Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας:
Οικονομική Κρίση και Προοπτικές Ανάπτυξης

1

Συλλογικός Τόμος επιλεγμένων εργασιών, από τα πρακτικά του 2ου Διεθνούς
Επιστημονικού Συνεδρίου «Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας: Οικονομική
Κρίση και Προοπτικές Ανάπτυξης», που πραγματοποιήθηκε στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας στις 5 και 6 Μαΐου 2017

Σέρρες, 2017

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης)

Χορηγοί:
Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης)
Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας:
• στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
• στη Δημόσια Διοίκηση
• στην Εφοδιαστική
Mε την υποστήριξη:
• του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική Λογιστική
και Διοίκηση του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Συνεδρία 1: Θεωρητικές και άλλες προσεγγίσεις
Επενδύοντας στην Γνώση με στόχο την Παραγωγική Ανασυγκρότηση
και την Οικονομική Ανάπτυξη..............................................................................................9
Σαχίνη Εύη, Χρυσομαλλίδης Χαράλαμπος και Νίκος Καραμπέκιος

Συνεδρία 2: Πολιτικές Προσέγγισης
Η σύγχρονη ιστορία του ελληνικού εμπορίου και η πρόταση χωρικού
επαναπροσανατολισμού της Ελληνικής Οικονομίας.........................................................23
Ζαρωτιάδης Γρηγόριος

Από την Οικονομική Κρίση στις Θεμελιακές Προϋποθέσεις μιας Άλλης
Ανάπτυξης της Ελλάδας.....................................................................................................35
Μαγούλιος Γιώργος και Γιάννης Μανιάδης

Ο πίνακας Κοινωνικής Λογιστικής ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής για την
αντιμετώπιση της κρίσης...................................................................................................63
Οικονομίδης Απόστολος, Οικονομίδης Χαράλαμπος

Συνεδρία 3: Κλάδοι της οικονομίας
Η συμβολή του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας-ένδυσης στην οικονομική ανάπτυξη
της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας. Προϋποθέσεις βελτίωσης των
επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου και
διευκόλυνσης της κινητικότητας του στη διασυνοριακή αγορά εργασίας........................81
Σταμπουλής Μιλτιάδης

Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις εμπορικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις:
Η περίπτωση της Κοζάνης................................................................................................102
Πιτόσκα Ηλέκτρα και Γεώργιος Χανιώτης

Συνεδρία  4: Χρηματοπιστωτικά Ζητήματα
Η επίδραση της φορολογίας των εταιρικών μερισμάτων εν μέσω οικονομικής
κρίσης στην διαμόρφωση του πλαισίου επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους:
Μια εμπειρική προσέγγιση των εισηγμένων ελληνικών επιχειρήσεων..........................125
Φιλέντα Παγώνα

Χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές: Εξέλιξη στην περίοδο της κρίσης και σύγκριση
της Ελληνικής περίπτωσης με τις χώρες της Ευρωζώνης.................................................143
Καραφόλας Συμεών, Αλεξανδράκης Αλέξανδρος και Μαντζάρης Ιωάννης

Συνεδρία  5: Greece
Προς μια νέα προσέγγιση της τοπικής ανάπτυξης σε συνθήκες κρίσης Μία εφαρμογή πολιτικής επιχειρηματικών οικοσυστημάτων στην τοπική ανάπτυξη
(Η περίπτωση της Ελλάδας).............................................................................................155
Βλάδος Χαράλαμπος, Δενιόζος Νικόλαος, Χατζηνικολάου Δημοσθένης

Η Στρατηγική Διοίκηση της Γνώσης ως Εργαλείο Ανασυγκρότησης του Δημόσιου
Τομέα στην Ελλάδα..........................................................................................................177
Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης, Ασπρίδης Γεώργιος, Ρωσσίδης Ιωαννης και Λάμπρος Σδρόλιας

Συνεδρία 6: Φορολογικά, Διαφθορά
Διερεύνηση της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων και η επίδραση της
στην παραγωγικότητα της εργασίας ελληνικών εισηγμένων εταιρειών κατά την
περίοδο της οικονομικής κρίσης......................................................................................191
Παζάρσκης Μιχαήλ, Γιοβάνης Νικόλαος, Παντελίδης Παναγιώτης και Κυριακή Μπαλτζή

Η επίδραση των φορολογικών εσόδων και του δημόσιου χρέους στην οικονομική
μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας..............................................................................201
Στυλιανού Τάσος, Σαμαράς Ιωάννης, Αραμπατζής Αθανάσιος και Κλεάνθης Κωνσταντινούδης

3

Συνεδρία 7: Ποσοτικά δεδομένα και αναλύσεις
Εσωτερική έναντι εξωτερικής υποτίμησης στην Ελληνική οικονομία.............................218

Μαριόλης Θεόδωρος και Νικόλαος Ροδουσάκης

Η συμβολή συνιστωσών κόστους στη διαμόρφωση των τιμών της
Ελληνικής οικονομίας: εμπειρική διερεύνηση βάσει του συμμετρικού
πίνακα εισροών-εκροών του έτους 2010.........................................................................228
Μαριόλης Θεόδωρος και Γιώργος Σώκλης

Πραγματική β- και σ-σύγκλιση στις χώρες της ΕΕ-15.......................................................247
Χαψά Ξανθίππη

Σ υνεδρία 9: Εργασία, Ανεργία
Αξιολόγηση των συγχωνεύσεων ελληνικών εισηγμένων εταιρειών με έμφαση στην
παραγωγικότητα και την υγιεινή-ασφάλεια εργασίας: μια εμπειρική διερεύνηση
από χρηματοοικονομική λογιστική θεώρηση..................................................................269
Γιοβάνης Νικόλαος, Παντελίδης Παναγιώτης, Παζάρσκης Μιχαήλ, Γαλάνη Μαγδαληνή

Η οικονομική κρίση και το braindrain – Η περίπτωση των ιατρών και οι επιπτώσεις
στο ΕΣΥ..............................................................................................................................288
Ευάγγελος Γκούτζιας

Συνεδρία 10: Τουρισμός
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και περιφερειακή ανάπτυξη:
Η περίπτωση της Ηπείρου...............................................................................................306
Γαβριηλίδης Γκάμπυ, Θεόδωρος Μεταξάς

Μέτρηση της αποδοτικότητας των Δημόσιων ΝοσοκομείωνΗ περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.............................................................335
Χαραλαμπίδου Ειρήνη, Κωνσταντινίδης Χρήστος, Αθανάσαινας Αθανάσιος,
Καρακίτσιου Αθανασία

Σ υνεδρία 11: Theory & Praxis
Euro zone is the foundation for economic integration leading towards the
USE/European Federation................................................................................................353
Georgios I Zekos

Terrorism as a determinant factor of FDI inflows: The case of developing Asia...............377
Theodore Metaxas, Polyxeni Kechagia

Συνεδρία 12: Εκπαίδευση
Εκπαιδευτική αξιολόγηση - Η εμπειρία των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων:
Τι μάθαμε από την εφαρμογή της...................................................................................396
Καραγκιόζης Ιωάννης και Δημήτριος Πασχαλούδης

Συνεδρία 13: Διάφορα Θέματα
Κυβερνητικές Δαπάνες, Φορολογία και Οικονομική Ανάπτυξη.
Σχέσεις Αιτιότητας για την Ελλάδα...................................................................................405
Στυλιανού Τάσος, Σαμαράς Ιωάννης, Αραμπατζής Αθανάσιος και Κλεάνθης Κωνσταντινούδης

Ανάλυση οικονομικής επίδοσης και στρατηγικών επιλογών των ελληνικών εισηγμένων
τεχνικών εταιρειών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης:
μια λογιστική θεώρηση....................................................................................................418
Παντελίδης Παναγιώτης, Δημητριάδης Σωτήριος, Παζάρσκης Μιχαήλ, Αθανασιάδου Αθανασία

4

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Παραγωγική Ανασυγκρότηση
της Ελλάδας: Οικονομική Κρίση και Προοπτικές Ανάπτυξης», πραγματοποιήθηκε στις
Σ έρρες την Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Μαΐου 2017 στο Αμφιθέατρο «Ευαγόρας
Παλληκαρίδης» του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
Τ ο Συνέδριο, που τέθηκε υπό την αιγίδα και την ευγενή χορηγία του Υπουργείου
Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), διοργανώθηκε με την συνεργασία:
•

του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου,

•

του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

•

του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών Δημήτρης Μπάτσης και

•

της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας (Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών)
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας

και με την υποστήριξη του:
•

Political Economy Research Group (PERG) και

•

της Εταιρείας Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του 2ου στη σειρά Συνεδρίου, βρίσκονται
εισηγήσεις που μελετούν και αναφέρονται σε σχετικές θεωρητικές προσεγγίσεις του
ζητήματος της παραγωγικής – οικονομικής ανασυγκρότησης, συγκεκριμένα προβλήματα
κλάδων της Ελληνικής οικονομίας, χαρακτηριστικά χρηματοπιστωτικά ζητήματα,
θέματα φορολογίας και διαφθοράς, ποσοτικές αναλύσεις οικονομικού περιεχομένου,
προβλήματα τομεακής φύσεως της οικονομίας, εργασίας, ανεργίας, τουρισμού, και
εκπαίδευσης. Το Συνέδριο φιλοδοξεί να συνδράμει στην ανάδειξη της εθνικής εμβέλειας
σημασίας της ανασυγκρότησης της παραγωγικής βάσης της Ελληνικής οικονομίας
στη βάση των νέων επιστημονικών δεδομένων και μέσα στις σύγχρονες συνθήκες του
διεθνούς ανταγωνισμού και μετεξέλιξης της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι εισηγήσεις που παρουσιάστηκαν στο 2ο Συνέδριο οργανώθηκαν σε δέκα
τέσσερις θεματικές συνεδρίες και φιλοξενούνται μαζί με τις εισηγήσεις του 1ου
Συνεδρίου στην ιστοσελίδα https://recproduction.weebly.com/.
Στον συλλογικό αυτό τόμο περιλαμβάνονται επιλεγμένες εργασίες που παρουσιάστηκαν
στο 2ο Συνέδριο μετά από διαδικασία κρίσης με ευθύνη της Οργανωτικής και
Επιστημονικής Επιτροπής.
Από την πρώτη κατά σειρά συνεδρία του Συνεδρίου περιλαμβάνονται εδώ οι
εργασίες: «Επενδύοντας στην Γνώση με στόχο την Παραγωγική Ανασυγκρότηση και
την Οικονομική Ανάπτυξη» των Ζαχίνη Εύη, Χρυσομμαλίδη Χαράλαμπου και Νίκου
Καραμπέκιου. Από τη δεύτερη συνεδρία συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες: «Η Σύγχρονη
ιστορία του Ελληνικού εμπορίου και η πρόταση χωρικού επαναπροσανατολισμού
της Ελληνικής Οικονομίας» του Ζαρωτιάδη Γρηγορίου, «Από την Οικονομική Κρίση
στις Θεμελιακές Προϋποθέσεις μιας Άλλης Ανάπτυξης της Ελλάδας» των Μαγούλιου
Γιώργου και Γιάννη Μανιάδη και, «Ο πίνακας Κοινωνικής Λογιστικής ως εργαλείο
οικονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της κρίσης» των Οικονομίδη Απόστολου και
Οικονομίδη Χαράλαμπου.
Η τρίτη θεματική συνεδρία αφορά στους κλάδους της οικονομίας, από
όπου και συμπεριλαμβάνουμε τις ακόλουθες εργασίες: «Η Συμβολή του κλάδου
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κλωστοϋφαντουργίας – ένδυσης στην οικονομική ανάπτυξη της διασυνοριακής
περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας. Προϋποθέσεις βελτίωσης των επαγγελματικών
προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου και διευκόλυνσης της κινητικότητας
του στη διασυνοριακή αγορά εργασίας» του Σταμπουλή Μιλτιάδη, «Επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης στις εμπορικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Η περίπτωση της
Κοζάνης» των Πιτόσκα Ηλέκτρα και Γεωργίου Χανιώτη.
Η τέταρτη συνεδρία αφορά χρηματοπιστωτικά ζητήματα και περιελάμβανε
έξι εισηγήσεις, από τις οποίες συμπεριλαμβάνουμε εδώ τις εξής: «Η επίδραση της
φορολογίας των εταιρικών μερισμάτων εν μέσω οικονομικής κρίσης στην διαμόρφωση
του πλαισίου επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους: Μία εμπειρική προσέγγιση των
εισηγμένων Ελληνικών επιχειρήσεων» της Φιλέντα Παγώνας, «Χρηματοπιστωτικοί
διαμεσολαβητές: εξέλιξη στην περίοδο της κρίσης και σύγκριση της Ελληνικής
περίπτωσης με τις χώρες της Ευρωζώνης» των Καραφόλα Συμεών, Αλεξανδράκη
Αλέξανδρου και Μαντζάρη Ιωάννη.
Από την επόμενη πέμπτη συνεδρία που έχει αντικείμενο αναφοράς την Ελληνική
γενικά οικονομία, συμπεριλαμβάνονται εδώ οι εργασίες: «Προς μία νέα προσέγγιση
της τοπικής ανάπτυξης σε συνθήκες κρίσης- Μία εφαρμογή πολιτικής επιχειρηματικών
οικοσυστημάτων στην τοπική ανάπτυξη (Η περίπτωση της Ελλάδας» των Βλάδου
Χαράλαμπου, Δενιόζου Νικολάου και Χατζηνικολάου Δημοσθένη, «Η Στρατηγική
Διοίκηση της Γνώσης ως Εργαλείο Ανασυγκρότησης του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα»
των Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνη, Ασπρίδη Γεωργίου, Ρωσσίδη Ιωάννη και Λάμπρου
Σδρόλια.
Η έκτη σε σειρά συνεδρία αναφέρεται στα ζητήματα φορολογίας και διαφθοράς,
με τις εξής συμπεριληφθείσες εδώ εργασίες: «Διερεύνηση της παραποίησης των
οικονομικών καταστάσεων και η επίδραση της στην παραγωγικότητα της εργασίας
Ελληνικών εισηγμένων εταιρειών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης» των
Παζάρσκη Μιχαήλ, Γιοβάνη Νικολάου, Παντελίδη Παναγιώτη και Κυριακής Μπαλτζή,
«Η επίδραση των φορολογικών εσόδων και του δημόσιου χρέους στην οικονομική
μεγέθυνση της Ελληνικής οικονομίας» των Στυλιανού Τάσου, Σαμαρά Ιωάννη,
Αραμπατζή Αθανάσιου και Κλεάνθη Κωνσταντινούδη.
Η επόμενη έβδομη συνεδρία αναφέρεται σε θέματα ποσοτικών δεδομένων
και σχετικών αναλύσεων με συμπεριληφθείσες εργασίες τις ακόλουθες: «Εσωτερική
έναντι εξωτερικής υποτίμησης στην Ελληνική οικονομία» των Μαριόλη Θεόδωρου
και Νικολάου Ροδουσάκη, «Η συμβολή συνιστωσών κόστους στη διαμόρφωση των
τιμών της Ελληνικής οικονομίας: εμπειρική διερεύνηση βάσει του συμμετρικού πίνακα
εισροών-εκροών του έτους 2010» των Μαριόλη Θεόδωρου και Γιώργου Σώκλη,
«Πραγματική β- και σ-σύγκλιση στις χώρες της ΕΕ-15» της Χαψά Ξανθίππης.
Η ένατη κατά σειρά συνεδρία επιμελείται θέματα εργασίας και ανεργίας, από
όπου συμπεριλαμβάνουμε τις ακόλουθες εισηγήσεις: «Αξιολόγηση των συγχωνεύσεων
Ελληνικών εισηγμένων εταιρειών με έμφαση στην παραγωγικότητα και την υγιεινή
– ασφάλεια εργασίας: μία εμπειρική διερεύνηση από χρηματοοικονομική λογιστική
θεώρηση» των Γιοβάνη Νικολάου, Παντελίδη Παναγιώτη, Παζάρσκη Μιχαήλ και Γαλάνη
Μαγδαληνής, «Η οικονομική κρίση και το brain drain – Η περίπτωση των ιατρών και οι
επιπτώσεις στο ΕΣΥ» του Ευάγγελου Γκούτζια.
Στη δέκατη συνεδρία με ζητήματα σχετικά με τον τουρισμό και υπηρεσίες,
συμπεριλαμβάνονται οι εξής εργασίες: «Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και
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περιφερειακή ανάπτυξη: Η περίπτωση της Ηπείρου» των Γαβριηλίδη Γκάμπυ και
Θεόδωρου Μεταξά, «Μέτρηση της αποδοτικότητας των Δημόσιων Νοσοκομείων-Η
περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών» των Χαραλαμπίδου Ειρήνης,
Κωνσταντινίδη Χρήστου, Αθανάσαινα Αθανασίου και Καρακίτσιου Αθανασίας.
Η ενδέκατη σε σειρά συνεδρία ακολουθεί με θέματα θεωρίας και πράξης, από
την οποία συμπεριλάβαμε τις εργασίες: «Euro zone is the foundation for economic
integration leading towards the USE/European Federation» του Georgios Zekos,
«Terrorism as a determinant factor of FDI inflows: The case of developing Asia» των
Theodore Metaxas και Polyxeni Kechagia.
Από την δωδέκατη συνεδρία που ασχολείται με θέματα εκπαίδευσης,
συμπεριλάβαμε την εργασία: «Εκπαιδευτική αξιολόγηση – Η εμπειρία των Πρότυπων
Πειραματικών Σχολείων: Τι μάθαμε από την εφαρμογή της» των Καραγκιόζη Ιωάννη και
Δημητρίου Πασχαλούδη.
Τέλος, η δέκατη τρίτη συνεδρία αφορούσε διάφορα θέματα εκ των οποίων
συμπεριλαμβάνουμε τις ακόλουθες εισηγήσεις: «Κυβερνητικές Δαπάνες, Φορολογία
και Οικονομική Ανάπτυξη. Σχέσεις Αιτιότητας για την Ελλάδα» των Στυλιανού Τάσου,
Σαμαρά Ιωάννη, Αραμπατζή Αθανασίου και Κλεάνθη Κωσταντινούδη, «Ανάλυση
οικονομικής επίδοσης και στρατηγικών επιλογών των ελληνικών εισηγμένων τεχνικών
εταιρειών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης: μία λογιστική θεώρηση» των
Παντελίδη Παναγιώτη, Δημητριάδη Σωτηρίου, Παζάρσκη Μιχαήλ και Αθανασιάδου
Αθανασίας.
Η παραπάνω επιλογή των δημοσιευόμενων εργασιών ολοκληρώθηκε στην βάση
των απόψεων και κρίσεων της επιστημονικής επιτροπής, ενώ η τελική ευθύνη για το
περιεχόμενο και τη σύνταξη της κάθε εργασίας ανήκει στις/στους συγγραφείς της.
Η επιτυχία του 2ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου για την παραγωγική
ανασυγκρότηση της Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
στις 5 και 6 Μαΐου 2017, αποτελεί την έμπρακτη επιβεβαίωση των προσδοκιών του
πρώτου αντίστοιχου ομότιτλου συνεδρίου. Εδραιώνεται έτσι, μετά τα δύο πρώτα
συνέδρια, η πεποίθηση ότι η διοργάνωση αυτών των επιστημονικών συνεδρίων
και συναντήσεων είναι όντως γόνιμη και μάλλον αντικειμενικά επιβεβλημένη. Οι
προσπάθειες αυτές θα συνεχιστούν με την κρυφή ελπίδα οι εισηγήσεις, προτάσεις
και αναλύσεις που παρουσιάζονται στα συνέδρια αυτά σε συνδυασμό και με άλλες
αντίστοιχες προσπάθειες που γίνονται σε άλλους τομείς της ελληνικής κοινωνίας, να
βοηθήσουν ώστε η μακρόχρονη οικονομική κρίση να μετασχηματιστεί σε μία νέα φάση
εξισορρόπησης μεταξύ της οικονομικής μεγέθυνσης και της κοινωνικά δίκαιης και
βιώσιμης ανάπτυξης.
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Επιστημονική Επιτροπή
Ζαρωτιάδης Γρηγόρης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ, και ΙΚΕ Δ. Μπάτσης.
Μαριόλης Θεόδωρος, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου, και ΙΚΕ Δ.
Μπάτσης.
Μαυρίδης Σάββας, Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΑΤΕΙΘ.
Τσαλίκη Περσεφόνη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ, και PERG.
Τσουλφίδης Λευτέρης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Χουλιάρας Βασίλης, Εταιρεία Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης.
Μ αγούλιος Γεώργιος, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Κεντρικής
Μακεδονίας
Αθιανός Στέργιος, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Μ αντζάρης Ιωάννης, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Κεντρικής
Μακεδονίας
Αθανάσαινας Αθανάσιος, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Γιοβάνης Νικόλαος, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Κεχρής Ευάγγελος, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Χαψά Ξανθίππη, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Μουζά Άννα, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Πασχαλούδης Δημήτριος, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Α ηδόνης Δημήτριος, Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, ΤΕΙ Κεντρικής
Μακεδονίας
Φωλίνας Δημήτριος, Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Οργανωτική Επιτροπή
Κεχρής Ευάγγελος , Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Χουλιάρας Βασίλειος, Εταιρεία Οικονομολόγων Θεσσαλονίκης
Βράνα Βασιλική, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Γιοβάνης Νικόλαος, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Κύδρος Δημήτριος, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Α ηδόνης Δημήτριος, Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, ΤΕΙ Κεντρικής
Μακεδονίας
Λ ασκαρίδου Αικατερίνη, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Κεντρικής
Μακεδονίας
Βάκαλος Αλέξανδρος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Βαρδαλαχάκης Ιώαννης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ και PERG.
Παρασκευοπούλου Χριστίνα, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
Ουζούνη Ειρήνη, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ
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Επενδύοντας στη γνώση με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση και
την οικονομική ανάπτυξη
ΕΥΗ ΣΑΧΙΝΗ, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, esachin@ekt.gr
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΙΔΗΣ, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, chrysomallidis@ekt.gr
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟΣ, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, nkarampekios@ekt.gr

Περίληψη
Η μονοδιάστατη εφαρμογή της εσωτερικής υποτίμησης για την ανάκτηση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και η μακρά ύφεση που αυτή βιώνει καθιστούν
επιτακτική τη μεταβολή ή έστω τον εμπλουτισμό του ακολουθούμενου μίγματος πολιτικής
και με αναπτυξιακές δράσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός της εισήγησης είναι να αναδείξει
το επιχείρημα ότι με βάση τη θεωρία αλλά και εμπειρικά παραδείγματα από άλλες χώρες
είναι αναγκαία η προτεραιοποίηση κατεξοχήν αναπτυξιακών τομέων, όπως είναι ο τομέας
της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, τεκμηριώνοντας παράλληλα την επιλογή
αυτή στη βάση των σχετικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας. Συνολικότερα, η
εισήγηση εντάσσεται στη συζήτηση για την ανάγκη μεταβολής του αναπτυξιακού προτύπου
της Ελλάδας προς μια κατεύθυνση που θα ευνοεί τις δράσεις έντασης γνώσης, συμβάλλοντας
έτσι στην παραγωγική ανασυγκρότηση, την επιστροφή στην οικονομική μεγέθυνση και τελικά
στην έξοδο από την κρίση.

Λέξεις κλειδιά: Έρευνα‐τεχνολογία‐καινοτομία, οικονομική ανάπτυξη, ανθρώπινο

δυναμικό, κρίση, Ελλάδα

Εισαγωγή
Στην διεθνή κατάταξη, και ιδιαίτερα σε σύγκριση με τις ανεπτυγμένες οικονομίας, η
Ελλάδας κατατάσσεται μεταξύ των τελευταίων θέσεων αναφορικά με τις δαπάνες για
έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΚΤ 2016α). Αυτή η μακρο‐εικόνα συναπαρτίζεται
και από κάποιες πιο εξειδικευμένες πτυχές που αναδεικνύουν μία εικόνα
περισσότερο σύνθετη. Μία τέτοια πτυχή είναι οι δυναμικές επιδόσεις της ελληνικής
ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, σε αντίθεση με τις ασθενικές επιδόσεις των
ελληνικών επιχειρήσεων τόσο σε ότι αφορά στην εκτέλεση δραστηριοτήτων έρευνας
και τεχνολογικής ανάπτυξης (ΕΤΑ), όσο και την χρηματοδότηση αυτών. Αυτή είναι μία
από τις πτυχές του εθνικού συστήματος, στην οποία η χώρα συστηματικά υπολείπεται
στις διεθνείς κατατάξεις, ενώ αυτή η διάσταση αποτελεί, ίσως, την εμβληματικότερη
διαπίστωση του γνωστού προβλήματος της ελλιπούς διασύνδεσης της ερευνητικής
με την παραγωγική βάσης της χώρας. Στις παρούσες συνθήκες της οικονομικής κρίσης
και της παραγωγικής καχεξίας του ελληνικού συστήματος, είναι σημαντικό να
διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο ο στόχος της μετάβασης σε μία κοινωνία της
γνώσης, κοινωνία δηλαδή στην οποία η οικονομική υπεραξία θα κατακτάται
αξιοποιώντας την τεχνολογική πρόοδο, είναι ρεαλιστική στην ελληνική περίπτωση.
Αφού γίνει μια σύντομη αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο που συνδέει την γνώση και
τις διαστάσεις της με την οικονομική μεγέθυνση, καθώς και σε εμπειρικά
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παραδείγματα χωρών που επένδυσαν σε έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία για να
ενισχύουν το αναπτυξιακό τους δυναμικό, η εισήγηση επικεντρώνεται στην
προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας που θα βασίζεται στην
επένδυση στη γνώση. Για αυτό το σκοπό δίνεται έμφαση σε εκείνα τα στοιχεία της
ελληνικής περίπτωσης που τεκμηριώνουν δυνητικά μια τέτοια επιλογή,
αναδεικνύοντας συγκριτικά πλεονεκτήματα του εθνικού συστήματος έρευνας.

Γνώση και οικονομική ανάπτυξη. Θεωρητικές αναφορές και διεθνής εμπειρία
Η θεωρία οικονομικής ανάπτυξης, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στις δράσεις έντασης
γνώσης, όπως είναι η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία με πλήθος θεωρητικών
υποδειγμάτων και εμπειρικών μελετών να υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη θέση.
Σύμφωνα με την νεοκλασική προσέγγιση για να διατηρηθεί ο ρυθμός οικονομικής
μεγέθυνσης μακροχρόνια, πρέπει να επιτυγχάνεται μόνιμη θετική τεχνολογική
εξέλιξη, η οποία θα ενσωματώνεται στα νέα προϊόντα, τις νέες αγορές και τις
παραγωγικές διαδικασίες, ώστε να ενισχύεται η συνολική παραγωγικότητα. Από την
άλλη πλευρά, τα μοντέλα ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης ενισχύουν περαιτέρω
τη συγκεκριμένη θέση, καλύπτοντας τα κενά και τις αστοχίες των θεωρητικών και μη
επαληθεύσιμων παραδοχών της νεοκλασικής προσέγγισης. Βάσει των συγκεκριμένων
υποδειγμάτων, ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης βασίζεται μακροχρόνια στην
κατανομή και χρήση των υπαρχόντων πόρων, άρα εξαρτάται σαφώς από ενδογενείς
παραμέτρους, παράγοντες, οικονομικές προτιμήσεις και συμπεριφορές. Βασικό
συμπέρασμα του θεωρητικού αυτού πλαισίου είναι ότι η επένδυση στη συσσώρευση
γνώσης είναι πλέον πιο καθοριστική για την οικονομική μεγέθυνση από την επένδυση
σε φυσικό κεφάλαιο (Romer, 1990∙ Grossman and Helpman, 1991).
Θεμελειώδες στοιχείο της νέας θεωρίας οικονομικής ανάπτυξης αποτέλεσε το
συμπέρασμα, ότι η μεγέθυνση είναι αποτέλεσμα είτε της αυξανόμενης
παραγωγικότητας που οφείλεται στο βελτιωμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, είτε της
νέας γνώσης που προκύπτει από την ερευνητική διαδικασία και την εξέλιξη της
τεχνολογίας (Smith, 1994). Παράλληλα, αναγνωρίστηκε και ο ρόλος της δημόσιας
πολιτικής στην προσπάθεια της βέλτιστης κατανομής των υφιστάμενων πόρων για
την ενίσχυση του τομέα έρευνας και τεχνολογίας (Chaminade and Edquist, 2010), αν
και η γραμμικότητα των τεχνολογικών σχέσεων (η αλληλουχία βασική έρευνα –
εφαρμοσμένη έρευνα – καινοτομία – ανάπτυξη) είναι απλοϊκή και δεν
επιβεβαιώνεται στην πράξη, καθώς η καινοτομία αποτελεί μια πιο σύνθετη,
πολύπλοκη, ανατροφοδοτούμενη, και πλέον ανοικτή διαδικασία (Chesborough,
2003). Επίσης, πέρα από την μετεξέλιξη των υποδειγμάτων αυτών, παραμένει η
διαπίστωση ότι η γνώση και οι διαδικασίες εκμάθησης, είναι σημαντικές για την
τεχνική πρόοδο, η οποία με την σειρά της αποτελεί κινητήρια δύναμη της
βιομηχανικής εξέλιξης.
Συνεπώς, η πρόσληψη του τρόπου με τον οποίο θα επιδιωχθεί η βελτίωση των όρων
και των πιθανοτήτων ανάπτυξης διαφαίνεται κι από την ακολουθούμενη πολιτική,
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ενώ καίριας σημασίας είναι το θεσμικό πλαίσιο καθώς αυτό επηρεάζει τις συνθήκες
και το είδος εξειδίκευσης και συγκριτικού πλεονεκτήματος, πάνω στο οποίο θα
βασιστεί η μεγέθυνση μιας οικονομίας (Edquist and Johnson, 1997∙ Fagerberg et al.
2004). Υπό αυτό το πρίσμα, κρίσιμη είναι η βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής,
και άρα του παραγόμενου προϊόντος, αφού οι τιμές και οι μισθοί δεν αποτελούν
πλέον τους καθοριστικούς παράγοντες στο πεδίο της διεθνούς ανταγωνιστικότητας
των οικονομιών. Αντίθετα, η ενίσχυση της παραγωγής έντασης τεχνολογίας, ο
αριθμός των απόφοιτων μηχανικών και καταρτισμένων επιστημόνων, τα δίκτυα
μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων/ιδιωτικών ερευνητικών φορέων, η δαπάνη για
δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και η απασχόληση στο
δευτερογενή τομέα σε κλάδους μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας φαντάζει ως ο
τρόπος για την επίτευξη βιώσιμων ρυθμών ανάπτυξης (Piekkola, 2006). Επιπλέον, η
προώθηση της παραγωγής υψηλής τεχνολογίας σε μια χώρα οδηγεί σε υψηλότερους
μισθούς, σε ζήτηση για πιο εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό και
μακροπρόθεσμα σε υψηλότερους ρυθμούς αύξησης της προστιθέμενης αξίας και της
απασχόλησης, κινητοποιεί δηλαδή ένα ενάρετο κύκλο για την πραγματική ανάπτυξη
της οικονομίας (Hartmann, 2003).
Πρακτικά, οι δυτικού τύπου οικονομίες έχουν επικεντρωθεί στις δράσεις έντασης
γνώσης, ως μέσο για την ενίσχυση των αναπτυξιακών τους επιδόσεων. Η πιο
χαρακτηριστική περίπτωση χώρας που ανέδειξε την έρευνα και την τεχνολογία ως
τομέα προτεραιότητας για τη μελλοντική της ανάπτυξη, ήταν η Φινλανδία στις αρχές
της δεκαετίας του ‘90, στην προσπάθεια να ξεπεράσει τότε τη σοβαρή οικονομική
ύφεση που βίωνε η χώρα (Miettinen, 2002). Βάση για τη στρατηγική αυτή ήταν η
έμφαση στην εκπαίδευση και στο επίπεδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ το
μερίδιο των πτυχιούχων πανεπιστημίου, το συνολικό μορφωτικό επίπεδο, ο αριθμός
των ατόμων με πτυχίο στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και ευρύτερα των
θετικών επιστημών, καθώς και οι δαπάνες για την εκπαίδευση αυξήθηκαν σημαντικά,
επιτυγχάνοντας τα υψηλότερα ποσοστά επενδύσεων παγκοσμίως (Viren and
Malkamaki, 2002). Μάλιστα σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, αυτή η έμφαση στα
θέματα της εκπαίδευσης και απόκτησης δεξιοτήτων μαζί με την διευκόλυνση
απόκτησης τραπεζικού δανεισμού για την επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης,
αποτελούν τους κυριότερους λόγους που η χώρα μπόρεσε να ξεπεράσει τόσο
γρήγορα την ‘καταπόνηση’ που προκάλεσε η μείωση των επιδόσεων της Nokia στις
αρχές του 2010 να και επανέλθει στο προσκήνιο ως παραγωγός υψηλής τεχνολογίας
(Haila 2014).
Από την άλλη πλευρά, η Δημοκρατία της Κορέας (Ν. Κορέα) σχεδίασε και εφάρμοσε
ήδη από την δεκαετία του 1960 μια πολιτική εθνικής ανασυγκρότησης η οποία
στηρίχθηκε στην ανάδειξη εκείνων των βιομηχανικών κλάδων, οι οποίοι ήταν έντασης
γνώσης. Παρά την πρωτοφανή καταστροφή που είχε προκαλέσει η εμφύλια διαμάχη,
καθώς και τη σχεδόν αποκλειστική εισροή συναλλάγματος από την πρωτογενή
παραγωγή, η χώρα προέκρινε την ενίσχυση των ερευνητικών και τεχνολογικών
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δυνατοτήτων της χώρας ως μέσω ενδυνάμωσης της ασκούμενης βιομηχανική
πολιτικής με στόχο την ανάπτυξη (Kim, 1998 ∙Kim, 2000). Σε αυτό το πλαίσιο, έμφαση
δόθηκε στον τομέα της εκπαίδευσης ώστε να δημιουργηθεί καταρτισμένο δυναμικό
που θα μπορούσε να αρχικά να αφομοιώσει την εισερχόμενη τεχνολογία, και στην
συνέχεια, αφού την κατανοήσει να συμβάλλει στη δημιουργία εγχώριων
επιστημονικών και τεχνολογικών προϊόντων τα οποία με την σειρά τους θα
αποτελούσαν τμήματα ή μέρη της εγχώριας παραγωγής (Timmer, 2003). Επίσης,
δόθηκε έμφαση στην έρευνα που διεξάγεται στα πανεπιστήμια, δημιουργήθηκαν
δημόσια ερευνητικά κέντρα, η ερευνητική λειτουργία των οποίων λάμβανε υπόψη τις
ανάγκες της παραγωγής και την συνολικότερη εθνική οικονομική στρατηγική, ενώ
παράλληλα προωθήθηκε η ερευνητική και τεχνολογική δραστηριότητα των
επιχειρήσεων μέσω στοχευμένης δημόσιας παρέμβασης (OECD, 2010). Ως
αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών, η Ν. Κορέα από τα μέσα της δεκαετίας του 1990
βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης αναφορικά με την
εθνική ένταση για έρευνα και τεχνολογία (εθνικές δαπάνες ΕΤΑ, ως ποσοστό του
ΑΕΠ), και το μερίδιο του ιδιωτικού τομέα στη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι ένα
από τα υψηλότερα παγκοσμίως. Παράλληλα, η χώρα έχει καταφέρει να δημιουργήσει
μερικές από τις εμβληματικότερες εταιρείες παραγωγής τεχνολογίας (π.χ.
τηλεπικοινωνίες, οπτικά) παγκοσμίως, ενώ μέσω της εισαγωγής τεχνολογιών αιχμής
σε παραδοσιακούς βιομηχανικούς κλάδους (π.χ. ναυπηγική) έχει επιτύχει να τους
διατηρεί διεθνώς ανταγωνιστικούς.
Μία άλλη περίπτωση χώρας η οποία πρωτοπορεί στην παραγωγή τεχνολογίας, αν και
στο παρελθόν στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό στην πρωτογενή παραγωγή, είναι το
Ισραήλ. Στο μέσο ενός εξαιρετικά ασταθούς γεωπολιτικού περιβάλλοντος, η χώρα
στηρίχθηκε και εκμεταλλεύτηκε περαιτέρω μία σειρά από ίδιο‐χαρακτηριστικά για να
υλοποιήσει έναν τέτοιας κλίμακας παραγωγικό μετασχηματισμό. Το πρώτο από αυτά
είναι το ανθρώπινο δυναμικό που είναι διεσπαρμένο σχεδόν σε κάθε γωνιά του
πλανήτη, με πολύ υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Μέλη της διασποράς επέστρεψαν
στη χώρα τους γονιμοποίησαν το εγχώριο ερευνητικό και τεχνολογικό σύστημα με
πολύ υψηλού επιπέδου γνώσεις (Welch and Hao, 2016). Μία άλλη πτυχή, είναι το
εξαιρετικά ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο έχει ωθήσει την χώρα να
διατηρεί αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις. Η ανάγκη διατήρησης τεχνολογικού
πλεονεκτήματος έναντι των απειλών της έχει ωθήσει την χώρα όχι μόνο να
αναπτύσσει διαρκώς νέες τεχνολογικές λύσεις, αλλά να ωθεί τα στελέχη των ενόπλων
δυνάμεων να αναπτύσσουν έναν συνεργατικό και εκτός ιεραρχίας τρόπο επίλυσης
των προβλημάτων (UNESCO, 2016). Ως αποτέλεσμα, επιτυχή τεχνολογικά
εγχειρήματα στηρίζονται σε στελέχη και τεχνογνωσία που αποκτήθηκε κατά την
διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Τέλος, εξίσου σημαντικός είναι ο προνομιακός
χαρακτήρας των δεσμών που έχει συνάψει η χώρα με χώρες, όπως οι ΗΠΑ. Η ετήσια
αμερικάνικη χρηματοδοτική βοήθεια τυγχάνει αποδοτικής εφαρμογής στην ανάπτυξη
εγχώριων κλάδων τεχνολογικής έντασης, ενώ κάποιες χρηματοοικονομικές
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ρυθμίσεις, όπως η δυνατότητα οι ισραηλινές επιχειρήσεις να πωλούν/αγοράζουν τις
μετοχές τους στο ισραηλινό και στα αμερικάνικα χρηματιστήρια (dual listing) τους
δίνει (μεταξύ άλλων) πρόσβαση σε υψηλή χρηματοδοτική επάρκεια (Akin, 2010).
Εντός του παραπάνω πλαισίου, η χώρα κυριαρχεί ως προς τις κρατικές και
επιχειρηματικές δαπάνες Ε&Α παγκοσμίως, έχει υψηλότατες συμμετοχές (ως % ΑΕΠ)
από κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital), ο αριθμός των
επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας είναι από τους υψηλότερους, ενώ τα προϊόντα
υψηλής τεχνολογίας έχουν μεγάλη εξαγωγική συνεισφορά.
Τέλος, μία σειρά από χώρες υιοθέτησαν μέτρα πολιτικής που συνδέονται με τον
τομέα έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, τόσο σε οικονομικό επίπεδο, όσο και
θεσμικά, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης του 2008, και της αναζήτησης
τρόπων να αντιμετωπιστούν εν μέρει οι συνέπειές της. Χώρες, όπως η Αυστραλία, η
Γερμανία, οι ΗΠΑ, η Αυστρία, ο Καναδάς και η Ελβετία επεδίωξαν να επενδύσουν
εκτάκτως σε επιπλέον μέτρα στήριξης της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης,
της πράσινης τεχνολογίας και της εκπαίδευσης (Brautzsch et al., 2015) ή έλαβαν
πρακτικά μέτρα για την ενίσχυση του συγκεκριμένου τομέα, προκειμένου να
προστατευθεί η αναπτυξιακή τους δυναμική (OECD, 2015). Αντίστοιχα βήματα έκαναν
και χώρες που μοιάζουν περισσότερο με την ελληνική περίπτωση, όπως η Σλοβενία,
η Ιρλανδία και η Πορτογαλία δίνοντας έμφαση στους τομείς έντασης γνώσης.
Μάλιστα, τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα στις δύο πρώτες χώρες
υιοθέτησαν μία αντι‐κυκλική πολιτική δίνοντας προτεραιότητα στην έρευνα και την
καινοτομία παρά την ανάγκη απομείωσης των εθνικών δαπανών ως αποτέλεσμα της
οικονομικής κρίσης. Αυτές οι χώρες, αντί να προβούν σε μία οριζόντια μείωση των
σχετικών δαπανών στα πλαίσια του οικονομικού εξορθολογισμού, στην
πραγματικότητα αύξησαν τη σχετική χρηματοδότηση ή την παροχή ενισχύσεων προς
τις επιχειρήσεις σε νέες τεχνολογίες και δράσεις ΕΤΑ (Κατσίκας και Ανδρέου, 2012).
Στην Πορτογαλία, ένα κράτος μέλος που επίσης βρέθηκε σε καθεστώς προγραμμάτων
διάσωσης, όπως και η Ιρλανδία, είχε δοθεί προτεραιότητα στο συγκεκριμένο τομέα
ήδη από τη δεκαετία του ‘00, στη βάση μιας ισχυρής πολιτικής δέσμευσης για την
αύξηση της ποσότητας και τη βελτίωση της ποιότητας της παραγόμενης έρευνας στη
χώρα. Παρά το γεγονός ότι η οικονομική κρίση δυσχέρανε τις πολιτικές επιλογές, με
κίνδυνο αναθεώρησης των προτεραιοτήτων και αρνητικής επίδρασης στην πολιτική
έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, επιτεύχθηκε τελικά μια σημαντική συναίνεση
σχετικά με την προστασία αυτού του τομέα πολιτικής από μεγαλύτερες περικοπές και
την ανάγκη διατήρησης της σημασίας του, ως εργαλείου για τη μακροπρόθεσμη
ανάπτυξη (Godinho and Simoes, 2014).

Παραγωγική ανασυγκρότηση στην Ελλάδα, βασιζόμενη στη γνώση
Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου 1995‐2007 με
ταχύτατους ρυθμούς, υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όμως η μεγέθυνση
αυτή οφειλόταν κυρίως στην ενίσχυση της κατανάλωσης (δημόσιας και ιδιωτικής) και
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όχι στην επένδυση σε καινοτομία ή στην παραγωγή προηγμένων τεχνολογικά
προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ παράλληλα σημειωνόταν σταδιακά η παραγωγική
αποσάθρωση της χώρας (πίνακας 1). Αποτέλεσμα αυτού του τρόπου ανάπτυξης ήταν
πως σταθερά η χώρα δεν είχε την παραγωγική ισχύ να ισοσκελίσει το ισοζύγιο
εξωτερικών πληρωμών και να υιοθετήσει μία εξαγωγική παραγωγική κατεύθυνση.
Πίνακας 1: Ποσοστιαία ετήσια μερίδια κλάδων στη συνολική Ακαθάριστη Προστιθέμενη
Αξία (ΑΠΑ)
Αγροτικός τομέας
Μεταποίηση
Υπηρεσίες

1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2008
2011

18
19
18
17
15
10
7
3
3

19
20
20
18
16
13
11
9
9

51
51
51
54
57
68
72
70
81

πηγή: επεξεργασμένα στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε κάθε περίπτωση από το 2009‐2010, την περίοδο δηλαδή που η δημοσιονομική
κρίση και η ύφεση είχαν αρχίσει να εκδηλώνονται σε πλήρη έκταση, η μέθοδος που
προκρίθηκε και εφαρμόστηκε για την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της
οικονομίας και της παραγωγής ήταν η εσωτερική υποτίμηση, η οποία όμως
αποδείχθηκε ατελέσφορη, καθώς επιδείνωνε τις ήδη υπάρχουσες υφεσιακές
συνθήκες. Επιπλέον, αυτή η επιλογή φαίνεται να είναι προβληματική, από τη στιγμή
που οι ελληνικές επιχειρήσεις υπόκεινται σε ένα είδος διπλής πίεσης∙ αφενός από τον
ανταγωνισμό που προέρχεται από χώρες με χαμηλό κόστος εργασίας που παράγουν
φθηνά, αλλά όχι απαραίτητα χαμηλής ποιότητας αγαθά και υπηρεσίες και αφετέρου
από πιο προηγμένες τεχνολογικά χώρες που διαθέτουν σύγχρονη παραγωγική
διάρθρωση και δυνατότητες στηριζόμενες στη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία.
Υπό αυτές τις συνθήκες, το ερώτημα που προκύπτει είναι αν η Ελλάδα θα μπορούσε
να γίνει μια οικονομία χαμηλού κόστους που θα επιχειρεί να ανταγωνίζεται σε αυτή
τη βάση τις αναδυόμενες οικονομίες ή αν θα προσανατολιστεί στην αναβάθμιση του
τεχνολογικού και γνωσιακού περιεχομένου των προϊόντων που προσφέρει σε
παγκόσμια κλίμακα.
Κρίσιμη παράμετρος σε αυτή τη συζήτηση αποτελεί το γεγονός, ότι οι τιμές και οι
μισθοί δεν αποτελούν πια απόλυτα καθοριστικούς παράγοντες στο πεδίο της
διεθνούς ανταγωνιστικότητας των οικονομιών, παρά μόνο για προϊόντα χαμηλής
ποιότητας, προστιθέμενης αξίας και τεχνολογικής έντασης (Fagerberg, 1996).
Εξάλλου, η παράμετρος των τιμών, του κόστους παραγωγής, των μισθών κ.λπ.
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αποτελεί στοιχείο που επηρεάζει μόνο εν μέρει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να
ανταγωνίζονται διεθνώς, αλλά αυτό συμβαίνει βραχυπρόθεσμα. Αντίθετα άλλοι
παράγοντες όπως η «τεχνολογική ικανότητα» των επιχειρήσεων, η δυνατότητά τους
να εκμεταλλεύονται νέες αγορές και τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της χώρας
παραγωγής, όπως η λειτουργία των αγορών, η τεχνολογική διάχυση, η καινοτομία, το
μακρο‐ και χρηματο‐οικονομικο πλαίσιο αποτελούν τα κύρια κριτήρια
προσδιορισμού (και ταξινόμησης) της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων μιας
χώρας (Lall, 2001∙ Cooke and De Propris, 2012∙ Altomonte et al., 2013).
Διαχρονικά πάντως στην ελληνική περίπτωση, η συμβολή της έρευνας και της
τεχνολογίας στην ανάπτυξη και την παραγωγή αναγνωρίζεται σε διακηρυκτικό
επίπεδο, όμως οι συγκεκριμένοι τομείς δεν αποτέλεσαν στην πραγματικότητα
προτεραιότητα στην πολιτική ημερήσια διάταξη της χώρας, καθώς θεωρούνται
μάλλον δραστηριότητες υψηλού κόστους και μακροπρόθεσμου οφέλους. Έτσι, οι
πολιτικές διακηρύξεις αναφορικά με την έρευνα και την καινοτομία παρέμεναν
σταθερά ανεκπλήρωτες, ακόμα και αν εξειδικεύονται σε ποσοτικοποιημένους
στόχους (π.χ. αλλεπάλληλοι προγραμματικοί στόχοι για την ένταση Ε&Α στην πορεία
προς το 2010, το 2015, το 2020 κ.λπ.).
Το θέμα είναι εάν η οικονομική κρίση που επιδρά αρνητικά στο εγχώριο παραγωγικό
σύστημα λειτουργεί δυνητικά ως ευκαιρία για την ουσιαστική αναβάθμιση της
σημασίας του τομέα της έρευνας, της τεχνολογίας και την καινοτομίας στη δημόσια
σφαίρα. Μια τέτοια επιλογή θα συνεπαγόταν την επιδίωξη μετασχηματισμού της
χώρας σε μια κοινωνία‐οικονομία της γνώσης, αποδίδοντας μεγαλύτερη έμφαση στη
χρηματοδότηση, την οργάνωση και τις επιδόσεις του εθνικού συστήματος έρευνας
και καινοτομίας.
Σήμερα, και παρά την γενική διαπίστωση ότι η έρευνα και η τεχνολογία δεν
αποτελούν κυρίαρχη εθνική προτεραιότητα, φαίνεται ότι βήματα προς αυτή την
κατεύθυνση έχουν ήδη ξεκινήσει, τόσο συμβολικά με τη θέσπιση θέσης Υπουργού
Έρευνας για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του ’80, όσο και στη βάση
συγκεκριμένων πρωτοβουλιών (π.χ. ίδρυση και λειτουργία του Ελληνικού Ιδρύματος
Έρευνας και Καινοτομίας, σχεδιασμός και προκήρυξη μιας «νέας γενιάς» ερευνητικών
έργων που απευθύνονται κυρίως σε νέους επιστήμονες κ.α.). Τέτοιου είδους
χρηματοδοτικοί μηχανισμοί στοχεύουν στον μετριασμό της διαρρόης εγκεφάλων, της
οριστικής δηλαδή μετανάστευσης του ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εκπαίδευσης
και πρέπει να συνεχιστούν. Δυνητικά σημαντική συμβολή και επίδραση σε αυτό το
πλαίσιο, μπορεί να έχει και η οργάνωση της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή την
περίοδο 2014‐2020, καθώς αναδεικνύει τους τομείς έρευνας και καινοτομίας
(κυρίως) ως κρίσιμους άξονες για τις παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τα
Διαρθρωτικά Ταμεία. Σε κάθε περίπτωση όμως απομένει να φανεί η ουσιαστική
επίδραση και προστιθέμενη αξία των δράσεων αυτών.

15

Τεκμηριώνοντας τη στρατηγική επιλογή επένδυσης στη γνώση στην ελληνική
περίπτωση
Το πρακτικό ερώτημα που τίθεται σε αυτό το πλαίσιο ανάλυσης είναι εάν μια
«στρατηγικού τύπου» επιλογή επένδυσης στη γνώση με γνώμονα την παραγωγική
ανασυγκρότηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας μπορεί να είναι ρεαλιστική
ή να τεκμηριώνεται με βάση την κατάσταση του εθνικού συστήματος έρευνας και
καινοτομίας. Συνολικά, στην παρούσα δημοσιονομική και χρηματοοικονομική κρίση
καταγράφηκε μία συνολική επιδείνωση του τομέα έρευνας, τεχνολογίας και
καινοτομίας. Με δεδομένη την ανάγκη περιορισμού του δημόσιου ελλείμματος, οι
δημόσιες δαπάνες –πλην της περισσότερο συγκυριακής αύξησης των πόρων του
ΕΣΠΑ‐ έχουν υποστεί «οριζόντιες» περικοπές, χωρίς να συνυπολογίζεται η
αναπτυξιακή τους δυνατότητα. Πιο συγκεκριμένα, οι σχετικές δαπάνες είναι μεταξύ
εκείνων των δημοσίων δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού του κράτους που
περιορίστηκαν, επιδεινώνοντας έτσι το ήδη υπάρχον πρόβλημα της
υποχρηματοδότησης, αφού η εθνική χρηματοδότηση για την έρευνα και την
τεχνολογία ήταν ήδη σχετικά χαμηλή, καλύπτοντας κυρίως τα λειτουργικά έξοδα και
τη μισθοδοσία των ερευνητικών κέντρων και των ΑΕΙ. Αποτέλεσμα των παραπάνω
είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά χαμηλά στην κατάταξη της οικονομικής
δραστηριότητας που αφορά δράσεις έντασης γνώσης (διάγραμμα 1).
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Διάγραμμα 1: Ένταση ΕΤΑ, 2014
πηγή: Eurostat (rd_e_gerdtot)

Σε όρους έντασης ΕΤΑ, η Ελλάδα βρίσκεται διαχρονικά τελευταία από τα κράτη μέλη
της ΕΕ15 και χαμηλότερα ακόμη κι από αρκετά νεότερα κράτη μέλη (ενδεικτικά, η
χώρα βρισκόταν στην 23η θέση το 2014). Μάλιστα, αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός,
ότι η ένταση Ε&Α της χώρας αυξήθηκε από 0,66% το 2008 σε 0,83% το 2014 και σε
0,96% του ΑΕΠ το 2015. Ως προς αυτό, η αύξηση της εθνικής δαπάνης για έρευνα και
16

τεχνολογία μετά το 2013 μπορεί να αποδοθεί κυρίως στις δαπάνες που προκλήθηκαν
από το ΕΣΠΑ 2007‐2013, αλλά και στη σημαντική μείωση του εθνικού ΑΕΠ κατά τα
χρόνια της κρίσης. Υπό αυτούς τους όρους, το Δημόσιο παραμένει διαχρονικά η
σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης, αυξάνοντας μάλιστα το σχετικό του μερίδιο
επί του συνόλου της διεξαγόμενης έρευνας και τεχνολογίας. Ακολουθούν οι
επιχειρήσεις και η χρηματοδότηση που προέρχεται από το εξωτερικό. Ως προς το
τελευταίο αξίζει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση από το εξωτερικό δεν
αναφέρεται σε άμεσες ξένες επενδύσεις –κατηγόρια επενδύσεων στην οποία η χώρα
διαχρονικά βρίσκεται πολύ χαμηλά– αλλά την χρηματοδότηση που προέρχεται από
την ΕΕ και το Πρόγραμμα Πλαίσιο. Μέσα στην κρίση και παρά τη μείωση της τακτικής
χρηματοδότησης για την ανώτατη εκπαίδευση (διάγραμμα 2), ο τομέας της
τριτοβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένει ο σημαντικότερος
τομέας στην εκτέλεση δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογίας. Ακολουθεί ο τομέας
των επιχειρήσεων, ο κρατικός τομέας και ο τομέας των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών
ιδρυμάτων.
Σε αυτή τη βάση, η (όποια) μεταβολή του αναπτυξιακού μοντέλου στην Ελλάδα
δύσκολα μπορεί να στηριχθεί στην υφιστάμενη σύνδεση του ακαδημαϊκού‐
ερευνητικού κόσμου με τον τομέα των επιχειρήσεων, αφού η μεταφορά των
ερευνητικών αποτελεσμάτων στην εθνική παραγωγή και την πραγματική οικονομία
κρίνεται ως περιορισμένη, είτε βάσει ποιοτικών δεδομένων, είτε βάσει ποσοτικών
στοιχείων, όπως π.χ. τα στοιχεία για τις συνεργασίες για τα πνευματικά δικαιώματα ή
τις από κοινού δημοσιεύσεις.

Διάγραμμα 2: Τελικές πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού για τον τομέα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εκατ. €)
πηγή: Υπουργείο Οικονομικών

Παρόλα αυτά στην περίπτωση της Ελλάδας, το ανθρώπινο κεφάλαιο και δυναμικό
φαίνεται να είναι ένα από τα δυνατά σημεία του εθνικού συστήματος, καθώς
εμφανίζεται ανταγωνιστικό στο διεθνές επιστημονικό και ερευνητικό γίγνεσθαι. Αυτό
τεκμηριώνεται με βάση στοιχεία που αφορούν τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και
την απήχησή τους. Παρά την διαχρονική υποχρηματοδότηση, οι Έλληνες ερευνητές
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και ερευνήτριες βρίσκονται μεταξύ των πρώτων θέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον
αριθμό των δημοσιεύσεων. Αντίστοιχα, οι ελληνικές δημοσιεύσεις με αναφορές
ξεπέρασαν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο καθώς και αυτόν του ΟΟΣΑ (βλ. ενδεικτικά
διαγράμματα 3 και 4).

Διάγραμμα 3: Αριθμός δημοσιεύσεων ανά εκατ. δαπανών για Ε&Α, 2014
Πηγή: Σαχίνη κ.α. (2016)

Διάγραμμα 4: Ποσοστό ελληνικών δημοσιεύσεων με αναφορές, σε σχέση με μ.ο. ΕΕ28 και
ΟΟΣΑ, 2000‐2014
Πηγή: Σαχίνη κ.α. (2016)

Επιπλέον, η έλλειψη εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης της Ε&Α στην Ελλάδα
προσδίδει στη συμμετοχή των Ελλήνων ερευνητών στα «Προγράμματα‐Πλαίσιο»
(Π.Π.) της ΕΕ ιδιαίτερη σημασία. H παρουσία των ελληνικών ερευνητικών φορέων στα
Π.Π. δεν αποτελεί μόνο δείκτη της εξωστρέφειας της ελληνικής ερευνητικής
δραστηριότητας, αλλά και ασφαλή δείκτη αριστείας, λόγω του έντονα
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ανταγωνιστικού χαρακτήρα του Π.Π. αφού οι Έλληνες ερευνητές κατορθώνουν να
καταγράψουν υψηλές επιδόσεις συμμετοχής και χρηματοδότησης σε διεθνικά
ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα σε διαδοχικά Προγράμματα Πλαίσιο (βλ. ενδεικτικά
διάγραμμα 5).

Διάγραμμα 5: Η θέση της Ελλάδας στο 7ο ΠΠ, βάσει σχετικών μεγεθών
Πηγή: ΕΚΤ (2016β)

Αντί συμπερασμάτων
Η οικονομική κρίση ανέδειξε τα μακροχρόνια χαρακτηριστικά και προβλήματα του
ελληνικού οικονομικού και χρηματοοικονομικού μοντέλου. Η παραγωγική δομή του
στηρίζεται περισσότερο σε εκείνο το τμήμα του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα
που χαρακτηρίζεται από χαμηλή τεχνολογική ένταση. Αντίστοιχα, η απασχόληση
βασίζεται λιγότερο σε υψηλές δεξιότητες, δεξιότητες κατ’ εξοχής συμβατές με τις
πτυχές της «νέας οικονομίας». Παρόλα αυτά, το ελληνικό ερευνητικό σύστημα
επιτυγχάνει αξιοπρόσεκτες επιδόσεις. Δεδομένου του υψηλού αναπτυξιακού
‘πολλαπλασιαστή’ που ενέχεται στην εκμετάλλευση των ερευνητικών και
τεχνολογικών ευρημάτων από το παραγωγικό σύστημα της χώρας, είναι κρίσιμο να
στηριχθεί και να πραγματοποιηθεί με τρόπο ουσιαστικό η αναβάθμιση του τομέα της
έρευνας και τεχνολογίας, ώστε η επένδυση στη γνώση να συμβάλλει στην έξοδο από
τη βαθειά κρίση που περνά η ελληνική κοινωνία και οικονομία.
Η ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στις δραστηριότητες έντασης γνώσης στην Ελλάδα
δεν αποτελεί ένα νέο ζητούμενο για το παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο της
χώρας, καθώς τα προβλήματα και οι ανεπάρκειες του παρελθόντος ήταν ήδη γνωστά,
ανεξάρτητα από την κρίση. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στη βάση του καλά
εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού και της αξιοποίησής του σε πιο εξελιγμένα
παραγωγικά πρότυπα υπήρξε σαφής, ακόμη και τη δεκαετία του ’00 που η ελληνική
οικονομία αναπτυσσόταν με ταχείς ρυθμούς.
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Σε κάθε περίπτωση πάντως, είναι σαφές ότι οι δράσεις έντασης γνώσης δεν
συμβάλλουν κατά αυτόματο τρόπο στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά διαθέτουν
μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, αποδίδοντας αποτελέσματα, ενίοτε με σημαντική
χρονική υστέρηση, στην πραγματική οικονομία. Από την άλλη πλευρά, για να είναι
ρεαλιστική η προοπτική της αναπτυξιακής συμβολής των δράσεων έντασης γνώσης
είναι δεδομένο, ότι η μονοδιάστατη αύξηση της εθνικής χρηματοδότησης δεν
επαρκεί, ενώ είναι δεδομένο, ότι η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία, ως τομείς
δημόσιας ή ιδιωτικής δραστηριότητας θα μπορέσουν όχι a priori, αλλά υπό
προϋποθέσεις και κατόπιν διορθωτικών, δομικών παρεμβάσεων, να επιτελέσουν τον
επιδιωκόμενο σκοπό, δηλαδή να συμβάλλουν –στο βαθμό που τους αναλογεί‐ στην
οικονομική ανάκαμψη. Τέλος, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός, ότι η
ανάγκη να αποτελέσει ο τομέας της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας μια
εθνική προτεραιότητα από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ενισχύεται περαιτέρω,
καθώς το ελληνικό σύστημα τείνει να χάσει μέρος της δυναμικής και των μελλοντικών
προοπτικών του, λόγω της φυγής ικανού προσωπικού προς το εξωτερικό, αλλά και
της γενικότερης επιδείνωσης των συνθηκών σε εθνικό επίπεδο.
Σε αυτό το πλαίσιο, κρίνεται συνεπώς σκόπιμη ‐ενδεικτικά‐ η ενίσχυση της
παραγωγής έντασης τεχνολογίας, η περαιτέρω ενίσχυση του επιστημονικού
δυναμικού της χώρας, τα δίκτυα μεταξύ επιχειρήσεων και λοιπών ερευνητικών
φορέων, η δαπάνη για δράσεις έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και η
απασχόληση στο δευτερογενή τομέα σε κλάδους μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας. Οι
παράγοντες αυτοί σχετίζονται με το παραγωγικό πλαίσιο και το εκπαιδευτικό
σύστημα της χώρας, επιδρώντας στις προοπτικές οικονομικής μεγέθυνσης και
κινητοποιώντας ένα ενάρετο κύκλο για την πραγματική ανάπτυξη της οικονομίας, διά
της προώθησης της παραγωγής υψηλής τεχνολογίας, την αύξηση της ζήτησης για πιο
εξειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό, την αύξηση της απασχόλησης και μεσο‐
μακροπρόθεσμα την υψηλότερη παραγόμενη προστιθέμενη αξία.
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Η σύγχρονη ιστορία του ελληνικού εμπορίου και η πρόταση χωρικού
επαναπροσανατολισμού της Ελληνικής Οικονομίας
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, gzarotia@econ.auth.gr

Περίληψη
Ο (επανα‐) καθορισμός, χωρικά και κλαδικά, του ελληνικού εμπορικού δυναμικού στο
πλαίσιο ενός ταχέως μεταλλασσόμενου διεθνούς περιβάλλοντος είναι απαραίτητο στοιχείο
μιας συνολικής πρότασης παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Στις ακόλουθες σελίδες
αποκαλύπτουμε βιβλιογραφικά και εμπειρικά την εξέλιξη του χωρικού αποπροσανατολισμού
των σύγχρονων ελληνικών εμπορικών σχέσεων, μακριά από τον ανέκαθεν ζωτικό χώρο του
Ελληνισμού – το τόξο απο τη Βαλτική ως τα Βαλκάνια, την Παρευξείνια Ζώνη, την Εγγύς και
Μέση Ανατολή – μέσα από τρεις κύριες περιόδους στη σύγχρονη ελληνική εμπορική ιστορία:
η πρώτη του οικονομικοπολιτικού ατλαντικού προσανατολισμού μέχρι το τέλος της δεκαετίας
του '60, η δεύτερη, η οποία ξεκινά με την προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτίζεται
με τη Μεταπολίτευση και η τελευταία που ορίζεται από τις αρχές νέας χιλιετίας έως την
έξαρση της παρούσας συστημικής κρίσης. Οι συνεχιζόμενες, γεωπολιτικές και οικονομικές
ανακατατάξεις, σε συνδυασμό με την εμβάθυνση των εγχώριων δυσμορφιών, ανοίγουν νέες
προοπτικές και νέες αναγκαιότητες για έναν χωρικό επαναπροσανατολισμό της ελληνικής
οικονομίας.

Λέξεις κλειδιά: ιστορία εμπορίου, εμπορική πολιτική, χωρικός προσανατολισμός.
Εισαγωγή
Η πρότυπη θεωρία του διεθνούς εμπορίου επιμένει στην αντίληψη ότι η
απελευθέρωση των αγορών και ως εκ τούτου της κινητικότητας προϊόντων και
συντελεστών παραγωγής δεν προκαλεί απλά την αύξηση του διεθνώς παραγόμενου
πλούτου (το οποίο είναι αδιαμφισβήτητο), αλλά διασφαλίζει τη βελτίωση της (κατά
κεφαλήν) ευημερίας όλων των εμπλεκομένων οικονομιών. Η τέλεια ανταγωνιστική
λειτουργία των αγορών οδηγεί στην (μερική) εξειδίκευση της κάθε περιοχής στους
κλάδους όπου συγκεντρώνονται αυτά τα χαρακτηριστικά που της προσδίδουν
συγκριτικό πλεονέκτημα διεθνώς.
Στην πραγματικότητα όμως ο τέλειος ανταγωνισμός παραμένει η τόσο αναληθής όσο
και χρήσιμη υπόθεση της ορθόδοξης θεώρησης (Ζαρωτιάδης 2012): η διευρυνόμενη
ποιοτική διαφοροποίηση, οι οικονομίες κλίμακας και οι προκαλούμενες
ολιγοπωλιακές δομές, οι χωρικές ασυνέχειες φυσικής ή ανθρωπογενούς προέλευσης,
η ίδια η «επιθετική» φύση του ανταγωνισμού‐επικράτησης αντί του υποτιθέμενου
ανταγωνισμού‐βελτιστοποίησης, όλα αυτά μαζί έχουν ως αποτέλεσμα να μην
επιβεβαιώνονται οι συνθήκες της πλήρους απασχόλησης και των μηδενικών κερδών
και στη συνέχεια να μην επιβεβαιώνεται η πρόβλεψη της γενίκευσης της ωφέλειας
για όλους.
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Στην πραγματικότητα η εμπλοκή στο διεθνές εμπορικό, οικονομικό γίγνεσθαι μπορεί
να αποβεί και μοιραία, αν δεν συνοδευτεί με τον απαραίτητο, εύστοχο πολιτικό
σχεδιασμό και τις αντίστοιχες παρεμβάσεις, περιφερειακά ή τοπικά, σε μάκρο‐ ή
μίκρο‐διάσταση. Άλλωστε, για τους μυημένους στην «αργκό» των απολογητών της
καπιταλιστικής παγκοσμιοποίησης, η στόχευση της «απελευθέρωσης του εμπορίου»
δεν συνεπάγεται την ακύρωση της πολιτικής παρέμβασης. Αυτό που πραγματικά
συμβαίνει είναι η υποκατάσταση των οριζόντιων, προστατευτικών πολιτικών που
επικεντρώνουν στην άμεση ή έμμεση προσαρμογή των σχετικών τιμών ή αλλιώς των
όρων εμπορίου, από πιο «έξυπνες», μοντέρνες, χωρικά και κλαδικά εξειδικευμένες
πολιτικές ενίσχυσης των εγχωρίων προϊόντων, κυρίως μέσω της αξίας χρήσης και της
ειδικής ποιότητας που αυτά ενσωματώνουν.
Βεβαίως, για να πετύχει μια τέτοια συνταγή απαιτείται ένας σωστά σχεδιασμένος και
αποτελεσματικά εξυπηρετούμενος κλαδικός και χωρικός προσανατολισμός της
εγχώριας παραγωγής στο πλαίσιο ενός ραγδαία μεταλλασσόμενου διεθνή
ανταγωνισμού. Σε ένα περιβάλλον όπου η ενδογενής τάση κοινωνικοποίησης
απαντάται με την εντατικοποίηση της συγκεντροποίησης της παραγωγής, της
επέκτασης της λεγόμενης κάθετης και οριζόντιας ολοκλήρωσης, ή αλλιώς με την
επικράτηση των ολιγοπωλίων, όπου από την κάλυψη περάσαμε ήδη στην ανακάλυψη
αναγκών και όπου η ολοκλήρωση της διεθνοποίησης αναδεικνύει νέους
ανταγωνισμούς σε ανώτερο επίπεδο, στο πλαίσιο ενός νέου διαμορφούμενου
διπολισμού, η τόσο απαραίτητη πολιτική παρέμβαση μπορεί εύκολα να αποδειχθεί
καταστροφική αν δεν συνάδει με τις ιδιαίτερες συνθήκες και τα πραγματικά
χαρακτηριστικά της χώρας.
Υπό αυτό το πρίμα το παρόν άρθρο ξεκινάει θέτοντας το εξής ερώτημα: έχει
προσανατολισμό η Ελλάδα κι αν ναι πόσο εύστοχος είναι αυτός στη σημερινή
συγκυρία; Στο πρώτο μέρος των σελίδων που ακολουθούν προσπαθούμε να
απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα περιοδολογώντας τη σύγχρονη εμπορική ιστορία
της χώρας και μελετώντας εμπειρικά τη θέση της στις κοντινές της (γεωγραφικά και
κοινωνικοπολιτισμικά) περιοχές. Ακολούθως επιδιώκεται αντί επιλόγου η παράθεση
των βασικών στοιχείων μιας εναλλακτικής, σύγχρονης πολιτικής εξωστρεφούς
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, πατώντας στις εμπειρικές ενδείξεις που θα
έχουν παρουσιασθεί.

Περιοδολόγηση της σύγχρονης ελληνικής εμπορικής ιστορίας
Σε ένα πλαίσιο ενός ατελούς ανταγωνισμού εξίσου σημαντική με την κλαδική
εξειδίκευση μιας οικονομίας είναι και η χωρική. Και ενώ ως προς την πρώτη,
παράλληλα με τις «ατέλειες» που προκαλούν ενδοκλαδικές εμπορικές συναλλαγές, η
σχετική εξειδίκευση που αποκαλύπτεται από το πρόσημο και το ύψος του κλαδικού
εμπορικού ισοζυγίου υποδεικνύει κυρίως πραγματικά, ανθρωπογενή ή φυσικά,
«οικονομικά» χαρακτηριστικά που προκαλούν συγκριτικό πλεονέκτημα για την εν
λόγω χώρα, στην περίπτωση του χωρικού προσανατολισμού οι διάφορες
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διεθνοπολιτικές συνιστώσες και επιβολές καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ένταση
των διμερών εμπορικών σχέσεων, συχνά πέρα από τον χωρικό και /ή οικονομικό
«ορθολογισμό».
Στη σχετική βιβλιογραφία, τα λεγόμενα υποδείγματα έλξης1 στα οποία επιδιώκεται
να αναχθεί η ένταση των διμερών οικονομικών σχέσεων στο μέγεθος και στην
απόσταση των οικονομιών, προκύπτει πράγματι στατιστικά σημαντική
σημαντικότητα των σχετικών εκτιμώμενων συντελεστών επίδρασης, παραμένει όμως
πάντα ένα μεγάλο μέρος της χωρικής διακύμανσης που δεν εξηγείτε ή που τέλος
πάντων ανάγεται στον βαθμό των διπλωματικών σχέσεων και σε μεμονωμένες
επιλογές συγκεντρωμένων οικονομικών και μη συμφερόντων (Van Bergeij, 2009).
Ως εκ τούτου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετήσει κανείς τον χωρικό
προσανατολισμό της κάθε εθνικής (ή τοπικής) οικονομίας και να αναδειχθούν
δυνατότητες επαναπροσανατολισμού της προς καλύτερη αξιοποίηση των ιστορικά,
πολιτισμικά, πολιτικά και γεωγραφικά προκυπτουσών δυνατοτήτων.
Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός της παρούσας εργασίας. Προς εξυπηρέτησή του πρέπει
να ξεκινήσει κανείς με τη μελέτη του τρέχοντος εθνικού εμπορικού / οικονομικού
προσανατολισμού. Στην περίπτωση της ελληνικής σύγχρονης εμπορικής ιστορίας
μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τρεις περιόδους:
Η 1η περίοδος, έως το 1974: μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο πλαίσιο του
διαμορφούμενου διπολισμού, η χώρα δεν ακολουθεί απλώς μια «δυτικού τύπου»
πορεία καπιταλιστικού εκσυγχρονισμού, αλλά δένεται πολύ γρήγορα εξ΄ολοκλήρου
στο άρμα της ΝΑΤΟϊκής συμπαράταξης και εξελίσσεται σε βασικό περιφερειακό
προπύργιο της εξωτερικής πολιτικής των Η.Π.Α. Δεδομένου του ψυχρού πολέμου και
της αμερικανικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή, η άμεση απόρροια αυτής τη πολιτικής
στρατηγικής «επιλογής» είναι η γεωγραφική της «αποξένωση» από το τόξο από τη
Βαλτική ως τα Βαλκάνια, την Παρευξείνια Ζώνη, την Εγγύς και Μέση Ανατολή, τις
περιοχές δηλαδή που η ιστορική παρακαταθήκη και η πολιτισμική ταυτότητα του
Ελληνισμού, καθώς και η μακρά παράδοση οικονομικών σχέσεων και εμπορικών
συναλλαγών τις καθιστά τον κατ’ εξοχήν χώρο εξωστρεφούς οικονομικής ανάπτυξης.
Με όρους οικονομικής εξέλιξης, σε αυτήν την περίοδο η χώρα ολοκληρώνει την
παραγωγική της ανάπτυξη κατά το υπόδειγμα ενός περιφερειακού, παρασιτικού και
απόλυτα εξαρτώμενου καπιταλισμού, ενώ την ίδια στιγμή εξελίσσεται (για τους
λόγους που προαναφέραμε) ο χωρικός, ιστορικός αποπροσανατολισμός της.
Η 2η περίοδος, από το 1974 έως το 2000, η οποία συμπίπτει με την περίοδο της
μεταπολίτευσης, λίγο πριν την τελική κρίση αυτής. Με την πτώση της δικτατορίας
σηματοδοτείται η ολοκλήρωση μιας σημαντικής στροφής της εγχώριας αστικής τάξης
και της πολιτικής της έκφρασης, μιας στροφής που είχε ξεκινήσει ήδη από την
Η συγκεκριμένη μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από τον Tinbergen το 1962.
Χρήσιμη επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας θα βρείτε στα άρθρα του Bergstrand (1985), του
Deardorff (1998) και των Feenstra, Markusen και Rose (2001).
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προηγούμενη δεκαετία: η Ελλάδα επιλέγει την πορεία της «ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης», προχωρά στην είσοδό της στην Ευρωπαϊκή Οικονομική (ακόμη τότε)
Κοινότητα.
Αυτή η επιλογή, δεδομένης της εξελισσόμενης επέκτασής της Κοινότητας και σε
συνδυασμό με τη συστημική αλλαγή των κρατών της κεντρικής και της ανατολικής
Ευρώπης ορίζει μια ενδιάμεση περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονομία
επαναπροσανατολίζεται (όχι τόσο από επιλογή της) στην περιοχή που προαναφέραμε
ως τον ζωτικό χώρο εξωστρεφούς ανάπτυξής της. Η ευρωπαϊκή στρατηγική της
«διεύρυνσης προς ανατολάς» (EU eastern enlargement), στο πλαίσιο της οποίας
εισέρχονται στην Ένωση η Βουλγαρία και η Ρουμανία, έως και το σχέδιο της
ευρωρωσικής εταιρικότητας, ανοίγουν νέους δρόμους για την ελληνική επενδυτική
και εμπορική επέκταση στην ευρύτερη γειτονιά μας.
Η 3η Περίοδος, από το 2000 και μετά χαρακτηρίζεται από δύο βασικά στοιχεία τα
οποία έχουν την τελική επιρροή τους στον προσανατολισμό της εθνικής οικονομίας:
αφενός η σχεδόν ολοκλήρωση της νεοφιλελευθεροποίησης της Ένωσης με το
«ευρωπαϊκό δημοκρατικό, κοινωνικό κεκτημένο» να μετεξελίσσεται στο «κοινοτικό
κεκτημένο» μιας τεχνοκρατίας απόλυτα στρατευμένη στα μεγαλοαστικά συμφέροντα
(Zarotiadis και Ozouni, 2016). Αφετέρου, ο συγχρονισμός της διεθνούς συστημικής
κρίσης με την ελληνική, απόρροια μεταξύ άλλων της μαζικής εισροής κεφαλαίων εν
μέσω όμως ανυπαρξίας δομών παραγωγικής αξιοποίησης. Μια οικονομία που βίωσε
την αβάσιμη τριτογενοποίηση και τη λειτουργία ως «πλατφόρμα διακίνησης
κεφαλαίων» (όχι εμπορευμάτων).
Η Ευρώπη πιεζόμενη από την αδυναμία της να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις
βαθαίνουσες αποκλίσεις στο εσωτερικό της (Zarotiadis και Gkagka, 2013) αλλά και
από τον ανταγωνισμό των δύο διαμορφούμενων δίπολων στη διεθνή
οικονομικοπολιτικό διάσταση – από τη μια η ευρατλαντική ολοκλήρωση και από την
άλλη η σινορωσική συνάντηση και ο «δρόμος του μεταξιού» (Φίλοι της Φύσης, 2016,
σελ. 19‐20) ‐ προβαίνει σε μια σημαντική στροφή και επιλέγει ως προοπτική της
εξέλιξής της τη δομή των «πολλών ταχυτήτων». Παράλληλα μεταλλάσσει πλήρως την
ανατολική της πολιτική, υποκαθιστώντας τη στρατηγική της «διεύρυνσης προς
ανατολάς» με την πρωτοβουλία Eastern Partnership (βλέπε «Global Strategy for the
EU», 2016, http://europa.eu/globalstrategy/en).
Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα, ευρισκόμενη σε βαθιά οικονομικοκοινωνική και
πολιτική κρίση, βιώνει τον δεύτερο (στη σύγχρονη ιστορία της) χωρικό και ιστορικό
αποπροσανατολισμό της. Μαζί με την ανόητη εμμονή σε μια πολιτική
συγκεντροποίησης της παραγωγής και της οικονομικής εξουσίας, την
ανακρατικοποίηση υπό ξένες κρατικές υποστάσεις τομέων στρατηγικής σημασίας και
την εμπορευματοποίηση δημοσίων αγαθών και σχέσεων παραγωγής, πιεζόμενη από
την αποπαραγωγικοποίησή της και επηρεαζόμενη από τις ευρωπαϊκές πολιτικές και
τις διεθνείς εξελίξεις χάνει τις όποιες διασυνδέσεις και θέσεις είχε κερδίσει στις
αγορές της γύρω περιοχής της.
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Χωρική ανάλυση του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου
Η παραπάνω περιοδολόγηση αποτυπώνεται και στα στοιχεία των εμπορικών
συναλλαγών της χώρας. Όπως θα δούμε ακολούθως, η σχετική ένταση των εξαγωγών
και των εισαγωγών προς / από τις χώρες που αποτελούν το τόξο από τη Βαλτική ως
τα Βαλκάνια, την Παρευξείνια Ζώνη, την Εγγύς και Μέση Ανατολή παρουσιάζει μια εκ
νέου σχετική υποχώρηση.

Μεθοδολογικές σημειώσεις
Για να προχωρήσουμε σε αυτήν τη χωρική ανάλυση του ελληνικού εξωτερικού
εμπορίου θα κάνουμε χρήση μιας προσαρμογής του δείκτη αποκαλυπτόμενου
συγκριτικού πλεονεκτήματος (RCA ‐ revealed comparative advantage), γνωστού και
ως δείκτη Balassa. Ο εν λόγω δείκτης ορίζεται στη συνήθη μορφή του ως εξής:
RCAi,j = (Xi,j/Xi)/(Xwj+Xw)
όπου το j δείχνει τον κλάδο των εξαγωγών από τη χώρα i και το w αναφέρεται στις
παγκόσμιες εξαγωγές. Ο δείκτης ορίζεται στο σύνολο τιμών R+. Στην περίπτωση που
η τιμή του είναι άνω του 1, αυτό υποδεικνύει ότι η χώρα i δεν μπορεί παρά να έχει
κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα (ρικαρδιανού χαρακτήρα ή άλλα τύπου Heckscher
και Ohlin) που δικαιολογούν το γεγονός ότι ο σχετικός βαθμός συγκέντρωσης των
εξαγωγών της στον εν λόγω κλάδο είναι μεγαλύτερος από το αντίστοιχο ποσοστό
κάλυψης του συνόλου των παγκοσμίων εξαγωγών.
Με μια πολύ απλή μετατροπή, ο ίδιος δείκτης μπορεί να καταστεί εργαλείο ανάδειξης
των χωρικά (και όχι κλαδικά) προσδιορισμένων συγκριτικών πλεονεκτημάτων της
χώρας: στην περίπτωση αυτή η αλγεβρική γραφή παραμένει η ίδια, αλλά αυτήν τη
φορά το j δείχνει τη χώρα προορισμού των εξαγωγών από τη χώρα i (και όχι τον κλάδο
των εξαγωγών) και το w συνεχίζει να αναφέρεται στις παγκόσμιες εξαγωγές.
Καθίσταται λοιπόν εμφανές ότι, για τις αγορές / χώρες όπου ο χωρικά
προσδιορισμένος δείκτης Balassa (RCA) είναι μεγαλύτερος της μονάδας, η χώρα μας
φαίνεται πως έχει μια μεγαλύτερη δυνατότητα προώθησης των εξαγωγών της σε
σύγκριση με τη χωρική κατανομή του παγκοσμίου εμπορίου (Γκόγκου 2016).
Προφανώς αυτή η υψηλότερης (σχετικής) έντασης εξαγωγική δεινότητα στην εν λόγω
αγορά (ή το αντίθετο, δηλαδή η σχετική αδυναμία προσέγγισης για την εγχώρια
παραγωγή) δεν μπορεί παρά να οφείλεται σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των δύο
χωρών, στις διμερείς τους σχέσεις και συνδέσεις, στην γεωγραφική απόσταση κοκ. Σε
κάθε περίπτωση, ο χωρικός προσδιορισμός του δείκτη RCA, έναντι του κλαδικού,
αναδεικνύει ύπαρξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων που είναι περισσότερο συμβατά
με την πραγματικότητα του ατελούς ανταγωνισμού (διεθνώς και τοπικά) και με την
συνεπακόλουθη κυριαρχία του ενδοκλαδικού εμπορίου.
Αξίζει δε να σημειωθεί ότι η κλαδικά και η χωρικά προσδιορισμένη σχετική
εξειδίκευση της κάθε χώρας δεν συνιστούν υποκατάστατες έννοιες. Αντιθέτως είναι
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άμεσα συναρτώμενες: είναι πιθανό η υψηλή ένταση εξαγωγικών ροών προς μια
αγορά να οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή συγκεντρώνει τις ανάγκες της σε κλάδους
που η χώρα προέλευσης έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά και το
αντίστροφο, δηλαδή οι μεγάλης σχετικά έντασης εξαγωγές σε κάθε κλάδο να
υποκρύπτουν ότι η χώρα διατηρεί πολιτικούς, πολιτισμικούς, ιστορικούς και άλλους
(μη οικονομικά «ορθόδοξους») δεσμούς με χώρες που συγκεντρώνουν σε αυτούς
τους κλάδους τις ανάγκες τους.

Ανάλυση του χωρικά προσδιορισμένου δείκτη Balassa
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η επιλογή της μιας ή της άλλης προσέγγισης, δηλαδή του
κλαδικά ή του χωρικά προσδιορισμένου δείκτη RCA, σχετίζεται απλώς με τη φύση του
κεντρικού ερωτήματος της κάθε έρευνας. Έτσι κι εδώ, το γεγονός ότι επιλέγουμε να
διερευνήσουμε τον χωρικό προσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας στη σύγχρονη
φάση της εξέλιξής της είναι ο λόγος που υπολογίζουμε και παραθέτουμε τη δεύτερη
εκδοχή.
Οι εκτιμήσεις μας παρατίθενται ακολούθως διαγραμματικά. Αξιοποιώντας τα
στοιχεία της γεωγραφικής κατανομής των ετησίων ελληνικών και παγκόσμιων
εξαγωγών από τη βάση δεδομένων του World Development Indicators και της
Eurostat AMECO, υπολογίσαμε σε ετήσια βάση τον δείκτη χωρικά προσδιορισμένου
συγκριτικού πλεονεκτήματος για την Ελλάδα σε κάθε μία από (όλες σχεδόν) τις χώρες
του Εύξεινου Πόντου, της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής
Μεσογείου, της περιοχής δηλαδή που θεωρούμε ότι αποτελεί παραδοσιακά τον
ζωτικό χώρο ανάπτυξης του Ελληνισμού, οικονομικά, πολιτισμικά, πολιτικά.
Προς διευκόλυνση της συζήτησης η εξέλιξη των χωρικών RCA παρουσιάζεται σε
τέσσερα διαγράμματα κατηγοριοποιώντας γεωγραφικά τις αγορές προορισμού της
εγχώριας παραγωγής. Ξεκινάμε με το πρώτο διάγραμμα όπου παρατίθεται η εξέλιξη
της σχετικής ένταση των εξαγωγών μας σε έξι χώρες των Βαλκανίων – Αλβανία,
Βουλγαρία, Κροατία, Σερβία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ και Ρουμανία από το 1990 έως και το
2013. Με την πρώτη ματιά επιβεβαιώνεται η βασική διαπίστωση της προηγούμενης
περιοδολόγησης της σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού εξωτερικού εμπορίου: μετά
τη συστημική μετεξέλιξη στις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ και στο πλαίσιο της
ευρωπαϊκής πολιτικής ενσωμάτωσής τους, η ευρωπαϊκά πια προσανατολισμένη
Ελλάδα αναπτερώνει τις ιστορικές διασυνδέσεις της σε αυτές της περιοχές και
ανακάμπτει εμπορικά (σε απόλυτους και σχετικούς όρους), προφανώς με επιμέρους
διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον βαθμό και το πρόσημο των διμερών σχέσεων.
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Διάγραμμα 1: Δείκτης χωρικά προσδιορισμένου συγκριτικού πλεονεκτήματος για την Ελλάδα
στα Βαλκάνια

Για προφανείς λόγους γεωγραφικής γειτνίασης κυριαρχεί η σχετική εντατικοποίηση
των εξαγωγών στην Αλβανία, στην ΠΓΔΜ και στη Βουλγαρία. Παρά ταύτα το ίδιο
μοτίβο της ενίσχυσης της ελληνικής παρουσίας αναπαράγεται σε όλες τις χώρες των
Βαλκανίων. Όλα αυτά βεβαίως μέχρι την αυγή του 21ου αιώνα. Μετά το 2000, στο
πλαίσιο των συνθηκών που περιγράφονται παραπάνω κατά την 3η περίοδο της
ολοκλήρωσης της νεοφιλελευθεροποίησης της Ένωσης και του συγχρονισμού της
διεθνούς συστημικής κρίσης με την ελληνική, η χώρα εισέρχεται σε αυτό που
ονομάσαμε δεύτερη φάση χωρικού και ιστορικού αποπροσανατολισμού, με
αποτέλεσμα, ως προς τη βαλκανική παρουσία της, τη σταδιακή σχετική υποχώρηση
της παρουσίας των ελληνικών εξαγωγών, για να φτάσει η σχετική ένταση της
εξαγωγικής μας δραστηριότητας σε επίπεδα προ της δεκαετίας του 1990.
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Διάγραμμα 2: Δείκτης χωρικά προσδιορισμένου συγκριτικού πλεονεκτήματος για την Ελλάδα
στη Βορειοανατολική Μαύρη Θάλασσα

Στη βορειοανατολική Μαύρη Θάλασσα, ο δείκτης χωρικά προσδιορισμένου RCA
διατηρείτε σε υψηλότερα επίπεδα του 1 (αν και για προφανείς λόγους γεωγραφικής
απόστασης όχι της ίδιας κλίμακας με τις τιμές για τις χώρες των Βαλκανίων), εκτός της
Αρμενίας και του Καζακστάν. Αν δούμε όμως τη διαχρονική πορεία εξέλιξής του θα
διαπιστώσουμε την ίδια διακύμανση: στην αρχή της περιόδου έχουμε μια
γενικευμένη ενίσχυση της σχετικής παρουσίας των ελληνικών προϊόντων, η οποία
όμως ακολουθείτε από την αντιστροφή της μετά το 2000 (με εξαίρεση τη σχετική
επανάκαμψη των εξαγωγών μας στη Γεωργία από το 2006).
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Διάγραμμα 3: Δείκτης χωρικά προσδιορισμένου συγκριτικού πλεονεκτήματος για την Ελλάδα
στην Ανατολική Ευρώπη

Διάγραμμα 3: Δείκτης χωρικά προσδιορισμένου συγκριτικού πλεονεκτήματος για την Ελλάδα
στην Ανατολική Μεσόγειο
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Στην περίπτωση της Ανατολικής Ευρώπης (διάγραμμα 3) και της Ανατολικής
Μεσογείου (διάγραμμα 4) το συγκεκριμένο μοτίβο διακύμανσης δεν μπορεί να
γενικευθεί. Εδώ, αναλόγως και του βαθμού ενσωμάτωσης αυτών των οικονομιών στο
πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ή εν γένει της ευρωπαϊκής οικονομικής
διπλωματίας, καθώς και του βαθμού «ωρίμασης» των εσωτερικών αγορών, η εξέλιξη
της διείσδυσης των ελληνικών εξαγωγών διαφοροποιείται. Για παράδειγμα, τα
μερίδιά μας στις αγορές της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Τσεχίας εμφανίζουν μια
συνεχή ευδιάκριτη τάση υποχώρησης. Τουναντίον, στο διάγραμμα της Ανατολικής
Μεσογείου η συνολική εικόνα είναι μιας αυξητικής τάσης, κυρίως για την Τουρκία, το
Ισραήλ, αλλά και την Αίγυπτο.

Αντί επιλόγου: η εναλλακτική της εξωστρεφούς ανάπτυξης για τη χώρα
Η εξωστρέφεια μιας αναπτυξιακής διαδικασίας είναι αδιαπραγμάτευτα απαραίτητη,
προκειμένου η δεύτερη να είναι πραγματικά βιώσιμη. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει
να λησμονεί κανείς τη σημασία μιας εύρωστης εσωτερικής αγοράς, όπως και δεν
πρέπει να αγνοεί τη διατήρηση μιας διαφοροποιημένης, ποιοτικά εξειδικευόμενης
και αναβαθμιζόμενης παραγωγικής διάρθρωσης. Σε αυτήν την προοπτική, η ελληνική
παραγωγή δεν έχει την πολυτέλεια να επιλέγει αγορές. Βεβαίως όμως δεν έχει ούτε
και αυτήν ενός λανθασμένου χωρικά, πολιτισμικά και οικονομικά προσανατολισμού.
Κεντρική υπόθεση της παρούσας συνεισφοράς είναι ότι οι γειτνιάζουσες – χωρικά,
ιστορικά και πολιτισμικά – περιοχές από τη Βαλτική, στη Μαύρη Θάλασσα και την
Ανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο και την Εγγύς και Μέση Ανατολή
αποτέλεσαν και θα αποτελέσουν τον ζωτικό χώρο της οικονομικής και πολιτισμικής
ανάπτυξης του Ελληνισμού. Υπό αυτό το πρίσμα, προχωρήσαμε σε μια περιοδολόγιση
της σύγχρονης ιστορίας της οικονομικής (και όχι μόνο) στρατηγικής στόχευσης της
χώρας. Επιχειρηματολογήσαμε για μια σύγχρονη διαδικασία (σχετικού)
αποπροσανατολισμού, απόρροια και της ευρύτερης, ευρωπαϊκής και διεθνούς
πραγματικότητας. Μάλιστα επιδιώξαμε την καταρχήν ποιοτική υποστήριξη αυτής της
θέσης παραθέτοντας την εξέλιξη του ετησίως υπολογισμένου δείκτη χωρικού RCA για
τις περισσότερες εκ των χωρών των προαναφερομένων γειτνιαζουσών περιοχών και
επιβεβαιώσαμε το προηγηθέν επιχείρημα περί χωρικού και ιστορικού
αποπροσανατολισμού, κυρίως για τις αγορές των Βαλκανίων και τη Μαύρη Θάλασσα.
(Βεβαίως, ένα από τα σημαντικότερα «κέρδη» της προηγούμενης ανάλυσης είναι
μεθοδολογικής φύσεως και προκύπτει από την ίδια την πρόταση αυτού του χωρικά
ορισμένου δείκτη αποκαλυπτόμενου συγκριτικού πλεονεκτήματος, ο οποίος μπορεί
να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως, ειδικότερα σε μια πραγματικότητα διεθνούς αγοράς
ατελούς ανταγωνισμού.)
Η πολιτική μετράει: ενδεικτικά, σύμφωνα με πρόσφατη εμπειρική μελέτη (Καρακικές
2017) ο αριθμός των πρεσβειών / προξενείων και ο αριθμός των υπαλλήλων των
εμπορικών τμημάτων τους επηρρεάζουν σημαντικά τις εξαγωγικές επιδόσεις (και)
των χωρών μελών της ΕΕ. Υπό αυτήν την έννοια, η κοινή, ενιαία και αδιαφοροποίητα
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σχεδιασμένη και εφαρμοσμένη, κοινοτική πολιτική εξωστρεφούς ανάπτυξης δεν
ταιριάζει σε μια ανομοιογενή Ένωση. Για τα χαρακτηριστικά, το γεωπολιτικό και το
ιστορικό δεδομένο της χώρας, η εναλλακτική για την εξωστρεφή ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας περνά μέσα από:
 Την προοδευτική σύγχρονη ουδετερότητά της – η Ελλάδα παράγοντας
επικοινωνίας, συνεργασίας, δημοκρατίας, κοινωνικής δικαιοσύνης,
περιβαλλοντικής ισορροπίας.
 Την ανάληψη του ρόλου της στο σύγχρονο διεθνή καταμερισμό εργασίας, ως
κόμβος εμπορευμάτων, κεφαλαίων, ενέργειας, ιδεών και ανθρώπων και ως
παγκόσμιο εργαστήρι εφαρμοσμένης έρευνας και ανάπτυξης.
 Την επίτευξη ενός παραγωγικού αναπροσανατολισμού, οριζοντίως και
κλαδικά: στην κατεύθυνση των οικονομιών ποιότητας (όχι κλίμακας), της
ανάπτυξης ενός εθνικό σύστημα διακρίβωσης και πιστοποίησης, του
διατροφικού κλάδου και του πρωτογενή τομέα, των κλάδων όπου η ποιοτική
εξειδίκευση και η custom‐made παραγωγή έχει νόημα, καθώς και αυτών που
συνδέονται με τις αιχμές του τριτογενή τομέα, τη ναυτιλία, την παιδεία, τον
τουρισμό.
 Τον χωρικό αναπροσανατολισμό: προτεραιότητα στον ιστορικά ζωτικό χώρο
του Ελληνισμού – Ανατολική Ευρώπη, Παρευξείνια Ζώνη, Ανατολική
Μεσόγειος και Μέση Ανατολή.
Προφανώς τα ανωτέρω δεν διεκδικούν την αναγνώριση ως μια ολοκληρωμένη, εθνική
στρατηγική εξωστρεφούς παραγωγικής ανάπτυξης. Τουναντίον επιδιώκουμε να
δείξουμε την ανυπαρξία αυτής, ή έστω την αδυναμία της χώρας να σχεδιάσει
τελεσίδικα και να υλοποιήσει τον όποιο σχεδιασμό τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα.
Μάλιστα οι αναφορές που προηγήθηκαν φιλοδοξούν να αποτελέσουν συστατικά
στοιχεία ενός τέτοιου σχεδιασμού, εναλλακτικού στον επιβαλλόμενο των τελευταίων
ετών, επιδίωξη που συνάδει απόλυτα με τους στόχους που έχουν θέσει οι
διοργανωτές του 2ου συνεδρίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση στην Ελλάδα.
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Επιστήμη ποιητική ευδαιμονίας (Πλάτων)

Περίληψη
Στην εργασία αυτή διερευνώνται οι θεμελιακές προϋποθέσεις για ένα άλλο, Νέο Πρότυπο
Ανάπτυξης (ΝΠΑ) της Ελλάδας σε σχέση με αυτό που εφαρμόστηκε πριν την οικονομική κρίση
του 2008, αλλά και κατά την τρέχουσα περίοδο της κρίσης. Μεθοδολογικά, αναλύονται
ποσοτικά δεδομένα που αφορούν στα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη της Ελλάδας πριν και
κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και βάσει της σχετικής με την ανάπτυξη και την
οικονομική κρίση βιβλιογραφίας ανιχνεύονται οι προϋποθέσεις του ΝΠΑ. Η Άλλη Ανάπτυξη
δεν μπορεί να ακολουθήσει το πριν την κρίση πρότυπο, ούτε μπορεί να προκύψει σε
συνθήκες μνημονίου και διεθνούς επιτήρησης. Το ΝΠΑ της ευέλικτης, έξυπνης εξειδίκευσης
και βιώσιμης ανάπτυξης, θα πρέπει να στηρίζεται πρωτίστως στην έρευνα και καινοτομία, σε
υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, να παράγει προϊόντα και υπηρεσίες έντασης γνώσης
και τεχνολογίας υψηλής προστιθέμενης αξίας, να είναι εξωστρεφές και να συμβάλλει στην
ισόρροπη βιώσιμη οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική ανάπτυξη της
χώρας.

Λέξεις Κλειδιά: Ελλάδα, κρίση, άλλη ανάπτυξη, προϋποθέσεις.
Εισαγωγή
Τα κεντρικά θέματα που διερευνώνται στην εργασία είναι: Ποιες είναι οι θεμελιακές
προϋποθέσεις για το άλλο ΝΠΑ της Ελλάδας; Άλλο πρότυπο ανάπτυξης σε σχέση με αυτό που
εφαρμόστηκε πριν την κρίση του 2008, αλλά και κατά την τρέχουσα περίοδο της κρίσης. Είναι
λύση το πριν την κρίση αναπτυξιακό πρότυπο; Είναι δυνατή η άλλη ανάπτυξη σε συνθήκες
διεθνούς οικονομικού ελέγχου και επιτροπείας της οικονομίας;

Βιβλιογραφική επισκόπηση
Θεωρίες Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Στις παραδοσιακές θεωρίες οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης, μεταξύ των
άλλων, συγκαταλέγονται, το νεοκλασικό υπόδειγμα (ανάπτυξη κάτω από συνθήκες
ισορροπίας), σύμφωνα με το οποίο οι παράγοντες που προσδιορίζουν τον ρυθμό
αύξησης του εισοδήματος είναι η συσσώρευση του κεφαλαίου, η αύξηση της
προσφοράς εργασίας και η τεχνολογική πρόοδος. Η θεωρία της εξαγωγικής βάσης,
που υποστηρίζει ότι υπάρχει σταθερή και μακροχρόνια σχέση ανάμεσα στην
καθολική ανάπτυξη της περιφέρειας και στις εξαγωγές που πραγματοποιεί στον
υπόλοιπο κόσμο. Η θεωρία των τομέων, κατά την οποία η διαχρονική αύξηση του
περιφερειακού κατά κεφαλήν εισοδήματος συνοδεύεται από ανακατανομή των
πόρων, με κύρια χαρακτηριστικά τη μείωση του ποσοστού των παραγωγικών πόρων
που απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα και την αύξηση του ποσοστού των πόρων
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που διατίθενται στον δευτερογενή τομέα και μεταγενέστερα στον τριτογενή τομέα.
Το υπόδειγμα της ενδογενούς ανάπτυξης, κατά το οποίο τα στοιχεία που συμβάλλουν
στην επιτυχία των τοπικών οικονομιών είναι η επιχειρηματικότητα, η ευελιξία στην
παραγωγή, η οικονομική δυναμική της περιοχής και η ύπαρξη προωθητικών
παραγόντων της αναπτυξιακής διαδικασίας σε θεσμικό ή συλλογικό ή επιχειρηματικό
επίπεδο. Τα καινοτομικά υποδείγματα περιλαμβάνουν θεωρίες που αναφέρονται
στην κατανομή των δραστηριοτήτων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας στον χώρο,
όπως πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Το υπόδειγμα του «καινοτομικού
περιβάλλοντος» μπορεί να προσδιορισθεί ως ένα σύνολο σχέσεων που
πραγματοποιούνται σε δεδομένη γεωγραφική περιοχή και ενώνουν το παραγωγικό
σύστημα και τους επιχειρηματίες σε μια δυναμική διαδικασία συλλογικής μάθησης,
που μειώνει την αβεβαιότητα στην προσπάθεια προώθησης καινοτομικών
δραστηριοτήτων (Ν. Κόνσολας, 1997, σελ. 181, 183, 184‐186).
Η θεωρία της συνάρθρωσης των τρόπων παραγωγής, υποστηρίζει ότι το κυρίαρχο
στοιχείο για τον χαρακτηρισμό μιας χώρας ως υποανάπτυκτης δεν είναι ο βαθμός
εκβιομηχάνισής της, αλλά το είδος της συνάρθρωσης μεταξύ των δυναμικών,
εξαιρετικά προηγμένων τομέων της οικονομίας της, με αυτούς που είναι τεχνολογικά
καθυστερημένοι. Η θεωρία των πόλων ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία τόσο η
χωρική όσο και η βιομηχανική ανάπτυξη εμφανίζονται σε πόλους ανάπτυξης με
διαφορετική ένταση και απλώνονται μέσα από διάφορα κανάλια προκαλώντας
διαφοροποιημένα τελικά αποτελέσματα για το σύνολο της οικονομίας. Οι μαρξιστικές
θεωρίες περί σταδίων υποστηρίζουν ότι λόγω της πτωτικής τάσης του ποσοστού
κέρδους, των χαμηλών μισθών στις υπανάπτυκτες χώρες και της αδυναμίας
εξεύρεσης επενδυτικών διεξόδων στο εσωτερικό, οι μητροπολιτικές χώρες εξάγουν
κεφάλαιο στις περιφερειακές χώρες, οι οποίες ενσωματώνονται στην παγκόσμια
καπιταλιστική αγορά, μειώνοντας έτσι το άνοιγμα μεταξύ μητροπολιτικών και
περιφερειακών χωρών (Λόης Λαμπριανίδης, 1992, σελ. 220‐221, 249, 262). Στη
μαρξιστική θεωρία ο χώρος εμφανίζεται σε συσχέτιση με την ανάλυση του τύπου της
καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και του καταμερισμού της εργασίας. Όπως αναφέρει
ο Μαρξ στις θεωρίες για την υπεραξία «δεν θα ήταν καθόλου δυνατή μια
καπιταλιστική παραγωγή, αν θα έπρεπε ν‘ αναπτυχθεί ταυτόχρονα και σύμμετρα σ’
όλες τις σφαίρες» (Τρύφων Κωστόπουλος, 1996).
Η διερεύνηση της ύπαρξης ή όχι οικονομικής σύγκλισης μεταξύ των χωρών, ο ρόλος
της τεχνολογίας, της εκπαίδευσης και της έρευνας στους ρυθμούς οικονομικής
μεγέθυνσης αποτέλεσαν αντικείμενο ανάλυσης στα οικονομικά της ανάπτυξης. Η
επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού υποτάσσει την οικονομική ανάπτυξη στη λογική
των δυνάμεων της αγοράς. Εντείνεται ο διεθνής ανταγωνισμός και η
παγκοσμιοποίηση κάνει ακόμη πιο έντονες τις υπάρχουσες διαφορές μεταξύ των
οικονομικά ανεπτυγμένων και οικονομικά υποανάπτυκτων χωρών. Τα προβλήματα
της υπανάπτυξης (φτώχεια, εξαθλίωση, αναλφαβητισμός) όχι μόνο δεν εξαλείφονται,

36

αλλά εξαπλώνονται και στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης με την
εμφάνιση νησίδων υπανάπτυξης μέσα στην ίδια την ανάπτυξη (Αλίνα Χυζ, 2008).
Στις σύγχρονες θεωρίες για την αστική ανάπτυξη, η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί όχι
μόνο μια οικονομική θεώρηση των ανθρωπίνων δράσεων, αλλά ενσωματώνει τα
θέματα της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, της κατανομής των αγαθών του πλανήτη
σε μια παγκόσμια διάσταση. Μια νέα στρατηγική της αστικής‐περιφερειακής
ανάπτυξης στον σύγχρονο κόσμο προϋποθέτει όχι μόνον την υλική ανάπτυξη και την
εξάντληση των πόρων, αλλά την προσαρμογή των ανθρώπινων δράσεων στους
νόμους της φύσης, στις κοινωνικές αξίες και στη δίκαιη κατανομή των πόρων σε μια
μακρόχρονη προοπτική (Δημήτρης Οικονόμου, 1994).
Από τα εναλλακτικά υποδείγματα, η ευέλικτη εξειδίκευση μπορεί να θεωρηθεί ότι
προσφέρει τον συντομότερο δρόμο προς την ανάπτυξη, ιδιαίτερα για τις
αναπτυσσόμενες χώρες. Η φθορά του φορντισμού, η μικρή κλίμακα παραγωγής στις
αναπτυσσόμενες οικονομίες, η εύκαμπτη και προσαρμοστική τεχνολογία, το μικρό
μέγεθος της αγοράς, η κλαδική ειδίκευση σε παραδοσιακούς κλάδους, το μικρό
μέγεθος των επιχειρήσεων και η δυνατότητα προσαρμογής τους στις διαρκώς
μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών, είναι οι βασικοί λόγοι
που διευκολύνουν την επικράτηση της ευέλικτης εξειδίκευσης (Αντιγόνη Λυμπεράκη,
1991).
H έξυπνη εξειδίκευση φαίνεται να είναι το πιο ισχυρό και καταλληλότερο μέσο που
μπορεί να βοηθήσει τα κράτη και τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν πλήρως το
αναπτυξιακό τους δυναμικό. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της έννοιας της
έξυπνης εξειδίκευσης είναι η προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, που
περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα, με
στόχο την εξεύρεση περιφερειακών πλεονεκτημάτων και την οικοδόμηση
συγκριτικών πλεονεκτημάτων (Igor Rotaru, 2015). Η Επιτροπή Περιφερειών της ΕΕ
υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να επενδύσει σε τομείς που έχουν το μεγαλύτερο
κοινωνικοοικονομικό δυναμικό και προτείνει να επικεντρωθεί περισσότερο στην
έξυπνη ανάπτυξη μιας οικονομίας που βασίζεται στη γνώση και στις στρατηγικές
επενδύσεις στην Ε&Α. Η προτεραιότητα για την έξυπνη ανάπτυξη βασίζεται στη
γνώση και στην καινοτομία ως ένας από τους τρεις θεμελιώδεις πυλώνες της
μελλοντικής οικονομικής ανάπτυξης στην ΕΕ (EU, Committee of the Regions, 2011).
Η θεωρητική συζήτηση για τα αίτια και τον τρόπο αντιμετώπισης της κρίσης
Ο Ρουμπινί εκτιμά ότι η παγκοσμιοποίηση κρύβει κινδύνους και μπορεί να φέρει πολύ
συχνότερες και σφοδρές κρίσεις. Όπως τονίζει, η ταχύτητα με την οποία το
χρηματοοικονομικό κεφάλαιο μπορεί να μπαινοβγαίνει σε συγκεκριμένες αγορές και
οικονομίες έχει αυξήσει την αστάθεια των τιμών των περιουσιακών στοιχείων και τη
σφοδρότητα των χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Προτείνει μεγαλύτερη παρέμβαση
του κράτους, με στόχο να λειτουργήσουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα οι
αγορές (Μάρκου Άγης, 2010).
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Κατά τον Καρλ Μαρξ, «η τελική αιτία όλων των πραγματικών κρίσεων παραμένει
πάντα η φτώχεια και ο περιορισμός της κατανάλωσης των μαζών, που αντιτίθεται
στην τάση της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής να αναπτύσσει έτσι τις παραγωγικές
δυνάμεις, λες και το όριό της αποτελείται μόνο από την απόλυτη ικανότητα
κατανάλωσης της κοινωνίας» (Καρλ Μαρξ, Το Κεφάλαιο).
Ο Κέινς, ερμηνεύοντας της διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου διαπιστώνει ότι «ο
κυρίαρχος λόγος της κρίσης είναι, όχι τόσο η αύξηση του επιτοκίου, αλλά η αιφνίδια
κατάρρευση της οριακής αποδοτικότητας του κεφαλαίου» και συνεχίζει «έτσι στην
αρχή της κρίσης υπάρχει, πιθανώς, πολύ κεφάλαιο, του οποίου η οριακή
αποδοτικότητα έχει καταστεί αμελητέα ή ακόμη και αρνητική» (J. M. Keynes, 1936,
σελ. 337‐339).
Ο νομπελίστας Paul Krugman, υποστηρίζει ότι αν και οι γιατροί δεν πιστεύουν πια ότι
η αφαίμαξη των ασθενών θα τους κάνει υγιείς, πολλοί από τους ιθύνοντες της
οικονομικής πολιτικής συνεχίζουν να το πιστεύουν. Σε κράτη όπως η Ελλάδα και η
Ιρλανδία, αν και έχουν επιβληθεί άγριες περικοπές, η εμπιστοσύνη δεν
αποκαταστάθηκε, η ανάπτυξη έχει τελματώσει και η ανεργία παραμένει
καταστροφικά υψηλή. Χρειαζόμαστε μια μεγάλη ώθηση στην οικονομία, με
περισσότερες και όχι λιγότερες κυβερνητικές δαπάνες (Paul Krugman, 2011).
Ο Γ. Δουράκης υποστηρίζει ότι ύστερα από 30 χρόνια ακραίου οικονομικού
φιλελευθερισμού η παταγώδης αποτυχία των αυτορρυθμιζόμενων αγορών οδήγησε
τον κόσμο στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Όσο οι τράπεζες δεν ελέγχονται
αποτελεσματικά, η φθηνή ρευστότητα που εξασφαλίζουν τροφοδοτεί τις
κερδοσκοπικές φούσκες των χρηματιστηριακών αγορών. Για να αποφευχθεί ένα
τέτοιο ενδεχόμενο απαιτείται πολιτικός έλεγχος του τραπεζικού συστήματος, όχι
περιοριστική νομισματική πολιτική. Για τη διάσωση των τραπεζών τα κράτη δεν
δίστασαν να μετατραπούν σε «δανειστή εσχάτης ανάγκης», αλλά για την
αντιμετώπιση της κρίσης εργασίας και τη διάσωση των ανέργων αρνούνται να γίνουν
«εργοδότες εσχάτης ανάγκης» (Δουράκης Γ., 2010).
Σε ανοιχτή επιστολή 160 ακαδημαϊκών για την ελληνική κρίση, αναφέρεται ότι η
Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του χρέους και των ελλειμμάτων
μόνο αν συνοδεύσει τον μηχανισμό στήριξης του ευρώ με μέτρα
ανάπτυξης. Επισημαίνουν ότι η πολύ αργοπορημένη αντίδραση στην ελληνική κρίση
οφείλεται σε «ευμετάβλητες αντιδράσεις της αγοράς, σε λαϊκιστές πολιτικούς και σε
μέσα ενημέρωσης τα οποία πολύ συχνά επιδεικνύουν ουσιαστική άγνοια για τα
θέματα. Αυτό αύξησε δραματικά το κόστος και τους κινδύνους για την επίλυση της
κρίσης». Υπογραμμίζουν ότι το μόνο που θα κάνει η περικοπή δαπανών που
επιβλήθηκε στην Ελλάδα, είναι να συνθλίψει περαιτέρω τα εισοδήματα, την
παραγωγή και την απασχόληση. Σημειώνουν ότι αυτή είναι βαθύτατα η λαθεμένη
πορεία για την Ευρώπη ως σύνολο και ότι τα προβλήματα έχουν μια ισχυρή
ευρωπαϊκή διάσταση και απαιτούν ευρωπαϊκές λύσεις (Το Βήμα, 11.05.2010).
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Η Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίση χρέους, προσέφυγε στο ΔΝΤ και
υπέγραψε το Μνημόνιο με τη λεγόμενη τρόικα (ΔΝΤ, ΕΕ, ΕΚΤ). Η προσφυγή στο ΔΝΤ
προκαλεί, τουλάχιστον ερωτηματικά, εάν δεν αποδειχθεί ιστορικό λάθος,
λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία των παρεμβάσεών του από το την ίδρυσή του (1944)
μέχρι σήμερα, από την οποία προκύπτει ότι σε όποια χώρα παρενέβη, με τις γνωστές
πανομοιότυπες συνταγές, άφησε πίσω του ερείπια, ανεργία, φτώχεια και
υπανάπτυξη. Η κρίση αποκάλυψε την αδύναμη δημοσιονομική κατάσταση της
Ελλάδας, η οποία εισήλθε στην ύφεση με δημόσιο έλλειμμα στο 15,4% του ΑΕΠ, ενώ
το δημόσιο χρέος ήταν στο 115% του ΑΕΠ το 2009. Το εξωτερικό έλλειμμα στο
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (2009) ήταν πάνω από 11% του ΑΕΠ και η καθαρή
διεθνής επενδυτική θέση υπερέβαινε το αρνητικό 83% του ΑΕΠ. Από τα
αποτελέσματα της εφαρμογής του Μνημονίου, προκύπτει ότι στους βασικούς
στόχους έχει πέσει έξω στις εκτιμήσεις του και αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η
τεχνογνωσία των σταθεροποιητικών προγραμμάτων του ΔΝΤ στη Λατινική Αμερική
και σε άλλες χώρες αντιγράφηκε και εφαρμόστηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη τα
ειδικότερα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας: Για πρώτη φορά
εφαρμόζεται παρόμοιο πρόγραμμα σε χώρα της ευρωζώνης, χωρίς τη δυνατότητα
υποτίμησης του νομίσματός της. Η διάρθρωση του ΑΕΠ, το οποίο κατά τα τρία
τέταρτα περίπου στηρίζεται στην κατανάλωση. Οι διαρθρωτικές αδυναμίες της
δημόσιας διοίκησης και οι επιδράσεις τους στην αποτελεσματικότητά της. Η
παραοικονομία στην Ελλάδα που εκτιμάται περίπου στο 30% του ΑΕΠ, η έκταση της
φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής. Οι ειδικότερες στρεβλώσεις και ατέλειες
της ελληνικής αγοράς, που επιτρέπουν την άνοδο των τιμών σε συνθήκες βαθιάς
ύφεσης. Η ανυπαρξία αναπτυξιακής διάστασης στο εφαρμοζόμενο πρόγραμμα και το
γεγονός ότι οι όποιες διαρθρωτικές αλλαγές δεν αποδίδουν άμεσα αλλά μέσο‐
μακροπρόθεσμα (Γιώργος Μαγούλιος, 2011, σελ. 457, 465, 466).

Η πριν και μετά την κρίση αναπτυξιακή διαδρομή της Ελλάδας
Η αναπτυξιακή διαδρομή της Ελλάδας πριν την κρίση
Η Ελλάδα, οι βαλκανικές χώρες, όπως και γενικότερα η Νότια Ευρώπη ακολούθησαν
έναν ιδιόμορφο ιστορικό δρόμο ανάπτυξης, που στις βάσεις του διαφέρει από τον
δυτικοευρωπαϊκό και τον ανατολικοευρωπαϊκό δρόμο. Η σημαντικότερη αιτία της
διαφοράς ήταν η ανατολική επίδραση, η οποία στην αρχή εμφανίστηκε στην
Ελληνιστική εποχή και ενισχύθηκε κατόπιν στη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή εποχή. Η
επίδραση του ασιατικού τρόπου παραγωγής εντάθηκε στην Ελλάδα και γενικά στη
Βαλκανική χερσόνησο κατά τη διάρκεια των τεσσάρων αιώνων της τούρκικης
κυριαρχίας (15ος ‐ 19ος αιώνας) και στην Ιβηρική χερσόνησο κατά τη διάρκεια των
οκτώ αιώνων αραβικών κατακτήσεων (8ος ‐ 15ος αιώνας) (Elias H. Tuma, 1978).
Από το 1960 στην Ελλάδα, όπως και στον Ευρωπαϊκό Νότο, λειτούργησε ένα
υπόδειγμα συνδεδεμένης ανάπτυξης (εισαγόμενης ευημερίας), με βάση το οποίο
στις σχέσεις της με τις κυρίαρχες δυτικές οικονομίες δεν βρέθηκε ούτε σε θέση
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συμπληρωματικότητας (Νέες Βιομηχανικές Χώρες), ούτε σε θέση ανταγωνιστική
(ορισμένες χώρες του τρίτου κόσμου). Η νέα σχέση της σύνδεσης ήταν η συμμετοχή
στους ευρωπαϊκούς χρηματιστικούς πόρους, μέσω του τουρισμού, της
μετανάστευσης και της εμπορικής ναυτιλίας, η ανεπάρκεια παραγωγικών δομών και
η χρόνια αποδιάρθρωση των παραγωγικών συστημάτων. Από τις αρχές της δεκαετίας
του ’70 η μείωση των χρηματιστικών μεταβιβάσεων εκ του εξωτερικού, οδήγησε στην
προσφυγή στον εξωτερικό δανεισμό. Οι παραδοσιακές μονομερείς μεταβιβάσεις από
το εξωτερικό αντικαταστάθηκαν με μεταβιβάσεις όλο και περισσότερο επαχθούς
χαρακτήρα (Κώστας Βεργόπουλος, 1986).
Η μεταπολεμική ανάπτυξη στηρίχτηκε κυρίως στην οικοδομή και στις κατασκευές,
που απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος των τότε διαθέσιμων πόρων, σε βάρος του
πρωτογενούς και κυρίως του δευτερογενούς τομέα. Βασικά διαρθρωτικά
προβλήματα της ελληνικής οικονομίας είναι: Η αδύνατη βιομηχανική βάση, η
καθυστέρηση αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών κυρίως στη βιομηχανία, και η
αδύνατη διασύνδεση της μεταποίησης με τον πρωτογενή τομέα. Ο σ΄ ένα βαθμό
κρατικοδίαιτος χαρακτήρας της ελληνικής μεταποίησης (επιδοτήσεις, κρατικές
προμήθειες, δάνεια) και η έλλειψη αναπτυξιακού σχεδιασμού με αρνητικές
συνέπειες στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Η υπερβολική συγκέντρωση
οικονομικών και ανθρώπινων δραστηριοτήτων πρωτίστως στην Αττική και
δευτερευόντως στην Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα την ανισόρροπη περιφερειακή
ανάπτυξη της χώρας και την ως ένα βαθμό ακύρωση των ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων κάθε περιφέρειας. Η έλλειψη στρατηγικού αναπτυξιακού
σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, δεν επέτρεψε την καλύτερη
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας στον τουρισμό, στη
ναυτιλία, στις μεταφορές, στην ποιότητα των προϊόντων της πρωτογενούς
παραγωγής, στον πολιτισμό (αρχαιότητες, ολυμπισμός, κλασσική αρχαιότητα κ.λπ.),
στο πανέμορφο και πλούσιο φυσικό περιβάλλον και στη γεωστρατηγική θέση της
χώρας. Η αδυναμία αυτή θεραπεύτηκε ως ένα βαθμό τα τελευταία χρόνια, με την
υποχρέωση διαμόρφωσης εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων στο πλαίσιο
των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης. Επί πλέον, η αναπτυξιακή υστέρηση σχετίζεται και
με προβλήματα των επιχειρήσεων, όπως το μικρό μέγεθός τους, που συνεπάγεται
περιορισμένη δυνατότητα διάθεσης κεφαλαίων και επόμενα επενδυτική δυστοκία. Ο
οικογενειακός χαρακτήρας τους, με δυσκολίες αξιοποίησης νέων μεθόδων
οργάνωσης και διοίκησης, ανάπτυξης επιχειρηματικών συνεργασιών και συμμετοχής
σε δίκτυα. Τα χαρακτηριστικά αυτά επηρεάζουν αρνητικά την εξωστρέφεια των
επιχειρήσεων και τη δυνατότητά τους να εισέλθουν και να αναπτυχθούν στις ξένες
αγορές. Η καθυστέρηση στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και στη διασύνδεση
της γνώσης με την παραγωγική βάση και την οικονομία, καθώς και η με αργούς
ρυθμούς υλοποίηση των αναγκαίων αναδιαρθρώσεων σε επίπεδο επιχειρήσεων και
κλάδων. Η χαμηλή ποιότητα και προστιθέμενη αξία των παραγόμενων προϊόντων σε
σχέση με τα ομοειδή προϊόντα των αναπτυγμένων χωρών, που οφείλεται, εκτός των
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άλλων, και στο πολύ χαμηλό επίπεδο της έρευνας και από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
Επίσης, αδυναμίες κρατικές και της δημόσιας διοίκησης επιδρούν ανασταλτικά στη
διεθνή θέση της χώρας, όπως το χαμηλό επίπεδο της έρευνας και καινοτομίας. Η
γραφειοκρατία της δημόσιας διοίκησης, με αρνητικές επιπτώσεις στο κόστος, στην
ταχύτητα και στην αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η, σε
αρκετές περιπτώσεις, μη ορθολογική και χωρίς σχέδιο αξιοποίηση σημαντικών
εθνικών και κοινοτικών κινήτρων για τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις και τις
υποδομές. Το φορολογικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, που
ευνοούν την φοροδιαφυγή, τη διαφθορά και την αδιαφάνεια. Η έλλειψη
ολοκληρωμένων δομών υποστήριξης και ενθάρρυνσης της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων, καθώς και συλλογικών πρωτοβουλιών προώθησης των ελληνικών
προϊόντων στις ξένες αγορές και δημιουργίας ισχυρών εμπορικών επωνυμιών. Η
Ελλάδα, συγκρινόμενη με την αναπτυξιακή δυναμική άλλων χωρών της ΕΕ,
παρουσιάζει υστέρηση, οι βασικότεροι λόγοι της οποίας είναι: Η γεωγραφική θέση
της χώρας, που βρίσκεται μακριά από τις αναπτυγμένες αγορές της ΕΕ, ενώ δεν έχει
καταφέρει ακόμη να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματά της ως το παλαιότερο κράτος
μέλος της ΕΕ στον χώρο της Βαλκανικής. Το μικρό μέγεθος της ελληνικής αγοράς, σε
συνδυασμό με τη μη γειτονία με άλλες αναπτυγμένες και μεγαλύτερες αγορές. Η
απώλεια του συγκριτικού πλεονεκτήματος του χαμηλού εργατικού κόστους, το οποίο
διαθέτουν οι αναπτυσσόμενες χώρες γενικά και ειδικότερα οι γειτονικές βαλκανικές
χώρες, σε συνδυασμό με τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές (Μαγούλιος
Γιώργος, 2006, σελ. 118‐120, 123‐124).
Η Ελλάδα σημειώνει μεγαλύτερα ποσοστά προστιθέμενης αξίας και απασχόλησης
στον πρωτογενή τομέα (2004), σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ25. Στα αντίστοιχα
μεγέθη του δευτερογενούς τομέα η Ελλάδα υπολείπεται στο ποσοστό της
προστιθέμενης αξίας της βιομηχανίας της ΕΕ25. Τα μερίδια της προστιθέμενης αξίας
και της απασχόλησης του τριτογενούς τομέα της Ελλάδας υπερτερούν των
αντίστοιχων της ΕΕ25, ενώ η Ελλάδα υπολείπεται στην ετήσια παραγωγικότητα ανά
εργαζόμενο και στη συνολική παραγωγικότητα της οικονομίας (πίνακας 1). Η ανάπτυξη της
Ελλάδας στηρίζεται κυρίως στην κατανάλωση, πρωτίστως στην ιδιωτική και
δευτερευόντως στη δημόσια, ενώ άλλων αναπτυγμένων χωρών της ΕΕ κυρίως στην
εξωτερική ζήτηση (εξαγωγές).
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Πίνακας 1: Προστιθέμενη αξία, απασχόληση και παραγωγικότητα, συγκριτικοί δείκτες
Ελλάδας ΕΕ 25, 2004
α/α
Δείκτες
Ελλάδα ΕΕ 25
Προστιθέμενη αξία στον πρωτογενή τομέα (% της συνολικής
5,6
2,0
1
προστιθέμενης αξίας).
Απασχόληση στον πρωτογενή τομέα (% της συνολικής
13,8
5,0
2
απασχόλησης).
Προστιθέμενη αξία στον δευτερογενή τομέα – βιομηχανία (% της
13,2
20,5
3
συνολικής προστιθέμενης αξίας).
Απασχόληση στον δευτερογενή τομέα ‐ βιομηχανία (% της
15,2
18,2
4
συνολικής απασχόλησης).
Προστιθέμενη αξία στον τριτογενή τομέα – εμπόριο, μεταφορές,
5
30,5
21,6
επικοινωνίες.
Απασχόληση στον τριτογενή τομέα – εμπόριο, μεταφορές,
6
27,0
25,5
επικοινωνίες (% της συνολικής απασχόλησης).
Ετήσια παραγωγικότητα ανά εργαζόμενο (ΕΕ 25=100), (ΑΕΠ ανά
7
97,8
100
εργαζόμενο σε ισοδύναμα αγοραστικής δύναμης).
8 Συνολική παραγωγικότητα της οικονομίας (ΕΕ 25=100).
87,3
100
Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης, Ετήσια
έκθεση για την ανταγωνιστικότητα 2005.

Η πορεία των εξαγωγών αγαθών της Ελλάδα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζει την
παρακάτω εξέλιξη: Το 1961 οι εξαγωγές αγαθών ήταν 8%, το 1971 μειώθηκαν στο
5,7%, το 1981 αυξήθηκαν σε 19%, για να μειωθούν στο 11% το 1991 και στο 7,8% του
ΑΕΠ το 2004. Το 1973‐1981 ήταν η περίοδος με έντονη αύξηση των εξαγωγών, οπότε
οι εξαγωγές αγαθών σχεδόν δεκαπλασιάσθηκαν, παρουσιάζοντας μέση ετήσια
αύξηση σε τρέχουσες τιμές κατά 34%. Μέχρι το 2004 οι εξαγωγές αγαθών, αν και
σημειώνουν μικρή ετήσια αύξηση, ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσιάζουν συνεχή
φθίνουσα πορεία. Η πορεία αυτή αντιστρέφεται μετά το 2004, παρουσιάζοντας
έντονη ανάκαμψη το 2005 και ανήλθαν σε 8,8% του ΑΕΠ το 2006, συμβάλλοντας με
1,04% στον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας. Το 2008 οι εξαγωγές αποτελούσαν το
7,2% του ΑΕΠ, στοιχείο που κατατάσσει την Ελλάδα στην προτελευταία (26η) θέση του
σχετικού δείκτη στην ΕΕ (ΣΕΒΕ, 2009).
Σε όλη την περίοδο 2000‐2008, το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας είναι ελλειμματικό,
με αυξητική τάση (84,18%). Η αντίστοιχη αύξηση του ελλείμματος είναι 42,11% στις
συναλλαγές με τις χώρες της ΕΕ, παρά την αύξηση του μεριδίου τους στις εξαγωγές
(2,07%) και τη μείωση του μεριδίου τους στις εισαγωγές (‐9,96%), και 167,61% με τις
τρίτες χώρες. Το έλλειμμα στις συναλλαγές με τις χώρες μέλη της ΕΕ, αντιπροσώπευε
το 66,48% του συνολικού ελλείμματος το 2000 και το 51,29% το 2008. Τα 9/10 του
ελλείμματος από τις συναλλαγές με τις χώρες της ΕΕ, προέρχονται από την ευρωζώνη,
σημειώνοντας αύξηση κατά 49,59% (2008/2000) (πίνακας 2).
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Πίνακας 2: Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδας με ΕΕ(27), Ευρωζώνη και Τρίτες χώρες, 2000‐2008
(εκατ. ευρώ)
Χώρα/ Περιοχή
Εμπορικό Ισοζύγιο (Χ‐Μ)
Μεταβολή
2000
2002
2004
2006
2008*
2008/2000
‐18.456
‐22.228
42,11%
‐
ΕΕ (27)
‐15.641
‐
54,05
51,29
% συνόλου
66,48
11.895 17.616
58,50
53,17
‐16.708
‐20.000
49,59%
‐
Ευρωζώνη
‐13.369
‐
48,93
46,15
% συνόλου
56,82
11.330 15.988
90.52
89,97
53,10
% ΕΕ (27)
85,47
50,64
90,75
95,25
Τρίτες χώρες
‐7.887
‐
‐
‐15.687
‐21.107
167,61%
% συνόλου
33,52
10.478 12.493
45,95
48,71
46,83
41,50
Σύνολο
‐23.528
‐
‐
‐34.143
‐43.335
84,18%
22.373 30.109
Πηγή: Eurostat, *ΕΣΥΕ, επεξεργασία στοιχείων.

Από την κλαδική σύνθεση του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας διαπιστώνεται ότι
και στην εποχή του ευρώ, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας εξακολουθούν να
συγκεντρώνονται σε κλάδους κυρίως εντάσεως εργασίας, χαμηλής και μέσης
τεχνολογίας, ενώ συνεχίζεται η υστέρηση στους δυναμικούς κλάδους υψηλής
τεχνολογίας. Ακόμη και σε παραδοσιακούς κλάδους, στους οποίους η χώρα διαθέτει
εμπειρία και τεχνογνωσία, φαίνεται να έχει απώλειες συγκριτικού πλεονεκτήματος.
Η εξέλιξη αυτή, στο πλαίσιο του έντονα ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της Ζώνης του
Ευρώ (ΖτΕ), αναδεικνύει τις αδυναμίες και τα διαρθρωτικά προβλήματα της
παραγωγικής βάσης της χώρας, τη χαμηλή παραγωγικότητα του παγίου κεφαλαίου,
την υστέρηση στην έρευνα και στην τεχνολογία. Η ελληνική παραγωγή, παρά τη
συμμετοχή της χώρας στην ομάδα των πιο ανεπτυγμένων οικονομιών της ΕΕ και παρά
την αξιοποίηση σχεδόν τεσσάρων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, εξακολουθεί να
εμφανίζει χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν σε αναδυόμενες οικονομίες, στα οποία
αυτές διαθέτουν ισχυρότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα, ενώ δεν έχει κατακτήσει
ακόμη τα χαρακτηριστικά των ανεπτυγμένων χωρών, όσον αφορά στην παραγωγική
δομή και επόμενα του εξωτερικού εμπορίου. Το χάσμα αυτό –πλεονεκτήματα που
εξασθενούν από την πίεση αναδυόμενων οικονομιών και ταυτόχρονα υστερούν
έναντι των αναπτυγμένων χωρών‐ και η ανολοκλήρωτη ταυτότητα ανεπτυγμένης
χώρας, επιδεινώνουν τους όρους του εξωτερικού εμπορίου, με αποτέλεσμα την
παραγωγή ελλειμμάτων στο εμπορικό ισοζύγιο. Επί πλέον, το έλλειμμα ολοκλήρωσης
της ΟΝΕ –νομισματική ένωση χωρίς κοινή οικονομική πολιτική, μη άριστη
νομισματική περιοχή‐ οι περιοριστικές πολιτικές της εσωτερικής ζήτησης που
εφαρμόζονται στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες της ΖτΕ και οι διαφορές στους
φορολογικούς συντελεστές, επιδρούν αρνητικά και στο εξωτερικό εμπόριο μεταξύ
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των χωρών της ευρωζώνης και λειτουργούν σε βάρος των ασθενέστερων οικονομιών
του Νότου και υπέρ των αναπτυγμένων οικονομιών του Βορρά. Η λειτουργία της ΟΝΕ,
ως μία ημιτελής νομισματική ολοκλήρωση, δεν έχει συμβάλλει μέχρι σήμερα στη
σύγκλιση των οικονομιών των χωρών μελών της προς τα πάνω, αλλά λειτουργεί, μέσω
και του εξωτερικού εμπορίου, ως μηχανισμός μεταφοράς πλούτου από τις
φτωχότερες στις πλουσιότερες χώρες και ενισχύει την ανισόμετρη ανάπτυξη υπέρ των
ισχυρών οικονομιών και σε βάρος των ασθενέστερων. Χωρίς μηχανισμούς
αποκατάστασης των ανισορροπιών αυτών, στα κρατικά ελλείμματα συναθροίζονται
και τα εμπορικά ελλείμματα, με αποτέλεσμα τα λεγόμενα δίδυμα ελλείμματα να
διογκώνουν τα χρέη των ασθενέστερων κρατών (Magoulios G., Athianos S., 2013).
Τα μετά την κρίση αναπτυξιακά χαρακτηριστικά
Το ΑΕΠ (GNP), ως δαπάνη, προκύπτει από τη συνολική δαπάνη της οικονομίας για
κατανάλωση (C), για επένδυση (I), τις κρατικές δαπάνες (G) και το αποτέλεσμα του
εξωτερικού εμπορίου της χώρας [εξαγωγές (X) μείον εισαγωγές (M)], οπότε έχουμε
τη σχέση: GNP = C + I + G + (X – M).
Στον προσδιορισμό του ΑΕΠ ως δαπάνης, ένα μέρος και μάλιστα το μεγαλύτερο
αποτελεί η κατανάλωση. Από τον πίνακα 3 προκύπτει η σημασία της κατανάλωσης
για την ελληνική οικονομία, αφού αντιπροσωπεύει πάνω από τα 4/5 του ΑΕΠ ως
δαπάνης, κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Η μείωση της κατανάλωσης (‐20,36%) και η
αντίστοιχη του ακαθάριστου σχηματισμού κεφαλαίου (‐72,64%), λόγω των
μνημονιακών πολιτικών λιτότητας και της εσωτερικής υποτίμησης, αποτελούν τις
βασικές αιτίες της μείωσης του ΑΕΠ κατά το 1/4 την περίοδο της κρίσης. Οι εξαγωγές
αγαθών και υπηρεσιών σημειώνουν αύξηση 7% και βελτιώνουν το μερίδιό τους στο
ΑΕΠ από 22,52% στο 31,91%, ενώ οι εισαγωγές μειώνονται επίσης (‐31,46%) (πίνακες
3, 4).
Πίνακας 3: ΑΕΠ προσέγγιση δαπάνης στην Ελλάδα, 2007, 2010, 2015 (εκ. ευρώ, τρέχ. τιμές)
Δαπάνη
2007
2010
2015*
Μεταβολή
2015/2007
Τελική καταναλωτική δαπάνη (1+2+3)
198.611
206.992
158.175
‐20,36
Νοικοκυριών (1)
147.079
152.038
118.101
‐19,70
ΜΚΙΕΝ** (2)
3.783
4.765
4.732
25,08
Γενικής Κυβέρνησης (3)
47.750
50.188
35.341
‐25,98
Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου
63.133
38.534
17.270
‐72,64
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
52.403
49.958
56.074
7,0
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
81.453
69.452
55.821
‐31,46
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
232.695
226.031
175.697
‐24,49
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία στοιχείων, *Προσωρινά στοιχεία, **Μη Κερδοσκοπικά
Ιδρύματα που Εξυπηρετούν Νοικοκυριά.
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Πίνακας 4: Μερίδιο Δαπανών στο ΑΕΠ Ελλάδας, 2007, 2010, 2015 (%)
Δαπάνη
2007
2010
2015*
Μεταβολή
2015/2007
Τελική καταναλωτική δαπάνη (1+2+3)
85,35
91,57
90,03
5,48
Νοικοκυριών (1)
63,21
67,26
67,22
6,34
ΜΚΙΕΝ** (2)
1,62
2,11
2,69
66,05
Γενικής Κυβέρνησης (3)
20,52
22,20
20,16
‐1,75
Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου
27,13
17,05
9,83
‐63,76
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
22,52
22,10
31,91
41,69
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
‐35,00
‐30,72
‐31,77
‐9,23
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
100
100
100
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία στοιχείων, *Προσωρινά στοιχεία, **Μη Κερδοσκοπικά
Ιδρύματα που Εξυπηρετούν Νοικοκυριά.

Η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκε στην περίοδο της κρίσης (‐26,40%),
όπως επίσης μειώθηκαν η ενδιάμεση ανάλωση (‐28,74%), η ακαθάριστη
προστιθέμενη αξία (‐24,44%) και οι φόροι επί των προϊόντων (‐20,84%) (πίνακας 5).
Πίνακας 5: ΑΕΠ προσέγγιση παραγωγής στην Ελλάδα, 2007, 2010, 2015 (εκ. ευρώ,
τρέχουσες τιμές)
Δαπάνη
2007
2010
2015*
Μεταβολή
2015/2007
Παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών
377.760
354.633
278.009
‐26,40
‐ Ενδιάμεση ανάλωση
172.493
154.990
122.910
‐28,74
=Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία
205.267
199.643
155.098
‐24,44
+Φόροι επί των προϊόντων
28.120
26.920
22.259
‐20,84
‐Επιδοτήσεις επί των προϊόντων
693
532
1.660
139,53
=Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
232.695
226.031
175.697
‐24,49
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία στοιχείων, * Προσωρινά στοιχεία.

Ο συνολικός ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στην Ελλάδα της κρίσης
μειώθηκε σημαντικά (‐72,64%), με τη μεγαλύτερη μείωση να σημειώνουν οι κατοικίες
(‐94,80%), ο εξοπλισμός μεταφορών (‐75,10%) και τα μεταλλικά προϊόντα,
μηχανήματα (‐46,53%), ενώ μόνο τα αγροτικά προϊόντα σημειώνουν αύξηση (6,97%)
(πίνακας 6).
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Πίνακας 6: Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στην Ελλάδα, 2007, 2010, 2015 (εκ.
ευρώ, τρέχουσες τιμές)
Επένδυση
2007
2010
2015* Μεταβολή
2015/2007
Αγροτικά προϊόντα
86
76
92
6,97
Μεταλλικά προϊόντα, μηχανήματα
9.994
7.969
5.343
‐46,53
Εξοπλισμός μεταφορών
11.997
7.406
2.987
‐75,10
Κατοικίες
25.203
11.205
1.310
‐94,80
Άλλες κατασκευές
8.889
8.849
7.796
‐12,29
Άλλα προϊόντα
4.360
4.193
2.757
‐36,76
Μεταβολή αποθεμάτων + Αποκτήσεις μείον 2.604
‐1.164
‐3.015
‐
διαθέσεις τιμαλφών
Σύνολο
63.133
38.534
17.270
‐72,64
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία στοιχείων, * Προσωρινά στοιχεία.

Ως αποτέλεσμα των κλαδικών ανακατατάξεων στον ακαθάριστο σχηματισμό παγίου
κεφαλαίου, αυξήθηκαν τα μερίδια των αγροτικών προϊόντων, μεταλλικών προϊόντων,
μηχανημάτων άλλων κατασκευών και προϊόντων και μειώθηκαν των κατοικιών και
του εξοπλισμού μεταφορών (πίνακας 7). Η συνολική επενδυτική δαπάνη, ως ποσοστό
του ΑΕΠ, μειώθηκε από 26% περίπου το 2007 στο 11,6% το 2014, συμβάλλοντας στην
πτώση της συνολικής ενεργού ζήτησης και προκαλώντας συρρίκνωση του
παραγωγικού κεφαλαίου της χώρας. Οι συνολικές (ιδιωτικές και δημόσιες)
επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου στην ΕΕ28, ως ποσοστό του ΑΕΠ, το 2015 ανήλθαν σε
19,2%, σχεδόν 3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το 2007. Σε ορισμένα κράτη‐
μέλη, κυρίως εκείνα που επλήγησαν περισσότερο από την κρίση, όπως η Ελλάδα, η
μείωση των επενδύσεων υπήρξε ακόμη εντονότερη (Τράπεζα Ελλάδος, 2016, σελ. 36).
Πίνακας 7: Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στην Ελλάδα, 2007, 2010, 2015,
Μερίδια (%)
Επένδυση
2007
2010
2015* Μεταβολή
2007‐2015
Αγροτικά προϊόντα
0,14
0,20
0,53
0,39
Μεταλλικά προϊόντα, μηχανήματα
15,83
20,68
30,94
15,11
Εξοπλισμός μεταφορών
19,00
19,22
17,30
‐1,70
Κατοικίες
39,92
29,08
7,59
‐32,33
Άλλες κατασκευές
14,08
22,96
45,14
31,06
Άλλα προϊόντα
6,91
10,88
15,96
9,05
Μεταβολή αποθεμάτων + Αποκτήσεις μείον
4,12
‐3,02
‐17,46
‐13,34
διαθέσεις τιμαλφών
Σύνολο
100
100
100
‐
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία στοιχείων, * Προσωρινά στοιχεία.
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Σε όλη την περίοδο 2006‐2013, το μεγαλύτερο ποσοστό των Άμεσων Ξένων
Επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Ελλάδα προέρχεται από την ΕΕ και ειδικότερα τη ΖτΕ, από
80% έως 95% έως το 2010 και 45‐49% κατά την περίοδο της κρίσης (πίνακας 8).
Πίνακας 8: ΑΞΕ στην Ελλάδα ανά περιοχή προέλευσης (σε εκατ. ευρώ), 2006‐2013
Έτος
Σύνολο ΕΕ
ΕΕ % συνόλου
Ζώνη Ευρώ
ΕΕ εκτός ΖτΕ
Σύνολο κόσμου
2006
4.058,7
95,08
3.310,1
748,6
4.268,9
2007
1.440,8
93,40
1.679,4
‐238,6
1.542,6
2008
2.908,2
94,70
3.044,8
‐136,6
3.071,1
2009
1.561,1
89,01
1.601,8
‐40,7
1.753,8
2010
196,9
79,01
529,5
‐332,6
249,2
2011
375,6
45,68
224,0
151,5
822,3
2012
1.715,5
126,67
1.528,6
186,9
1.354,3
2013
1.042,0
49,10
1.192,1
‐151,1
2.122,1
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Στατιστικής.

Οι εισροές ΑΞΕ στην Ελλάδα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, κατά την περίοδο 2000‐2013
βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο, με ελάχιστη τιμή 0,03% και μέγιστη 2,05% του
ΑΕΠ, ενώ τα περισσότερα χρόνια είναι κάτω από το 1% του ΑΕΠ. Αντίστοιχα, πολύ
χαμηλό είναι και το μερίδιο της χώρας στις παγκόσμιες ΑΞΕ και κυμαίνεται από
0,109% έως 0,293% (πίνακας 9).
Πίνακας 9: ΑΞΕ στην Ελλάδα, εισροές, % ΑΕΠ, % στον κόσμο, κατά κεφαλή (δολ.) απόθεμα,
2000‐2013, (τρέχουσες τιμές, εκ. δολ.)
Έτος
Εισροές
% ΑΕΠ
% του κόσμου
Κατά κεφαλή
Απόθεμα
2000
1.108
0.88
0.188
101
14. 113
2001
1.589
1.22
0.184
144
15.234
2002
50
0.03
0.204
5
17. 080
2003
1.275
0.66
0.235
116
24. 761
2004
2.102
0.92
0.252
190
26. 850
2005
623
0.26
0.249
56
29. 242
2006
5.355
2.05
0.285
484
38. 350
2007
2.111
0.69
0.293
191
52. 081
2008
4.499
1.32
0.243
406
37. 771
2009
2.436
0.76
0.228
220
40. 523
2010
330
0.11
0.172
30
40. 274
2011
1.143
0.39
0.138
103
29. 094
2012
1.740
0.70
0.109
156
24. 804
2013
2.567
1.06
0.109
231
27. 741
Σύνολο
26.928
‐
‐
‐
‐
Πηγή: UNCTAD FDI/TNC database, επεξεργασία δεδομένων.
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Όσον αφορά στο εξωτερικό εμπόριο, η αύξηση του βαθμού ανοίγματος της ελληνικής
οικονομίας στη διεθνή αγορά μετά το 2009, εκδηλώθηκε κυρίως μέσω της ενίσχυσης
της εξαγωγικής δραστηριότητας, καθώς οι επιχειρήσεις υπό την πίεση της συνεχώς
συρρικνωμένης εγχώριας ζήτησης στράφηκαν στις αγορές του εξωτερικού. Η εξέλιξη
αυτή προήλθε κυρίως από την πλευρά των εξαγωγών αγαθών, οι οποίες αυξήθηκαν
ως ποσοστό του ΑΕΠ από 7,5% το 2009 σε 13,2% το 2016 (Τράπεζα Ελλάδος, 2ος 2017,
σελ. 125‐127).
Σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
(ΚΕΠΕ), υψηλές εξαγωγικές δυνατότητες παρουσιάζουν 29 κλάδοι τόσο του
πρωτογενούς όσο και του δευτερογενούς τομέα παραγωγής, οι οποίοι τα τελευταία
χρόνια επιδεικνύουν σημαντική δυναμική, αυξάνοντας το μερίδιό τους στο σύνολο
των εξαγωγών. Ειδικότερα, στους τομείς των μεταποιημένων και μη αγροτικών
προϊόντων και των τροφίμων οι μεγαλύτερες εξαγωγικές δυνατότητες καταγράφονται
στα ακόλουθα προϊόντα: παρασκευάσματα διατροφής από λαχανικά και φρούτα,
ελαιόλαδο, φρούτα (κυρίως εσπεριδοειδή), σταφύλια, ροδάκινα, ακτινίδια,
καρπούζια, βαμβάκι, αλιεύματα ιχθυοκαλλιέργειας, καπνός κ.λπ. Σημαντικά
πλεονεκτήματα εντοπίζονται, επίσης, στους κλάδους: διύλιση πετρελαίου, αλουμίνιο,
πετρώματα, λιπάσματα, γουναρικά, παιχνίδια, προϊόντα από χαλκό, δέρματα, πλεκτά
υφάσματα, σίδηρος, ατσάλι, πλαστικά και φαρμακευτικά προϊόντα (ΚΕΠΕ, 2015).
Κατά την περίοδο 2010‐2014 στη μείωση της παραγωγής σωρευτικά κατά 22,4% και
της απασχόλησης κατά 17,9%, υπήρξε σημαντική διαφοροποίηση των τάσεων στους
επιμέρους κλάδους. Η μείωση του όγκου παραγωγής ήταν μικρότερη στον τομέα των
εμπορεύσιμων από ό,τι στον τομέα των μη εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών (‐
23,4% και ‐30,7% αντίστοιχα), ενώ ανάλογα διαμορφώθηκε η μείωση στην
απασχόληση (‐14,5% στα εμπορεύσιμα και ‐20,8% στα μη εμπορεύσιμα). Στην εξέλιξη
αυτή συνέβαλαν ο αγροτικός τομέας και οι τουριστικές υπηρεσίες, που ήταν οι μόνοι
κλάδοι με θετικό μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής της παραγωγής (4% και 5,5%
αντίστοιχα), δραστηριότητες με κατ’ εξοχήν εξαγωγικό προσανατολισμό και
σημαντική εξαγωγική επίδοση, αφού εξήγαγαν το 21% και 36% αντίστοιχα της
παραγωγής τους το 2014 (Τράπεζα Ελλάδος, Έκθεση Διοικητή 2016). Στο ισοζύγιο
υπηρεσιών (2016), οι εισπράξεις ανήλθαν σε 25.027,9 εκ. ευρώ, οι οποίες
κατανέμονται ως εξής: ταξιδιωτικό 13.220, μεταφορές 7.814,2, λοιπές υπηρεσίες
3.993,6 και οι πληρωμές σε 9.707,7: ταξιδιωτικό 2.009,8 μεταφορές 4.453,4 λοιπές
υπηρεσίες 3.244,5, (εκ. ευρώ) (Τράπεζα Ελλάδος, Έκθεση του Διοικητή, 2017).
Η Ελλάδα, ανάλογα με το μέγεθός της (αποτελεί το 0,17% του παγκόσμιου
πληθυσμού και το 0,5% του παγκόσμιου ΑΕΠ), κατέχει σημαντική θέση στο παγκόσμιο
εμπόριο υπηρεσιών (μεταφορικές, ταξιδιωτικές και άλλες υπηρεσίες). Βρίσκεται
μεταξύ των 40 σημαντικότερων χωρών εξαγωγής και εισαγωγής, καταλαμβάνοντας
την 22η και 34η θέση, αντιστοίχως. Η θέση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα
είναι μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη, διαθέτοντας τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον
κόσμο και στο ότι είναι μεταξύ των σημαντικών τουριστικών προορισμών. Ειδικότερα,
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το 2007 η Ελλάδα κάλυψε το 1,32% των παγκόσμιων εξαγωγών υπηρεσιών και μόνο
το 0,18% των παγκόσμιων εξαγωγών αγαθών. Κατά την περίοδο 1997‐2007 οι
εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 78%, ενώ των υπηρεσιών κατά 250%. Στην ίδια
περίοδο, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 106% και 352%,
αντιστοίχως. Αν και οι άλλες υπηρεσίες (υπηρεσίες επικοινωνιών, κατασκευαστικές
υπηρεσίες, ασφαλιστικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες
πληροφορικής και υπολογιστών κ.λπ.) αποτελούν πάνω από τις μισές εξαγωγές (και
εισαγωγές) στον ανεπτυγμένο κόσμο, στην Ελλάδα οι άλλες υπηρεσίες, στις οποίες
συγκεντρώνονται κλάδοι που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογικής προόδου και
εμφανίζουν οι περισσότεροι μεγάλο ή εξαιρετικό δυναμισμό, αποτελούν μόνον το
1/10 του συνόλου (Κέντρο Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών, 2008).
Στην Ελλάδα της κρίσης και ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των αντιαναπτυξιακών
μνημονιακών πολιτικών, καταγράφονται δείκτες που μάλλον προσιδιάζουν σε
καταστάσεις μιας οικονομίας σε καιρό πολέμου. Η ανεργία είναι στο 23%, η
απασχόληση μειώθηκε στο 50,1%, οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη είναι
υποδιπλάσιες αυτών της ΕΕ28, οι άμεσες ξένες επενδύσεις αποτελούν το 1,08% του
ΑΕΠ όταν στην ΕΕ28 είναι στο 39,90%, η καθαρή αποταμίευση κατέληξε περίπου στο
‐10%, το δημόσιο χρέος εξακολουθεί να αυξάνεται (176,3% του ΑΕΠ), το έλλειμμα
είναι στο ‐7,50%, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια νοικοκυριών και επιχειρήσεων
έφθασαν στο 45,2% του συνόλου. Ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού ανήλθε στο 35,7% το 2015. Το ίδιο έτος, το ισοζύγιο φυσικής κίνησης
του πληθυσμού ήταν αρνητικό (‐29.365), δηλαδή οι θάνατοι (121.212) ήταν
περισσότεροι από τις γεννήσεις (91.847) και ενώ μέχρι το 2010 ήταν θετικό, όλα τα
μετέπειτα χρόνια της κρίσης είναι αρνητικό (πίνακας 10).
Πίνακας 10: Οι Δείκτες υπο‐ανάπτυξης και κοινωνικής εξαθλίωσης στην Ελλάδα της κρίσης
α/ Δείκτες
Ελλάδα
ΕΕ28
Απόκλιση
α
1
Απασχόληση, 2016
50,1*
66,2*
‐16,1
2
Ανεργία, 2016
23%
8,2
14,8
3
Άτομα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού
35,7%
24,5%**
11,20
αποκλεισμού (2015)
4
Δαπάνες Ε&Α, 2015 (% ΑΕΠ)
0,96
2,03
‐1,07
5
Επενδύσεις Άμεσες, 2015, % ΑΕΠ
1,08%
39,90%
‐39,40
6
Καθαρή Αποταμίευση, 2015, (% ΑΕΠ)
‐9,72
μδ
‐
7
Δημόσιο Χρέος, 2016, (% ΑΕΠ)
176,30
84,8
91,50
8
Έλλειμμα, 2015, (% ΑΕΠ)
‐7,50
‐2,40
5,10
9
Μη εξυπηρετούμενα δάνεια, 2016 (% συνόλου)
45,20%
μδ
‐
10 Ισοζύγιο Φυσικής Κίνησης Πληθυσμού, 2015
‐29.365
μδ
‐
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Τράπεζα Ελλάδος, Eurostat, *ηλικιακή ομάδα 15‐64 ετών, **2013.
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Η Ελλάδα με βάση τον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης κατατάσσεται (2015) στην 29η
θέση μεταξύ των 188 αναφερόμενων χωρών και συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των 49
χωρών με πολύ υψηλή ανθρώπινη ανάπτυξη. Το 2007 κατείχε την 24η θέση, το 2008
την 18η θέση και το 2010 την 22η, αντίστοιχα (ΟΗΕ, 2015).
Από τα ευρήματα της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι οι κρίσεις επηρεάζουν πάντα την
κατανομή του εισοδήματος, επιδεινώνουν το πρόβλημα της φτώχειας, λόγω του ότι
το βάρος της κρίσης τείνει να διανεμηθεί άνισα, ενώ η αύξηση της ανεργίας θα
μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας. Τα ευρήματα αυτά
επιβεβαιώνονται με ιδιαίτερη έμφαση στην Ελλάδα κατά την περίοδο της κρίσης,
όπου παρά τη μείωση του εισοδήματος, αυξήθηκε η φορολογική επιβάρυνση,
ενισχύθηκε του μερίδιο των έμμεσων φόρων στα συνολικά φορολογικά έσοδα και
μειώθηκε δραματικά το μερίδιο της εργασίας στο ΑΕΠ. Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι
επωμίστηκαν, αποκλειστικά σχεδόν, όλο το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής,
αφού αυξήθηκε η συμβολή τους στο φορολογούμενο εισόδημα και στον
αναλογούντα φόρο και μειώθηκε σημαντικά η συμβολή των νομικών προσώπων. Επί
πλέον, στη σύνθεση φορολογικών εσόδων, διαπιστώνεται αύξηση τόσο των άμεσων
όσο και των έμμεσων φόρων, καθώς και των συνολικών φορολογικών εσόδων στο
ΑΕΠ, με ταυτόχρονη ενίσχυση του μεριδίου των έμμεσων φόρων, γεγονός που
ενισχύει περαιτέρω την εισοδηματική ανισότητα. Ο κύριος μηχανισμός
ανισοκατανομής του εισοδήματος είναι τα αντιαναπτυξιακά και αντικοινωνικά μέτρα
λιτότητας που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο των Μνημονίων, τα οποία οδήγησαν σε
αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης, κυρίως των χαμηλότερων εισοδημάτων, σε
μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, σε επιδείνωση των
κοινωνικών δεικτών της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, της εισοδηματικής
ανισότητας και της απόλυτης φτώχειας. Στην Ελλάδα, με μεγαλύτερη ένταση την
περίοδο της οικονομικής κρίσης, το φορολογικό σύστημα αποτελεί τον πλέον άδικο
μηχανισμό ανισοκατανομής του εισοδήματος σε βάρος της μισθωτής εργασίας και σε
όφελος των ανώτερων εισοδηματικών στρωμάτων του πληθυσμού. Η οικονομική
κρίση και τα εφαρμοζόμενα μέτρα για την αντιμετώπισή της στην Ελλάδα, όπως και
σε άλλες περιοχές του κόσμου στο παρελθόν και σήμερα, αξιοποιείται για μια
μεγάλης έντασης (ως προς το μέγεθος) και έκτασης (ως προς το εύρος των κοινωνικών
στρωμάτων που πλήττονται) αναδιανομή του πλούτου, δια της οποίας οι φτωχοί
γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την
αντιμετώπιση της κρίσης στην ευρωζώνη και ειδικότερα στην Ελλάδα, ενίσχυσε την
ανισοκατανομή και ως εκ τούτου αποτελεί εμπόδιο για την οικονομική ανάκαμψη και
τη δίκαιη κατανομή των αποτελεσμάτων της (Magoulios G., Kydros D., Athianos S.,
2014).
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Το περιεχόμενο και οι Θεμελιακές Προϋποθέσεις της Άλλης, Ευέλικτης,
Έξυπνης Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΕΕΒΑ)
Το περιεχόμενο της Άλλης, ΕΕΒΑ
Το Νέο Πρότυπο της ΕΕΒΑ δεν μπορεί να ακολουθήσει το πριν την κρίση πρότυπο, το
οποίο στηρίχτηκε στην επιδοτούμενη και δανειακή ανάπτυξη, η οποία παρήγαγε
δίδυμα ελλείμματα, χαμηλή αποταμίευση και επένδυση, αντίστοιχα και ανεργία.
Επίσης, το νέο πρότυπο ανάπτυξης δεν μπορεί να προκύψει σε συνθήκες μνημονίου
και διεθνούς επιτήρησης, όταν οι ίδιοι οι εμπνευστές των εφαρμοζόμενων μέτρων, το
ΔΝΤ ομολογούν ότι οι δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις που επελέγησαν δεν είναι
φιλικές προς την ανάπτυξη (Καθημερινή, 06.02.2017). Επίσης, εκτός των
καταστροφικών οικονομικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων, οι συνθήκες αυτές
οδηγούν σε περιορισμούς στην οικονομική και εθνική κυριαρχία και σε ελλειμματική
δημοκρατία, συνθήκες εχθρικές προς την ανάπτυξη. Επί πλέον, κατά την περίοδο των
μνημονίων και ιδίως του τρίτου, υποθηκεύεται η δημόσια περιουσία για να
ιδιωτικοποιηθεί μέρος της, ενώ κρατικοποιούνται οι ιδιωτικές περιουσίες, μέσω του
ΕΝΦΙΑ, και τα ιδιωτικά εισοδήματα, μέσω της υπερφορολόγησης, διαμορφώνοντας
έτσι χαρακτηριστικά ενός ιδιότυπου επιτηρούμενου, συγκεντρωτικού,
γραφειοκρατικού, ακραίου καπιταλισμού. Με τον νόμο 4389/2016 που ψηφίστηκε
από τη βουλή κατ΄ επιταγή του γ΄ μνημονίου, όλο σχεδόν το ιδιωτικό χρέος
μεταβιβάζεται σε ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης δανείων και σχεδόν το σύνολο της
περιουσίας του δημοσίου στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας για 99
χρόνια, όταν η προβλεπόμενη διάρκεια αποπληρωμής του χρέους της κεντρικής
κυβέρνησης (Μάρτιος 2016) είναι το 2059. Δηλαδή, για δάνεια αξίας 246.397,25 εκ.
ευρώ, που λήγουν σε 43 χρόνια, υποθηκεύεται για 99 χρόνια πολλαπλάσιας αξίας
περιουσία, πρωτοφανές γεγονός, ως προς το ύψος των εγγυήσεων, στην παγκόσμια
ιστορία δημόσιου χρέους. Επί πλέον, δεν δημιουργούνται οι αναγκαίες ποιοτικές
προϋποθέσεις για την πολυπόθητη ανάπτυξη, παρά την αναμενόμενη μεγέθυνση
(ποσοτική αύξηση του ΑΕΠ), η οποία και εάν επιτευχθεί θα είναι συγκυριακή και
ασθενική, με ανεργία και κοινωνική εξαθλίωση. Η κατάσταση αυτή συνιστά ένα
ιδιότυπο αναπτυξιακό υπόδειγμα, «εξωχώριας ανάπτυξης», κατά το οποίο όχι μόνον
η περιουσία (δημόσια και ιδιωτική), αλλά και η ιδιοποίησή της, κατά ένα μεγάλο
μέρος ανήκουν σε ξένους, των οποίων τα συμφέροντα στις περισσότερες των
περιπτώσεων δεν συμπίπτουν ή και συγκρούονται με τα συμφέροντα και τις
αναπτυξιακές προτεραιότητες της χώρας (Γ. Ν. Μαγούλιος, Μ. Μαγούλιου, 2016).
Το Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης (ΝΠΑ) δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στην
επιδιωκόμενη οικονομική μεγέθυνση, δηλαδή στην ποσοστιαία αύξηση του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, μέσω επέκτασης (χρησιμοποιώντας
περισσότερους νέους πόρους φυσικούς ανθρώπινους, τεχνολογικούς), είτε μέσω
μεγαλύτερης έντασης (χρησιμοποιώντας τους ίδιους πόρους πιο αποτελεσματικά),
που αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ανάκαμψη και την έξοδο από την
ύφεση της ελληνικής οικονομίας. Με το ΝΠΑ πρωτίστως επιδιώκεται η ποιοτική
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αλλαγή και αναδιάρθρωση της οικονομίας, δηλαδή οι ποιοτικές προϋποθέσεις για
την οικονομική ανάπτυξη.
Η τομεακή και κλαδική διάρθρωση του ΑΕΠ, τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων
[στη μεγάλη πλειοψηφία τους πολύ μικρές (96,6%) και σχεδόν το σύνολο
μικρομεσαίες (99,9%) (Eurostat 2015)], η θέση της χώρας στο διεθνές εμπόριο
αγαθών και υπηρεσιών, τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της και τα γενικότερα
χαρακτηριστικά της Ελληνικής οικονομίας, προσιδιάζουν στο μοντέλο της ευέλικτης,
έξυπνης εξειδίκευσης που εδράζεται στην «οικονομία της γνώσης» και μπορεί να
προάγει την ισόρροπη βιώσιμη οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και
πολιτιστική τοπική, περιφερειακή και γενικότερη ανάπτυξη της χώρας.
Οι Θεμελιακές Προϋποθέσεις του Άλλου, Νέου Προτύπου Ανάπτυξης (ΝΠΑ)
Ενίσχυση των δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α): Η Ελλάδα στη δαπάνη για
έρευνα και καινοτομία (0,96% του ΑΕΠ), είναι η 5η μικρότερη μεταξύ των χωρών της
ΕΕ‐28 (2,03%) (2014‐15), ενώ ο αριθμός των αιτήσεων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
είναι 19 φορές μικρότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ. Σύμφωνα με τον παγκόσμιο
δείκτη ταλέντων (2015), η Ελλάδα κατατάσσεται στην 33η θέση σε σύνολο 60 χωρών
και 81η σε σύνολο 144 χωρών, με βάση τις εκτιμήσεις των δεικτών
ανταγωνιστικότητας που λαμβάνουν υπόψη, εκτός από τη μακροοικονομική
συγκυρία, την ποιότητα της εκπαίδευσης, την καινοτομία και την επιχειρηματική
κουλτούρα (Τράπεζα Ελλάδος, 2016, σελ. 75‐76). Το βασικό χαρακτηριστικό της
έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στην Ελλάδα είναι, κυρίως, η μεταφορά και
η διάχυση της τεχνογνωσίας, μέσω τεχνολογικών επενδύσεων και εκπαίδευσης και
όχι η ανάπτυξη νέων προϊόντων και νέας γνώσης. Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των
επιχειρήσεων συντελείται κυρίως μέσω της αγοράς, με την ενσωμάτωση τεχνολογίας
και καινοτομίας, και έχει περισσότερο εμπορικό παρά τεχνολογικό περιεχόμενο. Οι
κύριοι λόγοι για τα παραπάνω είναι: η έλλειψη κατανόησης, από τη βιομηχανία και
τις επιχειρήσεις, της αναγκαιότητας να αναλάβουν έργα έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης, η έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα σε ερευνητικά ινστιτούτα και στη
βιομηχανία, το έλλειμμα τεχνολογικής και καινοτομικής κουλτούρας και η
καθυστέρηση στην έρευνα και στην τεχνολογική ανάπτυξη, σε σύγκριση με τις
αναπτυγμένες χώρες κ.λπ. (Hatzikian John, 2007). Με βάση τα αναπτυξιακά
χαρακτηριστικά και τις προτεραιότητες δυναμικών οικονομιών (Φινλανδία, Σουηδία,
Ολλανδία κ.λπ.), αλλά και των εμπειριών άλλων, από τα μέτρα που έλαβαν για την
έξοδο από οικονομικές κρίσεις, εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση αναδεικνύεται η
ενίσχυση της έρευνας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας
και σε πεδία που προάγουν τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα των περιφερειών και
γενικότερα της χώρας.
Υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό και επαναπατρισμός των νέων επιστημόνων:
Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών στα πανεπιστήμια αυξήθηκε κατά 119,8%
και των υποψηφίων διδακτόρων κατά 90,3% από το 2003 έως το 2014, ενώ στα ΤΕΙ
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κατά 257,8% από το 2006. Οι ελληνικές δημοσιεύσεις σημειώνουν διαχρονικά
ανοδική πορεία και σε διάστημα 10 ετών (2004‐2014) αυξήθηκαν κατά 140,43% (από
6.960 σε 16.734), παρά τη μείωση των μελών του διδακτικού επιστημονικού
προσωπικού των ΑΕΙ κατά 40% (από 24.636 το 2009/10 σε 14.686 το 2014/15).
Ανοδική πορεία καταγράφει και ο αριθμός των αναφορών σε ελληνικές δημοσιεύσεις,
ο οποίος κατά την πενταετία 2008‐2012 ανήλθε σε 279.178, με τον σχετικό δείκτη της
Ελλάδας να διαμορφώνεται στο 5,23, ενώ οι χώρες του ΟΟΣΑ να είναι στο 5,71 και
της ΕΕ στο 5,70, αποτέλεσμα που αντανακλά την επιρροή των ελληνικών
δημοσιεύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα αποτελέσματα αυτά επιτυγχάνονται σε
συνθήκες ραγδαίας μείωσης των δαπανών για τα ΑΕΙ και την έρευνα και με την έννοια
αυτή η ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα είναι από τις ποιο παραγωγικές στην ΕΕ,
συγκριτικά με το επίπεδο χρηματοδότησης της έρευνας (ΥΠΠΕΘ, 2017). Όπως
προκύπτει από τα παραπάνω, η Ελλάδα διαθέτει υψηλής ποιότητας ανθρώπινο
δυναμικό στις επιστήμες, στις τέχνες και στον πολιτισμό και σε πολλές περιπτώσεις
με διεθνή αναγνώριση και διακρίσεις. Όμως, σε σημαντικό πρόβλημα για την
αναπτυξιακή δυναμική της χώρας αναδεικνύεται η διαμόρφωση των όρων για τον
επαναπατρισμό των νέων επιστημόνων που μετανάστευσαν κατά την περίοδο της
κρίσης. Η ετήσια ροή των μονίμως εξερχόμενων Ελλήνων υπηκόων ηλικίας 25‐39 ετών
αυξήθηκε κατά 165%, από 20 χιλιάδες το 2008 σε 53 χιλιάδες το 2013, ενώ αθροιστικά
σχεδόν 223 χιλιάδες άτομα της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και σχεδόν 427
χιλιάδες άτομα σωρευτικά για όλη την περίοδο, εξήλθαν μόνιμα από τη χώρα
(Τράπεζα Ελλάδος, 2016, σελ. 75‐76). Η βελτίωση της ποιότητας σε όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης, η ενίσχυση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού ανθρώπινου
δυναμικού, η προσαρμογή και διασύνδεση των προγραμμάτων σπουδών και
ιδιαίτερα αυτών των ΑΕΙ με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των τοπικών και
περιφερειακών οικονομιών και η ενίσχυση της τεχνολογικής, ερευνητικής υποδομής,
αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του
ανθρώπινου δυναμικού.
Εξασφάλιση των αναγκαίων αναπτυξιακών πόρων, με ενίσχυση του εισοδήματος, της
κατανάλωσης, της αποταμίευσης και των επενδύσεων: Ο βασικός παράγοντας από
τον οποίο εξαρτάται η κατανάλωση είναι το εισόδημα και για τον λόγο αυτό η
κατανάλωση (C) είναι συνάρτηση του εισοδήματος (Y), C = f (Y). Ο J. M. Keynes στο
έργο του «Η Γενική Θεωρία της Απασχόλησης του Τόκου και του Χρήματος» και όσον
αφορά στη σχέση καταναλώσεως και εισοδήματος, διατύπωσε τις εξής προτάσεις: Το
μέγεθος της κατανάλωσης εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος του εισοδήματος. Όταν
το εισόδημα αυξάνεται, η συνολική κατανάλωση αυξάνεται, αλλά η αύξηση της
κατανάλωσης είναι μικρότερη, ως απόλυτο μέγεθος, από την αύξηση του
εισοδήματος. Στην ελληνική οικονομία, όπου η συνολική καταναλωτική δαπάνη
αποτελεί το 90% του ΑΕΠ και η αντίστοιχη των νοικοκυριών το 67,22% (2015, ΕΛΣΤΑΤ),
σημαντικός παράγοντας για την ανάκαμψή της είναι η ενίσχυση της κατανάλωσης,
που αποτελεί τον σπινθήρα για την εκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας.
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Ειδικότερα, η ενίσχυση του εισοδήματος των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων θα
έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη αύξηση της κατανάλωσης, αφού η οριακή ροπή
για κατανάλωση των στρωμάτων αυτών είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη ροπή
των εύπορων κοινωνικών στρωμάτων. Η εξέλιξη αυτή θα προσελκύσει‐ενεργοποιήσει
εγχώριες και ξένες επενδύσεις, αφού κατά τον Κέινς η κατανάλωση είναι ο μοναδικός
σκοπός κάθε οικονομικής δραστηριότητας και το συνολικό εισόδημα είναι η κύρια
μεταβλητή, από την οποία εξαρτάται η συνιστώσα της κατανάλωσης στη συνάρτηση
της συνολικής ζήτησης και η δαπάνη σε κατανάλωση εξαρτάται, κυρίως, από τον όγκο
της παραγωγής και της απασχόλησης (J. M. Keynes, 1936, 139, 146). Η ενίσχυση της
κατανάλωσης, δεν μπορεί να είναι δανεική, όπως και κατά την πριν την κρίση
περίοδο, αλλά θα στηρίζεται στη σταδιακή αύξηση του εισοδήματος, στη
διαμόρφωση ανταγωνιστικών τιμών, μέσω του υγιούς ανταγωνισμού, στη μείωση της
φορολογίας που θα οδηγήσει στην αύξηση του διαθεσίμου εισοδήματος και στην
αύξηση των κρατικών δαπανών. Παράλληλα, η αύξηση του εισοδήματος θα οδηγήσει
στην αύξηση της εθνικής αποταμίευσης, που με τη σειρά της θα επιδράσει θετικά στις
εγχώριες επενδύσεις. Αξιοποίηση του ΕΣΠΑ 2014‐2020 με βάση τις εθνικές,
περιφερειακές και τοπικές αναπτυξιακές προτεραιότητες, με διαφάνεια και κριτήρια
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας την τεχνολογική αναβάθμιση του
παραγωγικού συστήματος, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας. Ενθάρρυνση των εγχώριων επενδύσεων ανά περιφέρεια, με βάση
τα συγκριτικά παραγωγικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα, με παράλληλη
προσέλκυση ΑΞΕ. Ωστόσο οι ΑΞΕ δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τις εγχώριες
επενδύσεις της χώρας, που πρέπει να αποτελούν την κύρια επενδυτική πηγή, με τις
ΑΞΕ να λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς αυτές. Πολύ περισσότερο που οι
επενδυτικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες των χωρών υποδοχής δεν συμπίπτουν
πάντα με αυτές των ξένων επενδυτών, που ενδιαφέρονται κυρίως για τους πιο
κερδοφόρους τομείς και μέχρις ότου αυτοί αυξάνουν την κερδοφορία τους. Επίσης,
σημαντικοί αναπτυξιακοί πόροι μπορεί να εξοικονομηθούν από την αντιμετώπιση της
παραοικονομίας και της διαφθοράς. Όπως προκύπτει από σχετικές έρευνες, από το
2003 ως το 2011 διέφυγαν παράνομα από την Ελλάδα κεφάλαια ύψους 208 δισ. ευρώ
από εγκληματικές δραστηριότητες, διαφθορά και φοροδιαφυγή. Στην Ελλάδα η
έκταση της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας είναι ασυνήθιστα μεγάλη, με το
μερίδιο της παραοικονομίας στο 27,5% του ΑΕΠ (1999‐2007), το υψηλότερο στην ΕΕ.
Όπως αναφέρει έκθεση της ΕΕ για την Ελλάδα, είναι ευρύτατα διαδεδομένη η
αίσθηση ότι η φοροδιαφυγή, παρότι γενικευμένη, είναι σοβαρότερη μεταξύ των
ευπορότερων στρωμάτων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2/2012). Η σκιώδης
οικονομία στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 60 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα
20 δισ. περίπου υπολογίζονται στο επίσημο ΑΕΠ, καθώς προέρχονται από νόμιμες
δραστηριότητες και τα υπόλοιπα 40 δισ. ευρώ προέρχονται από παράνομες
δραστηριότητες. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην πρώτη δεκάδα των χωρών με τη
μεγαλύτερη παραοικονομία, μεταξύ των 27 κρατών της ΕΕ. Σε μια κλίμακα από το
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μηδέν (χειρότερη επίδοση) μέχρι το 10 (άριστα), η Ελλάδα βαθμολογείτο το 2011 με
3,4 και κατατασσόταν στην 80η θέση μεταξύ 182 χωρών (έναντι της 44ης το 2002). Σε
απόλυτους αριθμούς, η ζημία που προκαλεί η διαφθορά στην ελληνική οικονομία
υπολογίζεται στα 26,5 δισ. ευρώ το 2010, έναντι 21,5 δισ. το 2002 (Φ. Σνάιντερ, 2012).
Στην εξεύρεση αναπτυξιακών πόρων θα συμβάλλουν η αναδιάρθρωση του δημόσιου
χρέους (με μείωσή του, επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής, επιτόκιο με ρήτρα
ανάπτυξης, που να μην υπερβαίνει τον ετήσιο ρυθμό μεγένθυσης του ΑΕΠ), η
εξυγίανση χαρτοφυλακίου των τραπεζών με βιώσιμες ρυθμίσεις των δανείων,
νοικοκυριών και επιχειρήσεων και η αποτροπή της πώλησης των δανείων σε ξένα
funds, καθώς και διαφανείς και δίκαιοι όροι χρηματοδότησης των επιχειρήσεων με
κριτήρια, αναπτυξιακά, εξωστρέφειας, καινοτομίας, βιωσιμότητας και
αποδοτικότητας.
Ανάπτυξη με Απασχόληση: Ανάπτυξη με ανεργία στο 23%, και απασχόληση στο 50,1%
(2016), όταν τα αντίστοιχα μεγέθη στην ΕΕ28 είναι 8,2% και 66,2%, δεν μπορεί να
υπάρξει. Επίσης, η άνεργη και αναιμική ανάπτυξη στις περιοριστικές συνθήκες του
μνημονίου, δεν αποτελεί δυναμική αναπτυξιακή προοπτική για τη χώρα. Η ενίσχυση
της κατανάλωσης και των επενδύσεων, σε συνδυασμό με την τομεακή και κλαδική
παραγωγική αναδιάρθρωση της οικονομίας, θα διαμορφώνουν το περιβάλλον για τη
δημιουργία νέων σταθερών και βιώσιμων θέσεων εργασίας, με πολλαπλασιαστικά
αποτελέσματα στο εισόδημα, στη ζήτηση, στις επενδύσεις και στους πόρους των
ασφαλιστικών ταμείων και του κρατικού προϋπολογισμού.
Παραγωγική Ανασυγκρότηση: κλαδική αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού, με
ενίσχυση υφιστάμενων ανταγωνιστικών κλάδων, ανάδυση νέων και έμφαση στην
ενδιάμεση και υψηλή τεχνολογία: Κατά την περίοδο της κρίσης, σκοπίμως και
προκειμένου να αιτιολογηθεί η αναγκαιότητα των αντιαναπτυξιακών μνημονιακών
μέτρων, επανήλθε η μεταπολεμική μοιρολατρική θεωρία της «ψωροκώσταινας» σε
νέα έκδοση, με το επιχείρημα ότι «η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα». Η Ελλάδα όχι μόνον
δεν παράγει, αλλά διαθέτει σημαντικό πλεόνασμα παραγωγικών δυνατοτήτων, που
πρέπει να αξιοποιήσει στην κατεύθυνση του να παράγει περισσότερα και
ποιοτικότερα προϊόντα και υπηρεσίες, με την αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης
της. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας εξακολουθούν να συγκεντρώνονται σε
κλάδους κυρίως εντάσεως εργασίας, χαμηλής και μέσης τεχνολογίας, ενώ συνεχίζεται
η υστέρηση στους δυναμικούς κλάδους υψηλής τεχνολογίας. Στον αναπτυξιακό
σχεδιασμό της περιόδου 2014‐2020 προβλέπεται η εκπόνηση της Εθνικής και των
Περιφερειακών Στρατηγικών Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη
Εξειδίκευση. Στο πλαίσιο των στρατηγικών αυτών, η χώρα και οι περιφέρειες
καλούνται να εντοπίσουν τις δραστηριότητες εκείνες, στις οποίες παρουσιάζουν ή
είναι σε θέση να οικοδομήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και σε αυτές να
επικεντρώσουν τους διαθέσιμους πόρους και τις προσπάθειες, ώστε να καταστεί
δυνατή η επίτευξη σημαντικών αναπτυξιακών αποτελεσμάτων. Σε εθνικό επίπεδο
έχουν προσδιοριστεί οκτώ κλάδοι, στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα και
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αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική μεγέθυνση. Οι κλάδοι
αυτοί είναι: αγρο‐διατροφή, υγεία – φάρμακα, τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών, ενέργεια, περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη, μεταφορές, υλικά–
κατασκευές, τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργικές βιομηχανίες (ΕΣΠΑ 2014‐2020).
Απαιτείται μεγαλύτερη έμφαση στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών στον γεωργικό
τομέα, με παράλληλη ενθάρρυνση και υποστήριξη των νέων για την ένταξη και
παραμονή τους στον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Υιοθέτηση και εφαρμογή του
ολοκληρωμένου χαρακτήρα των επενδύσεων στον γεωργικό τομέα, με την έννοια την
κατά το δυνατόν ολοκλήρωση της παραγωγής με την τυποποίηση ή και μεταποίηση,
κατά περίπτωση, των τελικών προϊόντων σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.
Επέκταση των εναλλακτικών καλλιεργειών, βιολογικών, ορθών γεωργικών πρακτικών,
υιοθέτηση καλλιεργειών‐τόπων χωρίς φυτοφάρμακα και χημικά κ.λπ., με την
αξιοποίηση των φυσικών πλεονεκτημάτων της ελληνικής γης. Στον μεταποιητικό
τομέα, βελτίωση της παραγωγικότητας του παγίου κεφαλαίου με τον τεχνολογικό
εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Χρηματοοικονομική υποστήριξη
για τη δημιουργία νέων μονάδων σε τομείς όπου εξακολουθεί να σημειώνεται
υστέρηση παραγωγικής δυναμικότητας (π.χ. τυποποίηση ελαιόλαδου, μεταποίηση
γεωργικών προϊόντων κ.λπ.) και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των μονάδων στους
τομείς με πλεόνασμα παραγωγικής δυναμικότητας. Απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση
των κλάδων των φαρμακευτικών, των χημικών και πλαστικών, των ηλεκτρονικών
υπολογιστών, του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και των
μεταφορικών μέσων, που αν και είναι σχετικά μικρού μεγέθους και με περιορισμένη
συμμετοχή στο σύνολο των εξαγωγών, αντιπροσωπεύουν το πιο δυναμικό κομμάτι
των ελληνικών εξαγωγών και χαρακτηρίζονται ως κλάδοι μεσαίας και υψηλής
τεχνολογίας. Επιπρόσθετα, στήριξη και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των
παραδοσιακών κλάδων (κλωστοϋφαντουργίας, καυσίμων, μετάλλων, των μη
μεταλλικών ορυκτών, τροφίμων και ποτών), οι οποίοι αντιπροσωπεύουν σημαντικό
ποσοστό τόσο των συνολικών εξαγωγών όσο και της παραγωγής και επιδεικνύουν
αυξημένη εξαγωγική επίδοση. Παράλληλα με τη διατήρηση της ισχυρής θέσης στις
ταξιδιωτικές και μεταφορικές υπηρεσίες, ενίσχυση της θέσης της χώρας στις άλλες
υπηρεσίες (επικοινωνιών, κατασκευαστικές, ασφαλιστικές, χρηματοοικονομικές,
πληροφορικής κ.λπ.), στις οποίες συγκεντρώνονται κλάδοι που βρίσκονται στην
αιχμή της τεχνολογικής προόδου και εμφανίζουν μεγάλο δυναμισμό. Ειδικότερα στον
τουρισμό για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της κατά κεφαλή κατανάλωσης
απαιτείται η ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με έμφαση σε αυτές με
υψηλή κατά κεφαλή κατανάλωση (συνεδριακός και τουρισμός υγείας), με παράλληλη
διάχυση της τουριστικής κίνησης σε όλο το έτος και όχι εναγώνια επιδίωξη της
ετήσιας αύξησης των τουριστών, που ενίοτε συνοδεύεται με μείωση της κατά κεφαλή
κατανάλωσης, όπως το 2016. Διαμόρφωση σύγχρονου και σταθερού περιβάλλοντος
για την υποστήριξη και ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, με ενιαίους,
δίκαιους, διαφανείς και καθολικούς κανόνες ίδρυσης, λειτουργίας, φορολογίας,
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χρηματοδότησης και συμβουλευτικής υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και
ιδιαίτερα αυτής των νέων και των γυναικών. Στο πλαίσιο αυτό υποστήριξη της
επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία, ως μια συμπληρωματική συνιστώσα
της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Αναπροσανατολισμός και Ανασυγκρότηση της Δημόσιας Διοίκησης, Νέος τύπος
Πολιτικής Διακυβέρνησης: Βασικά συστατικά στοιχεία της ανασυγκρότησης της
δημόσιας διοίκησης αποτελούν, η μείωση της γραφειοκρατίας, η ολοκλήρωση του
τεχνολογικού εκσυγχρονισμού σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και η οριζόντια
διασύνδεσή τους, η εφαρμογή ενιαίων και καθολικών κανόνων λειτουργίας, εξέλιξης,
στελέχωσης και αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού, ο λειτουργικός και
διοικητικός προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του ΝΠΑ και επόμενα εξωστρέφεια,
αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα όλων των υπηρεσιών, με κριτήρια τη
συμβολή τους στην αναπτυξιακή διαδικασία. Με τη μείωση της γραφειοκρατίας θα
εξοικονομηθούν, εκτός των άλλων, σημαντικοί πόροι, περίπου 7,8 δισ. ευρώ, 4,4%
του ΑΕΠ, σύμφωνα με την έκθεση για την κατάσταση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος που εκπόνησε το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του
ΣΕΒ. Πολύ περισσότερο που διαπιστώνεται ρυθμιστικός πληθωρισμός με 171.500
ρυθμίσεις μεταξύ 1975‐2005, με συνέπεια να επωμίζονται υπέρογκο ρυθμιστικό
βάρος οι επιχειρήσεις, δυσανάλογα υψηλό για τις μικρομεσαίες που φέρνει τη χώρα
στη δυσμενέστερη θέση μεταξύ των 17 χωρών της Ευρωζώνης (Τζώρτζη Ευγενία,
2014). Η έξυπνη δημόσια διοίκηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία
της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στις κοινωνικές συνθήκες του ευρωπαϊκού
και παγκόσμιου περιβάλλοντος διακυβέρνησης (Ion Dragoman, 2013).
Καθοριστικός παράγοντας του σχεδιασμού και της εφαρμογής του ΝΑΠ, αλλά και της
ανασυγκρότησης της δημόσιας διοίκησης είναι το μοντέλο πολιτικής διακυβέρνησης
της χώρας. Πολύ περισσότερο, που το πολιτικό σύστημα εκτός από το μέρος της
ευθύνης που έχει για την οικονομική κρίση, ευθύνεται και για τη διάρκειά της,
συγκριτικά με τις άλλες χώρες που εντάχθηκαν σε μνημόνιο. Βασικοί παράμετροι
εκσυγχρονισμού του είναι η ενίσχυση των δημοκρατικών, συλλογικών λειτουργιών, η
ενσωμάτωση στο εσωτερικό του διαδικασιών σχεδιασμού έρευνας, ανάπτυξης,
τεκμηρίωσης, ο εξωστρεφής προσανατολισμός του προς την κοινωνία και το διεθνές
περιβάλλον, η εγκατάλειψη κάθε κομματικο‐κεντρικής λογικής και υιοθέτηση
κοινωνικο‐κεντρικής λογικής και η εφαρμογή κριτηρίων διαφάνειας, αξιοκρατίας,
κοινωνικής λογοδοσίας και αποτελεσματικότητας, με βάση την προώθηση των
δημοσίων υποθέσεων, δηλαδή της κοινωφέλειας και όχι της κομματικο‐ωφέλειας. Με
τον προσανατολισμό αυτό του συστήματος πολιτικής διακυβέρνησης, οι αξίες αυτές
θα ενσταλάζονται στην κοινωνική συνείδηση και θα επιδρούν θετικά, ώστε να
αποστρέφεται τις λογικές, όπως αυτές της «ήσσονος προσπάθειας», του «δε
βαριέσαι» και του «ωχαδερφισμού», που αντιστρατεύονται όχι μόνον κάθε
προσπάθεια ανάπτυξης, αλλά και γενικότερα την κοινωνική πρόοδο.
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Σχεδιασμός και Εφαρμογή ουσιαστικής Περιφερειακής Πολιτικής: Η εκπόνηση και
υιοθέτηση στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο, θα οδηγούσε στην καλύτερη αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
της χώρας, όπως είναι ο τουρισμός, η ναυτιλία, οι μεταφορές, η ποιότητα των
προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής, ο πολιτισμός (αρχαιότητες, ολυμπισμός,
κλασσική αρχαιότητα κ.λπ.), το πανέμορφο και πλούσιο, ως προς την ποικιλότητά του,
φυσικό περιβάλλον και η γεωστρατηγική θέση της χώρας. Μέσω μιας ουσιαστικής
περιφερειακής πολιτικής και της υιοθέτησης διαδικασιών δημοκρατικού
προγραμματισμού με τοπική και περιφερειακή διάσταση θα αντιμετωπίζονται
σταδιακά οι βασικές αιτίες των περιφερειακών ανισοτήτων που, μεταξύ άλλων, είναι
η γεωστρατηγική θέση των περιφερειών και η απόσταση από αναπτυγμένα κέντρα,
η ενισχυμένη παρουσία παραδοσιακών κλάδων και η έλλειψη δυναμικών κλάδων,
η χαμηλή κινητικότητα εργασίας και κεφαλαίου προς τις λιγότερο αναπτυγμένες
περιοχές, η οργάνωση του κράτους και η ύπαρξη μηχανισμού αποκέντρωσης, η
έλλειψη διάχυσης καινοτομικών δραστηριοτήτων κ.λπ. (Ν. Κόνσολας, 1997, σελ. 53‐
60). Όπως προκύπτει και από την εμπειρία αναπτυγμένων περιφερειών (Ελσίνκι), για
την υλοποίηση μιας περιφερειακής πολιτικής, απαιτείται συνεργατική και συν‐
δημιουργική προσέγγιση που να περιλαμβάνει όλους τους κοινωνικούς παράγοντες,
καθώς και νέες ευκαιρίες για τη συμμετοχή των πανεπιστημίων ως συνεργατών για
την αναζήτηση λύσεων. Η ευέλικτη, έξυπνη εξειδίκευση, όπως εφαρμόζεται στην
περιοχή του Ελσίνκι, αποτελεί σημαντική κινητήρια δύναμη αυτής της προσπάθειας.
Η δημιουργία γνώσεων, η διάδοση και η χρήση τους είναι απαραίτητες για την έξυπνη
εξειδίκευση των περιφερειών. Η κοινή μάθηση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της
συνεργασίας στο οικοσύστημα και όπως αποδεικνύεται τα πανεπιστήμια
διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην ευφυέστερη ανάπτυξη των έξυπνων περιφερειών
(Markku Markkula, Hank Kune, 2015).
Ενίσχυση της θέσης της χώρας στο περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον:
Παράλληλα με την ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων με τα κράτη μέλη της ΕΕ,
αναπροσανατολισμός της γεωγραφικής κατανομής του εξωτερικού εμπορίου, με
ενίσχυση των εξαγωγών σε ιστορικά ζωτικές περιοχές για τη χώρα, όπως είναι η
Βαλκανική, η Μεσόγειος και η Παρευξείνια Περιοχή. Πλέον των γεωστρατηγικών και
άλλων λόγων που αναδεικνύουν την αναγκαιότητα αυτή, οι όροι εμπορίου της
Ελλάδας με τις περισσότερες Βαλκανικές χώρες είναι ευνοϊκοί υπέρ της Ελλάδας, όταν
οι όροι εμπορίου της Ελλάδας με την ΕΕ και τον κόσμο συνολικά είναι δυσμενείς για
την Ελλάδα, όπως επίσης και στις συναλλαγές με τις Τρίτες Μεσογειακές Χώρες οι
όροι εμπορίου είναι ευνοϊκότεροι για την Ελλάδα συγκριτικά με τις τρίτες χώρες και
τις χώρες της ΕΕ. Επίσης, ο βαθμός δυσμένειας των όρων εμπορίου της Ελλάδας με
τις χώρες της Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου είναι μικρότερος από τον
αντίστοιχο με τις χώρες της ΕΕ και τις τρίτες χώρες (Γ. Μαγούλιος, 2010, Magoulios G.,
Chouliaras V., 2012). Διατήρηση και ενίσχυση της θέσης της χώρας στον τουρισμό‐
πολιτισμό, στη ναυτιλία, στον αγρο‐διατροφικό τομέα, βελτίωση της θέσης της χώρας
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στις άλλες δυναμικές υπηρεσίες (επικοινωνιών, ασφαλιστικές, χρηματοοικονομικές
κ.λπ.). Ίδρυση και λειτουργία σε περιφερειακό επίπεδο ευέλικτων δομών
υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με έμφαση στις μικρές και πολύ
μικρές. Η αξιοποίηση και διάχυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
σε όλους τους τομείς οικονομικής, παραγωγικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας
διευκολύνει και ενισχύει την υιοθέτηση στρατηγικών διεθνοποίησης και
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Με μεγαλύτερη έμφαση αξιοποίηση των
γεωστρατηγικών πλεονεκτημάτων και των ενεργειακών αποθεμάτων, μέσω της
οικονομικής διπλωματίας, με την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και με σαφή
προσανατολισμό στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην προσέλκυση επενδύσεων.
Αλλαγές θετικής ολοκλήρωσης στην ΕΕ και στη ΖτΕ: Αλλαγές θετικής ολοκλήρωσης
στην ΕΕ στην κατεύθυνση της ανάπτυξης με κοινωνική, χωρική συνοχή και στη ΖτΕ με
τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων μιας άριστης νομισματικής περιοχής. Στην ΕΕ,
εκτός των άλλων αλλαγών που εξετάζονται, το Πρόγραμμα Σταθερότητας, που
υιοθετήθηκε από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, αποδείχθηκε ότι ανταποκρίνεται μόνο
σε συνθήκες ανάπτυξης της ΕΕ και όχι σε υφεσιακές συνθήκες. Δεν είναι πρόγραμμα
«παντός καιρού». Είναι επιτακτική ανάγκη για τη βιώσιμη προοπτική της ΕΕ, να
μετεξελιχθεί σε Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, στο οποίο θα
ενσωματώνονται, εκτός από τους νομισματικούς, και δείκτες οικονομικής
(μεγέθυνση, ανάπτυξη, εμπορικό ισοζύγιο κ.λπ.) και κοινωνικής (απασχόληση,
ανεργία, φτώχεια κ.λπ.) αποτελεσματικότητας. Ειδικότερα, για τη ΖτΕ, η εξέλιξή της
σε άριστη νομισματική περιοχή, η οποία εκτός από την κοινή νομισματική πολιτική,
θα υιοθετήσει και εφαρμόσει κοινή οικονομική και δημοσιονομική πολιτική, αποτελεί
αναγκαία προϋπόθεση όχι μόνο για την έξοδο από την κρίση, αλλά και για την ίδια
τη βιωσιμότητα και την ύπαρξή της.
Η πλήρωση των προϋποθέσεων για την άλλη ανάπτυξη της Ελλάδας είναι υπόθεση
των πολιτών και των φορέων τους, της πνευματικής, επιχειρηματικής και πολιτικής
ελίτ σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, μέσα από διαδικασίες
δημοκρατικού προγραμματισμού. Πρωτίστως είναι υπόθεση της νέας γενιάς της
χώρας, που επωμίζεται το χρέος και την ευθύνη για την έξοδο από την κρίση και τη
χάραξη της άλλης αναπτυξιακής διαδρομής, της τόσο προικισμένης από την φύση και
την ιστορία πατρίδας, αλλά και αδικημένης από αναχρονισμούς, καθυστερήσεις,
παραλείψεις και λάθη σε επιλογές και προτεραιότητες αρχόντων και αρχομένων.

Συμπεράσματα
Η πριν την κρίση αναπτυξιακή διαδρομή της Ελλάδας, όπως και της Νότιας Ευρώπης
γενικότερα, ακολούθησε έναν ιδιόμορφο ιστορικό δρόμο ανάπτυξης. Τα πρώτα
μεταπολεμικά χρόνια η ανάπτυξη στηρίχτηκε κυρίως στην οικοδομή και στις
κατασκευές, που απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος των τότε διαθέσιμων πόρων,
σε βάρος του πρωτογενούς και κυρίως του δευτερογενούς τομέα. Από το 1960 στην
Ελλάδα, όπως και στον Ευρωπαϊκό Νότο, λειτούργησε ένα υπόδειγμα συνδεδεμένης
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ανάπτυξης (εισαγόμενης ευημερίας). Από τις αρχές της δεκαετίας του ’70 η μείωση
των χρηματιστικών μεταβιβάσεων από το εξωτερικό, οδήγησε στην προσφυγή στον
εξωτερικό δανεισμό. Η Ελλάδα, συγκρινόμενη με την αναπτυξιακή δυναμική άλλων
χωρών της ΕΕ, παρουσιάζει υστέρηση ως προς τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των
αναπτυγμένων χωρών. Όσον αφορά στα μετά την κρίση αναπτυξιακά
χαρακτηριστικά, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των αντιαναπτυξιακών μνημονιακών
πολιτικών, καταγράφονται δείκτες που μάλλον προσιδιάζουν σε καταστάσεις μιας
οικονομίας σε καιρό πολέμου.
Το Νέο Πρότυπο της ΕΕΒΑ δεν μπορεί να ακολουθήσει το πριν την κρίση πρότυπο, το
οποίο παρήγαγε δίδυμα ελλείμματα, χαμηλή αποταμίευση και επένδυση αντίστοιχα
και ανεργία. Επίσης, το νέο πρότυπο ανάπτυξης δεν μπορεί να προκύψει σε συνθήκες
μνημονίου και διεθνούς επιτήρησης, όταν οι ίδιοι οι εμπνευστές των εφαρμοζόμενων
μέτρων ομολογούν ότι οι δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις που επελέγησαν δεν είναι
φιλικές προς την ανάπτυξη και το επιβεβαιώνουν τα αποτελέσματά τους.
Η τομεακή και κλαδική διάρθρωση του ΑΕΠ, τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων, η
θέση της χώρας στο διεθνές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, τα συγκριτικά
πλεονεκτήματά της και τα γενικότερα χαρακτηριστικά της Ελληνικής οικονομίας,
προσιδιάζουν στο μοντέλο της ευέλικτης, έξυπνης εξειδίκευσης που εδράζεται στην
«οικονομία της γνώσης». Οι προϋποθέσεις του ΝΠΑ της ΕΕΒΑ είναι: η προτεραιότητα
στην έρευνα και ανάπτυξη, το υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό, οι αναγκαίοι
πόροι, η ανάπτυξη με απασχόληση, η ριζική αναδιάρθρωση της σύνθεσης και
τομεακής διάρθρωσης του ΑΕΠ, η ενίσχυση της εξωστρέφειας των εμπορεύσιμων
αγαθών και των υπηρεσιών, η νέου τύπου πολιτικής διακυβέρνησης και η
ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης, ο σχεδιασμός και εφαρμογή ουσιαστικής
περιφερειακής πολιτικής και η ενίσχυση της θέσης της χώρας στο περιφερειακό και
διεθνές περιβάλλον, παράλληλα με τις αλλαγές θετικής ολοκλήρωσης στην ΕΕ και στη
ΖτΕ.
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Ο Πίνακας κοινωνικής λογιστικής ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής
για την αντιμετώπιση της κρίσης*
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, economidis@hotmail.com
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Πάντειο Πανεπιστήμιο, checonom@panteion.gr

Περίληψη
Σκοπός της εργασίας είναι η χρήση του Πίνακα Κοινωνικής Λογιστικής (ΠΚΛ) για το έτος 2010,
που αναφέρεται στην περίοδο της κρίσης, ως εργαλείο για την ανάπτυξη συγκεκριμένης
οικονομικής πολιτικής, η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την κρίση.
Ο ΠΚΛ περιλαμβάνει, εκτός από τα οικονομικά μεγέθη των Πινάκων Εισροών‐ Εκροών, τις
κυριότερες μορφές της διανομής του εισοδήματος της αποταμίευσης και των εξωτερικών
συναλλαγών. Ταυτόχρονα το βασικό χαρακτηριστικό ενός ΠΚΛ είναι η ενσωμάτωση σε αυτόν
των συναλλαγών των κύριων θεσμών της οικονομίας που σχετίζονται με την διανομή
εισοδήματος. Επομένως δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως ένα εργαλείο για την
άσκηση της οικονομικής πολιτικής.
Ο ΠΚΛ για το 2010 συγκρίνεται με τον ΠΚΛ για το 2004 και με Πίνακες Εισροών‐Εκροών της
ιδίας περιόδου, καθώς επίσης με τους «Ετήσιους Λογαριασμούς» του 2008, για να
διαπιστωθούν ποιες σημαντικές μεταβολές της οικονομικής δομής έχουν πραγματοποιηθεί,
έτσι ώστε να διαμορφωθεί μια κατάλληλη οικονομική πολιτική για την αντιμετώπιση της
κρίσης.

Λέξεις Κλειδιά: Πίνακας Κοινωνικής Λογιστικής, Ανάλυση εισροών‐εκροών, Οικονομική
κρίση, Οικονομική πολιτική
Το αντικείμενο της μελέτης
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τον τρόπο χρησιμοποίησης του
Πίνακα Κοινωνικής Λογιστικής (ΠΚΛ), ως εργαλείο για την ανάπτυξη συγκεκριμένης
οικονομικής πολιτικής, η οποία θα μπορέσει να αντιμετωπίσει την κρίση.
Το έτος 2010 αναφέρεται στην περίοδο της κρίσης και είναι το πιο πρόσφατο έτος για
το οποίο υπάρχουν τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία2.
Στην Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί πολλές προσπάθειες κατάρτισης Πινάκων
Κοινωνικής Λογιστικής ΠΚΛ και των αντίστοιχων Πολλαπλασιαστών τους, όπως
Σκούντζος, Θ., Τουρίμπαμπα, Ν. Λίβας, Π. Ματθαίου, Γ. και Αναστασάκου, Ζ. (1985),
Πανεθυμιτάκης, Α. (1991), Penethimitakis, A. Athanassiou, E. and Zografakis, S. (2000),
Ζωγραφάκης, Σ. και Σπαθής, Π. (2010). Σαρρής, Α., Ζωγραφάκης, Σ. και Καρφάκη, Π.
(2004) Zografakis, S. and Sarris, A. (2015, March) Zografakis, S. and Sarris, A. (2015,
August).
Ευχαριστούμε τα στελέχη των Εθνικών Λογαριασμών για τη βοήθειά τους και κυρίως τον κ. Ν.
Στρόμπλο.
*

Για την κατάρτιση του ΠΚΛ του 2010 χρησιμοποιήθηκαν ο Συμμετρικός πίνακας εισροών‐εκροών
(SIOT) του 2010 και οι Ετήσιοι λογαριασμοί (Annual accounts) του 2010 της ΕΛΣΤΑΤ.

2
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Ο ΠΚΛ για το 20103 συγκρίνεται με τον ΠΚΛ για το 20044 (Παράρτημα 1) και με τους
Πίνακες Εισροών‐ Εκροών των ετών 2005,2008,2009 και 2010 καθώς επίσης με τους
«Ετήσιους Λογαριασμούς» της ΕΛΣΤΑΤ για το 2008, για να διαπιστωθεί ποιες
σημαντικές μεταβολές της οικονομικής δομής έχουν πραγματοποιηθεί την περίοδο
μεταξύ 2004 και 2010, έτσι ώστε με βάση αυτά τα αποτελέσματα να διαμορφωθεί μια
κατάλληλη οικονομική πολιτική για την αντιμετώπιση της κρίσης
Όπως υποστηρίζουν οι Miller και Blair5, με την σύνδεση του ΠΚΛ με το αναλυτικό
πλαίσιο των εισροών‐εκροών είναι δυνατή η ανάπτυξη ενός διευρυμένου μοντέλου
εισροών‐εκροών, το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση της
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Ταυτόχρονα το κυριότερο χαρακτηριστικό ενός
ΠΚΛ είναι η ενσωμάτωση σε αυτόν συναλλαγών και μεταβιβάσεων που σχετίζονται
με την διανομή εισοδήματος στην οικονομία.
Στο Κεφάλαιο 1 της εργασίας παρουσιάζεται το αντικείμενο της μελέτης. Στο
Κεφάλαιο 2 η εργασία επικεντρώνεται στη βασική μέθοδο κατάρτισης του ΠΚΛ.
Επίσης στο Υπο‐κεφάλαιο 2.1 αναφέρεται η σχέση του ΠΚΛ με τις Εθνικολογιστικές
ταυτότητες και στο Υπο‐κεφάλαιο 2.2 η σχέση του ΠΚΛ με τους «Ετήσιους
Λογαριασμούς». Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Στο
Υπο‐κεφάλαιο 3.1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη
σύγκριση των βασικών μεγεθών των Πινάκων Εισροών‐Εκροών των ετών
2005,2008,2009 και 2010. Επίσης, στο Υπο‐κεφάλαιο 3.2 παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα που προκύπτουν από τη σύγκριση των κύριων στοιχείων του ΠΚΛ για
το 2004, των «Ετήσιων Λογαριασμών» της ΕΛΣΤΑΤ για το 2008, με τον ΠΚΛ του 2010.
Τέλος στο Κεφάλαιο 4 αναλύονται τα συμπεράσματα για την κατάρτιση οικονομικής
πολιτικής.

Η βασική μεθοδολογία για την κατάρτιση της ΠΚΛ
Σύμφωνα με τους Miller και Blair (2009, p.499) η κυκλική ροή του εισοδήματος και
των δαπανών σε μια οικονομία χρησιμοποιήθηκαν ως θεμελίωση της ανάπτυξης του
Συστήματος των Εθνικών Λογαριασμών. Όταν αυτό το σύστημα συνδεθεί με τους
λογαριασμούς εισροών ‐εκροών επιτυγχάνεται μια περισσότερο εκτεταμένη εικόνα
της οικονομίας.

Ο ΠΚΛ για ένα συγκεκριμένο έτος μπορεί να θεωρηθεί στατική απεικόνιση της οικονομικής
πραγματικότητας γι’ αυτό τον συγκρίνουμε με άλλους πίνακες διαφορετικών ετών.

3

Zografakis, S. and Sarris, A. (2015) A multisectoral computable general equilibrium model for the
analysis of the distributional consequences of the economic crisis in Greece.
www.aueb.gr/conferences/Crete2015/Papers/Sarris.pdf
4

Miller R. and Blair P. (2009) Input–Output Analysis Foundations and Extensions, Second Edition,
Cambridge University Press, Cambridge p. 499
5
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Οι λογαριασμοί εισροών‐εκροών περιλαμβάνουν τις σχέσεις μεταξύ των κλάδων που
απασχολούνται στην παραγωγή (τόσο στην ενδιάμεση όσο και στην τελική) καθώς και
στην κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών. Ο ΠΚΛ μπορεί να κατασκευαστεί
περιλαμβάνοντας στην παραπάνω δομή μια πιο λεπτομερή αναφορά στην Εργασία,
στα Νοικοκυριά και στους Κοινωνικούς θεσμούς. Η διαδικασία αυτή επεκτείνει την
δομή ως σύνολο προβάλλοντας μια πιο λεπτομερή οπτική η οποία λαμβάνει υπόψη
της τον ρόλο της Εργασίας και των Νοικοκυριών στην οικονομία (Μiller and Βlair,
2009, p. 502).
Η μήτρα του ΠΚΛ που προκύπτει έχει κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι στήλες
και οι γραμμές να αντιστοιχούν σε ένα σύνολο λογαριασμών μακροοικονομικών
εξισώσεων ισορροπίας (Μiller and Βlair, 2009 p. 501).
Όπως αναφέρθηκε, σύμφωνα με τους Miller και Blair (2009, p.502) ο ΠΚΛ είναι το
αποτέλεσμα της πρόσθεσης πληροφοριών στο σύστημα κυκλικής ροής του
εισοδήματος και των δαπανών της παραγωγής και της κατανάλωσης. Επίσης, ο
Πίνακας προκύπτει με την συμπερίληψη των αποταμιεύσεων, των επενδύσεων, των
εισαγωγών και των εξαγωγών καθώς και το ρόλο του κράτους. Ταυτόχρονα ο ΠΚΛ
παρουσιάζει την σύνδεση με τους κλάδους της οικονομίας δημιουργώντας ένα
σύστημα εισροών‐εκροών.
Αυτή η επέκταση της πληροφόρησης των λογαριασμών εμφανίζεται στον παρακάτω
κατάλογο των «Ετήσιων λογαριασμών» που έχουν προστεθεί στον ΠΚΛ.
1.Παραγωγή (κλάδοι) 2. Δημιουργία του εισοδήματος (πρωταρχικές κατηγορίες των
εισροών) 3. Διανομή του αρχικού εισοδήματος (θεσμικοί τομείς) 4. Δευτερεύουσα
διανομή εισοδήματος (θεσμικοί τομείς) 5. Χρήση του διαθέσιμου εισοδήματος
(θεσμικοί τομείς) 6. Κεφάλαιο (θεσμικοί τομείς) 7. Ακαθάριστο πάγιο κεφάλαιο
(κλάδοι) 8. Χρηματοπιστωτικός (Χρηματοπιστωτικά στοιχεία) 9. Αλλοδαπή (τρέχων,
κεφάλαιο)
Η μεταβολή των λογαριασμών Δημιουργίας εισοδήματος σε Διανομή του αρχικού
εισοδήματος και μετά σε Δευτερεύουσας διανομής και Χρήσης του Διαθεσίμου
εισοδήματος επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας τους παρακάτω λογαριασμούς
Διανομής.
D.4 Εισόδημα Περιουσίας D.5 Τρέχοντες φόροι (στο εισόδημα, στην υγεία κ. α.) D.6
Ασφαλιστικές Εισφορές D.7 Τρέχουσες μεταβιβάσεις D.8 Τρέχον Κεφάλαιο.
Όλοι οι λογαριασμοί Διανομής συνδέονται με τη δημιουργία και τη διανομή του
εισοδήματος όπως παρουσιάζονται στο τέταρτο τεταρτημόριο του ΠΚΛ (Παράρτημα
3)
Όπως αναφέρθηκε οι Ετήσιοι Λογαριασμοί μαζί με τον Συμμετρικό Πίνακα Εισροών
Εκροών για την Ελληνική Οικονομία του έτους 2010 είναι οι κύριες πηγές που
χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του Πίνακα Κοινωνικής Λογιστικής για το ίδιο
έτος. Ο ΠΚΛ για το 2010 περιλαμβάνει 67 οικονομικούς κλάδους. Οι θεσμικοί τομείς
που περιλαμβάνονται είναι τα Νοικοκυριά, οι Μη–Χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις,
οι Χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και η Γενική Κυβέρνηση.
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Ο Πίνακας Κοινωνικής Λογιστικής και οι Εθνικολογιστικές Ταυτότητες
Ο Πίνακας Κοινωνικής Λογιστικής κατασκευάζεται με βάση τις Εθνικολογιστικές
ταυτότητες. Η δομή του ΠΚΛ αντιστοιχεί στις Εθνικολογιστικές ταυτότητες των
Εθνικών Λογαριασμών και μπορεί να ελεγχθεί η συνοχή του με βάση αυτές.
Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία που έχουμε λάβει από τον Πίνακα 8.20 του
«Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών 1995» (ΕΣΛ 95)6 αποδεικνύεται ότι σε έναν
Πίνακα Κοινωνικής Λογιστικής σε εκατομμύρια Ευρώ (Παράρτημα 2) ισχύει:
0 Αγαθά και υπηρεσίες (προϊόντα)
Ι=1. Προϊόν + Φόροι μείον επιδοτήσεις + Εισαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών =
Ενδιάμεση Κατανάλωση + Τελική Ανάλωση + Μεταβολές Αποθεμάτων + Ακαθάριστος
Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου + Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών
351.388 + 26.930+70.020 = 156.163 + 203.803‐230 + 39.185 +49.414 (= 448.335)
1. Παραγωγή (Κλάδοι)
ΙΙ=2. Ενδιάμεση Ανάλωση + Φόροι μείον Επιδοτήσεις + Καθαρή Προστιθέμενη Αξία
(βασικές τιμές) + Ανάλωση Παγίου Κεφαλαίου = Προϊόν
159.163 + 159.575 + 35.647 = 351.385
ΙΙ.1.1Δημιουργία εισοδήματος (αρχικές κατηγορίες εισροών)
ΙΙΙ=3α. Καθαρό Δημιουργούμενο Εισόδημα (βασικές τιμές) + Εισόδημα εξαρτημένης
Εργασίας προς την Αλλοδαπή = Καθαρή Προστιθέμενη Αξία (βασικές τιμές) +
Εισόδημα εξαρτημένης Εργασίας από την Αλλοδαπή
159.322 + 453 = 159.575 + 200
ΙΙ.1 Διανομή του αρχικού εισοδήματος (Θεσμικοί τομείς)
IV=3b Εισόδημα Περιουσίας + Καθαρό Εθνικό Εισόδημα + Εισόδημα Περιουσίας και
Φόροι μείον Επιδοτήσεις Παραγωγής προς την Αλλοδαπή = Φόροι μείον Επιδοτήσεις
Προϊόντων + Καθαρό Δημιουργούμενο Εισόδημα (βασικές τιμές) + Εισόδημα
Περιουσίας + Εισόδημα Περιουσίας και Φόροι μείον Επιδοτήσεις Προϊόντων από την
Αλλοδαπή
41.335 + 180.270 + 11.791 = 26.930 +159.322 + 41.335 + 5.812 = 223.399
ΙΙ.2 Δευτερεύουσα διανομή του εισοδήματος (Θεσμικοί τομείς)
V=4. Τρέχουσες Μεταβιβάσεις + Καθαρό Διαθέσιμο Εισόδημα + Τρέχουσες
μεταβιβάσεις προς την αλλοδαπή = Καθαρό Εθνικό Εισόδημα + Τρέχουσες
μεταβιβάσεις + Τρέχουσες μεταβιβάσεις από την αλλοδαπή.
108.496 + 178.719 + 3.615 =180.270 + 108.496 + 2.064 =290.830
II.4 Χρήση του διαθέσιμου εισοδήματος (Θεσμικοί τομείς)

6

Eurostat. (1997) Ευρωπαϊκό Συστήμα Λογαριασμών, ΕΣΛ1995. Γραφείο για τις επίσημες

Δημοσιεύσεις των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Λουξεμβούργο.
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VI= 5. Τελική Κατανάλωση+ Διόρθωση για τη Μεταβολή της Καθαρής Συμμετοχής
Νοικοκυριών στα Αποθεματικά Συνταξιοδοτικών Ταμείων ‐ Καθαρή Αποταμίευση +
Διόρθωση για τη Μεταβολή της Καθαρής Συμμετοχής Νοικοκυριών στα Αποθεματικά
Συνταξιοδοτικών Ταμείων προς την Αλλοδαπή = Καθαρό Διαθέσιμο Εισόδημα +
Διόρθωση για την Μεταβολή της Καθαρής Συμμετοχής Νοικοκυριών στα
Αποθεματικά Συνταξιοδοτικών Ταμείων+ Διόρθωση για τη Καθαρή Συμμετοχή των
Νοικοκυριών στα Αποθεματικά Συνταξιοδοτικών Ταμείων από την Αλλοδαπή.
203.803+0‐25.084 +0 = 178.719+0+0
Κεφάλαιο ( Θεσμικοί τομείς)
VII=6/7α.Μεταβολές Αποθεμάτων+ Μεταφορές Κεφαλαίου +Καθαρός Σχηματισμός
Παγίου Κεφαλαίου + Καθαρές Αποκτήσεις Χρηματοπιστωτικών Περιουσιακών
Στοιχείων + Μεταβιβάσεις Κεφαλαίου προς την Αλλοδαπή = Αποταμίευση Καθαρή +
Μεταβιβάσεις Κεφαλαίου + Καθαρή Ανάληψη Υποχρεώσεων + Μεταβιβάσεις
Κεφαλαίου από την Αλλοδαπή
‐230 + 3.797 +3.538 + 0 + 218 = ‐25.084 + 3.797 + 24.473 + 4.137= 7.323
Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου
VIII7b. Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου = Ανάλωση Παγίου Κεφαλαίου
+ Καθαρός Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου
39.185 = 35.647 + 3.538
III.2 Χρηματοπιστωτικά (χρηματοπιστωτικά στοιχεία)
ΙΧ=8. Καθαρή Ανάληψη Υποχρεώσεων = Καθαρές Αποκτήσεις Χρηματοπιστωτικών
Περιουσιακών Στοιχείων + Καθαρή Λήψη Δανείων της Αλλοδαπής
24.473 =0+ 24.473
Αλλοδαπή
X=14/15. Εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών + Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας από
την αλλοδαπή+ Εισόδημα περιουσίας και φόροι μείον επιδοτήσεις προϊόντων από
την αλλοδαπή + Τρέχουσες μεταβιβάσεις από την Αλλοδαπή + Διόρθωση για τη
Καθαρή Συμμετοχή των Νοικοκυριών στα Αποθεματικά Συνταξιοδοτικών Ταμείων
από την Αλλοδαπή +Τρέχον εξωτερικό Ισοζύγιο.
49.414+200 +5.812+2.064+0+28.392= 85.882
Εισαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών + Εισόδημα εξαρτημένης εργασίας προς την
αλλοδαπή+ Εισόδημα περιουσίας και φόροι μείον επιδοτήσεις παραγωγής πρός την
αλλοδαπή + Διόρθωση για την Μεταβολή της Καθαρής Συμμετοχής των Νοικοκυριών
στα Αποθεματικά Συνταξιοδοτικών Ταμείων προς την Αλλοδαπή
70.020+453+11.794+3.615 +0= 85.882
Αλλοδαπή Κεφάλαιο
XI=16/17. Μεταβιβάσεις Κεφαλαίου από την αλλοδαπή + Καθαρή λήξη Δανείων από
την αλλοδαπή.
4.137+ 24.473 = 28.610
Μεταβιβάσεις Κεφαλαίου προς την αλλοδαπή + Τρέχον εξωτερικό Ισοζύγιο
218 + 28.392 = 28.610
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Ο Πίνακας Κοινωνικής Λογιστικής και οι «Ετήσιοι Λογαριασμοί»
Στους Ετήσιους Λογαριασμούς περιλαμβάνονται οι κατηγορίες Τρέχοντες
Λογαριασμοί, Λογαριασμοί Κεφαλαίου και Χρηματοπιστωτικοί Λογαριασμοί
Πιο κάτω θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία των Ετήσιων Λογαριασμών
(προσωρινών) για το 2010 της Eurostat για την Ελλάδα σε εκατομμύρια Ευρώ ως ένα
παράδειγμα υπολογισμού των κύριων μεγεθών τους7.
Α) Όσον αφορά την κατηγορία «Τρέχοντες Λογαριασμοί», ο πρώτος στη σειρά
Λογαριασμός είναι ο λεγόμενος «Λογαριασμός Παραγωγής». Είναι ο λογαριασμός
αυτός με τον οποίον υπολογίζονται η «Ακαθάριστη και η Καθαρή Προστιθέμενη Αξία»
και το «Ακαθάριστο και Καθαρό Εγχώριο Προϊόν».
Προϊόν (P.1)
351.385
Ενδιάμεση Κατανάλωση (P.2)
‐ 156.163
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (B.1g)
= €195.222
και
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (B.1g)
195.222
Φόροι μείον Επιδοτήσεις (D.21‐D.31)
+ 26.930
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (B.1g*)
= 222.152
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (B.1g)
222.152
Κατανάλωση Παγίου Κεφαλαίου (K.1)
‐ 35.647
Καθαρή Προστιθέμενη Αξία/Κ.Ε.Π (B.1n/B.1n*)
= 186.505
Β) Ακολούθως παρουσιάζεται ο «Λογαριασμός Δημιουργίας Εισοδήματος» ο οποίος
περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται σε μια οικονομία το εισόδημα
Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία/Α.Εγ.Π. (B.1g/B.1g*)
222.152
Αποδοχές των Εργαζομένων (D.1)
‐ 80.493
Φόροι επί των Προϊόντων (D.21)
‐ 27.368
Λοιποί Φόροι Παραγωγής (D.29)
‐
558
Επιδοτήσεις Προϊόντων (D.31)
+
438
Λοιπές επιδοτήσεις Παραγωγής (D.39)
+ 2.901
Ακαθάριστο Λειτουργικό Πλεόνασμα (B.2g)
117.072
Κατανάλωση Πάγιου Κεφαλαίου (K.1)
‐ 35.647
Καθαρό Λειτουργικό Πλεόνασμα (B.2n)
81.425
Γ) Ακολουθεί ο Λογαριασμός «Διανομή του Πρωταρχικού Εισοδήματος». Ο εν λόγω
λογαριασμός περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο το εισόδημα, διανέμεται στους
τομείς της οικονομίας.
Ακαθάριστο Λειτουργικό Πλεόνασμα (B.2g)
117.072
Αποδοχές των εργαζομένων (D.1)
+ 80.239
Φόροι Παραγωγής και εισαγωγές (D.2)
+ 27.343
Επιδοτήσεις (D.3)
– 129
Ορισμένα από τα στοιχεία που παρουσιάζονται έχουν ληφθεί από το υπόλοιπο (χρέωση‐ πίστωση)
των Ετήσιων Λογαριασμών.
7
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Εισόδημα από Ιδιοκτησία (D.4)
‐ 8.608
Ακαθάριστο Ισοζύγιο Πρωταρχικών Εισοδημάτων
215.917
/Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
Δ) Ακολουθεί ο Λογαριασμός «Δευτερογενούς Κατανομής του Πρωταρχικού
Εισοδήματος
Ακαθάριστο Ισοζύγιο Πρωταρχικών Εισοδημάτων (B.5g/B.5g)
€ 215.917
/Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
Τρέχοντες Φόροι Εισοδήματος (D.5)
+
0
Εισφορές Κοινωνικής ασφάλισης (D.61)
+
0
Επιδόματα εκτός μεταβιβαστικών πληρωμών σε είδος (D.62)
+
0
Άλλες τρέχουσες μεταβιβαστικές πληρωμές (D.7)
‐ 1.552
Ακαθάριστο Διαθέσιμο Εισόδημα (B.6g)
214.365
Ε) Ο τρόπος με τον οποίο καταναλώνεται το Διαθέσιμο Εισόδημα (Ακαθάριστο και
Καθαρό) από τους συντελεστές παραγωγής και τομείς της οικονομίας περιγράφεται
στον επόμενο Λογαριασμό με την ονομασία «Χρήση Διαθέσιμου Εισοδήματος».
Ακαθάριστο Διαθέσιμο Εισόδημα (B.6)
214.364
Τελική Καταναλωτική Δαπάνη (P.3)
‐ 203.803
Ακαθάριστη Αποταμίευση (B.8g)
10.561
Από τα οποία προκύπτει ότι
Καθαρή Αποταμίευση (B.8n) = Ακαθάριστη Αποταμίευση (B.8g) – Κατανάλωση
Παγίου Κεφαλαίου (K.1)
10.563 ‐ 35.647= ‐25.084.
Καθαρή Αποταμίευση (B.8n) = ‐ €25.084
Ζ) Ο «Λογαριασμός Εξωτερικού» (Αλλοδαπή) περιγράφει τη διασύνδεση της
οικονομίας με τον υπόλοιπο κόσμο.
Η πρώτη κατηγορία Λογαριασμών Εξωτερικού είναι ο «Τρέχων»
Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών (P.6)
49.414
Εισαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών (P.7)
‐ 70.020
Εξωτερικό Ισοζύγιο Αγαθών και Υπηρεσιών (B.11)
‐20.606
Και ακόμα
Εξωτερικό Ισοζύγιο Αγαθών Και Υπηρεσιών (B.11)
‐20.606
Πρωταρχικά Εισοδήματα και Τρέχουσες Συναλλαγές (D.1 to D.8)
‐ 7.785
Τρέχον Εξωτερικό Ισοζύγιο (B.12)
‐28.391
Η) Η δεύτερη κατηγορία Λογαριασμών Εξωτερικού είναι οι «Λογαριασμοί
Κεφαλαίου».
Καθαρή Αποταμίευση
/Ισοζύγιο τρεχουσών εξωτερικών συναλλαγών (B.8n/B.12)
‐25.084
Μεταφορές Κεφαλαίου (D.9)
3.906
Μεταβολές στην καθαρή αξία εξαιτίας αποταμιεύσεων
και μεταφορών κεφαλαίουs (B.10)
‐21.178
Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου (P.5)
38.985
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Κατανάλωση πάγιου κεφαλαίου (Κ.1)
‐35.647
Καθαρός Δανεισμός/Καθαρή Δανειοδότηση (B.9)
‐ 24.473
Η) Η τελευταία κατηγορία λογαριασμών περιλαμβάνει τους «Χρηματοπιστωτικούς
Λογαριασμούς».
Καθαρά Χρημ. Περιουσιακά Στοιχεία(+)/Υποχρεώσεις (‐)(ΒF.90)
‐258.410
Συνολικές Μεταβολές στα Χρηματοπιστωτικά Στοιχεία/Υποχρεώσεις (F) ‐ 11.324
Συνολικές Μεταβολές στα Χρηματοπιστωτικά Περιουσιακά Στοιχεία
/Υποχρεώσεις(AF)
+11.483
Ισοζύγιο Κλεισίματος στο τέλος του Οικονομικού Έτους
‐235.603

Τα αποτελέσματα της έρευνας
Σύγκριση βασικών μεγεθών των Πινάκων Εισροών‐ Εκροών των ετών 2005, 2008,
2009 και 2010.
ΠΙΝΑΚΑΣ ‐1. Σύγκριση βασικών μεγεθών των Πινάκων Εισροών‐Εκροών : 2005,
2008,2009,2010. Εκατ. Ευρώ, σε Βασικές τιμές

Προστη‐
θέμενη
Αξία
2005
2008
2009
2010

172.595
200.035
205.901
195.222

Καθαρό
Λειτου‐
ργικό
Πλεόνασμα
80.040
94.264
90.535
81.425

Αμοιβές
Εργαζο‐
μένων
69.313
82.926
84.914
80.493

Συνολική
Εισαγωγές
Ενδιάμεση
κατανάλω
ση
142.677
60.295
178.698
87.373
168.107
68.577
156.163
67.864

Συνολική
Προσφορά

375.567
471.106
442.586
419.249

Τα στοιχεία των Πινάκων Εισροών‐ Εκροών των ετών 2005, 2008, 2009 και 2010 για
την ελληνική οικονομία δείχνουν αύξηση των βασικών μεγεθών από το 2005 μέχρι το
2008, επιβράδυνση κατά τη διετία 2008‐2009, ενώ κατά το 2010 παρατηρείται
σημαντική και απότομη μείωση.
Συγκεκριμένα, η Προστιθέμενη Αξία παρουσίασε αύξηση μεταξύ των ετών 2005‐2009,
ενώ το 2010 μειώθηκε. Η Ενδιάμεση Κατανάλωση σημείωσε αύξηση κατά τα έτη
2005‐2008 ενώ μειώθηκε κατά το 2009 και το 2010. Αντίστοιχα, οι Αμοιβές των
Εργαζομένων σημείωσαν μέχρι το 2009 αύξηση ενώ το 2010 παρουσίασαν μείωση.
Το Καθαρό Λειτουργικό Πλεόνασμα αυξήθηκε κατά τα έτη 2005‐2008 και μειώθηκε
τα επόμενα δύο έτη. Οι Εισαγωγές μετά από μια αύξηση μεταξύ ετών 2005‐2008
μειώθηκαν τα επόμενα έτη έως το 2010 επίσης, η Συνολική Προσφορά παρουσίασε
αύξηση μεταξύ των ετών 2005 και 2008 ενώ τα επόμενα δύο έτη μειώθηκε.

70

Σύγκριση του ΠΚΛ του 2004 και του 2010
Ο Συνοπτικός Πίνακας Κοινωνικής Λογιστικής του 2004 (Παράρτημα 1) δείχνει πως οι
συνολικές Επενδύσεις για εκείνο το έτος ήταν 42.396 (8.637 για τα Νοικοκυριά,
26.906 συνολικά για τις Χρηματοπιστωτικές και Μη‐ Χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις
ενώ για την Γενική Κυβέρνηση ήταν 6.853). Το 2010, σύμφωνα με τον ΠΚΛ οι
Επενδύσεις είχαν μειωθεί σε 39.185.
Η Αποταμίευση για τα Νοικοκυριά και συνολικά για τις Χρηματοπιστωτικές και Μη‐
Χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ήταν θετική για το έτος 2004 (10.742 και 19.655,
αντίστοιχα) ενώ για την Γενική Κυβέρνηση ήταν αρνητική (‐3.959). Το 2010 τα μεγέθη
αυτά εμφανίζουν αισθητή επιδείνωση για τα Νοικοκυριά και την Κεντρική Κυβέρνηση
(‐13.234 και ‐25.104, αντίστοιχα) ενώ για τις Χρηματοπιστωτικές και Μη‐
Χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις η αποταμίευση εμφανίζει μικρότερη μείωση
13.254.
Το Καθαρό Δημιουργούμενο Εισόδημα παρουσίασε αύξηση μεταξύ των ετών 2004
και 2010. Αντιθέτως, κατά την ίδια περίοδο, σημαντική μείωση σημείωσε η Χρήση
του Διαθέσιμου Εισοδήματος.
Ετήσιοι Λογαριασμοί για το 2008 και ΠΚΛ για το 2010
ΠΙΝΑΚΑΣ‐ 2. Σύγκριση των Κυριότερων Δεικτών: 2008, 2010. Βασικές Τιμές Εκ. Ευρώ
Καθαρό Εθνικό Εισόδημα

Νοικοκυριά

Γενική
Κυβέρνηση

Χρηματοπι‐
στωτικές
Επιχειρήσεις

2008 158.191

19.503

5.454

Μη‐
Σύνολο
Χρηματο‐
πιστωτικές
Επιχειρήσεις
12.582
195.729

2010 143.799

15.433

6.044

14.993

2008
2010

180.270

Καθαρό Διαθέσιμο Εισόδημα
Νοικοκυριά Γενική
Χρηματο‐
Μη‐
Σύνολο
Κυβέρνηση πιστωτικές
Χρηματο‐
Επιχειρήσεις πιστωτικές
Επιχειρήσεις
162.067
22.477
5.929
4.775
196.239
149.819
15.645
6.775
6.479
178.719
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2008
2010

Καθαρή Αποταμίευση
Νοικοκυριά Γενική
Χρηματο‐
Μη‐
Σύνολο
Κυβέρνηση πιστωτικές
Χρηματο‐
Επιχειρήσεις πιστωτικές
Επιχειρήσεις
‐5.543
‐19.806
5.929
4.776
‐15.744
‐13.234
‐25.104
6.775
6.479
‐25.083

Τρέχον Εξωτερικό Ισοζύγιο ‐ Καθαρός Δανεισμός ‐Τελική Καταναλωτική Δαπάνη
Αλλοδαπή Αλλοδαπή
Σύνολο
2008
2010

41.895
28.392

‐37.900
‐24.473

210.982
203.803

Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου ‐Εισόδημα από Περιουσία
Σύνολο
Σύνολο
2008
52.607
61.297
2010
39.185
41.335
Η σύγκριση των κύριων στοιχείων των «Ετήσιων Λογαριασμών» για το 2008 και του
ΠΚΛ του 2010 (Παράρτημα 2) γίνεται επειδή τα στοιχεία που συνδέονται με το
εισόδημα δεν μπορούν να υπολογιστούν με Πίνακες Εισροών‐Εκροών αλλά μόνο με
τον ΠΚΛ.
Συγκεκριμένα, όλα τα κύρια στοιχεία έχουν μειωθεί εκτός από τον Καθαρό Δανεισμό
και το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών. Από τη σύγκριση των στοιχείων
παρατηρείται ότι στην διάρκεια της κρίσης υπάρχουν διαφορετικές επιπτώσεις
συνολικά στην ελληνική οικονομία και σε ορισμένους από τους θεσμικούς τομείς. Για
παράδειγμα ενώ το Καθαρό Εθνικό Εισόδημα μειώνεται το 2010, ορισμένα από τα
μέρη που το αποτελούν όπως οι Μη‐Χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και οι
Χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αυξάνονται ενώ τα άλλα μέρη τα Νοικοκυριά και η
Γενική Κυβέρνηση παρουσιάζουν μια σημαντική μείωση. Το ίδιο αποτέλεσμα
παρατηρείται και στο Καθαρό Διαθέσιμο Εισόδημα και στην Καθαρή Αποταμίευση.
Επίσης, το Εισόδημα Περιουσίας μειώνεται σημαντικά.

Συμπεράσματα για την κατάρτιση οικονομικής πολιτικής
1) Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι από τη σύγκριση των στοιχείων των
Πινάκων Εισροών‐ Εκροών προκύπτει αύξηση των βασικών μεγεθών κατά την
περίοδο 2005‐ 2008, κάμψη κατά την περίοδο 2008‐2009 και σημαντική μείωση το
έτος 2010. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει την ύφεση της ελληνικής οικονομίας.
α) Από τη σύγκριση των κύριων στοιχείων των «Ετήσιων Λογαριασμών» για το
2008 και του ΠΚΛ του 2010 διαπιστώθηκε ότι με εξαίρεση τον Καθαρό Δανεισμό και
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το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, όλα τα κύρια στοιχεία των «Ετήσιων
Λογαριασμών» και του ΠΚΛ έχουν μειωθεί, όμως αυτή η μείωση δεν είναι η ίδια και
στους τέσσερεις θεσμικούς τομείς.
Ειδικότερα το 2010 το Καθαρό Εθνικό Εισόδημα, το Καθαρό Διαθέσιμο εισόδημα και
οι Καθαρές Αποταμιεύσεις μειώνονται για το σύνολο της οικονομίας. Όμως, στους
θεσμικούς τομείς, στα ίδια παραπάνω στοιχεία, αυξάνονται οι Μη‐
Χρηματοπιστωτικές και οι Χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, ενώ τα Νοικοκυριά και η
Γενική Κυβέρνηση μειώνονται σημαντικά.
β) Από τα παραπάνω μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι χαρακτηριστικό της
κρίσης είναι η μείωση του εισοδήματος των Νοικοκυριών και της Γενικής
Κυβέρνησης, επομένως η οικονομική πολιτική που μπορεί να εφαρμοστεί για την
αντιμετώπιση της κρίσης πρέπει να το λάβει υπόψη της.
Τη συγκεκριμένη περίοδο η κατανομή του εισοδήματος εντείνει τις οικονομικές
ανισότητες μεταξύ των θεσμικών τομέων. Οπότε, σκοπός της οικονομικής πολιτικής
θα μπορούσε να είναι η μείωση αυτών των ανισοτήτων.
2) Όπως αναφέρθηκε, από τη σύγκριση μεταξύ των ΠΚΛ 2004 και 2010 των
Πινάκων Εισροών‐Εκροών για την περίοδο 2004‐2010 και των Ετήσιων Λογαριασμών
του 2008 με τον ΠΚΛ του 2010 προκύπτουν ποιες σημαντικές μεταβολές της
οικονομικής δομής έχουν πραγματοποιηθεί. Επομένως, μπορεί να διαμορφωθεί μια
κατάλληλη οικονομική πολιτική για την αντιμετώπιση της κρίσης, που να λαμβάνει
υπόψη της τις αλλαγές αυτές.
3) Στο τέταρτο τεταρτημόριο του ΠΚΛ (Παράρτημα 3) για το 2010 αναφέρονται οι
Πρωταρχικές κατηγορίες εισροών, η Διανομή του πρωταρχικού εισοδήματος, η
Δευτερογενής διανομή του εισοδήματος, η Χρήση του διαθέσιμου εισοδήματος, οι
Λογαριασμοί κεφαλαίου και η σχέση με την Αλλοδαπή. Δηλαδή περιγράφονται οι
διάφορες μορφές του εισοδήματος και κυρίως από ποια μεγέθη αποτελείται η κάθε
μια, οπότε η οικονομική πολιτική έχει ένα εργαλείο επιρροής του εισοδήματος σε
οποιαδήποτε μορφή του.
α) Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2010 οι Πρωταρχικές κατηγορίες εισροών
ανέρχονται σε 159.775, € η Διανομή του πρωταρχικού εισοδήματος σε 222.187, η
Δευτερογενής διανομή του εισοδήματος σε 287.216 και η Χρήση του διαθέσιμου
εισοδήματος σε 186.174.
β)Το 2008 τα αντίστοιχα στοιχεία των «Ετήσιων Λογαριασμών» ήταν 175.533€,
257.703, 303.997 και 195.239 από τα οποία προκύπτει σημαντική μείωση των
μεγεθών σε χρονικό διάστημα δύο ετών.
4) Μια άλλη πλευρά της οικονομικής πολιτικής είναι το πώς θα μπορούσε να
μειωθεί ο δανεισμός της χώρας, που αναφέρεται στον ΠΚΛ (Παράρτημα 3), με μια
πολιτική αύξησης της παραγωγής. Η απαιτούμενη αύξηση της παραγωγής και ποιους
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κλάδους θα περιλαμβάνει μπορεί να υπολογιστεί με βάση τους πολλαπλασιαστές8
που προκύπτουν από τον ΠΚΛ.
5) Επίσης, ο ΠΚΛ (Παράρτημα 3) περιέχει σημαντικά μέρη των εξωτερικών
συναλλαγών της ελληνικής οικονομίας έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την ανάπτυξη μιας οικονομικής πολιτικής για τις εξωτερικές συναλλαγές.

Ο υπολογισμός των πολλαπλασιαστών έχει πραγματοποιηθεί αλλά δεν περιλαμβάνονται σε αυτή
την εργασία διότι δεν έχει οριστικοποιηθεί.
8
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www.aueb.gr/conferences/Crete2015/Papers/Sarris.pdf)
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Η συμβολή του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης στην
οικονομική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας –
Βουλγαρίας. Προϋποθέσεις βελτίωσης των επαγγελματικών
προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου και διευκόλυνσης
της κινητικότητάς του στη διασυνοριακή αγορά εργασίας
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, staboulis@uom.edu.gr

Περίληψη
Ο κλάδος κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, παρά τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό, διατηρεί
θετική συμβολή στην οικονομική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα ο
κλάδος κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης αναπτύχθηκε έντονα από τη δεκαετία του 1970 και
μετά, ενώ από τις αρχές του 2000 οι τάσεις αυτές αντιστράφηκαν, δημιουργώντας φαινόμενα
συρρίκνωσης και μεταφορά των παραγωγικών δραστηριοτήτων σε γειτονικές χώρες των
Βαλκανίων, προς αξιοποίηση του χαμηλού εργατικού κόστους. Ωστόσο στη διασυνοριακή
περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας παρατηρείται το φαινόμενο μιας περιφερειακής οικονομικής
ολοκλήρωσης για τον κλάδο, που αποτελεί σήμερα διεθνώς αναγνωρίσιμο πόλο
συγκέντρωσης της βιομηχανίας ένδυσης στην Ευρώπη.
Στο παρόν άρθρο, επιχειρείται η κατάδειξη των τάσεων αναβάθμισης και ισχυροποίησης του
κλάδου στη διασυνοριακή περιοχή, προς την κατεύθυνση μιας επιχειρηματικότητας
βασισμένης στη γνώση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η παραπάνω προσέγγιση αναμφισβήτητα
συνδέεται με τις υπαγορεύσεις για εξυπηρέτηση των αναγκών σε εξειδικευμένο και
πιστοποιημένο ανθρώπινο δυναμικό διασυνοριακά και τη διευκόλυνση της διασυνοριακής
κινητικότητάς του.

Λέξεις κλειδιά: Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, διασυνοριακή
συνεργασία, ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού διασυνοριακά,
ανθρώπινου δυναμικού, πιστοποιημένα συστήματα κατάρτισης

κινητικότητα

Εισαγωγή
Η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης χαρακτηρίζεται από έντονη
ετερογένεια καθώς καλύπτει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από τη μετατροπή
φυσικών πρώτων υλών (βαμβάκι, λινάρι, μαλλί κλπ.) ή συνθετικών ινών
(πολυεστέρας, πολυαμίδιο, κλπ.) σε νήματα και υφάσματα, μέχρι την παραγωγή μιας
μεγάλης ποικιλίας προϊόντων, όπως hi‐tech συνθετικά νήματα, βιομηχανικά φίλτρα,
λευκά είδη και είδη ένδυσης. Τα προϊόντα που παράγονται από τη βιομηχανία
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης χρησιμοποιούνται τόσο για ιδιωτικούς
(νοικοκυριά) όσο και επαγγελματικούς λόγους. Επιπλέον, ο κλάδος είναι άρρηκτα
συνδεδεμένος με τον αγροτικό τομέα καθώς από αυτόν προμηθεύεται τις πρώτες
ύλες, όπως βαμβάκι και μαλλί, αλλά και με τη χημική βιομηχανία για την παραγωγή
προϊόντων από τεχνητές ίνες, όπως νάιλον ή πολυεστέρα. Ειδικότερα, η εν λόγω
βιομηχανία περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:

81

Παραγωγή δύο ειδών υφαντικών ινών:
o Φυσικές ίνες, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το βαμβάκι, το μαλλί, το
μετάξι, το λινάρι, κλπ.
o Τεχνητές ίνες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται εκείνες οι ίνες που
προέρχονται από τον μετασχηματισμό φυσικών πολυμερών (π.χ. οξική,
βισκόζη), συνθετικών ινών (π.χ. πολυεστέρας, νάιλον, ακρυλικό,
πολυπροπυλένιο) και ινών από ανόργανα υλικά (π.χ. γυαλί, μέταλλο,
άνθρακα, ή κεραμικά).
 Επεξεργασία πρώτων υλών για την παραγωγή διαφόρων υφαντικών ινών,
κατασκευή νημάτων και παραγωγή έτοιμου ενδύματος.
Η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης αποτελεί έναν από τους
παλαιότερους τομείς στην ιστορία της βιομηχανικής ανάπτυξης, όμως έχει
επηρεαστεί σε σημαντικό βαθμό όπως και πολλοί άλλοι τομείς, από το φαινόμενο της
παγκοσμιοποίησης αλλά και από την πρόσφατη οικονομική κρίση με αποτέλεσμα να
υποστεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες μια σειρά ριζικών αλλαγών, οι οποίες
οφείλονται σε τεχνολογικές εξελίξεις, σε μεταβολές στο κόστος παραγωγής, στις
διεθνείς ανταγωνιστικές πιέσεις και στην κατάργηση των ποσοστώσεων στις
εισαγωγές μετά το 2004. Ειδικότερα, η διαδικασία της απελευθέρωσης του εμπορίου
‐ η οποία ξεκίνησε το 1995 με την υπογραφή της Συμφωνίας του Παγκόσμιου
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα είδη
ένδυσης‐ επέφερε σημαντικές αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κατάργηση των
ποσοτικών περιορισμών των εξαγωγών από χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία προς την
Ευρώπη, κατέστησε αναγκαία τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
ευρωπαϊκής βιομηχανίας (βλ. Stengg, 2001, pp. 1‐4).
Η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης δεν περιορίζεται
πλέον μόνο στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η δραστηριοποίηση των
χωρών που εδρεύουν κυρίως στην Νοτιοανατολική Ασία αλλά και την Νοτιοανατολική
Ευρώπη είναι έντονη. Ο συνδυασμός χαμηλού εργατικού κόστους και υψηλής
εξειδίκευσης (οι εν λόγω χώρες εξοπλίζονται με μηχανήματα υψηλής ποιότητας και
τεχνογνωσίας από τις βιομηχανικές χώρες) εξασφαλίζει οικονομικά προϊόντα
εφάμιλλης ποιότητας.
Οι ευρωπαϊκές χώρες αδυνατούν να ανταγωνιστούν το χαμηλό μισθολογικό κόστος
των Ασιατικών και Βαλκανικών χωρών και ως εκ τούτου η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητάς τους μπορεί να πραγματοποιηθεί κυρίως μέσω:
 της καινοτομίας,
 της χρήσης πληροφοριών και τεχνολογίας αιχμής,
 της εστίασης στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας,
 της εναρμόνισης με τη μόδα,
 της μετεγκατάστασης των δραστηριοτήτων υψηλής έντασης εργασίας.
Γεγονός είναι πως μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων στην Ε.Ε. έχει στραφεί στην
παραγωγή προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, καθώς η μαζική παραγωγή
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απλών προϊόντων μειώθηκε αισθητά. Επιπλέον, μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στην
ανάπτυξη της καινοτομίας, ειδικότερα από τους ευρωπαίους παραγωγούς που
αποτελούν τους πρώτους παγκοσμίως στις αγορές κλωστοϋφαντουργικών ειδών,
καθώς και στην παραγωγή και σχεδίαση ενδυμάτων υψηλής ποιότητας.

Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης στην Ε.Ε. – Συγκριτική
ανάλυση ανά χώρα και η θέση του διεθνώς
Η Ευρώπη αποτελεί μεγάλη αγορά προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης,
παγκοσμίως, καθώς είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας προϊόντων
κλωστοϋφαντουργίας παγκοσμίως και ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας ειδών
ένδυσης στον κόσμο. Ο κλάδος αντιπροσωπεύει περίπου 4,5% της συνολικής
παραγωγής και 7,5% της απασχόλησης του μεταποιητικού τομέα της ΕΕ – με δυο
εκατομμύρια και πλέον εργαζόμενους το 2011 (βλέπε Sanz de Miguel, 2013, pp. 1‐2).
Η υψηλή θέση που κατέχει η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης στην Ε.Ε.
οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην τεχνολογική εξειδίκευση/καινοτομία, στη συνεχή
προσαρμογή της δομής της βιομηχανίας στην αγορά, καθώς και στην ανάπτυξη
προϊόντων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των καταναλωτών (όπως τεχνικά
υφάσματα για βιομηχανικές χρήσεις, κλπ.).
Οι μεγαλύτεροι παραγωγοί στον κλάδο είναι οι πέντε πολυπληθέστερες χώρες της
Ε.Ε. (Ιταλία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και Ισπανία) οι οποίες μαζί,
αντιπροσωπεύουν περίπου τα τρία τέταρτα της παραγωγής της Ε.Ε.. Μικρότερη είναι
η συμβολή των νότιων χωρών, όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, καθώς και των
νεότερων κρατών‐μελών της Ε.Ε., όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Πολωνία. Η
Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία συμμετέχουν περισσότερο στην παραγωγή ενδυμάτων,
ενώ οι βόρειες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία,
η Αυστρία και η Σουηδία συμβάλλουν περισσότερο στην παραγωγή
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, κυρίως τεχνικών υφασμάτων. Όσον αφορά στις
εξωτερικές εμπορικές επιδόσεις, περίπου το 20% της παραγωγής της Ε.Ε. πωλείται
εκτός των ορίων της (βλέπε Taplin, 2006, pp. 175‐178).
Ο κύκλος εργασιών του συνόλου του κλάδου το 2015 κατέγραψε μέτρια βελτίωση,
καθώς ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας ένδυσης αυξήθηκε κατά 3.2%, της
κλωστοϋφαντουργίας κατά 1.5% και των τεχνητών ινών κατά 2% (βλέπε Euratex, Key
Figures, 20159).
Αντίθετα, ο όγκος παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης
κατέγραψε μείωση το 2015. Αναλυτικότερα η μείωση της παραγωγής ανήλθε σε 0.3%
στον τομέα των τεχνητών ινών, σε 0.6% στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και σε
1.4% στον τομέα της ένδυσης. Ωστόσο, τα επίπεδα απασχόλησης στον τομέα της
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ένδυσης και των τεχνητών ινών έμειναν σταθερά, ενώ ελάχιστη ήταν η αύξηση στον
τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, με ποσοστό 0.6%.
Μελετώντας το ισοζύγιο διεθνούς εμπορίου της Ε.Ε. για τα προϊόντα του κλάδου,
είναι σαφής η αύξηση των εισαγωγών (κατά 10.2%), κυρίως από ασιατικές χώρες.
Σύμφωνα με στοιχεία της EURATEX για το έτος 2015, οι εισαγωγές
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από χώρες εκτός Ε.Ε. αυξήθηκαν κατά 8.4%, ενώ
οι αντίστοιχες εισαγωγές προϊόντων ένδυσης σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 10%.
Οι εισαγωγές από Μεσογειακές χώρες (Τουρκία, Αίγυπτο, Μαρόκο, Τυνησία)
αυξήθηκαν ελάχιστα. Αναλύοντας την εισαγωγική δραστηριότητα του κάθε τομέα
(ένδυση και κλωστοϋφαντουργία) της βιομηχανίας για το 2015, συμπεραίνονται τα
εξής:
 Κλωστοϋφαντουργία: οι εισαγωγές των 10 κυριότερων προμηθευτών (Κίνα,
Τουρκία, Μπαγκλαντές, Ινδία, κλπ.) της Ε.Ε. παρέμειναν σταθερές, ενώ
εξετάζοντας τη δραστηριότητα του συνόλου των προμηθευτών, η μεγαλύτερη
αύξηση εισαγωγών καταγράφηκε από την Κίνα και από την Τουρκία, ενώ
ακολουθούν η Ινδία, το Πακιστάν και οι Ηνωμένες Πολιτείες.
 Ένδυση: σημαντική αύξηση παρατηρείται στις εισαγωγές από ασιατικές
χώρες, με την Κίνα να είναι η μεγαλύτερη, καθώς οι πωλήσεις προσεγγίζουν
τα 23 δισεκατομμύρια. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές από το Μπαγκλαντές
αυξήθηκαν κατά 24.5%, ενώ σημαντικά ήταν και τα ποσοστά εισαγωγικής
δραστηριότητας από την Καμπότζη (31%), το Πακιστάν (26%), το Βιετνάμ
(25%) και την Ινδία (11%).
Επιπλέον, κατά το 2015, οι τιμές στα εισαγόμενα προϊόντα αυξήθηκαν κατά 9% στον
τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και 16% στον τομέα της ένδυσης.
Αναφορικά με τις εξαγωγές, οι ευρωπαίοι εξαγωγείς αύξησαν το μερίδιο αγοράς τους
στις τρίτες χώρες, με οριακή υπεροχή στον τομέα της ένδυσης (αύξηση της τάξης του
3.9%) έναντι του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας (αύξηση κατά 3.2%).
Αναλύοντας την εξαγωγική δραστηριότητα του κάθε τομέα (ένδυση και
κλωστοϋφαντουργία) για το 2015, συμπεραίνονται τα εξής:
 Κλωστοϋφαντουργία: η πλειοψηφία των εξαγομένων κλωστοϋφαντουργικών
προϊόντων βάσει της αξίας τους έχει προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες, την
Κίνα, την Τουρκία, το Μαρόκο και την Ελβετία.
 Ένδυση: η πλειοψηφία των εξαγωγών έχει προορισμό την Ελβετία, τις
Ηνωμένες Πολιτείες, την Ρωσία, το Χονγκ Κόνγκ και την Ιαπωνία. Αξίζει όμως
να σημειωθεί πως οι εξαγωγές επώνυμων ενδυμάτων στην Κίνα γνώρισαν
σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας την Κίνα τον έκτο
μεγαλύτερο πελάτη της Ευρώπης.
Κατά τη διάρκεια του 2016, η πορεία του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας ήταν
θετική, ενώ ο τομέας της ένδυσης παρέμεινε στάσιμος. Παράγοντες που επηρέασαν
την πορεία του κλάδου ένδυσης, συντελώντας στη στασιμότητά του, ήταν η ελάχιστη
αύξηση των λιανικών πωλήσεων και των εξαγωγών του κλάδου της ένδυσης.
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Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Έτοιμου Ενδύματος
(ΣΕΠΕΕ)10 για το 2016, οι επιδόσεις του κάθε κλάδου στην Ε.Ε. έχουν ως εξής (ετήσια
μεταβολή σε σχέση με το προηγούμενο έτος):
 Όσον αφορά στην παραγωγή, ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας κατέγραψε
αύξηση 1.5%, ενώ η παραγωγή στον τομέα της ένδυσης μειώθηκε κατά 2.7%.
 Ο κύκλος εργασιών του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας αυξήθηκε κατά 1.9%,
ενώ ο κύκλος εργασιών του τομέα της ένδυσης αυξήθηκε κατά 0.7%.
 Οι λιανικές πωλήσεις του τομέα της ένδυσης αυξήθηκαν κατά 0.6%,
καταγράφοντας το χαμηλότερο ποσοστό αύξησης των τελευταίων τριών ετών,
γεγονός που επηρέασε αρνητικά την ένδυση.
 Το ποσοστό απασχόλησης στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας κατέγραψε
αύξηση 2.8%, ενώ αντίθετα η απασχόληση στην ένδυση υποχώρησε κατά ‐
1.4%.
Σε ό,τι αφορά στο εξωτερικό εμπόριο το 2016, οι εξαγωγές κατέγραψαν το
χαμηλότερο ποσοστό αύξησης σε όλη την περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Συγκεκριμένα:
 Οι εξαγωγές στον τομέα της ένδυσης αυξήθηκαν κατά 1.1%, καθώς ανήλθαν
σε 22.9 δισ. ευρώ.
 Οι εξαγωγές στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας παρέμειναν στο ίδιο
επίπεδο καθώς ανήλθαν σε 21.8 δισ. ευρώ.
Οι πέντε σημαντικότερες χώρες πελάτες της Ε.Ε. το 2016 ήταν:
 ΗΠΑ με αξία εξαγωγών 5,7 δισ. (‐0.7%),
 Ελβετία με 4,9 δισ. (+0.3%),
 Κίνα με 3,3 δισ. (+2.7%),
 Ρωσία με 2,9 δισ. (‐0.3%) και
 Τουρκία με 2,5 δισ. (‐5.1%).
Αναλύοντας την εισαγωγική δραστηριότητα του τομέα της ένδυσης για το 2016
καταγράφηκε αύξηση της τάξεως του 0.2%, καθώς ανήλθαν σε 80,9 δισ. ευρώ. Στην
κλωστοϋφαντουργία οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1.4%, ενώ η αξία τους ανήλθε σε
29 δισ. ευρώ.
Οι κυριότεροι προμηθευτές της Ε.Ε. για το 2016, ήταν κατά σειρά αξίας εισαγωγών οι
εξής:
 Κίνα με 37,5 δισ. (‐5.3%),
 Μπαγκλαντές με 15,2 δισ. (+8.2%),
 Τουρκία με 14,4 δισ. (+1.5%),
 Ινδία με 7,8 δισ. (+0.6%) και
 Πακιστάν με 4,9 δισ. (+6.5%).

10

http://www.greekfashion.gr/default.asp?pid=23&la=1
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Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης στην Ελλάδα – Πρόσφατες
επιδόσεις
Η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης αποτελεί έναν από τους πιο
σημαντικούς μεταποιητικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Οι περισσότερες
επιχειρήσεις του κλάδου στην Ελλάδα ανήκουν στην κατηγορία των Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων (ΠΜΕ) και είναι μικρές παραγωγικές μονάδες που απασχολούν λίγα
άτομα (0‐9), σημαντικό ποσοστό ανήκει στην κατηγορία των Μικρομεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ, 10‐250 ατόμων), ενώ ελάχιστες είναι οι μεγάλες παραγωγικές
μονάδες. Η δομή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω κλάδο
ποικίλλει καθώς υπάρχουν επιχειρήσεις με απλή οργανωτική δομή, άλλα και με πιο
σύνθετη δομή. Παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό πολυπλοκότητας των
διαδικασιών οργάνωσης της επιχείρησης είναι το μέγεθος της επιχείρησης, η αγορά
στην οποία απευθύνεται, το είδος του προϊόντος που παράγει καθώς και η
προστιθέμενη αξία του προϊόντος. Για παράδειγμα, η διαδικασία του σχεδιασμού
είναι περιττή σε μια επιχείρηση που παράγει προϊόντα χαμηλής προστιθέμενης αξίας.
Στις σύγχρονες επιχειρήσεις το δημιουργικό μέρος του σχεδιασμού έχει
εξωτερικευτεί, ενώ το εμπορικό μέρος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου
εφαρμογής νέων στρατηγικών που έχουν ως στόχο την κατάκτηση νέων αγορών.
Ωστόσο, η παραγωγή(κοπή και ραφή) παραμένει το δυσκολότερο μέρος καθώς
πρόκειται για τη διαδικασία η οποία έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στο κόστος του
τελικού προϊόντος (Μίχος και Δουριδάς, 2014, σσ. 5‐7).
Στην Ελλάδα, η εν λόγω βιομηχανία αναπτύχθηκε έντονα τις δεκαετίες του ‘70, του
‘80 και του ‘90 βασιζόμενη κυρίως στο χαμηλό εργατικό κόστος και στις εξαγωγές
προς την Ευρώπη. Όμως η εν λόγω ανάπτυξη ακολουθήθηκε από σημαντική αύξηση
του κόστους εργασίας, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να χάσει το συγκριτικό πλεονέκτημα
του φθηνού εργατικού δυναμικού. Στο πλαίσιο των προσπαθειών αύξησης της
ανταγωνιστικότητάς τους, σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων στράφηκε σε λύσεις
που αποσκοπούσαν στη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής τους, μέσω επενδύσεων
παραγωγικότητας.
Στα τέλη της δεκαετίας του ‘90 και κυρίως μετά το 2000, ξεκίνησε η σταδιακή πτώση
στους περισσότερους οικονομικούς δείκτες του ελληνικού κλάδου ένδυσης, εξαιτίας
της απελευθέρωσης του εμπορίου στα προϊόντα ένδυσης – κλωστοϋφαντουργίας και
μιας άλλης σειράς παράλληλων γεγονότων, όπως η ταυτόχρονη δυναμική ανάπτυξη
νέων χωρών παραγωγής στην Ασία, η ένταξη της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η ένταξη χωρών της πρώην Ανατολικής Ευρώπης στην Ε.Ε. και
τέλος, η στασιμότητα της κατανάλωσης σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές (βλέπε, Skills
in Fashion, 2012, σσ. 5).
Ως εκ τούτου από τη δεκαετία του 2000 και έπειτα, εντάθηκαν οι ανταγωνιστικές
πιέσεις από χώρες με χαμηλό κόστος παραγωγής όπως η Κίνα και η Ινδία, γεγονός
που ώθησε πολλές ελληνικές επιχειρήσεις να μεταφέρουν το τμήμα παραγωγής τους
σε γειτονικές χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία κ.λπ.), ενώ ταυτόχρονα διατήρησαν την
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έδρα τους και τα υπόλοιπα τμήματά τους εντός της ελληνικής επικράτειας (βλέπε,
Μίχος και Δουριδάς, 2014, σσ. 7‐10).
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 2001 – 2011, η ελληνική βιομηχανία ένδυσης
απώλεσε πάνω από 50.000 θέσεις εργασίας. Ο αριθμός των απασχολουμένων
μειώθηκε κατά 68% (από 75.351 εργαζόμενους το 2001 σε 23.914 εργαζόμενους το
2011), ενώ ο αριθμός των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 64%. Οι εξαγωγές μειώθηκαν
κατά 57.6%, από 1.306 εκ. € το 2001 σε 553 εκ. € το 2011. Αντίθετα, οι εισαγωγές
αυξήθηκαν κατά 35.4%. Επιπλέον, την περίοδο 2009 – 2011, εξαιτίας της εγχώριας
οικονομικής κρίσης, η αξία της παραγωγής ενδυμάτων στην Ελλάδα μειώθηκε κατά
70%, ο κύκλος εργασιών κατά 47% και οι λιανικές πωλήσεις κατά 42% (βλέπε, Skills in
Fashion, 2012, σσ. 5).
Όμως, αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
Πλεκτικής – Έτοιμου Ενδύματος (ΣΕΠΕΕ)11, η πορεία του κλάδου
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης κατά τη διάρκεια του 2016 ήταν θετική, καθώς οι
περισσότεροι δείκτες, πλην του δείκτη παραγωγής ενδυμάτων, είχαν ανοδική
πορεία/τάση. Επιπλέον, οι επιδόσεις του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας
υπερίσχυσαν των επιδόσεων του τομέα της ένδυσης, ειδικότερα:
 Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της ένδυσης αυξήθηκε κατά 3.3%, ενώ η αύξηση στον τομέα της
κλωστοϋφαντουργίας ανήλθε σε 4.3%.
 Η παραγωγή στον τομέα της ένδυσης μειώθηκε κατά 9.1%, ενώ στον τομέα της
κλωστοϋφαντουργίας αυξήθηκε κατά 2.2%.
 Ανοδική ήταν και η πορεία των λιανικών πωλήσεων στον τομέα της ένδυσης
που ανήλθαν σε 1.9%. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως το τελευταίο τρίμηνο
Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου καταγράφηκε πτώση, επιδρώντας στη συνολική
εικόνα της πορείας τους.
Όσον αφορά στις εξαγωγές το 2016 για το σύνολο της βιομηχανίας
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, κυμάνθηκαν σε 1,27 δισ. ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση κατά 4.6%. Ειδικότερα ο τομέας ένδυσης εμφάνισε το δεύτερο εξάμηνο του
έτους θετική πορεία καθώς αυξήθηκε κατά 0.3%, ανατρέποντας την αρνητική πορεία
του πρώτου εξαμήνου. Αντίστοιχα, οι εξαγωγές του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας
αυξήθηκαν κατά 11.8% με τη συνολική τους αξία να ανέρχεται σε 356 εκατ. ευρώ.
Σχετικά με τις εισαγωγές το 2016, ο τομέας της ένδυσης προμηθεύτηκε προϊόντα
αξίας 1,67 δισ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό για τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας
ανήλθε σε 506 εκατ. ευρώ. Η ποσοστιαία μεταβολή τόσο στον τομέα της ένδυσης όσο
και στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας ήταν 9.8% και 11%, αντίστοιχα (βλέπε
ΣΕΠΕΕ, 2016)12.
11
12
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Αξίζει επίσης να επισημανθούν τα βασικότερα προβλήματα του ελληνικού κλάδου
ένδυσης που αφορούν στο υψηλό κόστος ενέργειας για τις κλωστοϋφαντουργικές
εταιρείες, στη μείωση της κατανάλωσης λόγω της οικονομικής κρίσης στην εγχώρια
αγορά, στην έλλειψη ρευστότητας, στη δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση,
στην υπερφορολόγηση των επιχειρήσεων και στις ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις
από τη γειτονική Τουρκία.
Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στο γεγονός ότι ο κλάδος λειτουργεί σε ένα
ευμετάβλητο περιβάλλον με χαρακτηριστική τάση τη μετάβαση από την κυριαρχία
της κλωστοϋφαντουργίας στην επικράτηση της ένδυσης. Επιπλέον τα δεδομένα του
εξωτερικού περιβάλλοντος συνηγορούν στην αναγκαιότητα υποστήριξης αυτού του
μετασχηματισμού του κλάδου, σε συνδυασμό με τη διατήρηση σε ενεργή κατάσταση
όλων των κρίκων της αλυσίδας αξίας.

Οικονομική ανάπτυξη διασυνοριακών περιοχών – Προβλήματα και
προϋποθέσεις επιτυχίας διασυνοριακών συνεργασιών
Η μελέτη των συνοριακών/διασυνοριακών περιοχών έχει απασχολήσει πληθώρα
μελετητών. Στην έρευνά τους οι Anderson & O’Dowd (1999), αναφέρουν πως τα
σύνορα έχουν περίπλοκο χαρακτήρα, καθώς κοιτούν προς τα μέσα (εθνική
επικράτεια) και ταυτόχρονα προς τα έξω (διαχωρισμός από τα υπόλοιπα), έχουν τη
δυνατότητα να ενώνουν και ταυτόχρονα να χωρίζουν, όπως και να περικλείουν ή
αποκλείουν άλλες χώρες. Επιπλέον είναι συγχρόνως πύλες, αλλά και εμπόδια στον
έξω κόσμο, οι οποίες δρουν άλλοτε προστατευτικά και άλλοτε περιοριστικά.
Στη μελέτη των Καλλιώρα κ.ά. (2009), αναφέρεται πως τα σύνορα δρουν ως εμπόδια
οικονομικής αλληλεπίδρασης, καθώς η ύπαρξή τους αυξάνει το κόστος του διεθνούς
εμπορίου. Ως αποτέλεσμα διαστρεβλώνεται η αγορά και αυξάνεται το παραγωγικό
κόστος των επιχειρήσεων. Τα προβλήματα της οικονομικής ανάπτυξης των
συνοριακών/διασυνοριακών περιοχών, οφείλονται κυρίως:
1) στην απόσταση των περιοχών αυτών από τα αναπτυγμένα κέντρα της
ενδοχώρας, και
2) στην αρνητική επίδραση του συνόρου στο εύρος της αγοράς (border effect).
Πληθώρα ερευνητών έχει μελετήσει τις επιπτώσεις της διασυνοριακής συνεργασίας
στην οικονομία των περιοχών εφαρμογής της. Οι Alberton & Gonzalez (2004)
εξετάζουν την περίπτωση της εξάλειψης των συνόρων μεταξύ Ιταλίας και Τιτσίνο,
όπου τα αποτελέσματα δείχνουν πως η διασυνοριακή συνεργασία συμβάλλει στη
σύγκλιση της οικονομίας των περιοχών βόρεια και νότια των συνόρων. Επιπλέον,
σημαντικό εύρημα είναι πως η απελευθέρωση της εργασίας (κινητικότητα) συντελεί
στη διαδικασία ολοκλήρωσης των δύο περιοχών. Στην έρευνα του Mendoza Cota
(2013), εκτιμώνται τα αποτελέσματα της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ
Μεξικού και Ηνωμένων Πολιτειών. Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν πως η
διασυνοριακή συνεργασία συνέβαλε στην αύξηση των μισθών και του ΑΕΠ των
συνοριακών περιοχών τόσο του Μεξικού όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το
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σημαντικότερο εύρημα της μελέτης ήταν πως η οικονομική ολοκλήρωση που έλαβε
χώρα στην περιοχή των συνόρων, δημιούργησε μια σχέση εξάρτησης μεταξύ της
αγοράς εργασίας των συνόρων του Μεξικό και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Perkmann
(2003), αναλύει τα εμπειρικά αποτελέσματα συνεργασίας ευρωπαϊκών
διασυνοριακών περιοχών και καταλήγει στο γεγονός ότι οι μικρής κλίμακας
διασυνοριακές περιοχές έχουν ακμάσει λόγω της προαναφερόμενης συνεργασίας
τους. Επιπλέον έρευνες που καταδεικνύουν τη θετική συμβολή της διασυνοριακής
συνεργασίας στην οικονομία των εμπλεκόμενων περιοχών εκπονήθηκαν από τους
Scott (1999), Sparkle et. al. (2002), Sparke et. al. (2004), Sum (2002) κ.α.
Η απόσταση των συνοριακών περιφερειών από τα μητροπολιτικά κέντρα
συγκαταλέγεται στους κυριότερους λόγους της μη εγκατάστασης οικονομικών
δραστηριοτήτων στα σύνορα. Η μείωση του μεταφορικού κόστους ωθεί τις
επιχειρήσεις να εγκατασταθούν στο κέντρο και όχι στα σύνορα, καθώς με αυτό τον
τρόπο αποκτούν μία μεγάλη ακτίνα αγοράς. Σύμφωνα με τον Krugman (1991), το
κόστος μεταφοράς έχει καθοριστικό και ρυθμιστικό ρόλο στην κατανομή των
δραστηριοτήτων στο χώρο.
Η απόσταση μεταξύ δύο εμπορικών εταίρων αποτελεί βασικό παράγοντα που
αυξάνει το κόστος εμπορίου, λόγω του υψηλού μεταφορικού κόστους. Τα εμπόδια
που δημιουργούνται λόγω ύπαρξης συνόρων, μπορούν να εκληφθούν ως παράγοντες
που αυξάνουν την απόσταση, ενώ η μείωσή τους συντελεί στην αύξηση των
εμπορικών συναλλαγών λόγω μείωσης της σχετικής απόστασης. Επιπλέον, πρέπει να
τονισθεί πως οι εμπορικές συναλλαγές δύο ή περισσότερων διασυνοριακών εταίρων
δεν επηρεάζονται μόνο από την εγγύτητα μεταξύ τους αλλά και από το επίπεδο της
οικονομικής τους ανάπτυξης (βλέπε, Καλλιώρας κ.ά., 2009, σσ. 59‐61). Γίνεται
συνεπώς αντιληπτό, πως οι διάφοροι συνοριακοί φραγμοί στερούν από τις
συνοριακές περιοχές τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν αγορές, τις οποίες σε
διαφορετική περίπτωση θα εξυπηρετούσαν.
Η εξάλειψη των αναπτυξιακών προβλημάτων που απορρέουν από την ύπαρξη των
συνόρων είναι δυνατή με τη δημιουργία μιας διασυνοριακής συνεργασίας.
Αντικείμενο της διασυνοριακής συνεργασίας είναι η εξάλειψη όλων εκείνων των
εμποδίων που υπάρχουν στις παραμεθόριες περιοχές, με απώτερο στόχο την
περαιτέρω ενδυνάμωση και ανάπτυξή τους. Ο ρόλος της διασυνοριακής συνεργασίας
είναι κάτι παραπάνω από μια οικονομική συνέργεια, καθώς αποτελεί αποδοτικό
αναπτυξιακό εργαλείο. Ειδικότερα, οι διασυνοριακές συνεργασίες βελτιώνουν την
επικοινωνία μεταξύ των λαών, την ανάπτυξη καλών σχέσεων, την αποφυγή εντάσεων
στα σύνορα, την πολιτισμική επαφή των λαών και γενικότερα την οικοδόμηση ενός
κλίματος αμοιβαίας στήριξης και εμπιστοσύνης μεταξύ των χωρών που συνορεύουν.
Το εύρος και η οργανωτική δομή μιας διασυνοριακής συνεργασίας διακρίνεται σε δύο
επίπεδα:
1. Το στρατηγικό επίπεδο, στο οποίο οι εμπλεκόμενοι θεσμοί έχουν μεγάλο
εύρος αντικειμένων και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
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2. Το επίπεδο συνεργασίας με εξειδικευμένο σκοπό (one‐off activities), που
βασίζεται κυρίως σε ad hoc διασυνοριακές δομές και συμφωνίες.
Τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα,
επικεντρώνονται: στη χωρική ανάπτυξη, στην οικονομική ανάπτυξη, στις μεταφορές
και υποδομές, στον τουρισμό, στο περιβάλλον, στην εκπαίδευση και στην αγορά
εργασίας, στην υγεία και στις κοινωνικές υπηρεσίες, στον πολιτισμό και στα Μ.Μ.Ε.
και τέλος, στη γεωργία και στην αγροτική ανάπτυξη (βλέπε, Τοπάλογλου, 2009, σσ.
99‐103).
Οι πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν μια διασυνοριακή συνεργασία όπως αναφέρει ο
Τοπάλογλου (2009), χωρίζονται σε δυο (2) κατηγορίες:
1. Πρωτοβουλίες, που έχουν σκοπό να δημιουργήσουν ένα νομικό και θεσμικό
υπόβαθρο, ικανό να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας διασυνοριακής
συνεργασίας. Οι πιο γνωστές μορφές πρωτοβουλιών που υπάγονται σε αυτή
την κατηγορία είναι:
 Οι πολυμερείς συνθήκες και συμβάσεις σε διεθνές επίπεδο.
 Διμερείς ή τριμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες και τα πρωτόκολλα μεταξύ
εθνικών κρατών, που βασίζονται σε διεθνείς συμβάσεις.
 Επίσημες συμφωνίες, πρωτόκολλα εργασίας ή συμβάσεις μεταξύ
περιφερειακών ή τοπικών αρχών.
 Άλλα νομικά εργαλεία, τα οποία βασίζονται πάνω στην Κοινοτική ή Εθνική
νομοθεσία και ενθαρρύνουν τη διασυνοριακή συνεργασία ενός σχεδίου ή
μιας δράσης.
2. Χρηματοδοτικά σχήματα και προγράμματα, που υποστηρίζουν διάφορες
διασυνοριακές δράσεις.
Ο βαθμός επίτευξης αποτελεσματικών διασυνοριακών συνεργασιών εξαρτάται από
μια σειρά παραγόντων, μερικοί από τους οποίους αναφέρονται στη συνέχεια. Οι
αντιλήψεις όπως και οι πολιτισμικές διαφορές των ατόμων που διαμένουν σε
συνοριακές περιοχές μπορεί να ασκήσουν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη
αποτελεσματικών και αποδοτικών συνεργασιών σε διακρατικό επίπεδο. Επιπλέον, η
πολιτική και οικονομική σταθερότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα, καθώς ζητήματα
διαφθοράς και ασφάλειας, όπως και το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον της κάθε
χώρας, μπορούν να δράσουν ως ανασταλτικοί παράγοντες στην περαιτέρω ανάπτυξη
της συνεργασίας μεταξύ των συνοριακών περιοχών. Τέλος σημαντική παράμετρο που
υποστηρίζει την ανάπτυξη διασυνοριακών συνεργασιών αποτελεί το υψηλό επίπεδο
των υποδομών στα σύνορα, όπως το σιδηροδρομικό ‐ οδικό δίκτυο, οι συνθήκες
διάσχισης των συνόρων όπως ο επαρκής αριθμός σημείων διέλευσης, η απρόσκοπτη
έκδοση αδειών visa κ.α., καθώς και συνθήκες που σχετίζονται με το διασυνοριακό
εμπόριο, όπως επιβαλλόμενοι φόροι κ.α., που επηρεάζουν τον βαθμό επιτυχίας μιας
διασυνοριακής συνεργασίας.
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Ελλάδα – Βουλγαρία: Πόλος συγκέντρωσης κλάδου κλωστοϋφαντουργίας
και ένδυσης
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η βιομηχανία της ένδυσης στην Ελλάδα διένυσε περίοδο
συρρίκνωσης η οποία συνοδεύτηκε με τη μεταφορά των παραγωγικών
δραστηριοτήτων, συνεπώς και της απασχόλησης, από την Ελλάδα στις γειτονικές
χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης με σκοπό την αξιοποίηση του χαμηλού
εργατικού κόστους των εν λόγω χωρών. Η χώρα που προσέλκυσε το μεγαλύτερο
αριθμό ελληνικών επιχειρήσεων ήταν η Βουλγαρία, η οποία παραμένει μέχρι και
σήμερα ο πιο σημαντικός παραγωγικός εταίρος της χώρας.
Πιο συγκεκριμένα, το χρονικό διάστημα 1996‐2002 πάνω από 400 ελληνικές
επιχειρήσεις ένδυσης μετέφεραν βασικά τμήματα παραγωγής (κοπή και ραφή),
υψηλής εντάσεως εργατικού δυναμικού στην Βουλγαρία (80%), καθώς και σε άλλες
χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως Αλβανία, Ρουμανία, Τουρκία και Σερβία.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης «Μελέτη καταγραφής της παρούσας
κατάστασης και των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων ένδυσης στη διασυνοριακή
περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας» που διενεργήθηκε το 2012 για τις ανάγκες του έργου
Skills in Fashion, στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα – Βουλγαρία
2007‐2013, η πλειοψηφία της παραγωγής ενδυμάτων, δηλαδή κοπή και ραφή,
πραγματοποιούνταν εκτός Ελλάδας(77%) για τις ελληνικές επιχειρήσεις ένδυσης. To
2012 η ελληνική παραγωγή ενδυμάτων που πραγματοποιούνταν σε συνεργεία
φασόν, εντός Ελλάδος, ανέρχονταν στο 12.8%, ενώ μόλις το 10.2% γινόταν εντός των
εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων. Η Βουλγαρία αποτελούσε την κύρια χώρα
παραγωγής ενδυμάτων για την Ελλάδα με ποσοστό 57%, ακολουθούμενη από την
Π.Γ.Δ.Μ. (20%), την Κίνα (10%) και την Αλβανία (7%). Το 50% της βουλγάρικης
παραγωγής ενδυμάτων πραγματοποιούνταν σε επιχειρήσεις ελληνικής ιδιοκτησίας.
Παρόλο που η μεταφορά της παραγωγικής δραστηριότητας στην Βουλγαρία, δεν
πραγματοποιήθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά σταδιακά, αξίζει να
επισημανθεί ότι το 43% των επιχειρήσεων μεταφέρθηκε κατά την περίοδο 1995 –
2000. Ακολουθώντας την ίδια τάση, 28.5% των ελληνικών επιχειρήσεων
μεταφέρθηκαν στην Βουλγαρία κατά την περίοδο 2001 – 2005, ενώ το υπόλοιπο
28.5% μεταφέρθηκε από το 2006 και έπειτα.
Σύμφωνα με πρωτογενή έρευνα γνώμης σε επιχειρήσεις της διασυνοριακής ζώνης
Ελλάδας‐Βουλγαρίας, η συντριπτική πλειοψηφία των υπευθύνων των ελληνικών
επιχειρήσεων δήλωσε ότι συνεργάζεται αρμονικά με τους εργαζόμενους της
Βουλγαρίας και αξιολογεί θετικά τη συνεργασία της (είτε η παραγωγή γίνεται σε
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, είτε σε συνεργεία φασόν στη Βουλγαρία). Ειδικότερα, το
73% του δείγματος της προαναφερόμενης μελέτης, αξιολόγησε τη συνεργασία
θετικά, 9% πολύ θετικά και 18% μέτρια. Άξιο αναφοράς είναι επίσης πως καμία από
τις επιχειρήσεις δεν χαρακτήρισε τη συνεργασία της με το τοπικό ανθρώπινο
δυναμικό της Βουλγαρίας αρνητικά.
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Το κύριο πλεονέκτημα της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα –
Βουλγαρία, στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης είναι η σταδιακή
διαμόρφωση μιας ενιαίας οικονομικής συνεργασίας στην περιοχή των Βαλκανίων. Ως
αποτέλεσμα θα μπορούσε να δημιουργηθεί μιας μορφής ζώνη ελεύθερου εμπορίου
στην εν λόγω περιοχή η οποία θα υπόκειται σε σημαντικές δεσμεύσεις‐διασφαλίσεις
σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Επιπλέον, βασικό στοιχείο της συνεργασίας
είναι η ανταλλαγή επιχειρησιακών διαδικασιών και η εκμετάλλευση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της κάθε χώρας. Οι ελληνικές επιχειρήσεις ειδικεύονται στη
διαχείριση της στρατηγικής της επιχείρησης, το σχεδιασμό και τη διανομή των
προϊόντων μέσω δικτύων, ενώ οι βουλγαρικές επιχειρήσεις ειδικεύονται στην
παραγωγική δραστηριότητα και τον έλεγχο της ποιότητας των παραγόμενων
προϊόντων. Παρακάτω ακολουθεί ανάλυση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων
της εν λόγω συνεργασίας, με βάση την ως άνω μελέτη, τόσο από την πλευρά των
Ελλήνων επιχειρηματιών του κλάδου, όσο και από την πλευρά των Βούλγαρων
αντίστοιχα.
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την εν λόγω συνεργασία σύμφωνα
με τους Έλληνες επιχειρηματίες είναι:
 Το φθηνό εργατικό κόστος, για το 37.5% των επιχειρήσεων.
 Η γεωγραφική γειτνίαση με την Βουλγαρία, για το 37.5% των επιχειρήσεων.
 Το καλό επίπεδο παραγωγής, για το 12.5% των επιχειρήσεων.
 Η δυνατότητα εξεύρεσης μεγάλων συνεργείων ραφής, για το 8% των
επιχειρήσεων.
 Το επιχειρηματικό περιβάλλον στη Βουλγαρία, για το 4.2% των επιχειρήσεων.
Από την άλλη πλευρά στα κυριότερα προβλήματα συγκαταλέγονται:
 Η δυσκολία εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού, για το 30.8% των
επιχειρήσεων.
 Τα ποιοτικά προβλήματα στην παραγωγή, για το 30.8% των επιχειρήσεων.
 Οι χρονικές καθυστερήσεις, για το 30.8% των επιχειρήσεων.
 Η εξεύρεση σε άμεσο χρόνο συνεργείων ραφής, για το 7.6% των επιχειρήσεων.
Αξιοσημείωτο είναι πως δεν αναφέρθηκε οποιαδήποτε διαμαρτυρία για φορολογικά
και νομοθετικά ζητήματα ή θέματα γραφειοκρατίας, καθώς έχουν πραγματοποιηθεί
σημαντικά βήματα στους τομείς αυτούς από την πολιτεία της Βουλγαρίας.
Όσον αφορά στην αξιολόγηση της συνεργασίας από τη μεριά των βουλγαρικών
επιχειρήσεων, το 48% δήλωσε ότι η συνεργασία με τις ελληνικές επιχειρήσεις κινείται
σε μέτρια επίπεδα ικανοποίησης. Το 38% των βουλγάρικων επιχειρήσεων αξιολόγησε
θετικά τη συνεργασία με τις ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ οι απόψεις του 14% των
επιχειρήσεων διίστανται, καθώς 7% δήλωσαν πολύ ικανοποιημένες και το υπόλοιπο
7% καθόλου ικανοποιημένες.
Τα κύρια πλεονεκτήματα της ελληνοβουλγαρικής συνεργασίας, σύμφωνα με τις
απόψεις των βουλγαρικών επιχειρήσεων είναι τα εξής:
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 Η γεωγραφική γειτνίαση και η ευκολία πρόσβασης για το 40%.
 Το καλό επιχειρηματικό περιβάλλον για το 26%.
 Το καλό επίπεδο παραγωγής για το 19%.
 Το φθηνό κόστος εργασίας για το 15%.
Στον αντίποδα, τα κυριότερα προβλήματα για τις βουλγαρικές επιχειρήσεις είναι τα
εξής:
 Η γραφειοκρατία και η νομοθεσία για το 35%.
 Η δυσκολία εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού για το 33%.
 Τα οικονομικά θέματα για το 16%, λόγω καθυστερήσεων πληρωμής από τους
πελάτες.
 Οι χρονικές καθυστερήσεις για το 7%.
Τέλος αναφέρονται τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
βουλγαρικές επιχειρήσεις γενικότερα εξαιτίας της τρέχουσας οικονομικής
κατάστασης:
 Υψηλό κόστος δανεισμού (36%).
 Μείωση πωλήσεων (34%).
 Δυσκολία στη χρηματοδότηση νέων παραγγελιών (18%).
 Δυσκολία πρόσβασης σε τραπεζικά δάνεια (6%).
 Δυσκολία ασφάλισης εξαγωγών‐εισαγωγών (6%).

Ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης
διασυνοριακά
Δεξιότητες και κυριότερες ανάγκες ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης διασυνοριακά
Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, η διασυνοριακή συνεργασία
μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. και συγκεκριμένα μεταξύ Ελλάδας – Βουλγαρίας, είναι
γεγονός. Η επιτυχία των διασυνοριακών συνεργασιών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από τις ικανότητες τόσο των ατόμων που είναι υπεύθυνα για την υλοποίησή τους,
όσο και από τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού που θα εργαστεί στις
χωροθετημένες διασυνοριακά επιχειρήσεις.
Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι επιχειρήσεις, προκειμένου να είναι
βιώσιμες, βασίζονται όλο και περισσότερο σε εργαζομένους με άρτια επαγγελματική
εκπαίδευση και τυπικά προσόντα, υψηλή εμπειρία και εξειδικευμένες δεξιότητες.
Λαμβάνοντας υπόψη πως η βιομηχανία της ένδυσης αποτελεί σημαντικό μέρος της
οικονομίας τόσο της Ελλάδας όσο και της Βουλγαρίας, είναι σαφές πως η προσέλκυση
εργαζομένων με υψηλές δεξιότητες είναι απαραίτητη. Όμως πέρα από την πρόσληψη
νέων εξειδικευμένων εργαζομένων, απαραίτητη κρίνεται και η προώθηση σύγχρονων
πρακτικών δια βίου μάθησης τόσο για τους νεοεισερχόμενους, όσο και για τους
εργαζόμενους που ήδη απασχολούνται στη βιομηχανία ένδυσης. Μέσω της δια βίου
μάθησης, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν
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τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν στους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας‐
ένδυσης, με αποτέλεσμα να ενδυναμώσουν το εργασιακό τους προφίλ και τη θέση
εργασίας τους, όντας ενήμεροι και εξοικειωμένοι με τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον
κλάδο.
Επιπλέον, τα υλοποιούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης πρέπει να
είναι πλήρως εναρμονισμένα με τις ανάγκες των ελληνικών και βουλγαρικών
επιχειρήσεων που αναπτύσσουν διασυνοριακή δραστηριότητα και να παρέχουν
έγκυρη και αξιόπιστη πιστοποίηση προσόντων προκειμένου να προσδώσουν την
αναμενόμενη προστιθέμενη αξία στους εργαζομένους. Για αυτό το λόγο είναι
σημαντικό να ακολουθούν τις καθιερωμένες βασικές αρχές, πρότυπα, μεθοδολογία
και διαδικασίες, παρέχοντας λεπτομερή περιγραφή του τρόπου απόκτησης των
προσόντων της εκάστοτε θέσης εργασίας, με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα του
περιεχομένου σπουδών. Οι περιγραφές των θέσεων εργασίας πρέπει να αντανακλούν
τις ανάγκες παραγωγής των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε αρμοδιότητες
και καθήκοντα.
Παρακάτω αναφέρονται οι κυριότερες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, όπως αυτές
προέκυψαν από τα ευρήματα της μελέτης «Human resources needs of fashion
industries and job profiles» που διενεργήθηκε το 2012 για τις ανάγκες του έργου Skills
in Fashion, στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα – Βουλγαρία 2007‐
2013 σε επιχειρήσεις του κλάδου στη διασυνοριακή περιοχή.
Οι βασικές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, τόσο από την πλευρά των ειδικοτήτων
όσο και από την πλευρά των προσόντων, είναι οι εξής:
 Κάθε επιχείρηση, διασυνοριακά, λειτουργεί υπό την εποπτεία ενός διευθυντή.
Οι διευθυντές των επιχειρήσεων πρέπει να έχουν επίγνωση και να
ενημερώνονται συνεχώς για τις ιδιαιτερότητες τόσο της ελληνικής, όσο και της
βουλγαρικής αγοράς, προκειμένου να λαμβάνουν ορθές και στοχευμένες
επιχειρηματικές αποφάσεις, σε συνεργασία με την διοίκηση, που θα
οδηγήσουν στην επιτυχία της επιχείρησης.
 Η ύπαρξη ενός υπευθύνου εξαγωγών είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και
ορθή διαχείριση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των διασυνοριακών
επιχειρήσεων.
 Ο υπεύθυνος εγκαταστάσεων και παραγωγής είναι αναγκαίος σε περίπτωση
που η επιχείρηση επιθυμεί να δημιουργήσει μια νέα μονάδα παραγωγής ή
ακόμα και να αναλάβει τη διαχείριση μιας ήδη υπάρχουσας. Ο υπεύθυνος
εγκαταστάσεων και παραγωγής που θα επιλεγεί θα πρέπει να έχει πλήρη
γνώση της βουλγαρικής νομοθεσίας σε διάφορα βασικά ζητήματα (π.χ.
απασχόληση, ζητήματα ασφάλειας, κ.λπ.) όταν λειτουργούν μονάδες
παραγωγής στη Βουλγαρία.
 Οι σχεδιαστές που θα επιλεγούν ως εργαζόμενοι ή συνεργάτες, πρέπει να
έχουν πλήρη επίγνωση των προτιμήσεων τόσο των Ελλήνων όσο και των
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Βούλγαρων καταναλωτών, άλλα και των τάσεων της μόδας διεθνώς,
προκειμένου να σχεδιάσουν ελκυστικά είδη ένδυσης.
Στο επίπεδο της πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού που να διαθέτει τα απαραίτητα
προσόντα, είναι σημαντικό από την πλευρά της εκάστοτε επιχείρησης να έχουν
διαμορφωθεί τα λεπτομερή περιγράμματα των προβλεπόμενων θέσεων εργασίας,
προκειμένου να διευκολυνθεί ο εντοπισμός και ο επακριβής καθορισμός των
αντικειμενικών αναγκών/ελλείψεων του κλάδου σε ανθρώπινο δυναμικό. Για
παράδειγμα, η αύξηση των αυτοματοποιημένων διαδικασιών παραγωγής απαιτεί την
πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού που έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται
εύκολα και άμεσα σε τεχνολογικές αλλαγές, ενώ δεν απαιτείται, απαραίτητα, η
πρόσληψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Ως εκ τούτου, ένα λεπτομερές και
ορθά καθορισμένο περίγραμμα θέσεων εργασίας επιτρέπει στους υπευθύνους
λήψης αποφάσεων να προσδιορίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ανάγκες του
κλάδου και τους δίνει τη δυνατότητα να προβούν στη διαδικασία πρόσληψης και
κατάρτισης του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού.
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η διεύρυνση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των
εργαζομένων τόσο σε εθνικό, όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο, καθίσταται όλο και
πιο σημαντική. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε νέες γνώσεις, ακόμη και ειδικότητες που
σχετίζονται με τις σύγχρονες απαιτήσεις της βιομηχανίας ενδυμάτων, συμβάλλουν
στη γεφύρωση του χάσματος της ζήτησης ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Η
διεύρυνση της βάσης των γνώσεων των εργαζομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί
μέσα από τη δόμηση ενός κλαδικού προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής
Κατάρτισης και Εκπαίδευσης στη διασυνοριακή περιοχή.
Λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες του κλάδου της
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης που αναφέρθηκαν παραπάνω και βασιζόμενοι στα
ευρήματα της μελέτης «Study in developing sectoral qualifications certification
system» που διενεργήθηκε το 2013 για τις ανάγκες του έργου Skills in Fashion, στο
πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα – Βουλγαρία 2007‐2013,
αναδεικνύεται η αναγκαιότητα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων
κατάρτισης προς πιστοποίηση προσόντων των εξής ειδικοτήτων:
 Υπεύθυνος εξαγωγών (Export managers), με στόχο τη βελτίωση της
οργάνωσης της εταιρείας και την ανάπτυξή της σε διεθνές επίπεδο. Το
πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει να παρέχει πληροφόρηση για όλες τις
ενέργειες που πρέπει να κάνει ο Υπεύθυνος προκειμένου να αυξήσει την
εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας.
 Υπεύθυνος προώθησης αγαθών (Marketing / Brand managers), με στόχο την
ενίσχυση του εμπορικού σήματος της εταιρείας.
 Υπεύθυνος παραγωγικής λειτουργίας (Operational managers), με στόχο την
οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας, προσδιορίζοντας τις πρώτες ύλες, το
προσωπικό, τον εξοπλισμό, το κόστος παραγωγής κλπ.
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Υπεύθυνος σχεδιασμού (Design managers), με στόχο τον σχεδιασμό νέων
προϊόντων όχι μόνο από πλευράς αισθητικής, άλλα και λειτουργικότητας,
λαμβάνοντας υπόψη πάντα τις απαιτήσεις της αγοράς. Συνεπώς πρέπει να
ερμηνεύει τις τάσεις της μόδας και τις ανάγκες των καταναλωτών, να
προβάλει τις νέες συλλογές και να λαμβάνει αποφάσεις για την παραγωγή
νέων προϊόντων.
Τα προτεινόμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης στοχεύουν στη
«γεφύρωση» του χάσματος μεταξύ των σύγχρονων αναγκών του κλάδου σε
ανθρώπινο δυναμικό και των αντίστοιχων της κατάρτισης των ήδη εργαζομένων στη
βιομηχανία της ένδυσης διασυνοριακά, η οποία επιβάλλεται να προσαρμοστεί στις
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα διεθνώς.
Επιπλέον τα εν λόγω προγράμματα πρέπει να παρέχουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση
στους καταρτιζόμενους, σύμφωνα με τους κανόνες είτε του Εθνικού Πλαισίου
Επαγγελματικών Προσόντων, είτε του προτύπου ISO 17024 πιστοποίησης προσώπων.


Κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας και
ένδυσης διασυνοριακά
Πέρα από την απόκτηση και πιστοποίηση δεξιοτήτων για κρίσιμες ειδικότητες του
ανθρωπίνου κεφαλαίου, εξίσου σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη μιας
επιτυχημένης διασυνοριακής συνεργασίας είναι η κινητικότητα του ανθρώπινου
δυναμικού. Η διευκόλυνση της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού είναι
αναγκαία καθώς μέσω αυτής είναι δυνατή η αναβάθμιση του πλαισίου εντός του
οποίου λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Τα μέτρα που μπορούν να ενισχύσουν την
κινητικότητα δύναται να είναι:
1. Η ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών‐ δομών τεχνικής υποστήριξης για τις
επιχειρήσεις που πρόκειται να προβούν σε διασυνοριακή συνεργασία, στο
πλαίσιο Επιμελητηρίων, Αναπτυξιακών Εταιριών αλλά και του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας.
2. Η διαμόρφωση πολιτικών για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και της
απασχόλησης, όπως:
 Ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις διασυνοριακές αγορές εργασίας.
 Μελέτες για την πρόβλεψη της ανάπτυξης των θέσεων εργασίας στον κλάδο
και των απαραίτητων προσόντων και δεξιοτήτων για την κάλυψή τους.
 Οργάνωση για την παροχή στοχευμένης επαγγελματικής κατάρτισης και
εκπαίδευσης.
 Κατάρτιση σε θέματα επιχειρηματικότητας και δημιουργία διασυνοριακών
δικτύων εμπειρογνωμόνων.
 Οργάνωση διασυνοριακού συστήματος δια βίου μάθησης, συνεδρίων,
επισκέψεων και περιηγήσεων μελέτης.
3. Τα μέτρα για την ανάπτυξη του κλάδου διασυνοριακά:
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 Δημιουργία βάσεων δεδομένων για την παρακολούθηση των εξελίξεων της
διασυνοριακής βιομηχανικής συγκέντρωσης.
 Κοινή οργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις.
 Μελέτες αγοράς διεθνώς.
4. Τα μέτρα που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των
τοπικών και περιφερειακών αρχών, διασυνοριακά, που θα ωφελήσουν τον
κλάδο:
 Τεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία δεσμών συνεργασίας μεταξύ των
τοπικών και περιφερειακών αρχών των δύο χωρών με αρμοδιότητες στην
επιχειρηματικότητα.
 Δημιουργία δομών για την υποστήριξη της διασυνοριακής συνεργασίας σε
θέματα απασχόλησης.
 Δημιουργία διασυνοριακών συστημάτων ανταλλαγής πληροφοριών για τους
κλάδους μεταξύ των όμορων περιφερειών.
Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας επιτυγχάνεται
η παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων (customized products) που παρέχουν
υψηλότερα περιθώρια κέρδους, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων μέσω της χρήσης τεχνολογίας αιχμής (νέες βαφές, χρώματα, υλικά) και
καινοτομιών τόσο σε προϊόντα όσο και στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και
τέλος η μετακίνηση δραστηριοτήτων υψηλής έντασης εργασίας σε χώρες όπου το
κόστος εργασίας είναι σημαντικά χαμηλότερο. Οι παραπάνω ενέργειες βρίσκονται σε
απόλυτη σύγκλιση με τις προτεραιότητες που αφορούν νέες δραστηριότητες,
προϊόντα / υπηρεσίες ή διεργασίες στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης
και αποτελούν κύρια σημεία εστίασης των παρεμβάσεων της στρατηγικής “Έξυπνης
Εξειδίκευσης” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία καλύπτει σε μεγάλο
βαθμό την εξεταζόμενη ελληνική διασυνοριακή περιοχή του προγράμματος Ελλάδα –
Βουλγαρία.
Ειδικότερα η Κεντρική Μακεδονία, εμφανίζει παραδοσιακά κρίσιμη μάζα
επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, γεγονός που συνεχίζει να
κατατάσσει τον εν λόγω κλάδο στους τομείς στρατηγικής προτεραιότητας της
περιοχής. Επιπλέον, αποτελεί τομέα πρωταθλητή της Περιφέρειας καθώς εμφανίζει
περιφερειακή εξειδίκευση, συμμετέχει αποφασιστικά στην Ακαθάριστη
Προστιθέμενη Αξία σε επίπεδο περιφέρειας, απασχολεί σημαντικό αριθμό
εργαζομένων, παρουσιάζει εγγενή δυναμική και εξωστρέφεια και διαθέτει σημαντική
διασύνδεση με την πρωτογενή παραγωγή.
Βάσει αυτών, τα πιο πρόσφορα πεδία καινοτομικής αναπτυξιακής παρέμβασης για
την ενίσχυση του κλάδου έγκεινται στα εξής:
2. Νέες βαφές, χρώματα και υλικά φινιρίσματος, όπου αφορούν στον κρίκο του
βαφείου / φινιριστηρίου και οδηγούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη βάση
των χαρακτηριστικών του προϊόντος.
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3. Εισαγωγή οργανωτικών καινοτομιών για διατήρηση και ενίσχυση
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, για τη βελτιστοποίηση του συντονισμού της
αλυσίδας εφοδιασμού των διασυνοριακών “brands” στο χώρο της ένδυσης.
4. Εισαγωγή προωθητικών καινοτομιών για τη βελτίωση του περιθωρίου κέρδους
σε κατηγορίες προϊόντων, όπου οι παρεμβάσεις αυτής της ομάδας σκοπεύουν
στη διαφοροποίηση του προϊοντικού μίγματος με κύρια κατεύθυνση την
ανάπτυξη εξατομικευμένων προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Συμπεράσματα
Ο τομέας της ένδυσης είναι ένας από τους σημαντικότερους μεταποιητικούς κλάδους,
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο οποίος παρά τον έντονο διεθνή ανταγωνισμό, διατηρεί
θετική συμβολή στην οικονομική δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των
εξαγωγικών επιδόσεων, άλλα και της εσωτερικής κατανάλωσης. Ο τομέας της
ένδυσης έχει σημαντική συμβολή στην ελληνική και τη βουλγαρική οικονομία, καθώς
αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες και στις δύο χώρες και ειδικότερα
στη Βουλγαρία. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η περιοχή της νοτιοδυτικής
και νότιας‐κεντρικής Βουλγαρίας παρουσιάζουν την υψηλότερη συγκέντρωση
επιχειρήσεων ένδυσης, ενώ οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου είναι πολύ
μικρού, μικρού και μεσαίου μεγέθους, με αποτέλεσμα να είναι ευέλικτες στην
παραγωγή και ευπροσάρμοστες στις τάσεις της αγοράς.
Τα τελευταία χρόνια η βιομηχανία ένδυσης στην Ελλάδα αγωνίζεται να ανακόψει την
πτωτική της πορεία. Παρά τη συρρίκνωση και την αναδιάρθρωση του κλάδου,
υπάρχει ακόμη σημαντική συγκέντρωση επιχειρήσεων, εμπειρία και τεχνογνωσία,
γεγονός που αναγνωρίζεται και στη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της
Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας. Την ίδια στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη
νοτιοδυτική Βουλγαρία επιβίωσαν βασιζόμενες στο μοντέλο της υπεργολαβίας
(φασόν), αναβαθμίζοντας τις ικανότητες του εργατικού τους δυναμικού, όμως πέραν
κάποιων εξαιρέσεων, απέτυχαν στην προσπάθεια να αναβαθμίσουν το
επιχειρηματικό τους μοντέλο.
Στο πλαίσιο αυτό, εδραιώνεται την τελευταία δεκαετία η εμβάθυνση της
συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων του κλάδου στη διασυνοριακή ζώνη Ελλάδας
– Βουλγαρίας, δημιουργώντας οφέλη για τις επιχειρήσεις και των δύο χωρών. Όπως
αναδείχθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, η γειτνίαση και η εύκολη πρόσβαση χωρίς
φυσικά εμπόδια, το καλό επίπεδο παραγωγής και το καλό επιχειρηματικό περιβάλλον
αποτελούν τα κύρια πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν τόσο οι ελληνικές όσο και οι
βουλγάρικες επιχειρήσεις μέσα από τη συνεργασία τους.
Αντίθετα, τα κύρια κοινά προβλήματα που φαίνεται να ανακύπτουν κατά τη
συνεργασία ελληνικών και βουλγάρικων επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας /
ένδυσης αφορούν στη δυσκολία εξεύρεσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και
στις χρονικές καθυστερήσεις που δημιουργούνται κατά την παράδοση των προϊόντων
ή και τις πληρωμές.
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Στο πλαίσιο αυτό, η προώθηση συνεργειών μεταξύ ελληνικών και βουλγαρικών
επιχειρήσεων και η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής,
προσδίδει ευοίωνες προοπτικές για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων και τη γενικότερη ανάκαμψη του κλάδου στις εν λόγω περιοχές.
Ειδικότερα, η συμβολή των επιχειρήσεων της ελληνικής πλευράς δύναται να
επικεντρωθεί στην αναβάθμιση των επιχειρηματικών ικανοτήτων που θεωρούνται
απαραίτητες για την αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών διεθνώς, ενώ η
συμβολή των επιχειρήσεων της Νότιας Βουλγαρίας συνίσταται στην αξιοποίηση της
παραγωγικής τους ικανότητας, μέσω της παροχής καλύτερα εξειδικευμένου
ανθρώπινου δυναμικού με χαμηλό ακόμη εργατικό κόστος, καθώς και στην αύξηση
της ποιότητας παραγωγής.
Αξίζει να επισημανθεί ότι, η ανάκαμψη της βιομηχανίας ένδυσης στην Ελλάδα είναι
εφικτή υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις θα στραφούν προς τις διεθνείς
αγορές, παρέχοντας εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες στο χώρο της μόδας.
Προς αυτή την κατεύθυνση, οι στρατηγικοί στόχοι των επιχειρήσεων της
διασυνοριακής ζώνης Ελλάδας ‐ Βουλγαρίας θα πρέπει να αφορούν στη γρήγορη
απόκριση, την ευελιξία, την αξιοπιστία και την εξυπηρέτηση των πελατών, σε
συνδυασμό με ανταγωνιστικές τιμές, ποιότητα και σχεδιασμό.
Ως εκ τούτου, πρωταρχικό μέλημα είναι να δημιουργηθούν συνθήκες προσέλκυσης
ανθρώπινου δυναμικού που να καλύπτουν κατάλληλες ειδικότητες, κατόπιν να
οργανωθούν ορθές πρακτικές επαγγελματικής κατάρτισης σε κλαδικό επίπεδο για τη
σωστή εκπαίδευσή του και τέλος, να οργανωθεί η κινητικότητά του κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που προκύπτουν από τις επιχειρηματικές
συνεργασίες στη διασυνοριακή περιοχή.
Καίριοι παράγοντες για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων είναι οι κάτωθι:
 ο συνεχής και ακριβής προσδιορισμός των αναγκών του κλάδου σε ανθρώπινους
πόρους,
 η χαρτογράφηση της διαθεσιμότητας ειδικοτήτων του κλάδου στην περιοχή, οι
οποίες παρουσιάζουν έλλειψη στο άμεσο περιβάλλον τους, όπως στους τομείς
της σχεδίασης, εμπορίας και εξαγωγών, παραγωγής και αποθήκευσης,
 η εξεύρεση εξειδικευμένων στελεχών μεσαίου και ανώτερου επιπέδου, που να
καλύπτουν τις επιθυμητές και καίριες ειδικότητες,
 η κατάρτιση με πιστοποίηση προσόντων τόσο των νεοεισερχόμενων, όσο και του
υπάρχοντος εργατικού δυναμικού.
Τέλος, εξίσου σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη επιτυχημένων διασυνοριακών
συνεργασιών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της
διασυνοριακής ζώνης είναι η υλοποίηση μέτρων και πρακτικών για τη διευκόλυνση
της κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία δύναται να συμβάλλει σε
υψηλότερη ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς, αφού μέσω αυτής επιτυγχάνεται
αποτελεσματικότερη αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας του
κλάδου και καλύτερη κατανομή των ειδικοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
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Περίληψη
Η εργασία πραγματεύεται τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις εμπορικές
μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδας και ειδικότερα ερευνώνται οι επιπτώσεις στην αγορά
της Κοζάνης και στον κλάδο ένδυσης‐υπόδησης. Δομείται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος
γίνεται συνοπτική βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την οικονομική κρίση, τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε αυτές. Το δεύτερο
σκέλος της εργασίας αφορά στην εμπειρική έρευνα που πραγματοποιήθηκε. Τέλος, εξάγονται
συμπεράσματα που δείχνουν ότι κατά την περίοδο της κρίσης οι εμπορικές ΜΜΕ εμφανίζουν
μείωση της κερδοφορίας, μείωση του τζίρου, δραματική αύξηση των επιχειρήσεων που
κλείνουν, μείωση του προσωπικού, μείωση του ωραρίου των εργαζομένων, μη έγκαιρη
καταβολή των μισθών και αυξημένη πιθανότητα διακοπής των δραστηριοτήτων τους.

Λέξεις κλειδιά: οικονομική κρίση, μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, ζημία,
κερδοφορία, λουκέτο.

Τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας
Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας είναι ύπαρξη διαρθρωτικών
προβλημάτων πολύ πριν την εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής
κρίσης, τα οποία διογκώθηκαν τα τελευταία χρόνια με την εμμονή στην άσκηση
πολιτικών στη κατεύθυνση των αυτορυθμιζόμενων αγορών (Μπούρας και Λυκούρας,
2011). Σύμφωνα με τον Κ. Θεοδωρόπουλο, (2010) η Ελλάδα παρουσιάζει μια
παράδοση με ιδιαίτερα μακρά χρονική περίοδο υψηλών δημόσιων ελλειμμάτων και
χρέους. Το υψηλό δημόσιο χρέος άρχισε να συσσωρεύεται την δεκαετία του 1980
όταν εκτοξεύθηκε η ζήτηση αγαθών λόγω της υπερκατανάλωσης. Την συγκεκριμένη
περίοδο παρουσιάστηκε μείωση των επενδύσεων, κατά το ίδιο ποσοστό, 8% επί του
Α.Ε.Π. Συμπερασματικά στην ελληνική οικονομία το χρηματικό ποσό που προοριζόταν
για την κατανάλωση προϊόντων ήταν πολύ μεγαλύτερο από το ποσό που προοριζόταν
για τις επενδύσεις, με αποτέλεσμα να αυξηθεί το δημόσιο χρέος. Το βιοτικό επίπεδο
των πολιτών βελτιώθηκε προσωρινά αλλά μακροχρόνια όπως αποδείχθηκε, η
οικονομία οδηγήθηκε σε οικονομική συρρίκνωση.
Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που προήλθε από ξένο δανεισμό δαπανήθηκε
για την αύξηση της μισθοδοσίας στο δημόσιο τομέα καθώς και για την αύξηση των
συνταξιοδοτικών δαπανών (Ραπανός, 2009). Επιπλέον, το υπέρογκο κόστος
λειτουργίας του δημόσιου τομέα, η έλλειψη ενός σωστού φορολογικού συστήματος
που αδυνατεί να αντιμετωπίσει την φοροδιαφυγή, η σπατάλη χρημάτων σε
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πανάκριβα, μη αναγκαία εξοπλιστικά προγράμματα κατέληξαν στην κατασπατάληση
δημόσιου χρήματος προς το συμφέρον βουλευτών, κυβερνητικών φίλων και
μεσολαβητών.
Η οικονομική κρίση έχει ολέθριες επιπτώσεις για μια χώρα και τον πληθυσμό της.
Γενικότερα, η οικονομική κρίση στην Ελλάδα προκάλεσε τα εξής:
Αύξηση της ανεργίας: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το 2015 οι
άνεργοι άγγιξαν τον αριθμό των 1.180.001. Ο αριθμός των ανέργων τον Φεβρουάριο
του 2016 διαμορφώθηκε στα 1.160.000. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ανεργία πλήττει
περισσότερο το γυναικείο φύλλο και τις ηλικίες από 15 μέχρι 25 ετών. Τα υψηλότερα
επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (24,2% τον Φεβρουάριο) και
την Ισπανία (20,1%). Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Τσεχία
(4,1%), τη Γερμανία (4,2%) και τη Μάλτα (4,3%) (Eurostat, 2016).
Οι βασικές συνέπειες της ανεργίας είναι τρείς:
 Απώλεια παραγωγικού δυναμικού, ατόμων που θα μπορούσαν να εργαστούν
και να συμβάλλουν ενεργά στην διαδικασία παραγωγής
 Μείωση οικογενειακού εισοδήματος για τον άνεργο και την οικογένειά του
 Πρόσθετη επιβάρυνση του δημοσίου λόγω χορήγησης επιδομάτων στους
ανέργους (Λιάνος, Παπαβασιλείου, & Χαντζηανδρέου, 2011).
Μείωση μισθών: Ειδικότερα, για την Ελλάδα, ο κατώτατος μηνιαίος μισθός σε ευρώ
το 2015, που ανέρχεται πλέον σε 684 ευρώ σε 12μηνη βάση (από 863 ευρώ το 2010
και 877 ευρώ πριν από το δεύτερο Μνημόνιο), είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο
μισθό πολλών νέων κρατών‐μελών της ΕΕ, αλλά χαμηλότερος του αντίστοιχου μισθού
στη Σλοβενία (791 ευρώ), την Ισπανία (757 ευρώ) και τη Μάλτα (720 ευρώ), ενώ έχει
μειωθεί σημαντικά η απόσταση από τον κατώτατο μισθό της Πορτογαλίας (589
ευρώ). Ωστόσο, αποκλίνει πλέον σημαντικά έναντι των κατώτατων μισθών των πιο
αναπτυγμένων χωρών‐μελών της ΕΕ, στις οποίες υπάρχει θεσμοθετημένος κατώτατος
μισθός και υπερβαίνει τα 1.400 ευρώ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, 2015). Επιπλέον, οι αμοιβές
εξαρτημένης εργασίας ανά μισθωτό (περιλαμβάνονται όλοι οι κλάδοι οικονομικής
δραστηριότητας) το 2013 μειώθηκαν κατά 7%, το 2014 η ετήσια μεταβολή ήταν 2,1%
και το 2015 ανήλθε στο 1,7% (Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, 2016).
Μείωση του ποσοστού απασχόλησης: Σύμφωνα με την Eurostat το ποσοστό
απασχόλησης μειώθηκε από 60% το 2009 στο 50% περίπου το 2014. Εκτός της
μείωσης του ποσοστού απασχόλησης, στη διάρκεια της κρίσης σημειώθηκαν
μεταβολές και στη διάρθρωση της απασχόλησης. Ειδικότερα, το ποσοστό της μερικής
απασχόλησης αυξήθηκε σημαντικά από περίπου 6% επί του συνόλου της
απασχόλησης το 2009 κοντά στο 10% το 2014. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό της
μη ηθελημένης μερικής απασχόλησης είναι εξαιρετικά υψηλό και πλησιάζει το 70%
του συνόλου της μερικής απασχόλησης. Οι κλάδοι που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη
μείωση απασχόλησης ήταν της μεταποίησης, του εμπορίου και ειδικά των
κατασκευών. Πιο συγκεκριμένα, από το ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας που
χάθηκαν στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας η μεταποίηση έχασε 222 χιλιάδες
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θέσεις, το εμπόριο 219 χιλιάδες θέσεις και οι κατασκευές 236 χιλιάδες θέσεις, που
αντιστοιχούν στο 68% το συνόλου των χαμένων θέσεων εργασίας.
Μείωση του Ακαθάριστο Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ): Κατά το 2014, το ΑΕΠ της
ελληνικής οικονομίας σε σταθερές τιμές παρουσίασε μικρή αύξηση 0,8% για πρώτη
φορά μετά την έναρξη της κρίσης, στη διάρκεια της οποίας (2008‐2014) η συνολική
απώλεια προϊόντος ανήλθε σε 25,5%. Η αύξηση του ΑΕΠ ουσιαστικά σημειώθηκε το
δεύτερο εξάμηνο του 2014 (+1,4% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου του 2013), ενώ
κατά το πρώτο εξάμηνο η αύξηση του ΑΕΠ ήταν ουσιαστικά μηδενική (έναντι του
αντίστοιχου εξαμήνου του 2013). Στη διάρκεια της μεγάλης κρίσης της ελληνικής
οικονομίας (2008‐2013), τόσο οι μεταβολές των παγίων επενδύσεων όσο και της
ιδιωτικής κατανάλωσης είχαν έντονα αρνητική επίπτωση στη διαμόρφωση του ΑΕΠ,
ενώ αντίθετα η συμβολή των καθαρών εξαγωγών ήταν θετική (ΙΝΕ ΓΣΕΕ, 2015).
Σύμφωνα, με την Ελληνική Στατιστική Αρχή το 2012 το ΑΕΠ σε σταθερές τιμές
διαμορφώθηκε στα 190.395 εκατομμύρια ευρώ και το 2013 υπολογίστηκε σε 184.305
εκατομμύρια ευρώ. Το 2014 παρουσιάστηκε αύξηση και η αξία των τελικών αγαθών
άγγιξε τα 181.569 εκατομμύρια ευρώ. Το ΑΕΠ της επόμενης χρονιάς μειώθηκε κατά
430 εκατομμύρια ευρώ (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2016).
Άμβλυνση των οικονομικών ανισοτήτων: Η μεταβολή της ανισότητας μετριέται από
το δείκτη ανισότητας Gini. Στην Ελλάδα καταγράφηκε αύξηση από 32,9 σε 34,4, που
είναι και η υψηλότερη τιμή του δείκτη Gini μεταξύ των χωρών της ΕΕ‐15 για το 2012.
Το 2014, σύμφωνα με την Eurostat ο συγκεκριμένος δείκτης διαμορφώθηκε ως
ποσοστό στο 34,5% και κατατάσσεται στην 7η θέση (μαζί με την Πορτογαλία ).
Αύξηση του ποσοστού μετανάστευσης: Σύμφωνα με μια μελέτη που
πραγματοποιήθηκε από το LSE, μέχρι το τέλος του 2015 υπάρχουν 190.000 έλληνες
επιστήμονες που εργάζονται στο εξωτερικό. Σήμερα, οι νέοι αναγκάζονται να
μεταναστεύσουν,
διότι
δεν
έχουν
δουλειά,
υποαπασχολούνται
ή
ετεροαπασχολούνται. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 50% αυτών που μετανάστευσαν μετά
το 2010 ήταν άνεργοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας το 6% των μεταναστών
έχει σπουδάσει μέχρι το γυμνάσιο, ενώ το 63% έχει αποφοιτήσει από το
πανεπιστήμιο. Το 80% των μεταναστών κατευθύνεται σε Ευρωπαϊκούς προορισμούς
και μάλιστα το 50% των μεταναστών έχει μεταναστεύσει, είτε στην Αγγλία, είτε στη
Γερμανία. Θα πρέπει βέβαια να τονισθεί ότι όλοι αυτοί οι πτυχιούχοι φεύγουν παρ'
όλο που και στις χώρες υποδοχής δεν είναι πολύ καλή η κατάσταση για τους
μετανάστες (αγορά εργασίας κλπ), ακόμη και για τους πτυχιούχους.
Επίσης, σύμφωνα με τη EUROSTAT έφυγαν από την Ελλάδα 223.885 άτομα την
περίοδο 2010‐2013. Η LSE υπολογίζει ότι έφυγαν 192.403 άτομα την πενταετία 2010‐
2014 ή 203.758 άτομα την περίοδο 2010‐2015 όταν έγινε η έρευνα. Από αυτά τα
άτομα, 174.125 παραμένουν στο εξωτερικό (Λαμπριανίδης, 2015). Η διαρροή του
ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί μεγάλη πληγή για την χώρα προέλευσης, η οποία
χρηματοδότησε την εκπαίδευση των επιστημόνων.
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Ψυχολογική κρίση: Η οικονομική κρίση συσχετίζεται άμεσα με την φτώχεια, την
ελλιπή εκπαίδευση, την έλλειψη και την αδυναμία απόκτησης υλικών αγαθών, την
κοινωνική κατάπτωση και την ανεργία (Laaksonen E, Martikainen P, Lahelma E et al.,
2007). Όσο συνεχίζει να επιτελείται κοινωνική και οικονομική κατάπτωση των
ανθρώπων, να μειώνονται τα εισοδήματά τους και να χάνουν την εργασία τους, τόσο
η ψυχική υγεία τους θα βρίσκεται σε κίνδυνο και θα επηρεάζεται (Wilkinson &
Marmot, 2003). Μια ψυχική διαταραχή που συνδέθηκε με την οικονομική κρίση,
σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ήταν η αγχώδης διαταραχή (Μπούρας &
Λύκουρας, 2011). Η επίπτωση της οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία
αντικατοπτρίζεται στην εθνική γραμμή βοηθείας η οποία αυξήθηκε κατά 70%.
Σύμφωνα με μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε (Mavreas et al., 2010), σημειώθηκε
σύνδεση ανάμεσα στη σοβαρή ψυχοπαθολογία ή την ιδέα και επιθυμία για
αυτοκτονία και την ανεργία.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα διαχρονικά τους προβλήματα
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της έρευνας του Small Business Act για την Ελλάδα
(European Commission, 2014) φαίνεται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν
τον ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής οικονομίας καθώς παράγουν το 72% της
εγχώριας προστιθέμενης αξίας και απασχολούν το 86% του εργατικού δυναμικού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης SBA Fact Sheet (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2014) ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανήλθε σε 653.944 με την
συντριπτική πλειονότητα να αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο αριθμός των
εργαζομένων αγγίζει του 1.757.129 άτομα, το 55,2% εκ των οποίων
δραστηριοποιείται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σε όρους προστιθέμενης αξίας, οι
ΜΜΕ συνεισφέρουν συνολικά 34 δις ευρώ με τα ποσοστά συνεισφοράς να
ανέρχονται σε 33,1% για πολύ μικρές επιχειρήσεις, 22,5% για τις μικρές επιχειρήσεις
και 16,5% για τις μεσαίες επιχειρήσεις. Το αντίστοιχο ποσοστό των μεγάλων
επιχειρήσεων ανήλθε σε 27,9% επί του ποσοστού της παραγόμενης προστιθέμενης
αξίας (European Commission, 2014), (Πατόπουλος, 2015).
Επιπλέον οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην δύσκολη εποχή της οικονομικής κρίσης
συμβάλουν στην καταπολέμηση της ανεργίας, στην αύξηση του ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος και στην αυτό‐ανάπτυξη και την ατομική επιτυχία και έκφραση
του επιχειρηματικού πνεύματος (Murphy, 2007). Διαθέτουν ευελιξία, απλή
οργανωτική δομή, στενή σχέση με τους πελάτες, εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες
αγορές και αντιδρούν γρήγορα στο ανταγωνισμό. Επιπλέον οι ΜΜΕ διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στις εξαγωγές της χώρας. Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου
Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ),
για το 2015 προκύπτει μείωση της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών κατά
5,1% στα 25,8 δις ευρώ έναντι 27,2 δις ευρώ του 2014.
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Είναι γεγονός ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις δεν είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε χώρες του εξωτερικού. Τα προβλήματα των Ελληνικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν την ρίζα τους στο κοινωνικό, πολιτικό και
οικονομικό ελληνικό περιβάλλον καθώς και στην κουλτούρα του Έλληνα
μικρομεσαίου επιχειρηματία. Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
Έλληνες επιχειρηματίες βιοτέχνες και έμποροι μπορούν να συνοψιστούν στα εξής
σημεία: γραφειοκρατία, διαφθορά, φορολογική πολιτική, έλλειψη ικανών στελεχών,
έλλειψη επιχειρηματικής κουλτούρας και ανεπαρκής εξωστρέφειας και
διεθνοποίησης.
 Γραφειοκρατία: Την μεγαλύτερη μάστιγα και την βασικότερη πηγή
αβεβαιότητας για τις ΜΜΕ αποτελεί η γραφειοκρατία (Παπανδροπούλος
2009). Σε έρευνα για λογαριασμό του World Economic Forum η Ελλάδα
κατέλαβε την 144η θέση σε σύνολο 148 χωρών σε ότι αφορά την
γραφειοκρατία και το κρατικό βάρος προς τις επιχειρήσεις (Παπαδόπουλος,
2015).
 Διαφθορά: Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε από τον οργανισμό Transparent
International η Ελλάδα βρέθηκε στην 44η θέση παγκοσμίως στο τομέα της
διαφθοράς. Ένα διεφθαρμένο περιβάλλον απομακρύνει ξένους επενδυτές οι
οποίοι δεν θέλουν να μπλέξουν σε ένα δυσμενές περιβάλλον, όπου δεν
υπάρχει περίπτωση ανάπτυξης εάν δεν δωροδοκήσουν ή δεν κάνουν
προσωπικές γνωριμίες με το περιβάλλον. Αντίθετα ένα θολό περιβάλλον
προσελκύει εταιρίες κι επενδυτές με αρνητικές διαθέσεις, οι οποίοι κινούνται
συνήθως στα όρια της παρανομίας (Αφεντούλης, 2012).
 Φορολογική πολιτική
 Η έλλειψη ικανών στελεχών στην Ελλάδα: Η αγορά στελεχών στην Ελλάδα
διαφέρει κατά πολύ από την παγκόσμια. Ο ελληνικές επιχειρήσεις για να
ελαχιστοποιήσουν το κόστος λειτουργίας τους δεν αναζητούν ικανά στελέχη
και πολλές φορές δεν τους αντικαθιστούν όταν αποχωρούν. Πολλά
υψηλόβαθμα στελέχη αναζητούν την τύχη στο εξωτερικό όχι μόνο για
οικονομικούς λόγους, αλλά πολύ περισσότερο επειδή αναζητούν μια θέσης
εργασίας που υπόσχεται επαγγελματική εξέλιξη. «Επιχειρηματίες που
δραστηριοποιούνται σε βαλκανικές χώρες τονίζουν ότι είναι πιο εύκολο για
έναν απόφοιτο ελληνικού πανεπιστημίου να βρει τη δουλειά που επιθυμεί στο
εξωτερικό σε σχέση με τη χώρα μας, προσθέτοντας ότι τόσο οι συνθήκες
εργασίας όσο και οι μισθοί, σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος ζωής,
αποτελούν ισχυρά κίνητρα εγκατάλειψης της Ελλάδας» (Μάρκου, 2005).
 Έλλειψη επιχειρηματικής κουλτούρας
 Ανεπαρκής εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση
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Οικονομικό κλίμα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την marc.A.E με εντολέα το ΙΜΕ
ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με το οικονομικό κλίμα των ΜΜΕ, το δεύτερο εξάμηνο του 2015 ήταν
ιδιαίτερα απογοητευτικό για την επιχειρηματική κοινότητα λόγω της πολιτικής
αστάθειας που επικράτησε τον Ιούλιο του 2015, την εφαρμογή των capital controls
και την αρχή της υλοποίησης του 3ου μνημονικού προγράμματος. Απόρροια αυτών
των γεγονότων είναι 3 στις 4 επιχειρήσεις να δηλώνουν επιδείνωση της οικονομικής
κατάστασης και ένα μικρό ποσοστό, το 4,8% να δηλώνει βελτίωση. Πολύ μεγάλες
ζημίες υπέστησαν οι μικρές επιχειρήσεις, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις και οι
απασχολούμενοι σημειώνουν τις μεγαλύτερες απώλειες.
Η συγκεκριμένη έρευνα αναφέρει ότι ο μέσος όρος μείωσης του κύκλου εργασιών
κυμάνθηκε στο 20,6%, σημειώνοντας χαμηλότερη μείωση από την αναμενόμενη, με
ενδεχόμενη αιτία την αναδιάταξη του καταναλωτικού προγραμματισμού των
νοικοκυριών και την παροδική αύξηση της κατανάλωσης κατά το Γ΄ τρίμηνο του 2015.
Η έρευνα τονίζει πως στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις η συνολική μείωση του
κύκλου εργασιών, από την έναρξη της κρίσης και μετά το 2010 αγγίζει το 75%. Ως προς
την κερδοφορία, το 21,1% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι ο ισολογισμός κατέγραψε
κέρδη στη χρήση του 2015, έναντι του 43,1% που κατέγραψε ζημίες.
Ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ λόγω της κρίσης είναι αυτό της
ρευστότητας και της χρηματοδότησης, το οποίος διογκώνεται από την πιστωτική
αδυναμία πληρωμής και αναδιάρθρωσης των κόκκινών δανείων. Χαρακτηριστικά
σύμφωνα με την έρευνα 3 στις 4 επιχειρήσεις δήλωσαν επιδείνωση του δείκτη
ρευστότητας.
Η οικονομική κρίση επηρέασε και τις επενδύσεις. Συγκεκριμένα ο δείκτης
επανεπένδυσης παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζα
της Ελλάδος (ΤτΕ), το ποσοστό απαξίωσης του εργοστασιακού δυναμικού παραμένει
στο 35%. Μάλιστα, για το Α΄ εξάμηνο αναμένεται νέα συρρίκνωση των επενδύσεων
για 1 στις 3 επιχειρήσεις, ενώ μόλις το 3,4% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι θα προβεί
σε νέες επενδύσεις. Η κατάσταση αυτή πυροδοτεί μια νέα ύφεση, με μείωση των
επενδύσεων, ανεργία και αναξιοποίητο κεφάλαιο.
Σύμφωνα με την συγκεκριμένη έρευνα τον Φεβρουάριο του 2016 το 61,2% των
επιχειρήσεων ανέμενε επιδείνωση της πορείας τους το επόμενο εξάμηνο, και μόλις
το 9,4% βελτίωση. Οι αρνητικές προσδοκίες των επιχειρήσεων θα τις αναγκάσει να
λάβουν μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν με την σειρά τους στην μείωση του
εισοδήματος και των κερδών. Η συρρίκνωση του αριθμού των επιχειρήσεων θα
ευνοήσει ορισμένες επιχειρήσεις συγκεκριμένου μεγέθους και κλαδικής διάρθρωσης.
Το 17,2% των νεώτερων επιχειρήσεων προσδοκούν βελτίωση όπως και το 13,7 των
μεγαλύτερων. Η ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αναφέρει πως το ισοζύγιο θετικών‐αρνητικών
προσδοκιών παραμένει σταθερά αρνητικό σε όλους τους επί μέρους δείκτες
οικονομικών προσδοκιών (‐50,0 για τζίρο, ζήτηση, παραγγελίες, ρευστότητα), με την
υψηλότερη χαμηλή τιμή να σημειώνει η προσδοκία για το δείκτη ρευστότητας (‐54,6).
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Η οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των αποπληθωριστικών τάσεων
μέσα στο 2016. Το 26,1% των επιχειρήσεων αναμένει περαιτέρω μείωση του
επιπέδου τιμών για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που προσφέρουν, το 61,6% των
επιχειρήσεων προβλέπει σταθεροποίηση, ενώ μόλις το 4,3% προβλέπει αυξήσεις
τιμών. Η χαμηλή ζήτηση επιδεινώνει τις αποπληθωριστικές τάσεις. Οι εκτιμήσεις των
εθνικών και των διεθνών οργανισμών για ανάσχεση των αποπληθωριστικών τάσεων
μέσα στο 2016 φαίνεται να μην επαληθεύεται, με βάση τόσο τις εγχώριες τάσεις, όσο
και τις τιμές των παγκόσμια εμπορεύσιμων αγαθών (πετρέλαιο, τρόφιμα). Η χαμηλή
ζήτηση επιδεινώνει τις αποπληθωριστικές τάσεις.
Συνοψίζοντας φαίνεται ότι η οικονομική ύφεση επιβάρυνε τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις με συρρίκνωση των κερδών των ΜΜΕ, αύξηση εισφορών, αύξηση Φ.Π.Α,
ασφαλιστικές εισφορές και φορολογικές υποχρεώσεις, δυσχέρεια δανεισμού και
περιορισμό κίνησης κεφαλαίων.

Η εμπειρική έρευνα
Η μεθοδολογία της έρευνας
Με σκοπό να ερευνηθεί στην πράξη η κατάσταση των εμπορικών μικρομεσαίων
επιχειρήσεων καθώς και οι επιβαρυντικοί παράγοντες την περίοδο της οικονομικής
κρίσης, οργανώθηκε μια έρευνα πεδίου. Ως πεδίο της έρευνας επιλέχθηκε η πόλη της
Κοζάνης για δύο λόγους. Πρώτον, ο πληθυσμός της συγκεκριμένης πόλης βρίσκεται
κοντά στο μέσο όρο όλων των μεγάλων πόλεων της επικράτειας. Σύμφωνα με την
Ελληνική Στατιστική Αρχή η Κοζάνη βρίσκεται στην 23η θέση από τις 78 μεγαλύτερες
πόλεις της Ελλάδος σε πληθυσμό. Δεύτερον, στην πόλη της Κοζάνης υπάρχει έντονη
επιχειρηματική δραστηριότητα λόγω του ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμό
εργαζόταν στα ατμοηλεκτρικά εργοστάσια της Δ.Ε.Η. Το υψηλό εισόδημα των
υπαλλήλων βοήθησε στην ανάπτυξη πολλών επιχειρήσεων. Για αυτούς τους λόγους
η Κοζάνη θεωρείται μια αντιπροσωπευτική πόλη που μπορεί να δώσει μια εικόνα των
επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι:
 Να μελετηθεί η βαρύτητα των παραγόντων του μακροπεριβάλλοντος που
επηρεάζουν την πορεία της επιχείρησης όπως φόρος προστιθέμενης αξίας,
εργοδοτικές εισφορές, ασφαλιστικό ταμείο του επιχειρηματία, η
περιορισμένη τραπεζική χρηματοδότηση, η μείωση της αγοραστικής δύναμης
καταναλωτών και φορολογία.
 Να διερευνηθεί ο βαθμός δυσκολίας που αντιμετωπίζει η επιχείρηση στην
πληρωμή των υποχρεώσεων και των οφειλών της όπως οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές τα ασφαλιστικά ταμεία, οι ΔΕΚΟ, οι προμηθευτές, οι φορολογικές
υποχρεώσεις, τα επιχειρηματικά δάνεια.
 Να υπολογισθεί το ποσοστό μείωσης του προσωπικού την τελευταία
πενταετία, το ποσοστό μείωσης των εργαζομένων και να διερευνηθεί κατά
πόσο η επιχείρηση δυσκολεύεται στην καταβολή μισθών.
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Να υπολογισθεί η αύξηση ή η μείωση της κερδοφορίας της επιχείρησης σε
σχέση με την περίοδο προ κρίσης.
Να υπολογισθεί η αύξηση ή η μείωση του τζίρου σε σχέση με την περίοδο προ
κρίσης.
Να διερευνηθεί η πιθανότητα κινδύνου λουκέτου της επιχείρησης.

Για την συλλογή πληροφοριών, επιλέχθηκε ως καταλληλότερο εργαλείο ένα
ερωτηματολόγιο. Τα ερωτηματολόγια συνιστούν ένα αποτελεσματικό εργαλείο, με
την χρήση του οποίου μπορούν να συλλεχθούν εύκολα πληροφορίες από ένα σχετικά
μεγάλο αριθμό ατόμων σε σύντομο χρονικό διάστημα και με χαμηλό οικονομικό
κόστος (Gillham, 2000). Επίσης, τα ερωτηματολόγια επιτρέπουν την ανωνυμία η
οποία μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον βαθμό ανταπόκρισης και προθυμίας για
συμμετοχή (Oppenheim, 1992).
Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από επτά ενότητες που καλύπτουν
μια πληθώρα θεμάτων, τα οποία σχετίζονται με την επιχείρηση και τις επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης σε αυτήν. Οι ερωτήσεις, εικοσιπέντε συνολικά, είναι κλειστού
τύπου ώστε να απαντιούνται γρηγορότερα και να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα
άρνησης συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. Η πρώτη ενότητα καταγράφει τα
δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Η δεύτερη ενότητα ερευνά την
ταυτότητα της επιχείρησης όπως τα έτη ύπαρξης της επιχείρησης, την ύπαρξη
υποκαταστημάτων, τον αριθμό απασχολουμένων. Η τρίτη ενότητα αξιολογεί την
βαρύτητα που επηρεάζουν οι παράγοντες μακροεπεριβάλλοντος την καλή πορεία της
επιχείρησης (φόρος προστιθέμενης αξίας, εργοδοτικές εισφορές, ασφαλιστικό ταμείο
επιχειρηματία περιορισμένη τραπεζική χρηματοδότηση, μείωση αγοραστικής
δύναμης καταναλωτών, φορολογία). Η τέταρτη ενότητα ερευνά τις εκκρεμείς
υποχρεώσεις της επιχείρησης, όπως οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τα ασφαλιστικά
ταμεία, οι ΔΕΚΟ, οι προμηθευτές, οι φορολογικές υποχρεώσεις, τα επιχειρηματικά
δάνεια. Η πέμπτη ενότητα συσχετίζεται με την απασχόληση. Η έκτη αναφέρεται στην
κερδοφορία και η έβδομη στην πιθανότητα διακοπής της λειτουργίας επιχείρησης.
Η έρευνα διεξήχθη τον Σεπτέμβριο και διήρκησε 20 μέρες. Σύμφωνα με το εμπορικό
επιμελητήριο της Κοζάνης στην πόλη δραστηριοποιούνται 115 επιχειρήσεις
ενδυμάτων. Για την διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε ολόκληρος ο πληθυσμός
δηλαδή οι 115 επιχειρήσεις, έτσι ώστε τα συμπεράσματα να αντιπροσωπεύουν το
σύνολο των επιχειρήσεων. Από τις 115 επιχειρήσεις οι 92 απάντησαν στο
ερωτηματολόγιο και οι 23 αρνήθηκαν. Το ποσοστό αποχής αγγίζει το 20%.
Τα ευρήματα της έρευνας
Στην έρευνα μετείχαν σε ποσοστό 60% γυναίκες και σε ποσοστό 40% άνδρες.
Φαίνεται ότι οι γυναίκες που ασχολούνται με το εμπόριο ενδυμάτων υπερτερούν σε
αριθμό από τους άντρες κατά 20%.
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Γράφημα 1: Ηλικιακή κλίμακα

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ενδυμάτων ηλικιακά βρίσκονται στην
κλάση 41‐50 χρονών (ποσοστό 42,39%). Οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες κατά ένα
μεγάλο ποσοστό ίδρυσαν την επιχείρηση τους πριν την κρίση. Παρόλο των δυσμενών
συνθηκών που επικρατούν, οι ίδιοι συνεχίζουν την εμπορική τους δραστηριότητα,
διότι αποτελεί την μόνο πηγή εσόδων τους. Η συχνότητα των νέων επιχειρηματιών
ηλικίας 21‐30 είναι 8. Το μέγεθος αυτό αποδεικνύει ότι οι νέοι δεν είναι διατεθειμένοι
να επενδύσουν σε μια οικονομία η οποία δεν είναι υγιής. Οι περισσότεροι από αυτούς
θεωρούν ότι είναι προτιμότερο να μεταναστεύουν στο εξωτερικό παρά να ρισκάρουν,
επενδύοντας σε μια οικονομία που βρίσκεται σε παρατεταμένη ύφεση. Το 22% των
μικρομεσαίων επιχειρηματιών βρίσκεται μεταξύ 51‐60 χρονών. Στο μεγαλύτερο
ποσοστό τους είναι επιχειρηματίες που υπολειτουργούν και συνεχίζουν την εμπορική
δραστηριότητα της επιχείρησης με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα
συνταξιοδοτηθούν.
Όσον αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης στο μεγαλύτερο ποσοστό τους (45,7%) οι
επιχειρηματίες είναι απόφοιτοι λυκείου, επίπεδο ενδεικτικό της έλλειψης
εξειδικευμένων γνώσεων. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες (34%) ασκούν την
επιχειρηματική τους δραστηριότητα, από 11 έως 20 χρόνια. Επίσης, αρκετές
επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην πόλη πάνω από 26 χρόνια. Ο αριθμός των
νεοσύστατων επιχειρήσεων αγγίζει το 17%. Η οικονομική κρίση και τα δυσβάσταχτα
μέτρα φαίνεται ότι αποθαρρύνουν τους νέους στο να επιχειρήσουν στον κλάδο.
29% των επιχειρήσεων ενδυμάτων βρίσκονται στην αγορά πάνω από 30 χρόνια και
είναι ως επί των πλείστον οικογενειακές επιχειρήσεις που πέρασαν από την μια γενιά
στην άλλη. Οι επιχειρήσεις που δεν είχαν προηγούμενο ιδιοκτήτη είναι μόνο 9,5%.
Φαίνεται ότι σημαντικό ποσοστό των εμπόρων είναι διάδοχοι οικογενειακής
επιχείρησης.

110

Γράφημα 2 : Έτη δραστηριότητας επιχείρησης από την ίδρυσης της

Σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων ενδυμάτων της τάξης του 33% έχει
υποκαταστήματα. Οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες απασχολούν περισσότερους από
δύο εργαζομένους ενώ στο 68% των επιχειρήσεων αυτοαπασχολούνται οι ίδιοι ή
απασχολούν ένα μόνο εργαζόμενο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν την
δυνατότητα να απασχολήσουν από δύο και πάνω εργαζόμενους λόγω κόστους
εργασίας.
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Γράφημα 3: Αξιολόγηση επιβαρυντικών παραγόντων

Από το παραπάνω γράφημα φαίνεται ότι τέσσερις επιχειρηματίες απάντησαν ότι ο
Φ.Π.Α. δεν επηρεάζει καθόλου την καλή πορεία της επιχείρησης. Ένας επιχειρηματίας
απάντησε ότι επηρεάζεται ελάχιστα, έντεκα επιχειρήσεις μέτρια, είκοσι τρείς
επιχειρήσεις πολύ, ενώ πενήντα τρεις πάρα πολύ. Οι εργοδοτικές εισφορές δεν
επηρεάζουν καθόλου δεκαεννέα από τους καταστηματάρχες. Ελάχιστα επηρεάζονται
μόνο δύο από το σύνολο του δείγματος, δεκαέξι επιχειρηματίες επηρεάζονται
μέτρια, εικοσιένα άτομα από το σύνολο του δείγματος πολύ, ενώ τριάντα τέσσερις
επιχειρήσεις πάρα πολύ. Όσον αφορά το ασφαλιστικό ταμείο του επιχειρηματία, έξι
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άτομα απάντησαν ότι δεν τους επηρεάζει καθόλου, ένα άτομο απάντησε ελάχιστα,
έντεκα άτομα απάντησαν μέτρια, είκοσι τρία άτομα απάντησαν πολύ, ενώ πενήντα
ένα άτομα απάντησαν πάρα πολύ.
Μελετώντας το διάγραμμα στη στήλη βαθμός βαρύτητας πάρα πολύ, ο παράγοντας
Φ.Π.Α. επιλέχθηκε από πενήντα τρείς επιχειρήσεις, οι εργοδοτικές εισφορές από
τριάντα τέσσερις επιχειρηματίες, ενώ το ασφαλιστικό ταμείο του επιχειρηματία
επιλέχθηκε από πενήντα ένα επιχειρήσεις. Στην στήλη βαθμός βαρύτητα πολύ, τον
παράγοντα ΦΠΑ επέλεξαν είκοσι τρείς επιχειρήσεις, τον παράγοντα εργοδοτικές
εισφορές είκοσι μια επιχειρήσεις, ενώ τον παράγοντα ασφαλιστικό ταμείο
επιχειρηματία επέλεξαν είκοσι τρείς επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, τη στήλη βαθμός
βαρύτητας μέτρια, τον παράγοντα ΦΠΑ επέλεξαν έντεκα επιχειρήσεις, τον παράγοντα
εργοδοτικές εισφορές επέλεξαν δεκαέξι επιχειρήσεις, τον παράγοντα ασφαλιστικό
ταμείο επιχειρηματία επέλεξαν έντεκα επιχειρήσεις. Στην στήλη βαθμός βαρύτητας
«λίγο» ο παράγοντας ΦΠΑ επιλέχθηκε από μία επιχείρηση, ο παράγοντας
εργοδοτικές εισφορές από δύο, ενώ ο παράγοντας ασφαλιστικό ταμείο επιχειρηματία
επιλέχθηκε από έναν εργαζόμενο. Τέλος, στην στήλη βαθμός βαρύτητας «καθόλου»,
ο παράγοντας ΦΠΑ επιλέχθηκε από τέσσερις επιχειρήσεις, ο παράγοντας εργοδοτικές
εισφορές επιλέχτηκε από δεκαεννέα επιχειρήσεις, ενώ ο παράγοντας ασφαλιστικό
ταμείο επιχειρηματία κατέγραψε συχνότητα έξι.
Όπως παρατηρούμε στο διάγραμμα ο οι περισσότερες συχνότητες βρίσκονται
στην στήλη με τον βαθμό βαρύτητας «πάρα πολύ». Το ΦΠΑ καταλαμβάνει την πρώτη
θέση, το ασφαλιστικό ταμείο ακολουθεί στην δεύτερη θέση και οι εργοδοτικές
εισφορές στην τελευταία, διότι πολλές επιχειρήσεις είναι ατομικές.
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Γράφημα 4 Αξιολόγηση παραγόντων μακροπεριβάλλοντος

Από το παραπάνω γράφημα φαίνεται ότι δεκαοκτώ επιχειρηματίες απάντησαν ότι η
περιορισμένη τραπεζική χρηματοδότηση δεν επηρεάζει καθόλου την καλή πορεία της
επιχείρησης, δεκαεννέα επιχειρηματίες απάντησαν λίγο, δεκατρείς ερωτηθέντες
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απάντησαν μέτρια, δεκατέσσερα άτομα πολύ, ενώ εικοσιοκτώ ερωτηθέντες
απάντησαν πάρα πολύ. Αντίστοιχα, δύο επιχειρηματίες απάντησαν ότι η μείωση της
αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών δεν επηρεάζει καθόλου την καλή πορεία της
σημερινής κατάστασης της επιχείρησης, ένας επιχειρηματίας απάντησε λίγο, επτά
επιχειρηματίες μέτρια, δώδεκα άτομα απάντησαν πολύ, ενώ εβδομήντα άτομα
απάντησαν πάρα πολύ. Τρείς επιχειρηματίες απάντησαν ότι η φορολογία δεν τους
επηρεάζει καθόλου, δύο επιχειρηματίες απάντησαν λίγο, τέσσερα άτομα απάντησαν
μέτρια, ενώ εξήντα οκτώ άτομα απάντησαν πάρα πολύ.
Από το γράφημα διαπιστώνουμε στην στήλη βαθμός βαρύτητας «πάρα πολύ», ο
παράγοντας περιορισμένη τραπεζική χρηματοδότηση επιλέχθηκε από είκοσι οκτώ
ερωτηθέντες, ο παράγοντας μείωση αγοραστικής δύναμης θεωρήθηκε «πάρα πολύ»
σημαντικός παράγοντας από εβδομήντα επιχειρήσεις, ενώ ο παράγοντας φορολογία
επιλέχθηκε από εξήντα οκτώ επιχειρηματίες. Στην στήλη βαθμός βαρύτητας «πολύ»,
ο παράγοντας τραπεζική χρηματοδότηση επιλέχτηκε από δεκατέσσερα άτομα, η
μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών επιλέχθηκε από δώδεκα άτομα,
ενώ ο παράγοντας φορολογία επιλέχθηκε από δεκαπέντε άτομα. Στην στήλη βαθμός
βαρύτητας «μέτρια», ο παράγοντας περιορισμένη τραπεζική χρηματοδότηση
επιλέχθηκε από δεκατρείς επιχειρήσεις, ο παράγοντας μείωση αγοραστικής δύναμης
καταναλωτών επιλέχθηκε από επτά άτομα, ο παράγοντας μείωση της φορολογίας
επιλέχθηκε από τέσσερα άτομα. Στην στήλη βαθμός βαρύτητας «λίγο», ο παράγοντας
περιορισμένη τραπεζική χρηματοδότηση επιλέχθηκε από δεκαεννέα άτομα, ο
παράγοντας μείωση αγοραστικής δύναμης καταναλωτών σημείωσε συχνότητα ένα
και ο παράγοντας φορολογία επιλέχθηκε από 2 άτομα. Στην στήλη βαθμός βαρύτητας
καθόλου, τον παράγοντα περιορισμένη τραπεζική χρηματοδότηση επέλεξαν 18
επιχειρήσεις, την μείωση της αγοραστικής δύναμης καταναλωτών επέλεξαν δύο
επιχειρήσεις, ενώ ο παράγοντας φορολογία επιλέχθηκε από τρείς επιχειρήσεις.
Διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες συχνότητες βρίσκονται όπως και στο
προηγούμενο διάγραμμα στην στήλη με τον βαθμό βαρύτητας «πάρα πολύ». Ο πιο
σημαντικός παράγοντας θεωρείται η μείωση της αγοραστικής δύναμης των
καταναλωτών. Ο παράγοντας φορολογία κατέχει την δεύτερη θέση και η
περιορισμένη τραπεζική χρηματοδότηση καταλαμβάνει την τρίτη θέση διότι οι
επιχειρηματίες αποφεύγουν να καταφύγουν σε δάνειο το οποίο μπορεί να μην
μπορούν να το αποπληρώσουν αργότερα.
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Γράφημα 5 : Σύγκριση παραγόντων μακροπεριβάλλοντος

Η εκτίμηση των συμμετεχόντων στην έρευνα έδειξε ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες
που επηρεάζουν πάρα πολύ τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, είναι
πρώτα η μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και η φορολογία, αμέσως
μετά ο Φ.Π.Α. και οι ασφαλιστικές εισφορές του επιχειρηματία (ΟΑΕΕ). Μικρότερη
σημασία αποδίδουν στις ασφαλιστικές εισφορές και στον περιορισμένο Τραπεζικό
δανεισμό.
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Γράφημα 6: Αξιολόγηση βαρύτητας υποχρεώσεων οφειλών

Διαπιστώνεται ότι τριάντα τρείς επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζουν δυσκολία στην
πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών. Έντεκα επιχειρήσεις δυσκολεύονται ελάχιστα
στην πληρωμή των οφειλών αυτών, δεκαοκτώ ερωτηθέντες απάντησαν ότι ο
συγκεκριμένος παράγοντας τις επηρεάζει «μέτρια», οκτώ επιχειρήσεις απάντησαν ότι
δυσκολεύονται πολύ ενώ είκοσι δύο ερωτηθέντες επέλεξαν τον βαθμό βαρύτητας
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«πάρα πολύ». Δεκαεννέα επιχειρηματίες δεν δυσκολεύονται να αποπληρώσουν το
ασφαλιστικό τους ταμείο. Έντεκα επιχειρήσεις απάντησαν ότι δυσκολεύονται από τον
συγκεκριμένο παράγοντα ελάχιστα, δεκαοκτώ επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μέτριο
βαθμό βαρύτητας στην πληρωμή του συγκεκριμένου παράγοντα, δεκατέσσερις
μαγαζάτορες δυσκολεύονται πολύ, ενώ τριάντα επιχειρήσεις δυσκολεύονται πάρα
πολύ. Τριάντα τρείς επιχειρήσεις δεν δυσκολεύονται «καθόλου» από στην πληρωμή
των Δ.Ε.Κ.Ο, έντεκα επιχειρήσεις δυσκολεύονται ελάχιστα, δεκαεννέα επιχειρήσεις
σημειώνουν πως ο συγκεκριμένος παράγοντας είναι μέτριας βαρύτητας, δεκαπέντε
επιχειρήσεις δυσκολεύονται πολύ ενώ δεκατέσσερις επιχειρηματίες επέλεξαν βαθμό
βαρύτητας πάρα πολύ.
Μελετώντας το γράφημα φαίνεται στη στήλη βαθμός βαρύτητας «πάρα πολύ», ο
παράγοντας ληξιπρόθεσμες οφειλές επιλέχθηκε από είκοσι δύο επιχειρήσεις, τα
ασφαλιστικά ταμεία επιλέχθηκαν από 30 επιχειρηματίες, ενώ οι ΔΕΚΟ επιλέχτηκαν
από δεκατέσσερις επιχειρήσεις. Στην στήλη βαθμός βαρύτητα «πολύ», τις
ληξιπρόθεσμες οφειλές επέλεξαν οκτώ επιχειρήσεις, ενώ τον παράγοντα
ασφαλιστικό ταμεία επέλεξαν δεκατέσσερις επιχειρήσεις, τον παράγοντα ΔΕΚΟ της
ίδιας στήλης επέλεξαν δεκαπέντε επιχειρήσεις. Αντίστοιχα στήλη βαθμός βαρύτητας
«μέτρια» τον παράγοντα ληξιπρόθεσμες οφειλές επέλεξαν δεκαοκτώ επιχειρήσεις,
τον παράγοντα ασφαλιστικά ταμεία επέλεξαν δεκαοκτώ επιχειρήσεις, τον παράγοντα
ΔΕΚΟ επέλεξαν δεκαεννέα επιχειρήσεις. Στην στήλη βαθμός βαρύτητας «λίγο/μικρή»
ο παράγοντας ληξιπρόθεσμες οφειλές επιλέχθηκε από έντεκα επιχειρήσεις, ο
παράγοντας ασφαλιστικά ταμεία επιλέχθηκε από έντεκα μαγαζάτορες και ο
παράγοντας Δ.Ε.Κ.Ο επιλέχθηκε από έντεκα εργαζόμενους. Στην στήλη βαθμός
βαρύτητα καθόλου τον παράγοντα ληξιπρόθεσμες οφειλές επέλεξαν τριάντα τρείς
επιχειρήσεις, τον παράγοντα ασφαλιστικά ταμεία επέλεξαν δεκαεννέα επιχειρήσεις,
ενώ το παράγοντα ΔΕΚΟ επέλεξαν τριάντα τρείς επιχειρήσεις.
Οι περισσότερες απαντήσεις βρίσκονται στην στήλη με τον βαθμό βαρύτητας
«καθόλου». Ο παράγοντας ληξιπρόθεσμες οφειλές καταγράφει την ίδια βαρύτητα με
τον παράγοντα ΔΕΚΟ. Τα ασφαλιστικά ταμεία επιλέχθηκαν από 19 ερωτηθέντες.
Συμπεραίνεται πως οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν δυσκολεύονται στην πληρωμή
των ληξιπρόθεσμων οφειλών και των ΔΕΚΟ.
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Γράφημα 7: Αξιολόγηση βαρύτητας υποχρεώσεων‐οφειλών.

Φαίνεται ότι είκοσι έξι επιχειρήσεις δεν αντιμετωπίζουν δυσκολία στην πληρωμή των
προμηθευτών τους. Δεκαεφτά επιχειρήσεις δυσκολεύονται ελάχιστα στην πληρωμή
των οφειλών αυτών, δεκαεφτά ερωτηθέντες απάντησαν ότι ο συγκεκριμένος
παράγοντας τις επηρεάζει μέτρια, δεκαοκτώ επιχειρήσεις απάντησαν ότι
δυσκολεύονται πολύ, ενώ δεκατέσσερις ερωτηθέντες επέλεξαν τον βαθμό βαρύτητας
«πάρα πολύ». Δεκαπέντε επιχειρηματίες δεν δυσκολεύονται να αποπληρώσουν τις
φορολογικές υποχρεώσεις τους έντεκα επιχειρήσεις απάντησαν ότι δυσκολεύονται
από τον συγκεκριμένο παράγοντα λίγο, δεκατέσσερις επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν
μέτριο βαθμό βαρύτητας στην πληρωμή του συγκεκριμένου παράγοντα, δεκαοκτώ
μαγαζάτορες δυσκολεύονται πολύ, ενώ τριάντα τέσσερις επιχειρήσεις
δυσκολεύονται πάρα πολύ. Πενήντα επιχειρήσεις δεν δυσκολεύονται καθόλου στην
πληρωμή επιχειρηματικού δανείου. Οι περισσότερες από αυτές δεν έχουν συνάψει
δάνειο. Επτά επιχειρήσεις δυσκολεύονται «ελάχιστα», εννέα επιχειρήσεις
σημειώνουν πως ο συγκεκριμένος παράγοντας είναι μέτριας βαρύτητας, έξι
επιχειρήσεις δυσκολεύονται πολύ, ενώ είκοσι επιχειρηματίες επέλεξαν βαθμό
βαρύτητας «πάρα πολύ».
Στο γράφημα, στη στήλη «βαθμός βαρύτητας «πάρα πολύ», ο παράγοντας
προμηθευτές επιλέχθηκε από δεκατέσσερις επιχειρήσεις, ο παράγοντας φορολογικές
υποχρεώσεις κατέγραψε συχνότητα
τριάντα τέσσερα, ενώ ο παράγοντας
επιχειρηματικό δάνειο επιλέχτηκε από είκοσι επιχειρήσεις. Στην στήλη βαθμός
βαρύτητα πολύ, τον παράγοντα προμηθευτές επέλεξαν δεκαοκτώ επιχειρήσεις, τον
παράγοντα φορολογικές υποχρεώσεις επέλεξαν δεκαοκτώ επιχειρήσεις, τον
παράγοντα επιχειρηματικό δάνειο της ίδιας στήλης επέλεξαν έξι επιχειρήσεις.
Αντίστοιχα στήλη βαθμός βαρύτητας μέτρια τον παράγοντα προμηθευτές επέλεξαν
δεκαεφτά επιχειρήσεις, τον παράγοντα φορολογικές υποχρεώσεις επέλεξαν
δεκατέσσερις επιχειρήσεις, τον παράγοντα επιχειρηματικό δάνειο επέλεξαν εννιά
επιχειρήσεις. Στην στήλη βαθμός βαρύτητας λίγο/μικρή ο παράγοντας προμηθευτές
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επιλέχθηκε από δεκαεφτά επιχειρήσεις, ο παράγοντας φορολογικές υποχρεώσεις
επιλέχθηκε από έντεκα μαγαζάτορες και ο παράγοντας επιχειρηματικό δάνειο
επιλέχθηκε από επτά επιχειρηματίες. Στην στήλη βαθμός βαρύτητας καθόλου τον
παράγοντα προμηθευτές επέλεξαν είκοσι έξι επιχειρήσεις, τον παράγοντα
φορολογικές υποχρεώσεις επέλεξαν δεκαπέντε επιχειρήσεις, ενώ το παράγοντα
επιχειρηματικό δάνειο επέλεξαν πενήντα επιχειρήσεις.
Όπως παρατηρείται, οι περισσότερες συχνότητες βρίσκονται στην στήλη που
αντιστοιχεί στον βαθμό βαρύτητας καθόλου. Το μεγαλύτερο ποσοστό συγκέντρωσε ο
παράγοντας επιχειρηματικό δάνειο. Το συγκριμένο αποτέλεσμα αποδεικνύει την
τρέχουσα αδυναμία των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις. Το δεύτερο
μεγαλύτερο ποσοστό κατέγραψαν οι προμηθευτές. Στην περίοδο της κρίσης οι
επιχειρήσεις δεν συναλλάσσονται επί πίστωση μόνο μετρητοίς. Το τελευταίο ποσοστό
κατέγραψε ο παράγοντας «φορολογικές υποχρεώσεις».
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Γράφημα 8: Σύγκριση παραγόντων οφειλών

Όσον αφορά στην αδυναμία κάλυψης των οικονομικών υποχρεώσεων τους φαίνεται
ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ κυρίως στις φορολογικές υποχρεώσεις και στις
εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Έπειτα ακολουθούν οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές και το επιχειρηματικό δάνειο. Ο παράγοντας προμηθευτές και Δέκο
βρίσκονται στην τελευταία θέση καταγράφοντας συχνότητα δεκατέσσερα.
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Γράφημα 8: Μείωση προσωπικού κατά την τελευταία πενταετία

Σαράντα επιχειρήσεις από το σύνολο του δείγματος απάντησαν ότι έχουν προβεί σε
μείωση προσωπικού, ενώ τριάντα δύο απάντησαν ότι διατηρούν στην επιχείρηση
τους τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν πριν από την κρίση. Ένα
μεγάλο ποσοστό του δείγματος, της τάξης του 18% δεν απασχολούσαν προσωπικό
και τρείς ερωτηθέντες αρνήθηκαν να απαντήσουν στην συγκεκριμένη ερώτηση.
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Γράφημα 9:Μείωση ωραρίου εργαζομένων

Είκοσι έξι επιχειρήσεις μείωσαν το ωράριο απασχόλησης των εργαζομένων τους.
Τριάντα δύο επιχειρήσεις δεν προέβηκαν σε μείωση, τριάντα μία επιχειρήσεις δεν
μείωσαν το προσωπικό ενώ τρείς ερωτηθέντες δεν απάντησαν.
Είκοσι τρείς επιχειρήσεις απάντησαν ότι δυσκολεύονται στην έγκαιρη καταβολή των
μισθών, τριάντα πέντε ερωτηθέντες δήλωσαν δεν δυσκολεύονται, τριάντα ένα
επιχειρήσεις δεν απασχολεί προσωπικό, οπότε δεν τίθεται αυτό το ζήτημα και τρείς
επιχειρήσεις αρνήθηκαν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα.
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Γράφημα 10 : Μεταβολή κερδοφορίας σε σχέση με την περίοδο προ κρίσης.

Στην ερώτηση αν η επιχείρηση σημείωσε αύξηση ή μείωση της κερδοφορίας σε σχέση
με την περίοδο προ κρίσης, μόνο τρείς επιχειρήσεις απάντησαν ότι τα κέρδη τους
αυξήθηκαν. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων, της τάξης 83% απάντησε ότι
η κερδοφορία της επιχείρησης μειώθηκε. Οκτώ επιχειρήσεις απάντησαν πως η
κερδοφορία τους παρέμεινε στάσιμη και τέσσερις ερωτηθέντες αρνήθηκαν να
απαντήσουν.
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Γράφημα 11: Μείωση κέρδους επιχείρησης σε σχέση με την περίοδο προ κρίσης.

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα έντεκα επιχειρήσεις απάντησαν ότι το κέρδος
τους μειώθηκε λιγότερο από 20%. Είκοσι έξι επιχειρήσεις απάντησαν ότι η μείωση της
κερδοφορίας κυμαίνεται (20%‐40%), είκοσι τρείς ερωτηθέντες απάντησαν ότι το
κέρδος τους μειώθηκε (40%‐60%), δώδεκα επιχειρήσεις απάντησαν (60%‐ 80%) και
πέντε ερωτηθέντες επέλεξαν την επιλογή (80%‐100%)
Ποσοστό αύξησης κέρδους

1

1

1
0

0

Γράφημα 12 Μείωση κέρδους επιχείρησης σε σχέση με την περίοδο προ κρίσης.

Από το σύνολο των τριών επιχειρήσεων που κατέγραψαν αύξηση κέρδους, η μία από
αυτές απάντησε αύξηση λιγότερο από 20%, ένας επιχειρηματίας απάντησε (20%‐
40%) και μια επιχείρηση σημείωση κέρδος (80%‐100%)
Από το σύνολο του δείγματος, πέντε επιχειρήσεις παρουσίασαν αύξηση του τζίρου
τους. Εβδομήντα πέντε επιχειρήσεις κατέγραψαν μείωση, σε εννιά επιχειρήσεις ο
τζίρος παρέμεινε στάσιμος και τρείς ερωτηθέντες αρνήθηκαν να απαντήσουν.
Παρατηρούμε ότι αριθμός των επιχειρήσεων που δήλωσε μείωση των κερδών
συμπίπτει σχεδόν με τον αριθμό των επιχειρήσεων που δήλωσαν μείωση του τζίρου.
Η συγκεκριμένη διαπίστωση διαβεβαιώνει πόσο σημαντικός παράγοντας είναι η
μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών για την καλή πορεία της
επιχείρησης.
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Γράφημα 13: Μείωση Τζίρου επιχείρησης σε σχέση με την περίοδο προ κρίσης.

Την μεγαλύτερη συχνότητα τιμών κατέγραψε η τάξη (20%‐40%), όπου καταγράφηκαν
είκοσι εφτά τιμές. Είκοσι τρείς επιχειρήσεις απάντησαν ότι ο κύκλος εργασιών τους
μειώθηκε (40%‐60%), σε δεκατέσσερις επιχειρήσεις η μείωση κυμαίνεται (60%‐80%),
μία επιχείρηση απάντησε ότι ο τζίρος μειώθηκε (80%‐100%), ενώ σε δέκα
επιχειρήσεις ο τζίρος μειώθηκε λιγότερο από 20%.
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Γράφημα 14: Αύξηση Τζίρου επιχείρησης σε σχέση με την περίοδο προ κρίσης.

Συμπεραίνουμε πως από τις πέντε επιχειρήσεις που δήλωσαν αύξηση του τζίρου η
μία από αυτές δήλωσε πως η αύξηση δεν ξεπέρασε το 20% σε σχέση με τον τζίρο προ
κρίσης. Δύο επιχειρήσεις δήλωσαν πως η αύξηση του κύκλου εργασιών κυμαίνεται
(20%‐40%), μία επιχείρηση κατέγραψε αύξηση (40%‐60%) και μία επιχείρηση
σημείωσε αύξηση τζίρου (80%‐100%).
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Γράφημα 15: Πιθανότητα διακοπής λειτουργίας επιχείρησης

Φαίνεται ότι είκοσι δύο επιχειρήσεις πιθανολογούν την διακοπή της λειτουργίας της
επιχείρησης τους σε ποσοστό λιγότερο από 20%. Είκοσι δύο επιχειρήσεις θεωρούν
ότι η πιθανότητα λουκέτου κυμαίνεται μεταξύ του (20%‐40%), έντεκα επιχειρήσεις
απάντησαν ότι πιθανότητα βρίσκεται μεταξύ (40%‐60%), δέκα επιχειρήσεις θεωρούν
ότι η πιθανότητα κυμαίνεται μεταξύ ( 60%‐80%), δώδεκα επιχειρήσεις (80%‐100%)
και δεκαπέντε ερωτηθέντες απάντησαν πως δεν υπάρχει πιθανότητα να κλείσουν την
επιχείρηση τους στο προσεχές διάστημα.

Συμπεράσματα
Η οικονομική κρίση που διέρχεται η ελληνική οικονομία έπληξε και τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις οι οποίες είναι η βάση του επιχειρηματικού ιστού της χώρας καθώς
παράγουν το 72% της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και απασχολούν το 86% του
εργατικού δυναμικού. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιουργούν θέσεις
απασχόλησης, αποτελούν πηγή επιχειρηματικού δυναμισμού, προστιθέμενης αξίας
και καινοτομίας. Οι ίδιες χαρακτηρίζονται από ταχύτατη αντίδραση σε καταστάσεις
προσαρμογής, διακατέχονται από απλή οργανωτική δομή, διατηρούν στενή σχέση με
τους πελάτες, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις εξαγωγές της χώρας
εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες αγορές και αντιδρούν γρήγορα στο ανταγωνισμό.
Στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις η συνολική μείωση του κύκλου εργασιών,
από την έναρξη της κρίσης και μετά το 2010 αγγίζει το 75%. Το ποσοστό των μικρών
επιχειρήσεων που θεωρούν πολύ ή αρκετά πιθανό το ενδεχόμενο να διακόψουν ή να
αναστείλουν την επιχειρηματική δραστηριότητα αυξάνεται συνεχώς. Η κρίση έχει ως
αποτέλεσμα να αυξηθεί το ποσοστό των επιχειρήσεων με καθυστερημένες και
ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Μία από τις επιπτώσεις της κρίσης είναι η δραματική συρρίκνωση των κερδών στις
επιχειρήσεις οι οποίες παραμένουν οριακά κερδοφόρες και η μεγάλη αύξηση των
ζημιών στις υπόλοιπες που έχουν καταφέρει να παραμείνουν σε λειτουργία. Επίσης
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ή συνεχόμενη αύξηση του ΦΠΑ και η αύξηση των εισφορών προκαλεί σημαντική
επιβάρυνση.
Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Κοζάνης, στις
εμπορικές επιχειρήσεις ένδυσης‐υπόδησης φαίνεται ότι οι περισσότεροι
επιχειρηματίες σε μεγάλο ποσοστό ίδρυσαν την επιχείρηση τους πριν την κρίση,
προσπαθούν με κάθε τρόπο να μην διακόψουν την λειτουργία της επιχείρησης διότι
είναι η μόνη πηγή εσόδων και επιχειρηματίες μεγαλύτερης ηλικίας παρόλο που
υπολειτουργούν συνεχίζουν την εμπορική δραστηριότητα τους, με την ελπίδα ότι
κάποια στιγμή θα συνταξιοδοτηθούν.
Οι περισσότερες εμπορικές ΜΜΕ στην Κοζάνη κατά την οικονομική ύφεση
αποφεύγουν την πρόσληψη προσωπικού με σημαντικό αποθαρρυντικό παράγοντα
τις εργοδοτικές εισφορές.
Ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει την βιωσιμότητα των εμπορικών ΜΜΕ
στην Κοζάνη είναι η μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και ακολουθεί
ο Φ.Π.Α. και οι ασφαλτικές εισφορές του επιχειρηματία (ΟΑΕΕ). Μικρότερη σημασία
αποδίδουν στις ασφαλιστικές εισφορές και στον τραπεζικό δανεισμό.
Όσον αφορά στην αδυναμία κάλυψης των οικονομικών υποχρεώσεων τους ο πρώτος
παράγοντας που δυσκολεύει τις εμπορικές επιχειρήσεις της Κοζάνης είναι οι
φορολογικές υποχρεώσεις και στην συνέχεια εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία.
Οι υποχρεώσεις προς τις ΔΕΚΟ και τους προμηθευτές εμφανίζουν μικρότερη
βαρύτητα. Οι αγορές γίνονται πλέον της μετρητοίς. Οι επιχειρήσεις που δεν
πληρώνουν τους προμηθευτές οδηγούνται σε λουκέτο.
Η κρίση έχει ως επίπτωση να μειωθούν οι θέσεις εργασίας, να επεκταθεί το καθεστώς
ευέλικτης εργασίας και πολλές επιχειρήσεις να δυσκολεύονται στη έγκαιρη καταβολή
των μισθών. Υπολογίσιμος αριθμός εμπορικών επιχειρήσεων μείωσε το ωράριο των
εργαζομένων.
Οι εμπορικές ΜΜΕ στην Κοζάνη σημείωσαν μείωση της κερδοφορίας σε σχέση με την
περίοδο προ κρίσης, μείωση του κύκλου εργασιών και θεωρούν πιθανό να οδηγηθούν
σε διάλυση.
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Η επίδραση της φορολογίας των εταιρικών μερισμάτων εν μέσω
οικονομικής κρίσης στη διαμόρφωση του πλαισίου επιστροφής
κεφαλαίου στους μετόχους:
Μια εμπειρική προσέγγιση των εισηγμένων ελληνικών επιχειρήσεων
ΦΙΛΕΝΤΑ ΠΑΓΩΝΑ, Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, pfilenta@hotmail.com

Περίληψη
Η επιστροφή κεφαλαίου αποτελεί έναν νέο τρόπο διανομής κερδών στους επενδυτές, αντί
της διανομής του παραδοσιακού μερίσματος. Η στροφή αυτή των εταιριών οφείλεται στις
συνεχείς αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας που ισχύει για τα μερίσματα από τις αρχές
του 2009. Παρόλο που εμφανίστηκαν αρχικά στην ελληνική κεφαλαιαγορά το 2002, η
παρουσία τους έγινε αισθητή το 2009, όταν εν μέσω οικονομικής κρίσης ξεκίνησε η
φορολόγηση των μερισμάτων, δεδομένου ότι η επιστροφή κεφαλαίων δε συνοδεύεται από
κάποια φορολογική επιβάρυνση. Συγκεκριμένα, μελετήσαμε κατά πόσο προκαλείται μια
θετική μεταβολή στις τιμές των μετοχών και συνεπώς δημιουργούνται υπεραποδόσεις γύρω
από την ημέρα αποκοπής. Τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι τιμές των μετοχών την
ημέρα αποκοπής δεν προσαρμόζονται κατά το ποσό του διανεμηθέντος ποσού. Η
διαστρωματική παλινδρόμηση αποδεικνύει ότι ο συστηματικός κίνδυνος, η μερισματική
απόδοση και το κόστος συναλλαγών ερμηνεύουν την συμπεριφορά των τιμών των μετοχών
την ημέρα της επιστροφής κεφαλαίου.

Λέξεις κλειδιά: Χρηματιστήριο Αθηνών, Επιστροφή Κεφαλαίου, Μέρισμα, Ημέρα

Αποκοπής Επιστροφής Κεφαλαίου

Εισαγωγή
Η μερισματική πολιτική (Dividend policy) που ακολουθεί η κάθε εταιρεία είναι
βασικός παράγοντας της χρηματοοικονομικής της πολιτικής διότι αφορά τις
αποφάσεις που καλείται να πάρει σχετικά με τον τρόπο που διαχειρίζεται τα κέρδη
της και αφορούν στον τύπο, στο μέγεθος και στο χρόνο της διανομής μερισμάτων που
πραγματοποιεί στους κοινούς μετόχους.
Συγκεκριμένα, η μερισματική πολιτική εστιάζει στην απόφαση μιας εταιρείας
ανάμεσα στο να διανείμει τα κέρδη στους μετόχους της, να τα παρακρατήσει για
χρηματοδότηση ή να προβεί σε συνδυασμό των δυο παραπάνω στρατηγικών. Οι
αποφάσεις αυτές είναι που καθορίζουν το βαθμό της εσωτερικής χρηματοδότησης
μιας επιχείρησης. Επίσης, η μερισματική πολιτική παρέχει σημαντική πληροφόρηση
στους μετόχους σχετικά με τις επιδόσεις και την πορεία των εργασιών της εταιρίας.
Πολυάριθμες μελέτες ασχολήθηκαν με την συμπεριφορά των τιμών των μετοχών την
ημέρα αποκοπής του μερίσματος. Συγκεκριμένα, πρώτα οι Campbell και Beranek
(1955) διαπίστωσαν ότι η πτώση στις τιμές των μετοχών την ημέρα αποκοπής του
μερίσματος είναι μικρότερη από το διανεμηθέν μέρισμα. Η έρευνα τους ανέτρεψε
την άποψη που επικρατούσε ότι η πτώση των τιμών ισούται με το διανεμηθέν
μέρισμα και έμεινε γνωστή ως το φαινόμενο της ημέρας της αποκοπής του
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μερίσματος. Ακολούθησαν πολλές έρευνες όπως των Durand και May (1960), των
Elton και Gruber (1970), του Kalay (1982), του Dubofsky (1992), των Frank και
Jagannathan (1998), αλλά και πιο πρόσφατες μελέτες, που είχαν ως αντικείμενο την
ημέρα αποκοπής του μερίσματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε αυτές του Dasilas (2009),
των Whitworth και Zhang (2010), των Asimakopoulos, Tsangarakis, και Tsiritakis (2015)
και των Munoz και Rodriguez (2016).
Όπως αναλύεται στην συνέχεια της εργασίας, κάποιες εταιρείες επιλέγουν την
επιστροφή κεφαλαίου ως μέθοδο διανομής των κερδών τους αντί της παραδοσιακής
διανομής μερίσματος. Καταλυτικός παράγοντας είναι το γεγονός της συνεχώς
αυξανόμενης φορολόγησης των εισοδημάτων από μερίσματα. Θα πρέπει να τονισθεί
ότι δεν υπάρχει προηγούμενη εμπειρική μελέτη που να αναλύει την αποκοπή της
επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους και την αντίστοιχη αντίδραση των τιμών των
μετοχών.

Βιβλιογραφική Επισκόπηση
Τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μεγάλος αριθμός μελετών στην προσπάθεια να
εξηγήσουν την συμπεριφορά των τιμών των μετοχών την ημέρα αποκοπής του
μερίσματος. Η πρώτη γνωστή μελέτη είναι αυτή των Campbell και Beranek (1955) οι
οποίοι ανέτρεψαν τη γενική άποψη ότι οι τιμές των μετοχών μειώνονται κατά το ποσό
του μερίσματος. Στη μελέτη τους χρησιμοποίησαν δεδομένα από εταιρείες που ήταν
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) και διαπίστωσαν ότι η πτώση
στην τιμή της μετοχής την ημέρα αποκοπής του μερίσματος είναι κατά μέσο όρο κατά
10% μικρότερη από το μέρισμα που διένειμαν οι εταιρείες. Το συμπέρασμα τους αυτό
έγινε γνωστό ως το φαινόμενο της ημέρας αποκοπής του μερίσματος (ex‐dividend day
phenomenon).
Οι μελέτες των Campbell και Beranek (1955) και Durand και May (1960), ήταν από τις
πρώτες προσπάθειες να εξεταστεί η επίδραση των φόρων κατά την ημέρα αποκοπής
του μερίσματος για εισηγμένες μετοχές. Και οι δύο διαπίστωσαν μια πτώση των τιμών
των μετοχών την ημέρα αποκοπής του μερίσματος, αλλά η διαφορά δεν ήταν
ιδιαίτερα μεγάλη κατά την περίοδο που πραγματοποιήθηκαν οι συγκεκριμένες
μελέτες.
Σε μια άλλη μελέτη οι Modigliani και Miller (1961) διατύπωσαν ότι οι εταιρείες
προσελκύουν επενδυτές με βάση την μερισματική πολιτική που ασκούν. Οι
επιχειρήσεις που διανείμουν μικρό μέρισμα προσελκύουν επενδυτές που δεν
επιδιώκουν υψηλά εισοδήματα από μερίσματα και αντίστροφα. Αυτό δημιουργεί μια
σχέση μεταξύ της μερισματικής πολιτικής των εταιρειών και τις προτιμήσεις που
δείχνουν οι επενδυτές για συγκεκριμένες μετοχές. Κάποια ευαγή ιδρύματα, για
παράδειγμα, που απαλλάσσονται κάθε φόρου είναι πιο πιθανό να δείξουν προτίμηση
σε μετοχές με υψηλή μερισματική απόδοση. Το ίδιο ισχύει και για ιδιώτες με
χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές. Συνεπάγεται ότι οι επενδυτές με χαμηλούς
φορολογικούς συντελεστές προτιμούν υψηλότερα μερίσματα, από τη στιγμή που οι
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επενδυτές με υψηλά
εισοδήματα από μερίσματα και κεφαλαιακά κέρδη
φορολογούνται με υψηλούς συντελεστές οπότε στην περίπτωση αυτή προτιμούν
εταιρείες με χαμηλότερη μερισματική πολιτική. Αποτέλεσμα της παραπάνω έρευνας
ήταν να τονιστεί ο ρόλος της μερισματικής πολιτικής των εταιρειών, αλλά και να
ταξινομηθούν οι μετοχές βάσει των φορολογικών συντελεστών. Η υπόθεση αυτή
είναι γνωστή ως «υπόθεση της επίδρασης της πελατείας» (Clientele effect).
Οι Elton και Gruber (1970) ασχολήθηκαν επίσης με την πτώση των τιμών των μετοχών
την ημέρα αποκοπής του μερίσματος, διατυπώνοντας την «υπόθεση της επίδρασης
της φορολογίας». Σύμφωνα με τη θεωρία τους ένας επενδυτής θα εισπράξει την τιμή
της μετοχής της συγκεκριμένης ημέρας χωρίς όμως να δικαιούται το ποσό του
μερίσματος, δηλαδή το κέρδος του θα ισούται με Pc – Po. Σε περίπτωση που πουλήσει
την μετοχή την ημέρα αποκοπή του μερίσματος, θα εισπράξει την τιμή την τιμή της
μετοχής της συγκεκριμένης ημέρα και επιπλέον το ποσό του μερίσματος δηλαδή το
κέρδος του θα ισούται με (Pe – Po) + D. Και στις δύο περιπτώσεις ο επενδυτής οφείλει
να αποδώσει το φόρο που του αναλογεί. Εάν πουλήσει τις μετοχές την προηγούμενη
ημέρα της αποκοπής του μερίσματος, ο φόρος που αναλογεί προκύπτει από το
κέρδος από τη διαφορά μεταξύ του ποσού που έλαβε κατά την πώληση των μετοχών
και του ποσού που είχε καταβάλλει όταν αγόρασε τις μετοχές, με αποτέλεσμα το
κέρδος να εκφράζεται ως (Pc – Po)*(1 ‐ tg). Εάν όμως πουλήσει τις μετοχές την ημέρα
αποκοπής του μερίσματος, ο φόρος προκύπτει και πάλι από τη διαφορά μεταξύ του
ποσού που έλαβε κατά την πώληση των μετοχών και του ποσού που είχε καταβάλλει
όταν αγόρασε τις μετοχές συν το φόρο για το ποσό του μερίσματος, με αποτέλεσμα
το κέρδος να εκφράζεται ως:
D(1 – td) + (Pe – Po)*(1 ‐ tg).
Για να είναι ο επενδυτής αδιάφορος αν θα πουλήσει τις μετοχές του την προηγούμενη
ημέρα ή την ημέρα αποκοπής του μερίσματος (κατάσταση ισορροπίας) θα πρέπει τα
κέρδη και στις δύο περιπτώσεις να είναι ίσα μεταξύ τους. Η παραπάνω σχέση μπορεί
να εκφραστεί ως εξής:
(1)
(Pc – Po)*( 1 ‐ tg) = D*(1 – td) + (Pe – Po)*(1 ‐ tg)
όπου:
Pc= τιμή της μετοχής την προηγούμενη ημέρα αποκοπής του μερίσματος
Po = αρχική τιμή της μετοχής
Pε = τιμή της μετοχής την ημέρα αποκοπής του μερίσματος
D = μέρισμα ανά μετοχή
tg = συντελεστής φόρου επί των κεφαλαιακών κερδών
td = συντελεστής φόρου επί του μερίσματος
Η παραπάνω εξίσωση μπορεί να πάρει την εξής μορφή:
(2)
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Σύμφωνα με την ανάλυση, το πρώτο σκέλος της εξίσωσης (2), δηλαδή Pc – Pe /D ή
ΔP/D αποτελεί τον λόγο πτώσης των τιμών των μετοχών από την προηγούμενη ημέρα
στην ημέρα αποκοπής του μερίσματος, ο οποίος αντανακλά τους οριακούς
φορολογικούς συντελεστές των επενδυτών. Το δεύτερο σκέλος της εξίσωσης (2),
δηλαδή

αποτελεί τον οριακό ρυθμό αντικατάστασης εισοδήματος από

μερίσματα και εισοδήματος από κεφαλαιακά κέρδη. Για να καταλήξουν στα
συμπεράσματα τους, χρησιμοποίησαν στοιχεία από τις εισηγμένες εταιρείες που
διένειμαν μέρισμα την περίοδο από 1 Απριλίου 1966 έως 31 Μαρτίου 1967 στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE). Υπολόγισαν τον λόγο πτώσης των τιμών των
μετοχών την ημέρα αποκοπής του μερίσματος, λαμβάνοντας ως δεδομένα τις τιμές
κλεισίματος των μετοχών από την προηγούμενη ημέρα, αλλά και την ημέρα
αποκοπής του μερίσματος. Επιπλέον, προσάρμοσαν τον λόγο πτώσης των τιμών των
μετοχών με την αντίστοιχη πτώση του γενικού δείκτη τιμών της κεφαλαιαγοράς.
Παρατήρησαν ότι η πτώση των τιμών των μετοχών την ημέρα αποκοπής του
μερίσματος είναι μικρότερη από το διανεμηθέν μέρισμα.
Τέλος, σύμφωνα με τους Elton και Gruber (1970) ένας επενδυτής έχει τη δυνατότητα
να εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τους οριακούς φορολογικούς συντελεστές του,
εφόσον παρατηρήσει τον λόγο πτώσης των τιμών ΔP/D. Κατά την έρευνα τους
ταξινόμησαν το δείγμα, ομαδοποιώντας το σύμφωνα με την μερισματική απόδοση
των μετοχών και υπολόγισαν τον μέσο όρο ΔP/D για κάθε ομάδα. Κατέληξαν ότι ο
λόγος πτώσης των τιμών των μετοχών αυξάνει με την μερισματική απόδοση, γεγονός
που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές με χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές προτιμούν
μετοχές με υψηλότερη μερισματική απόδοση και αντίστροφα επενδυτές με υψηλούς
φορολογικούς συντελεστές προτιμούν μετοχές με χαμηλότερη μερισματική απόδοση.

Λοιπές έρευνες, Ευρωπαϊκή Ένωση
Και στην Ευρώπη υπήρξαν αντίστοιχες έρευνες. Οι Eije και Megginson (2008)
μελέτησαν την μερισματική πολιτική εταιρειών που εδρεύουν στον Ευρωπαϊκό χώρο
για το χρονικό διάστημα 1989‐2005. Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαν στοιχεία 4.100
εισηγμένων εταιρειών από 15 κράτη‐μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία υπήρξαν
μέλη πριν το 2004. Στην έρευνα τους κατέληξαν ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες όσον
αφορά στην μερισματική πολίτική και στην επαναγορά μετοχών μεταξύ εταιρειών
στην Αμερική και στην Ευρώπη. Το ποσοστό των εταιρειών που διένειμαν μέρισμα,
τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική, έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ το μέγεθος
των διανεμηθέντων μερισμάτων έχει αυξηθεί. Επίσης, η πιθανότητα των ευρωπαϊκών
εταιρειών να διανείμουν μέρισμα συνεχώς μειώνεται, ενώ η πιθανότητα επαναγοράς
μετοχών αυξάνεται σταθερά. Ωστόσο η έρευνα των Eije και Megginson (2008) έδειξε
ότι ενώ η επαναγορά μετοχών ξεκίνησε αργότερα στην Ευρώπη, έχει αυξηθεί με
γοργούς ρυθμούς την τελευταία δεκαετία. Ένα ακόμη συμπέρασμα στο οποίο
καταλήγει η συγκεκριμένη έρευνα είναι ότι η υψηλή χρηματοοικονομική μόχλευση
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μειώνει την πιθανότητα διανομής μερίσματος. Οι εταιρείες που συνηθίζουν να
συγκεντρώνουν υψηλά ρευστά διαθέσιμα (larger cash holdings) μειώνουν την
πιθανότητα διανομής μερίσματος, αλλά ταυτόχρονα αυξάνουν την πιθανότητα
επαναγοράς μετοχών. Επίσης αυξάνουν και τα ποσά των μερισμάτων σε περίπτωση
που η εταιρεία ακολουθεί την στρατηγική διανομής μερίσματος ως μέθοδο διάθεσης
των κερδών της (cash dividend payer). Όταν οι εταιρείες που διαθέτουν υψηλή
ρευστότητα πραγματοποιούν επαναγορές μετοχών, αποφασίζουν επαναγορά που
αφορά μεγάλο αριθμό μετοχών, ενώ οι εταιρείες που έχουν μεγάλο αριθμό
επενδυτών, αποφασίζουν να προχωρήσουν σε επαναγορά μικρότερου αριθμού
μετοχών.
Ελλάδα
Ο Δασίλας (2009) μελέτησε τη μερισματική πολιτική των εισηγμένων εταιρειών του
Χρηματιστηρίου Αθηνών για την περίοδο 2000‐2004. Διερεύνησε την συμπεριφορά
των τιμών των μετοχών και του όγκου συναλλαγών την ημέρα αποκοπής του
δικαιώματος λήψης του μερίσματος, αλλά και την επίδραση που έχει η ανακοίνωση
διανομής μερίσματος στην τιμή της μετοχής και στον όγκο συναλλαγών. Για να
ερμηνεύσει τα συμπεράσματα της έρευνας του ο Δασίλας (2009) τονίζει την ύπαρξη
σημαντικών διαφορών μεταξύ της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και των αντίστοιχων
ξένων αγορών. Αρχικά στο χρονικό διάστημα στο οποίο αναφέρεται η έρευνα τα
εισοδήματα από μερίσματα και κεφαλαιακά κέρδη δεν φορολογούνταν, και το βήμα
τιμής ήταν πολύ μικρό (ισχύει και σήμερα) σε σχέση με άλλες χώρες (π.χ. ΗΠΑ). Τα
αποτελέσματα που προέκυψαν συμφωνούν με την υπόθεση των βραχυπρόθεσμων
συναλλαγών, δηλαδή την ημέρα αποκοπής του μερίσματος η τιμή των μετοχών δεν
μειώνεται κατά το ποσό του μερίσματος, με αποτέλεσμα την ύπαρξη υπερβαλλουσών
αποδόσεων. Επίσης, ο Δασίλας (2009) διαπίστωσε ότι ο υπερβάλλων όγκος
συναλλαγών συσχετίζεται θετικά με τη μερισματική απόδοση και αρνητικά με το
κόστος συναλλαγών σύμφωνα και πάλι με την υπόθεση των βραχυπρόθεσμων
συναλλαγών. Τέλος, όσον αφορά την επίδραση που έχει η ανακοίνωση διανομής
μερίσματος στην τιμή της μετοχής και στον όγκο συναλλαγών, κατέληξε πως η
ανακοίνωση διανομής μερίσματος αποτελεί καλή είδηση για την αγορά, που οδηγεί
σε υπερβάλλουσες αποδόσεις και σε υπερβάλλοντα όγκο συναλλαγών την ημέρα της
ανακοίνωσης και δύο ημέρες γύρω από αυτήν.
Οι Ασημακόπουλος, Τσαγκαράκης και Τσιριτάκης (2015) μελέτησαν τους
καθοριστικούς παράγοντες της συμπεριφοράς των μετοχών την ημέρα αποκοπής του
μερίσματος για εισηγμένες εταιρείες στο Χ.Α. για το χρονικό διάστημα από 1996 έως
2005. Εξέτασαν κατά πόσο μια σημαντική αλλαγή στην μέθοδο προσαρμογής των
τιμών των μετοχών επηρεάζει την πτώση των τιμών των μετοχών την ημέρα
αποκοπής. Συγκεκριμένα το 2001 το Χ.Α. υιοθέτησε έναν νέο μηχανισμό
προσαρμογής των τιμών των μετοχών κατά την αποκοπή του μερίσματος δηλαδή η
τιμή ανοίγματος την ημέρα αποκοπής ισούται πλέον με την τιμή κλεισίματος της
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προηγούμενης ημέρας. Επιπλέον, το γεγονός ότι το διάστημα εκείνο τα μερίσματα
και τα κεφαλαιακά κέρδη δεν φορολογούνταν, το κόστος συναλλαγών ήταν χαμηλό,
αλλά και την απουσία εμποδίων της μικροδομής της αγοράς, θεωρήθηκε κατάλληλη
ευκαιρία για να μελετηθεί ο ρόλος της συγκεκριμένης αλλαγής. Οι Ασημακόπουλος,
Τσαγκαράκης και Τσιριτάκης (2015) διέκριναν το χρονικό διάστημα σε δύο
υποπεριόδους. Η πρώτη υποπερίοδος ήταν από το 1996 έως το 2000, δηλαδή πριν
εφαρμοστεί η καινούρια μέθοδος και η δεύτερη υποπερίοδος από το 2001 έως το
2005, μετά την εφαρμογή της μεθόδου προσαρμογής των τιμών των μετοχών. Τα
εμπειρικά αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο λόγος πτώσης των τιμών των
μετοχών αυξήθηκε την ημέρα αποκοπής του μερίσματος από 37% (για το διάστημα
1996‐2000) σε 62% (για το διάστημα 2001‐2005) και οι υπερβάλλουσες αποδόσεις
μειώθηκαν από 2,23% σε 1,18% αντίστοιχα. Τέλος, υποστήριξαν ότι η
εμπορευσιμότητα των μετοχών είναι καθοριστικός παράγοντας της συμπεριφοράς
των τιμών των μετοχών. Με άλλα λόγια η μικρή εμπορευσιμότητα μιας μετοχής
μπορεί να αντιπροσωπεύει μια πιθανή εξήγηση της ύπαρξης υπερβαλλουσών
αποδόσεων την ημέρα αποκοπής του μερίσματος. Αντίθετα, οι λόγοι πτώσης των
τιμών των μετοχών με υψηλή εμπορευσιμότητα τείνουν να είναι ίσοι με το
διανεμηθέν μέρισμα, ενώ οι υπερβάλλουσες αποδόσεις τείνουν να είναι ίσες με
μηδέν.
Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους
Οι εταιρείες ως άλλη μέθοδο ανταμοιβής των μετόχων τους επιλέγουν τα τελευταία
χρόνια την επιστροφή κεφαλαίου. Η επιστροφή κεφαλαίου αποτελεί ένα είδος
πραγματικής μείωσης μετοχικού κεφαλαίου και οι εταιρείες την εφαρμόζουν
εναλλακτικά της διανομής μερίσματος. Αποτελεί φαινόμενο που συναντάται συχνά
τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
Η απόφαση για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνεται από τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων. Αρχικά ορίζεται το ποσό της μείωσης κεφαλαίου και στη
συνέχεια αυτό αντανακλάται και σε αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της
μετοχής. Συνεπάγεται ότι η διαφορά που προκύπτει στη νέα ονομαστική αξία της
μετοχής, αποτελεί το ποσό της επιστροφής ‐ καταβολής μετρητών στους μετόχους.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίνει την τροποποίηση του
σχετικού άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας. Ακολουθεί η ενημέρωση του Δ.Σ.
του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) για την μείωση της ονομαστικής αξίας των
μετοχών με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους. Οι μετοχές
της εταιρείας είναι πια διαπραγματεύσιμες με τη νέα ονομαστική αξία. Από την ίδια
ημερομηνία η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρείας στο Χ.Α. διαμορφώνεται
σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄
αριθμό 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει. Δικαιούχοι της επιστροφής
κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. Στη
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συνέχεια ορίζεται η ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου και
ξεκινά η καταβολή των μετρητών.

Φορολογικό πλαίσιο διανομής μερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου
Πριν την ισχύ του Ν 2065/1992, οι ημεδαπές Α.Ε. φορολογούνταν βάσει της διάκρισης
των καθαρών κερδών της σε διανεμόμενα, (δηλαδή μερίσματα, εκτός μισθού αμοιβές
του Δ.Σ. κλπ.) και μη διανεμόμενα (δηλαδή αποθεματικά, κέρδη εις νέο). Συνέπεια της
διάκρισης αυτής ήταν κάθε Α.Ε. να φορολογείται μόνο για τα μη διανεμόμενα κέρδη
που παραμένουν στην Α.Ε. με τη μορφή αποθεματικών ή κερδών εις νέο. Ενώ τα
φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία περιέρχονται τα κέρδη των Α.Ε, δηλαδή οι
μέτοχοι κάθε Α.Ε. επιβαρυνόταν με φόρο εισοδήματος.
Με τον Ν. 2065/1992 έπαψε να ισχύει αυτό το καθεστώς. Κάθε Α.Ε. που είναι
εισηγμένη στο Χ.Α. φορολογείται από 01.01.1992 με ποσοστό 35% επί των κερδών
της. Με την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση της
εταιρείας για τα διανεμηθέντα κέρδη (άρθρο 15, παρ. 1 του νόμου 3843/1958 όπως
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 114, παρ. 1 του νόμου 2238/1994). Ο συντελεστής
φόρου μειώθηκε από 35% σε 25% από 01.01.2000 με το Ν. 2753/1999. Η μείωση αυτή
συνεχίστηκε, όταν το 2005 εφαρμόστηκε ο Ν. 3296/2004. Σήμερα ο συντελεστής
φόρου για τα κέρδη των εταιρειών (Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ) είναι 29% σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Ν.4172/2013.
Όσον αφορά στη φορολόγηση των διανεμόμενων μερισμάτων, υπήρξε μια σειρά
σημαντικών αλλαγών τα τελευταία χρόνια. Η αρχή έγινε όταν το 2009 όπου με τον Ν.
3697/2008 επιβλήθηκε φόρος 10% στα διανεμόμενα μερίσματα, με αποτέλεσμα τη
διπλή φορολόγηση στα μερίσματα, δηλαδή σε εταιρικό αλλά και προσωπικό επίπεδο.
Ακολούθησε ο Ν.3842/2010, κατά τον οποίο τα μερίσματα εντασσόταν στην
φορολογική κλίμακα (20% στην πηγή), εξαντλώντας έτσι τη φορολογική υποχρέωση
για ένα μέρος των μετόχων. Ο νόμος προέβλεπε ότι πέρα του 20% φόρου
ακολουθούσε φορολόγηση σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές
φυσικών προσώπων. Για τους έχοντες χαμηλά εισοδήματα αυτό σήμαινε δικαίωμα
επιστροφής του παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων. Για τα μεγαλύτερα
εισοδήματα το μέρισμα μπορούσε να φορολογηθεί έως 45% συνολικά, δηλαδή 25%
επιπλέον του αρχικού 20% που είχε επιβληθεί με τη διανομή μερίσματος.
Αποκορύφωμα της φορολόγησης μερισμάτων υπήρξε ο Ν.3943/2011, ο οποίος
προέβλεπε 25% φόρο επί των διανεμόμενων κερδών. Στο σημείο αυτό ο
φορολογούμενος δεν είχε εξαντλήσει την φορολογική υποχρέωση του, παρά
φορολογούνταν στη συνέχεια και για την είσπραξη μερισμάτων σύμφωνα με την
κλίμακα φορολογίας των φυσικών προσώπων.
Ο Ν. 4038/2012 διατήρησε στο 25% τη φορολόγηση στα διανεμόμενα μερίσματα,
αλλά στο σημείο αυτό κάθε φυσικό πρόσωπο εξαντλούσε την φορολογική του
υποχρέωση. Ωστόσο για τα εταιρικά κέρδη το ποσοστό φόρου ήταν στα 20%, με
αποτέλεσμα τα διανεμόμενα κέρδη να υφίστανται φορολόγηση έως 45%.
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Ο επόμενος νόμος που ακολούθησε ήταν ο Ν.4110/2013, ο οποίος προέβλεπε την
φορολόγηση στην πηγή των καθαρών κερδών της Α.Ε. με συντελεστή 26%, τα οποία
διανέμονται στους μετόχους ως μέρισμα, έχουν, επιπροσθέτως παρακράτηση φόρου
25%. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των
δικαιούχων για τα πιο πάνω εισοδήματα.
Μετά την υψηλή φορολόγηση των διανεμόμενων μερισμάτων ακολούθησε ο Ν.
4172/2013 που για πρώτη φορά μείωσε τον συντελεστή παρακράτησης φόρου στο
10%. Επίσης, ο συγκεκριμένος νόμος προβλέπει εξάντληση της φορολογικής
υποχρέωσης τουλάχιστον στα φυσικά πρόσωπα. Κλείνοντας αυτό το μαραθώνιο
αλλαγής τρόπου φορολόγησης των συντελεστών στα μερίσματα, να σημειώσουμε ότι
το άρθρο 44 του τελευταίου νομοσχεδίου (N. 4387/2016) που ψηφίσθηκε πρόσφατα
προβλέπεται εκ νέου η αύξηση του φορολογικού συντελεστή παρακράτησης επί των
μερισμάτων από 10% σε 15% για τα εισοδήματα από το 2017.
Αποτέλεσμα της συνεχώς μεταβαλλόμενης φορολογίας μερισμάτων ήταν οι εταιρείες
να αναζητήσουν κάποια εναλλακτική μέθοδο διανομής των κερδών τους προς τους
μετόχους.
Αντίθετα με την συνεχώς μεταβαλλόμενη και κυρίως αυξανόμενη φορολογίας των
μερισμάτων, η επιστροφή κεφαλαίου δεν φορολογείται. Εκτός από την Ελλάδα, η
μόνη ανεπτυγμένη χώρα, η οποία επίσης δεν φορολογεί τη διανομή μερισμάτων είναι
το Χονγκ Κονγκ, αγορά πολύ πιο ανεπτυγμένη σε σχέση με την Ελλάδα (Δασίλας
2008). Το γεγονός της μηδενικής φορολόγησης της επιστροφής κεφαλαίου αποτελεί
μεγάλο δέλεαρ για τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χ.Α. Αποτέλεσμα αυτού του
γεγονότος σε συνδυασμό με την αστάθεια και την συνεχή αύξηση στην φορολογία
διανομής μερίσματος οδήγησε πολλές εταιρείες να επιλέξουν την επιστροφή
κεφαλαίου εντοπίζοντας αυτό το φορολογικό πλεονέκτημα αντί της διανομής
μερίσματος (Γκρος και Δασίλας 2016). Στη συνέχεια θα κάνουμε μια μικρή ιστορική
παρουσίαση της επιστροφής κεφαλαίων που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα από
το 2002 έως το 2015.
Ιστορικό επιστροφής κεφαλαίων
Η επιστροφή κεφαλαίου αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο διανομής κερδών των
εταιρειών προς τους μετόχους τους. Πρωτοεμφανίστηκε ως τακτική στην ελληνική
αγορά το 2002 και έκτοτε εφαρμόστηκε από πολλές Ανώνυμες Εταιρείες κυρίως για
να αποφύγουν την υψηλή φορολόγηση στα διανεμόμενα μερίσματα. Η πολιτική αυτή
των εταιρειών ενισχύθηκε από την συνεχώς μεταβαλλόμενη φορολογία, η οποία
παρουσίασε αυξητική τάση. Έτσι οι εταιρείες επιβραβεύουν την εμπιστοσύνη που
τους δείχνουν οι επενδυτές, διανέμοντας κέρδη που δεν φορολογούνταν.
Η πρώτη επιστροφή κεφαλαίου ποσού 0,52 € σημειώθηκε το 2002 από την ΙΑΣΩ Α.Ε,
η οποία διένειμε την ίδια χρονιά και μέρισμα ποσού 0,16 €. Την επόμενη χρονιά
πραγματοποιήθηκαν δύο επιστροφές κεφαλαίου, ενώ το 2004 ακολούθησαν μόλις
τρείς. Από την επόμενη χρονιά κι έπειτα υπήρξε μια αυξητική τάση στην επιστροφή
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κεφαλαίου. Την τετραετία που ακολούθησε δηλαδή, 2005‐2008 σημειώθηκαν 35
περιπτώσεις (23,5%), οι οποίες ωστόσο δεν συσχετίζονται με την αύξηση στους
φορολογικούς συντελεστές διανομής μερισμάτων. Όπως έχει ήδη περιγραφεί, το
2009 με το Ν. 3697/2008 επιβλήθηκε φόρος 10% για πρώτη φορά στα διανεμόμενα
μερίσματα. Αυτό είχε ως συνέπεια οι εταιρείες να στραφούν στην επιστροφή
κεφαλαίου αντί της διανομής κερδών με την μορφή μερίσματος. Για το χρονικό
διάστημα 2009‐2012 καταγράφηκε υψηλός αριθμός επιστροφής κεφαλαίου, ήτοι 64
εταιρείες (43%). Την επόμενη διετία παρατηρήθηκαν 28 περιπτώσεις (19%), ενώ το
2014 και 2015 μόλις 14 (9,4%) και 15 (10%) αντίστοιχα, λιγότερες σχετικά με
προηγούμενες οικονομικές χρήσεις. Στο γεγονός αυτό σίγουρα συνέβαλλε η
μειωμένη φορολογία διανομής μερισμάτων σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
Ωστόσο, δεν πρέπει να παραλείπεται το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια τα κέρδη των
επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά πολύ λόγω της οικονομικής ύφεσης. Και το 2016 έχουν
πραγματοποιηθεί κάποιες επιστροφές κεφαλαίου. Μέχρι τον Οκτώβρη ο αριθμός
έφτανε τις 10 περιπτώσεις.
Στο διάστημα 2002‐2015 όπου σημειώθηκαν 149 επιστροφές κεφαλαίου, υπήρξαν
εταιρείες που ταυτόχρονα πραγματοποίησαν και διανομή μερίσματος. Συγκεκριμένα,
παράλληλα με την επιστροφή σημειώθηκαν 50 περιπτώσεις διανομής μερίσματος, οι
περισσότερες εκ των οποίων πραγματοποιήθηκαν το πρώτο χρονικό διάστημα,
δηλαδή από το 2002 έως το 2008 είχαμε 33 επιστροφές, ενώ από το 2009 έως το 2015
μόλις 17.

Ερευνητική Μεθοδολογία‐Ανάλυση Αποτελεσμάτων
Σύμφωνα με τους Elton και Gruber (1970), όταν ένας επενδυτής αποφασίσει να
πουλήσει τις μετοχές που έχει στην κατοχή του καλείται να αντιμετωπίσει ένα
δίλημμα. Αν πουλήσει τις μετοχές την προηγούμενη ημέρα αποκοπής του
μερίσματος, δεν έχει δικαίωμα να λάβει μέρισμα, όμως θα λάβει το ποσό για την τιμή
της μετοχής την συγκεκριμένη ημέρα. Αντιθέτως, εάν αποφασίσει να τις πουλήσει
την ημέρα αποκοπής του μερίσματος, δικαιούται να λάβει μέρισμα, γνωρίζοντας
όμως ότι η τιμή της μετοχής θα υποστεί μείωση. Με άλλα λόγια, την ημέρα αποκοπής
του μερίσματος η αξία μιας μετοχής αποτελείται ουσιαστικά από την τρέχουσα τιμή
της συν το μέρισμα που πρόκειται να λάβει ο επενδυτής.
Σε μια οικονομία, χωρίς κόστος συναλλαγής και φόρους, η πτώση της τιμής της
μετοχής (Pe) ισούται με το διανεμηθέν μέρισμα (D), δηλαδή Pe ‐Pc, όπου Pc ισούται
με την τιμή της μετοχής την προηγούμενη ημέρα αποκοπής του μερίσματος.
Διαιρώντας και τα δύο μεγέθη με το μέρισμα, προκύπτει ο κλασικός λόγος των τιμών
των μετοχών ΔΡ/D των Elton και Gruber (1970) :
ΔΡ/D =

= = 1,

όπου
= η τιμή της μετοχής την προηγούμενη ημέρα αποκοπής του μερίσματος
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= η τιμή της μετοχής την ημέρα της αποκοπής του μερίσματος
= το διανεμηθέν μέρισμα
Ο λόγος αυτός αντανακλά την πτώση της τιμής της μετοχής από την προηγούμενη
ημέρα της αποκοπής στην ημέρα αποκοπής του μερίσματος ως προς το ποσό του
διανεμηθέντος μερίσματος (D). Ο ΔΡ/D υπολογίζεται με τρείς τρόπους. Αρχικά, για
τον υπολογισμό του χρησιμοποιούνται οι τιμές κλεισίματος των μετοχών τόσο για την
προηγούμενη ημέρα, όσο και για την ημέρα αποκοπής του μερίσματος. Αυτός είναι
και ο τρόπος τον οποίο χρησιμοποίησαν στην μελέτη τους οι Elton και Gruber (1970).
Ωστόσο ο Kalay (1982) εντόπισε ότι με τον τρόπο αυτό, δηλαδή χρησιμοποιώντας
τιμές κλεισίματος κατά την ημέρα αποκοπής του μερίσματος δεν λαμβάνεται υπόψη
κάποια μεταβολή στις τιμές των μετοχών που πιθανώς να προκαλείται από τις
μεταβολές της αγοράς. Συνεπώς, για να μην επηρεάζονται οι δείκτες από την
μεταβολή της αγοράς, πρότεινε να χρησιμοποιούνται οι τιμές κλεισίματος την
προηγούμενη ημέρα της αποκοπής και οι τιμές ανοίγματος την ημέρα αποκοπής του
μερίσματος. Τέλος, ο τρίτος τρόπος προβλέπει ότι για τον υπολογισμό του λόγου ΔΡ/D
χρησιμοποιούνται οι τιμές κλεισίματος και για τις δύο ημέρες, αλλά προσαρμόζει
στην τιμή κλεισίματος την ημέρα αποκοπής του μερίσματος για τις μεταβολές της
αγοράς. Ο νέος λόγος που προκύπτει είναι ο λόγος πτώσης των τιμών των μετοχών
προσαρμοσμένος με τον δείκτη της αγοράς και έχει την εξής μορφή:
ΔΡ/D =
όπου
Rm = η μεταβολή της αγοράς.
Στην παρούσα μελέτη έγινε χρήση και των τριών τρόπων υπολογισμού του λόγου
ΔΡ/D. Στη συνέχεια υπολογίστηκε ο λόγος ΔΡ/Ρ, δηλαδή η ποσοστιαία μείωση της
τιμής της μετοχής από την προηγούμενη ημέρα στην ημέρα αποκοπής του
μερίσματος ως προς την τιμή της μετοχής την προηγούμενη ημέρα της αποκοπής .
ΔΡ/Ρ =
Ανάλυση Επιχειρηματικών Γεγονότων
Για την ανάλυση της αντίδρασης των τιμών των μετοχών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος
της «Ανάλυσης Επιχειρηματικών Δεδομένων» (event study methodology), η οποία
αποτελεί μια μεθοδολογία μελέτης, που έχει σχεδιαστεί για να διερευνήσει την
επίδραση ενός γεγονότος σε μια συγκεκριμένη εξαρτημένη μεταβλητή. Η εξαρτημένη
μεταβλητή η οποία μελετάται συχνά σε επιχειρηματικά γεγονότα είναι η τιμή της
μετοχής μιας εταιρείας και συγκεκριμένα οι μεταβολές της, αλλά και οι
υπερβάλλουσες αποδόσεις της κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου. Με άλλα
λόγια η μέθοδος επιδιώκει να προσδιορίσει εάν υπάρχουν υπερβάλλουσες
αποδόσεις των τιμών των μετοχών αναφορικά προς κάποιο γεγονός.
Το χρονικό διάστημα που μελετάται, χωρίζεται σε τρείς περιόδους. Αρχικά είναι η
περίοδος εκτίμησης (estimation window). Συγκεκριμένα, το διάστημα αυτό αφορά
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250 ημέρες πριν την ημέρα αποκοπή επιστροφής κεφαλαίου. Ακολουθεί η περίοδος
του γεγονότος (event window), που αφορά ουσιαστικά την ημέρα αποκοπής της
επιστροφής κεφαλαίου (t=0) και όχι η ημέρα απόφασης της Γ.Σ. της εταιρείας. Τέλος
το διάστημα μετά το γεγονός (post event window), το οποίο στην εργασία είναι 10
ημέρες μετά την ημέρα αποκοπής επιστροφής κεφαλαίου. Στην παρούσα εργασία η
ανάλυση επικεντρώνεται την ημέρα αποκοπής της επιστροφής κεφαλαίου (t=0) και
την περίοδο 20 ημερών γύρω από αυτήν (‐10,+10).
Υποθέσεις προς έλεγχο
Για να μελετηθεί η αντίδραση της αγοράς γύρω από την ημέρα αποκοπής της
επιστροφής κεφαλαίου έγιναν οι ακόλουθες υποθέσεις:
Αρχικά προβλέπεται η απουσία υπερβαλλουσών αποδόσεων την ημέρα αποκοπής
του μερίσματος (AR=0). Συνεπάγεται ότι ο λόγος ΔΡ/D την ημέρα αποκοπής του
μερίσματος ισούται με την μονάδα, δηλαδή ΔΡ/D=1.
Υπόθεση 1η : Ο μέσος όρος των υπερβαλλουσών αποδόσεων την ημέρα αποκοπής του
μερίσματος, Η1: AR= 0
Υπόθεση 2η : Επίσης, οι σωρευτικές υπερβάλλουσες αποδόσεις για το χρονικό
διάστημα γύρω από την ημέρα αποκοπής του μερίσματος (‐10,+10) αναμένεται να
είναι ίσες με μηδέν.
Η2: CARs=0, [CAR (‐10 ‐1)=0, CAR (+1 +10)=0, CAR (‐5 ‐1)=0, CAR (+1 +5)=0,
CAR (‐1 +1)=0, CAR (‐1 0)=0]
Τελικό Δείγμα
Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από εισηγμένες εταιρείες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), οι οποίες το χρονικό διάστημα από Ιανουάριο 2002 έως
Δεκέμβριο 2015 επέλεξαν ως μέθοδο διανομής κερδών τους, μεταξύ άλλων και την
επιστροφή κεφαλαίου. Οι ημερομηνίες αποκοπής της επιστροφής κεφαλαίου, αλλά
και τα μερίσματα που διανεμήθηκαν από τις ίδιες εταιρείες για τα ίδια έτη
αναζητήθηκαν στον όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών (Athex Group).
Πίνακας 1: Κατανομή Δείγματος Επιστροφής Κεφαλαίου

Έτος

Ν

%

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

1
2
3
12
7
8
8

0,7
1,34
2.01
8,05
4,70
5,37
5,37
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2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
ΣΥΝΟΛΟ

10
12
23
19
16
13
15
149

6,71
8,05
15,44
12,75
10,74
8,72
10,07
100,0

Ο Πίνακας 1 δείχνει την κατανομή των περιπτώσεων επιστροφής κεφαλαίου για την
εξεταζόμενη περίοδο. Οι επιστροφές κεφαλαίου ως μέθοδος διανομής των κερδών
των εταιρειών ξεκίνησαν το 2002, όμως έκαναν αισθητή την παρουσία τους όταν
επιβλήθηκε φόρος 10% επί των εισοδημάτων από μερίσματα με το Ν.3697/2008.
Ωστόσο, ο αριθμός τους αυξήθηκε ραγδαία μετά το 2011, όταν δηλαδή ο συντελεστής
φορολόγησης των μερισμάτων αυξήθηκε περαιτέρω στο 25% (Ν. 3943/2011).
Συγκεκριμένα, το 2012, 2013, 2014 και 2015 έχουμε 19, 16, 12 και 15 επιστροφές
κεφαλαίων αντίστοιχα. Κατά την διάρκεια του χρονικού διαστήματος που εξετάζεται,
δεν ήταν λίγες οι εταιρείες που πραγματοποίησαν επανειλημμένως επιστροφές
κεφαλαίων. Χαρακτηριστική είναι η εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. που
διένειμε εννέα φορές κέρδη με την συγκεκριμένη μέθοδο. Ακολουθούν η ALPHA
TRUST ANDROMEDA EEX και η MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε με έξι φορές η
καθεμία. Τέλος, πολλές από τις εταιρείες εκτός από την επιστροφή κεφαλαίου την
ίδια χρονιά διένειμαν ταυτόχρονα μέρισμα. Ο αριθμός αυτών των περιπτώσεων
ανέρχεται σε 50. Για το χρονικό διάστημα 2002‐2015 παρατηρήθηκαν συνολικά 149
περιπτώσεις επιστροφής κεφαλαίου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να συγκεντρωθεί το τελικό δείγμα ήταν η εύρεση των
τιμών κλεισίματος και ανοίγματος που αφορούν το χρονικό διάστημα 20 ημερών (‐
10,+10) γύρω από την ημέρα αποκοπής κάθε επιστροφής κεφαλαίου, αλλά και οι
αντίστοιχες τιμές κλεισίματος του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν οι τιμές κλεισίματος των μετοχών κάθε εταιρείας για
το διάστημα που αφορούσε 250 ημέρες πριν από την ημέρα αποκοπής της
επιστροφής κεφαλαίου για να εκτιμηθεί ο συστηματικός κίνδυνος (beta). Αντίστοιχα
χρησιμοποιήθηκαν και οι τιμές κλεισίματος του Γενικού Δείκτη Τιμών για το ίδιο
χρονικό διάστημα σε κάθε περίπτωση επιστροφής κεφαλαίου. Τα δεδομένα αυτά
συλλέχθηκαν από τον ιστότοπο του Χ.Α (www.helex.gr).
Τα αποτελέσματα του πίνακα 2 δείχνουν ότι για την περίοδο 2002‐2015 οι τιμές των
μετοχών μεταβάλλονται περισσότερο από το ποσό του μερίσματος. Αυτό με άλλα
λόγια σημαίνει ότι οι τιμές των μετοχών δεν μειώνονται κατά το ποσό επιστροφής
κεφαλαίου, όπως συμβαίνει σε μια τέλεια αγορά, γεγονός που βρίσκει σύμφωνη τη
διεθνή βιβλιογραφία.
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ιδιαίτερα υψηλή και ίση με 12,390%, στατιστικά σημαντική σε επίπεδο
σημαντικότητας 1% (t=56,29). Στο ίδιο επίπεδο κυμαίνεται και η μέση υπερβάλλουσα
απόδοση στο υπόδειγμα προσαρμοσμένων αποδόσεων με τον δείκτη της αγοράς,
όπου η υπερβάλλουσα απόδοση είναι 12,355%, στατιστικά σημαντική σε επίπεδο
σημαντικότητας 1% (t=8,81). Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες για
όσους επενδυτές δραστηριοποιούνται γύρω από την ημέρα αποκοπής της
επιστροφής κεφαλαίου, εφόσον οι αποδόσεις που μπορεί να αποκομίσει είναι
ιδιαίτερα υψηλές.
Πίνακας 3: Μέσες υπερβάλουσες αποδόσεις του συνολικού δείγματος την ημέρα επιστροφής
κεφαλαίου για την περίοδο 2002‐2015

Ν=149

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΑΓΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΕΣ

ARs %

‐10
‐9
‐8
‐7
‐6
‐5
‐4
‐3
‐2
‐1
0
1
2
3
4
5
6
7

Υπόδειγμα
προσαρμοσμένων
αποδόσεων με το
δείκτη της αγοράς

0,117
‐0,178
0,141
0,306
0,634
‐0,007
‐0,213
0,456
0,320
0,397
12,390***
‐0,662
‐0,067
0,383
‐0,263
‐0,146
0,068
‐0,069

t‐
Statistic
0,53
‐0,81
0,64
1,39
2,88
‐0,03
‐0,97
2,07
1,45
1,80
56,29
‐3,01
‐0,31
1,74
‐1,20
‐0,66
0,31
‐0,31

0,488
‐0,470
0,061
0,388
0,549
‐0,081
0,126
0,803
0,638
0,668
12,355***
‐0,594
0,090
0,306
‐0,029
‐0,112
‐0,102
‐0,169

1,38
‐1,39
0,27
1,61
2,57
‐0,34
0,49
3,16
2,48
1,72
8,81
‐1,67
0,35
1,24
‐0,12
‐0,49
‐0,39
‐0,69

8

‐0,493

‐2,24

‐0,724

‐2,56

9
10

0,033
0,084

0,15
0,38

0,120
0,109

0,50
0,55

ARs %

t‐Statistic

ARs είναι οι μέσες υπερβάλλουσες αποδόσεις, Ν είναι ο αριθμός παρατηρήσεων.
*** Στατιστικά σημαντικό στο επίπεδο σημαντικότητας 1%
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** Στατιστικά σημαντικό στο επίπεδο σημαντικότητας 5%
* Στατιστικά σημαντικό στο επίπεδο σημαντικότητας 10 %

Την συμπεριφορά των τιμών των μετοχών για περιόδους πριν και μετά την αποκοπή
της επιστροφής κεφαλαίου εξετάζει και ο πίνακας 4, όπου παρουσιάζονται οι
σωρευτικές μέσες υπερβάλλουσες αποδόσεις (CARs) την ημέρα αποκοπής της
επιστροφής κεφαλαίου και 20 ημέρες γύρω από αυτήν, δηλαδή από την ‐10η έως την
10η ημέρα. Οι σωρευτικές μέσες υπερβάλλουσες αποδόσεις για το διάστημα πριν την
ημέρα αποκοπής επιστροφής κεφαλαίου (‐10,‐1) και (‐5,‐1) είναι ίσες με 1,973% και
0,953% αντίστοιχα, στατιστικά σημαντικές (t=2,84, t=1,94) στο 1% και 10% αντίστοιχα.
Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν το ενδιαφέρον των επενδυτών να πουλήσουν τις
μετοχές τους λίγες μέρες πριν την αποκοπή. Για το διάστημα μετά την αποκοπή της
επιστροφής κεφαλαίου (+1,+10) και (+1,+5), οι σωρευτικές μέσες υπερβάλλουσες
αποδόσεις είναι στατιστικά μη σημαντικές και ίσες με ‐1,133% και ‐0,756%
αντίστοιχα, δείχνοντας πως οι επενδυτές μετά την αποκοπή επιστροφής κεφαλαίου
σπεύδουν να επαναγοράσουν τις μετοχές. Τέλος για το διάστημα (‐1,+1), δηλαδή μια
ημέρα πριν και μια ημέρα μετά την αποκοπή τα αποτελέσματα κυμαίνονται στα
επίπεδα των μέσων υπερβαλλουσών αποδόσεων που παρατηρήθηκαν και στον
προηγούμενο πίνακα. Με άλλα λόγια η σωρευτική μέση υπερβάλλουσα απόδοση
είναι 12,124%, στατιστικά σημαντική σε επίπεδο σημαντικότητας 1% (t=31,81).
Έχοντας μελετήσει τα αποτελέσματα του πίνακα 3 και 4, προκύπτουν κάποια
σημαντικά συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα συμφωνούν με την θεωρία των Elton
και Gruber (1970), ότι δηλαδή την ημέρα αποκοπής του μερίσματος η πτώση της τιμής
της μετοχής είναι μικρότερη από το διανεμηθέν μέρισμα. Έτσι δημιουργούνται
ευκαιρίες για τους επενδυτές να δραστηριοποιούνται γύρω από τη μέρα αποκοπής
κεφαλαίου.
Ένα άλλο συμπέρασμα που μπορεί να ληφθεί έχοντας μελετήσει τα αποτελέσματα
των πινάκων είναι σχετικά με την αντίδραση της αγοράς μετά την ανακοίνωση των
εταιρειών για επιστροφή κεφαλαίου ως μέθοδος διανομής των κερδών τους.
Σύμφωνα με το Δασίλα (2009) «Σε μία αποτελεσματική αγορά όλες οι διαθέσιμες
εταιρικές πληροφορίες ενσωματώνονται άμεσα και αποτελεσματικά στην τρέχουσα
τιμή των μετοχών. Αυτό σημαίνει πως οι τιμές των μετοχών σήμερα δεν επηρεάζονται
από τις διαθέσιμες πληροφορίες των προηγούμενων περιόδων μιας και αυτές έχουν
ήδη ενσωματωθεί στις τιμές των μετοχών. Από την άλλη πλευρά, μία αγορά θεωρείται
μη αποτελεσματική όταν εμφανίζονται υπερβάλλουσες αποδόσεις πέρα από την
περίοδο γεγονότος (ημέρα ανακοίνωσης διανομής του μερίσματος στην περίπτωση
μας). Συγκεκριμένα, η ύπαρξη υπερβαλλουσών αποδόσεων πριν την περίοδο
γεγονότος σημαίνει διαρροή πληροφοριών από τις εταιρίες προς συγκεκριμένες
ομάδες επενδυτών (κατοχή εσωτερικής πληροφόρησης). Από την άλλη, η διατήρηση
των υπερβαλλουσών αποδόσεων και μετά την περίοδο γεγονότος σημαίνει είτε ότι η
αγορά καθυστερεί να λάβει και να αποκωδικοποιήσει τις εταιρικές πληροφορίες
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λόγω ατελειών στα κανάλια πληροφόρησης των επενδυτών, είτε ότι η αγορά
συστηματικά υπερεκτιμά ή υποεκτιμά τις διαθέσιμες πληροφορίες».
Πίνακας 4: Σωρευτικές μέσες υπερβάλλουσες αποδόσεις του συνολικού δείγματος την ημέρα
της επιστροφής κεφαλαίου για την περίοδο 2002‐2015

Ν=149
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
CAR (‐10 ‐1)
CAR (+1 +10)
CAR (‐5 ‐1)
CAR (+1 +5)
CAR (‐1 +1)
CAR (‐1 0)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΑΓΟΡΑΣ
CAR %
1,973***
‐1,133
0,953***
‐0,756
12,124***
12,786***

t‐Statistic
2,84
‐1,63
1,94
‐1,54
31,81
41,08

Υπόδειγμα
προσαρμοσμένων
αποδόσεων με το
δείκτη της αγοράς
CAR %
t‐Statistic
3,170**
2,52
‐1,105
‐1,08
‐0,339**
2,50
0,388
‐0,46
12,429
0,39
13,022***
3,53

CAR είναι οι σωρευτικές μέσες υπερβάλλουσες αποδόσεις.
*** Στατιστικά σημαντικό στο επίπεδο σημαντικότητας 1%
** Στατιστικά σημαντικό στο επίπεδο σημαντικότητας 5%
* Στατιστικά σημαντικό στο επίπεδο σημαντικότητας 10 %

Συμπεράσματα
Η επιστροφή κεφαλαίου αποτελεί έναν νέο τρόπο διανομής κερδών στους μετόχους,
αντί της διανομής μερίσματος, από την πλευρά των εισηγμένων εταιρειών στο
Χρηματιστήριο Αθηνών. Αφορμή για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας
αποτέλεσε το γεγονός ότι από το 2002 και εντεύθεν παρατηρήθηκαν 137 περιπτώσεις
επιστροφής κεφαλαίου. Η εμφάνιση τους ξεκίνησε υποτονικά, αλλά έγινε αισθητή
από το 2009, όταν ξεκίνησε η φορολόγηση των μερισμάτων. Ο πρώτος νόμος που
φορολόγησε τα μερίσματα ήταν ο Ν. 3697/2008, σύμφωνα με τον οποίο επιβλήθηκε
φόρος 10% στα διανεμόμενα μερίσματα. Ακολούθησαν αρκετοί ακόμα νόμοι, οι
οποίοι είχαν την τάση να αυξάνουν τον συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων,
με αποτέλεσμα οι εταιρείες να αναζητήσουν κάποιο άλλον τρόπο διανομής των
κερδών τους. Συνεπώς δημιουργήθηκε ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα για τις επιστροφές
κεφαλαίων δεδομένου ότι δεν συνοδεύονται από κάποια φορολογική επιβάρυνση.
Κατά την ανάλυση επιχειρηματικών γεγονότων υπολογίστηκαν οι λόγοι πτώσης των
τιμών των μετοχών. Τα αποτελέσματα συμφώνησαν με τη διεθνή βιβλιογραφία.
Συγκεκριμένα, ο λόγος ΔΡ/D είναι μικρότερος από τη μονάδα (θεωρητική τιμή) και με
αρνητικό πρόσημο. Συνεπώς οι τιμές των μετοχών πέφτουν περισσότερο από το ποσό
της επιστροφής κεφαλαίου. Αυτό σημαίνει ότι ένας επενδυτής θα επιδιώξει να
πουλήσει τις μετοχές του την προηγούμενη ημέρα και να τις αγοράσει την ημέρα
αποκοπής της επιστροφής κεφαλαίου αποκομίζοντας υπερβάλλουσες αποδόσεις της
140

τάξεως του 12%, δημιουργώντας ουσιαστικά επενδυτικές ευκαιρίες για όσους
δραστηριοποιούνται γύρω από την ημέρα αποκοπής της επιστροφής κεφαλαίου.
Ακολούθησε υπολογισμός των υπερβαλλουσών αποδόσεων για την περίοδο από ‐10
έως +10 ημέρες γύρω από την ημέρα αποκοπής της επιστροφής κεφαλαίου. Τα
αποτελέσματα δείχνουν το ενδιαφέρον των επενδυτών να πουλήσουν τις μετοχές
τους λίγες μέρες πριν την αποκοπή. Οι σωρευτικές μέσες υπερβάλλουσες αποδόσεις
που αφορούν στο διάστημα πριν την αποκοπή είναι θετικές και στατιστικά
σημαντικές. Μάλιστα μια ημέρα πριν και μετά την αποκοπή είναι ιδιαίτερα υψηλές.
Συνεπάγεται ότι έχουμε μια αποτελεσματική αγορά, χωρίς διαρροή πληροφοριών,
εφόσον η μεγαλύτερη αντίδραση της αγοράς παρατηρείται μια μέρα πριν την ημέρα
αποκοπή της επιστροφής κεφαλαίου. Για το διάστημα μετά την αποκοπή τα
αποτελέσματα δεν είναι στατιστικά σημαντικά. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει
καθυστερημένη αντίδραση της αγοράς και επιβεβαιώνει άλλη μια φορά το γεγονός
ότι η αγορά αντιδρά αποτελεσματικά.
Για να εξεταστούν ποιοι παράγοντες εξηγούν την ύπαρξη υπερ‐αποδόσεων το
διάστημα γύρω από την ημέρα αποκοπής της επιστροφής κεφαλαίου,
χρησιμοποιήθηκε η διαστρωματική παλινδρόμηση. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν
ότι οι τρείς ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδή ο συστηματικός
κίνδυνος (BETA), μερισματική απόδοση (DY) και το κόστος συναλλαγών (TRANS)
εξηγούν την συμπεριφορά των τιμών των μετοχών την ημέρα αποκοπής της
επιστροφής κεφαλαίου. Συγκεκριμένα ο συστηματικός κίνδυνος βρέθηκε να
συσχετίζεται θετικά με τις υπερβάλλουσες αποδόσεις όπως και η μερισματική
απόδοση. Αυτό ερμηνεύεται ότι όσο πιο μεγάλος ο συστηματικός κίνδυνος, τόσο πιο
μεγάλες και οι μέσες υπερβάλλουσες αποδόσεις (AR). Επίσης, όσο πιο μεγάλη είναι
η μερισματική απόδοση (DY), τόσο πιο μεγάλες είναι και οι μέσες υπερβάλλουσες
αποδόσεις την ημέρα αποκοπής της επιστροφής κεφαλαίου. Τέλος, ο συντελεστής της
μεταβλητής του κόστους συναλλαγών είναι αρνητικός και στα δύο υποδείγματα. Το
γεγονός ότι το πρόσημο του εν λόγου συντελεστή είναι αρνητικό σημαίνει ότι οι μέσες
υπερβάλλουσες αποδόσεις συσχετίζονται αρνητικά με το κόστος συναλλαγών.
Κρίνεται απαραίτητο να συμπληρώσουμε ότι η παρούσα εργασία θα μπορούσε να
φανεί χρήσιμη για μετόχους και επενδυτές. Μελετώντας την συμπεριφορά των τιμών
των μετοχών θα ήταν δυνατό να αναγνωρίσουν επενδυτικές ευκαιρίες γύρω από την
ημέρα αποκοπής της επιστροφής κεφαλαίου.
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Περίληψη
Δύο μεγάλες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών ενδιάμεσων ή μεσολαβητών υφίστανται, οι
τράπεζες και οι μη τραπεζικοί χρηματοπιστωτικοί ενδιάμεσοι. Στη δεύτερη περίπτωση
περιλαμβάνονται εταιρίες του χρηματοπιστωτικού τομέα όπως επενδυτικά κεφάλαια, πλην
αμοιβαίων κεφαλαίων διαχείρισης διαθεσίμων, ασφαλιστικές εταιρίες, συνταξιοδοτικά
ταμεία, επικουρικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (οργανισμοί που συνδέονται με τη
χρηματοπιστωτική μεσολάβηση χωρίς οι ίδιοι να είναι χρηματοπιστωτικοί μεσολαβητές).
Στην εργασία αυτή δύο βασικά ερωτήματα μας ενδιαφέρουν:
Καταρχήν η σημασία των διαμεσολαβητών στην περίπτωση της Ευρωζώνης αλλά και ανά
χώρα της Ευρωζώνης καθώς και ειδικότερη σημασία και εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος
ανά χώρα της ευρωζώνης στη διάρκεια της κρίσης. Στην περίοδο της κρίσης οι τράπεζες
χάνουν ένα σημαντικό μέρος της αγοράς προς όφελος των άλλων διαμεσολαβητών που
φθάνει της 11 περίπου μονάδες την περίοδο 2007‐2014. Η μείωση του ενεργητικού των
τραπεζών είναι αισθητή τόσο στο σύνολο της Ευρωζώνης, κατά περίπου 5,6 τρις ευρώ την
περίοδο 2008‐2015, όσο κυρίως σε ορισμένες χώρες όπως η Γερμανία με μείωση 3,01 τρις.
ευρώ την ίδια περίοδο.
Στη συνέχεια, μέσα από μια συγκριτική εξέλιξη, μας ενδιαφέρει η σημασία τους για την
Ελλάδα καθώς και οι επιπτώσεις της κρίσης στην ελληνική περίπτωση σε σχέση με τις άλλες
χώρες της Ευρωζώνης. Παρατηρούμε ότι στην Ελλάδα παρουσιάζεται μια μεγάλη
συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα που είναι κατά 48 μονάδες μεγαλύτερη του συνόλου της
ΕΕ την περίοδο 2013‐2015.

Λέξεις κλειδιά: Χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές, τράπεζες, Ελλάδα, Ευρωζώνη
Εισαγωγή
Στη δομή της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης μεταξύ των απαιτήσεων και των
υποχρεώσεων, που υφίστανται μεταξύ των νομικών και φυσικών προσώπων,
υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών ενδιάμεσων ή μεσολαβητών:
οι καταθετικές εταιρίες, κατά βάση τράπεζες, και οι άλλες χρηματοπιστωτικές
εταιρίες.
Στην πρώτη κατηγορία έχουμε την Κεντρική Τράπεζα και τις άλλες καταθετικές
εταιρίες που χωρίζονται στις τράπεζες και στα αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης
διαθεσίμων.
Στη δεύτερη κατηγορία έχουμε μια σειρά χρηματοπιστωτικών εταιριών που είναι:
 Αλλοι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές όπως εταιρίες ειδικού σκοπού (για
παράδειγμα ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων που είχε σκοπό να
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εξαγοράσει μια εταιρεία πτωχευμένη ή υπό πτώχευση και αφού την εξυγιάνει
να την πωλήσει).
 Επενδυτικά Κεφάλαια πλην ΑΚΔΔ.
 Ασφαλιστικές εταιρίες
 Συνταξιοδοτικά Ταμεία
 Επικουρικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (χρηματοοικονομικές εταιρείες
και οιονεί εταιρείες που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με επικουρικές
χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, δηλαδή δραστηριότητες που συνδέονται
στενά με τη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση, αλλά οι ίδιοι δεν είναι
χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές)
Να σημειώσουμε ότι η δεύτερη κατηγορία με την προσθήκη τραπεζών που δε
δέχονται καταθέσεις και δεν έχουν άμεση πρόσβαση στη ρευστότητα των κεντρικών
τραπεζών αποτελούν το σκιώδες τραπεζικό σύστημα, (βλέπε Harutyunyan et al, 2015
και Deutsche Bundesbank, 2014).
Οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στην πρόσφατη
χρηματοοικονομική κρίση που επεκτάθηκε και σε οικονομική κρίση με ιδιαίτερη
ένταση για ορισμένες χώρες όπως η Ελλάδα. Ταυτόχρονα όμως η χρηματοπιστωτική
κρίση επέδρασε στην εξέλιξη των χρηματοπιστωτικών αυτών ιδρυμάτων τόσο στη
γενική εξέλιξη όσο και σε επιμέρους κατηγορίες και χώρες. Η χρηματοπιστωτική κρίση
διαφοροποίησε τη σημασία ορισμένων κατηγοριών χρηματοπιστωτικών
διαμεσολαβητών στη συνολική χρηματοπιστωτική αγορά. Παράλληλα η
διαφοροποίηση επεκτάθηκε και εσωτερικά σε ορισμένες κατηγορίες, ιδιαίτερα στον
τραπεζικό κλάδο. Διαφοροποιήσεις υπήρξαν όμως και σε επιμέρους χώρες οι οποίες
επηρεάστηκαν περισσότερο από άλλες, ιδιαίτερα αναφορικά με τις τράπεζες. Η
Ελλάδα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα αλλαγών σε σχέση με τις
άλλες χώρες της Ευρωζώνης.
Στην εργασία αυτή θα ενδιαφερθούμε σε μια πρώτη ενότητα στις αλλαγές που
εμφανίζονται στη χρηματοπιστωτική αγορά με βάση τη σημασία των επιμέρους
διαμεσολαβητών σαν σύνολο και αναλυτικότερα ανά χώρα ενώ σε μια δεύτερη
ενότητα θα εστιάσουμε στις εξελίξεις του τραπεζικού τομέα και ειδικότερα στη
συγκέντρωση που εμφανίζει ο κλάδος σημειώνοντας την ελληνική εξέλιξη σε σχέση
με τις άλλες χώρες.

Εξέλιξη των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών
Η γενική εικόνα
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές
με βάση τις μεγάλες κατηγορίες και την εξέλιξη του ενεργητικού σε 3 έτη που
καλύπτουν μια 17ετία, 1997, 2007 και 2014, Πίνακας 1. Το 1997 είμαστε μακριά από
την κρίση, το 2007 η χρηματοπιστωτική κρίση εμφανίζεται στις ΗΠΑ ενώ το 2014 τα
κράτη έχουν υποστεί τις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης.
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Παρατηρούμε ότι το σύνολο των εργασιών, όπως εκφράζεται με το συνολικό
ενεργητικό, σημειώνει στη διάρκεια της κρίσης, 2007‐2014, πολύ μικρότερη αύξηση
(29%) σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο, 1997‐2007, (85%). Η μειωμένη αύξηση
συνετέλεσε στον περιορισμό της αύξησης του συνολικού ενεργητικού για την
περίοδο των δεκαεπτά ετών 1997‐2014 στο 138%, (πίνακας 1), που θα ήταν
μεγαλύτερη εφόσον συνεχιζόταν η ίδια δυναμική τάση της προ κρίσης περιόδου. Η
χρηματοπιστωτική κρίση σαφώς επιβράδυνε την αύξηση της χρηματοπιστωτικής
αγοράς. Η εξέλιξη αυτή σε μεγάλο βαθμό επηρεάστηκε από τον τραπεζικό κλάδο το
ενεργητικό του οποίου αυξήθηκε μόλις κατά 4% την περίοδο 2007‐2014 έναντι 80%
την προηγούμενη περίοδο. Αντίθετα η αύξηση του ενεργητικού των μη τραπεζικών
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών την περίοδο 2007‐2014 ήταν 61%
ακολουθώντας τον σχεδόν διπλασιασμό (92%) την προηγούμενη περίοδο.
Σαν συνέπεια της κρίσης οι τράπεζες χάνουν ένα μεγάλο μερίδιο της αγοράς σε
όφελος των μη τραπεζικών διαμεσολαβητών ή αλλιώς σκιώδους τραπεζικού
συστήματος. Το 2014 οι τραπεζικές εργασίες με βάση το ενεργητικό αποτελούν τη
μειοψηφία της συνολικής χρηματοπιστωτικής αγοράς, 45,5% έναντι 54,5% ενώ το
2007 το ενεργητικό των εμπορικών τραπεζών αποτελούσε το 56,4% της συνολικής
αγοράς, πίνακας 1.
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Πίνακας 1. Ανάπτυξη του συνολικού ενεργητικού των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών
στην ευρωζώνη

2014

1999

2007

2014

2014/1997

2007/ 1997

2014/ 2007

Εξέλιξη, σε %

2007

Συμμετοχή, σε %

1999

(σε τρις ευρώ)

Εμπορικές τράπεζες

15

27

28,1

57,9

56,4

45,5

87

80

4

Μη τραπεζικοί
χρηματοπιστωτικοί
διαμεσολαβητές
~ Αλλοι
χρηματοπιστωτικοί
διαμεσολαβητές
* Αμοιβαία Κεφάλαια
Διαχείρισης Διαθεσίμων
ΑΚΔΔ
* Επενδυτικά Κεφάλαια
πλην ΑΚΔΔ
* Επικουρικοί
Χρηματοπιστωτικοί
Οργανισμοί
* Αλλοι διάφοροι
Διαμεσολαβητές
~ Ασφαλιστικές εταιρίες
και Συνταξιοδοτικά
ταμεία
Σύνολο

10,9

20,9

33,7

42,1

43,6

54,5

209

92

61

7,2

14,7

24,8

27,8

30,7

40,2

244

104

69

0,3

1,1

0,94

1,2

2,3

1,5

213

267

‐15

2,8

5,1

9,5

10,

10,6

15,4

239

82

86

0

0

1,85

0,0

0,0

3,0

‐

‐

‐

4,1

8,5

12,5

15,8

17,7

20,2

205

107

47

3,6

6,2

8,86

13,9

12,9

14,3

146

72

43

25,9

47,9

61,76

100,0

100,0

100,0

138

85

29

Πηγή: European Central Bank, 2015 και Burrows, Ο. and K. Low, 2015 (υπολογισμοί
συγγραφέα)

Σημασία διαμεσολαβητών ανά χώρα
Τα ερωτήματα που τίθενται είναι πόσο η κρίση συνέτεινε στην εξέλιξη αυτή του
τραπεζικού κλάδου; Γιατί υπάρχει η εξέλιξη αυτή πέραν της τραπεζικής κρίσης
(καλύτερη ευελιξία του σκιώδους συστήματος, μεγαλύτερες αποδόσεις); Σε ποιες
χώρες παρουσιάζεται περισσότερο; Οι πίνακες 2 και 3 παρουσιάζουν την εξέλιξη του
ενεργητικού αφενός των τραπεζών, τοπικών και ξένων, αφετέρου των ασφαλιστικών
και συνταξιοδοτικών ταμείων.
Η χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε αρνητικά τον τραπεζικό κλάδο στις χώρες της
Ευρωζώνης αλλά σε διαφορετικό βαθμό και χρονικό σημείο. Αντίθετα στην
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περίπτωση των ασφαλιστικών εταιριών και συνταξιοδοτικών ταμείων η εξέλιξη είναι
θετική σχεδόν για το σύνολο των χωρών, που σημαίνει ότι μέρος του ενεργητικού του
τραπεζικού κλάδου κατευθύνεται προς τις άλλες επενδυτικές δυνατότητες των
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών.
Σε ορισμένες χώρες, ιδιαίτερα Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο
Ιρλανδία, από την αρχή της κρίσης ο τραπεζικός τομέας συρρικνώνεται, λαμβάνοντας
υπόψη το ενεργητικό, πίνακας 2. Η μείωση αυτή είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση
της Γερμανίας, ως ποσό, επηρεάζοντας και το σύνολο της Ευρωζώνης. Στην ίδια χώρα
η μείωση είναι μεγάλη και ως ποσοστό μεταβολής, 30,5%. Η μείωση του ενεργητικού
ως ποσοστό μεταβολής την περίοδο 2008‐2015 είναι ιδιαίτερα μεγάλη στις
περιπτώσεις χωρών όπως η Ιρλανδία (70%), Βέλγιο 31,7%, το Λουξεμβούργο (19,5%).
Σε ορισμένες χώρες, κυρίως Ελλάδα, Κύπρος, και Πορτογαλία, η συρρίκνωση του
τραπεζικού κλάδου σημειώνεται από το 2011 και μετά και είναι συνέπεια
προβλημάτων όχι αμιγώς τραπεζικών αλλά οικονομικών και δημοσιονομικών,
πίνακας 2.
Στην πρώτη κατηγορία των χωρών οι τράπεζες υφίστανται άμεσα τις συνέπειες της
χρηματοπιστωτικής κρίσης έχοντας ενεργή συμμετοχή στη χρηματοπιστωτική κρίση
που ξεκίνησε στις ΗΠΑ με συνέπεια τις μεγάλες ζημίες σε ευρωπαϊκές τράπεζες όπως
η γερμανική Hypo Real Estate, η βέλγο‐ολλανδική τραπεζοασφαλιστική εταιρία Fortis
με θυγατρική και στο Λουξεμβούργο, η επίσης τραπεζοασφαλιστική γάλλο‐βελγική
Dexia επίσης με θυγατρική στο Λουξεμβούργο και η Aglo Irish Bank στην Ιρλανδία.
Στη δεύτερη περίπτωση, οι τράπεζες υπέστησαν τις συνέπειες περισσότερο των
δημοσιονομικών προβλημάτων των χωρών τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί η ελληνική περίπτωση όπου οι ελληνικές τράπεζες αποτέλεσαν κύριο
χρηματοδότη του ελληνικού δανεισμού. Αξίζει να αναφερθεί η επίπτωση της
ελληνικής κρίσης και στις κυπριακές τράπεζες που είχαν σημαντική διείσδυση για
τα μεγέθη τους στην ελληνική αγορά.
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Πίνακας 2. Σύνολο ενεργητικού τοπικών και θυγατρικών και καταστημάτων ξένων τραπεζών
(δις ευρώ)

Γερμανία
Γαλλία
Ισπανία
Ιταλία
Ολλανδία
Αυστρία
Βέλγιο
Λουξεμβούργο
Φινλανδία
Ιρλανδία
Πορτογαλία
Ελλάδα
Κύπρος
Σλοβακία
Μάλτα
Σλοβενία
Λετονία
Λιθουανία
Εσθονία
Ευρωζώνη

2008
10.010
7.150
3.637
2.758
2.995
1.175
1.420
1.008
386
1.621
477
458
126
62
44
53
33
29
37
33.318

2009
8.628
6.316
3.732
2.711
2.646
1.140
1.190
874
382
1.339
510
490
144
52
43
56
29
28
33
30.257

2010
7.896
6.385
3.807
2.765
2.713
1.131
1.151
766
463
1.180
532
493
155
54
51
56
29
26
30
29.598

2011
7.996
6.674
3.913
2.794
2.832
1.167
1.147
795
634
1.193
513
425
138
55
51
53
26
23
20
30.400

2012
7.566
6.810
3.884
2.855
2.688
1.164
1.048
740
599
999
497
409
125
55
54
49
28
22
21
29.563

Πηγή: European Central Bank, 2015 and 2016, υπολογισμοί του συγγραφέα

2013
6.735
6.343
3.488
2.632
2.433
1.089
960
718
522
789
462
369
77
57
51
43
29
22
21
26.789

2014
7.062
7.187
3.576
2.701
2.528
1.079
996
800
573
503
426
369
76
63
52
41
31
24
22
28.085

Αντίθετα με τον τραπεζικό κλάδο, το ενεργητικό των ασφαλιστικών και
συνταξιοδοτικών ταμείων περίοδο αυτή, 2008‐2015 περίπου διπλασιάστηκε, 97%,
πίνακας 3. Η αύξηση ήταν μεγάλη στις 3 σημαντικότερες χώρες στον κλάδο αυτό,
Γαλλία, Γερμανία και Ολλανδία οι οποίες συγκεντρώνουν το 56% του συνόλου του
ενεργητικού το 2015 έναντι 72,5% το 2008. Η απώλεια μέρος της αγοράς οφείλεται
στη μεγαλύτερη αύξηση του ενεργητικού σε ορισμένες άλλες χώρες όπως η Ιταλία, το
Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Ισπανία. Η περίπτωση της Ελλάδας είναι χαρακτηριστική
λόγω της μικρής συμμετοχής συγκριτικά και με χώρες με ανάλογο πληθυσμό όπως
Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Φινλανδία, πίνακας 3.
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2015
6.955
6.940
3.664
2.724
2.528
1.057
970
811
547
482
408
350
73
67
47
41
32
24
23
27.743

Πίνακας 3. Σύνολο ενεργητικού ασφαλιστικών εταιριών και συνταξιοδοτικών ταμείων
(δις Ευρώ)

Γαλλία
Γερμανία
Ολλανδία
Ιταλία
Ισπανία
Βέλγιο
Λουξεμβούργο
Αυστρία
Πορτογαλία
Φινλανδία
Ελλάδα
Σλοβακία
Σλοβενία
Λετονία
Εσθονία
Λιθουανία
Ιρλανδία
Κύπρος
Μάλτα
Ευρωζώνη

Πηγή: όπως πίνακας 2

2008
1.591
1.715
1.050
506
330
226
82
116
76
46
13
0
6
1
0
2
0
0
0
6.009

2009
1.760
1.780
1.104
564
349
249
102
124
84
52
14
10
7
2
2
2
0
0
0
6.484

2010
1.894
1.898
1.196
550
350
263
122
131
85
57
14
11
7
2
2
2
0
0
0
6.894

2011
1.875
1.948
1.294
546
358
270
123
132
74
58
13
12
7
3
2
2
0
0
0
7.018

2012
2.077
2.096
1.455
590
362
300
135
142
73
61
14
13
8
3
2
2
0
0
0
7.651

2013
2.181
2.164
1.458
640
392
303
144
143
74
64
15
14
9
3
3
2
0
0
0
7.917

2014
2.388
2.347
1.755
728
413
338
164
152
79
72
15
15
10
3
3
2
0
0
0
8.856

Αναφορικά με τη σημασία των μη τραπεζικών διαμεσολαβητών στις χώρες της
Ευρωζώνης πολύ χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των άλλων μη τραπεζικών
διαμεσολαβητών, εξαιρώντας τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταμεία. Δύο χώρες,
η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο συγκεντρώνουν το 65% του ενεργητικού για το
2014, πίνακας 4, που αποδεικνύει την ανάπτυξη της αγοράς αυτής στις χώρες αυτές.
Στον αντίποδα βρίσκεται η Ελλάδα με τη μικρότερη συμμετοχή μεταξύ των χωρών της
Δυτικής Ευρώπης.
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2015
2.470
2.434
1.722
837
400
342
183
154
79
74
16
14
10
4
4
4
0
0
0
11.827

Πίνακας 4. Σύνολο ενεργητικού άλλων μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών,
2014, (δις Ευρώ)

ΑΚΔΔ ΑΕΚ
AKO
Ολλανδία
2
273
260
Λουξεμβούργο
224 1.034 1.276
Γερμανία
4
224
407
Ιρλανδία
394
523
579
Γαλλία
294
327
277
Βέλγιο
1
33
16
Ιταλία
7
32
117
Ισπανία
7
21
94
Αυστρία
0
23
71
Μάλτα
0
1
1
Πορτογαλία
3
1
6
Κύπρος
2
0
Φινλανδία
3
36
44
Ελλάδα
1
1
1
Σλοβενία
0
0
2
Σλοβακία
0
0
2
Εσθονία
0
0
Λιθουανία
0
0
Λετονία
0
0
0
Ευρωζώνη
941 2.533 3.153

Μικτά
Real
Κεφά‐
Estate Hedge Αλλα
Υπόλοιπο
λαια
funds Funds κεφάλαια ΕΧΟ ΑΧΔ
16
103
23
75
344 4.499
806
48
32
98
141 3.617
753
167
2
99
44
724
184
11
269
69
402
663
360
53
3
191
221
654
60
15
85
644
85
58
8
316
629
38
2
2
71
257
401
65
5
0
230
1
0
3
2
2
161
1
16
0
4
37
145
0
0
0
58
5
6
2
39
1
3
0
15
1
1
1
8
1
1
1
8
0
0
6
0
0
0
0
5
0
0
0
4
2.379
473
345
625
1.849 12.507

Πηγή: European Central Bank, 2015
Σημειώσεις: ΑΚΔΔ : Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων, ΑΕΚ: Αμοιβαίο κεφάλαιο
που επενδύει σε μετοχές, ΑΚΟ: Αμοιβαία Κεφάλαια Ομολόγων, ΕΧΟ: Επικουρικοί
Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί, ΑΧΔ: Υπόλοιπο Αλλων Χρηματοπιστωτικών
Διαμεσολαβητών

Η εξέλιξη του τραπεζικού τομέα
Η χρηματοπιστωτική κρίση είχε σαν συνέπεια την πτώχευση τραπεζών, την
εθνικοποίησής τους ή την εξαγορά τους από άλλες τράπεζες. Στην ελληνική
περίπτωση το φαινόμενο αυτό υπήρξε πολύ έντονο την περίοδο της κρίσης. Οι
τράπεζες χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες, τις σημαντικές τράπεζες ή συστημικές και
τις μη σημαντικές τράπεζες. Οι πρώτες εποπτεύονται απευθείας απτό ην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και οι άλλες από την εθνική κεντρική τράπεζα κάθε χώρας, στην
ελληνική περίπτωση την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι συστημικές τράπεζες έτυχαν της
κεφαλαιακής ενίσχυση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε αντίθεση
με τις άλλες που θα έπρεπε να βρουν από ιδιωτικά κεφάλαια την αναγκαία
κεφαλαιακή ενίσχυση. Οι μικρές τράπεζες και οι συνεταιριστικές ανήκουν στην

150

περίπτωση αυτή. Το απoτέλεσμα ήταν αρκετές από αυτές τις τράπεζες να κλείσουν
και να εξαγοραστούν, στο υγιές τμήμα τους από άλλες, συστημικές τράπεζες.
Στο πλαίσιο αυτό οι συστημικές τράπεζες εξαγόρασαν μια σειρά από τράπεζες και
ειδικότερα (Καραφόλας 2016 και Karafolas 2016):
 Η Alpha bank εξαγόρασε το 2013 τις τράπεζες Εμπορική Τράπεζα,
Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου (υγιές τμήμα), Συνεταιριστική Τράπεζα
Εύβοιας (υγιές τμήμα) και Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας (υγιές
τμήμα).
 Η Εθνική Τράπεζα εξαγόρασε το 2012 τις τράπεζες Αχαϊκή Συνεταιριστική
Τράπεζα (υγιές τμήμα), Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας (υγιές τμήμα) και
Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου‐Λήμνου (υγιές τμήμα) και το 2013 την FB
Bank
 Η Eurobank το 2013 εξαγόρασε την Νέα Proton Bank και το Νέο Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο.
 Η Τράπεζα Πειραιώς το 2011 εξαγόρασε την Αγροτική Τράπεζα (υγιές τμήμα)
και τη Γενική Τράπεζα, το 2013 εξαγόρασε τις τράπεζες Τράπεζα Κύπρου,
Cyprus Popular Bank, Ελληνική Τράπεζα και Millenium Bank ενώ το 2015
εξαγόρασε την Πανελλήνια Τράπεζα.
Το αποτέλεσμα των εξαγορών ήταν η γιγάντωση της θέσης των 4 συστημικών
τραπεζών στην ελληνική τραπεζική αγορά και η μεγάλη συγκέντρωση που υπάρχει
στην τοπική τραπεζική αγορά. Ο πίνακας 5 μας δείχνει τη συγκέντρωση στην
τραπεζική αγορά με βάση το ποσοστό συμμετοχής των πέντε μεγαλύτερων χωρών
στην τοπική τραπεζική αγορά. Παρατηρούμε ότι η Ελλάδα παρουσιάζει τη
μεγαλύτερη συγκέντρωση στο τραπεζικό σύστημα, πίνακας 5. Η συγκέντρωση αυτή
αναπτύσσεται κυρίως στη διάρκεια της κρίσης κρίνοντας με βάση το ποσοστό
συμμετοχής των 5 μεγαλύτερων τραπεζών στο σύνολο του ενεργητικού της
τραπεζικής αγοράς. Το 2008 για την Ελλάδα το ποσοστό ήταν 70%. Σταδιακά,
ιδιαίτερα από το 2013, πέρασε στο 95% το 2015. Ενώ το 2008 υπήρχαν επτά χώρες
με υψηλότερη συγκέντρωση, από το 2013 η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη
πλέον συγκέντρωση στον τραπεζικό κλάδο. Η διαφορά σε σχέση με το μέσο όρο της
Ευρωπαϊκής Ενωσης ή της Ευρωζώνης είναι μεγάλη και γίνεται ιδιαίτερα αυξημένη
στο τέλος της περιόδου. Από 26 μονάδες το 2008 πέρασε στις 49 μονάδες το 2015,
πίνακας 5. Η δημιουργία μεγάλων τραπεζών θα μπορούσε να θεωρηθεί θετική με
βάση τις κεφαλαιακές ανάγκες στον τραπεζικό κλάδο, όμως η μεγάλη αυτή
συγκέντρωση σε μόνο τέσσερεις τράπεζες παρουσιάζει σοβαρούς κινδύνους αφενός
λόγω του ελέγχου της τραπεζικής αγοράς αφετέρου στον κίνδυνο που ελλοχεύει για
το γενικότερο χρηματοπιστωτικό σύστημα αλλά και την οικονομία από τις συνέπειες
πτώχευσης μιας ή περισσοτέρων από τις τέσσερεις αυτές τράπεζες.
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Πίνακας 5. Συμμετοχή των 5 μεγαλύτερων τραπεζών στο σύνολο ενεργητικού (σε %)

Γερμανία
Λουξεμβούργο
Αυστρία
Ιταλία
ΕΕ
Ιρλανδία
Γαλλία
Ευρωζώνη
Σλοβενία
Ισπανία
Κύπρος
Λετονία
Βέλγιο
Πορτογαλία
Σλοβακία
Φινλανδία
Μάλτα
Ολλανδία
Λιθουανία
Εσθονία
Ελλάδα
Διαφορά:
Ελλάδα – ΕΕ *

2008
23
30
39
31
44
50
51
44
59
42
64
70
81
69
72
83
73
87
81
95
70

2009
25
29
37
31
44
53
47
44
60
43
65
69
77
70
72
83
73
85
80
93
69

2010
33
31
36
40
47
50
47
47
59
44
64
60
75
71
72
84
71
84
79
92
71

2011
34
31
38
39
47
47
48
47
59
48
61
60
71
71
72
81
72
84
85
91
72

2012
33
33
36
40
47
46
45
47
58
51
63
64
66
70
71
79
74
82
84
90
79

2013
31
34
37
40
47
48
47
47
57
54
62
64
64
70
70
84
76
84
87
90
94

2014
32
32
37
41
47
48
48
48
56
58
63
64
66
69
71
80
82
85
86
90
94

2015
31
31
36
41
46
46
47
48
59
60
68
65
65
70
72
75
81
85
87
89
95

26

25

24

25

32

47

47

49

* Μονάδες
Πηγή: European Central Bank, 2016, υπολογισμοί του συγγραφέα

Μια παράμετρος που θα μπορούσε να προκαλέσει κινδύνους στην εθνική οικονομία
είναι η σημασία του τραπεζικού κλάδου σε αυτήν. Ειδικότερα ένας τραπεζικός
κίνδυνος θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομία αν ο
τραπεζικός κλάδος είναι υπέρμετρα μεγάλος σε σχέση με την εθνική παραγωγή σε
τρόπο ώστε τυχόν προβλήματα να μη μπορούν να καλυφθούν. Χρησιμοποιήσαμε το
δείκτη του κλάσματος του Ενεργητικού των τραπεζών προς το Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν (ΑΕΠ) για τις χώρες της Ευρωζώνης την περίοδο 2008‐2015. Ο δείκτης δείχνει
την Ελλάδα σε μια θέση περιορισμένου κινδύνου διότι το κλάσμα αυτό κυμαίνεται
στο 2, που σημαίνει ότι το συνολικό ενεργητικό των τραπεζών στην Ελλάδα είναι δύο
φορές μεγαλύτερο του ΑΕΠ. Για την Ευρωζώνη ο δείκτης αυτός μειώνεται συνεχώς
την περίοδο αυτή φθάνοντας στο 2,7 το 2015 από 3,5 το 2008, πίνακας 6. Αντίθετα
στην Ελλάδα δε σημειώνει ουσιαστική εξέλιξη. Σε αντίθεση με την Ελλάδα ορισμένες
χώρες παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλό δείκτη οι τρεις σημαντικότερες μάλιστα να
αποτελούν χώρες με ειδικό καθεστώς για τις τράπεζες ιστορικά, Λουξεμβούργο,
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Μάλτα, Κύπρος. Στις τρεις αυτές χώρες καθώς και στις χώρες των οποίων οι τράπεζες
επηρεάστηκαν αρνητικά από την αρχή της κρίσης, Γερμανία, Βέλγιο, Ιρλανδία,
Ολλανδία, το κλάσμα του ενεργητικού των τραπεζών προς το ΑΕΠ σημειώνει μεγάλη
έως σημαντική μείωση στη διάρκεια της κρίσης ως αποτέλεσμα κυρίως της μείωσης
του ενεργητικού των τραπεζών, πίνακας 6.
Πίνακας 6. Κλάσμα: Ενεργητικό τραπεζικών οργανισμών προς Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(ΑΕΠ)

Λουξεμβούργο
Μάλτα
Κύπρος
Ολλανδία
Ισπανία
Γαλλία
Αυστρία
Φινλανδία
Βέλγιο
Γερμανία
Ιρλανδία
Πορτογαλία
Ελλάδα
Ιταλία
Λετονία
Εσθονία
Σλοβενία
Σλοβακία
Λιθουανία
Ευρωζώνη

2008
26,7
7,2
6,7
4,7
3,2
3,5
4,0
2,0
4,0
3,9
8,7
2,7
1,9
1,6
1,4
2,2
1,4
0,9
0,9
3,5

2009
24,1
6,9
7,8
4,3
3,5
3,2
4,0
2,2
3,4
3,5
8,0
2,9
2,0
1,8
1,5
2,3
1,5
0,8
1,0
3,3

2010
19,4
7,7
8,1
4,3
3,5
3,2
3,8
2,5
3,1
3,0
7,1
3,0
2,1
1,7
1,7
2,1
1,5
0,8
0,9
3,2

2011
18,8
7,5
7,0
4,4
3,7
3,2
3,7
3,2
3,1
3,0
6,9
2,9
2,1
1,8
1,3
1,2
1,4
0,8
0,8
3,1

2012
17,0
7,4
6,4
4,1
3,7
3,3
3,7
3,0
2,7
2,7
5,7
3,0
2,1
1,8
1,3
1,1
1,4
0,8
0,6
3,0

Πηγή: European Central Bank, 2016, υπολογισμοί του συγγραφέα

2013
15,4
6,5
4,3
3,7
3,4
3,0
3,3
2,5
2,5
2,4
4,4
2,8
2,1
1,6
1,2
1,1
1,2
0,8
0,7
2,7

2014
16,6
6,4
4,3
3,9
3,4
3,4
3,3
2,8
2,5
2,4
2,7
2,4
2,1
1,6
1,3
1,2
1,1
0,8
0,7
2,8

2015
15,6
5,4
4,2
3,8
3,4
3,2
3,1
2,7
2,4
2,3
2,3
2,2
2,0
1,6
1,3
1,2
1,1
0,8
0,7
2,7

Συμπεράσματα
Η χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό τους
χρηματοπιστωτικούς μεσολαβητές και τις χώρες. Το άρθρο αυτό είχε σαν στόχο να
δει την επίδραση στην εξέλιξη των μεσολαβητών αυτών και να δει ποιες ειδικότερες
διαφοροποιήσεις υπήρξαν στην ελληνική περίπτωση σε σχέση με αυτές των χωρών
της Ευρωζώνης. Η σύγκριση αυτή βέβαια λαμβάνει υπόψη και τη θέση των
χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών στην αρχή της κρίσης που επιδρά και στη
μετέπειτα εξέλιξη. Η χρηματοπιστωτική κρίση φαίνεται ότι επηρέασε κυρίως τον
τραπεζικό κλάδο ο οποίος έχασε σημαντικό μερίδιο της αγοράς στην περίοδο της
κρίσης προς όφελος των μη τραπεζικών διαμεσολαβητών όπως τα επενδυτικά
κεφάλαια, ασφαλιστικές εταιρίες και συνταξιοδοτικά ταμεία και άλλοι
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διαμεσολαβητές. Στην περίοδο 2007‐2014 ο τραπεζικός τομέας έχασε 10,9 μονάδες
στο σύνολο του ενεργητικού των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών αφού η
συμμετοχή του πέρασε από το 56,4% το 2007 στο 45,5% το 2014, πίνακας 1. Η
μείωση του τραπεζικού κλάδου, σαν συνέπεια των ζημιών και στη συνέχεια
πτωχεύσεων, εξαγορών και συγχωνεύσεων, σε ορισμένες χώρες ήταν άμεση,
ιδιαίτερα σε χώρες τράπεζες των οποίων είχαν έντονη συμμετοχή σε κερδοσκοπικές
εργασίες, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο. Σε άλλες χώρες η
μείωση εμφανίστηκε αργότερα προς το 2011 και ήταν χώρες που ενεπλάκησαν σε
κρατικό δανεισμό όπως Ελλάδα, Πορτογαλία, Κύπρος.
Στις χώρες της Ευρωζώνης με αναπτυγμένη τη μη τραπεζική χρηματοπιστωτική
αγορά, οι μη τραπεζικοί μεσολαβητές απετέλεσαν ένα καταφύγιο των επενδύσεων
γνωρίζοντας σημαντική ανάπτυξη την περίοδο αυτή.
Ειδικότερα στον τραπεζικό κλάδο η Ελλάδα παρουσιάζει μια σημαντική
διαφοροποίηση διότι αποτελεί τη χώρα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση του κλάδου.
Η συγκέντρωση αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη του μέσου όρου της Ευρωζώνης και
μάλιστα είναι ιδιαίτερα αυξημένη την περίοδο 2013‐2015. Την περίοδο αυτή, η
συμμετοχή των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών στο σύνολο του ενεργητικού του
τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα ήταν κατά 47 μονάδες μεγαλύτερη της αντίστοιχης
συμμετοχής των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών για το σύνολο της ΕΕ. Την περίοδο
2008‐2011 η διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και του συνόλου της ΕΕ δεν ξεπερνούσε
τις 25 μονάδες, πίνακας 5. Αντίθετα όμως, η σημασία της τραπεζικής αγοράς σε
σχέση με την εθνική παραγωγή ευρίσκεται σε χαμηλότερα επίπεδα του μέσου όρου
της Ευρωζώνης όπου την υψηλότερη σχέση έχουν μικρές χώρες που λειτουργούν και
σαν εξωχώρια κέντρα, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κύπρος.
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Περίληψη
Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας μεταβάλλεται, στο πλαίσιο των δυναμικών
μετασχηματισμών που συμβαίνουν στο συνολικό εθνικό και παγκόσμιο περιβάλλον. Η
έκβαση της εξέλιξης αυτής εξαρτάται σημαντικά από την ικανότητα των ίδιων των ελληνικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) –των κυττάρων του οικονομικού συστήματος‐ στο να
προσαρμοστούν στις διαρκείς και εντεινόμενες ανταγωνιστικές αλλαγές. Σε αυτό το πλαίσιο,
η δομή και η δυναμική μετεξέλιξης των επιμέρους τοπικών αναπτυξιακών περιβαλλόντων
καθίστανται διαστάσεις ζωτικής σημασίας για την συνολική προοπτική του εθνικού
παραγωγικού συστήματος. Η παρούσα μελέτη αποπειράται να προσεγγίσει και να
θεμελιώσει ένα νέο πλαίσιο ανάλυσης, προτείνοντας μία συστηματική κοινωνικοοικονομική
προσέγγιση, ενταγμένη στην οπτική των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων και με εστίαση
στην εφαρμογή μίας μεθόδου ενίσχυσης της επιχειρηματικής φυσιολογίας της τοπικά
λειτουργούσας ΜΜΕ. Η εν λόγω μέθοδος προτείνει την δόμηση ενός εστιασμένου
μηχανισμού ανάπτυξης και διάχυσης της γνώσης και της καινοτομίας, σε τοπική και
περιφερειακή κλίμακα: τα Ινστιτούτα Τοπικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΙΤΑΚ). Στην
συνέχεια αναλύει τα διαθέσιμα περιφερειακά δεδομένα ώστε να προκρίνει την περιφέρεια
της χώρας όπου η σοβαρότητα των συνεπειών της κρίσης δικαιολογεί την πειραματική
εφαρμογή και υλοποίηση των ΙΤΑΚ στην Ελλάδα.

Λέξεις

κλειδιά:

Ανταγωνιστικότητα

ΙΤΑΚ,

Επιχειρηματικά

Οικοσυστήματα,

ΜΜΕ,

Κρίση,

Εισαγωγή
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τα πρώτα και σημαντικότερα θύματα μιας
παρατεταμένης οικονομικής κρίσης των τελευταίων χρόνων, στην Ελλάδα. Ειδικότερα
με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας του 2015 από τον ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών
& Βιομηχανικών Ερευνών, 2015), στο πλαίσιο του GEM (Global Entrepreneurship
Monitor program), το επιχειρηματικό περιβάλλον και το περιβάλλον καινοτομίας στη
χώρα παραμένει δυσμενέστερο σε σύγκριση με τις περισσότερες αντίστοιχες
ευρωπαϊκές. Τα βασικά εμπόδια επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στην Ελλάδα σε
σημαντικό βαθμό δημιουργούνται από την έλλειψη ενός συστηματικού πλαισίου
πολιτικής για την επιχειρηματικότητα. Σημαντικά προσκόμματα στην
επιχειρηματικότητα τίθενται ακόμα από τη δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση,
τα υψηλά εμπόδια εισόδου στην αγορά, αλλά και την επικρατούσα νοοτροπία
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(culture) επιχειρηματικότητας. Το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών
ΜΜΕ και του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος γενικότερα, δεν είναι
συγκυριακό αλλά δομικό. Επομένως οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα
έρχονται αντιμέτωπες με τις χρόνιες αδυναμίες τους, αλλά και την ανεπάρκεια του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος τους, πράγμα που αναπαράγει τις δομές έλλειψης
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Στην πράξη, όμως, από την επιτυχή προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα
θα κριθεί τελικά η συνολική διεθνής ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας όπως
και οι δυνατότητες εξόδου της από την τρέχουσα κρίση.

Μία επισκόπηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, διεθνώς

Εικόνα 1: Pillars Performance για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα (Ács et al., 2016)

Από το παραπάνω γράφημα σε σχέση με την συγκριτική εικόνα των διαφορετικών
πυλώνων ανάπτυξης, αναφορικά με την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα,
διαπιστώνεται ότι οι «start‐up» δεξιότητες αποτελούν την σχετικά ισχυρότερη
περιοχή (0,73), ενώ η «υψηλή ανάπτυξη» αποτελεί την σχετικά πιο αδύναμη περιοχή
(0,13). Επίσης, σύμφωνα με την κατάταξη του Global Entrepreneurial Index (βλέπε:
Ács et al., 2016, σ. 56) GEI για την επιχειρηματικότητα στις χώρες της Ευρώπης, η χώρα
μας κατέχει την 29η θέση με δείκτη 34,6, ενώ η Ευρώπη στο σύνολό της έχει δείκτη
46,3. Αναφορικά με τους επιμέρους δείκτες, η Ελλάδα έχει επίδοση 32,1 στον ΑΤΤ
(Entrepreneurial Attitudes), στον ΑΒΤ (Entrepreneurial Abilities) 35,8, στον ASP
(Entrepreneurial Aspirations) 36, ενώ οι αντίστοιχοι επί μέρους δείκτες στην Ευρώπη
είναι: 44, 47,3 και 47,6.
Τα ίδια κεφάλαια και ο προσανατολισμός στο εξωτερικό χαρακτηρίζουν τις ελληνικές
start‐ups επιχειρήσεις. Αυτά είναι δύο μόλις από τα βασικότερα συμπεράσματα που
προκύπτουν από έρευνα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ) του υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, 2016). Σε μία
προσπάθεια χαρτογράφησης των αναγκών των υφισταμένων και υπό σύσταση
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ελληνικών start‐ups, με στόχο την αξιοποίηση των ευρημάτων στον σχεδιασμό‐
εφαρμογή πολιτικών για την ενίσχυσή τους, η ΓΓΒ διαπιστώνει πως το 60,2% αυτών
στοχεύει στη διεθνή αγορά και λιγότερες (47,7%) εστιάζουν αποκλειστικά στην
Ελλάδα. Εντυπωσιακά υψηλό (83,5%) είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων που
δηλώνουν ως πηγή της εξασφαλισμένης τους χρηματοδότησης τα ίδια κεφάλαια.
Ακολουθεί η επιλογή της ενίσχυσης από συγγενείς και φίλους (23,5%). Το 9,4%
επισημαίνει πως αξιοποιεί χορηγίες και βραβεία, ενώ αξιοσημείωτο είναι πως μόλις
το 7,1% επωφελείται από κρατικές επιχορηγήσεις και 4,7% από τραπεζικό δανεισμό.

Εικόνα 2: Περισσότερο προβληματικοί παράγοντες για το «επιχειρείν» στην Ελλάδα (βλέπε
Schwab et al., 2016)

Τέλος, από το παραπάνω διάγραμμα το οποίο αναφέρεται στους παράγοντες που
δυσχεραίνουν το «επιχειρείν», προκύπτει ότι παράγοντες όπως το ασταθές πολιτικό
περιβάλλον, η υψηλή φορολογία, η κρατική γραφειοκρατία, η ανεπαρκής πρόσβαση
σε χρηματοδότηση και η ευμετάβλητη φορολογική νομοθεσία αποτελούν τα
μεγαλύτερα εμπόδια στην άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα,
ενώ σημαντικό αποτρεπτικό παράγοντα αποτελεί και η κυβερνητική αστάθεια.

Επιχειρηματικά Οικοσυστήματα
Ο βιολογικός όρος «οικοσύστημα» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην εργασία
του βοτανολόγου Arthur Tansley (Tansley, 1935). Τα οικοσυστήματα είναι φυσικοί
χώροι που περιέχουν πόρους και δομές. Τα διάφορα είδη στο εσωτερικό τους
μοιράζονται πόρους και δημιουργούν πόρους, ανταγωνίζονται για πόρους,
συμπλέκονται εξελικτικά και διαρκώς συμπροσαρμόζονται μέσα στο περιβάλλον το
οποίο συνδημιουργούν.
Σήμερα –και έπειτα από την θεμελιακή συνεισφορά του James Moore (Moore, 1993)–
έχει αναδυθεί και η έννοια των «Επιχειρηματικών Οικοσυστημάτων» ως μία μέθοδος
ανάλυσης της «οικολογίας» και των επιχειρήσεων. Το πεδίο μελέτης και η έκταση των
επιχειρηματικών οικοσυστημάτων καλύπτει την συμπεριφορά και την ανάπτυξη ενός
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πληθυσμού επιχειρήσεων –ζωντανών οργανισμών– οι οποίες συνεξελίσσονται και
δρουν με εξαιρετικά πολύπλοκους τρόπους (Peltoniemi, 2005).

No.
1.

Πίνακας 1: Μία συνοπτική επισκόπηση των ορισμών για τα επιχειρηματικά
οικοσυστήματα
Συγγραφέας & Έτος
(Moore, 1993)

2.

(Moore, 1996)

3.

(Iansiti & Levien,
2004)

4.

(Peltoniemi &
Vuori, 2004)

5.

(Fragidis et al.,
2007)

6.

(Marín et al., 2007)

7.

(Desai et al., 2007)

8.

(Anggraeni et al.,
2007)
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Πως περιγράφουν το επιχειρηματικό οικοσύστημα
Όπως και το αντίστοιχο βιολογικό, κινείται προοδευτικά από μία
τυχαία συλλογή στοιχείων προς μία δομημένη κοινότητα.
Μία οικονομική κοινότητα υποστηριζόμενη από ένα θεμελιώδες
πλαίσιο αλληλεπιδρώντων οργανισμών και ατόμων –οι οργανισμοί
του επιχειρηματικού κόσμου. Αυτή η οικονομική κοινότητα παράγει
αγαθά και υπηρεσίες που έχουν αξία για τους πελάτες, οι οποίοι
είναι με τη σειρά τους μέλη του οικοσυστήματος. Οι οργανισμοί‐
μέλη περιλαμβάνουν επίσης προμηθευτές, κύριους παραγωγούς,
ανταγωνιστές, και άλλους μετόχους. Με την πάροδο του χρόνου,
συνεξελίσσουν τις ικανότητες και τους ρόλους τους, και τείνουν να
ευθυγραμμίζουν τις κατευθύνσεις που τίθενται από μία ή
περισσότερες κεντρικές εταιρίες. Αυτές οι εταιρείες διακρατούν
ηγετικούς ρόλους οι οποίοι μπορούν να αλλάζουν σταδιακά, αλλά η
λειτουργία του οικοσυστημικού ηγέτη προσδίδει αξία στην
κοινότητα καθώς επιτρέπει τα μέλη να οδηγούνται προς κοινά
οράματα ευθυγράμμισης των επενδύσεων τους και να εντοπίζουν
κοινούς υποστηρικτικούς ρόλους.
Ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα είναι ένα δίκτυο επιχειρήσεων, το
οποίο διαμορφώνεται από μεγάλα και χαλαρά συνδεδεμένα δίκτυα
οντοτήτων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με περίπλοκους
τρόπους, ενώ η υγεία και απόδοση μίας φίρμας εξαρτάται από την
υγεία και απόδοση του συνόλου.
Μία δυναμική δομή που αποτελείται από έναν διασυνδεδεμένο
πληθυσμό οργανισμών. Αυτοί οι οργανισμοί μπορεί να είναι μικρές
φίρμες, μεγάλες εταιρείες, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα,
δημόσιοι οργανισμοί, και άλλα συμβαλλόμενα μέρη που
επηρεάζουν το σύστημα.
Τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα συγκεντρώνουν μεγάλους
πληθυσμούς διαφορετικών ειδών επιχειρηματικών οντοτήτων.
Υπερβαίνουν τα σύνορα των κλαδικών και εφοδιαστικών αλυσίδων
και σχηματίζουν μία ποικιλία οργανισμών συμπληρωματικών μεταξύ
τους και παράγουν ―σε συνέργεια― σύνθετα προϊόντα. Η
αλληλεξάρτηση και οι συμβιωτικές σχέσεις είναι εγγενείς ιδιότητες
στα επιχειρηματικά οικοσυστήματα· ως αποτέλεσμα, οι
συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν μία κοινή μοίρα και συνεξελίσσονται
ο ένας με τον άλλον. Παράλληλα, ωστόσο, τα μέλη ανταγωνίζονται
μεταξύ τους για την απόκτηση πόρων και την προσέλκυση πελατών.
Για να ανθίσουν σε τέτοια περιβάλλοντα, οι επιχειρήσεις πρέπει να
προσαρμόζονται και να εξελίσσονται συνεχώς. Αυτό απαιτεί από μία
επιχείρηση να εμπλέκεται σε έναν εν εξελίξει διάλογο με το
περιβάλλον της και με άλλους με τους οποίους μοιράζεται αυτό το
περιβάλλον.
Δυναμικές και επεξεργάσιμες ομάδες υπηρεσιών που παρέχονται
και χρησιμοποιούνται από τα μέλη κοινωνικών και επιχειρηματικών
δικτύων που χαρακτηρίζονται από ποικιλία στην κλίμακα και την
διάρκεια ζωής τους.
Η οπτική του επιχειρηματικού οικοσυστήματος προσφέρει έναν νέο
τρόπο στην ολιστική οπτική του επιχειρηματικού δικτύου και των

9.

(Chang & Uden,
2008)

10

(Li, 2009)

11.

(Williamson & De
Meyer, 2012)

12.

(Rong & Shi, 2015)

σχέσεων και μηχανισμών που το διαμορφώνουν, ενώ
περιλαμβάνουν τους ρόλους και τις στρατηγικές των ατομικών
δρώντων που είναι κομμάτι αυτών των δικτύων.
Ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα είναι ένα δίκτυο αγοραστών,
προμηθευτών και κατασκευαστών σχετικών προϊόντων και
υπηρεσιών και του κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος που
περιλαμβάνει το θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.
Ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα παρέχει μία νέα οπτική για την
ανατοποθέτηση μία εταιρικής στρατηγικής με στόχο την επιθετική
επέκταση των ιδίων συμφερόντων της και την προώθηση της
συνολικής υγείας του οικοσυστήματος.
Ένα δίκτυο οργανισμών και ατόμων που συνεξελίσσουν τις
ικανότητες και τους ρόλους τους και ευθυγραμμίζουν τις επενδύσεις
τους ώστε να δημιουργήσουν επιπρόσθετη αξία και/ή να
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα τους.
Ένα επιχειρηματικό οικοσύστημα είναι μία κοινότητα που
αποτελείται από διαφορετικά επίπεδα αλληλεξαρτώμενων
οργανισμών κάτι το οποίο δημιουργεί συνεξελικτικές σχέσεις μεταξύ
των εταίρων και του επιχειρηματικού τους περιβάλλοντος.

Επεξεργασμένο από Rong & Shi (2015)

Κάθε επιχειρηματικό οικοσύστημα ανακύπτει μέσα από τις αρχικές επενδύσεις σε
κεφάλαιο, έλκοντας το ενδιαφέρον των πελατών, αξιοποιώντας την νέα αξία και το
ταλέντο που παράγεται από μία καινοτομία, ακριβώς όπως τα έμβια είδη στη φύση
γεννιούνται και αναπτύσσονται από τους φυσικούς πόρους που τα περιβάλλουν. Ο
ρόλος ενός επιχειρηματικού οικοσυστήματος είναι η εξασφάλιση της δυναμικής
σύγκλιση πολλών διαφορετικών ανθρώπων, ομάδων και οργανισμών, η διατήρηση
της συμβίωσης και της δημιουργικότητας τους, ούτως ώστε να επιτύχουν κάτι πολύ
σημαντικότερο σε σχέση με εκείνο που θα κατάφερναν στηριζόμενοι αποκλειστικά
στην μεμονωμένη και αποσπασματική δράση τους. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, ένα
επιχειρηματικό οικοσύστημα, παρά την «άγρια φύση» που περικλείει, προσπαθεί να
αξιοποιήσει την συνεργατική παραγωγικότητα ενός πληθυσμού φορέων δράσης
(Moore, 2014).
Σε συνολικούς όρους, υπάρχουν τέσσερα στάδια ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού
οικοσυστήματος: γέννηση, επέκταση, ηγεσία, και αυτό‐ανανέωση ή ―αν όχι αυτό―
θάνατος. Στην πραγματικότητα, βέβαια, τα εν λόγω εξελικτικά στάδια‐φάσεις είναι
κάπως «θολά» και πολύ συχνά δείχνουν πως επικαλύπτονται μεταξύ τους. Εκείνο που
παραμένει σταθερό χαρακτηριστικό κάθε επιχειρηματικού οικοσυστήματος είναι η
διαδικασία της διαρκούς συνεξέλιξης: η περίπλοκη αλληλεπίδραση μεταξύ
ανταγωνιστικών και συνεργατικών επιχειρηματικών στρατηγικών (Moore, 1993, σ.
76).
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Πίνακας 2: Τα εξελικτικά στάδια ενός επιχειρηματικού οικοσυστήματος
Φάση 1:
Γέννηση

Φάση 2:
Επέκταση

Φάση 3:
Ηγεσία

Φάση 4:
Αυτό‐
Ανανέωση

Προκλήσεις Συνεργασίας
Εργαστείτε με πελάτες και προμηθευτές
για να προσδιορίσετε την νέα πρόταση
αξίας γύρω από μία πηγαία καινοτομία.

Φέρτε την νέα προσφορά σας σε μία
μεγάλη αγορά δουλεύοντας μαζί με
προμηθευτές και συνεργάτες, με σκοπό
την αύξηση της κλίμακας της προσφοράς
και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής
κάλυψης της αγοράς.
Παρέχετε ένα
συναρπαστικό/«εξαναγκαστικό» όραμα
για το μέλλον το οποίο να ενθαρρύνει
τους προμηθευτές και τους πελάτες να
εργαστούν μαζί για να συνεχίσουν στην
βελτίωση της ολοκληρωμένης
προσφοράς.
Εργαστείτε με καινοτόμους ώστε να
φέρετε νέες ιδέες στο υπάρχων
οικοσύστημα.

Επεξεργασμένο από Moore (Moore, 1993, σ. 77)

Προκλήσεις Ανταγωνισμού
Προστατέψτε τις ιδέες σας από άλλους
που μπορεί να εργάζονται στον
προσδιορισμό παρόμοιων προσφορών.
Προσδεθείτε σε κρίσιμους πελάτες‐
ηγέτες, βασικούς προμηθευτές, και
σημαντικά δίκτυα.
Επικρατήστε εναλλακτικών εφαρμογών
παρόμοιων ιδεών. Διασφαλίστε ότι η
προσέγγιση σας είναι το πρότυπο της
αγοράς στο είδος της κυριαρχώντας σε
τμήματα‐κλειδιά της αγοράς.
Διατηρήστε ισχυρή διαπραγματευτική
δύναμη σε σχέση με άλλους δρώντες στο
οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένων
των βασικών πελατών και των
αξιοποιηθέντων προμηθευτών.
Διατηρήστε υψηλά εμπόδια εισόδου για
να παρεμποδίσετε καινοτόμους να
χτίσουν εναλλακτικά οικοσυστήματα.
Διατηρήστε υψηλά κόστη αλλαγής
πελατών ώστε να αγοράσετε χρόνο και
να ενσωματώσετε νέες ιδέες στα δικά
σας προϊόντα και υπηρεσίες.

Ινστιτούτα Τοπικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
Η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων διεθνώς είναι μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (Eurostat, 2011). Υπάρχει, πράγματι, σαφής διάκριση μεταξύ των
μεγάλων και των μικρών επιχειρήσεων. Ωστόσο, μερικές ΜΜΕ, παρόμοιου μεγέθους,
έχουν συγκριτικά πολύ καλύτερες επιδόσεις από άλλες (και αντιστρόφως) και πίσω
από παρόμοιες ποσότητες (εισροές, μεγέθη μετασχηματισμού ή εκροές) κρύβονται
συνήθως τεράστιες ποιοτικές διαφοροποιήσεις: τα συγκρινόμενα μεγέθη δεν
μπορούν πάντοτε να διακρίνουν τις διαφορετικές ποιότητες και τα «είδη» των
επιχειρήσεων (Βλάδος, 2016). Πως, όμως, μπορούμε να ενισχύσουμε τις
ανταγωνιστικές ικανότητες αυτών των διαφορετικών «ειδών», διαφοροποιημένα και
ανά περίπτωση, και σε ποιες συγκεκριμένες περιοχές;
Θεμελιώνουμε την υπόθεση πως ένας βιώσιμος δρόμος, ο οποίος οδηγεί μακριά από
την τρέχουσα επίμονη ελληνική οικονομική κρίση, βρίσκεται στην δόμηση
αποτελεσματικών πολιτικών τόνωσης της ανάπτυξης του περιβάλλοντος των ΜΜΕ –
την πλειοψηφία, δηλαδή, των οικονομικών δρώντων υποκειμένων στην οικονομία
μας. Τα Ινστιτούτα Τοπικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΙΤΑΚ) είναι μηχανισμοί
προώθησης, συντονισμού, διάχυσης πληροφορίας και τεχνογνωσίας (know‐how). Η
θεμελιώδης αξία τους εκτιμούμε πως βρίσκεται στην ικανότητα δημιουργίας,
160

αναπαραγωγής και διάχυσης των συνολικών κοινωνικοοικονομικών οφελών εκ της
παραγόμενης καινοτομίας σε τοπική κλίμακα ενώ ο παράλληλος σκοπός τους είναι η
ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μας.
Το κέντρο βάρους, όπως επίσης η κινητήριος δύναμη, αυτών των μηχανισμών
παρέμβασης είναι η άμεση υποστήριξη της επιχείρησης, ως μέλος του
επιχειρηματικού οικοσυστήματος της σε τοπικό επίπεδο. Για την επίτευξη αυτού του
σκοπού απαιτούνται, φυσικά, επαρκείς πόροι, υλικοί και άυλοι, κατάλληλες
υποδομές και εξειδικευμένοι επιστήμονες. Πολύ συχνά, όλοι αυτοί βρίσκονται και
λειτουργούν στο πεδίο, αλλά παραμένουν ασυντόνιστοι σε διάφορους κρατικούς
οργανισμούς. Η κεντρική ιδέα συνίσταται, επομένως, στο να ανατοποθετηθούν σε μία
διαδραστική αλυσίδα δημιουργίας και αναπαραγωγής καινοτομικής αξίας (βλέπε
Εικόνα 4).

Εικόνα 4: Η αλυσίδα αξίας των 6 κρίκων στον μηχανισμό Τοπικών Ινστιτούτων Ανάπτυξης και
Καινοτομίας
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Εικόνα 5: Η συνολική δόμηση των ΙΤΑΚ

Στην πράξη, τα ΙΤΑΚ μπορεί να εννοηθούν ως αναπτυξιακά «Κέντρα Εξυπηρέτησης
Επιχειρήσεων» των τοπικών παραγωγικών επιχειρηματικών οικοσυστημάτων.
Δηλαδή, προτείνουν έναν μηχανισμό με περιφερειακή και τοπική εστίαση ο οποίος
θα καταφέρνει να δίνει ένα «σημείο μιας επαφής» και συντονισμού όλων των
φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών που σχετίζονται με την καινοτομική και
αναπτυξιακή πραγματικότητα των διάφορων περιφερειών της πατρίδας μας (βλέπε
Εικόνα 5).
Πρόκειται, δηλαδή, στην πράξη για ένα νέο πλαίσιο σύνθεσης (και διαρκούς
ανασύνθεσης) των κινήσεων και των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στην κοιτίδα τους,
στην βάση υλοποίησης τους. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, το ΙΤΑΚ φιλοδοξεί να λειτουργεί
ως ένας ευέλικτος μηχανισμός, μέσα στο «πεδίο της μάχης» ―στα ίδια τοπικώς
χωροθετημένα επιχειρηματικά οικοσυστήματα (βλέπε Βλάδος, 2006).

Εμπειρική Έρευνα – Ποσοτική Ανάλυση
Η περιφέρεια‐στόχος που επιλέγει να εστιάσει η έρευνα μας (βλέπε: Κόνσολας, 1984·
Λαμπριανίδης, 2002· Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2015· Πολύζος, 2011· Blakely,
1989) τίθεται η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς όλοι οι νομοί της, εκτός του
νομού Καβάλας, είναι παραμεθόριοι. Εστιάζουμε στον φαινομενικά ποιο «αδύναμο
κρίκο» του εθνικού παραγωγικού μας ιστού, λοιπόν. Οι παραμεθόριες περιοχές
αντανακλούν μια ακραία έκφραση του συνδρόμου της περιφερειακότητας και
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συνεπώς ο συνδυασμός προβλημάτων (οικονομικά, κοινωνικά, δημογραφικά κ. ά.),
που χαρακτηρίζουν αυτές τις περιοχές, συντελεί στο ότι αυτές γεωγραφικές ενότητες
αποτυγχάνουν τις περισσότερες φορές να συμβαδίσουν με τις εξελίξεις σε άλλες
περιφέρειες που καταλαμβάνουν κεντρικότερη γεωγραφική θέση. Αυτό προσδίδει
ένα σαφές ανταγωνιστικό μειονέκτημα στα επιχειρηματικά οικοσυστήματα των
συγκεκριμένων τόπων.
Πίνακας 3: ΑΕΠ κατά κεφαλή
Ανά Περιφέρεια, 2008 & 2014* (Σε ευρώ, σε τρέχουσες τιμές)
2008

2014

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΛΛΑΔΑ

21845

16336

−25,2%

ΑΤΤΙΚΗ

29215

23377

−23,4%

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

17647

12919

−26,8%

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

24747

17899

−27,7%

ΚΡΗΤΗ

19176

13773

−28,2%

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

15568

11366

−27%

17437

12500

−28,3%

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

16748

15624

−6,7%

ΗΠΕΙΡΟΣ

14960

11606

−22,4%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

16363

12237

−25,21%

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

21759

14826

−31,8%

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

16393

12214

−25,5%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

19552

13917

−28,8%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

17224

13134

−23,8%

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ (CV)

21,5

45,81646

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Επεξεργασία στοιχείων13*Προσωρινά στοιχεία.
Update 17/01/2017
Πίνακας 4: ΑΕΠ κατά κεφαλή
Νομοί Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, 2008 & 2014* (Σε ευρώ, σε τρέχουσες τιμές)
2008

2014

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

15568

11366

−27%

ΕΒΡΟΣ

15438

12019

−22%

ΞΑΝΘΗ

14537

9805

−32,55%

ΡΟΔΟΠΗ

15148

9954

−34,3%

ΔΡΑΜΑ

13377

10601

−20,75%

ΚΑΒΑΛΑ

18388

13651

−25,8%

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Επεξεργασία στοιχείων *Προσωρινά στοιχεία.
Update 17/01/2017
Όλα τα στοιχεία αντλήθηκαν και υπολογίστηκαν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ),
2017).
13

163

Πίνακας 5: Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου
Ανά Περιφέρεια, 2008 & 2014* (Σε ευρώ, σε τρέχουσες τιμές)
2008

2014

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΛΛΑΔΑ

57627

20625

−64,2%

ΑΤΤΙΚΗ

22505

7984

−64,5%

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

934

342

−63,4%

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

2130

647

−69,6%

ΚΡΗΤΗ

3695

1184

−68%

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

2746

938

−65,8%

8064

3555

−56%

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

2248

918

−59%

ΗΠΕΙΡΟΣ

1725

500

−71%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

3199

1162

−63,7%

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

1069

312

−70,8%

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

3010

983

−67,3%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

3345

1349

−59,7%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

2956

951

−67,8%

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Επεξεργασία στοιχείων *Προσωρινά στοιχεία.
Update 17/01/2017
Πίνακας 6: Απασχόληση
Ανά Περιφέρεια, 2008 & 2014*
2008

2014

% ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΛΛΑΔΑ

4856333

3999296

−17,6%

ΑΤΤΙΚΗ

1876689

1527414

−18,6%

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

76732

68643

−10,5%

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

150811

133612

−11,4%

ΚΡΗΤΗ

283873

237780

−16,2%

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

243252

210804

−13,3%

802478

635846

−20,8%

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

108445

89845

−17,1%

ΗΠΕΙΡΟΣ

139872

116567

−16,7%

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

317032

262754

−17,1%

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

96728

81725

−15,5%

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

283627

227232

−19,9%

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

232488

193936

−16,6%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

244325

213139

−12,8%

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Επεξεργασία στοιχείων *Προσωρινά στοιχεία.
Update 17/01/2017
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Από τα δεδομένα των παραπάνω πινάκων (3 & 4) προκύπτει ότι η περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρουσιάζει μια μεγάλη μείωση του κατά
κεφαλή ΑΕΠ μεταξύ 2008 και 2014 (−27%), μεγαλύτερη μείωση σε σύγκριση με
αυτή του συνόλου της χώρας στην οποία παρουσιάσθηκε κατά το εν λόγω χρονικό
διάστημα μεταβολή −25,2% (Πίνακας 3). Επίσης, σε επίπεδο νομών της
συγκεκριμένης περιφέρειας, έχει σημειωθεί μεγάλη πτώση του κατά κεφαλή ΑΕΠ,
ειδικότερα στους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης (−32,5% και −34,3% αντίστοιχα)
μεταξύ των ετών 2008 και 2014 (Πίνακας 4).
Από τα στοιχεία του «Πίνακα 5» προκύπτει ότι επήλθε πολύ σημαντική μείωση
των επενδύσεων μεταξύ 2008‐2014 στην εξεταζόμενη περιφέρεια, κατά 65,8%,
ενώ από τον «Πίνακα 6», η μείωση της απασχόλησης κατά το εν λόγω χρονικό
διάστημα ήταν της τάξης του 13,3%.
Επίσης, από τον υπολογισμό του συντελεστή μεταβλητότητας για τα έτη 2008 και
2014 ( C V 2 0 0 8  2 1, 5 και C V 2014  45, 81646 ), προκύπτει ότι υπάρχει σαφής
αύξηση της ανισοκατανομής του κατά κεφαλή ΑΕΠ στις περιφέρειες.
Πίνακας 7: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Ανά Κλάδο, 2008 & 2014*
(Σε ευρώ, σε τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια)
2008
AFF

MEG

M

C

TTAFS

FIA

PSTA

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

ΕΒΡΟΣ

121

39

145

86

462

47

52

993

ΞΑΝΘΗ

79

32

195

96

246

31

72

751

ΡΟΔΟΠΗ

91

102

190

78

258

35

69

823

ΔΡΑΜΑ

98

51

167

44

256

33

66

715

ΚΑΒΑΛΑ

110

74

250

134

872

59

64

1563

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

499

298

947

439

2094

205

323

4805

2014
EVROS

103

38

114

17

245

39

26

581

XANTHI

69

18

126

28

163

25

25

453

RODOPE

85

54

117

19

157

22

22

475

DRAMA

87

64

120

45

155

30

11

513

KAVALA

89

74

212

71

542

47

41

1075

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

433

248

689

180

1261

162

125

3098

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Επεξεργασία στοιχείων *Προσωρινά στοιχεία. Update
17/01/2017
Επιλεγμένοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας: AFF: Agriculture‐Forestry‐Fishing, MEG:
Mining‐Electricity‐Gas, M: Manufacturing, C: Construction, TTAFS: Trade‐Transportation‐
Accommodation‐Food Services, FIA: Financial and Insurance Activities, PSTA: Professional,
Scientific and Technical Activities
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Από τον παραπάνω Πίνακα προκύπτει ότι η μεταβολή στην ακαθάριστη προστιθέμενη
αξία στους επιλεγμένους παραγωγικούς κλάδους μεταξύ 2008 και 2014, στο σύνολο
της περιφέρειας μειώθηκε κατά 35,5%, ενώ σε επίπεδο νομών έχουν σημειωθεί οι
εξής ποσοστιαίες μειώσεις: Νομός Έβρου −39%, Νομός Ξάνθης −39,7%, Νομός
Ροδόπης −73,26%, Νομός Δράμας −28,25%, Νομός Καβάλας −31,22%. Η μεγαλύτερη
μείωση σημειώθηκε στο νομό Ροδόπης.
Πίνακας 8: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία Ανά Περιφέρεια και Παραγωγικό Τομέα, 2014*
(Σε ευρώ, σε τρέχουσες τιμές, σε εκατομμύρια)
I

II

III

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΛΑΔΑ

5843

25047

126297

157187

ΑΤΤΙΚΗ

307

9155

66509

75971

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

110

233

1918

2261

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

132

584

4578

5294

ΚΡΗΤΗ

461

957

6261

7679

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

433

1117

4548

6098

1163

3681

16120

20964

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

238

1908

1685

3831

ΗΠΕΙΡΟΣ

281

573

2633

3487

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

825

1514

5614

7953

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

95

204

2417

2716

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

660

1058

5570

7288

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

566

2450

3850

6866

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

572

1613

4594

6779

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Επεξεργασία στοιχείων *Προσωρινά στοιχεία.
Update 17/01/2017
I= Πρωτογενής, II= Δευτερογενής, III= Τριτογενής
Πίνακας 9: Συντελεστής συμμετοχής (LQ), Συντελεστής Εξειδίκευσης (CS) Ανά Περιφέρεια και
Παραγωγικό Τομέα, 2014 (Με βάση τον Πίνακα 8)
LQ (I)

LQ (II)

LQ (III)

CS

ΑΤΤΙΚΗ

0,10759

0,75623

1,08952

0,06

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

1,25139

0,64676

1,07143

0,053

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

0,65321

0,69228

1,07601

0,058

ΚΡΗΤΗ

0,15966

0,7821

1,01476

0,031

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1,90746

1,14953

0,92821

0,06

1,48841

1,10193

0,95701

0,037

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

0,16414

3,12559

0,54743

0,36

ΗΠΕΙΡΟΣ

2,16372

1,03124

0,93978

0,05

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

2,78678

1,19468

0,87855

0,1

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

0,92598

0,47138

1,10753

0,08
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ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

2,41562

0,91105

0,95119

0,047

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

2,1978

2,23938

0,69789

0,24

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

2,24917

1,48399

0,84344

0,12

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Επεξεργασία στοιχείων *Προσωρινά στοιχεία.
Update 17/01/2017
I= Πρωτογενής, II= Δευτερογενής, III= Τριτογενής

Από τον «Πίνακα 9» και λαμβάνοντας υπόψη τη βιβλιογραφία, όταν L Q  1 η
δραστηριότητα θεωρείται βασική ή εξαγωγική, όταν L Q  1 η δραστηριότητα
θεωρείται μη βασική και όταν L Q  1 η δραστηριότητα θεωρείται εξισορροπημένη,
τότε στην περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης οι παραγωγικοί τομείς Ι και ΙΙ
θεωρούνται βασικοί ή ειδικεύονται στους εν λόγω παραγωγικούς τομείς ενώ ο
τριτογενής τομέας θεωρείται μη βασικός.

Πίνακας 10: Απασχόληση Ανά Περιφέρεια και Παραγωγικό Τομέα, 2014*
I

II

III

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΛΑΔΑ

488413

579473

2931410

3999296

ΑΤΤΙΚΗ

13705

210338

1303370

1527413

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

8546

7809

52288

68643

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

10460

19111

104041

133612

ΚΡΗΤΗ

41097

32908

163775

237780

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

60086

26631

124086

210803

87749

94586

453511

635846

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

15693

21706

52446

89845

ΗΠΕΙΡΟΣ

23081

17503

75983

116567

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

62642

40684

159428

262754

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

12471

9608

59646

81725

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

50926

27927

148379

227232

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

39826

42907

111202

193935

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

62130

27754

123255

213139

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή – Επεξεργασία στοιχείων *Προσωρινά στοιχεία. Update
17/01/2017
I= Πρωτογενής, II= Δευτερογενής, III= Τριτογενής
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Πίνακας 11: Περιφερειακός Πολλαπλασιαστής & Συνολικός Πολλαπλασιαστής ανά
περιφέρεια και Παραγωγικό Τομέα, 2014 (Με βάση τον Πίνακα 10)
I

II

ΑΤΤΙΚΗ
52,32

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

III

TOTAL

7,09

8,31

26,5

32,13

17

3,45

ΚΡΗΤΗ

3,4

19,71

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
& ΘΡΑΚΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1,75

6,14

79,8

38,6

179

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

3,32

2,5

6,7

ΗΠΕΙΡΟΣ

2,6

28,6

12,32

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

2,05

15,58

46,36

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

5

32,81

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

2,2

9,8

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

2,47

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

1,72

2,9

6,26
5,9

I= Πρωτογενής, II= Δευτερογενής, III= Τριτογενής

Περιφερειακός Πολλαπλασιαστής:
Kir 

Air

 Ain  
 Air   An  Ar 

 


Air  Απασχόληση στον τομέα i και περιφέρεια r
Ar  Συνολική απασχόληση στην περιφέρεια r
Ain  Απασχόληση του κλάδου i στο σύνολο της χώρας
An  Συνολική απασχόληση της χώρας
Με βάση τον υπολογισθέντα περιφερειακό πολλαπλασιαστή, συμπεραίνεται ότι
αναφορικά με την περιφέρεια‐στόχο, αυτή παρουσιάζει πολλαπλασιαστικό
αποτέλεσμα και εξαγωγική δραστηριότητα μόνο στον πρωτογενή τομέα, αφού είναι
1 (1,75). Σημειώνεται ότι ο περιφερειακός πολλαπλασιαστής μετρά την αύξηση της
συνολικής απασχόλησης της περιφέρειας μετά από αύξηση της απασχόλησης του
εξαγωγικού τομέα ή, με άλλα λόγια, μετρά την επιρροή μιας μονάδας εξαγωγικής
δραστηριότητας στη συνολική δραστηριότητα της περιφέρειας.

Ανάλυση Απόκλισης – Συμμετοχής
Με βάση τον Πίνακα 7 (Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία ανά κλάδο) υπολογίζουμε τις
συνιστώσες απόκλισης συμμετοχής (Barff and Knight, 1988), σύμφωνα με τους
ακόλουθους τύπους (Πίνακας 12).
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Ανάλυση Απόκλισης – ΣυμμετοχήςΠίνακας 12

o ΜεΑρχική
t  Τελική
χρονιά
ανάλυσης·
2008 Προστιθέμενη Αξία ανά
ανάλυσης·
βάση τον
Πίνακα
7 (Ακαθάριστη
κλάδο)χρονιά
υπολογίζουμε
τις2014
συνιστώσες απόκλισης συμμετοχής (Barff and Knight, 1988), σύμφωνα με τους
Ant 3098
0,644

ακόλουθους 
τύπους4805
(Πίνακας
12).
Ano
Πίνακας 12

o  Αρχικήo χρονιά
t  Τελική χρονιά ανάλυσης· 2014
ανάλυσης·
 AAFFnt
 2008
 Ant 
AAFFnt
χρονιά ανάλυσης·
0,86  0,644 
223 χρονιά ανάλυσης· 2014
  2008 
t 0,Τελική
 433
 0,86 Αρχική


AFFno 499
 AFFno   Ano 
Ant 3098
Ant
3098
0,644

0,644
 
4805
Ano
4805
Ano
Εθνική Συνιστώσα
 AMEGnt   Ant 
AMEGnt 248

  0,83

    Ant  0,83  0,644 0,19
 AAFFnt
AAFFnt
AMEGno 298
 AMEGno
   Ano 
0,86  0,644 
0, 223
 433
 0,86

499

AFFno

AMnt 689AMEGnt
  0,
73
AMno 947AMEGno

 Ant 

r Aro 
  Aro
 Ano 

 AFFno   Ano 


248
 0,83
298


AMnt
  Ant
 
 AMEGnt
  Ant

0,09
0,644 
0,19
0,830,644
       
0,73
AMno
 AMEGno
  Ano
  Ano
 

Εθνική Συνιστώσα

Ομολογική Συνιστώσα

 Ant 

r Aro 
 Aro
  A int 
 Ano

 Ant  



 Ant 
O  r   

  Airo 
ACnt AMnt
    0,73  0,644 0,09 
  Ant
Ομολογική Συνιστώσα
 Aino   Ano  





0,41

0,644


0,23
AMno
Ano





 

 ACno   Ano 
   A int   Ant  


O  r     Διαφορική
Airo 

 Συνιστώσα
Acnt 180
 ACnt   Ant 
 Aino   Ano  





0,41

0,644


0,23
  0, 41

 

ACno 439
 ACno  Ano
Ant 
 ATTAFSnt
ATTAFSnt 1261

Διαφορική Συνιστώσα
 A int  


0,6  0,644 
0,04 
  0, 6 


r
Airt
Airo






ATTAFSno ATTAFSnt
2094
1261  ATTAFSno
 ATTAFSnt
 Ant 
  Ano

 Aino  
  A int 
0,6  0,644 

0,04
  0, 6
AMnt

689

Acnt 180  
 AMno
0, 41947
ACno 439

ATTAFSno

0, 73 

2094


 

 ATTAFSno   Ano 


r

  Airt  Airo  Aino 

Μεταβολή`

AFIAnt
 AFIAnt   Ant 
 0,AFIAnt
79
 AFIAnt
 0,79  0,644 0,15

     Ant 
0,
79

AFIAno

 0,79  0,644 0,15
Ano
 AFIAno



AFIAno
AFIAno
Ano

 


Μεταβολή`

  Er
Mr
 Er Mr
 Or
r

 Or   r

 APSTAnt
 Ant 
  Ant
APSTAnt APSTAnt  0, 39 APSTAnt
0,39 0,644
0,25





0,39
0,644
0,25
 0,
39

   Ano 
 APSTAno

APSTAno APSTAno
APSTAno
Ano

 


Οι μεταβλητές απόκλισης συμμετοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανά
κλάδο
Πίνακας 13: AFF: Agriculture‐Forestry‐Fishing
ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ

ΟΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ

ΕΒΡΟΣ

121*0,644121
43,08

0,223*121 26,98

ΞΑΝΘΗ

79*0,644 79 
28,12

0,223*79  17,61

ΡΟΔΟΠΗ

91*0,644121
62,4

0,223*91 20,3

ΔΡΑΜΑ

98*0,644 98 
34,9

0,223*98  21,85

ΚΑΒΑΛΑ

110*0,644110 
39,16

0,223*110  24,53

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

−207,66

−111,27

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ
103121*0,5 
42,5
18

69 70*0,5 
34
8591*0,5 
39,5
87 98*0,5 
38

−5,49
−36
−11,01

89 110*0,5 
34
−21
188

−91,5

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι για τον παραγωγικό κλάδο AFF, όλοι οι
νομοί της περιφέρειας ανήκουν στον τύπο περιοχής 4 κατά Boudeville (Boudeville,
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1966), αφού Or  0 ,  r  0 και | Or ||  r | (σύμφωνα με τη βιβλιογραφία στην
ανισότητα μεταξύ Or και r λαμβάνεται υπόψη η απόλυτη τιμή τους). Προφανώς σε
σύνολο περιφέρειας ισχύει η προαναφερθείσα κατάταξη στον τύπο 2 για τον εν λόγω
παραγωγικό κλάδο. Αυτό σημαίνει ότι υφίσταται δυσμενής κλαδική διάρθρωση (οι
νομοί δηλαδή συγκεντρώνουν κλάδους που δεν παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο) ενώ υφίστανται θετικοί τοπικοί παράγοντες ως
επιπλέον χαρακτηριστικό της τοπικής ανάπτυξης, αναφορικά με τον παραγωγικό
κλάδο ΑFF. Προτεινόμενο μέτρο αποτελεί η βελτίωση της κλαδικής διάρθρωσης.
Πίνακας 14: MEG: Mining‐Electricity‐Gas
ΟΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ
7,41

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ
5,63

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΒΡΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ
−13,9

ΞΑΝΘΗ

−11,4

6,08

−8,56

−13,88

ΡΟΔΟΠΗ

−36,31

19,38

−30,66

−47,59

ΔΡΑΜΑ

−18,56

9,69

21,67

12,8

ΚΑΒΑΛΑ

−26,34

14,06

12,58

0,3

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

−106,51

56,62

0,66

−49,23

−0,86

Αναφορικά με τον παραγωγικό κλάδο MEG και από τα ευρήματα συμπεραίνονται τα
εξής:
A. Για το νομό Έβρου: Or  0 ,  r  0 και | Or ||  r | , άρα περιφερειακός τύπος 1
σύμφωνα με τον οποίο υφίσταται ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση με θετικούς
τοπικούς παράγοντες.
B. Για το νομό Ξάνθης: Or  0 ,  r  0 και | Or ||  r | περιφερειακός τύπος 6,
σύμφωνα με τον οποίο υφίσταται ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση, ενώ υφίστανται
παράλληλα αρνητικοί τοπικοί παράγοντες, με προτεινόμενο μέτρο την βελτίωση
υποδομής.
C. Για το νομό Ροδόπης ισχύει: Or  0 ,  r  0 και | Or ||  r | , περιφερειακός τύπος
6, σύμφωνα με τον οποίο υφίσταται ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση, ενώ παράλληλα
υφίστανται αρνητικοί τοπικοί παράγοντες, με προτεινόμενο μέτρο την βελτίωση
υποδομής.
D. Οι νομοί Δράμας και Καβάλας ανήκουν στους περιφερειακούς τύπους (2) και (1)
αντίστοιχα, σύμφωνα με τους οποίους υφίστανται ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση
και θετικοί τοπικοί παράγοντες.
E. Το σύνολο της περιφέρειας ανήκει στον περιφερειακό τύπο 1, Or  0 ,  r  0 και
| Or ||  r | , σύμφωνα με τον οποίο υφίσταται ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση με
θετικούς τοπικούς παράγοντες.
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Πίνακας 15: M: Manufacturing
ΟΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ
13,05

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ
8,15

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΒΡΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ
−51,62

ΞΑΝΘΗ

−69,42

17,55

16,35

−35,52

ΡΟΔΟΠΗ

−67,64

17,1

−21,7

−72,24

ΔΡΑΜΑ

−59,45

15,03

−1,91

−46,33

ΚΑΒΑΛΑ

‐89

22,5

29,5

−37

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

−337,13

85,23

30,39

−221,51

−30,42

Αναφορικά με τον παραγωγικό κλάδο M και από τα ευρήματα συμπεραίνονται τα
εξής:
A. Για το νομό Έβρου: Or  0 ,  r  0 και | Or ||  r | , άρα περιφερειακός τύπος 1
σύμφωνα με τον οποίο υφίσταται ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση με θετικούς
τοπικούς παράγοντες.
B. Για τους νομούς Ξάνθης και Δράμας ισχύουν Or  0 ,  r  0 και | Or ||  r | ,
περιφερειακός τύπος 3, σύμφωνα με τον οποίο υφίσταται ευνοϊκή κλαδική
διάρθρωση, ενώ υφίστανται παράλληλα αρνητικοί τοπικοί παράγοντες, με
προτεινόμενο μέτρο την βελτίωση υποδομής.
C. Για το νομό Ροδόπης ισχύει: Or  0 ,  r  0 και | Or ||  r | , περιφερειακός τύπος
6, σύμφωνα με τον οποίο υφίσταται ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση, ενώ παράλληλα
υφίστανται αρνητικοί τοπικοί παράγοντες, με προτεινόμενο μέτρο την βελτίωση
υποδομής.
D. Ο νομός Καβάλας ανήκει στον περιφερειακό τύπο 2 ( Or  0 ,  r  0 και
| Or ||  r | ) σύμφωνα με τον οποίο υφίσταται ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση με
θετικούς τοπικούς παράγοντες.
E. Το σύνολο της περιφέρειας ανήκει στον περιφερειακό τύπο 1, Or  0 ,  r  0
και | Or ||  r | , σύμφωνα με τον οποίο υφίσταται ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση με
θετικούς τοπικούς παράγοντες.
Πίνακας 16: C: Construction
ΟΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ
−17,2

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ
−18,26

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΒΡΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ
−30,61

ΞΑΝΘΗ

−34,18

−19,2

−11,36

−64,74

ΡΟΔΟΠΗ

−27,77

−17,94

−12,98

−58,69

ΔΡΑΜΑ

−15,67

−10,12

25,2

−0,59

ΚΑΒΑΛΑ

−47,7

−30,82

16,06

−62,46

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

−155,93

−95,28

−1,34

−252,55

−66,07
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Αναφορικά με τον παραγωγικό κλάδο C και από τα ευρήματα συμπεραίνονται τα εξής:
A. Για το νομό Έβρου ισχύει ότι Or  0 ,  r  0 και | Or ||  r | , δηλαδή
περιφερειακός τύπος 8 σύμφωνα με τον οποίο υφίστανται αρνητικοί τοπικοί
παράγοντες και δυσμενής κλαδική διάρθρωση με προτεινόμενο μέτρο
στρατηγικής τη βελτίωση κλαδικής διάρθρωσης.
B. Για τους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης ισχύουν Or  0 ,  r  0 και | Or ||  r | ,
δηλαδή περιφερειακός τύπος 7 σύμφωνα με τον οποίο υφίστανται αρνητικοί
τοπικοί παράγοντες και δυσμενής κλαδική διάρθρωση με προτεινόμενο μέτρο
στρατηγικής τη βελτίωση υποδομής.
C. Για το νομό Δράμας ισχύει Or  0 ,  r  0 και | Or ||  r | , δηλαδή περιφερειακός
τύπος 4 σύμφωνα με τον οποίο υφίστανται θετικοί παράγοντες και δυσμενής
κλαδική διάρθρωση με προτεινόμενο μέτρο στρατηγικής τη βελτίωση κλαδικής
διάρθρωσης.
D. Για το νομό Καβάλας ισχύει Or  0 ,  r  0 και | Or ||  r | , δηλαδή περιφερειακός
τύπος 5 σύμφωνα με τον οποίο υφίστανται θετικοί παράγοντες και δυσμενής
κλαδική διάρθρωση με προτεινόμενο μέτρο στρατηγικής τη βελτίωση κλαδικής
διάρθρωσης.
E. Για το σύνολο της περιφέρειας ισχύει: Or  0 ,  r  0 και | Or ||  r | , δηλαδή
περιφερειακός τύπος 7 σύμφωνα με τον οποίο υφίστανται αρνητικοί τοπικοί
παράγοντες και δυσμενής κλαδική διάρθρωση με προτεινόμενο μέτρο
στρατηγικής τη βελτίωση υποδομής.
Πίνακας 17: TTAFS: Trade‐Transportation‐Accommodation‐Food Services
ΟΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ
−18,48

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ
−32,2

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΒΡΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ
−164,5

ΞΑΝΘΗ

−87,6

−9,84

15,4

−82,04

ΡΟΔΟΠΗ

−91,85

−10,32

2,2

−99,97

ΔΡΑΜΑ

−91,14

−10,24

1,4

−99,98

ΚΑΒΑΛΑ

−310,43

−34,88

18,8

−326,51

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

−745,52

−83,76

5,6

−823,68

−215,18

Αναφορικά με τον παραγωγικό κλάδο TTAFS και από τα ευρήματα συμπεραίνονται τα
εξής:
A. Για το νομό Έβρου ισχύει ότι
Or  0 ,  r  0 και | Or ||  r | , δηλαδή
περιφερειακός τύπος 8 σύμφωνα με τον οποίο υφίστανται αρνητικοί τοπικοί
παράγοντες και δυσμενής κλαδική διάρθρωση με προτεινόμενο μέτρο
στρατηγικής τη βελτίωση κλαδικής διάρθρωσης.
B. Για το νομό Ξάνθης ισχύει Or  0 ,  r  0 και | Or ||  r | , δηλαδή περιφερειακός
τύπος 4 σύμφωνα με τον οποίο υφίστανται θετικοί παράγοντες και δυσμενής
κλαδική διάρθρωση με προτεινόμενο μέτρο στρατηγικής τη βελτίωση κλαδικής
διάρθρωσης.
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C. Για το νομό Ροδόπης, Δράμας και Καβάλας ισχύουν Or  0 ,  r  0 και | Or ||  r |
, δηλαδή περιφερειακός τύπος 5 σύμφωνα με τον οποίο υφίστανται θετικοί
παράγοντες και δυσμενής κλαδική διάρθρωση με προτεινόμενο μέτρο
στρατηγικής τη βελτίωση κλαδικής διάρθρωσης.
D. Για το σύνολο της περιφέρειας ισχύει: Or  0 ,  r  0 και | Or ||  r | , δηλαδή
περιφερειακός τύπος 5 σύμφωνα με τον οποίο υφίστανται θετικοί τοπικοί
παράγοντες και δυσμενής κλαδική διάρθρωση με προτεινόμενο μέτρο
στρατηγικής τη βελτίωση κλαδικής διάρθρωσης.
Πίνακας 18: FIA: Financial and Insurance Activities
ΟΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ
7,05

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ
1,87

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΒΡΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ
−16,73

ΞΑΝΘΗ

−11,03

4,65

0,51

−5,87

ΡΟΔΟΠΗ

−12,46

5,25

−5,65

−12,86

ΔΡΑΜΑ

−11,75

4,95

3,93

−2,87

ΚΑΒΑΛΑ

−21

8,85

0,39

−11,76

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

−72,97

30,75

1,05

−41,17

−7,81

Αναφορικά με τον παραγωγικό κλάδο FIA και από τα ευρήματα συμπεραίνονται τα
εξής:
A. Για τους νομούς Έβρου, Ξάνθης, Δράμας και Καβάλας ισχύουν: Or  0 ,  r  0
και | Or ||  r | , άρα περιφερειακός τύπος 1 σύμφωνα με τον οποίο υφίσταται
ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση με θετικούς τοπικούς παράγοντες.
B. Για το νομό Ροδόπης ισχύει: Or  0 ,  r  0 και | Or ||  r | , περιφερειακός τύπος
6, σύμφωνα με τον οποίο υφίσταται ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση, ενώ παράλληλα
υφίστανται αρνητικοί τοπικοί παράγοντες, με προτεινόμενο μέτρο την βελτίωση
υποδομής.
C. Το σύνολο της περιφέρειας ανήκει στον περιφερειακό τύπο 1, Or  0 ,  r  0 και
| Or ||  r | , σύμφωνα με τον οποίο υφίσταται ευνοϊκή κλαδική διάρθρωση με
θετικούς τοπικούς παράγοντες.
Πίνακας 19: PSTA: Professional, Scientific and Technical Activities
ΟΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ
−13

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ
5,72

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΕΒΡΟΣ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ
−18,52

ΞΑΝΘΗ

−25,63

−18

4,72

−38,91

ΡΟΔΟΠΗ

−24,56

−17,25

‐4,91

−46,72

ΔΡΑΜΑ

−23,5

−16,5

−14,74

−54,74

ΚΑΒΑΛΑ

−22,8

−16

16,04

−22,76

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

−115,01

−80,75

6,83

−188,93

−25,8
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Αναφορικά με τον παραγωγικό κλάδο PSTA και από τα ευρήματα συμπεραίνονται τα
εξής:
A. Για τους νομούς Έβρου, Ξάνθης, ισχύουν: Or  0 ,  r  0 και | Or ||  r | , άρα
περιφερειακός τύπος 5 σύμφωνα με τον οποίο υφίστανται θετικοί παράγοντες και
δυσμενής κλαδική διάρθρωση με προτεινόμενο μέτρο στρατηγικής τη βελτίωση
κλαδικής διάρθρωσης.
B. Για το νομό Ροδόπης ισχύει: Or  0 ,  r  0 και | Or ||  r | , δηλαδή
περιφερειακός τύπος 7 σύμφωνα με τον οποίο υφίστανται αρνητικοί τοπικοί
παράγοντες και δυσμενής κλαδική διάρθρωση με προτεινόμενο μέτρο
στρατηγικής τη βελτίωση υποδομής.
C. Για το νομό Δράμας ισχύει ότι Or  0 ,  r  0 και | Or ||  r | , δηλαδή
περιφερειακός τύπος 8 σύμφωνα με τον οποίο υφίστανται αρνητικοί τοπικοί
παράγοντες και δυσμενής κλαδική διάρθρωση με προτεινόμενο μέτρο
στρατηγικής τη βελτίωση κλαδικής διάρθρωσης.
D. Για το νομό Καβάλας ισχύει Or  0 ,  r  0 και | Or ||  r | , δηλαδή
περιφερειακός τύπος 4 σύμφωνα με τον οποίο υφίστανται θετικοί παράγοντες και
δυσμενής κλαδική διάρθρωση με προτεινόμενο μέτρο στρατηγικής τη βελτίωση
κλαδικής διάρθρωσης.
E. Το σύνολο της περιφέρειας ανήκει στον περιφερειακό τύπο 5, Or  0 ,  r  0 και
| Or ||  r | , σύμφωνα με τον οποίο υφίστανται θετικοί παράγοντες και δυσμενής
κλαδική διάρθρωση με προτεινόμενο μέτρο στρατηγικής τη βελτίωση κλαδικής
διάρθρωσης.
Κατακλείδα
Συμπερασματικά, η ανάλυση των δεδομένων μας οδηγεί στην εξειδίκευση της
πρότασης μας για την δημιουργία του πρώτου ΙΤΑΚ, ως μηχανισμού ενίσχυσης των
επιμέρους τοπικών επιχειρηματικών οικοσυστημάτων της Ελλάδας της κρίσης, στην
περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην λογική μίας παροχής
προνομιακής αναπτυξιακής «θεραπείας» στην «πλέον ασθενή» τοπικότητα της
Ελλάδας, σήμερα.
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Περίληψη
Η στρατηγική διοίκηση της γνώσης αποτελεί μια μετεξέλιξη του στρατηγικού μάνατζμεντ, η
οποία προσφέρει ισχυρά πλεονεκτήματα σ’ έναν οργανισμό μέσω της αξιοποίησης της
γνώσης που κατέχει ή μπορεί να αποκτήσει. Η διοίκηση της γνώσης στον δημόσιο δεν
διαφέρει σημαντικά από αυτήν στον ιδιωτικό τομέα. Οι διαφαινόμενες ελλείψεις σε επίπεδο
συλλογής, αποθήκευσης και διαχείρισης της γνώσης στην δημόσια διοίκηση διαμορφώνουν
ένα περιβάλλον που έχει ξεκάθαρη ανάγκη χρήσης ενός συστήματος αξιοποίησης της γνώσης,
το οποίο μπορεί να γίνει ακόμα αποτελεσματικότερο, αν αντιμετωπιστεί στρατηγικά. Σκοπός
της παρούσας μελέτης αποτελεί η ανάλυση των προοπτικών ενσωμάτωσης της θεωρίας της
στρατηγικής διοίκησης της γνώσης στον δημόσιο τομέα, διερευνώντας: (α) τις απαιτήσεις που
επιβάλλει το συγκεκριμένο εγχείρημα, (β) το θεωρητικό υπόβαθρο και το αντίστοιχο
διοικητικό πλαίσιο που πρέπει να διαμορφωθεί προκειμένου να λειτουργήσει
αποτελεσματικά η εν λόγω στρατηγική θεώρηση, και (γ) τις δυνατότητες που αναπτύσσονται
για τον δημόσιο τομέα από την επιτυχή υλοποίηση της διοίκησης της γνώσης.

Λέξεις κλειδιά: Στρατηγική Διοίκηση της Γνώσης, Δημόσια Διοίκηση, Ελλάδα
Εισαγωγή
Οι σύγχρονες διοικητικές εξελίξεις οι οποίες διέπονται από τις διαρκώς
μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και το έντονα ανταγωνιστικό
περιβάλλον, έχουν καταστήσει σαφές ότι είναι αναγκαία για κάθε οργανισμό η
χάραξη μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Προκειμένου να ικανοποιηθεί αυτή η ανάγκη,
αναπτύχθηκε η θεωρία της στρατηγικής διοίκησης. Η στρατηγική αποτελεί
καθοριστικό παράγοντα για τη βιωσιμότητα ενός οργανισμού, καθώς παρέχει τις
απαιτούμενες κατευθύνσεις για την εκπλήρωση του οράματος και της αποστολής
του, προσδιορίζοντας τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων μέσω της κατανόησης των δυνατών και αδύνατων σημείων, καθώς
και της αναγνώρισης ευκαιριών και απειλών του εξωτερικού περιβάλλοντος
(Παπαδάκης, 2002). Η πολυδιάστατη αξία της στρατηγικής διοίκησης αναφέρεται
στον καθορισμό της μελλοντικής πορείας του οργανισμού, την ορθολογική διαχείριση
των πόρων, τη δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, τη μείωση της
αβεβαιότητας, τη διαμόρφωση προτύπων σε σύγκριση με τα τελικά αποτελέσματα,
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τον έγκαιρο εντοπισμό ενδεχόμενων προβλημάτων και τη δημιουργία ενός
γενικότερου κλίματος συμμόρφωσης προς έναν μακροπρόθεσμο στόχο. Η στρατηγική
θεώρηση αποσκοπεί στην υποστήριξη της διοίκησης σε πολλά επίπεδα, καθώς
συντελεί αποφασιστικά στην επίτευξη ενότητας αναφορικά με την κατεύθυνση της
διοικητικής δράσης, τη δημιουργία αισθήματος συμμόρφωσης προς έναν σκοπό,
μειώνει την αβεβαιότητα και ελαχιστοποιεί τις άσκοπες ενέργειες και τις απώλειες
χρόνου και πόρων, και διευκολύνει τον έλεγχο μεταξύ των στόχων που
διαμορφώνονται σε επίπεδο σχεδιασμού και υλοποίησης (Γεωργόπουλος, 2006;
Kreitner and Kinicki, 2009).
Η στρατηγική προσέγγιση η οποία εστιάζει στη διοίκηση της γνώσης (knowledge
management) αποτελεί μια μετεξέλιξη του στρατηγικού μάνατζμεντ, η οποία
βασίζεται στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δύναται να αποκτήσει ένας
οργανισμός μέσω της αξιοποίησης των ιδιαίτερων στοιχείων γνώσης που κατέχει ή
μπορεί να αποκτήσει. Η διοίκηση της γνώσης σύμφωνα με τον Zack (1999) μπορεί να
αποτελέσει συμβολικό στρατηγικό κεφάλαιο (asset), το οποίο θα οδηγήσει στις
βέλτιστες δυνατές στρατηγικές επιλογές της διοίκησης. Ως εκ τούτου, εφόσον η
διοίκηση της γνώσης χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της στρατηγικής διοίκησης
ενός οργανισμού διαμορφώνοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τότε καθίσταται
στρατηγικής σημασίας, συνιστώντας μάλιστα καθοριστικό στοιχείο του στρατηγικού
μάνατζμεντ (Bosua and Venkitachalam, 2013). Η στρατηγική διοίκηση της γνώσης,
τοποθετώντας τη γνώση στο επίκεντρο της στρατηγικής θεώρησης, επιχειρεί να
αντλήσει την υπεραξία που δημιουργεί σ’ έναν οργανισμό η διαχείριση του
συμβολικού κεφαλαίου (Milner, 2007; Thompson and Martin, 2010; Ρωσσίδης, 2014).
Ο βασικός σκοπός της έρευνας συνίσταται στη διερεύνηση των προοπτικών
ενσωμάτωσης στρατηγικών εστιασμένων στη διαχείριση της γνώσης στον ελληνικό
δημόσιο τομέα, αλλά και των εκπορευόμενων δυνατοτήτων βελτίωσης της
αποτελεσματικότητας των δημοσίων οργανισμών μέσω της εφαρμογής αρχών της
διοίκησης της γνώσης. Η μεθοδολογία της έρευνας που χρησιμοποιήθηκε, βασίζεται
σε βιβλιογραφική έρευνα με κυριότερες πηγές τις μελέτες διεθνών οργανισμών, τις
αναλύσεις εθνικών φορέων, καθώς και την σχετική επιστημονική αρθρογραφία και
βιβλιογραφία.

Η Στρατηγική Διοίκησης της Γνώσης ως Νέα Οπτική του Στρατηγικού
Μάνατζμεντ
Η στρατηγική διοίκηση της γνώσης αποτελεί μια σύγχρονη στρατηγική θεώρηση, η
οποία εξελίχθηκε βάσει της αναντίρρητης ανάγκης για προσαρμογή των οργανισμών
στην εποχή των πληροφοριών και της τεχνολογίας. Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες
συνθήκες, το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις
διαμόρφωσαν τις προϋποθέσεις, κατά τις οποίες η διαχείριση της γνώσης δεν
αποτελεί πλέον μια πρόθεση απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αλλά μια
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αδιαμφισβήτητη ανάγκη επιβίωσης σ’ έναν κόσμο, όπου η γνώση εξελίσσεται στο
σημαντικότερο αγαθό (Kogut and Zander, 1992). Στις διαμορφωθείσες αυτές
συνθήκες, η στρατηγική διοίκηση της γνώσης αποκτά ολοένα και περισσότερο
έδαφος στη στρατηγική διοίκηση των οργανισμών τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον
δημόσιο τομέα (Greiner et al, 2007).
Οι διαμορφούμενες συνθήκες κατέστησαν σαφές ότι απαραίτητη προϋπόθεση
επιβίωσης ήταν η βέλτιστη δυνατή γνώση των συνθηκών της αγοράς προκειμένου να
είναι σε θέση να αντιδρούν άμεσα στις μεταβολές του περιβάλλοντος. Το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απορρέει μέσα από τους πόρους και τις ικανότητες που
ελέγχει ένας οργανισμός και οι οποίοι είναι πολύτιμοι (valuable), σπάνιοι (rare),
ατελώς τεθέντες προς μίμηση (imperfectly imitable), και μη αντικαταστάσιμοι (not
substitutable). Υπό αυτή την έννοια, οι εταιρείες δεν διεκδικούν μόνο την
προσαύξηση του μεριδίου αγοράς σε βάρος των υπολοίπων εταιρειών του κλάδου,
ανταγωνίζονται παράλληλα σε επίπεδο διεκδίκησης μοναδικών πόρων στην αγορά
παραγωγικών συντελεστών. Κεντρική ιδέα του εν λόγω μοντέλου αποτελεί η
προοπτική συγκέντρωσης ξεχωριστών παραγωγικών συντελεστών, οι οποίοι θα
παράσχουν στην εταιρεία μακροπρόθεσμες ικανότητες διαμόρφωσης υψηλών
επιδόσεων και ακμαία αντιμετώπιση σε αβέβαια και δυναμικά ανταγωνιστικά
περιβάλλοντα (Zack, 2003). Οι εταιρείες διαμορφώνονται και εξελίσσονται ως ένα
συνονθύλευμα πόρων και ξεχωριστών ικανοτήτων. Οι συγκεκριμένες ικανότητες
δημιουργούνται σε μεγάλο βαθμό από τις διαδικασίες δημιουργίας γνώσης των
οργανισμών (Teece et al, 1997). Η στρατηγική διοίκηση της γνώσης συνιστά μια
προσπάθεια συνεκτίμησης και αξιοποίησης του σπάνιου πόρου της γνώσης
ευθυγραμμιζόμενου με τις στρατηγικές κατευθύνσεις της διοίκησης προκειμένου να
καλλιεργηθούν νέες στρατηγικές επιλογές αποσκοπώντας στη διαμόρφωση
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.
Προϋποθέσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικής Διοίκησης της Γνώσης
Ένας οργανισμός για να μπορέσει να ασκήσει στρατηγική διοίκηση της γνώσης πρέπει
να έχει διαμορφώσει τις απαιτούμενες υποδομές προκειμένου να δημιουργεί,
αποθηκεύει και διανέμει έγκαιρα και έγκυρα γνώσεις και καλές πρακτικές (Oluikpe,
2012). Είναι προφανές ότι καλές πρακτικές του χθες ενδέχεται να μην αποτελούν
καλές πρακτικές και για το αύριο. Σύμφωνα με την Omotayo (2015), ένας οργανισμός,
προκειμένου να μπορεί να εφαρμόσει τις αρχές της στρατηγικής διοίκησης της
γνώσης, θα πρέπει να έχει διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες του εσωτερικού
περιβάλλοντος, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η άντληση των ανταγωνιστικών
πλεονεκτημάτων που εκπορεύονται από την αξιοποίηση της γνώσης. Ειδικότερα,
χρειάζεται:
 Ανάπτυξη συστημάτων διαμόρφωσης της γνώσης και καλών πρακτικών.
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Κατάρτιση, κινητοποίηση και διοίκηση των εργαζομένων προκειμένου να
αντληθεί η υπεραξία της γνώσης που διαθέτουν όντας οι κύριοι κάτοχοι της
γνώσης.
Διατήρηση και ενίσχυση των θέσεων εργασίας που διαχειρίζονται υψηλής
αξίας γνώσεις για τον οργανισμό.
Διαμόρφωση συστημάτων αποθήκευσης της γνώσης, όπως είναι βάσεις
δεδομένων ή αρχειοθέτηση γνώσεων και καλών πρακτικών.
Ανάπτυξη αποτελεσματικών διαύλων επικοινωνίας.
Ανάπτυξη κουλτούρας γνώσης στον οργανισμό, κατά την οποία η δημιουργία,
αποθήκευση και ανταλλαγή γνώσεων υπό το πνεύμα της συλλογικότητας θα
αποτελεί κυρίαρχη πεποίθηση των εργαζομένων.
Υποστήριξη και συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης προκειμένου όχι μόνο να
υιοθετηθούν πρακτικές της στρατηγικής διοίκησης της γνώσης, αλλά και να
διαμορφώσουν την κατάλληλη κουλτούρα που θα διαμορφώσει τις συνθήκες
αξιοποίησης της γνώσης.
Αξιολόγηση και ανατροφοδότηση των συστημάτων γνώσης.
Ανάπτυξη διαδικασιών ελέγχου και αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας
των υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης της γνώσης προκειμένου να
εξελίσσεται διαρκώς το σύστημα, προσεγγίζοντας την βέλτιστη λειτουργία
(Omotayo, 2015).

Στρατηγική Διοίκηση της Γνώσης
Η στρατηγική διοίκηση της γνώσης, όπως προαναφέρθηκε, αποσκοπεί στην
αξιοποίηση του σπάνιου πόρου της γνώσης, διεκδικώντας σημαντική προσαύξηση
των επιπέδων αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Η στρατηγική διοίκηση της
γνώσης καθοδηγεί και ορίζει τις διεργασίες και την οργανωσιακή και τεχνολογική
υποδομή για την βέλτιστη διαχείριση της γνώσης (Zack, 2003). Η νέα αυτή στρατηγική
θεώρηση καλείται να απαντήσει στα εξής διλήμματα:
 Έμφαση στην ρητή ή την άρρητη γνώση;
 Περαιτέρω εκμετάλλευση ή αναζήτηση και εξόρυξη νέας γνώσης;
 Οργανωσιακοί ή τεχνολογικοί μηχανισμοί για την καλύτερη διαχείριση της
γνώσης;
 Εστίαση στην υπεροχή γνώσης ή στην υπεροχή μάθησης;
Η στρατηγική διοίκηση της γνώσης προσδιορίζεται μέσα από την αναγωγή της γνώσης
σε ένα κρίσιμο παραγωγικό πόρο, ο οποίος τυγχάνει διεκδίκησης απ’ όλους τους
υφιστάμενους ή δυνητικούς ανταγωνιστές, διαμορφώνοντας την αναγκαιότητα
ανάπτυξης μιας στρατηγικής κατάκτησης και διαχείρισης της γνώσης προκειμένου να
προσαυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η ανταγωνιστικότητα του οργανισμού. Η
στρατηγική γνώση ως επιχειρηματικός πόρος θα μπορούσε να κατηγοριοποιηθεί στη
βασική γνώση, στην προηγμένη γνώση και στην καινοτομική γνώση.
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Το επίπεδο ανάπτυξης της γνώσης δύναται να προσδιορίσει τη θέση και το ύφος του
οργανισμού στο επιχειρηματικό περιβάλλον, ανάγοντας τον από καινοτόμο και ηγέτη
έως νωθρό ή εκτιθέμενο σε κίνδυνο επιβίωσης σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Η
στρατηγική διοίκηση της γνώσης αποτελεί ένα πεδίο έρευνας που έχει απασχολήσει
πολλούς ερευνητές. Η εξέλιξη των μοντέλων στρατηγικής δύναται να καθορίσει την
ανταγωνιστικότητα των οργανώσεων, παρέχοντας τους σημαντικά ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα. Κατά την πάροδο των χρόνων έχει διαμορφωθεί πλήθος
προσεγγίσεων αναφορικά με την στρατηγική διοίκηση της γνώσης, εστιάζοντας σε
διαφορετικά επιχειρησιακά πεδία, σε διαφορετικούς στόχους ή σε διαφορετικές
φιλοσοφίες. Σύμφωνα με τον Earl (2001) έχουν αναπτυχθεί επτά σχολές στρατηγικής
διοίκησης της γνώσης.
Η ραγδαία εξάπλωση της στρατηγικής διοίκησης με κύριο γνώμονα τη διοίκηση της
γνώσης οδήγησε σε πληθώρα διαφορετικών προσεγγίσεων αναπτύσσοντας ποικίλες
μορφές κατηγοριοποίησης με βάση επιμέρους χαρακτηριστικά γνωρίσματα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τους Hansen et al (1999), θα μπορούσαμε να διακρίνουμε
τις στρατηγικές διοίκησης της γνώσης στην εξατομίκευση της γνώσης και την
κωδικοποίηση της γνώσης.14
Προστιθέμενη Αξία της Στρατηγικής Διοίκησης της Γνώσης
Από την προηγηθείσα ανάλυση καθίσταται σαφές ότι οι στρατηγικές διοίκησης της
γνώσης, τοποθετώντας τη γνώση στο επίκεντρο της στρατηγικής θεώρησης,
επιχειρούν να αντλήσουν την υπεραξία που δύναται να αποφέρει σ’ έναν οργανισμό
η διαχείριση του διανοητικού κεφαλαίου, προσαυξάνοντας σημαντικά την
αποτελεσματικότητα. Καθοριστική σημασία βέβαια έχει η επιλογή της κατάλληλης
στρατηγικής διοίκησης της γνώσης μεταξύ του πλήθους των υφιστάμενων
προσεγγίσεων. Η διαδικασία της επιλογής ‐όπως άλλωστε ισχύει και για οποιαδήποτε
άλλη μορφή στρατηγικής διοίκησης‐ θα πρέπει να συνεκτιμά τις ιδιαίτερες συνθήκες
που διέπουν τον ίδιο τον οργανισμό, τη φύση του αντικειμένου ενασχόλησης του, το
εξωγενές περιβάλλον, τους στόχους του οργανισμού, το είδος και τις δυνατότητες
πρόσβασης και διατήρησης της γνώσης κ.ά. Στην περίπτωση δε του δημοσίου τομέα
αυτή η διαδικασία έχει επιπρόσθετο βαθμό δυσκολίας, καθώς θα πρέπει να
συνεκτιμηθούν τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν το περιβάλλον της δημόσιας
διοίκησης, όπως είναι οι κανονιστικοί περιορισμοί, οι γραφειοκρατικές δομές, οι
συσχετιζόμενες ή αντικρουόμενες δημόσιες πολιτικές, τα διαθέσιμα τεχνολογικά
μέσα κ.ά.
Η προστιθέμενη αξία της στρατηγικής διοίκησης της γνώσης ‐εκπορευόμενη από την
αποδοτική αξιοποίηση του ιδιαίτερα σημαντικού πόρου της γνώσης, ο οποίος, όπως
Η στρατηγική της κωδικοποίησης χρησιμοποιείται κυρίως από μεγάλους οργανισμούς, οι οποίοι ‐
λόγω του μεγέθους τους‐ καθίστανται απρόσωποι και έτσι χρησιμοποιούν τη διαδικασία μεταφοράς
της γνώσης από τον άνθρωπο στις βάσεις δεδομένων προκειμένου να τίθενται προς διάθεση σε πλήθος
ομάδων.
14
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τονίσθηκε παραπάνω, στην εποχή της έκρηξης των πληροφοριών καταλαμβάνει
δεσπόζουσα θέση στην ιεράρχηση των αναγκών ενός οργανισμού‐ δύναται να
διαμορφώσει το επίπεδο αποτελεσματικότητας του οργανισμού. Οι στρατηγικές που
δομούνται με βάση τον παράγοντα «γνώση», υποστηρίζουν σημαντικά τους
οργανισμούς στην προσπάθεια κατανόησης του διαρκώς μεταβαλλόμενου
εξωτερικού περιβάλλοντος (βελτιώνοντας τις δυνατότητες ευελιξίας και
προσαρμοστικότητας στις διαμορφούμενες συνθήκες ή ακόμα και προάγοντας τις
προοπτικές διενέργειας καινοτομιών), ενώ παράλληλα υποβοηθούν τους
οργανισμούς στην καλύτερη οργάνωση του εσωτερικού περιβάλλοντος.
Οι στρατηγικές διοίκησης της γνώσης επιλέγονται από ολοένα και περισσότερες
διοικήσεις, επιδιώκοντας τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των οργανισμών μέσω
της βέλτιστης δυνατής αξιοποίησης της γνώσης και των συνακόλουθων
πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την εν λόγω αξιοποίηση. Η στρατηγική
διοίκηση της γνώσης δύναται να αποτελέσει αποτελεσματικό στρατηγικό εργαλείο
του μάνατζμεντ, ενισχύοντας καθοριστικά τη δυναμική των οργανισμών.

Η Στρατηγική Διοίκησης της Γνώσης στον Δημόσιο Τομέα. Παραδείγματα από
τη Διεθνή και Ελληνική Εμπειρία
Σε μια εποχή, όπου η διαχείριση της γνώσης αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία
στη λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων συμβάλλοντας στην επίτευξη της
μεγαλύτερης δυνατής ανταγωνιστικότητας μέσω της αξιοποίησης των γνώσεων και
των πληροφοριών, αρχίζει σταδιακά να διαφαίνεται ο ρόλος της διοίκησης της
γνώσης στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης και του δημόσιου τομέα (Kogut and
Zander, 1992). Στις διαμορφωθείσες αυτές συνθήκες, η διοίκηση της γνώσης δύναται
να διαδραματίσει βαρυσήμαντο ρόλο και στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης
(Greiner et al, 2007). Τα εργαλεία της διοίκησης της γνώσης εφαρμόζονται πλήρως
στο νέο μεταρρυθμιστικό μοτίβο που αναπτύσσεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
υποστηρίζοντας δραστικά και τους διαμορφούμενα πεδία πολιτικής και
συγκεκριμένα την πολιτική για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, τις
καινοτομίες στη δημόσια διοίκηση, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τέλος την
ποιότητα των κανονιστικών ρυθμίσεων (Καρκατσούλης, 2003; Haynes, 2003).
Το Επιτυχημένο Παράδειγμα της Διοίκησης της Γνώσης στον Ιδιωτικό Τομέα
Στον ιδιωτικό τομέα η διοίκηση της γνώσης είναι ευρέως διαδεδομένη. Πολλά είναι
τα παραδείγματα επιχειρήσεων που εφαρμόζουν αυτές τις τεχνικές. Χαρακτηριστική
περίπτωση αποτελεί γνωστή φαρμακευτική πολυεθνική εταιρεία, η οποία έχει
αναπτύξει πληροφοριακό σύστημα που προσομοιάζει με σύστημα διαδικτυακής
εγκυκλοπαίδειας και αποσκοπεί στην αποθήκευση και στον διαμοιρασμό γνώσεων σε
όλους τους εργαζομένους της. Επίσης, μεγάλα δικηγορικά γραφεία του εξωτερικού
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έχουν δημιουργήσει ιστοτόπους με στόχο η γνώση να διαχέεται σε όλους τους
συμμετέχοντες (Torrington et al, 2017). Η Hewlett Packard αναγνωρίζοντας τη
σημασία της διοίκησης της γνώσης για τις σύγχρονες επιχειρήσεις επεξεργαζόταν την
προοπτική διαμόρφωσης ενός λογισμικού (υπό την μορφή ενός εικονιδίου) το οποίο
θα λειτουργούσε ως «αναμνησιολόγιο» προκειμένου να προσφέρεται η δυνατότητα
εύκολης και γρήγορης αποθήκευσης εγγράφων και λοιπών γνωσιακών στοιχείων
(Gamble and Blackwell, 2004).
Επίσης, πολλές τράπεζες αλλά και πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει
σύστημα διοίκησης της γνώσης με στόχο την άμεση συλλογή και στη συνέχεια
διάχυση της γνώσης στα στελέχη τους (Ρωσσίδης και Ασπρίδης, 2017). Η Barclays
Bank αναγνωρίζοντας τη σημασία και εφαρμόζοντας συστήματα διοίκησης της
γνώσης φροντίζει να διασφαλίσει την πρόσβαση των στελεχών της στην ανάλογη
εξειδικευμένη γνώση που τους είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των εργασιών
τους. Η Siemens αξιοποιεί περί των 100 έργων (projects) διοίκησης της γνώσης. Μέσω
του δικτύου μετάδοσης γνώσης «Sharenet», η Siemens επιχειρεί να εστιάσει στις
διαφοροποιημένες πωλήσεις προκειμένου να προσεγγίσει την βέλτιστη ικανοποίηση
των πελατών της. Η Ernest & Young15 επικεντρώνοντας σε συστήματα διοίκησης της
γνώσης, εφαρμόζει το σύστημα «Power Packs» το οποίο συνίσταται σε συλλογές
πληροφοριών περιορισμένου μεγέθους αναφορικά με επιχειρησιακές περιοχές που
έχουν συνδυαστεί από μια κλίμακα διαφορετικών πηγών και δεξαμενών από
ειδικούς, παρέχοντας την πιο επίκαιρη ανάδραση σε επιμέρους επιχειρησιακά
θέματα. Η αναζήτηση των πληροφοριών αυτών διενεργείται από την ιδιαίτερα ισχυρή
μηχανή αναζήτησης K‐Web (Gamble and Blackwell, 2004).
Αρκετές εταιρείες αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία που δύναται να τους
αποφέρει η διοίκηση της γνώσης εφαρμόζουν ολοένα και πιο σύγχρονες πρακτικές
τέτοιου είδους. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις αποτελούν η Diagea, η οποία έχει
ενσωματώσει πρακτικές αφήγησης ιστοριών (storytelling) προάγοντας την
οργανωσιακή μάθηση στους εργαζόμενους της, η φαρμακευτική επιχείρηση
Hoffman‐LaRoche, η οποία σχεδιάζει και εφαρμόζει σύγχρονα προγράμματα
διοίκησης της γνώσης με στόχο την μείωση του χρόνου ένταξης ενός φαρμάκου στην
αγορά, η Google, η οποία ‐όντας μια κατεξοχήν εταιρεία διοίκησης της γνώσης‐
επιχειρεί να διαμορφώσει μια ξεκάθαρη φιλοσοφία διοίκησης που θέτει ως
πρωταρχικό στόχο την ενθάρρυνση των στελεχών της ανά τον κόσμο να δημιουργούν
και να μοιράζονται πληροφορίες στο πλαίσιο ενός διευρυμένου δικτύου
συνεργασίας(Ρωσσίδης και Ασπρίδης, 2017).
Η Ernest & Young, για τις καινοτόμες πρωτοβουλίες της στον χώρο εργασίας, βραβεύθηκε με τη
διάκριση «Παγκόσμια πιο θαυμαστή επιχείρηση γνώσης», για τα τελευταία δέκα χρόνια, και
αναγνωρίστηκε από το περιοδικό Fortune ως μία από τις «100 καλύτερες εταιρείες για να εργάζεται
κανείς» (Gamble and Blackwell, 2004).
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Η Διεθνής Πρακτική της Διοίκησης της Γνώσης στον Δημόσιο Τομέα
Μία από τις πιλοτικές εφαρμογές των αρχών της διοίκησης της γνώσης στο δημόσιο
τομέα αποτέλεσε η περίπτωση της Σιγκαπούρης. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή
επιχειρήθηκε μέσω της διοίκησης της γνώσης να προαχθεί η καινοτομία, η
οργανωσιακή μάθηση και η εν γένει βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Η διοίκηση
της γνώσης συνέβαλε σημαντικά στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στις
επίτευξη επιτυχών οργανωσιακών αλλαγών, στην συνεργασίες ακόμη και στη
διαμόρφωση ενός διαφοροποιημένου θεσμικού πλαισίου για πιο αποδοτική και
αποτελεσματική διοίκηση στο δημόσιο (Yuen, 2007). Στο πλαίσιο ανάλογων
εγχειρημάτων διαπιστώθηκε πως η εφαρμογή ενός ενιαίου συστήματος διοίκησης
της γνώσης στο σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών, δεν είναι εφικτή. Η βασική αιτία
προσδιορίζεται στην τεράστια ποικιλομορφία των δράσεων και των πολιτικών που
καλείται να πραγματοποιήσει η εκάστοτε δημόσια διοίκηση.
Η Προσέγγιση του OECD αναφορικά με τη Συμβολή της Διοίκησης της Γνώσης στον
Δημόσιο Τομέα
Η εφαρμογή των πρακτικών της διοίκησης της γνώσης στον δημόσιο τομέα αποτελεί
μια σύγχρονη πρόκληση των διοικήσεων των κρατικών φορέων. Η προσπάθεια
ενσωμάτωσης της θεωρίας της διοίκησης της γνώσης στον δημόσιο τομέα εντείνεται
ολοένα και περισσότερο, αναβαθμίζοντας τη θέση της στην εκάστοτε κυβερνητική
ατζέντα. Σύμφωνα με τον OECD (2003) οι δημόσιοι οργανισμοί επιχειρούν να
εφαρμόσουν και να βελτιώσουν τις τεχνικές της διοίκησης της γνώσης μέσω:
 της χρήσης μεθόδων διάχυσης της γνώσης στο προσωπικό,
 της χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής, διαμορφώνοντας
κεντρικές μονάδες αποθήκευσης και διαχείρισης της γνώσης,
 της σταδιακής αλλαγής της οργανωσιακής κουλτούρας, εστιάζοντας στον
καθολικό αναπροσανατολισμό των στάσεων, των πεποιθήσεων, των αξιών και
των συμπεριφορών όλων των συμμετεχόντων κατά την προσπάθεια
εναρμόνισης των συστημάτων γνώσης στη λειτουργία των οργανισμών,
 της συνεργασίας, της άντλησης καλών πρακτικών και της ανταλλαγής
στοιχείων με τον προηγμένο ιδιωτικό τομέα,
 της αναδιάρθρωσης της οργανωτικής και διοικητικής δομής προκειμένου να
προάγεται η δυνατότητα αξιοποίησης του διανοητικού κεφαλαίου.
Κατά την προσπάθεια του δημόσιου τομέα να ενσωματωθούν στρατηγικές
εστιασμένες στη διοίκηση της γνώσης παρουσιάζονται αρκετά προβλήματα, όπως:
 η διόγκωση των γνωσιακών βάσεων με υπέρμετρο αριθμό δεδομένων,
καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη, χρονοβόρα και ακριβή τη διαδικασία της
επεξεργασία τους,
 η ανάλωση πλήθους εργατοωρών στο πλαίσιο της διενέργειας εκπαιδευτικών
προγραμμάτων,
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η προσπάθεια εφαρμογής ολοκληρωμένης στρατηγικής διοίκησης της γνώσης
υπό το πρότυπο των ιδιωτικών επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα ελλιπής και
αποσπασματική,
 η διαμόρφωση σύνθετων και πολύπλοκων διαδικασιών και η προσπάθεια
συλλογής, καταγραφής, ανάλυσης και αξιοποίησης γνώσεων και
πληροφοριών οδηγεί στη διαμόρφωση σύνθετων και πολύπλοκων
διαδικασιών, στοιχείο το οποίο οφείλεται πολλές φορές στην έλλειψη
τεχνογνωσίας των κρατικών διοικήσεων και στην εφαρμογή ελλιπών
συστημάτων διοίκησης της γνώσης,
 η ύπαρξη έντονων αντιδράσεων στις επιχειρούμενες μεταρρυθμίσεις και η
διαμόρφωση σημαντικής αντίστασης στις επικείμενες αλλαγές.
Η στρατηγική με έμφαση στη διοίκηση της γνώσης, παρά την αδιαμφισβήτητη
δυσκολία εφαρμογής της στον δημόσιο τομέα, συνίσταται σε μια εξαιρετικά χρήσιμη
διοικητική προσέγγιση με αξιοσημείωτες προοπτικές εξέλιξης και μπορεί να βοηθήσει
σημαντικά την δημόσια διοίκηση να αναβαθμίσει την εν γένει λειτουργία της. Το
επιτυχημένο παράδειγμα του ιδιωτικού τομέα σε συνδυασμό με την αναντίρρητη
αναγκαιότητα διενέργειας καθοριστικών αλλαγών στη διακυβέρνηση του δημοσίου,
διαμορφώνουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ενσωμάτωση της διοίκησης της
γνώσης στη φαρέτρα των στρατηγικών εργαλείων της δημόσιας διοίκησης(McEvoy et
al, 2015).


Η Διοίκηση της Γνώσης στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση
Η μέχρι τώρα πρακτική καθιστά σαφές πως είναι εφικτή η εφαρμογή συστημάτων της
διοίκησης της γνώσης σε επιμέρους τομείς και ακολούθως η συστημική τους
συσχέτιση. Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα συνίσταται στην ενίσχυση της καινοτομίας
και στην επιτάχυνση της ροής της πληροφορίας σε μια δημόσια υπηρεσία,
καλλιεργώντας την αίσθηση στο ανθρώπινο δυναμικό ότι το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα των οργανισμών προέρχεται από το γνωσιακό του κεφάλαιο και όχι από
τα πρόσκαιρα οικονομικά δεδομένα, προσδίδοντας «κομβικό» ρόλο στην
αποτελεσματική διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η διοίκηση
της γνώσης δεν θα είναι μια τυπική διαδικασία, αλλά αντίθετα θα συμβάλλει στην
υιοθέτηση μιας νέας οργανωσιακής κουλτούρας, αναμορφώνοντας τη λειτουργία των
δημοσίων υπηρεσιών και ειδικά εν μέσω της οικονομικής κρίσης (Υπουργείο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 2011).
Κυριότερα σημεία εφαρμογής της διοίκησης της γνώσης αποτελούν μεταξύ άλλων:
 Η δημόσια διοίκηση, για την οποία υφίσταται η αναγκαιότητα χρήσης
πρακτικών διοίκησης της γνώσης προκειμένου να μπορέσει να διατηρήσει και
διασφαλίσει τη συνέχεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα στην
επεξεργασία και τη διεκπεραίωση δημοσίων υποθέσεων. Είναι γεγονός πως
στην Ελλάδα η συνήθης πρακτική ανάθεσης δημοσίων υποθέσεων σε
μεμονωμένους υπαλλήλους χωρίς την υποστήριξη ενός συστήματος
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αποθήκευσης, μεταφοράς και διάχυσης γνώσης, και χωρίς την απαιτούμενη
επαφή και αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα διοικητικά στοιχεία, οδηγεί σε
σοβαρές παθογένειες όπως είναι η ασυνέχεια, η αναποτελεσματικότητα, οι
χρονικές υστερήσεις, η αποσπασματική διαχείριση, η παροχή ελλιπών
πληροφοριών προς τη διοίκηση κ.ά. (Ρωσσίδης και Ασπρίδης, 2017). Στο
πλαίσιο μιας πρώιμης προσπάθειας εφαρμογής των αρχών της διοίκησης της
γνώσης στον δημόσιο τομέα εντάσσεται και η προσθήκη σύγχρονων
πληροφοριακών συστημάτων με στόχο την αποθήκευση, μεταφορά και
στοχευμένη διάχυση γνώσης προκειμένου να ενισχυθεί η διοικητική
λειτουργία. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το πρόγραμμα
Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.16 που λειτούργησε από το 2015 στο Υπουργείο Οικονομικών,
με σκοπό να υποστηριχθεί η διαδικασία διαχείρισης και προστασίας της
δημόσιας περιουσίας μέσω της συγκέντρωσης, μεταφοράς και διαχείρισης
γνώσεων και πληροφοριών που αφορούν στα δημόσια κτήματα και αιγιαλούς
(Ρωσσίδης και Πετρουλάκος, 2015).
Ο στρατός και οι αστυνομικές αρχές, για τις οποίες απαιτείται η διαχείριση
ενός ιδιαίτερα μεγάλου όγκου δεδομένου και εμπειρικών γνώσεων των
στελεχών τους, τα οποία καθίστανται απαραίτητα για την αποτελεσματική
λειτουργία τους.
Τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπου η γνώση διαδίδεται μέσω
της έρευνας, των δημοσιεύσεων και της ακαδημαϊκής διδασκαλίας. Επίσης, η
εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στη γνώση από τους φοιτητές, η οποία μεταξύ
των άλλων θα συμβάλλει στην πρόοδο της κοινωνίας.
Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί ένα ιδιαίτερο πεδίο εφαρμογής μεθόδων και
πρακτικών διοίκησης της γνώσης. Σταδιακά, ολοένα και περισσότεροι δήμοι
και περιφέρειες επιχειρούν να εφαρμόσουν αρχές της διοίκησης της γνώσης.
Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί ο Δήμος Λάρισας, ο οποίος εφάρμοσε το
καινοτόμο πρόγραμμα: «Η πόλη που μαθαίνει». Στα πλαίσια του εν λόγω
προγράμματος επιχειρήθηκε η συνεργασία μορφωτικών φορέων της πόλης με
στόχο την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την υποστήριξη
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που πλήττονται από την κρίση
(https://learninglarissa.wordpress.com).

Το πρόγραμμα Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ. (Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών
Κληροδοτημάτων) συνίσταται σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό πρόγραμμα, το οποίο
υποστηρίζει το σύνολο των λειτουργιών των διευθύνσεων Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών
Κληροδοτημάτων παρέχοντας τη δυνατότητα αποθήκευσης, μεταφοράς, διαχείρισης και διάχυσης
γνώσεων σε όλους τους συμμετέχοντες συμβάλλοντας ενεργά στην καλύτερη λειτουργία των
υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του δημοσίου
συμφέροντος (http://www.digitalplan.gov.gr/portal/resource/c7044092‐16f7‐4f29‐a68e‐
2fee15e98da4).
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Τα νοσοκομεία και οι λοιπές υπηρεσίες υγείας για τα οποία υφίσταται η
αναγκαιότητα διαχείρισης ιδιαίτερα σημαντικών πληροφοριών όχι μόνο για
την υγεία των ασθενών, αλλά και για την εν γένει λειτουργία και προσφορά
τους στο κοινωνικό σύνολο (Dwivedi et al, 2005), και τέλος
 Οι βιβλιοθήκες, όπου η κυρίαρχη αποστολή τους αναφέρεται στην
αποθήκευση, ταξινόμηση, αρχειοθέτηση και πρόσβαση σε στοιχεία γνώσεων
(http://eprints.rclis.org/12798/1/Knowledge_mgnt_2000.pdf).
Στην ελληνική πραγματικότητα, πολλοί δημόσιοι οργανισμοί αντιλαμβανόμενοι την
αναγκαιότητα βελτιστοποίησης της διαδικασίας αξιοποίησης των γνωσιακών
στοιχείων, επιχείρησαν να ενσωματώσουν αρκετά εργαλεία και μοντέλα που
άπτονται της θεωρίας της διοίκησης της γνώσης. Μέχρι στιγμής όμως, οι εν λόγω
προσπάθειες είναι μεμονωμένες και αποσπασματικές, και δεν προσεγγίζουν πλήρως
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στρατηγικής διοίκησης της γνώσης. Οι δημόσιες
πολιτικές στην Ελλάδα δεν έχουν επικεντρωθεί σε κανένα επίπεδο στη διαμόρφωση
στρατηγικών εστιασμένων στη διοίκηση της γνώσης. Σύμφωνα με έρευνα των
Michalopoulos and Psychogios (2002) διαπιστώθηκε ότι δεν υφίστανται οι
απαιτούμενες προδιαγραφές προκειμένου να καθίσταται δυνατή η επαρκής
αξιοποίηση της γνώσης από στελέχη του δημοσίου τομέα. Με βάση την
προαναφερθείσα έρευνα,oι βασικοί λόγοι που διαμόρφωσαν την προβληματική αυτή
κατάσταση, κατηγοριοποιήθηκαν στους εξής: πολιτικοί, γραφειοκρατικοί,
πολιτισμικοί και λόγοι που σχετίζονται με τον τρόπο που γίνεται αντιληπτό το
εξωτερικό περιβάλλον. Εξαιτίας αυτών των στοιχείων, η ελληνική δημόσια διοίκηση
απέτυχε να διαμορφώσει μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, τοποθετώντας τον
άνθρωπο στο επίκεντρο και δημιουργώντας μέσω αυτού, την επιζητούμενη
αξιοποίηση της οργανωσιακής γνώσης. Οι συνθήκες αυτές φαίνεται ότι ισχύουν και
σήμερα.
Επιμέρους στοιχεία διοίκησης της γνώσης συναντάμε σε μεμονωμένα προγράμματα,
χωρίς όμως να προσεγγίζεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική με αιχμή την αξιοποίηση
της γνώσης. Ενδεχομένως η πολιτική που πλησιάζει περισσότερο στη στρατηγική
διοίκηση της γνώσης να είναι η σχετικά πρόσφατη «Στρατηγική για την Ηλεκτρονική
Διακυβέρνηση 2014‐2020», η οποία όμως εστιάζει περισσότερο στην αξιοποίηση
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, παρά στη διαμόρφωση μιας
ολοκληρωμένης πολιτικής διοίκησης του γνωσιακού κεφαλαίου. Ωστόσο, η
διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης για τη διαχείριση της
γνώσης στον ελληνικό δημόσιο τομέα καθίσταται επιβεβλημένη προκειμένου να
μπορεί να επιτευχθεί η αναγκαία αύξηση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας
διοίκησης. Είναι γεγονός ότι σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό Επικρατείας για τον
συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Χρ. Βερναρδάκη, ένας από τους άξονες των
διοικητικών μεταρρυθμίσεων είναι και αυτός που στηρίζεται στις γνώσεις του
δημόσιου τομέα και τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού με υψηλά γνωσιακά
προσόντα (Βερναρδάκης, 2016). Οι διεθνείς εξελίξεις σε συνδυασμό με την εφαρμογή
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σύγχρονων διοικητικών εργαλείων‐όπως είναι το benchmarking‐αναδεικνύουν μια
τάση προώθησης ενδεδειγμένων λύσεων και καλών πρακτικών, σκιαγραφώντας σε
μεγάλο βαθμό την απαίτηση εφαρμογής της διοίκησης της γνώσης.
Άλλο εργαλείο το οποίο αναδεικνύει τη διοίκησης της γνώσης είναι το Κοινό Πλαίσιο
Αξιολόγησης (ΚΠΑ). Χάρη σε αυτό προσδιορίζονται οι ανάγκες της δημόσιας
υπηρεσίας για γνώση, η συνεχής παρακολούθηση των πληροφοριών και της γνώσης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο υποκριτήριο 4.4 αναφέρει ότι «είναι σημαντικό να
προσδιοριστούν οι απαιτήσεις της οργάνωσης για πληροφορία και γνώση ώστε να
επιτυγχάνονται οι στρατηγικοί στόχοι και να γίνεται η απαραίτητη προετοιμασία για
το μέλλον. Αυτή η αναγκαία γνώση και πληροφορία θα πρέπει να εισάγεται στην
οργάνωση με συστηματικό τρόπο, να διαδίδεται σε όλο το προσωπικό που τη
χρειάζεται και να παραμένει στη δημόσια οργάνωση ακόμα και όταν οι υπάλληλοι
αποχωρούν. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση στις κατάλληλες
πληροφορίες και στις γνώσεις που χρειάζονται για να κάνουν τη δουλειά τους
αποτελεσματικά. Η οργάνωση θα πρέπει, επίσης, να διασφαλίζει ότι μοιράζεται τις
κρίσιμες πληροφορίες και τις γνώσεις με τους βασικούς εταίρους και άλλους μετόχους
ανάλογα με τις ανάγκες τους»(Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, 2015). Χάρη στη διοίκηση της γνώσης το ΚΠΑ εξασφαλίζει τη μόνιμη
μεταφορά αυτής σε θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού
της δημόσιας υπηρεσίας και ότι οι πληροφορίες και η γνώση θα παραμείνουν στην
υπηρεσίας ακόμη και μετά την αποχώρηση των υπαλλήλων (Υπουργείο Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 2015).

Εν είδει Επιλόγου
Η συμβολή της στρατηγικής διοίκησης της γνώσης στην αναδιάρθρωση του δημοσίου
τομέα μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της εξωστρέφειάς του, στην
αύξηση της αποτελεσματικότητάς του αξιοποιώντας το εξαιρετικά σημαντικής αξίας
γνωσιακό κεφάλαιο που διαθέτει ο δημόσιος τομέας και στην εν γένει αναβάθμιση
των λειτουργιών του, συμβάλλοντας δραστικά στην προαγωγή του δημοσίου
συμφέροντος. Ο δημόσιος τομέας προκειμένου να καταστεί ικανός να ανταποκριθεί
στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες εκπληρώνοντας παράλληλα την
πολυδιάστατη αποστολή του, οφείλει να υπερκεράσει τις επιμέρους παθογένειες και
να συμπλεύσει με τις αρχές του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ, ενσωματώνοντας
στρατηγικές που θέτουν στο επίκεντρο την αξιοποίηση της γνώσης, προάγοντας έτσι
τις διαστάσεις της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας. Η νέα διοικητική
προσέγγιση δύναται να ενισχύσει σημαντικά την ελληνική δημόσια διοίκηση στην
προσπάθεια της να βελτιώσει συνολικά τις επιδόσεις της, συμβάλλοντας τελικά στη
διαμόρφωση μιας νέας διοικητικής πραγματικότητας.
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της παραποίησης των οικονομικών
καταστάσεων σε όλες τις εισηγμένες εταιρίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών για το χρονικό
διάστημα 2008‐2015 και η συσχέτιση της παραποίησης με την παραγωγικότητα της εργασίας
κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Τα δεδομένα‐στοιχεία όλων των
εισηγμένων επιχειρήσεων που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι οικονομικές καταστάσεις και οι
παρατηρήσεις ελέγχου των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών. Από όλες τις εισηγμένες
εταιρίες βρέθηκαν συνολικά δώδεκα επιχειρήσεις, που αποτελούν το δείγμα της έρευνας, με
παραποίηση στις οικονομικές τους καταστάσεις. Στη συνέχεια, αφού ορίστηκε και το δείγμα
ελέγχου, έγιναν συγκρίσεις σε πέντε αριθμοδείκτες παραγωγικότητας της εργασίας των
επιχειρήσεων με παραποίηση και των αντίστοιχων επιχειρήσεων σε μέγεθος χωρίς
παραποίηση. Με τον τρόπο αυτό εξετάστηκε η μεγαλύτερη ή όχι παραγωγικότητα της
εργασίας ανάμεσα σε επιχειρήσεις που έχουν παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις σε
σχέση με άλλες παρόμοιες που δεν έχουν. Τα αποτελέσματα (σε αριθμοδείκτες με στατιστικά
σημαντική μεταβολή) έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις χωρίς παραποίηση παρουσιάζουν
καλύτερες επιδόσεις με αυξημένη παραγωγικότητα της εργασίας.

Λέξεις κλειδιά: αριθμοδείκτες, παραποίηση, παραγωγικότητα εργασίας
Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, που η χρηματοπιστωτική κρίση έλαβε νέες εκφάνσεις τόσο στις
αναπτυγμένες χώρες, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, αποκαλύπτονται όλο και πιο
συχνά περιπτώσεις λογιστικής απάτης μέσω της παραποίησης των οικονομικών
καταστάσεων επιχειρήσεων (Zarzeski, 1996). Το ασταθές οικονομικό περιβάλλον
αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την διάπραξη παραποίησης στην προσπάθεια των
επιχειρήσεων να παραμείνουν ανταγωνιστικές στον κλάδο τους και γενικότερα στην
αγορά.
Η παραποίηση πραγματοποιείται κυρίως από το εσωτερικό περιβάλλον της
επιχείρησης με σκοπό την συνεχιζόμενη αύξηση της δραστηριότητας της, την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της, αλλά και την απαλλαγή από την φορολογία. Η
παραποίηση αφορά την αλλοίωση τόσο των λογαριασμών του ισολογισμού, όσο και
αυτών των αποτελεσμάτων χρήσης. Η δε εξάλειψη της παραποίησης των οικονομικών
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καταστάσεων δεν αποτελεί μία άμεσα εφικτή λύση όμως διαχρονικά καταβάλλεται
προσπάθεια ώστε να μπορεί εύκολα να εντοπιστεί η παραποίηση και να
προστατευτούν τα ενδιαφερόμενα μέρη (Rezaee, 2002; Sharma & Panigrahi, 2012).
Αναλυτικότερα, η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται στον
χειρισμό (manipulation) των στοιχείων των επιχειρήσεων στα βιβλία τους. Έτσι,
πραγματοποιείται υπερτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού, των πωλήσεων, καθώς
και των κερδών ή υποτίμηση των υποχρεώσεων, των προβλέψεων, των εξόδων ή των
ζημιών με σκοπό να επιτευχθεί το επιθυμητό ύψος τους, καθώς και το επιθυμητό
αποτέλεσμα για την εικόνα της επιχείρησης (Doukakis, 2010). Αποτέλεσμα των
χειρισμών αυτών είναι να αλλοιώνεται η ορθή εικόνα των οικονομικών καταστάσεων
(Iatridis & Rouvolis, 2010). Για την πραγματοποίηση των παραποιήσεων αυτών
χρησιμοποιούνται διάφοροι μέθοδοι που περιλαμβάνονται στον όρο δημιουργική ή
επινοητική λογιστική (creative accounting) (Baralexis, 2004).
Στη χώρα μας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης έχουν εμφανιστεί
περιπτώσεις λογιστικής απάτης ή παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού μέσω
δημοσίευσης στοιχείων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα από
επιχειρήσεις εισηγμένες στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Αθηνών (Ε.Χ.Α.). Με αφορμή τις
περιπτώσεις αυτές, έχει ενταθεί η συζήτηση για το θέμα της παραποίησης των
οικονομικών καταστάσεων και τις σχέσεις του φαινομένου αυτού με τις εξελίξεις στη
χρηματιστηριακή αγορά, τον ρόλο των ελεγκτικών εταιρειών, καθώς και την
εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Pazarskis et al., 2014). Οι
παραποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων είχαν στόχο κυρίως τη μείωση των
κερδών, με επακόλουθο την μείωση της αντίστοιχης φορολογίας μέσα από τη
διόγκωση των εξόδων (Iatridis & Rouvolis, 2010).
Κρίσιμο στοιχείο σε σχέση με όλα τα ανωτέρω είναι ο ανθρώπινος παράγοντας: οι
εργαζόμενοι στις διάφορες επιχειρήσεις, και πως αποτιμάται γενικά η τελική επίδοση
τους κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα σε σχέση με τα
οικονομικά αποτελέσματα ή ειδικότερα η αξιολόγηση της παραγωγικότητας της
εργασίας τους.
Ως εκ τούτων, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της παραποίησης
των οικονομικών καταστάσεων σε όλες τις εισηγμένες εταιρίες του Χρηματιστηρίου
Αθηνών για το χρονικό διάστημα 2008‐2015 και η συσχέτιση της παραποίησης με την
παραγωγικότητα της εργασίας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.
Τα στοιχεία των εισηγμένων επιχειρήσεων που χρησιμοποιήθηκαν αποτελούν οι
οικονομικές καταστάσεις και οι παρατηρήσεις ελέγχου των εκθέσεων των ορκωτών
ελεγκτών από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Από όλες τις εισηγμένες
εταιρίες βρέθηκαν συνολικά δώδεκα επιχειρήσεις, που αποτελούν το δείγμα της
έρευνας, με παραποίηση στις οικονομικές τους καταστάσεις και στη συνέχεια,
ορίστηκε με άλλες δώδεκα επιχειρήσεις αντίστοιχο δείγμα ελέγχου.
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Προκειμένου να εξεταστεί η παραγωγικότητα της εργασίας κατά την περίοδο της
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα των ανωτέρω δύο δειγμάτων επιχειρήσεων
υπολογίστηκαν πέντε σχετικοί αριθμοδείκτες: Profit per employee (Κέρδος/Αριθμό
Εργαζομένων), Operating revenue per employee (Πωλήσεις/Αριθμό Εργαζομένων),
Shareholders funds per employee (Μετοχικό κεφάλαιο/Αριθμό Εργαζομένων),
Working capital per employee (Κεφάλαιο Κίνησης/Αριθμό Εργαζομένων), Total assets
per employee (Σύνολο Ενεργητικού/Αριθμό Εργαζομένων).
Η δομή της παρούσας στη συνέχεια έχει ως εξής: η επόμενη ενότητα παρουσιάζει μια
επιγραμματική βιβλιογραφική επισκόπηση για παραποίηση οικονομικών
καταστάσεων, η ενότητα που ακολουθεί περιλαμβάνει τη μεθοδολογία παρούσας
έρευνας (δείγμα και δεδομένα έρευνας, επιλεγμένοι αριθμοδείκτες, μεθοδολογική
προσέγγιση), στην επόμενη ενότητα αναλύονται τα διάφορα αποτελέσματα και η
τελευταία συνοψίζει την παρούσα εργασία.

Βιβλιογραφική επισκόπηση
Στη συνέχεια παρουσιάζονται επιγραμματικά διάφορες μελέτες (υπό μορφή πίνακα)
με έμφαση στην παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων:
Πίνακας 1: Βιβλιογραφική επισκόπηση

Συγγραφείς
Kanapickien
e
&
Grundiene
(2015)

Δείγμ
α
165

Zager et al. 41
(2015)

Χρον.

Μέθοδος

Συμπεράσματα

1998‐
2009

Mann‐
Whitney
test
T‐test
statistic
Questionnai
res
Cronbach's
alfa method

Στις περισσότερες περιπτώσεις
απάτης η αιτία είναι η δέσμευση της
εταιρείας για συνεχιζόμενη αύξηση
της δραστηριότητάς της, αλλά και
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της
H πιο κοινή τεχνική που
χρησιμοποιείται
για
την
παραποίηση
των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων
και
της
χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης
είναι
η
υπερεκτίμηση των στοιχείων του
ενεργητικού, ενώ η παραποίηση της
χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης, αν και δεν
εμφανίζεται τόσο συχνά, προκαλεί
τις μεγαλύτερες ζημιές στις
επιχειρήσεις.

2012

193

Omoye
Eragbhe
(2014)

& 30

2007‐
2011

ML ‐ Binary
Probit
Jarque‐Bera
test
True‐False
statement

Crisan
& 21
Fülöp (2014)

2011

Tsipouridou 845
&
Spathis
(2013)

2005‐
2011

OLS
regression
models

Moisiadou
et al. (2012)

2005‐
2010

Questionnai
res

2011

Questionnai
res

Spatacean
(2012)
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373

Οι επενδυτές και η ρευστότητα
βρίσκονται στην κορυφή της λίστας
ως
αιτίες
παραποίησης
οικονομικών καταστάσεων.
Ο ρόλος των ελεγκτών είναι ζωτικής
σημασίας για τον έλεγχο της
παραποίησης των οικονομικών
καταστάσεων
Οι γνώμες των ελεγκτών δεν
έρχονται σε συμφωνία με τη
διαχείριση
της
επιχείρησης
αναφορικά με τα κέρδη. Το μέγεθος
και η αποδοτικότητα αποτελούν
καθοριστικούς παράγοντες που
επηρεάζουν
τον
τρόπο
παρουσίασης και ελέγχου των
οικονομικών καταστάσεων.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των
σφαλμάτων
στις
οικονομικές
εντοπίζεται στις προβλέψεις, είτε
«προβλέψεις
για
επισφαλείς
απαιτήσεις» και «προβλέψεις για
αποζημίωση προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία», είτε
«προβλέψεις
για
φόρους
ανέλεγκτων
χρήσεων»
και
«προβλέψεις
επίδικων
υποθέσεων».
Δεύτερο
σε
συχνότητα εμφάνισης είναι το
ποσοστό των σφαλμάτων
που
καταγράφηκε
στα
έξοδα,
ακολουθούν το ποσοστό των
σφαλμάτων
των
αποσβέσεων
παγίων και τέλος αυτό των εσόδων.
Όσο πιο αποτελεσματικός είναι ο
εσωτερικός έλεγχος επί των
οικονομικών καταστάσεων, τόσο
μικρότερο
το
μέγεθος
της
παραποίησης των οικονομικών

δεδομένων
που
διευθετηθεί.
Chen et al. 1031
(2012)
7

2001‐
2008

Modified
audit
opinions

Dunn (2003)

1992‐
1996

T‐test
statistic

103

πρέπει

να

Οι
ελεγκτές
μπορούν
να
λειτουργήσουν ως μηχανισμός
εξωτερικής διακυβέρνησης για να
αποθαρρύνουν τα στελέχη με
χαμηλότερη ακεραιότητα από την
διάπραξη παραποίησης. Η εταιρική
απάτη λόγω της χειραγώγησης των
κερδών μειώνει την εμπιστοσύνη
των εξωτερικών επενδυτών και τη
σταθερότητα της κεφαλαιαγοράς.
Η κατάχρηση εξουσίας μπορεί να
συμβεί όταν μια μικρή ομάδα
στελεχών
εδραιώνει
την
“κυριαρχία” της σε σχέση με την
ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης
και του Διοικητικού Συμβουλίου. Η
κατάληψη βασικών διευθυντικών
θέσεων έχει σαν αντίκτυπο να
ασκούν επιρροή στην επιχείρηση
για την κάλυψη των δικών τους
συμφερόντων
δημοσιεύοντας
ψευδείς οικονομικές καταστάσεις.

Μεθοδολογία έρευνας
Δείγμα επιχειρήσεων ‐ δεδομένα έρευνας
Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από εισηγμένες εταιρίες του Χρηματιστηρίου
Αθηνών και καλύπτει περίοδο αναφοράς το χρονικό διάστημα 2008‐2015 (δηλ. με
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις από την περίοδο της έναρξης της οικονομικής
κρίσης στην Ελλάδα, του έτους 2008, μέχρι και τις πρόσφατες ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις, του έτους 2015). Οι εταιρίες που συνθέτουν το δείγμα της έρευνας είναι
εταιρίες στις οποίες ύστερα από έλεγχο των οικονομικών τους καταστάσεων
εντοπίστηκαν παραποιήσεις από τους ορκωτούς ελεγκτές και καταγράφηκαν στις
εκθέσεις τους. Οι παραποιήσεις αυτές εκφράστηκαν μέσω της γνώμης των ελεγκτών
είτε ως “γνώμη με επιφύλαξη” είτε σε σπάνιες περιπτώσεις ως “άρνηση γνώμης” και
“αδυναμία έκφρασης γνώμης”.
Στη συνέχεια για την συμπλήρωση του δείγματος της έρευνας (sample) επιλέχθηκε το
δείγμα ελέγχου (control sample) που αποτελείται από 12 επιχειρήσεις οι οποίες δεν
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παρουσιάζουν παραποίηση στις οικονομικές τους καταστάσεις. Τα κριτήρια για την
επιλογή των επιχειρήσεων του control sample ήταν οι επιχειρήσεις να ανήκουν στον
ίδιο κλάδο με τις παραποιημένες και το σύνολο του ενεργητικού, ο κύκλος εργασιών
και ο αριθμός των εργαζομένων να είναι αντίστοιχο του μεγέθους των
παραποιημένων επιχειρήσεων (σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία τους στην
ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών).
Τα δεδομένα (οικονομικές καταστάσεις) για τις εν λόγω εισηγμένες ελληνικές
επιχειρήσεις του δείγματος που αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης θα πρέπει να
αναφερθεί ότι αντλήθηκαν είτε από τις δημοσιευμένες διαθέσιμες οικονομικές
καταστάσεις τους είτε από ανακοινώσεις στο διαδίκτυο που δημοσίευσαν το
Χρηματιστήριο Αθηνών είτε από τη βάση σχετικών δεδομένων της Βιβλιοθήκης του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
Η συγκεκριμένη επιλογή αυτή των εισηγμένων επιχειρήσεων έγινε αφενός, λόγω της
διαθεσιμότητας των οικονομικών καταστάσεων των διαφόρων εισηγμένων
επιχειρήσεων και αφετέρου, λόγω του μεγάλου μεγέθους τους για την ελληνική
πραγματικότητα.
Ποσοτικές μεταβλητές έρευνας (αριθμοδείκτες)
Η επεξεργασία του δείγματος και η εξέταση των στοιχείων των οικονομικών
καταστάσεων έγινε με την χρήση αριθμοδεικτών. Οι αριθμοδείκτες που
χρησιμοποιήθηκαν παρατίθενται και αναλύονται στον επόμενο πίνακα.
Πίνακας 2: Ανάλυση των αριθμοδεικτών Παραγωγικότητας της εργασίας

Μεταβλητή
Αριθμοδείκτης
M1
Profit per employee
Operating
revenue
M2
employee
Shareholders
funds
M3
employee
M4
M5

Ανάλυση αριθμοδείκτη
Κέρδος / Αριθμό Εργαζομένων
per

Πωλήσεις / Αριθμό Εργαζομένων

per Μετοχικό κεφάλαιο / Αριθμό
Εργαζομένων
Κεφάλαιο Κίνησης / Αριθμό
Working capital per employee
Εργαζομένων
Total assets per employee
Σύνολο Ενεργητικού / Αριθμό
Εργαζομένων

Εφαρμοζόμενη μεθοδολογία και έλεγχος υποθέσεων δείγματος
Προκειμένου να εξεταστεί η μεταβολή της επίδοσης των επιχειρήσεων του δείγματος
από την οικονομική κρίση επιλέχθηκε όπως αναφέρθηκε ως σχετική ενέργεια η
ανάλυση πέντε (5) αριθμοδεικτών από τις οικονομικές τους καταστάσεις.
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Με την χρήση των παραπάνω αριθμοδεικτών γίνεται η σύγκριση και αξιολόγηση των
οικονομικών καταστάσεων των εισηγμένων επιχειρήσεων του δείγματος.
Συγκεκριμένα για το χρονικά διάστημα 2008‐2015 με την χρήση των αριθμοδεικτών
αυτών εξετάζονται και αναλύονται οι εισηγμένες επιχειρήσεις που βρέθηκαν με
παραποίηση και στη συνέχεια συγκρίνονται με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις του
κλάδου (αντίστοιχα κατ’ έτος) που δεν παρουσιάζουν παραποίηση στις οικονομικές
τους καταστάσεις. Για την διερεύνηση της ύπαρξης σχέσης μεταξύ των επιχειρήσεων
του sample και των control sample θα πρέπει να υπολογιστούν οι μέσοι όροι (mean)
των 5 αριθμοδεικτών.
Οι συγκρίσεις των μέσων όρων των 5 αριθμοδεικτών μας δείχνουν εάν υπάρχουν
στατιστικά σημαντικές διαφορές στις μέσες τιμές των αριθμοδεικτών του δείγματος
(επιχειρήσεις με παραποιήσεις) και δείγματος ελέγχου και αποτελούν ενδείξεις ότι
αυτοί οι αριθμοδείκτες είναι δυνατό να σχετίζονται με την ύπαρξη παραποίησης στις
οικονομικές καταστάσεις.
Για να ελεγχθούν τα ανωτέρω και να εφαρμοστεί η παραπάνω μεθοδολογία, αρχικά
εφαρμόζονται τεστ με συγκρίσεις μέσων όρων δύο ανεξάρτητων υποσυνόλων (two
independent sample mean t‐tests) στους αριθμοδείκτες των επιχειρήσεων του
δείγματος (sample) με παραποιημένες (False) και μη παραποιημένες (control sample)
οικονομικές καταστάσεις (Non‐false):
t

X1 X2
s12 s22

n1 n2

όπου,

n

X1

Αριθμός εξεταζόμενων αριθμοδεικτών
Μέσος όρος αριθμοδεικτών False

X2

Μέσος όρος αριθμοδεικτών Non‐false

S
1
2

Τυπική απόκλιση
Ομάδα αριθμοδεικτών False
Ομάδα αριθμοδεικτών Non‐false

Αποτελέσματα έρευνας
Από τα αποτελέσματα, έπειτα από συγκρίσεις των μέσων όρων με t‐test στους
εξεταζόμενους αριθμοδείκτες (Profit per employee, Operating revenue per employee,
Shareholders funds per employee, Working capital per employee, Total assets per
employee), προέκυψε ότι επηρεάζονται τελικά στο σύνολο δύο αριθμοδείκτες. Πιο
συγκεκριμένα, οι Μ1 και Μ3 (από τους ανωτέρω 5 αριθμοδείκτες που εξετάστηκαν)
επηρεάστηκαν στατιστικά σημαντικά και έδειξαν αρνητικά αποτελέσματα
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(χειροτέρεψε η επίδοση των εταιρειών του δείγματος με παραποιημένες οικονομικές
καταστάσεις).
Πίνακας 3: Στατιστικά αποτελέσματα με t‐test

Μέση τιμή
Οικ/κών κατ.
Μεταβλητές
Με Παραπ.
(Mean False)
M01
M02
M03
M04
M05

‐25,7
194
82,1
644
6569

Μέση τιμή
t‐statistic
Οικ/κών κατ. δίπλευρο
Χωρίς Παραπ.
τεστ
(Mean Non‐
false)
21,1
‐2,99
450
‐1,35
277
‐2,67
156
0,85
816
0,93

p‐value

Διάστημα
εμπιστοσύνης
95%

0,007*** (‐79,3; ‐14,2)
0,188
(‐645; 133)
0,014** (‐347,1; ‐43,5)
0,412
(‐764; 1741)
0,372
(‐7777; 19283)

Σημείωση: ***, **, * υποδεικνύουν ότι η αλλαγή του μέσου όρου είναι σημαντικά διαφορετική
από το μηδέν σε επίπεδο σημαντικότητας 0.01, 0.05, και 0.10, αντίστοιχα, όπως
υπολογίστηκε με συγκρίσεις των μέσων όρων δύο ανεξάρτητων υποσυνόλων (two
independent sample mean t‐tests) στους αριθμοδείκτες των επιχειρήσεων του δείγματος.
Πιο συγκεκριμένα, για τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις τα επίπεδα κατάταξης σε σχέση με
την τιμή του p‐value είναι τα κάτωθι:
p<0.01
σοβαρή ένδειξη ενάντια στην Ho (βλ. σχετικά, ***)
0.01≤p<0.05 μέτρια ένδειξη ενάντια στην Ho (βλ. σχετικά, **)
0.05≤p<0.10 ελάχιστη ένδειξη ενάντια στην Ho (βλ. σχετικά, *)
0.10≤p
καμία πραγματική ένδειξη ενάντια στην Ho

Συμπερασματικά σχόλια
Σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής μας, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να
επιβιώσουν σε ένα ασταθές οικονομικό περιβάλλον και η δίνη της οικονομικής κρίσης
τις καθιστά επιρρεπείς και ευάλωτες σε πλήθος πολύπλοκων οικονομικών
προβλημάτων. Απόρροια της κατάστασης αυτής είναι οι επιχειρήσεις να
καταφεύγουν κάποιες φορές σε μεθόδους παραποίησης των οικονομικών τους
καταστάσεων. Με βάση τις έρευνες που παρουσιάστηκαν στην βιβλιογραφική
επισκόπηση η “δημιουργική λογιστική” χρησιμοποιείται συχνά και σε μεγάλο βαθμό.
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η διερεύνηση των επιπτώσεων της
παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων των ελληνικών εισηγμένων
επιχειρήσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά το χρονικό διάστημα 2008‐2015.
Χρησιμοποιήθηκαν 12 επιχειρήσεις που οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών ανέφεραν
παραποιήσεις στις οικονομικές τους καταστάσεις και 12 επιχειρήσεις του ίδιου
κλάδου χωρίς παραποίηση.
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Η μελέτη διενεργήθηκε με την χρησιμοποίηση και ανάλυση 5 αριθμοδεικτών
παραγωγικότητας της εργασίας και με βάση τα αποτελέσματα που διεξήχθησαν από
την στατιστική ανάλυση των αριθμοδεικτών, οι παραποιήσεις στις οικονομικές
καταστάσεις των επιχειρήσεων επίδρασαν αρνητικά στην παραγωγικότητα της
εργασίας, αφού παρουσιάζουν καλύτερη επίδοση οι επιχειρήσεις χωρίς παραποίηση.
Τέλος, πρόταση για μελλοντική έρευνα, σε συνέχεια της παρούσας εργασίας, θα
μπορούσε να είναι η εξέταση δείγματος με εταιρίες μη εισηγμένες στο
χρηματιστήριο. Ακόμη, η σύγκριση των επιχειρήσεων θα μπορούσε να καλύψει
χρονικό διάστημα πριν και μετά την κρίση στην Ελλάδα για εξαγωγή περαιτέρω
χρήσιμων συμπερασμάτων, όπως και να υλοποιηθεί η παρούσα έρευνα σε
διαφορετικά χρονικά διαστήματα ελέγχου.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η οικονομική μεγέθυνση και οι παράγοντες που την επηρεάζουν αποτελεί ένα από τα
σημαντικότερα ζητήματα μιας χώρας ιδιαίτερα στις μέρες μας. Ο στόχος αυτού του δοκιμίου
είναι η μελέτη των διαφόρων παραγόντων που πιθανόν να βοηθούν στην μεγέθυνση της
ελληνικής οικονομίας. Αρχικά παρουσιάζεται η θεωρητική πτυχή του θέματος, με την
ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας όσον αφορά την οικονομική μεγέθυνση και
τους παράγοντες που την επηρεάζουν και ακολούθως γίνεται η ανάλυση των δεδομένων,
τόσο περιγραφικά όσο και οικονομετρικά. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από την από την βάση
δεδομένων της International Financial Statistics εκτιμάται η επίδραση που έχουν στην
οικονομική μεγέθυνση (ΑΕΠ) της Ελληνικής Οικονομίας τα φορολογικά έσοδα, οι εξαγωγές
και το Δημόσιο Χρέος. Από την ανάλυση στην παρούσα μελέτη μπορούν να εξαχθούν
συμπεράσματα τα οποία ενδέχεται η εκάστοτε κυβέρνηση ή οι αρμόδιοι φορείς να
χρησιμοποιήσουν με σκοπό να βοηθήσουν την ελληνική οικονομία να ξεφύγει από την κρίση.
Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές και τα φορολογικά έσοδα αποτελούν αναμφισβήτητα δύο
σημαντικότατους παράγοντες που θα δώσουν ώθηση στην ελληνική ανάκαμψη. Αντίθετα το
δημόσιο χρέος αποτελεί τροχοπέδη στην προσπάθεια μας για να οδηγηθούμε σε ασφαλή
λιμάνια οικονομικής μεγέθυνσης.

Λέξεις Κλειδιά: Φορολογικά Έσοδα, Δημόσιο Χρέος, Εξαγωγές, Ελλάδα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η οικονομική μεγέθυνση των διαφόρων χωρών είναι ένα ζήτημα που απασχόλησε και
απασχολεί πάρα πολλούς οικονομολόγους. Γιατί κάποιες χώρες είναι πλούσιες ενώ
κάποιες άλλες είναι φτωχές; Γιατί οι χώρες αναπτύσσονται; Ποιες είναι οι πηγές της
ανάπτυξης αυτής; Αυτά είναι κάποια από τα σημαντικότερα ερωτήματα που θέτει ο
τομέας των μακροοικονομικών. Η μεγέθυνση της οικονομίας αποτελεί μείζονα στόχο
για την οποιαδήποτε κυβερνητική πολιτική εξαιτίας των οφελών που προέρχονται
από μια αναπτυσσόμενη οικονομία. Υψηλότερο βιοτικό επίπεδο, αύξηση της
απασχόλησης, θετική επίδραση στα δημόσια οικονομικά, ενθάρρυνση επενδύσεων
σε νέα κεφάλαια έτσι ώστε να διατηρηθεί η μεγέθυνση της οικονομίας με την αύξηση
της μακροπρόθεσμης συνολικής προσφοράς καθώς επίσης και η θετική επίπτωση επί
των κερδών των επιχειρήσεων και της χρηματιστηριακής αγοράς είναι ορισμένα από
τα πλεονεκτήματα που έχει η μεγέθυνση ενός κράτους. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες
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θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν γιατί μερικές χώρες αυξάνονται
γρηγορότερα από άλλες. Εντούτοις, όλοι συμφωνούν ότι μερικοί καθοριστικοί
παράγοντες της μεγέθυνσης μιας οικονομίας είναι η αύξηση των εξαγωγών και των
φορολογικών εσόδων. Είναι πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε χώρα να διατηρεί
υψηλά επίπεδα ανάπτυξης αφού έτσι καταφέρνει να αντεπεξέρχεται στις έντονες
πιέσεις του διεθνούς ανταγωνισμού. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει
εξαίρεση σε αυτό ως μέλος της Ευρωζώνης αλλά και σε μια περίοδο όπου η
παγκόσμια οικονομία προσπαθεί να εξέρθει της οικονομικής κρίσεως. Η ελληνική
οικονομία και μεγέθυνση αποτελεί αντικείμενο πολλών συζητήσεων αφού μέχρι
σήμερα δεν έχει καταφέρει να ορθοποδήσει από το χτύπημα της οικονομικής κρίσης.
Το παρόν δοκίμιο λοιπόν θα επικεντρωθεί σε παράγοντες που επηρεάζουν την
οικονομική μεγέθυνση όπως είναι οι εξαγωγές, τα φορολογικά έσοδα και το δημόσιο
χρέος.
Η δομή του δοκιμίου είναι ως εξής: στο μέρος 2 παρουσιάζεται μια σύντομη
ανασκόπηση στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Στο Μέρος 3 γίνεται αναφορά στα
δεδομένα και στη μεθοδολογία, στο μέρος 4 πραγματοποιείται η στατιστική ανάλυση
των μεταβλητών. Στο μέρος 5 ακολουθεί η οικονομετρική ανάλυση και τέλος το μέρος
6 παραθέτει τα βασικά συμπεράσματα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ EΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Σχέση μεταξύ δημοσίου χρέους και οικονομικής μεγέθυνσης
Οι Reinhart και Rogoff (2010) κάνοντας χρήση δεδομένων 44 χωρών για μια χρονική
περίοδο περίπου 200 ετών μελέτησαν την μεγέθυνση και τον πληθωρισμό σε
διάφορα επίπεδα δημόσιου χρέους. Χωρίζοντας το δείγμα τους σε 4 κατηγορίες
ανάλογα με το λόγο χρέους προς ΑΕΠ (λιγότερο από 30%, 30‐60%, 60‐90% και πάνω
από 90%) κατέληξαν ότι η σχέση μεταξύ χρέους και μεγέθυνσης παρουσιάζεται
σχετικά αδύναμη στις 3 πρώτες κατηγορίες, δηλαδή για επίπεδα χρέους μικρότερα
του 90%. Ωστόσο για επίπεδα χρέους άνω του 90% παρατηρήθηκε ότι τόσο ο μέσος
όσο και η διάμεσος του ρυθμού μεγέθυνσης είναι κατά περίπου 1% και 4%
χαμηλότερα. Τα εν λόγω συμπεράσματά βρίσκουν ισχύ για αμφότερες τις
αναπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Επιπροσθέτως, κατέληξαν πως υπάρχει
θετική σχέση μεταξύ χρέους και πληθωρισμού στην περίπτωση των αναπτυσσόμενων
οικονομιών, ενώ αντίθετα δεν θεωρούν πως υπάρχει κάποια συστηματική σχέση στην
περίπτωση των αναπτυγμένων οικονομιών.
Σύμφωνα με τους Kumar και Woo (2010), οι οποίοι χρησιμοποίησαν δεδομένα τύπου
πάνελ, τα οποία περιλάμβαναν τόσο αναπτυγμένα όσο και αναπτυσσόμενα κράτη για
μια χρονική περίοδο η οποία εκτείνεται από το 1970 έως το 2007, κατέληξαν πως
υπάρχει μια αρνητική σχέση μεταξύ των επιπέδων του δημόσιου χρέους και της
μακροχρόνιας μεγέθυνσης, ενώ για επίπεδα δημόσιου χρέους άνω του 90%
παρατηρήθηκαν ενδείξεις μη γραμμικής σχέσης μεταξύ των δύο μεγεθών.
Αναλυτικότερα, για μια κατά μέσο όρο αύξηση του χρέους κατά 10% οδηγούμαστε σε
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μια συρρίκνωση της πραγματικής κατά κεφαλήν μεγέθυνσης κατά 0,2% ετησίως. Η εν
λόγω επίδραση αναμένεται να είναι ελαφρώς μικρότερη στα αναπτυγμένα κράτη
όπου το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 0,15%. Τα αυξημένα επίπεδα χρέους έχουν ως
αποτέλεσμα την μείωση της επένδυσης και τον ρυθμό αύξησης του διαθέσιμου
κεφαλαίου ανά εργαζόμενο, έχοντας ως συνέπεια μικρότερους ρυθμούς κατά
κεφαλήν μεγέθυνσης κυρίως λόγω της μείωσης του ρυθμού μεγέθυνσης της
παραγωγικότητας της εργασίας. Οι Kumar και Woo κατηγοριοποίησαν το δείγμα τους
σε τέσσερις ομάδες ανάλογα με τον αρχικό λόγο χρέους προς ΑΕΠ (λιγότερο από 30%,
30‐60%, 60‐90% και πάνω από 90%) και κατέληξαν ότι ο κατά μέσο όρο ετήσιος
ρυθμός μεγέθυνσης ανά πενταετία των κρατών με χρέος άνω του 90% είναι κατά 1,3%
χαμηλότερος στα αναπτυγμένα κράτη και κατά 2,7% στα αναπτυσσόμενα από τα
κράτη με χρέος μικρότερο από 30% του ΑΕΠ.
Η επίδραση που έχει το ύψος του χρέους στην κατά κεφαλήν οικονομική μεγέθυνση
έγιναν προσπάθειες ώστε να εκτιμηθεί από τους Checherita και Rother (2010). Τα
δεδομένα τα οποία χρησιμοποίησαν αφορούσαν 12 κράτη της Ευρωζώνης για χρονική
περίοδο με έκταση περίπου 40 ετών και κατέληξαν σε μια μη γραμμική σχέση κοίλης
μορφής, δηλαδή ανεστραμμένου σχήματος U, με ένα σημείο καμπής (turning point)
στο 90% με 100% του χρέους. Αναλυτικότερα, το παραπάνω επιχείρημα έχει ως
συνέπεια ότι μια αύξηση του χρέους πάνω από αυτά τα επίπεδα θα έχει ιδιαίτερα
σημαντικά αρνητικές συνέπειες στην οικονομική μεγέθυνση. Επίσης, οι ενδείξεις τους
οδήγησαν στο συμπέρασμα για την ύπαρξη μιας αρνητικής γραμμικής σχέσης της
ετήσιας μεταβολής του χρέους αλλά και του ελλείμματος με την κατά κεφαλήν
μεγέθυνση.
Αναφορικά με την έρευνα των Cecchetti et al. (2011), πραγματοποιήθηκε μελέτη για
την επίδραση που έχουν τα αυξημένα επίπεδα δημόσιου χρέους στην οικονομική
μεγέθυνση ενός κράτους, κάνοντας χρήση δεδομένα 18 κρατών του ΟΟΣΑ για ένα
χρονικό διάστημα από το 1980 έως το 2010. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν
είναι ότι τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους ιδιαίτερα πάνω από το 85% έχουν
σημαντικά αρνητικές επιπτώσεις στην μεγέθυνση ενός κράτους. Αναλυτικότερα,
κατέληξαν πως μια αύξηση 10% στα επίπεδα του δημόσιου χρέους πάνω από το όριο
του 85% οδηγεί στη μείωση του ρυθμού μεγέθυνσης για περισσότερο από 0,10%.
Η έρευνα των Pattillo et al. (2002) είχε ως στόχο την επίπτωση που έχει η αύξηση του
εξωτερικού χρέους στα αναπτυσσόμενα κράτη. Με τη χρήση δεδομένων 93
αναπτυσσόμενων κρατών για χρονικό διάστημα από το 1969 έως και το 1998
οδηγήθηκαν στην ύπαρξη μιας μη γραμμικής επίδρασης του εξωτερικού χρέους των
αναπτυσσόμενων κρατών. Επίσης, κατέληξαν ότι σε ένα μέσο αναπτυσσόμενο
κράτος, ο διπλασιασμός του δείκτη χρέους έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της κατά
κεφαλήν μεγέθυνσης από μισή έως και μια μονάδα. Η κύρια αιτία που συμβαίνει
αυτό θεώρησαν ότι αποτελεί η μείωση της αποδοτικότητας των επενδυμένων
κεφαλαίων και όχι η μείωση του ρυθμού μεταβολής τους. Επιπροσθέτως,
οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα πως η επίδραση του χρέους στην κατά κεφαλήν
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μεγέθυνση αντιστρέφεται και παρουσιάζει αρνητικό πρόσημο στο επίπεδο 160% με
170%, εκφρασμένο ως ποσοστό των εξαγωγών και 35% με 40% εκφρασμένο ως
ποσοστό του ΑΕΠ.
Η μελέτη του Ferreira (2009), αφορά τη σχέση αιτιότητας κατά Granger μεταξύ του
δημόσιου χρέους και του ρυθμού μεγέθυνσης του κατά κεφαλή ΑΕΠ κάνοντας χρήση
δεδομένων από το 1988 έως το 2001 για 20 κράτη του ΟΟΣΑ. Αναφορικά με τα βασικά
ευρήματα της διερεύνησης, καταδεικνύεται πως υπάρχει αμφίδρομη σχέση
αιτιότητας και από τις 2 πλευρές μεταξύ χρέους και μεγέθυνσης και ότι υπάρχει
μεγάλη ετερογένεια μεταξύ των κρατών που αποτέλεσαν το δείγμα.
Η σχέση μεταξύ φορολογίας και μεγέθυνσης
Η μελέτη του Solow (1956) αφορά την επίδραση των φόρων επάνω στην μεγέθυνση,
όντας μια από τις πρώτες μελέτες που εξέτασαν το εν λόγω φαινόμενο. Σύμφωνα με
το νεοκλασικό μοντέλο μεγέθυνσης, το σημείο ισορροπίας της μεγέθυνσης δεν
επηρεάζεται από την φορολογική πολιτική. Αναλυτικότερα, η πολιτική αναφορικά με
την φορολογία όσο διαβρωτική και αν είναι, δεν εμφανίζει αντίκτυπο στους
μακροχρόνιους ρυθμούς μεγέθυνσης ακόμα και αν ενδέχεται να επιφέρει μείωση του
παραγόμενου προϊόντος. Νεότερες θεωρίες της ενδογενούς μεγέθυνσης, οι οποίες
αρχικώς προτάθηκαν από τον Romer (1986), συστήνουν μοντέλα μεγέθυνσης στα
οποία οι κρατικές δαπάνες και η φορολογική πολιτική δύναται να έχουν μόνιμη και
μακροχρόνια επίδραση στην μεγέθυνση.
Στη μελέτη των Kneller, Bleaney και Gemmel (1998) περιγράφεται η επίδραση της
φορολογικής δομής και των δημοσίων δαπανών στο σημείο ισορροπίας της
οικονομικής μεγέθυνσης. Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι συνεπή με το μοντέλο
ενδογενούς μεγέθυνσης του Barro (1990), λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς
χρηματοδότησης που συνδέονται με τον εισοδηματικό περιορισμό της κυβέρνησης.
Αναλυτικότερα, οι Kneller, Bleaney και Gemmel αναφέρουν ότι οι μη στρεβλωτικοί
πόροι και οι παραγωγικές δαπάνες ενδέχεται να ενισχύσουν την μεγέθυνση. Οι
Mertens και Ravn (2013) πραγματοποίησαν μια ανάλυση για την Αμερική βασιζόμενη
στην θεωρία του Romer εστιάζοντας στην μεταπολεμική περίοδο. Επίσης χωρίζουν τις
κατηγορίες φόρων σε φορολογία εισοδήματος και εταιρικούς φόρους. Το
συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν είναι ότι οι φόροι εισοδήματος όταν μειωθούν
ενισχύουν άμεσα το ΑΕΠ ωστόσο υπάρχει απώλεια εσόδων και επιπροσθέτως η
μείωση εταιρικών φόρων παρουσιάζει μακροχρόνια μεγέθυνση και διευρύνει την
φορολογική βάση έχοντας ως συνέπεια τα έσοδα να παραμένουν αμετάβλητα.
Σε έρευνά τους οι Anastasiou και Dritsaki (2005) εξέτασαν την σχέση ανάμεσα σε
φορολογικά έσοδα και οικονομική μεγέθυνση για την περίπτωση της Ελλάδας. Στην
μελέτη τους έκαναν χρήση ετήσιων δεδομένων για την χρονική περίοδο που
εκτείνεται από το 1965 έως το 2002, και κατέληξαν πως υπάρχει σχέση αιτιότητας
μεταξύ των εσόδων από φόρους και την οικονομική μεγέθυνση της Ελλάδος. Σε
αντίστοιχη έρευνα των Δριτσάκης και Βαζακίδης (2005), μελετάται η σχέση ανάμεσα
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σε διαφορετικές κατηγορίες φόρων και την οικονομική μεγέθυνση στην Ελλάδα
χρησιμοποιώντας την ανάλυση της συνολοκλήρωσης. Στην εν λόγω μελέτη
συμπεραίνεται ότι υπάρχει μακροχρόνια σχέση ολοκλήρωσης ανάμεσα στο κατά
κεφαλήν ΑΕΠ, το άνοιγμα της οικονομίας και τις διάφορες κατηγορίες φόρων.
Αναφορικά με την ανάλυση αιτιότητας, η έρευνα καταλήγει πως υπάρχει μονόδρομη
σχέση αιτιότητας ανάμεσα στο άνοιγμα της αγοράς και τον εταιρικό φόρο. Ανάλογη
σχέση διαπιστώθηκε ανάμεσα στους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και του κατά
κεφαλήν ΑΕΠ.
Η φορολόγηση καθώς και οι μέθοδοι συλλογής των εσόδων, διαφοροποιούνται
μεταξύ των χωρών. Αναφορικά με τις μελέτες του Atkinson (1995) και των Agell, Lindh
και Ohlsson (1997), επιτυγχάνεται συμφωνία, ότι τόσο ο τρόπος με τον οποίο
κατανέμουν οι χώρες τις κυβερνητικές δαπάνες, όσο και ο τρόπος συλλογής των
φορολογικών εσόδων τους, ενδέχεται να επηρεάσει την μεγέθυνση διαφορετικά.
Ωστόσο τις τελευταίες δεκαετίες πολλές χώρες αύξησαν την φορολόγηση δραματικά
ενώ κάποιες άλλες διατήρησαν ένα σταθερό φορολογικό σύστημα. Χώρες όπως η
Γαλλία και η Βρετανία ενσωμάτωσαν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το έτος 1960 ενώ
οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μείωσαν σημαντικά τους εταιρικούς φόρους. Σε
έρευνα του ο Due (1964) υποστηρίζει ότι οι χώρες που στηρίζονται στην έμμεση
φορολογία, αναπτύσσονται γρηγορότερα από τις χώρες που στηρίζονται στην άμεση.
Η περίπτωση της οικονομικής μεγέθυνσης της Σιγκαπούρης μπορεί να αποδοθεί στην
χαμηλή εταιρική φορολόγηση και το χαμηλό φόρο φυσικών προσώπων.
Στις αρχές του 1980 και έπειτα, οι ανεπτυγμένες χώρες εξαιτίας της υψηλής
φορολόγησης στα εισοδήματα και στα κέρδη και κυρίως των διαρθρωτικών αλλαγών
που συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση του κεφαλαίου, άρχισαν την σταδιακή
μείωση των φόρων φυσικών και νομικών προσώπων και κινήθηκαν προς την επιβολή
φόρων πιο διευρυμένης φορολογικής βάσης όπως οι έμμεσοι φόροι. Οι Burgess και
Stern (1993) στην μελέτη τους καταλήγουν ότι η δομή των φόρων στις ανεπτυγμένες
χώρες διαφέρουν από τις αναπτυσσόμενες. Για τις ανεπτυγμένες χώρες, περίπου τα
δύο τρίτα των φόρων προέρχονται από τους έμμεσους φόρους, ενώ το αντίστοιχο
ποσοστό των φόρων για τις αναπτυσσόμενες προέρχεται από τους άμεσους φόρους.
Στην μελέτη τους προτείνουν πως το φορολογικό σύστημα θα πρέπει να
προσαρμόζεται στις οικονομικές συνθήκες, προκειμένου να διασφαλιστεί η
οικονομική μεγέθυνση. Τέλος, ένα επιπλέον σημαντικό εύρημα είναι ότι μεταξύ των
ανεπτυγμένων χωρών υπάρχει σημαντική σχέση φόρου και του κατά κεφαλήν
ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, η οποία εμφανίζεται ασθενέστερη για τα
βιομηχανικά κράτη.
Σύμφωνα με τον Zee (1996), στην έρευνα του οποίου χρησιμοποιείται ένα δείγμα 100
χωρών (οι 24 ανήκουν στον ΟΟΣΑ) και πραγματοποιείται σύγκριση των εσόδων από
φόρους μεταξύ των ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων οικονομιών. Τα
αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης, έδειξαν ότι η στατιστική σχέση ανάμεσα στην
οικονομική μεγέθυνση και το επίπεδο φορολογίας είναι αδύναμη για όλα τα γκρουπ
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χωρών εκτός των προσφάτως βιομηχανοποιημένων χωρών. Σε έρευνά του ο
Wildmalm (2001) χρησιμοποιεί διαστρωματικά στοιχεία για 23 χώρες του ΟΟΣΑ, για
την χρονική περίοδο που εκτείνεται μεταξύ των ετών 1965 – 1990 και καταλήγει ότι
τα φορολογικά έσοδα τα οποία αυξήθηκαν λόγω της άμεσης φορολόγησης στα
εισοδήματα, έχουν αρνητική συσχέτιση με την οικονομική μεγέθυνση.
Οι Lehmussaari (1990) και οι Trela και Whalley (1992) απέδειξαν ότι ο συνδυασμός
διαφορετικών φόρων μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στην οικονομική
μεγέθυνση. Η οικονομική μεγέθυνση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των
αποταμιεύσεων και στο επίπεδο της επένδυσης. Αν ωστόσο υπάρχει μια ευδιάκριτη
επίδραση της φορολογικής πολιτικής στις αποταμιεύσεις, στην τοποθέτηση
κεφαλαίου και την μεγέθυνση τότε θα μπορούσαμε να διδαχτούμε από την
φορολογική πολιτική που υιοθετούν τόσο οι ανεπτυγμένες, όσο και οι ραγδαία
αναπτυσσόμενες οικονομίες, σχετικά με τις φορολογικές εισφορές και την
φορολογική πολιτική.
Τέλος, στην έρευνα των Devereux και Love (1995) εξετάζεται η ποιοτική και ποσοτική
επίδραση των αλλαγών φορολογίας και ευημερίας κάνοντας χρήση ενός μοντέλου
ενδογενούς μεγέθυνσης. Η εν λόγω έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι φόροι
εισοδήματος, κατανάλωσης και κεφαλαίου, μπορούν να αποτελέσουν παράγοντες
μείωσης της μεγέθυνσης.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Οι περισσότερες μελέτες για τη σχέση της φορολογίας, της μεγέθυνσης και του
δημόσιου χρέους είναι βασισμένες στα Νεοκλασικά ή στα Κευνσιανά θεωρητικά
πρότυπα. Τα νεοκλασικά πρότυπα επικεντρώνονται κυρίως στην πλευρά της
προσφοράς, ενώ τα Κευνσιανά πρότυπα επικεντρώνονται στην πλευρά της ζήτησης
(συρρίκνωση επενδύσεων, εξαγωγών, εκπαίδευσης, της υγείας). Προκειμένου να
υπερνικηθεί το πρόβλημα της συγκέντρωσης στην μία πλευρά μόνο (ζήτησης ή
προσφοράς), έγιναν προσπάθειες ούτως ώστε να περιληφθούν και τα δύο πρότυπα
σε ένα. Αυτό το πλαίσιο αναπτύχθηκε αρχικά από τους Smith and Smith (1980) και
από τότε αναπτύχθηκε περαιτέρω και από άλλους ερευνητές. Αν και αυτά τα πρότυπα
παρέχουν μια πληρέστερη εικόνα της υπό εξέταση σχέσης, έχουν επικριθεί για το ότι
δεν βασίζονται έντονα στη θεωρία και έτσι στηρίζονται περισσότερο σε ad – hoc
εξηγήσεις.
Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση της έρευνας είναι ετήσια και
καλύπτουν την χρονική περίοδο από το 1995 μέχρι και το 2015. Όλες οι τιμές είναι
εκφρασμένες σε σταθερές τιμές (constant prices) και προέρχονται από την βάση
δεδομένων της International Financial Statistics.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ανάλυση ΑΕΠ Ελλάδας
Στα πιο κάτω διαγράμματα (Διάγραμμα 1, 2, 3, 4) παρουσιάζονται οι υπό εξέταση
μεταβλητές για τα έτη 1995 έως 2015 για την Ελλάδα.
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Διάγραμμα 1 : Το ΑΕΠ της Ελλάδας ( 1995‐2015)

Στο διάγραμμα για τη μεταβλητή του ΑΕΠ παρατηρούμε ότι η χώρα είχε σταθερή
ανοδική πορεία μέχρι και το 2008 και αμέσως μετά αρχίζει η κάθοδος, μιας και η
οικονομική κρίση έχει χτυπήσει για τα καλά τη χώρα μας. Είναι προφανές ότι μέχρι
και το 2008 η χώρα μας είχε πολύ καλούς ρυθμούς μεγέθυνσης, ενώ μέχρι και το 2015
δεν έχει καταφέρει ακόμα να σταθεροποιηθεί.
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Διάγραμμα 2: Οι Εξαγωγές της Ελλάδας (1995‐2015)
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Στο διάγραμμα 2 παρουσιάζεται το γράφημα για την πορεία των εξαγωγών στο υπό
εξέταση διάστημα. Διαχρονικά οι εξαγωγές τις χώρες μας εμφανίζουν άνοδο με
εξαίρεση και πάλι το 2009 όπου λόγο κρίσης παρουσίασαν μια κάμψη αλλά στη
συνέχεια ακολούθησαν και πάλι την ανοδική πορεία. Αυτό μπορεί να οφείλεται και
στο γεγονός ότι η χώρα μας στράφηκε και πάλι σε τομείς της παραγωγής όπου
παραδοσιακά είχε το συγκριτικό πλεονέκτημα με άλλες χώρες και έδωσαν την
απαραίτητη ώθηση στις εξαγωγές.
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Διάγραμμα 3 : Τα έσοδα από τη Φορολογία της Ελλάδας (1995‐2015)

Στο διάγραμμα 3 έχουμε το γράφημα με τα κρατικά έσοδα της Ελλάδας από
φορολογία. Ένα από τα πολλά μέτρα που έχει λάβει το κράτος μας για την αύξηση
των εσόδων του είναι η αύξηση της φορολογίας. Η πορεία που διαγράφουν τα έσοδα
από φορολογία είναι άκρως ενδιαφέρουσα μιας και θα περιμέναμε το έσοδα να
διαγράφουν σταθερά ανοδική πορεία. Αποδεικνύεται όμως ότι από το 2008 και μετά
τα έσοδα διαγράφουν σημαντική μείωση. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται στο
ότι τα άτομα και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντέξουν πλέον τη δυσβάστακτη
φορολογία με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποδώσουν τα αναμενόμενα έσοδα
στο κράτος.
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Διάγραμμα 4 : Το Δημόσιο Χρέος της Ελλάδας (1995‐2015)

Τέλος στο διάγραμμα 4 και στην πορεία του δημόσιου χρέους παρατηρούμε ότι
υπάρχει μια συνεχής ανοδική πορεία την τελευταία δεκαετία. Η μέγιστη τιμή ήταν το
2011 και στη συνέχεια παρατηρήθηκε μια μικρή μείωση η οποία όμως δεν είναι
αρκετή και διατηρεί το ύψος του χρέους σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτό που φαίνεται
όμως την τελευταία τριετία είναι η σταθεροποίηση του (σε υψηλά επίπεδα) αλλά σε
καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι μειώθηκε.
Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία για τις υπό
εξέταση μεταβλητές. Εντυπωσιακά είναι τα περιγραφικά στατιστικά της μεταβλητής
για το Δημόσιο Χρέος τα οποία σε σχέση με τις υπόλοιπες μεταβλητές είναι ιδιαίτερα
αυξημένα (μέση τιμή, διάμεσος, μέγιστη τιμή, ελάχιστη τιμή).
Πίνακας 1: Περιγραφικά Στατιστικά στοιχεία των υπό εξέταση μεταβλητών

Μέση Τιμή
Διάμεσος
Μέγιστη Τιμή
Ελάχιστη Τιμή
Τυπική απόκλιση
Ασυμμετρία
Κύρτωση
Jarque‐Bera
Probability

ΑΕΠ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

90.35238
91.40000
102.9000
71.90000
10.05677
‐0.330598
1.932649

20.55714
20.20000
27.90000
12.80000
5.011743
‐0.037176
1.670194

49.60000
48.70000
73.40000
28.50000
11.53148
0.282973
3.035691

221.4381
213.8000
356.0000
100.6000
83.13424
0.117727
1.570098

1.379365
0.501735

1.552174
0.460203

0.281372
0.868762

1.837551
0.399007
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Σε ότι αφορά τις ασυμμετρίες το ΑΕΠ και οι Εξαγωγές εμφανίζουν αρνητική
ασυμμετρία ενώ η φορολογία και το δημόσιο χρέος θετική. Για την κύρτωση όλες οι
μεταβλητές έχουν πλατύκυρτη κατανομή εκτός από τη μεταβλητή των φορολογικών
εσόδων που έχει λεπτόκυρτη κατανομή.
Ο συντελεστής ομοιογένειας ορίζεται ως ο λόγος της τυπικής απόκλισης ως προς τη
μέση τιμή και μας δείχνει κατά πόσο υπάρχει ομοιογένεια ή όχι στο δείγμα μας. Η
μεταβλητή του ΑΕΠ παρουσιάζει συντελεστή ομοιογένειας 11.1%, οι εξαγωγές 24.3%,
τα φορολογικά έσοδα 23.2% και τέλος το Δημόσιο Χρέος 37.5%. Λόγω του ότι όλες οι
μεταβλητές παρουσιάζουν συντελεστή μεγαλύτερο του 10% το συμπέρασμα μας
είναι ότι υπάρχει ανομοιογένεια.
Διαγράμματα Διασποράς του ΑΕΠ με εξαγωγές, εισαγωγές και δημόσιο χρέος
Στη συνέχεια θα αναλύσουμε τις σχέσεις του ΑΕΠ με όλες τις υπόλοιπες μεταβλητές
με τη βοήθεια των διαγραμμάτων διασποράς.

Διάγραμμα 5 : Διάγραμμα διασποράς ΑΕΠ και εξαγωγών.

Είναι εμφανές ότι υπάρχει μία θετική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών ΑΕΠ και
εξαγωγών η οποία όμως δεν είναι και τόσο ισχυρή (ενδέχεται να είναι και
ασυσχέτιστες μεταξύ τους).

210

Διάγραμμα 6: Διάγραμμα διασποράς ΑΕΠ και Φορολογικών Εσόδων.

Και πάλι εμφανίζεται μια θετική συσχέτιση του ΑΕΠ με τα φορολογικά έσοδα η οποία
είναι και ισχυρή γιατί όλα τα σημεία είναι γύρω από τη γραμμή παλινδρόμησης.

Διάγραμμα 7: Διάγραμμα διασποράς ΑΕΠ με Δημόσιο Χρέος
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Τέλος στο Διάγραμμα 7 έχουμε το διάγραμμα διασποράς ΑΕΠ και Δημοσίου Χρέους.
Σαν πρώτη εικόνα εμφανίζεται να μην υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 2 αυτών
μεταβλητών ή αν υπάρχει είναι πολύ ασθενής.
Συσχετίσεις
Ο πίνακας συσχέτισης μας δείχνει τους συντελεστές συσχέτισης των μεταβλητών, οι
οποίοι είναι από το διάστημα [‐1,1] και μας δίνουν ένα μέτρο για το πόσο ισχυρή είναι
η εξάρτηση δυο μεταβλητών.
Πίνακας 2: Πίνακας Συσχετίσεων

ΑΕΠ

Εξαγωγές

Φορολογία

Δημόσιο Χρέος

1

0.615817

0.896271

‐ 0.636629

Εξαγωγές

0.615817

1

0.572459

‐ 0.923041

Φορολογία

0.896271

0.572459

1

‐ 0.465501

Δημόσιο Χρέος

‐ 0.636629

‐ 0.923041

‐ 0.465501

1

ΑΕΠ

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις μεταξύ των υπό εξέταση μεταβλητών.
Από τα αποτελέσματα του πίνακα παρατηρούμε ότι η φορολογία με το ΑΕΠ έχουν την
μεγαλύτερη συσχέτιση (0.89), ενώ η φορολογία με το Δημόσιο Χρέος έχουν τη
μικρότερη (0.46).

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Εκτίμηση του Υποδείγματος
Επειδή το υπόδειγμά μας περιλαμβάνει περισσότερες της μίας ανεξάρτητης
μεταβλητής, εφαρμόσαμε την πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση και πιο
συγκεκριμένα τη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων,
Η γενική μορφή της εξίσωσης παλινδρόμησης είναι:
(1)
Όπου:
Υ= η εξαρτημένη μεταβλητή του ΑΕΠ
β 0,1,2,3 = Οι υπό εκτίμηση συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών
Χ1,2,3= Οι ανεξάρτητες μεταβλητές (Εξαγωγές, Φορολογικά Έσοδα και Δημόσιο Χρέος)
ε = Ο διαταρακτικός όρος
Έτσι το υπό εξέταση υπόδειγμα μας θα είναι το:
(2)

212

Όπου:
ΑΕΠ = Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
EX = Οι Εξαγωγές
ΤΑΧ = Τα Φορολογικά Έσοδα
DEBT = Το Δημόσιο Χρέος
Στον πίνακα 3 εμφανίζονται τα αποτελέσματα του εκτιμημένου πλέον υποδείγματος
μας.
Πίνακας 3: Εκτιμημένο Υπόδειγμα

Sample: 1995 ‐ 2015
Included observations:
21
Variable

Coefficient Std. Error

t‐Statistic

Prob.

C
Εξαγωγές
Φορολογικά Έσοδα
Δημόσιο Χρέος

56.98214
1.335449
0.773730
‐0.101366

15.05052
3.362659
‐10.31297
‐4.570098

0.0000
0.0037
0.0000
0.0003

R‐squared
Adjusted R‐squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F‐statistic
Prob(F‐statistic)

0.918783
0.904451
3.108656
164.2836
‐51.39697
64.10521
0.000000

3.786059
0.397141
0.075025
0.022180

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan‐Quinn criter.
Durbin‐Watson stat

90.35238
10.05677
5.275901
5.474858
5.319080
1.659374

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πιο πάνω πίνακα η συνάρτηση της οικονομικής
μεγέθυνσης για την ελληνική οικονομίας είναι:
(3)
Έλεγχος Αποτελεσμάτων
Έλεγχος εκτιμημένων προσήμων για τους συντελεστές παλινδρόμησης
Ελέγχουμε κατά πόσο τα πρόσημα των εκτιμημένων συντελεστών της παλινδρόμησης
συμφωνούν με τους (a priori) περιορισμούς του υποδείγματος. Στο υπόδειγμα μας
αναμένουμε θετικό πρόσημο του συντελεστή της ανεξάρτητης μεταβλητής των
Εξαγωγών μιας και η οικονομική θεωρεία αναφέρει ότι οι εξαγωγές επηρεάζουν
θετικά την οικονομική μεγέθυνση. Πράγματι, στο εκτιμημένο υπόδειγμα το πρόσημο
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του συντελεστή των εξαγωγών είναι πράγματι θετικό. Το πρόσημο του εκτιμημένου
συντελεστή της ανεξάρτητης των Φορολογικών Εσόδων σύμφωνα με την οικονομική
θεωρεία αναμένεται θετικό, γεγονός το οποίο επαληθεύεται και από τα
αποτελέσματα. Τέλος το πρόσημο του συντελεστή της ανεξάρτητης μεταβλητή του
Δημόσιου Χρέους αναμένεται να είναι αρνητικό, γεγονός που και πάλι επαληθεύεται.
Έλεγχος της σημαντικότητας της παλινδρόμησης
Μετά των έλεγχο για τα εκτιμημένα πρόσημα θα πρέπει να ελέγξουμε τη
σημαντικότητα των συντελεστών της παλινδρόμησης του πληθυσμού με τις
παρακάτω υποθέσεις:
Η0: β0 = 0 και Η0: β1 = 0 και Η0: β2 = 0 και Η0: β3 = 0 (Μη στατιστικά σημαντικοί)
H1: β0 ≠ 0 και Η1: β1 ≠ 0 και Η1: β2 ≠ 0 και Η1: β3 ≠ 0 (Στατιστικά σημαντικοί)
Για τον έλεγχο της σημαντικότητας των συντελεστών θα χρησιμοποιούμε τα
Probability και επίπεδο σημαντικότητας 5%. Από τα αποτελέσματα του πίνακα 3
παρατηρούμε ότι όλοι οι εκτιμημένοι συντελεστές έχουν Probability < 0.05 (επίπεδο
σημαντικότητας), έτσι όλοι οι εκτιμημένοι συντελεστές είναι στατιστικά σημαντικοί
(αποδεχόμαστε τη Η1).
5.2.3

Έλεγχος παλινδρόμησης του συντελεστή προσδιορισμού R2

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε το ποσοστό μεταβλητότητας της εξαρτημένης
μεταβλητής (ΑΕΠ) που ερμηνεύεται με το συντελεστή προσδιορισμού R2. Ο
συντελεστής προσδιορισμού χρησιμοποιείται ως μέτρο καλής προσαρμογής του
υποδείγματος. Όσο πιο κοντά τείνει στην μονάδα το R2, τόσο καλύτερη είναι η
προσαρμογή του υποδείγματος. Τα αποτελέσματα του πίνακα 3 έδειξαν ότι ο
συντελεστής προσδιορισμού R2 είναι ίσος με 0.918. Έτσι το υπόδειγμα μας ερμηνεύει
το 91.8% της συνολικής μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής του ΑΕΠ. Το
υπόλοιπο 8.2% ερμηνεύεται από άλλους παράγοντες.
5.2.4

Έλεγχος ύπαρξης γραμμικής σχέσης των μεταβλητών

Τέλος θα ελέγξουμε αν υπάρχει ή όχι γραμμική σχέση μεταξύ της εξαρτημένης του
ΑΕΠ και των ανεξάρτητων μεταβλητών σύμφωνα με τις παρακάτω υποθέσεις:
Η0 : Μη γραμμική σχέση μεταξύ των μεταβλητών ΑΕΠ, EX, TAX και DEBT
Η1 : Γραμμική σχέση μεταξύ των μεταβλητών ΑΕΠ, EX, TAX και DEBT

214

Το Probability του F‐Statistic είναι ίσον με 0.000 και επομένως θα απορρίψουμε τη
μηδενική υπόθεση της μη γραμμικής σχέσης άρα υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ των
υπό εξέταση μεταβλητών.
5.3

Μέση ελαστικότητα

Τέλος θα εξετάσουμε τη μέση ελαστικότητα της οικονομικής μεγέθυνσης ως προς τις
άλλες μεταβλητές.
Μέση ελαστικότητα ΑΕΠ ως προς τις Εξαγωγές.
Ο τύπος που μας δίνει τη Μέση ελαστικότητα του ΑΕΠ ως προς τις Εξαγωγές είναι:

Δηλαδή όταν οι εξαγωγές αυξάνονται κατά 1% το ΑΕΠ αυξάνεται κατά 31.6%.
Μέση ελαστικότητα ΑΕΠ ως προς τη Φορολογία.

Δηλαδή όταν τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται κατά 1% το ΑΕΠ αυξάνεται κατά
42.2%
Μέση ελαστικότητα ΑΕΠ ως προς το Δημόσιο Χρέος.

Δηλαδή όταν το Δημόσιο Χρέος αυξάνεται κατά 1% το ΑΕΠ μειώνεται κατά 24.5%.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στόχος της έρευνας ήταν να αναλύσει τη σχέση μεταξύ του ΑΕΠ, των φορολογικών
εσόδων, των Εξαγωγών και του Δημόσιου Χρέους για την Ελλάδα. Η υπό εξέταση
χρονική περίοδος ήταν από το 1995 μέχρι και το 2015.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Ελλάδα παρότι εισήχθη σε μνημονιακό πρόγραμμα
και έλαβε σκληρά μέτρα λιτότητας για να αποτραπούν χειρότερες οικονομικές
συνθήκες, δυστυχώς φαίνεται ξεκάθαρα ότι το ΑΕΠ (η οικονομική μεγέθυνση) της
χώρας από το 2010 και μετά ολοένα και μειώνεται με αποτέλεσμα η οικονομία και
ευημερία αντί να αναπτύσσονται συρρικνώνονται. Σε ότι αφορά το δημόσιο χρέος
παρατηρείται μία μικρή πτώση από το 2012 και μετά, η οποία βέβαια οφείλεται στα
μέτρα λιτότητας, αλλά δεν είναι αρκετή ώστε το ΑΕΠ να αποκτήσει την πολυπόθητη
ανοδική πορεία. Οι συσχετίσεις έδειξαν είναι ότι οι Εξαγωγές και η Φορολογία έχουν
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θετική σχέση με τον συντελεστή ΑΕΠ, ενώ αρνητική σχέση υπάρχει ανάμεσα στο ΑΕΠ
και το Δημόσιο Χρέος.
Η οικονομετρική ανάλυση του υποδείγματος μας έδειξε ότι η εκτιμημένη εξίσωση
είναι της μορφής
Όλοι οι εκτιμημένοι συντελεστές βρέθηκαν στατιστικά σημαντικοί και επηρεάζουν
άμεσα το υπόδειγμα μας. Η Μέση ελαστικότητα του ΑΕΠ ως προς τις Εξαγωγές είναι
31,6%, η Μέση ελαστικότητα ΑΕΠ ως προς τη Φορολογία 42.2% και τέλος η Μέση
ελαστικότητα ΑΕΠ ως προς το Δημόσιο Χρέος είναι της τάξης του ‐24,5%. Το
βασικότερο συμπέρασμα που προκύπτει από τις ελαστικότητες είναι ότι τα
φορολογικά έσοδα επηρεάζουν ιδιαίτερα την οικονομική μεγέθυνση. Σύμφωνα με
αυτό γίνεται πλέον φανερό γιατί ένα από τα κυριότερα μνημονιακά μέτρα είναι η
αύξηση της φορολογίας. Οι ευρωπαίοι εταίροι πιστεύουν ότι με την αύξηση των
φορολογικών μέτρων θα αυξηθούν τα φορολογικά μας έσοδα, τα οποία με τη σειρά
τους θα οδηγήσουν το ΑΕΠ σε αύξηση. Βραχυπρόθεσμα αυτό το μέτρο μπορεί να
φαίνεται αποδοτικό αλλά μακροπρόθεσμα και ιδιαίτερα με την συνεχόμενη αύξηση
της φορολογίας μπορεί να αποτελέσει την ταφόπλακα στην ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας.
Σε περιόδους παρατεταμένης κρίσης όπως είναι η ελληνική κρίση, κρίνεται
απαραίτητο να μην αγνοείται η υψηλή πολυπλοκότητα των μακροοικονομικών
μεταβλητών. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή από όλους, αλλά και συντονισμένη
δράση για να μπορέσει η χώρα μας να οδηγηθεί σε ήρεμα νερά εκτός κρίσης. Η
φορολογία μπορεί να φαντάζει ως η όαση στην προκειμένη περίπτωση για την έξοδο
από την κρίση αλλά μπορεί να αποδειχθεί και οφθαλμαπάτη αν δεν γίνει με τον
ενδεδειγμένο τρόπο. Υπάρχουν και άλλες λύσεις η οποίες θα πρέπει να αναζητηθούν,
όπως η αύξηση των εξαγωγών, των επενδύσεων και της παραγωγικότητας. Στο χέρι
και στην κρίση των εκάστοτε διοικούντων και αξιωματούχων είναι να αναζητηθούν οι
βέλτιστες λύσεις που θα μας οδηγήσουν στην πολυπόθητη έξοδο από την κρίση.
Σε συνέχεια της παρούσας μελέτης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω
οικονομετρικές αναλύσεις, όπως η στασιμότητα των μεταβλητών, οικονομετρικοί
έλεγχοι για την καταλληλότητα του δείγματος και της μεθοδολογίας της αιτιότητας
για μπορέσουν να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα.
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Περίληψη
Στο παρόν άρθρο πραγματοποιείται μία υποθετική εμπειρική σύγκριση των επιπτώσεων της
εσωτερικής με την εξωτερική υποτίμηση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα και στη διαταξική
κατανομή του κοινωνικού εισοδήματος της ελληνικής οικονομίας. Για αυτόν τον σκοπό,
κατασκευάζονται δύο ομόλογα δυναμικά τιμιακά υποδείγματα εισροών‐εκροών, τα οποία
εφοδιάζονται με στατιστικά στοιχεία από τον Συμμετρικό Πίνακα Εισροών‐Εκροών του έτους
2010. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η εσωτερική υποτίμηση συνιστά μία συγκριτικά αργή και
αναποτελεσματική διαδικασία βελτίωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, η οποία
ανακατανέμει, επίσης, το εισόδημα υπέρ των κερδών, σε όχι ασήμαντο βάθος χρόνου.

Λέξεις κλειδιά: Διεθνής ανταγωνιστικότητα, Δυναμικά τιμιακά υποδείγματα
εισροών‐εκροών, Ελληνική οικονομία, Χρονολογημένες ποσότητες εργασίας και
εισαγωγών, Υποτίμηση.

Εισαγωγή
Η λεγόμενη εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή η περικοπή χρηματικών μισθών, η
επακόλουθη μείωση των τιμών, σε ποσοστό μικρότερο, κατά κανόνα, από εκείνο των
χρηματικών μισθών, και, έτσι, η μείωση των πραγματικών μισθών και η αύξηση της
διεθνούς ανταγωνιστικότητας, είναι ένα από τα βασικά μέσα οικονομικής πολιτικής,
τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην μετά‐2010 ελληνική οικονομία. Εάν ο στόχος των
αρχών, οι οποίες το επέλεξαν, ήταν μία άξια λόγου αύξηση των εξαγωγών, τότε
αποτελεί γεγονός, επτά χρόνια μετά, ότι αυτό το μέσο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.
Εκτιμάται, σε διάφορες μελέτες, ότι, κατά την περίοδο 2009‐2013, οι μέσοι
πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν κατά 24%.17 Ωστόσο, αυτή η ισχυρή μείωση δεν
οδήγησε σε ευσταθή και σημαντική άνοδο των εξαγωγών. Μάλιστα, σε σταθερές
τιμές του έτους 2010, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 3.3%, οι εισαγωγές μειώθηκαν
κατά 15.5%, ενώ το μερίδιο των εξαγωγών της ελληνικής οικονομίας στις παγκόσμιες
εξαγωγές μειώθηκε κατά 9.4%.18 Επομένως, η παρατηρούμενη, βαθμιαία βελτίωση
του ελληνικού εξωτερικού ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών ανάγεται, κυρίως, στην
καθίζηση των εισαγωγών, η οποία ακολούθησε εκείνη της συνολικής οικονομικής

Πρώτη εκδοχή του αναλυτικού πλαισίου του παρόντος άρθρου παρουσιάστηκε σε εργαστήριο της
«Ομάδας Μελέτης Σραφφαϊανών Οικονομικών», στις 11 Νοεμβρίου 2016 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Ευχαριστούμε τις/τους Ειρήνη Λεριού, Νίκο Ντεμίρογλου, Μαρία Παντζαρτζίδου και Γιώργο Σώκλη για
σχόλια, προτάσεις και συζητήσεις.
17
Βλέπε, για παράδειγμα, International Labour Organization (2015).
18
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας.
*
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δραστηριότητας, παρά στην αύξηση των εξαγωγών. Αντιθέτως, στην περίπτωση όπου
η Ελλάδα θα είχε δικό της νόμισμα, θα έπρεπε να – και αναμφίβολα θα είχε –
χρησιμοποιηθεί το μέσο (ή και το μέσο) της εξωτερικής υποτίμησης, δηλαδή της
νομισματικής υποτίμησης.
Στο παρόν άρθρο πραγματοποιείται μία υποθετική, αλλά υπό συγκεκριμένους όρους,
εμπειρική σύγκριση των επιπτώσεων της εσωτερικής με την εξωτερική υποτίμηση:
(i) στη διεθνή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, όπου αυτή μετράται σε
όρους της σε ευρώ εκφρασμένης αξίας των υφιστάμενων ημεδαπών εξαγωγών, και
(ii) στη διαταξική κατανομή του εισοδήματος.19
Για αυτόν το σκοπό, κατασκευάζονται δύο ομόλογα δυναμικά τιμιακά υποδείγματα
εισροών‐εκροών, τα οποία εφοδιάζονται με στατιστικά στοιχεία από το Συμμετρικό
Πίνακα Εισροών‐Εκροών (SIOT) της ελληνικής οικονομίας, του έτους 2010. H
αφετηριακή λογική της κατασκευής του υποδείγματος για την εξωτερική υποτίμηση,
καθώς και η διαδικασία εφοδιασμού του με επεξεργασμένα στατιστικά στοιχεία, έχει
εκτεθεί, κατά βάση, στα Μαριόλης et al. (1997) και Katsinos and Mariolis (2012), ενώ
εκείνη του υποδείγματος για την εσωτερική υποτίμηση είναι ανάλογη.20 Οι SIOTs και
τα κλαδικά επίπεδα απασχόλησης εργασίας της ελληνικής οικονομίας είναι
διαθέσιμα από την EUROSTAT‐ΕΛΣΤΑΤ, ενώ ο Πίνακας για το έτος 2010 επιλέχτηκε όχι
μόνο γιατί ήταν ο πιο πρόσφατος, από τους διαθέσιμους, κατά την περίοδο
διενέργειας της παρούσης μελέτης αλλά και γιατί το έτος 2010 άρχισε να εφαρμόζεται
συστηματικά η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης.
Το υπόλοιπο του παρόντος άρθρου δομείται ως εξής: Στην Ενότητα 2 παρουσιάζονται
τα δύο τιμιακά υποδείγματα και δίνονται οι βασικές ιδιότητες τους. Στην Ενότητα 3
εκτίθενται και αξιολογούνται τα εμπειρικά ευρήματα. Τέλος, η Ενότητα 4 είναι
συμπερασματική.

Τα υποδείγματα
Υποθέσεις
Εισάγουμε τις συνήθεις υποθέσεις της εμπειρικής ανάλυσης εισροών‐εκροών και,
επιπλέον, ότι:
(i). Ως φυσική μονάδα μέτρησης κάθε εμπορεύματος επιλέγεται εκείνη η ποσότητά
του, της οποίας η τιμή αγοράς ισούται με μία (1) νομισματική μονάδα, και η οποία
συνίσταται, στην προκείμενη περίπτωση, σε ένα (1) εκατομμύριο ευρώ.

Για τις βασικές θεωρητικές νομοτέλειες, οι οποίες διέπουν τα υπό εξέταση μεγέθη, υπό την υπόθεση
των σταθερών αποδόσεων κλίμακας και της πλήρους απασχόλησης του επενδεδυμένου κεφαλαίου,
βλέπε Metcalfe and Steedman (1981) και Mariolis (2008). Για την περίπτωση της υποαπασχόλησης του
κεφαλαίου, βλέπε Blecker (2011).
20
Ωστόσο, το παρόν υπόδειγμα εξωτερικής υποτίμησης είναι πιο πλήρες από τα προαναφερθέντα,
διότι περιλαμβάνει ρητά τους κλαδικούς πραγματικούς μισθούς και, επίσης, τους «αποσυνθέτει» σε
εγχωρίως παραγόμενα και εισαγόμενα εμπορεύματα.
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(ii). Οι σε ευρώ εκφρασμένες τιμές των εισαγομένων εμπορευμάτων, τα κλαδικά
ονομαστικά ποσοστά κέρδους, και οι συντελεστές καθαρών φόρων (φόροι μείον
επιδοτήσεις) επί των εμπορευμάτων, ανά μονάδα ακαθάριστης εγχώριας παραγωγής,
είναι αμετάβλητα.21
(iii). Στην περίπτωση της εξωτερικής υποτίμησης, αμετάβλητα είναι και τα κλαδικά
πραγματικά ωρομίσθια.
(iv). Δεν υπάρχει υποκατάσταση στην παραγωγή και στην κατανάλωση.
Η βασική εξίσωση
Επομένως, τη στιγμή «μηδέν», δηλαδή πριν από οποιαδήποτε υποτίμηση, για το
διάνυσμα τιμών, p 0  [1,1,...,1] , των εγχωρίως παραγομένων εμπορευμάτων ισχύει η
ακόλουθη εξίσωση:22
p
(p 0 D  E0 p *M  p 0 Tˆ )[ I  rˆ ]  w 0 Lˆ
0

(1)

όπου E0  1 είναι η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία, p*  [1,1,...,1] είναι το σε
ευρώ εκφρασμένο διάνυσμα τιμών των εισαγομένων εμπορευμάτων, D , M είναι οι
μήτρες Leontief των άμεσων τεχνικών συντελεστών σε εγχωρίως παραγόμενα και
εισαγόμενα εμπορεύματα, αντιστοίχως, T̂ είναι η μήτρα των συντελεστών καθαρών
φόρων επί των εμπορευμάτων, I είναι η μοναδιαία μήτρα, r̂ είναι η μήτρα των
κλαδικών ποσοστών κέρδους, rj  1 και rˆ  0 , w 0 είναι το διάνυσμα των κλαδικών
χρηματικών ωρομισθίων, και L̂ είναι η μήτρα των κλαδικών αμέσων εισροών
εργασίας ανά μονάδα ακαθάριστης εγχώριας παραγωγής.
Εσωτερική υποτίμηση
Η εξίσωση (1) γράφεται ως εξής:
p 0  p 0 F  m  w 0 Lˆ

(2)

όπου F  [ D  Tˆ ][I  rˆ ] , με [F ]  1 (θεώρησε την εξίσωση (1)), και m  E0p*M[I  rˆ ]
Προκειμένου να απεικονιστεί η περίπτωση της εσωτερικής υποτίμησης, θεωρούμε
την ακόλουθη δυναμική εκδοχή της εξίσωσης (2):
p t 1  p t F  m  w 1Lˆ , t  0,1, 2,...

όπου w1  (1   )w 0 και

,

(3)

0    1 , είναι το ενιαίο ποσοστό της μείωσης των

χρηματικών μισθών. Η λύση της εξίσωσης (3) είναι
21
Λόγω του ότι οι διαθέσιμοι SIOTs δεν περιέχουν μήτρες αποσβέσεων και παγίου κεφαλαίου, τα
υποδείγματά μας περιέχουν μόνο κυκλοφορούν κεφάλαιο. Ως εκ τούτου, ό,τι αποκαλέσαμε «ποσοστό
κέρδους» είναι, στην πραγματικότητα, δείκτης αποδοτικότητας του μοναδιαίου κόστους σε
κυκλοφορούν κεφάλαιο.
22
Τα διανύσματα και οι μήτρες γράφονται με έντονους χαρακτήρες. Το σύμβολο « ^ » δηλώνει
διαγώνια μήτρα, και το [A] συμβολίζει την Perron‐Frobenius ιδιοτιμή μίας ημι‐θετικής n  n μήτρας

A.
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p
p 0 F t 1  (m  w 1Lˆ )[ F t  F t 1  ...  F  I ]
t 1

από την οποία έπονται τα ακόλουθα:
(i). lim p  p  (m  w Lˆ )[I  F ]1 ,
t 

t 1



1

δεδομένου ότι [F ]  1 (βλέπε, για παράδειγμα, Krause, 2015, ch. 1).

p 0   w 0 Lˆ [I  F]1 .
(ii). p 

ˆ t  0,
w 0LF
(iii).  1 (pt 1  pt ) 
ˆ t δύνανται να ονομαστούν «χρονολογημένες ποσότητες
όπου τα μεγέθη w 0 LF
εργασίας» (βλέπε Sraffa, 1960, ch. 6). Αυτές οι ποσότητες καθορίζουν, επομένως, την
ανά περίοδο μη‐μείωση των εμπορευματικών τιμών συνεπεία εσωτερικής
υποτίμησης.
(iv). Έστω Ex (  0 ) το διάνυσμα των υφιστάμενων ημεδαπών εξαγωγών. Ο δείκτης
διεθνούς ανταγωνιστικότητας
q  E (pEx) 1

(4)

αυξάνεται συνεχώς, τείνοντας στην τιμή (p  Ex) 1 .
(v). Έστω x (  0 ) το διάνυσμα της υφιστάμενης ακαθάριστης εγχώριας παραγωγής,
ˆ . Το αρχικό μέσο ποσοστό των κερδών ορίζεται ως (βλέπε εξίσωση
και A  D  M  T
(1))
ˆ )(p 0 Ax) 1
r0  (p 0 Arx

και o μέσος ρυθμός πληθωρισμού ορίζεται ως

 t  [(p t 1  pt )x](p t x) 1
Δεδομένου ότι pt 1  pt και lim  t  0 , έπεται ότι το πραγματικό μέσο ποσοστό των
t 

κερδών (Sraffa, 1932, p.50), το οποίο ορίζεται ως

t  ( r0   t )(1   t ) 1

(5)

καταρχάς αυξάνεται και εν συνεχεία μειώνεται συνεχώς, επιστρέφοντας,
μακροχρονίως, στην τιμή r0 .
Εξωτερική υποτίμηση
Εάν B και B* είναι οι μήτρες των πραγματικών ωρομισθίων σε εγχωρίως
παραγόμενα και εισαγόμενα εμπορεύματα, αντιστοίχως, τότε

w 0 p 0 B  E0p*B*

και, επομένως, η εξίσωση (1) γράφεται ως

p 0 p 0G  E0h

(6)
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όπου

G  [D  Tˆ ][I  rˆ ]  BLˆ , με

[G ]  1 (θεώρησε την εξίσωση (1)), και

h  p*[M[I  rˆ ]  B*Lˆ ] .23

Προκειμένου να απεικονιστεί η περίπτωση της εξωτερικής υποτίμησης, θεωρούμε
την ακόλουθη δυναμική εκδοχή της εξίσωσης (6):
(7)
p
pt G  E1h , t  0,1, 2,...
t 1
όπου E1  (1   ) E0 και  ( 0) είναι το ποσοστό της ονομαστικής υποτίμησης. Η
λύση της εξίσωσης (7) είναι
p
p 0G t 1  E1h[G t  G t 1  ...  G  I ]
t 1

από την οποία έπονται τα ακόλουθα:
(i). lim p t 1 
p   E1h[I  G ]1 ,
t 

δεδομένου ότι [G ]  1 .
(ii). p  (1   )p 0 .
(iii).  1 (p t 1  p t )  hG t  0 , όπου τα μεγέθη hG t δύνανται να ονομαστούν
«χρονολογημένες ποσότητες εισαγομένων εισροών». Αυτές οι ποσότητες
καθορίζουν, επομένως, την ανά περίοδο αύξηση των εμπορευματικών τιμών
συνεπεία εξωτερικής υποτίμησης.
(iv). Ο δείκτης διεθνούς ανταγωνιστικότητας (βλέπε εξίσωση (4)) καταρχάς αυξάνεται
και εν συνεχεία μειώνεται συνεχώς, επιστρέφοντας μακροχρονίως στο αρχικό
επίπεδό του.
(v). Το πραγματικό μέσο ποσοστό των κερδών (βλέπε εξίσωση (5)) καταρχάς
μειώνεται και εν συνεχεία αυξάνεται συνεχώς, επιστρέφοντας μακροχρονίως στο
αρχικό επίπεδό του. Επομένως, ακολουθεί αντίστροφη πορεία ως προς εκείνη, την
οποία ακολουθεί στην περίπτωση της εσωτερικής υποτίμησης.

Εμπειρικά ευρήματα
Τα κύρια εμπειρικά ευρήματα, τα οποία εξάγονται από την εφαρμογή της
προηγηθείσας θεωρητικής ανάλυσης στον SIOT της ελληνικής οικονομίας, για το έτος
2010, συνοψίζονται στους Πίνακες 1 και 2:24

23

Στους SIOTs της ελληνικής οικονομίας είναι δεδομένα τα διανύσματα της τελικής καταναλωτικής

δαπάνης των νοικοκυριών σε εγχωρίως παραγόμενα, c , και εισαγόμενα εμπορεύματα, c* . Έτσι,
εκτιμούμε τις μήτρες των πραγματικών ωρομισθίων ως ακολούθως:


B (p0c  E0p*c* ) 1 cw 0 , 
B* (p 0 c  E0p*c* ) 1 c* w 0

Σημειώνεται ότι, σε γενικές γραμμές, τα σχετικά με τις «χρονολογημένες ποσότητες εισαγομένων
εισροών» και την εξωτερική υποτίμηση αναλυτικά, δηλαδή κλαδικά και τομεακά, ευρήματά μας, τα
οποία δεν εκθέτουμε εδώ, χάρη συντομίας, δεν διαφέρουν πολύ από εκείνα για το έτος 2005 (Katsinos
and Mariolis, 2012). Αυτό σημαίνει ότι, ήδη «προ‐κρίσης», έχει αποκρυσταλλωθεί μία ορισμένη δομή
της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, το σύνολο των ευρημάτων μας για τις «χρονολογημένες ποσότητες»
βρίσκεται σε σχέσεις συμφωνίας και συμπληρωματικότητας με εκείνα των Μαριόλη και Σώκλη (2017).
24
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(i). Στον Πίνακα 1 δίνεται η εκτιμηθείσα εξέλιξη του δείκτη διεθνούς
ανταγωνιστικότητας για τις δύο περιπτώσεις υποτίμησης, για ποσοστά υποτίμησης
από 10% έως και 50%, και για τρία έτη. Η προτελευταία σειρά των σχετικών με την
εσωτερική υποτίμηση ευρημάτων δηλώνει το όριο, στο οποίο τείνει μακροχρονίως ο
δείκτης. Η τελευταία σειρά των ιδίων ευρημάτων δηλώνει πόσα έτη απαιτούνται
ούτως ώστε ο δείκτης να φτάσει εκείνη την τιμή, η οποία διαμορφώνεται στο τρίτο
έτος μετά από μία ιδίου ύψους εξωτερική υποτίμηση: για παράδειγμα, τρία (3) έτη
μετά από μία εξωτερική υποτίμηση της τάξης του 30%, ο δείκτης βρίσκεται στα
επίπεδα του 111.2, ενώ απαιτούνται έξι (6) έτη εσωτερικής υποτίμησης της ιδίας
τάξης, ούτως ώστε ο εν λόγω δείκτης να ανέλθει στα ίδια επίπεδα.
Όπως διαπιστώνεται, από αυτά τα ευρήματα, η συγκριτική αποτελεσματικότητα της
εσωτερικής υποτίμησης αυξάνεται με το ύψος του ποσοστού υποτίμησης. Ωστόσο,
δεν θα πρέπει να διαφύγει το εξής: ενώ μία εξωτερική υποτίμηση της τάξης του 50%‐
60% θα ήταν απολύτως εφικτή (και, όπως έχει υποστηριχτεί, απολύτως αναγκαία –
βλέπε Katsinos and Mariolis, 2012, Μαριόλης, 2017, Ενότητα ΙΙΙ), δεν ισχύει
κατανάγκην το ίδιο με μία εσωτερική υποτίμηση της ιδίας τάξης, λόγω των ισχυρών
κοινωνικο‐πολιτικών εντάσεων που θα αναπτύσσονταν. Επομένως, είναι
περισσότερο πραγματοκρατικό να συγκρίνεται μία εσωτερική υποτίμηση στο εύρος
του 20%‐30% (η οποία και εφαρμόστηκε, εξάλλου) με μία εξωτερική υποτίμηση της
τάξης του 50%. Και τα ευρήματα του Πίνακα 1 υποδεικνύουν ότι, σε αυτήν την
περίπτωση, το πλεονέκτημα διεθνούς ανταγωνιστικότητας, το οποίο προσφέρεται
από την εξωτερική υποτίμηση, είναι πολύ ισχυρότερο: για παράδειγμα, τρία (3) έτη
μετά από μία εσωτερική υποτίμηση της τάξης του 30%, ο δείκτης διεθνούς
ανταγωνιστικότητας βρίσκεται στο 108, ενώ τρία μετά από μία εξωτερική υποτίμηση
της τάξης του 50%, ο εν λόγω δείκτης βρίσκεται στο 117%.
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Πίνακας 1. Η εξέλιξη του δείκτη διεθνούς ανταγωνιστικότητας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ
ε = 10%

ε = 20%

ε = 30%

ε = 40%

ε = 50%

t=0

100

100

100

100

100

t=1

101.13

102.28

103.46

104.67

105.91

t=2

101.99

104.07

106.22

108.47

110.82

t=3

102.60

105.34

108.22

111.27

114.50

t  

104.04

108.47

113.20

118.40

124.11

‐‐‐

t=8

t=6

t=5

t=4

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ
ε = 10%

ε = 20%

ε = 30%

ε = 40%

ε = 50%

t=0

110

120

130

140

150

t=1

106.49

112.57

118.30

123.68

128.77

t=2

105.06

109.68

113.92

117.82

121.43

t=3

104.14

107.86

111.22

114.27

117.06

(ii). Στον Πίνακα 2 εκτίθεται η εκτιμηθείσα εξέλιξη του πραγματικού μέσου ποσοστού
των κερδών για τα προαναφερθέντα, όχι εξωπραγματικά, ύψη υποτιμήσεων (δηλαδή,
20%‐30% για την εσωτερική υποτίμηση έναντι 50% για την εξωτερική υποτίμηση) και,
ενδεικτικά, για πέντε (5) έτη (στην τελευταία σειρά του εν λόγω Πίνακα αναγράφεται
ο μέσος όρος (Μ.Ο.) των εκτιμηθέντων αριθμητικών τιμών αυτού του μεγέθους). Τα
ευρήματα υποδεικνύουν ότι η εσωτερική υποτίμηση τείνει να ανακατανέμει το
κοινωνικό εισόδημα υπέρ των κερδών σε όχι ασήμαντο βάθος χρόνου. Αντιστρόφως,
εάν οι μισθωτοί είναι σε θέση να διατηρήσουν αμετάβλητα τα πραγματικά ωρομίσθιά
τους, ο προκαλούμενος από την εξωτερική υποτίμηση πληθωρισμός οδηγεί σε
μείωση του πραγματικού μέσου ποσοστού των κερδών, ενώ θα μπορούσε να
οδηγήσει, παραλλήλως, σε τόνωση της επενδυτικής ζήτησης, στην περίπτωση κατά
την οποία σημειώνεται μία συμπίεση των πραγματικών επιτοκίων δανεισμού των
επιχειρήσεων.
Τέλος, στο Σχήμα 1 απεικονίζεται, χάρη εμπειρικής πληρότητας, η εξέλιξη του
«προσαρμοσμένου» (ως προς τη σύνθεση της συνολικής απασχόλησης σε
απασχολούμενους και αυτοαπασχολούμενους) μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ (σε
τιμές αγοράς) στην ελληνική, γερμανική και πορτογαλική οικονομία, καθώς και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση‐15 και στην Ευρωζώνη, για την περίοδο 1995‐2015. Διαπιστώνεται,
λοιπόν, ότι στην ελληνική οικονομία το μερίδιο των μισθών βρίσκεται σε πολύ
χαμηλά, συγκριτικώς, επίπεδα και ότι κατά την μετά‐2010 περίοδο εμφάνισε μείωση
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της τάξης του 10%. Αξιοσημείωτη δε είναι και η εντός‐Ευρωζώνης σταθερά καθοδική
τάση του μεριδίου των μισθών στην πορτογαλική οικονομία, η οποία χαρακτηρίζεται,
μαζί με την ελληνική, από ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα παραγωγικότητας.
Πίνακας 2. Η εξέλιξη του πραγματικού μέσου ποσοστού των κερδών

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ

ε = 20%

ε = 30%

ε = 50%

t=0

84.7%

84.7%

84.7%

t=1

91.6%

95.2%

68.6%

t=2

88.8%

91.0%

73.7%

t=3

87.6%

89.1%

76.3%

t=4

86.7%

87.8%

78.0%

t=5

86.1%

86.9%

79.3%

Μ.Ο.

88.16%

90.0%

75.18%

Σχήμα 1. Τα «προσαρμοσμένα» μερίδια των μισθών στο ΑΕΠ στην ελληνική και άλλες
οικονομίες της ΕΖ και της ΕΕ, κατά την περίοδο 1995‐2015
Πηγή: EUROSTAT, δημιουργήθηκε με: knoema.com.
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Συμπερασματικές παρατηρήσεις
Ο γενικός κανόνας είναι ότι η εσωτερική υποτίμηση τείνει να μειώσει περισσότερο τις
τιμές εκείνων των εμπορευμάτων, τα οποία είναι «εντάσεως χρονολογημένων
ποσοτήτων εργασίας». Ως εκ τούτου, είναι τόσο περισσότερο αποτελεσματική, σε
όρους διεθνούς ανταγωνιστικότητας, όσο περισσότερο οι εξαγωγές μίας χώρας είναι
«εντάσεως εργασίας». Από την άλλη πλευρά, η εξωτερική υποτίμηση τείνει να
αυξήσει περισσότερο τις τιμές εκείνων των εμπορευμάτων, τα οποία είναι «εντάσεως
χρονολογημένων ποσοτήτων εισαγομένων εισροών». Ως εκ τούτου, είναι τόσο
περισσότερο αποτελεσματική όσο περισσότερο οι εξαγωγές μία χώρας είναι
«εντάσεως εγχωρίως παραγομένων εισροών».
Για την περίπτωση της ελληνικής οικονομίας, η παρούσα εμπειρική διερεύνηση έδειξε
ότι η πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης συνιστά μία συγκριτικά αργή και
αναποτελεσματική διαδικασία βελτίωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Επίσης,
ανακατανέμει το κοινωνικό εισόδημα υπέρ των κερδών, σε όχι ασήμαντο βάθος
χρόνου. Τέλος, αυτή η πολιτική εφαρμόστηκε σε συνθήκες (i) παράλληλης αύξησης
των συντελεστών εμμέσων φόρων, και (ii) μη‐ελέγχου, από τις εθνικές αρχές, της
συναλλαγματικής ισοτιμίας, οπότε οι όποιες θετικές επιπτώσεις της στην
ανταγωνιστικότητα αντιστρέφονταν στις περιόδους εκείνες, κατά τις οποίες
σημειώνονταν ανατιμήσεις του ευρώ, όπως – ιδίως – τον Ιούνιο 2010‐Μάιο 2011
(ανατίμηση 19% ως προς το δολάριο ΗΠΑ) και τον Ιούλιο 2012‐Μάιο 2014 (ανατίμηση
13% ως προς το δολάριο ΗΠΑ). Ως εκ τούτων, δεν φαίνεται ότι η εν λόγω πολιτική
μπορούσε να οδηγήσει σε αξιόλογη άνοδο της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, καίτοι
συνέβαλε, πράγματι, στη μείωση του μεριδίου των μισθών στο ΑΕΠ (το οποίο είναι,
εξάλλου, συστηματικά χαμηλό σε ευρωζωνικούς όρους) και, κατ’ επέκταση, στη
συμπίεση της συνολικής ενεργού ζητήσεως, στην εκβάθυνση της ύφεσης, στην
υπερακόντιση της ανεργίας και, έτσι, δηλαδή μέσω συρρίκνωσης της όλης
οικονομικής δραστηριότητας, σε διόρθωση των εξωτερικών και δημοσίων
ελλειμμάτων της ελληνικής οικονομίας.
Δύναται, επομένως, να λεχθεί ότι δεν αναιρέθηκε εκείνος ο τόσο παλαιός όσο και
απλός κανόνας, σύμφωνα με τον οποίο η μεταβολή της συναλλαγματικής ισοτιμίας
προσομοιάζει με την αλλαγή της ώρας σε θερινή: «Προφανώς, είναι πολύ πιο απλό
να αλλάξουν οι δείκτες του ρολογιού, το οποίο καθοδηγεί τους πάντες, από το να
αλλάξει κάθε άτομο μεμονωμένα το υπόδειγμα αντίδρασής του ως προς το ρολόι,
ακόμα και εάν όλοι θέλουν να το κάνουν. Η κατάσταση είναι ακριβώς ίδια στην αγορά
συναλλάγματος. Είναι πολύ πιο απλό να καταστεί εφικτή η αλλαγή μίας τιμής, ήτοι η
τιμή του συναλλάγματος, από το να βασιστείτε σε αλλαγές στην πληθώρα των τιμών,
οι οποίες συναποτελούν τη διάρθρωση των ημεδαπών τιμών.» (Friedman, 1953, p.
173).
Σε κάθε περίπτωση, έπειτα από επτά χρόνια ύφεσης της ελληνικής οικονομίας,
προέχει η απόρριψη των «οριζόντιων λογικών» και, επομένως, η εφαρμογή
διακλαδικά και διατομεακά στοχευμένων πολιτικών βάσει πολύπλευρου
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προγράμματος ενεργοποίησης της αναπτυξιακής διαδικασίας και, σε δεύτερη φάση,
παραγωγικής ανασυγκρότησης.

Αναφορές
Ελληνόγλωσσες
Μαριόλης, Θ., Οικονομίδης, Χ., Σταμάτης, Γ. και Φουστέρης, Ν. (1997) Ποσοτική Εκτίμηση των
Επιπτώσεων της Υποτίμησης στο «Κόστος» Παραγωγής, Αθήνα, Κριτική.
Μαριόλης, Θ. (2017) Ένα Πρόγραμμα Νέας Οικονομικής Πολιτικής για την Ελλάδα, Αθήνα,
Κοροντζής.
Μαριόλης, Θ. και Σώκλης, Γ. (2017) Η συμβολή συνιστωσών κόστους στη διαμόρφωση των
τιμών της ελληνικής οικονομίας: Εμπειρική διερεύνηση βάσει του συμμετρικού πίνακα
εισροών‐εκροών του έτους 2010, Άρθρο που παρουσιάστηκε στο 2ο Διεθνές
Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας:
Οικονομική Κρίση και Προοπτικές Ανάπτυξης», Σέρρες, 5‐6 Μαΐου 2017.

Ξενόγλωσσες
Blecker, R. A. (2011) Open economy models of distribution and growth, in: E. Hein and E.
Stockhammer (Eds) A Modern Guide to Keynesian Macroeconomics and Economic
Policies, Cheltenham, Edward Elgar.
Friedman, M. (1953) Essays in Positive Economics, Chicago, The University of Chicago Press.
International Labour Organization (2015) Global Wage Report 2014/15. Wages and Income
Inequality, International Labour Office, Geneva.
Katsinos, A and Mariolis, T. (2012) Switch to devalued drachma and cost‐push inflation: a
simple input‐output approach to the Greek case, Modern Economy, 3 (2), pp. 164‐170.
Krause, U. (2015) Positive Dynamical Systems in Discrete Time. Theory, Models, and
Applications, Berlin, Walter de Gruyter GmbH.
Mariolis, T. (2008) Pure joint production, income distribution, employment and the exchange
rate, Metroeconomica, 59 (4), pp. 656‐665.
Metcalfe, J. S. and Steedman, I. (1981) Some long‐run theory of employment, income
distribution and the exchange rate, The Manchester School, 49 (1), pp. 1‐20.
Sraffa, P. (1932) Dr. Hayek on money and capital, Economic Journal, 42 (165), pp. 42‐53.
Sraffa, P. (1960) Production of Commodities by Means of Commodities. Prelude to a Critique of
Economic Theory, Cambridge University Press, Cambridge (ελληνική έκδοση, με
προλογικό σημείωμα του Γ. Κριμπά και μετάφραση του Σ. Βασιλάκη, από τις εκδόσεις
Σύγχρονα Θέματα, Θεσσαλονίκη, 1985).

227

Η συμβολή συνιστωσών κόστους στη διαμόρφωση των τιμών της
ελληνικής οικονομίας: εμπειρική διερεύνηση βάσει του συμμετρικού
πίνακα εισροών‐εκροών του έτους 2010*
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, και ΙΚΕ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΚΛΗΣ, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών,
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και ΙΚΕ Δημήτρης Μπάτσης, gsok@hotmail.gr

Περίληψη
Το παρόν άρθρο εκτιμά την συνολική (άμεση και έμμεση) συμβολή των αρχικών εισροών στη
διαμόρφωση των τιμών της ελληνικής οικονομίας, χρησιμοποιώντας ως αναλυτικό πλαίσιο
την «Ανάλυση Εισροών‐Εκροών» και αντλώντας τα αναγκαία στατιστικά στοιχεία από τον
Συμμετρικό Πίνακα Εισροών‐Εκροών του έτους 2010. Το κύριο εύρημα είναι ότι την
σημαντικότερη συμβολή στη διαμόρφωση των τιμών έχουν τα κέρδη και οι εισαγωγές, και
δευτερευόντως οι μισθοί. Περαιτέρω, οι εισαγωγές αποτελούν την σημαντικότερη
συνιστώσα διαμόρφωσης των τιμών των εξαγωγών της οικονομίας, ενώ οι μισθοί αποτελούν
την σημαντικότερη συνιστώσα της κρατικής κατανάλωσης. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων
καταδεικνύει ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης δεν μπορούσε παρά
να είναι αποτελεσματική μόνο ως προς την μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αλλά
όχι τόσο ως προς τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του εξωτερικού τομέα της οικονομίας
ούτε ως προς τη συγκράτηση του δείκτη τιμών καταναλωτή.

Λέξεις‐κλειδιά: Ανάλυση εισροών‐εκροών, Άντληση προτάσεων οικονομικής
πολιτικής, Διακλαδική ανάλυση, Ελληνική οικονομία, Επίπεδο τιμών.

Εισαγωγή
Η ανάλυση των συνιστωσών που συνδιαμορφώνουν τις τιμές των εμπορευμάτων
είναι εξαιρετικής σημασίας για την άσκηση οικονομικής πολιτικής, τόσο όσον αφορά
σε ζητήματα πληθωρισμού όσο και στον επηρεασμό της ανταγωνιστικότητας των
τομέων της οικονομίας. Παρά την κατά περίπου 24% μείωση των μέσων πραγματικών
μισθών στην ελληνική οικονομία κατά την περίοδο 2009‐2013, ο δείκτης τιμών
καταναλωτή αυξήθηκε, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, κατά την ίδια περίοδο
από 100,0 σε περίπου 108,8. Περαιτέρω, η παραπάνω διαδικασία της εσωτερικής
υποτίμησης δεν οδήγησε σε αύξηση των εξαγωγών κατά την υπό εξέταση περίοδο,
καθώς, σε σταθερές τιμές του έτους 2010, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 3,3%.
Συνεπώς, μία αναλυτική διερεύνηση των συνιστωσών που διαμορφώνουν τις τιμές
των εμπορευμάτων στην ελληνική οικονομία κρίνεται αναγκαία.

Πρώτη εκδοχή του παρόντος άρθρου παρουσιάστηκε σε εργαστήριο της «Ομάδας Μελέτης
Σραφφαϊανών Οικονομικών», στις 11 Νοεμβρίου 2016 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ευχαριστούμε
τις/τους Ειρήνη Λεριού, Νίκο Ντεμίρογλου, Μαρία Παντζαρτζίδου, και Νικόλαο Ροδουσάκη για σχόλια
και προτάσεις.
*
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χρησιμοποιούνται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, και άλλα εμπορεύματα της οικονομίας
ως ενδιάμεσες εισροές. Συνεπώς, η τιμή κάθε εμπορεύματος διαμορφώνεται όχι
μόνον από το κόστος των αρχικών εισροών του κλάδου που παράγει το
συγκεκριμένο εμπόρευμα αλλά και από τα κόστη των αρχικών εισροών των κλάδων
που παράγουν τα εμπορεύματα τα οποία εισρέουν ως ενδιάμεσες εισροές στην
παραγωγή του εν λόγω εμπορεύματος. Έπεται, λοιπόν, ότι η εκτίμηση της συμβολής
των αρχικών εισροών στη διαμόρφωση των τιμών των εμπορευμάτων θα πρέπει να
λαμβάνει υπόψη την αλληλεξάρτηση μεταξύ των διαφόρων τομέων της οικονομίας.
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η εκτίμηση της άμεσης και έμμεσης
συμβολής των διαφόρων κατηγοριών αρχικών εισροών (καθαροί φόροι, μισθοί,
εργοδοτικές εισφορές, αποσβέσεις, κέρδη, εισαγωγές) στη διαμόρφωση τόσο του
επιπέδου τιμών των εμπορευμάτων των διαφόρων τομέων όσο και του επιπέδου
τιμών των διαφόρων κατηγοριών της τελικής ζήτησης (ιδιωτική κατανάλωση,
κρατική κατανάλωση, ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, μεταβολή
αποθεμάτων, μεταβολή τιμαλφών και εξαγωγές) της ελληνικής οικονομίας. Το
μεθοδολογικό εργαλείο της διερεύνησης είναι η «Ανάλυση Εισροών-Εκροών», το
οποίο μας επιτρέπει να μελετήσουμε την αλληλεξάρτηση μεταξύ των διαφόρων
τομέων μιας οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες τεχνικές
διασυνδέσεις, ενώ τα αναγκαία στατιστικά στοιχεία αντλούνται από τον Συμμετρικό
Πίνακα Εισροών-Εκροών της ελληνικής οικονομίας του έτους 2010, ο οποίος
απεικονίζει εξήντα τέσσερα (64) παραγόμενα εμπορεύματα (αγαθά και υπηρεσίες). 1
Το υπόλοιπο του παρόντος κειμένου δομείται ως εξής: Η ενότητα 2 ορίζει το
αναλυτικό πλαίσιο. Στην ενότητα 3 εκτίθενται και αξιολογούνται τα εμπειρικά
ευρήματα. Τέλος, η ενότητα 4 είναι συμπερασματική.

Το αναλυτικό πλαίσιο
Εκκινούμε από το σύστημα τιμών του ανοιχτού συστήματος εισροών-εκροών του
Leontief (1951).2 Συμβολίζουμε με 𝐩𝐩 το 𝑛𝑛×1 διάνυσμα των μοναδιαίων τιμών των
εμπορευμάτων, με 𝐱𝐱 το 𝑛𝑛×1 διάνυσμα της προσφοράς της οικονομίας σε διάφορα
εμπορεύματα, με 𝐀𝐀 την 𝑛𝑛×𝑛𝑛 μήτρα των τεχνολογικών συντελεστών της οικονομίας,
με 𝐯𝐯 το 𝑛𝑛×1 διάνυσμα των αρχικών εισροών της οικονομίας, με ∧ το σύμβολο της
διαγώνιας μήτρας που δημιουργείται από τα στοιχεία ενός διανύσματος, με T το
σύμβολο της ανάστροφης, ενώ 𝑛𝑛 είναι ο αριθμός των εμπορευμάτων της οικονομίας
τα οποία παράγονται από έναν αντίστοιχο αριθμό τομέων. Θέτοντας τις μοναδιαίες
τιμές των εμπορευμάτων ίσες με την μονάδα, πράγμα το οποίο ισοδυναμεί με το να
θεωρήσουμε ως φυσική μονάδα μέτρησης των εμπορευμάτων εκείνη την ποσότητα

1

Απ’ όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, η τελευταία αντίστοιχη εκτίμηση για την ελληνική
οικονομία έγινε από τους Γκαργκάνα και Μομφεράτο (1979) και βασίστηκε σε στοιχεία από τους
Πίνακες Εισροών-Εκροών του έτους 1970.
2
Βλέπε, επίσης, π.χ., Pasinetti (1991, Κεφ. 4).
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κάθε εμπορεύματος η οποία κοστίζει 1 νομισματική μονάδα, τότε μπορούμε να
γράψουμε
(1)
𝐩𝐩! 𝐱𝐱 = 𝐩𝐩! 𝐀𝐀𝐱𝐱 + 𝐯𝐯 !
!
όπου 𝐩𝐩 = [1,1, … ,1]. Πολλαπλασιάζοντας από τα δεξιά την σχέση (1) με 𝐱𝐱 !! ,
παίρνουμε
(2)
𝐩𝐩! = 𝐩𝐩! 𝐀𝐀 + 𝛑𝛑!
όπου 𝛑𝛑 το διάνυσμα των αρχικών εισροών ανά μονάδα προϊόντος. Λύνοντας την
εξίσωση (2) ως προς τις τιμές, παίρνουμε
𝐩𝐩! = 𝛑𝛑! [𝐈𝐈 − 𝐀𝐀]!𝟏𝟏
(3)
Το δεξιό σκέλος της εξίσωσης (3) δίνει το διάνυσμα των συνολικών (άμεσων και
έμμεσων) απαιτήσεων σε αρχικές εισροές που απαιτούνται για την παραγωγή κάθε
εμπορεύματος.
Τώρα, κατασκευάζουμε μία διαστάσεων 𝑘𝑘×𝑛𝑛 μήτρα 𝐁𝐁[≡ 𝑏𝑏!" ] , όπου 𝑘𝑘 ο
αριθμός των κατηγοριών αρχικών εισροών, 𝑛𝑛 ο αριθμός των τομέων της οικονομίας,
ενώ κάθε στοιχείο 𝑏𝑏!" της μήτρας παριστά τις άμεσες απαιτήσεις σε αρχική εισροή 𝑖𝑖
ώστε να προσφερθεί στην οικονομία 1 μονάδα του εμπορεύματος 𝑗𝑗 .
Πολλαπλασιάζοντας από τα δεξιά την μήτρα 𝐁𝐁 με την [𝐈𝐈 − 𝐀𝐀]!𝟏𝟏 παίρνουμε μία
διαστάσεων 𝑘𝑘×𝑛𝑛 μήτρα, έστω 𝐂𝐂[≡ 𝑐𝑐𝒊𝒊𝒊𝒊 ], όπου 𝑐𝑐𝒊𝒊𝒊𝒊 η συνολική (άμεση και έμμεση)

συμβολή της 𝑖𝑖-στης αρχικής εισροής στην διαμόρφωση της μοναδιαίας τιμής του
εμπορεύματος 𝑗𝑗, ενώ το άθροισμα κάθε στήλης της 𝐂𝐂 ισούται με τη μονάδα. Σε
φορμαλιστικούς όρους
𝐂𝐂 = 𝐁𝐁[𝐈𝐈 − 𝐀𝐀]!𝟏𝟏
(4)
Συνεπώς, μέσω της μήτρας 𝐂𝐂 δύναται να εκτιμηθεί η αναλογία με την οποία
συμβάλουν οι διάφορες αρχικές εισροές στη διαμόρφωση των τιμών των
εμπορευμάτων της οικονομίας. Περαιτέρω, μπορούμε να εκτιμήσουμε την ανά
τομέα προέλευσης συμβολή των αρχικών εισροών στην διαμόρφωση των τιμών των
εμπορευμάτων μέσω των ακόλουθων σχέσεων
𝐃𝐃 = 𝛑𝛑[𝐈𝐈 − 𝐀𝐀]!𝟏𝟏
(5)
!𝟏𝟏
𝐃𝐃! = 𝐜𝐜! [𝐈𝐈 − 𝐀𝐀]
(6)
όπου 𝐃𝐃[≡ 𝑑𝑑!" ] η διαστάσεων 𝑛𝑛×𝑛𝑛 μήτρα κάθε στοιχείο 𝑑𝑑!" της οποίας παριστά την
συνολική (άμεση και έμμεση) συμβολή των αρχικών εισροών του τομέα 𝑖𝑖 στην
διαμόρφωση της μοναδιαίας τιμής του εμπορεύματος 𝑗𝑗, 𝐜𝐜! το διάνυσμα της 𝑘𝑘-στής
!
αρχικής εισροής ανά μονάδα προϊόντος, και 𝐃𝐃! [≡ 𝑑𝑑𝒊𝒊𝒊𝒊
] η διαστάσεων 𝑛𝑛×𝑛𝑛 μήτρα
!
κάθε στοιχείο 𝑑𝑑𝒊𝒊𝒊𝒊
της οποίας παριστά την συνολική (άμεση και έμμεση) συμβολή της

𝑘𝑘-στής αρχικής εισροής του τομέα 𝑖𝑖 στην διαμόρφωση της μοναδιαίας τιμής του
εμπορεύματος 𝑗𝑗.
Για να εκτιμηθεί η συμβολή των διαφόρων αρχικών εισροών στην
διαμόρφωση του δείκτη τιμών των διαφόρων κατηγοριών τελικής ζήτησης, θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη η αναλογία με την οποία εισρέουν τα εμπορεύματα στα
διάφορα ‘καλάθια’ της τελικής ζήτησης. Για τον σκοπό αυτό, κατασκευάζουμε μία
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διαστάσεων 𝑛𝑛×𝑚𝑚 μήτρα, έστω 𝐄𝐄[≡ 𝑒𝑒!" ] , όπου 𝑛𝑛 ο αριθμός των παραγόμενων
εμπορευμάτων, 𝑚𝑚 ο αριθμός των κατηγοριών τελικής ζήτησης της οικονομίας, και
𝑒𝑒!" η συμμετοχή του 𝑖𝑖-στού εμπορεύματος στην 𝑗𝑗-στή κατηγορία τελικής ζήτησης,
ενώ το άθροισμα κάθε στήλης της 𝐄𝐄 ισούται με τη μονάδα. Βάσει των παραπάνω, η
συμβολή των διαφόρων αρχικών εισροών στην διαμόρφωση του δείκτη τιμών των
διαφόρων κατηγοριών τελικής ζήτησης μπορεί να εκτιμηθεί μέσω της ακόλουθης
σχέσης
𝐅𝐅 = 𝐂𝐂𝐂𝐂
(7)
όπου 𝐅𝐅[≡ 𝑓𝑓!" ] μία διαστάσεων 𝑘𝑘×𝑚𝑚 μήτρα, κάθε στοιχείο 𝑓𝑓!" της οποίας παριστά
την συνολική (άμεση και έμμεση) συμβολή της της 𝑖𝑖-στης αρχικής εισροής στην
διαμόρφωση του δείκτη τιμών της στην 𝑗𝑗-στής κατηγορίας τελικής ζήτησης, ενώ το
άθροισμα κάθε στήλης της 𝐅𝐅 ισούται με τη μονάδα. Περαιτέρω, μπορούμε να
εκτιμήσουμε την ανά τομέα προέλευσης συμβολή των αρχικών εισροών στην
διαμόρφωση του δείκτη τιμών των διαφόρων κατηγοριών τελικής ζήτησης. Εάν
συμβολίσουμε με 𝐞𝐞! το διάνυσμα που προκύπτει εάν αποσπάσουμε την 𝑗𝑗-στή στήλη
της μήτρας 𝐄𝐄, τότε την ανά τομέα συμβολή των αρχικών εισροών στη διαμόρφωση
κάθε δείκτη τιμών μπορούμε να την εκτιμήσουμε από την ακόλουθη σχέση
(8)
𝐟𝐟! = 𝐃𝐃! 𝐞𝐞!
όπου 𝐟𝐟! [≡ 𝑓𝑓𝒊𝒊𝒌𝒌 ] το διαστάσεων 𝑛𝑛×1 διάνυσμα κάθε στοιχείο του οποίου παριστά την
συνολική (άμεση και έμμεση) συμβολή της 𝑘𝑘-στής αρχικής εισροής του τομέα 𝑖𝑖 στην
διαμόρφωση του δείκτη τιμών της 𝑗𝑗 -στής κατηγορίας τελικής ζήτησης. Τέλος,
αθροίζοντας τις συμβολές των διαφόρων αρχικών εισροών κάθε τομέα στην
διαμόρφωση του δείκτη τιμών κάθε κατηγορίας τελικής ζήτησης, μπορούμε να
εκτιμήσουμε την συνολική συμβολή κάθε τομέα στη διαμόρφωση των τιμών κάθε
κατηγορίας τελικής ζήτησης. Σε φορμαλιστικούς όρους
(9)
𝐠𝐠 ! = 𝐟𝐟!
𝒋𝒋

όπου 𝐠𝐠 ! [≡ 𝑔𝑔𝒊𝒊 ] το διαστάσεων 𝑛𝑛×1 διάνυσμα κάθε στοιχείο του οποίου παριστά την
συνολική (άμεση και έμμεση) συμβολή των αρχικών εισροών του τομέα 𝑖𝑖 στην
διαμόρφωση του δείκτη τιμών της 𝑗𝑗-στής κατηγορίας τελικής ζήτησης.
Στην επόμενη παράγραφο παρουσιάζουμε τα ευρήματα της εφαρμογής της
προηγηθείσας ανάλυσης για την περίπτωση της ελληνικής οικονομίας
χρησιμοποιώντας στοιχεία από τους Πίνακες Εισροών-Εκροών του έτους 2010.

Εμπειρικά ευρήματα
Ο Πίνακας Εισροών-Εκροών της ελληνικής οικονομίας του έτους 2010 περιγράφει
την παραγωγή 64 εμπορευμάτων από αντίστοιχους παραγωγικούς τομείς. Από τον
εν λόγω πίνακα, μπορούμε να διακρίνουμε επτά κατηγορίες αρχικών εισροών και
και οκτώ κατηγορίες τελικές ζήτησης. Αρχικά, εκτιμούμε, μέσω της σχέσης (4) την
μήτρα 𝐂𝐂 της ελληνικής οικονομίας, δηλ. την άμεση και έμμεση συμβολή των
διαφόρων συνιστωσών κόστους στην διαμόρφωση των τιμών των εμπορευμάτων.
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Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων μας παρουσιάζονται μέσω της γραφικής τεχνικής
του διαγράμματος της μήτρας 𝐂𝐂 στο Σχήμα 1 παρακάτω. Στο διάγραμμα μήτρας,
στην θέση κάθε στοιχείου παριστώνται, αντί αριθμών, χρωματισμένα ΄κουτάκια’.
Όσο πιο έντονο κόκκινο είναι ένα κουτάκι τόσο μεγαλύτερος ο αριθμός που
παριστά, όσο πιο κοντά στο λευκό είναι ένα κουτάκι τόσο πιο κοντά στο μηδέν είναι
ο αντίστοιχος αριθμός, ενώ τα μπλε κουτάκια παριστούν αρνητικούς αριθμούς.
Τομείς

Αρχικές Εισροές

1

20

40

64

1
2
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4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
1

20

40

Σχήμα 1. Διάγραμμα της μήτρας 𝑪𝑪

Οι γραμμές του παραπάνω διαγράμματος μήτρας αφορούν στις αρχικές εισροές που
διακρίναμε από τους ΠΕΕ της ελληνικής οικονομίας και είναι κατά σειρά οι εξής: 1)
«Φόροι μείον επιδοτήσεις προϊόντων» («Καθαροί φόροι» εφεξής), 2) «Εργοδοτικές
εισφορές», 3) «Μισθοί και ημερομίσθια» («Μισθοί» εφεξής), 4) «Άλλοι φόροι στην
παραγωγή μείον άλλες επιδοτήσεις στην παραγωγή» («Άλλοι καθαροί φόροι στην
παραγωγή» εφεξής»), 5) «Ανάλωση παγίου κεφαλαίου» («Αποσβέσεις» εφεξής), 6)
«Λειτουργικό πλεόνασμα και μεικτό εισόδημα, καθαρό» («Κέρδη» εφεξής), και 7)
«Εισαγωγές». 3 Αντιστοίχως, οι στήλες του διαγράμματος αφορούν στους 64
παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, για τους οποίους μπορούμε να
κάνουμε την παρακάτω γενική διάκριση: 1-4) Πρωτογενής τομέας, 5-27) Βιομηχανία,
28-64) Υπηρεσίες.
Από την εξέταση των παραπάνω ευρημάτων, έπεται ότι την κύρια συμβολή
στη διαμόρφωση των τιμών των εμπορευμάτων έχουν τα Κέρδη, οι Εισαγωγές και οι
Μισθοί. Επίσης, διαπιστώνουμε ότι οι Εισαγωγές έχουν μία αρκετά υψηλή συμβολή
στη διαμόρφωση των τιμών των βιομηχανικών εμπορευμάτων όπου η συμβολή τους
κυμαίνεται, κατά μέσο όρο, στο περίπου 50%. Περαιτέρω, η ανά τομέα προέλευσης
ανάλυση της συμβολής των αρχικών εισροών στη διαμόρφωση των τιμών (δηλ. η
εκτίμηση των μητρών 𝐃𝐃 και 𝐃𝐃! μέσω των σχέσεων (5) και (6), αντιστοίχως)
καταδεικνύει ότι οι εισαγωγές των βιομηχανικών εμπορευμάτων έχουν σχετικά
υψηλότερη συμβολή στη διαμόρφωση των τιμών όλων σχεδόν των εμπορευμάτων
3

Η θεώρηση των εισαγωγών ως αρχική εισροή της οικονομίας συνεπάγεται ότι οι συνολικές εκροές
κάθε τομέα περιλαμβάνουν, εκτός από το εγχώριο προϊόν, και τα εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες,
τα οποία θεωρούνται ως μέρος της συνολικής προσφοράς του κάθε τομέα (βλέπε, επίσης,
Γκαργκάνας και Μομφεράτος, 1979, σελ. 29).
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της ελληνικής οικονομίας, ενώ οι αρχικές εισροές των τομέων των υπηρεσιών έχουν
μία σχετικά χαμηλή συμβολή στη διαμόρφωση των τιμών των βιομηχανικών
εμπορευμάτων. 4 Τα παραπάνω ευρήματα δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως
εργαλεία ελέγχου των τιμών των εμπορευμάτων και, συνεπώς, της
ανταγωνιστικότητας κάθε τομέα της οικονομίας.
Εν συνεχεία, περνάμε στην εκτίμηση της συνολικής (άμεσης και έμμεσης)
συμβολής των διαφόρων αρχικών εισροών στη διαμόρφωση του δείκτη τιμών κάθε
κατηγορίας τελικής ζήτησης (δηλ. στην εκτίμηση της μήτρας 𝐅𝐅 μέσω της σχέσεως
(7)). Από τους ΠΕΕ της ελληνικής οικονομίας διακρίνουμε οκτώ κατηγορίες τελικές
ζήτησης και ειδικότερα της εξής: 1) «Τελική καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών», 2)
«Τελική καταναλωτική δαπάνη ΜΚΙΕΝ», 3) «Τελική καταναλωτική δαπάνη γενικής
κυβέρνησης», 4) «Ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου», 5) «Μεταβολή
τιμαλφών», 6) «Μεταβολή αποθεμάτων», 7) «Εξαγωγές εκτός ΕΕ», 7) «Εξαγωγές
εντός ΕΕ». Συνεπώς, η μήτρα 𝐅𝐅 της ελληνικής οικονομίας είναι διαστάσεων 7×8,
ενώ η εκτίμησή της για την περίπτωση της ελληνικής οικονομίας δίνει τα
αποτελέσματα που παρατίθενται στον Πίνακα 1 παρακάτω.
Πίνακας 1. Η Συμβολή των Αρχικών Εισροών στη Διαμόρφωση των Δεικτών Τιμών.

Οι γραμμές του πίνακα αφορούν στις διάφορες κατηγορίες αρχικών εισροών ενώ οι
στήλες στις διάφορες κατηγορίες τελικής ζήτησης. Στην τελευταία στήλη του πίνακα
καταγράφεται η συμβολή των αρχικών εισροών στη διαμόρφωση του δείκτη τιμών
της συνολικής τελικής ζήτησης της οικονομίας. Διαπιστώνουμε ότι τη μεγαλύτερη
συμβολή στη διαμόρφωση των τιμών των εμπορευμάτων έχουν τα κέρδη (29%), οι
εισαγωγές (24%) και οι μισθοί (23%), ενώ οι αρχικές εισροές που έχουν την
4

Τα διαγράμματα των μητρών 𝐃𝐃 και 𝐃𝐃! της ελληνικής οικονομίας παρατίθενται στο Παράρτημα του
παρόντος (βλέπε Σχήματα Π1.1-Π1.8).
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υψηλότερη συμβολή στη διαμόρφωση του επιπέδου τιμών ανά κατηγορία τελικής
ζήτησης είναι οι εξής: (α) τα κέρδη, τα οποία συμβάλουν κατά 36% στο ύψος της
ιδιωτικής κατανάλωσης, (β) οι μισθοί, οι οποίοι συμβάλουν κατά 39% στο ύψος της
κρατικής κατανάλωσης, και (γ) οι εισαγωγές, οι οποίες συμβάλουν κατά 38% στο
ύψος του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου, κατά 36% στις εξαγωγές
εντός Ε.Ε. και κατά 37% στις εξαγωγές εκτός Ε.Ε..
Τα παραπάνω ευρήματα δύνανται να χρησιμοποιηθούν αφενός ως εργαλεία
ελέγχου του πληθωρισμού ανά κατηγορία τελικής ζήτησης, και αφετέρου ως
‘οδηγού’ διαμόρφωσης της ανταγωνιστικότητας του εξωτερικού τομέα της
ελληνικής οικονομίας. Για παράδειγμα, από τα ευρήματα του Πίνακα 1 έπεται ότι
μία αύξηση (μείωση) των μισθών στην οικονομία κατά 10% θα επιφέρει μία αύξηση
(μείωση) του επιπέδου τιμών της τελικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών
κατά περίπου 2% (= 0,1×19,82%) , ενώ η αντίστοιχη επίπτωση στους δείκτες τιμών
των εξαγωγών θα είναι ακόμα μικρότερη (1,8% για τις εξαγωγές εντός Ε.Ε. και 1,5%
για τις εξαγωγές εκτός Ε.Ε.).
Περαιτέρω, η ανά τομέα προέλευσης ανάλυση της συμβολής των αρχικών
εισροών στη διαμόρφωση του δείκτη τιμών κάθε κατηγορίας τελικής ζήτησης (δηλ.
η εκτίμηση των διανυσμάτων 𝐟𝐟! και 𝐠𝐠 ! μέσω των σχέσεων (8) και (9), αντιστοίχως)
καταδεικνύει ότι την υψηλότερη συμβολή στη διαμόρφωση του δείκτη τιμών της
συνολικής τελικής ζήτησης έχουν οι τομείς «Διαχείριση ακίνητης περιουσίας»,
«Δημόσια διοίκηση και άμυνα», και «Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου», ενώ την
χαμηλότερη έχουν οι τομείς «Υπηρεσίες απασχόλησης», και «Δασοκομίας και
υλοτομίας». Τέλος, έχει μία σημασία να εκτιμηθεί η συμβολή κάθε τομέα στη
διαμόρφωση κάθε δείκτη τιμών σε σχέση με την συμβολή του κάθε τομέα στην
συνολική προστιθέμενη αξία της οικονομίας. Με αυτό τον τρόπο εκτιμάται αυτό που
μπορούμε να ονομάσουμε «συντελεστή βαρύτητας» ενός τομέα στη διαμόρφωση
ενός δείκτη τιμών. Στην περίπτωση που εν λόγω συντελεστής είναι μεγαλύτερος
(μικρότερος) της μονάδας, τότε ο υπό εξέταση τομέας συμβάλει στη διαμόρφωση
ενός δείκτη τιμών περισσότερο (λιγότερο) απ’ ό,τι του αναλογεί βάσει της συμβολής
του στην προστιθέμενη αξία της οικονομίας, ενώ στην περίπτωση που ο
συντελεστής βαρύτητας ισούται με την μονάδα, τότε ο υπό εξέταση τομέας
συμβάλει στη διαμόρφωση ενός δείκτη τιμών ακριβώς όσο του αναλογεί βάσει της
συμβολής του στην προστιθέμενη αξία της οικονομίας. Η εκτίμηση των συντελεστών
βαρύτητας των διαφόρων τομέων στη διαμόρφωση του επιπέδου τιμών της τελικής
ζήτησης καταδεικνύει ότι την υψηλότερη σχετική συμβολή στο επίπεδο τιμών της
συνολικής τελικής ζήτησης έχουν οι τομείς «Άλλος εξοπλισμός μεταφορών»,
«Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα», «Μηχανοκίνητα
οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα», και «Ορυχεία και λατομεία»,
ενώ την χαμηλότερη συμβολή έχουν οι τομείς «Υπηρεσίες νοικοκυριών ως
εργοδοτών οικιακού προσωπικού», «Διαχείριση ακίνητης περιουσίας», «Υπηρεσίες
εκπαίδευσης», και «Υπηρεσίες απασχόλησης».
234

Τα παραπάνω ευρήματα της ανάλυσής μας καταδεικνύουν ότι τα κέρδη και
οι εισαγωγές έχουν την υψηλότερη συμβολή στη διαμόρφωση των τιμών, ενώ η
συμβολή των εισαγωγών είναι σημαντικά υψηλότερη στη διαμόρφωση των τιμών
των εξαγωγών της οικονομίας. 5 Αντιθέτως, οι μισθοί αποτελούν μόλις την τρίτη
σημαντικότερη συνιστώσα κόστους στη διαμόρφωση του δείκτη τιμών τόσο της
τελικής καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών όσο και των εξαγωγών, με την
συμβολή τους στη διαμόρφωση των τιμών των εξαγωγών να είναι ακόμα
χαμηλότερη. Από την άλλη πλευρά, οι μισθοί αποτελούν την σημαντικότερη
συνιστώσα στη διαμόρφωση του δείκτη τιμών της κρατικής κατανάλωσης. Βάσει
των παραπάνω, είναι μάλλον αναμενόμενο ότι η εφαρμοθείσα οικονομική πολιτική
της εσωτερικής υποτίμησης ήταν μεν αποτελεσματική στη μείωση των
δημοσιονομικών ελλειμμάτων της χώρας αλλά δεν είχε σημαντικά αποτελέσματα
ούτε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του εξωτερικού τομέα της οικονομίας
ούτε στη συγκράτηση του δείκτη τιμών καταναλωτή. 6 Συνεπώς, απαιτείται η
εφαρμογή ενός νέου μείγματος οικονομικής πολιτικής, το οποίο θα μειώσει την
εξάρτηση της οικονομίας από εισαγωγές και θα τονώσει αποτελεσματικά την
ανταγωνιστικότητα του εξωτερικού της τομέα.7

Συμπερασματικές παρατηρήσεις
Στον παρόν άρθρο εκτιμήθηκε, στα πλαίσια του ανοιχτού συστήματος ΕισροώνΕκροών του Leontief και με χρήση στοιχείων από τον Συμμετρικό Πίνακα ΕισροώνΕκροών της ελληνικής οικονομίας του έτους 2010, η άμεση και έμμεση συμβολή των
διαφόρων κατηγοριών αρχικών εισροών (καθαροί φόροι, μισθοί, εργοδοτικές
εισφορές, αποσβέσεις, κέρδη, εισαγωγές) στη διαμόρφωση τόσο του επιπέδου
τιμών των εμπορευμάτων των διαφόρων τομέων όσο και του επιπέδου τιμών των
διαφόρων κατηγοριών της τελικής ζήτησης (ιδιωτική κατανάλωση, κρατική
κατανάλωση, ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, μεταβολή αποθεμάτων,
μεταβολή τιμαλφών και εξαγωγές) της ελληνικής οικονομίας. Τα κύρια ευρήματα
της ανάλυσης είναι τα εξής:
(i). Τη μεγαλύτερη συμβολή στη διαμόρφωση των τιμών των εμπορευμάτων έχουν
τα κέρδη (29%), οι εισαγωγές (24%) και οι μισθοί (23%), ενώ την χαμηλότερη
συμβολή έχουν οι καθαροί φόροι (3%). Περαιτέρω, εντοπίζεται ότι η συμβολή των
5

Για επιπλέον ευρήματα σχετικά με την εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από εισαγόμενα
εμπορεύματα, βλέπε Μαριόλης (2016), Mariolis (2016), Ntemiroglou (2016), Λεριού και Μαριόλης
(2017), και Mariolis and Soklis (2018).
6
Για την διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ της ανταγωνιστικότητας του εξωτερικού τομέα της
ελληνικής οικονομίας και των εσωτερικών και εξωτερικών ελλειμάτων της, βλέπε Aliber (2010), Aliber
(2011), Μαριόλης (2011, Δοκίμιο 9), ενώ για τις αρνητικές επιπτώσεις της μείωσης των μισθών στην
ενεργό ζήτηση ενός οικονομικού συστήματος, βλέπε Bhaduri and Marglin (1990), Μαριόλης (2011,
Δοκίμιο 3) και Stockhammer and Onaran (2012). Τέλος, για μια συγκριτική ανάλυση μεταξύ
εσωτερικής και εξωτερικής υποτίμησης στην ελληνική οικονομία, βλέπε Μαριόλης και Ροδουσάκης
(2017).
7
Προς αυτή την κατεύθυνση, βλέπε Lapavitsas et al. (2017) και Μαριόλης (2017).
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εισαγωγών είναι σημαντικά υψηλότερη στη διαμόρφωση των τιμών των
βιομηχανικών εμπορευμάτων, όπου κυμαίνεται στο 50% κατά μέσο όρο. Η
διερεύνηση της επίδρασης των κατηγοριών κόστους κάθε τομέα στις τιμές των
τελικών προϊόντων όλων των υπόλοιπων τομέων καταδεικνύει ότι οι τομείς των
υπηρεσιών έχουν μία σχετικά χαμηλή συμβολή στη διαμόρφωση των τιμών των
βιομηχανικών εμπορευμάτων, ενώ, αντιθέτως, οι συνιστώσες κόστους των
βιομηχανικών τομέων, και ιδιαιτέρως οι εισαγωγές βιομηχανικών εμπορευμάτων,
έχουν μία σχετικά υψηλή συμβολή στη διαμόρφωση των τιμών του συνόλου σχεδόν
των εμπορευμάτων της οικονομίας.
(ii). Οι συνιστώσες κόστους που έχουν την υψηλότερη συμβολή στη διαμόρφωση
του επιπέδου τιμών ανά κατηγορία τελικής ζήτησης είναι οι εξής: (α) τα κέρδη, τα
οποία συμβάλουν κατά 36% στο ύψος της ιδιωτικής κατανάλωσης και κατά 66% στο
ύψος της μεταβολής αποθεμάτων, με την δεύτερη να αποτελεί αρνητική συμβολή,
καθώς στο υπό εξέταση έτος η συνολική μεταβολή αποθεμάτων της οικονομίας
ήταν αρνητική, (β) οι μισθοί, οι οποίοι συμβάλουν κατά 39% στο ύψος της κρατικής
κατανάλωσης, και (γ) οι εισαγωγές, οι οποίες συμβάλουν κατά 38% στο ύψος του
ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου, κατά 36% στις εξαγωγές εντός Ε.Ε.
και κατά 37% στις εξαγωγές εκτός Ε.Ε.. Η περαιτέρω διερεύνηση της επίδρασης των
συνιστωσών κόστους κάθε τομέα στο επίπεδο τιμών της τελικής ζήτησης
καταδεικνύει ότι την υψηλότερη συμβολή στη διαμόρφωση του ύψους της
συνολικής τελικής ζήτησης έχουν οι τομείς «Διαχείριση ακίνητης περιουσίας»,
«Δημόσια διοίκηση και άμυνα», και «Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου», ενώ την
χαμηλότερη έχουν οι τομείς «Υπηρεσίες απασχόλησης», και «Δασοκομίας και
υλοτομίας».
(iii). Η εκτίμηση των «συντελεστών βαρύτητας» των διαφόρων τομέων στη
διαμόρφωση του επιπέδου τιμών της τελικής ζήτησης καταδεικνύει ότι την
υψηλότερη σχετική συμβολή στο επίπεδο τιμών της συνολικής τελικής ζήτησης
έχουν οι τομείς «Άλλος εξοπλισμός μεταφορών», «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα», «Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και
ημιρυμουλκούμενα», και «Ορυχεία και λατομεία», ενώ την χαμηλότερη συμβολή
έχουν οι τομείς «Υπηρεσίες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού»,
«Διαχείριση ακίνητης περιουσίας», «Υπηρεσίες εκπαίδευσης», και «Υπηρεσίες
απασχόλησης».
Τα παραπάνω ευρήματα είναι σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της
εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής της εσωτερικής υποτίμησης, η οποία ήταν
μεν αποτελεσματική στη μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων της χώρας αλλά
δεν είχε σημαντικά αποτελέσματα ούτε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του
εξωτερικού τομέα της οικονομίας ούτε στη συγκράτηση του δείκτη τιμών
καταναλωτή, ενώ αναδεικνύουν την ανάγκη εφαρμογής ενός νέου μείγματος
οικονομικής πολιτικής, το οποίο θα μειώσει την εξάρτηση της οικονομίας από
εισαγωγές και θα τονώσει αποτελεσματικά την ανταγωνιστικότητα του εξωτερικού
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της τομέα. Τα ευρήματα τη παρούσας μελέτης δύνανται να χρησιμοποιηθούν από
τις αρχές οικονομικής πολιτικής ως εργαλεία ελέγχου του επιπέδου των
εμπορευματικών
τιμών
και,
συνεπώς,
επηρεασμού
της
διεθνούς
ανταγωνιστικότητας της ημεδαπής, στα πλαίσια ενός ευρύτερου προγράμματος
ανάταξης της ελληνικής οικονομίας.
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Παράρτημα 1. Διατομεακή ανάλυση της συμβολής των αρχικών εισροών
στη διαμόρφωση των τιμών
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Σχήμα Π1.1. Διάγραμμα της ανά Τομέα Μήτρας Συνολικής Συμβολής των Αρχικών Εισροών
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Σχήμα Π1.2. Διάγραμμα της ανά Τομέα Μήτρας Συνολικής Συμβολής των Καθαρών Φόρων
Προϊόντων
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Σχήμα Π1.3. Διάγραμμα της ανά Τομέα Μήτρας Συνολικής Συμβολής των Μισθών

240

64

1

20

40

64

1

1

20

20

40

40

64

64
1

20

40

64

Σχήμα Π1.4. Διάγραμμα της ανά Τομέα Μήτρας Συνολικής Συμβολής των Εργοδοτικών
Εισφορών
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Σχήμα Π1.5. Διάγραμμα της ανά Τομέα Μήτρας Συνολικής Συμβολής των Άλλων Καθαρών
Φόρων στην Παραγωγή
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Σχήμα Π1.6. Διάγραμμα της ανά Τομέα Μήτρας Συνολικής Συμβολής των Αποσβέσεων
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Σχήμα Π1.7. Διάγραμμα της ανά Τομέα Μήτρας Συνολικής Συμβολής των Κερδών
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Σχήμα Π1.8. Διάγραμμα της ανά Τομέα Μήτρας Συνολικής Συμβολής των Εισαγωγών
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Πραγματική β‐ και σ‐σύγκλιση στις χώρες της ΕΕ‐15
ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΧΑΨΑ, T.E.I. Κεντρικής Μακεδονίας , xanthi@teicm.gr

Περίληψη
Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να σκιαγραφήσει το μεταπολεμικό μοντέλο οικονομικής
μεγέθυνσης των χωρών της ΕΕ‐15. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του νεοκλασικού υποδείγματος,
διερευνάται, με τη χρήση διαστρωματικών στοιχείων της περιόδου 1960‐2013, η ύπαρξη
απόλυτης β‐ και σ‐σύγκλισης. Από την εμπειρική ανάλυση επιβεβαιώνεται η ύπαρξη
απόλυτης β‐σύγκλισης, η οποία φαίνεται να οφείλεται στους υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης
των χωρών Συνοχής, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 1960‐1973. Ωστόσο, σ‐σύγκλιση υπήρξε
μόνο σε ορισμένες περιόδους. Κατά την περίοδο της τρέχουσας κρίσης, παρατηρείται
σημαντική διεύρυνση των ανισοτήτων, τόσο μεταξύ Βορρά‐Νότου, όσο και μεταξύ των
χωρών. Το εύρημα αυτό κάνει φανερό ότι, σε περιόδους αυστηρού συντονισμού των
οικονομικών πολιτικών για την εδραίωση της Νομισματικής Ένωσης, ο στόχος της
πραγματικής συνοχής απέχει πολύ από το να είναι εφικτός. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις
χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου.

Λέξεις κλειδιά: EΕ‐15, χώρες συνοχής, οικονομική ολοκλήρωση, β‐σύγκλιση, σ‐σύγκλιση,
cross‐section analysis,

Εισαγωγή
Το σχέδιο Μάρσαλ σηματοδότησε μια νέα εποχή, καθώς μια εκκολαπτόμενη
Ευρωπαϊκή Ένωση αναδυόταν με τη μορφή ενός αισθήματος κοινοτικού πνεύματος
που εξαπλωνόταν σε όλη την Ευρώπη. Στη συνέχεια, η πορεία προς την Ευρωπαϊκή
ολοκλήρωση απαιτούσε πολλά βήματα. Η Συνθήκη της Ρώμης (1957), η Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα (1958), η Τελωνειακή Ένωση (1968), η Συνθήκη της Ενιαίας
Αγοράς (1987), η Συνθήκη Μάαστριχτ (1992), η Οικονομική και Νομισματική Ένωση
(1999) και πιο πρόσφατα η Συνθήκη της Λισσαβόνας (2007), έθεσαν ως κεντρικό
στόχο την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και την “αρμονική οικονομική ανάπτυξη
και ισόρροπη μεγέθυνση” των χωρών.
Εντούτοις, η αύξηση των εισοδηματικών ανισοτήτων, ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες
δύο δεκαετίες, κάνει φανερό ότι η παροχή κατευθυντήριων γραμμών για μία επιτυχή
οικονομική πολιτική δεν είναι καθόλου εύκολη. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει
“συνταγή επιτυχίας” όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη, η οποία,
πέρα από παράγοντες όπως απελευθέρωση αγορών, επένδυση σε φυσικό και
ανθρώπινο κεφάλαιο και μείωση του τεχνολογικού χάσματος, φαίνεται να εξαρτάται
σημαντικά από την “απορροφητική ικανότητα” και τις “κοινωνικές ικανότητες”, οι
οποίες με τη σειρά τους συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία ενός μεγάλου φάσματος
πολιτικών και οικονομικών θεσμών, καθώς επίσης με την πολιτική και
μακροοικονομική σταθερότητα των χωρών (Borensztein at al., 1998).
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Αυτό δε φαίνεται να ισχύει ιδιαίτερα για συγκεκριμένες χώρες, ή και για ομάδες
χωρών, και δικαιολογεί ενδεχομένως το γεγονός ότι υπήρξε μια ξεχωριστή
βιβλιογραφία σχετικά με την ένταξη των χωρών της Νότιας Ευρώπης στην ΕΕ
(Tsoukalis, 1981; Featherstone και Kazamias, 2001).
Ως εκ τούτου, σήμερα περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περίοδο, είναι αναγκαίο
να απαντήσουμε σε ερωτήματα όπως: Η οικονομική ολοκλήρωση ενισχύει την
ανάπτυξη; Το επίπεδο εισοδήματος των χωρών μελών της ΕΟΚ/ΕΕ συγκλίνει ως
συνέπεια της ολοκλήρωσης ή μήπως οι πλούσιες χώρες γίνονται πλουσιότερες και οι
φτωχές φτωχότερες;
Η εργασία έχει ως στόχο να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά και δομείται ως εξής:
Αρχικά περιγράφεται η πορεία των δεκαπέντε πρώτων κρατών‐μελών της ΕΕ (στο
εξής, ΕΕ‐15) προς την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, και σκιαγραφείται το μεταπολεμικό
μοντέλο μεγέθυνσης των χωρών αυτών. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η αναπτυξιακή
πορεία των χωρών Συνοχής1 κατά την περίοδο 1960‐2013 και ελέγχεται η ύπαρξη
απόλυτης β και σ‐σύγκλισης. Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται τα γενικά
συμπεράσματα και διατυπώνονται ερωτήματα για έρευνα στο μέλλον.

Οικονομική Ολοκλήρωση και Μεγέθυνση στην ΕΕ‐15
Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το νεοκλασικό υπόδειγμα, ο μακροχρόνιος ρυθμός
μεγέθυνσης προσδιορίζεται μόνο από τον ρυθμό τεχνολογικής προόδου, ο οποίος
θεωρείται εξωγενής. Ως εκ τούτου, μεταβολές της οικονομικής πολιτικής θα έχουν
μόνο προσωρινές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα. Αυτό ισχύει και για την
οικονομική ολοκλήρωση (με την έννοια του μεγέθους της αγοράς).
Αντίθετα, στο πλαίσιο της θεωρίας ενδογενούς μεγέθυνσης, η τεχνολογία παύει να
είναι εξωγενής και οι επιχειρήσεις αυξάνουν τις δαπάνες σε έρευνα και τεχνολογία
με στόχο την αύξηση της μονοπωλιακής τους δύναμης. Όσο προχωρεί η οικονομική
ολοκλήρωση, και αυξάνει το μέγεθος της οικονομίας, τόσο μεγαλύτερη είναι η
προσδοκία των επιχειρήσεων για αύξηση των κερδών, με συνέπεια την παραπέρα
αύξηση των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη και την ταχύτερη μεγέθυνση
(Cuaresma et al., 2008).
Σε εμπειρικό επίπεδο, ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι μικτά. Οι περισσότερες
έρευνες δεν μπορούν να βρουν μία θετική επίδραση της οικονομικής ολοκλήρωσης
στη μεγέθυνση των χωρών (Landau, 1995; De Melo et al., 1992; Vanhoudt, 1999). Την
ίδια περίοδο, ο Vamvakidis (1999), δείχνει ότι η συμμετοχή σε μία περιφερειακή
ένωση συνδέεται γενικά με χαμηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης, συγκριτικά με τις
πολιτικές μίας ευρύτερης απελευθέρωσης της οικονομίας. Αντίθετα, οι Henrekson et

Μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα, Ιρλανδία, η Ισπανία και Πορτογαλία
αποτελούν την ομάδα των χωρών Συνοχής (Cohesion countries). Συχνά, οι χώρες Συνοχής αναφέρονται
και με το ακρωνύμιο PIGS.
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al. (1997), διαπίστωσαν μία στατιστικά σημαντική θετική επίδραση της συμμετοχής
των χωρών στην ΕΟΚ και την EFTA.
Όσον αφορά την επίδραση της ένταξης των δεκαπέντε παλαιότερων κρατών‐μελών
στην ΕΟΚ/ΕΕ, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη του ρυθμού μεγέθυνσή
τους κατά την περίοδο πριν και μετά την ένταξή τους σε αυτήν. Όπως προκύπτει από
τον Πίνακα 1, σε επτά από τα δεκατέσσερα κράτη‐μέλη υπήρξε αύξηση του μέσου
5ετούς ρυθμού μεγέθυνσης μετά την ένταξή τους, ενώ στις υπόλοιπες επτά χώρες
παρατηρείται μείωση αυτού. Ειδικότερα, όσον αφορά τις χώρες Συνοχής, η
μεγαλύτερη αύξηση έχει καταγραφεί στην Ισπανία (5.42%) και η μεγαλύτερη μείωση
στην Ελλάδα (‐3.23%).
Πίνακας 1: Πορεία ανάπτυξης πριν και μετά την ένταξη στην ΕΟΚ/ΕΕ‐15
ΧΩΡΑ
Βέλγιο
Γαλλία
Ιταλία
Ολλανδία
Λουξεμβούργο

Έτος ένταξης

1958

Πυρήνας, ιδρυτικά κράτη‐μέλη
Ην. Βασίλειο
Δανία
1973
Ιρλανδία
1η διεύρυνση
Ελλάδα
1981
η
2 διεύρυνση
Πορτογαλία
1986
Ισπανία
3η διεύρυνση
Αυστρία
Φινλανδία
1995
Σουηδία
4η διεύρυνση
Μέσος ΕΟΚ/ΕΕ

Ρυθμός μεταβολής Πραγματικού ΑΕΠ (μέσος 5 ετών)
Πριν
2.92
3.84
4.83
5.48
2.89

Μετά
3.18
3.83
6.29
2.04
1.11

Μεταβολή
0.26
‐0.01
1.46
‐3.44
‐1.78

3.99
2.47
3.33
4.11
3.76
2.61
2.61
0.47
0.37
0.42
1.61
‐2.31
‐0.70
‐0.47
2.28

3.29
1.98
0.97
3.17
2.87
‐0.62
‐0.62
4.14
5.79
4.97
2.11
4.31
2.81
3.08
2.94

‐0.70
‐0.49
‐2.36
‐0.94
‐0.89
‐3.23
‐3.23
3.67
5.42
4.55
0.50
6.62
3.51
3.55
0.66

Πηγή: Brodzicki (2003).
Σημειώσεις: Η Γερμανία θεωρείται ως outlier και δεν αναφέρεται στον Πίνακα.

Οικονομική Ανάπτυξη και Σύγκλιση στις Χώρες της ΕΕ‐14
Το Ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης κατά τη μεταπολεμική περίοδο
Κατά την περίοδο 1960‐2013, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε στη Δυτική
Ευρώπη με μέσο ετήσιο ρυθμό 2.4% (Πίνακας 2), ο οποίος οδήγησε σε αύξηση του
κατά κεφαλήν ΑΕΠ με έναν συντελεστή περίπου 3. Ωστόσο, ο μέσος ρυθμός
μεταβολής του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μία τόσο μακρά περίοδο, μπορεί να κρύβει
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μεγάλες αποκλίσεις τόσο μεταξύ των χωρών όσο και διαχρονικά, γεγονός που
καταγράφεται και στα στοιχεία του Πίνακα 2.
Έχοντας ως στόχο τη συγκριτική μελέτη του φαινομένου της σύγκλισης, η περίοδος
1960‐2013 διαιρείται, με βάση σημαντικά οικονομικά, πολιτικά ή ιστορικά γεγονότα,
σε τέσσερεις υποπεριόδους2: 1960‐1973, 1973‐1986, 1986‐2000, 2000‐2007 και 2007‐
2013.
Η πρώτη περίοδος η οποία διαρκεί μέχρι το 1973, γνωστή ως “Χρυσή Εποχή” (Golden
Age), ξεκινά στην πραγματικότητα από το 1950 και συμπίπτει με την περίοδο ισχυρής
ανάπτυξης των χωρών της Δυτικής Ευρώπης με μέσο ετήσιο ρυθμό 4.8%, έναντι 2.4%
στις ΗΠΑ3. Μεταξύ των χωρών της Δυτικής Ευρώπης, τον υψηλότερο ρυθμό
ανάπτυξης κατά την περίοδο αυτή εμφάνισαν οι περιφερειακές χώρες του
Ευρωπαϊκού Νότου, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία.
Πίνακας 2: Μεταβολή του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 1960‐1913
(Μέσος ετήσιος ρυθμός)
ΧΩΡΑ
Αυστρία
Βέλγιο
Δανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερμανίαa
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεμβούργο
Ολλανδία
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Ην. Βασίλειο
Μέσος ΕΕ‐15
Μέσος ΕΕ‐14c

1960‐1973

1974‐1986

1987‐1999

2000‐2007

2008‐2013

1960‐2013

4.5
4.6
3.7
4.5
4.5
3.7
7.5
3.4b
4.9
3.0
4.5
7.6
6.3
3.8
3.3
4.7
4.8

2.3
1.8
2.2
2.5
1.8
2.1
0.8
2.4
2.6
2.0
1.3
1.2
1.2
1.7
1.6
1.8
1.8

2.3
2.2
1.6
2.0
2.0
1.9
1.3
6.1
1.9
4.1
2.5
3.6
2.9
1.6
2.4
2.6
2.5

1.9
1.7
1.6
3.2
1.4
1.6
3.7
3.4
1.1
3.0
1.8
1.1
2.2
2.8
2.4
2.2
2.1

0.3
‐0.4
‐1.2
‐1.3
‐0.2
0.9
‐4.7
‐1.9
‐1.8
‐1.3
‐0.6
‐1.1
‐1.6
‐0.2
‐0.5
‐1.0
‐1.0

2.5
2.3
1.9
2.5
2.2
1.9
2.3
3.1
2.3
2.5
2.2
3.0
2.7
2.1
2.1
2.4
2.4

Πηγή: World Bank και δικοί μας υπολογισμοί
Σημειώσεις: a: 1970‐1980 (Δυτ. Γερμανία), 1990‐2013 (Ενοποιημένη Γερμανία),
b: 1970‐1973, c: Χωρίς το Λουξεμβούργο

Πιο συγκεκριμένα, η μεγάλη αύξηση των παγίων επενδύσεων, η ύπαρξη ενός
σημαντικού αποθέματος ανθρώπινου κεφαλαίου το οποίο διέθετε τα αναγκαία
Τις ίδιες περιόδους εξετάζουν για την περίοδο μέχρι το 2000 και οι Barry (2003), Lains (2006) και
Economic Survey of Europe (2000).

2

3

Βλέπε, Economic Survey of Europe (2000).
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προσόντα για την προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες, αλλά και η ύπαρξη ενός νομικού
και θεσμικού πλαισίου, απαραίτητου για τη λειτουργία της Οικονομίας της Αγοράς
(Economic Survey of Europe, 2000) καθώς και η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών
και μεταρρυθμίσεων4, δημιούργησαν ένα σταθερό ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον
(Eichengreen, 1996).
Η δεύτερη περίοδος, 1973‐1986, σηματοδοτήθηκε από τη διεθνή πετρελαϊκή κρίση
του 1973 και την επακόλουθη βαθειά ύφεση της περιόδου 1974‐1975, καθώς επίσης
από σημαντικά γεγονότα στις χώρες Συνοχής, όπως η ένταξη της Ιρλανδίας το 1973
και η αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία,
το έτος 1974. Αυτή η σημαντική επιδείνωση των οικονομικών επιδόσεων έχει
αποδοθεί σε έναν αριθμό παραγόντων, τη σχετική σημαντικότητα των οποίων είναι
δύσκολο να ποσοτικοποιήσει κανείς. Ένας πιθανός παράγοντας ήταν οι σημαντικές
φθίνουσες αποδόσεις, οι οποίες εμφανίστηκαν ως αποτέλεσμα της μεγάλης
τεχνολογικής προόδου και της αυξανόμενης έντασης του κεφαλαίου που οδήγησαν
στην επιβράδυνση της παραγωγικότητας της εργασίας. Άλλοι δυσμενείς παράγοντες
ήταν οι διαταραχές τιμών των προϊόντων και του πετρελαίου, κατά την περίοδο 1972‐
1973 και η κατάρρευση τoυ συστήματος Bretton Woods. Έτσι, η δυναμική της
μεγέθυνσης της περιόδου 1950‐1973 στην Ευρώπη είχε χαθεί (Economic Survey of
Europe, 2000) με την Ιταλία (2.6%), την Φινλανδία (2.5%) και την Ιρλανδία (2.4%) να
καταγράφουν τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, ενώ τον χαμηλότερο κατέγραψε η
Ελλάδα (0.8%).
H περίοδος 1986‐2000, με εξαίρεση κάποιες χώρες, χαρακτηρίστηκε από μία
περαιτέρω επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο των πολιτικών
μακροοικονομικής προσαρμογής, που υιοθετήθηκαν για να αντιμετωπίσουν τις
πληθωριστικές συνέπειες από την ενοποίηση της Γερμανίας, την κρίση του 1992 στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (European
Exchange Rate Mechanism‐ERM) και την επιδίωξη να πληρούνται τα κριτήρια
σύγκλισης του Μάαστριχτ (1991)5.
Από το 1999 έως το 2002 και στη συνέχεια, υπήρξε σύγκλιση των αποδόσεων των
κρατικών ομολόγων και των επιτοκίων, μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων, που
προσφέρονται από διάφορες τράπεζες. Αυτό είχε ως συνέπεια τη σύγκλιση των
ονομαστικών επιτοκίων των περιφερειακών οικονομικών (όπως και των χωρών
Συνοχής), προς τα χαμηλά επίπεδα των Γερμανικών επιτοκίων.
Ένα φαινομενικά σταθερό κοινό νόμισμα και η συνακόλουθη σταθερότητα των τιμών,
δημιούργησαν την εντύπωση μίας αξιόπιστης νομισματικής πολιτικής οδηγώντας σε
μείωση των ασφαλίστρων συναλλαγματικού κινδύνου και σε μία σημαντική
4

Όπως π.χ. η συγκράτηση των μισθών.

Η Ελλάδα στην πραγματικότητα δεν πληρούσε τα κριτήρια, αλλά αργότερα, την 1η Ιανουαρίου 2001,
έγινε δεκτή (Anand et al., 2012).
5
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πιστωτική επέκταση. Η πτώση των επιτοκίων και η ραγδαία αύξηση των πιστώσεων
στον τομέα των κατασκευών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προκάλεσαν
μακροοικονομική αστάθεια και συσσώρευση χρέους στις περισσότερες χώρες.
Κατά την περίοδο 2000‐2007, όλες οι χώρες με εξαίρεση την Ελλάδα, τη Φινλανδία
και τη Σουηδία, εμφανίζουν μειωμένους ρυθμούς μεγέθυνσης. Ωστόσο, οι υψηλοί
ρυθμοί ανάπτυξης ορισμένων χωρών, όπως της Ελλάδας και της Ιρλανδίας, έκρυψαν
τις αδυναμίες του φορολογικού τους συστήματος, που αποκαλύφθηκαν με την
επιδείνωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου και ιδιωτικού τους
χρέους. Η ανάπτυξη στις χώρες αυτές συνοδεύτηκε, επίσης, από μια αύξηση της
ζήτησης για εισαγωγές και από το 2003, από ένα μεγαλύτερο έλλειμμα τρεχουσών
συναλλαγών. Η αύξηση των δίδυμων ελλειμμάτων χρηματοδοτήθηκαν, σε μεγάλο
βαθμό και ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ελλάδας, μέσω του χρέους. Εφ 'όσον η
ανάπτυξη ήταν ισχυρή, ήταν δύσκολο να διακρίνει κανείς αν πράγματι υπήρξε
βελτίωση στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη των χωρών, ή αν επρόκειτο για μια
“φούσκα” (Anand et al., 2012).
Αλλά από το 2006, τα επιτόκια σε ολόκληρη την Ευρωζώνη άρχισαν να αποκλίνουν,
διαχωρίζοντας τις αδύναμες από τις ισχυρές οικονομίες. Ο υπερβολικός δανεισμός
είχε αφήσει τις τράπεζες με επισφαλείς απαιτήσεις και τις κυβερνήσεις, κυρίως στις
περιφερειακές οικονομίες, με μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα και δημόσιο χρέος.
Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, μέσω της υποτίμησης της
συναλλαγματικής ισοτιμίας, δεν ήταν εφικτή από την ίδια τη σύσταση της ΟΝΕ, ενώ
και ο προϋπολογισμός της ΕΕ ο οποίος αντιστοιχεί μόνο στο 1% του ΑΕΠ της ΕΕ, δεν
αποτελεί αποτελεσματικό μέσο για τη δημοσιονομική σταθεροποίηση (Anand et al.,
2012). Έτσι, η Νομισματική ‘Ένωση της Ευρώπης φαίνεται να αποτελεί περισσότερο
μία “πρόκληση”, παρά μία “ευκαιρία”, για τις χώρες Συνοχής.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2008‐2013 και με μοναδικές εξαιρέσεις την Αυστρία
και τη Γερμανία, όλες οι άλλες χώρες της ΕΕ‐14 κατέγραψαν αρνητικό μέσο ρυθμό
ανάπτυξης. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ρευστότητας που
προέκυψε από την οικονομική κρίση, στις 11 Οκτωβρίου 2008, οι αρχηγοί των
κρατών‐μελών της ΕΕ πραγματοποίησαν στο Παρίσι έκτακτη σύνοδο κορυφής, ώστε
να καθοριστεί μια κοινή δράση για τη Ζώνη του Ευρώ και συμφώνησαν σε ένα σχέδιο
διάσωσης τραπεζών.
Απόλυτη β‐ και σ‐σύγκλιση στις χώρες της ΕΕ‐14
Όπως έχει αναφερθεί, πέρα από την οικονομική ανάπτυξη, κύριο στόχο της
Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αποτελεί και η εισοδηματική σύγκλιση των χωρών. Έτσι,
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία του Πίνακα 3, στον οποίο
εμφανίζεται η εξέλιξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της κάθε χώρας σε σχέση με το μέσο
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κατά κεφαλήν ΑΕΠ όλων των χωρών της ΕΕ‐146. Το 2013, μεταξύ των δεκατεσσάρων
κρατών‐μελών, και με εξαίρεση την Ιρλανδία η οποία κυρίως μετά το 1986 έχει
καταγράψει πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης διπλασιάζοντας το σχετικό κατά
κεφαλήν ΑΕΠ, η Δανία βρίσκεται στην τρίτη καλύτερη θέση, μετά το Λουξεμβούργο
και την Ιρλανδία. Ακολουθούν η Σουηδία (126%), η Ολλανδία (118%), η Αυστρία
(114%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (111%), ενώ στον αντίποδα βρίσκονται οι τρεις νότιες
χώρες Συνοχής, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία, οι οποίες ήταν και παραμένουν
τελευταίες στη σχετική κατάταξη των χωρών. Ωστόσο κατά το έτος 2013, όλες οι
χώρες με εξαίρεση την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία είδαν, άλλες
λιγότερο και άλλες περισσότερο, το σχετικό τους εισόδημα να επιδεινώνεται.
Πίνακας 3: Πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, 1960‐2013 (ΕΕ‐14=100)
ΧΩΡΑ
Αυστρία
Βέλγιο
Δανία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερμανίαa
Ελλάδα
Ιρλανδία b
Ιταλία
Λουξεμβούργοc
Ολλανδία
Πορτογαλία
Ισπανία
Σουηδία
Ηνωμένο Βασίλειο

1960
118
121
187
112
121
_
58
_
98
232
145
40
67
162
147

1973
104
107
148
99
107
105
74
74
91
169
126
52
73
130
111

1986
110
107
153
107
106
108
64
79
99
164
117
47
68
128
107

1999
109
104
139
102
100
102
56
125
93
197
119
55
72
114
107

2007
106
101
133
111
94
97
64
139
86
208
116
51
72
121
109

2013
114
104
130
108
98
108
50
131
81
203
118
50
69
126
111

ΕΕ‐14

100

100

100

100

100

100

9736
9200

19468
18613

24765
23641

34573
32178

41379
38183

39097
36209

Μέσο κκ ΑΕΠ ΕΕ‐15
Μέσο κκ ΑΕΠ ΕΕ‐14e
d

Πηγή: World Bank και δικοί μας υπολογισμοί
Σημειώσεις: a. 1970‐1980: Δυτική Γερμανία, 1990‐2013: Ενοποιημένη Γερμανία,
b: 1970‐2013
c. Και για το Λουξεμβούργο ως προς ΕΕ‐14,
d. κκ: κατά κεφαλήν
e. Χωρίς το Λουξεμβούργο

Από τις χώρες της ΕΕ‐15 εξαιρείται το Λουξεμβούργο και επομένως στο εξής αναφερόμαστε στην ΕΕ‐
14, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία,
Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ισπανία και Ην. Βασίλειο.
6
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Στο πλαίσιο του νεοκλασικού υποδείγματος, ο Sala‐i‐Martin (1990) εξέτασε δύο
έννοιες σύγκλισης και εισήγαγε για πρώτη φορά την ορολογία της β‐ και σ‐σύγκλισης.
Σύμφωνα με τον Sala‐i‐Martin (1990) υπάρχει απόλυτη β‐σύγκλιση εάν οι φτωχές
οικονομίες τείνουν να αναπτύσσονται γρηγορότερα από τις πλούσιες. Στην
περίπτωση αυτή, κατά την περίοδο της σύγκλισης, θα πρέπει να υπάρχει αρνητική
συσχέτιση μεταξύ του αρχικού εισοδήματος και του ρυθμού μεγέθυνσης.
Στο Γράφημα 1 εξετάζεται η ύπαρξη απόλυτης β‐σύγκλισης, στις χώρες της ΕΕ‐15,
κατά την περίοδο 1960‐2013. Στον οριζόντιο άξονα Χ εμφανίζεται ο λογάριθμος του
πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ το έτος 1960, ενώ ο άξονας Y δείχνει τον μέσο ρυθμό
μεγέθυνσης για την περίοδο 1960 έως 2013. Από το γράφημα γίνεται σαφές ότι
μεταξύ των δύο μεταβλητών υπάρχει αρνητική σχέση, η οποία αποτελεί ένδειξη
ύπαρξης απόλυτης β‐σύγκλισης, σύμφωνα με την οποία χώρες με χαμηλό αρχικό κατά
κεφαλήν ΑΕΠ, όπως Πορτογαλία, Ισπανία και σε μικρότερο βαθμό η Ελλάδα,
παρουσιάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης7.
3.200

Ιρλανδία
Πορτογαλία

3.00
2.800
2.600

Ισπανία
y = ‐0,36x + 5,77
R² = 0,2338

Φινλανδία

2.400
2.200

Βέλγιο
Ελλάδα

Ιταλία

2.00
1.800
8.100

Αυστρία

Λουξεμβούργο

Ολλανδία

Γαλλία
Ην. Βασίλειο

Σουηδία
Γερμανία
Δανία

8.600

9.100

9.600

10.100

Γράφημα 1: Πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Log), 1960‐(άξονας Χ)
και μέσος ρυθμός αύξησης αυτού‐(άξονας Y): EΕ‐15, 1960‐2013
Πηγή: World Bank και δικοί μας υπολογισμοί
Σημείωση: Γερμανία και Ιρλανδία, 1970‐2013

Αντίστοιχα, μία ομάδα χωρών παρουσιάζει σ‐σύγκλιση, εάν η διασπορά των
επιπέδων του κατά κεφαλή πραγματικού εισοδήματος των χωρών, όπως αυτή
μετράται από την τυπική απόκλιση ή τον συντελεστή μεταβλητότητας, τείνει να

Ωστόσο, η χαμηλή τιμή του συντελεστή R‐τετράγωνο, υποδηλώνει ότι δεν είναι σαφής μία αιτιώδης
σχέση μεταξύ του αρχικού επιπέδου του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και του ρυθμού μεταβολής αυτού και πως
θα πρέπει να αναζητηθούν άλλοι περισσότερο σημαντικοί προσδιοριστικοί παράγοντες της
μεγέθυνσης.
7
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μειώνεται διαχρονικά. Στην ανάλυσή μας8, χρησιμοποιείται ο συντελεστής
μεταβλητότητας9 του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Έτσι, όπως γίνεται φανερό από το Γράφημα
2, στο οποίο εμφανίζεται η εξέλιξη του συντελεστή μεταβλητότητας κατά την περίοδο
1960‐2013, οι χώρες της ΕΕ‐14, κατά τις περιόδους 1960‐1973 και 1986‐1999
εμφανίζουν ισχυρή σ‐σύγκλιση, ενώ κατά τις περιόδους 1980‐1985 και 2007‐2013
απόκλιση. Τέλος, κατά τις περιόδους 1973‐1980 και 2000‐2007, ο συντελεστής
μεταβλητότητας εμφανίζει σταθερότητα.
Όσον δε αφορά τις χώρες της ΕΕ‐15, παρατηρούμε ότι από τα μέσα της δεκαετίας του
’80, ο συντελεστής μεταβλητότητας εμφανίζεται σημαντικά υψηλότερος εξαιτίας του
Λουξεμβούργου10.
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2000
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Γράφημα 2: Συντελεστής μεταβλητότητας του κατά κεφαλήν ΑΕΠ:
σ‐σύγκλιση, ΕΕ‐15 και ΕΕ‐14, 1960‐2013
Πηγή: World Bank και δικοί μας υπολογισμοί

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη της σ‐σύγκλισης σε τρεις ομάδες χωρών,
την ομάδα των 6 ιδρυτικών κρατών‐μελών της ΕΕ (ΕΕ‐6), των χωρών Συνοχής (ΕΕ‐4)
και της ομάδας ΕΕ‐10 (ΕΕ‐14 πλην των χωρών Συνοχής). Όπως προκύπτει από το
Γράφημα 3, οι χώρες της ΕΕ‐6 και ΕΕ‐10 εμφάνισαν σύγκλιση από το 1970 μέχρι το
1983, οπότε και άρχισαν να αποκλίνουν μέχρι το τέλος της περιόδου. Αντίθετα, στις
χώρες Συνοχής, μία σύντομη περίοδο σ‐σύγκλισης μέχρι το 1973 την διαδέχεται, μετά
Ο συντελεστής μεταβλητότητας αποτελεί ένα μέτρο που έχει χρησιμοποιηθεί, ως ένας δείκτης της
οικονομικής σύγκλισης, από τη Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ, και δίνεται από τον λόγο της τυπικής
απόκλισης προς τον μέσο της ομάδας.
9
Σε αντίθεση με την τυπική απόκλιση, ο συντελεστής μεταβλητότητας είναι ένα σχετικό μέτρο της
σύγκλισης και ανεξάρτητο από τις μονάδες μέτρησης. Αυτό αποτελεί ένα πλεονέκτημα έναντι της
τυπικής απόκλισης. Στη μελέτη μας, τα δύο αυτά μέτρα σύγκλισης έδωσαν παρόμοια αποτελέσματα.
8

Η σημαντική απόκλιση μεταξύ των δύο καμπυλών, κυρίως από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 και
μετά, κάνει φανερή την ανάγκη εξαίρεσης του Λουξεμβούργου κατά τη μελέτη της σύγκλισης.
10
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το 1990, μία περίοδος σημαντικών ανισοτήτων, οι οποίες εντείνονται ακόμη
περισσότερο κατά την περίοδο της κρίσης11. Η συμπεριφορά αυτή του συντελεστή
μεταβλητότητας για τις χώρες της ΕΕ‐4, μπορεί εν μέρει να ερμηνευθεί από την
εξαιρετική οικονομική πορεία της Ιρλανδίας, κατά την περίοδο 1990‐2007, και τις
ιδιαίτερα χαμηλές επιδόσεις της Ελλάδας.
Η διεύρυνση των ανισοτήτων, τόσο μεταξύ των ομάδων όσο και μεταξύ των χωρών,
δείχνει ότι σε περιόδους αυστηρού συντονισμού των οικονομικών πολιτικών, για την
εδραίωση της Ενιαίας Αγοράς και τη δημιουργία της Νομισματικής Ένωσης, ο στόχος
της συνοχής της ΕΕ απέχει πολύ από το να είναι εφικτός. Το αποτέλεσμα αυτό είναι
ιδιαίτερα απογοητευτικό από την άποψη της οικονομικής ολοκλήρωσης, καθώς
υποδηλώνει ότι ο στόχος της συνοχής των χωρών δεν εκπληρώνεται, θέτοντας έτσι σε
αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα των υιοθετούμενων πολιτικών.
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Γράφημα 3: Συντελεστής μεταβλητότητας του κατά κεφαλήν ΑΕΠ:
σ‐σύγκλιση, ΕΕ‐4, ΕΕ‐6, ΕΕ‐10, 1960‐2013
Πηγή: World Bank και δικοί μας υπολογισμοί

Οι οικονομικές επιδόσεις των χωρών Συνοχής
Πέρα από τις διαφορές οι οποίες παρατηρούνται σε οικονομικό επίπεδο, οι τέσσερεις
χώρες Συνοχής βρίσκονται στην περιφέρεια της Κοινότητας ενώ, δύο από αυτές, η
Ελλάδα και η Ιρλανδία είναι γεωγραφικά απομακρυσμένες. Επίσης, οι χώρες Συνοχής
έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Διαρθρωτικού Ταμείου βοήθειας για τον λόγο ότι,

Οι Zarotiadis και Gkagka (2013) εξέτασαν, για την περίοδο 1960‐2010, την ύπαρξη σ‐σύγκλισης
μεταξύ των χωρών της ΕΕ‐15. Οι ερευνητές, αντίθετα με τους Yin et al. (2003), δείχνουν ότι η απουσία
σύγκλισης, κατά τη δεκαετία του ’80, δεν είναι παροδική, αλλά έχει να κάνει με μία στροφή προς μια
περίοδο συνεχούς απόκλισης, καθώς ο συντελεστής μεταβλητότητας επέστρεψε σε υψηλότερα
επίπεδα από εκείνα του 1960.
11
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καθώς υστερούν ως προς το επίπεδο ανάπτυξης των υπολοίπων χωρών της
Κοινότητας, χρήζουν μεγαλύτερης οικονομικής βοήθειας12.
Στα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες περιλαμβάνονται:
 η απουσία διαφοροποιημένης βιομηχανικής βάσης,
 η υπερβολική εξάρτηση από τον αγροτικό τομέα,
 η σχετικά μικρή αγορά του τομέα των υπηρεσιών η οποία μπορεί να είναι
πολύ εξειδικευμένη, π.χ. μαζικός τουρισμός ο οποίος απαιτεί αυστηρούς
περιορισμούς στις υποδομές και το περιβάλλον,
 το χαμηλό επίπεδο υποδομών στους τομείς μεταφορών, ενέργειας, ύδρευσης
και τηλεπικοινωνιών,
 το υψηλό κόστος αναβάθμισης της βιομηχανίας και των υποδομών εξαιτίας
στενοτήτων της αγοράς, ή συμμόρφωσης με περιβαλλοντικές ρυθμίσεις.
Εξαιτίας αυτών των διαρθρωτικών προβλημάτων οι χώρες Συνοχής εμφανιζόταν
διστακτικές, ως προς την είσοδό τους σε ένα κοινό νόμισμα, για τον λόγο ότι θα
έχαναν ένα σημαντικό εργαλείο οικονομικής πολιτικής, αυτό της υποτίμησης του
νομίσματος. Οποιοδήποτε δυσκολία αντιμετώπιζαν μέχρι τότε, υπήρχε κίνδυνος να
επιδεινωθεί περαιτέρω σε μία πραγματικά ολοκληρωμένη Ευρωπαϊκή οικονομία,
εκτός εάν οι χώρες προχωρούσαν στις απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές πριν
“παγιδευτούν” σε ένα σύστημα λιγότερο ευέλικτο.
Στο Γράφημα 4 εμφανίζεται η εξέλιξη του πραγματικού κατά κεφαλή ΑΕΠ σε σχέση με
τον μέσο της ΕΕ‐14, κατά την περίοδο 1960‐2010. Συγκριτικά με το σημείο εκκίνησής
τους το 1960, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και οι τέσσερεις χώρες έχουν επιτύχει, ως
έναν βαθμό μόνο, τη σύγκλιση με τον μέσο όρο της ΕΕ‐14 ενώ, η εμπειρία της κάθε
μίας από αυτές εμφανίζεται διαφορετική.
Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά την Πορτογαλία και την Ισπανία, αν και οι χώρες
εμφάνισαν σύγκλιση προς τον μέσο της ΕΕ‐14, το κενό παρέμενε πολύ μεγάλο κατά
τα τέλη της δεκαετίας ’90, ενώ διευρύνεται ακόμη περισσότερο τη δεκαετία της
κρίσης. Η Ιρλανδία, της οποίας το κατά κεφαλήν ΑΕΠ από ένα επίπεδο ίσο περίπου με
το 60% του μέσου όρου της ΕΕ‐14 το 1960, βρέθηκε, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας
του ’90, πάνω από τον μέσο όρο, και είναι η περισσότερο επιτυχημένη μεταξύ των
τεσσάρων χωρών. Τέλος, η αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας υστερεί, σε σχέση με τις
υπόλοιπες τρεις χώρες, σε όλη την περίοδο μετά το 1980.

Για μία εκτενή παρουσίαση των χαρακτηριστικών των τεσσάρων χωρών Συνοχής και τις επιδράσεις
των κοινοτικών πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία σε αυτές, βλέπε Barry, et al. (2001).
12
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Γράφημα 4: Η εξέλιξη του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις χώρες Συνοχής,
1960‐2013, ΕΕ‐14=100
Πηγή: World Bank και δικοί μας υπολογισμοί

Η επιτυχία της Ιρλανδίας, είναι ένα εξαίρετο παράδειγμα σύγκλισης, αλλά αυτή η
επιτυχία της χώρας φαίνεται να είναι αποτέλεσμα μίας επιτυχημένης
αλληλεπίδρασης ενός συνόλου παραγόντων, τους οποίους είναι δύσκολο να
συναντήσουμε αλλού. Πράγματι, η ανάλυση των παραγόντων ανάπτυξης της
Ιρλανδίας, σε σχέση με εκείνους της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, δεν οδηγεί σε
ξεκάθαρα συμπεράσματα. Συγκριτικά υψηλότεροι ρυθμοί συσσώρευσης
συντελεστών κεφαλαίου (φυσικού, ανθρώπινου, Έρευνας και Ανάπτυξης‐R&D) έχουν
παίξει έναν σημαντικό ρόλο, ενώ επιπλέον υπάρχει η παραδοχή ότι και η
δημοσιονομική σταθερότητα επέδρασε θετικά. Εντούτοις, ένα σημαντικό κομμάτι της
μεγέθυνσης της Ιρλανδίας μετά το 1985 δεν είναι εύκολο να ερμηνευθεί, εν μέρει,
εξαιτίας της δυσκολίας που υπάρχει να εκτιμηθούν οι επιδράσεις των ΑΞΕ (Economic
Survey of Europe, 2000).
Η “Χρυσή Εποχή”‐“Golden Age”της Ευρώπης: 1950‐1973
Η πρώτη περίοδος, 1960‐1973, χαρακτηρίζεται από τη σύγκλιση των χωρών Συνοχής
και συμπίπτει με την περίοδο ισχυρής τάσης σύγκλισης των χωρών της ΕΕ‐15 κατά την
“Χρυσή Εποχή”. Κατά τη δεκαετία του ‘50 και στις αρχές της δεκαετίας του ’60 και οι
τέσσερεις χώρες χαρακτηρίζονται από σημαντικούς φραγμούς στο εμπόριο και την
κίνηση κεφαλαίων, καθώς επίσης από υψηλά επίπεδα κρατικού παρεμβατισμού και
ρύθμισης της αγοράς (Ó Grada και O’ Rourke, 1996; Lains, 2003).
Ωστόσο η αναπτυξιακή τους πορεία, κατά την περίοδο αυτή, χαρακτηρίστηκε από
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης οι οποίοι μάλιστα υπερέβαιναν το μέσο όρο της ΕΕ‐14.
Ειδικότερα, τρεις από τις τέσσερεις χώρες (Ελλάδα, Πορτογαλία και Ισπανία), κατά τη
διάρκεια της Ευρωπαϊκής Χρυσής Εποχής (European Golden Age), εμφάνισαν
σημαντική σύγκλιση, με το κατά κεφαλή πραγματικό ΑΕΠ να παρουσιάζει μέση ετήσια
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αύξηση γύρω στο 7%. Εξαίρεση αποτελεί η Ιρλανδία, η οποία την περίοδο αυτή της
ισχυρής σύγκλισης στην Ευρώπη δεν κατάφερε να ακολουθήσει την πορεία των
άλλων χωρών, αναπτυσσόμενη σε ποσοστό μόλις 3.7% (Lains, 2006).
Η περίοδος ύφεσης 1974‐1986
Η δεύτερη περίοδος, 1974‐1986, σηματοδοτείται από τη διεθνή πετρελαϊκή κρίση του
1973 και από σημαντικά γεγονότα σε αυτήν την ομάδα χωρών, όπως είναι η ένταξη
της Ιρλανδίας το 1973 και η αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ελλάδα, την
Ισπανία και την Πορτογαλία13. Η περίοδος αυτή, αντίθετα με την προηγούμενη,
χαρακτηρίζεται από μία μείωση των ρυθμών μεγέθυνσης, η οποία οφείλεται στην
κατάρρευση των ρυθμών αύξησης της παραγωγικότητας τόσο στις χώρες του πυρήνα
της ΕΕ όσο και στις χώρες Συνοχής. Επίσης, η περίοδος αυτή διακρίνεται από μια
γενική πτώση στα πρότυπα λήψης αποφάσεων μακροοικονομικής πολιτικής σε κάθε
μια από τις χώρες Συνοχής και από τη μείωση στην αποδοτικότητα της αγοράς
εργασίας (Barry, 2003). Ταυτόχρονα, οι τρεις Νότιες χώρες ωφελήθηκαν από την
αποκατάσταση της Δημοκρατίας, αλλά αντιμετώπισαν πιέσεις για ανακατανομή
εισοδημάτων οι οποίες οδήγησαν σε πληθωρισμό, χαμηλότερη ανάπτυξη και
προβλήματα του ισοζυγίου πληρωμών (Alogoskoufis, 1995).
Όπως προκύπτει και από το Γράφημα 4, η διαδικασία σύγκλισης των χωρών Συνοχής
με τον μέσο όρο της ΕΕ μέχρι και το τέλος της περιόδου ήταν αδύναμη, ενώ και η
πορεία ανάπτυξης διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Πιο συγκεκριμένα, η
μεγέθυνση της Ισπανικής οικονομίας ήταν πολύ αναιμική συγκρινόμενη με την
προηγούμενη περίοδο, ενώ και η Ελλάδα εμφάνιζε υστέρηση. Αντίθετα, η εικόνα στην
Πορτογαλία και κυρίως στην Ιρλανδία ήταν κάπως καλύτερη. Πράγματι, στο τέλος
αυτής της περιόδου η Ιρλανδία άρχισε να παρουσιάζει τους υψηλότερους ρυθμούς
αύξησης του κατά κεφαλή ΑΕΠ στη Δυτική Ευρώπη.
Η καλύτερη εξέλιξη στην Πορτογαλία και την Ισπανία, σε σχέση τουλάχιστον με την
Ελλάδα, έχει συνδεθεί, μεταξύ άλλων, με τη μεγαλύτερη έμφαση που δόθηκε στις δύο
χώρες εν όψει της ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αναφορικά με την
προσαρμογή των θεσμών, τη μακροοικονομική σταθερότητα, τις διαρθρωτικές
αλλαγές και την απελευθέρωση του εμπορίου, ενώ ταυτόχρονα δημιούργησαν ένα
περισσότερο ελκυστικό περιβάλλον για τις ΑΞΕ (Larre και Torres, 1991).
Η αύξηση της παραγωγικότητας στην Ισπανία και την Πορτογαλία κατά την περίοδο
αυτή παρέμενε υψηλότερη σε σχέση με την πυρήνα της ΕΕ, ενώ η Ελλάδα
αντικατέστησε την Ιρλανδία σαν “παράταιρη” (Barry, 2003). Εντούτοις, άλλοι

Η Ιρλανδία ήταν η μόνη χώρα Συνοχής η οποία ήταν κράτος‐μέλος της ΕΕ αυτήν την περίοδο (η
Ελλάδα εντάχθηκε το 1981, ενώ η Ισπανία και η Πορτογαλία το 1986). Η ένταξη της Ιρλανδίας το 1973
δεν φάνηκε να έχει καμία βραχυχρόνια επίδραση στη διαδικασία σύγκλισης της χώρας (βλέπε Πίνακα
2).
13
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παράγοντες συνετέλεσαν ώστε αυτή η, σχετικά υψηλή, παραγωγικότητα να μην
μπορεί να μεταφραστεί σε υψηλότερο σχετικό κατά κεφαλή εισόδημα στις δύο
πρώτες χώρες. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6, ο πιο σημαντικός παράγοντας στην
περίπτωση της Πορτογαλίας, ήταν η μείωση στο ποσοστό του πληθυσμού που
εντάχθηκε στο εργατικό δυναμικό, ενώ στην Ιρλανδία και την Ισπανία υπήρξε μείωση
του ποσοστού απασχόλησης (Barry, 2003).
Στην Πορτογαλία, ακολουθήθηκαν επεκτατικές πολιτικές χωρίς την ύπαρξη
συναίνεσης από μέρους των θεσμών, οι οποίοι επέμεναν για συγκράτηση μισθών
στην ελάχιστα ευέλικτη αγορά εργασίας της Πορτογαλίας. Έτσι, ενώ η Πορτογαλία,
παρουσίασε σημαντική αύξηση της παραγωγικότητας, μεταξύ των τεσσάρων χωρών
Συνοχής, τα στοιχεία του Williamson (1995) δείχνουν ότι κατέγραψε τη μικρότερη
αύξηση του πραγματικού μισθού (36%), μεταξύ των ετών 1973 και 1987, σε σχέση με
την Ισπανία (85%) και την Ιρλανδία (59%)14. Σε συνέπεια με αυτό είναι και το γεγονός
ότι η Ισπανία και η Ιρλανδία είχαν τη χειρότερη εμπειρία αναφορικά με την ανεργία
στην ΕΕ, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με μείωση των ρυθμών αύξησης της
απασχόλησης, οι οποίοι συνετέλεσαν και στη φτωχή πορεία σύγκλισης των χωρών
(Barry, 2003).
Πίνακας 6: Αύξηση του κατά κεφαλή Εισοδήματος, ως προς τρεις συνιστώσες
1974‐1986
Αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ
Συνιστώσες αύξηση σε:
Παραγωγικότητα εργασίας
Ποσοστό απασχόλησης
Προσφορά εργασίας (% πληθυσμού)

Ελλάδα

Ιρλανδία

Πορτογαλία

Ισπανία

ΕΕ‐15

0.8

1.6

1.1

1.2

1.7

0.8
‐0.4
0.4

2.7
‐0.9
‐0.2

3.0
‐0.5
‐1.4

3.1
‐1.4
‐0.5

2.0
‐0.6
0.3

Πηγή: Barry (2003).

Η περίοδος 1987‐2000
Από τα μέσα προς τα τέλη της δεκαετίας ’80, οι μακροοικονομικές και
μικροοικονομικές πολιτικές βελτιώθηκαν σημαντικά σε όλες τις χώρες της
περιφέρειας, στις περισσότερες περιπτώσεις λόγω των περιορισμών που είχαν τεθεί
από τη Συνθήκη του Maastricht και την επικείμενη είσοδο στη Ζώνη του Ευρώ.
Εφαρμόστηκε περιοριστική νομισματική και δημοσιονομική πολιτική, η πολιτική
ανταγωνισμού ενδυναμώθηκε, η δημόσια ιδιοκτησία μειώθηκε και η βοήθεια από
την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε σημαντικά.
Το 1986 είναι το έτος ένταξης της Πορτογαλίας και της Ισπανίας στην ΕΟΚ και κατά
την περίοδο 1987‐2000, οι χώρες Συνοχής (με εξαίρεση την Ιρλανδία) φαίνεται να
συγκλίνουν ελαφρά και πάλι προς τον μέσο όρο της ΕΕ‐14. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
14

Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.
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παρουσιάζει η περίπτωση της Ιρλανδίας η οποία, από τη φτωχότερη μεταξύ των
χωρών της Δυτικής Ευρώπης στις αρχές της δεκαετίας του ’50, έγινε μία από τις
πλουσιότερες στα τέλη του 20ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90, καμία
άλλη χώρα‐μέλος της ΕΕ δεν κατάφερε να επιτύχει την εξαιρετική αναπτυξιακή
πορεία της Ιρλανδίας.
Σαν μέρος της ένταξής τους, η Πορτογαλία και η Ισπανία απελευθέρωσαν
περισσότερο τις αγορές προϊόντων και εκσυγχρόνισαν τις κεφαλαιαγορές τους15, ενώ
τέθηκαν υπό έλεγχο η νομισματική και δημοσιονομική πολιτική, έτσι ώστε οι χώρες
να είναι σε θέση να συμμετάσχουν στον Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών
(Exchange Rate Mechanism‐ERM). Επιπλέον, έγιναν σημαντικές ιδιωτικοποιήσεις
στην Πορτογαλία από τα μέσα της δεκαετίας ’80 και στην Ισπανία κατά τη δεκαετία
‘90, ενώ και οι πολιτικές ανταγωνισμού ενδυναμώθηκαν κατά την τελευταία αυτή
περίοδο (Barry, 2003).
Τέλος, στην Ιρλανδία και την Ισπανία καταγράφηκαν σημαντικές βελτιώσεις στην
αγορά εργασίας. Επίσης, υπήρξε συγκράτηση μισθών, η οποία στην Ιρλανδία
υποστηρίχθηκε από τις συμφωνίες των κοινωνικών εταίρων για μείωση της
φορολογίας, και στην Ισπανία από τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας της
περιόδου 1974‐97 (Barry, 2003). Αντίθετα, κατά τη δεκαετία 1990, η Πορτογαλία
αντιμετώπισε πρόβλημα ανταγωνιστικότητας στις διεθνείς αγορές, καθώς οι
πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν γρηγορότερα από την παραγωγικότητα της εργασίας,
εξαιτίας κυρίως της ακαμψίας που εμφάνιζε η αγορά εργασίας (Lains, 2008)16.
Στην Ιρλανδία καταγράφηκε μία αύξηση του κατά κεφαλή εισοδήματος κατά 5.6%,
στην οποία όπως προκύπτει και από τον Πίνακα 7 συνετέλεσε, κατά κύριο λόγο, η
αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς επίσης η αύξηση της ποσοστού απασχόλησης,
η οποία σύμφωνα με τον (Lains, 2006) οφείλεται, ως έναν βαθμό, στην καθαρή εισροή
μεταναστών. Η μετανάστευση δε αυτή, επέδρασε και στην ποιότητα της αγοράς
εργασίας, καθώς το μορφωτικό επίπεδο και το επίπεδο κατάρτισης των μεταναστών
ήταν υψηλότερο του μέσου επιπέδου του ντόπιου εργατικού δυναμικού17.
Πίνακας 7: Αύξηση του κατά κεφαλή Εισοδήματος, ως προς τρεις συνιστώσες

Ωστόσο, κατά την περίοδο 1990‐2008, η Πορτογαλία μαζί με την Ελλάδα παρουσίασαν σημαντική
μείωση του ρυθμού αποταμίευσης, γεγονός που προοιώνιζε τη δυσκολία αποπληρωμής, στο μέλλον,
του χρέους των δύο αυτών χωρών (Andrade και Duante, 2011).
15

Για παράδειγμα, μετά την επανάσταση του 1974, η αγορά εργασίας στην Πορτογαλία
εξακολουθούσε να εξαρτάται εν μέρει από τη συνταγματική νομοθεσία, γεγονός που καθιστούσε
δύσκολη την εισαγωγή αλλαγών.
16

Αντίθετα, στην Πορτογαλία το ποσοστό απασχόλησης μεταβλήθηκε πολύ λίγο από το 1994, όπως
συνέβη και με την προσφορά εργασίας, επειδή η μετανάστευση, αν και αυξημένη, παρέμενε σχετικά
χαμηλή (βλέπε Honohan και Walsh, 2002).
17
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1987‐2000
Αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ
Συνιστώσες αύξηση σε:
Παραγωγικότητα εργασίας
Ποσοστό απασχόλησης
Προσφορά εργασίας (% πληθυσμού)

Ελλάδα

Ιρλανδία

Πορτογαλία

Ισπανία

ΕΕ‐15

1.7

5.6

3.6

3.0

1.8

1.5
‐0.4
0.6

3.0
1.0
1.5

2.6

1.2
0.5
1.3

1.7

0.4
0.6

0.1
‐0.1

Πηγή: Barry 2003.

Επίσης, η εισροή ΑΞΕ στον κλάδο των ηλεκτρονικών και τους άλλους κλάδους υψηλής
τεχνολογίας, απετέλεσαν μία σημαντική κινητήρια δύναμη της ισχυρής μεγέθυνσης
στη χώρα18. Τέλος, οι εισροές των Διαρθρωτικών Ταμείων διευκόλυναν σημαντικά τη
δέσμευση της κυβέρνησης για δημοσιονομική προσαρμογή (Saravelos, 2007), ενώ η
δέσμευση της κυβέρνησης για τη μείωση των μελλοντικών δαπανών είχε ως συνέπεια
την αύξηση της συνολικής ζήτησης και των ιδιωτικών επενδύσεων (Giavazzi και
Pagano, 1990).
Αντίθετα, η Ελλάδα έμεινε πίσω, καθώς χρησιμοποίησε τις Ευρωπαϊκές ενισχύσεις για
να αναβάλλει, παρά να προωθήσει τη δημοσιονομική και διαρθρωτική προσαρμογή.
Επίσης, σε αντίθεση με την Ιρλανδία, οι δημόσιες επενδύσεις στην Ελλάδα
παρέμειναν γενικά σταθερές κατά την περίοδο 1986‐1990, αποδεικνύοντας ότι τα
αποτελέσματα υποκατάστασης των μεταβιβάσεων από την ΕΕ δεν ήταν τόσο
σημαντικά. Μάλιστα, η αύξηση των μεταβιβαστικών πληρωμών από την ΕΕ πιθανώς
είχαν ως αποτέλεσμα υψηλότερες δημόσιες δαπάνες και αύξηση του μεγέθους του
δημόσιου τομέα (Georgakopoulos et al., 1994).
Η περίοδος 2000‐2007
Κατά την περίοδο 1999‐2002, οι τέσσερεις χώρες Συνοχής εντάχθηκαν στην Ευρωζώνη
και το κοινό τους νόμισμα είναι πλέον το Ευρώ. Από τη στιγμή της ένταξής τους στην
ΟΝΕ, οι χώρες αυτές δεν είχαν πλέον τη δυνατότητα να ασκούν εθνική νομισματική
πολιτική και θα έπρεπε να ακολουθούν μια νομισματική πολιτική, κοινή για ολόκληρη
την Ευρωζώνη, παρόλο που οι χρηματοοικονομικές συνθήκες ήταν σημαντικά
διαφορετικές από εκείνες των υπολοίπων κρατών‐μελών της Ευρωζώνης.
Εν τω μεταξύ, οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου εμφάνιζαν υψηλά ελλείμματα, σημάδι
ότι κάτι δεν λειτουργούσε σωστά. Πράγματι, κατά την περίοδο αυτή, οι χώρες
Συνοχής δεν εκμεταλλεύθηκαν την ευκαιρία να επωφεληθούν από τα χαμηλά
επιτόκια τα οποία ήταν αποτέλεσμα της νομισματικής ένωσης, να εκσυγχρονίσουν τις

Οι ΑΞΕ, οι οποίες ευνοήθηκαν από μία επιθετική βιομηχανική πολιτική, απετέλεσαν έναν παράγοντα‐
κλειδί για την οικονομική μεγέθυνση της Ιρλανδίας. Ωστόσο, υπήρξαν και πολλοί άλλοι παράγοντες
που συνέβαλαν σε αυτήν (βλέπε Barry, 1999; Gray, 1997; Lains, 2006).
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οικονομίες τους και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους19. Αντ’ αυτού οι
χώρες, μέχρι το 2006, εμφάνισαν υπερβολική κατανάλωση (Burda, 2013)20.
Αποτέλεσμα αυτού ήταν, κάθε μία από αυτές τις χώρες να χάσει, κατά την τελευταία
δεκαετία, την ανταγωνιστικότητά της ως προς το κόστος παραγωγής, για τον λόγο ότι
οι τιμές και οι μισθοί τους αυξήθηκαν με ρυθμούς ταχύτερους από τον αντίστοιχο
μέσο όρο των κρατών‐μελών της Ευρωζώνης (Katos και Katsouli, 2012)21.
Αν οι χώρες είχαν εκμεταλλευθεί την ευκαιρία για εκσυγχρονισμό του φυσικού
κεφαλαίου τους ή των υποδομών τους, θα ήταν σε θέση να είναι περισσότερο
ανταγωνιστικές στις εξαγωγές τους. Έτσι, το δημόσιο χρέος στις χώρες Συνοχής, ως
ποσοστό του ΑΕΠ, αυξήθηκε σημαντικά και οι χώρες αναγκάστηκαν να εφαρμόσουν
μέτρα αυστηρής λιτότητας. Ωστόσο, η μείωση των ελλειμμάτων μέσω της αύξησης
των φορολογικών συντελεστών, της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης και της
μείωσης των δαπανών για αγαθά και υπηρεσίες, καθώς και μεταφορές από τα
νοικοκυριά, ενώ φαίνεται να εξευμενίζει τους πιστωτές, δεν μπορεί να δημιουργήσει
βάσεις για οικονομική ανάπτυξη στο μέλλον (Burda, 2013)22.
Η περίοδος 2008‐2013
Κατά την περίοδο μετά το 2007, η Νομισματική ‘Ένωση της Ευρώπης φαίνεται να
αποτελεί περισσότερο μία πρόκληση, παρά μία ευκαιρία, για τις χώρες Συνοχής
καθώς οι τάσεις ύφεσης είναι εμφανείς και στις τέσσερεις χώρες. Στις αρχές του 2010,
η κρίση δημόσιου χρέους23 στη Ζώνη του Ευρώ ήταν μία πραγματικότητα, με την
Οι χώρες PIGS, είναι παραδοσιακά ελλειμματικές χώρες και αυτό το φαινόμενο έχει ενταθεί μετά τη
δημιουργία της Νομισματικής Ένωσης. Ωστόσο, η πιστωτική εξάρτηση την οποία η Γερμανία έχει
αποφύγει για τον εαυτό της, έχει εξαχθεί στο εξωτερικό (Rajan, 2010). Με τις Γερμανικές τράπεζες να
παίζουν ηγετικό ρόλο, τα Γερμανικά πλεονάσματα που δόθηκαν με τη μορφή δανείων στις χώρες PIGS
παρήγαγαν ζήτηση, οδήγησαν σε υψηλότερο πληθωρισμό, πραγματική ανατίμηση και ελλειμματικά
ισοζύγια πληρωμών (Tsakalotos, 2010).
19

Κατά την περίοδο 2000‐07, η καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά 33%, στην
Πορτογαλία κατά 12%, στην Ισπανία κατά 28% και στην Ιρλανδία κατά 41%. Κατά τη διάρκεια της ίδιας
περιόδου, η αντίστοιχη αύξηση στη Γερμανία ήταν 4%.

20

Η επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας των χωρών Συνοχής προέρχεται από μια σημαντική αύξηση
της σχετικής τιμής των μη εμπορεύσιμων αγαθών (ενοίκια διαμερισμάτων, εστιατόρια και άλλες
καταναλωτικές υπηρεσίες και μεταφορές). Η αύξηση των τιμών είχε ως συνέπεια υψηλότερες
μισθολογικές απαιτήσεις και υψηλότερο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος.
21

Κατά την περίοδο 2000‐2007, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης στην Ελλάδα και την Ιρλανδία
ήταν 3.7% και 3.4% αντίστοιχα, ενώ η πορεία της Ισπανίας και της Πορτογαλίας ήταν λιγότερο
ικανοποιητική, με τις δύο χώρες να αναπτύσσονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 2.2% και 1.1% αντίστοιχα
(Πίνακας 3).
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Σύμφωνα με τους Panizza και Presbitero (2013), τα θεωρητικά υποδείγματα αναφορικά με τη σχέση
μεταξύ του δημοσίου χρέους και της οικονομικής ανάπτυξης καταλήγουν σε ασαφή συμπεράσματα,
23
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Ελλάδα να βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα, αλλά και με τα προβλήματα της
Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας να είναι επίσης ανοιχτά (Anand et al.,
2012). Στις 10 Μαΐου, 2010, οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών δημιούργησαν ένα
τριετές πακέτο μέτρων σταθερότητας ύψους 750 δις. Ευρώ, για την υποστήριξη των
ασθενέστερων κρατών‐μελών της Ευρωζώνης. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Economist
(2010), αυτό το πακέτο δεν φαίνεται να έλυσε τα βαθύτερα διαρθρωτικά προβλήματα
τα οποία αντιμετώπιζαν η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο πυρήνας των τριών Μνημονίων που επιβλήθηκαν
στην Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Ιταλία, βασίστηκε σε πολιτικές αυστηρής λιτότητας.
Η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία θα έπρεπε πρώτα να προσπαθήσουν να
μειώσουν τα δημοσιονομικά τους ελλείμματα. Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάστηκε να
αυξηθεί η άμεση και έμμεση φορολογία και να γίνει σημαντική περικοπή δαπανών
του προϋπολογισμού, μέσω της μείωσης των μισθών και των συντάξεων.
Ωστόσο, οι προτεινόμενες αυτές περιοριστικές πολιτικές δέχθηκαν, από τότε ακόμη,
έντονη κριτική καθώς αυτές συχνά οδηγούν σε κοινωνικές ανισότητες και
αναταραχές, χωρίς τη μείωση των ελλειμμάτων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η
προσπάθεια εξάλειψης ή μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος σε μία οικονομία
η οποία βιώνει ύφεση μπορεί να καθυστερήσει την επιστροφή της στην ανάπτυξη
(Lipsey et al., 1992)24.
Σε αντιστοιχία με τις παραπάνω περιόδους, εμφανίζονται στον Πίνακα 8 και στο
Γράφημα 5 τα στοιχεία αναφορικά με το σχετικό κατά κεφαλή ΑΕΠ σε κάθε μία από
τις χώρες Συνοχής.
Πίνακας 8: Πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ των χωρών Συνοχής, 1960‐2013 (ΕΕ‐14=100)
ΧΩΡΑ

1960

1973

1986

1999

2007

2013

Ελλάδα
Ιρλανδία
Πορτογαλία
Ισπανία
ΕΕ‐14

58
_
40
67
100

74
74
52
73
100

64
79
47
68
100

56
125
55
72
100

64
139
51
72
100

50
131
50
69
100

Πηγή: World Bank και δικοί μας υπολογισμοί

ενώ και η άποψη ότι τα υψηλά επίπεδα του δημόσιου χρέους έχουν μακροπρόθεσμα αρνητική
επίδραση στη μεγέθυνση είναι, σε εμπειρικό επίπεδο, αμφισβητούμενη, καθώς δεν υπάρχει κάποια
εμπειρική μελέτη που να κάνει δεκτή την υπόθεση για μια αιτιώδη σχέση με κατεύθυνση από το χρέος
στον ρυθμό μεγέθυνσης.
Οι Katos και Katsouli (2012) έδειξαν ότι οι πολιτικές οι οποίες επιβλήθηκαν από την Troika για τον
περιορισμό των δημοσίων ελλειμμάτων στις χώρες PIIGS, επέδρασαν θετικά στους ρυθμούς
μεγέθυνσης της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας, ενώ επηρέασαν αρνητικά στην οικονομική ανάπτυξη
της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ισπανίας.
24
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Γράφημα 5: Συγκριτική παρουσίαση του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ στις
χώρες Συνοχής, 1973, 1999, 2007, 2013, (ΕΕ‐14=100)
Πηγή: World Bank και δικοί μας υπολογισμοί

Από τα στοιχεία αυτά γίνεται φανερό ότι το σχετικό κατά κεφαλήν της Ισπανίας και
της Πορτογαλίας εμφανίζει μικρές μόνο αποκλίσεις μεταξύ των περιόδων. Αντίθετα,
η Ιρλανδία, παρά την κρίση, κατάφερε σχεδόν να διπλασιάσει το σχετικό κατά
κεφαλήν ΑΕΠ από την αρχή της περιόδου και είναι περισσότερο από προφανές, ότι η
χώρα αποτελεί παράδειγμα προς “μίμηση”. Η Ελλάδα, αν και είχε κατά το έτος 1973
περίπου το ίδιο σχετικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ με εκείνο της Ιρλανδίας, το 2013 εμφανίζει
ένα κατά κεφαλήν ΑΕΠ σημαντικά μειωμένο και αποτελεί παράδειγμα προς
“αποφυγή”.

Συμπεράσματα και Προτάσεις Οικονομικής Πολιτικής
Κεντρικό στόχο της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, αποτελεί η αρμονική
οικονομική ανάπτυξη και ισόρροπη μεγέθυνση αλλά και η σύγκλιση και η κοινωνική
συνοχή μεταξύ των χωρών.
Κατά την περίοδο 1960‐2013, το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε στη Δυτική
Ευρώπη με μέσο ετήσιο ρυθμό 2.4%. Ωστόσο, σημαντικά οικονομικά, πολιτικά ή
ιστορικά γεγονότα, είχαν ως αποτέλεσμα η αναπτυξιακή πορεία των χωρών της ΕΕ‐15
να εμφανίζει σημαντικές διακυμάνσεις. Περίοδοι ισχυρής σύγκλισης ακολουθούνται
από περιόδους απόκλισης, ενώ η πρόσφατη οικονομική κρίση είχε ως συνέπεια τη
δραματική αύξηση των ανισοτήτων, κυρίως μεταξύ των χωρών Συνοχής και των
υπόλοιπων κρατών‐μελών της ΕΕ‐15.
Εν τω μεταξύ, κατά την περίοδο 1999‐2002, οι τέσσερεις χώρες Συνοχής εντάχθηκαν
στην Ευρωζώνη και το κοινό τους νόμισμα είναι πλέον το Ευρώ. Η Νομισματική Ένωση
και η οριστική ενσωμάτωση στην Ευρωζώνη, το 1999‐2002, διασφαλίζει στις
οικονομίες μία διεθνή ομπρέλα, προσφέροντάς τες μία ισχυρή αγοραστική ικανότητα
στο εξωτερικό και υποβαθμίζοντας τη σημασία του εξωτερικού ελλείμματος.
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Παράλληλα, όμως, η ένταξη των χωρών στην Ευρωζώνη στέρησε από αυτές τη
δυνατότητα να ασκούν εθνική νομισματική πολιτική.
Η αύξηση των δίδυμων ελλειμμάτων μετά το 2003, χρηματοδοτήθηκαν σε μεγάλο
βαθμό μέσω του χρέους, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ελλάδας. Εφ 'όσον η ανάπτυξη
ήταν ισχυρή, ήταν δύσκολο να διακρίνει κανείς αν πράγματι υπήρξε βελτίωση στα
βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, ή αν επρόκειτο για μια “φούσκα” (Anand et al.,
2012).
Έτσι, κατά την περίοδο μετά το 2007, η Νομισματική ‘Ένωση της Ευρώπης φάνηκε να
αποτελεί περισσότερο μία πρόκληση, παρά μία ευκαιρία για τις χώρες Συνοχής,
καθώς οι τάσεις ύφεσης ήταν εμφανείς και στις τέσσερεις χώρες. Στις 10 Μαΐου, 2010,
οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών δημιούργησαν ένα τριετές πακέτο μέτρων
σταθερότητας ύψους 750 δισεκατομμυρίων Ευρώ, για την υποστήριξη των
ασθενέστερων κρατών‐μελών της Ευρωζώνης.
Ωστόσο, αυτό το πακέτο δεν φαίνεται να έλυσε τα βαθύτερα διαρθρωτικά
προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζαν κυρίως η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο πυρήνας των Μνημονίων που επιβλήθηκαν στις
χώρες, βασίστηκε σε πολιτικές αυστηρής λιτότητας. Οι προτεινόμενες αυτές
περιοριστικές πολιτικές, δέχθηκαν έντονη κριτική καθώς αυτές μπορούν να
οδηγήσουν σε κοινωνικές ανισότητες και αναταραχές, χωρίς τη μείωση των
ελλειμμάτων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η προσπάθεια εξάλειψης ή μείωσης του
δημοσιονομικού ελλείμματος σε μία οικονομία η οποία βιώνει ύφεση μπορεί να
καθυστερήσει την επιστροφή της στην ανάπτυξη (Lipsey et al., 1992).
Τα παραπάνω θέτουν μερικά καίρια ερωτήματα. Η οικονομική ολοκλήρωση, τελικά,
ενισχύει την ανάπτυξη; Το επίπεδο εισοδήματος των χωρών μελών της ΕΕ συγκλίνει
ως συνέπεια της ολοκλήρωσης ή οι πλούσιες χώρες γίνονται πλουσιότερες και οι
φτωχές φτωχότερες; Μήπως υπάρχουν χώρες οι οποίες επωφελούνται περισσότερο
από την εντατικοποίηση του εμπορίου μεταξύ των μελών, και ενδεχομένως εις βάρος
κάποιων άλλων; Πώς μια κρίση δημόσιου χρέους κάποιων χωρών‐μελών, φθάνει να
απειλήσει σοβαρά την ύπαρξη ολόκληρου του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος; Πώς θα
μπορούσε μια χώρα, όπως η Ελλάδα, με ΑΕΠ μικρότερο από το 2% της παραγωγής της
ΕΕ, να αποτελέσει αιτία μίας τόσο μεγάλης αναταραχής; Πέρα από τις ευθύνες της
ίδιας της χώρας, μήπως αυτή η αναταραχή έχει ενισχυθεί και από μια μάλλον ελλιπώς
σχεδιασμένη Νομισματική Πολιτική στο πλαίσιο της ΟΝΕ; Η Ευρώπη, μήπως θα
έπρεπε να αναζητήσει τις συστημικές εκείνες αδυναμίες της, σε επίπεδο
Μακροοικονομικής πολιτικής, που οδήγησαν πολλές χώρες σε κρίση χρέους και σε
ύφεση;
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Περίληψη
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση όλων των πράξεων των συγχωνεύσεων
εισηγμένων εταιρειών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, με την
ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων, ως και την μελέτη διαφόρων επιμέρους σημαντικών
μεγεθών των εταιρειών αυτών σε σχέση με την παραγωγικότητα της εργασίας και την υγιεινή‐
ασφάλεια στο χώρο εργασίας (δηλαδή, με τη χρήση διαφόρων ποσοτικών μεταβλητών‐
αριθμοδείκτες παραγωγικότητας εργασίας και ποιοτικών μεταβλητών των εταιρειών‐
εφαρμογή δείκτη για την αξιολόγηση της υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας). Από
όλες τις εισηγμένες εταιρείες εξετάζονται τριάντα επιχειρήσεις με πράξεις συγχωνεύσεων το
χρονικό διάστημα 2009‐2013 και χωρίς άλλες πράξεις συγχώνευσης για ένα έτος πριν ή μετά.
Στη συνέχεια, έγιναν συγκρίσεις σε αριθμοδείκτες των επιχειρήσεων (πριν και μετά τις
πράξεις συγχώνευσης). Τέλος, αφού ορίστηκε ως ποιοτική μεταβλητή των εταιρειών για την
αξιολόγηση της υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας η ύπαρξη ή όχι ιατρού εργασίας,
έγινε συνδυαστική αξιολόγηση όλων των ευρημάτων των επιχειρήσεων.

Λέξεις κλειδιά: συγχωνεύσεις, αριθμοδείκτες, παραγωγικότητα, υγιεινή‐ασφάλεια
Εισαγωγή
Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές (Σ&Ε) αποτελούν τη δίοδο με την οποία μια επιχείρηση
βρίσκει πρόσβαση σε νέους πόρους και που με την ανάπτυξη τους θα αυξήσει τα
εισοδήματά της και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητας της στην αγορά με
απώτερο στόχο τη συνεχή αύξηση των κερδών της (Pazarskis et al., 2011; 2013; 2014;
Agorastos et al., 2013). Έτσι, πολλοί ερευνητές και επαγγελματίες του
επιχειρηματικού κόσμου είναι σίγουροι και ενθουσιώδεις στην προοπτική
υλοποίησης μιας Σ&Ε. Ωστόσο, πολλοί άλλοι αντιμετωπίζουν µε σκεπτικισμό το
γεγονός των Σ&Ε, θεωρώντας πως οι συνέπειες και τα αποτελέσματα μιας τέτοιας
δραστηριότητας δεν είναι πάντα θετικά και οι Σ&Ε μπορεί να προκαλέσουν αρνητικές
επιπτώσεις στους μετόχους των εξαγοραζόμενων επιχειρήσεων ή μείωσης του
ανταγωνισμού και ολιγοπωλιακής οργάνωσης της οικονομίας, με αποτέλεσμα την
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επιβάρυνση του καταναλωτή (Γεωργακοπούλου, 2007; Pazarskis and Alexandrakis,
2009).
Επίσης, μεγάλη σημασία έχει πόσο μια τέτοια επιχειρηματική απόφαση επηρεάζει
την «ψυχή» της εταιρίας, τον παράγοντα «Ανθρώπινο Δυναμικό», και ειδικότερα της
επιτυχούς ένταξής του στο νέο, ενιαίο επιχειρησιακό και διοικητικό πλαίσιο, όπως και
τις νέες πραγματικές συνθήκες εργασίας από πλευράς ασφάλειας και υγιεινής για
τους εργαζομένους (Scherer et al., 1987). Συνεπώς, αυτό που είναι πολύ σημαντικό
είναι ότι κάθε επιχείρηση πρέπει να είναι ευέλικτη και να προσαρμόζεται εύκολα στα
δεδομένα που έχει να αντιμετωπίσει και ανάλογα µε τον τόπο και την χρονική
περίοδο που βρίσκεται να λαμβάνει τις σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις
προκειμένου να αυξήσει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση όλων των πράξεων των
συγχωνεύσεων εισηγμένων εταιρειών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην
Ελλάδα (χρονικό διάστημα υλοποίησης συγχωνεύσεων: 2009‐2013), με την ανάλυση
των οικονομικών καταστάσεων, ως και την μελέτη διαφόρων επιμέρους σημαντικών
μεγεθών των εταιρειών αυτών σε σχέση με την παραγωγικότητα της εργασίας και την
υγιεινή‐ασφάλεια στο χώρο εργασίας (δηλαδή, με τη χρήση διαφόρων ποσοτικών
μεταβλητών‐αριθμοδείκτες παραγωγικότητας εργασίας και ποιοτικών μεταβλητών
των εταιρειών‐εφαρμογή δείκτη για την αξιολόγηση της υγιεινής και ασφάλειας στο
χώρο εργασίας). Από όλες τις εισηγμένες εταιρίες εξετάζονται τελικά τριάντα
επιχειρήσεις, που αποτελούν το δείγμα της έρευνας, με πράξεις συγχωνεύσεων το
χρονικό διάστημα 2009‐2013 και χωρίς άλλες πράξεις συγχώνευσης για ένα έτος πριν
ή μετά.
Ως εκ τούτων και προκειμένου να εξεταστεί μετά από συγχωνεύσεις εταιρειών η
οικονομική επίδοση, η παραγωγικότητα της εργασίας και η επίδραση της υγιεινής και
ασφάλειας στο χώρο εργασίας κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα
των επιχειρήσεων του δείγματος της παρούσας υπολογίστηκαν διάφοροι σχετικοί
αριθμοδείκτες. Στη συνέχεια, έγιναν συγκρίσεις στους αριθμοδείκτες των
επιχειρήσεων (πριν και μετά τις πράξεις συγχώνευσης). Επιπλέον, αφού ορίστηκε ως
ποιοτική μεταβλητή των εταιρειών για την αξιολόγηση της υγιεινής και ασφάλειας
στο χώρο εργασίας η ύπαρξη ή όχι ιατρού εργασίας, έγινε συνδυαστική αξιολόγηση
όλων των ευρημάτων των επιχειρήσεων.
Η δομή της παρούσας στη συνέχεια έχει ως εξής: η επόμενη ενότητα παρουσιάζει μια
σύντομη
βιβλιογραφική
επισκόπηση
για
παραγωγικότητα
της
εργασίας/συγχωνεύσεις (γενικά και με ανάλυση οικονομικών καταστάσεων), η
ενότητα που ακολουθεί περιλαμβάνει τη μεθοδολογία παρούσας έρευνας (δείγμα
και δεδομένα έρευνας, επιλεγμένοι αριθμοδείκτες; μεθοδολογική προσέγγιση), στην
επόμενη ενότητα αναλύονται τα διάφορα αποτελέσματα και η τελευταία συνοψίζει
την παρούσα εργασία.

270

Βιβλιογραφική επισκόπηση για παραγωγικότητα εργασίας
Παρακάτω θα κάνουμε μία μικρή αναφορά σε κάποιες έρευνες που έχουν
πραγματοποιηθεί σχετικά με τις Σ&Ε και τον αντίκτυπό τους στην παραγωγικότητα
της εργασίας.
Οι Giovanis et al. (2016a) ανέλυσαν την επίδραση δραστηριοτήτων Σ&Ε στην
παραγωγικότητα της εργασίας (labour productivity) εταιρειών του βιομηχανικού
κλάδου που είναι εξαγοράζουσες εταιρείες (το δείγμα που εξετάστηκε είναι είκοσι
τέσσερις εταιρείες εισηγμένες στο Χ.Α. κατά το χρονικό διάστημα 2005‐2014). Από τα
αποτελέσματα προέκυψε ότι η δραστηριότητα Σ&Ε είχε ουσιαστική αρνητική
επίδραση στην παραγωγικότητα της εργασίας και την κερδοφορία των εταιρειών του
δείγματος, ενώ σχετικά καλύτερα αποτελέσματα πέτυχαν ως εξαγοράζουσες
εταιρείες οι εισηγμένες εταιρείες του βιομηχανικού κλάδου που είναι υψηλής
κεφαλαιοποίησης.
Οι Caran and Noja (2015) εστίασαν το ενδιαφέρον τους στις παροχές που
απολαμβάνουν οι υπάλληλοι έπειτα από την αποχώρησή τους από μία πολυεθνική
εταιρεία με επίκεντρο τα πλεονεκτήματα των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων στην
περιοχή της Ρουμανίας και της Σερβίας κατά την περίοδο 2005 έως 2013. Ελέγχοντας
ένα σύνθετο δείγμα δεικτών (όπως, συνολικό ΑΕΠ και ανεργία, απασχόληση,
παραγωγικότητα, αποδοχές κλπ.) προκύπτει ότι οι κύριοι παράγοντες που
επηρεάζουν το συνταξιοδοτικό σύστημα είναι το επίπεδο του συνολικού και κατά
κεφαλήν ΑΕΠ, η σταθερότητα αγοράς εργασίας και το επίπεδο καθαρών αποδοχών.
Αξιολογώντας αυτούς τους δείκτες, συμπεραίνουν ότι οι συντάξεις αποτελούν
κίνητρο για τους εργαζομένους που οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητάς τους και
κατ’ επέκταση στη σταθερότητα της αγοράς εργασίας και την οικονομική ευημερία.
Ταυτόχρονα, οι συντάξεις γήρατος διαμορφώνουν θετικά την οικονομική ανάπτυξη
και την απασχόληση στις δύο προαναφερόμενες χώρες, μειώνοντας σημαντικά τα
ποσοστά φτώχειας στους συνταξιούχους, ενώ μία αύξηση του αριθμού συνταξιούχων
οδηγεί σε μείωση της ανεργίας και ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου. Ωστόσο, το
σύστημα συντάξεων και στις δύο εξεταζόμενες χώρες καθορίζεται από την οικονομική
δραστηριότητα, το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων, καθώς και από το επίπεδο
των καθαρών αποδοχών τους.
Οι Oberhofer et al. (2012) ανέλυσαν δεδομένα εταιρειών από 16 Ευρωπαϊκές χώρες
κατά την περίοδο 1999 έως 2006, με σκοπό να προκύψουν στοιχεία από την επίδραση
της παγκοσμιοποίησης στην αγορά εργασίας και συγκεκριμένα αναφορικά με την
διαφοροποίηση μισθού μεταξύ μιας «εισαγόμενης» εταιρείας και μιας καθαρά
εγχώριας εταιρείας. Συγκεκριμένα σύγκριναν τις διαφορές στους μισθούς μεταξύ των
δύο εταιρειών ένα χρόνο έπειτα από την πραγματοποίηση της
συγχώνευσης/εξαγοράς. Τα αποτέλεσμα αυτής της έρευνας δείχνουν ότι δεν μπορεί
να υπάρξει σύνδεση των συγχωνεύσεων/εξαγορών με πτώση στις αποδοχές, ενώ
αντίθετα παρατηρούνται αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές στις εταιρείες με αλλαγή
ιδιοκτησίας, που κατά συνέπεια οδηγεί σε αυξημένες αποδοχές βραχυπρόθεσμα.
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Ωστόσο, εκεί που παρατηρούνται μεγάλες διαφορές στις αποδοχές είναι στους
χαμηλόμισθους υπαλλήλους, καθώς επίσης και στις ασφαλιστικές εισφορές μεταξύ
των δυτικών και ανατολικών ευρωπαϊκών χωρών. Αυτή η διαφοροποίηση δεν
οφείλεται αποκλειστικά στις συγχωνεύσεις/εξαγορές, αλλά στην τάση που υπάρχει
για αύξηση της ανισότητας μεταξύ της ανώτερης και χαμηλότερης
κοινωνικοοικονομική τάξης. Επομένως, προκύπτει ότι υπάρχουν νικητές και
ηττημένοι στο «παιχνίδι» της παγκοσμιοποίησης.
Οι Kuvandikov et al. (2012) διερεύνησαν σε βάθος κατά πόσο οι Σ&Ε επηρεάζουν την
απασχόληση στην εργασία. Η έρευνά τους βασίστηκε σε ένα δείγμα 235 εξαγορών
στην Βρετανία μεταξύ του 1990 και του 2000, αλλά και 470 μη συγχωνευμένων
εταιρειών, εξετάζοντάς τους παράγοντες που έχουν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στην
απασχόληση κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους που ακολουθεί έπειτα από μια Σ&Ε,
καθώς επίσης και στις ανακοινώσεις απολύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις
προηγούμενες επιδόσεις, τις δυνατότητες για συνέργεια, τα χαρακτηριστικά της
ενέργειας Σ&Ε και την ιδιοκτησία ‐ εταιρική διακυβέρνηση. Τα αποτελέσματα
δείχνουν ότι οι συναλλαγές των Σ&Ε δεν οδηγούν απαραίτητα σε μείωση της
εργασίας. Στην πραγματικότητα, το 46% των περιπτώσεων παρουσίασαν αύξηση στην
απασχόληση κατά την πρώτη χρονιά μετά τη συναλλαγή σε σύγκριση με την
συνδυασμένη απασχόληση της εταιρείας‐στόχου κα της εταιρείας‐αγοραστή. Επίσης
στις περιπτώσεις που σημειώθηκε μείωση της απασχόλησης το ποσοστό ανέρχονταν
κατά μέσο όρο στο 14%, ενώ αντίθετα όταν η απασχόληση αυξάνονταν η αλλαγή ήταν
περίπου στο 16%. Αναλυτικότερα, όταν η διοίκηση της εταιρείας αποτελείται από
ικανά στελέχη με όραμα την ανάπτυξη της εταιρείας και σε μέγεθος αλλά και σε
εξυπηρέτηση, τότε η αύξηση της απασχόλησης αποτελεί μονόδρομο.
Συμπερασματικά, η ικανή διοίκηση έχει θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση. Την ίδια
στιγμή, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά της Σ&Ε που επηρεάζουν αρνητικά την
απασχόληση. Για παράδειγμα, όταν η εταιρεία που εξαγοράζεται είναι μεγαλύτερη
από αυτή που εξαγοράζει ή όταν η εξαγορά πραγματοποιείται μέσω κάποιου
χρηματικού ποσού που προέρχεται από δανεισμό, τότε το πιθανότερο είναι να
ακολουθήσουν απολύσεις ή μείωση της απασχόλησης, έτσι ώστε να μειωθούν τα
λειτουργικά κόστη. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι το δείγμα που επιλέχτηκε στη
συγκεκριμένη έρευνα δεν είναι απολύτως αντιπροσωπευτικό, καθώς περιορίζεται σε
εταιρείες εισηγμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο και πιθανών να εξαιρέθηκαν διεθνείς
εταιρείες που πιθανόν να παρουσίαζαν μείωση στην απασχόληση.
Ο Kuvandikov (2010) μέσα από μία εμπειρική έρευνα, προσπάθησε να εξιχνιάσει ένα
μυστήριο γύρω από τις Σ&Ε και ζητήματα όπως η απασχόληση, οι απολύσεις, η
απόδοση, η ζήτηση εργασίας, η κερδοφορία, οι μισθοί και σε τι βαθμό
αλληλοεπηρεάζονται όλα αυτά. Παίρνοντας σαν δείγμα δημοσιεύσεις σε εφημερίδες,
εξέτασε την πορεία των εταιρειών σχετικά με τα παραπάνω θέματα έως και 2 έτη μετά
την εξαγορά, συγκριτικά με εταιρείες που δεν διενέργησαν κάποια σχετική ενέργεια.
Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι εταιρείες που έχουν εμπλακεί σε Σ&Ε μειώνουν τη
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ζήτηση εργασίας κατά 10% μέσα στον επόμενο χρόνο, ενώ ακολουθεί επιπλέον
μείωση 9% τον δεύτερο χρόνο. Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει, είναι
ότι οι συγχωνεύσεις συνδέονται άμεσα με τις απολύσεις εργαζομένων, καθώς λόγω
την καλύτερης «εκμετάλλευσης» των υπαλλήλων της εταιρείας βγάζουν εις πέρας την
εργασία με λιγότερο προσωπικό. Ωστόσο, από την έρευνα προκύπτει ότι ενώ οι
μισθοί στις συγχωνευμένες εταιρείες που δεν προσέφυγαν σε απολύσεις αυξήθηκαν
κατά 5% μέσα στα επόμενα δύο χρόνια και 10% έπειτα από τρία χρόνια από την
συγχώνευση, (σε σχέση με τις εταιρείες που δεν έχουν συγχωνευθεί), οι
συγχωνευμένες εταιρείες που προσέφυγαν σε απολύσεις εργαζομένων τους, δεν
παρουσιάζουν μισθολογική αύξηση σε σχέση με το ίδιο δείγμα εταιρειών που δεν
έχουν συγχωνευθεί. Αυτό δείχνει πως οι απολύσεις που εμφανίζονται σε ποσοστό
43% στο συνολικό δείγμα των συγχωνευμένων εταιρειών που εξετάζουμε (από τις 235
εταιρείες, οι 101 παρουσιάζουν μία μείωση της τάξεως του 7,5% στο εργατικό
δυναμικό) οδηγούν σε οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα στην εταιρεία.
Οι Gugle and Yurtoglu (2004) βασιζόμενοι στην βιβλιογραφία που εξέτασαν, σε
εμπειρικά αποτελέσματα αλλά και στις δικές του εκτιμήσεις που προέκυψαν από
στατιστικά μοντέλα, ανέλυσαν τις επιδράσεις των Σ&Ε στις απαιτήσεις για εργατικό
δυναμικό στην Ευρώπη και στην Αμερική. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπάρχει
άμεση επίδραση μιας Σ&Ε στην Αμερική αναφορικά με το εργατικό δυναμικό. Ενώ
στην Ευρώπη, έπειτα από μια Σ&Ε, υπάρχει μία μείωση 10% στo εργατικό δυναμικό.
Συγκεκριμένα, οι μελέτες έδειξαν ότι στην Ευρώπη υπάρχει μεγάλο εργατικό κόστος,
γεγονός που δεν επιτρέπει στις εταιρείες να διατηρήσουν το εργατικό δυναμικό στα
ίδια υψηλά επίπεδα. Αντίθετα, στην Αμερική καταφέρνουν να προσαρμοστούν
γρήγορα στις νέες απαιτήσεις και μειώνουν το εργατικό κόστος, πράγμα που τους
βοηθάει στην διατήρηση ή ακόμη σε μία μικρή αύξηση του εργατικού δυναμικού
έπειτα από μια Σ&Ε. Η μόνη περίπτωση Σ&Ε που επηρεάζουν αρνητικά την ζήτηση
εργατικού δυναμικού στην Αμερική, είναι αυτές που γίνονται μέσω προσφορών.
Τέλος, στο Ηνωμένο Βασίλειο παρατηρείται μεγαλύτερη μείωση του εργατικού
δυναμικού έπειτα από μία οριζόντια Σ&Ε σε σχέση με την Ευρώπη.
Οι Parrino et al. (1999) θέλησαν να εξετάσουν κατά πόσο μία επιχείρηση επιλέγει να
αντικαταστήσει τη διοίκησή της έπειτα από μια Σ&Ε και τι αντίκτυπο έχει αυτό στην
λειτουργία και την κερδοφορία της. Το δείγμα τους αφορούσε 197 εταιρείες
εισηγμένες στο χρηματιστήριο κατά την περίοδο 1982‐1987. Από την έρευνα
προέκυψε ξεκάθαρα ότι έπειτα από μία Σ&Ε η επιχείρηση παρουσιάζει μεγαλύτερα
κέρδη και καλύτερη λειτουργική απόδοση όταν η διοίκηση «αλλάζει χέρια». Βέβαια,
αυτή η αποδοχή δεν ισχύει απαραίτητα σε όλες τις Σ&Ε. Συγκεκριμένα, στην
περίπτωση της οριζόντιας Σ&Ε η αντικατάσταση της διοίκησης δεν θεωρείται
απαραίτητη, ωστόσο όποια και αν είναι αυτή θα πρέπει να πάρει σημαντικές
αποφάσεις που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μετόχων που δεν ταυτίζονται
απαραίτητα με τα δικά τους.
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Στη συνέχεια παρατίθενται κάποιες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με
τις Σ&Ε και τον αντίκτυπό τους στην παραγωγικότητα της εργασίας με βασικό
εργαλείο κάποιους αριθμοδείκτες.
Οι Giovanis et al. (2016b) πραγματοποίησαν μία μελέτη στην οποία ερεύνησαν κατά
πόσο οι συγχωνεύσεις επηρεάζουν την παραγωγικότητά των εργαζομένων. Εξέτασαν
ένα δείγμα τριάντα ενός ελληνικών εισηγμένων εταιρειών που κατά την περίοδο
2009‐2013 που πραγματοποίησαν μια συγχώνευση, οι δε αριθμοδείκτες (με εξαγωγή
στοιχείων από τις οικονομικές καταστάσεις των εξεταζόμενων εταιρειών και λοιπά
στοιχεία από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών) που χρησιμοποίησαν
ήταν: κέρδος/αριθμό εργαζομένων, πωλήσεις/αριθμό εργαζομένων, μετοχικό
κεφάλαιο/αριθμό εργαζομένων, κεφάλαιο κίνησης/αριθμό εργαζομένων, σύνολο
ενεργητικού/αριθμό εργαζομένων. Οι Giovanis et al. (2016b) κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι οι συγχωνεύσεις δεν έχουν καμία επίδραση στην παραγωγικότητα
των εργαζομένων.
Οι Γιοβάνης κ.ά. (2014) μελέτησαν την παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού,
καθώς επίσης την επιχειρηματική επίδοση‐κερδοφορία των εξαγοράζουσων
εταιρειών, 43 εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρειών, οι οποίες
συμμετείχαν σε συγχωνεύσεις την τριετία 2006‐2008. Αναλύοντας τους
αριθμοδείκτες έτσι όπως προέκυψαν από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των
εταιρειών συμπέραναν ότι η δραστηριότητα μιας συγχώνευσης δεν είχε ουσιαστική
επίδραση στην παραγωγικότητα της εργασίας των εταιρειών του δείγματος, ενώ
γενικά οι συγχωνεύσεις ήταν ουσιαστικά επενδυτικές δραστηριότητες μηδενικής έως
και αρνητικής αξίας σε σχέση με την κερδοφορία για τις επιχειρήσεις του δείγματος
της παρούσας μελέτης.
Ο Akhil (2012) διερεύνησε την παραγωγικότητα της εργασίας στον τραπεζικό κλάδο
στην Ινδία. Συγκεκριμένα, μελέτησε τις επιπτώσεις των συγχωνεύσεων των τραπεζών
δύο χρόνια πριν αλλά και μετά από την πράξη Σ&Ε κατά την περίοδο 1999‐2011. Η
ανάλυση πραγματοποιήθηκε με paired t‐test και τα αποτελέσματα που προέκυψαν
από αυτή δείχνουν σημαντική βελτίωση τόσο στους δείκτες παραγωγικότητας της
εργασίας (labour productivity ratios) όσο και στους δείκτες επιχειρησιακής
παραγωγικότητας του κλάδου (branch productivity ratios). Αξίζει να αναφέρουμε ότι
ένας σημαντικός παράγοντας που επηρέασε καθοριστικά τα αποτελέσματα της
έρευνας είναι η διεξαγωγή των προγραμμάτων εθελούσιας συνταξιοδότησης
(voluntary retirement schemes), μέσω των οποίων οι τράπεζες δίνουν κίνητρα στους
εργαζομένους για αποχώρηση με σκοπό την μείωση του προσωπικού τους. Επιπλέον,
η συγχώνευση δύο ή και περισσότερων τραπεζών, δίνει στη διοίκηση το πλεονέκτημα
της υιοθέτησης του καλύτερου συστήματος/τεχνολογίας μεταξύ αυτών, γεγονός που
έχει άμεσο αντίκτυπο στην αύξηση της παραγωγικότητας. Συμπερασματικά, ο Akhil
(2012) καταλήγει στο γεγονός ότι λόγω της θετικής συσχέτισης ανάμεσα στην
παραγωγικότητα της εργασίας και την κερδοφορία, μια αύξηση της πρώτης θα
απελευθέρωνε τις συνεργίες των συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε).
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Οι Liargovas and Repousis (2011) εξέτασαν τον αντίκτυπο των συγχωνεύσεων και
εξαγορών στην απόδοση των εργαζομένων στον ελληνικό τραπεζικό τομέα κατά την
περίοδο 1996‐2004. Μετρώντας τέσσερις οικονομικούς δείκτες, βρέθηκαν
αμφιλεγόμενα αποτελέσματα σχετικά με την απόδοση των εργαζομένων έπειτα από
μια συγχώνευση στην ελληνική τραπεζική αγορά. Όπως φαίνεται, οι Σ&Ε έχουν
θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση των τραπεζικών. Όπως είναι
αναμενόμενο, μια τέτοια δραστηριότητα προκαλεί άγχος και στρες στους
εργαζομένους οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με το αβέβαιο και καλούνται να
αλλάξουν προοπτική και στάση σε κάτι που μέχρι τότε γνώριζαν καλά. Ωστόσο, τα
σεμινάρια που υποχρεωτικά παρακολουθούν για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν
στα νέα δεδομένα, τους βοηθούν να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να αυξήσουν
την παραγωγικότητά τους.
Οι Honsono et al. (2009) διερεύνησαν τις επιπτώσεις της συγχώνευσης για την
καινοτομία και την αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιώντας ένα μικρό σύνολο
δεδομένων των ιαπωνικών εταιρειών παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων μη
εισηγμένων επιχειρήσεων κατά την περίοδο 1995‐1999. Από την έρευνα προέκυψε
ότι η συνολική παραγωγικότητα της εταιρείας που πραγματοποιεί την συγχώνευση
μειώνεται άμεσα, ενώ τα στοιχεία έδειξαν ότι δεν καταφέρνει να ανακάμψει μέσα
στα επόμενα τρία χρόνια που ακολουθούν. Επίσης, η ένταση της έρευνας και
ανάπτυξης δεν επηρεάζεται ουσιαστικά έπειτα από τη συγχώνευση. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι το κόστος της ένταξης της επιχείρησης είναι μεγάλο και
μακροπρόθεσμο. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η περίοδος που εξετάστηκε το
δείγμα χαρακτηρίζεται από την σοβαρή οικονομική κρίση στην Ιαπωνία. Θα ήταν
λοιπόν ενδιαφέρον να εξεταστούν τα δεδομένα της ίδιας έρευνας αν
πραγματοποιούνταν κάποια άλλη περίοδο.
Οι Schiffbauer et al. (2009) ερεύνησαν την αιτιώδη σχέση μεταξύ των ξένων αγορών
και της παραγωγικότητας των εταιρειών στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά την περίοδο
1999‐2007. Ενώ βρέθηκαν λίγα στοιχεία για τη θετική επίδραση των ξένων εξαγορών
στη συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών, τα αποτελέσματά της έρευνας
έδειξαν ξεκάθαρα θετικά και αυξανόμενα αποτελέσματα στην παραγωγικότητα της
εργασίας από τον πρώτο μέχρι το πέμπτο έτος της περιόδου μετά την απόκτηση. Τα
αποτελέσματα είναι σε μεγάλο βαθμό παρόμοια για εταιρείες που αναλαμβάνονται
από εταιρείες στις ΗΠΑ και σχετίζονται με εταιρείες της ΕΕ, ενώ τα αποτελέσματα των
ξένων εξαγορών ποικίλουν από κλάδο σε κλάδο. Τέλος, οι επιχειρήσεις που
αποκτήθηκαν από ξένους επενδυτές στον τομέα των υπηρεσιών πληροφορικής,
βιώνουν μια υψηλότερη παραγωγικότητα κατά το δεύτερο έτος της περιόδου μετά
την απόκτηση.
Ο Girma (2006) εξέτασε τον αντίκτυπο των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην γενική
παραγωγικότητα και πιο συγκεκριμένα στην παραγωγικότητα της εργασίας για
εταιρείες που αποκτήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά την περίοδο 1981‐1996. Η
έρευνα ανέτρεξε στην υπάρχουσα θεωρητική και εμπειρική βιβλιογραφία σχετικά με
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την απόδοση μιας συγχώνευσης αναφορικά με την παραγωγικότητα, τα κέρδη, την
τιμή της μετοχής και την εργασία, ωστόσο για τη δική του εμπειρική έκθεση
βασίστηκε σε στοιχεία 887 βιομηχανιών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι πρώτον η
απόδοση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων που έχουν εμπλακεί σε Σ&Ε είναι
μεγαλύτερη σε σχέση με την απόδοσή τους πριν από την Σ&Ε. Δεύτερον, η απόδοση
είναι ακόμη μεγαλύτερη στις συνδεδεμένες συγχωνεύσεις παρά στις μη
συνδεδεμένες. Τρίτον, η διαφορά στην απόδοση διακρίνεται πολύ περισσότερο σε
μικρές επιχειρήσεις και λιγότερο στις μεγάλες επιχειρήσεις. Τέταρτον, η απόδοση
μετά την Σ&Ε στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι μικρότερη συγκριτικά με τις
κατασκευαστικές επιχειρήσεις. Πέμπτον, η απόδοση στις μη συνδεδεμένες μεγάλες
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είναι μεγαλύτερη από την απόδοση συνδεδεμένων
μεγάλων επιχειρήσεων. Τέλος, Σ&Ε που πραγματοποιήθηκαν μέσα στα 2 χρόνια που
ακολούθησαν το οικονομικό κραχ του Ηνωμένου Βασιλείου είχαν τη χαμηλότερη
απόδοση.
Οι Lehto and Bockerman (2008) ανέλυσαν τις επιπτώσεις των Σ&Ε στην απασχόληση.
Εξετάζοντας δεδομένα επιχειρήσεων στη Φινλανδία την περίοδο 1989‐2003
κατέληξαν στο γεγονός ότι σχεδόν όλες οι αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς
οδηγούν σε απολύσεις. Ειδικότερα, οι διασυνοριακές Σ&Ε έχουν αρνητικό αντίκτυπο
στην απασχόληση κυρίως στον τομέα της παραγωγής, ενώ οι εγχώριες Σ&Ε με ξένους
αγοραστές επηρεάζουν αρνητικά την απασχόληση στον τομέα των κατασκευών και
άλλων υπηρεσιών. Ωστόσο, φαίνεται πως οι Σ&Ε αποτελούν ευκαιρία για την εταιρεία
να αποδεσμευτεί από κάποιες εργασιακές συμβάσεις και να θέσει τη διαχείριση της
εταιρείας σε νέα στελέχη.
Οι Shuang and Zhang (2006) ερεύνησαν την απόφαση κάποιων επιχειρήσεων στην
Ηπειρωτική Ευρώπη να υιοθετήσουν εθελοντικά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).
Από την μελέτη τους προέκυψε ότι τα ΔΛΠ αποτελούν δίαυλο επικοινωνίας με το
εργατικό δυναμικό της επιχείρησης, αλλά και με διάφορους πιθανούς τρίτους
παράγοντες. Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι όπως φαίνεται από τα
αποτελέσματα της έρευνας, οι επιχειρήσεις με χαμηλή παραγωγικότητα εργασίας
εμφανίζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να υιοθετήσουν τα ΔΛΠ, καθώς επηρεάζονται
από άλλους παράγοντες που αποτελούν κίνητρο για την απόφασή τους αυτή.
Συγκεκριμένα, οι εταιρείες με χαμηλή παραγωγικότητα εργασίας που έχουν
υιοθετήσει τα ΔΛΠ εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά κέρδους σε σχέση με τις
καταστάσεις της εταιρείας πριν από τα ΔΛΠ. Επίσης οι εταιρείες που έχουν ΔΛΠ έχουν
μικρότερη ανάγκη σε εργατικό δυναμικό σε σύγκριση με παρόμοιες εταιρείες που δεν
έχουν υιοθετήσει τα ΔΛΠ. Τέλος, είναι σημαντικό στην πορεία της εταιρείας αν έχει
υιοθετήσει τα ΔΛΠ εθελοντικά ή έπειτα από υποχρεωτική παρέμβαση του κράτους.
Στην περίπτωση που η εταιρεία υιοθέτησε εθελοντικά τα ΔΛΠ τότε οι οικονομικές
καταστάσεις της διακρίνονται από χρηματοοικονομική διαφάνεια και καλύτερη
πληροφόρηση. Αντίθετα, αν η εταιρεία υιοθέτησε αναγκαστικά τα ΔΛΠ, η ποιότητα
των οικονομικών της εκθέσεων δεν παρουσιάζει καμία ουσιαστική αλλαγή.
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Οι Siegel and Simons (2006) αξιολόγησαν τις επιπτώσεις μιας Σ&Ε στην απόδοση μιας
επιχείρησης, στην παραγωγικότητα μιας βιομηχανίας και στους εργαζομένους
(σχετικά με τα επίπεδα απασχόλησης και την αποζημίωση). Δείγμα της μελέτης τους
αποτέλεσε σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού των σουηδικών μεταποιητικών
επιχειρήσεων (εργαζόμενοι‐εργοδότες) για την περίοδο 1985‐1998. Σύμφωνα με τη
θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου στην οποία στηρίχτηκαν, μια Σ&Ε οδηγεί σε
σταθερή βελτίωση στην απόδοση μιας επιχείρησης και στην παραγωγικότητα μιας
βιομηχανίας, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την εξέλιξη της καριέρας των εργαζομένων,
καθώς δίνει μεγάλη έμφαση στην διαλογή του προσωπικού και στην σωστή
τοποθέτησή του μέσα στην επιχείρηση σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ικανότητές του
καθένα ξεχωριστά. Επίσης, προέκυψε ότι το δυναμικό των επιχειρήσεων που
εμπλέκονται σε Σ&Ε διακρίνονταν από μεγάλη εμπειρία και υψηλή εκπαίδευση, ενώ
συγκριτικά με εργαζομένους που εργάζονταν σε εταιρείες που δεν είχαν εμπλακεί σε
Σ&Ε πήρανε μεγαλύτερες χρηματικές απολαβές.
Οι Bou‐Wen et al. (2006) διερεύνησαν την ικανότητα του ανθρώπινου δυναμικού μιας
εταιρείας να επηρεάσει την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα των εταιρικών
συγχωνεύσεων και της στρατηγικής της εξαγοράς. Εξετάζοντας ένα δείγμα από 267
τράπεζες των ΗΠΑ που πραγματοποίησαν Σ&Ε εντός μιας τριετίας, οδηγήθηκαν στο
συμπέρασμα ότι μία Σ&Ε θα μπορούσε να είναι αποτελεσματική και να επιτύχει τον
στόχο της, εφόσον διαθέτει στο δυναμικό της ικανά στελέχη που μπορούν να
διαχειριστούν σωστά τη νέα αυτή κατάσταση. Συγκεκριμένα, σε κλάδους όπως οι
τράπεζες και το λιανικό εμπόριο, όπου ακολουθούν μια στρατηγική ανάπτυξης μέσω
συστηματικών εξαγορών, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήρια δύναμη και
καθορίζει τον «νικητή» του παιχνιδιού. Πιο συγκεκριμένα, η ικανότητα του
προσωπικού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την πορεία μιας Σ&Ε, αν δηλαδή
θα μπορέσει η τράπεζα να αφομοιώσει αποτελεσματικά τη νέα τράπεζα και αν θα
μπορέσει να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στις νέες συνθήκες.
Οι Conyon et al. (2002) πραγματοποίησαν μια εμπειρική ανάλυση των επιπτώσεων
μιας Σ&Ε στην απασχόληση στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιώντας μια ειδική βάση
δεδομένων που περιλαμβάνει πληροφορίες για αμερικάνικες εταιρείες και 400
συγχωνεύσεις κατά την περίοδο 1967‐1996. Ειδικότερα, εξέτασαν όχι μόνο την άμεση
επίδραση των συγχωνεύσεων στην απασχόληση, αλλά και τη διαδικασία
προσαρμογής μέσα στο χρόνο. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι εχθρικές Σ&Ε
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη ζήτηση εργασίας. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να
επιβεβαιωθεί πλήρως, καθώς τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έπειτα από τη
δραστηριότητα Σ&Ε ακολουθείται πτώση της παραγωγής. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί,
ότι όταν η συγχώνευση πραγματοποιείται από μικρότερη επιχείρηση, ακολουθεί
μεγαλύτερη πτώση της ζήτησης εργατικού δυναμικού σε σχέση με συγχωνεύσεις που
γίνονται από μεγαλύτερες επιχειρήσεις.
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Στη συνέχεια παρατίθενται κάποιες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με
τις Σ&Ε και την υγιεινή‐ασφάλεια εργασίας.
Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα έχει επηρεαστεί περισσότερο από κάθε άλλη Ευρωπαϊκή
χώρα από την οικονομική κρίση που χαρακτηρίζει την εποχή μας (Ifanti et al., 2013).
Η ανεργία, η αβεβαιότητα εργασίας, η εισοδηματική μείωση και η φτώχεια είναι
μεταξύ των σοβαρότερων συνεπειών της κρίσης. Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα είναι οι
επιπτώσεις στο δημόσιο σύστημα υγείας από την επιβολή αυστηρών μέτρων, όπως
μείωση προσωπικού ή βασικών ιατρικών προμηθειών (Ifanti et al., 2013). Σύμφωνα
με τους Ifanti et al. (2013), η λύση για τα ανωτέρω θα μπορούσε να είναι η εφαρμογή
ανθρωποκεντρικών προσεγγίσεων.
Περαιτέρω, ο Nighswonger (2001) ανέφερε ότι είναι σημαντικό μετά τις συγχωνεύσεις
να υπάρχουν τόσο κατάλληλα στελέχη για την αλλαγή, που θα λειτουργήσουν ως
σύνδεσμοι σχετικά με τις δραστηριότητες υγιεινής και ασφάλειας στις
συγχωνευόμενες εταιρείες (ώστε να υπάρχει σωστή διαχείριση και άμεση αλλαγή
πολιτικών μετά τη συγχώνευση), όσο και να υπάρχει ένα κοινό όραμα για τις
συγχωνευόμενες εταιρείες σχετικά με τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας
Τέλος, είναι πολύ σημαντικό για τα στελέχη μιας επιχείρησης, αναφορικά με την
υγιεινή και ασφάλεια, να γνωρίζουν τις διαδικασίες ή και τις βέλτιστες πρακτικές
συγχώνευσης σε κάθε επιχειρηματικό επίπεδο. Στα πλαίσια μιας συλλογής βέλτιστων
πρακτικών, τόσο από τεχνική και οικονομική θεώρηση, η CCPS (2010) κατέγραψε ένα
αναλυτικό πλαίσιο για συγχωνεύσεις και θέματα ολοκλήρωσης τους, που σχετίζονται
με την υγιεινή και ασφάλεια. Μάλιστα, υπολόγισε το θέμα της επιχειρηματικής
ολοκλήρωσης μετά τη συγχώνευση, που βρέθηκε να κοστίζει, σύμφωνα με την έρευνα
της, δέκα έως τριάντα τοις εκατό του συνολικού‐τελικού κόστους μιας συγχώνευσης.

Μεθοδολογία έρευνας
Δείγμα έρευνας προς διερεύνηση
Αρχικά, για τη χρονική περίοδο 2009 έως 2013 εντοπίστηκαν όλες οι συγχωνεύσεις
που έκαναν εισηγμένες εταιρείες (συνολικά πενήντα μία ‐ 51 εταιρείες) στο
Χρηματιστήριο Αθηνών και οι οποίες μετά τη συγχώνευση συνέχισαν να υφίστανται
και να κατέχουν την ίδια διοικητική άδεια της εισηγμένης εταιρείας (συγχώνευση με
απορρόφηση). Στη συνέχεια, από τις εταιρείες αυτές του δείγματος αφαιρέθηκαν
όσες εταιρείες είχαν ως αντικείμενο τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (τράπεζες,
ασφάλειες κλπ.). Επίσης αφαιρέθηκαν από το δείγμα και εταιρείες για τις οποίες δεν
υπήρχαν διαθέσιμα λογιστικά–χρηματοοικονομικά δεδομένα (λόγω πτώχευσης είτε
άλλης αιτίας). Μετά τα ανωτέρω προέκυψε το τελικό δείγμα της παρούσας εργασίας
προς εξέταση.
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Το τελικό δείγμα προς διερεύνηση είναι τριάντα (30) εισηγμένες εταιρείες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών που έκαναν τουλάχιστον μια συγχώνευση κατά την πενταετία
2009‐2013 με εταιρεία που ήταν είτε εισηγμένη είτε όχι στο Χρηματιστήριο Αθηνών
(2013: 6 εταιρείες, 2012: 3 εταιρείες, 2011: 7 εταιρείες, 2010: 4 εταιρείες, 2009: 10
εταιρείες). Τα δεδομένα όλων των εταιρειών εντοπίστηκαν από την ιστοσελίδα του
Χρηματιστήριου Αθηνών και τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας και του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, ως και οι οικονομικές καταστάσεις
των τριάντα (30) εξεταζόμενων εταιρειών.
Αριθμοδείκτες‐Ποσοτικές μεταβλητές έρευνας
Για την παρούσα μελέτη και την εξέταση των οικονομικών στοιχείων του δείγματος,
χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι αριθμοδείκτες, ο υπολογισμός των οποίων παρατίθεται
στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 1: Αριθμοδείκτες

Κωδ.
V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11
V12

Αριθμοδείκτης

Υπολογισμός

Operating revenue (Turnover) Καθαρές Πωλήσεις + Άλλα λειτουργικά
(th. €)
έσοδα (χιλ. €)
Κέρδη
(Ζημίες)
από
συνήθεις
P/L before tax (th. €)
δραστηριότητες προ φόρων (χιλ. €)
Cash flow (th. €)
Ταμειακές Ροές (χιλ. €)
Πάγιο Ενεργητικό + Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Total assets (th. €)
(χιλ. €)
Μετοχικό Κεφάλαιο + Αποθεματικά +
Shareholders funds (th. €)
Μερίσματα (χιλ. €)
(Καθαρά Έσοδα / (Σύνολο Ενεργητικού –
ROCE using Net income
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις))*100
Profit margin
(Καθαρά Κέρδη / Καθαρές Πωλήσεις)*100
(Μικτό Περιθώριο Κέρδους / Καθαρές
Gross Margin
Πωλήσεις)*100
Ταμειακές Ροές / Καθαρές Πωλήσεις
Cash flow / Operating revenue
Χρήσεως
Stock turnover
Πωλήσεις / Μετοχές
(Μετοχικό Κεφάλαιο / (Μακροπρόθεσμες
Shareholders liquidity ratio
υποχρεώσεις + Προβλέψεις για κινδύνους &
έξοδα))*100
Profit per employee
Κέρδος / Αριθμό Εργαζομένων

Μεθοδολογία και έλεγχος υποθέσεων δείγματος
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1η εξεταζόμενη υπόθεση
Η παρούσα εργασία, προκειμένου να εξετάσει εάν υπάρχει σχετική μεταβολή της
επίδοσης των εταιρειών μετά τη συγχώνευση, αξιολογεί και συγκρίνει την επίδοση
της κάθε εταιρείας σε ένα σύνολο αριθμοδεικτών, ως και την εξέταση της
παραγωγικότητας της εργασίας. Έτσι, η πρώτη υπόθεση προς διερεύνηση είναι η
κάτωθι:
H1: Δεν υπάρχει σχετική μεταβολή της επίδοσης των εταιρειών μετά τη συγχώνευση.
Προκειμένου να εξεταστεί η παραπάνω υπόθεση για κάθε αριθμοδείκτη για ένα έτος
πριν (T‐1) και μετά (Τ+1) τη συγχώνευση υπολογίζεται ο μέσος όρος και συγκρίνεται
αντίστοιχα (για το (T‐1) και το (Τ+1))25.
Επίσης, το έτος που γίνεται η συγχώνευση (Τ=0) δεν εξετάζεται, γιατί
συμπεριλαμβάνει τα κόστη της συγχώνευσης, των διαδικασιών ενοποίησης κλπ. που
γίνονται ουσιαστικά για μια φορά (Pazarskis et al., 2013; 2014).
Τέλος, για να ελεγχθεί η προαναφερθείσα υπόθεση και να εφαρμοστεί η παραπάνω
μεθοδολογία, εφαρμόζονται τεστ με συγκρίσεις μέσων όρων δύο ανεξάρτητων
υποσυνόλων (two independent sample mean t‐tests) στους αριθμοδείκτες των
επιχειρήσεων του δείγματος πριν την πράξη συγχώνευσης (Pre‐Merger) και μετά την
πράξη συγχώνευσης (Post‐Merger).

t

X1  X 2
s12 s 22

n1 n 2

όπου,
n
αριθμός εξεταζόμενων αριθμοδεικτών
X1

μέσος όρος αριθμοδεικτών Pre‐Merger

X2

μέσος όρος αριθμοδεικτών Post‐Merger

s
1
2

τυπική απόκλιση
ομάδα αριθμοδεικτών Pre‐Merger
ομάδα αριθμοδεικτών Post‐Merger

Ο μέσος όρος (mean) του κάθε αριθμοδείκτη υπολογίζεται αντί της διαμέσου (median) με σκοπό να
εξαχθούν ακριβέστερα αποτελέσματα (Pazarskis, 2008). Με αυτή την άποψη συμφώνησαν διαχρονικά
και διάφοροι άλλοι μελετητές (Pazarskis et al., 2013; 2014; Giovanis et al., 2016).
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2η εξεταζόμενη υπόθεση
Στη συνέχεια, αφού έγινε η ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων με
αριθμοδείκτες, η παρούσα εργασία εξετάζει ως επιμέρους σημαντικό χαρακτηριστικό
των εταιρειών του δείγματος την υγιεινή‐ασφάλεια στο χώρο εργασίας (δηλαδή, την
εφαρμογή δείκτη για την αξιολόγηση της υγιεινής και ασφάλειας με την ύπαρξη ή μη
ιατρού εργασίας στο χώρο εργασίας).
Προκειμένου να εξεταστεί η δεύτερη υπόθεση, υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ των
μέσων τιμών των αριθμοδεικτών (V01, V02, ..., V12) πριν και μετά τη συγχώνευση ως
εξής:
VX i  X 2 i  X 1i

όπου,
VX

i

Διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών Pre‐ και Post‐Merger
Αριθμοδείκτες υπό εξέταση {V01, V02, ..., V12}

X1

Μέση τιμή των αριθμοδεικτών Pre‐Merger

X2

Μέση τιμή των αριθμοδεικτών Post‐Merger

Ορίζεται ως ποιοτική μεταβλητή για τις εταιρείες το γεγονός εάν έχουν ειδικούς
κανόνες υγιεινής και ασφάλειας με την ύπαρξη γιατρού εργασίας και ανάλογα
χωρίζονται οι εταιρείες σε δυο υποσύνολα:
1: 18 Εταιρείες που δεν έχουν Γιατρό Εργασίας/Ειδικούς κανόνες Υγιεινής‐
Ασφάλειας
2: 12 Εταιρείες που έχουν Γιατρό Εργασίας/Ειδικούς κανόνες Υγιεινής‐
Ασφάλειας
Εφαρμόζουμε το Kruskall‐Wallis test, ένα μη παραμετρικό έλεγχο‐τεστ, ανάλογο του
one‐way ANOVA. Αυτό αποτελεί ένα τυπικό έλεγχο κατάταξης, δηλαδή τα δεδομένα
μετατρέπονται πρώτα σε σειρές και υποθέτουμε ότι τα δεδομένα είναι συνεχή. Στους
μη παραμετρικούς ελέγχους (non‐parametric statistics) δεν υπάρχει η προϋπόθεση
της κανονικότητας κι ελέγχεται εάν υπάρχει ομοιογένεια και όχι ισότητα των μέσων
τιμών χρησιμοποιώντας βαθμούς κλιμακωτής κατάταξης (ranks). Η γενική μορφή
υπολογισμού του είναι:
H 

12 n j [ R j  R ] 2
N ( N  1)

όπου,
nj

Αριθμός παρατηρήσεων ανά ομάδα j
281

N

Rj

R

Μέγεθος του δείγματος
Μέσος όρος των βαθμών κλιμάκωσης ανά ομάδα j
Μέσος όρος των βαθμών κλιμάκωσης

Δηλαδή, η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε ως μια εναλλακτική στατιστική μέθοδος
ελέγχου της σχετικής μεταβολής του δείγματος που εξετάζει εάν υπάρχει επίδραση
στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων κατά την διάρκεια της κρίσης και σε
τι βαθμό επηρεάστηκαν σε σχέση με την πολιτική ασφάλειας και υγιεινής του
προσωπικού τους. Έτσι, η δεύτερη υπόθεση που εξετάζεται είναι η εξής:
H2: Δεν υπάρχει σχετική μεταβολή της επίδοσης των εταιρειών μετά τη συγχώνευση
ανάμεσα στις εταιρείες που έχουν και σε αυτές που δεν έχουν ειδικούς κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας.

Αποτελέσματα
Αποτελέσματα έρευνας
Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας για τη διερεύνηση των συγχωνεύσεων
εισηγμένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα εξετάστηκε η επίδοση, ως και η
παραγωγικότητα της εργασίας, τριάντα (30) εταιρειών για τα έτη 2009‐2013 (με
ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων και σύγκριση για ένα έτος πριν και μετά τη
συγχώνευση) σε δώδεκα (12) αριθμοδείκτες (operating revenue, P/L before tax, cash
flow, total assets, shareholders funds, ROCE using net income, profit margin, gross
margin, cash flow/operating revenue, stock turnover, shareholders liquidity ratio,
profit per employee). Από την εξέταση των αποτελεσμάτων προέκυψε στατιστικά
σημαντική μεταβολή για τον αριθμοδείκτη V07 (profit margin), που χειροτέρεψε και
αποτελεί ένδειξη χειροτέρευσης μόνο της επιχειρηματικής επίδοσης των εταιρειών
του δείγματος. Η δε παραγωγικότητα της εργασίας δεν μεταβλήθηκε στατιστικά
σημαντικά. Έτσι, απορρίπτεται η Η1.
Η ανάλυση των αποτελεσμάτων παρατίθεται στον Πίνακα 2.
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Πίνακας 2: Στατιστικά αποτελέσματα T‐test έτους 2009‐2013

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ: ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ:
Pre‐Merger Post‐Merger
(1 year avg.) (1 year avg.)
V01
366557
429582
V02
13501
‐1692
V03
15217
3959
V04
365953
377773
V05
156687
150218
V06
‐0,5
0,1
V07
0,8
‐7,7
V08
23,5
17,2
V09
‐0,5
‐5,2
V10
11,4
9,3
V11
5,6
9,4
V12
29,9
3,2

t‐statistic
δίπλευρο
τεστ
0,15
‐1,34
‐0,96
0,05
‐0,07
0,11
‐1,87
‐1,19
‐0,88
‐0,49
0,94
‐1,49

p‐value

Διάστημα
εμπιστοσύνης 95%

0,880
0,188
0,341
0,964
0,946
0,917
0,067*
0,240
0,382
0,625
0,350
0,143

(‐769432; 895480)
(‐38083; 7696)
(‐34761; 12244)
(‐507807; 531447)
(‐195968; 183030)
(‐10,08; 11,18)
(‐17,60; 0,62)
(‐17,05; 4,37)
(‐15,61; 6,08)
(‐10,77; 6,53)
(‐4,35; 12,01)
(‐62,7; 9,3)

Σημείωση:*,**,*** υποδεικνύεται ότι η αλλαγή του μέσου όρου είναι σημαντικά
διαφορετική από το μηδέν σε επίπεδο σημαντικότητας 0.01, 0.05, και 0.10, αντίστοιχα,
όπως υπολογίστηκε με συγκρίσεις των μέσων όρων δυο ανεξάρτητων υποσυνόλων (two
independent sample mean t‐tests) στους αριθμοδείκτες των επιχειρήσεων του δείγματος.
Πιο συγκεκριμένα, για τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις τα επίπεδα κατάταξης σε σχέση με
την τιμή p‐value είναι τα κάτωθι:
P<0.01 σοβαρή ένδειξη ενάντια στην Ηο
0.01≤p≤ 0.05 σοβαρή ένδειξη ενάντια στην Ho
0.05≤p≤ 0.10 ελάχιστη ένδειξη ενάντια στην Ho
0.10≤p καμία πραγματική ένδειξη ενάντια στην Ηο

Στη συνέχεια κι αφού έγινε η διερεύνηση όλων των πράξεων των συγχωνεύσεων
εισηγμένων εταιρειών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα
(χρονικό διάστημα υλοποίησης συγχωνεύσεων: 2009‐2013), με την ανάλυση των
οικονομικών καταστάσεων, η παρούσα εργασία εξετάζει ως επιμέρους σημαντικό
χαρακτηριστικό των εταιρειών του δείγματος την υγιεινή‐ασφάλεια στο χώρο
εργασίας (δηλαδή, με την εφαρμογή δείκτη για την αξιολόγηση της υγιεινής και
ασφάλειας με την ύπαρξη ή μη ιατρού εργασίας στο χώρο εργασίας). Αφού ορίστηκε
η εν λόγω ποιοτική μεταβλητή των εταιρειών (ύπαρξη ή μη ιατρού εργασίας), έγινε
συνδυαστική αξιολόγηση όλων των ευρημάτων των επιχειρήσεων. Μετά την
εφαρμογή του Kruskal‐Wallis test, στους παραπάνω αριθμοδείκτες (V01, V02, ..., V12)
προέκυψε καλύτερη επίδοση για τις εταιρείες που έχουν ειδικούς κανόνες υγιεινής
και ασφάλειας με ύπαρξη γιατρού εργασίας στον αριθμοδείκτη V04 (Total assets).
Αντίθετα, για τις εταιρείες που δεν είχαν αυστηρά πρότυπα σε υγιεινή και ασφάλεια
με γιατρό εργασίας σε μόνιμη βάση στο χώρο, προέκυψε καλύτερη επίδοση για τις
εταιρείες αυτές στους αριθμοδείκτες V02 (P/L before tax), V03 (Cash flow), V08 (Gross
Margin). Με βάση τα ανωτέρω, απορρίπτεται η Η2.
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Τέλος, η ανάλυση των αποτελεσμάτων παρατίθεται στον Πίνακα 3.
Πίνακας 3: Στατιστικά αποτελέσματα για τις εταιρείες του δείγματος όπου:
2=Υγιεινή/Ασφάλεια/Γιατρός Εργασίας ή 1=Όχι

ΚΩΔΙΚΟΣ

V01
V02
V03
V04
V05
V06
V07
V08
V09
V10
V11
V12

ΔΙΑΜΕΣΟΣ

Operating revenue (Turnover)
P/L before tax
Cash flow
Total assets
Shareholders funds
ROCE using Net income
Profit margin
Gross Margin
Cash flow/Operating revenue
Stock turnover
Shareholders liquidity ratio
Profit per employee

p‐value

1

2

‐5239
‐1830
‐1703
‐2902
‐2743
‐0,405
‐4,268
‐1,170
‐3,959
‐0,490
‐0,0895
‐4,000

4294
‐23407
‐2277
4425
‐2336
0,209
‐5,521
‐3,136
‐3,868
‐0,487
‐0,1235
‐33,000

*** : απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01.
** : απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05.
* : απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σημαντικότητας 0,1.

0,352
0,010***
0,028**
0,090*
0,703
0,104
0,204
0,099*
0,352
0,767
0,525
0,626

Σχολιασμός αποτελεσμάτων και σύγκριση με σχετική βιβλιογραφία
Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα της παρούσας εργασίας, προέκυψε μερική
χειροτέρευση (σε έναν αριθμοδείκτη) της επιχειρηματικής επίδοσης των εταιρειών
του δείγματος, ενώ η παραγωγικότητα της εργασίας δεν μεταβλήθηκε στατιστικά
σημαντικά. Έτσι, η παρούσα μελέτη έρχεται σε αντίθεση με την έρευνα των Siegel and
Simons (2006), που υποστήριξαν την ύπαρξη τόσο βελτίωσης στην απόδοση μιας
επιχείρησης, όσο και στην παραγωγικότητα.
Επίσης, η παρούσα εργασία έρχεται σε αντίθεση αναφορικά με την παραγωγικότητα
της εργασίας με τις έρευνες όσων υποστήριξαν ότι μετά τις συγχωνεύσεις η
παραγωγικότητα χειροτέρεψε (Honsono et al., 2009; Giovanis et al., 2016a) ή
καλυτέρεψε (Girma, 2006).
Επιπλέον, συντάσσεται με άλλες έρευνες σχετικά με την παραγωγικότητα της
εργασίας που υποστήριξαν ότι μετά τις συγχωνεύσεις δεν παρατηρήθηκε καμία
επίδραση στην παραγωγικότητα (Gugle and Yurtoglu, 2004; Γιοβάνης κ.ά., 2014;
Giovanis et al., 2016b).
Τέλος, σχετικά με την αξιολόγηση της υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας η
ύπαρξη ή όχι ιατρού εργασίας, προέκυψε καλύτερη επίδοση για τις εταιρείες που
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έχουν ειδικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας με ύπαρξη γιατρού εργασίας στον
αριθμοδείκτη V04‐Total assets (ότι δηλαδή αυξήθηκαν μετά τη συγχώνευση τα
συνολικά απασχολούμενα κεφάλαιά τους). Αντίθετα, για τις εταιρείες που δεν είχαν
αυστηρά πρότυπα σε υγιεινή και ασφάλεια με γιατρό εργασίας σε μόνιμη βάση στο
χώρο, προέκυψε καλύτερη επίδοση στους αριθμοδείκτες V02‐P/L before tax, V03‐
cash flow, V08‐gross margin (δηλαδή η μη λήψη ειδικών μέτρων ή καταβολή ειδικών
δαπανών είχε για αυτές τελικά καλύτερα λειτουργικά αποτελέσματα).

Συμπεράσματα
Σε ένα περιβάλλον όπως αυτό της Ελλάδος όπου το χαρακτηρίζει η οικονομική ύφεση
και η αβεβαιότητα, οι επιχειρήσεις προσπαθούν να είναι ευέλικτες και να
παρουσιάσουν κερδοφορία, έτσι ώστε να είναι βιώσιμες οικονομικά,
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι εταιρείες
προσπαθούν να είναι ευέλικτες και να παρουσιάσουν κερδοφορία, έτσι ώστε να είναι
βιώσιμες, ενώ οι συγχωνεύσεις μπορούν να είναι μια πιθανή λύση σε αυτό.
Ωστόσο, είναι γεγονός ότι έχει μεγάλη σημασία πόσο μια τέτοια επιχειρηματική
απόφαση επηρεάζει την «ψυχή» της εταιρείας, τον παράγοντα «Ανθρώπινο
Δυναμικό», και ειδικότερα της επιτυχούς ένταξής του στο νέο, ενιαίο επιχειρησιακό
και διοικητικό πλαίσιο, όπως και τις νέες πραγματικές συνθήκες εργασίας από
πλευράς ασφάλειας και υγιεινής για τους εργαζομένους.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση όλων των πράξεων των
συγχωνεύσεων εισηγμένων εταιρειών κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην
Ελλάδα (χρονικό διάστημα υλοποίησης συγχωνεύσεων: 2009‐2013), με την ανάλυση
των οικονομικών καταστάσεων, την αξιολόγηση της παραγωγικότητας της εργασίας,
ως και την μελέτη διαφόρων επιμέρους σημαντικών μεγεθών των εταιρειών αυτών
σε σχέση με την υγιεινή‐ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
Από όλες τις εισηγμένες εταιρείες εξετάζονται τελικά τριάντα επιχειρήσεις, που
αποτελούν το δείγμα της έρευνας, με πράξεις συγχωνεύσεων το χρονικό διάστημα
2009‐2013 και χωρίς άλλες πράξεις συγχώνευσης για ένα έτος πριν ή μετά. Στη
συνέχεια, έγιναν συγκρίσεις σε αριθμοδείκτες των επιχειρήσεων (πριν και μετά τις
πράξεις συγχώνευσης). Από την εξέταση των αποτελεσμάτων προέκυψε στατιστικά
σημαντική μεταβολή για τον αριθμοδείκτη profit margin, που χειροτέρεψε και
αποτελεί ένδειξη χειροτέρευσης μόνο της επιχειρηματικής επίδοσης των εταιρειών
του δείγματος. Η δε παραγωγικότητα της εργασίας δεν μεταβλήθηκε στατιστικά
σημαντικά.
Τέλος, αφού ορίστηκε ως ποιοτική μεταβλητή των εταιρειών για την αξιολόγηση της
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας η ύπαρξη ή όχι ιατρού εργασίας, έγινε
συνδυαστική αξιολόγηση όλων των ευρημάτων των επιχειρήσεων. Στους
αριθμοδείκτες της έρευνας προέκυψε καλύτερη επίδοση για τις εταιρείες που έχουν
ειδικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας με ύπαρξη γιατρού εργασίας στον
αριθμοδείκτη Total assets (λόγω αύξησης του συνολικού μεγέθους της νέας
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επιχείρησης). Αντίθετα, για τις εταιρείες που δεν είχαν αυστηρά πρότυπα σε υγιεινή
και ασφάλεια με γιατρό εργασίας σε μόνιμη βάση στο χώρο, προέκυψε καλύτερη
επίδοση για τις εταιρείες αυτές στους αριθμοδείκτες P/L before tax, cash flow, gross
margin (λόγω βελτιωμένης κερδοφορίας της νέας επιχείρησης).
Ως προτάσεις για μελλοντική έρευνα θα μπορούσαν να είναι, μετά από την παρούσα
εργασία, οι διερευνήσεις των επιδόσεων διαφόρων εταιρειών από δείγματα
εισηγμένων και μη εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο ή η εξέταση εταιρειών
σε διαφορετικό χρονικό διάστημα ελέγχου από την παρούσα εργασία για εξαγωγή
περαιτέρω χρήσιμων συμπερασμάτων.
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Η οικονομική κρίση και το brain drain – Η περίπτωση των ιατρών και
οι επιπτώσεις στο ΕΣΥ
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Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ),
vaggrika@hotmail.com

Περίληψη
Η τρέχουσα οικονομική κρίση επηρέασε κάθε φάσμα της κοινωνικής δραστηριότητας.
Έχοντας αυτό υπόψη, σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση του αντίκτυπου της ιατρικής
μετανάστευσης στο ΕΣΥ ‐ως άμεση απόρροια των υφιστάμενων εξελίξεων στο οικονομικό
πεδίο‐ και η διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού πλαισίου κινήτρων για την αναχαίτιση του
φαινομένου και των επιπτώσεων στη ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εργασία
βασίστηκε τόσο στη διεθνή βιβλιογραφία, όσο και σε ανασκόπηση εγχώριων μελετών και
εμπειρικών ερευνών. Με βάση τη θεωρία υποκίνησης του Herzberg‐ προτείνεται η εισαγωγή
σειράς κινήτρων με εφαρμογή σε ολόκληρο το φάσμα του ιατρικού προσωπικού.
Συμπερασματικά, η υποκίνηση των ιατρών συνιστά βασική προϋπόθεση για το περιορισμό
της ιατρικής μετανάστευσης και τη ποιοτική αναβάθμιση του ΕΣΥ. Απαιτείται ωστόσο να τεθεί
σε δημόσια διαβούλευση η αναθεώρηση του στρατηγικού σχεδιασμού για την υγεία και η
αντιμετώπιση ζητημάτων όπως ο χρόνος έναρξης της ιατρική ειδικότητας. Εν κατακλείδι,
αναδεικνύεται η υποκινητική δύναμη της επίτευξης στόχων και της ανατροφοδότησης.

Λέξεις κλειδιά: οικονομική κρίση, ιατρικό προσωπικό, υποκίνηση, κίνητρα,
αναχαίτιση μετανάστευσης, ΕΣΥ.

Εισαγωγή
Η ανθρώπινη ιστορία ‐από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα‐ βρίθει από παραδείγματα
ανθρώπων υψηλής πνευματικής στάθμης που μετανάστευσαν ανά περιόδους, σε
αναζήτηση ευνοϊκών συνθηκών διαβίωσης αλλά και πνευματικής προόδου. Το 1963
η «Royal Society of London χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο “διαρροή
εγκεφάλων” (brain drain), σε έκθεση της για να περιγράψει την μετανάστευση
Βρετανών επιστημόνων προς τις Η.Π.Α.» (Λαμπριανίδης, 2011). Στα πλαίσια της
παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, εννοούμε τη διαρροή εγκεφάλων ως τη διεθνή
μεταφορά πόρων με τη μορφή του ανθρώπινου κεφαλαίου ‐ και αφορά πολύ
εξειδικευμένο προσωπικό με τουλάχιστον τριτοβάθμια εκπαίδευση‐ από τις
αναπτυσσόμενες προς τις αναπτυγμένες χώρες. Σύμφωνα με στοιχεία, πάνω από
20.000.000 εξειδικευμένοι μετανάστες, αυξημένοι κατά 63,7% μέσα σε μια δεκαετία
(1990‐2000) ζούσαν στις χώρες‐μέλη του Ο.Ο.Σ.Α. αποτελώντας το ένα τρίτο της εκεί
συνολικής μετανάστευσης (Docquier & Marfouk, 2006).
Στις μέρες μας, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται μαζική μετανάστευση
ανθρώπινου δυναμικού υψηλής κατάρτισης ‐φαινόμενο με ολοένα αυξανόμενη
δυναμική στον ευρωπαϊκό νότο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα μετά το 2008‐ με αφορμή
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τους τριγμούς του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος (Ifanti, et al. 2014).
Σύμφωνα με μελέτη, το σύνολο των Ελλήνων επιστημόνων που εργάζονταν στο
εξωτερικό υπολογίζεται στους 140.000, το ένα δέκατο των πτυχιούχων στη χώρα μας
(Λαμπριανίδης, 2011). Σε αντίστοιχο ύφος, πρόσφατη αρθρογραφία ανεβάζει σε
περισσότερο από 200.000 τους νέους επιστήμονες (generation G) που έφυγαν στο
εξωτερικό (Guardian, 2015). Η ένταση του φαινομένου ‐που προϋπήρχε ωστόσο‐
αναζητείται στην περιορισμένη ζήτηση δυναμικού υψηλής κατάρτισης λόγω και της
μη αλλαγής του αναπτυξιακού μοντέλου στην Ελλάδα, με προεκτάσεις και στο
εκπαιδευτικό σύστημα.
Εικόνα 1: Ποσοστό των Ελλήνων που μετανάστευσαν κατά τη διάρκεια της κρίσης (περίοδος
2010‐2013), σύμφωνα με έρευνα του European University Institute, που διεξήχθη κατά το
διάστημα μεταξύ Μαΐου και Αυγούστου του 2013.

Πηγή: MarketWatch.com

Αναντίρρητα, όπως καταγράφεται και βιβλιογραφικά, η διαρροή μεγάλου μέρους του
ιατρικού δυναμικού συνιστά παράγοντα κινδύνου για κάθε σύστημα υγείας, με
ξεκάθαρα αρνητικές επιπτώσεις (Hagopian, et al. 2005). Πρόσφατες έρευνες
κατέδειξαν ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες, για κάθε ποσοστιαία μονάδα μείωσης
του ΑΕΠ ανά κάτοικο, αυξάνεται η μετανάστευση των ιατρών κατά 3.4%‐ 3.6% την
επόμενη περίοδο (Okeke, 2013), καθώς και συγχρονική συσχέτιση μεταξύ των
οικονομικών συνθηκών και του ιατρικού brain drain (Arah, Ogbu & Okeke, 2008,
Clemens, 2009) με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση του ιατρικού δυναμικού τους
(Mullan, 2005). Ωστόσο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ), δεν
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υπάρχουν επαρκή δεδομένα για την μεταναστευτική ροή των επαγγελματιών υγείας
λόγω έλλειψης μηχανισμών καταγραφής (Dussault et al. 2009).
Στην Ελλάδα – σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ)‐ κατά την περίοδο 2010
– 2016 έφυγαν για το εξωτερικό μόνο από την Αθήνα 7.581 γιατροί. «Η πλειονότητα
εξ αυτών που φεύγουν είναι ειδικευμένοι, ενώ βάσει στοιχείων είναι χειρουργοί (36
το 2015), καρδιολόγοι (33), γυναικολόγοι (32) και αναισθησιολόγοι (30). Η πιο
δημοφιλής χώρα είναι το Ηνωμένο Βασίλειο (399 έφυγαν το 2015), η Γερμανία (83),
η Σουηδία (57), η Κύπρος (50), η Ελβετία (42) και οι ΗΠΑ (34). Στις χώρες προορισμού
εντάσσονται πλέον τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (27 γιατροί), η Σαουδική Αραβία (9)
και το Ντουμπάι (2)». Μέχρι το 2009 ο ΙΣΑ εξέδιδε κάθε χρόνο 550 πιστοποιητικά, με
την αναλογία ανειδίκευτων προς τους ειδικευμένους γιατρούς να είναι μοιρασμένη.
Μετά το 2010 και έκτοτε, η κατάσταση διαφοροποιήθηκε. Ειδικότερα, καταγράφηκε
διαρκής άνοδος των εκδιδόμενων πιστοποιητικών μέχρι το 2012, ενώ έκτοτε εκείνα
(τα πιστοποιητικά) των ειδικευμένων είναι υπερδιπλάσια εν συγκρίσει με τα
αντίστοιχα των ανειδίκευτων γιατρών. Βάσει των σχετικών στοιχείων, τα έτη 2010,
2012, 2013, 2014 και 2015 ο ΙΣΑ εξέδωσε 835, 1.808, 1.488, 1.380 και 790
πιστοποιητικά αντίστοιχα» (on med.gr, 2015).
Ως επί των πλείστων, οι κύριες αιτίες του ιατρικού brain drain στην Ελλάδα πέραν της
τρέχουσας οικονομικής κρίσης ‐με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση δυσμενών συνθηκών
που συνεπάγονται και χαμηλές προοπτικές επιτυχημένης «εντός των τειχών»
σταδιοδρομίας για τους νέους γιατρούς‐ αναζητούνται και στον υψηλό «ιατρικό
πληθωρισμό» που διασυνδέεται αφενός με την υποβάθμιση του επιπέδου
εκπαίδευσης του ιατρικού δυναμικού, αφετέρου με το φαινόμενο της προκλητής
ζήτησης υπηρεσιών υγείας (Supplier Induced Demand) (on med.gr, 2015). Ανεπίσημα
στοιχεία “ανεβάζουν” σε αρκετές χιλιάδες τις κενές ιατρικές θέσεις στο ΕΣΥ ενώ
αυξητικές είναι οι τάσεις της ανεργίας στον ιατρικό κλάδο. Αξίζει να αναφερθεί ότι το
φαινόμενο παρουσιάζεται και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στην Αφρική και την Ασία,
αλλά και στην Ανατολική Ευρώπη (Ρουμανία, Βουλγαρία), την Ιρλανδία και έχει λάβει
τεράστιες διαστάσεις (Stilwell et al. 2004, Gouda et al. 2015, Boncea, 2014, Emma Jane
Kirby‐ BBC, 2013).
Έχοντας αυτά υπόψη, η εργασία θα επικεντρωθεί στην κατάσταση που έχει
διαμορφωθεί στην Ελλάδα από την οπτική του ιατρικού προσωπικού ‐τμήμα του
οποίου μεταναστεύει για να μεγιστοποιήσει τις προοπτικές επαγγελματικής
αποκατάστασης‐ και σε προτάσεις ‐που βασίζονται στις αναφερόμενες στη διεθνή
βιβλιογραφία θεωρίες υποκίνησης‐ ως τρόπο αναχαίτισης του φαινομένου.

Οι επιπτώσεις της μετανάστευσης των γιατρών στο ΕΣΥ
Αρχικά, η φυγή ικανών στελεχών απομειώνει το μίγμα των δεξιοτήτων που χρειάζεται
για τη παραγωγή και διανομή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. Οι καλύτεροι
ειδικευόμενοι και ειδικευμένοι γιατροί ‐πλέον και οι καλύτεροι μαθητές‐ αντιμέτωποι
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με το φάσμα της ανεργίας, εγκαταλείπουν τη χώρα. Κατά συνέπεια, καθίσταται
αναπόφευκτη η υποβάθμιση της παρεχόμενης περίθαλψης με αντίκτυπο, αφενός μεν
στο αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, αφετέρου δε στην εμπιστοσύνη τους στο ΕΣΥ.
Επιπλέον, η επιλογή της μετανάστευσης σε συνάρτηση με τη μη αλλαγή
αναπτυξιακού προτύπου, επιδεινώνει την ήδη σημειούμενη ‐κυρίως σε
παραμεθόριες‐νησιωτικές περιοχές‐ μεγάλη έλλειψη σε συγκεκριμένες ειδικότητες
λόγω κακού προγραμματισμού κατά το παρελθόν. Ήδη διατυπώνονται σοβαρές
επιφυλάξεις για τις μακροπρόθεσμες συνέπειες στους εθνικούς δείκτες υγείας. Από
την άλλη, υπάρχουν και οργανωτικές επιπτώσεις καθώς στενεύουν τα περιθώρια για
την αναγκαία αναθεώρηση του ιατρικού σχεδιασμού. Πλέον, λόγω και της
οικονομικής κρίσης δεν είναι εφικτή η προώθηση των απαραίτητων προσλήψεων
παρά την επικείμενη συνταξιοδότηση πολλών ιατρών. Μείζονος σημασίας επίσης,
είναι η εκπαιδευτική διάσταση του ζητήματος. Διάχυτη είναι η ανησυχία για τον
αντίκτυπο στο δίκτυο κατάρτισης της νέας γενιάς ιατρών. Η μεγάλη κινητικότητα του
ικανού ιατρικού προσωπικού εκτός Ελλάδας, δημιουργεί εύλογες επιφυλάξεις αλλά
και ανησυχία για τη δυνατότητα ανανέωσης του εκπαιδευτικού δυναμικού. Στο ίδιο
μήκος κύματος είναι και η γήρανση των στελεχών του ΕΣΥ, καθώς δεν ανανεώνεται το
προσωπικό και σε συνάρτηση με τον περιορισμό των προσλήψεων.
Παράλληλα, αξίζει να επισημανθεί ο κίνδυνος περιορισμού της εγχώριας κλινικής‐
ερευνητικής δραστηριότητας εντός του ΕΣΥ και η μείωση του ρυθμού ανανέωσης της
γνώσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία. Αναπόφευκτα, τίθεται εν
αμφιβόλω ο ηγετικός ρόλος του στην εγχώρια παραγωγή και διανομή υπηρεσιών
υγείας, με αποτέλεσμα αφενός μεν τη μη περαιτέρω απόκτηση ερευνητικού '' know
how'', και τη μη βελτίωση της οργάνωσης και του απαραίτητου εξοπλισμού,
αφετέρου δε τη διακοπή της εισροής εσόδων, την απώλεια διαύλων επικοινωνίας με
διεθνή ερευνητικά κέντρα, τη διακοπή της ιατρικής επιμόρφωσης και τη μη εισαγωγή
νέας τεχνογνωσίας και καινοτόμων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ιατρικών
μεθόδων.
Επίσης, επιβεβλημένη θεωρείται η αναφορά στην οικονομική διάσταση του
φαινομένου. Το ΕΣΥ υφίσταται μεγάλη οικονομική αποεπένδυση, καθώς μεγάλο
μέρος των οικονομικών και υλικών πόρων ‐που διέθεσε για την εκπαίδευση των
ιατρών‐ χάνεται και δεν γίνεται ''κοινωνική'' απόσβεση. Στο πλαίσιο αυτό, πολύτιμοι
εθνικοί πόροι χάνονται εφόσον το ιατρικό δυναμικό προσφέρει πλέον τις υπηρεσίες
του προς όφελος των χωρών υποδοχής. Επίσης, αναπόφευκτες είναι μακροπρόθεσμα
οι οικονομικές απώλειες (Dovlo & Nyonator, 1999, Mills, et al. 2011) λόγω και των
πιθανών συνεπειών στο επίπεδο της δημόσιας υγείας (Bhargava & Docquier, 2008).
Δε θα μπορούσε να παραληφθεί ωστόσο ‐αν και αμφιλεγόμενη‐ η θετική για το ΕΣΥ
πλευρά της ιατρικής μετανάστευσης, το λεγόμενο “brain gain”. Η εκπαίδευση στο
εξωτερικό συμβάλλει στη βελτίωση του διανοητικού κεφαλαίου ως απόρροια της
απόκτησης νέων δεξιοτήτων, της ανανέωση της γνώσης και της κλινική εμπειρίας του
ιατρικού προσωπικού σε περισσότερο οργανωμένα υγειονομικά συστήματα.
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Επομένως, το ιατρικό προσωπικό δύναται να αποτελέσει με τον επαναπατρισμό του
την πρώτη ύλη για μια ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας.
Τέλος, δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας δικτύων επικοινωνίας με εξειδικευμένα
κέντρα του εξωτερικού για μεταφορά τεχνογνωσίας, επιτελώντας ουσιαστικά τη
«γέφυρα» επικοινωνίας με τη διεθνή ιατρική κοινότητα.

Κριτική αξιολόγηση των θεωριών υποκίνησης για το ιατρικό προσωπικό
Με τον όρο υποκίνηση, εννοούμε «τη παροχή κινήτρων στον εργαζόμενο, ώστε να
αποκτήσει τη δύναμη αυτή που θα τον κάνει να συμπεριφερθεί κατά τον επιθυμητό
τρόπο» (Πετρίδου, 1998). Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία:
Η θεωρία της ιεράρχησης των αναγκών, του Maslow, αναπτύχθηκε κατά τη περίοδο
1940‐50 στις ΗΠΑ (Maslow, 1943, 1954). Διακρίνει τις ανθρώπινες ανάγκες σε πέντε
κατηγορίες, ενώ η ικανοποίηση τους συνδέεται με τη σειρά κατάταξης. Υποστηρίζει
ότι οι ανάγκες δομούνται ιεραρχικά. Στη βάση βρίσκονται οι βιολογικές‐φυσιολογικές
ανάγκες του ανθρώπου που συνδέονται με την βιολογική πλευρά της υπόστασης του
(π.χ. η ανάγκη για νερό, τροφή, αέρα, κατάλυμα, ύπνο, σεξουαλική επαφή).
Ακολουθούν οι ανάγκες για προστασία ‐που αφορούν στην προστασία από στοιχεία
της φύσης (βροχή, κρύο)‐ και ασφάλεια που συνδέεται με έννοιες όπως ο νόμος, η
έννομη τάξη, η σταθερότητα, η απαλλαγή από το φόβο, η δυνατότητα άσκησης
ελέγχου στη ζωή του και στο περιβάλλον γενικότερα. Σε υψηλότερη κλίμακα
εντάσσονται οι κοινωνικές ανάγκες που περιλαμβάνουν την ανάγκη για αγάπη και
ανωνυμία, φιλία, οικειότητα, εμπιστοσύνη και αποδοχή, λήψη και προσφορά
αγάπης, τη συμμετοχή σε μια ομάδα (οικογένεια, φίλοι, εργασία). Οι ανάγκες
εκτίμησης προκύπτουν ως απόρροια της κοινωνικότητας του ατόμου και καλύπτονται
μέσω των επιτευγμάτων. Ειδικότερα, ο Maslow τις ταξινόμησε σε δύο κατηγορίες.
Επισήμανε αφενός την ανάγκη εκτίμησης του ατόμου για τον εαυτό του (αξιοπρέπεια,
επίτευγμα, κυριότητα, ανεξαρτησία), αφετέρου την επιθυμία για φήμη ή σεβασμό
από άλλους. Χαρακτηριστικά, ανέφερε ότι η ανάγκη για σεβασμό ή φήμη είναι πιο
σημαντική για τα παιδιά και τους εφήβους και προηγείται της πραγματικής
αυτοεκτίμησης ή αξιοπρέπειας. Στο υψηλότερο επίπεδο κατατάσσονται οι ανάγκες
αυτοπραγμάτωσης που διασυνδέονται με τις προσωπικές δυνατότητες, την
αυτοπεποίθηση, την αναζήτηση προσωπικής ανάπτυξης και κορυφαίων εμπειριών.
Όλα αυτά συνοψίζονται στην επιθυμία να γίνει ο καθένας αυτό που είναι ικανός να
γίνει. Οι πρώτες τρεις ομάδες αναγκών συναποτελούν τις ανάγκες έλλειψης, η
ικανοποίηση των οποίων προηγείται σε σχέση με αυτές που βρίσκονται στην κορυφή
της πυραμίδας και συνιστούν τις ανάγκες ανάπτυξης (Κάντας, 1998). Κάθε ομάδα
αναγκών δύναται να αποτελέσει κίνητρο για δραστηριοποίηση του ατόμου ‐υπό την
προϋπόθεση ότι έχει ήδη ικανοποιηθεί η αμέσως υποδεέστερη κατηγορία
(Χατζηπαντελή, 1999)‐, ενώ η μη πλήρωσης της, της προσδίδει εκ νέου ρόλο κινήτρου,
υπό την έννοια ότι έχει προτρεπτικό χαρακτήρα (Μπουραντάς, 1999). Εν κατακλείδι,
ο Maslow συνέχισε να βελτιώνει τη θεωρία του με βάση την έννοια της ιεράρχησης
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των αναγκών για αρκετές δεκαετίες (Maslow, 1943, 1968, 1987). Στην ευρύτατη
απήχηση της συνετέλεσε η απλότητα και η εγκυρότητα του χαρακτήρα της ‐όσον
αφορά στα ζητήματα για την κατανόηση του ανθρώπινου κινήτρου, της κατάρτισης
στη διοίκηση και της προσωπικής ανάπτυξης‐ καθώς σχετίζεται με την ευθύνη των
εργοδοτών να παρέχουν ένα εργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει και δίνει τη
δυνατότητα στους εργαζόμενους να εκπληρώσουν την ανάγκη αυτοπραγμάτωσης.
Η κριτική της θεωρίας εστιάζει τόσο στην ελλιπή εμπειρική τεκμηρίωση και την
αδυναμία ευρείας εφαρμογής, συγκεκριμένα στον ιατρικό κλάδο, όσο δε στο γεγονός
ότι αναφέρεται σε ανάγκες υποκειμενικής ''έντασης'' που ενδεχομένως υφίστανται
την ίδια στιγμή σε περισσότερα από ένα επίπεδα. Επιφυλάξεις διατυπώνονται και για
την ιεράρχηση τους. Αναμφίβολα, το ιατρικό προσωπικό είναι σε θέση να ασχολείται
ταυτόχρονα με την κάλυψη αναγκών από όλα τα επίπεδα. Επίσης, λόγω των
κοινωνικών‐οικονομικών συνθηκών που επικρατούν, (χαμηλές αμοιβές, περιορισμός
προσλήψεων, ανεργία, μετασχηματισμός του εργασιακού καθεστώτος), του υψηλού
οικονομικού κόστους σπουδών που επωμίζονται οι οικογένειες των ιατρών, αλλά και
της έντασης εργασίας (αυξημένες ανάγκες για ιατρική φροντίδα), η θεωρία
χαρακτηρίζεται στατική, άκαμπτη, αγνοεί τη δυναμική φύση των αναγκών και
συνεπώς έχει περιορισμένη εφαρμογή στην υποκίνηση των ιατρών και την
αναχαίτιση του brain drain.
Η θεωρία των δύο παραγόντων διατυπώθηκε το 1959 από τον Herzberg, ο οποίος –
στη προσπάθεια του να κατανοήσει καλύτερα τις στάσεις αλλά και τα κίνητρα των
εργαζομένων – διενήργησε σειρά ερευνών. Σύμφωνα με την θεωρία του,
διαφορετικοί παράγοντες αποσαφηνίζουν την εργασιακή ικανοποίηση (ενδογενείς)
και την εργασιακή δυσαρέσκεια (εξωγενείς), ενώ υποστήριξε ότι το αντίθετο της
«ικανοποίησης» είναι η «μη ικανοποίηση» και το αντίθετο της «δυσαρέσκειας» είναι
η «μη δυσαρέσκεια» (Herzberg, 1966). Ο Herzberg ταξινόμησε τους παράγοντες
εργασίας σε δύο κατηγορίες.
Οι παράγοντες υγιεινής είναι απαραίτητοι για την ύπαρξη κινήτρων στο χώρο
εργασίας, αλλά δεν οδηγούν σε μακροχρόνια θετική ικανοποίηση. Από την άλλη, εάν
απουσιάζουν ή δεν υπάρχουν στο χώρο εργασίας, τότε οδηγούν σε δυσαρέσκεια.
Συνοψίζοντας, είναι (οι παράγοντες) εκείνοι που όταν είναι επαρκείς ή λογικοί
δημιουργούν ηρεμία στους υπαλλήλους και δεν τους δυσαρεστούν. Είναι εξωγενείς
στην εργασία, ενώ ονομάζονται επίσης παράγοντες δυσαρέσκειας ή συντήρησης.
Περιγράφουν το περιβάλλον εργασίας και συμβολίζουν τις φυσιολογικές ανάγκες που
επιθυμούν και αναμένεται να εκπληρωθούν. Σε αυτούς εντάσσονται η πληρωμή –
μισθός, η δομή των οποίων πρέπει να είναι κατάλληλη και λογική, ‐υπό την έννοια ότι
είναι ισότιμη και ανταγωνιστική με εκείνες του ίδιου κλάδου στον ίδιο τομέα.
Ακολουθεί η πολιτική και η διοίκηση μιας εταιρείας ‐ οργανισμού, που δεν πρέπει να
είναι υπερβολικά άκαμπτες. Τουναντίον, πρέπει να είναι δίκαιες, σαφείς και να
περιλαμβάνουν ευέλικτες ώρες εργασίας, κώδικα ενδυμασίας, διαλείμματα,
διακοπές κ.α. Αναφέρονται τα περιθωριακά οφέλη ‐στα οποία εντάσσονται
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προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των εργαζόμενων, οφέλη για τα
μέλη της οικογένειας, προγράμματα βοήθειας των εργαζομένων‐, οι φυσικές
συνθήκες εργασίας ‐που πρέπει να είναι ασφαλείς, καθαρές και υγιεινές‐, και ο
εργασιακός εξοπλισμός ο οποίος πρέπει να ανανεώνεται και να συντηρείται επαρκώς.
Ακόμη, περιλαμβάνεται το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων ‐το οποίο πρέπει
να είναι γνωστό και να διατηρείται‐ ενώ όσον αφορά στις διαπροσωπικές σχέσεις, η
σχέση των εργαζομένων με τους ομότιμους, τους ανωτέρους και τους υφισταμένους
τους θα πρέπει να είναι κατάλληλη και αποδεκτή, χωρίς να υπάρχει κανένα στοιχείο
σύγκρουσης ή ταπείνωσης (Herzberg, 1966).
Οι παράγοντες κινήτρου προσφέρουν ικανοποίηση και είναι εγγενείς στην εργασία,
καθώς εμπλέκονται στην εκτέλεση της και παρακινούν τους εργαζόμενους για
ανώτερη απόδοση (Χυτήρης, 1994). Τα κίνητρα αντικατοπτρίζουν τις ψυχολογικές
ανάγκες που θεωρούνται πρόσθετο όφελος. Περιλαμβάνουν την αναγνώριση ‐οι
εργαζόμενοι πρέπει να επαινούνται, ενώ και τα επιτεύγματά τους χρειάζεται να
τυγχάνουν αναγνώρισης από τους προϊσταμένους τους‐, και την αίσθηση επίτευξης,
υπό την έννοια ότι η εργασία αποδίδει καρπούς, ανάλογα βέβαια με την εργασία.
Επίσης, αφορούν στις προοπτικές ανάπτυξης και προώθησης, καθώς πρέπει να
υπάρχουν ευκαιρίες ανάπτυξης και προαγωγής σε έναν οργανισμό προκειμένου να
παρακινούνται οι εργαζόμενοι να έχουν καλή απόδοση. Τέλος, στα κίνητρα
συγκαταλέγεται το αίσθημα ευθύνης, καθώς οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι
υπεύθυνοι για την εργασία. Οι προϊστάμενοι θα πρέπει να τους παρέχουν την
κυριότητα του έργου. Εν κατακλείδι, κίνητρο συνιστά και η σημασία του έργου. Η ίδια
η δουλειά πρέπει να είναι σημαντική, ενδιαφέρουσα και προκλητική για να την
εκτελέσει ο υπάλληλος. Όταν οι παράγοντες αυτοί πέσουν κάτω από ένα ελάχιστο
ανεκτό όριο, τότε δεν υπάρχει ικανοποίηση. Ως εκ τούτου, αν δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις αυτές στο εργασιακό περιβάλλον, αυτό δε συνεπάγεται απαραίτητα τη
δυσαρέσκεια του εργαζόμενου μ’ αυτό, αλλά ούτε και ένα αίσθημα ικανοποίησης απ’
αυτό (Herzberg, 1966).
Όσον αφορά στις επιπτώσεις της, η θεωρία του Herzberg υποδηλώνει ότι οι
εργοδότες πρέπει να δίνουν έμφαση στην επάρκεια των παραγόντων υγιεινής ‐
προκειμένου να αποφεύγεται η δυσαρέσκεια των εργαζομένων‐ αλλά και να
βεβαιώνονται ότι το παραγόμενο έργο είναι ενθαρρυντικό. Επιβάλλεται να
ανταμείβουν τους εργαζόμενους, έτσι ώστε όχι μόνο να έχουν κίνητρο για εργασία
αλλά και να την εκτελούν με μεγαλύτερη επιμονή και αποτελεσματικότητα. Επιπλέον,
κάνει αναφορά στο παρακινητικό ρόλο του εμπλουτισμού της εργασίας προκειμένου
να παρακινεί τους εργαζόμενους, ενώ κρίσιμο θεωρείται να μπορεί η εργασία να
αξιοποιεί στο έπακρο τις δεξιότητες και τις ικανότητες του εργαζομένου (Ivancevich,
Konopaske, Matteson, 2013, Montana, Charnof, 2002). Τέλος, επισημαίνει ότι η
εστίαση στους παράγοντες κινήτρου μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της εργασίας
(Μπουραντάς, 2002, Robbins, Decenzo, Coulter, 2012).
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Η θεωρία των δύο παραγόντων έχει ορισμένους περιορισμούς. Παρουσιάζει
προβλήματα ως προς την ακολουθούμενη μεθοδολογία των συνεντεύξεων των
εργαζομένων, ενώ έγινε μερική επαλήθευση των αποτελεσμάτων της. Ο Herzberg, ‐
αν και προσπάθησε να συσχετίσει τις έννοιες της ικανοποίησης και της
παραγωγικότητας‐, τόνισε περισσότερο την ικανοποίηση και αγνόησε την
παραγωγικότητα. Παρόλα αυτά, δεν χρησιμοποίησε ένα πλήρες μέτρο ικανοποίησης.
Ενδεικτικά, ένας υπάλληλος μπορεί να θεωρεί την εργασία του αποδεκτή παρά το
γεγονός ότι μπορεί να «μισεί» ένα μέρος της, με αποτέλεσμα η αξιοπιστία της
θεωρίας να είναι αβέβαιη. Η θεωρία δεν είναι απαλλαγμένη από τη μεροληψία,
καθώς βασίζεται στη φυσική αντίδραση των εργαζομένων όταν ερευνώνται οι πηγές
ικανοποίησης και δυσαρέσκειας στην εργασία. Οι εργαζόμενοι αποδίδουν τη
δυσαρέσκεια σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως η διάρθρωση των μισθών, οι
εταιρικές πολιτικές και η σχέση των εργαζόμενων που ανήκουν στην ίδια ιεραρχική
κλίμακα. Τέλος, δε δίνει ιδιαίτερη σημασία στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
διαφορετικών ομάδων εργαζομένων και στις συνθήκες του ‐εκτός εργασίας‐
περιβάλλοντος όπου διαβιεί το κάθε άτομο. Ωστόσο, είναι ευρέως αποδεκτή (Κάντας,
1998).
Η κριτική που διατυπώθηκε αφορά κυρίως στην υποκειμενικότητα που διέπει τη
δυνατότητα παρακίνησης των ιατρών σε συνάρτηση με τις οικονομικές απολαβές, το
κύρος και τις διαπροσωπικές σχέσεις. Ανάλογα με το υπάρχον υπόβαθρο (οικονομικό,
κοινωνικό, εσωτερική ανάγκη για κοινωνική προσφορά, στοιχεία προσωπικότητας)
διαφοροποιείται και η υποκίνηση τους. Παρ' όλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τις
τρέχουσες συνθήκες και την γενική αποδοχή για επιτάχυνσης της μεταρρύθμισης στο
ΕΣΥ, θα μπορούσε (η θεωρία) να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στις μέρες μας για
την υλοποίηση παρεμβατικών δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση.
Η θεωρία κάλυψης των επίκτητων αναγκών αναπτύχθηκε από τον McClelland (1961,
1975, 1985) και υποστηρίζει ότι τα άτομα παρακινούνται από τρεις βασικούς
παράγοντες: την επίτευξη (achievement), τη δημιουργία κοινωνικών δεσμών
(affiliation) και την εξουσία (power). Διακρίνεται για την ευρεία εφαρμογή και το
ρεαλισμό της σε θέματα που αφορούν στο πεδίο της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς
και συγκεκριμένα την επενέργεια των ατόμων, των ομάδων και της δομής στη
συμπεριφορά στο πλαίσιο των οργανισμών. Σύμφωνα με μελέτη (Winter, 1992),
αυτές οι ανάγκες όχι μόνο παρακινούν τα άτομα, αλλά συμπεριλαμβάνουν και
πολλούς εκ των σημαντικότερων ανθρώπινων στόχων και ανησυχιών. Ειδικότερα, η
ανάγκη για την επίτευξη περιγράφει την προσπάθεια ενός ατόμου να υπερέχει σε
σχέση με ορισμένα καθιερωμένα πρότυπα και καλύπτονται υπό την προϋπόθεση ότι
(το άτομο) είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τους δικούς του σκοπούς σε σχέση με
αλλά, και ανεξάρτητα από τις καταστάσεις των άλλων (Yamaguchi, 2003). Η μεγάλη
ανάγκη επίτευξης στόχων αφενός μεν αντιτίθενται στα τυχαία επιτεύγματα,
αφετέρου επιδιώκει πηγές για τους προσωπικά προσδιοριζόμενους στόχους ‐για την
επιτυχία ή την αποτυχία τους‐ αντί να αφήσει την έκβαση στην τύχη (Robbins, 2003,
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Weiner, 1979). Επιπλέον, αυτά τα άτομα πρέπει να βιώνουν τη χαρά ή τη θλίψη που
εξαρτώνται από τα αναγνωρίσιμα αποτελέσματα των προσπαθειών τους (McClelland
& Koestner, 1992).
Η ανάγκη για εξουσία δείχνει την επιθυμία του ατόμου για επιρροή (Yamaguchi,
2003). Αυτό θα μπορούσε να φανερώσει τις προσπάθειες του να αναγκάσει τους
άλλους να συμπεριφερθούν όπως αυτός θα ήθελε, ή κατά κάποιο τρόπο διαφορετικό
από αυτόν που θα ήθελαν (McClelland, 1961, 1975, 1985). Με άλλα λόγια, τα άτομα
που έχουν σε υψηλό βαθμό την ανάγκη αυτή, επιδιώκουν την εξουσία έτσι
ώστε μπορούν να αναγκάσουν τις ενέργειες των άλλων. Ως εκ τούτου, αφενός
προτιμούν να είναι ανταγωνιστικοί και να κατέχουν θέσεις με υψηλό κύρος και
δυνατότητα καθοδήγησης, αφετέρου επιδιώκουν ενεργά να τις κατοχυρώνουν.
Επιπλέον, ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν τον έλεγχο των ακολουθούμενων
μεθόδων άσκησης επιρροής στους άλλους (Veroff, 1992). Εντούτοις, ‐
προκειμένου να διατηρήσουν βιώσιμες τις αλληλοεξαρτώμενες σχέσεις με άλλους‐
(αυτά τα άτομα) πρέπει συχνά να αναχαιτίζουν αυτές τις επιθυμίες.
Η ανάγκη για δημιουργία κοινωνικών δεσμών αντανακλά την επιθυμία του ατόμου
να έχει στενές, φιλικές σχέσεις με άλλους (McClelland, 1961, 1985, Robbins, 2003),
ενώ έχει συγκεντρώσει ‐σχετικά λιγότερο‐ κριτική επιστημονική προσοχή σε σύγκριση
με τις άλλες δύο θεωρίες των αναγκών του McClelland (Robbins, 2003). Εκείνοι που
έχουν σε υψηλό βαθμό αυτή την ανάγκη, τείνουν να δαπανούν ιδιαίτερο χρόνο για
την επιδίωξη αλληλοεπιδράσεων με άλλους (McClelland & Koestner, 1992), ενώ
επιδιώκουν ομαδικές δραστηριότητες στις οποίες κυριαρχεί ένα πνεύμα
αλληλεξάρτησης και συνεργασίας (Yamaguchi, 2003). Για όσους εκτιμούν τη φιλία και
προτιμούν τη συνεργασία από τον ανταγωνισμό ‐αποδεικνύοντας ότι είναι πρόθυμοι
να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς και να δεχτούν
λογοδοσία για τους άλλους‐ μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη οργανωτικής επιθυμητής
νοημοσύνης (McClelland, 1961, 1975, 1985). Επίσης, η εν λόγω ανάγκη παρακινεί
τους ανθρώπους να είναι ταυτόχρονα συμπονετικοί και προσαρμοστικοί προς τις
ανάγκες των άλλων για εξουσία, επιτεύγματα και κοινωνικούς δεσμούς (McClelland
& Koestner, 1992). Σύμφωνα με έρευνα (McNeese ‐ Smith, 1999), υπάρχει θετική
συσχέτιση μεταξύ των αναγκών για δημιουργία κοινωνικών δεσμών και της
δυνατότητας των άλλων να ενεργούν με τρόπους που κρίνονται επιθυμητοί (ηγεσία).
Κατά τη διάρκεια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, οι άνθρωποι περνούν μαζί
σημαντικές πληροφορίες για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται. Ο κανόνας της
αμοιβαιότητας υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι μπορούν να ανταλλάξουν χρήσιμες
πληροφορίες επειδή αισθάνονται ένα χρέος της υποχρέωσης. Η κατανόηση των
προσδοκιών που συνδέονται με την ανεπίσημη υποχρέωση λογοδοσίας για τους
άλλους, είναι καλά ανεπτυγμένες σε εκείνες τις υψηλές ανάγκες για τη δημιουργία
κοινωνικών δεσμών επειδή τα άτομα αυτά έχουν ισχυρό κίνητρο να προωθήσουν
τους κοινωνικούς δεσμούς (Gouldner, 1960, Meyer & Allen, 1997).
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Γενικότερα, η θεωρία διακρίνεται για την προσαρμοστικότητα της, αν και
προϋποθέτει ατομική αντιμετώπιση ‐κάτι που στο δημόσιο τομέα είναι δύσκολο‐,
καθώς αντιλαμβάνεται την υποκειμενική διάσταση της προσέγγισης διαφορετικών
αναγκών από ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο. Επομένως, δύναται να
υποκινήσει το ιατρικό προσωπικό είτε ενεργοποιώντας την ανάγκη του για
επιτεύγματα βάσει θεσπισμένης στοχοθεσίας, είτε ενισχύοντας τη συμμετοχικότητα
με τη διαμόρφωση πλαισίου ομάδων εργασίας (task force). Ακόμη, είναι εφικτός ο
ορισμός των ιατρών σε θέσεις ευθύνης ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.
Η θεωρία των προσδοκιών, του Vroom, υποστηρίζει ότι βασική προϋπόθεση μιας
αποτελεσματικής παρακίνησης αποτελεί η ένταση της προσδοκίας για ένα
συγκεκριμένο αποτέλεσμα, συναρτώμενη από τη θελκτικότητα του. Στηρίζεται στο
τρίπτυχο σχέσεων: προσπάθεια‐απόδοση, απόδοση‐ανταμοιβή, ανταμοιβή‐
προσωπικοί στόχοι. Υποθέτει ότι η συμπεριφορά του ατόμου προκύπτει από
συνειδητές επιλογές μεταξύ εναλλακτικών επιλογών, σκοπός των οποίων είναι η
μεγιστοποίηση της ευχαρίστησης και η ελαχιστοποίηση του πόνου (Vroom, 1964). Ο
Vroom συνειδητοποίησε ότι η απόδοση ενός υπαλλήλου βασίζεται σε μεμονωμένους
παράγοντες όπως η προσωπικότητα, οι δεξιότητες, η γνώση, η εμπειρία και οι
ικανότητες. Ακόμη, επισήμανε ότι η προσπάθεια, η απόδοση και τα κίνητρα
συνδέονται με το κίνητρο ενός ατόμου, ενώ χρησιμοποίησε ορισμένες μεταβλητές
(Προσδοκία, Μέσο, Σθένος) για να το υπολογίσει (Eerde & Thierry, 1996).
Η έννοια της προσδοκίας αναφέρεται στη πεποίθηση ότι η αυξημένη προσπάθεια
θα οδηγήσει σε αυξημένη απόδοση. Παράλληλα, εξηγεί την υποκειμενική πιθανότητα
της προσπάθειας, με αποτέλεσμα μια έκβαση που ονομάζεται αποτέλεσμα πρώτου
επιπέδου. Η αξία της προσδοκίας κυμαίνεται ανάμεσα στο μηδέν (0) και το ένα (1),
όπου το επίπεδο μηδέν σημαίνει ότι το μέγιστο της προσπάθειας δεν θα οδηγήσει σε
καμία αλλαγή στην απόδοση (μηδενική πιθανότητα βελτίωσης). Από την άλλη, η
προσδοκία του επιπέδου ένα (1) σημαίνει ότι η προσπάθειά του ατόμου θα οδηγήσει
σε υψηλά επίπεδα επιτυχίας ή σε καλύτερη απόδοση. Με άλλα λόγια, η πιθανότητα
βελτίωσης είναι ένα (1) (Parijat & Bagga, 2014). Αυτό επηρεάζεται από παράγοντες ό
πως η διαθεσιμότητα των κατάλληλων διαθέσιμων πόρων (π.χ. πρώτες ύλες,
χρόνος), των κατάλληλων δεξιοτήτων για την υλοποίηση μιας εργασίας, αλλά και την
απαραίτητη υποστήριξη για την ολοκλήρωση της (π.χ. υποστήριξη του επόπτη ή
σωστές πληροφορίες σχετικά με την εργασία). Η μεταβλητή του Μέσου αφορά στην
πεποίθηση ότι εάν είναι καλή η απόδοση του ατόμου, τότε θα προκύψει ένα πολύτιμο
αποτέλεσμα.
Αυτό επηρεάζεται, αφενός μεν από τη σαφή κατανόηση της σχέσης μεταξύ
απόδοσης και αποτελεσμάτων ( π.χ. οι κανόνες της ανταμοιβής από το "παιχνίδι"),
την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που θα λάβουν αποφάσεις σχετικά με το ποιος
θα πάρει το αποτέλεσμα, αφετέρου δε, από τη διαφάνεια της διαδικασίας που
αποφασίζει ποιος λαμβάνει το αποτέλεσμα. Η παράμετρος του Σθένους αφορά στη
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σημασία που δίνει το άτομο στο αναμενόμενο αποτέλεσμα. Για να είναι θετικό (το
σθένος), το άτομο πρέπει να προτιμά την επίτευξη του αποτελέσματος από τη μη
επίτευξη του. Ενδεικτικά, εάν κάποιος υποκινείται κυρίως από τη χρηματική αμοιβή,
δεν θα μπορεί να εκτιμήσει τη προσφορά επιπλέον ημερών ξεκούρασης (ρεπό)
(Eerde & Thierry, 1996) .
Με την πρώτη ματιά η θεωρία του Vroom δείχνει πιο εφαρμόσιμη σε ένα εργασιακό
περιβάλλον παραδοσιακής συμπεριφοράς, όπου το κίνητρο του υπαλλήλου
εξαρτάται από το αν θέλει την ανταμοιβή που προσφέρεται για μια καλή θέση
εργασίας, καθώς και από αν πιστεύει ότι η καταβολή περισσότερης προσπάθειας θα
οδηγήσει σε αυτή την ανταμοιβή (Μπουραντάς, 2015). Μειονέκτημα της, αποτελεί η
μη αναφορά του κατά πόσο η υιοθέτηση μιας συμπεριφοράς συνεπάγεται αντίστοιχη
δικαίωση και παρακίνηση για τη συνέχιση της. Ειδικότερα στον ευαίσθητο χώρο της
υγείας, η έλλειψη ξεκάθαρης στοχοθεσίας και η απουσία σύγχρονων προτύπων
απόδοσης, αποτέλεσμα των χρόνιων αδυναμιών της δημόσιας διοίκησης, ‐σε
συνάρτηση με την ύπαρξη των απαραίτητων προσόντων και την αίσθηση του ρόλου
τους‐ περιορίζει σημαντικά το πεδίο δράσης των ιατρών. Επομένως έχει
περιορισμένη εφαρμογή στο ιατρικό δυναμικό.
Η θεωρία της ισοτιμίας, του Adams, αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του
1960 και συνιστά ένα πολύ πιο πολύπλοκο και εξελιγμένο μοντέλο κινήτρων από μια
απλή αξιολόγηση προσπαθειών (εισροών) και ανταμοιβής (εκροών) (Adams, 1963,
1965). Δίνει μια πρόσθετη έμφαση στη σύγκριση με τους «άλλους» ‐άτομα που
θεωρούμε ότι βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση‐, υπό την έννοια ότι οι άνθρωποι
σχηματίζουν αντιλήψεις για το τι συνιστά μια δίκαιη αναλογία εισροών και εκροών
συγκρίνοντας τη δική τους κατάσταση με αυτή των άλλων. Συνεπώς, εστιάζει στις
συνέπειες της αμοιβής στην απόδοση. Οι άνθρωποι εμπλέκονται διαρκώς σε μια
διαδικασία σύγκρισης προκειμένου να ελέγξουν την ορθότητα των σκέψεων,
πεποιθήσεων, αξιών και εκτιμήσεών τους. Οι άλλοι αποτελούν πηγή πληροφόρησης
και συμβάλλουν έτσι στη διαμόρφωση γνωστικής συμφωνίας ή ασυμφωνίας για
ορισμένα θέματα (Berry & Houston, 1993). Επίσης, εκτιμούν τη δίκαιη μεταχείριση
τους, η οποία τους υποκινεί να διατηρήσουν τη δικαιοσύνη στις σχέσεις με τους
συνάδελφους τους και τον οργανισμό. Όταν αισθάνονται ότι οι προσπάθειες τους
ανταμείβονται δίκαια από τα αποτελέσματα (το κριτήριο αναφοράς της δικαιοσύνης
είναι υποκειμενικά αντιληπτό από τους κανόνες της αγοράς και άλλες συγκρίσιμες
αναφορές), τότε γενικά είναι πιο ευτυχισμένοι στην εργασία τους και παρακινούνται
περισσότερο να παράγουν το ίδιο επίπεδο εισροών. Ωστόσο, εάν θεωρούν ότι ο λόγος
των εισροών τους προς τις εκροές είναι λιγότερο ευεργετικός από τον λόγο που
απολαμβάνουν άλλοι, τότε αισθάνονται απογοήτευση σε σχέση με την εργασία και
τον εργοδότη τους. Επιπλέον, ευαίσθητες μεταβλητές διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο ως προς το αίσθημα της δικαιοσύνης. Η ιδέα της αναγνώρισης της εργασίας, η
απόδοση και η απλή πράξη ευχαρίστησης του υπαλλήλου μπορεί να προκαλέσει ένα
αίσθημα ικανοποίησης και βοηθά τον εργαζόμενο αφενός να αισθάνεται άξιος,
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αφετέρου να παράγει περισσότερες εκροές (Berry & Houston, 1993). Γενικά, η έκταση
της αποθάρρυνσης είναι ανάλογη με την αντιληπτή διαφορά με άλλους ανθρώπους
ή την αδικία, ενώ για μερικούς ανθρώπους μια μικρότερη ένδειξη αρνητικής
διαφοράς μεταξύ της κατάσταση τους και αυτής των άλλων, είναι αρκετή για να
προκαλέσει μεγάλη απογοήτευση και συναίσθημα ιδιαίτερης αδικίας, με συνέπεια
την αποθάρρυνση ή ακόμη χειρότερα, την ανοικτή εχθρότητα. Κάποιοι άνθρωποι
μειώνουν την προσπάθεια τους και αισθάνονται δυσαρέσκεια ή γίνονται δύστροποι,
απείθαρχοι ή ακόμη και ενοχλητικοί, ενώ άλλοι επιδιώκουν τη βελτίωση των εκροών
τους είτε αξιώνοντας και απαιτώντας μεγαλύτερη ανταμοιβή είτε αναζητώντας άλλη
θέση εργασίας (Κάντας, 1998). Ως εκ τούτου, σε κάθε εργασιακό περιβάλλον και
ιδιαίτερα στα νοσοκομεία, κάθε στέλεχος συγκρίνει το σύνολο των εισροών και των
εκροών από την εργασία του με τα αντίστοιχα των συναδέλφων του. Η κριτική ‐που
γίνεται στην περίπτωση του ιατρικού δυναμικού ως προς τη υποκίνηση του‐
εντοπίζεται στην υποκειμενικότητα της αξιολόγησης των εργασιακών ωφελειών τους.
Αποτρεπτική είναι και η απουσία ενός αξιοκρατικού συστήματος αξιολόγησης τους.
Επίσης, «θεωρείται προβληματικό το γεγονός ότι δεν επιχειρεί να καθορίσει τα
αποτελέσματα κάθε προσπάθειας περιορισμού μιας πιθανής αδικίας» (Κουτούζης,
1999) και δε προκρίνεται η εφαρμογή της.

Το πλαίσιο κινήτρων του ιατρικού προσωπικού σύμφωνα με τη θεωρία του
Herzberg
Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι αφενός μεν είναι τα εγγενή κίνητρα (π.χ. επιτεύγματα)
αυτά που υποκινούν τους ιατρούς (Kontodimopoulos, et al. 2009, Niavis, 2010,
Lambrou, et al. 2010), αφετέρου δε η συνεχής εκπαίδευση, το χαλαρό κλίμα εργασίας,
η εργασιακή ασφάλεια, η συστηματική μεταπτυχιακή κατάρτιση (Wismar, et al. 2011).
Έχοντας αυτά υπόψη ‐και με τη συμβολή νομοθετικών παρεμβάσεων όπου αυτές
θεωρούνται επιβεβλημένες‐ με βάση τη θεωρία του Herzberg προτείνονται τα
παρακάτω.
Αρχικά, οι απόφοιτοι των εγχώριων ιατρικών τμημάτων προσλαμβάνονται με τη λήψη
του πτυχίου και ξεκινούν την ειδίκευση τους κυκλικά και βάσει προγραμματισμού,
στα πανεπιστημιακά και γενικά νοσοκομεία της επικράτειας, ενώ προβλέπεται
σχετική ρήτρα σχετικά με το μέγιστο δυνατό αριθμό τους ανά ειδικότητα‐ για την
αποφυγή του κινδύνου να «πλημμυρήσουν» κάποιες ειδικότητες. Προβλέπεται
άνοιγμα θέσεων που αντιστοιχούν στις αιτήσεις ειδίκευσης και αυτομάτως
καταργείται ο χρόνος αναμονής για την έναρξη ειδικότητας, εξαλείφοντας κάθε
αίσθημα ανασφάλειας. Επίσης υπάρχει πρόνοια για φιλοξενία σε ξενοδοχεία ή
επιδότηση ενοικίου, ενώ ισχύουν τα τωρινά δεδομένα ως προς την αμοιβή και την
ασφαλιστική τους κάλυψη. Κατοχυρώνεται με νομοθετική ρύθμιση το ανώτατο όριο
των τεσσάρων εφημεριών μηνιαίως, για την εξασφάλιση της απαραίτητης
ξεκούρασης και την εξάλειψη συνθηκών που ευνοούν τη κακή κλινική πρακτική και
την υπερκόπωση, ενώ ενθαρρύνεται και ενισχύεται η συμμετοχή τους στα ανά κλινική
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ιατρικά συμβούλια με ταυτόχρονη ανάληψη ευθύνης. Επιπλέον, δίνονται κίνητρα για
ανάληψη ερευνητικής‐εκπαιδευτικής δραστηριότητας (μερική χρηματοδότηση
μεταπτυχιακών τίτλων, διδακτορικές διατριβές) με τη συγκέντρωση μορίων. Ανάλογα
με τις κλινικές τους επιδόσεις ‐που αξιολογούνται σύμφωνα με τους στόχους που
έχει θέσει το υπουργείο υγείας‐ και τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα, μοριοδοτούνται
σε επόμενες προκηρύξεις για τη στελέχωση του ΕΣΥ.
Επίσης, οι ειδικευμένοι ιατροί του ΕΣΥ ενθαρρύνονται προς την ανάληψη κλινικής‐
ερευνητικής δραστηριότητας (συμμετοχή σε συνέδρια, δημοσιεύσεις σε διεθνούς
κύρους επιστημονικά περιοδικά) μέσω επιδοτούμενων αδειών, της υιοθέτησης ενός
ευέλικτου ωραρίου εργασίας, της παροχής υπηρεσιών στα απογευματινά ιατρεία,
ενώ οικονομικά κίνητρα δίνονται μόνο για παροχή υπηρεσιών σε παραμεθόριες
περιοχές. Ακόμα, ενισχύονται οι προσπάθειες μεταφοράς τεχνογνωσίας από το
εξωτερικό με ταυτόχρονη ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων υπό την
επιστημονική τους εποπτεία. Η αποτελεσματικότητα τους τεκμηριώνεται ανάλογα με
τη βελτίωση των δεικτών υγείας και τη συνετή χρήση των πόρων. Ακολούθως, μετά
από αξιολόγηση γίνεται εφικτή η προώθηση της καριέρας τους με ανάληψη θέσεων
υψηλού κύρους και οικονομικών απολαβών δεδομένων των συνθηκών.
Όσον αφορά στους καθηγητές‐διευθυντές, προτείνεται να συμμετέχουν σε
συμβούλια εμπειρογνωμόνων για τη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών των
ιατρικών σχολών και σε επιτροπές για τη χάραξη πολιτικών για την υγεία, σύμφωνα
με τις υπάρχουσες αλλά και μελλοντικές υγειονομικές ανάγκες και στο πλαίσιο ενός
ευρύτερου εθνικού σχεδιασμού. Στο ίδιο πλαίσιο, μέσω της θέσπισης ''προκλητικών''
στόχων υποκινούνται να ενισχύσουν τη καθοδήγηση του ιατρικού προσωπικού, να
προωθήσουν την ερευνητική δραστηριότητα και τη βιβλιογραφική της αποτύπωση
υπό την εποπτεία τους, ενώ την ίδια στιγμή εισπράττουν μεγαλύτερη εργασιακή
ικανοποίηση. Τέλος, προτείνεται η καθιέρωση ενός αντικειμενικού συστήματος
αξιολόγησης με βάση το επιστημονικό έργο και την αποτελεσματική διαχείριση των
διατιθέμενων πόρων στον τομέα ευθύνης τους, (καθιέρωση επαίνων από τις
εποπτικές αρχές και την ιατρική κοινότητα).
Τέλος, για τους ιατρούς που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, επιδιώκεται αρχικά
η δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας και ο σταδιακός επαναπατρισμός τους σε
δύο κομβικές χρονικά συγκυρίες: μετά από 3‐4 χρόνια εργασιακής εμπειρίας και μετά
από 8‐10 χρόνια (εμπειρίας) με τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος που
περιλαμβάνει αφενός συνθήκες εργασιακής ασφάλειας, υψηλό βαθμό ελέγχου της
εργασίας (π.χ. ευέλικτο ωράριο), ελευθερία λήψης αποφάσεων (π.χ. έρευνες και
πόροι χρηματοδότησης), αφετέρου τη δυνατότητα συνεχούς ανατροφοδότησης (π.χ.
μεταπτυχιακή εκπαίδευση, συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις) και ξεκάθαρη
στοχοθεσία. Ο κύριος στόχος έγκειται στη μεταφορά και αξιοποίηση τεχνογνωσίας
από υγειονομικά συστήματα χωρών του εξωτερικού.
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Συμπεράσματα – Προτάσεις
Το brain drain είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο, οι συνέπειες του οποίου δεν μπορούν
να φανούν άμεσα (Nedeljkovic, 2014) και μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει σε
οικονομική στασιμότητα, πτώση της παραγωγικότητας και του βιοτικού επιπέδου στις
χώρες αποστολής. Ως εκ τούτου, η αντιστροφή του είναι ζωτικής σημασίας ζήτημα για
τις ευρωπαϊκές και εθνικές αρχές, προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία στην
αναλογία εργαζομένων υψηλού μορφωτικού επιπέδου μεταξύ των κρατών μελών με
στόχο την αποκατάσταση και τη διάχυση της οικονομικής ανάπτυξης σε ολόκληρη την
ΕΕ. Επί τούτου, ο στρατηγικός σχεδιασμός‐προγραμματισμός εκ μέρους της Πολιτείας
θα πρέπει να συμπεριλάβει στοχευμένες ‐σε θεσμικό επίπεδο‐ παρεμβάσεις
δημιουργώντας κατ ’ αυτό τον τρόπο τις κατάλληλες προϋποθέσεις για επιτυχημένη
σταδιοδρομία των νέων επιστημόνων στον ακαδημαϊκό‐ερευνητικό και
επαγγελματικό στίβο γενικότερα.
Ειδικότερα, ‐σχετικά με τη πτυχή του φαινομένου που αφορά το ιατρικό προσωπικό‐
είναι επιβεβλημένο ‐και λόγω της έντασης της οικονομικής κρίσης‐ η Πολιτεία να
προχωρήσει σε αναθεώρηση του αναπτυξιακού προτύπου και κατ’ επέκταση του
εκπαιδευτικού συστήματος. Η χάραξη ενός νέου στρατηγικού σχεδιασμού για τον
κλάδο της υγείας δύναται να συμβάλλει στον περιορισμό της άνιση κατανομή
προσωπικού στις διάφορες ιατρικές ειδικότητες. Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα
εργασία προτείνει μια σειρά από δράσεις, όπως η ορθολογιστική κατανομή των
ειδικοτήτων και σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα, η εκπαιδευτική και οργανωτική
αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών με το μετασχηματισμό της εκπαίδευσης
προς την οικογενειακή και πρωτοβάθμια περίθαλψη, και ο επανακαθορισμός του
υγειονομικού χάρτη ‐βάσει μελετών‐ για τις σύγχρονες και μελλοντικές ανάγκες σε
ιατρικό προσωπικό.
Καθίσταται αυτονόητη η επιτάχυνση της μεταρρύθμισης του ΕΣΥ, προωθώντας τη
δημιουργία βάσεων δεδομένων από ολόκληρο το φάσμα του ιατρικού δυναμικού ‐
απαραίτητο για την υλοποίηση στοιχειώδη προγραμματισμού‐ και την εφαρμογή
σύγχρονων μεθόδων υποκίνησης με έμφαση στην επίτευξη στόχων, στην
επαγγελματική ανάπτυξη, στη συνεχή επιμόρφωση‐ανατροφοδότηση, στον
εμπλουτισμό της εργασίας. Tα νοσοκομεία του ΕΣΥ ‐ως δημόσιοι οργανισμοί‐ πρέπει
να επιτρέψουν μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια δράσεων και υπευθυνότητα για τους
υπαλλήλους πρώτης γραμμής όπως οι γιατροί (Robertson & Seneviratne, 1995),
δεδομένου ότι «οι προοπτικές καριέρας αποτελούν πολύ σπουδαίο κίνητρο για κάθε
εργαζόμενο,
καθώς
ενισχύουν
την
αίσθηση
αυτοεκτίμησης
και
αποτελεσματικότητας» (Wiley, 1997).
Επίσης, μετά από διαβουλεύσεις με συλλόγους φοιτητών ιατρικής και ερευνητική
προσπάθεια, χρειάζεται να ξεκινήσει άμεσα δημόσιος διάλογος ανάμεσα στους
εμπλεκόμενους φορείς για την αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων, όπως ο χρόνος
έναρξη της ιατρικής ειδικότητας, δεδομένου ότι ποσοστό 70% των φοιτητών ιατρικής
εξετάζει σοβαρά τη προοπτική εξειδίκευσης στο εξωτερικό (Avgerinos, et al. 2006).
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Ακόμη, είναι απαραίτητη η επανεξέταση και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου
στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, για τη διαμόρφωση ευνοϊκού για την ιατρική έρευνα
περιβάλλοντος, ικανού να προσελκύσει μεγάλο μέρος του ιατρικού δυναμικού που
ήδη εργάζεται και διαπρέπει στο εξωτερικό. Τέλος, όσον αφορά στην προάσπιση των
επενδύσεων του ΕΣΥ για την εκπαίδευση των ειδικευόμενων ιατρών, προτείνεται
αφενός μια ρήτρα πενταετούς άσκησης της ιατρικής στη χώρα, και ταυτόχρονα η
υποχρεωτική μεταπτυχιακή εκπαίδευση τους, αφετέρου η οικονομική αποζημίωση
του ΕΣΥ σε πιθανή μετανάστευση, συναρτώμενη του κόστους που επωμίστηκε για
την ιατρική εξειδίκευση.
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας χρειάζεται να κοινοποιήσει τις
έντονες ανησυχίες της για την έκταση του φαινομένου και τις επιπτώσεις στο ΕΣΥ. Σε
συνεννόηση με τα νεότερα μέλη της Κοινότητας μετά και την τελευταία χρονικά
διεύρυνση της, που βιώνουν ανάλογα φαινόμενα, πρέπει να τεθεί ζήτημα
οικονομικής αποζημίωσης για την εξουδετέρωση της εξελισσόμενης από‐επένδυσης.
Επίσης, πρέπει να προωθήσει διακοινοτικά προγράμματα ιατρικής επιμόρφωσης στα
πρότυπα των ERASMUS. Ως εκ τούτου, η ανάληψη δράσης για την αναχαίτιση της
ιατρικής μετανάστευσης, αν και δυσχερής λόγω της δημοσιονομικής ασφυξίας,
αποτελεί
μονόδρομο προκειμένου η Πολιτεία να διασφαλίσει υψηλότερη
οργανωτική απόδοση, αλλά και ποιότητα και επάρκεια στη λειτουργία των Μονάδων
Υγείας.
Χωρίς αμφιβολία, η πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία ‐Ν. 4429/2016 για την
ίδρυση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας Καινοτομίας –ΕΛΙΔΕΚ, Ν. 4386/2016 για την
Έρευνα‐, συνιστά πολύ θετική εξέλιξη για την ανάσχεση των δυσμενών επιπτώσεων
του φαινομένου γενικότερα, καθώς αφενός μεν συμβάλλουν στην αναβάθμιση των
εργασιακών συνθηκών, αφετέρου δε, διαμορφώνουν ένα ευνοϊκό‐ελκυστικό
περιβάλλον για τη διεξαγωγή ερευνητικού έργου στα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της
χώρας. Εν κατακλείδι, η πρόκληση ‐αναφορικά με τον επαναπατρισμό των ιατρών και
λοιπών επιστημόνων‐ έγκειται τόσο στην ανάδειξη και παραγωγή ευκαιριών
απασχόλησης και προοπτικών σταδιοδρομίας σε αναβαθμισμένο επιστημονικά ή
επιχειρηματικά περιβάλλον και την ανάδειξη‐δραστηριοποίηση της Πολιτείας στο
πεδίο ερευνητικών και καινοτόμων δράσεων, όσο και στην προώθηση ενεργειών που
χαρακτηρίζονται από υψηλή προστιθέμενη επιστημονική, κοινωνική και οικονομική
αξία.
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Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και περιφερειακή ανάπτυξη: Η
περίπτωση της Ηπείρου
ΓΚΑΜΠΥ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, Υποψήφιος Διδάκτορας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, gavriilidis.gabi@gmail.com
ΘΟΔΩΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, metaxas@econ.uth.gr

Περίληψη
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει τη συμβολή των εναλλακτικών μορφών
τουρισμού – και ειδικότερα του ορεινού και οινοποιητικού τουρισμού‐ στην περιφερειακή
ανάπτυξη εστιάζοντας στην περίπτωση της Ηπείρου. Για το σκοπό αυτό, διεξήχθη μια
επισκόπηση σε άρθρα της διεθνούς βιβλιογραφίας και εντοπίστηκαν οι παράγοντες και οι
επιτυχημένες στρατηγικές των ήπιων μορφών τουρισμού που μπορούν να οδηγήσουν στην
περιφερειακή ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο ορεινός και ο
οινοποιητικός τουρισμός μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της
αναπτυξιακής δυναμικής μιας περιφέρειας όπως αυτή της Ηπείρου. Οι κρίσιμοι αναπτυξιακοί
παράγοντες που αναφέρονται στην διεθνή βιβλιογραφία μπορούν να διακριθούν σε
παράγοντες προσφοράς και παράγοντες ζήτησης και να ταξινομηθούν με βάση
συγκεκριμένες διαστάσεις. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τις επιτυχημένες στρατηγικές που
εφαρμόστηκαν σε άλλους προορισμούς, καθώς και το μεγάλο αριθμό ορεινών περιοχών που
έχει η Ήπειρος τα αποτελέσματα της εργασίας αναμένεται να βοηθήσουν τους τοπικούς
αναπτυξιακούς και τουριστικούς φορείς της Ηπείρου να σχεδιάσουν και να υιοθετήσουν
τακτικές που θα συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής τους, τονώνοντας έτσι
την τοπική οικονομία ‐που βρίσκεται σε υστέρηση σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες της ΕΕ‐
και προσφέροντας μια εναλλακτική επιλογή ανάπτυξης της χώρας στην εποχή της κρίσης.

Λέξεις κλειδιά: Περιφερειακή Ανάπτυξη, Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, Ορεινός

τουρισμός, Οινοποιητικός τουρισμός, Ήπειρος.

Εισαγωγή
Ο τουρισμός είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της Ελληνικής οικονομίας
τόσο από πλευράς εσόδων όσο και ενίσχυσης της απασχόλησης (ΕΛ ΣΤΑΤ, 2016; ΣΕΤΕ
2016). Οι εναλλακτικές μορφές του, αποτελούν ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης
που εστιάζει στην αξιοποίηση του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και πολιτιστικού
κεφαλαίου μιας περιοχής με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας αλλά και της
δίκαιης διανομής των οφελών του τουρισμού στο σύνολο της κοινωνίας (UNWTO,
2005). Όπως αναφέρει η Τουφεγγοπούλου (2014) ο τουρισμός είναι ένα κατεξοχήν
χωρικό φαινόμενο αποτελώντας έτσι μια πρόταση αναδιοργάνωσης του χώρου με
σκοπό την βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τη συμβολή
των εναλλακτικών μορφών τουρισμού – και ειδικότερα του ορεινού και
οινοποιητικού τουρισμού‐
στην περιφερειακή ανάπτυξη εστιάζοντας στην
περίπτωση της Ηπείρου.
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Η ερευνητική μεθοδολογία της παρούσας εργασίας στηρίχτηκε αποκλειστικά στην
συλλογή και ανάλυση δευτερογενών δεδομένων. Ειδικότερα, διεξήχθη μια
επισκόπηση σε άρθρα της διεθνούς βιβλιογραφίας και εντοπίστηκαν οι παράγοντες
και οι επιτυχημένες στρατηγικές του ορεινού και οινοποιητικού τουρισμού που
εφαρμόστηκαν σε άλλες χώρες και οδήγησαν στην περιφερειακή ανάπτυξη.
Χρησιμοποιώντας την ταξινόμηση που έχουν κάνει οι Marais, Plessis και Saayman
(2017), τα άρθρα που αναλύθηκαν ήταν βασισμένα σε διαφορετικές περιοχές της
παγκόσμιας εναλλακτικής τουριστικής αγοράς και ειδικότερα το 37 % αφορούσε
προορισμούς της Ευρώπης, επίσης το 37 % αφορούσε περιοχές της Ασίας, το 17 %
προορισμούς της Αμερικής και το 7 % της Αφρικής (διάγραμμα 1).
Αφρική
7%
Αμερική
19%

Ασία
37%

Ευρώπη
37%

Διάγραμμα 1: Περιοχές μελέτης των άρθρων που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία,
ταξινομημένα ανά Ήπειρο

Όσον αφορά την ερευνητική μεθοδολογία, το 42 % των μελετητών χρησιμοποίησε
ποσοτική προσέγγιση, το 28 % ποιοτική και το 32 % στηρίχτηκε αποκλειστικά σε
δευτερογενή στοιχεία (διάγραμμα 2).
Ποιοτική
28%
Ποσοτική
40%

Χρήση
Δευτερογεν
ών…

Διάγραμμα 2: Ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε από τους συγγραφείς στα άρθρα
που αναλύθηκαν στην παρούσα εργασία

Η παρούσα εργασία λοιπόν περιέχει επτά ενότητες στις οποίες περιγράφεται ο
αντίκτυπος του ορεινού και οινοποιητικού τουρισμού στην περιφερειακή ανάπτυξη,
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οι παράγοντες επιτυχίας (success factors) του ορεινού και οινοποιητικού τουρισμού
από την πλευρά της ζήτησης και της προσφοράς, και η προσαρμογή τους στο
παράδειγμα της Ηπείρου, αφού πρώτα ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
της περιοχής (βλέπε διάγραμμα 3).

Διάγραμμα 3: Δομή και περιεχόμενο της εργασίας

Ορεινός και οινοποιητικός τουρισμός
Ο ορεινός τουρισμός μπορεί να ορισθεί ως ο τουρισμός ήπιας μορφής που
αναπτύσσεται σε ορεινές περιοχές (Nepal και Chipeniuk, 2005). Σαν μορφή του
εναλλακτικού τουρισμού περιλαμβάνει και άλλα είδη αειφόρου τουρισμού όπως ο
τουρισμός περιπέτειας, ο αγροτουρισμός, ο πολιτιστικός τουρισμός, ο οικοτουρισμός
κτλ. Η συμπερίληψη αυτή υποδεικνύει τις σχέσεις και τη συμπληρωματικότητα
μεταξύ των κατηγοριών του εναλλακτικού τουρισμού.
Από την άλλη πλευρά, ο Οινοποιητικός Τουρισμός ή Οινοτουρισμός αποτελεί
συνδυασμό δυο χώρων, του κρασιού και του τουρισμού. Όσον αφορά τον πρώτο, ο
οινοποιητικός τουρισμός αποτελεί έναν τρόπο για να τεθούν οι βάσεις που θα
οδηγήσουν στη δημιουργία σχέσεων με τον καταναλωτή. Σχετικά με τον χώρο του
τουρισμού, το κρασί αποτελεί πόλο έλξης μιας περιοχής, αφού την καθιστά έναν
ελκυστικό προορισμό για τους επισκέπτες της (Hall, et al., 2000, σ. 1). Ενδεικτικά, ο
Getz (2000, p. 2) αναφέρει ότι ο οινοποιητικός τουρισμός αποτελεί έναν συνδυασμό
των πέντε αισθήσεων, αφού κάποιος που ενδιαφέρεται να διεισδύσει στο
περιβάλλον του, πρέπει να χρησιμοποιήσει (Getz, 2000, p. 2): 1) Τη γεύση των
κρασιών συνδυαστικά με την τοπική κουζίνα, 2) την όσφρηση, ώστε να μυρίσει τη
μυρωδιά, που υπάρχει διάχυτη σε ένα οινοποιείο, από τα κρασιά, τα βαρέλια και τη
διεργασία παραγωγής, 3) το άγγιγμα, ώστε να πιάσει το μπουκάλι και το ποτήρι, που
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θα χρησιμοποιήσει, 4) την όραση, ώστε να αντιληφθεί τον χώρο παραγωγής των
κρασιών, το χρώμα του και 5)την ακοή, ώστε να ακούσει τον ήχο της εμφιάλωσης του
κρασιού, την τοποθέτηση του στο ποτήρι του, τη μουσική του φεστιβάλ οίνου.

Αντίκτυπος των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην Περιφερειακή
Ανάπτυξη
Ο αντίκτυπος του ορεινού και του οινοποιητικού τουρισμού στην περιφερειακή
ανάπτυξη έχει υπογραμμιστεί εκτενώς στην βιβλιογραφία (βλέπε πίνακα 1). Τα
περισσότερα οφέλη έχουν να κάνουν με την επίτευξη μακροχρόνιας οικονομικής
ανάπτυξης με μοχλό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), την ανάδειξη και προβολή
της πολιτιστικής ταυτότητας των περιοχών στις οποίες αναπτύσσεται ο ορεινός και
οινοποιητικός τουρισμός και την προστασία των φυσικών πόρων.
Πίνακας 1: Ο αντίκτυπος του ορεινού και του οινοποιητικού τουρισμού στην περιφερειακή
ανάπτυξη

Αντίκτυπος (οικονομικά οφέλη)
Πηγή
 Αυξημένα έσοδα που προέρχονται από την Cater (2017); Strom και Kerstein (2015);
κατανάλωση των τουριστών (διαμονή, Maekawa et al. (2013); Nicula, Spanu
και Neagu (2013); Singh και Mishra
εστίαση, αγορά προϊόντων κτλ.)
(2004); Boatto et al. (2013)
Strom και Kerstein (2015); Gugushvili,
 Αύξηση στον αριθμό διανυκτερεύσεων
Salukvadze και Salukvadze (2017)
Strom και Kerstein (2015); Maekawa et
 Μεγαλύτερα φορολογικά έσοδα
al. (2013)
 Αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των Maekawa et al. (2013); Dimitrovski,
Todorović και Valjarević (2012); Chen, Li
μόνιμων κατοίκων στον προορισμό
και Li (2017); Novelli, Schmitz, και
Spencer (2006)
 Αύξηση του αριθμού αφίξεων των τουριστών Maekawa et al. (2013); Nyaupanι
Timothy (2010); Abubakirova et al.
στον προορισμό
(2016); Banki, Ismail, Muhammad
(2016); Gugushvili, Salukvadze και
Salukvadze (2017); Nepal (2005); Singh
και Mishra (2004); Boatto et al. (2013)
 Έσοδα από εισιτήρια σε τοπικά πάρκα και Maekawa et al. (2013)
αξιοθέατα
 Βελτίωση της αποδοτικότητας των τοπικών Margaryan και Fredman (2017); Boatto
et al. (2013); Alonso (2010)
τουριστικών επιχειρήσεων (κυρίως ΜΜΕ)
Abubakirova et al. (2016)
 Περισσότερες ξένες επενδύσεις
Novelli, Schmitz, και Spencer (2006)
 Ιδιωτικές επενδύσεις
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Novelli, Schmitz και Spencer (2006)
 Δημόσιες επενδύσεις
 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας/ Μείωση Nicula, Spanu και Neagu (2013);
Dimitrovski, Todorović και Valjarević
της ανεργίας
(2012); Nepal (2005); Novelli, Schmitz,
και Spencer (2006); Poitras και Donald,
G. (2006)
 Ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών κλάδων που Nicula, Spanu και Neagu (2013); Singh
λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς τον και Mishra (2004); Novelli, Schmitz και
Spencer (2006); Byrd et al. (2016)
τουρισμό
 Βελτίωση της εικόνας του προορισμού Nicula, Spanu και Neagu (2013)
(destination image)
 Αρνητικός αντίκτυπος του τουρισμού στο Malik και Bhat (2015)
περιβάλλον (‐)
 Μεγάλη ποσότητα παραγωγής αποβλήτων (‐) Malik και Bhat (2015)
Malik και Bhat (2015)
 Υποβάθμιση των δασών (‐)
 Επιδείνωση της ποιότητας του νερού (‐)
 Μείωση του φαινομένου της μετανάστευσης
προς τα μεγάλα αστικά κέντρα.
 Ανάπτυξη της πολιτιστικής ζωής στον
τουριστικό προορισμό
 Διατήρηση
της
τοπικής
πολιτιστικής
ταυτότητας
 Διατήρηση και προστασία των φυσικών
πόρων

Malik και Bhat (2015)
Dimitrovski, Todorović και Valjarević
(2012)
Dimitrovski, Todorović και Valjarević
(2012)
Dimitrovski, Todorović και Valjarević
(2012)
Dimitrovski, Todorović και Valjarević
(2012); Poitras και Donald (2006)

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Gugushvili, Salukvadze και Salukvadze
(2017); Pyke al. (2016)
Nepal (2005)

 Ανάπτυξη και μεγέθυνση παραδοσιακών
οικισμών
 Εσωτερική μετανάστευση προς τον
προορισμό λόγω οικονομικής ανάπτυξης
 Μείωση των πολιτικών εντάσεων

Nepal (2005); Novelli, Schmitz, και
Spencer (2006)
Maekawa et al. (2013)

Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο οι Malik και Bhat (2015) αναφέρουν αρνητικό
αντίκτυπο των συγκεκριμένων ειδών τουρισμού που έχει να κάνει κυρίως με την
επίδραση στο περιβάλλον. Το γεγονός όμως ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
συγγραφέων παραθέτει ένα μεγάλο εύρος θετικών επιδράσεων καθιστά την εστίαση
στον ορεινό και οινοποιητικό τουρισμό ως μια περιφερειακή στρατηγική που
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συνεισφέρει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της τοπικής
κοινωνίας και στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της με στόχο τη
δημιουργία περιφερειακών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. Για να επιτευχθούν
όμως όλα τα παραπάνω, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διερευνηθούν οι
παράγοντες και οι στρατηγικές που μπορούν να οδηγήσουν επιτυχώς στην τουριστική
ανάπτυξη.

Παράγοντες επιτυχίας του ορεινού και οινοποιητικού τουρισμού
Οι στρατηγικές και οι παράγοντες επιτυχίας τόσο του ορεινού όσο και του
οινοποιητικού τουρισμού μπορούν να διακριθούν σε παράγοντες προσφοράς και
ζήτησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα των Nepal και Chipeniuk (2005), Boatto et al.
(2013) και Mitchell και Hall (2003). Η διάκριση αυτή επιτρέπει την καλύτερη ανάλυση
και προσαρμογή τους σε περιφερειακές στρατηγικές.
Ξεκινώντας λοιπόν από τους παράγοντες της ζήτησης, και όπως φαίνεται και στον
πίνακα 2, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση πέντε διαστάσεις και ειδικότερα
σε: 1) παράγοντες που σχετίζονται με τον προορισμό, 2) τουριστικές τάσεις που
επικρατούν στην αγορά, 3) παροχές και ευκαιρίες για τους τουρίστες, 4) πολιτιστικοί
και περιβαλλοντικοί παράγοντες και 5) παράγοντες που σχετίζονται με το προϊόν του
κρασιού.
Πίνακας 2: Παράγοντες επιτυχίας (Success factors) του ορεινού και οινοποιητικού
τουρισμού από την πλευρά της Ζήτησης
Παράγοντες ζήτησης
Συγγραφείς
Προορισμός
 Καιρός, μετεωρολογικές συνθήκες, κλίμα
 Φιλικότητα των μόνιμων κατοίκων
 Ευκολία πρόσβασης

Cater (2017); Malik και Bhat (2015);
Papadimitriou και Gibson (2008); Getz και
Brown (2006)
Cater (2017); Papadimitriou και Gibson
(2008); Johnsen et al. (2008)
Cater (2017); Margaryan και Fredman
(2017); Nestorosk (2012); Nepal και
Chipeniuk (2005); Cohen και Ben‐Nun
(2009); Rendleman et al. (2016); Byrd et
al. (2016)
Galloway et al. (2013); Getz και Brown
(2006)

 Ύπαρξη ενός διεθνούς αεροδρομίου κοντά
στους προορισμούς ανάπτυξης του οίνο‐
τουρισμού
Cater (2017)
 Κατάσταση των δρόμων στον προορισμό
 Μικρή χωρική διασπορά των τουριστικών Margaryan και Fredman (2017)
υπηρεσιών
Malik και Bhat (2015); Nestorosk (2012);
 Μεταφορά των τουριστών στον προορισμό
Pyke al. (2016); Singh και Mishra (2004);
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Nepal και Chipeniuk (2005); Galloway et
al. (2013)
Nepal και Chipeniuk (2005)
 Βαθμός απομόνωσης του προορισμού
Papadimitriou και Gibson (2008); Nepal
 Ασφάλεια στον προορισμό
(2002)
 Καλός οδικός άξονας που διευκολύνει την Getz και Brown (2006); Galloway et al.
(2013)
πρόσβαση των τουριστών στα οινοποιεία
Novelli, Schmitz και Spencer (2006)
 Εναλλακτικά μέσα μεταφοράς για τους
τουρίστες (ποδήλατα)
Τουριστικές τάσεις
Margaryan και Fredman (2017); Banki,
 Εποχικότητα και προσπάθεια μείωσής της
Ismail και Muhammad (2016); Malik και
Bhat (2015); Pyke al. (2016); Boatto et al.
(2013); Jones, Singh και Hsiung (2015)
Margaryan και Fredman (2017)
 Τάση για μικρότερες σε διάρκεια αλλά πιο
έντονες και υψηλής ποιότητας διακοπές
Alebaki, Menexes και Koutsouris (2015)
 Προηγούμενη θετική εμπειρία σχετικά με
τον οινοτουρισμό
 Βαθμός συμμετοχής στον αστικό τρόπο ζωής Nepal και Chipeniuk (2005)

 Εικόνα του προορισμού

 Κοινωνικοποίηση (γνωριμία με
ενδιαφέροντες ανθρώπους, περισσότερος
χρόνος με φίλους κτλ.)
Παροχές και ευκαιρίες για τους τουρίστες
 Ευκαιρίες χαλάρωσης
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Papadimitriou και Gibson (2008); Alebaki,
Menexes και Koutsouris (2015)

Papadimitriou και Gibson (2008);
Galloway et al. (2013); Alebaki, Menexes
και Koutsouris (2015)
Banki και Ismail (2015); Papadimitriou και
Αθλητικές δραστηριότητες
Gibson (2008)
Γαστρονομία και καλό φαγητό με τοπικές Banki και Ismail (2015); Papadimitriou και
Gibson (2008); Getz και Brown (2006);
συνταγές
Galloway et al. (2013); Jones, Singh και
Hsiung (2015); Cohen και Ben‐Nun (2009)
Papadimitriou και Gibson (2008); Novelli,
Ευκαιρίες για υπαίθριες δραστηριότητες
Schmitz και Spencer (2006); Nepal και
Chipeniuk (2005)
Βαθμός εξοικείωσης των τουριστών με την Nepal και Chipeniuk (2005)
τοπική κουλτούρα του προορισμού
Διοργάνωση φεστιβάλ και εκδηλώσεων οι Getz και Brown (2006); Hall, Mitchell και
οποίες θα συνδέονται με τα ιδιαίτερα Sharples (2003); Boatto et al. (2013);
πολιτιστικά στοιχεία του προορισμού Galloway et al. (2013); Cohen και Ben‐
Nun (2009)
(μπορεί να έχουν σχέση και με το κρασί)
Ποικιλία
και
εύρος
τουριστικών Nepal και Chipeniuk (2005); Getz και
Brown (2006); Sheppard και Williams
δραστηριοτήτων
(2016)
Nepal και Chipeniuk (2005)
Επαφή με τους μόνιμούς κατοίκους

 Γνωριμία με καινούρια σπορ και καινούριες Papadimitriou και Gibson (2008); Alebaki,
Menexes και Koutsouris (2015)
εμπειρίες
Papadimitriou και Gibson (2008); Getz και
 Νυχτερινή ζωή και ψυχαγωγία
Brown (2006)
Novelli, Schmitz και Spencer (2006)
 Εστίαση στην υγιεινή και ισορροπημένη
διατροφή
 Πληροφόρηση των τουριστών σχετικά με τις Novelli, Schmitz και Spencer (2006)
δραστηριότητες που μπορούν να κάνουν
στην περιοχή
Poitras και Donald (2006); Galloway et al.
 Εστίαση στην ικανοποίηση των τουριστών
(2013); Jones, Singh και Hsiung (2015);
Byrd et al. (2016); Johnsen et al. (2008)
Πολιτιστικοί
παράγοντες
και
φυσικό
περιβάλλον
Papadimitriou και Gibson (2008)
 Γνωριμία με νέους πολιτισμούς και
κουλτούρες
 Επαφή με τη φύση και με περιοχές ιδιαίτερης Margaryan και Fredman (2017); Banki και
Ismail (2015); Nepal και Chipeniuk (2005);
περιβαλλοντικής σημασίας
Papadimitriou και Gibson (2008)
Papadimitriou και Gibson (2008)
 Αξιοθέατα με πολιτιστική σημασία
Papadimitriou και Gibson (2008); Getz και
 Όμορφο φυσικό περιβάλλον και τοπία
Brown (2006); Boatto et al. (2013);
Galloway et al. (2013); Alebaki, Menexes
και Koutsouris (2015); Byrd et al. (2016)
Παράγοντες που σχετίζονται με το προϊόν του
κρασιού
Getz και Brown (2006); Galloway et al.
 Φιλική ατμόσφαιρα στα οινοποιεία
(2013); Cohen και Ben‐Nun (2009)
Getz και Brown (2006)
 Ομαδικές ξεναγήσεις στα οινοποιεία
 Εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που Getz και Brown (2006); Galloway et al.
σχετίζονται με τον τουριστικό προορισμό και (2013); Cohen και Ben‐Nun (2009); Byrd
et al. (2016)
το οινοποιείο
Alebaki, Menexes και Koutsouris (2015);
 Γνωριμία και επαφή με τους
Cohen και Ben‐Nun (2009)
οινοπαραγωγούς
Galloway et al. (2013); Alebaki, Menexes
και Koutsouris (2015); Cohen και Ben‐
Nun (2009)
Galloway et al. (2013); Cohen και Ben‐
 Φήμη των οινοποιών και του κρασιού
Nun (2009)
 Μεγάλος αριθμός οινοποιείων σε ένα Getz και Brown (2006); Boatto et al.
(2013)
προορισμό
 Ευκαιρίες μάθησης για τους επισκέπτες
ζητημάτων που σχετίζονται με το κρασί

Από την άλλη πλευρά, οι επιτυχημένες στρατηγικές και οι παράγοντες που αφορούν
την προσφορά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση οκτώ διαστάσεις και
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ειδικότερα: 1) μάνατζμεντ και διακυβέρνηση, 2) παράγοντες μάρκετινγκ, 3) τοπική
κοινωνία, 4) ανάπτυξη συνεργασιών, 5) πολιτιστικοί παράγοντες και φυσικό
περιβάλλον, 6) επιχειρηματικότητα, 7) παράγοντες που σχετίζονται με το προϊόν του
κρασιού και 8) λοιποί παράγοντες (βλέπε πίνακα 3):
Πίνακας 3: Παράγοντες επιτυχίας (Success factors) του ορεινού και οινοποιητικού τουρισμού
από την πλευρά της Προσφοράς

Παράγοντες προσφοράς
Μάνατζμεντ και Διακυβέρνηση
 Στρατηγικός σχεδιασμός και παροχή
οράματος

















314

Συγγραφείς

Li, Ryan, και Cave (2016); Borseková,
Vaňová, Vitálišová (2016); Kline et al.
(2015); Banki και Ismail (2015);
Gugushvili, Salukvadze και Salukvadze
(2017); Sheppard και Williams (2016);
Pyke al. (2016); Chen και Li (2017)
Υποστήριξη της τουριστικής προσπάθειας από Kline et al. (2015); Nyaupanι και Timothy
(2010); McCamley και Gilmore (2017)
τους επίσημους κρατικούς φορείς
Li, Ryan, και Cave (2016); Nepal και
Συστηματική επανεπένδυση μέρους των
Chipeniuk (2005)
κερδών
Δημιουργία τουριστικών θέρετρων που θα Getz και Brown (2006)
λειτουργούν όλο το χρόνο.
Δημιουργία και εύρος τουριστικών υποδομών Li, Ryan, και Cave (2016); Borseková,
Vaňová, Vitálišová (2016); Kline et al.
(2015); Malik και Bhat (2015); Chen και Li
(2017); Poitras και Donald (2006); Boatto
et al. (2013); Galloway et al. (2013);
Johnsen et al. (2008)
Ειδικά φορολογικά μέτρα που ευνοούν την Singh και Mishra (2004)
τουριστική ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές
(μειωμένος φόρος στα καύσιμα, στις
επιχειρήσεις κτλ.)
Δανειοδότηση για την κατασκευή υποδομών Singh και Mishra (2004)
(δρόμοι, αεροδρόμια κτλ) που συνδέονται με
την περιφερειακή ανάπτυξη
Qian et al.(2016); Nepal και Chipeniuk
Ανάπτυξη εργαλείων μέτρησης της
(2005)
αποτελεσματικότητας της τουριστικής
προσπάθειας
Δομή
διακυβέρνησης/
Πολύ‐επίπεδη Alberti και Giusti D. (2012); Sheppard και
Williams (2016); Hall, Mitchell και
διακυβέρνηση
Sharples (2003)
Poitras και Donald (2006)
Διαφάνεια
Nicula, Spanu και Neagu (2013); Johnsen
Εστίαση στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας
et al. (2008)
των παρεχόμενων υπηρεσιών

 Ανάπτυξη στρατηγικών που αντιμετωπίζουν
τις κρίσεις και τα προβλήματα που
δημιουργούνται στον τομέα του τουρισμού
 Δημιουργία οργανισμών ή ινστιτούτων που θα
διαχειρίζονται την γνώση και την τεχνογνωσία
σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης
 Σύσταση ενός φορέα που θα συντονίζει την
τουριστική προσπάθεια
 Ανάπτυξη τοπικών προγραμμάτων
πιστοποίησης
Μάρκετινγκ
 Χρήση εργαλείων μάρκετινγκ και destination
branding

Sheppard και Williams (2016); Nepal και
Chipeniuk (2005)
Sheppard και Williams (2016)
Chen και Li (2017)
Potts, T. (2010)

Strom και Kerstein (2015); Kline et al.
(2015); Abubakirova et al. (2016); Nicula,
Spanu και Neagu (2013); McCamley και
Gilmore (2017); Pyke al.(2016); Chen και
Li (2017); Jones, Singh και Hsiung (2015);
Alebaki, Menexes και Koutsouris (2015);
Hall, Mitchell και Sharples (2003)
Nyaupanι και Timothy (2010); Poitras και
 Τμηματοποίηση της αγοράς και εστίαση σε
συγκεκριμένη ομάδα καταναλωτών/ αποφυγή Donald (2006)
στρατηγικών μαζικού τουρισμού
 Χρήση ενός ενιαίου σλόγκαν για όλη την Pyke al. (2016)
περιφέρεια
Pyke al. (2016); Novelli, Schmitz και
 Συμμετοχικό μάρκετινγκ που συμβάλει στην
Spencer (2006); Hall, Mitchell και
προβολή όλης της περιφέρειας
Sharples (2003)
Nepal και Chipeniuk (2005)
 Χρήση εργαλείων niche marketing
 Ανάπτυξη διεθνών καναλιών μάρκετινγκ και Alonso, A. D. (2010)
τόνωση της εξαγωγικής δραστηριότητας στον
χώρο του κρασιού
Chen και Li (2017)
 Εστίαση στην επανάληψη επισκέψεων από
τους τουρίστες
Τοπική κοινωνία
 Σύνδεση των τουριστικών δραστηριοτήτων με Strom και Kerstein (2015); Pyke al. (2016);
Poitras και Donald (2006)
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής
κοινωνίας
Li, Ryan, και Cave (2016); Qian et al.
 Δίκαιη κατανομή των οικονομικών οφελών
(2016); Chen και Li (2017)
του τουρισμού στους μόνιμους κατοίκους
Li, Ryan, και Cave (2016)
 Προστασία των δικαιωμάτων των μόνιμων
κατοίκων
 Ενεργή συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην Li, Ryan, και Cave (2016); Kline et al.
(2015); Gugushvili, Salukvadze και
τουριστική προσπάθεια
Salukvadze (2017); Nepal και Chipeniuk
(2005); Johnsen et al. (2008)
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 Συμμετοχική διαχείριση, λήψη αποφάσεων και
αυτό‐οργάνωση της τοπικής κοινωνίας
 Παροχή κινήτρων στους κατοίκους για να
συμμετέχουν στην τουριστική ανάπτυξη
 Απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής
ποιότητας
 Εκπαίδευση και κατάρτιση των ανθρώπων
που ασχολούνται με τον τουρισμό

Ανάπτυξη συνεργασιών
 Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων
(ιδιωτικών, τοπικών και εθνικών) του
τουρισμού

 Δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ
επαγγελματιών, οινοπαραγωγών κτλ. και
δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων

 Συνεργασία με άλλα είδη τουρισμού
(αγροτουρισμός κτλ.)
 Συνεργασία με άλλους τομείς της τοπικής
οικονομίας (γεωργία, κτηνοτροφία, βιοτεχνία
κτλ.)
 Πακέτα προσφορών που βασίζονται στην
συνεργασία τουριστικών επιχειρήσεων
 Οργάνωση ημερίδων και workshops για την
προώθηση
της
συνεργασίας
μεταξύ
επιχειρήσεων
 Συνεργασία φορέων για λήψη
χρηματοδοτήσεων
 Συνεργασία μεταξύ των φορέων
διαφορετικών ορεινών περιοχών για
ανταλλαγή τεχνογνωσίας
 Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ
ακαδημαϊκής κοινότητας και επιχειρήσεων
 Έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία
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Sheppard και Williams (2016); Nepal και
Chipeniuk (2005)
Sheppard και Williams (2016)
Borseková, Vaňová, Vitálišová (2016);
Rendleman et al. (2016)
Nicula,
Spanu και Neagu (2013);
Gugushvili, Salukvadze και Salukvadze
(2017); Sheppard και Williams (2016);
Chen και Li (2017); Nepal και Chipeniuk
(2005); Rendleman et al. (2016); Nepal
(2002)
Strom και Kerstein (2015); Kline et al.
(2015); Nicula, Spanu και Neagu (2013);
Sheppard και Williams (2016); Poitras και
Donald (2006); Jones, Singh και Hsiung
(2015); Rendleman et al. (2016); Nepal
(2002); Hall, Mitchell και Sharples (2003)
Nicula, Spanu και Neagu (2013); Alberti
και Giusti D. (2012); Potts, (2010); Singh
και Mishra (2004); Novelli, Schmitz και
Spencer (2006); Hall, Mitchell και
Sharples (2003); Jones, Singh και Hsiung
(2015)
Gugushvili, Salukvadze και Salukvadze
(2017)
Gugushvili, Salukvadze και Salukvadze
(2017); Nepal (2002)
Pyke al. (2016)
Pyke al. (2016)
Pyke al. (2016)
Bourdeau (2009)
Bourdeau (2009); Rendleman et al. (2016)
Borseková, Vaňová, Vitálišová (2016);
Sheppard και Williams (2016); Potts,
(2010); Johnsen et al. (2008)

Πολιτιστικοί παράγοντες και φυσικό περιβάλλον
Li, Ryan, και Cave (2016); Borseková,
Vaňová, Vitálišová (2016); Chen και Li
(2017); Nepal και Chipeniuk (2005); Hall,
Mitchell και Sharples (2003); Strom και
Kerstein (2015); Alberti και Giusti D.
(2012); Nestorosk (2012); Poitras και
Donald (2006); Jones, Singh και Hsiung
(2015)
 Παραδοσιακοί οικισμοί με αρχιτεκτονική που Nepal (2005); Getz και Brown (2006)
αναδεικνύει το τοπικό χρώμα της περιοχής
Poitras και Donald (2006)
 Διατήρηση της αίσθησης της υπαίθρου και
της ατμόσφαιρας των χωριών
 Ανάδειξη και προστασία των φυσικών πόρων Li, Ryan, και Cave (2016); Strom και
Kerstein (2015); Nestorosk (2012);
και του νερού /εκπαίδευση των πολιτών
σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος Sheppard και Williams (2016); Potts, T.
(2010); Nepal και Chipeniuk (2005); Singh
και Mishra (2004); Poitras και Donald
(2006); Jones, Singh και Hsiung (2015)
 Δημιουργία μηχανισμών για την μέτρηση του Sheppard και Williams (2016)
αντίκτυπου του τουρισμού στο περιβάλλον
 Αξιοποίηση συγκριτικού πλεονεκτήματος που Nepal και Chipeniuk (2005)
πηγάζει από τα χαρακτηριστικά του
προορισμού
Επιχειρηματικότητα
 Ανάδειξη και προβολή της τοπική
κουλτούρας, των τοπικών παραδόσεων και
της πολιτιστικής ταυτότητας του προορισμού

 Στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(χρηματοδότηση, φορολογικά κίνητρα,
συμβουλευτικές υπηρεσίες, κτλ.)

 Υποστήριξη στην επιχειρηματικότητα που
σέβεται το περιβάλλον
 Θερμοκοιτίδα για τοπικές επιχειρήσεις
 Ανάπτυξη ενός συστήματος benchmarking για
την αξιολόγηση των επιχειρήσεων
 Παροχή κινήτρων σε δίκτυα επιχειρήσεων
 Εξειδίκευση τοπικών επιχειρήσεων
 Δημιουργία σταθερού και σαφώς
οριοθετημένου θεσμικού και νομικού
πλαισίου λειτουργίας των επιχειρήσεων
 Αναβίωση παραδοσιακών δραστηριοτήτων

Li, Ryan, και Cave (2016); Kline et al.
(2015); Banki και Ismail (2015);
McCamley και Gilmore (2017); Pyke al.
(2016); Potts, (2010); Singh και Mishra
(2004); Novelli, Schmitz και Spencer
(2006); Nepal (2002)
Potts, T. (2010)
Potts, T. (2010)
Potts, T. (2010)
Pyke al. (2016); Potts, T. (2010)
Alberti και Giusti D. (2012)
Chen και Li (2017)
Nepal και Chipeniuk (2005)
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 Προώθηση τουριστικών προϊόντων
(εργόχειρα, βιοτεχνικά είδη, χειροτεχνίες κτλ.)
που συνδέονται με τον προορισμό
Λοιποί παράγοντες
 Καθαριότητα χώρων

Chen και Li (2017); Nepal και Chipeniuk
(2005) Singh και Mishra (2004); Cohen και
Ben‐Nun (2009); Nepal (2002)
Novelli, Schmitz και Spencer (2006)

 Εκπτωτικά κουπόνια για υγιεινά προϊόντα

Novelli, Schmitz και Spencer (2006)

 Παροχή καταλύματος σε εναλλακτικές
τοποθεσίες (κήποι, αγροκτήματα,
παραδοσιακοί ξενώνες) που αναδεικνύουν το
τοπικό χρώμα της περιοχής.
 Σχετικά καλό επίπεδο τιμών για να εξυπηρετεί
κατηγορίες τουριστών μεσαίου εισοδήματος
 Αποφυγή ατυχημάτων στον τουρισμό
περιπέτειας
 Δημιουργία σημείων ενημέρωσης τουριστών
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
 Τεχνολογικές υποδομές και μικρής κλίμακας
τεχνολογική καινοτομία

Singh και Mishra (2004); Getz και Brown
(2006)
Singh και Mishra (2004); Getz και Brown
(2006)
Bentley, Page και Macky (2007)
Nicula, Spanu και Neagu (2013)
Borseková, Vaňová, Vitálišová (2016);
Nepal και Chipeniuk (2005); Rendleman
et al. (2016)

Παράγοντες που σχετίζονται με το προϊόν του
κρασιού
Getz και Brown (2006); Hall, Mitchell και
 Οργάνωση οινικών διαδρομών
Sharples (2003); Galloway et al. (2013);
Cohen και Ben‐Nun (2009)
 Δημιουργία τουριστικών πακέτων που θα Getz και Brown (2006); Galloway et al.
(2013)
στηρίζουν τον οινοποιητικό τουρισμό
 Επαρκείς γνώσεις και κατάρτιση του Getz και Brown (2006); Galloway et al.
(2013); Cohen και Ben‐Nun (2009)
προσωπικού των οινοποιείων
Poitras και Donald (2006)
 Φροντίδα και συστηματική καλλιέργεια των
αμπελώνων και οπωρώνων και αποδοχή από
την κοινωνία του σημαντικού ρόλου που
παίζουν για την τοπική οικονομία
Poitras και Donald (2006); Jones, Singh
 Υποστήριξη της τοπικής οινοποιητικής
δραστηριότητας (ευνοϊκά φορολογικά μέτρα, και Hsiung (2015); Rendleman et al.
(2016)
επιδοτήσεις κτλ.)
 Προστασία και ανάδειξη της τοπικής
κουλτούρας και πολιτισμού
 Προβολή των τοπικών προϊόντων και σύνδεση Hall, Mitchell και Sharples (2003); Cohen
και Ben‐Nun (2009)
τους με τις οινοποιητικές και γαστρονομικές
δραστηριότητες
Hall, Mitchell και Sharples (2003)
 Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας των
τοπικών προϊόντων διατροφής (ΠΟΠ και ΠΓΕ)
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 Γευσιγνωσία κρασιού
 Παραγωγή σπάνιων εκλεκτών κρασιών
 Ποικιλίες σταφυλιών στον προορισμό

Alebaki, Menexes και Koutsouris (2015);
Rendleman et al. (2016)
Alebaki, Menexes και Koutsouris (2015);
Jones, Singh και Hsiung (2015)
Galloway et al. (2013); Byrd et al. (2016)

Από την παράθεση των παραγόντων παραπάνω δύο είναι τα σημεία τα οποία είναι
άξια αναφοράς. Πρώτον, οι παράγοντες προσφοράς και ζήτησης αλληλεπιδρούν
μεταξύ τους, παρέχοντας κατευθύνσεις προς τους αρμόδιους φορείς προς τα πού
πρέπει να κινηθεί η τουριστική ανάπτυξη (βλέπε διάγραμμα 4). Για παράδειγμα, η
τάση των τουριστών να επισκεφθούν μέρη με πλούσια πολιτιστική παράδοση καλεί
τους επαγγελματίες να αναδείξουν την ταυτότητα της περιοχής τους με στόχο να
αυξήσουν τον αριθμό των αφίξεων. Δεύτερον, οι παράγοντες προσφοράς που
αναφέρονται στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία είναι σημαντικά περισσότεροι από
αυτούς της ζήτησης. Πιθανώς αυτό να οφείλεται στο γεγονός ότι από την πλευρά της
προσφοράς εμπλέκονται περισσότερες ομάδες επαγγελματιών –ξενοδόχοι,
εργαζόμενοι σε φορείς, ταξιδιωτικοί πράκτορες κτλ.‐ απ’ ότι στη ζήτηση που
εμπλέκονται κυρίως οι τουρίστες.

Διάγραμμα 4: Σύνοψη παραγόντων επιτυχίας του ορεινού και οινοποιητικού τουρισμού
(Προσφορά και Ζήτηση)

Μετά την αναλυτική παρουσίαση λοιπόν των παραγόντων επιτυχίας του ορεινού και
οινοποιητικού τουρισμού, μπορεί να γίνει η προσαρμογή τους στο παράδειγμα της
Ηπείρου αφού πρώτα γίνει μια σύντομη αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Η περιοχή της Ηπείρου
Το προφίλ της Περιφέρειας Ηπείρου
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Το διάγραμμα 5 συνοψίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας της Ηπείρου:

Διάγραμμα 5: Το προφίλ της Περιφέρειας της Ηπείρου, Επεξεργασία από τους συγγραφείς,
πηγές: ΕΛ ΣΤΑΤ (2016), Περιφέρεια Ηπείρου (2016), ΣΕΒΕ (2012), Eurostat (2016)

Πολύ συνοπτικά, μπορεί να σημειωθεί ότι τα βασικά χαρακτηριστικά της περιφέρειας
της Ηπείρου είναι ο σχετικά μικρός πληθυσμός της, οι χαμηλές οικονομικές επιδόσεις,
η ιδιαιτερότητα του φυσικού της περιβάλλοντος, η πλούσια πολιτιστική παράδοση
και η έλλειψη υποδομών. Στις επόμενες παραγράφους δίνεται μια πιο αναλυτική
παρουσίαση των χαρακτηριστικών της περιοχής.
Γεωγραφικά στοιχεία
Η Περιφέρεια Ηπείρου καταλαμβάνει το βορειοδυτικό τμήμα της Ελλάδας, έχοντας
δυτικά το Ιόνιο Πέλαγος, και βορειοανατολικά τους ορεινούς όγκους της Πίνδου. Αν
και σε σχέση με τη γεωγραφική της θέση στον Ελλαδικό χώρο θεωρείται σχετικά
απομονωμένη, εν τούτοις κατέχει σημαντικό πλεονέκτημα αποτελώντας Πύλη
εισόδου ‐ εξόδου προς τα Βαλκάνια και την Δυτική Ευρώπη.
Διοικητική διαίρεση
Η Περιφέρεια της Ηπείρου περιλαμβάνει 4 Περιφερειακές Ενότητες (ΠΕ) και πιο
συγκεκριμένα, την Περιφερειακή ενότητα Άρτας με πρωτεύουσα την Άρτα, την
Περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας με πρωτεύουσα την Ηγουμενίτσα, την
Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων με πρωτεύουσα τα Ιωάννινα και την Περιφερειακή
ενότητα Πρέβεζας με πρωτεύουσα την Πρέβεζα. Η διοικητική έδρα της περιφέρειας
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βρίσκεται στην πόλη των Ιωαννίνων και οι διοικητικές έδρες των Περιφερειακών
Ενοτήτων εδρεύουν στις αντίστοιχες πρωτεύουσες τους. Όσον αφορά τον αριθμό των
δήμων ανά ΠΕ, αυτή της Άρτας περιλαμβάνει 4 δήμους, της Θεσπρωτίας και της
Πρέβεζας 3 δήμους, και των Ιωαννίνων 8 δήμους (Περιφέρεια Ηπείρου, 2015).
Ο πληθυσμός της περιφέρειας Ηπείρου
Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής του 2011, η περιφερειακή
ενότητα Ιωαννίνων είναι αυτή με τους περισσότερους κατοίκους (167.901) και
ακολουθείται από τις ενότητες Άρτας και Πρέβεζας με 67.877 και 57.941 κατοίκους
αντίστοιχα (βλέπε πίνακα 4). Στο σύνολο της, η περιφέρεια Ηπείρου έχει 336.856
κατοίκους που αντιστοιχεί στο 3.1 % του συνόλου της χώρας. Ενδεικτικό είναι ότι από
το 1981 μέχρι το 2011 στο σύνολο της περιφέρειας ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά μόλις
4 %, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό αύξησης για όλη την Ελλάδα ήταν 11 %. Για την ίδια
περίοδο μόνο ο νομός Ιωαννίνων παρουσίασε ποσοστό αύξησης του πληθυσμού
μεγαλύτερο από το σύνολο της χώρας (14 %), ενώ ο πληθυσμός στον νομό Άρτας
μειώθηκε κατά ‐15 %. Παράλληλα, άξιο αναφοράς είναι ότι ο πληθυσμός στο σύνολο
της περιφέρειας το 2011 παρουσίασε σημαντική μείωση σε σχέση με το 2001.
Πίνακας 4: Εξέλιξη πληθυσμού Περιφέρειας Ηπείρου

Π.Ε. Ιωαννίνων

147.304

185.142
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Μεταβολή
1981‐2011
σε %
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Π.Ε. Θεσπρωτίας

41.278

44.102

45.508

43.587

6%

Π.Ε. Άρτας

80.044

78.704

77.334

67.877

‐15%

Π.Ε. Πρεβέζης

55.915

58.628

59.334

57.491

3%

Ήπειρος
Ελλάδα
(Σύνολο χώρας)
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2016

324.541

339.576

352.420

336.856

4%

10.939.605

10.816.286

11%

Εδαφική Μονάδα /
Έτος

1981

9.740.417

1991

10.252.580

2001

2011

Η ΕΛΣΤΑΤ (2011) ακόμα αναφέρει ότι η περιφέρεια Ηπείρου εμφανίζει σημαντικά
μικρότερη πληθυσμιακή πυκνότητα από αυτή της χώρας και κατατάσσεται ως μια από
τις πλέον αραιοκατοικημένες Περιφέρειες. Επιπλέον, όπως και το σύνολο της χώρας,
η Περιφέρεια Ηπείρου αντιμετωπίζει το πρόβλημα της πληθυσμιακής γήρανσης.
Οικονομικές επιδόσεις της Περιφέρειας Ηπείρου
Όπως φαίνεται στον πίνακα 5, η περιφέρεια Ηπείρου στους περισσότερους δείκτες
υστερεί σε αναπτυξιακή δυναμική σε σχέση με τις άλλες περιφέρειες. Πιο
συγκεκριμένα, στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ βρίσκεται στην τελευταία θέση, ενώ στον φόρο
εισοδήματος φυσικών προσώπων στην 11η θέση, την στιγμή που σε αριθμό
φορολογουμένων βρίσκεται στην 9η θέση. Ενδεικτικό ακόμα είναι ότι ενώ οι
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φορολογούμενοι της περιφέρειας Ηπείρου ανέρχονται στο 2,9 % του συνόλου της
χώρας, η αντίστοιχη συμμετοχή τους στον φόρο εισοδήματος ΦΠ είναι μόλις 2 %. Από
την άλλη πλευρά, καλή είναι η κατάταξη της περιφέρειας σε σχέση με τις
αποταμιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο, οι οποίες ανέρχονται στις 12,8 χιλ. €,
αισθητά χαμηλότερα όμως από το σύνολο της χώρα που κινείται στις 16,1 χιλ. €.
Πίνακας 5: Βασικές οικονομικές επιδόσεις περιφέρειας Ηπείρου

ΑΕΠ (σε ΜΑΔ)
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Έτος
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Περιφέρεια
Ηπείρου

Σύνολο
Χώρας

Συμμετοχή
Περιφέρειας
Ηπείρου
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άλλες
περιφέρειες
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2011

4.882 εκ.

226.287 εκ.

2,2 %

2011

13.800

18.700

2010

167.012

5.681.066

2,9%

9

2010

2.812 εκ.

103.699 εκ.

2,7%

9

2010

145 εκ.

7.337 εκ.

2,0%

11

2014

4.157 εκ.

160.072 εκ.

2,6%

10

2011

12,8 χιλ.

16,1 χιλ.

13

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ (2016), Περιφέρεια Ηπείρου (2015)

Παράλληλα, η ΕΛΣΤΑΤ (2015) αναφέρει ότι η ΠΕ Θεσπρωτίας παρουσιάζει το
υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σύγκριση με τις άλλες περιφερειακές ενότητες της
Ηπείρου και ακολουθεί η ΠΕ Ιωαννίνων. Στην τελευταία θέση βρίσκεται η ΠΕ της
Άρτας, ενώ χαμηλά κινείται και η ΠΕ της Πρέβεζας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
το γεγονός ότι στο νομό Θεσπρωτίας το 2008 σημειώθηκε απότομη ανοδική τάση του
κατά κεφαλή ΑΕΠ, ενώ σε όλες τις ΠΕ της Ηπείρου –καθώς και στο σύνολο της χώρας‐
μετά το 2008 επήλθε σταδιακή μείωση (διάγραμμα 6).
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Διάγραμμα 6: Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε € στην Περιφέρεια Ηπείρου, ανά ΠΕ, Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
(2016)

Φυσικό Περιβάλλον
Η Περιφέρεια Ηπείρου χαρακτηρίζεται από το ορεινό ανάγλυφο και την αφθονία των
επιφανειακών υδάτων. Αποτέλεσμα αυτών των χαρακτηριστικών είναι η δημιουργία
ενός πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος, με άφθονα δάση, ποτάμια και λίμνες, σπάνια
χλωρίδα και πανίδα και ιδιαίτερη φυσική ομορφιά. Ειδικότερα, η Περιφέρεια
διαθέτει 2 εθνικούς δρυμούς (Βίκου‐Αώου και Πίνδου Βάλια‐ Κάλντα),
υδροβιότοπους, εκ τον οποίων αυτός του Αμβρακικού κόλπου προστατεύεται από την
διεθνή συνθήκη Ramsar, 2 αισθητικά δάση (Ιωαννίνων και Μύτικα‐ Νικόπολης),
προστατευόμενες Περιοχές του δικτύου Natura, 34 καταφύγια Άγριας ζωής και ένα
υπέδαφος πλούσιο σε μη μεταλλικά ορυκτά (Περιφέρεια Ηπείρου, 2015).
Παράλληλα, στην Ήπειρο αναπτύσσονται όλες οι ζώνες βλάστησης της Ελλάδας,
δεδομένου ότι η περιοχή διαθέτει ποικίλο γεωμορφολογικό ανάγλυφο με μία
υψομετρική διακύμανση 2.600 περίπου μέτρων (0 κατώτερο, 2637μ ανώτερο
υψόμετρο). Τέλος, χαρακτηριστικό της περιοχής είναι ότι το 74,27% της έκτασής
αντιπροσωπεύει ορεινές περιοχές ενώ μόλις το 10,66% πεδινές και το 15,07%
ημιορεινές (Περιφέρεια Ηπείρου, 2015).
Πολιτιστικό περιβάλλον
Αντίστοιχο του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος είναι και το πολιτιστικό περιβάλλον
της Ηπείρου. Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή διαθέτει γεφύρια, πέτρινα κτίσματα,
νερόμυλους, βρύσες, αρχοντικά οικήματα, μοναστήρια, εκκλησίες και πολλούς
αρχαιολογικούς χώρους, με σημαντικότερα το αρχαίο μαντείο της Δωδώνης, την
αρχαία Νικόπολη, το Νεκρομαντείο και πολλά άλλα. Παράλληλα, στην Ήπειρο
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βρίσκονται 52 παραδοσιακοί οικισμοί, εκ των οποίων 28 στην ΠΕ Ιωαννίνων, 15 στην
ΠΕ Θεσπρωτίας, 3 στην ΠΕ Πρέβεζας και 6 στην ΠΕ Άρτας.

Προτάσεις για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Ηπείρου με βάση τον ορεινό
και οινοποιητικό τουρισμό
Συνδέοντας λοιπόν τη θεωρία με την πράξη, και με βάση τις επιτυχημένες στρατηγικές
και τους παράγοντες που αναφέρθηκαν νωρίτερα, οι προτάσεις για την Περιφέρεια
της Ηπείρου στο πλαίσιο του ορεινού και οινοποιητικού τουρισμού περιλαμβάνουν
τα εξής:
Προορισμός
Αν και η Ήπειρος θεωρείται κατεξοχήν ένας προορισμός με ιδιαίτερα δύσκολη
πρόσβαση, η ολοκλήρωση της Ιόνιας οδού και της Εθνικής Αθηνών‐Πατρών (Ολύμπια
οδός) σε συνδυασμό με το υπάρχον οδικό δίκτυο της Εγνατίας οδού θα την
μετατρέψουν σε έναν κόμβο της Βορειοδυτικής Ελλάδας με κέντρο τα Ιωάννινα όπου
η πρόσβαση των επισκεπτών θα είναι πια ιδιαίτερα εύκολη. Αρνητικό παραμένει το
γεγονός ότι το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων είναι σχετικά μικρό και δεν δέχεται μεγάλο
αριθμό πτήσεων. Παρόλο αυτά, το γεγονός ότι μπορεί να δεχθεί διεθνείς πτήσεις
καθιστά την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του επιτακτική ανάγκη για την
τουριστική ανάπτυξη. Ειδικότερα, πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των διεθνών πτήσεων
με σκοπό η Ήπειρος να αποκτήσει πρόσβαση στις τουριστικές αγορές του εξωτερικού.
Παράλληλα, πρέπει να αυξηθεί και ο αριθμός των δρομολογίων από και προς την
Αθήνα –αλλά και με άλλους προορισμούς‐ για να τονωθεί η μετακίνηση Ελλήνων
τουριστών. Εναλλακτικά, το αεροδρόμιο του Άκτιου μπορεί να παίξει πιο ενεργό ρόλο,
δεδομένου ότι φιλοξενεί πολλές διεθνείς πτήσεις όπου σε συνδυασμό με το καλό πια
οδικό δίκτυο της Ιόνιας οδού οι επισκέπτες θα μπορούν να βρεθούν στις περιοχές της
Ηπείρου. Όμως, προτεραιότητα είναι η αξιοποίηση του αεροδρομίου των Ιωαννίνων
το οποίο πρέπει να αποτελέσει «πύλη εισόδου» των επισκεπτών στην περιοχή.
Επιπρόσθετα, η μεταφορά των τουριστών μέσα στις πόλεις την Περιφέρειας δεν
είναι ιδιαίτερα οργανωμένη. Σε προορισμούς όπως τα Ιωάννινα παρατηρείται και
έντονο πρόβλημα κυκλοφοριακής συμφόρησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η παροχή προς
τους τουρίστες υπηρεσίας ενοικίασης ποδηλάτων για να κυκλοφορούν εντός των
αστικών κέντρων με αυτά μπορεί να αποτελέσει μια καλή εναλλακτική λύση‐ ειδικώς
αν ληφθεί υπόψη η δυνατότητα ποδηλατικής βόλτας περιμετρικά της λίμνης των
Ιωαννίνων.
Ακόμη, ένα βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι επισκέπτες είναι ότι η
σύνδεση μεταξύ των τουριστικών προορισμών της Ηπείρου δεν είναι καλή. Για
παράδειγμα, ο επισκέπτης των Ιωαννίνων αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να μεταβεί
στα Ζαγοροχώρια ή στο Πωγώνι με το λεωφορείο, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι
τουρίστες να έρχονται στην Ήπειρο με το προσωπικό τους αυτοκίνητο. Αυτό όμως
αποτελεί πρόβλημα και ειδικότερα για τους αλλοδαπούς τουρίστες. Συνεπώς, πρέπει
να βελτιωθεί η σύνδεση μεταξύ των βασικών τουριστικών προορισμών της
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περιφέρειας με αύξηση των δρομολογίων των λεωφορείων – που αποτελούν και τα
βασικά μέσα σύνδεσης τη στιγμή που δεν υπάρχει τρένο‐, και με την αρτιότερη
γνωστοποίηση τους στους ενδιαφερόμενους επισκέπτες.
Τέλος, οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής είναι ιδιαίτερα φιλικοί και τα τελευταία
δέκα χρόνια έχουν αναπτύξει κουλτούρα υποδοχής των τουριστών. Στα θετικά του
προορισμού συγκαταλέγεται επίσης το γεγονός ότι η Ήπειρος είναι ασφαλής
προορισμός, ενώ το βαρύ κλίμα από πλευράς υγρασίας και το μεγάλο ποσοστό
βροχοπτώσεων λειτουργεί ανασταλτικά.
Τουριστικές τάσεις
Το πλεονέκτημα της Ηπείρου είναι ότι μπορεί να αναπτύξει εναλλακτικές
δραστηριότητες ορεινού και οινοποιητικού τουρισμού που λαμβάνουν χώρα όλη την
διάρκεια του χρόνου, αντιμετωπίζοντας σε ένα βαθμό το πρόβλημα της εποχικότητας.
Εξίσου θετικό είναι το γεγονός ότι ο μεγάλος αριθμός ορεινών όγκων της Ηπείρου και
η διαφορετικότητα του τοπίου από περιοχή σε περιοχή –Ζαγόρι με Μέτσοβο για
παράδειγμα – μπορούν να κάνουν τους τουρίστες να την επισκέπτονται κατ’
επανάληψη. Οι επαναλαμβανόμενες επισκέψεις δημιουργούν και ευκαιρίες
ανάπτυξης στρατηγικών σχεσιακού μάρκετινγκ (Kotler και Keller,2006; Gronroos,
1993; Doyle, 2000). Λαμβάνοντας υπόψη την τάση για μικρότερες σε διάρκεια αλλά
πιο έντονες και υψηλής ποιότητας διακοπές, που αναφέρουν οι Margaryan και
Fredman (2017), δημιουργείται πεδίο για οργάνωση τουριστικών πακέτων που θα
περιλαμβάνουν σειρά από δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα rafting, trekking,
επίσκεψη σε οινοποιεία κτλ. Σε γενικές γραμμές οι ορεινός τουρισμός και οι
δραστηριότητες που περιλαμβάνει μπορούν να συνδυαστούν με τον οινοποιητικό
τουρισμό προσφέροντας στους επισκέπτες μια σειρά εμπειριών που είναι άμεσα
συνδεμένες με την περιοχή της Ηπείρου και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.
Παροχές και ευκαιρίες για τους τουρίστες
Η διάθεση των επισκεπτών να έρθουν σε επαφή με αρκετές υπαίθριες αθλητικές
δραστηριότητες δρα θετικά για την περιοχή, δεδομένου ότι η Ήπειρος είναι ένα
ιδανικό μέρος –λόγω του πλούσιο φυσικού περιβάλλοντος‐ για rafting, περπάτημα
σε μονοπάτια στο βουνό, καγιάκ σε ποτάμια, ορεινή ποδηλασία, τοξοβολία στην
φύση, διάσχιση φαραγγιών (canyoning), ιππασία, rappel, παραπέντε, κτλ.
Παράλληλα, η περιοχή προσφέρει φαγητό υψηλής ποιότητας με έντονα τοπικά
χαρακτηριστικά, ευκαιρίες για νυχτερινή ζωή και ψυχαγωγία και δυνατότητες
χαλάρωσης. Για να συνδυαστούν όλα πιο αποτελεσματικά προτείνεται η οργάνωση
φεστιβάλ και εκδηλώσεων οι οποίες θα συνδέονται με τα ιδιαίτερα πολιτιστικά
στοιχεία του προορισμού. Παραδείγματα τέτοιων εκδηλώσεων μπορεί να είναι
μουσικά φεστιβάλ με έμφαση στην Ηπειρώτικη και τη λαϊκή μουσική, εκθέσεις
αργυροχρυσοχοΐας, φεστιβάλ κινηματογράφου με θεματική ενότητα τη ζωή στο
βουνό κτλ.
325

Πολιτιστικοί παράγοντες και φυσικό περιβάλλον
Η ανάλυση των επιτυχημένων στρατηγικών νωρίτερα, επίσης έδειξε ότι ο πολιτιστικός
χαρακτήρας μιας περιφέρειας παίζει καθοριστικό ρόλο στην τουριστική προσπάθεια.
Πάνω στα ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της Ηπείρου μπορεί να βασιστεί η
ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων όπως αυτών του ορεινού και
του οινοποιητικού τουρισμού. Η ύπαρξη πολλών παραδοσιακών, κυρίως ορεινών
οικισμών σε περιοχές όπως το Ζαγόρι,, το Μέτσοβο, τα Τζουμέρκα, το Πωγώνι, η
Κόνιτσα, κτλ. αποτελεί ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα που συμβάλλει στην
περιφερειακή διαφοροποίηση. Ενδεικτικό είναι ότι η κάθε περιοχή περιλαμβάνει
διακριτά πολιτιστικά στοιχεία που σχετίζονται με διαφορετικές ενδυμασίες, χορούς,
γαστρονομία, μουσική κτλ. δίνοντας την ευκαιρία στον επισκέπτη να εισπράξει
πολυποίκιλες εικόνες και εμπειρίες.
Στόχος λοιπόν των τοπικών φορέων τουρισμού –δημόσιων και ιδιωτικών‐ πρέπει να
είναι η ανάδειξή και προβολή της κουλτούρας, των τοπικών παραδόσεων και της
πολιτιστικής ταυτότητας της Ηπείρου προβάλλοντας στοιχεία όπως η αρχιτεκτονική
των ορεινών οικισμών, η μουσική που έχει αναδειχθεί στην περιοχή, η τοπική
γαστρονομία σε συνδυασμό με τους τοπικούς οίνους, τα λαϊκά πανηγύρια κτλ.
Συμπληρωματικά, πρέπει να προωθηθεί η επίσκεψη των τουριστών σε μουσεία όπως
το αρχαιολογικό μουσείο Ιωαννίνων, το Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων, το μουσείο
Κέρινων Ομοιωμάτων Παύλου Βρέλλη, το αρχαιολογικό μουσείο Άρτας, το
αρχαιολογικό μουσείο Νικόπολης, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θόδωρος
Παπαγιάννης», το Δημοτικό Εθνογραφικό Μουσείο που φιλοξενείται στο Τζαμί του
Ασλάν Πασά στα Ιωάννινα, το Ριζάρειο Κέντρο Εκθέσεων που βρίσκεται στο
Μονοδένδρι Ζαγορίου, το ιστορικό και λαογραφικό μουσείο Τζουμέρκων, το Μουσείο
Αργυροτεχνίας στο κάστρο των Ιωαννίνων κτλ. Παράλληλα, οι σημαντικοί
αρχαιολογικοί χώροι της περιοχής όπως ο «ιερός» χώρος της Δωδώνης, η αρχαία
Νικόπολη και το Νεκρομαντείο πρέπει να αποτελέσουν πόλους έλξης τουριστών που
ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την ιστορία ενός τόπους και να την αντιληφθούν ως το
βασικό παράγοντα διαμόρφωσης του σήμερα. Τέλος, ξεχωριστό ενδιαφέρον
παρουσιάζει το γεγονός ότι στο ιστορικό κέντρο των Ιωαννίνων, και ειδικότερα μέσα
στο κάστρο, λειτουργεί μιας από τις πιο παλιές συναγωγές της Μεσογείου, όπου σε
συνδυασμό με τα δυο τζαμιά και την εκκλησία που βρίσκεται στην ίδια περιοχή
αποτελεί ένα χώρο ιδιαίτερου πολιτισμικού και θρησκευτικού ενδιαφέροντος.
Εν κατακλείδι, μπορούν να σχεδιαστούν και να αναπτυχθούν ειδικά τουριστικά
πακέτα που θα απευθύνονται σε καταναλωτές μέσου και υψηλού εισοδήματος και
θα περιλαμβάνουν την ξενάγηση και την διαμονή σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου,
σε συνδυασμό με επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, σημεία
πολιτιστικού ενδιαφέροντος κτλ. Ο συνδυασμός του ορεινού πολιτιστικού χαρακτήρα
της Ηπείρου με το πλούσιο φυσικό περιβάλλον αποτελούν πολύ σημαντικά
περιουσιακά στοιχεία (assets) πάνω στα οποία μπορεί να βασιστεί η τουριστική
ανάπτυξη της περιφέρειας.
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Παράγοντες που σχετίζονται με το προϊόν του κρασιού
Σε γενικές γραμμές, η οινοπαραγωγή ‐ και κατ’ επέκταση και ο οινοποιητικός
τουρισμός‐ στην Ήπειρο είναι αρκετά περιορισμένη. Ειδικότερα, δύο μόνο περιοχές
που ανήκουν στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων παράγουν κρασί: η Ζίτσα και το
Μέτσοβο. Η Ζίτσα είναι μια από τις λίγες περιοχές της Ελλάδας που έχει παράδοση
στην παραγωγή ημιαφρωδών και αφρωδών οίνων, καθώς και στην παραγωγή
κρασιού από την ποικιλία Ντεμπίνα. Η αμπελουργική ζώνη περιλαμβάνει έξι χωριά
(Ζίτσα, Πρωτόπαππα, Καρίτσα, Λιγοψά, Κληματιά, Γαβρισιοί) με συνολική
καλλιεργούμενη έκταση 2.000 στρεμμάτων. Από την άλλη πλευρά, το κρασί του
Μετσόβου θεωρείται υψηλής ποιότητας και σπάνιας ποικιλίας λόγω του ότι οι
αμπελώνες βρίσκονται σε υψόμετρο 950‐1050 μέτρων και θεωρούνται από τους πιο
ορεινούς της χώρας. Η ανάπτυξη λοιπόν του οινοτουρισμού στην Ήπειρο μπορεί να
βασιστεί κατά κύριο λόγο στην προβολή των οινοποιιών που βρίσκονται σε αυτές τις
δυο περιοχές. Ενώ είναι αρνητικό το γεγονός του σχετικά μικρού αριθμού οινοποιών
(Getz και Brown, 2006; Boatto et al., 2013), μπορούν παρόλο αυτά να δημιουργηθούν
τουριστικά πακέτα που θα στηρίζουν τον οινοποιητικό τουρισμό (Getz και Brown,
2006; Galloway et al., 2013), συνδυάζοντας τον όμως με δραστηριότητες του ορεινού
τουρισμού. Σε πρώτη φάση ο οινοποιητικός τουρισμός δεν μπορεί να παίξει
πρωτεύοντα ρόλο στην Ήπειρο, αλλά μόνο να προσθέσει αξία στις υπάρχουσες
προσφερόμενες υπηρεσίες. Δίνεται όμως χώρος να δημιουργηθούν και άλλα
οινοποιεία, καθώς και να καλλιεργηθεί μια οινοποιητική κουλτούρα στην περιοχή,
δεδομένου ότι αυτή διαθέτει σπάνια περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. Τέλος,
παράγοντες όπως η φιλικότητα και το επίπεδο επαγγελματισμού του προσωπικού
των οινοποιείων, η οργάνωση οινικών διαδρομών (Getz και Brown, 2006; Hall,
Mitchell και Sharples, 2003; Galloway et al., 2013; Cohen και Ben‐Nun, 2009), οι
ομαδικές ξεναγήσεις, η σύνδεση των Ηπειρώτικων κρασιών με την γαστρονομία (Hall,
Mitchell και Sharples, 2003; Cohen και Ben‐Nun, 2009) και η προστασία της
πνευματικής ιδιοκτησίας των τοπικών προϊόντων διατροφής (ΠΟΠ και ΠΓΕ) (Hall,
Mitchell και Sharples, 2003) μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο σε αυτή την
προσπάθεια.
Μάνατζμεντ και Διακυβέρνηση
Σε επίπεδο διακυβέρνησης οι πιο σημαντικές προτάσεις περιλαμβάνουν την ενίσχυση
του διοικητικού και διαχειριστικού ρόλου των τοπικών φορέων. Σε αυτό το πλαίσιο
προτείνεται η σύσταση ενός ανεξάρτητου οργανισμού ή ινστιτούτου ‐Παρατηρητήριο
Τουρισμού‐ που θα διαχειρίζεται όλη την γνώση που σχετίζεται με θέματα
τουριστικής ανάπτυξης στην Ήπειρο αναπτύσσοντας ειδική τεχνογνωσία. Ο
οργανισμός αυτός θα λειτουργεί σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και
θα διαχειρίζεται στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον τουρισμό, θα έχει την δυνατότητα
να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους επαγγελματίες του τουρισμού, θα
έχει συντονιστικό ρόλο στην τουριστική προσπάθεια και ενεργό ρόλο στον στρατηγικό
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σχεδιασμό της Περιφέρειας σε θέματα που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη.
Επίσης, θα έχει την ικανότητα να διεξάγει έρευνες που θα έχουν ως βασικό σκοπό την
διερεύνηση της συμπεριφοράς των τουριστών (που μένουν και πόσες μέρες, τι
κάνουν, πόσο δαπανούν και που, πόσο ικανοποιημένοι μένουν και τι προβλήματα
επισημαίνουν) αλλά και την αποτύπωση των δημογραφικών τους χαρακτηριστικών,
με σκοπό να σχεδιαστούν αποτελεσματικότερες ενέργειες μάρκετινγκ και προβολής
της Ηπείρου.
Μάρκετινγκ
Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση είναι να ενισχυθεί ο ρόλος του τοπικού Οργανισμού
Διαχείρισης και Προβολής Προορισμού (Destination Marketing/Management
Organization). Τα τοπικά DMO θα έχουν σαν στόχο να προβάλλουν το brand
«Ήπειρος» αναπτύσσοντας ενιαίο πλάνο προβολής για όλη την περιφέρεια. Πιο
συγκεκριμένα, οι ενισχυμένες αρμοδιότητες του τοπικού DMO θα περιλαμβάνουν: 1)
πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση των αναγκών των σύγχρονων ταξιδιωτών μέσω της
παροχής εξειδικευμένων πληροφοριών για διαφορετικούς τύπους επισκεπτών και
εμπειριών, 2) αρτιότερη αξιοποίηση τεχνολογικών εφαρμογών (π.χ. επίσημες
ιστοσελίδες προορισμών, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινητές συσκευές, κ.λπ.),
εντείνοντας την σχέση του επισκέπτη με τον προορισμό σε όλα τα στάδια της
τουριστικής εμπειρίας, 3) ενθάρρυνση της τοπική κοινωνίας να συμμετέχει ενεργά
στην τουριστική ανάπτυξη και καλλιέργεια τουριστικής και οινοποιητικής
συνείδησης, 4) ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων με διεθνή
δίκτυα διακίνησης τουριστών, 5) αναβάθμιση της θεματολογίας της τουριστικής
πολιτικής σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης, τονίζοντας τα ευρύτερα οφέλη
που συνεπάγεται η τουριστική ανάπτυξη για την τοπική οικονομία και κοινωνία, 6)
συμμετοχικό μάρκετινγκ και χρήση ενός ενιαίου σλόγκαν για όλη την περιφέρεια. Ο
προορισμός πια είναι η Ήπειρος και 7) αποτελεσματική τμηματοποίηση της αγοράς
και εστίαση σε συγκεκριμένη ομάδα καταναλωτών/ αποφυγή στρατηγικών μαζικού
τουρισμού.
Τοπική Κοινωνία
Όσον αφορά τη διάσταση τοπική κοινωνία, οι προτάσεις επικεντρώνονται γύρω από
την ενεργή συμμετοχή της στην τουριστική ανάπτυξη. Για να επιτευχθεί αυτό
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύνδεση των τουριστικών δραστηριοτήτων με την
ποιότητα ζωής των κατοίκων, ο σεβασμός των δικαιωμάτων τους, η συμμετοχή τους
στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό, η παροχή κινήτρων για να
εργαστούν τον τομέα του τουρισμού, η δίκαιη διανομή των οφελών ‐όσο αυτό είναι
δυνατόν‐ του τουρισμού στο σύνολο της κοινότητας και η επένδυση στην κατάρτιση
και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που ασχολούνται με τον
τουρισμό. Όλα τα παραπάνω θα συμβάλουν στην δημιουργία μιας ανθρωποκεντρικής
τουριστικής κουλτούρας που δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες ώστε η ντόπιοι
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κάτοικοι να είναι ανοιχτοί και δεκτικοί στο να υποδεχτούν και να εξυπηρετήσουν τους
επισκέπτες.
Ανάπτυξη συνεργασιών
Ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους του προτεινόμενου μοντέλου τουριστικής
ανάπτυξης είναι οι συνεργασίες. Η σημασία τους υπογραμμίστηκε εκτενώς στη
βιβλιογραφία από αρκετούς ερευνητές, τόσο για τον ορεινό όσο και για τον
οινοποιητικό τουρισμό. Το αρνητικό στοιχείο είναι ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε
αναπτύξει μια συνεργατική κουλτούρα και συνεπώς καλούμαστε να αλλάξουμε αυτή
την νοοτροπία. Σε αυτό το πλαίσιο, για την περίπτωση της Ηπείρου προτείνεται
πρώτον, η δημιουργία δικτύων συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών του
τουρισμού, των οινοπαραγωγών, των ξενοδόχων κτλ. Μπορούν λοιπόν να
αναπτυχθούν τουριστικά πακέτα που θα περιλαμβάνουν την ξενάγηση σε όλα τα
οινοποιεία της Ηπείρου. Με άλλα λόγια, τα οινοποιεία της Ζίτσας δεν έχουν να
ανταγωνιστούν αυτό του Μετσόβου, αλλά αντίθετα πρέπει να συνεργαστούν μαζί του
για να αναπτύξουν πιο βελτιωμένες τουριστικές υπηρεσίες. Το ίδιο μπορεί να
εφαρμοστεί και στην περίπτωση του ορεινού τουρισμού. Η περιοχή του Ζαγορίου
μπορεί να αναπτύξει συνεργασίες με τους παραδοσιακούς οικισμούς των
Τζουμέρκων, του Πωγωνίου, της Κόνιτσας κτλ. με αποτέλεσμα οι επισκέπτες να έχουν
την δυνατότητα να ξεναγηθούν σε περισσότερες από μια περιοχές αποκομίζοντας πιο
σφαιρική αίσθηση σχετικά με την Ήπειρο.
Επίσης, πρέπει να βελτιωθεί το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματιών του
τουρισμού με τους δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς. Η
συνεργασία μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε επίπεδο προβολής του προορισμού όσο
και σε επίπεδο προτάσεων χρηματοδότησης, οργάνωσης τουριστικών
δραστηριοτήτων, ανταλλαγής τεχνογνωσίας με φορείς άλλων προορισμών, καλύτερη
συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις προβάλλοντας το ενιαίο πρόσωπο της Ηπείρου κτλ.
Τρίτον, πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων του οποίου η ερευνητική δραστηριότητα μπορεί να προσφέρει ωφέλιμη
γνώση σχετικά με την βελτίωση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, την
ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων κτλ. Σε γενικές γραμμές η ακαδημαϊκή
κοινότητα μπορεί να προσφέρει εφαρμοσμένη γνώση την οποία θα αξιοποιήσουν οι
επαγγελματίες για να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους. Τέλος, προτείνεται η
οργάνωση ημερίδων και workshops– και εδώ το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων μπορεί να
έχει πρωταγωνιστικό ρόλο‐ για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων,
αναπτυξιακών φορέων κτλ.
Επιχειρηματικότητα
Η τουριστική ανάπτυξη της Ηπείρου με βάση τον ορεινό και τον οινοποιητικό
τουρισμό βασίζεται κατά κύριο λόγο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτές θα
αποτελέσουν ‐και αποτελούν‐ την κινητήρια δύναμη της τοπικής οικονομίας. Σε αυτό
329

το πλαίσιο λοιπόν προτείνεται: α) η στήριξη των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στις
εναλλακτικές μορφές τουρισμού με χρηματοδότηση, ευνοϊκά φορολογικά κίνητρα και
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, β) ευρύτερη υποστήριξη των ΜΜΕ που
προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον, γ) δημιουργία θερμοκοιτίδας για τις τοπικές
τουριστικές επιχειρήσεις ‐αυτό επίσης μπορεί να γίνει στο χώρο του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων με στόχο να έρθει πιο κοντά η ακαδημαϊκή με την επιχειρηματική
κοινότητα‐, δ) ανάπτυξη συστήματος benchmarking για την αξιολόγηση και τη
βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των τοπικών ΜΜΕ, ε) παροχή κινήτρων για την
ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας μεταξύ των ΜΜΕ, στ) αναβίωσή παραδοσιακών
οικονομικών δραστηριοτήτων (τυροκομία, αργυροχρυσοχοΐα, υφαντουργία) και ζ)
δημιουργία σταθερού και σαφώς οριοθετημένου θεσμικού και νομικού πλαισίου
λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Συμπεράσματα
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάσει τη συμβολή των εναλλακτικών
μορφών τουρισμού – και ειδικότερα του ορεινού και οινοποιητικού τουρισμού‐ στην
περιφερειακή ανάπτυξη εστιάζοντας στην περίπτωση της Ηπείρου. Για το σκοπό αυτό
διερευνήθηκαν οι επιτυχημένες στρατηγικές που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες
περιοχές της παγκόσμιας εναλλακτικής τουριστικής αγοράς και έγινε μια προσπάθεια
προσαρμογής τους στην περίπτωση της Ηπείρου, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της περιοχής.
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο ορεινός και ο οινοποιητικός τουρισμός
μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής
μιας περιφέρειας όπως αυτή της Ηπείρου. Οι κρίσιμοι αναπτυξιακοί παράγοντες
(success factors) που αναφέρονται στην διεθνή βιβλιογραφία μπορούν να διακριθούν
σε παράγοντες προσφοράς και παράγοντες ζήτησης, ακολουθώντας το υπόδειγμα
των Nepal και Chipeniuk (2005), Boatto et al. (2013) και Mitchell και Hall (2003). Οι
παράγοντες ζήτησης μπορούν να ταξινομηθούν με βάση πέντε διαστάσεις και
ειδικότερα με βάση: τον προορισμό, τις τρέχουσες τουριστικές τάσεις, τις παροχές και
ευκαιρίες προς τους τουρίστες, τους πολιτιστικούς παράγοντες και το φυσικό
περιβάλλον και τους παράγοντες που σχετίζονται με το προϊόν του κρασιού. Από την
άλλη πλευρά, οι παράγοντες προσφοράς περιλαμβάνουν διαστάσεις όπως:
μάνατζμεντ και διακυβέρνηση, μάρκετινγκ και destination branding, συμμετοχή της
τοπικής κοινωνίας στην τουριστική προσπάθεια, ανάπτυξη συνεργασιών, αξιοποίηση
των πολιτιστικών χαρακτηριστικών και της ταυτότητας μιας περιοχής,
επιχειρηματικότητα με έμφαση στις ΜΜΕ, παράγοντες που σχετίζονται με το προϊόν
του κρασιού και λοιπούς παράγοντες.
Λαμβάνοντας υπόψη τις επιτυχημένες στρατηγικές που εφαρμόστηκαν σε άλλους
προορισμούς, καθώς και το μεγάλο αριθμό ορεινών περιοχών που έχει η Ήπειρος (ΕΛ
ΣΤΑΤ, 2010) τα αποτελέσματα της εργασίας αναμένεται να βοηθήσουν τους τοπικούς
αναπτυξιακούς και τουριστικούς φορείς της Ηπείρου να σχεδιάσουν και να
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υιοθετήσουν τακτικές που θα συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής
τους, τονώνοντας έτσι την τοπική οικονομία ‐που βρίσκεται σε υστέρηση σε σχέση με
τις άλλες περιφέρειες της ΕΕ (Eurostat, 2017)‐ και προσφέροντας μια εναλλακτική
επιλογή ανάπτυξης της χώρας στην εποχή της κρίσης.
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Περίληψη
Η μέτρηση της αποδοτικότητας των δημόσιων νοσοκομείων στην Ελλάδα επιβάλλεται
ιδιαίτερα σήμερα λόγω της οικονομικής συγκυρίας που διέπει τη χώρα μας, διότι μπορεί να
συμβάλει στην εξεύρεση πρακτικών για τη βελτίωση του βαθμού αξιοποίησης των
πεπερασμένων παραγωγικών συντελεστών με στόχο την αποτελεσματικότερη παροχή
Υπηρεσιών Υγείας. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η μέτρηση της αποδοτικότητας του
Γενικού Νοσοκομείου Σερρών κατά την διάρκεια των ετών 2005 ‐2015 ‐ πριν και κατά τη
διάρκεια της οικονομικής κρίσης της χώρας. Για τη μέτρηση της αποδοτικότητας εφαρμόζεται
η μέθοδος των Βέλτιστων Προτύπων (DEA), η οποία βασίζεται σε μοντέλα γραμμικού
προγραμματισμού: το input‐oriented CCR model, και το output‐oriented CCR model. Από τα
αποτελέσματα προκύπτει ότι στην πλειονότητα των ετών 2005‐2015, το Νοσοκομείο είναι
αποδοτικό. Παρατηρείται πτώση της αποδοτικότητας την τριετία 2011‐2013, όταν η
οικονομική κρίση στη χώρα μας ήταν στην κορύφωσή της. Για τη βελτιστοποίηση της
αποδοτικότητας με βάση το μοντέλο ελαχιστοποίησης των εισροών, απαιτείται μείωση των
εισροών κατά 0,05% για το 2011, κατά 5,05% το 2012 και κατά 12,01% το 2013 – ή αύξηση
των εκροών κατά τα ίδια σχεδόν ποσοστά σύμφωνα με το μοντέλο μεγιστοποίησης των
εκροών. Από την ανάλυση επίσης, των οικονομικών δεικτών του νοσοκομείου προκύπτει ότι
επιβάλλεται η μείωση του μέσου κόστους ανά ασθενή και της Μέσης Διάρκειας Νοσηλείας
με παράλληλη αύξηση του μέσου ημερήσιου αριθμού νοσηλευομένων, της πληρότητας
κλινών και του ρυθμού εισροής ασθενών ανά κλίνη. Συμπερασματικά, η εκτίμηση της
αποδοτικότητας μιας υγειονομικής μονάδας είναι απαραίτητη για την επιλογή των
κατάλληλων αποδοτικών προγραμμάτων που δίνουν τη δυνατότητα μετατροπής σε
ικανοποιητικό βαθμό των εισροών σε εκροές, προκειμένου να επιτευχθεί μείωση των
δαπανών και βελτίωση του επιπέδου υγείας των πολιτών της χώρας.

Λέξεις κλειδιά: DEA, Αποδοτικότητα, Γενικό Νοσοκομείο Σερρών
Οι έννοιες της αποδοτικότητας,
παραγωγικότητας στον τομέα υγείας

της

αποτελεσματικότητας

και

Κύριος στόχος του κάθε συστήματος υγείας σήμερα, αποτελεί η βελτίωση της
αποτελεσματικότητας, παράλληλα με την εξασφάλιση της ισοτιμίας στις παρεχόμενες
υπηρεσίες υγείας και η καλύτερη δυνατή διάθεση των παραγωγικών συντελεστών. Η
αρχή της αποδοτικότητας αναφέρεται στην ανάγκη για ελαχιστοποίηση της σχέσης
μεταξύ εισροών και εκροών (Υφαντόπουλος, 2003). Σύμφωνα με τον Conhrane (1972),
η «αποτελεσματικότητα των υγειονομικών υπηρεσιών καθορίζεται ως ο βαθμός
βελτίωσης της πρόγνωσης των καλυπτόμενων νοσημάτων» και η «αποδοτικότητα ως
το πηλίκο των θεωρητικά ελάχιστων δαπανών που θα απαιτούνταν για την επίτευξη
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των αντικειμενικών υγειονομικών σκοπών, προς τις δαπάνες που χρησιμοποιήθηκαν
στην πραγματικότητα».
Η έννοια της αποδοτικότητας συνδέεται με την οικονομικής της προέκταση (τεχνική,
επιχειρησιακή κ.λ.π.) και την τεχνολογία παραγωγής (παραγωγικότητα). Επειδή, όμως
οι μονάδες υγείας είναι χώροι υψηλής εξειδίκευσης και εντάσεως εργασίας με στόχο
την καταπολέμηση της ασθένειας και την προαγωγή της πρόληψης της υγείας, η
«έννοια της αποδοτικότητας» πρέπει να συνδυαστεί κυρίως με τη μετρήσιμη
αξιολόγηση του παραγόμενου έργου (εισροές, εκροές κ.ο.κ).
Η έννοια της οικονομικής αποδοτικότητας διακρίνεται σε δύο κατηγορίες: τη τεχνική
και την κατανεμητική αποδοτικότητα, και όσο αφορά τις υπηρεσίες υγείας έχει άμεση
σχέση με την κατανομή και τη διαχείριση των πεπερασμένων ανθρώπινων, υλικών
και οικονομικών πόρων με ορθολογικό τρόπο, προκειμένου να παραχθούν όσο το
δυνατόν περισσότερες και ποιοτικά καλύτερες υπηρεσίες υγείας (Cunnigham, 2001,
Shiell et al, 2002).
Η «Τεχνική αποδοτικότητα» στον τομέα της υγείας αναφέρεται στις τεχνολογικής
φύσης σχέσεις των εισροών, όπως το ανθρώπινο δυναμικό (που αντιπροσωπεύει την
εργασία) ή οι πραγματοποιηθέντες δαπάνες λειτουργίας (που αντιπροσωπεύουν το
κεφάλαιο) και των αποτελεσμάτων υγείας, οι οποίες εκφράζονται συνήθως σε
ενδιάμεσες εκροές όπως ο αριθμός των εισαγωγών, ο αριθμός των χειρουργείων ή ο
αριθμός των εργαστηριακών εξετάσεων (Palmer,1999).
Η «Κατανεμητική αποδοτικότητα» στις υπηρεσίες υγείας, σχετίζεται με την επιλογή
της βέλτιστης ποσότητας εκροών ‐ με δεδομένες τιμές και δεδομένη τεχνολογία
παραγωγής – προκειμένου να παραχθούν εκροές ανωτέρου επιπέδου, να επιτευχθεί
η όσο το δυνατή καλύτερη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
(Palmer,1999).
Η έννοια της αποτελεσματικότητας αναφέρεται στο βαθμό που η επιχείρηση ή ο
οργανισμός πετυχαίνει τους στόχους που έχει θέσει. Η μέτρηση της
αποτελεσματικότητας στις υπηρεσίες της υγείας μπορεί να είναι ένα σύστημα υγείας,
ένα πλήθος νοσοκομείων ή και το εξατομικευμένο ανθρώπινο δυναμικό (Καραγιάννη,
2007).
Η έννοια της παραγωγικότητας αναφέρεται στη σχέση μεταξύ των παραχθέντων
αγαθών και των χρησιμοποιηθέντων παραγωγικών συντελεστών (κεφάλαιο, εργασία,
φύση). Η μέτρηση της παραγωγικότητας προκύπτει από το λόγο των εκροών/εισροών
για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Από τους ανωτέρω ορισμούς γίνεται αντιληπτό ότι οι έννοιες της
αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας εμπεριέχονται στην έννοια της
αποδοτικότητας και αποτελούν τρόπους μέτρησης αυτής.

Μέθοδοι εκτίμησης της αποδοτικότητας
Για την μέτρηση της αποδοτικότητας μιας μονάδας υγείας χρησιμοποιούνται διεθνώς
τρεις μέθοδοι: α) η στοχαστική μέθοδος Ανάλυσης Δεικτών (ratio analysis), β) οι
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Οικονομετρικές μέθοδοι (regression methods) – η πιο γνωστή είναι η μέθοδος των
ελαχίστων τετραγώνων ‐ και γ) η μέθοδος των Βέλτιστων Προτύπων που κάνει χρήση
μοντέλων γραμμικού προγραμματισμού (data envelopment analysis). Από τις
ανωτέρω μεθόδους οι δύο πρώτες είναι παραμετρικές, δηλαδή υπολογίζουν την
αποδοτικότητα με σύγκριση μεταξύ εκτιμήσεων και πραγματικών μεγεθών, ενώ η
τελευταία μέθοδος είναι μη παραμετρική, υπολογίζει δηλαδή την αποδοτικότητα
μιας μονάδας σε σύγκριση με την «πρότυπη μονάδα» του κλάδου (Wardani et al,
2009).
Για την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων της παρούσας μελέτης επιλέχθηκε η
μέθοδος των Βέλτιστων Προτύπων. Αρχικά δημιουργήθηκε από τους «Charnes et al
(1978) και βελτιώθηκε από τους Banker et al (1984), οι οποίοι χρησιμοποίησαν το
σύστημα γραμμικών εξισώσεων του Farell (1957) προκειμένου να δημιουργήσουν μία
καλύτερη μέθοδο για τη μέτρηση της αποδοτικότητας των διαφόρων οργανισμών,
μια μέθοδο που βασίζεται στον γραμμικό προγραμματισμό.
«Η μη παραμετρική μέθοδος DEA, εκτιμά την αποδοτικότητα των υπό μελέτη
παραγωγικών μονάδων, συγκρίνοντας αυτές με τις πλέον αποδοτικές μονάδες, τις
«πρότυπες μονάδες»»(Chang, 1999). Η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης
των οργανισμών του ίδιου κλάδου εντοπίζοντας τον βέλτιστο συνδυασμό εισροών και
εκροών (Giokas,1991), κάνοντας χρήση πολλαπλών δεδομένων κόστους, χωρίς να
είναι απαραίτητη η ακριβής γνώση σχέσεων κόστους, για ένα συγκεκριμένο βέβαια
χρονικό διάστημα.
Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη μέθοδος για την ανάλυση των δεδομένων διότι είναι μία
μέθοδος εύκολη στη χρήση, παρουσιάζοντας τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: i)
Επιτρέπει την ομαδοποίηση των δεδομένων, έστω και ενδιάμεσων εισροών – εκροών
σε κατηγορίες ομοιογενώς, ii) Αποφεύγει τον επιμερισμό των εισροών σε κάθε μια
από τις εκροές, (Puing‐Junoy, 1998), iii) Επιτρέπει τη σύγκριση των μονάδων με την
καλύτερη μονάδα του κλάδου και όχι με το μέσο όρο ή την κεντρική τάση, όπως οι
οικονομετρικές τεχνικές (Thanassoulis et al, 1996), και iv) Είναι αποδεκτή από τη
διοίκηση του οργανισμού, η οποία προσαρμόζει κατάλληλα το στρατηγικό
σχεδιασμό, ώστε να εγκαταλείψει τυχόν μη αποδοτικές δραστηριότητες» (Wardani et
al, 2009).
Η μέθοδος των Βέλτιστων Προτύπων χρησιμοποιεί δύο μοντέλα (Worthington, 2004,
Jacobs, 2001):
«Το input‐oriented model, το οποίο πρόκειται για μοντέλο γραμμικού προγραμ‐
ματισμού με έμφαση στην ελαχιστοποίηση των εισροών, και σύμφωνα με το αυτό
εκτιμάται ο βαθμός στον οποίο κάθε μονάδα του υπό μελέτη δείγματος μπορεί
μειώνοντας την ποσότητα των εισροών του να παράγει μια συγκεκριμένη ποσότητα
εκροών»,
«Το output‐oriented model, το οποίο πρόκειται για μοντέλο γραμμικού προγραμ‐
ματισμού με έμφαση στη μεγιστοποίηση των εκροών, και σύμφωνα με το οποίο
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εκτιμάται ο βαθμός στον οποίο κάθε μονάδα του υπό μελέτη δείγματος μπορεί να
αυξήσει την ποσότητα των εκροών, με τις δεδομένες ποσότητες εισροών».
Στην παρούσα μελέτη τα δεδομένα θα αναλυθούν με τη χρήση και των δύο ανωτέρω
μοντέλων. Ειδικότερα, η μη παραμετρική μέθοδος DEA κάνει χρήση του γραμμικού
προγραμματισμού ως ακολούθως: Η αποδοτικότητα Po, για ένα σύνολο μονάδων υπό
σύγκριση b (όπου b =1,2,…,ν),με εισροές (χιj=1,2 …..,μ) και εκροές (ψεj=1,2……n)
δύναται να υπολογιστεί με βάση τη συνάρτηση μεγιστοποίησης:
μ
n
Μαχ Po = ∑ι�� Vι Χιο / ∑ε�� Uε Ψεο
με περιορισμούς:
∑nε�� Uε Ψεj / ∑nε�� Vι Χιj ≤ 1
∀=1,…..,ν Uε, Vι ≥ e
ι=1,……,μ, ε=1,……,n

«Όταν Po=1, η μονάδα χαρακτηρίζεται αποδοτική, ενώ όταν Po<1 είναι μη αποδοτική.
Όποιες μονάδες κάνουν χρήση περισσοτέρων εισροών από την «πρότυπη ομάδα», ως
προς την οποία συγκρίνονται οι λοιπές μονάδες, για τις ίδιες εκροές ή παράγουν
λιγότερες εκροές με τις ίδιες εισροές είναι τεχνικώς μη αποδοτικές»(Seiford, 1997).

Βιβλιογραφική Επισκόπηση
Διεθνείς μελέτες για την μέτρηση της «τεχνικής αποτελεσματικότητας» με την μη
παραμετρική μέθοδο DEA
Οι μελέτες και ο μέσος βαθμός αποτελεσματικότητας νοσοκομείων στις Η.Π.Α., στην
Ευρώπη αλλά και σε άλλες χώρες, εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας τη «μη παραμετρική
μέθοδο των Βέλτιστων Προτύπων DEA» και τα αποτελέσματα απεικονίζονται στον
ακόλουθο πίνακα 1.1. «Οι περισσότερες μελέτες της συγκεκριμένης κατηγορίας
αφορούν τις Η.Π.Α., όπου ο μέσος βαθμός της τεχνικής αποτελεσματικότητας
εκτιμάται ότι ισούται με 80,61%. Από την ανάλυση των μελετών προκύπτει ότι ο
μέσος όρος του βαθμού της τεχνικής αποτελεσματικότητας για τις ευρωπαϊκές χώρες
(86,28%), των οποίων τα συστήματα υγείας χαρακτηρίζονται κατά κύριο λόγο από
κρατικό παρεμβατισμό και δημόσια ασφάλιση, είναι υψηλότερος από αυτόν των
ΗΠΑ, όπου οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται στο μεγαλύτερο ποσοστό από τον
ιδιωτικό τομέα».
«Επίσης, τα δημόσια νοσοκομεία εμφανίζουν κατά μέσο όρο υψηλότερο βαθμό
τεχνικής αποτελεσματικότητας (96,37%), συγκρινόμενα με τα μη‐κερδοσκοπικά ‐
ιδιωτικού δικαίου νοσοκομεία (78,82%). Τα γενικά νοσοκομεία (82,80%) καθώς και τα
οξείας νοσηλείας (84,81%) έχουν περιθώρια βελτίωσης της τεχνικής
αποτελεσματικότητάς τους.
Τα στρατιωτικά νοσοκομεία παρουσιάζουν παρόμοια με τα δημόσια υψηλό βαθμό
αποτελεσματικότητας (87,30%), ενώ από τις μελέτες επίσης προέκυψε ότι τα μη ‐
πανεπιστημιακά νοσοκομεία (74%) είναι λιγότερο αποτελεσματικά από τα
πανεπιστημιακά (75,25%).
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Πίνακας 1.1: Συνοπτικός πίνακας διεθνών μελετών μέτρησης της τεχνικής
αποτελεσματικότητας των νοσοκομείων με τη χρήση της μη ‐ παραμετρική μεθόδου.
Μη παραμετρική Μέθοδος DEA
Μελέτη
Αριθμός
Νοσοκομείων
ΓΕΝΙΚΑ
Mobley & Magnussen
190
(1998)
50
Ferrier et al. (2006)
170
McKillop et al. (1999)
23
McCallion et al. (1999)

23

Chang (1998)
Sahin & Ozcan (2000)
Lopez‐Valcarcel & Perez
(1996)
ΟΞΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Chirikos & Sear (2000)
Kerr et al. (1999)

6
23
75
186
23

Parkin & Hollingsworth
75
(1997)
Hofmarcher et al. (2005)
106
Linna & Hakkinen (1998)
48
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ / ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ
Valdmanis (1992)
41
Ozcan et al. (1996)

Χώρα

Μέση Τεχνική αποτελεσματικότητα
(%)

Η.Π.Α.
Νορβηγία
Η.Π.Α.
Μεγάλη
Βρετανία
Μεγάλη
Βρετανία
Ταϊβάν
Τουρκία
Ισπανία

88,4% – 93,6%
93,7%
93%
93,3 % – 95,1 % μεγάλα
84,2 % – 90, 9% μικρά
TE: 93.90 % μεγάλα, 84,20% μικρά
CE: 67,20 % μεγάλα, 60,10 % μικρά
88 % – 98,7 %
87,9%
92% ‐ 95%

Η.Π.Α.
Μεγάλη
Βρετανία
Μεγάλη
Βρετανία
Αυστρία
Φιλανδία

80,1%
94 % μεγάλα
82 % – 91 % μικρά
85 % ‐ 91 %

Η.Π.Α.

85

Η.Π.Α.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ/ΑΜΥΝΤΙΚΑ/ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
Hao & Pegels (1994)
93

Η.Π.Α.

Bannick & Ozcan (1995)

284

Η.Π.Α.

Burgess & Wilson (1998)

32 βετεράνων
1413

Η.Π.Α.

ΤΕ: τεχνική αποτελεσματικότητα
CE: αποτελεσματικότητα κόστους

83,30 % ‐ 91,20 %
84 % – 89 %
97% ‐ 100 δημόσια
83% ‐ 94% μη κερδοσκοπικά
61% δημόσια
72% μη κερδοσκοπικά
54% ‐ 100 % πανεπιστημιακά
55% ‐ 100% μη πανεπιστημιακά
87% στρατιωτικά
78% βετεράνων
91,8% βετεράνων
84,9% μη κερδοσκοπικά
88% κερδοσκοπικά

Εμπειρικές μελέτες των νοσοκομειακών μονάδων στην Ελλάδα με τη χρήση της μη
παραμετρικής μεθόδου DEA
Οι εμπειρικές εφαρμογές για τη μέτρηση της «τεχνικής αποτελεσματικότητας» των
νοσοκομειακών μονάδων στην Ελλάδα χρησιμοποιούν κυρίως τη «μη παραμετρική
μέθοδο DEA», τη μέθοδο των Βέλτιστων Προτύπων. Στον παρακάτω πίνακα 1.2,
ακολουθεί συνοπτική χρονολογική παρουσίαση των διαθέσιμων μελετών για τις
νοσοκομειακές μονάδες της χώρας μας.
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Πίνακας 1.2: Συνοπτικός πίνακας των μελετών μέτρησης της τεχνικής
αποτελεσματικότητας των νοσοκομείων στην Ελλάδα.

Μελέτη

Αριθμός
Νοσοκομείων

Αλετράς
(1997a,1997b,1998)

91
Γενικά
νοσοκομεία

Δονάτος & Γκιώκας
(1998)

96 δημόσια

1995

Athanassopoulos,
Gounaris, Sissouras
(1999, 2000)
Athanassopoulos,
Gounaris (2001)
Αλετράς,
Ζαγκουλντούδης,
Νιάκας (2005)
Aletras,
Kontodimopoulos,
Zagouldoudis, Niakas
(2007)

98 δημόσια
γενικά

1992

Παραμετρική‐
συνάρτηση
κόστους Cobb‐
Douglas
DEA
OLS
‐
συνάρτηση
κόστους
DEA

98 δημόσια
γενικά
46 γενικά
δημόσια

1992

DEA

84%

2000,2003

DEA

78% ‐ 76,7%%

2000,2003

DEA

86,9% ‐76,5%

51 γενικά
δημόσια

Χρονική
περίοδο
ανάλυσης
1992

Μέθοδος

Μέση Τεχνική
αποτελεσματικότητα
σε ποσοστό (%)
81,78 %

80%

86% ημιαστικά
67% αστικά

Από την ανάλυση των ανωτέρω μελετών παρατηρήθηκε ότι δεν είναι συγκρίσιμες
μεταξύ τους ως προς το μέσο όρο τεχνικής αποτελεσματικότητας, παρόλο που αυτός
δεν εμφανίζει διακυμάνσεις χρονικά, για δύο κυρίως λόγους: πρώτον, χρησιμοποιούν
διαφορετική μέθοδο προσέγγισης, και δεύτερον, κάνουν χρήση διαφορετικών
εισροών και εκροών. Ωστόσο, είναι προφανές ότι όλες οι διαθέσιμες μελέτες για τις
νοσοκομειακές μονάδες στην Ελλάδα, συγκλίνουν στο συμπέρασμα ότι η χρήση των
οικονομικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού είναι προβληματική, και ότι είναι
επιτακτική η ανάγκη για την εφαρμογή μεθόδων ορθολογικής διαχείρισης και
στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδιασμού και συστημάτων παρακολούθησης της
παραγωγικής διαδικασίας.

ΜΕΘΟΔΟΣ – ΥΛΙΚΟ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Για την εκτίμηση της αποδοτικότητας του νοσοκομείου στην παρούσα μελέτη
χρησιμοποιήθηκαν το “input‐oriented" και το “output‐oriented" CCR μοντέλο της
DEA, της μεθόδου των Βέλτιστων Προτύπων, που αναλύθηκαν παραπάνω.
Συγκεκριμένα, ζητήθηκαν από τις διοικητικές υπηρεσίες του Γενικού Νοσοκομείου
Σερρών στατιστικά δεδομένα για το χρονικό διάστημα 2005 ‐ 2015. Προκειμένου
λοιπόν μια μονάδα να γίνει αποδοτική, υιοθετώντας τα αποτελέσματα του “input‐
oriented" CCR model, θα πρέπει μειώνοντας τις συγκεκριμένες εισροές της, να
αυξήσει παράλληλα τις εκροές της. Από την άλλη μεριά, για να γίνει μια μονάδα
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αποδοτική υιοθετώντας το “output‐oriented" CCR model, θα πρέπει να αυξηθούν οι
εκροές της και παράλληλα να επέλθει μείωση στις εισροές της.
Η επιλογή των εισροών και των εκροών στην παρούσα μελέτη έγινε λαμβάνοντας
υπόψη τη δυνατότητα συλλογής των δεδομένων από τις διοικητικές υπηρεσίες του
υπό εξέταση νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, τα στατιστικά στοιχεία εισροών του Γενικού
Νοσοκομείου Σερρών, για το χρονικό διάστημα 2005 ‐2015, που ζητήθηκαν και
καταγράφηκαν αναφορικά με τις παρεχόμενες νοσοκομειακές υπηρεσίες είναι:
(α) ο συνολικός αριθμός των κλινών που διαθέτει η νοσοκομειακή μονάδα (Με το
συνολικό αριθμό των κλινών υποθέτουμε ότι το νοσοκομείο επενδύει το ίδιο περίπου
ποσό για κάθε κλίνη που διατηρεί), (β) ο συνολικός αριθμός του προσωπικού – (Η
εισροή «εργασία» μετράται μέσω του συνολικού αριθμού του προσωπικού) και (γ) οι
πραγματοποιηθείσες δαπάνες οι οποίες απαιτούνται για τη λειτουργία της
νοσοκομειακής μονάδας (όπου συμπεριλαμβάνονται όλα τα έξοδα για φάρμακα,
μισθοδοσία, ορθοπεδικά υλικά, υλικά αιμοδοσίας και λοιπά υγειονομικά υλικά).
Επίσης όπως επισημαίνεται στη διεθνή βιβλιογραφία, επειδή είναι σχεδόν αδύνατη
η μέτρηση του τελικού αποτελέσματος των εκροών των νοσοκομειακών μονάδων
(Burges και Wilson, 1993, Byrnes και Valdmanis, 1994, Σιγάλας, 1999), στις εμπειρικές
μελέτες χρησιμοποιούνται «ενδιάμεσες εκροές», όπως ο αριθμός των χειρουργείων
ή ο αριθμός νοσηλευθέντων, αναδεικνύοντας τα αποτελέσματα της θεραπείας.
Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, τα στατιστικά στοιχεία εκροών του Γενικού
Νοσοκομείου Σερρών, που προκύπτουν από την διαδικασία παραγωγής της
νοσοκομειακής περίθαλψης ετησίως, είναι:
α) ο αριθμός των νοσηλευθέντων, β) ο αριθμός των χρησιμοποιούμενων κλινο‐
ημερών, γ) ο αριθμός των προσερχόμενων ιατρικών περιστατικών για εξέταση στα
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, δ) ο αριθμός των προσερχόμενων ιατρικών περιστατικών
για εξέταση στα Επείγοντα, ε) ο συνολικός αριθμός των εργαστηριακών εξετάσεων
(συνυπολογίζονται οι ακτινοδιαγνωστικές, αιματολογικές και μικροβιολογικές
εξετάσεις) και στ) ο αριθμός των χειρουργείων που λαμβάνουν χώρα στο νοσοκομείο.
Ακόμη, στην παρούσα μελέτη οι δείκτες οικονομικών πόρων που αναλύθηκαν για τα
έτη 2005‐2015 που ερευνώνται τα στατιστικά δεδομένα, είναι δείκτες που αφορούν
το κόστος λειτουργίας του νοσοκομείου: 1) το μέσο κόστος ανά ασθενή, και 2) το μέσο
ημερήσιο κόστος ανά ασθενή, καθώς και δείκτες λειτουργικότητας διαδικασίας: α)
Μέση Διάρκεια Νοσηλείας, β) Μέση κάλυψη κλινών (%) ή πληρότητα κλινών (%) και
γ) Ρυθμός Εισροής Ασθενών, οι οποίοι ευρίσκονται με τη βοήθεια των ακόλουθων
ενδεικτικών μαθηματικών τύπων:
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ΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΑΣΘΕΝΗ
TC = Συνολικό Κόστος
Q = Σύνολο Εισαγωγών ‐ Ασθενών
t περιόδου = Συνήθως (1) έτους
ΜΕΣΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΑΣΘΕΝΗ

TC
Q

TC
Q

TC = Συνολικό Κόστος
Q = Σύνολο ασθενο –ημερών (=Αριθμός Εισαγωγών έτους t1 * Μ.Δ.Ν
έτους t1)
t περιόδου = Συνήθως (1) έτους
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Χ
ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
(Μ.Δ.Ν.)
(ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ) (1) ΕΤΟΥΣ Χ
(1)Συνολικά ή ανά κλινική ή ανά κατηγορία νόσου

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ
ΜΕΣΗ
ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΣΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΩΝ (%) ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ(1)& (2)
Ή ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΛΙΝΩΝ
ΕΤΟΥΣ Ψ *100
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ ΕΤΟΥΣ Ψ
(1)Συνολικά ή ανά κλινική ή ανά κατηγορία νόσου

ΑΡΙΘΜΟΣ

(2)ΜΕΣΟΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ Ψ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΤΟΥΣ (365)
Pk
ΡΥΘΜΟΣ ΕΙΣΡΟΗΣ
ΑΣΘΕΝΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
(365 * ΚΛΙΝΕΣ)(1)
(1)
Συνολικά ή ανά κλινική ή ανά κατηγορία νόσου
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Αποτελέσματα
Μοντέλο με έμφαση στην ελαχιστοποίηση εισροών (input‐oriented model of DEA)
Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών για το χρονικό διάστημα 2005‐2015, αξιοποιεί τις
διατιθέμενες εισροές με βάση το input‐oriented CCR μοντέλο της μη παραμετρικής
μεθόδου, το οποίο εκφράζει την έννοια της «τεχνικής αποδοτικότητας» της υπό
εξέταση νοσοκομειακής μονάδας, με στόχο τη μείωση των εισροών, προκειμένου να
επιτύχει να παράγει μια συγκεκριμένη ποσότητα εκροών – να παράγει υπηρεσίες
υγείας – με όσο το δυνατόν λιγότερους πόρους. Τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου
απεικονίζονται στον πίνακα 2.1. Συγκεκριμένα, προκύπτουν τα εξής:
Για τα έτη 2005 έως 2010, καθώς και κατά έτη 2014 και 2015 φαίνεται ότι ο βαθμός
αξιοποίησης των συγκεκριμένων διατιθέμενων εισροών του Γενικού Νοσοκομείου
Σερρών είναι υψηλός – αξιοποιούνται οι εισροές στο μέγιστο δυνατό (ίση με 100 %)
Για τα έτη 2011, 2012, 2013, φαίνεται ότι η νοσοκομειακή μονάδα έχει περιορισμένη
αποδοτικότητα (σχετική αποδοτικότητα <100%) συγκρινόμενη με τα άλλα υπό
εξέταση έτη.
Πίνακας 2.1 Βαθμός αποδοτικότητας του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών (2005‐2015)

ΕΤΟΣ
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Input‐oriented model of DEA
Σχετική Αποδοτικότητα
(ποσοστιαία)
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
99,95 %
94,95 %
87,99 %
100,00 %
100,00%

Output‐oriented model of DEA
Σχετική Αποδοτικότητα
(ποσοστιαία)
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
99,95 %
94,94 %
87,99 %
100,00 %
100,00%

Από τα αποτελέσματα της χρήσης του μοντέλου με βάση την ελαχιστοποίηση των
εισροών, μπορούμε να εξάγουμε και περαιτέρω συμπεράσματα αναφορικά με την
αξιοποίηση των πεπερασμένων πόρων που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της
υπό μελέτη νοσοκομειακής μονάδας. Συγκεκριμένα, αναφορικά με τη δυναμικότητα
των κλινών επιβάλλεται η μείωση του αριθμού τους κατά 0,05% για το έτος 2011,
κατά 5,05% για το 2012 και κατά 12,01% για το 2013. Παρομοίως, ο συνολικός
αριθμός του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και το σύνολο των εξόδων που
απαιτούνται για τη λειτουργία του νοσοκομείου θα πρέπει να μειωθούν κατά τα ίδια
ποσοστά τα αντίστοιχα έτη, προκειμένου η νοσοκομειακή μονάδα να γίνει αποδοτική.
Η προτεινόμενη μείωση των εισροών μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση κλινών,
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καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και εξοικονόμηση χρηματικών
πόρων όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 2.2.
Πίνακας 2.2 Μεταβολές εισροών για βελτίωση αποδοτικότητας του Γενικού Νοσοκομείου
Σερρών με βάση το Input‐oriented μοντέλο of DEA

Πραγματικές εισροές

Μείωση εισροών

ΕΤΟΣ

Κλίνες

Προσωπικό

Δαπάνες

Κλίνες

Προσωπικό

Δαπάνες

2011

407

1.272

31.189.471,89

407

1.271

31.174.712,58

2012

450

1.234

13.414.276,41

427

1.172

12.736.030,01

2013

450

1.159

25.449.782,49

396

1.020

22.213.824,04

Αναλύοντας περισσότερο τις παραπάνω εκτιμήσεις του μοντέλου της DEA με έμφαση
στην ελαχιστοποίηση των εισροών, συμπεραίνεται ότι η μείωση των κλινών
επιβάλλεται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι διατιθέμενες κλίνες καλύτερα από
την υπό μελέτη νοσοκομειακή μονάδα, γεγονός το οποίο προκύπτει από τους
σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας ιδιαίτερα αυτής της μειωμένης πληρότητας κλινών
και του μειωμένου αριθμού νοσηλευθέντων ασθενών / κλίνη. Δίνεται συνεπώς η
δυνατότητα στη Διοίκηση του νοσοκομείου να προβεί στην ανακατανομή των κλινών,
και με τη βοήθεια της μηχανογράφησης και παρακολούθησης των εισαγωγών και
εξόδου των ασθενών, αν παρατηρηθεί μειωμένη κάλυψη των κλινών για παράδειγμα
της οφθαλμολογικής κλινικής, να διατεθούν οι κλίνες στη παθολογική ή χειρουργική
κλινική αν η κίνηση των εισαγωγών είναι πιο αυξημένη στις τελευταίες.
Επίσης, η προτεινόμενη μείωση του ιατρονοσηλευτικού, διοικητικού και τεχνικού
προσωπικού επιβάλλεται προκειμένου να κατανέμεται με ορθολογικό τρόπο το
ανθρώπινο δυναμικό και να μη αντιμετωπίζονται ελλείψεις στην 24ωρη λειτουργία
της νοσοκομειακής μονάδας. Η ανακατανομή ή η μείωση του αριθμού του
ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ελλείψεις σε
κάθε κατηγορία προσωπικού, καθώς στόχος είναι η προσφορά των υπηρεσιών υγείας
να γίνεται ισότιμα και να αναβαθμίζεται διαρκώς η ποιότητά τους.
Όσον αφορά τέλος, την
προτεινόμενη μείωση των δαπανών επιβάλλεται
προκειμένου να επιτευχθεί η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, ιδιαίτερα σήμερα
λόγω της οικονομικής ύφεσης που διέπει τη χώρα μας. Η Διοίκηση λοιπόν του
νοσοκομείου οφείλει να λάβει μέτρα για τη μείωση των δαπανών, υιοθετώντας νέα
μέσα για την βελτίωση, επίβλεψη και έλεγχο των επιμέρους διαδικασιών και
δραστηριοτήτων του νοσοκομείου, καθώς και να συμπεριλάβει στο στρατηγικό
σχεδιασμό της την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας με κριτήρια
αντικειμενικά, χωρίς να αγνοούνται βέβαια οι επιθυμίες – ανάγκες των χρηστών για
αναβαθμισμένες και ποιοτικά καλύτερες υπηρεσίες υγείας.
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Μοντέλο με έμφαση στην μεγιστοποίηση εκροών (Οutput‐oriented model of DEA)
Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών για το χρονικό διάστημα 2005‐2015, αξιοποιεί τις
διατιθέμενες εισροές με βάση το οutput‐oriented CCR μοντέλο της μη παραμετρικής
μεθόδου, το οποίο εκφράζει την έννοια της «τεχνικής αποδοτικότητας» της υπό
εξέταση νοσοκομειακής μονάδας, με στόχο τη αύξηση των εκροών, προκειμένου να
παράγει μεγαλύτερη ποσότητα υπηρεσιών υγείας με τις δεδομένες πεπερασμένες
Μοντέλο
με έμφαση στην μεγιστοποίηση εκροών (Οutput‐oriented model of DEA)
ποσότητες
εισροών.
Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών για το χρονικό διάστημα 2005‐2015, αξιοποιεί τις
Τα αποτελέσματα αυτού του μοντέλου απεικονίζονται στον πίνακα 2.1..
διατιθέμενες εισροές με βάση το οutput‐oriented CCR μοντέλο της μη παραμετρικής
Συγκεκριμένα,
τα εξής:
μεθόδου,προκύπτουν
το οποίο εκφράζει
την έννοια της «τεχνικής αποδοτικότητας» της υπό
Για τα έτη
2005
έως
2010,
καθώς
καιμεκατά
2014 και
φαίνεται
ότι οναβαθμός
εξέταση νοσοκομειακής μονάδας,
στόχοέτη
τη αύξηση
των 2015
εκροών,
προκειμένου
παράγειτων
μεγαλύτερη
ποσότητα υπηρεσιών
υγείαςεισροών
με τις δεδομένες
πεπερασμένες
αξιοποίησης
συγκεκριμένων
διατιθέμενων
του Γενικού
Νοσοκομείου
εισροών.
Σερρώνποσότητες
είναι υψηλός
– αξιοποιούνται οι εισροές στο μέγιστο δυνατό (αποδοτικότητα
Τα αποτελέσματα αυτού του μοντέλου απεικονίζονται στον πίνακα 2.1..
εκροών ίση με 100 %).
Συγκεκριμένα, προκύπτουν τα εξής:
Για τα έτη
2011, 2012, 2013, φαίνεται ότι τη νοσοκομειακή μονάδα έχει περιορισμένη
Για τα έτη 2005 έως 2010, καθώς και κατά έτη 2014 και 2015 φαίνεται ότι ο βαθμός
αποδοτικότητα
αποδοτικότητα
<100%)
συγκρινόμενη
με τα άλλα υπό
αξιοποίησης(σχετική
των συγκεκριμένων
διατιθέμενων
εισροών
του Γενικού Νοσοκομείου
εξέτασηΣερρών
έτη. είναι υψηλός – αξιοποιούνται οι εισροές στο μέγιστο δυνατό (αποδοτικότητα
ίση με 100 %).
Από ταεκροών
αποτελέσματα
της χρήσης του μοντέλου με βάση την μεγιστοποίηση των
Για τα έτη 2011, 2012, 2013, φαίνεται ότι τη νοσοκομειακή μονάδα έχει περιορισμένη
εκροών, μπορούμε να εξάγουμε και περαιτέρω συμπεράσματα αναφορικά με την
αποδοτικότητα (σχετική αποδοτικότητα <100%) συγκρινόμενη με τα άλλα υπό
αξιοποίηση
των πεπερασμένων πόρων που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της
εξέταση έτη.
υπό μελέτη
Συγκεκριμένα,
είναι
δυνατή η αύξηση
του
Από τανοσοκομειακής
αποτελέσματα τηςμονάδας.
χρήσης του
μοντέλου με βάση
τηνημεγιστοποίηση
των
αριθμού
των νοσηλευθέντων
ασθενών
κατά 0,05%
για το έτοςαναφορικά
2011, κατά
για
εκροών,
μπορούμε να εξάγουμε
και περαιτέρω
συμπεράσματα
με 5,06%
την
αξιοποίηση
των
πεπερασμένων
πόρων
που
χρησιμοποιούνται
για
τη
λειτουργία
της
το 2012 και κατά 12,01% για το 2013. Ομοίως, είναι δυνατή η αύξηση των
υπό μελέτη νοσοκομειακής μονάδας. Συγκεκριμένα, είναι η δυνατή η αύξηση του
χρησιμοποιούμενων
κλινο‐ημερών, των ιατρικών περιστατικών που εξετάζονται στα
αριθμού των νοσηλευθέντων ασθενών κατά 0,05% για το έτος 2011, κατά 5,06% για
τακτικά εξωτερικά ιατρεία, η αύξηση των επειγόντων περιστατικών, του αριθμού των
το 2012 και κατά 12,01% για το 2013. Ομοίως, είναι δυνατή η αύξηση των
εργαστηριακών
εξετάσεων
και του αριθμού
των περιστατικών
χειρουργικών
κατά τα
χρησιμοποιούμενων
κλινο‐ημερών,
των ιατρικών
πουεπεμβάσεων
εξετάζονται στα
ίδια ποσοστά
τα αντίστοιχα
προκειμένου
η περιστατικών,
νοσοκομειακή
μονάδατων
να γίνει
τακτικά εξωτερικά
ιατρεία, ηέτη,
αύξηση
των επειγόντων
του αριθμού
εργαστηριακών
εξετάσεων
και
του
αριθμού
των
χειρουργικών
επεμβάσεων
κατά
τα
αποδοτική. Η προτεινόμενη αύξηση των εκροών δίνει τη δυνατότητα για βελτίωση
ίδια ποσοστά τα
αντίστοιχα υγείας
έτη, προκειμένου
η νοσοκομειακή
μονάδα
γίνει
των παρεχόμενων
υπηρεσιών
και, ειδικότερα,
επιτρέπει
τηννααύξηση
του
αποδοτική. Η προτεινόμενη αύξηση των εκροών δίνει τη δυνατότητα για βελτίωση
αριθμού των νοσηλευθέντων ασθενών, των κλινο‐ημερών, των εξετάσεων στα
των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και, ειδικότερα, επιτρέπει την αύξηση του
εξωτερικά
ιατρεία,
επειγόντωνασθενών,
περιστατικών,
των εργαστηριακών
εξετάσεων
και
αριθμού
των των
νοσηλευθέντων
των κλινο‐ημερών,
των εξετάσεων
στα
των χειρουργικών
επεμβάσεων,
όπωςπεριστατικών,
παρουσιάζεται
στον παρακάτω
πίνακα
εξωτερικά ιατρεία,
των επειγόντων
των εργαστηριακών
εξετάσεων
και2.3.
των χειρουργικών επεμβάσεων, όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 2.3.

Πίνακας 2.3 Μεταβολές εκροών για βελτίωση αποδοτικότητας του Γενικού Νοσοκομείου
Πίνακας 2.3 Μεταβολές
εκροών
γιατο
βελτίωση
αποδοτικότητας
τουof
Γενικού
Σερρών με
βάση
output‐oriented
model
DEA Νοσοκομείου
Σερρών με βάση το output‐oriented model of DEA

Πραγματικές εκροές

Πραγματικές εκροές

Εργαστη‐
Εργαστη‐
ριακές
ριακές
Τ.Ε.ΙΕπείγοντα
Επείγοντα Εξετάσεις
Εξετάσεις

Χειρουρ‐
Χειρουρ‐
Χειρουρ‐
Εργαστη‐ Εργαστη‐
Χειρουρ‐
γικές
Κλινο‐
ριακές
γικές
γικές
Κλινο‐
ριακές
γικές
Επεμβάσεις Ασθενείς
Επείγοντα
Εξετάσεις Εξετάσεις
Επεμβάσεις Επεμβάσεις
Επεμβάσεις
Ασθενείςημέρες
ημέρεςΤ.Ε.Ι Τ.Ε.Ι
Επείγοντα

Έτος

Ασθεν
είςΈτος

2011

2011 81,928
25560
81,928
115,102 1,340,551
1,340,551
25560
103,637103,637
115,102

5,424
5,424

2012

24187

73,435

2013

35324

75,622

2012
2013

Κλινο‐
Ασθεν
είς
ημέρες

Κλινο‐
ημέρες
Τ.Ε.Ι

24187

73,435

95,503

111,892

35324

75,622

83,185

104,145

95,503
83,185

1,135,571

3,502

41838
114840
115156 115156
1496409 1496409
5427
41838 96108
96108
114840
43747
97924 116310
117851
1544273
5229

4,443

42582

111,892

1,135,571

3,502

104,145

1,281,856

4,443

1,281,856

Αύξηση εκροών

Αύξηση εκροών

43747

42582

5427

97924

116310

117851

1544273

5229

89696

103893

118357

1685116

5104

89696

103893

118357

1685116

5104
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Αναλύοντας περισσότερο τις παραπάνω εκτιμήσεις του μοντέλου της DEA με έμφαση
στην μεγιστοποίηση των εκροών, συμπεραίνεται ότι η αύξηση του αριθμού των
νοσηλευθέντων ασθενών επιβάλλεται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν οι
διατιθέμενες κλίνες καλύτερα από την υπό μελέτη νοσοκομειακή μονάδα, γεγονός το
οποίο προκύπτει από τους σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας ιδιαίτερα αυτής της
μειωμένης πληρότητας κλινών και του μειωμένου αριθμού νοσηλευθέντων
ασθενών/κλίνη. Θέτοντας σε εφαρμογή τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου
μοντέλου, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την αύξηση της πληρότητας των κλινών,
γεγονός το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με την υιοθέτηση των νέων θεραπευτικών
πρωτοκόλλων από τους ιατρούς που θα βοηθήσουν στην ταχύτερη διάγνωση και
θεραπεία των προσερχόμενων χρηστών υγείας στη νοσοκομειακή μονάδα. Επίσης, με
την διαρκή ενημέρωση των πολιτών από τη Διοίκηση μέσω της ιστοσελίδας του
νοσοκομείου ή έντυπα για το είδος των χειρουργικών επεμβάσεων που παρέχονται
από το νοσοκομείο, το είδος των εξετάσεων στο οποίο μπορούν να υποβληθούν, το
χρόνο αναμονής για εισαγωγή στο νοσοκομείο κ.ο.κ., μπορεί να επιτευχθεί αύξηση
των εισαγωγών στην υπό μελέτη νοσοκομειακή μονάδα.
Παρομοίως, η προτεινόμενη αύξηση των κλινο‐ημερών επιβάλλεται προκειμένου να
αξιοποιούνται καλύτερα οι διαθέσιμες κλίνες και ταυτόχρονα να επιτυγχάνεται
μείωση στη Μέση Διάρκεια Νοσηλείας των ασθενών, όπως θα αναλυθεί και στην
επόμενη υποενότητα.
Η προτεινόμενη αύξηση των εξετάσεων τόσο στο Τμήμα Επειγόντων, όσο και στα
Τακτικά Εξωτερικά ιατρεία, καθώς επίσης η αύξηση των εργαστηριακών εξετάσεων
θα επέλθουν αν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα τόσο από πλευράς Διοίκησης όσο και
από τους ιατρούς. Συγκεκριμένα, σε επίπεδο Διοίκησης η υιοθέτηση ενός σύγχρονου
πληροφοριακού συστήματος θα βελτιώσει την παροχή υπηρεσιών υγείας από το
νοσοκομείο ‐ θα γίνει ταχύτερη και αποτελεσματικότερη με αποτέλεσμα
περισσότεροι χρήστες υγείας να επιθυμούν να προσέλθουν για εξετάσεις ή
νοσοκομειακή περίθαλψη στο υπό μελέτη νοσοκομείο. Επίσης, οι ιατροί από τη
πλευρά τους, με την εφαρμογή νέων μεθόδων διάγνωσης που τους επιτρέπει πλέον
η εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και την υιοθέτηση νέων θεραπευτικών
πρωτοκόλλων θα προσελκύσουν περισσότερους χρήστες υγείας.
Τέλος, προτείνεται η αύξηση των χειρουργικών επεμβάσεων, η οποία μπορεί να
επιτευχθεί με τη βελτίωση των λειτουργιών του νοσοκομείου, τη διαχείριση όλων των
αναλώσιμων υλικών με τη χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, καθώς
και με την διαρκή ενημέρωση των πολιτών από τη Διοίκηση μέσω της ιστοσελίδας του
νοσοκομείου ή έντυπα για το είδος των χειρουργικών επεμβάσεων που παρέχονται
από το νοσοκομείο, το χρόνο αναμονής κ.λ.π., με στόχο την βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας από την υπό εξέταση
νοσοκομειακή μονάδα.

346

Αποτελέσματα των οικονομικών δεικτών του Γ. Ν. Σερρών για τα έτη 2005‐2015
Με τα στατιστικά δεδομένα του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών για το χρονικό
διάστημα 2005‐2015, υπολογίστηκαν οι δείκτες που αφορούν το κόστος λειτουργίας
του νοσοκομείου όπως το μέσο κόστος ανά ασθενή και το μέσο ημερήσιο κόστος ανά
ασθενή, καθώς και οι δείκτες εκροών – λειτουργικότητας, όπως η μέση διάρκεια
νοσηλείας, η μέση κάλυψη νοσοκομειακών κλινών ή πληρότητα κλινών και ο ρυθμός
εισροής ασθενών ανά κλίνη, όπως παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα 2.4,
προκειμένου να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη λειτουργία της υπό
μελέτη νοσοκομειακής μονάδας.
Πίνακας 2.4 Συγκεντρωτικός πίνακας των οικονομικών δεικτών του Γενικού Νοσοκομείου
Σερρών για τη χρονική περίοδο 2005‐2015

ΕΤΟΣ

Μέσο
ημερήσιο
κόστος ανά
ασθενή

Μέσο
κόστος
ανά
ασθενή

Μέση
Μέσος
Διάρκεια
ημερήσιος
Νοσηλείας
αριθμός
Πληρότητα
(Μ.Δ.Ν.) νοσηλευομένων
κλινών

Ρυθμός
εισροής
ασθενών
/ κλίνη

2005

384.49

975.19

2.54

277.35

68%

0.68

2006

155.25

385.63

2.48

278.31

68%

0.68

2007

122.02

284.60

2.33

274.36

67%

0.67

2008

140.39

320.69

2.28

280.62

69%

0.69

2009

341.70

762.57

2.23

264.63

65%

0.65

2010

567.60

1416.48

2.50

254.65

63%

0.63

2011

380.69

1220.25

3.21

224.46

55%

0.55

2012

182.67

554.61

3.04

201.19

45%

0.45

2013

336.54

720.47

2.14

207.18

46%

0.46

2014

185.94

359.65

1.93

195.99

44%

0.44

2015

174.72

505.75

2.89

190.58

42%

0.42

Από τη μελέτη των ανωτέρω οικονομικών δεικτών παρατηρούνται τα κάτωθι:
Πριν την οικονομική ύφεση στη χώρα μας, από το 2005 έως το 2009, παρατηρείται ότι
τόσο το μέσο ημερήσιο κόστος ανά ασθενή, όσο και το μέσο κόστος ανά ασθενή, να
παρουσιάζουν σταδιακή πτωτική τάση. Το 2009 και 2010, όπου επίσημα η χώρα
βρίσκεται στη κορύφωση της οικονομικής κρίσης, παρατηρείται μία εκτόξευση προς
τα πάνω των εν λόγω δεικτών, για το μέσο ημερήσιο κόστος ανά ασθενή από 341.70€
στα 567,60€ και για το μέσο κόστος ανά ασθενή από 762,57€ στα 1416,48€. Τα
επόμενα έτη επέρχεται μια σταδιακή μείωση των δεικτών, προφανώς λόγω των
μεταρρυθμίσεων του Ε.Σ.Υ. με τον Νόμο 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο
Ε.Σ.Υ.», με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η συνένωση των μεγάλων ασφαλιστικών
ταμείων – ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ ‐ σε ένα ενιαίο συντονιστικό όργανο με τη μορφή
ΝΠΔΔ, το ΕΟΠΥΥ, το οποίο έχει μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη – ανέλαβε τη
συλλογή εσόδων από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης υγείας και των κρατικών
επιχορηγήσεων, και παράλληλα τη σύναψη συμβάσεων με δημόσιους ή ιδιωτικούς
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προμηθευτές νοσοκομειακής και εξω‐νοσοκομειακής περίθαλψης. Επίσης, με την
εφαρμογή του Νόμου 3918/2011, οι χρήστες υγείες πληρώνουν τις παρεχόμενες σ’
αυτούς υπηρεσίες σύμφωνα με το ενιαίο κλειστό νοσήλιο (DRG‐ΚΕΝ), και με τον
τρόπο αυτό έγινε δυνατή η προσαρμογή των τιμών στο «πραγματικό νοσοκομειακό
κόστος. Λόγω συνεπώς των ανωτέρω μεταρρυθμίσεων, παρουσιάζονται λίγο
βελτιωμένοι οι οικονομικοί δείκτες του μέσου ημερήσιου κόστους ανά ασθενή και
του μέσου κόστους ανά ασθενή, χωρίς βέβαια να μπορούν να φτάσουν τα επίπεδα
προ οικονομικής κρίσης.
Ο δείκτης της Μέσης Διάρκειας Νοσηλείας παρατηρείται να έχει σταθερή πτωτική
τάση από το 2005 μέχρι το 2009, γεγονός που είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης της
ιατρικής επιστήμης, του σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού και των νέων θεραπευτικών
πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται στο νοσοκομείο. Ωστόσο, από το 2010
παρατηρείται αύξηση του δείκτη της Μέσης Διάρκειας Νοσηλείας κατά 0.5%,
προφανώς τεχνητά, προκειμένου να αντισταθμίσει τις λειτουργικές δαπάνες και το
αυξημένο κόστος που δημιουργήθηκε μετά την οικονομική ύφεση στη χώρα μας.
Όσον αφορά το δείκτη του μέσου ημερήσιου αριθμού νοσηλευομένων, παρατηρείται
ότι τα έτη 2005 – 2009 ‐ πριν την κρίση ‐ να κυμαίνεται κατά μέσο όρο στους 275
ασθενείς, ενώ από το 2010 και μετά παρατηρείται σταδιακή μείωση, γεγονός που
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι χρήστες υγείας είτε λόγω έλλειψης των ανάλογων
ειδικοτήτων ιατρών που χρειάζονται από το νοσοκομείο Σερρών, είτε λόγω
σοβαρότητας του προβλήματος υγείας τους και λόγω του μειωμένου πλέον ατομικού
εισοδήματος, προτιμούν να προσέρχονται σε νοσοκομεία τριτοβάθμιας περίθαλψης
για την παροχή υπηρεσιών υγείας – γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα επίσημα
στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Υγείας για αύξηση της πληρότητας των κλινών
των τριτοβάθμιων νοσοκομειακών μονάδων της χώρας μας.
Αναφορικά με τη μέση κάλυψη νοσοκομειακών κλινών ή αλλιώς την πληρότητα
κλινών παρατηρείται για το χρονικό διάστημα 2005 ‐2010 πληρότητα κλινών κατά
μέσο όρο 66,66%, ενώ μετά το 2011 καταγράφεται μια απότομη πτώση που αγγίζει
το 10% περίπου, γεγονός που οδηγεί στα ίδια συμπεράσματα με το δείκτη του μέσου
ημερήσιου αριθμού νοσηλευομένων, δηλαδή ότι οι χρήστες υγείας λαμβάνουν
υπηρεσίες υγείας από τις όμορες τριτοβάθμιας περίθαλψης νοσοκομειακές μονάδες,
καθώς επίσης τα αποτελέσματα καταγράφουν υποαπασχόληση των διαθέσιμων
πόρων της υπό μελέτη νοσοκομειακής μονάδας.
Ομοίως, με το δείκτη πληρότητας κλινών, ο ρυθμός εισροής ασθενών ανά κλίνη
παρουσιάζεται για τα έτη 2005‐2010 σχεδόν σταθερός, κατά μέσο όρο 0,66, ενώ μετά
το 2011 καταγράφεται μια απότομη πτώση που αγγίζει το 10% περίπου, και οδηγεί
σε παρόμοια συμπεράσματα με αυτά των δεικτών του μέσου ημερήσιου αριθμού
νοσηλευομένων και της πληρότητας κλινών.
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Συμπεράσματα – Συζήτηση
Η σημερινή οικονομική συγκυρία που διέρχεται η Ελλάδα δεν άφησε ανεπηρέαστο
τον Τομέα Υγείας. Το κράτος συνεχίζει να καταβάλλει προσπάθειες με την εισαγωγή
μεταρρυθμίσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας προκειμένου να ανταπεξέλθει στις νέες
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες Υγείας στη χώρα μας, όπως νέα
οργανωτικά σχήματα, σύγχρονες χρηματοδοτικές μεθόδους, εισαγωγή κεντρικού
σχεδιασμού και διαδικασιών εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των νοσοκομειακών
μονάδων.
Παρ’ όλες τις προσπάθειες της τελευταίας δεκαετίας, τα νοσοκομεία εμφανίζουν
αδυναμίες στη λειτουργία τους, αδυναμίες που αφορούν τη χαμηλή αποδοτικότητα
των πόρων, τον απαρχαιωμένο ιατρο ‐ τεχνολογικό εξοπλισμό σε μερικά νοσοκομεία,
τον έντονο κρατικό παρεμβατισμό, ή ακόμη τη μη ορθολογική κατανομή του
προσωπικού.
Η παρούσα εμπειρική μελέτη βασιζόμενη σε πρόσφατα στοιχεία, εστιάζει στην
ανάλυση της αποδοτικότητας ενός δημόσιου νοσοκομείου, του Γενικού Νοσοκομείου
Σερρών, με τέτοιο τρόπο και σε τέτοιο βαθμό, που θα μπορούσε να υιοθετηθεί ως
εύχρηστο εργαλείο μέτρησης της αποδοτικότητας από οποιαδήποτε νοσοκομειακή
μονάδα, και να αποτελέσει βασικό εργαλείο για τον στρατηγικό σχεδιασμό του
εκάστοτε Διοικητή οποιασδήποτε νοσοκομειακής μονάδας του ΕΣΥ.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στην πλειονότητα των ετών 2005‐2015,
το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών είναι αποδοτικό. Παρατηρείται πτώση της
αποδοτικότητας την τριετία 2011‐2013, όταν η οικονομική κρίση στη χώρα μας ήταν
στην κορύφωσή της. Για τη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας κατά τη διάρκεια των
μη αποδοτικών ετών, με βάση το input‐oriented CCR model της DEA, απαιτείται
μείωση των εισροών ‐ των κλινών, του ανθρώπινου δυναμικού και των δαπανών
λειτουργίας του νοσοκομείου ‐ κατά 0,05% για το 2011, κατά 5,05% το 2012 και κατά
12,01% το 2013.
Παρόμοια είναι και τα αποτελέσματα με έμφαση στην αύξηση των εκροών.
Συγκεκριμένα, με βάσει το output‐oriented CCR model της DEA, παρατηρείται πτώση
της αποδοτικότητας την τριετία 2011‐2013 και συνεπώς απαιτείται αύξηση των
εκροών κατά 0,05% για το 2011, κατά 5,06% το 2012 και κατά 12,01% το 2013. Η
προτεινόμενη αύξηση των εκροών οδηγεί σε βελτίωση του παραγόμενου έργου και,
συγκεκριμένα, σε αύξηση των νοσηλευθέντων ασθενών, των κλινο‐ημερών, των
εξετάσεων στα εξωτερικά ιατρεία, των επειγόντων περιστατικών, των εργαστηριακών
εξετάσεων και των χειρουργικών επεμβάσεων.
H ανάλυση επίσης, των οικονομικών δεικτών του νοσοκομείου συνάδει με τα
αποτελέσματα της μη παραμετρικής μεθόδου, καθώς προκύπτει ότι αποτελεί
επιτακτική ανάγκη η μείωση του μέσου κόστους ανά ασθενή, του μέσου ημερήσιου
κόστους και του δείκτη της Μέσης Διάρκειας Νοσηλείας ανά ασθενή προκειμένου να
αντισταθμιστούν οι αυξημένες λειτουργικές δαπάνες που δημιουργήθηκαν μετά την
οικονομική ύφεση στη χώρα μας. Παράλληλα, απαιτείται αύξηση του μέσου
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ημερήσιου αριθμού νοσηλευομένων, της πληρότητας κλινών και του ρυθμού εισροής
ασθενών ανά κλίνη, προκειμένου η νοσοκομειακή μονάδα να βελτιώσει την
αποδοτικότητά της.
Συμπερασματικά, η χρήση της Μεθόδου των Βέλτιστων Προτύπων (DEA), σε
συνδυασμό με τη ανάλυση βασικών οικονομικών δεικτών θα μπορούσε να
υιοθετηθεί ως εύχρηστο εργαλείο μέτρησης της αποδοτικότητας από οποιαδήποτε
νοσοκομειακή μονάδα, και να αποτελέσει βασικό εργαλείο για τον στρατηγικό
σχεδιασμό του εκάστοτε Διοικητή οποιασδήποτε νοσοκομειακής μονάδας του ΕΣΥ.
Στα σημαντικά βήματα της τελευταίας πενταετίας ‐ ΕΟΠΥΥ, esynet, DRGs‐ΚΕΝ, BI
κ.λ.π. – θα πρέπει να προστεθούν η αξιολόγηση και τα κίνητρα στις νοσοκομειακές
μονάδες του ΕΣΥ αλλά και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς και ο
εξορθολογισμός των εσόδων και εξόδων. Η εκτίμηση συνεπώς της αποδοτικότητας
μιας υγειονομικής μονάδας είναι απαραίτητη για την επιλογή των κατάλληλων
αποδοτικών προγραμμάτων που δίνουν τη δυνατότητα μετατροπής σε ικανοποιητικό
βαθμό των εισροών σε εκροές, για μείωση του κόστους και αύξηση της ικανοποίησης
των χρηστών υγείας, και γενικότερα προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση του
επιπέδου της υγείας των πολιτών στη χώρα μας.

Αναφορές
Ελληνόγλωσσες

Αλετράς, Β., (1998), ‘Το Άριστο Μέγεθος των Νοσοκομείων του ΕΣΥ.’, στην Ελληνική Ιατρική,
64(5‐6), 408‐415.
Αλετράς, Β., (1997α), ‘Οικονομική Ανάλυση Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων: Μια
Οικονομετρική Προσέγγιση.’, Διδακτορική Διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.
Αλετράς, Β., (1997β), ‘Θεωρητική και Εμπειρική Ανάλυση της Αποδοτικότητας Τύπου Χ των
Νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.’, στα Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 14(6),
662‐674.
Αλετράς, Β., Ζαγκουλντούδης, Α. και Νιάκας, Δ., (2005), ‘Συγκριτική Εκτίμηση της Τεχνικής
Αποδοτικότητας των Νοσοκομείων του ΕΣΥ πριν και μετά την Ίδρυση των ΠΕΣΥΠ και την
Καθιέρωση του Θεσμού των Διοικητών.’, στο Νιάκας Δ. (επιμέλεια) Διαχειριστικά και
Οικονομικά Ζητήματα του Υγειονομικού Τομέα, Εκδόσεις Mediforce, Αθήνα.
Δονάτος, Γ. και Γκιώκας, Δ., (1998), ‘Εκτίμηση της Σχετικής Παραγωγικότητας των Ελληνικών
Νοσοκομείων.’, στα Πρακτικά του 11ου Πανελλήνιου Συνέδριου Στατιστικής, Χανιά, 5‐
8 Ιουνίου.
Καραγιάννη, Ρ., (2007), ‘Μέτρηση και ανάλυση της παραγωγικότητας και της
αποτελεσματικότητας των νοσοκομειακών μονάδων στην Ελλάδα.’ Διδακτορική
Διατριβή, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
Σιγάλας, Ι., (1999), ‘Οργανισμοί και Υπηρεσίες Υγείας.’ στο Δίκαιος Κ. και άλλοι (επιμέλεια),
Βασικές Αρχές Διοίκησης Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας, Ελληνικό Ανοικτό
Πανεπιστήμιο, Αθήνα, 2, 57‐112.
Υφαντόπουλος, Γ., (2003), ‘Τα Οικονομικά της Υγείας. Θεωρία και πολιτική.’, Εκδόσεις
Τυπωθήτω, Αθήνα

350

Ξενόγλωσσες
Aletras, V., Kontodimopoulos, Ν., Zagouldoudis, Α. and Niakas, D., (2007), ‘The Short‐term
Effect on Technical and Scale Efficiency of Establishing Regional Health Systems and
General Management in Greek NHS Hospitals.’, in Health Policy, article in press.
Athanassopoulos, A. and Gounaris, C., (2001), ‘Assessing the Technical and Allocative
Efficiency of Hospital Operations in Greece and its Resource Allocation Implications.’, in
European Journal of Operational Research, 133, 416‐431.
Athanassopoulos, A., Gounaris, C. and Sissouras, A. , (1999), ‘A Descriptive Assessment of the
Production and Cost Efficiency of General Hospitals in Greece.’, in Health Care
Management Science, 2, 97‐106.
Banker, R., Charnes, A. and Cooper, W.W., (1984), ‘Some models for estimating technical and
scale efficiencies in data envelopment analysis.’ In Management Science,30:1078‐1092.
Bannick, R.R. and Ozcan, Y.A., (1995), ‘Efficiency Analysis of Federally Funded Hospitals:
Comparison of DoD and VA Hospitals Using DEA.’, in Health Services Management
Research, 8(2), 73‐85.
Burgess, J.F. and P.W. Wilson, (1998), ‘Technical Efficiency in Veterans Administration
Hospitals.’, in Fried H.O, C.A.K. Lovell and S.S. Schmidt (eds) The Measurement of
Productive Efficiency, Oxford University Press, New York.
Burgess, J.F. and P.W. Wilson, (1993), ‘Technical Efficiency in Veterans Administration
Hospitals.’, in Fried H.O, C.A.K. Lovell and S.S. Schmidt (eds) The Measurement of
Productive Efficiency, Oxford University Press, New York.
Byrnes, P. and V. Valdmanis, (1994), ‘Analyzing Technical and Allocative Efficiency of Hospitals’,
in Charnes A., W. Cooper, A. Lewin and L. Seiford (eds) DEA Theory, Methodology and
Applications, Kluwer, Berlin.
Chang, H.H., (1998), ‘Determinants of Hospital Efficiency: The Case of Central Government‐
owned Hospitals in Taiwan.’, in Omega, The International Journal of Management
Science, 26(2), 307‐317.
Chang, K.P., (1999), ‘Measuring efficiency with quasi‐concave production frontiers.’ in
European Journal of Operational Research, 115,497‐506.
Charnes A., Cooper, W.W. and Rhodes, E., (1978), ‘Measuring the Efficiency of Decision‐
Making Units.’ in European Journal of Operational Research, 2(6), 429‐444.
Chirikos, T.N. and Sear, (2000), ‘Measuring Hospital Efficiency: A Comparison of Two
Approaches.’, in Health Services Research, 34(6), 1389‐1408.
Cochrane, Al., (1972), ‘Effectiveness and efficiency.’, Nuffield Provincial Hospital Trust,
London.
Cunnigham, L., (2001), ‘A cost/benefit approach to understanding service loyalty.’, in Journal
of Services Marketing, 15 (2), 113‐130.
Farell, M.J., (1957), ‘The Measurement of Productive Efficiency.’, Journal of the Royal
Statistical Society, Series A (General), 120(3), 253‐281.
Ferrier, G.D., Rosko, M.D. and Valdmanis, V.G., (2006), ‘Analysis of Uncompensated Hospital
Care Using a DEA Model of Output Congestion.’, in Health Care Management Science,
9, 181‐188.
Giokas, D.I., (1991), ‘Bank branch operating efficiency: A comparative application of DEA and
the loglinear model.’, in Omega, 19, 549‐557.
Hao, S.H.S. and Pegels, C.C., (1994), ‘Evaluating Relative Efficiencies of Veterans Affairs
Medical‐centers Using DEA, Ratio and Multiple‐regression Analysis.’, in Journal of
Medical Systems, 18(2), 55‐67.
Hofmarcher, M.M., Paterson, I. and Riedel, M., (2002), ‘Measuring Hospital Efficiency in
Austria ‐ A DEA Approach.’, in Health Care Management Science, 5, 7‐14.

351

Kerr, C.A., Glass, J.C., McCallion, G.M. and McKillop, D.G., (1999), ‘Best‐practice Measures of
Resource Utilization for Hospitals: A Useful Complement in Performance Assessment.’,
in Public Administration, 77(3), 639‐650.
Linna, M. and Hakkinen, U., (1998), ‘A Comparative Application of Econometric Frontier and
DEA Methods for Assessing Cost Efficiency of Finnish Hospital.’, inn Zweifel P. (eds),
Health, the Medical Profession and Regulation, Kluwer, Boston.
Lopez‐Valcarcel, G.B and Perez, P.B., (1996), ‘Changes in the Efficiency of Spanish Public
Hospitals after the Introduction of Program‐Contracts.’, in Investigaciones Economics,
20(3), 377‐402.
McCallion, G.M, McKillop, D.G., Glass, J.C. and Kerr, C., (1999), ‘Rationalizing Northern Ireland
Hospital Services Towards Larger Providers: Best‐practice Efficiency Studies and Current
Policy.’, in Public Money and Management, April‐ June, 27‐32.
McKillop, D.G., Glass, J.C., Kerr, C. and McCallion, G.M.,(1999), ‘Efficiency in Northern Ireland
Hospitals: A Non‐parametric Analysis.’, in The Economic and Social Review, 30(2), 175‐
196.
Mobley, L.R. and Magnussen, J.,(1998), ‘An International Comparison of Hospital Efficiency:
Does Institutional Environment Matter?.’, in Applied Economics, 30, 1089‐1100.
Ozcan, Y.A., McCue, M.J. and Okasha, A.A., (1996), ‘Measuring the Technical Efficiency of
Psychiatric Hospitals.’, in Journal of Medical Systems, 20(3), 141‐150.
Palmer, S., (1999), ‘ Economic notes: Definitions of efficiency., in Br Med J, 318, 1136.
Parkin, D. and Hollingsworth, B., (1997), ‘Measuring Production Efficiency of Acute Hospitals
in Scotland 1991‐1994: Validity Issues in DEA.’, in Applied Economics, 29, 1425‐1433.
Puing‐Junoy, J., (1998), ‘Technical efficiency in the clinical management of critically ill patients.’
in Health Economics, 7, 67‐81.
Seiford, L.M., (1997), ‘A DEA bibliography.’ in Annual Operational Research, 73, 393‐438.
Shiell, A., Donaldson, C., Mitton, C. and Currie, G., (2002), ‘Health economic evaluation.’ in
Journal of Epidemiology & Community Health, 56, 85‐88.
Thanassoulis, E., Boussofiane, A. and Dyson, R.G., (1996), ‘A comparison of data envelopment
analysis and ratio analysis as tools for performance assessment.’ in Omega, 24, 229‐244.
Valdmanis, V., (1992), ‘Sensitivity Analysis for DEA Models: An Empirical Example Using Public
vs. NFP Hospitals.’ in Journal of Public Economics, 48(2), 185‐205.
Wardhani, V., Utarini, A., Van Dijk J.P., Post, D. and Groothoff, JW., (2009), ‘Determinants of
quality management systems implementation in hospitals.’ in Health Policy, 89, 239‐
251.
Worthington, A.C., (2004), ‘Frontier efficiency measurement in health care: A review of
empirical techniques and selected applications.’ in Med Care Res Rev 2004, 61, 135‐170.

352

Euro zone is the foundation for economic integration leading towards
the USE/European Federation
GEORGIOS I ZEKOS, TEI of Central Macedonia, zekosg@teicm.gr

Abstract
The Euro‐system is made up of the ECB and the NCBs of the EU Member States. Europe is in
crisis experiencing a long period of near stagnation. The euro has failed to attain either of its
two principal objectives of prosperity and political integration. The political dangers have been
magnified for the reason that the crisis has happened within the broader framework of
monetary union and European integration. The establishment of the United States of Europe
will transform euro into a currency alike the dollar contributing to the economic advancement.

Keywords: EU, Eurozone, Competition, Euro, USE, ECB
Introduction
The common currency was consequence of efforts that began in the mid‐20th century.
The signing of the Maastricht treaty created much of its economic structure and
institutions including setting in motion the process of adopting a common currency,
the euro which it was not just an economic project that sought to advance standards
of living by escalating the competence of resource allocations taking up the principles
of comparative advantage, boosting competition, taking advantage of economies of
scale and strengthening economic stability. The euro‐zone is made up of 19 countries
sharing a common currency the euro symbolizing the most modern stage of more than
50 years of European integration. Structurally, Europe caught in a malfunction triangle,
between national politics, European policies and global markets. Moreover, the
democratic politics of the EU have remained national. Thus, in order to handle both
the deepening of the EU, through monetary union, and its widening, due to the historic
enlargement to Eastern Europe, there is a need for institutional arrangements.
A central bank or monetary agency is the entity in charge for the monetary policy of a
country or of a group of member states by lending money to other banks in times of
hardship. Moreover, central bank’s main responsibility is to uphold the stability of the
national currency and money supply, controlling subsidized‐loan interest rates, and
acting as a lender of last resort to the banking sector all through times of financial crisis
not mentioning that duty to make certain that banks and other financial institutions
do not act irresponsibly or deceitfully. A bank is a better intermediary if it channels its
funds towards companies with higher growth prospective and less default risk
measured by its competence in converting inputs into outputs while either diminishing
costs or maximizing profits. More competent banks are linked with better project
selection or loan monitoring team permitting the bank to get higher‐quality
information about its prospective borrowers.
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The Euro‐system is made up of the ECB and the NCBs of the EU Member States whose
currency is the euro (Articles 282(1), 127(1) of the TFEU). The ECB controls the
activities of the national central banks (NCBs) instigating harmonization of cash
services within the euro area. Thus, the Euro‐system under the Treaty on the
Functioning of the EU has the basic task to advance the efficient operation of the
payment system.
When the euro was established in 1999, it almost instantly considered to be an
accomplishment. It is argued that the introduction of euro was a political project in
order to improve the political integration of Europe, bringing the people and countries
closer together and making certain peaceful coexistence. Gunter Grass (Grass, 2016)
says that: “The European Union arose on an economic foundation, and it turns out that
even this is not a solid base.” The Treaty of Lisbon did give more powers to the directly
elected European Parliament, even so decision‐making in today's EU still consists of
national politicians regardless that global markets right away encroach on both
European policies and national politics.
It is argued that despite the fact that there are many factors contributing to Europe’s
travails, the creation of the single currency, the euro, considered as being a mistake.
Moreover, a single currency is established without establishing a set of institutions
facilitating a region of Europe’s diversity to operate efficiently. To that extent, (Stiglitz,
2016) claims that the euro’s scheme makes disaster predictable, even as he
demonstrates that things could have been better with other, wholly available, policy
choices. The currency was stable, trade and economic growth augmented but this is a
very distant past from today’s standpoint. In 2009, the shock waves of the global
financial crisis projected the currency into its own crisis – the euro crisis and the euro
zone repetitively came across the brink of collapse.
Europe is in crisis experiencing a long period of near stagnation. GDP per
capita (adjusted for inflation) for the euro zone was hardly higher in 2015 than it was
in 2007 and some countries have been in depression for years. There is high
unemployment in EU and economic facts have deep political consequences and Britain
has voted to leave Europe altogether. The euro area has been going through a
lengthened period of weak economic activity and very low inflation.
Has the euro fallen short to accomplish either of its two principal aims of prosperity
and political integration? Was the crisis triggered by the permanent fixing of exchange
rates which brought about the large present account asymmetries between Germany
and the periphery? Do floating exchange rates work in an orderly way to abolish
present account surpluses and deficits?

The Background of Euro
In the years between the signing of the Maastricht Treaty and the introduction of the
Euro, it turn out to be well‐defined that, even though officials were cohesive in their
purpose of building a stable Euro and Eurozone, national politics within EMU member‐
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states were such that no country was able to come to an agreement to the categories
of policies and institutions that would have permitted the Eurozone to circumvent the
setbacks that have afflicted it since 2010. It has to be taken into account that the
existing principle of nation states coordinating their sovereignty to ‘do whatever is
required’ to stabilize the euro area as a whole rather than sharing their sovereignty in
common institutions to accomplish this common objective has its limitations (Ad van
Riet, 2016) concerning the efficiency of market discipline and reinforced economic
policy surveillance, the necessity of a truly single financial system, the demand for
euro‐bonds and a euro area fiscal competence, and the transnational democracy that
should legitimate EMU decision‐making based on common values.
As mentioned earlier, the launch of the euro at the moment of the Treaty of
Maastricht was a political requirement in order to keep European integration heading
in the right direction. Furthermore, the introduction of the euro tolerated Germany’s
unification, but at the same time advanced the assurance of Germany’s European
commitments. Moreover, the construction of the economic and monetary union was
influenced by a neoliberal ideology forming defective institutions and policies leading
to an “asymmetric” EMU, in which monetary policy is centralized at the euro zone level
and handled by the European Central Bank (Zekos, 2017a; Zekos 2015a; Zekos 2017b).
ECB’s context is based on two pillars: economic analysis and monetary analysis.
Moreover, the ECB’s role is not to police fiscal and structural policies because
governments have to do it with incentive from the Commission.
The ECB differs from other central banks because firstly, the ECB has a mandate only
with regard to price stability and limits its activities almost entirely to monetary policy,
secondly, the ECB has a very high level of institutional and political independence and
thirdly, the ECB and NCBs of the Euro‐system are banned to give loans to any public
authorities within the EU. The NCBs are responsible for the functioning of their
national cash‐distribution systems. The NCBs put banknotes and coins into circulation
via the banking system and by the use of the retail trade. The Euro system Strategic
Stock (ESS) used when logistical stocks in the Euro‐system are inadequate to cover an
unpredicted upsurge in the demand for banknotes or in the event of a sudden
interruption in supply. To that extent, the logistical and strategic stocks make certain
that any alterations in demand for banknotes can be handled at any time by the
national central banks, regardless of whether the demand comes from inside or
outside the euro area. In line, the Euro system is neutral with reference to the various
payment instruments. Nevertheless, the Euro system central banks have a distinctive
liability for cash, as they are the official issuers of euro banknotes. As a result, the Euro
system keeps up cash as a generally available, easy‐to‐use, reliable and effective
means of payment for retail transactions. Furthermore, the Euro system upholds the
safety, resilience and effectiveness of the euro area cash cycles.
The euro (EU Social Partners, 2016) was a vital factor in endorsing financial integration
and lowering interest rates in periphery countries generating large inflows of capital
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from core into non‐core countries that financed rising consumption, partly encouraged
by rising wages, on top of a real estate boom. Moreover, rising wages and the real
estate boom originally raised fiscal revenue and permitted deficits to remain in line
with the Maastricht criteria apart from Greece, regardless of government expenditure
that rapidly rose owing to escalating government wage bills and social transfers (Lin et
al, 2012; Kalemli‐Ozcan, 2012). It could be said that one of the main reasons behind the
current crisis of the Euro Zone is the absence of wage harmonization which is normally
vital in averting asymmetric shocks and supporting a monetary union. Nevertheless,
with growth more and more driven by untenably high national consumption, periphery
countries lost export competitiveness and the manufacturing sector declined.
Simultaneously, core countries’ external surpluses and their competitiveness
enhanced, due to wage moderation and the relative undervaluation of the euro
compared to the earlier national currencies. The current account balances for noncore
countries worsen sharply all through the finalization of the European integration
course, and especially so following the adoption of the euro. To that extent, while
many Northern European countries‘ current account positions enhanced, including
those of Austria, Finland and the Netherlands (Biblow, 2012), it was the enormous
upsurge in Germany‘s current account surplus by over 10 percentage points of GDP
since 2000, fairly owing to rising exports to periphery countries, that was at the center
of the emergence of intra‐European imbalance. The degree of development and
integration of the financial system influences the working of capital and credit markets
and their capacity to operate as shock absorbers to asymmetric shocks. National fiscal
policy handles asymmetric shocks through automatic stabilizers and countercyclical
discretionary spending to stabilize domestic income. Besides, the capacity of the
system to deal with asymmetric shocks is expected to increase due to these changes
remaining limited in the medium term and lower than in the US (Alcidi and Thirion,
2016).
The euro has failed to attain either of its two principal objectives of prosperity and
political integration for the reason that these objectives are now more remote than
they were earlier than the formation of the euro zone (Goncalves et al 2008). The euro
was assumed to be a means to an end, whereby monetary integration was to promote
political integration, but the contrary is taking place and so fiscal austerity was put
forward. It is clear that instead of peace and synchronization, European countries now
view each other with mistrust and antagonism. Moreover, it is argued that the euro
zone was unsound at birth because the construction of the euro zone – the rules,
regulations and institutions that rule it – is to condemn for the inadequate functioning
of the region, including its multiple crises. Stiglitz (2016) considers that “the euro
created the euro crisis”, on the contrary this author regards that the political and
economic approach of the leading countries in the malfunctioning EU has caused and
continues to cause the whole failure which means that the establishment of the USE
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will transform euro into a currency alike the dollar contributing to the economic
advancement of the European Federation (Zekos, 2016a; Zekos, 2016b).
The founders of the euro had devotion in markets, but were short of an insight of the
margins of markets and what was needed to make them work out. It could be said
that the firm reliance in markets is sometimes referred to as market fundamentalism,
sometimes as neo‐liberalism. It has to be taken into consideration that financial
markets act irrationally/ unreasonably. Market fundamentalists assumed that if only
the government would make certain that inflation was low and stable, markets would
guarantee growth and prosperity for all. To that extent, while in most of the global
market fundamentalism has been questioned, particularly in the aftermath of the 2008
global financial crisis; those viewpoints endure and thrive within the euro zone’s
overriding power, Germany. Nevertheless, economic policies stayed at the national
level, despite the fact the EU presumed limits on national fiscal policies and so
monetary integration outperformed political integration, but economics and politics
cannot be separated. It seems that the euro increased financial instability by
generating economic divergence rather than convergence and so amplified inequality
among countries and within countries deteriorating the democratic deficit of the EU.
Is the euro a currency designed to fail? The common currency, announced by the
Maastricht treaty, reunified countries with huge structural disparities in their
economies and so a “core” group of countries, highly industrialized, benefited from
strong, workable export‐based economies, with top level infrastructure, while “the
periphery” had economies mainly based on agriculture and tourism. Therefore, the
euro exacerbates the economic disproportions differences among the economies.
Furthermore, the common currency was undervalued in competitive countries and
overvalued in the periphery permitting trade surpluses to be produced in countries
such as Germany, while periphery countries turned to debt. To that extent, the
mispricing of assets and the misallocation of resources made possible the
indebtedness of the periphery.
The Euro crisis, which first peaked in 2010, has been the most severe economic crisis
in the history of the European Union. To that extent, taken together, the global
financial crisis and the Eurozone crisis have by now instigated more lasting economic
damage in parts of Europe than the Great Depression of the 1930s turning into a
dangerous political crisis, as conflict among and within EU member states about how
to settle the crisis impending both European integration and domestic stability. Thus,
the transformation of the EU into a federation will boost the regeneration of the whole
Europe.
Undeniably, the Euro crisis also has some uncommon elements correlated to the
building of the single currency and so unique features of monetary union are the most
vital causes of the crisis. It could be argued that the basis of the crisis is a political one,
notwithstanding of the shortcomings in the construction of the euro. Nevertheless, it
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is not the construction of the euro that is at the foundation of the crisis, but rather the
considerable deregulation of the banking system that lead to the “too big too fail”
banks and to their concealed bailout which means that there is a need for regulating
the financial sector.
Is corruption a factor in the euro‐zone crisis? Corruption is a real matter impelling the
crisis because core countries are justifying the crisis via a moral dialog such as careless
spending in periphery countries, mismanagement of funds, corruption etc. In countries
as Greece, excessive corruption and misallocation of budgets intensified the crisis. On
the other hand, structural variances in a currency union will not inevitably lead to a
failure of the common currency but the absence of strong European political agenda
is the real threat to the endurance of the common currency which means that there is
a need for a new governance structure concerning not only the euro but also the whole
function of the EU.
Has monetary union intensified the political risks? The political dangers have been
magnified for the reason that the crisis has happened within the broader framework
of monetary union and European integration. Undeniably, the crisis reaction, both
within debtor countries like Greece and Portugal and at the European level, has
become entangled with disputes about the future of economic and political integration
in the European Union, the probable breakdown of the single currency, leading to
“Brexit” and a continues threat for “Grexit”. Furthermore, European institutions such
as the European Central Bank and European Council have improved the authority and
influence of creditor countries such as Germany even more than is the issue in the IMF
and other institutions of global financial governance.
What is wrong with the euro zone? National governments tried to stabilize the
currency becoming clear to everyone implicated that the institutional set of
connections of the euro zone was unsound which means that euro needed reform in
order to continue to exist. To that extent, new measures were launched and rescue
packages were approved, the banking union set up, fiscal rules reinforced, and some
investment programmes embarked on. Furthermore, the economic crisis and
particularly the divergence among euro zone countries continue to be deep and
continual which means that more is required if the euro zone is to have a prospect.
There are at least three discrete grounds why the euro zone requests restructuring as
regards the running of the currency union. Thus, there is consensus among
policymakers and experts that it will be hard to safeguard the euro with the existing
level of economic deviation among the member states. Moreover, the competence at
the euro zone and member state‐level to undesirable economic developments are not
adequate. Nevertheless, member states can no longer react to economic shocks by
devaluing their currencies and so the correction has to be made by fiscal policy being
the classic case of functional spillover between distinctive policy areas, explicitly
monetary and fiscal policy, and the challenges that result from various stages of
integration. It has to be taken into account that fiscal policy at the member state‐level
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is inhibited by the fiscal rules of the Stability and Growth Pact that limit national
spending while a common fiscal aptitude at the level of the euro zone is absent.
Theoretically, modification of price and wage levels offers the needed elasticity in a
currency union. But the sharp wage reductions in southern European countries are not
powerful enough to balance sufficiently economic divergence in the euro zone.
Secondly, the intergovernmental governance of the euro zone is problematic and so
the dilemma is that the Economic and Monetary Union (EMU) more and more
influences central state powers, such as budgetary policy. Moreover, national
governments negotiate over community rules breaking them, if needed which means
that the rules‐based governance gets gradually more politicized until it might
disintegrate altogether. Thirdly, the need for euro zone to be transformed, associates
to the pressures produced by EMU, on national labor markets and welfare states. In
spite of a common fiscal competence, adjustment to economic downturns through
wage and price altitude plays a noteworthy part in any currency union generating
demands to deregulate labor markets. In addition, restrictions on fiscal policy have led
to cuts of social spending mounting burden on welfare states which mean weakening
public support for progressives taking apart social institutions, but it most notably
weakens many of the social institutions that frame the comparative advantage of
European economies in international markets.

ECB versus FED and BOJ
The differing role of money (Zekos, 2015b) in the Federal Reserve’s and ECB’s conduct
of monetary policy is mainly based on the fact that monetary aggregates have been
more closely related with inflation in the Euro area than in the United States in both
the medium and long term. On the one hand, for the Federal Reserve, the monetary
aggregates are indicator variables like a myriad of others that are examined for
evidence about the outlook for economic activity and inflation. On the other hand, for
the ECB, the monetary aggregates have special status and their behavior is given great
importance in policy planning (Kahn, 2007). Quite the opposite, the ECB carries
forward the tradition of the German Bundesbank where money growth was always
central. As a new central bank, the ECB wants to establish its credibility for upholding
price stability.
The object of Federal Reserve monetary policy is maximum sustainable growth with
price stability seeking to accomplish this purpose through its impact over the federal
funds rate such as the overnight rate that banks charge each other for loans of reserves
held at the Federal Reserve. Moreover, in order to affect the federal funds rate, the
Federal Reserve conducts open market operations inspire the supply of money.
Furthermore, the monetary aggregates are considered as information variables, just
like other economic indicators, in weighing up future economic conditions.
The role of money is much more important at the ECB for the reason that the key
purpose of ECB monetary policy is to uphold price stability, defined as inflation rates
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“below, but close to, 2 percent over the medium term.” Economic and monetary
analysis is employed in “organizing, evaluating, and cross‐checking the information
relevant for assessing the risks to price stability” (ECB, 2017). The economic analysis
based on a broad‐based economic evaluation called the “macroeconomic projections
exercise” relating and investigating economic shocks and the cyclical dynamics of
economic activity and inflation. Forecasts of inflation and economic activity over the
coming two to three years are constructed that is comparable to the policy analysis
conducted at the Federal Reserve and other central banks. Besides, the monetary
analysis has no equivalent in the Federal Reserve consisting of in depth analysis of the
consequences of money and credit developments for inflation and economic activity.
The monetary policy instruments on hand to the Fed and the ECB are not replica. The
ECB grants banks usually short‐term loans, which are secured by collateral and the
total loan amount was distributed among the banks through a tender route. Quite the
opposite, the Fed's key instrument is the outright purchase or sale of US government
bonds of a variety of maturities. All through the different QE programmes, mortgage‐
backed securities (MBSs) and agency bonds have also played a noteworthy role for the
Fed. Nevertheless, the consequence on the market for central bank money remains
the same. To that extent, if the Fed buys securities, it credits the purchase price to the
related banks' accounts with the Fed, as a result increasing reserves and vice versa. It
is part of the Fed's everyday business to purchase government bonds, which must then
be held on its balance sheet and during the crisis the Fed merely enlarged the volume
of their purchases considerably and integrated other types of securities. Before the
crisis, government bond purchases were hardly an issue at all for the ECB. However,
with regard to the Securities Markets Programme (SMP) and the Outright Monetary
Transactions Programme (OMT) the government bond purchases to date are
insignificant, accounting for 8 % of total assets and the ECB is permitted to purchase
bonds under its Statute (Article 18, 1). On the one hand, the ECB’s broad and bold
interpretation of its monetary functions has led to accusations that it overstretches its
Treaty mandate and breaches the prohibition on the monetary financing of member
states, but eventually unsuccessfully, in litigation relating to the legality of the OMT
programme (BVerfG, 2015). On the other hand, the ECB is accused of following an
overburdened monetary policy which means that an ultra‐loose monetary policy
advance risk‐taking, planting the seeds of future financial instability (Claeys and Zsolt,
2015).
In the Eurozone, the key rate is the rate applicable to main refinancing operations
pointing out the interest rate at which banks receive liquidity from the ECB which
means that the ECB sets the benchmarks for the development of money market rates.
Quite the opposite, the Fed's main rate being the federal funds target rate is not a
borrowing rate but it is just a target set for the overnight rate on the US money market
which means that the Fed struggles to accomplish this goal by managing the banks'
reserves through open market transactions such as securities purchases / sales and
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repos and so the set target rate comes out from the banks’ reserve trade among each
other. It is worth mentioning that the ECB has committed to a low interest rate for an
extended period and "Fed tapering" (Rehbock, 2013) does not signify a return to a
restrictive monetary policy, as extra reserves continue to be produced albeit the
volume of QE were reduced. Besides, the expansionary monetary policy comes to an
end when the central banks energetically employ specific measures to diminish the
banking system's liquidity supply. Economic conditions in the Eurozone are still very
problematic despite the slight economic upturn which means that an expansionary
monetary policy with very low interest rates is still suitable. The economic situation in
the US stabilized relatively quickly following the 2008/2009 recession which means
that the real estate market, banking sector and private debt problems are defeated.
Nonetheless, the Fed's balance sheet has until recently continued to expand and so US
monetary policy is considerably more expansionary and much more successful.
Besides, neither the Fed nor the ECB want to load the real economy with interest rate
upsurges that are too early or too rapid.
It is worth mentioning that the unconventional measures implemented by the ECB and
the Fed are fit into “credit easing” or “qualitative easing”/”credit policy” or
“quantitative easing” in line with various perspectives (Trichet, 2010). Unconventional
monetary policy turned out to be uncertain, above all if long‐term interest rates are
low to begin with and financial markets are undisrupted. Moreover, the Fed’s
monetary policy regarded as “quantitative easing” and the ECB’s as “credit
easing”(Thomson, 2012). On the other hand, the purchase of MBS by the Fed is
deemed “credit easing” entailing an upsurge in the balance sheet, which involves
“quantitative easing” (Gros et al, 2012). It has to be taken into account that on one
hand, the official target of the ECB’s asset purchases is to appraise the liquidity
troubles in the banking sector, without the endeavor of increasing the asset side of the
balance sheet given that these measures are accompanied of sterilization operations.
On the other hand, the asset purchase performed by the Fed intend at raising the
prices of assets, leading to a lessening in yields, which entails extra spur of the
economy (Cour‐Thimann and Winkler, 2013).
Inflation will stay well anchored given that the central bank acts in a manner in
harmony with maintaining price stability. The ECB sought anti‐inflation credibility in
part by announcing a particular strategy for monetary policy underlining the money
supply in a manner that was comparable to, but more flexible than, the one used
formerly by the Bundesbank. Thus, the ECB expected to take over the Bundebank’s
credibility as an institution delivering price stability over the medium to long run.
Taking into account that inflation is in the end a monetary phenomenon, the ECB made
this strategy public in order central banks that initially made up the Euro area to act
productively together toward a common agreed‐upon objective. It seems that money
is a more useful indicator of future inflation in the Euro area than in the United States
because firstly, over the medium to long run, the correlation between money growth
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and inflation is greater in the Euro area. Secondly, the correlation between nominal
spending and money growth is more stable in the Euro area than in the United States.
Thirdly, not like in the United States, money growth assists predict inflation in the Euro
area in simple regression models.
As mentioned above, the Federal Reserve and the ECB view the role of monetary
aggregates in the conduct of policy in a different way. On the one hand, for the Fed,
the aggregates are just one set of many economic indicators that are monitored for
insight into the outlook for economic activity and inflation. On the other hand, for the
ECB, the aggregates—M3 above all — signify one of two pillars of monetary policy
which means that advances with the money supply carry more weight in policy
decisions at the ECB than improvements with other indicators of the outlook for
economic activity or inflation. Moreover, disparity in the role allocated to money in
monetary policy stems from the fact that as a new central bank, the ECB required a
monetary strategy in place that would give it the inflation fighting credibility of the
national central banks it was replacing. Above All, money growth is more highly
interrelated with inflation in the medium to long run and a better predictor of inflation
in the Euro area than in the United States (Kahn and Benolkin, 2007).
The Fed pursues both price and output stability and the ECB devoted principally to
secure price stability. The ECB waited even longer than the Fed before it determined
to cut interest rates and the ECB was reluctant to ease monetary policy in reaction to
the cyclical contraction because of its point about inflation (Rich, 2003). Nevertheless,
the Fed does not quantify its definition of price stability, whereas the ECB and the BoJ
do. Nor does Fed clarify a fully fledged monetary policy in contrast to the ECB and the
BoJ. The ECB does not publish the minutes of its Governing Council meetings, unlike
the Fed and the BoJ. The ECB does supply broad real‐time information after interest
rate decisions have been taken.
The Governing Council of ECB takes its monetary policy decisions in the interest of the
euro area as a whole, with a viewpoint to safeguarding price stability. People’s
awareness and grasp of the objectives and principles of monetary policy induce
inflation expectationsn (van der Gruijsen, 2015) along with trust in the European
Central Bank (Ehrmann et al 2013). It is argued that there is design flaw of the ECB by
demanding to focus only on inflation but actually the ECB’s treaty obligation not just
permits but compels it to reinforce numeral economic purposes providing they don’t
jeopardize price stability. It could be said that the constitution and rules of the euro
did not block the ECB from running a better monetary policy. Moreover, quantitative
easing, and negative interest rates were as possible, and as legal, under Jean‐Claude
Trichet’s presidency up to 2011, as under his successor Mario Draghi, but Draghi chose
to take up these while Trichet did not. It is worth mentioning here that the ECB’s worst
actions such as the burden on elected governments in Ireland, Italy and Spain over
fiscal and structural matters, and the cut‐off of emergency liquidity to Greek banks in
2015 were in violation of its mandate, not entailed by it.
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The ECB’s actions, being a “credit collector” for Germany, were restrained by the fact
that it did not have a political authority standing behind it, not like in the case of
national central banks. The ECB and the national central banks in the euro system
became heavily exposed financially in the crisis‐stricken periphery. To that extent, the
ECB suffered major losses and there was no euro zone treasury to step in to foot the
bill. A mixture of cheap oil, a cheap euro, quantitative easing and less fiscal austerity
have hidden the problems of euro system. On the other hand, there is a need for “more
Europe” with risk‐sharing, fiscal transfers and more political integration via the
emergence of the USE strengthening euro.
The ECB is now buying corporate bonds that are close to junk, and the haircuts hardly
cope with a “one‐notch” credit downgrade seriously conceding the system by bailing
out bankrupt states in obvious breach of the treaties. The Stability and Growth Pact
has more or less fallen short and Market regulation is elapsed by ECB intrusion (ECB,
2014). As a result there is no fiscal control mechanism from markets or politics
producing a possible catastrophe for monetary union. Quantitative Easing (QE)
programs used by the Federal Reserve System to infuse liquidity into the economy and
since Lehman’s collapse this “reserve ratio” is substantially lower in the Euro‐Area than
in the US. Euro area credit institutions receive central bank credit not only through
monetary policy operations but remarkably also through emergency liquidity
assistance (ELA). Responsibility for the provision of ELA lies with the NCB(s) concerned
meaning that any costs of, and the risks arising from, the provision of ELA are acquired
by the relevant NCB (Cukierman and Izhakhian, 2014).
As a result the degree of reserves in the Euro‐Area is decided via an interaction
between the terms of the repos set by the ECB and the demand for this liquidity by
Euro‐Area banks. All viable eligible assets are listed in the eligible asset database,
which the ECB updates on a daily basis (EU, 2015; EU, 2016). By contrast, since the
crisis, liquidity injections in the US primarily take the form of massive purchases of
securities embracing US Treasury securities, Federal Agency debt securities and MBS.
The Bank of Japan, the Federal Reserve and the ECB reveal the same general
framework for executing monetary policy. While the three central banks disclose the
same general agenda for executing policy, there exist many disparities in institutional
details and operating traditions. The monetary policy operations of the three central
banks have a direct effect on the overnight interest rate applied to the trading of funds
between financial institutions for the adjustment of their balances with the central
bank. It is worth mentioning here that in Japan this interest rate is referred to as the
call rate, in the euro area it is called the EONIA rate (euro overnight index average),
and in the United States it is the federal funds rate. In the Euro system and the Fed,
central bank deposits are mainly held by depository institutions subject to reserve
rations, even though there are exceptions. At the BOJ, a broader set of financial
institutions active in the money markets retain accounts with the central bank,
embracing securities companies, securities finance companies and money market
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dealers. The balance sheets of all three central banks identify the key autonomous
factors for each bank and the largest single liability is banknotes in circulation
(currency). In line, currency movements abide by strong seasonal patterns in all three
areas which advance their predictability. Open market operations are the key
instruments used in steering interest rates and managing liquidity in all three currency
areas.

The ECB in the Crisis
The Euro system executed a number of non‐conventional monetary policy measures
all through the period of serious financial market tensions, under the approach of
‘enhanced credit support’(Kang, 2015).
It is worth mentioning that the Euro crisis is a variant of the balance‐of‐payments crises
that many countries have faced over the past two centuries and so a country’s citizens
borrow profoundly from abroad utilizing the borrowed funds for contemporary
consumption rather than investment which means the subsequent economic
expansion turns into a boom, then a bubble, until finally the bubble bursts. Thus, it
seems that the bubble bursts has happened in Europe due to balance‐of‐payments
crises explaining what is transpiring in the Eurozone causing the Euro Crisis. In spite of
some primary room for maneuver before reaching the lower zero bound of interest
rates, monetary policy reacted slowly to the crisis, to some extent for the reason that
– even two years after the stock market crash – neither the central bank nor other
market observers projected a protracted slowdown of the economy (Ahearne et al,
2002).
The current restructuring in the European economic governance framework promote
the Stability and Growth pact requirements for establishing a new macroeconomic
surveillance mechanism for both euro area and non‐euro area countries (Arke et al,
2016). In the euro area, the crisis has exposed forcefully the imbalances and efficiency
gaps across its member states such as the blend of high indebtedness, deleveraging
and extensive malfunction in labor and product markets is feeding fears of a long‐
lasting picture of weak and fragile growth, with adverse cost for the entire union.
The Lisbon Treaty (Wouters and Ramopoulos, 2015) has created the potential for a
strengthened presence of the euro area in the IMF. According to the new Article 138(1)
of the Treaty on the Functioning of the European Union (‘TFEU’), euro area Member
States have the duty to take on common positions in international for a (Wouters et
al, 2013). Through strengthening the EU/euro area’s representation in the Fund is a
way for the establishment of euro zone as a global player. Consequently, the USE could
have a different representation and action in global economy not mentioning the
internal impact on solving many problems of the current workability of the EU.
It is worth mentioning that the downfall of Lehman Brothers was a trigger for both the
US and Europe but its influence on the US was stronger than on the Euro‐Area. Alex
Cukierman (2014) specifies that an imperative, internally generated, crisis cause in the
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Euro‐Area was the November 2009 announcement by Greek prime minister George
Papandreou that Greece’s annual budget deficit will be more than double the formerly
proclaimed figure. Even though the conduct of banks’ credit following crisis triggers is
analogous in the Euro‐Area and in the US, the behavior of their reserves is quite diverse
for the reason of divergences in the liquidity injections procedures between the Euro
system and the Fedn(Voss, 2012).
The latest financial crisis harshly distorted the growth trajectory in the United States
and the euro area. The materialization of systemic risk at the global level all through
the modern financial crisis exaggerated the whole shock to individual economies by
means of financial and trade spillovers. To that extent, with many economies besieged
concurrently to restore imbalances, the United States and the euro area have evidently
faced less favorable external surroundings than Japan did. Last global financial crisis
has led to massive fiscal stimulation actions in EU which resulted in momentous raise
of public debt. Consequently, in near future EU countries will have to take on much
stricter long term fiscal policy that will be required for deleveraging process. Most
European countries employed massive fiscal policy stimulation programs that in
Keynesian way were supposed to bring short term anti‐crisis effects resulting in
significant upsurge of government debts in European Union that in longer term
becomes serious obstacle for growth (Alesina and Ardagna, 2009).
Have periphery countries made mistakes after the introduction of the euro? Taking
into account that periphery countries had structural problems to address but the
national authorities in the countries hit by the crisis are often portrayed as unable to
avert the pre‐crisis capital inflows, trade imbalances and real estate bubbles, which
were followed by capital outflows and the bursting of the bubbles when the crisis
began, these countries had choices and means at their disposal to diminish some of
these problems nevertheless in several occasions the national authorities picked not
to act, or in fact deteriorated the problem. It has to be taken into account that within
the Eurozone, massive capital flows from the North to the periphery led to a bubble,
in the periphery and so while the 2007‐9 global financial crisis pick up speed, this
bubble burst, generating the Euro crisis and causing debts for peripheral countries not
being able to service to Northern European creditors. For instance, in Spain local
authorities energetically have encouraged investment in construction stimulating the
real estate bubble for the reason that it momentarily boosted their tax revenues.
Comparably, the Irish authorities let their banks expand disproportionately without
sufficient supervision and so the ECB, which prior to 2012 had no supervisory know‐
hows at all, gets blamed for the policy failure in Ireland. It is worth mentioning here
that the influence of the crisis on credit intermediation depended on the function that
financial intermediaries have in the financial systems of Japan, the euro area and the
United States. In the United States, where businesses rely to a larger degree on market
financing, the harm of the selection mechanism in the allocation of corporate credit
linked to banking sector troubles is less significant. In Europe has been the faster
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normalization of asset markets comparative to banking systems and a move from
banks to capital markets as the chosen source of corporate financing (IMF, 2015).
The introduced measures whether standard concerning to the key interest rates or
non‐standard have attained several objectives such as maintaining demand for goods
and services in the euro area. Moreover, half of the recovery (Palenzuela and Dees,
2016) in the euro area as a percentage of GDP in the past two years is attributable to
ECB’ monetary policy and half is primarily the result of lower oil prices. ECB’ monetary
policy has also amended financing conditions and adjusted financial fragmentation
which means that credit conditions have upgraded (EP, 2016) across the euro area and
interest rates on loans declined appreciably. Additionally, the sharpest deterioration
observed was in the most fragile economies of the euro area but ECB’ decisions such
as loans for households and businesses have retained trust in the single currency in an
environment of financial instability and high ambiguity bringing inflation back to nearly
2% revealing that there is no shortage of tools.
The crisis in Europe reflects above all the reaction of financial markets to over‐
borrowing by private households, the financial sector and governments in periphery
countries of the Euro Zone (Lin, 2012). Eurozone leaders have chosen to follow poor
policies when far better alternatives were offered, despite the euro. It is characteristic
that the European Central Bank’s monetary policy, the macroeconomic policies forced
by the troika of official creditors on crisis countries, and the troika’s structural reforms
has caused downturns. It is worth mentioning that the sovereign debt crisis in the euro
zone, which has endangered the very existence of the euro, has still not been solved,
notwithstanding billions of euros of financial support offered.
Was the euro‐zone crisis predictable and preventable? As discussed earlier, it has to
be taken into consideration that the euro was built on the model of the Deutsche
Mark, as a proviso for Germany’s joining the Eurozone indicating that the euro was
created to mirror/ echo the conditions of the German economy. Moreover, the low
inflation and interest rates in the euro zone permitted for Germany’s financing of the
reunification. On the other hand, lowering interest rates have had catastrophic
consequences in periphery countries, where the interest rates became lower than the
rates of inflation. Because of the structural variances between European economies at
the moment of the innovation of the euro, core economies had a substantial
advantage as a result of the low inflation rates, while periphery countries could not
upgrade their economies without higher inflation. It has to be taken into account that
the low interest rates generated positive outcomes in core countries that overrun
periphery countries with their liquidity, which sequentially generated the “bubbles”
which means that assets prices kept rising until the bubbles burst, and today we are
undergoing the outcomes. Thus, the euro‐zone crisis was foreseeable and integral to
the building of the common currency, for which Germany has a historic accountability.
Furthermore, Germany has a central, but not “hegemonic” part in today’s Europe.
With reference to the building of the euro on the model of the DM, this was the only
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approach that at the time the euro could be given a positive response by Germany for
the reason that any other building would have not involved Germany.
Which is the progress necessary for Economic and Monetary Union? There is a need
to strengthen Economic and Monetary Union based on political stability so as to
upsurge its resilience to economic shocks. To that extent, uncertainty and political
fragmentation amplify significantly in the aftermath of financial crises being
economically destructive which means making crisis resolution more problematic
(Funke et al, 2015). The crisis across Europe has led to a failure in confidence in the
European institutions leading to a political fragmentation of positions among Member
States, stirring up nationalistic instincts and so impeding decision‐making and averting
the formation of a common growth strategy. Therefore it is essential to move towards
the establishment of the United States of Europe. At the moment, Member States keep
on determined to uphold the integrity of the euro. Above all, the euro area has
implemented a crisis resolution mechanism (the European Stability Mechanism) and
has established financial, fiscal and economic supervisory tools by generating the
Single Supervisory Mechanism for banks, which has been delegated to the ECB, and a
resolution mechanism for banking crises maintained by a Single Resolution Fund
(Cœuré, 2015). The creation of a Single Rulebook for the financial services sector was a
key element of the EU policy makers’ response to the financial crisis being not a legal
concept but rather a political one guaranteeing more coherent results from the
application of Union rules. Nonetheless the application of the Single Rulebook
challenges the existing understanding of the delimitation of competences between the
Union and its Member States (Lefterov, 2015).
Is monetary union without fiscal and regulatory harmonization unsustainable? It could
be said that making certain the long‐term viability of the Euro will call for European
policymakers to take up some policies and institutions such as a true Eurozone lender
of last resort, some form of fiscal policy synchronization, amplified labor mobility
between member states required to uphold a monetary union among unequal
national economies with large and relentless macroeconomic imbalances. Thus, the
status quo cannot continue ad infinitum if the Euro is to endure in the long term.
Moreover, the current political and economic debates in Europe reflect the United
States’ experience creating a working economic and monetary union entailing political
and economic concession between diverse regions and societal groups. Indeed, it is
imperative to observe that there are no technical hurdles to the acceptance of any of
the policy or institutional solutions to settling the Euro crisis and tackling the disparities
within the monetary union. In other words the emergence of the USE will be the first
step for a viable Europe armed with a viable euro.

Greece in Crisis
In the aftermath of the global financial crisis, most European countries went into a
recession and the bubble in the real estate market burst, leading to sharp upsurge in
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non‐performing loans and consequent government‐financed bail‐outs for the financial
sectors. To that extent, the escalation in public debt resulting from these bail‐outs was
more compounded by the inflating of government deficits consequential to the sharp
fall in revenue due to the plunge in output (Ferrari et al, 2016). There is a need to rise
above the problem of the overhang of private and public debt. High public debt
obstructs economic growth by rendering national countries to the risk of liquidity
crises. A high public debt has got relevant social costs, for the reason that high interest
payments are harmful to welfare expenditure and reduce the possibility of reducing
taxation (Damjanovic and Masten, 2016).
In line Greece went through a real estate bubble and a sharp upsurge in household
debt with a parallel origin to that of Spain and Ireland. On the other hand, counter to
Iceland, Ireland and Spain, Greece followed stridently expansionary fiscal policies,
largely driven by social transfers and multiplications in civil service wages, and had not
been discerning the Maastricht criteria. At the same time as the real estate bubble was
imperative in Greece, fiscal recklessness together with collapse in executing structural
reforms intended at augmenting competitiveness was the decisive issue in Greece. It
is worth mentioning here that lax fiscal policy is prolonged for an extended period
owing to low interest rates on euro‐denominated bonds and floating revenue echoing
strong, mainly consumption‐driven economic doings. Consequently, lacking structural
actions to advance the competitiveness of the economy, growth diluted and debt
sustainability indicators deteriorated setting the basis for the crisis of confidence of
the financial markets in the solvency of Greece and the enduring sovereign debt crisis
in the Euro Zone.
It is argued that the European debt crisis that led to economic adjustment programs
backed by the EU and the IMF in Greece, Ireland and Portugal was instigated by fiscal
profligacy on the part of noncore countries driven mainly by the expansion of a welfare
state model and rising public sector wages. If countries had balanced their budgets and
avoided to produce a welfare state, undue private spending would not have taken
place and investors and banks would have been more conscious of the risks involved.
Risks stem in large part from a slowdown in emerging markets, a number of
geopolitical concerns that keep economic uncertainties rising and the negative effect
of continual weakness in commodities markets on prices. Therefore, noncore
countries have to take up a realistic position concerning their fiscal policy stance and
renounce their welfare objectives letting Europe‘s currency to redeem strength,
without further need for fiscal stimulus. Due to the distinctive policy and regulatory
environment of the Euro Zone, the acceptance of the euro itself was a key issue in
bringing about excess consumption and intensifying weak competitiveness in
periphery countries in the Euro Zone.
By 2014, Greece had improved its competitiveness and growth dynamics by stabilizing
its financial sector via official lending. Then again owing to political uncertainty and
protracted negotiations with official creditors, instigated harsh disruption during 2015
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and so restored recession and a weakening of the financial sector required a new ESM
programme. Thus, full and well‐timed execution of this new programme should permit
Greece to a return to growth and overcoming its reliance on official lending. It is worth
mentioning that in compensation for short‐term costs, countries finishing their
programmes benefit from considerable medium‐term gains comprising resilient
banking sectors, sustainable fiscal and external balances, and positive growth scenario.
There is a need for persistent structural restructuring assisting countries to keep up
their competitiveness by maintaining flexible labor markets, modern banking sectors,
a business friendly environment, and well‐organized/ competent product and service
markets which means upholding fiscal and debt sustainability. In line the euro area
continued to recover in 2015, with the economy expanding at a moderate pace and so
headline inflation fallen to zero, responding to a collapse in oil prices (van Beers et al,
2014; Abraham et al, 2016). The ECB responded to inflation with daring monetary
policy easing planned to push it up towards the ECB’s inflation aim of close to, but
below, 2% (Valiante, 2016; Alcidi and Thirion, 2016).

Needed Actions for Recovery
Economic resilience is indispensable to survive adverse shocks and lessen the
economic costs related with them. To that extent, sound labor and product markets,
framework conditions and political institutions augment the resilience towards
adverse shocks and decreasing the occurrence of crisis more generally. The cases of
Ireland, an export‐driven economy, Greece, Italy, Portugal and Spain imply that well‐
functioning national economic structures are vital to economic resilience in all
countries (Sondermann, 2016). In other words, product market modifications improve
the interaction between shocks and institutions enlightening the diverse advancement
of unemployment across EU countries (Canova et al, 2011). To that extent, well‐
functioning economies coupled with sound political institutions augment the shock
absorption aptitude of a given country which means that the rule of law, high quality
political institutions in combination with political stability contribute to a better shock
absorption. On the other hand, it is argued that unnecessary regulations in product
and labor markets make inflation differentials more constant in the face of a common
shock entailing that in a monetary union where the nominal exchange rate means as
mode of adjustment is no longer on hand, the working of the competitiveness path is
obstructed by extremely regulated labor and product market structures, by this means
precluding an automatic easy of shocks at country level (Hermansen and Rohn, 2015).
On the other hand, regardless of the economic and political problems European
leaders, and more specifically the exhibition of Five Presidents (Juncker, 2015), tried
to reconcile and strength EMU by enhancing finance and averting the future economic
problems of the Eurozone saving Euro from prospective collapse.
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On the one hand, at the national level, the Euro crisis has activated public opinion,
energized political tensions about labor market and regulatory reforms amplifying
patronage for right‐wing extremist parties. On the other hand, at the global level, the
crisis has generated acrimonious debates over IMF/EU bailouts, banking union,
providing amendments between debtor and creditor countries.
Financial integration is a required condition for uniform monetary and credit
conditions and the smooth transmission of monetary policy in the single currency area
making possible stabilization by guaranteeing better risk‐sharing (Hadjiemanuil, 2015).
One of the benefits of a single currency zone is that foreign exchange risk is abolished
for intra‐zone trade and investment, dropping uncertainty for companies operating
across national borders (EU, 2007). It could be said that the uneven expansion of the
euro area upsurges the pressure to restructure or end monetary union which means
that the current monetary regime has no long term future. Thus, deepening of
European integration that eliminates the inadequacies of the monetary regime
upsurges prospects for political intervention to counteract for unequal progress, or the
break‐up of monetary union is a possibility in the near future.
Deepening of European integration can take place under the hegemony of the global
capital (Nolke, 2015). To that extent, Juncker wants to ‘complete’ economic and
monetary union and the European Commission’s action plan designs a ‘capital market
union’ (EU, 2015a).
It has to be taken into consideration that in a monetary union, with a single currency
and a single monetary policy, the key modification mechanism, in the lack of a high
scale of labor mobility or cross‐country fiscal transfer, is the competitiveness route.
With the intention of re‐establishing competitiveness, wages has to increase gradually
than productivity for some time in some countries. To that extent, without prompt
deed to re‐establish competitiveness, above all by dropping unit labor costs, countries
are faced an expanded phase of slower growth until unevenness are fixed and
competitiveness is reinstated. The common fiscal competence, especially the
Eurozone budget, requires a political institution fixing on which programmes and
regions are aided supervising the acquiescence with the fiscal rules of the Eurozone
(Enderlein and Haas, 2015). In line the establishment of the USE involves a finance
minister dealing with the federal fiscal rules carrying the political accountability for the
efficiency of European fiscal policy through the common budget.
Accordingly, the requirement to recover financial market confidence in the
sustainability of public finances has generated reforms of the EU fiscal structure,
increasing fiscal discipline. Thus, a better capitalized banking system, strengthening of
euro area governance and restoring countries’ competitiveness, epitomize welcome
steps in this direction(EU 2015; EU 2016). Long‐term business investment decisions are
influenced by numerous institutional and regulatory factors portray the overall
country‐specific attractiveness of doing business taking in labor market institutions,
product market regulations, tax systems, debt restructuring mechanisms and contract
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enforcement frameworks, on top of the overall quality of the public administration
and the judicial system(ECB, 2016a).
Almost all European countries have sectors that are highly competitive and so the
coordination of national labor market and social policies could increase the
comparative pro of social institutions progressing Europe closer to a social union not
being sufficient to uphold social institutions in the currency union (Draghi, 2014).
Consequently, the euro zone has to take up basic social rights that convey the same
legal impact as fiscal rules. Furthermore, the embracing of European minimum
standards on systems of minimum income is possible within the existing treaties
embracing a euro zone agenda for national minimum wage policy(Van Lanker, 2010).
To that extent, European frameworks for national minimum standards permit for the
multiplicity of national welfare states. Real income growth is anticipated to decelerate
in 2017 due to the rebound in consumer price inflation upholding its momentum
thereafter. While low interest rates have influenced both the interest earnings and
interest payments of households, they reallocate resources from net savers to net
borrowers (ECB, 2016b).
The EU’s democracy shortages block expansive economic policies in individual
countries limiting the budgetary competencies of national parliaments and so not
resolving the crises of the EU and the monetary union but rather offer them some time
to carry on the struggle (Fabian and Kannankulam, 2015). Thus, the hegemonic
fractions of capital in Germany and the EU that are focused on the world market force
EU to continue on the same way rather than moving forwards to the building of the
European Federation.

Conclusion
There is a need to pay attention to the role of economic ideas, or rather ideologies, in
the construction and management of the euro, taking into consideration the power
configuration underpinning those ideas. To a certain extent, the present monetary
regime boosts the cycles of capitalist crisis.
It has to be taken into account that the scenarios for reforms are intricate in the euro
zone and the EU as a whole for the reason that the illegal migration crisis (Zekos 2016)
and Brexit have further damaged the relations among national governments.
EU Member States have to obey a number of legal and economic preconditions, known
as convergence criteria. To that extent, the legal convergence criteria compel
prospective countries to bring their national laws into line with the relevant legislation
applying to the Euro system. Moreover, the economic convergence criteria refer to the
need for a high degree of price stability, a sound fiscal position, exchange rate stability
and converging long‐term interest rates. While the monetary aspects of EMU have
proven forceful, there is a need to strengthen economic governance in the euro area,
embracing the fiscal regime preserved in the Stability and Growth Pact and the
national economic policy frameworks.
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All countries have to make their tax structures more advantageous to growth and
redirect public spending towards investment (Bordon et al, 2016), research and
education. All states members have to converge efforts that each euro area country
agreed to prior to accepting the single currency in terms of inflation levels, unit labor
costs, current account balances and levels of GDP per capita (ECB, 2015c). It has to be
said here that all these efforts will become easier with the transformation of the EU
into the United States of Europe a modern federation.
Re‐launching the economic convergence course is crucial in order to set up a fiscal
instrument to absorb shocks at the euro area level, without generating the risk of
permanent, one‐way transfers, which are not part of the euro (Cœuré, 2015) area’s
primary “contract”. Thus, at the moment the final form of increased integration is
blurred, for the reason that several differences between the central players keep on
unsolved. Therefore, the transformation of the EU into the USE/European Federation
will open a road for an intensive growth of Europe resolving political, economic and
social problems. In line, Jean‐Claude Juncker (EC, 2017) announces that “the European
Union decides to do much more together across all policy areas”.
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Abstract
The allocation of the capital inflows worldwide is influenced by the social, political and financial
conditions of the host countries. Certain countries attract foreign investors and become top
destinations for foreign capitals, though facing successfully the political and socioeconomic
shocks and events. The host country’s political stability and governance are considered
determinant factors of foreign capital inflows and are taken into account by foreign investors.
We focus on external conflicts and terrorist attacks, taking into consideration the remarkable
increase in total terrorist attacks in recent decades. In addition, we focus on the foreign direct
investment (F.D.I.) inflows. We perform a literature review on empirical studies that examined
the interaction between F.D.I. and terrorist attacks. We argue that the empirical findings are
ambiguous regarding the developing countries, while a negative relation between FDI and
terrorism is observed in the developing Asian countries.

Keywords: Foreign Direct Investment, Developing Countries, International Conflicts,
Terrorism, Asia

JEL Classification: F21, F51, R11, O53
Introduction
International capital flows are influenced by various socioeconomic and political
factors and they have a great social and financial impact on the trading countries.
Multinational companies consider the political stability and the governmental
framework when investing their capitals abroad. Therefore, the amount of capital
inflows invested in a host economy is determined by political and socioeconomic
conditions and events. It is essential for the host countries to improve the these
conditions, focusing on the political stability, the external conflicts and the terrorist
attacks, taking into consideration the remarkable increase in total terrorist attacks in
recent decades. At the same time the trading countries have to encounter successfully
the challenges arising from the globalization process, as well as the financial and
political shocks.
The purpose of the present essay is to investigate and discuss the interaction between
external conflicts, focusing on terrorism, and foreign capital inflows, focusing on
foreign direct investment (F.D.I.) inflows, in the developing Asian countries during the
period 1970 – 2015. Furthermore, we focus on a factor that influences a country’s
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political stability; that it to say external conflicts and terrorist attacks. In addition, we
focus on a specific type of foreign capital flows; that is to day F.D.I. inflows. We aim at
evaluating the impact of terrorism on the F.D.I. inflows in the Asian developing
economies, based on the fact that the region ranked first among the top F.D.I. recipient
areas in 2015. Therefore, we aim at investigating the impact of sudden political and
economic events, including the financial crisis of 2008, on the correlation between
F.D.I. and international terrorism in the Asian developing countries.
In particular, we conduct an extended literature review on previous empirical studies
regarding the F.D.I. inflows in the developing countries. Subsequently, we proceed to
a specified literature review on empirical studies that focused on the interaction
between F.D.I. inflows and terrorism in the developing economies. We compare and
present in table form the dependent and independent variables, the methodology, the
findings and the suggestions of the previous studies. We argue that terrorism has a
negative impact on the F.D.I. inflows of the studied countries and that economic and
political shocks are considered a deterrent for foreign investors. Consequently, we
argue that the host countries with high rates of terrorism, which were significantly
affected by the financial crisis, fail to absorb increased F.D.I. inflows.
The contribution of the paper refers to the fact that we investigate an extented period
of time. Thus, we study empirical papers published from 1970 to 2015, taking
therefore into consideration the impact of important socio – economic and political
historical events, including the Oil Crisis, the fall of the Berlin Wall, the Enlargement of
the European Union, the recent financial crisis etc. In addition, we limit our study on a
specific geographical region based on recent facts, as presented by the World Bank
and UNCTAD. Hence, we study the developing Asian countries which managed to
attract the majority of the F.D.I. inflows during the year 2015. Furthermore, we include
both fatalities and injuries occurring from international terrorist attacks.

The interaction between FDI and Terrorism
The review of the international literature concluded to a series of studies that focused
on the interaction between FDI and terrorism worldwide. The dependent and
independent variables used, as well as the most important empirical findings are
presented in Table 1. The researches presented in Table 1 focused on samples of
countries other than the Asian ones, which are presented in the following section. As
expected the majority of the empirical papers reached to the conclusion that there is
a negative impact of terrorism on FDI inflows. Thus, the countries that present high
rates of terrorist incidents present decreased FDI inflows or become unattractive to
foreign investors and multinational companies. Therefore, terrorism is considered a
determinant factor of FDI inflows in the developing countries.
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Table 1: Empirical findings on the interaction between FDI and terrorism in developing
countries
Authors
Enders & Sandler
(1996)
Ramcharran
(1999)

Dependent
variable
FDI

Independent
variables
Terrorist attacks

FDI

Political risk (PR) and
economic
performance (EP)
Political instability,
Gross Domestic
Product (GDP), Trade
openness, conflicts
Conflicts, Total
Investments, Exports,
Population, Level of
Education
GDP, Distance,
Language,
Corruption, Terrorist
attacks, Wars,
Revolutions
Gross National
Income, Trade
openness, Inflation,
Political risk,
Terrorism,
Corruption,
Bureaucracy, Political
stability
Terrorist attacks,
legal and political
framework, business
environment

Resnick (2001)

FDI

Gupta et al
(2004)

GDP,
Government
and defense
expenditure
FDI

Blomberg &
Mody (2005)

Busse & Hefeker
(2007)

FDI

Abadie &
Gardeazabal
(2008)

FDI to GDP

Shahrestani &
Anaraki (2008)

GDP, FDI,
Total
productivity

Papaioannou
(2009)

Foreign
capital
inflows

Muckley (2010)

FDI

Labor force, Level of
education,
Governance,
Terrorism, Inflation
Institutional quality,
terrorism, conflicts,
Population, Financial
risk
Number of deaths
because of terrorist
attacks

Empirical findings
Negative impact of terrorism on
FDI.
Negative interaction between
PR and FDI, positive interaction
between EP and FDI
Political instability prevents FDI
inflows

Conflicts have a negative
impact on financial growth,
total investment and growth
rate.
Terrorist attacks, wars and
revolutions have a negative
impact on FDI

Political stability, conflicts,
terrorism and corruption are
determinants factors of FDI
inflows.

Terrorism influences the
distribution of capital inflows.
High rates of terrorist attacks
are associated to low amount of
FDI inflows.
Terrorism has a negative and
statistically significant impact
on economic growth, FDI and
total productivity.
Institutional quality, terrorism
and conflicts are determinant
factors of foreign capital
inflows.
Terrorism has a negative impact
on FDI.
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Agrawal (2011)

FDI

Alomar & El
Sakka (2011)

FDI

Berrebi &
Ostwald (2011)

Number of
deaths
because of
terrorist
attacks
FDI

Hayakawa et al.
(2011)

Terrorist attacks,
Number of victims of
terrorism,
Population, GDP
Trade barriers,
Terrorist attacks,
Population, GDP
GDP, Government
expenditure, FDI,
Development aid,
Civil right
GDP, Population,
Trade openness,
Political risk,
terrorism, conflicts,
violence, political
stability, corruption
GDP, Trade
openness, Political
risk, Internal and
external conflicts

Qian & Baek
(2011)

FDI

Buchanan et al.
(2012)

FDI

Khan & Akbar
(2013)

FDI

Omay et al (2013)

FDI

Bandyopadhyay
et al (2014)

FDI

Terrorist attacks,
Development aid,
GDP, Trade
openness, inflation

Kinyanjui (2014)

FDI

Terrorist attacks

Asongu et al
(2015)

FDI

Terrorist attacks,
Development aid,
Trade openness,
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Governance,
Violence, Terrorism,
Corruption, Trade
openness, Domestic
investment, GDP
GDP, Trade
openness, Political
risk, terrorism,
conflicts, violence,
corruption,
bureaucracy
Terrorist attacks

There is a statistically significant
negative impact of terrorism on
FDI inflows.
Negative impact of terrorism on
FDI.
Terrorism has a negative impact
on FDI inflows.

Political stability, corruption
and internal and external
conflicts are determinant
factors of FDI inflows.

Political risk is a determinant
factor of FDI inflows. The 9/111
terrorist attack rendered the
political risk even more crucial
in attracting FDI in the
industrialized economies.
Institutional quality and the
absence of terrorism have a
positive impact on FDI inflows.

Political risks, including
terrorism and conflicts, are
determinant factors of FDI
inflows, mostly in the middle –
income countries.
Negative impact of terrorism on
FDI inflows. The higher the
intensity of terrorist events the
higher the impact on FDI.
Domestic and international
terrorism has a negative impact
on FDI inflows. Development
aid could reduce of the risk of
terrorist attacks.
Negative impact of terrorism on
FDI.
Terrorism and development aid
affect negatively FDI inflows.

Ezeoha & Ugwu
(2015)

FDI

Motahari &
Dehghani (2015)

FDI

Younas (2015)

GDP

Asongu &
Amankwah –
Amoah (2016)

Capital flows

Bezić et al (2016)

FDI

Erkekoglu &
Kilicarslan (2016)

FDI

Filer & Stanišić
(2016)

Capital flows
(FDI,
portfolio
investment,
external
debt)
FDI

Gammoudi &
Cherif (2016)

1

Inflation, GDP,
Infrastructure
Conflicts, GDP,
Governmental
policies, Trade
openness, Inflation,
Development aid,
Infrastructure,
Terrorism
GDP, Level of
education, Trade
openness, Population
Terrorism,
Globalization, FDI,
Trade barriers
Terrorism, Defense
expenditure, GDP,
FDI, Inflation,
Population
Terrorist incidents,
Natural disasters,
GDP, Capital
openness
Exports, Population,
GDP, Violence,
Inflation, Political
stability, Terrorism,
Corruption
Terrorist incidents,
Language, Border,
Religion

Political risk, Political
stability, Internal and
external conflicts,
Terrorism,
Corruption, Trade
openness, Market
size, Inflation

Conflicts and terrorism attacks
have a negative impact on FDI
inflows. The institutional
development moderated this
influence.

Negative impact of terrorism on
FDI.
Terrorism has a negative impact
on FDI and economic growth.
Globalization moderated the
impact of terrorism on FDI.
Terrorism has a negative impact
on FDI inflows.

Terrorism and political stability
are the most important factors
in attracting FDI.
Political stability, terrorism and
violence are determinant
factors of FDI inflows.

Terrorist incidents affect
negatively the FDI inflows.
Terrorist attacks mostly affect
FDI inflows compared to
portfolio investment and
external debt.
Political stability and the
absence of conflicts are
determinant factors of FDI
inflows.

The terrorist attack of September 11, 2001

It is observed that the above presented empirical studies concluded that there is a
negative relation between FDI inflows and terrorist attacks. Furthermore, political
instability and poor institutional quality render more possible the presence of violence
and conflicts, discouraging thus foreign investors. Consequently, internal and external
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conflicts do not only affect the amount of FDI inflows, but also the trust of foreign
multinational companies towards the host country’s economy. The reduced FDI
inflows because of terrorist attacks then prevent the country’s total investments and
economic growth.
In other words, it is observed that terrorism influences the worldwide capital
allocation. A country’s attractiveness towards foreign investors is affected by the
intensity of the terrorist attacks, which is also influenced by sudden political and social
socks, such as the 9/11 terrorist attack. It should though noticed that the impact of
terrorism on FDI inflows in the developing counties should be studied along with other
parameters, including the development aid, the host country’s efforts to improve the
political and institutional framework, as well as its external debt and other types of
investment. Finally, the host country’s classification regarding the level of
development and its attitude towards the globalization process should also be
considered.
Nevertheless, certain empirical studies reached to opposite or ambiguous results, as
presented in Table 2, suggesting that terrorist attacks do not influence FDI inflows,
considering that they are not a highly determinant factor. In addition, the impact of
terrorism on FDI is determined and altered by other factors, such as the type of
terrorism, the organisation membership, the intensity and the frequency of the
attacks. Finally, the interaction is influenced by other political risk parameters.
Table 2: Controversial empirical findings on the interaction between FDI and terrorism in
developing countries
Authors

Dependent
variable
FDI

Independent variables

Empirical findings

GDP, Human Capital,
Distance, Labor force,
Terrorism

Li (2006)

FDI

Daude &
Stein (2007)

FDI

Violence, Conflicts,
Interstate terrorism,
Interstate wars
GDP, Labor force, Distance,
Trade barriers, Institutional
quality, Political risk

Younas
(2009)

Total
investment
to GDP

Terrorism has a negative impact
on FDI for the OECD2 member
countries. However, the impact
for non‐OECD member countries
is insignificant.
No significant interaction
between terrorist attacks and FDI
inflows.
Conflicts, terrorism and Rule of
Law are not the most important
factors in attractive FDI. Political
stability and the legal and
regulatory framework mostly
influence FDI inflows.
Domestic and interstate conflicts
are not determinant factors of
FDI inflows.

Enders et al
(2006)
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Development aid, GDP,
Political quality, political
risk, terrorism, conflicts,
political stability

2

Ali & Fiess
(2010)

FDI

Powers &
Choi (2012)

FDI

Okada (2013)

FDI

Mascarenhas
& Sandler
(2014)

Terrorist
attacks

Efobi &
Asongu
(2015)
Efobi et al
(2015)

Capital
flows

Quyang &
Rajan (2016)

Mergers
and
Acquisitions
(M&A) as
FDI inflows

FDI

Institutional quality,
political stability, conflicts,
Corruption, GDP, Trade
openness, Inflation, Trade
barriers, Taxation,
Intellectual Property Rights
(IPR)
Business related terrorism,
Non‐business related
terrorism, Interstate and
civil conflicts, market size,
Regime, Economic Growth,
Economic Openness
Financial openness,
Political stability,
Institutional quality,
Bureaucracy, Law & Order,
Conflicts, Terrorism, Trade
openness, Level of
education, inflation
Type of terrorist attack,
Inflation, Interstate
conflicts, Remittances,
Development aid
Terrorist attacks,
Corruption, Trade
openness, exchange rate
Development aid, Terrorist
attacks, GDP, Trade
openness, Infrastructure,
Inflation
GDP, Distance, Language,
Trade Openness, Terrorist
attacks

Institutional quality is a
determinant factor of FDI;
however, IPR have a stronger
influence on FDI inflows
compared to terrorism and
violence.
Business related terrorism has a
negative impact on FDI. However,
the non‐business related
terrorism impact on FDI is
statistically insignificant.
Financial openness and
institutional quality have a
positive influence on FDI inflows;
nevertheless, bureaucracy and
Law & Order are the most
important determinant factors of
FDI.
Internal terrorism has a higher
impact on FDI, remittances and
development aid compared to
interstate terrorism.
Interstate and domestic conflicts
increase the amount of capital
inflows.
Terrorism has a negative impact
on FDI inflows solely for the
highly corrupt countries.
Terrorist incidents do not
influence M&A. However, the
intensity and the frequency of
terrorist attacks have a negative
impact on M&A.

Organization of Economic Co‐operation and Development

In summary, it is argued that the impact of terrorism on FDI inflows is differentiated
and affected by various factors, including the corruption in the host country and the
type of the terrorist attacks (business related or non – business related, domestic or
international etc.). Furthermore, the relation between FDI and terrorism is influenced
by the host country’s membership in organizations, such as OECD. Therefore, it is
argued that the empirical studies that reached to the above presented results
concluded that other factors are more important than terrorism when attracting FDI.
These factors refer to the political stability, to the legal and regulatory framework, to

383

the IPR and the bureaucracy, which influence more the foreign investors’ decisions
compared to the terrorism rates.
Special attention should also be paid on the role of the terrorist attacks’ intensity.
According to Omay et al (2013) the intensity of the terrorist events influences the
impact of terrorism on FDI. Therefore, terrorist attacks of high intensity have a greater
impact on the FDI inflows compared to lower intensity attacks. Similarly, according to
Quyang and Rajan (2016) both the intensity and the frequency of the terrorist events
influence the FDI inflows, as expressed though M&A. However, their study reached to
the conclusion that terrorism does not influence M&A, suggesting that frequency and
intensity have a greater impact on capital inflows rather compared to the terrorist
attacks.

FDI and terrorism in developing Asia
In the present section we present and discuss the findings of empirical studies
regarding the relation between FDI and terrorism; however, we only focus on the
empirical papers that studied the case of the developing and emerging Asian countries.
The case of the developing and emerging Asian countries has been chosen among
other developing economies and regions, that is to say Africa, Latin America and the
Caribbean, transition economies and developed economies, because they managed to
attract the majority of the FDI inflows in 2015. Hence, we study the developing Asian
countries because they are the largest FDI recipient worldwide.
Moreover, the case of the developing Asian countries presents great interest because
of the region high heterogeneity. The region includes countries that are characterized
by different level of development, varying from highly developed to least developed
(UNCTAD, 2016). According to the IMF (2015) the list of the developing and emerging
Asian countries includes the following ones: Islamic Republic of Afghanistan,
Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, China, Republic of Fiji, India,
Indonesia, Kiribati, Lao People’s Democratic Republic (P.D.R.), Malaysia, Maldives,
Myanmar, Nepal, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Samoa, Solomon Islands,
Sri Lanka, Thailand, Timor – Leste, Tonga, Tuvalu, Vanuatu and Vietnam1. Therefore,
we study a sample of 27 countries of the region.
During the past years the Asian developing countries have managed to attract
increased FDI inflows. From 2014 the rise of the absorbed capitals was remarkably
high. The FDI inflows in the region for the year 2014 are estimated at almost $470
billion, rendering the area a top FDI destination. In particular, it is observed that among
the countries of the region, those located on the South – East and East Asia attracted
increased capital inflows. Among these economies, China remained the largest FDI
inflows recipient (UNCTAD, 2015). In 2015, the amount of FDI inflows absorbed in the
Hong Kong is a Special Administrative Region (S.A.R.) of China and thus it is not examined as a
separate country.

1
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region reached a new peak estimated at $541 billion. The new record was mostly
driven by significant economic performance of the South East and the East Asian
countries (UNCTAD, 2016).
The rise in FDI inflows in the developing Asian countries during the period 2013 – 2015
is presented in the following figure. It is observed that from 2013 there is a constant
increase on the FDI inflows of the region. It should be noted that FDI inflows in 2013
reached at 410 billion dollars, while until 2015 they increased by almost 110 billion
dollars during a two – year time period. Despite the fact that certain economies of the
region did not manage to attract higher amount of foreign capitals, the difference was
offset by the increased FDI invested in the top recipient countries, such as China and
Hong Kong.
600
500

541
431

468

400
300
200
100
0

2013

2014

2015

Figure 1: FDI inflows in the developing Asia (2013 – 2015)
(Billions of dollars)
Source: UNCTAD (2016)

In particular, the amount of billions of dollars that the studied countries absorbed is
presented in Table 3. It is observed that China remains the top FDI destination in the
region and that the country managed to absorb increased foreign inflows in 2015
compared to 2014. In addition, India is also listed among the top destinations in
developing Asia and attracted more FDI in 2015 compared to 2014. On the contrary,
despite the fact that Indonesia also attracts significant amount of FDI, it is observed
that the total amount absorbed during 2015 are lower compared to 2014. Finally, it
should be highlighted the fact that Thailand presented the highest rise on FDI inflows
in 2015 compared to the rest countries of the region. It is noted that the official data
for the year 2016 are not available yet.
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Table 3: FDI inflows in 27 developing Asian countries (2014 – 2015)
(Billions of dollars)
Country
Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
Brunei Darussalam
Cambodia
China
Fiji
India
Indonesia
Kiribati
Laos
Malaysia
Maldives
Myanmar
Nepal
Pakistan
Papua New Guinea
Philippines
Samoa
Solomon Islands
Sri Lanka
Thailand
Timor Leste
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Vietnam

2014
54
1.551
32
568
1.720
128.500
343
34.582
21.866
8
721
10.877
333
946
30
1.865
‐30
6.813
23
21
894
3.537
49
56
1
‐18
9.200

2015
58
2.235
12
173
1.701
135.610
332
44.208
15.508
2
1.220
11.121
324
2.824
51
865
‐28
5.234
16
21
681
10.845
43
13
1
29
11.800

Source: IMF, 2016

When regarding to the recipient countries of the region in 2015, it is observed that
Hong Kong, China and India managed to attract the majority of the foreign capitals
invested in developing Asia. As presented in figure 2, Hong Kong and China are the
largest FDI recipient countries in the region during 2015. It is noted that FDI inflows in
Hong Kong and China are presented separately so as to highlight the amount of foreign
capitals received by them. Apart from Figure 2, it is already noticed that in the present
essay China and Hong Kong SAR would be studied as a unique country.
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Figure 2: Top FDI destination countries in developing Asia (2015)
(billions of dollars)
Source: UNCTAD (2016)

Therefore, the literature review focused on the empirical studies that investigated the
impact of terrorism on FDI inflows in the developing Asian countries. It is observed
that, despite the different time periods studied, the researchers argued that there is a
negative relation between FDI inflows and terrorist attacks. Therefore, the empirical
papers studied reached to the conclusion that the presence of violence, conflicts and
terrorism render the host countries less attractive to foreign investors and have a
negative impact on FDI inflows.
Table 4: Empirical findings on the interaction between FDI and terrorism in Developing Asia
Authors

Dependent
variable
FDI

Independent
variables
Terrorist attacks

Afza & Anwar
(2013)

FDI

Pakistan

1980‐
2010

Shahbaz et al
(2013)

FDI

Terrorist attacks,
Population, GDP,
Trade Openness,
Inflation
Terrorist attacks

Pakistan

2000‐
2011

Anwar & Afza
(2014)

FDI

Terrorist attacks,
Inflation, GDP,
Gas production

Pakistan

1980‐
2010

Rasheed &
Tahir (2012)

Country
Pakistan

Studied
period
2003‐
2011

Empirical findings
Negative impact of
terrorism on FDI
inflows.
Negative impact of
political instability and
terrorism on FDI
inflows.
Negative impact of
terrorism on FDI
inflows.
Political instability and
terrorism have a
negative impact on FDI
inflows.
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2

Haider &
Anwar (2014)

FDI

Terrorist attacks

Pakistan

2000‐
2011

Manzoor et al
(2014)

FDI

Infrastructure,
Trade openness,
Human capital,
Terrorist attacks

Pakistan,
China

1995‐
2011

Nazik et al
(2014)

FDI

Terrorist attacks

Pakistan

2000‐
2013

Ullah &
Rahman
(2014)

FDI

Pakistan

1995‐
2013

Zeb et al
(2014)

GDP

Pakistan

1972‐
2012

Terrorist attacks have
a moderate negative
impact on FDI inflows.

Akbar &
Akbar (2015)

FDI

Pakistan

2000‐
2013

Terrorist attacks deter
FDI inflows.

Ali et al
(2015)

FDI to GDP

Pakistan

1989‐
2014

Terrorism has a short
and long – term
negative impact on FDI
inflows.

Hyder et al
(2015)

GDP

Pakistan

1981‐
2012

Terrorism has a
negative impact on FDI
and economic growth.

Shah & Faiz
(2015)

FDI

GDP, Exchange
rate, Taxation,
Trade openness,
Terrorist attacks
FDI, Trade
openness,
Political stability,
Terrorist attacks
GDP, Terrorist
attacks, Trade
openness,
Exchange rate,
Political stability
Number of
deaths because
of terrorist
attacks, Human
Development
Index, Market
size
Population,
Human capital,
Trade openness,
Development
aid, Terrorist
attacks
Market size,
Economic
growth,
Infrastructure,
Terrorism, Trade
openness

5 SAARC
members2

1980‐
2012

Negative impact of
terrorism on FDI
inflows.

Including Bangladesh, India, Nepal, Pakistan and Sri Lanka.
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Negative impact of
terrorism on FDI
inflows.
Terrorism is a
significant
determinant factor of
FDI. The impact of
terrorism on FDI in
Pakistan is higher
compared to China.
Negative impact of
terrorism on FDI
inflows.
Negative impact of
terrorism on FDI
inflows.

Anwar &
Mughal
(2016)

Financial
flows

Terrorist attacks

Pakistan

2003‐
2014

Mehmood &
Mehmood
(2016)

FDI, Gross
Capital
Formation,
Domestic
and
Internation
al
Investment
FDI

Terrorist attacks,
Infrastructure

South
Asia3

1991‐
2013

Political stability,
Terrorist attacks,
Inflation, GDP,
Trade openness,
Exchange rates
GDP, Trade
openness,
Terrorist attacks,
Political stability
Economic
Growth, Terrorist
attacks

Pakistan

1981‐
2011

Negative impact of
political stability and
terrorism on FDI
inflows.

Pakistan

1970‐
2013

Negative impact of
terrorism on FDI
inflows.

Pakistan

1988‐
2001,
2002‐
2010

Negative impact of
terrorism on FDI
inflows.

Najaf &
Ashraf (2016)

Rauf et al
(2016)

FDI

Shahzad et al
(2016)

FDI

FDI inflows are
reduced because of
terrorist attacks,
contrary to portfolio
investments that are
not influenced from
terrorism.
Negative impact of
terrorism on FDI,
domestic and
international
investments.

It is obvious that most of the researchers focused on the impact of terrorism on the
FDI inflows in Pakistan. It is argued that since the 9/11 terrorist attack a large number
of empirical studies investigated terrorism in Pakistan. Pakistan is a neighboring
country to Afghanistan and since the conflict between the USA and Afghanistan several
problems were transferred to Pakistan through the common borders. Thus, the
conflicts of Afghanistan with the USA had political influence on Pakistan that tried to
maintain its autonomy. At the same time, the government of Pakistan tried to attract
foreign inflows and to develop trading relations (Faisal & Khan, 2013).
It is also noted that, when regarding to the SAARC countries, there are significant
political problems and high rates of terrorism. These problems are mostly caused by
the tense in the relation between Pakistan and India (Zaheer, 2013). Both countries
influence significantly the GDP of the rest developing countries in the region and
therefore increased political risk and terrorism could influence the GDP in the
developing Asian countries.
3

Including Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka
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Nevertheless, through the literature review on empirical paper, it is observed that
Ullah and Inaba (2014) reached to different results compared to the above presented
ones. In particular, the researchers studied the interaction between financial openness
and FDI in a sample of 9 South and South – East Asian countries during the period 2001
– 2010. Annual FDI inflows were used as a dependent variable, while real GDP, per
capita GDP, distance, education level, infrastructure, trade openness, bilateral
investment treaties and trade agreements, law and order, corruption and conflicts
were used as independent variables.
The study reached to the conclusion that the decision of a multinational company to
invest its capitals abroad and to perform FDI does not depend significantly on the
internal conflicts. Thus, multinational firms choose a FDI destination mostly based on
the host country’s human capital economic growth, infrastructure and law and order.
As a conclusion, according to the findings of the result, terrorism is not a determinant
factor of multinational companies’ decision process when investing in South and South
East Asian countries. However, through the literature review performed it is observed
that solely the study of Ullah and Inaba (2014) reached to controversial empirical
findings regarding the impact of terrorism on the developing Asian countries’ FDI
inflows.

Discussion and suggestions
Over the past decades developing, underdeveloped and in transition countries make
significant efforts so as to improve their attractiveness towards foreign investors.
Hence, the host countries, in order to attract more foreign capitals, improve the
political and social environment, as well as the regulatory and legal framework.
However, among the developing countries worldwide, at present the Asian developing
economies are the ones that manage to attract the majority of the FDI inflows.
Therefore, the Asian developing countries are the top FDI destination and thus the
present paper focuses on the case of the specific region. It is also argued that terrorist
attacks and incidents increased over the past years and therefore we studied whether
terrorism could be a deterrent factor of FDI inflows in the Asian developing countries.
The study concludes that there are ambiguous conclusions regarding the impact of
terrorism on FDI inflows in the developing countries. Despite the fact that several
researchers suggested that there is a negative impact of terrorism on FDI, other studies
suggested that terrorist attacks are not the most significant factor when attracting FDI
or that the influence depends on the type of the attack. In summary, we argue that
the factors that mostly influence the relation between FDI and terrorism are the
political stability, the institutional quality, the legal and regulatory framework and
finally the type of the conflict.
When regarding to the impact of terrorism on the FDI inflows in the developing Asian
countries, it is observed that the vast majority of the empirical papers conclude that
there is a negative impact of terrorism on FDI. Therefore, the Asian developing
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countries that present high rates of terrorism are less attractive to foreign investors
and attract less foreign capitals inflows. Nevertheless, it is also suggested by Ullah and
Inaba (2014) that, when regarding to the countries of the region, other factors,
including corruption and law and order, are more important factors than terrorism.
Also, it is observed that most of the empirical papers focused on the case of Pakistan
so as to study the impact of terrorism on the country’s FDI inflows, mainly because of
USA war against Afghanistan. Pakistan made significant efforts to maintain its
autonomy and to deter the political consequences of the conflicts between
Afghanistan and the USA. It is also noted that Pakistan ranks first worldwide when
regarding to the number of deaths because of terrorist attacks. In particular, the
terrorism related deaths in Pakistan surpass the number of deaths from terrorist
attacks in both European and North American countries (Mehmood, 2014).
Moreover, special attention should be paid on the case of China, including Hong Kong.
It is observed that China is the largest FDI recipient among the developing Asian
economies. As a result, it is observed that other developing and developed countries
could imitate the case of China via an imitation channel (Metaxas & Kechagia, 2013).
Therefore, it is argued that the governmental policies applied in China against terrorist
attacks could influence the policies of other developing countries that imitate China so
as to attract FDI.
In sum, it is argued that the Asian development countries, including the sub – groups,
such as the SAARC and the ASEAN countries, should promoted the cooperation among
them in order to improve the trading conditions. Therefore, the elimination of the
trade barriers among the countries in the region and the improvement of the trade
environment are suggested. The improvement of the trade and business climate in
Asia would provide benefits to the countries of the region, considering that most of
them are fast growing economies. Hence, efforts should be directed towards an
economic integration among the developing Asian countries so as to ensure economic
growth and to attract more foreign investors.
Nevertheless, the study is subjected to certain limitations. In the present paper we
have only studied the impact of terrorism on the total FDI inflows in the developing
Asian countries. Thus, we have not investigated the interaction between terrorism and
specific productive sectors, such as agriculture or constructions. This relation could be
a subject of a future study. In addition, we limited the investigation to a certain
geographic region under the criterion of the worldwide largest FDI recipient.
Therefore, the findings of the present study could be contrasted to other groups of
developing economies, such as Africa. Finally, it should be noted that we only study
the FDI inflows and thus the FDI outflows are not taken into consideration. In
conclusion, these limitations do not influence the significance of the findings.
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Conclusion
Multinational companies and foreign investors take into consideration various factors
when investing their capitals in other countries. The capital flows worldwide are
influenced by several factors, among which the political stability, the violence, the
conflicts and the terrorist attacks occurred in the host country. Thus, we conducted a
literature review on empirical papers regarding the impact of terrorism on FDI inflows,
focusing on the case of the developing Asian countries, which attracted the majority
of the FDI inflows in 2015. It is observed that there are contradictory results regarding
the developing countries, except for the Asian ones. Therefore, as for the developing
countries, excluding the Asian developing ones, we could not argue that terrorism is
definitely a determinant factor of FDI inflows; other variables should be counted in,
including the type and the intensity of the attacks, the membership in organizations,
the corruption and the legal and regulatory framework. Nevertheless, when regarding
to the developing Asian countries, the vast majority of the empirical studies conclude
that terrorism has a negative impact on FDI inflows and it is considered a deterrent
factor. In conclusion, economic and political shocks are considered a deterrent for
foreign investors. We argue that the host countries with high rates of terrorism, which
were significantly affected by the financial crisis, fail to absorb increased F.D.I. inflows.
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Περίληψη
Οι νέες συνθήκες που διαμόρφωσε η παγκοσμιοποίηση, αναφορικά με την εκμετάλλευση της
γνώσης και τον τρόπο που αυτή μπορεί να γίνει παραγωγική, επέφερε αλλαγές και στον
τρόπο αξιολόγησης των σχολικών μονάδων.
Τα ΠΠΣ, πρώτα στις προτιμήσεις των γονέων, σε επίπεδο παροχής γνώσεων και απόκτησης
δεξιοτήτων (από την πλευρά των μαθητών) κλήθηκαν την ακαδημαϊκή περίοδο 2012‐2013 να
αποτιμήσουν την απόδοση των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτά βάση ποσοτικών αλλά
όχι και ποιοτικών προτύπων.
Σε μια πρώτη ανάγνωση, οι εκπαιδευτικοί των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων φαίνονται
να απορρίπτουν την αξιολόγηση ως θεσμό. Ωστόσο, μια προσεκτικότερη ματιά δείχνει ότι αν
γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις από την πλευρά της Πολιτείας υπάρχει δυνατότητα να γίνει
αποδεκτή.

Λέξεις Κλειδιά: Αξιολόγηση, ΠΠΣ, διαδικασία
Εισαγωγή
Οι νέες συνθήκες που διαμόρφωσε η παγκοσμιοποίηση, αναφορικά με την
εκμετάλλευση της γνώσης και τον τρόπο που αυτή μπορεί να γίνει παραγωγική,
επέφερε αλλαγές και στον εκπαιδευτικό τομέα (Μπουζάκης, 2004).
Έτσι, καθιερώθηκε και τυπικά ο θεσμός της αξιολόγησης (διακρίνεται σε διεθνές,
εθνικό, σχολικό και ατομικό επίπεδο), τον οποίον υιοθέτησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση
προκειμένου να μπορέσει να συγκρίνει τα συστήματα των χωρών μελών της, την
αποδοτικότητά τους και την αποτελεσματικότητά τους.
Στην Ελλάδα, η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε θεσμοθετημένα αξιολογική
διαδικασία ήταν, σε πιλοτικό βαθμό, στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.
Η εμπειρία κατέδειξε θετικά και αρνητικά σημεία, με τα αρνητικά να υπερισχύουν,
λόγω της ασάφειας των στόχων της και της έλλειψης ενημέρωσης και επιμόρφωσης
κάτι που έκανε τους εκπαιδευτικούς αρκετά επιφυλακτικούς απέναντι στην όλη
διαδικασία.
Ενδεικτικά, αναφέρονται τα συμπεράσματα της έρευνας με τίτλο «Αξιολόγηση
εκπαιδευτικών σε Σχολεία Αριστείας, Πρότυπα και Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία,
Κεντρικής Μακεδονίας» (τα οποία θα παρουσιαστούν εκτενέστερα παρακάτω), που
έδειξαν ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών των Πειραματικών Σχολείων δεν
συνιστούν σε άλλους συναδέλφους να συμμετάσχουν σε ανάλογη διαδικασία.
Η παρούσα επικεντρώνεται στα αρνητικά σημεία, ευελπιστώντας ότι θα τύχουν της
απαιτούμενης προσοχής και διορθωτικών παρεμβάσεων, ώστε στο μέλλον η όλη
διαδικασία να αποκτήσει την αξιοπιστία που της αρμόζει.
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Ο εκπαιδευτικός ρόλος των ΠΠΣ
Πριν γίνει αναφορά στα συμπεράσματα της έρευνας, κρίνεται σκόπιμο να εξεταστεί
εν συντομία ο ρόλος που έχουν τα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία στο
εκπαιδευτικό σύστημα, τα οποία διαφοροποιούνται (από τα υπόλοιπα σχολεία) σε
ό,τι αφορά την οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς διαθέτουν περισσότερη
αυτονομία (Λιάμπας, 2015).
Αν και ο ρόλος τους εξακολουθεί να διαθέτει στοιχεία διεκπεραίωσης, εντούτοις
αναπτύσσουν καινοτόμες πρακτικές, που μπορούν να βελτιώσουν την εκπαίδευση
μεταλαμπαδεύοντας την αποκτηθείσα γνώση και στα υπόλοιπα σχολεία, τα οποία
μπορούν να υιοθετήσουν τις διδακτικές πρακτικές που θεωρούνται επιτυχημένες
(Μπιτσάνη, 2015).
Δεν είναι τυχαίο, ότι τα ΠΠΣ είναι πρώτα στις προτιμήσεις των γονέων, καθώς τα
αποτελέσματα, σε επίπεδο παροχής γνώσεων και απόκτησης δεξιοτήτων (από την
πλευρά των μαθητών) είναι καλύτερα, κάτι που από πολλούς αποδίδεται στο γεγονός
ότι είναι συνδεδεμένα με ερευνητικά ιδρύματα (Στεργιόπουλος, 2015; Καρύδας,
2013).
Επίσης, στη μακρά διαδρομή τους απέδειξαν ότι είναι εφικτή η παροχή εκπαίδευσης
υψηλών προδιαγραφών, χωρίς να δαπανούνται υπερβολικοί πόροι, με σωστή χρήση
του διδακτικού προσωπικού και των επιστημονικών εργαλείων, που έχουν στη
διάθεσή τους (Καστανάς, 2015).

Τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν στην αξιολογική διαδικασία των ΠΠΣ
Η διαδικασία αξιολόγησης στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία έγινε την ακαδημαϊκή
περίοδο 2012‐2013. Το μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το τεχνοκρατικό και
βασίστηκε στην ποσοτική αξιολόγηση η οποία όμως δεν συνοδευόταν και από
ποιοτική εκτίμηση (Μπαλωμένου, 2006; Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 2012).
Αφορούσε, κατά βάση, εν ενεργεία εκπαιδευτικό προσωπικό, που επιθυμούσε να
ανανεώσει την θητεία του για μια ακόμη πενταετία (Μούσιου‐Μυλωνά & Σαββάκης,
2014, 2013; Μπαλωμένου, 2014).
Ο αξιολογούμενος καλούνταν να καταθέσει τον φάκελό του, ο οποίος περιελάμβανε
τεκμηριωμένα στοιχεία, που πιστοποιούσαν την κατάρτιση και το επιστημονικό του
έργο, καθώς και την εμπειρία που αποκόμισε και το παιδαγωγικό έργο που
παρουσίασε (το οποίο προέκυπτε και από την ετεροπαρακολούθηση συναδέλφων και
αξιολογητών).
Την αξιολογική διαδικασία ολοκλήρωνε η συνέντευξη του υποψηφίου (σε ειδική
επιτροπή) σε δέκα προκαθορισμένες ενότητες θεμάτων.
Το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης διαμορφωνόταν και από τις εκθέσεις του
σχολικού συμβούλου και του διευθυντή του σχολείου με θετικό πρόσημο να
θεωρείται η συγκέντρωση άνω των 55 μορίων (Μούσιου‐ Μυλωνά & Σαββάκης, 2014;
Υ.Α. με αριθ. Φ.361.22/11672/Δ1/01‐10‐2012).
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Αν και οι περισσότεροι, εκ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, χαρακτήρισαν την όλη
διαδικασία ισορροπημένη, υπήρχαν σημεία που προκάλεσαν αμφιβολίες για την
χρησιμότητά τους, ενώ δήλωσαν ότι δαπανήθηκε πολύ χρόνος για τη συγκέντρωση
εγγράφων και πιστοποιητικών (Μαυρογιάννης, 2014).
Προβληματισμό όμως προκάλεσε και η απουσία αξιολογικής βάσης, η οποία θα
μπορούσε να τεκμηριώσει την επαγγελματική επάρκεια του υποψηφίου
(Μπαλωμένου, 2014).
Οι φορείς που συμμετείχαν στη διαδικασία (της αξιολόγησης) ήταν οι Σχολικοί
Σύμβουλοι, οι Διευθυντές και το Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο ήταν και ο τελικός
εκτιμητής στο αν υπάρχει ταύτιση λόγων και έργων, δηλαδή στο αν τα έγγραφα που
κατέθεσαν οι υποψήφιοι ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.
Διευκρινίζεται ότι ο Διευθυντής με τον Σχολικό Σύμβουλο έκαναν τη δική τους
αξιολογική διαδικασία, η οποία όμως κρίθηκε (από τους υποψηφίους) ελλιπής καθώς
–όπως δήλωσαν‐ σε αρκετές περιπτώσεις οι φορείς της διοίκησης εστίασαν στην
τήρηση του χρονοδιαγράμματος (που είχε τεθεί για την ολοκλήρωση της αξιολογικής
διαδικασίας) με αποτέλεσμα να χαθούν πολύτιμες ευκαιρίες –κυρίως για τον Σχολικό
Σύμβουλο‐ να λειτουργήσουν ως διαμορφωτές και μέντορες καλύτερων πρακτικών.
Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις, δημιουργήθηκε κλίμα ανταγωνισμού με αποτέλεσμα
να διαταραχθεί το συναδελφικό κλίμα, που επικρατούσε στο σχολείο πριν τη
διαδικασία (Γελαδάκη & Τρίμη‐Κύρου, 2014).
Ένα σημαντικό θέμα που ανέδειξε η όλη διαδικασία ήταν η αμφισβήτηση, από την
πλευρά των εκπαιδευτικών, για την επιστημονική επάρκεια των αξιολογητών ‐καθώς
δεν είχαν περάσει οι ίδιοι τους από ανάλογη διαδικασία‐ ώστε να πιστοποιείται η
ικανότητά τους να αξιολογούν. Αυτό δημιούργησε υπόνοιες για επίδειξη –από την
πλευρά των αξιολογητών‐ μεροληπτικής ή αυστηρής συμπεριφοράς υπέρ ή κατά
εκπαιδευτικών, οι οποίοι, σε μελλοντικό χρόνο, ενδεχομένως να απειλούσαν τη θέση
τους (ως υποψήφιοι Διευθυντές ή Σχολικοί Σύμβουλοι).
Στην πίεση του χρόνου αποδόθηκε και η μη ανάλυση σε βάθος των συζητήσεων, που
έγιναν κατά την συνάντηση υποψηφίων με το Συμβούλιο του σχολείου, με
αποτέλεσμα η όλη διαδικασία να μη λειτουργήσει ανατροφοδοτικά
καταστρατηγώντας έτσι έναν από τους βασικούς στόχους της αξιολόγησης (Γελαδάκη
& Τρίμη‐Κύρου, 2014).
Ένα σημείο που αξίζει να τονιστεί είναι οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στην
ψυχολογία των εκπαιδευτικών, καθώς παρατηρήθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις, η
όλη διαδικασία, δημιούργησε μια εξαιρετικά στρεσογόνα κατάσταση, η οποία
μεταφέρθηκε εντός της σχολικής τάξης, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι μαθητές,
ενώ επηρέασε και το συνεργατικό κλίμα μεταξύ των μελών του συλλόγου
διδασκόντων του σχολείου (Ρουμπέα, 2014).
Βάσει των ερευνητικών δεδομένων, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η αξιολογική
διαδικασία στα ΠΠΣ δεν εξέτασε ούτε τις συνθήκες που επικρατούν εντός της τάξης
και οδηγούν τον εκπαιδευτικό στην υιοθέτηση του τρόπου διδασκαλίας, ούτε οι
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γενικότερες συνθήκες λειτουργίας και τις επιδράσεις (από εξωγενείς παράγοντες)
που δέχεται το σχολείο ούτε όμως και το κοινωνικο‐πολιτικό υπόβαθρό του
(Μούσιου‐Μυλωνά & Σαββάκης, 2014).
Υπήρξαν σημεία που κρίθηκαν θετικά και εκτιμήθηκαν ότι μπορούν να συμβάλουν
στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας. Αμφισβητήθηκε έντονα όμως, η
αξιοπιστίας της και η αντικειμενικότητά της (Γελαδάκη & Τρίμη‐Κύρου, 2014), ενώ
αντιδράσεις προκάλεσε η μέθοδος της ετεροπαρατήρησης, δηλαδή της παρατήρησης
(δια της φυσικής παρουσίας εντός της τάξης) από την πλευρά ενός εκπαιδευτικού
αναφορικά με τον τρόπο δράσης ενός άλλου (Ανδριτσάκη, 2015).

Η έρευνα
Η έρευνα δράσης θεωρείται καλή διαγνωστική διαδικασία καθώς έχει την ικανότητα
να βοηθήσει τον μελετητή να αντιληφθεί τα προβλήματα που ενδέχεται να
προκύψουν, ενώ μπορεί να ερμηνεύσει καλά την εκπαιδευτική πράξη. Μια άλλη
δυνατότητα της είναι η παρουσίαση άμεσων αποτελεσμάτων, καθώς διεξάγεται εντός
του ερευνητικού πεδίου (Kemmis & McTaggart, 1990).
Προκειμένου να καταγραφεί η εμπειρία και η θέση των εκπαιδευτικών των ΠΠΣ της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τα
ερωτηματολόγια και η μέθοδος των προσωπικών συνεντεύξεων, ενώ οι άξονες στους
οποίους επικεντρώθηκε ήταν τα κριτήρια, οι φορείς αξιολόγησης, τα πλεονεκτήματα
και μειονεκτήματα που διαπιστώθηκαν και οι προϋποθέσεις για μια
αποτελεσματικότερη μελλοντική αξιολόγηση. Οι δε, υποθέσεις και οι στόχοι της
έρευνας έγιναν μέσω της επισκοπικής μεθόδου και η συλλογή των στοιχείων μέσω
της επισκόπησης – καταμέτρησης (Δημητρόπουλος, 2007; Κελπανίδης, 1999).
Μέρος στην έρευνα, δια των απαντήσεών τους στα ερωτηματολόγια, έλαβαν 71
εκπαιδευτικοί (ποσοστό 74,73% επί του συνόλου σε επίπεδο περιφέρειας) εκ των
οποίων 51 γυναίκες (ποσοστό 72%) και 20 άνδρες (ποσοστό 28%). Από αυτούς οι 66
είναι μόνιμοι και πέντε (5) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με την πλειοψηφία τους να
έχει εμπειρία άνω της εικοσαετίας στην διδασκαλία, ενώ 62 εξ αυτών διαθέτουν
επιπλέον, του βασικού τους πτυχίου, ακαδημαϊκούς τίτλους.

Ερευνητικά δεδομένα
Λαμβάνοντας υπόψη, ότι ένα από τα στοιχεία που ορίζουν μια αξιολόγηση
πετυχημένη και αποτελεσματική είναι και η οργανωτική δομή του σχολείου, οι
εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να δηλώσουν τον βαθμό ικανοποίησής τους από τις
συνθήκες εργασίας. Από τις απαντήσεις τους φάνηκε ότι η πλειοψηφία (ποσοστό
97,18%) είναι από πάρα πολύ έως πολύ ικανοποιημένη.
Το ίδιο υψηλό όμως, ήταν και το ποσοστό (81,69%) αυτών που δήλωσε ότι υπήρξε
μεγάλος φόρτος εργασίας κατά την περίοδο της αξιολόγησης, ενώ το 85,9% θεωρεί
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ότι το φορτίο που υποχρεώνεται να αναλάβει για γραφειοκρατικά ζητήματα ξεπερνά
το μέτριο.
Το εργασιακό στρες, που εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους (οι οποίοι ξεκινούν από
την σύγχυση και την επιθετικότητα μέχρι την έλλειψη δημιουργικότητας και χαμηλής
απόδοσης που μπορεί να συμπαρασύρει και τους μαθητές) φάνηκε να απασχολεί
έντονα τους εκπαιδευτικούς, με το 87,3% να δηλώνει ότι το άγχος που βιώνει είναι
άνω του μέσου όρου.
Κάτι που επίσης αυξάνει το άγχος τους, δημιουργώντας τους επιπλέον ανασφάλεια,
είναι η συνεχής συρρίκνωση της μισθολογικής τους κατάστασης. Μάλιστα ένα
σημαντικό ποσοστό (78,09%) δηλώνει ότι ο βαθμός ικανοποίησης του από την
μισθοδοσία κυμαίνεται από το καθόλου έως το λίγο.
Σε ό,τι αφορά τη διενέργεια της αξιολόγησης, οι συμμετέχοντες εμφανίζονται
προβληματισμένοι. Μάλιστα, παραπάνω από τους μισούς (58,06%) θεωρούν ότι έτσι
όπως εξελίχθηκε η αξιολόγηση δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που
τους δημιούργησε αρχικά.
Η συντριπτική πλειοψηφία τους (93,01%) δήλωσε ότι η αξιολόγηση δεν ήταν
συνυφασμένη με το αντικείμενο της εργασίας τους, γεγονός που προκαλεί
προβληματισμό, καθώς η φιλοσοφία που διέπει την αξιολογική διαδικασία και ο
βασικός στόχος της είναι μέσω της αποτίμησής της να γίνει ανατροφοδότηση, ώστε η
παρεχόμενη εκπαίδευση να γίνει πιο ποιοτική και αποτελεσματική. Ως εκ τούτου, δεν
ήταν έκπληξη το γεγονός ότι το 69% εκτιμά ότι η αξιολογική διαδικασία δεν
προσέφερε κάτι επιπλέον στη γενική τους ενημέρωση.
Εντύπωση προκάλεσε η άποψή τους για την οργάνωση της διαδικασίας με το 89,7%
να δηλώνει ότι τα επίπεδα ικανοποίησής του κυμάνθηκαν από το μέτρια έως το
καθόλου (μέτρια – λίγο – καθόλου), ενώ εξαιρετικά μικρό (8,6%) είναι το ποσοστό
αυτών που εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την επιμόρφωση, που έλαβαν πριν την
αξιολόγηση. Ωστόσο, η διστακτικότητά τους αποδίδεται και στον φόβο που προκαλεί
καθετί νέο και μάλιστα σε καιρούς οικονομικής ύφεσης και μεταρρυθμίσεων.
Αρνητικοί ήταν και στην ερώτηση που τους έγινε για την αποτελεσματικότητα της
διαδικασίας, με την πλειοψηφία να διαμοιράζει τον βαθμό ικανοποίησης της μεταξύ
του «μέτρια», «λίγο» και «καθόλου».
Δεδομένου ότι η αξιολογική διαδικασία ήταν εμπλουτισμένη με πρακτικές εφαρμογές
και το διδακτικό έργο είχε για βοηθούς ερευνητικές εργασίες θεωρήθηκε
αναμενόμενο ότι θα προέκυπταν πολλές δεξιότητες και γνώσεις.
Το 81% των συμμετεχόντων όμως, δηλώνει ότι ο βαθμός κατανόησης των γνώσεων
που έπρεπε να αποκομίσουν κυμάνθηκε από το «μέτρια» μέχρι το «λίγο», ενώ μόνο
ένα πολύ μικρό ποσοστό (8,6%) δήλωσε ότι μέσω της αξιολόγησης εμπλουτίστηκαν
οι κοινωνικές και προσωπικές τους ικανότητες.
Αξιοσημείωτες είναι και οι τοποθετήσεις τους σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα χρήσης
των αξιολογικών γνώσεων (που προκύπτουν από την ανατροφοδότηση) στην εργασία
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τους δεδομένου ότι η αξιολόγηση στοχεύει στη μετατροπή της διδασκαλίας σε μια
συνεχή έρευνα.
Δυστυχώς, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις, ένα μεγάλο ποσοστό (94%) δηλώνει
ότι δεν είναι εύκολο να «περάσει» στην εργασία του αυτά που έμαθε κατά την φάση
της αξιολόγησης.
Βάσει των παραπάνω δεν αποτέλεσε έκπληξη η πρόθεσή τους να μη συστήνουν τη
διαδικασία στους υπόλοιπους συναδέλφους τους.
Συγκεκριμένα, στην ερώτηση αν θα σύστηναν σε άλλους εκπαιδευτικούς να μετέχουν
σε αξιολογική διαδικασία το 41% απάντησε «καθόλου», το 61,8% κυμάνθηκε μεταξύ
του «λίγο» ή «μέτρια» και μόνον τέσσερις (4) δήλωσαν «πολύ» ή «πάρα πολύ».
Παράλληλα, το 87,9% πιστεύει πως ο βαθμός χρησιμότητας μιας διαρκούς μεθοδικής
και σταθερής αξιολογικής διαδικασίας είναι από μέτριος έως καθόλου.
Η αρνητική τους στάση, ενδέχεται να απορρέει από τα προβλήματα συνεργασίας τους
με τους φορείς της αξιολόγησης, οι οποίοι σύμφωνα με το 82,2% των ερωτηθέντων,
δεν τους παρείχαν την αναμενόμενη βοήθεια, αλλά και από τις συγκρουσιακές
καταστάσεις που παρατηρήθηκαν και επηρέασαν το γενικό κλίμα του σχολείου.

Συμπεράσματα
Σε μια πρώτη ανάγνωση, οι εκπαιδευτικοί των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων
φαίνονται να απορρίπτουν την αξιολόγηση ως θεσμό. Ωστόσο, μια προσεκτικότερη
ματιά δείχνει ότι αν γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις από την πλευρά της Πολιτείας
υπάρχει δυνατότητα να γίνει αποδεκτή.
Άλλωστε, οι περισσότερες επιφυλάξεις που διατυπώνονται αφορούν κατά βάση την
αντικειμενικότητα της διαδικασίας, των κριτηρίων και των φορέων οι οποίοι
σημειώνεται ότι καλούνται να αξιολογήσουν συναδέλφους, χωρίς προηγουμένως να
έχει αξιολογηθεί η δική τους ικανότητα να αξιολογούν.
Επίσης, όπως φαίνεται από τις απαντήσεις τους, εκτιμούν ότι η διενέργεια της
αξιολόγησης τους φορτώνει με επιπλέον εργασία, άγχος και ανασφάλεια (που
εκδηλώνεται με εκνευρισμό) με αποτέλεσμα να προκαλούνται εντάσεις μεταξύ τους,
και το κακό κλίμα να μεταφέρεται μέσα στην σχολική αίθουσα επηρεάζοντας τελικά
την αποδοτικότητα τους.
Σε γενικές γραμμές, και βάσει της αποκτηθείσας εμπειρίας, τα περισσότερα από τα
προβλήματα που υπάρχουν στην αξιολόγηση προκύπτουν από την ασάφεια των
κριτηρίων και των εργαλείων, αλλά και την απουσία εξειδίκευσης των αξιολογητών
και την καλή προηγούμενη ενημέρωση των εκπαιδευτικών.
Ένα άλλο σημείο που φαίνεται να υστερεί (η διαδικασία) είναι η πληθώρα των
εγγράφων που απαιτούνται με αποτέλεσμα οι αξιολογούμενοι να δαπανούν πολύ
χρόνο για την συγκέντρωσή τους.
Παράλληλα, σε όλες τις απαντήσεις τους, ο φόβος τους είναι έντονα διάχυτος, καθώς
υπάρχει έντονη δυσπιστία, ως προς τις πραγματικές προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας
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να χρησιμοποιήσει την αξιολόγηση ως εργαλείο αναβάθμισης της παρεχόμενης
παιδείας και όχι ως εργαλείο κυρώσεων και τιμωρίας.

Προτάσεις
Από τα παραπάνω φαίνεται πως η αξιολόγηση θα έχει μεγαλύτερο βαθμό αποδοχής
αν περιβληθεί από κοινά αποδεκτές μεθόδους, κριτήρια και φορείς εκτέλεσης, ενώ
κρίνεται επιβεβλημένη και η καλλιέργεια σχετικής κουλτούρας εντός της σχολικής
μονάδας (Στρίκας, 2014).
Άλλωστε, είναι κοινά αποδεκτό, ότι η καλλιέργεια αξιολογικής κουλτούρας στα
σχολεία και η εφαρμογή επιμορφωτικών προγραμμάτων των εκπαιδευτικών ‐πριν
ακόμη ξεκινήσει η φάση της αξιολόγησης‐ μπορεί να δημιουργήσει καλύτερες
συνθήκες αποδοχής και εκτέλεσης της, υπό την προϋπόθεση ότι θα δεν θα
περιλαμβάνει κυρώσεις και τιμωρίες αλλά μεθόδους βελτίωσης (Στρίκας, 2014;
Τζουμέρκας, 2008).
Παράλληλα, η σαφήνεια των κριτηρίων εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την
αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο της διαδικασίας απομακρύνοντας και τον φόβο
των εκπαιδευτικών για τυχόν μετακινήσεις, διαθεσιμότητες ή απολύσεις
(Μαστροδήμος, 2013).
Η εμπειρία της αξιολόγησης των ΠΠΣ δείχνει, για άλλη μια φορά, ότι η ελληνική
πολιτεία σχεδίασε έναν τέλειο θεσμό στα χαρτιά με πολλά κενά στην πράξη.
Η εκπαιδευτική ηγεσία καλείται να δημιουργήσει ένα άρτιο σύστημα και σε πρακτικό
επίπεδο αποτιμώντας, σε πρώτη φάση, την εμπειρία που αποκόμισε, από την ήδη
διενεργηθείσα αξιολογική διαδικασία και λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των
εμπλεκομένων μερών.
Άλλωστε, ο βασικός στόχος της αξιολόγησης είναι η ανατροφοδότηση και πετυχημένο
κρίνεται το σύστημα εκείνο που μπορεί να μεταλλάσσεται και να βελτιώνεται.
Η αναγκαιότητα αλλαγών στο υπάρχον εκπαιδευτικό σύστημα είναι φανερή, αλλά θα
πρέπει να κινείται στην κατεύθυνση της παροχής βοήθειας στο έργο του
εκπαιδευτικού κάνοντάς τον μέρος μιας συνολικής προσπάθειας και όχι
πειραματόζωο. Για τον λόγο αυτό ενδείκνυται η προηγούμενη επιμόρφωσή του ,ώστε
να έχει γνώση του τι έπεται και των υποχρεώσεων αξιολογητή – αξιολογούμενου
(Χατζηβασιλείου, 2012).
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Περίληψη
Στις μέρες μας η οικονομική κρίση είναι ένα φαινόμενο που μαστίζει πολλές χώρες και η
Ελλάδα δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση. Ήδη οι συνέπειες της είναι κάτι περισσότερο
από ξεκάθαρες σε όλες τις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Το κράτος για να
μπορέσει να ανταπεξέλθει και να καλύψει τις δαπάνες του επιβάλλει φόρους στους πολίτες,
οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις είναι δυσβάστακτοι. Επίσης πολλοί φόροι χρησιμοποιούνται
για να καλυφθεί το έλλειμμα που είχε δημιουργηθεί από τις κυβερνητικές δαπάνες του
παρελθόντος, αλλά και για να ανακάμψει η ελληνική οικονομία και να οδηγηθούμε σε τροχιά
ανάπτυξης. Η παρούσα εργασία αποτελεί μια εμπειρική μελέτη της οικονομικής ανάπτυξης
και της σχέσης μεταξύ των φόρων, και των κυβερνητικών δαπανών χρησιμοποιώντας ένα
υπόδειγμα για την Ελλάδα. Τα στοιχεία που μελετώνται προέρχονται από το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund – IMF) και καλύπτουν τη χρονική περίοδο
μεταξύ 1995 και 2015.

Λέξεις Κλειδιά: Αιτιότητα, Φορολογία, Οικονομική Ανάπτυξη, Κυβερνητικές Δαπάνες,
Ελλάδα

Εισαγωγή
Οι κυβερνητικές δαπάνες και τα φορολογικά έσοδα αποτελούν τον πυρήνα της
σύνθεσης και της εφαρμογής της δημοσιονομικής πολιτικής και είναι ζωτικής
σημασίας για τις δημόσιες αποφάσεις, όσον αφορά τη διόρθωση των
δημοσιονομικών ανισορροπιών που ενδέχεται να δημιουργήσουν οι δημόσιες
δαπάνες. Η συζήτηση μεταξύ των οικονομολόγων σχετικά με τον καθορισμό μιας
σχέσης μεταξύ της φορολογίας και των κυβερνητικών δαπανών συνεχίζεται για
περισσότερο από τρεις δεκαετίες, ωστόσο είναι ορατό πως δεν υπάρχει καμία
μοναδική και βέβαιη υπόθεση, αποδεκτή από την οικονομία, σχετικά με τη συσχέτιση
αυτών των δύο μεταβλητών.
Η δομή του δοκιμίου είναι ως εξής: στο μέρος 2 παρουσιάζεται μια σύντομη
ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Στο Μέρος 3 γίνεται αναφορά στα
δεδομένα και στη μεθοδολογία, στο μέρος 4 πραγματοποιείται η στατιστική ανάλυση
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των μεταβλητών. Στο μέρος 5 ακολουθεί η οικονομετρική ανάλυση και τέλος το μέρος
6 παραθέτει τα βασικά συμπεράσματα.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Η σχέση μεταξύ φορολογίας και δαπανών
Αναφορικά με τη σχέση μεταξύ των κυβερνητικών δαπανών και των φορολογικών
εσόδων εντοπίζονται τέσσερις διαφορετικές υποθέσεις στη βιβλιογραφία, οι οποίες
ενισχύονται μέσω οικονομικών μελετών σε διαφορετικές οικονομίες. Η εν λόγω
υποθέσεις παρατίθενται παρακάτω:
 Η tax‐and‐spend υπόθεση
 Η spend‐and‐tax υπόθεση
 Η υπόθεση του δημοσιονομικού συγχρονισμού (fiscal synchronization
hypothesis)
 Η υπόθεση του θεσμικού διαχωρισμού (institutional separation hypothesis) ή
δημοσιονομική ουδετερότητα (fiscal neutrality) (Owoye & Onafowora, 2011;
Ali & Shah, 2012)
Σύμφωνα με την tax – and ‐ spend υπόθεση, τα φορολογικά έσοδα υποδεικνύουν και
ελέγχουν τις αποφάσεις για δαπάνες, συνεπώς οι υψηλοί φόροι οδηγούν και σε
περισσότερες κυβερνητικές δαπάνες. Η εν λόγω υπόθεση υποστηρίχτηκε από τον
Friedman (1978, 1982). Επίσης, ο Friedman σε έρευνα του θεωρεί ότι η αύξηση των
φόρων υποδηλώνει ότι κάποιος θα εμφανίσει εξίσου μεγάλο έλλειμμα, αλλά σε ένα
υψηλότερο επίπεδο των κρατικών δαπανών. Οι Buchanan και Wagner (1977) επίσης
ήταν υπέρμαχοι αυτής της υπόθεσης. Στην μελέτη τους αναφέρουν ότι οι
κυβερνητικές δαπάνες συνδέονται από το σύνολο των εσόδων τα οποία δημιουργεί
η κυβέρνηση και ο φόρος των εσόδων είναι η αιτία αύξησης των δημοσίων δαπανών,
διότι μια αύξηση των φόρων αυξάνει τις τιμές των αγαθών και καθιστούν την
ευημερία των πολιτών ακριβή και συνεπώς αυξάνονται οι κυβερνητικές δαπάνες.
Επιπροσθέτως, αναφέρουν ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού αποτελεί μια κύρια
αιτία η οποία προκαλεί αύξηση των κυβερνητικών δαπανών. Σε περίπτωση που η
κυβέρνηση χρηματοδοτήσει το εν λόγω έλλειμμα εξ ολοκλήρου μέσω των άμεσων
φόρων, η κοινωνία θα απαιτήσει μείωση των δαπανών. Η άποψη αυτή ενισχύεται και
από τον Blackley (1986), στην έρευνα του οποίου αναφέρεται ότι η αύξηση των
εσόδων οδηγεί σε αυξημένες δαπάνες, συνεπώς το μικρότερο έλλειμμα αποκλείεται.
Τέλος, με βάση τον έλεγχο Granger αποδεικνύεται ότι τα φορολογικά έσοδα
προκαλούν δαπάνες για τις κυβερνήσεις των κρατών.
Η spend‐and‐tax υπόθεση αντιτίθεται στην προαναφερθείσα υπόθεση, καθώς
αναφέρει ότι οι κυβερνητικές δαπάνες προκαλούν τα φορολογικά έσοδα. Η εν λόγω
υπόθεση υποστηρίχθηκε από τους Barro (1974) και Peacock και Wiseman (1961,
1979), στις μελέτες των οποίων αναφέρεται ότι η αύξηση των φόρων και του
δανεισμού οφείλονται στις αυξημένες κυβερνητικές δαπάνες. Επίσης θεωρούν ότι οι
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κυβερνητικές δαπάνες και τα φορολογικά έσοδα δεν σχετίζονται με την έννοια
Granger σε μακροπρόθεσμη βάση. Σύμφωνα με την έρευνα τους, το πολιτικό
σύστημα κάθε χώρας επιλέγει το ποσό που πρόκειται να δαπανηθεί και στη συνέχεια
αναζητά τους πόρους για να χρηματοδοτήσει αυτές τις δαπάνες.
Επιπροσθέτως οι Fasano και Wang (2002) σε μελέτη τους αναφορικά με τις GCC χώρες
(Gulf Cooperation Council countries) κατέληξαν πως υπάρχει μονόδρομη αιτιότητα
από τις κρατικές δαπάνες στην είσπραξη των εσόδων. Η κυβέρνηση αρχικά δαπανά
και εν συνεχεία προβαίνει σε ρύθμιση των φορολογικών πολιτικών ώστε να
προσαρμόσει το επίπεδο των δαπανών που απαιτείται. Ουσιαστικά οι κυβερνητικές
δαπάνες κατευθύνονται από τις ισχυρές οικονομικές κρίσεις, μια πρόταση που έχει
υποστηριχθεί από τους Peacock και Wiseman (1979), οι οποίοι θεωρούν ότι η αύξηση
των δαπανών της κυβέρνησης οφείλεται στην οικονομική κρίση και παραμένει στο
ίδιο επίπεδο, ακόμη και μετά το πέρας των οικονομικών κρίσεων.
Η fiscal synchronization υπόθεση (δημοσιονομικού συγχρονισμού) θεωρεί ότι οι
αποφάσεις του φόρου και των δαπανών λαμβάνονται ταυτόχρονα από τις
κυβερνήσεις. Το πλαίσιο της εν λόγω υπόθεσης είναι η υποχρέωση για
δημοσιονομική σύνεση στη διαδικασία του προϋπολογισμού. Η εισήγηση για την εν
λόγω υπόθεση πραγματοποιήθηκε από τους Musgrave (1966), Meltzer και Richard
(1981), οι οποίοι ισχυρίστηκαν ότι υπάρχει σχέση ανάδρασης μεταξύ των εσόδων και
των δαπανών και αλληλεπιδρούν αλληλένδετα. Ομοίως, οι Meltzer και Richard
(1981), εξέτασαν και επιβεβαίωσαν την προτεινόμενη πρόταση τους σχετικά με την
αμφίδρομη αιτιότητα μεταξύ των φόρων και των δημοσίων δαπανών για τις διάφορες
οικονομίες αρκετών κρατών όπως το Μπαγκλαντές, το Ηνωμένο Βασίλειο κλπ.
Τέλος, με βάση την υπόθεση institutional separation (θεσμικού διαχωρισμού)
υποστηρίζεται ότι δεν υφίσταται καμία αιτιώδης σχέση ανάμεσα στα φορολογικά
έσοδα και στις δαπάνες της κυβέρνησης (Wildavsky 1988; Hoover και Sheffrin 1992;
Baghestani και McNown 1994).
Εμπειρικές Έρευνες αναφορικά με τη σχέση φόρων και δαπανών
Εκτενείς εμπειρικές μελέτες, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο τις ανεπτυγμένες όσο και
τις αναπτυσσόμενες χώρες, έχουν εξετάσει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στα έσοδα
και στις δαπάνες, είτε επιβεβαιώνοντας είτε απορρίπτοντας τις προαναφερθείσες
υποθέσεις, με τα εμπειρικά αποτελέσματα να διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα.
Κάθε περίπτωση έχει τις δικές της πολιτικές επιπτώσεις, παρέχοντας οδηγίες για
διαμόρφωση πολιτικών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εκάστοτε
δημοσιονομικά ελλείμματα.
Oι Owoye και Onafowora σε έρευνά τους το έτος 2011, ανέφεραν ορισμένες
επιπρόσθετες εμπειρικές μελέτες. Για παράδειγμα, ο Dhanasekaran (2001) σε έρευνά
του για την Ινδία, βρήκε στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν την υπόθεση spend‐and‐
tax. Αναφορικά με μελέτη εννέα χωρών της Ασίας που περιελάμβανε την Ινδία, ο
Narayan (2005) κατέληξε σε μικτά αποτελέσματα σχετικά με την κατεύθυνση της
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αιτιώδους συνάφειας. Επίσης μια ενδιαφέρουσα πτυχή αποτελούν τα συμπεράσματα
του Narayan, όπου αναφέρει την απόρριψη της υπόθεσης του δημοσιονομικού
συγχρονισμού για τις χώρες αυτές. Ωστόσο, τα αποτελέσματά του επιβεβαίωσαν την
υπόθεση tax‐and‐spend σε Ινδονησία, Σιγκαπούρη, Σρι Λάνκα, και Νεπάλ. Ενώ η
επιβεβαίωση της υπόθεσης spend‐and‐tax αφορά την Ινδονησία και τη Σρι Λάνκα και
τέλος η θεσμική υπόθεση διαχωρισμού την Ινδία, τη Μαλαισία, το Πακιστάν, τις
Φιλιππίνες και την Ταϊλάνδη.
Οι μελέτες των υποθέσεων tax‐and‐spend και spend‐and‐tax για τις λιγότερο
αναπτυγμένες χώρες έχουν καταλήξει επίσης σε μικτά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα,
οι Carneiro, Faria, και Barry (2004) βρήκαν στοιχεία υπέρ της υπόθεσης spend‐and‐
tax στην Guinea‐Bissau, ενώ ο Moalusi (2004) βρήκε στοιχεία υπέρ της υπόθεσης tax‐
and‐spend στην Botswana.
Στη συνέχεια, οι Ali και Shah σε έρευνα που πραγματοποίησαν το έτος 2012,
ανέφεραν ορισμένες περεταίρω εμπειρικές μελέτες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν
ανά τον κόσμο σχετικά με τη σχέση που έχουν οι φόροι και οι κυβερνητικές δαπάνες.
Ορισμένες από αυτές παρατίθενται ακολούθως.
Οι Anderson et al. (1986) εξέτασαν την εν λόγω σχέση για τις Ηνωμένες Πολιτείες,
χρησιμοποιώντας τα ετήσια στοιχεία 1946‐1983. Αναφορικά με την παρούσα έρευνα
διαπιστώθηκε η αιτιότητα που υπάρχει μεταξύ των δύο μεταβλητών και στο γεγονός
ότι οι κυβερνητικές δαπάνες προκαλούν τα φορολογικά έσοδα. Αναφορικά με τους
Furstenberg et al. (1986) αξιολογήθηκε επίσης η σχέση αυτή για τις Ηνωμένες
Πολιτείες, χρησιμοποιώντας Autogressions Vector (VAR) μοντέλο. Στην εν λόγω
έρευνα έγινε χρήση τριμηνιαίων στοιχείων για την περίοδο από το 1954 έως το 1982,
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι δαπάνες ωθούν σε δημόσια έσοδα. Οι Hasan
και Lincoln (1997) διενήργησαν μια έρευνα σχετικά με το θέμα αυτό για το Ηνωμένο
Βασίλειο, κάνοντας χρήση της τεχνικής της συνολοκλήρωσης. Τα στοιχεία που
χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη αυτή ήταν τριμηνιαία, για την περίοδο 1961 –
1993. Μέσω της αιτιότητας Granger, η εν λόγω έρευνα διαπίστωσε ότι τα φορολογικά
έσοδα οδηγούν την κυβέρνηση σε κυβερνητικές δαπάνες και το αντίστροφο. Ο Payne
(1997) εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στα φορολογικά έσοδα και τις δαπάνες της στον
Καναδά. Στο συγκεκριμένο μοντέλο συμπεριλήφθηκε η μεταβλητή του ΑΕΠ, εκτός
από το φόρο και τις δαπάνες. Μέσω της τεχνικής διόρθωσης λαθών (error correction
technique), η εν λόγω έρευνα αποκάλυψε ότι οι δημόσιες δαπάνες προκαλούν τα
φορολογικά έσοδα. Στην έρευνα των Kollias και Makrydakis (2000), εξετάστηκε η
σχέση μεταξύ των φόρων και των δαπανών για τέσσερα κράτη και συγκεκριμένα για
την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ιρλανδία, τα οποία θεωρούνται
συγκριτικά φτωχότερα κράτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην μελέτη τους διαπίστωσαν
ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών με την ανάλυση της συνολοκλήρωσης
μόνο για την Ελλάδα και την Ιρλανδία. Επίσης, αμφίδρομη αιτιώδης σχέση δημόσιων
δαπανών και εσόδων υπάρχει για αυτά τα δύο κράτη. Αντίθετα, για την Ισπανία και
την Πορτογαλία διαπίστωσαν ότι πρώτα η κυβέρνηση συλλέγει τους φόρους
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εισοδήματος και ύστερα κάνει τις δαπάνες. Επίσης κατέληξαν ότι δεν υπάρχει
αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ αυτών των δύο σημαντικών δημοσιονομικών
μεταβλητών.
Αναφορικά με έρευνα του Li που πραγματοποιήθηκε το 2001, εξετάζοντας τη σχέση
μεταξύ κρατικών δαπανών και των φορολογικών εσόδων για την Κίνα, διαπιστώθηκε
αμφίδρομη αιτιότητα μεταξύ αυτών των μεταβλητών. Για την εν λόγω μελέτη
εφαρμόστηκαν τα μοντέλα VAR και η τεχνική διόρθωσης λαθών (vector error
correction). Οι Chang et al. (2002), πραγματοποίησαν μια έρευνα προκειμένου να
εξετάσουν τη σχέση αυτή σε δέκα βιομηχανικές χώρες, μεταξύ των οποίων τρεις
θεωρούνται νέες οικονομικά βιομηχανικές χώρες της Ασίας και συγκεκριμένα, η
Ταϊβάν, η Νότια Κορέα και η Ταϊλάνδη. Στην εν λόγω μελέτη, η μεταβλητή του ΑΕΠ
περιλαμβάνεται επίσης στο μοντέλο ως μεταβλητή ελέγχου, μαζί με τις δαπάνες της
κυβέρνησης και τους φόρους. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της
συνολοκλήρωσης Johansen, όπου κατέληξαν ότι η συνολοκλήρωση μεταξύ των
μεταβλητών εμφανίζεται για επτά χώρες και διαπίστωσαν ότι πρώτα η κυβέρνηση
συλλέγει τους φόρους εισοδήματος και μετέπειτα κάνει τις δαπάνες για το Ηνωμένο
Βασίλειο, την ΗΠΑ, τη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και την Ταϊβάν, ενώ για τη Νότια
Αφρική και την Αυστραλία διαπίστωσαν ότι πρώτα γίνονται οι δαπάνες και μετέπειτα
η κυβέρνηση εισπράττει τους φόρους. Επίσης, η εν λόγω μελέτη διαπίστωσε την
ανεξαρτησία μεταξύ των εσόδων και των δαπανών για τη Νέα Ζηλανδία και την
Ταϊλάνδη.
Τέλος, ο Baghestani σε έρευνά του το έτος 2004 για την περίπτωση της Αιγύπτου,
επιβεβαίωσε την αιτιότητα μεταξύ φόρων και κυβερνητικών δαπανών και
συγκεκριμένα ότι τα φορολογικά έσοδα συλλέγονται και ωθούν την κυβέρνηση σε
δαπάνες.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ως κυβερνητικές δαπάνες ορίζονται οι πληρωμές που διενεργούν οι δημόσιοι φορείς
μέσω του προϋπολογισμού με στόχο την επίτευξη ορισμένων σκοπών όπως η
κατανομή των παραγωγικών μέσων, η δίκαιη κατανομή του εισοδήματος , η
σταθεροποίηση της οικονομίας και η οικονομική μεγέθυνση (Δαλαμάγκας, 1999). Με
άλλα λόγια περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που παρέχει στους
πολίτες ο δημόσιος τομέας. Τέτοιες δαπάνες μπορεί να αφορούν την ασφάλεια, την
εκπαίδευση, την παιδεία, την υγεία καθώς επίσης την τοπική αυτοδιοίκηση, τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Αυτό
που γίνεται εύκολα αντιληπτό είναι ότι το μέγεθος του δημοσίου τομέα συνεχώς
αυξάνεται. Το ερώτημα είναι ποια είναι η σχέση των κυβερνητικών δαπανών με την
οικονομική ανάπτυξη.
Ο Νόμος του Wagner αποτέλεσε αντικείμενο επιστημονικής έρευνας από πολλούς
θεωρητικούς από τον 19ο αιώνα. Στόχος πολλών ερευνών ήταν η αναζήτηση
παραγόντων αύξησης των δημοσίων δαπανών. Ο Adolph Wagner (1835‐1917)
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προσέγγισε την ιδέα ότι υπάρχει μακροπρόθεσμη σχέση ανάμεσα στις κυβερνητικές
δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη. Η ιδέα αυτή βασίστηκε σε εμπειρικές μελέτες
σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Έτσι ο Wagner έφτασε στο συμπέρασμα ότι το μέγεθος
του δημοσίου τομέα και εμμέσως των κυβερνητικών δαπανών στην οικονομία έχει
την τάση να μεγεθύνεται καθώς αυξάνεται το κατά κεφαλήν εισόδημα και
αναπτύσσεται η οικονομία. Επίσης απέδειξε ότι οι κυβερνητικές δαπάνες μπορούν να
επηρεάσουν την οικονομική δραστηριότητα μέσω της φορολογίας. Έτσι, για να
διορθώσει η κυβέρνηση τις διακυμάνσεις στις δαπάνες, χρησιμοποιεί τις
κυβερνητικές δαπάνες (Singh & Sahni, 1984) καθώς οι κυβερνητικές δαπάνες
επιφέρουν βελτίωση στην παραγωγή, στις επενδύσεις και στην οικονομική ανάπτυξη.
Στην μελέτη μας χρησιμοποιήσαμε το υπόδειγμα Wagner για την ελληνική οικονομία
με στοιχεία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund – IMF)
και καλύπτουν τη χρονική περίοδο μεταξύ 1995 και 2015

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ανάλυση ΑΕΠ Ελλάδας
Στα πιο κάτω διαγράμματα (Διάγραμμα 1, 2, 3) παρουσιάζονται οι υπό εξέταση
μεταβλητές για τα έτη 1995 έως 2015 για την Ελλάδα.
105
100
95
90
85
80
75
70

96

98

00

02

04

06

08

10

12

14

Διάγραμμα 1 : Το ΑΕΠ της Ελλάδας ( 1995‐2015)

Στο διάγραμμα για τη μεταβλητή του ΑΕΠ παρατηρούμε ότι η χώρα είχε σταθερή
ανοδική πορεία μέχρι και το 2008 όπου και αρχίζει η ύφεση και ήταν στην ουσία το
ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί για την
περίοδο μελέτης, στο διάγραμμα 1 είναι προφανές ότι μέχρι και το 2008 η χώρα μας
είχε πολύ καλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Μετά το 2008 και ουσιαστικά μετά το 2010
παρατηρείται μια επιδείνωση στο ΑΕΠ η οποία και συνεχίζεται μέχρι και το 2015.
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Διάγραμμα 2 : Τα έσοδα από τη Φορολογία της Ελλάδας (1995‐2015)

Στο διάγραμμα 3 έχουμε το γράφημα με τα κρατικά έσοδα της Ελλάδας από
φορολογία. Ένα από τα πολλά μέτρα που έχει λάβει το κράτος μας για την αύξηση
των εσόδων του είναι η αύξηση της φορολογίας. Η πορεία που διαγράφουν τα έσοδα
από φορολογία είναι άκρως ενδιαφέρουσα μιας και θα περιμέναμε το έσοδα να
διαγράφουν σταθερά ανοδική πορεία. Αποδεικνύεται όμως ότι από το 2008 και μετά
τα έσοδα διαγράφουν σημαντική μείωση. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται στο
ότι τα άτομα και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντέξουν πλέον τη δυσβάστακτη
φορολογία με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποδώσουν τα αναμενόμενα έσοδα
στο κράτος.
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Διάγραμμα 3 : Κυβερνητικές Δαπάνες της Ελλάδας (1995‐2015)
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Οι κυβερνητικές δαπάνες της Ελλάδας μέχρι και το 2007 διατηρούσαν σταθερά
ανοδική πορεία. Το 2008 (η χρονιά που η οικονομική κρίση έγινε ιδιαίτερα εμφανής
στη χώρα μας) οι δαπάνες παρουσίασαν μεγάλη μείωση και τα τελευταία χρόνια
προσπαθούν να σταθεροποιηθούν.
Συσχετίσεις
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις μεταξύ των υπό εξέταση μεταβλητών.
Πίνακας 1: Πίνακας Συσχετίσεων
ΑΕΠ

Φορολογία

Κυβερνητικές Δαπάνες

ΑΕΠ

1

0.624006

0.223964

Φορολογία

0.624006

1

0.051838

Κυβερνητικές Δαπάνες

0.223964

0.051838

1

Από τα αποτελέσματα του πίνακα παρατηρούμε ότι όλες οι μεταβλητές μεταξύ τους
έχουν θετική συσχέτιση. Τη μεγαλύτερη συσχέτιση έχουν η φορολογία με το ΑΕΠ
(0.62), ενώ τη μικρότερη συσχέτιση έχουν οι κυβερνητικές δαπάνες με την φορολογία
(0.05).

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Εκτίμηση του Υποδείγματος
Για την εκτίμηση του υποδείγματος μας θα χρησιμοποιήσουμε είναι το υπόδειγμα
Wagner το οποίο στη γενική του μορφή θα είναι:
Όπου:
G: Κυβερνητικές Δαπάνες
GDP: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Τ: Φόροι Εισοδήματος
Στη συνέχεια το μετατρέπουμε στην οικονομετρική του μορφή:
Όπου:
β 0,1,2 = Οι υπό εκτίμηση συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών
ε = διαταρακτικός όρος
Στον πίνακα 2 εμφανίζονται τα αποτελέσματα του εκτιμημένου πλέον υποδείγματος
μας.
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Πίνακας 2: Εκτιμημένο Υπόδειγμα
Sample: 1995 ‐ 2015
Included observations: 21
Variable
C
GDP
T
R‐squared
Adjusted R‐squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F‐statistic
Prob(F‐statistic)

Coefficient
5.165795
0.364895
0.264897
0.827612
0.792632
1.216537
122.1569
‐13.65713
43.21658

Std. Error
t‐Statistic
1.156987
15.05052
0.125698
3.362659
0.045987
‐8.31297
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan‐Quinn criter.
Durbin‐Watson stat

Prob.
0.0017
0.0022
0.0000
88.35238
13.16487
4.275901
4.474858
4.428080
1.326597

0.000000

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα η συνάρτηση της οικονομικής ανάπτυξης
για την ελληνική οικονομίας είναι:

Έλεγχος Αποτελεσμάτων
Έλεγχος εκτιμημένων προσήμων για τους συντελεστές παλινδρόμησης
Ελέγχουμε κατά πόσο τα πρόσημα των εκτιμημένων συντελεστών της παλινδρόμησης
συμφωνούν με τους (a priori) περιορισμούς του υποδείγματος.
Σύμφωνα με την θεωρία και το στοχαστικό υπόδειγμα μας
οι a priori περιορισμοί του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (GDP) και των φόρων
(Τ) είναι να έχουν θετικό πρόσημα. Πράγματι, στο εκτιμημένο υπόδειγμα τόσο το
πρόσημο του συντελεστή των φόρων όσο και του ΑΕΠ είναι θετικό.
Έλεγχος παλινδρόμησης του συντελεστή προσδιορισμού R2
Στη συνέχεια θα εξετάσουμε το ποσοστό μεταβλητότητας της εξαρτημένης
μεταβλητής (Κυβερνητικές Δαπάνες) που ερμηνεύεται με το συντελεστή
προσδιορισμού R2. Ο συντελεστής προσδιορισμού χρησιμοποιείται ως μέτρο καλής
προσαρμογής του υποδείγματος. Τα αποτελέσματα του πίνακα 2 έδειξαν ότι ο
συντελεστής προσδιορισμού R2 είναι ίσος με 0.827. Έτσι το υπόδειγμα μας ερμηνεύει
το 82.7% της συνολικής μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής των
κυβερνητικών δαπανών. Το υπόλοιπο 17.3% ερμηνεύεται από άλλους παράγοντες.
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ΈΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ ‐ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ DICKEY FULLER
Επειδή ο έλεγχος των συντελεστών παλινδρόμησης δεν είναι πάντα αξιόπιστος, γι’
αυτό χρησιμοποιούμε τη διαδικασία των μοναδιαίων ριζών. Οι πιο συνήθεις έλεγχοι
για την εξέταση της μοναδιαίας ρίζας είναι ο έλεγχος του Dickey‐Fuller (DF). Ο έλεγχος
Dickey‐Fuller χρησιμοποιείται για να μπορέσουμε να ελέγξουμε τη στασιμότητα στα
επίπεδα της κάθε μεταβλητής και να την μετατρέψουμε σε στάσιμη σε περίπτωση
που δεν είναι, παίρνουμε τις πρώτες διαφορές. Με τον έλεγχο αυτό εξετάζουμε τη
συνθήκη κατά την οποία μια διαδικασία έχει μοναδιαία ρίζα και κατά πόσο οι πρώτες
διαφορές βοηθούν στην απομάκρυνση της ρίζας αυτής.
Πίνακας 3: Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας (Dickey Fuller)

Έλεγχος Μοναδιαίας Ρίζας (Dickey Fuller)
A
(None)

B
(Intercept)

Γ
(Trend and
Intercept)

0.656401 (0)
-2.434764 (1)
0.084948 (0)

-1.543456(0)
-3.330518(3)**
-3.159218(2)**

-2.788376(0)
-1.796970(3)
-4.272996(3)**

G

-4.047492(0) ***

-3.899487(0)**

GDP
T

-1.391778 (3) **
-4.357704 (3)***

4.160229(0)***
-1.297252(3)**
4.508226(3)***

Επίπεδα
G
GDP
T
Πρώτες
Διαφορές

1.562845(3)*
-4.436047(3)**

Οι παρενθέσεις δείχνουν τις χρονικές υστερήσεις σε κάθε εξίσωση χρησιμοποιώντας το
κριτήριο του Akaikie. Το ***, **, * αναφέρονται σε επίπεδο 1%, 5%, 10% αντίστοιχα. Α,Β,Γ :
1η εξίσωση, 2η εξίσωση, 3η εξίσωση αντίστοιχα του Dickey Fuller. Οι κρίσιμες τιμές
αναφέρονται στον πίνακα MacKinnon.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα 3 όλες οι υπό εξέταση μεταβλητές γίνονται
στάσιμες στις πρώτες διαφορές.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ GRANGER
Για να διερευνήσουμε τις αιτιώδεις κατά Granger (1988) σχέσεις μεταξύ των
μεταβλητών που εξετάζουμε χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό F με το οποίο ελέγχθηκε
η υπόθεση της στατιστικής σημαντικότητας των μεταβλητών. Τα αποτελέσματα
σχετικά με την ύπαρξη αιτιωδών σχέσεων εμφανίζονται στο γράφημα 1.
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GDP

G

T

ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΙΑΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

1%
5%
Γράφημα 1 : Σχέσεις αιτιότητας

Από το Γράφημα 1 προκύπτει ότι υπάρχουν τρεις μονόδρομες σχέσεις αιτιότητας:
1. Μονόδρομη σχέση αιτιότητας από τους φόρους στην οικονομική ανάπτυξη
2. Μονόδρομη σχέση αιτιότητας από τους φόρους προς τις κυβερνητικές
δαπάνες και
3. Μονόδρομη σχέση αιτιότητας από την οικονομική ανάπτυξη προς τις κρατικές
δαπάνες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην εποχή μας η παγκόσμια οικονομία μαστίζεται από μια μεγάλη οικονομική κρίση
και επικρατεί μεγάλη αβεβαιότητα λόγο επιδείνωσης του οικονομικού κλίματος που
επικρατεί. Ο τρόπος με τον οποίο θα ανακάμψει η οικονομία χαρακτηρίζεται
ιδιαίτερα εύθραυστο θέμα μιας και οι κίνδυνοι που εγκυμονούνται είναι ιδιαίτερα
αυξημένοι. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκαν οι κυβερνητικές δαπάνες, οι φόροι
εισοδήματος και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ελλάδας για την περίοδο 1995‐
2015 χρησιμοποιώντας ετήσια στοιχεία.
Η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει πολλά ρίσκα για να μπορέσει όχι να ανακάμψει,
αλλά για επιβιώσει μιας και η επιβίωση σε αυτό το δυναμικό οικονομικό περιβάλλον
είναι πρωταρχικός στόχος. Από τις αρχές του 2008 η χώρα μας έχει μπει στη δύνη της
οικονομικής κρίσης και έκτοτε δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει. Οι κυβερνητικές
δαπάνες και οι φόροι είναι δύο από τις δυνάμεις που θα πρέπει να χρησιμοποιήσει η
χώρα μας για να καταφέρει τουλάχιστον να σταθεροποιηθεί και να οδηγήσει το ΑΕΠ
σε πραγματική μεγέθυνση. Φυσικά ο τρόπος που θα εκμεταλλευτεί τις δυο αυτές
μεταβλητές είναι βαρύνουσας σημασίας γιατί αλλιώς μπορεί να οδηγηθεί σε εντελώς
αντίθετα αποτελέσματα και να οδηγηθεί σε ένα φαύλο κύκλο. Στην παρούσα εργασία
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επιβεβαιώσαμε το νόμο του Wagner και με την μέθοδο της αιτιότητας κατά Granger
προκύπτουν τρία συμπεράσματα: η οικονομική ανάπτυξη αιτιάται τις κυβερνητικές
δαπάνες, οι φόροι αιτιούνται την οικονομική ανάπτυξη και τέλος φόροι αιτιούνται τις
κυβερνητικές δαπάνες.
Η συγκεκριμένη μελέτη θα μπορούσε να επεκταθεί ακόμη περισσότερο, μελετώντας
τη σχέση συνολοκλήρωσης, ώστε να προσδιορισθεί η μακροχρόνια σχέση των
μεταβλητών και με τη χρήση του υποδείγματος διόρθωσης λαθών να μελετηθεί η
βραχυχρόνια σχέση. Τέλος, η προσθήκη επιπλέον μεταβλητών όπως για παράδειγμα
οι επενδύσεις, οι εξαγωγές και οι εισαγωγές, θα έδιναν περισσότερες πληροφορίες
για την οικονομική κατάσταση της χώρας.
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την διερεύνηση των επιπτώσεων που είχε η ελληνική
οικονομική κρίση στην εικόνα των οικονομικών καταστάσεων όλων των εισηγμένων
εταιρειών του Κατασκευαστικού Κλάδου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη χρήση
δεκατεσσάρων αριθμοδεικτών στο βάθος μιας δεκαετίας. Σύμφωνα με αυτούς εξετάζεται το
χρονικό διάστημα 2005‐2009 και το διάστημα 2010‐2014, προκειμένου να γίνουν οι σχετικές
συγκρίσεις. Τα αποτελέσματα των υπό εξέταση αριθμοδεικτών της έρευνας, έδειξαν ότι η
επίδραση της οικονομικής ύφεσης στην εικόνα των οικονομικών καταστάσεων, ως και την
οικονομική επίδοση, υπήρξε σχετικά σημαντική στην υπό εξέταση περίοδο και με αρνητική
επίδραση. Επιπρόσθετα, συσχετίζοντας τις διάφορες στρατηγικές επιλογές των εταιρειών του
δείγματος με την κατά τα ανωτέρω επίδραση της οικονομικής κρίσης στην εικόνα των
οικονομικών καταστάσεων, οι εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης, που είχαν
παράλληλες επιχειρηματικές δραστηριότητες (εκτός του κατασκευαστικού κλάδου),
ανεξάρτητα με το εάν είχαν διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα ή όχι, προέκυψε ότι
πέτυχαν καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα.

Λέξεις κλειδιά: αριθμοδείκτες, τεχνικές εταιρείες, Ελλάδα, οικονομική κρίση
Εισαγωγή
O κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται γενικά από τη δημιουργία
ισχυρών ιδιωτικών κατασκευαστικών ομίλων, διαχρονικά έντονες διαδικασίες
συγχώνευσης και εξαγοράς μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων και, για κάποιες
περιόδους κατά το παρελθόν, από ιδιαίτερα υψηλή κερδοφορία για μια σειρά
επιχειρήσεων. Σήμερα, πολλές τεχνικές εταιρείες αντιμετωπίζουν οικονομικά
αδιέξοδα, έλλειψη ρευστότητας κι έρχονται αντιμέτωπες με την ανυπαρξία
χρηματοδότησης, τα πολλαπλά φορολογικά μέτρα και το έντονο κλίμα αβεβαιότητας
κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα.
Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον η ανάγκη για συγκρίσιμα μεγέθη μπορεί να
εξασφαλιστεί από την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Η
παρούσα μελέτη θέλοντας να διερευνήσει τις επιπτώσεις που είχε η ελληνική
οικονομική κρίση στην εικόνα των οικονομικών καταστάσεων επέλεξε προς μελέτη
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όλες τις εισηγμένες εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου: δεκατέσσερις (14)
εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών του Κατασκευαστικού Κλάδου, και
χρησιμοποίησε, μετά από ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων, ως εργαλείο
έρευνας δεκατέσσερις (14) αριθμοδείκτες και για χρονικό ορίζοντα το βάθος μιας
δεκαετίας.
Ως εκ τούτων, στην εργασία αυτή εξετάζεται αρχικά το χρονικό διάστημα πέντε ετών
(2005‐2009) λίγο πριν την ελληνική οικονομική ύφεση και έπειτα το χρονικό διάστημα
(2010‐2014) μετά την οικονομική κρίση, προκειμένου να γίνουν οι σχετικές
συγκρίσεις. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα που προκύπτουν συσχετίζονται με
διάφορες στρατηγικές επιλογές των εταιρειών του δείγματος (βαθμός
κεφαλαιοποίησης τους, διεθνή παρουσία ή όχι, ύπαρξη δραστηριότητας σε άλλους
κλάδους και πέραν του κατασκευαστικού κλάδου), ώστε να εξεταστεί εάν υπήρχαν
κάποιες στρατηγικές επιλογές που οδήγησαν κάποιες ελληνικές εισηγμένες τεχνικές
εταιρείες κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης να πετύχουν καλύτερα οικονομικά
αποτελέσματα.
Η δομή της παρούσας στη συνέχεια έχει ως εξής: η επόμενη ενότητα παρουσιάζει τη
μεθοδολογία παρούσας έρευνας (προγενέστερες μελέτες, δείγμα και δεδομένα
έρευνας, επιλεγμένοι αριθμοδείκτες, μεθοδολογία έρευνας και έλεγχος υποθέσεων),
στην ενότητα που ακολουθεί αναλύονται τα διάφορα αποτελέσματα και η τελευταία
συνοψίζει την παρούσα εργασία.

Μεθοδολογία έρευνας
Προγενέστερες μελέτες για ανάλυση οικονομικών καταστάσεων
Οι Οικονομικές καταστάσεις είναι μια δομημένη απεικόνιση της οικονομικής θέσης
και επίδοσης μιας οικονομικής μονάδας στην διάρκεια μιας οικονομικής χρήσης.
Παρουσιάζουν δηλαδή, την αξία των περιουσιακών στοιχείων που έχει στην κατοχή
της η επιχείρηση, καθώς και των οικονομικών κινήσεων που πραγματοποίησε αυτή
κατά τη διάρκεια της χρήσης. Στόχος των οικονομικών καταστάσεων είναι να
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των χρηστών παρέχοντας πληροφορίες, προκειμένου να
κατανοήσουν τη χρηματοοικονομική θέση, την απόδοση και τις μεταβολές της
οικονομικής θέσης της επιχείρησης, καθιστώντας τους ικανούς να προβούν σε ορθές
οικονομικές αποφάσεις (d’Arcy, 2001; Pazarskis et al., 2011a; Pantelidis et al., 2012;
Alexandrakis et al., 2012). Οι εισηγμένες, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, επιχειρήσεις
υποχρεούνται να συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις αποκλειστικά με τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ). Μέσω της εφαρμογής των ΔΛΠ προσφέρεται η
καλύτερη δυνατή πληροφόρηση στους χρήστες (Diakomichalis & Toudas, 2007;
Pazarskis et al., 2011b; Παντελίδης κ.ά, 2016).
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Δείγμα επιχειρήσεων ‐ δεδομένα έρευνας
Το δείγμα των ελληνικών τεχνικών επιχειρήσεων που επιλέχθηκε να εξεταστεί για να
διερευνηθεί ο βαθμός που επηρέασε τις οικονομικές τους καταστάσεις η οικονομική
κρίση και γενικότερα, η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας είναι κατ’ αρχήν όλες οι
εισηγμένες εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου του Χρηματιστηρίου Αθηνών
(ΧΑ). Από αυτές αφαιρέθηκαν όσες εταιρείες πτώχευσαν και δεν υπήρχαν διαθέσιμα
οικονομικά στοιχεία για αυτές. Έτσι, τελικά οι εταιρείες που αποτελούν το δείγμα της
παρούσας εργασίας είναι οι παρακάτω:
J.& P. ‐ ΑΒΑΞ Α.Ε.
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε ΤΕΧΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤ
ΑΕΓΕΚ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
ΕΔΡΑΣΗ ‐ ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. Α.Τ.Ε.
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε
ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
Η συγκεκριμένη επιλογή αυτή των εισηγμένων επιχειρήσεων έγινε αφενός, λόγω της
διαθεσιμότητας των οικονομικών καταστάσεων των διαφόρων εισηγμένων
επιχειρήσεων και αφετέρου, λόγω του μεγάλου μεγέθους τους για την ελληνική
πραγματικότητα.
Ποιοτικές μεταβλητές έρευνας (στρατηγικές επιχειρηματικές επιλογές)
Για την έρευνα που ακολουθεί κρίθηκε επίσης σκόπιμο να γίνει μια διάκριση του
δείγματος σε επιμέρους κατηγορίες (υποομάδες εταιρειών του δείγματος), σύμφωνα
με κάποια χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν αντικείμενο μελέτης ως στρατηγικές
επιχειρηματικές επιλογές των εταιρειών της παρούσας εργασίας.
Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα εξετάστηκε:
α) ως προς τον βαθμό κεφαλαιοποίησης των εταιρειών, σύμφωνα με την σχετική
διάκριση του ΧΑ για συμμετοχή στους δείκτες:
‐ FTSE/XA Large Cup (οι πρώτες 25 εταιρείες του ΧΑ σε κεφαλαιοποίηση),
‐ Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης XA (οι επόμενες 20 εταιρείες
του ΧΑ σε κεφαλαιοποίηση),
‐ Λοιπές εταιρείες με Χαμηλή Κεφαλαιοποίηση,
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β) σε σχέση με τη διεθνή παρουσία και εάν έχουν:
‐ διεθνείς επενδύσεις και δραστηριότητες στο εξωτερικό, εκτός Ελλάδας, ή είναι
‐ εταιρείες που έχουν μόνο εγχώριες δραστηριότητες και
γ) τη δραστηριότητα σε άλλους κλάδους πέραν του κατασκευαστικού κλάδου.
Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν εκτενώς τα σχετικά αποτελέσματα που
προέκυψαν, ανάλογα με τα επιμέρους χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που είναι οι
ποιοτικές μεταβλητές της παρούσας έρευνας.
Καταρχήν, παρουσιάζεται ο Πίνακας 1 που παραθέτει την ταξινόμηση ως προς τον
βαθμό κεφαλαιοποίησης των εταιρειών, σύμφωνα με την σχετική διάκριση του ΧΑ
για υψηλή κεφαλαιοποίηση, μεσαία ή μικρή κεφαλαιοποίηση και τις λοιπές εταιρείες
με πιο χαμηλή κεφαλαιοποίηση (Χρηματηστήριο Αθηνών, 20164,5).
Πίνακας 1: Ταξινόμηση των εταιρειών ως προς τον βαθμό κεφαλαιοποίησης

Εταιρίες

J.& P. ‐ ΑΒΑΞ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε
INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε ΤΕΧΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤ.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
ΕΔΡΑΣΗ ‐ ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. Α.Τ.Ε.
ΑΕΓΕΚ Α.Ε.

Μεταβλητή
K3
Κ3
K2
K3
K3
K3
K3
K3
K1
K3
K3
K1
K3
K3

Κ1: Εταιρείες με Υψηλή Κεφαλαιοποίηση, Κ2: Εταιρείες με Μεσαία ή Μικρή Κεφαλαιοποίηση,
Κ3: Λοιπές Εταιρείες με Χαμηλή Κεφαλαιοποίηση

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο Πίνακας 2 που παραθέτει την ταξινόμηση των
εταιρειών σε σχέση με την ύπαρξη διεθνούς επιχειρηματικής παρουσίας τους ή όχι
(εάν δηλαδή έχουν διεθνείς επενδύσεις και δραστηριότητες στο εξωτερικό εκτός
Ελλάδας) (Πηγή: οι αντίστοιχες ιστοσελίδες των εταιρειών του δείγματος‐βλ. σχ.
βιβλιογραφία).

Χρηματηστήριο Αθηνών, 2016, FTSE/XA Large Cup [δεδομένα για 25 εταιρείες] διαθέσιμο:
http://www.helex.gr/el/web/guest/index‐composition/‐/select‐index/62, ημερομηνία πρόσβασης:
4.8.2016
5
Χρηματηστήριο Αθηνών, 2016, Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης XA [δεδομένα για
20 εταιρείες] διαθέσιμο: http://www.helex.gr/el/web/guest/index‐composition/‐/select‐index/137,
ημερομηνία πρόσβασης: 4.8.2016
4
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Πίνακας 2: Ταξινόμηση των εταιρειών ως προς τις διεθνείς και εγχώριες επενδύσεις

Εταιρίες
J.& P. ‐ ΑΒΑΞ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.
INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε ΤΕΧΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤ.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε
ΕΔΡΑΣΗ ‐ ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. Α.Τ.Ε.
ΑΕΓΕΚ Α.Ε.

Μεταβλητή
Δ1
Δ1
Δ1
Δ1
Δ1
Δ1
Δ1
Δ1
Δ1
Δ2
Δ2
Δ1
Δ1
Δ1

Δ1: εταιρεία που παρουσιάζει διεθνή συμμετοχή, Δ2: εταιρεία που δεν παρουσιάζει διεθνή
συμμετοχή

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο Πίνακας 3 που παραθέτει την ταξινόμηση των
εταιρειών ως προς τη δραστηριότητα των εταιρειών του δείγματος σε άλλους
κλάδους, πέραν του κατασκευαστικού κλάδου.
Πίνακας 3: Ταξινόμηση των εταιρειών ως προς την δραστηριότητα σε άλλους κλάδους

Εταιρίες
J.& P. ‐ ΑΒΑΞ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε
INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε ΤΕΧΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΤΑΛ. ΚΑΤ.
ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
ΕΚΤΕΡ Α.Ε.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.
ΕΔΡΑΣΗ ‐ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. Α.Τ.Ε.
ΑΕΓΕΚ Α.Ε.

1η
Μεταβλητή
A4
Α2
A2
A2
A3
A3
A3
A1
A4
A4
Α4
A3
Α2
A5

2η
Μεταβλητή
Ε1
Ε1
Ε1
Ε1
Ε1
Ε1
Ε1
Ε2
Ε1
Ε1
Ε1
Ε1
Ε1
Ε1

1η Μεταβλητή: Α1: η εταιρεία δεν ασχολείται με παράλληλη δραστηριότητα, Α2: η εταιρεία
ασχολείται με Real Estate και λοιπές δραστηριότητες, A3: η εταιρεία ασχολείται με Ενέργεια
και λοιπές δραστηριότητες, Α4: η εταιρεία ασχολείται με Real Estate, με Ενέργεια και λοιπές
δραστηριότητες, Α5: η εταιρεία ασχολείται με λοιπές δραστηριότητες
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2η Μεταβλητή: Ε1: η εταιρεία που παρουσιάζει παράλληλη δραστηριότητα, Ε2: η εταιρεία
που δεν παρουσιάζει παράλληλη δραστηριότητα

Ποσοτικές μεταβλητές έρευνας (αριθμοδείκτες)
Η στοιχειοθέτηση της επεξεργασίας των οικονομικών καταστάσεων των διαφόρων
εισηγμένων επιχειρήσεων του δείγματος επιλέχθηκε να γίνει με τη χρήση
δεκατεσσάρων (14) αριθμοδεικτών, οι οποίοι επεξηγούνται και παρατίθενται στη
συνέχεια.
Πίνακας 4: Κατάταξη των αριθμοδεικτών σε κατηγορίες

Μεταβλητή Αριθμοδείκτης
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
M10
M11
M12
Μ13
Μ14

Ανάλυση αριθμοδείκτη
Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
EBITDA Margin (Κέρδη προ φόρων,τόκων&αποσβέσεων/Πωλήσεις)*100
EBIT Margin
(Κέρδη προ τόκων & φόρων/Πωλήσεις)*100
ROE
(Καθαρά Κέρδη/Ίδια Κεφάλαια)*100
ROA
(Καθαρά Κέρδη/Σύνολο Ενεργητικού)*100
Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας
Net
assets
Πωλήσεις/(Ίδια Κεφάλαια + Μακροπρ. Υποχρ.)
turnover
Interest cover (Κέρδη προ τόκων & φόρων / Έξοδα τόκων)
Collection
(Χρεώστες / Πωλήσεις)*360
period
Credit period
(Πιστωτές/Πωλήσεις)*360
Αριθμοδείκτες Διαρθρώσεως Κεφαλαίων
Current ratio
(Διαθέσιμα + Απαιτήσεις + Αποθέματα) /Βραχυπρ. Υποχρ.
Liquidity ratio (Διαθ. + Απαιτ. +Αποθ. ‐ Μετοχές) / Βραχυπρ. Υποχρ.
Solvency ratio (Ίδια Κεφάλαια/Σύνολο Ενεργητικού)*100
Gearing
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις/Ίδια Κεφάλαια
Αριθμοδείκτες Ταμειακών Ροών
Cash flow
Ταμειακές Ροές
Cash flow /
Operating
Ταμειακές Ροές / Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως
Revenue

Για τις δεκατέσσερις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου
αξιολογούνται οι οικονομικές καταστάσεις τους και συγκρίνονται διάφορα μεγέθη
από αυτές με βάση τους παραπάνω αριθμοδείκτες. Τα δεδομένα (οικονομικές
καταστάσεις) για τις εν λόγω εισηγμένες ελληνικές επιχειρήσεις του δείγματος που
αποτέλεσαν αντικείμενο μελέτης θα πρέπει να αναφερθεί ότι αντλήθηκαν είτε από
τις δημοσιευμένες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις τους είτε από ανακοινώσεις
στο διαδίκτυο που δημοσίευσαν το Χρηματιστήριο Αθηνών είτε από τη βάση σχετικών
δεδομένων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας.
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Εφαρμοζόμενη μεθοδολογία και έλεγχος υποθέσεων δείγματος
Προκειμένου να εξεταστεί η μεταβολή της οικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων
του δείγματος από την οικονομική κρίση επιλέχθηκε όπως αναφέρθηκε ως σχετική
ενέργεια η ανάλυση δεκατεσσάρων (14) αριθμοδεικτών από τις οικονομικές τους
καταστάσεις. Συγκεκριμένα, με τη χρήση διαφόρων αριθμοδεικτών αναλύεται και
εξετάζεται αρχικά το χρονικό διάστημα πέντε ετών (2005‐2009) λίγο πριν την ελληνική
οικονομική κρίση και γίνεται σύγκριση με το χρονικό διάστημα (2010‐2014) μετά την
οικονομική κρίση.
Η μέτρηση της σχετικής μεταβολής είναι ένα εμπειρικό πρόβλημα, που μπορεί
περαιτέρω να διερευνηθεί με έλεγχο υποθέσεων για μεταβολή στους επιλεγμένους
αριθμοδείκτες (που αναφέρθηκαν προηγουμένως) με εφαρμογή σε όλη τη χρονική
περίοδο που διερευνάται για τις επιχειρήσεις του δείγματος ή άλλων υποομάδων του
δείγματος (Schleicher et al., 2010; Prather‐Kinsey, 2010).
1η εξεταζόμενη υπόθεση
Η πρώτη υπόθεση (που προκύπτει από τους αριθμοδείκτες Μ01 έως Μ14 και με
μελέτη της παραπάνω χρονικής περιόδου) είναι η ακόλουθη:
H1: Δεν αναμένεται σχετική μεταβολή της οικονομικής επίδοσης των εταιρειών του
δείγματος πριν και μετά την κρίση.
Το κύριο ερευνητικό ερώτημα που διερευνάται για να απαντηθεί από την εξέταση
των παραπάνω αναφερομένων υποθέσεων και μεταβλητών είναι το εξής: “Η
οικονομική κρίση συνέτεινε σε μια διαφορετική –καλύτερη ή χειρότερη‐ εικόνα των
οικονομικών καταστάσεων σε σχέση με αυτή που εμφάνιζε την περίοδο πριν την
οικονομική κρίση;”.
Για την εξέταση της πρώτης υπόθεσης, οι επιλεγμένοι αριθμοδείκτες για κάθε
επιχείρηση του δείγματος σε περίοδο πέντε ετών πριν (έτος Τ‐5, Τ‐4, Τ‐3, T‐2, T‐1) και
μετά (έτος T+1, T+2, Τ+3, Τ+4, Τ+5) την κρίση στην Ελλάδα υπολογίζονται και ο μέσος
όρος από το άθροισμα του κάθε αριθμοδείκτη για τα έτη Τ‐5, Τ‐4, Τ‐3, T‐2, T‐1
συγκρίνεται με το μέσο όρο από το αντίστοιχο άθροισμα των ετών T+1, T+2, Τ+3, Τ+4,
Τ+5 αντίστοιχα (Iatridis & Rouvolis, 2010; Παντελίδης κ.ά., 2016). Επιπρόσθετα,
παρόμοια αναλύεται το δείγμα της εργασίας και με σύγκριση, πέραν του μέσου όρου
(mean), της διαμέσους (median).
Για να ελεγχθεί η προαναφερθείσα υπόθεση και να εφαρμοστεί η παραπάνω
μεθοδολογία, αρχικά εφαρμόζονται τεστ με συγκρίσεις μέσων όρων δύο
ανεξάρτητων υποσυνόλων (two independent sample mean t‐tests) στους
αριθμοδείκτες των επιχειρήσεων του δείγματος πριν την οικονομική κρίση (Pre‐Crisis)
και μετά την κρίση. (Post‐Crisis):
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t

X1 X2
s12 s22

n1 n2

όπου,

n

X1
X2

S
1
2

Αριθμός εξεταζόμενων αριθμοδεικτών
Μέσος όρος αριθμοδεικτών Pre‐Crisis
Μέσος όρος αριθμοδεικτών Post‐Crisis
Τυπική απόκλιση
Ομάδα αριθμοδεικτών Pre‐Crisis
Ομάδα αριθμοδεικτών Post‐Crisis

Επίσης, για να ελεγχθεί η προαναφερθείσα υπόθεση εφαρμόζονται στη συνέχεια
συγκρίσεις διαμέσων δύο ανεξάρτητων υποσυνόλων (Mann‐Whitney test) στους
αριθμοδείκτες των επιχειρήσεων του δείγματος πριν την οικονομική κρίση (Pre‐Crisis)
και μετά την κρίση (Post‐Crisis):
Mann‐Whitney test (γενική μορφή)
n2
n2 (n2  1)
U 
n1n2
  Ri
2
i n2 1

όπου,
Mann‐Whitney test
U
n1 Μέγεθος του δείγματος 1
n2

Μέγεθος του δείγματος 2

Ri

Κατάταξη ανά μέγεθος του δείγματος

2η‐4η εξεταζόμενη υπόθεση
Στη συνέχεια, υπολογίστηκε η διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών των εξεταζόμενων
αριθμοδεικτών πριν και μετά την κρίση (Μ01, Μ02, ..., Μ14) με τον εξής τρόπο:
ΔVX i = X 2  X 1
i

όπου,
ΔVX

i

X1

Διαφορά μεταξύ των μέσων τιμών πριν και μετά την κρίση
Αριθμοδείκτες υπό εξέταση {Μ01, Μ02,...,Μ14}
Μέση τιμή των αριθμοδεικτών πριν την κρίση

X2

Μέση τιμή των αριθμοδεικτών μετά την κρίση

i

Η ανάλυση του δείγματος των δεκατεσσάρων ελληνικών εισηγμένων εταιριών εκτός
από τις δύο παραπάνω μεθόδους (T‐test και Mann‐Whitney test) συνεχίστηκε με την
μέθοδο του Kruskal‐Wallis test.
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Το Kruskall‐Wallis test είναι ένας μη παραμετρικός έλεγχος ανάλογος του one‐way
ANOVA. Αποτελεί έναν τυπικό έλεγχο κατάταξης, δηλαδή τα δεδομένα μετατρέπονται
πρώτα σε σειρές και υποθέτει ότι τα δεδομένα είναι συνεχή. Στους μη παραμετρικούς
ελέγχους (Non‐Parametric Statistics) δεν υπάρχει η προϋπόθεση της κανονικότητας κι
ελέγχεται εάν υπάρχει ομοιογένεια και όχι ισότητα των μέσων τιμών
χρησιμοποιώντας βαθμούς κλιμακωτής κατάταξης (ranks) (Γκώκας, 2007;
Ζαφειρόπουλος, 2010). Η γενική μορφή υπολογισμού της στατιστικής δοκιμής
Kruskall‐Wallis είναι η:
H=

12 n j [R j  R ] 2
N(N + 1 )

όπου,
Αριθμός παρατηρήσεων ανά ομάδα j
nj

Rj

Μέγεθος του δείγματος
Μέσος όρος των βαθμών κλιμάκωσης ανά ομάδα j

R

Μέσος όρος των βαθμών κλιμάκωσης

N

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιήθηκε ως μια εναλλακτική στατιστική μέθοδος ελέγχου της
σχετικής μεταβολής του δείγματος που εξετάζει εάν υπάρχει επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις των επιχειρήσεων κατά την διάρκεια της κρίσης και σε τι βαθμό
επηρεάστηκαν σε σχέση με:
1. Το βαθμό κεφαλαιοποίησης την εταιρείας (μεγάλος, μεσαίος ή μικρός),
2. Την ύπαρξη ή όχι διεθνούς παρουσίας,
3. Την ενασχόληση της εταιρείας με παράλληλες δραστηριότητες σε άλλους
επιχειρηματικούς κλάδους πέρα του κατασκευαστικού κλάδου ή την
ενασχόληση της εταιρείας με συγκεκριμένες παράλληλες δραστηριότητες σε
Real Estate, Ενέργεια, κλπ.
Έτσι, ανάλογα σχηματίζονται η 2η, 3η και 4η υπόθεση της παρούσας εργασίας και
συγκεκριμένα οι:
H2: Δεν αναμένεται σχετική μεταβολή της οικονομικής επίδοσης στην κρίση από το
βαθμό κεφαλαιοποίησης.
H3: Δεν αναμένεται σχετική μεταβολή της οικονομικής επίδοσης στην κρίση από την
ύπαρξη διεθνούς παρουσίας.
H4α: Δεν αναμένεται σχετική μεταβολή της οικονομικής επίδοσης στην κρίση από την
δραστηριοποίηση σε άλλους κλάδους.
H4β: Δεν αναμένεται σχετική μεταβολή της οικονομικής επίδοσης στην κρίση από την
δραστηριοποίηση σε κανέναν άλλο συγκεκριμένο κλάδο.
Τέλος, τα αποτελέσματα που προκύπτουν με βάση τα τρία παραπάνω στατιστικά τεστ
παρατίθενται και σχολιάζονται στην επόμενη ενότητα.
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Αποτελέσματα έρευνας
Πριν γίνει η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την εφαρμογή των
τεστ, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, κρίθηκε σκόπιμο να γίνει ανάλυση των
δεδομένων του δείγματος υπό εξέταση. Οι πίνακες που ακολουθούν παρέχουν
συγκεντρωτικά πληροφορίες για το δείγμα πριν και μετά την κρίση.
Πίνακας 5: Ανάλυση δεδομένων δείγματος πριν την κρίση

Μεταβλητές

Ν

PRE‐M01
PRE‐M02
PRE‐M03
PRE‐M04
PRE‐M05
PRE‐M06
PRE‐M07
PRE‐M08
PRE‐M09
PRE‐M10
PRE‐M11
PRE‐M12
PRE‐M13
PRE‐M14

66
67
70
69
70
43
70
70
70
70
70
70
69
55

Μέση
Τιμή
12,92
8,76
‐7,24
‐0,60
0,5673
1,607
192,4
83,01
2,693
2,240
56,20
68,70
802
10

Ελάχιστη
Τιμή
‐66,93
‐71,34
‐220,39
‐59,40
0,0030
‐6,223
4,3
3,04
0,327
0,321
11,81
0,07
‐173318
‐25,52

Διάμεσος
10,57
4,89
1,47
0,65
0,5635
1,060
120,1
81,39
1,400
0,986
50,78
49,35
3371
5,72

Μέγιστη
Τιμή
88,43
85,62
23,63
14,46
2,4820
15,298
966,5
374,65
40,297
32,752
98,97
580,92
36406
74,34

Πίνακας 6: Ανάλυση δεδομένων δείγματος μετά την κρίση

Μεταβλητές

Ν

POST‐M01
POST‐M02
POST‐M03
POST‐M04
POST‐M05
POST‐M06
POST‐M07
POST‐M08
POST‐M09
POST‐M10
POST‐M11
POST‐M12
POST‐M13
POST‐M14

51
51
61
69
63
43
55
60
69
69
68
61
69
45

Μέση
Τιμή
‐6,02
‐13,48
‐13,75
‐6,92
2,65
‐2,63
298,8
193,9
1,251
0,979
46,88
75,4
‐6526
‐9,94

Ελάχιστη
Τιμή
‐87,39
‐99,18
‐140,40
‐74,75
0,00
‐49,18
‐4,3
6,4
0,095
0,054
‐93,45
2,2
‐48065
‐99,96

Διάμεσος
4,40
0,28
‐3,78
‐3,56
0,34
‐0,49
239,8
121,9
1,014
0,678
47,84
39,8
‐2292
‐4,10

Μέγιστη
Τιμή
69,88
65,53
7,21
2,79
140,76
3,79
986,0
980,3
10,239
9,262
93,73
483,3
74826
86,01
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1η εξεταζόμενη υπόθεση
Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν έπειτα από συγκρίσεις των μέσων όρων με t‐
test κατά τη διάρκεια μιας πενταετούς περιόδου (πριν και μετά την κρίση) έδειξαν να
επηρεάζονται στο σύνολο εννέα αριθμοδείκτες. Πιο συγκεκριμένα, επτά (Μ01, Μ02,
Μ06, Μ07, Μ08, Μ09, Μ13) από τους δεκατέσσερις (14) αριθμοδείκτες που
εξετάστηκαν επηρεάστηκαν στατιστικά σημαντικά και έδειξαν αρνητικά
αποτελέσματα (χειροτέρεψε η επίδοση των εταιρειών του δείγματος), ενώ μόνο δύο
(Μ11, Μ14) μεταβλήθηκαν προς το καλύτερο (βελτιώθηκε η επίδοση των
εξεταζόμενων εταιρειών).
Πίνακας 7: Στατιστικά αποτελέσματα 5 ετών πριν & μετά (με t‐test)

Μετα‐ Μέση τιμή:
βλητές Pre‐Crisis
(5 years
avg.)
M01
5,0
M02
5,4
M03
4,4
M04
1,2
M05
0,053
M06
0,69
M07
21
M08
7,2
M09
0,65
M10
0,56
M11
2,5
M12
9,9
M13
3443
M14
2,5

Μέση τιμή:
Post‐Crisis
(5 years
avg.)
2,9
2,9
3,3
1,4
2,2
1,3
38
29
0,16
0,15
4,4
11
2050
4,9

t‐statistic
δίπλευρο
τεστ

p‐value

Διάστημα
εμπιστοσύνης
95%

‐3,31
‐3,62
1,20
3,48
‐0,94
2,85
‐2,45
‐3,71
2,15
2,18
1,85
‐0,46
1,83
3,64

0,001***
0,001***
0,234
0,353
0,832
0,006***
0,016**
0,000***
0,035**
0,032**
0,067*
0,646
0,070*
0,001***

(‐30,33, ‐7,54)
(‐34,46, ‐10,01)
(‐4,27, 17,28)
(‐6,54, 2,37)
(‐0,338, 0,418)
(1,26, 7,21)
(‐192,8, ‐20,1)
(‐170,5, ‐51,2)
(0,107, 2,779)
(0,108, 2,414)
(‐0,66, 19,29)
(‐35,4, 22,0)
(‐614, 15269)
(9,00, 30,88)

Σημείωση: ***, **, * υποδεικνύουν ότι η αλλαγή του μέσου όρου είναι σημαντικά διαφορετική
από το μηδέν σε επίπεδο σημαντικότητας 0.01, 0.05, και 0.10, αντίστοιχα, όπως υπολογίστηκε
με συγκρίσεις των μέσων όρων δύο ανεξάρτητων υποσυνόλων (two independent sample
mean t‐tests) στους αριθμοδείκτες των επιχειρήσεων του δείγματος. Πιο συγκεκριμένα, για
τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις τα επίπεδα κατάταξης σε σχέση με την τιμή του p‐value είναι
τα κάτωθι:
p<0.01
σοβαρή ένδειξη ενάντια στην Ho (βλ. σχετικά, ***)
0.01≤p<0.05 μέτρια ένδειξη ενάντια στην Ho (βλ. σχετικά, **)
0.05≤p<0.10 ελάχιστη ένδειξη ενάντια στην Ho (βλ. σχετικά, *)
0.10≤p
καμία πραγματική ένδειξη ενάντια στην Ho

Στους παρακάτω πίνακες (Πίνακες 8 & 9) παρουσιάζεται διεξοδικά πώς μεταβλήθηκαν
οι αριθμοδείκτες καθώς επίσης και η σημασία του μεγέθους μεταβολής.
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Πίνακας 8: Αριθμοδείκτες που επηρεάστηκαν αρνητικά
Σοβαρός Βαθμός Επίδρασης
Μ01
EBITDA
Μειώθηκε
Μ02

EBIT

Μειώθηκε

Μ06

Interest
Cover

Αυξήθηκε

Μ08

Credit
Period

Αυξήθηκε

Μέτριος Βαθμός Επίδρασης

Μ07

Μ09

Collection Αυξήθηκε
Period

Current
Ratio

Μειώθηκε

Ελάχιστος Βαθμός Επίδρασης
Μ13
Cash
Μειώθηκε
Flow
Ratio

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη
είναι η κερδοφορία της οικονομικής μονάδας.
Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη
είναι η κερδοφορία της οικονομικής μονάδας.
‐ Το 1.5 θεωρείται ο ελάχιστα αποδεκτός λόγος για
μια εταιρεία. Όταν δείκτης κάλυψης τόκων μιας
εταιρείας είναι 1,5 ή χαμηλότερος οι δανειστές
πιθανόν θα αρνηθούν να δανείσουν στην εταιρεία
λόγω υψηλού κίνδυνου.
‐ Εδώ είναι 1.3: αμφισβητήσιμη ικανότητά να
ανταποκριθεί έξοδα από τόκους
Υψηλός δείκτης σημαίνει:
Μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα που ένας
πιστωτικός φορέας χορηγεί πιστώσεις σε έναν
πελάτη.
Υψηλός δείκτης σημαίνει:
- Πιθανή ύπαρξη προβλήματος στην ρευστότητα
καθώς οι πωλήσεις αργούν να εισπραχθούν
- Ένδειξη κακής διαχείρισης των πελατών
- Ένδειξη χαλαρής πιστωτικής πολιτικής
Χαμηλός δείκτης σημαίνει:
-Αυστηρή πιστωτική πολιτική
-Ανασταλτικός παράγοντας για τις πωλήσεις
Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο μεγαλύτερο
είναι το «περιθώριο ασφαλείας» των
βραχυπρόθεσμων δανειστών της επιχείρησης και
τόσο σε καλύτερη θέση από πλευράς ρευστότητας
βρίσκεται η οικονομική μονάδα
Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο σε
καλύτερη θέση από πλευράς ρευστότητας
βρίσκεται η οικονομική μονάδα
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Πίνακας 9: Αριθμοδείκτες που επηρεάστηκαν θετικά
Μέτριος Βαθμός Επίδρασης
Μ11
Solvency Αυξήθηκε
Ελάχιστος Βαθμός Επίδρασης
Μ14

Cash
flow/Op.
Revenue

Αυξήθηκε

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη
είναι η φερεγγυότητα της οικονομικής μονάδας.
Όσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα των ταμειακών
ροών, τόσο το καλύτερο.
Δεν υπάρχει τυποποιημένη κατευθυντήρια γραμμή
αλλά προφανώς μια συνεπή και / ή αυξανόμενη
τάση σε αυτή την αναλογία είναι μια θετική ένδειξη
της καλής διαχείρισης του οφειλέτη. Εταιρείες με
μια τέτοια τάση σε αυτή την αναλογία
αξιολογούνται ως καλές επενδυτικές ευκαιρίες.

Με βάση τα προαναφερθέντα θα μπορούσε κανείς εύλογα να επισημάνει, ότι οι
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην εικόνα των οικονομικών καταστάσεων, ως και
την επιχειρηματική επίδοση, οδήγησαν τις επιχειρήσεις του δείγματος σε μια
χειρότερη απόδοση σε σχέση με τους δείκτες EBIT, EBITDA, ROE, ROA, Interest cover,
Collection Period, Credit Period, Current Ratio και Cash flow Ratio, ενώ σε μια
καλύτερη απόδοση σε σχέση με τους δείκτες Solvency και Cash flow/Op. Revenue.
Τέλος, αναφορικά με την εφαρμογή της διαμέσου (Mann‐Whitney test) στο δείγμα
αυτό παρατηρήθηκε ότι η επίδραση της οικονομική κρίσης στην εικόνα των
οικονομικών καταστάσεων, ως και την οικονομική επίδοση, των υπό εξέταση
δεκατεσσάρων (14) εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών του
Κατασκευαστικού Κλάδου υπήρξε σχετικά στατιστικά σημαντική και μάλιστα με
αρνητική επίδραση σε περισσότερους αριθμοδείκτες, δηλαδή δώδεκα αριθμοδείκτες
(EBITDA Margin, EBIT Margin, ROE, ROA, Net assets turnover, Collection period, Credit
period, interest cover, current ratio, Liquidity ratio, gearing, cash flow και cash
flow/operating revenue) από τους δεκατέσσερις εξεταζόμενους.
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Πίνακας 10: Στατιστικά αποτελέσματα ‐ Mann‐Whitney Test

Μεταβλητές
Μ01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
Μ10
Μ11
Μ12
Μ13
M14

Διάμεσος
(Median)
Pre‐Crisis
10,57
4,89
1,474
0,650
0,5635
1,060
120,1
81,39
1,3996
0,9862
50,78
49,35
3371,0
5,72

Διάμεσος
(Median)
Post‐Crisis
4,40
0,28
‐3,783
‐3,564
0,3440
‐0,486
239,8
121,93
1,0140
0,6780
47,84
39,83
‐2292,0
‐4,10

p‐value

Διάστημα
εμπιστοσύνης 95%

0,006***
0,004***
0,000***
0,000***
0,015**
0,004***
0,096*
0,000***
0,000***
0,000***
0,236
0,816
0,000***
0,000***

(‐20,46;‐2,78)
(‐22,89;‐3,61)
(‐9,049;‐2,844)
(‐6,453;‐2,713)
(‐0,3340;‐0,0129)
(‐2,869;‐0,543
(‐7,2;136,6)
(26,34;74,56)
(‐0,6863;‐0,2254)
(‐0,5393;‐0,1961)
(‐13,39;3,96)
(‐14,46;16,63)
(‐14269,8;‐4822,9)
(‐20,08; ‐7,02)

*** : απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01
** : απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05
* : απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σημαντικότητας 0,1

Από τα αποτελέσματα που προκύπτουν για τους αριθμοδείκτες Μ01 έως Μ14 για τη
μελέτη της παραπάνω χρονικής περιόδου είναι φανερό πως η υπόθεση Η1, δηλαδή
ότι δεν αναμένεται σχετική μεταβολή της οικονομικής επίδοσης των εταιρειών του
δείγματος πριν και μετά την κρίση, απορρίπτεται.
2η εξεταζόμενη υπόθεση
Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι δύο (2) από τους 14 αριθμοδείκτες έδειξαν να
επηρεάζονται στατιστικά σημαντικά σε μικρό βαθμό από το μέγεθος της
κεφαλαιοποίησης των εταιρειών του δείγματος. Πιο συγκεκριμένα, οι αριθμοδείκτες
Current ratio και Liquidity ratio ήταν αυτοί που μεταβλήθηκαν. Ο πρώτος έδειξε να
ευνοεί τις επιχειρήσεις χαμηλής κεφαλαιοποίησης, ενώ ο δεύτερος τις επιχειρήσεις
μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Επίσης, για τις εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης δεν
βελτιώθηκε κανένας από τους εξεταζόμενους αριθμοδείκτες κατά την περίοδο της
οικονομικής κρίσης.
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Πίνακας 11: Στατιστικά αποτελέσματα για κεφαλαιοποίηση (Kruskal‐Wallis test)

Κωδ.
Μεταβλ.

Μεταβλητές

ΔM01
ΔM02
ΔM03
ΔM04
ΔM05
ΔM06
ΔM07
ΔM08
ΔM09
ΔM10
ΔM11
ΔM12
ΔM13
ΔΜ14

EBITDA Margin
EBIT Margin
ROE
ROA
Net assets turnover
Interest cover
Collection period
Credit period
Current ratio
Liquidity ratio
Solvency ratio
Gearing
Cash flow
Cash flow/ Oper. Revenue

Διάμεσος
Κ1

Κ2

Κ3

‐39,1797
‐49,2189
‐6,424
‐5,565
‐0,01775
‐4,03000
‐205,32
67,11
‐10,0385
‐8,90830
‐15,278
22,041
‐31232
‐15,667

‐0,6824
‐0,9713
‐8,273
‐3,446
0,06317
0,000
82,36
45,62
‐0,1799
‐0,04636
2,223
‐17,950
‐6322
‐6,663

‐16,2017
‐15,0962
‐8,653
‐6,992
‐0,17018
‐1,70779
59,01
38,45
‐0,1159
‐0,35667
‐10,233
‐7,965
‐2552
‐13,121

*** : απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01
** : απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05
* : απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σημαντικότητας 0,1

p‐value
0,151
0,124
0,932
0,683
0,511
0,263
0,173
0,923
0,090*
0,090*
0,576
0,560
0,188
0,932

Από τα αποτελέσματα που προκύπτουν για τους αριθμοδείκτες Μ01 έως Μ14 για τη
μελέτη της παραπάνω χρονικής περιόδου είναι φανερό πως η υπόθεση Η2, δηλαδή
ότι δεν αναμένεται σχετική μεταβολή της οικονομικής επίδοσης στην κρίση από το
βαθμό κεφαλαιοποίησης, απορρίπτεται.
3η εξεταζόμενη υπόθεση
Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν δεν επηρεάστηκε στατιστικά σημαντικά καμία
από τις μεταβλητές σχετικά με την ύπαρξη ή όχι διεθνούς συμμετοχής επιχειρηματικές
δραστηριότητες των επιχειρήσεων του δείγματος κατά τα πέντε έτη πριν την κρίση
(2005‐2009) και πέντε έτη μετά την κρίση (2010‐2014) (βλ. σχ. Πίνακας 12 που
ακολουθεί).
Συνεπώς, για τους αριθμοδείκτες Μ01 έως Μ14 της παραπάνω χρονικής περιόδου
είναι φανερό πως η υπόθεση Η3, δηλαδή ότι δεν αναμένεται σχετική μεταβολή της
οικονομικής επίδοσης στην κρίση από την ύπαρξη διεθνούς παρουσίας, γίνεται
αποδεκτή.
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Πίνακας 12: Στατιστικά αποτελέσματα για διεθνή δραστηριότητα (Kruskal‐Wallis test)

Κωδ.
Μεταβλητές
Μεταβλ.
ΔM01
ΔM02
ΔM03
ΔM04
ΔM05
ΔM06
ΔM07
ΔM08
ΔM09
ΔM10
ΔM11
ΔM12
ΔM13
ΔΜ14

EBITDA Margin
EBIT Margin
ROE
ROA
Net assets turnover
Interest cover
Collection period
Credit period
Current ratio
Liquidity ratio
Solvency ratio
Gearing
Cash flow
Cash flow/Op. Revenue

Διάμεσος
Δ1

Δ2

‐19,14
‐18,405
‐6,424
‐5,565
‐0,01879
‐1,294
3,542
54,13
‐0,2933
‐0,3625
‐13,653
6,689
‐9850
‐11,520

‐10,54
‐9,223
‐9,268
‐5,572
‐0,06161
‐4,089
38,676
13,68
0,8628
0,7835
6,855
‐18,756
‐1971
‐6,709

*** : απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01
** : απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05
* : απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σημαντικότητας 0,1

p‐value
0,584
0,584
0,465
1,000
0,715
0,927
0,715
0,273
0,361
0,465
0,201
0,201
0,465
0,465

4η εξεταζόμενη υπόθεση
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη γενική περίπτωση που εξετάστηκε, δηλαδή
στην ύπαρξη ή όχι οποιασδήποτε παράλληλης δραστηριότητας των εταιρειών,
δείχνουν να μην παρατηρήθηκε καμία επίδραση στην εικόνα των οικονομικών
καταστάσεων λόγω της οικονομική κρίσης.
Πίνακας 13: Στατιστικά αποτελέσματα για δραστηριότητα σε άλλους κλάδους (Kruskal‐Wallis test)

Κωδ.
Μεταβλ.
ΔM01
ΔM02
ΔM03
ΔM04
ΔM05
ΔM06
ΔM07
ΔM08
ΔM09
ΔM10
ΔM11
ΔM12
ΔM13
ΔΜ14

Μεταβλητές
EBITDA Margin
EBIT Margin
ROE
ROA
Net assets turnover
Interest cover
Collection period
Credit period
Current ratio
Liquidity ratio
Solvency ratio
Gearing
Cash flow
Cash flow/Op. Revenue

Διάμεσος
Ε1
Ε2
‐18,41935
0,09280
‐17,166
2,062
‐8,273
8,942
‐6,322
5,501
‐0,01470
‐0,37280
‐1,5326
0,8472
59,01
‐129,66
45,62
‐20,47
‐0,4067
0,3504
‐0,3684
0,3554
‐13,28
‐10,23
‐7,965
69,264
‐9062
3169
‐13,12
11,02

p‐value
0,264
0,172
0,385
0,172
0,264
0,106
0,264
0,172
0,264
0,264
0,901
0,172
0,264
0,107
433

*** : απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01
** : απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05
* : απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σημαντικότητας 0,1

Συνεπώς, για τους αριθμοδείκτες Μ01 έως Μ14 της παραπάνω χρονικής περιόδου
είναι φανερό πως η υπόθεση Η4α, δηλαδή ότι δεν αναμένεται σχετική μεταβολή της
οικονομικής επίδοσης στην κρίση από την δραστηριοποίηση σε άλλους κλάδους,
γίνεται δεκτή.
Επιπρόσθετα, έγινε διαχωρισμός του δείγματος σε επιμέρους δείγματα ανάλογα με
το εάν αναμένεται σχετική μεταβολή της οικονομικής επίδοσης σε σχέση με την
ενασχόληση της εταιρείας με παράλληλες δραστηριότητες σε άλλους
επιχειρηματικούς κλάδους πέραν του κατασκευαστικού κλάδου ή την ενασχόληση της
εταιρείας με συγκεκριμένες παράλληλες δραστηριότητες σε Real Estate, Ενέργεια,
κλπ. (υπόθεση Η4β).
Σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα έδειξαν να επηρεάζουν στατιστικά μόνο
έναν αριθμοδείκτη, τον Μ02‐ΕBIT Margin, ο οποίος έδειξε ότι την καλύτερη επίδοση
είχε το σύνολο των εταιρειών που ασχολούνται με λοιπές δραστηριότητες (Α5) έναντι
αυτών που δεν ασχολούνται με παράλληλες δραστηριότητες (Α1), με Real Estate και
λοιπές δραστηριότητες (Α2), με Ενέργεια και λοιπές δραστηριότητες (A3) και με Real
Estate, με Ενέργεια και λοιπές δραστηριότητες (Α4).
Πίνακας 14: Στατιστικά αποτελέσματα για δραστηριότητα σε άλλους διακριτούς κλάδους
(Kruskal‐Wallis test)

Κωδ.
Μεταβλητές
Μεταβλ.
ΔM01
ΔM02
ΔM03
ΔM04
ΔM05
ΔM06
ΔM07
ΔM08
ΔM09
ΔM10
ΔM11
ΔM12
ΔM13
ΔΜ14
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EBITDA
Margin
EBIT Margin
ROE
ROA
Net assets
turnover
Interest cover
Collection
period
Credit period
Current ratio
Liquidity ratio
Solvency ratio
Gearing
Cash flow
Cash flow/Op.
Revenue

A1
0,0928

A2

Διάμεσος
A3

‐13,10397 ‐32,8129

A4

A5

‐10,5369

13,8720

p‐
value
0,128
0,094*
0,555
0,349
0,298

2,062
‐12,898
8,942
‐20,225
5,501
‐7,629
‐
0,02423
0,3728
0,8472 ‐0,6332
‐129,66 70,69

‐34,180
‐9,408
‐8,202
‐0,01060

‐9,223
‐8,000
‐5,237
‐0,09654

16,415
16,688
‐18,630
‐0,97700

‐2,1584
‐86,99

‐0,9233
‐11,99

‐10,7024 0,200
338,04 0,396

‐20,47
0,3504
0,3554
‐10,233
69,264
3169
11,022

198,09
‐0,3695
‐0,3860
‐5,593
‐7,497
‐15680
‐17,345

26,67
‐0,2857
‐0,2722
‐6,441
3,170
‐1971
‐9,586

93,77
0,3686
0,3728
31,833
‐99,130
21265
‐3,644

42,03
‐0,6057
‐0,4765
‐25,828
12,541
‐14475
‐16,007

0,356
0,414
0,438
0,339
0,480
0,337
0,412

*** : απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σημαντικότητας 0,01
** : απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σημαντικότητας 0,05
* : απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης σε επίπεδο σημαντικότητας 0,1

Συνεπώς, για τους αριθμοδείκτες Μ01 έως Μ14 της παραπάνω χρονικής περιόδου
είναι φανερό πως η υπόθεση Η4β, δηλαδή ότι δεν αναμένεται σχετική μεταβολή της
οικονομικής επίδοσης στην κρίση από την δραστηριοποίηση σε άλλους κλάδους,
απορρίπτεται.

Συμπεράσματα
Η παρούσα εργασία διερεύνησε τις επιπτώσεις που είχε η ελληνική οικονομική κρίση
στην εικόνα των οικονομικών καταστάσεων, ως και την οικονομική επίδοση, όλων των
εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών του Κατασκευαστικού Κλάδου
(συγκεκριμένα, δεκατεσσάρων εταιρειών). Χρησιμοποιήθηκαν δεκατέσσερις
αριθμοδείκτες, που υπάγονται σε τέσσερις κατηγορίες (αριθμοδείκτες
αποδοτικότητας, δραστηριότητας, διαρθρώσεως κεφαλαίων, ταμειακών ροών), ώστε
να γίνει η ανάλυση της μεταβολής της οικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων του
δείγματος.
Με βάση αυτούς, εξετάστηκε αρχικά το χρονικό διάστημα πέντε ετών (2005‐2009)
λίγο πριν την ελληνική οικονομική ύφεση και έπειτα το χρονικό διάστημα (2010‐2014)
μετά την οικονομική κρίση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των υπό εξέταση
αριθμοδεικτών της έρευνας (με εφαρμογή t‐test), το τελικό συμπέρασμα που
προέκυψε είναι ότι η επίδραση της οικονομικής ύφεσης στην εικόνα των οικονομικών
καταστάσεων, ως και την οικονομική επίδοση, υπήρξε σχετικά σημαντική. Κατά τη
διάρκεια μιας πενταετίας πριν και μετά την κρίση εφτά από τους δεκατέσσερις
εξεταζόμενους αριθμοδείκτες μεταβλήθηκαν στατιστικά σημαντικά και στην ουσία
χειροτέρεψαν. Ωστόσο, δύο από τους εξεταζόμενους αριθμοδείκτες (solvency, cash
flow/op. revenue) καλυτέρευσαν.
Με την εφαρμογή της διαμέσου (Mann‐Whitney test) στο δείγμα παρατηρήθηκε ότι
η επίδραση της οικονομική κρίσης στην εικόνα των οικονομικών καταστάσεων υπήρξε
στατιστικά σημαντική και μάλιστα με αρνητική επίδραση (όπως και παραπάνω
διατυπώθηκε μετά την εφαρμογή του t‐test) στους περισσότερους αριθμοδείκτες.
Συγκεκριμένα, δώδεκα αριθμοδείκτες (EBITDA Margin, EBIT Margin, ROE, ROA, net
assets turnover, collection period, credit period, interest cover, current ratio, liquidity
ratio, gearing, cash flow και cash flow/operating revenue) από τους δεκατέσσερις
χειροτέρεψαν σε σύγκριση με την περίοδο προ κρίσης.
Τα αποτελέσματα που διεξήχθησαν με τη μέθοδο του Kruskal‐Wallis test έδειξαν τις
εταιρείες του δείγματος να επηρεάζονται στατιστικά σημαντικά σε μικρό βαθμό από
το μέγεθος της κεφαλαιοποίησης των εταιρειών του δείγματος. O αριθμοδείκτης
current ratio έδειξε να ευνοεί τις επιχειρήσεις χαμηλής κεφαλαιοποίησης, ενώ ο
αριθμοδείκτης liquidity ratio τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η ύπαρξη ή
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όχι διεθνούς συμμετοχής σε επιχειρηματικές δραστηριότητες ή οποιασδήποτε
παράλληλης δραστηριότητας των επιχειρήσεων του δείγματος κατά τα πέντε έτη πριν
την κρίση (2005‐2009) και πέντε έτη μετά την κρίση (2010‐2014) έδειξε να μην
προκαλούν καμία επίδραση (θετική ή αρνητική) στην εικόνα των οικονομικών
καταστάσεων λόγω της οικονομική κρίσης. Ωστόσο, στην περίπτωση σύγκρισης των
εταιρειών σε διακριτές δραστηριότητες, τα αποτελέσματα έδειξαν να επηρεάζουν
στατιστικά μόνο έναν αριθμοδείκτη, τον αριθμοδείκτη ΕBIT Margin. Συγκεκριμένα,
έδειξε ότι την καλύτερη επίδοση την είχε το σύνολο των εταιρειών που ασχολούνται
με λοιπές δραστηριότητες έναντι αυτών που δεν ασχολούνται με παράλληλες
δραστηριότητες, με Real Estate και λοιπές δραστηριότητες, με Ενέργεια και λοιπές
δραστηριότητες και με Real Estate, με Ενέργεια και λοιπές δραστηριότητες.
Τέλος, πρόταση για μελλοντική έρευνα, σε συνέχεια της παρούσας εργασίας, θα
μπορούσε να είναι η εξέταση του συνόλου του Κατασκευαστικού Κλάδου
(εισηγμένων και μη εταιρειών και είτε ενός συγκεκριμένου μεγέθους
κεφαλαιοποίησης και άνω είτε όχι) στην Ελλάδα για εξαγωγή περαιτέρω χρήσιμων
συμπερασμάτων, όπως και να υλοποιηθεί η παρούσα έρευνα σε διαφορετικά χρονικά
διαστήματα ελέγχου.
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