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ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1999-2015 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί  η ανταγωνιστικότητα  της 

Ελλάδας τόσο ως χώρας όσο και σε  επτά επιμέρους κατηγορίες προϊόντων και πως 

αυτή αποτυπώνεται στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Αρχικά γίνεται  ανάλυση της 

έννοιας της ανταγωνιστικότητας και στη συνεχεία παρουσίαση των αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν από τη  χρήση των εξής δεικτών μέτρησης της ανταγωνιστικότητας: του 

Δείκτη Κάλυψης των Εισαγωγών από εξαγωγές, του Δείκτη Εισαγωγικής Διείσδυσης, 

του Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Εξειδίκευσης και του   Δείκτη Αποκαλυπτόμενου 

Συγκριτικού Πλεονεκτήματος (RCA). Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται αντλήθηκαν 

κυρίως από τη  Eurostat και αφορούν την οικονομική περίοδο από το  1999 έως το  

2015. Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα κατά κλάδο προϊόντος συμφώνα με την 

Τυποποιημένη Ταξινόμηση του Διεθνούς Εμπορίου SITC. 

  

Σημαντικοί Όροι: Εξαγωγές, Εισαγωγές, Εμπορικό ισοζύγιο, Ανταγωνιστικότητα, 

Δείκτες ανταγωνιστικότητας.  
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INTERNATIONAL TRADE AND COMPETIVENESS 

CASE STUDY: GREECE 1999-2015 

ABSTRACT 

The purpose of this dissertation is to examine the competitiveness of Greece both as a 

country and in seven categories of products and how this is reflected in the trade 

balance of the country. The primary aim is an analysis of different concepts of 

competitiveness and the subsequent presentation of the results obtained by using the 

following competitive metrics: Index Coverage of Imports by Exports, Market 

Penetration Index, Export Specialization Index and Revealed Comparative Advantage 

Index (RCA). The data, mainly collected from Eurostat, refer to the financial period 

from 1999 to 2015. To conclude, the results are presented by product sector, according 

to Standard International Trade Classification SITC. 

 

Keywords: Exports, Imports, Balance of trade, Competitiveness, Indicators of 

competitiveness. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

  

Με την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ και αργότερα με τη συμμέτοχη της στη 

ζώνη του Ευρώ η Ελληνική οικονομία από κλειστή και εσωστρεφής μεταβλήθηκε σε 

μια ανοικτή οικονομία.  Αυτή η συμμετοχή στο παγκόσμιο καταμερισμό εργασία 

μπορεί να είναι ενδιαφέρουσα και να κρύβει προκλήσεις για την εγχώρια βιομηχανία 

(Porter,1990). Οι βιομηχανίες μπορούν να αυξήσουν την αγορά τους από την εξαγωγή 

των εμπορευμάτων, καθώς και την αποτελεσματικότητα   από το outsourcing τμημάτων 

των δραστηριοτήτων τους σε άλλες χώρες (Porter, 1990). Αντίθετα, τα εισαγόμενα 

προϊόντα μπορεί να προκαλέσουν απώλεια των μεριδίων των εγχώριων  βιομηχανιών 

στη τοπική αγορά και   περεταίρω  συρρίκνωση λόγω της μετεγκατάστασης της 

παραγωγής τους σε άλλες χώρες (Krugman & Obstfeld, 1999,Porter, 1990). 

H εξαγωγική επίδοση μιας χώρας και η εξέλιξή της διαχρονικά παρέχουν χρήσιμες 

πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα της χώρας να ανταπεξέλθει επιτυχώς στο διεθνή 

ανταγωνισμό. Για μικρές οικονομίες όπως η Ελλάδα, που ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν 

σοβαρές ανισορροπίες του εμπορικού ισοζυγίου, η μεταβολή προς το καλύτερο της 

εξαγωγικής επίδοσης της χώρας δύναται να συμβάλει στον περιορισμό αυτών των 

ανισορροπιών. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αποτελεί  το κλειδί για την  έξοδο 

από την κρίση και τη βελτίωση του βιοτικού μας επιπέδου. 

  Μέσα από αυτή την εργασία γίνεται προσπάθεια να αποτυπωθεί αρχικά η  θέση της 

ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας ως χώρας διεθνώς και στη συνέχεια ποιοι κλάδοι 

προϊόντων παρουσιάζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.  

 Η μεθοδολογία που ακλουθήσαμε στην έρευνα μας συνίσταται σε: 

1. Βιβλιογραφική επισκόπηση για τις έννοιες των εισαγωγών, των εξαγωγών και 

της ανταγωνιστικότητας. 

2. Επεξεργασία στοιχειών εξαγωγών και εισαγωγών    για την Ελλάδα τη περίοδο 

1999-2015 από τη βάση δεδομένων της Eurostat ώστε να υπολογιστούν οι δείκτες 

ανταγωνιστικότητας. Οι δείκτες ανταγωνιστικότητας υπολογίστηκαν σε επτά 

κατηγορίες προϊόντων συμφώνα με  τη  Τυποποιημένη Ταξινόμηση του Διεθνούς 

Εμπορίου, SITC η οποία     θεσπίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη (UN). 

3. Ανάλυση των αποτελεσμάτων από των υπολογισμό των δεικτών και 

παρουσίαση πινάκων και διαγραμμάτων. 
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Με βάση τα παραπάνω η παρούσα εργασία προσπαθεί να απαντήσει στα έξης 

ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποια είναι η ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας διεθνώς και πως αυτή 

αποτυπώνεται τη περίοδο 1999-2015 

2. Τον βαθμό ανταγωνιστικότητας που παρουσιάζει η Ελλάδα σε επτά κατηγορίες 

προϊόντων, συμφώνα με τη ταξινόμηση  SITC και πως αυτή μεταβλήθηκε τη περίοδο 

1999-2015 

3. Σε ποιες κατηγορίες προϊόντων, συμφώνα με τη ταξινόμηση  SITC, έχει η 

Ελλάδα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μειονέκτημα  

Η εργασία αποτελείται  από  έξι κεφάλαια. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται περιγραφή των όρων εξαγωγές, εισαγωγές και εμπορικού 

ισοζυγίου και παρατίθενται πίνακες και διαγράμματα με την εξέλιξη τους από το 1999 

έως το 2015. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται το ισοζύγιο πληρωμών και τα συστατικά του 

στοιχειά. 

Στο τρίτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η ανάλυση της έννοιας της ανταγωνιστικότητας 

μέσα από διαφορές διακρίσεις της και παρατίθενται διάφοροι ορισμοί της. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο δίνεται η μεθοδολογία της παρούσας εργασίας. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο συγκεντρώνονται οι πίνακες που προκύπτουν με βάση τους 

δείκτες ανταγωνιστικότητας που έχουν χρησιμοποιηθεί 

Στο έκτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα αποτελέσματα της μελέτης και συζητούνται οι 

προοπτικές των κλάδων που παρουσιάζουν συγκριτικό πλεονέκτημα. 
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1                                                                                   

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

1.1  Εισαγωγή  

Από τις πρωτόγονες κοινωνίες, με την απλή ανταλλαγή αγαθών, μέχρι το σημερινό 

κόσμο το  εξωτερικό εμπόριο αποτελεί  ένα από τα βασικότερα  χαρακτηριστικά της 

οικονομικής ζωής των κρατών. Με ελάχιστες εξαιρέσεις πια, δεν υπάρχει κράτος που 

να μην έχει εμπορικές συναλλαγές με άλλα κράτη.  Η επικρατούσα άποψη  είναι πως το 

διεθνές εμπόριο οδηγεί στην οικονομική ευημερία  καθώς μειώνει τη στενότητα των 

διαθέσιμων παραγωγικών συντελεστών, αξιοποιεί  το συγκριτικό πλεονέκτημα κάθε 

χώρας αλλά και τις οικονομίες κλίμακας που δημιουργούνται  από το μέγεθος της 

αγοράς, ενώ  από την άλλη αυξάνει τις διαθέσιμες επιλογές των καταναλωτών.   

Το διεθνές εμπόριο   διακρίνεται  σε διακλαδικό, το οποίο αφορά την ανταλλαγή 

προϊόντων που ανήκουν σε διαφορετικό παραγωγικό κλάδο και σε ενδοκλαδικό, το 

οποίο αφορά στην ανταλλαγή προϊόντων που ανήκουν στον ίδιο παραγωγικό κλάδο. 

 

1.2  Οι Εισαγωγές  

Εισαγωγές είναι τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παράγονται στο εξωτερικό και 

πωλούνται στην εγχώρια αγορά. Αυτό λαμβάνει χώρα είτε επειδή οι εγχώριες 

βιομηχανίες δεν μπορούν να παράγουν τα συγκεκριμένα  αγαθά εξίσου αποτελεσματικά 

ή φτηνά, είτε λόγο έλλειψης  των απαραίτητων πρώτων υλών. Χαρακτηριστικότερο 

παράδειγμα αποτελεί η εισαγωγή πετρελαίου από όλες σχεδόν τις βιομηχανικές χώρες. 

Το μέγεθος των εισαγωγών θεωρείται πως προσδιορίζεται από τους εξής 

παράγοντες: 

1. Το ύψος και τη δυναμική που παρουσιάζουν τα εγχώρια εισοδήματα. 

2.  Το ύψος και τη δυναμική που παρουσιάζουν τα συστατικά στοιχειά που 

συγκροτούν το ΑΕΠ όπως επενδύσεις, κατανάλωση, δημόσιες δαπάνες και  εξαγωγές. 

3. Τις διαφορές  των τιμών των εγχωρίων παραγόμενων προϊόντων σε σχέση με τα 

εισαγόμενα.  Αυτές μεταξύ άλλων οφείλονται σε διακυμάνσεις στο επίπεδο των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών όπως και σε διαφορές στο μέγεθος του πληθωρισμού. 
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4. Σε μη τιμολογιακούς παράγοντες όπως η ανώτερη ποιότητα, η τεχνολογική 

καινοτομία, ο σχεδιασμός, η προώθηση και το μάρκετινγκ   των εισαγόμενων 

προϊόντων καθώς και το γενικότερο καταναλωτικό πρότυπο σε σχέση με τα εισαγόμενα 

προϊόντα.  

5. Τη γεωγραφική εγγύτητα και τους ιστορικούς δεσμούς με ορισμένες χώρες 

προέλευσης. 

6. Εμπορικές συμφωνίες ως προς την φιλελευθεροποίηση του εμπορίου καθώς και 

πολιτικές οικονομικής ολοκλήρωσης με άλλες χώρες. 

Η δαπάνη που καταβάλετε για τις εισαγωγές  αποτελεί διαρροή  από την εγχώρια 

συνολική δαπάνη και δημιουργούν εισόδημα στις χώρες από τις οποίες προέρχονται τα 

προϊόντα που εισάγονται Για αυτό και η μεταβολή στο ύψος των εισαγωγών ασκεί 

επίδραση στο εμπορικό ισοζύγιο, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ εξαγωγών και εισαγωγών. 

Ιστορικά, οι εμπειρικές μελέτες για το εμπόριο και την ανάπτυξη έχουν επικεντρωθεί 

στο ρόλο των εξαγωγών, και πολύ λιγότερο στο ρόλο των εισαγωγών (Hallaert, 2006). 

Από τις υπάρχουσες μελέτες σε διάφορες χώρες και σε διάφορες περιόδους, τα 

ευρήματα των ερευνών διαπιστώνουν με σαφήνεια πως οι εισαγωγές έχουν έμμεσες 

επιπτώσεις μέσω των εξαγωγών, αλλά και ένα πιο άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική 

ανάπτυξη όπως τόνωση της παραγωγικότητας (Tybout, 2003; Vogel and Wagner 2010). 

Ορισμένες μελέτες διακρίνουν την επίδραση στην παραγωγικότητα σύμφωνα με την 

εμπορική κατάσταση των επιχειρήσεων. Όπως υποστηρίζεται και στη μελέτη του 

Wagner (2011) για τις εισαγωγές, οι εισαγόμενες εισροές ή κεφαλαιουχικά αγαθά 

μπορεί να είναι φθηνότερα ή / και τεχνικά πιο προηγμένα από τις εισροές που 

αγοράζονται στην εγχώρια αγορά. Κατά τους Gibson & Graciano (2011), το όφελος 

από τη χρήση εισαγόμενων προϊόντων έγκειται στο συνδυασμό της σχετικής τιμής και 

της τεχνολογίας που ενσωματώνεται στις εισροές. Οι εισαγωγές, επομένως, μπορούν να 

οδηγήσουν σε μια βελτίωση της   ανταγωνιστικότητα ως προς την τιμή και στην 

βελτίωση ανταγωνιστικότητα των εισαγωγέων σε σχέση με εταιρείες που δεν εισάγουν. 

Καθώς υπάρχει, εμπειρικά αποδεδειγμένη, μια θετική σύνδεση των εισαγωγών και της 

παραγωγικότητας (Tybout, 2003; Vogel and Wagner 2010), η πιθανότητα να 

επιβιώσουν οι επιχειρήσεις μπορεί να αναμένεται να είναι υψηλότερη για τους 

εισαγωγείς από ό, τι για τους μη εισαγωγείς. 
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Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τα υποδείγματα ενδογενούς ανάπτυξης αναδεικνύουν 

διάφορες μεθόδους μέσω των οποίων οι εισαγωγές μπορεί να δώσουν ώθηση στην 

παραγωγικότητα. Αυτές οι μέθοδοι μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις μεγάλες 

κατηγορίες (Hallaert, 2014):  

Πρώτον, μέσα από τον ανταγωνισμό (Grossman, Helpman, 1991; Helpman,  

Krugman, 1985): οι εισαγωγές ενισχύουν την παραγωγικότητα μέσω των 

ανταγωνιστικών επιπτώσεων τους. Η ανταγωνιστική πίεση προωθεί τις σταθερές 

βελτιώσεις μέσω της αναδιοργάνωσης και της εξάλειψης των ανεπαρκειών και παρέχει 

κίνητρα για καινοτομία. Όπως δηλώνουν και οι Melitz (2003) και Bernard et al. (2003) 

οι ανταγωνιστικές εισαγωγές οδηγούν σε αύξηση της μέσης παραγωγικότητας καθώς 

επεκτείνουν τις δράσεις των πιο παραγωγικών επιχειρήσεων, ενώ οι λιγότερο 

παραγωγικές εγχώριες επιχειρήσεις κάνουν έξοδο από την αγορά.  

  Δεύτερον, μέσα από την πρόσβαση σε εισροές (Grossman,  Helpman, 1991; Rivera-

Batiz, Romer, 1991; Romer, 1990): Οι εισαγωγές παρέχουν στις επιχειρήσεις πρόσβαση 

σε καλύτερες, οικονομικότερες εισροές και εξοπλισμό μη διαθέσιμα στην εγχώρια 

αγορά. Ως αποτέλεσμα, τονώνουν την παραγωγικότητα και επιφέρουν μείωση του 

κόστους της παραγωγής καθιστώντας την παραγωγή νέων αγαθών ταυτόχρονα εφικτή 

και κερδοφόρα. 

Τρίτον, μέσα από τη μεταφορά τεχνολογίας (Coe and Helpman, 1995): Οι εισαγωγές 

επιτρέπουν την πρόσβαση σε  τεχνολογία από το εξωτερικό, καθώς αυτή 

ενσωματώνεται σε εισαγόμενους συντελεστές παραγωγής και εξοπλισμό. 

 

1.2.1  Η Συνάρτηση των Εισαγωγών 

Οι εισαγωγές αφορούν αγαθά που παράγονται στο εξωτερικό και αγοράζονται από 

κατοίκους της εγχώριας οικονομίας. Αναφορικά με τους προσδιοριστικούς παράγοντες 

της ζήτησης των εισαγωγών, η ζήτηση για εισαγωγές εξαρτάται θετικά από το εισόδημα 

της εγχώριας οικονομίας,  ενώ εξαρτάται επίσης από τις σχετικές τιμές των   

εισαγόμενων αγαθών και τη συναλλαγματική ισοτιμία. Αναφορικά με τη συνάρτηση 

ζήτησης για τις εισαγωγές, δείχνει την επιθυμητή δαπάνη για εισαγωγές σε κάθε 

επίπεδο εισοδήματος (Λιανός, Μπένος, 2013). Αν υποθέσουμε ότι η τιμή του 

συναλλάγματος και το επίπεδο των σχετικών τιμών παραμένουν σταθερά τότε  η 
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συνάρτηση των εισαγωγών έχει την παρακάτω γραμμική μορφή (Λιανός, Μπένος 

1998): 

 

Μ= Μο +mY (1.2.1) 

Όπου: 

• Μ: όγκος των εισαγωγών 

• Μο : ποσότητα εισαγωγών που δεν επηρεάζεται από το ύψος του εισοδήματος 

• m:  οριακή ροπή για εισαγωγές 

• Υ : το ύψος του εισοδήματος 

 

 

1.2.2 Η Εξέλιξη των Εισαγωγών στην Ελλάδα τη περίοδο 1999-2015 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχειών Eurostat 

Διάγραμμα 1.1 Αξία των εισαγωγών σε εκατομμύρια ECU/EURO 

Η διαχρονική εξέλιξη των εισαγωγών  της  Ελλάδας από το 1999 μέχρι το 2015 σε 

εκατομμύρια ECU/EURO δίνεται από το παραπάνω Διάγραμμα 1.1. Παρατηρείται   

αύξηση των εισαγωγών  σε όλη την περίοδο από το 1999 μέχρι το 2008, όπου ξεκίνησε 

η εκδήλωση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης.  Το 1999 η αξία των εισαγωγών  

ανερχόταν σε 28.644 εκ. ECU/EURO, ενώ  το 2008 όπου έφτασαν στο ανώτερο σημείο 
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τους, στα  64.857 ECU/EURO. Στη συνέχεια παρατηρείται  σταδιακή μείωση, με 

εξαίρεση τα έτη 2012 και 2014 όπου υπήρξε ελαφρώς ανοδική πορεία, ώσπου το 2015 

έφτασαν τα 43.639 ECU/EURO απόρροια της ύφεσης που άρχισε να εμφανίζεται στη 

χώρα μας και της ραγδαίας μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος που ακολούθησε.   

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του ΙΝΕ (2016), οι αυξήσεις που σημειωθήκαν στις 

εισαγωγές μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης, δηλαδή για τα έτη 2012 και 2014, 

αιτιολογούνται διότι η ελληνική οικονομία παρουσίασε οριακά θετικούς ρυθμούς 

μεγέθυνσης της εσωτερικής ζήτησης και του ΑΕΠ. Η εν λόγω ελαφρώς ανοδική πορεία 

των εισαγωγών για τα δυο προαναφερθέντα έτη προκάλεσε επιδείνωση του εξωτερικού 

ισοζυγίου και ανέκοψε τη διαδικασία ισοσκέλισης στην οποία αυτό βρισκόταν από τα 

πρώτα έτη της κρίσης. Η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει και το έλλειμμα της διαρθρωτικής 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, που συνιστά σοβαρό περιοριστικό 

παράγοντα της ανάκαμψης και της εξόδου της οικονομίας από την κρίση. 

 

1.2.3 Η Εξέλιξη των Εισαγωγών  στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1999 - σήμερα.  

 

Οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δείχνει και το παρακάτω Διάγραμμα 1.2,  

ακολούθησαν μια ανοδική πορεία από το 1999 έως το 2001, μειώθηκαν ελαφρώς έως το 

2004 και έπειτα αυξήθηκαν μέχρι την έναρξη της οικονομικής κρίσης, όπου και έπειτα 

μειώθηκαν αισθητά την περίοδο 2008-2009. Στη συνέχεια, την περίοδο από το 2009 και 

έως σήμερα, κινήθηκαν ανοδικά έως το 2013 και έπειτα έχουν μειωθεί και σχεδόν 

σταθεροποιηθεί λίγο κάτω από 140000 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2016. Σημαντική 

επιρροή στις μειώσεις των εισαγωγών έχει το γεγονός ότι οι αγορές μειώθηκαν στο 

έπακρο για την ενέργεια (-30 τοις εκατό) και τις πρώτες ύλες (-10 τοις εκατό). Η 

μείωση των εισαγωγών αντανακλά κυρίως την ισχυρή πτώση στις αγορές από τη Ρωσία 

(-22 τοις εκατό), τη Νορβηγία (-21 τοις εκατό) και τον Καναδά (-7 τοις εκατό). Οι 

εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο σε 111716,60 εκατ. 

ευρώ από το 1999 μέχρι σήμερα, φθάνοντας στο μέγιστο όλων των εποχών (161935.60 

εκατ. ευρώ) τον Οκτώβριο του 2012 και σε ένα ρεκόρ χαμηλό των 52217 εκατ. ευρώ 

τον Φεβρουάριο του 1999 (Tradingeconomics, 2016). 
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Πηγή: Tradingeconomics (2016) 

 
Διάγραμμα 1.2 Αξία των εισαγωγών   Ε.Ε. 1999-2015 (εκ. ευρώ) 

 

 

1.3 Οι Εξαγωγές  

Εξαγωγές αντίθετα  είναι τα αγαθά και οι υπηρεσίες που  παράγονται στο εσωτερικό 

και πωλούνται στο εξωτερικό. Αφαιρώντας από τις εξαγωγές το σύνολο των εισαγωγών 

προκύπτουν οι καθαρές εξαγωγές, δηλαδή το εμπορικό ισοζύγιο. Οι εξαγωγές είναι 

ένας κρίσιμος τομέας για την οικονομία κάθε χώρας καθώς τονώνουν την εγχώρια 

οικονομική δραστηριότητα μέσω της αύξησης της παραγωγικής δραστηριότητας, της  

απασχόλησης και των συνολικών εσόδων για την οικονομία. 

Το μέγεθος των  καθαρών εξαγωγών εξαρτάται από τους εξής παράγοντες:   

1. Το ρυθμό πληθωρισμού της χώρας.  Εάν η χώρα διαθέτει ένα σχετικά υψηλό 

ποσοστό  πληθωρισμού, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις είναι πιθανό να στραφούν σε 

εισαγόμενα προϊόντα ενώ  οι  εγχώριες επιχειρήσεις   είναι επίσης πιθανό να 

αντιμετωπίσουν   δυσκολίες  στην εξαγωγή των προϊόντων τους. Η πτώση του 

πληθωρισμού, θα αυξήσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας με αποτέλεσμα  την 

αύξηση των εξαγωγών και τη μείωση των εισαγωγών. 

2. Το ύψος της συναλλαγματική ισοτιμία της χώρας. Μια πτώση στην 

συναλλαγματική ισοτιμία της  χώρας  καθίστα αυτόματα τις τιμές των εξαγόμενων 

προϊόντων φθηνότερες στις διεθνείς αγορές και τις τιμές των εισαγόμενων προϊόντων 

ακριβότερες στην εγχώρια αγορά με αποτέλεσμα   την αύξηση του όγκου  των 

εξαγωγών  και τη μείωση του όγκου των εισαγωγών. 
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3. Τη παραγωγικότητα της χώρας. Όσο πιο παραγωγικοί  είναι οι  εργαζόμενοι 

μιας χώρας τόσο χαμηλότερο είναι το κόστος εργασίας ανά μονάδα  προϊόντος και τόσο 

φθηνότερα προϊόντα της. Η αύξηση της παραγωγικότητας είναι πιθανό να οδηγήσει 

μεγαλύτερο αριθμό νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην αγορά εγχώριων προϊόντων με 

αποτέλεσμα τη  μείωση της αξίας των εισαγωγών. 

4. Την  ποιότητα των προϊόντων της χώρας. Μια βελτίωση  στην ποιότητα των 

προϊόντων μιας χώρας, σε σχέση με τα προϊόντα άλλων χωρών, θα έχει θετικές  

επιπτώσεις στο  εμπορικό ισοζύγιο της. 

5. Την αποτελεσματικότητα του Marketing. Η ποσότητα των εξαγωγών που 

πωλούνται επηρεάζεται όχι μόνο από την ποιότητα και την τιμή τους, αλλά και από την 

αποτελεσματικότητα των εγχώριων επιχειρήσεων στην εμπορία των προϊόντων τους. 

Ομοίως, η ποσότητα των εισαγωγών που αγοράζονται επηρεάζεται από την 

αποτελεσματικότητα του μάρκετινγκ που αναλαμβάνεται από ξένες επιχειρήσεις. 

6. Από τη διαμόρφωση του  ύψους του Εθνικού Εισοδήματος στο εσωτερικό  και 

στο εξωτερικό. Αν τα εγχώρια εισοδήματα αυξηθούν, θα υπάρξει  αύξηση των  

εισαγωγών αφού οι κάτοικοι θα μπορούν να αγοράζουν περισσότερα προϊόντα. Οι 

εγχώριες επιχειρήσεις είναι πιθανό να αγοράσουν περισσότερές ποσότητες πρώτων 

υλών και κεφαλαιουχικών αγαθών προκειμένου να ανταποκριθούν στην αυξημένη 

εσωτερική ζήτηση με αποτέλεσμα την αύξηση των αγορών από το εξωτερική και στις 

δυο περιπτώσεις.  Αντίθετα αν υπάρξει αύξηση των εισοδημάτων στο εξωτερικό οι 

ξένοι κάτοικοι θα μπορούν αγοράζουν περισσότερα προϊόντα με αποτέλεσμα την 

δυνητική αύξηση των εξαγωγών. 

7. Οι κυβερνητικές πολιτικές που επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο.  Η χαλάρωση 

των εμπορικών περιορισμών στο εξωτερικό, θα καταστήσει ευκολότερο για τις 

εγχώριες επιχειρήσεις να πωλούν τα προϊόντα τους σε άλλες χώρες. 

Σύμφωνα με τη μελέτη του Wagner (2011), οι εξαγωγές μπορεί να θεωρηθούν ως 

μια μορφή διαφοροποίησης των κινδύνων μέσα από την εξάπλωση των πωλήσεων σε 

διαφορετικές αγορές, με διαφορετικές επιχειρηματικές συνθήκες ή με διαφορετικές 

φάσεις του κύκλου του προϊόντος. Ως εκ τούτου, οι εξαγωγές μπορεί να παρέχουν σε 

μια επιχείρηση την ευκαιρία να υποκαταστήσει τις πωλήσεις στη μητρική αγορά με τις 

πωλήσεις στο εξωτερικό, όταν ένα σοκ αρνητικής ζήτησης πλήττει την εγχώρια αγορά 

και ενδέχεται να φέρει την επιχείρηση απέναντι στην κατάσταση παύσης της 
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λειτουργίας της. Επιπλέον, όπως διατυπώνουν οι Baldwin & Yan (2011, σελ. 135) οι 

μη-εξαγωγείς είναι σε γενικές γραμμές λιγότερο αποτελεσματικοί από τους εξαγωγείς 

και, ως εκ τούτου, η αποτυχία για τους πρώτους  είναι πιο πιθανή. Σε γενική βάση, η 

διεθνής εμπειρική έρευνα διαπιστώνει, υπό το πρίσμα των αποδεικτικών στοιχείων, μια 

θετική σύνδεση μεταξύ των εξαγορών και της επιβίωσης μιας εταιρίας στην αγορά. 

 

1.3.1 Η  Συνάρτηση Εθνικού Εισοδήματος 

Σύμφωνα με το απλό κεϋνσιανό υπόδειγμα προσδιορισμού του εισοδήματος, και με 

βάση την αρχή της συνολικής ζήτησης του Keynes (1936),  η οικονομία παράγει τόση 

ποσότητα αγαθών όση ζητείται από τους καταναλωτές. Άρα, αν ονομάσουμε Y το 

διαθέσιμο εισόδημα, τότε αυτό θα δαπανάται στην κατανάλωση  C και στην 

αποταμίευση Ι, δηλαδή Y = C + Ι. Στα πλαίσια δημοσιονομικής πολιτικής η κυβέρνηση 

λαμβάνει πολλές και διαφορετικές αποφάσεις προκειμένου να διατηρήσει την ευημερία. 

Απόρροια είναι να αυξομειώνει το επίπεδο των φόρων και των κρατικών δαπανών για 

να ρυθμίσει τα επίπεδα της ανεργίας και του πληθωρισμού, σε μια προσπάθεια να 

διατηρεί την ανεργία χαμηλά και να αντιμετωπίζει τις πληθωριστικές πιέσεις. Συνέπεια 

είναι η εξίσωση του απλού μοντέλου του Keynes να αλλάζει σε  Y = C + Ι + G, όπου G 

είναι οι κρατικές δαπάνες. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη και τις  καθαρές εξαγωγές, 

προκύπτει και άλλος ένας παράγοντας προσδιορισμού του εισοδήματος, το ΝΧ 

(καθαρές εξαγωγές). 

Συμφώνα με όσα αναφέραμε προκύπτει η παρακάτω  συνάρτηση Εθνικού 

Εισοδήματος 

Y = C + I + G + NX (1.3.1) 

όπου: 

• Y :συνολική ζήτηση για το εγχώριο προϊόν 

• C: δαπάνες της κατανάλωσης από τα νοικοκυριά 

• I: δαπάνες επενδυτικές από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις 

• G:  δημόσιες δαπάνες για αγαθά και υπηρεσίες 

• NX:  καθαρές εξαγωγές 

Ειδικές περιπτώσεις της εξίσωσης: 
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Όταν το επίπεδο τιμών είναι σταθερό, οι εισοδηματικές μεταβολές είναι αποτέλεσμα 

των μεταβολών της παραγωγής, και τότε δεν χρειάζεται αποπληθωρισμός  

Όταν η οικονομία είναι κλειστή, δηλαδή δεν έχει συναλλαγές με άλλες χώρες, τότε 

ισχύει ΝΧ=0  

Αν δεν υπάρχει κρατικός τομέας, τότε G=0 

Εάν ΝΧ=0 και G σταθερό,  τότε το εισόδημα Υ εξαρτάται αποκλειστικά από C, I 

 

 1.3.2  Η Εξέλιξη των Εξαγωγών  στην Ελλάδα τη περίοδο 1999-2015 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχειών Eurostat 

Διάγραμμα 1.3 Αξία των  εξαγωγών  σε εκ. ECU/EURO 
  

 

Οι ελληνικές εξαγωγές κατέγραψαν γενικώς ανοδική τάση  σε όλη τη εξεταζόμενη 

περίοδο από το 1999 (10.386 εκ. € ) έως το 2015 (25.795 εκ. €), με εξαίρεση τα έτη 

2001 και 2002 όπου μειώθηκαν ελαφρώς, αλλά με μεγαλύτερη μείωση να παρατηρείται 

το 2009, με την έναρξη της κρίσης και με τελευταία μείωση να σημειώνεται τα έτη 

2014 και 2015. Από το διάγραμμα 1.3 φαίνεται πως σημείο ελαχίστου για την 

εξεταζόμενη περίοδο είναι το επίπεδο 10.386 εκ. € (1999 ) και επόμενη χαμηλότερη 

τιμή είναι το επίπεδο των 11.013 εκ. € το  2002. Το 2009 οι εξαγωγές σημείωσαν 

πτώση σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο, φτάνοντας τα 17.674 εκ. € από 21.319 εκ. € 

το 2008.  Οι   καλύτερες εξαγωγικές επιδόσεις σημειώθηκαν  το 2012 φθάνοντας τα 
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27.585 εκ. € και  ακολούθησε  μια διολίσθηση  η οποία συνεχίστηκε μέχρι  το 2015 ως 

αποτέλεσμα της επιδείνωσης του οικονομικού κλίματος στη διεθνή αγορά και κυρίως 

της Ε.Ε που αποτελεί τη σημαντικότερη αγορά για τα ελληνικά προϊόντα αλλά και των 

σημαντικών περιορισμών  ρευστότητας για τις επιχειρήσεις. 

 

1.3.3 Η Εξέλιξη των Εξαγωγών  στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1999-σήμερα. 

Οι εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν 13 τοις εκατό σε 142 

δισεκατομμύρια τον Ιούλιο του 2016 από 162,3 δισεκατομμύρια ευρώ ένα χρόνο 

νωρίτερα. Από τον Ιανουάριο έως και Ιούλιο του 2016, οι εξαγωγές αγαθών έπεσαν 5 

τοις εκατό σε 993.2 δις ευρώ από 1,050.6 δις ευρώ κατά την ίδια περίοδο ένα χρόνο 

νωρίτερα, οδηγημένες από την πτώση στις εξαγωγές ενέργειας (-26 τοις εκατό), 

πρώτων υλών (-8 τοις εκατό), μηχανημάτων και οχημάτων (-4 τοις εκατό) και άλλων 

προϊόντων (-4 τοις εκατό). Μεταξύ των εμπορικών εταίρων, οι μεγαλύτερες μειώσεις σε 

εξαγωγές έχουν αναφερθεί για τη Νότια Κορέα (-12 τοις εκατό), την Ελβετία (-8 τοις 

εκατό) και την Ρωσία (-6 τοις εκατό). Οι εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

διαμορφώθηκαν κατά μέσο όρο στα 103089.11 εκατ. ευρώ από το 1999 μέχρι το 2016, 

φθάνοντας το μέγιστο των 162293.50 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2015 και το 

χαμηλότερο ρεκόρ των 42243.20 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 1999, όπως δείχνει το 

διάγραμμα 1.4, ενώ εμφανής είναι η μείωση από την οικονομική κρίση το διάστημα 

2008-2010 (Tradingeconomics, 2016). 

 

 

Πηγή: Tradingeconomics, 2016 

Διάγραμμα 1.4 Αξία  εξαγωγών στην Ε.Ε. 1999-2015 (σε εκ. ευρώ) 
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1.4 Εμπορικό Ισοζύγιο 

Το εμπορικό ισοζύγιο ή οι καθαρές εξαγωγές αγαθών, είναι ένας ειδικός λογαριασμός 

στον οποίο αποτυπώνεται η διαφορά μεταξύ της αξίας των εξαγωγών εμπορευμάτων 

μιας χώρας και των αντίστοιχων εισαγωγών της. Το αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ 

εξαγωγών και εισαγωγών χαρακτηρίζει το εμπορικό ισοζύγιο σε Πλεονασματικό όταν 

οι εξαγωγές είναι μεγαλύτερες από τις εισαγωγές και σε Ελλειμματικό όταν συμβαίνει 

το αντίθετο.   

Αν και το εμπορικό ισοζύγιο αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο για μία χώρα, δεν 

είναι και το μοναδικό καθώς το εμπόριο αποτελεί μία μόνον από τις συνιστώσες του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Οι παράγοντες που επιδρούν στο εμπορικό ισοζύγιο 

είναι κυρίως οι προτιμήσεις των εθνικών και των ξένων καταναλωτών, οι τιμές των 

προϊόντων στις εγχώριες και τις ξένες αγορές, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, το 

εισόδημα των εθνικών και ξένων καταναλωτών, το μεταφορικό κόστος και η εμπορική 

πολιτική των κυβερνήσεων. Είναι εμφανές πως η βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου 

μιας χώρας αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη σταδιακή αύξηση των ρυθμών 

οικονομικής μεγέθυνσης της και τη μείωση του δημοσιονομικού και του εξωτερικού 

της ελλείμματος, στοιχείο εμφανώς απαραίτητο για την περίπτωση της Ελλάδας υπό 

την τρέχουσα κατάσταση (Δαφερμος, Νικολαϊδη, 2012). 

Χώρες με ευνοϊκό εμπορικό ισοζύγιο προσπαθούν να δημιουργήσουν εμπορικές 

πολιτικές που θα ενθαρρύνουν το εμπορικό πλεόνασμα, δημιουργώντας κέρδος ως 

χώρα και πετυχαίνοντας υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Οι εταιρείες σε αυτές τις χώρες 

αποκτούν  ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, προσλαμβάνουν περισσότερους εργαζόμενους, 

συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας και στη δημιουργία ακόμη περισσότερου 

εισοδήματος. Για να διατηρήσουν αυτό το ευνοϊκό εμπορικό ισοζύγιο, οι ηγέτες των 

χωρών συχνά καταφεύγουν σε ένα είδος προστατευτισμού. Όπως αναφέρεται και στη 

μελέτη των Evans   Osabuohien, Uchenna Efobi & Ibunkun Beecroft (2014), παρά τις 

ενδείξεις των θετικών επιπτώσεων του διεθνούς εμπορίου, υπάρχουν χώρες που 

εξακολουθούν να επιδίδονται σε κάποιου είδους προστατευτισμό ως μια προσπάθεια 

από την κυβέρνηση τους να επιβάλλει περιορισμούς σχετικά με την ανταλλαγή αγαθών 

και υπηρεσιών με τις άλλες χώρες. Μερικά από τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για 

τον εν λόγω προστατευτισμό περιλαμβάνουν, εξαγωγικές επιδοτήσεις, εμπάργκο, 

συναλλαγματικούς ελέγχους, τιμολόγια, έκδοση αδειών εισαγωγής, νόμους 
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πνευματικής ιδιοκτησίας (πατέντες και πνευματικά δικαιώματα) κ.α. (Datt et al., 2011; 

Evenett, 2011; GTA, 2012).   

Ένα δυσμενές εμπορικό ισοζύγιο από την άλλη σημαίνει πως η  χώρα 

χαρακτηρίζεται από εμπορικά ελλείμματα γιατί εισάγει περισσότερο σε καταναλωτικά 

προϊόντα από την εξαγωγή πρώτων υλών. Εδώ οι εγχώριες επιχειρήσεις δεν  μπορούν 

να αποκτήσουν την εμπειρία που απαιτείται για να κάνουν τα προϊόντα τους 

υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.   
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1.4.1  Η εξέλιξη του Εμπορικού Ισοζυγίου  στην Ελλάδα τη περίοδο 1999-2015 

Πίνακας 1.1 Εξαγωγές, Εισαγωγές και Εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας  σε εκ. ECU/EURO 

 

Πηγή: Εξεργασία στοιχειών Eurostat 

 

Πηγή: Εξεργασία στοιχειών Eurostat 

Διάγραμμα 1.5 Αξία των Εισαγωγών, των Εξαγωγών και   Εμπορικού Ισοζυγίου σε εκ. ECU/EURO 

 

Από την εξέταση του Διαγράμματος 1.5 και του Πίνακα 1.1 φαίνεται ότι το 

εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας είναι αρνητικό (ελλειμματικό) σε όλη την εξεταζόμενη 

περίοδο από το 1999 έως το 2015. Το 1999 η αξία των εξαγωγών ήταν 10.386 εκ. 

ECU/EURO ενώ η αντίστοιχη των εισαγωγών στα 28.644 εκ.  ECU/EURO 

διαμορφώνοντας έτσι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στο ποσό των 18.258 εκ. 

ECU/EURO. Το 2008 η  αξία των εξαγωγών ήταν 21.329 εκ. ECU/EURO ενώ η 

αντίστοιχη των εισαγωγών έφτασε στο υψηλότερο σημείο της εξεταζόμενη περιόδου 

στα 64.857 εκ. ECU/EURO συμβάλλοντας  έτσι  αντίστοιχα και στο μεγαλύτερο  

έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στα 43.538 εκ. ECU/EURO.  Από τη περίοδο 2008 

και μέχρι το 2013 οι εξαγωγές παρουσιάζουν βελτίωση για να διαμορφωθούν τελικά το 

2015 στα 25.793  εκ. ECU/EURO. Οι εισαγωγές αντίστοιχα παρουσιάζουν ραγδαία 

υποχώρηση από το μέγιστο του 2008 να διαμορφώνονται το 2015 στα 17.846 εκ. 

ECU/EURO  συμβάλλοντας έτσι στη συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος.   

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Εξαγωγές 10.386 12.723 12.675 11.013 11.830 12.970 14.826 17.273 19.392 21.319 17.674 21.140 24.295 27.585 27.559 27.221 25.793

Εισαγωγές 28.644 36.249 35.742 33.387 39.650 44.998 46.382 52.847 60.130 64.857 52.087 50.741 48.474 49.291 46.808 48.004 43.639

Εμπορικό 

ισοζύγιο -18.258 -23.526 -23.067 -22.374 -27.820 -32.028 -31.556 -35.574 -40.738 -43.538 -34.413 -29.601 -24.179 -21.706 -19.249 -20.783 -17.846

Εξαγωγές, Εισαγωγές και Εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας  σε εκατομμύρια ECU/EURO 

10.386 12.723 12.675 11.013 11.830 12.970 14.826 17.273 19.392 21.319 
17.674 

21.140 24.295 
27.585 27.559 27.221 25.793 28.644 

36.249 35.742 33.387 
39.650 

44.998 46.382 
52.847 

60.130 
64.857 

52.087 50.741 48.474 49.291 46.808 48.004 
43.639 

-18.258 
-23.526 -23.067 -22.374 

-27.820 
-32.028 -31.556 

-35.574 
-40.738 -43.538 

-34.413 
-29.601 

-24.179 -21.706 -19.249 -20.783 -17.846 

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Εξαγωγές Εισαγωγές Εμπορικό Iσοζύγιο 



 

16 

 

Με βάση τη μελέτη των  Δαφερμου, Νικολαϊδη (2012), η βελτίωση του εμπορικού 

ισοζυγίου μέσω του παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας δεν 

προϋποθέτει μόνο την οριζόντια υλοποίηση νέων επενδύσεων και τη γενικότερη 

αξιοποίηση της τεχνολογίας, αλλά εξίσου αναγκαίος είναι ο σχεδιασμός μιας πολιτικής 

η οποία θα κατευθύνει επενδύσεις σε κλάδους της οικονομίας που φαίνεται να έχουν 

μια δυναμική στις παγκόσμιες αγορές και στους οποίους η χώρα έχει τη δυνατότητα να 

ενισχύσει το παραγωγικό της σύστημα, χωρίς παράλληλα να αυξηθούν οι εισαγωγές 

της. Ο προσδιορισμός των συγκεκριμένων κλάδων θα μπορούσε να βασιστεί στο 

Διάγραμμα 1.6 με βάση τη μελέτη των Δαφέρμου και Νικολαϊδη (2012): 

 

Πηγή: Δαφέρμος και Νικολαϊδη (2012, σελ 5) 

Διάγραμμα 1.6 Μεταβολή στα ελληνικά μερίδια αγοράς και μέση ετήσια ποσοστιαία (%) μεταβολή των 

εξαγωγών παγκοσμίως σε σύγκριση με το σύνολο, επιλεγμένοι κλάδοι, 2007-2011 

Αναλύοντας το Διάγραμμα 1.6 σημειώνεται πως οι κλάδοι που βρίσκονται πάνω 

από τον οριζόντιο άξονα σημείωσαν την περίοδο μετά την εκδήλωση της οικονομικής 

κρίσης παγκοσμίως υψηλότερο ρυθμό μεταβολής στις εξαγωγές τους σε σύγκριση με το 

σύνολο των κλάδων. Οι κλάδοι αυτοί προσφέρουν μια δυναμική στις παγκόσμιες 

αγορές εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών, αντιθέτως με τους κλάδους που είναι 

κάτω από τον οριζόντιο άξονα. Επίσης, οι κλάδοι στα δεξιά του κάθετου άξονα είναι 

εκείνοι στους οποίους το ελληνικό μερίδιο αγοράς παρουσίασε αύξηση το διάστημα 
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2007-2011. Το αντίθετο ισχύει για τους κλάδους που βρίσκονται στα αριστερά του 

κάθετου άξονα.  

Όπως υποστηρίζουν οι Δαφέρμος και Νικολαϊδη (2012), οι κλάδοι που εμφανίζονται 

στο πάνω δεξιά τεταρτημόριο παίζουν ηγετικό ρόλο στις εξαγωγές της χώρας, καθώς 

έχουν βελτιώσει τα μερίδιά τους τα τελευταία χρόνια και ταυτόχρονα η αγορά στην 

οποία δραστηριοποιούνται είναι σε άνοδο παγκοσμίως (κατηγορίες ψάρια,  ζάχαρη και 

μέλι, πετρελαιοειδή). Οι κλάδοι που βρίσκονται στο πάνω αριστερά τεταρτημόριο 

δύναται να συνεισφέρουν στη βελτίωση της εξαγωγικής επίδοσης της Ελλάδας 

(παραγωγή φρούτων και λαχανικών, γεωργικών πρώτων υλών, κρέατος, ζωοτροφών, 

δημητριακών, ιατρικών, φαρμακευτικών και χημικών προϊόντων). Οι ταξιδιωτικές 

υπηρεσίες και οι μεταφορές έχουν υψηλό μερίδιο στις εξαγωγές της χώρας, ωστόσο, 

την περίοδο μετά την κρίση μειώθηκαν, φανερώνοντας την ανάγκη για νέες επενδύσεις 

που θα βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Παράλληλα, σε διεθνές επίπεδο τόσο ο 

τουρισμός όσο και οι μεταφορές βρίσκονται σε κάμψη, δείχνοντας ότι η ενίσχυση των 

συγκεκριμένων κλάδων δεν είναι επαρκής για να επιφέρει σημαντική βελτίωση των 

εξαγωγών της Ελλάδας.   

Η παραπάνω ανάλυση, αν και ενδεικτική,  δηλώνει την ανάγκη προσδιορισμού των 

κλάδων στους οποίους οι επενδύσεις θα συμβάλλουν στον παραγωγικό 

μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και στην προώθηση των καθαρών της 

εξαγωγών, μέσα από προσεκτικό σχετικό σχεδιασμό. 
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 2                                                                                     

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

  

Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε το ισοζύγιο αγαθών  στο οποίο καταγράφονται οι 

συναλλαγές σε αγαθά (εισαγωγές/ εξαγωγές), των οποίων η κυριότητα αλλάζει μεταξύ 

ενός κατοίκου και μη κατοίκου. Οι συναλλαγές όμως μιας χώρας με άλλες του 

εξωτερικού δεν περιορίζονται μόνο στην εξαγωγή και εισαγωγή αγαθών αλλά 

περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες, εισοδήματα (αμοιβές από μισθοί, τόκους, μερίσματα), 

μεταβιβάσεις από και προς τα ταμεία της Ε.Ε, επενδύσεις από και προς το εξωτερικό 

και Χρηματοοικονομικές συναλλαγές μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων. 

Όλες αυτές οι συναλλαγές μεταξύ κατοίκων και μη κατοίκων, ανεξαρτήτως 

νομίσματος συναλλαγής, κατά τη διάρκεια ορισμένης χρονικής περιόδου 

καταγράφονται σε ένα συγκεντρωτικό πίνακα που ονομάζεται  Ισοζύγιο Πληρωμών 

(balance of payments).   Το Ισοζύγιο Πληρωμών, ή εξωτερικό ισοζύγιο αποτελείται από 

επί μέρους λογαριασμούς (Διάγραμμα 2.1) (Κωστελέτου, 2013):  

• το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (CA από το Current Account), 

• το Ισοζύγιο Κεφαλαίου (ΚA Capital Account ή Financial Account) και  

• το Ισοζύγιο Επισήμων Συναλλαγών (ΔΟR, το Δ συμβολίζει την μεταβολή και 

ΟR είναι τα αρχικά των Official Reserves). 

Ουσιαστικά, το ισοζύγιο πληρωμών είναι ο τρόπος δηλαδή το εργαλείο καταγραφής 

των διεθνών οικονομικών συναλλαγών μιας ανοιχτής οικονομίας, όντας ένας 

λογαριασμός στον οποίο καταγράφονται όλες οι συναλλαγές μίας χώρας με τον 

υπόλοιπο κόσμο, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως για παράδειγμα ένα 

έτος. Τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών πρέπει να έχουν απαραίτητα αλγεβρικό 

άθροισμα ίσο με το μηδέν. 
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Πηγή:  Κωστελέτου (2013), σελ 1-2 

 

Διάγραμμα 2.1 Ισοζύγιο Πληρωμών ή Εξωτερικό Ισοζύγιο 

  

 

Σύμφωνα με τη μελέτη των Araujo & Lima (2007), το ισοζύγιο πληρωμών αφορά 

την σθεναρή κεϋνσιανή προσέγγιση προσανατολισμένη στη ζήτηση τονίζοντας τους 

εξωτερικούς περιορισμούς στην ανάπτυξη, σε ένα πλαίσιο ανοικτής μακροοικονομίας. 

Σύμφωνα με αυτή τη διατύπωση, η θεωρία του ισοζυγίου πληρωμών υπονοεί ότι οι 

διαφορές στην απόδοση ανάπτυξης μεταξύ των χωρών έχουν συσχετιστεί με τη σχετική 

δύναμη της θέσης τους στο ισοζύγιο πληρωμών. Όπως ορίζουν οι McCombie & 

Thirlwall (2004), υπάρχουν πολλές θεωρίες που αιτιολογούν τους διαφορετικούς 

ρυθμούς ανάπτυξης  μεταξύ των χωρών, ενώ μια εναλλακτική προσέγγιση είναι να 

εξετάσει κανείς τους παράγοντες παραγωγής και αύξησης της παραγωγικότητας ως 

ενδογενείς, σε μεγάλο βαθμό, στη ζήτηση, και να επικεντρωθεί στους περιορισμούς της 

ζήτησης. Στις ανοικτές οικονομίες, το ισοζύγιο πληρωμών και οι συναλλαγματικές είναι 

συχνά ένα σοβαρός περιορισμός. 

Η σημασία που έχει ένα υγιές ισοζύγιο πληρωμών για την ανάπτυξη μιας 

οικονομίας υποστηρίζεται στη μελέτη του Thirlwall (2011), σύμφωνα με τον οποίο αν 

μια χώρα βρεθεί αντιμέτωπη με δυσκολίες του ισοζυγίου πληρωμών καθώς η ζήτηση 

επεκτείνεται πριν φτάσει η χώρα στο επίπεδο της υπάρχουσας παραγωγικής ικανότητας, 

τότε η ζήτηση θα πρέπει να περιοριστεί, η προσφορά δεν θα αξιοποιηθεί ποτέ πλήρως, 

η επένδυση θα αποθαρρυνθεί, η τεχνολογική πρόοδος θα επιβραδυνθεί και τα αγαθά της 

Ισοζύγιο 
Πληρωμών, ή 

εξωτερικό ισοζύγιο  

Ισοζύγιο 
Τρεχουσών 

Συναλλαγών  

Ισοζύγιο 
Κεφαλαίου  

Ισοζύγιο Επισήμων 
Συναλλαγών  
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χώρας σε σύγκριση με τα ξένα αγαθά θα γίνονται λιγότερο επιθυμητά όσο σημειώνεται 

επιδείνωση του ισοζυγίου πληρωμών ακόμα περαιτέρω, δημιουργώντας ένα φαύλο 

κύκλο. Αντιθέτως, αν μια χώρα είναι σε θέση να επεκτείνει τη ζήτηση μέχρι το επίπεδο 

της υπάρχουσας παραγωγικής ικανότητας, χωρίς να βρει δυσχέρειες στο ισοζύγιο 

πληρωμών, τότε θα συμβεί η άλλη όψη της κατάστασης που περιγράφτηκε παραπάνω. 

 

2.1 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών 

Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών περιλαμβάνει το Εμπορικό Ισοζύγιο (TB από 

Τrade Balance) και το Ισοζύγιο Αδήλων Πόρων (Διάγραμμα 2.2) (Κωστελέτου, 2013): 

Στο Εμπορικό Ισοζύγιο καταγράφονται οι εισπράξεις και πληρωμές από εξαγωγές 

και εισαγωγές, αντίστοιχα, αγαθών. 

Στο Ισοζύγιο Αδήλων Πόρων καταγράφονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές από 

πηγές που δεν είναι τόσο φανερές όσο οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών. Εδώ 

καταγράφονται τα έσοδα και τα έξοδα από υπηρεσίες, όπως ο τουρισμός και οι 

μεταφορές, οι εισπράξεις και οι πληρωμές για τόκους, μερίσματα, κέρδη συντάξεις, 

καθώς και μεταβιβάσεις από και προς την χώρα, όπως οι μεταβιβάσεις από την Ε.Ε. και 

τα μεταναστευτικά εμβάσματα. Σύμφωνα με την νέα μεθοδολογία καταγραφής των 

συναλλαγών στο Ισοζύγιο Πληρωμών που εφαρμόζεται από το 1999 με υπόδειξη του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το ισοζύγιο Αδήλων Πόρων έχει αντικατασταθεί από 

τρεις επί μέρους λογαριασμούς, το Ισοζύγιο Υπηρεσιών, το Ισοζύγιο Εισοδημάτων και 

το Ισοζύγιο Μεταβιβάσεων. 

Το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών που αποτελείται από το άθροισμα των δύο 

επιμέρους ισοζυγίων που προαναφέραμε είναι ο σημαντικότερος λογαριασμός του 

Ισοζυγίου Πληρωμών διότι α) δείχνει την οικονομική δύναμη της χώρας σε σχέση με 

τον υπόλοιπο κόσμο, β) επηρεάζει τις διακυμάνσεις του Εθνικού Εισοδήματος Y, διότι 

όπως θα δούμε και πιο κάτω. 

 

Υ= C+I+G+CA. (2.1) 

 

  Όπως φαίνεται από αυτή τη σχέση, ένα πλεόνασμα (έλλειμμα) του CA 

επηρεάζει θετικά (αρνητικά) την οικονομική δραστηριότητα της χώρας) γ) δείχνει κατά 

πόσο η οικονομία της χώρας μπορεί να λειτουργεί χωρίς δανεισμό από το εξωτερικό. 
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Πηγή:  Κωστελέτου (2013), σελ 1-2 

Διάγραμμα 2.2 Διάρθρωση Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών 

   

  

  

Όπως διαφαίνεται, αν το αποτέλεσμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών είναι 

θετικό, τότε διαφαίνεται η επένδυση της χώρας στο εξωτερικό ενώ αν είναι αρνητικό, 

βλέπουμε την επένδυση στη χώρα από το εξωτερικό. Με λίγα λόγια, όταν υπάρχει 

έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών τότε αυτό καλύπτεται είτε από 

δανεισμό προερχόμενο από το εξωτερικό είτε από πώληση περιουσιακών στοιχείων σε 

ξένους επενδυτές προκειμένου να υπάρξει υποσκελισμός. Αντίθετα, όταν μια χώρα έχει 

πλεόνασμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών τότε μπορεί να δανείσει στο 

εξωτερικό ή να αγοράσει περιουσιακά στοιχεία εκτός της εθνικής αγοράς. 

 

  

Ισοζύγιο 
Τρεχουσών 

Συναλλαγών  

εμπορικό 
ισοζύγιο 

Ισοζύγιο άδηλων 
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υπηρεσιών 

ισοζύγιο 
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ισοζύγιο 
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2.2 Ισοζύγιο Κεφαλαίου 

Στο Ισοζύγιο Κεφαλαίου καταγράφονται οι εισροές και εκροές κεφαλαίου μίας χώρας 

με τον υπόλοιπο κόσμο. Ως κεφάλαιο θεωρείται εδώ οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο 

άμεσα ή έμμεσα ρευστοποιήσιμο, όπως χρήμα ομόλογα, μετοχές, επιχειρήσεις, 

οικόπεδα, σπίτια, δάνεια ιδιωτικά ή δημόσια. Η ταξινόμηση των ροών κεφαλαίου 

γίνεται ανάλογα με το τι επιδιώκει να καταδείξει η υπηρεσία που παρουσιάζει τα 

στοιχεία. Έτσι, ανάλογα με τον φορέα του περιουσιακού στοιχείου οι ροές κεφαλαίου 

κατατάσσονται σε ιδιωτικές ή δημόσιες, ανάλογα με τον χρόνο λήξης σε 

βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα και ανάλογα με την φύση του κεφαλαίου 

διακρίνονται σε άμεσες επενδύσεις ή επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Σύμφωνα με την νέο 

τρόπο καταγραφής του Ισοζυγίου Πληρωμών, το Ισοζύγιο Κεφαλαίου περιέχει τρεις επί 

μέρους λογαριασμούς (Διάγραμμα 2.3) (Κωστελέτου, 2013): τον λογαριασμό Άμεσων 

Επενδύσεων, τις Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου και τις Λοιπές Επενδύσεις. Το Ισοζύγιο 

Κεφαλαίου είναι ιδιαίτερα σημαντικός λογαριασμός για χώρες που λειτουργούν ως 

Διεθνείς Τραπεζίτες, π.χ. ΗΠΑ, ΗΒ. 

 

Πηγή:  Κωστελέτου (2013), σελ 1-2 

Διάγραμμα 2.3 Διάρθρωση Ισοζυγίου Κεφαλαίου 
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2.3 Ισοζύγιο Επισήμων Συναλλαγών 

 

Το Ισοζύγιο Επισήμων Συναλλαγών (ΔOR) καταγράφει τις μεταβολές στα 

συναλλαγματικά αποθέματα και το απόθεμα χρυσού της χώρας που φυλάσσονται από 

τη Κεντρική Τράπεζα. Η Κεντρική Τράπεζα διαθέτει απόθεμα συναλλαγματικών 

διαθεσίμων για να ικανοποιήσει τη ζήτηση ξένου χρήματος, από ιδιώτες ή το δημόσιο, 

για αγορά αγαθών, υπηρεσιών ή κεφαλαίου από το εξωτερικό Ως συνάλλαγμα 

θεωρείται χρήμα που έχει εκδοθεί από Κεντρική Τράπεζα ξένης χώρας. Επίσης ως 

συνάλλαγμα φυλάσσονται από την Κεντρική Τράπεζα τα Ειδικά Τραβηκτικά 

Δικαιώματα. (Κωστελέτου, 2013). 
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2.4  Ισοζύγιο Πληρωμών της Ελλάδας τη περίοδο 2009 -2015 

Πίνακας 2.1 Ισοζύγιο Πληρωμών της Ελλάδας (ποσά σε εκατ. ευρώ) 

   ΕΤΟΣ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

I 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ 

ΣΥΝ/ΓΩΝ  (Ι.Α+Ι.Β+Ι.Γ+Ι.Δ) -29.322,9 -25.732,2 -20.715,3 -7.325,5 -3.687,6 -2.912,6 205,8 

  
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (I.Α+I.B) -21.631,3 -18.257,2 -12.681,3 -7.190,6 -5.026,6 -3.979,0 -298,8 

Ι.A ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ  ( I.Α.1 - I.Α.2) -33.136,0 -30.379,0 -26.290,7 -21.030,7 -20.776,0 -22.252,2 -17.231,2 

I.A.1 Εξαγωγές  αγαθών 17.721,0 21.031,1 23.840,2 27.147,3 26.895,6 26.788,0 24.787,2 

  Καύσιμα 2.771,3 4.438,1 5.903,3 9.177,7 9.485,1 9.049,8 6.713,7 

  Πλοία (πωλήσεις) 771,7 798,6 754,7 737,8 443,0 626,0 175,5 

  Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία 14.178,0 15.794,4 17.182,2 17.231,8 16.967,6 17.112,1 17.898,0 

I.A.2 Εισαγωγές  αγαθών 50.857,0 51.410,1 50.130,9 48.177,9 47.671,6 49.040,2 42.018,4 

  Καύσιμα 8.416,3 11.713,2 14.132,8 17.439,7 16.398,5 15.325,2 10.921,8 

  Πλοία (αγορές) 4.077,2 4.304,2 4.014,8 1.776,2 1.921,9 2.771,9 606,7 

  Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία 38.363,5 35.392,7 31.983,3 28.962,0 29.351,1 30.943,0 30.489,9 

Ι.Β 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ( I.Β.1 -  I.Β.2) 11.504,7 12.121,8 13.609,4 13.840,1 15.749,4 18.273,2 16.932,4 

I.B.1 Εισπράξεις  27.099,0 28.541,7 28.636,1 27.559,4 28.045,8 31.051,3 27.919,2 

  Ταξιδιωτικό 10.400,3 9.611,3 10.504,7 10.442,5 12.152,2 13.393,1 14.125,8 

  Μεταφορές 13.517,6 15.362,0 14.043,8 13.230,3 12.060,9 13.130,8 9.968,3 

  Λοιπές υπηρεσίες 3.181,1 3.568,5 4.087,6 3.886,7 3.832,7 4.527,4 3.825,0 

I.B.2 Πληρωμές  15.594,3 16.419,9 15.026,7 13.719,3 12.296,4 12.778,1 10.986,8 

  Ταξιδιωτικό 2.424,6 2.156,0 2.266,5 1.843,9 1.835,2 2.076,4 2.037,4 

  Μεταφορές 7.962,2 9.017,5 7.996,2 7.312,8 6.492,2 6.258,6 5.430,0 

  Λοιπές υπηρεσίες 5.207,5 5.246,4 4.764,0 4.562,6 3.969,1 4.443,1 3.519,4 

Ι.Γ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Γ.1 -  I.Γ.2) -6.740,2 -5.711,5 -6.526,4 819,7 -457,0 1.401,2 1.026,2 

I.Γ.1 Εισπράξεις  6.928,9 6.400,7 5.763,3 6.615,5 6.458,1 8.458,3 7.519,2 

  Από εργασία (αμοιβές, μισθοί) 294,6 199,7 188,0 200,8 209,3 209,9 153,8 

  

Από επενδύσεις (τόκοι, μερίσματα, 

κέρδη) 3.988,3 3.809,6 3.134,1 3.631,4 3.213,7 4.832,4 4.200,8 

  Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα 2.645,9 2.391,4 2.441,2 2.783,3 3.035,1 3.416,1 3.164,6 

I.Γ.2 Πληρωμές  13.669,1 12.112,1 12.289,7 5.795,8 6.915,1 7.057,1 6.493,0 

  Από εργασία (αμοιβές, μισθοί) 411,9 377,6 470,0 468,0 453,0 491,7 379,4 

  

Από επενδύσεις (τόκοι, μερίσματα, 

κέρδη) 12.855,2 11.305,5 11.447,0 4.930,7 6.097,1 6.202,9 5.814,5 

  Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα 401,9 429,1 372,8 397,2 365,0 362,6 299,1 

Ι.Δ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ -951,4 -1.763,5 -1.507,6 -954,6 1.796,1 -334,7 -521,5 

ΙΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2.017,4 2.071,5 2.671,8 2.327,6 3.040,8 2.510,6 1.988,6 

ΙII 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΣΥΝ/ΓΩΝ     
(ΙII.Α+III.Β+ΙII.Γ+III.Δ) -25.943,4 -22.010,9 -18.012,1 -3.674,2 2.562,5 1.461,7 3.430,3 

ΙII.Α ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  -274,5 927,0 452,6 -827,1 -2.713,6 250,1 889,8 

ΙII.Β ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ  -22.663,8 20.855,0 19.778,3 99.903,9 6.583,1 6.978,0 8.348,3 

ΙII.Γ ΛΟΙΠΕΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  -3.843,1 -43.695,8 -38.224,0 -102.765,1 -1.414,0 -6.222,5 -6.162,2 

III.Δ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝ/ΚΩΝ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  838,0 -97,0 -19,0 14,0 107,0 456,0 354,4 

IV 

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

(Ι+ΙΙ-III+IV=0) 1.362,1 1.649,7 31,4 1.323,7 3.209,3 1.863,7 1.235,9 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχειών Τράπεζα της Ελλάδος 

 

Σύμφωνα με  τον παραπάνω πίνακα οι βασικές κατηγορίες συναλλαγών που περιέχει 

το ισοζύγιο πληρωμών είναι αυτές των αγαθών, των υπηρεσιών, των πρωτογενών 
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εισοδημάτων, των δευτερογενών εισοδημάτων (πρώην τρεχουσών μεταβιβάσεων), των 

κεφαλαίων (πρώην μεταβιβάσεων κεφαλαίου) και των χρηματοοικονομικών 

συναλλαγών.  

Το άθροισμα των ισοζυγίων (εισπράξεις μείον πληρωμές) των αγαθών, των 

υπηρεσιών, των πρωτογενών εισοδημάτων και των δευτερογενών εισοδημάτων είναι ο 

λογαριασμός του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών, του οποίου το υπόλοιπο, εάν 

είναι θετικό, αντανακλά την καθαρή επένδυση της χώρας στο εξωτερικό, ενώ, εάν είναι 

αρνητικό, αντανακλά την καθαρή επένδυση στη χώρα από το εξωτερικό. 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών συνεπώς περιλαμβάνει συναλλαγές οι οποίες 

δεν έχουν επενδυτικό χαρακτήρα, αλλά συναλλαγές της συνήθους δραστηριότητας 

βραχυπρόθεσμου ορίζοντα και τελικών αποτελεσμάτων. Το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών αυξάνεται συνεπώς με την άνοδο των εξαγωγών, τη μείωση εισαγωγών, 

την αύξηση της εισόδου κερδών που προέκυψαν στο εξωτερικό, την είσπραξη 

επιδοτήσεων κ.λ.π. Μείωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μπορεί να 

προέρχεται από τις αντίστροφες κινήσεις, όπως για παράδειγμα ελλειμματικό εμπορικό 

ισοζύγιο, έξοδος εισοδημάτων από τη χώρα, μεγάλες πληρωμές προς το εξωτερικό 

κ.λ.π. Συνεπώς, ένα πλεονασματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σημαίνει πως 

αθροιστικά όλα τα παραπάνω στοιχεία προσθέτοντας τις εισπράξεις και αφαιρώντας τις 

πληρωμές επί μέρους, δίνουν ένα θετικό πρόσημο όταν αθροιστικά η χώρα περισσότερα 

«εισέπραξε», παρά «κατέβαλε» σε κεφάλαιο για τις τρέχουσες ανάγκες της.   

(Τσερμενίδης 2015). 

 

Από τον Πίνακα 2.1 και το Διάγραμμα 2.4  παρατηρούμε μια συνεχή βελτίωση του  

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών καθ’ολη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου από 

το 2009 έως το 2015. Το 2015 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε 

πλεόνασμα ύψους   205,8 εκ. ευρώ  έναντι ελλείμματος όλα τα προηγούμενα χρόνια.  Η 

σημαντική αυτή βελτίωση οφείλεται στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου 

αγαθών, κυρίως λόγω της σημαντικής πτώσης των εισαγωγών απόρροια της 

περιοριστικής εισοδηματικής πολιτικής που εφαρμόστηκε από το 2010   και είχε ως 

αποτέλεσμα την υποχώρηση της εγχώριας ζήτησης. Επίσης η επιβολή ελέγχων στην 

κίνηση κεφαλαίων το 2015 προκάλεσε μεγάλη μείωση των εισαγωγών όλων των 

κατηγοριών αγαθών και ειδικότερα πρώτων υλών και ενδιάμεσων αγαθών, ενώ οι 

εξαγωγές περιορίστηκαν σε πολύ μικρότερο βαθμό. (Ενδιάμεση Έκθεση   Τ.τ.Ε 2015) 
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχειών Τράπεζα της Ελλάδος 

 
Διάγραμμα 2.4 Διαγραμματική απεικόνιση   ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, αγαθών και υπηρεσιών τη 

περίοδο 2009-2015 

 
  

Το πλεόνασμα που παρουσιάζει  του ισοζυγίου υπηρεσιών όλη τη περίοδο  από το 

2008 έως  2015 περιορίστηκε, λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων από 

μεταφορές παρά την άνοδο της τουριστικής κίνησης και τη βελτίωση  που παρουσίασε 

το   ταξιδιωτικό ισοζύγιο. 
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 3                                                                              

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩNΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

3.1 Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες η έννοια της ανταγωνιστικότητας συναντάται όλο και 

περισσότερο   στην επιστημονική και πολιτική συζήτηση αλλά και στον σχεδιασμό και 

την εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής, τόσο σε εθνικό, όσο και σε επιχειρησιακό  

επίπεδο. Η φιλελευθεροποίηση  των οικονομιών έχει ως αποτέλεσμα την σταδιακή 

αύξηση του  ανταγωνισμού τόσο μεταξύ των επιχειρήσεων όσο και μεταξύ των κρατών.   

Το ζήτημα της διεθνούς ανταγωνιστικότητας αφορά περισσότερο τις ανεπτυγμένες 

χώρες οι οποίες μέχρι την οικονομική κρίση και την μεταβολή που επέφερε στην 

παγκόσμια οικονομία, αναζητούσαν τρόπους να διατηρήσουν τα ανταγωνιστικά τους 

πλεονεκτήματα, με την είσοδο σε νέες δραστηριότητες και σε νέες χώρες εγκατάστασης 

των δραστηριοτήτων τους, κυρίως μέσω της τεχνολογικής ανάπτυξης της καινοτομίας 

και της ανταγωνιστικότητας – τιμής, ενώ μετά την κρίση προσπαθούν κυρίως μέσω της 

ανταγωνιστικότητας – τιμής να ανακτήσουν την οικονομική τους θέση. Σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ο όρος «διεθνής ανταγωνιστικότητα» εισήλθε δυναμικά, τον 

Μάρτιο του 2000 όταν στην ειδική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 

Λισσαβόνας, τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιώντας τον 

απολογισμό της πορείας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, έθεταν ως στόχο για την 

δεκαετία του 2000 να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση η πιο ανταγωνιστική και η πιο 

δυναμική οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο. (Χρυσανθόπουλος 2013). 

  

  

3.2  Η Έννοια της Ανταγωνιστικότητας 

Παρά το γεγονός ότι η ευρεία  χρήση του όρου «Ανταγωνιστικότητα», δίνει την 

εντύπωση  ότι ο όρος έχει έναν αποδεκτό οικονομικό ορισμό συχνά  χρησιμοποιείται με  

αρκετά διαφορετικό και διφορούμενο περιεχόμενο. Έχει γίνει ένα αμφιλεγόμενο θέμα, 

χωρίς συναίνεση σχετικά με το πραγματικό της νόημα. Ο Boltho (1995)  ισχυρίζεται ότι 

ένα σημαντικό πρόβλημα είναι οι διαφορετικοί ορισμοί της ανταγωνιστικότητας που 

αφθονούν στην βιβλιογραφία. 
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Αρχικά η  έννοια της ανταγωνιστικότητας  ήταν  συνδεδεμένη με το συγκριτικό 

πλεονέκτημα, όταν μια χώρα έτεινε να είναι ανταγωνιστική, ή συγκριτικό μειονέκτημα, 

όταν μια χώρα παρουσίαζε  ένα σημαντικά χαμηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας ή ήταν 

μη ανταγωνιστική. Η προσέγγιση αυτή έδινε έμφαση σε  παράγοντες κόστους και 

τιμών,  αγνοώντας έτσι  άλλους που έχουν ιδιαίτερη σημασία για μία χώρα καθώς 

προχωρά σε ανώτερα στάδια οικονομικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, η στενή προσέγγιση 

σε όρους τιμών αγνοεί τη δυναμική αντίληψη της ανταγωνιστικότητας και τον χρονικό 

ορίζοντα, στον οποίο οφείλει να αναφέρεται η έννοια. 

Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένοι ορισμοί που έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια για 

την ανταγωνιστικότητα από διάφορους συγγραφείς και οργανισμούς. Κοινός 

παρανομαστής των σύγχρονων προσεγγίσεων όπως αυτές αποτυπώνονται είναι: 

• η ανταγωνιστικότητα είναι μια πολυδιάστατη, δυναμική έννοια, που δεν μπορεί 

να ταυτιστεί με το απλό συγκριτικό πλεονέκτημα κόστους, ούτε μπορεί να αναλύεται 

μόνο σε έναν ή δυο παράγοντες. 

• η ανταγωνιστικότητα είναι μια σχετική και συγκριτική έννοια, δηλαδή ορίζεται 

σε σχέση με τις επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά άλλων εθνικών οικονομιών, που 

συμμετέχουν στο διεθνές σύστημα. 

• η ανταγωνιστικότητα σχετίζεται με τις εμπορικές επιδόσεις της οικονομίας υπό 

την ευρεία έννοια ( διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίου, τεχνολογίας κ.α) αλλά 

δεν περιορίζεται σε αυτές. 

• η ανταγωνιστικότητα ενσωματώνει συγκεκριμένες αξιολογικές κρίσεις και 

στόχους σχετικά με τη μακροχρόνια προοπτική του βιοτικοί επιπέδου, του επιπέδου 

απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της 

οικονομίας. 

Συγκεκριμένα:  

 Κατά το World Economic Forum (2007), «Η εθνική ανταγωνιστικότητα είναι το 

πλέγμα εκείνο των παραγόντων, πολιτικών και θεσμών που προσδιορίζουν το επίπεδο 

της παραγωγικότητας μιας χώρας. Το επίπεδο της παραγωγικότητας, με τη σειρά του, 

προσδιορίζει το διατηρήσιμο επίπεδο ευημερίας που μπορεί να απολαμβάνει μία 

οικονομία. Με άλλα λόγια, οι πιο ανταγωνιστικές οικονομίες τείνουν να είναι σε θέση 

να προσφέρουν υψηλότερα επίπεδα εισοδήματος στους πολίτες τους. Το επίπεδο της 

παραγωγικότητας προσδιορίζει επίσης την απόδοση των επενδύσεων σε μια οικονομία. 
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Καθώς οι αποδόσεις είναι οι καθοριστικοί προσδιοριστικοί παράγοντες στη μεγέθυνση 

των οικονομιών, μια πιο ανταγωνιστική οικονομία είναι μια οικονομία που πιθανότατα 

θα αναπτυχθεί ταχύτερα στο μεσο  και μακροπρόθεσμο ορίζοντα».  

Σύμφωνα με το Institute for Management Development, IMD, (2006), «Η 

ανταγωνιστικότητα των χωρών είναι το πεδίο εκείνο της οικονομικής θεωρίας που 

αναλύει τα στοιχεία και τις πολιτικές εκείνες που διαμορφώνουν την ικανότητα μιας 

χώρας να δημιουργεί και να διατηρεί ένα περιβάλλον που υποστηρίζει μεγαλύτερη 

παραγωγή αξίας για τις επιχειρήσεις και μεγαλύτερη ευημερία για τους πολίτες».  

Κατά τον Aiginger (2006), «Ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητα μιας χώρας ή 

περιοχής να δημιουργεί ευημερία». 

Κατά το World Economic Forum (1996),«Η ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητα 

μιας χώρας να πετύχει διατηρήσιμα υψηλούς ρυθμούς αύξησης του κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ». 

Σύμφωνα με το OECD (1996), «Ανταγωνιστικότητα σημαίνει υποστήριξη της 

ικανότητας των επιχειρήσεων, κλάδων, περιφερειών, χωρών ή διακρατικών περιοχών 

να δημιουργούν σχετικά υψηλά επίπεδα εισοδήματος και απασχόλησης των 

συντελεστών τους, ενώ παραμένουν εκτεθειμένες στο διεθνή ανταγωνισμό». 

Κατά το Competitiveness Advisory (Ciampi) Group, “Enhancing European 

Competitiveness”, Second report to the President of the Commission, the Prime 

Ministers and the Heads of State, (Δεκέμβριος 1995), «Πρέπει να δούμε την 

ανταγωνιστικότητα ως το κύριο μέσο αύξησης του βιοτικού επιπέδου, απασχόλησης 

των ανέργων και εξάλειψης της φτώχειας». Και επίσης, (Ιούνιος 1995), «Η 

ανταγωνιστικότητα ενέχει στοιχεία παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας και 

κερδοφορίας. Αλλά δεν είναι αυτοσκοπός ή απλός στόχος. Είναι ένα ισχυρό μέσο 

αύξησης του βιοτικού επιπέδου και της κοινωνικής ευημερίας – ένα εργαλείο για την 

επίτευξη στόχων. Αυξάνοντας την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα στα 

πλαίσια της διεθνούς εξειδίκευσης, η ανταγωνιστικότητα προσφέρει παγκοσμίως τη 

βάση για την αύξηση των εισοδημάτων κατά μη πληθωριστικό τρόπο». 

 Σύμφωνα με το OECD (1992), «Ανταγωνιστικότητα είναι ο βαθμός στον οποίο ένα 

κράτος μπορεί, υπό συνθήκες ελεύθερης και δίκαιης αγοράς, να προσφέρει αγαθά και 

υπηρεσίες που πληρούν τα κριτήρια των διεθνών αγορών, διατηρώντας και αυξάνοντας 

ταυτόχρονα τα πραγματικά εισοδήματα των ανθρώπων μακροχρόνια». 

Κατά την Tyson (1992), «Ανταγωνιστικότητα είναι η ικανότητά μας να 

προσφέρουμε αγαθά και υπηρεσίες που πληρούν τα κριτήρια του διεθνούς 
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ανταγωνισμού ενώ οι πολίτες μας απολαμβάνουν ένα βιοτικό επίπεδο που αυξάνεται 

και είναι διατηρήσιμο».  

Κατά τον Buckley (1988), «Η έννοια της ανταγωνιστικότητας περικλείει τόσο την 

αποδοτικότητα (επίτευξη στόχων με το μικρότερο δυνατό κόστος) όσο και την 

αποτελεσματικότητα (επιλογή των κατάλληλων στόχων). Αυτή η επιλογή 

βιομηχανικών στόχων είναι κρίσιμη. Η ανταγωνιστικότητα περιλαμβάνει τόσο τους 

στόχους όσο και τα μέσα για την επίτευξή τους»  

Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθούν και προσεγγίσεις με τελείως διαφορετικό 

περιεχόμενο, όπως του νομπελίστα οικονομολόγου Amartya Sen, ο οποίος έχει 

προωθήσει στη Διεθνή Τράπεζα ένα ευρύτερο μοντέλο ανταγωνιστικότητας όπου 

περισσότερο μετρούν οι ικανότητες, οι ευκαιρίες και οι ελευθερίες που απολαμβάνουν 

τα άτομα μιας χώρας από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Την ανάπτυξη, υποστηρίζει, πρέπει 

να τη δούμε ως μια διαδικασία διεύρυνσης των πραγματικών ελευθεριών. Επίσης ο 

νομπελίστας οικονομολόγος  Paul Krugman (1994)  αναφέρεται στην έννοια της 

ανταγωνιστικότητας ως μιας επικίνδυνης εμμονής  και υποστηρίζει ότι το ενδιαφέρον 

για την ανταγωνιστικότητα, ως εμπειρικό ζήτημα, είναι σχεδόν τελείως αστήρικτο. 

 . 

 

3.3   Διάκριση μεταξύ Μίκρο και Μάκρο Ανταγωνιστικότητας 

Η έννοια της ανταγωνιστικότητας μπορεί να εξεταστεί από πολλές πλευρές μια από 

αυτές είναι και η διάκριση μεταξύ μικροανταγωνιστικότητας  και 

μακροανταγωνιστικότητας. 

 Στο μικροοικονομικό επίπεδο η ανταγωνιστικότητα εξετάζεται σε επίπεδο 

επιχείρησης, προϊόντος ή κλάδου και οι δείκτες ανταγωνιστικότητας έχουν μια πιο 

στερεή θεωρητική βάση, επειδή εστιάζουν στα ουσιαστικά χαρακτηριστικά των 

επιχειρήσεων. Έτσι η ανταγωνιστικότητά, συνήθως ορίζεται ως η ικανότητα μια 

επιχείρησης να επιβιώσει και να ανατηχθεί λαμβάνοντας υπόψη τον ανταγωνισμό 

άλλων επιχειρήσεων στον ίδιο κλάδο ή στην αγορά. Οι επιχειρήσεις ανταγωνίζονται για 

αγορές και πόρους και συνεπώς είναι σχετικά εύκολο να εξεταστεί η ανταγωνιστική 

τους θέση μετρώντας το μέγεθος ή την αύξηση των μεριδίων αγοράς, τη δυνατότητα 

και την απόδοση των εξαγωγών, τις αναλογίες τιμών, τα κέρδη ή πιο σύνθετους και 

πολυδιάστατους δείκτες. 
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Πολλοί από τους ορισμούς της ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο επιχείρησης 

βασίζονται κυρίως στις δυνατότητες και τις ικανότητες ενός οργανισμού σε σχέση με  

τους ανταγωνιστές. Σε αυτό το πλαίσιο, οι βασικοί συντελεστές είναι η επιχείρηση, οι 

πελάτες και οι ανταγωνιστές. Ορισμένες εταιρίες αντιλαμβάνονται την 

ανταγωνιστικότητα ως την ικανότητα να πείσουν τους πελάτες να επιλέξουν τις 

προσφορές τους πέρα από τις εναλλακτικές λύσεις των άλλων παικτών στην αγορά, ενώ 

άλλες εταιρίες αντιλαμβάνονται ως ανταγωνιστικότητα τη δυνατότητα να 

αναβαθμίζουν συνεχώς τις ικανότητες τους (Feurer and Chaharbaghi, 1994: 49). 

Η ανταγωνιστικότητα αφορά ουσιαστικά την ικανότητα και την απόδοση μιας  

επιχείρησης ή μιας χώρας για την πώληση και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε 

μια δεδομένη αγορά σε σχέση με την ικανότητα και τις επιδόσεις των άλλων 

επιχειρήσεων ή χωρών στην ίδια αγορά. Με αυτή την ικανότητα η επιχείρηση επιβιώνει 

και αναπτύσσεται και επικρατεί  έναντι των άλλων επιχειρήσεων, που μπορεί να είναι 

ίδιες ή και μεγαλύτερες (Barney, Clark, 2007; Sirmon et al., 2007).  

Η ανταγωνιστικότητα γίνεται αντιληπτή μετρώντας τα επίπεδα αποτελεσματικότητας 

όσον αφορά τις αξίες του πελάτη, των μετόχων, την οικονομική δύναμη της 

επιχείρησης, την τεχνολογία που χρησιμοποιεί, τους ανθρώπους της (Feurer and 

Chaharbaghi, 1994: 54-57). 

Συγκριτικά, σε μακροοικονομικό  επίπεδο ή σε επίπεδο εθνικού κράτους, η έννοια 

της ανταγωνιστικότητας γίνεται περισσότερο δυσνόητη και έντονα αμφισβητείται . 

Παρά το γεγονός ότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητα μιας χώρας ή μιας περιοχής 

συχνά παρουσιάζεται ως κεντρικός στόχος της οικονομικής πολιτικής, τα επιχειρήματα 

αφθονούν ως προς το τι ακριβώς σημαίνει αυτό ακόμη και αν είναι λογικό να μιλάμε 

για ανταγωνιστικότητα σε μακροοικονομικό επίπεδο. 
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3.3.1 Ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο κλάδου 

Σε μέσο επίπεδο, ο κλάδος ή βιομηχανία μιας χώρας αποτελείται από μια ομάδα 

επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και ως σύνολο με 

αντίστοιχες βιομηχανίες άλλων χωρών. Οι επιχειρήσεις στη βιομηχανία μιας χώρας 

μπορεί να ακολουθούν παρόμοιες στρατηγικές που καθιστούν την στρατηγική μιας 

εθνικής βιομηχανίας σαφώς διαφορετική από την στρατηγική μιας άλλης εθνικής 

βιομηχανίας. Επίσης οι βιομηχανίες μπορεί, εκτός από ιστορικούς, θεσμικούς και 

περιβαλλοντικούς λόγους να διαφέρουν ως προς τη δομή τους, τις σχέσεις που 

αναπτύσσονται μεταξύ των προμηθευτών και των αγοραστών καθώς και άλλα 

χαρακτηριστικά που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία (δικτυώσεις, συνέργιες κλπ) 

που μπορούν να οδηγήσουν σε μια διαδικασία αυξανόμενης ανταγωνιστικότητας. Στο 

πλαίσιο αυτό ο τομέας μιας χώρας είναι ανταγωνιστικός, συγκρινόμενος με τους 

αντίστοιχους τομείς άλλων χωρών, εάν ως σύνολο έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 

που του επιτρέπουν να δημιουργήσει με συνέπεια υψηλότερη προστιθέμενη αξία και 

υψηλότερα κέρδη (διάσταση διεθνών μεριδίων-κερδών, προϋποθέσεων / 

αποτελέσματος της ανταγωνιστικότητας).  (Χλέτσος 2011). 

 

 

 

 

3.3.1.1 Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

Σύμφωνα με τη Θεωρία Πόρων και Ικανοτήτων, οι ικανότητες μιας επιχείρησης 

προκύπτουν από τo σωστό συνδυασμό και την ολοκλήρωση μιας ομάδας πόρων. Οι  

θεμελιώδεις ικανότητες είναι μοναδικές και μπορούν να δώσουν διατηρητέο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Παπαδάκης, 1999). Το διάγραμμα 3.1 δείχνει τα στάδια 

με τα οποία ο σωστός συνδυασμός και η ολοκλήρωση μιας ομάδας πόρων και 

ικανοτήτων οδηγεί σε  διατηρητέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 



 

34 

 

 

Πηγή:  Σαλαβού, Κυριακίδου, (2010), σελ 395 

Διάγραμμα 3.1 Το μοντέλο Πόρων και Ικανοτήτων – επίδραση στην στρατηγική 

 

 Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που αποκτά μια εταιρεία προκύπτει όταν αυτή 

εφαρμόζει μια στρατηγική ανταγωνιστικότητας και είναι σε θέση να υπερισχύσει 

απέναντι στους άλλους παίκτες της αγοράς (Barney, Clark, 2007; Sirmon et al., 2007).  

Μια εταιρεία έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όταν εφαρμόζει μια στρατηγική την 

οποία οι ανταγωνιστές είναι πάρα πολύ δαπανηρό να την μιμηθούν (Hitt et al, 2009:5).  

Τα στελέχη μιας επιχείρησης πρέπει να χαράσσουν τη στρατηγική εντοπίζοντας τις 

ευκαιρίες που εξασφαλίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ώστε να δημιουργηθεί 

προστιθέμενη αξία και να ενισχυθεί η οικονομική ανάπτυξη της επιχείρησης, 

βοηθώντας την επιχείρηση να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές σε απόδοση 

(Schermerhorn, 2012). 

Το γνωστό μοντέλο των 3C’s (Company, customers, competitors) αποτελεί τον 

τριγωνικό συνδετικό κρίκο που οδηγεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (διάγραμμα 3.2). 

Βάσει αυτού, η πηγή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος βρίσκεται στην ικανότητα 

της επιχείρησης να διαφοροποιείται στον καταναλωτή, σε σχέση με τους ανταγωνιστές 

και  στην λειτουργία της με συνθήκες μικρότερου κόστους και άρα μεγαλύτερου 

κέρδους. Αυτό επιτυγχάνεται είτε με πλεονέκτημα κόστους (cost advantage) είτε με 

πλεονέκτημα αξίας (value advantage) (Chistopher, 2001:3-5) 
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Πηγή:  Chistopher, (2001), σελ 3 

 
Διάγραμμα 3.2 Το μοντέλο των 3C’s 

  

   

3.3.2 Ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο Χώρας 

Σε μακροοικονομικό ή σε επίπεδο χώρας η  ανάλυση  περιγράφει τι είδους 

επιχειρηματικές πρακτικές και κυβερνητικές ενέργειες είναι σημαντικές και 

απαιτούνται  για την επίτευξη ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μιας 

συγκεκριμένης χώρα.  Η εξέταση της ανταγωνιστικότητας σε  μακροοικονομικό 

επίπεδο είναι η πιο πολύπλοκη μεταξύ των τριών επιπέδων ανάλυσης επειδή είναι  

δύσκολο  να είναι οριστεί  και να μπορέσει να  μετρηθεί με αναφορά σε ένα 

συγκεκριμένο τομέα ή δραστηριότητα.  

Ανάμεσα στα πιο γνωστούς  δείκτες  μακροοικονομικής ανταγωνιστικότητας είναι ο   

Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Index – GCI) 

που δημοσιεύει κάθε χρόνο  το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF). Συμφωνά με το 

διάγραμμα 3.1 για την κατάρτιση του GCI το WEF, μετρά τις επιδόσεις των χωρών σε 

12 βασικούς πυλώνες  ανταγωνιστικότητας καθένας από τους οποίους απαρτίζεται από 

πλήθος μεταβλητών οι οποίοι σταθμίζονται με διαφορετικά βάρη, ανάλογα με τη 

σπουδαιότητα που τους αποδίδεται σε σχέση με την επίτευξη της εθνικής 

ανταγωνιστικότητας. Οι πυλώνες ανταγωνιστικότητας του GCI και οι θεωρητικές 

παραδοχές του WEF που οδηγούν στην επιλογή τους είναι, συνοπτικά, οι εξής: 
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Πηγή: World Economic Forum 

 
Διάγραμμα 3.3 Ο Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας του  Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ ( World 

Economic Forum) 

   

 

i. Θεσμικό περιβάλλον (Institutions). Το θεσμικό περιβάλλον περιλαμβάνει το 

σύνολο του νομικού, κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου εντός του οποίου ασκείται 

η οικονομική δραστηριότητα από τα άτομα, τις επιχειρήσεις και τα κράτη. Το WEF 

αξιολογεί το θεσμικό περιβάλλον ως ένα από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν τις πολιτικές επενδύσεων καθώς και του τρόπου με τον οποίο τα κράτη 

διανέμουν τα οφέλη αλλά και επιμερίζουν τις ζημιές που προκύπτουν από τις 

αναπτυξιακές στρατηγικές και πολιτικές.  

ii. Υποδομές (Infrastructure).Η ύπαρξη εκτεταμένου και ικανού δικτύου υποδομών  

εγγυάται την εύκολη πρόσβαση σε άλλες περιοχές και χώρες, συμβάλλει στην καλύτερη 

ενσωμάτωση των περιφερειακών και των περιφερειών που υστερούν, και διευκολύνει 

τη μεταφορά των εμπορευμάτων, των ανθρώπων και των υπηρεσιών. Αυτό έχει ισχυρό 

αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα, καθώς αυξάνει την αποδοτικότητα. 

 iii. Μακροοικονομικό Περιβάλλον (Macroeconomic Stability).  To WEF 

αξιολογεί ως σημαντικό παράγοντα για τις επιχειρήσεις αλλά και για το σύνολο της 
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οικονομίας μιας χώρας την ύπαρξη σταθερού μακροοικονομικού περιβάλλοντος. 

Σταθερές μακροοικονομικές συνθήκες οδηγούν σε υψηλότερο ποσοστό μακροχρόνιων 

επενδύσεων  που είναι απαραίτητα συστατικά για τη διατήρηση της 

ανταγωνιστικότητας. 

  iv. Υγεία και Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Health and primary education). Το 

WEF θεωρεί ότι η υγεία του εργατικού δυναμικού είναι ζωτικής σημασίας για την 

ανταγωνιστικότητα και τη παραγωγικότητα και χαμηλότερο υγειονομικό και κοινωνικό 

κόστος. Ταυτόχρονα, η ποσότητα και η ποιότητα της βασικής εκπαίδευσης αυξάνουν, 

ειδικά στις σημερινές συνθήκες υψηλής εξειδίκευσης, την αποτελεσματικότητα του 

ανθρώπινου δυναμικού στο να προσαρμόζεται σε πιο προχωρημένες παραγωγικές 

διαδικασίες και τεχνικές. 

  v. Ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση (Higher education and training). Η 

ποιοτική ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση είναι κρίσιμη για οικονομίες που 

επιθυμούν να μετακινηθούν σε υψηλότερο σημείο της αλυσίδας αξίας (value chain). 

Στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις σήμερα, 

είναι απαραίτητο μια εθνική οικονομία να διαθέτει μια δεξαμενή καλά εκπαιδευμένων 

εργαζομένων οι οποίοι είναι ικανοί να προσαρμόζονται στις αλλαγές και στις 

εξελισσόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. 

 vi. Αποτελεσματικότητα αγοράς αγαθών (Goods market efficiency). Οι 

οικονομίες στις οποίες λειτουργεί ο υγιής ανταγωνισμός (δεν υπάρχουν ολιγοπώλια και 

μονοπώλια), αυξάνουν την παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητά τους και 

δημιουργούν προϊόντα ικανά να σταθούν επάξια στο διεθνή ανταγωνισμό. 

vii. Αποτελεσματικότητα αγοράς εργασίας (Labor market efficiency). Το WEF 

προτάσσει ως σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

την ύπαρξη ευελιξίας στην αγορά εργασίας . Γενικά, θεωρεί ότι η ευελιξία στην αγορά 

εργασίας επιτρέπει την βέλτιστη τοποθέτηση του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά 

καθώς και ότι αποτελεί ισχυρό κίνητρο για την αύξηση της παραγωγικότητάς τους. 

Επίσης, θεωρεί ότι η υψηλή ευελιξία επιτρέπει τη κινητικότητα του ανθρώπινου 

δυναμικού σε αναπτυσσόμενους κλάδους με υψηλή ταχύτητα και χαμηλό κόστος καθώς 

και τη διακύμανση των μισθών χωρίς έντονες κοινωνικές αναταραχές. Τέλος, το WEF 

αξιολογεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας (συμμετοχή γυναικών, 

σύνδεση μισθού με παραγωγικότητα κτλ).  
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viii. Ανάπτυξη χρηματοοικονομικής αγοράς  (Financial market development). 

Το WEF θεωρεί ως σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη υψηλής 

ανταγωνιστικότητας την ύπαρξη ενός καλά οργανωμένου χρηματοοικονομικού τομέα 

που επιτρέπει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση της οικονομικής δραστηριότητας που 

κατευθύνεται σε πιο παραγωγικές χρήσεις. Επίσης, αξιολογεί θετικά την ύπαρξη 

ρυθμιστικού πλαισίου που προστατεύει τους επενδυτές και την ύπαρξη τραπεζικού 

τομέα που εγγυάται την ασφάλεια και τη διαφάνεια στην οικονομική δραστηριότητα.  

ix. Τεχνολογική εξειδίκευση (Technological readiness). Στο πυλώνα αυτό 

μετράται η ικανότητα της οικονομίας να απορροφά νέες τεχνολογίες που αυξάνουν την 

παραγωγικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εντός αυτής. Κατά κύριο 

λόγο ο πυλώνας επικεντρώνεται στις υποδομές στο τομέα των τηλεπικοινωνιών. 

x. Μέγεθος αγοράς (Domestic market size). Το μέγεθος της αγοράς επηρεάζει 

σημαντικά την παραγωγικότητα διότι έχει ως αποτέλεσμα την δυνατότητα δημιουργίας 

και εκμετάλλευσης οικονομιών κλίμακας. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε μεγάλες αγορές ευνοούνται από την ύπαρξη ισχυρής εγχώριας 

ζήτησης.  

xi. Εξειδίκευση βιομηχανικού τομέα – Ποιότητα επιχειρηματικών δικτύων 

(Business sophistication). Ο πυλώνας αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για χώρες που 

βρίσκονται σε ένα υψηλό επίπεδο ανάπτυξης. Οι χώρες που σημειώνουν υψηλές 

επιδόσεις σε αυτό τον πυλώνα έχουν εξαντλήσει τις βασικές πηγές βελτίωσης 

παραγωγικότητας και δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα χρησιμοποιώντας 

νέες μορφές οργάνωσης της παραγωγής και δίκτυα επιχειρήσεων (clusters). 

 xii. Καινοτομία (Innovation). Ο τελευταίος πυλώνας που χρησιμοποιεί το WEF για 

να κατηγοριοποιήσει και να καταγράψει την επίδοση των χωρών στο τομέα της 

ανταγωνιστικότητας είναι ο πυλώνας της τεχνολογικής καινοτομίας. Αποτελεί πολύ 

σημαντικό παράγοντα κυρίως για εκείνες της χώρες και τις επιχειρήσεις που 

προσεγγίζουν τα όρια της γνώσης στην παραγωγική διαδικασία και άρα μέσω 

καινοτομιών και νέων προσεγγίσεων επεκτείνουν τη γνώση και αποκτούν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

Αυτοί οι δώδεκα επιμέρους πυλώνες ανταγωνιστικότητας ομαδοποιούνται σε τρεις 

βασικές κατηγορίες: 

 • Βασικές προϋποθέσεις (Basic requirements). Περιλαμβάνουν τους πυλώνες  

Θεσμικό περιβάλλον, Υποδομές, Μακροοικονομική σταθερότητα, Υγεία & 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.  
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• Ενισχυτές Αποτελεσματικότητας (Efficiency enhancers). Περιλαμβάνει τους 

πυλώνες Ανώτερη Εκπαίδευση/Κατάρτιση, Αποτελεσματικότητα αγοράς εργασίας, 

Αποτελεσματικότητα αγοράς αγαθών, Ανάπτυξη χρηματοοικονομικής αγοράς, 

Τεχνολογική ετοιμότητα, Μέγεθος αγοράς. 

.• Καινοτομία και Επιχειρηματική ωριμότητα  (Innovation and 

sophisticationfactors subindex). Περιλαμβάνει τους πυλώνες Εξειδίκευση 

βιομηχανικού τομέα – Ποιότητα επιχειρηματικών δικτύων  και Καινοτομίας. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας τα ποσοστά  με τα οποία σταθμίζεται η επίδοσή της σε 

κάθε πυλώνα ξεχωριστά, ώστε να προκύψει ο τελικός δείκτης, είναι   τα εξής: 20% για 

τις βασικές προϋποθέσεις ανταγωνιστικότητας, 50% για τους  ενισχυτές 

αποτελεσματικότητας και 30%   για την καινοτομία και την τεχνολογική ωριμότητα. 

 

 

3.4 Ο Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (GCI) του Παγκόσμιου 

Οικονομικού Φόρουμ (WEF) 

 

Η έννοια της ανταγωνιστικότητας αποτελεί βασική συνιστώσα στο σχεδιασμό και την 

εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής σε επίπεδο χώρας αλλά και διεθνούς δράσης.  

Ειδικά στο πλαίσιο της απόρροιας της παγκοσμιοποίησης των αγορών, αλλά και της 

ταχείας τεχνολογικής ανάπτυξης και της απελευθέρωσης του εμπορίου η ένταση και η 

έκταση της ανταγωνιστικότητας έχει λάβει εκτεταμένη πορεία τα τελευταία χρόνια. Η 

διεθνής ανταγωνιστικότητα αφορά ιδίως τις ανεπτυγμένες χώρες στις οποίες υφίστανται 

προκλήσεις για τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, κυρίως μέσω της τεχνολογικής 

ανάπτυξης της καινοτομίας και της σχέσης ανταγωνιστικότητας – τιμής. Σε ότι αφορά 

την Ευρωπαϊκή Ένωση ο όρος «διεθνής ανταγωνιστικότητα» ήρθε στο προσκήνιο 

δυναμικά το 2000 με τη στρατηγική για την ανάπτυξη στην Ευρώπη να διαφοροποιείται 

έπειτα το 2010 με το στρατηγικό πλαίσιο «ΕΥΡΩΠΗ 2020». Ποικίλες μελέτες και 

εκθέσεις παραγωγικότητας και κόστους έως και γενικά στρατηγικά πλάνα για κλάδους 

και χώρες δημοσιεύουν χρήσιμους δείκτες ανταγωνιστικότητας που δίνουν τη 

δυνατότητα για κατάταξη  των χωρών σύμφωνα με την ανταγωνιστικότητά τους σε 

επίπεδο του συνόλου της οικονομίας της εκάστοτε χώρας. Βέβαια, αξίζει να αναφερθεί 

πως τα κράτη δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί μια επιχείρηση μέσα 

στο πλαίσιο της αγοράς, οπότε και παρατηρούμε διαφοροποιήσεις σε επίπεδο χωρών. Η 
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δημοσίευση αυτών των δεικτών  επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό  την αντίληψη που 

έχουν οι φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής, ιδίως τις αποφάσεις τους περί 

διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Η πλέον γνωστή έκθεση Ανταγωνιστικότητας είναι η 

Global Competitiveness Report, που δημοσιεύεται από το World Economic Forum και 

δίνει την κατάταξη των χωρών με βάση τον Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 

(GCI) (Χρυσανθόπουλος, 2013). 

Κεντρικός στόχος του Global Competitiveness Report είναι να αξιολογήσει την 

ικανότητα των οικονομιών του κόσμου να επιτύχουν βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. 

Για το Global Competitiveness Report, αυτό γίνεται, αναλύοντας την έκταση στην 

οποία επιμέρους εθνικές οικονομίες έχουν δομές, όργανα και πολιτικές για την 

οικονομική ανάπτυξη σε μεσοπρόθεσμη βάση. Αυτά τα χαρακτηριστικά των εθνικών 

οικονομιών συνοψίζονται στο Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (GCI). Το 

Global Competitiveness Report προσδιορίζει τρεις αλληλένδετους μηχανισμούς που 

εμπλέκονται στην οικονομική ανάπτυξη: τον αποτελεσματικό καταμερισμό της 

εργασίας, τη συσσώρευση κεφαλαίου (συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου 

κεφαλαίου) και την τεχνολογική πρόοδο. Σχετικά με το τελευταίο, γίνεται διάκριση 

μεταξύ της δημιουργίας των νέων τεχνολογιών (τεχνολογική καινοτομία) και της 

υιοθέτησης των τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί στο εξωτερικό (μεταφορά 

τεχνολογίας). Το πλαίσιο τεχνολογικής καινοτομίας θεωρείται ως ο πιο σημαντικός 

παράγοντας για την επίτευξη της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης. Σε σχέση 

με αυτό, το Global Competitiveness Report διαχωρίζει τις οικονομίες σε χώρες που 

είναι τεχνολογικά καινοτόμες και σε μη τεχνολογικά καινοτόμες. Στις πρώτες, η 

ανάπτυξη της οικονομίας τροφοδοτείται από την ικανότητά τους να καινοτομούν και να 

κερδίζουν νέες παγκόσμιες αγορές με τεχνολογικά προηγμένα προϊόντα (τεχνολογική 

καινοτομία). Από την άλλη, υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης σε μη βασικές οικονομίες είναι 

συχνά αποτέλεσμα γρήγορης απορρόφησης των προηγμένων τεχνολογιών, για 

παράδειγμα μέσω του υψηλού επιπέδου των άμεσων ξένων επενδύσεων από 

πολυεθνικές εταιρείες υψηλής τεχνολογίας προερχόμενες από τις τεχνολογικά 

καινοτόμες οικονομίες (μεταφορά τεχνολογίας) (van Stel et al, 2005). 

Εκτός από την τεχνολογία, δύο άλλοι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης αναγνωρίζονται 

στο πλαίσιο ανάπτυξης ανταγωνιστικότητας: η ποιότητα των δημόσιων οργανισμών και 

το μακροοικονομικό περιβάλλον. Οι δημόσιοι φορείς είναι ζωτικής σημασίας για το 

ρόλο τους στην εξασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας  και άλλες 

νομικές διαφορές και τη διαφάνεια της κυβέρνησης. Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι 
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σημαντικοί για να επιτευχθεί ένας αποτελεσματικός καταμερισμός της εργασίας και 

κοινωνική σταθερότητα που απαιτείται για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης. Το 

μακροοικονομικό περιβάλλον σχετίζεται με το σύνολο των νομισματικών και 

δημοσιονομικών πολιτικών της κυβέρνησης και τη σταθερότητα των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Περιλαμβάνει στοιχεία όπως το δημοσιονομικό 

ισοζύγιο, τη φορολογία, την εθνική αποταμίευση και τη συναλλαγματική ισοτιμία που 

διατηρεί την ανταγωνιστικότητα του τομέα των εξαγωγών. Και πάλι, αυτοί οι 

παράγοντες είναι σημαντικές προϋποθέσεις για την επίτευξη της συσσώρευσης 

κεφαλαίου και για ένα αποτελεσματικό καταμερισμό της εργασίας, που με τη σειρά 

τους επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη (van Stel et al, 2005). 

Η εν λόγω Έκθεση Global Competitiveness Report κατατάσσει το αναπτυξιακό 

δυναμικό των οικονομιών μέσα από τη μέτρηση του δείκτη ανταγωνιστικότητας GCI. Ο 

δείκτης αυτός έχει ως στόχο να μετρά την ικανότητα διαρκούς οικονομικής ανάπτυξης 

μεσοπρόθεσμα, διενεργώντας έλεγχο για το τρέχον επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης 

της εξεταζόμενης εθνικής οικονομίας. Ο Δείκτης GCI αντανακλά τους τρεις 

σημαντικότερους πυλώνες οικονομικής ανάπτυξης όπως αναφέρθηκαν νωρίτερα: 

τεχνολογία, δημόσια ιδρύματα και μακροοικονομικό περιβάλλον. Αυτοί οι παράγοντες 

έχουν διαφορετικούς ρόλους σε διαφορετικά στάδια της οικονομικής ανάπτυξης, και ως 

εκ τούτου, αυτοί οι παράγοντες έχουν  διαφορετικά  βάρη επίδρασης για τις οικονομίες 

σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης των οικονομιών τους (van Stel et al, 2005).   

Ο Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (GCI) μελετάται ευρέως στη διεθνή 

βιβλιογραφία. Ενδεικτικά, σε μια έρευνα παλινδρόμησης για 75 χώρες κατά την 

περίοδο 1992-2000, οι McArthur και Sachs (2002) έδειξαν ότι ο Δείκτης GCI πράγματι 

έχει μια σημαντικά θετική επιρροή στην οικονομική ανάπτυξη, οριοθετώντας 

σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν την ικανότητα των εθνικών οικονομιών να 

αναπτύσσονται.  Στηριζόμενοι πάνω σε αυτό το μοντέλο, οι van Stel et al (2005) 

έδειξαν πως η επιχειρηματική δραστηριότητα γενικά θεωρείται ότι είναι μια σημαντική 

πτυχή της οργάνωσης των βιομηχανιών και επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη. Όπως 

συγκεκριμένα διερεύνησαν για την επίδραση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο 

ΑΕΠ σε δείγμα 36 χωρών, και με τη χρήση του Δείκτη Παγκόσμιας 

Ανταγωνιστικότητας, είναι εμφανής η επίδραση στην επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης. 

Η έρευνα τους υποδηλώνει ότι η επιχειρηματικότητα έχει διαφορετικό ρόλο στις 

εξεταζόμενες χώρες σε διαφορετικά στάδια της οικονομικής ανάπτυξης. Σε άλλη 

έρευνα, αυτή των Fisman & Gatti (2002), χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης  GCI στο πλαίσιο 
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διερεύνησης της σχέσης μεταξύ της αποκέντρωσης των δραστηριοτήτων της 

κυβέρνησης μιας χώρας και της διαφθοράς. Η έρευνα τους έδειξε πως ο Δείκτης GCI 

έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα παροχής εκτιμήσεων της διαφθοράς, με τα 

αποτελέσματα να δείχνουν ότι η φορολογική αποκέντρωση στις δαπάνες της 

κυβέρνησης μιας χώρας σχετίζεται σημαντικά με τη μικρότερη διαφθορά. 

 

 

3.4.1 Η Εξέλιξη της Συνολικής Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας και των 

Επιμέρους Κατηγοριών την Περίοδο 2006-2015 

Η κατάρτιση του  Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (GCI) του Παγκόσμιου 

Οικονομικού Φόρουμ (WEF)   για την Ελλάδα διενεργείται  σε συνεργασία με  τον 

Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ).  Ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων  καλούνται 

να συμπληρώσουν   ερωτηματολόγια  τα  οποία κατανέμονται  σε 12 πυλώνες 

ανταγωνιστικότητας.  Στα ερωτηματολόγια οι συμμετέχοντες να βαθμολογήσουν από 

το 1 έως το 7 (βέλτιστο αποτέλεσμα) μια σειρά από ερωτήσεις που προσεγγίζουν, κατά 

το WEF, τον υποδείκτη που   θέλουν να αξιολογήσουν. Η συνολική βαθμολογία σε 

κάθε υποδείκτη αθροίζεται και σταθμίζεται με το   αντίστοιχο βάρος (διαφορετικό για 

κάθε ομάδα χωρών) ώστε να προκύψει η συνολική βαθμολογία του πυλώνα, της 

κατηγορίας πυλώνων και της συνολικής ανταγωνιστικότητας.  Με βάση τα παραπάνω ο 

δείκτης GCI για την Ελλάδα  για την περίοδο από το 2006 έως το 2015 διαμορφώνεται 

ως εξής, σύμφωνα με το Διάγραμμα 3.3:    

 

Πηγή: Εξεργασία στοιχειών WEF 

Διάγραμμα 3.4 Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας για την Ελλάδα 
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Όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 3.4 η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας υποχωρεί 

καθ’όλο το χρονικό διάστημα από το 2006-2007 (61η θέση)  έως το 2012-2013 (96η 

θέση). Το χρονικό διάστημα 2013-2014 ανέρχεται στη 91ή θέση και τέλος στη 81ή 

θέση στο αντίστοιχο του 2014-2015. Η βελτίωση έρχεται λοιπόν μετά το 2013, καθώς η 

χώρα ανεβαίνει σε υψηλότερη θέση κατάταξης. Ωστόσο, τα επίπεδα αυτά δηλώνουν 

πως η ελληνική οικονομία αξιολογείται ως η λιγότερο ανταγωνιστική μεταξύ των 

θεωρούμενων ως προηγμένων οικονομιών του πλανήτη, εικόνα που διαφαίνεται 

συγκριτικά  μεταξύ των χωρών στον Πίνακα 3.1., όπου δίνονται οι τιμές του Δείκτη 

Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας για το 2015 σε σύνολο 140 χωρών (WEF, 2015).  

 

  

Πίνακας 3.1 Κατάταξη χωρών βάση Δείκτη  Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας για το 2015 (θέση, 

οικονομία, σκορ δείκτη) 

 

Rank Economy Value 

1 Switzerland 5.8 

2 Singapore  5.7 

3 United States 5.6 

4 Germany 5.5 

5 Netherlands  5.5 

6 Japan 5.5 

7 Hong Kong SAR  5.5 

8 Finland  5.5 

9 Sweden  5.4 

10 United Kingdom  5.4 

11 Norway 5.4 

12 Denmark  5.3 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=CHE
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=SGP
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=USA
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=DEU
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=NLD
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=JPN
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=HKG
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=FIN
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=SWE
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=GBR
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=NOR
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=DNK
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13 Canada  5.3 

14 Qatar  5.3 

15 Taiwan, China  5.3 

16 New Zealand  5.3 

17 United Arab Emirates  5.2 

18 Malaysia  5.2 

19 Belgium  5.2 

20 Luxembourg 5.2 

21 Australia  5.1 

22 France  5.1 

23 Austria 5.1 

24 Ireland  5.1 

25 Saudi Arabia  5.1 

26 Korea, Rep.  5.0 

27 Israel  5.0 

28 China 4.9 

29 Iceland  4.8 

30 Estonia 4.7 

31 Czech Republic 4.7 

32 Thailand 4.6 

33 Spain  4.6 

34 Kuwait  4.6 

35 Chile 4.6 

36 Lithuania  4.5 

37 Indonesia  4.5 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=CAN
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=QAT
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=TWN
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=NZL
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=ARE
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=MYS
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=BEL
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=LUX
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=AUS
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=FRA
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=AUT
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=IRL
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=SAU
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=KOR
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=ISR
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=CHN
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=ISL
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=EST
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=CZE
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=THA
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=ESP
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=KWT
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=CHL
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=LTU
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=IDN
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38 Portugal  4.5 

39 Bahrain  4.5 

40 Azerbaijan  4.5 

41 Poland 4.5 

42 Kazakhstan 4.5 

43 Italy 4.5 

44 Latvia  4.5 

45 Russian Federation  4.4 

46 Mauritius 4.4 

47 Philippines 4.4 

48 Malta 4.4 

49 South Africa  4.4 

50 Panama  4.4 

51 Turkey 4.4 

52 Costa Rica 4.3 

53 Romania 4.3 

54 Bulgaria  4.3 

55 India  4.3 

56 Vietnam 4.3 

57 Mexico 4.3 

58 Rwanda  4.3 

59 Slovenia 4.3 

60 Macedonia, FYR  4.3 

61 Colombia 4.3 

62 Oman 4.2 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=PRT
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=BHR
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=AZE
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=POL
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=KAZ
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=ITA
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=LVA
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=RUS
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=MUS
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=PHL
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=MLT
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=ZAF
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=PAN
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=TUR
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=CRI
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=ROU
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=BGR
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=IND
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=VNM
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=MEX
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=RWA
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=SVN
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=MKD
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=COL
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=OMN
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63 Hungary 4.2 

64 Jordan 4.2 

65 Cyprus  4.2 

66 Georgia  4.2 

67 Slovak Republic 4.2 

68 Sri Lanka  4.2 

69 Peru 4.2 

70 Montenegro  4.2 

71 Botswana  4.2 

72 Morocco  4.2 

73 Uruguay 4.1 

74 Iran, Islamic Rep.  4.1 

75 Brazil  4.1 

76 Ecuador  4.1 

77 Croatia 4.1 

78 Guatemala  4.1 

79 Ukraine  4.0 

80 Tajikistan 4.0 

81 Greece  4.0 

82 Armenia  4.0 

83 Lao PDR  4.0 

84 Moldova 4.0 

85 Namibia 4.0 

86 Jamaica 4.0 

87 Algeria  4.0 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=HUN
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=JOR
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=CYP
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=GEO
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=SVK
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=LKA
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=PER
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=MNE
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=BWA
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=MAR
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=URY
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=IRN
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=BRA
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=ECU
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=HRV
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=GTM
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=UKR
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=TJK
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=GRC
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=ARM
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=LAO
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=MDA
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=NAM
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=JAM
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=DZA
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88 Honduras  4.0 

89 Trinidad and Tobago  3.9 

90 Cambodia 3.9 

91 Côte d'Ivoire  3.9 

92 Tunisia 3.9 

93 Albania  3.9 

94 Serbia 3.9 

95 El Salvador 3.9 

96 Zambia  3.9 

97 Seychelles  3.9 

98 Dominican Republic 3.9 

99 Kenya  3.9 

100 Nepal  3.9 

101 Lebanon  3.8 

102 Kyrgyz Republic  3.8 

103 Gabon  3.8 

104 Mongolia  3.8 

105 Bhutan  3.8 

106 Argentina  3.8 

107 Bangladesh  3.8 

108 Nicaragua  3.8 

109 Ethiopia 3.7 

110 Senegal  3.7 

111 Bosnia and Herzegovina  3.7 

112 Cape Verde  3.7 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=HND
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=TTO
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=KHM
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=CIV
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=TUN
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=ALB
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=SRB
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=SLV
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=ZMB
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=SYC
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=DOM
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=KEN
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=NPL
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=LBN
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=KGZ
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=GAB
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=MNG
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=BTN
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=ARG
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=BGD
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=NIC
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=ETH
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=SEN
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=BIH
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=CPV
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113 Lesotho  3.7 

114 Cameroon  3.7 

115 Uganda  3.7 

116 Egypt  3.7 

117 Bolivia 3.6 

118 Paraguay 3.6 

119 Ghana  3.6 

120 Tanzania 3.6 

121 Guyana  3.6 

122 Benin  3.5 

123 Gambia, The  3.5 

124 Nigeria  3.5 

125 Zimbabwe  3.5 

126 Pakistan 3.4 

127 Mali  3.4 

128 Swaziland 3.4 

129 Liberia  3.4 

130 Madagascar  3.3 

131 Myanmar  3.3 

132 Venezuela  3.3 

133 Mozambique 3.2 

134 Haiti  3.2 

135 Malawi 3.2 

136 Burundi  3.1 

137 Sierra Leone  3.1 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=LSO
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=CMR
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=UGA
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=EGY
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=BOL
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=PRY
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=GHA
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=TZA
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=GUY
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=BEN
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=GMB
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=NGA
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=ZWE
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=PAK
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=MLI
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=SWZ
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=LBR
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=MDG
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=MMR
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=VEN
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=MOZ
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=HTI
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=MWI
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=BDI
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=SLE
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138 Mauritania  3.0 

139 Chad 3.0 

140 Guinea  2.8 

Πηγή: WEF, 2015:xv 

 

Είναι αξιοσημείωτο ότι η Ελλάδα καταλαμβάνοντας 81
η
 θέση για το 2015  υστερεί 

έναντι των περισσοτέρων προς σύγκριση χωρών. Η ελληνική οικονομία είναι λιγότερο 

ανταγωνιστική όχι μόνο από τις οικονομίες της Ελβετίας, της Σιγκαπούρης, των ΗΠΑ, 

της Γερμανίας και της Ολλανδίας, που παρουσιάζονται στην πρώτη πεντάδα των πιο 

ανταγωνιστικών κρατών, αλλά  και της Τουρκίας (51
η
 θέση), της Κολομβίας (61

η
 θέση) 

και της Ουκρανίας (79
η
  θέση).  Χειρότερες επιδόσεις από την Ελλάδα σε ότι αφορά 

την ανταγωνιστικότητα καταγράφει η Αλγερία (87
η
  θέση), η Αλβανία (93

η
 θέση) και η 

Σερβία (94
η
 θέση). 

Εξίσου ενδιαφέροντα είναι τα αποτελέσματα στο Διάγραμμα 3.4, όπου δίδεται ο 

Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας για την Ελλάδα στους Επιμέρους Πυλώνες 

ανταγωνιστικότητας που συνθέτουν τον συνολικό δείκτη ανταγωνιστικότητας για τη 

χώρα μας. 

 

 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=MRT
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=TCD
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/economies/#indexId=GCI&economy=GIN
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 Πηγή: Εξεργασία στοιχειών WEF 

Διάγραμμα 3.5 Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας για την Ελλάδα στους Επιμέρους Πυλώνες 

 

Στο παραπάνω Διάγραμμα 3.5 παρουσιάζεται η  κατάταξη της Ελλάδας στους 

επιμέρους δώδεκα πυλώνες ανταγωνιστικότητας που συνθέτουν τον συνολικό δείκτη 

ανταγωνιστικότητας για τη χώρα μας. Η κατάταξη της Ελλάδας σε αυτούς  κυμαίνεται 

μεταξύ 27
ης

 και 147
ης

 θέσης. Την καλύτερη κατάταξη παρουσιάζει η χώρας μας στους 

πυλώνες, Μέγεθος αγοράς, Ανώτατη Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Υποδομές, Υγεία και 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τη χειρότερη κατάταξη λαμβάνει όσον αφορά το 

Μακροοικονομικό Περιβάλλον, την  Αποτελεσματικότητα αγοράς εργασίας και την  

Ανάπτυξη  της χρηματοοικονομικής αγοράς.  Αξιοσημείωτο είναι ότι   η Ελλάδα 

παρουσιάζει βελτίωση στους περισσότερους   επιμέρους  δείκτες μετά το 2012. 
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3.5 Πληθωρισμός και Ανταγωνιστικότητα 

Πληθωρισμός είναι η συνεχής μεταβολή του γενικού επιπέδου των τιμών μιας 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE

%AF%CE%B1 οικονομίας  μέσα σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η μεταβολή αυτή 

μπορεί να είναι είτε θετική είτε αρνητική. Ο πληθωρισμός, αυτό το φαινόμενο της 

συνεχούς και γενικής αύξησης των τιμών, έχει ως άμεση συνέπεια τη μείωση της 

αγοραστικής αξίας του χρήματος. Οι επιπτώσεις του πληθωρισμού αφορούν το 

εισόδημα και το βιοτικό επίπεδο, την αποταμίευση και τα δάνεια, την 

ανταγωνιστικότητα κ.α. Όπως δηλώνει και η διεθνής βιβλιογραφία, πολλές μελέτες 

επικεντρώνονται στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ πληθωρισμού και οικονομικής 

ανάπτυξης, κάνοντας γενικά αποδεκτό πως ο πληθωρισμός έχει αρνητική επίδραση στη 

μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη μιας χώρας (Khan, Senhadji, 2001) 

Όταν αναφερόμαστε στον πληθωρισμό, στην ουσία μελετάμε την ποσοστιαία 

μεταβολή του επιπέδου των τιμών, όχι για το σύνολο των αγαθών ή παροχή υπηρεσιών 

που καταναλώνονται, αλλά για κάποια συγκεκριμένα αγαθά ή υπηρεσίες, το σύνολο 

των οποίων  καλείται  "καλάθι του καταναλωτή". Ο δείκτης που χρησιμοποιείται για τη 

μέτρηση των μεταβολών του γενικού επιπέδου των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών 

που συνθέτουν το "καλάθι του καταναλωτή" ονομάζεται  Δείκτης Τιμών Καταναλωτή 

(ΔΤΚ). Στη βιβλιογραφία ο δείκτης αυτός ορίζεται ως το μέτρο της μέσης μεταβολής 

των τιμών που καταβάλλονται από τους καταναλωτές μιας χώρας κατά την πάροδο του 

χρόνου για ένα αντιπροσωπευτικό καλάθι της αγοράς των καταναλωτικών αγαθών και 

υπηρεσιών (Kenneth, 2008:19). Ο πληθωρισμός, επομένως, προκύπτει από το ποσοστό 

μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή για μια ορισμένη χρονική περίοδο.  

Μεταξύ των άλλων προβλημάτων που δημιουργεί ένας υψηλός πληθωρισμός είναι η 

εξασθένιση που μπορεί να επιφέρει στο  εμπορικό ισοζύγιο.   Γι’ αυτούς τους λόγους ο 

δείκτης τιμών καταναλωτή είναι και  δείκτης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 

ως προς τις τιμές. Πράγματι  εφόσον υπάρχει  αύξηση των τιμών και υπηρεσιών στην 

εγχώρια αγορά μεγαλύτερη σε σχέση με τις αντίστοιχες με το εξωτερικό , επόμενο είναι 

να παρατηρηθεί αύξηση της ζήτησης  στα εισαγόμενα προϊόντα που πλέον τώρα είναι 

φθηνότερα σε σχέση μετά τα εισαγόμενα.  

Σύμφωνα με την μελέτη της European Central Bank (2008), και στο κλίμα της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, το επίπεδο της ανταγωνιστικότητας φαίνεται να 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B1%CE%B8%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%85%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD
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εξαρτάται από το μείγμα μακροοικονομικής πολιτικής, δηλαδή, των δημοσιονομικών 

και νομισματικών πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό για την μέτρηση της 

ανταγωνιστικότητας μιας χώρας με βάση την προσέγγιση της ανταγωνιστικότητας των 

τιμών, η οποία έχει σχέση με την πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία. 

Το επίπεδο των τιμών μεταξύ δύο ή περισσότερων χωρών καθορίζεται από τη 

συναλλαγματική ισοτιμία, με την κύρια βάση για τον προσδιορισμό των ονομαστικών 

συναλλαγματικών ισοτιμιών να είναι η προσφορά και τη ζήτηση για διαφορετικά 

νομίσματα στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. Όπως αναφέρεται στη μελέτη της 

European Central Bank (2008), υπάρχει μια ισχυρή σχέση μεταξύ του επιπέδου των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών και του επιπέδου της ανταγωνιστικότητας. Ως εκ τούτου, 

για τη μέτρηση της ανταγωνιστικότητας, το επίπεδο των πραγματικών ισοτιμιών είναι 

κρίσιμη συνιστώσα. Για να εκτιμηθεί η πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική 

ισοτιμία, η επιλογή των δεικτών τιμών είναι ζωτικής σημασίας, όπως του δείκτη τιμών 

καταναλωτή και του δείκτη τιμών παραγωγού αλλά και του αποπληθωριστή 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. 

Αναφορικά με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για το διάστημα 1999-2015 για την 

Ελλάδα και σε σύγκριση με την Ευρωζώνη, παρατηρούμε στο κάτωθι Διάγραμμα 3.6 

και Πίνακα 3.2 πως υπάρχει μια αυξητική τάση για την Ευρωζώνη για όλο το διάστημα, 

ενώ για την Ελλάδα η αύξηση σημειώνεται έως το 2012, όπου και ξεκινά μείωση έως 

σήμερα. Η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλότερα σε σύγκριση με το μέσο επίπεδο της 

Ευρωζώνης (με εξαίρεση το 2010 που οι τιμές ήταν ίσες), γεγονός που δηλώνει τη 

χαμηλή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας ως προς τις τιμές. 

 

 

 

Πίνακας 3.2  Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το διάστημα 1999-2015 για την Ελλάδα και  την Ευρωζώνη 

 

 

 

 

   

Ετος 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ευρωζώνη 79,5 81,38 83,55 85,48 87,30 89,18 91,04 92,98 95,04 98,19 98,48 100,00 102,61 105,02 106,33 106,81 106,86

Ελλάδα 70 72,20 74,64 77,35 80,08 82,40 85,32 88,05 90,60 94,36 95,50 100,00 103,33 104,88 103,92 102,55 100,77
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Πηγή:  Ameco 

Διάγραμμα 3.6 Δείκτης Τιμών Καταναλωτή για το διάστημα 1999-2015 για την Ελλάδα και  την Ευρωζώνη 

 

  

 

3.6  Κριτική Επισκόπηση της Ανταγωνιστικότητας 

Η κύρια  κριτική όσον αφορά την στην έννοια της εθνικής ανταγωνιστικότητας έχει να 

κάνει με  αυτή κάθε αυτή την έννοια και στο κατά πόσο  έχει κάποιο νόημα, καθώς σε  

ορισμένους  τομείς όπως  η εργασία δεν υπάρχει κινητικότητα  και αυτοί που 

πραγματικά ανταγωνίζονται είναι οι εταιρίες και όχι τα έθνη.  Ακόμη και στον 

ανταγωνισμό μεταξύ επιχειρήσεων διαφορετικών κρατών δεν είναι ξεκάθαρο στο κατά 

πόσο το εθνικό περιβάλλον επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των εταιρειών.  

Ο κυριότερος εκφραστής της κριτικής ο Krugman (1994),  ο οποίος φτάνει στο 

σημείο να  περιγράψει την έννοια της εθνικής ανταγωνιστικότητας ως μιας επικίνδυνης 

εμμονής, θέτει τρία βασικά ερωτήματα:  

1. Είναι παραπλανητικό και εσφαλμένο να γίνεται αναλογική σύγκριση μεταξύ 

έθνους και επιχείρησης. Για παράδειγμα ενώ μια μη ανταγωνιστική επιχείρηση 

χρεοκοπεί και εκκαθαρίζεται δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο  για ένα κράτος. 

2. Ότι ενώ οι επιχειρήσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι ανταγωνίζονται για το μερίδιο 

αγοράς και η επιτυχία μιας επιχείρησης θα να είναι σε βάρος της  άλλης, η επιτυχία μιας 
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χώρας ή περιοχής δημιουργεί μάλλον παρά  βλάπτει  τις ευκαιρίες για τις  άλλες και το 

εμπόριο μεταξύ των εθνών είναι γνωστό ότι δεν είναι ένα «παιχνίδι μηδενικού 

αθροίσματος» και ωφελεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. 

3. Εάν η ανταγωνιστικότητα έχει κάποιο νόημα, τότε είναι απλά ένας άλλος 

τρόπος για να περιγράψουμε την παραγωγικότητα, η ανάπτυξη στο εθνικό επίπεδο 

διαβίωσης καθορίζεται ουσιαστικά από τους ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας.  

Αν δύο οικονομίες  αναπτύσσονται  με ταχείς ρυθμούς,  αλλά η μια πιο έντονα από 

την άλλη, αυτή με τον υψηλότερο ποσοστό της αύξησης θα μπορούσε να θεωρηθεί ως 

πιο ανταγωνιστική (ικανότητα να κερδίσει)  σε απόλυτους όμως αριθμούς και  οι δυο 

οικονομίες “κερδίζουν”. Όποτε μπορούμε να μιλάμε μόνο για  «σχετικά χαμένο" και   

"σχετικά νικητή", αλλά όχι για  απόλυτο νικητή ή ηττημένο. Η ανταγωνιστικότητα, 

επομένως, μπορεί να θεωρηθεί ως «ένας τρόπος να συζητήσουμε τη σχετική απόδοση 

των οικονομιών κατά μία έννοια της συγκριτικής αξιολόγησης. Μπορεί να βοηθήσει 

στον εντοπισμό των τομέων της οικονομίας που υστερούν, αλλά δεν μπορεί να 

εξηγήσει τους λόγους για αυτές τις υστερήσεις » (Dunning, Bannerman, and Lundan 

1998 ). 
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4                                                                 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

4.1 Γενικά  

Στο κεφάλαιο αυτό ο στόχος είναι να γίνει περιγραφή της μεθόδου που εφαρμόστηκε με 

απώτερο σκοπό το να  διερευνηθεί  η ανταγωνιστικότητα  της Ελλάδας σε επτά 

κατηγορίες προϊόντων  και πως αυτή αποτυπώνεται στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στην έρευνα αυτή συνίσταται α) σε βιβλιογραφική 

επισκόπηση για τις έννοιες των εισαγωγών, των εξαγωγών και της ανταγωνιστικότητας, 

β) σε επεξεργασία στοιχείων εξαγωγών και εισαγωγών για την Ελλάδα τη περίοδο 

1999-2015 από τη βάση δεδομένων της Eurostat ώστε να υπολογιστούν οι δείκτες 

ανταγωνιστικότητας και γ) σε ανάλυση των αποτελεσμάτων από των υπολογισμό των 

δεικτών μέσα από την παρουσίαση και το σχολιασμό σχετικών πινάκων και 

διαγραμμάτων. Με βάση τα παραπάνω θα γίνει προσπάθεια να διερευνηθεί α) η 

ανταγωνιστική θέση της Ελλάδας διεθνώς και πως αυτή αποτυπώνεται τη περίοδο 

1999-2015, β) η ανταγωνιστικότητα που παρουσιάζουν οι επτά κατηγορίες προϊόντων, 

συμφώνα με τη ταξινόμηση  SITC και πως αυτή μεταβλήθηκε τη περίοδο 1999-2015, 

και γ) σε ποιες κατηγορίες προϊόντων, σύμφωνα με τη ταξινόμηση  SITC, έχει η 

Ελλάδα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μειονέκτημα.  

 

4.2 Ερευνητική μέθοδος  

Δύο ερευνητικές μέθοδοι υπάρχουν, οι ποσοτικές και οι ποιοτικές (Babbie, 2007). Οι 

ποσοτικές μέθοδοι αναλύουν ποσοτικά δεδομένα με απώτερο σκοπό την περιγραφή 

ενός φαινομένου. Η ποσοτική έρευνα αφορά τη συλλογή δεδοµένων µέσα από τη 

συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή των δεδομένων, μέσα από έρευνες για την 

εξαγωγή συμπερασμάτων. Παραδείγματα αποτελούν η συλλογή στατιστικών 

δεδομένων, τα ερωτηματολόγια κ.α. Αντίθετα, η ποιοτική έρευνα αφορά την απόκτηση 

πληροφοριών και γνωµών από τους χρήστες. Παραδείγματα αποτελούν οι συνεντεύξεις, 

οι μελέτες περίπτωσης, τα ημερολόγια κ.α. Και οι δύο μέθοδοι δίνουν τη  δυνατότητα 

στον ερευνητή να προσεγγίσει ένα ερευνητικό πεδίο και να επικεντρωθεί σε αυτό. Η 

διαφορά των ποσοτικών και ποιοτικών ερευνητικών εργαλείων έγκειται στο σκοπό, τη 
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μορφή των δεδομένων, στα εργαλεία ανάλυσης, στην έμφαση στο γενικό ή στη 

λεπτομέρεια, στις φιλοσοφικές παραδοχές και σχολές (διάγραμμα 4.1). 

 

Πηγή:  Κυριαζόπουλος & Σαμαντά (2011) 

Διάγραμμα 4.1  Μέθοδοι έρευνας 

  

 Στη μελέτη αυτή ακολουθείται η ποσοτική ερευνητική μέθοδος, δεδομένου ότι για 

τη διερεύνηση του ζητήματος συνελέγησαν ποσοτικά δεδομένα από τη βάση δεδομένων 

της Eurostat ώστε να υπολογιστούν οι δείκτες ανταγωνιστικότητας συμφώνα με  τη  

Τυποποιημένη Ταξινόμηση του Διεθνούς Εμπορίου, SITC. 

 

4.3 Ερευνητική στρατηγική  

Δύο ερευνητικές στρατηγικές υπάρχουν. Η πρωτογενής και η δευτερογενής έρευνα. Με 

βάση την πρωτογενή έρευνα, τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από τον ερευνητή, 

ενώ με βάση τη δευτερογενή έρευνα τα δεδομένα προέρχονται από προηγούμενες 

έρευνες ή επίσημες στατιστικές πηγές (Denscombe, 2007). Αν και τα δευτερογενή 

στοιχεία έχουν συλλεχθεί για την επίλυση κάποιου άλλου προγενέστερου προβλήματος, 

μέθοδοι έρευνας 

ποιοτική 

επικεντρώνεται στις λέξεις, παρά στην 
ποσοτικοποίηση της συλλογής και 

ανάλυσης των δεδομένων 

έχει σκοπό την ανάπτυξη νέων θεωριών, 
προσεγγίζοντας τη σχέση ανάμεσα στη 
θεωρία και στην πράξη μέσα από μια 

επαγωγική οπτική  
συνδυασμός ποιοτικής και 

ποσοτικής έρευνας 

ποσοτική 

επικεντρώνεται στην ποσοτικοποίηση της 
συλλογής και ανάλυσης των δεδομένων 

αντιμετωπίζει τη σχέση θεωρίας και 
πράξης μέσα από μια παραγωγική οπτική 
που ενδιαφέρεται κυρίως για τον έλεγχο 

των υφιστάμενων θεωριών 
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δε θα πρέπει να υποτιμάται η αξία τους καθώς παρουσιάζουν μία πληθώρα 

πλεονεκτημάτων, καθώς συλλέγονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και η διαδικασία 

συλλογής τους έχει μικρό κόστος συγκρινόμενο με το κόστος συλλογής των 

πρωτογενών στοιχείων. Τα δευτερογενή στοιχεία συμβάλλουν στη δημιουργία ενός 

θεωρητικού υπόβαθρου το οποίο οδηγεί σε καλύτερη κατανόηση του προβλήματος από 

τον ερευνητή και παρέχουν επιπλέον δεδομένα ως μέτρο σύγκρισης με τα 

αποτελέσματα των πρωτογενών στοιχείων. Βεβαίως υπάρχει και η αρνητική όψη, αυτή 

των μειονεκτημάτων: η ακρίβειά τους, η διαθεσιμότητά τους, η καταλληλότητα τους, 

καθώς και η επάρκεια τους (Κυριαζόπουλος και Σαμαντά, 2011). 

Στη μελέτη αυτή η ερευνητική στρατηγική που επελέγη είναι συνδυασμός 

πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας. Η δευτερογενής έρευνα βασίστηκε σε 

στοιχεία από την διεθνή βιβλιογραφία και στατιστικά δεδομένα μελετών. 

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν δευτερογενή στοιχεία που ουσιαστικά θεμελίωσαν 

βασικές θεωρητικές έννοιες και οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό 

ήταν βιβλία, επιστημονικά άρθρα, καθώς επίσης και υλικό από το διαδίκτυο, κυρίως 

αναζήτηση αρθρογραφίας από το μελετητή Google Scholar και στοιχεία από σχετικές 

με το θέμα έρευνες και μελέτες. Η πρωτογενής έρευνα διεξήχθη μέσω υπολογισμού 

δεικτών, με δεδομένα που προήλθαν από την βάση δεδομένων της Eurostat με σκοπό τη  

χρήση τους στον υπολογισμό των εξής δεικτών μέτρησης της ανταγωνιστικότητας: του 

Δείκτη Κάλυψης των Εισαγωγών από εξαγωγές, του Δείκτη Εισαγωγικής Διείσδυσης, 

του Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Εξειδίκευσης και του Δείκτη Αποκαλυπτόμενου 

Συγκριτικού Πλεονεκτήματος (RCA). Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν 

την οικονομική περίοδο από το  1999 έως το  2015. Τέλος παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα κατά κλάδο προϊόντος σύμφωνα με την Τυποποιημένη Ταξινόμηση του 

Διεθνούς Εμπορίου SITC. 

 

  



 

58 

 

  

ΚΕΦΆΛΑΙΟ 5                                                                                   

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

5.1 Εισαγωγή 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 

προϊόντων ταξινομημένα σε επτά κλάδους χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη 

ταξινόμηση του Διεθνούς εμπορίου SITC, η οποία θεσπίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη. 

Τα στοιχειά για την ανάλυση αντληθήκαν από την Eurostat. Οι επτά κλάδοι είναι: 

• τρόφιμα – ποτά - καπνός 

• πρώτες ύλες 

• ορυκτά καύσιμα – λιπαντικά – συναφή 

• χημικά προϊόντα και συναφή 

• άλλα προϊόντα μεταποίησης 

• μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών 

• βασικά προϊόντα και συναλλαγές μη ταξινομημένα αλλού 

Η Τυποποιημένη Ταξινόμηση του Διεθνούς Εμπορίου SITC όπως αναφέρεται στο 

γλωσσάριο της Eurostat (2016), είναι «μια ταξινόμηση των προϊόντων που θεσπίστηκε 

από τα Ηνωμένα Έθνη και η οποία χρησιμοποιείται για τις στατιστικές εξωτερικού 

εμπορίου (αξία και όγκος εξαγωγών και εισαγωγών προϊόντων), επιτρέποντας τις 

διεθνείς συγκρίσεις εμπορευμάτων και βιομηχανικών προϊόντων. Ουσιαστικά, είναι μια 

ταξινόμηση των εμπορευμάτων που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τις εξαγωγές 

και εισαγωγές μιας χώρας σε σύγκριση με διαφορετικές χώρες και για διάφορα έτη. Οι 

ομαδοποιήσεις της SITC αντανακλούν τα υλικά παραγωγής, το στάδιο της 

επεξεργασίας, τις εμπορικές πρακτικές και χρήσεις των προϊόντων, τη βαρύτητα των 

αγαθών στο παγκόσμιο εμπόριο, τις τεχνολογικές αλλαγές. Οι βασικές κατηγορίες είναι 

τρόφιμα, ποτά και καπνός (Ομάδες 0 και 1 –συμπεριλαμβανομένων των ζώντων ζώων), 

πρώτες ύλες (Ομάδες 2 και 4), καύσιμα και λοιπά προϊόντα ενέργειας (Ομάδα 3), 

χημικά προϊόντα (Ομάδα 5), μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών (Ομάδα 7),λοιπά 

βιομηχανικά προϊόντα (Ομάδες 6 και 8)». 
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Πίνακας 5.1 Βασική διάρθρωση SITC σε  διψήφια ανάλυση 

SITC ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ SITC_2 

0 ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 

00    ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 

01    ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΡΕΑΣ 

02    ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΥΓΑ ΠΟΥΛΙΩΝ 

03    ΨΑΡΙΑ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜ.ΑΥΤΩΝ,ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ,ΜΑΛΑΚ. 

04    ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ 

05    ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

06    ΖΑΧΑΡΗ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΙ ΜΕΛΙ 

07    ΚΑΦΕΣ,ΤΣΑΙ,ΚΑΚΑΟ,ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ & ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΑ 

08    ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕΣ(ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒ. ΑΝΑΛΕΣΤΑ ΔΗΜΗΤΡ) 

09    ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 

1 ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ 

11    ΠΟΤΑ 

12    ΚΑΠΝΟΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΟΣ 

2 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΥΣΙΜΑ 

21    ΔΟΡΕΣ,ΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 

22    ΕΛΑΙΟΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ ΚΑΡΠΟΙ 

23    ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ-ΑΝΑΓΕΝΗΜΕΝ 

24    ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΦΕΛΛΟΣ 

25    ΠΟΛΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ 

26    ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΜΑΛΛΙΝΑ ΝΗΜΑΤΑ) 

27    ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΑ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 

28    ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

29    ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΙΚΗΣ-ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣ. 

3 ΟΡΥΚΤΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΠ. 

32    ΑΝΘΡΑΚΑΣ,ΟΠΤΑΝΘΡΑΚΑΣ (ΚΩΚ) ΚΑΙΜΠΡΙΚΕΤΕΣ 

33    ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

34    ΦΩΤΑΕΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

35    ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

4 ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

41    ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

42    ΛΑΔΙΑ & ΛΙΠΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛ.ΑΚΑΤΕΡ 

43    ΛΑΔΙΑ & ΛΙΠΗ,ΚΕΡΙ ΖΩΙΚΗΣ-ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣ. 

5 ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ, (Μ.Α.Κ.) 

51    ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ 

52    ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ 

53    ΒΑΦΙΚΕΣ,ΔΕΨΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

54    ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 
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55    ΑΙΘΕΡΙΑ ΛΑΔΙΑ,ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ,ΑΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ 

56    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ 

57    ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΜΟΡΦΗ 

58    ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΣΕ ΜΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΜΟΡΦΗ 

59    ΧΗΜΙΚΕΣ ΥΛΕΣ & ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 

6 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ 

61    ΔΕΡΜΑΤΑ,ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ-ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣ 

62    ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 

63    ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΚΑΙ ΞΥΛΟ (ΕΚΤΟΣΕΠΙΠΛΩΝ) 

64    ΧΑΡΤΙ,ΧΑΡΤΟΝΙΑ,ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΠΟΛΤΟ,ΧΑΡΤΙ 

65    ΥΦΑΝΤΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ,ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΛΠ.ΣΥΝΑΦΗ 

66    ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖ. 

67    ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ 

68    ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

69    ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 

7 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

70    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (ΚΕΦ. 82,84,85) 

71    ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

72    ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΕΣ 

73    ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΛΠ. 

74    ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧ.ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΠ. 

75    ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΑΥΤΟΜΑΤΗΣΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

76    ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ 

77    ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ 

78    ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΥΣ 

79    ΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

8 ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 

80    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (ΚΕΦ. 90) 

81    ΠΡΟΚΑΤΑΣΚ.ΚΤΙΡΙΑ,ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΠ 

82    ΕΠΙΠΛΑ & ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ,ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΛΠ 

83    ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ,ΣΑΚΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ 

84    ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΝΔΥΣΗΣ 

85    ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

87    ΟΡΓΑΝΑ & ΣΥΣΚ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ.ΕΠΙΣΤΗΜ.ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

88    ΦΩΤΟΓΡΑΦ.ΣΥΣΚΕΥΕΣ,ΚΛΠ ΕΙΔΗ ΟΠΤΙΚΗΣ,ΡΟΛΟΓΙΑ 

89    ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΗ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΑ 

9 ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

93    ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ & ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΜΗ ΤΑΞΙΝ. 

96    ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ) 

97    ΧΡΥΣΟΣ ΜΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΣ 

99    ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ 
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχειών Ηνωμένα Έθνη (UN) 

 

Όπως  φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα υπάρχει ένας μοναδικός αριθμός που 

αντιπροσωπεύει μία μείζονα κατηγορία (π.χ. 1 για τα ποτά και τον καπνό) και κάθε 

επόμενος αριθμός αντιπροσωπεύει μια υποπαξινόμηση που μπορεί να φτάσει μέχρι 

πέντε αριθμούς. Για παράδειγμα, το ποτά (11) είναι μια υποκατηγορία των ποτά και 

καπνός (1). 

 Το συστμα SITC είχε αρχικά αναπτυχθεί για στατιστικούς σκοπούς και πρέπει να 

διατηρεί μια συσχέτιση με τη δασμολογική ονοματολογία (ταξινόμηση) δεδομένου ότι 

οι τελωνειακές διασαφήσεις αποτελούν την κύρια πηγή των εμπορικών δεδομένων. Το 

SITC έχει υποβληθεί σε τρεις αναθεωρήσεις (Rev.3) για να διατηρηθεί η συνοχή με την 

ανάπτυξη των δασμολογικών ονοματολογιών. Το SITC Rev. 3 εγκρίθηκε το 1988 και 

διατηρεί τη βασική διάρθρωση των 10 τμημάτων των προηγούμενων εκδόσεων. Τα 

τμήματα υποδιαιρούνται σε 67 διψήφιες διαιρέσεις, 261 τριψήφιες ομάδες, 1.033 

τετραψήφιες ομάδες και 3.161 πενταψήφιες επικεφαλίδες 

 Για τη διερεύνηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων θα 

χρησιμοποιηθούν δείκτες που προκύπτουν από τους επτά βασικούς κλάδους κατά την 

παραπάνω ταξινόμηση  SITC και περιγράφονται από τη σχετική βιβλιογραφία 

(Ζιωγάνας και Σέμος, 2002): 

 

1. Ο Δείκτης κάλυψης Εισαγωγών από εξαγωγές  (ΔΚΕ), είναι ο πιο απλός δείκτης 

και  αναφέρεται στο λόγο της αξίας εξαγωγών προς την αξία εισαγωγών. Η μαθηματική 

έκφραση του είναι: 

  
ij

Xij


    

Όπου: 

Χιj: οι εξαγωγές μιας χώρας i για ένα αγαθό ή μια υπηρεσία j. 

Μιj: οι εισαγωγές μιας χώρας i του αγαθού ή της υπηρεσίας j. 

Ο δείκτης αυτός αναφέρεται λοιπόν στο λόγο της αξίας των εξαγωγών ενός 

προϊόντος προς την αξία των εισαγωγών του,  δείχνοντας το μέρος της αξίας των 

εξαγωγών που απορροφάται από την αξία των εισαγωγών. 

Ο δείκτης αυτός παίρνει τιμές από 0 ( απουσία εξαγωγών) έως +∞ ( απουσία 

εισαγωγών) και  δείχνει  σε ποιο βαθμό καλύπτονται οι εισαγωγές που γίνονται από μια 

χώρα για ένα προϊόν ή κλάδο προϊόντων, από τις εξαγωγές προς τη χώρα αυτή για το 
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ίδιο προϊόν ή κλάδο προϊόντων. Όσο η κάλυψη των εισαγωγών είναι μεγαλύτερη τόσο 

περισσότερο η χώρα προσανατολίζεται στην παραγωγή του προϊόντος για εξαγωγή 

παρά για να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες κατανάλωσης (Ζιωγάνας και Σέμος, 2002) 

2. Ο Δείκτης Εισαγωγικής Διείσδυσης (ΔΕΔ) αναφέρεται στο λόγο της αξίας των 

εισαγωγών προς την αξία του συνόλου εμπορίου. Η μαθηματική έκφραση του είναι: 

XijMij

Mij


  

Όπου: 

Χιj: οι εξαγωγές μιας χώρας i για ένα αγαθό ή μια υπηρεσία j. 

Μιj: οι εισαγωγές μιας χώρας i του αγαθού ή της υπηρεσίας j. 

Η σημασία του δείκτη αυτού φαίνεται στο ότι δείχνει το ποσοστό της αξίας των 

εισαγωγών στο συνολικό εμπόριο του συγκεκριμένου προϊόντος και άρα χαρακτηρίζει 

τη χώρα ως καθαρά εισαγωγική ή εξαγωγική ή με ισοσκελισμένο εμπορικό ισοζύγιο.  Ο 

δείκτης παίρνει τιμές από μηδέν (το προϊόν έχει καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα) έως ένα 

(το προϊόν εισάγεται αποκλειστικά). 

 

3. Ο Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Εξειδίκευσης (Net Export Index), δείχνει εάν 

υπάρχει στο εμπόριο ενός προϊόντος για μια χώρα εξειδίκευση σε σχέση με μια άλλη 

χώρα. Η μαθηματική έκφραση του είναι: 

 

MijXij

MijXij
NEI




  

Όπου: 

Χij, οι εξαγωγές του αγαθού ή της υπηρεσίας j, για μια χώρα i προς μία αγορά 

Μij, οι εισαγωγές του αγαθού ή της υπηρεσίας j, για μια χώρα i από την ίδια αγορά 

Οι τιμές του δείκτη κυμαίνονται από το -1 ως το +1. Όταν η τιμή είναι ίση με τη 

μονάδα τότε η χώρα j είναι απόλυτα εξειδικευμένη στο εμπόριο του αγαθού i σε σχέση 

με την άλλη χώρα. Ο δείκτης περιγράφει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ δύο χωρών. Η 

χώρα με τις ευνοϊκότερες συνθήκες παραγωγής και εμπορίας σε έναν κλάδο θα 

πραγματοποιεί μεγαλύτερες εξαγωγές απ’ ότι εισαγωγές. 
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4. Ο Δείκτης του Αποκαλυπτόμενου Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (Revealed 

Comparative Advantage Index)  ή δείκτης Balassa (1965)    

Αυτός χρησιμοποιείται ευρύτατα για τον προσδιορισμό των συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων των εξαγωγών και της ανταγωνιστικής θέσης των εξαγόμενων 

προϊόντων μιας χώρας. Αποτελεί ουσιαστικά το μερίδιο εξαγωγών της χώρας i, για το 

αγαθό ή την υπηρεσία j επί των συνολικών εξαγωγών της χώρας, προς το αντίστοιχο 

μερίδιο εξαγωγών αγαθών ή υπηρεσιών j των n χωρών  επί των συνολικών εξαγωγών 

αγαθών ή υπηρεσιών n χωρών. Ο δείκτης αυτός δίδεται από τη σχέση: 

 
XntXnj

XitXij
RCAij

/

/
  

Όπου: 

Χij: οι εξαγωγές της χώρας i για ένα αγαθό ή υπηρεσία j 

Xit: οι συνολικές εξαγωγές αγαθών ή των υπηρεσιών t, της χώρας i 

Xnj: οι συνολικές εξαγωγές των χωρών n για το αγαθό ή την υπηρεσία j 

Xnt: οι συνολικές εξαγωγές των χωρών n για το σύνολοo των αγαθών ή 

υπηρεσιών t 

Ο δείκτης RCA παίρνει τιμές από 0 έως +∞. Εάν  RCA>1, η χώρα έχει συγκριτικό 

πλεονέκτημα στο συγκεκριμένο προϊόν με το σύνολο χωρών που γίνεται η σύγκριση. 

Αντίθετα όταν η τιμή του RCA<1 η χώρα έχει συγκριτικό μειονέκτημα. Ο δείκτης RCA 

παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για το πρότυπο της διεθνούς εξειδίκευσης, καθώς 

αξιολογεί το εξαγωγικό μερίδιο μιας χώρας σε έναν κλάδο ή προϊόν σε σχέση με μια 

βάση αναφοράς (benchmark), όπως είναι το συνολικό εξαγωγικό μερίδιο της χώρας. 

Εάν μια χώρα παρουσιάζει υψηλά εξαγωγικά μερίδια σε λίγα προϊόντα, τα οποία 

αντιστοιχούν σε μικρό εξαγωγικό μερίδιο στις παγκόσμιες εξαγωγές (όπως στην 

περίπτωση των μικρών οικονομιών), θα χαρακτηρίζεται από συνολικό μέσο δείκτη 

RCA>1. Επιπρόσθετα, οι   τιμές του δείκτη RCA μπορεί να μεταβάλλονται διαχρονικά, 

έτσι ώστε μια οικονομία να παρουσιάζει μεταβολές του μέσου βαθμού εξειδίκευσής 

της, όπως μετρείται με τον εν λόγω δείκτη. (Αθανάσογλου Π., Γεωργίου Ε., 

Μπακινέζου Κ. 2010). 
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5.2  Ο Δείκτης κάλυψης Εισαγωγών από εξαγωγές  (ΔΚΕ)  

Όπως αναφέρθηκε, ο ΔΚΕ είναι ο πιο απλός δείκτης στον υπολογισμό του και  

αναφέρεται στο λόγο της αξίας εξαγωγών προς την αξία εισαγωγών, δείχνοντας το 

μέρος της αξίας των εξαγωγών που απορροφάται από την αξία των εισαγωγών και 

λαμβάνοντας αριθμητικές τιμές από 0 έως +∞. Αξιοποιώντας τα στοιχεία εισαγωγών 

και εξαγωγών για την Ελλάδα για τα έτη 1999-2015, ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει 

τις τιμές του δείκτη αυτού για τις κατηγορίες της ταξινόμησης SITC.  

Όπως φαίνεται από τον πίνακα και το διάγραμμα που ακολουθούν, στις κατηγορίες 

τρόφιμα – ποτά – καπνός, λοιπά προϊόντα μεταποίησης, χημικά προϊόντα και συναφή, 

μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών υπάρχει μια γενική σταθεροποίηση μέχρι το 

2010 και παρατηρείται μικρή αύξηση το 2011 και έπειτα. Για την κατηγορία ορυκτά 

καύσιμα, λιπαντικά και συναφή, βλέπουμε πως υπάρχει μεγάλη μείωση την περίοδο 

1999-2003, και στη συνέχεια αυξητική πορεία έως το 2015. Μεγάλες διακυμάνσεις 

παρουσιάζει η κατηγορία πρώτες ύλες, με μεγάλη πτώση την περίοδο 1999-2002 και 

έπειτα να σημειώνει αυξομειώσεις έως το 2015, με ελάχιστη τιμή το 2008. Συγκριτικά 

για τις κατηγορίες, και με βάση τις τιμές για το 2015 στον Πίνακα 5.2, μεγαλύτερες 

τιμές παίρνει ο δείκτης για τις πρώτες ύλες και ακολουθούν τρόφιμα – ποτά – καπνός, 

ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά και συναφή, λοιπά προϊόντα μεταποίησης, χημικά προϊόντα 

και συναφή, μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών. Αυτό σημαίνει πως η κάλυψη 

των εισαγωγών για τις πρώτες ύλες είναι η μεγαλύτερη άρα η χώρα προσανατολίζεται 

στην παραγωγή του προϊόντος πρώτες ύλες για εξαγωγή παρά για να καλύψει τις 

εγχώριες ανάγκες κατανάλωσης. 
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Πίνακας 5.2 Δείκτης κάλυψης Εισαγωγών από Εξαγωγές για την Ελλάδα για τις κατηγορίες  ταξινόμησης 
SITC για την Ε.Ε (28) και όλο τον κόσμο. 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχειών Eurostat 

 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΚΛΑΔΟΣ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Μέσος 

όρος

SITC0_1:Τρόφιμα, ποτά και καπνός

Ευρωπαϊκή Ένωση (28)

 ΔΚΕ 0,55 0,51 0,57 0,46 0,46 0,47 0,52 0,52 0,50 0,53 0,54 0,58 0,63 0,65 0,66 0,67 0,73 0,56

Όλες οι χώρες

 ΔΚΕ 0,66 0,64 0,70 0,57 0,54 0,52 0,58 0,58 0,55 0,57 0,60 0,67 0,68 0,77 0,75 0,77 0,81 0,64

SITC2_4: Πρώτες ύλες

Ευρωπαϊκή Ένωση (28)

 ΔΚΕ 1,91 1,38 1,28 0,92 1,13 0,82 1,15 1,20 0,90 0,74 0,83 0,75 0,80 1,00 1,20 0,78 1,38 1,07

Όλες οι χώρες

 ΔΚΕ 1,46 1,14 0,99 0,75 0,92 0,72 0,92 0,98 0,66 0,60 0,85 0,92 0,81 1,03 1,15 0,91 1,24 0,94

SITC3: Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά και συναφή 

Ευρωπαϊκή Ένωση (28)

 ΔΚΕ 1,26 1,56 2,08 1,30 0,29 0,34 0,42 1,07 2,00 2,40 2,17 1,58 1,31 1,16 1,70 1,75 1,80 1,42

Όλες οι χώρες

Δ.Α.Ε 0,60 0,40 0,25 0,20 0,14 0,16 0,18 0,22 0,33 0,33 0,40 0,44 0,50 0,58 0,63 0,64 0,66 0,39

SITC5: Χημικά προϊόντα και συναφή

Ευρωπαϊκή Ένωση (28)

 ΔΚΕ 0,15 0,19 0,20 0,24 0,25 0,26 0,29 0,28 0,27 0,25 0,25 0,30 0,30 0,33 0,35 0,36 0,36 0,27

Όλες οι χώρες

 ΔΚΕ 0,22 0,24 0,25 0,29 0,29 0,29 0,33 0,32 0,31 0,28 0,28 0,34 0,34 0,38 0,40 0,40 0,40 0,32

SITC6_8: Άλλα προϊόντα μεταποίησης

Ευρωπαϊκή Ένωση (28)

 ΔΚΕ 0,49 0,49 0,48 0,50 0,47 0,43 0,42 0,43 0,42 0,39 0,37 0,46 0,59 0,60 0,59 0,58 0,63 0,49

Όλες οι χώρες

 ΔΚΕ 0,50 0,50 0,50 0,48 0,47 0,42 0,42 0,40 0,38 0,38 0,38 0,46 0,60 0,65 0,62 0,59 0,63 0,49

SITC7: Μηχανήματα & εξοπλισμός μεταφορών

Ευρωπαϊκή Ένωση (28)

 ΔΚΕ 0,09 0,11 0,11 0,13 0,12 0,12 0,12 0,16 0,13 0,13 0,12 0,18 0,24 0,27 0,25 0,26 0,31 0,17

Όλες οι χώρες

 ΔΚΕ 0,10 0,12 0,13 0,13 0,11 0,11 0,14 0,15 0,13 0,15 0,13 0,18 0,26 0,27 0,29 0,27 0,30 0,17

SITC9:Βασικά προϊόντα και συναλλαγές μη ταξινομημένα  αλλού

Ευρωπαϊκή Ένωση (28)

 ΔΚΕ 2,93 0,04 2,27 3,77 6,25 5,08 5,71 2,67 5,28 4,17 5,88 37,50 13,74 37,44 27,09 15,29 4,10 10,54

Όλες οι χώρες

 ΔΚΕ 3,29 0,01 2,30 2,44 5,09 3,39 4,78 2,67 1,46 4,93 8,63 14,00 15,57 40,40 38,80 4,06 6,11 9,29
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχειών Eurostat 

Διάγραμμα 5.1 Δείκτης κάλυψης Εισαγωγών από Εξαγωγές για την Ελλάδα για τις κατηγορίες  ταξινόμησης 
SITC για όλο τον κόσμο. 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα και το διάγραμμα που ακολουθούν, ο Δείκτης 

κάλυψης Εισαγωγών από Εξαγωγές για την Ελλάδα για την περίοδο 1999-2015 έχει 

μέσο όρο παρατηρήσεων 0,41 για την Ε.Ε (28) και 0,40 για όλες τις χώρες, 

αποτελέσματα παρεμφερή. Διαχρονικά, οι τιμές είναι σχεδόν σταθερές έως το 2009, 

σημειώνοντας εμφανέστερη αύξηση από το 2010 έως σήμερα, με εξαίρεση το 2014. Η 

μεγαλύτερη τιμή του δείκτη για την Ε.Ε (28) ήταν το 2015 (τιμή 0,61) και για όλες τις 

χώρες τα έτη 2013 και 2015, με τιμή 0,59. Οι χαμηλότερες τιμές σημειώθηκαν για την 

Ε.Ε (28)  το 2004 (τιμή 0,31) και για όλες τις χώρες πάλι το 2004, με τιμή 0,29. 
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Πίνακας 5.3 Δείκτης κάλυψης Εισαγωγών από Εξαγωγές για την Ελλάδα για όλα τα προϊόντα σε Ε.Ε και όλο 
τον κόσμο 

 

  Πηγή: Επεξεργασία στοιχειών Eurostat 

 

 

Διάγραμμα 5.2 Δείκτης κάλυψης Εισαγωγών από Εξαγωγές για την Ελλάδα για όλα τα προϊόντα σε Ε.Ε και 
όλο τον Κόσμο 

Επίσης από το Πίνακα 5.3 και το Διάγραμμα 5.2 παρατηρούμε   ότι η Ελλάδα 

παρουσίαζε  οριακά καλύτερες επιδόσεις στο εμπόριο με όλο τον Κόσμο σε σχέση με 

την Ε.Ε.  τα έτη 1999 και 2000. Τάση που αντιστράφηκε για τα έτη 2001 έως 2011 για 

να επανέλθει πάλι το προβάδισμα το 2013 και 2014 το εμπόριο με όλο τον κόσμο και 

πάλι να αντιστραφεί το 2015  όπου ο δείκτης παρουσίαζε ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις 

στο εμπόριο με την Ε.Ε. σε σχέση με όλο τον υπόλοιπο κόσμο.   

 

5.3  Ο Δείκτης Εισαγωγικής Διείσδυσης (ΔΕΔ) 

Ο δείκτης ΔΕΔ δείχνει όπως αναφέρθηκε το ποσοστό της αξίας των εισαγωγών στο 

συνολικό εμπόριο του συγκεκριμένου προϊόντος και άρα χαρακτηρίζει τη χώρα ως 

καθαρά εισαγωγική ή εξαγωγική ή με ισοσκελισμένο εμπορικό ισοζύγιο, παίρνοντας 

τιμές από 0 (το προϊόν έχει καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα) έως 1 (το προϊόν εισάγεται 

αποκλειστικά). Αξιοποιώντας τα στοιχεία εισαγωγών και συνολικού εμπορίου για την 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΚΛΑΔΟΣ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Μέσος 

όρος

Ευρωπαϊκή Ένωση (28)

 ΔΚΕ 0,34 0,34 0,36 0,36 0,33 0,31 0,34 0,37 0,35 0,36 0,34 0,44 0,50 0,54 0,58 0,56 0,61 0,41

Ό λες οι χώρες

 ΔΚΕ 0,36 0,35 0,35 0,33 0,30 0,29 0,32 0,33 0,32 0,33 0,34 0,42 0,50 0,56 0,59 0,57 0,59 0,40
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Ελλάδα για τα έτη 1999-2015, ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις τιμές του δείκτη 

αυτού για τις κατηγορίες της ταξινόμησης SITC.  

Όπως φαίνεται από τον πίνακα και το διάγραμμα που ακολουθούν, στις κατηγορίες 

τρόφιμα – ποτά – καπνός, λοιπά προϊόντα μεταποίησης, χημικά προϊόντα και συναφή, 

υπάρχει μια γενική σταθεροποίηση μέχρι το 2009 και παρατηρείται σχεδόν σταθερή 

μείωση έπειτα. Για την κατηγορία ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά και συναφή, βλέπουμε 

πως υπάρχει μεγάλη αύξηση την περίοδο 1999-2003, και στη συνέχεια εμφανής πορεία 

μείωσης έως το 2015. Μεγάλες διακυμάνσεις παρουσιάζει και εδώ όπως με τον 

προηγούμενο δείκτη η κατηγορία πρώτες ύλες, με μεγάλη αύξηση την περίοδο 1999-

2002 και έπειτα να σημειώνει αυξομειώσεις έως το 2015, με ελάχιστη τιμή το 1999. 

Συγκριτικά για τις κατηγορίες, και με βάση τις τιμές για το 2015 στον Πίνακα 5.4, 

μεγαλύτερες τιμές παίρνει ο δείκτης για τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό μεταφορών 

και ακολουθούν  χημικά προϊόντα και συναφή, λοιπά προϊόντα μεταποίησης πολύ 

κοντά με τα ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά και συναφή, και στη συνέχεια τρόφιμα – ποτά 

– καπνός, και η χαμηλότερη τιμή του δείκτη είναι για τις  πρώτες ύλες. Η τιμή που είναι 

πιο κοντά στη μονάδα είναι για την κατηγορία  μηχανήματα και  εξοπλισμός 

μεταφορών (0,86 για την Ε.Ε -28 και 0,85 για όλες τις χώρες), δείχνοντας ότι αυτή η 

κατηγορία είναι σε σχέση με τις άλλες αυτή στην οποία το προϊόν εισάγεται 

περισσότερο αποκλειστικά. 
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Πίνακας 5.4 Δείκτης Εισαγωγικής Διείσδυσης (ΔΕΔ) για την Ελλάδα   για τις κατηγορίες  ταξινόμησης SITC 
για την Ε.Ε (28) και όλο τον κόσμο. 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχειών Eurostat 

 

 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΚΛΑΔΟΣ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Μέσος 

όρος

SITC0_1:Τρόφιμα, ποτά και καπνός  

Ευρωπαϊκή Ένωση (28)

Δ.Ε.Δ 0,65 0,66 0,64 0,68 0,69 0,68 0,66 0,66 0,67 0,66 0,65 0,63 0,61 0,61 0,60 0,60 0,58 0,64

Ό λες οι χώρες

Δ.Ε.Δ 0,60 0,61 0,59 0,64 0,65 0,66 0,63 0,63 0,65 0,64 0,62 0,60 0,59 0,57 0,57 0,56 0,55 0,61

SITC2_4: Πρώτες ύλες

Ευρωπαϊκή Ένωση (28)

Δ.Ε.Δ 0,34 0,42 0,44 0,52 0,47 0,55 0,46 0,45 0,53 0,57 0,55 0,57 0,56 0,50 0,45 0,56 0,42 0,49

Ό λες οι χώρες

Δ.Ε.Δ 0,41 0,47 0,50 0,57 0,52 0,58 0,52 0,51 0,60 0,62 0,54 0,52 0,55 0,49 0,46 0,52 0,45 0,52

SITC3: Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά και συναφή 

Ευρωπαϊκή Ένωση (28)

Δ.Ε.Δ 0,44 0,39 0,32 0,43 0,78 0,74 0,70 0,48 0,33 0,29 0,32 0,39 0,43 0,46 0,37 0,36 0,36 0,45

Ό λες οι χώρες

Δ.Ε.Δ 0,63 0,72 0,80 0,83 0,88 0,86 0,85 0,82 0,75 0,75 0,71 0,69 0,67 0,63 0,61 0,61 0,60 0,73

SITC5: Χημικά προϊόντα και συναφή

Ευρωπαϊκή Ένωση (28)

 Δ.Ε.Δ 0,87 0,84 0,83 0,81 0,80 0,79 0,78 0,78 0,79 0,80 0,80 0,77 0,77 0,75 0,74 0,74 0,74 0,79

Ό λες οι χώρες

Δ.Ε.Δ 0,82 0,80 0,80 0,77 0,77 0,77 0,75 0,76 0,77 0,78 0,78 0,75 0,74 0,73 0,72 0,71 0,71 0,76

SITC6_8: Άλλα προϊόντα μεταποίησης

Ευρωπαϊκή Ένωση (28)

 Δ.Ε.Δ 0,67 0,67 0,67 0,67 0,68 0,70 0,70 0,70 0,70 0,72 0,73 0,68 0,63 0,63 0,63 0,63 0,61 0,67

Ό λες οι χώρες

 Δ.Ε.Δ 0,67 0,67 0,66 0,68 0,68 0,70 0,70 0,71 0,72 0,72 0,72 0,69 0,63 0,61 0,62 0,63 0,61 0,67

SITC7: Μηχανήματα & εξοπλισμός μεταφορών

Ευρωπαϊκή Ένωση (28)

 Δ.Ε.Δ 0,92 0,90 0,90 0,88 0,89 0,90 0,89 0,86 0,88 0,89 0,90 0,84 0,81 0,79 0,80 0,80 0,77 0,86

Ό λες οι χώρες

 Δ.Ε.Δ 0,91 0,89 0,89 0,88 0,90 0,90 0,88 0,87 0,88 0,87 0,88 0,85 0,79 0,79 0,78 0,79 0,77 0,85

SITC9:Βασικά προϊόντα και συναλλαγές μη ταξινομημένα  αλλού

Ευρωπαϊκή Ένωση (28)

 Δ.Ε.Δ 0,25 0,96 0,31 0,21 0,14 0,16 0,15 0,27 0,16 0,19 0,15 0,03 0,07 0,03 0,04 0,06 0,20 0,20

Ό λες οι χώρες

 Δ.Ε.Δ 0,23 0,99 0,30 0,29 0,16 0,23 0,17 0,27 0,41 0,17 0,10 0,07 0,06 0,02 0,03 0,20 0,14 0,23
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχειών Eurostat 

Διάγραμμα 5.3 Δείκτης Εισαγωγικής Διείσδυσης (ΔΕΔ) για την Ελλάδα   για τις κατηγορίες  ταξινόμησης SITC 
για   όλο τον κόσμο. 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα και το διάγραμμα που ακολουθούν, ο Δείκτης για την 

Ελλάδα για την περίοδο 1999-2015 έχει μέσο όρο παρατηρήσεων 0,71 για την Ε.Ε (28) 

και 0,72 για όλες τις χώρες. Διαχρονικά, οι τιμές είναι σχεδόν σταθερές έως το 2009, 

σημειώνοντας έπειτα μείωση από το 2010 έως σήμερα, με εξαίρεση το 2014. Η 

μεγαλύτερη τιμή του δείκτη για την Ε.Ε (28) ήταν το 2004 (τιμή 0,76) και για όλες τις 

χώρες το 2004, με τιμή 0,78. Οι χαμηλότερες τιμές σημειώθηκαν για την Ε.Ε (28)  το 

2015 (τιμή 0,62) και για όλες τις χώρες το 2013 και 2015, με τιμή 0,63. 

 

Πίνακας 5.5  Δείκτης Εισαγωγικής Διείσδυσης (ΔΕΔ) για την Ελλάδα για όλα τα προϊόντα σε Ε.Ε και όλο τον 
κόσμο. 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΚΛΑΔΟΣ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Μέσος 
όρος 

Ευρωπαϊκή Ένωση (28) 

              
    

 Δ.Ε.Δ 0,74 0,75 0,74 0,73 0,75 0,76 0,75 0,73 0,74 0,74 0,75 0,70 0,66 0,65 0,63 0,64 0,62 0,71 

Όλες οι χώρες 
               

    

 Δ.Ε.Δ 0,73 0,74 0,74 0,75 0,77 0,78 0,76 0,75 0,76 0,75 0,75 0,71 0,67 0,64 0,63 0,64 0,63 0,72 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχειών Eurostat 
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχειών Eurostat 

 
Διάγραμμα 5.4 Δείκτης Εισαγωγικής Διείσδυσης (ΔΕΔ) για την Ελλάδα για όλα τα προϊόντα σε Ε.Ε και όλο 

τον κόσμο. 

Επίσης από το Πίνακα 5.5 και το Διάγραμμα 5.4 παρατηρούμε   ότι οι χαμηλότερες 

τιμές του Δείκτη Εισαγωγικής Διείσδυσης για όλες τις χώρες σε σχέση με αυτές για την 

Ε.Ε. τα έτη 1999 και 2000 υποδηλώνουν καλύτερο  εξαγωγικό εμπορικό ισοζύγιο στη 

πρώτη περίπτωση σε σχέση με τις χώρες της Ε.Ε.  Τάση που αντιστράφηκε για τα έτη 

2001 έως 2011 για να επανέλθει πάλι  σε καλύτερες εξαγωγικές επιδόσεις το 2013 και 

2014 το εμπόριο με όλο τον κόσμο και πάλι να αντιστραφεί το 2015  όπου ο δείκτης 

παρουσιάζει οριακός χαμηλότερη τιμή δηλαδή, ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις στο 

εμπόριο μες την Ε.Ε. σε σχέση με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. 

 

5.4   Ο Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Εξειδίκευσης (ΔΑΕ) 

Όπως διατυπώθηκε νωρίτερα, ο δείκτης ΔΑΕ δείχνει εάν υπάρχει στο εμπόριο ενός 

προϊόντος για μια χώρα εξειδίκευση σε σχέση με μια άλλη χώρα, παίρνοντας  τιμές από 

το -1 ως το +1, με το +1 να δείχνει πως η χώρα  είναι απόλυτα εξειδικευμένη στο 

εμπόριο του συγκεκριμένου αγαθού σε σχέση με την άλλη χώρα.  Αξιοποιώντας τα 

δεδομένα για την Ελλάδα για τα έτη 1999-2015, ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις 

τιμές του δείκτη αυτού για τις κατηγορίες της ταξινόμησης SITC.  

Παρατηρούμε από τον πίνακα και το διάγραμμα που ακολουθούν, οτι οι κατηγορίες 

τρόφιμα- ποτά – καπνός, άλλα προϊόντα μεταποίησης, χημικά προϊόντα και συναφή και 

μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών λαμβάνουν καθαρά αρνητικές τιμές στο 
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δείκτη, δείχνοντας πως η χώρα  δεν είναι εξειδικευμένη στο εμπόριο των 

συγκεκριμένων κατηγοριών σε σχέση με άλλες χώρες. Πιο έντονη είναι η διαπίστωση 

αυτή για την κατηγορία μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών όπου η τιμή του δείκτη 

είναι πιο κοντά στο -1, και σε λιγότερο βαθμό η διαπίστωση αυτή ισχύει για τα χημικά 

προϊόντα και συναφή, έπειτα για τα άλλα προϊόντα μεταποίησης και τέλος για τα 

τρόφιμα- ποτά – καπνός, που η τιμή είναι αρνητική αλλά πιο κοντά στο 0 σε σχέση με 

τα υπόλοιπα προαναφερθέντα. Ο δείκτης για τις πρώτες ύλες ξεκινά το 1999 με θετική 

τιμή κοντά στο 0,20 και στη συνέχεια μειώνεται, παίρνοντας τιμή 0 το 2001 και 

παραμένει αρνητικός έως και το 2011. Το 2012 λαμβάνει τιμή λίγο πιο πάνω από το 0, 

το 2013 παραμένει θετικός, το 2014 αρνητικός και το 2015 γυρνά σε θετική τιμή. Αυτό 

δείχνει έντονη διακύμανση των τιμών του δείκτη για τις πρώτες ύλες, με το μεγαλύτερο 

διάστημα της περιόδου 1999-2015 να λαμβάνουν αρνητικές τιμές, δείχνοντας πως η 

χώρα δεν είναι εξειδικευμένη στο εμπόριο των πρώτων υλών σε σχέση με άλλες χώρες. 

Στα έτη που ο δείκτης έχει θετική τιμή (1999, 2000, 2012, 2013, 2015) φαίνεται πως η 

χώρα αποκτά ελαφριά εξειδίκευση στο εμπόριο των πρώτων υλών σε σχέση με άλλες 

χώρες, καθώς η τιμή του δείκτη είναι μεν θετική αλλά μακριά από το +1 που δηλώνει 

απόλυτη εξειδίκευση.  
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Πίνακας 5.6 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Εξειδίκευσης για την Ελλάδα για τις κατηγορίες  

ταξινόμησης SITC για την Ε.Ε (28) και όλο τον κόσμο. 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχειών Eurostat 

 

 

 

 

 

 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΚΛΑΔΟΣ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Μέσος 

όρος

SITC0_1:Τρόφιμα, ποτά και καπνός

Ευρωπαϊκή Ένωση (28)

Δ.Α.Ε -0,29 -0,32 -0,27 -0,37 -0,37 -0,36 -0,31 -0,32 -0,34 -0,31 -0,30 -0,26 -0,23 -0,21 -0,21 -0,20 -0,16 -0,28

Ό λες οι χώρες

Δ.Α.Ε -0,21 -0,22 -0,18 -0,27 -0,30 -0,32 -0,27 -0,27 -0,29 -0,27 -0,25 -0,20 -0,19 -0,13 -0,14 -0,13 -0,11 -0,22

SITC2_4: Πρώτες ύλες

Ευρωπαϊκή Ένωση (28)

Δ.Α.Ε 0,31 0,16 0,12 -0,04 0,06 -0,10 0,07 0,09 -0,05 -0,15 -0,09 -0,14 -0,11 0,00 0,09 -0,12 0,16 0,02

Ό λες οι χώρες

Δ.Α.Ε 0,19 0,06 -0,01 -0,14 -0,04 -0,16 -0,04 -0,01 -0,21 -0,25 -0,08 -0,04 -0,11 0,02 0,07 -0,05 0,11 -0,04

SITC3: Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά και συναφή 

Ευρωπαϊκή Ένωση (28)

Δ.Α.Ε 0,11 0,22 0,35 0,13 -0,55 -0,49 -0,40 0,03 0,33 0,41 0,37 0,22 0,13 0,07 0,26 0,27 0,29 0,10

Ό λες οι χώρες

Δ.Α.Ε -0,25 -0,43 -0,60 -0,66 -0,76 -0,72 -0,70 -0,63 -0,50 -0,50 -0,43 -0,39 -0,33 -0,26 -0,22 -0,22 -0,20 -0,46

SITC5: Χημικά προϊόντα και συναφή

Ευρωπαϊκή Ένωση (28)

Δ.Α.Ε -0,73 -0,69 -0,66 -0,62 -0,60 -0,58 -0,55 -0,56 -0,57 -0,61 -0,61 -0,54 -0,54 -0,51 -0,48 -0,47 -0,47 -0,57

Ό λες οι χώρες

Δ.Α.Ε -0,64 -0,61 -0,59 -0,55 -0,55 -0,55 -0,51 -0,51 -0,53 -0,56 -0,56 -0,49 -0,49 -0,45 -0,43 -0,42 -0,43 -0,52

SITC6_8: Άλλα προϊόντα μεταποίησης

Ευρωπαϊκή Ένωση (28)

Δ.Α.Ε -0,34 -0,34 -0,35 -0,33 -0,36 -0,39 -0,41 -0,40 -0,40 -0,43 -0,46 -0,37 -0,25 -0,25 -0,26 -0,26 -0,23 -0,34

Ό λες οι χώρες

Δ.Α.Ε -0,34 -0,34 -0,33 -0,35 -0,37 -0,41 -0,41 -0,42 -0,45 -0,45 -0,44 -0,37 -0,25 -0,22 -0,23 -0,26 -0,23 -0,34

SITC7: Μηχανήματα & εξοπλισμός μεταφορών

Ευρωπαϊκή Ένωση (28)

Δ.Α.Ε -0,83 -0,81 -0,80 -0,77 -0,78 -0,79 -0,78 -0,73 -0,77 -0,77 -0,79 -0,69 -0,62 -0,58 -0,59 -0,59 -0,53 -0,72

Ό λες οι χώρες

 Δ.Ε.Δ -0,821 -0,782 -0,772 -0,77 -0,801 -0,808 -0,762 -0,746 -0,768 -0,742 -0,767 -0,699 -0,584 -0,572 -0,554 -0,577 -0,541 -0,71

SITC9:Βασικά προϊόντα και συναλλαγές μη ταξινομημένα  αλλού

Ευρωπαϊκή Ένωση (28)

Δ.Α.Ε 0,49 -0,93 0,39 0,58 0,72 0,67 0,70 0,46 0,68 0,61 0,71 0,95 0,86 0,95 0,93 0,88 0,61 0,60

Ό λες οι χώρες

Δ.Α.Ε 0,53 -0,98 0,39 0,42 0,67 0,54 0,65 0,46 0,19 0,66 0,79 0,87 0,88 0,95 0,95 0,61 0,72 0,55
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχειών Eurostat 

Διάγραμμα 5.5 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Εξειδίκευσης για την Ελλάδα για τις κατηγορίες  

ταξινόμησης SITC για όλο τον κόσμο. 

 

  

Όπως φαίνεται από τον πίνακα και το διάγραμμα που ακολουθούν, ο Δείκτης για την 

Ελλάδα για την περίοδο 1999-2015 έχει μέσο όρο παρατηρήσεων -0,42 για την Ε.Ε (28) 

και -0,43 για όλες τις χώρες, τιμές λοιπόν παρεμφερείς. Διαχρονικά, οι τιμές είναι 

σχεδόν σταθερές έως το 2009, σημειώνοντας έπειτα αύξηση από το 2010 έως σήμερα, 

με εξαίρεση το 2014. Η μεγαλύτερη τιμή του δείκτη για την Ε.Ε (28) ήταν το 2015 

(τιμή -0,25) και για όλες τις χώρες το 2013 και το 2015, με τιμή -0,26. Οι χαμηλότερες 

τιμές σημειώθηκαν για την Ε.Ε (28)  το 2004 (τιμή -0,52) και για όλες τις χώρες το ίδιο 

έτος με τιμή -0,55. 
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Πίνακας 5.7 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Εξειδίκευσης για την Ελλάδα για όλα τα προϊόντα σε Ε.Ε και 

όλο τον κόσμο. 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχειών Eurostat 

 

 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχειών Eurostat 

Διάγραμμα 5.6 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Εξειδίκευσης για την Ελλάδα για όλα τα προϊόντα σε Ε.Ε και 
όλο τον κόσμο. 

  

 

  

  

Επίσης από το Πίνακα 5.7 και το Διάγραμμα 5.6 παρατηρούμε ότι η Ελλάδα 

παρουσίαζε  οριακά καλύτερες επιδόσεις, δηλαδή λιγότερο αρνητικές τιμές στο εμπόριο 

με όλο τον Κόσμο σε σχέση με την Ε.Ε.  τα έτη 1999 και 2000. Τάση που 

αντιστράφηκε για τα έτη 2001 έως 2011 για να επανέλθει πάλι το προβάδισμα το 2013 

και 2014 το εμπόριο με όλο τον κόσμο και πάλι να αντιστραφεί το 2015  όπου ο δείκτης 

παρουσίαζε ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις στο εμπόριο μες την Ε.Ε. σε σχέση με όλο 

τον υπόλοιπο κόσμο.   

 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΚΛΑΔΟΣ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Μέσος 

όρος

Ευρωπαϊκή Ένωση (28)

Δ.Α.Ε -0,49 -0,50 -0,47 -0,47 -0,50 -0,52 -0,49 -0,46 -0,48 -0,47 -0,49 -0,39 -0,33 -0,30 -0,27 -0,28 -0,25 -0,42

Ό λες οι χώρες

Δ.Α.Ε -0,47 -0,48 -0,48 -0,50 -0,54 -0,55 -0,52 -0,51 -0,51 -0,51 -0,49 -0,41 -0,33 -0,28 -0,26 -0,28 -0,26 -0,43
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5.5 Ο Δείκτης Αποκαλυπτόμενου Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (RCA)   

Αυτός ο δείκτης, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων των εξαγωγών και της ανταγωνιστικής θέσης των εξαγόμενων 

προϊόντων μιας χώρας, παίρνοντας τιμές από 0 έως +∞. Εάν  λαμβάνει τιμή πάνω από 1, τότε 

η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στο συγκεκριμένο προϊόν με το σύνολο χωρών που 

γίνεται η σύγκριση. Αντίθετα όταν έχει τιμή από 0 έως 1 τότε η χώρα έχει συγκριτικό 

μειονέκτημα.  Αξιοποιώντας τα δεδομένα για την Ελλάδα για τα έτη 1999-2015, ο ακόλουθος 

πίνακας παρουσιάζει τις τιμές του δείκτη αυτού για τις κατηγορίες της ταξινόμησης SITC.  

Όπως φαίνεται από τον πίνακα και το διάγραμμα που ακολουθούν, οι κατηγορίες άλλα 

προϊόντα μεταποίησης, χημικά προϊόντα και συναφή και μηχανήματα και εξοπλισμός 

μεταφορών έχουν σταθερότητα στις τιμές του δείκτη, ιδίως η τελευταία κατηγορία που είναι 

σχεδόν ευθεία γραμμή και με τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη στο σύνολο των κατηγοριών, 

πράγμα που υποδηλώνει παντελή έλλειψη συγκριτικού πλεονεκτήματος στον συγκεκριμένο 

κλάδο. Οι υπόλοιπες κατηγορίες σημειώνουν έντονες διακυμάνσεις, με το δείκτη να έχει το 

2015 τη μεγαλύτερη τιμή για την κατηγορία τρόφιμα – ποτά – καπνός, κοντά στο 4. Οι 

κατηγορίες πρώτες ύλες και ορυκτά καύσιμα – λιπαντικά – συναφή έχουν απόκλιση έως το 

2008 όπου και συναντιούνται και από τότε είναι σχεδόν σε ταυτόσημα επίπεδα έως σήμερα, 

με εξαίρεση το 2014 όπου η κατηγορία πρώτες ύλες σημείωσε εμφανή μείωση. Το 2015 οι 

τιμές του δείκτη για τις  κατηγορίες πρώτες ύλες και ορυκτά καύσιμα – λιπαντικά – συναφή 

βρίσκονται κοντά στο 3. Ακολουθούν με χαμηλότερες τιμές δείκτη στη σειρά οι κατηγορίες 

άλλα προϊόντα μεταποίησης, χημικά προϊόντα και συναφή και μηχανήματα και εξοπλισμός 

(τιμές κάτω από 1). Οι τιμές του δείκτη που είναι πάνω από 1, είναι για τις κατηγορίες 

τρόφιμα – ποτά – καπνός, κοντά στο 4 και πρώτες ύλες και ορυκτά καύσιμα – λιπαντικά – 

συναφή, κοντά στο 3 και άλλα προϊόντα μεταποίησης ελαφρώς πάνω από τη μονάδα (για το 

2015). Αυτά δείχνουν πως η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στα συγκεκριμένα προϊόντα. 

Αντίθετα η χώρα έχει συγκριτικό μειονέκτημα στις κατηγορίες, χημικά προϊόντα και συναφή 

και μηχανήματα και εξοπλισμός, όπου οι τιμές είναι κάτω από 1 (για το 2015).   

 

  

  

 



 

77 

 

Πίνακας 5.8 Δείκτης Αποκαλυπτόμενου Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (RCA) Ελλάδας -  E.E. (27) 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχειών Eurostat 

 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχειών Eurostat 

Διάγραμμα 5.7  Δείκτης Αποκαλυπτόμενου Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (RCA) Ελλάδας -  E.E. (27) 

 

  

  

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΚΛΑΔΟΣ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Μέσος 

όρος

SITC0_1:Τρόφιμα, ποτά και καπνός

RCA 3,98 3,86 4,24 3,94 3,70 4,15 4,59 3,99 3,95 4,13 4,66 4,39 4,26 4,18 3,97 3,82 3,76 4,09

SITC2_4: Πρώτες ύλες

RCA 5,53 3,85 4,08 3,29 3,54 2,62 3,52 3,29 2,79 2,15 2,13 1,89 1,85 2,20 2,62 1,86 3,01 2,95

SITC3: Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά και συναφή 

RCA 1,70 1,77 1,82 1,29 0,81 0,52 0,61 1,08 1,32 2,02 2,00 1,98 1,77 1,84 2,46 2,62 2,98 1,68

SITC5: Χημικά προϊόντα και συναφή

RCA 0,45 0,59 0,62 0,63 0,83 0,95 1,09 0,95 0,94 0,90 0,88 0,91 0,87 0,89 0,92 0,91 0,80 0,83

SITC6_8: Άλλα προϊόντα μεταποίησης

RCA 1,58 1,66 1,58 1,67 1,62 1,56 1,41 1,36 1,41 1,36 1,27 1,30 1,38 1,23 1,20 1,19 1,19 1,41

SITC7: Μηχανήματα & εξοπλισμός μεταφορών

RCA 0,21 0,26 0,24 0,26 0,27 0,29 0,26 0,31 0,28 0,26 0,24 0,25 0,25 0,24 0,21 0,23 0,26 0,25

SITC9:Βασικά προϊόντα και συναλλαγές μη ταξινομημένα  αλλού

RCA 0,64 0,01 0,75 0,79 1,07 1,23 1,04 1,31 1,79 0,84 0,48 0,72 0,70 0,91 0,41 0,62 0,57 0,82
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SITC6_8: Άλλα προϊόντα μεταποίησης SITC7: Μηχανήματα & εξοπλισμός μεταφορών 

Commodities and transactions not classified elsewhere
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5.6 Ο Δείκτης Αποκαλυπτόμενου Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (RCA)  

Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας 

 

Όπως φαίνεται από τους πίνακες και τα διαγράμματα που ακολουθούν για τον δείκτη 

RCA Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας, ισχύουν τα κάτωθι: 

 για την Ιταλία: Για το 2015, οι τιμές του δείκτη που είναι πάνω από 1  

για τις κατηγορίες τρόφιμα – ποτά – καπνός, και άλλα προϊόντα 

μεταποίησης, γεγονός που δείχνει πως η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα 

στα συγκεκριμένα προϊόντα. Αντίθετα η χώρα έχει συγκριτικό μειονέκτημα 

στις υπόλοιπες κατηγορίες (για το 2015).  Για την κατηγορία βασικά 

προϊόντα και κατηγορίες μη ταξινομημένα αλλού βλέπουμε τιμές κάτω από 

1, με εξαίρεση το έτος 2000 όπου ο δείκτης πήρε τιμή 1,57 

 για την Ισπανία: Για το 2015, οι τιμές του δείκτη που είναι πάνω από 1  

για τις κατηγορίες τρόφιμα – ποτά – καπνός, πρώτες ύλες, άλλα προϊόντα 

μεταποίησης, γεγονός που δείχνει πως η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα 

στα συγκεκριμένα προϊόντα. Αντίθετα η χώρα έχει συγκριτικό μειονέκτημα 

στις υπόλοιπες κατηγορίες (για το 2015), με τα ορυκτά καύσιμα – λιπαντικά 

– συναφή να είναι κοντά στο 1 (τιμή 0,98 το 2015), έχοντας λοιπόν ουδέτερη 

διαπίστωση ως προς την αποσαφήνιση συγκριτικού πλεονεκτήματος ή 

μειονεκτήματος.  

 για την Πορτογαλία: Για το 2015, οι τιμές του δείκτη που είναι πάνω από 

1  για τις κατηγορίες ορυκτά καύσιμα – λιπαντικά – συναφή, τρόφιμα – ποτά 

– καπνός, πρώτες ύλες, άλλα προϊόντα μεταποίησης, γεγονός που δείχνει πως 

η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στα συγκεκριμένα προϊόντα. Αντίθετα 

η χώρα έχει συγκριτικό μειονέκτημα στις υπόλοιπες κατηγορίες (για το 

2015). 
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Πίνακας 5.9 Δείκτης Αποκαλυπτόμενου Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (RCA) Ιταλίας -  E.E. (27) 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχειών Eurostat 

 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχειών Eurostat 

Διάγραμμα 5.8 Δείκτης Αποκαλυπτόμενου Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (RCA) Ιταλίας -  E.E. (27) 

 

 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΚΛΑΔΟΣ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Μέσος 

όρος

SITC0_1:Τρόφιμα, ποτά και καπνός

RCA 1,18 1,17 1,23 1,30 1,29 1,41 1,47 1,40 1,42 1,52 1,69 1,63 1,56 1,57 1,61 1,51 1,54 1,44

SITC2_4: Πρώτες ύλες

RCA 0,64 0,66 0,67 0,66 0,64 0,68 0,67 0,64 0,63 0,64 0,62 0,62 0,61 0,64 0,67 0,68 0,72 0,65

SITC3: Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά και συναφή 

RCA 0,41 0,47 0,58 0,51 0,62 0,57 0,61 0,54 0,57 0,58 0,57 0,63 0,57 0,54 0,41 0,34 0,41 0,53

SITC5: Χημικά προϊόντα και συναφή

RCA 0,62 0,68 0,69 0,68 0,64 0,64 0,71 0,70 0,69 0,72 0,68 0,72 0,76 0,80 0,91 0,92 0,86 0,73

SITC6_8: Άλλα προϊόντα μεταποίησης

RCA 1,59 1,57 1,56 1,54 1,54 1,59 1,59 1,59 1,59 1,61 1,62 1,68 1,71 1,68 1,72 1,66 1,62 1,62

SITC7: Μηχανήματα & εξοπλισμός μεταφορών

RCA 0,84 0,83 0,80 0,81 0,80 0,83 0,82 0,83 0,83 0,83 0,81 0,79 0,79 0,77 0,79 0,79 0,81 0,81

SITC9:Βασικά προϊόντα και συναλλαγές μη ταξινομημένα  αλλού

RCA 0,43 0,83 0,82 1,57 0,40 0,33 0,38 0,41 0,28 0,39 0,33 0,37 0,59 0,23 0,26 0,22 0,57 0,49
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SITC6_8: Άλλα προϊόντα μεταποίησης 
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SITC9:Βασικά προϊόντα και συναλλαγές μη ταξινομημένα  αλλού 
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Πίνακας 5.10 Δείκτης Αποκαλυπτόμενου Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (RCA) Ισπανίας -  E.E. (27) 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχειών Eurostat 

 

 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχειών Eurostat 

Διάγραμμα 5.9 Δείκτης Αποκαλυπτόμενου Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (RCA) Ισπανίας -  E.E. (27) 

 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΚΛΑΔΟΣ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Μέσος 

όρος

SITC0_1:Τρόφιμα, ποτά και καπνός

RCA 2,38 2,50 2,70 2,72 2,80 2,90 3,02 2,88 2,83 2,92 3,04 2,91 2,74 2,85 2,88 2,67 2,77 2,80

SITC2_4: Πρώτες ύλες

RCA 1,25 1,51 1,57 1,58 1,38 1,42 1,35 1,27 1,33 1,44 1,28 1,31 1,41 1,45 1,57 1,65 1,50 1,43

SITC3: Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά και συναφή 

RCA 0,81 0,87 0,79 0,72 0,77 0,84 0,75 0,58 0,45 0,63 0,51 0,61 0,59 0,91 0,88 1,00 0,98 0,75

SITC5: Χημικά προϊόντα και συναφή

RCA 0,57 0,63 0,64 0,62 0,62 0,62 0,67 0,67 0,74 0,81 0,72 0,78 0,76 0,80 0,81 0,76 0,69 0,70

SITC6_8: Άλλα προϊόντα μεταποίησης

RCA 0,95 0,97 0,98 0,98 0,97 0,98 1,02 1,06 1,09 1,14 1,10 1,14 1,15 1,10 1,12 1,11 1,12 1,06

SITC7: Μηχανήματα & εξοπλισμός μεταφορών

RCA 1,02 0,97 0,95 0,96 0,97 0,96 0,93 0,94 0,92 0,86 0,90 0,86 0,86 0,77 0,81 0,81 0,84 0,90

SITC9:Βασικά προϊόντα και συναλλαγές μη ταξινομημένα  αλλού

RCA 0,32 0,20 0,21 0,20 0,26 0,32 0,27 0,29 0,37 0,07 0,11 0,28 0,50 0,70 0,30 0,31 0,30 0,29
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SITC7: Μηχανήματα & εξοπλισμός μεταφορών 

Commodities and transactions not classified elsewhere
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Πίνακας 5.11Δείκτης Αποκαλυπτόμενου Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (RCA) Πορτογαλίας -  E.E. (27) 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχειών Eurostat 

 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχειών Eurostat 

Διάγραμμα 5.10 Δείκτης Αποκαλυπτόμενου Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος (RCA) Πορτογαλίας -  E.E. (27) 

 

Τέλος, παρατηρώντας τον Πίνακα 5.12 με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, 

φαίνεται από τους μέσους όρους που ακολουθούν για τον δείκτη RCA Ελλάδας, 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΚΛΑΔΟΣ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Μέσος 

όρος

SITC0_1:Τρόφιμα, ποτά και καπνός

RCA 0,98 1,08 1,13 1,22 1,23 1,37 1,58 1,55 1,72 1,92 2,03 1,85 1,71 1,71 1,69 1,70 1,77 1,54

SITC2_4: Πρώτες ύλες

RCA 1,99 2,26 2,09 1,88 1,87 1,92 1,95 2,16 2,57 2,42 2,05 2,38 2,07 2,04 2,10 2,02 2,11 2,11

SITC3: Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά και συναφή 

RCA 0,41 0,37 0,33 0,39 0,43 0,49 0,63 0,58 0,41 0,47 0,52 0,59 0,64 0,69 1,08 1,03 1,20 0,60

SITC5: Χημικά προϊόντα και συναφή

RCA 0,32 0,38 0,35 0,35 0,37 0,42 0,48 0,48 0,51 0,54 0,43 0,49 0,54 0,57 0,61 0,56 0,51 0,47

SITC6_8: Άλλα προϊόντα μεταποίησης

RCA 1,81 1,77 1,81 1,80 1,83 1,80 1,71 1,69 1,77 1,79 1,87 1,84 1,79 1,78 1,81 1,83 1,84 1,80

SITC7: Μηχανήματα & εξοπλισμός μεταφορών

RCA 0,79 0,77 0,77 0,78 0,77 0,75 0,72 0,72 0,68 0,67 0,66 0,66 0,70 0,65 0,63 0,62 0,64 0,70

SITC9:Βασικά προϊόντα και συναλλαγές μη ταξινομημένα  αλλού

RCA 0,02 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,81 0,85 0,23 0,19 0,30 0,36 0,41 0,76 0,21 0,18 0,12 0,28

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
SITC0_1:Τρόφιμα, ποτά και καπνός 
SITC2_4: Πρώτες ύλες 
SITC3: Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά και συναφή  
SITC5: Χημικά προϊόντα και συναφή 
SITC6_8: Άλλα προϊόντα μεταποίησης 
SITC7: Μηχανήματα & εξοπλισμός μεταφορών 
SITC9:Βασικά προϊόντα και συναλλαγές μη ταξινομημένα  αλλού 
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Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας, πως η κατάταξη από τη μεγαλύτερη τιμή στη 

μικρότερη τιμή του δείκτη είναι η εξής: 

 τρόφιμα – ποτά - καπνός:  Ελλάδα,  Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, όλες με 

τιμές πάνω από 1. Άρα η Ελλάδα έχει για τη συγκεκριμένη κατηγορία 

προϊόντων το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα από τις άλλες χώρες και 

ακολουθούν με τη σειρά Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία. 

 πρώτες ύλες: Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία. Η Ελλάδα έχει για τη 

συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα 

από τις Πορτογαλία και Ισπανία, ενώ η Ιταλία έχει συγκριτικό μειονέκτημα 

καθώς ο δείκτης έχει τιμή κάτω από 1 

 ορυκτά καύσιμα – λιπαντικά – συναφή: Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, 

Ιταλία. Η Ελλάδα έχει για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων το 

μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα από τις άλλες, για τις οποίες ο δείκτης 

έχει τιμή κάτω από 1. 

 χημικά προϊόντα και συναφή: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, όλες με 

τιμές κάτω από 1, άρα όλες με συγκριτικό μειονέκτημα, αλλά βελτιωμένη 

θέση να έχει η Ελλάδα σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. 

 άλλα προϊόντα μεταποίησης: Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία. Όλες οι 

τιμές είναι πάνω από 1 με την Πορτογαλία να έχει για τη συγκεκριμένη 

κατηγορία προϊόντων το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα από τις άλλες 

χώρες και ακολουθούν με τη σειρά Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία. 

 μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών: Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, 

Ελλάδα, όλες με τιμές κάτω από 1, άρα όλες με συγκριτικό μειονέκτημα, 

αλλά βελτιωμένη θέση να έχει η Ισπανία, σε σύγκριση με τις άλλες χώρες, με 

τιμή που να προσεγγίζει το 1 (0.90) και έπειτα η Ιταλία με 0,81 και η 

Πορτογαλία με 0,70. Η Ελλάδα είναι αρκετά χαμηλότερα (0,25). 

 βασικά προϊόντα και συναλλαγές μη ταξινομημένα αλλού: Ελλάδα, Ιταλία, 

Ισπανία, Πορτογαλία, όλες με τιμές κάτω από 1, άρα όλες με συγκριτικό 

μειονέκτημα, αλλά βελτιωμένη θέση να έχει η Ελλάδα σε σύγκριση με τις 

άλλες χώρες, με τιμή 0,82 
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Πίνακας 5.12 Συγκεντρωτικός πίνακας  Δείκτη Αποκαλυπτόμενου Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος 
Ελλάδας, Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας 

 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχειών Eurostat 

  

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΚΛΑΔΟΣ 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Μέσος 

όρος

SITC0_1:Τρόφιμα, ποτά και καπνός

RCA Ελλάδας 3,98 3,86 4,24 3,94 3,70 4,15 4,59 3,99 3,95 4,13 4,66 4,39 4,26 4,18 3,97 3,82 3,76 4,09

RCA Ιταλίας 1,18 1,17 1,23 1,30 1,29 1,41 1,47 1,40 1,42 1,52 1,69 1,63 1,56 1,57 1,61 1,51 1,54 1,44

RCA Ισπανίας 2,38 2,50 2,70 2,72 2,80 2,90 3,02 2,88 2,83 2,92 3,04 2,91 2,74 2,85 2,88 2,67 2,77 2,80

RCA Πορτ/λίας 0,98 1,08 1,13 1,22 1,23 1,37 1,58 1,55 1,72 1,92 2,03 1,85 1,71 1,71 1,69 1,70 1,77 1,54

SITC2_4: Πρώτες ύλες

RCA Ελλάδας 5,53 3,85 4,08 3,29 3,54 2,62 3,52 3,29 2,79 2,15 2,13 1,89 1,85 2,20 2,62 1,86 3,01 2,95

RCA Ιταλίας 0,64 0,66 0,67 0,66 0,64 0,68 0,67 0,64 0,63 0,64 0,62 0,62 0,61 0,64 0,67 0,68 0,72 0,65

RCA Ισπανίας 1,25 1,51 1,57 1,58 1,38 1,42 1,35 1,27 1,33 1,44 1,28 1,31 1,41 1,45 1,57 1,65 1,50 1,43

RCA Πορτ/λίας 1,99 2,26 2,09 1,88 1,87 1,92 1,95 2,16 2,57 2,42 2,05 2,38 2,07 2,04 2,10 2,02 2,11 2,11

SITC3: Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά και συναφή 

RCA Ελλάδας 1,70 1,77 1,82 1,29 0,81 0,52 0,61 1,08 1,32 2,02 2,00 1,98 1,77 1,84 2,46 2,62 2,98 1,68

RCA Ιταλίας 0,41 0,47 0,58 0,51 0,62 0,57 0,61 0,54 0,57 0,58 0,57 0,63 0,57 0,54 0,41 0,34 0,41 0,53

RCA Ισπανίας 0,81 0,87 0,79 0,72 0,77 0,84 0,75 0,58 0,45 0,63 0,51 0,61 0,59 0,91 0,88 1,00 0,98 0,75

RCA Πορτ/λίας 0,41 0,37 0,33 0,39 0,43 0,49 0,63 0,58 0,41 0,47 0,52 0,59 0,64 0,69 1,08 1,03 1,20 0,60

SITC5: Χημικά προϊόντα και συναφή

RCA Ελλάδας 0,45 0,59 0,62 0,63 0,83 0,95 1,09 0,95 0,94 0,90 0,88 0,91 0,87 0,89 0,92 0,91 0,80 0,83

RCA Ιταλίας 0,62 0,68 0,69 0,68 0,64 0,64 0,71 0,70 0,69 0,72 0,68 0,72 0,76 0,80 0,91 0,92 0,86 0,73

RCA Ισπανίας 0,57 0,63 0,64 0,62 0,62 0,62 0,67 0,67 0,74 0,81 0,72 0,78 0,76 0,80 0,81 0,76 0,69 0,70

RCA Πορτ/λίας 0,32 0,38 0,35 0,35 0,37 0,42 0,48 0,48 0,51 0,54 0,43 0,49 0,54 0,57 0,61 0,56 0,51 0,47

SITC6_8: Άλλα προϊόντα μεταποίησης

RCA Ελλάδας 1,58 1,66 1,58 1,67 1,62 1,56 1,41 1,36 1,41 1,36 1,27 1,30 1,38 1,23 1,20 1,19 1,19 1,41

RCA Ιταλίας 1,59 1,57 1,56 1,54 1,54 1,59 1,59 1,59 1,59 1,61 1,62 1,68 1,71 1,68 1,72 1,66 1,62 1,62

RCA Ισπανίας 0,95 0,97 0,98 0,98 0,97 0,98 1,02 1,06 1,09 1,14 1,10 1,14 1,15 1,10 1,12 1,11 1,12 1,06

RCA Πορτ/λίας 1,81 1,77 1,81 1,80 1,83 1,80 1,71 1,69 1,77 1,79 1,87 1,84 1,79 1,78 1,81 1,83 1,84 1,80

SITC7: Μηχανήματα & εξοπλισμός μεταφορών

RCA Ελλάδας 0,21 0,26 0,24 0,26 0,27 0,29 0,26 0,31 0,28 0,26 0,24 0,25 0,25 0,24 0,21 0,23 0,26 0,25

RCA Ιταλίας 0,84 0,83 0,80 0,81 0,80 0,83 0,82 0,83 0,83 0,83 0,81 0,79 0,79 0,77 0,79 0,79 0,81 0,81

RCA Ισπανίας 1,02 0,97 0,95 0,96 0,97 0,96 0,93 0,94 0,92 0,86 0,90 0,86 0,86 0,77 0,81 0,81 0,84 0,90

RCA Πορτ/λίας 0,79 0,77 0,77 0,78 0,77 0,75 0,72 0,72 0,68 0,67 0,66 0,66 0,70 0,65 0,63 0,62 0,64 0,70

SITC9:Βασικά προϊόντα και συναλλαγές μη ταξινομημένα  αλλού

RCA Ελλάδας 0,64 0,01 0,75 0,79 1,07 1,23 1,04 1,31 1,79 0,84 0,48 0,72 0,70 0,91 0,41 0,62 0,57 0,82

RCA Ιταλίας 0,43 0,83 0,82 1,57 0,40 0,33 0,38 0,41 0,28 0,39 0,33 0,37 0,59 0,23 0,26 0,22 0,57 0,49

RCA Ισπανίας 0,32 0,20 0,21 0,20 0,26 0,32 0,27 0,29 0,37 0,07 0,11 0,28 0,50 0,70 0,30 0,31 0,30 0,29

RCA Πορτ/λίας 0,02 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,81 0,85 0,23 0,19 0,30 0,36 0,41 0,76 0,21 0,18 0,12 0,28
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 6                                                                       

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί  η ανταγωνιστικότητα  της 

Ελλάδας  τόσο ως χώρας όσο και σε επτά κατηγορίες προϊόντων και πως αυτή 

αποτυπώνεται στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Για αυτό το λόγο, η ανάλυση 

επικεντρώθηκε  σε δυο επίπεδα, στο πρώτο παρουσιάστηκε η ανταγωνιστικότητα της 

Ελλάδας ως χώρας σύμφωνα με τον Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (GCI) 

του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και στο δεύτερο υπολογιστήκαν και 

αναλύθηκαν οι δείκτες ανταγωνιστικότητας  σε επτά κατηγορίες προϊόντων συμφώνα 

με την Τυποποιημένη Ταξινόμηση του Διεθνούς Εμπορίου SITC που παρουσιαστήκαν 

στο  5
ο
 κεφάλαιο.  

Από την ανάλυση του πρώτου μέρους συμπεραίνουμε ότι η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητα παρουσιάζεται  ως η βασική και αναγκαία συνθήκη για  τη 

δημιουργία νέων ανταγωνιστικών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων που θα   επιτρέψει 

σε χώρες όπως η Ελλάδα  στο ξεπέρασμα της κρίσης και την ανάκτηση  του βιοτικού 

τους επιπέδου. Συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας  για την ανάκαμψη της 

οικονομίας είναι η ποιότητα του εργατικού της δυναμικού, οι υποδομές και το μέγεθος 

της αγοράς. Από την άλλη οι τομείς που υστερεί αφορούν στο μακροοικονομικό 

περιβάλλον, την αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας και στην  ανάπτυξη  της 

χρηματοοικονομικής αγοράς ( πρόσβαση σε χρηματοδότηση της οικονομικής 

δραστηριότητας). 

Η εξέταση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων ταξινομημένα στους 

επτά κλάδους έγινε χρησιμοποιώντας την τυποποιημένη ταξινόμηση του Διεθνούς 

εμπορίου SITC και με δεδομένα για την ανάλυση τα οποία αντληθήκαν από την 

Eurostat. Οι κλάδοι που εξετάστηκαν ήταν: 

 τρόφιμα – ποτά – καπνός  

 πρώτες ύλες 

 ορυκτά καύσιμα – λιπαντικά – συναφή 

 χημικά προϊόντα και συναφή 

 άλλα προϊόντα μεταποίησης 

 μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών 
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 βασικά προϊόντα και συναλλαγές μη ταξινομημένα αλλού 

Όπως έδειξε η ποσοτική ανάλυση της παρούσας εργασίας για την Ελλάδα για τα έτη 

1999-2015, η κάλυψη των εισαγωγών για τις πρώτες ύλες είναι η μεγαλύτερη σε σχέση 

με τις άλλες κατηγορίες. Αναφορικά με την εισαγωγική διείσδυση, μεγαλύτερη τιμή 

παίρνει ο δείκτης για τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό μεταφορών και χαμηλότερη 

τιμή για τις  πρώτες ύλες. Για την κατηγορία  μηχανήματα και  εξοπλισμός μεταφορών 

φαίνεται πως σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες προϊόντων αυτή είναι στην οποία το 

προϊόν εισάγεται περισσότερο αποκλειστικά. Σχετικά με την ανταγωνιστικότητα 

εξειδίκευσης, στις κατηγορίες τρόφιμα- ποτά – καπνός, άλλα προϊόντα μεταποίησης, 

χημικά προϊόντα και συναφή και μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών η χώρα  δεν 

είναι εξειδικευμένη σε σχέση με άλλες χώρες. Πιο έντονη είναι η διαπίστωση αυτή για 

την κατηγορία μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών. Κατ΄ εξαίρεση, στα έτη 1999, 

2000, 2012, 2013, 2015 η χώρα αποκτά ελαφριά αλλά μη σημαντική εξειδίκευση στο 

εμπόριο των πρώτων υλών σε σχέση με άλλες χώρες. Αναφορικά με τον προσδιορισμό 

των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των εξαγωγών και της ανταγωνιστικής θέσης των 

εξαγόμενων προϊόντων, στις κατηγορίες τρόφιμα – ποτά – καπνός, πρώτες ύλες και 

ορυκτά καύσιμα – λιπαντικά – συναφή, η χώρα μας έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στα 

συγκεκριμένα προϊόντα. Αντίθετα η χώρα έχει συγκριτικό μειονέκτημα στις κατηγορίες 

άλλα προϊόντα μεταποίησης, χημικά προϊόντα και συναφή και μηχανήματα και 

εξοπλισμός. 

Συγκεντρωτικά από την ανάλυση των δεικτών ανταγωνιστικότητας παρατηρήθηκε 

ότι οι κατηγορίες  προϊόντων που η Ελλάδα παρουσιάζει σχετικά καλύτερες επιδόσεις 

για το 2015 είναι: 

 Με βάση τον δείκτη κάλυψης εισαγωγών, στις κατηγορίες πρώτες ύλες, 

τρόφιμα – ποτά – καπνός, ορυκτά καύσιμα – λιπαντικά και συναφή. 

 Με βάση τον δείκτη εισαγωγικής διείσδυσης, στις κατηγορίες πρώτες 

ύλες, τρόφιμα – ποτά – καπνός, άλλα προϊόντα μεταποίησης. 

 Με βάση τον δείκτη ανταγωνιστικότητας εξειδίκευσης, επίσης στις 

κατηγορίες πρώτες ύλες, τρόφιμα – ποτά – καπνός, άλλα προϊόντα μεταποίησης. 

 Τέλος με βάση τον δείκτη αποκαλυπτόμενου ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος στις κατηγορίες τρόφιμα – ποτά – καπνός, πρώτες ύλες, ορυκτά 

καύσιμα – λιπαντικά και συναφή. 

Οι κατηγορίες προϊόντων πρώτες ύλες και τρόφιμα – ποτά – καπνός, 

συμπεριλαμβάνονται  στις  καλύτερες επιδόσεις με βάση όλους τους δείκτες μετρήσεις 
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της ανταγωνιστικότητας, με αυτή των πρώτων υλών να έρχεται πρώτη στην κατάταξη 

στους τέσσερεις από τους πέντε δείκτες. Στη κατηγορία πρώτες ύλες θετικό εμπορικό 

ισοζύγιο παρουσιάζουμε στις υποκατηγορίες ξυλεία και φελλός, πολτός και 

απορρίμματα χαρτιού, μεταλλεύματα και απορρίμματα μετάλλων. Στη κατηγορία 

τρόφιμα – ποτά – καπνός θετικό εμπορικό ισοζύγιο παρουσιάζουμε στις υποκατηγορίες 

δημητριακά και παρασκευάσματα δημητριακών, διάφορα προϊόντα διατροφής  και 

καπνός ακατέργαστος και κατεργασμένος.  

Η κατηγορία τρόφιμα – ποτά – καπνός και η βιομηχανία που την στηρίζει διατηρεί 

θεμελιώδη ρόλο για την ελληνική οικονομία και διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις  ώστε 

να συνεχίσει να είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης της χώρας. Όμως, για να λειτουργήσει 

ως παράγοντας ανάπτυξης χρειάζεται να στραφεί προς τις εξαγωγές, να λειτουργεί 

ανταγωνιστικά και με εξωστρέφεια Για να κατορθωθεί αυτό είναι απαραίτητο να δοθεί 

προτεραιότητα στην ποιότητα και στην ταυτότητα των προϊόντων, δηλαδή στο 

ελληνικό όνομα (brand name ) και την κατοχύρωση των Προϊόντων Προστατευόμενης 

Ονομασίας Προέλευσης(Π.Ο.Π)  ώστε να προστατεύονται από τον αθέμιτο 

ανταγωνισμέ άλλων χωρών.   Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζεται επίσης σύνδεση της  

αγροτικής παραγωγής ,  με τον τουρισμό (εστιατόρια, ξενοδοχεία κτλ.), τη μεταφορά 

και την αποθήκευση (logistics), τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ, το εμπόριο και τη 

διάθεση των προϊόντων στον τελικό καταναλωτή. 

Τέλος, σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα για τον δείκτη RCA Ελλάδας, 

Ιταλίας, Ισπανίας και Πορτογαλίας, η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο συγκριτικό 

πλεονέκτημα από τις άλλες χώρες στα τρόφιμα – ποτά - καπνός καθώς και στις πρώτες 

ύλες. Στα ορυκτά καύσιμα – λιπαντικά – συναφή η Ελλάδα έχει για τη συγκεκριμένη 

κατηγορία προϊόντων το μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα από τις άλλες χώρες. Στα 

χημικά προϊόντα και συναφή η Ελλάδα έχει βελτιωμένη  σε σύγκριση με τις άλλες 

χώρες, έχοντας όμως όλες συγκριτικό μειονέκτημα.  Στην κατηγορία άλλα προϊόντα 

μεταποίησης η Ελλάδα είναι τρίτη στην κατάταξη όσον αφορά το συγκριτικό 

πλεονέκτημα ενώ στα μηχανήματα και εξοπλισμό μεταφορών η χώρα μας έχει 

συγκριτικό μειονέκτημα, σε αρκετά χαμηλότερη θέση από τις άλλες χώρες. 

Ολοκληρώνοντας, στα βασικά προϊόντα και συναλλαγές μη ταξινομημένα αλλού η 

Ελλάδα έχει βελτιωμένη θέση σε σύγκριση με τις άλλες χώρες, έχοντας όμως με όλες 

συγκριτικό μειονέκτημα.  
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