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Σύνοψη και Συμπεράσματα

ελεύθερης μετακίνησης, η υιοθέτηση της τηλεργα-
σίας και το κλείσιμο των σχολείων περιόρισαν σημα-
ντικά τις μετακινήσεις των πολιτών. Το κλείσιμο των 
εμπορικών καταστημάτων και της εστίασης συνέβαλε 
στη μείωση των εμπορευματικών μεταφορών και της 
μετακίνησης των πολιτών για αγορές. Ταυτόχρονα, 
δεν θα πρέπει να παραλείψουμε τις σημαντικές επι-
δράσεις στον τουρισμό και τον περιορισμό των του-
ριστικών μετακινήσεων. Τέλος, οι δυσμενείς επιπτώ-
σεις της πανδημίας στην οικονομία συνέβαλαν στον 
περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών 
που επηρέασε τη ζήτηση (ενότητα 3.2). Αποτέλεσμα 
όλων των παραπάνω είναι μια (εκτιμώμενη) ύφεση 
της τάξεως του 9,9% για το 2020.

Η ανάπτυξη θα αρχίσει να εμφανίζεται  
στο δεύτερο τρίμηνο του έτους

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μας, η ανάπτυξη της ελλη-
νικής οικονομίας θα εμφανιστεί στο δεύτερο τρίμηνο 
του έτους και θα είναι της τάξης του 3,0% (ενότητα 
1.3). Για να φτάσουμε όμως εκεί, θα περάσουμε από 
ένα «εφιαλτικό» πρώτο τρίμηνο με ύφεση 10,4%. Η 
προβλεπόμενη πορεία του πραγματικού ΑΕΠ κατά το 
πρώτο εξάμηνο του 2021, και συνεπώς, οι συνολικές 
οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα, μπορεί να εξελι-
χθούν σύμφωνα με ένα περισσότερο ή λιγότερο ευ-
νοϊκό σενάριο από το εκτιμώμενο, σε εξάρτηση από 
τις επιδράσεις μιας σειράς σημαντικών παραγόντων, 
αρκετοί από τους οποίους συνδέονται άμεσα με την 
εξέλιξη της πανδημίας. Το σύνολο των εν λόγω πα-
ραγόντων θα καθορίσουν, μεταξύ άλλων, τη δυναμι-
κή της ζήτησης και της προσφοράς, την εξαγωγική 
επίδοση της Ελλάδας, τις επενδυτικές και αποταμι-
ευτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων και των νοικο-
κυριών, τα μεγέθη της απασχόλησης και της ανερ-
γίας και κατ’ επέκταση τα εισοδήματα, καθώς και τις 
χρηματοοικονομικές συνθήκες και τα δημοσιονομικά 
μεγέθη. Πιο συγκεκριμένα, προς τη θετική κατεύθυν-
ση περιμένουμε να λειτουργήσουν: (α) η ανακοπή 
της πορείας της πανδημίας και η αποτελεσματική 
εφαρμογή του μέτρου των εμβολιασμών, μέσω της 
απελευθέρωσης της οικονομικής δραστηριότητας και 

Το τρίτο κύμα επέλασης της πανδημίας δοκιμάζει 
τις αντοχές της κοινωνίας και της οικονομίας

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την εμφάνιση του κορωνοϊού, 
η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με το τρίτο κύμα επέ-
λασης της πανδημίας Covid-19. Η κυβέρνηση, έχο-
ντας θέσει ως βασική προτεραιότητα την προστασία 
των ανθρώπινων ζωών, αντιμετωπίζει, μέχρι στιγμής, 
αποτελεσματικά το τρίτο κύμα της πανδημίας. Το δη-
λώνουν τα επίσημα ευρωπαϊκά στοιχεία που κατατάσ-
σουν τη χώρα στην 23η θέση σε απώλειες μεταξύ των 
27 χωρών της ΕΕ1. Όμως το τίμημα για την οικονομία 
είναι μεγάλο. Το αποδεικνύουν τα τελευταία μακρο-
οικονομικά στοιχεία που φέρνουν την Ελλάδα στις 
πρώτες θέσεις ύφεσης στην Ευρωζώνη (ενότητα 1.3). 
Η έξαρση της πανδημίας μέσα στο 2020 είχε σημαντι-
κές επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας, αλλά και 
τις επιμέρους αγορές (ενότητες 1.4 και 1.5). Τον περ-
σινό Μάρτιο, ξεκίνησε η εφαρμογή μέτρων για την 
αντιμετώπιση του πρώτου κύματος έξαρσης της παν-
δημίας, με σημαντικότερο τον αυστηρό περιορισμό 
των μετακινήσεων που τέθηκε σε εφαρμογή από το 
τέλος Μαρτίου, μέχρι και τις αρχές Μαΐου (ενότητα 
4.1). Μετά τη λήξη των αυστηρών περιοριστικών μέ-
τρων, ξεκίνησε μεν σταδιακά από τον Μάιο το άνοιγμα 
της οικονομίας, αλλά μέχρι και το τέλος του μήνα συ-
νεχίστηκε η εφαρμογή του μέτρου της εκ περιτροπής 
εργασίας για τον δημόσιο τομέα, η άρση του οποίου 
έγινε από τις αρχές Ιουνίου. Ωστόσο, όπως είναι γνω-
στό, η εφαρμογή της τηλεργασίας συνεχίστηκε κατά 
περίπτωση στον ιδιωτικό τομέα. Επίσης, η τουριστική 
κίνηση του καλοκαιριού ήταν περιορισμένη σημαντι-
κά σε σχέση με άλλα έτη2. Στη συνέχεια, τον Νοέμ-
βριο, ξεκίνησε η εφαρμογή των νέων μέτρων για την 
αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδημίας. 
Πιο συγκεκριμένα, στις 3 Νοεμβρίου αποφασίστηκε 
το κλείσιμο της εστίασης και του λιανεμπορίου και 
στις 7 Νοεμβρίου ο περιορισμός των μετακινήσεων. 
Ωστόσο, από το τέλος Σεπτεμβρίου, και συγκεκριμέ-
να από τις 25 Σεπτεμβρίου, είχαν αποφασιστεί νέα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς, μέσα στο 
πλαίσιο των οποίων εφαρμόστηκε η υποχρεωτική τη-
λεργασία στο Δημόσιο σε ποσοστό 40%, όπου αυτό 
ήταν εφικτό. Τα παραπάνω μέτρα περιορισμού της 

1. Βλ. <https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries>.

2. Βλ. <https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip144_en_1.pdf> σ. 9.

https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip144_en_1.pdf
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χίσει η αντίστροφη μέτρηση για τη δυναμική αύξηση 
των τουριστικών αφίξεων. Εδώ όμως είναι που πρέπει 
η κυβέρνηση να δει τα πράγματα πιο προσεκτικά, 
έτσι ώστε να διορθώσει κάποιες χρόνιες στρεβλώ-
σεις και να ενισχύσει στη χώρα μας κάποιες διεθνώς 
αναδυόμενες τάσεις. Πρώτα-πρώτα να εμπλουτίσου-
με το τουριστικό μας προϊόν, πέρα από τον ήλιο και τη 
θάλασσα (που αναμφισβήτητα είναι και θα παραμεί-
νουν συγκριτικά πλεονεκτήματα) με την ιστορία, τις 
παραδόσεις, την κουλτούρα, τη φύση και τις τοπικές 
μας συνήθειες. Να δώσουμε δηλαδή στον τουρίστα, 
που έρχεται από το εξωτερικό, τη δυνατότητα να ζή-
σει με ασφάλεια και υγεία μοναδικές εμπειρίες που 
θα τις μεταφέρει στον τόπο του και για τις οποίες θα 
γίνει ο καλύτερος «πρεσβευτής» της χώρας μας. Ο 
τουρίστας του καλοκαιριού 2021 δεν θα είναι ίδιος 
με τον τουρίστα του καλοκαιριού 2019. Η κυβέρνηση 
οφείλει, μέσω του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης, 
να φροντίσει για τις βασικές και ψηφιακές υποδομές 
αλλά και για τις υποδομές υγείας και ασφάλειας και 
να δώσει κίνητρα για την προσφορά μοναδικών εμπει-
ριών. Εάν το κάνει αυτό, θα καταφέρει να αναστρέψει 
στρεβλώσεις δεκαετιών όπου, για παράδειγμα, οι δια-
νυκτερεύσεις των τουριστών και τα τουριστικά έσοδα 
είχαν μια συγκέντρωση πάνω από 80% σε πέντε μόνο 
περιφέρειες της χώρας (Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Κεντρι-
κή Μακεδονία, Αττική και Ιόνια νησιά) και αφορούσαν 
τέσσερις μόνο μήνες, από Ιούνιο μέχρι Σεπτέμβριο. 
Δυστυχώς, όλα τα προηγούμενα χρόνια η τουριστική 
στρατηγική της Ελλάδας ήταν αποσπασματική, ουσι-
αστικά δεν υπήρχε. Είναι ευκαιρία, στη μετά κορωνο-
ϊό εποχή να διαμορφώσουμε μια νέα στρατηγική που 
θα βασίζεται στην ανθεκτικότητα, στη μακροχρόνια 
βιωσιμότητα, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις 
συνέργειες με τις τοπικές κοινωνίες, έτσι ώστε να ενι-
σχυθεί η τοπική εφοδιαστική αλυσίδα του τουρισμού. 

Οι επενδύσεις, το βασικό (και αναγκαίο) στοιχείο 
του τέταρτου τριμήνου

Όσο για το τελευταίο τρίμηνο, τη σκυτάλη αναμέ-
νεται να πάρουν οι επενδύσεις. Τότε, τα επιδημιο-
λογικά δεδομένα θα βρίσκονται σε σημαντική ύφεση, 
το οικονομικό κλίμα θα έχει βελτιωθεί αισθητά, πολλά 
έργα θα έχουν ωριμάσει, τα πρώτα κονδύλια από το 
Ταμείο Ανάκαμψης θα έχουν «πέσει» στην οικονομία. 
Τότε θα πρέπει να δούμε μαζικά τις επενδύσεις να 
παίρνουν σάρκα και οστά. Ώστε να καλύψουμε το χα-
μένο έδαφος της τελευταίας δεκαετίας όπου ο ακα-
θάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου –δηλαδή 
ο οικονομικός δείκτης που αποτυπώνει την συνολική 
πορεία των επενδύσεων– έχει «κολλήσει» στα 20-25 
δισ. ευρώ τον χρόνο, αισθητά χαμηλότερα από τα 
60,5 δισ. ευρώ το 2007.

της δημιουργίας ασφαλούς περιβάλλοντος σε εγχώ-
ριο και διεθνές επίπεδο, (β) η συνέχιση της εφαρμο-
γής εξειδικευμένων αντισταθμιστικών μέτρων στήρι-
ξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από την 
κυβέρνηση, μέσω του περιορισμού των δυσμενών 
επιπτώσεων της διαταραχής της πανδημίας σε σημα-
ντικά μακροοικονομικά μεγέθη, μεγέθη της αγοράς 
εργασίας και στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, (γ) 
η συνέχιση της παροχής των εργαλείων στήριξης που 
εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η έναρξη 
εφαρμογής των εργαλείων του νέου πακέτου ανάκαμ-
ψης (NextGeneration EU), κυρίως του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μέσω της θετικής 
συνεισφοράς της παρεχόμενης στήριξης και χρημα-
τοδότησης στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, 
καθώς και των θετικών προσδοκιών που προκαλούν 
και (δ) η απαρέγκλιτη εφαρμογή των αναγκαίων διαρ-
θρωτικών μεταρρυθμίσεων και η εξισορρόπηση καίρι-
ων μακροοικονομικών και δημοσιονομικών μεγεθών, 
μέσω της διατηρήσιμης ανάκαμψης και ενδυνάμωσης 
της αξιοπιστίας της χώρας. Όμως υπάρχουν και οι 
αντίρροπες δυνάμεις που πιέζουν για την εξουδετέ-
ρωση των θετικών επιδράσεων. Αυτές είναι: (α) το 
τρίτο κύμα της πανδημίας που συνοδεύτηκε τον Φε-
βρουάριο του 2021 από τη λήψη νέων έκτακτων πε-
ριοριστικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας 
υγείας, (β) ο ιδιαίτερα υψηλός βαθμός αβεβαιότητας, 
ο οποίος οφείλεται στην αδυναμία πρόβλεψης της 
εξέλιξης της πανδημίας τους επόμενους μήνες σε εγ-
χώριο αλλά και διεθνές επίπεδο, μέσω της προκαλού-
μενης συγκράτησης της οικονομικής δραστηριότητας 
που επηρεάζει την εσωτερική αλλά και την εξωτερική 
ζήτηση και συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής 
οικονομίας που πλήττονται εντονότερα, καθιστώντας 
την ιδιαίτερα ευάλωτη και (γ) η τυχόν εντατικοποίηση 
των γεωπολιτικών εντάσεων, μέσω της αστάθειας και 
των αρνητικών επιδράσεων που θα προκληθούν. 

Το κρίσιμο τρίτο (τουριστικό) τρίμηνο του έτους

Αν όλα πάνε καλά, θα υπάρξει δυνατότητα κορύ-
φωσης της ανάπτυξης στο τρίτο (τουριστικό) τρίμη-
νο του 2021 που πιθανότατα θα εξουδετερώσει τις 
όποιες αρνητικές εξελίξεις του πρώτου τριμήνου. 
Όμως, για να γίνει αυτό, θα πρέπει μέχρι τον προσεχή 
Ιούνιο, να έχουν εμβολιαστεί πάρα πολλοί άνθρωποι 
όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και αλλού. Μόνο έτσι θα 
αρχίσει να δημιουργείται κάποια ανοσία στον κορω-
νοϊό. Το κλίμα θα βελτιωθεί αισθητά και οι μετακινή-
σεις θα ομαλοποιηθούν. Τότε λοιπόν, θα περιμένουμε 
στην Ελλάδα την επιστροφή των επισκεπτών μας. Δεν 
θα δούμε βέβαια τους τεράστιους αριθμούς που εί-
χαμε δει το 2019, δηλαδή 31,4 εκατ. τουρίστες που 
δαπάνησαν γύρω στα 18 δισ. ευρώ. Όμως θα έχει αρ-
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ση του ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία, τη  
μείωση του μεγέθους του κράτους μέσω ιδιωτικο-
ποιήσεων αλλά και τις συγχωνεύσεις οργανισμών 
που κάνουν παρόμοια πράγματα, επιβαρύνοντας τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό και τους φορολογούμενους 
πολίτες. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να δημιουρ-
γηθεί από την κυβέρνηση ένα κοινωνικό δίχτυ για 
τους συμπατριώτες μας και τις οικογένειές τους, 
που θα πληγούν πιο άμεσα από την επικείμενη ανα-
διάρθρωση της οικονομίας. Αλλά αυτό από μόνο του 
δεν αρκεί. Οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν το εργαλείο 
για τη λύση προβλημάτων όπως τα παραπάνω, όχι το 
αντίστροφο. Όσο περισσότερο αναβάλλουμε τις με-
ταρρυθμίσεις, τόσο περισσότερο συσσωρεύουμε 
προβλήματα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμέ-
νουμε.

Καθηγητής ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ Γ. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ
Πρόεδρος του Δ.Σ. και 

Επιστημονικός Διευθυντής του ΚΕΠΕ

Οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν την αναγκαία 
προϋπόθεση

Βασική προϋπόθεση για να γίνουν επενδύσεις είναι 
ότι, προηγουμένως, θα έχουμε κάνει όλα όσα πρέ-
πει. Δηλαδή μεταρρυθμίσεις. Από την αλλαγή των 
όρων εισαγωγής στα ΑΕΙ και την ασφάλεια στα πανε-
πιστήμια, μέχρι τη μεταρρύθμιση στο ΕΣΥ. Από την 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων 
μέχρι την αναμόρφωση του δικαίου των δημο σίων 
συμβάσεων και την απλοποίηση της αδειοδότησης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που θα επιτρέψει 
την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων και τη δημιουργία 
νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Από 
τις προωθούμενες αλλαγές στην αγορά εργασίας και 
στο ασφαλιστικό, μέχρι την επιτάχυνση του ρυθμού 
απονομής δικαιοσύνης. Από τη μείωση του κόστους 
εργασίας, όπως εισηγείται η έκθεση Πισσαρίδη, έως 
την περαιτέρω ψηφιοποίηση του Δημοσίου, τη μείω-
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Επίσης με θετικό πρόσημο, σε όρους συμμετοχής ως 
προς το ΑΕΠ, καταγράφεται, για το τρίτο τρίμηνο του 
2020, η εγχώρια ζήτηση (1,4%). Σε ό,τι αφορά την 
πορεία του εξωτερικού τομέα ζήτησης, η οποία περι-
λαμβάνει κυρίως το ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, 
διαπιστώνεται ο συγκριτικά σημαντικότερος αλλά και 
αρκετά αρνητικός ρόλος της σε σχέση με τον εγχώ-
ρια ζήτηση (με ποσοστό -15,6%) (βλέπε Διάγραμμα 
1.1.1). Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι ακόμα 
χειρότερο αν, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι 
εισαγωγές της χώρας δεν παρουσίαζαν επίσης σημα-
ντική ποσοστιαία πτώση. Τέλος, σε θετικό ποσοστό 
κινήθηκε το ίδιο τρίμηνο η συμμετοχή της μεταβολής 
των αποθεμάτων στη μεταβολή του ΑΕΠ (3,66%). 

Σε όρους εννιαμήνου έχουμε επίσης μια αρνητική 
εικόνα με κάποιες διαφοροποιήσεις στα ποσοστά 
συμμετοχής στη μεταβολή του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, 
οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, λόγω των επι-
πτώσεων της πανδημίας, αποτελούν και εδώ τον πιο 
αρνητικό παράγοντα με την υψηλότερη συμμετοχή 
στην ύφεση (-9,91%) και ακολουθεί με διαφορά η ιδι-
ωτική κατανάλωση (-2,47%). Ελαφρώς θετικό ποσο-
στό εμφανίζει η δημόσια κατανάλωση (0,18%), ενώ οι 
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου έχουν σχεδόν μηδενική 
συνεισφορά (0,03%) (Πίνακας 1.1.1). Στα «ανασταλτι-
κά» στοιχεία της ύφεσης υπάρχει και εδώ το αρνητι-
κό πρόσημο στις εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 
(-2,42%). 

Η πορεία του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ), ως 
μελλοντικού «πληρεξούσιου» της ζήτησης, είναι γνω-
στό ότι, όπως και κάποιοι άλλοι δείκτες προήγησης, 
προσφέρει σημαντική πληροφόρηση –τόσο από την 
πλευρά των επιχειρήσεων αλλά και από την πλευρά 
των καταναλωτών– για τις εξελίξεις στην οικονομία. 
Είναι επίσης ένας σημαντικός πρόδρομος δείκτης της 
οικονομίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρό-
βλεψη των άμεσων εξελίξεων που αφορούν τη μελλο-
ντική πορεία μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Έτσι, όπως κατα-
δεικνύεται από το Διάγραμμα 1.1.2, ο ΔΟΚ, από τον 
Μάιο του 2020 έως το τέλος του 2020 κινείται σταθερά 
γύρω από τις 90 μονάδες περίπου. Το γεγονός αυτό 
αποτελεί μια ένδειξη της αβεβαιότητας και της αναμο-
νής, από πλευράς των επιχειρήσεων και των νοικοκυ-
ριών, για το πότε θα τελειώσει η πανδημία Covid-19. 

1.1. Η εξέλιξη των συνιστωσών  
της ζήτησης μεταξύ πρώτου  
και δεύτερου lockdown

1.1.1. Εισαγωγή - Εγχώρια και εξωτερική ζήτηση 

Γιάννης Παναγόπουλος

Στη συγκεκριμένη ενότητα, αξιοποιώντας τα υπάρχο-
ντα καταγεγραμμένα μακροοικονομικά στοιχεία, προ-
χωρούμε στην ανάλυση των τρεχουσών εξελίξεων 
της πορείας της ελληνικής οικονομίας στο διάστημα 
μεταξύ του πρώτου lockdown έως και πριν την έναρ-
ξη του δεύτερου lockdown τον Νοέμβριο του 2020. 
Το πρώτο πράγμα που παρατηρούμε, με βάση τα 
αποτελέσματα του Πίνακα 1.1.1, είναι η συνέχιση, με 
λίγο πιο συγκρατημένο τρόπο, των αρνητικών επιπτώ-
σεων από το πρώτο lockdown λόγω της πανδημίας 
Covid-19. Πιο συγκεκριμένα, η ύφεση της οικονομίας, 
το τρίτο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2019, ήταν της τάξης του -11,7%. Σε επί-
πεδο εννιαμήνου είχαμε επίσης μια σοβαρή υποχώρη-
ση στον ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας. Δηλαδή 
από μεγέθυνση της τάξης του 1,77%, το πρώτο εννιά-
μηνο του 2019, είχαμε ύφεση της τάξης του -8,48% το 
αντίστοιχο εννιάμηνο του 2020. 

Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους παράγοντες που συνέ-
βαλαν στην πορεία της καταγεγραμμένης αυτής ύφε-
σης του ΑΕΠ (-11,7%), στο τρίτο τρίμηνο του 2020, θα 
πρέπει να επισημάνουμε τη μεγάλη αρνητική επίδραση 
από το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Πιο συγκεκρι-
μένα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσί-
ασαν ένα πολύ υψηλό αρνητικό ποσοστό μεταβολής 
(-18,1%), σε όρους συμμετοχής ως προς το ΑΕΠ, εν 
αντιθέσει προς τα ελαφρώς θετικά ποσοστά μεταβο-
λής που παρουσίασαν τόσο η δημόσια κατανάλωση 
(0,8%) όσο και η ιδιωτική κατανάλωση (0,7%). Από την 
άλλη πλευρά, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου δεν εί-
χαν καμία συνεισφορά στην ύφεση (0%). Στα «ευνοϊκά» 
στοιχεία της όλης κατάστασης το αρνητικό πρόσημο, 
το ίδιο χρονικό διάστημα, για τις εισαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών (-2,5%). 

1. Τρέχουσες (μακρο-)οικονομικές εξελίξεις

ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 44, 2021, σσ. 6-14
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αναμενόμενες επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στη 
διεθνή ζήτηση. 

Ξεκινώντας από τις συνολικές εξαγωγές, να υπογραμ-
μίσουμε ότι η συμμετοχή τους στη μεταβολή του ΑΕΠ 
μειώθηκε, για το τρίτο τρίμηνο του 2020, με ρυθμό 
της τάξης του 18,1%. Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες, 
οι οποίες αποτελούν και το σχετικά μικρότερο τμήμα 
των εξαγωγών σε δις ευρώ, παρουσίασαν μείωση της 
τάξης του 18,5%, ενώ τα αγαθά, που ήταν και το με-
γαλύτερο τμήμα των εξαγωγών, παρουσίασαν μια μι-
κρή αύξηση της τάξης του 0,6%, για το ίδιο χρονικό 
διάστημα. Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών, σε αντίθεση με τη δομή των εξαγωγών 
που είναι πιο ισορροπημένες ως κατανομή, πρέπει 
να αναφέρουμε ότι επίσης η συμμετοχή τους στη με-
ταβολή του ΑΕΠ μειώθηκε με ρυθμό της τάξης του 
2,5%. Αναλυτικότερα, οι εισαγόμενες υπηρεσίες πα-
ρουσίασαν μια μείωση της τάξης του 1,94%, ενώ, από 
την άλλη πλευρά, στα εισαγόμενα αγαθά η τριμηνιαία 
μείωση ήταν μικρότερη από αυτή των υπηρεσιών, και 
πιο συγκεκριμένα ήταν της τάξης του 0,79%. 

Σε ό,τι αφορά τώρα τη συνεισφορά του ισοζυγίου των 
αγαθών και υπηρεσιών στον ρυθμό μεταβολής του 
ΑΕΠ, αξίζει να επισημάνουμε ξανά εδώ την ιδιαιτερό-
τητα που παρουσιάζει η πορεία της μεταβολής των 
δύο μεγεθών (εισαγωγές και εξαγωγές) κατά το διά-
στημα της πανδημίας Covid-19. Συγκεκριμένα, όπως 
ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, και τα δύο αυτά μεγέθη 
παρουσίασαν υψηλές αρνητικές μεταβολές το τρίτο 
τρίμηνο του 2020 (-18,1% και -2,5% αντίστοιχα, Πίνα-
κας 1.1.1.). Κατ’ επέκταση, όπως φαίνεται και στα αντί-

Παρακάτω ακολουθεί μια πιο αναλυτική συζήτηση σχε-
τικά με τη συνεισφορά του ισοζυγίου των αγαθών και 
υπηρεσιών της χώρας στη μεταβολή του ΑΕΠ για το 
τρίτο τρίμηνο του 2020.

Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών

Η αρνητική ποσοστιαία συνεισφορά του εξωτερικού 
τομέα (εξαγωγές μείον εισαγωγές) στην ύφεση του 
ΑΕΠ για το τρίτο τρίμηνο του 2020, όπως έχει ήδη 
αναφερθεί παραπάνω, κρίνεται σε γενικές γραμμές 
σαφώς σημαντική (-15,6%) και αντανακλά κυρίως τις 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.1
Συμβολή στον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ: 
Εγχώρια και καθαρή εξωτερική ζήτηση*

Μεταβολή αποθεµάτων
Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών
Εγχώρια ζήτηση (χωρίς τη µεταβολή αποθεµάτων)

ΑΕΠ

-20,0

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

20
18

Q
3

20
18

Q
4

20
19

Q
1

20
19

Q
2

20
19

Q
3

20
19

Q
4

20
20

Q
1

20
20

Q
2

20
20

Q
3

Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί, ΕΛΣΤΑΤ.

* Επεξεργασία στοι χείων από τον συγγραφέα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.2
Δείκτης οικονομικού κλίματος
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Πηγή: Eurostat.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.3
Επιμέρους συνιστώσες της εξωτερικής ζήτησης*

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών

Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών
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Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί, ΕΛΣΤΑΤ.

* Επεξεργασία στοι χείων από τον συγγραφέα.
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στο πρώτο τρίμηνο. Επίσης, σε όρους αλυσωτών 
δεικτών όγκου (έτος αναφοράς 2015) η ιδιωτική κα-
τανάλωση αυξήθηκε σε 32.063 εκατ. ευρώ στο τρίτο 
τρίμηνο του 2020, σε σχέση με 27.805 εκατ. ευρώ που 
ήταν κατά το δεύτερο τρίμηνο και 31.701 εκατ. ευρώ 
που ήταν στο πρώτο τρίμηνο του ίδιου έτους. Επο-
μένως, παρατηρήθηκε μία ανάκαμψη της ιδιωτικής 
καταναλωτικής δαπάνης στο τρίτο τρίμηνο, μετά την 
πτώση του δεύτερου τριμήνου, η οποία αντανακλά-
ται στις ποσοστιαίες μεταβολές2, βάσει των εποχικά 
διορθωμένων στοιχείων αλυσωτών δεικτών όγκου. 
Έτσι, η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε με ρυθμό 1% 
στο τρίτο τρίμηνο, μετά την πτώση -12% στο δεύτε-
ρο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με τα αντίστοιχα του 
2019, ενώ αυξήθηκε με εντυπωσιακό ρυθμό 15,3% 
μετά τη μείωση -12,3% σε σχέση με τα αμέσως προη-
γούμενα τρίμηνα (βλ. Διάγραμμα 1.1.5). 

Ωστόσο η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, συνεχίστηκε και στα τρία τρίμηνα, 
καθώς κινήθηκε από 69,76% του ΑΕΠ στο πρώτο τρί-
μηνο του 2020, σε 70,54% στο δεύτερο τρίμηνο και 

στοιχα ιστογράμματα στο Διάγραμμα 1.1.3 πιο πάνω, 
παρατηρείται η αντιστροφή της προσδοκώμενης εικό-
νας των δύο συνιστωσών με θετική τη συνεισφορά της 
συνιστώσας των εισαγωγών και έντονα αρνητική τη 
συνεισφορά των εξαγωγών στο ΑΕΠ. 

1.1.2. Ιδιωτική κατανάλωση και επενδύσεις

Κωνσταντίνος Λοΐζος

1.1.2.1. Ιδιωτική κατανάλωση

Αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης αλλά  
και του αρνητικού εμπορικού ισοζυγίου 

Σύμφωνα με τα τριμηνιαία εποχικά διορθωμένα στοι-
χεία των Εθνικών Λογαριασμών1, η ιδιωτική κατανά-
λωση αυξήθηκε στα 31.611 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες 
τιμές στο τρίτο τρίμηνο του 2020, από 27.251 εκατ. 
ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο του ίδιου έτους και 31.457 

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

Ακαθάριστος σχηµατισµός κεφαλαίου (% ΑΕΠ)

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

Καθαρές εξαγωγές (% ΑΕΠ)
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία στοιχείων από τον συγγραφέα.

1. Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί, Δελτίο τύπου ΕΛΣΤΑΤ, 4 Δεκεμβρίου 2020.

2. Οι ποσοστιαίες μεταβολές υπολογίζονται με τον τύπο 1
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τισμός κεφαλαίου (παγίου κεφαλαίου και μεταβολής 
αποθεμάτων) ως ποσοστό του ΑΕΠ διακυμάνθηκε, κα-
θώς παρουσίασε αύξηση μεταξύ του πρώτου και δευ-
τέρου τριμήνου από 12,24% σε 16,39%, αλλά μείωση 
στο τρίτο τρίμηνο σε 13,45%. Η πιο σαφής και εντυ-
πωσιακή τάση ήταν η ραγδαία αύξηση του αρνητικού 
εμπορικού ισοζυγίου από -2,30% στο πρώτο τρίμηνο 
του 2020 σε -10,32% στο δεύτερο τρίμηνο και -14,66% 
στο τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους. Με αυτό τον τρόπο 
συνεχίστηκε και βάθυνε η ανατροπή του εμπορικού 
ισοζυγίου υπέρ των εισαγωγών που είχε την αφετηρία 
της στο τελευταίο τρίμηνο του 2019, υποδεικνύοντας 
ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας σε αυτό τον ευαίσθη-
το τομέα για την ελληνική οικονομία είναι σημαντικές. 

Αναιμική η ανάκαμψη του λιανικού εμπορίου λίγο 
πριν το δεύτερο κύμα της επιδημίας Covid-19

Στο Διάγραμμα 1.1.6 παρουσιάζεται η εξέλιξη του 
λιανικού εμπορίου βάσει των μηνιαίων στοιχείων της  
ΕΛΣΤΑΤ. Όπως είναι φανερό, σε όρους γενικού δεί-
κτη, η πτωτική πορεία συνεχίστηκε όλο το καλοκαίρι 
και τον Σεπτέμβριο με ποσοστιαίες μεταβολές που 
κυμαίνονταν μεταξύ -1,21% και -3,27%, ενώ μόνο τον 
Οκτώβριο φάνηκε ο δείκτης να ανακάμπτει με θετική 
μεταβολή 2,84%. Το ίδιο μοτίβο παρατηρείται στα είδη 
διατροφής τα οποία, μετά την εντυπωσιακή άνοδο 
στη διάρκεια του πρώτου lockdown γνώρισαν αρνητι-

78,27% στο τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους (Διάγραμμα 
1.1.4). Η δημόσια κατανάλωση αντίθετα, ενώ αυξήθη-
κε από 20,30% στο πρώτο τρίμηνο σε 23,39% του ΑΕΠ 
στο δεύτερο τρίμηνο, μειώθηκε σε 22,93% του ΑΕΠ 
στο τρίτο τρίμηνο. Παρόμοια, ο ακαθάριστος σχημα-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.6
Ποσοστιαίες μεταβολές γενικού δείκτη όγκου και δεικτών στις κύριες κατηγορίες καταστημάτων  
στο λιανικό εμπόριο
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία στοιχείων από τον συγγραφέα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.5
Συμβολή στον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ: 
Επιμέρους συνιστώσες της εγχώριας ζήτησης

Επενδύσεις παγίου κεφάλαιου

∆ηµόσια κατανάλωσηΙδιωτική κατανάλωση
Εγχώρια ζήτηση 
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Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί, ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία στοι-
χείων από τον συγγραφέα.
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του 2020. Πράγματι, παρά την πρόσκαιρη ανάκαμψη 
τον Ιούνιο του 2020 τόσο του δείκτη εμπιστοσύνης 
καταναλωτών όσο και του δείκτη εμπιστοσύνης στο 
λιανικό εμπόριο και την αύξηση του τελευταίου δεί-
κτη τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του ίδιου έτους, η 
πτωτική τάση στις προσδοκίες ήταν σαφής για όλο 
το δεύτερο εξάμηνο του 2020, υποδεικνύοντας την 
εδραίωση ενός αρνητικού κλίματος λόγω της αναμο-
νής των νέων κυμάτων της πανδημίας. 

1.1.2.2. Επενδύσεις

Μικρή αύξηση των επενδύσεων στο τρίτο τρίμηνο 
αλλά μείωση της συμβολής των κατασκευών

Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αυ-
ξήθηκε σε 4.906 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές στο 
τρίτο τρίμηνο του 2020, από 4.527 εκατ. ευρώ στο 
δεύτερο τρίμηνο και 4.486 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρί-
μηνο του ίδιου έτους. Αντίθετα, σε όρους αλυσωτών 
δεικτών όγκου παρατηρούμε διακύμανση του ακαθά-
ριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου, καθώς αυτός 
μειώθηκε ελαφρά σε 4.708 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμη-
νο του 2020 από 4.729 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμη-
νο, όταν είχε αυξηθεί από 4.626 εκατ. ευρώ που ήταν 
στο πρώτο τρίμηνο. Η δεύτερη τάση παρατηρείται και 
σε όρους ποσοστιαίων μεταβολών τόσο ως προς το 
προηγούμενο τρίμηνο όσο και ως προς το αντίστοιχο 
τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Βάσει των εποχικά 
διορθωμένων στοιχείων αλυσωτών δεικτών όγκου, στο 

κούς ρυθμούς μεταβολής, μεταξύ -1,53% και -4,56%, 
ενώ τον Οκτώβριο πέρασαν σε θετικό ρυθμό μεταβο-
λής, 4,49%. Δεν ισχύει το ίδιο για τα καύσιμα και τα 
άλλα είδη εκτός διατροφής και καυσίμων. Τα καύσιμα 
συνέχισαν την πτωτική τους πορεία με αρνητικούς 
ρυθμούς μεταβολής, μεταξύ -4,72% και -14,50%, για 
όλο το διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου 2020. 
Αντίθετα, τα άλλα είδη κατέγραψαν σταθερά θετι-
κούς ρυθμούς, μεταξύ 5,83% και 12,67%, στην ίδια 
περίοδο. Σε γενικές γραμμές η τάση που παρατηρή-
θηκε στο διάστημα Ιουνίου-Οκτωβρίου 2020, δηλαδή 
το μεσοδιάστημα μεταξύ του πρώτου και του δεύτε-
ρου κύματος της πανδημίας, ήταν αρνητική για τον 
γενικό δείκτη (μέση τιμή -1,14%), τα είδη διατροφής 
(-1,35%) και τα καύσιμα (-9,99%) αλλά θετική για τα 
λοιπά είδη εκτός διατροφής και καυσίμων (μέση τιμή 
9,02%). Άρα οι εξελίξεις στο λιανικό εμπόριο τους μή-
νες αυτούς, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 
προηγούμενου έτους, ήταν αρνητικές με μοναδική 
εξαίρεση τον κλάδο των λοιπών ειδών εκτός διατρο-
φής και καυσίμων. 

Οι προσδοκίες στο λιανικό εμπόριο παρέμειναν  
σε καθολική τροχιά λόγω της πανδημίας

Παρατηρώντας τους δημοσιευμένους από την EURO- 
 STAT δείκτες εμπιστοσύνης (Διάγραμμα 1.1.7) οδη-
γούμαστε στο συμπέρασμα ότι η καθοδική τάση που 
είχε την αφετηρία της τον Μάρτιο του 2020 συνεχίστη-
κε και στους επόμενους μήνες μέχρι τον Δεκέμβριο 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.7
Δείκτης εμπιστοσύνης στο λιανικό εμπόριο

Εποχικά διορθωµένος δείκτης εµπιστοσύνης στο λιανικό εµπόριο
Εποχικά διορθωµένος δείκτης εµπιστοσύνης καταναλωτών
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Πηγή: EUROSTAT, επεξεργασία στοιχείων από τον συγγραφέα.
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη της συμβολής των 
επενδύσεων και των συνιστωσών τους στο ΑΕΠ (Διά-
γραμμα 1.1.8). Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου 

κεφαλαίου και οι περισσότερες από τις συνιστώσες 

του αύξησαν τη συμβολή τους στο τρίτο τρίμηνο σε 

σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Αν εξετά-

τρίτο τρίμηνο έχουμε μικρή αρνητική μεταβολή -0,4%, 

ενώ στο δεύτερο τρίμηνο θετική 2,2% ως προς το προ-

ηγούμενο τρίμηνο του 2020. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι 
ποσοστιαίες μεταβολές σε σχέση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του προηγούμενου έτους 2019 ήταν -0,3% 
και 4,6%, αντίστοιχα. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.8
Εξέλιξη των επενδύσεων και της σύνθεσής τους ως ποσοστού του ΑΕΠ
(εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε τρέχουσες τιμές)

Άλλα προϊόντα (% ΑΕΠ) Μηχανολογικός εξοπλισµός και οπλικά συστήµατα (% ΑΕΠ)
Εξοπλισµός τεχνολογίας, πληροφορικής, επικοινωνίας (% ΑΕΠ) Μεταφορικός εξοπλισµός (% ΑΕΠ)
Αγροτικά προϊόντα (% ΑΕΠ) Άλλες κατασκευές (% ΑΕΠ) Κατοικίες (% ΑΕΠ)

Ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου (% ΑΕΠ)
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία στοιχείων από τον συγγραφέα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.9
Μηχανολογικός και μεταφορικός εξοπλισμός και κατασκευές ως ποσοστό του ακαθάριστου 
σχηματισμού παγίου κεφαλαίου

Σύνολο µηχανολογικού και µεταφορικού εξοπλισµού (% ακαθάριστων επενδύσεων)
Σύνολο κατασκευών (% ακαθάριστων επενδύσεων)
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία στοιχείων από τον συγγραφέα.
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Οι προσδοκίες στον τομέα των κατασκευών 
συνέχισαν τη διακύμανσή τους χωρίς σαφή τάση 

Η εξέλιξη των επιχειρηματικών προσδοκιών στον τομέα 
των κατασκευών παρουσιάζεται στο Διάγραμ μα 1.1.10, 
από το οποίο όμως δεν μπορούν να προκύψουν ασφα-
λή συμπεράσματα για τη μελλοντική εξέλιξη των επεν-
δύσεων στον τομέα αυτό. Ο δείκτης εμπιστοσύνης, 
μετά τη σημαντική πτώση του τον Απρίλιο του 2020 
και τη διατήρησή του σε χαμηλά επίπεδα τον Μάιο, 
ανέκαμψε τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο και Οκτώβριο- 
Νοέμβριο, ενώ μειώθηκε τόσο τον Αύγουστο όσο και 
τον Δεκέμβριο. Η έλλειψη σαφούς τάσης αποδεικνύ-
εται και από το γεγονός ότι ο δείκτης τον Σεπτέμβριο 
του 2020 (-52,1) έπεσε περίπου στο επίπεδο που είχε 
τον Νοέμβριο του 2019 (-51,7), ενώ τόσο τον Ιούλιο 
του 2020 όσο και τον Νοέμβριο του 2020, που κατέ-
γραψε τις υψηλότερες τιμές της περιόδου, κυμάνθη-
κε κοντά στο -31,0. 

1.1.2.3. Συμπεράσματα

Από την παραπάνω ανάλυση φαίνεται ότι η ελληνική 
οικονομία στο μεσοδιάστημα μεταξύ του πρώτου και 
του δεύτερου κύματος της πανδημίας Covid-19 δεν 
πρόλαβε να κερδίσει το χαμένο έδαφος και να ανα-
κάμψει αισθητά στις διάφορες συνιστώσες της ζήτη-
σης. Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε μεν ονομαστι-
κά και ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά μειώθηκε σε όρους 
αλυσωτών δεικτών όγκου. Ιδιαίτερα, η ανάκαμψη στο 

σουμε ιδιαίτερα τον μηχανολογικό και μεταφορικό 
εξοπλισμό, τόσο στο σύνολό, του όσο και στις επιμέ-
ρους κατηγορίες που τον απαρτίζουν, παρατηρούμε 
την ίδια θετική τάση στο τρίτο τρίμηνο του 2020, σε 
αντίθεση με τις κατοικίες και τις άλλες κατασκευές, 
όπου η τάση είναι αρνητική. Σε όρους ποσοστιαίων 
μεταβολών σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, 
στο σύνολο των κατασκευών παρατηρούμε αρνητι-
κούς ρυθμούς της τάξης του -6,73% στο τρίτο τρίμη-
νο του 2020, ενώ για το σύνολο του μηχανολογικού 
και μεταφορικού εξοπλισμού ο θετικός ρυθμός είναι 
της τάξης του 7,83% για το ίδιο τρίμηνο. 

Ο μηχανολογικός και μεταφορικός εξοπλισμός 
παίρνει το προβάδισμα έναντι των κατασκευών 

Παρατηρώντας τις δύο κύριες συνιστώσες των ακαθά-
ριστων επενδύσεων, αναδεικνύεται η αντιστροφή της 
τάσης αύξησης του ειδικού βάρους των κατασκευών 
που επικρατούσε στο τελευταίο τρίμηνο του 2019 και 
στο πρώτο τρίμηνο του 2020. Πράγματι, από το δεύ-
τερο τρίμηνο του 2020 το μερίδιο των κατασκευών 
στο σύνολο των ακαθάριστων επενδύσεων μειώθηκε 
σε 36,53% (από 38,55% στο πρώτο τρίμηνο του 2020) 
και περαιτέρω σε 32,87% στο τρίτο τρίμηνο του 2020. 
Αντίθετα, το μερίδιο του μηχανολογικού και μεταφο-
ρικού εξοπλισμού αυξήθηκε από 42,54% στο πρώτο 
τρίμηνο του 2020 σε 45,78% στο δεύτερο τρίμηνο 
και 47,62% στο τρίτο τρίμηνο του 2020 (Διάγραμμα 
1.1.9). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.10
Δείκτης εμπιστοσύνης στις κατασκευές

Εποχικά διορθωµένος δείκτης εµπιστοσύνης στις κατασκευές
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Πηγή: EUROSTAT, επεξεργασία στοιχείων από τον συγγραφέα.
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ποίηση και εμβάθυνση της ανατροπής στο εμπορικό 
ισοζύγιο με κυριαρχία των εισαγωγών εις βάρος των 
εξαγωγών. Η επιστροφή σε θετικό εμπορικό ισοζύγιο 
πρέπει να αποτελέσει μία από τις προτεραιότητες της 
αναπτυξιακής πολιτικής, παράλληλα με την αντιμετώ-
πιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, 
καθώς αποτελεί αντανάκλαση των βαθύτερων χαρα-
κτηριστικών ανταγωνιστικότητας, εξωστρέφειας και 
μακροπρόθεσμου παραγωγικού προσανατολισμού 
της οικονομίας. 

λιανικό εμπόριο ήταν αδύναμη με αρνητικές μεταβο-
λές στους δείκτες για το μεγαλύτερο τμήμα του μεσο-
διαστήματος αυτού, ενώ οι προσδοκίες σε αυτό δεν 
ανέκαμψαν ουσιαστικά. Οι ακαθάριστες επενδύσεις, 
αυξήθηκαν ελαφρά με προβάδισμα του μηχανολογι-
κού και μεταφορικού εξοπλισμού εις βάρος των κατα-
σκευών, ενός κλάδου στον οποίο οι προσδοκίες παρα-
μένουν ασαφής οδηγός για τη μελλοντική εξέλιξή του. 
Ωστόσο, η πιο εντυπωσιακή και ανησυχητική εξέλιξη 
στα τρία πρώτα τρίμηνα του 2020 ήταν η σταθερο-
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του δεύτερου κύματος της πανδημίας η μείωση των 
δεικτών ενισχύθηκε. Κυρίαρχος παράγοντας της πτώ-
σης του ΔΤΚ στην Ελλάδα και διεθνώς από την αρχή 
της κρίσης αναδείχθηκε η Ενέργεια, καθώς η τιμή του 
πετρελαίου συνδέεται άμεσα με την κατάρρευση της 
ζήτησης λόγω του περιορισμού των μεταφορών και 
των μετακινήσεων εν γένει. Με εξαίρεση τα είδη Δι-
ατροφής και μη αλκοολούχα ποτά και εν μέρει την 
Ένδυση και Υπόδηση, στην Ελλάδα, οι υπόλοιποι 
κλάδοι που συνδέονται με Υπηρεσίες, Εμπόριο, Του-
ρισμό και Αναψυχή και πολιτιστικές δραστηριότητες, 
λόγω της πολύμηνης αναστολής δραστηριότητάς 
τους, κατέγραψαν συνεχείς μειώσεις από την αρχή 
του ξεσπάσματος της πανδημίας. 

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 
ο Εθνικός ΔΤΚ τον Δεκέμβριο του 2020 κατέγραψε 
ετήσια μείωση -2,3%, έναντι μείωσης -2,1% και -1,8% 
τον Νοέμβριο και τον Οκτώβριο του 2020, αντίστοι-
χα (Πίνακας 1.2.1.). Ο πυρήνας1 του Εθνικού ΔΤΚ τον 

1.2. Οι εξελίξεις του Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή στην Ελλάδα και  
την Ευρωζώνη

Αιμιλία Μαρσέλλου

Ελλάδα 

Η υφεσιακή επίδραση των μέτρων για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας COVID-19, παρά τα σημαντικά οι-
κονομικά αντίμετρα που ελήφθησαν, έχει ως συνέπεια 
ο Εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Εθνικός ΔΤΚ) 
και ο Εναρμονισμένος ΔΤΚ (Εν. ΔΤΚ) να καταγράψουν 
αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής τον Απρίλιο του 2020 
και έκτοτε να παραμείνουν σε αρνητικό έδαφος. Με 
την άφιξη του φθινοπώρου και τη σταδιακή εξάπλωση 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2.1 Η πορεία του πληθωρισμού στην Ελλάδα (%)

 
Εθνικός ΔΤΚ  

(Ελλάδα)
Πυρήνας εθνικού ΔΤΚ 

(Ελλάδα)
Εν. ΔΤΚ  
(Ελλάδα)

Πυρήνας Εν. ΔΤΚ 
(Ελλάδα)

2020:Μ1 0,9 0,7 1,1 1,0

2020:Μ2 0,2 0,3 0,4 0,4

2020:Μ3 0,0 1,1 0,2 0,9

2020:Μ4 -1,4 -0,1 -0,9 0,0

2020:Μ5 -1,1 0,4 -0,7 0,3

2020:Μ6 -1,6 -1,4 -1,9 -2,4

2020:Μ7 -1,8 -1,3 -2,1 -2,2

2020:Μ8 -1,9 -1,4 -2,3 -2,4

2020:Μ9 -2,0 -1,6 -2,3 -2,6

2020:Μ10 -1,8 -1,4 -2,0 -2,2

2020:Μ11 -2,1 -1,8 -2,1 -2,3

2020:Μ12 -2,3 -2,0 -2,4 -2,5

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat. 

Σημείωση: ΔΤΚ: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Εν. ΔΤΚ: Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή.

ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 44, 2021, σσ. 15-19

1.  Ο πυρήνας του πληθωρισμού υπολογίζεται από τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή εξαιρώντας τις ομάδες Διατροφή, Αλκοολούχα ποτά, 

Καπνός και προϊόντα Ενέργειας.
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• -4,2% στην ομάδα υπηρεσιών Στέγασης. Η μείω-
ση αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση των τιμών 
στο Πετρέλαιο θέρμανσης (-20,8%), το Φυσικό αέ-
ριο (-23,7%) και τον Ηλεκτρισμό (-1,6%).

• -3,0% στην Ένδυση και Υπόδηση. Η μείωση αυτή 
οφείλεται κυρίως στη μείωση των τιμών στα Είδη 
ένδυσης και υπόδησης.

• -2,9% στα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Η μείω-
ση αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση των τιμών 
στα Άλλα είδη ατομικής φροντίδας (-7,4%) και στα 
Άλλα προσωπικά είδη (-3,8%). 

• -2,4% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού 
και υπηρεσίες. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως 
στην πτώση των τιμών στα Υφαντουργικά προϊόντα 
οικιακής χρήσης (-5,9%), στην υποομάδα Οικιακές 
συσκευές και επισκευές (-3,8%), τα Υαλικά-επιτρα-
πέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης (-6,3%) και 
τα Είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού (-2,8%). 

• -2,2% στην ομάδα υπηρεσιών Επικοινωνιών. Η 
μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση των τι-
μών στις Τηλεφωνικές υπηρεσίες (-2,4%).

Δεκέμβριο του 2020 μειώθηκε κατά -2,0% (δεν περι-
λαμβάνεται ο δείκτης τιμών της Ενέργειας, ο οποίος 
σημειώνει σημαντική κάμψη). Κατ’ αντιστοιχία, σημα-
ντική μείωση κατέγραψε ο Εν. ΔΤΚ της χώρας κατά 
-2,4% καθώς και ο πυρήνας του Εν. ΔΤΚ (-2,5%). Ο 
μέσος Εν. ΔΤΚ για το 2020 διαμορφώθηκε στο -1,3%, 
ενώ σύμφωνα με τις Φθινοπωρινές Προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2021 θα διαμορφωθεί στο 
0,9% και το 2022 στο 1,3%2. 

Αναλυτικότερα, η ετήσια μείωση του Γενικού ΔΤΚ τον 
Δεκέμβριο του 2020 κατά -2,3% αποτελεί συνδυαστι-
κό αποτέλεσμα των ακόλουθων μεταβολών των επιμέ-
ρους δεικτών τιμών ομάδων αγαθών και υπηρεσιών. 
Πιο συγκεκριμένα, καταγράφηκαν μειώσεις κατά:

• -7,7% στην ομάδα υπηρεσιών Μεταφορών. Η μείω-
ση αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση των τιμών 
στην υποομάδα Καύσιμα και λιπαντικά (-10,5%)3 
και στις Υπηρεσίες Μεταφορών (-11,8%)4. Σημειώ-
νεται ότι η μείωση αυτή εν μέρει αντισταθμίστηκε 
από την αύξηση κυρίως των τιμών στα Καινούργια 
αυτοκίνητα (1,8%). 

2. Επισημαίνεται ότι οι εκτιμήσεις αυτές δεν έχουν ενσωματώσει το δ΄ τρίμηνο του 2020 κατά το οποίο εφαρμόστηκε δεύτερο μερικό 

lockdown. 

3. Αναλυτικότερα: Πετρέλαιο κίνησης -16,7%, Βενζίνη -10,3%, Άλλα καύσιμα -6,6%, Λιπαντικά -1,1%.

4. Αναλυτικότερα: Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο -26,2%, Μεταφορά επιβατών με σιδηρόδρομο -12,3%, Οδικές μεταφορές επιβατών 

-8,8% και Συνδυασμένες μεταφορές επιβατών (-12,4%). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2.1
Ετήσιες μεταβολές Γενικού ΔΤΚ ανά ομάδα αγαθών και υπηρεσιών - Δεκέμβριος 2020

∆ιατροφή και µη αλκοολούχα ποτά· 0,8%

Εκπαίδευση· 0,0%

Αλκοολούχα ποτά και καπνός· -0,4%

Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες· -0,4%

Ξενοδοχεία-Kαφέ-Εστιατόρια· 0,6%

Υγεία· -1,1%

Επικοινωνίες· -2,2%

Ετήσια µεταβολή Γενικού ∆ΤΚ ∆εκέµβριος 2020· -2,3%

∆ιαρκή αγαθά - Είδη νοικοκυριού· -2,4%

Άλλα αγαθά και υπηρεσίες· -2,9%

Ένδυση και υπόδηση· -3,0%

Στέγαση· -4,2%

Μεταφορές· -7,7%

-10,0 -9,0 -8,0 -7,0 -6,0 -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.
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• -0,4% στην ομάδα αγαθών Αλκοολούχα αγαθά και 
καπνός. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην 

πτώση των τιμών στα Κρασιά (-3,3%). 

Από την άλλη, αυξήσεις κατέγραψαν οι τιμές στις ακό-

λουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών κατά:

• 0,8% στην ομάδα αγαθών Διατροφή και μη αλ-
κοολούχα ποτά. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως 

στην άνοδο των τιμών στα παρακάτω αγαθά: ψωμί 
και δημητριακά (1,1%), νωπά ψάρια (5,5%), γάλα 
νωπό πλήρες (2,5%), τυριά (1,3%), άλλα βρώσιμα 
έλαια (13,1%), νωπά φρούτα (1,6%), νωπά λαχανι-
κά (6,8%) και λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργα-
σμένα (3,8%). Η αύξηση αυτή αντισταθμίστηκε εν 

μέρει από τις μειώσεις κυρίως των τιμών σε: χοι-
ρινό (-2,4%), πουλερικά (-2,3%), γιαούρτι (-3,4%), 
ελαιόλαδο (-3,8), πατάτες (-6,8%) και αναψυκτικά 
(-5,8). 

• -1,1% στην ομάδα υπηρεσιών Υγείας. Η μείωση 
αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση των τιμών των 
Φαρμακευτικών προϊόντων (-4,1%). Η μείωση αυτή 
αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των τι-
μών στις Ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές 
υπηρεσίες (+0,7%).

• -0,6% στην ομάδα υπηρεσιών Ξενοδοχεία-Καφέ- 
Εστιατόρια. Η μείωση αυτή οφείλεται κατά κύριο 
λόγο στην πτώση των τιμών στα Ξενοδοχεία-μο-
τέλ-πανδοχεία (-10,2%).

• -0,4% στην ομάδα υπηρεσιών στην Αναψυχή-Πο-
λιτιστικές δραστηριότητες. Η μείωση αυτή οφεί-
λεται κυρίως στην πτώση των τιμών στην υποο-
μάδα Οπτικοακουστικός εξοπλισμός-υπολογιστές- 
επισκευές  (-4,4%) και στα Μικρά είδη αναψυχής-  
άνθη-κατοικίδια ζώα (-1,6%). Η μείωση αυτή αντι-
σταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των τιμών στα 
Διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού (+4,3%).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2.2  Ετήσιες μεταβολές υποδεικτών ομάδων αγαθών και υπηρεσιών του ΔΤΚ,  
Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2020

Ομάδες αγαθών  
και υπηρεσιών

Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέμ. Δεκ.

1 Διατροφή και μη  
αλκοολούχα ποτά -0,1 -0,1 -0,1 1,0 1,5 3,6 1,8 1,9 2,4 1,9 1,9 0,8

2 Αλκοολούχα ποτά και  
καπνός 0,4 -0,3 0,3 0,0 0,2 0,4 0,1 0,3 0,1 0,2 -0,3 -0,4

3 Ένδυση και υπόδηση -1,1 -0,2 12,2 0,3 3,4 -1,9 4,1 2,8 0,0 -0,5 -3,6 -3,0

4 Στέγαση 0,2 -1,2 -2,9 -4,7 -3,9 -4,5 -4,5 -4,5 -6,0 -4,6 -4,4 -4,2

5 Διαρκή αγαθά,  
είδη νοικοκυριού κ.ά. -0,5 -0,7 -1,3 -1,6 -0,8 -1,2 -0,9 -1,3 -1,0 -1,0 -2,7 -2,4

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

7 Μεταφορές 5,2 3,4 -1,5 -6,1 -7,0 -9,1 -9,1 -8,5 -7,9 -7,2 -6,9 -7,7

8 Επικοινωνίες 0,9 -0,7 -1,8 -2,3 -2,2 -2,4 -1,8 -2,1 -2,4 -2,5 -2,4 -2,2

9 Αναψυχή, πολιτιστικές 
δραστηριότητες -1,1 -1,2 -1,4 -1,3 -0,9 -1,2 -1,1 -1,2 -1,2 -1,0 -1,0 -0,4

10 Εκπαίδευση 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0 0,0 0,0

11 Ξενοδοχεία, καφέ, 
εστιατόρια 1,0 0,6 0,6 0,5 0,2 -0,6 -0,6 -0,8 -1,0 -0,7 -0,5 -0,6

12 Άλλα αγαθά και υπηρεσίες -0,3 -1,2 -1,0 -0,8 -0,8 -1,0 -0,8 -1,9 -1,5 -1,3 -2,7 -2,9

Γενικός Δείκτης 0,9 0,2 0,0 -1,4 -1,1 -1,6 -1,8 -1,9 -2,0 -1,8 -2,1 -2,3

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. 
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από τον τουρισμό. Τον Δεκέμβριο του 2020 οι χώ-
ρες με τον υψηλότερο πληθωρισμό ήταν η Σλοβα-
κία (1,6%), η Αυστρία (1,0%) και η Ολλανδία (0,9%), 
και στις τρεις ωστόσο ο πληθωρισμός βρίσκεται 
σε αρκετά χαμηλότερο επίπεδο από το 2,0% που 
ορίζει ο στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας για τη σταθερότητα των τιμών. Στον αντίποδα 
οι χώρες-μέλη της Ευρωζώνης με τον χαμηλότερο 
πληθωρισμό (επί της ουσίας αποπληθωρισμό) εί-
ναι η Ελλάδα (-2,4%), η Σλοβενία (-1,2%) και η Ιρ-
λανδία (-1,0%). Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
χώρες-μέλη με τον υψηλότερο πληθωρισμό είναι η 
Πολωνία (+3,4%), η Ουγγαρία (+2,8%) και η Τσεχία 
(+2,4%), ενώ τον χαμηλότερο κατέγραψαν και πάλι 
η Ελλάδα (-2,4%), η Σλοβενία (-1,2%) και η Ιρλανδία 
(-1,0%). 

Σε ό,τι αφορά τη συμβολή των βασικών συνιστωσών 
του ΔΤΚ στον ρυθμό μεταβολής του τον Δεκέμβριο 
του 2020 στην Ευρωζώνη, τη μεγαλύτερη θετική 
συμβολή είχαν οι Υπηρεσίες (+0,30 ποσοστιαίες 
μονάδες) και ακολουθεί η κατηγορία των Τροφίμων- 
Αλκοόλ-Καπνού (+0,25 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ 
τη μεγαλύτερη αρνητική συμβολή είχε η Ενέργεια 
(-0,68 ποσοστιαίες μονάδες) και ακολουθούν τα Μη 

Ευρωζώνη

Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη για τον μήνα Δεκέμ-
βριο 2020 παρέμεινε σε αρνητικό πεδίο για πέμπτο 
συνεχή μήνα, διαμορφούμενος στο -0,3%. Την ίδια 
υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές και κατά τους τρεις 
προηγούμενους μήνες. Ο μέσος ετήσιος πληθωρι-
σμός για το 2020 ανέρχεται σε 0,3%. Σύμφωνα με 
τις Φθινοπωρινές Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, λόγω της ανάκαμψης που αναμένεται κατά 
το 2021 και το 2022, εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός θα 
διαμορφωθεί σε 1,1% και 1,3%, αντίστοιχα. Σημειώ-
νεται, ωστόσο, ότι οι προβλέψεις αυτές διεξήχθησαν 
πριν την εκδήλωση της δεύτερης έξαρσης της παν-
δημίας COVID-19, με αποτέλεσμα να μην έχουν εν-
σωματωθεί οι δυσμενείς επιπτώσεις του δ΄ τριμήνου 
του 2020 στις εκτιμήσεις για την εξέλιξη των οικονο-
μικών μεγεθών. 

Οι εξελίξεις στον πληθωρισμό μεταξύ των χωρών- 
μελών της Ευρωζώνης είναι αρκετά ασύμμετρες. 
Οι οικονομίες με σχετικά μεγάλο βιομηχανικό κλά-
δο και μικρή εξάρτηση από τον τουρισμό δέχθηκαν 
σχετικά μικρότερο πλήγμα από εκείνες τις χώρες με 
μεγάλο κλάδο υπηρεσιών και σημαντική εξάρτηση 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2.2
Εναρμονισμένος ΔΤΚ στην Ευρωζώνη, ετήσια μεταβολή (2015 = 100)
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Πηγή: Eurostat.
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ση τον Μάιο (-11,9%), κατά το πρώτο κύμα της παν-
δημίας που οδήγησε στην υποχρεωτική απαγόρευση 
κυκλοφορίας. Δεδομένου ότι οι μετακινήσεις απε-
λευθερώθηκαν μερικώς, οι μειώσεις στις τιμές της 
Ενέργειας προοδευτικά γίνονται ηπιότερες και τον 
Δεκέμβριο, εν μέσω μερικής απαγόρευσης κυκλο-
φορίας λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας, 
διαμορφώθηκαν σε -6,9%, που αποτελεί τη μικρότερη 
μείωση των τιμών της Ενέργειας από την έναρξη της 
κρίσης. 

ενεργεια κά βιομηχανικά προϊόντα (-0,14 ποσοστιαίες 
μονάδες). Ο πυρήνας του πληθωρισμού βρίσκεται 
οριακά σε θετικό έδαφος (0,2%), κυρίως λόγω της μη 
συμπερίληψης του Δείκτη Τιμών της Ενέργειας. 

Οι τιμές στην Ενέργειας εξακολουθούν να παρουσι-
άζουν τη μεγαλύτερη μείωση που οφείλεται κυρίως 
σε παράγοντες της ζήτησης που σχετίζονται με τον 
περιορισμό των μεταφορών και μετακινήσεων εν γέ-
νει, αλλά και σε παράγοντες της προσφοράς. Οι τιμές 
της Ενέργειας κατέγραψαν την υψηλότερη υποχώρη-
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1.3. Οι προβλέψεις του υποδείγματος 
παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες 
εξελίξεις στο ΑΕΠ

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

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι βραχυ-
πρόθεσμες προβλέψεις του ΚΕΠΕ αναφορικά με την 
εξέλιξη του ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ 
για το τέταρτο τρίμηνο του 2020 και τα δύο πρώτα 
τρίμηνα του 20211, στη βάση του δομικού υποδείγ-
ματος παραγόντων (structural factor model)2. Η βάση 
δεδομένων που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του 
υποδείγματος και τη διεξαγωγή των προβλέψεων πε-
ριλαμβάνει 126 μεταβλητές3, οι οποίες καλύπτουν τις 
κύριες παραμέτρους της οικονομικής δραστηριότη-
τας στη χώρα σε τριμηνιαία συχνότητα κατά τη χρονι-
κή περίοδο από τον Ιανουάριο του 2000 μέχρι και τον 
Σεπτέμβριο του 2020. 

Η ενότητα δίνει έμφαση στη διαφοροποιούμενη συ-
γκυρία εξαιτίας της πανδημίας Covid-19. Ειδικότερα, 
επισημαίνεται ότι οι εν λόγω εκτιμήσεις ενσωματώ-
νουν στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2020, κατά το 

οποίο είχε πραγματοποιηθεί η άρση σημαντικού αριθ-
μού έκτακτων μέτρων περιορισμού και αναστολής 
της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στη 
χώρα που είχαν εφαρμοστεί εξαιτίας της πανδημίας. 
Εντούτοις, το ισχυρό σοκ που είχε ήδη προκληθεί, 
αλλά και η συνέχιση της πανδημίας σε συνδυασμό 
με τους εκάστοτε ισχύοντες περιορισμούς (π.χ. σε 
όρους διεθνών μετακινήσεων) σε καμία περίπτωση 
δεν επιτρέπουν να γίνει η υπόθεση ότι η ελληνική οι-
κονομία επέστρεψε στην κανονικότητα κατά το τρίτο 
τρίμηνο του 2020. Ως αποτέλεσμα, η διεξαγωγή προ-
βλέψεων αναφορικά με την πορεία του πραγματικού 
ΑΕΠ στο τέλος του 2020 και στο πρώτο εξάμηνο του 
2021 εξακολουθεί να δυσχεραίνεται συνολικά, τόσο 
εξαιτίας της απορρέουσας πρωτοφανούς αβεβαιότη-
τας, όσο και των συνεχών εναλλαγών μεταξύ περιό-
δων λήψης ευρέων έκτακτων περιοριστικών μέτρων 
και περιόδων τμηματικής και μερικής άρσης αυτών. 
Συνεπώς, όπως και κατά την προηγούμενη περίοδο 
αναφοράς, δεν είναι ακόμα διακριτό το συνολικό εύ-
ρος των εξαιρετικά δυσμενών επιπτώσεων της προ-
καλούμενης διαταραχής, το οποίο κατ’ επέκταση δεν 
αντανακλάται στα στοιχεία μέχρι τον Σεπτέμβριο του 
2020 που ενσωματώνονται στο υπόδειγμα. Παράλλη-
λα, παραμένει δύσκολη η ακριβής ποσοτικοποίηση 
των αντισταθμιστικών επιδράσεων των εκτεταμένων 
μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας και θωράκισης 
της οικονομίας, το συνολικό αποτέλεσμα των οποίων 
επηρεάζει σταδιακά τα οικονομικά μεγέθη σε βραχυ- 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα4.

1. Η ημερομηνία διεξαγωγής της παρούσας πρόβλεψης είναι η 7η Ιανουαρίου 2021.

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

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

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

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

στη βάση του φίλτρου TRAMO/SEATS.

4. Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι το υπόδειγμα παραγόντων που εφαρμόζεται δεν ενσωματώνει την άμεση εκτίμηση των επιδράσεων 

των μέτρων πολιτικής (policy neutral), ούτε αποτελεί υπόδειγμα κατάλληλο για την απευθείας ανάλυση επιπτώσεων (impact analysis) με-

γάλων διαταραχών στην οικονομία, όπως η πανδημία Covid-19, που δημιουργούν έκτακτες οικονομικές συνθήκες και οδηγούν σε ξαφνικές 

και ακραίες (εκτός πορείας σύμφωνα με την τάση) μεταβολές του ΑΕΠ. Αντ’ αυτού, εμπεριέχει τις όποιες επιδράσεις εμμέσως, μέσω των 

ενσωματωμένων μεταβλητών μέχρι και την πιο πρόσφατη περίοδο αναφοράς (τρίτο τρίμηνο του 2020). Υπενθυμίζεται, ταυτόχρονα, ότι οι 

προβλέψεις διεξάγονται με τη χρήση μικρού αριθμού ‘παραγόντων’ (factors), που συνοψίζουν την πληροφόρηση ενός μεγάλου αριθμού 

ερμηνευτικών μεταβλητών, μέσω της διαδικασίας των κυρίων συνιστωσών (principal components), με σκοπό να ενσωματωθεί όσο το δυνα-

τόν περισσότερη από τη μεταβλητότητα των υποκείμενων δεδομένων. Συνεπώς, στην τρέχουσα συγκυρία η αξιολόγηση των παρεχόμενων 

προβλέψεων πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά πόσο αντανακλώνται όλες οι διακυμάνσεις της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας σε 

βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς και την αυξημένη ετερογένεια που παρουσιάζει η δυναμική απόκριση των μεταβλητών, σε συνδυασμό 

με την ύπαρξη ακραίων τιμών (outliers). Βασιζόμενο, παράλληλα, σε τριμηνιαία δεδομένα με υστέρηση ενός τριμήνου, δεν αντανακλά τις 

όποιες πολύ πρόσφατες ραγδαίες εξελίξεις σε ημερήσιο ή εβδομαδιαίο επίπεδο. Όλοι οι ως άνω περιορισμοί δύνανται να επιδρούν κατά 

την τρέχουσα συγκυρία στην προβλεπτική επίδοση του υποδείγματος παραγόντων.

ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 44, 2021, σσ. 20-23

https://www.kepe.gr/images/oikonomikes_ekselikseis/TEYXOS_15gr.pdf
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3.1 Ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ: 2020 και Α΄ εξάμηνο 2021
(% ως προς την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους)

2020 2021

Τρίμηνα Δ΄ τρίμηνο Α΄ τρίμηνο Β΄ τρίμηνο

Τριμηνιαίος ρυθμός μεταβολής -13,98
[-14,43 , -13,52]

-10,44
[-11,40 , -9,47]

3,04
[1,56 , 4,55]

Μέσος ρυθμός μεταβολής α´ εξαμήνου* 
-

-3,70
[-4,92 , -2,46]

Μέσος ρυθμός μεταβολής β´ εξαμήνου** -12,81
[-13,04 , -12,59]

-

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής*** -9,85
[-9,98 , -9,74]

 -

Σημείωση: Οι τιμές στις αγκύλες δείχνουν το κάτω και άνω όριο του διαστήματος εμπιστοσύνης της πρόβλεψης 
στο επίπεδο 95%. 

*Δεν αναφέρεται για το 2020 εφόσον δεν ενσωματώνει πρόβλεψη. **Ο μέσος ρυθμός μεταβολής β΄ εξαμήνου 
για το 2020 ενσωματώνει το επίσημα διαθέσιμο (προσωρινό) στοιχείο για το τρίτο τρίμηνο του 2020, σε εποχικά 
διορθωμένη βάση. ***Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής ενσωματώνει τα επίσημα διαθέσιμα (προσωρινά) 
στοιχεία για τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2020, σε εποχικά διορθωμένη βάση.

είναι καθοριστική για τον ρυθμό μεταβολής του πραγ-
ματικού ΑΕΠ στο πρώτο εξάμηνο του 2021, ο οποίος 
εκτιμάται στο -3,7%. 

Οι ως άνω προβλέψεις για το 2020 και το πρώτο  
εξάμηνο του 2021 σηματοδοτούν την επιδείνωση των 
οικονομικών συνθηκών στη χώρα ως απόρροια της 
έλευσης και διάρκειας της πανδημίας Covid-19 και 
συμβαδίζουν με την πρόσφατη πορεία των ενσωμα-
τωμένων στοιχείων. Αναλυτικότερα, η εν λόγω γενική 
αξιολόγηση του εγχώριου οικονομικού περιβάλλοντος 
συνάδει με την πρόσφατη εξέλιξη των βασικών συνι-
στωσών του ΑΕΠ, καθώς και ενός σημαντικού αριθ-
μού οικονομικών μεταβλητών, όπως διακρίνεται από 
τις παρατηρήσεις σε μη εποχικά και ημερολογιακά 
διορθωμένη βάση, που αφορούν το τρίτο τρίμηνο 
του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2019. 

Πιο αναλυτικά, μεγάλη πτώση με διψήφιους αρνη-
τικούς ρυθμούς μεταβολής κατέγραψαν για δεύτε-
ρη συνεχόμενη περίοδο οι εξαγωγές και εισαγωγές 
υπηρεσιών, με τη δυσμενέστερη εξέλιξη να αφορά 
τις εξαγωγές υπηρεσιών. Πτωτικά κινήθηκαν και οι 
εισαγωγές αγαθών. Δυσμενείς εξελίξεις χαρακτήρι-
σαν τον Γενικό Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής και 
τον Γενικό Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία 

Στη βάση των οικονομετρικών εκτιμήσεων που παρου-
σιάζονται στον Πίνακα 1.3.1, ο μέσος ρυθμός μετα-
βολής του πραγματικού ΑΕΠ για το δεύτερο εξάμηνο 
του 2020 εκτιμάται στο -12,8%, ενώ ο μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής για το σύνολο του 2020 προβλέπε-
ται στο -9,9%, σηματοδοτώντας τη βαθιά ύφεση που 
προκάλεσε και εξακολουθεί να προκαλεί η πανδημία 
Covid-19. Επισημαίνεται ότι ο εκτιμώμενος μέσος ετή-
σιος ρυθμός μεταβολής για το 2020 ενσωματώνει, 
από τη μία πλευρά, τα δημοσιευμένα (προσωρινά) 
στοιχεία για το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 
του 20205, σύμφωνα με τα οποία το ΑΕΠ συρρικνώθη-
κε στο τρίτο τρίμηνο του έτους κατά -11,7% (σε όρους 
αλυσωτών δεικτών όγκου), σε σχέση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του 2019. Από την άλλη πλευρά, εμπεριέχει 
την εκτίμηση για αρνητικό ρυθμό μεταβολής -14% για 
το τέταρτο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοι-
χο τρίμηνο του 2019. Οι βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις 
του σοκ της πανδημίας στην οικονομία αντανακλώνται 
και στην πρόβλεψη ρυθμού μεταβολής του πραγμα-
τικού ΑΕΠ -10,4% για το πρώτο τρίμηνο του 2021, σε 
σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020. Αντιθέτως, στη 
βάση της παρούσας πρόβλεψης, η ελληνική οικονομία 
εκτιμάται ότι θα επιστρέψει σε θετικό ρυθμό μεταβο-
λής ύψους 3% στο δεύτερο τρίμηνο του 2021. Εντού-
τοις, η δυσμενής πρόβλεψη για το πρώτο τρίμηνο 

5. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για τους Τριμηνιαίους Εθνικούς Λογαριασμούς, με ημερομηνία 4 Δεκεμβρίου 

2020. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2020 έχουν αναθεωρηθεί.
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ταγράφηκαν σε μια σειρά επιμέρους υποδεικτών από 
τις κατηγορίες του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής 
(ενδιάμεσα, κεφαλαιουχικά και διαρκή καταναλωτικά 
αγαθά), του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία 
(κεφαλαιουχικά και διαρκή καταναλωτικά αγαθά για 
το σύνολο της αγοράς, ενδιάμεσα, κεφαλαιουχικά και 
διαρκή καταναλωτικά αγαθά για την εγχώρια αγορά 
και διαρκή και μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά για την 
εξωτερική αγορά) και του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό 
Εμπόριο (πολυκαταστήματα, φαρμακευτικά-καλλυντι-
κά, έπιπλα-ηλεκτρικά είδη-οικιακός εξοπλισμός και βι-
βλία-χαρτικά-λοιπά είδη). Βελτίωση σημειώθηκε όσον 
αφορά ορισμένους από τους υποκείμενους δείκτες 
ανταγωνιστικότητας, ενώ συνεχίστηκε και η πτώση 
της διαφοράς των επιτοκίων (spread, μεταξύ ελλη-
νικού και γερμανικού 10ετούς ομολόγου), σε σχέση 
τόσο με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, όσο και με 
το προηγούμενο τρίμηνο του έτους. 

Μεγάλη κρισιμότητα αποδίδεται στις εξελίξεις στην 
εγχώρια αγορά εργασίας, όπου το σύνολο των απα-
σχολουμένων, όπως και ο αριθμός των απασχολου-
μένων στον δευτερογενή και κυρίως στον πρωτογε-
νή τομέα, κατέγραψαν πτώση στο τρίτο τρίμηνο του 
2020, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, για 
δεύτερη συνεχόμενη περίοδο και μετά από μια μακρά 
περίοδο αύξησης (ενώ ο αριθμός των απασχολουμέ-
νων στον τριτογενή τομέα σημείωσε οριακή άνοδο, 
μετά την πτώση της προηγούμενης περιόδου αναφο-
ράς). Αντίθετα, τα στοιχεία της ανεργίας που προκύ-
πτουν στη βάση της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού 
της ΕΛΣΤΑΤ για το τρίτο τρίμηνο του 2020, σε σχέση 
με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, αντανακλούν πτώ-
ση που υπήρξε εντονότερη για τους μακροχρόνια και 
τους νέους ανέργους. Όπως αναφέρει και η εν λόγω 
έρευνα, η επίδραση της πανδημίας στην αγορά εργα-
σίας φαίνεται να εξασθένησε κατά το τρίτο τρίμηνο 
2020. Εντούτοις, με ποσοστό ανεργίας της τάξεως 
του 16,2%, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας παρέ-
μειναν δύσκολες, ενώ η κανονική λειτουργία της αγο-
ράς εξακολούθησε να επηρεάζεται από τους ειδικούς 
κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων, παρά την 
άρση της αναστολής λειτουργίας που είχε επιβληθεί6. 

Η προβλεπόμενη πορεία του πραγματικού ΑΕΠ για το 
2020 και το πρώτο εξάμηνο του 2021, και συνεπώς, οι 
συνολικές οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα, μπορεί 
να εξελιχθούν σύμφωνα με ένα περισσότερο ή λιγότε-
ρο ευνοϊκό σενάριο από το εκτιμώμενο, σε εξάρτηση 
από τις επιδράσεις μιας σειράς σημαντικών και δυνα-
μικών παραγόντων, αρκετοί εκ των οποίων συνδέο-

(συνολική, εσωτερική και εξωτερική αγορά), καθώς 
και μια σειρά από τους συνδεόμενους υποδείκτες. Οι 
αρνητικές ποσοστιαίες μεταβολές που καταγράφη-
καν ήταν δυσμενέστερες κυρίως για τις κατηγορίες 
ενέργεια και μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά (στην 
τελευταία περίπτωση με εξαίρεση τον Δείκτη Κύκλου 
Εργασιών στη Βιομηχανία για την εξωτερική αγορά). 
Και ο Γενικός Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο 
σημείωσε κάμψη, προκαλούμενη από την πτωτική 
πορεία των υποδεικτών στις κατηγορίες μεγάλα κα-
ταστήματα τροφίμων, καύσιμα και λιπαντικά αυτοκι-
νήτων, τρόφιμα-ποτά-καπνός και ένδυση-υπόδηση. 
Ιδιαίτερα δυσμενής σε όρους της καταγραφόμενης 
αρνητικής ποσοστιαίας μεταβολής υπήρξε η εξέλιξη 
των εισπράξεων από μεταφορές, αλλά κυρίως των τα-
ξιδιωτικών εισπράξεων που άγγιξε το -72,1%. Πτωτι-
κές τάσεις χαρακτήρισαν, επίσης, το Χρηματιστήριο, 
την αγορά των ΙΧ (σύμφωνα με τις εκδοθείσες άδειες 
κυκλοφορίας για επιβατηγά αυτοκίνητα και τον δείκτη 
για το εμπόριο-συντήρηση-επισκευή αυτοκινήτων), 
καθώς και τον κύκλο εργασιών στο χονδρικό εμπό-
ριο. Και ο κατασκευαστικός κλάδος εξακολούθησε να 
πλήττεται από τις επιπτώσεις της πανδημίας και των 
συνδεόμενων μέτρων που ελήφθησαν, όπως διαφαί-
νεται από την καθοδική πορεία των δεικτών παραγω-
γής στις κατασκευές (γενικός δείκτης και υποδείκτες 
παραγωγής οικοδομικών έργων και έργων πολιτικού 
μηχανικού) και της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριό-
τητας σε όρους όγκου και στη βάση των οικοδομικών 
αδειών. Επιπροσθέτως, όπως αναμενόταν, η σημαντι-
κή διαταραχή που προκάλεσε και συνεχίζει να προ-
καλεί η πανδημία στην ελληνική οικονομία επηρέασε 
σημαντικά τις προσδοκίες και εκτιμήσεις των συμ-
μετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα για την 
πορεία της οικονομίας (αναφορικά με τη βιομηχανία, 
τις εξαγωγές και την πορεία σε επιμέρους κλάδους 
της οικονομίας), οι οποίες σημείωσαν επιδείνωση. 
Ταυτόχρονα, σημαντικά πτωτική υπήρξε η πορεία των 
Δεικτών Οικονομικού Κλίματος για την Ελλάδα και για 
όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παράλληλα, ανθεκτικότητα επέδειξαν ορισμένες από 
τις κύριες συνιστώσες του ΑΕΠ, με την ιδιωτική κατα-
νάλωση και τις επενδύσεις συνολικά και σε όλες σχε-
δόν τις υποκατηγορίες (με εξαίρεση τις επενδύσεις 
στην κατηγορία μεταφορικός εξοπλισμός και οπλικά 
συστήματα που σημείωσαν μεγάλη κάμψη) να κινού-
νται ανοδικά στο τρίτο τρίμηνο του 2020, σε σχέση 
με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Αυξητικά κινή-
θηκαν και οι εξαγωγές αγαθών. Θετικές τάσεις, που 
συνολικά δεν επικράτησαν έναντι των αρνητικών, κα-

6. Για τις σχετικές επισημάνσεις, βλέπε το Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ για την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού του τρίτου τριμήνου 2020, με 

ημερομηνία 17 Δεκεμβρίου 2020. 
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μενης στήριξης και χρηματοδότησης στην ανάκαμψη 
της ελληνικής οικονομίας, καθώς και των θετικών 
προσδοκιών που προκαλούν και (δ) η απαρέγκλιτη 
εφαρμογή των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και η εξισορρόπηση καίριων μακροοικονομι-
κών και δημοσιονομικών μεγεθών, μέσω της διατη-
ρήσιμης ανάκαμψης και ενδυνάμωσης της αξιοπιστί-
ας της χώρας. 

Προς την αρνητική κατεύθυνση δύνανται να λειτουρ-
γήσουν: (α) το δεύτερο κύμα της πανδημίας που συ-
νοδεύτηκε τον Νοέμβριο του 2020 από τη λήψη νέων 
έκτακτων περιοριστικών μέτρων για την προστασία 
της δημόσιας υγείας, που εν μέρει εξακολουθούν 
να ισχύουν, καθώς και η πιθανότητα τρίτου κύμα-
τος, μέσω των συνδεόμενων αρνητικών επιπτώσεων 
στα συνολικά και επιμέρους οικονομικά μεγέθη, (β) 
ο ιδιαίτερα υψηλός βαθμός αβεβαιότητας, ο οποίος 
οφείλεται στην αδυναμία πρόβλεψης της εξέλιξης 
της πανδημίας τους επόμενους μήνες σε εγχώριο 
αλλά και διεθνές επίπεδο, μέσω της προκαλούμενης 
συγκράτησης της οικονομικής δραστηριότητας που 
επηρεάζει την εσωτερική αλλά και την εξωτερική ζή-
τηση και συγκεκριμένους κλάδους της ελληνικής οι-
κονομίας που πλήττονται εντονότερα, καθιστώντας 
την ιδιαίτερα ευάλωτη και (γ) η τυχόν εντατικοποίηση 
των γεωπολιτικών εντάσεων, μέσω της αστάθειας και 
των αρνητικών επιδράσεων που θα προκληθούν. 

νται άμεσα με την εξέλιξη της πανδημίας. Το σύνολο 
των εν λόγω παραγόντων θα καθορίσουν, μεταξύ άλ-
λων, τη δυναμική της ζήτησης και της προσφοράς, 
την εξαγωγική επίδοση της Ελλάδας, τις επενδυτικές 
και αποταμιευτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων και 
των νοικοκυριών, τα μεγέθη της απασχόλησης και της 
ανεργίας και κατ’ επέκταση τα εισοδήματα, καθώς και 
τις χρηματοοικονομικές συνθήκες και τα δημοσιονο-
μικά μεγέθη. 

Προς τη θετική κατεύθυνση δύνανται να λειτουργή-
σουν: (α) η ανακοπή της πορείας της πανδημίας και 
η αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου των εμβο-
λιασμών, μέσω της απελευθέρωσης της οικονομι-
κής δραστηριότητας και της δημιουργίας ασφαλούς 
περιβάλλοντος σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, (β) 
η συνέχιση της εφαρμογής εξειδικευμένων αντισταθ-
μιστικών μέτρων στήριξης των νοικοκυριών και των 
επιχειρήσεων από την κυβέρνηση, μέσω του περιορι-
σμού των δυσμενών επιπτώσεων της διαταραχής της 
πανδημίας σε σημαντικά μακροοικονομικά μεγέθη, 
μεγέθη της αγοράς εργασίας και στη βιωσιμότητα 
των επιχειρήσεων, (γ) η συνέχιση της παροχής των 
εργαλείων στήριξης που εφαρμόζονται σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο και η έναρξη εφαρμογής των εργαλείων 
του νέου πακέτου ανάκαμψης (Next Generation EU), 
κυ ρίως του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-
τητας, μέσω της θετικής συνεισφοράς της παρεχό-
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1.4. Η σημασία του κλάδου λιανικού 
εμπορίου στην ελληνική οικονομία 
και οι επιπτώσεις της πανδημίας

Γιώργος Σώκλης

1.4.1. Εισαγωγή

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), τα οποία αφορούν 
το έτος 2019, ο εν λόγω κλάδος παράγει περίπου το 
4,6% (ή περίπου 7,3 δις ευρώ) της ακαθάριστης προ-
στιθέμενης αξίας της ελληνικής οικονομίας και κατα-
τάσσεται 6ος, ως προς το εν λόγω μέγεθος, ανάμεσα 
σε 63 κλάδους. Όσον αφορά την απασχόληση, ο κλά-
δος λιανικού εμπορίου κατατάσσεται 2ος μετά τον 
κλάδο υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης, απα-
σχολώντας περίπου το 10,6% (ή περίπου 484 χιλιά-
δες άτομα) του συνόλου των απασχολουμένων στην 
οικονομία. Από τα παραπάνω έπεται ότι ο κλάδος λια-
νικού εμπορίου κατέχει αδιαμφισβήτητα έναν σημα-
ντικό ρόλο στην ελληνική οικονομία, τόσο σε όρους 
παραγωγής όσο και σε όρους απασχόλησης.

Το ξέσπασμα της πανδημίας Covid-19 και η επιβολή 
των μέτρων περιορισμού στις μετακινήσεις που ακο-
λούθησε, επέφεραν ισχυρό πλήγμα στον κλάδο λιανι-
κού εμπορίου της χώρας. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο 
τζίρος του λιανικού εμπορίου τον Νοέμβριο μειώθηκε 
κατά 12,4%, έναντι της ίδιας περιόδου το 2019, ενώ 
είχε προηγηθεί μείωση του τζίρου του λιανεμπορίου 
κατά 5,6% στο γ΄ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με την 
ίδια περίοδο το 2019, με τους επιχειρηματίες του κλά-
δου να δέχονται νέο πλήγμα. 

Σκοπός του παρόντος είναι να εξετάσει αν αυτό το 
ισχυρό πλήγμα στον κλάδο λιανικού εμπορίου μπορεί 
να έχει αρνητικές συνέπειες και στο σύνολο της ελλη-
νικής οικονομίας. Συγκεκριμένα εξετάζουμε τα εξής:

• Ποια είναι η συμβολή του κλάδου στην παραγωγι-
κή διαδικασία των υπολοίπων κλάδων. 

• Ποια είναι η σχετική σημασία των υπολοίπων κλά-
δων στην παραγωγική διαδικασία του κλάδου λια-
νικού εμπορίου. 

• Ποια είναι η διάχυση του πλήγματος της πανδημί-
ας στον κλάδο λιανικού εμπορίου στους υπόλοι-
πους κλάδους της οικονομίας και η αξιολόγηση 
των κυβερνητικών μέτρων στήριξης.

Για τον σκοπό αυτό βασιζόμαστε σε μια σύγχρονη 
προσέγγιση της «μεθόδου υποθετικής απόσπασης», 
λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνον τις τεχνικές συνθήκες 
παραγωγής αλλά και τις κοινωνικές συνθήκες παραγω-
γής, ήτοι τη διαδικασία αναπαραγωγής της εργασιακής 
δύναμης, και στα στοιχεία από τους τελευταίους διαθε-
σίμους Πίνακες Εισροών-Εκροών της ελληνικής οικο-
νομίας. Το υπόλοιπο του παρόντος δομείται ως εξής: 
Στην ενότητα 1.4.2 εκτίθεται το μεθοδολογικό πλαίσιο 
της ανάλυσής μας. Στην ενότητα 1.4.3 παρουσιάζονται 
τα ευρήματα της εμπειρικής εφαρμογής στην ελληνική 
οικονομία. Τέλος, στην ενότητα 1.4.4 συνοψίζονται τα 
συμπεράσματα της ανάλυσής μας.

1.4.2. Μεθοδολογικό πλαίσιο1

Θεωρούμε μία βιώσιμη και γραμμική οικονομία η 
οποία παράγει n εμπορεύματα μέσω n διαδικασιών 
απλής παραγωγής, στην οποία: (i) η εργασία είναι 
ομοιογενής και δεν εισέρχεται στην αναπαραγωγή της 
εργασιακής δύναμης, (ii) όλα τα εμπορεύματα είναι 
«βασικά» (à la Sraffa, 1960, §6), (iii) όλο το κεφάλαιο 
είναι κυκλοφορούν, και (iv) οι κοινωνικο-τεχνικές συν-
θήκες παραγωγής, ήτοι τα {A, a, b}, είναι εξωγενώς 
δεδομένα, όπου A(≡ [ai j]) η n × n μήτρα των τεχνικών 
συντελεστών, κάθε στοιχείο a ij της οποίας παριστά 
την ποσότητα του εμπορεύματος i που απαιτείται 
άμεσα για να παραχθεί 1 μονάδα του εμπορεύματος 
j ως ακαθάριστο προϊόν, a(≡ [aj]) το n × 1 διάνυσμα 
της άμεσης, ομοιογενούς εργασίας, κάθε στοιχείο aj 
του οποίου παριστά την ποσότητα εργασίας που απαι-
τείται για να παραχθεί 1 μονάδα του εμπορεύματος 
j ως ακαθάριστο προϊόν, και b(≡ [bi]) το n × 1 διάνυ-
σμα του πραγματικού ωρομισθίου κάθε στοιχείο bi 
του οποίου παριστά την ποσότητα του εμπορεύματος 
i που απαιτείται για να αναπαραχθεί 1 μονάδα εργα-
σιακής δύναμης. Περαιτέρω, μπορούμε να ορίσουμε 
τη δια στάσεων m × m, όπου m = n + 1, «πλήρη» μήτρα 
(Bródy, 1970) της οικονομίας ως2.

T 0
� �

� � �
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1. Το μεθοδολογικό πλαίσιο του παρόντος εκτίθεται αναλυτικά στο Σώκλης (2021).

2. Το “T” είναι το σύμβολο του ανάστροφου διανύσματος.

ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 44, 2021, σσ. 24-29
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1.4.3. Εμπειρικά ευρήματα4

1.4.3.1. «Προς τα εμπρός» διασυνδέσεις  
του κλάδου λιανικού εμπορίου

Για να παραχθεί 1 μονάδα εμπορεύματος ενός κλά-
δου (πλην του κλάδου λιανικού εμπορίου) στην ελλη-
νική οικονομία απαιτούνται κατά μέσο όρο 0,059 μο-
νάδες υπηρεσιών λιανικού εμπορίου. Ο συντελεστής 
αυτός είναι αρκετά υψηλός, δεδομένου ότι, σύμφωνα 
με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις μας για τους υπόλοι-
πους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, οι ποσότη-
τες των υπολοίπων εμπορευμάτων που κατά μέσο όρο 
απαιτούνται για να παραχθεί 1 μονάδα εμπορεύματος 
της ελληνικής οικονομίας είναι της τάξης του 0,026. 
Περαιτέρω, για να αναπαραχθεί 1 μονάδα εργασιακής 
δύναμης απαιτούνται συνολικά περίπου 0,288 μονάδες 
υπηρεσιών λιανικού εμπορίου. Ο εν λόγω δείκτης είναι 
επίσης ιδιαίτερα υψηλός, καθώς, σύμφωνα με τις αντί-
στοιχες εκτιμήσεις μας για τους υπόλοιπους κλάδους 
της ελληνικής οικονομίας, οι ποσότητες των υπολοί-
πων εμπορευμάτων που κατά μέσο όρο απαιτούνται 
για να αναπαραχθεί 1 μονάδα εργασιακής δύναμης 
είναι της τάξης του 0,133. Τέλος, για να παραχθεί 1 
μονάδα υπηρεσιών λιανικού εμπορίου απαιτούνται 
περίπου 0,057 μονάδες υπηρεσιών λιανικού εμπο-
ρίου, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τους υπόλοιπους 
κλάδους της οικονομίας είναι κατά μέσο όρο περίπου 
0,073. Από τα παραπάνω έπεται ότι ο κλάδος υπηρε-
σιών λιανικού εμπορίου εμφανίζει ισχυρές «προς τα 
εμπρός» διασυνδέσεις με τους υπόλοιπους κλάδους 
της ελληνικής οικονομίας αλλά και με τη διαδικασία 
αναπαραγωγής της εργασιακής δύναμης (τομέας 
των νοικοκυριών). Το χαρακτηριστικό αυτό αποτελεί 
ένδειξη υψηλής σημαντικότητας του κλάδου λιανικού 
εμπορίου για την οικονομία, καθώς οποιαδήποτε με-
ταβολή στην παραγωγή των υπολοίπων κλάδων προ-
απαιτεί και συνεπάγεται ισχυρή μεταβολή προς την 
ίδια κατεύθυνση των δραστηριοτήτων του κλάδου 
λιανικού εμπορίου. Στον Πίνακα 1.4.1 παρατίθενται 
οι δείκτες διασύνδεσης του κλάδου λιανικού εμπο-
ρίου με τους δέκα πρώτους κλάδους με τους οποίους 
εμφανίζει τις σχετικά υψηλότερες «προς τα εμπρός» 
διασυνδέσεις. 

Από την εξέταση των ευρημάτων που παρατίθενται 
στον Πίνακα 1.4.1, έπεται ότι η πλειονότητα των κλά-
δων με τους οποίους το λιανικό εμπόριο εμφανίζει 
υψηλές «προς τα εμπρός» διασυνδέσεις ανήκουν στη 

Στη βάση των παραπάνω μπορούμε για τον υπολο-
γισμό των «προς τα εμπρος» διασυνδέσεων να γρά-
ψουμε το εξής 

ωΤ
i = c Τ

i [I – C(i)]
–1

όπου C(i) η μήτρα που προκύπτει από την C, εάν αντι-
καταστήσουμε όλα τα στοιχεία της i-στής γραμμής 
της με 0, c Τ

i η  i-στή γραμμή της μήτρας C, ωΤ
i ≡  [ω1

i , 
ω2

i , …, ω m
i ] το διάνυσμα των συνολικών ποσοτήτων 

του εμπορεύματος i που απαιτούνται για να παρα-
χθεί 1 μονάδα κάθε εμπορεύματος της οικονομίας 
ως ακαθάριστο προϊόν, και ω j

i  η συνολική (άμεση και 
έμμεση) ποσότητα του εμπορεύματος i που απαιτεί-
ται για να παραχθεί 1 μονάδα του εμπορεύματος j 
ως ακαθάριστο προϊόν. Τα μεγέθη ω j

i  μπορούν να 
θεωρηθούν ως δείκτες «προς τα εμπρός» διασύνδε-
σης του κλάδου i με τον κλάδο j, δηλαδή εκφράζουν 
τον βαθμό στον οποίο οι πωλήσεις ενδιάμεσων εισ-
ροών του κλάδου i είναι αναγκαίες στη διαδικασία 
παραγωγής του κλάδου j, και προκύπτουν με φορμα-
λιστικά όμοιο τρόπο με τις διασυνδέσεις που προκύ-
πτουν μέσω της «μεθόδου της υποθετικής απόσπα-
σης» (βλέπε, π.χ., Dietzenbacher and van der Linden, 
1997), με τη διαφορά ότι λαμβάνουμε υπόψη όχι 
μόνον τις τεχνικές αλλά και τις κοινωνικές συνθήκες 
παραγωγής, ήτοι τη διαδικασία αναπαραγωγής της 
εργασιακής δύναμης.

Στη βάση των παραπάνω μπορούμε για τον υπολογι-
σμό των «προς τα πίσω» διασυνδέσεων να γράψουμε 
το εξής

m j = [I – C( j )]–1 c j

όπου C( j) η μήτρα που προκύπτει από την C εάν αντι-
καταστήσουμε όλα τα στοιχεία της j-στής στήλης 

της με 0, c j η j-στή στήλη της μήτρας C, m j ≡  [m j
1, 

m j
2, …, m j

m ]T το διάνυσμα των συνολικών (άμεσων 

και έμμεσων) ποσοτήτων των διαφόρων εμπορευμά-
των που απαιτούνται για να παραχθούν οι άμεσες 
εισροές του κλάδου j, και m j

i  η συνολική (άμεση και 
έμμεση) ποσότητα του εμπορεύματος i που απαι-
τείται για να παραχθούν οι εισροές του κλάδου j 
ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος του κλάδου j. 
Τα μεγέθη m j

i   μπορούν να θεωρηθούν ως δείκτες 
«προς τα  πίσω» διασύνδεσης του κλάδου j με τον 
κλάδο i, δηλαδή εκφράζουν τον βαθμό στον οποίο 
o κλάδος j εξαρτάται από αγορές εισροών από τον 
κλάδο i.3

3. Για μία γενική αλγεβρική ανάλυση του παρόντος συστήματος, βλέπε Mariolis and Rodousaki (2011).

4. Τα αναλυτικά εμπειρικά ευρήματα του παρόντος εκτίθενται στο Σώκλης (2021).
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του κλάδου λιανικού εμπορίου. Στον Πίνακα 1.4.2 
παρατίθενται οι δείκτες διασύνδεσης του κλάδου 
λιανικού εμπορίου με τους δέκα πρώτους κλάδους 
με τους οποίους εμφανίζει τις σχετικά υψηλότερες 
«προς τα πίσω» διασυνδέσεις. 

Παρατηρούμε ότι ξεχωρίζει αισθητά η «προς τα 
πίσω» διασύνδεση του κλάδου λιανικού εμπορίου με 
τον κλάδο υπηρεσιών διαχείρισης ακίνητης περιου-
σίας, εμφανίζοντας δείκτη διασύνδεσης της τάξης 
του 0,424, ενώ ο αμέσως υψηλότερος συντελεστής 
διασύνδεσης είναι με τον κλάδο τροφίμων, ο οποίος 
είναι της τάξης του 0,130. Θυμίζουμε ότι κατά την 
εξέταση των «προς τα εμπρός» διασυνδέσεων του 
λιανικού εμπορίου βρήκαμε ότι η χαμηλότερη «προς 
τα εμπρός» διασύνδεση καταγράφεται με τον κλάδο 
διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Αυτό το εύρημα 
συνεπάγεται ότι ο κλάδος υπηρεσιών διαχείρισης 
ακίνητης περιουσίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για 
τον κλάδο λιανικού εμπορίου για την προμήθεια των 
αναγκαίων εισροών για τον κλάδο, ενώ, αντίθετα, ο 
κλάδος λιανικού εμπορίου δεν είναι ιδιαίτερα σημα-

βιομηχανία. Υψηλές διασυνδέσεις εμφανίζει το λιανι-
κό εμπόριο και με τον κύριο κλάδο του πρωτογενούς 
τομέα, ήτοι τον κλάδο της γεωργίας («Φυτική και ζω-
ική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες»). 
Τέλος, όσον αφορά τις υπηρεσίες, την υψηλότερη 
«προς τα εμπρός» διασύνδεση εμφανίζει το λιανικό 
εμπόριο με τον δημόσιο τομέα («Δημόσια διοίκηση και 
άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση»).

1.4.3.2. «Προς τα πίσω» διασυνδέσεις  
του κλάδου λιανικού εμπορίου

Σύμφωνα με τα ευρήματά μας, για να παραχθούν οι 
εισροές που αναλώνει ο κλάδος λιανικού εμπορίου 
ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος απαιτούνται 
κατά μέσο όρο 0,033 μονάδες εμπορευμάτων των 
υπολοίπων κλάδων της ελληνικής οικονομίας (πλην 
του κλάδου λιανικού εμπορίου). Περαιτέρω, εκτιμού-
με ότι απαιτούνται συνολικά περίπου 0,217 μονάδες 
εργασιακής δύναμης για να παραχθούν οι εισροές 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4.1  Κλάδοι με υψηλές «προς τα εμπρός» διασυνδέσεις με τον κλάδο λιανικού 
εμπορίου

Κλάδος Δείκτης 
διασύνδεσης

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· 
κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής 0,151

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων 0,134

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων 0,108

Κατασκευή επίπλων και άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 0,103

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 0,093

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ενδυμασίας, δέρματος  
και δερμάτινων ειδών 0,091

Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 0,087

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων 
οχημάτων 0,083

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων 0,082

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 0,081

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας 0,081

Μέσος όρος 0,059

Λιανικό εμπόριο 0,057

Εργασιακή δύναμη 0,288

Πηγή: Σώκλης (2021).
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τα εμπρός» και «προς τα πίσω» διασυνδέσεις. Αυτοί 
οι κλάδοι δύνανται να χαρακτηριστούν ως κλάδοι- 
κλειδιά για το λιανικό εμπόριο, καθώς, σύμφωνα με 
όσα έχουμε επισημάνει, πρόκειται για κλάδους στους 
οποίους ο κλάδος λιανικού εμπορίου παρέχει σημα-
ντικό ύψος ενδιάμεσων εισροών οι οποίες είναι ανα-
γκαίες για την παραγωγή τους, και, ταυτοχρόνως, 
ο κλάδος λιανικού εμπορίου αγοράζει από τους εν 
λόγω κλάδους σημαντικό ύψος εισροών οι οποίες εί-
ναι αναγκαίες στη δική του παραγωγική διαδικασία. 
Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τους ορισμούς των δια-
συνδέσεων που έχουμε χρησιμοποιήσει στο παρόν 
άρθρο, πρόκειται για κλάδους με τους οποίους ο 
κλάδος λιανικού εμπορίου έχει υψηλή αλληλεξάρτη-
ση. Σύμφωνα με τα παραπάνω, εντοπίζονται 6 κλάδοι- 
κλειδιά για το λιανικό εμπόριο, οι οποίοι παρατίθενται 
στον Πίνακα 1.4.3.

Παρατηρούμε ότι η πλειονότητα των κλάδων με 
τους οποίους το λιανικό εμπόριο εμφανίζει υψηλή 
αλληλεξάρτηση ανήκει στη βιομηχανία, ενώ υψηλή 
αλληλεξάρτηση εμφανίζει το λιανικό εμπόριο και 

ντικός για τον κλάδο διαχείρισης ακίνητης περιου-
σίας ως προς την πώληση ενδιάμεσων εισροών που 
είναι απαραίτητοι για τον κλάδο. Επιπροσθέτως, σε 
αντίθεση με τις «προς τα εμπρός» διασυνδέσεις του 
λιανικού εμπορίου, όπου οι υψηλότερες διασυνδέ-
σεις καταγράφονται με τους κλάδους της βιομηχα-
νίας, στις «προς τα πίσω» διασυνδέσεις του λιανικού 
εμπορίου υπάρχει ισορροπία σχετικά με τις διασυν-
δέσεις που καταγράφονται με τον πρωτογενή τομέα, 
τη βιομηχανία, και τις υπηρεσίες. 

1.4.3.3. Κλάδοι-κλειδιά για το λιανικό εμπόριο

Εάν εξετάσουμε τους κλάδους με τους οποίους το 
λιανικό εμπόριο καταγράφει υψηλή «προς τα εμπρός» 
διασύνδεση, όπως καταγράφονται στον Πίνακα 1.4.1, 
και τους κλάδους με τους οποίους καταγράφει υψη-
λή «προς τα πίσω» διασύνδεση, όπως καταγράφονται 
στον Πίνακα 1.4.2, θα παρατηρήσουμε ότι υπάρχουν 
ορισμένοι κλάδοι με τους οποίους ο κλάδος λιανικού 
εμπορίου καταγράφει, ταυτοχρόνως, υψηλές «προς 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4.2  Κλάδοι με υψηλές «προς τα πίσω» διασυνδέσεις με τον κλάδο λιανικού 
εμπορίου

Κλάδος Δείκτης 
διασύνδεσης

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 0,424

Παραγωγή τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού 0,130

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος· δραστηριότητες υπηρεσιών 
εστίασης 0,127

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 0,114

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου 0,084

Δραστηριότητες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις 
ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία 0,078

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες 0,074

Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες· δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· 
δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης 0,072

Ορυχεία-Λατομεία 0,066

Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 0,062

Μέσος όρος 0,033

Λιανικό εμπόριο 0,057

Εργασιακή δύναμη 0,217

Πηγή: Σώκλης (2021).
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λήγουμε στο συμπέρασμα ότι τη μεγαλύτερη αλλη-
λεξάρτηση εμφανίζει ο κλάδος λιανικού εμπορίου με 
τον γεωργικό τομέα και τη βιομηχανία, ενώ όσον αφο-
ρά τις υπηρεσίες υψηλή αλληλεξάρτηση καταγράφε-
ται μόνον με τον τουριστικό τομέα.

Συνεπώς, ο κλάδος λιανικού εμπορίου είναι υψη-
λής σημαντικότητας κλάδος (βλέπε Σ1) και τα μέ-
τρα στήριξης στην παρούσα φάση από την πολιτεία 
κρίνονται ως επιβεβλημένα. Το μέτρο της πλήρους 
αναστολής καταβολής του ενοικίου, το οποίο εφαρ-
μόστηκε για τον μήνα Ιανουάριο, όπως ανακοίνωσε 
το υπουργείο Οικονομικών, επεκτείνεται και για τον 
μήνα Φεβρουάριο5. Αυτό το μέτρο κινείται, λόγω 
των ισχυρών «προς τα πίσω» διασυνδέσεων του 
κλάδου με τις υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητης πε-
ριουσίας (βλέπε Σ2), προς τη σωστή κατεύθυνση 
και θα έπρεπε να είχε ληφθεί από την πρώτη στιγ-
μή διακοπής της λειτουργίας των επιχειρήσεων του 
κλάδου. Τέλος, όσον αφορά την επόμενη μέρα μετά 
την πανδημία, η υψηλή αλληλεξάρτηση του κλάδου 
με τον τουριστικό τομέα δείχνει (βλέπε Σ3), ότι οι 
επιδόσεις του τουρισμού, για μια ακόμα φορά,6 θα 
έχουν επίδραση στη συνολική πορεία της ελληνικής 
οικονομίας. 

Βιβλιογραφία

Bródy, A. (1970). Proportions, prices and planning. A mathematical 
restatement of the labor theory of value. Amsterdam: North Holland.

με τον κύριο κλάδο του πρωτογενή τομέα, ήτοι τη 
γεωργική παραγωγή. Όσον αφορά τις υπηρεσίες, ο 
μόνος κλάδος με τον οποίο το λιανικό εμπόριο εμ-
φανίζει υψηλή αλληλεξάρτηση είναι οι δραστηριότη-
τες υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης, δηλαδή 
ο κατεξοχήν κλάδος που συνδέεται με τουριστικές 
δραστηριότητες.

1.4.4. Συμπεράσματα

Από την εξέταση των διακλαδικών διασυνδέσεων του 
κλάδου λιανικού εμπορίου της ελληνικής οικονομίας 
τα κύρια συμπεράσματα αποτυπώνονται συνοπτικά 
ως εξής:

Σ1. Από την ανάλυση των «προς τα εμπρός» διασυν-
δέσεων, προέκυψε ότι ο κλάδος λιανικού εμπορίου 
εμφανίζει ισχυρές διασυνδέσεις τόσο με τους υπό-
λοιπους κλάδους της οικονομίας όσο και με τη δια-
δικασία αναπαραγωγής της εργασιακής δύναμης, 
καταδεικνύοντας έτσι τον κομβικό ρόλο του λιανικού 
εμπορίου στην ελληνική οικονομία. 

Σ2. Από την ανάλυση των «προς τα πίσω» διασυνδέ-
σεων, προέκυψε ότι η παραγωγική διαδικασία του 
κλάδου λιανικού εμπορίου εξαρτάται σε πολύ σημα-
ντικό βαθμό από τις υπηρεσίες διαχείρισης ακίνητης 
περιουσίας.

Σ3. Συνδυάζοντας τα ευρήματα για τις «προς τα 
εμπρός» και τις «προς τα πίσω» διασυνδέσεις, κατα-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4.3  Κλάδοι-κλειδιά για το λιανικό εμπόριο

Κλάδος

Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

Παραγωγή τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ενδυμασίας, δέρματος και δερμάτινων ειδών

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος· δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

Πηγή: Σώκλης (2021).

5. Το 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος, και όχι επί της απώλειας, θα αποζημιωθεί στους ιδιοκτήτες από τον Κρατικό Προϋ-

πολογισμό, έτσι ώστε να μην έχουν περαιτέρω απώλειες. Με αυτό τον τρόπο, επιμερίζεται το κόστος του ενοικίου κατά 80% στο κράτος 

και κατά 20% στον εκμισθωτή. Συνεπώς, η επιχείρηση που αξιοποιεί το ακίνητο δεν πληρώνει ενοίκιο.

6. Για τη μεγάλη συσχέτιση μεταξύ της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας λόγω Covid-2019 και τουρισμού, βλέπε Mariolis et al. (2020) .
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Multiplier effects of Tourism on the Greek Economy. Tourism 
Economics, forthcoming.
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νητικές αποδόσεις μετά την εμφάνιση της COVID-19 
στην  Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2020. Αν και ακο-
λούθησαν σημάδια ανάκαμψης (Απρίλιος-Μάιος 2020), 
η αγορά επανήλθε σε αρνητικές αποδόσεις (Ιούνιος- 
Ιούλιος 2020). Τη μικρή άνοδο που σημειώθηκε κατά 
τον Αύγουστο του 2020 ακολούθησαν δύο πτωτικοί 
μήνες (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2020), με την ελληνική 
χρηματιστηριακή αγορά να αντιμετωπίζει ένα μείγμα 
υγειονομικών, οικονομικών και γεωπολιτικών προκλή-
σεων. Μεγάλο μέρος των σημαντικών απωλειών της 
χρονιάς καλύφθηκε από την εντυπωσιακή άνοδο του 
Νοεμβρίου 2020, λόγω των θετικών εξελίξεων σχετικά 
με το εμβόλιο κατά της COVID-19. Παράλληλα, αξίζει 
να σημειωθεί ότι, στις αρχές Νοεμβρίου 2020, ο διε-
θνής οίκος αξιολόγησης Moody’s αναβάθμισε την ελ-
ληνική οικονομία από B1 σε Ba3 με σταθερή προοπτι-
κή, βασιζόμενος στις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις 
και τις θετικές προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας κατά τα επόμενα χρόνια1. Η χρονιά έκλει-
σε με θετικές αποδόσεις για τον Δεκέμβριο του 2020, 
διατηρώντας όμως το αρνητικό πρόσημο στις ετήσιες 
αποδόσεις των βασικών χρηματιστηριακών δεικτών 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χ.Α. 
(Πίνακας 1.5.1), ο Γενικός Δείκτης (Γ.Δ.) του Χ.Α. ση-
μείωσε ετήσιες απώλειες της τάξης του -11,75%, φτά-
νοντας τις 808,99 μονάδες στα τέλη Δεκεμβρίου 2020 
από 916,67 μονάδες στα τέλη του 2019. Μετά από μια 
περίοδο έντονων διακυμάνσεων και σημαντικών απω-
λειών από τον Φεβρουάριο και ύστερα, τον Νοέμβριο 
του 2020 σημειώθηκε εντυπωσιακή άνοδος της τάξης 
του 29,40% και τον Δεκέμβριο άνοδος 9,78%, χωρίς 
όμως να αντιστραφεί τελικά το αρνητικό πρόσημο 
της χρονιάς. Αντίστοιχη ήταν και η πορεία του δεί-
κτη FTSE/Χ.Α. Large Cap, ο οποίος σημείωσε ετήσιες 
απώλειες της τάξης του -15,81%, παρά τη σημαντική 
άνοδο του τελευταίου διμήνου του 2020. Αντίθετα, 
με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε τη χρονιά ο δείκτης 
FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών με 
ετήσια απόδοση της τάξης του 4,99%. Παράλληλα, 
τρεις κλαδικοί δείκτες κατέγραψαν σημαντικές θε-
τικές ετήσιες αποδόσεις σε μια χρονιά υψηλού κιν-
δύνου και αβεβαιότητας. Πιο συγκεκριμένα, θετικές 
αποδόσεις σημείωσαν οι δείκτες FTSE/Χ.Α. Υπηρεσί-
ες Κοινής Ωφέλειας, FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία και FTSE/
Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες με ετήσιες 
αποδόσεις 44,49%, 21,31% και 14,50%, αντίστοιχα. Οι 
υπόλοιποι κλαδικοί δείκτες κινήθηκαν πτωτικά, με τις 

1.5. Η ελληνική χρηματιστηριακή 
αγορά σε πορεία επιστροφής  
στα προ κορωνοϊού επίπεδα

Φωτεινή Οικονόμου

1.5.1. Εισαγωγή

Το 2020, αν και ξεκίνησε με ιδιαίτερα θετικές προ-
οπτικές σε συνέχεια των εντυπωσιακών αποδόσεων  
του 2019, ήταν αναμφίβολα μια χρονιά κατά την 
οποία δια μορφώθηκαν πρωτόγνωρες συνθήκες με 
προφανείς αρνητικές συνέπειες για τις αγορές, την 
οικονομία και την κοινωνία. Η ταχεία εξάπλωση της 
νόσου COVID-19 είχε δραματικές επιπτώσεις για τις 
χρηματοοικονομικές αγορές διεθνώς, με τους επεν-
δυτές να υφίστανται σημαντικές απώλειες σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα (Zhang et al., 2020). Η 
αρνητική επίδραση της πανδημίας αποτυπώθηκε στις 
διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές σε συνάρτηση με 
την εξέλιξη της πανδημίας σε κάθε χώρα, τον αριθ-
μό των καταγεγραμμένων κρουσμάτων στη χώρα και 
 διεθνώς ή τον αριθμό των καταγεγραμμένων θανάτων 
(βλ. Al-Awadhi, 2020· Ashraf, 2020· Cao et al., 2020). 
Το βασικότερο χαρακτηριστικό της περιόδου ήταν η 
αυξημένη αβεβαιότητα αναφορικά με την εξέλιξη της 
πανδημίας, οι επιπτώσεις της οποίας εξακολουθούν 
να επηρεάζουν την οικονομία και την κοινωνία. Υπό 
αυτές τις συνθήκες, η εγχώρια χρηματιστηριακή αγο-
ρά, μετά από μια χρονιά σημαντικών προκλήσεων, 
προσπαθεί να επανέλθει στα επίπεδα που είχε πριν 
από την εμφάνιση της πανδημίας. 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η πορεία της ελλη-
νικής χρηματιστηριακής αγοράς για το έτος 2020 με 
έμφαση σε βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες και 
μεγέθη. Η τελευταία ενότητα του άρθρου συνοψίζει 
και καταλήγει σε συμπεράσματα. 

1.5.2. Η πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς  
το 2020

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ελληνική χρηματιστηρια-
κή αγορά επηρεάστηκε σημαντικά από το ξέσπασμα 
της υγειονομικής κρίσης, σημειώνοντας έντονα αρ-

ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 44, 2021, σσ. 30-34

1. Βλ. Ανακοίνωση Moody’s, “Rating Action: Moody’s upgrades Greece’s rating to Ba3, outlook remains stable”, 6 Νοεμβρίου 2020.
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κεφαλαιοποίηση στα τέλη του 2019, η οποία ήταν στα 

€50,35 δις. Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-

ρουσιάζει η πορεία της αξίας συναλλαγών του Χ.Α. η 

οποία, αν και κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα την περίο-

δο Αυγούστου-Οκτωβρίου 2020, αυξήθηκε σημαντικά 

κατά το τελευταίο δίμηνο του 2020, φτάνοντας τον 

Δεκέμβριο του 2020 τα €1.899,30 εκατ., αυξημένη 

κατά 20,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 

κατά 43,3% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019. Πα-

ράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χ.Α. (2020), οι 

ξένοι επενδυτές εμφάνισαν τον Δεκέμβριο του 2020 

εκροές οι οποίες έφτασαν τα €11,82 εκατ. μετά από 

μεγαλύτερες απώλειες να σημειώνονται για τους δεί-
κτες FTSE/Χ.Α. Τράπεζες και FTSE/Χ.Α. Ενέργεια με 
ετήσιες απώλειες της τάξης του -41,37% και -41,28%, 
αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χ.Α. (2020), η πορεία της 
αγοράς αποτυπώθηκε και στην εξέλιξη της κεφαλαι-
οποίησης του συνόλου των εισηγμένων μετοχών στο 
Χ.Α. (Διάγραμμα 1.5.1). Πιο συγκεκριμένα, τον Δεκέμ-
βριο του 2020 σημειώθηκε αύξηση της κεφαλαιοποίη-
σης κατά 6,8%, στα €44,98 δισ. από €42,11 δισ. στο 
τέλος Νοεμβρίου 2020. Επιπλέον, σημειώθηκε μείω-
ση της τάξης του -10,7% σε σχέση με την αντίστοιχη 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.5.1  Μονάδες και αποδόσεις για επιλεγμένους δείκτες του Χ.Α. για το 2020 

31/12/2020 31/12/2019 Κατ. έτους Ανώτ. έτους Δ (%) 
έτους

FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 3.124,15 2.975,68 2.028,59 3.205,70 4,99%

Ελληνικός Δείκτης MID & Small Cap 1.202,50 1.253,49 701,19 1.312,90 -4,07%

FTSE/Χ.Α. Mid Cap 1.107,38 1.195,17 659,09 1.298,86 -7,35%

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 808,99 916,67 469,55 949,20 -11,75%

Δείκτης Όλων των Μετοχών Χ.Α. 187,55 215,66 122,81 223,49 -13,03%

FTSE/Χ.Α. Large Cap 1.934,64 2.298,02 1.135,79 2.371,26 -15,81%

      

FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 4.602,67 3.185,42 1.865,80 4.672,48 44,49%

FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία 1.092,34 900,44 537,98 1.092,47 21,31%

FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 2.932,95 2.561,57 1.302,84 2.940,77 14,50%

FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 6.153,83 6.458,00 2.713,19 7.435,44 -4,71%

FTSE/Χ.Α. Ασφάλειες 1.909,42 2.025,02 1.076,29 2.088,80 -5,71%

FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 3.644,51 3.925,16 2.480,07 4.027,57 -7,15%

FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 2.761,06 3.083,14 1.403,78 3.344,96 -10,45%

FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 1.732,48 1.939,68 904,20 2.084,49 -10,68%

FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 4.825,18 5.465,04 2.945,19 5.826,74 -11,71%

FTSE/Χ.Α. Υγεία 443,19 504,83 377,88 508,96 -12,21%

FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 9.885,18 11.264,09 5.768,28 13.004,12 -12,24%

FTSE/Χ.Α. Καταναλωτικά Προϊόντα και Υπηρεσίες 7.781,92 9.810,13 5.596,91 10.280,00 -20,67%

FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 763,95 996,89 480,39 1.123,81 -23,37%

FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 49,57 69,64 38,18 75,77 -28,82%

FTSE/Χ.Α. Ενέργεια 2.964,77 5.048,57 2.039,22 5.154,35 -41,28%

FTSE/Χ.Α. Τράπεζες 518,99 885,16 221,87 889,92 -41,37%

Πηγή: Ημερήσια δελτία τιμών Χ.Α. (31/12/2020 και 31/12/2019).
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τα €189,44 εκατ., μειωμένη κατά -20,06% σε σχέση 
με το 2019.

1.5.3. Χρηματιστηριακή αγορά και αβεβαιότητα

Σε περιόδους έντονης αβεβαιότητας και διακυμάνσεων 
στη χρηματιστηριακή αγορά παρατηρούνται σημαντι-
κές διακυμάνσεις και στην πορεία του δείκτη τεκμαρ-
τής μεταβλητότητας KEPE GRIV, του λεγόμενου δεί-
κτη «φόβου». Ο συγκεκριμένος δείκτης εκφράζει την 
αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παρα-
γώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία 
της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των 
τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/
X.A. Large Cap. 

Με την εμφάνιση των πρώτων επιβεβαιωμένων κρου-
σμάτων COVID-19 στην Ελλάδα στα τέλη Φεβρουα-
ρίου 2020 ο δείκτης αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας 
την υψηλότερη τιμή του για το έτος (61,55%) στις 
13 Μαρτίου 2020. Η αποτελεσματική διαχείριση του 
πρώτου κύματος της πανδημίας οδήγησε σε σημα-
ντική πτώση του δείκτη κατά τους επόμενους μήνες. 

εισροές €14,67 εκατ. τον Νοέμβριο του 2020, ενώ 
οι Έλληνες επενδυτές σημείωσαν εισροές €12,00 
εκατ. τον Δεκέμβριο του 2020 σε συνέχεια εκροών 
€14,73 εκατ. τον προηγούμενο μήνα2. Σημειώνεται 
ότι οι ξένοι επενδυτές πραγματοποίησαν το 45,2% 
των συναλλαγών τον Δεκέμβριο του 2020 από 54,7% 
τον Δεκέμβριο του 2019 και οι Έλληνες ιδιώτες επεν-
δυτές πραγματοποίησαν το 28,2% των συναλλαγών 
από 18,9% τον Δεκέμβριο του 2019. Επισημαίνεται ότι η 
συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίη-
ση των εισηγμένων μετοχών διατηρήθηκε σε επίπεδα 
υψηλότερα του 60% τον Δεκέμβριο του 2020 (62,42% 
και 64,10% με και χωρίς τη συμμετοχή του Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αντίστοιχα).

Τέλος, ετήσια πτώση σημείωσε ο Ελληνικός Δείκτης 
Τιμών Εταιρικών Ομολόγων3 (-1,98%), ενώ ο Ελληνι-
κός Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων4 κινήθηκε ανοδικά 
(1,44%)5. Παράλληλα, τον Δεκέμβριο του 2020 αυξή-
θηκε η χρηματική αξία διακανονισμένων συναλλα-
γών των εταιρικών ομολόγων στα €14,03 εκατ. από 
€12,07 εκατ. τον Νοέμβριο του 2020 (αύξηση 16,24%). 
Η συνολική χρηματική αξία διακανονισμένων συναλ-
λαγών των εταιρικών ομολόγων για το 2020 έφτασε 

2. Βλ. Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο AxiaNumbers της Αγοράς Χρεογράφων Νοεμβρίου 2020.

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

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

5. Αποδόσεις στις 29/12/2020 σύμφωνα με το Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. στις 31/12/2020.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.5.1
Κεφαλαιοποίηση και αξία συναλλαγών Χ.Α., 2019-2020

Αξία συναλλαγών Χ.Α. (εκατ. €)Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (δισ. €)

Αξία συναλλαγών Χ.Α. (εκατ. €) Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (δισ. €)
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Πηγή: Χρηματιστήριο Αθηνών, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο AxiaNumbers της Αγοράς Χρεογράφων Δεκεμβρίου 2020 και 
Δεκεμβρίου 2019. 
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ήταν και η αύξηση της κεφαλαιοποίησης και της  αξίας 
 συναλλαγών κατά το τελευταίο δίμηνο του 2020. Πα-
ράλληλα, η σταδιακή αποκλιμάκωση του δείκτη «φό-
βου» αποτελεί θετική εξέλιξη για την πορεία της αβε-
βαιότητας των επενδυτών. 

Ταυτόχρονα, θετικά είναι τα μηνύματα από την αγο-
ρά κρατικών ομολόγων με την άντληση κεφαλαίων με 
χαμηλό κόστος δανεισμού. Σημειώνεται η επιτυχημέ-
νη επανέκδοση του 15ετούς ομολόγου τον Οκτώβριο 
του 2020, με την οποία αντλήθηκαν 2 δισ. ευρώ με 
ιστορικά χαμηλό κόστος δανεισμού στο 1,152%. Επι-
πλέον, σύμφωνα με τα δεδομένα της Τράπεζας της 
Ελλάδος, κατά τους τρεις τελευταίους μήνες του 
2020 σημειώθηκε μείωση των μέσων μηνιαίων αποδό-
σεων των κρατικών ομολόγων όλων των ληκτοτήτων 
(από 3 έως 30 έτη) με τις αποδόσεις του τριετούς και 
του πενταετούς ομολόγου να κλείνουν τη χρονιά με 
αρνητικό πρόσημο! Σημειώνεται ότι αρνητικές ήταν 
και οι αποδόσεις στις πρόσφατες εκδόσεις εντόκων 
γραμματίων του Δημοσίου 13, 26 και 52 εβδομάδων. 
Επιπλέον, η πρόσφατη αναβάθμιση της Ελλάδας από 
τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody’s αποτυπώνει 
αυξημένη εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας, με τον στόχο επιστροφής 
σε επενδυτική βαθμίδα να παραμένει. 

Πέρα από τις προκλήσεις που διαμορφώθηκαν λόγω 
της πανδημίας και των επακόλουθων αρνητικών επι-
πτώσεων για την οικονομία, η ελληνική χρηματιστη-
ριακή αγορά καλείται να αντιμετωπίσει διαχρονικά 
προβλήματα (π.χ. χαμηλή ρευστότητα), αλλά και 
την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της επενδυτικής 
εμπιστοσύνης. Σε αυτή την κατεύθυνση αναμένε-
ται να συμβάλει ο πρόσφατος Νόμος 4706/2020 για 

Παρά τις διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του έτους, 
η τιμή του δείκτη στα τέλη του 2020 ήταν κοντά στα 
επίπεδα που είχε στις αρχές του έτους, πριν από την 
εμφάνιση της πανδημίας στην Ελλάδα, κινούμενος σε 
επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου του 
(από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, 
ο οποίος είναι στο 33,07%. Πιο συγκεκριμένα, ο δεί-
κτης KEPE GRIV έφτασε το 23,97% στις 31/12/2020 
από 22,24% στις 31/12/2019. Επιπλέον, εστιάζοντας 
στη μέση ημερήσια τιμή του δείκτη (Διάγραμμα 1.5.2), 
καταγράφεται πτώση τον Δεκέμβριο του 2020 στο 
22,15% από 27,92% τον Νοέμβριο του 2020 και πτω-
τική πορεία για δεύτερο συνεχόμενο μήνα. Παρατη-
ρείται, λοιπόν, σταδιακή αποκλιμάκωση του δείκτη 
η οποία αποτυπώνει μείωση της αβεβαιότητας των 
επενδυτών για την ελληνική αγορά, με τη μέση ημε-
ρήσια τιμή του δείκτη ανά μήνα για τον Δεκέμβριο του 
2020 να βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από την 
εμφάνιση της πανδημίας στην Ελλάδα.

1.5.4. Συμπεράσματα

Το 2020 ήταν αναμφίβολα μια χρονιά που χαρακτη-
ρίστηκε από υψηλή αβεβαιότητα και αυξημένο κίνδυ-
νο για τους επενδυτές. H ελληνική χρηματιστηριακή 
αγορά ολοκλήρωσε το 2020 με αρνητικό πρόσημο, 
επηρεαζόμενη σε μεγάλο βαθμό από την έντονα πτω-
τική πορεία του τραπεζικού κλάδου. Παρ’ όλα αυτά, 
η ανοδική πορεία Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 περι-
όρισε σημαντικά τις απώλειες του έτους, με τους 
κλάδους υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, τεχνολογίας 
και βιο μηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών να ση-
μειώνουν θετικές ετήσιες αποδόσεις, ενώ σημαντική 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.5.2
Δείκτης KEPE GRIV, μέση ημερήσια τιμή ανά μήνα για την περίοδο Δεκ. 2019- Δεκ. 2020
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λαιαγοράς είναι καθοριστικής σημασίας, για να μπο-
ρέσει να επιτελέσει τον αναπτυξιακό της ρόλο.
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της Αγοράς Χρεογράφων Δεκεμβρίου 2020.

την εταιρική διακυβέρνηση. Επιπλέον, η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς συμβάλλει ενεργά στον εκσυγχρο-
νισμό της λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και στην 
ενίσχυση της προληπτικής εποπτείας. Παράλληλα, 
τον Νοέμβριο του 2020, Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων 
του Υπουργείου Οικονομικών για τη Στρατηγική Ανά-
πτυξης της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς6 διατύπωσε 
συγκεκριμένες προτάσεις που στοχεύουν: (α) στην 
αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης επενδύ σεων, 
(β) στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς και σε 
θεσμικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αξιοπιστίας 
και της διαφάνειας, (γ) στην υποστήριξη της «πρά-
σινης ανάπτυξης» μέσω της Κεφαλαιαγοράς και (δ) 
στην ανάπτυξη χρηματοοικονομικής παιδείας. 

Οι επόμενοι μήνες παραμένουν κρίσιμοι για την πο-
ρεία της εγχώριας και των διεθνών αγορών, με την 
εξέλιξη της πανδημίας και την πορεία των εμβολια-
σμών να παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέ-
ροντος. Σε αυτό το πλαίσιο, η χάραξη στοχευμένης 
στρατηγικής για την ανάπτυξη της ελληνικής κεφα-

6. Υπουργείο Οικονομικών, «Προτάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την Στρατηγική Ανάπτυξη της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς», 

Νοέμβριος 2020. Οι προτάσεις είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο: <https://www.minfin.gr/web/guest/-/protaseis-gia-te-strategike-anaptyxes-

tes-ellenikes-kephalaiagoras?inheritRedirect=true>.

https://www.minfin.gr/web/guest/-/protaseis-gia-te-strategike-anaptyxes-tes-ellenikes-kephalaiagoras?inheritRedirect=true
https://www.minfin.gr/web/guest/-/protaseis-gia-te-strategike-anaptyxes-tes-ellenikes-kephalaiagoras?inheritRedirect=true


ΚΕΠΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2021/44 35

1.6. Πρόσφατες εξελίξεις  
και προοπτικές της παγκόσμιας 
οικονομικής δραστηριότητας: 
Ανάκαμψη με τις παρεμβάσεις 
πολιτικής σε κεντρικό ρόλο

Αριστοτέλης Κουτρούλης

Η πανδημία της νόσου Covid-19 οδήγησε σε μια από 
τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές και οικονομικές κρί-
σεις που έχει γνωρίσει ο σύγχρονος άνθρωπος τις 
τελευταίες δεκαετίες. Αναπόφευκτα λοιπόν, ο χρόνος 
μετάβασης της παγκόσμιας οικονομίας σε μια ομαλή 
πορεία ανάκαμψης εξαρτάται πρωτίστως από την άμ-
βλυνση των κινδύνων που απειλούν τη δημόσια υγεία. 
Εξίσου σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει 
και ο τρόπος προσαρμογής της συμπεριφοράς νοικο-
κυριών και επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες που έχουν 
διαμορφωθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εθνικές κυβερνή-
σεις καλούνται να συνεχίσουν τη στήριξη των οικονο-
μιών τους διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότη-
τα των δημοσιονομικών τους μεγεθών. 

1.6.1. Γενική αξιολόγηση των εξελίξεων  
και των βραχυπρόθεσμων προοπτικών  
της παγκόσμιας οικονομίας

Πρόσφατες εξελίξεις στην πορεία  
του παγκόσμιου ΑΕΠ

Εξαιτίας της πανδημίας τη νόσου Covid-19 και των 
διοικητικών μέτρων που σχετίζονται με την αντιμε-
τώπισή της, το 2020 καταγράφηκε η τέταρτη μεγα-
λύτερη παγκόσμια οικονομική κρίση των τελευταίων 
150 ετών, με τη συρρίκνωση του παγκόσμιου ΑΕΠ 
να ξεπερνά τις 4 ποσοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 
1.6.1). Από την πλευρά της ζήτησης, οι μεγαλύτερες 
απώλειες εντοπίζονται στην ιδιωτική κατανάλωση, τις 
επενδύσεις και τους εξωτερικούς τομείς των χωρών. 
Προς αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκαν οι δημόσιες δα-

πάνες μετριάζοντας εν μέρει το συνολικό οικονομικό 
αντίκτυπο της πανδημίας επί της συνολικής ζήτησης. 
Όσον αφορά την πλευρά της προσφοράς, οι μεγαλύ-
τερες πτώσεις καταγράφηκαν στους κλάδους παρα-
γωγής μη εμπορεύσιμων αγαθών (π.χ. υπηρεσίες πα-
ροχής καταλύματος και εστίασης, ψυχαγωγία, κλπ.), 
τον διεθνή τουρισμό, και τις μεταφορές προσώπων. 
Συγκριτικά μικρότερες πιέσεις δέχθηκαν η μεταποίη-
ση, οι κατασκευές και γενικά όσοι κλάδοι δύνανται 
να πραγματοποιούν συναλλαγές και να διαθέτουν το 
προϊόν τους απρόσκοπτα εξ αποστάσεως. 

Παρόλο που η κρίση του 2020 εμφάνισε υψηλό βαθμό 
συγχρονισμού1, η χρονολογική και γεωγραφική κα-
τανομή των δυσμενών οικονομικών επιδράσεων της 
πανδημίας υπήρξε αρκετά άνιση. Συγκεκριμένα, οι 
μεγαλύτερες απώλειες σε όρους εγχώριας παραγω-
γής σημειώθηκαν όπου, λόγω συνθηκών, οι διοικητι-
κοί περιορισμοί ήταν αυστηρότεροι και τα lockdowns 
εκτενέστερα (π.χ. Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Ην. 
Βασίλειο) (OECD, 2020). Για προφανείς λόγους, συ-
γκριτικά μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες και σε χώρες 
στις οποίες ο τομέας μη εμπορεύσιμων αγαθών και ο 
διεθνής τουρισμός έχουν δυσανάλογα μεγάλη συμ-
μετοχή στη διαμόρφωση του ΑΕΠ (π.χ. Ελλάδα και 
Μάλτα). 

Χρονολογικά, οι μεγαλύτερες μειώσεις του παγκό-
σμιου ΑΕΠ εντοπίζονται στο β΄ τρίμηνο του 2020, 
όταν δηλαδή η νόσος Covid-19 έλαβε τη μορφή πα-
γκόσμιας πανδημίας, οδηγώντας πολλές εθνικές κυ-
βερνήσεις στην επιβολή καθολικών lockdowns και 
αυστηρών περιορισμών σχετικά με τις μετακινήσεις 
των πολιτών. Ακολουθώντας τη δυναμική της πανδη-
μίας, η χαλάρωση των διοικητικών μέτρων στο βόρειο 
ημισφαίριο κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου (άνοιγμα 
των συνόρων, μερική ή ολική άρση των lockdowns) 
βελτίωσε σημαντικά το οικονομικό κλίμα και δημιούρ-
γησε τις συνθήκες για οικονομική ανάκαμψη. Επρό-
κειτο, ωστόσο, για μια προσωρινή βελτίωση, καθώς 
ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας το περασμένο φθι-
νόπωρο ανάγκασε πολλές εθνικές κυβερνήσεις να 
επαναθέσουν σε εφαρμογή τα περιοριστικά μέτρα 
της άνοιξης. Αναπόφευκτα, αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
την εκ νέου συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριό-
τητας το δ΄ τρίμηνο.

ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 44, 2021, σσ. 35-41

1. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του ΔΝΤ, ετήσιες θετικές μεταβολές του ΑΕΠ το 2020 θα καταγράψει μόνο η Κίνα (βλ. Πίνακα 

1.6.1) και ένας πολύ περιορισμένος αριθμός αναπτυσσόμενων οικονομιών. Από το σύνολο των προηγμένων οικονομιών, η μοναδική χώρα 

με μη αρνητική μεταβολή στο ΑΕΠ αναμένεται να είναι η Ταϊβάν - Επαρχία της Κίνας.  
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λειτουργία της εκπαίδευσης παγκοσμίως συνιστούν 
εξελίξεις οι οποίες επιβραδύνουν τη συσσώρευση 
ανθρώπινου και υλικού κεφαλαίου και, αναπόφευκτα, 
υπονομεύουν το παραγωγικό δυναμικό της παγκόσμι-
ας οικονομίας (World Bank, 2021).

1.6.2. Πληθωρισμός και Απασχόληση

Εντός του 2020, ο πληθωρισμός δέχθηκε καθοδικές 
πιέσεις από τη μειωμένη ζήτηση για καταναλωτικά 
και κεφαλαιουχικά αγαθά, τις χαμηλές τιμές αργού 
πετρελαίου και τις μηδενικές ή αρνητικές μεταβολές 
σε μισθούς και ημερομίσθια λόγω των δυσμενών συν-
θηκών που επικράτησαν στις αγορές εργασίας. Οι 
όποιες πιέσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση, είτε 
από την πλευρά της εξαιρετικά χαλαρής νομισματι-
κής πολιτικής είτε από την πλευρά της προσφοράς 
και των μειωμένων επιπέδων παραγωγής, δεν ήταν 
αρκετά ισχυρές ώστε να αντιστρέψουν την πτωτική 
πορεία του πληθωρισμού. Ως εκ τούτου, ο πληθωρι-
σμός υποχώρησε σημαντικά στο σύνολο των προηγ-
μένων οικονομιών (βλ. Πίνακα 1.6.2). Τηρουμένων των 
αναλογιών και σε σύγκριση με το παρελθόν, ο πλη-
θωρισμός διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα και στις 
περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες.

Μεσοπρόθεσμα, η αυξημένη αβεβαιότητα, τα υψηλά 
ποσοστά ανεργίας και η ανοδική πορεία των αποτα-
μιεύσεων για σκοπούς προφύλαξης στις προηγμένες 
οικονομίες αναμένεται να διατηρήσουν τις πληθω-
ριστικές πιέσεις και προσδοκίες σε επίπεδα χαμη-
λότερα από τους στόχους των κεντρικών τραπεζών. 
Αν υπάρξουν αξιόλογες μεταβολές στην πορεία του 
πληθωρισμού κατά το τρέχον έτος, αυτό εκτιμάται ότι 
θα συμβεί σε μεμονωμένες αναπτυσσόμενες και ανα-
δυόμενες οικονομίες και μόνο έπειτα από υποτίμηση 
των εθνικών τους νομισμάτων. 

Η οικονομική αστάθεια και η αβεβαιότητα που προ-
κλήθηκε από το ξέσπασμα της πανδημίας θα είχε 
καταλυτική επίδραση στις αγορές εργασίας και την 
απασχόληση χωρίς τη δυναμική παρέμβαση των εθνι-
κών κυβερνήσεων. Πράγματι, σε αρκετά τμήματα του 
προηγμένου κόσμου (π.χ. Ευρωζώνη και Ιαπωνία) οι 
αυξήσεις των ποσοστών ανεργίας κινήθηκαν σε ‘κοι-
νωνικώς αποδεκτά’ όρια (βλ. Πίνακα 1.6.3) χάρη στη 
έγκαιρη και ουσιαστική παρέμβαση των εθνικών αρ-
χών (π.χ. χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που δια-
τηρούν τις θέσεις εργασίας, μερική ή ολική επιδότη-
ση μισθών, κλπ.). Αντίθετα, όπου η παράδοση και το 
θεσμικό πλαίσιο δεν ευνοούν παρεμβάσεις αυτού του 
είδους (π.χ. ΗΠΑ), η αύξηση της ανεργίας ήταν αλμα-
τώδης. Αν και τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν 
άμεσες συγκρίσεις, ανάλογα μεγάλο πρόβλημα αντι-
μετωπίζουν αρκετές αναπτυσσόμενες οικονομίες των 

Άμβλυνση των κινδύνων που απειλούν  
τη δημόσια υγεία και οικονομική ανάκαμψη

Η πρόοδος που έχει συντελεστεί σχετικά με την ανα-
κάλυψη και παρασκευή αποτελεσματικών εμβολίων, 
σε συνδυασμό με την εμπειρία που έχουν συσσωρεύ-
σει οι εθνικές υγειονομικές αρχές ως προς τον εντο-
πισμό, την ιχνηλάτηση και απομόνωση νέων κρουσμά-
των, έχουν αρχίσει να στέλνουν αισιόδοξα μηνύματα. 
Παρ’ όλα αυτά, τα πλήγματα που επέφερε η πανδημία 
στην παγκόσμια οικονομία θα αργήσουν να επουλω-
θούν, καθώς η προσδοκώμενη υποχώρηση της νόσου 
Covid-19 δεν φαίνεται αρκετή ώστε να αλλάξει δρα-
στικά το οικονομικό κλίμα. Η διατήρηση αρκετών περι-
οριστικών μέτρων, τουλάχιστον για το α΄ τρίμηνο του 
2021, και η μεγάλη αβεβαιότητα που κυριαρχεί στις 
τάξεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων υποδη-
λώνουν ότι θα μεσολαβήσει αρκετός χρόνος προτού 
οι ιδιωτικές δαπάνες για κατανάλωση και επενδύσεις 
επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα. Ανάλογη καθυστέ-
ρηση αναμένεται να παρουσιάσει και η επάνοδος 
στην ομαλότητα του διεθνούς τουρισμού και πολλών 
παραγωγικών κλάδων του τομέα μη εμπορεύσιμων 
αγαθών (π.χ. εστίαση και ψυχαγωγία).

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και υπό την προϋ-
πόθεση ότι η οικονομική πολιτική θα συνεχίσει να 
στηρίζει τις εθνικές οικονομίες, το επικρατέστερο σε-
νάριο για το 2021 θέλει τον ρυθμό αύξησης του πα-
γκόσμιου ΑΕΠ να κινείται λίγο πάνω από το 4% (βλ. 
Πίνακα 1.6.1). Δεδομένων των κινδύνων που απειλούν 
την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας (π.χ. δη-
μιουργία ενός τρίτου ισχυρού κύματος της πανδημί-
ας, καθυστερήσεις στην προμήθεια και διανομή των 
εμβολίων, κλυδωνισμοί στις αγορές χρήματος και κε-
φαλαίου λόγω αύξησης του δημόσιου και ιδιωτικού 
χρέους), αν υπάρξουν αποκλίσεις μεταξύ αυτού του 
σεναρίου και της μελλοντικής εξέλιξης του παγκό-
σμιου ΑΕΠ, το πιθανότερο είναι ότι αυτές θα έχουν 
αρνητικό πρόσημο. Φυσικά, δεν πρέπει να αποκλει-
στούν και οι θετικές εκπλήξεις, όπως για παράδειγμα 
μια έκρηξη της ιδιωτικής κατανάλωσης, την οποία θα 
πυροδοτήσει η αποχή των προηγούμενων μηνών σε 
συνδυασμό με τις αυξημένες αποταμιεύσεις των νοι-
κοκυριών.

Για το 2022 εκτιμάται ότι η ανάκαμψη της παγκόσμι-
ας οικονομίας θα είναι υποτονικότερη με τον ρυθμό 
μεταβολής του παγκόσμιου ΑΕΠ να υποχωρεί στο 
3,7% (βλ. Πίνακα 1.6.1). Η πρόβλεψη αυτή αντανα-
κλά τις μακροχρόνιες επιδράσεις της πανδημίας στο 
παγκόσμιο δυνητικό ΑΕΠ. Πράγματι, η συρρίκνωση 
των επενδύσεων, η παραμονή της ανεργίας σε υψηλά 
επίπεδα, η μειωμένη κινητικότητα της εργασίας και 
τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην ομαλή 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6.2  Πληθωρισμός1

(ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές)

 2019 2020* 2021* 2022*

 ΔΝΤ ΕΕ ΟΟΣΑ ΔΝΤ ΕΕ ΟΟΣΑ ΔΝΤ ΕΕ ΟΟΣΑ ΔΝΤ ΕΕ ΟΟΣΑ

Προηγμένες 
οικονομίες 1,4 : : 0,8 : : 1,6 : : : : :

ΗΠΑ 1,8 1,3 1,5 1,5 1,1 1,2 2,8 1,6 1,2 : 1,8 1,4

Ευρωζώνη 1,2 1,2 1,2 0,4 0,3 0,3 0,9 1,1 0,7 : 1,3 1

Ιαπωνία 0,5 0,5 0,5 -0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 : 0,3 0,4

Ηνωμένο Βασίλειο 1,8 1,8 1,8 0,8 0,9 0,8 1,2 2,3 0,7 : 2,9 1,5

Αναπτυσσόμενες 
οικονομίες 5,1 : : 5 : : 4,7 : : : : :

Βραζιλία 3,7 : 3,7 2,7 : 2,7 2,9 : 2,5 : : 3,2

Ρωσία 4,5 4,5 : 3,2 3,5 : 3,2 3,7 : : 4 :

Ινδία 4,8 : 4,8 4,9 : 5,9 3,7 : 4,6 : : 4,6

Κίνα 2,9 : 2,9 2,9 : 2,8 2,7 : 2,3 : : 2,1

Πηγές: IMF, World Economic Outlook, October 2020· OECD, OECD Economic Outlook (Vol. 2020/2)· European Commission, 
European Economic Forecast, Autumn 2020.

* Προβλέψεις.

Σημείωση: 1. Στην κατηγορία των αναπτυσσόμενων οικονομιών περιλαμβάνονται και οι αναδυόμενες οικονομίες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6.3  Ανεργία
(ποσοστά επί του συνολικού εργατικού δυναμικού)

 2019 2020* 2021* 2022*

 ΔΝΤ ΕΕ ΟΟΣΑ ΔΝΤ ΕΕ ΟΟΣΑ ΔΝΤ ΕΕ ΟΟΣΑ ΔΝΤ ΕΕ ΟΟΣΑ

ΗΠΑ 3,7 3,7 3,7 8,9 7,7 8,1 7,3 6,2 6,4 : 5,4 5,6

Ευρωζώνη 7,6 7,5 7,5 8,9 8,3 8,1 9,1 9,4 9,5 : 8,9 9,1

Ιαπωνία 2,4 2,3 2,4 3,3 3,1 2,8 2,8 2,9 2,9 : 2,7 2,8

Ηνωμένο Βασίλειο 3,8 3,8 3,8 5,4 5 4,6 7,4 7,3 7,4 : 6,2 6,2

Βραζιλία 11,9 : : 13,4 : : 14,1 : : : : :

Ρωσία 4,6 4,6 : 5,6 6,2 : 5,2 5,8 : : 4,8 :

Κίνα 3,6 3,6 : 3,8 : : 3,6 : : : : :

Πηγές: IMF, World Economic Outlook, October 2020· OECD, OECD Economic Outlook (Vol. 2020/2)· European Commission, 
European Economic Forecast, Autumn 2020.

* Προβλέψεις.
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αποπληρωμή χρέους, την προτίμησή τους να καλύ-
ψουν ενδεχόμενη αύξηση της ζήτησης μέσω της αύ-
ξησης των ωρών εργασίας με το υπάρχον προσωπικό 
καθώς και την αυξημένη έξοδο υπερχρεωμένων επι-
χειρήσεων από την αγορά. Η επιστροφή της ανεργίας 
σε χαμηλότερα επίπεδα αναμένεται να πραγματοποι-
ηθεί σταδιακά σε έναν ευρύτερο χρονικό ορίζοντα ξε-
κινώντας από το 2022. 

1.6.3. Διεθνές εμπόριο και διεθνείς τιμές 
βασικών εμπορευμάτων

Τα κλειστά σύνορα, η απότομη πτώση της ζήτησης 
και οι διαταραχές στην παραγωγή λόγω των υγειο-
νομικών εξελίξεων του περασμένου έτους επέφεραν 
δραστικές αλλαγές στην εικόνα του διεθνούς εμπο-
ρίου. Η πρώτη και σημαντικότερη από αυτές είναι 
ποσοτική και αναφέρεται στη μεγάλη συρρίκνωση 
του συνολικού όγκου των διεθνών εμπορικών συναλ-
λαγών (αγαθά και υπηρεσίες) κατά 9,6% (βλ. Πίνακα 
1.6.4). Η δεύτερη αλλαγή συνδέεται με την κατάρρευ-
ση του εμπορίου υπηρεσιών και την ανατροπή, έστω 
και προσωρινά, μιας τάσης που έχει διαμορφωθεί την 
τελευταία δεκαετία και η οποία αφορά την ολοένα 
ανερχόμενη συμβολή των υπηρεσιών στην επέκταση 
του διεθνούς εμπορίου.

Για το τρέχον έτος αναμένεται αύξηση των διεθνών 
εμπορικών συναλλαγών, καθώς εκτιμάται ότι η στα-
διακή υποχώρηση της πανδημίας θα λειτουργήσει 
θετικά στην ιδιωτική κατανάλωση (βλ. Πίνακα 1.6.4). 
Εντούτοις, το ισοζύγιο των κινδύνων που περιβάλλει 
τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές παραμένει αρνη-
τικό. Πράγματι, μια σειρά δυσμενών παραγόντων και 
εξελίξεων –η συνεχιζόμενη διάβρωση της πολυμέρει-
ας στη διατήρηση των αρχών επί των οποίων πραγμα-

οποίων τα περιορισμένα δημοσιονομικά αποθέματα 
και ο δυσανάλογα μεγάλος ανεπίσημος τομέας δεν 
αφήνουν περιθώρια για αντίστοιχες παρεμβάσεις.

Οι πιέσεις που έχουν δημιουργηθεί στις αγορές ερ-
γασίας ανά τον κόσμο δεν επηρεάζουν ομοιόμορφα 
τους εργαζομένους όλων των κατηγοριών. Απασχο-
λούμενοι μέσης/υψηλής εξειδίκευσης με εργασιακά 
καθήκοντα τα οποία μπορούν να εκτελεστούν εξ απο-
στάσεως υπό τη μορφή τηλεργασίας, φαίνεται να δια-
τήρησαν το μεγαλύτερο μέρος των προνομίων που 
απολάμβαναν πριν την έλευση της πανδημίας. Στον 
αντίποδα βρίσκονται οι εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκευ-
σης του τομέα υπηρεσιών, οι χαμηλόμισθοι και ανα-
σφάλιστοι του ανεπίσημου τομέα και γενικότερα όλοι 
όσοι, παρότι το επιθυμούν, αδυνατούν να βρουν μια 
αξιοπρεπή και σταθερή απασχόληση ανάλογη των 
προσόντων τους. Για το πρώτο υποσύνολο εργαζομέ-
νων, οι όποιες απειλές αφορούν το ενδεχόμενο μείω-
σης της οικονομικής τους ευημερίας. Για αυτούς που 
ανήκουν στο δεύτερο υποσύνολο τίθεται θέμα επιβίω-
σης. Με τη σειρά του, ο εντονότερος δυαδισμός των 
αγορών εργασίας διεθνώς έχει οξύνει τις οικονομικές 
και κοινωνικές διαφορές με ό,τι αυτό συνεπάγεται για 
την εύρυθμη λειτουργία της εκάστοτε κοινωνίας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών, 
η ανοδική πορεία των ποσοστών της ανεργίας θα 
συνεχιστεί μέσα στο 2021 σε αρκετές περιοχές του 
κόσμου (βλ. Πίνακα 1.6.3). Πέρα από την ασύμμετρη 
συμπεριφορά της ανεργίας έναντι μεταβολών του 
ΑΕΠ –ταχύτερη και απότομη αύξηση της ανεργίας 
όταν μειώνεται το ΑΕΠ και βραδύτερη επάνοδος στα 
φυσιολογικά επίπεδα όταν το ΑΕΠ αυξάνει– οι εκτιμή-
σεις αυτές αντανακλούν την παρατεταμένη αβεβαιό-
τητα που επικρατεί στις τάξεις των επιχειρηματιών, 
την προτεραιότητα που αναμένεται να δώσουν στην 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6.4  Ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές σε βασικά μεγέθη του διεθνούς εμπορίου

Συνολικός όγκος διεθνούς εμπορίου  
(αγαθά και υπηρεσίες)

2019* 2020* 2021** 2022**

Παγκόσμια οικονομία 1 -9,6 8,1 6,3

Προηγμένες οικονομίες 1,4 -10,1 7,5 6,1

Αναπτυσσόμενες οικονομίες 0,3 -8,9 9,2 6,7

Πηγή: IMF, World Economic Outlook Update, January 2021. 

* Εκτιμήσεις, ** Προβλέψεις.
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ότι οι κυβερνήσεις δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να 
κατανείμουν τις δυνάμεις τους σε τρία διαφορετικά 
αλλά αλληλεξαρτώμενα μέτωπα: Το πρώτο αφορά 
την προστασία της δημόσιας υγείας, το δεύτερο τη 
στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και το τρίτο 
τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής.

Αναλυτικότερα, το πρώτο και κύριο μέλημα των κυ-
βερνήσεων είναι η άμβλυνση των κινδύνων που απει-
λούν τη δημόσια υγεία. Πέραν της ανεκτίμητης αξίας 
που έχει η ανθρώπινη ζωή, η προτεραιότητα αυτή 
υπαγορεύεται από την αλληλουχία των εξελίξεων κα-
θώς ήταν η υγειονομική κρίση που πυροδότησε την 
οικονομική κρίση και όχι το αντίστροφο. Αν λοιπόν 
δεν αναχαιτιστεί άμεσα η πανδημία, η ροή δυσμενών 
επιδράσεων προς την οικονομία θα συνεχιστεί ακυ-
ρώνοντας τις όποιες προσπάθειες για οικονομική 
ανάκαμψη.

Η επιστημονική πρόοδος που έχει συντελεστεί τελευ-
ταία και η έναρξη των μαζικών εμβολιασμών σε μεγά-
λο αριθμό χωρών αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς την 
αναχαίτιση της πανδημίας. Παρ’ όλα αυτά, η οριστική 
και αμετάκλητη υποχώρηση των υγειονομικών απει-
λών της νόσου Covid-19 φαίνεται να απαιτεί χρόνο. 
Επιπλέον, η ιατρική κοινότητα έχει προειδοποιήσει ότι 
τα εμβόλια δεν είναι πανάκεια. Με αυτά τα δεδομένα, 
η παράταση των περιοριστικών μέτρων για μερικούς 
μήνες ακόμη θα πρέπει να θεωρείται σχεδόν βέβαιη. 
Αυτό που δεν μπορεί να προεξοφληθεί είναι ο βαθ-
μός αυστηρότητας και το εύρος των μέτρων που θα 
εφαρμοστούν. Καθοριστικό ρόλο εδώ θα παίξει η δυ-
ναμική της πανδημίας και οι πολιτικές επιλογές των 
κυβερνήσεων. 

Στηριζόμενη σε πρόσφατες σχετικές μελέτες, η τε-
λευταία έκθεση του ΔΝΤ για την παγκόσμια οικονομία 
αναφέρει ότι τα αυστηρά και καθολικά lockdowns εί-
ναι περισσότερο αποτελεσματικά ως προς τον περι-
ορισμό των κρουσμάτων (IMF, 2020). Άλλες μελέτες, 
με επίκεντρο την οικονομία, δείχνουν ότι όσο πιο αυ-
στηροί και εκτενείς είναι οι περιορισμοί, τόσο μεγαλύ-
τερες είναι οι βραχυχρόνιες απώλειες σε όρους ΑΕΠ 
(OECD, 2020). Σε αυτά τα συμπεράσματα θα πρέπει 
να προστεθεί και ένα τρίτο στοιχείο το οποίο αφορά 
το ενδεχόμενο της εθελούσιας τήρησης των κοινωνι-
κών αποστάσεων σε βαθμό και χρονικό ορίζοντα που 
ξεπερνούν τα επιβαλλόμενα. Αν και το στοιχείο αυτό 
δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, αξίζει της προσοχής 
όσων βαρύνονται με την ευθύνη των αποφάσεων, κα-
θώς συμπεριφορές αυτού του είδους από σημαντικά 
τμήματα του πληθυσμού μπορεί να καθυστερήσουν 
την επάνοδο στην κανονικότητα. 

Στο κομμάτι της αμιγούς οικονομικής πολιτικής, με 
τις οικονομίες να μην έχουν βρει ένα σταθερό βημα-
τισμό προς την ανάκαμψη, η διατήρηση του ενισχυ-

τοποιείται το διεθνές εμπόριο, οι συχνές μεταβολές 
στις διαθέσεις των εμπορικών αρχών ΗΠΑ και Κίνας, 
η μετάβαση των διμερών εμπορικών σχέσεων μεταξύ 
Ην. Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα λιγό-
τερο ευνοϊκό εμπορικό καθεστώς, η αποδιοργάνωση 
που έχει προκληθεί στις διεθνείς αλυσίδες παραγω-
γής και η παρατεταμένη αβεβαιότητα– αφήνουν μι-
κρά περιθώρια αισιοδοξίας για την πλήρη ανάκτηση 
του χαμένου εδάφους. 

Αναφορικά με τις εξελίξεις στις διεθνείς τιμές των βα-
σικών εμπορευμάτων, η μείωση της παγκόσμιας ζή-
τησης πετρελαίου κατά 9% το 2020 οδήγησε τη μέση 
ετήσια τιμή του αργού πετρελαίου στα 41 δολάρια 
ΗΠΑ ανά βαρέλι. Η πτώση της διεθνούς τιμής πετρε-
λαίου θα ήταν σαφώς εντονότερη εάν τα κράτη- μέλη 
του ΟΠΕΚ και οι υπόλοιπες πετρελαιοπαραγωγές 
χώρες δεν είχαν περιορίσει σημαντικά την προσφορά 
μέσα στο ίδιο διάστημα. Για το τρέχον έτος η διεθνής 
τιμή του πετρελαίου αναμένεται να αυξηθεί οριακά 
προτού φτάσει τα 50 δολάρια ΗΠΑ ανά βαρέλι το 
2022 (World Bank, 2021). 

Αντίθετα με το πετρέλαιο, η καθαρή μεταβολή στις 
τιμές των βασικών μετάλλων το 2020 ήταν μικρή, κα-
θώς οι μειώσεις που καταγράφηκαν κατά το α΄ εξά-
μηνο αντισταθμίστηκαν από ισόποσες αυξήσεις το β΄ 
εξάμηνο λόγω μεγαλύτερης ζήτησης από την Κίνα. 
Τέλος, ανοδική πορεία ακολούθησαν οι διεθνείς τιμές 
των βασικών αγροτικών προϊόντων λόγω της αυξημέ-
νης ζήτησης για εδώδιμα προϊόντα και λόγω ελλειμ-
μάτων στην παραγωγή. Οι αυξήσεις αυτές άσκησαν 
πληθωριστικές πιέσεις σε μεμονωμένες αναπτυσσό-
μενες οικονομίες εξαιτίας της μεγάλης συμμετοχής 
των δαπανών για εδώδιμα προϊόντα στις συνολικές 
καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών. Το 2021 
προβλέπεται ότι οι διεθνείς τιμές των βασικών μετάλ-
λων και των αγροτικών προϊόντων θα κινηθούν ελα-
φρώς ανοδικά. 

1.6.4. Ο κεντρικός ρόλος των παρεμβάσεων 
πολιτικής στην ανάκαμψη των εθνικών 
οικονομιών

Το ειδοποιό στοιχείο της κρίσης που έπληξε την αν-
θρωπότητα το 2020 είναι ο πολυμερής χαρακτήρας 
της. Αυτό που ξεκίνησε ως μια γεωγραφικά περιορι-
σμένη υγειονομική κρίση, μετεξελίχθηκε σε πανδημία 
τεραστίων διαστάσεων συμπαρασύροντας την πα-
γκόσμια οικονομία σε βαθιά ύφεση και τις περισσό-
τερες χώρες στα όρια της οικονομικής και κοινωνικής 
αποδιοργάνωσης. Με άλλα λόγια, από όλο το φάσμα 
των ατομικών και συλλογικών δραστηριοτήτων, λίγες 
ξέφυγαν από τη δυσμένεια που προκάλεσε η πανδη-
μία. Σε όρους πολιτικών παρεμβάσεων αυτό σημαίνει 
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ένα μικρό υπόγειο. Διαφορετικές είναι οι επιπτώσεις 
του κλεισίματος των σχολείων για μια οικογένεια της 
οποίας οι δαπάνες για εδώδιμα προϊόντα αποτελούν 
μικρό ποσοστό των συνολικών δαπανών της και δια-
φορετικές για μια οικογένεια η οποία στηριζόταν στα 
δωρεάν γεύματα που παρείχαν τα ανοιχτά σχολεία. 
Αυτές και άλλες πολλές διαφορές προκαλούν με τη 
σειρά τους έντονα αρνητικά συναισθήματα σε όσους 
βιώνουν τις μεγαλύτερες πιέσεις.

Προς το παρόν, ο μεγαλύτερος φόβος, ο θυμός, η 
απογοήτευση και το έλλειμμα εμπιστοσύνης παρα-
μένουν ‘βουβά’ και εντός της οικογενειακής εστίας. 
Ωστόσο, δύσκολα μπορεί να προεξοφλήσει κανείς 
εάν θα παραμείνουν έτσι ή εάν θα πάρουν τη μορφή 
μιας ισχυρής εκτόνωσης με δυσμενείς επιδράσεις για 
την κοινωνική συνοχή και άρα την οικονομική ανά-
καμψη. Υπό αυτό το πρίσμα, η εξεύρεση πόρων και η 
συνετή κατανομή τους στους οικονομικά ασθενέστε-
ρους αποτελεί για τις περισσότερες κυβερνήσεις μια 
επιπλέον πολιτική πρόκληση. 
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τικού ρόλου της νομισματικής και δημοσιονομικής 
πολιτικής κρίνεται απολύτως αναγκαία και επιβεβλη-
μένη. Καθώς όμως οι νομισματικές αρχές έχουν ήδη 
εξαντλήσει ένα μεγάλο μέρος των συμβατικών και μη 
συμβατικών τους εργαλείων, το βάρος πέφτει ανα-
πόφευκτα στη δημοσιονομική πολιτική. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των δη-
μόσιων υποδομών, η στήριξη των επιχειρήσεων και 
των παραγωγικών επενδύσεων και η διασφάλιση της 
απασχόλησης αποτελούν τους βασικότερους άξονες 
ενός δημοσιονομικού μείγματος με επεκτατικό χαρα-
κτήρα και αναπτυξιακές διαστάσεις.

Από την άλλη, εξίσου σημαντική είναι και η διατήρη-
ση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους. Αν και η 
παραμονή των επιτοκίων σε ιστορικά χαμηλά επίπε-
δα ευνοεί τις προσπάθειες των κυβερνήσεων να πα-
ραμείνουν εντός των δύο στόχων, οι δημοσιονομικά 
ασθενέστερες χώρες έχουν πολύ μικρά περιθώρια 
ελιγμών. Με αυτά τα δεδομένα και μπροστά στον 
κίνδυνο δημιουργίας μιας κρίσης δημόσιου χρέους 
παγκόσμιων διαστάσεων η ανάγκη για διεθνή συνερ-
γασία, επίδειξη αλληλεγγύης και λήψη γενναίων απο-
φάσεων σχετικά με τη διευθέτηση του προβλήματος 
των υπερχρεωμένων κρατών δείχνει να είναι τόσο επι-
τακτική όσο πότε άλλοτε. 

Όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα 1.6.2, η πανδη-
μία και τα περιοριστικά μέτρα έχουν ασκήσει δυσα-
νάλογα μεγαλύτερες πιέσεις σε όσους ανήκουν στις 
οικονομικά ασθενέστερες ομάδες. Προφανώς, είναι 
άλλο να ανησυχεί κανείς για τη μείωση της οικονομι-
κής του ευημερίας και άλλο να ανησυχεί για την επι-
βίωσή του. Αλλιώς βιώνεται η απαγόρευση της κυκλο-
φορίας σε ένα ευήλιο και άνετο σπίτι και αλλιώς σε 
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Κρατικός Προϋπολογισμός,  
δημόσιο χρέος και προοπτικές  
των δημοσιονομικών μεγεθών

Ελισάβετ Ι. Νίτση

2.1. Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού, 2020

Ο Κρατικός Προϋπολογισμός (ΚΠ) του 2020, με βάση 
τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους1, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, πα-
ρουσίασε σημαντικό έλλειμμα ύψους 22.806 εκατ. 
ευρώ ή 14,01% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος 
(ΑΕΠ)2, έναντι μόλις 168 εκατ. ευρώ ή 0,09% του ΑΕΠ 
το 2019 και στόχου για έλλειμμα 2.286 εκατ. ή 1,4% 
του ΑΕΠ σύμφωνα με τον ΚΠ του 2020 και 24.319 
εκατ. ή 14,94% του ΑΕΠ σύμφωνα με την εκτίμη-
ση του ΚΠ του 2021 (Πίνακας 2.1.1). Αντίστοιχα, το 
πρωτογενές αποτέλεσμα είναι έντονα ελλειμματικό, 
καθώς ανήλθε στα 18.195 εκατ. ευρώ ή 11,18% του 
ΑΕΠ, έναντι πλεονάσματος ύψους 5.017 εκατ. ή 2,74% 
του ΑΕΠ το 2019 και στόχου για πρωτογενές πλεόνα-
σμα 2.215 εκατ. ή 1,36% του ΑΕΠ σύμφωνα με τον ΚΠ 
του 2020, έλλειμμα το οποίο είχε εκτιμηθεί στον ΚΠ 
του 2021, όπου για το 2020 είχε εκτιμηθεί έλλειμμα 
ύψους 19.624 εκατ. ευρώ ή 12,06% του ΑΕΠ (Πίνακας 
2.1.1). Είναι σαφές ότι αυτή η σημαντικά ελλειμματική 
εικόνα τόσο του Ισοζυγίου όσο και του Πρωτογενούς 
Ισοζυγίου του Κρατικού Προϋπολογισμού οφείλεται 
στην πανδημία της Covid-19 και τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί για την αντιμετώπιση τόσο της υγειονομικής 
κρίσης όσο και της συνεπακόλουθης οικονομικής κρί-
σης που προήλθε από τα αλλεπάλληλα lockdown και 
την ανάγκη στήριξης της πραγματικής οικονομίας. 

Επιπλέον, τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού του 2020 παρουσιάζονται μειωμένα σε σχέση 
με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, 

καθώς ανήλθαν σε 47.364 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 
7.733 εκατ. ευρώ ή 14%, αλλά και του στόχου που 
είχε τεθεί για έσοδα από τον ΚΠ του 2020, ο οποίος 
έφτανε τα 54.710 εκατ. ευρώ, δηλαδή μία απώλεια 
της τάξης των 7.346 εκατ. ευρώ ή 13,4%. Η απώλεια 
αυτή είχε αποτυπωθεί στον ΚΠ του 2021 όπου ανα-
μενόταν ότι τα καθαρά έσοδα του ΚΠ θα φθάσουν 
μόλις στα 46.454 εκατ. ευρώ, ύψος που ήταν κατά 
910 εκατ. ευρώ ή 2% χαμηλότερο από τα πραγματι-
κά έσοδα. Τα μειωμένα έσοδα οφείλονται κατά κύριο 
λόγο στην πανδημία, καθώς η οικονομική κρίση που 
προκάλεσε μείωσε σημαντικά την είσπραξη φόρων, 
ενώ η αύξηση σε σχέση με την εκτίμηση του ΚΠ του 
2021 προκύπτει από έσοδα από ANFA’s τα οποία δεν 
είχαν προβλεφθεί. 

Πιο αναλυτικά, τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋ-
πολογισμού (ΤΠ) του 2020 ανήλθαν στα 53.036 εκατ. 
ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης των 7.105 
εκατ. ευρώ ή 11,8% έναντι του 2019, αλλά μόλις κατά 
715 εκατ. ευρώ ή 1,3% έναντι του στόχου του ΚΠ του 
2020. Αντίθετα υπερβαίνουν κατά 1.221 εκατ. ευρώ ή 
2,4% την εκτίμηση του ΚΠ του 2021. Αξίζει να σημειω-
θεί η σημαντική μείωση των εσόδων από φόρους που 
ανήλθαν σε μόλις 43.198 εκατ. ευρώ, πολύ χαμηλότε-
ρα από όλους τους στόχους που είχαν τεθεί. Μεγα-
λύτερη είναι η μείωση των εσόδων από τους φόρους 
εισοδήματος (3.127 εκατ. ευρώ ή 18,7% συγκριτικά 
με το 2019 και 2.988 εκατ. ευρώ ή 18% από τον στόχο 
του ΚΠ του 2020), ακολουθούμενα από τις εισπράξεις 
από ΦΠΑ (2.784 εκατ. ευρώ ή 15,6% συγκριτικά με το 
2019 και 3.209 εκατ. ευρώ ή 17,6% από τον στόχο του 
ΚΠ του 2020). Αντίθετα, η αύξηση που παρουσιάζεται 
στα έσοδα του ΚΠ του 2020 έναντι της εκτίμησης του 
ΚΠ του 2021 οφείλεται στην αυξημένη είσπραξη φό-
ρων κατά 417 εκατ. ευρώ ή 1% και των μεταβιβάσεων 
κατά 792 εκατ. ευρώ ή 13,8% 

Από την άλλη πλευρά όμως, ο ΚΠ του 2020 εμφανίζει 
μία σημαντικότατη αύξηση των δαπανών του, καθώς 
αυτές ανήλθαν στα 70.169 εκατ. ευρώ, αυξημένες 
κατά 14.904 εκατ. ευρώ ή 27% έναντι του 2019, και 
κατά 14.132 εκατ. ευρώ ή 25,2% έναντι του στόχου 

2. Δημοσιονομικές εξελίξεις

ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 44, 2021, σσ. 42-49

1. Μηνιαίο Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2020, Υπουργείο Οικονομικών, Ιανουάριος 2021.

2. Με βάση την πρόβλεψη του ΑΕΠ για το 2020 από τον ΚΠ του 2021.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.1  Στοιχεία των Κρατικών Προϋπολογισμών, εκατ. € σε τροποποιημένη ταμειακή βάση

2019 2020

Πραγμ.1 Πραγμ.1 Πρόβλεψη 
Προϋπολογισμού 

20202

Εκτίμηση 
Προϋπολογισμού 

20203

Κρατικός Προϋπολογισμός

Καθαρά έσοδα 55.097 47.364 54.710 46.454

Έσοδα 60.141 53.036 53.751 51.815

Φόροι 
   εκ των οποίων:

51.415 43.198 51.415 42.781

   ΦΠΑ 17.792 15.008 18.217 14.505

   ΕΦΚ 7.125 6.427 7.213 6.463

   Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας 2.786 2.427 2.813 2.496

   Φόρος εισοδήματος 16.716 13.589 16.577 12.923

Κοινωνικές εισφορές 55 54 55 54

Μεταβιβάσεις 4.407 6.537 3.880 5.745

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 1.728 507 700 547

Λοιπά τρέχοντα έσοδα 2.527 2.731 1.713 2.663

Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 10 8 332 25

Επιστροφές φόρων 5.044 5.672 4.926 5.360

Δαπάνες 55.265 70.169 56.037 70.774

Παροχές σε εργαζόμενους 13.247 13.335 13.403 13.415

Κοινωνικές παροχές 653 137 134 241

Μεταβιβάσεις 28.205 38.751 27.824 38.997

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 1.458 1.618 1.145 1.802

Επιδοτήσεις 224 248 89 102

Τόκοι (σε ακαθάριστη βάση) 5.225 4.774 4.500 4.695

Λοιπές δαπάνες 50 29 71 72

Πιστώσεις υπό κατανομή (πλην ΠΔΕ) 0 0 1.495 362

Αποκτήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 562 631 623 668

ΠΔΕ

Έσοδα 4 2.857 5.542 3.679 5.466

Δαπάνες 5.642 10.647 6.750 10.421

Ταμειακό Πρωτογενές Ισοζύγιο Κρατικού 
Προϋπολογισμού 5,6,7,8 5.017 -18.195 2.215 -19.624

% ΑΕΠ 2,74 -11,18 1,36 12,06

Ταμειακό Ισοζύγιο Κρατικού 
Προϋπολογισμού 5,6,7,8 -168 -22.806 -2.286 -24.319

% ΑΕΠ -0,09 -14,01 -1,40 -14,94

ΑΕΠ 183.413 162.7769 162.776 162.776

Πηγές: Εισηγητική Έκθεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2010 και 2021, Υπουργείο Οικονομικών, Πορεία Εκτέλεσης Κρατικού 
Προϋπολογισμού 2020, Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Ιανουάριος 2021.

Σημειώσεις:

1. Τα στοιχεία των εσόδων και των δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού για τα έτη 2019 και 2020 είναι προσωρινά και θα 
οριστικοποιηθούν με την κύρωση του Απολογισμού Εσόδων και Εξόδων του Κράτους οικονομικών ετών 2019 και 2020.
2. Στόχοι του Προϋπολογισμού 2020, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της Ειση-
γητικής Έκθεσης του Προϋπολογισμού 2020.
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Έτσι και η ελληνική κυβέρνηση κλήθηκε να αναλάβει 
πρωτοβουλίες για να αντιμετωπίσει πρωταρχικά την 
υγειονομική κρίση, θωρακίζοντας το εθνικό σύστημα 
υγείας για τη βελτίωση των νοσοκομειακών δομών με 
τη δημιουργία κλινών ΜΕΘ, την προμήθεια ιατροφαρ-
μακευτικού υλικού, αλλά και την πρόσληψη υγειονο-
μικού προσωπικού. Στη συνέχεια, η υγειονομική κρί-
ση δημιούργησε μια σημαντική οικονομική κρίση, με 
αλλεπάλληλα lockdown, που οδήγησε στο κλείσιμο 
πολλών οικονομικών δραστηριοτήτων, στην ανάγκη 
να τεθούν οι συμβάσεις εργασίας σημαντικού μέρους 
των εργαζομένων σε προσωρινή αναστολή και τη ση-
μαντική πτώση του εισοδήματος των νοικοκυριών, 
αλλά και του ΑΕΠ. 

Πιο συγκεκριμένα, η κυβέρνηση προχώρησε το 2020 
σε παρεμβάσεις συνολικού ταμειακού κόστους 18.198 
εκατ. ευρώ ή 11,18% του ΑΕΠ. Από αυτές, παρεμβά-
σεις ύψους 4.920 εκατ. ευρώ ή 3% του ΑΕΠ αφορούν 
το σκέλος των εσόδων, με σημαντικότερη τη μείωση 
της προκαταβολής φόρου εισοδήματος φυσικών και 
νομικών προσώπων σε ελεύθερους επαγγελματίες 
και επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία 
Covid-19 ύψους 1.600 εκατ. ευρώ ή 0,98% του ΑΕΠ, 
ακολουθούμενη από την κάλυψη των ασφαλιστικών 
εισφορών επί του ονομαστικού μισθού των εργαζο-
μένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε 
προσωρινή αναστολή ύψους 838 εκατ. ευρώ ή 0,51% 
του ΑΕΠ και την αναστολή πληρωμών ΦΠΑ σε επι-
χειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους 
επαγγελματίες ύψους 744 εκατ. ευρώ ή 0,46 του 
ΑΕΠ. Από την πλευρά των δαπανών, όπως είναι ανα-
μενόμενο, οι παρεμβάσεις είναι περισσότερες φθά-
νοντας τα 10.730 εκατ. ευρώ ή 6,59% του ΑΕΠ, με 
το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής να φθάνει 
τα 5.368 εκατ. ευρώ ή 3,3%, δηλαδή περίπου το μισό 
των παρεμβάσεων αυτών. Ακολουθεί η αποζημίωση 

του ΚΠ του 2020, ενώ είναι χαμηλότερες έναντι της 
εκτίμησης του ΚΠ του 2021 που προβλεπόταν να ανέλ-
θουν στα 70.774 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 605 εκατ. 
ευρώ ή 0,9%. Η αύξηση αυτή των δαπανών οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στην αύξηση των μεταβιβάσεων κατά 
περίπου 11 δισ. ευρώ, τόσο από το 2019 όσο και από 
την πρόβλεψη του ΚΠ του 2020, οι οποίες χρησιμο-
ποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αντί-
θετα, η καταβολή των τόκων, που ανήλθε στα 4.774 
εκατ. ευρώ, είναι μειωμένη κατά 451 εκατ. ευρώ ή 
8,6% έναντι του 2019, όμως είναι αυξημένη τόσο ένα-
ντι του στόχου του ΚΠ του 2020 κατά 274 εκατ. ευρώ 
ή 6,1%, όσο και της εκτίμησης του ΚΠ του 2021 κατά 
79 εκατ. ευρώ ή 1,7%.

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) παρου-
σιάζει σημαντική αύξηση τόσο στο σκέλος των εσό-
δων όσο και των δαπανών, καθώς αποτελεί ένα σημα-
ντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Τα έσοδα ανέρχονται σε 5.542 εκατ. ευρώ, αυξημένα 
κατά 2.685 εκατ. ευρώ ή 94% συγκριτικά με το 2019, 
και 1.863 εκατ. ευρώ ή 50,6% με τον στόχο του ΚΠ 
του 2020. Αντίστοιχα, οι δαπάνες που ανήλθαν σε 
10.647 εκατ. ευρώ παρουσιάζονται αυξημένες κατά 
5.005 εκατ. ευρώ ή 88,7% συγκριτικά με το 2019, και 
3.897 εκατ. ευρώ ή 57,7% με τον στόχο του ΚΠ του 
2020. Η αύξηση αυτή τόσο των εσόδων όσο και των 
δαπανών σαφώς είχε προβλεφθεί από την αντίστοιχη 
εκτίμηση του ΚΠ του 2021.

Συνολικά, ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2020, σε 
ταμειακή βάση, παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις 
από τους στόχους που είχαν τεθεί τόσο στις δαπά-
νες όσο και στα έσοδα. Οι αποκλίσεις αυτές δεν εκ-
πλήσσουν, καθώς από τον Μάρτιο του 2020 η παν-
δημία της Covid-19 έχει επηρεάσει τους Κρατικούς 
Προϋπολογισμούς των κρατών σε όλη την υφήλιο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.1 (συνέχεια)

3. Στόχοι του Προϋπολογισμού 2020, προσαρμοσμένοι στα συνολικά μεγέθη όπως αποτυπώνονται στις εκτιμήσεις της Ειση-
γητικής Έκθεσης του Προϋπολογισμού 2021.
4. Τα έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) περιλαμβάνονται στις κατηγορίες «Μεταβιβάσεις» και «Λοιπά 
τρέχοντα έσοδα”.
5. Έλλειμμα (-)/Πλεόνασμα (+).
6. Τα στοιχεία πραγματοποιήσεων περιλαμβάνουν την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων 
ετών και εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.
7. Η αποτύπωση των στοιχείων είναι σύμφωνη με τη νέα οικονομική ταξινόμηση (Π.Δ. 54/2018).
8. Το ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού περιλαμβάνει 7 εκατ. ευρώ δαπανών και 10 εκατ. ευρώ δαπανών, τα οποία δεν είχαν 
λογιστικοποιηθεί τη στιγμή της δημοσίευσης του δελτίου.
9. Η εκτίμηση του ΑΕΠ για το 2020 όπως αποτυπώνεται στις εκτιμήσεις της Εισηγητικής Έκθεσης του Προϋπολογισμού 2021.
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Ωστόσο, αν και η χώρα βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερα 
δύσκολο σημείο στα μακροοικονομικά της μεγέθη, η 
κρίση δεν είναι μόνο ελληνική, αλλά παγκόσμια. Επι-
πλέον, η Ελλάδα θεωρείται μία από τις λιγότερο πλη-
γείσες χώρες με χαμηλούς αριθμούς κρουσμάτων και 
νεκρών από την πανδημία. Επιπλέον, η άρση της υπο-
χρέωσης για πλεονάσματα στον Προϋπολογισμό από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι θετικές εισηγήσεις για την 
ελληνική οικονομία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επο-
πτείας, αλλά και η συμφωνηθείσα βοήθεια από τον 
Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας, καθιστούν τα ελλείμμα-
τα αυτά αντιμετωπίσιμα και αναστρέψιμα την περίοδο 
αμέσως μετά την αντιμετώπιση της πανδημίας.

2.2. Η εξέλιξη του δημοσίου χρέους  
το γ΄ τρίμηνο του 2020

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους3, το τρίτο τρίμηνο του 
2020 το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης ανήλθε σε 
364.864,58 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 
2 δισ. (0,5%) περίπου σε σχέση με το προηγούμενο 
τρίμηνο, 8,8 δισ. (2,5%) από το τέλος του 2019, και 11 
δισ. (3,1%) συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2019. Επιπρόσθετα, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελ-
ληνικού Δημοσίου εμφανίζονται αυξημένα κατά 260 

ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ, σε μηνιαία βάση, 
σε εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας 
τέθηκαν σε προσωρινή αναστολή ύψους 1.624 εκατ. 
ευρώ ή 1%, και σε αυτοαπασχολούμενους, ιδιοκτήτες 
μικρών επιχειρήσεων και ελεύθερους επαγγελματίες 
που πλήττονται από την πανδημία ύψους 495 εκατ. 
ευρώ ή 0,3% του ΑΕΠ, αλλά και η παράταση του τα-
κτικού επιδόματος ανεργίας κατά δύο μήνες ύψους 
770 εκατ. ευρώ ή 0,47% του ΑΕΠ. Τέλος, έχουν πραγ-
ματοποιηθεί και παρεμβάσεις παροχής ρευστότητας 
ύψους 2.548 εκατ. ευρώ ή 1,57% του ΑΕΠ που οδήγη-
σαν σε πολύ σημαντική απώλεια.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η οικονομική κρίση που προ-
κάλεσε η πανδημία Covid-19 οδήγησε σε πολύ σημα-
ντική μείωση του ΑΕΠ και σε τεράστιο δημοσιονομικό 
έλλειμμα. Στο Διάγραμμα 2.1.1 παρουσιάζεται η εξέ-
λιξη του πρωτογενούς ελλείμματος/πλεονάσματος 
την περίοδο 2008-2020 μαζί με την εξέλιξη του ΑΕΠ. 
Η περίοδος περιλαμβάνει από το 2008, πριν την κρίση 
χρέους της ελληνικής οικονομίας, μέχρι τα πιο πρό-
σφατα στοιχεία. Από το διάγραμμα γίνεται σαφές ότι 
το 2020 η εκτίμηση για το ΑΕΠ είναι στο χαμηλότερο 
που παρατηρήθηκε όλη την υπό εξέταση περίοδο, 
ενώ το έλλειμμα στο πρωτογενές ισοζύγιο άγγιξε το 
11,2% του ΑΕΠ, μεγαλύτερο κατά δύο ποσοστιαίες 
μονάδες του ΑΕΠ του ελλείμματος του 2009 που οδή-
γησε τη χώρα στο πρόγραμμα εξυγίανσης. 

3. Δελτίο Δημοσίου Χρέους, Ιούνιος 2020, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1.1
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και πρωτογενές έλλειμμα/πλεόνασμα του Κρατικού  
Προϋπολογισμού 2008-2020 (σε % του ΑΕΠ και σε δισ. €)

ΑΕΠ Έλλειµµα/Πλεόνασµα
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Πηγές: Εισηγητική Έκθεση Κρατικού Προϋπολογισμού, διάφορα τεύχη. 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Πορεία Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού 2020, Ιανουάριος 2021.

Σημείωση: Το 2020 αποτελεί εκτίμηση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2021.



46 ΚΕΠΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2021/44

το 96,6%, τόσο έναντι του προηγούμενου τριμήνου 
(96,6% και 3,4%), αλλά κυρίως έναντι του αντίστοιχου 
τριμήνου του 2019 (93,8% και 6,2%, αντίστοιχα). Αντί-
στοιχη είναι και η μεταβολή υπέρ του μη διαπραγμα-
τεύσιμου χρέους έναντι του διαπραγματεύσιμου, το 
οποίο διαμορφώθηκε σε 21,2% και 78,8%, αντίστοιχα, 
κατά την υπό εξέταση περίοδο. Τέλος, η ποσοστιαία 
αναλογία του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης με 
βάση το νόμισμα παρέμεινε αμετάβλητη συγκρινόμε-
νη με το προηγούμενο τρίμηνο, 98,9% σε ευρώ, ενώ 
παρουσιάζει μικρή διαφοροποίηση σε σχέση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 (98,2% σε ευρώ). Επι-
πλέον, όσον αφορά τις εγγυήσεις που χορήγησε το 
Ελληνικό Δημόσιο, αυτές είναι ιδιαίτερα αυξημένες 
το τελευταίο τρίμηνο, καθώς περιλαμβάνουν το πρό-
γραμμα «Ηρακλής», τις εγγυήσεις για την αντιμετώπι-
ση της Covid-19 και τις εγγυήσεις προς τις τράπεζες.

Η κατανομή του χρέους, με βάση την υπολειπόμενη 
διάρκεια αυτού το πρώτο εξάμηνο του 2020, αποτυ-

εκατ. (1,4%) σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, 
ενώ είναι μειωμένα κατά 3,3 δισ. (14,4%) σε σχέση με 
το τέλος του 2019 και μόλις 703 εκατ. (3,5%) αναφορι-
κά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Η παρατηρού-
μενη αύξηση του χρέους οφείλεται στην αύξηση του 
δανεισμού που χρησιμοποιήθηκε για τη χρηματοδό-
τηση των αυξημένων δαπανών του Προϋπολογισμού, 
στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης του συστήματος 
υγείας λόγω της πανδημίας, αλλά και της οικονομίας 
λόγω της ύφεσης που αποτελεί συνεπακόλουθο της 
πανδημίας.

Η σύνθεση του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης κατά 
το τρίτο τρίμηνο του 2020 παρουσιάζεται στον Πίνακα 
2.2.1. Με βάση το είδος του επιτοκίου, σταθερό έναντι 
κυμαινόμενου, το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης σε 
ποσοστιαία βάση διαμορφώθηκε σε 96,6% και 3,4%, 
αντίστοιχα. Η μεταβολή της σύνθεσης του χρέους 
υπέρ του κυμαινόμενου επιτοκίου εξακολουθεί, αν και 
ο ρυθμός είναι μειωμένος, δεδομένου ότι έχει αγγίξει 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1  Στοιχεία χρέους Κεντρικής Κυβέρνησης1 (ποσά σε εκατ. €)* 

Περίοδος 2019 (Γ΄ τρίμ.) 2019 (Δ΄ τρίμ.) 2020 (Β΄ τρίμ). 2020 (Γ΄ τρίμ.)

Ύψος χρέους Κεντρικής Κυβέρνησης 353.850,25 356.014,92 362.871,42 364.864,58

Κατανομή χρέους κατά είδος επιτοκίου

Σταθερό2 331.911,53 336.790,11 350.170,92  352.459,18 

Κυμαινόμενο2,3 21.938,72 19.224,81 12.700,50  12.405,40 

Κατανομή χρέους κατά τρόπο διαπραγμάτευσης

Διαπραγματεύσιμο 71.477,75 64.663,70 74.388,64 77.716,16 

Μη διαπραγματεύσιμο 282.372,50 287.660,06 288.482,78 287.513,29 

Κατανομή χρέους κατά νόμισμα

Σε ευρώ, € 347.480,95 352.098,76 358.879,83 360.851,07 

Σε νόμισμα εκτός ζώνης ευρώ 6.369,30 3.916,16 3.991,59 4.013,51 

Ταμειακά Διαθέσιμα Ελληνικού Δημοσίου4 20.230,80 22.818,80 19.267,30 19.527,80

Εγγυήσεις Ελληνικού Δημοσίου 10.428,58 9.972,02 9.862,58 14.330,54

Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπουργείο Οικονομικών.

Σημειώσεις:
1. Το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης διαφέρει από το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης (Χρέος κατά Μάαστριχτ) κατά το ποσό 
του ενδοκυβερνητικού χρέους και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται από τον ESA ‘95.
2. Η αναλογία σταθερού/κυμαινομένου επιτοκίου υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη: α) τις συναλλαγές ανταλλαγής επιτοκίου, β) τη 
χρήση χρηματοδοτικών μέσων από τον ΕΜΣ σχετικά με τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί στο Ελληνικό Δημόσιο και γ) την ενσωμά-
τωση των παραμέτρων κινδύνου του χαρτοφυλακίου υποχρεώσεων του EFSF στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικού δημοσίου χρέους.
3. Τα τιμαριθμοποιημένα ομόλογα περιλαμβάνονται στα κυμαινόμενα ομόλογα.
4. Περιλαμβάνεται ο λογαριασμός αποθεματικού προσόδων από τις αγορές κεφαλαίου με υπόλοιπο 15.697,3 εκατ. ευρώ, 
30/6/2020 και 30/9/2020.
* Προσωρινά στοιχεία.
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μειωμένη από αυτή των 20,84 ετών που ήταν το αντί-
στοιχο τρίμηνο του 2019. Πρέπει εδώ να σημειωθεί 
ότι η μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια του συνο-
λικού χρέους της Κεντρικής Διοίκησης έχει τριπλασια-
στεί από την είσοδο της χώρας στον Μηχανισμό Στή-
ριξης που ανερχόταν στα 7,65 έτη το δεύτερο τρίμηνο 
του 2010. Επιπλέον, και όσον αφορά τον νέο δανεισμό 
του Ελληνικού Δημοσίου κατά την υπό εξέταση περί-
οδο, η μέση σταθμική διάρκεια ανήλθε στα 3,30 έτη, 
παρουσιάζοντας σημαντική μείωση από το επίπεδο 
των 19,78 ετών στο οποίο είχε διαμορφωθεί το 2019.

Ο νέος δανεισμός για το τρίτο τρίμηνο του 2020 κα-
τανέμεται σε 57,2% από την έκδοση εντόκων γραμμα-

πώνεται στον Πίνακα 2.2.2. Οι βραχυχρόνιοι τίτλοι (με 
λήξη μικρότερη του έτους) του Ελληνικού Δημοσίου 
αντιπροσωπεύουν το 12,6% του συνόλου, έναντι 11% 
που καταλαμβάνουν οι μεσοπρόθεσμοι τίτλοι (με λήξη 
από 1 έως 5 έτη), και 76,4% που καταλαμβάνουν οι 
τίτλοι μακράς διάρκειας (λήξη μετά την πενταετία) 
από 13,4%, 11,3% και 75,4%, αντίστοιχα, που ήταν 
το προηγούμενο τρίμηνο του 2020. Συγκριτικά με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, παρατηρείται μια μείω-
ση του μεριδίου των βραχυπρόθεσμων τίτλων και η 
αντίστοιχη αύξηση των μεσοπρόθεσμων. 

Η μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια του συνολικού 
χρέους της Κεντρικής Διοίκησης ανήλθε σε 19,90 έτη, 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2.1
Κατανομή νέου δανεισμού, Γ΄ τρίμηνο του 2020

Έντοκα γραµµάτια 57,2%

Οµόλογα σταθερού
επιτοκίου 40,7%

Οµόλογα κυµαινόµενου
επιτοκίου 1,9%

∆άνεια Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων 0,2% 

Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπουργείο Οικονομικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2  Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης ως προς την υπολειπόμενη φυσική διάρκεια*  

(ποσά σε εκατ. €)

Περίοδος 2019 (Γ΄ τρίμ.) 2019 (Δ΄ τρίμ.) 2020 (Β΄ τρίμ.) 2020 (Β΄ τρίμ.)

Συνολικό ποσό 353.549,40 356.014,92 362.871,42 364.864,58

Βραχυπρόθεσμα (μέχρι 1 έτος) 42.982,30 44.329,63 45.868,77 46.992,01

Μεσοπρόθεσμα (1 έως 5 έτη) 36.382,90 36.244,63 39.938,88 39.314,45

Μακροπρόθεσμα (άνω των 5 ετών) 274.485,10 275.441,25 277.063,77 278.558,12

Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπουργείο Οικονομικών.

* Αφορά τον όγκο των ομολόγων, εντόκων γραμματίων και βραχυπρόθεσμων τίτλων και όχι το σύνολο του Χρέους της Κεντρι-
κής Διοίκησης.
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κής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα ύψους 
816 και 767 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, από την πλευρά 
των εσόδων και της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης 
σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσω των ΟΤΑ 
ύψους 800 εκατ. ευρώ από την πλευρά των δαπανών, 
αλλά και 3 δισ. ευρώ πιστώσεις υπό κατανομή για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδη-
μίας. Ωστόσο, η πανδημία φαίνεται πως θα διαρκέσει 
περισσότερο και με μεγαλύτερη ένταση από ό,τι ανα-
μενόταν, καθώς οι νέες μεταλλάξεις έχουν επιδεινώ-
σει την κατάσταση και το τρίτο κύμα της αναμένεται 
σφοδρότερο, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη ανακοι-
νωθεί επεκτάσεις παρεμβάσεων και στο 2021, όπως η 
αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ σε μη-
νιαία βάση τόσο στους εργαζόμενους των οποίων οι 
συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε προσωρινή αναστολή 
όσο και στους αυτοαπασχολούμενους, ιδιοκτήτες μι-
κρών επιχειρήσεων και ελεύθερους επαγγελματίες που 
πλήττονται από την πανδημία, η επιστρεπτέα προκατα-
βολή κλπ. Οι νέες παρεμβάσεις που έχουν ήδη ανακοι-
νωθεί ή θα προκύψουν το επόμενο χρονικό διάστημα 
αναμένεται να ξεπεράσουν σύντομα τα 3 δισ. που είναι 
υπό κατανομή και, ως εκ τούτου, θα οδηγήσουν στην 
ανάγκη αναθεώρησης του Προϋπολογισμού. 

Επιπλέον, η χώρα έχει να αντιμετωπίσει θέματα που 
αφορούν την Εθνική Άμυνα και Ασφάλεια αλλά και το 
μεταναστευτικό, τα οποία απαιτούν παρεμβάσεις που 
επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το δημο-
σιονομικό κόστος των εξοπλιστικών προγραμμάτων 
ανέρχεται για το 2021 σε 2.519 εκατ. ευρώ, ενώ οι 

τίων, 40,7% από ομόλογα σταθερού επιτοκίου, 1,9% 
από ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου και μόλις 0,2% 
των δανείων προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων. (Διάγραμμα 2.2.1).

Στο Διάγραμμα 2.2.2 παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμ-
μα λήξης του χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης με 
βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία. Από την 
απεικόνιση των νεότερων δεδομένων φαίνεται πως, αν 
εξαιρέσουμε τo έτος 2021, η διασπορά του βάρους 
της εξόφλησης του δημοσίου χρέους έχει πλέον εξο-
μαλυνθεί σε επίπεδα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, χαμη-
λότερα των 10 δισ. ευρώ ανά έτος έως το 2070. 

Συμπερασματικά, αν και το χρέος παρουσίασε μια 
μικρή αύξηση το τελευταίο τρίμηνο, αυτό δεν απο-
τελεί στοιχείο ανησυχίας, καθώς οι χρηματοδοτικές 
ανάγκες της ελληνικής οικονομίας ήταν ιδιαίτερα αυ-
ξημένες λόγω της πανδημίας και των αναγκών χρη-
ματοδότησης των μέτρων για την αντιμετώπισή της. 

2.3. Προοπτικές των δημοσιονομικών μεγεθών

Η πορεία των δημοσιονομικών της χώρας το 2021 ακο-
λουθεί το 2020, καθώς επηρεάζεται από την πορεία της 
υγειονομικής αλλά και της οικονομικής κρίσης. Στον 
Προϋπολογισμό του 2021 έχουν προβλεφθεί ήδη πα-
ρεμβάσεις συνολικού ταμειακού κόστους 7.323 εκατ. 
ευρώ που αφορούν σε παρεμβάσεις τόνωσης της οι-
κονομίας όπως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 
των μισθωτών και η αναστολή της καταβολής της Ειδι-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2.2
Χρονοδιάγραμμα λήξης χρέους Κεντρικής Κυβέρνησης την 30/9/2020 (ποσά σε εκατ. ευρώ)
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Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπουργείο Οικονομικών.

Σημειώσεις: Οι λήξεις τίτλων εξομαλύνονται με προαγορές χρέους και πράξεις διαχείρισης.
Περιλαμβάνεται η επιμήκυνση των δανείων του EFSF που συμφωνήθηκε στο Eurogroup της 22-6-2018.
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Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας εξαρτάται 
από την εξέλιξη της πανδημίας το επόμενο χρονικό 
διάστημα και, κυρίως, την πορεία των εμβολιασμών 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στις άλλες χώρες, που θα 
επιτρέψει τη σταδιακή χαλάρωση των περιοριστικών 
μέτρων και την επιστροφή στην κανονικότητα. Έτσι, 
σταδιακά θα έχουμε το άνοιγμα της οικονομικής δρα-
στηριότητας όπως του λιανικού εμπορίου, της εστία-
σης κλπ. που θα οδηγήσει σε αύξηση της ιδιωτικής 
κατανάλωσης, τη βελτίωση της καταναλωτικής εμπι-
στοσύνης και, κυρίως, το άνοιγμα της χώρας στον 
τουρισμό που αποτελεί και μία από τις σημαντικότε-
ρες πηγές εισοδήματος για την Ελλάδα. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό τα χρηματοδοτικά εργαλεία του Μηχανισμού 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα οποία αναλύθη-
καν στο προηγούμενο τεύχος, να χρησιμοποιηθούν 
για επενδυτικά έργα και μεταρρυθμίσεις που είναι 
αναπτυξιακά και δημιουργούν θέσεις εργασίας, ώστε 
να οδηγήσουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας 
και αποδοτικότητας της ελληνικής οικονομίας και 
στη στροφή της σε πιο σύγχρονα μοντέλα ανάπτυ-
ξης. Έτσι θα αυξηθεί η οικονομική δραστηριότητα, με 
αποτέλεσμα τη γρηγορότερη έξοδο από την οικονο-
μική κρίση, ενώ η πολλαπλασιαστική επίπτωση στο 
ΑΕΠ της χώρας θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη οικονο-
μική μεγέθυνση και στη βελτίωση της δημοσιονομι-
κής θέσης της Ελλάδας. 

δαπάνες για τις μεταναστευτικές ροές αγγίζουν τα 
564 εκατ. ευρώ. 

Σημαντικό στοιχείο θα αποτελέσει και το επίπεδο της 
ύφεσης. Για το 2020 η εκτίμηση του ΑΕΠ από την 
Έκθεση του Προϋπολογισμού του 2021 είναι μόλις 
162.776 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2021 η πρόβλεψη 
για το ΑΕΠ είναι να ανέλθει στα 171.934 εκατ. ευρώ. 
Έτσι, η ύφεση για το 2020 αναμένεται να αγγίξει το 
10,5% σε σταθερές τιμές, ένα ποσοστό ιδιαίτερα 
υψηλό και δύσκολα αναστρέψιμο. Επιπλέον, η αύξη-
ση του δανεισμού σε συνδυασμό με τη μείωση του 
ΑΕΠ έχει εκτοξεύσει το δημόσιο χρέος ως ποσοστό 
του ΑΕΠ και αναμένεται να ανέλθει στο 227,8%, δεί-
κτης ο οποίος δυσχεραίνει τη θέση της χώρας. 

Για το 2021, οι προβλέψεις του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού δείχνουν ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας 
της τάξης του 4,8% σε σταθερές τιμές, ενώ το χρέος 
ως ποσοστό του ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα ανέλθει 
στο 218,8%. Οι προβλέψεις αυτές, όμως, είναι βα-
σισμένες στα οικονομικά δεδομένα του Νοεμβρίου 
του 2020. Έκτοτε οι συνθήκες έχουν αλλάξει και ήδη 
έχουμε αποκλίσεις, όπως αναφέρεται παραπάνω. Οι 
πιο πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής δίνουν μια εκτίμηση της ανάκαμψης της ελληνι-
κής οικονομίας της τάξης του 3,5% για το 2021 και 
5% για το 2022. Αυτό καταδεικνύει ότι θα χρειαστούν 
περισσότερα χρόνια για να επανέλθει η ελληνική οι-
κονομία στην πριν την πανδημία κατάσταση. 
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3.1. Πρόσφατες εξελίξεις σε βασικά 
μεγέθη της αγοράς εργασίας

Ιωάννης Χολέζας

3.1.1. Απασχόληση 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού 
Δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός των απασχολου-
μένων ηλικίας 15-64 ετών το τρίτο τρίμηνο του 2020 
(2020γ) μειώθηκε σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο 
του 2019 κατά 55,7 χιλιάδες1 άτομα (1,4%). Περίπου 
το 68% της μείωσης προήλθε από τη μείωση των απα-
σχολούμενων ανδρών (37,8 χιλιάδες) και το 74% από 
τη μείωση των απασχολούμενων νέων 15-29 ετών2 
(40,7 χιλιάδες) (Πίνακας 3.1.1). 

3. Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνικές πολιτικές

ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 44, 2021, σσ. 50-56

1. Οι απώλειες για τα άτομα ηλικίας 15-74 ετών, ηλικιακή ομάδα στην οποία αναφέρεται η ανάλυση κατά εκπαίδευση, υπηκοότητα, περι-

φέρεια και κλάδο απασχόλησης που ακολουθεί, κατέγραψε απώλειες 45,1 χιλιάδων θέσεων απασχόλησης ή 1,1% μείωση των απασχο-

λουμένων. 

2. Μεγαλύτερη ανάλυση αποκαλύπτει ότι μειώθηκαν κατά περίπου 26 χιλιάδες ή κατά 12,2% οι απασχολούμενοι άνδρες ηλικίας 25-29 

ετών, που είναι η μεγαλύτερη αναλογικά μείωση μεταξύ των ηλικιακών και φυλετικών ομάδων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.1  Βασικές παράμετροι της αγοράς εργασίας κατά φύλο και ηλικιακή ομάδα, 
πληθυσμός 15-64 ετών, 2020γ

Απασχολούμενοι
(σε χιλ.)

Ετήσια 
μεταβολή*

(σε χιλ.)

Άνεργοι
(σε χιλ.)

Ετήσια μεταβολή *

(σε χιλ.)
Ανεργία

%

Σύνολο (15-64 ετών) 3.826,7 -55,7 747,1 -21,3 16,3

Άνδρες (15-64 ετών) 2.201,5 -37,8 334,8 -4,1 13,2

Γυναίκες (15-64 ετών) 1.652,2 -18,0 412,4 -17,3 20,2

Νέοι (15-29 ετών) 484,9 -40,7 200,2 8,7 29,2

Ώριμοι (30-64 ετών) 3.341,8 -15,0 546,9 -30,0 14,1

Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ.

* Η ετήσια μεταβολή αναφέρεται στην περίοδο 2019γ-2020γ.

Ο αριθμός των απασχολουμένων μεταβλήθηκε ανό-
μοια ανά εκπαιδευτική ομάδα. Συγκεκριμένα, οι απα-
σχολούμενοι μειώθηκαν στις χαμηλές και μεσαίες εκ-
παιδευτικές ομάδες και αυξήθηκαν στις υψηλές (Πίνα-
κας 3.1.2). Μεγαλύτερη αύξηση εμφάνισαν οι απασχο-
λούμενοι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού 
τίτλου (14,9%) και ακολούθησαν οι κάτοχοι πτυχίου 
τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και οι απόφοι-
τοι πανεπιστημίου. Αντίθετα, τη μεγαλύτερη μείωση 
εμφάνισαν οι απασχολούμενοι απόφοιτοι δημοτικού ή 
με λιγότερη εκπαίδευση (15,4%).

Ακόμη μία παράμετρος που φαίνεται να διαφοροποι-
εί τις εξελίξεις στην απασχόληση είναι η υπηκοότητα 
(Πίνακας 3.1.2). Το σύνολο των απασχολούμενων αλ-
λοδαπών σημείωσε ισχυρή μείωση τον τελευταίο χρό-
νο κατά 21,8% (ή 55,4 χιλιάδες θέσεις απασχόλησης). 
Μεγαλύτερη ήταν η μείωση των αλλοδαπών απασχο-
λουμένων κατά 26,3% και ακολούθησαν οι αλλοδα-
πές απασχολούμενες κατά 15,4%. Σε αντιδιαστολή, 



ΚΕΠΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2021/44 51

κλάδου. Αντίθετα, τόσο ο κλάδος Δραστηριότητες αν-
θρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας όσο και ο 
κλάδος Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχα-
νοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών συνεισέφεραν 
29,6 χιλιάδες και 21,3 χιλιάδες νέες θέσεις απασχό-
λησης. Συνολικά, οι θέσεις απασχόλησης μειώθηκαν 
σε 12 από τους 21 κλάδους οικονομικής δραστηριό-
τητας. 

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά εργασίας, 
και την απασχόληση ειδικότερα, δεν εξαντλούνται 
στον αριθμό των απασχολουμένων, αλλά εκτείνονται 
και στις ώρες απασχόλησης. Οι απουσίες από την 
εργασία, για παράδειγμα, μειώθηκαν το τρίτο τρίμη-
νο του έτους σηματοδοτώντας μια επιστροφή στην 
ομαλότητα, αν και παρέμειναν συχνότερο φαινόμενο 
σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2019 (8,6% ένα-
ντι 6,9%). Η εργασία από το σπίτι, μια νέα μορφή 
απασχόλησης για την Ελλάδα, επίσης περιορίστηκε 
(9,3%) σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του έτους, 
αλλά παρέμεινε υψηλότερα σε σύγκριση με το τρίτο 
τρίμηνο του 2019 (5,1%). Τόσο οι συνήθεις ώρες ερ-
γασίας ανά εβδομάδα όσο και το ποσοστό αυτών που 

οι απασχολούμενοι ημεδαποί ανεξαρτήτως φύλου 
εμφάνισαν οριακή αύξηση. Ο αριθμός των απασχο-
λουμένων αυξήθηκε σε έξι από τις δεκατρείς περιφέ-
ρειες. Μεγαλύτερη αύξηση εντοπίστηκε στη Δυτική 
Μακεδονία (2,1%), ενώ οι περισσότερες νέες θέσεις 
απασχόλησης δημιουργήθηκαν στην Αττική (10,8 χι-
λιάδες). Σε αντιδιαστολή, τη μεγαλύτερη απώλεια θέ-
σεων απασχόλησης κατέγραψε η Κρήτη (10%) στην 
οποία χάθηκαν 26,7 χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. 
Ακολούθησαν τα Ιόνια νησιά (7,3%) και η Ανατολική 
Μακεδονία και Θράκη (6,9%).

Οι μεγαλύτερες απώλειες θέσεων εργασίας σε ετή-
σια βάση για το τρίτο τρίμηνο του 2020 σημειώθηκαν 
στον κλάδο Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία όπου χά-
θηκαν 44,9 χιλιάδες θέσεις, αντιπροσωπεύοντας το 
10% των θέσεων απασχόλησης του κλάδου. Ενδεχο-
μένως, η μείωση αυτή να οφείλεται εν μέρει στη με-
γάλη μείωση των τουριστικών ροών το 2020. Σε κάθε 
περίπτωση εκεί οφείλεται η μείωση της απασχόλησης 
στον κλάδο Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής κα-
ταλύματος και εστίασης, στον οποίο χάθηκαν 33,2 χι-
λιάδες θέσεις απασχόλησης ή 7,7% των θέσεων του 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.2  Βασικές παράμετροι της αγοράς εργασίας κατά εκπαίδευση και υπηκοότητα, 
πληθυσμός 15-74 ετών, 2020γ

Απασχολούμενοι
(σε χιλ.)

Ετήσια μεταβολή*

(σε χιλ.)
Άνεργοι
(σε χιλ.)

Ετήσια μεταβολή*

(σε χιλ.)
Ανεργία

%

Μεταπτυχιακό ή/και 
Διδακτορικό

278,4 36,1 31,5 4,2 10,2

Πανεπιστήμιο 780,6 16,3 121,6 14,3 13,5

Ανώτερη Τεχνική 
Επαγγελματική

842,1 19,8 165,4 -3,1 16,4

Ανώτερη Β΄θμια 1.357,2 -36,1 293,9 0,1 17,8

Κατώτερη Β΄θμια 332,8 -20,1 71,5 -5,9 17,7

Έως Α΄θμια 335,7 -61,1 72,7 -30,0 17,3

Ημεδαποί 3.727,8 10,4 690,7 -14,3 15,6

Άνδρες 2.158,3 7,4 314,0 1,2 12,7

Γυναίκες 1.569,5 3,0 376,7 -15,5 19,6

Αλλοδαποί 199,1 -55,4 65,7 -6,3 24,8

Άνδρες 110,1 -39,3 26,8 -5,4 19,4

Γυναίκες 88,9 -16,2 38,9 -0,9 30,4

Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ.

* Η ετήσια μεταβολή αναφέρεται στην περίοδο 2019γ-2020γ.

Η πλάγια γραμματοσειρά στη στήλη του ποσοστού ανεργίας υποδεικνύει ποσοστό ανεργίας πάνω από τον εθνικό μέσο 
όρο, ήτοι 16,2% για τα άτομα ηλικίας 15-74 ετών. 
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3.1.2. Ανεργία

Τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για 
το τρίτο τρίμηνο του 2020 δείχνουν ότι ο αριθμός των 
ανέργων μειώθηκε σε ετήσια βάση για τους άνδρες 
(1,2%) και τις γυναίκες (4%), αλλά αυξήθηκε για τους 
νέους (4,5%). Ως αποτέλεσμα, το τρίτο τρίμηνο του 
2020 το ποσοστό ανεργίας των ατόμων ηλικίας 15-
64 ετών ήταν 16,3%, δηλαδή μειωμένο σε σχέση με 
το δεύτερο τρίμηνο του έτους κατά 0,5 εκατοστιαίες 
μονάδες και σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2019 
κατά 0,3 εκατοστιαίες μονάδες. Το ποσοστό ανεργί-
ας στους άνδρες ήταν 13,2%, ωστόσο μία στις πέντε 
γυναίκες έψαχνε για εργασία χωρίς επιτυχία (Πίνακας 
3.1.1). Η κατάσταση συνέχισε να είναι δύσκολη και 
για τους νέους, καθώς ένας στους τρεις ηλικίας 15-
29 ετών αναζητούσε εργασία χωρίς αποτέλεσμα. Σε 
σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2019 το ποσοστό 
ανεργίας αυξήθηκε οριακά για τους άνδρες (0,1 εκα-
τοστιαίες μονάδες), μειώθηκε για τις γυναίκες (0,5 
εκατοστιαίες μονάδες) και αυξήθηκε κατά 2,5 εκατο-
στιαίες μονάδες για τους νέους 15-29 ετών. 

Το ποσοστό ανεργίας διαφοροποιείται ανάλογα με 
το εκπαιδευτικό επίπεδο. Ειδικότερα, είναι χαμηλό-
τερο για τους περισσότερο εκπαιδευμένους, ενώ το 
υψηλότερο καταγράφεται στους απόφοιτους λυκείου 
(17,8%). Το τρίτο τρίμηνο του 2020 το ποσοστό ανερ-
γίας για τους κατόχους μεταπτυχιακού ή/και διδακτο-
ρικού τίτλου εκτιμάται στο 10,2% και για τους απόφοι-
τους πανεπιστημίου στο 13,5% (Πίνακας 3.1.2). Σε 
ετήσια βάση, ωστόσο, οι τελευταίοι είδαν τις προο-
πτικές απασχόλησής τους να χειροτερεύουν περισ-
σότερο από κάθε άλλη εκπαιδευτική ομάδα, καθώς το 
ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε κατά 1,2 εκατοστιαίες 
μονάδες και ο αριθμός των ανέργων κατά 14,3 χιλιά-
δες άτομα, παρά τα μέτρα προστασίας της απασχό-
λησης. Σε αντιδιαστολή, σημαντική μείωση της ανερ-
γίας εμφάνισαν οι απόφοιτοι δημοτικού ή με λιγότερη 
εκπαίδευση (3,2 εκατοστιαίες μονάδες ή 30 χιλιάδες 
λιγότεροι άνεργοι). 

Το ποσοστό ανεργίας επίσης διαφοροποιείται ανάλο-
γα με την υπηκοότητα. Πιο συγκεκριμένα, σε ετήσια 
βάση αυξήθηκε για τους αλλοδαπούς και διαμορφώ-
θηκε σε 24,8% δηλαδή υψηλότερο κατά 2,8 εκατο-
στιαίες μονάδες σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 
2019 (Πίνακας 3.1.2). Σε αντιδιαστολή, το ποσοστό 
ανεργίας για τους ημεδαπούς μειώθηκε κατά 0,3 εκα-
τοστιαίες μονάδες φτάνοντας το 15,6%. Ανάλογη εί-
ναι η εικόνα και κατά φύλο, ενώ οι αλλοδαπές αντιμε-

αναζητούν εργασία, αλλά δεν είναι διαθέσιμοι να ερ-
γαστούν αμέσως, δείχνουν επίσης μια ομαλοποίηση 
της κατάστασης, αφού προσέγγισαν τα επίπεδα του 
τρίτου τριμήνου του 2019 (38,4 ώρες ανά εβδομά-
δα και 0,5%, αντίστοιχα, το 2020). Διαφοροποιήσεις 
κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας υπάρχουν 
στο επίπεδο κάθε δείκτη. Αντίθετα, οι μεταβολές του 
δείκτη κατά κλάδο είναι ανάλογες με εκείνες στο σύ-
νολο της οικονομίας κατά κανόνα. Εξαίρεση, για πα-
ράδειγμα, είναι ο κλάδος των χρηματοπιστωτικών και 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ο οποίος συνεχίζει 
να πρωτοπορεί στην εργασία από το σπίτι με 22,8% 
και εμφάνισε μικρή αύξηση σε σύγκριση με το δεύτε-
ρο τρίμηνο του έτους, όταν στο σύνολο της οικονομί-
ας καταγράφηκε μικρή μείωση. 

Παρά την αβεβαιότητα και τις δυσμενείς επιπτώσεις 
στην απασχόληση, ο δείκτης του μισθολογικού κό-
στους3 δείχνει αύξηση τα τρία πρώτα τρίμηνα του 
2020 ανεξάρτητα από τον τύπο του δείκτη που χρη-
σιμοποιείται. Για παράδειγμα, χωρίς καμία διόρθωση 
ο δείκτης δείχνει αύξηση σε ετήσια βάση κατά 1,6% 
(0,5%), 5,3% (1,5%) και 2,4% (2,2) το πρώτο, δεύτε-
ρο και τρίτο τρίμηνο του 2020 (2019) σε σχέση με 
τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2019 (2018). Το ενδιαφέ-
ρον είναι ότι η αύξηση είναι ταχύτερη σε σύγκριση 
με το προηγούμενο έτος. Είτε γίνεται διόρθωση για 
τις εργάσιμες ημέρες είτε για την εποχική επίδραση, 
ο δείκτης συνεχίζει να αυξάνεται στην πλειονότη-
τα των περιπτώσεων με ρυθμούς υψηλότερους από 
εκείνους του προηγούμενου έτους. Αυτό δείχνει ότι 
η αύξηση του μισθολογικού κόστους είναι δύσκολο 
να αμφισβητηθεί. Ωστόσο, το ύψος του μισθολογι-
κού κόστους συνεχίζει να υπολείπεται σημαντικά σε 
σύγκριση με τα επίπεδα του 2008, αντανακλώντας εν 
μέρει τις μεγάλες μειώσεις στους μισθούς. 

Συνοψίζοντας τις δύο πρώτες ενότητες, μπορεί κα-
νείς να συμπεράνει ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας 
στην αγορά εργασίας είναι ασύμμετρες, πλήττοντας 
λίγο περισσότερο τους απασχολούμενους άνδρες 
και αρκετά περισσότερο τους νέους 15-29 ετών, τους 
απόφοιτους δημοτικού ή με λιγότερη εκπαίδευση, και 
τους αλλοδαπούς, ειδικά τους άνδρες. Από την άλλη, 
σε επίπεδο περιφερειών, αυτές που βιώνουν περισ-
σότερο τις συνέπειες της πανδημίας φαίνεται να είναι 
η Κρήτη, τα Ιόνια νησιά και η Ανατολική Μακεδονία 
και Θράκη. Πιθανόν, εξαιτίας των ασύμμετρων επι-
πτώσεων στην απασχόληση κατά κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας με αρνητικούς πρωταγωνιστές τη 
Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία και τις Δραστηριότη-
τες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης. 

3. Βλέπε τα Δελτία Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ με τίτλο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους: Γ ΄ τρίμηνο 2020 της 11ης Δεκεμβρίου 2020, Δείκτης Μισθο-
λογικού Κόστους: Β΄ τρίμηνο 2020 της 11ης Σεπτεμβρίου 2020 και Δείκτης Μισθολογικού Κόστους: Α΄ τρίμηνο 2020 της 23ης Ιουνίου 2020. 
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τις απολύσεις, αλλά δεν κατάφεραν να ωθήσουν την 
αγορά εργασίας σε υψηλότερο επίπεδο. Έτσι, το 
2020 δημιουργήθηκαν συνολικά 93.003 νέες θέσεις 
μισθωτής απασχόλησης, δηλαδή 34.641 λιγότερες σε 
σύγκριση με το 2019. Κοιτάζοντας προς τα πίσω, η 
επίδοση της αγοράς εργασίας το 2020 είναι η χειρό-
τερη από το 2013, οπότε το ισοζύγιο ήταν αρνητικό4. 

Είναι ενδιαφέρον ότι η μείωση δεν ήταν όμοια μεταξύ 
των διαφορετικών τύπων συμβάσεων εργασίας, παρά 
το γεγονός ότι η κατάταξη δεν άλλαξε (Διάγραμμα 
3.1.1). Με άλλα λόγια, η πλειονότητα των νέων θέσε-
ων εργασίας ήταν και το 2020 πλήρους απασχόλησης 
(78,3%) και ακολούθησαν οι θέσεις μερικής απασχό-
λησης (21,6%). Ωστόσο, το σχετικό μέγεθος άλλαξε 
ριζικά. Αυτό που καταγράφεται είναι κατακόρυφη μεί-
ωση των νέων θέσεων εκ περιτροπής απασχόλησης 
που έφτασε το 99,6%. Επίσης ισχυρή μείωση σημείω-
σαν οι νέες θέσεις μερικής απασχόλησης κατά 61,8%. 
Σε αντιδιαστολή, οι νέες θέσεις πλήρους απασχό-
λησης αυξήθηκαν κατά 32% φτάνοντας τις 72.853. 
Επομένως, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι η πλήρης 
απασχόληση ενισχύθηκε έναντι των άλλων μορφών 
εργασίας στη διάρκεια της πανδημίας. Όμως, αυτό 
προκλήθηκε πρωτίστως από την κατάρρευση των 

τωπίζουν δυσμενέστερες προοπτικές απασχόλησης 
συγκριτικά με τις ημεδαπές σε μεγαλύτερο βαθμό 
από ό,τι οι άνδρες. 

Τέλος, η ανεργία διαφέρει μεταξύ των περιφερειών. 
Έτσι, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε ετήσια βάση 
σε πέντε από τις δεκατρείς διοικητικές περιφέρειες 
της χώρας μεταξύ των οποίων και η Αττική, η οποία 
παρουσίασε την τρίτη μεγαλύτερη αποκλιμάκωση 
κατά 2,4 εκατοστιαίες μονάδες φτάνοντας το 14,1%. 
Σε αντιδιαστολή, η Ήπειρος εμφάνισε τη μεγαλύτερη 
αύξηση κατά 3,9 εκατοστιαίες μονάδες και έγινε η πε-
ριφέρεια με το τρίτο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας 
(20%) το τρίτο τρίμηνο του 2020, μετά από τη Δυτική 
Ελλάδα (22,2%) και τη Δυτική Μακεδονία (20,7%). 

3.1.3. Μισθωτή απασχόληση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται στις εκ-
θέσεις του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, 
η εικόνα της μισθωτής απασχόλησης το 2020 ήταν 
χειρότερη από εκείνη το 2019. Τα μέτρα συγκράτη-
σης της απασχόλησης από το πλήγμα που δέχθηκε 
η οικονομία λόγω της πανδημίας συγκράτησαν μεν 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1.1
Ετήσια μεταβολή προσλήψεων και νέων θέσεων μισθωτής απασχόλησης κατά μήνα και είδος 
σύμβασης (2019-2020)
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Πηγή: Μηχανισμός Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, ΕΙΕΑΔ <https://lmd.eiead.gr/Ροές-Μισθωτής-Απασχόλησης/>.

4. Βλέπε Πίνακα ΙΙ στην έκθεση Νοεμβρίου του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, Ροές Μισθωτής Απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα 
σε Περιβάλλον Κορωνοϊού. 

https://lmd.eiead.gr/Ροές-Μισθωτής-Απασχόλησης/
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σχόλησης που ελήφθησαν από την κυβέρνηση. Αν 
και η διαφορά δεν έφτασε το επίπεδο των προσλή-
ψεων, πολύ λιγότερες απολύσεις σημειώθηκαν τους 
μήνες Απρίλιο και Μάιο. Μεγαλύτερη από τη μείω-
ση των προσλήψεων ήταν η μείωση των απολύσεων 
τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, ενώ τους δύο 
τελευταίους μήνες του έτους η μείωση προσλήψεων 
και απολύσεων σε σύγκριση με το 2019 κινήθηκε πε-
ρίπου στα ίδια επίπεδα.

Συμπερασματικά, θα μπορούσε να υποστηρίξει κα-
νείς ότι στην πρώτη έξαρση της πανδημίας την άνοιξη 
η αγορά εργασίας επέδειξε συγκριτικά μεγαλύτερη 
υστέρηση των προσλήψεων. Αντίθετα, στη δεύτερη 
έξαρση, η αγορά φαίνεται να επέδειξε συγκριτικά με-
γαλύτερη μείωση των απολύσεων, έστω και οριακή 
τους δύο τελευταίους μήνες του έτους, ίσως επειδή 
οι εποχικές προσλήψεις δεν έγιναν ή, ίσως, επειδή η 
ενίσχυση των μέτρων προστασίας το φθινόπωρο εύ-
λογα αποθάρρυνε τις απολύσεις. 

3.1.4. Επιπτώσεις της COVID-19 στο εισόδημα 
από εργασία

Οι επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της 
πανδημίας είναι εμφανείς στο εισόδημα από εργασία 
που προέρχεται από οποιαδήποτε μορφή απασχόλη-
σης. Η Eurostat εκτίμησε μέσω προσομοιώσεων5 τη 
μείωση του διάμεσου εισοδήματος από εργασία για 

προσλήψεων ευέλικτων μορφών απασχόλησης, λόγω 
του πλήγματος που δέχθηκαν κλάδοι που προτιμούν 
αυτό το είδος των συμβάσεων εργασίας, όπως ο του-
ρισμός. 

Αυτό συνάδει με τα στοιχεία της Έρευνας Εργατι-
κού Δυναμικού για το τρίτο τρίμηνο του 2020 που 
δείχνουν μείωση των μερικώς απασχολουμένων κατά 
11% σε ετήσια βάση (αν και τα στοιχεία δεν αναφέ-
ρονται μόνο στη μισθωτή εργασία) και μείωση του 
μεριδίου των μερικώς απασχολουμένων κατά μία εκα-
τοστιαία μονάδα. Η μείωση των μερικώς απασχολου-
μένων είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων και 
πιθανότατα οφείλεται στη μείωση της απασχόλησης 
στους κλάδους που χρησιμοποιούν αυτό το είδος της 
απασχόλησης, όπως είναι ο τουρισμός. 

Οι εξελίξεις στη μισθωτή απασχόληση οδηγήθηκαν 
από τις επιμέρους συνιστώσες τους (Διάγραμμα 
3.1.2). Ειδικότερα, υπήρξε μια μεγάλη υστέρηση των 
προσλήψεων το 2020 έναντι του 2019, πιθανότατα 
ως αντίδραση στις δυσμενείς προοπτικές της οικο-
νομίας και την αβεβαιότητα για την πορεία της ζήτη-
σης, τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Επίσης 
συγκριτικά λιγότερες ήταν οι προσλήψεις από τον 
Αύγουστο του 2020 και έπειτα. Ολόκληρο το έτος η 
υστέρηση άγγιξε το 28%. Αντίστοιχα, μειώθηκαν και 
οι απολύσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν το σύνολο 
οικειοθελών αποχωρήσεων, λήξεων συμβάσεων και 
απολύσεων, λόγω των μέτρων προστασίας της απα-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1.2
Ετήσια μεταβολή προσλήψεων και απολύσεων μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα κατά μήνα (2019-2020)
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Πηγή: Έκθεση Νοεμβρίου για τις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα του πληροφοριακού συστήματος 
ΕΡΓΑΝΗ.

5. Η διαδικασία είναι γνωστή ως nowcasting και συνίσταται στη χρήση υποδειγμάτων για την εκτίμηση των επιπτώσεων από τις μεταβολές 

επιλεγμένων οικονομικών μεγεθών σε επίσης επιλεγμένες οικονομικές μεταβλητές. 
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ενώ η απώλεια εισοδήματος μεταξύ των ανδρών ερ-
γαζομένων στην Ελλάδα είναι κάτω του 6%, για τις 
γυναίκες είναι πάνω από 8%. Δεν ισχύει ωστόσο το 
ίδιο για όλες τις χώρες της ΕΕ27. Παραδείγματος χά-
ριν, στο Βέλγιο, την Κροατία, τη Γαλλία και κάποιες 
άλλες χώρες η μείωση του εισοδήματος από εργα-
σία είναι μεγαλύτερη για τους άνδρες. Ενδεχομένως, 
οι διαφοροποιήσεις αυτές σχετίζονται με τους κλά-
δους που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία 
και τη φυλετική σύνθεση του ανθρώπινου δυναμικού 
τους. Εκεί που δεν καταγράφεται διαφοροποίηση εί-
ναι στην περίπτωση των νέων, οι οποίοι αντιμετωπί-
ζουν πολύ μεγαλύτερη μείωση των εισοδημάτων τους 
από εργασία λόγω της απώλειας της θέσης τους σε 
σύγκριση με τους εργαζόμενους ηλικίας 25-64 ετών. 
Είναι άξιο λόγου ότι στην Ελλάδα η μείωση του εισο-
δήματος των νέων λόγω απόλυσης είναι πολύ μικρό-
τερη συγκριτικά με τις περισσότερες χώρες, καθώς η 
χώρα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση πίσω από την 
Αυστρία, τη Γερμανία και την Ολλανδία. Δεδομένων 
των μέτρων προστασίας της απασχόλησης που ελή-
φθησαν, ενδεχομένως η μείωση του εισοδήματος των 
νέων στην Ελλάδα να προήλθε από τις λήξεις συμβά-
σεων προσωρινής απασχόλησης που δεν ανανεώθη-
καν ή τη μη σύναψη εποχικών συμβάσεων εργασίας 
λόγω της μείωσης της ζήτησης, π.χ. για τουριστικές 
υπηρεσίες. 

Καλύτερης προστασίας του εισοδήματός τους θα 
μπορούσαν να τύχουν αυτοί που βρίσκονται στο κάτω 
άκρο της κατανομής του εισοδήματος από εργασία, 
καθώς, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο, οι εκτιμώμενες εισοδηματικές απώλειες ήταν με-
γαλύτερες για αυτούς που αμείβονται με χαμηλότε-
ρες αποδοχές. Η απώλεια εισοδήματος από εργασία 
για τους χαμηλόμισθους είναι η δεύτερη μεγαλύτερη 
στην Ελλάδα ξεπερνώντας οριακά το 12%, όταν σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο η μείωση του εισοδήματος των 
χαμηλόμισθων δεν ξεπερνά το 8%. Οι άλλες δύο 
ομάδες, των μεσαίων και υψηλών εισοδημάτων από 
εργασία, αντιμετωπίζουν ετήσιες απώλειες κοντά στο 
7%. Η Ελλάδα διαφέρει στο σημείο αυτό από πολλές 
άλλες χώρες-μέλη, στις οποίες συχνά καταγράφεται 
διαφορά στις εισοδηματικές απώλειες μεταξύ αυτών 
των δύο ομάδων. Για παράδειγμα, στην Ιταλία (Ισπα-
νία) η απώλεια του εισοδήματος από εργασία για τα 
μεσαία εισοδήματα έφτασε το 7% (6%), ενώ για την 
ομάδα των υψηλών εισοδημάτων είναι κάτω του 4% 
(2%). Αυτό σημαίνει ότι ένα διαφορετικό μείγμα πο-

όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ27 το πρώτο εξάμηνο 
του 2020 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 
20196. Η μείωση αυτή οφείλεται σε τρεις διαφορετι-
κές αιτίες. Η πρώτη αιτία είναι η απώλεια της θέσεως 
εργασίας είτε λόγω απόλυσης είτε λόγω μη ανανέ-
ωσης της σύμβασης εργασίας, εξαιτίας της μείωσης 
της οικονομικής δραστηριότητας. Η δεύτερη αιτία εί-
ναι η προσωρινή απώλεια της θέσεως εργασίας. Με 
άλλα λόγια, οι εργαζόμενοι δεν χάνουν τη θέση εργα-
σίας τους, αλλά είναι σε αναστολή. Η τρίτη αιτία μείω-
σης του εισοδήματος από εργασία είναι η μείωση των 
ωρών απασχόλησης, η οποία συνεπάγεται μείωση 
των συνολικών αποδοχών. Δεδομένου ότι πρόκειται 
για μια πρώτη εκτίμηση χρησιμοποιώντας μια σχετικά 
νέα μεθοδολογία, τα ευρήματα καλό θα είναι να ερ-
μηνευτούν με επιφύλαξη. 

Η μείωση του διάμεσου εισοδήματος από εργασία 
στην Ελλάδα εκτιμάται κοντά στο 7,7% σε ετήσια 
βάση (2019-2020) ως το δεύτερο τρίμηνο του 2020 
και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των 
χωρών-μελών της ΕΕ277. Ο μέσος όρος της ΕΕ27 
υπολογίζεται σε 4,8%. Οι μικρότερες μειώσεις εντοπί-
ζονται στην Ουγγαρία, τη Δανία και τη Λετονία και κυ-
μαίνονται μεταξύ 1% και 2%, ενώ μόνο η Κροατία βι-
ώνει μείωση του διάμεσου εισοδήματος μεγαλύτερη 
από την Ελλάδα, λίγο πάνω από 10%. Το μεγαλύτερο 
μέρος της μείωσης αποδίδεται στην απουσία από την 
εργασία, δηλαδή σε αναστολή, τόσο στην Ελλάδα, 
όσο και στην ΕΕ27, ενώ η ανεργία έχει τη μικρότερη 
επίπτωση, πιθανότατα εξαιτίας των μέτρων προστασί-
ας της απασχόλησης και της επέκτασης της χρονικής 
διάρκειας των επιδομάτων ανεργίας. Στην Κροατία η 
συνεισφορά των μειωμένων ωρών απασχόλησης είναι 
ασυνήθιστα μεγάλη και φαίνεται να ευθύνεται για τη 
μεγάλη μείωση του εισοδήματος. Σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο ο κλάδος της εστίασης και των καταλυμάτων 
έχει τις μεγαλύτερες επιπτώσεις από την αναστολή 
των εργασιών. Δεδομένης της σημασίας του κλάδου 
στην Ελλάδα και της εξάρτησης της χώρας μας από 
τον τουρισμό, αναμένεται αντίστοιχη εικόνα και στη 
χώρα μας. 

Η απώλεια εισοδήματος από εργασία είναι μεγαλύ-
τερη για τα άτομα που απασχολούνται με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου, τα οποία είναι συχνότερα νέοι και 
γυναίκες, πιθανόν διότι οι κλάδοι που επλήγησαν πε-
ρισσότερο από τα περιοριστικά μέτρα κάνουν εκτε-
ταμένη χρήση της προσωρινής απασχόλησης. Έτσι, 

6. Βλέπε <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Impact_of_COVID-19_on_employment_income_-_advanced_

estimates&stable=1#A_sharp_decrease_in_the_median_employment_income>.

7. Οι πληροφορίες ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα δεδομένα αυτά συλλέχθηκαν στις 5 Ιανουαρίου 2020 και ενδέχεται να 

αλλάξουν μέχρι την έκδοση του παρόντος.

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Impact_of_COVID-19_on_employment_income_-_advanced_estimates&stable=1#A_sharp_decrease_in_the_median_employment_income
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Impact_of_COVID-19_on_employment_income_-_advanced_estimates&stable=1#A_sharp_decrease_in_the_median_employment_income
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η απώλεια του εισοδήματος από εργασία μειώθηκε 
από περίπου 7% σε οριακά πάνω από 4% εξαιτίας των 
παρεμβάσεων στήριξης της απασχόλησης. Ωστόσο, 
αντίθετα με τις συνολικές απώλειες, τα μέτρα στήρι-
ξης φαίνεται ότι ωφέλησαν περισσότερο αυτούς που 
αμείβονταν με χαμηλές αποδοχές (πάνω από 8% μείω-
ση της εισοδηματικής απώλειας) και λιγότερο αυτούς 
που αμείβονταν με υψηλές αποδοχές (περίπου 1% 
μείωση της εισοδηματικής απώλειας), παρουσιάζο-
ντας αντιστρόφως ανάλογη επίδραση προς το ύψος 
του εισοδήματος από εργασία. 

Κλείνοντας, καθώς η οικονομική δραστηριότητα πιθα-
νότατα θα εξομαλυνθεί με την υποχώρηση της παν-
δημίας τους επόμενους μήνες, το επόμενο μεγάλο 
στοίχημα για την αγορά εργασίας είναι η ομαλή και 
σταδιακή αποκλιμάκωση των μέτρων στήριξης των 
επιχειρήσεων και της απασχόλησης. Αυτή θα πρέπει 
να γίνει με τον κατάλληλο ρυθμό ανάλογα με την ενί-
σχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Μόνο έτσι θα 
αποφευχθεί το κλείσιμο επιχειρήσεων και η αύξηση 
της ανεργίας που αυτό θα προκαλέσει, αν τα μέτρα 
στήριξης αποκλιμακωθούν πολύ νωρίς.

λιτικής ενδεχομένως να μπορούσε να προστατέψει 
καλύτερα τα εισοδήματα από εργασία των χαμηλό-
μισθων τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην υπόλοιπη 
Ευρώπη. Είναι πιθανόν οι διαφορετικές επιπτώσεις να 
οφείλονται τόσο στον κλάδο απασχόλησης, όσο και 
στο είδος των συμβάσεων εργασίας, καθώς τα στοι-
χεία δείχνουν ότι οι επιπτώσεις στο εισόδημα από την 
απώλεια της θέσης εργασίας, άρα τη μετάβαση στην 
ανεργία, είναι σημαντικά εντονότερες στην περίπτω-
ση των χαμηλόμισθων. Είναι ενδεικτικό ότι περίπου το 
70% αυτών που έχασαν τη δουλειά τους στην Ελλάδα 
ανήκει στην ομάδα των χαμηλόμισθων. 

Τα μέτρα που ελήφθησαν για να αναπληρώσουν τις ει-
σοδηματικές απώλειες φαίνεται ότι συνέβαλλαν απο-
τελεσματικά στην ανακούφιση των πληγέντων. Στα 
μέτρα αυτά περιλαμβάνεται μόνο η αναπλήρωση και 
όχι τα υπόλοιπα, όπως η επιστρεπτέα προκαταβολή, 
η μείωση ενοικίων, κ.ά., οπότε μπορεί κανείς να συ-
μπεράνει ότι το εκτιμώμενο αποτέλεσμα είναι το ελά-
χιστο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι παρεμβάσεις είχαν ως 
αποτέλεσμα τον περιορισμό της μείωσης του εισοδή-
ματος από εργασία λόγω της COVID-19 περίπου στο 
μισό, από περίπου 4% σε περίπου 2%. Στην Ελλάδα 
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σότητα των μισθωτών. Κάτι τέτοιο θα απαιτούσε τη 
συμπερίληψη επιπλέον μεγεθών, όπως του επιπέδου 
απασχόλησης ή/και του ΑΕΠ, καθώς και μια διαφο-
ρετικού τύπου διαχείριση. Η αύξηση του κατώτατου 
μισθού κατά 11%, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Φε-
βρουάριο του 2019, λαμβάνεται μόνο ως ιστορική συ-
γκυρία, η οποία όμως, σύμφωνα με τα ευρήματα των 
ερευνών SILC, φαίνεται ότι δεν συνέβαλε στην επιδεί-
νωση της ανισότητας μεταξύ μισθωτών στην Ελλάδα.

3.2.2. Παρουσίαση δεδομένων

Εξετάζοντας τα αποτελέσματα των αναλύσεων των 
δεδομένων του πληθυσμού των μισθωτών, παρουσι-
άζονται οι μεταβολές μιας σειράς εύληπτων δεικτών 
ανισότητας. Αρχικά, ο δείκτης p90/p10 εξετάζει την 
ανώτερη τιμή (upper bound) του 9ου δεκατημόριου 
(δηλαδή του 10% των μισθωτών που λαμβάνουν το 
υψηλότερο εισόδημα από εργασία) προς την αντί-
στοιχη τιμή του 1ου (δηλαδή του 10% των μισθωτών 
που λαμβάνουν το χαμηλότερο εισόδημα από εργα-
σία). Με άλλα λόγια, το απλό μέτρο ανισότητας εξε-
τάζει την εισοδηματική απόσταση μεταξύ των δύο 
απομακρυσμένων ομάδων. Αντίστοιχα, ορίζονται και 
οι υπόλοιποι δείκτες p90/p50 καθώς και p75/p25, συ-
γκρίνοντας τιμές από αντίστοιχα σημεία (εκατοστη-
μόρια) της κατανομής.

Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 3.2.1, μεταξύ των 
ετών 2018 και 2019, ο δείκτης p90/p10 εμφανίζεται 
μειωμένος κατά 4,2%, ενώ ο p90/p50 παραμένει στα-
θερός. Η απόσταση μεταξύ των απομακρυσμένων 
τιμών υπολογίζεται ότι μειώθηκε ύστερα από την αύ-
ξηση του κατώτατου μισθού, ενώ η αναπροσαρμογή 
του Φεβρουαρίου 2019 δεν επέφερε κάποια σημαντι-
κή μεταβολή στη σχετική θέση μεταξύ της ανώτατης 
τιμής και εκείνης που υπολογίζεται από το 5ο δεκατη-
μόριο. Από την άλλη πλευρά, η διαφορά μεταξύ 75ου 
και 25ου εισοδηματικού εκατοστημορίου (p75/p25) 
εμφανίζεται επίσης μειωμένη κατά 3,2%. Στο ίδιο μή-
κος κύματος υπολογίζεται ότι κυμάνθηκαν και οι τιμές 
του ευρέως διαδεδομένου δείκτη ανισότητας Gini, 
που ήταν πτωτική κατά 1,6%. Παράλληλα, η τυπική 
απόκλιση (std. dev.) βαίνει επίσης μειούμενη, γεγονός 
που σημαίνει ότι το 2019, το σύνολο των αποστάσε-

3.2. Μεταβολή της ανισότητας  
των μισθωτών στην Ελλάδα: 
Συγκριτική παρουσίαση των ετών 
2018 και 2019

Βλάσης Μισσός

3.2.1. Εισαγωγή

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται ορισμένα βασικά 
αποτελέσματα από την επεξεργασία των δεδομένων 
των Ερευνών Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης 
(SILC) 2018 και 2019 για την Ελλάδα1. Συγκεκριμένα, 
πρόκειται για μια αναδρομική διερεύνηση των μετα-
βολών της εισοδηματικής ανισότητας ύστερα από την 
αύξηση του κατώτατου μισθού που νομοθετήθηκε τον 
Φεβρουάριο του 2019 και την τάση μεταβολής της κα-
τανομής εισοδήματος των μισθωτών. Οι δειγματολη-
πτικές έρευνες της SILC είναι ετήσιες, εκπονούνται 
από την ΕΛΣΤΑΤ και καταγράφουν μια ευρεία γκάμα 
μεταβλητών που αφορούν το διαθέσιμο εισόδημα των 
νοικοκυριών, καθώς και την επίδραση του συστήμα-
τος κοινωνικής προστασίας στην ανισότητα. Ενώ τα 
δεδομένα των ερευνών της SILC αντανακλούν το επί-
πεδο εισοδήματος της προηγούμενης χρονιάς (δη-
λαδή η έρευνα του 2019 αφορά τα εισοδήματα του 
2018), υπάρχουν ορισμένες μεταβλητές, οι οποίες 
αποτυπώνουν την τρέχουσα κατάσταση των ατόμων, 
όπως αυτές ισχύουν κατά την περίοδο που εκπονείται 
η έρευνα. Μία εξ αυτών είναι και τα «ακαθάριστα έσο-
δα από εργασία», τα οποία αναφέρονται στο εισόδη-
μα από εργασία που λαμβάνουν οι ερωτηθέντες κατά 
τον μήνα πραγματοποίησης της συνέντευξης από την 
ΕΛΣΤΑΤ. Κατ’ αυτό τον τρόπο, παρέχεται η δυνατότη-
τα σύγκρισης του δείγματος των εισοδημάτων μετα-
ξύ των ετών 2018 και 2019, δηλαδή πριν και μετά τη 
νομοθέτηση του νέου κατώτατου μισθού2.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να επισημανθεί ότι στην πα-
ρουσίαση που ακολουθεί, δεν τεκμηριώνεται το μέγε-
θος της επίδρασης του κατώτατου μισθού στην ανι-

ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 44, 2021, σσ. 57-60

1. Για τη μεθοδολογία της έρευνας SILC βλ. Μισσός Β. (2019), Βασικοί δείκτες ανισότητας εισοδήματος στην ΕΕ15, Οικονομικές Εξελίξεις 
(ΚΕΠΕ), τεύχος 39 (Ιούνιος), σσ. 41-44.

2. Σύμφωνα με τα μικροδεδομένα της Έρευνας Εισοδήματος Συνθηκών Διαβίωσης 2019, οι συνεντεύξεις των νοικοκυριών πραγματοποι-

ήθηκαν κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, δηλαδή τρεις τουλάχιστον μήνες μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού. Κατά συνέπεια, τα 

δεδομένα περιλαμβάνουν τις επιδράσεις του νέου κατώτατου μισθού.
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κή επίδραση στην ποσοστιαία κατανομή του εισοδή-
ματος των χαμηλόμισθων. Από τα στοιχεία προκύπτει 
ότι, μεταξύ του 2018 και 2019, ο μέσος μισθός του 
πρώτου πενθημορίου αυξήθηκε κατά 5,4%, ενώ στα 
υπόλοιπα οι αντίστοιχες ποσοστιαίες μεταβολές είναι 
πολύ μικρές.

Η παραπάνω ανάλυση αφορά το σύνολο των μισθω-
τών που περιλαμβάνονται στις δειγματοληπτικές 
έρευνες της SILC του 2018 και του 2019, αντίστοιχα. 
Ως εκ τούτου, η μελέτη της ανισότητας πριν και μετά 
την αύξηση του κατώτατου μισθού τον Φεβρουάριο 
του 2019 επιβάλλει τον διαχωρισμό του εν λόγω δείγ-
ματος μεταξύ εργαζομένων πλήρους και μερικής απα-
σχόλησης. Αναφορικά με τους εργαζόμενους μισθω-
τούς πλήρους απασχόλησης τα δεδομένα του Πίνακα 
3.2.2 αποτυπώνουν μια σχετικά αντίστοιχη εικόνα με 
εκείνη που καταγράφηκε για το σύνολο των εργαζομέ-
νων. Συγκεκριμένα, για πριν και μετά την αύξηση του 
κατώτατου μισθού, ο δείκτης p90/p10 υπολογίζεται 
μειωμένος κατά 3,6%, ο p90/p50 εμφανίζεται επίσης 
μειωμένος κατά 0,9% και ο p75/p25 παραμένει στα-
θερός. Τα δεδομένα συντείνουν στο ότι η απόσταση 
μεταξύ των ακραίων δεκατημορίων αμβλύνθηκε –αν 
και λιγότερο απ’ ό,τι στην περίπτωση του γενικού συ-
νόλου των μισθωτών. Συμπληρωματικά, ο δείκτης Gini 
καταγράφει επίσης μείωση κατά 1,2% και το σύνολο 
των αποστάσεων των παρατηρούμενων τιμών από 
τον μέσο όρο της κατανομής, όπως αυτό εκφράζεται 
από την τυπική απόκλιση, περιορίζεται επίσης κατά 
2,6%. Κατά συνέπεια η αύξηση του κατώτατου μισθού 
στους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης φαίνεται 
ότι έχει επιδράσει με τέτοιο τρόπο ώστε η ανισότητα 

ων των τιμών της εισοδηματικής κατανομής από τον 
εκάστοτε μέσο όρο ήταν μικρότερο από το αντίστοιχο 
του 2018 –δηλαδή πριν την αναθεώρηση του κατώτα-
του μισθού.

Επιπλέον, στο Διάγραμμα 3.2.1 απεικονίζεται το πο-
σοστιαίο μερίδιο εισοδήματος από μισθωτή εργασία, 
διαχωρίζοντας τον πληθυσμό σε πέντε ισοπληθή ει-
σοδηματικά κλιμάκια. Όπως είναι εμφανές, το πρώτο 
πενθημόριο –δηλαδή το εισοδηματικά χαμηλότερο 
20% των μισθωτών– υπολογίζεται ότι αύξησε το με-
ρίδιό του κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες. Η εν λόγω 
μεταβολή κατανέμεται μεταξύ τρίτου και τέταρτου 
πενθημορίου. Κατά συνέπεια, η αναπροσαρμογή του 
κατώτατου μισθού καταγράφει μια σχετικά ευεργετι-

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.1  Δείκτες ανισότητας  
του συνόλου των μισθωτών,  
2018 και 2019, Ελλάδα

2018 2019 % διαφορά

p90/p10 3,40 3,26 -4,2%

p90/p50 1,8 1,8 0,0%

p75/p25 1,849 1,79 -3,2%

Gini 27,71 27,25 -1,6%

Std. Dev. 694,03 676,38 -2,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία μικροδεδομένων SILC.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2.1
Ποσοστιαία μερίδια εισοδήματος από εργασία ανά πενθημόριο, 2018 και 2019, Ελλάδα
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία μικροδεδομένων της SILC.
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του τρίτου πενθημορίου είναι περισσότερο αισθητή, 
καθώς καταγράφεται αυξημένη κατά 1,5 ποσοστιαίες 
μονάδες. Από την άλλη πλευρά, η σχετική θέση των μι-
σθωτών που ανήκουν στο τέταρτο πενθημόριο παρέ-
μεινε σταθερή και εκείνη του πέμπτου μειώθηκε ελα-
φρά –από 33,3% σε 32,7%. Πέραν της ονομαστικής 
αύξησης του μέσου μισθού του πρώτου πενθημορίου 
κατά 2,5% και της μείωσης του δεύτερου πενθημορί-
ου κατά 1,7%, όπως καταγράφονται στις έρευνες, στα 
υπόλοιπα πενθημόρια οι μεταβολές είναι οριακά προς 
τα κάτω.

Όσον αφορά τους μισθωτούς μερικής απασχόλησης, 
η εικόνα που παρουσιάζουν είναι αρκετά διαφορετι-
κή. Για την πληρέστερη κατανόηση των αποτελεσμά-
των θα πρέπει να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη ομάδα 
εργαζομένων αποτελεί ένα σχετικά μικρό τμήμα του 
συνολικού δείγματος των μισθωτών της SILC. Αντί-
στοιχα, αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα και με την 
Έρευνα Εργατικού Δυναμικού του 2019, ο πληθυσμός 
των μισθωτών μερικής απασχόλησης ανερχόταν στο 
9,2% του συνόλου των εργαζομένων. Κατά συνέπεια, 
η επίδραση της μισθολογικής τους διαφοροποίησης 
στο σύνολο των μισθωτών αναμένεται περιορισμένη.

Στον Πίνακα 3.2.3 παρουσιάζονται οι δείκτες ανισότη-
τας των ετών 2018 και 2019. Όπως είναι προφανές, η 
ετήσια μεταβολή της απόστασης μεταξύ των ακραίων 
δεκατημορίων, όπως αποτυπώνεται από τον δείκτη 
p90/p10, είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς περιορί-
ζεται κατά 8,8%. Οι αντίστοιχες αποστάσεις μεταξύ 
των υπόλοιπων ενδεικτικών σημείων της κατανομής 
που αποτυπώνεται στους δείκτες p90/p50 και p75/
p25 είναι σχεδόν αμελητέες. Ο δείκτης Gini υπολογί-

μεταξύ τους να καταγράφεται αισθητά μειωμένη στα 
άκρα και ελαφρά μειωμένη μεταξύ του άνω άκρου και 
των σημείων που βρίσκονται στο μέσο της κατανομής.

Περαιτέρω, σε αντιστοιχία με το Διάγραμμα 3.2.1, 
στο Διάγραμμα 3.2.2 αποτυπώνονται τα ποσοστιαία 
μερίδια εισοδήματος των μισθωτών πλήρους απασχό-
λησης, έχοντας χωρίσει τον πληθυσμό τους σε πενθη-
μόρια. Όπως παρατηρείται, μεταξύ των ετών 2018 και 
2019, οι εργαζόμενοι του χαμηλότερου, πρώτου πεν-
θημορίου βελτίωσαν τη σχετική τους θέση κατά ένα 
μικρό ποσοστό –από 10,8% σε 11% του συνολικού ει-
σοδήματος. Επιπλέον, η σχετική θέση των εργαζομέ-
νων του δεύτερου πενθημορίου μειώθηκε κατά 1,1 πο-
σοστιαίες μονάδες, ενώ η αύξηση των εργαζομένων 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.2  Δείκτες ανισότητας  
των μισθωτών πλήρους απασχόλησης, 
2018 και 2019, Ελλάδα

2018 2019 % διαφορά

p90/p10 2,87 2,77 -3,6%

p90/p50 1,74 1,72 -0,9%

p75/p25 1,75 1,75 0,0%

Gini 25,17 24,87 -1,2%

Std. Dev. 691,00 673,31 -2,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία μικροδεδομένων SILC.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.2.2
Ποσοστιαία μερίδια εισοδήματος από εργασία μισθωτών πλήρους απασχόλησης, ανά πενθημόριο, 
2018 και 2019, Ελλάδα
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία μικροδεδομένων της SILC.
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3.2.3. Συμπεράσματα

Στο παρόν άρθρο παρουσιάστηκαν ορισμένα βασικά 
αποτελέσματα από την επεξεργασία των μικρο-δεδο-
μένων των Ερευνών Εισοδήματος και Συνθηκών Δια-
βίωσης (SILC) 2018 και 2019 για την Ελλάδα. Συμπε-
ρασματικά, η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού 
τον Φεβρουάριο του 2019 φαίνεται ότι ενήργησε με 
τρόπο ώστε να επιτρέψει η εισοδηματική ανισότητα 
μεταξύ των μισθωτών –είτε πλήρους, είτε μερικής απα-
σχόλησης– να αμβλυνθεί. Το τελικό αποτέλεσμα επη-
ρεάζεται κυρίως από τον περιορισμό των διαφορών 
μεταξύ των ακραίων τιμών και λιγότερο έως καθόλου 
από τις τιμές που καταγράφονται εγγύτερα στο μέσο 
της κατανομής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
άμβλυνση των ακραίων δεκατημορίων των μισθωτών 
μερικής απασχόλησης. Τέλος, το ποσοστό σχετικής 
φτώχειας των μισθωτών μειώθηκε, αν και η μεταβολή 
ήταν πε ριορισμένη.

ζεται επίσης αρκετά μειωμένος κατά 3%, ενώ η τυπική 
απόκλιση αυξάνεται. Η τελευταία δείχνει ότι οι απο-
στάσεις μεταξύ των μισθωτών μερικής απασχόλησης 
από τον μέσο όρο αυξάνονται.

Τέλος, ο Πίνακας 3.2.4 καταγράφει το ποσοστό φτώ-
χειας των παραπάνω κατηγοριών των μισθωτών, για 
τα έτη 2018 και 2019. Επί της ουσίας, το εν λόγω μέ-
τρο αποτυπώνει το ποσοστό των μισθωτών που δια-
βιούν σε νοικοκυριά τα οποία –σύμφωνα με τα επί-
σημα εισοδηματικά κριτήρια της Eurostat– λογίζονται 
ως «φτωχά». Με άλλα λόγια, το ποσοστό δεν απευθύ-
νεται στο ατομικό εισόδημα των εργαζομένων από τη 
μισθωτή εργασία, αλλά χαρακτηρίζει το εισόδημα του 
νοικοκυριού στο οποίο αυτοί ανήκουν. Έτσι, στα υπό 
εξέταση έτη, αναφορικά με το σύνολο των μισθωτών, 
το ποσοστό φτώχειας μειώθηκε από 8,92% σε 8,58%. 
Αντίστοιχα, τα ποσοστά φτώχειας των μισθωτών ανά 
κατηγορία πλήρους και μερικής απασχόλησης, εμφα-
νίζονται μειωμένα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.3 Δείκτες ανισότητας  
των μισθωτών μερικής απασχόλησης, 
2018 και 2019, Ελλάδα

2018 2019 % διαφορά

p90/p10 2,76 2,52 -8,8%

p90/p50 1,53 1,52 -0,7%

p75/p25 1,60 1,60 0,0%

Gini 21,42 20,79 -3,0%

Std. Dev. 185,12 194,65 5,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία μικροδεδομένων SILC.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2.4  Ποσοστό φτώχειας  
των μισθωτών, 2018 και 2019, Ελλάδα

2018 2019

Ποσοστό φτώχειας 
μισθωτών 8,92% 8,58%

Ποσοστό φτώχειας 
μισθωτών πλήρους 
απασχόλησης 7,20% 7,07%

Ποσοστό φτώχειας 
μισθωτών μερικής 
απασχόλησης 25,27% 23,95%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία μικροδεδομένων SILC.
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4.1.2. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς  
το 2020 

Η έξαρση της πανδημίας μέσα στο 2020 είχε σημα-
ντικές επιπτώσεις στο σύνολο της οικονομίας, αλλά 
και τις επιμέρους αγορές. Τον Μάρτιο, ξεκίνησε η 
εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπιση του πρώτου 
κύματος έξαρσης της πανδημίας, με σημαντικότερο 
τον αυστηρό περιορισμό των μετακινήσεων που τέθη-
κε σε εφαρμογή από το τέλος Μαρτίου, μέχρι και τις 
αρχές Μαΐου. Μετά τη λήξη των αυστηρών περιορι-
στικών μέτρων, ξεκίνησε μεν σταδιακά από τον Μάιο 
το άνοιγμα της οικονομίας, αλλά μέχρι και το τέλος 
του μήνα συνεχίστηκε η εφαρμογή του μέτρου της 
εκ περιτροπής εργασίας για τον δημόσιο τομέα, η 
άρση του οποίου έγινε από τις αρχές Ιουνίου. Ωστό-
σο, όπως είναι γνωστό, η εφαρμογή της τηλεργασίας 
συνεχίστηκε κατά περίπτωση στον ιδιωτικό τομέα. 
Επίσης, η τουριστική κίνηση του καλοκαιριού ήταν πε-
ριορισμένη σημαντικά σε σχέση με άλλα έτη. Στη συ-
νέχεια, τον Νοέμβριο, ξεκίνησε η εφαρμογή των νέων 
μέτρων για την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος 
της πανδημίας. Πιο συγκεκριμένα, στις 3 Νοεμβρίου 
αποφασίστηκε το κλείσιμο της εστίασης και του λια-
νεμπορίου και στις 7 Νοεμβρίου ο περιορισμός των 
μετακινήσεων. Ωστόσο, από το τέλος Σεπτεμβρίου, 
και συγκεκριμένα από τις 25 Σεπτεμβρίου, είχαν απο-
φασιστεί νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της διασπο-
ράς, μέσα στο πλαίσιο των οποίων εφαρμόστηκε η 
υποχρεωτική τηλεργασία στο Δημόσιο σε ποσοστό 
40%, όπου αυτό ήταν εφικτό.

Τα παραπάνω μέτρα περιορισμού της ελεύθερης με-
τακίνησης, η υιοθέτηση της τηλεργασίας και το κλεί-
σιμο των σχολείων, περιόρισαν σημαντικά τις μετακι-
νήσεις των πολιτών. Το κλείσιμο των εμπορικών κατα-
στημάτων και της εστίασης συνέβαλε στη μείωση των 
εμπορευματικών μεταφορών και της μετακίνησης των 
πολιτών για αγορές. Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να πα-
ραλείψουμε τις σημαντικές επιδράσεις στον τουρισμό 
και τον περιορισμό των τουριστικών μετακινήσεων. 
Τέλος, οι δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας στην 
οικονομία συνέβαλαν στον περιορισμό του διαθέσιμου 
εισοδήματος των πολιτών και επηρέασε τη ζήτηση. 
Όπως ήταν αναμενόμενο, όλα τα παραπάνω είχαν ως 

4.1. Οι επιδράσεις της πανδημίας 
στην αγορά των υγρών καυσίμων 
κίνησης, εντός του 2020 και οι 
προοπτικές

Βασίλης Λυχναράς

4.1.1. Εισαγωγή

Το 2020 χαρακτηρίστηκε από σημαντικές εξελίξεις 
που επηρέασαν δραματικά την οικονομία και τις αγο-
ρές. Οι επικρατούσες συνθήκες υπό την υγειονομι-
κή κρίση, καθώς και άλλες παράμετροι της αγοράς 
είχαν πολύ έντονες επιπτώσεις και στην αγορά των 
πετρελαιοειδών. Η υιοθέτηση μέτρων για την αντι-
μετώπιση τόσο του πρώτου, όσο και του δεύτερου 
κύματος της πανδημίας, επηρέασε άμεσα το λιανε-
μπόριο, τον τουρισμό κλπ. και περιόρισε τις μετακι-
νήσεις, αλλά και το διαθέσιμο εισόδημα των πολι-
τών. Ως αποτέλεσμα, η αγορά των καυσίμων κίνησης 
δέχτηκε σημαντικές πιέσεις. Ταυτόχρονα, το μικρό 
μέγεθος της ελληνικής αγοράς και η εξάρτηση της 
χώρας μας από τις εισαγωγές πετρελαίου την καθι-
στούν αποδέκτη τιμών και, συνεπώς, οι διεθνείς εξε-
λίξεις, τόσο σε επίπεδο αγορών και τιμών, όσο και 
σε επίπεδο πολιτικών, έχουν άμεσες επιπτώσεις και 
στην εγχώρια αγορά καυσίμων, επηρεάζοντας τις 
τιμές διάθεσης, αλλά και τη ζήτηση. Τέλος, δεν θα 
πρέπει να παραλειφθεί το γεγονός ότι οι νέες συνθή-
κες που δημιούργησε η υγειονομική κρίση, αλλά και 
η πρόσφατη υιοθέτηση νέων φιλόδοξων περιβαλλο-
ντικών στόχων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, φαί-
νεται να διαμορφώνουν νέα καταναλωτικά πρότυπα 
που επηρεάζουν την αγορά των συμβατικών καυσί-
μων. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η ανάλυση 
στοχεύει στην καταγραφή και ανάλυση των πρόσφα-
των εξελίξεων της αγοράς εντός του 2020, με έμφα-
ση στην αποτύπωση των επιδράσεων της πανδημίας, 
αλλά και την παρουσίαση των προοπτικών της αγο-
ράς για το 2021.

4. Μεταρρυθμίσεις-Ανάπτυξη

ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 44, 2021, σσ. 61-68
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αποτέλεσμα να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό και η ζή-
τηση για καύσιμα. Οι επιδράσεις μάλιστα δεν περιο-
ρίστηκαν μόνο στις περιόδους αυστηρού περιορισμού 
των μετακινήσεων, αλλά αφορούσαν όλη τη διάρκεια 
του έτους. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε 
το γεγονός ότι το κλείσιμο των εμπορικών καταστημά-
των μείωσε τις μετακινήσεις των πολιτών, αλλά είχε ως 
αποτέλεσμα και την αύξηση του ηλεκτρονικού εμπο-
ρίου που, σε κάποιο βαθμό, εξισορρόπησε τις εμπο-
ρευματικές μεταφορές και αύξησε σε μεγάλο βαθμό 
τις ταχυμεταφορές. Αυτό, όπως θα αναλυθεί στη συ-
νέχεια, φαίνεται να επηρέασε σε κάποιο βαθμό τη ζή-
τηση για καύσιμα, και κυρίως το πετρέλαιο κίνησης.

Ταυτόχρονα, ένα ακόμη βασικό στοιχείο του 2020 
ήταν η σημαντική πτώση της διεθνούς τιμής πετρε-
λαίου, ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες του έτους, 
κάτι το οποίο είχε καταλυτική επίπτωση στις εγχώριες 
τιμές διάθεσης των καυσίμων. Πιο συγκεκριμένα, η 
δια μάχη τιμών μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ρωσίας, 
σε συνδυασμό φυσικά με την επίδραση λόγω της παν-
δημίας, οδήγησαν σε μία πτωτική πορεία της διεθνούς 
τιμής του πετρελαίου τύπου Brent που ξεκίνησε από 
την αρχή του 2020 και εντάθηκε κυρίως κατά τους 
μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Έτσι, ενώ στην αρχή του 
έτους η μέση τιμή του πετρελαίου τύπου Brent βρι-
σκόταν πάνω από τα 65 δολάρια/βαρέλι, μέχρι τα τέλη 
Απριλίου οδηγήθηκε στη χαμηλότερη τιμή του 2020, 
λίγο πάνω από τα 20 δολάρια/βαρέλι. Τον Μάιο, με 
την έναρξη του ανοίγματος των οικονομιών, η μέση 
τιμή του Brent άρχισε να ανακάμπτει και την περίο-
δο Ιουνίου-Αυγούστου 2020 κυμάνθηκε γύρω από τα 
40 δολάρια/βαρέλι, φτάνοντας στο τέλος Αυγούστου, 
μέχρι τα 45 δολάρια/βαρέλι. Ωστόσο, το διάστημα 
μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, οι φόβοι για τις 
επιπτώσεις από το δεύτερο κύμα της πανδημίας οδή-
γησαν εκ νέου σε πτωτικές τάσεις της τιμής και τελικά 
η τιμή στο τέλος Οκτωβρίου βρέθηκε κάτω από τα 38 
δολάρια/βαρέλι. Παρά ταύτα, από τις αρχές Νοεμβρί-
ου, η διεθνής τιμή του πετρελαίου τύπου Brent άρχισε 
και πάλι να ανακάμπτει. Παράγοντες όπως η προσδο-
κία του εμβολίου και οι κρατικές πολιτικές οικονομι-
κής ενίσχυσης, πιστεύεται ότι συνέβαλαν σε αυτό. Ως 
αποτέλεσμα, στο τέλος του έτους, η μέση τιμή ξεπέ-
ρασε τα 50 δολάρια/βαρέλι. Ταυτόχρονα, η συμφωνία 
μεταξύ των χωρών μελών του ΟΠΕΚ και της Ρωσίας 
για έλεγχο της προσφοράς, συνέβαλαν και συμβάλ-
λουν στη συγκράτηση των τιμών.

4.1.3. Εξέλιξη τιμών των καυσίμων κίνησης 
εντός του 2020

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των καυσίμων κίνησης 
στη χώρα μας είναι η υψηλή επιβάρυνση της φορο-

λογίας στις τελικές τιμές πώλησης. Οι κύριοι φόροι 
που επιβάλλονται στα καύσιμα είναι ο Ειδικός Φόρος 
Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και ο ΦΠΑ. Πιο συγκεκριμένα, ο 
συντελεστής ΕΦΚ της βενζίνης είναι 700 ευρώ/χιλιό-
λιτρο και ο αντίστοιχος συντελεστής του πετρελαίου 
κίνησης είναι 410 ευρώ/χιλιόλιτρο, ενώ ο συντελε-
στής ΦΠΑ είναι 24%. Στη συγκεκριμένη ενότητα κατα-
γράφεται η μηνιαία εξέλιξη της τιμής των δύο τύπων 
καυσίμων και αναλύεται η επίδραση της φορολογίας 
στην τελική τιμή.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η πορεία της διεθνούς 
τιμής είχε άμεση επίδραση και στις εγχώριες τιμές 
των καυσίμων κίνησης. Τα Διαγράμματα 4.1.1 και 
4.1.2 καταγράφουν τις μέσες μηνιαίες τιμές την αμό-
λυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης προ και 
μετά φόρων, αντίστοιχα. Οι τιμές προ φόρων παρου-
σίασαν σημαντική πτώση το πρώτο πεντάμηνο του 
2020, εξαιτίας της πτωτικής πορείας των διεθνών 
τιμών. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή της αμόλυβδης βενζί-
νης μειώθηκε κατά 39% το συγκεκριμένο χρονικό διά-
στημα και η τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά 34%. 
Στη συνέχεια, το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου 2020 οι τι-
μές παρουσίασαν αύξηση και ακολούθησαν σχετικά 
σταθερή πορεία μέχρι το τέλος του έτους. Παρόμοια 
πορεία ακολούθησαν και οι τιμές μετά φόρων, με τη 
διαφορά ότι η πτώση των πρώτων μηνών ήταν ηπιό-
τερη. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή της αμόλυβδης βεν-
ζίνης μειώθηκε κατά 18% το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα και η τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά 
21%. Αυτή η διαφορά στη μεταβολή της τιμής προ 
και μετά φόρων οφείλεται στο γεγονός ότι ο ΕΦΚ 
αποτελεί σταθερό φόρο και, συνεπώς, όσο μειώνε-
ται η τιμή προ φόρων, το ποσό του ΕΦΚ παραμένει 
σταθερό, με αποτέλεσμα να αυξάνει το μερίδιο συμ-
μετοχής του στην τελική τιμή. Σε αυτό προστίθεται 
και η επίδραση του ΦΠΑ, που ως ποσοστιαίος φόρος 
επιβαρύνει και τον ΕΦΚ. Σε ό,τι αφορά το σύνολο 
του έτους, η μέση ετήσια τιμή της αμόλυβδης βενζί-
νης ήταν 455 ευρώ/χιλιόλιτρο προ φόρων και 1.444 
ευρώ/χιλιόλιτρο μετά φόρων, ενώ οι αντίστοιχες τι-
μές για το πετρέλαιο κίνησης ήταν 539 ευρώ/χιλιό-
λιτρο προ φόρων και 1.187 ευρώ/χιλιόλιτρο μετά 
φόρων.

Από τα παραπάνω στοιχεία, είναι εμφανής η μεγάλη 
διαφορά μεταξύ της τιμής προ φόρων και της τελι-
κής τιμής, η οποία οφείλεται στο υψηλό ποσοστό φο-
ρολόγησης των καυσίμων. Αυτή η διαφορά μάλιστα 
είναι εντονότερη στην περίπτωση της αμόλυβδης 
βενζίνης, αντί του πετρελαίου κίνησης, εξαιτίας της 
υψηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης της βενζί-
νης. Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρθηκε, ο ΕΦΚ 
της βενζίνης είναι αρκετά υψηλότερος απ’ ό,τι του 
πετρελαίου κίνησης, ενώ η διαφορά γίνεται ακόμα 
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μεγαλύτερη και λόγω της επιβολής του ΦΠΑ που ως 

ποσοστιαία επιβάρυνση αυξάνει περισσότερο τη συ-

νολική φορολογία της βενζίνης ως απόλυτο αριθμό. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που προκύπτει εξαιτίας 

του μεγαλύτερου ποσοστού φόρων με τους οποίους 

επιβαρύνεται η βενζίνη είναι ότι, ενώ η τιμή της αμό-

λυβδης βενζίνης προ φόρων κυμαίνεται σε χαμηλό-
τερα επίπεδα από αυτήν του πετρελαίου κίνησης, σε 
ό,τι αφορά τις τελικές τιμές, αυτή η σχέση αντιστρέ-
φεται.

Βάσει αυτών, το Διάγραμμα 4.1.3 παρουσιάζει την 
ποσοστιαία συμμετοχή της φορολογίας, σε ετήσια 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1.1
Μέση μηνιαία τιμή προ φόρων αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης το 2020
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων European Commission, Energy, Market Observatory & Statistics, Oil bulletin, <http://ec.europa. 
eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm>.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1.2
Μέση μηνιαία τιμή μετά φόρων αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης το 2020

Ε
υρ

ώ
/χ

ιλ
ιό

λι
τρ

ο

Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέµβ. ∆εκ.

Αµόλυβδη βενζίνη Πετρέλαιο κίνησης

1.619
1.597

1.500

1.349
1.325

1.387
1.429 1.430 1.426 1.422 1.414 1.427

1.395

1.352

1.263

1.147

1.097
1.126

1.155 1.157 1.142 1.133 1.130
1.153

900

1.000

1.100

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700
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eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm>.

http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm


64 ΚΕΠΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2021/44

βάση, για τα δύο καύσιμα. Πιο συγκεκριμένα, πα-
ρουσιάζεται το ποσοστό των συνολικών, καθώς και 
το ποσοστό του ΕΦΚ ξεχωριστά, στις μέσες ετήσιες 
τελικές τιμές των καυσίμων. Παρατηρούμε το πολύ 
υψηλό ποσοστό συμμετοχής της φορολογίας στην 
αμόλυβδη βενζίνη που για το 2020 έφτασε σχεδόν 
στο 70%, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για το πετρέ-
λαιο κίνησης ήταν 55%. Μάλιστα, η μείωση της τιμής 
των καυσίμων συνέβαλε στην αύξηση του συγκεκρι-
μένου ποσοστού.

4.1.4. Εξέλιξη της κατανάλωσης των καυσίμων 
κίνησης εντός του 2020

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται οι καταναλώσεις 
της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, 
σε μηνιαία βάση. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται επεξερ-
γασία των διαθέσιμων στοιχείων από την ΑΑΔΕ, τα 
οποία αφορούν τις ποσότητες των καυσίμων που τε-
λωνίζονται ανά μήνα. Βάσει λοιπόν της δυνατότητας 
διατήρησης των τελωνισμένων ποσοτήτων από τις 
εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών για μέγιστο χρονι-
κό διάστημα έως και 15 ημέρες, οι καταγεγραμμένες 
ποσότητες μπορεί να παρουσιάζουν κατά περίπτωση 
μικρή υστέρηση σε σχέση με τις τελικές πωλήσεις των 
καυσίμων.

Το Διάγραμμα 4.1.4 παρουσιάζει συγκριτικά τις κα-
ταναλώσεις ανά μήνα των δύο καυσίμων. Σε αντίθε-
ση με παλαιότερα, παρατηρούμε ότι η κατανάλωση 
της αμόλυβδης βενζίνης είναι ελαφρώς χαμηλότερη 
αυτής του πετρελαίου κίνησης. Επίσης, καταγράφε-
ται η μεγάλη πτώση στις περιόδους που ίσχυαν τα 
μέτρα περιορισμού. Ειδικότερα, την περίοδο εφαρ-
μογής των αυστηρών μέτρων περιορισμού των μετα-
κινήσεων για την αντιμετώπιση του πρώτου κύματος 
της πανδημίας, η μείωση στην κατανάλωση ήταν πο-
λύ εντονότερη. Μάλιστα, η ελάχιστη μηνιαία κατανά- 
  λωση του έτους καταγράφεται τον μήνα Απρίλιο. 
Ωστόσο, η πτώση της κατανάλωσης στην αμόλυβδη 
βενζίνη ήταν μεγαλύτερη σε σύγκριση με αυτή του 
πετρελαίου κίνησης. Εκτιμάται ότι η βασική αιτία γι’ 
αυτό ήταν ότι, κατά τη διάρκεια εφαρμογής των περιο-
ριστικών μέτρων, ενισχύθηκε το ηλεκτρονικό εμπό-
ριο και οι παραδόσεις των προϊόντων και συνεπώς 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1.4
Μηνιαίες καταναλώσεις καυσίμων κίνησης το 2020
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και ΓΛΚ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1.3
Ποσοστιαία συμμετοχή φόρων στην τελική τιμή 
της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου 
κίνησης το 2020
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων European Commission, 
Energy, Market Observatory & Statistics, Oil bulletin, <http://
ec.europa.eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm>.
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συγκρατήθηκε σε κάποιο βαθμό η κατανάλωση του 
πετρελαίου κίνησης που συνδέεται περισσότερο και 
με επαγγελματική χρήση. 

Φαίνεται λοιπόν ότι η σημαντική πτώση των τιμών, 
τους πρώτους μήνες του έτους, δεν ήταν ικανή να ενι-
σχύσει τη ζήτηση για καύσιμα κίνησης, καθώς τελικά 
τα περιοριστικά μέτρα είχαν πολύ ισχυρότερη επίδρα-
ση. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι, κατά 
τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, η πτώση των τιμών οδή-
γησε σε σημαντική αύξηση στη ζήτηση πετρελαίου 
θέρμανσης, εξέλιξη που συνέβαλε εν μέρει στην τό-
νωση της αγοράς των πετρελαιοειδών που είχε πληγεί 
σημαντικά. Σε ό,τι αφορά τα περιοριστικά μέτρα για 
την αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της πανδη-
μίας που τέθηκαν σε εφαρμογή από τον Νοέμβριο, 
φαίνεται να είχαν επίσης σημαντική επίδραση στην 
αγορά των καυσίμων, ιδιαίτερα για την κατανάλωση 
της αμόλυβδης βενζίνης. Ωστόσο, οι μετακινήσεις 
κατά τη δεύτερη αυτή περίοδο δεν περιορίστηκαν 
στον ίδιο βαθμό σε σχέση με την πρώτη περίοδο και οι 
επιπτώσεις στην κατανάλωση ήταν ανάλογες.

4.1.5. Σύγκριση μεταξύ των ετών 2019 και 2020

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών του 2020, έχει ενδια-
φέρον η σύγκριση της αγοράς των καυσίμων, σε σχέ-
ση με την προηγούμενη χρονιά, τόσο σε ό,τι αφορά 
τις τιμές, όσο και την κατανάλωση. Όπως αναφέρθη-
κε, η μεγάλη πτώση της διεθνούς τιμής του πετρε-
λαίου στην αρχή του έτους και η αδυναμία ανάκαμ-
ψής της στα επίπεδα το 2019, είχαν ως αποτέλεσμα 

την πτώση των τιμών των καυσίμων, ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά τις τιμές προ φόρων. Όπως φαίνεται και στο 
Διάγραμμα 4.1.5, η μέση ετήσια τιμή προ φόρων της 
αμόλυβδης βενζίνης το 2020 παρουσίασε πτώση 20% 
σε σχέση με την τιμή του 2019, και η αντίστοιχη τιμή 
του πετρελαίου κίνησης παρουσίασε πτώση 22%. Οι 
τιμές των καυσίμων μετά φόρων παρουσίασαν μικρό-
τερη μεταβολή, λόγω της επίδρασης των σταθερών 
φόρων. Πιο συγκεκριμένα, η μέση τελική τιμή της 
αμόλυβδης βενζίνης το 2020 ήταν μειωμένη κατά 9% 
και του πετρελαίου κίνησης κατά 14%. Η μικρότερη 
πτώση στη βενζίνη σε σχέση με το πετρέλαιο οφεί-
λεται φυσικά στον μεγαλύτερο συντελεστή του ΕΦΚ, 
όπως αναλύθηκε προηγουμένως. Επίσης, λόγω της 
πτώσης των τιμών, αυξήθηκε το ποσοστό της φορο-
λογίας στην τελική τιμή, όπως παρουσιάζεται στο Διά-
γραμμα 4.1.6. Η συνολική συμμετοχή της φορολογίας 
στην τελική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης αυξήθηκε 
από 64% σε 68% και στο πετρέλαιο κίνησης από 44% 
σε 48%. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή αποκλειστικά 
του ΕΦΚ στην τελική τιμή, αυτή αυξήθηκε από 50% 
σε 55% στην αμόλυβδη βενζίνη και από 30% σε 35% 
στο πετρέλαιο κίνησης.

Όπως αναφέρθηκε, τα μέτρα αντιμετώπισης της υγειο-
νομικής κρίσης μέσα στο 2020 είχαν επίπτωση στην 
κατανάλωση των καυσίμων κίνησης. Έτσι, η ετήσια κα-
τανάλωση αμόλυβδης βενζίνης μειώθηκε κατά 16,9%, 
από 3.053 χιλ. χιλιόλιτρα το 2019 σε 2.536 χιλ. χιλιό-
λιτρα το 2020. Αντίστοιχα, η ετήσια κατανάλωση πε-
τρελαίου κίνησης μειώθηκε κατά 9,2%, από 3.530 χιλ. 
χιλιόλιτρα το 2019 σε 3.205 χιλ. χιλιόλιτρα το 2020. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1.5
Μέση ετήσια τιμή 2019 και 2020, προ και μετά φόρων, αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου κίνησης
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων European Commission, Energy, Market Observatory & Statistics, Oil bulletin, <http://ec.europa.
eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm>.
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Δεκεμβρίου που επίσης καταγράφηκε σημαντική μείω-
ση στην κατανάλωση της αμόλυβδης βενζίνης.

Αντίστοιχα, η μηνιαία κατανάλωση του πετρελαίου κί-
νησης κατέγραψε σημαντική αύξηση της τάξης του 
13% τον Ιανουάριο του 2020, σε σύγκριση με τον αντί-
στοιχο μήνα του 2019 και παρέμεινε στα ίδια επίπεδα 

Αντίστοιχη μείωση φυσικά είχαν και τα φορολογικά 
έσοδα του κράτους από τον ΕΦΚ της αμόλυβδης βεν-
ζίνης και του πετρελαίου θέρμανσης. Πιο συγκεκρι-
μένα, τα έσοδα από τον ΕΦΚ στην αμόλυβδη βενζίνη 
μειώθηκαν κατά 362 εκατ. ευρώ, από 2,14 δισ. ευρώ 
το 2019 σε 1,78 δισ. ευρώ το 2020. Επίσης, τα έσο-
δα από τον ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης μειώθηκαν 
κατά 133 εκατ. ευρώ, από 1,45 δισ. ευρώ το 2019 σε 
1,31 δισ. ευρώ το 2020. Συνεπώς, καταγράφηκε μια 
συνολική μείωση 495 εκατ. ευρώ στα έσοδα του ΕΦΚ 
από τα υγρά καύσιμα κίνησης το 2020. Το Διάγραμμα 
4.1.7 παρουσιάζει τα παραπάνω στοιχεία. 

Ωστόσο, μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συ-
γκριτική ανάλυση της κατανάλωσης του 2020, σε μη-
νιαία βάση, σε σχέση με την αντίστοιχη κατανάλωση 
το 2019, ώστε να καταγραφούν τα αποτελέσματα των 
περιοριστικών μέτρων. Τα Διαγράμματα 4.1.8 και 4.1.9 
καταγράφουν τις ποσοστιαίες μεταβολές στην μηνιαία 
κατανάλωση για την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέ-
λαιο κίνησης, αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά την αμόλυ-
βδη βενζίνη, μόνο κατά τους δύο πρώτους μήνες του 
2020 καταγράφηκε μικρή αύξηση σε σχέση με τους 
αντίστοιχους μήνες του 2019. Καθ’ όλη την υπόλοι-
πη διάρκεια του έτους, η μηνιαία κατανάλωση ήταν 
σημαντικά μειωμένη, κάτι που έγινε ιδιαίτερα αισθητό 
τις περιόδους εφαρμογής των αυστηρών μέτρων πε-
ριορισμού των μετακινήσεων. Έτσι, παρατηρούμε ση-
μαντική μείωση την πρώτη περίοδο Μαρτίου-Μαΐου, 
με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγράφεται τον Απρί-
λιο (56%), αλλά και τη δεύτερη περίοδο Νοεμβρίου- 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1.6
Ποσοστιαία συμμετοχή φόρων στην τελική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης το 
2019 και το 2020
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων European Commission, Energy, Market Observatory & Statistics, Oil bulletin, <http://ec.europa.
eu/energy/observatory/oil/bulletin_en.htm>.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1.7
Ετήσια κατανάλωση καυσίμων κίνησης  
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κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης. Ιδιαίτερο ενδια-
φέρον έχει επίσης το γεγονός της σημαντικής μείω-
σης στην κατανάλωση τον Σεπτέμβριο, κάτι που είναι 
εμφανέστερο στο πετρέλαιο κίνησης και πιθανότατα 
οφείλεται στο γενικότερο αίσθημα αβεβαιότητας που 
δημιούργησε η πρόβλεψη για την εμφάνιση του δεύ-
τερου κύματος της πανδημίας.

4.1.6. Σύνοψη, εκτιμήσεις και προβλέψεις  
για το 2021

Όπως αναλύθηκε, οι ιδιαίτερες συνθήκες που επι-
κράτησαν το 2020 είχαν σημαντικές επιδράσεις στην 

για τον μήνα Φεβρουάριο. Την υπόλοιπη διάρκεια του 
έτους καταγράφεται σημαντική πτώση της μηνιαίας 
κατανάλωσης, η οποία είναι μεν ιδιαίτερα έντονη την 
πρώτη περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέ-
τρων, αλλά παρουσιάζει ομαλότερη κατανομή σε σχέ-
ση με τη βενζίνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι η μείωση 
στην κατανάλωση του πετρελαίου κίνησης κυμάνθηκε 
σε χαμηλότερα επίπεδα απ’ ό,τι η αντίστοιχη μείω-
ση στη βενζίνη, καθώς, όπως αναφέρθηκε και προη-
γουμένως, υπήρξε συγκράτηση λόγω της επέκτασης 
εφαρμογής του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επίσης, κατά 
τη δεύτερη περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών 
μέτρων παρατηρούμε πολύ μικρότερη επίδραση στην 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1.8
Ποσοστιαία μεταβολή μηνιαίας κατανάλωσης αμόλυβδης βενζίνης μεταξύ 2019-2020
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και ΓΛΚ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1.9
Ποσοστιαία μεταβολή μηνιαίας κατανάλωσης πετρελαίου κίνησης μεταξύ 2019-2020
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και ΓΛΚ.
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Ωστόσο, πέρα από τις άμεσες επιπτώσεις που είχε η 
πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστη-
καν για τον έλεγχο της εξάπλωσής της, δεν θα πρέπει 
να παραβλέψουμε και τις έμμεσες μακροχρόνιες επι-
πτώσεις που προκύπτουν. Φαίνεται ότι υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα η επικείμενη ανάπτυξη, μετά την αντιμετώ-
πιση της υγειονομικής κρίσης, να αφορά μία νέα, διαφο-
ρετική οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, παράγοντες όπως 
η μεγαλύτερη υιοθέτηση της εργασίας από το σπίτι 
και ο περιορισμός των μετακινήσεων, η προσπάθεια 
επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε ευρωπαϊκό 
και εθνικό επίπεδο για απανθρακοποίηση της οικονο-
μίας, ο εξηλεκτρισμός των μεταφορών και η ενίσχυση 
της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, είναι μόνο μερικές 
ενδεικτικές παράμετροι που αναμένεται να επιδράσουν 
στη ζήτηση πετρελαιοειδών μεσο-μακροχρόνια.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι από την 1η Ιανουα-
ρίου 2021 ξεκίνησε η επιβολή πράσινου τέλους ύψους 
30 ευρώ/χιλιόλιτρο, επί του πετρελαίου κίνησης. Η συ-
γκεκριμένη οικονομική επιβάρυνση, που βασίζεται στο 
σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων ρύπων, εντάσσεται 
στο πλαίσιο της επίτευξης των εθνικών στόχων που 
έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και 
το Κλίμα (ΕΣΕΚ) για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής. Τα έσοδα από το πράσινο τέλος θα πιστώνο-
νται σε λογαριασμό ειδικού σκοπού και θα αξιοποιού-
νται υπέρ της χρηματοδότησης πράσινων έργων και 
δράσεων και της μείωσης των εκπομπών αερίων ρύ-
πων του θερμοκηπίου. Βάσει της μέσης τιμής του Δε-
κεμβρίου 2020, η επιβάρυνση αυτή αναμένεται να οδη-
γήσει σε αύξηση της τελικής τιμής κατά 2,6% περίπου. 
Η συγκεκριμένη αύξηση προφανώς θα αποτελέσει μια 
νέα επιβάρυνση για τους καταναλωτές, ωστόσο, κα-
θώς οι τιμές των καυσίμων βρίσκονται ήδη σε σχετικά 
χαμηλό επίπεδο, πιθανότατα να μην να επηρεάσει ση-
μαντικά τη ζήτηση τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

αγορά των καυσίμων κίνησης στη χώρα μας. Τα περι-
οριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
οδήγησαν σε μείωση της κατανάλωσης, τόσο της αμό-
λυβδης βενζίνης, όσο και του πετρελαίου κίνησης. Οι 
επιπτώσεις αυτές ήταν εντονότερες κατά την περίοδο 
του πρώτου κύματος και η μείωση των τιμών των καυ-
σίμων, λόγω της πτώσης των διεθνών τιμών, δεν κατέ-
στη δυνατόν να συμβάλει στην ανάκαμψη της αγοράς. 
Ωστόσο, οι επιπτώσεις ήταν πολύ εντονότερες για 
τη βενζίνη, απ’ ό,τι για το πετρέλαιο, ενώ το δεύτερο 
κύμα έξαρσης φαίνεται να είχε ηπιότερες επιπτώσεις, 
ιδιαίτερα για το πετρέλαιο κίνησης. Παρά ταύτα, η 
ανάλυση αφορά την περίοδο μέχρι και το τέλος του 
Δεκεμβρίου 2020. Η υγειονομική κρίση εκτιμάται ότι 
θα συνεχίσει να επιδρά για αρκετό καιρό εντός του 
2021 στις αγορές και την οικονομία γενικότερα, τόσο 
σε  διεθνές, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι πρώτες εν-
δείξεις από την αγορά, επιβεβαιώνουν τη μειωμένη 
κατανάλωση καυσίμων κίνησης εντός του Ιανουαρίου 
2021, τάση που φαίνεται να διαρκέσει τουλάχιστον 
για το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Σε ό,τι αφορά τη διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent, 
φαίνεται να έχει ανακάμψει σε κάποιο βαθμό, καθώς 
από το τέλος του 2020 οι τιμές κινούνται ανοδικά. Ο 
επικείμενος έλεγχος της πανδημίας και το άνοιγμα 
των αγορών θα συμβάλει στην ανάκαμψη της οικονο-
μικής δραστηριότητας και κατ’ επέκταση της διεθνούς 
ζήτησης πετρελαίου, κυρίως για τις μεταφορές, αλλά 
και για άλλους τομείς της οικονομίας. Ταυτόχρονα, 
παραμένει ενεργή η συμφωνία μεταξύ των μελών του 
ΟΠΕΚ και της Ρωσίας για έλεγχο της προσφοράς, με 
σκοπό τη συγκράτηση των τιμών. Σύμφωνα λοιπόν με 
τις προβλέψεις που αποτυπώνονται από τους παρά-
γοντες της διεθνούς αγοράς, αναμένεται να υπάρξει 
ουσιαστικότερη αύξηση της τιμής κυρίως κατά το 
δεύτερο εξάμηνο του 2021.
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4.2. Εξελίξεις στην ψηφιακή 
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 
οικονομίας

Αθανάσιος Χύμης

4.2.1. Εισαγωγή

Το 2020 ήταν σε παγκόσμιο επίπεδο μια ιδιαίτερα δύ-
σκολη χρονιά εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού 
που επέφερε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές 
κρίσεις στην ιστορία πολλών κρατών. Ένα από τα βα-
σικά ζητήματα που ανέδειξε η πανδημία είναι αυτό της 
ψηφιακής μεταρρύθμισης ως μέσου άμυνας και αντι-
μετώπισης της νέας πραγματικότητας των εγκλεισμών 
και της κοινωνικής αποστασιοποίησης που η πανδημία 
COVID-19 μάς επέβαλε. Ήδη, εδώ και αρκετά χρόνια 
η ψηφιακή μεταρρύθμιση αποτελεί σημαντική προ-
τεραιότητα των περισσότερων κυβερνήσεων (IMD, 
2020). Η πανδημία όμως έδωσε μια νέα ώθηση και 
έθεσε την ψηφιακή μεταρρύθμιση στην κορυφή του 
μεταρρυθμιστικού προγράμματος σχεδόν όλων των 
κρατών (European Commission, 2020). 

Μεταξύ των αρκετών δεικτών ψηφιακής ανταγωνιστι-
κότητας δύο είναι οι δείκτες που θεωρούνται οι πλέ-
ον βασικοί και οι οποίοι καταρτίζονται και δημοσιεύ-
ονται από διεθνώς αναγνωρισμένους οργανισμούς. 
Ο ένας είναι ο Παγκόσμιος Δείκτης Ψηφιακής Αντα-
γωνιστικότητας του IMD (International Management 
Development World Digital Competitiveness Index) και 
ο δεύτερος είναι ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και 
Κοινωνίας (Digital Economy and Society Index -DESI), 
τον οποίον καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4.2.2. O Δείκτης Ψηφιακής Ανταγωνιστικότητας 
του IMD

Το IMD είναι περισσότερο γνωστό για την ετήσια επε-
τηρίδα ανταγωνιστικότητας που εκδίδει. Τα τελευ-
ταία όμως τέσσερα χρόνια, έχοντας αναγνωρίσει τη 
σημαντικότητα της ψηφιακής πραγματικότητας, κα-
ταρτίζει έναν δείκτη ψηφιακής ανταγωνιστικότητας. Ο 
δείκτης αφορά 63 κράτη και μετράει την ικανότητα και 
την ετοιμότητά τους να υιοθετούν ψηφιακές τεχνολο-
γίες βοηθητικές για τον αναγκαίο οικονομικό και κοι-
νωνικό μετασχηματισμό τους. Ο δείκτης εμπεριέχει 

τρεις παράγοντες: α) τη Γνώση (Knowledge), η οποία 
μετράει την άυλη υποδομή που είναι απαραίτητη για 
την εκμάθηση και την ανακάλυψη της τεχνολογίας, 
β) την Τεχνολογία (Technology), η οποία μετράει την 
ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών και γ) τη Μελλοντι-
κή Ετοιμότητα (Future readiness), η οποία μετράει το 
επίπεδο προετοιμασίας μιας οικονομίας να αναλάβει 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό της (IMD, 2020).

Ο κάθε ένας από τους τρεις παράγοντες αποτελείται 
από τρεις υποπαράγοντες (εννέα συνολικά), οι οποί-
οι καταρτίζονται μέσα από ένα σύνολο 52 κριτηρίων, 
με κάθε υποπαράγοντα να έχει διαφορετικό αριθμό 
κριτηρίων, ενώ και οι εννέα έχουν την ίδια βαρύτητα. 
Από τα 52 κριτήρια περίπου τα 2/3 υπολογίζονται βάσει 
αντικειμενικών δεδομένων (π.χ. ταχύτητα ευρυζωνικής 
σύνδεσης), ενώ το υπόλοιπο 1/3 βάσει των (υποκειμε-
νικών) απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο. Υπεύθυνοι 
για την αποστολή των ερωτηματολογίων και τη συλ-
λογή των απαντήσεων στην Ελλάδα είναι ο Σύνδεσμος 
Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) και το ΙΟΒΕ. Επισημαίνε-
ται ότι οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια δόθηκαν 
κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της COVID-19. 
Αν και οι ερωτήσεις δεν σχετίζονταν άμεσα με την 
πανδημία, οι απαντήσεις και τα αποτελέσματα έχουν 
ιδιαίτερη σημασία ακριβώς λόγω της πανδημίας. Είναι 
σημαντικό επίσης να τονιστεί ότι ο δείκτης αντανακλά 
περισσότερο την κατάσταση κάθε κράτους το 2019, 
πριν δηλαδή η πανδημία εξελιχθεί πλήρως.

Ο παράγοντας Γνώση χωρίζεται σε τρεις υποπαράγο-
ντες: α) Ταλέντο, β) Κατάρτιση και εκπαίδευση και γ) 
Επιστημονική συγκέντρωση. Ενδεικτικά, ο υποπαράγο-
ντας Ταλέντο μετρείται μέσω των εξής κριτηρίων: αξιο-
λόγηση από τα τεστ PISA στα μαθηματικά, ξένο προ-
σωπικό υψηλής ειδίκευσης, ψηφιακές/τεχνολογικές  
ικανότητες, καθαρή ροή ξένων φοιτητών, κλπ. Ο υπο-
παράγοντας Κατάρτιση και Εκπαίδευση υπολογίζεται 
με βάση κριτήρια όπως κατάρτιση υπαλλήλων, συνο-
λικές δημόσιες δαπάνες για εκπαίδευση, αναλογία μα-
θητών-δασκάλων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πτυχι-
ούχοι επιστημών, κλπ. Ο υποπαράγοντας Επιστημονική 
συγκέντρωση περιλαμβάνει κριτήρια όπως συνολικές 
δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, συνολικό κατά κε-
φαλήν προσωπικό έρευνας και ανάπτυξης, ρομπότ 
στην εκπαίδευση και στην έρευνα και ανάπτυξη, απα-
σχόληση σε επιστημονικούς και τεχνικούς κλάδους, δι-
πλώματα ευρεσιτεχνίας υψηλής τεχνολογίας, κλπ.

Ο παράγοντας Τεχνολογία χωρίζεται στους εξής υπο-
παράγοντες: α) Ρυθμιστικό πλαίσιο, β) Κεφάλαιο και γ) 
Τεχνολογικό πλαίσιο. Ενδεικτικά, το Ρυθμιστικό πλαί-
σιο μετρείται με κριτήρια όπως έναρξη επιχείρησης, 
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Στον Πίνακα 4.2.1 παρουσιάζεται η εξέλιξη της κατά-
ταξης της Ελλάδας στους εννέα υποπαράγοντες σύμ-
φωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής Ανταγωνιστικότητας 
του IMD. Όπως τονίζεται και στην έκθεση, η Ελλάδα 
παρουσίασε σημαντική βελτίωση στην κατάταξη του 
2020 ανεβαίνοντας επτά θέσεις. Παρ’ όλα αυτά παρα-
μένει πίσω από τις περισσότερες οικονομίες της ΕΕ 
αφήνοντας πίσω μόνο τις Ουγγαρία (47η), Ρουμανία 
(49η), Σλοβακία (50ή) και Κροατία (52η). 

Στον Πίνακα 4.2.2 παρουσιάζεται η κατάταξη της 
Ελλάδας σε επιλεγμένα κριτήρια σύμφωνα με την 
τελευταία έκδοση του δείκτη. Τα πρώτα πέντε κριτή-
ρια είναι αυτά στα οποία η χώρα έχει τις καλύτερες 
επιδόσεις (πάνω από την 20ή θέση), ενώ τα υπόλοι-
πα δεκατρία είναι κριτήρια στα οποία η ελληνική οι-
κονομία παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες (κάτω από 
την 50ή θέση) και θα πρέπει να βελτιωθεί. Καθίστα-
ται σαφές ότι την ικανότητα ψηφιακής μεταρρύθμι-
σης επηρεάζουν σημαντικά και παράγοντες που δεν 
φαίνονται εκ πρώτης όψεως άμεσα σχετιζόμενοι με 
αυτήν όπως ο χρόνος έναρξης επιχείρησης, η εφαρ-
μογή των συμβάσεων, η πιστοληπτική ικανότητα της 
οικονομίας, κλπ. 

εφαρμογή συμβάσεων, μεταναστευτικοί νόμοι, δικαιώ-
ματα πνευματικής ιδιοκτησίας, νομοθεσία επιστη-
μονικής έρευνας, κλπ. Το Κεφάλαιο βασίζεται σε κρι-
τήρια όπως κεφαλαιοποίηση χρηματιστηριακής αξίας 
τεχνολογιών πληροφορικής και μέσων, χρηματοδότη-
ση τεχνολογικής ανάπτυξης, επενδύσεις σε τηλεπι-
κοινωνίες, τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές υπηρε-
σίες, κλπ. Το Τεχνολογικό πλαίσιο υπολογίζεται βάσει 
κριτηρίων όπως τεχνολογία επικοινωνιών, ταχύτητα 
ευρυζωνικής σύνδεσης, ποσοστό εξαγωγών υψηλής 
τεχνολογίας, ασύρματη ευρυζωνική σύνδεση, κλπ.

Ο παράγοντας Μελλοντική ετοιμότητα περιλαμβάνει 
τρεις υποπαράγοντες: α) Προσαρμοστικότητα, β) Ευ-
ελιξία επιχειρήσεων και γ) Ενσωμάτωση τεχνολογιών 
πληροφορικής. Η Προσαρμοστικότητα μετρείται από 
κριτήρια όπως e-συμμετοχή, ηλεκτρονικό εμπόριο, 
κατοχή smartphones και tablet, κλπ. Η Επιχειρηματική 
ευελιξία στηρίζεται σε κριτήρια όπως ευκαιρίες και 
απειλές, μεταφορά γνώσης, φόβος αποτυχίας, χρήση 
μαζικών δεδομένων, κλπ., ενώ η Ενσωμάτωση τεχνο-
λογιών πληροφορικής υπολογίζεται βάσει κριτηρίων 
όπως ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government), συ-
νεργασίες δημοσίου-ιδιωτικού τομέα, κυβερνοασφά-
λεια και πειρατεία λογισμικού.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.1 Εξέλιξη της κατάταξης της Ελλάδας σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής 
Ανταγωνιστικότητας του IMD (επί συνόλου 63 κρατών)

Δείκτης/Έτος 2016 2017 2018 2019 2020

Γενικός Δείκτης 45 47 53 53 46

Γνώση 46 51 51 53 48

 Ταλέντο 47 47 50 53 50

 Κατάρτιση και Εκπαίδευση 51 55 58 60 56

 Επιστημονική συγκέντρωση 34 33 37 34 36

Τεχνολογία 52 52 51 54 43

 Ρυθμιστικό πλαίσιο 51 49 47 52 41

 Κεφάλαιο 55 58 54 52 49

 Τεχνολογικό πλαίσιο 49 49 48 49 46

Μελλοντική ετοιμότητα 36 47 46 53 46

 Προσαρμοστικότητα 33 41 50 41 44

 Ευελιξία επιχειρήσεων 40 53 49 60 55

 Ενσωμάτωση τεχνολογιών πληροφορικής 43 48 47 50 45

Πηγή: IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020.
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ες Πληροφόρησης και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η Χρήση 
διαδικτυακών υπηρεσιών περιλαμβάνει έντεκα κριτή-
ρια σχετικά με τον αριθμό χρηστών του διαδι κτύου, 
τις βιντεοκλήσεις, τη χρήση κοινωνικών δικτύων, την 
παρακολούθηση μαθημάτων, τις τραπεζικές υπηρε-
σίες και τις ηλεκτρονικές πωλήσεις. Η Ενσωμάτωση 
της ψηφιακής τεχνολογίας περιλαμβάνει επτά κριτή-
ρια σε επίπεδο επιχειρήσεων όπως την ηλεκτρονική 
ανταλλαγή πληροφοριών, τα μαζικά δεδομένα, τις δια-
συνοριακές ηλεκτρονικές πωλήσεις, τον κύκλο εργα-
σιών ηλεκτρονικού εμπορίου, κλπ. Τέλος, οι Ψηφιακές 
δημόσιες υπηρεσίες περιλαμβάνουν πέντε κριτήρια 
όπως τους χρήστες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τα 
προσυμπληρωμένα έντυπα, τη διαδικτυακή ολοκλή-
ρωση παροχής υπηρεσιών και τις ψηφιακές δημόσιες 
υπηρεσίες για επιχειρήσεις. 

Σημειώνεται ότι οι πέντε παράμετροι έχουν διαφορε-
τική βαρύτητα στον υπολογισμό του γενικού δείκτη 
και συγκεκριμένα η Συνδεσιμότητα και το Ανθρώπινο 
κεφάλαιο βαρύνουν κατά 25%, η Ενσωμάτωση ψηφια-
κής τεχνολογίας κατά 20%, ενώ η Χρήση διαδικτυακών 
υπηρεσιών και οι Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες κατά 
15%. Ο Πίνακας 4.2.3 παρουσιάζει την εξέλιξη στην 
κατάταξη της Ελλάδας μεταξύ των 28 κρατών-μελών 
κατά τη διάρκεια όλων των ετών που περιλαμβάνει ο 
δείκτης. Συγκριτικά παρατίθεται και η μέση βαθμολο-

4.2.3. Ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και 
Κοινωνίας (DESI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο δείκτης DESI δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 
2014 και αφορά τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ συμπερι-
λαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, δεδομένου 
ότι τα στοιχεία για την κατάρτιση της τελευταίας 
έκδοσης του δείκτη (2020) αναφέρονται στο 2019. 
Όπως τονίζεται στη σχετική έκθεση, αν και τα στοι-
χεία αφορούν το 2019, η πανδημία κατέδειξε τη ση-
μαντικότητα των ψηφιακών πόρων στις οικονομίες 
και τις κοινωνίες των κρατών-μελών και η επόμενη 
έκδοση του δείκτη θα αποτυπώσει την επίδραση της 
COVID-19 στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κρα-
τών-μελών (European Commission, 2020).

Ο δείκτης αποτελείται από πέντε παραμέτρους: α) 
Συνδεσιμότητα, β) Ανθρώπινο κεφάλαιο, γ) Χρήση δια-
δικτυακών υπηρεσιών, δ) Ενσωμάτωση ψηφιακής τε-
χνολογίας και ε) Ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Κάθε 
παράμετρος υπολογίζεται βάσει κριτηρίων. Ενδεικτι-
κά, η Συνδεσιμότητα περιλαμβάνει οκτώ κριτήρια σχε-
τικά με τη διείσδυση και την ταχύτητα ευρυζωνικών 
επικοινωνιών, ετοιμότητα για 5G, κλπ. Το Ανθρώπινο 
κεφάλαιο περιλαμβάνει έξι κριτήρια σχετικά με τις ψη-
φιακές δεξιότητες του πληθυσμού, καθώς και την πο-
σότητα των ειδικών και των πτυχιούχων σε Τεχνολογί-

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.2  Κατάταξη της Ελλάδας σε επιλεγμένα κριτήρια σύμφωνα με τον Δείκτη  
IMD 2020

Κριτήριο Κατάταξη* Κριτήριο Κατάταξη*

Απόφοιτοι επιστημών 10 Κατάρτιση υπαλλήλων 56

Έναρξη επιχείρησης 6 Εφαρμογή συμβάσεων 59

Μεταναστευτική νομοθεσία 15 Τεχνολογία επικοινωνιών 50

Επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες 11 Τραπεζικές/Χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες

60

Κεφαλαιοποίηση χρηματιστηριακής 
αξίας τεχνολογιών πληροφορικής  
και μέσων

11 Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 57

Μεταφορά γνώσης 53 Ευελιξία επιχειρήσεων 57

Χρηματοδότηση για τεχνολογική 
ανάπτυξη 

50 Αναλογία μαθητών καθηγητών  
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

57

Ταχύτητα ευρυζωνικού διαδικτύου 51 Ξένο προσωπικό υψηλής ειδίκευσης 58

Χρήση μαζικών δεδομένων 57 Πειρατεία λογισμικού 52

Πηγή: IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020.

* Σε σύνολο 63 κρατών.



72 ΚΕΠΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2021/44

οικονομίας είναι αναγκαία συνθήκη για την αύξηση 
της ανταγωνιστικότητας, δεν είναι και αρκετή. Θα 
πρέπει ο ρυθμός βελτίωσης των επιδόσεων να υπερ-
βαίνει αυτόν των υπολοίπων κρατών προκειμένου να 
επιτευχθεί κάποια σύγκλιση με άμεσο αποτέλεσμα 
την καλύτερη κατάταξη της ελληνικής οικονομίας είτε 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο (δείκτης DESI) είτε παγκόσμιο 
(δείκτης IMD). Η πανδημία της νόσου COVID-19 φαί-
νεται να έχει ενεργοποιήσει το ελληνικό κράτος προς 
την κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού. Το 
ίδιο όμως έχει κάνει και σε όλα τα κράτη της ΕΕ και 
του κόσμου γενικότερα. Οι επόμενες εκδόσεις των 
ανωτέρω δεικτών θα δείξουν εάν η ελληνική οικονομία 
θα καταφέρει να «τρέξει» τον ψηφιακό μετασχηματι-
σμό της γρηγορότερα από τις υπόλοιπες οικονομίες, 
καλύπτοντας έτσι το χαμένο έδαφος, βελτιώνοντας 
την κατάταξή της και πετυχαίνοντας τη σύγκλιση με 
τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου.

Βιβλιογραφία

European Commission (2020). Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και 

Κοινωνίας (DESI) 2020. Ελλάδα. Διαθέσιμο στο: <https://ec.europa.

eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=66949>.

IMD (2020). IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020. 

Διαθέσιμο στο <https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/relea 

se- 2020/digital/digital_2020.pdf>.

γία των 28 κρατών-μελών. Από τον Πίνακα 4.2.3 συνά-
γεται ότι, ενώ η χώρα βελτιώνει τις επιδόσεις της στις 
περισσότερες παραμέτρους του δείκτη DESI (χειροτέ-
ρευση παρατηρείται στην Ενσωμάτωση της ψηφια-
κής τεχνολογίας), ο ρυθμός βελτίωσης δεν αρκεί για 
να την ανεβάσει στην κατάταξη των 28 κρατών-μελών. 
Αυτό σημαίνει ότι και τα υπόλοιπα κράτη βελτιώνουν 
τις επιδόσεις τους με παρόμοιο ρυθμό με την Ελλάδα. 

4.2.4. Συμπεράσματα

Στον συνολικό δείκτη DESI η ελληνική οικονομία κατα-
τάσσεται 27η, αφήνοντας πίσω μόνο τη Βουλγαρία. Η 
διαφορά μεταξύ του δείκτη DESI και του δείκτη IMD, 
ο οποίος φέρνει την Ελλάδα μπροστά από τέσσερις 
χώρες (Ουγγαρία, Σλοβακία, Ρουμανία και Κροατία), 
προφανώς οφείλεται στα διαφορετικά κριτήρια και στη 
διαφορετική προσέγγιση του κάθε δείκτη, αλλά και τις 
σημαντικές διαφορές στις ακολουθούμενες μεθόδους. 
Ο μεν δείκτης IMD χρησιμοποιεί αρκετά υποκειμενικά 
δεδομένα βάσει των απαντήσεων των ειδικών σε ερω-
τηματολόγια, ενώ ο δείκτης DESI, εκτός από τα ποσο-
τικά στοιχεία, λαμβάνει υπόψη τις πολιτικές του κάθε 
κράτους σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές.

Όπως έχει τονιστεί επανειλημμένως στην παρούσα 
στήλη, η ανταγωνιστικότητα έχει έντονο το στοιχείο 
της σύγκρισης. Αν και η βελτίωση των επιδόσεων μιας 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.3  Βαθμολογία και κατάταξη της Ελλάδας με βάση τον δείκτη DESI

DESI Συνδεσιμότητα Ανθρώπινο κεφάλαιο

Ελλάς ΕΕ-28 Ελλάς ΕΕ-28 Ελλάς ΕΕ-28

Θέση Βαθμός Βαθμός Θέση Βαθμός Βαθμός Θέση Βαθμός Βαθμός

2020 27 37,3 52,6 28 33,4 50,1 25 34,8 49,3

2019 27 35,1 49,4 28 29,5 44,7 25 32,7 47,9

2018 28 32,3 46,5 28 26,0 39,9 25 31,9 47,6

Χρήση διαδικτυακών  
υπηρεσιών

Ενσωμάτωση ψηφιακής 
τεχνολογίας

Ψηφιακές δημόσιες  
υπηρεσίες

Ελλάς ΕΕ-28 Ελλάς ΕΕ-28 Ελλάς ΕΕ-28

Θέση Βαθμός Βαθμός Θέση Βαθμός Βαθμός Θέση Βαθμός Βαθμός

2020 25 46,1 58,0 24 28,2 41,4 27 51,5 72,0

2019 25 43,3 55,0 22 30,2 39,8 27 46,4 67,0

2018 25 39,3 51,8 23 28,6 37,8 27 41,2 61,8

Πηγή: Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) 2020, Ελλάδα.

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=66949
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=66949
https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2020/digital/digital_2020.pdf
https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2020/digital/digital_2020.pdf
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4.3. Βελτίωση της κατάστασης  
της υγείας του πληθυσμού:  
Συγκριτική ανασκόπηση των Ερευνών 
Υγείας 2009, 2014, 2019

Ρωξάνη Καραγιάννη

4.3.1. Εισαγωγή

Η Έρευνα Υγείας βάσει ερωτηματολογίου είναι μία 
δειγματοληπτική έρευνα πληθυσμού που παρέχει ανα-
λυτική πληροφόρηση σχετικά με τη γενική κατάσταση 
της υγείας του πληθυσμού (συμπεριλαμβανομένων 
χρόνιων παθήσεων και περιορισμών στη δραστηριό-
τητα) ανάλογα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά 
(φύλο και ηλικία), όπως αυτή αξιολογείται από τους 
ίδιους τους ερωτώμενους, τους καθοριστικούς παρά-
γοντες της υγείας όπως το κάπνισμα, την κατανάλω-
ση αλκοόλ, τις διατροφικές συνήθειες και τη φυσική 
κατάσταση, τη χρήση των υπηρεσιών υγείας, όπως 
ενδονοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, 
την κατανάλωση φαρμάκων και την πρόληψη, καθώς 
και τη λήψη και παροχή κοινωνικής στήριξης και βο-
ήθειας1. Η Έρευνα Υγείας στην Ελλάδα είναι πλήρως 
εναρμονισμένη με την European Health Interview 
Survey (EHIS). 

Στην Ελλάδα, η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή για πρώτη φορά το 2009 σε 
δείγμα 6.325 ιδιωτικών νοικοκυριών σε ολόκληρη την 
Ελλάδα2. Σε κάθε νοικοκυριό του δείγματος ερευνή-
θηκε ένα τυχαία επιλεγμένο άτομο ηλικίας 15 ετών και 
άνω. Σύμφωνα με τον κανονισμό 1338/2008 του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου περί στατιστικών δεδομένων 
για τη δημόσια υγεία και την υγεία και ασφάλεια στην 
εργασία, η έρευνα θα διεξάγεται κάθε πέντε χρόνια. 
Το 2014, η έρευνα διενεργήθηκε σε δείγμα 8.223 νοι-
κοκυριών3 και το 2019, σε δείγμα 8.125 νοικοκυριών 
και σε ισάριθμα μέλη αυτών4. 

Το άρθρο παρέχει μια συγκριτική ανασκόπηση της γε-
νικής κατάστασης της υγείας του πληθυσμού στην Ελ-
λάδα και των προσδιοριστικών παραγόντων της, χρησι-
μοποιώντας δεδομένα από τις Έρευνες Υγείας για τα 
έτη 2009 (ΕΛΣΤΑΤ, 2011), 2014 (ΕΛΣΤΑΤ, 2016) και 
2019 (ΕΛΣΤΑΤ, 2020). Ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα 
αυτοαξιολογούν την υγεία τους επηρεάζεται από πολ-
λούς παράγοντες όπως κοινωνικούς, οικονομικούς, πο-
λιτιστικούς και περιβαλλοντικούς. Η ανθυγιεινή διατρο-
φή, η σωματική αδράνεια, η παχυσαρκία, το κάπνισμα 
και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών αποτελούν ση-
μαντικούς παράγοντες που σχετίζονται με μη μεταδο-
τικές χρόνιες παθήσεις, την αύξηση της νοσηρότητας 
και θνησιμότητας. 

4.3.2. Γενική κατάσταση υγείας του πληθυσμού

Το 2019, ποσοστό 79,4% του πληθυσμού ηλικίας 15 
ετών και άνω στη χώρα μας θεωρούσε την υγεία του 
πολύ καλή ή καλή, το 15% μέτρια και το 5,6% κακή 
ή πολύ κακή (Διάγραμμα 4.3.1). Σε σύγκριση με τα 
αποτελέσματα της έρευνας υγείας του 2014, κατα-
γράφεται αύξηση 6,2% στο ποσοστό του πληθυσμού 
που δηλώνει πολύ καλή ή καλή υγεία και μείωση 
17,6% και 20% στο ποσοστό του πληθυσμού που δη-
λώνει μέτρια και κακή ή πολύ κακή υγεία, αντίστοιχα. 
Στην Έρευνα Υγείας για το 2014, η οποία πραγμα-
τοποιήθηκε εν μέσω της οικονομικής κρίσης, παρα-
τηρήθηκε μείωση 0,7% στο πληθυσμό που δήλωσε 
πολύ καλή υγεία ή καλή υγεία, μείωση 28,6% σε 
όσους δήλωσαν πολύ κακή ή κακή υγεία και αύξηση 
22,2% σε όσους δήλωσαν μέτρια υγεία συγκριτικά με 
την έρευνα του 2009. 

Ποσοστό 81,9% των ανδρών 15 ετών και άνω δήλωσε 
ότι η υγεία του ήταν πολύ καλή ή καλή συγκριτικά με 
77,1% των γυναικών το 2019. Ανάλογη τάση καταγρά-
φεται και στις έρευνες του 2009 και 2014. Η απόκλιση 
μεταξύ των δύο φύλων ανήλθε σχεδόν στις 8 ποσο-
στιαίες μονάδες στην έρευνα του 2014 και μειώθηκε 
στις 5 ποσοστιαίες μονάδες το 2019. Αντίθετα, όταν 
δίνεται έμφαση στον πληθυσμό άνω των 15 ετών που 
αξιολόγησε την υγεία ως μέτρια και ως κακή ή πολύ 

ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 44, 2021, σσ. 73-84

1. Αναλυτική περιγραφή της δειγματοληπτικής έρευνας παρατίθεται στον παρακάτω σύνδεσμο: <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=European_health_interview_survey_-_methodology#Main_features>. 

2. ΕΛΣΤΑΤ (2011), Δελτίο Τύπου, Εθνική Έρευνα Υγείας: Έτος 2009. Ελληνική Στατιστική Αρχή, Αθήνα.

3. ΕΛΣΤΑΤ (2016), Δελτίο Τύπου, Έρευνα Υγείας: Έτος 2014. Ελληνική Στατιστική Αρχή, Αθήνα.

4. ΕΛΣΤΑΤ (2020), Δελτίο Τύπου, Έρευνα Υγείας: Έτος 2019. Ελληνική Στατιστική Αρχή, Αθήνα.
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5. Χρόνιο θεωρείται το πρόβλημα υγείας ή η πάθηση που διαρκεί ή πρόκειται να διαρκέσει περισσότερο από 6 μήνες, με ή χωρίς φαρμα-

κευτική αγωγή. 

ρει κακή ή πολύ κακή υγεία αυξάνεται με την ηλικία. 
Το 2019, ποσοστό 40,4% του πληθυσμού άνω των 75 
ετών, 59% του πληθυσμού 65-74 ετών και 76,6% του 
πληθυσμού 55-64 ετών θεωρούσε την υγεία του πολύ 
καλή ή καλή. Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό του 
πληθυσμού που δήλωσε πολύ καλή ή καλή υγεία κυ-
μάνθηκε από 97,6% στην ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών 
έως 85,2% στην ομάδα 45-54 ετών. Συγκριτικά με το 
2014, το ποσοστό του πληθυσμού άνω των 65 ετών 
που δηλώνει κακή ή πολύ κακή υγεία μειώθηκε κατά 
18% για την ηλικιακή ομάδα 65-74 ετών και 28% για 
τα άτομα άνω των 75 ετών.

Το 2019, ποσοστό 41,7% του πληθυσμού 15 ετών 
και άνω δήλωσε ότι έχει κάποιο πρόβλημα υγείας 
ή χρόνια πάθηση5. Τα ευρήματα της έρευνας του 
2014 έδειξαν αύξηση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες 
στο ποσοστό του πληθυσμού που έπασχε από χρόνιο 
πρόβλημα υγείας συγκριτικά με το 2009. Το 2019, το 
ποσοστό αυτό μειώθηκε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες 
συγκριτικά με την έρευνα του 2014. Οι γυναίκες ανέ-
φεραν χρόνιο πρόβλημα ή χρόνια πάθηση σε υψη-
λότερο ποσοστό (46,7%) συγκριτικά με τους άντρες 
(36,3%). Ένας σημαντικός παράγοντας για τον επι-
πολασμό χρόνιων παθήσεων είναι η ηλικία του πλη-
θυσμού (Διάγραμμα 4.3.2). Πιο συγκεκριμένα, χρόνιο 

κακή, τα ποσοστά για τον γυναικείο πληθυσμό ήταν 
υψηλότερα από εκείνα του ανδρικού πληθυσμού. Το 
2019, το 16,9% των γυναικών και το 13% των ανδρών 
δήλωσαν ότι η υγεία τους ήταν μέτρια, ενώ το 6% 
των γυναικών και το 5,1% των ανδρών δήλωσαν ότι η 
υγεία τους ήταν κακή ή πολύ κακή.

Μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών της χώρας, το 
ποσοστό του πληθυσμού 15 ετών και άνω που θεω-
ρούσε την υγεία του πολύ καλή ή καλή ανήλθε στο 
78,2% στη Βόρεια Ελλάδα, 78,3% στα Νησιά Αιγαίου 
και Κρήτης, 79,3% στην Κεντρική Ελλάδα και 80% στην 
Αττική. Η ευρύτερη περιοχή της Αττικής καταγράφει 
τα υψηλότερα ποσοστά και στις τρεις έρευνες υγείας. 
Σε σύγκριση με την έρευνα του 2014, το ποσοστό του 
πληθυσμού που δήλωσε πολύ καλή ή καλή υγεία αυ-
ξήθηκε περίπου 5 ποσοστιαίες μονάδες στη Βόρεια 
Ελλάδα, στην Κεντρική Ελλάδα και στην Αττική και 2,5 
ποσοστιαίες μονάδες στα Νησιά Αι γαίου και Κρήτης. 

Σημαντικές αποκλίσεις ως προς την αυτοεκτίμηση της 
υγείας καταγράφονται και μεταξύ των ηλικιακών ομά-
δων του πληθυσμού. Η συχνότητα του πληθυσμού 
που δηλώνει πολύ καλή ή καλή υγεία στις ανώτερες 
ηλικιακές ομάδες (άνω των 55 ετών) είναι μικρότερη 
συγκριτικά με τις νεότερες ηλικιακές ομάδες (15-54 
ετών), ενώ το ποσοστό του πληθυσμού που αναφέ-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.1
Γενική κατάσταση της υγείας του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω (%) ανά ηλικιακή ομάδα,  
2009, 2014, 2019
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4.3.3. Επιπολασμός νοσημάτων 

Στον Πίνακα 4.3.1 καταγράφονται οι κυριότερες χρό-

νιες παθήσεις κατά φθίνουσα συχνότητα εμφάνισης 

στον πληθυσμό 15 ετών και άνω7. Ποσοστό 19,6% του 

πληθυσμού 15 ετών και άνω δήλωσε ότι πάσχει από 

υπέρταση. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε κατά 6,2% συ-

γκριτικά με αυτό που καταγράφηκε στην έρευνα του 

2014 (20,9%). Υψηλά επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα 

ανέφερε το 15,8% του πληθυσμού, ποσοστό αυξη-

μένο κατά 2,6% συγκριτικά με το 2014 (15,4%). Από 

σακχαρώδη διαβήτη πάσχει το 8% του πληθυσμού, 

ποσοστό μειωμένο κατά 13% σε σχέση με το 2014 

(9,2%). Το 12,5% του πληθυσμού δήλωσε ότι πάσχει 

από πάθηση στη μέση, το 6,3% από πάθηση στον αυ-

χένα και το 5,4% από εκφυλιστικές αρθροπάθειες, 

παθήσεις που υποδηλώνουν μακροχρόνια κινητικά 

προβλήματα. Χρόνιες παθήσεις όπως υψηλό επίπε-

δο χοληστερόλης στο αίμα, υπέρταση, σακχαρώδης 

διαβήτης, πάθηση στη μέση, εκφυλιστικές αρθροπά-

θειες και έμφραγμα του μυοκαρδίου εμφανίζονται με 

μεγαλύτερη συχνότητα σε άτομα ηλικίας 55 ετών και 

άνω. Αντίθετα, οι αλλεργίες είναι συχνότερες σε άτο-

μα 15-54 ετών. 

πρόβλημα υγείας ανέφερε το 11,8% του πληθυσμού 
ηλικίας 15-24 ετών, ενώ το ποσοστό αυξήθηκε στο 
69,1% για τα άτομα ηλικίας 65-74 ετών και στο 84% 
για τα άτομα 75 ετών και άνω. 

Ο δείκτης GALI (Global Activity Limitation Indicator) 
εκτιμά κατά πόσο ο ερωτώμενος θεωρεί ότι έχει πε-
ριορίσει λόγω προβλημάτων υγείας (σωματικών, ψυχι-
κών ή συναισθηματικών), υφιστάμενης πάθησης/ανα-
πηρίας ή λόγω ηλικίας συνήθεις δραστηριότητες για 
διάστημα 6 μηνών ή περισσότερο6. Ποσοστό 6,8% του 
πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω έχει περιορίσει 
πάρα πολύ τις δραστηριότητές του λόγω προβλημά-
των υγείας για διάστημα 6 μηνών ή και περισσότερο 
και 6,4% του πληθυσμού τις έχει περιορίσει αλλά όχι 
πάρα πολύ. Το ποσοστό του πληθυσμού αυτού μειώ-
θηκε κατά 34% και 67%, αντίστοιχα, σε σύγκριση με 
τα ευρήματα της έρευνας του 2014. Συγκρίνοντας τις 
έρευνες του 2009 και του 2014, παρατηρούμε ότι το 
ποσοστό του πληθυσμού που περιόρισε τις δραστηριό-
τητές του πάρα πολύ και όχι παρά πολύ είχε αυξηθεί 
κατά 15,7% και 39,6%, αντίστοιχα. Αναφορικά με τις 
διάφορες ηλικιακές ομάδες, η αναλογία για τα άτομα 
ηλικίας 65 ετών και άνω που δηλώνουν περιορισμό 
στις συνήθεις δραστηριότητες είναι πολύ υψηλότερη 
συγκριτικά με τις νεότερες ηλικιακές ομάδες.

6. Ο δείκτης GALI αναφέρεται μόνο σε περιορισμούς δραστηριοτήτων λόγω προβλημάτων υγείας και όχι για οικονομικούς ή άλλους 

λόγους. 

7. Η έρευνα καταγράφει τον επιπολασμό χρόνιων νοσημάτων - παθήσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών πριν τη διενέργειά της. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.2
Πληθυσμός 15 ετών και άνω (%) με χρόνιο πρόβλημα υγείας ή χρόνια πάθηση ανά ηλικιακή ομάδα, 
2014, 2019
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4.3.5. Προσδιοριστικοί παράγοντες της υγείας 
του πληθυσμού

Η κατάσταση της υγείας του πληθυσμού επηρεάζεται 
–θετικά ή αρνητικά– από παράγοντες όπως το κάπνι-
σμα, η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, οι διατροφι-
κές συνήθειες και η σωματική άσκηση. 

Η παχυσαρκία και το υπερβολικό βάρος ευθύνονται 
για μια σειρά χρόνιων παθήσεων όπως η υπέρταση, η 
υψηλή χοληστερόλη στο αίμα, ο σακχαρώδης διαβή-
της, οι καρδιοαγγειακές παθήσεις και ορισμένες μορ-
φές καρκίνου. Επιπρόσθετα, το υπερβολικό βάρος 
μπορεί να προκαλέσει ψυχολογικά προβλήματα στα 
νεαρά άτομα όπως μειωμένη αυτοεκτίμηση, διαταρα-
χές στην όρεξη και κατάθλιψη. Το υπερβολικό βάρος 
και η παχυσαρκία μπορεί να μειώσουν το προσδόκιμο 
επιβίωσης κατά τρία χρόνια. Σύμφωνα με πρόσφατη 
μελέτη των Caussy et al. (2020)8, η παχυσαρκία μπο-
ρεί να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης συμπτωμάτων 
της COVID-19. 

Ο δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) θεωρείται ο πιο 
σημαντικός δείκτης για τη μέτρηση της παχυσαρκίας. 
Στο σύνολο του πληθυσμού 15 ετών και άνω, το 41,4% 
έχει φυσιολογικό βάρος, το 40,8% είναι υπέρβαροι, 
το 16,4% παχύσαρκοι και το 1,4% ελλιποβαρείς (Διά-
γραμμα 4.3.3). Συγκριτικά με τις έρευνες 2014 και 

4.3.4. Ψυχική υγεία

Η έρευνα υγείας καταγράφει επίσης τον επιπολασμό 

και τη σοβαρότητα των ψυχικών νόσων κατά τη διάρ-

κεια των τελευταίων δύο εβδομάδων πριν τη διε-

νέργεια της έρευνας. Αγχώδεις διαταραχές (άγχος, 

κρίσεις πανικού) ανέφερε το 5,6% του πληθυσμού 

ηλικίας 15 ετών και άνω, κατάθλιψη το 3,8% του πλη-

θυσμού και ανοϊκή διαταραχή ή νόσο Alzheimer το 

1,2% του πληθυσμού (Πίνακας 4.3.1). Το ποσοστό 

του πληθυσμού που δήλωσε ότι πάσχει από κατά-

θλιψη μειώθηκε κατά 19,2% σε σχέση με την έρευνα 

υγείας του 2014 (4,7%). Η συχνότητα εμφάνισης της 

νόσου κυμάνθηκε από 2,3% στην ηλικιακή ομάδα 25-

34 ετών έως 5,9% σε άτομα 75 ετών και άνω. Άτομα 

όλων των ηλικιακών ομάδων δήλωσαν ότι πάσχουν 

από αγχώδεις διαταραχές, με την ηλικιακή ομάδα 75 

ετών και άνω να καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό 

(6,5%). Οι γυναίκες αναφέρουν υψηλότερο επιπολα-

σμό ψυχικών νόσων συγκριτικά με τους άνδρες. Στην 

ερώτηση της έρευνας «σκέψεις ότι θα ήταν καλύτε-

ρα να μη ζει ή να βλάψει τον εαυτό του», 0,7% του 

πληθυσμού 15 ετών και άνω απάντησε με σαφήνεια 

ναι, ποσοστό μειωμένο κατά 78% συγκριτικά με την 

έρευνα του 2014 (3,3%). 

8. OECD/European Union (2020), Obesity among adults, στο Health at a Glance: Europe 2020: State of Health in the EU Cycle. OECD 

Publishing, Paris.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.3
Δείκτης Μάζας Σώματος του πληθυσμού 15 ετών και άνω (%), 2009, 2014, 2019
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2020.
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η υψηλή αρτηριακή πίεση και οι καρδιαγγειακές πα-
θήσεις. Στο σύνολο του πληθυσμού 15 ετών και άνω, 
ποσοστό 41,5% περπατούν καθημερινά, τουλάχιστον 
για 10 λεπτά, 26% κάνει αθλητισμό, γυμναστική ή 
άσκηση για ψυχαγωγία από 1 έως 7 ημέρες την εβδο-
μάδα, 12,1% κάνει ασκήσεις ειδικά σχεδιασμένες για 
ενδυνάμωση των μυών και το 1,2% χρησιμοποιεί πο-
δήλατο για τη μετακίνησή του καθημερινά, τουλάχι-
στον για 10 λεπτά (Διάγραμμα 4.3.4). Αναφορικά με 
την έρευνα υγείας 2014, η συχνότητα του πληθυσμού 
που αθλείται από 1 έως 7 ημέρες την εβδομάδα αυ-
ξήθηκε κατά 14%. 

Στο Διάγραμμα 4.3.5 παρουσιάζεται η συχνότητα κα-
τανάλωσης φρούτων, λαχανικών, ελαιόλαδου και 
άλλων τροφίμων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη και 
στη μακροχρόνια υγεία. Η πλειονότητα του πληθυ-
σμού 15 ετών και άνω δήλωσε ότι καταναλώνει: (α) 
1 ή περισσότερες φορές φρούτα (49,2%), λαχανικά ή 
σαλάτες (53,4%), γαλακτοκομικά προϊόντα πλήρη σε 
λιπαρά (38,2%) και ελαιόλαδο (79,4%), (β) 1 έως 3 φο-
ρές την εβδομάδα όσπρια (76,9%), φυσικούς χυμούς 
φρούτων (29,8%), κόκκινο κρέας (70,5%), πουλερι-
κά (81,6%), ψάρια/θαλασσινά (60,2%) και πατάτες 
(62,6%) και (γ) ότι δεν κατανάλωσαν ποτέ αναψυκτικά 
με ζάχαρη (35,1%) και μη επεξεργασμένα δημητριακά 
(32,6%). Σύμφωνα με την Πυραμίδα της Μεσογειακής 
Διατροφής, σε καθημερινή βάση θα πρέπει να κα-
ταναλώνονται μη επεξεργασμένα δημητριακά και τα 
προϊόντα τους, φρούτα και λαχανικά, όσπρια, ελαιό-
λαδο και γαλακτοκομικά προϊόντα με χαμηλά λιπαρά, 
λίγες φορές την εβδομάδα ψάρια και πουλερικά και 
λίγες φορές τον μήνα κρέας. 

2009, παρατηρείται σταθερότητα ως προς τον αριθ-
μό των ατόμων που δηλώνουν ότι έχουν φυσιολογικό 
βάρος, αύξηση 4% και 1,8%, αντίστοιχα, για όσους 
δηλώνουν ότι είναι υπέρβαροι, και μείωση 3,5% και 
1,7%, αντίστοιχα, για όσους είναι παχύσαρκοι. 

Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν διαφορο-
ποιήσεις ανάλογα με το φύλο και τις ηλικιακές ομά-
δες. Ποσοστό 49,2% των ανδρών ηλικίας 15 ετών και 
άνω είναι υπέρβαροι, σε αντίθεση με τις γυναίκες 
όπου το 48,3% δηλώνει ότι έχει φυσιολογικό βάρος. Η 
διαφοροποίηση αυτή παρατηρείται και στις έρευνες 
υγείας 2014 και 2009. Αναφορικά με τους άνδρες, το 
μεγαλύτερο ποσοστό υπέρβαρων αφορά την ηλικία 
75 ετών και άνω, των παχύσαρκων την ηλικία 55-64 
ετών, ενώ τα άτομα 15-34 ετών τείνουν προς το φυσι-
ολογικό βάρος. Το μεγαλύτερο ποσοστό υπέρβαρων 
και παχύσαρκων γυναικών συναντάται στην ηλικιακή 
ομάδα 65-74 ετών. Οι νεότερες γυναίκες ηλικίας 15-
24 ετών που δήλωσαν ότι έχουν φυσιολογικό βάρος 
καταγράφουν την υψηλότερη συχνότητα (77,2%), πο-
σοστό το οποίο μειώνεται σημαντικά (περίπου κατά 
το ήμισυ) μετά τα 55 έτη. Αξίζει να σημειώσουμε ότι, 
στη νεότερη ηλικιακή ομάδα 15-24 ετών, περίπου 1 
στους 4 άνδρες και 1 στις 5 γυναίκες είναι υπέρβαροι 
ή παχύσαρκοι. 

Η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας και άσκησης 
σχετίζεται με το πρόβλημα της παχυσαρκίας καθώς 
και με τον γενικότερο κίνδυνο νοσηρότητας και θνησι-
μότητας. Το περπάτημα, οι μετακινήσεις με ποδήλατο 
καθώς και η συχνή άσκηση συνδέονται με ευεργετικά 
αποτελέσματα για την υγεία και βοηθούν στην πρόλη-
ψη πολλών παθήσεων όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.4
Σωματική δραστηριότητα και άσκηση του πληθυσμού 15 ετών και άνω (%), 2014 ,2019
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2020.
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καθημερινά, 3,7% του πληθυσμού περιστασιακά και 
71,4% δεν καπνίζει καθόλου (Διάγραμμα 4.3.6). Συ-
γκριτικά με τις έρευνες 2014 και 2009, το ποσοστό 
του πληθυσμού που καπνίζει καθημερινά και περιστα-
σιακά μειώθηκε διαχρονικά. Οι άντρες κάνουν χρήση 
καπνού και συναφών προϊόντων με μεγαλύτερη συ-
χνότητα (καθημερινά: 31,3%, περιστασιακά: 4,7%) συ-
γκριτικά με τις γυναίκες (καθημερινά: 19%, περιστα-
σιακά: 2,8%). Ένα στα 3 άτομα 35-64 ετών καπνίζει 
καθημερινά. Η χρήση περιορίζεται στο 1 στα 5 άτομα 
65-74 ετών και στο 1 στα 10 άτομα 75 ετών και άνω. 
Αναφορικά με τις νεότερες ηλικιακές ομάδες, 14,4% 
του πληθυσμού 15-24 ετών καπνίζει σε καθημερινή 
βάση και 2,6% περιστασιακά. Τόσο ο αριθμός των 
νεα ρών ατόμων που καπνίζει καθημερινά όσο και αυ-
τών που καπνίζουν περιστασιακά μειώθηκε στο ήμισυ 
συγκριτικά με το 2009.

Το κάπνισμα θεωρείται η κυριότερη αιτία πρόω-
ρου θανάτου και ευθύνεται για τον θάνατο περίπου 
700.000 ατόμων κάθε χρόνο. Περίπου οι μισοί καπνι-
στές πεθαίνουν πρόωρα, κατά μέσο όρο 14 χρόνια 
νωρίτερα9. Το κάπνισμα έχει άμεσες και μακροχρόνι-
ες επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών. Το κάπνισμα 
είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου για τουλάχι-
στον τρεις κύριες αιτίες θανάτου όπως παθήσεις του 
κυκλοφορικού, καρκίνος και χρόνιες αναπνευστικές 
παθήσεις. Για τον λόγο αυτό, τα κράτη εισάγουν πολι-
τικές περιορισμού της κατανάλωσης καπνού και των 
συναφών προϊόντων και τίθενται κανόνες απαγόρευ-
σης χρήσης τους σε κλειστούς δημόσιους χώρους 
και χώρους εργασίας για την προστασία των παθητι-
κών καπνιστών. 

Το 2019, ποσοστό 24,9% του πληθυσμού 15 ετών 
και άνω κάνει χρήση καπνού και συναφών προϊόντων 

9. OECD/European Union (2020), Smoking among adults, στο Health at a Glance: Europe 2020: State of Health in the EU Cycle. OECD 

Publishing, Paris.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.5
Διατροφικές συνήθειες του πληθυσμού 15 ετών και άνω (%), 2019
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υπηρεσίες όπου το αντίστοιχο ποσοστό ανήλθε στο 
14%. 

Η κατανάλωση αλκοόλ στους ενήλικες ευθύνεται για 
το 7,6% και 4% των θανάτων στους άνδρες και γυναί-
κες, αντίστοιχα, ενώ συγκαταλέγεται στις κυριότερες 
αιτίες θανάτου στην Ευρώπη μετά το κάπνισμα και 
την αρτηριακή πίεση. Η υψηλή κατανάλωση αλκοο-
λούχων ποτών συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμ-
φάνισης καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικών επει-
σοδίων, κίρρωση του ήπατος και ορισμένες μορφές 

Στο Διάγραμμα 4.3.7 παρουσιάζεται η συχνότητα 
έκθεσης σε καπνό τσιγάρου σε κλειστούς δημό σιους 
χώρους όπως καφέ/μπαρ, εστιατόρια/ταβέρνες και 
δημόσιες υπηρεσίες το τελευταίο εξάμηνο πριν τη 
διε νέργεια της έρευνας. Τα δεδομένα αυτά μας δί-
νουν μία ένδειξη για τον βαθμό στον οποίο εφαρμό-
ζονται τα υφιστάμενα μέτρα απαγόρευσης του κα-
πνίσματος. Περίπου 7 στα 10 άτομα 15 ετών και άνω 
(πάνω από 66%) αντιλήφθηκαν να καπνίζουν άλλοι 
γύρω τους όταν επισκέφτηκαν κάποιο καφέ/μπαρ, 
εστιατόριο ή ταβέρνα, σε αντίθεση με τις δημό σιες 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.6
Χρήση καπνού και συναφών προϊόντων του πληθυσμού 15 ετών και άνω (%), 2009, 2014, 2019
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.7
Έκθεση του πληθυσμού 15 ετών και άνω (%) στον καπνό σε δημόσιους κλειστούς χώρους, 2014, 2019
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ναι πολύ υψηλότερο από αυτό των γυναικών (2,2%). 
Αναφορικά με τις διάφορες ηλικιακές ομάδες: (α) 1   
στα 5 άτομα 15-24 ετών καταναλώνει αλκοολούχα 
ποτά 1 έως 2 ημέρες την εβδομάδα, (β) 1 στα 5 άτο-
μα 25-54 ετών καταναλώνουν αλκοόλ 1 έως 2 ημέρες 
την εβδομάδα ή 2 έως 3 ημέρες τον μήνα και (γ) 3 στα 
10 άτομα 65 ετών και άνω δεν καταναλώνουν πλέον 
αλκοόλ. Από τα άτομα 15 ετών και άνω που δήλωσαν 
ότι κατανάλωσαν αλκοόλ τους 12 τελευταίους μήνες 
πριν τη διενέργεια της έρευνας, ποσοστό 21,5% κα-
τανάλωσε 6 ή περισσότερα αλκοολούχα ποτά. Ποσο-
στό 44% αυτών οδήγησαν όχημα μετά την κατανάλω-
ση, το οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει ατύχημα ή 
τραυματισμό στους ίδιους ή σε τρίτους. 

4.3.6. Χρήση υπηρεσιών υγείας

Από την έρευνα υγείας μπορούμε να αντλήσουμε 
πληροφόρηση σχετικά με τη συχνότητα χρήσης υπη-
ρεσιών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλ-

καρκίνου. Ακόμη και η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ 
αυξάνει μακροπρόθεσμα τον κίνδυνο εμφάνισης τέ-
τοιων ασθενειών. Επιπρόσθετα, το αλκοόλ συμβάλλει 
στην αύξηση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας 
λόγω ατυχημάτων και τραυματισμών, βίας, ανθρωπο-
κτονιών και αυτοκτονιών10.

Το 2019, ποσοστό 5,9% πληθυσμού 15 ετών και άνω 
καταναλώνει καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά αλκο-
ολούχα ποτά (Διάγραμμα 4.3.8). Αντίθετα, ποσοστό 
28,5% του πληθυσμού δεν έχει καταναλώσει αλκοόλ 
ποτέ στη ζωή του ή δεν καταναλώνει πλέον. Ποσοστό 
16,5% του πληθυσμού φαίνεται να καταναλώνει αλκο-
όλ 1 έως 2 ημέρες την εβδομάδα, 15,8% 2 έως 3 ημέ-
ρες τον μήνα και 11,7% 1 φορά τον μήνα. Συγκριτικά 
με την έρευνα του 2014, το ποσοστό του πληθυσμού 
που καταναλώνει περιστασιακά αλκοολούχα ποτά 
αυξήθηκε συγκριτικά με το ποσοστό του πληθυσμού 
που κάνει καθημερινή κατανάλωση ή που δεν κατανα-
λώνει καθόλου αλκοόλ. Το ποσοστό των αντρών που 
καταναλώνει αλκοολούχα ποτά καθημερινά (10%) εί-

10. OECD/European Union (2020), Alcohol consumption among adults, στο Health at a Glance: Europe 2020:State of Health in the EU Cycle. 

OECD Publishing, Paris.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.8
Κατανάλωση αλκοολούχων ποτών του πληθυσμού 15 ετών και άνω (%), 2014, 2019
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Αναφορικά με την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, 50% 
του πληθυσμού 15 ετών και άνω επισκέφτηκε οδοντία-
τρο, 57,9% γενικό ιατρό ή παθολόγο και 46,8% ιατρό 
άλλης ειδικότητας ή χειρουργό κατά τους 12 τελευ-
ταίους μήνες πριν τη διενέργεια της έρευνας του 2019. 

Τις δύο τελευταίες εβδομάδες πριν τη διενέργεια της 
έρευνας, ποσοστό 43,5% και 20,2% του πληθυσμού 
15 ετών και άνω κατανάλωσε φάρμακα είτε με είτε 
χωρίς γραπτή συνταγή ιατρού, αντίστοιχα. Σε σύ-
γκριση με τις έρευνες του 2014 και 2009, καταγράφε-
ται μείωση 8,2% και 2,9%, αντίστοιχα, για τα άτομα 
που έλαβαν φάρμακα ύστερα από γραπτή σύσταση 

ψης, επισκέψεων σε ιατρούς και λοιπούς επαγγελ-
ματίες υγείας, την κατανάλωση φαρμάκων και την 
πραγματοποίηση προληπτικών ή όχι εξετάσεων από 
τον πληθυσμό (Πίνακας 4.3.2). Κατά τη διάρκεια των 
12 τελευταίων μηνών πριν τη διενέργεια της έρευ-
νας, το ποσοστό του πληθυσμού 15 ετών και άνω 
που είτε έκανε εισαγωγή σε δημόσιο ή ιδιωτικό θε-
ραπευτήριο στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό για μία 
ή περισσότερες νύχτες είτε εισήλθε για ημερήσια 
νοσηλεία ανήλθε σε 8,4% και 10,5%, αντίστοιχα. Σε 
σύγκριση με τα στοιχεία της έρευνας του 2014, και 
στις δύο περιπτώσεις παρατηρήθηκε μείωση 13,4% 
και 25,5%, αντίστοιχα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3.2  Ποσοστιαία κατανομή του πληθυσμού 15 ετών και άνω που χρησιμοποίησε 
υπηρεσίες υγείας, 2009, 2014, 2019

2009 2014 2019

Νοσοκομειακή περίθαλψη

Έκαναν εισαγωγή σε νοσοκομείο για μία νύχτα ή περισσότερο 10,0 9,7 8,4

Έκαναν εισαγωγή σε νοσοκομείο για ημερήσια νοσηλεία 11,0 14,1 10,5

Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

Επισκέφτηκαν οδοντίατρο τους τελευταίους 12 μήνες 52,2 47,4 50,0

Επισκέφτηκαν ή συμβουλεύτηκαν ιατρό γενικής ιατρικής - παθολόγο  
τους τελευταίους 12 μήνες 57,4 58,8 57,9

Επισκέφτηκαν ή συμβουλεύτηκαν ιατρό άλλης ειδικότητας ή χειρουργό  
τους τελευταίους 12 μήνες 45,2 46,5 46,8

Πραγματοποίηση προληπτικών ή όχι εξετάσεων

Πληθυσμός που έκανε το εμβόλιο κατά της γρίπης κατά το έτος διεξαγωγής  
της έρευνας μ.δ. 29,0 24,2

Πληθυσμός που ΔΕΝ έκανε ποτέ το εμβόλιο κατά της γρίπης μ.δ. 58,9 64,3

Γυναικείος πληθυσμός που έκανε μαστογραφία εντός των τελευταίων 12 μηνών μ.δ. 28,2 31,2

Γυναικείος πληθυσμός που ΔΕΝ έκανε ποτέ μαστογραφία μ.δ. 38,4 33,1

Γυναικείος πληθυσμός που έκανε κυτταρολογικό έλεγχο κατά Παπανικολάου 
εντός των τελευταίων 12 μηνών μ.δ. 39,3 41,3

Γυναικείος πληθυσμός που ΔΕΝ έκανε ποτέ κυτταρολογικό έλεγχο κατά 
Παπανικολάου μ.δ. 21,3 16,7

Αντρικός πληθυσμός που έχει υποβληθεί σε κλινική ή άλλη εξέταση για τον 
προστάτη μ.δ. 32,3 41,3

Κατανάλωση φαρμάκων 

Πληθυσμός που έλαβε φάρμακα ΜΕ γραπτή συνταγή ιατρού τις τελευταίες δύο 
εβδομάδες 48,8 47,4 43,5

Πληθυσμός που έλαβε φάρμακα ΧΩΡΙΣ γραπτή συνταγή ιατρού τις τελευταίες  
δύο εβδομάδες 24,6 27,5 20,2

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2020. μδ=μη διαθέσιμα στοιχεία.
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μηνών πριν τη διενέργεια της έρευνας 2019 αυξή-
θηκε κατά 5% συγκριτικά με το 2014, ενώ ο αριθμός 
των γυναικών που δεν έκανε ποτέ το τεστ μειώθηκε 
κατά 21,5%. Αύξηση παρουσιάζει και ο αριθμός των 
αντρών που υποβλήθηκε σε κλινική ή άλλη εξέταση 
για τον προστάτη (μέτρηση PSA στο αίμα, βιοψία, 
υπέρηχο) (41,3%) συγκριτικά με την έρευνα του 2014.

4.3.7. Κοινωνική στήριξη και βοήθεια

Από την έρευνα μπορούμε να αντλήσουμε πληροφό-
ρηση σχετικά με θέματα που άπτονται της κοινωνι-
κής στήριξης και αλληλεγγύης. Ποσοστό 48,6% του 
πληθυσμού 15 ετών και άνω αναφέρει ότι έχει 1 έως 
2 άτομα να απευθυνθεί, στην περίπτωση που αντιμε-
τωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας και να ζητήσει 
συμβουλή ή οικονομική βοήθεια (Διάγραμμα 4.3.10). 
Ποσοστό 2,6% του πληθυσμού αναφέρει ότι δεν έχει 
κανέναν να απευθυνθεί. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε 
κατά 44,6% συγκριτικά με το 2014. 

4.3.8. Συμπερασματικές διαπιστώσεις

Στην Έρευνα Υγείας του 2019, περίπου 4 στα 5 άτο-
μα ηλικίας 15 ετών και άνω δήλωσαν ότι έχουν πολύ 
καλή ή καλή υγεία. Συγκριτικά με τις Έρευνες Υγείας 
του 2014 και 2009, μεγαλύτερο ποσοστό πληθυσμού 
αυτoεκτιμά την υγεία του ως πολύ καλή ή καλή, μι-
κρότερο ποσοστό πληθυσμού αναφέρει ότι πάσχει 
από χρόνιες παθήσεις ή χρόνια νοσήματα ή ότι έχει 
περιορίσει τις δραστηριότητές του λόγω προβλημά-

ιατρού, μείωση 26,5% και αύξηση 11,8%, αντίστοιχα, 
για τα άτομα που έλαβαν φάρμακα χωρίς συνταγή ια-
τρού. 

Στο Διάγραμμα 4.3.9 απεικονίζεται η ποσοστιαία κα-
τανομή του πληθυσμού 15 ετών και άνω που λαμβάνει 
φάρμακα ανά ηλικιακή ομάδα. Τα άτομα ηλικίας 15-44 
ετών φαίνεται να καταναλώνουν περισσότερα φάρμα-
κα χωρίς συνταγή ιατρού, κυρίως φυτικά σκευάσμα-
τα, βιταμίνες ή συμπληρώματα διατροφής. Αντίθετα, 
τα άτομα 45 ετών και άνω καταναλώνουν με μεγαλύ-
τερη συχνότητα φάρμακα ύστερα από γραπτή σύστα-
ση ιατρού. Η συχνότητα είναι ιδιαίτερα υψηλή (άνω 
του 80%) για τα άτομα 65 ετών και άνω. 

Από την έρευνα υγείας μπορούμε να αντλήσουμε 
πληροφόρηση για τη συχνότητα του εμβολιασμού 
κατά της γρίπης, την πραγματοποίηση προληπτικών 
εξετάσεων όπως η μαστογραφία, ο κυτταρολογικός 
έλεγχος κατά Παπανικολάου (τεστ ΠΑΠ) και έλεγχος 
του προστάτη (Πίνακας 4.3.2). Κατά το έτος διεξα-
γωγής της έρευνας 2019, ποσοστό 24,2% του πληθυ-
σμού 15 ετών και άνω εμβολιάστηκε κατά του ιού της 
γρίπης. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει μείωση 16,6% 
συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα της έρευνας 
του 2014. 

Ο αριθμός των γυναικών που έκαναν μαστογραφία  
(31,2%) εντός των τελευταίων 12 μηνών πριν τη διε-
νέργεια της έρευνας του 2019 παρουσιάζει αύξηση 
10,6% συγκριτικά με το 2014, ενώ ο αριθμός των γυ-
ναικών που δεν έκανε ποτέ μαστογραφία μειώθη-
κε κατά 13,8%. Αντίστοιχα, ο αριθμός των γυναικών 
που έκανε τεστ ΠΑΠ (41,3%) εντός των 12 τελευταίων 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.9
Κατανάλωση φαρμάκων του πληθυσμού 15 ετών και άνω (%) ανά ηλικιακή ομάδα, 2014, 2019
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λύτερο ποσοστό των αντρών καταναλώνει αλκοολούχα 
ποτά, κάνει χρήση καπνού και συναφών προϊόντων και, 
ενώ ασκείται πιο συστηματικά από τις γυναίκες, μεγα-
λύτερο ποσοστό αυτών είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι. 
Μεγαλύτερο ποσοστό και των δύο φύλων κάνουν προ-
ληπτικούς ελέγχους συγκριτικά με το 2014. Οι γυναίκες 
όμως εμφανίζουν με μεγαλύτερη συχνότητα χρόνια νο-
σήματα ή παθήσεις. 

Είναι πιθανό, όμως, η Έρευνα Υγείας να υποεκτιμά σε 
κάποιο βαθμό το ποσοστό του πληθυσμού που αντι-
μετωπίζει περιορισμούς στις δραστηριότητές του ή 
πάσχει από χρόνια νοσήματα. Αυτό οφείλεται στο γε-
γονός ότι όλα τα δεδομένα που παρουσιάζονται στο 
άρθρο προέρχονται από πληροφορίες που δίνουν τα 
ίδια τα άτομα και επομένως επηρεάζονται σε κάποιο 
βαθμό από την υποκειμενική αντίληψη των ερωτη-
θέντων, καθώς και από το κοινωνικό και πολιτιστικό 
υπόβαθρό τους. Επιπρόσθετα, η Έρευνα Υγείας δεν 
καλύπτει τα άτομα που ζουν σε ιδρύματα υγειονομι-
κής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας, τα οποία 
είναι πιθανό να αντιμετωπίζουν περισσότερους περι-
ορισμούς από ό,τι τα άτομα που ζουν στα ιδιωτικά 
νοικοκυριά. 

των υγείας, ενώ η συχνότητα εμφάνισης του αυτο-
κτονικού ιδεασμού στους ερωτηθέντες περιορίστηκε 
σημαντικά.

Η αρνητική αντίληψη για την κατάσταση της υγείας 
αυξάνεται με την ηλικία του πληθυσμού. Όσο μεγα-
λώνουν τα άτομα, τόσο χαμηλότερη είναι η αντίληψη 
για πολύ καλή ή καλή υγεία, μια τάση που παρατη-
ρείται τόσο στις γυναίκες όσο και στους άνδρες. Ο 
πληθυσμός ηλικίας 65 ετών και άνω καταγράφει με-
γαλύτερη συχνότητα εμφάνισης χρόνιων παθήσεων, 
ψυχικών νόσων και περιορισμού των δραστηριοτήτων 
τους συγκριτικά με τις νεότερες ηλικιακές ομάδες. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα άτομα αυτά να κατανα-
λώνουν περισσότερα φάρμακα ύστερα από σύσταση 
ιατρού, σε αντίθεση με τις νεότερες ηλικίες που κατα-
ναλώνουν φαρμακευτικά σκευάσματα χωρίς συνταγή 
ιατρού. Οι νεότερες ηλικιακές ομάδες κάνουν χρήση 
καπνού και αλκοόλ περιστασιακά αλλά συχνότερα 
συγκριτικά με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. 

Τα ευρήματα της έρευνας υγείας καταδεικνύουν δια-
φοροποιήσεις μεταξύ των δύο φύλων. Οι άντρες φαί-
νεται να αυτoαξιολογούν την υγεία τους με υψηλότερο 
βαθμό συγκριτικά με τις γυναίκες. Παρ’ όλα αυτά μεγα-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.3.10
Αντίληψη του πληθυσμού 15 ετών και άνω (%) για τη λήψη στήριξης και βοήθειας, 2014, 2019
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4.4. Αγροτικό εισόδημα:  
Έννοιες και εξελίξεις

Ιωάννα Ρεζίτη

4.4.1. Εισαγωγή

Το άρθρο 39 της Συνθήκης της Ρώμης, η διατύπωση 
της οποίας μεταφέρθηκε στη Συνθήκη για τη λειτουρ-
γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης1, αναφέρει ότι ένας από 
τους στόχους της ΚΓΠ (Κοινή Γεωργική Πολιτική) εί-
ναι: να εξασφαλίζει κατ’ αυτό τον τρόπο ένα δίκαιο βιο-
τικό επίπεδο στον γεωργικό πληθυσμό, ιδίως με την 
αύξηση του ατομικού εισοδήματος των εργαζομένων 
στη γεωργία. Αυτός ο αρχικός στόχος αναδιατυπώ-
θηκε στην Ατζέντα 2000 από το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο ως εξής: Διασφάλιση ενός δίκαιου εισοδήματος 
για τους αγρότες. Η μεταρρύθμιση του 2013 εστία-
σε επίσης στο γεωργικό εισόδημα, στο πλαίσιο του  
στόχου για τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, συμβάλ-
λοντας κατ’ αυτό τον τρόπο στη διασφάλιση δίκαιου 
βιοτικού επιπέδου για τους γεωργούς2. Η μελλοντική 
ΚΓΠ (2021-2027) έχει επικεντρωθεί σε εννέα γενικούς 
στόχους μεταξύ των οποίων είναι και η στήριξη βιώσι-
μου γεωργικού εισοδήματος (European Commission, 
2018).

4.4.2. Στατιστικό πλαίσιο για το εισόδημα  
στον αγροτικό τομέα

Η αποτίμηση του εισοδήματος των γεωργών απο-
τελεί βασικό στοιχείο της γεωργικής πολιτικής της 
ΕΕ, με στόχο τη διασφάλιση ενός δίκαιου βιοτικού 
επιπέδου για την αγροτική κοινότητα, βοηθώντας με 
αυτόν τον τρόπο τους αγρότες να αντιμετωπίσουν 
τους κινδύνους που ενέχει η επιχείρησή τους. Για τη 
μέτρηση του εισοδήματος η Επιτροπή βασίζεται σε 
δύο κύρια στατιστικά εργαλεία (στατιστικές πηγές): 
πρώτον, τους Οικονομικούς Λογαριασμούς της Γεωρ-
γίας (ΟΛΓ), ένα βασικό εργαλείο για την ανάλυση της 
μακροοικονομικής κατάστασης του γεωργικού τομέα 
μιας χώρας αλλά και σύγκρισης μεταξύ των χωρών 
και, δεύτερον, το Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πλη-
ροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ ή FADN), ένα μικροοικονομικό 

εργαλείο στόχος του οποίου είναι να αξιολογεί τα 
εισοδήματα και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες 
των εμπορικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Στους ΟΛΓ έχουμε ορίσει τα παρακάτω μεγέθη ως 
εξής: Από την παραγωγή, μείον την ενδιάμεση κατα-
νάλωση, μείον την κατανάλωση παγίου κεφαλαίου 
προκύπτει η Καθαρή Προστιθέμενη Αξία (ΚΠΑ). Από 
την ΚΠΑ, μείον την αποζημίωση εργατών, μείον άλ-
λους φόρους στην παραγωγή, συν άλλες επιδοτήσεις 
στην παραγωγή, μείον τους τόκους που πληρώθηκαν, 
μείον το ενοίκιο που καταβλήθηκε, προκύπτει το Κα-
θαρό Επιχειρηματικό Εισόδημα.

Με βάση αυτά τα μεγέθη, προκύπτουν τρεις δείκτες:

Δείκτης Α: Δείκτης του πραγματικού εισοδήματος 
των συντελεστών στη γεωργία ανά ετήσια μονάδα 
εργασίας (ΕΜΕ). Αυτός υπολογίζεται λαμβάνοντας 
την ΚΠΑ σε βασικές τιμές που εμφανίζονται στον λο-
γαριασμό παραγωγής και την προσαρμόζουμε προσθέ-
τοντας «άλλες επιδοτήσεις στην παραγωγή» (που πε-
ριέχουν τις άμεσες ενισχύσεις), αφαιρώντας «άλλους 
φόρους επί της παραγωγής», και διαιρώντας με την 
εισροή εργασίας, και εκφράζεται αποπληθωρισμένος 
και σε μορφή δείκτη. Η ΚΠΑ σε αυτή τη μορφή ανα-
φέρεται ως το κόστος των συντελεστών. Μετράει την 
αμοιβή όλων των συντελεστών παραγωγής (γη, εργα-
σία, κεφάλαιο) που χρησιμοποιούνται.

Δείκτης B: Δείκτης πραγματικού καθαρού γεωργι-
κού επιχειρηματικού εισοδήματος ανά μη αμειβόμε-
νη ετήσια μονάδα εργασίας. Αυτός είναι κατάλληλος 
για χώρες όπου η γεωργία είναι οργανωμένη σχεδόν 
εξ ολοκλήρου σε μη εταιρικές εκμεταλλεύσεις (οικο-
γενειακές εκμεταλλεύσεις). Μετράει την αποζημίωση 
για την αμειβόμενη οικογενειακή εργασία, ίδια γη και 
ίδιο κεφάλαιο. 

Δείκτης Γ: Καθαρό επιχειρηματικό εισόδημα της 
γεωργίας. Αυτό δίνεται σε απόλυτους όρους, αλλά 
μπορεί επίσης να εκφραστεί και σε μορφή δείκτη. 
Σημαντικό είναι ότι δεν υπολογίζεται ανά μονάδα μη 
αμειβόμενης εργασίας και έτσι είναι κατάλληλο για 
χρήσεις που περιλαμβάνουν χώρες όπου η παραγω-
γή από εταιρικές εκμεταλλεύσεις αποτελεί σημαντικό 
μέρος του συνόλου.

Είναι σαφές ότι η προσέγγιση που ακολουθείται σε 
καθέναν από τους δείκτες είναι ουσιαστικά μία προ-
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1. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26.10.2012.

2. Βλέπε προοίμιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1308/17.12.2013.
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γεωργικής εκμετάλλευσης εκφρασμένη ανά τύπο εκ-
μετάλλευσης ή ανά ΕΜΕ (δηλ. της συνολικής αξίας 
της παραγωγής μείον την ενδιάμεση κατανάλωση και 
απόσβεση συν τις επιδοτήσεις και τους φόρους) και 
το Καθαρό Γεωργικό Εισόδημα (ΚΓΕ) ή το Οικογενει-
ακό Γεωργικό Εισόδημα (ΟΓΕ) (δηλ. η ΚΠΑ της εκμε-
τάλλευσης μείον τους μισθούς, τα ενοίκια και τους 
καταβληθέντες τόκους).

Το ΟΓΕ εκφράζεται συχνά ανά ΕΜΕ μη αμειβόμε-
νης (οικογενειακής) εργασίας, συμπεριλαμβανομέ-
νων των αγροτών, προκειμένου να αντικατοπτρίζει 
τα διάφορα ποσά της οικογενειακής εργασίας που 
χρησιμοποιείται. Είναι ένα πολύ χρήσιμο μέτρο γιατί, 
πρώτον, αντιπροσωπεύει τι θα ήταν γενικά αποδεκτό 
ως εισόδημα που προέρχεται από τη γεωργία και, 
δεύτερον, εξαιρουμένου του μισθωμένου εργατικού 
δυναμικού, καλύπτει μόνο τα άτομα τα οποία αφορά 
η ΚΓΠ, πρακτική που στοχεύει κυρίως σε αγρότες και 
στις οικογένειές τους.

Το ΟΓΕ είναι θεωρητικά κοντά στο επιχειρηματικό ει-
σόδημα των ΟΛΓ και, όταν εκφράζεται ανά μονάδα 
οικογενειακής εργασίας, είναι κοντά στον δείκτη Β.

Παρακάτω θα συγκρίνουμε τους δείκτες εισοδήμα-
τος από τις δύο διαφορετικές πηγές δεδομένων για 
την Ελλάδα και αυτό θα γίνει μεταξύ των δεικτών ει-
σοδήματος3 που αναφέραμε:

• FADN: ΚΠΑ/ΕΜΕ συγκρίνεται με τον Δείκτη Α (ΟΛΓ)

• FADN: Οικογενειακό Γεωργικό Εισόδημα (ΟΓΕ) μη 
αμειβόμενης εργασίας συγκρίνεται με τον Δείκτη 
Β (ΟΛΓ).

Από τις συγκρίσεις των Διαγραμμάτων 4.4.1 και 4.4.2 
παρατηρούμε ότι οι δύο σειρές ακολουθούν την ίδια 
τάση το διάστημα 2009-2013, πραγματοποιώντας και 
οι δύο μεγάλες μειώσεις λόγω της οικονομικής κρί-
σης. Στο Διάγραμμα 4.4.1, η ΚΠΑ/ΕΜΕ και ο δείκτης 
Α μειώθηκαν 10% και 13%, αντίστοιχα, και στο Διά-
γραμμα 4.4.2 το ΟΓΕ και ο δείκτης Β μειώθηκαν 9% 
και 15%, αντίστοιχα. Μετά το 2014 οι σειρές παρου-
σιάζουν αντίθετες τάσεις. Μετά το 2014 οι δείκτες 
Α και Β αυξήθηκαν κατά 8% και 9%, αντίστοιχα, ενώ 
αντίθετα η ΚΠΑ/ΕΜΕ και το ΟΓΕ μειώθηκαν κατά 4% 
και 3%, αντίστοιχα. Τη δεκαετία 2009-2018 οι δείκτες 
Α και Β αυξήθηκαν κατά 14% και 16% αντίστοιχα, ενώ 
η ΚΠΑ/ΕΜΕ και το ΟΓΕ μειώθηκαν κατά 7%. Συμπερα-
σματικά οι δύο στατιστικές πηγές που μετρούν το γεω-
ργικό εισόδημα δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα 
όσον αφορά τις ετήσιες μεταβολές. Ωστόσο είναι σύ-
νηθες στις εμπειρικές εφαρμογές που αναφέρονται 

σπάθεια για να μετρήσουμε τις ανταμοιβές των συ-
ντελεστών παραγωγής. Ο δείκτης Α απέχει πολύ από 
τα προσωπικά εισοδήματα της γεωργικής κοινότητας 
(εκτός αν δεν υπάρχει δανεισμός, ενοικίαση γης, δεν 
προσλαμβάνεται εργασία και δεν υπάρχει καμία άλλη 
πηγή εισοδήματος για το νοικοκυριό). Ενώ το επι-
χειρηματικό εισόδημα συμπίπτει γενικά με αυτό που 
μπορεί να θεωρηθεί κέρδος, σχετίζεται μόνο με αυτό 
που προέρχεται από γεωργική δραστηριότητα και 
αποκλείει αυτό που μπορεί να προέρχεται από άλλες 
δραστηριότητες που συνεχίζονται εντός της αγροτι-
κής επιχείρησης (OECD, 2015). 

Οι παραπάνω συγκεντρωτικοί δείκτες δεν μπορούν 
εξ ορισμού να περιγράψουν εξελίξεις σε υποομάδες 
(οικονομικό μέγεθος και εξειδικεύσεις εκμεταλλεύσε-
ων). Τέτοια ανάλυση πρέπει να πραγματοποιηθεί με 
τη χρήση των δεδομένων σε επίπεδο εκμεταλλεύσε-
ων από το ΔΙΓΕΛΠ (FADN). 

Σε μικροοικονομικό επίπεδο, οι δύο κύριες πηγές 
πληροφοριών για τα αγροτικά εισοδήματα είναι οι 
γεωργικές λογιστικές έρευνες και οι έρευνες για τον 
προϋπολογισμό των αγροτικών νοικοκυριών. Το πα-
ρόν άρθρο θα περιγράψει την προσέγγιση της έννοι-
ας γεωργικό εισόδημα εκμεταλλεύσεων με βάση το 
ΔΙΓΕΛΠ.

Σε επίπεδο ΕΕ, οι έρευνες για τους γεωργικούς λογα-
ριασμούς όλων των κρατών-μελών συγκεντρώνονται 
υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Γεωρ-
γίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI) ως δίκτυο 
δεδομένων λογιστικής εκμετάλλευσης (FADN). Αυτό 
ιδρύθηκε το 1965, με συγκεκριμένο στόχο τη λήψη 
δεδομένων που επιτρέπουν τις εισοδηματικές αλλα-
γές στις διάφορες κατηγορίες γεωργικών εκμεταλ-
λεύσεων που πρέπει να παρακολουθούνται σωστά.

Η αιτιολόγηση του FADN βασίστηκε στην πολιτική, ότι 
«... η ανάπτυξη της κοινής γεωργικής πολιτικής απαι-
τεί να υπάρχει διαθέσιμη αντικειμενική και συναφής 
πληροφορία σχετικά με τα εισοδήματα στις διάφορες 
κατηγορίες γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στην επι-
χειρησιακή λειτουργία των εκμεταλλεύσεων που εμπί-
πτουν σε κατηγορίες που απαιτούν ιδιαίτερη προσο-
χή στο Κοινοτικό επίπεδο» (Κανονισμός ΕΟΚ 79/65). 
Επομένως, το FADN δεν είναι μία έρευνα, αλλά είναι 
μια συγχώνευση εθνικών ερευνών που διενεργούνται 
από τα κράτη-μέλη.

 Σε επίπεδο ΕΕ, το ΔΙΓΕΛΠ συλλέγει δεδομένα για τις 
γεωργικές δραστηριότητες και παρέχει δύο κύριες 
μετρήσεις του εισοδήματος: μέτρηση της ΚΠΑ της 

3. Στους ΟΛΓ οι δείκτες εισοδήματος εκφράζονται σε πραγματικούς όρους, ενώ στο ΔΙΓΕΛΠ σε ονομαστικούς όρους. Για λόγους 

σύγκρισης έχουμε μετατρέψει τα στοιχεία του ΔΙΓΕΛΠ σε πραγματικούς όρους χρησιμοποιώντας τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
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υπάρχει μια ισχυρή σχέση μεταξύ του μεγέθους των 
γεωργικών εκμεταλλεύσεων και του επιπέδου του ει-
σοδήματος που δημιουργείται (OECD, 2015). Αυτό 
είναι εμφανές στα Διαγράμματα 4.4.3 και 4.4.4 που 
δείχνουν ότι τόσο η ΚΠΑ/ΕΜΕ όσο και το ΟΓΕ αυξάνο-
νται αντίστοιχα με το μέγεθος, με τις μεγάλες εκμεταλ-
λεύσεις (100.000€≤500.000€) να έχουν το μεγαλύτερο 
επίπεδο εισοδήματος. Επίσης οι μεγάλες εκμεταλλεύ-
σεις, όπως θα εξετάσουμε παρακάτω, παρουσιάζουν 
μεγαλύτερη μεταβλητότητα εισοδήματος γιατί εξαρ-
τώνται σε μεγάλο βαθμό από τη μισθωμένη εργασία.

Κατά την περίοδο 2009-2018, και οι δύο δείκτες πα-
ρουσίασαν μειώσεις σε όλες τις κατηγορίες των εκμε-
ταλλεύσεων εκτός των πολύ μικρών εκμεταλλεύσεων 
(2.000€≤8.000€) όπου παρατηρήθηκε αύξηση της 
ΚΠΑ/ΕΜΕ και του ΟΓΕ κατά 11% και 5%, αντίστοιχα. 
Μεγαλύτερη μείωση (38%) παρουσιάζεται στο ΟΓΕ των 

στο σύνολο του αγροτικού τομέα μιας χώρας να χρη-
σιμοποιούν τους δείκτες από τους ΟΛΓ, ενώ, όπως 
θα παρουσιάσουμε παρακάτω, σε επίπεδο εκμετάλ-
λευσης και οικονομικού μεγέθους χρησιμοποιούν το 
FADN. Το ΟΓΕ είναι η προτιμώμενη έννοια εισοδήμα-
τος, επειδή αντιστοιχεί περισσότερο στην έννοια του 
κέρδους από τη γεωργία που είναι διαθέσιμη για τη 
στήριξη του βιοτικού επιπέδου των αγροτών (OECD, 
2015).

4.4.3. Μέγεθος γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Κατά την εξέταση του οικονομικού μεγέθους των εκ-
μεταλλεύσεων, είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου 
ότι το πεδίο παρατηρήσεων του ΔΙΓΕΛΠ δεν καλύπτει 
εκμεταλλεύσεις κάτω των 2.000 ευρώ τυπικής απόδο-
σης. Έχοντας αυτό κατά νου, είναι ωστόσο σαφές ότι 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.4.1
Σύγκριση της ΚΠΑ/ΕΜΕ έναντι του Δείκτη Α (2010=100)
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Πηγή: Eurostat και FADN.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.4.2
Σύγκριση του ΟΓΕ έναντι του Δείκτη Β (2010=100)
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4.4.4. Είδος γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Τα Διαγράμματα 4.4.5 και 4.4.6 δείχνουν την ΚΠΑ/
ΕΜΕ και το ΟΓΕ αντίστοιχα ανά είδος καλλιέργειας 
χρησιμοποιώντας την ταξινόμηση της FADN (T8)4. 
Με βάση και τους δύο δείκτες εισοδήματος τα ζώα 
βοσκής έχουν το υψηλότερο εισόδημα με μέσο όρο 
15.000€ και οι μόνιμες καλλιέργειες το χαμηλότερο 

μεγάλων εκμεταλλεύσεων (100.000€≤500.000€) και 
αντίστοιχα (30%) μείωση στην ΚΠΑ/ΕΜΕ. Την περίο δο 
2009-2013 όλες οι εκμεταλλεύσεις δείχνουν μειώσεις 
και στους δύο δείκτες εισοδήματος, με μεγαλύτερη 
αυτή των μεγάλων εκμεταλλεύσεων. Από το 2014 και 
μετά παρατηρήθηκε μείωση του ΟΓΕ στις πολύ μικρές 
και μεσαίες/μικρές κατά 21% και 5% αντίστοιχα, ενώ οι 
μεσαίες/μεγάλες αύξησαν το ΟΓΕ κατά 10%. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.4.3
Εξέλιξη της ΚΠΑ/ΕΜΕ ανά τάξεις μεγέθους, 2008-2018
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Πηγή: FADN.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.4.4
Εξέλιξη του ΟΓΕ ανά τάξεις οικονομικού μεγέθους, 2008-2018
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4. Η ταξινόμηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1242/2008 περιλαμβάνει οκτώ γενικές κατηγορίες εκμεταλλεύσεων: 1. Μεγάλες καλλιέργειες 

(σιτηρά, ελαιούχους σπόρους, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, ρύζι, καπνό, βαμβάκι), 2. Κηπευτικά, 3. Αμπελουργία, 4. Άλλες μόνιμες φυτείες 

(ελαιοκομία, καρποφόρα δένδρα, εσπεριδοειδή), 5. Γάλα, 6. Χορτοφάγα (βοοειδή, προβατοειδή και αιγοειδή), 7. Καρποφάγα (χοίρους και 

πουλερικά) 8. Μεικτές καλλιέργειες.



ΚΕΠΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2021/44 89

σοδήματος όπως τα κηπευτικά 33%, η αμπελουργία 
20% και οι μεγάλες καλλιέργειες 15%. 

4.4.5. Μεταβλητότητα αγροτικού εισοδήματος

Τα γεωργικά εισοδήματα είναι ευμετάβλητα λόγω των 
κυμαινόμενων αποδόσεων και των τιμών εισροών και 
εκροών. Η μεταβλητότητα της απόδοσης σχετίζεται 
κυρίως με τον καιρό, τα παράσιτα και τις ασθένειες, 
ενώ οι τιμές των βασικών προϊόντων καθορίζονται 
διεθ νώς με βάση την παγκόσμια ετήσια παραγωγή, 
τις αλλαγές στη ζήτηση και τα αποθέματα, καθώς και 
άλλους παράγοντες της αγοράς, που δεν επηρεάζονται 

με μέσο όρο 10.000€. Κατά την εξεταζόμενη περίο-
δο και οι δύο δείκτες εισοδήματος παρουσίασαν 
μεγάλες μειώσεις στις μεικτές εκμεταλλεύσεις και 
στα ζώα βοσκής (χορτοφάγα) με 19% και 8% στο 
ΟΓΕ και με 17% και 8% στην ΚΠΑ/ΕΜΕ. Ωστόσο τα 
κηπευτικά παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση του 
ΟΓΕ κατά 46% και 18% στην ΚΠΑ/ΕΜΕ. Κατά την 
περίοδο 2009-2013, μόνο οι μεγάλες και οι μόνιμες 
καλλιέργειες παρουσίασαν αύξηση και στους δύο 
δείκτες. Με βάση το ΟΓΕ, μετά το 2014 οι μόνιμες 
και οι μεικτές καλλιέργειες παρουσίασαν μείωση ει-
σοδήματος κατά 25% και 3%, αντίστοιχα, ενώ όλες 
οι υπόλοιπες καλλιέργειες είχαν μεγάλη αύξηση ει-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.4.5
Εξέλιξη της ΚΠΑ/ΕΜΕ ανά είδος εκμετάλλευσης, 2008-2018
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.4.6
Εξέλιξη του ΟΓΕ ανά είδος εκμετάλλευσης, 2008-2018
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εκμεταλλεύσεων προκαλούνται και από το περιθώριο 
εισοδήματος. Γενικά οι πιο εξειδικευμένες μεγάλες 
εκμεταλλεύσεις έχουν μικρότερο περιθώριο από τις 
παραδοσιακές οικογενειακές. Τέτοιες εκμεταλλεύ-
σεις με μεγάλο ποσοστό εργασίας (κηπευτικά, καρ-
ποφάγα) έχουν μεγαλύτερη μεταβλητότητα από τις 
μικρότερες (Vrolijk et al., 2009).

Για να μετρήσουμε τη μεταβλητότητα του εισοδήμα-
τος στις ελληνικές εκμεταλλεύσεις χρησιμοποιούμε 
τον Συντελεστή Μεταβλητότητας (ΣΜ)5, όπου όσο με-
γαλύτερος είναι ο ΣΜ τόσο μεγαλύτερη είναι η σχετι-
κή διακύμανση από έτος σε έτος. Η ανάλυση πραγμα-
τοποιείται για τάξεις μεγέθους (Διάγραμμα 4.4.7) και 

σχεδόν καθόλου από τις μεμονωμένες αποφάσεις 
των αγροτών.

Η μεταβλητότητα του εισοδήματος σε μερικούς το-
μείς της γεωργίας είναι μεγαλύτερη από ό,τι σε άλ-
λους. Ένας λόγος γι’ αυτό μπορεί να είναι η εξάρτη-
ση της εκμετάλλευσης από ορισμένες ειδικές εισροές 
όπως για παράδειγμα οι σύνθετες ζωοτροφές για τα 
καρποφάγα και η ενέργεια για τα κηπευτικά. Διακυ-
μάνσεις στις τιμές αυτών των εισροών έχουν ως απο-
τέλεσμα μεγάλες μεταβολές στο εισόδημα αυτών των 
τομέων παρά σε άλλους, όπως στα χορτοφάγα και 
στις αροτραίες εκμεταλλεύσεις. Εκτός από αυτό, δια-
φορές στην αστάθεια του εισοδήματος μεταξύ των 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.4.7
Συντελεστής μεταβλητότητας ανά τάξεις μεγέθους
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Πηγή: FADN, επεξεργασία στοιχείων από τη συγγραφέα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.4.8
Συντελεστής μεταβλητότητας ανά είδος εκμετάλλευσης
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5. Ορίζεται ως τυπική απόκλιση δια του μέσου όρου.
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εισοδήματος. Επομένως, καταλήγουμε ότι, σε επί-
πεδο χώρας, οι δύο πηγές δεν είναι συγκρίσιμες και 
προτιμάται η χρήση των ΟΛΓ και ειδικότερα ο δείκτης 
Α. Ωστόσο διαχρονικά οι δείκτες Α και Β κινούνται με 
παρόμοιο τρόπο. Η ανάλυση υποστηρίζει ότι υπάρχει 
δυνατή σχέση μεταξύ του εισοδήματος με βάση το 
FADN και του οικονομικού μεγέθους των εκμεταλλεύ-
σεων. Οι πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις έχουν το χαμη-
λότερο εισόδημα και αυτό αυξάνεται με το μέγεθος 
των εκμεταλλεύσεων. Επίσης, το εισόδημα διαφέρει 
μεταξύ των διαφόρων τύπων εκμεταλλεύσεων, με τα 
χορτοφάγα να έχουν το υψηλότερο εισόδημα και οι 
μόνιμες και μεικτές εκμεταλλεύσεις το χαμηλότερο. 
Η μεταβλητότητα του εισοδήματος είναι υψηλή κυ-
ρίως στα κηπευτικά, στις μόνιμες και τις μεικτές εκ-
μεταλλεύσεις. Σταθερό εισόδημα παρατηρείται στα 
χορτοφάγα λόγω της εξάρτησής τους από την ΚΓΠ 
μέσω των αμέσων ενισχύσεων. Για τους επιλέξιμους 
γεωργούς, οι άμεσες πληρωμές6 συμβάλλουν στη 
σταθερότητα διασφαλίζοντας μια σταθερή πηγή εισο-
δήματος, ενώ και άλλα μέτρα της ΚΓΠ ενισχύουν τη 
σταθεροποίηση του αγροτικού εισοδήματος, όπως τα 
εργαλεία διαφοροποίησης και διαχείρισης κινδύνων7.
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ανά είδος εκμετάλλευσης (Διάγραμμα 4.4.8). Γενικά, 
δεν παρατηρείται υψηλός βαθμός μεταβλητότητας 
και στις δύο περιπτώσεις με μέγιστη τιμή ΣΜ: 0,20. 
Στο Διάγραμμα 4.4.7, μεγαλύτερη μεταβλητότητα ει-
σοδήματος παρατηρείται στις μεγάλες εκμεταλλεύ-
σεις και μικρότερη στις μεσαίες/μικρές, αποτέλεσμα 
σύμφωνα με τους Vrolijk et al. (2019). Ωστόσο οι κατη-
γορίες των μεσαίων εκμεταλλεύσεων παρουσιάζουν 
την ίδια μεταβλητότητα. 

Σχετικά με το είδος των καλλιεργειών, μεγάλη μετα-
βλητότητα εισοδήματος παρατηρείται στα κηπευτικά 
λόγω εποχικότητας και φθαρτότητας, ενώ οι μεγάλες 
καλλιέργειες έχουν μικρότερη μεταβλητότητα στη 
φυτική παραγωγή. Επίσης, τα ζώα βοσκής (χορτοφά-
γα) έχουν τη μικρότερη αστάθεια εισοδήματος λόγω 
της στήριξής του από την ΚΓΠ μέσω της συνδεδεμέ-
νης ενίσχυσης.

4.4.6. Συμπεράσματα

Οι κυριότερες στατιστικές πηγές που είναι διαθέσι-
μες για την αποτίμηση των εισοδημάτων του αγροτι-
κού τομέα είναι οι ΟΛΓ (δείκτης Α και Β) και το FADN 
(ΚΠΑ/ΕΜΕ και ΟΓΕ). Οι ΟΓΛ αποτελούν τη βασική 
πηγή για την ανάλυση της μακροοικονομικής κατά-
στασης του αγροτικού τομέα μιας χώρας και τη μετα-
βολή του εισοδήματος. Το FADN αποτελεί σημαντική 
πηγή σε μικροοικονομικό επίπεδο, στόχος του οποίου 
είναι να αξιολογεί τα εισοδήματα και τις οικονομικές 
δραστηριότητες των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 
Στην παραπάνω ανάλυση εξετάσαμε την εξέλιξη του 
γεωργικού εισοδήματος της Ελλάδας κατά την περίο-
δο 2008-2018 σύμφωνα με τις δύο προσεγγίσεις υπο-
λογισμού του εισοδήματος, (ΚΠΑ/ΕΜΕ και δείκτης Α) 
και (ΟΓΕ και δείκτης Β), που παρείχαν αντίθετα απο-
τελέσματα όσον αφορά τις ετήσιες διακυμάνσεις του 

6. Κανονισμός ΕΕ(1307/2013).

7. Κανονισμός ΕΕ(1305/2013).

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_en
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Αθλητικός τουρισμός:  
Μια μορφή αειφόρου τουριστικής 
ανάπτυξης στην Ελλάδα

Νίκος Βαγιονής*

Περίληψη

Στο άρθρο αυτό επιχειρείται καταρχάς μια σύντομη 
ανασκόπηση ορισμών και θεωριών του τουριστικού 
φαινομένου και των τρόπων ένταξής του στα πλαίσια 
των αναπτυξιακών θεωριών με έμφαση στην αειφορία. 
Στο δεύτερο μέρος αναδεικνύονται πολλές μορφές 
αθλητικού τουρισμού ως εναλλακτικές στον μαζικό 
τουρισμό και ως συμβατές με τις αρχές της αειφόρου 
ανάπτυξης. Στο τρίτο μέρος γίνεται μια ειδικότερη 
αναφορά στις παραλλαγές, στο δυναμικό, στη μέχρι 
τώρα ανάπτυξη και στις δυνατότητες διαφόρων συ-
γκεκριμένων μορφών αθλητικού τουρισμού στην Ελλά-
δα, ανάλογα με την ένταση υποδομών που απαιτούν. 
Στόχος μας είναι να καταδείξουμε ότι αυτές προάγουν 
την αειφορία, τη μειωμένη εποχικότητα, την αποκέ-
ντρωση και την ισόρροπη γεωγραφική και δικαιότερη 
κοινωνική ανάπτυξη και να υπογραμμίσουμε ότι αξίζει 
να ενισχυθούν.

Λέξεις-κλειδιά: Αθλητικός τουρισμός, αειφόρος ανά-
πτυξη, εναλλακτικός τουρισμός, ποδηλασία, ορειβασία.

Ταξινόμηση JEL: L83, Z32, Z38

1. Θεωρητικό πλαίσιο τουρισμού και ανάπτυξης

Οι ορισμοί του τουρισμού είναι προσφιλές θέμα επι-
στημονικών προσεγγίσεων από διαφορετικές μάλιστα 
οπτικές τόσο των κοινωνικών όσο και των ανθρωπιστι-
κών σπουδών, μια και ο τουρισμός, οι εξελίξεις και η 
ανάπτυξη που βασίζονται σε αυτόν, αγγίζουν πολλα-

πλές εκφάνσεις της οικονομικής και κοινωνικής ζωής 
του σύγχρονου ανθρώπου.

Αρχικά θα διερευνήσουμε ορισμένους ορισμούς του 
τουριστικού φαινομένου ενδεικτικά –γιατί το θέμα του 
αθλητικού τουρισμού είναι πολύ ειδικότερο–, για να 
διαπιστώσουμε την πορεία της επιστημονικής σύλλη-
ψης και οριοθέτησης του τουρισμού στο πρόσφατο 
παρελθόν.

Ο τουρισμός υπό διάφορες μορφές συναντιέται από 
τα αρχαία χρόνια, είτε με τη μορφή του αθλητικού 
τουρισμού για την παρακολούθηση ή συμμετοχή σε 
Αγώνες, όπως οι Ολυμπιακοί, αλλά και τα λιγότερο 
γνωστά Ηραία που διεξάγονταν στην Ολυμπία πριν 
από τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες, τα Ίσθμια, 
τα Νέμεα, τα Πύθια στους Δελφούς κ.ά. Σημαντική 
κίνηση πολιτιστικού τουρισμού σημειωνόταν για την 
παρακολούθηση ή συμμετοχή σε θεατρικά ή μουσικά 
φεστιβάλ, όπως οι τελετές των μικρών και μεγάλων 
Διονυσίων και των Ληναίων στην Αθήνα, αλλά και στο 
Ασκληπιείο της Επιδαύρου, στους Δελφούς, αλλά και 
σε όλες τις πόλεις που υπήρχαν μεγάλα θέατρα (πάνω 
από 30 στον ελλαδικό χώρο) με εκδηλώσεις που είχαν 
υπερτοπική απήχηση. Οι μορφές αυτές είχαν σε ορι-
σμένο βαθμό και τη διάσταση του θρησκευτικού του-
ρισμού όπως βέβαια και τα λιγότερο –σήμερα– γνω-
στά Παναθήναια, που ήταν οι αθλητικοί αγώνες στην 
Αθήνα, εν μέσω ευρύτερων θρησκευτικών και πολι-
τιστικών εκδηλώσεων, ενώ παράλληλα υπήρχε και ο 
αμιγώς θρησκευτικός/προσκυνηματικός τουρισμός σε 
εκατοντάδες ναούς σε ολόκληρη την ελληνόφωνη αρ-
χαιότητα, με παλαιότερα τα Καβίρεια στη Σαμοθράκη 
και γνωστότερα τα Ελευσίνια Μυστήρια.

Από τον πλούτο αυτό απέμειναν ελάχιστα μόνο ψήγ-
ματα τουρισμού στον Μεσαίωνα των συνεχών πολέ-
μων και του σκοταδισμού. Ο Βαρβαρέσος (Βαρβαρέ-
σος 2000) σημειώνει ότι είχαν απομείνει μόνο οι μορ-
φές τουρισμού επ’ αφορμή θρησκευτικών γεγονότων 
αλλά και ο πρώιμος πανεπιστημιακός τουρισμός. Οι 
μελέτες για την πρώιμη πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
στην Ευρώπη (Rait 1969), και τον κόσμο βέβαια, κατα-
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1. Ο αγγλικός όρος “sustainable” στον οποίο αναφερόμαστε εναλλακτικά και ως «βιώσιμος/η», μεταφράζεται ακριβέστερα, και προτιμάται 

από τους πιο πολλούς επιστήμονες και συγγραφείς στον χώρο, ως «αειφόρος». Περί «αειφορίας» γενικά υπάρχει πληθώρα βιβλιογραφίας 

που δεν μπορεί να παρατεθεί εδώ, ενώ ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει σε αυτήν.

2. “Sustainable tourism should also maintain a high level of tourist satisfaction and ensure a meaningful experience to the tourists, raising their 
awareness about sustainability issues and promoting sustainable tourism practices amongst them”.

3. “Tourism must come back and it presents us with a choice: to return to business as usual (or worse, take backwards steps in progress), 
or to use sustainability as a core driver of our return. Responsible tourism must lead the way to help tourism companies build back better”.

δηλαδή της οικονομίας από τη βιομηχανική προς την 
(υπέρ)καταναλωτική κοινωνία και την (υπέρ)κερδοφό-
ρα καπιταλιστική ανάπτυξη σε επίπεδο χώρας (Rostow 
1960 και Cornwal 2018), αλλά και της «Ανάπτυξης» 
(Development), η οποία νοείται ως η αύξηση της από-
δοσης μιας οικονομίας συζευγμένη όμως με άνοδο 
της κοινωνικής ασφάλειας και ευημερίας, που όλο και 
περισσότερο βασίζεται στο δεύτερο παρά στο πρώτο 
μέρος του ορισμού σύμφωνα και με τη σημερινή διατύ-
πωση του στόχου του ΟΟΣΑ. “We work as partners with 
governments and private actors in developing countries 
to create a sustainable world where every person has 
the opportunity to live a healthy and productive life.” 
(OECD 2021). Υπάρχει ευρεία βιβλιογραφία που εστι-
άζει στις προϋποθέσεις της «Βιώσιμης Ανάπτυξης», ή 
ακριβέστερα «Αειφόρου1 Ανάπτυξης».

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι ο τουρισμός, σαν κοι-
νωνικοοικονομικό φαινόμενο, ανήκει στον τομέα των 
υπηρεσιών και όχι της βιομηχανικής παραγωγής, και 
έχει σημαντική διάσταση και συμβολή στην «Οικονομι-
κή Μεγέθυνση», με την έννοια της συμβολής στο εθνικό 
προϊόν και του ρόλου των παγκόσμιων tour operators 
και ξενοδοχειακών αλυσίδων. Όμως, τα πολύ πρόσφα-
τα χρόνια, με την ανάπτυξη της «ψηφιακής κοινωνίας» 
(digital society), εν μέσω οικονομικών κρίσεων αλλά και 
της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης, αυτή που φαί-
νεται να διατηρείται ως ανθεκτικότερη είναι η μορφή 
της «Αειφόρου» τουριστικής ανάπτυξης.

Η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη είναι η τουριστική 
ανάπτυξη που είναι σχεδιασμένη ώστε να προωθεί την 
ισόρροπη περιφερειακή και τοπική οικονομική ανάπτυ-
ξη, αλλά και την ευημερία των πολιτών, την κοινωνική 
ισότητα και δικαιοσύνη, την αύξηση της απασχόλησης, 
την προάσπιση της τοπικής επιχειρηματικότητας, την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προστασία του περιβάλ-
λοντος κάθε τουριστικής περιοχής. Σε αυτές τις ίδιες 
αρχές, θεμελιώνεται θεωρητικά και ο «υπεύθυνος του-
ρισμός» (responsible tourism) από την πλευρά της κα-
τανάλωσης (τουριστών) μαζί με το υψηλό επίπεδο του-
ριστικής ικανοποίησης (UNWTO 2005).2 O Παγκόσμιος 
Οργανισμός Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών προτεί-
νει σήμερα εν μέσω της πανδημίας Covid19 ακριβώς 
την επιλογή της επαναφοράς του τουρισμού3 (UNWTO 
2021), μέσω των αρχών του «υπεύθυνου τουρισμού».

δεικνύουν ότι οι βασικές επιστημονικές κατευθύνσεις 
του μεσαιωνικού πανεπιστημίου αφορούσαν αποκλει-
στικά σχεδόν τους ευγενείς (Pryds 2000) και ήταν, 
όπως θα αναμενόταν, η Θεολογία, η Νομική και η 
Ιατρική, όπως σημειώνεται στο μνημειώδες έργο του 
Άγγλου φιλόσοφου Rashdall (1895). 

Ο μοντέρνος τουρισμός για πολλούς ξεκινά το 1845, 
όταν ιδρύεται το πρώτο γραφείο ταξιδίων από τον 
Thomas Cook στο Leicester (Williamson 1998). Η εξέ-
λιξη δεν ήταν θεαματική όπως ορισμένοι υποστηρί-
ζουν, μια και χρειάστηκαν 20 χρόνια για να καταφέ-
ρει να ιδρύσει το πρακτορείο στην Fleet Street στο 
Λονδίνο, το 1865, που βέβαια ανέλαβε ο γιος του. Η 
εταιρεία έφτασε να κυριαρχήσει στον πλανήτη και να 
ιδρύσει υποκαταστήματα σε 68 χώρες του κόσμου 
μέχρι την κατάρρευσή της τον Σεπτέμβριο του 2019 
(Time 2019). 

Για την εξήγηση του φαινομένου του τουρισμού, ο 
Λαγός (2016) παραθέτει μια σημαντική συλλογή προ-
σεγγίσεων βασισμένη σε ψυχολογικές θεωρίες όπως 
αυτή των ιεραρχημένων κινήτρων του Maslow (1954), 
όπου ο τουρισμός κατατάσσεται στην ανώτερη βαθ-
μίδα της «αυτοπραγμάτωσης», αλλά και πολλές άλ-
λες θεωρίες όπως του Plog (Λαγός 2016, σ.148 και 
Cruz-Milán 2017) όπου μελετάται το ψυχογράφημα 
του Αμερικανού τουρίστα, ή του Ittlesson για την 
περιβαλλοντική ερμηνεία της βιωματικής επίσκεψης 
(Λαγός 2016, σ.151). Επίσης μια ενδιαφέρουσα περι-
γραφή του τουρισμού γίνεται από τον Ζαχαράτο σε 
ειδικό τόμο του ΞΕΕ (Ζαχαράτος 2010).

Σύμφωνα με τον ορισμό των Ηνωμένων Εθνών (UN 
1993), η ταξινόμηση των διεθνών επισκεπτών βασίζε-
ται αφενός στα κίνητρα των επισκεπτών (όσοι μετα-
κινούνται σε μια χώρα για να ασκήσουν αμειβόμενο 
επάγγελμα ή βρίσκονται σε τράνζιτ ή είναι πρόσφυ-
γες δεν θεωρούνται τουρίστες), και αφετέρου στη 
διάρκεια παραμονής, η οποία διακρίνει όσους πραγ-
ματοποιούν τουλάχιστον μία διανυκτέρευση στην επι-
σκεπτόμενη χώρα (τουρίστες), από όσους δεν διανυ-
κτερεύουν (ημερήσιοι επισκέπτες).

Στη συνέχεια οφείλουμε να οριοθετήσουμε τον τουρι-
σμό στα –πολυσυζητημένα– πλαίσια της «Oικονομικής 
Mεγέθυνσης» (Economic Growth), της απογείωσης 
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4. «Κάθε δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου, γίνεται στην Αθήνα ένα από τα μεγαλύτερα, εάν όχι το μεγαλύτερο, σε μέγεθος, κύρος, κοινωνική 
συμμετοχή, κρατική υποστήριξη και μιντιακή αποδοχή αθλητικό, πολιτιστικό και τουριστικό γεγονός της χρονιάς: ο Μαραθώνιος Αθήνας. 
Ο Αυθεντικός (ΑΜΑ)».

νται στην υποκατηγορία του αθλητικού τουρισμού. 
Αυτή περιλαμβάνει ένα πλήθος σπορ που ταιριάζουν 
σε όλα τα είδη υπαίθρου, το βουνό, τον κάμπο, το δά-
σος, τα ποτάμια, τη θάλασσα, την άσφαλτο, το χωμα-
τόδρομο, τα μονοπάτια, τον βράχο και κάθε ακόμα 
φυσικό χαρακτηριστικό, με εξειδικεύσεις που θα δού-
με στο επόμενο τμήμα.

Σύμφωνα με την αντικειμενική πραγματικότητα οι αθλη-
τικές δραστηριότητες οι σχετικές με τον τουρισμό περι-
λαμβάνουν:

2.1. Την προσέλευση τουριστών/επισκεπτών 
για ενεργητική συμμετοχή σε αθλητικές 
εκδηλώσεις μεμονωμένα ή ως ομάδα,  
αλλά και την παραμονή τους για προετοιμασία 
σε ένα άθλημα 

Η περίπτωση αφορά τόσο μεμονωμένους αθλητές, 
όσο και ομάδες αθλητών, και τις συνοδούς αποστολές 
από γιατρούς, τεχνικούς και παράγοντες, δημοσιογρά-
φους, κλπ., που ταξιδεύουν στα πλαίσια προετοιμασί-
ας ή και για να συμμετάσχουν σε αθλητικούς αγώνες. 
Οι αθλητές, οι ομάδες και οι συνοδοί συχνά παρατεί-
νουν χρονικά τη διαμονή τους στον τόπο διεξαγωγής 
πριν –συνήθως– τον αθλητικό αγώνα για εγκλιματισμό, 
ή και μετά.

Κλασικό παράδειγμα είναι η συμμετοχή χιλιάδων διε-
θνών αθλητών/τουριστών στον «Αυθεντικό Μαραθώ-
νιο» της Αθήνας που προβάλλεται κατεξοχήν από τις 
αρχές και ως ναυαρχίδα του αθλητικού τουρισμού 
της χώρας και όχι μόνο4 (ΣΕΓΑΣ 2021).

Η περίπτωση αφορά, εκτός από τους δεκάδες πα-
γκόσμιας απήχησης Μαραθώνιους στον πλανήτη (Βο-
στώνης, Λονδίνου, Νέας Υόρκης, Βερολίνου, Τόκυο, 
κλπ.) πολλά σπορ, όπως διεθνείς διοργανώσεις κλα-
σικού αθλητισμού, αντίστοιχες για ομάδες ποδοσφαί-
ρου ή μπάσκετ, παγκόσμιας απήχησης ποδηλατικούς 
γύρους όπως το Tour de France, το Giro d’ Italia, ή το 
Vuelta à Espagna, ή τα διεθνή τουρνουά τένις όπως 
το Roland Garros, όπου, ιδίως όταν υπάρχει εθνικό 
ενδιαφέρον, υπάρχει ευρεία και θριαμβευτική κάλυψη 
από τα μίντια (βλέπε Τσιτσιπάς κλπ.).

Ας σημειωθεί ότι η προετοιμασία αλλά και η συμμετο-
χή εντάσσεται στον τουρισμό, ανεξάρτητα από το αν 
υπεισέρχεται ή όχι αμοιβή του αθλητή ή της ομάδας, 
ή αντίστροφα fee συμμετοχής στη διοργάνωση. H εν-

2. Αθλητικός τουρισμός και αειφόρος ανάπτυξη

Ο τουρισμός, όπως είναι ευρέως βιβλιογραφικά διε-
ρευνημένο, περιλαμβάνει πολλές μορφές, όπως ο 
μαζικός τουρισμός, που εστιάζεται κυρίως σε τουρι-
σμό διακοπών, θερινών ή χειμερινών, ανάλογα με την 
περιοχή, αλλά και σε μια εναλλακτική, ευρεία ομάδα 
την επονομαζόμενη «θεματικός τουρισμός» (Βαγιο-
νής και Λεοντίδου 2020). Ο θεματικός τουρισμός εί-
ναι μια εναλλακτική στρατηγική προσέγγισης της 
προσφοράς τουριστικού προϊόντος, εξειδικευμένου 
για ειδικές ομάδες της αγοράς, με δυνατότητες για 
καλύτερη διείσδυση του μάρκετινγκ αλλά και ποιοτι-
κότερη προσφορά των υπηρεσιών.

Ο θεματικός τουρισμός τώρα, στα πλαίσια μιας βιώ-
σιμης τουριστικής ανάπτυξης, μπορεί να περιλαμβά-
νει διάφορες μορφές δραστηριοτήτων και πρακτικών 
με στόχο την προσέλκυση του επισκέπτη/τουρίστα 
με προοπτική την αλληλεπίδρασή του με το φυσικό 
περιβάλλον και τον ανθρώπινο παράγοντα των περι-
φερειών, των δήμων και κοινοτήτων υποδοχής, ώστε 
να προωθήσουν την ανάπτυξη τουρισμού που να ενι-
σχύει οικονομικά και κοινωνικά τους τόπους αυτούς, 
συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης 
και την ευημερία των πολιτών, καθώς και προστα-
τεύοντας το περιβάλλον και τα ιδιαίτερα πολιτισμικά 
στοιχεία των τόπων υποδοχής. 

Το συστατικό λοιπόν του θεματικού τουρισμού με έμ-
φαση στην αειφόρο ανάπτυξη είναι η δημιουργία ενός 
ευρέος και συνεχώς διευρυνόμενου πεδίου δράσεων 
για ανάπτυξη και εμπλουτισμό τουριστικού προϊό-
ντος, που να είναι καλύτερα προσανατολισμένο στο 
τοπικό ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, με κύ-
ριο σκοπό τη βέλτιστη χρήση των τοπικών περιβαλ-
λοντικών πόρων, τον σεβασμό στην κοινωνικοπολιτι-
σμική αυθεντικότητα των τοπικών κοινωνιών και τη 
διασφάλιση βιώσιμων, μακροπρόθεσμων οικονομι-
κών δραστηριοτήτων, παρέχοντας κοινωνικοοικονο-
μικά οφέλη τόσο στους παρόχους των τουριστικών 
υπηρεσιών, όσο στις κοινωνίες υποδοχής αλλά και 
τους τουρίστες.

Μία ευρύτερη κατηγορία των τέτοιων μορφών είναι ο 
τουρισμός υπαίθρου, με ηπιότερες εκφάνσεις τον αγρο-
τουρισμό, οικοτουρισμό, του μηδενικού αποτυπώματος 
(zero carbon), τον ορνιθοσκοπικό (birdwatching), τον 
φωτογραφικό/φιλμογραφικό, τον οινοτουρισμό/γευ-
σιγνωστικό, και άλλες, πιο δυναμικές, που εντάσσο-
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2021). Συγκίνηση να μαθαίνει κανείς από τους Αμερι-
κανούς για τον πολυνίκη δρομέα Λεωνίδα τον Ρόδιο με 
12 Ολυμπιακές νίκες σε 4 διοργανώσεις, αλλά και τον 
ανεπανάληπτο ως σήμερα Ιπποσθένη από τη Σπάρτη 
που κέρδισε 6 Ολυμπιακές νίκες στο αγώνισμα της 
πάλης, σε 6 Ολυμπιάδες από το 632 ως το 608 π.Χ.! 

2.4. Τον τουρισμό με στόχο τη βελτίωση  
της υγείας, φυσικής κατάστασης και ευεξίας 
μέσω της αθλητικής δραστηριότητας

Στην περίπτωση αυτή οι επισκέπτες/τουρίστες συνδυ-
άζουν χρονικά τις προσωπικές διακοπές τους με τα 
αγαπημένα τους σπορ.

Εδώ πλήθος φορέων, όπως τουριστικά γραφεία, ξε-
νοδοχεία, τοπικοί σύλλογοι, άλλοι φορείς όπως και η 
τοπική αυτοδιοίκηση διοργανώνουν, με διάφορους 
βαθμούς επιτυχίας, προγράμματα αθλητικής αναψυ-
χής, αθλητικές κατασκηνώσεις, ανοικτούς αθλητικούς 
αγώνες, που εμπλουτίζουν και εντάσσονται περισσότε-
ρο ή λιγότερο επιτυχώς στο τοπικό τουριστικό προϊόν.

Τα προγράμματα αυτά υποστηρίζονται από οργάνωση 
και logistics, ομάδες εμψυχωτών, προπονητές/γυμνα-
στές των ξενοδοχείων και λαμβάνουν χώρα σε υπάρ-
χουσες ιδιωτικές υποδομές (γυμναστήρια, spa, γήπε-
δα, πισίνες, μαρίνες, κέντρα θαλάσσιων σπορ κ.ά.), σε 
θεματικά πάρκα ή και δημόσιες υποδομές. Αξίζει να 
αναφερθεί για παράδειγμα το ευρύτατο πρόγραμμα 
αθλητικού τουρισμού και οι αγώνες golf ή τριάθλου 
στο Costa Navarino. Παράλληλα, εκτός από τα κατα-
λύματα ή τα ειδικευμένα τουριστικά γραφεία, υπάρ-
χουν πολλές μικρότερες ή μεγαλύτερες επιχειρήσεις 
ενοικιάσεως αθλητικού εξοπλισμού, οι οποίες, χωρίς 
να διοργανώνουν, απλά υποστηρίζουν αθλητικές δρα-
στηριότητες, όπως π.χ. αυτές της ενοικίασης ειδών 
σκι ή wind surf κλπ. 

Οι διοργανώσεις και τα προγράμματα αθλητικών δρα-
στηριοτήτων, που απευθύνονται σε επισκέπτες/τουρί-
στες και εμπλουτίζουν το τουριστικό προϊόν ποικίλλουν 
σε βαθμό δυσκολίας, αλλά και απήχησης, ενδοεπιχει-
ρησιακής, τοπικής ή διεθνούς. Μπορεί να περιλαμβά-
νουν, ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά, την πεζοπορία, 
την ορειβασία, την αναρρίχηση, την ιππασία, αθλητι-
κή ή περιήγησης, το τρέξιμο σε στίβο, σε δρόμο ή σε 
βουνό, την τοξοβολία, την ιστιοπλοΐα μικρών και με-
γάλων σκαφών, την ιστιοσανίδα (windsurfing), την κυ-
ματοδρομία (surfing), το ορεινό και θαλάσσιο σκι, την 
παγοδρομία σε παγοδρόμιο, την ποδηλασία δρόμου 
ή βουνού, την αυτόνομη κατάδυση (scuba diving), το 
γκολφ, κ.ά. Επίσης, αθλήματα «αδρεναλίνης» ή «αυξη-
μένης επικινδυνότητας» (extreme sports), όπως κατά-
βαση ποταμών με φουσκωτή βάρκα (rafting), πτώση 

δεχόμενη αμοιβή προέρχεται από τη διοργανώτρια 
αρχή του αγώνα ή σπόνσορες, που δεν ταυτίζονται 
νομικά με τον τόπο υποδοχής. 

2.2. Την παρακολούθηση αθλήματος  
ως θεατής μίας αθλητικής διοργάνωσης  
ή υποστηρικτής μιας ομάδας

Από το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του 1982 
στο νεόκτιστο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας με το 
Χρυσό Μετάλλιο της Άννας Βερούλη στον ακοντισμό, 
με το σχετικό παραλήρημα των θεατών και των μίντια 
από τότε και για πολλά χρόνια μετά, την Ολυμπιάδα 
του 2004 με το Χρυσό Μετάλλιο της Σοφίας Μπεκατώ-
ρου στην Ιστιοπλοΐα και το Αργυρό του Νίκου Κακλα-
μανάκη στην Ιστιοσανίδα, που μένουν αξέχαστα ως 
σήμερα, και άλλες επόμενες μεγάλες διοργανώσεις, 
μέχρι το Χρυσό Μετάλλιο της Κατερίνας Στεφανίδη 
το 2018 στο Επί Κοντώ και το Αργυρό της Νικόλ Κυ-
ριακοπούλου, με τα αντίστοιχα μιντιακά εορταστικά 
πυροτεχνήματα, μέχρι, πολύ πρόσφατα τις νίκες του 
Στέφανου Τσιτσιπά, είναι ιδιαίτερα σημαντική η συμ-
βολή στο πολιτικό-οικονομικό-κοινωνικό και βέβαια 
στο τουριστικό γίγνεσθαι, χωρίς να επεκταθούμε σε 
ομάδες ποδοσφαίρου ή μπάσκετ κλπ.

2.3. Την επίσκεψη σε τοποθεσίες  
και μέρη που σχετίζονται με την ιστορία,  
την πολιτιστική κληρονομιά, την κουλτούρα  
του αθλήματος ή ενός αθλητικού μύθου 
(sporting legend)

Η τιμή να έχουμε στη χώρα μας την Ολυμπία, τη γε-
νέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, όπως και πολλά 
ακόμα αρχαία στάδια, είναι μοναδικός και παγκόσμιος 
τουριστικός πόρος πρώτου μεγέθους. Στην Ολυμπία 
το μεν μουσείο των “Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιό-
τητας” του Υπουργείου Πολιτισμού, χτισμένο το 1880, 
παρά τα αξιόλογα εκθέματα είναι πολύ μικρό. Το δε 
μουσείο των “Σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων” του 
1972 είναι ακόμα μικρότερο, ξεκίνησε ως ιδιωτική συλ-
λογή και σήμερα ανήκει στην Επιτροπή Ολυμπιακών 
Αγώνων. Πολύ μεγάλη η αντίθεση με το παγκόσμιας 
ακτινοβολίας Ολυμπιακό Μουσείο στη Λωζάνη, την 
έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Επίσης, 
σε παράμερο σημείο του Καλλιμάρμαρου στην Αθή-
να υπάρχουν χαραγμένα σε παραμελημένες στήλες 
και ξεθωριασμένα τα ονόματα των Ελλήνων Ολυμπι-
ονικών (χωρίς να αναφέρεται το άθλημά τους). Θλι-
βερή αντίθεση με το Μουσείο Αρχαιολογίας και Αν-
θρωπολογίας του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια 
όπου προβάλλονται παγκόσμια 794 καταγεγραμμένοι 
Ολυμπιονίκες του ελληνικού κόσμου (Penn Museum 
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ανταγωνιστικές. Οι σχετικές μορφές έχουν συζητηθεί 
εκτενώς, σε επιστημονικό, αυτοδιοικητικό και επιχει-
ρηματικό επίπεδο, και έχουν περίπλοκες νομικές και 
πολεοδομικές διαστάσεις. 

3.1.1. Χιονοδρομικά

Οι χιονοδρομίες ή απλούστερα «το σκι» είναι ίσως το 
δημοφιλέστερο και τυπικότερο είδος αθλητικού τουρι-
σμού. Στην Ελλάδα οι χιονοδρομίες έχουν φανατικούς 
φίλους, όλων των ηλικιών, καθώς και αθλητές όπως 
και πολλούς ανθρώπους που έχουν κοπιάσει για τη 
λειτουργία και ανάδειξή τους. Τα χιονοδρομικά κέ-
ντρα στα βουνά της χώρας μας έχουν ξεκινήσει εδώ 
και πολλά χρόνια –το παλαιότερο οργανωμένο χιονο-
δρομικό είναι αυτό στο Σέλι από το 1934.

από ύψη με συσκευές (bungee jumping), αλλά και άλ-
ματα και πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς ή άλλες πτη-
τικές συσκευές (cliff diving, δελταπλάνο), η ελεύθερη 
πτώση (skydiving) κ.ά.

3. Αθλητικός τουρισμός: Δυναμικό, ανάπτυξη  
και δυνατότητες

3.1. Αθλητικός τουρισμός έντασης υποδομών: 
Χιονοδρομικά – Γκόλφ – Θαλάσσια σπορ

Είναι μορφές του αθλητικού τουρισμού που είναι πολύ 
σημαντικές, στηρίζουν την τουριστική ανταγωνιστικό-
τητα της χώρας και καταπολεμούν την έντονη επο-
χικότητα. Απαιτούν υψηλές επενδύσεις για να είναι 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  Χιονοδρομικά Κέντρα στην Ελλάδα, 2021

Χιονοδρομικό Κέντρο Θέση  

Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού Κελλάρια Π.Ε. Βοιωτίας

 Φτερόλακα Π.Ε. Βοιωτίας

 Γεροντόβραχος Π.Ε. Βοιωτίας

Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου Σέλι Π.Ε. Ημαθίας

 Χρυσό Ελάφι Π.Ε. Ημαθίας

Χιονοδρομικό Κέντρο Μετσόβου Πολιτσιές Π.Ε. Ιωαννίνων

 Καρακόλι Π.Ε. Ιωαννίνων

 Ανήλιο-Ζυγός Π.Ε. Ιωαννίνων

Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου Βελούχι Π.Ε. Ευρυτανίας

Χιονοδρομικό Κέντρο Λαϊλιά Λαϊλιάς Π.Ε. Σερρών

Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού Φαλακρό Π.Ε. Δράμας

Χιονοδρομικό Κέντρο Ελατοχωρίου Ελατοχώρι Π.Ε. Πιερίας

Χιονοδρομικό Κέντρο Ολύμπου Βρυσοπούλες Π.Ε. Λάρισας

Χιονοδρομικό Κέντρο Βέρνου Βίτσι Π.Ε. Καστοριάς

Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων Χελμός Π.Ε. Αχαΐας

Χιονοδρομικό Κέντρο Βερμίου 3-5 Πηγάδια Π.Ε. Ημαθίας

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας Σμίξη Π.Ε. Γρεβενών

Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρα Καϊμακτσαλάν Π.Ε. Πέλλας

Χιονοδρομικό Κέντρο Πισοδερίου Πισοδέρι Π.Ε. Φλώρινας

Χιονοδρομικό Κέντρο Περτούλι Περτούλι Π.Ε. Τρικάλων

Χιονοδρομικό Κέντρο Πηλίου Αγριόλευκες Π.Ε. Μαγνησίας

Χιονοδρομικό Κέντρο Μαινάλου Οστρακίνα Π.Ε. Αρκαδίας

ΣΥΝΟΛΟ 22  
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Όμως τo γκολφ στην Ελλάδα δεν εντάχθηκε στο του-
ριστικό προϊόν της χώρας παρά πρόσφατα, τον 21ο 
αιώνα. Σήμερα η Ελλάδα έχει 7 γήπεδα των 18 οπών. 
Δύο στο Costa Navarino, και από ένα στην Κρήτη, 
στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, στο Πόρτο Καρρά και στη 
Γλυφάδα. Ένα ακόμη είναι υπό κατασκευή στο Πόρ-
το Χέλι.

Η ζήτηση για γήπεδα γκολφ, τόσο για αγώνες και 
ακόμα περισσότερο ως δραστηριότητα στα πλαίσια 
του αθλητικού τουρισμού, είναι έντονα αυξανόμενη, 
η ένταξη στο τουριστικό προϊόν είναι δεδομένη και η 
διεθνής διασύνδεση των κέντρων καλή. Όμως το δυ-
ναμικό της χώρας μας υστερεί ακόμη πολύ σε σχέση 
με τους τουριστικούς μας ανταγωνιστές. Σε σύγκρι-
ση, η Βουλγαρία έχει 6 γήπεδα γκολφ και η Τουρκία 
15, ενώ στο τόξο Κροατίας, Σλοβενίας, Σλοβακίας 
και Τσεχίας υπάρχουν πάνω από 200 γήπεδα γκολφ 
(Top100golfcourses.com 2021).

3.1.3. Θαλάσσια σπορ

Τα θαλάσσια σπορ είναι σαφώς εξαρτημένα από υπο-
δομές μια και, εκτός ίσως από την κολύμβηση σε ανοι-
κτή θάλασσα, όλα τα άλλα έχουν ανάγκη από υποστη-
ρικτικές υποδομές στην ακτή, με τη μορφή τουριστι-
κών λιμένων, αθλητικών προβλητών, υποστηρικτικών 
και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων. Οι τουριστικοί 
λιμένες (μαρίνες) είναι απαραίτητοι στην ανάπτυξη 
του τουριστικού προϊόντος της χώρας μας. Μάλιστα 
η ζήτηση για πρόσδεση σκαφών αναψυχής είναι στα-
θερά και διαχρονικά αυξανόμενη, παρά τις διακυμάν-
σεις της οικονομικής ευημερίας και τις συχνά αντίξοες 
φορολογικές διατάξεις. Η διαθεσιμότητα μαρινών και 
θέσεων πρόσδεσης στην Ελλάδα είναι δραματικά 
μικρότερη από το αντίστοιχο αναμενόμενο σε σχέση 
με την ακτογραμμή ή τον πληθυσμό, ή την τουριστική 
κίνηση και ζήτηση στη χώρα μας (βλέπε Πίνακα 2), 
δεδομένα που υπογραμμίζουν ότι ο σχετικός τουρι-
σμός γιώτινγκ υποεξυπηρετείται. Οι λόγοι είναι ποικί-
λοι και αφορούν κυρίως το ιδιοκτησιακό καθεστώς και 
το καθεστώς φορέων χρήσης και εκμετάλλευσης των 
παράκτιων αυτών υποδομών. (Βαγιονής, Κασιμάτη και 
Καφούρος 2011) που σταδιακά απελευθερώνεται από 
έναν αυστηρό κρατικό εναγκαλισμό6. 

Όμως, στα στενά πλαίσια αυτού του άρθρου, που 
στοχεύει στην ανάδειξη των δυνατοτήτων του αθλη-
τικού τουρισμού, θα κρατήσουμε την «ήπια» υποδο-
μή της ύπαρξης 160 Ναυταθλητικών Ομίλων εγγε-
γραμμένων στην Ελληνική Ομοσπονδία Ιστιοπλοΐας. 

Σήμερα, τα χιονοδρομικά κέντρα της Ελλάδας είναι 
ένα ιδιαίτερα αξιόλογο δίκτυο ιδίως σε σχέση με τον 
πληθυσμό και την έκταση της χώρας μας. Το δίκτυο 
των ελληνικών χιονοδρομικών κέντρων αποτελείται 
από 22 κέντρα (Snowreport.gr 2021, Xionodromika.
gr 2021) και είναι αξιοσημείωτο ότι είναι γεωγραφικά 
διά σπαρτο σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες της χώ-
ρας. Ένα δίκτυο που αποτελείται συνολικά πάνω από 
100 αναβατήρες και πάνω ίσως από 200 χιονοδρομι-
κές πίστες (βλέπε Πίνακα 1), που μπορεί κάλλιστα να 
ενταχθεί ακόμα καλύτερα και αποτελεσματικότερα 
στο διεθνές προφίλ του τουριστικού προϊόντος της 
Ελλάδας, να μειώσει την εποχικότητα του καλοκαι-
ριού και να συμβάλει στον 12μηνο διεθνή τουρισμό.

Πάντως, τα χιονοδρομικά δεν παύουν να πλήττονται 
από προβλήματα οικονομικής βιωσιμότητας λόγω 
μειωμένων ημερών λειτουργίας, αλλά και μειωμένου 
επενδυτικού ενδιαφέροντος εξαιτίας των ισχυουσών 
προστατευτικών διατάξεων προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος που περιορίζουν τη δόμηση. Υπάρ-
χει φυσικά κρατικός κανονισμός λειτουργίας τους 
(ΕΟΤ 2003) Μια ενδεχόμενη προοπτική απορρύθμι-
σης (deregulation) στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης 
θα δημιουργούσε ιδιαίτερα αυξημένη συνέργεια για 
οικολογική καταστροφή, δεδομένης της κλιματικής 
υπερθέρμανσης αλλά και της επέκτασης των πάρκων 
ανεμογεννητριών στα βουνά της χώρας. Πέραν της 
οικολογικής, μια τυχόν απορρύθμιση θα επέφερε και 
κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, μια και τα χωριά 
που είναι κοντά στα χιονοδρομικά απολαμβάνουν μια 
ιδιαίτερα αυξημένη τουριστική κίνηση τόσο σε επί-
πεδο καταλυμάτων όσο και εστίασης και λειτουργί-
ας της τοπικής τους αγοράς. Εάν δοθούν άδειες για 
ξενοδοχεία και εμπορικά κέντρα στις κορυφές, δίπλα 
στα χιονοδρομικά, αυτά θα συγκεντρώσουν τις προ-
σόδους στον ανάδοχο επιχειρηματικό όμιλο και θα τις 
αποστερούσαν σταδιακά από τα χωριά και τις ευάλω-
τες κοινωνίες της κάθε περιοχής. 

3.1.2. Γκολφ

Μια σημαντική και ιδιαίτερη αθλητική τουριστική υπο-
δομή της χώρας με δυνατότητες ανάπτυξης είναι 
τα γήπεδα golf. Πρώτο ιδρύθηκε το Γκολφ της Γλυ-
φάδας (σήμερα «Κων/νος Καραμανλής») που άνοιξε 
τις πύλες του το 1962 και λειτουργεί αδιάκοπα από 
τότε 12 μήνες τον χρόνο. Είναι σχεδιασμένο από τον 
Donald Harradine και το 1979, μετά από σημαντική 
αναβάθμιση, φιλοξένησε το παγκόσμιο κύπελλο5. 

5. Τη νίκη πήρε η αμερικανική ομάδα με τους Hale Irwin και John Mahaffey.

6. Για τις μαρίνες υπάρχει πλήθος μελετών και άρθρων αλλά δεν θα επεκταθούμε.
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Οι καταγεγραμμένοι όμιλοι (ΕΙΟ 2021) εδρεύουν 
σε όλες τις περιοχές της χώρας, (βλέπε Πίνακα 3) 
και είναι ένας σημαντικός πλούτος κοινωνικού κε-
φαλαίου. 

Οι όμιλοι αυτοί εδρεύουν και αναπτύσσονται σε πα-
ράκτιες εγκαταστάσεις που κυμαίνονται από ιδιόκτη-
τους ή αποκλειστικής χρήσης λιμένες, απλές προ-
βλήτες, έως απλή φιλοξενία σε τουριστικούς λιμέ-
νες, ή ακόμα ταλανίζονται σε πολεοδομικά ή νομικά 
καταχρηστικές εγκαταστάσεις. Και ενώ η κατάσταση 
είναι αυτή, η ιστιοπλοΐα και τα θαλασσινά σπορ μάς 
έχουν χαρίσει άφθονα Ολυμπιακά Μετάλλια7. Οι ναυ-
ταθλητικοί όμιλοι στη συντριπτική πλειονότητά τους 
είναι ανοικτοί για ενδεχόμενη συνεργασία με τουρι-
στικές δομές, ξενοδοχεία ή γραφεία που θα ήθελαν 
να ενσωματώσουν την τεχνογνωσία και τις υποδο-
μές των ομίλων στο διεθνές τουριστικό προϊόν της 
χώρας, με τη μορφή σχολών ιστιοπλοΐας και άλλων 
δυνατοτήτων, με αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες, 
και φυσικά προς όφελος του τουρισμού της χώρας 
συνολικά.

7. Aπό το μετάλλιο των Εσκιτζόγλου, Ζαΐμη και διαδόχου Κωνσταντίνου στους Ολυμπιακούς της Ρώμης το 1960, στη συνέχεια του Χατζη-

παυλή το 1972 στο Μόναχο, των Μπουντούρη, Γαβρίλη, Ραπανάκη το 1980 στη Μόσχα, του Κακλαμανάκη στο 1996 στην Ατλάντα, των 

Μπεκατώρου, Τσουλφά και ξανά του Κακλαμανάκη στην Αθήνα το 2004, μέχρι και πάλι των Μπεκατώρου, Παπαδοπούλου, Κραβαριώτη 

το 2008 στο Πεκίνο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  Σκάφη αναψυχής και μαρίνες στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης 
2018, 2020

Χώρα Πληθυσμός*  
2020

Σκάφη αναψυχής  
σε μαρίνες

Μαρίνες  
2018

Αριθμός σκαφών 
αναψυχής/1000 κατοίκους

Φινλανδία  5.506.029  731.000  1.750  133 

Σουηδία  10.380.245  753.000  1.000  73 

Κροατία  4.058.165  105.000  123  26 

Ολλανδία  17.557.781  280.000  1.200  16 

Γαλλία  67.407.000  752.935  376  11 

Ην. Βασίλειο  66.796.807  463.019  500  7 

Ιταλία  59.353.935  400.000  105  7 

Πορτογαλία  10.295.909  55.000  28  5 

Γερμανία  83.190.556  441.530  2.647  5 

Ελλάδα  10.718.565  17.655  28  2 

Πολωνία  38.268.000  51.170  290  1 

Πηγή: ICOMIA, Greek Marinas Association, 2018. <https://greek-marinas.gr/en/gma-study>.

* Πληθυσμοί: Ετήσιες εθνικές εκτιμήσεις, 2020.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3  Αριθμός ναυταθλητικών 
ομίλων στην Ελλάδα, 2021

Ναυταθλητική Περιφέρεια Αριθμός 
ομίλων

Περιφέρεια Αθηνών 42

Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου 32

Περιφέρεια Νότιας Ελλάδας 21

Περιφέρεια Βόρειας Ελλάδας 17

Περιφέρεια Ευβοϊκού 17

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίων Νήσων

16

Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας 15

ΣΥΝΟΛΟ 160

Πηγή: Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, επε-
ξεργασία συγγραφέα.

https://greek-marinas.gr/en/gma-study>.
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προσπαθούν να αναδείξουν το υπέροχο φυσικό πε-
ριβάλλον της χώρας μας στο ειδικό αλλά και στο 
ευρύτερο κοινό. Σήμερα η επανάσταση της τεχνολο-
γίας, με τις χαρτογραφικές εφαρμογές και τα φορη-
τά GPS, ως αυτόνομες συσκευές αλλά ακόμα και σε 
τηλέφωνα, δίνουν μια εντελώς νέα δυναμική και βοη-
θούν στην ενσωμάτωση της ορειβασίας στο εθνικό 
τουριστικό προϊόν διεθνούς απήχησης.

Ορειβατικά καταφύγια

Για να πάρουμε όμως μια γεύση από το δυναμικό της 
ορειβασίας και ορεινής πεζοπορίας, μπορούμε να 
ανατρέξουμε στο δυναμικό των ορεινών καταφυγί-
ων της χώρας. Αυτά είναι ένα πλουσιότατο δίκτυο σε 
όλες ανεξαίρετα τις περιφέρειες, διαθέσιμο για τον 
πεζοπόρο επισκέπτη, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Επο-
μένως, είναι μια άριστη τουριστική υποδομή που ελά-
χιστα είναι ενσωματωμένη στο τουριστικό προϊόν και 
έχει τεράστια δυναμική ανάπτυξης στον τομέα αυτό. 
Το δίκτυο των καταφυγίων αποτελείται από διάφορων 
τύπων καταφύγια. Καταρχάς είναι τα μικρά καταφύ-
για, που λέγονται «καταφύγια ανάγκης» που είναι μη 
επανδρωμένα και επίσης τα μεγάλα καταφύγια που 
είναι ανοικτά έξι περίπου μήνες τον χρόνο (π.χ. Μάιο -  
Οκτώβριο) και επανδρωμένα με προσωπικό και κά-
ποιες υπηρεσίες και, τέλος, λίγα που είναι σε δωδε-
κάμηνη λειτουργία.

Τα καταφύγια ανήκουν στη μεγάλη πλειονότητά τους 
στους κατά τόπους ορειβατικούς συλλόγους, στους 
οποίους θα αναφερθούμε αμέσως μετά. Είναι είτε 
ανοικτά είτε γίνονται επισκέψιμα κατόπιν συνεννόησης 
με τον σύλλογο ή τον διαχειριστή. Τα καταφύγια σε 
κάθε περίπτωση είναι υποδομές που ελέγχονται από 
το κράτος, υπό την έννοια του ΕΟΤ και της Ελληνικής 
Ομοσπον δίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης, ενώ υπάρ-
χει ειδικός κρατικός κανονισμός λειτουργίας τους 
(EOOA 2021a).

3.2. Αθλητικός τουρισμός με μικρές ανάγκες 
υποδομών: Ορειβασία – Ποδηλασία – Δρόμοι

Στο τμήμα αυτό θα παρουσιάσουμε τη δυνατότητα 
εμπλουτισμού του τουριστικού προϊόντος με το υπάρ-
χον κεφάλαιο τουριστικής δραστηριότητας στην Ελ-
λάδα, που δεν έχει απαιτήσεις βαριών υποδομών, που 
έχει σημαντική ανάπτυξη και απήχηση τόσο στη χώρα 
μας αλλά ακόμα περισσότερο διεθνώς, που τουριστικά 
είναι ελάχιστα αξιοποιημένο όσον αφορά την ένταξή 
του στο διεθνές τουριστικό προϊόν της χώρας μας, 
τουλάχιστον σε σύγκριση με άλλες χώρες, και που 
έχει τη δυνατότητα να παίξει πολύ σημαντικότερο 
ρόλο στη μείωση της εποχικότητας, τη χωρικά ισόρ-
ροπη και αειφόρο τουριστική ανάπτυξη.

3.2.1. Ορειβασία

Η Ελλάδα προβάλλεται ως θαλασσινή χώρα και όλο 
το τουριστικό οικοδόμημα έχει στηθεί σε αυτό το δόγ-
μα. Είναι όμως μια ιδιαίτερα ορεινή χώρα, με εκατο-
ντάδες, κυριολεκτικά, πανέμορφα βουνά, με πολλές 
εκατοντάδες χιλιόμετρα ορεινά μονοπάτια, που όμως 
είναι σηματοδοτημένα με πρωτόγονο, ή ασαφή ή και 
λάθος τρόπο, ενώ άλλα καταστρέφονται από έλλειψη 
συντήρησης, και βέβαια ελάχιστα από αυτά είναι του-
ριστικά αξιοποιημένα. Η ανάδειξή τους είναι ζωτικής 
σημασίας, ιδιαίτερα για τη στροφή επισκεπτών προς 
αυτές τις δραστηριότητες και τη συνακόλουθη απά-
λυνση του θερινού εποχικού τουρισμού (Βαγιονής και 
Λεοντίδου 2020).

Χάρτες και οδηγοί

Λίγοι είναι οι ορειβατικοί συγγραφείς ή οι εταιρείες 
που ασχολούνται με τη χαρτογράφηση των ορει-
νών μονοπατιών της χώρας, όπως ο Ν. Νέζης8, ο Α. 
Καλογήρου9, η Topoguide/Anadigit10, η Anavasi11, η 
Anevenontas12 κ.ά., που με καθαρά ίδιες δυνάμεις 

8. Ο Νίκος Νέζης είναι ο ‘πατριάρχης΄ της ελληνικής ορειβασίας, επί χρόνια γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας -  

Αναρρίχησης και πρωτοπόρος συγγραφέας των βουνών της Ελλάδας, της ιστορίας του ΕΟΣ, της ΕΟΟΑ κ.ά. Το βιβλίο ‘’Τα Ελληνικά Βου-

νά’’ που εξέδωσε το 1979 οριοθέτησε την ορεινή γεωγραφία της Ελλάδας. Συνέχισε με βιβλία για τα βουνά της Αττικής (1983), για τον 

Όλυμπο (1986), τον Γεωγραφικό βιβλιογραφικό οδηγό της Ελλάδας (2002), τα Τοπωνύμια της Αττικής (2013) και άλλα, ενώ αποκορύφωμα 

υπήρξε το τρίτομο ‘’Τα Ελληνικά Βουνά’’ (2010), εγκυκλοπαίδεια της ορεινής γεωγραφίας της Ελλάδας (1.180 σελίδες) όπου παρουσιάζο-

νται αναλυτικά 860 ελληνικά βουνά, συνοδευόμενα με χάρτες. Η Ακαδημία Αθηνών, αναγνωρίζοντας το έργο του, τον βράβευσε το 2011. 

Αναλυτικότερα βλ. <www.eooa.gr>, πρόσβαση Ιαν. 2021.

9. O Αντώνης Χ. Καλογήρου είναι ο πολυγραφότερος συγγραφέας πεζοπορικών οδηγών στις μέρες μας. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 

45 βιβλία με περιγραφές και οδοιπορικά για πολλά γνωστά και άγνωστα μέρη της Ελλάδας. Ανάμεσα σε αυτά: Μάνη (2005), Ζαγό-

ρι (2005), Όλυμπος (2009), Πάρνηθα (2009), Ερύμανθος (2011), Ύδρα (2012), Πατέρας (2013), Αίγινα (2014), Σίκινος (2015), Ναύπλιο 

(2016), Βυτίνα (2017, 2018), Ελληνικοί Φάροι (2019), Μαίναλο (2020), κ.ά. Αναλυτικότερα βλέπε: <https://www.pezoporia.gr/pez/ekdos.

asp?cat=viv&vid=164>, πρόσβαση Ιαν. 2021.

10. Βλέπε σχετικά: <http://www.topoguide.gr/anadigit/anadigit_manifest.php>.

11. Βλέπε σχετικά: <https://anavasi.gr/index.php?route=information/information&information_id=11>.

12. Βλέπε σχετικά: <https://anevenontas.gr/category/editions/books/> .

https://www.pezoporia.gr/pez/ekdos.asp?cat=viv&vid=164
https://www.pezoporia.gr/pez/ekdos.asp?cat=viv&vid=164
http://www.topoguide.gr/anadigit/anadigit_manifest.php
https://anavasi.gr/index.php?route=information/information&information_id=11
https://anevenontas.gr/category/editions/books/
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του ιδιωτικού αυτοκινήτου συνέτειναν στην ανάπτυ-
ξή τους. Πρώτος ιδρύθηκε ο ΕΟΣ Αθηνών το 1928. 
Οι σύλλογοι πεζοπορίας-ορειβασίας διατηρήθηκαν 
ενεργοί έως τις μέρες μας για μια σειρά λόγους που 
ισχύουν μέχρι σήμερα, παρά την εξάπλωση του Ι.Χ. 
και την κουλτούρα του ατομισμού και της ξενο/κοσμο-
φοβίας. Μερικοί βασικοί λόγοι είναι ότι η ορειβασία- 
ορεινή πεζοπορία είναι πολλές φορές επικίνδυνη να 
την κάνει κανείς μόνος του, ότι δεν γνωρίζει πού ακρι-
βώς να πάει, ότι συχνά η διαδρομή είναι διάσχιση και 
όχι κυκλική ή εμπρος/πίσω και δεν έχει κανείς τρόπο 
να επιστρέψει, το φθηνότερο κόστος των οργανω-
μένων εκδρομών και, τέλος, η ανάγκη επικοινωνίας 
των ανθρώπων ειδικά των μεγαλουπόλεων, που τους 
προσφέρεται μέσω αυτών των συλλόγων και των δρα-
στηριοτήτων τους. Ανάλογα με τη δραστηριότητά τους 
οι σύλλογοι ανήκουν κυρίως σε δύο ομοσπονδίες: 
στην ΟΦΟΕΣΕ (Ομοσπονδία Φυσιολατρών Ορειβατι-
κών Εκδρομικών Σωματείων Ελλάδος και στην ΕΟΟΑ 
(Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης). 
Στην πρώτη ανήκουν σύλλογοι με εντονότερο τουρι-
στικό προσανατολισμό. 

Οι ορειβατικοί σύλλογοι είναι τουλάχιστον 152 (Pezo 
poria.gr 2021 και ΕΟΟΑ 2021b), έχουν έδρα σε όλες τις 
περιφέρειες της χώρας και παρουσιάζονται στον Πίνα-
κα 5. Είναι προφανές ότι οι σύλλογοι αυτοί αποτελούν 
ένα τεράστιο κεφάλαιο που, σε πολύ μεγάλο βαθμό, 
παραμένει εκτός τουριστικών προγραμμάτων αθλητι-
κού τουρισμού με διεθνή προσανατολισμό.

3.2.2. Ποδηλασία 

Ποδηλατικοί σύλλογοι, διοργανώσεις brevets,  
tour operators

Οι αγωνιστικοί ποδηλατικοί σύλλογοι στη χώρα (αυ-
τοί που ανήκουν στην Ομοσπονδία Ποδηλασίας και 
αγωνίζονται στα πρωταθλήματα) είναι μάλλον κλει-
στές δομές, που δεν μπορούν να παίξουν σημαντικό 
ρόλο στον αθλητικό τουρισμό. Σε αντίθεση όμως, τα 
τελευταία χρόνια έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν πολ-
λές δεκάδες ποδηλατικοί σύλλογοι τόσο αθλητικού 
όσο και ποδηλατοτουριστικού χαρακτήρα, με ανοικτό 
προσανατολισμό στην κοινωνία, οι οποίοι παρουσι-
άζουν μεγάλη ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία και 
μάλιστα σε όλους τους νομούς της χώρας. Μέσα από 
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης13 τέτοιοι σύλλο-
γοι ομαδοποιούν ποδηλάτες σε «ποδηλατοβόλτες» ή 
«προπονήσεις» ή και «βολτονήσεις» όπως συχνά τις 

Το πρώτα ορειβατικά καταφύγια χτίστηκαν πριν 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και είναι όλα κοσμήμα-
τα ορεινής αρχιτεκτονικής. Πρώτο ιδρύθηκε στον 
Όλυμπο το καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητός (ή «Ζολώ-
τα») το 1930 και στη συνέχεια χτίστηκαν καταφύγια 
στον Παρνασσό και στο Παναχαϊκό το 1931, στον 
Χελμό και στην Οίτη το 1932, στη Ζήρεια το 1933, 
στην Πάρνηθα (το Μπάφι) το 1937, στο Μιτσικέλι το 
1937, στον Όλυμπο (Σταυρός) και στο Χορτιάτη το 
1938, στο Παγγαίο και στον Κίσσαβο το 1939. Τα 
καταφύγια στα ελληνικά βουνά είναι σήμερα του-
λάχιστον 165 και στον Πίνακα 4 γίνεται μια προσπά-
θεια παρουσίασής τους. Είναι προφανής ο πλούτος 
και οι δυνατότητες ένταξης στο διεθνές τουριστικό 
προφίλ της χώρας που είναι σε μεγάλο βαθμό ανεκ-
μετάλλευτες.

Ορειβατικοί και πεζοπορικοί σύλλογοι

Στον 20ό αιώνα ο θεσμός των ορειβατικών συλλόγων 
γνώρισε μεγάλη άνθιση, καθώς η αθλητική κουλτού-
ρα και η αγάπη για την ορειβασία άρχισε να αναπτύσ-
σεται. Παράλληλα, η δυσκολία μετακίνησης, το κακό 
οδικό δίκτυο, το κόστος των εκδρομών και η έλλειψη 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5  Ορειβατικοί - πεζοπορικοί 
σύλλογοι στην Ελλάδα, 2021

Περιφέρεια Αριθμός συλλόγων

Μακεδονία 41

Αττική 40

Στερεά Ελλάδα 19

Πελοπόννησος 17

Θεσσαλία 14

Κρήτη 9

Νησιά Αιγαίου 5

Ήπειρος 4

Θράκη 3

ΣΥΝΟΛΟ 152

Πηγή: Pezoporia.gr <https://www.pezoporia.gr/ 
pez/syllpra.asp?cat=pos&toggle=1>.

13. Τέτοιοι σύλλογοι είναι οι ‘Ποδηλάτες της Πλατείας’ <https://www.facebook.com/ptpns/>, οι ‘Ποδηλατοβόλτες Φίλων’ <https://

www.facebook.com/PodilatovoltesFilon.PoFi/posts/1858091467689958>, οι ‘Άγιοι’ <https://www.podilates.gr/content/oi-agioi>, οι ‘Σιού’ 

<https://www.facebook.com/indians.sioux.mtb.gr/> και πολλοί ακόμα.

https://www.facebook.com/ptpns/
https://www.facebook.com/PodilatovoltesFilon.PoFi/posts/1858091467689958
https://www.facebook.com/PodilatovoltesFilon.PoFi/posts/1858091467689958
https://www.podilates.gr/content/oi-agioi
https://www.facebook.com/indians.sioux.mtb.gr/


102 ΚΕΠΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2021/44

πτεμβρίου 2021 θα συμπληρωθούν 100 χρόνια διορ-
γανώσεων.

Η μορφή αυτή ποδηλασίας επελέγη ως μια αντιπρο-
σωπευτική δυνατότητα αθλητικού τουρισμού, μια και 
στην Ελλάδα η ποδηλασία ευνοείται από το ήπιο κλί-
μα όλο τον χρόνο αλλά και τη μειωμένη κίνηση στους 
επαρχιακούς δρόμους. Τα υπέροχα τοπία της χώρας 
μας (και του κάθε τόπου) αναδεικνύονται ιδανικά από 
την ποδηλασία, αφού οι ταχύτητες είναι αρκετά χα-
μηλές ώστε ο ποδηλάτης να απολαμβάνει το τοπίο με 
όλες του τις αισθήσεις, αλλά και πολύ ταχύτερες της 
πεζοπορίας, ώστε να καλύπτονται σημαντικές απο-
στάσεις σε μια μέρα.

Το κοινωνικό κεφάλαιο στις διοργανώσεις brevets στην 
Ελλάδα είναι αρκετά νέο, περίπου 15 ετών, ιδίως σε 
σχέση με ποδηλατικά ανεπτυγμένες –ευρωπαϊκές και 
όχι μόνο– χώρες. Όμως αναπτύχθηκε γρήγορα και σή-
μερα είναι ιδιαίτερα υψηλό, με ένα πλούσιο πρόγραμ-
μα με διοργανώσεις σχεδόν κάθε εβδομάδα (Brevets.
gr 2021) μια και –λόγω και των ευνοϊκών παραγόντων 
που αναφέρθηκαν– συναγωνιζόμαστε πολύ μεγαλύτε-
ρες και ανεπτυγμένες χώρες. Στην Ελλάδα οι αριθμοί 
μητρώου είναι σήμερα περί τις 5.000, ενώ την τελευ-
ταία δεκαετία συμμετείχαν 2.000 ως 3.000 άτομα κάθε 
χρόνο σε τέτοιες εκδηλώσεις, (βλ. Σχήμα 1).

ονομάζουν στη σχετική αργκό, σε αστικές βόλτες, σε 
βουνά, σε αρχαιολογικούς χώρους, ή συχνότερα σε 
όμορφες περιαστικές ποδηλατικές διαδρομές. Επί-
σης, ορισμένοι14 από αυτούς τους συλλόγους συμμε-
τέχουν και διοργανώνουν ως «διαχειριστές» μεγαλύ-
τερες και πιο οργανωμένες ποδηλατικές διαδρομές 
που ονομάζονται brevets.

Τα brevets είναι μη αγωνιστικές διοργανώσεις ποδη-
λατικών διαδρομών, από 200 χλμ. έως και 1.000 χλμ. 
ανοικτά σε κάθε ποδηλάτη, ανεξαρτήτως του επιπέ-
δου του. H λέσχη Audax Club Parisien με αντιπρο-
σώπους σε πάνω από 55 χώρες πιστοποιεί επίσημα 
αυτά τα γεγονότα. Για να συμμετάσχει κάποιος πο-
δηλάτης σε brevet, πρέπει να υπογραφεί μια δήλω-
ση αποποίησης ευθυνών και να αποκτηθεί αριθμός 
μητρώου brevet, που είναι διεθνής και ισόβιος. Κατά 
τα άλλα, σε κάθε διοργάνωση πρέπει να οδηγεί σε-
βόμενος τα σήματα κυκλοφορίας, να φορά κράνος, 
να έχει φώτα κλπ. και να ακολουθήσει ολόκληρη τη 
διαδρομή ποδηλατώντας, αυτάρκης, χωρίς να μετα-
φερθεί, ρυμουλκηθεί κλπ., σε ορισμένο χρόνο, που 
θεωρείται επαρκής και αντιστοιχεί συνήθως σε ταχύ-
τητα 15 χλμ./ώρα. Η ACP έχει καταγεγραμμένα όλα 
τα brevets, παγκοσμίως, από την έναρξή τους, το 1921 
έως σήμερα, που ανέρχονται σε χιλιάδες. Την 11 Σε-

14. Οι πιο γνωστοί από τους συλλόγους αυτούς αναφέρονται ενδεικτικά. Το Ble Cycling Club, οργανωτής 5 brevets, η ΠΕΠΑ, οργανωτής 

4 brevets, η BioRacer, 5 brevets, ενώ λιγότερα brevets διοργανώνουν η Λέσχη Ποδηλατικού Τουρισμού Ελλάδας, οι Greek Randonneurs, η 

Λε.Μ.Α. Θέρμου, οι «Οψώμεθα εις Φιλίππους», το σωματείο ΑΜεΑ Τάλως, ο Ορειβατικός Όμιλος Γιαννιτσών, ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας 

Βόλου, ο ΠΑΣ Θεσσαλονίκης, οι Ποδηλάτες Χίου, ο ΠΣ Καστοριάς 620, ο ΣΦΠΙΠ Μεσολογγίου, αλλά και επιχειρήσεις όπως οι Aphrodite 

Lingerie, η GoSport, το ActionBike Club, Geo-Bicycling, ή και φορείς όπως το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομοτηνής κ.ά.

ΣΧΗΜΑ 1
Συμμετοχές σε ποδηλατικά brevet 200 χλμ.
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λυτικά η 8η θέση της Ελλάδας διεθνώς στην ιεράρχη-
ση του 2019, η οποία γίνεται 5η το 2020, υπογραμμί-
ζοντας τα παραπάνω.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι οι συμμετέχοντες στην 
πολύ μεγάλη πλειονότητά τους είναι Έλληνες ποδη-
λάτες, πράγμα που, όσο και αν φαίνεται περίεργο, 
διαφοροποιήθηκε ελαφρά το 2020, οπότε είδαμε σε 
brevets ορισμένους Ευρωπαίους ποδηλάτες που κα-
τάφεραν να «δραπετεύσουν» από τις «κλειδωμένες» 
χώρες τους. Αυτό και μόνο, το στατιστικά ασήμαντο 
ίσως γεγονός, έχει ποιοτικά μεγάλη σημασία. Δείχνει 

Με βάση την άριστη οργάνωση της ACP έχουμε δια-
θέσιμα, εκτός από παλαιότερα έτη, και τα συγκεντρω-
τικά και συγκριτικά στοιχεία και του 2020, της χρονιάς 
της πανδημίας (βλ. Πίνακα 6), όπου δίδονται τα σχετι-
κά μεγέθη για 25 χώρες. Παρατηρώντας τη διακύμαν-
ση των συμμετοχών με έμφαση στα στοιχεία για το 
2020, μπορούμε να δούμε, και να αξιοποιήσουμε με 
διάφορους τρόπους, την επίδραση της πανδη μίας 
και τις αντοχές (resilience) διαφόρων χωρών σε αυτού 
του είδους τις δραστηριότητες, όπως παρουσιάζονται 
και στο Σχήμα 1. Επίσης, στον Πίνακα 6, φαίνεται ανα-

ΠΙΝΑΚΑΣ 6  Ποδηλάτες που συμμετείχαν σε ποδηλατικά brevet 200 χλμ. σε επιλεγμένες 
χώρες, 2012-2020 (Ιεράρχηση 2019)

 Έτη 2012 2015 2018 2019 2020

Θέση Χώρα 200 χλμ. 200 χλμ. 200 χλμ. 200 χλμ. 200 χλμ.

1 Ταϊλάνδη - 4.755 9.322 7.392 5.326

2 Ιαπωνία 2.878 4.124 6.293 6.447 3.963

3 Γαλλία 2.105 6.091 3.908 6.286 628

4 Ιταλία 2.072 4.186 4.352 5.319 678

5 Ινδία 436 1.567 4.092 4.312 2.225

6 Ην. Βασίλειο 370 2.929 1012 3.515 64

7 Βραζιλία 1.845 4.164 3.563 2.917 1.628

8 Ελλάδα 1.542 2.266 2.927 2.824 2.041

9 ΗΠΑ 3.138 3.550 3.092 2.754 827

10 Ρωσία 1.483 2.465 2.655 2.742 2.527

11 Ισπανία 887 1.285 1.581 2.292 1.069

12 Κίνα 9 111 708 1.879 274

13 Γερμανία 644 1.062 1.197 1.813 266

14 Νότιος Κορέα 129 957 1.941 1.795 1.065

15 Αυστραλία 2.522 2.060 1.216 1.476 712

17 Ουκρανία 328 553 1.064 1.247 1.449

18 Φιλιππίνες 67 571 1.379 1.188 746

19 Βέλγιο 382 569 1.077 1.119 694

20 Ρουμανία - 121 993 1.022 545

21 Ιρλανδία 233 600 677 646 0

22 Ολλανδία 125 222 623 824 736

23 Καναδάς 610 728 616 733 361

24 Σουηδία 265 484 649 566 418

25 Ταϊβάν 1.025 1.025 546 401 496

Πηγή: Audax Club Parisien. <http://www.audax-club-parisien.com/download/2020>
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τη δυνατότητα αν όχι τη δυναμική που θα μπορούσε 
να έχει η ενσωμάτωση των οργανώσεων ποδηλατικού 
αθλητικού τουρισμού στο διαφημιζόμενο τουριστικό 
προϊόν της χώρας μας.

Στην Ελλάδα η μόνη μη αγωνιστική εθνικής εμβέλει-
ας ποδηλατική διοργάνωση είναι ίσως η ποδηλατική 
«Σπαρτακιάδα»15, που είναι μια ποδηλατική διοργάνω-
ση από την Αθήνα στη Σπάρτη η οποία διοργανώνεται 
το πρώτο Σάββατο κάθε Οκτώβρη εδώ και 31 χρόνια 
από την ΠΕΠΑ (ΠΕΠΑ 2021a, b). Η διοργάνωση έχει 
μια πολύ μικρή διεθνή απήχηση μια και κάθε χρόνο 
υπάρχουν 10-15 ξένοι ποδηλάτες από ένα πενιχρό 
σύνολο 300-350 συμμετεχόντων τα τελευταία χρό-
νια. Οι δυσκολίες στη διοργάνωση, την επικοινωνία, 
τις διεθνείς σχέσεις και φυσικά η απουσία κρατικής 
υποστήριξης είναι εμφανείς. Ιδίως όταν η διοργάνω-
ση συγκρίνεται με αντίστοιχες διοργανώσεις όπως 
π.χ. το Paris-Brest-Paris (PBP 2021) με 5.311 ποδηλά-
τες, εκ των οποίων οι 778 άνω των 60 ετών, οι 2.296 
Γάλλοι και οι 3.015 (57%) διεθνείς. Ή, ακόμα πιο κο-
ντά μας, στην Ιταλία, o Maratona del Dolomiti16 (MdD 
2019) όπου το 2019 συμμετείχαν 9.038 ποδηλάτες, 
και τερμάτισαν 8.849, εξ αυτών 926 γυναίκες. Ιταλοί 
4.572, διεθνείς επισκέπτες 4.466, ήτοι 50%. Εξ αυτών 
Γερμανοί 1.099, Εγγλέζοι 987, Ολλανδοί 723, κλπ., 
Τούρκοι 3, Έλληνες 2. Με τους συνοδούς τους και 
τους φίλους τους να κατακλύζουν τα υπέροχα ορεινά 
χωριά στους Δολομίτες, που μοιάζουν με το δικό μας 
Ζαγόρι. Και αν, όπως λένε οι Εγγλέζοι, «where is a 
will, there is a way”, αρκεί να πείσουμε τους εδώ ορ-
γανωτές τουριστικής πολιτικής ότι ο αθλητικός τουρι-
σμός είναι αυτό που δεν έχουμε και είναι το μέλλον.

Οι προσπάθειες βέβαια για διεθνοποίηση της Ελλά-
δας ως ποδηλατικού τουριστικού προορισμού έχουν 
ξεκινήσει και καταγράφουν κάποιες καλές προσπά-
θειες στην Κρήτη. Στην πιο ανεπτυγμένη τουριστι-
κά και με εξωστρεφή τουρισμό περιοχή της χώρας, 
υπάρχουν, για την ποδηλασία και μόνο, πλήθος τουρι-
στικών/αθλητικών επιχειρήσεων, και διοργανώσεων17. 
Θα αναφερθούμε ως καλό παράδειγμα στον ειδικευ-
μένο tour operator, τον Cretan Sports Cycling (2021). 
Απευθύνεται σε διεθνείς ποδηλάτες, τους φίλους 
και τις οικογένειές τους. Διοργανώνει «ποδηλατικές 
διακοπές» με ποδηλατικά τουρ σε όλη τη διάρκεια 
της σεζόν με ονομασίες όπως Lasithi Plateau, Wine 

Roads, κ.ά. που έχουν τουριστική απήχηση. Κορυ-
φαία διοργάνωση είναι ο διεθνούς ακτινοβολίας «του-
ριστικός αγώνας» το “Tour of Crete”, στα πρότυπα 
διεθνών ποδηλατικών γύρων, με 6 ετάπ των 70 ως 90 
απαιτητικών χιλιομέτρων κάθε μέρα, με χορηγούς και 
διαφήμιση, που απευθύνεται σε έμπειρους ποδηλά-
τες κάθε επιπέδου με προεγγραφές από την αρχή 
του χρόνου. Σημειώνει επιτυχία, ενώ φέτος θα είναι η 
5η διοργάνωση και είναι προγραμματισμένος για τις 
9-14 Μαϊου 2021. Είναι παράδειγμα προς μίμηση και 
για άλλες περιφέρειες της χώρας και, αν πολλαπλα-
σιαστεί (αρκετά) σε μέγεθος, θα μπορέσει να ανταγω-
νιστεί τον Maratona del Dolomiti στα κρητικά βουνά.

Όπως είδαμε, η ποδηλασία έχει πολύ καλές προοπτι-
κές ανάπτυξης αθλητικού τουρισμού στη χώρα μας. 
Όμως οι οργανωτικές και διοικητικές δυσκολίες για 
μια συνεχή αλλά και αειφόρο ανάπτυξη, πέραν του 
σταδίου της «θερμοκοιτίδας», πρέπει να ξεπεραστούν 
με συνεργασία φορέων, σημείο που πρέπει να γίνει 
κατανοητό τόσο στην Κρήτη, όσο και στις λοιπές πε-
ριφέρειες που ακόμα υστερούν πολύ.

3.2.3. Δρόμοι

Η αρχέγονη αθλητική δραστηριότητα του ανθρώπου, 
οι δρομικοί αγώνες είναι στη διάρκεια των αιώνων 
παράγοντας πολιτισμού, παύσης πολέμων και σύσφι-
ξης της φιλίας των λαών. Στα πλαίσια της έντονης και 
διαχρονικής πολιτιστικής διάστασης των δρομικών 
αγώνων, και ιδίως των ανοικτών αγώνων, έξω από τα 
στενά πλαίσια των «επαγγελματιών» αθλητών, είναι 
και παραμένει σημαντικός πόρος πολιτισμού αλλά και 
διεθνούς τουριστικής έλξης, υπό προϋποθέσεις κα-
τάλληλης αξιοποίησης και προβολής.

Με επιχειρηματολογία αντίστοιχη αυτής της ποδηλα-
σίας, αλλά και επειδή η παραδειγματολογία των δρο-
μικών εκδηλώσεων είναι πρακτικά «άπειρη», –έχουμε 
άλλωστε αναφερθεί προηγουμένως στους διεθνείς 
μαραθωνίους– θα περιοριστούμε να δώσουμε μια 
διάσταση των ανοικτών δρομικών εκδηλώσεων στην 
Ελλάδα, και θα σημειώσουμε εκ των προτέρων, αλλά 
και στο τέλος, ότι είναι ένα κοινωνικό κεφάλαιο και 
παράλληλα ένας σημαντικότατος πόρος που είναι τε-
λείως ανεκμετάλλευτος για τη χώρα μας, με την εξαί-
ρεση του Μαραθώνιου.

15. Κλασική περίπτωση λάθους ονομασίας, μια και καμία σχέση δεν έχει με τον Σπάρτακο ή τις αθλητικές Σπαρτακιάδες που γίνονταν 

στις σοσιαλιστικές χώρες στο παρελθόν.

16. Αξιοσημείωτη σύμπτωση ότι οι Ιταλοί δανείστηκαν από μας την ονομασία του ‘Μαραθώνιου’ για τον αγώνα τους και εμείς από αυτούς 

τον ‘δικό τους’ Σπάρτακο για τον δικό μας. 

17. Τέτοιες είναι οι <http://www.cretanadventures.gr/gr/drast-podilasia.html> και <https://cyclingcreta.gr/cycling-training-camp/> αλλά και 

<https://www.crete-cycling.com/home.html> και <https://wp.bikingcrete.com> κ.ά.

http://www.cretanadventures.gr/gr/drast-podilasia.html
https://cyclingcreta.gr/cycling-training-camp/
https://wp.bikingcrete.com
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που είναι και ο πρώτος στόχος του άρθρου. Το άρθρο 
αναδεικνύει την τουριστική ανάπτυξη με σεβασμό 
στο περιβάλλον αλλά και τα ανθρωπιστικά ιδεώδη, 
την ευγενή άμιλλα, και με μια προσέγγιση αγάπης και 
φροντίδας για το ανθρώπινο σώμα, στα πλαίσια του 
αρχαιοελληνικού «νους υγιής εν σώματι υγιεί».

Ειδικότερα για την Ελλάδα, όπως αναπτύχθηκε στη συ-
νέχεια, προκύπτει ότι με τον αθλητικό τουρισμό και με 
μια προσέγγιση «από τα κάτω», από τις τοπικές δηλα-
δή κοινωνίες των πόλεων, των νησιών και της ενδοχώ-
ρας, μπορεί να προκύψουν ρεαλιστικά και αειφορικά 
οφέλη πρωτίστως για τις κοινωνίες αυτές και λιγότερο 
για τους διεθνείς tour operators και τις παγκοσμιοποι-
ημένες τουριστικές εταιρείες. Όπως σημειώσαμε και 
στην ανάλυση, ο αθλητικός τουρισμός έρχεται από 
το μακρινό ιστορικό παρελθόν και παράλληλα είναι το 
μέλλον.

Ο σκοπός του άρθρου θα θεωρείται ότι επετεύχθη αν 
αυτό στάθηκε ικανό όχι μόνο να τύχει της προσοχής 
αλλά και να αποτελέσει έναυσμα δράσεων από τους 
τοπικούς αλλά και κεντρικούς φορείς στην κατεύθυν-
ση της ένταξης του αθλητικού τουρισμού στις βασι-
κές προτεραιότητες του τουριστικού σχεδιασμού της 
χώρας μας για μια αειφόρο, περιβαλλοντικά βιώσιμη, 
γεωγραφικά ισόρροπη και κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη.
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Οι 100+ διοργανώσεις ανοικτών αγώνων δρόμου, σε 
όλη τη χώρα, έχουν μια ιδιαίτερα αυξανόμενη δυναμι-
κή τα τελευταία χρόνια που παρατηρείται στην Ευρώ-
πη, αλλά και σε όλον το κόσμο, μια στροφή προς στην 
πιο υγιεινή και αθλητική ζωή. 

Πιο συγκεκριμένα, τα δρομικά αγωνίσματα σε δημό-
σιους χώρους έχουν ονομασίες όπως ‘λαϊκοί’ ή ‘ανοι-
κτοί’ «αγώνες», ή δρόμοι υγείας, ή δρόμοι ειδικού 
σκοπού, π.χ. για συλλογή χρημάτων από σπόνσορες, 
ή για οικολογικές διεκδικήσεις κ.ά. και μπορεί να δι-
εξάγονται σε ειδικές εγκαταστάσεις όπως πάρκα ή 
στάδια, ή –και πιο συχνά– να διεξάγονται σε δημό-
σιο δρόμο μέσα στον αστικό ιστό, ή σε περιαστικές 
διαδρομές, παράκτιες, παραλίμνιες, ή ορεινές, ή και 
καθαρά ορειβατικές όπως ο διεθνώς γνωστός «Μα-
ραθώνιος του Ολύμπου» (44 χλμ.) που στις 26.6.2021 
έχει προγραμματιστεί η 17η διεξαγωγή του (Olympus 
Marathon 2021), ή ο μαραθώνιος στο βουνό «Έρως» 
(38,5 χλμ.) της Ύδρας (Hydrastrail.gr 2021) που έχει 
προγραμματιστεί για τις 10 Απριλίου 2021, και άλ-
λοι τέτοιοι αγώνες που συχνά ονομάζονται «άθλοι», 
λόγω της δυσκολίας τους. Οι δύο που αναφέρθηκαν 
και ελάχιστοι ακόμα έχουν διεθνή απήχηση, που θα 
μπορούσε να γίνει ακόμα μεγαλύτερη με κατάλληλη 
«υιοθέτηση» από τους υπευθύνους της τουριστικής 
προβολής της χώρας, όσο και από τους Έλληνες tour 
operators. 

Ειδικότερα, υπάρχουν αγώνες 5 χιλιομέτρων, 10 χι-
λιομέτρων, ημιμαραθώνιοι (21 χλμ.) και μαραθώνιοι 
σε δημόσια οδό. Επίσης, υπάρχουν ορεινοί δρόμοι 
ποικίλων αποστάσεων και βαθμών δυσκολίας, ανά-
λογα με την κλίση και τη διαμόρφωση του εδάφους, 
όπως οι προαναφερθέντες αλλά και άλλοι μικρότεροι, 
όπως ο πολύ δημοφιλής «Ευκλής» (8,5 και 15 χλμ.) 
στον Υμηττό, και πολλοί ακόμα. Ο αριθμός τους είναι 
που εκπλήσσει και επίσης η γεωγραφική διασπορά 
τους σε όλη τη χώρα. Για παράδειγμα για το 2018 
στην Αττική διοργανώθηκαν 65 αγώνες, ενώ σε όλη 
τη χώρα καταγράφηκαν 286 ανοικτοί αγώνες δημό-
σιου δρόμου και βουνού, αποστάσεων 5 και 10 χλμ., 
ημιμαραθώνιοι και μαραθώνιοι (βλέπε Πίνακα 7).

Το τεράστιο αυτό δυναμικό είναι κατά τη μεγάλη πλει-
ονότητά του τουριστικά ανεκμετάλλευτο, ενώ οι δρό-
μοι αυτοί, π.χ. οι 19 δρόμοι στις Κυκλάδες, αλλά και 
σε όλες τις πανέμορφες περιοχές της χώρας μας, θα 
μπορούσαν να είναι διεθνή γεγονότα αθλητικού τουρι-
σμού και αιχμή του δόρατος της ελληνικής φιλοξενίας.

4. Συμπεράσματα

Από τη θεωρητική αλλά και την εμπειρική προσέγγι-
ση προκύπτει ότι ο αθλητικός τουρισμός είναι στή-
ριγμα μιας αειφόρου ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, 
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