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Η Ε.Ε, ΣΟ ΕΤΡΩ ΚΑΘ Η ΕΛΛΑΔΑ 

   Η θξίζε πνπ μέζπαζε ζηελ Ειιάδα απφ ην 2009, θξίζε γεληθεπκέλε, κε αθνξκή 

ηελ θξίζε ρξένπο έθεξαλ ζηελ επηθάλεηα κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα ηα νπνία νπδφισο 

απαζρνινχζαλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία πξηλ ηελ θξίζε. Ήηαλ πιένλ θαλεξφ πσο κηα 

ζεηξά απφ πνιηηηθέο επηινγέο ησλ κεηαπνιηηεπηηθψλ ρξφλσλ ήζαλ ππεχζπλεο γηα ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία πεξηήιζε ε ειιεληθή νηθνλνκία θαη νη εξγαδφκελνη. Δχν απφ 

ηηο πιένλ ζεκαληηθέο επηινγέο ηεο ειιεληθήο αζηηθήο ηάμεο θαη ησλ πνιηηηθψλ 

εθπξνζψπσλ ηεο ήηαλ ε έληαμε ζηελ Ε.Ε, ηφηε ΕΟΚ, θαη ε πηνζέηεζε απφ ηελ 

Ειιάδα ηνπ θνηλνχ επξσπατθνχ λνκίζκαηνο, ηνπ επξψ, κε ηελ έληαμή ηεο ζηελ 

επξσδψλε.  

  Οη ζεκαληηθφηεξεο κεηαβνιέο πνπ επήιζαλ κε ηηο πνιηηηθέο απηέο επηινγέο, θαη πνπ 

αθνξνχλ ηελ νηθνλνκία θαη ηελ παξαγσγή, είλαη ε θαηάξγεζε ησλ εηζαγσγηθψλ 

δαζκψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο, ηφηε, Ε.Ο.Κ, ε ειεχζεξε δηαθίλεζε αγαζψλ 

ππεξεζηψλ, θεθαιαίσλ θαη αλζξψπσλ, ε θνηλή αγξνηηθή πνιηηηθή θαη κε ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ επξψ ε δεκηνπξγία εληαίαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ε απεκπφιεζε, 

απφ ηε κεξηά ησλ θξαηψλ, ηεο αλεμαξηεζίαο ζηελ άζθεζε λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο.  

Γηα αληηζηάζκηζκα ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 

εκπνξίνπ ζηηο νηθνλνκίεο ησλ ιηγφηεξν αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ κηα ζεηξά απφ 

κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο είραλ απνθαζηζηεί θαη νη νπνίεο, ππνηίζεηαη,  ζα είραλ ζαλ 

απνηέιεζκα ηε ζχγθιηζε ησλ νηθνλνκηψλ θαη ζα κείσλαλ ηελ αληζφκεηξε αλάπηπμε.    

  Μεηά απφ 30 ρξφληα έληαμεο ζηελ Ε.Ε θαη 10 ρξφληα ζηελ επξσδψλε πξέπεη λα 

πξνζπαζήζνπκε λα απνηηκήζνπκε ηηο επηπηψζεηο απφ ηηο εληάμεηο ζηνπο παξαπάλσ 

νξγαληζκνχο θπξίσο ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα. Σν θχξην νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα ήζαλ 

νη εηζξνέο απφ ηελ Ε.Ε ζην πιαίζην ηεο ζχγθιηζεο κέζσ ησλ δηαθφξσλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο Ε.Ε ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο 

νπνίαο βιέπνπκε ζηνλ επφκελν πίλαθα. 

ΠΘΝΑΚΑ 1  

 

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE

%BF_%CE%A4%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%

CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD.pdf 

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%A4%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%A4%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%A4%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD.pdf
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  Οη ρξεκαηηθέο δνζνιεςίεο κεηαμχ Ειιάδνο θαη Ε.Ε. θαίλνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα 

θαη έρεη θαηαξηηζηεί απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Ειιάδνο .  

ΠΘΝΑΚΑ 2 

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/ 

  Οη ίδηνη ξπζκνί ρξεκαηνδφηεζεο πξνβιέπνληαη θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα σο ην 

2013 φπσο βιέπνπκε ζην επφκελν δηάγξακκα. 

Δηάγξακκα 1 

http://www.espa.gr/elibrary/Xrimatodotiki_Katanomi_2007-2013.pdf 

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%B6%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%BF_%CE%A4%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%BD.pdf
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   Απφ ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάζακε βιέπνπκε πσο νη θαζαξέο εηζξνέο απφ ηελ 

Ε.Ο.Κ αξρηθά θαη ηελ Ε.Ε. αξγφηεξα αλέξρνληαλ κεηαμχ ηνπ 2% θαη ηνπ 4% ηνπ ΑΕΠ 

εηεζίσο. Υσξίο ηα πνζά απηά λα είλαη κηθξά δελ είλαη θη έλαο παθησιφο ρξεκάησλ. Σν 

ζεκειηψδεο φκσο εξψηεκα δελ αθνξά κφλν ην χςνο ησλ κεηαβηβαζηηθψλ πιεξσκψλ 

αιιά ηνλ ηξφπν θαη ηηο δηαδηθαζίεο δηάζεζεο απηψλ θάηη πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο ζηελ νηθνλνκία, ηελ παξαγσγή θαη ηελ θνηλσλία.  Εδψ πξέπεη λα 

ηνλίζνπκε πσο νη ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ηελ θνηλφηεηα θαηεπζχλνληαλ ζε ηνκείο πνπ ε 

ίδηα ε θνηλφηεηα επέιεγε. Η δπλαηφηεηα άζθεζεο αλεμάξηεηεο πνιηηηθήο δηάζεζεο ησλ 

θνηλνηηθψλ πφξσλ απφ ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο ήηαλ αδχλαηε. Δελ πξέπεη εδψ λα 

καο δηαθεχγεη θη έλα άιιν δεδνκέλν. Η ππνρξεσηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ έξγσλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Ε.Ε θαη απφ εζληθνχο πφξνπο ζε πνζνζηφ 50% πεξίπνπ. 

Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ ππνρξεσηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο ζε έξγα πνπ επηηξεπφηαλ ε 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπο  απφ ηελ θνηλφηεηα απνθιείνληαο έηζη άιια έξγα, πηζαλψο πην 

ρξήζηκα, γηα ηελ αλάπηπμε. Πέξα απφ ην παξαπάλσ ε ρξήζε κεγάινπ κέξνπο ησλ 

εηζξνψλ απφ ηελ Ε.Ε   θαηεπζπλφηαλ πξνο ηα ιεγφκελα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα. 

Οη ππεξβάζεηο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ζε απηά αλέξρνληαη, θαηά κέζν φξν, ζην 90% 

(δεο Σα δεκφζηα αγαζά θαη ε ιεειαζία ηνπο 

http://eparistera.blogspot.com/2011/04/blog-post_16.html).  

   Με ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ε πξαγκαηηθή θνηλνηηθή ζπκκεηνρή κεησλφηαλ ζην 

25% πεξίπνπ ελψ επηβαξπλφηαλ ππέξκεηξα ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο κε ηε 

δεκηνπξγία κεγάισλ ειιεηκκάησλ. ηνλ επφκελν πίλαθα βιέπνπκε ηε ζπκκεηνρή ησλ 

ηξηψλ ζπληζησζψλ, Ε.Ε δεκφζην θαη ηδηψηεο, ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

δεκνζίσλ επελδχζεσλ   

  

 ΠΘΝΑΚΑ 3 

http://www.mof-glk.gr/proypologismos/2010/pro/pro.pdf 

http://eparistera.blogspot.com/2011/04/blog-post_16.html
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   ηνλ επφκελν πίλαθα βιέπνπκε ηε ζπκκεηνρή ησλ ηξηψλ ρξεκαηνδνηηθψλ πεγψλ 

ζηα ειιεληθά θνηλνηηθά πιαίζηα ζηήξημεο απφ ην 1989 σο ην 2013.  

ΠΘΝΑΚΑ 4 

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%B6%CF%8D%CE%

B3%CE%B9%CE%BF_%CE%A4%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%89%C

E%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%B

D.pdf 

   Η ηδησηηθή ζπκκεηνρή πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα δελ ππάξρεη ιφγνο λα ηελ 

πάξνπκε ηνηο κεηξεηνίο. Ο κεγαιχηεξνο φγθνο απηψλ ησλ πνζψλ είλαη ηξαπεδηθέο 

ρξεκαηνδνηήζεηο, θπξίσο απφ ηελ Επξσπατθή Σξάπεδα Επελδχζεσλ, κε ηελ 

εγγχεζε ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ. Η θαζνξηδφκελε απφ ηελ Ε.Ε θαηεχζπλζε ησλ 

θνηλνηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ζπκπαξέζπξε θαη ηηο εζληθέο ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Η θαηεχζπλζε απηή δελ ήηαλ ππνρξεσηηθά απηή ηελ νπνία ζα 

ειάκβαλε κηα θπβέξλεζε έρνληαο ζαλ ζηφρν ηελ παξαγσγηθή θαη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε.  

 Σν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ κεηαβνιψλ θαη δηαδηθαζηψλ είραλ, φπσο ήηαλ 

αλακελφκελν, ζεκαληηθφηαηα απνηειέζκαηα ζηελ παξαγσγή θαη ζηε  ζπλνιηθή 

νηθνλνκία ηεο Ειιάδαο. Φπζηθά, θαη παξάιιεια, κε ηηο επηδξάζεηο απφ ηελ έληαμε 

ζηελ Ε.Ο.Κ θαη κεηέπεηηα Ε.Ε θαζψο θαη ζηελ επξσδψλε ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

επηδξνχζαλ θαη νη κεηαβνιέο πνπ ζπληεινχληαλ ζην παγθφζκην ζχζηεκα 

παξαγσγήο θαη ηδηαίηεξα ζηηο αλαπηπγκέλεο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο.  

 Πεξλψληαο ηψξα ζην πεδίν ησλ κεηαβνιψλ ζηελ ειιεληθή παξαγσγή ζα 

μεθηλήζνπκε απφ ηηο κεηαβνιέο ζηελ παξαγσγή ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο θαη ζα 

ζπλερίζνπκε κε ηηο κεηαβνιέο ζηελ ειιεληθή βηνκεραληθή παξαγσγή. ηα επφκελα 

δηαγξάκκαηα βιέπνπκε θαηά ζεηξά ηελ πξνζηηζέκελε αμία ζηελ αγξνηηθή παξαγσγή 

ζε ζηαζεξά δνιάξηα ηελ πξνζηηζέκελε αμία ζηε γεσξγία ζαλ πνζνζηφ ηνπ ΑΕΠ, ην 

δείθηε παξαγσγήο ηξνθίκσλ θαη ην δείθηε παξαγσγήο δσηθνχ θεθαιαίνπ ζηελ 

Ειιάδα απφ ην 1970 σο ζήκεξα. 
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Δηάγξακκα 2 

http://www.tradingeconomics.com/greece/agriculture-value-added-constant-2000-us-

dollar-wb-data.html 

Δηάγξακκα 3 

http://www.tradingeconomics.com/greece/food-production-index-1999-2001--100-wb-

data.html 

Δηάγξακκα 4 

 

http://www.tradingeconomics.com/greece/food-production-index-1999-2001--100-wb-

data.html 

http://www.tradingeconomics.com/greece/food-production-index-1999-2001--100-wb-data.html
http://www.tradingeconomics.com/greece/food-production-index-1999-2001--100-wb-data.html
http://www.tradingeconomics.com/greece/food-production-index-1999-2001--100-wb-data.html
http://www.tradingeconomics.com/greece/food-production-index-1999-2001--100-wb-data.html
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Δηάγξακκα 5 

ΔΕΘΚΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΘΚΟΤ ΚΕΦΑΛΑΘΟΤ 

http://www.tradingeconomics.com/greece/food-production-index-1999-2001--100-wb-

data.html 

   Ση κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε απφ ηα παξαπάλσ; Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ε 

αγξνηηθή παξαγσγή ζηελ Ειιάδα απμαλφηαλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο. Καηά ηε 

δεθαεηία απηή, ή ιίγν λσξίηεξα, ε Ειιάδα είρε γίλεη απηάξθεο ζε ηξφθηκα. Απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 φινη νη δείθηεο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο αξρίδνπλ λα γλσξίδνπλ 

θάκςε. Όρη κφλν κεηψλεηαη δξακαηηθά ε ζπκκεηνρή ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ζην 

ΑΕΠ (δηάγξακκα 3) αιιά κεηψλεηαη ε αγξνηηθή παξαγσγή θαη ζε απφιπηεο ηηκέο 

δηαγξάκκαηα 4 θαη 5). Απφ ην 2000 θαη κεηά ε κείσζε απηή παίξλεη ηε κνξθή 

θαηάξξεπζεο (δηάγξακκα 2). Αλ θαη ε ξαγδαία κείσζε ησλ αγξνηψλ ζα έπξεπε λα 

αλεβάδεη ηελ αλά εξγαδφκελν ζηε γεσξγία πξνζηηζέκελε αμία βιέπνπκε ζην επφκελν 

δηάγξακκα απηή α θαηαξξέεη ηδηαίηεξα κεηά ην 2000.   

Δηάγξακκα 6 

ΠΡΟΣΘΘΕΜΕΝΗ ΑΞΘΑ ΓΕΩΡΓΘΑ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ. ΣΑΘΕΡΟ ΔΟΛΑΡΘΟ 
  

 

http://www.tradingeconomics.com/greece/food-production-index-1999-2001--100-wb-

data.html 

   Οη δηαδηθαζίεο θαηαζηξνθήο νπζηαζηηθά ηεο ειιεληθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο 

πεξλνχζαλ κέζα απφ άκεζνπο  θαη απφ έκκεζνπο ηξφπνπο.  ηνπο άκεζνπο 

κπνξνχκε λα εληάμνπκε, παξαδεηγκαηηθά, ηελ επηδφηεζε γηα ην μεξίδσκα ησλ 

ακπειψλσλ, ηελ επηδφηεζε γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ ςαξνθάηθσλ, ηηο πνζνζηψζεηο 

http://www.tradingeconomics.com/greece/food-production-index-1999-2001--100-wb-data.html
http://www.tradingeconomics.com/greece/food-production-index-1999-2001--100-wb-data.html
http://www.tradingeconomics.com/greece/food-production-index-1999-2001--100-wb-data.html
http://www.tradingeconomics.com/greece/food-production-index-1999-2001--100-wb-data.html
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ζηελ παξαγσγή δάραξεο πνπ νδήγεζαλ ηε ρψξα καο απφ εμαγσγέαο λα γίλεη 

εηζαγσγέαο δάραξεο κε ηαπηφρξνλε θαηαζηξνθή ηεο ειιεληθήο δαραξνβηνκεραλίαο. 

ηνπο έκκεζνπο κπνξνχκε λα εληάμνπκε ηελ επηινγή ησλ επηδνηνχκελσλ θαη κε 

επηδνηνπκέλσλ θαιιηεξγεηψλ, ηελ απίζαλε γξαθεηνθξαηία πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί 

κηα αγξνηηθή εθκεηάιιεπζε ζηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα. Μηα γξαθεηνθξαηία πνπ 

ιπκαηλφηαλ νπζηαζηηθά έλα κεγάιν κέξνο ησλ πφξσλ νη νπνίνη θαη δελ έθηαλαλ πνηέ 

ζηνπο αγξφηεο. Σν ηειεησηηθφ ρηχπεκα ήξζε κε ηελ απνδέζκεπζε ησλ επηδνηήζεσλ 

απφ ηελ παξαγσγή θαηά ηεο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000. Σν απνηέιεζκα θαίλεηαη 

ζην επφκελν δηάγξακκα κε ηελ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ απφ ηε Γεξκαλία θαηά 40% 

κέζα ζε ηέζζαξα ρξφληα.   

Δηάγξακκα 8 

 

ΠΗΓΗ: http://www.minagric.gr/greek/agro_pol/Stat_analysis/Germany_Trade.Report_2004-

08.pdf 

   Οη παξαπάλσ κεηαβνιέο είραλ δξακαηηθά απνηειέζκαηα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ  θάηη πνπ βιέπνπκε ζην επφκελν δηάγξακκα. 

Δηάγξακκα 7 

http://www.3comma14.gr/pi/ 

http://www.minagric.gr/greek/agro_pol/Stat_analysis/Germany_Trade.Report_2004-08.pdf
http://www.minagric.gr/greek/agro_pol/Stat_analysis/Germany_Trade.Report_2004-08.pdf
http://www.3comma14.gr/pi/
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   Αο πεξάζνπκε ηψξα λα δνχκε ηηο κεηαβνιέο πνπ ζπληειέζηεθαλ ζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ καο απαζρνιεί ζηνλ άιιν κεγάιν ηνκέα ηεο παξαγσγήο. ηε 

βηνκεραλία. ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηε κεηαβνιή ζηελ πξνζηηζέκελε αμία 

ζηελ ειιεληθή βηνκεραλία απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 σο ζήκεξα.  

Δηάγξακκα 8 

http://www.tradingeconomics.com/greece/industry-value-added-percent-of-gdp-wb-data.html 

   ην δηάγξακκα 8 είλαη εκθαλέζηαηε ε φιν θαη κηθξφηεξε ζπκκεηνρή ηεο 

βηνκεραλίαο  ζηε δεκηνπξγία πινχηνπ. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ε 

πξνζηηζέκελε αμία ζηε βηνκεραλία παίξλεη ην ραξαθηήξα θαηάξξεπζεο πέθηνληαο 

θάησ απφ ην 20% επί ηνπ ΑΕΠ. Αλ κάιηζηα εμαηξέζνπκε ηηο θαηαζθεπέο ηφηε κηιάκε 

πιένλ γηα κηα αθφκε κηθξφηεξε ζπκβνιή ηεο βηνκεραλίαο ζην ΑΕΠ. ηνλ επφκελν 

πίλαθα βιέπνπκε πσο ε πξνζηηζέκελε αμία ζηε βηνκεραλία ζηελ Ειιάδα έιαβε κηα 

κέγηζηε ηηκή θαηά ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ελψ απφ εθεί θαη κεηά θαηέξξεε 

πέθηνληαο ζην 13% πεξίπνπ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000. 

ΠΘΝΑΚΑ 5 

 http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/greece/industry.pdf 

 

   ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ πξνζηηζέκελε αμία αλά ηνκέα ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηηο ρψξεο κέιε ηεο Ε.Ε θαηά ην 2008 πξηλ ην 

μέζπαζκα ηεο θξίζεο. Σν πξψην πνπ ζπκπεξαίλνπκε είλαη ηε γεληθά ρακειή 

ζπκκεηνρή ηεο παξαγσγήο ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ ΑΕΠ γηα ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ. Η 

θαηάζηαζε απηή είλαη θαη ε γεληθή θαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαπηπγκέλσλ 

ρσξψλ φπσο απηή άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980. Παξάιιεια 

βιέπνπκε πσο ε Ειιάδα έρεη απφ ηηο αζζελέζηεξεο παξαγσγηθέο βάζεηο, αγξνηηθή 

θαη βηνκεραληθή παξαγσγή δειαδή, κε ηε ζπκβνιή ηεο ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ ΑΕΠ λα 

είλαη κηθξφηεξε απφ ηνλ θνηλνηηθφ  κέζν φξν.  
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Δηάγξακκα 9 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GK-10-001/EN/KS-GK-10-001-EN.PDF 

 

  Η δεθαεηία ηνπ 2000 ήηαλ κηα δεθαεηία θαηά ηελ νπνία ε βηνκεραληθή παξαγσγή 

ζηελ Ειιάδα εκθάληζε εληνλφηεξα ηα ζεκάδηα θφπσζεο θαη ηελ αδπλακία ηεο λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ κε ηελ πηνζέηεζε απφ ηε 

ρψξα ηνπ επξψ σο λνκίζκαηφο ηεο. ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηνπο ξπζκνχο 

κεηαβνιήο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζηελ Ειιάδα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000. 

Παξαηεξνχκε ηελ αδπλακία θαηάθηεζεο ζεκαληηθψλ ζεηηθψλ ξπζκψλ κε ηηο 

πεξηφδνπο αξλεηηθψλ ξπζκψλ λα δηαδέρνληαη απηνχο ησλ ζεηηθψλ κέρξη ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ 2008.  

Δηάγξακκα 10 

 

http://www.tradingeconomics.com/Economics/Industrial-

Production.aspx?Symbol=GRD 

   ην επφκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ αδπλακία ηνπ δείθηε βηνκεραληθήο 

παξαγσγήο ζηελ Ειιάδα λα παξαθνινπζήζεη ηνπο ξπζκνχο κεηαβνιήο ηνπ 

http://www.tradingeconomics.com/Economics/Industrial-Production.aspx?Symbol=GRD
http://www.tradingeconomics.com/Economics/Industrial-Production.aspx?Symbol=GRD
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αληίζηνηρνπ δείθηε ηεο επξσδψλεο θαη λα θηλείηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα ζε φιε ηε 

δεθαεηία ηνπ επξψ κέρξη θαη ην 2009 νπφηε θαη νη δείθηεο παίξλνπλ αληίζεηεο πνξείεο.   

Δηάγξακκα 11 

 
http://www.iobe.gr/media/elloik/IOBE_Greek_econ_03_11.pdf 

  Οη ιφγνη ηεο αδπλακίαο ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο 

απαηηήζεηο ηεο Ε.Ε. θαη κεηέπεηηα ηνπ επξψ έρνπλ αλαιπζεί ζην Η ειιεληθή 

βηνκεραλία θαη δελ ζα  αλαθεξζνχλ πάιη εδψ. Η αδπλακίεο ηεο ειιεληθήο 

παξαγσγηθήο βάζεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο ζπλζήθεο ηεο Ε.Ε. θαη ηνπ επξψ, ζε 

ζπλδπαζκφ θαη κε άιινπο παξάγνληεο θαη ηδηαίηεξα ηε ξαγδαία πηζησηηθή επέθηαζε, 

είραλ δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην θαη ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ φπσο βιέπνπκε ζην επφκελν δηάγξακκα.   

Δηάγξακκα 11 

http://www.tradingeconomics.com/greece/textiles-and-clothing-percent-of-value-added-in-

manufacturing-wb-data.html 

   ην δηάγξακκα 11 βιέπνπκε ηελ  κεγάιε επηδείλσζε ηνπ ηζνδπγίνπ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Σελ ίδηα δηαπίζησζε κπνξνχκε λα 

θάλνπκε θαη απφ ην επφκελν δηάγξακκα ηνπ Θζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη 

ησλ ζπληζησζψλ ηνπ. ην δηάγξακκα 12 βιέπνπκε ηε ζπλερή ρεηξνηέξεπζε ηνπ 
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ηζνδπγίνπ αγαζψλ απφ ην 1980 θαη κεηά. Η θαηάζηαζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ γίλεηαη δξακαηηθή απφ ην 2000 θαη κεηά θαζψο επηδεηλψλνληαη ηφζν ην 

ηζνδχγην αγαζψλ φζν θαη ην ηζνδχγην κεηαβηβάζεσλ.   

Δηάγξακκα 12 

 

http://www.eurobank.gr/Uploads/Reports/EconomyMarketsIIIi6GR.pdf 

   Αλ επηθεληξψζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζην δηάζηεκα κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο εληαίαο 

λνκηζκαηηθήο δψλεο ηφηε παίξλνπκε ην επφκελν δηάγξακκα γηα ην εκπνξηθφ ηζνδχγην 

ηεο Ειιάδαο.  

Δηάγξακκα 13 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/en/Statistics/externalsector/balance/commercial.aspx 
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  ην δηάγξακκα 13 παξαηεξνχκε κηα ξαγδαία επηδείλσζε ηνπ εκπνξηθνχ 

ειιείκκαηνο ηεο Ειιάδαο ε νπνία αλαθφπεθε κφλν κεηά ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο 

ηνπ 2008 θη απηφ κέζσ ηεο απφηνκεο θαη θαηαθφξπθεο κείσζεο ησλ εηζαγσγψλ.        

   Είλαη δηδαθηηθά φζα καο απνθαιχπηεη ην επφκελν δηάγξακκα ην νπνίν παξνπζηάδεη 

ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Ε.Ε. ησλ 12 ζε δχν 

πεξηφδνπο. Καηά ηελ πεξίνδν 1989-1999 θαη 1999-2008. Σελ πξν επξψ θαη ηελ κεηά 

επξψ πεξίνδν δειαδή. Εδψ παξαηεξνχκε ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ησλ 

ρσξψλ ηνπ επξσπατθνχ λφηνπ λα θαηαξξέεη κεηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ εληαίνπ 

λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο. Η Ειιάδα, ε Θζπαλία θαη ε Πνξηνγαιία απμάλνπλ 

θαηαθφξπθα ην έιιεηκκά ηνπο ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ελψ ε Θξιαλδία θαη ε Θηαιία 

απφ ζεηηθφ ηζνδχγην πεξλνχλ ζε αξλεηηθφ.  ε αληίζεζε βιέπνπκε ηηο ρψξεο ηνπ 

επξσπατθνχ βνξξά λα γίλνληαη ζεηηθέο απφ αξλεηηθέο, φπσο ε Απζηξία, απφ 

κεδεληθέο ζεηηθέο, φπσο ε Γεξκαλία, θαη λα απμάλνπλ ηα πιενλάζκαηά ηνπο ρψξεο 

φπσο ε Οιιαλδία.  

 

Δηάγξακκα 14 

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%99%CF%83%CE%BF%CE%B6%CF%8D%CE%

B3%CE%B9%CE%BF_%CE%A4%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%89%C

E%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CF%8E%CE%B

D.pdf 
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Μεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε ζηα 

επφκελα ζπκπεξάζκαηα: 

1.  Οη εηζξνέο απφ ηελ Ε.Ο.Κ. αξρηθά είραλ ζαλ ηειηθφ απνηέιεζκα, ιφγσ ηνπ 

ζρεδηαζκνχ ηνπο θπξίσο αιιά θαη ηηο αδηαθνξίαο θαη ηεο αληθαλφηεηαο ησλ ειιεληθψλ 

θπβεξλήζεσλ δεπηεξεπφλησο, ηελ θαηαζηξνθή ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο ηδηαίηεξα 

ζηνπο ηνκείο πνπ ήζαλ αληαγσληζηηθνί κε ηελ αγξνηηθή νηθνλνκία ησλ πην 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ. Οη ιεγφκελεο επηδνηήζεηο δελ είραλ ζα ζηφρν ηελ 

αλαδηάξζξσζε θαη ηελ αχμεζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο αιιά ηε κείσζή ηεο. ε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ν ζηφρνο απηφο ήηαλ ξεηά δηαηππσκέλνο. Οη εηζξνέο απφ ηελ 

Ε.Ε. έθηαζαλ ηειηθά λα είλαη ζε εηήζηα βάζε ζρεδφλ ηζφπνζεο κε ηηο εθξνέο απφ ην 

αξλεηηθφ ηζνδχγην αγξνηηθψλ πξντφλησλ. Οη εηζξνέο δειαδή θάιππηαλ απιά ηηο 

απψιεηεο απφ ηελ θαηαζηξνθή ηεο ειιεληθήο γεσξγίαο θαη κφλν πνπ πξνθάιεζαλ νη 

πνιηηηθέο ηεο Ε.Ε. θαη νη ζπκθσλία ζε απηέο ηεο ειιεληθήο αζηηθήο πνιηηηθήο ηάμεο.  

2. Μεγάιν πνζνζηφ ησλ κεγάισλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ηα έπαηξλαλ 

θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο θπξίσο. αλ ηέηνηα 

κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ην Δηεζλέο Αεξνδξφκην Αζελψλ, ηε γέθπξα Ρίνπ Αληηξξίνπ 

θαη ηελ Οιπκπία Οδφ. ηα έξγα απηά, κε ίδηα ζπκκεηνρή ζηα επίπεδα ηνπ 6%, νη 

εηαηξείεο απηέο θαξπψλνληαλ πνζνζηά ησλ εζφδσλ πνπ αλέξρνληαλ ζην 50% 

πεξίπνπ. (δεο Σα δεκφζηα αγαζά θαη ε ιεειαζία ηνπο   

http://eparistera.blogspot.com/2011/04/blog-post_16.html. Με ηε δηαδηθαζία απηή φρη 

κφλν επαλαπαηξίδνληαλ, κέζσ ησλ θεξδψλ, νη θνηλνηηθέο ζπκκεηνρέο αιιά 

δηέθεπγαλ ζην εμσηεξηθφ ηα απμεκέλα πνζά ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο. 

3. Η είζνδνο ζηελ ηφηε Ε.Ο.Κ θαη κεηέπεηηα Ε.Ε είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

θαηαζηξνθή ηεο ειιεληθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο. Η Ειιάδα έραζε ηελ δηαηξνθηθή 

ηεο επάξθεηα. Καη δε κηιάσ θπζηθά γηα ηελ εηζαγσγή παπάγηαο αιιά γηα ηα ζηηεξά ην 

θξέαο θαη ηηο δσνηξνθέο θπξίσο. Η δηαδηθαζία απηή ζπληειέζηεθε κέζα απφ ηηο 

πνζνζηψζεηο, ηηο επηδνηήζεηο γηα θαηαζηξνθή θαιιηεξγεηψλ θαη νινθιεξψζεθε κε 

ηελ απνδέζκεπζε ησλ επηδνηήζεσλ απφ ηελ παξαγσγή. πρλά έλαο ζπλδπαζκφο 

κέηξσλ νδεγνχζε ζηελ απαμίσζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο φπσο ε ηαπηφρξνλε κε 

επηδφηεζε ηεο παξαγσγήο δσνηξνθψλ κε ηελ παξάιιειε πνζφζησζε ζηελ 

παξαγσγή αγειαδηλνχ γάιαθηνο.  

4. ην ίδην δηάζηεκα ε ειιεληθή βηνκεραλία, αλψξηκε, θξαηηθνδίαηηε θαη 

πξνζηαηεπκέλε ππνρξεψζεθε λα αληαγσληζηεί κε ηηο βηνκεραλίεο ησλ αλαπηπγκέλσλ 

ρσξψλ ηνπ βνξξά θάηη πνπ θακία ρψξα δελ έρεη επηρεηξήζεη πνηέ θαη λα βγήθε 

θεξδηζκέλε. Μέζα κάιηζηα ζην αξλεηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηε βηνκεραλία ησλ 

αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ κεηά ην 1980 θάηη ηέηνην ήηαλ πξαθηηθά αδχλαην. Η ειιεληθή 

βηνκεραλία δε κπφξεζε θαη δε ζέιεζε λα πξνρσξήζεη ζε επελδχζεηο ζηελ έξεπλα θαη 

ηελ θαηλνηνκία  κέλνληαο φιν θαη πην πίζσ.  

5. Η Δεκηνπξγία ηεο ΟΝΕ θαη ε έληαμε ηεο Ειιάδαο ζε απηή ήηαλ θαη ην θαζνξηζηηθφ 

πιήγκα γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ νηθνλνκία ζηελ Ειιάδα. Η εληαία λνκηζκαηηθή 

πεξηνρή ρσξίο κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο ελίζρπζαλ ηηο αξρηθέο αληζνξξνπίεο ζε 

απίζαλν βαζκφ θαη κε ηεξάζηηα ηαρχηεηα θαη έληαζε. Η δηαδηθαζία απηή εληζρπφηαλ 

ζεκαληηθά απφ ηνλ φιν θαη εληεηλφκελν δαλεηζκφ, δεκφζην θαη ηδησηηθφ. 

http://eparistera.blogspot.com/2011/04/blog-post_16.html
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6. Η απνζάζξσζε ηεο παξαγσγήο ζηελ Ειιάδα, κε πξψηε θαη θχξηα απηή ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνκέα, απειεπζέξσλε κεγάιν αξηζκφ εξγαδφκελσλ νη νπνίνη κε 

βξίζθνληαο παξαγσγηθή απαζρφιεζε  ελίζρπαλ ηνλ παξαζηηηζκφ ν νπνίνο ήηαλ 

κάιηζηα θαη επηδνηνχκελνο απφ ηελ Ε.Ε. αθνχ νη κεηαθνξά πινχηνπ απφ ηελ 

Ειιάδα, αιιά θαη ηηο άιιεο ρψξεο ηνπ επξσπατθνχ λφηνπ ήηαλ ε βάζε ησλ κεγάισλ 

θεξδψλ ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ βνξξά.  

 


