
 

 

1 

 

 
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ 

Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ 

ΠΜ «ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ, 

ΓΖΜΟΗΩΝ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ» 
 

 

 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

 

«Ζ ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ» 

 

 

 

  

Καθνχλε Πελειφπε   Α.Μ: 4042201602001 

Δπηβιέπσλ θαζεγεηήο: Φσηφπνπινο Γεψξγηνο 

 

 

 

 

 

Σξίπνιε 2018



 

 

i 

 

 

Πξόινγνο – επραξηζηίεο 

Θεσξψ ππνρξέσζή κνπ λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Γεψξγην 

Φσηφπνπιν γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζή ηνπ. Δπηπιένλ, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ 

νηθνγέλεηά κνπ. 

  



 

 

ii 

 

Πεξηερόκελα 
Κεθάιαην 1 – Δηζαγσγή ............................................................................................ 1 

Κεθάιαην 2 – Μεζνδνινγία εθπφλεζεο έξεπλαο ....................................................... 3 

Κεθάιαην 3 – Έλλνηεο θαη νξηζκνί ηεο «Παξαγσγηθφηεηαο ηεο Δξγαζίαο» ................ 4 

3.1 Δηζαγσγή ......................................................................................................... 4 

3.2 Οξηζκφο ηεο Παξαγσγηθφηεηαο ηεο Δξγαζίαο .................................................. 6 

3.3 Παξάγνληεο επεξεαζκνχ ηεο Παξαγσγηθφηεηαο ηεο Δξγαζίαο ..................... 7 

3.4 Ζ ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ............................. 9 

3.5 Οξηζκφο ηνπ Αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ............................................... 9 

Κεθάιαην 4 – Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα ..................................11 

4.1 Δηζαγσγή ........................................................................................................11 

Γηάγξακκα 1: Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, 2016, θζίλνπζα πνξεία .......................................................................12 

4.2 Παξαγσγηθφηεηα Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα - Αλάιπζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο

 .............................................................................................................................14 

Γηάγξακκα 1. Παξαγσγηθφηεηα Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα (ΑΔΠ αλά 

απαζρνινχκελν), Βάζε: ΔΔ- 28=100, 2007 – 2016 ...........................................15 

Γηάγξακκα 2. Παξαγσγηθφηεηα ηεο Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα (ΑΔΠ αλά ψξα 

εξγαζίαο), Βάζε: ΔΔ- 28=100, 2007 – 2016 ......................................................15 

Γηάγξακκα 3. Παξαγσγηθφηεηα Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα (ΑΔΠ αλά 

απαζρνινχκελν), Φζίλνπζα θαηάηαμε ρσξψλ, 2016 ..........................................16 

Γηάγξακκα 4. Παξαγσγηθφηεηα Δξγαζίαο ηεο Διιάδαο (ΑΔΠ αλά ψξα 

εξγαζίαο), Φζίλνπζα θαηάηαμε ρσξψλ, 2016 ....................................................17 

4.3 Ρπζκφο κεηαβνιήο Παξαγσγηθφηεηαο Δξγαζίαο ..............................................18 

Γηάγξακκα 5. Ρπζκφο κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηελ 

Διιάδα (ΑΔΠ αλά απαζρνινχκελν), Φζίλνπζα θαηάηαμε ρσξψλ, 2016 ............19 

Γηάγξακκα 6. Ρπζκφο κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηελ 

Διιάδα (ΑΔΠ αλά ψξα εξγαζίαο), Φζίλνπζα θαηάηαμε ρσξψλ, 2016 ...............20 

4.4 Γηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ πηψζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηελ 

Διιάδα .................................................................................................................21 

4.4 Δπηινγέο αλάπηπμεο ........................................................................................25 

4.5 πκπεξάζκαηα ................................................................................................26 

Κεθάιαην 5 – Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο Δξγαζίαο ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο ........29 

5.1 Δηζαγσγή ........................................................................................................29 

Πίλαθαο 1: Παξαγσγηθφηεηα ζε ρηιηάδεο επξψ αλά εξγαδφκελν 2008-2014.......30 

Πίλαθαο 2: Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία αλά Πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο 2008-

2014 ..................................................................................................................31 

Πίλαθαο 3: Ώξεο εξγαζίαο αλά Πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο 2008-2014 .................31 

Πίλαθαο 4: Απαζρνινχκελνη αλά Πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο 2008-2014 ..............32 

5.2 Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο .....32 



 

 

iii 

 

Πίλαθαο 5: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, Πεξηθέξεηαο 

Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2008-2014 ...............................................33 

5.3 Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο...........................33 

Πίλαθαο 6: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, Πεξηθέξεηαο 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 2008-2014 ....................................................................34 

5.4 Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ..............................34 

Πίλαθαο 7: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, Πεξηθέξεηαο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2008-2014 ........................................................................35 

5.5 Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ..................................................35 

Πίλαθαο 8: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, Πεξηθέξεηαο 

Ζπείξνπ 2008-2014 ...........................................................................................36 

5.6 Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο ..............................................36 

Πίλαθαο 9: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, Πεξηθέξεηαο 

Θεζζαιίαο 2008-2014 .......................................................................................37 

5.7 Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Ηφλησλ Νήζσλ ........................................37 

Πίλαθαο 10: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Ηφλησλ Νήζσλ 2008-2014 .............................................................38 

5.8 Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο ....................................39 

Πίλαθαο 11: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2008-2014 .........................................................39 

5.9 Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο ....................................40 

Πίλαθαο 12: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 2008-2014 .........................................................41 

5.10 Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ................................................41 

Πίλαθαο 13: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 2008-2014 .......................................................................42 

5.11 Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ .....................................42 

Πίλαθαο 14: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 2008-2014 ............................................................43 

5.12 Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ ..................................44 

Πίλαθαο 15: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ 2008-2014 ..........................................................45 

5.13 Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ ....................................45 

Πίλαθαο 16: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ 2008-2014 ...........................................................46 

5.14 Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο .................................................47 

Πίλαθαο 17: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο 2008-2014 ........................................................................48 

Κεθάιαην 6 – χγθξηζε ηεο Παξαγσγηθφηεηαο ηεο Δξγαζίαο αλάκεζα ζηηο Διιεληθέο 

Πεξηθέξεηεο ..............................................................................................................49 



 

 

iv 

 

Πίλαθαο 18: Γείθηεο Παξαγσγηθφηεηαο ηεο Δξγαζίαο αλά Πεξηθέξεηα ηεο 

Διιάδαο 2008-2014 ...........................................................................................50 

Πίλαθαο 19: Ώξεο εξγαζίαο αλά Πεξηθέξεηα 2008-2014 ....................................51 

Κεθάιαην 7 – Ζ θαηάζηαζε ζηελ Δ.Δ θαη ηνλ θφζκν ζε ζχγθξηζε κε ηηο Διιεληθέο 

Πεξηθέξεηεο ..............................................................................................................52 

Γηάγξακκα 7. Ώξεο εξγαζίαο γηα ην έηνο 2015 (κέζνο φξνο) ζε επηιεγκέλεο 

ρψξεο ................................................................................................................53 

7.2 Ζ Πνιηηηθήο ηεο πλνρήο ................................................................................54 

7.3 Ζ Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ζε Δπξσπατθφ Δπίπεδν ..........................................56 

πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο .....................................................................................59 

Βηβιηνγξαθία ...........................................................................................................63 

Παξάξηεκα ..............................................................................................................65 

Πίλαθαο Π.1 : Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο 2008-2016............................................................................................65 

 

  



 

 

v 

 

 Πίλαθαο δηαγξακκάησλ θαη πηλάθσλ  ειίδα 

Γηάγξακκα 4.1.1: Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, 2016, θζίλνπζα πνξεία  

12 

Γηάγξακκα 4.2.1. Παξαγσγηθφηεηα Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα (ΑΔΠ αλά 

απαζρνινχκελν), Βάζε: ΔΔ- 28=100, 2007 – 2016  

15 

Γηάγξακκα 4.2.2. Παξαγσγηθφηεηα ηεο Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα (ΑΔΠ αλά 

ψξα εξγαζίαο), Βάζε: ΔΔ- 28=100, 2007 – 2016  

15 

Γηάγξακκα 4.2.3. Παξαγσγηθφηεηα Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα (ΑΔΠ αλά 

απαζρνινχκελν), Φζίλνπζα θαηάηαμε ρσξψλ, 2016  

16 

Γηάγξακκα 4.2.4. Παξαγσγηθφηεηα Δξγαζίαο ηεο Διιάδαο (ΑΔΠ αλά ψξα 

εξγαζίαο), Φζίλνπζα θαηάηαμε ρσξψλ, 2016  

17 

Γηάγξακκα 4.3.5. Ρπζκφο κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο 

ζηελ Διιάδα (ΑΔΠ αλά απαζρνινχκελν), Φζίλνπζα θαηάηαμε ρσξψλ, 2016

  

19 

Γηάγξακκα 4.3.6. Ρπζκφο κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο 

ζηελ Διιάδα (ΑΔΠ αλά ψξα εξγαζίαο), Φζίλνπζα θαηάηαμε ρσξψλ, 2016

  

20 

Πίλαθαο 5.1: Παξαγσγηθφηεηα ζε ρηιηάδεο επξψ αλά εξγαδφκελν 2008-2014 30 

Πίλαθαο 5.2: Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία αλά Πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο 

2008-2014  

31 

Πίλαθαο 5.3: Ώξεο εξγαζίαο αλά Πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο 2008-2014  31 

Πίλαθαο 5.4: Απαζρνινχκελνη αλά Πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο 2008-2014  32 

Πίλαθαο 5.2.5: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2008-2014 

33 

Πίλαθαο 5.3.6: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 2008-2014  

34 

Πίλαθαο 5.4.7: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2008-2014  

35 

Πίλαθαο 5.5.8: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Ζπείξνπ 2008-2014  

36 

Πίλαθαο 5.6.9: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 2008-2014  

37 

Πίλαθαο 5.7.10: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Ηφλησλ Νήζσλ 2008-2014  

38 

Πίλαθαο 5.8.11: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν,  39 

Πίλαθαο 5.8.12: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 41 



 

 

vi 

 

Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 2008-2014  

Πίλαθαο 5.9.13: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 2008-2014  

42 

Πίλαθαο 5.10.14: Μεηαβνιέο Αθα46ζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 2008-2014  

43 

Πίλαθαο 5.11.15: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ 2008-2014  

45 

Πίλαθαο 5.12.16: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ 2008-2014  

46 

Πίλαθαο 5.13.17: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο 2008-2014  

48 

Πίλαθαο 6.18: Γείθηεο Παξαγσγηθφηεηαο ηεο Δξγαζίαο αλά Πεξηθέξεηα ηεο 

Διιάδαο 2008-2014  

50 

Πίλαθαο 6.19: Ώξεο εξγαζίαο αλά Πεξηθέξεηα 2008-2014  51 

Γηάγξακκα 7. 7. Ώξεο εξγαζίαο γηα ην έηνο 2015 (κέζνο φξνο) ζε 

επηιεγκέλεο ρψξεο  

53 

Πίλαθαο Π.1 : Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο 2008-2016  

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vii 

 

Πεξίιεςε 

ηελ παξνχζα εξγαζία, έγηλε κηα πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηεί ε παξαγσγηθφηεηα 

ηεο εξγαζίαο ζηηο Διιεληθέο Πεξηθέξεηεο θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ εμειίμεσλ ζηηο 

κεηαβνιέο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο κεηά απφ νρηψ ζπλερφκελα έηε 

χθεζεο, ζε έλα απφ ηα ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα ηεο παξαγσγήο ηεο. Παξφιν πνπ 

ηέζεθε σο ζηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ε βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, ν ζηφρνο απηφο δελ επηηεχρζεθε θαη ν 

βαζηθφηεξνο παξάγνληαο είλαη πσο ε κείσζε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο επηηπγράλεηαη 

ιφγσ ηηο κηζζνινγηθήο κείσζεο θαη φρη κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Ζ 

πξφνδνο πνπ επηηεχρζεθε απφ ην 2000 έσο ην 2008, αληηζηξάθεθε πιήξσο θαζψο απφ 

98,4% πνπ αλεξρφηαλ ε Παξαγσγηθφηεηα ηεο Δξγαζίαο αλά απαζρνινχκελν ζηελ 

Διιάδα, ζε ζρέζε κε ην κέζν θνηλνηηθφ φξν ην 2008, έσο ην 2016 κεηψζεθε ζην 

81%, ελψ θαη ε Παξαγσγηθφηεηα ηεο Δξγαζίαο ηεο Διιάδαο σο ΑΔΠ αλά ψξα 

εξγαζίαο, ε νπνία αλεξρφηαλ ζην 78,5% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ ην 2008  έπεζε ζην 

65,1% ην 2016. Με ηηο ηηκέο απηέο ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ην 2016 ζηελ 17ε θαη 20ε 

ζέζε αληίζηνηρα εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Καηά ηα έηε ηεο θξίζεο, 2008 – 

2014, ππήξμε πηψζε ηεο κέζεο παξαγσγηθφηεηα ηεο ρψξαο ζε κέζν πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ -3%. Οη Πεξηθέξεηεο νη νπνίεο εκθάληζαλ πνιχ κεγάιε πηψζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο, είλαη νη Νεζησηηθέο πεξηθέξεηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε 

Πεξηθέξεηα Ηνλίνπ, Πεξηθέξεηα Βνξείνπ θαζψο θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ κε θαηαθφξπθε 

πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ -16% θαη -17% αληίζηνηρα. ε ειαθξψο αξλεηηθά έσο θαη 

ζηάζηκα πνζνζηά κεηαβνιήο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, εκθαλίζηεθαλ κφλν νη 

πεξηθέξεηεο Ζπείξνπ θαη Πεινπνλλήζνπ κε πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ -2% θαη 0% 

αληίζηνηρα. Σέινο, ζε φξνπο κέηξεζεο Γείθηε Παξαγσγηθφηεηαο ηεο Δξγαζίαο ζε 

ζεηηθά επίπεδα εκθάληζαλ κφιηο ηξεηο Πεξηθέξεηεο, φπσο νη Αηηηθήο, Θεζζαιίαο θαη 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ +1%, +3% θαη +16% αληίζηνηρα. Σν 

ρακειφ επίπεδν ηεο ειιεληθήο παξαγσγηθφηεηαο αληηζηαζκίδεηαη κελ απφ ηελ αχμεζε 

ησλ σξψλ απαζρφιεζεο, σζηφζν ε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο έρεη πεπεξαζκέλα 

φξηα, ηηο θπζηθέο δειαδή αληνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηα απηφ ην ιφγν κηα νπζηαζηηθή 

θαη ζηαζεξή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κπνξεί λα πξνθχςεη κφλν κέζσ ηεο 

ηερλνινγηθήο πξνφδνπ, ηεο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε, ηεο 

αλάπηπμεο ησλ θιάδσλ-θιεηδηψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηελ επίηεπμε εζσηεξηθψλ 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο κέζσ ηεο δηεχξπλζεο ηνπ ελδνθιαδηθνχ εκπνξίνπ θαη ηέινο ηεο 

ζηνρεπφκελεο αλάπηπμεο θιάδσλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο.  
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Abstract 

In this paper, we made an effort to determine labor productivity in Greek Regions, as 

well as to investigate developments in labor productivity changes after eight 

consecutive years of recession at one of its historically low levels of production. 

Although the aim of the economic adjustment programs was to improve the 

competitiveness of domestic production, this objective was not achieved and the most 

important factor is that the reduction in unit costs is achieved due to wage reduction 

rather than through productivity gains. Progress achieved between 2000 and 2008 was 

fully reversed as from 98.4% of Labor Productivity per employee in Greece compared 

to the 2008 average in E.U, it fell to 81% by 2016, and the Labor Productivity of 

Greece as a GDP per hour worked, which amounted to 78.5% of the EU average in 

2008, fell to 65.1% in 2016. Greece ranks  in 2016 in 17th and 20th place respectively 

within the European Union. In the years of the crisis, 2008 - 2014, there was a fall in 

the average productivity of the country at an average rate of -3%. The regions that 

experienced a very large decline during the crisis are the island regions, and more 

specifically the Ionian, Northern and Southern Aegean regions with a sharp drop of -

16% and -17% respectively. In slightly negative and stagnant percentages of change 

in labor productivity, only the regions of Epirus and Peloponnese with rates of -2% 

and 0% respectively appeared. Finally, in terms of a Labor Productivity Index, only 

three Regions, such as Attica, Thessaly and Western Macedonia, showed positive 

levels of + 1%, + 3% and + 16%, respectively. The low level of Greek productivity is 

offset by the increase in hours of employment, however the intensification of work 

has finite limits, ie the physical strength of workers. For this reason, a substantial and 

steady increase in productivity can only arise through technological progress, 

increased spending on research and development, the development of the key sectors 

of the Greek economy, the achievement of internal economies of scale through the 

widening of intra-industry trade and finally targeting the growth of high-added value 

industries.  
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Κεθάιαην 1- Δηζαγσγή 
 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηρεηξείηαη ε πξνζέγγηζε, ν πξνζδηνξηζκφο θαη 

ε δηεξεχλεζε ησλ εμειίμεσλ ζηηο κεηαβνιέο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο 

θαζψο ε νηθνλνκία ηεο Διιάδαο βξίζθεηαη κεηά απφ νρηψ ζπλερφκελα έηε χθεζεο, ζε 

έλα απφ ηα ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα ηεο παξαγσγήο ηεο. Ζ ζεκαζία ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θξίλεηαη πνιχ πςειή θαζψο ε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 

αχμεζε, ηεο παξαγσγήο, ηεο απαζρφιεζεο, ηνπ θέξδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη ησλ 

εηζνδεκάησλ ησλ κηζζσηψλ. Θα κπνξνχζε κε απηφ ηνλ ηξφπν ε ειιεληθή νηθνλνκία 

λα απεγθισβηζηεί απφ ην ζπηξάι χθεζεο θαη λα κπεη μαλά ζε ηξνρηά νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο.  

Ζ παξαγσγηθφηεηα νξίδεηαη ζπλήζσο σο ην ιφγν ελφο κέηξνπ φγθνπ 

παξαγσγήο πξνο έλα κέηξν ρξήζεο εηζξνψλ (OECD, 2001:11). Αλάκεζα ζηα 

δηάθνξα κέηξα παξαγσγηθφηεηαο, φπσο ε παξαγσγηθφηεηα θεθαιαίνπ, ε 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε κηαο ρψξαο. Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ δείθηε δεδνκέλνπ φηη πξνζθέξεη έλα δπλακηθφ κέηξν ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ εληφο κηαο νηθνλνκίαο. 

Σν κέηξν ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, βνεζάεη λα εμεγεζνχλ ηα βαζηθά 

νηθνλνκηθά ζεκέιηα πνπ είλαη απαξαίηεηα ηφζν γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε φζν θαη 

γηα ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε (OECD, 2001, θεθ.2). ηε βηβιηνγξαθία, ν φξνο 

ρξεζηκνπνηείηαη κεξηθέο θνξέο γηα λα εθθξάζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο 

θαη άιιεο θνξέο ηε ζπλνιηθή θεξδνθνξία ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο.  

     Μηα δηαπεξηθεξεηαθή ζχγθξηζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζε ζρέζε κε νιφθιεξε 

ηελ νκάδα πεξηθεξεηψλ θαη κεκνλσκέλνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο δείρλεη φηη ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο φζνλ αθνξά ην επίπεδν παξαγσγηθφηεηαο δηαθφξσλ 

γεσγξαθηθψλ πεξηνρψλ ηεο Διιάδαο (Γιπηζφο, 1998; Πνιχδνο, & Πεηξάθνο, 2000).  

Ζ εθαξκνγή κηαο απνηειεζκαηηθήο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο κεηαμχ άιισλ, 

ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ησλ ιηγφηεξν 

αλεπηπγκέλσλ πεξηθεξεηψλ, πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ κηαο πνηθηιίαο 

θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ παξαγσγηθφηεηαο, φζν είλαη εθηθηφ θαη νηθνλνκηθά 

επσθειέο ψζηε λα βειηησζεί ην αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα. Ωο εθ ηνχηνπ, ν 

εληνπηζκφο θαη ε αλάιπζε ησλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο αχμεζεο ηεο 
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παξαγσγηθφηεηαο γηα κεκνλσκέλνπο ηνκείο ή γηα ηελ πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία κπνξεί 

λα ζπκβάιεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ αδπλακηψλ πνπ δελ επηηξέπνπλ ηελ πιήξε 

εθκεηάιιεπζε παξαγσγηθψλ παξαγφλησλ θαη ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

αληζνηήησλ.  

ηελ παξνχζα εξγαζία, ζα γίλεη κηα αλάιπζε θαη ζχγθξηζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Ζ εξγαζία αλαπηχζζεηαη ζε επηά θεθάιαηα. ην 

δεχηεξν θεθάιαην απνηππψλεηαη ε κεζνδνινγία εθπφλεζεο ηεο, ζην ηξίην θεθάιαην, 

παξαζέηνληαη νη αλαγθαίεο έλλνηεο θαη νξηζκνί, ζην ηέηαξην απνηππψλεηαη ε 

παξαγσγηθφηεηα ηεο Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα. ην πέκπην θεθάιαην απνηππψλεηαη ε 

παξαγσγηθφηεηα ηεο Δξγαζίαο ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο. ην έθην θεθάιαην 

παξνπζηάδεηαη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζπγθξηηηθά αλά πεξηθέξεηα ηεο 

ρψξαο. ην έβδνκν θεθάιαην απνηππψλεηαη ε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηνλ θφζκν θαη ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

παξάζεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ.  
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Κεθάιαην 2 – Μεζνδνινγία εθπόλεζεο έξεπλαο 

 
    Ζ παξνχζα εξγαζία, απνηειεί κηα κειέηε πεξίπησζεο γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο ζηελ Διιάδα θαη ζηηο Διιεληθέο Πεξηθέξεηαο. Γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ 

ζεσξεηηθνχ κέξνπο, ρξεζηκνπνηήζεθε ν παραδοζιακός ηύπος βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζπλνςίδεηαη έλα ζχλνιν πιεξνθνξηψλ απφ ζρεηηθέο 

κειέηεο πνπ αθνξνχλ ην εξεπλεηηθφ δήηεκα θαη ζπλάγνληαη ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά 

κε ην ελ ιφγσ ζέκα (Cronin, Ryan, & Coughlan,2008). Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο ήηαλ λα εμεηαζηεί ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηηο Διιεληθέο 

πεξηθέξεηεο, λα θάλεη κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη κε ηελ θαηάζηαζε πνπ 

ππάξρεη ζηελ Δ.Δ θαη ηνλ ππφινηπν θφζκν. 

     Ζ βηβιηνγξαθία αλαδεηήζεθε ζε ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ θαζψο θαη ζε 

ρεηξφγξαθα. Υξεζηκνπνηήζεθε ε αλαδήηεζε ιέμεσλ-θιεηδηψλ, ε νπνία απνηειεί θαη 

ηελ πην θνηλή κέζνδν, γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαζψο θαη  

ελαιιαθηηθέο ιέμεηο-θιεηδηά κε παξφκνηεο έλλνηεο πνπ καο έδσζαλ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο. εκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο έπαημαλ θαη νη ήδε 

ππάξρνπζεο βηβιηνγξαθηθέο αλαζθνπήζεηο νη νπνίεο είλαη ζεκαληηθέο πεγέο 

δεδνκέλσλ, αθελφο κελ γηαηί καο πξνζέθεξαλ κηα ζχλνςε ησλ εξεπλεηηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη αθεηέξνπ επεηδή είραλ ζπγθεληξσκέλεο ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο 

πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ην ζέκα. Ζ ζπιινγή ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζχγθξηζε αλάκεζα ζηηο Διιεληθέο Πεξηθέξεηεο αιιά θαη 

γηα ηελ παξνπζίαζε άιισλ ζηνηρείσλ έγηλε απφ ζειίδεο εζληθψλ, επξσπατθψλ θαη 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ, φπσο είλαη ε ΔΛΣΑΣ, ε Eurostat, o OΟΑ (OECD) θ.ά. 

Παξνπζηάδνληαη δεδνκέλα γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα θαη 

αλαιπηηθά γηα ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο, ελψ γίλεηαη θαη κηα ζχγθξηζε κεηαμχ 

ηνπο. ην ηέινο γίλεηαη κηα αλαζθφπεζε κε κηα ζπλνπηηθή πεξίιεςε ησλ επξεκάησλ 

πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηηο Διιεληθέο Πεξηθέξεηεο, ελψ 

γίλνληαη θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ηεο εξγαζίαο ζηηο Διιεληθέο Πεξηθέξεηεο. 
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Κεθάιαην 3 – Έλλνηεο θαη νξηζκνί ηεο «Παξαγσγηθόηεηαο ηεο 

Δξγαζίαο» 
 

3.1 Δηζαγσγή  
 Σν παξψλ θεθάιαην εθθηλεί κε κηα αλαγθαία δηάθξηζε ησλ ελλνηψλ παξαγσγήο θαη 

παξαγσγηθφηεηαο. Ζ παξαγσγηθφηεηα είλαη έλλνηα πνπ ζπρλά ζπγρέεηαη κε ηελ 

έλλνηα ηεο παξαγσγήο. Δίλαη απαξαίηεην λα δηαρσξίζνπκε ηελ παξαγσγηθφηεηα απφ 

ηελ παξαγσγή θαη λα θαηαλνήζνπκε ηε δηαθνξά ηνπο. Παξαγσγή είλαη ν φγθνο ησλ 

αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη απφ κηα επηρείξεζε ή κηα νηθνλνκία ζε 

κηα θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη απνηππψλεη πνζνηηθά κεγέζε, απιψο ηνλ 

αξηζκφ ησλ πξντφλησλ. Γελ καο πιεξνθνξεί φκσο γηα ηνλ αξηζκφ, ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ησλ κεραλεκάησλ θαη ηνπ θεθαιαίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

Ζ έλλνηα ηεο παξαγσγηθφηεηαο, κπνξεί λα εηπσζεί φηη είλαη ε απνδνηηθφηεηα 

ζηελ παξαγσγή. Πφζεο εθξνέο, πξντφληα ή ππεξεζίεο, παξάγνληαη απφ έλα δεδνκέλν 

ζπλδπαζκφ εηζξνψλ. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ε παξαγσγηθφηεηα κπνξεί λα εθθξαζζεί ζαλ 

έλαο ιφγνο εθξνψλ – εηζξνψλ. ηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παξαγσγηθφηεηα ελφο 

ζπληειεζηή ή κίαο εηζξνήο, κεηξψληαη νη κνλάδεο ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ 

παξάγνληαη ζε θάζε κνλάδα εηζξνήο. ηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παξαγσγηθφηεηα 

πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο ζπληειεζηψλ, έρνπκε δειαδή πνιππαξαγνληηθή 

παξαγσγηθφηεηα, ηφηε κεηξάηαη ε αμία ησλ εθξνψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν πιήζνο εηζξνψλ, φπνπ ζπλήζσο ζπλαληνχκε ηελ εξγαζία, ην θεθάιαην 

θαζψο θαη ηελ πξψηε χιε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ πσο ε παξαγσγηθφηεηα ελφο 

παξάγνληα επεξεάδεηαη άκεζα θαη απφ ηελ έληαζε ηεο ρξήζεο ηνπ παξάγνληα απηνχ. 

Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, κηαο θαη νη εθηηκήζεηο ηεο ζπλδένληαη κε ηελ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη ην επίπεδν 

δηαβίσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζπληζηά ηελ πην ζπλεζηζκέλε κνξθή κνλνπαξαγνληηθήο 

παξαγσγηθφηεηαο. 

Απνηειεί κάιηζηα ζεκαληηθφ δείθηε ηεο επίδνζεο θαη ηεο επκάξεηαο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ζε καθξνρξφλην νξίδνληα δελ ππάξρεη ηίπνηα πην ζεκαληηθφ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή επεκεξία απφ ην ξπζκφ αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Γηα ηνπο 

λενθιαζηθνχο νηθνλνκνιφγνπο ε παξαγσγηθφηεηα είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηε 

δπλαηφηεηα νηθεηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηλνηνκίαο, απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ ηηο εθαξκφδνπλ (Δπζηξάηνγινπ, 2015: 14-15). 
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Ζ παξαγσγηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο κεγαιχηεξεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο κε ηελ ίδηα πνζφηεηα εξγαζίαο ή, γεληθφηεξα, παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ. 

Ζ ζεκαζία ηεο παξαγσγηθφηεηαο αλαδεηθλχεηαη απφ ην φηη επεξεάδεη ην 

βηνηηθφ επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ απαζρφιεζε θαη -θαηά ζπλέπεηα— ηελ 

αλεξγία. πγθεθξηκέλα, ε αχμεζή ηεο νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη κείσζε ηεο αλεξγίαο. Πέξαλ ηνπ πξνθαλνχο νθέινπο γηα ηελ 

θνηλσλία, δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα επέλδπζε ζηε γλψζε θαη δεκηνπξγηθή πξνζπάζεηα, 

θαη ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Δπηπιένλ, ε παξαγσγηθφηεηα επεξεάδεη ηελ 

θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη, θαη’ επέθηαζε, ηελ απνηίκεζή ηνπο, δειαδή ηηο 

ηηκέο ησλ κεηνρψλ. 

Σέινο, ε παξαγσγηθφηεηα θαζηζηά επθνιφηεξε ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 

δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, 

κέζσ ηεο αλαπηχμεσο . ε απηφ ζπκβάιιεη θαη ην κηθξφηεξν επηηφθην δαλεηζκνχ ηεο 

θπβεξλήζεσο ιφγσ ησλ ρακειφηεξσλ αζθαιίζηξσλ θηλδχλνπ. Έλα επηπιένλ ζεηηθφ, 

είλαη ε δπλαηφηεηα κεγαιχηεξεο βνήζεηαο ησλ αλέξγσλ, ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ζηε κείσζε ηνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ θαη ησλ 

θξίζεσλ. 

ηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ δηάθνξνη δείθηεο κέηξεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

ηελ παξνχζα δηαηξηβή εζηηάδνπκε ζηνλ δείθηε παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο ν 

νπνίνο εθθξάδεη ην πξντόλ αλά κνλάδα εξγαζίαο. πρλά γίλεηαη ιφγνο θαη γηα ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, πνπ νξίδεηαη σο ην πξντφλ αλά κνλάδα θεθαιαίνπ. 

Οη πην πάλσ δείθηεο είλαη επηκέξνπο δείθηεο κέηξεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, 

αθνχ θαλέλαο δε ιακβάλεη ππφςε φινπο ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. πλεπψο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα δίλνπλ 

κηα παξαπιαλεηηθή εηθφλα γηα ηε ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, εάλ παξάγεηαη ε ίδηα αμία πξντφληνο ρξεζηκνπνηψληαο ιηγφηεξε εξγαζία, 

ηφηε ν δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο απμάλεηαη. Απηφ φκσο δε ζπλεπάγεηαη 

αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο. Αλ ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο είλαη απνηέιεζκα κηαο απηνκαηνπνίεζεο ζηελ παξαγσγή, ηφηε ηαπηφρξνλα 

κεηψλεηαη θαη ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ θαη ε ζπλνιηθή επίδξαζε ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα είλαη αβέβαηε. 

ε εζληθό επίπεδν ε Παξαγσγηθόηεηα ηεο Δξγαζίαο είλαη ε αλαινγία ηνπ 

ΑΔΠ ηεο νηθνλνκίαο σο πξνο ηνλ απαζρνινύκελν πιεζπζκό θαη ν ξπζκόο 
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κεηαβνιήο ηεο είλαη έλαο από ηνπο θπξηόηεξνπο δείθηεο ζηελ εζληθή νηθνλνκία, 

θαζώο ε παξαγσγηθόηεηα θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκό θαη ηελ 

αληαγσληζηηθόηεηα κηαο νηθνλνκίαο. 

Ζ θξίζε πνπ έπιεμε ηελ Διιεληθή νηθνλνκία, φπσο ζα δνχκε ζηα θεθάιαηα 

πνπ αθνινπζνχλ, επεξέαζε αξλεηηθά ηελ παξαγσγή, κείσζε ηε παξαγσγηθφηεηα, 

έπιεμε βάλαπζα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, αλάγθαζε ηηο επηρεηξήζεηο λα πεξηθφςνπλ ηηο 

επελδχζεηο θαζψο ππνρψξεζε ε δήηεζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπο, ελψ 

έπαπζε θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπο απφ ηελ απξνζπκία αιιά θαη ηε κηθξφηεξε 

δπλαηφηεηα ησλ ρξεκαηνδνηψλ, πνπ είλαη θπξίσο νη ηξάπεδεο.  

Απνηέιεζκα ηεο πεξηθνπήο ησλ επελδχζεσλ είλαη ε κείσζε ηνπ ξπζκνχ 

απμήζεσο ηνπ θεθαιαίνπ ή αθφκε θαη ε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ πεξίπησζε φπνπ 

νη λέεο επελδχζεηο είλαη κηθξφηεξεο ησλ απνζβέζεσλ (Αληδνπιάηνο, 2011: 815) 

Ζ αχμεζε δε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία δεδνκέλεο ηεο πξσηνθαλνχο 

χθεζεο πνπ βίσζε θαηά ηα έηε 2008-2016 θαη ηεο θάζεηεο πηψζεο ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ.  

 

3.2 Οξηζκόο ηεο Παξαγσγηθόηεηαο ηεο Δξγαζίαο  
Ο δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο απνηππψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

εξγαζίαο λα παξάγεη κηα νξηζκέλε πνζφηεηα πξντφληνο. Ζ ηθαλφηεηα απηή 

θαζνξίδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο ή ζπλδπαζκφ απηψλ, φπσο: 

 κεηαβνιέο ζηελ πνζφηεηα ηνπ απνζέκαηνο παγίνπ θεθαιαίνπ,  

 νξγαλσηηθέο θαη ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη εμειίμεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε 

επηρεηξήζεηο θαη θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο,  

 ε χπαξμε θαη ζε πνην βαζκφ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, 

 νη κεηαβνιέο ζην βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ησλ 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε εληαηηθνπνίεζε ηεο 

εξγαζίαο. 

Με ηνλ δείθηε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε 

ηηο κεηαβνιέο πνπ έρνπλ πξνθχςεη δηαρξνληθά ζηηο παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο κηαο 

νηθνλνκίαο ελψ καο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνβνχκε ζε ζχγθξηζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κηαο νηθνλνκίαο κε άιιεο νηθνλνκίεο. Δπηπξφζζεηα ν δείθηεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο δηαζέηεη έλα αθφκε πιενλέθηεκα ζην πιαίζην 

αλάπηπμεο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, πνπ είλαη ε απιφηεηα ζηελ θαηαζθεπή ηνπ, 
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θαζψο θαη νη πεξηνξηζκέλεο απαηηήζεηο πνπ έρεη γηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Σέινο 

κεγάιν ζεσξείηαη θαη ην εχξνο εθαξκνγήο ηνπ, θαζψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηε κέηξεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο, ελφο θιάδνπ ή ζπλνιηθά κηαο 

νηθνλνκίαο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ν δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο 

ζεσξείηαη o πην δηαδεδνκέλνο δείθηεο κέηξεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο.  

Ο δείθηεο δε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν γηα ηε κέηξεζε ηεο 

παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο γηα κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν (ζπλήζσο έλα 

έηνο) νξίδεηαη, απφ ην ιφγν ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο (VA) πξνο ηελ πνζφηεηα 

εξγαζίαο (L) πνπ παξάγεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία, ήηνη:  . Δλψ ζηελ 

αλαζθφπεζε ηεο Βηβιηνγξαθίαο βξίζθνπκε θαη ην δείθηε παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο, ν νπνίνο νξίδεηαη, απφ ην ιφγν ηνπ αθαζάξηζηνπ πξντφληνο πξνο ηελ 

πνζφηεηα εξγαζίαο. 

Ζ πξνζηηζέκελε αμία ζπληζηά ρξεκαηηθφ κέγεζνο θαη αλάγεηαη ζε ζηαζεξέο ηηκέο, 

ψζηε λα δηαρσξηζηνχλ νη κεηαβνιέο ζην επίπεδν παξαγσγήο απφ ηηο κεηαβνιέο ζην 

επίπεδν ησλ ηηκψλ.  

Ωο κέηξν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κεηαβιεηέο, φπσο νη εξγαηνψξεο ή ν 

αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ εξγαηνψξα απνηππψλεη κελ πην ζπγθεθξηκέλα ηελ 

εξγαζηαθή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ν εξγαδφκελνο γηα ηελ παξαγσγή κίαο 

κνλάδαο πξντφληνο, σζηφζν ε κέηξεζε ησλ σξψλ εξγαζίαο είλαη ηερληθά πην 

δχζθνιε. Δλαιιαθηηθή επηινγή, απνηειεί ε ρξήζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ, 

φκσο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε απνθξχπηεηαη ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο εξγαζίαο 

εμαηηίαο ησλ επέιηθησλ κνξθψλ εξγαζίαο, ησλ απνπζηψλ απφ ηε δνπιεηά, ησλ 

ππεξσξηψλ θ.α. (Πατηαξίδεο, 2015: 15-16).  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, ζηελ ζπγθεθξηκέλε εξγαζία γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ Γείθηε παξαγσγηθφηεηαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηα θεθάιαηα 

πνπ αθνινπζνχλ, θαηαιήγνπκε ζηελ εξγαηνψξα σο κνλάδα κέηξεζεο ηεο εξγαζηαθήο 

εηζξνήο γηα ηελ Διιάδα αληιψληαο ηα ζρεηηθά δεδνκέλα απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο 

ΔΛΣΑΣ (Ώξεο εξγαζίαο εβδνκαδηαίσο πνιιαπιαζηάδνληαο ηεο επί 52) θαη ηεο 

Eurostat. 

 

3.3 Παξάγνληεο επεξεαζκνύ ηεο Παξαγσγηθόηεηαο ηεο Δξγαζίαο  

 

Παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, απνηεινχλ:  
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 ε πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, ηφζν ε πνηφηεηα ηεο αξρηθήο 

εθπαίδεπζεο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη ε πνηφηεηα ηεο 

ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ηνπο 

 ε πηνζέηεζε θαηλνηνκηψλ θαη ε εηζαγσγή λέαο ηερλνινγίαο ζηε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία  

 ε πνηφηεηα ησλ ζεζκψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ επηδξνχλ είηε κέζα απφ ηελ 

επέθηαζε ηεο εηζξνήο θεθαιαίσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία είηε κέζα απφ 

κηα άκεζε επίδξαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηηο ηερλνινγηθέο 

κεηαβνιέο.  

Δπηπξφζζεηα νη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, 

κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε απηνχο, πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, ζην επίπεδν ηεο παξαγσγηθήο κνλάδαο (επηρείξεζε, εξγνζηάζην, γξαθείν) 

θαη κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ απφ ηνπο παξαγσγνχο θαη ζε εμσγελείο παξάγνληεο, πνπ 

ζπλδένληαη κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, 

δελ ειέγρνληαη άκεζα απφ ηνπο παξαγσγνχο, αιιά ελ κέξεη ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο 

θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο.  

Ζ επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ ελδέρεηαη λα είλαη άκεζε ή έκκεζε, ππφ ηελ 

έλλνηα ηεο δεκηνπξγίαο θηλήηξσλ θαη επθαηξηψλ ή εκπνδίσλ ζηελ αλαδήηεζε θαη 

ρξήζε ησλ ελδνγελψλ παξαγφλησλ.  

ηνπο πξψηνπο εληάζζνληαη: Ζ πνηφηεηα ησλ εηζξνψλ εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ, 

ηα πςειφβαζκα ζηειέρε δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ (θαζψο 

ζπληνλίδνπλ ηελ εξγαζία), ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ ελδηάκεζσλ εηζξνψλ, νη 

ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ε έξεπλα, πνπ πνιιέο θνξέο είλαη επζέσο 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ παξαγσγηθφηεηα, νη δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο πάλσ 

ζηε δνπιεηά, ε χπαξμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, πνπ δελ ππνλνεί αλαγθαία ηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγήο ηνπο αλά κνλάδα εηζξνήο αιιά πηζαλψο ηελ αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπο 

θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ αλά κνλάδα πξντφληνο θαζψο θαη νη δνκέο 

ιήςεο απνθάζεσλ ζηηο επηρεηξήζεηο.  

ηνπο δεχηεξνπο αλήθνπλ νη παξάγνληεο δηάρπζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ν 

αληαγσληζκφο ζηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ε θαηάιιειε ξχζκηζε ή 

απνξξχζκηζε ησλ αγνξψλ θαη νη επέιηθηεο αγνξέο εηζξνψλ (Δπζηξάηνγινπ, 2015: 17-

19). 
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3.4 Η ζπλνιηθή παξαγσγηθόηεηα ησλ ζπληειεζηώλ παξαγσγήο 
 

χκθσλα κε ηνλ Stiglitz, ε αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ απφ ηνκείο ρακειήο ζε 

ηνκείο πςειήο παξαγσγηθφηεηαο απνηειεί ηελ θχξηα πεγή κεγέζπλζεο γηα 

πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, νη ηξείο παξάγνληεο αχμεζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο είλαη, ε επέλδπζε ζε πιηθφ θεθάιαην, ε επέλδπζε ζε αλζξψπηλν 

θεθάιαην θαη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο.  

Οη νηθνλνκνιφγνη πξνζπαζνχλ λα εθηηκήζνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ θάζε 

παξάγνληα. Γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αλάιπζε ηεο ζπλνιηθήο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ (total factor productivity analysis). Πξφθεηηαη γηα 

ηε κέζνδν πνπ ηνπο επηηξέπεη λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ μερσξηζηή ζπλεηζθνξά ηεο 

αχμεζεο ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ (πιηθνχ θαη αλζξψπηλνπ) θαη ηεο αχμεζεο ηεο 

πξνζθνξάο εξγαζίαο ζηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο. Σν ηκήκα ηεο 

κεγέζπλζεο ηεο παξαγσγήο πνπ δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζην θεθάιαην ή ζηελ 

εξγαζία απνδίδεηαη ζηελ ηερλνινγηθή πξφνδν. Δλψ ην ηκήκα πνπ δελ απνδίδεηαη ζην 

θεθάιαην ή ζηελ εξγαζία απνθαιείηαη αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο 

ζπληειεζηψλ (total factor productivity). Ζ αχμεζε απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ 

αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ κηαο νηθνλνκίαο, 

ιφγσ ηεο εθαξκνγήο λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο (π.ρ. θνξληηζκφο), ή ζηελ παξαγσγή 

λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κεγαιχηεξεο αμίαο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε 

αλάπηπμε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ε αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) (Stiglitz, 2009: 357). 

 

3.5 Οξηζκόο ηνπ Αθαζάξηζηνπ εγρώξηνπ πξντόληνο 

 

Σν αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (ζπληνκνγξαθία ΑΔΠ), θαη ν ζηελφο ζπγγελήο 

ηνπ, ην αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ, είλαη δχν απφ ηηο πιένλ ρξεζηκνπνηνχκελεο 

καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο. Σν πηζηνπνηνχλ ε κεγάιε δεκνζηφηεηα ε νπνία 

δίλεηαη ζηα αλαθνηλνχκελα ζηνηρεία γηα ην ΑΔΠ θαη ηηο ζπληζηψζεο ηνπ απφ ηνλ ηχπν 

θαη ηα ειεθηξνληθά κέζα ελεκεξψζεσο, θαζψο θαη ε κεγάιε πξνζνρή ζηα ζρεηηθά 

κεγέζε απφ θπβεξλήζεηο, θεληξηθέο ηξάπεδεο, αλαιπηέο, επελδπηέο, εκπνξηθέο θαη 

επελδπηηθέο ηξάπεδεο. Σνλίδνληαο ηελ επίδξαζε ησλ ζρεηηθψλ αλαθνηλψζεσλ ζηηο 

αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ, νη επελδπηηθέο ηξάπεδεο έρνπλ ηκήκαηα 
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νηθνλνκηθψλ αλαιχζεσλ ηα νπνία ζα δήιεπαλ πνιινί έγθπξνη δηεζλείο νηθνλνκηθνί 

νξγαληζκνί θαη ε κεγίζηε πιεηνςεθία ησλ θπβεξλήζεσλ θαη θεληξηθψλ ηξαπεδψλ. 

Σν ΑΔΠ, κε ελαιιαθηηθή ζπληνκνγξαθία GDP απφ ηνλ αγγιηθφ φξν Gross 

Domestic Product, κεηξά ηελ αμία ηεο παξαγσγήο ζε κία ρψξα, απφ εζληθνχο θαη 

μέλνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο εγθαηεζηεκέλνπο ζε απηή, θαηά ηε δηάξθεηα κίαο 

πεξηφδνπ. Σν αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ, κε ζπληνκνγξαθία GNP απφ ηνλ αγγιηθφ 

φξν Gross National Product, κεηξά ηελ αμία ηεο παξαγσγήο απφ εζληθνχο 

παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο, νη νπνίνη επξίζθνληαη είηε ζηε ρψξα είηε ζην εμσηεξηθφ, 

θαηά ηε δηάξθεηα κίαο πεξηφδνπ.  

Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν έγθεηηαη ζηελ εζληθφηεηα θαη ζηνλ ηφπν 

δξαζηεξηνπνηήζεσο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. Γηα ηε ρψξα καο, εζληθνί 

παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο είλαη νη Έιιελεο εξγαδφκελνη θαη νη ειιεληθέο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο — παξαγσγηθέο, εκπνξηθέο, παξνρήο ππεξεζηψλ, είηε δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ Διιάδα, είηε ζηελ αιινδαπή. ηνπο μέλνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη νηθνλνκηθνί 

κεηαλάζηεο θαη νη νηθνλνκηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα αιιά 

αλήθνπλ ζε πνιίηεο άιισλ ρσξψλ (Αληδνπιάηνο, 2011, 38-39). 
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Κεθάιαην 4 – Η παξαγσγηθόηεηα ηεο Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα 
 

4.1 Δηζαγσγή  
 

Ζ ειιεληθή νηθνλνκία, κεηά απφ πνιιά ρξφληα εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο, έρεη 

θαζεισζεί ζε ρακειφ επίπεδν παξαγσγήο, επελδχζεσλ, κηζζψλ, θνηλσληθψλ 

δαπαλψλ, εγρψξηαο δήηεζεο, παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, αγνξαζηηθήο δχλακεο 

θαη πςεινχ επηπέδνπ αλεξγίαο. Δλδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

απνηειεί ην γεγνλφο πσο ε Διιάδα απψιεζε ζρεδφλ ην ¼ ηνπ ΑΔΠ ηεο θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 2008-2016, ππνρσξψληαο απφ 241 Γηο Δπξψ ην 2008 ζηα 174 ην 

2016.  
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Γηάγξακκα 1: Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ (ΑΔΠ) ησλ ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, 2016, θζίλνπζα πνξεία 

 

Πεγή: Eurostat 
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Αλαθνξηθά κε ηε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, ηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία δείρλνπλ πσο απμήζεθε ζεκαληηθά κεηά ην 1995 θαη κέρξη ην 2009 είρε 

πξνζεγγίζεη ην 91% ηνπ κέζνπ αληίζηνηρνπ κεγέζνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 

15. Απφ ην 2010 αξρίδεη ε δηαδηθαζία απφθιηζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαη ν δείθηεο ππνρψξεζε απφ ην 91% ζην 85% ην 2013. Ζ αγνξαζηηθή 

δχλακε ησλ κέζσλ απνδνρψλ αλά κηζζσηφ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2010-2014 

κεηψζεθε θαηά 23%, κε απνηέιεζκα ζην ηέινο ηνπ 2014 λα επηζηξέςεη ζηα επίπεδα 

πνπ βξηζθφηαλ ην 1995.  

Απφ ην 2008 κέρξη ην 2011, κε ηελ είζνδν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηελ 

χθεζε, ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ππνρψξεζε καδί κε ηνλ βαζκφ 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ. Πξφθεηηαη γηα κηα θάζε θαηά ηελ 

νπνία νη κεηψζεηο ηνπ θεθαιαηαθνχ απνζέκαηνο ήηαλ ζρεηηθά κηθξέο θαη ε κείσζε 

ηεο δήηεζεο επηκεξίζηεθε ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ κεηψλνληαο έηζη ηνλ 

βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο.  

Καηά ην 2012-2015 έρνπκε εηζέιζεη ζε κηα δεχηεξε θάζε, αξλεηηθήο 

ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ, θαηά ηελ νπνία κεγάινο αξηζκφο κνλάδσλ παξαγσγήο ή 

ηκεκάησλ κνλάδσλ παξαγσγήο παχνπλ λα ιεηηνπξγνχλ. Δπνκέλσο ππάξρεη 

εθηεηακέλε απαμίσζε παγίνπ θεθαιαίνπ θαη ζπξξίθλσζε ηνπ θεθαιαηαθνχ 

απνζέκαηνο. Δπηηαρχλεηαη δειαδή ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ησλ ιηγφηεξν 

θεξδνθφξσλ θαη ησλ δεκηνγφλσλ θεθαιαίσλ. Απηέο νη εμειίμεηο, ζε δχν θάζεηο 

ζπζζψξεπζεο (2008-2011 θαη 2012-2015) εμεγνχλ ηηο κεηαβνιέο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο: Καηά ηελ ηεηξαεηία 2008-2011, φηαλ ε πηψζε ηεο 

δήηεζεο επηκεξίζηεθε ζηηο επηρεηξήζεηο θαη κείσζε ηνλ βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ ζην ζχλνιν ή ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, 

παξαηεξήζεθε αληίζηνηρε κείσζε ηεο κέζεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο γηαηί ζε 

θάζε μερσξηζηή επηρείξεζε ε κείσζε ηεο θιίκαθαο παξαγσγήο κεηψλεη ην πξντφλ 

πεξηζζφηεξν απφ ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινπκέλσλ. Απφ ην 2012, φηαλ επηηαρχλεηαη 

ε εθθαζάξηζε ησλ ιηγφηεξν παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ απμάλεηαη ε κέζε 

παξαγσγηθφηεηα επεηδή ην θεθαιαηαθφ απφζεκα ζπγθξνηείηαη πιένλ απφ ην 

θεθάιαην ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ επηδήζεη θαη έρνπλ παξαγσγηθφηεηα 

πςειφηεξε ηνπ κέζνπ φξνπ. 

χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δξγαζίαο ηεο ΓΔΔ, ε παξαγσγηθφηεηα 

ηεο εξγαζίαο είρε κεησζεί, ζην ηέινο ηνπ 2013, έλαληη ηνπ 2008, θαηά 4,8%. Παξά ην 

γεγνλφο φηη ε κείσζε απηή δελ είλαη αζήκαληε, δείρλεη φηη ην βάξνο ηεο πξνζαξκνγήο 
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πνπ επηβιήζεθε απφ ηελ κείσζε ηνπ ΑΔΠ κεηαθέξζεθε θαηά ηα 4/5 ζηελ 

απαζρφιεζε (κείσζε αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ θαηά 20%). 

Σν εηήζην θφζηνο εξγαζίαο (ην θφζηνο δειαδή ηνπ αθαζάξηζηνπ κηζζνχ ζπλ 

ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο) απνηειεί ηελ βάζε ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο 

αλά κνλάδα πξντφληνο. ηνλ ππνινγηζκφ απηφ ππεηζέξρεηαη σζηφζν θαη ε 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο. Απφ ηελ ζχγθξηζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο, πνπ πξνέβε ην ΗΝΔ ΓΔΔ ζηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία θαη ηελ απαζρφιεζε ην 2014
1
, πξνθχπηεη πσο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, κεηά απφ ηελ κείσζε ηεο πεληαεηίαο 2010-2014 ε Διιάδα πζηεξεί έλαληη 

πνιιψλ άιισλ ρσξψλ κε πςειφ επίπεδν αλάπηπμεο. Παξφια απηά ε ππεξνρή ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ζηελ Διιάδα έλαληη ησλ ρσξψλ κεζαίαο αλάπηπμεο, ζην δείγκα ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ, παξακέλεη αθφκε ζεκαληηθή ηδηαίηεξα εάλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη ε 

παξαγσγηθφηεηα ζηελ Διιάδα είλαη κεησκέλε εμαηηίαο ηεο χθεζεο (ΗΝΔ ΓΔΔ, 2014) 

 

4.2 Παξαγσγηθόηεηα Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα - Αλάιπζε πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο 

 

χκθσλα κε ηα πιένλ πξφζθαηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο Eurostat, ε παξαγσγηθφηεηα 

ηεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, ηφζν σο ΑΔΠ αλά απαζρνινχκελν φζν θαη σο ΑΔΠ αλά 

ψξα εξγαζίαο, σο πνζνζηφ ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ είθνζη νρηψ (28) ρσξψλ κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ), παξνπζηάδεη θζίλνπζα πνξεία, κε κηα αμηνζεκείσηε 

κείσζε ην 2010, φπσο ζα δνχκε αθνινχζσο ζηα δηαγξάκκαηα 1 θαη 2. 

 

                                                
1 Βιέπε αλαιπηηθφηεξα ζην ΜΔΡΟ 4 ηεο Έθζεζεο: «Μηζζνί θαη θφζηνο εξγαζίαο». 
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Γηάγξακκα 1. Παξαγσγηθόηεηα Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα (ΑΔΠ αλά 

απαζρνινύκελν), Βάζε: ΔΔ- 28=100, 2007 – 20162 

 

 

Γηάγξακκα 2. Παξαγσγηθόηεηα ηεο Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα (ΑΔΠ αλά ώξα 

εξγαζίαο), Βάζε: ΔΔ- 28=100, 2007 – 2016
3
 

 

 

 

                                                
2 Eurostat, Labour productivity and unit labour costs [nama_10_lp_ulc], Nominal labour productivity 

per person, % of EU28.  

3 Eurostat, Labour productivity and unit labour costs [nama_10_lp_ulc], Nominal labour productivity 

per hour, % of EU-28 
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ηε ζπλέρεηα ην 2016, ε Παξαγσγηθφηεηα Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα σο ΑΔΠ αλά 

απαζρνινχκελν αλεξρφηαλ ζην 98,4% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ ην 2008 θαη έπεζε ζην 

81% ην 2016, ελψ ε Παξαγσγηθφηεηα Δξγαζίαο ηεο Διιάδαο σο ΑΔΠ αλά ψξα 

εξγαζίαο αλεξρφηαλ ζην 78,5% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ ην 2008 θαη έπεζε ζην 65,1% 

ην 2016. Με ηηο ηηκέο απηέο ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ην 2016 ζηελ 17ε θαη 20
ε
 ζέζε 

αληίζηνηρα (δηάγξακκα 3 θαη 4). 

 

Γηάγξακκα 3. Παξαγσγηθόηεηα Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα (ΑΔΠ αλά 

απαζρνινύκελν), Φζίλνπζα θαηάηαμε ρσξώλ, 2016
4
 

 

                                                
4 Eurostat, Labour productivity and unit labour costs [nama_10_lp_ulc], Nominal labour productivity 
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Γηάγξακκα 4. Παξαγσγηθόηεηα Δξγαζίαο ηεο Διιάδαο (ΑΔΠ αλά ώξα 

εξγαζίαο), Φζίλνπζα θαηάηαμε ρσξώλ, 2016
5
 

 

 

                                                
5 Eurostat, Labour productivity and unit labour costs [nama_10_lp_ulc], Nominal labour productivity 
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ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ

ΣΕΧΙΑ

ΜΑΛΣΑ

ΚΤΠΡΟ

ΛΟΒΑΚΙΑ

ΛΟΒΕΝΙΑ

ΙΠΑΝΙΑ

ΗΝ. ΒΑΙΛΕΙΟ 

ΕΕ 28

ΙΣΑΛΙΑ

ΦΙΝΛΑΔΙΑ

ΟΤΗΔΙΑ

ΑΤΣΡΙΑ

ΓΑΛΛΙΑ

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΔΑΝΙΑ 

ΒΕΛΓΙΟ

ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡΓΟ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ
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4.3 Ρπζκόο κεηαβνιήο Παξαγσγηθόηεηαο Δξγαζίαο  

O εηήζηνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα 

γηα ην έηνο 2016 είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξνο ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο 

ΔΔ
6
 (-1,3% ζε ζρέζε κε 0,6% ζχκθσλα κε ην δείθηε ΑΔΠ αλά απαζρνινχκελν θαη -

1,4% ζε ζρέζε κε 0,8% ζχκθσλα κε ην δείθηε ΑΔΠ αλά ψξα εξγαζίαο) 

(δηαγξάκκαηα 5 θαη 6). Καη φπσο είλαη θπζηθφ ηα δεδνκέλα πνπ αθνινπζνχλ 

θαηαηάζζνπλ ηελ Διιάδα ζηελ ηειεπηαία θαη πξνηειεπηαία ζέζε αληίζηνηρα ησλ 

ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΔ θαη πξνδηαγξάθνπλ, πσο ε θζίλνπζα πνξεία ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα ζα ζπλερηζηεί, θαζηζηψληαο αθφκε πην 

δπζρεξή ηελ ζέζε ηεο ρψξαο ζην δείθηε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο.  

 

                                                
6 Ζ ζχγθξηζε πεξηιακβάλεη ηηο ρψξεο γηα ηηο νπνίεο πθίζηαληαη δηαζέζηκα ζηνηρεία  
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Γηάγξακκα 5. Ρπζκόο κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηελ 

Διιάδα (ΑΔΠ αλά απαζρνινύκελν), Φζίλνπζα θαηάηαμε ρσξώλ, 2016
7
 

 

                                                
7 Πεγή:. Eurostat, Labour productivity and unit labour costs [nama_10_lp_ulc], Real labour 

productivity per person, Percentage change over previous period 
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Γηάγξακκα 6. Ρπζκόο κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηελ 

Διιάδα (ΑΔΠ αλά ώξα εξγαζίαο), Φζίλνπζα θαηάηαμε ρσξώλ, 2016
8
 

 

  

                                                
8 Πεγή: Eurostat, Labour productivity and unit labour costs [nama_10_lp_ulc], Real labour 

productivity per hour, Percentage change over previous period 
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4.4 Γηεξεύλεζε ησλ αηηηώλ πηώζεο ηεο παξαγσγηθόηεηαο ηεο εξγαζίαο 

ζηελ Διιάδα  
  

ε κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ αηηηψλ ηεο αξλεηηθήο απηήο κεηαβνιήο 

ζα ζηαζνχκε ζηε κεξηθή θαη ηε πξνζσξηλή απαζρφιεζε, νη νπνίεο δελ ζπκβάιινπλ 

ζεηηθά ζηε βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη δηακνξθψλνπλ κηα αξλεηηθή ζρέζε, ε 

νπνία επεθηείλεηαη ζηε κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ θιάδσλ νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Οη παξαπάλσ κεηαβνιέο νθείινληαη ζηηο ζπλδπαζκέλεο κεηαβνιέο 

ηεο παξαγσγήο θαη ηεο απαζρφιεζεο ζηα ρξνληθά απηά δηαζηήκαηα. Ζ κείσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ζην δηάζηεκα 2008-2011, ζχκθσλα κε ηνλ Δπζηξάηνγινπ 

νθείιεηαη ζηε ζεκαληηθά ρακειφηεξε κεηαβνιή ηεο απαζρφιεζεο ζπγθξηηηθά κε ηελ 

αληίζηνηρε ηεο παξαγσγήο, ε νπνία εξκελεχεηαη απφ ην γεγνλφο πσο νη επηρεηξήζεηο 

δηαηεξνχζαλ αθφκε πξνζδνθίεο γηα επηζηξνθή ηεο αλάπηπμεο θαη δελ πξνέβεζαλ ζε 

άκεζεο απνιχζεηο. Αληίζεηα, ζην ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα (2011-2014) ε 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο απμάλεηαη, θαζψο ε απαζρφιεζε κεηψλεηαη κε 

πςειφηεξν ξπζκφ ζπγθξηηηθά κε ηελ παξαγσγή
9
. Σέινο, ζην δηάζηεκα 2008-2013 ε 

ειαθξψο ρακειφηεξε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίζηνηρε ηεο 

παξαγσγήο νδεγεί ζηελ ππνρψξεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Σν 2016 ε 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε ρακειφηεξν 

ζεκείν απφ εθείλν ζην νπνίν βξηζθφηαλ θαηά ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, 

παξέρνληαο κηα ζεκαληηθή έλδεημε ηεο απνηπρίαο ησλ πξνγξακκάησλ ιηηφηεηαο θαη 

εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο (Δπζηξάηνγινπ, 2015: 1-5) 

Ζ αγνξαζηηθή δχλακε, κάιηζηα ηνπ κέζνπ αθαζάξηζηνπ κηζζνχ ζηελ Διιάδα 

θαηά ην 2014, αλέξρεηαη ζηα 2/3 ηεο αληίζηνηρεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ζηελ ΔΔ-15, 

θαζηζηψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ κέζσλ απνδνρψλ 

εξγαζίαο ζηελ Διιάδα ρακειφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ζηελ Μάιηα, ζηελ ινβελία, 

ηελ Κχπξν θαη ηελ Κξναηία. Πεξαηηέξσ, ε αγνξαζηηθή δχλακε ησλ κέζσλ απνδνρψλ 

εξγαζίαο ζηελ Διιάδα έρεη πιένλ εμηζσζεί κε απηήλ ηεο Πνξηνγαιίαο, έλαληη ηεο 

νπνίαο ππήξρε πάληνηε ζεκαληηθή απφζηαζε πνπ απέξξεε απφ ηε κεγάιε δηαθνξά 

ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ.  

Πεξαηηέξσ ν Γαβξφγινπ ζην εξψηεκα γηα πνην ιφγν αλαθφπεθε ν γνξγφο 

ξπζκφο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο πνπ ζεκείσζε ε Διιάδα ηε δεθαεηία ηνπ 

                                                
9 Οη Δπηρεηξήζεηο εγθαηαιείπνπλ ηελ πνιηηηθή απνζεζαχξηζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη πξνρσξνχλ ζε 

απνιχζεηο, νη νπνίεο πνζνζηηαία ππεξβαίλνπλ ηηο αληίζηνηρεο κεηψζεηο ηεο παξαγσγήο 
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2000, πέξαλ ηεο χθεζεο θαη ηνπ ζπλεπαθφινπζνπ απνηειέζκαηνο ηεο, ηηο θιαζηθέο 

κεζφδνπο δειαδή πξνζαξκνγήο ησλ εξγαηηθψλ εηζξνψλ πξνο ηε κεησκέλε δήηεζε, 

παξαζέηεη κηα ζεηξά απφ ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο ε ίδηα ε κείσζε ησλ κηζζψλ κπνξεί 

λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο. Αξρηθά αλαθέξεη ηελ 

αληηθαηάζηαζε εξγαδνκέλσλ απφ ηερλνινγία. χκθσλα κε ηε λενθιαζηθή ζεσξία ε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο, σζεί ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ αλαβνιή επελδχζεσλ πξνο 

λέεο ηερλνινγίεο νη νπνίεο ζα αληηθαζηζηνχζαλ εξγαδφκελνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε 

ρακειή έληαζε θεθαιαίνπ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζεί κεηψλεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο.  

Δπηπξφζζεηα ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο, ε κείσζε ησλ 

κηζζψλ κεηψλεη ηα θίλεηξα γηα επέλδπζε ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε, ζε πφξνπο δειαδή 

πξνο εχξεζε κεζφδσλ αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη αλάπηπμε ελ 

γέλεη ηεο ρσξεηηθφηεηαο
10

 ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Πεξαηηέξσ ε κείσζε ησλ κηζζψλ κπνξεί λα βιάςεη ηελ θαηλνηνκία ζηνλ 

βαζκφ πνπ ε ελδερφκελε κείσζε ηεο ελεξγνχο δήηεζεο πεξηνξίδεη ηηο πηζαλφηεηεο 

εκπνξηθήο επηηπρίαο ησλ λέσλ πξντφλησλ θαη αληίζηξνθα ε αχμεζε ησλ κηζζψλ 

κπνξεί λα επλνήζεη ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο. Μηα 

αξρηθή αχμεζε ηεο ελεξγνχ δήηεζεο κπνξεί λα ππξνδνηήζεη κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ 

νπνία ε επαθφινπζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο νδεγεί ζε απμεκέλα θέξδε θαη 

κηζζνχο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζε έλαλ αθφκε θχθιν κεγέζπλζεο ηεο 

νηθνλνκίαο. Με απηφ ην ηξφπν ε αλάπηπμε κπνξεί λα είλαη απηνηξνθνδνηνχκελε 

αθνχ ζπζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ παξαγσγηθφηεηα, νκνηάδνληαο θαη κε ηε ζεσξία ηνπ 

Path dependency φπνπ έλα ππνθείκελν εηζάγεηαη ζε κηα ηξνρηά θαη κπνξεί λα έρεη είηε 

κηα ζεηηθή είηε κηα αξλεηηθή αλαηξνθνδνηνχκελε πνξεία.  

Δπηπξφζζεηα κε ηηο αλσηέξσ επηζεκάλζεηο ζπκθσλνχλ θαη νη Γηαλλίηζεο θαη 

Εσγξαθάθεο, θαζψο ζεσξνχλ φηη επηβιήζεθαλ πεξηθνπέο, πνπ ήηαλ ππεξβνιηθέο ή 

άζθνπεο, απφ νηθνλνκηθή άπνςε γηα κηα ζεηξά απφ ιφγνπο. Πξψηνλ μεπεξλνχζαλ ην 

αλαγθαίν επίπεδν, δεχηεξνλ, νδήγεζαλ ζε ζπξξίθλσζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο πνιχ 

                                                
10 Ωο ρσξεηηθφηεηα λνείηαη κηα επαξθήο πνζφηεηα πφξσλ ζπλδπαδφκελε κε πνηφηεηα εγεζίαο θαη 

ζεζκψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηζηνξηθή θιεξνλνκηά, πνπ πξέπεη λα απνθηήζνπλ, ζηα πιαίζηα ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο αξθεηέο ρψξεο θαη κέζα ζε απηέο θαη ε Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμεη ηελ 

νηθνλνκία ηεο (Κνηδηάο, 2004: 281-289) 
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κεγαιχηεξε απφ ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ, κε απνηέιεζκα λα πξνθιεζεί ππέξκεηξα 

πςειή χθεζε, ε νπνία δηνγθψζεθε απφ ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη νδήγεζε 

κάιηζηα ζε απνηπρία ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαζψο ε αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο, κείσζε θαη θαζήισζε ηφζν ηα αζθαιηζηηθά φζν θαη ηα θνξνινγηθά έζνδα. 

Σξίηνλ γηαηί ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο θεθαιαίνπ, ε ζπξξίθλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ε 

αχμεζε ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο αθχξσζαλ νπζηαζηηθά ην «φθεινο» απφ ηεο κείσζεο 

ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο
11

 θαη ηέηαξηνλ δηφηη ν βαζηθφο ιφγνο ηεο επηδείλσζεο ηεο  

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, δελ ήηαλ ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο αιιά 

ε ίδηα ε δηάξζξσζε ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο θαη ησλ εμαγσγψλ.  

Λάζνο ζα ήηαλ επίζεο λα απνδνζεί ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζηελ 

Διιεληθή νηθνλνκία ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα, κφλνλ ζηνλ νκνινγνπκέλσο εθηεηακέλν 

εμσηεξηθφ δαλεηζκφ ηεο, δηφηη αλ ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ήηαλ πξάγκαηη 

απιψο απνηέιεζκα ηνπ δεκφζηνπ δαλεηζκνχ, ηφηε ζα έπξεπε ε παξαγσγηθφηεηα λα 

απμάλεηαη παξάιιεια κε ην ρξένο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ. κσο, φπσο δείρλνπλ ηα 

ζηνηρεία, ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαηά ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία δελ 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ ρξένπο σο πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ. 

Απφ ην 2000 έσο ην 2007 ε παξαγσγηθφηεηα απμαλφηαλ ελψ ην ρξένο ηεο 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο σο πνζνζηφ ην ΑΔΠ παξέκελε νπζηαζηηθά ακεηάβιεην. ηαλ 

κάιηζηα ην ρξένο εθηηλάρζεθε απφ ην 2009 θαη έπεηαη, ε αχμεζε ηνπ δελ επέθεξε 

ζεηηθέο επηπηψζεηο, αιιά ην αληίζεην κάιηζηα.  

Θα ήηαλ επίζεο ιάζνο λα απνδνζεί ε πνξεία ηεο παξαγσγηθφηεηαο κφλν ή 

θπξίσο ζηελ πνξεία ησλ επελδχζεσλ παγίνπ θεθαιαίνπ, δειαδή ησλ επελδχζεσλ ζε 

λέεο ηερλνινγίεο θαη παξαγσγηθέο κνλάδεο θαζψο νη αθαζάξηζηεο επελδχζεηο παγίνπ 

θεθαιαίνπ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ δελ εκθαλίδνπλ θάπνηα ζπζρέηηζε κε ηελ 

παξαγσγηθφηεηα. Αλ θαη ζεσξεηηθά ζα ήηαλ εχινγν, ηα εκπεηξηθά δείρλνπλ, πσο ζηελ 

Διιάδα νχηε ε κεγάιε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ζπλεπψο νχηε θαη ε 

πξφζθαηε πηψζε ηεο κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ άλνδν θαη πηψζε ησλ επελδχζεσλ 

παγίνπ θεθαιαίνπ. Κιείλνληαο ην εχξνο ηεο αδήισηεο θαη αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο 

θαη νηθνλνκίαο απνηειεί παξάγνληα πνπ ππνζθάπηεη ηελ εγθπξφηεηα ησλ επίζεκσλ 

ζηνηρείσλ γηα ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ, ηηο ψξεο εξγαζίαο θαζψο θαη ην 

                                                
11 Οη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ πσο ην ζχλνιν ησλ δπζκελψλ απηψλ παξαγφλησλ, αληηζηάζκηζε πιήξσο 

ην φθεινο απφ ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο (cost competitiveness), ιφγσ κείσζεο 

ησλ ακνηβψλ.   
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ΑΔΠ. Ωζηφζν, ζην βαζκφ πνπ εζηηάδνπκε ζε εμειηθηηθέο ηάζεηο παξά ζε απφιπηα 

επίπεδα, ε νπζία ησλ επηζεκάλζεψλ καο δελ αλαηξέπεηαη, φηαλ κάιηζηα εθηηκάηαη φηη 

ε αδήισηε απαζρφιεζε δελ απμήζεθε θαηά ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία αιιά 

αληηζέησο κεηψζεθε (Γαβξφγινπ, 2012: 43-46). 

Σέινο ζεκαληηθή παξάιεηςε ζα απνηεινχζε λα κελ αλαθεξζνχκε ζηε ζρέζε 

ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο θαη παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο φπσο 

επηζεκαίλνπλ νη Φσηφπνπινο θαη Γξνπθφπνπινο. Αλαιπηηθφηεξα, ε Διιεληθή 

νηθνλνκία ήηαλ ε νηθνλνκία εθείλε εληφο ηεο Δ.Δ. ησλ 14 (ε κέζε εηήζηα 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα γηα ηελ πεξίνδν 1991-2003 ήηαλ, γηα ην 

ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, πεξίπνπ ζην 61% ηνπ αληίζηνηρνπ κεγέζνπο ζε επίπεδν Δ.Δ.-

14) κε ηελ πην απνθιίλνπζα θιαδηθή δηάξζξσζε, παξά ην γεγνλφο φηη εκθάληζε 

δηαρξνληθά θάπνηα ζεκεία δηαξζξσηηθήο ζχγθιηζεο.  

Ζ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα παξέκεηλε ζε πνιχ ρακειά 

επίπεδα γηα ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο θιάδσλ φπσο νη θιάδνη ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηεο 

ελέξγεηαο. Ζ απφθιηζε απηή κπνξεί λα απνδνζεί ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζηελ 

νκάδα θιάδσλ NON-ICT θαη ζηνλ θιάδν ησλ ππεξεζηψλ αλαιφγσο ηεο ηαμηλφκεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Ζ Διιάδα είλαη ε ρψξα εθείλε ζηελ νπνία νη ηδηαίηεξεο 

ζπλζήθεο (country effects) παξνπζηάδνληαη λα έρνπλ ηελ πην ηζρπξή αξλεηηθή 

επίδξαζε κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ. Όηαλ νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο 

ρξεζηκνπνηνύληαη πξνθεηκέλνπ νη ρξεκαηηθέο αμίεο λα εθθξαζηνύλ ζε έλα θνηλό 

λόκηζκα, νη «ηδηαίηεξεο» απηέο ζπλζήθεο ζπληζηνύλ κηα θαηά πνιύ κεγαιύηεξε 

αξλεηηθή επίδξαζε γηα ηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηελ επίζεο αξλεηηθή επίδξαζε 

ηεο θιαδηθήο δηάξζξσζεο. Ζ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δπν απηέο αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο ζρεδφλ εμαλεκίδεηαη φηαλ ρξεζηκνπνηεζνχλ νη θιαδηθέο ηζνηηκίεο 

αγνξαζηηθήο δχλακεο. 

Ζ παξαηήξεζε απηή θέξεη βαξχλνπζα ζεκαζία, δεδνκέλνπ φηη ζπλδέεηαη κε 

κηα δηαθνξεηηθή ηεξάξρεζε ησλ γεληθψλ γξακκψλ πνπ αθνξά ζε πξνηάζεηο πνιηηηθήο. 

Έηζη, ελψ ε θπξηαξρία ηεο δηαθνξηθήο απφθιηζεο («ηδηαίηεξεο» ζπλζήθεο) επί ηεο 

θιαδηθήο δηάξζξσζεο θαίλεηαη λα ζπληζηά νξηδφληηεο δξάζεηο πνπ ζα βειηηψλνπλ ην 

πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξνο φθεινο ηεο βειηίσζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο απεπζπλφκελεο ζε φινπο αλεμαξηήησο θιάδνπο (π.ρ. ελίζρπζε 

αληαγσληζκνχ, βειηίσζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, δηεπθφιπλζε ηεο δηάρπζεο ηεο 

ηερλνινγίαο θ.ι.π), ε ζρεδφλ ηζνκεγέζεο ζπληζηψζα ηεο θιαδηθήο δηάξζξσζεο (φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θιαδηθά PPP) θαίλεηαη λα θέξλεη ζην πξνζθήλην ηελ αλάγθε γηα 
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θάπνηεο θιαδηθέο πνιηηηθέο. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπληζηνχλ, ζε θάζε πεξίπησζε, 

ηελ αλάγθε θαιχηεξεο θαηαλφεζεο ηεο δπλακηθήο ηεο δηαθιαδηθήο εμέιημεο ησλ 

ηηκψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δ.Δ (Φσηφπνπινο θαη Γξνπθφπνπινο, 2008: 35-

36).  

 

4.4 Δπηινγέο αλάπηπμεο 
 

Ζ θξίζηκε δηαθνξά κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη άιισλ αλαδπφκελσλ ρσξψλ, δελ 

είλαη ηφζν νη επηδφζεηο ζηελ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ, φζν ην βάξνο, ε δνκή θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο. πλήζσο, κία ηέηνηα ζχγθξηζε 

επηθεληξψλεηαη ζην «επηζπκεηφ ζηνηρείν», δειαδή ζηηο θαιχηεξεο επηδφζεηο ησλ 

άιισλ, θαη παξαβιέπεη ηελ επίπνλε θαη καθξά δηαδξνκή, ηηο κεηαξξπζκηζηηθέο θαη 

δηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο, θαη ηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο επηινγέο κε ηηο νπνίεο 

επηηεχρζεθαλ απηέο νη επηδφζεηο.  

Πξνζεγγίδνληαο φκσο ηελ αλάπηπμε, πξέπεη λα εζηηάζνπκε ζηηο ζπλνιηθέο 

επηινγέο πνπ έγηλαλ ζε άιιεο ρψξεο, θαη ηδίσο ην ηη ζήκαηλαλ πνιηηηθά θαη 

νηθνλνκηθά, θαη ην αλ ζα ήηαλ απνηειεζκαηηθφ ή εθηθηφ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο (Γηαλλίηζεο, 2013: 138) 

Ο Γηαλλίηζεο θαηαιήγεη πσο ε πείξα θαη ε αλάιπζε ησλ δηαθφξσλ 

πεξηπηψζεσλ, πνπ θαηά θαηξνχο πεξηβάιινληαη ηελ αίγιε ηνπ ππνδείγκαηνο, δείρλεη 

φηη δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί έλα θνηλφ πξφηππν πνιηηηθήο γηα φιεο απηέο ηηο 

ρψξεο. Σα πνηθίια ππνδείγκαηα επηηπρίαο ππνδειψλνπλ φηη νη δξφκνη είλαη πνιινί, 

φηη αθνξνχλ έλα εηεξφθιεην ζχλνιν ρσξψλ, θαη φηη ε πνιηηηθή ζπληαγή ηεο επηηπρίαο 

πεξηέρεη θαηά θαλφλα ζηνηρεία πξσηνηππίαο. Ωζηφζν, νξηζκέλα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά ζηηο κνξθέο πνιηηηθήο παξέκβαζεο, πνπ επεξέαζαλ απνθαζηζηηθά 

ηηο εμειίμεηο, είλαη ηα εμήο: 

Πρώηον, νη επνλνκαδφκελεο ρψξεο-ππνδείγκαηα (θπξίσο ζηε Ννηηναλαηνιηθή 

Αζία θαη ηε Νφηηα Δπξψπε, φπσο επίζεο ε Ηξιαλδία) πέηπραλ κηα ηζρπξή 

ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ ζε ηνκείο θαη θιάδνπο πνπ δπλακηθνπνηνχζαλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηνπο, ελψ παξάιιεια 

ζπληήξεζαλ καθξννηθνλνκηθέο ζρέζεηο πνπ δελ επέηξεπαλ ηε δηνιίζζεζε ηεο 

νηθνλνκίαο ηνπο ζε παγίδεο θαη καθξνρξφληα αδηέμνδα. Γεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα, 

δεκφζην ρξένο, πιεζσξηζκφο, εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή, δηαηεξήζεθαλ ζε φξηα πνπ δελ 

απνζηαζεξνπνηνχζαλ ηελ νηθνλνκία ζπλνιηθά. Κάζε δηεζλήο ζχγθξηζε δείρλεη φηη, κε 
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πνιηηηθέο πνπ νδεγνχλ ζε έληνλεο νηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο, ε δπλακηθή ηεο 

αλάπηπμεο πνηέ δελ έγηλε βηψζηκε ζε καθξνρξφληα βάζε. 

Δεύηερον, νη ρψξεο απηέο πηνζέηεζαλ εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ πνιηηηθή 

ηνπο, κε απνηέιεζκα λα εληζρπζνχλ, απφ ηελ άπνςε ηεο αληαγσληζηηθήο ηθαλφηεηαο. 

Αληίζεηα, ε νηθνλνκηθή εζσζηξέθεηα, ηδηαίηεξα ζε ρψξεο κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο, 

θαη επηπιένλ ε παξεκπφδηζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ εζληθή αγνξά, αθφκε θαη κεηαμχ 

ησλ εζληθψλ επηρεηξήζεσλ, νδήγεζε ζπζηεκαηηθά ζε πεξηνξηζκέλεο ή αθφκε θαη 

ηζρλέο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο. 

Τρίηον, ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηηο ρψξεο απηέο πέξαζε κέζα απφ 

απνθαζηζηηθέο θξαηηθέο πνιηηηθέο, πνπ επλννχζαλ ηελ ελίζρπζε ηεο αγνξάο θαη ησλ 

αληαγσληζηηθά ηζρπξψλ επηρεηξήζεσλ. Δλ κέξεη, απηφ ζπληειέζηεθε κέζα απφ κηα 

απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή δηαρείξηζε ησλ επελδπηηθψλ θηλήηξσλ, ησλ ζεζκψλ, ηεο 

δνκήο ηεο αγνξάο, ή ησλ εθάζηνηε γλψζεσλ θαη ηερλνινγηψλ. Δλ κέξεη, επίζεο, 

ζπληειέζηεθε κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο κεγάισλ δηεζλψλ άκεζσλ επελδχζεσλ. Σν 

άλνηγκα ζηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ απνηεινχζε θαη κηα δηθιίδα αζθαιείαο απέλαληη 

ζηε δεκηνπξγία πξνζηαηεπκέλσλ κνλνπσιηαθψλ ή νιηγνπσιηαθψλ ζπλζεθψλ ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά. 

Τέηαρηον, νη ρψξεο-ππφδεηγκα ζηήξημαλ ηελ επηηπρία ηνπο ζε έλα ηζρπξφ θαη 

απνηειεζκαηηθφ Κξάηνο. Ζ έλλνηα ηνπ «αλαπηπμηαθνχ Κξάηνπο» (Developmental 

State), πνπ αλαδείρζεθε ζηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο (Νφηηα Κνξέα, 

Σατβάλ, Μαιαηζία, Φηιηππίλεο), αληαλαθιά απηήλ αθξηβψο ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

Κξάηνπο λα δεκηνπξγήζεη, λα θαηεπζχλεη θαη λα δηαρεηξηζηεί ην ζχλνιν ησλ 

ζπκθεξφλησλ, ησλ ζεζκψλ θαη ησλ δηαζέζηκσλ πνιηηηθψλ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο 

ζπλνιηθήο αλάπηπμεο θαη φρη απιψο ελφο ηζρπξνχ θιεηζηνχ ζπζηήκαηνο εμνπζίαο, ζε 

βάξνο ηνπ ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο. 

Πέμπηον, νη κεγάιεο επηηπρίεο δελ πξνέθπςαλ απφ δηαδηθαζίεο «εχθνιεο 

αλάπηπμεο». Ζ πνιηηηθή επηινγή έδσζε έκθαζε ζηνλ ζηφρν κηαο ηζρπξήο κειινληηθήο 

αλάπηπμεο, θαη φρη ζε πνιηηηθέο βξαρππξφζεζκνπ βειελεθνχο, ρσξίο αμηφινγν 

αλαπηπμηαθφ απνηέιεζκα (Γηαλλίηζεο, 2008) 

 

4.5 πκπεξάζκαηα 
 

Σν Διιεληθφ κνληέιν αλάπηπμεο πνπ θαηέξξεπζε ην 2009, ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά αλεπαξθήο θιαδηθή δηάξζξσζε ηνπ παξαγσγηθνχ 
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ζπζηήκαηνο. Μάιηζηα κπνξνχκε λα πνχκε πσο ζπλερίδεη λα έρεη, αδπλακία 

ζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ ζε θιάδνπο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ βειηηψλνπλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη δηακνξθψλνπλ δηαηεξήζηκεο ζπλζήθεο πςειήο απαζρφιεζεο 

θαη δηαξζξσηηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο. Ζ Διιεληθή νηθνλνκία ζπλερίδεη λα δέρεηαη 

πηέζεηο ηφζν απφ αληαγσληζηηθέο νηθνλνκίεο κε ηερλνινγηθά πξνεγκέλν ζχζηεκα 

παξαγσγήο, φζν θαη απφ νηθνλνκίεο πνπ έρνπλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ζην ρακειφ 

θφζηνο εξγαζίαο (ΗΝΔ ΓΔΔ, 2017: 27) 

πλνςίδνληαο κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηελ 

Διιάδα απμήζεθε ζεκαληηθά απφ ην 1995 έσο θαη ην 2009, αθνχ είρε πξνζεγγίζεη ην 

98% θαηά ην 2008. Απφ ην 2010 φκσο αξρίδεη ε δηαδηθαζία απφθιηζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ν δείθηεο είρε ππνρσξήζεη ην 2016 

απφ ην 98% ζην 81%. Δπνκέλσο, ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα, θαηά 

ηελ πεξίνδν 1995-2009 ζπλνιηθά, είρε ζπγθιίλεη κε ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ-15 πεξίπνπ 

φζν είρε ζπγθιίλεη ε αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ κέζνπ κηζζνχ. Απηή ε ζηαζεξή 

αλαινγία πνπ ίζρπε καθξνρξνλίσο πξηλ ηελ θξίζε, έρεη πιένλ αλαηξαπεί ζηε δηάξθεηα 

ηεο θξίζεο 2008-2016.  

Έλαο αθφκε θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη ε κείσζε ηνπ βαζκνχ 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ πνπ πξνθάιεζε θαη ζεκαληηθή κείσζε 

ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαζψο απηή δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηνπο 

καθξνρξφληνπο παξάγνληεο (επελδχζεηο, ηερλνινγία θιπ) αιιά θαη απφ ηηο 

βξαρπρξφληεο κεηαβνιέο πνπ αιιάδνπλ ηνλ βαζκφ ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ παξαγσγηθνχ 

δπλακηθνχ (βξαρπρξφληεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο).  

Πεξαηηέξσ κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε πσο ε απνεπέλδπζε ησλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ, κεηψλεη ην αξγνχλ παξαγσγηθφ δπλακηθφ εμαηηίαο ηεο θαηαζηξνθήο παγίνπ 

θεθαιαίνπ (είηε νιφθιεξσλ κνλάδσλ παξαγσγήο ή ηκεκάησλ κνλάδσλ 

παξαγσγήο
12

), απμάλεηαη ε ηζρχο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη 

                                                
12 Έλαο δείθηεο πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ αληνρή ηεο νηθνλνκίαο είλαη ν δείθηεο ρεκαηηζκνχ 

Αθαζάξηζηνπ Πάγηνπ Κεθαιαίνπ, ν νπνίνο  πεξηγξάθεη ηηο επελδχζεηο κηαο εζληθήο νηθνλνκίαο, ζε 

πάγηα θεθάιαηα, πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, εγθαηαζηάζεηο, ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο, γξακκέο 

παξαγσγήο θαη θεθαιαηνπρηθά αγαζά. O δείθηεο ζηελ Διιάδα βαίλεη κεηνχκελνο κε ξαγδαίν ξπζκφ 

απφ ην 2008 θαη εθεμήο, ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ, θαη ην ΗΝΔ/ΓΔΔ. Σα αθαζάξηζηα πάγηα θεθάιαηα 

άξρηζαλ λα κεηψλνληαη ην 2008, θαηά 14,8%, θαη ε πηψζε ζπλερίζηεθε φια ηα ρξφληα ηεο θξίζεο, κε 

απνθνξχθσκα ην 2012: κείσζε 19,2%. ε έμη έηε χθεζεο, ηα εζληθά πάγηα επελδπκέλα θεθάιαηα 

κεηψζεθαλ θαηά 20% (ΗΝΔ ΓΔΔ, 2015) 
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ηείλνπλ λα απμεζνχλ νη ηηκέο, θαζψο ζε θάζε θιάδν παξαγσγήο ε ππάξρνπζα δήηεζε 

κεηαθέξεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έπαπζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ επέδεζαλ απφ ηελ θξίζε. Ωο απνηέιεζκα, επηδεηλψλνληαη ε αληαγσληζηηθφηεηα 

ηηκήο θαη ην εμσηεξηθφ έιιεηκκα αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ελψ ηαπηνρξφλσο ε χθεζε 

κεηψλεη ηνπο πξαγκαηηθνχο κηζζνχο ζπλεπηθνπξνχκελε απφ ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο πνπ επηδεηλψλνπλ ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ησλ κηζζσηψλ 

(ΗΝΔ ΓΔΔ, 2015: 55) 

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη αληί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηηκήο λα αλέιζεη 

ζην επίπεδν επεκεξίαο πνπ είρε επηηχρεη ε ειιεληθή νηθνλνκία ην έηνο 2008, λα 

επήιζε κείσζε ηνπ επηπέδνπ επεκεξίαο ζην ππάξρνλ, ρακειφ, επίπεδν 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηηκήο.  
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Κεθάιαην 5 – Η παξαγσγηθόηεηα ηεο Δξγαζίαο ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο 

Διιάδνο 
 

5.1 Δηζαγσγή  
 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ απνηειεί ε δηεξεχλεζε ησλ 

αλαδηαξζξψζεσλ πνπ επήιζαλ ζηε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα θαη 

ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο, φπσο απηή θαηαγξάθεηαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

κεηαβνιψλ ζηελ αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία αλά θιάδν, ζηηο ψξεο εξγαζίαο θαη 

ζηε παξαγσγηθφηεηα ζε ρηιηάδεο επξψ αλά εξγαδφκελν ζε έλα ηδηαίηεξα πξφζθαην 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη εηδηθφηεξα θαηά ηα έηε 2008-2014. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε 

πεξίνδνο αλαθνξάο δειαδή εθθηλεί ην 2008 θαζψο ηφηε ε ειιεληθή νηθνλνκία κεηά 

απφ κηα καθξά πεξίνδνο αλάπηπμεο, εηζήιζε ζε χθεζε, ε νπνία θνξπθψζεθε ην έηνο 

2012 θαη θηάλεη έσο ην έηνο 2014, νπφηε θαη ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία ζηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα κεγέζε πνπ εμεηάδνληαη, ελψ κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, 

εκκέζσο αλαδεηθλχνληαη θαη νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηε παξαγσγηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο, ην επίπεδν ηεο νπνίαο θαζνξίδεη άκεζα ηφζν ην νηθνλνκηθφ φζν θαη ην 

θνηλσληθφ γίγλεζζαη ζηε ρψξα.    

 Σν 2008, φπσο ζα δνχκε ζηνλ Πίλαθα 1, ε κέζε παξαγσγηθφηεηα ησλ 

απαζρνινχκελσλ ζηε ρψξα αλεξρφηαλ ζε 45.115 επξψ αλά εξγαδφκελν πνζνζηφ 

88,51% ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ, ελψ ην 2014  ην αληίζηνηρν πνζφ είρε κεησζεί 

8,30% θαη άγγηδε ηηο 41.371 επξψ, πνζνζηφ 78,68% ηνπ θνηλνηηθνχ κέζνπ φξνπ (ν 

νπνίνο ζην ελ ησ κεηαμχ είρε παξνπζηάζεη αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 3,15%). Αθφκα πην 

δπζκελή κεηαβνιή επήιζε ζε ζρέζε κε ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο δψλεο ηνπ 

Δπξψ, φπνπ ε ειιεληθή αλαινγία κεηαβιήζεθε απφ 78,86% ζε 70,59%. Καηά ην 

2008 δπν πεξηθέξεηεο, ε Αηηηθή θαη ην Νφηην Αηγαίν, παξνπζίαδαλ κέζν φξν 

πςειφηεξν ηνπ Δζληθνχ θαη κάιηζηα ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο ήηαλ ε κφλε πνπ δηέζεηε 

κέζν φξν πςειφηεξν θαη ηνπ Δπξσπατθνχ (ΔΔ 28). Σέινο ε Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ 

πζηεξνχζε θαηά ηνλ εζληθφ κέζν φξν ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 25%. Καηά ην έηνο 2014 

ηξείο πεξηθέξεηεο (Αηηηθή, Γπηηθή Μαθεδνλία θαη Νφηην Αηγαίν) παξνπζίαδαλ κέζν 

φξν πςειφηεξν απφ ηνλ Δζληθφ, ρσξίο σζηφζν θακία λα ππεξβαίλεη ηνλ Δπξσπατθφ, 

ελψ ε Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, εκθάληζε πζηέξεζε ζε 

πνζνζηφ άλσ ηνπ 25% απφ ηνλ εζληθφ κέζν φξν θαζψο θαη πνζνζηφ 42% απφ ηνλ 

Δπξσπατθφ κέζν φξν.  
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Πίλαθαο 1: Παξαγσγηθόηεηα ζε ρηιηάδεο επξώ αλά εξγαδόκελν 2008-2014  

Περιοχή 2008 % 2014 % Μεταβολή 
2008-
2014 

% 
Μεταβολή 

ΔΛΛΑΓΑ 45,115 100% 41,371 100% -3,744 -8,30 

Αηηηθή 56,308 124,81% 52,368 126,58% -3,940 -7,00 

Γπηηθή 

Μαθεδνλία 

40,085 88,85% 44,881 108,48% 4,796 11,96 

Νόηην Αηγαίν 49,126 108,89% 41,667 100,72% -7,459 -15,18 

ηεξεά Διιάδα 42,367 93,91% 37,251 90,04% -5,116 -12,08 

Ιόληα Νεζηά 42,327 93,82% 34,966 84,52% -7,361 -17,39 

Κεληξηθή 

Μαθεδνλία 

37,575 83,29% 34,715 83,91% -2,860 -7,61 

Κξήηε 37,659 83,47% 33,981 82,14% -3,678 -9,77 

Πεινπόλλεζνο 37,437 82,98% 33,468 80,90% -3,969 -10,60 

Βόξεην Αηγαίν 41,458 91,89% 34,662 83,78% -6,796 -16,39 

Γπηηθή Διιάδα 36,276 80,41% 33,751 81,58% -2,525 -6,96 

Θεζζαιία 34,802 77,14% 31,854 77,00% -2,948 -8,47 

Ήπεηξνο 33,387 74,01% 31,474 76,08% -1,913 -5,73 

Αλαηνιηθή 

Μαθεδνλία & 

Θξάθε 

35,174 77,97% 30,448 73,60% -4,726 -13,44 

ΕΕ 28 50,972 88,51% 52,580 78,68% 1,608 3,15 

Ευρωζώνη  57,211 78,86% 58,606 70,59% 1,395 2,44 

Πεγή Eurostat 

  

Καηά ηα ίδηα έηε ε ζπλνιηθή αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία (ΠΑ) ζηελ 

Διιάδα, ε κία απφ ηηο δπν κεηαβιεηέο πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, κεηψζεθε απφ 213 ζε 157 δηο επξψ, παξνπζηάδνληαο 

κείσζε 26,5%, ελψ ζηελ ΔΔ ησλ 28 παξνπζίαζε αχμεζε απφ 11,74 ζε 12,57 ηξηο 

(7%).  

Σέινο φπσο ζα δνχκε ζηνλ Πίλαθα 3, νη ζπλνιηθέο ψξεο εξγαζίαο (ε δεχηεξε 

κεηαβιεηή) κεηψζεθαλ απφ 9.400.218.984 ην έηνο 2008 ζε 7.143.672.640 ην 2014. 

Ηδηαίηεξν σζηφζν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο (πίλαθαο 4) πσο ζπλνιηθά νη 

απαζρνινχκελνη ζηε ρψξα ην 2008 ήηαλ 4.610 εθαηνκκχξηα ελψ ην 2014 είραλ 

κεησζεί ζε 3.536 εθαηνκκχξηα.  
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Πίλαθαο 2: Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία αλά Πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο 2008-2014  

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ 2008 2012 2014 
Μεηαβνιή 

2008-2014 

% 

Μεηαβνιή 

ΔΛΛΑΓΑ 213.819 168.979 157.187 -56.631 -26,5 

Αηηηθή 103.129 81.899 75.971 -27.158 -26,3 
Κεληξηθή Μαθεδνλία 29.427 22.807 20.964 -8.463 -28,8 
Θεζζαιία 10.768 8.411 7.953 -2.815 -26,1 
Κξήηε 10.433 7.817 7.679 -2.754 -26,4 
Γπηηθή Διιάδα 10.042 7.916 7.288 -2.753 -27,4 
ηεξεά Διιάδα 9.613 7.625 6.866 -2.747 -28,6 
Πεινπφλλεζνο 8.926 7.309 6.779 -2.147 -24,1 
Αλαηνιηθή Μαθεδνλία 

& Θξάθε 
8.350 6.698 6.098 -2.252 -27 

Νφηην Αηγαίν 7.230 5.373 5.294 -1.936 -26,8 

Γπηηθή Μαθεδνλία 4.243 4.175 3.831 -412 -9,7 

Ήπεηξνο 4.557 3.701 3.487 -1.071 -23,5 

Ηφληα Νεζηά 3.996 2.881 2.716 -1.280 -32 

Βφξεην Αηγαίν 3.104 2.367 2.261 -843 -27,2 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ (ζε εθαηνκκχξηα επξψ, ζε ηξέρνπζεο ηηκέο) 

 

Αμίδεη εδψ λα ζεκεησζεί πσο νη Έιιελεο είλαη νη πην ζθιεξά εξγαδφκελνη 

Δπξσπαίνη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ νξγαληζκνχ γηα ην έηνο 2015, θαζψο ην 11,2% 

ησλ εξγαδνκέλσλ δνπιεχνπλ 60 ή θαη πεξηζζφηεξεο ψξεο ηελ εβδνκάδα ζην θχξην 

επάγγεικα πνπ αζθνχλ (OECD, 2015). 

 

Πίλαθαο 3: Ώξεο εξγαζίαο αλά Πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο 2008-2014 

ΩΡΔ ΔΡΓΑΗΑ 2008 2012 2014 Μεηαβνιή  
2008-2014 

% 
Μεηαβνιή  

ΔΛΛΑΓΑ 9.400.218.984 7.519.335.044 7.143.672.640 -2.256.546.344 -24,01 

01 Αλαηνιηθή  

Μαθεδνλία & 

Θξάθε 

480.284.688 391.860.196 402.431.640 -77.853.048 -16,21 

02 Κεληξηθή 

Μαθεδνλία 

1.519.161.332 1.179.785.100 1.125.834.944 -393.326.388 -25,89 

03 Γπηηθή 
Μαθεδνλία 

209.840.020 162.582.992 162.815.640 -47.024.380 -22,41 

04 Ήπεηξνο 279.559.956 233.895.324 218.440.092 -61.119.864 -21,86 

05 Θεζζαιία 593.181.160 490.741.784 426.182.692 -166.998.468 -28,15 

06 Ηφληνη Νήζνη 185.431.480 159.557.476 152.096.828 -33.334.652 -17,98 

07 Γπηηθή Διιάδα 544.938.472 453.440.468 427.008.712 -117.929.760 -21,64 

08 ηεξεά Διιάδα 459.573.764 353.915.848 372.336.432 -87.237.332 -18,98 

09 Αηηηθή 3.600.772.032 2.794.016.836 2.630.310.852 -970.461.180 -26,95 

10 Πεινπφλλεζνο 499.207.956 409.439.368 379.297.204 -119.910.752 -24,02 

11 Βφξεην Αηγαίν 151.944.884 139.458.748 133.096.288 -18.848.596 -12,40 

12 Νφηην Αηγαίν 302.942.952 280.566.624 263.354.416 -39.588.536 -13,07 

13 Κξήηε 573.380.288 470.074.280 450.466.900 -122.913.388 -21,44 

 Πεγή: ΔΛΣΑΣ   
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Πίλαθαο 4: Απαζρνινύκελνη αλά Πεξηθέξεηα ηεο Διιάδαο 2008-2014 
ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΙ 2008 2012 2014 Μεηαβνιή 

2008-2014 

% 

Μεηαβνιή  

ΔΛΛΑΓΑ 4.610.464 3.694.971 3.536.233 -1.074.231 -23,30 

01 Αλαηνιηθή Μαθεδνλία 

θαη Θξάθε 

235.055 198.071 194.987 -40.068 -17,05 

02 Κεληξηθή Μαθεδνλία 760.496 590.395 563.394 -197.102 -25,92 

03 Γπηηθή Μαθεδνλία 104.488 80.396 82.471 -22.017 -21,07 

04 Ήπεηξνο 134.599 112.524 103.948 -30.651 -22,77 

05 Θεζζαιία 304.011 247.463 233.499 -70.512 -23,19 

06 Ιόληνη Νήζνη 87.646 80.569 71.109 -16.537 -18,87 

07 Γπηηθή Διιάδα 264.717 211.709 200.888 -63.829 -24,11 

08 ηεξεά Διιάδα 220.773 171.361 173.084 -47.689 -21,60 

09 Αηηηθή 1.780.601 1.384.208 1.325.886 -454.715 -25,54 

10 Πεινπόλλεζνο 240.383 197.208 188.666 -51.717 -21,51 

11 Βόξεην Αηγαίν 70.824 66.181 62.262 -8.562 -12,09 

12 Νόηην Αηγαίν 136.482 130.964 123.827 -12.655 -9,27 

13 Κξήηε 270.389 223.922 212.212 -58.177 -21,52 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ (κέζνο φξνο ηξηκήλσλ) 

 

5.2 Η παξαγσγηθόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη 

Θξάθεο 
 

ηε Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο παξνπζηάζηεθε κείσζε 

ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαηά ηα έηε 2008-2014 θαηά 26,97% απφ ζε 

8.350 δηο επξψ ζε 6.098. Ζ ζπλεηζθνξά ηεο αμίαο ηνπ θιάδνπ ησλ θαηαζθεπψλ 

κεηψζεθε απφ 480 εθ ζε 180 εθ επξψ (-58,94%), ελψ αμηνζεκείσηε κείσζε εκθάληζε 

θαη ν θιάδνο ηνπ εκπνξίνπ κε ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ λα κεηψλεηαη ζε πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 39,76% απφ 2,09 δηο ζε 1,26 δηο επξψ. Σέινο, ζεκείν άμην αλαθνξάο 

απνηειεί ε ζεκαληηθή άλνδν πνπ εκθαλίδεη ν θιάδνο ηεο δηαρείξηζεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο κε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ +6.7%, πνζνζηφ ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε 

ζρεδφλ +40% αχμεζε ζπκκεηνρήο ζηελ ζπλνιηθή αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία ηεο 

πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο. Απηφ ην γεγνλφο ην νπνίν ζα καο 

απαζρνιήζεη θαη παξαθάησ, καο δείρλεη ηελ ζηξνθή ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

επελδχζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο, ζε θιάδνπο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ηνπξηζκφ, φπσο είλαη ε εθκεηάιιεπζε πεξηνπζίαο, θιάδνο δηαζθέδαζεο/ ςπραγσγίαο 

θιπ.  
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Πίλαθαο 5: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2008-2014 
Κιάδνη 2008  πκκεηνρή 2014 

 

πκκεηνρή Μεηαβνιή 

2008-2014 

% 

Μεηαβνιή 

Γεσξγία, δαζνθνκία θαη αιηεία 499 5,98% 433 7,10% -66 -13,27 

Οξπρεία, ιαηνκεία, βηνκεραλία, 

παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, 

θπζηθνύ αεξίνπ, αηκνύ, 

θιηκαηηζκνύ θαη λεξνύ, 

επεμεξγαζία ιπκάησλ, 

δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη 

δξαζηεξηόηεηεο εμπγίαλζεο 

1.245 14,91% 937 15,37% -308 -24,74 

Καηαζθεπέο 439 5,25% 180 2,95% -258 -58,94 

Υνλδξηθό θαη ιηαληθό εκπόξην, 

επηζθεπή κεραλνθίλεησλ 

νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηώλ, 

κεηαθνξέο θαη απνζήθεπζε, 

δξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ 

παξνρήο θαηαιύκαηνο θαη 

ππεξεζηώλ εζηίαζεο 

2.093 25,07% 1.261 20,68% -832 -39,76 

Δλεκέξσζε θαη επηθνηλσλία 149 1,79% 96 1,57% -54 -35,97 

Υξεκαηνπηζησηηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
205 2,46% 162 2,66% -43 -21,06 

Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 723 8,66% 772 12,65% 48 6,68 

Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο 

θαη ηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

δηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

323 3,86% 125 2,05% -198 -61,21 

Γεκόζηα δηνίθεζε θαη άκπλα, 

ππνρξεσηηθή θνηλσληθή 

αζθάιηζε, εθπαίδεπζε, 

δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ 

αλζξώπηλε πγεία θαη ηελ 

θνηλσληθή κέξηκλα 

2.413 28,90% 1.926 31,58% -487 -20,20 

Σέρλεο, δηαζθέδαζε, ςπραγσγία 

θαη ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο 
13

 
260 3,12% 207 3,39% -54 -20,65 

πλνιηθή αθαζάξηζηε 

πξνζηηζέκελε αμία 
8.350 100,00% 6.098 100,00% -2.252 -26,97 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

 

5.3 Η παξαγσγηθόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 
 

ηε Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο παξνπζηάζηεθε κείσζε ηεο 

αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαηά ηα έηε 2008-2014 θαηά 28,76% απφ ζε 

29.427 δηο επξψ ζε 20.964. Σελ κεγαιχηεξε κείσζε εκθάληζε ν θιάδνο ηνπ εκπνξίνπ 

φπνπ ε ζπλεηζθνξά ηνπ κεηψζεθε ζρεδφλ θαηά 3 δηο απφ 7.9 ην 2008 ζε 4.9 ην 2014, 

πεξλψληαο έηζη θαη ζηε 2
ε
 ζέζε ηνπ ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζην ζχλνιν ηεο 

Πεξηθέξεηαο, αθνχ ην 2014 ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο εκθάληζε ν θιάδνο 

ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.   

                                                
13 ηηο ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνληαη: άιιεο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, 

δξαζηεξηφηεηεο λνηθνθπξηψλ σο εξγνδνηψλ, κε δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο λνηθνθπξηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα ίδηα ρξήζε, δξαζηεξηφηεηεο εηεξφδηθσλ 

νξγαληζκψλ θαη θνξέσλ 
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Πίλαθαο 6: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο 2008-2014 
Κιάδνη 2008 πκκεηνρή 2014 πκκεηνρή Μεηαβνιή 

2008-2014 

%  

Μεηαβνιή 

Γεσξγία, δαζνθνκία θαη αιηεία 1.404 4,77% 1.163 5,55% -241 -17,15 

Οξπρεία, ιαηνκεία, βηνκεραλία, 

παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, 

θπζηθνύ αεξίνπ, αηκνύ, 

θιηκαηηζκνύ θαη λεξνύ, 

επεμεξγαζία ιπκάησλ, 

δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη 

δξαζηεξηόηεηεο εμπγίαλζεο 

4.332 14,72% 3.161 15,08% -1.170 -27,02 

Καηαζθεπέο 1.690 5,74% 520 2,48% -1.170 -69,24 

Υνλδξηθό θαη ιηαληθό εκπόξην, 

επηζθεπή κεραλνθίλεησλ 

νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηώλ, 

κεηαθνξέο θαη απνζήθεπζε, 

δξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ 

παξνρήο θαηαιύκαηνο θαη 

ππεξεζηώλ εζηίαζεο 

7.902 26,85% 4.929 23,51% -2.973 -37,63 

Δλεκέξσζε θαη επηθνηλσλία 689 2,34% 460 2,19% -229 -33,29 

Υξεκαηνπηζησηηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
912 3,10% 777 3,71% -135 -14,82 

Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 3.025 10,28% 3.097 14,77% 72 2,37 

Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο 

θαη ηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

δηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

1.366 4,64% 745 3,56% -621 -45,43 

Γεκόζηα δηνίθεζε θαη άκπλα, 

ππνρξεσηηθή θνηλσληθή 

αζθάιηζε, εθπαίδεπζε, 

δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ 

αλζξώπηλε πγεία θαη ηελ 

θνηλσληθή κέξηκλα 

6.773 23,02% 5.025 23,97% -1.749 -25,82 

Σέρλεο, δηαζθέδαζε, ςπραγσγία 

θαη ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο  
1.334 4,53% 1.088 5,19% -246 -18,47 

πλνιηθή αθαζάξηζηε 

πξνζηηζέκελε αμία 
29.427 100% 20.964 100% -8.463 -28,76 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

 

5.4 Η παξαγσγηθόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 
 

Ζ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, εκθάληζε έλα απφ ηα ρακειφηεξα 

πνζνζηά κείσζεο ηεο  ζπλνιηθή αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαηά ηα έηε 2008-

2014 απφ 4.2 ζε 3.8 δηο επξψ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο ν θιάδνο ησλ 

νξπρείσλ αχμεζε ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ θαηά 31,74% (επράξηζηε εμαίξεζε)  
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Πίλαθαο 7: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 2008-2014 
 Κιάδνη 2008 πκκεηνρή 2014 

 

πκκεηνρή Μεηαβνιή 

2008-2014 

% 

Μεηαβνιή 

Γεσξγία, δαζνθνκία θαη αιηεία 251 5,92% 238 6,22% -13 -5,10 

Οξπρεία, ιαηνκεία, 

βηνκεραλία, παξνρή 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, θπζηθνύ 

αεξίνπ, αηκνύ, θιηκαηηζκνύ 

θαη λεξνύ, επεμεξγαζία 

ιπκάησλ, δηαρείξηζε 

απνβιήησλ θαη 

δξαζηεξηόηεηεο εμπγίαλζεο 

1.373 32,35% 1.808 47,20% 436 31,74 

Καηαζθεπέο 277 6,53% 100 2,61% -177 -63,83 

Υνλδξηθό θαη ιηαληθό εκπόξην, 

επηζθεπή κεραλνθίλεησλ 

νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηώλ, 

κεηαθνξέο θαη απνζήθεπζε, 

δξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ 

παξνρήο θαηαιύκαηνο θαη 

ππεξεζηώλ εζηίαζεο 

710 16,74% 393 10,26% -317 -44,66 

Δλεκέξσζε θαη επηθνηλσλία 60 1,42% 39 1,01% -21 -35,60 

Υξεκαηνπηζησηηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
98 2,30% 80 2,08% -18 -18,09 

Γηαρείξηζε αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο 
347 8,17% 348 9,10% 2 0,55 

Δπαγγεικαηηθέο, 

επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, δηνηθεηηθέο 

θαη ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

123 2,91% 78 2,03% -46 -37,07 

Γεκόζηα δηνίθεζε θαη άκπλα, 

ππνρξεσηηθή θνηλσληθή 

αζθάιηζε, εθπαίδεπζε, 

δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε 

ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη ηελ 

θνηλσληθή κέξηκλα 

862 20,31% 668 17,44% -194 -22,48 

Σέρλεο, δηαζθέδαζε, 

ςπραγσγία θαη ινηπέο 

δξαζηεξηόηεηεο  

143 3,37% 79 2,06% -64 -44,75 

πλνιηθή αθαζάξηζηε 

πξνζηηζέκελε αμία 
4.243 100% 3.831 100% -412 -9,70 

 Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

 

5.5 Η παξαγσγηθόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ 
 

Ζ Πεξηθέξεηα ηεο Ζπείξνπ απνηειεί έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα πνζνζηνχ 

κείσζεο ηεο ζπλνιηθή αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαηά ηα έηε 2008-2014 απφ 

4.6 ζε κφιηο 3.5 δηο επξψ. Με πνζνζηφ κείσζεο ηεο ηάμεο ηνπ -23% απνηειεί κηα εθ 

ησλ ιηγφηεξν πιεγέλησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο ζρεηηθά κε ηηο ππφινηπεο πνπ 

αθνινπζνχλ, εκθαλίδνληαο ζηάζηκε έσο θαη κηθξή αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ +0,20% έσο 

+2,5% ζε δχν εθ ησλ δέθα επί κέξνπο θιάδσλ ηεο πεξηθεξεηαθήο ηεο νηθνλνκίαο. 

Αληηζέησο, ζε θιάδνπο φπσο ν θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο θαη ν επηζηεκνληθφο θιάδνο 

ηερληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ άγγημε πνζνζηά κείσζεο -46,5% θαη ζε 

εκπνξηθνχο θιάδνπο ε κείσζε άγγημε ην -36%. 
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Πίλαθαο 8: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Ηπείξνπ 2008-2014 
Κιάδνη 2008 πκκεηνρή 2014 πκκεηνρή Μεηαβνιή 

2008-2014 

% 

Μεηαβνιή 

Γεσξγία, δαζνθνκία θαη αιηεία 280 6,14% 281 8,05% 1 0,20 

Οξπρεία, ιαηνκεία, βηνκεραλία, 

παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, 

θπζηθνύ αεξίνπ, αηκνύ, 

θιηκαηηζκνύ θαη λεξνύ, 

επεμεξγαζία ιπκάησλ, δηαρείξηζε 

απνβιήησλ θαη δξαζηεξηόηεηεο 

εμπγίαλζεο 

466 10,22% 387 11,10% -78 -16,86 

Καηαζθεπέο 371 8,13% 186 5,32% -185 -49,92 

Υνλδξηθό θαη ιηαληθό εκπόξην, 

επηζθεπή κεραλνθίλεησλ 

νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηώλ, 

κεηαθνξέο θαη απνζήθεπζε, 

δξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ 

παξνρήο θαηαιύκαηνο θαη 

ππεξεζηώλ εζηίαζεο 

1.233 27,05% 795 22,79% -438 -35,56 

Δλεκέξσζε θαη επηθνηλσλία 76 1,68% 51 1,47% -25 -32,79 

Υξεκαηνπηζησηηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
124 2,72% 96 2,75% -28 -22,52 

Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 545 11,96% 558 16,01% 13 2,40 

Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη 

ηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

δηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

160 3,51% 86 2,46% -74 -46,45 

Γεκόζηα δηνίθεζε θαη άκπλα, 

ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε, 

εθπαίδεπζε, δξαζηεξηόηεηεο 

ζρεηηθέο κε ηελ αλζξώπηλε πγεία 

θαη ηελ θνηλσληθή κέξηκλα 

1.154 25,31% 924 26,51% -229 -19,88 

Σέρλεο, δηαζθέδαζε, ςπραγσγία 

θαη ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο  
149 3,27% 123 3,54% -26 -17,26 

πλνιηθή αθαζάξηζηε 

πξνζηηζέκελε αμία 
4.557 100% 3.487 100% -1.071 -23,49 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

 

5.6 Η παξαγσγηθόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 
 

Ζ Πεξηθέξεηα ηεο Θεζζαιίαο εκθαλίδεη παξφκνηα άζρεκε εηθφλα 

εκθαλίδνληαο εμίζνπ κεγάιν πνζνζηφ κείσζεο ηεο ηάμεο ηνπ -26% κε ζπλνιηθή 

κείσζε αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαηά ηα  έηε 2008 – 2014 απφ 10.8 δηο ζε 

κφιηο ~8 δηο επξψ. ηνπο θιάδνπο πνπ πιήγεθαλ πεξηζζφηεξν ζηε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο φπσο ν θαηαζθεπαζηηθφο, ν επηζηεκνληθφο θαη ν εκπνξηθφο θιάδνο, ε κείσζε 

άγγημε πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ -45% έσο θαη  -60%. Μνλαδηθφ ζεηηθφ ζεκείν 

απνηέιεζε ν θιάδνο ηεο δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο κε αλεπαίζζεηε αχμεζε ηεο 

ηάμεο ηνπ +1%.  
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Πίλαθαο 9: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Θεζζαιίαο 2008-2014 
 Κιάδνη 2008 πκκεηνρή 2014 πκκεηνρή Μεηαβνιή 

2008-2014 

% 

Μεηαβνιή 

Γεσξγία, δαζνθνκία θαη 

αιηεία 
875 8,13% 825 10,38% -50 -5,68 

Οξπρεία, ιαηνκεία, 

βηνκεραλία, παξνρή 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, 

θπζηθνύ αεξίνπ, αηκνύ, 

θιηκαηηζκνύ θαη λεξνύ, 

επεμεξγαζία ιπκάησλ, 

δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη 

δξαζηεξηόηεηεο εμπγίαλζεο 

1.674 15,55% 1.258 15,81% -416 -24,88 

Καηαζθεπέο 640 5,95% 256 3,22% -384 -59,95 

Υνλδξηθό θαη ιηαληθό 

εκπόξην, επηζθεπή 

κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

θαη κνηνζπθιεηώλ, 

κεηαθνξέο θαη απνζήθεπζε, 

δξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ 

παξνρήο θαηαιύκαηνο θαη 

ππεξεζηώλ εζηίαζεο 

2.672 24,81% 1.479 18,59% -1.193 -44,66 

Δλεκέξσζε θαη 

επηθνηλσλία 
145 1,34% 87 1,09% -58 -39,83 

Υξεκαηνπηζησηηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

239 2,22% 192 2,42% -47 -19,53 

Γηαρείξηζε αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο 
1.116 10,36% 1.129 14,19% 13 1,16 

Δπαγγεικαηηθέο, 

επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, 

δηνηθεηηθέο θαη 

ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

357 3,31% 149 1,88% -207 -58,10 

Γεκόζηα δηνίθεζε θαη 

άκπλα, ππνρξεσηηθή 

θνηλσληθή αζθάιηζε, 

εθπαίδεπζε, 

δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε 

ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη 

ηελ θνηλσληθή κέξηκλα 

2.597 24,12% 2.236 28,12% -361 -13,89 

Σέρλεο, δηαζθέδαζε, 

ςπραγσγία θαη ινηπέο 

δξαζηεξηόηεηεο  

453 4,21% 341 4,29% -112 -24,78 

πλνιηθή αθαζάξηζηε 

πξνζηηζέκελε αμία 
10.768 100% 7.953 100% -2.815 -26,14 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

 

5.7 Η παξαγσγηθόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Ιόλησλ Νήζσλ 
 

Ζ Νεζησηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Ηνλίνπ αθoινπζψληαο παξφκνηα πνζνζηά, θαηά 

ηα έηε  2008 – 2014 εκθάληζε κείσζε αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο απφ 4 δηο ζε 

κφιηο 2.8 δηο επξψ θαηαγξάθνληαο ηελ κεγαιχηεξε πνζνζηηαία κείσζε αγγίδνληαο 

πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ -32%. Ζ κεγαιχηεξε πνζνζηηαία κείσζε άλεθε ζηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν θαζψο αλήιζε ζε πνζνζηφ ξεθφξ ηεο ηάμεο ηνπ -65%. Δμίζνπ 

πνιχ ζεκαληηθά κεγάιν πνζνζηφ κείσζεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πεξηθέξεηεο 
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εκθάληζε ν Γεσξγηθφο, δαζνθνκηθφο θαη αιηεπηηθφο θιάδνο κε πνζνζηφ κείσζεο ηεο 

ηάμεο ηνπ -11%. εκείν ην νπνίν ιφγσ γεσγξαθηθήο ηνπνζεζίαο, ζα έπξεπε λα 

εκθαλίδεη ηνπιάρηζηνλ απφ ζηάζηκα έσο θαη απμεηηθά πνζνζηά ζε πεξηφδνπο βαζηάο 

χθεζεο θαη θξίζεο ηεο νηθνλνκίαο. Θα κπνξνχζε λα εμαρζεί ζπκπέξαζκα θαη λα 

δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε γηα κειινληηθή αλάπηπμε ζε ηέηνηνπο ηνκείο. 

 

Πίλαθαο 10: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Ιόλησλ Νήζσλ 2008-2014 
Κιάδνη 2008 πκκεηνρή 2014 πκκεηνρή Μεηαβνιή 

2008-2014 

%  

Μεηαβνιή 

Γεσξγία, δαζνθνκία θαη αιηεία 107 2,68% 95 3,50% -12 -11,23 

Οξπρεία, ιαηνκεία, βηνκεραλία, 

παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, 

θπζηθνύ αεξίνπ, αηκνύ, 

θιηκαηηζκνύ θαη λεξνύ, 

επεμεξγαζία ιπκάησλ, δηαρείξηζε 

απνβιήησλ θαη δξαζηεξηόηεηεο 

εμπγίαλζεο 

165 4,14% 124 4,55% -42 -25,25 

Καηαζθεπέο 227 5,69% 80 2,93% -148 -64,98 

Υνλδξηθό θαη ιηαληθό εκπόξην, 

επηζθεπή κεραλνθίλεησλ 

νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηώλ, 

κεηαθνξέο θαη απνζήθεπζε, 

δξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ 

παξνρήο θαηαιύκαηνο θαη 

ππεξεζηώλ εζηίαζεο 

2.039 51,03% 1.241 45,70% -798 -39,13 

Δλεκέξσζε θαη επηθνηλσλία 55 1,37% 30 1,10% -25 -45,76 

Υξεκαηνπηζησηηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
76 1,90% 72 2,66% -4 -5,03 

Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 444 11,11% 463 17,05% 19 4,34 

Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο 

θαη ηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

δηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

131 3,27% 86 3,16% -45 -34,45 

Γεκόζηα δηνίθεζε θαη άκπλα, 

ππνρξεσηηθή θνηλσληθή 

αζθάιηζε, εθπαίδεπζε, 

δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ 

αλζξώπηλε πγεία θαη ηελ 

θνηλσληθή κέξηκλα 

591 14,79% 402 14,79% -189 -32,00 

Σέρλεο, δηαζθέδαζε, ςπραγσγία 

θαη ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο  
161 4,02% 124 4,56% -37 -22,92 

πλνιηθή αθαζάξηζηε 

πξνζηηζέκελε αμία 
3.996 100% 2.716 100% -1.280 -32,04 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

 

Μνλαδηθφ ελζαξξπληηθφ απνηέιεζκα θιαδηθήο απηήο κειέηεο κε πνζνζηφ 

αχμεζεο ηεο ηάμεο ηνπ 4%, ήηαλ ν θιάδνο δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Κιάδνο 

ν νπνίνο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ ηνπξηζκφ. Απηφ ην γεγνλφο καο δείρλεη φηη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο βαζηάο χθεζεο ε ηνπηθή νηθνλνκηθή πεξηθέξεηα ζηξάθεθε ζηνλ 
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θιάδν ηεο δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο, εθκεηαιιεπφκελε ηελ αχμεζε ηνπ 

ηνπξηζκνχ θαηά ηα έηε απηά, απμάλνληαο ηα πνζνζηά θαη ηα λνχκεξα πξνζηηζέκελεο 

αμίαο, θαη ζρεδφλ δηπιαζηάδνληαο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ θιάδνπ ζην ζχλνιφ 

ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο απφ +11% πνπ είρε πξηλ ηελ θξίζε ζε πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ +17% ηεο ζπλνιηθήο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο. 

 

5.8 Η παξαγσγηθόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 
 

Ζ Πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο Διιάδαο δελ δείρλεη λα δηαθέξεη πνιχ απφ ηηο 

κεγάιεο πεξηθέξεηεο φπσο ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Θεζζαιίαο αθνχ εκθαλίδεη εμίζνπ  

παξφκνηα πνζνζηά κείσζεο ηεο ηάμεο ηνπ -27.5% κε ζπλνιηθή κείσζε αθαζάξηζηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαηά ηα  έηε 2008 – 2014 απφ 10 δηο ζε κφιηο 7.3 δηο επξψ.  

 

Πίλαθαο 11: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο 2008-2014 
Κιάδνη 2008 πκκεηνρή 2014 πκκεηνρή Μεηαβνιή 

2008-2014 

% 

Μεηαβνιή 

Γεσξγία, δαζνθνκία θαη αιηεία 760 7,56% 660 9,05% -100 -13,15 

Οξπρεία, ιαηνκεία, βηνκεραλία, 

παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, 

θπζηθνύ αεξίνπ, αηκνύ, 

θιηκαηηζκνύ θαη λεξνύ, 

επεμεξγαζία ιπκάησλ, 

δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη 

δξαζηεξηόηεηεο εμπγίαλζεο 

1.207 12,02% 831 11,40% -376 -31,18 

Καηαζθεπέο 692 6,89% 227 3,11% -465 -67,19 

Υνλδξηθό θαη ιηαληθό εκπόξην, 

επηζθεπή κεραλνθίλεησλ 

νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηώλ, 

κεηαθνξέο θαη απνζήθεπζε, 

δξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ 

παξνρήο θαηαιύκαηνο θαη 

ππεξεζηώλ εζηίαζεο 

2.754 27,43% 1.618 22,21% -1.136 -41,24 

Δλεκέξσζε θαη επηθνηλσλία 298 2,97% 179 2,45% -120 -40,13 

Υξεκαηνπηζησηηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
254 2,53% 195 2,67% -59 -23,29 

Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 1.182 11,77% 1.207 16,56% 25 2,15 

Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο 

θαη ηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

δηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

293 2,91% 214 2,94% -78 -26,81 

Γεκόζηα δηνίθεζε θαη άκπλα, 

ππνρξεσηηθή θνηλσληθή 

αζθάιηζε, εθπαίδεπζε, 

δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ 

αλζξώπηλε πγεία θαη ηελ 

θνηλσληθή κέξηκλα 

2.200 21,91% 1.758 24,12% -442 -20,10 

Σέρλεο, δηαζθέδαζε, ςπραγσγία 

θαη ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο  
402 4,01% 400 5,49% -2 -0,60 

πλνιηθή αθαζάξηζηε 

πξνζηηζέκελε αμία 
10.042 100% 7.288 100% -2.753 -27,42 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 
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ηνπο θιάδνπο πνπ πιήγεθαλ πεξηζζφηεξν ζηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο φπσο ν 

θαηαζθεπαζηηθφο θαη ν εκπνξηθφο θιάδνο, ε κείσζε άγγημε πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ -

41% έσο θαη  -67%. Αμηνζεκείσην γεγνλφο απνηειεί φηη, ην κνλαδηθφ ζεηηθφ ζεκείν 

ήηαλ ν θιάδνο ηεο δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο κε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ +2%, ην 

νπνίν εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο, αλαπξνζαξκφδνληαο 

ζεκαληηθά ην πνζνζηφ ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζηελ ζπλνιηθή πξνζηηζέκελε θάζε 

πεξηθέξεηαο.  

 

5.9 Η παξαγσγηθόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 
 

Δμεηάδνληαο ηνλ παξαθάησ πίλαθα, βιέπνπκε κηα εηθφλα ε νπνία δελ 

δηαθνξνπνηεί θαζφινπ ηελ εηθφλα ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο ηεξεάο Διιάδνο απφ ηηο 

ππφινηπεο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, αιιά νχηε θαη απφ ηελ ζπλνιηθή εηθφλα. Ζ 

Πεξηθέξεηα ηεο ηεξεάο Διιάδαο πνπ ζηελ αξρή ηεο θξίζεο εκθάληδε ζπλνιηθή 

αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία παξαγσγήο θνληά ζηα 9.6 δηο; εκθαλίδεη θαηά ηα έηε 

2008 – 2014; πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ -28% κε ζπλνιηθή αθαζάξηζηε πξνηηζέκελε αμία 

παξαγσγήο θνληά ζηα 7 δηο επξψ. πσο βιέπνπκε ζε φιεο ηηο παξαπάλσ 

πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο ην ίδην νηθνλνκηθφ ζθεληθφ ζπηξάι χθεζεο εκθαλίδεηαη θαη 

ζηελ πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδνο κε πηψζε ζε ζεκαληηθνχο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο 

φπσο ν θαηαζθεπαζηηθφο θαη ηνπ εκπνξίνπ κε πνζνζηά ηνπ -65% θαη -40% 

αληίζηνηρα. εκαληηθή πηψζε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πεξηθέξεηεο θεληξίδνληάο 

καο ην ελδηαθέξνλ είλαη ε πνζνζηηαία πηψζε ηνπ -35% ζηνλ θιάδν ηεο δηαζθέδαζεο 

θαη ηεο ςπραγσγίαο θαη κνλαδηθφ επίζεο ζεηηθφ ζεκείν απνηειεί μαλά ν θιάδνο 

δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο κε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ +3%, δίρσο φκσο λα 

απμάλεη πνιχ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην ζχλνιν ηεο πεξηθεξεηαθήο νηθνλνκίαο. 
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Πίλαθαο 12: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο 2008-2014 
Κιάδνη 2008 πκκεηνρή 2014 πκκεηνρή Μεηαβνιή 

2008-2014 

%  

Μεηαβνιή 

Γεσξγία, δαζνθνκία θαη αιηεία 641 6,66% 566 8,25% -74 -11,58 

Οξπρεία, ιαηνκεία, βηνκεραλία, 

παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, 

θπζηθνύ αεξίνπ, αηκνύ, 

θιηκαηηζκνύ θαη λεξνύ, 

επεμεξγαζία ιπκάησλ, δηαρείξηζε 

απνβιήησλ θαη δξαζηεξηόηεηεο 

εμπγίαλζεο 

2.930 30,48% 2.264 32,98% -666 -22,72 

Καηαζθεπέο 538 5,60% 186 2,71% -352 -65,46 

Υνλδξηθό θαη ιηαληθό εκπόξην, 

επηζθεπή κεραλνθίλεησλ 

νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηώλ, 

κεηαθνξέο θαη απνζήθεπζε, 

δξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ 

παξνρήο θαηαιύκαηνο θαη 

ππεξεζηώλ εζηίαζεο 

2.223 23,12% 1.322 19,26% -900 -40,51 

Δλεκέξσζε θαη επηθνηλσλία 127 1,33% 76 1,11% -51 -40,37 

Υξεκαηνπηζησηηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
176 1,83% 130 1,90% -46 -26,09 

Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 887 9,23% 914 13,31% 26 2,97 

Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο 

θαη ηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

δηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

240 2,49% 127 1,85% -112 -46,95 

Γεκόζηα δηνίθεζε θαη άκπλα, 

ππνρξεσηηθή θνηλσληθή 

αζθάιηζε, εθπαίδεπζε, 

δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ 

αλζξώπηλε πγεία θαη ηελ 

θνηλσληθή κέξηκλα 

1.595 16,59% 1.113 16,22% -481 -30,17 

Σέρλεο, δηαζθέδαζε, ςπραγσγία 

θαη ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο  
256 2,66% 167 2,43% -89 -34,89 

πλνιηθή αθαζάξηζηε 

πξνζηηζέκελε αμία 
9.613 100% 6.866 100% -2.747 -28,58 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

 

5.10 Η παξαγσγηθόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 
 

ε απηφ ην ζεκείν, εμεηάδνπκε ην κεγαιχηεξν αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηεο 

Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο πνπ κέρξη ηα έηε πξηλ ηελ βαζηά 

νηθνλνκηθή θξίζε, ζπκκεηείρε κε απφιπηνπο αξηζκνχο ζηελ πξνζηηζέκελε αμία 

παξαγσγήο κε ~104 δηο επξψ [>1/3 ηνπ ΑΔΠ], εκθαλίδεη ζην peak ηεο θξίζεο, 

ηζρπξφηαηε πηψζε ηνπ -26%, απνκεηνχκελε ζηα ~76 δηο επξψ. Πξσηεχνληεο θιάδνη 

πςειφηεξεο πνζνζηηαίαο κείσζεο είλαη νη θιάδνη θαηαζθεπψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ/ηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηεξάζηηα πηψζε ησλ -65% θαη -45% 

αληίζηνηρα. Απφ απηφ ζπκπεξαίλνπκε ηελ ζπζρέηηζε θαη ηελ αθνινπζία ησλ ηερληθψλ 
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επαγγεικάησλ ηνπ θιάδνπ απφ ηελ ηεξάζηηα πηψζε ησλ θαηαζθεπψλ θαζ’ φιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο.  

Μνλαδηθφ θσηεηλφ ζεκείν απνηειεί ν θιάδνο ηεο δηαρείξηζεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, κε αχμεζε θάηη ιηγφηεξν απφ +1% θαη αχμεζε ζπκκεηνρήο ζηελ 

ζπλνιηθή αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία παξαγσγήο θνληά ζην +45%. 

 

Πίλαθαο 13: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο 2008-2014 
Κιάδνη Αηηηθήο  2008 πκκεηνρή 2014 πκκεηνρή Μεηαβνιή % 

Μεηαβνιή 

Γεσξγία, δαζνθνκία θαη αιηεία 373 0,36% 307 0,40% -66 -17,69 

Οξπρεία, ιαηνκεία, βηνκεραλία, 

παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, 

θπζηθνύ αεξίνπ, αηκνύ, 

θιηκαηηζκνύ θαη λεξνύ, 

επεμεξγαζία ιπκάησλ, δηαρείξηζε 

απνβιήησλ θαη δξαζηεξηόηεηεο 

εμπγίαλζεο 

10.756 10,43% 7.699 10,13% -3.057 -28,42 

Καηαζθεπέο 4.149 4,02% 1.456 1,92% -2.693 -64,91 

Υνλδξηθό θαη ιηαληθό εκπόξην, 

επηζθεπή κεραλνθίλεησλ 

νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηώλ, 

κεηαθνξέο θαη απνζήθεπζε, 

δξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ 

παξνρήο θαηαιύκαηνο θαη 

ππεξεζηώλ εζηίαζεο 

24.612 23,87% 17.405 22,91% -7.207 -29,28 

Δλεκέξσζε θαη επηθνηλσλία 5.903 5,72% 3.878 5,10% -2.024 -34,30 

Υξεκαηνπηζησηηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
6.624 6,42% 5.327 7,01% -1.297 -19,58 

Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 16.799 16,29% 16.944 22,30% 145 0,86 

Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο 

θαη ηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

δηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

9.603 9,31% 5.309 6,99% -4.294 -44,72 

Γεκόζηα δηνίθεζε θαη άκπλα, 

ππνρξεσηηθή θνηλσληθή 

αζθάιηζε, εθπαίδεπζε, 

δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ 

αλζξώπηλε πγεία θαη ηελ 

θνηλσληθή κέξηκλα 

19.684 19,09% 14.726 19,38% -4.958 -25,19 

Σέρλεο, δηαζθέδαζε, ςπραγσγία, 

θαη ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο  
4.626 4,49% 2.920 3,84% -1.707 -36,88 

πλνιηθή αθαζάξηζηε 

πξνζηηζέκελε αμία 
103.129 100,00% 75.971 100,00% -27.158 -26,33 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

 

5.11 Η παξαγσγηθόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 
 

Ζ πεξηθέξεηα ηεο Πεινπνλλήζνπ εκθαλίδεη κηα πην ζηαζκηζκέλε θαη 

ζηαζεξά κεηνχκελε πεξηθέξεηα, κε κείσζε αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο 
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ηάμεο ηνπ 24% δίρσο λα έρεη ηδηαίηεξα κεγάιεο πνζνζηηαίεο δηαθπκάλζεηο. ε 

απφιπηνπο αξηζκνχο ε Πεξηθέξεηα ηεο Πεινπνλλήζνπ θαηά ηα έηε 2008 – 2014 

εκθαλίδεη κείσζε ~ 2.1 δηο επξψ κεηνχκελε ζηα 6.8  δηο απφ ~ 8.9 δηο πνπ εκθάληδε 

πξν θξίζεο.  

 

Πίλαθαο 14: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 2008-2014 
Κιάδνη 2008 πκκεηνρή 2014 πκκεηνρή Μεηαβνιή 

2008-2014 

% 

Μεηαβνιή 

Γεσξγία, δαζνθνκία θαη 

αιηεία 
664 7,44% 572 8,44% -92 -13,81 

Οξπρεία, ιαηνκεία, 

βηνκεραλία, παξνρή 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, 

θπζηθνύ αεξίνπ, αηκνύ, 

θιηκαηηζκνύ θαη λεξνύ, 

επεμεξγαζία ιπκάησλ, 

δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη 

δξαζηεξηόηεηεο εμπγίαλζεο 

1.683 18,85% 1.374 20,27% -309 -18,34 

Καηαζθεπέο 490 5,48% 239 3,53% -250 -51,14 

Υνλδξηθό θαη ιηαληθό 

εκπόξην, επηζθεπή 

κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

θαη κνηνζπθιεηώλ, 

κεηαθνξέο θαη απνζήθεπζε, 

δξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ 

παξνρήο θαηαιύκαηνο θαη 

ππεξεζηώλ εζηίαζεο 

2.093 23,45% 1.349 19,90% -744 -35,55 

Δλεκέξσζε θαη επηθνηλσλία 180 2,01% 110 1,62% -70 -39,10 

Υξεκαηνπηζησηηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

210 2,35% 176 2,59% -34 -16,09 

Γηαρείξηζε αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο 
1.179 13,21% 1.220 17,99% 40 3,43 

Δπαγγεικαηηθέο, 

επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, δηνηθεηηθέο 

θαη ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

286 3,20% 123 1,81% -163 -57,07 

Γεκόζηα δηνίθεζε θαη 

άκπλα, ππνρξεσηηθή 

θνηλσληθή αζθάιηζε, 

εθπαίδεπζε, δξαζηεξηόηεηεο 

ζρεηηθέο κε ηελ αλζξώπηλε 

πγεία θαη ηελ θνηλσληθή 

κέξηκλα 

1.791 20,07% 1.308 19,29% -484 -26,99 

Σέρλεο, δηαζθέδαζε, 

ςπραγσγία θαη ινηπέο 

δξαζηεξηόηεηεο  

351 3,93% 309 4,56% -42 -12,01 

πλνιηθή αθαζάξηζηε 

πξνζηηζέκελε αμία 
8.926 100% 6.779 100% -2.147 -24,05 

 Πεγή: ΔΛΣΑΣ  

 

εκείν άμην αλαθνξάο απνηειεί φηη ε κεγαιχηεξε πηψζε δελ μεπεξλά ην -

57% θαη είλαη ζηνλ θιάδν ησλ Δπαγγεικαηηθψλ θαη ηερληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη φρη 

ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν πνπ απνηειεί πξσηεχσλ θιάδν πηψζεο ζε φιεο ηηο 
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ππφινηπεο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο. Αξλεηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε κεγάιε πηψζε 

(ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πεξηθέξεηεο) ηεο ηάμεο ηνπ -14% ηνπ θιάδνπ ηεο 

Γεσξγίαο, δαζνθνκίαο θαη αιηείαο θαη απηφ δηφηη ιφγσ γεσγξαθηθήο πεξηνρήο θαη 

ηδηαίηεξα εχθνξνπ ππεδάθνπο ζα πεξίκελε θαλείο λα είρε αλ κε ηη άιιν κηθξφηεξε 

πηψζε έσο θαη αχμεζε ζε απηφλ ηνλ θιάδν.  

Σέινο, γηα αθφκα κηα θνξά ζεηηθή κεηαβνιή απνηειεί ν θιάδνο δηαρείξηζεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο κε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ +3,5%, δίρσο φκσο λα επηθέξεη  

ζπνπδαία αιιαγή ζπκκεηνρήο ζηε ζπλνιηθή αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία.  

 

5.12 Η παξαγσγηθόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ 
 

Ζ πεξηθέξεηα Βνξείνπ Αηγαίνπ απνηειεί επίζεο αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 

ηεο χθεζεο, εκθαλίδνληαο πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ -27% ηεο αθαζάξηζηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο. Βεβαίσο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ έρεη ηδηαίηεξα κεγάιν 

πνζφ ζπκκεηνρήο ζηελ ζπλνιηθή αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαη ζηα έηε 2008 – 

2014 εκθάληζε κείσζε, ζε απφιπηα λνχκεξα, απφ 3.1 δηο ζηα 2.3 δηο επξψ. Μειαλφ 

ζπκπέξαζκα ησλ παξαθάησ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν θιάδνο 

ν νπνίνο ρσξνηαμηθά ζα έπξεπε λα κελ εκθαλίδεη κεγάιε πηψζε, φπσο είλαη ν θιάδνο 

ηεο αιηείαο, ηελ δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν εκθαλίδεη πηψζε θνληά ζην -11.5%. 

Ωζηφζν, ζεηηθά  ζεκεία ηα νπνία θξαηάκε απφ ηελ αξλεηηθή εηθφλα ηεο πεξηθέξεηαο 

είλαη φηη θαλέλα πνζνζηφ πηψζεο δελ μεπεξλά ην -48% θαη παξαπάλσ απφ έλαο 

θιάδνο ηεο νηθνλνκίαο εκθαλίδεη άλνδν. Οη θιάδνη πνπ εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή άλνδν, 

βάζεη πνζνζηψλ ζε ζρέζε κε ηελ γεληθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, είλαη νη θιάδνη ηεο 

δηαρείξηζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη ηεο δηαζθέδαζεο/ ςπραγσγίαο. Σα πνζνζηά 

αχμεζεο ησλ δχν επί κέξνπο θιάδσλ άγγημαλ ην  +2 % θαη +2.2% αληίζηνηρα, 

απμάλνληαο ζεκαληηθά ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο έσο θαη +50% ζηε ζπλνιηθή 

αθαζάξηζηή πξνζηηζέκελε αμία.     
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Πίλαθαο 15: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ 2008-2014 
 Κιάδνη  2008 πκκεηνρή 2014 πκκεηνρή Μεηαβνιή 

2008-2014 

% 

Μεηαβνιή 

Γεσξγία, δαζνθνκία θαη αιηεία 125 4,02% 110 4,88% -14 -11,46 

Οξπρεία, ιαηνκεία, βηνκεραλία, 

παξνρή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, 

θπζηθνύ αεξίνπ, αηκνύ, 

θιηκαηηζκνύ θαη λεξνύ, 

επεμεξγαζία ιπκάησλ, 

δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη 

δξαζηεξηόηεηεο εμπγίαλζεο 

164 5,27% 154 6,83% -9 -5,65 

Καηαζθεπέο 149 4,79% 79 3,51% -69 -46,63 

Υνλδξηθό θαη ιηαληθό εκπόξην, 

επηζθεπή κεραλνθίλεησλ 

νρεκάησλ θαη κνηνζπθιεηώλ, 

κεηαθνξέο θαη απνζήθεπζε, 

δξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ 

παξνρήο θαηαιύκαηνο θαη 

ππεξεζηώλ εζηίαζεο 

1.071 34,48% 551 24,35% -520 -48,57 

Δλεκέξσζε θαη επηθνηλσλία 65 2,11% 40 1,78% -25 -38,38 

Υξεκαηνπηζησηηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 
79 2,54% 69 3,04% -10 -12,76 

Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο 365 11,75% 373 16,48% 8 2,17 

Δπαγγεικαηηθέο, επηζηεκνληθέο 

θαη ηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

δηνηθεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

103 3,33% 99 4,39% -4 -4,01 

Γεκόζηα δηνίθεζε θαη άκπλα, 

ππνρξεσηηθή θνηλσληθή 

αζθάιηζε, εθπαίδεπζε, 

δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε ηελ 

αλζξώπηλε πγεία θαη ηελ 

θνηλσληθή κέξηκλα 

917 29,53% 716 31,68% -200 -21,86 

Σέρλεο, δηαζθέδαζε, ςπραγσγία 

θαη ινηπέο δξαζηεξηόηεηεο 
68 2,19% 69 3,07% 1 2,04 

πλνιηθή αθαζάξηζηε 

πξνζηηζέκελε αμία 
3.104 100,00% 2.261 100,00% -843 -27,16 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

 

5.13 Η παξαγσγηθόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ  
 

Δμεηάδνληαο ηα παξαθάησ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ, αληηζηνίρσο 

θηλήζεθε θαη ε πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ απνηειψληαο αθφκα έλα 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ηεο βαζηάο χθεζεο πνπ πεξηήιζε ε ρψξα θαηά ηα έηε 2008 

– 2014. Ζ πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ έρνληαο αληηζέησο πνιχ κεγαιχηεξε 

ζπκκεηνρήο ζηελ ζπλνιηθή αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία εκθάληζε πηψζε ηεο 

αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο ηάμεο ηνπ -27% κεηνχκελε απφ 7,2 δηο επξψ 

ζηα 5,3 δηο επξψ. Πην αλαιπηηθά ζηα ππφ εμέηαζε έηε ε κείσζε, ζε απφιπηνπο 

αξηζκνχο άγγημε ηα 2 δηο επξψ. Ηδηαίηεξα αξλεηηθφ ζπκπέξαζκα ησλ παξαθάησ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ εμάγεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν θιάδνο ν νπνίνο ρσξνηαμηθά ζα 

έπξεπε λα κελ βνεζάεη ζηελ κεγάιε πηψζε, φπσο είλαη ν θιάδνο ηεο αιηείαο, ηελ 
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δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν εκθαλίδεη πηψζε ξεθφξ θνληά ζην -21%.Ωζηφζν, ζεηηθφ  

ζεκείν απνηειεί φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πηψζεο δελ μεπεξλά ην -41%.  

 

Πίλαθαο 16: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ 2008-2014 
 Κιάδνη 2008 πκκεηνρή 2014 πκκεηνρή Μεηαβνιή 

2008-2014 

% 

Μεηαβνιή 

Γεσξγία, δαζνθνκία θαη 

αιηεία 
168 2,32% 132 2,49% -36 -21,44 

Οξπρεία, ιαηνκεία, 

βηνκεραλία, παξνρή 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, 

θπζηθνύ αεξίνπ, αηκνύ, 

θιηκαηηζκνύ θαη λεξνύ, 

επεμεξγαζία ιπκάησλ, 

δηαρείξηζε απνβιήησλ 

θαη δξαζηεξηόηεηεο 

εμπγίαλζεο 

425 5,87% 379 7,16% -45 -10,66 

Καηαζθεπέο 346 4,79% 205 3,87% -142 -40,88 

Υνλδξηθό θαη ιηαληθό 

εκπόξην, επηζθεπή 

κεραλνθίλεησλ 

νρεκάησλ θαη 

κνηνζπθιεηώλ, 

κεηαθνξέο θαη 

απνζήθεπζε, 

δξαζηεξηόηεηεο 

ππεξεζηώλ παξνρήο 

θαηαιύκαηνο θαη 

ππεξεζηώλ εζηίαζεο 

3.783 52,33% 2.610 49,29% -1.174 -31,02 

Δλεκέξσζε θαη 

επηθνηλσλία 
88 1,22% 52 0,98% -36 -41,15 

Υξεκαηνπηζησηηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

138 1,91% 105 1,98% -34 -24,29 

Γηαρείξηζε αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο 
675 9,34% 716 13,52% 40 5,96 

Δπαγγεικαηηθέο, 

επηζηεκνληθέο θαη 

ηερληθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

δηνηθεηηθέο θαη 

ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

197 2,72% 134 2,54% -63 -31,79 

Γεκόζηα δηνίθεζε θαη 

άκπλα, ππνρξεσηηθή 

θνηλσληθή αζθάιηζε, 

εθπαίδεπζε, 

δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο 

κε ηελ αλζξώπηλε πγεία 

θαη ηελ θνηλσληθή 

κέξηκλα 

1.169 16,17% 787 14,86% -383 -32,73 

Σέρλεο, δηαζθέδαζε, 

ςπραγσγία θαη ινηπέο 

δξαζηεξηόηεηεο  

240 3,32% 175 3,31% -65 -26,92 

πλνιηθή αθαζάξηζηε 

πξνζηηζέκελε αμία 
7.230 100,00% 5.294 100,00% -1.936 -26,78 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

 

Σέινο, φζν αθνξά ηελ πεξηθέξεηα ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ ν θιάδνο πνπ 

εκθαλίδεη ηζρπξφηαηε άλνδν ηεο ηάμεο ηνπ +6% είλαη ν θιάδνο ηεο δηαρείξηζεο 

αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Κιάδνο πνπ φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 
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ηνπξηζκφ θαη ηελ ζπλαθήο εθκεηάιιεπζε. Αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά, πψο ζχκθσλα κε 

ηνλ ΔΟΣ, θαηά ηα έηε ηεο θξίζεο 2008 – 2014 ε Διιάδα θαηέιαβε ηελ 15
ε
 ζέζε ζε 

παγθφζκηα θαηάηαμε ηνπξηζκνχ εκθαλίδνληαο αχμεζε κεγαιχηεξε ηνπ 50%, ήηνη 

απφ 15 εθ. θαηαγεγξακκέλσλ ηνπξηζηψλ ζε >22 εθ. ηνπξίζηεο (ΔΟΣ – Υαηδεδάθεο, 

2015).  

χκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ηνπ ΔΟΣ κπνξνχκε λα εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα 

φηη ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε ρψξα, ε πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ εθκεηαιιεχηεθε κε 

ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ ξαγδαία αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαηά ηα έηε ηεο βαζηάο 

θξίζεο, δίλνληαο ζεκαληηθφ βάξνο ζηηο ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.     

 

5.14 Η παξαγσγηθόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο 
 

Σέινο, εμεηάδνληαο ηελ Πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο θαηά ηα έηε 2008 – 2014, 

εκθαλίδεη κείσζε ηεο κέζεο θαηάζηαζεο ηεο ζπλνιηθήο εηθφλαο, κε πνζνζηφ κείσζεο 

ηεο αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο ηάμεο ηνπ -26%. ε απφιπηνπο αξηζκνχο 

ην πνζνζηφ κεηαθξάδεηαη απφ ζρεδφλ 10.5 δηο επξψ πνπ είρε πξν θξίζεο ζε 7.7 δηο 

επξψ. Ηδηαίηεξα αξλεηηθά εμφθζαικα ζεκεία πνζνζηηαίαο κείσζεο αθαζάξηζηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο είλαη εθ’ ελφο κελ, ν Καηαζθεπαζηηθφο θιάδνο, κε πνζνζηφ 

κείσζεο πνπ άγγημε ην -65%. Αθ’ εηέξνπ δε, ν γεσξγηθφο, δαζνθνκηθφο θαη 

αιηεπηηθφο θιάδνο, πνπ βάζεη ηνπνζεζίαο, ζα έπξεπε αλ κε ηη άιιν λα ζπκβάιεη 

ζεηηθψο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο βαζηάο θξίζεο πνπ βίσζε ε ρψξα θαηά ηα έηε 2008 – 

2014. Αληηζέησο, εκθαλίζηεθε ηζρπξφηαηε (ζε ζρέζε κε ηελ ζπλνιηθή εηθφλα) 

κείσζε ηεο ηάμεο πεξίπνπ ηνπ -30%.  

Θεηηθφ ζεκείν ηεο Πεξηθέξεηαο ηεο Κξήηεο απνηειεί φηη αξθεηνί θιάδνη 

εκθάληζαλ ζεηηθφ ηζνδχγην ζηελ αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία, μερσξίδνληαο νη 

θιάδνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ, φπσο είλαη ε δηαρείξηζε αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο [+3.3%] θαη ν θιάδνο δηαζθέδαζεο/ ςπραγσγίαο [~+2%] ελδπλακψλνληαο 

θαηά πνιχ ηα πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο αγγίδνληαο αθφκα ζε +40%. Δπίζεο ζεηηθή 

εμέιημε ζηα ππφ εμέηαζε έηε απνηειεί ν Υξεκαηννηθνλνκηθφο θιάδνο ν νπνίνο 

εκθαλίδεη ηελ κεγαιχηεξε πνζνζηηαία αχμεζε Αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, 

θηάλνληαο ην πνζνζηφ +5,1%  
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Πίλαθαο 17: Μεηαβνιέο Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία θαηά θιάδν, 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο 2008-2014 
 Κιάδνη 2008  πκκεηνρή 2014 πκκεηνρή Μεηαβνιή 

2008-2014 

% 

Μεηαβνιή 

Γεσξγία, δαζνθνκία θαη 

αιηεία 
648 6,21% 461 6,00% -187 -28,89 

Οξπρεία, ιαηνκεία, 

βηνκεραλία, παξνρή 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, 

θπζηθνύ αεξίνπ, αηκνύ, 

θιηκαηηζκνύ θαη λεξνύ, 

επεμεξγαζία ιπκάησλ, 

δηαρείξηζε απνβιήησλ θαη 

δξαζηεξηόηεηεο εμπγίαλζεο 

758 7,26% 736 9,58% -22 -2,84 

Καηαζθεπέο 711 6,81% 221 2,88% -490 -68,90 

Υνλδξηθό θαη ιηαληθό 

εκπόξην, επηζθεπή 

κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ 

θαη κνηνζπθιεηώλ, 

κεηαθνξέο θαη απνζήθεπζε, 

δξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ 

παξνρήο θαηαιύκαηνο θαη 

ππεξεζηώλ εζηίαζεο 

3.733 35,78% 2.660 34,64% -1.072 -28,73 

Δλεκέξσζε θαη 

επηθνηλσλία 
225 2,15% 141 1,84% -83 -37,11 

Υξεκαηνπηζησηηθέο θαη 

αζθαιηζηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

261 2,51% 275 3,58% 13 5,13 

Γηαρείξηζε αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο 
1.016 9,74% 1.048 13,64% 32 3,10 

Δπαγγεικαηηθέο, 

επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, 

δηνηθεηηθέο θαη 

ππνζηεξηθηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο 

468 4,49% 283 3,68% -186 -39,61 

Γεκόζηα δηνίθεζε θαη 

άκπλα, ππνρξεσηηθή 

θνηλσληθή αζθάιηζε, 

εθπαίδεπζε, 

δξαζηεξηόηεηεο ζρεηηθέο κε 

ηελ αλζξώπηλε πγεία θαη 

ηελ θνηλσληθή κέξηκλα 

2.223 21,30% 1.457 18,97% -766 -34,47 

Σέρλεο, δηαζθέδαζε, 

ςπραγσγία θαη ινηπέο 

δξαζηεξηόηεηεο  

391 3,75% 398 5,19% 7 1,86 

πλνιηθή αθαζάξηζηε 

πξνζηηζέκελε αμία 
10.433 100,00% 7.679 100,00% -2.754 -26,39 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 
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Κεθάιαην 6 – ύγθξηζε ηεο Παξαγσγηθόηεηαο ηεο Δξγαζίαο 

αλάκεζα ζηηο Διιεληθέο Πεξηθέξεηεο 
 

ε απηφ ην θεθάιαην παξαηίζεληαη νη εηδηθφηεξνη ζηφρνη νη νπνίνη απνηεινχλ 

κηα ζπγθξηηηθή ζεψξεζε ησλ βαζηθψλ κεγεζψλ αλάκεζα ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο. 

Παξαθάησ εκθαλίδεηαη αλαιπηηθφο πίλαθαο [πεγή: ΔΛΣΑΣ] φπνπ παξνπζηάδεηαη 

αλαιπηηθά ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαηά ηα έηε ηεο θξίζεο 2008 – 2014 

ζπλνιηθά ηεο Διιάδαο θαη αλαιπηηθά ζηηο επηκέξνπο πεξηθέξεηεο πνπ αλαιχζεθαλ 

παξαπάλσ ζε φξνπο Αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο.  

Πην αλαιπηηθά, ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 18, δηαθξίλεηαη ε πηψζε ηεο κέζεο 

παξαγσγηθφηεηα ηεο ρψξαο ζε κέζν πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ -3%.  

Οη Πεξηθέξεηεο νη νπνίεο εκθάληζαλ πνιχ κεγάιε πηψζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο θξίζεο 2008 – 2014, είλαη νη Νεζησηηθέο πεξηθέξεηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε 

Πεξηθέξεηα Ηνλίνπ, Πεξηθέξεηα Βνξείνπ θαζψο θαη Ννηίνπ Αηγαίνπ κε θαηαθφξπθε 

πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ -16% θαη -17% αληίζηνηρα.  

ε ειαθξψο αξλεηηθά έσο θαη ζηάζηκα πνζνζηά κεηαβνιήο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, εκθαλίζηεθαλ κφλν νη πεξηθέξεηεο Ζπείξνπ θαη 

Πεινπνλλήζνπ κε πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ -2% ζην 0% αληίζηνηρα.  

Σέινο, ζε φξνπο κέηξεζεο Γείθηε Παξαγσγηθφηεηαο ηεο Δξγαζίαο ζε ζεηηθά 

επίπεδα εκθάληζαλ κφιηο ηξεηο Πεξηθέξεηεο, φπσο νη Αηηηθήο, Θεζζαιίαο θαη Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο κε πνζνζηά ηεο ηάμεο ηνπ +1%, +3% θαη +16% αληίζηνηρα.  

Να ζεκεηψζνπκε εδψ πσο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε, ρξεζηκνπνηήζακε 

ηα εμήο ζηνηρεία απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ΔΛΣΑΣ: 1) ην ζχλνιν ηεο 

αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ θιάδσλ παξαγσγήο αλά πεξηθέξεηα δηα 2) ηηο 

ζπλνιηθέο ψξεο εξγαζίαο ησλ απαζρνινχκελσλ. Ζ ΔΛΣΑΣ δηαζέηεη ηνλ κέζν φξν 

σξψλ εξγαζίαο αλά εβδνκάδα ν νπνίνο θαη πνιιαπιαζηάζηεθε επί πελήληα δπν (52).  
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Πίλαθαο 18: Γείθηεο Παξαγσγηθόηεηαο ηεο Δξγαζίαο αλά Πεξηθέξεηα ηεο 

Διιάδαο 2008-2014  

ΓΠΔ 2008 2012 2014 Γ | %                        

2008 - 2014 

ΔΛΛΑΓΑ 22,75 22,47 22,00 -3% 

01 Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη 

Θξάθε 

17,39 17,09 15,15 -13% 

02 Κεληξηθή Μαθεδνλία 19,37 19,33 18,62 -4% 

03 Γπηηθή Μαθεδνλία 20,22 25,68 23,53 16% 

04 Ήπεηξνο 16,30 15,82 15,96 -2% 

05 Θεζζαιία 18,15 17,14 18,66 3% 

06 Ιόληνη Νήζνη 21,55 18,06 17,85 -17% 

07 Γπηηθή Διιάδα 18,43 17,46 17,07 -7% 

08 ηεξεά Διιάδα 20,92 21,55 18,44 -12% 

09 Αηηηθή 28,64 29,31 28,88 1% 

10 Πεινπόλλεζνο 17,88 17,85 17,87 0% 

11 Βόξεην Αηγαίν 20,43 16,97 16,99 -17% 

12 Νόηην Αηγαίν 23,87 19,15 20,10 -16% 

13 Κξήηε 18,20 16,63 17,05 -6% 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ  

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη αλαιπηηθφο Πίλαθαο 19, κε ηηο ζπλνιηθέο ψξεο 

εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα παξαρζεί εξγαζία ζπλνιηθά ζηελ ρψξα θαηά 

ηα έηε 2008 – 2014 θαζψο επίζεο θαη αλαιπηηθά ζε θάζε επί κέξνπο πεξηθέξεηα ηεο. 

ε απηφ ην ζεκείν εμάγεηαη ην ζπκπεξάζκαηα φηη δελ ππάξρνπλ κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο θαη δηαθνξέο σο πξνο ηηο ψξεο νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζε φιεο ηηο επί 

κέξνπο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο. Σν κέζν πνζνζηφ κείσζεο ησλ Ωξψλ εξγαζίαο αλά 

πεξηθέξεηα είλαη εμαηξεηηθά κεγάιν θαη αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ κείσζεο ηεο ηάμεο ηνπ 

-24% δίρσο λα ππάξρεη θακία νπζηψδεο δηαθνξά ζηηο πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο.  
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Πίλαθαο 19: Ώξεο εξγαζίαο αλά Πεξηθέξεηα 2008-2014  
ΩΡΔ ΔΡΓΑΙΑ 2008 2012* 2014* Μεηαβνιή 

2008-2014 

 Γ | %                        

2008 - 2014 

ΔΛΛΑΓΑ 9.400.218.984 7.519.335.044 7.143.672.640 -2.256.546.344 -24,01% 

01 Αλαηνιηθή Μαθεδνλία 

θαη Θξάθε 

480.284.688 391.860.196 402.431.640 -77.853.048 -16,21% 

02 Κεληξηθή Μαθεδνλία 1.519.161.332 1.179.785.100 1.125.834.944 -393.326.388 -25,89% 

03 Γπηηθή Μαθεδνλία 209.840.020 162.582.992 162.815.640 -47.024.380 -22,41% 

04 Ήπεηξνο 279.559.956 233.895.324 218.440.092 -61.119.864 -21,86% 

05 Θεζζαιία 593.181.160 490.741.784 426.182.692 -166.998.468 -28,15% 

06 Ιόληνη Νήζνη 185.431.480 159.557.476 152.096.828 -33.334.652 -17,98% 

07 Γπηηθή Διιάδα 544.938.472 453.440.468 427.008.712 -117.929.760 -21,64% 

08 ηεξεά Διιάδα 459.573.764 353.915.848 372.336.432 -87.237.332 -18,98% 

09 Αηηηθή 3.600.772.032 2.794.016.836 2.630.310.852 -970.461.180 -26,95% 

10 Πεινπόλλεζνο 499.207.956 409.439.368 379.297.204 -119.910.752 -24,02% 

11 Βόξεην Αηγαίν 151.944.884 139.458.748 133.096.288 -18.848.596 -12,40% 

12 Νόηην Αηγαίν 302.942.952 280.566.624 263.354.416 -39.588.536 -13,07% 

13 Κξήηε 573.380.288 470.074.280 450.466.900 -122.913.388 -21,44% 

Πεγή: ΔΛΣΑΣ 

 

Καηαιήγνληαο ζε απηφ ην ζεκείν, φπσο είρε αλαθεξζεί ζηα αξρηθά θεθάιαηα 

ην επίπεδν επξσζηίαο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο νηθνλνκίαο κπνξεί λα 

αμηνινγεζεί κε έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο δείθηεο κέηξεζεο ηεο Δζληθήο νηθνλνκίαο 

φπσο είλαη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ππνινγίδεηαη απφ ηνλ ιφγν ηεο 

Αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πξνο ηελ πνζφηεηα εξγαζίαο. Έηζη ιακβάλνληαο 

ππφςε:  

 Σελ δξαζηηθή κείσζε ηεο Αθαζάξηζηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε πνζνζηά 

πνπ αγγίδεη ην -24%,  

 Σελ ηζρπξή κείσζε ησλ Ωξψλ εξγαζίαο ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδνο 

(εθηφο απφ ηηο Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο Θεζζαιίαο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο) κε 

πνζνζηά ηα νπνία άγγημαλ ην -17%,  

 πλ ην γεγνλφο ηεο κείσζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο ζε πνζνζηφ 

θαηά -23%  

 

Καηαιήγνπκε ζηελ επηβεβαίσζε θαη απφιπηε δηθαηνιφγεζε ηεο κείσζεο ηνπ δείθηε 

Παξαγσγηθφηεηαο ηεο Δξγαζίαο ζηελ Διιάδα απφ ην έηνο 2008 πνπ εθθίλεζε ε 

χθεζε, έσο θαη ην 2014 (ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ).   
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Κεθάιαην 7 – Η θαηάζηαζε ζηελ Δ.Δ θαη ηνλ θόζκν ζε ζύγθξηζε κε 

ηηο Διιεληθέο Πεξηθέξεηεο  
 

7.1 Η ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα ζε ζύγθξηζε κε ηε θαηάζηαζε ζηελ Δπξώπε 

αιιά θαη δηεζλώο 

  

ε κηα πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ησλ ειιήλσλ, ζε 

ζρέζε κε άιινπο επξσπαίνπο εξγαδφκελνπο αιιά θαη ζε κηα απνηχπσζε ηεο ηάζεο 

δηεζλψο, ρξήζηκν εξγαιείν απνηεινχλ ηα δεδνκέλα ηνπ ΟΟΑ, ηα νπνία δείρλνπλ 

πσο νη εξγαδφκελνη ζηελ Διιάδα, ην έηνο 2015 απαζρνιήζεθαλ θαηά κέζν φξν 2.042 

ψξεο ηνλ ρξφλν ν θαζέλαο ηνπο. Απηφ ζεκαίλεη πσο θαηαηάζζνληαη ζηε πξψηε ζέζε 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ζηε Σεηάξηε παγθνζκίσο, έπεηηα απφ ηνπο απφ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ζε Μεμηθφ, Κφζηα Ρίθα θαη Ν. Κνξέα. ηνλ αληίπνδα, νη εξγαδφκελνη 

ζηελ Γεξκαλία ηε ρψξα κε ην κεγαιχηεξν ΑΔΠ ζηελ Δπξψπε εξγάζηεθαλ ην 2015 

θαηά κέζν φξν 1.371 ψξεο (OECD, 2016). 

Αλαθνξηθά κε ηελ Δπξσπατθή ήπεηξν, νη έιιελεο φπσο είδακε θαηαηάζζνληαη 

ζηε πξψηε ζέζε ηεο ζρεηηθήο θαηάηαμεο, κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζηε Ρσζία λα 

αθνινπζνχλ κε 1.978 ψξεο κ.ν. εηεζίσο, ηνπο Πνισλνχο κε κ.ν. 1.963 ψξεο, ηνπο 

Λεηνλνχο κε 1.903 κ.ν. ψξεο θαη ηνπο Ηζιαλδνχο κε κ.ν. 1.880 ψξεο εξγαζίαο. Ζ 

απφθιηζε κάιηζηα κεγαιψλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο 

ησλ ρσξψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ, αθνχ εθηφο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο Γεξκαλίαο 

πνπ είδακε πξνεγνχκελα, νη νιιαλδνί εξγάδνληαη  1.419 ψξεο, νη Ννξβεγνί 1.424, νη 

Γαλνί 1.457, νη Γάιινη 1.482, θαη νη Διβεηνί 1.590 ψξεο. 

ε ζχγθξηζε κε άιια θξάηε ηνπ Νφηνπ, πνπ επίζεο έπιεμε ε θξίζε νη 

Έιιελεο εκθαλίδνληαη μαλά κε πεξηζζφηεξεο ψξεο εηεζίσο εξγαζίαο. 

Υαξαθηεξηζηηθά νη Ηζπαλνί δνχιεςαλ ην 2015 θαηά κέζν φξν 1.691 ψξεο, νη Ηηαινί 

1.725 θαη νη Πνξηνγάινη 1.868 ψξεο. ηνλ ππφινηπν θφζκν νη Γηαπσλέδνη θαη νη 

Ακεξηθαλνί θπκαίλνληαη θνληά ζηνλ κέζν φξν ηνπ ΟΟΑ (1.766 ψξεο) κε 1.719 θαη 

1.790 ψξεο αληίζηνηρα ηνλ ρξφλν. 

 Παξφια απηά ε ακνηβή ησλ ειιήλσλ γηα θάζε ψξα εξγαζίαο είλαη ε 

ρακειφηεξε ζηελ Δπξσδψλε θαη κία απφ ηηο ρακειφηεξεο παγθνζκίσο. Δηδηθφηεξα, 

φπσο πξνθχπηεη πάιη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ, νη κέζεο εηήζηεο ακνηβέο ζηε ρψξα 

καο αλήιζαλ ην 2015 ζε 25.211 δνιάξηα, φηαλ ν κέζνο φξνο ζηνλ ΟΟΑ ήηαλ 41.253 

δνιάξηα. Ζ κέζε ακνηβή αλά ψξα εξγαζίαο αλέξρεηαη ζε 12,34 δνιάξηα, ζην κηζφ 
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ζρεδφλ ηνπ παγθφζκηνπ κέζνπ φξνπ (ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ), δειαδή ησλ 23,36 

δνιαξίσλ. Ζ Τςειφηεξε κέζε ακνηβή αλά ψξα εξγαζίαο θαηαγξάθεηαη ζην 

Λνπμεκβνχξγν (40 δνιάξηα) θαη αθνινπζεί ε Διβεηία (κε 36,73 δνιάξηα), ε 

Ννξβεγία (κε 35,75 δνιάξηα), ε Γαλία (34,33 δνιάξηα), νη ΖΠΑ (32,8 δνιάξηα.), ε 

Γεξκαλία (32,77 δνιάξηα), ην Βέιγην (30,95 δνιάξηα) ε Απζηξαιία (30,13 δνιάξηα) 

θαη ε Απζηξία (κε 28,36 δνιάξηα). 

 

Γηάγξακκα 7. Ώξεο εξγαζίαο γηα ην έηνο 2015 (κέζνο όξνο) ζε επηιεγκέλεο ρώξεο 

 

Πεγή OECD 

 

Σα αλσηέξσ, καξηπξνχλ πσο ε παγθφζκηα ζχγθιηζε θαη απφθιηζε ησλ 

ηνπηθψλ ρσξνηαμηθψλ δηαθνξψλ έρνπλ αλαπηπρζεί παγθνζκίσο αιιά θαη κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο, κε δηαθνξεηηθνχο 

ξπζκνχο.  
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Γηάθνξνη κειεηεηέο πνπ έρνπλ πξνζεγγίζεη ην δήηεκα θαηαιήγνπλ πσο κέρξη 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ νγδφληα, ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ κειψλ αληηζηνηρνχζε ζην ήκηζπ ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ 

επξσπατθψλ πεξηθεξεηψλ θαη ησλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ζην 

εζσηεξηθφ θάζε θξάηνπο  αληηπξνζψπεπε ην άιιν κηζφ (Puga, 2001: 3-5). 

 Πην πξφζθαηα ζηνηρεία (Eurostat, 2013) δείρλνπλ πσο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

θξίζεο είρε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηηο επνλνκαδφκελεο κεηαβαηηθέο πεξηνρέο φπνπ 

θαη ην ΑΔΠ αλά θάηνηθν ην 2013 παξέκεηλε ρακειφηεξν απφ ηα επίπεδα ηνπ 2007, 

ελψ ζηηο αλεπηπγκέλεο πεξηθέξεηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην ΑΔΠ αλά θάηνηθν 

παξέκεηλε ζηα πςειά ηνπ 2007 εάλ θαη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ην 2013 ήηαλ 

ιίγν πςειφηεξε απφ απηή πνπ είρε ζεκεησζεί έσο ην 2008.  

Οη Πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο, ηφζν ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ, φζν θαη 

κεηαμχ Πεξηθεξεηψλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απνηεινχλ έλα 

κείδνλ πξφβιεκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε απνηέιεζκα ηελ αληζνθαηαλνκή 

πινχηνπ θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ην νπνίν επεξεάδεη θαη ηελ ζηαζεξφηεηα ζε 

νξηζκέλεο ρψξεο, φπσο πξφζθαηα ηελ Ηζπαλία κε ην ζέκα ηεο Καηαινλίαο (απφζρηζε/ 

αλεμαξηεζία)  

 Πιήζνο εξεπλψλ αλαδεηθλχνπλ ηηο αληζφηεηεο αλάκεζα ζηηο Πεξηθέξεηεο ηεο 

Δπξψπεο, απφ ηελ απαξρή ηεο ζχζηαζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα απηφ ην ιφγν 

ε Έλσζε θαζηέξσζε σο ηνκέα πξνηεξαηφηεηαο ηελ Πνιηηηθή ηεο πλνρήο.  

 

7.2 Η Πνιηηηθήο ηεο πλνρήο  
 

Ζ πνιηηηθή ζπλνρήο είλαη ε βαζηθή πνιηηηθή επελδχζεσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη ζθνπφο ηεο είλαη λα ζηεξίμεη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ ζε φιεο ηηο 

πεξηθέξεηεο θαη ηηο πφιεηο ηεο ΔΔ. ηνρεχεη κάιηζηα ζηελ αιιειεγγχε κεηαμχ 

ησλ Κξαηψλ Μειψλ ηεο ΔΔ, ζηε ζχγθιηζε ησλ Πεξηθεξεηψλ κεηαμχ ηνπο θαη ζηε 

κείσζε ησλ αλαπηπμηαθψλ αληζνηήησλ θαη γεληθφηεξα ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ 

θαη εδαθηθψλ δηαθνξψλ ηνπο. 

  Γχν απφ ηα βαζηθφηεξα λέα ζηνηρεία ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ηεο ΔΔ γηα ηελ 

πεξίνδν 2014 2020 είλαη πξψηνλ, νη ζηξαηεγηθέο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο γηα ηελ 
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Έμππλε Δμεηδίθεπζε νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζε έλαλ αλαπηπμηαθφ νηθνλνκηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ κε ρσξηθή δηάζηαζε κέζσ: 

 Δζηίαζεο ηεο ζηήξημεο ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ επελδχζεσλ ζε θχξηεο εζληθέο/ 

πεξηθεξεηαθέο πξνηεξαηφηεηεο, πξνθιήζεηο θαη αλάγθεο γηα 

αλάπηπμε βαζηζκέλε ζηε γλψζε 

 Αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ, αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ 

θαη δπλακηθήο γηα αξηζηεία θάζε πεξηθέξεηαο/ ρψξαο 

 ηήξημεο ηεο ηερλνινγηθήο θαη πξαθηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ηφλσζεο ησλ 

επελδχζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα  

 Δπίηεπμεο πιήξνπο ζπκκεηνρήο ησλ εκπιεθφκελσλ παξαγφλησλ θαη 

ελζάξξπλζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηνπ πεηξακαηηζκνχ  

 ζρεδίσλ πνπ βαζίδνληαη ζε απνδείμεηο, εχξσζησλ ζπζηεκάησλ 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο 

θαη δεχηεξνλ ε νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηε ρσξηθή θαη αζηηθή αλάπηπμε πνπ 

πινπνηείηαη κέζσ εξγαιείσλ:  

 Σνπηθήο αλάπηπμεο κε πξσηνβνπιία ησλ ηνπηθψλ Κνηλνηήησλ 

  Οινθιεξσκέλσλ Υσξηθψλ Δπελδχζεσλ 

  Οινθιεξσκέλεο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο.  

Ζ πνιηηηθή ζπλνρήο ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε θαη άιισλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ηηο νπνίεο ζπκπιεξψλεη (π.ρ. εθπαίδεπζε, απαζρφιεζε, ελέξγεηα, 

πεξηβάιινλ, έξεπλα θαη θαηλνηνκία θιπ.) θαη παξέρεη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο θαη 

ην θαηάιιειν επελδπηηθφ πιαίζην γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ 

ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» ηεο ΔΔ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, β, 2014: 3-7). 

Ζ πνιηηηθή ζπλνρήο 2014 2020 έρεη ζεζπίζεη 11 ζεκαηηθνχο ζηφρνπο πνπ 

ζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν:  

1. Ζ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο  

2. Ζ ελίζρπζε ηεο πξφζβαζεο, ηεο ρξήζεο θαη ηεο πνηφηεηαο, ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσλίαο  

3. Ζ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, 

ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα (γηα ην ΔΓΣΑΑ), θαη ηεο αιηείαο θαη ησλ 

πδαηνθαιιηεξγεηψλ (γηα ην Σακείν Αιηείαο)  

4. Ζ ελίζρπζε ηεο κεηάβαζεο πξνο ηελ νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα ζε φινπο ηνπο ηνκείο  
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5. Ζ πξνψζεζε ηεο πξνζαξκνγήο ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ηεο πξφιεςεο θαη 

ηεο δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ 

6. Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνψζεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

πφξσλ 

7. Ζ πξνψζεζε ησλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη απνκάθξπλζε ησλ ζεκείσλ 

ζπκθφξεζεο ζε ζεκαληηθά δίθηπα ππνδνκψλ 

8. Ζ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ππνζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ 

9. Ζ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο 

10. Ζ επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε 

11. Ζ βειηίσζε ηεο ζεζκηθήο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. 

 

7.3 Η Τθηζηάκελε θαηάζηαζε ζε Δπξσπατθό Δπίπεδν 
 

Ζ δηαζθάιηζε ηεο αλάπηπμεο ρσξίο απνθιεηζκνχο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν 

ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», πνπ ζθνπφ έρεη λα δηαζθαιίζεη φηη ηα νθέιε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζα εμαπισζνχλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο θνηλσλίαο ζε φιεο ηηο 

Πεξηθέξεηεο ηεο Έλσζεο. Ωζηφζν, ηα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο δείρλνπλ, 

πψο ε αληζφηεηα κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Έλσζεο παξακέλεη θαη απμάλεηαη.  

Αλεζπρεηηθφ είλαη κάιηζηα ην γεγνλφο πσο ε ζνβαξή πιηθή ζηέξεζε είλαη 

πςειφηεξε ζηηο πφιεηο, ζηα πξνάζηηα θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ησλ ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ κειψλ. Σν 11 % ηνπ πιεζπζκνχ είρε εληνπηζηεί λα 

παξνπζηάδεη ζνβαξή πιηθή ζηέξεζε ζηελ ΔΔ-27 ην 2005. Απηφ κεηψζεθε ζην 8 % ην 

2009, αιιά ιφγσ ηεο θξίζεο απμήζεθε πάιη ζην 11 % ην 2012. Τπάξρεη ζηελή ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ κέηξνπ θαη ησλ επηπέδσλ εηζνδήκαηνο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

ησλ ρσξψλ. Τςειφηεξα πνζνζηά παξνπζηάδνληαη ζε Βνπιγαξία (44 %), Ρνπκαλία 

(30 %), Λεηνλία θαη Οπγγαξία (26 % θαη ζηηο δχν). ε Βνπιγαξία, Ρνπκαλία θαη 

Οπγγαξία, ηα πνζνζηά ζηέξεζεο είλαη πνιχ ρακειφηεξα ζηηο πφιεηο — 12 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο ρακειφηεξα ζηε Βνπιγαξία θαη 8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο 

ρακειφηεξα ζε Ρνπκαλία θαη Οπγγαξία. Αληηζέησο, ζε πφιεηο ηεο Απζηξίαο, ηεο 

Ηξιαλδίαο, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ηνπ Βειγίνπ, ηα πνζνζηά ζηέξεζεο 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 8 % θαη 10 %, θαηά κέζν φξν 5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο πςειφηεξα 

απφ ηελ ππφινηπε ρψξα.  
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Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2008-2012, ην πνζνζηφ ζηέξεζεο απμήζεθε θαηά 

7–8 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ζε Διιάδα, Οπγγαξία, Ληζνπαλία, Λεηνλία θαη Ηηαιία. ηηο 

δχν ρψξεο ηεο Βαιηηθήο θαη ζηελ Διιάδα, ην πνζνζηφ ζηέξεζεο απμήζεθε 

πεξηζζφηεξν ζηηο πφιεηο, ελψ ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Οπγγαξία απμήζεθε πεξηζζφηεξν 

ζε πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη εθηφο πφιεσλ. ε Απζηξία, Ρνπκαλία θαη Πνισλία, ηα 

πνζνζηά ζηέξεζεο κεηψζεθαλ θαηά 2 έσο 4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. ε Πνισλία θαη 

Ρνπκαλία, ηα πνζνζηά ζηηο πφιεηο, ζηα πξνάζηηα θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

κεηψζεθαλ θαηά πάλσ απφ 5 πνζνζηηαίεο κνλάδεο (ζε ζχγθξηζε κε 3 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο ζε πφιεηο ζηελ πξψηε θαη κεδέλ ζηε δεχηεξε). ε γεληθέο γξακκέο, ε 

ζνβαξή πιηθή ζηέξεζε παξακέλεη πςειφηεξε ζηα ιηγφηεξν αλαπηπγκέλα θξάηε κέιε, 

ηδίσο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, ζηηο πφιεηο θαη ζηα πξνάζηηα. ε πην αλεπηπγκέλα 

θξάηε κέιε, ε ζηέξεζε ηείλεη λα είλαη ρακειφηεξε, αιιά πςειφηεξε ζηηο πφιεηο απφ 

νπνπδήπνηε αιινχ. Ζ θξίζε έρεη νδεγήζεη ζε ζεκαληηθέο απμήζεηο ζε φηη αθνξά ηε 

ζηέξεζε ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε, αιιά δελ έρεη αιιάμεη απηφ ην βαζηθφ κνηίβν.  

πγθξηηηθά κε ηε ζηέξεζε, ε πνιχ ρακειή έληαζε εξγαζίαο είλαη πην 

νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλε ζε φιε ηελ ΔΔ. Σν 2008, ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ 

δνχζαλ ζε λνηθνθπξηά ρακειήο έληαζεο εξγαζίαο, θπκάλζεθε απφ ην 14 % ζηελ 

Ηξιαλδία έσο ην 5 % ζηελ Κχπξν. Ζ θξίζε νδήγεζε ζε αχμεζε κεηαμχ ησλ 5 θαη ησλ 

10 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ έσο ην 20126 ζε Ληζνπαλία, Λεηνλία, Ηζπαλία, Διιάδα θαη 

Ηξιαλδία. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ππήξμε κηα κηθξή κείσζε ζηελ Πνισλία θαη ζηε 

Γεξκαλία. Σν πνζνζηφ ηεο ρακειήο έληαζεο εξγαζίαο είλαη κεηαμχ 5 θαη 9 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο ρακειφηεξα ζε πφιεηο ζπγθξηηηθά κε άιιεο πεξηνρέο ζε 

Βνπιγαξία, Ηξιαλδία, Ληζνπαλία, ινβαθία, Οπγγαξία θαη Κξναηία. Αληίζεηα, απηφ 

παξνπζηάδεη αχμεζε ηεο ηάμεο ησλ 5 πνζνζηηαίσλ κνλάδσλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

ζηε Γαλία, ζηε Γεξκαλία, ζην Βέιγην θαη ζηελ Απζηξία. Ωο εθ ηνχηνπ, ζε γεληθέο 

γξακκέο, ε ρακειή έληαζε εξγαζίαο είλαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε ζηηο πφιεηο ησλ 

πην αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ κέιε, κε εμαίξεζε ηελ Ηξιαλδία. Απηή ε αληηπαξάζεζε ηεο 

αλεξγίαο ζηηο πφιεηο κε ηηο πνιιέο επθαηξίεο απαζρφιεζεο πνπ πξνζθέξνπλ κεξηθέο 

θνξέο, αλαθέξεηαη σο αζηηθφ παξάδνμν. Ζ θξίζε θαίλεηαη λα έρεη κηθξή επίδξαζε ζε 

απηφ ην κνηίβν. Οη απμήζεηο ζηελ ρακειή έληαζε εξγαζίαο ήηαλ πςειφηεξεο ζηηο 

πφιεηο απφ φηη ζε άιιεο πεξηνρέο ζε Διιάδα, νπεδία, Πνξηνγαιία θαη Απζηξία. ηε 

Γεξκαλία, ην πνζνζηφ ζηηο πφιεηο δελ παξνπζίαζε αιιαγή, αιιά θαη ζε άιιεο 

πεξηνρέο, απηφ κεηψζεθε θαηά 2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. ηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία, 

ζπλέβε ην αθξηβψο αληίζεην. 
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Σν πνζνζηφ θηλδχλνπ ζηα νηθνλνκηθήο επηζθάιεηαο είλαη έλαο ζρεηηθφο 

ηξφπνο κέηξεζεο ηεο θηψρεηαο. ην δηάζηεκα απφ 2008 έσο 2012, ηα πνζνζηά 

θηλδχλνπ θηψρεηαο απμήζεθαλ ζε 17 θξάηε κέιε. πλνιηθά ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ, ηα 

πνζνζηά απμήζεθαλ πεξηζζφηεξν ζηηο πφιεηο (θαηά 1 πνζνζηηαία κνλάδα θαηά κέζν 

φξν) ζε ζρέζε κε άιιεο πεξηνρέο (0,3 ηεο εθαηνζηηαίαο κνλάδαο). Η δηαθνξά ήηαλ 

ηδηαίηεξα κεγάιε ζηελ Διιάδα, όπνπ ην πνζνζηό απμήζεθε θαηά 6 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο ζηηο πόιεηο θαη θαηά 1 πνζνζηηαία κνλάδα ζε άιιεο πεξηνρέο. Σν 

πνζνζηά θηλδχλνπ θηψρεηαο ζε πφιεηο ηεο Γεξκαλίαο απμήζεθε θαηά 4 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο θαη ζηελ Απζηξία θαηά 6 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Σν πνζνζηά θηλδχλνπ 

θηψρεηαο ζε πφιεηο ησλ Κάησ Υσξψλ απμήζεθε θαηά 2 πνζνζηηαίεο κνλάδεο, ελψ ζε 

άιιεο πεξηνρέο κεηψζεθε θαηά 4 πνζνζηηαίεο κνλάδεο. Ωο απνηέιεζκα, ην 2012, ηα 

πνζνζηά ζηηο πφιεηο ήηαλ πςειφηεξα απφ άιιεο πεξηνρέο, ελψ ην 2008 ήηαλ 

ρακειφηεξα. Λφγσ ηεο έληνλεο εδαθηθήο δηάζηαζεο ζηα πνζνζηά κε θίλδπλν 

θηψρεηαο, ηα επίπεδα ησλ εζληθψλ δεηθηψλ ππνζάιπνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Οη 

πνιηηηθέο σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο ζα κπνξνχζαλ λα επσθειεζνχλ 

απφ κηα πην ιεπηνκεξή γεσγξαθηθή αλάιπζε ηεο επηθξαηνχζαο θαηάζηαζεο θαη απφ 

ηνπο θχξηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή καδί κε ηελ ESPON θαη ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα έρνπλ μεθηλήζεη κία 

πξνζπάζεηα γηα λα δεκηνπξγήζνπλ πην ιεπηνκεξείο ράξηεο ζρεηηθά κε ην επίπεδν 

θηψρεηαο πνπ αλαινγεί ζε θάζε θξάηνο κέινο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, α, 2014: 71-77). 
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πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο 
 

Παξφιν πνπ ηέζεθε σο ζηφρνο ησλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο 

ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, ν ζηφρνο απηφο δελ 

επηηεχρζεθε θαη ν βαζηθφηεξνο παξάγνληαο είλαη πσο ε κείσζε ηνπ κνλαδηαίνπ 

θφζηνπο επηηπγράλεηαη ιφγσ ηηο κηζζνινγηθήο κείσζεο θαη φρη κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο.  

Σν ρακειφ επίπεδν ηεο ειιεληθήο παξαγσγηθφηεηαο αληηζηαζκίδεηαη κελ απφ 

ηελ αχμεζε ησλ σξψλ απαζρφιεζεο, ε νπνία αγγίδεη πξσηνθαλή κεγέζε φπσο είδακε  

ζε παγθφζκην επίπεδν, σζηφζν ε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο έρεη πεπεξαζκέλα 

φξηα, ηηο θπζηθέο δειαδή αληνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ. Γηα απηφ ην ιφγν κηα νπζηαζηηθή 

θαη ζηαζεξή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κπνξεί λα πξνθχςεη κφλν κέζσ ηεο 

ηερλνινγηθήο πξνφδνπ, ηεο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε, ηεο 

αλάπηπμεο ησλ θιάδσλ-θιεηδηψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ηελ επίηεπμε εζσηεξηθψλ 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο κέζσ ηεο δηεχξπλζεο ηνπ ελδνθιαδηθνχ εκπνξίνπ θαη ηέινο ηεο 

ζηνρεπφκελεο αλάπηπμεο θιάδσλ πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Αθνινπζνχλ 

νξηζκέλα απφ ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Ζ πξφνδνο πνπ είρε επηηεπρζεί απφ ην 2000 έσο ην 2008 αλαζηξάθεθε πιήξσο 

θαζψο απφ 98,4% πνπ αλεξρφηαλ ε Παξαγσγηθφηεηα ηεο Δξγαζίαο αλά 

απαζρνινχκελν ζηελ Διιάδα, ζε ζρέζε κε ην κέζν θνηλνηηθφ φξν ην 2008, έσο ην 

2016 κεηψζεθε ζην 81%. Δλψ θαη ε Παξαγσγηθφηεηα Δξγαζίαο ηεο Διιάδαο σο ΑΔΠ 

αλά ψξα εξγαζίαο, ε νπνία αλεξρφηαλ ζην 78,5% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ ην 2008  

έπεζε ζην 65,1% ην 2016. Με ηηο ηηκέο απηέο ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ην 2016 ζηελ 

17ε θαη 20ε ζέζε αληίζηνηρα εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Ζ πνηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα, ε πηνζέηεζε θαηλνηνκηψλ θαη ε 

εηζαγσγή λέαο ηερλνινγίαο ζηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαζψο θαη ε πνηφηεηα ησλ 

ζεζκψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ πνπ επηδξνχλ είηε κέζα απφ ηελ επέθηαζε ηεο εηζξνήο 

θεθαιαίσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία είηε κέζα απφ κηα άκεζε επίδξαζε ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηηο ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο, είλαη κεξηθνί απφ ηνπο  

παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ θαζνξηζηηθά ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο.  

Οη πεξηθνπέο ζηηο ακνηβέο ησλ εξγαδφκελσλ δελ ζπλέβαιιαλ ζηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαζψο δελ ήηαλ ην κηζζνινγηθφ θφζηνο ηεο 

παξαγσγήο απηφ πνπ έζεηε εκπφδηα ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο θαη 

κάιηζηα νη κεηψζεηο ζην εηζφδεκα, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο εζσηεξηθήο ππνηίκεζεο 
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δελ ππεξέηεζαλ ηειηθά ηνλ ζηφρν ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαζψο  νη πεξηθνπέο 

πνπ επεβιήζεζαλ ήηαλ ππεξβνιηθέο θαη άζθνπεο αθνχ μεπεξλνχζαλ ην αλαγθαίν 

επίπεδν, νδήγεζαλ ζε ζπξξίθλσζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο θαη δξακαηηθή πηψζε ηεο 

θαηαλάισζεο, ππξνδνηψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν αθφκε κεγαιχηεξε χθεζε, πνπ 

νδήγεζε ζε θαηάξξεπζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ εζφδσλ κε βίαηεο επηπηψζεηο ζηηο 

θνηλσληθέο παξνρέο.  

Αθνινπζνχλ νξηζκέλεο πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο.  

Ζ ρακειή εηδίθεπζε ηνπ παξαγσγηθνχ καο ππνδείγκαηνο θαη θαηά πξνέθηαζε 

νη ρακεινί κηζζνί πνπ απηφ επηθέξεη ζην φλνκα κηαο ζε εηζαγσγηθά ζεσξίαο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο νδεγνχλ ζηελ ππνβάζκηζε καο ζην δηεζλέο ζχζηεκα 

θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο. Ζ πξφηαζε καο ινηπφλ νθείιεη λα θηλεζεί ζηελ αληίζεηε 

θαηεχζπλζε. Πξφθεηηαη γηα κηα επηινγή ζηήξημεο πςειήο εηδίθεπζεο, πςειψλ κηζζψλ 

θαη παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, θαη θαηά πξνέθηαζε πςειψλ δαπαλψλ ζηελ 

έξεπλα θαη εθπαίδεπζε πνπ ζα επλνήζνπλ θαη ζα ζηεξίμνπλ ηελ δεκηνπξγηθή 

επηρεηξεκαηηθή πξσηνβνπιία. 

Υσξίο λα εηζέιζνπκε ζε ζέκαηα αλαδηαλνκήο ησλ πιενλαζκάησλ 

παγθνζκίσο, ζα αλαθεξζνχκε φκσο ζηε δηάζηαζε ηεο δηαλνκήο, σο εξγαιείν 

αληηκεηψπηζεο ησλ αληζνηήησλ πνπ παξαηεξήζακε, εηδηθά ζην 7
ν
 Κεθάιαην.  Ο 

Atkinson ζεκεηψλεη, πσο ε πξφνδνο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αληζφηεηαο 

επηηπγράλεηαη κέζα απφ κεηαβνιέο ησλ εηζνδεκάησλ φπσο απηά δηακνξθψλνληαη 

ζηελ αγνξά, αιιά θαη κέζα απφ ην ζχζηεκα θφξσλ θαη δαπαλψλ (Atkinson, 2017: 

435). 

Ζ αλάπηπμε ινηπφλ, νθείιεη λα ζηεξηρζεί ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ 

θαηλνηνκηθνχ πξνηχπνπ παξαγσγήο δηακέζνπ ηεο αχμεζεο ησλ δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ επελδχζεσλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθήο αλαδηαλνκήο ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο. Ζ Διιάδα νθείιεη λα αλαζηνραζηεί θαη λα αλαινγηζηεί πνχ κπνξεί λα 

εηδηθεπηεί θαη λα γίλεη απαξαίηεηε ζηνλ αλαδπφκελν δηεζλή θαηακεξηζκφ εξγαζίαο.  

Υξεηάδεηαη ινηπφλ λα ππάξμεη έλα ζρέδην εηδίθεπζεο ηεο ρψξαο. Καηφπηλ λα 

πξνζαλαηνιηζηεί ε νηθνλνκηθή θαη εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ 

ζρεδίνπ. Ζ ρψξα ππνρξενχηαη λα αμηνπνηήζεη ζην έπαθξν ηα ζπγθξηηηθά ηεο 

πιενλεθηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη θαη λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο 

γεληθά θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο εηδηθά. Παξάιιεια πξέπεη θαη κπνξεί 

λα εηδηθεπηεί ζε ηνκείο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, φπσο είλαη ηα λένπ ηχπνπ 
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αγξνηηθά πξντφληα θαζψο θαη ηελ επαλαδξαζηεξηνπνίεζε θιάδσλ ήπηαο ή θαη βαξηάο 

κεηαπνίεζεο πνπ παξαδνζηαθά πθίζηαλην ζηε ρψξα. Βεβαίσο δελ παξαγλσξίδνπκε 

ηελ αλαγθαηφηεηα εηδίθεπζεο ζε ηνκείο φπσο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο, φπσο είλαη ε πςειή ηαηξηθή θαη ε εθπαίδεπζε.  

Σέινο κνριφ αλάπηπμεο κπνξεί λα απνηειέζεη θαη ε επέλδπζε ζην αλζξψπηλν 

θεθάιαην θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Βιέπνπκε πσο ελψ ζηηο 

ΖΠΑ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ ελίζρπζε ησλ δαπαλψλ ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, ζηελ ΔΔ 

νη θχξηνη παίθηεο αληηηάζζνπλ ζηελ αχμεζε ησλ δαπαλψλ, ηελ εθαξκνγή 

πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ζηηο ρψξεο ηνπ Νφηνπ, ηε ζηηγκή πνπ πξέπεη λα απμεζεί ε 

δήηεζε.  

Ζ απνζχλδεζε ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο απφ ηελ αλάπηπμε ζηεξίδεηαη ζηελ 

πνιηηηθή ηεο πξνο ηα θάησ θηλεηηθφηεηαο. Δπηδηψθεηαη κηα πξνζαξκνγή κέζσ ηεο 

κείσζεο ησλ κηζζψλ θαη ησλ πεξηνξηζκφ ησλ δηθαησκάησλ ησλ κηζζσηψλ, νινέλα θαη 

απμαλφκελε ηα ηειεπηαία είθνζη έηε.  

Δηδηθφηεξα κεηά ην 1989 δειαδή, δεκηνπξγήζεθαλ επηπιένλ φξνη γηα ηελ 

ππνρψξεζε απηνχ πνπ παξαδνζηαθά νλνκάζηεθε επξσπατθφ θνηλσληθφ κνληέιν 

(Rifkin, 1996: 15). Σν θετλζηαλφ θξάηνο επκάξεηαο, φπσο ην γλσξίδακε, ηείλεη λα 

εθιείςεη θαη απηφ επηθέξεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Τπάξρεη κηα ζαθήο κεηαηφπηζε απφ ηελ θνξληηθή 

νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζε έλα βαζκφ θνηλσληθήο 

ζπλαίλεζεο, ζηηο επέιηθηεο κνξθέο παξαγσγήο ησλ λέσλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ πνπ 

αίξνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηηο εγγπήζεηο ζηελ απαζρφιεζε. Ο Krugman ζεκεηψλεη 

πψο ηα απνηειέζκαηα ηεο ακθηζβήηεζεο γίλνληαη αηζζεηά ζε φιν ηνλ θφζκν, κε 

ηξφπνπο θαλεξνχο φζν θαη δπζδηάθξηηνπο.  

Απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 έγηλε θαλεξφ φηη νη ζπζρεηηζκνί δχλακεο 

έρνπλ αιιάμεη νπζηαζηηθά θαη πξνζαξκφδνπλ ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαηά έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζηηο ππάξρνπζεο λέεο ηερλνινγίεο, νδεγψληαο ηεο ζηελ πεξίνδν 

ηεο επειημίαο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα απμάλνληαη ηα θέξδε, λα ππάξρεη 

πξαγκαηηθή αλάπηπμε θαη ηαπηφρξνλα λα απμάλεηαη ε αλεξγία. Έρνπκε γηα πξψηε 

θνξά κηα ηφζν ηζρπξή απνζχλδεζε αλάκεζα ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε 

(Krugman, 2008: 42). 

Οη παξαηεξήζεηο απηέο καξηπξνχλ έλα βαζχηεξν ππνιαλζάλνλ θαηλφκελν. 

Γηα λα παξαρζεί πινχηνο ρξεηάδεηαη, ζρεδφλ ηζνκεξψο, θεθάιαην, αλζξψπηλν 
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θεθάιαην (θαη αλζξψπηλν θεθάιαην ζεκαίλεη εθπαίδεπζε θαη δεκφζηα πγεία) θαη 

απνηειεζκαηηθνί ζεζκνί.  

κσο δπν απφ απηνχο ηνπο ηξείο φξνπο, ην αλζξψπηλν θεθάιαην θαη νη 

ζεζκνί, είλαη δεκηνπξγήκαηα ηνπ θξάηνπο. Απνηεινχλ φ,ηη νη νηθνλνκνιφγνη 

απνθαινχλ θνηλσληθέο ππνδνκέο καο. Δμαξηψληαη απφ ην γεγνλφο φηη θξάηνο ζα είλαη 

ν εγγπεηήο ηνπ θνηλνχ θαινχ, ρσξίο ην νπνίν ε αηνκηθή επηηπρία είλαη αδχλαηε. Αλ ε 

ρψξα καο ζηεξεζεί ηελ ηθαλφηεηα λα εθνδηάδεηαη κε δεκφζηα αγαζά, ηφηε ζα 

εγθισβηζηεί ζε κηα παγίδα θηψρεηαο.  

Κιείλνληαο κέλεη πξνο δηεξεχλεζε ε ζρέζε ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο 

θαη ηνπ επηπέδνπ ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, ηδηαίηεξα ζηελ ειιεληθή 

πεξίπησζε φπνπ ηελ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηελ αζθεί ε Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα.  
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Παξάξηεκα  
 

Πίλαθαο Π.1 : Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξντόλ (ΑΔΠ) ησλ ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2008-2016 
Υώξεο 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EU(28)  13.071.822.200   12.315.808.700   12.827.959.800   13.200.971.100   13.463.405.200   13.577.271.000   14.044.690.500   14.797.443.800   14.907.852.200  

ΓΔΡΜΑΝΗΑ  2.561.740.000   2.460.280.000   2.580.060.000   2.703.120.000   2.758.260.000   2.826.240.000   2.932.470.000   3.043.650.000   3.144.050.000  

ΖΝ. ΒΑΗΛΔΗΟ  1.974.766.400   1.716.766.600   1.841.691.900   1.883.972.400   2.078.292.500   2.063.624.800   2.278.894.000   2.602.139.600   2.395.801.000  

ΓΑΛΛΗΑ  1.995.850.000   1.939.017.000   1.998.481.000   2.059.284.000   2.086.929.000   2.115.256.000   2.147.609.000   2.194.243.000   2.228.857.000  

ΗΣΑΛΗΑ  1.632.150.800   1.572.878.300   1.604.514.500   1.637.462.900   1.613.265.000   1.604.599.100   1.621.827.200   1.652.152.500   1.680.522.800  

ΗΠΑΝΗΑ  1.116.225.000   1.079.052.000   1.080.935.000   1.070.449.000   1.039.815.000   1.025.693.000   1.037.820.000   1.079.998.000   1.118.522.000  

ΟΛΛΑΝΓΗΑ  639.163.000   617.540.000   631.512.000   642.929.000   645.164.000   652.748.000   663.008.000   683.457.000   702.641.000  

ΟΤΖΓΗΑ  352.317.100   309.678.700   369.076.600   404.945.500   423.340.700   435.752.100   432.691.100   449.014.800   465.186.200  

ΠΟΛΩΝΗΑ  366.182.300   317.082.900   361.803.900   380.241.700   389.376.800   394.733.800   411.005.200   430.054.700   425.980.200  

ΒΔΛΓΗΟ  354.065.900   348.781.100   365.100.500   379.106.300   387.500.100   392.339.800   400.288.200   410.435.200   423.048.400  

ΑΤΣΡΗΑ  293.761.900   288.044.000   295.896.600   310.128.700   318.653.000   323.910.200   333.062.600   344.493.200   353.296.900  

ΓΑΝΗΑ  241.613.500   231.278.100   243.165.400   247.879.900   254.578.000   258.742.700   265.757.000   271.777.700   277.489.100  

ΗΡΛΑΝΓΗΑ  187.756.200   170.096.900   167.583.200   171.939.200   175.561.100   180.298.300   194.537.200   262.037.400   275.567.100  

ΦΗΝΛΑΓΗΑ  193.711.000   181.029.000   187.100.000   196.869.000   199.793.000   203.338.000   205.474.000   209.581.000   215.615.000  

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ  178.872.600   175.448.200   179.929.800   176.166.600   168.398.000   170.269.300   173.079.100   179.809.100   185.179.500  

ΣΔΥΗΑ  161.313.100   148.682.000   156.718.200   164.040.500   161.434.300   157.741.600   156.660.000   168.473.300   176.564.300  

ΔΛΛΑΓΑ  241.990.400   237.534.200   226.031.400   207.028.900   191.203.900   180.654.300   178.656.500   176.312.000   174.199.300  

ΡΟΤΜΑΝΗΑ  146.106.000   124.141.000   125.735.600   132.590.000   133.511.400   144.253.500   150.357.500   160.313.700   169.771.500  

ΟΤΓΓΑΡΗΑ  108.121.500   94.262.500   98.826.000   101.317.000   99.502.400   101.886.600   105.573.900   110.722.900   113.730.800  

ΛΟΒΑΚΗΑ  66.002.800   64.023.100   67.577.300   70.627.200   72.703.500   74.169.900   76.087.800   78.896.400   81.154.000  

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ  38.128.600   36.976.500   40.177.800   43.164.600   44.112.100   46.499.600   49.993.000   52.101.900   53.004.800  

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ  37.200.100   37.317.700   38.230.500   41.292.000   41.947.200   42.011.500   42.762.200   45.286.500   48.128.600  

ΚΡΟΑΣΗΑ  48.129.800   45.090.700   45.128.000   44.807.900   43.996.100   43.725.000   43.391.300   44.521.700   46.382.100  

ΛΟΒΔΝΗΑ  37.951.200   36.166.200   36.252.400   36.896.300   36.076.100   36.239.200   37.614.900   38.836.600   40.418.100  

ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ  32.696.300   26.934.800   28.027.700   31.275.300   33.348.500   34.959.600   36.568.300   37.426.600   38.668.300  

ΛΔΣΟΝΗΑ  24.354.800   18.749.300   17.788.600   20.202.300   22.058.400   22.874.000   23.681.500   24.353.100   24.926.700  

ΔΘΟΝΗΑ  16.517.300   14.145.900   14.716.500   16.667.600   17.934.900   18.932.300   19.766.300   20.347.700   21.098.300  

ΚΤΠΡΟ  19.006.200   18.673.500   19.299.500   19.731.000   19.489.700   18.140.500   17.605.900   17.742.000   18.122.500  

ΜΑΛΣΑ  6.128.700   6.138.600   6.599.500   6.836.200   7.160.600   7.638.500   8.449.100   9.266.100   9.926.600  

ΤΝΟΛΟ  47.781.829.500   45.287.526.700   47.014.758.600   48.336.272.300   49.149.101.800   49.569.306.800   51.162.146.400   53.721.228.700   54.297.502.700  

 


