεκρούς χρόνους της γραµµής παραγωγής. Όπως πολύ εύστοχα ειπώθηκε, η σύγχρονη 

γραµµή παραγωγής έχει ανάγκη από µηδέν βλάβες, µηδέν καθυστερήσεις, µηδέν ελαττώµα-

τα στο προϊόν, µηδέν αποθέµατα πρώτων υλών και έτοιµου προϊόντος. 

Όµως οι µηχανές σύγχρονης τεχνολογίας δεν αντιπροσωπεύουν µόνο µία αύξηση του 

παγίου κεφαλαίου: η πολύπλοκη κατασκευή κάθε µίας από αυτές τις µηχανές και η ένταξη 

της σε ένα µηχανικό σύστηµα το ίδιο πολύπλοκο, αυξάνει την πιθανότητα βλάβης, πράγµα 

που αποτελεί µια πρόσθετη δυσκολία για την εξοικονόµηση παγίου κεφαλαίου. Έτσι, η ευε-

λιξία της γραµµής παραγωγής (η δυνατότητά της να µετατρέπεται γρήγορα ώστε να µπορεί 

να παράγει διαφορετικά προϊόντα), δεν εµφανίζεται πλέον σαν µία σύµφυτη ιδιότητα του 

αυτοµατισµού, αλλά σαν το αποτέλεσµα της ανάγκης να πραγµατοποιηθούν οικονοµίες στο 

πάγιο κεφάλαιο. 

Από αυτά απορρέει και η ευελιξία, η πολυδυναµία του εργατικού δυναµικού: η ανάγκη 

εξάλειψης των νεκρών χρόνων της παραγωγής, έχει ως όρο της τη συγκρότηση οµάδων ερ-

γαζοµένων ικανών: (α) να αντιδρούν γρήγορα στα τυχαία γεγονότα που απορυθµίζουν την 

γραµµή παραγωγής ή δηµιουργούν ελαττώµατα στο προϊόν, και (β) να αποκαθιστούν ή να 

βελτιώνουν την λειτουργία της γραµµής παραγωγής. Αυτές οι οµάδες εργαζοµένων πρέπει 

να είναι ικανές να αναγνωρίζουν τις αίτιες των προβληµάτων, να συνθέτουν τις πληροφορί-
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ες, και να επεµβαίνουν διορθωτικά στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. 

Αναγνωρίζεται, σήµερα, από όλες τις πλευρές ότι είναι σηµαντικές οι γνώσεις των ερ-

γαζοµένων που αναπτύσσονται µέσα στην εργασιακή διαδικασία, σε σχέση µε την γραµµή 

παραγωγής, χάρη στην συσσώρευση πρακτικής πείρας. Πολλές βελτιώσεις στην λειτουργία 

της γραµµής παραγωγής, που είναι δυνατές ή αναγκαίες, µπορούν να προκύψουν από την 

αξιοποίηση ατοµικών ή συλλογικών εµπειρικών γνώσεων ή παρατηρήσεων των εργαζοµέ-

νων. 

Βέβαια, παραµένουν στην γραµµή παραγωγής, οι ανειδίκευτοι εργάτες των οποίων η 

εργασία παρουσιάζει τέτοια γεωµετρική ή λογική πολυπλοκότητα που η εκτέλεση της από 

µηχανές δεν είναι ακόµη δυνατή. 

Σε κλίµακα ατοµικού εργαζόµενου, έχει µεγάλη σηµασία η ικανότητα του να παρεµ-

βαίνει στο «εργασιακό πρωτόκολλο» (routine, prescription) που πραγµατοποιεί, δηλαδή 

στην σειρά των επιµέρους ενεργειών που συγκροτούν την εργασία που αντιστοιχεί στην θέ-

ση εργασίας. Οι πολυδύναµες οµάδες εργαζοµένων συγκεντρώνουν ευνοϊκές συνθήκες για 

την συσσώρευση γνώσεων ατοµικά, καθώς στην οµάδα εργασίας οι λιγότερο πεπειραµένοι 

βελτιώνουν τις γνώσεις τους µέσα από τη συνεργασία τους µε τους πιο πεπειραµένους. Η 

συλλογική γνώση, υπό ιδανικές συνθήκες, κυκλοφορεί µέσα στην οµάδα και κάθε ατοµικός 

εργάτης που συµµετέχει σε αυτήν κατακτά µετά την πάροδο ενός ορισµένου χρόνου το σύ-

νολο των γνώσεων, των πρακτικών και των δεξιοτήτων της οµάδας. Έχει διαπιστωθεί, επί-

σης, ότι είναι πολύ σηµαντικό για τη συνεργασία των εργαζοµένων και για την ανάπτυξη 

των ικανοτήτων τους, η δυνατότητα τους να κατανοούν το σύνολο της διαδικασίας παρα-

γωγής. Τέλος, η εµπειρία έδειξε ότι κάθε φορά που µία οµάδα εργασίας επιτυγχάνει να δι-

ευρύνει το περιεχόµενο της εργασίας της, προσκρούει τελικά σε ένα εσωτερικό εµπόδιο, 

που είναι η έλλειψη θεωρητικών γνώσεων: το ζήτηµα της επαγγελµατικής κατάρτισης απο-

κτά έτσι ιδιαίτερη σηµασία. 

Η «οργανωσιακή παραγωγικότητα» δεν αφορά, ωστόσο, µόνον την βιοµηχανία, αλλά 

και τις υπηρεσίες. Μια από τις τελευταίες θεωρητικές προσεγγίσεις των υπηρεσιών (που 

φαίνεται ότι έχει αρκετή απήχηση σε διεθνές επίπεδο) είναι η προσέγγιση της «σχέσης υπη-

ρεσίας » (Jean Gadrey, 1991, 1992, 1994, 1996, 2002), η οποία επιχειρεί να διαµορφώσει 

ένα ιδιαίτερο αναλυτικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, η 

πλέον αξιοσηµείωτη διαφορά µεταξύ παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών βρίσκεται –πέραν 

της υλικής ή µη υλικής υπόστασης του αποτελέσµατος— στην σχέση παραγωγού–

καταναλωτή. Η σχέση αυτή προϋποθέτει την παροχή των αναγκαίων για την παραγωγή της 

υπηρεσίας πληροφοριών και την συµµετοχή του πελάτη στην παραγωγή. Η συµµετοχή του 

πελάτη στην παραγωγή της υπηρεσίας εµφανίζεται σε τρεις φάσεις: στον προσδιορισµό της 

υπηρεσίας που πρόκειται να παραχθεί, στην πράξη της ίδιας της παραγωγής, και στον έ-

λεγχο της επίδοσης. Ο όρος από κοινού παραγωγή περιγράφει όλα τα παραπάνω φαινόµε-

να. Τα παρακάτω παραδείγµατα δίνουν τη δυνατότητα µιας πληρέστερης κατανόησης της 
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έννοιας της από κοινού παραγωγής: Η ιατρική αγωγή δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον 

ιατρό και το νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά επηρεάζεται άµεσα από την θέληση και την συ-

νεργασία του ασθενή και από την ποσότητα και την ποιότητα των πληροφοριών που παρέ-

χει. Το ίδιο φαινόµενο παρατηρείται όσον αφορά και την παιδεία. Η ποιότητα και η απόδοση 

των εκπαιδευτικών υπηρεσιών δεν εξαρτώνται µόνον από την ποιότητα της προσφοράς (το 

επίπεδο της διδασκαλίας, την ποιότητα των εγκαταστάσεων κλπ), αλλά επίσης από την θέ-

ληση και τις δυνατότητες των διδασκοµένων. 

Οι υπηρεσίες αναψυχής εξαρτώνται, τουλάχιστον στις σύγχρονες µορφές τουρισµού 

που αποβάλλουν τα χαρακτηριστικά της φθηνής µαζικής παραγωγής, από τις πληροφορίες 

που ο υποψήφιος ταξιδιώτης θα µεταφέρει στον τουριστικό πράκτορα. (Για τις νέες πραγ-

µατικότητες της σχέσης υπηρεσίας στον τουρισµό βλ, σε επόµενη ενότητα του βιβλίου). 

Ένα άλλο πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό του τοµέα των υπηρεσιών είναι η υψηλή 

αβεβαιότητα. Αυτή σχετίζεται µε την µη υλική φύση του προϊόντος, µε το γεγονός ότι η δια-

δικασία παραγωγής δεν µπορεί να αντιστραφεί (υπό την έννοια ότι το προϊόν της υπηρεσίας 

δεν µπορεί να επισκευαστεί), και το κυριότερο, µε την ποικιλία σηµείων αναφοράς και την 

ποικιλία των κριτηρίων για την τελική κρίση της ποιότητας της υπηρεσίας. (Bensahel 1997). 

Από αυτά απορρέει η ανάγκη της ικανότητας των εργαζοµένων στην επιχείρηση των 

υπηρεσιών να αναπτύσσουν ικανότητες οι οποίες σχετίζονται µε την από κοινού παραγωγή, 

και οι οποίες εποµένως αναφέρονται στις τρεις φάσεις της: πρώτον, στον προσδιορισµό της 

υπηρεσίας που πρόκειται να παραχθεί σε συνεργασία µε τον πελάτη, στην πράξη της ίδιας 

της παραγωγής, και στον έλεγχο της επίδοσης, η οποία υπόκειται σε πολλαπλά κριτήρια 

που ποικίλουν ή έχουν διαφορετική ιεράρχηση για κάθε ξεχωριστό πελάτη. 

Είναι αναγκαία, εποµένως, στην σύγχρονη επιχείρηση των υπηρεσιών, όπως και στην 

περίπτωση της βιοµηχανίας, η ανάπτυξη της εσωτερικής ευελιξίας, η πολυδυναµία του ερ-

γατικού δυναµικού, η ανάγκη να αντιλαµβάνονται οι εργαζόµενοι στην επιχείρηση ποιες εί-

ναι οι ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη, καθώς και τα ιδιαίτερα κριτήρια µε τα οποία αυτός θα 

αξιολογήσει το προϊόν, δηλαδή την προσφερόµενη υπηρεσία. Επειδή η υπηρεσία ως προϊόν 

έχει σύνθετο χαρακτήρα και εξαρτάται από την συνδυασµένη εργασία των επιµέρους τµηµά-

των της επιχείρησης και των ξεχωριστών εργαζοµένων, έχει αναπτυχθεί η ανάγκη της συ-

γκρότηση οµάδων ικανών: (α) να αντιλαµβάνονται γρήγορα τις µεταβαλλόµενες ανάγκες 

της ζήτησης ανάλογα µε τον πελάτη, (β) να µεταβάλλουν την προσφερόµενη υπηρεσία έτσι 

ώστε να υπάρχει από κοινού παραγωγή. Αυτές οι οµάδες εργαζοµένων πρέπει να είναι ικα-

νές να αναγνωρίζουν τις αίτιες των προβληµάτων, να συνθέτουν τις πληροφορίες, και να 

επεµβαίνουν διορθωτικά στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. 

Όπως και στην περίπτωση της βιοµηχανικής γραµµής παραγωγής, έχει διαπιστωθεί, 

ότι είναι πολύ σηµαντικό για τη συνεργασία των εργαζοµένων και για την ανάπτυξη των ι-

κανοτήτων τους, να κατανοούν το σύνολο της διαδικασίας παραγωγής. Επίσης, για να µπο-

ρεί µία οµάδα εργασίας να διευρύνει το περιεχόµενο της εργασίας της, η απόκτηση γνώσε-
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ων µέσω της κατάρτισης αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. 

Έτσι, από µια λογική βασισµένη στην εντατική χρήση των παραγωγικών συντελεστών, 

περνάµε σε µια λογική που στηρίζεται στην εκµάθηση και στις ικανότητες των εργαζοµένων 

να ανταποκριθούν στις αλλαγές του ανταγωνιστικού τους περιβάλλοντος. Ο «γνωστικός κα-

ταµερισµός» της εργασίας διαδέχεται σταδιακά τον «τεχνικό ή Ταιηλορικό καταµερισµό» της 

εργασίας. 

Η γεωγραφική κατανοµή των οικονοµικών δραστηριοτήτων σε διεθνές επίπεδο, επη-

ρεάζεται άµεσα από την διάχυση του νέου παραγωγικού υποδείγµατος. Οι προσδιοριστικοί 

παράγοντες της γεωγραφικής κατανοµής των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τον 

«γνωστικό καταµερισµό της εργασίας» δεν υπόκεινται πλέον στην απλή λογική του συγκρι-

τικού κόστους. Αντίθετα, το κόστος αποτελεί δευτερεύοντα παράγοντα. Η ανάπτυξη των 

κλάδων έντασης ειδικευµένης εργασίας θα εντοπίζεται στις χώρες ή τις περιοχές που παρέ-

χουν την δυνατότητα για ανάπτυξη των απαιτούµενων, από το νέο παραγωγικό υπόδειγµα, 

ικανοτήτων και γνώσεων. Κατά τον Oman (1996), η αναδιοργάνωση της παγκόσµιας οικο-

νοµίας και οι συνακόλουθες αλλαγές στις εθνικές βιοµηχανικές δοµές, οφείλονται κατά κύ-

ριο λόγο στην διάχυση των νέων µορφών παραγωγής (την «ευέλικτη παραγωγή» κατά τον 

Oman) και στην σταδιακή περιθωριοποίηση του ταιηλορισµού, της άκαµπτης µαζικής παρα-

γωγής της δεκαετίας του ’60, στην βιοµηχανική δοµή των οικονοµικά ανεπτυγµένων χω-

ρών. 
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6. Ανταγωνιστικότητα και απασχόληση: η ανάγκη 
ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγµατος 

2.1. Από την ανταγωνιστικότητα του κόστους εργασίας στην ανταγωνιστικότητα της 

οικονοµίας της γνώσης 

Η ελληνική οικονοµία επηρεάζεται και αυτή από τις σηµαντικές αλλαγές που γνωρίζουν κα-

τά την τρέχουσα περίοδο τα παραγωγικά συστήµατα. Οι κινητήριες δυνάµεις αυτών των αλ-

λαγών είναι η δυνατότητα εισαγωγής της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινω-

νιών στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, η αναδιάρθρωση στη δοµή της οικονοµίας λό-

γω των διαδικασιών της παγκοσµιοποίησης, αλλά και η εξέλιξη των αναγκών των κατανα-

λωτών και των πολιτών, που επηρεάζεται από τη διεύρυνση των γνώσεων τους, από τις αυ-

ξηµένες απαιτήσεις τους σε επίπεδο ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών και από τις αυξη-

µένες απαιτήσεις τους σε σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η εισαγωγή της νέας τεχνολογίας στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, δεν επηρε-

άζει µόνο αποφασιστικά την παραγωγικότητα των οικονοµικών δραστηριοτήτων, αλλά δι-

ευκολύνει και επιταχύνει την κυκλοφορία πληροφοριών και γνώσεων σε ότι αφορά τα πα-

ραγωγικά συστήµατα και τις σχέσεις παραγωγής και κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών. 

Η καινοτοµία στο επίπεδο των παραγωγικών συστηµάτων, τροφοδοτείται τόσο από τις µε-

ταβολές που επιτρέπει η νέα τεχνολογία, όσο και από τη δυνατότητα ταχείας διάδοσης των 

νέων παραγωγικών δυνατοτήτων από τον ένα κλάδο στον άλλο, και από τη µια γεωγραφική 

περιοχή στην άλλη. Η οικονοµία της γνώσης δεν χαρακτηρίζεται µόνο από την αύξηση του 

συνολικού επιπέδου των γνώσεων που ενσωµατώνεται στην παραγωγή αγαθών και υπηρε-

σιών, αλλά και από το γεγονός ότι η παραγωγική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται κατά τη 

σηµερινή ιστορική περίοδο από τη συνεχή ανανέωση των γνώσεων σχετικά µε αυτή τη δρα-

στηριότητα. 

Η διαδικασία της παγκοσµιοποίησης χαρακτηρίζεται από την ανακατανοµή των παρα-

γωγικών δραστηριοτήτων σε παγκόσµιο επίπεδο, που διαµορφώνει νέους καταµερισµούς 

εργασίας, αλλά και νέες δυνατότητες αξιοποίησης σε διάφορες περιοχές των διαθέσιµων 

παραγωγικών µεθόδων και των δυνατών καινοτοµιών. Το γεγονός ότι η διαδικασία της πα-

γκοσµιοποίησης πραγµατοποιείται υπό την κυριαρχία του χρηµατικού κεφαλαίου και των 

νεοφιλελεύθερων δογµάτων, εµποδίζει τη δηµιουργία νέων περιφερειακών και διεθνών 

ρυθµιστικών µηχανισµών, σε οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, που απαι-

τούνται για την ισορροπηµένη διαχείριση των µεταβολών που γνωρίζει η παγκόσµια οικονο-

µία. Οι κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και πολιτικοί αγώνες για τη διαµόρφωση αυτών των 

ρυθµιστικών µηχανισµών, δεν αναιρούν ότι τα παραγωγικά συστήµατα σε επίπεδο εθνικών 

κρατών και περιφερειών, είναι αναγκασµένα να αναζητήσουν τις νέες δυνατότητες οι οποίες 

προσφέρει το νέο διεθνές περιβάλλον, να συνδυάσουν την µετάβασή τους στην  οικονοµία 
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της γνώσης, µε την αναβάθµιση των οικονοµικών  τους στρατηγικών. 

Οι νέες σχέσεις που διαµορφώνονται ανάµεσα στα παραγωγικά συστήµατα και τον πο-

λίτη ως εργαζόµενο και ως καταναλωτή, είναι µια λιγότερο συζητηµένη πλευρά της διαδι-

κασίας µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης. Περισσότερο εµφανής είναι η ανάγκη προ-

σαρµογής της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών, σχετικά µε την ποιότητα των προϊόντων 

και σε σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος από όλες τις απόψεις, η οποία είναι σε 

καθοριστικό βαθµό συνάρτηση των µεγαλύτερων γνώσεων των πολιτών και της µεγαλύτε-

ρης εµπειρίας τους. Η τάση που διαµορφώνεται δεν αφορά µόνο την πλευρά της κατανάλω-

σης, αλλά επεκτείνεται και σε ζητήµατα επιλογών προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης. 

Μια λιγότερο εµφανής αλλά υπαρκτή εξέλιξη είναι αυτή της ενεργού εµπλοκής των εργαζο-

µένων στην παραγωγή, σε ζητήµατα που αφορούν τις ανάγκες του καταναλωτή και της κοι-

νωνικές ανάγκες. Η εξέλιξη αυτή αναβαθµίζει εκ των πραγµάτων τόσο τις γνώσεις όσο και 

το αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης των εργαζοµένων. ∆ιαµορφώνεται έτσι σε πρωτόγνωρο 

βαθµό ένα πεδίο συνάντησης των επιδιώξεων των πολιτών και των καταναλωτών, µε τις ε-

πιδιώξεις των εργαζοµένων και των παραγωγικών µονάδων ή των µονάδων προσφοράς υ-

πηρεσιών. Μπορούµε να διαπιστώσουµε ότι οι κυρίαρχες σήµερα αντιλήψεις για την οικονο-

µική και κοινωνική πολιτική, δεν αγνοούν απλώς αυτές τις νέες εξελίξεις, αλλά επιδιώκουν 

να τις αναστείλουν και να τις ελέγξουν, µε αποτέλεσµα ένα υψηλό κόστος για την οικονοµί-

α, την κοινωνία και το περιβάλλον. 

Μπορούµε να θεωρήσουµε αποδεδειγµένο ότι η εισαγωγή νέας τεχνολογίας και η µε-

τάβαση σε δραστηριότητες εντάσεως γνώσης, οι οποίες διαµορφώνουν και εισάγουν καινο-

τοµίες, οδηγεί σε πολύ σηµαντικές αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας. Η διαπί-

στωση αυτή, που πριν µερικά χρόνια δεν ήταν δυνατό να διατυπωθεί µε σιγουριά, οδηγεί 

στο συµπέρασµα ότι υπό ορισµένες προϋποθέσεις, δηµιουργούνται µεγάλα περιθώρια για να 

αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικά τα ζητήµατα της κάλυψης των αναγκών του πληθυσµού, 

της προστασίας του περιβάλλοντος και της αποτελεσµατικής λειτουργίας των δηµοκρατικών 

θεσµών. Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν τις πολιτικές ενίσχυσης των νέων συστηµάτων 

παραγωγής, τη διαφύλαξη και βελτίωση της προσφοράς δηµοσίων αγαθών και κοινωνικών 

υπηρεσιών και τις πολιτικές αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών ζητηµάτων.  

Ένας σηµαντικός σήµερα τρόπος εµφάνισης των νέων παραγωγικών δυνατοτήτων και 

των νέων δυνατοτήτων αύξησης της παραγωγικότητας της οικονοµίας, είναι η ανάπτυξη  

ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων και τοµέων δραστηριοτήτων. Η ένταξη όµως των δραστη-

ριοτήτων αυτών σε ένα θετικό σενάριο για την οικονοµία και την κοινωνία, βρίσκεται αντι-

µέτωπη µε την προσέγγιση της ανταγωνιστικότητας που επικεντρώνεται στην αποδοτικότη-

τα του χρηµατικού κεφαλαίου και εποµένως την κερδοφορία µε κάθε µέσο, και κυρίως µε 

την εκµετάλλευση της φτηνής και ανασφαλούς εργασίας, όπως και µε την αναδιανοµή του 

εισοδήµατος προς όφελος των ιδιωτικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Οι ιδιωτικές ε-

πιχειρήσεις είναι αναµφισβήτητα ένα προνοµιακό πεδίο για την αξιοποίηση των δυνατοτή-

των αύξησης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας στο σύνολό 
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της. Αυτό δεν σηµαίνει όµως ότι η επιχειρηµατικότητα αποτελεί την βασική κινητήρια δύνα-

µη της εξέλιξης προς την οικονοµία της γνώσης. Πρόκειται για µια διαδικασία η οποία ε-

µπλέκει το σύνολο των δραστηριοτήτων της οικονοµίας και στηρίζεται µε πολλαπλούς τρό-

πους στον αυξηµένο ρόλο της ανθρώπινης εργασίας, ειδικότερα δε της εργασίας που παρά-

γει νέες γνώσεις. 

• Η γνώση ως συντελεστής παραγωγής 

Η ανάλυση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών της ελληνικής οικονοµίας από την άποψη 

των σχέσεων εισροών σε τεχνολογία αφενός, και οικονοµικών επιδόσεων αφετέρου, είναι 

ιδιαίτερα διαφωτιστική σε ότι αφορά την ύπαρξη εµποδίων που δεν επιτρέπουν την ανα-

βάθµιση του τεχνολογικού επιπέδου και της ανταγωνιστικότητας. Το ειδικό τµήµα της µελέ-

της του ΙΝΕ22 που επεξεργάστηκε το θέµα αυτό, καταλήγει στα εξής κύρια συµπεράσµατα:  

• Στο µεγαλύτερο µέρος του παραγωγικού τοµέα της οικονοµίας, η τρίτη συνιστώσα, 

εκτός κεφαλαίου και εργασίας, που ερµηνεύει την µεταβολή του προϊόντος, η οποία 

αποδίδεται γενικώς στην εξέλιξη της τεχνολογίας, ευθύνεται για τα τρία τέταρτα πε-

ρίπου της µεταβολής αυτής. Για το σύνολο της οικονοµίας η τρίτη συνιστώσα αφορά 

το 40% της µεταβολής του προϊόντος. Εποµένως, παρά το γεγονός ότι το τεχνολογικό 

επίπεδο του συνόλου των δραστηριοτήτων παραµένει στάσιµο κατά την  περίοδο που 

εξετάστηκε, η οποιαδήποτε παρέµβαση για την µεταβολή του προϊόντος εξαρτάται κα-

τά κύριο λόγο από τη δυνατότητα επηρεασµού των λεγόµενων άϋλων επενδύσεων, 

της έρευνας και ανάπτυξης, της εισαγωγής οργανωτικών καινοτοµιών, της εκπαίδευ-

σης κλπ. Οι δραστηριότητες που περιλαµβάνονται  στην οµάδα µε υψηλή εξάρτηση 

από τις άϋλες επενδύσεις, είναι κατά κανόνα παραδοσιακές δραστηριότητες του πρω-

τογενούς και του δευτερογενούς τοµέα. Αυτό σηµαίνει ότι η εξάρτηση από αυτές άϋ-

λες επενδύσεις είναι πολύ υψηλή ανεξαρτήτως του τεχνολογικού επιπέδου. Η στασι-

µότητα του τεχνολογικού επιπέδου µπορεί εποµένως να ερµηνευθεί ως αποτέλεσµα 

της αδυναµίας να πραγµατοποιηθούν οι άϋλες επενδύσεις που µπορούν να εξασφαλί-

σουν την βελτίωση των επιδόσεων. 

• Η σχέση της τελικής ζήτησης µε τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης είναι στις πε-

ρισσότερες δραστηριότητες της οικονοµίας αρνητική. Αυτό σηµαίνει οτι η τόνωση 

της ζήτησης δεν έχει από µόνη της ως αποτέλεσµα την επιτάχυνση της εισροής τε-

χνολογίας. Πρόκειται για µια σηµαντική διαπίστωση που ερµηνεύει σε κάποιο βαθµό 

την υστέρηση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας σε σχέση µε τους ρυθµούς µε-

γέθυνσης της τελευταίας δεκαετίας, και οδηγεί επίσης στο συµπέρασµα ότι η επιτά-

χυνση της τεχνολογικής εξέλιξης και της εισροής νέας γνώσης στην παραγωγή, δεν 

                                                 

22 ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Μελέτη για την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση, Τεύχος V: Τεχνολογικές Εισροές 

και Εκτίµηση της Τεχνογνωσίας στην Ελληνική Οικονοµία, αδηµοσίευτη µελέτη, 2005. 
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µπορεί να είναι µόνο το προϊόν της δυναµικής της οικονοµίας.  

• Αντίθετα, όλες οι οµαδοποιήσεις επιχειρήσεων εµφανίζουν θετική συσχέτιση των δα-

πανών για έρευνα και ανάπτυξη και των επιδόσεων σε προϊόν και εξαγωγές. Από τη 

στιγµή εποµένως που πραγµατοποιούνται τέτοιες δαπάνες, οι οποίες µπορούµε να υ-

ποθέσουµε ότι συνοδεύονται από άλλες κατηγορίες άϋλων δαπανών στις επιχειρήσεις 

που πραγµατοποιούν τέτοιες επιλογές, καταγράφονται θετικά αποτελέσµατα για την 

παραγωγή και την εξωστρέφεια. Έχει ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι τέτοιες θετικές 

συσχετίσεις εντοπίζονται σε κλάδους που δεν είναι υψηλής τεχνολογίας.  

• Η παραγωγικότητα του κεφαλαίου, που αποτελεί έναν δείκτη χαρακτηριστικό της α-

ποτελεσµατικότητας της οργάνωσης των επιχειρήσεων και των άλλων δραστηριοτή-

των, παρουσιάζει θετική εξέλιξη µόνο στην οµάδα επιχειρήσεων όπου είναι αρνητικός 

ο ρυθµός συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου. Αντίθετα στις οµάδες επιχειρήσεων όπου 

είναι αυξητικός ο ρυθµός συσσώρευσης του κεφαλαίου, η παραγωγικότητα του κεφα-

λαίου µειώνεται σταθερά.  

Παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονοµία ακολουθεί τη διεθνή τάση αύξησης της βα-

ρύτητας των άϋλων επενδύσεων και εποµένως και των επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυ-

ξη, το τεχνολογικό επίπεδο παραµένει στάσιµο και επηρεάζεται έτσι αρνητικά η βελτίωση 

της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας. Η αύξηση της ζήτησης 

δεν κινητοποιεί τους κλάδους της οικονοµίας στον τοµέα του τεχνολογικού εκσυγχρονισµού 

και της αύξησης των δαπανών για άυλες εισροές. Αναδεικνύεται έτσι ένα πρόβληµα διασύν-

δεσης των κατά κλάδους επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, τόσο στο πλαίσιο της ελληνι-

κής αγοράς, όσο και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής. ∆ιαπιστώνεται έτσι ότι η κινητοποίηση 

της επιχειρηµατικότητας, µε την προσφορά στις επιχειρήσεις κινήτρων για την πραγµατο-

ποίηση παγίων επενδύσεων ή για την αξιοποίηση δυνατοτήτων για άϋλες εισροές, συναντά-

ει όρια που οφείλονται στις περιορισµένες δυνατότητες µεγάλου µεριδίου των επιχειρήσεων 

να εκσυγχρονίσουν ταυτοχρόνως ένα σύνολο δραστηριοτήτων τους. 

Ενώ αυξάνεται η εξάρτηση της παραγωγικής δραστηριότητας από τις άυλες επενδύ-

σεις, η ελληνική οικονοµία παραµένει εξαιρετικά σπάταλη σε ότι αφορά τις επενδύσεις πα-

γίου κεφαλαίου. Κατά την τελευταία δεκαετία ταχείας µεγέθυνσης της οικονοµίας, η παρα-

γωγικότητα του κεφαλαίου γνώρισε µια ελαφρά ανάκαµψη, αλλά παραµένει σε χαµηλά ι-

στορικά επίπεδα σε σχέση µε το παρελθόν23. Η ιδιαιτερότητα αυτή της ελληνικής οικονοµί-

ας, εξηγεί σε µεγάλο βαθµό τη διαρθρωτική στασιµότητα, η οποία παρατηρείται στο επίπεδο 

των επιχειρήσεων, που παραµένουν εγκλωβισµένες σε συστήµατα οργάνωσης παρωχηµένα, 

αδυνατούν να αναλάβουν καινοτοµικές πρωτοβουλίες και συνεχίζουν να εξαρτώνται για την 

επιβίωσή τους από πολιτικές επιδότησης του παγίου κεφαλαίου.  

                                                 

23 ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Η ελληνική οικονοµία και η απασχόληση, Ετήσια έκθεση 2004 
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2.2. Οι παράγοντες της καινοτοµίας 

• Καινοτοµία και οικονοµία της γνώσης 

Παρά την υστέρησή της σε ότι αφορά την ανταγωνιστικότητα και παρά την επιβίωση παρω-

χηµένων παραγωγικών συστηµάτων, η ελληνική οικονοµία εµφανίζει τη διαµόρφωση δρα-

στηριοτήτων που αξιοποιούν τις δυνατότητες της οικονοµίας της γνώσης και εντάσσονται µε 

νέους τρόπους στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή οικονοµία. Η διαπίστωση αυτή έχει περιγρα-

φεί ως δυϊσµός της οικονοµίας, καθώς το µεγαλύτερο µέρος των παραγωγικών δραστηριο-

τήτων συνεχίζει να χρησιµοποιεί παλαιές µεθόδους οι οποίες είναι υπεύθυνες για την επιδεί-

νωση της ανταγωνιστικότητας. Ο δυϊσµός αυτός έχει διατηρηθεί, παρά το γεγονός ότι έχει 

αναγνωριστεί από τις κρατικές πολιτικές η ανάγκη να υποστηριχθούν οι καινοτοµικές δρα-

στηριότητες και οι καινοτοµικές πρωτοβουλίες των επιχειρηµατιών. Οι κρατικές πολιτικές 

αποδείχθηκαν όµως ανεπαρκείς διότι δεν µπόρεσαν να ανταποκριθούν στις πραγµατικές α-

νάγκες µιας µετάβασης της πλειοψηφίας των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες. 

Η αναζήτηση σε επίπεδο τοµέων και κλάδων δραστηριοτήτων όπως και σε επίπεδο ε-

πιχειρήσεων, των συνθηκών οι οποίες στηρίζουν τη δηµιουργία νέου τύπου παραγωγικών 

µονάδων, οδηγεί στη διαπίστωση ότι η καινοτοµία εξαρτάται από εισροές γνώσης διαφόρων 

κατηγοριών24, οι οποίες είναι το προϊόν δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται στο εσω-

τερικό των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο ιδιωτικών επιχειρήσεων και σε µεγάλο βαθµό στο 

πλαίσιο δηµόσιου χαρακτήρα θεσµών και οργανισµών. Οι µελέτες σε κλαδικό και τοπικό ε-

πίπεδο, οδηγούν στην ανάδειξη των εξής κατηγοριών εισροής νέας γνώσης:   

α) Εξέλιξη των αγορών και καινοτοµίες στα προϊόντα 

Η άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας στο σηµερινό διεθνές περιβάλλον εξαρτάται από 

την ικανότητα των επιχειρήσεων να παρακολουθούν στον τοµέα όπου  δραστηριοποιούνται, 

αλλά και σε παρεµφερείς τοµείς την εξέλιξη των αγορών. Η ανάγκη αυτή προκύπτει κυρίως 

από την ταχεία αλλαγή της ζήτησης σε πολλούς τοµείς δραστηριότητας, αλλά και από τις 

καινοτοµίες που ανταποκρίνονται σε αυτή τη ζήτηση ή επιδιώκουν να την επηρεάσουν. Ό-

πως διαπιστώνεται αναλυτικότερα σε σχέση µε τους τοµείς δραστηριοτήτων στους οποίες θα 

αναφερθούµε στη συνέχεια, η δυνατότητα των επιχειρήσεων να παρακολουθούν τη διεθνή 

αγορά δεν είναι δεδοµένη, ούτε προκύπτει ως ιδιότητα του επιχειρηµατία, αλλά είναι αντί-

θετα µια δραστηριότητα εξειδικευµένη, η οποία απαιτεί µια δαπάνη και αποτελεί µια ισχυρή 

κινητήρια δύναµη της καινοτοµίας.  

Η αναζήτηση νέων προϊόντων αποτελεί µια πολυεπίπεδη δραστηριότητα, που περι-

λαµβάνει την απλή ανταπόκριση σε µια διαπιστωµένη νέα ζήτηση, όπως και τη δηµιουργία 

                                                 

24 William Lazonick, The theory of innovative enterprise, INSEAD working papers, 2001 
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τµηµάτων έρευνας και ανάπτυξης, τα οποία και αυτά διαφέρουν µεταξύ τους, σε ότι αφορά 

τον βαθµό πρωτοτυπίας και το τεχνολογικό επίπεδο των νέων προϊόντων και των απαιτού-

µενων συστηµάτων παραγωγής. Όποια και να είναι η έκταση ή το βάθος της καινοτοµικής 

δραστηριότητας, η γνώση των εξελίξεων της αγοράς και η παραγωγή γνώσεων σχετικά µε 

τα νέα προϊόντα, αποτελούν µόνιµους τοµείς δραστηριοτήτων, που χρειάζεται να συγκροτη-

θούν µε την αποφασιστική συµβολή υπηρεσιών και φορέων του δηµόσιου τοµέα. 

β) Αξιοποίηση της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών 

Η δαπάνη για την αξιοποίηση της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών, α-

ποτελεί πλέον για το σύνολο σχεδόν των οικονοµικών δραστηριοτήτων, ένα σταθερό στοι-

χείο της καινοτοµικής δραστηριότητας, αλλά η απαιτούµενη νέα γνώση δεν περιορίζεται 

στην ικανότητα χρήσης νέων συσκευών ή νέων εργαλείων λογισµικού, καθώς επεκτείνεται 

στις νέες τεχνολογίες παραγωγής και τις νέες µεθόδους οργάνωσης που αξιοποιούν τη νέα 

τεχνολογία. Η ανανέωση των τεχνολογιών και των µεθόδων παραγωγής, διευκολύνεται µεν 

από την ύπαρξη πλέον µιας διεθνούς και ανανεωνόµενης αγοράς προϊόντων, αλλά η γνώση 

στην οποία βασίζεται ο συνδυασµός τεχνολογικών και άλλων καινοτοµιών, δεν είναι εξίσου 

διαθέσιµη και παράγεται ή διατίθεται µέσω διαδικασιών που ξεπερνούν τα στενά πλαίσια 

της επιχείρησης, καθώς απαιτείται η συνεργασία επιστηµονικών φορέων και φορέων ή υπη-

ρεσιών άσκησης πολιτικής. 

γ) Καινοτοµίες στην οργάνωση και τη δικτύωση 

Η εισαγωγή νέων µεθόδων οργάνωσης σε επίπεδο επιχείρησης, η αναζήτηση νέων µεθόδων 

οργάνωσης µέσω εσωτερικών διαδικασιών ή µέσω της συστηµατικής παρακολούθησης της 

δραστηριότητας του κλάδου, όπως και η διαχείριση συνεργασιών και δικτυώσεων, αποτε-

λούν πρωτοβουλίες που χαρακτηρίζονται τόσο από ένα κόστος, όσο και από την ύπαρξη 

µιας δραστηριότητας εντάσεως γνώσης, σε επίπεδο επιχείρησης ή σε επίπεδο ευρύτερων 

συνεργασιών. Οι µελέτες στις οποίες βασίζονται αυτές οι διαπιστώσεις, δείχνουν ότι ο ση-

µαντικότερος ανασταλτικός παράγοντας σε ότι αφορά τις καινοτοµίες σε οργανωτικό επίπε-

δο, δεν είναι το κόστος των καινοτοµιών αυτών, αλλά είναι κυρίως η δυσκολία που παρου-

σιάζει η µεταβίβαση της απαιτούµενης νέας γνώσης στην επιχείρηση, από τη στιγµή που αυ-

τή η γνώση είναι ευρύτερα διαθέσιµη. Αυτός είναι ο λόγος που πολιτικές προώθησης των 

καινοτοµιών οι οποίες περιορίζονται στην επιδότηση των επιχειρήσεων, έχουν πολύ περιο-

ρισµένα αποτελέσµατα.  

δ) Καινοτοµία, ανθρώπινο δυναµικό, αγορά εργασίας 

Η διαδικασία εισαγωγής νέων γνώσεων στις παραγωγικές µονάδες, οδηγεί αναπόφευκτα 

στην ανάγκη ύπαρξης ενός ανθρώπινου δυναµικού ικανού να απορροφήσει τις γνώσεις αυ-

τές και να απορροφήσει τις καινοτοµίες που στηρίζονται σε αυτές. Όπως προκύπτει από την 
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έρευνα σε συγκεκριµένους κλάδους και επιχειρήσεις, η εξέλιξη αυτή απαιτεί αφενός την 

βελτίωση του επιπέδου των γνώσεων των εργαζοµένων, αλλά και του επιπέδου της εµπει-

ρίας τους σε σχέση µε την επιχείρηση στην οποία απασχολούνται. Οι µεταβολές αυτές εντεί-

νουν τη σηµασία της επαγγελµατικής εκπαίδευσης στις σηµαντικότερες ειδικότητες, όπως 

και τη σηµασία της δια βίου µάθησης, τις δυνατότητας των επιχειρήσεων να συµπληρώνουν 

και να ανανεώνουν τις γνώσεις των εργαζοµένων. Παράλληλα, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία 

για πολλές ειδικότητες, και τις περισσότερες φορές ακόµη και για την ηµιειδικευµένη εργα-

σία, η σταθερότητα των σχέσεων εργασίας, που επιτρέπει τη καλύτερη αξιοποίηση της ε-

µπειρίας των εργαζοµένων. 

Η συµβολή του ανθρώπινου δυναµικού στην καινοτοµική δραστηριότητα αντιµετωπίζε-

ται αναγκαστικά και από την πλευρά των αγορών εργασίας σε τοπικό και περιφερειακό ε-

πίπεδο. Η ανανέωση του παραγωγικού δυναµικού για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

και την αύξηση της απασχόλησης, είναι µια διαδικασία σε εξέλιξη που θέτει για την τοπική 

αγορά εργασίας τα ζητήµατα της κινητικότητας, της εποχικής απασχόλησης, της πολλαπλής 

απασχόλησης και της δηµιουργίας κατηγοριών ελεύθερων επαγγελµατιών ή υπεργολάβων. 

Από τη στιγµή που η αναβάθµιση των γνώσεων των εργαζοµένων και η αξιοποίηση της ε-

µπειρίας τους θεωρείται πρωτεύον στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής, η προσαρµογή των 

παθητικών πολιτικών απασχόλησης για την προστασία των ανέργων και η διαφύλαξη των 

εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων του εργατικού δυναµικού. Η αύξηση της απα-

σχόλησης που µπορεί να επιτευχθεί µε τη δηµιουργία νέων καινοτόµων δραστηριοτήτων, θα 

δικαιώσει αυτή τη στρατηγική αναβάθµισης και προστασίας του εργατικού δυναµικού, µειώ-

νοντας τις πιέσεις της ανεργίας, επιτρέποντας τη δραστηριοποίηση του ανθρώπινου δυναµι-

κού που έχει βρεθεί εκτός αγοράς εργασίας και επιτρέποντας επίσης την µεταφορά των οι-

κονοµικών µεταναστών από την αδήλωτη απασχόληση στην αγορά της νόµιµης και ειδικευ-

µένης εργασίας.  

• Καινοτοµία και ανταγωνιστικότητα στον τουριστικό τοµέα 

Ο διεθνής τουριστικός τοµέας γνωρίζει σηµαντικές αλλαγές ως προς τα χαρακτηριστικά της 

ζήτησης και τις νέες δυνατότητες προσφοράς υπηρεσιών. Οι µεταβολές στις συµπεριφορές 

των καταναλωτών, στα προσφερόµενα προϊόντα και στις µεθόδους διοίκησης των επιχειρή-

σεων, αλλάζουν τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων και διαµορφώ-

νουν νέες απαιτήσεις στο επίπεδο της επιχειρηµατικότητας και στο επίπεδο των κρατικών 

πολιτικών. Ο ελληνικός τουριστικός τοµέας περιλαµβάνει σηµαντικές και πολλές φορές θεα-

µατικές περιπτώσεις ανταπόκρισης στη νέα ζήτηση, αλλά συνεχίζει να παρουσιάζει σοβαρές 

διαρθρωτικές αδυναµίες που εµποδίζουν την αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων και οδη-

γούν µάλιστα σε στασιµότητα τις δραστηριότητες του τοµέα. 
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α) Η εµφάνιση του "νέου τουρισµού" 

Οι τελευταίες δεκαετίες έχουν πλέον αναδείξει ένα νέου τύπου καταναλωτή τουριστικών 

υπηρεσιών ο οποίος έχει αυξήσει και διευρύνει τις απαιτήσεις. Οι υπηρεσίες που το ενδια-

φέρουν επεκτείνονται πέρα από τον ήλιο και τη θάλασσα, και αφορούν δραστηριότητες οι 

οποίες έχουν σχέση µε το περιβάλλον, τη φύση, τον πολιτισµό και τις τοπικές παραγωγικές 

δραστηριότητες. Έχει αυξηµένες απαιτήσεις σε σχέση µε την ποιότητα των υπηρεσιών, επι-

διώκει να αξιοποιεί µια ευρεία γκάµα δυνατοτήτων και αναζητεί την  ευελιξία ως προς τον 

τρόπο αξιοποίησής τους25. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη συνεχή άνοδο του µορφωτικού επι-

πέδου του τουρίστα καταναλωτή, στην αυξηµένη εµπειρία του ως προς τους τουριστικούς 

προορισµούς, στο γεγονός ότι οι διακοπές του αντιµετωπίζονται σε µεγάλο βαθµό ως προέ-

κταση της καθηµερινής ζωής του, αλλά και στη µεγαλύτερη ευαισθησία του σε σχέση µε ζη-

τήµατα περιβάλλοντος και πολιτισµού. Μπόρεσε όµως να πραγµατοποιηθεί χάρη στη χρήση 

της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών, στη δυνατότητα των επιχειρήσε-

ων να υιοθετήσεων νέες µορφές εσωτερικής οργάνωσης και συνεργασίας, αλλά και τις ικα-

νότητάς τους να αξιοποιούν ανθρώπινο δυναµικό µε τις κατάλληλες γνώσεις26. 

β) Προβλήµατα ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισµού 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές µεγάλες επιχειρήσεις αλλά και ένας υπολογίσιµος α-

ριθµός µικρών επιχειρήσεων που έχουν επιδιώξει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέ-

ου τουριστικού προτύπου, η συνολική ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισµού παρου-

σιάζει σοβαρή υστέρηση. Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει εµφανίζονται ως ένα γενικό 

πρόβληµα χαµηλής ποιότητας των υπηρεσιών και έντονης εποχικότητας της δραστηριότη-

τας, αλλά έχουν ειδικότερα σχέση µε την καθυστέρηση στην αξιοποίηση των εν δυνάµει α-

νταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, και στη δηµιουργία της κατάλληλης υποδοµής. Οι ελληνι-

κές περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν µορφές εναλλακτικού τουρισµού που 

έχουν σχέση µε την αξιοποίηση τοπικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, µε το φυσικό περι-

βάλλον και µε την ιστορία ή την παράδοση. Η αστική περιοχή της Αθήνας έχει δυνατότητες 

αξιοποίησης της ιστορίας και των µνηµείων της, ασύγκριτα µεγαλύτερες από ότι έχει γίνει 

ως τώρα. Η δηµιουργία της κατάλληλης υποδοµής για την υποστήριξη της ανάπτυξης του 

νέου τουριστικού προτύπου, που αφορά τόσο τις εξειδικευµένες υποδοµές, όσο και τις υπο-

δοµές στους τοµείς των µεταφορών, της προστασίας του περιβάλλοντος, της διαµόρφωσης 

του αστικού και οικιστικού περιβάλλοντος και της προβολής των αρχαιολογικών και ιστορι-

κών µνηµείων, παραµένει µια διαδικασία αποσπασµατική και ασυντόνιστη, αλλά κυρίως 

χωρίς προγραµµατική σύνδεση µε αναπτυξιακούς στόχους στον τοµέα του τουρισµού. 

                                                 

25 Auliana Poon, Tourism, Technology and Competitive Strategies, 2002 

26 ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Μελέτη για την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση, Τεύχος II, Ο κλάδος των ξενοδο-

χείων, αδηµοσίευτη µελέτη, 2005 



 120

γ) Η ανάγκη ολοκληρωµένων πολιτικών 

Η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των υπηρεσιών και διαφοροποίησης των µορφών τουρι-

σµού, είναι σήµερα κοινώς αποδεκτή και διατυπωµένη στα επιχειρησιακά προγράµµατα που 

σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο αφορούν την τουριστική δραστηριότητα. Οι πολιτικές 

όµως που ασκούνται συνεχίζουν να παρουσιάζουν τις εξής σοβαρές αδυναµίες:  

• Η επιδότηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου συνεχίζει όπως στα πρώτα βήµατα 

του τουρισµού, να αντιµετωπίζεται ως η κεντρική πολιτική για τη διαµόρφωση του ε-

πιχειρηµατικού τοπίου, 

• Οι νέες µορφές τουρισµού και επιχειρηµατικότητας προωθούνται µέσω της µεθόδου 

των επιδοτήσεων για ειδικούς λόγους, που αφήνουν στην επιχείρηση και την επιχει-

ρηµατικότητα την απόκτηση νέων γνώσεων σχετικά µε την αγορά, τα προϊόντα, την 

τεχνολογία και τις νέες µεθόδους οργάνωσης και µάρκετινγκ, 

• ∆εν υπάρχει συνεργασία και κοινός προσανατολισµός στις δραστηριότητες του επιχει-

ρηµατικού τοµέα και των υπηρεσιών ή φορέων που ασκούν πολιτικές οι οποίες επη-

ρεάζουν τον τουρισµό, 

• ∆εν υπάρχει ολοκληρωµένη πολιτική σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο σε ότι αφορά 

το ανθρώπινο δυναµικό στον τοµέα αυτό.  

• Ο νέος κλάδος των τροφίµων 

Ο κλάδος των τροφίµων γνωρίζει διεθνώς ορισµένες αποφασιστικές αλλαγές ως προς τα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων και των παραγωγικών διαδικασιών. Το ζήτηµα της διασφά-

λισης της ποιότητας και ειδικότερα της προστασίας της υγείας του καταναλωτή, αποτελεί 

πλέον κύριο µέληµα των κρατικών πολιτικών. Επειδή πρόκειται για προϊόντα τα οποία κατά 

κανόνα παράγονται µε διαδοχικές πρωτογενείς και µεταποιητικές φάσεις, παρατηρείται µια 

τάση ενσωµάτωσης αυτών διαδικασιών από την άποψη της εξασφάλισης των ποιοτικών χα-

ρακτηριστικών. Καθώς η ένταξη στην παραγωγή των ποιοτικών κριτηρίων, συνδυάζεται µε 

γενικές αλλαγές στα πρότυπα κατανάλωσης, λόγω της αναζήτησης υγιεινών τρόπων δια-

τροφής, η βιοµηχανία τροφίµων καταβάλει µια διαρκή προσπάθεια επικοινωνίας µε τους 

καταναλωτές και ανταπόκρισης στις µεταβολές των συνηθειών και επιθυµιών τους. Ο ελλη-

νικός κλάδος παραγωγής τροφίµων, διαθέτει ένα κεφάλαιο καλλιεργειών που συνδέονται 

µε σύγχρονες ανάγκες στο τοµέα της υγιεινής διατροφής και έχει εποµένως τη δυνατότητα 

να συνδυάσει την µετάβαση στην ποιοτική παραγωγή, µε την αξιοποίηση ή και την αναζωο-

γόνηση παραδοσιακών καλλιεργειών. 

α) Χαρακτηριστικά της ανασυγκρότησης του κλάδου 

Η παραγωγή τροφίµων που αποτελεί τον µεγαλύτερο από άποψη προϊόντος βιοµηχανικό 
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κλάδο στην Ελλάδα και αυτόν µε την µεγαλύτερη απασχόληση, η οποία ακολουθεί µάλιστα 

ανοδική πορεία, γνώρισε µια ανασυγκρότηση η οποία αναδεικνύει επίσης τον δυϊσµό της 

ελληνικής οικονοµίας. Από τη µία µεριά δηµιουργήθηκαν µεγάλες επιχειρήσεις µε δεσπό-

ζουσα θέση στην εγχώρια αγορά, διεθνώς ανταγωνιστικές και ικανές να επεκταθούν σε άλ-

λες χώρες. Σηµαντικά χαρακτηριστικά αυτών των επιχειρήσεων είναι η µαζική παραγωγή µε 

στοιχεία ευελιξίας, η εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και η παρακολούθηση της 

τήρησης των κανόνων προστασίας τους ως τα σηµεία πώλησης, και επίσης η χρησιµοποίηση 

εργατικού δυναµικού µε πολύ υψηλότερο επίπεδο µόρφωσης σε σύγκριση µε το παρελθόν27. 

Από την άλλη µεριά αναδείχθηκαν σποραδικά µικρές ή µεσαίες µεταποιητικές µονάδες οι 

οποίες ανταποκρίθηκαν στην ανάγκη για ποιοτικά και πιστοποιηµένα προϊόντα, αποκτώντας 

σε πολλές περιπτώσεις έντονη εξωστρέφεια. Πρόκειται για τις µονάδες παραγωγής και συ-

σκευασίας βιολογικών προϊόντων, ή για τις µονάδες που υιοθέτησαν και επέβαλαν στους 

προµηθευτές τους συστήµατα εξασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας28. 

β) Το πρόβληµα της ανταγωνιστικότητας 

Το σύνολο του τοµέα παραγωγής τροφίµων στην Ελλάδα συνεχίζει να παρουσιάζει ένα σο-

βαρό πρόβληµα ανταγωνιστικότητας της παραγωγής του και εποµένως µακροχρόνιας επι-

βίωσης πολλών καλλιεργειών, καθώς δυσκολεύεται σε µεγάλο βαθµό να ανταποκριθεί στις 

νέες ανάγκες και στις νέες δυνατότητες. Παραµένουν πολλές παραγωγικές δραστηριότητες 

στραµµένες προς µια παραδοσιακή εσωτερική αγορά, όπου υπάρχουν παρωχηµένες σχέσεις 

παραγωγού και καταναλωτή, χωρίς πραγµατικές εγγυήσεις ποιότητας και υγιεινών χαρα-

κτηριστικών, και χωρίς καµία δυνατότητα αξιοποίησης διαπιστωµένων πολλές φορές αντα-

γωνιστικών πλεονεκτηµάτων. Το κύριο πρόβληµα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η αδυναµία 

των παραγωγών και των µεταποιητών να πραγµατοποιήσουν τη µετάβαση από το παραδο-

σιακό στο σηµερινό σύστηµα, καθώς δεν έχουν τις απαιτούµενες γνώσεις αλλά δεν µπορούν 

και να τις αγοράσουν.  

γ) Προϋποθέσεις της αναδιάρθρωσης 

Ενώ έχει διαπιστωθεί ότι η Ελλάδα διαθέτει παραδοσιακές καλλιέργειες, αλλά και εµπειρία 

στην παραγωγή τροφίµων που µπορεί να αξιοποιηθούν για να προσφερθούν προϊόντα τα 

οποία ανταποκρίνονται σε σηµερινές ανάγκες της κατανάλωσης, δεν είναι δεδοµένες οι επι-

λογές καλλιεργειών, ειδών αγροτικών προϊόντων και τελικών προϊόντων, οι οποίες θα έ-

χουν αποτελέσµατα σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης. Η διερεύνηση συγκε-

                                                 

27 ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Μελέτη για την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση, Τεύχος ΙΙΙ, Ο κλάδος των τροφί-

µων: επιχειρηµατικές στρατηγικές των µεγάλων επιχειρήσεων, αδηµοσίευτη µελέτη, 2005. 

28 ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Μελέτη για την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση, Τεύχος IV, Ο κλάδος των τροφί-

µων: µικρές επιχειρήσεις µεταποίησης αγροτικών προϊόντων, αδηµοσίευτη µελέτη, 2005 
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κριµένων περιπτώσεων οδηγεί στο συµπέρασµα ότι αυτή η σηµαντική µετεξέλιξη της πρω-

τογενούς παραγωγής και της παραγωγής τροφίµων, χρειάζεται µια συστηµατική συγκέ-

ντρωση γνώσης και πληροφοριών, που πρέπει να είναι το αντικείµενο της δραστηριότητας 

φορέων οι οποίοι είναι δηµόσιοι, ή είναι το αποτέλεσµα συλλογικών πρωτοβουλιών. Πρό-

κειται για γνώσεις και πληροφορίες οι οποίες δεν προκύπτουν από την αγορά ούτε από τις 

γνώσεις που διαθέτουν ήδη οι επιχειρηµατίες, αλλά χρειάζονται µια προσέγγιση επιστηµονι-

κή και µε στρατηγικές βλέψεις. 

Αλλά ακόµα και σε σχέση µε την εξέλιξη της αγοράς σε διεθνές επίπεδο για τα αγροτι-

κά προϊόντα και τα τρόφιµα, και τις δυνατότητες ανάληψης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών 

οι οποίες ανταποκρίνονται σε υπαρκτές δυνατότητες σε επίπεδο αγοράς, είναι αναγκαία µια 

συγκέντρωση και διάδοση πληροφοριών, που επίσης δεν είναι διαθέσιµες και πρέπει να συ-

γκεντρώνονται και να µεταφέρονται στους ενδιαφερόµενους. Όπως και οι πληροφορίες που 

αφορούν τη χρήση της νέας τεχνολογίας, αλλά και τις µεθόδους οργάνωσης και τήρησης 

των κανόνων που απαιτούν οι πιστοποιήσεις. 

Σε σχέση µε το ανθρώπινο δυναµικό σε µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις, η µετάβαση από 

παραδοσιακές καλλιέργειες και µεταποιήσεις, χωρίς ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και 

χωρίς πιστοποιήσεις, σε παραγωγές εξειδικευµένες µε εξωστρεφή προσέγγιση και τις ανά-

λογες πιστοποιήσεις, οδηγεί σε ριζικές αλλαγές σε σχέση µε το απασχολούµενο ανθρώπινο 

δυναµικό. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τόσο το επίπεδο εξειδίκευσης των εργαζοµένων, όσο 

και τις εργασιακές σχέσεις και τις µορφές απασχόλησης. Χρειάζονται νέες ειδικότητες που 

εξασφαλίζουν την ποιότητα της παραγωγής, αλλά και τα συστήµατα πώλησης των προϊό-

ντων, ενώ οι σχέσεις εργασίας δεν µπορεί να είναι ευκαιριακές. Η προστασία του εργατικού 

δυναµικού από την εποχικότητα αποκτά επίσης σηµασία και εποµένως είναι αναγκαία µια 

ολοκληρωµένη προσέγγιση του ζητήµατος της απασχόλησης και της αγοράς εργασίας. 

• Ανάπτυξη και καινοτοµία στις δραστηριότητες παραγωγής λογισµικού 

Σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει µε άλλες δραστηριότητες στους τοµείς των υπηρεσιών ή της 

βιοµηχανίας, η παραγωγή λογισµικού είναι ένας εντελώς νέος κλάδος για τον οποίο δεν υ-

πάρχουν εκ των προτέρων ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα. Πρόκειται βέβαια για έναν κλάδο 

ο οποίος αναπτύσσεται διεθνώς και έχει αποδειχθεί ότι καµία χώρα δεν µπορεί να έχει την 

αποκλειστικότητα της ανάπτυξής του, υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιµο το κατάλλη-

λο ανθρώπινο δυναµικό, και ότι βρίσκονται οι επιχειρήσεις σε ένα περιβάλλον όπου µπο-

ρούν να συναντήσουν τη ζήτηση για νέα προϊόντα. Η επέκταση της χρήσης του λογισµικού 

για την τεχνολογία της πληροφορικής και των επικοινωνιών, πραγµατοποιείται µε δύο βα-

σικούς τρόπους, Πρώτον, η κάθε οικονοµία αποκτά σταδιακά τη δυνατότητα να χρησιµο-

ποιεί και να απορροφάει το λογισµικό που είναι διαθέσιµο στη διεθνή αγορά. ∆εύτερον, κα-

τορθώνει επωφελούµενη από την υπαρκτή ζήτηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ή δηµιουρ-

γώντας µια τέτοια ζήτηση, να διαµορφώσει νέα προϊόντα τα οποία είναι διεθνώς ανταγωνι-

στικά. Στην πρώτη περίπτωση ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας στο σύνολό 
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της, αλλά στη δεύτερη ενισχύεται η διαµόρφωση ενός ανταγωνιστικού κλάδου παραγωγής 

λογισµικού σε εθνικό επίπεδο. 

α) Ανταγωνιστικότητα και καινοτοµία στον ελληνικό κλάδο 

Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων παραγωγής λογισµικού ακολούθησε ταυτοχρόνως στην Ελλάδα 

διαφορετικές κατευθύνσεις29. Την παραγωγή προϊόντων υπαρκτών στη διεθνή αγορά που 

αναπτύχθηκαν σε στενότερη σχέση µε την εγχώρια πελατεία και σε τιµές οι οποίες µπορούν 

να είναι ανταγωνιστικές, την προσαρµογή στην  εγχώρια ζήτηση προϊόντων που προσφέρο-

νται ήδη στη διεθνή αγορά, και την ανταπόκριση σε περιπτώσεις εγχώριας ζήτησης που ο-

δήγησε όµως σε παραγωγή νέων προϊόντων τα οποία επιβλήθηκαν στη συνέχεια στη διεθνή 

αγορά. Οι περιπτώσεις της τρίτης κατηγορίας δεν είναι πολλές αν και θεαµατικές, και δεί-

χνουν ότι υπό ορισµένες προϋποθέσεις είναι δυνατή η κατάκτηση ηγεµονικής θέσης στον 

διεθνή κλάδο ακόµη και για µια ελληνική επιχείρηση. ∆ιαπιστώνεται όµως παράλληλα ότι η 

προσαρµογή για τις εγχώριες επιχειρήσεις υπαρκτών πακέτων, τείνει να αποτελέσει µια η-

γεµονική δραστηριότητα. 

β) Ζήτηση και καινοτοµία 

Η εµπειρία δείχνει ότι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων παραγωγής λογισµικού πραγµατοποιεί-

ται σε όλες τις περιπτώσεις, σε στενή επαφή µε τη ζήτηση. Όταν το προϊόν που διαµορφώ-

νεται είναι νέο, η επαφή αυτή είναι ακόµη σηµαντικότερη. Συγχρόνως, η διαδικασία κατά 

την οποία αναγνωρίζεται η αποδοτικότητα του νέου προϊόντος, λαµβάνει χώρα σε ένα περι-

βάλλον το οποίο είναι αναγκαστικά περιορισµένο γεωγραφικά, πριν η εταιρία που καινοτο-

µεί αποκτήσει µια µεγαλύτερη εµβέλεια. Η εγχώρια ζήτηση για προϊόντα λογισµικού αποτε-

λεί έναν καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη ενός εθνικού κλάδου προς όλες τις κα-

τευθύνσεις που αναφέρθηκαν, αλλά µπορεί να αποτελέσει και ένα ισχυρό εργαλείο για τη 

δηµιουργία καινοτόµων και διεθνώς ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Η προσφορά νέων 

προϊόντων και η ικανότητα δηµιουργίας καινοτοµιών, είναι από την άλλη µεριά διαδικασίες 

οι οποίες αποτελούν το αποτέλεσµα πρωτοβουλιών που προέρχονται από πολλούς πρωτα-

γωνιστές, από µεγάλες επιχειρήσεις, από µικρές επιχειρήσεις και από µεµονωµένα άτοµα 

που βρίσκονται στον επιστηµονικό και ερευνητικό χώρο. Από την πλευρά εποµένως της 

προσφοράς η καινοτοµία είναι σε καθοριστικό βαθµό συνάρτηση της ύπαρξης ενός πεδίου 

γνώσεων από όπου µπορούν να προκύψουν οι καινοτοµίες. 

                                                 

29 ΙΝΕ ΓΣΕΕ, Μελέτη για την Ανταγωνιστικότητα και την Απασχόληση, Τεύχος I ∆ραστηριότητες παρα-

γωγής λογισµικού, αδηµοσίευτη µελέτη, 2005 
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γ) Ελλείµµατα πολιτικής 

Παρά το γεγονός ότι η χρήση λογισµικού ακολουθεί µια ανοδική εξέλιξη έτσι κι αλλιώς, υ-

πάρχουν παράγοντες που µε έναν εµφανή τρόπο περιορίζουν την ανάπτυξη της δραστηριό-

τητας του κλάδου και περιορίζουν επίσης την ικανότητά του να δηµιουργεί και να αξιοποιεί 

καινοτοµίες:  

• Η ζήτηση από την πλευρά του δηµόσιου τοµέα της οικονοµίας εξελίσσεται µε αργούς 

ρυθµούς, µε αποτέλεσµα την  καθυστέρηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού προ-

γράµµατος "Κοινωνία της Πληροφορίας". Η καθυστέρηση αυτή δεν οφείλεται µόνο σε 

καθυστερήσεις πολιτικών αποφάσεων, αλλά και σε αδυναµίες σε οργανωτικό και 

προγραµµατικό επίπεδο που εµφανίζει η λειτουργία των περισσοτέρων δηµοσίων υ-

πηρεσιών ή των αντιπροσωπευτικών φορέων σε τοπικό ή κοινωνικό επίπεδο. 

• Εµφανίζει επίσης στασιµότητα η ζήτηση νέου λογισµικού από την πλευρά των µικρών 

και µεσαίων επιχειρήσεων, λόγω της ευρύτερης στασιµότητας των συστηµάτων οργά-

νωσης και παραγωγής τους. Η αύξηση αυτής της ζήτησης, δεν είναι εποµένως συνάρ-

τηση µιας απλής ενίσχυσης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων για εγκατάσταση πληρο-

φοριακών συστηµάτων, αλλά του συνόλου των πολιτικών που συνδυασµένα µπορούν 

να στηρίξουν την αναβάθµιση της ανταγωνιστικότητάς τους. 

• Σε σχέση µε τη δυνατότητα ανάδειξης καινοτοµιών από τα τµήµατα έρευνας και ανά-

πτυξης των επιχειρήσεων, ή από τον επιστηµονικό χώρο, υπάρχουν ελλείψεις σε ότι 

αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά και τη λειτουργία ερευνητικών κέντρων. Ενώ 

παρατηρείται από τις επιχειρήσεις του κλάδου, ότι υπάρχει επάρκεια ειδικοτήτων µε-

σαίου και µεσαίου προς υψηλού επιπέδου, υπάρχει έλλειψη των ειδικοτήτων που 

µπορούν να συµβάλουν στην πραγµατοποίηση σηµαντικών καινοτοµιών. 

• Περιφερειακή ανάπτυξη και οικονοµία της γνώσης 

Με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ευρύτερη διεθνο-

ποίηση των αγορών, αλλά και τη διαδικασία ανανέωσης των µεθόδων παραγωγής αγαθών 

και υπηρεσιών, οι ελληνικές περιφέρειες είναι αναγκασµένες να αλλάξουν τη σκοπιά από 

την οποία αντιµετωπίζουν την ανταγωνιστικότητα του παραγωγικού δυναµικού τους και την 

αποτελεσµατική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού τους ειδικότερα. Από περιφέρειες 

µιας εθνικής οικονοµίας, όπου έλλειπαν κεφάλαια και υπήρχε άφθονο εργατικό δυναµικό 

χαµηλής ειδίκευσης, οι ελληνικές περιφέρειες έχουν µετατραπεί σε περιφερειακές ενότητες 

της ευρωπαϊκής οικονοµίας, όπου έχουν αναδειχθεί ή µπορούν να αναδειχθούν τοπικά α-

νταγωνιστικά πλεονεκτήµατα και όπου υπάρχει ένα εργατικό δυναµικό µε υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης. Ενώ κατά την  περίοδο της εθνικής οικονοµικής ανάπτυξης, οι περιφέρειες ε-

πεδίωκαν να ενταχθούν στο εθνικό κορµό, εναρµονισµένες µε το επίπεδο της εθνικής παρα-

γωγικότητας, σήµερα πρέπει να επιβάλουν την ιδιαιτερότητα και την ανταγωνιστικότητα 

των προϊόντων τους στην ζώνη των ευρωπαϊκών και ευρύτερα των αναπτυγµένων οικονο-
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µιών. 

α) Η κρίση των περιφερειακών οικονοµιών 

Παρά το γεγονός ότι η υστέρηση της ανταγωνιστικότητας και το πρόβληµα του χαµηλού πο-

σοστού απασχόλησης, είναι προβλήµατα της εθνικής οικονοµίας, µπορούν να εξειδικευτούν 

ως προβλήµατα που προκύπτουν από την εξάντληση των δυνατοτήτων συγκεκριµένων δρα-

στηριοτήτων σε επίπεδο περιφερειών, και είναι αναγκαίο να αντιµετωπιστούν µε ειδικές κά-

θε φορά επιλογές. Η κρίση του µαζικού τουρισµού, έχει εκδηλωθεί µε διαφορετικούς τρό-

πους σε διάφορες περιφέρειες της χώρας, ενώ οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί και οι 

εναλλακτικές στρατηγικές που απαιτούνται διαφέρουν επίσης σηµαντικά από την µία περι-

φέρεια στην άλλη. Η αποβιοµηχάνιση ή η απειλή αποβιοµηχάνισης που πλήττει τις περιφέ-

ρειες είναι επίσης αποτέλεσµα, διαφορετικών εξελίξεων, όπως της µονοµερούς ανάπτυξης 

στον τοµέα των υπηρεσιών, της κρίσης των δραστηριοτήτων εντάσεως εργασίας παλαιού 

τύπου, της µετατόπισης µονάδων παραγωγής σε χώρες χαµηλού εργατικού κόστους, της 

εξάντλησης φυσικών πόρων ή τοπικών συγκριτικών πλεονεκτηµάτων. Εξίσου σηµαντικό εί-

ναι και το πρόβληµα της αγροτικής παραγωγής, καθώς η αλλαγή της ευρωπαϊκής αγροτικής 

πολιτικής, η στασιµότητα των συνθηκών παραγωγής σε πολλούς τοµείς δραστηριοτήτων και 

οι ανακατατάξεις στις διεθνείς αγορές, πλήττουν τις περισσότερες περιφέρειες της χώρας 

και γεννούν την ανάγκη εξειδικευµένων λύσεων. 

β) Τα νέα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα 

Το κοινό χαρακτηριστικό των περιφερειών της χώρας, ως προς τον αναπτυξιακό προσανα-

τολισµό τους, είναι ότι έχει επικρατήσει στο γράµµα των επιχειρησιακών προγραµµάτων το 

όραµα µιας νέας περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, βασισµένης σε τοπικά εν δυνάµει α-

νταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, αλλά ο προσανατολισµός αυτός έχει υλοποιηθεί αποσπασµα-

τικά και άνισα, χωρίς να βρίσκεται πραγµατικά σε εξέλιξη η υλοποίηση µιας νέας στρατηγι-

κής30. ∆ιαπιστώνεται ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες που αποτελούν τον προποµπό της εναλ-

λακτικής στρατηγικής, αλλά οι ελλείψεις και καθυστερήσεις παραµένουν. Ένα µεγάλο µέρος 

των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων συνεχίζουν να επιζητούν την επιβίωση µέσω της απα-

σχόλησης φτηνής και αδήλωτης εργασίας, ή µέσω των επιδοτήσεων, επηρεάζοντας µε αυτό 

τον τρόπο τις πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, ενώ οι πολιτικές απασχόλησης 

εκτρέπονται σε µεγάλο βαθµό προς άτυπες µορφές επιδότησης της ανεργίας ή ενίσχυσης 

της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

γ) Η απουσία περιφερειακών στρατηγικών 

Οι περιφέρειες της χώρας, αλλά και η περιφέρεια της Αττικής, αντιµετωπίζουν το πρόβληµα 

                                                 

30 Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ΟΡΦΕΑΣ, 2005. 
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της απουσίας ολοκληρωµένων στρατηγικών που θέτουν στόχους, ορίζουν τα µέσα και δε-

σµεύουν, σε σχέση µε τους στόχους και τα µέσα, τις υπηρεσίες και τους φορείς της περιφέ-

ρειας. Τα εµπόδια που συναντάει η συγκρότηση τέτοιων στρατηγικών, είναι πρώτον, η αδυ-

ναµία των υπηρεσιών, φορέων και θεσµών της περιφέρειας να εξασφαλίσουν τις εισροές 

νέας γνώσης που απαιτεί η ριζική αναδιάρθρωση των περιφερειακών οικονοµιών, δεύτε-

ρον, µια αξιοποίηση των επιχειρησιακών προγραµµάτων που είναι ασύνδετη, άνιση και χω-

ρίς ουσιαστική αξιολόγηση, και τρίτον, η διστακτικότητα των αντιπροσωπευτικών φορέων 

της περιφέρειας σε σχέση µε τη δέσµευσή τους σε αποφάσεις που αφορούν συγκεκριµένους 

στόχους και µέσα της περιφερειακής ανάπτυξης. 

Η ανασυγκρότηση των περιφερειακών οικονοµιών, χρειάζεται τη γενικευµένη αναβάθ-

µιση επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, την αναβάθµιση 

της προσφοράς δηµοσίων αγαθών και των υποδοµών, αλλά και τον προγραµµατισµό ριζι-

κών ανακατατάξεων σε περιφέρειες µε κυρίαρχες δραστηριότητες οι οποίες φθίνουν, όπως 

και το προγραµµατισµό ριζικών αλλαγών προσέγγισης σε ζητήµατα υποδοµών και περιβάλ-

λοντος, σε περιφέρειες ιδιαίτερα επιβαρηµένες. Η από κοινού αντιµετώπιση όλων αυτών 

των ζητηµάτων, απαιτεί πριν απ΄ όλα µια αποφασιστική στροφή σε ότι αφορά την προσφο-

ρά των κατάλληλων γνώσεων σχετικά µε τις οικονοµικές στρατηγικές επιλογές, τις πολιτι-

κές που έχουν εφαρµοστεί και χρειάζεται να εφαρµοστούν, τις νέες ανάγκες των επιχειρή-

σεων, τις πολιτικές ανθρώπινου δυναµικού. Η µετατροπή των περιφερειών της χώρας σε 

"µανθάνουσες περιφέρειες" (learning regions)31, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την αξιοποί-

ηση ενός υπαρκτού δυναµικού επιστηµονικών θεσµών και επιστηµόνων, που σε µεγάλο 

βαθµό παραµένουν αναξιοποίητοι παρόλο που βρίσκονται σε περιφέρειες όπου είναι αντι-

ληπτή η ανάγκη για σηµαντικές αλλαγές προσανατολισµού. 

Οι δραστηριότητες που χρηµατοδοτούνται σε περιφερειακό επίπεδο από τα εθνικά ή 

περιφερειακά επιχειρησιακά προγράµµατα, πρέπει να αποκτήσουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

να υπηρετούν την περιφερειακή ανάπτυξη, να ανταποκρίνονται σε στόχους και προδιαγρα-

φές, να συνδυάζονται µεταξύ τους και να αξιολογείται στο τέλος η απόδοσή τους. Αυτό ση-

µαίνει ότι χρειάζεται να αναθεωρηθούν ορισµένες προσεγγίσεις που σήµερα κυριαρχούν: ο 

αποφασιστικός ρόλος των πολιτικών που αποφασίζονται και υλοποιούνται κεντρικά χωρίς 

να υπολογίζονται οι επιπτώσεις τους για την οικονοµία ή το ανθρώπινο δυναµικό της περι-

φέρειας, η υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας, ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις που πραγ-

µατικά έχει για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα, η διάθεση πόρων σε φορείς µε 

όρους περισσότερο πολιτικούς και χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας 

των προγραµµάτων που υλοποιούν. 

Η διαµόρφωση περιφερειακών στρατηγικών περνάει από την απόφαση των περιφε-

ρειακών φορέων και υπηρεσιών, να θέσουν κοινούς στόχους, να προσαρµόσουν τη δραστη-

                                                 

31 Stavros Stavrou, Learning regions, CEDEFOP, 2003 
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ριότητά τους σε αυτούς τους στόχους, και να συντονίσουν πραγµατικά τις δραστηριότητές 

τους, υιοθετώντας ενιαίες µεθόδους αξιολόγησης των αποτελεσµάτων τους. Στο πλαίσιο αυ-

τών των στόχων είναι θεµιτό και αναγκαίο να ενισχύονται οι επιχειρηµατικές δραστηριότη-

τες, αλλά είναι χρήσιµο για την οικονοµία της περιφέρειας να καταγράφονται και να αξιο-

λογούνται τα αποτελέσµατα που έχουν οι πολιτικές στήριξης της επιχειρηµατικότητας. Οι 

πολιτικές που απευθύνονται στο ανθρώπινο δυναµικό της περιφέρειας, πρέπει και αυτές να 

έχουν ολοκληρωµένο χαρακτήρα, να υπηρετούν αναπτυξιακούς στόχους και συγχρόνως να 

καταπολεµούν την απαξίωση ή την περιθωριοποίηση ορισµένων κατηγοριών εργαζοµένων.  

2.3. Μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική 

Το πολύ σοβαρό έλλειµµα ανταγωνιστικότητας που εµφανίζει η ελληνική οικονοµία και η 

χρόνια εξάρτησή της από εξωτερικούς πόρους, οφείλονται στην αδυναµία της να ξεπεράσει 

τα προ-φορντιστικά χαρακτηριστικά του µεταπολεµικού υποδείγµατος ανάπτυξης. Την ε-

ξάρτηση της συσσώρευσης κεφαλαίου από τη συνεχή µείωση της σχετικής αµοιβής της ερ-

γασίας, την αναποτελεσµατική διοίκηση στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα της οικο-

νοµίας, την ανεπαρκή συγκρότηση του κοινωνικού κράτους, την γενικευµένη εξάρτηση της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας από την κρατική επιδότηση, και την εξισορρόπηση των ε-

ξωτερικών συναλλαγών χάρη σε εξωτερικούς πόρους. Πρόκειται για ένα υπόδειγµα ανά-

πτυξης το οποίο δεν ολοκλήρωσε την συγκρότηση του κοινωνικού προτύπου που χαρακτη-

ρίζει την ευρωπαϊκή µεταπολεµική ανάπτυξη, επιφυλάσσοντας στην αµοιβή της εργασίας 

και στο κοινωνικό κράτος έναν περιθωριακό ρόλο, από τη σκοπιά, τόσο της κατανοµής του 

εισοδήµατος, όσο και της στήριξης της ενεργού ζήτησης. 

Η επιδείνωση του προβλήµατος της ανταγωνιστικότητας, παρά τους υψηλούς ρυθµούς µε-

γέθυνσης της τελευταίας δεκαετίας, είναι το αποτέλεσµα της διατήρησης και επιδείνωσης 

των ιστορικών ανισορροπιών του ελληνικού καπιταλισµού, όταν η ένταξη στη λογική της 

νεο-φιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης υποσχόταν να τις εξαλείψει οριστικά. Στις ανισορροπί-

ες αυτές ήρθε µάλιστα να προστεθεί η δηµιουργία ενός ελληνικού χρηµατιστικού τοµέα και η 

στήριξη µε όλα τα µέσα της κερδοφορίας του σε βάρος του παραγωγικού τοµέα της οικονο-

µίας. Η ανακατανοµή του εισοδήµατος σε βάρος της µισθωτής εργασίας και προς όφελος 

ακόµα και των λιγότερο παραγωγικών κερδών, αποτέλεσε και αποτελεί κεντρικό δόγµα της 

οικονοµικής πολιτικής. Η αποδόµηση του κοινωνικού κράτους και η ιδιωτικοποίηση δηµό-

σιων επιχειρήσεων και οργανισµών επιδιώκουν τη συνεχή µεταφορά πόρων και κερδών 

προς τον ιδιωτικό τοµέα. Το µεγαλύτερο µέρος των ιδιωτικών επιχειρήσεων παραµένει ε-

γκλωβισµένο σε ένα αδιέξοδο από άποψη παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, και 

αναζητεί επίµονα τις επιδοτήσεις και σε µεγάλο βαθµό την ανοχή απέναντι στην φοροδια-

φυγή και την εισφοροδιαφυγή. Η δηµόσια εκπαίδευση αποδοµείται και αποµακρύνεται από 

κάθε λογική αποτελεσµατικότητας, µε την δηµιουργία πολλαπλών αγορών υπηρεσιών εκ-

παίδευσης και κατάρτισης, µε άγνωστη απόδοση. Οι ευρωπαϊκοί πόροι, ακόµη κι όταν χρη-
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σιµεύουν για έργα υποδοµής δεν ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και τις εξαγωγές, αλλά 

διευρύνουν την εξάρτηση της οικονοµίας από τις εισαγωγές και άρα την εξάρτηση από εξω-

τερικούς πόρους. 

Η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει όµως πολλά παραδείγµατα επιχειρήσεων και τοµέ-

ων δραστηριότητας που έχουν επιλέξει την οδό της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστι-

κότητας, επενδύοντας τα κέρδη τους, εισάγοντας καινοτοµίες, αξιοποιώντας τη νέα τεχνο-

λογία και ενσωµατώνοντας την  εργασία ως πολύτιµο και καλοπληρωµένο παραγωγικό συ-

ντελεστή και όχι ως δυσβάστακτο εργατικό κόστος. Η κατανόηση των παραγόντων που 

συµβάλουν στη διαµόρφωση τέτοιων δραστηριοτήτων, και των επιλογών που µπορούν να 

κάνουν δυνατή τη γενίκευσή τους, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι υπάρχει η δυνατότητα δη-

µιουργίας ενός νέου αναπτυξιακού υποδείγµατος, ικανού να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας, τις υπαρκτές τεχνολογίες, αλλά και το ανθρώπινο 

δυναµικό που διαθέτει η ελληνική κοινωνία. Αυτό το νέο αναπτυξιακό υποδείγµατος, πρέπει 

να βασιστεί σε ορισµένες νέες στρατηγικές επιλογές:  

Α. Την µετάβαση στην οικονοµία της γνώσης, που σηµαίνει ταυτοχρόνως την ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων εντάσεως γνώσης, αλλά και τη διαµόρφωση των συνθηκών για την ανά-

πτυξη καινοτοµιών και την ενσωµάτωσή τους στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, 

Β. Την ανάπτυξη µιας σύγχρονης κουλτούρας και πρακτικής µάνατζµεντ στις ιδιωτικές 

επιχειρήσεις και στον δηµόσιο τοµέα, ώστε να είναι δυνατή η παραγωγική λειτουργία των 

επιχειρήσεων και των υπηρεσιών και να µπορούν να προσαρµοστούν οι διοικητικές και ορ-

γανωτικές λειτουργίες στις αναγκαίες αλλαγές, 

Γ. Τη συγκρότηση ενός κοινωνικού κεφαλαίου συνεργασίας για την επεξεργασία και 

την υλοποίηση αναπτυξιακών στρατηγικών σε επίπεδο περιφερειών και σε τοπικό επίπεδο, 

∆. Την αναβάθµιση της θέσης της εργασίας, µε τη βελτίωση των γνώσεων, την ανα-

γνώριση της εµπειρίας και τη διεύρυνση της ευθύνης των εργαζοµένων, όπως και µε την 

άσκηση πολιτικών απασχόλησης, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, που υποστηρίζουν 

τις αναπτυξιακές στρατηγικές και προστατεύουν το ανθρώπινο δυναµικό από την ανεργία 

και την απαξίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του. 

• Επιχειρηµατικότητα και ανταγωνιστικότητα 

Έχει αναγνωριστεί ότι η ιδιωτική επιχείρηση αποτελεί ένα σηµαντικό πεδίο όπου δοκιµάζο-

νται και υλοποιούνται καινοτοµίες που παίζουν αποφασιστικό ρόλο για την αύξηση της πα-

ραγωγικότητας. Η εµπειρία όµως δείχνει, είτε αυτή είναι άµεση, είτε έχει καταγραφεί στη 

βιβλιογραφία, ότι το έλλειµµα γνώσεων που εµφανίζουν οι επιχειρήσεις είναι πολύ σηµαντι-

κό σε µια περίοδο τεχνολογικών και οργανωτικών αλλαγών, όπως και αλλαγών στις επιθυ-

µίες των καταναλωτών και τις απαιτήσεις των πολιτών. Ενώ εποµένως οι πολιτικές που ε-

ντάσσονται στη λογική της νεο-φιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης, αποδίδουν στην επιχειρη-

µατικότητα, στην δηµιουργία δηλαδή των συνθηκών κερδοφορίας που ευνοούν την ανάλη-
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ψη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών, ένα κεντρικό ρόλο, διαπιστώνεται ότι όλο και περισσό-

τερο η επιτυχηµένη υλοποίηση τέτοιων πρωτοβουλιών, είναι συνάρτηση πολλών παραγό-

ντων και κυρίως πολλών εισροών νέων γνώσεων που παράγονται και προσφέρονται από 

οντότητες εκτός της επιχείρησης.  

Η περιγραφή της σηµερινής ιστορικής περιόδου ως τη µετάβαση από τον διευθυντικό 

στον συλλογικό καπιταλισµό32, από το φορντιστικό µοντέλο στην οικονοµία της γνώσης, 

οφείλεται στην αναγκαία διαπίστωση ότι η ανανέωση του τρόπου λειτουργίας της οικονοµί-

ας, βασίζεται περισσότερο παρά ποτέ όχι µόνο σε εισροές γνώσης που παράγονται εκτός 

της επιχείρησης, αλλά και σε επιλογές για τα χαρακτηριστικά της παραγωγής που καθορί-

ζονται µε κοινωνικά ή περιβαλλοντικά κριτήρια. Ο διευθυντικός καπιταλισµός βασίστηκε σε 

τεχνολογικές και οργανωτικές επιλογές στο επίπεδο της επιχείρησης που επέτρεψαν την 

αύξηση της παραγωγικότητας και εποµένως την διαθεσιµότητα πόρων που επέτρεψαν τη 

διαµόρφωση του κοινωνικού κράτους και των υποδοµών που χρειαζόταν η ανάπτυξη. Ο 

συλλογικός καπιταλισµός, προσφέρει τη δυνατότητα για ένα νέο άλµα της παραγωγικότη-

τας, αλλά µέσω των επιταγών της προστασίας του περιβάλλοντος και της προστασίας της 

κοινωνικής συνοχής, οι κοινωνικές επιλογές και οι επιλογές που αφορούν τη φύση και το 

περιβάλλον, αποτελούν και αυτές εισροές που διαµορφώνουν τα χαρακτηριστικά της οικο-

νοµικής δραστηριότητας. Παρά τις σοβαρές εκκρεµότητες που υπάρχουν σε σχέση µε τη 

διαδικασία υλοποίησής της, η Στρατηγική της Λισσαβόνας, εκφράζει την αναγκαία συνύ-

παρξη των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών  στόχων, για τη διαµόρφωση της 

οικονοµίας της γνώσης. 

Η θέση της εργασίας στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγµα δεν επηρεάζεται µόνο από τις πολιτι-

κές που διαµορφώνουν την ποιότητα του εργατικού δυναµικού το οποίο απασχολούν οι επι-

χειρήσεις, δηλαδή τόσο την εκπαίδευση και την αναγνώριση των γνώσεών του, όσο και την 

προστασία των γνώσεων και της εµπειρίας του µέσω του συνόλου των πολιτικών απασχό-

λησης. Η ένταξη της εργασίας στην παραγωγική δραστηριότητα εµφανίζει νέα χαρακτηρι-

στικά, όπως η βελτίωση των γνώσεων, η µεγαλύτερη σηµασία της εργασιακής εµπειρίας και 

η συµµετοχή των εργαζοµένων στην υιοθέτηση καινοτοµιών, και γενικώς η διεύρυνση των 

ευθυνών των εργαζοµένων. Η ανάδειξη µιας ιστορικής τάσης αναβάθµισης των γνώσεων και 

των ευθυνών των εργαζοµένων στο εσωτερικό των επιχειρήσεων, δεν γίνεται αναγκαστικά 

δεκτή από τους εργοδότες, όχι µόνο του ιδιωτικού αλλά και του δηµοσίου τοµέα. Τα υψηλά 

ποσοστά ανεργίας και η ανασφάλεια στην αγορά εργασίας, λόγω της διατήρησης παρωχη-

µένων συστηµάτων παραγωγής, δηµιουργούν σε πολλές επιχειρήσεις την εντύπωση ότι 

µπορούν να αντισταθµίσουν την αναβάθµιση της θέσης και του ρόλο των εργαζοµένων, µέ-

σω της δηµιουργίας επισφαλών και περισσότερο ελεγχόµενων εργασιακών σχέσεων. Αυτή 

όµως η αντίσταση των εργοδοτών δεν είναι χωρίς επιπτώσεις για την ποιότητα και την απο-

                                                 

32 William Lazonick, Η οργάνωση των επιχειρήσεων και ο µύθος της οικονοµίας της αγοράς, 2001 
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τελεσµατικότητα των νέων παραγωγικών συστηµάτων.  

• Οι µικρο-µεσαίες επιχειρήσεις και ο στόχος της ανταγωνιστικότητας 

Οι προσαρµογή των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες, από τις απόψεις 

της ποιότητας και των χαρακτηριστικών των προϊόντων, της τεχνολογίας, των µεθόδων ορ-

γάνωσης και του ανθρώπινου δυναµικού, αποτελεί το κορυφαίο ζήτηµα µιας στρατηγικής 

για την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Η αποδέσµευση των µικρών και µεσαίων 

επιχειρήσεων από την περιθωριακή θέση στη διεθνή αγορά, από την προσκόλληση στη φτη-

νή εργασία χαµηλής ειδίκευσης και την παραοικονοµία, πρέπει να αποτελέσει ένας κύριο 

στόχο της αναπτυξιακής στρατηγικής. Σε κλάδους υπηρεσιών, µεταποίησης και πρωτογενών 

δραστηριοτήτων, υπάρχουν δυνατότητες και προοπτικές, υπό την  προϋπόθεση ότι θα ε-

φαρµοστούν οι κατάλληλες πολιτικές και θα προσανατολιστούν οι ενέργειες στήριξης των 

επιχειρήσεων προς νέες κατευθύνσεις.  

Οι µικρο-µεσαίες επιχειρήσεις είναι οι κατ' εξοχήν επιχειρήσεις που χρειάζονται υπο-

στήριξη σε όλα τα επίπεδα των καινοτοµιών:  

• Χρειάζονται κατά κανόνα να αποκτήσουν συστηµατικές γνώσεις σε σχέση µε την εξέ-

λιξη σε διεθνές επίπεδο του κλάδου στον οποίο ανήκουν, των αγορών στις οποίες α-

πευθύνονται και των προϊόντων που παράγονται από οµοειδείς επιχειρήσεις. 

• Χρειάζονται επίσης βοήθεια σε ότι αφορά τις δυνατότητές τους να αξιοποιήσουν τη 

νέα τεχνολογία και να υιοθετήσουν νέες µεθόδους οργάνωσης, ή νέα σχήµατα συνερ-

γασιών µε άλλες επιχειρήσεις ή µε µη επιχειρηµατικούς φορείς. 

• ∆εν µπορούν τέλος να λύσουν από µόνες τους προβλήµατα εξεύρεσης του κατάλληλου 

ανθρώπινου δυναµικού, αλλά και κατάρτισης των εργαζοµένων που απασχολούν ή 

προσλαµβάνουν.  

Τα επιχειρησιακά προγράµµατα του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, περιέλαβαν µε 

ένα διστακτικό τρόπο την δηµιουργία θεσµών και εργαλείων άσκησης πολιτικών που ανα-

γνωρίζουν την ύπαρξη αυτών των αναγκών, αλλά χωρίς να υπάρχει συστηµατική φροντίδα 

για την αποτελεσµατικότητά τους:  

• Το Παρατηρητήριο για τις µικρο-µεσαίες επιχειρήσεις, ένας θεσµός που αναγνωρίζει 

την ανάγκη µιας συστηµατικής γνώσης σχετικά µε την ανάπτυξη αυτών των κατηγο-

ριών επιχειρήσεων, βρίσκεται ακόµη σε εµβρυακή κατάσταση και δεν φαίνεται να υ-

πάρχει ένα συγκροτηµένο σχέδιο για τη συγκρότηση και την αξιοποίησή του. 

• Τα ΚΥΕ και ΚΕΤΑ, που είναι εργαλεία υποστήριξης των επιχειρήσεων και προσφοράς 

πληροφοριών σε σχέση µε ζητήµατα τεχνολογίας και ανάπτυξης, βρίσκονται και αυτά 

στα πρώτα βήµατα, και ο βασικός λόγος είναι ότι τόσο οι υπηρεσίες που τα χρηµατο-

δοτούν, όσο και οι φορείς που τα έχουν αναλάβει δεν έχουν σαφές ούτε ολοκληρωµέ-

νο σχέδιο σχετικά µε τις δραστηριότητές που θα πρέπει να αναλάβουν και το προσω-
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πικό το οποίο χρειάζονται. 

• Τα προγράµµατα χρηµατοδότησης της εισαγωγής νέας τεχνολογίας, ή της συνεργασί-

ας επιχειρήσεων µε τη χρήση νέας τεχνολογίας, περιορίζονται στον τοµέα αυτό και 

δεν συνδυάζονται µε την υποστήριξη ευρύτερων σχεδίων εισαγωγής καινοτοµιών. 

• Παρά την χρηµατοδότηση προγραµµάτων κατάρτισης εργαζοµένων και ανέργων, δεν 

έχουν βρεθεί αποδοτικοί τρόποι επίλυσης των αναγκών που εµφανίζουν σε αυτό τον 

τοµέα οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες η αναβάθµιση του προσωπι-

κού αποτελεί ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρηµα. 

Για να ολοκληρωθεί η δηµιουργία θεσµών και εργαλείων συγκέντρωσης γνώσης και 

υποστήριξης της καινοτοµίας, σχετικά µε τις µικρο-µεσαίες επιχειρήσεις, χρειάζεται να υ-

πάρξουν άµεσα πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της συστηµατικότερης καταγραφής και 

µελέτης των εξειδικευµένων αναγκών των επιχειρήσεων:  

• Να ολοκληρωθεί η δηµιουργία του Παρατηρητηρίου για τις µικρο-µεσαίες επιχειρήσεις  

και να διαµορφωθούν συνεργασίες µε πανεπιστηµιακά ή ερευνητικά ιδρύµατα για ε-

ξειδικευµένες µελέτες τοµέων δραστηριότητας. 

• Να δραστηριοποιηθεί το εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης, µε τη δηµιουργία περι-

φερειακών παραρτηµάτων του, ώστε να µπορεί να προσφέρει συγκεκριµένες πληρο-

φορίες σε ότι αφορά τις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης οι οποίες υποστηρίζουν 

το εργατικό δυναµικό των µικρο-µεσαίων επιχειρήσεων. 

• Να καθιερωθεί η ανεξάρτητη αξιολόγηση από πανεπιστηµιακά ή ερευνητικά ιδρύµατα, 

της αποτελεσµατικότητας των επιχειρησιακών προγραµµάτων σε σχέση µε αναπτυξια-

κούς στόχους και στόχους στο επίπεδο της απασχόλησης, ώστε να είναι δυνατή η 

προσαρµογή ή αναθεώρηση των προγραµµάτων και των πολιτικών που βρίσκονται σε 

εξέλιξη. 

• ∆ηµόσιος τοµέας και ανταγωνιστικότητα 

Το βασικό πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίζουν οι κρατικές υπηρεσίες είναι ότι δυσκολεύο-

νται να µεταβούν από την εποχή της άσκησης πολιτικής µέσω της παραχώρησης πόρων και 

προνοµίων σε επιχειρήσεις και κατηγορίες επιχειρήσεων, στην εποχή της  ποιοτικών και 

συνδυασµένων παρεµβάσεων για την επίτευξη αναπτυξιακών στόχων. Η διαιώνιση του προ-

βλήµατος αυτού δεν οφείλεται κατά κύριο λόγο στη αδράνεια των ίδιων των κρατικών υπη-

ρεσιών, αλλά στην αντίσταση που προβάλλουν οι οικονοµικές και κοινωνικές δυνάµεις που 

έχουν συνδέσει την ύπαρξη και την ισχύ τους µε τη διατήρηση του συστήµατος των µεµονω-

µένων δικαιωµάτων σε κρατικούς πόρους.  

Η διατήρηση αυτού του συστήµατος σε µια περίοδο αύξησης των πόρων που διατίθε-

νται από το κράτος και επέκτασης του φάσµατος των παρεµβάσεών του, ευθύνεται για την 

ενίσχυση των πελατειακών σχέσεων, την επέκταση της διαφθοράς, την έλλειψη οργανωτι-
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κού ορθολογισµού στις υπηρεσίες, την έλλειψη αξιολόγησης και την ανεπάρκεια των γνώ-

σεων των υπαλλήλων σε σχέση µε τις πολιτικές που εφαρµόζονται. Στα σοβαρά λειτουργικά 

προβλήµατα ορθολογικής λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών περιλαµβάνεται και η συσ-

σώρευση νόµων και ρυθµίσεων, χωρίς την ένταξή τους σε ενιαίες προσεγγίσεις σε σχέση µε 

οικονοµική, κοινωνικά ή περιβαλλοντικά ζητήµατα. 

Για να υπάρξει αλλαγή προσανατολισµού είναι αναγκαίο να αποκτήσουν οι κρατικές 

υπηρεσίες στόχους σε σχέση µε το περιεχόµενο των πολιτικών που υποστηρίζουν, να απο-

κτήσουν οργανωτικές δοµές και ειδικότητες που µπορούν να ανταποκριθούν στην υλοποίη-

ση των στόχων αυτών και να βασιστεί η λειτουργία τους σε περιοδικές ανεξάρτητες αξιολο-

γήσεις, οι οποίες επιτρέπουν αναθεωρήσεις των πολιτικών και των εργαλείων τους. Αυτό 

δεν µπορεί παρά να είναι το περιεχόµενο ενός µεταρρυθµιστικού προγράµµατος για τις δη-

µόσιες υπηρεσίες. Η διαχειριστική προσέγγιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν υπη-

ρεσίες ενώ δεν έχουν ούτε προγραµµατικούς στόχους, ούτε τα κατάλληλα µέσα για την υ-

λοποίησή τους, η πίστη στις µαγικές ιδιότητες της επιδείνωση της θέσης των εργαζοµένων, 

ή στις θαυµατουργές ικανότητες του διευθυντικού δικαιώµατος, αποτελούν δοκιµασµένες 

απόπειρες που δεν έχουν αποτέλεσµα όταν δεν επιδεινώνουν την αποτελεσµατικότητα των 

κρατικών λειτουργιών. 

Στις επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα και στις επιχειρήσεις όπου συµµετέχει το κράτος 

στο µετοχικό κεφάλαιο, η πολιτική της µεταβίβασης ενός µεγαλύτερου ελέγχου στα ιδιωτικά 

κεφάλαια έχει πλέον συνδυαστεί µε την επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων και την υλο-

ποίηση µιας πολιτικής αµοιβών που περιορίζει τα σηµερινά επίπεδα. Η αιτιολόγηση αυτού 

του προσανατολισµού ισχυρίζεται ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των επι-

χειρήσεων αυτών, αλλά η εξέταση των διαφόρων περιπτώσεων δεν επιβεβαιώνει αυτό τον 

ισχυρισµό. 

Α. Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων οι οποίες, παρά την πλειοψηφία των δηµοσίων 

κεφαλαίων, έχουν µια µακροχρόνια αναπτυξιακή δυναµική και είναι κερδοφόρες, η ανατρο-

πή του εργασιακού καθεστώτος και του καθεστώτος των αµοιβών δεν δικαιολογείται, όχι 

µόνο επειδή δεν εξυπηρετεί κανένα αναπτυξιακό σχέδιο, αλλά και επειδή θα έθετε σε κίνδυ-

νο την οργάνωση της εργασίας και τις ιεραρχίες των ειδικοτήτων, υπονοµεύοντας το οποιο-

δήποτε αναπτυξιακό σχέδιο. 

Β. Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων όπου το κράτος ελέγχει την πλειοψηφία του µε-

τοχικού κεφαλαίου και εµφανίζουν ελλείµµατα ή λειτουργικά προβλήµατα, η επιλογή του 

συνδυασµού ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και ιδιωτικοποίηση, κινδυνεύει να επιδει-

νώσει τα χρηµατοοικονοµικά και λειτουργικά προβλήµατα, αντί να τα επιλύσει, όπως έχουν 

δείξει διάσηµα παραδείγµατα. 

Γ. Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων στις οποίες τα ιδιωτικά κεφάλαια ελέγχουν την 

πλειοψηφία των µετοχών αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν τα εργασιακά καθεστώτα της 

προηγούµενης περιόδου, η προσπάθεια επίλυσης προβληµάτων λειτουργίας και ανάπτυξης, 
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µέσω της ανατροπής των εργασιακών καθεστώτων, είναι βεβιασµένες και θα επιδεινώσουν 

αναπόφευκτα τα λειτουργικά προβλήµατα και τα προβλήµατα απόδοσης, παρά τη µείωση 

του εργατικού κόστους. 

Το κοινό χαρακτηριστικό των πρωτοβουλιών που έχουν ως αιχµή του δόρατος την α-

νατροπή των εργασιακών  και µισθολογικών καθεστώτων είναι ότι µεταφέρουν τις προτε-

ραιότητες από τα αναπτυξιακά σχέδια στην επίτευξη βραχυπρόθεσµων επιτυχιών στο επίπε-

δο της κερδοφορίας, που εκτιµάται ότι µπορούν να επηρεάσουν την αξία της µετοχής. Πρό-

κειται για την µεταστροφή από µια στρατηγική βασισµένη στην παραγωγική δυναµική, σε 

µια πολιτική βραχυπρόθεσµης κερδοφορίας χωρίς στρατηγικούς στόχους. 

• Ανθρώπινο δυναµικό και αγορά εργασίας 

Η διαµόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού µοντέλου, απαιτεί την υλοποίηση πολιτικών ανα-

βάθµισης της εργασίας και των πολιτικών απασχόλησης. Η αναζήτηση των παραγόντων που 

µπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη παραγωγικών και ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων, 

αναδεικνύει τα εξής ζητήµατα:  

• Την ανάγκη καλύτερης προσαρµογής, σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, του πε-

ριεχοµένου των σπουδών σύµφωνα µε τις ελλείψεις αλλά και τις προβλεπόµενες ανά-

γκες σε επαγγέλµατα, ειδικότητες, ή εξειδικεύσεις.  

• Την ανάγκη λειτουργίας του συστήµατος κατάρτισης σύµφωνα µε τις ανάγκες της µε-

τάβασης στην οικονοµία της γνώσης, 

• Την ανάγκη προσαρµογής των πολιτικών απασχόλησης σε αναπτυξιακές στρατηγικές 

σε κλαδικό ή τοπικό επίπεδο, και στην επιδίωξη της εξάλειψης της αδήλωτης απασχό-

λησης και των διάφορων µορφών πρόσκαιρης και υποβαθµισµένης εργασίας, 

• Την ανάγκη διεύρυνσης του περιεχοµένου των σπουδών σε όλες τις βαθµίδες της εκ-

παίδευσης, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα των πολιτών και των εργαζοµένων να συµ-

µετέχουν ενεργά στις αποφάσεις που λαµβάνονται σε επίπεδο κοινωνίας και να επη-

ρεάζουν τις αποφάσεις που λαµβάνονται σε επίπεδο παραγωγικών µονάδων. 

Είναι εποµένως αναγκαίο να ληφθούν αποφάσεις προς τις εξής κατευθύνσεις:  

• Να λειτουργήσουν όργανα διαλόγου µεταξύ κρατικών υπηρεσιών, εκπαιδευτικών ι-

δρυµάτων, εργοδοτικών οργανώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων, και να υπο-

στηριχθεί ο διάλογος αυτός από µελέτες αξιολόγησης των αποτελεσµάτων της λει-

τουργίας των εκπαιδευτικών  ιδρυµάτων, 

• Να ενεργοποιηθεί το Παρατηρητήριο Απασχόλησης και να συνδεθεί µε περιφερειακά 

παρατηρητήρια, ώστε να υπάρχει µια συστηµατική και αξιόπιστη παρακολούθηση της 

εξέλιξης της απασχόλησης και των ειδικοτήτων σε εθνικό επίπεδο, 

• Να λειτουργήσει το εθνικό συµβούλιο σύνδεσης της εκπαίδευσης και της επαγγελµα-
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τικής κατάρτισης, 

• Να αποκεντρωθεί η λειτουργία του ΟΑΕ∆ και να προσαρµοστεί στις ανάγκες περιφε-

ρειακών αναπτυξιακών στρατηγικών και στο στόχο της συρρίκνωσης της αδήλωτης 

και της πρόσκαιρης απασχόλησης. 

Οι αντιστάσεις που συναντά η προσαρµογή της λειτουργίας του συστήµατος εκπαίδευ-

σης, του συστήµατος κατάρτισης και των πολιτικών απασχόλησης σε µια στρατηγική ανα-

βάθµισης της εργασίας, έχουν ενισχυθεί σηµαντικά από την στήριξη που παρέχεται από ερ-

γοδοτικές οργανώσεις αλλά και από πολιτικά επιτελεία, στην προοπτική της περαιτέρω α-

νάπτυξης του ιδιωτικού τοµέα προσφοράς εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Η ανάπτυξη ενός κερ-

δοφόρου τοµέα ιδιωτικών επιχειρήσεων που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες ανταπο-

κρίνεται σε µια ζήτηση για ορισµένες κατηγορίες πτυχίων. Αυτή η συνάντηση προσφοράς 

και ζήτησης, δεν ταυτίζεται µε την προσφορά και ζήτησης ειδικοτήτων στην αγορά εργασί-

ας, ούτε αναπτύσσει µηχανισµούς που µπορούν να καλύψουν το σύνολο των αναγκών για 

ειδικότητες. Η καλύτερη απόδειξη αυτής της ανεπάρκειας του ιδιωτικού εκπαιδευτικού το-

µέα, είναι η αδυναµία της δευτεροβάθµιας και µεταδευτεροβάθµιας ιδιωτικής τεχνικής και 

επαγγελµατικής εκπαίδευσης, να καλύψει τόσο από ποσοτική, όσο και από ποιοτική άποψη 

τις ανάγκες για ειδικότητες, που διαπιστώνονται στους σηµαντικούς κλάδους της οικονοµί-

ας. 

• Περιφερειακές στρατηγικές 

Οι διαπιστωµένες δυνατότητες ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο ανταγωνιστικών δρα-

στηριοτήτων, που είτε είναι νέες για την περιφέρεια, είτε προέρχονται από την αναδιοργά-

νωση υπαρκτών δραστηριοτήτων, πρέπει να ενταχθούν σε περιφερειακές στρατηγικές οι 

οποίες όχι µόνο θέτουν στόχους για την οικονοµία και την απασχόληση, αλλά εξασφαλίζουν 

και τα µέσα για την πραγµατοποίηση της µετάβασης σε µια νέα περιφερειακή οικονοµία. Οι 

στρατηγικές αυτές δεν αρκεί να θέσουν στόχους για τους κλάδους και τοµείς της περιφε-

ρειακής οικονοµίας, αλλά χρειάζεται να κάνουν το ίδιο για τα χαρακτηριστικά των νέων ε-

πιχειρήσεων, την αναγκαία υποδοµή και τις αναγκαίες κοινωνικές υπηρεσίες, όπως και τις 

λειτουργίες των υπηρεσιών απασχόλησης και παρέµβασης στην αγορά εργασίας. 

Το νέο µοντέλο ανάπτυξης προϋποθέτει την ικανότητα των υπηρεσιών και φορέων της 

περιφέρειας να ανταποκριθούν στις εξής ανάγκες:  

• Να διαµορφωθούν Περιφερειακές Αναπτυξιακές Αρχές, στις οποίες συµµετέχουν όλες 

οι υπηρεσίες και φορείς, και αποτελούν όργανα τα οποία αποφασίζουν για τους στό-

χους και τα µέσα της αναπτυξιακής στρατηγικής, 

• Να αξιοποιηθούν πανεπιστηµιακοί και ερευνητικοί φορείς για την παρουσίαση µελε-

τών που αφορούν τους αναπτυξιακούς στόχους και τα χαρακτηριστικά των νέων πα-

ραγωγικών δραστηριοτήτων, αλλά και για αξιολόγηση των πολιτικών που υλοποιού-

νται, 
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• Να δηµιουργηθούν Παρατηρητήρια Απασχόλησης για τη συστηµατική καταγραφή των 

εξελίξεων στην περιφερειακή αγορά εργασίας και των αναγκών σε ειδικότητες και 

επαγγέλµατα,  

• Να προσδιοριστούν στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής οι παρεµβάσεις των 

φορέων υποστήριξης των επιχειρήσεων, ειδικότερα των µικρών και µεσαίων επιχει-

ρήσεων, ώστε να γίνεται δυνατή η ανταπόκρισή τους στις νέες τεχνολογικές και ορ-

γανωτικές ανάγκες, όπως και στις νέες αγορές, 

• Να προσαρµοστούν οι πολιτικές απασχόλησης - κατάρτιση, επιδοτήσεις θέσεων εργα-

σίας, σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, επιδότηση των ανέργων 

- στις ανάγκες των οικονοµικών δραστηριοτήτων και της αναπτυξιακής στρατηγικής. 
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Κεφάλαιο 7 
Η απασχόληση και η ανεργία 

7.1. Οι µεταβολές της απασχόλησης και το ποσοστό ανεργίας 

Σύµφωνα µε τα αναθεωρηµένα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού ∆υναµικού της ΕΣΥΕ, το πο-

σοστό ανεργίας στην Ελλάδα παρουσίασε άνοδο κατά το 2004, µετά από µια τετραετία 

µειώσεων. Η άνοδος αυτή του ποσοστού ανεργίας πραγµατοποιήθηκε παρά την αύξηση της 

απασχόλησης κατά 2,8% επειδή υπήρξε σηµαντικότερη αύξηση της προσφοράς εργασίας. 

Όπως επανειληµµένα έχει τονισθεί σε προηγούµενες εκθέσεις του ΙΝΕ, η προσφορά εργασί-

ας στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά ελαστική στις µεταβολές της απασχόλησης. Όταν αυξάνεται 

η ζήτηση εργασίας, παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας ισόποσος αριθµός υποψηφίων 

που είναι διαθέσιµοι προς εργασία µε τον τρέχοντα µισθό. Με άλλα λόγια, στην Ελλάδα υ-

πάρχουν σηµαντικές εργατικές εφεδρείες, οι οποίες δεν καταγράφονται ως άνεργοι αλλά 

ως άεργοι (µη ενεργός πληθυσµός).  

 
∆ιάγραµµα 7.1 

Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα και στην ΕΕ
 2005: Πρόβλεψη Ευρ. Επιτροπής
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Νέα, πλην όµως οριακή, άνοδο παρουσίασε το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένω-

ση(είτε των 15 είτε των 25 χωρών), έτσι ώστε να παραµένει στην περιοχή του 8% για την ΕΕ-

15 και του 9% για την ΕΕ-25. Η διατήρηση του ποσοστού ανεργίας στο ίδια επίπεδα στην ΕΕ-

15 σχετίζεται άµεσα µε την ασήµαντη αύξηση της απασχόλησης, που ανάγεται στους βρα-

δείς ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης και τα ιστορικά χαµηλά επίπεδα επενδύσεων παγίου 

κεφαλαίου στην ΕΕ-15. Η απασχόληση αυξήθηκε κατά την τετραετία 2002-2005 µε µέσο ετή-

σιο όρο αύξησης της απασχόλησης 0,5% και ως εκ τούτου θα πρέπει να θεωρηθεί ως στάσι-

µη. Αυτές οι εξαιρετικά δυσµενείς επιδόσεις της ΕΕ-15 σε ό,τι αφορά τον αριθµό των απα-

σχολουµένων πραγµατοποιούνται σε µια περίοδο κατά την οποία επιταχύνονται οι διαρθρω-

τικές αλλαγές για την επιβολή ευελιξιών στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας. Παρά τους ι-

σχυρισµούς του κυρίου ρεύµατος των οικονοµικών, σύµφωνα µε τους οποίους αυτές οι αλ-

λαγές θα έπρεπε να οδηγήσουν σε σηµαντικές αυξήσεις της απασχόλησης, η κατάσταση στις 

αγορές εργασίας δεν επιδεικνύει σηµεία βελτίωσης. Από το ∆ιάγραµµα 7.1 φαίνεται ότι το 

επίπεδο στο οποίο βρίσκεται σήµερα το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ-15 τοποθετείται περίπου 

στο επίπεδο της µακροχρόνιας τάσης του, που έχει διαµορφωθεί από το 1980 και µετά: µε 

άλλα λόγια, το ποσοστό ανεργίας κυµαίνεται γύρω από ένα οριζόντιο, σταθερό επίπεδο 

(περίπου 8,5%) εντός της ζώνης 7%-10%, ανάλογα µε την βραχυχρόνια συγκυρία. 

Εξαιτίας αυτών των εξελίξεων, η διαφορά µεταξύ των ποσοστών ανεργίας στην Ελλά-

δα και στην ΕΕ-15 διευρύνεται εκ νέου. Ενώ σύµφωνα µε τις προβλέψεις του παρελθόντος 

έτους αναµενόταν για το 2004 να περιορισθεί σε 0,3 εκατοστιαίες µονάδες η εν λόγω δια-

φορά, αντιθέτως υπήρξε διεύρυνση της απόστασης αφού στην Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας 

ανήλθε σε 10,3% έναντι πρόβλεψης 8,5% στις εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το φθι-

νόπωρο του 2004. Βεβαίως, η διαφορά αυτή ενδέχεται να οφείλεται εν µέρει και στην ανα-

θεώρηση των στοιχείων της ΕΣΥΕ εξαιτίας της οποίας δεν είναι απολύτως συγκρίσιµα µε τα 

αντίστοιχα προηγουµένων ετών. 

Ως αποτέλεσµα της επιβράδυνσης της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα 

κατά το 2004, η απασχόληση αυξήθηκε σηµαντικά, κατά 2,8%, ενδεχοµένως πρόσκαιρα για 

την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν από την προετοιµασία και την διεξα-

γωγή των Ολυµπιακών Αγώνων. Είχε προηγηθεί αύξηση 1,4% το 2003 (και όχι 2,2% όπως 

αρχικά είχε εκτιµηθεί από την ΕΣΥΕ). Όπως φαίνεται στο διάγραµµα 7.2, οι χώρες που επέ-

τυχαν, κατά το 2004, υψηλές αυξήσεις στον αριθµό των απασχολουµένων, εκτός της Ελλά-

δας, ήταν η Ιρλανδία (+3,0%) και η Ισπανία (+2,1%). Αξιοσηµείωτο είναι ότι υπήρξαν δύο 

χώρες (Ολλανδία, Σουηδία και Γαλλία) στην οποία σηµειώθηκε καθαρή µείωση. Κατά το 

2005, αντιθέτως, σε όλες τις χώρες µέλη της ΕΕ-15 αναµένεται να υπάρξει αύξηση της απα-

σχόλησης µεταξύ 0,2% και 0,8% (∆ιάγραµµα 7.3) µε εξαίρεση την Ισπανία (+2,1%) και την Ιρ-

λανδία (+1,8%).  
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∆ιάγραµµα 7.2 

Η αύξηση της απασχόλησης κατά το 2004
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∆ιάγραµµα 7.3 

Η αύξηση της απασχόλησης κατά το 2005
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Στην Ελλάδα, η αναµενόµενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αύξηση θα ανέρχεται σε 0,6% ως 

αποτέλεσµα της επιβράδυνσης του ΑΕΠ. Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ΙΝΕ, η αύξηση της 

απασχόλησης θα ανέλθει σε 0,9% (ως αποτέλεσµα της προβλεπόµενης από το ΙΝΕ αύξησης 

του ΑΕΠ κατά 2,4% και της αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας κατά 1,7%). 

 
∆ιάγραµµα 7.4 

Η αύξηση της απασχόλησης 1996-2004
Μέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής %
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Στο σύνολο της περιόδου 1996-2004 (∆ιάγραµµα 7.4) η απασχόληση αυξήθηκε σε όλες τις 

χώρες της ΕΕ-15 µε µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής 1,1%. Στην Ελλάδα ο αντίστοιχος ρυθµός 

µεταβολής ήταν ελαφρώς µικρότερος και ανήλθε σε 1,0%. Αξιοσηµείωτη είναι η πρόοδος 

που σηµειώθηκε στην Ισπανία, όπου η απασχόληση αυξήθηκε µε µέσο ετήσιο ρυθµό +2,6% 

(σωρευτική αύξηση 26%) και στην Ιρλανδία όπου ο αντίστοιχος ρυθµός ανήλθε σε +4,0% ε-

τησίως (σωρευτική αύξηση 42%). Για να διαπιστωθεί σε ποιο βαθµό η οικονοµική µεγέθυνση 

ευνόησε, σε κάθε χώρα ξεχωριστά, την αύξηση της απασχόλησης, υπολογίσαµε την ένταση 

της απασχόλησης. Όπως φαίνεται στο (∆ιάγραµµα 7.5), η µέση ένταση της απασχόλησης 

στην ΕΕ-15 ανήλθε, κατά την περίοδο 1996-2004, σε 0,5 (εποµένως, η αύξηση του ΑΕΠ κατά 

µία εκατοστιαία µονάδα προκαλούσε αύξηση της απασχόλησης κατά µέσο όρο 0,5%). Στην 

Ισπανία παρατηρήθηκε η µέγιστη ένταση απασχόλησης (+0,79%), ενώ στην Ιρλανδία δεν υ-

περέβη σηµαντικά τον µέσο όρο. Αυτό σηµαίνει ότι η αύξηση της απασχόλησης στην Ιρλαν-

δία επιτεύχθηκε περισσότερο χάρη στην µεγάλη αύξηση του ΑΕΠ, ενώ στην Ισπανία επιτεύ-

χθηκε σε µεγάλο βαθµό επειδή κάθε µονάδα αύξησης του ΑΕΠ προκαλούσε υψηλή αύξηση 

της απασχόλησης. Η ένταση της απασχόλησης στην Ελλάδα ήταν 0,26, δηλαδή περίπου µισή 

από τον µέσο όρο της ΕΕ-15, καθώς οι αυξήσεις της παραγωγής στην Ελλάδα καλύφθηκαν 
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κυρίως από αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας. 

 
∆ιάγραµµα 7.5 

Η ένταση της απασχόλησης 1996-2004
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7.2. Οι µετανάστες στις περιφέρειες της χώρας 

• Η κατανοµή του πληθυσµού των µεταναστών 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής του 2001, στην Ελλάδα βρίσκονταν κατά το έτος 

2001, 762 χιλιάδες µετανάστες, εκ των οποίων 415 χιλιάδες άνδρες και 346 χιλιάδες γυναί-

κες, (54,5% και 45,5% αντίστοιχα). Ο αριθµός των µεταναστών αντιστοιχεί στο 7,0% του 

πληθυσµού της χώρας, ενώ η αναλογία στην κατά φύλο εξέταση είναι µεγαλύτερη στους 

άνδρες έναντι των γυναικών (7,7% έναντι 6,3%) (πίνακας 7.1). 

Περί το ήµισυ αυτών βρισκόταν στην Αττική ενώ ένα σηµαντικό ακόµη µέρος βρισκό-

ταν στην Κεντρική Μακεδονία (48,6% και 13,1% αντίστοιχα), µε αποτέλεσµα οι υπόλοιπες 

περιφέρειες να συµµετέχουν µε πολύ µικρότερες αναλογίες. Ειδικότερα, το 1/4 των µετανα-

στών κατανέµεται σε πέντε περιφέρειες, (Πελοπόννησος, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική Ελ-

λάδα και Θεσσαλία των οποίων η συµµετοχή κυµαίνεται από 4,0% µέχρι 6,3%), το 3,7% στο 

Ν. Αιγαίο, από 2,0% µέχρι 2,6% κυµαίνεται η συµµετοχή σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 

Ήπειρο και Ιόνια Νησιά, ενώ στο Β. Αιγαίο και την ∆υτική Μακεδονία βρίσκεται αντίστοιχα 

το 1,3% και το 1,2% αυτών (πίνακας 7.2). 

Η κατά φύλο κατανοµή των µεταναστών στις περιφέρειες δεν διαφοροποιείται σε τέσσερις 



 141

περιφέρειες (Κρήτη, Β. Αιγαίο, Ήπειρο και ∆υτική Μακεδονία) σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες 

εννέα. Όσον αφορά τους άνδρες η κατανοµή είναι µεγαλύτερη στις περιφέρειες Πελοποννή-

σου, Στερεά Ελλάδα, ∆υτική Ελλάδα και Θεσσαλία, ενώ στις γυναίκες µεγαλύτερη είναι η 

κατανοµή σε Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Αττική και 

Ν. Αιγαίο. 

Πολύ µεγαλύτερη από την µέση συµµετοχή των µεταναστών στον πληθυσµό παρουσιά-

ζουν οι περιφέρειες των Ιονίων Νήσων, του Ν. Αιγαίου και της Αττικής, (9,1%, 9,3% και 9,8% 

αντίστοιχα), ενώ λίγο µεγαλύτερη από την µέση συµµετοχή έχει και η περιφέρεια Πελοπον-

νήσου (7,5%). Στις γυναίκες οι ίδιες περιφέρειες έχουν µεγαλύτερη συµµετοχή έναντι της 

µέσης των γυναικών, ενώ στους άνδρες προστίθεται και η περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας 

(πίνακας 7.1). 

Πίνακας 7.1. Αναλογία των µεταναστών στον πληθυσµό της χώρας και των περιφερειών 

Σύνολο Χώρας και Περιφέρειες και τα δύο 
φύλα Άνδρες Γυναίκες 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 7,0% 7,7% 6,3% 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ              2,5% 2,5% 2,4% 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ                       5,3% 5,8% 4,9% 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ                         2,9% 3,4% 2,5% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ                                 4,2% 5,1% 3,4% 

ΗΠΕΙΡΟΣ                                  4,4% 4,9% 4,0% 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ                              9,1% 9,5% 8,8% 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α                            4,7% 5,6% 3,9% 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α                            6,5% 8,3% 4,6% 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ                             7,5% 8,4% 6,5% 

ΑΤΤΙΚΗ                                   9,8% 10,8% 9,0% 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                            4,7% 5,1% 4,3% 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                             9,3% 9,1% 9,5% 

ΚΡΗΤΗ                                    6,7% 7,3% 6,2% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού 2001 
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• Η δοµή του πληθυσµού ανά περιφέρεια 

Ο κύριος όγκος των µεταναστών, περίπου 80%, βρίσκεται στις παραγωγικές ηλικίες 15-64 

ετών, το 16,7% αυτών είναι ηλικίας 0-14 ετών και το 3,5% είναι ηλικιωµένοι (> 64 ετών). Οι 

µετανάστες που ανήκουν στον παραγωγικό πληθυσµό, ηλικίας από 20 µέχρι 44 ετών, απο-

τελούν περισσότερο από το ήµισυ του συνολικού πληθυσµού των µεταναστών (άνδρες και 

γυναίκες)33. Στους άνδρες, ο πληθυσµός που ανήκει στις παραγωγικές ηλικίες είναι µεγαλύ-

τερος από τον µέσο όρο, ενώ οι γυναίκες έχουν µεγαλύτερη αναλογία στους νέους και 

στους ηλικιωµένους (πίνακας 7.2). 

Ο νεανικός πληθυσµός των µεταναστών συµµετέχει σε µεγαλύτερη από την µέση ανα-

λογία σε πέντε περιφέρειες: ∆υτική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Ιόνια Νησιά και Ν. Αι-

γαίο. 

Όσον αφορά τους ηλικιωµένους, µεγαλύτερη είναι η αναλογία τους σε πέντε περιφέ-

ρειες: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρο, Ιόνια Νησιά, Αττική και Β. Αιγαίο. 

• Τόπος Εγκατάστασης 

Οι αστικές περιοχές αποτελούν κυρίως τον τόπο εγκατάστασης των µεταναστών, καθώς πά-

νω από 80% αυτών επιλέγουν να εγκατασταθούν στις εν λόγω περιοχές, ενώ το υπόλοιπο 

18,6% σε αγροτικές περιοχές. Η εν λόγω αναλογία διαµορφώνεται κυρίως από το µέγεθος 

του πληθυσµού των µεταναστών στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας στις 

οποίες αναλογεί πάνω από το 60,0% του πληθυσµού των µεταναστών, περί τα 3/4 των µε-

ταναστών που βρίσκονται σε αστικές περιοχές και λιγότερο από το 16,0% όσων βρίσκονται 

σε αγροτικές περιοχές της χώρας (πίνακας 7.2). Εάν εξαιρέσουµε τις δύο αυτές περιφέρειες, 

τότε στις αστικές περιοχές των υπόλοιπων περιφερειών είναι εγκαταστηµένο λιγότερο από 

το 60,0% των µεταναστών ενώ το υπόλοιπο 41,0% στις αγροτικές περιοχές. Παραπλήσια µε 

την ως άνω µέση αναλογία αστικών / αγροτικών περιοχών, έχουν τέσσερις περιφέρεις (Η-

πείρου, Στερεάς Ελλάδας, ∆. Μακεδονίας και Κρήτης), µεγαλύτερη οι περιφέρειες Ανατολι-

κής Μακεδονίας & Θράκης, Θεσσαλίας, ∆. Ελλάδας και Κρήτης και πολύ χαµηλότερη οι υπό-

λοιπες περιφέρειες (Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο και Πελοποννήσου). 

Τρεις περιφέρεις συγκεντρώνουν περίπου το 40% των εγκαταστηµένων µεταναστών σε 

αγροτικές περιοχές της χώρας (Πελοποννήσου, Στερεά Ελλάδα και Κρήτη), ενώ λιγότερο 

από το 1/3 αυτών είναι συγκεντρωµένο σε τέσσερις ακόµη περιφέρειες (Θεσσαλία, Ιόνια 

Νησιά, ∆υτική Ελλάδα και Κρήτη). 

                                                 

33 Ο παραγωγικός πληθυσµός ηλικίας από 20 µέχρι 44 ετών στο σύνολο της χώρα δεν υπερβαίνει το 

38,0% του συνολικού πληθυσµού. 
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• Μορφωτικό Επίπεδο 

Το µορφωτικό επίπεδο των µεταναστών είναι κυρίως απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης 28,0%, 

ενώ µαζί µε τους αποφοίτους του δηµοτικού (23,3%) υπερβαίνουν το ήµισυ αυτών. Σηµαντι-

κό µέρος αυτών είναι απόφοιτοι γυµνασίου (17,9%) ενώ ένα 8,3% έχει πτυχίο τριτοβάθµιας 

εκπαίδευσης είτε είναι κάτοχος διδακτορικού ή Μάστερ. Οι πτυχιούχοι ΤΕΛ και ΤΕΣ αναλο-

γούν στο 3,1% αυτών, παραπλήσιο είναι το ποσοστό των πτυχιούχων µεταδευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης (2,9%), οι πτυχιούχοι ΤΕΙ ή άλλης ανώτερης εκπαίδευσης αποτελούν το 2,2%, 

ένα 7,9% φοιτά στο ∆ηµοτικό, 2,9% έχει εγκαταλείψει το δηµοτικό και τέλος το 3,2% δεν 

γνωρίζει γραφή και ανάγνωση. 

Στους αποφοίτους µέσης εκπαίδευσης µόνο οι περιφέρειες Αττικής και Κρήτης έχουν 

µεγαλύτερη αναλογία από την µέση ενώ παραπλήσια µε αυτήν έχει και το Ν. Αιγαίο. Στους 

αποφοίτους δηµοτικού µικρότερη από την µέση αναλογία έχουν οι περιφέρειες Αττικής και 

Ν. Αιγαίου ενώ παραπλήσια µε αυτήν έχουν η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και η Κεντρική 

Μακεδονία. Στους αποφοίτους δηµοτικού µικρότερη από την µέση αναλογία έχει µόνο η Ατ-

τική, µεγαλύτερη τα Ιόνια Νησιά και το Νότιο Αιγαίο, ενώ οι υπόλοιπες περιφέρειες έχουν 

παραπλήσια αναλογία. Τέλος όσον αφορά τους µετανάστες µε τριτοβάθµια εκπαίδευση µόνο 

στην Αττική και την Κ. Μακεδονία η αναλογία τους είναι µεγαλύτερη της µέσης, στην Ανατο-

λική Μακεδονία & Θράκη η αναλογία είναι παραπλήσια ενώ στις υπόλοιπες περιφέρειες εί-

ναι πολύ µικρότερη. 

Οι άνδρες τόσο στο σύνολο των µεταναστών όσο και στις περιφέρειες έχουν µεγαλύ-

τερα ποσοστά στις εκπαιδευτικές βαθµίδες των πτυχιούχων ΤΕΛ και ΤΕΣ, των αποφοίτων 

γυµνασίου, στους αποφοίτους δηµοτικού καθώς και όσων έχουν εγκαταλείψει το σχολείο εί-

τε δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση. 

Κατά συνέπεια αντίστοιχα και οι µετανάστριες γυναίκες έχουν υψηλότερο µορφωτικό 

επίπεδο, καθώς διαθέτουν µεγαλύτερα ποσοστά στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθµίδες, 

δηλαδή µεταξύ των κατηγοριών µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έως των πτυχιούχων α-

νωτάτων σχολών, ενώ στην κατηγορία των αποφοίτων µέσης εκπαίδευσης η αναλογία αν-

δρών / γυναικών είναι 50/50. 

Εξαίρεση αποτελούν στους άνδρες η κατηγορία των αναλφάβητων στα Ιόνια Νησιά, 

ενώ στις γυναίκες η κατηγορία της µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στην Θεσσαλία, και 

στους αποφοίτους µέσης εκπαίδευσης στις περιφέρειες Θεσσαλίας, ∆. Ελλάδας, Στερεάς Ελ-

λάδας και Πελοποννήσου. 

Η συµµετοχή των µεταναστών έναντι του συνολικού πληθυσµού τόσο στο σύνολο των 

µεταναστών όσο και στις περιφέρειες, είναι µεγαλύτερη στις εκπαιδευτικές βαθµίδες των 

αποφοίτων µέσης εκπαίδευσης, του γυµνασίου, όσων φοιτούν στο δηµοτικό καθώς και ό-

σων δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, (κυρίως στους άνδρες). Στις γυναίκες µετανά-

στριες, µε εξαίρεση όσων δεν γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση, εκτός από τις παραπάνω 

βαθµίδες αναλογούν σε µεγαλύτερη από τη µέση αναλογία έναντι του συνολικού πληθυσµού 
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στο σύνολο των µεταναστών και στις περιφέρειες, στους πτυχιούχους ΤΕΛ και ΤΕΣ καθώς 

και στην Ανώτατη εκπαίδευση. 

• Χώρες Προέλευσης/Αποστολής 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των µεταναστών προέρχεται από την Αλβανία 57,5% (438.036 άτο-

µα), πάνω από το 1/4 των µεταναστών προέρχεται από 11 χώρες, των οποίων ο αριθµός 

των µεταναστών ανά χώρα υπερβαίνει τα 10.000 άτοµα, ενώ πάνω από 10,0% προέρχεται 

από 12 ακόµη χώρες των οποίων το µέγεθος κυµαίνεται µεταξύ 5.000 και 10.000 ατόµων. 

Κατά συνέπεια το µεγαλύτερο µέρος (93,8%) του πληθυσµού των µεταναστών προέρχεται 

από 24 χώρες, ενώ από τις υπόλοιπες 195 χώρες το υπόλοιπο 6,2%. 

Μεγαλύτερη αναλογία των µεταναστών που προέρχονται από την Αλβανία έχουν οι 

περιφέρεις Ηπείρου, Θεσσαλίας, ∆. Μακεδονία, (από 86,0% µέχρι  76,0%), πάνω από τα 2/3 

των µεταναστών αντιστοιχούν στις περιφέρειες των Ιονίων Νήσων, ∆υτικής και Στερεάς Ελ-

λάδας, ενώ την µικρότερη αναλογία έχουν η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και η Κρήτη 

(38,6% και 43,1% αντίστοιχα). 

Σηµαντικά ποσοστά ανά περιφέρεια έχουν οι µετανάστες οι προερχόµενοι από 

• Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: Βουλγαρία, Γεωργία, Ρωσία, Γερµανία & Αρµενία, 

• Κεντρική Μακεδονία: Βουλγαρία, Γεωργία, Ρωσία, Αρµενία και Κύπρος 

• ∆υτική Μακεδονία: Ηνωµένες Πολιτείες, Ρωσία και Αυστραλία, 

• Θεσσαλία: Βουλγαρία και Ρουµανία, 

• Ήπειρος: Κύπρος και Γερµανία, 

• Ιόνια Νησιά: Γερµανία, Ηνωµένες Πολιτείες και Ηνωµένο Βασίλειο, 

• ∆υτική Ελλάδα: Ηνωµένες Πολιτείες, Ρωσία και Αυστραλία, 

• Στερεά Ελλάδα: Βουλγαρία, Ρουµανία, Πακιστάν και Ινδία, 

• Πελοποννήσου: Βουλγαρία, Ρουµανία, Ηνωµένες Πολιτείες, Ουκρανία και Καναδάς, 

• Αττική: Βουλγαρία, Ρουµανία, Ηνωµένες Πολιτείες, Κύπρος, Ουκρανία, Πολωνία και 

Πακιστάν, 

• Βόρειο Αιγαίο: Βουλγαρία, Ηνωµένες Πολιτείες, Γερµανία, Αυστραλία και Καναδάς, 

• Νότιο Αιγαίο: Βουλγαρία, Ηνωµένες Πολιτείες, Ηνωµένο Βασίλειο, Γερµανία και Αυ-

στραλία, 

• Κρήτη: Βουλγαρία, Γεωργία,  Ρουµανία, Γερµανία, Ηνωµένες Πολιτείες, Ηνωµένο Βα-

σίλειο, Ρωσία, Ουκρανία και Συρία, 

• Στερεά Ελλάδα: Βουλγαρία, Πακιστάν και Ινδία. 
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• Λόγοι Εγκατάστασης 

Από τους λόγους εγκατάστασης, όπως αυτοί δηλώθηκαν από τους µετανάστες, πάνω από το 

ήµισυ δήλωσε ότι ήρθε στην Ελλάδα για εργασία (54,2%), ενώ ένα σηµαντικό µέρος το οποίο 

ξεπερνά το 1/5 αυτών δήλωσε άλλο λόγο (εκτός των κυρίων κατηγοριών της απογραφής 

21,5%). Την επανένωση οικογένειας δήλωσε ως λόγο εγκατάστασης το 13%, για επαναπα-

τρισµό ή παλιννόστηση περίπου το 7%, την αναζήτηση ασύλου ή ως πρόσφυγες 1,3% και 

0,3% αντίστοιχα, ενώ για σπουδές έχει προσέλθει το 2,7% των µεταναστών, διάγραµµα 7.6. 

∆ιάγραµµα 7.6: Λόγοι εγκατάστασης ανά περιφέρεια. 

Λόγοι εγκατάστασης µεταναστών ανά περιφέρεια

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΚΡΗΤΗ

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

Εργασία Επαναπατρισµός- Παλινόστηση Επανένωση οικογενείας

Σπουδές Αναζήτηση ασύλου Πρόσφυγας

Άλλος λόγος

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού 2001 

Πολύ µεγαλύτερη από την µέση αναλογία της χώρας ως προς τον λόγο εγκατάστασης στην 

αναζήτηση εργασίας έχουν τέσσερις περιφέρειες των οποίων η αναλογία κυµαίνεται από 

60,0% µέχρι 66,0% (∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Κρήτη και Στερεά Ελλάδα), λίγο µεγαλύ-

τερη έχει η Θεσσαλία (57,0%), στο 53,0% είναι για την Αττική ενώ στις υπόλοιπες περιφέ-

ρειες είναι µικρότερη από τη µέση, όπου µε εξαίρεση την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 

(46,8%) πλησιάζει το ήµισυ αυτών. 

Στον λόγο εγκατάστασης "Επαναπατρισµό-Παλιννόστηση" οι περιφέρειες Ανατολική 

Μακεδονία & Θράκη και Βόρειο Αιγαίο, έχουν υπερδιπλάσια αναλογία (15,0%), ενώ στην Κε-

ντρική Μακεδονία και το Νότιο Αιγαίο πλησιάζει το 12,0% των µεταναστών. Μεγαλύτερη από 

την µέση αναλογία έχουν δύο ακόµη περιφέρειες (∆. Μακεδονία και Ιόνια Νησιά) και χαµη-
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λότερη οι υπόλοιπες περιφέρειες. 

Οι αναλογίες στον λόγο εγκατάστασης "Επανένωση οικογένειας" είναι παραπλήσιες 

του µέσου σε όλες τις περιφέρειες, στον λόγο "Σπουδές" σε τέσσερις περιφέρειες έχουν µε-

γαλύτερη από την µέση (Ήπειρος, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Αττική και Κεντρική Μα-

κεδονία). 

Τέλος µεγαλύτερη από την µέση αναλογία έχουν πέντε περιφέρειες στον λόγο εγκατά-

στασης "Άλλοι λόγοι", των οποίων η αναλογία κυµαίνεται από 23,0% µέχρι 27,0% (∆υτική 

Μακεδονία, Θεσσαλία, Νότιο Αιγαίο, Ήπειρος και Ιόνια Νησιά). 

Στους άνδρες µετανάστες, µεγαλύτερο είναι το ποσοστό που δήλωσε ως λόγο εγκατά-

στασης την εργασία 58,9%, ίσο όσων εγκαταστάθηκαν ως πρόσφυγες ενώ µικρότερα είναι 

τα ποσοστά στους υπόλοιπους λόγους εγκατάστασης. Αντίστοιχα οι γυναίκες έχουν µικρό-

τερο ποσοστό που δήλωσε ως λόγο εγκατάστασης την εργασία 48,6%, ίσο όσων εγκαταστά-

θηκαν ως πρόσφυγες ενώ µεγαλύτερα είναι τα ποσοστά στους υπόλοιπους λόγους εγκατά-

στασης. Επιπρόσθετα δεν παρατηρείται διαφοροποίηση των περιφερειών στην κατά φύλο 

κατανοµή των µεταναστών και του λόγου εγκατάστασης. 

Περί το ήµισυ των µεταναστών που δήλωσαν ως λόγους εγκατάστασης την αναζήτηση 

εργασίας, την επανένωση οικογένειας, τις σπουδές και άλλους λόγους, περί το 40,0% των 

Παλιννοστούντων και πάνω από το 75,0% την αναζήτηση ασύλου και των προσφύγων είναι 

εγκαταστηµένοι στην Αττική, ενώ σηµαντικό µερίδιο έχει και η περιφέρεια  της Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

• ∆ιάρκεια παραµονής όσων δήλωσαν ότι εγκαταστάθηκαν για εργασία 

Από τους µετανάστες οι οποίοι δήλωσαν ως λόγο εγκατάστασης την εργασία, το 41,0% αυ-

τών βρίσκεται στη χώρα 5 και πλέον έτη, το 46,8% από 1 έως 5 χρόνια και το 12,2% µόλις 

ένα έτος. 

Πάνω από το ήµισυ των µεταναστών στις περιφέρειες Ηπείρου και Ιονίων Νήσων βρί-

σκονται 5 και πλέον έτη, ενώ στις περιφέρειες  Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κρήτη, Ατ-

τική και Στερεά Ελλάδα περί το ήµισυ αυτών βρίσκονται από 1 έως 5 έτη. Πάνω από το 

15,0% των µεταναστών στις περιφέρειες Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδο-

νία, ∆υτική Μακεδονία, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη, βρίσκονται µόλις ένα έτος. 

Στους άνδρες µεγαλύτερη είναι η αναλογία όσων βρίσκονται στην χώρα από 5 και 

πλέον έτη και µικρότερη στις άλλες δύο κατηγορίες (42,4%, 45,7% και 11,9% αντίστοιχα), 

αντίθετα στις γυναίκες µεγαλύτερο από το µέσο όρο είναι η παραµονή όσων µεταναστριών 

βρίσκονται στη χώρα από 1-5 έτη και για ένα χρόνο, έναντι όσων βρίσκονται 5 και πλέον 

έτη, (48,4%, 12,7% και 38,9% αντίστοιχα) ενώ δεν παρατηρείται διαφοροποίηση των περιφε-

ρειών στην κατά φύλο κατανοµή του χρόνου παραµονής σε αυτές. 

Πάνω από τα 3/4 των µεταναστών που δήλωσαν ότι εγκαταστάθηκαν για εργασία βρί-



 147

σκονται σε αστικές περιοχές της χώρας (78,6%), ενώ στις γυναίκες η αναλογία είναι ακόµη 

µεγαλύτερη (83,0%). Εάν εξαιρέσουµε την Αττική όπου συγκεντρώνεται περί το ήµισυ αυτών 

καθώς και το 60,0% των µεταναστών στις αστικές περιοχές η αναλογία αστικών/αγροτικών 

περιοχών διαµορφώνεται σε 60/40 για το σύνολο των µεταναστών και σε 66/34 στις γυναί-

κες, ενώ οι µόνες περιφέρειες που έχουν µεγαλύτερες αναλογίες στις περιοχές είναι της Α-

νατολικής Μακεδονίας & Θράκης, της Κεντρικής Μακεδονίας και του Νοτίου Αιγαίου ενώ 

πλησιάζει την µέση η περιφέρεια της Θεσσαλίας. 

• Η απασχόληση στις περιφέρειες 

Ο αριθµός των µεταναστών που απασχολούνται πλησιάζει τις 392.000, εκ των οποίων οι 

271.000 είναι άνδρες και 121.000 γυναίκες. Η εν λόγω απασχόληση αντιστοιχεί στο 9,5% της 

συνολικής απασχόλησης της χώρας µας, ενώ στην κατά φύλλο αντιστοιχεί στο 10,4% για 

τους άνδρες και στο 8,0% για τις γυναίκες, πίνακας 7.3. 

Στις περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής  Μακεδονίας συγκεντρώνεται πάνω από το 

60,0% αυτών, ενώ στις γυναίκες οι δύο αυτές περιφέρειες συγκεντρώνουν περί τα 2/3 των 

απασχολούµενων µεταναστριών. Ειδικότερα δε στην νοµαρχία Αθηνών και στον Νοµό Θεσ-

σαλονίκης συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο µέρος των µεταναστών απασχολούµενων των εν 

λόγω περιφερειών (75,0% και 65,0% αντίστοιχα). 

Η συµµετοχή των απασχολούµενων µεταναστών στην συνολική απασχόληση των πε-

ριφερειών κυµαίνεται γύρω στο 12,0% σε πέντε περιφέρειες, (Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, 

Πελοπόννησο, Αττική και Νότιο Αιγαίο, είναι παραπλήσια της µέσης στην Κρήτη, ενώ η Ανα-

τολική Μακεδονία & Θράκη έχει τη µικρότερη συµµετοχή (3,1%). Οι ως άνω διαφοροποιήσεις 

της συµµετοχής των απασχολούµενων µεταναστών ανά περιφέρεια παρατηρούνται και στην 

κατά φύλο εξέταση αυτών, πίνακας 7.3. 

Περίπου το 90,0% των αλλοδαπών απασχολούνται ως µισθωτοί (89,0%), ως αυτοαπα-

σχολούµενοι εργάζεται το 6,5%, 2,8% αυτών είναι εργοδότες και το 1,7% ανήκει στα συµ-

βοηθούντα και µη αµειβόµενα µέλη, ενώ στην κατά φύλο εξέταση οι άνδρες έχουν αυξηµένη 

συµµετοχή στις κατηγορίες των εργοδοτών και των µισθωτών ενώ οι γυναίκες στις άλλες 

δύο κατηγορίες, πίνακας 7.3. 

Μεγαλύτερες από τις µέσες αναλογίες της δοµής της απασχόλησης, έχουν κυρίως οι 

περιφέρειες Ηπείρου, ∆υτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου µε εξαίρεση 

την κατηγορία των µισθωτών, το Νότιο Αιγαίο στους εργοδότες και η ∆υτική Ελλάδα στους 

αυτοαπασχολούµενους. Οι εν λόγω περιφέρειες συµµετέχουν όµως και µε αυξηµένα ποσο-

στά στις εν λόγω κατηγορίες, όσον αφορά την συνολική απασχόληση αυτών.  

Ο µεγάλος όγκος της µισθωτής απασχόλησης των µεταναστών έχει ως αποτέλεσµα την 

µεγαλύτερη συµµετοχή αυτών έναντι της µισθωτής απασχόλησης στο σύνολο της χώρας, 

καθώς αποτελούν το 13% του εν λόγω συνόλου. Στις υπόλοιπες κατηγορίες η συµµετοχή των 

µεταναστών είναι µικρότερη καθώς αποτελούν το 2,3% των εργοδοτών, το 3,5% των αυτοα-
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πασχολούµενων και το 3,1% στα συµβοηθούντα και µη αµειβόµενα µέλη, πίνακας 7.3. Οι 

περιφέρειες των Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Αττικής καθώς και στην Νοµαρχία Αθηνών, έχουν 

µεγαλύτερη συµµετοχή από την µέση σε όλες τις κατηγορίες, ενώ οι περιφέρειες της Στερε-

άς Ελλάδας και της Πελοποννήσου έχουν µεγαλύτερη αναλογία στις κατηγορίες των µισθω-

τών και των βοηθών. 

Από τα παραπάνω διαπιστώνουµε ότι η είσοδος των µεταναστών στην απασχόληση της 

χώρας δεν επηρέασε την δοµή της απασχόλησης των περιφερειών, καθώς οι µετανάστες 

προσαρµόστηκαν στις ιδιοµορφίες της δοµής σε κάθε περιφέρεια. 

Η συµµετοχή των µεταναστριών γυναικών στην απασχόληση των µεταναστών φθάνει 

το 31,0% για το σύνολο της χώρας, ενώ κυµαίνεται γύρω στο 1/3 στις περιφέρειες Αττικής, 

Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου καθώς και στην νοµαρχία Αθηνών και τον νοµό Θεσσαλονίκης.  

• Η απασχόληση των µεταναστών κατά ατοµικό επάγγελµα 

Πάνω από τα 2/3 των µεταναστών (68,3%) εργάζεται ως ανειδίκευτοι εργάτες χειρώνακτες, 

µικροεπαγγελµατίες, τεχνίτες και χειριστές µεταφορικών µέσων, ένα 10,4% στην παροχή 

υπηρεσιών και ως πωλητές σε καταστήµατα και σε υπαίθριες αγορές, το 7% ως ειδικευµένοι 

γεωργοί - κτηνοτρόφοι κλπ, το 9,6% στα υπόλοιπα επαγγέλµατα ενώ τέλος το 4,7% αυτών 

δήλωσε ανεπαρκώς ή ασαφώς το επάγγελµα είτε δεν δήλωσε επάγγελµα, πίνακας 7.4. 

Μεγαλύτερη από την µέση αναλογία στα επαγγέλµατα µε τον κύριο όγκο των µετανα-

στών απασχολούµενων παρατηρούµε στις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας 

και Στερεάς Ελλάδας. Στην παροχή υπηρεσιών κλπ στις περιφέρειες των Ιονίων Νήσων, Ατ-

τικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, ενώ στους ειδικευµένους  γεωργούς οι περιφέρειες Αττι-

κής και Νοτίου Αιγαίου έχουν πολύ µικρή συµµετοχή (2,0% και 4,7% αντίστοιχα), παραπλή-

σια της µέσης η Κεντρική Μακεδονία, ενώ είναι µεγαλύτερη στις υπόλοιπες, (υπερδιπλάσια 

σε ∆. Μακεδονία, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο), πίνακας 7.4. 

Η αναλογία των µεταναστών στα παραπάνω επαγγέλµατα ως ποσοστό στη συνολική 

απασχόληση της χώρας στα αντίστοιχα επαγγέλµατα διαµορφώνεται σε 210% των ανειδίκευ-

των χειρωνακτών εργατών µικροεπαγγελµατιών, τεχνιτών, χειριστών κλπ,  στο 7,4% στην 

παροχή υπηρεσιών και πωλητών σε καταστήµατα και υπαίθριες αγορές, στο 5,1% των ειδι-

κευµένων γεωργών και κτηνοτρόφων κλπ, από 2,2% µέχρι 2,7% στα υπόλοιπα επαγγέλµατα 

ενώ τέλος µε 10,6% όσων δήλωσαν ανεπαρκώς ή ασαφώς το επάγγελµα είτε δεν δήλωσαν 

επάγγελµα. 

Μεγαλύτερη από την µέση αναλογία της συµµετοχής των επαγγελµάτων εµφανίζουν οι 

περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Αττικής καθώς και η Νοµαρχία Αθηνών, στους ανειδίκευτους ερ-

γάτες, τεχνίτες κλπ καθώς και των ειδικευµένων γεωργών κλπ επιπρόσθετα οι περιφέρειες 

Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, ενώ στην Κρήτη εµφανίζουν µεγαλύτερη αναλογία τα 

επαγγέλµατα των ανειδίκευτων εργατών κλπ της παροχής υπηρεσιών - πωλητών κλπ και 

των υπαλλήλων γραφείου. 
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Στους ανειδίκευτους χειρώνακτες εργάτες συγκεντρώνεται περί τα 2/3 η συµµετοχή 

των ανδρών µεταναστών (73,0%) ενώ σε δύο ακόµη επαγγέλµατα η παρουσία τους είναι ση-

µαντική (από 7,0% στο καθένα), στην παροχή υπηρεσιών και πωλητών σε καταστήµατα και 

υπαίθριες αγορές καθώς και στους ειδικευµένους γεωργούς κτηνοτρόφους, πίνακας 7.4. 

Η συµµετοχή των µεταναστριών γυναικών, πολύ πάνω από το ήµισυ, συγκεντρώνεται 

κυρίως στους ανειδίκευτους χειρώνακτες εργάτες (58,%) ενώ σηµαντική είναι και η παρου-

σία τους στην παροχή υπηρεσιών και πωλητών σε καταστήµατα και υπαίθριες αγορές 

(17,8%), πίνακας 7.4. Πάνω από το ήµισυ των µεταναστών που απασχολούνται στην παροχή 

υπηρεσιών και πωλητών σε καταστήµατα και υπαίθριες αγορές και στους υπαλλήλους γρα-

φείου είναι γυναίκες, πλησιάζουν το ήµισυ όσων ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και 

συναφή επαγγέλµατα είτε είναι τεχνολόγοι ή τεχνικοί (48,0% και 44,0% αντίστοιχα) ενώ 

µειώνεται στο 25% στα υπόλοιπα. 

• Η απασχόληση των µεταναστών κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας 

Περί το 1/4 των µεταναστών εργάζεται στον κλάδο των κατασκευών, το 1/5 περίπου στον 

πρωτογενή τοµέας (17,5%) και στις λοιπές υπηρεσίες (20,5%), στην βιοµηχανία το 12,5% αυ-

τών ενώ ένα 16,0% αυτών εργάζονται στους κλάδους του εµπορίου και των ξενοδοχείων - 

εστιατορίων, πίνακας 7.5. 

Στον κλάδο των κατασκευών πολύ µεγαλύτερη από την µέση αναλογία παρατηρούµε 

σε δύο περιφέρειες Ιονίων νήσων και Νοτίου Αιγαίου (περί το 1/3 των µεταναστών), ενώ 

στο 30,0% ανέρχεται η συµµετοχή σε ∆υτική Μακεδονία και Ήπειρο. 

Στην βιοµηχανία η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας έχει την µεγαλύτερη συµµε-

τοχή (18,5%) ενώ υπερβαίνει το 1/5 για τον νοµό Θεσσαλονίκης, ίση µε το µέσο η ανατολική 

Μακεδονία & Θράκη ενώ στο 15,0% κυµαίνεται η συµµετοχή στην αττική και την νοµαρχία 

Αθηνών. 

Στον πρωτογενή τοµέα από 42,0% µέχρι και 48,0% κυµαίνεται η συµµετοχή στις περι-

φέρειες Θεσσαλία, Πελοποννήσου και Στερεά Ελλάδα, στο 40,0% στη ∆υτική Ελλάδα και το 

Βόρειο Αιγαίο και στο 1/3 στην Ήπειρο. 

Στο εµπόριο, ξενοδοχεία και εστιατόρια πολύ µεγαλύτερη από την µέση συµµετοχή έ-

χει η Κρήτη, υπερβαίνει το 1/3, ενώ στα Ιόνια Νησιά το 1/5 των µεταναστών που απασχο-

λούνται σε αυτές, ενώ η περιφέρεια Αττικής στις λοιπές υπηρεσίες έχει την µεγαλύτερη 

συµµετοχή 28,5%, ενώ πλησιάζει το 1/3 στη νοµαρχία Αθηνών. 

Η αναλογία των µεταναστών στους παραπάνω κλάδους ως ποσοστό της συνολικής 

απασχόλησης των εν λόγω κλάδων αυτών διαµορφώνεται σε 27,4% για τις κατασκευές, σε 

11,6% για τον πρωτογενή τοµέα, στην βιοµηχανία σε 10,0%, σε 7,3% για το εµπόριο, ξενοδο-

χεία και εστιατόρια και πάνω στο 7,0% στις λοιπές υπηρεσίες. 

Πολύ µεγαλύτερη από την ανά κλάδο µέση συµµετοχή των µεταναστών στην απασχό-
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ληση των περιφερειών συναντάµε στις περιφέρειες Αττικής καθώς και στην νοµαρχία Αθη-

νών, στους κλάδους των κατασκευών, της βιοµηχανίας της γεωργίας και των λοιπών υπη-

ρεσιών, στην Στερεά Ελλάδα στον κλάδο της γεωργίας, στα Ιόνια Νησιά στον κλάδο των κα-

τασκευών και του εµπορίου, ξενοδοχείων κλπ, ενώ τέλος στην Κρήτη στον κατασκευαστικό 

τοµέα.  

Η απασχόληση των ανδρών µεταναστών συγκεντρώνεται κυρίως στον κλάδο των κα-

τασκευών, στον πρωτογενή τοµέα, στην βιοµηχανία και το εµπόριο, ξενοδοχεία και εστια-

τόρια, (35,0%, 20,0%, 14,5% και 14,0% αντίστοιχα κατά κλάδο), πίνακας 7.5. Οι ίδιες περι-

φέρειες (µε αυτές τις συνολικής απασχόλησης των µεταναστών), συγκεντρώνουν και τις µε-

γαλύτερες ανά κλάδο αναλογίες των ανδρών µεταναστών. Στον κατασκευαστικό τοµέα α-

πασχολείται το ήµισυ των ανδρών µεταναστών σε Ιόνια Νησιά και Νότιο Αιγαίο, ενώ στον 

πρωτογενή τοµέα πλησιάζει το ήµισυ της απασχόλησης αυτών σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα 

και Πελοπόννησο. 

Η απασχόληση των µεταναστριών γυναικών συγκεντρώνεται κυρίως στις λοιπές υπη-

ρεσίες, το εµπόριο, ξενοδοχεία και εστιατόρια και στον πρωτογενή τοµέα, (52,0%, 20,% και 

12,5% αντίστοιχα), πίνακας 7.5, ενώ αναλογούν στο 78,0% των µεταναστών που απασχολεί-

ται στις λοιπές υπηρεσίες περί το 40,0% στο εµπόριο, ξενοδοχεία και εστιατόρια και στο 

45,0% των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. Σε πολλές δε από τις περιφέρειες 

υπερβαίνει τις µέσες αναλογίες κυρίως στους κλάδους του εµπορίου, ξενοδοχείων και 

εστιατορίων και των ενδιάµεσων χρηµατοπιστωτικών οργανισµών. 
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Πίνακας 7.2. Μετανάστες κατά φύλο, οµάδες ηλικιών, περιφέρειες, αστικές και αγροτικές περιοχές 
και τα δύο φύλα Άνδρες Γυναίκες Οµάδες ηλικιών 

Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες 

Αστικές και Αγροτικές περιοχές 

Σύνολο 0-14 15-64 65& άνω Σύνολο 0-14 15-64 65& άνω Σύνολο 0-14 15-64 65& άνω 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 762.191 127.090 608.416 26.685 415.552 66.584 336.664 12.304 346.639 60.506 271.752 14.381 

α. ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ   620.149 105.080 492.575 22.494 329.039 54.790 264.291 9.958 291.110 50.290 228.284 12.536 

β. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 142.042 22.010 115.841 4.191 86.513 11.794 72.373 2.346 55.529 10.216 43.468 1.845 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ              15.146 2.429 12.061 656 7.796 1.302 6.197 297 7.350 1.127 5.864 359 

α. ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ   10.220 1.706 8.008 506 5.065 900 3.939 226 5.155 806 4.069 280 

β. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 4.926 723 4.053 150 2.731 402 2.258 71 2.195 321 1.795 79 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ                       100.178 16.849 80.039 3.290 53.811 8.860 43.505 1.446 46.367 7.989 36.534 1.844 

α. ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ   81.420 13.966 64.667 2.787 42.126 7.309 33.619 1.198 39.294 6.657 31.048 1.589 

β. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 18.758 2.883 15.372 503 11.685 1.551 9.886 248 7.073 1.332 5.486 255 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ                         8.870 1.667 6.945 258 5.129 878 4.114 137 3.741 789 2.831 121 

α. ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ   5.150 1.113 3.895 142 2.758 568 2.117 73 2.392 545 1.778 69 

β. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 3.720 554 3.050 116 2.371 310 1.997 64 1.349 244 1.053 52 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ                                 31.957 6.128 25.075 754 18.945 3.324 15.242 379 13.012 2.804 9.833 375 

α. ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ   21.327 4.433 16.361 533 11.907 2.387 9.265 255 9.420 2.046 7.096 278 

β. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 10.630 1.695 8.714 221 7.038 937 5.977 124 3.592 758 2.737 97 

ΗΠΕΙΡΟΣ                                  15.692 2.966 11.909 817 8.610 1.564 6.643 403 7.082 1.402 5.266 414 

α. ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ   9.266 1.888 6.844 534 4.853 998 3.596 259 4.413 890 3.248 275 

β. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 6.426 1.078 5.065 283 3.757 566 3.047 144 2.669 512 2.018 139 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ                              19.460 3.795 14.799 866 10.059 1.992 7.600 467 9.401 1.803 7.199 399 

α. ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ   8.148 1.697 6.095 356 4.108 874 3.061 173 4.040 823 3.034 183 

β. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 11.312 2.098 8.704 510 5.951 1.118 4.539 294 5.361 980 4.165 216 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α                            35.144 5.842 28.239 1.063 20.937 3.088 17.308 541 14.207 2.754 10.931 522 

α. ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ   22.053 3.870 17.445 738 12.385 2.041 9.994 350 9.668 1.829 7.451 388 

β. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 13.091 1.972 10.794 325 8.552 1.047 7.314 191 4.539 925 3.480 134 

(συνεχίζεται) 
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Πίνακας 7.2 (συνέχεια). Μετανάστες κατά φύλο, οµάδες ηλικιών, περιφέρειες, αστικές και αγροτικές περιοχές 

και τα δύο φύλα Άνδρες Γυναίκες Οµάδες ηλικιών 

Σύνολο Χώρας, Περιφέρειες 

Αστικές και Αγροτικές περιοχές 

Σύνολο 0-14 15-64 65& άνω Σύνολο 0-14 15-64 65& άνω Σύνολο 0-14 15-64 65& άνω 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α                            39.397 6.275 32.451 671 25.643 3.358 21.946 339 13.754 2.917 10.505 332 

α. ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ   23.613 3.938 19.263 412 14.694 2.093 12.418 183 8.919 1.845 6.845 229 

β. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 15.784 2.337 13.188 259 10.949 1.265 9.528 156 4.835 1.072 3.660 103 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ                             47.882 7.859 38.609 1.414 27.415 4.152 22.525 738 20.467 3.707 16.084 676 

α. ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ   25.160 4.529 19.934 697 13.565 2.367 10.870 328 11.595 2.162 9.064 369 

β. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 22.722 3.330 18.675 717 13.850 1.785 11.655 410 8.872 1.545 7.020 307 

ΑΤΤΙΚΗ                                   370.218 60.483 295.077 14.658 195.477 31.341 157.767 6.369 174.741 29.142 137.310 8.289 

α. ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ   366.746 59.890 292.296 14.560 193.258 31.013 155.930 6.315 173.488 28.877 136.366 8.245 

β. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 3.472 593 2.781 98 2.219 328 1.837 54 1.253 265 944 44 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                            9.711 1.622 7.561 528 5.380 892 4.191 297 4.331 730 3.370 231 

α. ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ   4.421 775 3.446 200 2.345 418 1.825 102 2.076 357 1.621 98 

β. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 5.290 847 4.115 328 3.035 474 2.366 195 2.255 373 1.749 133 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                             28.112 4.919 22.226 967 14.255 2.523 11.206 526 13.857 2.396 11.020 441 

α. ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ   18.208 3.236 14.390 582 8.970 1.658 7.007 305 9.238 1.578 7.383 277 

β. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 9.904 1.683 7.836 385 5.285 865 4.199 221 4.619 818 3.637 164 

ΚΡΗΤΗ                                    40.424 6.256 33.425 743 22.095 3.310 18.420 365 18.329 2.946 15.005 378 

α. ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ   24.417 4.039 19.931 447 13.005 2.164 10.650 191 11.412 1.875 9.281 256 

β. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 16.007 2.217 13.494 296 9.090 1.146 7.770 174 6.917 1.071 5.724 122 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού 2001 
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 Πίνακας 7.3. Απασχολούµενοι µετανάστες ανά περιφέρεια, φύλο και θέση στην επιχείρηση  

 
Και τα δύο φύλα Άνδρες Γυναίκες 

Θέση στην επιχείρηση Θέση στην επιχείρηση Θέση στην επιχείρηση Θέση στη επιχείρηση Σύνολο 
Χώρας και Περιφέρειες Σύνολο 

Εργοδότες Αυτοαπασχο-
λούµενοι Μισθωτοί Βοηθοί 

Σύνολο 
Εργοδότες Αυτοαπασχο-

λούµενοι Μισθωτοί Βοηθοί 
Σύνολο 

Εργοδότες Αυτοαπασχο-
λούµενοι Μισθωτοί Βοηθοί 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 391.674 11.152 25.507 348.455 6.560 270.771 8.069 17.274 244.376 1.052 120.903 3.083 8.233 104.079 5.508 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & 
ΘΡΑΚΗ 

6.606 160 408 5.788 250 4.559 93 277 4.169 20 2.047 67 131 1.619 230 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 49.206 1.228 2.897 44.083 998 34.026 855 1.814 31.190 167 15.180 373 1.083 12.893 831 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ            31.989 878 2.035 28.716 360 21.128 612 1.166 19.267 83 10.861 266 869 9.449 277 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 3.921 156 317 3.276 172 3.060 115 246 2.667 32 861 41 71 609 140 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 16.691 325 953 15.009 404 12.790 245 692 11.811 42 3.901 80 261 3.198 362 

ΗΠΕΙΡΟΣ 6.901 215 557 5.910 219 5.192 158 461 4.547 26 1.709 57 96 1.363 193 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 8.551 361 697 7.166 327 5.930 251 559 5.078 42 2.621 110 138 2.088 285 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 16.822 435 1.268 14.656 463 12.448 325 969 11.058 96 4.374 110 299 3.598 367 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 23.650 406 1.187 21.626 431 19.117 308 935 17.824 50 4.533 98 252 3.802 381 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 27.518 634 1.785 24.238 861 19.359 421 1.337 17.529 72 8.159 213 448 6.709 789 

ΑΤΤΙΚΗ 191.053 5.811 13.158 170.696 1.388 126.784 4.385 8.442 113.587 370 64.269 1.426 4.716 57.109 1.018 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ                  142.934 4.541 10.405 127.076 912 126.784 4.385 8.442 113.587 370 52.483 1.103 3.852 46.896 632 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 4.913 192 406 4.102 213 3.493 136 274 3.068 15 1.420 56 132 1.034 198 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 13.073 675 763 11.333 302 8.703 434 538 7.665 66 4.370 241 225 3.668 236 

ΚΡΗΤΗ 22.769 554 1.111 20.572 532 15.310 343 730 14.183 54 7.459 211 381 6.389 478 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού 2001 
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Πίνακας 7.4. Απασχολούµενοι µετανάστες ανά περιφέρεια, φύλο και οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων 

 
Ο µ ά δ ε ς   α τ ο µ ι κ ώ ν   ε π α γ γ ε λ µ ά τ ω ν 

Οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων 

Σύνολο Χώρας & Περιφέρειες 
Σύνολο 

Ανώτερα διοικητικά 
και διευθυντικά 

στελέχη του δηµο-
σίου και ιδιωτικού 

τοµέα 

Πρόσωπα που 
ασκούν επιστη-
µονικά, καλλιτε-
χνικά και συναφή 
επαγγέλµατα 

Τεχνολόγοι τε-
χνικοί βοηθοί και 
ασκούντες συ-
ναφή επαγγέλ-

µατα 

Υπάλληλοι 
γραφείου και 
ασκούντες συ-
ναφή επαγ-
γέλµατα 

Απασχολούµενοι 
στην παροχή υπη-
ρεσιών και πωλητές 
σε καταστήµατα και 
υπαίθριες αγορές 

Ειδικευµένοι 
γεωργοί, κτη-
νοτρόφοι, δα-
σοκόµοι και 

αλιείς 

Τεχνίτες, χειριστές µε-
ταφορικών µέσων, α-
νειδίκευτοι εργάτες και 
µικροεπαγγελµατίες 

∆ήλωσαν α-
νεπαρκώς ή 
ασαφώς το 
επάγγελµά 

τους. 

∆ε δήλωσαν ε-
πάγγελµα 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 391.674 9.212 12.681 7.281 8.525 40.902 26.974 267.521 5.117 13.461 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ     6.606 131 227 125 95 666 773 4.294 75 220 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ                       49.206 1.004 1.639 885 760 4.664 3.568 34.549 689 1.448 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                       31.989 796 1.355 741 641 3.422 1.232 22.284 523 995 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ                         3.921 91 134 51 36 244 612 2.637 47 69 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ                                 16.691 177 285 131 116 1.147 1.668 12.656 195 316 

ΗΠΕΙΡΟΣ                                  6.901 109 232 84 61 445 991 4.735 71 173 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ                              8.551 245 228 127 249 1.093 1.025 5.169 162 253 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α                            16.822 241 455 222 193 1.088 2.390 11.348 158 727 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α                            23.650 163 252 114 122 1.118 3.322 17.014 227 1.318 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ                             27.518 321 412 208 255 1.768 4.284 18.984 288 998 

ΑΤΤΙΚΗ                                   191.053 5.743 7.770 4.746 5.458 22.795 3.885 131.487 2.706 6.463 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ                              142.934 4.701 6.560 3.897 4.530 18.046 1.661 97.258 1.965 4.316 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                            4.913 129 123 69 86 382 975 2.936 51 162 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                             13.073 492 383 229 498 2.716 610 7.568 154 423 

ΚΡΗΤΗ                                    22.769 366 541 290 596 2.776 2.871 14.144 294 891 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού 2001 
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 Πίνακας 7.5. Απασχολούµενοι µετανάστες ανά περιφέρεια, φύλο και κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας 

 
Ο µ ά δ ε ς   κ λ ά δ ω ν   ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή ς   δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς 

Οµάδες κλάδων οικονοµικής 
δραστηριότητας 

Σύνολο Χώρας και Περιφέρειες 
Σύνολο Γεωργία, κτηνο-

τροφία, θήρα, δα-
σοκοµία, αλιεία 

Ορυχεία, λα-
τοµεία 

Μεταποιη- τι-
κές  βιοµηχα-

νίες 

Παροχή ηλεκτρι-
κού ρεύµατος, 
φυσικού αερίου, 

νερού 

Κατασκευές 

Εµπόριο, επι-
σκευές ξενο-
δοχεία εστια-

τόρια 

Μεταφορές, α-
ποθήκευση, επι-

κοινωνίες 

Ενδιάµεσοι χρη-
µατο- πιστωτικοί 

οργανισµοί 

Λοιπές υπη-
ρεσίες 

∆ήλωσαν ασαφώς ή 
δε δήλωσαν κλάδο 
οικονοµικής δραστη-

ριότητας 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 391.674 68.682 648 48.836 569 96.003 61.497 10.721 1.506 80.488 22.724 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & 
ΘΡΑΚΗ              

6.606 1.692 148 836 18 1.547 1.022 105 13 845 380 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ                 49.206 9.472 53 9.003 53 10.860 7.504 996 132 8.332 2.801 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ               31.989 2.361 29 6.883 34 7.465 5.342 811 118 6.937 2.009 

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ                     3.921 1.275 16 348 24 1.171 420 76 9 442 140 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ                                 16.691 7.069 56 1.456 18 3.801 1.597 181 14 1.907 592 

ΗΠΕΙΡΟΣ                                  6.901 2.287 36 491 21 2.040 782 119 9 788 328 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ                              8.551 1.452 24 343 6 2.935 1.925 258 16 1.118 474 

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α                            16.822 6.710 9 867 29 4.172 1.557 268 32 2.031 1.147 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α                            23.650 11.320 80 2.130 49 4.417 1.776 185 19 1.809 1.865 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ                           27.518 12.892 26 1.630 49 5.384 2.609 274 36 3.037 1.581 

ΑΤΤΙΚΗ                                   191.053 5.400 119 29.794 220 48.539 33.223 7.025 1.159 54.347 11.227 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ                     142.934 1.208 54 21.210 170 35.015 25.706 4.979 965 45.977 7.650 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                            4.913 1.905 18 191 15 1.115 667 107 10 633 252 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                             13.073 642 43 585 33 4.361 4.514 522 27 1.690 656 

ΚΡΗΤΗ                                    22.769 6.566 20 1.162 34 5.661 3.901 605 30 3.509 1.281 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή Πληθυσµού 2001 
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