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Σύνοψη και Συμπεράσματα

οργανισμών καθώς επίσης και με το επίσης προσωρινό 
πάγωμα κάποιων δραστηριοτήτων (βλ. ενότητα 1.5).
Οι μακροοικονομικές προβλέψεις, όπως αποτυπώ-
θηκαν από την ελληνική κυβέρνηση στο Πρόγραμμα 
Σταθερότητας, εκτιμούν ύφεση από 4,7% (βασικό σε-
νάριο) έως 7,9% (δυσμενές σενάριο), ενώ υπάρχουν 
προβλέψεις και για ύφεση γύρω στο 10% (Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή, ∆ΝΤ) ή και πολύ περισσότερο (ΟΟΣΑ). 
Αντίστοιχα, η πρόβλεψη για το πρωτογενές έλλειμμα 
κυμαίνεται από 1,9% του ΑΕΠ στο πρώτο και 2,8% του 
ΑΕΠ στο δεύτερο σενάριο του ΥΠΟΙΚ (το ∆ΝΤ προ-
βλέπει 5,1% του ΑΕΠ).

Οι προβλέψεις για το ύψος του ακαθάριστου χρέους 
της Γενικής Κυβέρνησης για το 2020 είναι αντίστοιχα 
δυσοίωνες (βλ. ενότητα 2.1.2). Η πρόβλεψη του Προ-
γράμματος Σταθερότητας της ελληνικής κυβέρνησης 
είναι για αύξηση κατά 6,1 δισ. ευρώ (θα ανέλθει στα 
337 δισ.), όμως, με την παράλληλη πτώση του ΑΕΠ, 
θα αυξηθεί κατά 12,2 μονάδες ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
φθάνοντας στο 188,8%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ-
βλέπει αύξηση 20 ποσοστιαίων μονάδων αγγίζοντας 
το 196,4% του ΑΕΠ, ενώ το ∆ΝΤ θεωρεί ότι το χρέος 
θα ξεπεράσει το 200% του ΑΕΠ. 

Η πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για ύφεση 
0,9% το πρώτο τρίμηνο σε ετήσια βάση καταδεικνύει 
αντοχή από την πλευρά της οικονομίας και πως συ-
γκριτικά με τη Γερμανία (-2,3% το πρώτο τρίμηνο σε 
ετήσια βάση), τη Γαλλία (-5,3%), την Ισπανία (-4,1%), 
και την Ιταλία (-5,4%) η επίδοση της Ελλάδας ήταν 
σαφώς καλύτερη2.  

Σήμερα οι περισσότεροι αναλυτές προχωρούν σε 
επανεκτίμηση της κατάστασης προβλέποντας μικρό-
τερη ύφεση. Για παράδειγμα, ο ΟΟΣΑ θεωρεί ότι θα 
έχουμε ύφεση (μόνο) 8% το 2020 και ανάπτυξη 4,5% 
το 20213. Στο ΚΕΠΕ, εκτιμούμε πλέον την ύφεση στο 
εύρος 5,67% με 7,16% (βλ. ενότητα 1.4). Το σημαντι-
κότερο στοιχείο της αλλαγής αυτής είναι η εμπιστο-
σύνη και αξιοπιστία που δημιουργήθηκε στη χώρα 
μας από τη διαχείριση της υγειονομικής και της οικο-
νομικής κρίσης από την ελληνική πολιτεία. Εμπιστο-

Η πανδημία του κορωνοϊού ανέκοψε (προσωρινά) 
τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας 
στις αρχές του 2020

Στις αρχές του 2020 η ελληνική οικονομία (με την εξαί-
ρεση των ιδιωτικών επενδύσεων) είχε αρχίσει να εμ-
φανίζει μια αξιοσημείωτη δυναμική (βλ. ενότητα 1.1). 
Έχοντας επιλύσει τα βασικά μακροοικονομικά της 
προβλήματα, αναπτυσσόταν με ρυθμούς υψηλότε-
ρους από αυτούς των άλλων χωρών της Ευρωζώνης. 
Είχε περάσει ήδη μια δεκαετία από τότε που η Ελ-
λάδα βρέθηκε στη δίνη της οικονομικής κρίσης. Στον 
δημόσιο διάλογο είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται 
προβληματισμοί σχετικά με το αναπτυξιακό μοντέλο 
της χώρας. Η κυβέρνηση, μάλιστα, συνέστησε, ήδη 
από τον Ιανουάριο 2020, μια επιτροπή με επικεφαλής 
τον νομπελίστα οικονομολόγο Χριστόφορο Πισσα-
ρίδη προκειμένου να υποβάλει σχετικό αναπτυξιακό 
σχέδιο1. Την ώρα που υπήρχαν αυτοί οι προβληματι-
σμοί, μια μη οικονομική εξωτερική-παγκόσμια διατα-
ραχή, η πανδημία του κορωνοϊού, ήρθε να ανατρέψει 
τη δυναμική που με κόπο και θυσίες του ελληνικού 
λαού είχε αρχίσει να διαμορφώνεται στην ελληνική οι-
κονομία. Η ύφεση πήρε τη θέση της μεγέθυνσης και η 
απογοήτευση πήρε τη θέση της χαράς. 

Οι πρώτες επιπτώσεις από την εμφάνιση της πανδη-
μίας έγιναν ορατές από την αντίδραση του δείκτη του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών και από την άνοδο των επι-
τοκίων των ομολόγων (βλ. ενότητα 1.6). Μεγάλη είναι 
επίσης και η επίπτωση του κορωνοϊού στον τουρισμό, 
που αποτελεί τη βασική συνιστώσα του ΑΕΠ της χώ-
ρας (βλ. σχετικό Ειδικό θέμα). Τα 30 εκατ. τουριστών 
που παραδοσιακά έρχονταν στην Ελλάδα, κινούσαν 
μια σειρά από συμπληρωματικές δραστηριότητες 
στην εστίαση, την ψυχαγωγία και τις μεταφορές. Μια 
άλλη συνέπεια είναι η επίδραση του κορωνοϊού στον 
φόβο των επενδυτών. Η εμπειρία δείχνει ότι, όταν δια-
χέεται φόβος λόγω εξωτερικών γεγονότων, οι επεν-
δυτές προσπαθούν να βρουν ασφαλή «λιμάνια» για τα 
κεφάλαιά τους. Τέλος, ένα κανάλι άμεσων επιπτώσεων 
σχετίζεται με το προσωρινό κλείσιμο επιχειρήσεων και 

1. <https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1551071/sugkroteitai-epitropi-gia-to-sxedio-anaptuksis-tis-ellinikis-oikonomias-proedros-o-xr-

pissaridis>. 

2. Βλ. <https://www.kathimerini.gr/1081360/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/yfesh-09-sthn-ellada-to-prwto-trimhno>.

3. Βλ. <https://www.capital.gr/oikonomia/3459810/oosa-mikroteri-i-ufesi-stin-ellada-to-2020-se-sxesi-me-tin-eurozoni>.
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ριστη προστιθέμενη αξία, το τουριστικό ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν και ο δείκτης της συμβολής του 
τουρισμού στην οικονομία (tourism ratio). Ο δείκτης 
της συμβολής του τουρισμού στην οικονομία (tourism 
ratio), ο οποίος ορίζεται ως ο λόγος της συνολικής (ει-
σερχόμενη και εσωτερική) τουριστικής κατανάλωσης 
προς τη συνολική προσφορά της οικονομίας, αποτε-
λεί έναν διεθνώς αναγνωρισμένο δείκτη μέτρησης του 
ειδικού βάρους του τουριστικού τομέα σε μια οικονο-
μία. Στο σχετικό Ειδικό θέμα εκτιμήσαμε τον δείκτη 
συμβολής του τουρισμού στην οικονομία (tourism 
ratio) χρησιμοποιώντας στοιχεία της εγχώριας τουρι-
στικής δαπάνης (€17,9 δισ.), καθώς και τη συνολική 
προσφορά στην οικονομία για το 2018, και διαπιστώ-
σαμε ότι αυτός διαμορφώνεται στο 5,6%. Το εν λόγω 
μέγεθος μπορεί να φαίνεται «μικρό» σε σχέση με όσα 
συνήθως δημοσιεύονται για τη συμβολή του τουρι-
σμού στην ελληνική οικονομία, αλλά είναι σε απόλυτη 
αντιστοιχία με τα σχετικά μεγέθη που ανακοινώνουν 
και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)5. Επί-
σης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συμβολή του του-
ρισμού στην οικονομία δεν θα πρέπει να συγχέεται με 
τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις που προκαλούνται 
από μεταβολές στην τουριστική ζήτηση. Σε πρόσφα-
τη Ανάλυση Επικαιρότητας του ΚΕΠΕ υπολογίσαμε ότι 
στο υποθετικό-ακραίο σενάριο μηδενισμού των διε-
θνών ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας, η μείωση 
στο ΑΕΠ της οικονομίας θα είναι, σταθερών όλων των 
άλλων παραγόντων, της τάξης του 10,4%, η μείωση 
στην απασχόληση της τάξης του 11,2% και η αύξηση 
του ελλείμματος του Ισοζυγίου Αγαθών και Υπηρεσι-
ών κατά περίπου €12,226 δις.6 Την ίδια ώρα όμως, 
οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις των κρατικών κα-
ταναλωτικών δαπανών στην ελληνική οικονομία είναι 
σημαντικά ισχυρότερες από αυτές του τουριστικού 
τομέα. ∆εδομένου ότι ο δημόσιος τομέας καταλαμβά-
νει το 1/5 περίπου της ελληνικής οικονομίας σε όρους 
παραγωγής και απασχόλησης, η άσκηση επεκτατικής 
δημοσιονομικής πολιτικής, σε συνδυασμό με την ταυ-
τόχρονη άσκηση κατάλληλων κλαδικών πολιτικών, εί-
ναι εφικτό να αντισταθμίσει σημαντικό μέρος των αρ-
νητικών επιπτώσεων της μείωσης των διεθνών ταξιδιω-
τικών εισπράξεων. Κατά συνέπεια, οι εκτιμήσεις του 
Υπουργείου Οικονομικών για ύφεση 4,7% έως 7,9% 
φαίνονται, με τα σημερινά δεδομένα, αρκετά βάσιμες. 

σύνη και αξιοπιστία ήταν τα «χαμένα» όπλα της ελλη-
νικής οικονομικής πολιτικής για δεκαετίες. Αξιοπιστία 
σημαίνει προσήλωση στους στόχους της πολιτικής 
της χώρας με ειλικρίνεια, συνέπεια, μεθοδικότητα και 
υπευθυνότητα. Η αξιοπιστία ενισχύει έμπρακτα την 
εμπιστοσύνη τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας. 
Με τη σειρά της, η εμπιστοσύνη βελτιώνει τις προσ-
δοκίες και αυτές πριμοδοτούν τις προσπάθειες της 
κυβέρνησης, φέρνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα, 
που δεν είναι άλλο από τη γρήγορη και σταθερή επα-
νόρθωση της οικονομίας. Τα πρώτα δείγματα γραφής 
συνηγορούν στην παραπάνω υπόθεση. Αντανακλώ-
νται στην επιτυχή έξοδο της χώρας όπου δανείστη-
κε για 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 1,5%4. ∆εν είναι 
η πρώτη φορά που βγήκε η χώρα στις αγορές. Είναι 
όμως η πρώτη φορά κατά την οποία το κόστος δανει-
σμού είναι τόσο μικρό για ένα δεκαετές ομόλογο. Τον 
Μάρτιο του 2019, το αντίστοιχο επιτόκιο δανεισμού 
ήταν 3,9%. Άρα η εμπιστοσύνη είναι το άλφα και το 
ωμέγα στην οικονομία. Και αυτό είναι ένα σημαντι-
κό μήνυμα που πρέπει να το κρατήσουμε για τους 
επόμενους μήνες. Οι ξένοι επενδυτές δανείζουν στις 
σημερινές συνθήκες την Ελλάδα με ευνοϊκό επιτόκιο. 
Και μάλιστα σε μια περίοδο γεωπολιτικών εντάσεων 
όπου η Ελλάδα απειλείται από την επιθετικότητα της 
Τουρκίας. Απόδειξη και αυτό του πόσο σημαντικό 
είναι ότι η χώρα μας είναι «δεμένη» με το ευρώ.

Ο τουρισμός επηρεάζεται αρνητικά 

Ο τουριστικός τομέας αναμένεται να αντιμετωπίσει 
ένα από σημαντικότερα πλήγματα από τη διεθνή εξά-
πλωση του νέου κορωνοϊού (COVID-19), γιατί συμ-
βάλλει σημαντικά στην ελληνική οικονομία. Η πρακτι-
κή που συνήθως ακολουθείται για την εκτίμηση της 
συμβολής του τουρισμού στην ελληνική οικονομία 
είναι να διαιρείται η εγχώρια τουριστική δαπάνη με το 
ΑΕΠ της οικονομίας. Μια τέτοια εκτίμηση θα έδινε μια 
συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία για 
το έτος 2018 της τάξης του 9,7%. Ωστόσο, η σύγχρο-
νη αναγνωρισμένη προσέγγιση για την εκτίμηση της 
συμβολής του τουριστικού τομέα στην οικονομία είναι 
μέσω του συστήματος των ∆ορυφόρων Λογαριασμών 
Τουρισμού (∆ΛΤ), όπου εκτιμάται η τουριστική ακαθά-

4. Βλ. <https://m.naftemporiki.gr/story/1607198/neo-10etes-poioi-agorasan-to-elliniko-omologo>.

5. Η συμβολή του τουρισμού στις εν λόγω οικονομίες κυμαίνεται μεταξύ 3,9% (Ιταλία) και 5,8% (Μάλτα), ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος 

των χωρών της ΕΕ είναι της τάξης του 3,4%. ∆ηλαδή, η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία είναι σημαντικά υψηλότερη 

(μεσοσταθμικά κατά περίπου 50%) από τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ, αλλά σε απόλυτη αντιστοιχία με αυτήν των άλλων χωρών του 

ευρωπαϊκού Νότου. Συνεπώς, η εκτίμησή μας για τη συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία είναι απολύτως ρεαλιστική και σε 

αντιστοιχία με τις σχετικές εκτιμήσεις άλλων χωρών της ΕΕ.

6. Βλ. ΚΕΠΕ, Ανάλυση Επικαιρότητας 2/2020 στο <https://www.kepe.gr/index.php/el/ta-nea.html>.
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κού Προϋπολογισμού για όσο διάστημα απαιτεί-
ται, προκειμένου να στηριχθεί η οικονομία υπό τις 
έκτακτες συνθήκες ανοικοδόμησής της. Η σχετικά 
μικρή επίδραση του ύψους του δημοσίου χρέους 
στην αύξηση των ΜΕ∆ αποτελεί ένα ενθαρρυντικό 
μήνυμα προς τους υπεύθυνους χάραξης μιας περισ-
σότερο παρεμβατικής πολιτικής στήριξης των επι-
χειρήσεων και των νοικοκυριών. Επιπλέον, ο ρόλος 
του δημοσιονομικού ισοζυγίου και του ελλείμματος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού σχετικά με την εξέ-
λιξη των ΜΕ∆ θα πρέπει να εκτιμηθεί σε συνδυασμό 
με την προσδοκώμενη θετική επίδραση των δημο-
σίων δαπανών στη στήριξη του εισοδήματος και 
του ΑΕΠ, τα οποία αποτελούν τον κύριο παράγοντα 
επίδρασης στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Από 
την άλλη πλευρά, η χρηματοοικονομική ευρωστία 
των τραπεζικών ιδρυμάτων, όπως τουλάχιστον αυτή 
αντανακλάται στη διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής 
επάρκειας των τραπεζών, αποτελεί τη δεύτερη ση-
μαντική γραμμή άμυνας για την ανάσχεση νέων μη 
εξυπηρετούμενων δανείων όλων των κατηγοριών 
στο μέλλον, καθώς συμβάλλει στη διαφύλαξη της 
εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα και στη χρη-
ματοοικονομική σταθερότητα γενικότερα. Τέλος, η 
αρνητική επίπτωση που θα έχουν πιθανές δυσμενείς 
μεταβολές στις τιμές των ακινήτων στα στεγαστικά 
ΜΕ∆ είναι αναμενόμενη αλλά μικρή, ενώ η αύξηση 
των παρεχόμενων κινήτρων προς τα πιστωτικά ιδρύ-
ματα για την ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης 
προς την οικονομία θα έχουν βραχυπρόθεσμα ευερ-
γετική, αν και μικρή, επίδραση στη μείωση ή συγκρά-
τηση της αύξησης των ΜΕ∆. Επομένως, τον κύριο 
μοχλό στήριξης της οικονομίας και ανάσχεσης των 
ΜΕ∆ πρέπει να αποτελέσει η αύξηση των κρατι-
κών δαπανών ως βασικός στυλοβάτης του εισο-
δήματος σε περιόδους κρίσης, με την παράλληλη 
μέριμνα για διατήρηση της χρηματοοικονομικής 
ευρωστίας των τραπεζών ως την αναγκαία γέφυρα 
για την «επόμενη μέρα» της ελληνικής οικονομίας.

Η καθημερινότητα των εργαζομένων, 
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων 
θα αλλάξει

Το πρωτόγνωρο ξέσπασμα της πανδημίας του κορω-
νοϊού COVID-19 επηρέασε δραστικά την καθημερινό-
τητα των εργαζομένων, των νοικοκυριών και των επι-
χειρήσεων παγκοσμίως. Η ελληνική κυβέρνηση, θέ-
τοντας ως πρώτη προτεραιότητα την υγεία των πολι-
τών, υιοθέτησε αμέσως τις προτάσεις των ειδικών επι-

Τα μη εξηπηρετούμενα δάνεια θα αυξηθούν

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕ∆) αποτελούν 
μία από τις μείζονος σημασίας συνέπειες της μα-
κροχρόνιας κρίσης της ελληνικής οικονομίας που 
εκδηλώθηκε μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική 
κρίση του 2007-2009. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 
ποσοστό των «κόκκινων» δανείων επί του συνόλου 
των πιστώσεων έφτασε κατά μέσο όρο το 29,6% 
στην Ελλάδα εν συγκρίσει με 6,5% στη ζώνη του 
Ευρώ για την περίοδο 2009-2015. Ο λόγος αυτός 
εκτοξεύτηκε στην Ελλάδα στο 47,8% κατά μέσο όρο 
την επόμενη περίοδο έως τον Σεπτέμβριο του 2018, 
δεδομένου ότι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν πια 
κάτω του 4%, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2019 μειώ-
θηκε στο 42,1%. Τα παραπάνω καταδεικνύουν τη 
σοβαρότητα του ζητήματος αυτού και τη μεγάλη 
απόσταση που οφείλει να καλύψει η χώρα μας στη 
διαχείρισή του. Άλλωστε σε αυτό το πλαίσιο εντά-
χθηκε και η κυβερνητική πρωτοβουλία για το σχέδιο 
«Ηρακλής» που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλή-
νων τον ∆εκέμβριο του 2019.

Το ερώτημα που ανακύπτει στη νέα οικονομική κα-
τάσταση που δημιουργείται λόγω της εξάπλωσης 
της πανδημίας του COVID-19 είναι σε ποιο βαθμό θα 
επηρεαστεί η προσπάθεια μείωσης των ΜΕ∆ από την 
ύφεση της ελληνικής οικονομίας μέσα στους επόμε-
νους μήνες. Σε μελέτη που πραγματοποιήσαμε στο 
ΚΕΠΕ διαπιστώσαμε ότι η επίδραση της οικονομικής 
ανάπτυξης, και εν προκειμένω του ρυθμού μεταβο-
λής του πραγματικού ΑΕΠ και της απασχόλησης 
στην εξέλιξη των ΜΕ∆, εμφανίζεται να είναι στατιστι-
κά ο πιο ισχυρός παράγοντας επηρεασμού του αριθ-
μού των ΜΕ∆7. Συγκεκριμένα, η επιτάχυνση του ρυθ-
μού αύξησης της ανεργίας κατά 1% θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε αντίστοιχη επιτάχυνση της αύξησης 
των ΜΕ∆ σε ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 0,33% 
και 0,96% για τα επιχειρηματικά και καταναλωτικά 
δάνεια. Από την άλλη πλευρά, η μείωση του ρυθμού 
μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ κατά 1% θα είχε 
ιδιαίτερα ισχυρή επίδραση, ceteris paribus, καθώς 
θα οδηγούσε σε αύξηση των στεγαστικών ΜΕ∆ κατά 
3% περίπου.

Με δεδομένη τη δυσχέρεια στην ιδιωτική οικονομία, 
σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής ως κύριος αντι-
σταθμιστικός παράγοντας μπορεί να αναδειχθεί η 
αύξηση των κρατικών δαπανών για τη στήριξη της 
πραγματικής οικονομίας. Στην περίπτωση της χώ-
ρας μας αυτό μπορεί να σημαίνει μείωση των απαι-
τούμενων πρωτογενών πλεονασμάτων του Κρατι-

7. Βλ. ΚΕΠΕ, Ανάλυση Επικαιρότητας 4/2020 στο <https://www.kepe.gr/index.php/el/ta-nea.html>.
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εργασία από το σπίτι μπορεί να έχει σημαντικά αμοι-
βαία οφέλη για τους εργαζόμενους και τους εργοδό-
τες και να βοηθήσει στην επαγγελματική ενσωμάτωση 
ατόμων με κινητικά προβλήματα, καθώς και να διευρύ-
νει την περίοδο λοχείας. Εντούτοις, είναι απαραίτητο 
το κόστος της (εξοπλισμός, αυξημένες λειτουργικές 
δαπάνες σπιτιού λόγω μεγαλύτερης παραμονής) να 
το επωμίζεται ο εργοδότης. Επιπλέον, είναι αναγκαίο 
να γίνεται αυστηρή τήρηση του ωραρίου εργασίας και 
αυτό να μην διευρύνεται με το πρόσχημα της παρα-
μονής στο σπίτι, ενώ ουσιαστική σημασία έχουν και οι 
συνθήκες υγιεινής και ασφά λειας στο σπίτι.

Όπως κάθε τι καινούργιο, έτσι και η εργασία από το 
σπίτι, που αποτελεί μια εκδήλωση ευκαμψίας στην 
αγορά εργασίας, έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτή-
ματα. Εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση μπορεί να 
διαμορφωθεί το αναγκαίο νομικό πλαίσιο, το οποίο 
να διασφαλίζει τα δικαιώματα του εργαζόμενου 
και να μην δυσχεραίνει την επιλογή εργασίας από 
το σπίτι για τις επιχειρήσεις. Η πρόσφατη εμπειρία 
έδειξε ότι η εργασία από το σπίτι σε ακραίες περι-
στάσεις, όπως η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, 
είναι απαραίτητη τόσο για ψυχολογικούς όσο και για 
οικονομικούς λόγους.

Το μέγεθος και η διάρκεια της ύφεσης 
θα κριθούν από εξωτερικούς και εσωτερικούς 
παράγοντες

Το αν η ύφεση θα είναι πιο κοντά στο -10% ή στο -4,7% 
εξαρτάται από εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες. 
Η ιατρική-υγειονομική πρόοδος είναι ο πρώτος καθο-
ριστικός παράγοντας. Όσο πιο γρήγορα βρεθεί ένα 
αποτελεσματικό αντιϊκό φάρμακο ή ακόμη καλύτερα 
ένα εμβόλιο απέναντι στον κορονοϊό, τόσο πιο γρήγο-
ρη θα είναι η αποκατάσταση της οικονομικής ζημιάς 
και μικρότερη βέβαια η ένταση της ύφεσης. Τα μέχρι 
τώρα δεδομένα δείχνουν ότι το αργότερο μέχρι το 
τέλος του χρόνου θα έχει βρεθεί εμβόλιο κατά του 
κορωνοϊού, ενώ πιο πριν θα έχουμε αποτελεσματικά 
αντιϊκά φάρμακα. 

Ο δεύτερος εξωγενής παράγοντας σχετίζεται με την 
επιτυχία αντιμετώπισης της κρίσης στις άλλες χώρες. 
Η οικονομία μας είναι μικρή και ανοικτή και δυστυχώς 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από έναν τομέα, τον του-
ρισμό, με προφανείς διασυνδέσεις με το εξωτερικό. 
Θα είμασταν σε ευνοϊκότερη κατάσταση εάν είχαμε 
φροντίσει πριν από την έλευση του κορωνοϊού, π.χ. 
στη διάρκεια της προηγούμενης κρίσης, να αλλάξου-
με το παραγωγικό μας μοντέλο, ενισχύοντας και άλ-
λους τομείς π.χ. αγροδιατροφικό, μεταποίηση, εκτός 
του τουρισμού. 

στημόνων του Εθνικού Οργανισμού ∆ημόσιας Υγείας  
(ΕΟ∆Υ) και εφάρμοσε εγκαίρως αρκετά τολμηρά μέ-
τρα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τα μέτρα 
τηρήθηκαν σχολαστικά από τους πολίτες, οδηγώ-
ντας στον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνο-
ϊού και στον μικρό αριθμό κρουσμάτων, νοσηλευθέ-
ντων και θανάτων μέχρι τις αρχές Μαΐου 2020. Βασι-
κή αρχή ήταν η καθολική εφαρμογή της κοινωνικής 
αποστασιοποίησης προκειμένου να αποτραπεί η διά-
δοση του κορωνοϊού και να προφυλαχθεί η δημόσια 
υγεία. Σε αυτό το πλαίσιο επιβλήθηκε το αναγκαστι-
κό κλείσιμο σχεδόν του συνόλου των επιχειρήσεων 
λιανικού εμπορίου, το κλείσιμο χώρων άθλησης και 
χώρων ψυχαγωγίας, σταμάτησαν παντού τα δια ζώ-
σης μαθήματα, ενώ συγχρόνως απαγορεύτηκαν οι 
άσκοπες μετακινήσεις. Παράλληλα εφαρμόστηκαν 
μέτρα στήριξης του εισοδήματος των εργαζομένων 
που καθίσταντο ανενεργοί, επεκτάθηκε η διάρκεια 
του επιδόματος ανεργίας και εφαρμόστηκαν πολιτι-
κές διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας. 
Οι επιχειρήσεις που μπορούσαν να συνεχίσουν την 
παραγωγική τους διαδικασία, υπό το ευρύτερο πλαί-
σιο περιορισμού των μετακινήσεων και της ανάγκης 
για προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας 
των εργαζομένων τους, όπου ήταν δυνατόν, εφάρ-
μοσαν για μέρος ή το σύνολο του προσωπικού τους 
καθεστώς εργασίας από το σπίτι, ενώ και ο δημό-
σιος τομέας ενθάρρυνε όπου μπορούσε την εργα-
σία από το σπίτι. Συνολικά, το ποσοστό των εργα-
ζομένων που θα μπορούσαν να εργαστούν από το 
σπίτι διαμορφώνεται στο 32,8% (βλ. σχετικό Ειδικό 
θέμα). Ωστόσο, το ενδεχόμενο επέκτασης της εργα-
σίας από το σπίτι στη μετά-κορωνοϊό εποχή απαιτεί 
προσεκτικά βήματα, καθώς μπορεί να διευρύνει τις 
υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ καλών και λιγότε-
ρο καλών θέσεων εργασίας, ενώ μπορεί να βλάψει 
την αποτελεσματική απασχόληση κάποιων εργα-
ζομένων. Η παραγωγικότητα της εργασίας από το 
σπίτι δεν είναι αναγκαστικά και μόνιμα η ίδια με 
αυτή στον τόπο εργασίας. Χρειάζεται ορθολογική 
ρύθμιση της εργασίας από το σπίτι λαμβάνοντας 
υπόψη, πέρα από τη γνώμη των εμπλεκομένων, τα 
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των 
επιμέρους αγορών εργασίας. Ο βαθμός επέκτασης 
της εργασίας από το σπίτι εξαρτάται και από τις 
τεχνολογικές δυνατότητες της χώρας, οι οποίες, αν 
και βελτιώνονται, σε ορισμένες γεωγραφικές περι-
οχές παραμένουν ακόμη περιορισμένες. 

Επίσης, είναι σκόπιμο να λαμβάνονται υπόψη και οι 
αλληλεπιδράσεις από την απόφαση για εργασία από 
το σπίτι. Για παράδειγμα, η ευρεία εφαρμογή της ερ-
γασίας από το σπίτι για κάποια επαγγελματική ομάδα 
ενδέχεται να απαιτεί και την παραμονή στο σπίτι για 
άλλα μέλη του νοικοκυριού. Σε άλλες περιπτώσεις, η 
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πωσιακό. ∆εν μπορούμε όμως να εφησυχάσουμε. 
Υπάρχουν πολλά ακόμη που πρέπει να γίνουν για να 
φτάσουμε στα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας των 
προηγμένων τεχνολογικά χωρών.

Τέλος, πολλά θα εξαρτηθούν από τη συνέχιση των με-
ταρρυθμίσεων σε τομείς όπως η δικαιοσύνη, η παιδεία, 
η υγεία, η πράσινη οικονομία και το κράτος. Η επιτά-
χυνση των μεταρρυθμίσεων ενισχύει την ελκυστικότη-
τα της χώρας και προσελκύει επενδυτές. 

Ο δρόμος μπροστά μας: ένα συνολικό σχέδιο 
ανάκαμψης και μεταρρυθμίσεων (2020-2030)

Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα χρειαστεί σχέδιο, 
υπομονή και κοινωνική ανοχή για τη διαχείριση της 
επόμενης μέρας. Ένα σχέδιο ανόρθωσης και ανασυ-
γκρότησης της χώρας πάνω στο οποίο θα συμφωνή-
σουν πολιτικές δυνάμεις και κοινωνικοί εταίροι. Ένα 
σχέδιο που θα περιλαμβάνει βαθιές μεταρρυθμίσεις 
στο κράτος, στη δικαιοσύνη, στην παιδεία, στην υγεία 
και σε πολλούς άλλους τομείς. Ένα σχέδιο που θα 
στηρίζει τις υγιείς και καινοτόμες επιχειρηματικές δυ-
νάμεις. Ένα σχέδιο που θα ελευθερώνει τις παραγω-
γικές δυνάμεις και θα δίνει τη δυνατότητα να υφάνου-
με μια άλλη αντίληψη για την ανάπτυξη της χώρας. 
Το αναγκαίο Recovery Plan της χώρας μας πρέπει να 
υποστηρίζει το δόγμα που λέει: «παράγω και εξάγω». 
Μια χρήσιμη βάση για την εκπόνηση του έργου αυτού 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα ολοκληρωμένα 
αναπτυξιακά σχέδια αλλά και κλαδικές μελέτες και 
μελέτες αξιολόγησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
σε καίριους τομείς της οικονομίας, που έχουν εκπο-
νηθεί από Πανεπιστήμια, δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς9.

Σημαντικό επίσης είναι να μην «χαθεί» ούτε ένα ευρώ 
από τα χρήματα του πακέτου στήριξης της ΕΕ που 
αντιστοιχούν στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι ο κρα-
τικός μηχανισμός πρέπει να είναι έτοιμος να διαχει-
ρισθεί ένα συνολικό Recovery Plan. Είναι απαραίτητο 
να ξεκινήσει η προετοιμασία έγκαιρα και να υπάρξει 
συντονισμός. Όμως δεν φτάνει η απορροφητικότητα, 
γιατί το ζητούμενο δεν είναι να χρηματοδοτηθούν κα-
ταναλωτικές δραστηριότητες, όπως έχει γίνει αρκετές 
φορές στο παρελθόν στην περίπτωση των διαρθρω-
τικών πακέτων στήριξης της ΕΕ. Χρειάζεται και απο-
τελεσματικότητα. Και για να γίνει αυτό είναι απαραί-
τητο να διαμορφωθεί ένα ευρύτερο σχέδιο ανάκαμ-

Ο τρίτος παράγοντας σχετίζεται με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Εδώ τα πράγματα είναι θετικά για δύο λό-
γους. Πρώτα-πρώτα γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα (ΕΚΤ) είναι πλέον σύμμαχός μας, σε αντίθεση 
με την προηγούμενη κρίση που δεν είχαμε τη δυνα-
τότητα να συμμετέχουμε στα μέτρα ποσοτικής χαλά-
ρωσης. Επίσης, γιατί και οι υπόλοιποι Ευρωπαϊκοί 
Θεσμοί (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας) ανταποκρί-
θηκαν θετικά, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Τα 
22,5 δισ. ευρώ επιδοτήσεων (12% του ΑΕΠ το 2019), 
όπως και τα 9,4 δισ. δανείων που φαίνεται ότι αναλο-
γούν από το ευρωπαϊκό πακέτο στην Ελλάδα είναι ένα 
πολύ μεγάλο ποσό. Εάν το προσθέσουμε στα άλλα 
χρηματοδοτικά εργαλεία, καταλήγουμε σε μια χρημα-
τοδοτική στήριξη μεγαλύτερη των 60 δισ. ευρώ για 
την επόμενη επταετία. Η στήριξη αυτή σηματοδοτεί 
ένα νέο Marshal Plan για τη χώρα μας. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έκανε το πολυπόθητο βήμα για την ενίσχυ-
ση της συνοχής και της αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Εναπόκειται πλέον σε εμάς να αξιοποιήσουμε 
όλα αυτά τα χρήματα. Και αυτό πρέπει να γίνει με κα-
τάλληλο σχέδιο και στόχευση.

Ο τέταρτος παράγοντας σχετίζεται με τη διαχείριση 
της οικονομικής κρίσης από την κυβέρνηση. Μέχρι 
τώρα, η κρίση ανέδειξε την αξιοπιστία της πολιτι-
κής και την τεχνολογία σε ισχυρούς συμμάχους στη 
μάχη με τον κορωνοϊό. Τα δύο μαζί συνέβαλαν στο 
‘rebranding’ της χώρας και έδρασαν ως επιταχυντές 
του ψηφιακού μετασχηματισμού της. Εφόσον ακολου-
θηθεί παρόμοια επιτυχημένη τακτική στην οικονομική 
αντιμετώπιση της πανδημίας, δηλαδή βασισμένη στην 
ειλικρίνεια, την αξιοπιστία, την αποφασιστικότητα και 
τη συνέπεια, τότε η ύφεση θα είναι κοντύτερα στο 
4,7%. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα είναι ενθαρρυντικά, 
αφού διάφοροι πρόδρομοι δείκτες δείχνουν βελτίω-
ση μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Για παράδειγμα, ο 
δείκτης φόβου που καταρτίζει το ΚΕΠΕ δείχνει συνε-
χή πτώση από τον Απρίλιο του 2020, φτάνοντας το 
29,56% στις 29/5/2020 από 32,66% στις 30/4/2020 και 
48,94% στις 31/3/20208. Η σημαντική αυτή πτώση 
του δείκτη αποτυπώνει τη μείωση της αβεβαιότητας 
στην ελληνική αγορά που συνδέεται με την αποτε-
λεσματική διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού 
στην Ελλάδα.

Ο πέμπτος παράγοντας σχετίζεται με τη συνέχιση 
του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Το έργο 
που έχει ήδη υλοποιηθεί από την Πολιτεία είναι εντυ-

8. Βλ. <https://www.capital.gr/epixeiriseis/3458982/kepe-stadiaki-meiosi-tis-abebaiotitas-ton-ependuton-gia-tin-elliniki-agora>. 

9. Το ΚΕΠΕ, μέσα από την πολυετή δράση του, έχει πρωτοστατήσει στο παρελθόν στην κατάρτιση αντίστοιχων αναπτυξιακών σχεδίων. 

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε αρκετούς τομείς από τον χρόνο συγγραφής των εργασιών αυτών, τα βασικά ζητήματα και οι 

κατευθύνσεις πολιτικής που περιλαμβάνονται στις εργασίες αυτές παραμένουν επίκαιρα.
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τον πρωτογενή τομέα με νέες τεχνολογίες και ιδέες. 
Έπειτα, να ρίξουμε το βάρος μας στη μεταποίηση, 
που μπορεί να παίξει τον ρόλο του πολλαπλασιαστή 
της αξίας της παραγωγής μας. Η ελληνική παραγωγή 
με όλες τις εκφάνσεις της θα μπορούσε να αποτελεί 
τον εναλλακτικό προμηθευτή σε ένα μοντέλο αγοράς 
που πλέον αλλάζει από την ταχύτητα παράδοσης 
στην ασφαλή παράδοση. Για να το πετύχουμε αυτό 
όμως πρέπει να δούμε καίρια ζητήματα, όπως τα ενερ-
γειακά ή/και τα εργασιακά (π.χ. ασφαλιστικές κρατή-
σεις) κόστη. Θέματα που συζητάμε εδώ και χρόνια, 
που έχουν να κάνουν με την ανταγωνιστικότητα της 
χώρας και που μια εθνική στρατηγική για την επίλυσή 
τους μόνο όφελος μπορεί να φέρει στη χώρα.

Καθηγητής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ
Πρόεδρος του ∆.Σ. και 

Επιστημονικός ∆ιευθυντής του ΚΕΠΕ

ψης και μεταρρυθμίσεων δεκαετίας (2020-2030), το 
οποίο θα εντάξει μέσα σε αυτό όλα τα Αναπτυξιακά 
Προγράμματα, ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδό-
τησής τους (ΕΣΠΑ, Εθνικό Π∆Ε, Σ∆ΙΤ, SURE, Ταμείο 
Ανάκαμψης, ΕΤΕ, Ίδιοι πόροι των ΟΤΑ κλπ.), υπό τον 
συντονισμό μιας υπερκείμενης Αρχής (π.χ. Προεδρία 
της Κυβέρνησης ή το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων) με ένα ενιαίο λειτουργικό σύστημα το οποίο 
θα συμβαδίζει με τις στρατηγικές προτεραιότητες της 
ΕΕ (πράσινη ανάπτυξη, ψηφιακός μετασχηματισμός, 
κλπ.). Η κυβέρνηση έχει τη χρυσή ευκαιρία-πρόκληση 
να προχωρήσει στον μετασχηματισμό του παραγωγι-
κού μοντέλου της χώρας ενισχύοντας τον πρωτογε-
νή και δευτερογενή τομέα. Να αναδείξει την τοπική 
παραγωγή, ώστε να περιορίσουμε την εξάρτησή μας 
από άλλες χώρες και ειδικά από αυτές που είναι μα-
κριά από το γεωγραφικό μήκος και πλάτος στο οποίο 
βρισκόμαστε. Και αυτό μπορεί να γίνει τονώνοντας 
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Έτσι η ανάλυση στα μακροοικονομικά στοιχεία που 
απεικονίζονται εδώ δεν εμπεριέχει τις αρνητικές επι-
δράσεις της πανδημίας του Covid-19, που εκδηλώθη-
κε στη χώρα μας από τον Μάρτιο του 2020.

Με βάση τα ετήσια στοιχεία των Εθνικών Λογαρια-
σμών της ΕΛΣΤΑΤ, όπως αυτά εμφανίζονται στον Πί-
νακα 1.1.1, παρατηρούμε τη σταθερή μεταβολή του 
ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας, στο σύνολό της, 
σε σχέση με το 2018. Πιο συγκεκριμένα, το 2019, 
όπως και το 2018, η μεγέθυνση της οικονομίας ήταν 
της τάξης του 1,9%. Θα μπορούσαμε εν συντομία 
να επισημάνουμε εδώ ότι οι κυριότεροι παράγοντες 
για τη μεγέθυνση του ΑΕΠ το 2019, σε σχέση με το 

1.1. Θετικές οι εξελίξεις 
στην πλειονότητα των συνιστωσών 
της ζήτησης πριν την εκδήλωση
των επιπτώσεων του Covid-19 

1.1.1. Εισαγωγή - Εγχώρια και εξωτερική ζήτηση 

Γιάννης Παναγόπουλος

Στην ενότητα αυτή καταγράφονται οι γενικότερες τά-

σεις της ενεργού ζήτησης μέχρι το τέλος του 2019. 

1. Τρέχουσες (μακρο-)οικονομικές εξελίξεις

ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 42, 2020, σσ. 9-16

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1.1  Βασικά μακροοικονομικά μεγέθη (μη εποχικά διορθωμένα)

Σε εκατ. ευρώ 
(σε τρέχουσες τιμές)

Ετήσια % μεταβολή 
 (σε σταθερές τιμές)

2019 2018 2019

Ιδιωτική κατανάλωση 127.425 1,1 0,8

∆ημόσια κατανάλωση 36.537 -2,5 2,1

Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 21.405 -12,2 4,7

Εγχώρια ζήτηση* 187.474 0,5 1,0

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 69.710 14,1 8,2

Εξαγωγές αγαθών 37.265 16,4 7,8

Εξαγωγές υπηρεσιών 32.446 11,5 8,7

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 69.728 9,7 7,9

Εισαγωγές αγαθών 59.780 8,9 7,6

Εισαγωγές υπηρεσιών 9.948 16,6 8,8

Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών (% ΑΕΠ) 0,00

ΑΕΠ 187.456 1,9 1,9

Συμβολή στη μεταβολή του ΑΕΠ

Εγχώρια ζήτηση* -1,32 1,50

Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 1,34 0,76

Μεταβολή αποθεμάτων 1,80 -0,44

Πηγή: Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί. 

* Χωρίς τη μεταβολή των αποθεμάτων.



10 ΚΕΠΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2020/42

νός αποτυπώνεται και στη συμβολή του ισοζυγίου 
αγαθών και υπηρεσιών στον ρυθμό μεταβολής του 
ΑΕΠ, όπου καταγράφεται η θετική συνεισφορά του 
στο επίπεδο των 0,76 ποσοστιαίων μονάδων (βλέπε 
Πίνακα 1.1.1). 

Σε ό,τι αφορά την πορεία του ∆είκτη Οικονομικού 
Κλίματος (∆ΟΚ), ως μελλοντικού «πληρεξούσιου» 
της ζήτησης καταγράφονται, στο ∆ιάγραμμα 1.1.2, 

2018, ήταν κυρίως η σημαντική αλλαγή στη δημόσια 
κατανάλωση (από -2,5% σε 1,1%) όσο και η αλλαγή 
στην πορεία των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου (από 
-12,2% σε 4,7%). Θετική ήταν φυσικά και η πορεία 
των συνολικών εξαγωγών αλλά σε χαμηλότερους 
ρυθμούς σε σχέση με το 2018 (4,2% έναντι του 8,4%). 

Σε ό,τι αφορά τις υπάρχουσες συνιστώσες της κατα-
γεγραμμένης εγχώριας ζήτησης, οι οποίες καταγρά-
φονται και στο ∆ιάγραμμα 1.1.1α, καταδεικνύεται η 
θετική συνεισφορά όλων των επιμέρους συνιστωσών 
της για το 2019. Συγκεκριμένα τόσο η ιδιωτική κατα-
νάλωση όσο και η δημόσια κατανάλωση αλλά και οι 
ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου συνεισέ-
φεραν θετικά με 0,54, 0,44 & 0,52, αντίστοιχα (ενώ 
το 2018 μόνο η ιδιωτική κατανάλωση είχε θετική συ-
νεισφορά στην καταγεγραμμένη εγχώρια ζήτηση). 
Εν κατακλείδι, όπως παρουσιάζεται και στον Πίνακα 
1.1.1 αλλά και το ∆ιάγραμμα 1.1.1α και εν αντιθέσει 
προς τα δεδομένα του 2018, η εν γένει συμβολή της 
εγχώριας ζήτησης στον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ 
κρίνεται, για το 2019, ως ο θετικότερος παράγοντας 
μεγέθυνσης του ΑΕΠ (1,50). 

Σε αρμονία με την παραπάνω ανάλυση κινείται και 
το ∆ιάγραμμα 1.1.1.β, της συνύπαρξης του εγχώρι-
ου και του εξωτερικού τομέα ζήτησης (δηλαδή του 
ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών). Συγκεκριμένα, 
φαίνεται πως και το 2019 συνεχίστηκε μεν η σχετι-
κά καλή πορεία της διεθνούς ζήτησης, γεγονός που 
επηρεάζει θετικά τις εξαγωγές της χώρας, αλλά σε 
μικρότερο βαθμό από το 2018. Το θετικό αυτό γεγο-

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.1α
Επιμέρους συνιστώσες της εγχώριας ζήτησης

Ιδιωτική κατανάλωση
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Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί, ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία στοι-
χείων από τον συγγραφέα.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.1β
Εγχώρια και καθαρή εξωτερική ζήτηση

Εγχώρια ζήτηση (χωρίς αποθέματα) 
Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών
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Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί, ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία στοι-
χείων από τον συγγραφέα.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.2
∆είκτης οικονομικού κλίματος (2019-2020)
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Πηγή: EUROSTAT.
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νάδων (μειωμένη κατά 0,56 μονάδες σε σχέση με το 
2018). Η καταγραφή της θετικής μεν αλλά χαμηλότε-
ρης συνεισφοράς των εξαγωγών (αλλά και της μικρό-
τερης αρνητικής συνεισφοράς των εισαγωγών στο 
ΑΕΠ) καταδεικνύεται και στο ∆ιάγραμμα 1.1.3 όπου 
διακρίνεται η αλλαγή του μεγέθους στα αντίστοιχα 
ιστογράμματα των εισαγωγών και των εξαγωγών από 
το 2017 έως το 2019. 

1.1.2. Ιδιωτική κατανάλωση και επενδύσεις

Κωνσταντίνος Λοΐζος

1.1.2.1. Ιδιωτική κατανάλωση

Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε 

Σύμφωνα με τα τριμηνιαία εποχικά διορθωμένα στοι-
χεία των Εθνικών Λογαριασμών1, η ιδιωτική κατανάλω-
ση έφτασε τα 32.193 εκατ. ευρώ, σε τρέχουσες τιμές, 
στο τέταρτο τρίμηνο του 2019 από 31.883 εκατ. ευρώ 
το τρίτο τρίμηνο. Παράλληλα, σε αλυσωτούς δείκτες 
όγκου αυξήθηκε από 32.743 εκατ. ευρώ το τρίτο τρί-
μηνο του 2019 σε 32.984 εκατ. ευρώ κατά το τέταρτο 
τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η αυξητική τάση 

οι προσδοκίες για την περίοδο ενός έτους (5/2019-
4/2020). Είναι προφανές πως, ενώ η εικόνα είναι σχε-
τικώς ανοδική μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020, τα 
πράγματα αλλάζουν τελείως τον Μάρτιο λόγω της 
εμφάνισης της πανδημίας του Covid-19. Είχαμε δη-
λαδή την «κορύφωση» του ∆ΟΚ στις 113,2 μονάδες 
τον Φεβρουάριο, για να ακολουθήσει μια σοβαρή 
πτώση που οδήγησε στις 99,3 μονάδες τον Απρίλιο. 
Αναμένεται πως το πέρας της καραντίνας θα κρίνει 
και την στιγμή της αναστροφής και του οικονομικού 
κλίμακος. 

Παρακάτω ακολουθεί μια πιο αναλυτική συζήτηση 
σχετικά με τη συνεισφορά του ισοζυγίου των αγαθών 
και υπηρεσιών της χώρας στο ΑΕΠ για το 2019.

Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών

Η συνεισφορά τώρα του εξωτερικού τομέα (εξαγω-
γές μείον εισαγωγές) στη μεγέθυνση του ΑΕΠ για το 
2019, όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω, κρίνεται 
σε γενικές γραμμές θετική και αντανακλά κυρίως τη 
σημασία της διεθνούς ζήτησης. 

Αναλυτικότερα, θα αναφερθούμε ξεχωριστά στον 
ρυθμό μεταβολής των αγαθών και ξεχωριστά στον 
ρυθμό μεταβολής των υπηρεσιών. Ξεκινώντας από 
τις εξαγωγές, να υπογραμμίσουμε ότι οι υπηρεσίες, 
οι οποίες όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 1.1.1 
αποτελούν και το σχετικά μικρότερο τμήμα των εξα-
γωγών, παρουσίασαν μέση ετήσια αύξηση για το 
2019 της τάξης του 8,7%, ενώ τα αγαθά, που ήταν 
και το μεγαλύτερο τμήμα των εξαγωγών, παρουσί-
ασαν μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 7,8%. Επι-
πρόσθετα, οι εισαγόμενες υπηρεσίες είχαν μια μέση 
ετήσια αύξηση της τάξης του 8,8% (σαφώς χαμηλό-
τερη από την αντίστοιχη αύξηση του 2018 που ήταν 
της τάξης του 16,6%). Σε ό,τι αφορά τα εισαγόμενα 
αγαθά, η μέση ετήσια αύξησή τους ήταν κάπως μι-
κρότερη και πιο συγκεκριμένα της τάξης του 7,6% 
(χαμηλότερη από την αντίστοιχη αύξηση του 2018 
που ήταν της τάξης του 8,9%). 

Η συνεισφορά του ισοζυγίου των αγαθών και υπηρε-
σιών στον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ, να επαναλά-
βουμε ότι διαμορφώθηκε στις 0,76 μονάδες για το 
2019 εν αντιθέσει με τις 1,34 μονάδες το 2018. Ανα-
λυτικότερα, παρατηρούμε τη θετική συνεισφορά των 
εξαγωγών στο ΑΕΠ που εκτιμάται στις 1,63 μονάδες 
(μειωμένη κατά 1,14 μονάδες σε σχέση με το 2018), 
ενώ από την άλλη πλευρά η (αρνητική) συνεισφορά 
των εισαγωγών στο ΑΕΠ ήταν της τάξης των 0,88 μο-

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.3
Επιμέρους συνιστώσες της εξωτερικής ζήτησης
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Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί, ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία στοι-
χείων από τον συγγραφέα.

1. Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί, ∆ελτίο Τύπου ΕΛΣΤΑΤ, 6 Μαρτίου 2020.
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ΕΛΣΤΑΤ. Οι ποσοστιαίες μεταβολές, σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ήταν θε-
τικές για όλους τους δείκτες από τον Αύγουστο του 
2019 εκτός από τον μήνα ∆εκέμβριο για τα είδη δια-
τροφής. Εν τέλει, ο γενικός δείκτης σε όρους ποσο-
στιαίων μεταβολών κινήθηκε κατά μέσο όρο θετικά 
στο εξάμηνο αυτό μέχρι τον Ιανουάριο 2020 με μέση 
τιμή 4,38%. Την ίδια θετική τάση παρατηρούμε για τον 
δείκτη ειδών διατροφής (μέση τιμή 2,20%), τον δεί-
κτη λοιπών αγαθών (μέση τιμή 6,05%) και τον δείκτη 
καυσίμων και λιπαντικών (μέση τιμή 3,87%). Άρα οι 
εξελίξεις στο λιανικό εμπόριο το εξάμηνο Αυγούστου 
2019-Ιανουαρίου 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο εξά-
μηνο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζονται θετι-
κές κατά μέσο όρο σε όλους τους τομείς. 

Οι προσδοκίες στο λιανικό εμπόριο δεν έχουν 
σταθεροποιηθεί

Η εξέταση των δημοσιευμένων από την EUROSTAT 
δεικτών εμπιστοσύνης (∆ιάγραμμα 1.1.6) καταδεικνύ-
ει μία ασταθή καθοδική τάση από τον Σεπτέμβριο του 
2019 και ύστερα, η οποία είναι πιο σαφής στον δεί-
κτη εμπιστοσύνης στο λιανικό εμπόριο από ό,τι στον 
δείκτη εμπιστοσύνης καταναλωτών. Επιπλέον, οι δύο 
δείκτες στο πρώτο τρίμηνο του 2020, παρά τη δια-
κύμανσή τους, φαίνεται να κινούνται πτωτικά και πι-

για τα δύο τελευταία τρίμηνα του 2019 επιβεβαιώνε-
ται από τις ποσοστιαίες μεταβολές, βάσει των εποχι-
κά διορθωμένων στοιχείων αλυσωτών δεικτών όγκου. 
Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε με ρυθμούς 0,6% 
και 1,8% κατά τα δύο τελευταία τρίμηνα του 2019 σε 
σχέση με τα αντίστοιχα του 2018, ενώ επίσης αυξήθη-
κε με ρυθμούς 0,6% και 0,7% σε σχέση με τα αμέσως 
προηγούμενα τρίμηνα. 

Επιπλέον, ως ποσοστό του ΑΕΠ, η ιδιωτική κατανάλω-
ση αυξήθηκε από 68,01% στο τρίτο τρίμηνο σε 69,25% 
στο τέταρτο τρίμηνο (∆ιάγραμμα 1.1.4). Μικρότερου 
μεγέθους αυξητική τάση παρουσίασε η δημόσια κατα-
νάλωση ως ποσοστό του ΑΕΠ (από 19,53% σε 19,59% 
για τα αντίστοιχα τρίμηνα). Αντίθετα, στα δύο τελευ-
ταία τρίμηνα πτωτικά κινήθηκε το ποσοστό του ακα-
θάριστου σχηματισμού κεφαλαίου (παγίου και μετα-
βολής αποθεμάτων) (από 12,23% σε 10,93%) και των 
καθαρών εξαγωγών (από 0,24 σε 0,23). Τα παραπάνω 
αναδεικνύουν την κεντρική σημασία και τον αυξανό-
μενο ρόλο της ιδιωτικής κατανάλωσης στη συνολική 
δαπάνη, μαζί με τη δημόσια κατανάλωση, τουλάχιστον 
για το τέλος του 2019. 

Θετικές οι εξελίξεις στο λιανικό εμπόριο

Στο ∆ιάγραμμα 1.1.5 παρουσιάζεται η εξέλιξη του 
λιανικού εμπορίου βάσει των μηνιαίων στοιχείων της 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.4
Εξέλιξη της ιδιωτικής κατανάλωσης και των άλλων συνιστωσών ζήτησης ως ποσοστού του ΑΕΠ
(προσέγγιση δαπάνης) (εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε τρέχουσες τιμές)

Ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου (% ΑΕΠ)

Κατανάλωση Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ)Ιδιωτική κατανάλωση (% ΑΕΠ)

Καθαρές εξαγωγές (% ΑΕΠ)
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία στοιχείων από τον συγγραφέα.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.5
Ποσοστιαίες μεταβολές γενικού δείκτη όγκου και δεικτών στις κύριες κατηγορίες καταστημάτων 
στο λιανικό εμπόριο

Γενικός δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο Είδη διατροφής

Λοιπά εκτός διατροφής και καυσίμων Καύσιμα και λιπαντικά
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία στοιχείων από τον συγγραφέα.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.6
∆είκτες εμπιστοσύνης στο λιανικό εμπόριο

Εποχικά διορθωμένος δείκτης εμπιστοσύνης στο λιανικό εμπόριο
Εποχικά διορθωμένος δείκτης εμπιστοσύνης καταναλωτών
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Πηγή: EUROSTAT, επεξεργασία στοιχείων από τον συγγραφέα.
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μετρούμενων ως ποσοστιαίων μεταβολών σε σχέση 
με το προηγούμενο τρίμηνο (∆ιάγραμμα 1.1.7). Στο 
σύνολο των κατασκευών η αύξηση κατά 14,22% 
στο τρίτο τρίμηνο συνοδεύτηκε από μείωση -5,97% 
στο τέταρτο τρίμηνο, ενώ στο σύνολο του μηχανο-
λογικού και μεταφορικού εξοπλισμού παρατηρήθη-
κε η αντίθετη τάση, δηλαδή τη μείωση κατά -1,43% 
στο τρίτο τρίμηνο ακολούθησε αύξηση 2,62% στο 
τέταρτο τρίμηνο. Ωστόσο, ο ακαθάριστος σχηματι-
σμός παγίου κεφαλαίου στο σύνολό του διακυμάν-
θηκε αρχικά θετικά (4,05%) και κατόπιν αρνητικά 
(-0,9%). 

Ενίσχυση του μηχανολογικού και μεταφορικού 
εξοπλισμού σε σχέση με τις κατασκευές

Εστιάζοντας στις δύο κύριες συνιστώσες των ακα-
θάριστων επενδύσεων, το μερίδιο των κατασκευών 
στο σύνολο των ακαθάριστων επενδύσεων φαίνε-
ται να χάνει έδαφος (από 36,30% σε 34,44%) προς 
όφελος του μηχανολογικού και μεταφορικού εξο-
πλισμού (από 49,07% σε 50,81%) κατά το τέταρτο 
τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το προηγούμενο τρί-
μηνο (∆ιάγραμμα 1.1.8). Αξιοσημείωτο είναι ότι ο μη-
χανολογικός και μεταφορικός εξοπλισμός συνεχίζει 

θανόν να προεξοφλούν τις αντίστοιχες εξελίξεις στην 
καταναλωτική ζήτηση δεδομένης και της εξέλιξης της 
πανδημίας του Covid-19. 

1.1.2.2. Επενδύσεις

Οι επενδύσεις δεν δείχνουν σαφή εικόνα 
ανάκαμψης

Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου ανήλ-
θε σε 5.329 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές, στο τέταρ-
το τρίμηνο του 2019, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέ-
ση με το τρίτο τρίμηνο (5.423 εκατ. ευρώ). Αντίθετα, 
σε όρους αλυσωτών δεικτών όγκου παρατηρούμε αύ-
ξηση από 5.407 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο σε 5.771 
εκατ. ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Πράγματι, 
σε όρους ποσοστιαίων μεταβολών ως προς το προ-
ηγούμενο τρίμηνο βάσει των εποχικά διορθωμένων 
στοιχείων αλυσωτών δεικτών όγκου, στο τρίτο τρίμηνο 
έχουμε αρνητική μεταβολή -4,5%, ενώ στο τέταρτο τρί-
μηνο θετική 6,7%. Αντίθετα, οι ποσοστιαίες μεταβολές 
σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 είναι και οι 
δύο θετικές (2,7% και 14,4%, αντίστοιχα). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη της συμβολής 
των επενδύσεων και των συνιστωσών τους στο ΑΕΠ, 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.7
Εξέλιξη των επενδύσεων και της σύνθεσής τους ως ποσοστού του ΑΕΠ
(εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε τρέχουσες τιμές)

Άλλα προϊόντα (% ΑΕΠ)
Μηχανολογικός εξοπλισμός και οπλικά συστήματα (% ΑΕΠ)
Εξοπλισμός τεχνολογίας, πληροφορικής, επικοινωνίας (% ΑΕΠ)

Μεταφορικός εξοπλισμός και οπλικά συστήματα (% ΑΕΠ)

Αγροτικά προϊόντα (% ΑΕΠ)
Άλλες κατασκευές (% ΑΕΠ)
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία στοιχείων από τον συγγραφέα.
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Οι προσδοκίες στον τομέα των κατασκευών 

βελτιώθηκαν

Η εξέλιξη των επιχειρηματικών προσδοκιών στον το-

μέα των κατασκευών παρουσιάζεται στο ∆ιάγραμμα 

να αποτελεί την κύρια συνιστώσα των ακαθάριστων 
επενδύσεων από τα μέσα του 2018 και έπειτα. Το 
ερώτημα είναι αν αυτό σηματοδοτεί αλλαγή κατεύ-
θυνσης των επενδύσεων ή απλώς υστέρηση του το-
μέα των κατασκευών. 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.8
Μηχανολογικός και μεταφορικός εξοπλισμός και κατασκευές ως ποσοστό του ακαθάριστου 
σχηματισμού παγίου κεφαλαίου

Σύνολο μηχανολογικού και μεταφορικού εξοπλισμού (% ακαθ. επενδύσεων)

Σύνολο κατασκευών (% ακαθ. επενδύσεων)
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία στοιχείων από τον συγγραφέα.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.9
∆είκτης εμπιστοσύνης στις κατασκευές

Εποχικά διορθωμένος δείκτης εμπιστοσύνης στις κατασκευές
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Πηγή: EUROSTAT, επεξεργασία στοιχείων από τον συγγραφέα.
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το πρώτο και τα δύο τελευταία τρίμηνα του 2019, οι 
προσδοκίες στο λιανικό εμπόριο, που αντανακλούν 
το κλίμα και για το πρώτο τρίμηνο του 2020, δεν 
καταγράφουν αυτή τη θετική εικόνα, αν δει κανείς 
τα στοιχεία από τον Σεπτέμβριο του 2019 και έπει-
τα. Από την άλλη πλευρά, οι ακαθάριστες επενδύ-
σεις, παρά τη βελτίωσή τους το πρώτο τρίμηνο του 
2019, διακυμαίνονται χωρίς σαφή εικόνα ανάκαμψης 
σε όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ οι προσδοκίες, 
τουλάχιστον όσον αφορά τις κατασκευές, μοιάζουν 
ενθαρρυντικές κυρίως στα τέλη του 2019. Τέλος, η 
αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης που καταγρά-
φηκε μέχρι το τέλος του 2019 πιθανόν να δείχνει 
μία τάση που θα εδραιωθεί τους επόμενους μήνες 
ως σημαντική συνιστώσα στήριξης της ζήτησης σε 
συνθήκες υγειονομικής κρίσης, συμπληρωματική 
της ιδιωτικής κατανάλωσης. Παραμένει ωστόσο η 
εμφανής υστέρηση της ελληνικής οικονομίας όσον 
αφορά τη συμβολή των ιδιωτικών επενδύσεων στη 
συνολική δαπάνη που θα αποτελούσε θετική παρα-
καταθήκη για το μέλλον. 

1.1.9. Ο δείκτης εμπιστοσύνης παρουσίασε σημαντική 
άνοδο μετά τον Σεπτέμβριο του 2019, η οποία ήταν 
εντυπωσιακή τον ∆εκέμβριο (από -56,2 τον Σεπτέμ-
βριο σε -24,2 τον ∆εκέμβριο του 2019) και έκτοτε πα-
ραμένει κοντά σε αυτή την τιμή (-30,5 τον Μάρτιο του 
2020). Παρά τη διακύμανση του δείκτη τους πρώτους 
μήνες του 2020, η άνοδος που επέδειξε αποτελεί εν-
θαρρυντικό σημάδι πιθανής ανάκαμψης των επενδύ-
σεων σε αυτό τον τομέα στο μέλλον, πάντα με την επι-
φύλαξη της αρνητικής επίδρασης της πανδημίας του 
Covid-19 που δεν απεικονίζεται ακόμη στα στοιχεία. 

1.1.2.3. Συμπεράσματα

Από την παραπάνω ανάλυση φαίνεται ότι η ελληνική 
οικονομία βαδίζει με βήμα μάλλον ασταθές προς την 
πιθανή οικονομική καταιγίδα που προμηνύει η εξέλι-
ξη της πανδημίας του Covid-19, παρά το γεγονός ότι 
οι επιδόσεις της σε όρους εγχώριας ζήτησης ήταν 
καλύτερες από αυτές του 2018. Ενώ η ιδιωτική κα-
τανάλωση έδειξε σημάδια ανάκαμψης, κυρίως κατά 
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υπηρεσιών, την απασχόληση, το διαθέσιμο εισόδημα 
και τον πληθωρισμό. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, 
σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο 
εθνικός ∆είκτης Τιμών Καταναλωτή (∆ΤΚ) τον Απρίλιο 
του 2020 κατέγραψε ετήσια μείωση -1,4%, έναντι μηδε-
νικής μεταβολής τον Μάρτιο του 2020 (Πίνακας 1.2.1). 
Ο πυρήνας1 του εθνικού ∆ΤΚ τον Απρίλιο του 2020 μει-
ώθηκε κατά -0,1% εξαιτίας του ότι δεν περιλαμβάνεται 
ο δείκτης τιμών της Ενέργειας, ο οποίος σημειώνει 
σημαντική κάμψη. Κατ’ αντιστοιχία, σημαντική μείωση 
κατέγραψε και ο εναρμονισμένος ∆ΤΚ (Εν. ∆ΤΚ) της 
χώρας κατά -0,9% ενώ ο πυρήνας του Εν. ∆ΤΚ τον 
Απρίλιο του 2020 παρέμεινε στάσιμος (0,0%). 

Αναλυτικότερα, η ετήσια μείωση του Γενικού ∆ΤΚ 
τον Απρίλιο του 2020 κατά -1,4% αποτελεί συνδυα-

1.2. Ο κορωνοϊός μείωσε τον ∆είκτη 
Τιμών Καταναλωτή

Αιμιλία Μαρσέλλου

Ελλάδα 

Τα αναγκαία μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης της 
νόσου COVID-19, που εφαρμόζονται κατά τους δύο 
τελευταίους μήνες τόσο στην Ελλάδα όσο και στις 
περισσότερες χώρες του κόσμου, έχουν δυσμενές 
αποτύπωμα στη ζήτηση και την προσφορά αγαθών και 

1. Ο πυρήνας πληθωρισμού υπολογίζεται από τον ∆είκτη Τιμών Καταναλωτή εξαιρώντας τις ομάδες ∆ιατροφή, Αλκοολούχα ποτά, Καπνός 

και προϊόντα Ενέργειας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2.1 Η πορεία του πληθωρισμού στην Ελλάδα (%)

 
Εθνικός ∆ΤΚ 

(Ελλάδα)
Πυρήνας Εθνικού ∆ΤΚ 

(Ελλάδα)
Εν. ∆ΤΚ 
(Ελλάδα)

Πυρήνας Εν. ∆ΤΚ 
(Ελλάδα)

2019:M1 0,4 0,3 0,5 0,5

2019:M2 0,6 0,2 0,8 0,5

2019:M3 0,9 0,4 1,0 0,8

2019:M4 1,0 0,5 1,1 0,8

2019:M5 0,2 0,2 0,6 0,6

2019:M6 -0,3 0,3 0,2 0,8

2019:M7 0,0 1,0 0,4 1,3

2019:M8 -0,2 0,7 0,1 0,9

2019:M9 -0,1 0,7 0,2 1,0

2019:M10 -0,7 0,4 -0,3 0,6

2019:M11 0,2 1,0 0,5 1,2

2019:M12 0,8 0,7 1,1 1,2

2020:Μ1 0,9 0,7 1,1 1,0

2020:Μ2 0,2 0,3 0,4 0,4

2020:Μ3 0,0 1,1 0,2 0,9

2020:Μ4 -1,4 -0,1 -0,9 0,0

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat. 

Σημείωση: ∆ΤΚ: ∆είκτης Τιμών Καταναλωτή, Εν. ∆ΤΚ: Εναρμονισμένος ∆είκτης Τιμών Καταναλωτή.
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• -1,3% στην ομάδα υπηρεσιών στην Αναψυχή- 
Πολιτιστικές δραστηριότητες. Η μείωση αυτή 
οφείλεται κυρίως στην πτώση των τιμών στην υπο-
ομάδα Οπτικοακουστικός εξοπλισμός-υπολογιστές- 
επισκευές (-5,6%). 

• -0,8% στα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Η μείωση 
αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση των τιμών στα 
Άλλα είδη ατομικής φροντίδας (-2,2%). Σημειώνε-
ται ότι η μείωση αυτή εν μέρει αντισταθμίστηκε 
από την αύξηση κυρίως των τιμών στα Ασφάλι-
στρα οχημάτων (1,1%). 

Από την άλλη, αυξήσεις κατέγραψαν οι τιμές στις 
ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών κατά:

• 1,0% στην ομάδα αγαθών ∆ιατροφή και μη αλκοο-
λούχα ποτά. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην 
άνοδο των τιμών στα παρακάτω αγα θά: μοσχάρι, 
χοιρινό, αλλαντικά, γάλα νωπό πλήρες, γιαούρτι 
και νωπά φρούτα. Σημειώνεται ότι η αύξηση αυτή 
εν μέρει αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως 
των τιμών στο ψωμί και τα δημητριακά, τα ψάρια 
(γενικά), τα έλαια και λίπη, τα νωπά λαχανικά, τις 
πατάτες, την υποομάδα Ζάχαρη- σοκολάτες-γλυκά-
παγωτά, τα Λοιπά τρόφιμα, την υποομάδα Καφές-
κακάο-τσάι και τους Χυμούς φρούτων. 

στικό αποτέλεσμα των ακόλουθων μεταβολών των 
επιμέρους δεικτών τιμών ομάδων αγαθών και υπη-
ρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφηκαν μειώσεις 
κατά:

• -4,7% στην ομάδα υπηρεσιών Στέγασης. Η μείω-
ση αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση των τιμών 
στο Πετρέλαιο θέρμανσης (-25,1%), το Φυσικό αέ-
ριο (-28,6%) και τον Ηλεκτρισμό (-0,4%). 

• -1,6% στην ομάδα ∆ιαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυ-
ριού και υπηρεσίες. Η μείωση αυτή οφείλεται 
κυρίως στην πτώση των τιμών στα Υφαντουργικά 
προϊόντα οικιακής χρήσης (-5,1%), στην υποομάδα 
Οικιακές συσκευές και επισκευές (-3,6%) και στα 
Είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού (-0,7%). 

• -6,1% στην ομάδα υπηρεσιών Μεταφορών. Η μεί-
ωση αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση των τιμών 
στην υποομάδα Καύσιμα και λιπαντικά (-15,5%)2. 
Σημειώνεται ότι η μείωση αυτή εν μέρει αντισταθ-
μίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα 
Καινούργια αυτοκίνητα (1,8%). 

• -2,3% στην ομάδα υπηρεσιών Επικοινωνιών. Η 
μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση των τι-
μών στις Τηλεφωνικές υπηρεσίες (-2,2%). 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2.1
Ετήσιες μεταβολές Γενικού ∆ΤΚ ανά ομάδα αγαθών και υπηρεσιών - Απρίλιος 2020

-6,5 -6,0 -5,5 -5,0 -4,5 -4,0 -3,5 -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Υγεία· 1,4%

∆ιατροφή & μη αλκοολούχα ποτά· 1,0%

Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια· 0,5%

Εκπαίδευση· 0,5%

Ένδυση & Υπόδηση· 0,3%

Αλκοολούχα ποτά & καπνός· 0,0%

Ετήσια μεταβολή Γενικού ∆ΤΚ Απρίλιος 2020· -1,4%

Άλλα αγαθά και υπηρεσίες· -0,8%

Αναψυχή, Πολιτιστικές δραστηριότητες· -1,3%

Επικοινωνίες· -2,3%

Στέγαση· -4,7%

Μεταφορές· -6,1%

∆ιαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού· -1,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.

2. Αναλυτικότερα: Πετρέλαιο κίνησης -17,4%, Βενζίνη -15,9%, Άλλα καύσιμα -10,2%, Λιπαντικά -1,0%. Σημειώνεται ότι και τον Μάρτιο 2020 

καταγράφηκαν ετήσιες μειώσεις, όπως είναι αναμενόμενο, μικρότερης έντασης.
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στο 0,3%, έναντι 0,7% τον Μάρτιο του 2020 και 1,2% 
τον Φεβρουάριο του 2020. Η εξέλιξη αυτή κατά τους 
δύο τελευταίους μήνες αποτυπώνει τις συνέπειες 
των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης της νόσου 
COVID-19 που εφαρμόστηκαν στις χώρες της Ευρω-
ζώνης και γενικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε ό,τι 
αφορά τα επιμέρους κράτη-μέλη της Ευρωζώνης τον 
υψηλότερο πληθωρισμό κατέγραψε τον Απρίλιο του 
2020 η Σλοβακία (2,1%) και η Αυστρία (1,5%), ενώ η 
Σλοβενία (-1,3%) και η Κύπρος (-1,2%) κατέγραψαν 
τις πιο έντονα αποπληθωριστικές τάσεις. 

Σε ό,τι αφορά τις βασικές συνιστώσες του πληθωρι-
σμού στην Ευρωζώνη τον Απρίλιο του 2020, οι τιμές 
της ομάδας αγαθών Τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός κα-
τέγραψαν τη μεγαλύτερη άνοδο (κατά 3,6%), συνε-
χίζοντας με μεγαλύτερη ένταση τις ανοδικές τάσεις 
που είχαν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται από το 
προηγούμενο έτος. Ακολουθούν οι τιμές της ομάδας 
των Υπηρεσιών με άνοδο 1,2% και οι τιμές της ομά-
δας των μη-ενεργειακών Βιομηχανικών προϊόντων με 
ετήσια αύξηση 0,3%. Στον αντίποδα βρίσκεται η σημα-
ντική πτώση των τιμών της Ενέργειας κατά -9,7% που 
οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των μεταφορών και 
μετακινήσεων εν γένει, ειδικότερα κατά τον τελευταίο 
μήνα Απρίλιο. Τέλος, ο πυρήνας του πληθωρισμού της 
Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 0,9%, ελαφρώς χαμη-
λότερα από τα επίπεδα του Μαρτίου στο 1,0%. 

• 0,3% στην ομάδα αγαθών Ένδυση και υπόδηση. 
Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην άνοδο των 
τιμών στα Είδη ένδυσης και υπόδησης. 

• 1,4% στην ομάδα υπηρεσιών Υγείας. Η αύξηση 
αυτή οφείλεται κυρίως στην άνοδο των τιμών στα 
Φαρμακευτικά προϊόντα (3,9%), η οποία εν μέρει 
αντισταθμίστηκε από τη μείωση των τιμών στην 
κατηγορία Παραϊατρικές υπηρεσίες (-0,9%). 

• 0,5% στην ομάδα υπηρεσιών Εκπαίδευσης. Η αύ-
ξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άνοδο 
των τιμών στα ∆ίδακτρα προσχολικής και πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης (2,2%). 

• 0,5% στην ομάδα υπηρεσιών Ξενοδοχεία-Καφέ- 
Εστιατόρια. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά κύ-
ριο λόγο στην άνοδο των τιμών στα Εστιατόρια- 
ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία (0.5%). 

Σημειώνεται ότι οι τιμές στην υποομάδα αγαθών Αλ-
κοολούχα ποτά και καπνός παρέμειναν σταθερές 
(0,0%). 

Ευρωζώνη

Σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα στοι-
χεία της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευ-
ρωζώνη για τον μήνα Απρίλιο 2020 διαμορφώθηκε 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2.2
Εναρμονισμένος ∆ΤΚ στην Ευρωζώνη, ετήσια μεταβολή (2015=100)
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Πηγή: Eurostat.
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1.3. Οι προβλέψεις του υποδείγματος 
παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες 
εξελίξεις στο ΑΕΠ

Μονάδα Οικονομικών Προβλέψεων 
Υποδείγματος Παραγόντων
Έρση Αθανασίου, Θεόδωρος Τσέκερης, 
Αικατερίνη Τσούμα

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πιο πρόσφατη 
εκτίμηση του ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ 
για το 20201, στη βάση του δομικού υποδείγματος πα-
ραγόντων (structural factor model) του ΚΕΠΕ2. Η βάση 
δεδομένων που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του 
υποδείγματος και τη διεξαγωγή των προβλέψεων πε-
ριλαμβάνει 126 μεταβλητές3, οι οποίες καλύπτουν τις 
κύριες παραμέτρους της οικονομικής δραστηριότητας 
στη χώρα σε τριμηνιαία συχνότητα κατά τη χρονική πε-
ρίοδο από τον Ιανουάριο του 2000 μέχρι και τον Μάρ-
τιο του 2020. Ταυτόχρονα, η ενότητα αναφέρεται στη 
διαφοροποιούμενη συγκυρία εξαιτίας της πανδημίας 
του Covid-19. Επισημαίνεται ότι στην παρούσα φάση 
οι εκτιμήσεις ενσωματώνουν στοιχεία που αφορούν 
μια πολύ περιορισμένη περίοδο εφαρμογής έκτακτων 
μέτρων περιορισμού και αναστολής της οικονομικής 
και κοινωνικής δραστηριότητας στη χώρα εξαιτίας της 
πανδημίας. Οι υφιστάμενες ενδείξεις για την περίο δο 
Απριλίου-Μαΐου, που δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα 
λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας, καταδεικνύουν 
ήδη τις πρωτοφανείς επιπτώσεις των μέτρων που ελή-
φθησαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδη-
μίας. Μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα για τη συνολική 
πορεία του ΑΕΠ το 2020 θα μπορεί να δοθεί μετά την 
ενσωμάτωση των στοιχείων για το δεύτερο τρίμηνο, 
όταν θα πραγματοποιη θεί εκ νέου η εκτίμηση του υπο-
δείγματος παραγόντων του ΚΕΠΕ. Σε κάθε περίπτωση, 
το ισχυρό σοκ που προκάλεσε η πανδημία, καθώς και η 

απορρέουσα αβεβαιότητα, δυσχεραίνουν συνολικά τη 
διε ξαγωγή προβλέψεων για την πορεία των βασικών 
οικονομικών μεγεθών το 2020. Η δυσκολία διεξαγωγής 
προβλέψεων για το σύνολο του 2020 έγκειται και στο 
ότι δεν είναι εύκολο να ποσοτικοποιηθούν ακόμα με 
ακρίβεια οι όποιες θετικές επιδράσεις από την έκτα-
κτη εφαρμογή μέτρων για τη θωράκιση του τομέα της 
υγείας, την ενίσχυση της ρευστότητας για τη στήριξη 
των επιχειρήσεων και την οικονομική ενίσχυση των ερ-
γαζομένων. Οι επιδράσεις αυτές αναμένεται να διαφα-
νούν στα οικονομικά μεγέθη σε βραχυ-μεσοπρόθεσμο 
ορίζοντα. 

Με βάση τα στοιχεία μέχρι και το πρώτο τρίμηνο 
του 2020 (όπου ο ρυθμός μεταβολής του πραγματι-
κού ΑΕΠ σημείωσε, ως προς το αντίστοιχο τρίμηνο 
του 2019, σε εποχικά και ημερολογιακά διορθωμένη 
βάση, πτώση της τάξεως του -0,9% και -1,2% σε μη 
διορθωμένη βάση), από τις οικονομετρικές εκτιμήσεις 
προκύπτει ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του 
πραγματικού ΑΕΠ για το 2020 θα αναμενόταν να κι-
νηθεί στο -0,2%, εάν το σοκ που υπέστη η οικονομία 
περιοριζόταν στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Ως εκ 
τούτου θεωρείται ότι στην παρούσα έκτακτη συγκυ-
ρία το υπόδειγμα υποεκτιμά σε σημαντικό βαθμό το 
βάθος της οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα για το 
2020, η οποία αναμένεται να είναι βαθύτερη, όπως 
προβλέπεται και από διεθνείς και εγχώριους φορείς. Η 
υποεκτίμηση αυτή οφείλεται στο ότι τα ενσωματωμένα 
στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2020 αντανακλούν, 
από τη μία πλευρά, την πολύ θετική πορεία της ελληνι-
κής οικονομίας κατά το πρώτο δίμηνο του έτους. Από 
την άλλη πλευρά, ενσωματώνουν μόνο εν μέρει το σοκ 
που υπέστη η ελληνική οικονομία κατά το ξέσπασμα 
της πανδημίας στη χώρα ως αποτέλεσμα της έκτακτης 
υγειονομικής κατάστασης και της έναρξης επιβολής 
των περιοριστικών μέτρων τον Μάρτιο. 

Αναφορικά με την πορεία των μεταβλητών που χρη-
σιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του υποδείγματος4, 
και ξεκινώντας από τις κύριες συνιστώσες του ΑΕΠ, 
πτώση κατέγραψαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, 

1. Η ημερομηνία διεξαγωγής της παρούσας πρόβλεψης είναι η 18η Ιουνίου 2020.

2. Αναλυτική περιγραφή του υποδείγματος παρουσιάζεται στο Τεύχος 15 (Ιούνιος 2011, σσ. 20-22) του περιοδικού του ΚΕΠΕ Οικονομικές 
Εξελίξεις. Βλέπε <https://www.kepe.gr/images/oikonomikes_ekselikseis/TEYXOS_15gr.pdf>.

3. Το δείγμα περιλαμβάνει μεταβλητές από τις κατηγορίες των πραγματικών και ονομαστικών μεγεθών, καθώς και σημαντικό αριθμό 

μεταβλητών που αντανακλούν προσδοκίες και εκτιμήσεις, όπως αναφέρεται και σε προηγούμενα τεύχη των Οικονομικών Εξελίξεων. Η 

απαραίτητη για τις εκτιμήσεις εποχική διόρθωση των χρονολογικών σειρών πραγματοποιείται με τη χρήση του προγράμματος Demetra+, 

στη βάση του φίλτρου TRAMO/SEATS.

4. Οι αναφορές είναι σε μη εποχικά και ημερολογιακά διορθωμένη βάση, με εξαίρεση τους δείκτες οικονομικού κλίματος.

ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 42, 2020, σσ. 20-21
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28,9% των εισπράξεων στη βάση του ισοζυγίου υπη-
ρεσιών τον Απρίλιο, οδηγούμενη από την πρωτοφανή 
μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά -98,7%· η 
πτώση κατά -18,8% και -21,3% του Γενικού ∆είκτη του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών (τιμές κλεισίματος) τους μή-
νες Απρίλιο και Μάιο, αντίστοιχα· η πτώση τους μήνες 
Απρίλιο και Μάιο κατά -2,6% και -13,6% του δείκτη 
οικονομικού κλίματος για την Ελλάδα, κατά -6,5% και 
-19,5% των επιχειρηματικών προσδοκιών στη βιομη-
χανία, κατά -3,6% και -31,6% των προσδοκιών στο λια-
νικό εμπόριο και κατά -74,6% και -65,5% των προσδο-
κιών στις κατασκευές. 

Συνολικά, η ελληνική οικονομία αναμένεται να πληγεί 
σημαντικά από το σοκ της πανδημίας εξαιτίας της 
εξάρτησής της από την εξωτερική ζήτηση και του 
υψηλού μεριδίου της οικονομικής δραστηριότητας 
σε κλάδους που πλήττονται εντονότερα από τις επι-
πτώσεις της πανδημίας. Ειδικότερα, η συμβολή των 
εισπράξεων από υπηρεσίες στην εγχώρια οικονομία, 
μέσω των κλάδων του τουρισμού και των μεταφορών, 
καθιστούν τη χώρα ιδιαίτερα ευάλωτη στην εν λόγω 
διαταραχή. Το βάθος της προβλεπόμενης ύφεσης, 
το οποίο συνοδεύεται από υψηλή αβεβαιότητα, θα 
εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό από την πορεία της 
πανδημίας στη χώρα τους επόμενους μήνες και τις 
επιπτώσεις της στη δυναμική της ζήτησης και της 
προσφοράς, στην εξαγωγική επίδοση της Ελλάδας, 
στις επενδυτικές και αποταμιευτικές αποφάσεις των 
επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, στα μεγέθη της 
απασχόλησης και της ανεργίας και κατ’ επέκταση στα 
εισοδήματα, καθώς και στις χρηματοοικονομικές συν-
θήκες και τα δημοσιονομικά μεγέθη. 

Καίριο ρόλο θα διαδραματίσουν και οι αναμενόμενες 
θετικές επιδράσεις των έγκαιρων και ευρύτατων έκτα-
κτων αντισταθμιστικών μέτρων που ελήφθησαν από 
την κυβέρνηση. Ως ιδιαίτερα κρίσιμα αξιολογούνται, 
επίσης, όλα τα συνδεόμενα μέτρα στήριξης της οικο-
νομίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, 
τονίζεται ότι στις αρχές του 2020, πριν το ξέσπασμα 
της πανδημίας, η ελληνική οικονομία ενισχυόταν θε-
τικά σε όρους βασικών οικονομικών μεγεθών και σε 
όρους προόδου αναφορικά με την εξισορρόπηση συ-
νολικών δημοσιονομικών μεγεθών και εφαρμογής καί-
ριων μεταρρυθμίσεων. Συνεπώς, στη βάση της μέχρι 
τώρα αποτελεσματικής διαχείρισης της πανδημίας, 
και εφόσον η συνδεόμενη διαταραχή θα έχει χρονι-
κά περιορισμένες επιδράσεις που θα εξασθενήσουν 
μέχρι το τέλος του έτους, η ελληνική οικονομία ανα-
μένεται να ανακάμψει σταδιακά και να επιστρέψει σε 
θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2021. 

σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, η ιδιωτική 
κατανάλωση, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές υπηρεσι-
ών, ενώ ανοδικά κινήθηκαν η κατανάλωση της Γενικής 
Κυβέρνησης, οι εξαγωγές αγαθών και οι εισαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών. Ανοδική πορεία ακολούθησαν 
επίσης ο γενικός και ορισμένες υποκατηγορίες του δεί-
κτη όγκου στο λιανικό εμπόριο, ο δείκτης οικονομικού 
κλίματος για την Ελλάδα, ο Γενικός ∆είκτης του Χρη-
ματιστηρίου Αθηνών και η οικοδομική δραστηριότητα 
(σε όρους όγκου στη βάση των οικοδομικών αδειών). 
Ενίσχυση των προσδοκιών σημειώθηκε σε όλους τους 
σχε τικούς δείκτες που ενσωματώνονται στο υπόδειγμα 
και αφορούν συνολικά το πρώτο τρίμηνο του 2020. Πα-
ράλληλα, ιδιαίτερα θετική υπήρξε η εξέλιξη αναφορικά 
με τη διαφορά των επιτοκίων (spread, μεταξύ ελληνι-
κού και γερμανικού 10ετούς ομολόγου), η οποία υπο-
χώρησε σημαντικά σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 
του 2019. Βελτίωση σημειώθηκε, επίσης, σε όρους 
ανταγωνιστικότητας της χώρας, όπως διαφαίνεται στη 
βάση αρκετών από τους υποκείμενους δείκτες αντα-
γωνιστικότητας. Επιπλέον, σημαντική υπήρξε η μείωση 
του αριθμού των ανέργων (συνολικά, για τους μακρο-
χρόνια, αλλά και για τους νέους ανέργους), ενώ θετική 
ήταν και η πορεία της απασχόλησης (στο σύνολο, και 
σε επίπεδο δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, με 
εξαίρεση τον πρωτογενή τομέα). 

Αντίθετα, κάμψη σημείωσαν ο γενικός δείκτης βιομη-
χανικής παραγωγής (κυρίως λόγω της πτώσης στην 
κατηγορία της ενέργειας), ο γενικός δείκτης κύκλου 
εργασιών στη βιομηχανία για το σύνολο της αγοράς, 
την εγχώρια και την εξωτερική αγορά (όπου και εδώ 
σημαντική ήταν η συμβολή της πτώσης στην κατηγο-
ρία της ενέργειας), ο δείκτης παραγωγής στις κατα-
σκευές (λόγω της σημαντικής πτώσης στην κατηγο-
ρία της παραγωγής έργων πολιτικού μηχανικού), οι 
ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι εισπράξεις από μεταφο-
ρές, οι άδειες επιβατηγών οχημάτων και οι δείκτες 
κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο και το εμπό-
ριο-συντήρηση-επισκευή αυτοκινήτων. Πτωτικά κινή-
θηκε, επίσης, ο δείκτης οικονομικού κλίματος για το 
σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η πορεία του πραγματικού ΑΕΠ το 2020 και, συνε-
πώς, οι συνολικές οικονομικές εξελίξεις αναμένεται 
να είναι αρκετά δυσμενέστερες από την ως άνω εκτί-
μηση, όπως σαφώς σηματοδοτούν τα περιορισμένα 
στατιστικά στοιχεία που έχουν ήδη δημοσιευθεί και 
αφορούν  τους μήνες Απρίλιο και Μάιο. Ενδεικτικά 
αναφέρονται, σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες 
του 2019: η μείωση του γενικού δείκτη βιομηχανικής 
παραγωγής κατά -9,89% τον Απρίλιο· η μείωση κατά 
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1.4. Η ελληνική οικονομία (ξανα-)
μπήκε προσωρινά σε ύφεση

Νικόλαος Ροδουσάκης 
Γιώργος Σώκλης

1.4.1. Εισαγωγή

Είναι κοινός τόπος ότι η ελληνική οικονομία θα αντιμε-
τωπίσει ένα πολύ ισχυρό πλήγμα από τη διεθνή εξά-
πλωση της ασθένειας του νέου κορωνοϊού (COVID-19). 
Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, η πανδημία του κορωνοϊoύ βυθίζει την ελ-
ληνική οικονομία. Έτσι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
(ΑΕΠ) προβλέπεται να υποχωρήσει 9,7%. Αντιστοίχως, 
οι εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών προβλέ-
πoυν ύφεση 4,7% για φέτος.

Στο παρόν άρθρο διερευνούμε τις πολλαπλασιαστι-
κές επιδράσεις που θα έχει η προκαλούμενη από 
την υγειονομική κρίση μεταβολή των συνιστωσών 
της αυτόνομης ζήτησης (κρατικές καταναλωτικές 
δαπάνες, επενδύσεις, εξαγωγές) στο ΑΕΠ, την απα-
σχόληση και τις εισαγωγές της ελληνικής οικονο μίας. 
Το αναλυτικό μας πλαίσιο βασίζεται στην έννοια του 
σραφφαϊανού πολλαπλασιαστή χρησιμοποιώντας 
εμπειρικά δεδομένα από τους Πίνακες Προσφοράς 
και Χρήσεων για την αποτύπωση της δομής της ελ-
ληνικής οικονομίας, ενώ για τη μεταβολή των συ-
νιστωσών της αυτόνομης ζήτησης εξετάζουμε δύο 
σενάρια: Το πρώτο σενάριο βασίζεται στις σχετικές 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το δεύ-
τερο σενάριο στις προβλέψεις του Υπουργείου Οι-
κονομικών. 

Στην Ενότητα 1.4.2 παρουσιάζουμε, εν συντομία, 
τις μοναδιαίες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις του 
COVID-19 στην ελληνική οικονομία. Στις Ενότητες 
1.4.3 και 1.4.4 παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης, όπως αυτά προκύπτουν στη βάση των προ-
βλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, αντιστοίχως, για την εξέλιξη των 
συνιστωσών της αυτόνομης ζήτησης της ελληνικής 
οικονομίας το 2020. Τέλος, εξάγονται τα σχετικά συ-
μπεράσματα. 

1.4.2. Μοναδιαίες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις 
στην ελληνική οικονομία

Βασιζόμενοι στην έννοια του σραφφαϊανού πολλαπλα-
σιαστή (βλέπε σχετικό ειδικό θέμα του παρόντος τεύ-
χους) και χρησιμοποιώντας στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ, 
εκτιμούμε καταρχάς τις μοναδιαίες πολλαπλασιαστι-
κές επιδράσεις της αύξησης των κρατικών δαπανών, 
και της μείωσης των επενδύσεων, των εξαγωγών και 
των διεθνών ταξιδιωτικών εισπράξεων, στο ΑΕΠ, την 
απασχόληση και τις εισαγωγές της οικονομίας1.

Συνεπώς, εκτιμούμε ότι για κάθε 1 εκατ. ευρώ αύξη-
σης των κρατικών δαπανών, το ΑΕΠ της ελληνικής 
οικονομίας αυξάνεται κατά 1,487 εκατ. ευρώ, ενώ για 
κάθε 1 εκατ. ευρώ μείωσης των επενδύσεων, των εξα-
γωγών και των διεθνών ταξιδιωτικών εισπράξεων, το 
ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας μειώνεται κατά 0,682 
εκατ. ευρώ, 0,784 εκατ. ευρώ, και 1,076 εκατ. ευρώ, 
αντιστοίχως. 

Αναλόγως, εκτιμούμε ότι, για κάθε 1 εκατ. ευρώ αύξη-
σης των κρατικών δαπανών, η απασχόληση στην ελ-
ληνική οικονομία αυξάνεται κατά 33,524 απασχολού-
μενους, ενώ για κάθε 1 εκατ. ευρώ μείωσης των επεν-
δύσεων, των εξαγωγών και των διεθνών ταξιδιωτικών 
εισπράξεων, η απασχόληση στην ελληνική οικονομία 
μειώνεται κατά 18,930, 16,604, και 26,403 απασχολού-
μενους, αντιστοίχως.

Τέλος, εκτιμούμε ότι για κάθε 1 εκατ. ευρώ αύξησης 
των κρατικών δαπανών, οι εισαγωγές της ελληνικής 
οικονομίας αυξάνονται κατά 0,359 εκατ. ευρώ, ενώ 
για κάθε 1 εκατ. ευρώ μείωσης των επενδύσεων, των 
εξαγωγών και των διεθνών ταξιδιωτικών εισπράξεων, 
οι εισαγωγές της ελληνικής οικονομίας μειώνονται 
κατά 0,608 εκατ. ευρώ, 0,507 εκατ. ευρώ, και 0,324 
εκατ. ευρώ, αντιστοίχως. 

1.4.3. Οι επιπτώσεις στο ΑΕΠ, την απασχόληση 
και τις συνολικές εισαγωγές βάσει 
των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Σύμφωνα με την εαρινή πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής 2020 (έστω Σενάριο 1) οι κρατικές κατανα-
λωτικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά περί-
που 1,782 δισ. ευρώ, ο ακαθάριστος σχηματισμός πα-
γίου κεφαλαίου αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 
6,422 δισ. ευρώ και, τέλος, οι εξαγωγές αναμένεται να 

1. Αναλυτικά, για το μεθοδολογικό πλαίσιο, βλέπε: <https://www.kepe.gr/index.php/el/erevna/dimosieyseis/ergasies-gia-sizitise-el/item/2735-

dp_142.html>. 

ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 42, 2020, σσ. 22-25



ΚΕΠΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2020/42 23

• Μείωση των συνολικών εισαγωγών περίπου 15,53%, 
της οποίας η κατανομή ανά εμπόρευμα περιγράφε-
ται στο ∆ιάγραμμα 1.4.1γ.

Όπως προκύπτει, η πλειονότητα των απωλειών στο 
ΑΕΠ αντιστοιχούν στα εμπορεύματα «Υπηρεσίες Πλω-
τών Μεταφορών» (25,6%), «Κατασκευές» (20,9%) και 
«Υπηρεσίες ∆ιαμονής και Εστίασης» (17,6%), οι σημα-
ντικότερες μειώσεις στα επίπεδα της απασχόλησης 
αντιστοιχούν στους τομείς «Γεωργία» (19,8%), «Κα-
τασκευές» (19,1%) και «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» 
(11,6%), ενώ οι σημαντικότερες μειώσεις στις συνολι-
κές εισαγωγές αντιστοιχούν στα «Μεταλλεία και Λατο-

μειωθούν κατά περίπου 14,918 δισ. ευρώ2. Λαμβάνο-
ντας, λοιπόν, υπόψη αυτές τις προβλέψεις της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, και χρησιμοποιώντας τις μοναδιαί-
ες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις της προηγούμενης 
ενότητας, εκτιμούμε ότι θα προκληθεί μία συνολική 
(άμεση και έμμεση)3:

• Μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 7,16%, της οποίας 
η κατανομή ανά εμπόρευμα περιγράφεται στο ∆ιά-
γραμμα 1.4.1α.

• Μείωση στα επίπεδα της συνολικής απασχόλησης 
περίπου 7,20%, της οποίας η τομεακή κατανομή 
περιγράφεται στο ∆ιάγραμμα 1.4.1β.

2. European Commission (2020), European Economic Forecast, Spring 2020, Institutional Paper 125, May 2020, Luxembourg: Publications 
Office of the European Union.

3. Αναλυτικά, για τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις των επενδύσεων και των εξαγωγών, βλέπε: KEPE (2020), National Productivity Board 
Annual Report 2020, Athens, forthcoming.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.4.1
Εκτιμήσεις βάσει του Σεναρίου 1: 
(α) ανά εμπόρευμα κατανομή (%) της μείωσης του ΑΕΠ της οικονομίας, 
(β) ανά τομέα κατανομή (%) της μείωσης στη συνολική απασχόληση της οικονομίας, και 
(γ) ανά εμπόρευμα κατανομή (%) της μείωσης των εισαγωγών της οικονομίας

Τρόφιμα
Προϊόντα Οπτάνθρακα και 
Προϊόντα ∆ιύλισης Πετρελαίου

Κατασκευές Υπηρεσίες Πλωτών Μεταφορών
Υπηρεσίες ∆ιαμονής και Eστίασης

∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας
Άλλα εμπορεύματα Υπηρεσίες Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών

Γεωργία Τρόφιμα Κατασκευές Ξενοδοχεία και Εστιατόρια
Νομικές και Λογιστικές ∆ραστηριότητες Άλλοι τομείς

Τρόφιμα Μεταλλεία και Λατομεία

Προϊόντα Οπτάνθρακα και Προϊόντα ∆ιύλισης ΠετρελαίουΗλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ηλεκτρονικά και Οπτικά Προϊόντα

Μηχανές και Ηλεκτρικές Συσκευές Λοιπός Εξοπλισμός Μεταφορών Άλλα εμπορεύματα

19,1%

36,0%

4,6%

4,9%

11,6%

3,9%

19,8%

(α) (β)

(γ)

9,4%

17,6%

20,9%

25,6%

11,1%

9,0%

6,3%

5,4%

41,9%

9,2%

6,4%

10,1%18,8%
8,2%

Πηγή: Εκτιμήσεις των συγγραφέων.
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και, τέλος, οι εξαγωγές αναμένεται να μειωθούν κατά 
περίπου 13,384 δισ. ευρώ4. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές 
τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών, εκτιμού-
με ότι θα προκληθεί μία συνολική (άμεση και έμμεση):

• Μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 5,67%, της οποίας 
η κατανομή ανά εμπόρευμα περιγράφεται στο ∆ιά-
γραμμα 1.4.2α. 

• Μείωση στα επίπεδα της συνολικής απασχόλησης 
περίπου 5,32%, της οποίας η τομεακή κατανομή 
περιγράφεται στο ∆ιάγραμμα 1.4.2β.

• Μείωση των συνολικών εισαγωγών περίπου 10,40%, 
της οποίας η κατανομή ανά εμπόρευμα περιγράφε-
ται στο ∆ιάγραμμα 1.4.2γ.

μεία» (18,8%), «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ηλεκτρονι-
κά και Οπτικά Προϊόντα» (10,1%) και «Λοιπός Εξοπλι-
σμός Μεταφορών» (9,2%). 

1.4.4. Οι επιπτώσεις στο ΑΕΠ, την απασχόληση 
και τις συνολικές εισαγωγές βάσει του σεναρίου 
του Υπουργείου Οικονομικών 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομι-
κών (έστω Σενάριο 2) οι κρατικές καταναλωτικές δαπά-
νες αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 0,364 δισ. 
ευρώ, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου 
αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 0,985 δισ. ευρώ 

4. Ministry of Finance (2020), Stability Programme 2020, Hellenic Republic, April 2020, Athens.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.4.2
Εκτιμήσεις βάσει του Σεναρίου 2: 
(α) ανά εμπόρευμα κατανομή (%) της μείωσης του ΑΕΠ της οικονομίας, 
(β) ανά τομέα κατανομή (%) της μείωσης στη συνολική απασχόληση της οικονομίας, και 
(γ) ανά εμπόρευμα κατανομή (%) της μείωσης των εισαγωγών της οικονομίας

Υπηρεσίες Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών

Γεωργία Τρόφιμα Κατασκευές Ξενοδοχεία και Εστιατόρια
Νομικές και Λογιστικές ∆ραστηριότητες Άλλοι τομείς

Μεταλλεία και Λατομεία Προϊόντα Οπτάνθρακα και Προϊόντα ∆ιύλισης Πετρελαίου Χημικά Βασικά Μέταλλα
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ηλεκτρονικά και Οπτικά Προϊόντα ΤρόφιμαΆλλα εμπορεύματα

(α) (β)

(γ)

Προϊόντα Οπτάνθρακα και 
Προϊόντα ∆ιύλισης Πετρελαίου

Κατασκευές

Υπηρεσίες Πλωτών Μεταφορών
Υπηρεσίες ∆ιαμονής και Eστίασης

∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας
Άλλα εμπορεύματα

Τρόφιμα

23,8%

7,2%

41,4%

5,6%

10,7%

6,5%

4,9%

12,7%

10,0%

6,8%

16,2%

19,8%

29,1%

5,4%

23,4%

43,4%

13,9%

4,7%

4,1%

4,7%
5,7%

Πηγή: Εκτιμήσεις των συγγραφέων.
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χωρών του ευρωπαϊκού Νότου, και όχι πολλαπλάσια, 
όπως κατά καιρούς γίνεται λόγος από διάφορες εκτι-
μήσεις (βλέπε σχετικό ειδικό θέμα του παρόντος τεύ-
χους).

Από τις εκτιμήσεις μας προκύπτει ότι το μεγαλύτε-
ρο μέρος της καθίζησης της οικονομίας αναμένε-
ται να προκληθεί από τις αρνητικές επιδράσεις της 
μείωσης των εξαγωγών, και κυρίως από τους τομείς 
του τουρισμού και της ναυτιλίας, ενώ οι επιπτώσεις 
στην εσωτερική ζήτηση αφορούν κυρίως τον τομέα 
των κατασκευών. Όσον αφορά το εύρος της μείωσης 
του ΑΕΠ, οι εκτιμήσεις μας είναι πιο κοντά στις προ-
βλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών που κάνει λόγο 
για μια ύφεση της τάξης του 5%, ενώ σχετικά με τη 
μείωση της απασχόλησης και την αύξηση του ελλείμ-
ματος του Ισοζυγίου Αγαθών και Υπηρεσιών τόσο το 
Υπουργείο όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται 
να τα υποεκτιμούν. 

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 
οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο σεναρίων για τις 
κρατικές δαπάνες, τις επενδύσεις και τις εξαγωγές 
δύνανται να οδηγήσουν και σε αντίστοιχες διαφορο-
ποιήσεις στις επιπτώσεις στο ΑΕΠ, την απασχόληση 
και τις συνολικές εισαγωγές ανά τομέα (εμπόρευμα), 
οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η αντιμετώπιση 
των επιπτώσεων της πανδημίας απαιτεί προγραμμα-
τισμό και στοχευμένες κλαδικές πολιτικές. Συνεπώς, 
στη βάση αυτών των πολιτικών, μπορούμε να αισιοδο-
ξούμε ότι η ελληνική οικονομία μπήκε προσωρινά και 
μόνον σε ύφεση. 

Όπως προκύπτει, η πλειονότητα των απωλειών στο 
ΑΕΠ αντιστοιχούν στα εμπορεύματα «Υπηρεσίες Πλω-
τών Μεταφορών» (29,1%), «Υπηρεσίες ∆ιαμονής και 
Eστίασης» (19,8%) και «Προϊόντα Οπτάνθρακα και Προϊ-
όντα ∆ιύλισης Πετρελαίου» (12,7%), οι σημαντικότε-
ρες μειώσεις στα επίπεδα της απασχόλησης αντιστοι-
χούν στους τομείς «Γεωργία» (23,4%), «Ξενοδοχεία και 
Εστιατόρια» (13,9%) και «Κατασκευές» (5,7%), ενώ οι 
σημαντικότερες μειώσεις στις συνολικές εισαγωγές 
αντιστοιχούν στα «Μεταλλεία και Λατομεία» (23,8%), 
«Προϊόντα Οπτάνθρακα και Προϊ όντα ∆ιύλισης Πετρε-
λαίου» (10,7%) και «Τρόφιμα» (7,2%).

1.4.5. Συμπεράσματα

Από την ανάλυση των πολλαπλασιαστικών επιδρά-
σεων του COVID-19 στην ελληνική οικονομία προκύ-
πτει ότι, στη βάση των υποθέσεων των σεναρίων του 
Υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για την αυτόνομη ζήτηση, εκτιμούμε μείωση του 
ΑΕΠ κατά 5,67% και 7,16%, της απασχόλησης κατά 
5,32% και 7,20%, και των συνολικών εισαγωγών κατά 
10,40% και 15,53%, αντίστοιχα.

Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε συμφωνία με τις προ-
ηγούμενες αναλύσεις μας, όπου είχαμε επικεντρωθεί 
στις επιδράσεις της μείωσης των τουριστικών εισπρά-
ξεων και της αύξησης των κρατικών δαπανών, στις 
οποίες αναδείξαμε τις δυνατότητες περιορισμού του 
εύρους της ύφεσης. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγο-
νός ότι η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικο-
νομία (tourism ratio) είναι αντίστοιχη των υπολοίπων 
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χείρηση έκλεισε, όπως για παράδειγμα συμβαίνει με 
τις επιχειρήσεις που έκλεισαν με εντολή της κυβέρ-
νησης για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, 
όπως τα εστιατόρια, οι κινηματογράφοι, τα θέατρα 
και, αργότερα, τα εμπορικά καταστήματα και τα ξε-
νοδοχεία, τότε οι μισθωτοί απασχολούμενοι πιθανό-
τατα τίθενται σε καθεστώς αναστολής εργασίας και 
εισπράττουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 
€800. Εναλλακτικά, αν πρόκειται για επιχειρήσεις που 
έχουν περιορίσει τη δραστηριότητά τους, αλλά συ-
νεχίζουν να λειτουργούν, υπάρχει πάντοτε η επιλογή 
λιγότερων ωρών απασχόλησης, είτε με τη μορφή με-
ρικής απασχόλησης, είτε με τη μορφή εκ περιτροπής 
απασχόλησης. 

Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα δεν διαφέρει ου-
σιαστικά, αφού η απασχόληση μειώνεται. Σε αυτή τη 
δύσκολη συγκυρία η ελληνική πολιτεία, ως οφείλει, 
προσπαθεί με διάφορα μέτρα να δημιουργήσει ένα 
δίχτυ ασφαλείας για τους απασχολούμενους που 
πλήττονται, είτε μισθωτούς, είτε αυτοαπασχολούμε-
νους. Το κύριο ζητούμενο είναι να διατηρηθούν οι 
θέσεις εργασίας και μετά το τέλος των μέτρων και, 
σε κάποιο βαθμό, να αποκατασταθεί, όσο το δυνατόν 
συντομότερα, η ανοδική πορεία της απασχόλησης.

1.5.2. Μισθωτή απασχόληση

Το πρώτο δίμηνο του έτους η μισθωτή απασχόληση 
κινήθηκε όπως περίπου και τα προηγούμενα χρόνια, 
τουλάχιστον από το 2014 και έπειτα. Τον Ιανουάριο 
οι αποχωρήσεις, είτε καταγγελίες συμβάσεων (αορί-
στου ή ορισμένου χρόνου) είτε οικειοθελείς αποχω-
ρήσεις, ξεπέρασαν τις προσλήψεις, επομένως κατα-
γράφηκε αρνητικό ισοζύγιο. Συγκεκριμένα, χάθηκαν 
17.318 θέσεις μισθωτής απασχόλησης, περίπου 5.000 
λιγότερες σε σύγκριση με το 2019 και περίπου 800 
περισσότερες σε σύγκριση με το 2018. Τον Φεβρουά-
ριο, από την άλλη πλευρά, καταγράφηκαν περισσότε-
ρες προσλήψεις έναντι των αποχωρήσεων, οπότε το 
ισοζύγιο ήταν θετικό με 24.867 νέες θέσεις μισθωτής 
απασχόλησης. Σε σύγκριση με το 2019 δημιουργήθη-
καν περίπου 3.000 λιγότερες νέες θέσεις απασχόλη-
σης, φανερώνοντας μια ενδεχόμενη σχετική κόπωση 
της αγοράς εργασίας, αλλά, σε σύγκριση με τον Φε-
βρουάριο του 2018, δημιουργήθηκαν περίπου 8.000 
περισσότερες νέες θέσεις μισθωτής απασχόλησης. 

∆εδομένων των εξελίξεων που έλαβαν χώρα στα μέσα 
Μαρτίου με τη λήψη περιοριστικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού, η ανά-
λυση εστιάζεται στους επόμενους δύο μήνες, ήτοι τον 

1.5. Τα βασικά μεγέθη της ελληνικής 
αγοράς εργασίας βελτιώνονταν μέχρι 
τη θέσπιση περιοριστικών μέτρων 
στις αρχές Μαρτίου του 2020

Ιωάννης Χολέζας

1.5.1. Εισαγωγή

Μέχρι τη θέσπιση μέτρων περιορισμού των κοινωνι-
κών συναναστροφών στις αρχές Μαρτίου του 2020 
λόγω του κορωνοϊού, τα βασικά μεγέθη της ελληνικής 
αγοράς εργασίας βελτιώνονταν, με τις αναμενόμε-
νες εποχικές διακυμάνσεις. Ο αριθμός των ανέργων 
μειωνόταν, ενώ, αντίστοιχα, ο αριθμός των απασχο-
λουμένων αυξανόταν, οδηγώντας στη μείωση του 
ποσοστού ανεργίας. Παρά τις διαφοροποιήσεις με-
ταξύ πληθυσμιακών ομάδων, η βελτίωση χαρακτήριζε 
το σύνολο της οικονομίας. Ο Μάρτιος στιγματίστηκε 
από τα μέτρα περιορισμού των κοινωνικών επαφών, 
τα οποία έπληξαν την οικονομική δραστηριότητα και 
διέκοψαν, τουλάχιστον προς το παρόν, την ανοδι-
κή πορεία της απασχόλησης. Τα τελευταία διαθέσι-
μα στοιχεία από την Έρευνα Εργατικού ∆υναμικού 
αφορούν το τέλος του 2019, οπότε η πανδημία δεν 
αφορούσε ακόμη άμεσα την Ελλάδα. Όταν η πορεία 
της αγοράς είναι ομαλή, η χρήση στοιχείων εξαμήνου 
δεν είναι απαγορευτική. Υπό την παρούσα συγκυρία, 
όμως, με τις εξελίξεις να είναι ραγδαίες και να αλ-
λάζουν δραματικά την πορεία της οικονομίας και της 
αγοράς εργασίας, η αξιοποίηση των στοιχείων για τη 
μισθωτή απασχόληση του πληροφοριακού συστήμα-
τος ΕΡΓΑΝΗ είναι μονόδρομος. 

Αυτό σημαίνει ότι η ανάλυση των βραχυπρόθεσμων 
εξελίξεων στην απασχόληση που ακολουθεί επικε-
ντρώνεται στη μισθωτή απασχόληση και στα στοιχεία 
του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Η επιλογή αυτή επιβάλ-
λεται για έναν ακόμη λόγο. Οι αυτοαπασχολούμενοι 
θεωρητικά μπορούν να κρατήσουν βραχυπρόθεσμα 
ανοικτές τις επιχειρήσεις τους ακόμη και αν το εισό-
δημά τους, για όσο κρατούν τα έκτακτα μέτρα, είναι 
κοντά στο μηδέν ή και αρνητικό. Βέβαια, σε αυτό ση-
μαντικό ρόλο παίζουν οι αποφάσεις για αναστολές 
πληρωμών προς το ∆ημόσιο, αλλά και οι μειώσεις 
στο σταθερό κόστος, όπως η μείωση ενοικίου κατά 
40%, τις οποίες έλαβε η πολιτεία. Αν, όμως, η επι-
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ενώ τον Μάρτιο ο αριθμός άλλαξε πολύ λιγότερο και 
η μείωση δεν ξεπέρασε τις 14.000 αποχωρήσεις. Επι-
πλέον, η μείωση των προσλήψεων συνεχίστηκε και 
εντάθηκε τον Απρίλιο. Συγκριτικά με τον Μάρτιο έγι-
ναν περίπου 54.000 λιγότερες προσλήψεις, ενώ πέ-
ρυσι τον Απρίλιο έγιναν πάνω από 80.000 περισσότε-
ρες προσλήψεις σε σύγκριση με τον Μάρτιο. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η πηγή των μειωμένων ισοζυ-
γίων νέων θέσεων μισθωτής απασχόλησης πρέπει να 
αναζητηθεί στη μείωση των προσλήψεων και όχι στην 
αύξηση των αποχωρήσεων1. Η ποιοτική αυτή διαφορά 
έχει σημασία, διότι δείχνει ότι η αβεβαιότητα που επι-
κρατεί στην αγορά, λόγω της πανδημίας και των περι-
οριστικών μέτρων που αίρονται σταδιακά, ευθύνεται 
για την κακή επίδοση της αγοράς εργασίας. ∆εν πρέ-
πει ακόμη να παραγνωρίζεται ότι βασική παράμετρος 
είναι η αβεβαιότητα ως προς τη διάρκεια λειτουργίας 
του τουριστικού κλάδου φέτος και υπό ποιους όρους, 
καθώς είναι ο κύριος κλάδος ενίσχυσης των προσλή-
ψεων τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Στάση αναμονής 
κρατούν και πολλοί άλλοι κλάδοι, οι οποίοι εξαρτώνται 
άμεσα ή έμμεσα από το τουριστικό προϊόν.

Το αποτέλεσμα των ανωτέρω ροών ήταν το αρνητικό 
ισοζύγιο θέσεων μισθωτής απασχόλησης τον Μάρτιο 
με την απώλεια 41.903 θέσεων και το οριακά θετικό 
τον Απρίλιο με τη δημιουργία μόλις 7.205 θέσεων. 

Μάρτιο και τον Απρίλιο (∆ιάγραμμα 1.5.1). Παραδο-
σιακά, το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου συνδέεται με την 
αύξηση των προσλήψεων και τη μείωση των αποχω-
ρήσεων, οπότε το ισοζύγιο είναι κατά κανόνα θετικό. 
Τουλάχιστον αυτό καταγράφεται για την πλειονότητα 
των ετών από το 2001 και έπειτα. Η πιο πιθανή ερμη-
νεία ενίσχυσης της απασχόλησης την περίοδο αυτή 
είναι η έναρξη της τουριστικής περιόδου σε πολλές 
περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Μάλιστα, από το 
2014 και έπειτα, το ισοζύγιο Φεβρουαρίου είναι επίσης 
θετικό. Ειδικότερα, το 2018 καταγράφηκε ρεκόρ εικο-
σαετίας νέων θέσεων μισθωτής απασχόλησης, καθώς 
δημιουργήθηκαν 55.494 νέες θέσεις τον μήνα Μάρτιο. 
Αντίστοιχη υπέρβαση και ρεκόρ καταγράφηκαν και τον 
Απρίλιο του 2019, οπότε δημιουργήθηκαν πάνω από 
110.000 νέες θέσεις μισθωτής απασχόλησης.

Αναλυτικά, τον Μάρτιο φέτος σημειώθηκαν οι μισές 
προσλήψεις σε σύγκριση με τον Μάρτιο του περασμέ-
νου έτους, ήτοι περίπου 99.000 λιγότερες προσλή-
ψεις (Πίνακας 1.5.1). Αντίστοιχα, τον Απρίλιο φέτος 
οι προσλήψεις ήταν το ένα έκτο των προσλήψεων 
του Απριλίου του 2019, ήτοι πάνω από 230.000 λιγό-
τερες προσλήψεις. Βασική διαφορά μεταξύ των δύο 
μηνών είναι ότι τον Απρίλιο, εκτός των προσλήψεων, 
μειώθηκαν σημαντικά και οι αποχωρήσεις. Ο αριθ-
μός των αποχωρήσεων ήταν μικρότερος από το ένα 
τέταρτο των αποχωρήσεων του Απριλίου του 2019, 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.5.1
Ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης

Μάρτιος Απρίλιος Ιανουάριος-Απρίλιος
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Πηγή: Πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επεξεργασία ΚΕΠΕ.

1. Οι καταγγελίες συμβάσεων μοιάζουν πολλές, δεδομένης της απαγόρευσης των απολύσεων σε επιχειρήσεις που πλήττονται. Ενδεχομέ-

νως, προέρχονται από επιχειρήσεις που δεν πλήττονται από την πανδημία, δεν λαμβάνουν καμία ενίσχυση από την πολιτεία και, άρα, δεν 

περιορίζονται από την απαγόρευση απολύσεων. Ωστόσο, καλό θα ήταν να διερευνηθεί. 
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2017 και το 2014 για τον Μάρτιο, ενώ το Λιανικό εμπό-
ριο συνήθως ακολουθεί. Ειδικά οι δύο πρώτοι κλάδοι 
συνδέονται στενά με τις τουριστικές υπηρε σίες. Χαρα-
κτηριστικό των εξελίξεων είναι ότι τον Μάρτιο φέτος 
το ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλησης στον κλάδο 
Καταλύματα ήταν αρνητικό και πέμπτο μεγαλύτερο σε 
μέγεθος, ενώ το ισοζύγιο στον κλάδο ∆ραστηριότητες 
υπηρεσιών εστίασης βρίσκεται στην πρώτη θέση με 
το μεγαλύτερο αρνητικό ισοζύγιο. Τον Απρίλιο οι δύο 
αυτοί κλάδοι δεν αναφέρονται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, 
καθώς δεν είναι μεταξύ εκείνων με τα μεγαλύτερα ισο-
ζύγια (θετικά ή αρνητικά). Είναι, λοιπόν, σαφές ότι οι 
κλάδοι που κατά κανόνα αποτελούν την αιχμή του δό-
ρατος στις προσλήψεις μισθωτών τον Μάρτιο και τον 
Απρίλιο, πλέον είναι ουραγοί και, μάλιστα, μείωσαν 
τον Μάρτιο τις θέσεις απασχόλησής τους, προμηνύ-
οντας δυσοίωνες εξελίξεις.

Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν, αν εξετάσει 
κανείς τα επαγγέλματα με τα μεγαλύτερα θετικά ισο-
ζύγια ροών μισθωτής απασχόλησης (Πίνακας 1.5.3). Τα 
επαγγέλματα που βρίσκονταν στις πρώτες θέσεις της 
κατάταξης τα προηγούμενα χρόνια σχετίζονταν άμεσα 
με τους κλάδους του τουρισμού και της εστίασης. Είναι 
χαρακτηριστικό και, ταυτόχρονα, έντονα ανησυχητικό 
χωρίς, όμως, να προκαλεί έκπληξη, ότι κανένα από τα 
επαγγέλματα αυτά δεν βρίσκεται στη σχετική λίστα το 
δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου του 2020, με εξαίρεση το 
επάγγελμα καθαριστές και καθαρίστριες2. Αντίθετα, 

Τους αντίστοιχους μήνες το 2019 είχαν δημιουργηθεί 
43.373 και 110.895 νέες θέσεις μισθωτής απασχόλη-
σης, αντίστοιχα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σε επίπε-
δο τετραμήνου το ισοζύγιο να είναι αρνητικό κατά 
106.874 θέσεις εργασίας, ενώ την αντίστοιχη περίοδο 
του 2019 δημιουργήθηκαν 159.775 νέες θέσεις μισθω-
τής απασχόλησης. Συνολικά, αν η οικονομία λειτουρ-
γούσε όπως πέρυσι, αν δηλαδή δημιουργούσε τις ίδιες 
θέσεις μισθωτής απασχόλησης με το 2019, η απώλεια 
των θέσεων μισθωτής απασχόλησης στο τετράμηνο 
είναι πολύ μεγαλύτερη και αγγίζει τις 187.000 (βλέπε 
κελλί στην τελευταία στήλη και γραμμή του Πίνακα 
1.5.1), καθώς περιλαμβάνονται και οι θέσεις που δεν 
δημιουργήθηκαν. 

Μια ματιά στους κλάδους και τα επαγγέλματα που 
πρωτοστάτησαν στις εξελίξεις το δίμηνο Μαρτίου- 
Απριλίου οδηγεί σε ορισμένα ενδιαφέροντα συμπερά-
σματα. Οι εκθέσεις του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ παρου-
σιάζουν τους πέντε κλάδους οικονομικής δραστηριό-
τητας με τα μεγαλύτερα θετικά ισοζύγια ροών μισθω-
τής απασχόλησης και εκείνους με τα πέντε μεγαλύ-
τερα αρνητικά ισοζύγια. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 
1.5.2, τόσο τον Μάρτιο όσο και τον Απρίλιο των ετών 
2014-2019, ο κλάδος Καταλύματα συνεχώς καταλαμ-
βάνει την πρώτη θέση της κατάταξης έχοντας το με-
γαλύτερο θετικό ισοζύγιο ροών μισθωτής απασχόλη-
σης. Ο κλάδος ∆ραστηριότητες υπηρε σιών εστίασης 
βρίσκεται συχνά στη δεύτερη θέση, με εξαίρεση το 

2. Ενδεχομένως να πρόκειται για διαφορετική κατηγορία, καθώς ο πλήρης τίτλος είναι καθαριστές και καθαρίστριες ξενοδοχείων, γραφεί-

ων, καταστημάτων κλπ. ή να άλλαξε ο σχετικός τίτλος. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5.1 Ροές μισθωτής απασχόλησης

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Ιαν.-Απρ.

Προσλήψεις 2019 157.141 165.110 202.157 282.181 806.589

2020 177.632 183.602 103.002 48.555 512.791

∆ιαφ. 20.491 18.492 -99.155 -233.626 -293.798

Αποχωρήσεις 2019 179.474 137.270 158.784 171.286 646.814

2020 194.950 158.735 144.905 41.350 539.940

∆ιαφ. 15.476 21.465 -13.879 -129.936 -106.874

Ισοζύγιο 2019 -22.333 27.840 43.373 110.895 159.775

2020 -17.318 24.867 -41.903 7.205 -27.149

∆ιαφ. 5.015 -2.973 -85.276 -103.69 -186.924

Πηγή: Πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επεξεργασία ΚΕΠΕ.
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ενισχύθηκε περαιτέρω. Οι προσλήψεις πλήρους απα-
σχόλησης άγγιξαν το 67%, ενώ οι προσλήψεις μερι-
κής απασχόλησης έπεσαν και άλλο, οριακά κάτω από 
30%, και οι προσλήψεις εκ περιτροπής απασχόλησης 
περιορίστηκαν στο 4%. 

Όπως ήδη συζητήθηκε παραπάνω, η μείωση των προ-
σλήψεων ήταν η κύρια δύναμη πίσω από τις εξελίξεις 
στην αγορά εργασίας το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου. 
Μια αρκετά πιθανή ερμηνεία του φαινομένου της αύξη-
σης του μεριδίου των προσλήψεων πλήρους απασχό-
λησης είναι η κατακόρυφη μείωση των προσλήψεων 
σε κλάδους και επαγγέλματα που απασχολούν κατά 
κόρον μισθωτούς με ευέλικτες μορφές απασχόλησης, 
λόγω της αβεβαιότητας και των περιοριστικών μέτρων. 
Τέτοιοι κλάδοι είναι κατά κανόνα τα Καταλύματα και 
οι ∆ραστηριότητες εστίασης, οι οποίοι, όπως ήδη συ-
ζητήθηκε, μείωσαν κατακόρυφα τις προσλήψεις τους. 
Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που είχαν προγραμματίσει 
κάποιες προσλήψεις πλήρους απασχόλησης, έχοντας 
μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο ορίζοντα, πιθανόν 
να επηρεάστηκαν λιγότερο από τη συγκυρία ή έκαναν 
τις προσλήψεις το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα 
και, στη συνέχεια, ο ρυθμός ανεκόπη3. Ενδεχόμενη πα-

τον Μάρτιο βρίσκονται στη λίστα επαγγέλματα, όπως 
το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό (3η θέση με 729 
νέες θέσεις) και οι διανομείς δεμάτων και αλληλογρα-
φίας (10η θέση με 99 νέες θέσεις εργασίας). Αντίστοι-
χα, τον Απρίλιο το μεγαλύτερο θετικό ισοζύγιο έχουν 
οι πωλητές και ταμίες εμπορικών καταστημάτων (1.642 
νέες θέσεις) και ακολουθούν οι νοσηλευτές και βοηθη-
τικό νοσηλευτικό προσωπικό (1.614 νέες θέσεις), και οι 
διανομείς δεμάτων και υπάλληλοι ειδικών ταχυδρομεί-
ων (6η θέση με 1.092 νέες θέσεις). 

Το μείγμα των προσλήψεων που πραγματοποιήθηκαν 
το πρώτο δίμηνο του έτους δε διαφέρει από εκείνο 
των προηγούμενων ετών ως προς το είδος των συμ-
βάσεων εργασίας. Περίπου 42% είναι οι προσλήψεις 
μερικής απασχόλησης, σχεδόν 13% οι προσλήψεις 
εκ περιτροπής απασχόλησης και γύρω στο 45% οι 
προσλήψεις πλήρους απασχόλησης. Μεγάλη αλλαγή 
στη σύνθεση των προσλήψεων συμβαίνει τον Μάρ-
τιο, οπότε αυξάνεται το μερίδιο των προσλήψεων 
πλήρους απασχόλησης και φτάνει το 56%. Οι προ-
σλήψεις μερικής απασχόλησης περιορίζονται στο 
36,8% και οι προσλήψεις εκ περιτροπής απασχό-
λησης πέφτουν στο 7,2%. Τον Απρίλιο η τάση αυτή 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5.2 Ισοζύγια ροών μισθωτής απασχόλησης σε επιλεγμένους κλάδους 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Μάρτιος

Καταλύματα -1.878 13.313 16.352 11.898 8.422 8.361 4.573

∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης -21.919 6.010 10.973 - 3.075 1.212 -

Λιανικό εμπόριο - 2.726 4.703 3.458 2.788 2.409 1.028

Χονδρικό εμπόριο - 2.302 2.044 2.041 1.526 1.338 -

Απρίλιος

Καταλύματα - 61.270 52.609 45.763 46.086 39.347 35.581

∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης - 23.482 23.218 19.671 18.891 18.532 8.361

Λιανικό εμπόριο 1.929 8.087 4.879 5.379 8.484 4.877 4.010

Ταξιδιωτικά πρακτορεία, οργανωμένα 
ταξίδια

- 2.952 2.997 2.369 2.284 1.977 2.077

Χονδρικό εμπόριο -307 - - - 2.503 - -

Πηγή: Πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επεξεργασία ΚΕΠΕ.

Σημείωση: Όπου υπάρχουν παύλες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, καθώς οι κλάδοι δεν ανήκουν ούτε σε εκείνους με τα μεγα-
λύτερα θετικά ισοζύγια ροών μισθωτής απασχόλησης, ούτε σε εκείνους με τα μεγαλύτερα αρνητικά.

3. Σε αυτό συνάδει η παρατήρηση ότι οι προσλήψεις πλήρους απασχόλησης είναι περίπου μοιρασμένες στα δύο δεκαπενθήμερα τον 

Μάρτιο του 2019, ενώ τον Μάρτιο του 2020 σχεδόν τα 2/3 των προσλήψεων πλήρους απασχόλησης πραγματοποιήθηκαν το πρώτο δε-

καπενθήμερο. Επιπλέον, τον Απρίλιο δεν παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο.  
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τική, καθώς υπερδιπλασιάστηκε σε σύγκριση με τον 
Μάρτιο του 2019 (7.990 μετατροπές έναντι 3.340). 
Ακόμη 8.497 συμβάσεις πλήρους απασχόλησης με-
τατράπηκαν σε συμβάσεις ευέλικτης απασχόλησης 
τον Απρίλιο. Οι μισές μετατράπηκαν σε συμβάσεις 
εκ περιτροπής απασχόλησης με τη σύμφωνη γνώ-
μη του απασχολούμενου, ποσοστό τόσο υψηλό που 
γεννά ερωτήματα. 

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα τελευταία 
χρόνια οι μετατροπές σε συμβόλαια μερικής απασχό-
λησης κυριαρχούσαν και αύξαναν συνεχώς το μερίδιό 
τους μεταξύ των συμβάσεων ευέλικτης απασχόλη-
σης. Αυτό φαίνεται να σταμάτησε με τα μέτρα κοι-
νωνικής αποστασιοποίησης φέτος τον Μάρτιο, καθώς 
οι περισσότερες μετατροπές αφορούν σε εκ περιτρο-

ράταση των περιοριστικών μέτρων, ή έντονη αβεβαιό-
τητα για το μέλλον, μπορεί κάλλιστα να τις οδηγήσει 
σε παύση των προσλήψεων τους επόμενους μήνες και, 
ακόμη χειρότερα, απολύσεις. 

Τέλος, οι επιχειρήσεις αντέδρασαν στις έκτακτες συν-
θήκες μετατρέποντας συμβάσεις πλήρους απασχόλη-
σης σε συμβάσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχό-
λησης, με ή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του απασχο-
λούμενου. Οι μετατροπές συμβάσεων απασχόλησης 
τον Ιανουάριο του 2020 ήταν περίπου ίδιες σε αριθμό 
με εκείνες του Ιανουαρίου του 2019, ενώ τον Φεβρου-
άριο, αν και αυξημένες σε σύγκριση με τον αντίστοι-
χο μήνα του 2019, η διαφορά δεν ξεπέρασε το 11,6% 
(περίπου 440 περισσότερες μετατροπές). Αντίθετα, 
τον Μάρτιο η αύξηση των μετατροπών ήταν θεαμα-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5.3 Επαγγέλματα με τα μεγαλύτερα θετικά ισοζύγια ροών μισθωτής απασχόλησης4 

2019 2018 2017 2016 2015 2014

Μάρτιος

Σερβιτόροι, τραπεζοκόμοι και μπάρμαν 4.503 7.411 1.894 2.514 1.831 -

Καμαριέρες σε ξενοδοχεία και οικίες 3.917 4.029 3.649 2.091 2.310 1.275

Μάγειροι ξενοδοχείων και εστιατορίων 3.186 4.689 2.052 2.147 1.307 363

Υπάλληλοι υποδοχής πελατών ξενοδοχείων, 
εστιατορίων, καταστημάτων κλπ.

2.239 2.520 1.607 1.183 1.067 -

Καθαριστές και καθαρίστριες ξενοδοχείων, 
γραφείων, καταστημάτων κλπ.

1.943 2.501 1.302 1.487 - -

Λαντζέρηδες 1.665 2.125 - - - -

Απρίλιος

Σερβιτόροι, τραπεζοκόμοι και μπάρμαν 27.224 24.029 21.043 21.116 18.475 11.058

Μάγειροι ξενοδοχείων και εστιατορίων 17.027 15.052 12.702 11.940 10.868 7.778

Καμαριέρες σε ξενοδοχεία και οικίες 12.094 11.226 9.225 9.824 8.778 7.331

Πωλητές 9.783 5.440 6.023 8.571 5.443 4.009

Υπάλληλοι υποδοχής πελατών ξενοδοχείων, 
εστιατορίων, καταστημάτων κλπ

8.620 7.664 6.262 6.190 5.447 3.811

Λαντζέρηδες 7.406 6.675 5.592 5.358 4.850 3.265

Καθαριστές και καθαρίστριες ξενοδοχείων, 
γραφείων, καταστημάτων κλπ

3.901 3.371 2.820 2.526 2.471 1.637

Πηγή: Πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επεξεργασία ΚΕΠΕ.

Σημείωση: Όπου υπάρχουν παύλες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, καθώς τα επαγγέλματα δεν ανήκουν σε εκείνα με τα μεγα-
λύτερα θετικά ισοζύγια ροών μισθωτής απασχόλησης.

4. ∆εν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα συγκεκριμένα επαγγέλματα το 2020, μιας και δεν ήταν στα πέντε επαγγέλματα με τα μεγα-

λύτερα ισοζύγια. 
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γραφων (επιταγές, συναλλαγματικές, γραμμάτια, 
κ.ά.) κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την 
αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιόγρα-
φου και τη μείωση κατά 40% του μισθώματος που 
καταβάλλουν για την ενοικίαση του χώρου λειτουρ-
γίας τους. Επιπλέον, για τη στήριξη μικρών και μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων (που απασχολούν από 1 
έως 500 εργαζόμενους) το Υπουργείο Οικονομικών 
έθεσε σε εφαρμογή το χρηματοδοτικό σχήμα της 
Επιστρεπτέας Προκαταβολής ύψους συνολικά €1 
δις, η οποία συνίσταται στην άμεση χρηματοδοτι-
κή ενίσχυση επιχειρήσεων, η οποία είναι, συνολικώς 
ή μερικώς, επιστρεπτέα προς το Κράτος ανάλογα 
με την πορεία της επιχείρησης. Τέλος, ένα ακόμη 
μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων και της απασχό-
λησης είναι η δυνατότητα που δόθηκε στους εργο-
δότες να αλλάξουν τη σχέση εργασίας σε παροχή 
εργασίας εξ αποστάσεως.

Λόγω του κλεισίματος των σχολείων στις 10 Μαρ-
τίου 2020, με την ΠΝΠ 11-3-2020/2020 θεσπίστηκε 
άδεια ειδικού σκοπού για τους εργαζόμενους γονείς 
υπό προϋποθέσεις: τρεις ημέρες άδειας για κάθε 
μία ημέρα κανονικής άδειας. Με τη συνειδητοποί-
ηση ότι είναι αναγκαία η λήψη αυστηρότερων μέ-
τρων περιορισμού των κοινωνικών επαφών ως μέσο 
αποτροπής της διάδοσης του κορωνοϊού, νέα ΠΝΠ 
14-3-2020/2020 θέσπισε ειδικό μηχανισμό στήριξης 
των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας 
σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουρ-
γία προσωρινά απαγορεύθηκε ή επλήγη σημαντικά 
λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κο-
ρωνοϊού, ο οποίος περιλαμβάνει μέτρα οικονομικής 
στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κάλυψης 
ασφαλιστικών εισφορών, έκτακτων επιδομάτων και 
επιταγών κατάρτισης. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ αρ. 12998/232, 
απαγορεύτηκε στις επιχειρήσεις που πλήττονται να 
καταγγείλουν συμβάσεις εργασίας, άρα να απολύ-
σουν προσωπικό, ενώ τυχόν καταγγελίες προ της 
δημοσίευσης της απόφασης είναι άκυρες. Η απο-
ζημίωση ειδικού σκοπού για τους απασχολούμε-
νους σε αυτές, ύψους €800, αντιστοιχεί σε αποδο-
χές 45 ημερολογιακών ημερών, άρα περίπου €533 

πής απασχόληση (περίπου 57% τον Μάρτιο και 65,6% 
τον Απρίλιο). Οι μετατροπές σε εκ περιτροπής απα-
σχόληση με τη σύμφωνη γνώμη του απασχολούμενου 
πενταπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση5 τον Μάρτιο και 
οκταπλασιάστηκαν τον Απρίλιο, ενώ οι μετατροπές 
σε εκ περιτροπής απασχόληση χωρίς τη σύμφωνη 
γνώμη του απασχολούμενου σχεδόν εξαπλασιάστη-
καν τον Μάρτιο και εικοσαπλασιάστηκαν τον Απρίλιο. 
Ενδεχομένως, ορισμένες από τις μετατροπές αυτές 
θα ήταν απολύσεις, αν το θεσμικό πλαίσιο ήταν λιγό-
τερο ευέλικτο. Από την άλλη, μπορεί να μετατραπούν 
σε απολύσεις στο μέλλον, σε περίπτωση που παρα-
ταθούν τα περιοριστικά μέτρα περισσότερο από όσο 
μπορούν να αντέξουν οι επιχειρήσεις. Αυτό που κάνει 
εντύπωση, όμως, είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν παρά 
τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και της απασχό-
λησης που έλαβε η πολιτεία. 

1.5.3. Μέτρα στήριξης της οικονομικής 
δραστηριότητας και της απασχόλησης

Η πρώτη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει την 
απασχόληση και τις επιχειρήσεις που πλήττονται πε-
ρισσότερο από τα περιοριστικά μέτρα ήταν η Πρά-
ξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 11-3-2020 
με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
του». Ακολούθησαν και άλλες ΠΝΠ, οι οποίες επιχεί-
ρησαν να επεκτείνουν το πλέγμα προστασίας, κυρίως 
μέσω της επέκτασης των ωφελουμένων6. Τα μέτρα 
μπορούν γενικά να διακριθούν σε αυτά που αφορούν 
τη στήριξη των επιχειρήσεων, και άρα έμμεσα τη στή-
ριξη της απασχόλησης, και σε αυτά που αφορούν την 
άμεση στήριξη της απασχόλησης. 

Αναφορικά με τις επιχειρήσεις τα κύρια μέτρα στή-
ριξης, μεταξύ άλλων7, αφορούν την αναστολή πλη-
ρωμής του ΦΠΑ (υπό προϋποθέσεις), την αναστολή 
είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών, την έκπτωση 25% 
στις δόσεις βεβαιωμένων οφειλών (και ρυθμίσεων), 
την παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστι-
κών εισφορών, την αναστολή της προθεσμίας λή-
ξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων αξιό-

5. Ίδιος μήνας ένα έτος πριν. Π.χ. Μάρτιος 2020/Μάρτιος 2019.

6.  Η πιο πρόσφατα επικαιροποιημένη λίστα Κωδικών Αριθμών ∆ραστηριότητας (ΚΑ∆) που υπάγονται στα μέτρα στήριξης είναι διαθέσιμη 

στο ∆ελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών της 24ης Μαρτίου 2020.

7. Τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων για τον μήνα Μάρτιο υπάρχουν αναλυτικά στο ∆ελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών της 

31ης Μαρτίου 2020 με τίτλο «Πλαίσιο προστασίας των επιχειρήσεων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών 
μηνός Μαρτίου». Αντίστοιχα, για τον μήνα Απρίλιο το ∆ελτίο Τύπου εκδόθηκε επίσης στις 31 Μαρτίου 2020 με τίτλο «Πλαίσιο προστασίας 
των επιχειρήσεων, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών μηνός Απριλίου». Βασική διαφορά είναι ότι η δεύ-

τερη ρύθμιση προσθέτει δύο ακόμη κατηγορίες επιχειρήσεων-δικαιούχων (συνολικά τρεις).
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ση χωρίς προϋποθέσεις11. Παράλληλα, προβλέπεται 
παράταση εξόφλησης οφειλών προς τις φορολογικές 
αρχές ή έκπτωση σε περίπτωση εμπρόθεσμης απο-
πληρωμής, δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής των 
ασφαλιστικών εισφορών του Απριλίου σε τέσσερις 
δόσεις ή έκπτωση 25% σε περίπτωση εμπρόθεσμης 
καταβολής, ενώ η καταβολή του δώρου Πάσχα μπο-
ρεί να γίνει ως τις 30 Ιουνίου 2020. 

Στο τέλος Μαρτίου το Υπουργείο Οικονομικών εκτι-
μούσε ότι στα μέτρα στήριξης έχουν δικαίωμα να 
ενταχθούν περίπου 1,7 εκατ. απασχολούμενοι, δη-
λαδή το 81% των απασχολουμένων στον ιδιωτικό 
τομέα, 800 χιλ. επιχειρήσεις, ήτοι 76% του συνόλου 
των νομικών προσώπων, εφόσον τα μέτρα στήριξης 
καλύπτουν το 86% των ΚΑ∆, και 700 χιλ. ελεύθεροι 
επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ιδιοκτήτες 
μικρών επιχειρήσεων ανεξαρτήτως νομικής μορφής, 
δηλαδή περίπου το 75% του συνόλου12. Σύμφωνα με 
εκτιμήσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων που διατυπώθηκαν στα μέσα του Απριλί-
ου, ο αριθμός των απασχολουμένων που αναμένεται 
να αποζημιωθούν με την αποζημίωση ειδικού σκοπού 
θα ξεπεράσει τις 800 χιλ.13 Πέραν αυτών, ο αριθμός 
των δικαιούχων αυξήθηκε κατά περίπου 160 χιλ. άτο-
μα με σχετική απόφαση, η οποία συμπεριέλαβε και 
επαγγελματίες που πλήττονται, αλλά δεν συμπερι-
λαμβάνονται στη σχετική λίστα ΚΑ∆, καθώς και εργα-
ζόμενους οι οποίοι απασχολούνται σε πάνω από έναν 
εργοδότη υπό προϋποθέσεις14. 

Τρία είναι τα σημεία που χρήζουν προσοχής: (α) κατά 
πόσον οι επιχειρήσεις, ακόμη και αν ανήκουν σε αυ-
τές που αναμένεται να πληγούν σημαντικά (βάσει 
λίστας πληττόμενων ΚΑ∆), έχουν πράγματι πληγεί 
(π.χ. με σύγκριση του κύκλου εργασιών των τελευ-
ταίων ετών), (β) αν οι απασχολούμενοι, των οποίων 
οι συμβάσεις έχουν τεθεί σε αναστολή, βρίσκονται 
πράγματι σε αναστολή (και δεν εργάζονται από το 
σπίτι, για παράδειγμα), και (γ) αν τηρούνται οι όροι 
απασχόλησης των απασχολουμένων εξ αποστάσεως, 

μηνιαίως8, ενώ δεν υπάρχει μέριμνα για το ύψος των 
αποδοχών, καθώς όλοι αποζημιώνονται με το ίδιο 
ποσό9. Θετικό στοιχείο είναι ότι η αποζημίωση είναι 
ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με 
τυχόν οφειλές. Επίσης, οι επιχειρήσεις που πλήτ-
τονται σημαντικά (δεν έχουν τεθεί σε υποχρεωτική 
αργία) υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις 
εργασίας για 45 ημέρες μετά την έναρξη εργασι-
ών με τους ίδιους όρους απασχόλησης. Την απο-
ζημίωση δικαιούνται απασχολούμενοι των οποίων η 
σύμβαση εργασίας τέθηκε αυτομάτως σε αναστο-
λή (ακόμη και αν πρόκειται για σύμβαση ορισμένου 
χρόνου), επειδή απασχολούνταν σε επιχειρήσεις 
που ανέστειλαν τη λειτουργία τους με απόφαση της 
δημόσιας αρχής, ή απασχολούμενοι των οποίων η 
σύμβαση εργασίας ανεστάλη με απόφαση του ερ-
γοδότη τους, επειδή η επιχείρηση εντάσσεται σε 
ΚΑ∆ με δραστηριότητα που επλήγη σημαντικά από 
τα μέτρα κατά του κορωνοϊού. Στις επιχειρήσεις αυ-
τές εντάσσονται και οι ατομικές επιχειρήσεις. Καθ’ 
όλη τη διάρκεια της αναστολής της σύμβασης ερ-
γασίας, οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται 
κανονικά από το κράτος. Επιπλέον, δίνεται η δυνα-
τότητα παράτασης αποπληρωμής των φορολογικών 
υποχρεώσεων των απασχολουμένων σε προσωρινή 
αναστολή σύμβασης ή έκπτωση 25% σε περίπτωση 
εμπρόθεσμης αποπληρωμής, καθώς και μείωση του 
ενοικίου της πρώτης κατοικίας κατά 40%. 

Η αποζημίωση των €800 προβλέπεται και για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους 
και ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων (κάθε νομικής μορ-
φής εκτός Α.Ε.) που απασχολούν έως 5 άτομα (με την 
προϋπόθεση να μην έχουν υποβάλει τους τελευταίους 
έξι μήνες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ)10, ενώ για τους 
επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες προβλεπό-
ταν αρχικά πρόγραμμα κατάρτισης εξ αποστάσεως, 
διάρκειας 30 ημερών, με αμοιβή €600. Ωστόσο, νεό-
τερη απόφαση του Υπουργού Εργασίας κατήργησε 
το πρόγραμμα και όρισε ότι οι επιστήμονες-ελεύθε-
ροι επαγγελματίες θα λάβουν κανονικά την ενίσχυ-

8. Το ποσό είναι χαμηλότερο του κατώτατου μισθού, αλλά υψηλότερο του επιδόματος ανεργίας. 

9. Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, καθώς και η σχετική διαδικασία, καταγρά-

φονται στο ΦΕΚ Β΄ 1078/28-3-2020. 

10. Βλέπε ΦΕΚ Β΄ 1457/16-4-2020. 

11. Βλέπε το σχετικό ∆ελτίο Τύπου εδώ: <https://www.ypakp.gr/uploads/docs/12345.pdf>.  

12. Βλέπε το ∆ελτίο Τύπου της 30ής Μαρτίου 2020 με τίτλο «Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα για το Ολοκλη-
ρωμένο Σχέδιο αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων του κοροναϊού για τον μήνα Απρίλιο» στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου 

Οικονομικών.

13. <https://www.kathimerini.gr/1073574/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/to-xronodiagramma-gia-ta-800-eyrw---panw-apo-800000-

oi-aithseis>.

14. Βλέπε ΦΕΚ Β΄ 1547/22-4-2020.
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γραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ)19 
και το Ελληνικό ∆ημοσιονομικό Συμβούλιο (Ε∆Σ)20 
δεν έδειχναν αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης. Αντίθετα, 
πιο πρόσφατα η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) εκτίμη-
σε ότι η ύφεση στη χώρα μας μπορεί να φτάσει το 
8% στη χειρότερη περίπτωση, όμως είναι πιθανότερο 
να σταματήσει στο 4%21. Το Υπουργείο Οικονομικών 
εκτίμησε22 ότι η ύφεση θα φτάσει το 4,7% στην καλύ-
τερη περίπτωση, ενώ δεν αποκλείεται να φτάσει ως 
και 8% σύμφωνα με ένα δυσμενές σενάριο. Ωστόσο, 
οι Εαρινές Οικονομικές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής23 είναι πιο κοντά στις εκτιμήσεις της ΤτΕ. 
Η αναμενόμενη ύφεση της ελληνικής οικονομίας εκτι-
μάται σε 9,7% το 2020, αν και η οικονομία αναμένεται 
να μεγεθυνθεί ξανά το 2021 (7,9%). Μέσα σε αυτό το 
κλίμα κανείς δεν μπορεί να θεωρεί ότι η απασχόληση 
θα μείνει αλώβητη. Ήδη η πορεία αύξησης της μισθω-
τής απασχόλησης έχει ανατραπεί, ενώ –όπως ήταν 
αναμενόμενο ως αποτέλεσμα της αβεβαιότητας– 
αναβιώνουν οι ευέλικτες μορφές εργασίας, όπως η 
μερική και η εκ περιτροπής απασχόληση, που ακο-
λουθούσαν πτωτική πορεία ως τον Φεβρουάριο του 
τρέχοντος έτους. 

Τα περιθώρια αντίδρασης της ελληνικής πολιτείας, 
δεδομένων των δημοσιονομικών περιορισμών, είναι 
στενά. Επομένως, αυτό που έχει σημασία είναι να 
βρεθεί η ισορροπία μεταξύ κρατικών δαπανών και μέ-
γιστης αποτελεσματικότητας, υπό τον περιορισμό ότι 
οι δαπάνες έχουν κόστος, το οποίο η χώρα θα κληθεί 
μελλοντικά να αποπληρώσει24. Οι βασικοί άξονες της 
πολιτικής θα πρέπει να έχουν ως στόχο τη διατήρη-
ση των υπαρχουσών θέσεων εργασίας και την απο-
κατάσταση της ανοδικής πορείας της απασχόλησης 
που καταγραφόταν πριν την πανδημία. Συνεπώς, είναι 
σκόπιμο να στηριχθούν οι επιχειρήσεις και να μείνουν 
όρθιες στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει η χώρα, 

π.χ. το ωράριο. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφευχθεί η 
σπατάλη πόρων, αφού δεν θα μπορούν να ενταχθούν 
επιχειρήσεις που δεν έχουν πραγματικά πληγεί, ενώ 
οι πόροι θα μπορούν να διοχετευτούν στην ενίσχυ-
ση της στήριξης αυτών που έχουν ανάγκη. Παράλλη-
λα, θα προστατευθούν οι απασχολούμενοι, αφού θα 
αμείβονται κανονικά, εφόσον εργάζονται κανονικά, 
ενώ θα αποζημιώνονται για τις ώρες εργασίας που 
προσφέρουν, εφόσον το επιθυμούν. 

Εκτός από τους απασχολούμενους, μέτρα στήριξης 
ελήφθησαν και για τους ανέργους. Συγκεκριμένα, η 
κυβέρνηση εξήγγειλε έκτακτο επίδομα ύψους €400 
για τους μακροχρόνια άνεργους, με τους δικαιού-
χους να υπολογίζονται σε περίπου 155 χιλ. άτομα15. Ο 
ΟΑΕ∆ με σχετικό ∆ελτίο Τύπου ανέβασε τον αριθμό 
σε 168 χιλ.16 Επιπλέον, αναμένεται να δημιουργηθούν 
περίπου 8,5 χιλ. νέες θέσεις επιδοτούμενης απα-
σχόλησης για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55-67 
ετών17, ενώ νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας 
αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάιο για περισσότε-
ρους από 140 χιλ. ανέργους. Περαιτέρω, δόθηκε δί-
μηνη παράταση για τα επιδόματα ανεργίας που έλη-
ξαν τον Ιανουάριο και αφορούν περίπου 70 χιλ. ανέρ-
γους, εκείνα που έληξαν το Φεβρουάριο και αφορούν 
περίπου 80 χιλ. ανέργους, για τα επιδόματα ανεργίας 
που έληξαν τον Μάρτιο και αφορούν περίπου 43 χιλ. 
ανέργους και, τέλος, για τα επιδόματα ανεργίας που 
έληξαν τον Απρίλιο18. 

1.5.4. Συμπεράσματα

Οι αρνητικές επιπτώσεις από την πανδημία και τα πε-
ριοριστικά μέτρα στην αγορά εργασίας αναμένεται να 
είναι σημαντικές. Οι εκτιμήσεις για τις αναμενόμενες 
επιπτώσεις στο ΑΕΠ από τον κορωνοϊό που ανακοι-
νώθηκαν νωρίτερα τον Μάρτιο από το Κέντρο Προ-

15. Βλέπε σχετικό ∆ελτίο Τύπου εδώ: <https://www.ypakp.gr/uploads/docs/12342.pdf>.

16. Βλέπε σχετικό ∆ελτίο Τύπου του ΟΑΕ∆ στις 21-4-2020.

17. Βλέπε σχετικό ∆ελτίο Τύπου εδώ: <https://www.ypakp.gr/uploads/docs/12337.pdf>.

18. <https://www.kathimerini.gr/1073710/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/ektakth-enisxysh-400-eyrw-kai-nea-programmata-gia-

makroxronia-anergoys>.

19. Βλέπε <https://www.kepe.gr/images/Αναλύσεις_Επικαιρότητας_1-2020.pdf>.

20. Βλέπε <https://www.hfisc.gr/sites/default/files/epiptoseis_sto_ell._aep_0.pdf >.

21. <https://www.fortunegreece.com/article/stournaras-to-vasiko-senario-tis-tte-provlepi-ifesi-peripou-4-to-2020/>.

22. Οι εκτιμήσεις περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας του 2020, το οποίο υπεβλήθη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο 

του 2020. Είναι διαθέσιμο στο: <https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-stability-programme-greece_en.pdf>.

23. Το στατιστικό παράρτημα είναι διαθέσιμο στο: <https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_spring_2020_

statist_annex_en.pdf>.

24. Βέβαια, μέρος αυτών των δαπανών μπορεί να καλυφθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω του ΕΣΠΑ.
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προσφέρεται από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Το νέο 
εργαλείο SURE25 (Support to mitigate Unemployment 
Risks in an Emergency) είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. 
Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα κράτη- 
μέλη για τη διατήρηση της απασχόλησης μέσω της 
προστασίας των μισθωτών και των αυτοαπασχολού-
μενων από τον κίνδυνο της ανεργίας. 

Κατά συνέπεια, οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι στο-
χευμένες και να συνοδεύονται από αυστηρή εποπτεία, 
ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα αφενός εκμετάλ-
λευσης των απασχολουμένων και αφετέρου σπατά-
λης των περιορισμένων πόρων. Τέλος, με δεδομένο 
ότι η κατάσταση είναι πρωτόγνωρη, είναι σκόπιμο οι 
παρεμβάσεις να επαναξιολογούνται και, όπου κρίνε-
ται απαραίτητο, να διευρύνονται ή να περιορίζονται.

ώστε να ανακάμψουν γρήγορα μετά την άρση των πε-
ριοριστικών μέτρων και να μπορέσει να συγκρατηθεί 
η ανεργία. Παράλληλα, πρέπει να στηριχθούν οι απα-
σχολούμενοι και οι άνεργοι, προκειμένου να αποτρα-
πούν φαινόμενα εργασιακής εκμετάλλευσης και να 
αποφευχθεί η οικονομική εξαθλίωσή τους. Επιπλέον, 
δεν πρέπει να ξεχνά κανείς την εκτεταμένη αδήλωτη 
εργασία στη χώρα μας, η οποία αναμένεται να δεχτεί 
ισχυρό πλήγμα αυτή την περίοδο, καθώς τα μέτρα της 
πολιτείας αφορούν μόνο τους νομίμως απασχολού-
μενους. Φυσικά, όλες οι παρεμβάσεις θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη την πορεία σταθεροποίησης της 
δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας που με τόσο 
κόπο και κόστος έχει επιτευχθεί. Σε αυτό το πλαί-
σιο, η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει τη στήριξη που 

25. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο: <https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-

coordination/eu-financial-assistance/loan-programmes/sure_en>.
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κονομιών υπό τη σκιά της πανδημίας του κορωνοϊού 
δεν ήταν δυνατόν να αφήσουν ανεπηρέαστο το Χρη-
ματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.). Κατά τους πρώτους τέσ-
σερις μήνες του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Χ.Α. (Πίνακας 1.6.1), όλοι οι χρηματιστηριακοί δείκτες 
σημείωσαν σημαντικές απώλειες, ακολουθώντας την 
πορεία των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών. Πιο 
συγκεκριμένα, ο Γενικός ∆είκτης (Γ.∆.) του Χ.Α. ση-
μείωσε απώλειες της τάξης του -31,46% από την αρχή 
του έτους, φτάνοντας και το -48,78% εντός του έτους 
(δηλαδή στις 469,55 μονάδες που αντιστοιχούν στα 
επίπεδα Φεβρουαρίου 2016). Ο Γ.∆. του Χ.Α. στα τέλη 
Απριλίου 2020 έφτασε τις 628,25 μονάδες (επίπεδα 
Ιανουαρίου 2019) από 916,67 μονάδες στα τέλη του 
2019. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 σημειώθηκαν 
απώλειες -39,09%, με την έντονα πτωτική πορεία να 
ξεκινά με την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων κο-
ρωνοϊού στην Ελλάδα στα τέλη Φεβρουαρίου 2020. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εικόνα αυτή άλλαξε τον 
Απρίλιο του 2020, με τον Γ.∆. του Χ.Α. να σημειώνει 
μηνιαία απόδοση της τάξης του 12,53%, αποτυπώνο-
ντας την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας 
του κορωνοϊού στη χώρα. 

Αντίστοιχη πορεία ακολούθησαν και οι υπόλοιποι δεί-
κτες με αναστροφή της πτωτικής τους τάσης τον 
Απρίλιο του 2020. Σημαντικές απώλειες σημείωσε ο 
δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/Χ.Α. Large 
Cap, της τάξης του -33,63% από την αρχή του έτους, 
φτάνοντας και το -50,58% εντός του έτους. Πτωτική 
ήταν και η πορεία των επιμέρους κλαδικών δεικτών, 
με τον δείκτη FTSE/Χ.Α. Υγεία να σημειώνει τις μικρό-
τερες απώλειες (-10,08%) και τον δείκτη FTSE/Χ.Α. 
Τράπεζες να σημειώνει τις υψηλότερες απώλειες 
(-61,49%) από την αρχή του έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χ.Α. (2020)1, την εικό-
να για την αγορά συμπληρώνει η σημαντική μείωση 
της κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. κατά το πρώτο τετρά-
μηνο του 2020 στα €36,92 δισ. στις 30/4/2020 από 
€50,35 δισ. στις 31/12/2019 (-26,8%) (βλ. ∆ιάγραμμα 
1.6.1). Τον Απρίλιο του 2020 σημειώθηκε αύξηση της 
κεφαλαιοποίησης της τάξης του 9,3% σε σχέση με 
τον προηγούμενο μήνα, λόγω της ανοδικής πορεί-
ας της αγοράς, και μείωση -13,2% σε σχέση με τον 
Απρίλιο του 2019. Επιπλέον, τον Απρίλιο του 2020 η 
αξία συναλλαγών σημείωσε πτώση -43,9% σε σχέση 
με τον προηγούμενο μήνα, φτάνοντας τα €1.022,76 
εκατ., και μεταβολή -8,3% σε σχέση με τον Απρίλιο 

1.6. Αναμενόμενες απώλειες 
στη χρηματιστηριακή αγορά λόγω 
της πανδημίας

Φωτεινή Οικονόμου

1.6.1. Εισαγωγή

Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε τους τε-
λευταίους μήνες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού 
αναδεικνύουν περισσότερο από ποτέ την επίδραση μη 
αναμενόμενων παραγόντων, οι οποίοι μπορούν να επη-
ρεάσουν ταυτόχρονα όλες τις χρηματιστηριακές αγο-
ρές. Υπό τις νέες συνθήκες γενικευμένης αβεβαιότητας 
είναι δύσκολο για μια αγορά να μείνει ανεπηρέαστη. 

Oι χρηματιστηριακοί δείκτες, σε αντίθεση με τους 
μακροοικονομικούς δείκτες, αποτυπώνουν αμέσως 
τις τρέχουσες εξελίξεις και την αβεβαιότητα που αυ-
τές συνεπάγονται για την παγκόσμια, αλλά και την 
εγχώρια οικονομία. Έτσι, λοιπόν, μετά από μία χρο-
νιά εντυπωσιακών αποδόσεων και ιδιαιτέρως θετικών 
προοπτικών για το 2020, η ελληνική χρηματιστηριακή 
αγορά βρέθηκε αντιμέτωπη με την πανδημία του κο-
ρωνοϊού με σημαντικές απώλειες για όλες τις κατη-
γορίες των μετοχών, ακολουθώντας την πορεία και 
των διεθνών αγορών. Αν και η πορεία της χρηματι-
στηριακής αγοράς κατά τον Απρίλιο του 2020 σημεί-
ωσε σημάδια ανάκαμψης, οι επόμενοι μήνες παρα-
μένουν κρίσιμοι για την πορεία της εγχώριας και της 
παγκόσμιας οικονομίας, η οποία αναπόφευκτα θα 
επηρεάσει και τις χρηματιστηριακές αγορές διεθνώς. 

Στο παρόν άρθρο πραγματοποιείται μια συνοπτική 
επισκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων στην ελληνι-
κή χρηματιστηριακή αγορά, με έμφαση σε βασικούς 
δείκτες και στο επίπεδο της αβεβαιότητας που επι-
κρατεί στην εγχώρια αγορά. Η τελευταία ενότητα του 
άρθρου συνοψίζει και καταλήγει σε συμπεράσματα. 

1.6.2. Η πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς 
κατά το πρώτο τετράμηνο του 2020

Οι γενικευμένες ρευστοποιήσεις λόγω της αυξημένης 
αβεβαιότητας για την πορεία των αγορών και των οι-

ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 42, 2020, σσ. 35-39

1. Χρηματιστήριο Αθηνών, Μηνιαίο Στατιστικό ∆ελτίο AxiaNumbers της Αγοράς Χρεογράφων Απριλίου 2020. 
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των ξένων επενδυτών έφτασε το 66,05% τον Απρίλιο 
του 2020 από 66,35% τον ∆εκέμβριο του 2019. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι για πέμπτο μήνα συνεχίστηκε η αύ-
ξηση συμμετοχής των Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών 
στη συνολική αξία συναλλαγών, πραγματοποιώντας 
το 29,5% των συναλλαγών, από 24,8% τον προηγού-

του 2019 όταν η αξία συναλλαγών ήταν €1.115,68 
εκατ.2 Παράλληλα, η συμμετοχή των ξένων επεν-
δυτών στην κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. έφτασε το 
67,39% τον Απρίλιο του 2020 από 68,86% τον ∆εκέμ-
βριο του 2019. Συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του 
Τ.Χ.Σ. στη συνολική κεφαλαιοποίηση, η συμμετοχή 

2. Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (E.K.) αποφάσισε να απαγορεύσει από τις 18/3/2020 έως τις 24/4/2020 τις ανοικτές πω-

λήσεις ή άλλες συναλλαγές πέραν των ανοικτών πωλήσεων, οι οποίες δημιουργούν ή αυξάνουν την καθαρή αρνητική θέση σε μετοχές 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (βλ. ∆ελτίο Τύπου E.K., 17/3/2020). Με επόμενη απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δόθηκε 

παράταση της απαγόρευσης έως τις 18/5/2020 (βλ. ∆ελτίο Τύπου E.K., 15/4/2020).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6.1  Μονάδες και αποδόσεις για επιλεγμένους δείκτες του Χ.Α. για το 2020 
(έως 30/4/2020) 

 30/4/2020  31/12/2019 Κατ. έτους Ανώτ. έτους ∆ (%) έτους

∆είκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής 
Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 4.988,68 5.936,94 3.964,16 6.324,97 -15,97%

FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών 
Μεγεθών 2.456,93 2.975,68 2.028,59 3.205,70 -17,43%

FTSE/Χ.Α. Mid Cap 880,89 1.195,17 659,09 1.298,86 -26,30%

∆είκτης Όλων των Μετοχών Χ.Α. 155,01 215,66 122,81 223,49 -28,12%

Γενικός ∆είκτης Τιμών Χ.Α. 628,25 916,67 469,55 949,20 -31,46%

FTSE/Χ.Α. Large Cap 1.525,21 2.298,02 1.135,79 2.371,26 -33,63%

      
FTSE/Χ.Α. Υγεία 453,94 504,83 402,35 508,96 -10,08%

FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 2.749,55 3.185,42 1.865,80 3.447,76 -13,68%

FTSE/Χ.Α. Χημικά 7.575,47 8.864,83 5.513,26 9.442,19 -14,54%

FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 3.330,61 3.925,16 2.480,07 3.960,95 -15,15%

FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία 748,06 900,44 537,98 1.029,21 -16,92%

FTSE/Χ.Α. Ασφάλειες 1.646,32 2.025,02 1.076,29 2.088,80 -18,70%

FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 7.584,26 9.810,13 5.596,91 10.280,00 -22,69%

FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 8.700,52 11.264,09 5.768,28 13.004,12 -22,76%

FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 4.053,24 5.465,04 2.945,19 5.826,74 -25,83%

FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 735,70 996,89 548,44 1.123,81 -26,20%

FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 1.800,53 2.561,57 1.302,84 2.712,84 -29,71%

FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 1.356,53 1.939,68 904,20 2.084,49 -30,06%

FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 2.125,38 3.083,14 1.403,78 3.344,96 -31,06%

FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 46,64 69,64 38,18 75,77 -33,03%

FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 4.322,20 6.458,00 2.713,19 7.435,44 -33,07%

FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 3.346,15 5.048,57 2.268,39 5.154,35 -33,72%

FTSE/Χ.Α. Τράπεζες 340,90 885,16 266,18 889,92 -61,49%

Πηγή: Ημερήσια δελτία τιμών Χ.Α. (30/4/2020 και 31/12/2019).



ΚΕΠΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2020/42 37

Πιο συγκεκριμένα, από τα τέλη Φεβρουαρίου 2020 ξε-
κίνησε η ανοδική πορεία του δείκτη KEPE GRIV, πα-
ράλληλα με την εμφάνιση των πρώτων κρουσμάτων 
κορωνοϊού στην Ελλάδα, φτάνοντας στο 32,37% στις 
28/2/2020 από 22,77% στις 31/1/2020. Η ανοδική πο-
ρεία κορυφώθηκε τον Μάρτιο του 2020, με τον δείκτη 
να φτάνει το 61,55% στις 13/3/2020, την υψηλότερη 
τιμή του έτους, ενώ στις 31/3/2020 ο δείκτης έφτα-
σε το 48,94%. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης δεν 
είχε ξεπεράσει το 60% από τον Σεπτέμβριο του 2015. 
Επιπλέον, την περίοδο αυτή ο δείκτης ξεπέρασε για 
πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2019 τον ιστορικό 
μέσο όρο (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελλη-
νική αγορά, ο οποίος είναι στο 33,30%. Στη συνέχεια, 
ακολουθώντας την ανοδική πορεία της αγοράς κατά 
τον Απρίλιο του 2020, ο δείκτης KEPE GRIV σημείω-
σε σημαντική μείωση, φτάνοντας το 32,66% στις 
30/4/2020, αποτυπώνοντας τη μείωση της αβεβαιότη-
τας στην ελληνική αγορά στη βάση της αποτελεσμα-
τικής διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού στην 
Ελλάδα. Τέλος, στο ∆ιάγραμμα 1.6.2 παρουσιάζεται 
η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη ανά μήνα για την πε-
ρίοδο Ιανουαρίου 2017-Απριλίου 2020. Αν και η μέση 
ημερήσια τιμή του δείκτη αποκλιμακωνόταν σταδιακά 
για αρκετούς μήνες, σημειώθηκε άνοδος τον Φεβρου-
άριο του 2020 που συνεχίστηκε εντονότερα τον Μάρ-
τιο του 2020 και στη συνέχεια μειώθηκε τον Απρίλιο 
στο 39,42% από 42,57% τον προηγούμενο μήνα.

μενο μήνα και 21,4% τον Απρίλιο του 2019. Τέλος, 
η συμμετοχή των αλλοδαπών επενδυτών έπεσε στο 
46,6% από 52,5% τον προηγούμενο μήνα και 51,3% 
τον Απρίλιο του 2019.

Τέλος, πτωτική ήταν και η πορεία του Ελληνικού ∆εί κτη 
Τιμών Εταιρικών Ομολόγων3, καταγράφοντας απώ-
 λειες -8,75%, αλλά και του Ελληνικού ∆είκτη Εται-
ρικών Ομολόγων4 με απώλειες -7,68% κατά το πρώ -
το τετράμηνο του 2020. Επιπλέον, εξετάζοντας τα 
στοιχεία του Χ.Α. (2020) διαπιστώνεται μείωση στην 
κεφαλαιοποίηση των εταιρικών ομολόγων στα €1,21 
δισ. από €1,42 δισ. στις 31/12/2019 (-15,31%). Πα-
ράλληλα, η χρηματική αξία διακανονισμένων συ-
ναλλαγών τον Απρίλιο του 2020 διαμορφώθηκε στα 
€10,04 εκατ. από €16,85 εκατ. τον Απρίλιο του 2019 
(-40,40%). 

1.6.3. Χρηματιστηριακή αγορά και αβεβαιότητα

Η αρνητική πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς 
αποτυπώθηκε και στον δείκτη τεκμαρτής μεταβλητό-
τητας KEPE GRIV, ο οποίος εκφράζει την αβεβαιότη-
τα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για 
την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνι-
κής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των 
δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large 
Cap. 

3. Για τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται η καθαρή τιμή του κάθε ομολόγου.

4. Για τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται η καθαρή τιμή, οι δεδουλευμένοι τόκοι και η αξία των καταβολών κάθε ομολόγου.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.6.1
Κεφαλαιοποίηση και αξία συναλλαγών Χ.Α. για το 2020 (έως 30/4/2020)
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Πηγή: Χρηματιστήριο Αθηνών, Μηνιαίο Στατιστικό ∆ελτίο AxiaNumbers της Αγοράς Χρεογράφων Απριλίου 2020.
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νο έτος αντλήθηκαν €976,18 εκατ. από προσφορές 
μετοχικών τίτλων (από €298,88 εκατ. το 2018) και 
525 εκατ. ευρώ από την έκδοση εταιρικών ομολογια-
κών τίτλων (από €235 εκατ. το 2018). Θα πρέπει, λοι-
πόν, να προωθηθούν ενέργειες που θα ενισχύσουν 
και θα διευκολύνουν τη χρηματοδότηση των επιχει-
ρήσεων μέσω της κεφαλαιαγοράς αξιοποιώντας τόσο 
τα υφιστάμενα όσο και νέα εργαλεία χρηματοδότη-
σης, παρέχοντας ταυτόχρονα κίνητρα (φορολογικά 
και άλλα) για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των 
επιχειρή σεων. Η περαιτέρω θωράκιση της ελληνικής 
κεφαλαιαγοράς και η προώθηση της εταιρικής διακυ-
βέρνησης μέσω σχετικού νομοσχεδίου6 για την κεφα-
λαιαγορά που αναμένεται να ψηφιστεί στο προσεχές 
διάστημα μπορεί να συμβάλει σε αυτόν τον σκοπό, 
ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην 
ελληνική αγορά.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι, στις αρχές Μαρ-
τίου του 2020, ανακοινώθηκε η δημιουργία τριών 
νέων δεικτών από τις 23 Μαρτίου 2020 και η αναδι-
άρθρωση ή παύση υπολογισμού ορισμένων από τους 
υφιστάμενους δείκτες με ημερομηνία εφαρμογής την 
22/6/20207. Σκοπός αυτών των αλλαγών είναι η ενί-
σχυση της αντιπροσωπευτικότητάς τους και η κάλυψη 

1.6.4. Συμπεράσματα

Οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι για την πορεία της 
οικονομίας και των χρηματοοικονομικών αγορών,  τό σο 
σε διεθνές όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Τη στιγμή που 
η αβεβαιότητα σχετικά με την έκβαση της πανδημίας 
του κορωνοϊού παραμένει, η ελληνική χρηματιστηρια-
κή αγορά καλείται να συνεχίσει την εύρυθμη λειτουρ-
γία της, αλλά και να διατηρήσει και να ενισχύσει τον 
αναπτυξιακό της ρόλο. Όπως αναφέρει και η Ομο-
σπονδία Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων (Federation of 
European Securities Exchanges - FESE)5, οι οργανω-
μένες χρηματιστηριακές αγορές κατέχουν σημαντικό 
κοινωνικό και οικονομικό ρόλο, ο οποίος θα πρέπει να 
επιτελείται ακόμα και κάτω από δύσκολες συνθήκες 
αβεβαιότητας με σκοπό την ορθή διαμόρφωση των 
τιμών και την εξασφάλιση της ρευστότητας και της 
διαφάνειας.

Η πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς το 2019 είχε 
δημιουργήσει θετικές προσδοκίες για την ενίσχυση 
της χρηματοδότησης μέσω του Χ.Α. Σύμφωνα με 
την Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
για το 2019, πέρα από τις εντυπωσιακές αποδόσεις 
των χρηματιστηριακών δεικτών, κατά το προηγούμε-

5. ∆ελτίο Τύπου FESE 17/3/2020.

6. Στις 2/4/2020 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση επί του νομοσχεδίου και αναμένεται να οριστικοποιηθεί το τελικό κείμενο του 

νομοσχεδίου.

7. ∆ημιουργία ∆είκτη FTSE/ΧΑ Υψηλής Μερισματικής Απόδοσης, ∆είκτη ΑΤΗΕΧ Select Plus και ∆είκτη ΑTHEX Select. Μέγιστη συμμετοχή 

10% στις μετοχές του ∆είκτη FTSE/ΧΑ Large Cap και παύση υπολογισμού των δεικτών FTSE/ΧΑ ∆ιεθνούς ∆ραστηριοποίησης, FTSE/ΧΑ 

Net Total Return, ∆είκτη Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης Χ.Α. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη σχετική ανακοίνω-

ση του Χ.Α. της 5ης Μαρτίου 2020.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.6.2
∆είκτης KEPE GRIV, μέση ημερήσια τιμή ανά μήνα για την περίοδο Ιανουαρίου 2017- Απριλίου 2020
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∆ημοσίου κατά τον Απρίλιο του 2020 για την άντληση 
2 δισ. ευρώ με επιτόκιο (κουπόνι) 2%, πολύ κοντά στα 
επίπεδα της προηγούμενης έκδοσης επταετούς ομο-
λόγου τον Ιούλιο του 2019. 

Είναι σαφές ότι οι επόμενοι μήνες θα κρίνουν την πο-
ρεία της οικονομίας και η ελληνική χρηματιστηριακή 
αγορά καλείται να επιτελέσει τον αναπτυξιακό της 
ρόλο μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία που προκαλεί 
αβεβαιότητα λόγω του αστάθμητου παράγοντα της 
πανδημίας του κορωνοϊού. Ο στόχος επιστροφής της 
ελληνικής οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα παραμέ-
νει και η πρόκληση για το Χ.Α. είναι να προωθήσει τη 
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για την ενίσχυση 
της πραγματικής οικονομίας.

των αναγκών των επενδυτών και των λοιπών χρηστών 
αποτελώντας την αφετηρία για τη δημιουργία νέων 
προϊόντων και πρόσθετων επενδυτικών επιλογών. 

Τέλος, αν και τα σημάδια της πανδημίας έγιναν εμφανή 
στην πορεία των χρηματιστηριακών δεικτών και στην 
αύξηση της αβεβαιότητας, δεν πρέπει να παραβλέπο-
νται και κάποια θετικά μηνύματα που παρατηρήθηκαν 
τον Απρίλιο του 2020 στην αγορά με την ανοδική πο-
ρεία των δεικτών και τη σημαντική πτώση του δείκτη 
KEPE GRIV, αποτυπώνοντας μειωμένη αβεβαιότητα 
για την ελληνική αγορά ως αποτέλεσμα της αποτελε-
σματικής διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού 
στην Ελλάδα. Θα πρέπει, δε, να σημειωθεί και η επι-
τυχημένη έκδοση επταετούς ομολόγου του Ελληνικού 
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1.7. Πρόσφατες εξελίξεις 
και προοπτικές της παγκόσμιας 
οικονομικής δραστηριότητας

Αριστοτέλης Κουτρούλης

Η παγκόσμια κοινότητα διέρχεται από μια απρόσμε-
να μεγάλη και πρωτοφανούς σοβαρότητας κρίση της 
δημόσιας υγείας λόγω της ταχύτατης εξάπλωσης της 
νόσου Covid-19 στις περισσότερες χώρες του κό-
σμου. Στην περίοδο που διανύουμε, η απώλεια χιλιά-
δων ανθρώπινων ζωών, ο μεγάλος αριθμός ασθενών 
σε κρίσιμη κατάσταση, ο πόνος και η ανασφάλεια 
είναι τα βασικά στοιχεία που κυριαρχούν στο νου και 
την ψυχή κάθε ανθρώπου. Πέρα όμως από την αν-
θρώπινη τραγωδία, τόσο η συγκεκριμένη νόσος όσο 
και τα μέτρα που εφαρμόζονται ανά τον κόσμο για 
την αναχαίτισή της, αναμένεται να έχουν τεράστιες 
επιπτώσεις στο παγκόσμιο οικονομικό γίγνεσθαι. Εί-
ναι δε αρκετά πιθανό ότι οι διαστάσεις των οικονομι-
κών επιπτώσεων από την παρούσα υγειονομική κρίση 
θα ξεπεράσουν σε μέγεθος τους κλυδωνισμούς που 
προκάλεσε η Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση 
του 2008. 

1.7.1. Εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομική 
δραστηριότητα

Μόλις δώδεκα χρόνια από το ξέσπασμα της Παγκό-
σμιας Χρηματοπιστωτικής Κρίσης του 2008 και προ-
τού προλάβουν όλες οι χώρες να ανακτήσουν την 
οικονομική δυναμική προγενέστερων ετών, η παγκό-
σμια οικονομία δοκιμάζεται από μια νέα κρίση. Αυτή 
τη φορά, οι κλυδωνισμοί της παγκόσμιας οικονομικής 
δραστηριότητας δεν πηγάζουν από τη δυσλειτουργία 
ή τις αστοχίες ενός οικονομικού τομέα. Η σημερινή 
κρίση έχει υγειονομικό χαρακτήρα και σχετίζεται με 
την εξάπλωση της νόσου Covid-19, η οποία έχει λάβει 
τη μορφή πανδημίας. 

Η νόσος Covid-19, κοινώς γνωστή ως κορωνοϊός, 
πρωτοεκδηλώθηκε στην πόλη Wunan της Κίνας τον 
∆εκέμβριο του 2019. Παρά την αρχική ταχύτατη διά-
δοση της νόσου μεταξύ των κατοίκων της εν λόγω πό-
λης και τον μεγάλο αριθμών θανάτων, τα πρωτοφανή 
μέτρα των κινεζικών αρχών και η σταδιακή υποχώρη-
ση του ρυθμού εμφάνισης νέων κρουσμάτων οδήγη-

σαν στην εντύπωση ότι το φαινόμενο θα περιοριζόταν 
στην Κίνα. Με αφετηρία την υπόθεση της τοπικά πε-
ριορισμένης εμβέλειας και τον πρόσκαιρο χαρακτήρα 
του προβλήματος, οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργα-
σίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που δημοσιεύτηκαν από τα 
μέσα Φεβρουαρίου ως τα μέσα Μαρτίου έκαναν λόγο 
για αύξηση του ρυθμού μεταβολής του παγκόσμιου 
ΑΕΠ κατά 2 με 3 ποσοστιαίες μονάδες (EC, 2020a· 
OECD, 2020a, και ECB, 2020).

Το κεντρικό σενάριο των παραπάνω προβλέψεων δια-
ψεύστηκε πολύ γρήγορα, με τη νόσο να εξαπλώνε-
ται σε όλες τις ηπείρους και να λαμβάνει, σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεί-
ας, τη μορφή μιας παγκόσμιας πανδημίας. Παρά τη 
χρονικά και γεωγραφικά ασύμμετρη εξάπλωση της 
νόσου, η συντριπτική πλειονότητα των ανεπτυγμένων 
χωρών –μεταξύ αυτών και ένας σημαντικός αριθμός 
αναπτυσσόμενων και αναδυόμενων οικονομιών– προ-
χώρησαν στην υιοθέτηση και εφαρμογή μιας σειράς 
διοικητικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσής 
της. Με εξαίρεση κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις 
ως προς το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων, 
οι δέσμες μέτρων που εφαρμόστηκαν ήταν λίγο έως 
πολύ κοινές μεταξύ τους και αφορούσαν την αναστο-
λή λειτουργίας επιχειρήσεων και χώρων εργασίας 
από ένα ευρύ φάσμα παραγωγικών δραστηριοτή-
των (lockdown), τον περιορισμό ή την απαγόρευση 
μετακινήσεων και συναθροίσεων, την αναστολή λει-
τουργίας εκπαιδευτικών μονάδων και ιδρυμάτων και 
το κλείσιμο συνόρων ή την αναστολή συνδέσεων με 
άλλες χώρες.

Αν και στις κυριότερες οικονομίες του κόσμου έχει 
δρομολογηθεί η σταδιακή και μερική άρση των πα-
ραπάνω διοικητικών μέτρων, τόσο η καθολική εφαρ-
μογή τους για περίπου 45 ημέρες όσο και η μερική 
διατήρησή τους για το επόμενο μεσοδιάστημα, ανα-
μένεται να επιφέρουν καίρια πλήγματα στην παγκό-
σμια οικονομία. Ήδη, από την πλευρά της ζήτησης 
διαπιστώνονται δραματικές μειώσεις στις δαπάνες 
των νοικοκυριών για καταναλωτικά αγαθά και στις 
δαπάνες των επιχειρήσεων για κεφαλαιουχικά αγα-
θά. Η δε ζήτηση των καταναλωτών για υπηρεσίες 
που απαιτούν μετακίνηση και άμεση επαφή με τον 
πάροχο (π.χ. υπηρεσίες καταλύματος & εστίασης, 
σιδηροδρομικές/θαλάσσιες/αεροπορικές μεταφορές 
επιβατών, δραστηριότητες προσωπικών υπηρεσιών, 
δημιουργικές δραστηριότητες που σχετί ζονται με την 
τέχνη, τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία, κλπ.) έχει 

ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 42, 2020, σσ. 40-48



ΚΕΠΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2020/42 41

Η τελική διαμόρφωση της πορείας που θα ακολου-
θήσει στο άμεσο μέλλον η παγκόσμια οικονομία εί-
ναι άμεση συνάρτηση πολλών παραγόντων. Οι εξε-
λίξεις στον υγειονομικό τομέα, η οικονομική συμπε-
ριφορά νοικοκυριών και επιχειρήσεων, οι αντιδρά-
σεις των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου, 
ο βαθμός ανταπόκρισης και ευστοχίας των εθνικών 
οικονομικών πολιτικών, ο βαθμός συνεργασίας μετα-
ξύ των χωρών και οι δημοσιονομικές αντοχές κάθε 
μιας από αυτές, αποτελούν όλα τους στοιχεία-κλει-
διά, τα οποία, είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά, θα 
έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ετή-
σιου ρυθμού μεταβολής του παγκόσμιου ΑΕΠ. Τα 
σενάρια είναι πολλά και ανάλογα μεγάλος είναι και 
ο αριθμός των μονοπατιών που μπορεί να ακολουθή-
σει η παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκθέσεις του ∆ιεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου (∆ΝΤ) και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, ως πιθανότερο σενάριο προβάλλει εκεί-
νο που θέλει την εξασθένιση της πανδημίας μέσα 

σχεδόν καταρρεύσει1. Από την πλευρά της προσφο-
ράς, οι μεγαλύτερες απώλειες εντοπίζονται στους 
κλάδους του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού, 
ενώ προβλήματα παρατηρούνται και στη λειτουργία 
των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων.

Ειδικά για την περίπτωση του τουρισμού, οι αναλυτές 
του ΟΟΣΑ εκτιμούν ότι η παγκόσμια τουριστική βιομη-
χανία θα υποστεί σε ετήσια βάση μια μείωση της τάξης 
των 45 με 70 ποσοστιαίων μονάδων, με το οριστικό πο-
σοστό να εξαρτάται από την πορεία της πανδημίας και 
τον χρόνο αποκατάστασης της ομαλότητας στη ροή 
των τουριστικών αφίξεων (OECD, 2020b). ∆εδομένης 
της ολοένα αυξανόμενης άμεσης και έμμεσης συμμε-
τοχής της τουριστικής βιομηχανίας στη διαμόρφωση 
του παγκόσμιου ΑΕΠ, ο αντίκτυπος στην παγκόσμια 
οικονομία από την καθίζηση της εν λόγω βιομηχανίας 
αναμένεται να είναι μεγάλος. Φυσικά, η κατανομή των 
αρνητικών επιδράσεων στις εθνικές οικονομίες θα εί-
ναι ανάλογη με τον βαθμό εξάρτησης της κάθε οικο-
νομίας από την τουριστική βιομηχανία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7.1  Πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν1,2

(ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές)

 2019 2020* 2021*

 ∆ΝΤ ΕΕ ∆ΝΤ ΕΕ ∆ΝΤ ΕΕ

Παγκόσμια oικονομία 2,9 2,9 -3,0 -3,5 5,8 5,2

Προηγμένες oικονομίες 1,7 : -6,1 : 4,5 :

ΗΠΑ 2,3 2,3 -5,9 -6,5 4,7 4,9

Ευρωζώνη 1,2 1,2 -7,5 -7,7 4,4 6,3

Ιαπωνία 0,7 0,7 -5,2 -5,0 3,0 2,7

Ηνωμένο Βασίλειο 1,4 1,4 -6,5 -8,3 4,0 6,0

Αναπτυσσόμενες oικονομίες 3,7 : -1 : 6,6 :

Βραζιλία 1,1 1,1 -5,3 -5,2 2,9 1,9

Ρωσία 1,3 1,3 -5,5 -5,0 3,5 1,6

Ινδία 4,2 5,3 1,9 1,1 7,4 6,7

Κίνα 6,1 6,1 1,2 1,0 9,2 7,8

Πηγές: IMF, World Economic Outlook (Chapter 1), April 2020· European Commission, European Economic Forecast, Spring 2020.

* Προβλέψεις.

Σημειώσεις: 1. Οι αποκλίσεις που υπάρχουν στις εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών οφείλονται, μεταξύ άλλων, στη 
χρησιμοποίηση διαφορετικών οικονομικών υποδειγμάτων, την υιοθέτηση εναλλακτικών υποθέσεων, καθώς και στη δια-
φορετική χρονική στιγμή που πραγματοποιούνται οι προβλέψεις από την κάθε ερευνητική ομάδα.
2. Στην κατηγορία των αναπτυσσόμενων οικονομιών περιλαμβάνονται και οι αναδυόμενες οικονομίες. 

1. Εξαίρεση αποτελεί η ζήτηση για υπηρεσίες ταχυμεταφορών.
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αποτελούν οι σχετικά μεγάλες αυξήσεις στις τιμές 
των ιατρικών, παραϊατρικών και παραφαρμακευτι-
κών προϊόντων που σχετίζονται με την προστασία 
από τον Covid-19 (π.χ. χειρουργικές μάσκες, γά-
ντια, αντισηπτικά προϊόντα, βιταμινούχα σκευάσματα, 
κλπ.). Πρόκειται, ωστόσο, για ένα συγκυριακό φαι-
νόμενο το οποίο αναμένεται να εκλείψει μόλις οι επι-
χειρήσεις προσαρμόσουν την παραγωγή τους στην 
αυξημένη ζήτηση. 

Παρόλο που στις ανεπτυγμένες οικονομίες ο πληθω-
ρισμός κινείται σε επίπεδα αρκετά πιο χαμηλά από 
τους στόχους των κεντρικών τραπεζών και είναι ορι-
ακά θετικός, ο κίνδυνος εμφάνισης αντιπληθωρισμού 
(αρνητικού πληθωρισμού), με τις γνωστές συνέπειες 
για την οικονομική δραστηριότητα, δεν προβάλλεται 
ως πιθανό σενάριο. Μάλιστα, εκτιμάται ότι η ανάκαμ-
ψη της οικονομικής δραστηριότητας κατά το επόμενο 
έτος θα ασκήσει αυξητικές πιέσεις στο γενικό επίπε-
δο των τιμών οδηγώντας τον μέσο ετήσιο πληθωρι-
σμό στα επίπεδα του 2019. 

Αντίθετα με την πορεία του πληθωρισμού που δεν 
προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό, οι δραματικές 
εξελίξεις στην απασχόληση έχουν δημιουργήσει ένα 
έντονο κλίμα ανησυχίας. Σύμφωνα με τα προγνωστι-
κά υποδείγματα άμεσης πρόβλεψης της τρέχουσας 
πορείας οικονομικών μεγεθών (nowcasting) του ∆ιε-
θνούς Οργανισμού Εργασίας (∆ΟΕ), οι ώρες εργα-

στο δεύτερο εξάμηνο του 2020 και τη σταδιακή απο-
κατάσταση της ομαλότητας, αν όχι σε όλες, τουλά-
χιστον στις περισσότερες εκφάνσεις της οικονομι-
κής δραστηριότητας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 
(IMF, 2020· EC. 2020b). Εάν τελικά επικρατήσει αυτό 
το σενάριο, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του παγκό-
σμιου ΑΕΠ για το 2020 εκτιμάται ότι θα κινηθεί κοντά 
στο -3%2. Κάτω από το ίδιο σενάριο, η παγκόσμια 
οικονομία θα αρχίσει να ανακάμπτει το 2021 με τον 
ρυθμό αύξησης της παγκόσμιας παραγωγής να ξε-
περνά το 5% (βλ. Πίνακα 1.7.1).

1.7.2. Πληθωρισμός και Απασχόληση

Το μέσο ετήσιο επίπεδο του πληθωρισμού στις προ-
ηγμένες οικονομίες αναμένεται να μειωθεί από 1,4% 
το 2019 σε 0,5% το 2020. Με εξαίρεση τις περισσό-
τερες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες και τις υποσα-
χάριες χώρες χαμηλού εισοδήματος, ανάλογη μεί-
ωση στον ρυθμό αύξησης των τιμών αναμένεται να 
καταγράψει και ο αναπτυσσόμενος κόσμος. Η υπο-
χώρηση του πληθωρισμού αντανακλά την εξασθε-
νημένη οικονομική δραστηριότητα, τη συρρίκνωση 
τη συνολικής ζήτησης, και τις καθοδικές πιέσεις 
από την πλευρά των τιμών των ενεργειακών προϊό-
ντων και των βασικών εμπορευμάτων. Μικρή απόκλι-
ση από την πορεία του γενικού επιπέδου των τιμών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7.2  Ανεργία
(ποσοστά επί του συνολικού εργατικού δυναμικού)

 2016 2017 2018 2019 2020* 2021*

ΗΠΑ 4,9 4,3 3,9 3,7 10,4 9,1

Ευρωζώνη 10,0 9,0 8,2 7,6 10,4 8,9

Ιαπωνία 3,1 2,8 2,4 2,3 3,0 2,3

Ηνωμένο Βασίλειο 4,9 4,4 4,1 3,8 4,8 4,4

Βραζιλία 11,3 12,8 12,3 11,9 14,7 13,5

Ρωσία 5,5 5,2 4,8 4,6 4,9 4,8

Κίνα 4,0 3,9 3,8 3,6 4,3 3,8

Πηγή: IMF, World Economic Outlook (Chapter 1), April 2020.

* Προβλέψεις.

2. Υπενθυμίζεται ότι, σε περιόδους ειρήνης, η καταγραφή αρνητικών ρυθμών μεταβολής στο παγκόσμιο ΑΕΠ δεν είναι συνηθισμένο 

φαινόμενο. Η αμέσως προηγούμενη καταγραφή αρνητικής ανάπτυξης αναφέρεται στο έτος 2009, δηλαδή το έτος που ακολούθησε την 

Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση του 2008, με ετήσιο ποσοστό -0,1%.
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βίωσης αυτών των ατόμων και των οικογενειών τους), 
τοπικό/εθνικό επίπεδο (αύξηση της φτώχειας και 
διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής), και πολυεθνικό 
επίπεδο (αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς 
τις ανεπτυγμένες χώρες). 

1.7.3. ∆ημοσιονομική πολιτική και δημόσιο χρέος

Οι αρνητικές μεταβολές σε βασικές μακροοικονομι κές 
μεταβλητές (π.χ. ΑΕΠ, εισοδήματα παραγωγικών συ-
ντελεστών, εσωτερική και εξωτερική ζήτηση, απασχό-
ληση) και η ενεργοποίηση των αυτόματων σταθερο-
ποιητών (π.χ. αύξηση της δαπάνης για μεταβιβαστικές 
πληρωμές λόγω αντίστοιχης αύξησης του αριθμού 
των δικαιούχων) αναμένεται να ασκήσουν σημαντικές 
πιέσεις στα δημοσιονομικά μεγέθη των περισσότερων 
εθνικών οικονομιών. Σε αυτές τις πιέσεις θα πρέπει να 
προστεθούν και οι επιδράσεις από τα έκτακτα δημοσι-
ονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της υγειονομικής 
κρίσης και τον μετριασμό του κοινωνικοοικονομικού 
της αντίκτυπου. 

Πράγματι, στις περισσότερες οικονομίες έχει σχεδι-
αστεί μια πλειάδα μέτρων δημοσιονομικής πολιτικής, 
με τα περισσότερα από αυτά να βρίσκονται ήδη στο 
στάδιο της εφαρμογής. Από τα δημοσιονομικά μέτρα 
με αντίκτυπο επί των δημοσίων δαπανών ξεχωρίζουν 
η ενισχυμένη χρηματοδότηση των εθνικών συστημά-
των υγείας, οι άμεσες/έμμεσες επιδοτήσεις των επι-
χειρήσεων που έχουν υποχρεωθεί σε μερική ή ολική 
αναστολή της λειτουργίας τους, οι διάφορες μορφές 
επιδότησης της απασχόλησης και η παροχή επιπλέον 
οικονομικής βοήθειας στις οικονομικά ασθενέστερες 
ομάδες. Στα μέτρα με αντίκτυπο επί των δημόσιων 
εσόδων ανήκουν οι διάφορες μορφές φορολογικής 
ελάφρυνσης των επιχειρήσεων (π.χ. επέκταση των 
χρονικών ορίων εκτέλεσης των φορολογικών υποχρε-
ώσεων, παροχή φορολογικών εκπτώσεων/απαλλα-
γών, κλπ.).

Χωρίς καμία αμφιβολία, η άσκηση επεκτατικής δη-
μοσιονομικής πολιτικής στην παρούσα φάση είναι 
απολύτως αναγκαία και επιβεβλημένη σε κάθε χώρα. 
Ωστόσο, ο απαραίτητος όγκος δημοσίων δαπανών 
είναι τόσο μεγάλος που καθιστά αδύνατη την εξολο-
κλήρου κάλυψή τους από τα δημοσιονομικά αποθέ-
ματα της εκάστοτε εθνικής οικονομίας. Αυτό σημαίνει 
ότι, λίγο έως πολύ, όλες οι χώρες θα αναγκαστούν 
να προσφύγουν σε δημόσιο δανεισμό προκειμένου να 
χρηματοδοτήσουν τα διογκωμένα δημόσια ελλείμμα-
τά τους (βλ. Πίνακα 1.7.3). Υπό αυτές τις συνθήκες, 
φαίνεται να δημιουργείται ένα (παγκόσμιας κλίμακας) 
νέο κύμα δημόσιου χρέους το οποίο απειλεί να συ-
μπαρασύρει τόσο τις ‘δημοσιονομικά εξασθενημένες’ 

σίας στο σύνολο του κόσμου κατά το α΄ τρίμηνο του 
2020 σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2019 μειώθηκαν 
κατά 4,5%. Υπολογίζοντας το εβδομαδιαίο ωράριο 
εργασίας για κάθε εργαζόμενο πλήρους απασχόλη-
σης στις 48 ώρες, το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με 
130 εκατομμύρια θέσεις εργασίας πλήρους απασχό-
λησης. Για το β΄ τρίμηνο του 2020 εκτιμάται ότι η 
αντίστοιχη μείωση –πάντα σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο 
του 2019– θα φτάσει το 10,5% που ισοδυναμεί με 305 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλη-
σης (ILO, 2020). 

Γεωγραφικά, οι μεγαλύτερες μειώσεις εργατοωρών 
κατά το β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους αναμένεται 
να καταγραφούν στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη 
και την Κεντρική Ασία. Όσον αφορά δε την κλαδική 
διάσταση του φαινομένου, τα διαθέσιμα στοιχεία και 
εκτιμήσεις αναδεικνύουν το λιανικό εμπόριο, τις υπη-
ρεσίες καταλύματος & εστίασης, και τις σιδηροδρομι-
κές/θαλάσσιες/αεροπορικές μεταφορές επιβατών ως 
τους κλάδους με τις μεγαλύτερες απώλειες σε ώρες 
απασχόλησης (ILO, 2020). 

Αν και τα προαναφερθέντα μεγέθη δεν μπορούν να 
ερμηνευτούν ως τετελεσμένες απολύσεις εργαζομέ-
νων, είναι προάγγελοι μιας απότομης και μεγάλης 
αντιστροφής στην πτωτική πορεία που ακολουθεί η 
ανεργία τα τελευταία χρόνια στις περισσότερες οικο-
νομίες του κόσμου. Η εικόνα της μεγάλης ανατροπής 
αποτυπώνεται και στα μέσα ετήσια ποσοστά ανεργί-
ας, έτσι όπως αυτά εκτιμούνται από τους αναλυτές 
του ∆ΝΤ (βλ. Πίνακα 1.7.2 πιο πάνω). 

Οι εξελίξεις στον χώρο της απασχόλησης θα ήταν 
περισσότερο δραματικές χωρίς την άμεση και ουσια-
στική παρέμβαση των εθνικών/τοπικών αρχών της 
εκάστοτε οικονομίας (χρηματοδοτική ενίσχυση των 
επιχειρήσεων, επιδότηση της απασχόλησης, κλπ.). 
Ωστόσο, οι παρεμβάσεις αυτές, εκ των πραγμάτων, 
έχουν ως πεδίο εφαρμογής την απασχόληση στον 
επίσημο τομέα της οικονομίας αφήνοντας εκτός 
όσους εργάζονται εκούσια ή ακούσια στον ανεπίση-
μο τομέα. Το ζήτημα αυτό δεν είναι δευτερεύουσας 
σημασίας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ∆ΟΕ, ο 
αριθμός όσων απασχολούνται στον ανεπίσημο το-
μέα, και ταυτόχρονα ζουν σε χώρες όπου ισχύει ολι-
κή ή μερική αναστολή της οικονομικής δραστηριότη-
τας, ανέρχεται σε 1,4 δισεκατομμύρια άτομα (ILO, 
2020). Εάν τώρα συνδυάσει κανείς αυτή την εκτίμη-
ση με το γεγονός ότι η πλειονότητα αυτών των ατό-
μων ζει σε αναπτυσσόμενες οικονομίες με ανεπαρκή 
δίχτυα κοινωνικής προστασίας, τότε προφανώς θα 
αντιληφθεί και τον πολυδιάστατο χαρακτήρα των 
ενδεχόμενων επιπτώσεων. Επιπτώσεων σε ατομικό 
 επίπεδο (δραματική επιδείνωση των συνθηκών δια-
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των αγορών βραχυχρόνιων κεφαλαίων (commercial 
paper market) που χρησιμοποιούν οι μεγάλες επιχει-
ρήσεις για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών τους 
σε ρευστότητα. 

Η επιδείνωση των πιστωτικών συνθηκών που αντιμε-
τωπίζει ο ιδιωτικός τομέας συνδέεται άμεσα με τη 
στροφή των επενδυτών προς ασφαλέστερες επενδυ-
τικές θέσεις, όπως είναι τα κρατικά ομόλογα. ∆εδομέ-
νου, ωστόσο, ότι η αποτίμηση κινδύνου διαφέρει από 
ομόλογο σε ομόλογο και δεδομένης της αποστροφής 
κινδύνου που κυριαρχεί στις αγορές κατά την παρού-
σα φάση, υπάρχει μια σαφής προτίμηση για τα κρατι-
κά ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης (π.χ. 
κρατικά ομόλογα που εκδίδονται από τις ΗΠΑ και τη 
Γερμανία). Επί της ουσίας, η στάθμιση των επενδυ-
τικών χαρτοφυλακίων υπέρ των κρατικών ομολόγων 
χαμηλού κινδύνου σηματοδοτεί τη σταδιακή εκτόπι-
ση των κρατικών ομολόγων χαμηλής πιστοληπτικής 
διαβάθμισης από τα εν λόγω χαρτοφυλάκια και άρα 
την επιδείνωση των όρων δανεισμού εθνικών κρατών 
με βεβαρημένο δημοσιονομικό παρελθόν και μεγάλο 
δημόσιο χρέος. 

Πέρα από την τάση αύξησης της διαφοράς αποδόσε-
ων μεταξύ ομολόγων χαμηλής και υψηλής πιστολη-
πτικής διαβάθμισης (spreads), η διάθεση των διεθνών 
επενδυτών να μειώσουν το επίπεδο κινδύνου των χαρ-
τοφυλακίων τους έχει προκαλέσει και τη μαζική φυγή 
κεφαλαίων από τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αν και οι 
εκροές κεφαλαίων ξεκίνησαν από τις αναδυόμενες 

όσο και τις ‘δημοσιονομικά ισχυρές’ οικονομίες του 
κόσμου. 

1.7.4. Αγορές χρήματος & κεφαλαίων και 
νομισματική πολιτική

Γενικά, η πορεία των εξελίξεων στον χρηματοπιστω-
τικό τομέα δεν είναι ανεξάρτητη από την πορεία που 
ακολουθεί ο πραγματικός οικονομικός τομέας. Η τα-
χύτατη μετάδοση μικρών ή μεγάλων επεισοδίων και η 
αυτόματη διάχυση των αλληλεπιδράσεων από το ένα 
κομμάτι της οικονομίας στο άλλο αναγκάζουν τους 
δύο τομείς να συμβαδίζουν. Υπό αυτό το πρίσμα, 
θα ήταν μεγάλη έκπληξη εάν η εξάπλωση της νόσου 
Covid-19, η μετεξέλιξή της σε πανδημία και οι επα-
κόλουθοι τριγμοί στην πραγματική οικονομία άφηναν 
ανεπηρέαστο τον χρηματοπιστωτικό τομέα. 

Πράγματι, τα όσα έχουν διαδραματιστεί τελευταία 
στον χώρο της δημόσιας υγείας και της πραγματικής 
οικονομίας έχουν οδηγήσει στην επιδείνωση των χρη-
ματοπιστωτικών συνθηκών διεθνώς, δημιουργώντας 
‘στενότητες’ σε όλο το φάσμα των αγορών χρήματος 
και κεφαλαίου. Οι πρώτοι τριγμοί έγιναν αισθητοί στις 
χρηματιστηριακές αγορές από τα μέσα Φεβρουα-
ρίου, με τις αξίες των περισσότερων μετοχικών τίτλων 
να καταγράφουν σημαντικές απώλειες. Πολύ γρήγο-
ρα ακολούθησαν οι πιέσεις στις αγορές εταιρικών 
ομολόγων (corporate bond markets) και το πάγωμα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7.3  Εξελίξεις σε βασικά δημοσιονομικά μεγέθη

Συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής 
Κυβέρνησης (% του ΑΕΠ)

Ακαθάριστο χρέος της Γενικής 
Κυβέρνησης (% του ΑΕΠ) 

 2019 2020* 2019 2020*

Παγκόσμια oικονομία -3,7 -9,9 83,3 96,4

ΗΠΑ -5,8 -15,4 109,0 131,1

Ευρωζώνη -0,7 -7,5 84,1 97,4

Ιαπωνία -2,8 -7,1 237,4 251,9

Ηνωμένο Βασίλειο -2,1 -8,3 85,4 95,7

Βραζιλία -6,0 -9,3 89,5 98,2

Ρωσία 1,9 -4,8 14,0 17,9

Ινδία -7,4 -7,4 71,9 74,3

Κίνα -6,4 -11,2 54,4 64,9

Πηγή: IMF, Fiscal Monitor, April 2020.

* Προβλέψεις.
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Η εκτίμηση αυτή είναι απόρροια του συνδυασμού δύο 
παραγόντων: της συγκριτικά μεγαλύτερης συρρίκνω-
σης που θα υποστεί φέτος το παγκόσμιο ΑΕΠ και της 
υψηλής εισοδηματικής ελαστικότητας του διεθνούς 
εμπορίου.

Οι διαταραχές στην παγκόσμια ζήτηση και προσφορά 
αναμένεται να έχουν ισχυρότερο αντίκτυπο επί των 
διεθνών εμπορικών συναλλαγών κατά τη διάρκεια του 
α΄ εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Στον βαθμό που η 
φάση ελέγχου εξάπλωσης της νόσου Covid-19 δια-
δεχθεί σύντομα τη φάση ανεξέλεγκτης εξάπλωσής 
της, οι δυσμενείς επιδράσεις στο διεθνές εμπόριο 
αγαθών αναμένεται να μετριαστούν κατά το β΄ εξάμη-
νο. Θετικά προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να 
συμβάλει και η δρομολογηθείσα επανέναρξη της λει-
τουργίας επιχειρήσεων διαφόρων οικονομικών κλά-
δων στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Από την 
άλλη, η αναμενόμενη διατήρηση των απαγορεύσεων 
στις διεθνείς μετακινήσεις τουριστών και η αυξημένη 
αβεβαιότητα των νοικοκυριών θα καθυστερήσουν την 
εξομάλυνση των επιπέδων παραγωγής των αντίστοι-
χων τμημάτων της παγκόσμιας οικονομίας και άρα θα 
συνεχίσουν να επιδρούν αρνητικά στο διεθνές εμπό-
ριο υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Υπό 
αυτές τις συνθήκες, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής 
του διεθνούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών ανα-
μένεται να πέσει κατά το τρέχον έτος στο -11% (βλ. 
Πίνακα 1.7.4).

Η καθοδική πορεία της παγκόσμιας οικονομικής δρα-
στηριότητας και του διεθνούς εμπορίου έχει αναπό-
φευκτα συμπαρασύρει σε πτώση τις διεθνείς τιμές 
καυσίμων και βασικών εμπορευμάτων. Λόγω των πε-
ριορισμών στην κυκλοφορία και τις μεταφορές επιβα-
τών, οι καθοδικές πιέσεις ήταν ιδιαίτερα έντονες στην 
περίπτωση του πετρελαίου, με την τιμή του να φτάνει 
το ιστορικά χαμηλό των 23 δολαρίων ΗΠΑ ανά βαρέλι 
τον περασμένο Απρίλιο. Αντίθετα, μικρότερες υπο-
χωρήσεις κατέγραψαν οι τιμές του φυσικού αερίου 
και του άνθρακα λόγω των περιορισμένων μεταβολών 
στη ζήτηση για θέρμανση. Ανάλογα ήπιες ήταν και οι 
μειώσεις στις διεθνείς τιμές των βασικών μετάλλων, 
ενώ οι τιμές των διατροφικών προϊόντων έχουν παρα-
μείνει σχετικά σταθερές.

Με εξαίρεση κάποιες ‘διορθώσεις’ στις διεθνείς τιμές 
πετρελαίου, οι υπάρχουσες ενδείξεις υποδηλώνουν 
ότι οι διαμορφωθείσες τάσεις στις διεθνείς τιμές καυ-
σίμων και βασικών εμπορευμάτων θα διατηρηθούν και 
κατά το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους. Βάσει αυτής 
της εκτίμησης, οι μέσες ετήσιες τιμές των καυσίμων 

οικονομίες της Ασίας, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην 
παρούσα φάση φαίνεται να αντιμετωπίζουν οι χώρες 
που παράγουν και εξάγουν βασικά προϊόντα (π.χ. 
Βραζιλία, Κολομβία, Μεξικό, Ρωσία και Ν. Αφρική)3. 
Η εξέλιξη αυτή έχει ασκήσει ασφυκτικές πιέσεις στις 
αντίστοιχες αγορές συναλλάγματος, αναγκάζοντας 
τις κεντρικές τράπεζες αυτών των χωρών σε μονομε-
ρείς παρεμβάσεις προκειμένου να αποφευχθεί η κα-
τάρρευση των εθνικών τους νομισμάτων (IMF, 2020c).

Αναφορικά με τον τραπεζικό τομέα των προηγμένων 
οικονομιών, οι συστημικές τράπεζες μπορούν να χρη-
σιμοποιήσουν τα ενισχυμένα κεφαλαιακά αποθέματα 
ασφαλείας που διαθέτουν ώστε να απορροφήσουν 
τους πρώτους κραδασμούς από τα πιστωτικά τους 
ανοίγματα (IMF, 2020c). Παρ’ όλα αυτά, οι τράπεζες, 
οι χρηματοπιστωτικές αγορές και η πραγματική οικο-
νομία είναι μεταξύ τους συγκοινωνούντα δοχεία. Μια 
ενδεχομένη διόγκωση των απωλειών από τις επενδυ-
τικές τοποθετήσεις των τραπεζών, συνοδευόμενη από 
μεγάλη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,  
μπορεί να οδηγήσει στην εξασθένιση του τραπεζικού 
συστήματος και επομένως στη συρρίκνωση της πι-
στωτικής επέκτασης προς τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις και τα νοικοκυριά.

Για την αποφυγή ενός φαύλου κύκλου που μπορεί να 
προκαλέσει η έλλειψη ρευστότητας και προκειμένου 
να κατευνάσουν τις ανησυχίες των αγορών, οι περισ-
σότερες κεντρικές τράπεζες έχουν υιοθετήσει μια 
εξαιρετικά χαλαρή νομισματική πολιτική. Ωστόσο, με 
τα βασικά επιτόκια οριακά μεγαλύτερα του μηδενός, 
οι νομισματικές αρχές έχουν εξαντλήσει τα συμβατι-
κά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους. Υπό αυτές 
τις συνθήκες, η προσφυγή σε μη συμβατικά μέσα, τα 
οποία θα συνδράμουν στον εφοδιασμό της οικονομί-
ας με επαρκή ρευστότητα και θα ενισχύσουν τη χρη-
ματοπιστωτική σταθερότητα, είναι μονόδρομος.

1.7.5. ∆ιεθνές εμπόριο και διεθνείς τιμές 
βασικών εμπορευμάτων

Έπειτα από μια χρονιά υποτονικής επέκτασης των διε -
θνών εμπορικών συναλλαγών, οι αρχικές εκτιμήσεις 
των διεθνών οργανισμών προέβλεπαν ότι το 2020 θα 
ήταν έτος ανάκαμψης του διεθνούς εμπορίου. Αντί 
ανάκαμψης, σήμερα είναι σχεδόν βέβαιο ότι ο όγκος 
του διεθνούς εμπορίου θα καταγράψει μια μεγάλη 
μείωση. Εκτιμάται, μάλιστα, ότι η φετινή μείωση θα 
είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που είχε προκαλέ-
σει η Παγκόσμια Χρηματοπιστωτική Κρίση του 2008. 

3. Η απόσυρση των επενδυτών από τις χώρες-εξαγωγούς βασικών προϊόντων συνδέεται και με την επιδείνωση των αναπτυξιακών τους 

προοπτικών λόγω της σημαντικής μείωσης των διεθνών τιμών των αντίστοιχων προϊόντων.
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στημονική γνώση και τα διδάγματα της ιστορίας. Ένα 
τρίτο εργαλείο, επίσης διανοητικού περιεχομένου, 
είναι οι κρίσεις αυτές καθαυτές και συγκεκριμένα οι 
επιμέρους γνωστικές διεργασίες που ενεργοποιού-
νται σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο καθώς υφι-
στάμεθα τις κρίσεις. Είναι οι ίδιες οι κρίσεις που μας 
υπενθυμίζουν στοιχεία, τα οποία έχουμε ακούσια λη-
σμονήσει ή εκούσια παραβλέψει. Είναι οι κρίσεις που 
φέρνουν στην επιφάνεια του κοινωνικού γίγνεσθαι 
νέα προβλήματα και ερωτήματα υποχρεώνοντάς μας 
στην επινόηση λύσεων και απαντήσεων. Είναι οι κρί-
σεις που επιβεβαιώνουν ή ακυρώνουν επιλογές του 
παρελθόντος και που επομένως μας αναγκάζουν σε 
βελτίωση, επανεξέταση ή και απόρριψη των θεωριών 
και ιδεών πάνω στις οποίες στηρίχτηκαν οι επιλογές 
μας. Εν τέλει, είναι οι κρίσεις που μας πάνε μπροστά 
κρατώντας μας για λίγο στάσιμους, προκειμένου να 
μας δοθεί χρόνος να διορθώσουμε τα λάθη μας και 
να επαναχαράξουμε τη μελλοντική μας πορεία. 

Τα όσα προαναφέρθηκαν διατηρούν στο ακέραιο την 
ισχύ τους και στην περίπτωση της σημερινής κρίσης. 
Για παράδειγμα, το υγειονομικό κομμάτι της παρού-
σας κρίσης μάς υπενθύμισε με τρόπο εκκωφαντικό 
και ταυτόχρονα επώδυνο ότι η παραγωγή και κατα-
νάλωση υγειονομικών υπηρεσιών συνεπάγονται εξω-
τερικές οικονομίες για τρίτους, με απλά λόγια, ότι 
η υγεία είναι δημόσιο αγαθό. Ότι καλύτερο εθνικό 
σύστημα υγείας δεν είναι απαραίτητα αυτό που δια-
θέτει περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας 
αλλά αυτό που περιορίζει την προσφυγή σε αυτές, 
έχοντας μεριμνήσει πρώτα να καλύψει αποδοτικά 
και άμεσα τις καθημερινές/έκτακτες υγειονομικές 
ανάγκες των πολιτών. Ότι τα εθνικά συστήματα υγεί-
ας μπορούν να αντεπεξέλθουν καλύτερα στο έργο 
τους όταν τους παρέχεται επαρκής κρατική χρημα-
τοδότηση σε τακτική βάση.

και των βασικών εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια του 
2020 αναμένεται να υποχωρήσουν κατά -40% και -5%, 
αντίστοιχα (World Bank, 2020).

1.7.6. Η κρίση ως ευκαιρία επανεκκίνησης 
της παγκόσμιας οικονομίας 

Η μελλοντική εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης και ο 
συνολικός κοινωνικοοικονομικός της αντίκτυπος περι-
βάλλονται από μεγάλη αβεβαιότητα. Κανείς δεν μπο-
ρεί να γνωρίζει το χρονικό διάστημα που θα μεσολα-
βήσει έως ότου οι ιατρικές επιστήμες ανακαλύψουν το 
‘αντίδοτο’ στη νόσο Covid-19, όπως κανείς δεν μπορεί 
να προβλέψει με ακρίβεια το χρονικό εύρος ή το μέγε-
θος των οικονομικών επιπτώσεων. 

Στον αντίποδα αυτής της μεγάλης αβεβαιότητας 
στέκεται η νομοτέλεια των φυσικών/οικονομικών/κοι-
νωνικών/ιστορικών φαινομένων: Οι κρίσεις που πλήτ-
τουν τις κοινωνίες των ανθρώπων έχουν χρονικά μια 
αρχή και ένα τέλος. Ανάλογα νομοτελειακή ισχύ έχει 
και η σχετικά συχνή επανεμφάνιση των κρίσεων υπό 
τη μία ή την άλλη μορφή. Βάσει λοιπόν της σοφίας 
που έχουμε αποκτήσει από τα ευρήματα του συνό-
λου των κοινωνικών επιστημών και όχι μόνο, μπορού-
με να απαντήσουμε με μεγάλο βαθμό βεβαιότητας 
ότι, αργά ή γρήγορα, η παγκόσμια κοινότητα θα 
εξέλθει από την παρούσα κρίση για να διανύσει μα-
κρά ή βραχεία περίοδο ομαλότητας προτού εισέλθει 
σε μια νέα κρίση άγνωστης, προς το παρόν, μορφής 
και έντασης. 

Αν λοιπόν οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται, τότε η 
βασικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η παγκόσμια 
κοινότητα εντοπίζεται στη θωράκιση ανθρώπων και 
κοινωνιών έναντι αυτών των κρίσεων. Για την επιδίωξη 
αυτού του στόχου έχουμε στη διάθεσή μας δύο ση-
μαντικά εργαλεία διανοητικού περιεχομένου: την επι-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7.4  Ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές σε βασικά μεγέθη του διεθνούς εμπορίου

 2019* 2020** 2021**

Συνολικός όγκος διεθνούς 
εμπορίου (αγαθά και 

υπηρεσίες)

0,9 -11 8,4

 Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές

Προηγμένες οικονομίες 1,5 1,2 -11,5 -12,8 7,5 7,4

Αναπτυσσόμενες οικονομίες -0,8 0,8 -8,2 -9,6 9,1 11,0

Πηγή: IMF, World Economic Outlook (Chapter 1), April 2020. 

* Εκτιμήσεις, ** Προβλέψεις.
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και μηχανισμών στήριξης από τη μια και των εγχώριων 
ή διεθνών (ελέω παγκοσμιοποίησης) πιέσεων για χα-
μηλή φορολόγηση από την άλλη.

Θεωρητικά, η προσφυγή στις διεθνείς αγορές για την 
άντληση κεφαλαίων θα μπορούσε να εκτονώσει ένα 
μεγάλο τμήμα της ανάγκης εξεύρεσης πόρων, τόσο 
από την πλευρά των κρατών όσο και από την πλευρά 
μεγάλων ιδιωτικών μονάδων. Εντούτοις, όπως ακρι-
βώς έχει συμβεί και στο παρελθόν, η παρούσα κρί-
ση απέδειξε ότι στην πράξη τα πράγματα δεν είναι 
τόσο απλά. Οι πρόσφατες διαταραχές στις διεθνείς 
αγορές και η μαζική φυγή κεφαλαίων προς ‘ασφαλείς 
παραδείσους’ επιβεβαίωσαν εκ νέου ότι τα διαθέσιμα 
διεθνή κεφάλαια είναι τόσο διαθέσιμα όσο διαθέσιμη 
είναι και μια ομπρέλα που την δανείζεται κανείς όποτε 
και για όσο καιρό θελήσει αρκεί να την επιστρέψει μό-
λις αρχίσει να βρέχει5. 

Το πρόβλημα φυσικά είναι μεγαλύτερο για εκείνα τα 
κράτη που ήδη βαρύνονται με υψηλό δημόσιο χρέος 
από το παρελθόν και που τυγχάνει να έχουν πληγεί 
δυσανάλογα περισσότερο από την παρούσα κρίση. 
Εδώ τα ερωτήματα που ζητούν απάντηση είναι πιε-
στικά: Σε ποιο βαθμό ισχύει κάτω από την τρέχουσα 
συγκυρία το επιχείρημα του ηθικού κινδύνου (moral 
hazard) που συνήθως προβάλλεται ενάντια στην ανα-
διάρθρωση του δημόσιου χρέους; Εάν καμφθούν οι 
όποιες αντιρρήσεις στην αναδιάρθρωση του δημόσι-
ου χρέους, σε ποια κράτη θα δοθεί προτεραιότητα, 
πόση θα είναι η πραγματική ελάφρυνση του βάρους 
και ποιος θα φέρει το κόστος της αναδιάρθρωσης; 
Εάν τελικά δεν δοθεί αυτή η επιλογή, πώς θα κατα-
φέρουν οι υπερχρεωμένες χώρες να αντεπεξέλθουν 
στις τρέχουσες και μελλοντικές τους προκλήσεις; 

Χωρίς αμφιβολία, τα όσα προαναφέρθηκαν αποτε-
λούν ένα μικρό μόνο δείγμα των ζητημάτων που απα-
σχολούν την παγκόσμια κοινότητα και που επανέφερε 
στο προσκήνιο η παρούσα κρίση. Παρ’ όλα αυτά είναι 
αρκετά για να συνειδητοποιήσει κανείς ότι οι κανόνες 
που διέπουν τη λειτουργία τόσο των εθνικών οικονομι-
ών όσο και της παγκόσμιας οικονομίας χρήζουν βελ-
τίωσης. Φυσικά, καμία χώρα δεν είναι σε θέση ώστε 
να προβεί από μόνη της στις όποιες αλλαγές. Ούτε 
είναι θεμιτό να υπάρξουν νέοι κανόνες από διμερείς 
ή ολιγομερείς διακρατικές συμφωνίες. Η κοινή λογι-
κή και το δημοκρατικό ιδεώδες απαιτούν τη συνεργα-
σία, την πολυμέρεια και την ισότιμη συμμετοχή όλων 
των εθνικών κρατών στις απαραίτητες διαβουλεύσεις. 
Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις ίσως ανοίξει και ο 

Με τον οικονομικό αντίκτυπο από την εξάπλωση της 
νόσου Covid-19 να αποκτά πολλαπλασιαστική ισχύ 
μετάδοσης από χώρα σε χώρα λόγω παγκοσμιοποί-
ησης, η παρούσα κρίση κατέδειξε πόσο απαραίτητη 
είναι για κάθε σύγχρονη οικονομία η ύπαρξη ενός 
ευρέος πλέγματος δημόσιων υποδομών και μηχανι-
σμών, το οποίο όχι απλώς θα καλύπτει τις τακτικές και 
έκτακτες ανάγκες της κοινωνίας, αλλά θα περιορίζει 
και την πολλαπλασιαστική ισχύ μετάδοσης των κρί-
σεων. Με αυτό τον τρόπο, η παρούσα κρίση καθιστά 
άκαιρο το ερώτημα περί μεγάλου ή μικρού δημόσιου 
τομέα, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή πρακτική που θέλει 
τις πιο ανοικτές οικονομίες, άρα και τις πιο εκτεθει-
μένες στον διεθνή ανταγωνισμό, να έχουν και τους 
μεγαλύτερους δημόσιους τομείς4.

∆εδομένων των τεράστιων κρατικών πόρων που πρέ-
πει να δαπανηθούν σήμερα από κάθε κράτος ξεχω-
ριστά, η παρούσα κρίση έρχεται να επικυρώσει την 
άποψη όσων υποστηρίζουν ότι τα κράτη οφείλουν 
να δημιουργούν δημοσιονομικά αποθέματα όταν οι 
συνθήκες είναι ομαλές. Η δημιουργία αυτών των απο-
θεμάτων, ωστόσο, δεν επιτυγχάνεται μόνο μέσω της 
καλής διαχείρισης ή του περιορισμού της σπατάλης, 
απαιτούνται και φορολογικά έσοδα. Για την ακρίβεια, 
απαιτείται ένας μεγάλος όγκος φορολογικών εσόδων. 
Στο σημείο αυτό, η παρούσα κρίση φέρνει στην επιφά-
νεια μια σειρά μεγάλων αντιφάσεων που χαρακτηρίζει 
τη συμπεριφορά του σύγχρονου πολίτη. Ενός πολίτη 
που απαιτεί χαμηλή φορολόγηση επικαλούμενος την 
ατομική του οικονομική ελευθερία όταν οι καιροί εί-
ναι καλοί, αλλά αποζητά την κρατική ενίσχυση της 
επιχείρησής του ή του μισθού του μόλις οι συνθήκες 
αλλάξουν. Ενός πολίτη που θεωρεί την κατανάλωση 
δημοσίων αγαθών αναφαίρετο δικαίωμά του όταν ο 
ίδιος είναι επιρρεπής στη φοροαποφυγή και τη φορο-
διαφυγή. Ενός πολίτη που ως εργαζόμενος διεκδικεί 
τη δημόσια συμβολή στην κοινωνική του ασφάλιση 
και καλούς όρους εργασίας, αλλά ως καταναλωτής 
αναφέρεται μόνο στο κόστος και την ποιότητα των 
αγαθών που καταναλώνει ο ίδιος αγνοώντας ή αδι-
αφορώντας εάν στην παραγωγή αυτών των αγαθών 
συμμετέχουν ανασφάλιστοι και χαμηλά αμειβόμενοι 
εργαζόμενοι σε άλλες χώρες. Αναπόφευκτα, οι συ-
μπεριφορές αυτές επιβαρύνουν τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται σε επίπεδο εθνικών κρατών, αναγκάζο-
ντας τα τελευταία σε συνεχείς ακροβατισμούς μεταξύ 
των απαιτήσεων των κοινωνιών τους για την παροχή 
ενός ευρέος πλέγματος δημοσίων αγαθών, υποδομών 

4. Βλ.για παράδειγμα, Rodrik (1998)· Tanzi και Schuknecht (2000), και Bertola και Lo Prete (2008). 

5. Η εύστοχη αυτή διατύπωση αποτελεί ‘δάνειο’ από το βιβλίο του Dani Rodrik, The Globalization Paradox: Why Global Markets, States and 
Democracy Can’t Coexist.
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δρόμος προς μια νέα πραγματικότητα. Μια πραγματι-
κότητα όπου, αντί τα εθνικά κράτη να προσαρμόζουν 
τις οικονομικές πολιτικές τους στις επιταγές των ‘αγο-
ρών’, θα είναι οι ‘αγορές’ που θα ευθυγραμμίζονται με 
τις ανάγκες των κοινωνιών. 
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2.1. Κρατικός Προϋπολογισμός, 
δημόσιο χρέος και προοπτικές 
των δημοσιονομικών μεγεθών1

Ελισάβετ Ι. Νίτση

2.1.1. Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού, 
α΄ τρίμηνο 2020

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους2, σε τροποποιημένη βάση, 
η εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού στο α’ τρί-
μηνο του 2020 παρουσιάζεται περισσότερο ελλειμμα-
τική συγκρινόμενη τόσο με το αντίστοιχο διάστημα 
του 2019, όσο και με τις μηνιαίες εκτιμήσεις, όπως 
αυτές είχαν αποτυπωθεί στην εισηγητική έκθεση του 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, έλλειμμα 
που ήταν σχετικά αναμενόμενο, καθώς είχαν προϋπο-
λογιστεί λιγότερα έσοδα και μεγαλύτερες δαπάνες.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνα-
κα 2.1.1, ο Κρατικός Προϋπολογισμός παρουσίασε 
έλλειμμα στο ισοζύγιό του ύψους 1,82 δισ. ευρώ στο 
χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020, έναντι 
ελλείμματος 768 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα 
του 2019, και στόχου για έλλειμμα 1,78 δισ. ευρώ. 
Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλε-
όνασμα ύψους 494 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς 
πλεονάσματος 426 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο 
το 2019 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,44 
δισ. ευρώ. 

Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού 
εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του προηγούμενου έτους, καθώς ανήλθαν 
σε 11,1 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 883 
εκατ. ευρώ ή 7,37% έναντι των εσόδων του α΄ τριμή-
νου του 2019 και κατά 165 εκατ. ευρώ ή 1,46% έναντι 
του στόχου που είχε τεθεί από τον Προϋπολογισμό 

του 2020. Τα έσοδα του Προγράμματος ∆ημοσίων 
Επενδύσεων (Π∆Ε) ανήλθαν σε 906 εκατ. ευρώ, αυ-
ξημένα σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 
2019 (24 εκατ. ευρώ ή 2,72%), αλλά μειωμένα σε σχέ-
ση με τον στόχο του Προϋπολογισμού (92 εκατ. ευρώ 
ή 9,22%). Πιο αναλυτικά, η μείωση αυτή των δαπανών 
οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση των πωλήσε-
ων αγαθών και υπηρεσιών που ανήλθαν μόλις στα 115 
εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 909 εκατ. ευρώ ή 88,77% 
έναντι της περυσινής αντίστοιχης περιόδου, αν και η 
πτώση αυτή είχε προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό, 
καθώς υπολείπεται του στόχου του κατά μόλις 45 
εκατ. ευρώ ή 28,13%. Θα πρέπει να σημειωθεί, επί-
σης, ότι η είσπραξη του ΦΠΑ, που ανήλθε στα 3,97 
δισ. ευρώ, παρουσιάζεται μειωμένη τόσο έναντι του 
α΄ τριμήνου του 2019, κατά 540 εκατ. ευρώ ή 11,98%, 
όσο και του στόχου κατά 313 εκατ. ευρώ ή 7,31%. 
Αντίθετα, σημαντική άνοδο παρουσιάζουν οι μεταβι-
βάσεις, ύψους 1,18 δισ. ευρώ, τόσο σε σύγκριση με 
το αντίστοιχο διάστημα του 2019 (260 εκατ. ευρώ ή 
28,23%), όσο και με τον στόχο του Προϋπολογισμού 
(226 εκατ. ευρώ ή 23,66%), το οποίο οφείλεται στα 
έσοδα ύψους 251 εκατ. ευρώ από ANFAs & SMPs, 
που είχε αρχικά εκτιμηθεί ότι θα εισπραχθούν τον 
Απρίλιο 2020 και 528 εκατ. ευρώ από την κατηγορία 
«Λοιποί φόροι επί παραγωγής». Επιπλέον, τα έσοδα 
από τον φόρο εισοδήματος, που ανήλθαν στα 2,75 
δισ. ευρώ, είναι αυξημένα κατά 79 εκατ. ευρώ ή 
1,96%, όμως υστερούν έναντι του στόχου κατά 137 
εκατ. ευρώ ή 4,75%. 

Στην πλευρά των δαπανών, οι οποίες ανήλθαν στα 
12,93 δισ. ευρώ, ο Κρατικός Προϋπολογισμός κατά 
το α΄ τρίμηνο του 2020 παρουσιάζεται αυξημένος 
κατά 172 εκατ. ευρώ ή 1,35% σε σχέση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2019, όμως έχει περιοριστεί συ-
γκριτικά με τον στόχο των 13,05 δισ. ευρώ κατά 124 
εκατ. ευρώ ή 0,95%. Οι κυριότερες αιτίες του περιορι-
σμού αυτού, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 
του προηγούμενου έτους, είναι η μείωση των παρο-
χών σε εργαζόμενους κατά 226 εκατ. ευρώ ή 6,46% 
και η σημαντικότατη μείωση των κοινωνικών παροχών 

2. ∆ημοσιονομικές εξελίξεις

ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 42, 2020, σσ. 49-55

1. Τα στοιχεία και ο σχολιασμός αφορούν τον χρόνο που γράφτηκε το κείμενο (12/5/2020).

2. Τα στοιχεία του Προϋπολογισμού όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στο Μηνιαίο ∆ελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού, Απρίλιος 2020.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.1  Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού, α΄ τρίμηνο 2020 (εκατ. €)

Ιαν.-Μαρ. 2019 Ιαν.-Μαρ. 2020 2019 2020

Πραγμ. Πραγμ. Εκτιμήσεις 
Προϋπολογισμoύ 20201

Πραγμ.2 Προϋπολογισμός
20203

Κρατικός Προϋπολογισμός

Καθαρά έσοδα 11.986 11.103 11.268 55.097 53.751

Φόροι 
 εκ των οποίων: 10.500 10.419 10.428 51.415 51.997

 ΦΠΑ 4.508 3.968 4.281 17.792 18.217

 ΕΦΚ 1.621 1.556 1.639 7.125 7.213

 Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας 450 369 402 2.786 2.813

 Φόρος εισοδήματος 2.671 2.750 2.887 16.716 16.577

Κοινωνικές εισφορές 14 14 14 55 55

Μεταβιβάσεις 921 1.181 955 44.407 3.880

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 1.024 115 160 1.728 700

Λοιπά τρέχοντα έσοδα 488 431 382 2.527 1.713

Πωλήσεις παγίων περιουσιακών 
στοιχείων 1 2 310 10 332

Πωλήσεις τιμαλφών 0 0 0 0 0

Επιστροφές φόρων 962 1.058 984 5.044 4.926

∆απάνες 12.754 12.926 13.050 55.265 56.037

Παροχές σε εργαζόμενους 3.501 3.275 3.298 13.247 13.403

Κοινωνικές παροχές 241 34 19 653 134

Μεταβιβάσεις 6.047 6.321 6.249 28.205 27.824

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 101 147 77 1.458 1.145

Επιδοτήσεις 73 9 26 224 89

Τόκοι (σε ακαθάριστη βάση) 2.211 2.317 2.208 5.225 4.500

Λοιπές δαπάνες 20 2 28 50 71

Πιστώσεις υπό κατανομή 0 0 284 0 1.495

Αποκτήσεις παγίων περιουσιακών 
στοιχείων 14 12 111 562 623

Αποκτήσεις τιμαλφών 0 0 0 0 0

Π∆Ε

Έσοδα4 882 906 998 2.857 3.679

∆απάνες 542 809 750 5.642 6.750

Πρωτογενές Ισοζύγιο Κρατικού 
Προϋπολογισμού 1.443 495 426 5.057 2.214

Ισοζύγιο Κρατικού 
Προϋπολογισμού5,6,7 -768 -1.822 -1.782 -168 -2.286

Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπουργείο Οικονομικών.

Σημειώσεις:
1. Στόχοι όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
2.  Τα στοιχεία των δαπανών και των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2019 είναι προσωρινά και θα οριστικοποιηθούν 
με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Κράτους οικονομικού έτους 2019.

3. Ετήσιες εκτιμήσεις, όπως αποτυπώνονται στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
4.  Τα έσοδα από το Πρόγραμμα ∆ημοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) περιλαμβάνονται στις κατηγορίες “Μεταβιβάσεις” και “Λοιπά τρέχοντα έσοδα”.
5. + πλεόνασμα, - έλλειμμα.
6.  Τα στοιχεία πραγματοποιήσεων περιλαμβάνουν την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και 
εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.

7. Η αποτύπωση των στοιχείων είναι σύμφωνη με την νέα οικονομική ταξινόμηση (Προεδρικό διάταγμα 54/2018).
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του κορωνοϊού δεν έχει επηρεάσει ακόμη την εξέλιξη 
της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, κα-
θώς τα μέτρα για τον περιορισμό της υγειονομικής 
κρίσης που οδηγεί σε μια ακραία οικονομική διαταρα-
χή άρχισαν να ισχύουν στο δεύτερο δεκαπενθήμερο 
του Μαρτίου, κρίση η οποία θα επηρεάσει σημαντικά 
την εκτέλεση του Προϋπολογισμού.

2.1.2. Η εξέλιξη του δημοσίου χρέους

Μετά την εκτίναξη του δημοσίου χρέους της χώρας 
που έφτασε σε πολύ υψηλά επίπεδα τόσο ως απόλυ-
το μέγεθος –ανήλθε στα 368 δισ. ευρώ το 2011– όσο 
κυρίως ως ποσοστό του ΑΕΠ –ξεπέρασε το 176%– 
(∆ιάγραμμα 2.1.1), καθώς το ΑΕΠ της χώρας έβαινε 
συνεχώς μειούμενο, μέχρι το 2016, λόγω της μεγάλης 
ύφεσης της ελληνικής οικονομίας. Αν και το ελληνικό 
χρέος απομειώθηκε το 2012 με το PSI κατά περισ-
σότερα από 60 δισ. ευρώ, παρέμεινε ιδιαίτερα υψη-
λό, κυρίως λόγω της εγγραφής των κονδυλίων που 
δόθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών 
τραπεζών στο γενικό χρέος της χώρας, στο 158% του 
ΑΕΠ. Τα επόμενα χρόνια και μέχρι το 2016, αν και σε 
απόλυτο μέγεθος το χρέος της χώρας κυμαινόταν 
γύρω στα 320-325 δισ. ευρώ, ως ποσοστό του ΑΕΠ 
συνέχισε να αυξάνει, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης 
πτώσης του ΑΕΠ. Από το 2017, παρότι η ελληνική 
οικονομία μπήκε σε τροχιά ανάπτυξης, το χρέος αυ-

κατά 207 εκατ. ευρώ ή κατά 85,89%, ενώ, συγκριτι-
κά με τους στόχους του Προϋπολογισμού του 2020, 
είναι η υποεκτέλεση τόσο των δαπανών αποκτήσεων 
παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 99 εκατ. ευρώ ή 
89,19%, όσο και των λοιπών δαπανών κατά 18 εκατ. 
ευρώ, οι οποίες τροφοδοτήθηκαν με ανάλωση μέ-
ρους του αποθεματικού. Αντίθετα, αυξημένη δαπάνη 
παρουσίασαν οι πληρωμές για τόκους κατά 106 εκατ. 
ευρώ ή 4,79% έναντι του προηγούμενου έτους και 
109 εκατ. ευρώ ή 1,94% έναντι του στόχου. Τέλος, 
οι δαπάνες του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσε-
ων (Π∆Ε) ανέρχονται στα 809 εκατ. ευρώ και εμφανί-
ζονται αυξημένες κατά 267 εκατ. ευρώ ή 49,26% σε 
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και κατά 59 
εκατ. ευρώ ή 7,87% συγκριτικά με τον στόχο που είχε 
τεθεί από τον Προϋπολογισμό του 2020.

Συνολικά, η εκτέλεση του Προϋπολογισμού το α΄ τρί-
μηνο του 2020 παρουσιάζει μια μικρή απόκλιση από 
τους στόχους που το Υπουργείο Οικονομικών είχε 
θέσει με τον Προϋπολογισμό του 2020. Η απόκλιση 
από το αντίστοιχο διάστημα του 2019 οφείλεται στην 
απόφαση της κυβέρνησης να μην συνεχίσει την πολι-
τική των υπερπλεονασμάτων, αλλά να επενδύσει στην 
ανάπτυξη με μείωση της φορολογίας και των ασφαλι-
στικών εισφορών, ξεκινώντας από το 2020. Σημαντική 
εξέλιξη αποτελεί, επίσης, ότι το πρωτογενές πλεό-
νασμα είναι υψηλότερο από το αναμενόμενο. Τέλος, 
πρέπει να σημειωθεί ότι η επίπτωση της πανδημίας 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1.1
∆ημόσιο χρέος Κεντρικής ∆ιοίκησης και Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, 2000-2019 (δισ. €)
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Πηγές: Υπουργείο Οικονομικών – ∆ελτία ∆ημόσιου Χρέους 2000-2019. Ετήσιοι Προϋπολογισμοί από το 2000-2020, επεξεργασία 
στοιχείων και υπολογισμοί της συγγραφέως. Τα στοιχεία του ΑΕΠ για το 2018 αφορούν σε εκτιμήσεις και όχι πραγματοποιήσεις, 
ενώ για το 2019 αποτελούν προβλέψεις.
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2.1.3. Προοπτικές των δημοσιονομικών μεγεθών

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που αναμένεται ως 
συνέπεια της υγειονομικής αναπόφευκτα αφορά και 
τη χώρα μας και απαιτεί φιλόδοξη, συντονισμένη και 
κατεπείγουσα δράση πολιτικής σε όλα τα επίπεδα, με 
σκοπό τη στήριξη των ανθρώπων και των επιχειρήσε-
ων που κινδυνεύουν. Υπάρχουν πολλές προβλέψεις 
που αφορούν το ύψος της ύφεσης που θα υποστεί 
η ελληνική οικονομία, του χρέους του Ελληνικού ∆η-
μοσίου, και της ανεργίας για το τρέχον έτος αλλά 
και για τα επόμενα. Σε αυτό το πλαίσιο αναμένονται 
σημαντικές αποκλίσεις και στην εκτέλεση του Προ-
ϋπολογισμού του 2020, τόσο λόγω των αυξημένων 
δαπανών για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρί-
σης, δαπάνες για την ενίσχυση του συστήματος της 
δημόσιας υγείας, όσο και τη στήριξη της οικονομίας, 
δαπάνες για την ενίσχυση των εργαζομένων και των 
επιχειρήσεων που επλήγησαν αυτή την περίοδο. 

Οι μακροοικονομικές προβλέψεις, όπως αποτυπώ-
θηκαν από την ελληνική κυβέρνηση στο Πρόγραμμα 
Σταθερότητας, βλέπουν ύφεση από 4,7% (βασικό σε-
νάριο) έως 7,9% (δυσμενές σενάριο), ενώ υπάρχουν 
προβλέψεις και για ύφεση γύρω στο 10% (Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή, ∆ΝΤ) ή και πολύ περισσότερο (ΟΟΣΑ). 
Αντίστοιχα, η πρόβλεψη για πρωτογενές έλλειμμα 
κυμαίνεται από 1,9% του ΑΕΠ στο πρώτο και 2,8% 
του ΑΕΠ στο δεύτερο σενάριο του ΥΠΟΙΚ (το ∆ΝΤ 
προβλέπει 5,1% του ΑΕΠ). Οι προβλέψεις αυτές προ-
οιωνίζονται ότι η χώρα θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρό-
βλημα, καθώς υπάρχει μεγάλη ανάγκη για χρηματο-
δότηση των αναγκαίων παρεμβάσεων για τόνωση της 
ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, περιορισμό 
της διόγκωσης της ανεργίας και ενίσχυση της κοι-
νωνικής συνοχής από καινοτόμα χρηματοοικονομικά 
εργαλεία, καθώς και από την αξιοποίηση ευρωπαϊκών 
κονδυλίων. 

Οι προβλέψεις για το ύψος του ακαθάριστου χρέους 
της Γενικής Κυβέρνησης για το 2020 είναι αντίστοιχα 
δυσοίωνες. Η πρόβλεψη του Προγράμματος Σταθε-
ρότητας της ελληνικής κυβέρνησης είναι για αύξηση 
κατά 6,1 δισ. ευρώ (θα ανέλθει στα 337 δισ.) όμως, 
με την παράλληλη πτώση του ΑΕΠ, θα αυξηθεί κατά 
12,2 μονάδες ως ποσοστό του ΑΕΠ, φθάνοντας στο 
188,8%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει αύξηση 
20 ποσοστιαίων μονάδων αγγίζοντας το 196,4% του 
ΑΕΠ, ενώ το ∆ΝΤ θεωρεί ότι το χρέος θα ξεπεράσει 
το 200% του ΑΕΠ. 

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερό-
τητας, έχει λάβει διαδοχικά πακέτα επεκτατικών μέ-
τρων που εγκρίθηκαν για την αντιμετώπιση της παν-
δημίας του COVID-19, ύψους 17,35 δισ. ευρώ, ποσό 
που ανέρχεται στο 10% του ΑΕΠ, και το συνολικό τα-

ξήθηκε κυρίως λόγω της διαφοράς μεταξύ των νέων 
εκδόσεων και των εξοφλήσεων που πραγματοποιήθη-
καν την περασμένη χρονιά, συνολικά 30 δισ. ευρώ. 
Τέλος, το 2019 είναι η πρώτη χρονιά που το χρέος 
μειώθηκε τόσο σε απόλυτη τιμή, κατά 1 δισ. ευρώ, 
όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ, 7%.

Πιο αναλυτικά, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2.1.2 
πιο πάνω, η σύνθεση του χρέους της Κεντρικής ∆ιοί-
κησης έχει μεταβληθεί σημαντικά. Την περίοδο μετά 
την ένταξη της χώρας στον Μηχανισμό Στήριξης πα-
ρατηρείται μια σημαντική μεταβολή της σύνθεσης του 
χρέους υπέρ του κυμαινόμενου έναντι του σταθερού 
επιτοκίου, ενώ τα τελευταία δύο χρόνια η σύνθεση 
του χρέους έχει μετατραπεί από κυμαινόμενο επιτό-
κιο σε σταθερό. Η αναλογία σταθερού-κυμαινόμενου 
επιτοκίου άλλαξε από 1:2,41 το 2010 σε 1:0,5 στα 
χρόνια των μνημονίων και από το 2016 αυξήθηκε ρα-
γδαία φτάνοντας το 2019 στο 1:17,5. Αντίστοιχη, αλλά 
όχι τόσο μεγάλη, ήταν και η σύνθεση του χρέους της 
Κεντρικής ∆ιοίκησης κατά τρόπο διαπραγμάτευσης, 
όπου η μεταβολή του λόγου διαπραγματεύσιμου-
μη διαπραγματεύσιμου χρέους από 1:5,25 το 2010 
διαμορφώθηκε σε 1:0,4 το 2013, ενώ έκτοτε μειώνε-
ται συνεχώς φτάνοντας το 2019 στο 1:0,24. Αναφορι-
κά με τις εγγυήσεις του Ελληνικού ∆ημοσίου, αυτές 
βαίνουν μειούμενες καθ’ όλη την υπό εξέταση χρο-
νική περίοδο, φθάνοντας το 2019 τα 9,97 δισ. ευρώ. 
Το συνολικό ύψος των εγγυήσεων στην υπό εξέταση 
περίοδο μειώθηκε κατά περίπου 60%. 

Τέλος, ως προς την κατανομή του χρέους κατά την 
υπολειπόμενη φυσική διάρκεια, αυτό έχει αλλάξει 
σημαντικά. Οι βραχυχρόνιοι τίτλοι (με λήξη μικρότε-
ρη του έτους) του Ελληνικού ∆ημοσίου αντιπροσω-
πεύουν ένα σχετικά σταθερό ποσοστό του συνόλου 
(από 9,9% έως 14,4%), στην υπό εξέταση περίοδο. 
Αντίθετα, παρατηρείται μια εκτενής υποκατάστα-
ση των τίτλων μεσοπρόθεσμης διάρκειας (με λήξη 
από 1 έως 5 έτη) με μακροπρόθεσμους τίτλους (λήξη 
μετά την πενταετία). Ο λόγος μεσοπρόθεσμων-βρα-
χυπρόθεσμων δανείων, λόγος που το 2010 ήταν 
1:0,94, δηλαδή τα δάνεια ήταν σχεδόν μοιρασμένα 
στις δύο κατηγορίες, το 2016 έφτασε στο 1:0,1, και 
άρχισε να αυξάνεται ελαφρώς έκτοτε, φτάνοντας το 
2019 στο 1:0,13. 

Συνέπεια των παραπάνω είναι η συνεχιζόμενη αύ-
ξηση της μέσης υπολειπόμενης φυσικής διάρκειας 
του συνολικού χρέους της Κεντρικής ∆ιοίκησης που 
έφτασε στις 31/12/2019 στα 20,53 έτη. Είναι φανερό 
ότι η μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια του συνο-
λικού χρέους της Κεντρικής ∆ιοίκησης έχει σχεδόν 
υπερτριπλασιαστεί από την είσοδο της χώρας στον 
Μηχανισμό Στήριξης που ανερχόταν στα 7,65 έτη το 
δεύτερο τρίμηνο του 2010.
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μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την ελληνική κυ-
βέρνηση για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Αντίθετα, η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
κυρίως της Ευρωζώνης, αρχικά δεν ανταποκρίθηκε 
στις ανάγκες των καιρών. Σε μία Ευρώπη που βιώνει 
μία τεράστια υγειονομική κρίση, με δεκάδες χιλιάδες 
νεκρούς, οι χώρες του Βορρά αρνήθηκαν την έκδο-
ση ενός ευρωπαϊκού ομολόγου (κορωνοομόλογο) για 
τη χρηματοδότηση της αντιμετώπισης της πανδημίας 
και της ακραίας κατάστασης ύφεσης που συνδέεται 
με το lockdown σε κάθε χώρα, και ζητούσαν από τα 
πληγέντα κράτη, κυρίως του Νότου, να χρηματοδοτή-
σουν τις οικονομίες τους από τον Ευρωπαϊκό Μηχα-
νισμό Στήριξης με τις διαδικασίες του, οι οποίες για 
την αποπληρωμή των δανείων οδηγούν σε μνημόνια 
εξυγίανσης. Σε μια προσπάθεια εύρεσης κοινά απο-
δεκτής λύσης, το Eurogroup στις 15 Μαΐου προχώ-
ρησε σε μια συμφωνία που περιελάμβανε την ενερ-
γοποίηση της προληπτικής πιστοληπτικής γραμμής 
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΣΜ) 
ύψους 540 δισ. ευρώ απαλλαγμένων δημοσιονομικών 
προϋποθέσεων μόνο για δαπάνες που αφορούν απο-
κλειστικά την ενίσχυση των υγειονομικών συστημά-
των, ενώ συζητήθηκε και η δημιουργία ενός ταμείου 
ανάκαμψης. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανα-
κοίνωσε την πρότασή της για το πρόγραμμα «Next 
Generation EU», ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ, 
που προτείνει να χρηματοδοτηθεί με δανεισμό της 
ίδιας της ΕΕ, και το οποίο προστίθεται στο πακέτο 
των 540 δισεκατομμυρίων ευρώ που ήδη έχει ανα-
κοινωθεί (τον συνδυασμό ανάμεσα στο πρόγραμμα 
SURE για την επιδότηση θέσεων εργασίας, την έκτα-
κτη πιστωτική γραμμή του ESM για την πανδημία 
και τις εγγυήσεις για δανεισμό από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα επενδύσεων) και στο 1,1 τρισ. ευρώ του 
Πολυετούς ∆ημοσιονομικού Πλαισίου 2020-2027. Η 
πρόταση αυτή, όμως, θα πρέπει να εγκριθεί από τα 
κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

Το βασικό εμπόδιο για την έγκριση της πρότασης αυ-
τής έρχεται από τις βόρειες χώρες (Φινλανδία, Ολ-
λανδία, Αυστρία, ∆ανία, Σουηδία, Ουγγαρία, Τσεχία 
και Βέλγιο) που θέτουν τρία μεγάλα ζητήματα: (α) 
την αναλογία δανείων-επιδοτήσεων, (β) το συνολικό 
ύψος του πακέτου των 750 δισ. ευρώ και (γ) το σύ-
στημα δια χείρισης και εκταμίευσης πόρων. Το τρίτο 
είναι αυτό που θα καθορίσει και τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της εκταμίευσης των κονδυλίων. Ήδη 
η πρόταση της Κομισιόν είναι αρκετά συγκεκριμένη, 
έτσι ώστε να εκφράζονται προβληματισμοί για το εάν 
θα είναι τελικά εύκολο να εκταμιευθούν τα κονδύλια, 
τα οποία δεν θα είναι εμπροσθοβαρή, αλλά θα διατε-
θούν σε βάθος 7ετίας.

μειακό τους κόστος σε 11,5 δισ. ευρώ (6,5% του ΑΕΠ) 
σε επίπεδο έτους και 12,35 δισ. ευρώ για τους μήνες 
έως τον Ιούνιο, εάν ληφθεί υπόψη ότι οι επιστροφές 
φορολογικών και ασφαλιστικών αναστολών θα πραγ-
ματοποιηθούν από τον Αύγουστο και έπειτα. Το αντί-
στοιχο δημοσιονομικό κόστος των μέτρων ανέρχεται 
στα 10,35 δισ. ευρώ (5,8% του ΑΕΠ) έως τον Ιούνιο 
και 9,5 δισ. ευρώ (5,4% του ΑΕΠ). Το ταμειακό κό-
στος, το οποίο έχει άμεση σχέση με τα αποθέματα 
ταμειακών διαθεσίμων, είναι υψηλότερο και αγγίζει τα 
12,35 δισ. ευρώ έως τον Ιούνιο. Τα ποσά αυτά δεν 
περιλαμβάνουν την ενίσχυση του παραγωγικού ιστού 
μέσω του ΕΣΠΑ και άλλων ευρωπαϊκών προγραμμά-
των. Μέρος των δαπανών αυτών θα καλυφθεί από το 
αποθεματικό που είχε δημιουργηθεί τα προηγούμενα 
χρόνια και το υπόλοιπο από τον Κρατικό Προϋπολο-
γισμό. Ήδη ψηφίστηκε συμπληρωματικός προϋπολο-
γισμός για αύξηση των πιστώσεων κατά 5 δισ. ευρώ. 
Είναι σαφές, επίσης, πως στη συνέχεια θα ακολουθή-
σουν και άλλα μέτρα στήριξης της οικονομίας, καθώς 
ο δρόμος για την έξοδο από την κρίση είναι μακρύς. 

Σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν και οι αποφάσεις 
που θα ληφθούν στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, καθώς, αν δεν υπάρξει σημαντική βοήθεια στη 
χρηματοδότηση των μέτρων που απαιτούνται από την 
ΕΕ, η ελληνική οικονομία μάλλον θα βαδίσει προς τα 
δυσχερέστερα σενάρια. Ενθαρρυντική είναι η στάση 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για τη 
διατήρηση της ρευστότητας στον χρηματοπιστωτικό 
τομέα και τη διασφάλιση υποστηρικτικών συνθηκών 
χρηματοδότησης για όλους τους τομείς της οικονο-
μίας. Ανακοίνωσε νέο έκτακτο πρόγραμμα αγοράς 
στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας με συνολικό 
ύψος 870 δισ. ευρώ και διάρκεια μέχρι το τέλος του 
έτους, ποσό που αντιστοιχεί σε 7,3% του ΑΕΠ της Ευ-
ρωζώνης. Επιπρόσθετα, χορηγεί ρευστότητα ύψους 
έως και 3 τρισ. ευρώ, μέσω των πράξεων αναχρημα-
τοδότησης της ΕΚΤ, μεταξύ άλλων, με το χαμηλότερο 
επιτόκιο που έχει καθοριστεί μέχρι σήμερα (-0,75%). 
Η ΕΚΤ προχώρησε, επιπλέον, στη μείωση του επιτοκί-
ου για μακροπρόθεσμα δάνεια (TLRTIII) τα οποία θα 
χορηγεί στις τράπεζες για 12 μήνες από τον Ιούνιο 
του 2020 και ταυτόχρονα στη χορήγηση νέων δανεί-
ων (PELTRO). Τέλος, το ∆.Σ. της ΕΚΤ δήλωσε απολύ-
τως έτοιμο να αυξήσει το μέγεθος του προγράμμα-
τος αγορών ομολόγων για την πανδημία (PEPP) και 
να προσαρμόσει τη σύνθεσή του στην έκταση και τον 
χρόνο που θα χρειαστεί. Η Ελλάδα μετέχει σε πρό-
γραμμα ποσοτικής χαλάρωσης για πρώτη φορά μετά 
από την ένταξη της χώρας στα προγράμματα οικο-
νομικής εξυγίανσης, ένα μέτρο που θα φέρει σημα-
ντική ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες ώστε να 
συνδράμουν τις ελληνικές επιχειρήσεις σε αυτή την 
κρίση. Τα μέτρα της ΕΚΤ αποτελούν εργαλεία που 
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με αποτέλεσμα την απόκλιση από τις προβλέψεις του 
Προϋπολογισμού τόσο για τα δημοσιονομικά μεγέθη, 
όσο και για το χρέος που θα είναι ακόμη μεγαλύτε-
ρες. Περαιτέρω, η φύση και το μέγεθος των μέτρων 
δημοσιονομικής και νομισματικής στήριξης που θα 
λάβει η κυβέρνηση, ώστε να αντιμετωπιστούν έγκαιρα 
και με αποφασιστικότητα τα οικονομικά προβλήματα 
που θα προκύπτουν όσο η κρίση βαθαίνει, αλλά και 
η συμπεριφορά των καταναλωτών και των επενδυτών 
μετά την κρίση, θα αποδειχθούν οι προσδιοριστικοί 
παράγοντες που θα επιτρέψουν στην οικονομία της 
χώρας να ανακάμψει με γρηγορότερους ρυθμούς. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην επάνοδο 
της οικονομίας και ιδιαίτερα του τουρισμού σε λει-
τουργία, έστω και με τα μέτρα πρόληψης υπέρ της 
δημόσιας υγείας, καθώς αποτελεί βασική παράμετρο 
για τον περιορισμό της ύφεσης και την είσπραξη εσό-
δων. Τέλος, θα πρέπει να συνεχιστεί το πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων και, σε αυτό το πλαίσιο, δεν πρέπει 
να σταματήσουν αλλά αντίθετα να συνεχιστούν και 
να ενισχυθούν μεταρρυθμίσεις όπως αυτές που αφο-
ρούν την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, και οι οποίες 
υιοθετήθηκαν τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον 
ιδιωτικό τομέα και έγιναν κατά τη διάρκεια της κρίσης 
του COVID 19. 

Η εξέλιξη της οικονομικής κρίσης και το τελικό ύψος 
της ύφεσης στη χώρα θα επηρεαστεί, αρχικά, από 
τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, η οποία είναι ο 
κατεξοχήν παράγοντας που δεν μπορεί να ελεγχθεί 
από την ελληνική πολιτεία, καθώς εξαρτάται από την 
παγκόσμια ιατρική έρευνα για την εύρεση εμβολίου 
και φαρμάκων για την αντιμετώπιση του COVID-19 και 
την κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά των πολιτών 
με την τήρηση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποί-
ησης, που θα δράσει καταλυτικά στο τελικό δημοσιο-
νομικό αποτέλεσμα. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ένας πολύ σημαντικός 
παράγοντας που θα συμβάλει στον περιορισμό της 
ύφεσης είναι η στάση των Ευρωπαίων εταίρων στην 
αντιμετώπιση αυτής της υγειονομικής/οικονομικής/
κοινωνικής κρίσης. Αν η ΕΕ ανταποκριθεί σε αυτό το 
παγκόσμιο πρόβλημα και η οικονομική ύφεση αντιμε-
τωπιστεί με επιδοτήσεις από την ΕΕ, τότε η ελληνική 
οικονομία θα ξεπεράσει την οικονομική κρίση, πιθα-
νότατα το 2021 με πολύ μικρότερο δημοσιονομικό 
κόστος για τη χώρα. Στην αντίθετη περίπτωση, που 
θα υπερισχύσει η άποψη των βορείων χωρών ή εάν 
θέσουν βέτο, η Ελλάδα θα κληθεί να χρηματοδοτήσει 
τις δαπάνες αυτές με δανεισμό, είτε από τον ΕΣΜ με 
δημοσιονομικούς περιορισμούς, είτε από την αγορά, 
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3.1. Εισοδηματική φτώχεια και 
ανισότητα εργαζομένων στην ΕΕ15

Βλάσης Μισσός

3.1.1. Εισαγωγή 

Σύμφωνα με την κυρίαρχη άποψη, η εισοδηματική 
φτώχεια είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την ανεργία1. 
Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι οι πολιτικές ενίσχυ-
σης του επιπέδου των κατώτατων μισθών είναι πολύ 
πιθανό να μην δρουν ευεργετικά στη συνολική ευημε-
ρία, αποτυγχάνοντας να μειώσουν το γενικό ποσοστό 
φτώχειας. Η διάχυτη αίσθηση ότι ο πληθυσμός των 
φτωχών των ευρωπαϊκών οικονομιών αποτελείται 
από νοικοκυριά τα μέλη των οποίων δεν εργάζονται 
συντείνει στη χάραξη πολιτικών υποβάθμισης των 
πραγματικών κατώτατων ημερομισθίων. Εφόσον θεω-
ρείται ως δεδομένο ότι στις ανεπτυγμένες οικονομίες 
η φτώχεια δεν σχετίζεται στενά με την εργασία, ακο-
λούθως, η άμβλυνση των φαινομένων ένδειας δεν 
εξαρτάται από την ενίσχυση της αγοραστικής δύνα-
μης των κατώτατων μισθών.

Από μια άλλη σκοπιά, η διερεύνηση του ζητήματος 
και των προεκτάσεων του φαινομένου των εργαζο-
μένων-φτωχών (in-work poverty), έχει ξεκινήσει να 
λαμβάνει σημαντικές διαστάσεις στην τρέχουσα βι-
βλιογραφία, ιδιαίτερα μετά την οικονομική κρίση του 
2008/20092. Υπό αυτό το πρίσμα, ολοένα και περισ-

σότεροι ερευνητές θέτουν το ερώτημα κατά πόσο 
η εργασία αποτελεί ικανή συνθήκη διασφάλισης και 
προστασίας από τη φτώχεια. Η σταδιακή αύξηση του 
επιπέδου των εργαζομένων-φτωχών εγείρει προβλη-
ματισμούς ως προς την αναντίρρητη ορθότητα της 
παραδεδομένης αντίληψης για τη λειτουργία της 
οικονομίας. Κατά συνέπεια, οι διαφορετικές οπτικές 
οδηγούν και σε εναλλακτικά και αντικρουόμενα μείγ-
ματα οικονομικής πολιτικής.

Στο παρόν άρθρο, με τον όρο «εισόδημα», εννοείται 
το σύνολο της χρηματικής αξίας των απολαβών των 
νοικοκυριών, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρ-
χονται. Τα μέλη ενός νοικοκυριού συνήθως απολαμ-
βάνουν εισοδήματα από συντάξεις, άλλες κοινωνικές 
μεταβιβάσεις (επιδόματα και παροχές), μισθούς, με-
ρίσματα, προσόδους κτλ. Συνεπώς, το ατομικό εισό-
δημα των μελών ενός νοικοκυριού απαρτίζεται από 
μία διαχρονικά μεταβαλλόμενη σύνθεση όλων των 
προηγουμένων κατηγοριών ή έχει πολλαπλές διαστά-
σεις. Επιπλέον, το άρθρο επικεντρώνεται στους ερ-
γαζόμενους-μισθωτούς (εκτός αγροτικού τομέα) εξε-
τάζοντας τις μεταβολές του βαθμού εισοδηματικής 
ανισότητας μεταξύ του 2009 και του 2016, για όλες 
τις χώρες της ΕΕ153 και προχωρώντας σε σχολιασμό 
αναφορικά με τα επίπεδα ποσοστών φτώχειας των 
εργαζομένων (in-work-poverty). Ως εργαζόμενοι-φτω-
χοί ορίζονται τα μέλη των νοικοκυριών που δηλώνουν 
ότι εργάζονται ενώ, παράλληλα, το ατομικό ισοδύνα-
μο εισόδημά τους είναι μικρότερο του αντίστοιχου 
ορίου φτώχειας (poverty threshold)4.

Ακολούθως, τα δεδομένα που παρουσιάζονται αντλού-
νται από τις ευρωπαϊκές Έρευνες Εισοδήματος και 

3. Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνικές πολιτικές

ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 42, 2020, σσ. 56-59

1. Neumark D. (2018), “Employment effects of minimum wages: when minimum wages are introduced or raised, are there fewer jobs?” IZA 
World of Labor.

2. Hanzl-Weiß D. & Vidovic H. (2010), Working poor in Europe, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions· 

Dafermos Y. & Papatheodorou C. (2012), “Working poor, labour market and social protection in EU: a comparative perspective”, International 
Journal of Management Concepts and Philosophy, Vol. 6 (1/2), 71-88· Eurofound (2017), In-work poverty in the EU, European Foundation for 

the Improvement of Living and Working Conditions.

3. Η ομάδα της ΕΕ15 (Ευρωπαϊκή Ένωση των 15) αποτελεί υποκατηγορία της Eurostat και περιλαμβάνει τις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης πριν από την 1η Μαΐου 2004. Πρόκειται για τις εξής χώρες: Αυστρία (AU), Βέλγιο (BE), Γαλλία (FR), Γερμανία (DE), ∆ανία (DK), 

Ελλάδα (EL), Ιρλανδία (IE), Ισπανία (ES), Ιταλία (IT), Ολλανδία (NL), Πορτογαλία (PT), Σουηδία (SE), Φινλανδία (FL), Ην. Βασίλειο (UK) και 

Λουξεμβούργο (LU). Στο δείγμα περιλαμβάνεται και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς το 2016 ήταν ακόμα μέλος της ΕΕ.

4. Ως όριο ή κατώφλι φτώχειας ορίζεται το 60% του διάμεσου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος: <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Glossary:At-risk-of-poverty_rate>.
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επίπεδο ανισότητας εντός της κάθε χώρας, αλλά και 
σε όλες τις χώρες της ΕΕ15, όπως αυτό εκτιμάται από 
τη χρήση ολόκληρου του δείγματος.

3.1.2. Εισοδηματική ανισότητα και φτώχεια 
εργαζομένων στην ΕΕ15

Ο Πίνακας 3.1.1 περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων δύο εύληπτων περιγραφικών δεικτών ανι-
σότητας που αφορούν τους εργαζόμενους-μισθωτούς 
(εκτός αγροτικού τομέα) όλων των χωρών της ΕΕ15. 
Ο δείκτης Gini είναι ο πλέον διαδεδομένος δείκτης 
ανισότητας και υπολογίζει τον βαθμό κατά τον οποίο η 
υφιστάμενη κατανομή εισοδήματος αποκλίνει από την 
τέλεια ισότητα –στην περίπτωση της οποίας ο δείκτης 
Gini ισούται με μηδέν. Όσο υψηλότερη η τιμή του Gini, 
τόσο μεγαλύτερη η απόκλιση από την ισοκατανομή. 

Συνθηκών ∆ιαβίωσης (EUSILC) του πληθυσμού, προ-
σφέροντας τη δυνατότητα προσέγγισης ορισμένων 
βασικών συγκριτικών δεικτών για τη μελέτη της ανι-
σότητας εισοδήματος των εργαζομένων-μισθωτών. Οι 
έρευνες είναι δειγματοληπτικές και η επεξεργασία των 
δεδομένων έχει παρουσιαστεί σε προηγούμενο τεύ-
χος5. Εδώ όμως, κρίνεται απαραίτητο να διευκρινιστεί 
ότι η έννοια του εισοδήματος που μεταχειριζόμαστε 
στους παρακάτω πίνακες, αναφέρεται στο διαθέσιμο 
εισόδημα των εργαζομένων-μελών των νοικοκυριών, 
δηλαδή στο τμήμα του ατομικού εισοδήματος που 
απομένει μετά την αφαίρεση των άμεσων φόρων και 
των ασφαλιστικών εισφορών, και που μπορεί να διατε-
θεί είτε για κατανάλωση, είτε για αποταμίευση. Τέλος, 
για τους υπολογισμούς των πινάκων, τα εισοδήματα 
έχουν τροποποιηθεί σε όρους κοινής αγοραστικής δύ-
ναμης (Purchase Power Standard, PPS), ώστε να είναι 
μεταξύ τους συγκρίσιμα και να εκφράζουν όχι μόνο το 

5. Βλ. Μισσός Β. (2019), “Βασικοί δείκτες ανισότητας εισοδήματος στην ΕΕ15”, Οικονομικές Εξελίξεις, μέρος Α΄, τεύχος 39, ΚΕΠΕ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.1  ∆είκτης ανισότητας Gini και μέσο εισόδημα εργαζομένων ως ποσοστό 

του μέσου της ΕΕ15 (100), 2009 και 2016

 
Gini Μέσο εισόδημα ως ποσοστό 

του μέσου ευρωπαϊκού

 2009 2016 Μεταβολή 2009 2016 Μεταβολή

∆ανία 20,4 22,7 2,3 94,9 104,7 9,9

Σουηδία 21,6 22,1 0,6 88,2 89,7 1,5

Φινλανδία 20,6 21,0 0,4 123,9 128,5 4,6

Ολλανδία 21,6 22,6 1,0 102,1 112,7 10,6

Αυστρία 25,8 24,3 -1,6 109,5 115,9 6,4

Βέλγιο 20,7 21,5 0,8 106,2 110,4 4,2

Γερμανία 25,2 25,4 0,2 94,9 96,1 1,2

Γαλλία 25,2 24,1 -1,1 101,7 95,4 -6,4

Λουξεμβούργο 26,1 29,4 3,2 191,8 206,0 14,2

Μ. Βρετανία 28,0 28,6 0,5 86,9 102,4 15,5

Ιρλανδία 24,2 25,0 0,8 147,3 141,2 -6,1

Ιταλία 26,2 27,9 1,7 80,9 73,8 -7,1

Ισπανία 28,5 29,7 1,2 74,7 60,0 -14,8

Ελλάδα 27,6 28,3 0,7 57,9 29,0 -28,9

Πορτογαλία 29,7 29,0 -0,8 39,0 34,2 -4,8

EE15 27,4 29,2 1,7 100 100 -

Πηγή: Eurostat, EUSILC, επεξεργασία μικροδεδομένων.
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δήματα και υψηλή μεταξύ τους διασπορά. Επιπλέον,  
μεταξύ των ετών 2009-2016, η ανισότητα αυξήθηκε 
στη συντριπτική πλειονότητα των χωρών του δείγμα-
τος εκτός από τις Αυστρία, Γαλλία και Πορτογαλία. 
Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο αποτελεί η σχέση μετα-
ξύ μέσου εισοδήματος κάθε χώρας με το αντίστοιχο 
ευρωπαϊκό, ώστε να αποδίδεται η σχετική ανοδική ή 
πτωτική τάση των εισοδημάτων. Με άλλα λόγια, η αύ-
ξηση της ανισότητας των εισοδημάτων στη ∆ανία δια-
φέρει από την αντίστοιχη αύξηση που καταγράφεται 
στην Ελλάδα, όχι μόνο ως προς το καταγεγραμμένο 
επίπεδο, αλλά και ως προς το ότι, στην πρώτη περί-
πτωση, η σχετική θέση των εισοδημάτων είναι ανοδική 
(από 94,6 σε 104,7), ενώ στη δεύτερη σημαντικά πτω-
τική (από 57,9 σε 29). Η ιδιαιτερότητα πολλών χωρών, 
κυρίως αυτών που απαρτίζουν την Νότια Ευρώπη, 
έγκειται στο ότι το μέσο εισόδημα των εργαζομένων 
αποκλίνει αισθητά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Γενικά, οι μεταβολές της σχετικής θέσης των εισοδη-
μάτων είναι ποικίλες και δείχνουν τον βαθμό απόκλι-

Επιπλέον, ο πίνακας αποτυπώνει τη σχέση μεταξύ του 
μέσου εισοδήματος των εργαζομένων κάθε χώρας, με 
το αντίστοιχο μέσο εισόδημα όλων των εργαζομένων 
της ΕΕ15 (100). Συγκεκριμένα, όσο η τιμή κάθε χώρας 
πλησιάζει πιο κοντά στο 100, τόσο το εισόδημα των 
εργαζομένων-μισθωτών βρίσκεται εγγύτερα στο μέσο 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, ο πίνακας αποτυπώνει τις 
αντίστοιχες τιμές των ερευνών της EUSILC για τα έτη 
2009 και 2016, καθώς και τη μεταβολή τους, ώστε να 
αντλείται πληροφόρηση για το πώς τα μέτρα ανισότη-
τας μεταβλήθηκαν την περίοδο κατά την οποία στην 
Ελλάδα καταγράφηκε συνεχής ύφεση.

Αναφορικά με τον δείκτη Gini, το 2009, ο μέσος όρος 
της ΕΕ15 ήταν 27,4 ενώ, το 2016, είχε ανέλθει σε 29,2. 
Κατά συνέπεια, η ανισότητα μεταξύ των εισοδημάτων 
των εργαζομένων σημείωσε αύξηση. Η Ελλάδα, μαζί με 
την Πορτογαλία και την Ισπανία, εκτιμάται ότι έχει έναν 
από τους υψηλότερους δείκτες Gini στην ΕΕ15 –εξαί-
ρεση αποτελεί η ακραία περίπτωση του Λουξεμβούρ-
γου στο οποίο καταγράφονται εξαιρετικά υψηλά εισο-

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.2  Ποσοστό φτώχειας εργαζομένων-μισθωτών και λόγος μέσων εισοδημάτων, 
2009 και 2016, ΕΕ15

 
Ποσοστό φτώχειας Μέσο εισόδημα εργαζομένων-φτωχών 

προς μέσο εισόδημα εργαζομένων

 2009 2016 Μεταβολή 2009 2016 Μεταβολή

∆ανία 4,7 4,9 0,2 30,1% 31,4% 1,3

Σουηδία 7,7 6,1 -1,6 31,9% 33,3% 1,4

Φινλανδία 3,2 2,8 -0,4 38,3% 38,1% -0,2

Ολλανδία 4,3 5,8 1,5 38,0% 36,3% -1,7

Αυστρία 7,3 7,1 -0,2 30,5% 33,1% 2,5

Βέλγιο 4,0 5,6 1,5 35,0% 36,6% 1,6

Γερμανία 7,0 8,0 1,0 34,6% 35,0% 0,4

Γαλλία 6,6 6,5 0,0 37,0% 39,0% 2,1

Λουξεμβούργο 10,2 14,2 4,0 37,5% 35,0% -2,5

Μ. Βρετανία 6,1 7,0 1,0 30,9% 31,6% 0,7

Ιρλανδία 2,4 3,8 1,4 33,5% 34,3% 0,8

Ιταλία 8,6 10,5 2,0 31,3% 29,4% -1,9

Ισπανία 8,9 12,4 3,4 28,0% 27,4% -0,7

Ελλάδα 8,7 9,7 0,9 31,5% 29,2% -2,4

Πορτογαλία 7,3 8,8 1,5 30,0% 30,2% 0,2

EE15 6,5 7,6 1,1 - - -

Πηγή: Eurostat, EUSILC, επεξεργασία μικροδεδομένων.
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το μέσο ατομικό εισόδημα όλων των εργαζομένων. 
Ο συγκεκριμένος λόγος δείχνει την απόσταση μεταξύ 
των δύο μέσων εισοδημάτων και αξιολογεί τη σχετική 
θέση του πληθυσμού των φτωχών. Όπως παρατηρεί-
ται, με εξαίρεση το Λουξεμβούργο, οι εργαζόμενοι- 
φτωχοί στην Ελλάδα έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη 
απόκλιση από το μέσο εισόδημα (-2,4 ποσοστιαίες 
μονάδες). Επιπλέον, στις Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, 
το μέσο εισόδημα των εργαζομένων-φτωχών είναι 
μικρότερο από το 30% του μέσου συνολικού εισο-
δήματος των εργαζομένων. Συνεπώς, η σχετική εισο-
δηματική τους θέση στις συγκεκριμένες χώρες είναι 
χαμηλότερη από των υπολοίπων.

3.1.3. Συμπεράσματα

Ο πληθυσμός των φτωχών στις χώρες της ΕΕ15 
απαρτίζεται τόσο από ανέργους, όσο και από εργα -
ζό  μενους-μισθωτούς. Η ταύτιση μεταξύ ανεργίας και 

φτώχειας δεν είναι τόσο ισχυρή όσο πρεσβεύει η κυ-

ρίαρχη οικονομική σκέψη. Κατά συνέπεια, η άσκη-
ση πολιτικής δεν πρέπει να αντλεί μονομερώς από 
τη συγκεκριμένη υπόθεση εργασίας. Μεταξύ των 
ετών 2009-2016, η εισοδηματική ανισότητα των εργα-
ζομένων- μισθωτών των χωρών της ΕΕ15, αυξήθηκε. 
Περαιτέρω, η απόσταση των μέσων εισοδημάτων των 
εργαζομένων μεταξύ χωρών του ευρωπαϊκού Νότου 
με τις υπόλοιπες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης διευ-
ρύνθηκε και τα ποσοστά φτώχειας κινήθηκαν ανοδικά. 
Τέλος, η σχετική εισοδηματική θέση του φτωχού πλη-
θυσμού ανά χώρα μεταβλήθηκε ποικιλοτρόπως. Στη 
χώρα μας, το εισόδημα των εργαζoμένων-φτωχών 
υπέστη σχετική μείωση.

σης από τον ευρωπαϊκό μέσο. Η έντονη αποκλίνουσα 
τάση που καταγράφεται στην Ελλάδα σηματοδοτεί 
μια αλλαγή στην τάξη μεγέθους. Χώρες όπως η Πορ-
τογαλία, η Ελλάδα και η Ισπανία χαρακτηρίζονται από 
σημαντική μεταστροφή του πλαισίου οικονομικής 
λειτουργίας τους, καθώς διεύρυναν ραγδαία την αξία 
των εισοδημάτων των εργαζομένων. Μικρότερης κλί-
μακας αποκλίσεις καταγράφονται για την Ιταλία, τη 
Γαλλία και την Ιρλανδία, χώρες που επίσης επηρεά-
στηκαν σημαντικά από την οικονομική κρίση.

Επιπρόσθετα, στον Πίνακα 3.1.2 πιο πάνω παρουσι-
άζονται οι δείκτες ποσοστών φτώχειας των εργαζο-
μένων-μισθωτών (εκτός αγροτικού τομέα) για όλες 
τις χώρες της ΕΕ15, για τα έτη 2009 και 2016. Το 
ποσοστό φτώχειας είναι ο λόγος των εργαζομένων- 
μισθωτών με ατομικό εισόδημα μικρότερο του εκά-
στοτε ορίου φτώχειας, προς το σύνολο των εργαζο-
μένων. Όπως παρατηρείται, η γενική τάση του πο-
σοστού φτώχειας στην ΕΕ15 είναι ανοδική, γεγονός 
που σημαίνει ότι τα εισοδήματα των εργαζομένων 
μεταβλήθηκαν με ρυθμό βραδύτερο από τα αντί-
στοιχα εισοδήματα άλλων πληθυσμιακών ομάδων 
(π.χ. συνταξιούχων). Ειδικότερα, σε χώρες όπως η 
Σουηδία, η Φινλανδία και η Αυστρία, καταγράφε-
ται μείωση, ενώ στις Γαλλία και ∆ανία δεν υπάρχει 
ουσια στική μεταβολή. Με εξαίρεση το Λουξεμβούρ-
γο, η πιο σημαντική αύξηση των ποσοστών φτώχειας 
των εργαζομένων-μισθωτών παρατηρείται στις Ισπα-
νία και Ιταλία, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό αυξάνε-
ται κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες.

Για την αξιολόγηση αυτών των ποσοστών, στον Πί-
νακα 3.1.2 παρατίθεται και ο λόγος του μέσου ατο-
μικού εισοδήματος των εργαζομένων-φτωχών, προς 
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που αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της προς μια 
δίκαιη κοινωνία και μία ανταγωνιστική οικονομία, η 
οποία ταυτόχρονα θα αξιοποιεί αποδοτικά τη χρήση 
των πόρων. Μάλιστα, ο βασικός στόχος είναι ο μη-
δενισμός των καθαρών εκπομπών των αερίων ρύπων 
του θερμοκηπίου μέχρι το 2050, η μετάβαση δηλαδή 
της ΕΕ στην πρώτη κλιματικά ουδέτερη περιοχή στον 
κόσμο, και η αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης 
από τη χρήση των πόρων. Ταυτόχρονα όμως, η ΕΠΣ 
ορίζει ότι η μετάβαση αυτή θα πρέπει να είναι δίκαιη 
και χωρίς αποκλεισμούς και εστιάζει στο ότι θα πρέ-
πει να δοθεί έμφαση στις περιφέρειες, τους κλάδους 
και τους εργαζομένους που θα έρθουν αντιμέτωποι 
με τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Ωστόσο, το έγγρα-
φο του ∆εκεμβρίου παρουσιάζει μόνο έναν αρχικό 
χάρτη πορείας των βασικών πολιτικών και μέτρων 
που απαιτούνται για την επίτευξη της ΕΠΣ, ο οποίος 
θα επικαιροποιείται καθώς εξελίσσεται. Βασικό όμως 
στοιχείο αποτελεί το ότι ορίζει πως, από εδώ και στο 
εξής, όλες οι δράσεις και πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει 
να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΠΣ, 
γεγονός που στην ουσία καθορίζει την ενέργεια και 
το περιβάλλον ως βασικές παραμέτρους των αναπτυ-
ξιακών και κοινωνικών πολιτικών της ΕΕ για τα επόμε-
να 30 χρόνια.

Με σκοπό να στηρίξει την ΕΠΣ, η Επιτροπή, στις 14 
Ιανουαρίου 2020, παρουσίασε το Επενδυτικό Σχέδιο 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (EGDIP), το 
οποίο αναφέρεται και ως Επενδυτικό Σχέδιο «Βιώ-
σιμη Ευρώπη» (SEIP) (COM(2020) 21 final)2 και περι-
λαμβάνει επίσης τον Μηχανισμό ∆ίκαιης Μετάβασης 
(Μ∆Μ)3. Για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη Ευρώπη 
απαιτούνται σημαντικές επενδυτικές προσπάθειες σε 
όλους τους τομείς της οικονομίας. Μάλιστα, για την 
επίτευξη των στόχων για το κλίμα και την ενέργεια 
έως το 2030 έχει εκτιμηθεί ότι θα απαιτηθούν πρό-
σθετες επενδύσεις ύψους 260 δισ. EUR ετησίως μέ-
χρι τότε. Σε αυτό το πλαίσιο, το επενδυτικό σχέδιο 
«Βιώσιμη Ευρώπη» αποτελεί τον επενδυτικό πυλώνα 

4.1. Προοπτικές της ενεργειακής 
μετάβασης της Ελλάδας προς μία 
οικονομία χαμηλής έντασης άνθρακα

Βασίλης Λυχναράς

4.1.1. Εισαγωγή

Η χώρα μας βρίσκεται σήμερα σε μία κρίσιμη καμπή 
ενεργειακής μετάβασης προς μια νέα οικονομία με 
χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα που θα αναδιαρ-
θρώσει σημαντικά την ενεργειακή αγορά της επό-
μενης δεκαετίας, αλλά και θα επηρεάσει την εθνική 
οικονομία στο σύνολό της. Ωστόσο, η επίτευξη των 
φιλόδοξων περιβαλλοντικών και ενεργειακών στόχων 
που έχουν τεθεί για το 2030 αποτελεί μια πολύπλοκη 
διαδικασία, η οποία επηρεάζεται από πλήθος παρα-
μέτρων. Το συγκεκριμένο άρθρο έχει σκοπό να παρου-
σιά σει περιληπτικά τα βασικά στοιχεία, αλλά και τους 
κινδύνους, τις προοπτικές και τις αναπτυξιακές δυνα-
τότητες της Ελλάδας στην πορεία της ενεργειακής 
μετάβασης της οικονομίας της.

4.1.2. Πρόσφατο ευρωπαϊκό πλαίσιο για 
την ενέργεια και το κλίμα

Είναι γνωστό ότι η πρόσφατη πολιτική της ΕΕ για 
την ενέργεια και το κλίμα αποτυπώθηκε στην Ευρω-
παϊκή Πράσινη Συμφωνία (ΕΠΣ) που δημοσιεύτηκε 
στις 11 ∆εκεμβρίου 2019 (COM(2019) 640 final)1 και, 
όπως αναφέρεται στο ίδιο το κείμενο, αποτελεί την 
ανανεωμένη δέσμευση της Επιτροπής για την αντιμε-
τώπιση της κλιματικής αλλαγής και των προκλή σεων 
που σχετίζονται με το περιβάλλον. Η ΕΠΣ αφορά στην 
ουσία σε μια νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ 

4. Μεταρρυθμίσεις-Ανάπτυξη

ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 42, 2020, σσ. 60-65

1. COM(2019) 640 final στις 11.12.2019, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN>.

2. COM(2020) 21 final στις 14.1.2020, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:21:FIN>. 

3. Επεξήγηση του επενδυτικού σχεδίου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Μηχανισμού ∆ίκαιης Μετάβασης, <https://

ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_24>.
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της ΕΠΣ και έχει ως κύριο στόχο να καταστήσει δυνα-
τή τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη, πράσινη 
οικονομία μέσω τριών διαστάσεων:

1. Αυξημένη χρηματοδότηση για τη μετάβαση και 
κινητοποίηση επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 
1 τρισ. ευρώ για τη στήριξη ιδιωτικών και δημό-
σιων βιώσιμων επενδύσεων, κατά την προσεχή 
δεκαετία, μέσω του προϋπολογισμού της ΕΕ και 
των συναφών μέσων, ιδίως του InvestEU.

2. ∆ημιουργία ενός υποστηρικτικού πλαισίου για 
τους ιδιώτες επενδυτές και τον δημόσιο τομέα 
με σκοπό τη διευκόλυνση των επενδύσεων.

3. Παροχή εξατομικευμένης στήριξης σε δημόσιες 
διοικήσεις και φορείς υλοποίησης έργων κατά 
τον προσδιορισμό, τη διάρθρωση και την εκτέλε-
ση βιώσιμων έργων.

4.1.3. Εθνικό Πλαίσιο για την ενέργεια 
και το κλίμα

Προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τη στρατηγική 
της ΕΕ, τον ∆εκέμβριο του 2019, η ελληνική κυβέρνη-
ση υιοθέτησε το επικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο για 
την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)4 για την περίοδο 
2020-2030 . Το ΕΣΕΚ αποτελεί ένα Στρατηγικό Σχέδιο 
που καταγράφει τον αναλυτικό οδικό χάρτη για την 
επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων που 
πρέπει να επιτευχθούν έως το 2030. Επιπλέον, δημο-
σιεύτηκε η Μακροπρόθεσμη Στρατηγική για την Ελ-
λάδα για το 2050 (ΜΣ2050)5, η οποία καθορίζει τον 
οδικό χάρτη, στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας 
στον κοινό ευρωπαϊκό στόχο για βιώσιμη μετάβαση 
σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050. 
Όσον αφορά το ΕΣΕΚ, είναι σημαντικό να σημειωθεί 
ότι θέτει πιο φιλόδοξους στόχους, τόσο σε σχέση με 
το αρχικό ΕΣΕΚ που είχε υποβληθεί στις αρχές 2019, 
όσο και σε σχέση με τους στόχους που έχει θέσει η 
ΕΕ μέχρι το 2030.

Ειδικότερα, οι στόχοι του ΕΣΕΚ είναι χωρισμένοι σε 
τρεις κύριες συνιστώσες: α) Για την κλιματική αλλαγή 
το σχέδιο θέτει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 42% σε 
σύγκριση με τις εκπομπές το 1990 και άνω του 56% 

σε σύγκριση με τις εκπομπές το 20056. β) Για τις Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) τίθεται στόχος για 
ελάχιστο μερίδιο 35% στην ακαθάριστη τελική κατα-
νάλωση ενέργειας7. Επιπλέον, για την επίτευξη του 
παραπάνω στόχου, η πρόβλεψη για το μερίδιο των 
ΑΠΕ στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει 
να υπερβαίνει το 60%. γ) Τέλος, σχετικά με τη βελτίω-
ση της ενεργειακής απόδοσης, τίθεται ως ποσοτικός 
στόχος η τελική κατανάλωση ενέργειας το έτος 2030 
να είναι χαμηλότερη από αυτή που είχε καταγραφεί 
κατά το έτος 2017 και, βάσει αυτού, επιτυγχάνεται η 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην τελική κα-
τανάλωση ενέργειας κατά 38%. Ενδεικτικά, αναφέρε-
ται ότι οι αντίστοιχοι στόχοι που έχουν τεθεί από την 
ΕΕ για το 2030, στο σύνολο των κρατών-μελών, είναι 
η μείωση τουλάχιστον κατά 40% των εκπομπών αε-
ρίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με τις εκπομπές 
το 1990, 32% κατ’ ελάχιστο μερίδιο συμμετοχής των 
ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας 
και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τουλάχι-
στον κατά 32,5%.

Ένας από τους σημαντικότερους και πιο φιλόδοξους 
στόχους της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας 
για την επόμενη δεκαετία αφορά τη στρατηγική για 
τη δραστική και οριστική μείωση του μεριδίου λιγνί-
τη στην ηλεκτροπαραγωγή, τη λεγόμενη απολιγνιτο-
ποίηση, μέσω ενός εμπροσθοβαρούς προγράμματος 
πλήρους απένταξης του συγκεκριμένου ορυκτού καυ-
σίμου από το εγχώριο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής 
μέχρι το 2028. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΣΕΚ καθορίζει 
το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των υφιστάμενων λι-
γνιτικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, και συγκεκρι-
μένα, μέχρι το τέλος του 2023 προβλέπεται να απο-
συρθούν από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας οι 
14 υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες, εκ των οποίων οι 
12 σε λειτουργία, ισχύος περίπου 3,4GW. Όσον αφο-
ρά την Πτολεμαΐδα V, τη νέα λιγνιτική μονάδα της 
∆ΕΗ ισχύος 0,61GW, αναμένεται να ξεκινήσει τη λει-
τουργία της το 2022 και προβλέπεται μέχρι το 2028 
να λειτουργήσει με καύσιμο λιγνίτη. Ωστόσο, στη συ-
νέχεια, υπάρχει σχεδιασμός ώστε να μετατραπεί προ-
κειμένου να χρησιμοποιηθεί ένα διαφορετικό μείγμα 
καυσίμων, το οποίο πιθανόν να είναι το φυσικό αέριο.

Πέρα όμως από τον περιορισμό της χρήσης του λι-
γνίτη, το ΕΣΕΚ αφορά μία πιο ολιστική προσέγγιση 

4. National energy and climate plans (NECPs), <https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans_en>. 

5. Μακροπρόθεσμη στρατηγική για το 2050, <https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_el>.

6. Το 2017, οι εκπομπές αερίων ρύπων στη χώρα μας ανήλθαν στο 93,64% συγκριτικά με τις εκπομπές του 1990, ενώ ο μέσος όρος για 

την ΕΕ των 28 ήταν 78,34%, <https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_30/default/table?lang=en>.

7. Το 2018, το μερίδιο των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα ανήλθε σε 18%, παρόμοιο με τον μέσο όρο 

της ΕΕ των 28 για το ίδιο έτος, <https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_31/default/table?lang=en>.
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ως προς τον κρατικό σχεδιασμό πολιτικών και μέτρων 
στους τομείς του κλίματος και της ενέργειας και, 
βάσει αυτού, ενσωματώνει και περιγράφει αντίστοι-
χα μέτρα και για άλλες στρατηγικές προτεραιότητες 
πολιτικής όπως: την επιτάχυνση της ηλεκτρικής δια-
σύνδεσης των νησιών και την ενίσχυση των ενεργεια-
κών διασυνδέσεων, την ανάπτυξη στρατηγικών έργων 
αποθήκευσης, την ψηφιοποίηση των δικτύων ενέργει-
ας και τη σύζευξη των τελικών τομέων, τη λειτουργία 
του νέου μοντέλου αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την 
προώθηση της ηλεκτροκίνησης, των νέων τεχνολογι-
ών και της έρευνας και καινοτομίας, την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη νέων χρηματο-
δοτικών εργαλείων.

4.1.4. Μετάβαση λιγνιτικών περιοχών

Όπως είναι γνωστό, η παραγωγή λιγνιτικής ενέργειας 
στην Ελλάδα παρουσιάζει πολύ υψηλή συγκέντρωση 
σε συγκεκριμένες περιοχές. Έτσι, από το σύνολο των 
12 μονάδων ισχύος περίπου 3,35GW που λειτουργούν 
σήμερα και θα αποσυρθούν μέχρι το 2023, οι 2 μονά-
δες με ισχύ περίπου 0,51GW είναι εγκατεστημένες 
στη Μεγαλόπολη, ενώ οι υπόλοιπες 10 εδράζονται 
στη ∆υτική Μακεδονία και πιο συγκεκριμένα, 7 μονά-
δες ισχύος 2GW στον νομό Κοζάνης και 3 μονάδες 
ισχύος περίπου 0,84GW στη Φλώρινα. Είναι γνωστό 
ότι, για πολλές δεκαετίες, η εξόρυξη λιγνίτη και η πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούσε την κύρια 
οικονομική δραστηριότητα του ∆ήμου Μεγαλόπολης 
και της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας (Π∆Μ). Συ-
νεπώς, οι νομοί Αρκαδίας, Κοζάνης και Φλώρινας εί-
ναι αυτοί που αναμένεται να εκτεθούν περισσότερο 
στο κόστος της ενεργειακής μετάβασης, λόγω των 
οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών που θα προ-
κύψουν από την απολιγνιτοποίηση, ενώ ταυτόχρονα 
αναμένεται να επηρεαστούν και οι γειτονικές περιο-
χές τους. Η ισχυρή εξάρτηση των παραπάνω περιο-
χών από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα καταγρά-
φεται και στα στοιχεία των Εθνικών Περιφερειακών 
Λογαριασμών της ΕΛΣΤΑΤ8. Το 2017, η Ακαθάριστη 
Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) για τον κλάδο «Ορυχεία, 
λατομεία, βιομηχανία, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 
φυσικού αερίου, ατμού, κλιματισμού και νερού, επε-
ξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δρα-
στηριότητες εξυγίανσης», ως ποσοστό της συνολι-
κής ΑΠΑ για κάθε νομό, ήταν 36,8% για την Αρκαδία, 
52,1% για την Κοζάνη και 42% για τη Φλώρινα. Αυτό 
επιβεβαιώνει τη μεγάλη σημασία που είχε για την οι-
κονομία των περιοχών η εξόρυξη λιγνίτη και η παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, από τα αντίστοι-

χα στοιχεία για την απασχόληση, προκύπτει ότι στην 
Π∆Μ το 2017, το ποσοστό των απασχολουμένων στον 
συγκεκριμένο κλάδο ήταν πάνω από 17%, ενώ το αντί-
στοιχο ποσοστό για την Περιφέρεια Πελοποννήσου 
(ΠΠ) ξεπερνούσε το 7%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό αν 
αναλογιστεί κάποιος ότι η λιγνιτική δραστηριότητα 
επικεντρώνεται στον δήμο Μεγαλόπολης.

Συνεπώς, οι οικονομικές συνθήκες των ευρύτερων 
περιοχών αναμένεται να αλλάξουν δραματικά, κα-
θώς είναι πιθανό να χαθούν κάποιες χιλιάδες θέσεις 
εργασίας στη ∆ΕΗ, ενώ βρίσκονται σε κίνδυνο και 
πολύ περισσότερες έμμεσες θέσεις εργασίας που 
συνδέονται με τη δραστηριότητα. Ο κίνδυνος για τις 
συγκεκριμένες περιοχές είναι επίσης αυξημένος και 
λόγω των υφιστάμενων συνθηκών καθώς, όπως κα-
ταγράφεται από τα αντίστοιχα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από τον μέσο 
όρο της χώρας και, πιο συγκεκριμένα, το 2017 στην 
Π∆Μ ήταν περίπου στο 87% και στην ΠΠ στο 83% του 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας. Επίσης, ένα πολύ ση-
μαντικό δεδομένο είναι τα υψηλά ποσοστά ανεργίας 
που καταγράφονται στην Π∆Μ (περίπου 24,5% κατά 
μέσο όρο το 2019, βάσει των στοιχείων της Έρευνας 
Εργατικού ∆υναμικού της ΕΛΣΤΑΤ). Συνεπώς, είναι 
σημαντικό η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων έως 
το 2028 να γίνει συντεταγμένα και να τεθεί ως προ-
τεραιότητα η διασφάλιση των θέσεων εργασίας και 
η αξιοποίηση του υψηλής τεχνογνωσίας ανθρωπίνου 
δυναμικού των περιοχών αυτών.

4.1.5. Μηχανισμός ∆ίκαιης Μετάβασης

Στην πορεία της ενεργειακής μετάβασης των χωρών 
της ΕΕ προς την κλιματική ουδετερότητα, το σημείο 
εκκίνησης δεν είναι το ίδιο για όλα τα κράτη-μέλη ή 
τις περιφέρειες και συνεπώς η επίτευξη των στόχων 
απαιτεί διαφορετικό βαθμό προσπάθειας. Επίσης, εί-
ναι αναμενόμενο ότι κάποιες περιοχές θα εκτεθούν 
περισσότερο στις επιπτώσεις από τη μετάβαση και 
αυτό αφορά κυρίως τις περιφέρειες με μεγάλο αριθ-
μό θέσεων εργασίας που εξαρτώνται από την παρα-
γωγή ορυκτών καυσίμων, ή τις περιφέρειες στις οποί-
ες βρίσκονται εγκατεστημένες βιομηχανίες υψηλής 
έντασης άνθρακα, με αυξημένες εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου. Για να διασφαλιστεί ότι η πράσινη 
μετάβαση θα πραγματοποιηθεί δίκαια και με ισότι-
μους όρους και ότι θα προστατευτούν οι κοινωνίες, οι 
εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις των περιφερειών που 
πλήττονται περισσότερο, στο πλαίσιο του επενδυτι-
κού σχεδίου «Βιώσιμη Ευρώπη», προτάθηκε η δημι-

8. ΕΛΣΤΑΤ, <https://www.statistics.gr/statistics/eco>.
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ουργία του Μηχανισμού ∆ίκαιης Μετάβασης (Μ∆Μ). 
Ο Μ∆Μ αποτελεί μέρος του σχεδίου και έχει σκοπό 
την παροχή στοχευμένης στήριξης, ενώ εκτιμάται ότι 
θα κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 100 
δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2021-2027. Πιο συγκεκρι-
μένα, ενώ το επενδυτικό σχέδιο εξετάζει τον τρόπο με 
τον οποίο είναι δυνατό να στηριχθεί η ΕΠΣ συνολικά, 
ο Μ∆Μ στοχεύει ειδικά στις περιφέρειες που θα επη-
ρεαστούν περισσότερο από τη μετάβαση, ώστε να δια-
σφαλιστεί για όλους η αποτελεσματική μετάβαση. Ο 
Μ∆Μ βασίζεται σε τρεις πυλώνες χρηματοδότησης:

1. Ταμείο ∆ίκαιης Μετάβασης (Τ∆Μ) με κονδύλια 
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ9 που θα παρέ-
χει κατά κύριο λόγο επιχορηγήσεις στις εν λόγω 
περιφέρειες, με σκοπό τη στήριξη των εργαζομέ-
νων, για παράδειγμα την ανάπτυξη νέων δεξιο-
τήτων και ικανοτήτων, τις ΜΜΕ, αλλά και νέες 
οικονομικές ευκαιρίες δημιουργίας θέσεων ερ-
γασίας, καθώς και να στηρίξει επενδύσεις για τη 
μετάβαση σε καθαρή ενέργεια.

2. Ειδικό καθεστώς δίκαιης μετάβασης στο πλαίσιο 
του InvestEU, με στόχο την κινητοποίηση επενδύ-
σεων ύψους έως και 45 δισ. ευρώ. Το καθεστώς 
αναμένεται να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις 
που θα ωφελήσουν τις εν λόγω περιφέρειες και 
θα συμβάλουν στην οικονομική τους ανάπτυξη.

3. Μηχανισμός δανειοδότησης του δημόσιου τομέα 
σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων (ΕΤΕπ), με τη στήριξη του προϋπολογι-
σμού της ΕΕ που θα χρησιμοποιηθεί για τη χορή-
γηση δανείων με ευνοϊκούς όρους στον δημόσιο 
τομέα (π.χ. επενδύσεις σε υποδομές ενέργειας 
και μεταφορών, δίκτυα τηλεθέρμανσης, ανακαί-
νιση και την μόνωση των κτιρίων κλπ.) και εκτιμά-
ται ότι θα συμβάλει στην κινητοποίηση επενδύ-
σεων ύψους 25 έως 30 δισ. ευρώ. 

Για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να λάβουν στήριξη 
από τον Μ∆Μ θα πρέπει να εκπονήσουν αντίστοιχα 
Σχέδια ∆ίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (Σ∆ΑΜ), 
στα οποία θα προσδιορίζονται οι περιοχές που πλήτ-
τονται περισσότερο και χρήζουν στήριξης. Τα σχέδια 
θα πρέπει είναι σύμφωνα με τα εθνικά σχέδια για την 
ενέργεια και θα παρέχουν τη συνοπτική περιγραφή 
της διαδικασίας μετάβασης έως το 2030, ενώ για κα-
θεμία από τις περιοχές αυτές, θα καθορίζουν τις κοι-
νωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλή-
σεις και θα παρέχουν λεπτομερή στοιχεία για τις 

ανάγκες και τα μέτρα οικονομικής διαφοροποίησης, 
επανεκπαίδευσης και περιβαλλοντικής αποκατάστα-
σης, κατά περίπτωση.

4.1.6. Προοπτικές και χαρακτηριστικά της 
μετάβασης της οικονομίας

Η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από τη χρήση ορυκτών καυσίμων, με ανάλογες 
επιπτώσεις στις εκπομπές ρύπων. Το 2017, η χώρα 
είχε 9,2 τόνους κατά κεφαλήν εκπομπές αερίων ρύ-
πων του θερμοκηπίου, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ28 
ήταν 8,8 τόνοι10. Η ενεργειακή μετάβαση της χώρας 
μας προς την απανθρακοποίηση και η προσαρμογή 
της οικονομίας σε ένα νέο παραγωγικό και αναπτυ-
ξιακό πρότυπο με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρα-
κα είναι μια πολύπλοκη διαδικασία, αλλά μπορεί και 
πρέπει να αποτελέσει μοχλό νέων επενδύσεων και 
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Το ΕΣΕΚ αποτε-
λεί έναν αναπτυξιακό οδικό χάρτη για τη χώρα αλλά, 
ταυτόχρονα, η επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που 
θέτει επηρεάζεται από πολύπλευρες παραμέτρους. 
Ενδεικτική είναι η έμφαση που δίνεται στο σχέδιο για 
στρατηγικές επενδύσεις σε μονάδες ΑΠΕ, ενεργεια-
κές διασυνδέσεις, έργα αποθήκευσης ενέργειας κλπ. 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΕΣΕΚ, εκτιμάται ότι 
θα απαιτηθούν πράσινες επενδύσεις περίπου 43 δισ. 
ευρώ μέχρι το 2030, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για την 
εθνική οικονομία.

Πέρα από τους προφανείς περιβαλλοντικούς λόγους 
για αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ σε ποσοστό 35% 
στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας μέχρι 
το 2030, η απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων κρίνεται 
επίσης αναγκαία εξαιτίας της αύξησης του κόστους 
παραγωγής τους και των σημαντικών οικονομικών 
ζημιών που παρουσιάζει η λειτουργία τους τα τελευ-
ταία χρόνια, ιδιαίτερα λόγω των αυξανόμενων τιμών 
αγοράς των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του 
άνθρακα. Εδώ είναι σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι 
το ενεργειακό μείγμα έχει μεταβληθεί τα τελευταία 
χρόνια και συνεχίζει να εξελίσσεται, καθώς αυξάνει η 
συμμετοχή των ΑΠΕ και του φυσικού αερίου και μει-
ώνεται η χρήση λιγνίτη. Ενδεικτικά, το 2019, η μέση 
μηνιαία συμμετοχή του φυσικού αερίου στην παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας ξεπέρασε το 40% και η 
αντίστοιχη των ΑΠΕ ξεπέρασε το 25%, ενώ η συμ-
μετοχή του λιγνίτη περιορίστηκε κατά μέσο όρο στο 
25%11. Ταυτόχρονα, ο επανασχεδιασμός της αγοράς 

9. Σύμφωνα με αρχικές ανακοινώνεις, ο προϋπολογισμός του Τ∆Μ θα είναι 7,5 δις ευρώ.

10. Eurostat, <https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/t2020_rd300/default/table?lang=en>.

11. Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, Μηνιαία ∆ελτία ΗΕΠ, <http://www.enexgroup.gr/agores/analysi-agoras/deltia-iep/>.
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των ΑΠΕ στην Ελλάδα και η αποζημίωση της παρα-
γόμενης ενέργειας από τις νέες μονάδες ΑΠΕ μέσω 
ανταγωνιστικών διαδικασιών, πρόκειται να συμβάλει 
σημαντικά στη μείωση του κόστους της ανανεώ σιμης 
ενέργειας. Ακόμα, η αλλαγή του μοντέλου της ηλε-
κτρικής αγοράς και η εφαρμογή του Μοντέλου Στό-
χου (EU Target Model) θα συμβάλει στην ανταγωνιστι-
κότερη λειτουργία της.

Στη διαδικασία της μετάβασης υπάρχουν πολλές βα-
σικές παράμετροι που πρέπει να εξεταστούν και να 
συνυπολογιστούν, ώστε να επιτευχθούν μεν οι στό-
χοι και να ενισχυθεί η ανάπτυξη της οικονομίας και 
των επιμέρους κλάδων, αλλά ταυτόχρονα να αποφευ-
χθούν κατά το δυνατό οι όποιες αρνητικές συνέπειες. 
Ένα βασικό στοιχείο είναι η διασφάλιση της επάρκει-
ας ισχύος και της διαθεσιμότητας ηλεκτρικής ενέρ-
γειας της χώρας μετά τη σταδιακή κατάργηση της 
χρήσης του λιγνίτη ως πηγής στο ενεργειακό σύστη-
μα. Όπως είναι γνωστό, η αύξηση της διείσδυσης των 
ΑΠΕ δημιουργεί και τους ανάλογους περιορισμούς 
στον εφοδιασμό της ενέργειας, ενώ η απόσυρση της 
χρήσης πετρελαίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στα νησιά θα δημιουργήσει ελλείψεις, ιδιαίτερα 
τις περιόδους υψηλής ζήτησης (τουριστικές περίο-
δοι). Γι’ αυτό τον λόγο είναι σημαντικές οι επενδύσεις 
σε διασυνδέσεις, εξοικονόμηση ενέργειας, διαχείρι-
ση της ζήτησης, τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργει-
ας (π.χ. αντλητικά υδροηλεκτρικά), μονάδες φυσικού 
αερίου κλπ. Ωστόσο, ένα ζήτημα που θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη αφορά την επέκταση της χρήσης του 
φυσικού αερίου ως καύσιμου γέφυρας για την απαν-
θρακοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής και την αύξηση 
της χρήσης ΑΠΕ. ∆εν θα πρέπει να παραλείπεται το 
γεγονός ότι ο εθνικός στόχος αφορά την απανθρακο-
ποίηση και όχι απλά την απολιγνιτοποίηση και, όπως 
είναι γνωστό, το φυσικό αέριο αποτελεί επίσης ορυ-
κτό καύσιμο με χαμηλότερες εκπομπές αερίων ρύπων 
σε σχέση με τον λιγνίτη, αλλά σαφώς το κόστος της 
ρύπανσης δεν είναι μηδενικό. Ταυτόχρονα, η αύξηση 
της χρήσης φυσικού αερίου ενδέχεται να επιδεινώσει 
και την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, καθώς, η 
Ελλάδα μέχρι σήμερα εξαρτάται 100% από εισαγω-
γές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σε αυτό το πλαί-
σιο θα ήταν σκόπιμο να διερευνηθούν και οι δυνατό-
τητες αξιοποίησης βιομεθάνιου ως υποκατάστατου 
καύσιμου του φυσικού αερίου. Μια ακόμα πολύ ση-
μαντική παράμετρος έχει να κάνει με την προστασία 
των καταναλωτών από την ενδεχόμενη αύξηση των 
τιμών των ενεργειακών προϊόντων και των υπηρεσιών. 
Σε διαφορετική περίπτωση, η άνοδος του ενεργεια-
κού κόστους μπορεί να έχει ισχυρές αρνητικές επι-
πτώσεις σε σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες, 
όπως η μεταποίηση, το εμπόριο, ο τουρισμός κλπ., 
και κατ’ επέκταση να επηρεάσει την οικονομική ανά-

πτυξη της χώρας. Ταυτόχρονα, θα υπάρξει επιβάρυν-
ση των νοικοκυριών και θα οξυνθεί το πρόβλημα της 
ενεργειακής φτώχειας. Για την πρόληψη των παρα-
πάνω κινδύνων στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας 
και του ενεργειακού κόστους, είναι πολύ σημαντική 
η έγκαιρη πρόβλεψη των κινδύνων, η εκτίμηση των 
πιθανών επιπτώσεων στους τομείς της οικονομίας και 
ο σωστός σχεδιασμός του ενεργειακού τομέα.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να υπάρξει έγκαιρος και ολο-
κληρωμένος σχεδιασμός για την αντιμετώπιση των 
οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών που θα προκύ-
ψουν στις περιοχές όπου, για πολλές δεκαετίες, η εξό-
ρυξη λιγνίτη και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
αποτελούσαν τις βασικές οικονομικές δραστηριότη-
τες. Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας και ο ∆ήμος 
Μεγαλόπολης, αλλά και οι περιοχές που συνδέονται 
γεωγραφικά και οικονομικά με αυτές, είναι λογικό να 
εκτεθούν περισσότερο στο κόστος της μετάβασης. 
Γι’ αυτό τον λόγο, το σχέδιο της μετάβασης της εγ-
χώριας ηλεκτροπαραγωγής στη μεταλιγνιτική περίο-
δο προβλέπει, παράλληλα, την υιοθέτηση ολοκληρω-
μένων προγραμμάτων που αποσκοπούν στη στήριξη 
αυτών των ενεργειακών περιοχών. Για την ήπια με-
τάβαση στη μετα-λιγνίτη εποχή, έχει μεγάλη σημασία 
η σύνθεση ενός ολοκληρωμένου, πολύπλευρου και 
εμπροσθοβαρούς γενικού σχεδίου δίκαιης ανάπτυ-
ξης, το οποίο θα έχει ως προτεραιότητα τη διασφά-
λιση των θέσεων εργασίας και την αξιοποίηση του 
υψηλής τεχνογνωσίας ανθρωπίνου δυναμικού των 
περιοχών αυτών. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να δοθεί έμ-
φαση στην εκμετάλλευση των ιδιαίτερων περιφερεια-
κών χαρακτηριστικών, του τοπικού δυναμικού και την 
προώθηση λύσεων που επιφέρουν πολλαπλασιαστικά 
οφέλη στις τοπικές κοινωνίες.

Οι αναπτυξιακές δυνατότητες των ενεργειακών πε-
ριοχών είναι πολλές και θα πρέπει να αξιοποιηθούν 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ενδεικτικά, κάποιες 
δράσεις είναι η στήριξη της απασχόλησης και της επι-
χειρηματικότητας, η επανακατάρτιση και η βελτίωση 
των δεξιοτήτων των εργαζομένων, η αποκατάσταση 
και αναγέννηση των εδαφών των ανοικτών ορυχείων 
και η αξιοποίησή τους, η εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ 
και αποθήκευσης ενέργειας, ο ανασχεδιασμός της 
αγροτικής παραγωγής και η παραγωγή ενεργειακών 
καλλιεργειών, η προετοιμασία των υποδομών, η ανά-
πτυξη των ηλεκτρικών διασυνδέσεων και η επέκταση 
των δικτύων φυσικού αερίου κλπ. Ένα σημαντικό ζή-
τημα για τις τοπικές κοινωνίες των ενεργειακών περιο-
χών είναι η διασφάλιση της θέρμανσης, μετά την από-
συρση των μονάδων λιγνίτη στις οποίες βασίζονται 
τα δίκτυα τηλεθέρμανσης που λειτουργούν σήμερα. 
Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο για τα υφιστάμενα δίκτυα 
τηλεθέρμανσης (σε Αμύνταιο, Πτολεμαΐδα, Κοζάνη 
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να έχουν και ρόλο παραγωγού, αλλά και διαχειριστή 
της ενέργειας που θα παράγουν (procumers), ώστε 
τα αποκομίζουν πολλαπλάσια οφέλη. 

Καθώς ο στόχος για τις ΑΠΕ αφορά το μερίδιο συμ-
μετοχής τους στην τελική κατανάλωση ενέργειας, 
πέρα από την ενίσχυση της παραγωγής τους, στην 
επίτευξη του στόχου δύναται να συμβάλει και ο πε-
ριορισμός της ενεργειακής ζήτησης. Συνεπώς, η 
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και η δια-
χείριση της ενεργειακής ζήτησης αποτελούν κομβι-
κές παραμέτρους που μπορούν να συμβάλουν στους 
στόχους για το 2030 εξίσου αποδοτικά. Οι δυνατότη-
τες εξοικονόμησης ενέργειας της ελληνικής αγοράς 
είναι πολύ μεγάλες. Μία παράμετρος σε αυτό είναι 
και η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων καθώς, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις, από το σύνολο των περίπου 
4 εκατ. κατοικιών, το 80% είναι ενεργειακά αθωράκι-
στες, κάτι που συμβάλλει στην όξυνση της ενεργει-
ακής φτώχειας για μεγάλο αριθμό οικογενειών. Επί-
σης, σημαντική είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των 
περίπου 130.000 δημόσιων κτηρίων, εκ των οποίων 
το 60% είναι κατασκευασμένο πριν το 1990 και είναι 
ενεργειακής κλάσης ∆.

Καταλήγοντας, η διαχείριση του κόστους της απολι-
γνιτοποίησης είναι ουσιαστικής σημασίας και μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω πράσινων αναπτυξιακών επενδύ-
σεων, με έμφαση στην αξιοποίηση εγχώριου δυναμι-
κού και δράσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας για 
την ελληνική οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτεί-
ται η μελέτη των επιπτώσεων και η σύνθεση προτά-
σεων πολιτικής για τη μετάβαση της Ελλάδας σε μια 
οικονομία χαμηλότερων ρύπων, με τα μέγιστα δυνατά 
οφέλη για την εθνική οικονομία και κοινωνία. Τέλος, 
σε ό,τι αφορά τις πιθανές επιδράσεις στο σχέδιο 
της μετάβασης λόγω της πανδημίας, ενδεχομένως 
η πράσινη οικονομία να πληγεί λιγότερο από άλλους 
τομείς. Η Πράσινη Συμφωνία αποτελεί ένα μακροχρό-
νιο αναπτυξιακό σχέδιο που είναι πιθανό να μην επη-
ρεαστεί σημαντικά από μία βραχυχρόνια κρίση αλλά, 
αντίθετα, οι δράσεις που αναφέρονται παραπάνω θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν αναπτυξιακούς μοχλούς 
εξόδου από την κρίση, τόσο για τη χώρα μας, όσο και 
για το σύνολο της Ευρώπης.

και Μεγαλόπολη), όσο και για νέα που σχεδιάζονται  
(σε Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, Φλώρινα και Μεγαλόπολη), 
υπάρχει η πρόβλεψη για χρήση του φυσικού αερίου 
ως καύσιμου, ενώ θα μπορούσε να εξεταστεί και η 
χρήση βιοενέργειας (π.χ. στερεά βιομάζα, βιοαέριο 
κλπ.). Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, θα πρέπει να τονι-
στεί ότι η τοπική αξιοποίηση βιομάζας (π.χ. ενεργεια-
κές καλλιέργειες, ιδιαίτερα σε αποκατεστημένα εδά-
φη ορυχείων λιγνίτη, συλλογή γεωργικών υπολειμμά-
των, αξιοποίηση αποβλήτων κτηνοτροφικών μονάδων 
κλπ.) δύναται να προσφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη 
για τις τοπικές κοινωνίες, καθώς μπορεί να συμβάλει 
στη δημιουργία περισσότερων άμεσων και έμμεσων 
θέσεων απασχόλησης σε σχέση με άλλες ανανεώσι-
μες μορφές ενέργειας.

Όσον αφορά το ευρύτερο πλαίσιο της ενεργειακής 
μετάβασης της χώρας, οι επενδύσεις και δράσεις 
σε νέες εγκαταστάσεις ΑΠΕ, ενεργειακές υποδομές, 
δια συνδέσεις και δίκτυα, ενεργειακή αναβάθμιση και 
εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και ο εξηλεκτρισμός 
της οικονομίας, η εξοικονόμηση ενέργειας στις μετα-
φορές και η ηλεκτροκίνηση, η κυκλική οικονομία και η 
διαχείριση των απορριμμάτων κλπ., μπορούν να απο-
τελέσουν βασικούς αναπτυξιακούς άξονες για την 
Ελλάδα μέσα στην επόμενη δεκαετία. Ιδιαίτερη έμφα-
ση θα πρέπει να δοθεί στους στόχους του 2030 για 
τις ΑΠΕ και τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων. 
Ο στόχος για τις ΑΠΕ είναι φιλόδοξος και πέρα από 
τις γνωστές τεχνολογίες θα πρέπει να διερευνηθούν 
και οι δυνατότητες εγκατάστασης υπεράκτιων αιολι-
κών πάρκων, αλλά και να ενισχυθούν οι μικρότερες 
τεχνολογίες, όπως η γεωθερμία, η βιοενέργεια, τα 
μικρά υδροηλεκτρικά κλπ. Επίσης, απαιτούνται μονά-
δες αποθήκευσης ενέργειας που θα περιορίσουν την 
απροσδιοριστία της παραγόμενης ενέργειας των ΑΠΕ 
μακροπρόθεσμα, ενίσχυση των διασυνδέσεων για την 
αντιμετώπιση του τοπικού κορεσμού των δικτύων μέ-
σης τάσης και οργάνωση της αγοράς διαθεσιμότητας 
ισχύος. Ταυτόχρονα, είναι σημαντική η εφαρμογή 
πλαισίου ενεργειακής δημοκρατίας στην ανάπτυξη 
των ΑΠΕ και της ηλεκτρικής αγοράς. Οι καταναλωτές, 
μέσω του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering), 
αλλά και της συμμετοχής τους σε ενεργειακές κοινό-
τητες και ενεργειακούς συνεταιρισμούς θα μπορούν 
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4.2. Περιφερειακή εξειδίκευση 
και γεωγραφική συγκέντρωση 
της οικονομικής δραστηριότητας 
υπό το πρίσμα της πανδημίας

Έρση Αθανασίου

4.2.1. Εισαγωγή

Σημαντικό αντικείμενο έρευνας στο πεδίο της περιφε-
ρειακής οικονομικής αποτελεί η μελέτη της περιφε -
ρειακής εξειδίκευσης και της γεωγραφικής συγκέ-
ντρωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων. Η περιφε-
ρειακή εξειδίκευση αναφέρεται στην κλαδική διάρθρω-
ση της οικονομικής δραστηριότητας ανά περιφέρεια, 
συνήθως σε σύγκριση με το σύνολο της οικονομίας. 
Η γεωγραφική συγκέντρωση αναφέρεται στην κατα-
νομή της δραστηριότητας ενός κλάδου στις περιφέ-
ρειες της χώρας. Όταν μία περιφέρεια συγκεντρώνει 
μεγάλο μερίδιο της οικονομικής δραστηριό τητάς της 
σε συγκεκριμένους κλάδους, τότε η περιφέρεια αυτή 
θεωρείται ότι εμφανίζει υψηλό βαθμό περιφερειακής 
εξειδίκευσης στους κλάδους αυτούς. Αντίστοιχα, όταν 
υψηλό μερίδιο της δραστηριότητας ενός κλάδου εί-
ναι συγκεντρωμένο σε ένα μικρό αριθμό περιφε ρειών, 
τότε ο κλάδος αυτός λέγεται ότι εμφανίζει υψηλή 
γεω γραφική συγκέντρωση. 

Η ύπαρξη υψηλού βαθμού εξειδίκευσης κάποιων πε-
ριφερειών σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, ή η 
έντονη συγκέντρωση σημαντικών δραστηριοτήτων σε 
μικρό αριθμό περιφερειών, μπορεί να συνεπάγονται 
οφέλη για την παραγωγικότητα, μέσα από την επίτευ-
ξη οικονομιών κλίμακας. Ωστόσο, αυτές οι μορφές 
εξειδίκευσης και συγκέντρωσης, και η συνεπαγόμε-
νη σημαντική ετερογένεια στην κλαδική διάρθρωση 
της δραστηριότητας των περιφερειών μίας χώρας, 
μπορεί να επιφέρουν ασύμμετρες επιπτώσεις στην 
περίπτωση σημαντικών αναταράξεων στην οικονομία. 
Περιφέρειες οι οποίες εξειδικεύονται σε δραστηριό-
τητες που αποδεικνύονται πιο ευάλωτες στην περί-
πτωση ενός ισχυρού οικονομικού σοκ με εθνικές ή δι-
εθνείς διαστάσεις, μπορεί υποστούν πολύ εντονότερο 
ή πιο παρατεταμένο πλήγμα στην παραγωγή και την 
απασχόληση σε σχέση με περιοχές οι βασικές δρα-
στηριότητες των οποίων παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
ανθεκτικότητα στις επιπτώσεις της εκάστοτε κρίσης. 

Οι δυνητικές επιπτώσεις της περιφερειακής εξειδίκευ-
σης και συγκέντρωσης των οικονομικών δραστηριο-
τήτων για την ανθεκτικότητα της οικονομίας σε έκτα-
κτες περιστάσεις, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία κατά 
την τρέχουσα συγκυρία, η οποία κυριαρχείται από τις 
πρωτόγνωρες συνθήκες και επιπτώσεις της πανδημί-
ας του COVID-19. Η πανδημία έχει προκαλέσει ισχυ-
ρό πλήγμα στην ευρωπαϊκή και τη διεθνή οικονομία, 
επηρεάζοντας σχεδόν όλο το φάσμα των οικονομικών 
δραστηριοτήτων. Ωστόσο, κάποιοι κλάδοι παραγω-
γής, όπως ο τουρισμός, η εστίαση, οι μεταφορές, το 
λιανικό εμπόριο και οι υπηρεσίες που σχετίζονται με 
την αναψυχή, πλήττονται πιο άμεσα και με μεγαλύτε-
ρη ένταση σε σχέση με άλλους, με αποτέλεσμα χώ-
ρες και επιμέρους περιφέρειες με συγκριτικά υψηλή 
συμμετοχή των κλάδων αυτών στην οικονομική τους 
δραστηριότητα να καθίστανται πιο ευάλωτες στις επι-
πτώσεις της πανδημίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν άρθρο εξετάζει την περι-
φερειακή εξειδίκευση και γεωγραφική συγκέντρωση 
των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, υπό 
το πρίσμα του διαφορετικού βάρους που μπορεί να 
έχουν οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας ανά 
περιφέρεια ανάλογα με τις διαφορές στο μείγμα των 
δραστηριοτήτων τους. 

4.2.2. ∆εδομένα και δείκτες

Αναλόγως της διαθεσιμότητας στοιχείων σε περιφε-
ρειακό και κλαδικό επίπεδο, τα δεδομένα που χρη-
σιμοποιούνται για τη διερεύνηση της εξειδίκευσης ή 
της συγκέντρωσης δραστηριοτήτων αφορούν συνή-
θως βασικά οικονομικά μεγέθη κατά κλάδο παραγω-
γής (προστιθέμενη αξία, απασχόληση, επενδύσεις 
κ.ά.), ή μεγέθη που αντανακλούν τη δραστηριοποί-
ηση του επιχειρηματικού τομέα (αριθμός μονάδων, 
απασχολούμενοι, κ.ά.). Στο παρόν άρθρο, η ανάλυση 
βασίζεται σε δύο πηγές στοιχείων για την Ελλάδα: τα 
δημοσιευμένα ετήσια στοιχεία των Περιφερειακών 
Λογαριασμών, τα οποία παρέχουν πληροφόρηση σε 
επίπεδο περιφερειών και νομών για βασικά οικονο-
μικά μεγέθη στους δέκα κύριους τομείς της οικονο-
μίας, και τα στοιχεία των Στατιστικών ∆ιάρθρωσης 
Επιχειρήσεων (Structural Business Statistics-SBS), 
τα οποία παρέχουν πληροφόρηση ανά περιφέρεια 
για τον αριθμό μονάδων, τους απασχολούμενους 
και τους μισθούς και τα ημερομίσθια στον επιχειρη-
ματικό τομέα της οικονομίας, στον οποίο συγκατα-
λέγονται οι επιχειρήσεις των κλάδων της βιομηχα-
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4.2.3. Περιφερειακή εξειδίκευση

Στο ∆ιάγραμμα 4.2.1 αποτυπώνεται η εξειδίκευση 
των περιφερειών της Ελλάδας, σύμφωνα με τον δεί-
κτη Herfindahl, όπως αυτός υπολογίστηκε με βάση 
τα στοιχεία των Περιφερειακών Λογαριασμών για την 
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά βασικό κλάδο 
παραγωγής. Οι τιμές του δείκτη Herfindahl αναγρά-
φονται στο διάγραμμα για το πλέον πρόσφατο έτος 
αναφοράς, ενώ για λόγους σύγκρισης με το παρελ-
θόν αποτυπώνεται επίσης το μέγεθος του δείκτη κατά 
τα έτη 2000 και 2008. Όπως φαίνεται στο διάγραμ-
μα, οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και 
∆υτικής Μακεδονίας διακρίνονται εμφανώς για τον 
συγκριτικά υψηλό βαθμό εξειδίκευσής τους, ενώ σχε-
τικά έντονη εξειδίκευση καταγράφεται επίσης στις 
περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου. 
Σε ό,τι αφορά την πορεία του βαθμού εξειδίκευσης 
των περιφερειών μέσα στον χρόνο, οι υπολογισμοί με 
βάση τα στοιχεία για την ακαθάριστη προστιθέμενη 
δεν φαίνεται να υποδηλώνουν σημαντικές μεταβολές.

Στο ∆ιάγραμμα 4.2.2 αποτυπώνεται η εξειδίκευση των 
περιφερειών σύμφωνα με τον δείκτη Herfindahl, όπως 
αυτός υπολογίστηκε με βάση τα στοιχεία των Περι-
φερειακών Λογαριασμών για την απασχόληση. Όπως 
φαίνεται, τα στοιχεία για την απασχόληση υποδηλώ-
νουν υψηλότερο βαθμό εξειδίκευσης στις περισσό-
τερες περιφέρειες συγκριτικά με τα στοιχεία για την 
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία. Επιπλέον, η εξειδί-
κευση της απασχόλησης δείχνει να αυξάνεται στις πε-
ρισσότερες περιφέρειες διαχρονικά, υποδηλώνοντας 
ότι ολοένα και περισσότεροι απασχολούμενοι σε αυ-
τές κατευθύνονται προς τις δραστηριότητες αιχμής. 
Όσον αφορά τις περιφέρειες με τον υψηλότερο βαθ-
μό εξειδίκευσης, διακρίνονται στις πρώτες θέσεις το 
Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά, ενώ ακολουθούν η 
Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο. 

Στην περίπτωση των περιφερειών Νοτίου Αιγαίου και 
Ιονίων Νήσων, ο συγκριτικά μεγάλος βαθμός εξειδί-
κευσης αντανακλά το υψηλό μερίδιο του τομέα χον-
δρικό και λιανικό εμπόριο, μεταφορές και αποθήκευ-
ση, καταλύματα και εστίαση, τόσο στην συνολική ακα-
θάριστη προστιθέμενη αξία των περιφερειών αυτών 
(49,5% και 45,4%, αντίστοιχα), όσο και στη συνολική 
τους απασχόληση (50,6% και 46,2%, αντίστοιχα). Ο 
ίδιος τομέας συγκεντρώνει υψηλό μερίδιο της απα-
σχόλησης στην Κρήτη (39,2%) και σημαντικό μερίδιο 
της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας στο Βόρειο 
Αιγαίο (23,7%). Στην περίπτωση της ∆υτικής Μακεδο-

νίας, των κατασκευών και των υπηρεσιών1. Αν και οι 
Έρευνες ∆ιάρθρωσης Επιχειρήσεων αναφέρονται 
σε ένα υποσύνολο της οικονομικής δραστηριότητας, 
τα στοιχεία που παρέχουν είναι χρήσιμα για τη διε-
ρεύνηση της εξειδίκευσης και συγκέντρωσης καθώς 
διατίθενται σε λεπτομερέστερο επίπεδο ανάλυσης 
κλάδων, δηλαδή σε διψήφιο ή και τριψήφιο επίπεδο 
ταξινόμησης αναλόγως του κλάδου. 

Σημειώνεται ότι, λόγω της πολυπλοκότητας υπολογι-
σμού τους, τα οικονομικά δεδομένα σε περιφερεια-
κό επίπεδο δημοσιεύονται με χρονική υστέρηση, και 
συνεπώς τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία 
των Περιφερειακών Λογαριασμών (ΕΛΣΤΑΤ, Ιανουά-
ριος 2020) και των SBS (ΕΛΣΤΑΤ, Σεπτέμβριος 2019) 
αναφέρονται στο έτος 2017. Με δεδομένο ότι η κλα-
δική και περιφερειακή διάρθρωση της οικονομικής 
δραστηριότητας δεν παρουσιάζει μεγάλες μεταβολές 
από χρόνο σε χρόνο, τουλάχιστον υπό σχετικά ομα-
λές συνθήκες, τα στοιχεία του 2017 επιτρέπουν μία 
ικανοποιητική προσέγγιση της περιφερειακής εξειδί-
κευσης και γεωγραφικής συγκέντρωσης των οικονο-
μικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα πριν το ξέσπα-
σμα της πανδημίας του COVID-19. 

Τα στατιστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη 
σχετική βιβλιογραφία για την αποτύπωση της εξει-
δίκευσης και συγκέντρωσης περιλαμβάνουν κατάλ-
ληλους δείκτες, οι οποίοι συνοψίζουν τη σύνθετη 
πληροφόρηση που παρέχουν οι διαθέσιμες πηγές 
δεδομένων. Στην παρούσα ανάλυση υπολογίζεται ο 
συνηθέστερα χρησιμοποιούμενος δείκτης Herfindahl-
Hirschman, ο οποίος ορίζεται για την εξειδίκευση (S) 
και τη συγκέντρωση (C), αντίστοιχα, ως:

� ��� �
2

1
S m S
i j i jH g  και  � ��� �

2

1
C n C
j i i jH g

όπου i η περιφέρεια, j ο κλάδος, S
i jg  το μερίδιο του 

κλάδου j στο συνολικό μέγεθος (της ακαθάριστης 
προστιθεμένης αξίας ή της απασχόλησης κ.ο.κ.) στην 
περιφέρεια i και C

i jg  το μερίδιο της περιφέρειας i στο 
συνολικό μέγεθος (της ακαθάριστης προστιθεμένης 
αξίας ή της απασχόλησης κ.ο.κ.) του κλάδου j σε 
εθνικό επίπεδο. Ο δείκτης Herfindahl αυξάνει σε τιμή 
όσο αυξάνεται ο βαθμός εξειδίκευσης/συγκέντρωσης, 
φθάνοντας κατά μέγιστο τη μονάδα (1) όταν μία πε-
ριφέρεια δραστηριοποιείται σε έναν μόνο κλάδο/όταν 
ένας κλάδος συγκεντρώνει όλη τη δραστηριότητά 
του σε μία μόνο περιφέρεια.

1. Σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό της Eurostat, oι Στατιστικές ∆ιάρθρωσης Επιχειρήσεων δεν καλύπτουν τομείς όπως η γεωργία-κτηνο-

τροφία-αλιεία, ο χρηματοπιστωτικός τομέας, ο δημόσιος τομέας, η εκπαίδευση, η υγεία και άλλες προσωπικές υπηρεσίες.
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2.1
∆είκτης περιφερειακής εξειδίκευσης Herfindahl στη βάση στοιχείων για την ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία (έτη 2000, 2008, 2017)
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Πηγές: Περιφερειακοί Λογαριασμοί (ΕΛΣΤΑΤ), ίδιοι υπολογισμοί.

Σημείωση: Αναγράφονται οι τιμές του δείκτη για το πλέον πρόσφατο έτος αναφοράς.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2.2
∆είκτης περιφερειακής εξειδίκευσης Herfindahl στη βάση στοιχείων για την απασχόληση 
(έτη 2000, 2008, 2017)

Α
ττ

ικ
ή

Β
ό

ρ
ει

ο
Α

ιγ
α

ίο

Ν
ό

τι
ο

Α
ιγ

α
ίο

Κ
ρ

ή
τη

Α
να

το
λι

κή
Μ

α
κε

δ
ο

νί
α

,
Θ

ρ
ά

κη

Κ
εν

τρ
ικ

ή
Μ

α
κε

δ
ο

νί
α

∆
υ

τι
κή

Μ
α

κε
δ

ο
νί

α

Ή
π

ει
ρ

ο
ς

Θ
εσ

σ
α

λί
α

Ιό
νι

α
Ν

η
σ

ιά

∆
υ

τι
κή

Ε
λλ

ά
δ

α

Σ
τε

ρ
εά

Ε
λλ

ά
δ

α

Π
ελ

ο
π

ό
νν

η
σ

ο
ς

2000 2008 2017

0,20
0,22

0,31

0,23
0,21 0,20

0,18

0,20 0,19

0,27

0,21
0,19 0,20

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

Πηγές: Περιφερειακοί Λογαριασμοί (ΕΛΣΤΑΤ), ίδιοι υπολογισμοί.

Σημείωση: Αναγράφονται οι τιμές του δείκτη για το πλέον πρόσφατο έτος αναφοράς.
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κονομική τους δραστηριότητα. Όπως απεικονίζεται 
στο διάγραμμα, το μερίδιο του κλάδου των καταλυ-
μάτων στην απασχόληση είναι αυτό που παρουσιάζει 
τον μεγαλύτερο βαθμό διαφοροποίησης μεταξύ των 
περιφερειών της χώρας, κυμαινόμενο από μόλις 2,1% 
στην περίπτωση της ∆υτικής Μακεδονίας σε 18,2% 
στην Κρήτη, 23,8% στα Ιόνια Νησιά και 29,7% στην 
περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Είναι, βεβαίως, σαφές 
ότι, στις τελευταίες τρεις περιφέρειες, ο τουρισμός 
ευθύνεται επιπροσθέτως για μεγάλο ποσοστό των 
θέσεων εργασίας στους κλάδους του εμπορίου, της 
εστίασης, και των μεταφορών και αποθήκευσης, αλλά 
και για σημαντικό μερίδιο της απασχόλησης στους 
υπόλοιπους κλάδους της τοπικής τους οικονομίας. 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες που περιλαμβά-
νονται στον τομέα της βιομηχανίας, ο Πίνακας 4.2.1 
απεικονίζει τα μερίδια των βασικών κλάδων της μετα-
ποίησης στο σύνολο των απασχολουμένων στον επι-
χειρηματικό τομέα κάθε περιφέρειας. Όπως φαίνεται, 
η συμμετοχή της μεταποίησης στην απασχόληση δια-
φοροποιείται σημαντικά μεταξύ των περιφερειών της 
χώρας, με το σχετικό μερίδιο να κυμαίνεται από 4,1% 
στο Νότιο Αιγαίο και 4,5% στα Ιόνια Νησιά σε 17, 2% 
στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη, 18,4% στη ∆υτική 
Μακεδονία, 18,5% στη Θεσσαλία και 23,9% στη Στε-
ρεά Ελλάδα. Με εξαίρεση τη ∆υτική Μακεδονία, στην 
περίπτωση της οποίας ο σημαντικότερος μεταποιη-

νίας παρατηρείται υψηλός βαθμός εξειδίκευσης στον 
τομέα της βιομηχανίας (μερίδιο 41,3% στην ακαθάρι-
στη προστιθέμενη αξία και 17,1%, στην απασχόληση), 
ενώ η βιομηχανία αποτελεί τομέα εξειδίκευσης και για 
τη Στερεά Ελλάδα, καθώς συνεισφέρει το 37,0% τις 
συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της συ-
γκεκριμένης περιφέρειας. 

Λεπτομερέστερη πληροφόρηση για τους επιμέρους 
κλάδους εξειδίκευσης των περιφερειών της χώρας πα-
ρέχεται από τα στοιχεία των Στατιστικών ∆ιάρθρωσης 
Επιχειρήσεων, τα οποία, όπως προαναφέρθηκε, ανα-
φέρονται στον επιχειρηματικό τομέα της οικονομίας.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες που περιλαμβάνο-
νται στον τομέα χονδρικό και λιανικό εμπόριο, μετα-
φορές και αποθήκευση, καταλύματα και εστίαση το 
∆ιάγραμμα 4.2.3 απεικονίζει τα μερίδια των βασικών 
κλάδων του τομέα αυτού στο σύνολο των απασχο-
λουμένων στις επιχειρήσεις κάθε περιφέρειας. Όπως 
φαίνεται, ο τομέας αυτός συγκεντρώνει μεγάλο μερί-
διο της απασχόλησης των επιχειρήσεων σε όλες τις 
περιφέρειες της χώρας, με την υψηλότερη συμμε-
τοχή να καταγράφεται στις περιπτώσεις του Νο τίου 
Αιγαίου (80,4%), της Κρήτης (77,0%), της ∆υτικής Ελ-
λάδας (72,7%) και των Ιονίων Νήσων (70,6%). Βασι-
κό ρόλο στη διαφοροποίηση του μεριδίου του τομέα 
μεταξύ των περιφερειών διαδραματίζει η ετερογένειά 
τους ως προς την αναλογία του τουρισμού στην οι-

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2.3
Απασχολούμενοι στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, τις μεταφορές και αποθήκευση, τα καταλύματα 
και την εστίαση ως ποσοστό (%) των απασχολουμένων στον επιχειρηματικό τομέα κάθε περιφέρειας 
(έτος 2017)
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Καταλύματα ∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης Χονδρικό και λιανικό εμπόριο Μεταφορές και αποθήκευση

Πηγές: Στατιστικές ∆ιάρθρωσης Επιχειρήσεων (ΕΛΣΤΑΤ), ίδιοι υπολογισμοί.
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δίκευση αυτή αφορά, όπως ήταν αναμενόμενο, τον 
κλάδο του τουρισμού. Επιπλέον, σημαντικό βαθμό 
εξειδίκευσης στον τουρισμό παρουσιάζει η Κρήτη, 
και σε μικρότερο βαθμό το Βόρειο Αιγαίο. Στις υπό-
λοιπες περιφέρειες με συγκριτικά υψηλό βαθμό εξει-
δίκευσης σύμφωνα με τον δείκτη Herfindahl, δηλα-
δή στη Στερεά Ελλάδα και τη ∆υτική Μακεδονία, η 
εξειδίκευση αυτή αντανακλά τη σημαντική συμμετοχή 
του βιομηχανικού τομέα στην οικονομική τους δρα-
στηριότητα.

4.2.4. Γεωγραφική συγκέντρωση

Στο ∆ιάγραμμα 4.2.4 αποτυπώνεται η γεωγραφική 
συγκέντρωση των βασικών τομέων παραγωγής της Ελ-
λάδας, σύμφωνα με τον δείκτη Herfindhal, όπως αυτός 
υπολογίστηκε με βάση τα στοιχεία των Περιφερειακών 
Λογαριασμών για την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία. 
Όπως φαίνεται από τις τιμές του δείκτη, χαμηλή γεω-
γραφική συγκέντρωση παρατηρείται στη γεωργία, δα-
σοκομία, αλιεία, ενώ ιδιαίτερα υψηλή συγκέντρωση κα-
ταγράφεται στους τομείς ενημέρωση και επικοινωνία, 
χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, 

τικός κλάδος εξειδίκευσης είναι η κατασκευή ειδών 
ένδυσης, ο οποίος περιλαμβάνει τη γουνοποιία, στις 
υπόλοιπες περιφέρειες το υψηλότερο μερίδιο στην 
απασχόληση μεταξύ των κλάδων της μεταποίησης 
κατέχει η βιομηχανία τροφίμων. 

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη εικόνα σε σχέση με την 
περιφερειακή εξειδίκευση στις δραστηριότητες που 
προαναφέρθηκαν παρουσιάζουν και τα στοιχεία των 
Στατιστικών ∆ιάρθρωσης Επιχειρήσεων για τον αριθ-
μό των επιχειρήσεων και τους μισθούς και τα ημερο-
μίσθια σε αυτές. Είναι ενδεικτικό ότι, στο Νότιο Αι-
γαίο, τα Ιόνια Νησιά και την Κρήτη, το μερίδιο του 
κλάδου των καταλυμάτων στο σύνολο των μισθών & 
ημερομισθίων του επιχειρηματικού τομέα φθάνει το 
43,4%, 31,1% και 24,9%, αντίστοιχα, ενώ στη Στερεά 
Ελλάδα, το ανάλογο μερίδιο του τομέα της βιομηχα-
νίας ανέρχεται στο 53,6%. 

Συνολικά, και με βάση την παραπάνω πληροφόρη-
ση, προκύπτει ότι μεταξύ των περιφερειών που πα-
ρουσιάζουν συγκριτικά υψηλό βαθμό περιφερειακής 
εξειδίκευσης σύμφωνα με τον δείκτη Herfindahl, στις 
περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νησιών η εξει-

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2.4
∆είκτης γεωγραφικής συγκέντρωσης Herfindahl στη βάση στοιχείων για την ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία (έτη 2000, 2008, 2017)
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Πηγές: Περιφερειακοί Λογαριασμοί (ΕΛΣΤΑΤ), ίδιοι υπολογισμοί.
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τον τομέα χονδρικό και λιανικό εμπόριο, μεταφορές 
και αποθήκευση, καταλύματα και εστίαση. Όσον αφο-
ρά τα αντίστοιχα μερίδια της περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία των 
βασικών τομέων της οικονομίας, αυτά διαμορφώνο-
νται μεταξύ του 8,7% (ενημέρωση και επικοινωνία) και 
του 18,7% (γεωργία, δασοκομία, αλιεία). 

Παρόμοια εικόνα για τη γεωγραφική συγκέντρωση 
των οικονομικών δραστηριοτήτων παρέχουν και τα 
στοιχεία των Περιφερειακών Λογαριασμών για την 
απασχόληση, με τη συγκέντρωση απασχολουμένων 
στην περιφέρεια Αττικής να εμφανίζεται ωστόσο 
στους περισσότερους τομείς λίγο χαμηλότερη σε 
σχέση με την αντίστοιχη συγκέντρωση σε όρους ακα-
θάριστης προστιθέμενης αξίας. Ενδεικτικά, η αναλο-
γία των περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδο-
νίας στην απασχόληση ανέρχεται στον τομέα της βιο-
μηχανίας σε 39,0% και 17,8%, αντίστοιχα, στον τομέα 
χονδρικό και λιανικό εμπόριο, μεταφορές και αποθή-
κευση, καταλύματα και εστίαση σε 39,1% και 16,3%, 
αντίστοιχα, και στις επαγγελματικές, επιστημονικές, 
τεχνικές, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότη-
τες σε 54,4% και 15,4%, αντίστοιχα.

Σε λεπτομερέστερο επίπεδο κλαδικής ανάλυσης, τα 
στοιχεία των Στατιστικών ∆ιάρθρωσης Επιχειρήσεων 

επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηρι-
ότητες, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότη-
τες και διαχείριση ακίνητης περιουσίας. Την ίδια εικόνα 
όσον αφορά τη γεωγραφική συγκέντρωση παρουσιά-
ζουν και οι αντίστοιχες τιμές του δείκτη Herfindahl με 
βάση τα στοιχεία των Περιφερειακών Λογαριασμών 
για την απασχόληση, ενώ, σε σχέση με την πορεία της 
γεωγραφικής συγκέντρωσης στον χρόνο, δεν φαίνεται 
να προκύπτουν ιδιαίτερες μεταβολές.

Η ως άνω εικόνα με βάση τον δείκτη Herfindahl αντα-
νακλά τη συγκέντρωση υψηλής αναλογίας των παρα-
γωγικών δραστηριοτήτων της χώρας στην περιφέρεια 
Αττικής, και τη σημαντική συγκέντρωση δραστηριο-
τήτων στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Στους 
τέσσερις τομείς που εμφανίζουν τις υψηλότερες τι-
μές του δείκτη, το μερίδιο της ακαθάριστης προστι-
θέμενης αξίας που συγκεντρώνεται στην Αττική κυ-
μαίνεται από 58,8% για τον τομέα διαχείριση ακίνητης 
περιουσίας, στο 74,6% για τον τομέα ενημέρωση και 
επικοινωνία. Επιπλέον, και στους υπόλοιπους τομείς 
παραγωγής, με εξαίρεση τη γεωργία, δασοκομία και 
αλιεία, η περιφέρεια Αττικής συγκεντρώνει σημαντι-
κά μερίδια στην παραγωγή, με την αναλογία της στην 
ακαθάριστη προστιθέμενη αξία να κυμαίνεται από 
37,1% για τον τομέα της βιομηχανίας στο 46,4% για 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2.5
Γεωγραφική κατανομή της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των βασικών τομέων της οικονομίας: 
αναλογία Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και αθροίσματος υπόλοιπων περιφερειών (%) (έτος 2017)
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δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών, κ.ά.

∆ημόσια διοίκηση & άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
 εκπαίδευση, ανθρώπινη υγεία &  κοινωνική μέριμνα

Επαγγελματικές, επιστημονικές & τεχνικές δραστηριότητες,
διοικητικές & υποστηρικτικές δραστηριότητες

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας

Χρηματοπιστωτικές & ασφαλιστικές δραστηριότητες

Ενημέρωση & επικοινωνία

Χονδρικό & λιανικό εμπόριο,
μεταφορές & αποθήκευση, καταλύματα & εστίαση

Κατασκευές

Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία,
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, κ.ά.

Γεωργία, δασοκομία, αλιεία

Αττική Κεντρική Μακεδονία Υπόλοιπες περιφέρειες

Πηγές: Περιφερειακοί Λογαριασμοί (ΕΛΣΤΑΤ), ίδιοι υπολογισμοί.
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4.2.5. Συζήτηση

Όπως προαναφέρθηκε, η πανδημία επηρεάζει σχε-
δόν όλο το φάσμα των παραγωγικών δραστηριοτή-
των, αλλά πλήττει πιο άμεσα και με μεγαλύτερη έντα-
ση κλάδους της οικονομίας όπως τα καταλύματα, 
η εστίαση, οι μεταφορές, το λιανικό εμπόριο και οι 
υπηρεσίες που σχετίζονται με την αναψυχή. Σύμφω-
να με την ανάλυση που προηγήθηκε, οι κλάδοι αυτοί 
συγκεντρώνουν σημαντικό μερίδιο της οικονομικής 
δραστηριότητας σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, 
αλλά πολύ περισσότερο στις περιφέρειες που εξειδι-
κεύονται στον τουρισμό, δηλαδή στο Νότιο Αιγαίο, τα 
Ιόνια Νησιά, την Κρήτη, και σε μικρότερο βαθμό το 
Βόρειο Αιγαίο. Το υψηλό μερίδιο του κλάδου των κα-
ταλυμάτων στον επιχειρηματικό τομέα των περιφερει-
ών αυτών, και η άμεση σύνδεση άλλων παραγωγικών 
δραστηριοτήτων τους με τον τουρισμό, τείνει να κα-
θιστά τις περιφέρειες αυτές περισσότερο ευάλωτες 
στις συνέπειες της πανδημίας, σε σχέση π.χ. με περι-
οχές που εξειδικεύονται στον τομέα της βιομηχανίας. 

Σημασία, βεβαίως, για την έκταση των επιπτώσεων 
της πανδημίας σε περιφερειακό επίπεδο δεν έχει 
μόνο η αναλογία των πιο ευάλωτων κλάδων στην οι-
κονομική δραστηριότητα μίας περιφέρειας, αλλά και 
ο βαθμός στον οποίο οι κλάδοι που πλήττονται πε-
ρισσότερο συγκεντρώνουν μεγάλο μερίδιο των δρα-
στηριοτήτων τους σε μεμονωμένες περιφέρειες. Στον 
κλάδο των καταλυμάτων, η οικονομική δραστηριό-
τητα παρουσιάζει χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης, και 
επομένως οι επιπτώσεις της πανδημίας διασπείρονται 
ανά την επικράτεια. Στην πλειονότητα των υπολοίπων 
κλάδων του επιχειρηματικού τομέα, συμπεριλαμβα-
νομένου του εμπορίου και των μεταφορών, μεγάλο 
μερίδιο της οικονομικής δραστηριότητας συγκεντρώ-
νεται στην περιφέρεια Αττικής, με πρόσθετο σημαντι-
κό μερίδιο να συγκεντρώνεται στην περιφέρεια Κε-
ντρικής Μακεδονίας. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται 
ότι ιδιαίτερα η πρωτεύουσα και σε μικρότερο βαθμό 
η συμπρωτεύουσα της χώρας και οι γύρω περιοχές 
τους θα φέρουν σημαντικό μερίδιο του βάρους των 
επιπτώσεων της πανδημίας. 

Όσο και αν τα ανωτέρω συμπεράσματα είναι εν πολ-
λοίς αναμενόμενα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη σημα-
σία του τουρισμού για τις νησιωτικές οικονομίες της 
χώρας, η ποσοτική αποτύπωση της εξειδίκευσης και 
συγκέντρωσης σε περιφερειακό επίπεδο βοηθά σε 
μία πιο ολοκληρωμένη αποτίμηση της ετερογένειας 
στην οικονομική δραστηριότητα των περιφερειών. Η 
αποτίμηση αυτή μπορεί να έχει χρησιμότητα τόσο 
βραχυχρόνια, όπως κατά την τρέχουσα συγκυρία 
κατά την οποία η οικονομική πολιτική εστιάζει σε 
μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας, 

καταδεικνύουν μεγάλες αποκλίσεις στη γεωγραφική 
συγκέντρωση μεταξύ των επιμέρους κλάδων παρα-
γωγής, ακόμα και στις περιπτώσεις κλάδων που ανή-
κουν στον ίδιο τομέα. 

Ειδικότερα, στον τομέα της βιομηχανίας, το συνολικό 
μερίδιο των περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μα-
κεδονίας στους απασχολούμενους κυμαίνεται από 
36,4%, στον κλάδο βιομηχανία ξύλου, προϊόντα από 
ξύλο & φελλό, εκτός από έπιπλα, σε 88,3% στην παρα-
γωγή φαρμακευτικών προϊόντων & σκευασμάτων, ενώ 
στον σημαντικό κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων το 
μερίδιο αυτό φθάνει το 54,2%. 

Στον τομέα χονδρικό και λιανικό εμπόριο, μεταφορές 
και αποθήκευση, καταλύματα και εστίαση, ο κλάδος 
των καταλυμάτων παρουσιάζει σχετικά χαμηλή γεω-
γραφική συγκέντρωση, με το αντίστοιχο συνολικό 
μερίδιο των περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μα-
κεδονίας στους απασχολουμένους να ανέρχεται στο 
28,0%, ενώ οι κλάδοι της εστίασης και του χονδρικού 
και λιανικού εμπορίου παρουσιάζουν αρκετά υψηλό 
βαθμό συγκέντρωσης, με το μερίδιο των δύο περιφε-
ρειών να ανέρχεται σε 49,1% και 62,6%, αντίστοιχα. 
Παράλληλα, στον ίδιο τομέα, υψηλή συγκέντρωση 
παρατηρείται και στις μεταφορές και αποθήκευση, με 
την αναλογία των δύο περιφερειών να ανέρχεται σε 
58,6%, 76,2% και 86,6%, στην περίπτωση των κλάδων 
χερσαίες, πλωτές και αεροπορικές μεταφορές, αντί-
στοιχα, και σε 84,7% και 66,9% στην περίπτωση των 
κλάδων αποθήκευση και ταχυδρομικές και ταχυμετα-
φορικές δραστηριότητες, αντίστοιχα. 

Το υψηλό μερίδιο της Αττικής και δευτερευόντως της 
Κεντρικής Μακεδονίας στην οικονομική δραστηριότη-
τα παρατηρείται στην πλειονότητα των επιχειρηματι-
κών κλάδων της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που σχετίζονται με τις επαγγελματικές, επι-
στημονικές, και τεχνικές δραστηριότητες, αλλά και 
με την ψυχαγωγία. Ενδεικτικά, το συνολικό μερίδιο 
των περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας 
στους απασχολουμένους ανέρχεται στο 66,3% για τις 
νομικές και λογιστικές δραστηριότητες, στο 62,0% για 
τις δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών, στο 
87,0% για τις εκδοτικές δραστηριότητες και στο 91,3% 
για τον κλάδο παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσε-
ων και μουσικών εκδόσεων. 

Σημειώνεται ότι παρόμοια εικόνα σε σχέση με τη 
γεω γραφική συγκέντρωση των δραστηριοτήτων του 
επιχειρηματικού τομέα παρουσιάζουν και τα στοιχεία 
των Στατιστικών ∆ιάρθρωσης Επιχειρήσεων για τον 
αριθμό των επιχειρήσεων και τους μισθούς και τα 
ημερομίσθια σε αυτές.
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δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, του του-
ρισμού, αλλά και πολλών κλάδων της βιομηχανίας, 
παρουσιάζουν ήδη σημαντική διασπορά ανά την επι-
κράτεια, γεγονός που καταδεικνύει τη δυνατότητά 
τους να αναπτύσσονται παράλληλα με άλλες δρα-
στηριότητες. Η ανάπτυξη ενός φάσματος τέτοιων 
δραστηριοτήτων σε περιφέρειες που παρουσιά ζουν 
υψηλή εξειδίκευση (π.χ. η ανάπτυξη αγροτικών ή 
ήπιων μεταποιητικών δραστηριοτήτων σε περιοχές 
που επί του παρόντος βασίζονται κυ ρίως στον του-
ρισμό) μπορεί να συμβάλει στην ανθεκτικότητα της 
οικονομίας σε περιόδους κρίσης. 

όσο και μακροχρονιότερα, στο πλαίσιο του ανα-
πτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο. Σε 
γενικές γραμμές, ακόμα και αν τα ειδικότερα χα-
ρακτηριστικά και πλεονεκτήματα κάθε περιφέρειας 
ωθούν τις επιχειρήσεις της να δραστηριοποιούνται 
σε συγκεκριμένους τομείς εξειδίκευσης, η προσπά-
θεια για παράλληλη ανάπτυξη και άλλων δραστηριο-
τήτων μπορεί να συμβάλει σε μία, κατά το δυνατόν, 
πιο ισορροπημένη κλαδική διάρθρωση της παραγω-
γικής δραστηριότητας, αρχικά σε περιφερειακό και 
εν τέλει σε εθνικό επίπεδο. Όπως προκύπτει με βάση 
τα δεδομένα για τη γεωγραφική συγκέντρωση, οι 
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4.3. Εξωτερικό εμπόριο αγροτικών 
προϊόντων και τροφίμων1

Αθανάσιος Χύμης

4.3.1. Το εξωτερικό εμπόριο γενικά

Το 2019 το σύνολο των εισαγωγών αγαθών σημείωσε 
μικρή αύξηση 0,9% στα €55,68 δις (Πίνακας 4.3.1). 
∆εδομένου ότι οι εισαγωγές προϊόντων πετρελαίου 
μειώθηκαν κατά 6,1% στα €15,01 δις, οι συνολικές 
εισαγωγές των υπολοίπων αγαθών (πλην πετρελαιο-

ειδών) αυξήθηκαν κατά 3% στα 40,67 δις. Αντίστοιχα, 
το σύνολο των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 1,2% στα 
€33,85 δις. Αφαιρώντας από αυτές τις εξαγωγές πε-
τρελαιοειδών, οι οποίες σημείωσαν πτώση κατά 7,1% 
στα €10,68 δις, οι εξαγωγές των υπολοίπων προϊό-
ντων σημείωσαν αύξηση κατά 5,5% στα 23,17 δις. 

Όπως φαίνεται και από τον Πίνακα 4.3.1, την τελευ-
ταία δεκαετία οι εξαγωγές πετρελαιοειδών έχουν αυ-
ξηθεί σημαντικά και συνετέλεσαν στην αύξηση των 
συνολικών εξαγωγών αγαθών σε επίπεδα άνω των 
€25 δις. Αυτό είναι φυσικά καλό για τη βιομηχανία 
διύλισης πετρελαίου που έχει αναπτυχθεί έντονα, 
θα πρέπει όμως να βρει μιμητές και στις υπόλοιπες 
βιομηχανίες της χώρας για να καταφέρει η ελληνική 
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1. Ως αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, βάσει της ταξινόμησης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης η οποία είναι σύμφωνη με την Τυποποιημένη 

Ταξινόμηση ∆ιεθνούς Εμπορίου (ΤΤ∆Ε)-(SITC, Standard International Trade Classification) του ΟΟΣΑ, θεωρούνται τα εξής με τους ακό-

λουθους κωδικούς:  0 (αγροτικά προϊόντα), 1 (ποτά-καπνός), 21 (δέρματα), 22 (ελαιώδεις σπόροι), 231 (καουτσούκ), 24 (ξυλεία), 261-265 

& 268 (φυσικές υφαντικές ίνες), 29 (γεωργικές πρώτες ύλες), 4 (λίπη-έλαια), 59211/12 (άμυλα σίτου-καλαμποκιού). Για λόγους συντομίας 

εντός του κειμένου τα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα αναφέρονται και ως αγροδιατροφικά προϊόντα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.1  Συνολικό εμπόριο και εμπόριο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων (σε δις €)

2008 2009 2012 2015 2016 2017 2018 2019 % Μεταβολή 
2018-2019

Εισαγωγές

Σύνολο εισαγωγών 60,72 48,09 48,45 42,60 44,09 50,26 55,19 55,68  0,9

Πετρελαιοειδών 12,12   7,19 18,24 11,36   9,74 12,21 15,99 15,01 -6,1

Σύνολο πλην πετρελαιοειδών 48,60 40,90 30,21 31,24 34,34 38,05 39,20 40,67 3,0

Αγροδιατροφικών προϊόντων 7,05 6,40 6,34 6,31 6,62 7,00 7,05 7,31 3,8

Ποσοστό αγροδιατροφικών % 14,5 15,6  21,0 20,2 19,3 18,3 18,0 18,0

Εξαγωγές

Σύνολο εξαγωγών 17,36 14,39 27,38 25,50 25,44 28,83 33,46 33,85  1,2

Πετρελαιοειδών   1,90   1,36 10,65   7,60   6,91   8,97 11,48 10,68 -7,1

Σύνολο πλην πετρελαιοειδών 15,46 13,03 16,73 17,90 18,53 19,86 21,97 23,17  5,5

Αγροδιατροφικών προϊόντων 4,01 4,00 5,24 5,72 6,14 6,10 6,49 6,56  1,0

Ποσοστό αγροδιατροφικών % 25,9 30,7 31,3 31,9 33,1 30,7 29,6 28,3

Έλλειμμα

Συνολικό έλλειμμα 43,36 33,69 21,07 17,10 18,65 21,43 21,73 21,84 0,5

Άνευ πετρελαιοειδών 33,14 27,87 13,48 13,34 15,81 18,18 17,23 17,50 1,6

Αγροδιατροφικών 3,04 2,40 1,09   0,60 0,49 0,90 0,55 0,76 36,8

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ.
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γωγικά. Όπως δείχνει και ο Πίνακας 4.3.1, μέχρι και το 
2015 οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων είχαν 
ήδη αυξηθεί κατά 43% σε σχέση με το 2009, οπότε και 
σημειώθηκε το χαμηλότερο επίπεδο εξαγωγών των 
αγροδιατροφικών. Αντίθετα, οι εξαγωγές των υπολοί-
πων αγαθών (πλην πετρελαιοειδών) μέχρι και το 2015 
είχαν σημειώσει αύξηση κατά 37% σε σχέση με το χα-
μηλότερο επίπεδό τους το 2009. Μετά το 2015 όμως 
οι εξαγωγές των υπολοίπων προϊόντων ανακάμπτουν 
μεγεθυνόμενες με ρυθμούς μεγαλύτερους από τους 
αντίστοιχους των αγροδιατροφικών.

Είναι σαφές ότι, εξερχόμενοι από την κρίση και επι-
τυγχάνοντας πλέον θετικούς ρυθμούς μεταβολής του 
ΑΕΠ, το εμπορικό έλλειμμα αναμένεται να διευρυνθεί, 
αφού οι εισαγωγές βιομηχανικών προϊόντων, που πε-
ριορίστηκαν κατά πολύ μέσα στην κρίση, αναμένεται 
να έχουν αύξηση μεγαλύτερη από αυτή των αγροδια-
τροφικών. Αυτός είναι και ένας σημαντικός λόγος που 
η ελληνική βιομηχανία (συμπεριλαμβανομένων της 
αγροτικής παραγωγής και της μεταποίησης) θα πρέ-
πει να εντείνουν την παραγωγή ώστε να περιορίσουν 
όσο το δυνατόν την αναμενόμενη αύξηση του εμπορι-
κού ελλείμματος που συντελείται τα τελευταία χρόνια 
(Πίνακας 4.3.1). Φυσικά, οι εξελίξεις μέσα στο 2020 
θα έχουν αρκετές ανατροπές λόγω της οικονομικής 
κρίσης που αναμένεται να επιφέρει η υγειονομική κρί-
ση του νέου κορωναϊού.

4.3.3. ∆ιάρθρωση του εμπορίου αγροτικών 
προϊόντων και τροφίμων

Την περασμένη χρονιά, 2019, οι εισαγωγές αγροδια-
τροφικών προϊόντων σημείωσαν αύξηση 3,8% και 
ξεπέρασαν για πρώτη φορά το ιστορικά υψηλό επί-
πεδο των €7,05 δις του 2008, αγγίζοντας τα €7,31 
δις. Μια ενδιαφέρουσα αλλαγή έγινε στη διάρθρωση 
των εισαγωγών, όπου η αξία εισαγωγών των οπωρο-
κηπευτικών ξεπέρασε για πρώτη φορά (τουλάχιστον 
τις τελευταίες δεκαετίες) την αξία εισαγωγών των γα-
λακτοκομικών, τα οποία ήταν συνεχώς στη δεύτερη 
θέση μετά τις εισαγωγές προϊόντων κρέατος και ζώ-
ντων ζώων (Πίνακας 4.3.2). Φυσικά, αυτό δεν αλλάζει 
το γεγονός ότι οι εισαγωγές προϊόντων κτηνοτροφι-
κής προέλευσης (κρέας και γαλακτοκομικά) μαζί απο-
τελούν περίπου το 30% των συνολικών εισαγωγών 
αγροδιατροφικών προϊόντων. 

Γενικά, οι περισσότερες κατηγορίες προϊόντων πα-
ρουσίασαν μικρή αύξηση της αξίας των εισαγωγών, 
με τη μεγαλύτερη (ποσοστιαία) να αφορά τα οπωρο-
κηπευτικά και τα ποτά. Ελάχιστες κατηγορίες όπως ο 
καπνός, τα έλαια και τα δέρματα σημείωσαν μείωση 
στην αξία των εισαγωγών. Αξίζει να αναφερθεί ότι, σε 
αρκετές περιπτώσεις όπου παρατηρείται αύξηση της 

οικονομία να έχει την αναγκαία αύξηση παραγωγής, 
η οποία θα επιφέρει μεγέθυνση της οικονομίας και 
θα έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των 
εξαγωγών. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιες περι-
φερειακές οικονομίες, όπως της Πορτογαλίας, έχουν 
αυξήσει τις εξαγωγές τους σε επίπεδα άνω του 35% 
του ΑΕΠ τους, όταν οι εξαγωγές αγαθών της Ελλά-
δος δεν υπερβαίνουν το 20% του ΑΕΠ.

Κατόπιν των ανωτέρω εξελίξεων, το συνολικό έλλειμ-
μα του εμπορικού ισοζυγίου το 2019 αυξήθηκε κατά 
0,5% στα €21,84 δις, ενώ το έλλειμμα χωρίς τα πε-
τρελαιοειδή κατά 1,6% στα €17,5 δις. Ο λόγος που 
αφαιρούμε τα πετρελαιοειδή από το συνολικό εμπό-
ριο προϊόντων είναι διότι, αφενός, ως προϊόντα έχουν 
μεγάλη μεταβλητότητα στις τιμές από έτος σε έτος 
και, αφετέρου, έχουμε καθαρότερη εικόνα του εμπο-
ρίου των υπολοίπων αγαθών δεδομένου ότι οι συναλ-
λαγές πετρελαιοειδών αποτελούν περίπου το 30% 
του συνολικού εμπορίου αγαθών.

4.3.2. Εμπόριο των αγροδιατροφικών προϊόντων

Όσον αφορά τα αγροδιατροφικά προϊόντα (αγροτικά 
προϊόντα και τρόφιμα), από τον Πίνακα 4.3.1 φαίνεται 
ότι οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,8% φθάνοντας σε 
ύψος τα €7,31 δις, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό 
και ξεπερνώντας για πρώτη φορά σε αξία το ύψος των 
εισαγωγών του 2008. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 
1,0%, στα €6,56 δις, που αποτελεί επίσης νέο ιστορι-
κό υψηλό. Κατά συνέπεια, το έλλειμμα διευρύνθηκε 
κατά 36,8%, στα €758 εκατ., μειωμένο σημαντικά από 
το ιστορικά υψηλό επίπεδο των €3 δις που βρισκό-
ταν το 2008, αλλά η ελληνική αγροτική οικονομία έχει 
ακόμα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης και ανάπτυ-
ξης, έτσι ώστε να μετατρέψει το εμπορικό ισοζύγιο 
αγροδιατροφικών προϊόντων σε πλεονασματικό.

Έχει αναφερθεί και σε προηγούμενα άρθρα τούτης 
της στήλης ότι τα αγροδιατροφικά προϊόντα, ως προ-
ϊόντα ανάγκης, παρουσίασαν περιορισμένη μείωση 
στις εισαγωγές σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα 
που μπορούν να χαρακτηριστούν και προϊόντα πολυ-
τελείας (π.χ. αυτοκίνητα, κλπ.). Συγκεκριμένα, την πε-
ρίοδο 2008-2012 η αθροιστική μείωση στις εισαγωγές 
αγροδιατροφικών προϊόντων έφθασε το 10% (από 
€7,05 στα €6,34 δις), όταν η αντίστοιχη μείωση στις 
εισαγωγές των υπολοίπων αγαθών έφθασε το 37,8% 
(από €48,60 στα €30,21 δις). Επιπλέον, τα αγροδια-
τροφικά προϊόντα αύξησαν σημαντικά τις εξαγωγές 
τους μέσα στην κρίση (άνω του 50%), περιορίζοντας 
κατά πολύ το αντίστοιχο εμπορικό έλλειμμα. 

Ο αγροδιατροφικός τομέας όχι μόνο άντεξε μέσα 
στην οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας αλλά 
και ήταν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους εξα-
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αγροδιατροφικών (33,2%), ενώ συνεχίζεται επίσης η 
πολύ καλή πορεία των γαλακτοκομικών (κυρίως φέτα 
και, δευτερευόντως, γιαούρτι), τα οποία εκτόπισαν το 
2019 τα αλιεύματα από τη δεύτερη θέση, αποσπώ-
ντας μεγαλύτερο μερίδιο στις συνολικές εξαγωγές 
αγροδιατροφικών με 10,8%. 

Τα αλιεύματα, αν και αύξησαν τις εξαγόμενες ποσό-
τητες το 2019, η ελαφρά μείωση των κατά μονάδα 
τιμών αυτών οδήγησε τελικά σε οριακή μείωση της 
αξίας εξαγωγών. Παρόμοια μείωση τιμών που οδήγη-
σε είτε σε μειωμένη αξία εξαγωγών είτε σε αναλογικά 
μικρότερη αύξηση σε σχέση με την αύξηση των εξα-
γομένων ποσοτήτων σημειώθηκε στα γαλακτοκομικά, 
βαμβάκι, έλαια, καφέ, ποτά, ελαιώδεις σπόρους, ακα-
τέργαστες ύλες και δέρματα. Αντίθετα, αύξηση στις 
κατά μονάδα τιμές οι οποίες εξουδετέρωσαν πλήρως 
ή εν μέρει την όποια μείωση των εξαγομένων ποσοτή-
των ή ενίσχυσαν την αύξησή τους παρατηρήθηκαν σε 

αξίας των εισαγωγών, αυτή οφείλεται σε αύξηση της 
κατά μονάδα τιμής των προϊόντων της συγκεκριμένης 
κατηγορίας, δεδομένου ότι οι εισαγόμενες ποσότη-
τες μειώθηκαν. Τέτοιες είναι οι περιπτώσεις των προ-
ϊόντων κρέατος, γαλακτοκομικών, σακχάρων, καφέ, 
ελαιωδών σπόρων και ακατέργαστων υλών. Αντίθετα, 
μείωση στις κατά μονάδα τιμές παρατηρήθηκε στις 
κατηγορίες των αλιευμάτων, ζωοτροφών, ποτών και 
ελαίων.

Όσον αφορά τις εξαγωγές (Πίνακας 4.3.3), ξεχωρίζει 
η σημαντική αύξηση της αξίας των εξαγωγών βάμβα-
κος (55%) σε σχέση με το 2018 και η μείωση της αξί-
ας των εξαγωγών ελαίων (βασικά ελαιολάδου) κατά 
40%, λόγω της μειωμένης παραγωγής ελαιολάδου 
που ακολούθησε μια διετία πολύ υψηλής παραγωγής 
και αντίστοιχα υψηλών εξαγωγών. Τα οπωροκηπευ-
τικά συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία και αυξά-
νουν περαιτέρω το μερίδιό τους επί των εξαγωγών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.2  ∆ιάρθρωση των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων (σε εκατ. €)

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019

Εκ. € % Εκ. € % Εκ. € % Εκ. € % Εκ. € % Εκ. € % Εκ. € %

Κρέαςα 1.211 17,2 1.160 18,4 1.199 18,9 1.162 17,9 1.150 17,4 1.242 17,6 1.322 18,1

Οπωροκηπευτικά 786 11,1 672 10,7 635 10,0 663 10,2 748 11,3 827 11,7 900 12,3

Γαλακτοκομικά 808 11,5 770 12,2 772 12,2 842 13,0 749 11,3 829 11,8 857 11,7

∆ημητριακά 681 9,7 541 8,6 560 8,8 532 8,2 615 9,3 682 9,7 707 9,7

Αλιεύματα 428 6,1 384 6,1 373 5,9 378 5,8 432 6,5 521 7,4 540 7,4

Ζωοτροφές 406 5,8 371 5,9 345 5,4 403 6,2 423 6,4 462 6,6 487 6,7

Καφές, τσάι, κλπ. 365 5,2 376 6,0 411 6,5 442 6,8 547 8,3 453 6,4 470 6,4

Είδη διατροφής 344 4,9 356 5,7 333 5,3 367 5,7 354 5,3 358 5,1 374 5,1

Ποτά 436 6,2 370 5,9 267 4,2 248 3,8 281 4,2 309 4,4 328 4,5

Καπνός 335 4,7 310 4,9 234 3,7 236 3,6 323 4,9 347 4,9 327 4,5

Έλαια 290 4,1 232 3,7 286 4,5 274 4,2 244 3,7 256 3,6 226 3,1

Ελαιώδεις σπόροι 224 3,2 173 2,7 219 3,5 220 3,4 193 2,9 202 2,9 204 2,8

Σάκχαρα 225 3,2 220 3,5 295 4,7 227 3,5 231 3,5 196 2,8 203 2,8

Ξυλεία 262 3,7 148 2,3 128 2,0 118 1,8 135 2,0 140 2,0 147 2,0

Ακατέργαστες ύλες 130 1,8 111 1,8 111 1,8 121 1,9 132 2,0 140 2,0 140 1,9

∆ορές 93 1,3 76 1,2 146 2,3 116 1,8 46 0,7 62 0,9 56 0,8

Σύνολο 7.054β 6.299 6.335 6.488 6.621 7.047 7.313

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ.

α. Περιλαμβάνονται ζώντα ζώα και προϊόντα κρέατος.
β. Το άθροισμα των επιμέρους προϊόντων πιθανώς να μην ισούται με το Σύνολο, διότι δεν περιλαμβάνονται κάποιες κατηγορίες 
με ελάχιστα ποσά όπως βαμβάκι, καουτσούκ, λοιπές φυτικές ίνες, μαλλί και γιούτα.
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πεί σε πλεόνασμα, όπως συμβαίνει στις περισσότερες 
οικονομίες οι οποίες, όπως η ελληνική, χαρακτηρίζο-
νται από ανεπτυγμένο αγροτικό τομέα. 

Προς το παρόν αυτό φαίνεται να μην επιτυγχάνεται 
και το έλλειμμα του αγροδιατροφικού εμπορικού ισο-
ζυγίου κυμαίνεται τα τελευταία χρόνια μεταξύ €0,5 
και €1 δις. Σε έναν βαθμό η διακύμανση αυτή οφεί-
λεται στο ύψος των εξαγωγών ελαιολάδου το οποίο, 
ως γνωστόν, χαρακτηρίζεται από σημαντική μεταβλη-
τότητα λόγω των αυξομειώσεων στην παραγωγή από 
έτος σε έτος. Εάν, όπως έχει επανειλημμένως τονι-
στεί, η αλυσίδα παραγωγής και μεταποίησης ελαιο-
λάδου οργανωθεί καλύτερα, θα έχει τη δυνατότητα 
όχι μόνο να περιορίσει τη μεταβλητότητα αυτή αλλά 
και να επιτύχει σημαντικά υψηλότερη αξία μέσω υψη-
λότερων τιμών κατά μονάδα εξαγομένων ποσοτήτων.

δημητριακά, οπωροκηπευτικά, ζωοτροφές, είδη δια-
τροφής, καπνό, προϊόντα κρέατος και ξυλεία.

4.3.4. Συμπεράσματα

Το 2019 ήταν μια σχετικά καλή χρονιά για το εξωτε-
ρικό εμπόριο συνολικά, αλλά όχι εξίσου καλή και για 
το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων των οποίων 
οι εισαγωγές ενισχύθηκαν με ρυθμό 3,8% έναντι μό-
λις 1,0% των εξαγωγών, με αποτέλεσμα τη διεύρυνση 
κατά 36,8% του αντίστοιχου εμπορικού ελλείμματος. 
Σε παλαιότερο άρθρο της παρούσας στήλης, όταν το 
έλλειμμα αγροτικών προϊόντων και τροφίμων είχε μει-
ωθεί στο περίπου μισό δις ευρώ, είχε σημειωθεί ότι 
θα έχει ενδιαφέρον να δούμε εάν μπορεί να μειωθεί 
και σε χαμηλότερα επίπεδα ή ακόμα και να μετατρα-

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.3  ∆ιάρθρωση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων & τροφίμων (σε εκατ. €)

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2019

Εκ. € % Εκ. € % Εκ. € % Εκ. € % Εκ. € % Εκ. € % Εκ. € %

Οπωροκηπευτικά 1.346 33,6 1.485 33,7 1.771 33,8 1.826 35,3 1.966 32,0 2.086 32,1 2.175 33,2

Γαλακτοκομικά 275 6,9 301 6,8 372 7,1 483 9,3 593 9,7 672 10,3 705 10,8

Αλιεύματα 449 11,2 541 12,3 613 11,7 556 10,7 661 10,8 689 10,6 684 10,4

Βαμβάκι 236 5,9 391 8,9 442 8,4 310 6,0 316 5,1 342 5,3 530 8,1

Καπνός 416 10,4 374 8,5 428 8,2 386 7,5 524 8,5 489 7,5 508 7,7

∆ημητριακά 315 7,9 292 6,6 330 6,3 338 6,5 421 6,9 402 6,2 422 6,4

Έλαια 333 8,3 287 6,5 393 7,5 322 6,2 674 11,0 704 10,8 421 6,4

Είδη διατροφής 124 3,1 161 3,7 191 3,6 221 4,3 253 4,1 307 4,7 338 5,2

Ποτά 163 4,1 166 3,8 202 3,9 198 3,8 205 3,3 223 3,4 229 3,5

Κρέαςα 76 1,9 67 1,5 78 1,5 84 1,6 95 1,5 125 1,9 145 2,2

Ζωοτροφές 51 1,3 41 0,9 47 0,9 58 1,1 58 0,9 80 1,2 88 1,3

Καφές, τσάι, κλπ. 30 0,7 34 0,8 54 1,0 60 1,2 86 1,4 80 1,2 86 1,3

Ελαιώδεις σπόροι 76 1,9 64 1,5 78 1,5 86 1,7 81 1,3 76 1,2 76 1,2

Σάκχαρα 54 1,3 129 2,9 119 2,3 71 1,4 91 1,5 91 1,4 76 1,2

∆ορές 38 0,9 40 0,9 80 1,5 64 1,2 69 1,1 63 1,0 56 0,9

Ακατέργαστες ύλες 18 0,4 20 0,5 30 0,6 34 0,7 35 0,6 51 0,8 54 0,8

Ξυλεία 9 0,2 7 0,2 8 0,2 10 0,2 6 0,1 11 0,2 13 0,2

Σύνολο 4.011β 4.406 5.415 5.176 6.136 6.493 6.555

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ.

α. Περιλαμβάνονται ζώντα ζώα και προϊόντα κρέατος.
β. Το άθροισμα των επιμέρους προϊόντων πιθανώς να μην ισούται με το Σύνολο, διότι δεν περιλαμβάνονται κάποιες κατηγορίες 
με ελάχιστα ποσά όπως μαλλί, καουτσούκ, λοιπές φυτικές ίνες και γιούτα.
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τελευταία χρόνια οι εξαγωγές προϊόντων κρέατος 
(και ζώντων ζώων) αποτιμάται θετικά, όμως παραμέ-
νει ανεπαρκής. Εάν η μικρή αυτή αύξηση επιταχυνθεί, 
σε συνδυασμό και με τη βελτίωση της οργάνωσης της 
μεταποίησης του ελαιολάδου, είναι ζήτημα χρόνου η 
εκμηδένιση του ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο 
αγροτικών προϊόντων και τροφίμων.

Τέλος, όπως έχει επίσης επανειλημμένως τονιστεί, 
σημαντική επίπτωση στη μετατροπή του ελλείματος 
σε πλεόνασμα μπορεί να παίξει ο κλάδος της κτηνο-
τροφίας. Τα προϊόντα κρέατος είναι η κατηγορία με 
το μεγαλύτερο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγρο-
διατροφικών προϊόντων, σχεδόν €1,2 δις. Η έστω και 
μικρή αλλά σταθερή αύξηση που παρουσιάζουν τα 
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H εξέλιξη της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στην μεταποίηση 
και την παροχή ενέργειας 
ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση 
από το 2007 έως το 2016

Πρόδρομος Προδρομίδης*,

σε συνεργασία με τους 

Κωνσταντίνο Μπακρή, 

Χριστόφορο Μαλακατέ, Φώτιο Μέρμυγκα, 

Αθηνά-Νικολέττα Νικολάου, 

Ευαγγελία Παπαδοπούλου, 

Παναγιώτη Παύλου**,

Εμμανουήλ Σκοτώρη***

Αναλύεται η εξέλιξη τεσσάρων μέτρων επιχειρηματι-
κής δραστηριότητας στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ανά υποκλάδο της μεταποίησης, καθώς και 
στην παροχή ενέργειας, από το 2007 έως το 2016. 
Τα τέσσερα μέτρα είναι: (α) ο αριθμός των επιχειρή-
σεων (N), (β) ο αριθμός των εργαζομένων (L), (γ) η 
παραγωγικότητα της εργασίας (Q/L), (δ) ένας δείκτης 
κερδοφορίας. Μέσω οικονομετρικών παλινδρομήσεων 
απομονώνονται οι μακροχρόνιες τάσεις από τα αυτό-
νομα και μεσοχρόνια στοιχεία. Από τις εκτιμήσεις των 
τάσεων διαπιστώνεται μεταξύ άλλων ότι: (i) Σε 16 από 
τις 25 δραστηριότητες και σε 22 από τις 28 χώρες, 
γενικώς, επικράτησαν πτωτικές τάσεις στην Q/L και 
στις υπόλοιπες δραστηριότητες ή χώρες άλλες τάσεις 
με μικρότερη συχνότητα. (ii) Σε 15 από τις 28 χώρες 
o αριθμός των υποκλάδων που τα Ν και L εμφάνιζαν 

παρεμφερείς τάσεις υπερέβαινε τον αριθμό των κλά-
δων που συνέβη το αντίθετο. (iii) Η πολύ επιθυμητή κα-
τάσταση ανοδικής τάσεως σε αμφότερα τα L και Q/L 
σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο ήταν μάλλον σπάνια: 
εμφανίστηκε στο 5-6% όλων των περιπτώσεων. (iv) Σε 
ορισμένους κλάδους υπήρξε γενικευμένη πτωτική ή μι-
κτή τάση ενός ή περισσοτέρων μέτρων. Η λεπτομερής 
εξέταση των εξαιρέσεων, καθώς και των περιπτώσεων 
υπό το στοιχείο (iii) ενδέχεται να αποκαλύψει χρήσιμα 
στοιχεία που ίσως μπορούν να μεταφυτευτούν σε άλ-
λες χώρες ή κλάδους. 

Λέξεις κλειδιά: τάση, παροχή ενέργειας και μεταποί-
ηση, αριθμός επιχειρήσεων και απασχόληση, παραγω-
γικότητα, κερδοφορία.

Ταξινόμηση JEL: C23, J21, J24, L60, L94, M20

1. Εισαγωγή

Ενόψει μιας νέας δύσκολης οικονομικής και κοινωνι-
κής συγκυρίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, το ενδιαφέ-
ρον στρέφεται στις επιχειρήσεις, τις καταστάσεις που 
αντιμετώπιζαν και ίσως αντιμετωπίσουν, καθώς και τις 
τάσεις που διεγράφησαν το προηγούμενο διάστημα. 
Στις σελίδες που ακολουθούν εξετάζεται η εξέλιξη, 
κατά την δεκαετία 2007-2016, τεσσάρων μέτρων επι-
χειρηματικής δραστηριότητας σε υποκλαδικό επίπεδο 
–συνολικά 25 δραστηριότητες (βλ. Πίνακα 1)– στην 
μεταποίηση και την παροχή ενέργειας στις 28 εθνικές 
οικονομίες (τα 28 κράτη- μέλη) της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (ΕΕ-28). (Βλ. Πίνακα 2.) 

Τα τέσσερα μέτρα είναι: (α) ο αριθμός των επιχειρή-
σεων (N), (β) ο αριθμός των εργαζομένων (L), (γ) η 
μέση προστιθέμενη αξία ανά απασχολούμενο (ως δεί-
κτης παραγωγικότητας της εργασίας) (Q/L) και (δ) ο 
λόγος του ακαθαρίστου λειτουργικού κέρδους προς 
τον κύκλο εργασιών (ως δείκτης κερδοφορίας) (Π). 
Από κοινού σκιαγραφούν τόσο την υποκλαδική δομή 
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τρόπο αυτό, το άρθρο συμπληρώνει τις επιμέρους 
τομεακές και υποτομεακές αναλύσεις που πραγμα-
τοποιούνται ξεχωριστά σε κάθε κράτος-μέλος. (Βλ. 
ενδεικτικά O´Sullivan, 2000· Χανδρινό κ.ά., 2005· Μα-
νωλά 2007· Zeli και Mariani, 2009· Αναστασάκου κ.ά., 
2011· Voulgaris κ.ά., 2015· Κουτρούλη κ.ά., 2018.) 

Τα τέσσερα μέτρα ορίζονται με ομοιόμορφο τρόπο 
ανά την ΕΕ-28 (Eurostat, 2008) και στατιστικά στοιχεία 
ανά δραστηριότητα και κράτος-μέλος συλλέγονται σε 
ετήσια βάση στο πλαίσιο του κανονισμού 58/97 του 
Συμβουλίου της ΕΕ (Eurostat, 2015). Τα συγκεντρω-

όσο και βασικά χαρακτηριστικά του ανταγωνισμού 
και της αποδόσεως και επιδόσεως των επιχειρήσεων. 
Υπό αυτό το πρίσμα, το άρθρο παρέχει μια ευρεία 
οπτική της καταστάσεως και, ιδίως, των τάσεων που 
διαμορφώθηκαν μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρή-
σεων που δραστηριοποιούντο στην μεταποίηση και 
την παροχή ενέργειας, από την εμφάνιση της διε-
θνούς χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης 
έως το τέλος της πολυετούς ύφεσης στην Ελλάδα. Το 
τέλος συμπίπτει με το πέρας μιας μακράς περιόδου 
υψηλής ανεργίας (άνω του 8,5%) στην ΕΕ-28. Με τον 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  Οι οικονομικές δραστηριότητες ανά διψήφιο κωδικό ΣΤΑΚΟ∆

10 Βιομηχανία τροφίμων

11 Ποτοποιία

12 Παραγωγή προϊόντων καπνού

13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

14 Κατασκευή ειδών ένδυσης

15 Βιομηχανία δέρματος και δερματίνων ειδών

16
 

Βιομηχανία ξύλου, κατασκευή προϊόντων (πλην επίπλων) από ξύλο και φελλό, καθώς και ειδών 
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

17 Χαρτοποιία, κατασκευή χαρτίνων προϊόντων

18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

19 Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

21 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

24 Παραγωγή βασικών μετάλλων

25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (πλην μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού)

26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

28 Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού που δεν καταχωρούνται αλλού

29 Κατασκευή μηχανοκινήτων, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων οχημάτων

30 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

31 Κατασκευή επίπλων

32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

33 Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

Πηγή: Η στατιστική ταξινόμηση οικονομικών δραστηριοτήτων (ΣΤΑΚΟ∆) του 2008 είναι μια συστηματική ονοματολογία 
αγαθών και υπηρεσιών η οποία φτάνει σε πολύ αναλυτικό ( τετραψήφιο) επίπεδο. Συνιστά μετάφραση της αναθεωρημέ-
νης στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων (NACE) της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ιδίου έτους.
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1. Αντλήθηκαν από τον ιστότοπο https://ec.europa.eu/eurostat/data/database και δη την θέση «Ιndustry, trade and services», το πεδίο 

«Structural business statistics», υποπεδίο «Main indicators». Η ανάλυση διενεργείται στην βάση των πλέον προσφάτων στοιχείων, με την 

επιφύλαξη ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία περιοδικά επικαιροποιούνται και, κατά συνέπεια, αλλάζουν. Για τον λόγο αυτό, στις επόμενες 

σελίδες τα συμπεράσματα διατυπώνονται μάλλον βάσει του πλήθους των ευρημάτων παρά μεμονωμένων ευρημάτων. 

2. Η προσθήκη του τετραγώνου του χρόνου επιτρέπει (μέσω της πρώτης και δευτέρας παραγώγου ως προς τον χρόνο) την εξέταση της 

συναρτήσεως αναφορικά με το αν στρέφει το κοίλο μέρος της προς τα άνω ή κάτω, καθώς και αν σημειώνει μέγιστο ή ελάχιστο και αλλαγή 

κατευθύνσεως.

3. Στην πλειονότητα των κρατών δεν παρατηρούνται ιδιάζουσες υψηλές αποκλίσεις. Σε πολύ λίγες περιστάσεις εμφανίζονται μία, δύο ή 

τρεις τέτοιες αποκλίσεις. Η διάρκεια των αποκλίσεων που προκύπτουν κυμαίνεται μεταξύ δύο και πέντε ετών, όπως και αλλού στην βιβλι-

ογραφία. Βλ. ενδεικτικά Βegg κ.ά. (1998), Carnot κ.ά. (2011). 

κλίσεως της μακροχρονίου τάσεως σε κάθε κράτος-
μέλος και (iii) των επιδράσεων των κυριοτέρων με-
σοχρονίων διαφοροποιήσεων από την (κάθε) τάση, 
διενεργείται στην βάση μιας παραλλαγής της συναρ-
τησιακής μορφής που περιγράφουν/απεικονίζουν 
οι Smith και Duncan (1944), Fox (1968), Franzini και 
Harvey (1983), Τζωρτζόπουλος (1985), Black (1992), 
Cameron (2005), Lee κ.ά. (2019) και άλλοι: 
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όπου ο χρόνος, t (=1, …, 10), εισέρχεται στην σχέση 
αφενός ως δείκτης, αφετέρου ως η μεταβλητή της τά-
σεως σε κάθε κράτος-μέλος, i. H τάση μπορεί να είναι 
γραμμική, κυρτή ή κοίλη2. Οι κυριότερες μεσοχρό νιες 
διαφοροποιήσεις από αυτήν οργανώνονται με την 
μορφή ψευδομεταβλητών, m, ήτοι, μεταβλητών με δυ-
αδικές τιμές, απαρτιζόμενες από (α) συγκεντρώσεις 
διαδοχικών μοναδιαίων τιμών που υποδηλώνουν την 
ύπαρξη μιας ιδιαζούσης υψηλής, ολιγοετούς, θετικής 
ή αρνητικής απόκλισης και (β) μηδενικές τιμές για 
τα υπόλοιπα έτη. Ο δείκτης j υποδηλώνει τον αριθμό 
αυτών των αποκλίσεων σε ένα κράτος-μέλος (ο αριθ-
μός κυμαίνεται μεταξύ του μηδενός και του τρία)3. Οι 
συντελεστές β υποδηλώνουν τους σταθερούς όρους, 
τις κλίσεις και τις άλλες επιδράσεις, ενώ ο όρος u 
υποδηλώνει τον λευκό θόρυβο των μεμονωμένων (μη 
διαδοχικών) ή πολύ μικρών αυξομειώσεων. Έκαστη 
εξίσωση αναλύεται (παλινδρομείται) ξεχωριστά στην 
βάση όλων των διαθεσίμων ετησίων δεδομένων από 
τα κράτη-μέλη της ΕΕ-28. 

Η διαδικασία προσδιορισμού της σχέσεως (1) απο-
βλέπει σε μια σύντομη, όμως περιεκτική και με υψηλή 
ερμηνευτική ικανότητα έκφραση, και έχει ως εξής: 
(α) Αρχικώς διενεργείται μια προκαταρκτική παλιν-
δρόμηση με τις τάσεις ως ανεξάρτητες μεταβλητές 
και την Γερμανία ως περιοχή αναφοράς. Για να δια-
σφαλιστούν βαθμοί ελευθερίας διατηρούνται μόνον 
τα t2 των οποίων τα συναρτώμενα β1i και β2 i εμφανί-

τικά μεγέθη παρέχονται από την ευρωκοινοτική στατι-
στική υπηρεσία, την Eurostat, και οι τιμές που αναλύο-
νται στην συνέχεια αντλήθηκαν το θέρος του 20191. Η 
ανάλυση συνίσταται από τον εμπειρικό προσδιορισμό 
–την απομόνωση μέσω οικονομετρικών παλινδρομή-
σεων– των μακροχρονίων τάσεων από τους σταθερούς 
όρους και τις σημαντικότερες μεσοχρόνιες αποκλίσεις 
που σημειώθηκαν σε έκαστο μέτρο και δραστηριότητα 
σε κάθε κράτος-μέλος. Στον βαθμό που εξετάζονται 
τέσσερα μέτρα ανά δραστηριότητα και υφίστανται 25 
δραστηριότητες, ουσιαστικά διενεργούνται εκατό πα-
λινδρομήσεις προκειμένου: (α) Να ελεγχθεί αν οι τά-
σεις στην μεταποίηση και την παροχή ενέργειας στην 
Ελλάδα διέφεραν από (ή ομοίαζαν με) τις τάσεις στους 
αντίστοιχους κλάδους των αμέσων εταίρων της χώρας 
(την υπόλοιπη ΕΕ-28). (β) Να διαπιστωθεί αν υφίστα-
νται σημαίνουσες διαφοροποιήσεις από κράτος-μέλος 
σε κράτος-μέλος εντός του κάθε υποκλάδου (ή σειράς 
υποκλάδων), δεδομένου ότι τόσο η μεταποίηση όσο 
και η παροχή ενέργειας λειτουργούν υπό ένα όλο και 
πιο συγκλίνον –εν πολλοίς το ίδιο– νομικό, ανταγωνι-
στικό, χρηματοδοτικό, εξαγωγικό και μακροοικονομι κό 
πλαίσιο. (γ) Να διευκολυνθεί η περαιτέρω έρευνα των 
χαρακτηριστικών, αποδόσεων και επιδόσεων των συ-
γκεκριμένων κλάδων ανά την ΕΕ-28, για να αντληθούν 
χρήσιμα διδάγματα που θα ήταν σκόπιμο να τελούν σε 
γνώση των σχεδιαστών εθνικής ή περιφερειακής βιο-
μηχανικής/κλαδικής ή ευρύτερης αναπτυξιακής οικο-
νομικής πολιτικής.

Το άρθρο δομείται ως εξής: Αρχικώς εξηγείται η 
εμπειρική προσέγγιση (Κεφάλαιο 2). Εν συνεχεία πα-
ρέχονται συνοπτικά και συγκρίνονται τα ευρήματά 
των οικονομετρικών αναλύσεων (Κεφάλαιο 3). Ολο-
κληρώνεται με την διατύπωση συμπερασμάτων (Κε-
φάλαιο 4).

2. Εμπειρική προσέγγιση 

Η οικονομετρική ανάλυση της διαχρονικής πορείας 
κάθε μέτρου ανά δραστηριότητα, y, και, ειδικότε-
ρα, η εκτίμηση και η απομόνωση: (i) των σταθερών 
όρων (αρχικών μεγεθών) ανά κράτος-μέλος, (ii) της 
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μό των παρατηρήσεων ανέλθει περί το 10%. Με τον 
τρόπο αυτό τελικώς προκύπτει μια εύληπτη εκδοχή 
της σχέσεως (1), με σταθερούς όρους, στοιχεία τάσε-
ως και κάποιες μεσοχρόνιες περιόδους που εξηγούν 
πολύ μεγάλο μέρος της μεταβλητότητας. 

Παράδειγμα μια τέτοιας σχέσης παρέχεται στον Πίνα-
κα 3. Αφορά στην εξέλιξη των αριθμού των επιχειρή-
σεων στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 
και, σε συνδυασμό με τον Πίνακα 2, διαβάζεται ως 
εξής: Στην αρχή της υπό εξέτασιν δεκαετίας η Ιταλία 
και η Ισπανία διέθεταν (εμφάνιζαν) τον μεγαλύτερο 
αριθμό επιχειρήσεων (βλ. γραμμές 9-10), ενώ το Λου-
ξεμβούργο και η Σλοβακία διέθεταν τον μικρότερο 
αριθμό (βλ. γραμμή 2). Με την πάροδο του χρόνου, 
ο αριθμός των δραστηριοποιουμένων επιχειρήσεων:

• Εμφάνισε ανοδική τάση σε Γερμανία, ∆ημ. της Ιρ-
λανδίας, Ολλανδία, Λετονία, Λουξεμβούργο (βλ. 
γραμμή 17), Γαλλία και Πολωνία (γραμμή 18). 

• Αρχικώς μειώθηκε και εν συνεχεία αυξήθηκε σε 
Ελλάδα, Ισπανία (βλ. συνδυαστικά γραμμές 12, 22 
και υποσημείωση 2), Βέλγιο, Πορτογαλία, Ρουμα-
νία (γραμμές 13 και 21), Ηνωμένο Βασίλειο, Κρο-
ατία, Ουγγαρία (γραμμές 14 και 21), Βουλγαρία, 
Λιθουανία (γραμμές 15 και 21). 

• Αρχικώς αυξήθηκε και εν συνεχεία μειώθηκε σε 
Σλοβακία και Τσεχία (γραμμές 18-20).

• Μειώθηκε στην Ιταλία (γραμμές 11 και 23).

ζουν p-values κατώτερα του 10%4. (β) Η έκφραση συ-
μπτύσσεται περαιτέρω με διαδοχικές παλινδρομήσεις 
και αναλύσεις των αποτελεσμάτων, βάσει των οποίων: 
(i) αφαιρούνται τα β0 που εμφανίζουν υψηλά p-values 
(αρχικώς στο κατώφλι του 99%, σε κάθε επανάληψη 
σε χαμηλότερο κατώφλι) και (ii) συγχωνεύονται οι με-
ταβλητές που αντιστοιχούν σε ζεύγη β0, ζεύγη β1 και 
ζεύγη β2 με παρεμφερείς τιμές

5. Η διαδικασία επανα-
λαμβάνεται όσο ο λόγος των ανεξαρτήτων μεταβλη-
τών προς τον αριθμό των παρατηρήσεων υπερβαίνει 
το 8,5%. (γ) ∆ιενεργείται νέα παλινδρόμηση βάσει της 
οποίας υπολογίζονται οι τιμές των καταλοίπων. Εντο-
πίζονται οι υψηλότερες εξάρσεις ή βυθίσεις κατα-
λοίπων που αναλογούν στο 5% των παρατηρή σεων. 
Οι χρονικά διάδοχες παρατηρήσεις κάθε χώρας που 
αντιστοιχούν σε αυτές τις εξάρσεις, καθώς και οι χρο-
νικά διάδοχες παρατηρήσεις κάθε χώρας που αντι-
στοιχούν στις εν λόγω βυθίσεις λαμβάνουν μοναδιαί-
ες τιμές και οργανώνονται σε ψευδομεταβλητές. Με 
διαδοχικές δοκιμαστικές αντικαταστάσεις εκάστης 
μοναδιαίας τιμής με μηδενική τιμή, καθώς και με πα-
λινδρομήσεις (επανεκτιμήσεις της σχέσεως), εξετά-
ζεται η βελτίωση ή μη του R2 και προσδιορίζεται το 
εύρος και ο συνδυασμός των ψευδομεταβλητών (με-
σοχρονίων περιόδων) που ταιριάζουν καλύτερα στην 
σχέση (δηλαδή, περιγράφουν καλύτερα την σχέση). 
Πρόσθετες ή εκτενέστερες ψευδομεταβλητές σχη-
ματίζονται στη βάση των υψηλοτέρων εξάρσεων και 
υψηλοτέρων βυθίσεων που απομένουν έως ότου ο 
λόγος των ανεξαρτήτων μεταβλητών προς τον αριθ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  Οι διεθνείς κωδικοί των κρατών-μελών της ΕΕ-28

AT Αυστρία FR Γαλλία NL Ολλανδία

BE Βέλγιο GR Ελλάς PL Πολωνία

BG Βουλγαρία HR Κροατία PT Πορτογαλία

CY Κύπρος HU Ουγγαρία RO Ρουμανία

CZ Τσεχία IE ∆ημ. της Ιρλανδίας SE Σουηδία

DE Γερμανία IT Ιταλία SI Σλοβενία

DK ∆ανία LT Λιθουανία SK Σλοβακία

EE Εσθονία LU Λουξεμβούργο UK Ηνωμένο Βασίλειο Μεγάλης Βρετανίας 
και Βορείου Ιρλανδίας (χάριν συντομίας, 
Ηνωμένο Βασίλειο). Απεχώρησε από την 
ΕΕ το 2020 και η ΕΕ κατέστη 27μελής.

ES Ισπανία LV Λετονία

FI Φινλανδία MT Μάλτα

4. Mε άλλα λόγια, διατηρούνται οι ρυθμοί μεταβολής που σε πολλές αναλύσεις θα εθεωρούντο οι πλέον σημαντικοί. ∆ιαπιστώνεται ότι η 

απλούστευση είτε δεν επιφέρει είτε επιφέρει ανεπαίσθητη μείωση του adj-R2.

5. Οι έλεγχοι ισότητας των τιμών του σταδίου (ii) διενεργούνται στο ίδιο (αρχικό ή διαδοχικά μειούμενο) κατώφλι των p-values που χρησι-
μοποιείται παραλλήλως για την διεύρυνση της περιοχής αναφοράς στο στάδιο (i).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3  Η εξέλιξη του αριθμού των επιχειρήσεων (N) παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών 
υλών στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28, 2007-2016

Μεταβλητές Συντελεστές p-values

Σταθεροί όροι 

1 DE, GR, FR, PL (χώρες αναφοράς) 3.611 0,000

2 LU, SK -3.735 0,000

3 CY, DK, EE, IE, LV, SI -3.324 0,000

4 AT, BG, HR, FI, LT -2.833 0,000

5 HU, NL -2.183 0,000

6 BE, CZ, RO -1.651 0,000

7 SE -1.339 0,000

8 PT, UK 660 0,000

9 ES 4.245 0,000

10 IT 16.769 0,000

Μακροχρόνιες τάσεις

11 IT -1.150 0,000

12 GR, ES -502 0,000

13 BE, PT, RO -173 0,000

14 HR, HU, UK -113 0,000

15 BG, LT -85 0,000

16 AT, CY, DK, EE, FI, SI, SE -8 0,037

17 DE, IE, LU, LV, NL 27 0,000

18 CZ, FR, PL 274 0,000

19 SK 368 0,000

Τάσεις στο τετράγωνο (αποτυπώνει τον ρυθμό μεταβολής)

20 CZ, SK -23 0,000

21 BE, BG, HR, FI, HU, IE, LT, LU, PT, RO, UK 9 0,000

22 GR, ES 31 0,000

23 IT 49 0,000

Υψηλές αποκλίσεις διετούς ή μεγαλυτέρας διαρκείας 

24 SK 2008-2009 -481 0,000

25 PL 2012-2016 -992 0,000

26 NL 2013-2016 442 0,000

Παρατηρήσεις 266

Ερμηνευτική ικανότητα (R2) 99,78%

Πηγή: Eurostat, ίδιοι υπολογισμοί.

Παρατηρήσεις: ∆εν υφίστανται στοιχεία για την Mάλτα. Οι παλινδρομήσεις διενεργούνται με ανθεκτικούς εκτιμητές 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η όποια ετεροσκεδαστικότητα των καταλοίπων. Τέσσερις παρατηρήσεις αφορούσες 
στα πρώτα ή τα τελευταία έτη απουσιάζουν. Όταν στις τιμές των (απόντων) καταλοίπων  χρησιμοποιηθούν οι τιμές 
των καταλοίπων των εγγυτέρων παρατηρήσεων, η διενέργεια ελέγχου μοναδιαίας ρίζας των καταλοίπων καθίσταται 
δυνατή. Προκύπτει ότι τα κατάλοιπα είναι στάσιμα.
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ενδεχομένως ήταν η πτωτική10. Στην δραστηριότητα 
υπ’ αριθμ. 16 περί το 30% των χωρών (οκτώ χώρες) 
παρουσίασε ανοδική τάση και άλλο τόσο παρουσίασε 
τάση σε σχήμα V, ενώ στην δραστηριότητα υπ’ αριθμ. 
19 περί το 40% των χωρών (ένδεκα χώρες) παρουσία-
σε ανοδική τάση και άλλο τόσο παρουσίασε πτωτική 
τάση. Αλλάζοντας οπτική, σε οκτώ χώρες (Βέλγιο, 
Βουλγαρία, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, Κύπρο, Σουηδία, 
Φινλανδία) η συχνότερα απαντώμενη εγχώρια τάση 
ήταν η πτωτική11. Σε επτά χώρες (Γερμανία, ∆ημ. της 
Ιρλανδίας, Λιθουανία, Ολλανδία, Σλοβακία, Σλοβενία, 
Τσεχία) ήταν η ανοδική12. Σε έξι χώρες (Γαλλία, Ελλά-
δα, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμα-
νία) ήταν σε σχήμα V13. Σε τέσσερι ς χώρες (Αυστρία, 
∆ανία. Λουξεμβούργο, Μάλτα) ήταν ενδεχομένως η 
πτωτική14. Συμπληρωματικά, η Ουγγαρία παρουσίασε 
πτωτική τάση σχεδόν στο 1/3 των περιπτώσεων (δέκα 
δραστηριότητες) και τάση σε σχήμα V σε ισάριθμες 
περιπτώσεις, ενώ η Εσθονία παρουσίασε ανοδική 
τάση σχεδόν στο 1/4 των περιπτώσεων (επτά δραστη-
ριότητες) και ενδεχομένως ανοδική τάση σε ισάριθ-
μες περιπτώσεις. (Βλ. Πίνακα 4.)

L: Σε δέκα δραστηριότητες (τις υπ’ αριθμ. 10, 13-14, 
16-17, 20, 22-23, 25, 29, 30, 35) η συχνότερα απαντώ-
μενη τάση μεταξύ των κρατών-μελών ήταν σε σχήμα 
V15. Σημειώνεται, δε, ότι σε δύο από αυτές δραστηριό-
τητες (τις υπ’ αριθμ. 13-14) δεν υπήρξε μια αμιγής ανο-
δική τάση σε κάποιο κράτος-μέλος. Σε επτά δραστη-

Υψηλές θετικές αποκλίσεις από την τάση σημειώθη-
καν στην Ολλανδία κατά την τετραετία 2013-2016 
(γραμμή 26), ενώ υψηλές αρνητικές αποκλίσεις από 
την τάση σημειώθηκαν στην Σλοβακία κατά την διε-
τία 2008-2009 και την Πολωνία κατά την τετραετία 
2012-2016 (γραμμές 24-25).

Χάριν συντομίας η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
σε καθεμία από τις υπόλοιπες 99 παλινδρομήσεις 
παραλείπεται. Στρέφουμε την προσοχή μας στην σύ-
γκριση των μακροχρονίων τάσεων ανά δραστηριότη-
τα, κράτος-μέλος και μέτρο. 

3. Oι μακροχρόνιες τάσεις 

Από την διενεργηθείσα οικονομετρική ανάλυση δια-
πιστώνεται αξιόλογη ετερογένεια μεταξύ των τάσεων 
όσον αφορά στην εξέλιξη του:

Ν: Σε δέκα δραστηριότητες (τις υπ’ αριθμ. 17, 18, 20-
21, 23, 25-29) η συχνότερα απαντώμενη τάση μεταξύ 
των κρατών-μελών ήταν η πτωτική6. Σε πέντε δραστη-
ριότητες (τις υπ’ αριθμ. 12, 14, 24, 33, 35) ήταν η ανο-
δική7. Σε τρεις δραστηριότητες (τις υπ’ αριθμ. 11, 13, 
31) ήταν η πτωτική που ακολουθείτο από ανάκαμψη, 
σαν σχήμα V8. Σε τέσσερις δραστηριότητες (τις υπ’ 
αριθμ. 10, 15, 30, 32) ενδεχομένως ήταν η ανοδική9. 
(Τα αποτελέσματα σχετίζονται με p-values που υπερ-
βαίνουν το 1%.). Στην δραστηριότητα υπ’ αριθμ. 22 

6. Στην περίπτωση της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 17, η συγκεκριμένη τάση απαντήθηκε σε δεκαεπτά χώρες, των δραστηριοτήτων υπ’ 

αριθμ. 23 και 26 σε δώδεκα χώρες, των δραστηριοτήτων υπ’ αριθμ 18, 20, 21, 25 και 27 σε δέκα χώρες, της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 28 

σε εννέα χώρες, της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 29 σε οκτώ χώρες.

7. Στην περίπτωση της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 35 η συγκεκριμένη τάση απαντήθηκε σε δεκαοκτώ χώρες, της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 

33 σε δεκαεπτά χώρες, των δραστηριοτήτων υπ’ αριθμ. 12 και 24 σε δεκαπέντε χώρες, της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 14 σε οκτώ χώρες.

8. Στην περίπτωση της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 11 η συγκεκριμένη τάση απαντήθηκε σε ένδεκα χώρες, της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 

13 σε δέκα χώρες, της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 31 σε οκτώ χώρες. Τα δε ακρότατα (βλ. υποσημείωση 2) φαίνεται να προέκυψαν σε 

διαφορετικά έτη.

9. Στην περίπτωση της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 10 η συγκεκριμένη τάση απαντήθηκε σε είκοσι τρεις χώρες, της δραστηριότητας υπ’ 

αριθμ. 32 σε δεκαοκτώ χώρες, της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 30 σε δέκα χώρες, της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 15 σε επτά χώρες. 

10. Απαντήθηκε σε δεκατέσσερις χώρες.

11. Στην Ιταλία σε 16 δραστηριότητες, στην Κροατία σε 14 δραστηριότητες, στην Ισπανία σε 12 δραστηριότητες, στην Φινλανδία σε 11 

δραστηριότητες, στο Βέλγιο σε 10 δραστηριότητες, στην Σουηδία σε 9 δραστηριότητες, στην Κύπρο σε 7 δραστηριότητες, στην Βουλ-

γαρία σε 6 δραστηριότητες.

12. Στην Ολλανδία σε 16 δραστηριότητες, στην Λιθουανία σε 14 δραστηριότητες, στην Γερμανία και την Σλοβακία σε 12 δραστηριότητες 

(κάθε φορά), στην ∆ημ. της Ιρλανδίας σε 11 δραστηριότητες, στην Σλοβενία σε 9 δραστηριότητες, στην Τσεχία σε 8 δραστηριότητες. 

13. Στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ρουμανία σε 13 δραστηριότητες (κάθε φορά), στην Ελλάδα και την Πολωνία σε 11 δραστηριότητες 

(κάθε φορά), στην Πορτογαλία σε 10 δραστηριότητες, στην Γαλλία σε 7 δραστηριότητες.

14. Στην ∆ανία σε 10 δραστηριότητες, στην Μάλτα σε 8 δραστηριότητες, στο Λουξεμβούργο σε 7 δραστηριότητες, στην Αυστρία σε 6 

δραστηριότητες.

15. Στην περίπτωση της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 13 η συγκεκριμένη τάση απαντήθηκε σε είκοσι χώρες, της δραστηριότητας υπ’ 

αριθμ. 14 σε δεκαεννέα χώρες, της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 16 σε δεκαέξι χώρες, της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 25 σε δεκαπέντε 

χώρες, των δραστηριοτήτων υπ’ αριθμ. 17 και 23 σε δεκατρείς χώρες, των δραστηριοτήτων υπ’ αριθμ. 10, 20 και 30 σε δώδεκα χώρες, 

των δραστηριοτήτων υπ’ αριθμ. 29 και 35 σε ένδεκα χώρες· της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 22 σε δέκα χώρες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4  Η εξέλιξη του αριθμού των επιχειρήσεων (N) στην μεταποίηση και την παροχή ενέργειας 

στην ΕΕ-28, 2007-2016: Οι τάσεις

ΣΤΑΚΟ∆ AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK

10 + + + \ + + + + + + + + + + + + + \ + + + + + \ + V + +

11 / V / – / V – V V V V V – \ / / – – / – V V / V / / V V

12 – – \ / / / – / / / / V \ \ / / – / / / / V – \ \ – / /

13 – V V – Λ / – – V – / V V V / \ V / / / / V V – – V V

14 – – V / / / – – V – / \ \ V / \ V – – – / V V V / / V V

15 + \ + + \ / + + V \ V \ \ \ / V / + / V V V / + / /

16 V / – / – / – / \ \ / \ V V – \ V – / – / V V V \ / V V

17 \ \ V \ Λ \ \ \ / \ \ \ \ \ / \ V \ / \ V Λ \ V \ \ V V

18 \ \ Λ + V \ \ + \ \ + V \ V Λ \ / + + + Λ V V V \ + \ \

19 \ \ \ \ \ – \ / / \ / \ / \ – / / / / / / \ / \ \

20 \ \ / \ Λ Λ \ / \ \ V V V \ Λ \ / \ / \ / V V V / / V V

21 – \ \ \ V \ / \ \ Λ \ Λ / \ Λ \ – \ + + / / V – – + / /

22 – \ – + – – – – \ – V \ \ V Λ \ – – – – / V – \ – – V V

23 V + \ V Λ / \ V \ \ + \ \ \ Λ \ / / V \ / V \ V \ + \ \

24 – – \ / / / – / / / / V \ \ / / – / / / / V – \ \ – / /

25 \ – \ – / / \ – \ \ – \ \ V Λ \ / – – – / / \ V \ – V V

26 V V V \ \ \ \ \ \ V V V \ V Λ \ \ \ + \ Λ / \ V V V V V

27 + \ – – Λ Λ – + \ – \ \ \ \ Λ \ – – + – Λ \ V \ – \ V V

28 V \ V – \ – – V V \ V \ \ V Λ \ / – / – Λ / \ \ \ V V V

29 Λ V + \ Λ \ \ + \ \ V V / \ Λ \ V + / Λ \ + V Λ / V V

30 + \ + + / / V + \ \ + V \ V / \ + + / + Λ / V Λ + + / /

31 V – – \ Λ – V / \ \ \ \ Λ V V V / / V – / / \ V / / V V

32 + + + / + / + / + + Λ + + + / + + Λ / \ / + + + + + / /

33 Λ / / + / / + / V / + V / Λ / / / + / + / V V / / / / /

35 / / / + / / Λ + Λ + / V / Λ / / / + / \ / / / / V / / /

Πηγή: Βλ. Πίνακα 3.

Υπόμνημα:
Αποτελέσματα με p-value  1 %  Αποτελέσματα με p-value > 1%

Ανοδική τάση ακολουθούμενη από αντιστροφή πορείας: Λ Ανοδική τάση: / Ανοδική τάση: +            

Πτωτική τάση ακολουθούμενη από αντιστροφή πορείας: V Πτωτική τάση: \ Πτωτική τάση: –

Απουσία στοιχείων (κενό)
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Μάλτα δεν παρείχαν πληροφορίες σε ένδεκα περιπτώ-
σεις (έκαστη) ή οι συγκεκριμένες πληροφορίες αυτές 
κρίθηκαν μη δημοσιεύσιμες για λόγους αναγνωρισιμό-
τητας. (Βλ. Πίνακα 5.) 

Q/L: Σε δεκαέξι δραστηριότητες (τις υπ’ αριθμ. 11, 
13-18, 20-22, 26-28, 30-31, 33) η συχνότερα απαντώ-
μενη τάση μεταξύ των κρατών-μελών ήταν η ανοδι-
κή22. Σε τρεις δραστηριότητες (τις υπ’ αριθμ. 23, 25, 
29) ήταν σε σχήμα V23. Σε δύο δραστηριότητες (τις 
υπ’ αριθμ. 24, 35) ήταν η ανοδική που ακολουθείτο 
από κάμψη, σαν σχήμα Λ24. Στην δραστηριότητα υπ’ 
αριθμ. 10 ήταν η πτωτική25. Στην δραστηριότητα υπ’ 
αριθμ. 32 ενδεχομένως ήταν η πτωτική26 και σε δύο 
δραστηριότητες (τις υπ’ αριθμ. 12, 19) η συχνότερη 
περίπτωση ήταν ο πολύ μικρός ή μηδενικός αριθμός 
παρατηρήσεων27. Αλλάζοντας οπτική, σε 22 χώρες 
(Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, ∆α-
νία, ∆ημ. της Ιρλανδίας, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Ισπανία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πο-
λωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, 
Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία) η συχνότερα απαντώ-
μενη εγχώρια τάση ήταν η ανοδική28. Σε δύο χώρες 

ριότητες (τις υπ’ αριθμ. 11, 15, 18, 26-28, 31) η συ-
χνότερα απαντώμενη τάση μεταξύ των κρατών-μελών 
ήταν η πτωτική16. Σε τρεις δραστηριότητες (τις υπ’ 
αριθμ. 24, 32-33) ήταν η ανοδική17. Στην δραστηριότη-
τα υπ’ αριθμ. 21 ενδεχομένως ήταν η πτωτική18. Στην 
δραστηριότητα υπ’ αριθμ. 19 περί το 30% των χωρών 
(οκτώ χώρες) ενδεχομένως παρουσίασε πτωτική τάση 
και άλλο τόσο παρουσίασε πολύ μικρό ή μηδενικό 
αριθμό παρατηρήσεων, ενώ στην δραστηριότητα υπ’ 
αριθμ. 12 περί το 45% των χωρών (13 χώρες) παρου-
σίασε πολύ μικρό ή μηδενικό αριθμό παρατηρήσεων. 
Αλλάζοντας οπτική, σε δεκατρείς χώρες (Βουλγαρία, 
∆ανία, ∆ημ. της Ιρλανδίας, Ισπανία, Κροατία, Λετονία, 
Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβε-
νία, Σουηδία, Τσεχία) η συχνότερα απαντώμενη εγ-
χώρια τάση ήταν σε σχήμα V19. Σε δέκα χώρες (Βέλ-
γιο, Γαλλία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιταλία, Κύπρο, Λιθουα-
νία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Φινλανδία) ήταν η 
πτωτική20. Σε δύο χώρες (Αυστρία, Γερμανία) ήταν η 
ανοδική21. Συμπληρωματικά, η Σλοβακία παρουσίασε 
τάση σε σχήμα V σχεδόν στο 1/5 των περιπτώσεων 
(έξι δραστηριότητες) και ενδεχομένως ανοδική τάση 
σε ισάριθμες περιπτώσεις, ενώ το Λουξεμβούργο και η 

16. Στην περίπτωση της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 18 σε είκοσι τρεις χώρες, των δραστηριοτήτων υπ’ αριθμ. 11 και 15 σε δεκαπέντε 

χώρες, των δραστηριοτήτων υπ’ αριθμ. 28 και 31 σε δεκατέσσερις χώρες, της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 26 σε δεκατρείς χώρες, της 

δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 27 σε δώδεκα χώρες.

17. Στην περίπτωση της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 24 σε είκοσι χώρες, της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 32 σε δεκαεπτά χώρες, της δρα-

στηριότητας υπ’ αριθμ. 33 σε δέκα χώρες. 

18. Απαντήθηκε σε ένδεκα χώρες.

19. Στην Πολωνία σε 17 δραστηριότητες, στην Βουλγαρία και την Ισπανία σε 16 δραστηριότητες (κάθε φορά), στην Ρουμανία σε 15 δρα-

στηριότητες, στην Πορτογαλία και την Τσεχία σε 14 δραστηριότητες (κάθε φορά), στην Ουγγαρία σε 13 δραστηριότητες, στην ∆ημ. της 

Ιρλανδίας σε 11 δραστηριότητες, στην Κροατία και την Λετονία σε 10 δραστηριότητες (κάθε φορά), στην Σουηδία σε 9 δραστηριότητες, 

στην Σλοβενία σε 8 δραστηριότητες, στην ∆ανία σε 7 δραστηριότητες. 

20. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Κύπρο σε 12 δραστηριότητες (κάθε φορά), στην Γαλλία, την Ελλάδα και την Φινλανδία σε 

11 δραστηριότητες (κάθε φορά), στο Βέλγιο, την Λιθουανία και την Ολλανδία σε 10 δραστηριότητες (κάθε φορά), στην Εσθονία σε 8 

δραστηριότητες.

21. Στην Αυστρία σε 8 δραστηριότητες, στην Γερμανία σε 7 δραστηριότητες.

22. Στην περίπτωση της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 22 σε είκοσι μία χώρες, των δραστηριοτήτων υπ’ αριθμ. 13 και 28 σε είκοσι χώρες, 

της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 17 σε δεκαεννέα χώρες, της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 27 σε δεκαοκτώ χώρες, της δραστηριότητας 

υπ’ αριθμ. 30 σε δεκαεπτά χώρες, της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 11 σε δεκαέξι χώρες, των δραστηριοτήτων υπ’ αριθμ. 15, 26 και 33 σε 

δεκαπέντε χώρες, των δραστηριοτήτων 16, 18 και 31 σε δεκατέσσερις χώρες, της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 14 σε δεκατρείς χώρες, της 

δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 20 σε δώδεκα χώρες, της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 21 σε εννέα χώρες.

23. Στην περίπτωση της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 29 σε είκοσι δύο χώρες, των δραστηριοτήτων υπ’ αριθμ. 23 και 25 σε είκοσι μία χώρες.

24. Στην περίπτωση της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 24 σε δεκαπέντε χώρες, της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 35 σε δεκατρείς χώρες.

25. Απαντήθηκε σε δεκαεννέα χώρες.

26. Απαντήθηκε σε επτά χώρες.

27. Στην περίπτωση της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 12 σε δεκαέξι χώρες, της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 19 σε δώδεκα χώρες.

28. Στην Σουηδία σε 17 δραστηριότητες, στην Εσθονία και την Πολωνία σε 15 δραστηριότητες (κάθε φορά), στην Γερμανία και την Σλο-

βενία σε 14 δραστηριότητες (κάθε φορά), στην Γαλλία, την ∆ανία, την Λετονία, την Ρουμανία και την Τσεχία σε 12 δραστηριότητες (κάθε 

φορά), στην Ιταλία και την Λιθουανία σε 11 δραστηριότητες (κάθε φορά), στο Βέλγιο, την Βουλγαρία, την Ισπανία, την Ολλανδία, την 

Πορτογαλία και την Φινλανδία σε 10 δραστηριότητες (κάθε φορά), στην Αυστρία, την ∆ημ. της Ιρλανδίας και την Σλοβακία σε 9 δραστη-

ριότητες (κάθε φορά).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5  Η εξέλιξη του αριθμού των εργαζομένων (L) στην μεταποίηση και την παροχή ενέργειας 

στην ΕΕ-28, 2007-2016: Οι τάσεις

ΣΤΑΚΟ∆ AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK

10 / + V + V / V + V + + V – V + V V / + / + V V V + – + V

11 – – \ \ V \ – V V \ / \ \ \ – V \ \ \ \ V V – V \ \ \ \

12 \ \ \ V \ V V / V V \ V V V \

13 V V V \ V V V V V \ V V V V \ \ V V V V V V \ V V \

14 \ V V V V V V V V \ V V \ V V V V \ V \ \ V \ V V V \

15 \ \ \ \ \ \ V \ V \ \ V / V \ V \ \ \ V V V \ \ V /

16 V V V – \ – – V \ V \ \ V V V \ V – V – \ V V V V V + V

17 V \ V \ V + \ \ V V V \ V V / \ / \ V V / \ V \ V \ V

18 \ \ – \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ – \ V \ \ \ / V \

19 – – V \ / – / V / \ \ – – \ V – V – – \

20 / + V + V / / + V V V V \ V V \ \ – – + + V V \ V V + \

21 / / / – – / / \ V – V / / / – V – – \ \ – – V – – –

22 / \ V \ V / – \ V – V \ V – V \ V V V – V / \ – / –

23 V V V \ V \ + V V \ \ + V V V \ V \ V \ \ V \ V + \ \ \

24 + + + \ + + + – \ + \ + + + + \ + + + + + + – + + + \

25 / \ – – V / – V V V \ \ V V V V V – \ – V / V V V V / V

26 V \ V \ V V + \ V \ \ \ V \ V \ \ + \ V V V Λ \ \ \

27 / Λ V \ V Λ \ Λ V \ \ \ V V V \ / \ \ \ Λ V \ V \ V V \

28 / \ V \ V \ \ \ \ \ \ \ V / / V \ \ \ V V V V V \ V \

29 V \ / + V V + + V + \ + + V + \ V \ V V V / V + / V

30 V V V + / + V + + \ / \ \ \ V V V V + Λ V V \ V V + +

31 \ \ V / \ V \ \ V \ \ \ \ V V V V + \ / \ V \ V \ \ / V

32 / / + \ + Λ + / + / Λ + + + + V + / / + + + + + + + +

33 Λ / V + / / + + V Λ + V + Λ / + + + + / / V / V V / / +

35 Λ / V Λ V V V V \ Λ / V \ V V / \ / V / Λ V \ / Λ \ V

Πηγή: Βλ. Πίνακα 3.

Υπόμνημα:
Αποτελέσματα με p-value  1 %  Αποτελέσματα με p-value > 1%

Ανοδική τάση ακολουθούμενη από αντιστροφή πορείας: Λ Ανοδική τάση: / Ανοδική τάση: +            

Πτωτική τάση ακολουθούμενη από αντιστροφή πορείας: V Πτωτική τάση: \ Πτωτική τάση: –

Απουσία στοιχείων (κενό)
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τάση ήταν η ανοδική36. Σε πέντε χώρες (Αυστρία, Ελ-
λάδα, Ισπανία, Λετονία, Πολωνία) ήταν η πτωτική37. 
Σε οκτώ χώρες (Βουλγαρία, Γαλλία, Κροατία, Κύ-
προ, Πορτογαλία, Σλοβενία, Τσεχία, Φινλανδία) ήταν 
σε σχήμα V38. Σε δύο χώρες (Ουγγαρία, Ρουμανία) 
ήταν σε σχήμα Λ39. Στην Γερμανία ήταν ενδεχομένως 
ανοδική40. Συμπληρωματικά, το Ηνωμένο Βασίλειο 
παρουσίασε πτωτική τάση σχεδόν στο 1/5 των πε-
ριπτώσεων (έξι δραστηριότητες) και ανοδική τάση 
σε ισάριθμες περιπτώσεις, η Εσθονία παρουσίασε 
ανοδική τάση στο ¼ των περιπτώσεων (επτά δρα-
στηριότητες) και ενδεχομένως ανοδική σε ισάριθμες 
περιπτώσεις, ενώ το Λουξεμβούργο και η Μάλτα δεν 
παρείχαν πληροφορίες σε δεκατέσσερις και δεκαέξι 
περιπτώσεις, αντιστοίχως. (Βλ. Πίνακα 7.) 

Στην Ελλάδα της πολυετούς οικονομικής υφέσεως, 
οι εξαιρέσεις στις πτωτικές τάσεις ή τις μικτές τάσεις 
(λ.χ., πτωτικές τάσεις ακολουθούμενες από ανάκαμ-
ψη) στα τέσσερα εξεταζόμενα μέτρα είναι πολύ λίγες. 
Εκ των ανοδικών τάσεων ελάχιστες συνοδεύονται 
από p-values που εμπνέουν εμπιστοσύνη41. Όλες, δε, 
οι εγχώριες εξαιρέσεις απηχούν το ανοδικό μοτίβο 
των ιδίων μεγεθών σε αρκετές ή πολλές άλλες χώρες 
της ΕΕ-28. Συνεπώς, ακόμα και αν συνιστούν φωτεινές 
εξαιρέσεις στο ελλαδικό περιβάλλον, δεν μπορούν να 
θεωρηθούν εξαιρέσεις στο άμεσο κλαδικό, ευρωκοι-
νοτικό περιβάλλον. Στο τελευταίο, οι ανοδικές τάσεις 

(Ελλάδα, Κύπρο) ήταν η πτωτική29. Σε δύο χώρες 
(Κροατία, Ουγγαρία) ήταν σε σχήμα V30, ενώ, πάλι, 
τόσο το Λουξεμβούργο όσο και η Μάλτα δεν παρεί-
χαν πληροφορίες σε δώδεκα περιπτώσεις (έκαστη). 
(Βλ. Πίνακα 6.)

Π: Σε επτά δραστηριότητες (τις υπ’ αριθμ. 16, 20, 
23-25, 31-32) η συχνότερα απαντώμενη τάση μετα-
ξύ των κρατών-μελών ήταν σε σχήμα V31. Σε οκτώ 
δραστηριότητες (τις υπ’ αριθμ. 13, 17, 22, 26, 28-30, 
35) ήταν η ανοδική32. Σε τρεις δραστηριότητες (τις 
υπ’ αριθμ. 10, 18, 33) ενδεχομένως ήταν η ανοδική33. 
Στην δραστηριότητα υπ’ αριθμ. 14 ήταν η πτωτική34. 
Στην δραστηριότητα υπ’ αριθμ. 15 περί το 30% των 
χωρών (9 χώρες) παρουσίασε ανοδική τάση και άλλο 
τόσο παρουσίασε τάση σε σχήμα Λ. Στην δραστηριό-
τητα υπ’ αριθμ. 11 περί το 20% των χωρών (6 χώρες) 
παρουσίασε ανοδική τάση και άλλο τόσο ενδεχομέ-
νως παρουσίασε ανοδική τάση. Στην δραστηριότητα 
υπ’ αριθμ. 27 περί το 20% των χωρών παρουσίασε 
ανοδική τάση, άλλο τόσο παρουσίασε πτωτική τάση 
και ισάριθμες χώρες ενδεχομένως παρουσίασαν 
πτωτική τάση, ενώ σε δύο δραστηριότητες (τις υπ’ 
αριθμ. 12, 19) η συχνότερη περίπτωση ήταν ο πολύ 
μικρός ή μηδενικός αριθμός παρατηρήσεων35. Αλλά-
ζοντας οπτική, σε οκτώ χώρες (Βέλγιο, ∆ανία, ∆ημ. 
της Ιρλανδίας, Ιταλία, Λιθουανία, Ολλανδία, Σλο-
βακία, Σουηδία) η συχνότερα απαντώμενη εγχώρια 

29. Στην Ελλάδα σε 9 δραστηριότητες, στην Κύπρο σε 7 δραστηριότητες.

30. Στην Κροατία σε 9 δραστηριότητες, στην Ουγγαρία σε 7 δραστηριότητες.

31. Στην περίπτωση της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 23 σε είκοσι τέσσερις χώρες, της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 25 σε δεκαπέντε χώρες, 

της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 31 σε δεκατέσσερις χώρες, της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 20 σε δεκατρείς χώρες, της δραστηριότητας 

υπ’ αριθμ. 24 σε δώδεκα χώρες, της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 16 σε δέκα χώρες, της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 32 σε οκτώ χώρες.

32. Στην περίπτωση της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. σε 30 δεκαπέντε χώρες, των δραστηριοτήτων υπ’ αριθμ. 22 και 26 σε δεκατρείς χώρες, 

της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 13 σε ένδεκα χώρες, των δραστηριοτήτων υπ’ αριθμ. 28 και 29 σε δέκα χώρες, των δραστηριοτήτων υπ’ 

αριθμ. 17 και 35 σε εννέα χώρες.

33. Στην περίπτωση των δραστηριοτήτων υπ’ αριθμ. 10 και 33 σε εννέα χώρες, της δραστηριότητας υπ’ αριθμ 18 σε οκτώ χώρες.

34. Απαντήθηκε σε εννέα χώρες.

35. Στην περίπτωση της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 12 σε δεκατρείς χώρες, της δραστηριότητας υπ’ αριθμ. 19 σε ένδεκα χώρες.

36. Στην ∆ημ. της Ιρλανδίας, Ιταλία και Λιθουανία σε 11 δραστηριότητες (κάθε φορά), στο Βέλγιο σε 9 δραστηριότητες, στην ∆ανία και την 

Σουηδία σε 8 δραστηριότητες (κάθε φορά), στην Ολλανδία και την Σλοβακία σε 7 δραστηριότητες (κάθε φορά).

37. Στην Ελλάδα σε 11 δραστηριότητες, στην Αυστρία σε 10 δραστηριότητες, στην Πολωνία σε 9 δραστηριότητες, στην Ισπανία σε 8 

δραστηριότητες, στην Λετονία σε 7 δραστηριότητες.

38. Στην Κύπρο και Πορτογαλία σε 14 δραστηριότητες (κάθε φορά), στην Γαλλία σε 11 δραστηριότητες, στην Βουλγαρία και την Σλοβενία 

σε 10 δραστηριότητες (κάθε φορά), στην Φινλανδία σε 9 δραστηριότητες, στην Κροατία και την Τσεχία σε 8 δραστηριότητες (κάθε φορά).

39. Στην Ρουμανία σε 11 δραστηριότητες, στην Ουγγαρία σε 7 δραστηριότητες.

40. Σε 10 δραστηριότητες.

41. Στην βάση ενδεχομένως και προσωρινών στοιχείων, αυτές αφορούν στον αριθμό των δραστηριοποιουμένων επιχειρήσεων στην πα-

ραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (δραστηριότητα υπ’ αριθμ. 19), την απασχόληση στην φαρμακοβιομηχανία (δρα-

στηριότητα υπ’ αριθμ. 21), την παραγωγικότητα της εργασίας στην ποτοποιία και την παροχή ενέργειας (δραστηριότητες υπ’ αριθμ. 11 και 

35, αντιστοίχως), την κερδοφορία της παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών (δραστηριότητα υπ’ αριθμ. 13). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6  Η εξέλιξη της παραγωγικότητας της εργασίας (Q/L) στην μεταποίηση και την παροχή 

ενέργειας στην ΕΕ-28, 2007-2016: Οι τάσεις

ΣΤΑΚΟ∆ AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK

10 \ – \ \ \ \ – \ \ \ – \ \ \ / – \ \ \ \ \ \ \ – \ – V

11 / / – / / / / \ / \ – / / Λ V V V / / / \ / / / / –

12 + + Λ / / + + + \ + / Λ

13 / / / \ Λ / / / / / / \ / Λ Λ / Λ / / / / / / / / /

14 / V / \ / / Λ / – Λ \ \ V Λ Λ / / V \ \ / / / / / / V

15 Λ Λ + \ / / / / Λ / / – + / Λ / / Λ Λ / / / / / Λ /

16 V V – V V / V / V / / \ / V / V / \ / / / / V Λ / / – /

17 / + / + / + + / / / / + / Λ V / / / \ / / / / / / / /

18 + / V \ / / + / \ + + \ / + / V / \ / / / / / + / / V V

19 V / \ \ / V V \ V \ V / V / \ /

20 V / / + + / / + / / V V V V / / + / \ V V + V / / / + V

21 \ / + / + \ / \ / / Λ V \ / Λ Λ V / / \ V + / \ Λ \

22 / V / V / / – / / / / – V / / / / / / / / / / / / /

23 V V V V + / V V V V + V V V V V V V / V V V + + / V V V

24 Λ Λ Λ Λ / Λ Λ / / Λ Λ Λ + / / Λ / V + / Λ / / Λ Λ Λ Λ /

25 V V V + / V V V V + V V V V V V V / V V V + + / V V V V

26 / V / Λ / V / Λ – V / Λ V / \ / / / / / V – / / / /

27 / Λ / \ Λ / / / V / / \ V V / / / / / / V / \ / / / Λ /

28 / / / Λ Λ / \ / / / / \ / Λ / / / / Λ / \ / / / / / /

29 V V V + V V V V V V V + V V + V V V + V V V V V V V

30 / / / / / / / / Λ / / \ \ Λ \ / \ \ / \ / V Λ / / / /

31 V / V \ / / / / V V / \ V / V V / V V / / / V / / V / V

32 \ V V V – – / \ \ \ – Λ / Λ / \ \ / Λ – – / V \ – –

33 Λ / / Λ / / / / – V / Λ – V / V / V – / Λ / – / Λ / / /

35 + \ Λ V Λ Λ Λ / / + / / / + Λ Λ Λ V Λ – / Λ Λ Λ Λ Λ +

Πηγή: Βλ. Πίνακα 3.

Υπόμνημα:
Αποτελέσματα με p-value  1 %  Αποτελέσματα με p-value > 1%

Ανοδική τάση ακολουθούμενη από αντιστροφή πορείας: Λ Ανοδική τάση: / Ανοδική τάση: +            

Πτωτική τάση ακολουθούμενη από αντιστροφή πορείας: V Πτωτική τάση: \ Πτωτική τάση: –

Απουσία στοιχείων (κενό)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7  Η εξέλιξη της κερδοφορίας (Π) στην μεταποίηση και την παροχή ενέργειας στην ΕΕ-28, 

2007-2016: Οι τάσεις

ΣΤΑΚΟ∆ AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK

10 V V V \ + + – + \ + + – \ + / + + V V – \ V Λ – / Λ +

11 + / – V – + Λ – \ Λ Λ V / V / + / + V / \ + \ / \ + \

12 / \ / \ \ Λ \ \ \ \ \ \ / Λ \

13 – / / V Λ / V / / V / / – Λ Λ / Λ – / – V Λ / V Λ /

14 \ / V \ V \ Λ / \ / V \ V Λ / / / \ Λ \ \ V Λ / / Λ \

15 Λ V + V / + + + Λ Λ / – – Λ Λ / + Λ Λ + + Λ – + Λ +

16 V \ V V V + / + V + V \ / + + V + \ + Λ + V V Λ + V / /

17 + \ / V V \ / + + / V \ / / / / / \ \ \ \ \ + + / Λ

18 \ + V V / + Λ \ \ V V \ \ + Λ / + \ \ / V V + + V + + /

19 V / V \ / V \ V \ V \ V V V \ \ V

20 V / V V Λ Λ / V / – V – V V Λ / V / \ V V V V Λ V / / –

21 \ + V V \ / \ / / + + + \ Λ / / / + \ V Λ + V Λ \

22 \ V / V – – Λ / / V / \ V Λ / / / – / – / / / V / /

23 V V V V V V V V V V V \ V V V V V V / V V V V \ + V V V

24 V V / Λ / V + V V V + V / V / + + + V / / V V V + + + +

25 V V V V V + + + V V V + V + / V / V V + V + V + / V / /

26 / / / – Λ / Λ \ / \ / Λ V / \ / / / \ – V – / / / Λ

27 \ – \ – Λ – V Λ V – V \ V V / Λ / / / / – \ \ \ – / Λ Λ

28 \ / V Λ / – Λ / – \ \ – / Λ / / / – Λ / \ / Λ / V – Λ

29 \ – / V / / / – / V V \ – \ – – / / \ Λ – V – / / /

30 \ / / / / / / / / / / \ \ Λ \ V \ \ / \ / / Λ / / V \

31 V V V V / + / + V V V V V / / V / V + Λ / + V Λ V V + +

32 \ V V V \ + / \ \ \ / Λ / / \ / V \ / Λ V V / V V + +

33 \ + \ Λ \ + V + \ V V Λ \ + V + + V \ + Λ \ V + + Λ Λ

35 V + / / V + + / \ + / \ / Λ / Λ V V V / / + / Λ V V \

Πηγή: Βλ. Πίνακα 3.

Υπόμνημα:
Αποτελέσματα με p-value  1 %  Αποτελέσματα με p-value > 1%

Ανοδική τάση ακολουθούμενη από αντιστροφή πορείας: Λ Ανοδική τάση: / Ανοδική τάση: +            

Πτωτική τάση ακολουθούμενη από αντιστροφή πορείας: V Πτωτική τάση: \ Πτωτική τάση: –

Απουσία στοιχείων (κενό)
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ιδίως, Ελλάδα και Ιταλία, ο αριθμός των εγχω-
ρίων δραστηριοτήτων στις οποίες τα δύο μέτρα 
κινήθηκαν προς την ίδια κατεύθυνση υπερέβαινε 
τον αριθμό των εγχωρίων δραστηριοτήτων στις 
οποίες τα δύο μέτρα κινήθηκαν προς την αντί-
θετη κατεύθυνση, κατά τουλάχιστον τρεις δρα-
στηριότητες. (Στην περίπτωση της Ελλάδας και 
της Ιταλίας ο αριθμός των εγχωρίων δραστηριο-
τήτων στις οποίες τα δύο μέτρα κινήθηκαν προς 
την ίδια κατεύθυνση υπερέβαινε τον αριθμό των 
εγχωρίων δραστηριοτήτων στις οποίες τα δύο 
μέτρα κινήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση, 
κατά τουλάχιστον δέκα δραστηριότητες.) Σε δύο 
άλλες χώρες –Ολλανδία, Σλοβακία– συνέβη το 
αντίθετο, ενώ στις υπόλοιπες χώρες τα δύο μέ-
τρα κινήθηκαν με πιο ισορροπημένο τρόπο. (Βλ. 
Πίνακα 9, στήλες 1-2.) 

• Σε πέντε δραστηριότητες, τις υπ’ αριθμ. 15, 24, 27, 
35 και (ιδίως την) 10, ο αριθμός των χωρών στις 
οποίες τα μέτρα του N και του Π κινήθηκαν προς 
την ίδια κατεύθυνση υπερέβαινε κατά τουλάχιστον 
τρεις (ενίοτε κατά τουλάχιστον δέκα) χώρες τον 
αριθμό των χωρών στις οποίες τα δύο μέτρα κινή-
θηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Στις δραστη-
ριότητες υπ’ αριθμ. 26, 30 και 33 συνέβη το αντί-
θετο, ενώ στις υπόλοιπες δραστηριότητες τα δύο 
μέτρα κινήθηκαν με πιο ισορροπημένο τρόπο. (Βλ. 
Πίνακα 8, στήλες 3-4.) Παρομοίως, σε δέκα χώρες 
–Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, ∆ημ. της Ιρλανδίας, 
Ελλάδα, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία, 
Σλοβενία– ο αριθμός των εγχωρίων δραστηριοτή-
των στις οποίες τα δύο μέτρα κινήθηκαν προς την 
ίδια κατεύθυνση υπερέβαινε κατά τουλάχιστον 
τρεις δραστηριότητες τον αριθμό των εγχωρίων 
δραστηριοτήτων στις οποίες τα δύο μέτρα κινή-
θηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Σε τέσσερις 
άλλες χώρες –Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, 
Ιταλία– συνέβη το αντίθετο, ενώ στις υπόλοιπες χώ-
ρες τα δύο μέτρα κινήθηκαν με πιο ισορροπημένο 
τρόπο. (Βλ. Πίνακα 9, στήλες 3-4.) 

• Σε έξι δραστηριότητες, τις υπ’ αριθμ. 20, 22, 25, 
29-30, 33, ο αριθμός των χωρών στις οποίες τα 
μέτρα του L και του Q/L κινήθηκαν προς την ίδια 
κατεύθυνση υπερέβαινε κατά τουλάχιστον τρεις 
χώρες τον αριθμό των χωρών στις οποίες τα δύο 
μέτρα κινήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. 
Σε δώδεκα δραστηριότητες, τις υπ’ αριθμ. 11, 13-
15, 17-18, 26-28, 31-32, 35, συνέβη το αντίθετο, 

που συνιστούν φωτεινές εξαιρέσεις εντοπίζονται στις 
περιπτώσεις: 

• Της απασχόλησης στην γαλλική ποτοποιία (δρα-
στηριότητα υπ’ αριθμ. 11), την ουγγρική καπνο-
βιομηχανία (δραστηριότητα υπ’ αριθμ. 12), την 
σλοβενική εκτύπωση και αναπαραγωγή προεγγε-
γραμμένων μέσων (δραστηριότητα υπ’ αριθμ. 18), 
την λιθουανική παραγωγή ηλεκτρολογικού εξοπλι-
σμού (δραστηριότητα υπ’ αριθμ. 27) και ίσως την 
σλοβακική βιομηχανία ξύλου, φελλού  και συνα-
φών υλικών (δραστηριότητα υπ’ αριθμ. 16).

• Της παραγωγικότητας της εργασίας στην βιομη-
χανία τροφίμων (δραστηριότητα υπ’ αριθμ. 10) 
στην ∆ημ. της Ιρλανδίας. 

Αν τα αποτελέσματα δεν βασίζονται σε προσωρινές 
τιμές –και η αίσθηση είναι ότι δεν βασίζονται–, τότε εί-
ναι πιθανόν κάτι εκεί να έγινε διαφορετικά και να είναι 
σκόπιμο να διερευνηθεί, διότι ίσως προσφέρεται για 
την άντληση χρησίμων διδαγμάτων στην άσκηση πο-
λιτικής. Ομοίως, ίσως είναι σκόπιμο να διερευνηθούν 
οι χρονικές στιγμές ενάρξεως και λήξεως των μεσο-
χρονίων αποκλίσεων από τις τάσεις και βάσει αυτών 
να προσδιοριστούν οι παρεμβάσεις ή τα συμβάντα 
που προξένησαν ή συνέτειναν στις αποκλίσεις, καθό-
τι ενδέχεται τόσο η ανάληψη ή επανάληψη ενεργειών 
που προκαλούν τέτοιες εξάρσεις όσο και η αποφυγή 
ενεργειών που επιφέρουν τέτοιες βυθίσεις να είναι 
επίσης χρήσιμες στην άσκηση βιομηχανικής ή κλαδι-
κής πολιτικής.

Η κατά ζεύγη (ή συνδυαστική) εξέταση των τάσεων 
φωτίζει ορισμένες πρόσθετες πτυχές. Συγκεκριμένα, 
διαπιστώνεται ότι:

• Σε δεκατρείς δραστηριότητες, τις υπ’ αριθμ. 10, 
14, 18, 22, 25-27, 30 και (ιδίως) τις υπ’ αριθμ. 16-
17 και 31-33, ο αριθμός των χωρών στις οποίες τα 
μέτρα του Ν και του L κινήθηκαν προς την ίδια κα-
τεύθυνση υπερέβαινε τον αριθμό των χωρών στις 
οποίες τα δύο μέτρα κινήθηκαν προς την αντίθε-
τη κατεύθυνση, κατά τουλάχιστον τρεις (ενίοτε 
κατά τουλάχιστον δέκα) χώρες42. Στις δραστηρι-
ότητες υπ’ αριθμ. 12 και 24 συνέβη το αντίθετο, 
ενώ στις υπόλοιπες δραστηριότητες τα δύο μέ-
τρα κινήθηκαν με πιο ισορροπημένο τρόπο. (Βλ. 
Πίνακα 8, στήλες 1-2.) Παρομοίως, σε δεκαπέντε 
χώρες –Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, ∆ανία, Εσθο-
νία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Κροατία, Μάλτα, 
Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Φινλανδία και, 

42. Με άλλα λόγια, αμφότερα τα μεγέθη: (α) αυξήθηκαν ή μειώθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου ή (β) κορυφώθηκαν ταυτοχρόνως 

ή με διαφορά έτους και εν συνεχεία κινήθηκαν μαζί προς άλλη κατεύθυνση ή (γ) καταβαραθρώθηκαν ταυτοχρόνως ή με διαφορά έτους 

και εν συνεχεία κινήθηκαν μαζί προς άλλη κατεύθυνση.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8  Tάσεις στα κράτη-μέλη της ΕΕ-28 ανά δραστηριότητα, 2007-2016

ΣΤΑΚΟ∆ N και  L
κατεύθυνση

N και Π
κατεύθυνση

L και Q/L
κατεύθυνση

ίδια αντίθετη ίδια αντίθετη ίδια αντίθετη

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

10 8 1 10 0  1 3

11 3 5 2 1 2 8

12 2 5 4 4 0 2

13 4 3 4 3 1 5

14 6 1 4 6 1 5

15 8 7 5 2 2 8

16 12 2 2 1 1 3

17 12 1 6 7 3 6

18 10 1 6 4 6 11

19 4 4 3 5 3 2

20 3 4 5 7 5 2

21 5 6 5 4 5 5

22 7 2 5 3 6 3

23 7 5 3 2 3 1

24 0 5 5 2 2 2

25 7 2 2 1 6 2

26 7 3 2 5 2 8

27 3 0 6 3 6 10

28 3 2 6 7 4 10

29 5 3 4 3 8 0

30 6 0 4 7 5 1

31 8 5 3 2 4 8

32 16 1 2 2 1 4

33 13 1 1 5 7 3

35 5 6 9 2 2 10

Σύνολο
περιπτώσεων 164 75 108 88 86 122

Προς την ίδια κατεύθυνση: Αν στους Πίνακες 4-7 αμφότερες οι τάσεις έφεραν το ίδιο σύμβολο και στην περίπτωση 
των Λ και V το μέγιστο ή το ελάχιστο σημειώθηκαν το ίδιο έτος ή σε διαδοχικά έτη.

Προς την αντίθετη κατεύθυνση: Αν στους Πίνακες 4-7 (α) η μια τάση έφερε το σύμβολο «/» και η άλλη τάση το σύμ-
βολο «\» ή (β) η μια τάση έφερε το σύμβολο «Λ» και η άλλη το σύμβολο «V» και τα αντίστοιχα μέγιστο και ελάχιστο 
σημειώθηκαν το ίδιο έτος ή σε διαδοχικά έτη. 



ΚΕΠΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2020/42 95

ΠΙΝΑΚΑΣ 9  Tάσεις στις δραστηριότητες μεταποίησης και παροχής ενέργειας ανά κράτος-
μέλος της ΕΕ, 2007-2016

ΣΤΑΚΟ∆ N και  L
κατεύθυνση

N και Π
κατεύθυνση

L και Q/L
κατεύθυνση

ίδια αντίθετη ίδια αντίθετη ίδια αντίθετη

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

AT 3 3 3 0 4 4

BE 9 1 1 5 2 5

BG 5 2 4 3 0 1

CY 5 3 3 1 6 3

CZ 5 3 5 4 4 4

DE 3 5 9 4 7 9

DK 8 2 3 3 4 3

EE 7 1 4 2 2 7

ES 7 2 1 7 2 4

FI 8 0 4 2 1 7

FR 6 2 4 0 2 7

GR 11 0 7 2 9 2

HR 6 3 5 5 3 4

HU 5 4 4 5 5 2

IE 4 6 8 3 4 2

IT 13 1 1 10 1 7

LT 6 5 4 1 3 5

LU 3 2 1 1 1 4

LV 3 4 3 5 2 5

MT 4 0 3 0 2 2

NL 4 8 5 3 1 6

PL 7 1 6 2 5 1

PT 7 0 1 1 3 3

RO 8 2 2 4 1 4

SE 4 5 4 3 0 9

SI 3 2 6 3 3 4

SΚ 3 6 6 2 6 2

UK 7 2 1 7 3 6

Σύνολο 
περιπτώσεων 164 75 108 88 86 122

Προς την ίδια κατεύθυνση: Αν στους Πίνακες 4-7 αμφότερες οι τάσεις έφεραν το ίδιο σύμβολο και στην περίπτωση 
των Λ και V το μέγιστο ή το ελάχιστο σημειώθηκαν το ίδιο έτος ή σε διαδοχικά έτη.

Προς την αντίθετη κατεύθυνση: Αν στους Πίνακες 4-7 (α) η μια τάση έφερε το σύμβολο «/» και η άλλη τάση το 
σύμβολο «\» ή (β) η μια τάση έφερε το σύμβολο «Λ» και η άλλη το σύμβολο «V» και το μέγιστο και το ελάχιστο ση-
μειώθηκαν το ίδιο έτος ή σε διαδοχικά έτη. 
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4. Συμπεράσματα

Η οικονομετρική εκτίμηση των μακροχρονίων τάσεων 
σε τέσσερα μέτρα παρακολουθήσεως της λειτουρ-
γίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 
μεταποίηση και παροχή ενέργειας ανά την ΕΕ-28, 
κατά το χρονικό διάστημα 2007-2016, παρέχει στον 
αναγνώστη τη δυνατότητα να εξετάσει συνοπτικά τις 
τάσεις (ανά υποκλάδο, χώρα ή μέτρο) που τον ενδια-
φέρουν. Επίσης, επιτρέπει τις εξής διαπιστώσεις: (α) 
Στην πλειονότητα των εξεταζομένων υποκλάδων (εν 
προκειμένω 16 εκ των 25, ήτοι, το 64%) η συχνότερα 
απαντώμενη τάση στην παραγωγικότητα της εργα σίας 
μεταξύ των κρατών-μελών ήταν η ανοδική. Η άλλη όψη 
του νομίσματος είναι ότι στην πλειονότητα των χωρών 
(εν προκειμένω, σε 22 χώρες, ήτοι, στο 79%), η συχνό-
τερα απαντώμενη τάση στην παραγωγικότητα της ερ-
γασίας μεταξύ των εγχωρίων υποκλάδων ήταν η ανο-
δική. Στην Ελλάδα συνέβη το αντίθετο. (β) Οι τάσεις 
στα άλλα τρία μέτρα –αναφορικά με την εξέλιξη του 
αριθμού των επιχειρήσεων, την απασχόληση και την 
κερδοφορία– ήταν πιο μοιρασμένες, υποδηλώνοντας 
μεγαλύτερη ετερογένεια στις συγκεκριμένες πτυχές. 
Εντούτοις, στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών 
υλών και την κατασκευή ειδών ένδυσης ενδέχεται να 
μην υπήρξε καν αμιγής ανοδική τάση στην απασχόλη-
ση σε κάποιο κράτος-μέλος.

Στην πλειονότητα των εθνικών οικονομιών, οι μακρο-
χρόνιες τάσεις στην απασχόληση και τον αριθμό των 
επιχειρήσεων γενικώς ήταν προς την ίδια κατεύθυνση 
σε μεγαλύτερο βαθμό (σε περισσότερους υποκλά-
δους) από ό,τι ήταν προς αντίθετες κατευθύνσεις. 
(Στο κατώφλι υπέρβασης κατά τρεις ή περισσότε-
ρους κλάδους, η συγκεκριμένη πλειονότητα ανήρχε-
το στο 54% των κρατών-μελών.) Αυτό υποδηλοί ότι 
στις περισσότερες κοινοτικές οικονομίες, ιδίως την 
ελληνική, γενικά: (i) όταν η μεταποίηση και η παροχή 
ενέργειας καθίσταντο πιο ανταγωνιστικές (ολιγοπω-
λιακές) η παραγόμενη ποσότητα αυξανόταν (μειωνό-
ταν) με αποτέλεσμα να αυξάνει (μειώνεται) η ζήτηση 
εργασίας και κατ’ επέκτασιν η απασχόληση ή (ii) η 
αύξηση (μείωση) της προσφοράς εργασίας και, κατ’ 
επέκτασιν, η αύξηση της απασχόλησης επιδρούσε 
θετικά (αρνητικά) στην δημιουργία επιχειρήσεων. 
Οι περιπτώσεις που οι τάσεις στην απασχόληση και 
παραγωγικότητα ήταν προς αντίθετες κατευθύνσεις 
αντί προς την ίδια κατεύθυνση ήταν λιγότερες, η δε 
ευτυχής περίπτωση ανοδικής τάσεως αμφοτέρων 
ήταν μάλλον σπάνια. 

Παρομοίως σπάνιες ήταν και οι περιπτώσεις αμιγούς 
ανοδικής τάσεως (α) στην απασχόληση σε μια σειρά 
από δραστηριότητες (την ποτοποιία, την καπνοβιο-
μηχανία, την εκτύπωση και αναπαραγωγή προεγγε-

ενώ στις υπόλοιπες δραστηριότητες τα δύο μέ-
τρα κινήθηκαν με πιο ισορροπημένο τρόπο. (Βλ. 
Πίνακα 8, στήλες 5-6.) Παρομοίως, σε πέντε χώ-
ρες –Ελλάδα, Κύπρο, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλο-
βακία– ο αριθμός των εγχωρίων δραστηριοτήτων 
στις οποίες τα δύο μέτρα κινήθηκαν προς την ίδια 
κατεύθυνση υπερέβαινε κατά τουλάχιστον τρεις 
δραστηριότητες τον αριθμό των εγχωρίων δρα-
στηριοτήτων στις οποίες τα δύο μέτρα κινήθηκαν 
προς την αντίθετη κατεύθυνση. Σε ένδεκα χώρες 
–Βέλγιο, Γαλλία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
Ιταλία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Ρου-
μανία, Σουηδία, Φινλανδία– συνέβη το αντίθετο, 
ενώ στις υπόλοιπες χώρες τα δύο μέτρα κινήθη-
καν με πιο ισορροπημένο τρόπο. (Βλ. Πίνακα 9 
πιο πάνω, στήλες 5-6.) 

• Η πολύ επιθυμητή κατάσταση της ταυτόχρονης 
ανοδικής τάσης στα L και Q/L σε όλη την εξετα-
ζόμενη περίοδο ήταν μάλλον σπάνια: φαίνεται να 
προέκυψε μόλις στο 5,16% όλων των περιπτώ-
σεων. (Βλ. Πίνακα 10.) 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10  Οι περιπτώσεις 
ανοδικών τάσεων σε απασχόληση 
και παραγωγικότητα της εργασίας 
στις δραστηριότητες μεταποίησης 
και ενέργειας στην ΕΕ-28, 2007-2016

ΣΤΑΚΟ∆ Χώρες

15 UK

17 LT, PL

18 SI

20 DE, DK

21 BE, DK, HU

22 AT, DE, RO, SK

25 AT, DE, PL, SK

27 AT, LT

28 AT, IE

30 CZ, FR

31 MT, SK

32 LV

33 BE, CZ, DE, IE, MT, SI, SK

35 FR

Πηγή: Πίνακες 4-7.
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γραμμένων μέσων, την κατασκευή ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού, ίσως την βιομηχανία ξύλου, φελλού και 
συναφών υλικών), καθώς και (β) στην παραγωγικότη-
τα της εργασίας στην βιομηχανία τροφίμων. Αν από 
τις εξαιρέσεις ή/και από τον εντοπισμό των κομβικών 
στιγμών είναι δυνατόν να διαγνωστούν τα αίτια των 
τάσεων και αποκλίσεων, τότε ίσως είναι δυνατό να 
αντληθούν χρήσιμα διδάγματα για την άσκηση πολι-
τικής στο μέλλον. 
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Ανατομία της δυνατότητας εργασίας 
από το σπίτι στην Ελλάδα

Νικόλαος Κ. Κανελλόπουλος*

Περίληψη

Σε αυτό το άρθρο, ακολουθώντας πρόσφατη βιβλιο-
γραφία και χρησιμοποιώντας πρωτογενή στοιχεία της 
Έρευνας Εργατικού ∆υναμικού, προσδιορίζουμε ποιο 
είναι το ποσοστό των απασχολουμένων που μπορούν 
να εργαστούν από το σπίτι τους στην Ελλάδα με βάση 
το αντικείμενο και τη φύση της εργασίας τους. Προκύ-
πτει ότι αυτό το ποσοστό προσεγγίζει για το 2019 το 
33%, ωστόσο διαφοροποιείται σημαντικά κατά επάγ-
γελμα και γεωγραφική περιφέρεια. Επίσης, διαφορές 
καταγράφονται τόσο με βάση τα χαρακτηριστικά του 
εργαζόμενου (ηλικία, φύλο, εκπαίδευση) όσο και με 
βάση τα χαρακτηριστικά της εργασίας του (τομέας και 
κλάδος απασχόλησης, θέση στην αγορά εργασίας, μέ-
γεθος επιχείρησης). Από την ανάλυση διαπιστώνεται 
ότι η δυνατότητα της οίκοι εργασίας επηρεάζεται από 
τη διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας, με τις πολλές 
μικρές επιχειρήσεις και το υψηλό ποσοστό αυτοαπα-
σχολούμενων να περιορίζουν τη δυνατότητα εργασίας 
από το σπίτι, ενώ σημαντική επίδραση ασκεί η κλαδι-
κή σύνθεση και η ειδίκευση κάθε περιφέρειας. Τέτοιες 
σημαντικές διαφοροποιήσεις πιθανόν να μην εναρμο-
νίζονται με την εφαρμογή οριζόντιων αρχών πολιτικής 
για το εξεταζόμενο θέμα στο σύνολο της οικονομίας.

Λέξεις κλειδιά: COVID-19, επαγγέλματα, εργασία από 
το σπίτι.

Ταξινόμηση JEL: D24, J21,J81,L23,M54.

1. Εισαγωγή

Το ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
οδήγησε πολλές κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον κό-
σμο, είτε αμέσως είτε με κάποια καθυστέρηση, να 
εφαρμόσουν μέτρα ούτως ώστε οι άνθρωποι να μην 

πλησιάζουν αλλήλους σε απόσταση μικρότερη των 
δύο μέτρων. Ήτοι καθιέρωσαν τη γνωστή πλέον κοι-
νωνική αποστασιοποίηση, προκειμένου να αποτρέ-
ψουν τη διάδοση του κορωνοϊού και να προφυλάξουν 
τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα αυτή των ευπαθών ομά-
δων του πληθυσμού, όπου εντάσσονται άτομα που 
είτε είναι φορείς συγκεκριμένων νοσημάτων είτε, 
λόγω μεγάλης ηλικίας, είναι πιο δύσκολο να αντιμε-
τωπίσουν τα συμπτώματα του ιού. Βασικός στόχος 
τέθηκε η κοινωνική αποστασιοποίηση να εφαρμοστεί 
παντού. Σε όλες τις αγορές, τις παραγωγικές διαδι-
κασίες, τις μετακινήσεις, καθώς και σε όλες τις κοι-
νωνικές συναθροίσεις και εκδηλώσεις. Μεταξύ των 
μέτρων που εφαρμόστηκαν ήταν το αναγκαστικό κλεί-
σιμο συγκεκριμένων χώρων εργασίας, με προτεραι-
ότητα χώρους όπου συνωστιζόταν αρκετός κόσμος 
(εστιατόρια, χώροι διασκέδασης και άθλησης, καθώς 
και χώροι εκπαίδευσης και λατρείας), η απαγόρευση 
μετακινήσεων μεταξύ των νομών και νησιών, ο περιο-
ρισμός των μετακινήσεων στις αποκλειστικά απαραί-
τητες, καθώς και η ενθάρρυνση της εργασίας από 
το σπίτι. 

Η ελληνική κυβέρνηση υιοθετώντας τις προτάσεις ει-
δικών επιστημόνων του Εθνικού Οργανισμού ∆ημόσι-
ας Υγείας (ΕΟ∆Υ) εφάρμοσε αρκετά αυστηρά περιο-
ριστικά μέτρα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και 
στις 23 Μαρτίου επέβαλε καθολικό απαγορευτικό. Τα  
μέτρα τηρήθηκαν σχολαστικά από τους πολίτες, οδη-
γώντας σε εντυπωσιακά αποτελέσματα αναφορικά με 
τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού και τον 
σχετικά μικρό αριθμό κρουσμάτων, νοσηλευθέντων 
και θανάτων. Έτσι από τις 4 Μαΐου εφαρμόζεται στα-
διακή άρση των περιοριστικών μέτρων, που αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του Ιουνίου. Μέχρι  
τα μέσα Μαΐου 2020 είχαν καταγραφεί 2.760 επιβε-
βαιωμένα κρούσματα και 155 θάνατοι, ενώ ο αριθμός 
των νέων κρουσμάτων ημερησίως είχε κατέβει σε χα-
μηλό μονοψήφιο αριθμό.

Ένα από τα πρώτα μέτρα που εφαρμόστηκαν ήταν 
η παύση των δια ζώσης μαθημάτων στο σύνολο των 
εκπαιδευτικών βαθμίδων, και σύντομα ακολούθησε 
το αναγκαστικό κλείσιμο στο σύνολο της επικρά τειας 
σχεδόν του συνόλου των επιχειρήσεων λιανικού εμπο-
ρίου, καθώς και των χώρων άθλησης και των χώρων 
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ψυχαγωγίας. Γενικότερα, τα αρμόδια υπουργεία εξε-
τάζοντας τις συνθήκες παραγωγής και διάθεσης 
προϊόντων και υπηρεσιών κατά κωδικό άσκησης οι-
κονομικής δραστηριότητας, τους γνωστούς ΚΑ∆, 
αποφάσισαν για το κλείσιμο ή την αυστηρή ρύθ-
μιση της δράσης των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό 
με ειδική επιδότηση των εργαζομένων που καθίστα-
ντο ανενεργοί. Επίσης, χορηγήθηκαν άδειες ειδικού 
σκοπού στον ένα γονέα σε εργαζόμενους που είχαν 
παιδιά στα κλειστά πλέον νηπιαγωγεία και δημοτικά, 
απαγορεύτηκαν οι άσκοπες μετακινήσεις, τα μέσα 
συγκοινωνιών τηρούσαν την κοινωνική αποστασιο-
ποίηση και γενικά τηρήθηκε καθολικά το «μένουμε 
σπίτι». Υπό το ευρύτερο πλαίσιο περιορισμού των 
μετακινήσεων και της ανάγκης για προστασία της 
δημόσιας υγείας και της υγείας των εργαζομένων, 
δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις που, για να συνεχί-
σουν τη δράση τους, εφάρμοσαν για μέρος ή το 
σύνολο του προσωπικού τους καθεστώς εργασίας 
από το σπίτι, ενώ και ο δημό σιος τομέας ενθάρρυνε 
όπου μπορούσε την εργασία από το σπίτι1. 

Το παρόν άρθρο, χωρίς να αξιολογεί τα όποια θε-
τικά (εξοικονόμηση του χρόνου μετάβασης και επι-
στροφής, αποφυγή του κόστους μετακίνησης, συν-
δυασμός επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, 
μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης) αλλά και 
αρνητικά χαρακτηριστικά της κατ’ οίκον εργασίας 
(ενίσχυση του άτυπου χαρακτήρα της εργασιακής 
σχέσης και εμπλοκή επαγγελματικών και οικιακών 
δραστηριοτήτων, δυσκολία ελέγχου και αξιόπιστης 
αξιολόγησης της καταβαλλόμενης προσπάθειας και 
του παραγόμενου έργου, μετακύλιση κόστους από 
τις επιχειρήσεις προς τον εργαζόμενο), εξετάζει ποιο 
είναι το ποσοστό των εργαζομένων που με βάση τα 
χαρακτηριστικά της εργασίας του έχει τη δυνατότη-
τα να εργάζεται από το σπίτι. Η ανάλυσή μας ακο-
λουθεί παρόμοιες εργασίες που έχουν γίνει πρόσφα-
τα για τις ΗΠΑ (Dingel and Neiman, 2020a) και άλλες 
χώρες, υιοθετώντας τη μεθοδολογία τους και προ-
σαρμόζοντάς την στα ελληνικά στατιστικά δεδομένα. 
Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε μικροδεδομένα από την 
Έρευνα Εργατικού ∆υναμικού (ΕΕ∆) της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), τα οποία μας επιτρέ-
πουν να εξετάσουμε την ανατομία της δυνατότητας 
εργασίας από το σπίτι αξιοποιώντας τη διαθέσιμη 
αναλυτική πληροφόρηση. 

Το αντικείμενο της εργασίας φαίνεται ενδιαφέρον 
για τη χάραξη πολιτικής στην οίκοι εργασία. Μελ-
λοντικές οριζόντιες ρυθμίσεις της εργασίας από το 
σπίτι πολύ πιθανόν να μην έχουν την ίδια επίδραση 
παντού, εάν αξιολογηθούν με κριτήρια αποτελεσμα-
τικότητας και δικαιοσύνης. Βασική διαπίστωση της 
εργασίας είναι ότι στην Ελλάδα τα ποσοστά αυτών 
που μπορούν να εργαστούν από το σπίτι είναι πα-
ρόμοια με εκείνα άλλων ανεπτυγμένων χωρών, που 
σημαίνει ότι υπάρχουν αξιόλογα περιθώρια μονιμό-
τερης διεύρυνσης της κατ’ οίκον εργασίας, εάν αυτό 
κριθεί σκόπιμο. Ωστόσο, αυτό το ποσοστό διαφέρει 
ουσιωδώς ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των ερ-
γαζομένων, το επάγγελμα, τον τομέα και τον κλάδο 
που εργάζονται, οπότε η όποια διεύρυνσή του μάλ-
λον θα έχει άνισες επιπτώσεις στις επιμέρους αγο-
ρές εργασίας και έτσι απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και 
μελέτη πριν τη θέσπισή της.

2. Σχετική βιβλιογραφία

Η βιβλιογραφία αναφορικά με τη δυνατότητα εργασί-
ας από το σπίτι είναι σχετικά περιορισμένη και πολύ 
πρόσφατη. Η πρώτη εμπειρική εργασία που αποτελεί 
και σημείο αναφοράς για όλες τις μετέπειτα είναι αυτή 
των Dingel and Neiman (2020a) στην οποία εξετάζε-
ται η δυνατότητα εργασίας από το σπίτι στις ΗΠΑ. 
Οι συγγραφείς αξιοποίησαν πληροφόρηση από δύο 
δειγματοληπτικές έρευνες του εκεί ∆ικτύου Επαγ-
γελματικής Πληροφόρησης O*NET (Occupational 
Information Network) που αναφέρονται στο «περιε-
χόμενο της εργασίας» και στις «γενικές δραστηριό-
τητες της εργασίας». Εάν, παραδείγματος χάριν, μια 
εργασία απαιτεί καθημερινή εξωτερική εργασία ή τη 
λειτουργία οχημάτων, μηχανικών εργαλείων ή ειδικού 
εξοπλισμού, οι συγγραφείς την κατατάσσουν στις ερ-
γασίες που δεν μπορούν να γίνουν από το σπίτι. Οι 
Dingel and Neiman, αφού εξετάζουν το σύνολο των 
επαγγελμάτων σε πολύ αναλυτικό επίπεδο, καταλή-
γουν στο συμπέρασμα ότι στις ΗΠΑ το 34% των επαγ-
γελμάτων, που αντιστοιχεί σε 44% της μισθολογικής 
δαπάνης, δυνητικά μπορούν να πραγματοποιηθούν 
από το σπίτι, ενώ καταγράφουν σημαντικές διαφο-
ρές σε αυτό το ποσοστό μεταξύ πόλεων και κλάδων 
οικονομικής δραστηριότητας. Επίσης για τις ΗΠΑ, οι 
Hensvik κ.ά. (2020) εκτιμούν ότι το ποσοστό των απα-

1. Είναι σκόπιμο να γίνει σαφές ότι εννοιολογικά είναι διαφορετική η εργασία από το σπίτι από την τηλεργασία. Η τηλεργασία περιλήφθηκε 

για πρώτη φορά στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 2006-07 και ορίζεται ως «... μια μορφή οργάνωσης ή/και εκτέλεσης 
εργασίας που χρησιμοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής, βάσει μιας σύμβασης ή σχέσης εργασίας, όπου μια εργασία που θα μπορούσε 
επίσης να εκτελεστεί στις εγκαταστάσεις του εργοδότη εκτελείται κανονικά εκτός αυτών των εγκαταστάσεων». Συνεπώς, η τηλεργασία δεν 

περιλαμβάνει όσους εργάζονται στο σπίτι τους χωρίς τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και δεν περιλαμβάνει τους αυτοαπασχολού-

μενους. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι η εργασία από το σπίτι είναι κάτι πιο ευρύ από την τηλεργασία.
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σε μεγάλο βαθμό και από την αντίστοιχη δυνατότητα 
που υπάρχει στον πρωτογενή τομέα και το σχετικό 
του μέγεθος στη συνολική απασχόληση.

3. ∆εδομένα και αποτελέσματα

Προκειμένου να υπολογίσουμε το ποσοστό των ερ-
γαζομένων που δυνητικά μπορούν να εργαστούν από 
το σπίτι υιοθετούμε τη μεθοδολογία που εφάρμοσαν 
οι Dingel and Neiman (2020a) για τις ΗΠΑ. Όπως ση-
μειώθηκε παραπάνω, οι Dingel and Neiman, για κάθε 
επάγγελμα σε αναλυτική ταξινόμηση SOC (Standard 
Occupational Classification) χρησιμοποίησαν τα απο-
τελέσματα από δύο δειγματοληπτικές έρευνες του 
O*NET προκειμένου το κάθε αναλυτικό επάγγελμα 
να χαρακτηριστεί ως ικανό να πραγματοποιηθεί από 
το σπίτι ή όχι, ανάλογα με το αν ικανοποιεί κάποια 
συγκεκριμένα κριτήρια. Στη συνέχεια, οι συγγραφείς 
συνέπτυξαν αυτά τα επαγγέλματα σε ανώτερο επίπε-
δο ταξινόμησης, φθάνοντας σε διψήφια ταξινόμηση. 
Αυτή τη διψήφια ταξινόμηση κατά SOC την μετατρέ-
ψαμε σε ταξινόμηση ISCO-08, προκειμένου να την 
αντιστοιχίσουμε με την ταξινόμηση της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε το ποσοστό των επαγ-
γελμάτων που μπορούν να γίνουν από το σπίτι σε 
διψήφια πλέον ταξινόμηση ISCO-083. Η πληροφορία 
αυτή αντιστοιχίσθηκε στα δεδομένα της ΕΕ∆ και μας 
επιτρέπει να εκτιμήσουμε το ποσοστό των επαγγελ-
μάτων, καθώς και δευτερευόντως των απασχολου-
μένων κατά επάγγελμα, που μπορούν να εργαστούν 
από το σπίτι με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια και 
υποθέσεις ανάλυσης. Το τελικό στάδιο είναι από την 
απασχόληση κατά επάγγελμα και εξεταζόμενες μετα-
βλητές, με την αναγκαία στάθμιση, να υπολογίσουμε 
τα εκάστοτε ποσοστά που μας ενδιαφέρουν. 

Από τις εκτιμήσεις μας προκύπτει ότι το 32,8% των 
εργαζομένων στην Ελλάδα για το 2019 θα μπορούσε 
να εργαστεί από το σπίτι (βλ. Πίνακα 1). Σε απόλυτο 
μέγεθος αυτό ισοδυναμεί με σχεδόν 1,3 εκατ. εργα-
ζόμενους ή ακριβέστερα 1.263 χιλιάδες. Το ποσοστό 
αυτό δεν διαφέρει πολύ από αυτό άλλων ανεπτυγμέ-
νων χωρών της Ευρώπης, όπως έχουν υπολογίσει οι 
Dingel and Neiman, (2020b). Η Ελλάδα εντάσσεται 
στα χαμηλά της πλειάδας των χωρών οι οποίες εμ-
φανίζουν ποσοστό αυτών που μπορούν να εργαστούν 
από το σπίτι μεταξύ 30-40%. 

σχολουμένων που εργάζονταν από το σπίτι μεταξύ 
2011 και 2018 ήταν περίπου 15%. 

Οι Barrot κ.ά. (2020) υπολογίζουν την επίδραση της 
κοινωνικής αποστασιοποίησης στο συνολικό ΑΕΠ και 
κατά κλάδο για τη Γαλλία και στη συνέχεια εφαρμό-
ζουν το υπόδειγμά τους και σε άλλες ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Προκειμένου να το κάνουν αυτό, εκτιμούν το πο-
σοστό των απασχολουμένων που έχουν τη δυνατότητα 
τηλεργασίας, καθώς και τη μείωση των απασχολουμέ-
νων στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας από 
τα περιοριστικά μέτρα εναντίον του κορωνοϊού. Για τη 
Γαλλία το ποσοστό τηλεργασίας για τις επιχειρήσεις 
με περισσότερους από 10 εργαζόμενους εκτιμάται πε-
ρίπου στο 32%, ενώ λαμβάνοντας υπόψη και τη μείωση 
του ενεργού εργατικού δυναμικού λόγω των μέτρων 
εναντίον του κορωνοϊού η συνολική μείωση της απα-
σχόλησης ανέρχεται στο 52%, η οποία μέσω του χρη-
σιμοποιούμενου υποδείγματος παραγωγής οδηγεί σε 
μείωση του ΑΕΠ κατά 5,6%, ύστερα από μια κοινωνική 
αποστασιοποίηση έξι εβδομάδων. Στις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες που εξετάζονται από τους Barrot 
κ.ά. (2020) η επίδραση μιας κοινωνικής αποστασιοποί-
ησης έξι εβδομάδων στο ΑΕΠ διαφοροποιείται από 
αυτή της Γαλλίας μόνο λόγω διαφοράς στο ποσοστό 
τηλεργασίας και στην κλαδική σύνθεση2. 

Οι Boeri κ.ά. (2020) υπολογίζουν για έξι ευρωπαϊκές 
χώρες πόσο θα αυξηθεί το ποσοστό των εργαζομένων 
από το σπίτι εάν υπάρξει άρση συγκεκριμένων περι-
ορισμών λόγω COVID-19 στις μετακινήσεις και στην 
επικοινωνία των εργαζομένων πρόσωπο με πρόσω-
πο. Εκτιμούν ότι το μερίδιο των θέσεων εργασίας που 
μπορεί να εκτελεστεί  με ‘ασφάλεια’ είναι περιορισμέ-
νο και δεν ξεπερνά το 50%.

Εργασίες οι οποίες εξετάζουν περισσότερες χώρες, 
και ειδικότερα περιλαμβάνουν και αναπτυσσόμενες  
χώρες (Dingel and Neiman, 2020b· Saltiel, 2020· Got -
tlieb κ.ά., 2020), καταλήγουν ότι το ποσοστό των 
απασχολουμένων που μπορούν να εργαστούν από 
το σπίτι είναι σημαντικά χαμηλότερο σε πιο φτωχές 
χώρες, με κριτήριο το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Οι Gottlieb 
κ.ά. (2020) αποδίδουν αυτό το εύρημα στο υψηλό πο-
σοστό αυτοαπασχολούμενων στις φτωχές χώρες, οι 
οποίοι ασκούν επαγγέλματα τα οποία δεν προσφέρο-
νται για εργασία από το σπίτι, ενώ η συνολική δυνα-
τότητα σε μια χώρα για κατ’ οίκον εργασία εξαρτάται 

2. Ίσως το πιο ενδιαφέρον εύρημα των Barrot κ.ά.(2020) αναφορικά με την Ελλάδα είναι η εκτίμησή τους ότι έξι εβδομάδες κοινωνικής 

αποστασιοποίησης σε χρηματικούς όρους ισοδυναμούν με πτώση του ΑΕΠ κατά 8%.

3. Η επιλογή της διψήφιας ταξινόμησης και όχι της τριψήφιας, που είναι και η πιο αναλυτική που διαθέτει η ΕΛΣΤΑΤ, έγινε για δύο λόγους. 

Αρχικά θέλαμε τα αποτελέσματά μας να είναι άμεσα συγκρίσιμα με αυτά άλλων εργασιών. Επιπλέον, επειδή εξετάζουμε το κάθε επάγ-

γελμα σε συνδυασμό με διάφορα χαρακτηριστικά, για ορισμένους συνδυασμούς αντιστοιχούν πολύ λίγες παρατηρήσεις θέτοντας υπό 

αμφισβήτηση την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1  Απασχολούμενοι που μπορούν να εργαστούν από το σπίτι το 2019

Επάγγελμα, ISCO-08 % Αριθμός 
απασχολουμένων

Σχετική 
συμμετοχή

1 Ανώτερα διευθυντικά και διοικητικά στελέχη 74,2 83.679 6.6%

2 Επαγγελματίες 73,9 556.170 44.0%

3 Τεχνικοί και ασκούντες συναφή επαγγέλματα 50,0 155.976 12.4%

4 Υπάλληλοι γραφείου 75,7 340.326 26.9%

5
Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών 
και πωλητές

10,8 99.330 7.9%

6
Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι 
και αλιείς

3,3 13.493 1.1%

7
Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή 
επαγγέλματα

1,7 6.062 0.5%

8
Χειριστές βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και εξοπλισμού και 
συναρμολογητές (μονταδόροι)

1,3 3.442 0.3%

9
Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και 
μικροεπαγγελματίες

1,6 4.359 0.3%

Θέση στο επάγγελμα

1 Αυτοαπασχολούμενος με προσωπικό 32,4 93.690 7,4%

2 Αυτοαπασχολούμενος 18,9 157.909 12,5%

3 Μισθωτός 38,3 997.308 79,0%

4 Βοηθός σε οικογενειακή επιχείρηση 11,3 13.930 1,1%

Σύνολο 32,8 1.262.837 100,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού ∆υναμικού.

κουν στην κατηγορία ‘Τεχνικοί και ασκούντες συνα-
φή επαγγέλματα’ εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ερ-
γαστεί από το σπίτι, ενώ σχεδόν ο ένας στους δέκα 
(10,8%) απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών 
και πωλητές. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι υπάρχει 
σημαντική διαφορά μεταξύ των εργαζομένων που 
μπορούν να εργαστούν κατ’ οίκον ανά μονοψήφιο 
επάγγελμα, τόσο στο απόλυτο όσο και στο σχετικό 
τους μέγεθος. Οι διαφορές αυτές γίνονται ακόμα 
πιο έντονες όταν προχωράμε σε πιο αναλυτικό επί-
πεδο. Για παράδειγμα, σε διψήφια ταξινόμηση προ-
κύπτει ότι για δύο επαγγελματικές κατηγορίες το 
σύνολο των εργαζομένων θα μπορούσε να εργαστεί 
από το σπίτι, αλλά για οκτώ κανένας εργαζόμενος 
δεν θα μπορούσε να εργαστεί οίκοι.

3.1. Χαρακτηριστικά της εργασίας

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, το ποσοστό αυτών 
που μπορούν να εργαστούν από το σπίτι διαφέρει 
ουσιωδώς μεταξύ των επαγγελμάτων σε μονοψήφιο 
κωδικό, με το υψηλότερο ποσοστό να εμφανίζεται 
στους υπάλληλους γραφείου (75,7%) και ακολου-
θούν πολύ κοντά τα ανώτερα διοικητικά και διευθυ-
ντικά στελέχη (74,2%) και οι επαγγελματίες (73,9%). 
Οι τελευταίοι αποτελούν την πολυπληθέστερη ομά-
δα, αφού σε αυτή την κατηγορία η εργασία από το 
σπίτι εκτιμάται ότι είναι εφικτή για πάνω από μισό 
εκατομμύριο εργαζόμενους4. Το μικρότερο ποσοστό 
καταγράφεται στους χειριστές βιομηχανικών εγκα-
ταστάσεων, μηχανημάτων και εξοπλισμού (1,3%). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ένας στους δύο που ανή-

4. Από τους 556 χιλιάδες επαγγελματίες που μπορούν δυνητικά να εργαστούν από το σπίτι το 46% είναι εκπαιδευτικοί, το 20% επαγγελμα-

τίες σε επιχειρήσεις και από 15% είναι οι μηχανικοί και οι νομικοί. Οι επαγγελματίες του τομέα υγείας είναι μόλις το 1%.
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αποφάσεις για μονιμότερες ρυθμίσεις διευκόλυνσης 
της εργασίας από το σπίτι στον δημόσιο τομέα πρέπει 
να λάβουν υπόψη τους ότι, σε αντίθεση με τον ιδιωτικό 
τομέα, η εποπτεία και αξιολόγηση του οίκοι παραγόμε-
νου έργου είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Η μερική απασχόληση εμφανίζει μικρότερο ποσοστό 
εργασίας από το σπίτι (25,5%) έναντι της πλήρους 
απασχόλησης (33,6%). Τα κλαδικά και λοιπά χαρα-
κτηριστικά που εμφανίζει η μερική απασχόληση στην 
Ελλάδα, που συγκεντρώνεται στη γεωργία και σε κα-
ταστήματα λιανικής, φαίνεται ότι ερμηνεύουν αυτό το 
εύρημα. 

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι η εργασία από το 
σπίτι διευκολύνεται περισσότερο στις παραγωγικές 
μονάδες με προσωπικό πάνω από 10 εργαζόμενους 
(42,8%) παρά στις μικρότερες μονάδες (27,5%). Σε 
κάποιο βαθμό αυτό μπορεί να αποδοθεί, μεταξύ άλ-
λων, στην καλύτερη κατανομή αρμοδιοτήτων και κα-
θηκόντων στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, στο αντικεί-
μενο των εργασιών τους και σ τη μεγαλύτερη διείσδυ-
ση της σύγχρονης τεχνολογίας. 

Όπως απεικονίζεται στον Πίνακα 3, προκύπτουν εντυ-
πωσιακές διαφορές στο ποσοστό αυτών που θα μπο-

Είναι ενδιαφέρον ότι, με βάση τη θέση στο επάγγελ-
μα, το υψηλότερο ποσοστό αυτών πο υ θα μπορούσαν 
να εργαστούν από το σπίτι το εμφανίζουν οι μισθωτοί 
(38,3%), ακολουθούμενοι από τους αυτοαπασχολού-
μενους με προσωπικό (εργοδότες) με 32,4%. Αξιοση-
μείωτο είναι ότι οι αυτοαπασχολούμενοι εμφανίζουν 
σχετικά χαμηλό ποσοστό αυτών που θα μπορούσαν 
να εργαστούν από το σπίτι (18,9%), γεγονός που 
μάλλον συνδέεται με το ότι στην Ελλάδα πολλοί αυ-
τοαπασχολούμενοι είναι αγρότες, τεχνίτες, επισκευ-
αστές, η εκτέλεση της εργασίας των οποίων απαιτεί 
απομάκρυνση από το σπίτι. 

Ενδιαφέρουσα, επίσης, είναι η εκτίμηση ότι εργασία 
από το σπίτι θα μπορούσαν να αναλάβουν σε σημαντι-
κά υψηλότερο ποσοστό οι δημόσιοι υπάλληλοι (68,9%) 
και γενικότερα οι εργαζόμενοι στον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα, έναντι των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα 
(27%) (βλ. Πίνακα 2). Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται 
σε πολύ μεγάλο βαθμό στα επαγγέλματα εκπαίδευ-
σης, τα οποία αντιπροσωπεύουν πολύ μεγάλο αριθμό 
δημοσίων υπαλλήλων και υψηλό ποσοστό αυτών θεω-
ρητικά θα μπορούσαν να εργαστούν από το σπίτι, κα-
θώς και σε επαγγέλματα τα οποία απαιτούν τη χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σημειωτέον ότι οι όποιες 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  Αριθμός απασχολουμένων που μπορούν να εργαστούν από το σπίτι ανά βασικά 
χαρακτηριστικά της εργασίας, 2019

% Αριθμός 
απασχολουμένων

Σχετική 
συμμετοχή

Ιδιοκτησιακό καθεστώς εργοδοσίας

∆ημόσια υπηρεσία 68,2 218.474 17,3%

NΠ∆∆, NΠI∆ του ∆ημοσίου ή ∆ημόσιος Oργανισμός 48,0 139.371 11,0%

∆ήμος ή Kοινότητα, ∆ημοτική Eπιχείρηση 46,3 52.265 4,1%

∆ΕΚΩ 38,5 13.831 1,1%

Tράπεζα κρατική ή ελεγχόμενη από το κράτος 60,6 6.270 0,5%

Eπιχείρηση ελεγχόμενη από το ∆ημόσιο 34,6 6.555 0,5%

Eπιχείρηση του ιδιωτικού τομέα 27,0 826.071 65,4%

Μέγεθος τοπικής μονάδας εργασίας

Έως 10 εργαζόμενοι 27,5 688.242 54,5%

Περισσότεροι από 10 εργαζόμενοι 42,8 574.594 45,5%

Καθεστώς απασχόλησης

Μερική απασχόληση 25,5 91.906 7,3%

Πλήρης απασχόληση 33,6 1.170.931 92,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού ∆υναμικού.
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Από τα παραπάνω χαρακτηριστικά των εργασιών που 
θα μπορούσαν να γίνουν από το σπίτι φαίνεται ότι 
εκεί συγκεντρώνονται περισσότερο εργασίες που θα 
μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως καλές εργασίες. 
∆ηλαδή, εμφανίζουν σχετικά υψηλά ποσοστά πλή-
ρους απασχόλησης, είναι σε επιστημονικά επαγγέλ-
ματα και απολαμβάνουν τα γνωστά οφέλη της απα-
σχόλησης στο ∆ημόσιο. Επιβεβαίωση αυτού είναι ότι 
κλάδοι με υψηλότερη ευχέρεια εργασίας από το σπίτι 
εμφανίζουν και υψηλότερες μηνιαίες αμοιβές. 

Η ποσοτικοποίηση αυτής της σχέσης γίνεται αρχι-
κά με την εκτίμηση του συντελεστή συσχέτισης (βλ. 

ρούσαν να εργαστούν από το σπίτι κατά κλάδο οι-
κονομικής δραστηριότητας. Στο ένα άκρο υπάρχουν 
κλάδοι, όπως τα ορυχεία και τα ξενοδοχεία, με αρ-
κετά χαμηλή ευχέρεια κατ’ οίκον εργασίας, ενώ στο 
άλλο κλάδοι, όπως η εκπαίδευση και η διαχείριση 
ακινήτων και οι επιστημονικές εργασίες, με αρκετά 
υψηλή. Γενικότερα φαίνεται ότι κλάδοι που παρά-
γουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες 
(μεταποίηση, ορυχεία, γεωργία, ξενοδοχεία) εμφα-
νίζουν χαμηλότερα ποσοστά ευχέρειας εργασίας 
από το σπίτι από ό,τι κλάδοι που στρέφονται κυ-
ρίως στ ην εγχώρια αγορά.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3  Αριθμός απασχολουμένων σε εργασίες που μπορούν να γίνουν από το σπίτι 

ανά μονοψήφιο κλάδο απασχόλησης, 2019

% Αριθμός 
απασχολουμένων

Σχετική 
συμμετοχή

1 Γεωργία, δασοκομία, αλιεία 4,3 19.284 1,5%

2 Ορυχεία και λατομεία 7,2 901 0,1%

3 Μεταποίηση 22,5 84.867 6,7%

4 Ενέργεια 40,5 11.988 0,9%

5 Παροχή νερού 20,9 6.925 0,5%

6 Κατασκευές 13,1 19.321 1,5%

7 Εμπόριο και επισκευή οχημάτων 22,7 157.371 12,5%

8 Μεταφορά και αποθήκευση 25,4 52.582 4,2%

9 Καταλύματα και εστίαση 14,0 53.298 4,2%

10 Ενημέρωση και επικοινωνία 71,4 72.950 5,8%

11 Χρηματοπιστωτικός τομέας 73,0 61.452 4,9%

12 ∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 79,1 3.982 0,3%

13 Επαγγελματικές, επιστημονικές 
και τεχνικές δραστηριότητες 72,0 157.084 12,4%

14 ∆ιοικητικές και υποστηρικτικές 
δραστηριότητες 25,3 23.022 1,8%

15 ∆ημόσια διοίκηση και άμυνα 52,1 145.992 11,6%

16 Εκπαίδευση 89,5 287.214 22,7%

17 Υγεία και κοινωνική μέριμνα 22,4 55.745 4,4%

18 Τέχνες και ψυχαγωγία 44,2 23.730 1,9%

19 Λοιπές υπηρεσίες 24,7 20.413 1,6%

20 Νοικοκυριά ως εργοδότες 8,1 2.014 0,2%

21 Ετερόδικοι οργανισμοί 62,5 2.704 0,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού ∆υναμικού.
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Πίνακα 4). Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ του 
ποσοστού δυνητικής οίκοι εργασίας και μέσων μι-
σθών κατά κλάδο δραστηριότητας προκύπτει θετι-
κός και στατιστικά σημαντικός τόσο για το σύνολο, 
όσο και για κάθε φύλο. Ειδικότερα, για το σύνολο 
της οικονομίας εκτιμάται σε 0,629, ενώ για τις γυ-
ναίκες είναι υψηλότερος, σε 0,736, και για τους άν-
δρες λίγο χαμηλότερος σε 0,572. Από τα δεδομένα 
προκύπτει ότι, για αμφότερα τα φύλα, ο βαθμός δυ-
νατότητας εργασίας από το σπίτι είναι πιο μεγάλος 
σε κλάδους όπου και οι μισθοί είναι υψηλότεροι, και 
αυτό είναι πιο έντονο στις γυναίκες. Για να εξειδι-
κεύσουμε παραπέρα την ακριβή σχέση μεταξύ ερ-
γασίας στο σπίτι και μισθών, εκτιμήσαμε μια παλιν-
δρόμηση σταθερών επιδράσεων, η οποία λαμβάνει 
υπόψη της τόσο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
κάθε κλάδου, όσο και παράγοντες όπως η εποχικό-
τητα και το μέγεθος του κάθε κλάδου. Η επίδραση, 
όπως εμφανίζεται στην τελευταία στήλη του Πίνα-
κα 4, παραμένει θετική και στατιστικά σημαντική, 
αν και πλέον για τους άνδρες φαίνεται να είναι πιο 
ισχυρή, ενώ για τις γυναίκες εμφανίζει μεγαλύτερη 
μεταβλητότητα.

Από τα παραπάνω θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι 
μια πιο διαδεδομένη και χαλαρή εφαρμογή της ερ-

γασίας από το σπίτι θα συντελέσει σε διεύρυνση των 
ανισοτήτων μεταξύ εργαζομένων σε «καλές» και «κα-
κές» εργασίες, ενισχύοντα ς τον κατακερματισμό της 
αγοράς εργασίας.

3.2. Χαρακτηριστικά εργαζομένων

Προκύπτει επίσης σημαντική διαφοροποίηση των ερ-
γαζομένων που θα μπορούσαν να εργαστούν οίκοι 
ανάλογα με την ηλικία τους (βλ. Πίνακα 5). Φαίνεται 
ότι το ποσοστό αυτό εμφανίζει τη μορφή αντεστραμ-
μένου U με τις μικρές ηλικίες να έχουν χαμηλά ποσο-
στά, 15,2% για τους νέους 15-19 ετών, η κορύφωση 
(37,5%) να εντοπίζεται στις ηλικίες 50-54 και να ακο-
λουθούν συστηματικά χαμηλότερα ποσοστά.

∆ιαπιστώνεται σημαντική διαφοροποίηση του ποσο-
στού των εργαζομένων που θα μπορούσαν να εργα-
στούν από το σπίτι με βάση το φύλο. Ειδικότερα, ενώ 
στους άνδρες είναι περίπου ο ένας στους τέσσερις 
(27,3%) στις γυναίκες ανέρχεται σε τέσσερις στις 
δέκα (40,2%). Ίσως αυτό θα μπορούσε να αποτελέ-
σει ενθαρρυντικό στοιχείο για τη διευκόλυνση εναρ-
μόνισης επαγγελματικού και οικογενειακού βίου για 
τις γυναίκες. Το παραπάνω κατά ηλικία πρότυπο του 
ποσοστού των εργαζομένων που θα μπορούσαν να 
εργαστούν από το σπίτι διατηρείται συστηματικά και 
όταν η εξέταση γίνει κατά φύλο. Το ενδιαφέρον εδώ 
είναι ότι οι γυναίκες, όχι μόνο συνολικά αλλά και για 
όλες τις ομάδες ηλικιών, εμφανίζουν υψηλότερο πο-
σοστό αυτών που θα μπορούσαν να εργαστούν από 
το σπίτι από ό,τι οι άνδρες. Μόνο μετά τα 60 το πρό-
τυπ ο αυτό αλλάζει και μάλλον έχει να κάνει με τις ερ-
γαζόμενες αγρότισσες.

Παρατηρούμε ότι υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ 
των εκπαιδευτικών προσόντων των εργαζομένων και 
της δυνατότητας εργασίας από το σπίτι. Πιο συγκε-
κριμένα, το 59,2% των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης (τουλάχιστον ΑΤΕΙ) μπορούν δυνητικά να 
εργαστούν από το σπίτι, ενώ για τη χαμηλότερη εκπαι-
δευτική βαθμίδα (υποχρεωτική εκπαίδευση, περιλαμ-
βανομένου του Γυμνασίου) το αντίστοιχο ποσοστό εί-
ναι μόλις 7,2%. Για τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης εκτιμάται ότι το 23,2% θα μπορούσε να 
εργαστεί από το σπίτι. Τα ποσοστά αυτά συνεπάγο-
νται ότι και η σχετική συμμετοχή των εκπαιδευτικών 
κατηγοριών ακολουθεί παρόμοιο πρότυπο, αφού δύο 
στους τρεις που μπορούν να εργαστούν από το σπίτι 
είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 30% δευ-
τεροβάθμιας και μόλις 4,7% έχουν φοιτήσει μέχρι την 
υποχρεωτική εκπαίδευση. Σημειωτέον ότι μέσα στις 
ευρείες αυτές εκπαιδευτικές κατηγορίες υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις ανάλογα με το αντικείμενο εκπαί-
δευσης, αφού τα τεχνικά επαγγέλματα είναι λιγότερο 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4  Σχέση μέσου μισθού και 
ποσοστού απασχολουμένων που 
μπορούν να εργαστούν από το σπίτι, 
2015-2019

Συντελεστής 
συσχέτισης

Επίδραση 
μέσων μισθών

Άνδρες 0,572* 0,077*

Γυναίκες 0,736* 0,065**

Σύνολο 0,629* 0,081*

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού ∆υναμικού.

Σημειώσεις: Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει τα απο-
τελέσματα από τον συντελεστή συσχέτισης Spear-
man μεταξύ μέσων μισθών και ποσοστού απασχό-
λησης από το σπίτι για το σύνολο των διψήφιων 
κλάδων. Η τρίτη στήλη παρουσιάζει τον συντελε-
στή μιας παλινδρόμησης σταθερών επιδράσεων του 
ποσοστού απασχόλησης από το σπίτι με τους μέ-
σους μισθούς. Οι παλινδρομήσεις περιλαμβάνουν 
ψευδομεταβλητές για το έτος και το τρίμηνο. Όλες 
οι εκτιμήσεις σταθμίζουν με βάση το μέγεθος του 
κάθε κλάδου.

* p-value 0,001, ** p-value 0,1.
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πιθανό να μπορούν να απασχοληθούν από το σπίτι. 
Αυτό σε κάποιο βαθμό εξηγεί και τις διαφορές ανά 
επίπεδο εκπαίδευσης και φύλο, με τις γυναίκες να 
καταγράφουν υψηλότερη έναντι των ανδρών δυνατό-
τητα εργασίας από το σπίτι σε όλα τα εκπαιδευτικά 
επίπεδα.

3.3. Περιφερειακή διάρθρωση

Βρίσκουμε αξιόλογες διαφορές του ποσοστού των ερ-
γαζομένων που θα μπορούσαν να εργαστούν από το 
σπίτι με βάση τη γεωγραφική περιφέρεια (βλ. Πίνακα 
6). Εδώ το υψηλότερο ποσοστό εμφανίζει η Περιφέρεια 
Αττικής, όπου περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα 
εργαζόμενους, ακριβέστερα το 41,8%, θα μπορούσε 
να εργαστεί από το σπίτι. Το δεύτερο υψηλότερο πο-
σοστό εμφανίζεται στην Κεντρική Μακεδονία, όπου 

περιλαμβάνεται η Θεσσαλονίκη, με ποσοστό 31,3%. 
Τα ποσοστά αυτά, πέρα από τις όποιες θετικές ή αρ-
νητικές επιδράσεις έχει η κατ’ οίκον εργασία στους ερ-
γαζόμενους και εργοδότες, δείχνουν και υπαρκτά πε-
ριθώρια βελτίωσης των ατμοσφαιρικών συνθηκών στις 
ελληνικές μεγαλουπόλεις και την εξοικονόμηση στις 
εκεί μετακινήσεις και τα καύσιμα. Στο άλλο άκρο βρί-
σκεται η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, καθώς και η 
Στερεά Ελλάδα. Η πρώτη, μάλλον, λόγω του σχετικά 
μεγάλου αριθμού αγροτών και η δεύτερη λόγω των ερ-
γαζομένων σε βιομηχανίες. Σχετικά χαμηλά ποσοστά 
καταγράφουν και οι Περιφέρειες του Αιγαίου, γεγονός 
που προφανώς συνδέεται με την εκεί κυριαρχία των 
επαγγελμάτων τουρισμού που κατά κανόνα απαιτούν 
την επιτόπια παρουσία του εργαζόμενου.

Το υψηλό ποσοστό αυτών που μπορούν εργαστούν 
από το σπίτι στις μεγαλουπόλεις επιβεβαιώνεται 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5  Αριθμός απασχολουμένων που μπορούν να εργαστούν από το σπίτι ανά φύλο, 

ηλικία και επίπεδο εκπαίδευσης, 2019

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες

%
Σχετική 
συμμετοχή

%
Σχετική 
συμμετοχή

%
Σχετική 
συμμετοχή

Ομάδες ηλικιών

15-19 15,2 0,2% 14,9 0,2% 15,9 0,1%

20-24 21,3 2,3% 14,2 1,7% 29,4 2,8%

25-29 29,1 8,0% 22,6 7,3% 37,6 8,6%

30-34 34,0 11,4% 26,5 10,5% 43,6 12,3%

35-39 34,7 14,1% 27,8 13,4% 43,8 14,7%

40-44 33,6 16,2% 27,4 15,5% 41,4 16,8%

45-49 33,9 14,7% 27,9 14,6% 41,9 14,9%

50-54 37,5 17,0% 31,0 16,5% 46,1 17,4%

55-59 32,9 9,5% 30,7 11,3% 36,4 7,9%

60-64 27,8 5,2% 28,3 6,8% 27,1 3,6%

65-69 20,8 1,1% 22,8 1,7% 17,3 0,6%

70-74 20,9 0,2% 20,8 0,3% 21,2 0,1%

Επίπεδο εκπαίδευσης

Τριτοβάθμια 59,2 64,6% 55,6 62,8% 62,7 66,3%

∆ευτεροβάθμια 23,6 30,6% 19,1 31,0% 30,3 30,3%

Υποχρεωτική 7,2 4,7% 6,8 6,2% 7,9% 3,4%

Σύνολο 32,8 1.262.837 27,3 603.934 40,2 658.903

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού ∆υναμικού.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6  Περιφερειακή κατανομή απασχολουμένων που μπορούν να εργαστούν 
από το σπίτι, 2019

Περιφέρεια % Αριθμός 
απασχολουμένων

Σχετική 
συμμετοχή

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 24,0 48.307 3,8%

Κεντρική Μακεδονία 31,3 199.279 15,8%

∆υτική Μακεδονία 25,0 21.413 1,7%

Ήπειρος 29,5 33.192 2,6%

Θεσσαλία 29,6 73.373 5,8%

Ιόνια νησιά 28,7 22.123 1,8%

∆υτική Ελλάδα 24,7 52.982 4,2%

Στερεά Ελλάδα 24,0 46.048 3,6%

Αττική 41,8 595.333 47,1%

Πελοπόννησος 25,9 54.345 4,3%

Βόρειο Αιγαίο 26,2 18.412 1,5%

Νότιο Αιγαίο 25,1 32.669 2,6%

Κρήτη 26,0 65.361 5,2%

Βαθμός αστικότητας

Περιφέρεια Πρωτευούσης 44,0 517.826 41,0%

Π.Σ. Θεσσαλονίκης 38,2 124.989 9,9%

Λοιπές αστικές περιοχές 34,3 360.676 28,6%

Ημιαστικές περιοχές 26,3 134.055 10,6%

Αγροτικές περιοχές 16,0 125.291 9,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού ∆υναμικού.

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
∆ιαχρονική εξέλιξη του ποσοστού των εργαζομένων που μπορούν να εργαστούν από το σπίτι 
συνολικά και ανά φύλο
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Εργατικού ∆υναμικού.
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γαστούν κατ’ οίκον. Ωστόσο, εντοπίζονται σημαντικές 
διαφορές μεταξύ γυναικών (υψηλότερο ποσοστό) και 
ανδρών (χαμηλότερο), κατά επάγγελμα με τα λεγό-
μενα επιστημονικά επαγγέλματα να υπερέχουν των 
χειρονακτικών και κατά κλάδο οικονομικής δραστηρι-
ότητας και τομέα. 

Το θέμα απέκτησε ξαφνικά έντονο ενδιαφέρον με την 
εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού, και τις προ-
σπάθειες που αναλήφτηκαν για περιορισμό της με-
τάδοσής του, μεταξύ άλλων, με την εργασία από το 
σπίτι προκειμένου να τηρείται η αναγκαία κοινωνική 
αποστασιοποίηση. Οι παραπάνω εκτιμήσεις δείχνουν 
ότι υπάρχουν περιθώρια επέκτασης του θεσμού της 
εργασίας από το σπίτι. Ωστόσο, η όποια απόπειρα 
μόνιμης επέκτασής της, πέρα από τις αντιδράσεις 
που προκαλεί από συνδικαλιστές και άλλους εμπλε-
κόμενους, απαιτεί προσεκτικά βήματα, καθώς μπο-
ρεί να διευρύνει τις υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ 
καλών και λιγότερο καλών θέσεων εργασίας, ενώ 
μπορεί να βλάψει την αποτελεσματική απασχόληση 
κάποιων εργαζομένων. Η παραγωγικότητα της εργα-
σίας από το σπίτι δεν είναι αναγκαστικά και μόνιμα 
η ίδια με αυτή στον τόπο εργασίας. Χρειάζεται ορ-
θολογική ρύθμιση της οίκοι εργασίας λαμβάνοντας 
υπόψη, πέρα από τη γνώμη των εμπλεκομένων, τα 
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των 
επιμέρους αγορών εργασίας. Ο βαθμός επέκτασης 
της εργασίας από το σπίτι εξαρτάται και από τις τε-
χνολογικές δυνατότητες της χώρας, οι οποίες, αν 
και βελτιώνονται, σε ορισμένες γεωγραφικές περιο-
χές παραμένουν ακόμη περιορισμένες. 

Επίσης, είναι σκόπιμο να λαμβάνονται υπόψη και οι 
αλληλεπιδράσεις από την απόφαση για εργασία από 
το σπίτι. Για παράδειγμα, η ευρεία εφαρμογή της ερ-
γασίας από το σπίτι για κάποια επαγγελματική ομάδα 
ενδέχεται να απαιτεί και την παραμονή στο σπίτι για 
άλλα μέλη του νοικοκυριού. Σε άλλες περιπτώσεις, η 
εργασία από το σπίτι μπορεί να έχει σημαντικά αμοι-
βαία οφέλη για τους εργαζόμενους και τους εργοδό-
τες και να βοηθήσει στην επαγγελματική ενσωμάτωση 
ατόμων με κινητικά προβλήματα, καθώς και να διευρύ-
νει την περίοδο λοχείας. Εντούτοις, είναι απαραίτητο 
το κόστος της (εξοπλισμός, αυξημένες λειτουργικές 
δαπάνες σπιτιού λόγω μεγαλύτερης παραμονής) να 
το επωμίζεται ο εργοδότης. Επιπλέον, είναι αναγκαίο 
να γίνεται αυστηρή τήρηση του ωραρίου εργασίας και 
αυτό να μην διευρύνεται με το πρόσχημα της παρα-
μονής στο σπίτι, ενώ ουσιαστική σημασία έχουν και οι 
συνθήκες υγιεινής και ασφά λειας στο σπίτι.

Όπως κάθε τι καινούργιο, έτσι και η εργασία από το 
σπίτι, που αποτελεί μια εκδήλωση ευκαμψίας στην 
αγορά εργασίας, έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτή-
ματα. Εφόσον υπάρξει πολιτική βούληση μπορεί να 

όταν το εξετάσουμε κατά βαθμό αστικότητας. Σχε-
δόν ο ένας στους δύο στην Περιφέρεια Πρωτευούσης 
(44,0%) εκτιμάται ότι μπορεί να εργαστεί από το σπίτι, 
και σχεδόν τέσσερις στους 10 (38,2%) στο ΠΣ Θεσ-
σαλονίκης. Στον αντίποδα στις αγροτικές περιοχές το 
εξεταζόμενο ποσοστό περιορίζεται μόλις στο 16,0%. 

Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι η περιφερειακή διάρθρωση 
της απασχόλησης έχει μεγάλη σημασία για το ύψος 
του ποσοστού των απασχολουμένων που μπορούν 
δυνητικά να εργαστούν από το σπίτι τους. Περιφέρει-
ες οι οποίες εμφανίζουν σχετικά υψηλότερη συγκέ-
ντρωση επαγγελμάτων τα οποία στρέφονται στη βιο-
μηχανία ή στον αγροτικό τομέα φαίνεται να υστερούν 
σε σχέση με περιφέρειες στις οποίες μεγάλο ποσο-
στό των εργαζομένων απασχολείται σε διοικητικές 
υπηρεσίες. Αξίζει, πάντως, να διευκρινίσουμε ότι στην 
Ελλάδα, όπου οι αγροτικές δραστηριότητες συγκε-
ντρώνονται σε μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις, 
αν μέλημά μας είναι η κοινωνική αποστασιοποίηση 
για τη μη διασπορά του κορωνοϊού, θα μπορούσαν 
και αυτές να θεωρηθούν  σε κάποιο βαθμό ως ασφα-
λείς εργασίες, παρόλο που δεν μπορούν να γίνουν 
από το σπίτι.

3.4. Έλεγχος αξιοπιστίας

Προκειμένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία των αποτελε-
σμάτων μας πραγματοποιήσαμε τους ίδιους υπολογι-
σμούς για τα έτη από το 2011 και εντεύθεν ανά τρίμη-
νο. Η διαχρονική σταθερότητα του ποσοστού αυτών 
που θα μπορούσαν να εργαστούν από το σπίτι θεω-
ρούμε ότι αποτελεί έναν πρώτο έλεγχο της αξιοπιστί-
ας των αποτελεσμάτων που παρουσιάσαμε και δεί-
χνει ότι η διάρθρωση των αγορών εργασίας στη χώρα 
μας δεν αλλάζει δραστικά βραχυχρόνια. Ενδεικτικά, 
στο ∆ιάγραμμα 1 πιο πάνω φαίνεται η διαχρονική εξέ-
λιξη του συνολικού ποσοστού των απασχολουμένων 
που θα μπορούσαν να εργαστούν από το σπίτι και το 
αντίστοιχο ανά φύλο. Είναι εμφανές ότι υπάρχει μια 
σχετική σταθερότητα και πέρα από τις αναμενόμενες 
εποχικές διακυμάνσεις δεν παρατηρούνται έντον ες 
μεταβολές.

4. Συμπεράσματα και αρχές πολιτικής

Η εργασία αυτή είναι η πρώτη που προσπαθεί να 
υπολογίσει τον αριθμό των απασχολουμένων που θα 
μπορούσαν θεωρητικά να εργαστούν από το σπίτι 
στην Ελλάδα. Υιοθετήθηκε μεθοδολογία που ήδη έχει 
εφαρμοστεί σε ανεπτυγμένες χώρες και τα αποτελέ-
σματα είναι σε γενικές γραμμές παραπλήσια με αυτά 
των ανεπτυγμένων χωρών. Εκτιμάται ότι σχεδόν το 
ένα τρίτο των απασχολουμένων θα μπορούσαν να ερ-
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διαμορφωθεί το αναγκαίο νομικό πλαίσιο, το οποίο να 
διασφαλίζει τα δικαιώματα του εργαζόμενου και να 
μην δυσχεραίνει την επιλογή εργασίας από το σπίτι 
για τις επιχειρήσεις. Η πρόσφατη εμπειρία έδειξε ότι 
η εργασία από το σπίτι σε ακραίες περιστάσεις, όπως 
η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, είναι απαραίτη-
τη τόσο για ψυχολογικούς όσο και για οικονομικούς 
λόγους.
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Νικόλαος Ροδουσάκης*

Γιώργος Σώκλης**

Περίληψη

Το παρόν άρθρο εκτιμά τη συμβολή του τουρισμού στην 
ελληνική οικονομία και τις επιπτώσεις που θα έχει 
στο ΑΕΠ, την απασχόληση και τον εξωτερικό τομέα 
μια πιθανή κατάρρευση των διεθνών ταξιδιωτικών ει-
σπράξεων της χώρας λόγω της εξάπλωσης του νέου 
κορωνοϊού (COVID-19). Σε αντίθεση με ό,τι συνήθως 
υποστηρίζεται, εκτιμούμε ότι η σχετική συμβολή του 
τουρισμού στην ελληνική οικονομία είναι μεν υψηλότε-
ρη από τον μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, αλλά σε απόλυτη αντιστοιχία με αυτή των άλλων 
χωρών του ευρωπαϊκού Νότου. Περαιτέρω, η εκτίμηση 
των μοναδιαίων επιδράσεων των διεθνών ταξιδιω τικών 
εισπράξεων και των κρατικών καταναλωτικών δαπα-
νών στην ελληνική οικονομία στη βάση του σραφφα-
ϊανού πολλαπλασιαστή καταδεικνύει ότι οι κρατικές 
δαπάνες έχουν σημαντικά ισχυρότερες πολλαπλασια-
στικές επιδράσεις σε σχέση με αυτές της τουριστικής 
ζήτησης. Συνεπώς, οι βασιζόμενες σε υπερεκτίμηση 
του ρόλου του τουρισμού προβλέψεις για συγκριτικά 
υψηλότερη ύφεση στην ελληνική οικονομία, δεν φαίνε-
ται να ευσταθούν. 

Λέξεις-κλειδιά: ∆ιεθνείς ταξιδιωτικές εισπράξεις, ελλη-
νική οικονομία, κορωνοϊός, σραφφαϊανός πολλαπλασι-
αστής, συμβολή του τουρισμού στην οικονομία.

Ταξινόμηση JEL: C67, D57, E11, E12, E61, Z32

Εισαγωγή

Ο τουριστικός τομέας αναμένεται να αντιμετωπίσει 
ένα από σημαντικότερα πλήγματα από τη διεθνή εξά-

πλωση του νέου κορωνοϊόυ (COVID-19). Στη βάση 
αυτή τα επιτακτικά ερωτήματα που απασχολούν τον 
δημόσιο διάλογο στη χώρα μας δύναται να συνοψι-
στούν ως εξής:

• Ποια είναι η συμβολή του τουρισμού στην ελληνι-
κή οικονομία;

• Σε ποιο βαθμό είναι εκτεθειμένη η οικονομία σε 
μια ενδεχόμενη κατάρρευση της τουριστικής ζή-
τησης;

• Σε ποιο βαθμό μπορεί η κρατική παρέμβαση να 
αντισταθμίσει τις όποιες απώλειες; 

• Ποιο θα είναι, εν τέλει, το εύρος της ενδεχομένης 
ύφεσης στην ελληνική οικονομία;

Το παρόν άρθρο επιχειρεί να απαντήσει εμπεριστα-
τωμένα στα παραπάνω ερωτήματα, αναδεικνύοντας 
την πραγματική συμβολή του τουρισμού στην ελ-
ληνική οικονομία, τις πραγματικές διαστάσεις των 
πολλαπλασιαστικών επιδράσεων μιας ενδεχόμενης 
κατάρρευσης της τουριστικής ζήτησης στο ΑΕΠ, την 
απασχόληση και το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 
της οικονομίας, και, ταυτοχρόνως, τον αντισταθμιστι-
κό ρόλο που δύναται να διαδραματίσει ο δημόσιος 
τομέας. 

Το υπόλοιπο του παρόντος άρθρου δομείται ως εξής: 
Η Ενότητα 1 συνοψίζει την πορεία του ελληνικού του-
ρισμού μέχρι την εμφάνιση του COVID-19. Η Ενότητα 
2 αναλύει το ζήτημα της συμβολής του τουρισμού 
στην ελληνική οικονομία. Η Ενότητα 3 συγκρίνει τις 
αρνητικές επιδράσεις της συρρίκνωσης του τουρι-
σμού στην οικονομία με τις θετικές επιδράσεις μιας 
επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, εκτιμώντας 
με αυτό τον τρόπο και το εύρος της ενδεχομένης 
ύφεσης. Τέλος, συνοψίζονται τα συμπεράσματα της 
συνολικής διερεύνησης.

1. Η πορεία του ελληνικού τουρισμού μέχρι 
την εμφάνιση του COVID-19

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 
(ΤτΕ), oι διεθνείς ταξιδιωτικές εισπράξεις της χώρας 
το 2019 έφθασαν τα €18,179 δισ., καταγράφοντας 
αύξηση κατά 13,0% σε σχέση με το προηγούμενο 

ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 42, 2020, σσ. 109-115
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Εάν εξετάσουμε τα στοιχεία του τομέα «∆ιαμονή και 
Εστίαση», ο οποίος είναι ο κατεξοχήν τομέας που 
συνδέεται με τις τουριστικές δραστηριότητες, τότε, 
σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα σχετικά στοιχεία της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), τα οποία 
αφορούν το έτος 2017, ο εν λόγω τομέας αποτελού-
σε το 6,8% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας και 
το 8,6% της απασχόλησης της ελληνικής οικονομίας3. 
Ωστόσο, δεν αποτελούν όλες οι δραστηριότητες του 
εν λόγω τομέα τουριστική παραγωγή, ενώ υπάρχουν 
και άλλοι τομείς των οποίων μέρος των δραστηριο-
τήτων μπορούν να χαρακτηριστούν ως τουριστικές. 
Συνεπώς, έως ότου αναπτυχθεί ο ελληνικός ∆ΛΤ, δεν 
μπορούμε να έχουμε ακριβή εικόνα για το ύψος της 
τουριστικής παραγωγής της χώρας.

Από την άλλη πλευρά, όμως, διαθέτουμε επαρκή δεδο-
μένα για την τουριστική δαπάνη στη χώρα μας και, άρα, 
μπορούμε να έχουμε μια εκτίμηση του “tourism ratio” 
στην ελληνική οικονομία. Η εισερχόμενη τουριστική 
δαπάνη της χώρας δύναται να προσεγγιστεί μέσω των 
ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας που εκτιμώνται 
μέσω της «Έρευνας Συνόρων» της ΤτΕ, ενώ μια εκτίμη-
ση της εσωτερικής τουριστικής δαπάνης έχουμε μέσω 
της «Έρευνας Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών 
Τουριστών (Έρευνα ∆ιακοπών)» της ΕΛΣΤΑΤ. Τα τε-
λευταία διαθέσιμα δεδομένα της «Έρευνας ∆ιακοπών» 
της ΕΛΣΤΑΤ αφορούν το έτος 2018 και, συνεπώς, θα 
προβούμε σε εκτίμηση του “tourism ratio” για αυτό το 
έτος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, οι ταξιδιωτικές 
εισπράξεις για το έτος 2018 έφθασαν τα €16,086 δισ., 
ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η δαπάνη 
των ημεδαπών τουριστών για προσωπικά ταξίδια στο 
εσωτερικό το 2018 έφθασε τα €1,715 δισ., και το σύ-
νολο των δαπανών των ημεδαπών τουριστών για επαγ-
γελματικά ταξίδια έφθασε τα €132,572 εκατ. Από τα 
παραπάνω εκτιμούμε ότι η εγχώρια τουριστική δαπάνη 
είναι της τάξης των περίπου €17,9 δις4. 

Η πρακτική που συνήθως ακολουθείται για την εκτί-
μηση της συμβολής του τουρισμού στην ελληνική 
οικονομία είναι να διαιρείται η εγχώρια τουριστική 
δαπάνη με το ΑΕΠ της οικονομίας. Μια τέτοια εκτίμη-
ση θα έδινε μια συμβολή του τουρισμού στην ελλη-
νική οικονομία για το έτος 2018 της τάξης του 9,7%. 
Ωστόσο, αυτή η πρακτική, παρόλο που χρησιμοποι-
είτο συχνά πριν την ανάπτυξη του εργαλείου των 

έτος, ενώ οι διεθνείς ταξιδιωτικές αφίξεις έφθασαν 
τα 34,005 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 2,8% σε 
σχέση με το προηγούμενο έτος1. Περαιτέρω, κατά το 
α΄ δίμηνο του 2020, οι διεθνείς ταξιδιωτικές εισπρά-
ξεις της χώρας έφθασαν τα €527 εκατ., σημειώνοντας 
αύξηση κατά 22,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστη-
μα του προηγούμενου έτους, ενώ οι διεθνείς ταξιδιω-
τικές αφίξεις έφθασαν τις 1,417 εκατ., σημειώνοντας 
αύξηση κατά 21,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστη-
μα του προηγούμενου έτους. Όλα τα παραπάνω προ-
μήνυαν ότι, υπό κανονικές συνθήκες, το 2020 θα ήταν 
άλλη μια «καλή χρονιά» για τον ελληνικό τουρισμό. 

2. Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική 
οικονομία

2.1. Προβλήματα εκτίμησης της συμβολής 
του τουρισμού στην ελληνική οικονομία

Η σύγχρονη αναγνωρισμένη προσέγγιση για την εκτί-
μηση της συμβολής του τουριστικού τομέα στην οι-
κονομία είναι μέσω του συστήματος των ∆ορυφόρων 
Λογαριασμών Τουρισμού (∆ΛΤ), μέσω των οποίων εκτι-
μάται η τουριστική Aκαθάριστη Προστιθέμενη Αξία, το 
τουριστικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και ο δείκτης 
της συμβολής του τουρισμού στην οικονομία (tourism 
ratio). Ο δείκτης της συμβολής του τουρισμού στην 
οικονομία, ο οποίος ορίζεται ως ο λόγος της συνο-
λικής (εισερχόμενης και εσωτερικής) τουριστικής 
κατανάλωσης προς τη συνολική προσφορά της οικο-
νομίας, αποτελεί έναν διεθνώς αναγνωρισμένο δείκτη 
μέτρησης του ειδικού βάρους του τουριστικού τομέα 
σε μια οικονομία2. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που δεν έχει ακόμα 
αναπτύξει σύστημα ∆ΛΤ και, επομένως, δεν υπάρχει 
ακριβής εκτίμηση για το ύψος της τουριστικής ακα-
θάριστης Προστιθέμενης Αξίας και του τουριστικού 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος στην ελληνική οι-
κονομία, ενώ, κατά καιρούς, δημοσιεύονται εκτιμή-
σεις για τη συμβολή του ελληνικού τουρισμού στο 
ΑΕΠ της οικονομίας, οι οποίες μπορεί κυμαίνονται 
από το 10% έως το 30%, ή και ακόμα υψηλότερα. 
Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ακριβής εικόνα για την 
πραγματική συμβολή του τουρισμού στην ελληνική 
οικονομία. 

1. Για μια αναλυτική επισκόπηση της πορείας του ελληνικού τουρισμού το 2019, βλέπε Βαγιονής και Σώκλης (2020), ενώ για μια ανάλυση 

της πορείας του ελληνικού τουρισμού το 2018, βλέπε Βαγιονής και Σώκλης (2019).

2. Βλέπε, π.χ., Eurostat (2019).  

3. Τα αντίστοιχα μεγέθη που αφορούν τους τομείς που συνδέονται με δραστηριότητες του δημόσιου τομέα είναι 20,3% (Ακαθάριστη 

Προστιθέμενη Αξία) και 21,5% (απασχόληση), αντιστοίχως. 

4. Αναφερόμαστε σε εκτίμηση διότι η ταξιδιωτική είσπραξη δεν ταυτίζεται με την έννοια της τουριστικής δαπάνης.
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5. Βλέπε, π.χ., Hackl and Chatzimarinakis (2017).

6. Λόγω του ότι, αφενός η ταξιδιωτική είσπραξη δεν ταυτίζεται με την έννοια της τουριστικής δαπάνης, και αφετέρου η έννοια της τουρι-

στικής δαπάνης δεν ταυτίζεται με την έννοια της τουριστικής κατανάλωσης, η εκτίμηση του “tourism ratio” δεν μπορεί να είναι απόλυτα 

ακριβής έως ότου καταρτιστεί ο ελληνικός ∆ΛΤ. Για παράδειγμα, η εκτίμησή μας, από τη μια πλευρά, υποεκτιμά τον «τουριστικό λόγο» 

λόγω του ότι στην τουριστική κατανάλωση πρέπει να συμπεριληφθούν, π.χ., οι δαπάνες για υπηρεσίες που συνδέονται με κατοικίες δια-

κοπών για ίδιο λογαριασμό και τουριστικές κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος, ενώ, από την άλλη πλευρά, υπερεκτιμά τον «τουριστικό 

λόγο» λόγω του ότι δεν αντιστοιχούν όλες οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στην έννοια της τουριστικής κατανάλωσης. Έτσι εάν, λόγου χάρη, 

υποθέσουμε ότι η μη συνυπολογισθείσα συνιστώσα της τουριστικής κατανάλωσης είναι της τάξης του 20% της εγχώριας τουριστικής 

δαπάνης (το αντίστοιχο ποσοστό για την Ισπανία και την Πορτογαλία είναι 13% και 7%, αντίστοιχα), και αγνοήσουμε την υπερεκτίμηση 

που προκαλείται από τις ταξιδιωτικές εισπράξεις, τότε ο “tourism ratio” της ελληνικής οικονομίας θα έφτανε στο 5,6%. 

Ένωσης (ΕΕ). Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αντί-
στοιχα μεγέθη που αφορούν επιλεγμένες, τουριστικά 
ανταγωνίστριες, χώρες, ήτοι την Ισπανία, την Ιταλία, 
τη Μάλτα, την Πορτογαλία, καθώς και ο μέσος όρος 
των χωρών της ΕΕ, όπως προκύπτουν από πρόσφατο 
δελτίο της Eurostat (2019).

Όπως παρατηρούμε, η συμβολή του τουρισμού στις 
εν λόγω οικονομίες κυμαίνεται στο εύρος 3,9% (Ιτα-
λία) έως 5,8% (Μάλτα), ενώ ο αντίστοιχος μέσος 
όρος των χωρών της ΕΕ είναι της τάξης του 3,4%. 
Όπως παρατηρούμε, η συμβολή του τουρισμού στην 
ελληνική οικονομία είναι σημαντικά υψηλότερη (μεσο-
σταθμικά κατά περίπου 50%) από τον μέσο όρο των 
χωρών της ΕΕ, αλλά σε απόλυτη αντιστοιχία με αυτήν 
των άλλων χωρών του ευρωπαϊκού Νότου. Συνεπώς, 
η εκτίμησή μας για τη συμβολή του τουρισμού στην 
ελληνική οικονομία (4,6%-5,6%) είναι απολύτως ρεα-
λιστική και σε αντιστοιχία με τις σχετικές εκτιμήσεις 
άλλων χωρών της ΕΕ.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συμβολή του του-
ρισμού στην οικονομία δεν θα πρέπει να συγχέεται 

∆ΛΤ, πλέον θεωρείται ότι είναι παραπλανητική και ότι 
υπερεκτιμά τη συμβολή του τουρισμού στην οικονο-
μία5. Πράγματι, η εγχώρια τουριστική δαπάνη περι-
λαμβάνει, για παράδειγμα, και κατανάλωση εισαγό-
μενων προϊόντων, τα οποία προφανώς δεν περιλαμ-
βάνονται στο ΑΕΠ της οικονομίας. Περαιτέρω, η ως 
άνω μέτρηση δεν λαμβάνει υπόψη τις ενδιάμεσες 
αναλώσεις που χρησιμοποιούνται για να παραχθεί το 
τουριστικό προϊόν που απαιτείται για την κάλυψη της 
τουριστικής ζήτησης, οι οποίες προφανώς συμπερι-
λαμβάνουν και εισαγόμενες εισροές. Συνεπώς, η έκ-
φραση των τουριστικών δαπανών ως ποσοστού του 
ΑΕΠ δεν αποτελεί κατάλληλο δείκτη για την εκτίμηση 
της συμβολής του τουρισμού στην οικονομία.

2.2. Υπολογισμός της συμβολής του τουρισμού 
στην ελληνική οικονομία

Όπως αναφέραμε στα προηγούμενα, ο δείκτης που εί-
ναι κατάλληλος για τη μέτρηση της συμβολής του του-
ρισμού στην οικονομία και είναι συμβατός με τα  διεθνή 
εθνικολογιστικά πρότυπα είναι ο “tourism ratio”. Μια 
εκτίμηση του “tourism ratio” της ελληνικής οικονομίας 
για το 2018 μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας την παρα-
πάνω προσέγγιση της εγχώριας τουριστικής δαπάνης 
(€17,9 δις), καθώς και τη συνολική προσφορά στην 
οικονομία. ∆εδομένης, τώρα, της συνολικής προσφο-
ράς αγαθών και υπηρεσιών στην ελληνική οικονομία 
για το έτος 2018, όπως προκύπτει από τα πιο πρόσφα-
τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έπεται ότι η συμβο-
λή του τουρισμού στην οικονομία, όπως προκύπτει από 
την εκτίμηση του “tourism ratio” είναι της τάξης του 
4,6%, ενώ, αν υποθέσουμε ότι τα λοιπά στοιχεία της μη 
συνυπολογισθείσας τουριστικής κατανάλωσης μπορεί 
να φτάσουν έως και το 1/5 της εγχώριας τουριστικής 
δαπάνης, τότε ο “tourism ratio” της ελληνικής οικονομί-
ας μπορεί να φτάνει έως και το 5,6%6. 

Το εν λόγω μέγεθος μπορεί να φαίνεται «μικρό» σε 
σχέση με όσα συνήθως δημοσιεύονται για τη συμ-
βολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία, αλλά 
είναι σε απόλυτη αντιστοιχία με τα σχετικά μεγέθη 
που ανακοινώνουν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Πίνακας 1  Η συμβολή του τουρισμού 
στην Ελλάδα και σε ανταγωνίστριες 
χώρες

Χώρα Tourism ratio

Ελλάδα 4,6%-5,6%*

Ισπανία 5,1%

Ιταλία 3,9%

Μάλτα 5,8%

Πορτογαλία 5,6%

EE 3,4%

Πηγή: Eurostat, Tourism Satellite Accounts, 2019 
Edition.

* Εκτίμηση των συγγραφέων.
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γκεκριμένα, εκτιμούμε τις επιπτώσεις που θα έχει η 
μείωση των διεθνών ταξιδιωτικών εισπράξεων στο 
ΑΕΠ, την απασχόληση και το ισοζύγιο αγαθών και υπη-
ρεσιών της ελληνικής οικονομίας, όπως προκύπτουν 
από εμπειρικές μετρήσεις που έγιναν στη βάση ενός 
υποδείγματος πολλαπλασιαστικών επιδράσεων το 
οποίο βασίζεται στην έννοια του «σραφφαϊανού πολ-
λαπλασιαστή». 

Ο εν λόγω πολλαπλασιαστής δεν συνιστά βαθμωτό 
μέγεθος αλλά τετραγωνική μήτρα των παραγόμενων 
εμπορευμάτων (τομέων) της οικονομίας, τα στοιχεία 
της οποίας εξαρτώνται από: (i) τις τεχνικές συνθήκες 
παραγωγής, (ii) την κατανομή του εισοδήματος (τις 
τιμές των εμπορευμάτων), (iii) τις ροπές προς αποτα-
μίευση ανά μορφή εισοδήματος, και (iv) τις συνθέσεις 
της κατανάλωσης ανά μορφή εισοδήματος. Ειδικότε-
ρα, περιέχει ως ειδικές περιπτώσεις του τον κεϋνσια-
νό πολλαπλασιαστή της συνήθους μακροοικονομικής 
θεωρίας, τις μαρξιανές παραλλαγές του τελευταίου, 
και, τέλος, τους πολλαπλασιαστές της παραδοσιακής 
ανάλυσης εισροών-εκροών8. 

Ως εκ τούτου, το αναλυτικό  πλαί σιο των εκτιμή σεώ ν 
μας έ χει εκτεθεί  λεπτομερώ ς στα Mariolis και Soklis 
(2015) και Mariolis et al. (2018). Η βασική  εξί σωση που 
προκύ πτει από  αυτή  την ανά λυση εί ναι η 

y = Πd

ό που Π εί ναι η n  n μή τρα των πολλαπλασιαστώ ν που 
συνδέ ουν το n  1 διά νυσμα της αυτό νομης ζή τησης 
(κρατικέ ς δαπά νες, επενδύ σεις και εξαγωγέ ς), d, με 
το n  1 διά νυσμα του καθαρού  προϊ ό ντος, y, ενώ  n 
εί ναι ο αριθμό ς των παραγό μενων εμπορευμά των (το-
μέ ων) της οικονομί ας. 

Τέλος, τα αναγκαία στατιστικά στοιχεία αντλήθηκαν 
από τους πρόσφατους Πίνακες Προσφοράς και Χρή-
σεων της ελληνικής οικονομίας του έτους 2015, ο 
οποίοι απεικονίζουν εξήντα τέσσερα (64) παραγόμενα 
εμπορεύματα (αγαθά και υπηρεσίες) και αντίστοιχους 
τομείς9. 

3.2. Οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις 
των διεθνών ταξιδιωτικών εισπράξεων

Συνοπτικά, η ανάλυση έδειξε ότι, για κάθε €1 δισ. 
απώλειας διεθνών ταξιδιωτικών εισπράξεων, προκα-
λείται μία συνολική (άμεση και έμμεση):

με τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις που προκαλού-
νται από μεταβολές στην τουριστική ζήτηση. ∆ηλαδή, 
ένας πολλαπλασιασμός της εκτιμηθείσας συμβολής 
του τουρισμού στην οικονομία με τον λεγόμενο «του-
ριστικό πολλαπλασιαστή» δεν αποτελεί έναν βάσιμο 
τρόπο εκτίμησης της συνολικής συμβολής του τουρι-
σμού στην οικονομία. Η συμβολή του τουρισμού στην 
οικονομία δίνεται από τον “tourism ratio” και από την 
εκτίμηση της τουριστικής Ακαθάριστης Προστιθέμε-
νης Αξίας και του τουριστικού Ακαθάριστου Εγχώρι-
ου Προϊόντος μέσω των ∆ΛΤ. Από την άλλη πλευρά, 
οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις εκτιμούν, σταθερών 
όλων των άλλων μεταβλητών, τις μεταβολές σε μεγέ-
θη όπως το προϊόν και η απασχόληση των διαφόρων 
τομέων της οικονομίας που προκαλούνται, μέσω των 
υφιστάμενων διασυνδέσεων μεταξύ των τομέων της οι-
κονομίας, από μία μεταβολή της τουριστικής ζήτησης. 
Ωστόσο, όπως η μεταβολή της τουριστικής ζήτησης 
προκαλεί μεταβολή στο προϊόν και στην απασχόληση 
(και) άλλων τομέων της οικονομίας, έτσι και η μεταβο-
λή της ζήτησης για άλλα εμπορεύματα και υπηρεσίες 
προκαλεί μεταβολή (και) του τουριστικού προϊόντος και 
της απασχόλησης. Για παράδειγμα, σε πρόσφατη Ανά-
λυση Επικαιρότητας του ΚΕΠΕ εκτιμήσαμε ότι το 5,7% 
της αύξησης του ΑΕΠ που προκαλείται από μια αύξη-
ση των κρατικών καταναλωτικών δαπανών αφορά τον 
τομέα «∆ιαμονή και Εστίαση»7. Οι ως άνω μεταβολές 
μέσω των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων συνιστούν 
μια ανάλυση συμπεριφοράς του οικονομικού συστήμα-
τος και δεν μπορούν να συναθροιστούν στη συμβολή 
ενός τομέα στο ΑΕΠ, καθώς κάτι τέτοιο θα παραβίαζε 
βασικές εθνικολογιστικές ταυτότητες. Πολλώ δε μάλ-
λον, δεν μπορεί να συναθροιστεί ως συμβολή στο ΑΕΠ 
η συνολική τουριστική ζήτηση πολλαπλασιασμένη με 
τον «τουριστικό πολλαπλασιαστή», καθώς, πέραν όσων 
ήδη επισημάναμε, μια τέτοια εκτίμηση είναι ως εάν να 
θεωρεί ότι το προηγούμενο έτος δεν υπήρχε τουριστι-
κός τομέας στην οικονομία (μηδενική τουριστική ζήτη-
ση), ενώ οι πολλαπλασιαστές εκτιμούν, εκ κατασκευής, 
επιδράσεις μεταβολών στη ζήτηση. 

3. Οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις 
του τουρισμού στην ελληνική οικονομία

3.1. Ο σραφφαϊανός πολλαπλασιαστής

Στα επόμενα αναλύουμε τις πολλαπλασιαστικές επι-
δράσεις του τουρισμού στην ελληνική οικονομία. Συ-

7. Βλέπε Ροδουσάκης και Σώκλης (2020β). 

8. Η έννοια του σραφφαϊανού πολλαπλασιαστή συγκροτήθηκε θεωρητικά και αναλυτικά βάσει των Kurz (1985), Metcalfe and Steedman 

(1981) και Mariolis (2008). Για εμπειρικές εφαρμογές του, βλέπε, π.χ., Mariolis and Soklis (2018) και Mariolis et al. (2018).

9. Βλέπε Ροδουσάκης και Σώκλης (2020α). 
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Στους Πίνακες 2-4 παρουσιάζονται η ανά  εμπό ρευ-
μα (τομέα) κατανομή  της απώ λειας στο ΑΕΠ (στην 
απασχόληση) και η ανά  εμπό ρευμα κατανομή  της επι-
βάρυνσης στο ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, αντί-
στοιχα.

3.3. Οι αρνητικές επιπτώσεις της μείωσης 
των διεθνών ταξιδιωτικών εισπράξεων 

Λαμβάνοντας υπόψη τα έως σήμερα διαθέσιμα 
στοιχεία για το ύψος του ΑΕΠ, της απασχόλησης 
και του ελλείμματος στο ισοζύγιο αγαθών και υπη-
ρεσιών της οικονομίας για το έτος 2019, εκτιμούμε 
ότι για κάθε €1 δισ. απώλειας διεθνών ταξιδιωτικών 
εισπράξεων, προκαλείται μία συνολική (άμεση και 
έμμεση):

• μείωση του ΑΕΠ της χώρας κατά περίπου 0,57%,

• μείωση της απασχόλησης στην οικονομία κατά πε-
ρίπου 0,61%,

• αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών 
και υπηρεσιών κατά περίπου 38,9%.

Ειδικότερα, από την ανάλυση των πολλαπλασιαστι-
κών επιδράσεων των τουριστικών εισπράξεων της χώ-
ρας προκύπτει ότι μια μείωση των εισπράξεων κατά 
50% θα προκαλέσει μία ceteris paribus:

• μείωση του ΑΕΠ της χώρας κατά περίπου 5,2%,

• μείωση της απασχόλησης στην οικονομία κατά πε-
ρίπου 5,6%,

• αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών 
και υπηρεσιών κατά περίπου €6,113 δις.

• μείωση του ΑΕΠ της οικονομίας κατά περίπου 
€1,076 δις,

• μείωση της απασχόλησης στην οικονομία κατά πε-
ρίπου 26.403 απασχολούμενους,

• επιβάρυνση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών 
κατά περίπου €675,52 εκατ., εκ των οποίων πάνω 
από τα 2/3 οφείλονται σε απώλειες καθαρών ει-
σπράξεων από υπηρεσίες διαμονής και εστίασης.

Πίνακας 2  Ανά  εμπό ρευμα κατανομή  
της απώ λειας στο ΑΕΠ

Εμπόρευμα Κατανομή 
απώλειας 
στο ΑΕΠ

∆ιαμονή και εστίαση 53,1%

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 11,4%

Χερσαίες μεταφορές 8,4%

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 4,3%

Τέχνες και ψυχαγωγία 4,2%

Αεροπορικές μεταφορές 4,2%

Λοιπά εμπορεύματα 14,4%

Πηγή: Εκτιμήσεις των συγγραφέων.

Πίνακας 3  Ανά  τομέα κατανομή  
της απώ λειας στην απασχόληση

Τομέας Κατανομή 
απώλειας 

στην απασχόληση

∆ιαμονή και εστίαση 31,0%

Γεωργία 17,9%

Χερσαίες μεταφορές 5,9%

Προσωπικές υπηρεσίες 5,9%

Τρόφιμα 4,2%

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 4,1%

Λοιποί τομείς 31,0%

Πηγή: Εκτιμήσεις των συγγραφέων.

Πίνακας 4  Ανά  εμπό ρευμα κατανομή  
της επιβάρυνσης στο ισοζύγιο αγαθών 
και υπηρεσιών 

Εμπόρευμα Κατανομή 
της επιβάρυνσης 
του ισοζυγίου 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

∆ιαμονή και εστίαση 67,7%

Χερσαίες μεταφορές 10,9%

∆ιαχείριση ακίνητης 
περιουσίας 9,4%

Ορυκτά -7,0%

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 5,8%

Αεροπορικές μεταφορές 5,2%

Λοιπά εμπορεύματα 8,0%

Πηγή: Εκτιμήσεις των συγγραφέων.
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την ελληνική. Στην Ελλάδα το ΑΕΠ προβλέπεται να 
υποχωρήσει 9,7%, έναντι υποχώρησης 7,7% στην Ευ-
ρωζώνη και 7,4% στο σύνολο της ΕΕ. Αντιστοίχως, 
στην πρόσφατη έκθεση World Economic Outlook, το 
∆ιεθνές Νομισματικό Ταμείο (∆ΝΤ) προβλέπει ύφεση 
10% για φέτος, τη μεγαλύτερη από κάθε άλλο ανε-
πτυγμένο οικονομικά κράτος-μέλος του Ταμείου με 
την εξαίρεση του Σαν Μαρίνο. Βασικό επιχείρημα και 
των δύο είναι η μεγάλη εξάρτηση της ελληνικής οικο-
νομίας από τον τουρισμό και, ως εκ τούτου, η αρνη-
τική επίδραση των διεθνών ταξιδιωτικών εισπράξεων. 
∆εδομένου, όμως ότι: (α) η συμβολή του τουρισμού 
στην ελληνική οικονομία είναι αντίστοιχη των υπολοί-
πων χωρών του ευρωπαϊκού Νότου, (β) στο υποθε-
τικό ακραίο σενάριο κατά το οποίο θα χαθούν όλες 
τουριστικές εισπράξεις η μείωση του ΑΕΠ της χώρας 
θα είναι περίπου 10,4%, και (γ) ένα μέρος των απω-
λειών αυτών δύναται να αναπληρωθεί από την αύξη-
ση των κρατικών καταναλωτικών δαπανών, οι εκτιμή-
σεις του Υπουργείου Οικονομικών για ύφεση 5% έως 
7% φαίνονται, με τα σημερινά δεδομένα, πιο βάσιμες. 
Το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί με τις πρόσφατες 
προβλέψεις του ΚΕΠΕ για το συνολικό αποτύπωμα 
της πανδημίας στην ελληνική οικονομία10.

3.6. Συμπεράσματα

Στον παρόν άρθρο αναλύσαμε τη συμβολή του του-
ριστικού τομέα στην ελληνική οικονομία και τις επι-
δράσεις που θα έχει σε αυτή η συρρίκνωση της του-
ριστικής ζήτησης το 2020 λόγω της διασποράς του 
κορωνοϊου, ενώ αναλύθηκε ο αντισταθμιστικός ρόλος 
του δημόσιου τομέα στον περιορισμό της ύφεσης. Τα 
κύρια ευρήματα της ανάλυσής μας είναι τα εξής:

• Οι μέθοδοι που συνήθως χρησιμοποιούνται για 
την εκτίμηση της συμβολής του τουρισμού στην 
ελληνική οικονομία δεν ευσταθούν και καταλή-
γουν σε σημαντική υπερεκτίμηση του ειδικού βά-
ρους του τουρισμού.

• Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονο-
μία, όπως προκύπτει από την εκτίμηση του λόγου 
της συνολικής τουριστικής κατανάλωσης προς τη 
συνολική προσφορά της οικονομίας (tourism ratio), 
είναι σημαντικά υψηλότερη από τον μέσο όρο των 
χωρών της ΕΕ, αλλά σε απόλυτη αντιστοιχία με 
τη συμβολή του τουρισμού στις χώρες του ευρω-
παϊκού Νότου. 

• Όπως προκύπτει από την εκτίμηση των πολλαπλα-
σιαστικών επιδράσεων στην ελληνική οικονομία 
μέσω του σραφφαϊανού πολλαπλασιαστή, στο υπο-

Τέλος, στο ακραίο υποθετικό σενάριο που χαθούν όλες 
οι τουριστικές εισπράξεις που είχε η χώρα το προηγού-
μενο έτος, θα προκληθεί μία ceteris paribus:

• μείωση του ΑΕΠ της χώρας κατά περίπου 10,4%,

• μείωση της απασχόλησης στην οικονομία κατά πε-
ρίπου 11,2%,

• αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών 
και υπηρεσιών κατά περίπου €12,226 δις.

3.4. Σύγκριση μεταξύ των επιδράσεων 
της μείωσης των διεθνών ταξιδιωτικών 
εισπράξεων και της αύξησης των κρατικών 
καταναλωτικών δαπανών

Για κάθε €1 εκατ. αύξησης των κρατικών δαπανών, 
προκαλείται μία συνολική (άμεση και έμμεση)

• αύξηση του ΑΕΠ της οικονομίας κατά περίπου 
€1,487 εκατ.,

• αύξηση της απασχόλησης στην οικονομία κατά 
περίπου 33,524 απασχολούμενους,

• επιβάρυνση του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών 
κατά περίπου €0,359 εκατ.

Από την παρούσα σύγκριση προκύπτει, λοιπόν, ότι οι 
μοναδιαίες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις των κρα-
τικών δαπανών στην ελληνική οικονομία είναι ισχυρό-
τερες από αυτές του τουριστικού τομέα. Περαιτέρω, 
για να δώσουμε μια εικόνα του σχετικού ειδικού βά-
ρους του δημόσιου τομέα σε σχέση με τον τουριστι-
κό, σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα 
σχετικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία αφορούν το 
έτος 2017, οι τομείς που συνδέονται με δραστηριό-
τητες του δημόσιου τομέα συνιστούν το 20,3% της 
Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας και το 21,5% της 
απασχόλησης της ελληνικής οικονομίας. Συνεπώς, 
στον βαθμό που εξασφαλιστεί ο αναγκαίος δημοσιο-
νομικός χώρος, η τόνωση της ζήτησης μέσω κρα-
τικών δαπανών (με ταυτόχρονη άσκηση κατάλληλων 
αναδιανεμητικών κλαδικών πολιτικών) είναι εφικτό να 
αντισταθμίσει σημαντικό μέρος των αρνητικών επι-
πτώσεων της μείωσης των διεθνών ταξιδιωτικών ει-
σπράξεων. 

3.5. Προβλέψεις για την ύφεση και η επίδραση 
των διεθνών ταξιδιωτικών εισπράξεων

Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις  της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, η πανδημία του κορωνοϊoύ βυθίζει την ευ-
ρωπαϊκή οικονομία το 2020 και ακόμη περισσότερο 

10. Βλ. Ροδουσάκης και Σώκλης (2020γ). 
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θετικό ακραίο σενάριο μηδενισμού των διεθνών τα-
ξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας, η μείωση στο 
ΑΕΠ της οικονομίας θα είναι, σταθερών όλων των 
άλλων παραγόντων, της τάξης του 10,4%, η μείω-
ση στην απασχόληση της τάξης του 11,2% και η 
αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και 
υπηρεσιών κατά περίπου €12,226 δις.

• Οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις των κρατικών 
καταναλωτικών δαπανών στην ελληνική οικονομία 
είναι σημαντικά ισχυρότερες από αυτές του του-
ριστικού τομέα.

∆εδομένου ότι ο δημόσιος τομέας καταλαμβάνει περί 
το 1/5 της ελληνικής οικονομίας σε όρους παραγω-
γής και απασχόλησης, η άσκηση επεκτατικής δημοσι-
ονομικής πολιτικής σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη 
άσκηση κατάλληλων αναδιανεμητικών κλαδικών πολι-
τικών, είναι εφικτό να αντισταθμίσει σημαντικό μέρος 
των αρνητικών επιπτώσεων της μείωσης των διεθνών 
ταξιδιωτικών εισπράξεων. Συνεπώς, οι βασισμένες σε 
υπερεκτίμηση του ρόλου του τουρισμού στην ελλη-
νική οικονομία προβλέψεις για το εύρος της ύφεσης 
στην ελληνική οικονομία δεν φαίνεται να ευσταθούν. 
Από την άλλη πλευρά, οι επιπτώσεις της ύφεσης στην 
απασχόληση, στον εξωτερικό τομέα, και στα δημόσια 
οικονομικά δεν θα πρέπει να υποτιμηθούν, ενώ το 
ακριβές ύψος της ύφεσης θα εξαρτηθεί και από την 
αντίστοιχη πορεία τόσο των επενδύσεων όσο και των 
λοιπών εξαγωγών της οικονομίας.
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