
Μέρος 1. Κατευθύνσεις πολιτικής 



Παραγωγικότητα και επενδύ-

σεις σε μηχανολογικό 

εξοπλισμό 

Από τις βασικές μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα, 

όπως αυτές έχουν εκτεθεί στις ετήσιες εκθέσεις του ΙΝΕ, 

προκύπτει ότι τα έτη από το 1996 έως το 2004, ήταν μια 

περίοδος άνθισης της οικονομίας, η οποία σχετιζόταν με την 

προετοιμασία των Ολυμπιακών Αγώνων και τις συνακόλου-

θες δαπάνες, την πτώση των πραγματικών επιτοκίων, τις 

εισροές πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πραγματικές 

αυξήσεις των μισθών και την συνακόλουθη άνοδο της ιδιω-

τικής κατανάλωσης, την αύξηση των επενδύσεων και της 

κερδοφορίας των παραγωγικών επιχειρήσεων. Η περίοδος 

αυτή χαρακτηριζόταν, επίσης, από υψηλές επενδύσεις σε 

μηχανολογικό εξοπλισμό και μεγάλες αυξήσεις της παραγω-

γικότητας της εργασίας. Κατά την διετία 2005-2006, η 

ελληνική οικονομία διατηρεί τους ρυθμούς ανάπτυξης του 

ΑΕΠ σε υψηλά επίπεδα, πλην όμως, η συνέχιση της οικονο-

μικής μεγέθυνσης βασίζεται κυρίως στην ιδιωτική 

κατανάλωση και στην ανάπτυξη του οικοδομικού τομέα 

χάρη στην θεαματική επέκταση του δανεισμού των νοικοκυ-

ριών. Η πτώση των επιτοκίων, η οποία οφείλεται στην 

υιοθέτηση του Ευρώ και στην συμμετοχή της Ελλάδας στην 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση, αλλά και στην φιλε-

λευθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, 

αποτελεί σήμερα, μέσω του διαύλου της χορήγησης δανεί-

ων, βασικό κινητήρα ης οικονομικής μεγέθυνσης στην 

Ελλάδα. 

Εντούτοις, η άνοδος της εγχώριας ζήτησης, στην οποία 

βασίστηκε η ανάκαμψη και η άνθιση της ελληνικής οικονο-

μίας κατά την περίοδο 1996-2007, πιθανότατα θα 

επιβραδυνθεί κατά τα επόμενα έτη, καθώς ο ρυθμός αύξη-

σης της πιστωτικής επέκτασης προς τα νοικοκυριά θα 

μειώνεται σταδιακά στον βαθμό που η αγορά θα «ωριμάζει» 

και ο δανεισμός θα πλησιάζει στην μέγιστη ικανότητα των 

νοικοκυριών να εξυπηρετούν τα χρέη τους. Ήδη, ο δανει-

σμός μέσω πιστωτικών καρτών φαίνεται ότι φθάνει στο 

ανώτατο όριό του. Επίσης, κάποιοι κίνδυνοι σχετικά με την 

επιβράδυνση της ζήτησης είναι υπαρκτοί, όπως η περαιτέ-

ρω αύξηση των επιτοκίων, η οποία, εάν διαρκούσε, θα 

προκαλούσε μια επιπλέον μείωση της ιδιωτικής κατανάλω-

σης και των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. 



Τέλος, σε σχέση με την αύξηση της ζήτησης, πρέπει να υ-

πενθυμίσουμε ότι ο δανεισμός είναι μεταφορά ζήτησης από 

το μέλλον στο παρόν. Με άλλα λόγια, η ζήτηση που χάρη 

στον δανεισμό κινεί σήμερα την ελληνική οικονομία αφαι-

ρείται από μελλοντικά έτη. 

Σημαντικό στοιχείο του σημερινού τύπου ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας είναι ο κίνδυνος στον οποίο εκτίθενται 

τα νοικοκυριά. Ο κίνδυνος αυτός δεν εξαρτάται μόνον από 

τον πληθωρισμό και τα επιτόκια, αλλά και από άλλους πα-

ράγοντες, όπως οι αβεβαιότητες που αφορούν στο εισόδημά 

τους και στις τιμές των ακινήτων. Ο σοβαρότερος παράγο-

ντας κινδύνου για το τρέχον και μελλοντικό εισόδημα ενός 

νοικοκυριού είναι η ανεργία. Τα νοικοκυριά των οποίων ένα 

μέλος περνάει στην κατάσταση της ανεργίας αντιμετωπίζουν 

μεγάλες δυσκολίες στην αποπληρωμή των δανείων τους, 

και οι δυσκολίες αυτές είναι ανάλογες των τοκοχρεολυσίων 

ως ποσοστό του εισοδήματός τους.  

Έτσι, η αύξηση των επιτοκίων αυξάνει διπλά την πίεση 

επί των νοικοκυριών: αφενός μεν άμεσα, με την αύξηση των 

τόκων, αφετέρου δε έμμεσα, με τα υφεσιακά αποτελέσματά 

της που εμποδίζουν την ταχύτερη πτώση του ποσοστού 

ανεργίας. Επίσης, καθώς η διάρκεια αποπληρωμής των 

στεγαστικών δανείων είναι εξαιρετικά μακρά, είναι αρκετά 

πιθανό το ενδεχόμενο να υπάρξει, κάποια στιγμή, ένα διά-

στημα ανεργίας για ένα ή περισσότερα μέλη του 

νοικοκυριού ενώ το τοκοχρεολύσιο θα παραμένει ένα σημα-

ντικό ποσοστό του εισοδήματος. 

Η αυξημένη χρέωση των νοικοκυριών τα εκθέτει σε κά-

ποιο κίνδυνο και στην περίπτωση μιας ενδεχόμενης πτώσης 

των τιμών των ακινήτων. Στο παρόν περιβάλλον χαμηλών 

επιτοκίων, η κυριότερη επίπτωση μιας μείωσης στις τιμές 

των κατοικιών θα ήταν η μειωμένη εμπιστοσύνη των κατα-

ναλωτών σχετικά με την εξέλιξη των εισοδημάτων τους και 

η περιστολή των καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυ-

ριών.  



Η ανταγωνιστικότητα και το 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλ-

λαγών 

Η Ελλάδα, όπως εξάλλου και ακόμη δύο χώρες της ευρω-

ζώνης, η Ισπανία και η Πορτογαλία, έχουν πλέον 

ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της τάξης 

του 10% του ΑΕΠ. Βεβαίως, το τρέχον έλλειμμα της Ελλάδας 

είναι σαφώς ανώτερο του διαρθρωτικού ελλείμματος στο 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (το οποίο υπολογίζεται ότι 

είναι της τάξης του 6%), καθώς η θέση της Ελλάδας στον 

οικονομικό κύκλο είναι διαφορετική από την αντίστοιχη των 

ανταγωνιστών της. Ωστόσο, το πρόβλημα στις εξωτερικές 

ανταλλαγές της Ελλάδας βρίσκεται στο γεγονός ότι το με-

γάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών δεν 

αντανακλά πλέον την αύξηση των παραγωγικών επενδύσε-

ων, όπως συνέβαινε κατά τα έτη 1996-2004, αλλά την 

υψηλή καταναλωτική δαπάνη και τις επενδύσεις σε κατοικί-

ες. Αυτό όμως δεν δημιουργεί προϋποθέσεις αύξησης της 

ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών, ούτε ενισχύει το 

παραγωγικό δυναμικό της χώρας με κάποιον άλλο τρόπο. 

Επομένως, η διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλ-

λαγών χωρίς ταυτόχρονη αύξηση των επενδύσεων σε 

μηχανολογικό εξοπλισμό αυξάνει το εξωτερικό χρέος χωρίς 

να δημιουργεί ταυτοχρόνως τις προϋποθέσεις για την άνετη 

εξυπηρέτηση του χρέους αυτού κατά τα επόμενα έτη. 

Το πρόβλημα της μειωμένης ανταγωνιστικότητας στην 

Ελλάδα σχετίζεται με το γεγονός ότι η άνθιση της ελληνικής 

οικονομίας συνοδεύτηκε από πραγματική ανατίμηση της 

σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας (όπως εξάλλου και 

των τιμών των ελληνικών εξαγωγών) έναντι των 35 βιομη-

χανικών χωρών, εξαιτίας της ανατίμησης του Ευρώ έναντι 

του δολαρίου και άλλων νομισμάτων. 

Έτσι, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας 

έχει διευρυνθεί από το 1996 μέχρι σήμερα εξαιτίας μιας 

σειράς παραγόντων: 

Πρώτον, η ανατίμηση της πραγματικής συναλλαγ-

ματικής ισοτιμίας καθιστά τα ελληνικά προϊόντα ακριβότερα 

εξαιτίας της ανατίμησης του Ευρώ. Δεύτερον, εξαιτίας της 



ταχείας οικονομικής μεγέθυνσης, η εγχώρια ζήτηση έχει 

αυξηθεί σημαντικά έναντι του αντίστοιχου μεγέθους στους 

εμπορικούς της εταίρους. 

Τρίτον, η στρατηγική που ακολουθείται απαρέγκλιτα 

από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1990 με σκοπό την 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, επιδιώκει την επιβολή 

ευελιξιών στην αγορά εργασίας και στις αγορές προϊόντος. 

Η στρατηγική αυτή δεν υπήρξε επιτυχημένη και η μειωμένη 

διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Ελ-

λάδας παραμένει ένα από τα μεγάλα προβλήματα της 

οικονομίας.  

Επομένως, πέραν των επιτευγμάτων της ελληνικής οι-

κονομίας κατά την περίοδο 1996-2004, αλλά και την 

συνέχιση της μεγέθυνσης του ΑΕΠ, έστω επί επισφαλών 

βάσεων, επιτεύγματα τα οποία εμφανίζονται σε μια σειρά 

δεικτών της πραγματικής οικονομίας που υπερέχουν θεαμα-

τικά έναντι του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 

15, η ελληνική οικονομία δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τα 

μειονεκτήματα που παρουσιάζει σε ότι αφορά τον διεθνή 

ανταγωνισμό. Οι εξωτερικές ανταλλαγές παρουσιάζουν 

σοβαρά ελλείμματα, παρά το γεγονός ότι από τα πρώτα έτη 

της δεκαετίας του 1990 μέχρι σήμερα έγινε πληθώρα 

παρεμβάσεων για την αύξηση της ευελιξίας της αγοράς 

εργασίας και για την μείωση του κόστους εργασίας. Ενώ 

δηλαδή υπήρξε σοβαρή επιδείνωση τόσο στους όρους με 

τους οποίους οι μισθωτοί προσλαμβάνονται και απασχολού-

νται, όσο και στο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 

που μειώθηκε θεαματικά, δεν σημειώθηκε πρόοδος στην 

ανταγωνιστικότητα. 

Η αποτυχία της ασκούμενης πολιτικής των ευελιξιών 

και της μείωσης του κόστους εργασίας, προκειμένου να 

βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, οφείλεται στο γεγονός ότι 

στην διαμόρφωση της ανταγωνιστικότητας παρεμβαίνουν οι 

παράγοντες άλλοι, πέραν της τιμής (non price competitive-

ness). Σε προηγούμενες εκδόσεις του, το ΙΝΕ έχει θέσει ένα 

επιστημονικά επαρκές πλαίσιο για την συζήτηση των καθο-

ριστικών παραγόντων της ανταγωνιστικότητας, έτσι ώστε 

να περιορίζεται στο ελάχιστο η ιδεολογική «ανάλυση» του 

ζητήματος.  



Ένας προβληματισμός που θα υπερβαίνει τα αυτονόητα και 

τα στερεότυπα της κυρίαρχης νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας 

είναι απαραίτητος, διότι κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, η 

ακολουθούμενη επί δεκαπενταετία πολιτική για την βελτίω-

ση της ανταγωνιστικότητας μέσω της μείωσης του κόστους 

εργασίας και των ευελιξιών έχει αποτύχει. Αποτελεί στόχο 

υψηλής προτεραιότητας η βελτίωση της διαρθρωτικής α-

νταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων (αγαθών και 

υπηρεσιών) έτσι ώστε να υπάρξει βελτίωση στο εξωτερικό 

εμπόριο. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την πραγμα-

τοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών στο παραγωγικό σύστημα 

έτσι ώστε να βελτιωθούν οι μακροχρόνιες δυνατότητες της 

ελληνικής οικονομίας.  

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομι-

σματική Ένωση και η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προκαλούν ήδη μια σειρά επιπτώσεων στην ελληνική οικο-

νομία, ιδιαίτερα σε εκείνους τους κλάδους παραγωγής που 

εκτίθεται στον διεθνή ανταγωνισμό. Ο τρόπος με τον οποίο 

αποκρίνονται στην διεθνή ανταγωνιστική πίεση, οι περισσό-

τεροι εξ αυτών των κλάδων παραγωγής, φέρει τα 

χαρακτηριστικά που αντιστοιχούν σε παλιότερες περιόδους 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή τα χαρακτηρι-

στικά που διαμορφώθηκαν σε συνθήκες χαμηλού κόστους 

εργασίας και ύπαρξης εθνικού νομίσματος το οποίο επέτρε-

πε την αύξηση της ανταγωνιστικότητας –έστω 

μεσοπρόθεσμα-- 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 αντι-

στοιχεί σε χώρες με ισχυρό νόμισμα, σε μιαν εποχή κατά την 

οποία εισέρχονται στον παγκόσμιο ανταγωνισμό τουριστι-

κών υπηρεσιών, χώρες χαμηλού κόστους. Βεβαίως, η 

Ελλάδα διαθέτει το χαμηλότερο εργατικό κόστος στην Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση, πλην όμως, το κόστος εργασίας στις 

χώρες της διεύρυνσης και της νοτιοανατολικής Ασίας είναι 

ακόμη πιο χαμηλό. Πέραν αυτών, και αυτό είναι το κυριότε-

ρο, 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 δεδομένο ότι οι τιμές των προϊό-

ντων της είναι τόσο υψηλές, εξαιτίας αυτής της ισοτιμίας, 

ώστε να μην επιτρέπουν πλέον την μαζική παραγωγή προϊ-

όντων χαμηλής ποιότητας που διεισδύουν στις αγορές του 

εξωτερικού επειδή είναι φθηνά. 

Σε αντίθεση με την επιτακτική ανάγκη βελτίωση της 

διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας, από πολλές πλευρές 

υποστηρίζεται επίμονα ότι πρέπει να συνεχισθεί η μείωση 

του κόστους εργασίας ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικό-

τητα. Όμως, όπως προκύπτει από μια σειρά δεικτών που 

παρουσιάζουμε στην ετήσια έκθεση, είναι αδύνατο να στη-

ριχθεί το επιχείρημα ότι το κόστος εργασίας στην Ελλάδα 

είναι υψηλό ή ότι αποτελεί αρνητικό παράγοντα ανταγωνι-

στικότητας. Σε ό,τι αφορά το κόστος εργασίας, σύμφωνα με 

τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά το 2006 

υπήρξε μείωση του πραγματικού μοναδιαίου κόστους εργα-

σίας στην Ελλάδα κατά 0,3%, ύστερα από αύξηση 0,4% το 

2005. Για το 2007-2008 οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής αναμένουν περαιτέρω μείωση κατά 0,5% ετησίως. Εάν 

επαληθευθούν αυτές οι προβλέψεις, στο τέλος του 2008 η ερ-

γασία θα είναι για τις επιχειρήσεις κατά 2,5% φθηνότερη 

από το 2002. Επίσης, προκύπτει από την επεξεργασία των 

στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι σε διεθνή σύγκρι-

ση, το μοναδιαίο κόστος εργασίας υπολογισμένο σε Ευρώ, 

στην Ελλάδα είναι κατά περίπου 20% χαμηλότερο από τον 

μέσο όρο των 15 «παλαιών» χωρών της ΕΕ και συγκρίσιμο 

με το αντίστοιχο της Ισπανίας σαφώς δεν κατώτερο της 

Πορτογαλίας. Το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 

συγκρινόμενο με το αντίστοιχο σταθμισμένο μέγεθος στις 35 

πιο αναπτυγμένες χώρες παρέμεινε, σε σχέση με το έτος 

2000 σχεδόν σταθερό σε εθνικά νομίσματα. Παρουσίασε 

αύξηση μόνον εξαιτίας της ανατίμησης του Ευρώ. 



Προκύπτει, επίσης, από τις επεξεργασίες του ΙΝΕ ότι οι επι-

χειρήσεις αύξησαν τις τιμές τους παραπάνω από όσο 

δικαιολογούσε η αύξηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα 

προϊόντος σε τρέχουσες τιμές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 

μειωθεί το πραγματικό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊό-

ντος, που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις αύξησαν τα 

περιθώρια κέρδους. 

Η κερδοφορία στην Ελλάδα παρουσίασε μεγάλη αύξηση 

κατά την τελευταία δεκαετία και ο κυριότερος δείκτης που 

μπορούμε να υπολογίσουμε με βάση τα μεγέθη των Εθνικών 

Λογαριασμών και των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής, δηλαδή η απόδοση του παγίου κεφαλαίου, συνεχίζει 

την ανοδική πορεία του. Η αύξηση των περιθωρίων κέρδους 

των επιχειρήσεων ήταν ο κυριότερος παράγοντας αύξησης 

της κερδοφορίας, με δεδομένη την πολύ μικρή βελτίωση της 

παραγωγικότητας του κεφαλαίου.  

Ως εκ τούτου, η προσπάθεια περαιτέρω συμπίεσης του 

κόστους εργασίας, με δεδομένη την αποτυχία της ως στρα-

τηγικής ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, θα πρέπει να 

εγκαταλειφθεί. Αντιθέτως, το καθήκον βελτίωσης της διαρ-

θρωτικής ανταγωνιστικότητας είναι επιτακτικό. Η 

περαιτέρω άνοδος του πραγματικού εισοδήματος ανά κά-

τοικο δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στην ιδιωτική 

κατανάλωση, αλλά στην αύξηση του όγκου των εξαγωγών, 

στις παραγωγικές επενδύσεις και στην βελτίωση της παρα-

γωγικότητας και της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας. 

Εάν οι απαιτούμενες βελτιώσεις δεν πραγματοποιηθούν, ένα 

αυξανόμενο μερίδιο του ΑΕΠ θα απορροφάται από την πλη-

ρωμή τόκων για την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους. 





Μέρος 2. Η ελληνική οικονομία κατά το 2006-2007 



Η επιτάχυνση του ΑΕΠ, που είχε ως έτος εκκίνησης το 1996, έφθασε στο ανώτατο σημείο της 

κατά το 2004 (Διάγραμμα 1). Κατά το 2005, επήλθε επιβράδυνση (ο ρυθμός μεγέθυνσης του 

ΑΕΠ περιορίσθηκε στο 3,7%, έναντι 4,7% το 2003-2004), την οποία όμως ακολούθησε αύξηση 

του ΑΕΠ, το 2006, κατά 4,3%. 

Διάγραμμα 1 

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ στην Ελλάδα (%) 1992-2006 και 
πρόβλεψη Ευρ. Επιτροπής για το 2007
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Παρά το γεγονός ότι οι επιδόσεις του 2005-2006 είναι ανώτερες αυτών που είχαν προβλε-

φθεί από τους διεθνείς οργανισμούς αμέσως μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων, υπήρξε 

σαφής επιβράδυνση του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας κατά την διετία 2005-2006. Αναμφι-

σβήτητα, όμως, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ παραμένει υψηλός. Κατά τις εκτιμήσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Spring 2007 Economic Forecasts)1, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στην 

Ελλάδα αναμένεται να ανέλθει σε 3,7% ετησίως, κατά την επόμενη διετία. Παρόμοιες με τις 

προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2007-2008 είναι και αυτές της πρόσφατης 

έκθεσης του ΟΟΣΑ (Economic Outlook, Ιούνιος 2007).  

Από μακροχρόνια άποψη, η επιβράδυνση του ΑΕΠ κατά το 2005-2006 (Διάγραμμα 2), 

διαρρηγνύει την ανοδική τάση που παρουσίαζε η χρονολογική σειρά των μεταβολών του 

ΑΕΠ από το 1996 έως το 2004 και η οποία σηματοδοτούσε την λήξη του μακρού κύματος 

ύφεσης της ελληνικής οικονομίας 1974-1995. Εντούτοις, δεν διαγράφεται ακόμη μια σαφής 

πτωτική τάση καθώς ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ παραμένει υψηλός και μεσοπρόθεσμα 

                                                 
1 Η ανάλυση του Κεφαλαίου 2 της Έκθεσης βασίζεται στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ameco 

Database, European Economy Statistical Annex Spring 2007, Spring 2007 Economic Forecasts 
Statistical Annex) και στα στοιχεία του ΟΟΣΑ που περιέχονται στο Economic Outlook Database. 



σταθερός. Η μεσοπρόθεσμη σταθερότητα του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ, όπως φαίνεται στο 

Διάγραμμα 2, τοποθετείται περίπου στο επίπεδο του 3,7%. 

 
Διάγραμμα 2 

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ % 
1961-2006 και πρόβλεψη 2007
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Στο Διάγραμμα 3, φαίνονται, πρώτον, το παραγωγικό χάσμα της ελληνικής οικονομίας, 

δηλαδή η απόκλιση του ΑΕΠ από την μέγιστη δυνατή παραγωγή που η ελληνική οικονομία 

μπορεί να πραγματοποιήσει χωρίς να επανεμφανισθούν πληθωριστικές πιέσεις, και δεύτε-

ρον, η απόκλιση του ΑΕΠ από την μακροχρόνια τάση του. Οι δύο εν λόγω μεταβλητές 

παρουσιάζουν ισχυρή συσχέτιση και περιγράφουν ικανοποιητικά την πορεία του οικονομι-

κού κύκλου. Η συνεχιζόμενη επί έντεκα συναπτά έτη οικονομική μεγέθυνση είχε ως 

αποτέλεσμα, το 2006, το ΑΕΠ να υπερβεί, για πέμπτο συνεχές έτος, την μακροχρόνια τάση 

του και τον μεσοπρόθεσμο δυνητικό ρυθμό αύξησης του προϊόντος. Το παραγωγικό χάσμα 

της ελληνικής οικονομίας έχει καταστεί θετικό ήδη από το 2001 και σε αυτό το γεγονός θα 

πρέπει να αποδοθεί η άνοδος των τιμών έκτοτε. Κατά το 2005-2006, ωστόσο, παρατηρείται 

σταθεροποίηση του θετικού παραγωγικού χάσματος και μείωση της απόστασης του ΑΕΠ από 

την μακροχρόνια τάση του. Έτσι, οι πληθωριστικές πιέσεις, πιθανότατα, δεν θα αυξηθούν 

περαιτέρω κατά τα αμέσως επόμενα έτη εφόσον συνεχισθεί η επιβράδυνση του ΑΕΠ. 



 
Διάγραμμα 3 

Κυκλικές διακυμάνσεις της ελληνικής οικονομίας 
1974-2006 και πρόβλεψη 2007
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ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠO ΤΗΝ ΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΧΑΣΜΑ

 
Εξαιτίας της επιβράδυνσης της ελληνικής οικονομίας, αλλά και της πρόσφατης επιτάχυνσης 

του ΑΕΠ στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει πλέον μειωθεί η διαφορά του ρυθ-

μού μεγέθυνσης του ΑΕΠ μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 από τις 2 έως 3 

εκατοστιαίες μονάδες ετησίως κατά την πενταετία 2000-2004 σε 1 εκατοστιαία μονάδα (Διά-

γραμμα 4). Ως εκ τούτου, η πραγματική σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας προς τον μέσο 

όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζεται, πλην όμως με κατά τι μικρότερο ρυθμό. Μετά το 

άλμα των οκτώμισι εκατοστιαίων μονάδων που πραγματοποίησε η ελληνική οικονομία κατά 

τα έτη 2000-2004, σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ, η σύγκλιση των ετών 2004-2008 αναμέ-

νεται να οδηγήσει το ΑΕΠ ανά κάτοικο σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης, για πρώτη φορά, 

στο 80% του μέσου όρου των 15 «παλαιών» χωρών της ΕΕ έναντι 75% το 2004 και 66,3% το 

2000. Στο τέλος της οκταετίας 2000-2008, επομένως, θα έχει πραγματοποιηθεί μια μάλλον 

θεαματική πρόοδος (περίπου 14 εκατοστιαίων μονάδων) στην πραγματική σύγκλιση της 

Ελλάδας με τον μέσο όρο της ΕΕ-15. 



 
Διάγραμμα 4 

Διαφορά ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα έναντι της 
ΕΕ-15 (%).  1961-2006 και πρόβλεψη Eυρ. Επιτροπής 2007
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Σε διεθνή σύγκριση, οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, σε ότι αφορά την μεγέθυνση του 

ΑΕΠ, παρέμειναν κατά το 2006 από τις καλύτερες. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 5, η Ελλά-

δα κατέλαβε τη τέταρτη θέση στην κατάταξη των χωρών της ΕΕ-15 με κριτήριο τον ρυθμό 

μεγέθυνσης (έναντι της δεύτερης θέσης κατά το 2005). Την δεύτερη θέση καταλαμβάνει 

στην κατάταξη των χωρών είτε με κριτήριο τον μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της δεκαετίας 

1997-2006 (Διάγραμμα 6) είτε με κριτήριο τον ίδιο μέγεθος για την πενταετία 2002-2006 

(Διάγραμμα 7). Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά την πενταετία 2002-2006 η Ελλάδα ήταν η μονα-

δική χώρα μεταξύ των 15 «παλαιών» μελών της ΕΕ που παρουσίασε μεγέθυνση του ΑΕΠ 

υψηλότερη από την αντίστοιχη της πενταετίας 1997-2001. Αυτή η βελτίωση του 2002-2006 

έναντι της πενταετίας 1997-2001 αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 8. 



 
Διάγραμμα 5 

Η αύξηση του ΑΕΠ κατά το 2006
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Διάγραμμα 6 

Η αύξηση του ΑΕΠ 2002-2006
Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής %
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Διάγραμμα 7 

Η αύξηση του ΑΕΠ κατά το 1997-2006
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Διάγραμμα 8 

Μεταβολή ΑΕΠ 2002-2006 έναντι 1997-2001
Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής %
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Κατά το 2006, η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα ήταν σημαντική 

(+2,8%). Στην κατάταξη των χωρών της ΕΕ-15 με κριτήριο την αύξηση της παραγωγικότητας 

της εργασίας κατά το 2006, η Ελλάδα κατέλαβε την δεύτερη θέση μετά την Φιλανδία. Η 

αντίστοιχη αύξηση στις άλλες χώρες της σύγκλισης, στην Ισπανία, την Ιρλανδία και την 

Πορτογαλία ήταν μικρή (0,8% στις χώρες της Ιβηρικής χερσονήσου και 1,6% στην Ιρλανδία, 

Διάγραμμα 9). 

Ο συγκριτικά με τις άλλες χώρες της ΕΕ-15 υψηλότερος ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ 

στην Ελλάδα κατά την πενταετία 2002-2006 συνοδεύτηκε από ταχύτερη αύξηση της παρα-

γωγικότητας της εργασίας (+2,8% ετησίως, πρώτη θέση στη σχετική κατάταξη) (Διάγραμμα 

10). Το αντίστοιχο μέσο μέγεθος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, κατά την ίδια περίοδο 

ανήλθε σε 1,2%, ενώ στην Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιταλία υπήρξε στασιμότητα ή 

ασήμαντη αύξηση. 

Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η ελληνική οικονομία, μαζί με την ιρλανδική, και στην 

κατάταξη των 15 «παλαιών» χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κριτήριο την μέση ετήσια 

αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας κατά την παρελθούσα δεκαετία 1997-2006. Ό-

πως φαίνεται στο Διάγραμμα 11, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας της 

εργασίας κατά την εν λόγω δεκαετία ανήλθε σε 3,1% στην Ελλάδα (3,2% στην Ιρλανδία). Η 

αθροιστική μεταβολή για το σύνολο της δεκαετίας ανέρχεται σε 36%. 

 
Διάγραμμα 9 

Αύξηση της παραγωγικότητας κατά το 2006
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Διάγραμμα 10 

Η αύξηση της παραγωγικότητας 2002-2006
Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής %
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Διάγραμμα 11 

Αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας 1997-2006
Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%)
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Αξιοσημείωτες είναι και οι αλλαγές που επήλθαν στο επίπεδο της παραγωγικότητας της 

εργασίας στην Ελλάδα σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέσο σταθμισμένο επίπεδο των 35 ανα-

πτυγμένων χωρών (με τις οποίες πραγματοποιείται το μεγαλύτερο μέρος των ανταλλαγών 

της Ελλάδας, με εξαίρεση το πετρέλαιο), αλλά και με τις άλλες χώρες της ΕΕ-15 και με τις 

23 πιο αναπτυγμένες χώρες. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 12, το επίπεδο παραγωγικότη-

τας στην Ελλάδα ανήλθε θεαματικά από το 1999 έως το 2003, σε σύγκριση με όλες τις 

εξεταζόμενες περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, κατά το 2003, το επίπεδο παραγωγικότητας στην 

Ελλάδα είχε ανέλθει έναντι του 1995 περίπου κατά 15% περισσότερο από την ΕΕ-15, τις 23 

και τις 35 πιο αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη. Από το 2004, η συγκριτικά ταχύτερη άνο-

δος του επιπέδου της παραγωγικότητας στην Ελλάδα συνεχίζεται, πλην όμως με 

βραδύτερους ρυθμούς, όπως γίνεται φανερό από το Διάγραμμα 12. 

 
Διάγραμμα 12 

Παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα 
σε σύγκριση με άλλες χώρες

2007: Πρόβλεψη Ευρ.Επιτροπής
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23 ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ

35 ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ

 

Παρά το γεγονός ότι αυτές οι επιδόσεις εμφανίζονται ως αξιόλογες σε διεθνή σύγκριση, 

υστερούν σημαντικά έναντι των επιδόσεων της ίδιας της ελληνικής οικονομίας κατά την 

τελευταία δεκαετία. Οι μακροχρόνιοι ρυθμοί αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας 

στην Ελλάδα μέχρι και το πρώτο ήμισυ της δεκαετίας του 1990 ήταν εξαιρετικά χαμηλοί. 

Ακολούθησε όμως η άνοδος των ετών 1996-2003 με κινητήρια δύναμη την ταχεία αύξηση 

των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, ιδιαίτερα των επενδύσεων σε μηχανικό εξοπλισμό, του 

οποίου μάλιστα η συμμετοχή στις συνολικές επενδύσεις έβαινε αυξανόμενη. Οι επενδύσεις 

σε μηχανικό εξοπλισμό μεταφέρουν τις νέες τεχνολογίες μέσα στις εργασιακές διαδικασίες, 

υποκαθιστούν εργασία με πάγιο κεφάλαιο και αυξάνουν έτσι την παραγωγικότητα της ερ-

γασίας. Εντούτοις, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 13, από το 2004 η παραγωγικότητα 



επιβραδύνεται από το επίπεδο 3,5% των ετών 1997-2003 στο επίπεδο 2,5% όπου αναμένεται 

να παραμείνει κατά το 2007-2008.  

Αυτές οι εξελίξεις σχετίζονται με την πορεία των επενδύσεων σε μηχανικό εξοπλισμό. Η 

μέση ετήσια μεταβολή των επενδύσεων αυτών για την πενταετία 2002-2006 και για το έτος 

2006 φαίνονται στα διαγράμματα 14 και 15 αντίστοιχα. 

 
Διάγραμμα 13 

Παραγωγικότητα εργασίας
(ετήσιες % μεταβολές). 2007: πρόβλεψη Ευρ.Επιτροπής 
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Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 14, οι επενδύσεις σε μηχανικό εξοπλισμό αυξήθηκαν στην 

Ελλάδα, κατά την πενταετία 2002-2006, με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,4% έναντι +0,0% στην ΕΕ-27 

κατά μέσο όρο, -1,1% στην Πορτογαλία, 4,8% στην Ισπανία, 4,5% στην Ιρλανδία και 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. Εντούτοις, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 15, ο 

μέσος όρος της πενταετίας αποκρύπτει ότι κατά το 2006 υπήρξε μέτρια εξέλιξη αφού η αύ-

ξηση των επενδύσεων σε μηχανικό εξοπλισμό στην Ελλάδα ανήλθαν μόλις σε 3,8%. Μάλιστα, 

αυτή η μέτρια επίδοση επήλθε σε συνέχεια της κακής επίδοσης +0,5% για το 2005. 



 
Διάγραμμα 14 

Επενδύσεις σε μηχανικό εξοπλισμό 2002-2006
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Διάγραμμα 15 

Επενδύσεις σε μηχανικό εξοπλισμό 2006
Μέση ετήσια μεταβολή % σε σταθερές τιμές
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Μια επιπλέον ερμηνεία της επιβράδυνσης της παραγωγικότητας της εργασίας μετά το 2003 

βασίζεται στο γεγονός ότι οι μεταβολές της παραγωγικότητας της εργασίας περιλαμβάνουν 

σημαντική κυκλική συνιστώσα, δηλαδή σχετίζονται με την πορεία του οικονομικού κύκλου. 

Προκύπτει από τις ποσοτικές αναλύσεις του ΙΝΕ ότι η επιτάχυνση της οικονομικής μεγέθυν-

σης στην Ελλάδα συνοδεύεται συνήθως από μεγάλες αυξήσεις στην παραγωγικότητα της 

εργασίας επειδή μειώνει το αχρησιμοποίητο παραγωγικό δυναμικό. 

Στην διατήρηση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης σε επίπεδα άνω του 4%, κατά το 

2006, συνέβαλαν περισσότεροι παράγοντες που ενίσχυσαν την εσωτερική ζήτηση: η αύξηση 

των πραγματικών μισθών2 κατά 2,4%, η αύξηση της απασχόλησης που αυξάνει την εσωτερι-

κή ζήτηση, η διατήρηση των επιτοκίων σε χαμηλά επίπεδα, η ταχεία πιστωτική επέκταση, η 

εισροή πόρων από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εδραίωση αισιόδοξων 

προσδοκιών μεταξύ των επιχειρήσεων χάρη στην πολιτική συστηματικής ενίσχυσης των 

κερδών των επιχειρήσεων από την οικονομική πολιτική, η θεαματική ανάκαμψη των επεν-

δύσεων παγίου κεφαλαίου στις κατασκευές και η αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων. 

Αξιοσημείωτο είναι, ότι συνεχίζεται η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης μέσω του συνεχι-

ζόμενου δανεισμού των νοικοκυριών και την μείωση της ιδιωτικής αποταμίευσης. Η ιδιωτική 

κατανάλωση απετέλεσε, κατά το 2006, όπως και κατά το 2005 σημαντικό κινητήρα της οικο-

νομικής μεγέθυνσης, με τη διαφορά ότι ενώ η συμβολή των επενδύσεων στην αύξηση του 

ΑΕΠ ήταν αρνητική το 2005, ήταν ουσιαστική κατά το 2006. Πιο αναλυτικά, η κινητήρια δύ-

ναμη της ελληνικής οικονομίας το 2006, η εγχώρια ζήτηση, αυξήθηκε κατά 5,4%. Κατά το 

2007-2008 αναμένεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρου-

σιάσει σημαντική επιβράδυνση σε περίπου 4% ετησίως. Από την σύγκριση της εξέλιξης της 

εγχώριας ζήτησης στην Ελλάδα με το αντίστοιχο μέγεθος στις άλλες 23 ανεπτυγμένες χώρες 

(Διάγραμμα 16) προκύπτει ότι η εγχώρια ζήτηση στην Ελλάδα αυξήθηκε με πολύ ταχύτερους 

ρυθμούς από όσο στις άλλες ανεπτυγμένες χώρες από το 1996 μέχρι το 2007. Οι καλύτερες 

επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας σε μια σειρά μεγεθών όπως το ΑΕΠ, η παραγωγικότητα 

εργασίας, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, πρέπει να αποδοθούν στην ταχύτερη άνοδο της 

ζήτησης στην Ελλάδα. 

Σε αντίθεση με το 2005, όταν οι εξωτερικές ανταλλαγές της χώρας είχαν θετική συμβο-

λή στο ΑΕΠ, κατά το 2006 η συμβολή του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών στο ΑΕΠ ήταν 

αρνητική. Πιο συγκεκριμένα, αφαίρεσε περίπου μιάμιση εκατοστιαία μονάδα από την αύξη-

ση του προϊόντος. Για το 2007, αναμένεται ότι το εξωτερικό εμπόριο θα έχει ξανά αρνητική 

συμβολή στο ΑΕΠ (-0,8%). Στο Διάγραμμα 17 φαίνεται η μακροχρόνια εξέλιξη της συμβολής 

του ισοζυγίου αγαθών κα υπηρεσιών στο ΑΕΠ (σε κινητό μέσο 5 ετών ώστε η καμπύλη να 

αντιπροσωπεύει καλύτερα τις μακροχρόνιες τάσεις). Προκύπτει από την απλή παρατήρηση 

του διαγράμματος ότι η μακροχρόνια συμβολή του εξωτερικού εμπορίου στο ΑΕΠ είναι αρ-

νητική χωρίς σημεία βελτίωσης. Αντιθέτως, έχει σταθεροποιηθεί στο επίπεδο –0,6%. 

                                                 
2 Μέσες ακαθάριστες αποδοχές (καθαρές αποδοχές + εισφορές εργαζομένου). 



 
Διάγραμμα 16 

Εγχώρια ζήτηση σε σταθερές τιμές 2000
σε σύγκριση με 23 ανεπτυγμένες χώρες

(σταθμισμένος δείκτης 1960-2006 και πρόβλεψη 2007, 2000=100)
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Διάγραμμα 17 

Η συμβολή του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών στην 
διαμόρφωση των μεταβολών του ΑΕΠ

2007: Πρόβλεψη Ευρ.Επιτροπής, κινητός μέσος 5 όρων
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Διάγραμμα 18 

Η συμβολή της κατανάλωσης στην διαμόρφωση των 
μεταβολών του ΑΕΠ 1961-2006 και πρόβλεψη 2007
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Την αρνητική συμβολή του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών, κατά το 2006, στη διαμόρφω-

ση του ΑΕΠ, υπερκάλυψε η θετική συμβολή της ιδιωτικής κατανάλωσης περίπου κατά 

δυόμισι εκατοστιαίες μονάδες. Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, κατά το 2006, εκτιμά-

ται ότι ήταν περίπου ίση με την αντίστοιχη του 2005 και αναμένεται να αυξηθεί εξίσου κατά 

το 2007 (Διάγραμμα 18). Διαμορφώνεται έτσι μια σταθεροποίηση στις αυξήσεις της ιδιωτικής 

κατανάλωσης, στο επίπεδο του 2,5%, σε αντίθεση με την προηγούμενη περίοδο 1996-2004 

όταν υπήρχε επιτάχυνση. Αυτή η εξέλιξη αντανακλάται και στην επιβράδυνση του ΑΕΠ μετά 

το 2004. 

Η μείωση της συμβολής της ιδιωτικής κατανάλωσης στο ΑΕΠ κατά το 2005-2007 φαίνε-

ται στο Διάγραμμα 18. Στο ίδιο διάγραμμα φαίνεται και η πολύ μικρή συμβολή της δημόσιας 

κατανάλωσης στην αύξηση του ΑΕΠ κατά το 2006. Είναι προβλέψιμο ότι η πολιτική περιορι-

σμού του δημοσίου ελλείμματος που ασκείται, και θα συνεχισθεί κατά τα επόμενα έτη, θα 

μειώσει περαιτέρω ή θα διατηρήσει στα σημερινά χαμηλά επίπεδα την συμβολή της δημό-

σιας κατανάλωσης στο ΑΕΠ. 

Από την σύγκριση του δείκτη της ιδιωτικής κατανάλωσης με τον αντίστοιχο δείκτη των 

επενδύσεων παγίου κεφαλαίου προκύπτει ότι από το 1995 ο όγκος των επενδύσεων αυξή-



θηκε με πολύ ταχύτερους ρυθμούς και η αναλογία των επενδύσεων προς την ιδιωτική κατα-

νάλωση μετατράπηκε σημαντικά υπέρ των επενδύσεων. Η εξέλιξη αυτή συνεχίστηκε κατά το 

2004 αλλά τερματίστηκε κατά το 2005 καθώς ο ρυθμός αύξησης της επένδυσης ήταν αρνητι-

κός. Κατά το 2005, η μεγέθυνση του ΑΕΠ, για πρώτη φορά μετά μια δεκαετία, δεν 

βασίσθηκε στην επένδυση παγίου κεφαλαίου, αλλά αποκλειστικά στην ιδιωτική κατανάλω-

ση. Κατά το 2006, χάρη στην εντυπωσιακή ανάκαμψη των επενδύσεων σε κατοικίες, ο 

ρόλος των επενδύσεων ενισχύθηκε εκ νέου. 

 
Διάγραμμα 19 

Σύγκριση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου με την 
ιδιωτική κατανάλωση

1960=100. 2007: Πρόβλεψη Ευρ.Επιτροπής
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Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 20, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2005 έκλεισε η δεκαετής 

περίοδος της ταχείας ανόδου των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου και κατά τα 

επόμενα τρίμηνα υπήρξε καθαρή μείωση. Στο σύνολο του 2005 η μείωση ανήλθε σε –1,2%. 

Στην διάρκεια του 2006, όμως, υπήρξε ανοδική πορεία των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου η 

οποία κάλυψε το χαμένο έδαφος του 2005. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 21, οι επενδύσεις 

ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά το 2006 έφθασαν σε επίπεδα ελαφρώς ανώτερα από τα ιστορικά 

υψηλά επίπεδα των ετών 2003 και 2004. 



Διάγραμμα 20 

Ρυθμός μεταβολής παγίων επενδύσεων
1995-2006 τριμηνιαία στοιχεία Εθνικών Λογαριασμών
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Διάγραμμα 21 

Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου % του ΑΕΠ 
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Διάγραμμα 21 

Επενδύσεις μηχανικού εξοπλισμού 
σε σταθερές τιμές
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Η εντυπωσιακή αύξηση των επενδύσεων, ωστόσο, αφορά στις κατοικίες και στις κατασκευ-

ές γενικότερα, και όχι στο πιο κρίσιμο τμήμα τους, που είναι οι επενδύσεις σε μηχανικό 

εξοπλισμό (Διάγραμμα 21). Η αύξηση κατά 12,6% των συνολικών επενδύσεων παγίου 

κεφαλαίου το 2006 προέρχεται από αύξηση 20,1% στις κατασκευές και μόνον 3,8% στον 

μηχανικό εξοπλισμό.  

Συνάγεται ότι η ανοδική πορεία των επενδύσεων σε εξοπλισμό, που είχε οδηγήσει τον 

μακροχρόνιο μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησής τους στο ιστορικά υψηλό επίπεδο 13%, ανακόπηκε 

το 2005 και ότι δεν ανέκαμψε ουσιαστικά κατά το 2006.  

Αυτή η διαπίστωση επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τον επιχειρηματι-

κό τομέα της οικονομίας. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 22, η τάση των ακαθάριστων 

επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στον επιχειρηματικό τομέα, εξαιρουμένων των επενδύσεων 

σε κατασκευές, είναι καθαρά πτωτική από το 2004. 



 
Διάγραμμα 22 

Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στον επιχειρηματικό 
τομέα (εξαιρούνται οι κατασκευές)
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Διάγραμμα 23 

Η συμβολή των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στην 
διαμόρφωση των μεταβολών του ΑΕΠ

1995-2006. 2007: Πρόβλεψη Ευρ. Επιτροπή
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Ως αποτέλεσμα της ανάκαμψης των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά το 2006, η συμβο-

λή τους στην διαμόρφωση του ΑΕΠ παρουσίασε μεγάλη αύξηση. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα, 

όπως ήδη τονίσαμε, της αυξημένης οικοδομικής και γενικότερα κατασκευαστικής δραστη-

ριότητας. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 23, η αύξηση των επενδύσεων προσέθεσε 3,1 

μονάδες στην εσωτερική ζήτηση και στο ΑΕΠ. Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά το 2007 η συμβολή των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στο 

ΑΕΠ αναμένεται να περιορισθεί στις 1,8 εκατοστιαίες μονάδες. 

Οι προϋποθέσεις για την επενδυτική δραστηριότητα εμφανίζονται ευνοϊκές σε ό,τι αφο-

ρά την κερδοφορία. Όπως έχει αναλυθεί διεξοδικά στην ετήσια Έκθεση του ΙΝΕ για την 

Οικονομία και την Απασχόληση προηγουμένων ετών, η απόδοση κεφαλαίου στην Ελλάδα 

έχει υπερβεί τον μέσο όρο της περιόδου 1960-1973, τόσο στο σύνολο της οικονομίας όσο και 

στον επιχειρηματικό τομέα. Η άνοδος της κερδοφορίας στο σύνολο της οικονομίας ανάγεται 

σχεδόν εξ ολοκλήρου στην μείωση του εισοδηματικού μεριδίου της εργασίας. Ωστόσο, στον 

επιχειρηματικό τομέα, η άνοδος οφειλόταν 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). 

 
Διάγραμμα 24 

Μερίδιο κερδών στον επιχειρηματικό τομέα (2004)
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα κατείχε την πρώτη θέση στη κατάταξη των 

χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, το 2004, με κριτήριο το μερίδιο των κερδών 

στον επιχειρηματικό τομέα (το μερίδιο των κερδών ισούται προς το ακαθάριστο λειτουργικό 

πλεόνασμα ως ποσοστό της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας). Με άλλα λόγια, οι επιχειρή-

σεις στην Ελλάδα ιδιοποιούνται ένα πολύ μεγαλύτερο μέρος από την προστιθέμενη αξία σε 

σύγκριση με αυτό που ιδιοποιούνται κατά μέσον όρο οι επιχειρήσεις των άλλων χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Πιο συγκεκριμένα, το μερίδιο των κερδών ανερχόταν σε 56,1% 

έναντι 37,9% του μέσου όρου της ευρωζώνης και 36,3% της ΕΕ-27. Μόνον στη Λιθουανία, στη 

Λετονία, στη Σλοβακία και στην Ιρλανδία, το μερίδιο των κερδών ήταν συγκρίσιμο με αυτό 

της Ελλάδας. Η οικονομική πολιτική που ασκήθηκε κατά το 2005-2007 έχει ευνοήσει σημα-

ντικά την περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας με μια σειρά μέτρων και προνομίων που 

παραχωρήθηκαν στις επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να ισχυρισθεί κάποιος ότι η 

Ελλάδα δεν διατηρεί σήμερα μια από τις πρώτες θέσεις (αν όχι την πρώτη θέση) στην κατά-

ταξη των χωρών μελών της ΕΕ-27 με κριτήριο το μερίδιο των κερδών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του European Economy της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο δείκτης 

κερδοφορίας για το σύνολο της οικονομίας παρουσίασε μικρή περαιτέρω αύξηση κατά το 

2006. Έτσι, ο δείκτης απόδοσης κεφαλαίου που δημοσιεύεται στο European Economy ήταν 

το 2006 κατά 19,9% υψηλότερος από το 1995. 

 
Διάγραμμα 25 

Απόδοση κεφαλαίου 1961-2006
1995=100

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005
Πηγή: Ameco Database DG ECFIN

1995 = 100

2006 = 119,9

 

Αυτές οι υψηλές αποδόσεις των επενδύσεων στον επιχειρηματικό τομέα έρχονται σε έντονη 

αντίθεση με τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας στο διεθνές εμπόριο. Το ισοζύγιο αγα-

θών και υπηρεσιών παραμένει ελλειμματικό σε επίπεδα που υπερβαίνουν το –7% του ΑΕΠ για 

περίοδο που υπερβαίνει την δεκαετία (Διάγραμμα 26).  



Ακόμη χειρότερη είναι η εξέλιξη του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που παρουσιάζει 

σοβαρή επιδείνωση (Διάγραμμα 27). Ωστόσο, εάν αφαιρεθεί η επίδραση των παραγόντων 

κυκλικής φύσης (δηλαδή η επίδραση της διαφορετικής αύξησης της ζήτησης στην Ελλάδα 

και στις χώρες με τις οποίες ανταλλάσσει αγαθά και υπηρεσίες) και ορισμένων έκτακτων 

παραγόντων (όπως η αγορά πλοίων, η οποία διευρύνει το έλλειμμα πλην όμως ενισχύει τις 

εξαγωγικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας), το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών εκτιμάται ότι είναι της τάξης του 6%. Η ζήτηση στην Ελλάδα αυξάνεται ταχύτε-

ρα από όσο στις ανταγωνίστριες χώρες επί σειρά ετών, και εξ αυτού του γεγονότος είναι 

αναμενόμενο οι εισαγωγές της να είναι αυξημένες έναντι των εξαγωγών της. Μολονότι το 

«διαρθρωτικό» έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας (περίπου 6%) 

δεν είναι μικρό, δεν έχει ωστόσο τις δραματικές διαστάσεις που παρουσιάζει το έλλειμμα 

στο ισοζύγιο πριν να διορθωθεί για τις διαφορετικές θέσεις που έχουν οι χώρες στον οικο-

νομικό κύκλο. 

Διάγραμμα 26 

Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών % του ΑΕΠ
1985-2006
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Δυσμενή εικόνα παρουσιάζει και ο δείκτης εξαγωγικής επίδοσης της Ελλάδας (που συγκρίνει 

τις ελληνικές εξαγωγές σε σχέση με την μεγέθυνση των αγορών αγαθών και υπηρεσιών για 

τις οποίες προορίζονται οι ελληνικές εξαγωγές). Ο εν λόγω δείκτης παρουσίασε μείωση 

κατά την διετία 2005-2006. Αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν λιγότερο 

από όσο θα δικαιολογούσε η μεγέθυνση των αγορών στις χώρες-πελάτες της Ελλάδας. Έτσι, 

η αύξηση του όγκου των ελληνικών εξαγωγών κατά την διετία 2005-2006 (σημαντική αύξη-

ση που δημιουργεί ευφορία σε πολλούς παρατηρητές της οικονομίας) δεν μπορεί να 

αποδοθεί σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων, αλλά στην μεγέ-



θυνση των αγορών προορισμού των εξαγωγών της Ελλάδας. 

Οι εξελίξεις στις εξωτερικές συναλλαγές της Ελλάδας παρουσιάζουν μια μάλλον δυσμε-

νή εικόνα, πλην όμως, δεν λείπουν και κάποια ενθαρρυντικά στοιχεία, όπως το γεγονός ότι 

η Ελλάδα φαίνεται να ωφελείται ουσιαστικά από την ανάπτυξη του εμπορίου με την Κεντρι-

κή και Ανατολική Ευρώπη, και ότι οι ελληνικές άμεσες επενδύσεις είναι σχετικά υψηλές στην 

ανατολική Ευρώπη και στα Βαλκάνια. 

 
Διάγραμμα 27 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
1978-2006
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Εξαγωγική επίδοση 
(εξαγωγές σε σχέση με τη μεγέθυνση των αγορών αγαθών και 
υπηρεσιών για τις οποίες προορίζονται οι ελληνικές εξαγωγές) 
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Μέρος 3. Οι μισθοί στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση 

1. Οι μεταβολές των μισθών και του κόστους εργασίας το 2006 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εαρινών προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007), οι 

ακαθάριστες πραγματικές αποδοχές3 για το σύνολο της οικονομίας, στις 27 χώρες της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης, παρέμειναν ουσιαστικά στάσιμες (πιο συγκεκριμένα παρουσίασαν οριακή 

αύξηση σε σχέση με το 2005 κατά 0,1%). Οι αυξήσεις ανήλθαν σε 2,4% στην Ελλάδα, και 

όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1 στην κατάταξη των χωρών με βάση τις αυξήσεις των πραγ-

ματικών αποδοχών, κατά το παρελθόν έτος, η Ελλάδα κατέλαβε την πρώτη θέση. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά το 2006, σε μια σειρά χωρών (Πορτογαλία, Ολλανδία, Ιταλία, 

Ισπανία και Γερμανία), υπήρξε καθαρή μείωση της αγοραστικής δύναμης των αποδοχών 

(από 0,2% έως 0,9%). 

Διάγραμμα 1 

Αυξήσεις των πραγματικών αποδοχών 2006 (%)
Αποπληθωρισμός με τον δείκτη ιδιωτικής κατανάλωσης
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3 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. 



Mε βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τον επιχειρηματικό τομέα της οικονομίας, η αύξηση των 

πραγματικών αποδοχών στην Ελλάδα, κατά το παρελθόν έτος, ανήλθε σε 2,6%. Όπως φαί-

νεται στο Διάγραμμα 2, η εν λόγω αύξηση ήταν η υψηλότερη μεταξύ των «παλαιών» χωρών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Πριν από αυτή την αύξηση του 2006 στην Ελλάδα είχε 

προηγηθεί μια σχεδόν ισόποση αύξηση το 2005 (+2,4%) (Διάγραμμα 3). Έτσι, η σωρευτική 

αύξηση των πραγματικών αποδοχών στον επιχειρηματικό τομέα της Ελλάδας για την διετία 

2005-2006 ανήλθε σε περίπου 5%. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αυξήσεις των πραγματικών 

μισθών (ως αγοραστική δύναμη) για το 2007 θα ανέλθουν σε 2,2% στην Ελλάδα έναντι 0,8% 

στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Η αντίστοιχη πρόβλεψη του ΟΟΣΑ για τον επι-

χειρηματικό τομέα της Ελλάδας ανέρχεται σε +2,8%. 

Διάγραμμα 2 

Αυξήσεις των πραγματικών αποδοχών 2006 στον επιχειρηματικό τομέα (%)
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Σε πιο μακροχρόνια βάση, κατά την δεκαετία 1997-2006, οι αυξήσεις των πραγματικών μι-

σθών στον επιχειρηματικό τομέα της Ελλάδας ήταν υψηλές (+2,4% ετησίως). Η μόνη χώρα 

της «παλαιάς» Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 στην οποία παρατηρήθηκαν μεγαλύτερες αυξή-

σεις ήταν η Βρετανία (+2,8%). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά την εν λόγω περίοδο 

υπήρξε σχεδόν στασιμότητα ή μείωση της αγοραστικής δύναμης των μέσων αποδοχών στην 



Ιταλία, την Γερμανία και την Ισπανία. 

Οι ετήσιες διαφορές στις μισθολογικές αυξήσεις μεταφράζονται σε μεγάλες διαφορές 

για το σύνολο της περιόδου 1997-2006 αθροιστικά: ο μέσος ακαθάριστος μισθός στον επι-

χειρηματικό τομέα αυξήθηκε, στην διάρκεια της εν λόγω περιόδου, κατά 27% περίπου στην 

Ελλάδα, 32% στη Βρετανία, 20% στην Ιρλανδία, ενώ στην άλλη άκρη της κατάταξης μειώθη-

κε κατά 2% περίπου στη Γερμανία και 1% στην Ισπανία.  

Διάγραμμα 3 

Αυξήσεις των πραγματικών αποδοχών 2005 στον επιχειρηματικό τομέα (%)
Αποπληθωρισμός με τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ
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Οι αυξήσεις των πραγματικών αμοιβών υπολογισμένες με τον δείκτη της ιδιωτικής κατανά-

λωσης, ενδιαφέρουν τους μισθωτούς διότι εκφράζουν τις μεταβολές της αγοραστικής 

δύναμης του μισθού. Από την πλευρά των επιχειρήσεων, για τις οποίες οι μισθοί αποτελούν 

δαπάνη, ενδιαφέρον έχουν οι πραγματικοί μισθοί υπολογισμένοι με τον αποπληθωριστή του 

ΑΕΠ και διορθωμένοι με τις μεταβολές της παραγωγικότητας της εργασίας. Προκύπτει έτσι 

ένας δείκτης του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος σε πραγματικούς όρους. Το μέ-

γεθος αυτό προκύπτει από την σύγκριση του πραγματικού μισθού με την παραγωγικότητα 

της εργασίας: όσο μεγαλύτερος είναι ο πραγματικός μισθός, τόσο μεγαλύτερο είναι το 

πραγματικό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, και όσο μεγαλύτερη είναι η παραγωγι-

κότητα, τόσο μικρότερο είναι το πραγματικό μοναδιαίο κόστος εργασίας. Όταν αυξάνεται το 



κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος σε πραγματικούς όρους, μειώνονται τα περιθώρια 

κέρδους –και αντιστρόφως. 

Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 το 2006 αυξήθηκε κα-

τά 1,4% ενώ στην Ελλάδα κατά 2,7%. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, στην Ελλάδα η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας θα περιορισθεί, και 

πάλι στο 2,2%, δηλαδή στα χαμηλότερα επίπεδα του 2004-2005. Παρόμοια επίδοση  προβλέ-

πει ο ΟΟΣΑ για τον επιχειρηματικό τομέα.  

Η επίδοση της ελληνικής οικονομίας σε ότι αφορά τις αυξήσεις της παραγωγικότητας 

της εργασίας κατά τη δεκαετία 1997-2006 είχε μεγάλη επίπτωση στο κόστος εργασίας ανά 

μονάδα προϊόντος, έτσι ώστε οι αυξήσεις των πραγματικών μισθών στην Ελλάδα, που ήταν 

από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15, να μετατρέπονται σε μειώσεις του κό-

στους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος, σε πραγματικούς όρους (μειώσεις που ήταν από τις 

μεγαλύτερες μεταξύ των χωρών μελών). Ενώ, δηλαδή, στην Ελλάδα είχαμε σημαντικές αυ-

ξήσεις των πραγματικών μισθών, είχαμε ταυτοχρόνως και μείωση στο κόστος εργασίας ανά 

μονάδα προϊόντος, σε πραγματικούς όρους, χάρη στην αύξηση της παραγωγικότητας. Έτσι, 

με βάση 100 για το έτος 2000, ο δείκτης του πραγματικού μοναδιαίου κόστους εργασίας 

(Real Unit Labour Cost) που δημοσιεύεται από τον ΟΟΣΑ για τον επιχειρηματικό τομέα της 

οικονομίας βρισκόταν το 2006 στο 93,8. Ο δείκτης ήταν ο χαμηλότερος μεταξύ των 15 «πα-

λαιών» χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με εξαίρεση την Γερμανία (στην οποία ανερχόταν 

σε 91,5). Κατά το 2006, η αύξηση της παραγωγικότητας κατά 2,7%, στο σύνολο της οικονο-

μίας, σε συνδυασμό με την αύξηση κατά 2,4% στις μέσες πραγματικές αμοιβές οδήγησε σε 

μείωση κατά 0,3% το πραγματικό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος (στοιχεία Ευρω-

παϊκής Επιτροπής, εαρινές προβλέψεις). Στον επιχειρηματικό τομέα, ωστόσο, υπήρξε 

οριακή αύξηση του πραγματικού κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος κατά 0,25%. 

Το σωρευτικό αποτέλεσμα των μεταβολών στις πραγματικές αποδοχές στον επιχειρη-

ματικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, φαίνεται στο Διάγραμμα 4. Κατά το 1997-2002, 

υπήρξε αξιόλογη αύξηση των πραγματικών αμοιβών, η οποία συνεχίσθηκε και κατά τα επό-

μενα έτη πλην όμως με μειωμένους ρυθμούς. Επιπλέον, από το 2000 μέχρι σήμερα, η μέση 

πραγματική αμοιβή αυξάνεται βραδύτερα από την μέση παραγωγικότητα της εργασίας. Αυτό 

αφήνει συστηματικά τα περιθώρια στις επιχειρήσεις να ωφεληθούν από την αύξηση της 

παραγωγικότητας της εργασίας για να μειώσουν το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 

(σε πραγματικούς όρους), διότι οι εκατοστιαίες αυξήσεις των πραγματικών μισθών είναι 

μικρότερες 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 ή, με άλλα λόγια, την συνεχή αύξηση των περιθωρίων κέρδους των 

επιχειρήσεων. 



 

Διάγραμμα 4 

Μέση πραγματική αμοιβή και παραγωγικότητα 
Επιχειρηματικός τομέας 1997-2006
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2. 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 2006, στην κατάταξη των ακαθάριστων μισθών4 σε Ευρώ 

(καθαρός μισθός και εισφορές μισθωτού), η Ελλάδα διατηρεί, όπως και επί σειρά προηγου-

μένων ετών, την προτελευταία θέση. Οι μέσες μηνιαίες αποδοχές το 2006 ανέρχονταν στην 

Ελλάδα σε 1501 Ευρώ για τους απασχολούμενους με πλήρες ωράριο (Διάγραμμα 5) έναντι 

2391 κατά μέσο όρο στις άλλες «παλαιές» χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Το αντί-

στοιχο μέγεθος στην Πορτογαλία ανερχόταν σε 1238 Ευρώ. Στο Διάγραμμα 6, φαίνονται οι 

ίδιες αμοιβές προσαυξημένες κατά τις εργοδοτικές εισφορές, έτσι ώστε το συνολικό ύψος 

της κάθε στήλης να αντιστοιχεί στο μηνιαίο κόστος εργασίας σε Ευρώ. Το κόστος αυτό α-

νέρχεται σε 2942 Ευρώ στην ΕΕ-15 κατά μέσο όρο, σε 1856 Ευρώ στην Ελλάδα (ήτοι περίπου 

στα 2/3 του μέσου όρου της ΕΕ-15) και σε 1487 Ευρώ στην Πορτογαλία. 

Διάγραμμα 5 

Μέσες ακαθάριστες αποδοχές (2006) 
(καθαρός μισθός + εισφορές μισθωτού) σε Ευρώ
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4 Οι υπολογισμοί αναφέρονται σε απασχολούμενους με πλήρες ωράριο εργασίας, ώστε ο διαφορετικός 

βαθμός ανάπτυξης της μερικής απασχόλησης στις 15 χώρες να μην στρεβλώνει τις διεθνείς συγκρί-

σεις.  



Η σύγκριση των αποδοχών, ως εισόδημα, οφείλει να λαμβάνει υπόψη της και το διαφορετι-

κό ύψος των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών στις 15 χώρες μέλη. Στο Διάγραμμα 7, 

φαίνονται τα αποτελέσματα του υπολογισμού του μέσου ακαθάριστου μισθού στις δεκαπέντε 

χώρες μέλη σε Ισοτιμίες Αγοραστικής Δύναμης, 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 2006, ανερχόταν στο 72% του μέσου όρου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Η αντίστοιχη αγοραστική δύναμη στην Πορτογαλία ήταν 

60% ενώ το επίπεδο της Ισπανίας ήταν κατά τι ανώτερο (77%). 

Διάγραμμα 6 

Μηνιαίο κόστος εργασίας (2006)
(μέσες ακαθάριστες αποδοχές + εργοδοτικές εισφορές), σε Ευρώ

απασχολούμενοι με πλήρες ωράριο
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Το μηνιαίο κόστος εργασίας (ακαθάριστος μισθός + εργοδοτικές εισφορές, (Διάγραμμα 6) 

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 ( 

Διάγραμμα 8) προκύπτει ότι η Ελλάδα υστερεί έναντι των άλλων χωρών μελών πλην της 

Πορτογαλίας. Η διαφορά που παρατηρείται όμως είναι μικρότερη από τις διαφορές των 

μισθών. Ενώ δηλαδή το μηνιαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 72% του μέσου 

αντίστοιχου κόστους στην ΕΕ-15 (σε μονάδες αγοραστικής δύναμης), η παραγωγικότητα της 

εργασίας στην Ελλάδα ανέρχεται σε 77% του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Όταν ο υπολογισμός 

της παραγωγικότητας της εργασίας γίνεται ανά απασχολούμενο, ανεξαρτήτως του αριθμού 

ωρών εργασίας που πραγματοποιεί κατά μέσον όρο ένας εργαζόμενος, η αντίστοιχη επίδοση 



της Ελλάδας υπερβαίνει το 90% του μέσου όρου των 15 πιο προηγμένων χωρών της Ευρω-

παϊκής Ένωσης. Ωστόσο, ορθότερος είναι ο υπολογισμός της παραγωγικότητας της 

εργασίας που παρουσιάζουμε παραπάνω, και ο οποίος βασίζεται στον ισοδύναμο αριθμό 

απασχολουμένων με πλήρες ωράριο (full-time equivalent employment). 

Διάγραμμα 7 

Μέσες ακαθάριστες αποδοχές (2006) 
(καθαρές αποδοχές + εισφορές μισθωτού) 

σε Ισοτιμίες Αγοραστικής Δύναμης, Μέσος όρος ΕΕ-15=100
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Προκύπτει, έτσι, εξαιτίας των διαφορών στην παραγωγικότητα της εργασίας, ότι η απόστα-

ση που χωρίζει το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στην Ελλάδα από τις άλλες χώρες 

είναι σημαντική και ανέρχεται σε 21% (με βάση 100 για τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης των 15, ο δείκτης ανέρχεται σε 81 για την Ελλάδα) (Διάγραμμα 9). Αξίζει να σημειωθεί 

ότι το μοναδιαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα έχει καταστεί, κατά τα τελευταία έτη, το 

χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 «παλαιών» χωρών, και μάλιστα σημαντικά μι-

κρότερο από ό,τι στην Πορτογαλία. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με τις μεγάλες αυξήσεις της 

παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελλάδα κατά το 1996-2003 και τη διατήρησή τους στη 

ζώνη 1,7%-2,2% κατά την τριετία 2004-2006. Παρά το γεγονός ότι οι αυξήσεις στις αποδοχές 

των μισθωτών ήταν μηδενικές κατά την τελευταία πενταετία στην Πορτογαλία, ενώ αντιθέ-

τως ήταν από τις υψηλότερες στην Ελλάδα, η παραγωγικότητα της εργασίας στην μεν 

Ελλάδα αυξήθηκε κατά 14,8%, στην δε Πορτογαλία κατά 2,0%. Αυτό επέτρεψε στην ελληνική 

οικονομία να καταβάλει κατά πολύ υψηλότερους μισθούς και να διατηρεί χαμηλότερο μονα-

διαίο κόστος εργασίας.  



 

Διάγραμμα 8 

 

Παραγωγικότητα της εργασίας (2006) 
(προστιθέμενη αξία ανά απασχολούμενο με πλήρες ωράριο) 
σε Ισοτιμίες Αγοραστικής Δύναμης, Μέσος όρος ΕΕ-15=100
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Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 9, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στην Ελλάδα 

ανερχόταν το 2006 σε 81% του μέσου όρου των 15 πιο προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ενώ στην Ισπανία ανερχόταν σε 82%. Η διαφορά μεταξύ των δύο χωρών συνίσταται 

στο γεγονός ότι πέτυχαν το χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος μεταξύ των 15 «παλαιών» χωρών 

μελών της ΕΕ με διαφορετικό τρόπο: η μεν ελληνική οικονομία μέσω μεγάλων αυξήσεων της 

παραγωγικότητας της εργασίας, η δε ισπανική οικονομία μέσω της μείωσης της αγοραστι-

κής δύναμης του μέσου μισθού επί μια ολόκληρη δεκαετία. Αυτές οι εξελίξεις έχουν μειώσει 

κατά πολύ την απόσταση που χωρίζει τον μέσο μισθό στην Ισπανία από τον αντίστοιχο στην 

Ελλάδα και την απόσταση που χωρίζει το μέσο επίπεδο παραγωγικότητας στις δύο χώρες. 

Εάν δε οι σημερινές τάσεις μεγέθυνσης των δύο οικονομιών συνεχισθούν επί μία πενταετία, 

η ελληνική οικονομία θα υπερτερεί της ισπανικής, τόσο σε ό,τι αφορά το επίπεδο της παρα-

γωγικότητας όσο και της αγοραστικής δύναμης του μέσου πραγματικού μισθού.   



Διάγραμμα 9 

Κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος (2006) 
(μηνιαίο κόστος εργασίας σε Ευρώ προς παραγωγικότητα της 

εργασίας σε Ισοτιμίες Αγοραστικής Δύναμης). 
Μέσος όρος ΕΕ-15=100
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3. Μεταβολές του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 

Επί μία εικοσαετία επαναλαμβάνεται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργοδοτών, 

τους φορείς της οικονομικής πολιτικής και τους οικονομολόγους των διεθνών οργανισμών, 

η άποψη σύμφωνα με την οποία η μείωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας 

οφείλεται κατά κύριο λόγο ή αποκλειστικά στις υποτιθέμενες μεγάλες αυξήσεις του κόστους 

εργασίας ανά μονάδα προϊόντος.  

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, από την αρχή της λειτουργίας του, υποστήριξε ότι η 

μειωμένη ανταγωνιστικότητα των προϊόντων που παράγονται στην Ελλάδα σχετίζεται κυρί-

ως με την χαμηλή διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, που 

αναφέρεται σε παράγοντες κρίσιμης σημασίας, όπως η ποιότητα των προϊόντων, η κλαδική 

διάρθρωση της βιομηχανίας, ο γεωγραφικός προσανατολισμός των εξαγωγών, η οργάνωση 

της παραγωγής (από την οποία εξαρτάται η παραγωγικότητα του κεφαλαίου), η ποιότητα 

της επαγγελματικής κατάρτισης κλπ. Δυστυχώς, η κατεύθυνση που δόθηκε από τους φορείς 

της οικονομικής πολιτικής και τις εργοδοτικές οργανώσεις και ακολουθήθηκε από τις περισ-

σότερες επιχειρήσεις ήταν η μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας. Κρίνοντας, σήμερα, 

εκ του αποτελέσματος, είμαστε σε θέση να διαπιστώσουμε ότι η κατεύθυνση αυτή ήταν λαν-

θασμένη, διότι μετά από είκοσι έτη θεαματικής μείωσης του μεριδίου της εργασίας στο 

προϊόν (είτε πρόκειται για το σύνολο της οικονομίας, είτε για τον επιχειρηματικό τομέα) και 

ανόδου των δεικτών της κερδοφορίας (περιθώρια κέρδους, απόδοση κεφαλαίου), οι επιδό-

σεις της ελληνικής οικονομίας στο διεθνές εμπόριο δεν παρουσιάζουν βελτίωση. 

Αυτή η αποτυχία της εικοσαετούς πλέον προσπάθειας να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότη-

τα μέσω της μείωσης του μοναδιαίου κόστους εργασίας, θα έπρεπε να είχε οδηγήσει όσους 

υποστήριξαν αυτήν την προσπάθεια, σε αναθεώρηση των απόψεών τους. Διότι, η εμμονή 

των μέτριων επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας στο διεθνές εμπόριο, παρά την θεαματική 

αναδιανομή του εισοδήματος σε βάρος των εργαζόμενων τάξεων και παρά την θεαματική 

άνοδο της κερδοφορίας καταδεικνύει ότι, πρώτον, υπάρχουν παράγοντες άλλοι, πέραν του 

κόστους εργασίας, που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα, και δεύτερον, ότι η επίπτωση 

αυτών των παραγόντων επί της ανταγωνιστικότητας είναι σημαντικότερη από αυτήν του 

κόστους εργασίας.  

Το ΙΝΕ χρησιμοποιεί τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία υπολογίζει το μο-

ναδιαίο κόστος εργασίας με τον διεθνώς αποδεκτό και καθιερωμένο τρόπο. Με βάση τα 

στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το μοναδιαίο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 

στην Ελλάδα, για το σύνολο της οικονομίας, εκφρασμένο σε δολάρια και συγκρινόμενο με 

το αντίστοιχο μέγεθος των 35 άλλων αναπτυγμένων χωρών του πλανήτη (λαμβανομένης 

υπόψη της γεωγραφικής και της κλαδικής κατανομής του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας 

με αυτές τις 35 χώρες) αυξήθηκε στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 2000-2006, κατά 13,1%, 

έναντι 24,6% στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 25 και 14,9% στην ΕΕ των 15 «παλαιών» και πιο 



προηγμένων χωρών μελών (στοιχεία European Economy, European Commission, Economic 

and Financial Affairs). 

Σε σύγκριση με τις χώρες που συγκλίνουν με το επίπεδο ανάπτυξης των πιο αναπτυγ-

μένων χωρών της Ευρώπης (εν προκειμένω την Ισπανία και την Πορτογαλία), οι αυξήσεις 

του μοναδιαίου κόστους εργασίας ως προς τις 35 βιομηχανικές χώρες, κατά το 2000-2006 

ήταν παρόμοιες: 13,1% στην Ελλάδα, 12,0% στην Ισπανία και 14,0% στην Πορτογαλία. 

Βεβαίως, το γεγονός ότι οι αυξήσεις του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στην 

Ελλάδα ήταν εξίσου ή και περισσότερο σημαντικές με τις αντίστοιχες στην ΕΕ-15 και την ΕΕ-

25, στην Πορτογαλία και στην Ισπανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν αναιρεί το γε-

γονός ότι η αύξηση κατά 13,1% του σχετικού μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Ελλάδα, σε 

κοινό νόμισμα, κατά το 2000-2006, ήταν σημαντική. Τίθεται στο σημείο αυτό το ερώτημα 

εάν για την αύξηση αυτή ευθύνονται οι εργαζόμενοι ή εάν πρόκειται για αύξηση που θα 

έπρεπε να αποδοθεί στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

Επειδή οι ανταγωνίστριες χώρες δεν έχουν όλες κοινό νόμισμα με την Ελλάδα, αλλά 

διατηρούν τα δικά τους εθνικά νομίσματα, εάν θέλουμε να συγκρίνουμε την ανταγωνιστικό-

τητα κόστους εργασίας (δηλαδή την ανταγωνιστικότητα στο βαθμό που εξαρτάται από το 

κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος) μεταξύ Ελλάδας και ανταγωνιστριών χωρών, τότε 

θα πρέπει να υπολογίσουμε το κόστος εργασίας στις διάφορες χώρες στο ίδιο νόμισμα (σε 

δολάρια ή σε ευρώ). Εάν όμως θέλουμε να συγκρίνουμε πόσο επέδρασαν στην ανταγωνιστι-

κότητα κόστους οι απαιτήσεις των μισθωτών, επομένως οι αυξήσεις των μισθών 

(λαμβανομένης υπόψη και της παραγωγικότητας της εργασίας), τότε θα πρέπει να συγκρί-

νουμε το μοναδιαίο κόστος εργασίας σε εθνικά νομίσματα –αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να 

αποδώσουμε στις αυξήσεις των μισθών, μεταβολές που οφείλονται στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες. Υπάρχει δηλαδή ο κίνδυνος να εμφανίζεται κάθε ανατίμηση της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας του ευρώ έναντι των νομισμάτων των εμπορικών εταίρων της Ελλάδας ως αποτέ-

λεσμα των «παράλογων απαιτήσεων των εργαζομένων». Με βάση τέτοια λανθασμένα 

συμπεράσματα καλούνται οι εργαζόμενοι, επιδεικνύοντας αυτοσυγκράτηση, να αναλάβουν 

εκείνοι την αναπλήρωση της απώλειας ανταγωνιστικότητας που οφείλεται στην αύξηση της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας. Ωστόσο, το ρίσκο από τις δυσμενείς μεταβολές της συναλλαγ-

ματικής ισοτιμίας είναι ένα ρίσκο που πρέπει να αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις, όχι οι 

μισθωτοί, ακριβώς όπως αυτές ωφελούνται όταν οι μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτι-

μίας είναι ευνοϊκές. 

Επομένως, για να έχουμε την ορθή εκτίμηση της επίπτωσης των απαιτήσεων των εργα-

ζομένων στην ανταγωνιστικότητα τιμής πρέπει να εξετάσουμε τον εθνικό δείκτη του 

μοναδιαίου κόστους εργασίας σε σχέση με τους αντίστοιχους δείκτες των 35 άλλων βιομη-

χανικών χωρών, σε εθνικά νομίσματα, λαμβανομένης υπόψη της γεωγραφικής και της 

κλαδικής κατανομής εκάστης χώρας στο εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας, έτσι ώστε στον 

δείκτη να μην περιλαμβάνεται η επίπτωση των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών. 

Τον εν λόγω δείκτη υπολογίζουν οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (βάση δεδομένων 



Ameco) και τα αποτελέσματα φαίνονται στο Διάγραμμα 10 για την Ελλάδα και για τις άλλες 

χώρες μέλη του ευρωπαϊκού νότου (και για την Ιρλανδία ως χώρα που συγκλίνει πραγματι-

κά και ταυτοχρόνως αποτελεί υπόδειγμα). 

 
Διάγραμμα 10 

Κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος σε τρέχουσες τιμές σε 
σχέση με τις 35 βιομηχανικές χώρες. 
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Προκύπτει από το διάγραμμα αυτό ότι στη διάρκεια των ετών 2000-2006, το κόστος εργασί-

ας ανά μονάδα προϊόντος στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας, συγκρινόμενο με το 

αντίστοιχο μέγεθος στις 35 βιομηχανικές χώρες, σε εθνικά νομίσματα, παρέμεινε σχεδόν 

αμετάβλητο (ακριβέστερα αυξήθηκε κατά +0,9%). Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν ολόκληρη η 

αύξηση του σταθμισμένου μοναδιαίου κόστους εργασίας σε δολάρια (13,1%) οφείλεται στις 

μεταβολές της ονομαστικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας (NEER) δηλαδή στην 

ανατίμηση του ευρώ, ενδεχομένως δε και σε αλλαγές στη σύνθεση του εξωτερικού εμπορίου 

της Ελλάδας. 

Ως εκ τούτου, δεν είναι ορθός ο ισχυρισμός ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οι-

κονομίας επιδεινώνεται εξαιτίας των απαιτήσεων των μισθωτών, αφού αυτές αυξήθηκαν με 

τον ίδιο περίπου ρυθμό με τον μέσο όρο των ανταγωνιστριών χωρών λαμβανομένων υπόψη 

και των διαφορετικών αυξήσεων της παραγωγικότητας. Προκύπτει, μάλιστα, από το παρα-

πάνω διάγραμμα ότι αυτό δεν συνέβη στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την 



Ιρλανδία, όπου οι απαιτήσεις των μισθωτών (δεδομένων και των αυξήσεων της παραγωγι-

κότητας) συνέβαλαν και αυτές, πέραν της ανατίμησης του ευρώ, στην αύξηση του 

σταθμισμένου μοναδιαίου κόστους εργασίας σε δολάρια. Ως εκ τούτου προκαλεί εντύπωση η 

διαπίστωση της Τράπεζας της Ελλάδος ότι «η συμπεριφορά των κοινωνικών εταίρων στην 

Ελλάδα –σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στις άλλες οικονομίες της ζώνης του ευρώ— δεν προ-

σαρμόστηκε στο νέο οικονομικό περιβάλλον σταθερότητας τιμών που συνεπάγεται η 

υιοθέτηση του ευρώ». 

Πέραν των ανωτέρω, έχει ενδιαφέρον ότι τα συμπεράσματα που εξάγονται σχετικά με 

το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος εξαρτώνται από το έτος βάσης. Πιο συγκεκριμέ-

να, εάν λάβουμε ως έτος βάσης το 1999 αντί του 2000, το σχετικό μοναδιαίο κόστος 

εργασίας στην Ελλάδα έναντι των 35 αναπτυγμένων βιομηχανικών χωρών σε δολάρια πα-

ρουσίασε αύξηση, το 2006 έναντι του 1999, μόλις κατά 6,9% (έναντι 13,1% εάν λάβουμε ως 

έτος βάσης το 2000). Η επιλογή του έτους 2000 ως έτος βάσης μπορεί να δημιουργεί εντυ-

πώσεις που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα.  

Στο Διάγραμμα 11 φαίνεται η εξέλιξη του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 

στην Ελλάδα σε σχέση με τις 35 βιομηχανικές χώρες σε εθνικό νόμισμα και σε δολάρια με 

έτος βάσης το 1995. Προκύπτει από το εν λόγω διάγραμμα ότι εάν αφαιρεθεί η επίπτωση 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας, τότε το σχετικό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 

στην Ελλάδα δεν έχει αυξηθεί έναντι των ανταγωνιστριών χωρών. 

Διάγραμμα 11 

Κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος σε τρέχουσες τιμές 
στην Ελλάδα σε σχέση με τις 35 βιομηχανικές χώρες. 

Σε εθνικό νόμισμα και σε δολάρια
(1995=100). Σύνολο οικονομίας
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Ορισμένοι σχολιαστές της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας δίνουν έμφαση στο 

σχετικό μοναδιαίο κόστος εργασίας στη μεταποίηση, αντί του αντίστοιχου μεγέθους στο σύ-

νολο της οικονομίας. Με τον δείκτη αυτόν, συγκρίνουν το μοναδιαίο κόστος εργασίας στη 

μεταποίηση της Ελλάδας με το αντίστοιχο μέγεθος στις 28 κυριότερες ανταγωνίστριες χώρες 

σε κοινό νόμισμα. Υπολογίζουν δε ότι κατά την περίοδο 2000-2006 αυξήθηκε κατά 34%. Αυτό 

σημαίνει ότι το μοναδιαίο κόστος εργασίας στην μεταποίηση της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 

34% περισσότερο από όσο στις ανταγωνίστριες χώρες.  

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το μοναδιαίο κόστος ερ-

γασίας στην μεταποιητική βιομηχανία της Ελλάδας, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο μέγεθος 

στις 35 βιομηχανικές χώρες, αυξήθηκε, κατά τα έτη 2000-2006, κατά 23,6% (οι αυξήσεις 

στην Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία ήταν της ίδιας τάξης μεγέθους). Μολονότι η 

αύξηση είναι μεγάλη, παραμένει εντυπωσιακά μικρότερη από αυτήν που αναφέρει η Τράπε-

ζα της Ελλάδος, οφείλεται δε κατά το ήμισυ στην μεταβολή της ονομαστικής σταθμισμένης 

συναλλαγματικής ισοτιμίας και κατά το ήμισυ στην αύξηση των απαιτήσεων των μισθωτών. 

Αυτό σημαίνει ότι το μοναδιαίο κόστος εργασίας στην μεταποίηση της Ελλάδας, σε εθνικό 

νόμισμα, αυξήθηκε κατά 12% περισσότερο από όσο στις 35 ανταγωνίστριες χώρες. Με άλλα 

λόγια, αφαιρώντας την επίδραση της συναλλαγματικής ισοτιμίας, το μοναδιαίο κόστος ερ-

γασίας στην μεταποίηση της Ελλάδας αυξήθηκε περίπου κατά 12% περισσότερο από όσο στις 

ανταγωνίστριες χώρες.  

Διάγραμμα 12 

Μερίδιο αμοιβής εργασίας στην ακαθάριστη προστιθέμενη 
αξία της μεταποιητικής βιομηχανίας (%) στην Ελλάδα
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Αυτή η εξέλιξη, όμως, δεν αντανακλά κάποιες υψηλές απαιτήσεις των εργαζομένων στην 

μεταποιητική βιομηχανία στην Ελλάδα, αλλά την πτώση των αντίστοιχων απαιτήσεων σε 

μεγάλες χώρες με υψηλό ποσοστό συμμετοχής στο εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας, όπως η 

Γερμανία όπου η μείωση των απαιτήσεων των μισθωτών (λαμβανομένης υπόψη και της πα-

ραγωγικότητας) υποχώρησε θεαματικά (-8% από το 2000 έως το 2006) και η Γαλλία όπου η 

αντίστοιχη μείωση ανήλθε σε 5% (Ameco database, Directorate General for Economic and 

Financial Affairs). Οι συντελεστές της Γερμανίας και της Γαλλίας συμμετέχουν στη στάθμιση 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας της Ελλάδας με ποσοστό 36,3% (διαμορφώνουν δηλαδή κατά 

το 1/3 τον δείκτη του σχετικού μοναδιαίου κόστους εργασίας για την Ελλάδα).  

Ως αποτέλεσμα, οι αμοιβές εργασίας στην μεταποιητική βιομηχανία της Ελλάδας εμφα-

νίζονται ως υψηλές (λαμβανομένης υπόψη και της παραγωγικότητας) έναντι των 

ανταγωνιστριών χωρών, σε δολάρια, για δύο λόγους: πρώτον, εξαιτίας της ανατίμησης του 

ευρώ που καθιστά εξαιρετικά χαμηλό το κόστος εργασίας σε χώρες που δεν ανήκουν στην 

ζώνη του ευρώ (ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και στη Βρετανία), και δεύτερον, επειδή οι δύο μεγάλες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την σημαντικότερη παρουσία στον εμπορικό ανταγωνισμό 

με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία (δηλαδή η Γερμανία και η Γαλλία) αναγκάζονται, ακριβώς εξαι-

τίας της ανατίμησης του ευρώ, να μειώσουν τους μισθούς στην μεταποιητική βιομηχανία 

(λαμβανομένης υπόψη και της παραγωγικότητας της εργασίας). 

Διάγραμμα 13 

 



Ότι δεν μπορεί να γίνεται λόγος για «υπερβολικές απαιτήσεις» των εργαζομένων στην μετα-

ποιητική βιομηχανία φαίνεται στην εξέλιξη του μεριδίου εργασίας (Διάγραμμα 12), το οποίο 

μειώθηκε από το 77% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας το 1995 στο 67% το 2004 (για το 

2005-2006 δεν υπάρχουν ακόμη τα σχετικά στοιχεία). Ενώ, δηλαδή, οι εργαζόμενοι στη 

μεταποιητική βιομηχανία ιδιοποιούνται σήμερα ένα πολύ μικρότερο μερίδιο από την συνολι-

κά παραγόμενη αξία στον τομέα, εμφανίζονται ως υπεύθυνοι για την μείωση της 

ανταγωνιστικότητας. 

Πόσο μεγάλη ήταν η μείωση του μεριδίου των εργαζομένων στην προστιθέμενη αξία της 

μεταποιητικής βιομηχανίας, σε διεθνή σύγκριση, φαίνεται στο Διάγραμμα 13: στην κατάταξη 

των χωρών που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, η μείωση του μεριδίου της εργασίας στην 

Ελλάδα ήταν από τις υψηλότερες. Προφανώς, αντίστοιχα υψηλή ήταν η αύξηση του μεριδίου 

των κερδών. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος σε 

δολάρια αυξήθηκε κατά το 2000-2006 περίπου εξίσου στην Ελλάδα, την Ισπανία και την 

Πορτογαλία (τόσο στο σύνολο της οικονομίας όσο και στη μεταποιητική βιομηχανία), πλην 

όμως οι εξαγωγικές επιδόσεις της Ελλάδας ήταν σαφώς κατώτερες: η αύξηση του όγκου των 

εξαγωγών της κατά την εν λόγω περίοδο ανήλθε σε μόλις 13% έναντι 24,5% της Ισπανίας και 

21,9% της Πορτογαλίας. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι καινούργιο και είχε επισημανθεί επα-

νειλημμένα από το ΙΝΕ, ήδη από την δεκαετία του 1990, όταν τα μερίδια των δύο χωρών της 

Ιβηρικής χερσονήσου στις αγορές της ΕΕ αυξάνονταν ενώ της Ελλάδας μειωνόταν.  

Θα πρέπει να συμπεράνουμε από αυτά ότι η μειωμένη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 

οικονομίας οφείλεται σε άλλους παράγοντες, πιο αποφασιστικής σημασίας από το μοναδιαίο 

κόστος εργασίας. Η ελληνική οικονομία προσπαθεί στη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας 

να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της μέσω της μείωσης του κόστους εργασίας ανά μο-

νάδα προϊόντος, με την ευθύνη των φορέων της οικονομικής πολιτικής και της μεγάλης 

πλειονότητας των εργοδοτών. Όμως, παρά την εντυπωσιακή μείωση του μεριδίου της εργα-

σίας στο ΑΕΠ, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας δεν επήλθε. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι δεν υπήρξε καμία συστηματική προσπάθεια για την βελτίωση της ποιότητας των προϊό-

ντων, της εμπορίας τους, του γεωγραφικού προσανατολισμού των εξαγωγών, και των 

άλλων παραγόντων που αποκαλούμε «διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα». Το ΙΝΕ είχε επίμο-

να τονίσει την σημασία αυτών των παραγόντων για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, 

ήδη από τη δεκαετία του 1990, και έχει τεκμηριώσει επαρκώς την ανάγκη στροφής από την 

προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας μέσω μείωσης του κόστους εργασίας στην 

βελτίωση των διαρθρωτικών παραγόντων της ανταγωνιστικότητας. Αυτό, ωστόσο, θα απαι-

τούσε και μια χαλαρότερη σχέση των φορέων της οικονομικής πολιτικής με την 

νεοφιλελεύθερη αντίληψη της οικονομίας. 



4. Το μερίδιο εργασίας και οι εισοδηματικές ανισότητες 

Στην Ελλάδα, όπως και στις άλλες προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απόδοση 

του κεφαλαίου (που είναι ο καλύτερος δείκτης κερδοφορίας) βρίσκεται σήμερα σε ύψη συ-

γκρίσιμα με αυτά της ‘χρυσής εποχής’ της δεκαετίας του 1960. Ο κυριότερος παράγοντας 

που συνέβαλε σε αυτή την εξέλιξη είναι η μείωση του μεριδίου της εργασίας στο ΑΕΠ. Το 

μερίδιο της εργασίας είναι το ποσοστό εκείνο του ΑΕΠ που ιδιοποιούνται οι εργαζόμενοι και 

αποτελεί για τον λόγο αυτό έναν δείκτη της διανομής του προϊόντος (πριν από τις αναδιανε-

μητικές επιπτώσεις των κρατικών πολιτικών) αφού το υπόλοιπο προϊόν μετατρέπεται σε 

εισόδημα του κεφαλαίου και της ιδιοκτησίας γενικότερα (κέρδη και πρόσοδοι). 

Επειδή οι έννοιες που χρησιμοποιούμε για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει στην ελληνική 

οικονομία αναφέρονται στη συσσώρευση και την αξιοποίηση του κεφαλαίου, εξετάζουμε την 

εξέλιξη του μεριδίου της εργασίας στον επιχειρηματικό τομέα, στον οποία περιλαμβάνονται 

όλες οι οικονομικές δραστηριότητες που παράγουν κέρδος ανεξάρτητα από την νομική μορ-

φή τους (αποκλείοντας δηλαδή έτσι τον δημόσιο τομέα με την στενή έννοια του όρου, αλλά 

περιλαμβάνοντας δημόσιες επιχειρήσεις όπως ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ κλπ).  

Η πορεία του μεριδίου της εργασίας, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 14, ήταν πτωτική 

επί 25 έτη. Οι καμπές της πορείας αυτής αντιστοιχούν σε στιγμές αποφασιστικής σημασίας 

στην ιστορία των κοινωνικών αντιθέσεων και των πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα.  

Τα αποφασιστικά σημεία, για την πτώση του μεριδίου της εργασίας (άρα για την αύξη-

ση του βαθμού εκμετάλλευσης) είναι τρία. 

Το πρώτο είναι η ανάκληση του σύντομου σοσιαλδημοκρατικού συμβολαίου του ΠΑΣΟΚ 

τον Οκτώβριο του 1985 και η πολιτική διετούς λιτότητας (1986-1987) που ακολούθησε, ενώ 

το δεύτερο είναι η πολιτικής της κυβέρνησης Κ. Μητσοτάκη (1991-1993). Στην πρώτη περί-

πτωση το μερίδιο της εργασίας στον επιχειρηματικό τομέα της ελληνικής οικονομίας 

υποχώρησε μόνον ελαφρά από το 58% κατά μέσον όρο το 1981-1985 στο 56% το 1986-1990 

(η υποχώρηση περιορίστηκε με τη συνδρομή και των περιπετειών στην πολιτική σκηνή των 

τελευταίων ετών της δεκαετίας του 1990), ενώ στην δεύτερη περίπτωση η πτώση ήταν ση-

μαντικότερη, από το 56% το 1986-1990 στο 52% κατά μέσον όρο στην περίοδο 1993-1997. 



Διάγραμμα 14 

Μερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ του επιχειρηματικού τομέα
(μισθοί + εισφορές μισθωτού + εισφορές εργοδότη % του προϊόντος)
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Έτσι, η συνολική πτώση στο μερίδιο εργασίας, που προκλήθηκε από δύο πολιτικά γεγονότα 

πρώτου μεγέθους, δηλαδή από την ανάκληση του σοσιαλδημοκρατικού συμβολαίου της 

πρώτης τετραετίας διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ και από την διακυβέρνηση Κ. Μητσοτάκη, 

ήταν έξι εκατοστιαίες μονάδες (από το 58% στο 52%). Χρειάσθηκαν, επομένως, μεγάλοι κοι-

νωνικοί και πολιτικοί αγώνες μιας δεκαετίας, για να αναδιανεμηθεί το προϊόν σημαντικά, 

πλην όμως όχι θεαματικά. 

Το ενδιαφέρον του τρίτου αποφασιστικού σημείου για την μείωση του μεριδίου της ερ-

γασίας, που είναι τα έτη 1998-2004, είναι μεγάλο διότι η πτώση του μεριδίου της εργασίας 

στο προϊόν δεν προήλθε από κάποια μεγάλη πολιτική μάχη για μείωση των πραγματικών 

μισθών (όπως έγινε στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, 1986-1987 και 1991-1993), αλλά 

από την θεαματική αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, έναντι της οποίας υστέρησαν 

οι αυξήσεις των πραγματικών μισθών. Πιο συγκεκριμένα, στη διάρκεια της περιόδου 1995-

2004, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ανέκαμψαν κατά πολύ, το παραγωγικό σύστημα  

εκσυγχρονίστηκε σημαντικά, έγινε καλύτερη χρήση των γνώσεων των εργαζομένων και ως 

αποτέλεσμα οι αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας, ανήλθαν αθροιστικά σε 35% 

περίπου. Αυτό σημαίνει  ότι κάθε εργαζόμενος παρήγαγε το 2004 κατά μέσο όρο 35% περισ-

σότερη αξία από όση το 1995. Αυτή η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας επέτρεψε 



την βελτίωση της αγοραστικής δύναμης του μέσου μισθού και των συνολικών εισοδημάτων 

των μισθωτών. Ταυτοχρόνως, όμως, επειδή οι αυξήσεις των πραγματικών μισθών υπολεί-

πονταν των αυξήσεων της παραγωγικότητας της εργασίας, κατά το έτη 1998-2004, μειώθηκε 

το μερίδιο της εργασίας κατά 8 εκατοστιαίες μονάδες (από 52% σε 44%), δηλαδή περισσότερο 

από όσο αθροιστικά στα δύο προηγούμενα αποφασιστικά σημεία καμπής (1986 και 1991-

1993). 

Κατά τα τρία τελευταία έτη (2005-2007), η ελληνική οικονομία κατόρθωσε, χάρη στην 

εμμονή των πολυπληθών ελληνικών νοικοκυριών με μεσαία εισοδήματα να αυξήσουν την 

κατανάλωσή τους μέσω του δανεισμού (στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τα ανώτερα 

επίπεδα κατανάλωσης της δυτικής Ευρώπης), να διατηρήσει τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ σε 

υψηλά επίπεδα (περίπου 4%). 

Εντούτοις, η παραγωγικότητα της εργασίας έχει επιβραδυνθεί από το μέσο επίπεδο 

3,5% της περιόδου 1996-2003 στο επίπεδο 2,3% όπου και προβλέπεται να παραμείνει κατά το 

2007-2008. Έχουν μειωθεί, επομένως, τα περιθώρια να αυξηθούν οι πραγματικοί μισθοί 

χωρίς αυτό να θίξει τα περιθώρια κέρδους, όπως μπορούσε να συμβαίνει κατά τα έτη 1996-

2004. Αυτό ενδεχομένως εξηγεί, έστω εν μέρει, την ισχυρή αντίσταση που προβάλλουν οι 

εργοδοτικές οργανώσεις έναντι των μισθολογικών διεκδικήσεων κατά την τελευταία διετία.  

Κατά το 2005-2006 επιτεύχθηκαν αυξήσεις των πραγματικών αποδοχών στο ύψος των 

αυξήσεων της παραγωγικότητας της εργασίας, με αποτέλεσμα το μερίδιο της εργασίας στον 

επιχειρηματικό τομέα να διατηρηθεί σταθερό και να μην έχουμε αναδιανομή του εισοδήμα-

τος σε βάρος της εργασίας. 

Για να διατηρηθεί και κατά το 2007-2008 αυτή η σταθερότητα στη διανομή του προϊό-

ντος (πριν από τις αναδιανεμητικές λειτουργίες του κράτους), θα πρέπει οι τελικές αυξήσεις 

των ονομαστικών αποδοχών να ισούνται με το άθροισμα πληθωρισμού και παραγωγικότη-

τας της εργασίας.  

Ο πληθωρισμός (ο οποίος σημειωτέον περιλαμβάνει τις αυξήσεις της τιμής του πετρε-

λαίου και τις ανατιμήσεις από την αύξηση του ΦΠΑ) έχει σταθεροποιηθεί στο 3,1%. Οι 

αυξήσεις της παραγωγικότητας της εργασίας, κατά τη διετία 2007-2008, αναμένεται ότι θα 

ανέλθουν σε 2,3% ετησίως. 

Επομένως. για την επόμενη διετία 2007-2008:  

• για να έχουμε διατήρηση της αγοραστικής αξίας των μέσων ονομαστικών αποδοχών 

των μισθωτών θα πρέπει αυτές να ανέλθουν σε 3,1% το 2007 και 3,1% το 2008, και 

• για να μην έχουμε αναδιανομή του εισοδήματος σε βάρος της εργασίας θα πρέπει οι 

ονομαστικές αποδοχές να αυξηθούν κατά 3,1% + 2,3% = 5,4% ετησίως. 



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 (Διάγραμμα 15), ενώ η δευτερογενής αναδιανομή πραγμα-

τοποιείται μέσω των δημόσιων οικονομικών.  

Από την διαίρεση του μέσου πραγματικού μισθού με την παραγωγικότητα της εργασίας 

προκύπτει το εισοδηματικό μερίδιο της εργασίας, δηλαδή το μερίδιο των μισθών και της 

τεκμαρτής αμοιβής εργασίας των αυτοαπασχολουμένων στο ΑΕΠ του συνόλου της οικονομίας 

ή του επιχειρηματικού τομέα5.  

                                                 
5 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. 



Διάγραμμα 15 

Παραγωγικότητα εργασίας και 
μέσες μικτές αποδοχές μισθωτών
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Η εξέλιξη του μεριδίου της εργασίας στο σύνολο της οικονομίας (όπως και στον επιχειρημα-

τικό τομέα) παρουσιάζει μακροχρόνια πτωτική πορεία, η οποία σχηματίζεται από επιμέρους 

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 μείω-

σης 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. 

Βασικό δείκτης ανισότητας (που περιλαμβάνεται στους διαρθρωτικούς δείκτες της Ευ-

ρωπαϊκής Επιτροπής) αποτελεί και ο λόγος του εισοδήματος των 20% περισσότερο εύπορων 

προς το εισόδημα των 20% λιγότερο εύπορων.  

Η Ελλάδα διακρίνεται για τις οικονομικές ανισότητές της: το εισόδημα των 20% περισ-

σότερο εύπορων Ελλήνων είναι συστηματικά περίπου 6 φορές υψηλότερο από το εισόδημα 

των 20% λιγότερο εύπορων Ελλήνων (Πίνακας 1). Επομένως, δεν έχει διαμορφωθεί μια 

μακροχρόνια τάση μείωσης των εισοδηματικών ανισοτήτων, εκτός εάν η πτώση των ετών 

2004-2005 δεν σηματοδοτεί μια πρόσκαιρη βελτίωση αλλά την απαρχή μονιμότερων αλλα-

γών.  



 

Πίνακας 1 

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 2004 2005
EE-25 : : : 4.6  4.6  4.5  4.5  :  4.6  4.8  4.9 
EE-15 5.1  4.8  4.7  4.6  4.6  4.5  4.5  :  4.6  4.8  4.8 
Ευρωζώνη 5.1  4.8  4.7  4.5  4.5  4.4  4.4  :  4.5  4.8  4.8 
Βέλγιο 4.5 4.2 4.0 4.0 4.2 4.3 4.0 :  4.3  4 4.1
Βουλγαρία : : : : : 3.7  3.8  3.8  3.6  4 :
Τσεχία : : : : : : 3.4  : : : 3.7 
Δανία 2.9  : 2.9  : 3.0  : 3.0  :  3.6  3.4 3.5
Γερμανία 4.6 4.0 3.7 3.6 3.6 3.5 3.6 : : : 4.1 
Εσθονία : : : : : 6.3  6.1  6.1  5.9  7.2  5.9
Ιρλανδία 5.1 5.1 5.0 5.2 4.9 4.7 4.5 :  5 5 5
Ελλάδα 6.5 6.3 6.6 6.5 6.2 5.8 5.7 :  6.4  5.9 5.8
Ισπανία 5.9 6.0 6.5 5.9 5.7 5.4 5.5 5.1  5.1  5.1  5.4
Γαλλία 4.5 4.3 4.4 4.2 4.4 4.2 3.9  3.9  3.8  4.2  4
Ιταλία 5.9 5.6 5.3 5.1 4.9 4.8 4.8 :  :  5.6  5.7
Κύπρος : : :  : : : :  :  4.1  :  4.3 
Λιθουανία : : : : : 5.0 4.9  : : : 6.9 
Λουξεμβούργο 4.3 4.0 3.6 3.7 3.9 3.7 3.8 :  4 3.9 3.8
Ουγγαρία : : : : : 3.3  3.1  3.0  3.3  :  4
Μάλτα : : : : : 4.6  :  :  :  :  4.1 
Ολλανδία 4.2 4.4 3.6 3.6 3.7 4.1 p 4.0 p 4.0 p 4.0 p :  4
Αυστρία 4.0 3.8 3.6 3.5 3.7 3.4 3.5 :  4.1  3.8 3.8
Πολωνία : : : : : 4.7  4.7  : : : 6.6 
Πορτογαλία 7.4 6.7 6.7 6.8 6.4 6.4 6.5 7.3 p 7.4 p 7.2  8.2
Ρουμανία : : : : : 4.5  4.6  4.7  4.6  4.8  4.9 
Σλοβενία : : : : : 3.2  3.1  3.1  3.1  :  3.4 
Σλοβακία : : : : : : :  : : : 3.9 
Φιλανδία : 3.0 3.0 3.1 3.4 3.3 3.7  3.7  3.6  3.5  3.6
Σουηδία : : 3.0  : 3.1  : 3.4  3.3  :  3.3  3.3
Βρετανία 5.2 5.0 4.7 5.2 5.2 5.2  5.4  5.5  5.3  :  5.5  

Πηγή: Eurostat, Διαρθρωτικοί Δείκτες 



Κεφάλαιο 4. Η απασχόληση και η ανεργία 

1. Μεσοπρόθεσμες εξελίξεις 

Συνεχίσθηκε, κατά το 2006, η πτώση του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, από το 9,8% το 

2005 στο 8,9% (Διάγραμμα 1). Η μείωση αυτή, των ετών 2000-2006, που συνολικά είναι μια 

σημαντική μείωση της ανεργίας κατά 3,5 εκατοστιαίες μονάδες, έρχεται σε αντίθεση με την 

στασιμότητα του ποσοστού ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου οι χαμηλοί ρυθμοί ανά-

πτυξης αδυνατούν να αυξήσουν ουσιαστικά την απασχόληση. Έτσι, ο αριθμός των ανέργων 

στην Ευρώπη ανήλθε από 7,2% του εργατικού δυναμικού το 2001 σε 7,4% το 2006. Στο τέλος 

του 2007, αναμένεται η διαφορά Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει περιορισθεί σε 

μιάμιση εκατοστιαία μονάδα. 

 
Διάγραμμα 1 

Ποσοστό ανεργίας (%)
 1990-2006. 2007: Πρόβλεψη Ευρ. Επιτροπής
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Η βελτίωση αυτή έχει προέλθει, καταρχήν, από μια ικανοποιητική άνοδο της απασχόλησης. 

Οι μεταβολές του αριθμού των απασχολουμένων ακολουθούν ανοδική τάση με αποτέλεσμα 

για την τετραετία 2003-2006 να ανέρχονται σωρευτικά σε περίπου 7%. Εντούτοις, η μείωση 

της ανεργίας των τελευταίων ετών δεν προέρχεται μόνον από την αύξηση της απασχόλησης 

αλλά και από την επιβράδυνση του εργατικού δυναμικού ιδιαίτερα κατά το 2005 και το 2006 

(αύξηση 0,5% ετησίως). 



 
Διάγραμμα 2 

Μεταβολές απασχόλησης στην Ελλάδα (%)
 1990-2006. Πρόβλεψη Eυρ. Επιτροπής για το 2007
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Διάγραμμα 3 

AEΠ, Παραγωγικότητα και Απασχόληση
2007: πρόβλεψη Ευρ.Επιτροπής
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Η επιβράδυνση του εργατικού δυναμικού δεν θίγει ωστόσο την ανοδική πορεία του ποσο-

στού συμμετοχής, για το οποίο έχει τεθεί στόχος να συγκλίνει με τον αντίστοιχο μέσο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή ο πληθυσμός εργάσιμης ηλικίας 15-64 ετών παρουσιάζει πολύ 

μικρές αυξήσεις (0,1%-0,3% ετησίως για την τελευταία πενταετία). 

Η αύξηση της απασχόλησης οφείλεται, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 3, στο γεγονός 

ότι η αύξηση της παραγωγής μετά το 2004 δεν συνοδεύτηκε από μια ακόμη ταχύτερη αύξη-

ση της παραγωγικότητας κατά τα τελευταία έτη. Η παραγωγικότητα της εργασίας 

επιβραδύνεται από το 2004 ως αποτέλεσμα της μείωσης των επενδύσεων σε μηχανολογικό 

εξοπλισμό. Έτσι, η αύξηση του ΑΕΠ πραγματοποιήθηκε κυρίως μέσω επέκτασης της παρα-

γωγής επί της ίδιας, ήδη υπάρχουσας τεχνολογικής βάσης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 

ευνοηθεί η μεγέθυνση της απασχόλησης6. Σε αυτό το συμπέρασμα συνηγορεί και η εξέλιξη 

της έντασης της απασχόλησης (δηλαδή της ελαστικότητας της απασχόλησης στις μεταβολές 

του ΑΕΠ) που φαίνεται στο Διάγραμμα 4. 

Επομένως, η πτώση του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα θα πρέπει να εκληφθεί ως ε-

πιτυχία μόνον στον βαθμό κατά τον οποίο οφείλεται στην αύξηση της απασχόλησης, και υπό 

την επιφύλαξη ότι σχετίζεται επίσης με την επιβράδυνση της παραγωγικότητας της εργασί-

ας. 

Τέλος, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η αύξηση στον αριθμό των απασχολουμέ-

νων κατά 70.880 άτομα το 2006 έναντι του 2005 υποκρύπτει μια πολύ μικρότερη αύξηση της 

απασχόλησης σε ισοδύναμο αριθμό απασχολουμένων με πλήρες ωράριο. Αυτό είναι άμεση 

απόρροια του γεγονότος ότι το 70% της αύξησης στον αριθμό των απασχολουμένων αφορά 

σε μερική απασχόληση. 

Σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Διάγραμμα 5), και με βάση την 

εναρμόνιση των στοιχείων που πραγματοποιεί η Eurostat, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα 

υπερέβη το 1998, για πρώτη φορά, τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην όμως από 

το 2002 άρχισε η σύγκλιση των δύο ποσοστών, καθώς η ανεργία στην Ελλάδα εξακολουθεί 

να μειώνεται ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει μεσοπρόθεσμη στασιμότητα.  

Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, το οποίο ήταν από τα χαμηλότερα μεταξύ των χω-

ρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διάρκεια της δεκαετίας του '80, βρίσκεται σήμερα 

αρκετά υψηλότερα από τον μέσο όρο (Διάγραμμα 6). Με κριτήριο το ποσοστό ανεργίας, η 

Ελλάδα κατέχει την δεύτερη θέση στην κατάταξη των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, μετά την Γαλλία. 

                                                 
6 Η συσσώρευση παγίου κεφαλαίου επί μιας δοσμένης τεχνικής βάσης προσελκύει πρόσθετη εργασια-

κή δύναμη και αυξάνει την απασχόληση στην ίδια αναλογία με την αύξησή του. Η αύξηση του 

κεφαλαιακού αποθέματος, επομένως, προκαλεί ευθέως ανάλογες αυξήσεις της απασχόλησης, υπό 

τον όρο ότι η συσσώρευση πραγματοποιείται κατ’ έκταση, δηλαδή με δεδομένη τεχνολογία και οργά-

νωση της εργασίας. 



Διάγραμμα 4 

Η ένταση απασχόλησης στην Ελλάδα
(% ετήσιες μεταβολές απασχόλησης 

ανά εκατοστιαία μονάδα αύξησης του ΑΕΠ)
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Διάγραμμα 5 

Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα και στην ΕΕ-15
 2007: Πρόβλεψη Ευρ. Επιτροπής
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Διάγραμμα 6 

Ποσοστό ανεργίας (2006) %
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Μέρος 5. Ο δανεισμός των νοικοκυριών 



Το χρέος των νοικοκυριών ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα παραμένει ακόμη χαμηλό σε 

διεθνή σύγκριση, πλην όμως, αυξάνεται ταχύτατα. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1, το εν 

λόγω ποσοστό ανερχόταν σε 46%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 

οποία εκτιμά για το τέλος του 2007 άνοδο στο 56%. 

Διάγραμμα 1 

Χρέος νοικοκυριών % του ΑΕΠ
(2006 και εκτίμηση 2007)
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Ο μέσος ρυθμός αύξησης δανεισμού των νοικοκυριών (Διάγραμμα 2), κατά το 2006, στην 

Ελλάδα διατηρήθηκε υψηλός, πλην όμως, παρουσίασε πολύ μικρή αύξηση σε σχέση με το 

2005. Πιο συγκεκριμένα, η καθαρή αύξηση των τραπεζικών δανείων προς τα νοικοκυριά 

ανήλθε σε 16,3 δις ευρώ το 2005 και σε 17,0 δις ευρώ το 2006. Η συνολική δανειακή επιβά-

ρυνση των νοικοκυριών αυξήθηκε σε 46,0% του ΑΕΠ στο τέλος του 2006 έναντι 38,0% το 

2005. 

Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων ανήλθε σε περίπου 32% κατά το 

2006 και το σύνολο των στεγαστικών δανείων ως ποσοστό του ΑΕΠ ανήλθε περίπου στο 

30%, δηλαδή σε επίπεδα χαμηλά σε διεθνή σύγκριση. Αυξημένος ήταν ο αριθμός των στεγα-

στικών δανείων που χορηγήθηκαν με σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα έτη αποπληρωμής 

εξαιτίας της ανόδου των επιτοκίων από την ΕΚΤ. 

Διάγραμμα 2 

Ρυθμός αύξησης των δανείων προς τα νοικοκυριά
(β' τρίμηνο προς αντίστοιχο του προηγουμένου έτους για τα έτη 
2002-2006. Φεβρουάριος 2007 έναντι αντίστοιχου μήνα 2006 για 

το 2007)
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Η επιβράδυνση του δανεισμού σχετίζεται με την «ωρίμανση» της αγοράς καταναλωτικής 

πίστης. Με άλλα λόγια, όσο τα δάνεια ως ποσοστό του ΑΕΠ πλησιάζουν στο ανώτατο επίπε-

δο στο οποίο τα νοικοκυριά μπορούν ακόμη να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους, είναι 

φυσικό να επιβραδύνεται η ταχύτητα με την οποία δανείζονται. Η επιβράδυνση είναι ιδιαίτε-

ρα εμφανής στην περίπτωση των πιστωτικών καρτών.  

Πίνακας 1 

Πηγή: Συμιγιάννης και Τζαμουράνη (2007) 

Σύμφωνα με την μελέτη των Συμιγιάννη και Τζαμουράνη7 (2007) ο βαθμός αστικότητας του 

τόπου διαμονής του νοικοκυριού, η σύνθεσή του, η ηλικία του «αρχηγού» του νοικοκυριού, 

ο αριθμός των εργαζομένων μελών καθώς και το εισόδημα και η περιουσία του νοικοκυριού 

                                                 
7 Συμιγιάννης Γ.Θ. και Τζαμουράνη Γ. (2007), «Δανεισμός και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά 

των νοικοκυριών: αποτελέσματα από τις δειγματοληπτικές έρευνες της Τράπεζας της Ελλάδος», Οι-

κονομικό Δελτίο, Τράπεζα της Ελλάδος, Νο 28, 2/07 



σχετίζονται με την πιθανότητα σύναψης δανείου. Πιο συγκεκριμένα, η πιθανότητα αυτή είναι 

μεγαλύτερη για τα νοικοκυριά που διαμένουν στην Αθήνα ή την Θεσσαλονίκη, για τα πολυ-

μελή νοικοκυριά με σχετικά υψηλό εισόδημα, για όσα έχουν «αρχηγό» ηλικίας κάτω των 66 

ετών και εργαζόμενο στον δημόσιο τομέα, καθώς και για νοικοκυριά με περισσότερα του 

ενός μέλη. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, το ύψος του δανεισμού εξαρτάται από το εισόδημα 

και την καθαρή περιουσία του νοικοκυριού. Με άλλα λόγια, τα ανώτερα εισοδήματα συμμε-

τέχουν στον δανεισμό περισσότερο από όσο συμμετέχουν στον πληθυσμό των νοικοκυριών. 

Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η παρατήρηση της αναφερόμενης μελέτης ότι η χρημα-

τοοικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά από τα δάνειά τους, όπως αυτή μετράται 

από τον λόγο των τοκοχρεολυσίων προς το εισόδημα του νοικοκυριού, παρουσίασε βελτίω-

ση σε σχέση με το 2002, πλην όμως, στα χαμηλότερα εισοδήματα (έως 15 χιλιάδων ευρώ 

ετησίως) το ποσοστό νοικοκυριών με λόγο τοκοχρεολυσίων / εισοδήματος που υπερβαίνει 

τις κρίσιμες τιμές 30% και 40% είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο 

των νοικοκυριών. Το φαινόμενο αυτό παίρνει διάφορες μορφές: τα νοικοκυριά με «αρχηγό» 

με απολυτήριο δημοτικού δήλωσαν, στην έρευνα των Συμιγιάννη και Τζαμουράνη, σε υπερ-

διπλάσιο ποσοστό από τα νοικοκυριά με «αρχηγό» πτυχιούχο ανώτερης ή ανώτατης σχολής, 

ότι καθυστερούν στην εξυπηρέτηση των δανείων τους. Επίσης, τα νοικοκυριά στα οποία 

υπάρχουν εποχικά απασχολούμενοι δήλωσαν σε τριπλάσιο ποσοστό καθυστέρηση στην α-

ποπληρωμή των δανείων τους, πιθανότατα επειδή οι χρηματικές εισροές παρουσιάζουν 

διακυμάνσεις. 

Σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά των νοικοκυριών σε ό,τι 

αφορά τον δανεισμό, αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια ορθολογική απόκριση στην 

ευκολότερη χορήγηση δανείων και την χαλάρωση των περιορισμών της ρευστότητας που 

απορρέουν από την απορύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την πτώση των 

επιτοκίων (ονομαστικών και πραγματικών). Αυτές οι εξελίξεις επέτρεψαν στα νοικοκυριά να 

προγραμματίσουν σε ορίζοντα ζωής την επιθυμητή «διαδρομή» της κατανάλωσής τους. Η 

μείωση του κόστους δανεισμού επέτρεψε σε μεγαλύτερο αριθμό νοικοκυριών να δανειστούν, 

αλλά και σε κάθε ξεχωριστό νοικοκυριό να δανειστεί περισσότερο. 

Σε έναν περιβάλλον χαμηλού πληθωρισμού, όπως το σημερινό, η πραγματική αξία του 

χρέους, το οποίο καθορίζεται σε ονομαστικούς όρους, δεν μειώνεται γρήγορα, όπως συνέβη 

συχνά στο παρελθόν. Εξάλλου, το μεγαλύτερο μέρος των δανείων στην Ελλάδα έχουν χορη-

γηθεί με κυμαινόμενο επιτόκιο. Ως εκ τούτου, μια ενδεχόμενη αύξηση του πληθωρισμού σε 

επίπεδα σαφώς ανώτερα των σημερινών δεν αναμένεται να μειώσει το τοκοχρεολύσιο ως 

ποσοστό του εισοδήματος του νοικοκυριού, παρά μόνον σε χώρες στις οποίες ο δανεισμός 

έχει πραγματοποιηθεί σε μεγάλο μέρος με σταθερά επιτόκια (όπως π.χ. στην Γερμανία). 

Αντιθέτως, σε μια τέτοια περίπτωση ανόδου του πληθωρισμού, ενδέχεται τα νοικοκυριά να 

βρεθούν προ εκπλήξεως όταν διαπιστώσουν σε ποιο βαθμό το τοκοχρεολύσιο αυξάνεται ως 

ποσοστό του εισοδήματός τους (εκτός εάν το τελευταίο ακολουθεί και αυτό την άνοδο με 

τον ίδιο ρυθμό). Όχι μόνον τα νοικοκυριά είναι εκτεθειμένα σε κινδύνους υψηλότερους από 



προηγούμενες δεκαετίες, αλλά και η περίοδος της έκθεσής τους σε κίνδυνο θα είναι μακρά. 

Πίνακας 2 

 

Ο κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένα τα νοικοκυριά δεν εξαρτάται μόνον από τον πλη-

θωρισμό και τα επιτόκια, αλλά και από άλλους παράγοντες, όπως οι αβεβαιότητες που 

αφορούν στο εισόδημά τους και στις τιμές των ακινήτων. Ο σοβαρότερος παράγοντας κιν-

δύνου για το τρέχον και μελλοντικό εισόδημα ενός νοικοκυριού είναι η ανεργία. Τα 

νοικοκυριά των οποίων ένα μέλος περνάει στην κατάσταση της ανεργίας αντιμετωπίζουν 

μεγάλες δυσκολίες στην αποπληρωμή των δανείων τους, και οι δυσκολίες αυτές είναι ανά-

λογες των τοκοχρεολυσίων ως ποσοστό του εισοδήματός τους. Έτσι, η αύξηση των 

επιτοκίων αυξάνει διπλά την πίεση επί των νοικοκυριών: αφενός μεν άμεσα, με την αύξηση 

των τόκων, αφετέρου δε έμμεσα, με τα υφεσιακά αποτελέσματά της που εμποδίζουν την 

ταχύτερη πτώση του ποσοστού ανεργίας. 



Επίσης, καθώς η διάρκεια αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων είναι εξαιρετικά 

μακρά, είναι αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο να υπάρξει, κάποια στιγμή, ένα διάστημα ανερ-

γίας για ένα ή περισσότερα μέλη του νοικοκυριού ενώ το τοκοχρεολύσιο θα παραμένει ένα 

σημαντικό ποσοστό του εισοδήματος. Βεβαίως, τα νοικοκυριά μπορούν να εκτιμήσουν αυτόν 

τον κίνδυνο και τα μέλη τους να προσαρμόσουν την εργασιακή τους συμπεριφορά, να αυξή-

σουν την εργασιακή πειθαρχία που επιδεικνύουν προκειμένου να ελαττώσουν την 

πιθανότητα να μείνουν άνεργοι, να επιταχύνουν την συσσώρευση γνώσεων και δεξιοτήτων, 

την κινητικότητά τους, την ευελιξία τους, και να εντείνουν τον ανταγωνισμό προς τους συ-

ναδέλφους τους. Ο υπερβολικός δανεισμός λειτουργεί σε αυτήν την περίπτωση ως 

μηχανισμός πειθάρχησης των εργαζόμενων τάξεων. 

Διάγραμμα 3 

Δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου 
% των στεγαστικών δανείων (2006)
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Θα ήταν σημαντικό να μπορούσαν τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν την ανεργία ενός ή 

περισσοτέρων μελών τους και ταυτοχρόνως είναι «υπερχρεωμένα», να δανειστούν εκ νέου 

για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα έως ότου ο άνεργος επιστρέψει στην απασχόληση. 

Αυτό όμως είναι αδύνατο για τον ίδιο τον άνεργο, οπότε ο δανεισμός πρέπει να πραγματο-

ποιηθεί από άλλα μέλη της οικογένειας. 

Η άνοδος των επιτοκίων επηρεάζει έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό νοικοκυριών από όσα 

επηρεάζει η ανεργία. Επηρεάζει όσους έχουν συνάψει στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο 

επιτόκιο και όσους έχουν αυξημένα χρέη από πιστωτικές κάρτες. Το είδος του επιτοκίου 

ποικίλλει εξαιρετικά μεταξύ των διαφόρων χωρών. Πιο συγκεκριμένα, τα στεγαστικά δάνεια 

σε πολλές χώρες της ΕΕ-15, όπως η Γαλλία, η Αυστρία και η Γερμανία, η Δανία, το Βέλγιο 

και η Ολλανδία, είναι κυρίως σταθερού επιτοκίου. Τα κυμαινόμενου επιτοκίου στεγαστικά 

δάνεια κυριαρχούν στην Φιλανδία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία, 

την Σουηδία, την Βρετανία, και την Ιταλία. Στο Διάγραμμα 3 φαίνονται τα ποσοστό των δα-

νείων μεταβλητού επιτοκίου στο σύνολο των δανείων ανά χώρα. Το ποσοστό της Γερμανίας 

και της Γαλλίας είναι θεαματικά χαμηλά. Επίσης, τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων 

επικρατούν στις ΗΠΑ.  

Προφανώς, το μέγεθος του κινδύνου που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά είναι ανάλογο 

του βαθμού στον οποίο είναι εκτεταμένα τα κυμαινόμενα επιτόκια. Αντιθέτως, στις χώρες 

όπου επικρατούν τα σταθερά επιτόκια, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι περισσότερο 

εκτεθειμένα στον κίνδυνο, εκτός εάν τον έχουν μεταφέρει σε άλλους φορείς, μεταξύ άλλων 

και σε ασφαλιστικά ταμεία (International Monetary Fund 2003)8. Σε τελευταία ανάλυση, 

ακόμη και αν η έκθεση στον κίνδυνο από τις μεταβολές των επιτοκίων έχει μεταφερθεί από 

τα νοικοκυριά στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ακόμη και τότε τα νοικοκυριά ενδέχεται να 

αναλαμβάνουν εν μέρει τον κίνδυνο εμμέσως, είτε ως κάτοχοι μετοχών των χρηματοπιστω-

τικών ιδρυμάτων είτε μέσω των συνταξιοδοτικών ταμείων. 

Όταν η οικονομία έχει εισέλθει σε καθεστώς σταθερού χαμηλού πληθωρισμού, σε ορι-

σμένες χώρες δίνεται η δυνατότητα αναχρηματοδότησης των δανείων που έχουν συναφθεί 

με υψηλό σταθερό επιτόκιο. Όταν αυτή η αναχρηματοδότηση έχει χαμηλό κόστος (π.χ. στις 

ΗΠΑ και στη Δανία), μεγάλο ποσοστό νοικοκυριών επωφελείται με αποτέλεσμα οι μειωμένοι 

τόκοι να επιτρέπουν στα νοικοκυριά που ευνοήθηκαν να αυξήσουν την κατανάλωσή τους, με 

θετικές μακροοικονομικές επιπτώσεις.  

Αντιθέτως, οι αυξήσεις των επιτοκίων μετατρέπονται απευθείας σε μεγαλύτερες δόσεις 

αποπληρωμής και μειώνουν έτσι την ιδιωτική κατανάλωση περίπου κατά το ποσό της αύξη-

σης. Θεωρητικά, τα νοικοκυριά θα μπορούσαν να είχαν προβλέψει ένα απόθεμα απόσβεσης 

κινδύνου (buffer), δηλαδή μια αποταμίευση που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί επικουρικά 

ώστε να στηρίζει την κατανάλωση του νοικοκυριού σε περιόδους ανόδου των επιτοκίων έως 

ότου αυτά επιστρέψουν σε χαμηλότερα επίπεδα. Η μείωση του ποσοστού αποταμίευσης στην 

                                                 
8 International Monetary Fund (2003), Global Financial Stability Report, September 



Ελλάδα (Διάγραμμα 4) αποτελεί ένδειξη ότι οι «παραδοσιακές» αποταμιεύσεις πιθανόν να 

έχουν χρησιμοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό και με τον τρόπο αυτόν. Εάν, ωστόσο, οι αυξή-

σεις στα επιτόκια των τελευταίων ετών δεν σχετίζονται με την πορεία του οικονομικού 

κύκλου, αλλά αποτελούν μονιμότερη αλλαγή, η ικανότητα της αποταμίευσης να στηρίζει την 

κατανάλωση θα μειωθεί σταδιακά έως εξαντληθεί πλήρως καθώς οι αποταμιεύσεις όλο και 

περισσότερων νοικοκυριών θα μειώνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αυτός ο κίνδυνος είναι 

τόσο πιο αυξημένος όσο λιγότερο τα νοικοκυριά χρησιμοποιούσαν τα χαμηλά επιτόκια της 

προηγούμενης περιόδου, όχι για να μειώσουν την διάρκεια ή την δόση του στεγαστικού τους 

δανείου αλλά για να δανειστούν περαιτέρω. 

Διάγραμμα 4 

Αποταμίευση νοικοκυριών 
σε δις ευρώ
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Η αυξημένη χρέωση των νοικοκυριών τα εκθέτει σε κάποιο κίνδυνο και στην περίπτωση μιας 

ενδεχόμενης πτώσης των τιμών των ακινήτων. Στο παρόν περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, η 

κυριότερη επίπτωση μιας μείωσης στις τιμές των κατοικιών θα ήταν η μειωμένη εμπιστοσύνη 

των καταναλωτών σχετικά με την εξέλιξη των εισοδημάτων τους και η περιστολή των κατα-

ναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών. Χρήσιμη από την άποψη αυτή είναι η εμπειρία της 

Ολλανδίας, όπου μια επιβράδυνση, η οποία ποτέ δεν μετατράπηκε σε μείωση των τιμών των 

κατοικιών, επηρέασε πτωτικά την ιδιωτική κατανάλωση.  

Στην Ολλανδία, όπως και στις ΗΠΑ και τη Βρετανία, παρατηρήθηκε το φαινόμενο να 

χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά ένα μέρος των στεγαστικών τους δανείων για άλλους σκο-

πούς, είτε για αγορά άλλων περιουσιακών στοιχείων είτε για καταναλωτικούς σκοπούς 

(housing equity withdrawal), είτε για αποπληρωμή άλλων χρεών. Τα νοικοκυριά ενθαρρύ-

νονται σε μια τέτοια συμπεριφορά από το γεγονός ότι τα επιτόκια στα στεγαστικά δάνεια 

είναι συνήθως πολύ μικρότερα από τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων και των πιστω-

τικών καρτών. Στην Ολλανδία, όπου η διαδικασία αυτή ήταν εκτεταμένη, υπήρξε καταρχήν 

σημαντική θετική επίπτωση στην ιδιωτική κατανάλωση, η οποία συνοδεύτηκε από σημαντική 

αρνητική επίπτωση στην κατανάλωση και στην οικονομική δραστηριότητα όταν η διαδικασία 

ολοκληρώθηκε (Netherlands Bank 2003)9.  

Είναι πιθανόν ότι στην Ελλάδα λαμβάνει χώρα και το αντίθετο φαινόμενο (housing eq-

uity injection) καθώς η χρηματοδότηση αγοράς κατοικίας δεν βασίζεται αποκλειστικά στον 

δανεισμό αλλά εν μέρει και σε ίδια κεφάλαια των νοικοκυριών, ιδιαίτερα μετά τις επανει-

λημμένες αυξήσεις των επιτοκίων από την ΕΚΤ. 

Στις ΗΠΑ έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχει μια θετική συσχέτιση μεταξύ των στεγαστικών 

δανείων και των τιμών των ακινήτων (σε πραγματικούς όρους). Οι ιστορικά υψηλές τιμές 

των κατοικιών συμπίπτουν με τις ιστορικά υψηλές τιμές του δανεισμού των νοικοκυριών, 

και αντιστρόφως. Ακόμη και εάν μια τέτοια ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των δύο μεγεθών δεν 

έχει καταγραφεί για την Ελλάδα, είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι υπάρχει θετική επίδραση 

του δανεισμού επί των τιμών των ακινήτων. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι ανά την υφή-

λιο, όπου υποχώρησαν οι αγορές ακινήτων, υπήρξε αρνητική επίπτωση στο ΑΕΠ. Στην 

Ολλανδία, οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1990 πριν να σταθερο-

ποιηθούν το 2002 και να οδηγήσουν, όπως ήδη αναφέραμε σε σοβαρή επιδείνωση στην 

αύξηση του ΑΕΠ. Στην Βρετανία, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν επί μία δεκαετία πριν να 

σταθεροποιηθούν κατά το 2005, με αποτέλεσμα να υπάρξει σαφής υποχώρηση στον ρυθμό 

αύξησης του ΑΕΠ εξαιτίας αυτού του λόγου. 

                                                 
9 Netherlands Bank (2003): “Financial behaviour of Dutch households”, Quarterly Bulletin, September, 

pp 39–50 



Μέρος 8. Εξελίξεις σε κλάδους της ελληνικής 

οικονομίας  

1. Μισθοί, παραγωγικότητα και κέρδη στις εμπορικές τράπεζες 

Οι χώρες με τις υψηλότερες μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές μισθωτών του χρηματοπιστωτι-

κού τομέα, υπολογισμένες σε Ευρώ, κατά το 2002 (το πιο πρόσφατο έτος για το οποίο 

υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία για όλες τις χώρες της ΕΕ-15)  ήταν η Βρετανία και η Αυστρί-

α. Οι χώρες με τις χαμηλότερες αμοιβές ήταν η Φιλανδία και η Ελλάδα (Διάγραμμα 1). 

Διάγραμμα 1 
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Οι μέσες ετήσιες μικτές αποδοχές της Ελλάδας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, το 2002, υπο-

λογισμένες σε Ευρώ, ήταν κατά 43% μικρότερες από τον αντίστοιχο μέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 «παλαιών» χωρών μελών. Μάλιστα, υστερούσαν έναντι και των 

άλλων «χωρών της σύγκλισης», δηλαδή της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Εντούτοις, οι 

αμοιβές, από την πλευρά των μισθωτών αποτελούν εισόδημα. Ως εκ τούτου, η σύγκριση της 

αγοραστικής τους δύναμης πρέπει να γίνεται σε Ισοτιμίες Αγοραστικής Δύναμης, οι οποίες 

λαμβάνουν υπόψη τους τις διαφορές στο επίπεδο των τιμών μεταξύ των διαφορετικών χω-



ρών. Στην Ελλάδα η αγοραστική δύναμη ενός Ευρώ είναι κατά 20% περίπου υψηλότερη από 

ό,τι κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Διάγραμμα 2 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ 2002
ΣΕ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
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Από την σύγκριση των μέσων μικτών ετήσιων αποδοχών του χρηματοπιστωτικού τομέα με-

ταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 σε Ισοτιμίες Αγοραστικής Δύναμης, 

προκύπτει ότι η αγοραστική δύναμη των αμοιβών στην Ελλάδα είναι η χαμηλότερη στην 

Ευρώπη με εξαίρεση τη Φιλανδία. Μολονότι οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των 

χωρών στο Διάγραμμα 2 είναι σαφώς μικρότερες από τις αντίστοιχες διαφορές των αμοιβών 

σε Ευρώ, σε μονάδες αγοραστικής δύναμης παραμένουν μεγάλες. Έτσι, η αγοραστική δύνα-

μη των αμοιβών στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ελλάδα, το 2002, ήταν κατά 28% 

μικρότερη από τον μέσο όρο των 15 πιο προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σε ό,τι αφορά το κόστος εργασίας ανά απασχολούμενο σε πραγματικούς όρους στις δε-

καπέντε πιο προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίασε κατά την πενταετία 

2000-2005 αύξηση σε όλες τις υπό εξέταση χώρες, με εξαίρεση την Ελλάδα στην οποία υ-

πήρξε μείωση κατά 5% και την Αυστρία (στην οποία υπήρξε μείωση 2%) (Διάγραμμα 3). Η 

αντίστοιχη αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε σε 10% κατά μέσο όρο ενώ στις άλλες 

χώρες της σύγκλισης, στην Ισπανία και την Πορτογαλία ανήλθε σε 5% και 3% αντίστοιχα. 



 
Διάγραμμα 3 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ 2005

ENANTI 2000 (2000=100) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση που παρουσιάσθηκε στον χρηματοπιστωτικό τομέα της 

Ελλάδας έρχεται σε αντίθεση με την αύξηση, στην διάρκεια της ίδιας περιόδου (2000-2005), 

του ετήσιου κόστους εργασίας ανά απασχολούμενο στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας 

κατά 7% (αντίστοιχη αύξηση υπήρξε και στις δεκαπέντε πιο προηγμένες χώρες της ΕΕ κατά 

μέσο όρο) (Διάγραμμα 4). 

Βεβαίως, τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται σε μέσους όρους και ως εκ τούτου απο-

κρύπτουν τις διαφοροποιήσεις των αμοιβών ανάλογα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 

των εργαζομένων. Οι διαφοροποιήσεις αυτές μας ενδιαφέρουν σχετικά με τις ενδεχόμενες 

εσωτερικές διαιρέσεις που τείνουν να χωρίσουν τους εργαζόμενους στις τράπεζες σε διακρι-

τές μερίδες με ενδεχομένως διαφοροποιημένη στάση έναντι της εργοδοσίας και των 

εργασιακών ζητημάτων του κλάδου.  



Διάγραμμα 4 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ 2005

ENANTI 2000 (2000=100) ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ) 
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Διάγραμμα 5 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ 2002

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. ΣΕ ΕΥΡΩ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
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ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ-15

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΕΕ-15 
         59%                                            58%                                     52%

 



Καταρχήν, οι αμοιβές στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ελλάδας διαφοροποιούνται ανάλο-

γα με το εκπαιδευτικό επίπεδο, το οποίο αντανακλά εν μέρει τη διαφοροποίηση στη θέση 

εργασίας, τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα επίβλεψης και τις ευθύνες που αναλαμβάνει έκα-

στος εργαζόμενος ανάλογα με το εκπαιδευτικό του επίπεδο. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 

5, η διαφοροποίηση αφορά κυρίως στους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για 

τους οποίους οι ετήσιες αποδοχές είναι κατά περίπου 30% ανώτερες από τις αντίστοιχες των 

υπολοίπων εργαζομένων. 

Το ίδιο φαινόμενο, του ανοίγματος μεταξύ μισθών πτυχιούχων και μη πτυχιούχων πα-

ρατηρείται, και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση (διαφορά περίπου 40%), στις άλλες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 πιο προηγμένων χωρών. Έτσι, η αναλογία των ετήσιων 

αποδοχών ανά απασχολούμενο μεταξύ χρηματοπιστωτικού τομέα Ελλάδας και ΕΕ-15 ανερ-

χόταν, το 2002, σε 52% για τους πτυχιούχους έναντι 59% για τους μη πτυχιούχους. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό των πτυχιούχων στο χρηματοπιστωτικό τομέα της Ελλά-

δας ανερχόταν το 2002 σε 44% του συνόλου των εργαζομένων έναντι 31% κατά μέσον όρο 

στις 15 πιο προηγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, η διαφοροποίηση ανά-

λογα με το εκπαιδευτικό επίπεδο, στην Ελλάδα, είναι υπαρκτή μεν πλην όμως αρκετά μικρή 

ώστε να θεωρηθεί ως παράγοντας βαθιάς εσωτερικής διαίρεσης των εργαζομένων στις τρά-

πεζες –τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις αμοιβές. 

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 6, ακόμη πιο σημαντική είναι η διαφοροποίηση των α-

ποδοχών στην Ελλάδα ανάλογα με την επαγγελματική πείρα, τις γνώσεις και δεξιότητες που 

συσσωρεύει ο εργαζόμενος καθώς παρέρχεται ο χρόνος προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη. 

Οι αποδοχές για όσους έχουν προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 30 ετών είναι υπερδιπλάσιες 

των αντίστοιχων αποδοχών όσων εργάζονται λιγότερο από 10 έτη. Εντούτοις, μόνο 4% των 

εργαζομένων στον χρηματοπιστωτικό τομέα έχουν προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 30 ετών. 

Αντιθέτως, στην κατηγορία των 20-29 ετών προϋπηρεσίας εντάσσεται 22% των απασχολου-

μένων και οι αποδοχές τους είναι κατά μέσον όρο κατά 80% υψηλότερες από τις αντίστοιχες 

όσων εργάζονται για χρονική περίοδο μικρότερη των 10 ετών. Η επαγγελματική πείρα, οι 

γνώσεις και οι δεξιότητες που συσσωρεύει ο εργαζόμενος καθώς παρέρχεται ο χρόνος προ-

ϋπηρεσίας, είναι παράγοντες μεγαλύτερης σημασίας στην Ελλάδα παρά στην ΕΕ-15. 

Επομένως, η διαφοροποίηση μεταξύ «παλαιών» και «νέων» εργαζομένων είναι μεγάλη 

και μπορεί να θεωρηθεί ως παράγοντας βαθιάς εσωτερικής διαίρεσης των εργαζομένων στις 

τράπεζες τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις αμοιβές. Το βάθος μιας τέτοιας διαίρεσης φαίνεται 

και στη σύγκριση των στοιχείων των αμοιβών των εργαζομένων του χρηματοπιστωτικού 

τομέα στην Ελλάδα με τα αντίστοιχα στοιχεία των 15 πιο προηγμένων χωρών της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης (Διάγραμμα 7). Οι αποδοχές στις χώρες της ΕΕ-15 διαφέρουν μεταξύ όσων 

έχουν μικρή και μεγάλη προϋπηρεσία μόνον κατά 25%, ενώ στην Ελλάδα διαφέρουν κατά 

80% (χωρίς να λάβουμε υπόψη μας το 4% των εργαζομένων που απασχολούνται για χρονικό 

διάστημα που υπερβαίνει τα 30 έτη). 



Διάγραμμα 6 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ 2002
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Διάγραμμα 7 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ 2002

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ. 
ΣΕ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
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Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 7, η αγοραστική δύναμη των αποδοχών για τους εργαζόμε-

νους στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ελλάδας διαφέρει κατά πολύ της αντίστοιχης 

αγοραστικής δύναμης στην ΕΕ-15, πλην όμως, μόνον για όσους έχουν προϋπηρεσία μικρό-

τερη των 20 ετών. Με άλλα λόγια, το ¼ περίπου των εργαζομένων στις τράπεζες της 

Ελλάδας, απασχολείται επί διάστημα που υπερβαίνει τα 20 έτη, και έχει κατά μέσον όρο 

αμοιβές αγοραστικής δύναμης συγκρίσιμης με τις αντίστοιχες στις 15 πιο προηγμένες χώρες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Έχει ενδιαφέρον ότι η ίδια πόλωση στις αμοιβές στο εσωτερικό των εργαζομένων στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα της Ελλάδας εμφανίζεται και στην κατανομή των αμοιβών ανάλογα 

με την ηλικία, που είναι μια μεταβλητή την οποία χρησιμοποιούμε ως δείκτη της επαγγελμα-

τικής πείρας εν γένει (και όχι ειδικά σε μια συγκεκριμένη επιχείρηση, έναν συγκεκριμένο 

εργοδότη). 

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 8, η αγοραστική δύναμη των αποδοχών αυξάνεται με 

την ηλικία, δηλαδή την γενική επαγγελματική πείρα, ταχύτερα στην Ελλάδα από όσο στην 

ΕΕ-15. Στην κατηγορία των εργαζομένων με ηλικία 50-59 ετών, η διαφορά στην αγοραστική 

δύναμη των μισθών μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ-15 καθίσταται εξαιρετικά μικρή. 

Η μεγάλη διαφορά των αποδοχών μεταξύ όσων έχουν μακρόχρονη γενική επαγγελμα-

τική πείρα έναντι όσων έχουν βραχύχρονη πείρα αποτελεί μια πρόσθετη ένδειξη της βαθιάς 

διαίρεσης που διαπιστώσαμε προηγουμένως μεταξύ «παλαιών» και «νέων» εργαζομένων 

στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ελλάδας. 

Διάγραμμα 8 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ 2002
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ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΤΗΣ ΕΕ-15 
       72%                   60%                  58%                  74%                98%                     84%

  



Διάγραμμα 9 

 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Έρευνας Διάρθρωσης Αμοιβών ΕΣΥΕ 1995 

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 9, ως σημείο διαίρεσης «παλαιών» και «νέων» εργαζομένων 

θα μπορούσε να θεωρηθεί η ηλικία των 40 ετών που αντιστοιχεί αρκετά ικανοποιητικά σε 

προϋπηρεσία 13 ετών. Το ποσοστό των εργαζομένων με προϋπηρεσία μεγαλύτερη των 13 

ετών ανερχόταν το 2002 σε 44% του συνολικού αριθμού απασχολουμένων στον χρηματοπι-

στωτικό τομέα. 

Από την επεξεργασία των στοιχείων της Έρευνας Διάρθρωσης Αμοιβών της ΕΣΥΕ για το 

έτος 199510 προκύπτει εξίσωση των ατομικών αποδοχών, σύμφωνα με την οποία προσδιορί-

ζονται οι πιο σημαντικοί παράγοντες διαφοροποίησης των αμοιβών. Με σειρά 

σημαντικότητας, οι παράγοντες που αυξάνουν τον μισθό (ανά ώρα εργασίας) είναι οι εξής: 

• Η άσκηση καθηκόντων επίβλεψης 

• Η κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

• Η επαγγελματική πείρα (χρόνια προϋπηρεσίας) 

• Ο έγγαμος βίος 

• Το μέγεθος της επιχείρησης 

• Το άρρεν φύλο 

                                                 
10 Νεότερη έρευνα Διάρθρωσης Αμοιβών πραγματοποιήθηκε από την ΕΣΥΕ το 2002, πλην όμως τα 

στοιχεία της δεν μας είναι γνωστά λόγω του εμπιστευτικού χαρακτήρα τους. 



• Η πραγματοποίηση υπερωριών 

• Η διαπραγμάτευση σε επίπεδο επιχείρησης 

• Η ιδιωτική ιδιοκτησία της επιχείρησης 

Ο Πίνακας 1 συνοψίζει τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας των ατομικών μι-

σθών. 

Πίνακας 1 

Συντελεστές εξίσωσης ατομικών αποδοχών στον χρηματοπιστωτικό τομέαa

-,142 ,095 -1,500 ,134
,116 ,011 10,619 ,000

,171 ,012 14,885 ,000

,161 ,014 11,661 ,000
,254 ,013 20,127 ,000

-,102 ,012 -8,862 ,000

,088 ,017 5,303 ,000

,119 ,012 9,671 ,000

,043 ,004 10,918 ,000

,056 ,005 11,488 ,000

-,00047 ,000 -7,991 ,000

Σταθερά
Άρρεν φύλο
Τριτοβάθμια
εκπαίδευση
Έγγαμος
Επίβλεψη
Δημόσιος
χαρακτήρας
Διαπραγμάτευση
σε επίπεδο
επιχείρησης
Υπερωρίες
Μέγεθος
επιχείρησης
(λογάριθμος)
Ηλικία
Ηλικία στο
τετράγωνο

Συντελεστής
Τυπική
απόκλιση t

Επίπεδο
σημαντικότητας

Εξαρτημένη μεταβλητή: αποδοχές ανά ώρα εργασίας, Rsq.adj.=0.581a. 

 
(Όλες οι μεταβλητές είναι δυαδικές [0,1] εκτός από την ηλικία [έτη ζωής] και το μέγεθος της επιχείρη-

σης [αριθμός απασχολουμένων στην επιχείρηση]. Σε λογαρίθμους είναι η εξαρτημένη μεταβλητή, 

δηλαδή οι αποδοχές ανά ώρα εργασίας και το μέγεθος της επιχείρησης). 



Κατάτμηση του εργατικού δυναμικού των εμπο-

ρικών τραπεζών σε διακριτά τμήματα με βάση τις 

αποδοχές, την προϋπηρεσία, το φύλο, το επίπε-

δο εκπαίδευσης και την άσκηση καθηκόντων 

επίβλεψης 

Με τον όρο «θέση ευθύνης» εννοούμε την άσκη-

ση καθηκόντων επίβλεψης και διεύθυνσης. Με 

τον όρο «ωρομίσθιο» εννοούμε την μέση ωριαία 

αμοιβή (που προκύπτει από τη διαίρεση των 

συνολικών ετήσιων μικτών αποδοχών προσαυ-

ξημένων με τις ασφαλιστικές εισφορές και τις 

άλλες δαπάνες προσωπικού που βαρύνουν τον 

εργοδότη, με τον πραγματικό συνολικό αριθμό 

ωρών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν στη 

διάρκεια του έτους και για τις οποίες υπήρξε 

αμοιβή του εργαζομένου). Οι υπολογισμοί έχουν 

πραγματοποιηθεί με τα στοιχεία της Έρευνας 

Διάρθρωσης Αμοιβών της ΕΣΥΕ για το έτος 1995. 

Η ίδια έρευνα πραγματοποιήθηκε από την ΕΣΥΕ 

και το 2002, αλλά η πρόσβαση σε αυτά τα νεό-

τερα στοιχεία δεν έχει ακόμη καταστεί δυνατή. 



Επιβράδυνση παρουσιάζει, σε σχέση με τη δεκαετία του 1990, η πορεία των πραγματικών 

αποδοχών στις 20 εμπορικές τράπεζες για τις οποίες υπάρχουν πλήρη διαχρονικά στοιχεία 

της Eurostat (Διάγραμμα 10). Σύμφωνα με το στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, η μέση 

ονομαστική αύξηση των αποδοχών στις τράπεζες για το 2005 ανήλθε σε μόλις 1,5%, επομέ-

νως υπήρξε πραγματική μείωση κατά 2% περίπου. 

• Διάγραμμα 10 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ
σε σταθερές τιμές 2003
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Για το σύνολο του χρηματοπιστωτικού τομέα (NACE J), ο δείκτης κόστους εργασίας της Eu-

rostat, σε ετήσια βάση και σε πραγματικές τιμές, εξελίχθηκε όπως φαίνεται στον Πίνακα 2: 
 

Πίνακας 2 

2000 2001 2002 2003 2004 2005
% ετήσιες μεταβολές 4,1 9,2 -6,3 4,9 -15,1
έτος 2000=100 100 104 114 107 112 95
% ετήσιες μεταβολές -2,5 9,9 -3,7 4,1 -8
έτος 2000=100 100 98 107 103 107 99

Πηγή: Eurostat, Labour cost index - Annual data

Δείκτης κόστους εργασίας Eurostat
Χρηματοπιστωτικός τομέας Ελλάδας

Συνολικό κόστος 
εργασίας
Ακαθάριστες 
αποδοχές

 
Υπολογισμοί σε σταθερές τιμές

Επομένως, το συνολικό ετήσιο κόστος εργασίας μεταξύ 2000 και 2005 μειώθηκε, σε πραγμα-

τικούς όρους, κατά 5% περίπου ενώ το κόστος εργασίας στον βαθμό που εξαρτάται από τις 

ακαθάριστες αποδοχές μειώθηκε κατά 1%. 



Οι διαφορές στους μισθούς μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και οι 

διαχρονικές μεταβολές στις αποδοχές στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ελλάδα, εν μέρει 

αντανακλούν διαφορές στην παραγωγικότητα της εργασίας. Εάν σε μια χώρα η παραγωγι-

κότητα είναι π.χ. 20% μικρότερη από ό,τι σε άλλες χώρες, είναι λογικό αντίστοιχα 

μικρότερες να είναι και οι μικτές αποδοχές, διότι με τον τρόπο αυτό εξισώνονται τα κόστη 

εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στις διάφορες χώρες. Από αυτά απορρέει το ενδιαφέρον 

της σύγκρισης των αποδοχών με την παραγωγικότητα της εργασίας. 

 
Διάγραμμα 11 
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Αύξηση της παραγωγικότητας της 
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Μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης (%) 

προστιθέμενης αξίας ανά απασχολούμενο σε 
σταθερές τιμές 

1995-2003

 

Καταρχάς, σε ότι αφορά την εξέλιξη της παραγωγικότητας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, 

προκύπτει από τα στοιχεία του ΟΟΣΑ ότι η πρόοδος που συντελέστηκε στην Ελλάδα μεταξύ 

1995 και 2003 ήταν σημαντική και απετέλεσε μια από τις καλύτερες επιδόσεις διεθνώς (Διά-

γραμμα 11): ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας ανήλθε σε 

4,4%. 



 
Διάγραμμα 12 

Αύξηση παραγωγικότητας εργασίας στο σύνολο της οικονομίας
Μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής ΑΕΠ ανά απασχολούμενο
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Είναι αξιοσημείωτο ότι η μέση ετήσια αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στον χρη-

ματοπιστωτικό τομέα της Ελλάδας κατά την περίοδο 1995-2004 υπερέβη την αντίστοιχη 

μέση αύξηση του συνόλου της ελληνικής οικονομίας (+3,3% ετησίως, Διάγραμμα 12) περίπου 

κατά μία εκατοστιαία μονάδα. 

Με αυτά τα δεδομένα τίθεται το ερώτημα εάν η αύξηση των πραγματικών αποδοχών 

ακολούθησε την αύξηση της παραγωγικότητας. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 13, η παρα-

γωγικότητα της εργασίας στις κυριότερες 20 εμπορικές τράπεζες, αυξήθηκε μεταξύ 1989 και 

2005 με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,1% ενώ ο μέσος ρυθμός αύξησης του πραγματικού κόστους 

εργασίας ανά εργαζόμενο αυξήθηκε κατά 2,1%. Ως εκ τούτου, το μερίδιο εργασίας στο κα-

θαρό προϊόν (το οποίο στους υπολογισμούς μας είναι η αμοιβή εργασίας ως ποσοστό του 

αθροίσματος αμοιβής εργασίας και κερδών προ φόρων) ακολούθησε πτωτική πορεία. Παρά 

τις μεγάλες διακυμάνσεις του μεριδίου εργασίας (Διάγραμμα 14) η συνολική πορεία στις 20 

εμπορικές τράπεζες είναι πτωτική. 



 
Διάγραμμα 13 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ

σε σταθερές τιμές 2003
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Διάγραμμα 14 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
αμοιβή εργασίας / (κέρδη προ φόρων + αμοιβή 

εργασίας)
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Πηγή: Eurostat, 20 εμπορικές τράπεζες
 



 
Διάγραμμα 15 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(αμοιβή εργασίας %  καθαρής προστιθέμενης αξίας)

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
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Πηγή: Eurostat, Εθνικοί Λογαριασμοί

 

Σημαντική ήταν η πτώση του μεριδίου της εργασίας (αμοιβή εργασίας ως ποσοστό της κα-

θαρής προστιθέμενης αξίας) στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνολικά. Όπως φαίνεται στο 

Διάγραμμα 15, το μερίδιο της εργασίας υποχώρησε από το επίπεδο 52%-54% στο οποίο βρι-

σκόταν κατά τα έτη 1995-1997, στο 45% περίπου κατά το 2005. 

Η συγκράτηση των αμοιβών σε σχέση με τα άλλα μεγέθη των τραπεζών έχει οδηγήσει 

και σε σοβαρή μείωση των αποδοχών ως ποσοστό των συνολικών λειτουργικών δαπανών 

(Διάγραμμα 16). 

Αντίστροφη πορεία, σε σχέση με το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος έχουν ακο-

λουθήσει οι δείκτες της κερδοφορίας:  

Τα μικτά κέρδη 20 εμπορικών τραπεζών παρουσίασαν πενταπλασιασμό σε σταθερές τι-

μές (δηλαδή ως αγοραστική δύναμη) μεταξύ 1989 και 2005 (Διάγραμμα 17). 



 
Διάγραμμα 16 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
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Πηγή: Eurostat, 20 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

 
Διάγραμμα 17 

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 20 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
σε σταθερές τιμές 2003
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Διάγραμμα 18 

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
%  ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
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Ανάλογη ήταν η αύξηση των μικτών κερδών του συνόλου των επιχειρήσεων του χρηματοπι-

στωτικού τομέα που ανήλθαν κατά το 2005 σε 55% της καθαρής προστιθέμενης αξίας έναντι 

47% το 1995. 

Η διατήρηση των κερδών σε υψηλά επίπεδα κατά το 2002-2005 σχετίζεται με  

• την ανοδική πορεία του δανεισμού των νοικοκυριών,  

• το άνοιγμα μεταξύ επιτοκίων δανεισμού και καταθέσεων,  

• την αύξηση των προμηθειών,  

• τη μείωση του κόστους εργασίας,  

• τα φορολογικά ευεργετικά κίνητρα11 και  

• τον συνεχιζόμενο τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό των τραπεζών (συ-

μπεριλαμβανομένων των νέων προϊόντων).  

Σε ό,τι αφορά την πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά, πραγματοποιήθηκε με θεαματι-

                                                 
11 Οι τράπεζες που προχώρησαν σε συγχωνεύσεις με βάση τον Ν.2992/2002 απολαμβάνουν υψηλών 

απαλλαγών φόρων (συντελεστές που κυμαίνονται μεταξύ 14% και 25%) έναντι του συντελεστή 32% 

που βαρύνει τις άλλες επιχειρήσεις. 



κούς ρυθμούς της τάξης του 30% ετησίως και με υψηλά επιτόκια που φαίνονται στον Πίνακα 

3. 

Πίνακας 2 

Παλαιά καταναλωτικά δάνεια
Με αρχική διάρκεια ενός έτους 12,3
Με αρχική διάρκεια ενός έως πέντε ετών 10,0
Με αρχική διάρκεια άνω των πέντε ετών 8,4
Παλαιά στεγαστικά δάνεια
Με αρχική διάρκεια ενός έτους 5,0
Με αρχική διάρκεια ενός έως πέντε ετών 5,2
Με αρχική διάρκεια άνω των πέντε ετών 4,7
Νέα καταναλωτικά δάνεια
Με κυμαινόμενο επιτόκιο 7,8
Με σταθερό επιτόκιο ενός έως πέντε ετών 8,4
Νέα στεγαστικά δάνεια 
Με κυμαινόμενο επιτόκιο 3,9

Μέσα σταθμικά επιτόκια  (%)

 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τα κέρδη προ φόρων των ελληνικών τραπεζών 

αυξήθηκαν κατά το 2006 κατά 22,3% και των τραπεζικών ομίλων κατά 25,9%. Από το σύνολο 

των στοιχείων που παρατίθενται στην ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, εκτιμούμε 

ότι η πορεία των μεγεθών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως την περιγράψαμε 

παραπάνω, δεν παρουσιάζει σημεία μεταστροφής –επομένως όλες οι διαπιστώσεις μας για 

την περίοδο μέχρι και το 2005 ισχύουν και για το 2006. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σύγκριση των στοιχείων του χρηματοπιστωτικού κλάδου 

στην Ελλάδα με τα αντίστοιχα στοιχεία παραγωγικότητας και αμοιβών στις άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, η παραγωγικότητα της ερ-

γασίας στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ελλάδας ήταν συγκρίσιμη με την αντίστοιχη 

αρκετών άλλων προηγμένων χωρών (Διάγραμμα 19). 

Εντούτοις, οι αντίστοιχες αποδοχές στην Ελλάδα δεν είναι ανάλογες της παραγωγικό-

τητας, αντιθέτως υστερούν σημαντικά. Αυτό φαίνεται στο Διάγραμμα 20, το οποίο συγκρίνει 

το ύψος της καθαρής προστιθέμενης αξίας που παράγει ετησίως ένας εργαζόμενος κατά 

μέσον όρο, με τις μέσες ετήσιες αποδοχές του: το μέσο ετήσιο καθαρό προϊόν12 ανά απα-

σχολούμενο στην Ελλάδα ανήλθε, κατά το 2002, σε 128 χιλιάδες Ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες 

μέσες αποδοχές (προσαυξημένες με τις εργοδοτικές εισφορές και κάθε είδους άλλα έξοδα 

που βαρύνουν τον εργοδότη) ανήλθαν σε 58 χιλιάδες Ευρώ. 

                                                 
12 Οι έννοιες του καθαρού προϊόντος και της καθαρής προστιθέμενης αξίας χρησιμοποιούνται ως συ-

νώνυμα. 



 
Διάγραμμα 19 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2002
ΣΕ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
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144793

125907

154040 156564 160128
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224496

B DK D GR F NL A FIN
Πηγή: Eurostat, Annual enterprise statistics 2004 (Ref year 2002)

 
 

Διάγραμμα 20 

B DK D GR F NL A FIN
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ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ETHΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ 2002
ΣΕ ΕΥΡΩ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 



Η αναλογία αμοιβών-παραγωγικότητας, σε καμία άλλη από τις εξεταζόμενες χώρες δεν ήταν 

τόσο δυσμενής για τους εργαζόμενους. Στο Διάγραμμα 21 φαίνεται η εν λόγω αναλογία ανά 

χώρα. Ενώ στις περισσότερες χώρες κυμαινόταν περί το 60% το 2002, στην Ελλάδα ανήλθε 

μόλις σε 45%. 
 

Διάγραμμα 21 
ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΡΟΪΟΝ 2002

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
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Πηγή: Eurostat, Annual enterprise statistics 2004 (Ref year 2002)

 



2. Η απασχόληση στις εμπορικές τράπεζες 

H απασχόληση στον τραπεζικό κλάδο (20 εμπορικές τράπεζες, στοιχεία Eurostat) 

παρουσίασε αύξηση κατά την περίοδο 1989-2005, από τις 37 χιλιάδες άτομα περίπου στις 58 

χιλιάδες, ήτοι 2,8% ετησίως κατά μέσο όρο. Η άνοδος αυτή διαιρείται στις εξής περιόδους: 

κατά τα έτη 1989-1993, ο αριθμός απασχολουμένων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος, όπως 

εξάλλου και κατά τα έτη 2000-2003, ενώ στην ενδιάμεση περίοδο 1994-1999 και κατά τη 

διετία 2004-2005 πραγματοποιήθηκε ολόκληρη η αύξηση του αριθμού εργαζομένων από τις 

37 στις 58 χιλιάδες. 

 
Διάγραμμα 22 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
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Η τραπεζική απασχόληση ως ποσοστό του πληθυσμού παρουσίασε τις ίδιες τάσεις εξέλιξης 

καθώς παρέμενε στάσιμη μέχρι και το 1993, και αυξήθηκε μόνον στην συνέχεια, όταν η 

ελληνική οικονομία εισήλθε σε περίοδο ανάκαμψης με ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ της τάξης 

του 3,5%. Με την μεγέθυνση του όγκου των τραπεζικών εργασιών, κατά την τελευταία 

δεκαετία, άρχισε και η άνοδος της τραπεζικής απασχόλησης ως ποσοστό του πληθυσμού. 

Η άνοδος της απασχόλησης σχετίζεται, πρωτίστως, με την άνοδο του τραπεζικού 

προϊόντος ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 1994 και μετά. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 23, η 

προστιθέμενη αξία που παράγεται από τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (financial 

corporations) ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε από 3% περίπου του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος σε περίπου 5,5% το 2005. Πρόκειται επομένως για μεγάλη αύξηση του βάρους του 

κλάδου στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω άνοδος, 



μετά από μια πρόσκαιρη κάμψη (2000-2003) συνεχίσθηκε κατά το 2004-2005. 

Διάγραμμα 23 

ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
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Έτσι, ο κλάδος των εμπορικών τραπεζών εμφανίσθηκε, κατά την εν λόγω περίοδο, ως 

ανερχόμενος δυναμικός κλάδος στον οποίο απευθύνθηκε ζήτηση που αυξανόταν ταχύτερα 

από ό,τι κατά μέσο στην ελληνική οικονομία. Ήταν αναμενόμενο, ως εκ τούτου, να 

παρατηρείται αύξηση της απασχόλησης στις εμπορικές τράπεζες. Η μεγέθυνση της 

απασχόλησης κατά το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του 1990 και κατά το 2004-2005 

πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των εμπορικών 

τραπεζών στο ΑΕΠ. 

Εκτός από την αύξηση του τραπεζικού προϊόντος ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάσθηκε 

κατά την ίδια περίοδο, και σημαντική αύξηση του ΑΕΠ ανά κάτοικο (Διάγραμμα 24). 

Επομένως, ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση του τραπεζικού προϊόντος ανά κάτοικο (αφού 

αυτό το τελευταίο μέγεθος είναι το γινόμενο του τραπεζικού προϊόντος ως ποσοστό του ΑΕΠ 

και του ΑΕΠ ανά κάτοικο) (Διάγραμμα 25). 



Διάγραμμα 24 

ΑΕΠ ανά κάτοικο
σε σταθερές τιμές 2003, χιλιάδες ευρώ
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Διάγραμμα 25 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟ
ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ, ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 2003
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Διάγραμμα 26 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 20 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
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Μάλιστα, τα δύο μεγέθη που καθορίζουν το τραπεζικό προϊόν ανά κάτοικο, δηλαδή το ΑΕΠ 

ανά κάτοικο και το ποσοστό συμμετοχής του τραπεζικού τομέα στο σύνολο της οικονομίας 

φαίνεται ότι συσχετίζονται: η διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης (που εκφράζεται με την 

αύξηση του ΑΕΠ ανά κάτοικο) επιταχύνει την ανοδική πορεία του τραπεζικού κλάδου 

περισσότερο από ότι για άλλους, λιγότερο δυναμικούς, κλάδους. Έτσι, η ίδια η αύξηση του 

ΑΕΠ ανά κάτοικο οδηγεί σε αύξηση της συμμετοχής του τραπεζικού προϊόντος στο ΑΕΠ. Ως 

εκ τούτου, η διαδικασία της ανάπτυξης έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα που ευνοούν 

την διεύρυνση των τραπεζικών εργασιών ανά κάτοικο. 

Συνολικά, η αύξηση του τραπεζικού προϊόντος μετά το 1993, ήταν μια θεαματική 

αύξηση, η οποία θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της 

τραπεζικής απασχόλησης εάν ταυτοχρόνως δεν είχε παρατηρηθεί μεγάλη άνοδος στην 

παραγωγικότητα της εργασίας. 

Σε ανάλογο συμπέρασμα φθάνουμε κρίνοντας και από την αύξηση του αριθμού των 

υποκαταστημάτων. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 26, η εν λόγω αύξηση μεταξύ των ετών 

1989 και 2005 ήταν εκθετική έτσι ώστε ο αριθμός των υποκαταστημάτων στο τέλος της 

περιόδου να είναι υπερτριπλάσιος από τον αντίστοιχο στην αρχή της περιόδου. Η εκρηκτική 

αύξηση του αριθμού των υποκαταστημάτων θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε μεγαλύτερη 

αύξηση της απασχόλησης εάν ταυτοχρόνως δεν είχε παρατηρηθεί μεγάλη άνοδος στην 

παραγωγικότητα της εργασίας. 



Η αύξηση της παραγωγικότητας φαίνεται στην συνεχή μείωση του μέσου αριθμού 

απασχολουμένων ανά υποκατάστημα (μετά από επιμερισμό και του προσωπικού των 

κεντρικών υπηρεσιών στα υποκαταστήματα) (Διάγραμμα 27). Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει 

μια γραμμική, αδιάλειπτη διαδικασία εκσυγχρονισμού του κλάδου, η οποία είναι ανεξάρτητη 

από την οικονομική συγκυρία. Η μείωση του αριθμού των απασχολουμένων ανά 

υποκατάστημα πρέπει να αποδοθεί στην χρήση των νέων τεχνολογιών και στις διαδικασίες 

ορθολογικότερης οργάνωσης της εργασίας. Παρά το γεγονός ότι η μείωση του μέσου 

αριθμού απασχολουμένων ανά υποκατάστημα οφείλεται και στην δημιουργία πολλών 

σχετικά μικρών υποκαταστημάτων, ιδιαίτερα στο τέλος της περιόδου, οι εξελίξεις 

σχετίζονται άμεσα και με το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν νέες τεχνολογικές 

και οργανωτικές δυνατότητες. 

Ως αποτέλεσμα, ο μέσος αριθμός απασχολουμένων ανά υποκατάστημα είχε μειωθεί το 

2005 στο ½ του αντίστοιχου αριθμού το 1989. Επειδή, όμως, ο αριθμός των καταστημάτων 

τριπλασιάσθηκε περίπου στην διάρκεια της ίδιας περιόδου, το τελικό καθαρό αποτέλεσμα 

ήταν η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων κατά 56%. 
 

Διάγραμμα 27 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
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Προκύπτει από τα παραπάνω ότι η αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων, μετά το 

1993, πραγματοποιήθηκε μόνον χάρη στην θεαματική άνοδο του τραπεζικού προϊόντος ανά 

κάτοικο. Καθώς η ικανότητα του τραπεζικού τομέως να αυξάνει την παραγωγικότητά του 

εμφανίζεται αυξημένη, η διατήρηση ή η περαιτέρω αύξηση της τραπεζικής απασχόλησης θα 



έπρεπε να είναι αναμενόμενη μόνον στην περίπτωση που μπορούμε να προβλέψουμε ότι το 

προϊόν του τραπεζικού κλάδου θα συνεχίσει την θεαματική ανοδική πορεία του. 

Η πορεία, όμως, του τελευταίου, κρίνοντας και από την προηγούμενη εμπειρία, 

εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την γενική πορεία της ελληνικής οικονομίας, αφού σε 

περιόδους οικονομικής ανάκαμψης επιταχύνεται και η άνοδος των δυναμικών κλάδων της 

οικονομίας, μεταξύ των οποίων ο τραπεζικός κλάδος.  

Όπως έγινε φανερό από την ανάλυση που προηγήθηκε, η εξέλιξη της τραπεζικής 

απασχόλησης θα εξαρτηθεί:  

• Πρώτον, από τις γενικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, και πιο συγκεκριμένα 

από την ικανότητά της να μεγεθύνεται με υψηλούς ρυθμούς. Διότι, η ταχεία άνοδος 

του ΑΕΠ ανά κάτοικο επιδρά αφενός μεν άμεσα στην τραπεζική απασχόληση, 

αφετέρου δε έμμεσα, διότι η ανάκαμψη της οικονομίας ευνοεί την ανάπτυξη των πιο 

δυναμικών κλάδων, μεταξύ των οποίων και ο τραπεζικός κλάδος. Έτσι, όταν 

υπάρχει άνοδος του ΑΕΠ ανά κάτοικο, η ευνοϊκή επίδραση στην απασχόληση 

ασκείται από περισσότερες πλευρές. 

• Δεύτερον, από τον δυναμισμό του τραπεζικού κλάδου, δηλαδή από την ικανότητά 

του να αυξάνει τον όγκο του προϊόντος του ταχύτερα από το ΑΕΠ. Η εξέλιξη αυτή 

ισοδυναμεί με αύξηση του βάρους του κλάδου στην ελληνική οικονομία. Βεβαίως, 

τον δυναμισμό του κλάδου συνοδεύει αναπόφευκτα και η άνοδος της 

παραγωγικότητας της εργασίας. Εάν αυτή αυξηθεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα, τότε, 

θα υπερκαλύψει τα θετικά αποτελέσματα που έχουν στην απασχολήση, τόσο η 

άνοδος του πραγματικού εισοδήματος ανά κάτοικο, όσο και η αύξηση του ποσοστού 

συμμετοχής του τραπεζικού κλάδου στο σύνολο της οικονομίας. 

Για να εκτιμήσουμε την ικανότητα του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα να αυξάνει το 

ποσοστό συμμετοχής του στην οικονομία και την απασχόλησή του, χρησιμοποιούμε την 

ανάλυση της έντασης απασχόλησης. 



 

Η ένταση απασχόλησης στον τραπεζικό κλάδο 

Έννοια και μεθοδολογία 

Η ανάλυση βασίζεται στους εξής δείκτες: το προϊόν του κλάδου των τραπεζών ως ποσοστό 

του ΑΕΠ (σε σταθερές τιμές), η παραγωγικότητα της εργασίας στον τραπεζικό κλάδο, η 

τραπεζική απασχόληση ως ποσοστό του πληθυσμού, και το ΑΕΠ ανά κάτοικο (σε σταθερές 

τιμές). Ορίζουμε ως ένταση της τραπεζικής απασχόλησης (Ε) το μέγεθος Ε=Ν/Υ όπου (Ν) ο 

αριθμός των απασχολουμένων και (Υ) το προϊόν. Με βάση τον παραπάνω ορισμό, η ένταση 

της απασχόλησης (Ε) είναι ο αριθμός των απασχολουμένων στον κλάδο των τραπεζών ανά 

μονάδα προϊόντος (δηλαδή ανά μονάδα του ΑΕΠ). Επομένως, η ένταση της τραπεζικής 

απασχόλησης είναι ένα μέγεθος που συγκρίνει τον ρυθμό κατά τον οποίο αυξάνεται η 

τραπεζική απασχόληση με τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Με μεγαλύτερη ένταση 

απασχόλησης, μια εκατοστιαία μονάδα αύξησης του προϊόντος δημιουργεί περισσότερες 

θέσεις εργασίας –και αντίστροφα. 

Η ένταση απασχόλησης ενός κλάδου είναι ένα μέγεθος του οποίου η εξέλιξη εξαρτάται 

από το στάδιο ανάπτυξης του κλάδου. Αναλυτικότερα, μπορούμε να διαιρέσουμε την 

διαδικασία ανάπτυξης ενός κλάδου σε δύο στάδια: το στάδιο της συσσώρευσης κεφαλαίου 

κατ' έκταση και το στάδιο της συσσώρευσης κεφαλαίου κατ' ένταση. Κατά το πρώτο στάδιο, 

της συσσώρευσης κατ' έκταση, ο κλάδος αναπτύσσεται ακολουθώντας κυρίως διαδικασίες 

γεωγραφικής επέκτασης και αύξησης του όγκου της παραγωγής, και βασιζόμενος σε 

σχετικά σταθερές τεχνολογικές βάσεις και σταθερούς κανόνες οργάνωσης της εργασίας. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να αυξάνεται ταχύτατα η παραγωγή του κλάδου ως ποσοστό του 

ΑΕΠ καθώς οι δυνατότητες επέκτασης ενός νέου κλάδου είναι μεγαλύτερες από τις 

αντίστοιχες δυνατότητες των ήδη εγκατεστημένων, «ώριμων» κλάδων της οικονομίας. Η 

παραγωγικότητα της εργασίας, παρά το γεγονός ότι αυξάνεται, στο στάδιο της κατ' έκταση 

συσσώρευσης κεφαλαίου, υστερεί ως προς τους ρυθμούς αύξησης έναντι της επέκτασης του 

κλάδου, δηλαδή έναντι του (Υb/Y). Αυτό έχει ως συνέπεια, η ένταση κεφαλαίου να 

αυξάνεται κατά το πρώτο στάδιο ανάπτυξης ενός νέου κλάδου, δηλαδή κατά το στάδιο της 

κατ' έκταση συσσώρευσης κεφαλαίου, αφού το βάρος του κλάδου στο σύνολο των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων, αυξάνεται ταχύτερα από την παραγωγικότητα της 

εργασίας. 

Αντιθέτως, κατά το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης ενός κλάδου (της κατ' ένταση 

συσσώρευσης κεφαλαίου), όταν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επέκτασης, η περαιτέρω 

αύξηση της παραγωγής επιτυγχάνεται κυρίως μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού 

εκσυγχρονισμού. Με άλλα λόγια, η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου βασίζεται σε αλλαγές 

που αφορούν είτε στις τεχνολογικές βάσεις της παραγωγής, είτε στους κανόνες οργάνωσης 

της εργασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να αυξάνεται ταχύτατα η παραγωγικότητα της 

εργασίας. Σε ότι αφορά το βάρος του κλάδου ως ποσοστό του ΑΕΠ, επιβραδύνεται καθώς οι 

δυνατότητες επέκτασης του κλάδου έχουν εξαντληθεί, όπως συμβαίνει με όλους τους 



«ώριμους» κλάδους της οικονομίας. 

Αυτό έχει ως συνέπεια, η ένταση κεφαλαίου να μειώνεται κατά το δεύτερο στάδιο 

ανάπτυξης ενός κλάδου, δηλαδή κατά το στάδιο της κατ' ένταση συσσώρευσης κεφαλαίου, 

αφού το ποσοστό συμμετοχής του κλάδου στο σύνολο των παραγωγικών δραστηριοτήτων, 

αυξάνεται βραδύτερα από την παραγωγικότητα της εργασίας. 

Ως εκ τούτου, η πορεία της έντασης κεφαλαίου ενός κλάδου αναμένεται να παρουσιάζει 

μια τυπική μορφή: να αυξάνεται κατά το πρώτο στάδιο (οπότε η διαδικασία της οικονομικής 

μεγέθυνσης δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας για κάθε εκατοστιαία μονάδα αύξησης του 

ΑΕΠ), και να μειώνεται στο δεύτερο στάδιο (οπότε η διαδικασία της οικονομικής μεγέθυνσης 

δημιουργεί λίγες θέσεις εργασίας για κάθε εκατοστιαία μονάδα αύξησης του ΑΕΠ). 

Σε ότι αφορά την απασχόληση ως ποσοστό του πληθυσμού (Ν/Ρ), ισούται προς το 

γινόμενο της έντασης της απασχόλησης (Ε) και του ΑΕΠ ανά κάτοικο (Υ/Ρ). 

 Όμως, η ίδια η ένταση απασχόλησης εξαρτάται από το ΑΕΠ ανά κάτοικο (Υ/Ρ). Κατά την 

φάση της κατ' έκταση συσσώρευσης κεφαλαίου στον υπό εξέταση κλάδο, τα δύο μεγέθη (η 

ένταση κεφαλαίου και το ΑΕΠ ανά κάτοικο) αυξάνονται ταυτοχρόνως, έτσι ώστε αυξάνεται 

και το γινόμενό τους, δηλαδή η απασχόληση ως ποσοστό του πληθυσμού. Κατά το δεύτερο 

στάδιο, της κατ' ένταση συσσώρευσης, ή ένταση απασχόλησης αρχίζει να μειώνεται σταδια-

κά. Για όσο χρονικό διάστημα η εν λόγω μείωση είναι μικρή, τότε, η αύξηση του ΑΕΠ ανά 

κάτοικο υπερτερεί, και το γινόμενο Ε*(Υ/Ρ) αυξάνεται, παρά το γεγονός ότι ο ένας εκ των 

δύο όρων του μειώνεται. Εν ολίγοις, η αύξηση της απασχόλησης ως ποσοστό του πληθυ-

σμού, ενδέχεται να συνεχίζεται για κάποιο χρονικό διάστημα στις αρχές του σταδίου της 

εντατικής συσσώρευσης κεφαλαίου. Στην συνέχεια, όμως, όταν η πτώση της έντασης απα-

σχόληςη γίνει αρκετά μεγάλη, τότε αρχίζει και η μείωση της απασχόλησης ως ποσοστό του 

πληθυσμού. 

Γενικά, επομένως, για την εξέλιξη της απασχόλησης ενός κλάδου, εν προκειμένω του 

τραπεζικού κλάδου, έχουν σημασία δύο σημεία καμπής:  

• Το πρώτο σημείο καμπής αφορά στην εξέλιξη της έντασης της απασχόλησης : όταν 

το εν λόγω μέγεθος μειώνεται, έχουν αρχίσει να επικρατούν τα χαρακτηριστικά της 

εντατικής συσσώρευσης κεφαλαίου στον κλάδο. 

• Το δεύτερο σημείο καμπής αφορά στην εξέλιξη της απασχόλησης ως ποσοστό του 

πληθυσμού: όταν το εν λόγω μέγεθος αυξάνεται παρά το γεγονός ότι η ένταση της 

απασχόλησης μειώνεται, βρισκόμαστε είτε στο μεταίχμιο μεταξύ κατ' έκταση 

συσσώρευσης και εντατικής συσσώρευσης, είτε στις αρχικές φάσεις της εντατικής 

συσσώρευσης. 

Από την ανάλυση των στοιχείων που περιέχονται στο Bank Profitability του ΟΟΣΑ για μια 

σειρά χωρών, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: Στις πιο προηγμένες χώρες, η ένταση 

της τραπεζικής απασχόλησης μειώνεται ήδη από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1980. 

Αυτό σημαίνει ότι στις εν λόγω χώρες, ο τραπεζικός κλάδος βρίσκεται στο στάδιο της 



εντατικής συσσώρευσης, επομένως ότι η ανάπτυξη του κλάδου γίνεται κυρίως μέσω 

αυξήσεων της παραγωγικότητας (τεχνολογική και οργανωτική αλλαγή). Επιπλέον, για τις 

περισσότερες χώρες μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι μείωση παρουσιάζει και η απασχόληση 

ως ποσοστό του πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία της εντατικής συσσώρευσης 

κεφαλαίου στον τραπεζικό κλάδο, όχι μόνον έχει εκκινήσει, αλλά βρίσκεται πλέον και σε 

φάση πέραν της αρχικής. Διαφορετική ωστόσο περίπτωση αποτελεί η Ελλάδα. 



Η ένταση της τραπεζικής απασχόλησης (αριθμός απασχολουμένων στις εμπορικές τράπεζες 

ανά μονάδα ΑΕΠ, Διάγραμμα 28) αυξανόταν με υψηλούς ρυθμούς μέχρι το 1987. Επομένως, 

είχαμε μέχρι τότε επικράτηση των χαρακτηριστικών της κατ' έκταση συσσώρευσης 

κεφαλαίου. Στη συνέχεια, και μέχρι το 1999, η ένταση απασχόλησης αυξάνεται οριακά, με 

πολύ μικρούς ρυθμούς, και σταθεροποιείται τελικά μέχρι το 2002. Τελικά, παρουσιάζει 

έντονα σημεία μεταστροφής σε πτωτική τάση από το 2003. Φαίνεται, δηλαδή, ότι έχουμε 

προσεγγίσει το πρώτο κρίσιμο σημείο καμπής, το οποίο αφορά στην εξέλίξη της έντασης της 

απασχόλησης και το οποίο σηματοδοτεί ότι έχουν αρχίσει να επικρατούν τα χαρακτηριστικά 

της εντατικής συσσώρευσης κεφαλαίου στον τραπεζικό κλάδο της Ελλάδας. 
 

Διάγραμμα 28 

ΕΝΤΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ 20 ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
1983-2005
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Το δεύτερο κρίσιμο σημείο καμπής, που αφορά στην εξέλιξη της τραπεζικής απασχόλησης 

ως ποσοστό του πληθυσμού, ωστόσο, δεν είναι ακόμη ορατό, αφού το εν λόγω μέγεθος 

αυξήθηκε κατά το 2004-2005. Αυτά αποτελούν σαφή ένδειξη ότι βρισκόμαστε ήδη στο 

εσωτερικό του σταδίου της εντατικής συσσώρευσης, κατά το οποίο τείνουν να 

ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επέκτασης και στο οποίο η περαιτέρω αύξηση της παραγωγής 

επιτυγχάνεται μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού, πλην όμως, οι 

διαδικασίες της επέκτασης παράγουν ακόμη ευνοϊκά αποτελέσματα επί του όγκου της 

απασχόλησης. 

Η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου βασίζεται κυρίως σε αλλαγές που αφορούν είτε στις 

τεχνολογικές βάσεις της επιχείρησης, είτε στους κανόνες οργάνωσης της εργασίας, είτε 

στην παραγωγή νέων τραπεζικών υπηρεσιών που ευνοούν την επέκτασή του. Έτσι, η 

ένταση της τραπεζικής απασχόλησης (Ν/Υ) αρχίζει να μειώνεται σταδιακά, και για όσο 

χρονικό διάστημα η εν λόγω μείωση παραμένει μικρή, η απασχόληση ως ποσοστό του 

πληθυσμού θα αυξάνεται ή θα παραμένει στάσιμη. Στην συνέχεια, όμως, όταν η πτώση της 

έντασης της τραπεζικής απασχόλησης γίνει αρκετά μεγάλη, θα αρχίσει και η μείωση της 

απασχόλησης ως ποσοστό του πληθυσμού. 

Προκύπτει ως συμπέρασμα της ανάλυσης που προηγήθηκε, ότι η πιθανότερη εξέλιξη 

της απασχόλησης στις εμπορικές τράπεζες, στην μεσοπρόθεσμη διάρκεια, θα είναι η μικρή 

περαιτέρω αύξηση ή σταθεροποίηση, εκτός βεβαίως εάν παρέμβουν αρκετά νωρίς ορισμένοι 

δυσμενείς παράγοντες, όπως π.χ. μια αισθητή επιδείνωση στην συμπεριφορά των 

νοικοκυριών σε ό,τι αφορά τον δανεισμο τους. 

  


