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Εκτενής περίληψη Μελέτης 

 

 

 

Σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης, μεγάλης αναταραχής και αβεβαιότητας 

για όλους τους Έλληνες, αλλά ιδιαίτερα για τη μεγάλη μερίδα των νέων εξαιτίας της 

σημαντικής ανεργίας (ένας στους δύο νέοι είναι άνεργοι) και της φυγής νέων και  

επιστημόνων στο εξωτερικό, σε μια περίοδο υποβάθμισης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

εξαιτίας του περιορισμού του προϋπολογισμού των Πανεπιστημίων (ως και 80%) και της 

δραστικής μείωσης των απολαβών των Πανεπιστημιακών δασκάλων (ως και 40%), στόχος 

της μελέτης αυτής είναι να αναδειχθεί η σημασία της εκπαίδευσης και της διασύνδεσής 

της με την παραγωγή και την αγορά. Η παραγωγή πλούτου από προϊόντα και υπηρεσίες 

υψηλής προστιθέμενης αξίας είναι το ζητούμενο. Περαιτέρω, απώτερος σκοπός είναι να 

επισημανθούν, αφού προσδιοριστούν, οι σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις της 

διαφυγής ταλέντων, του λεγόμενου «brain drain», στην Ελληνική Κοινωνία.  

 

 

 

 

Η Παιδεία φέρεται να αποβαίνει σήμερα λιγότερο αποτελεσματική, όπως κάποιοι 

διαπιστώνουν κυνικά, στο να θίγει τα καυτά κοινωνικά ζητήματα, να συμβάλλει στην αλλαγή 

και στην ανάπτυξη της Κοινωνίας, τόσο πνευματικά όσο και υλικά. Η έννοια της Αριστείας 

απαξιώνεται συνειδητά τα τελευταία είκοσι χρόνια. Ξεκίνησε από την εξίσωση των μαθητών 

με την ισοπέδωση των βαθμών προς τα επάνω. Με εξαιρετικά επιεικείς βαθμολογίες 

έφτασαν όλοι να είναι πολύ καλοί ως άριστοι, αλλά στις διεθνείς έρευνες σαν αυτή της PISA 

οι βαθμολογίες μας είναι χαμηλές σε σύγκριση με τους μαθητές άλλων χωρών. Αντίστοιχα, 

τα Πανεπιστήμιά μας βρίσκονται σε θέσεις κάτω από την 400η στην παγκόσμια κατάταξη. 

Ευτυχώς κάποιες Σχολές, μεμονωμένα εργαστήρια, μα κυρίως κάποιοι άριστοι Καθηγητές 

και Ερευνητές βρίσκονται ακόμα και σήμερα στην κορυφή γεμίζοντάς μας περηφάνεια. Στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση δε φαίνεται να επιδιώκουμε πια την κριτική σκέψη και την 

αναλυτική ικανότητα. Τα Πανεπιστήμια καταγγέλλεται ότι έχουν γίνει πλέον ένα απέραντο 

εξεταστικό κέντρο, τα πτυχία υποβαθμίζονται διαρκώς, αφού για πολλούς αποφοίτους 

αποτέλεσαν τα τελευταία χρόνια απλά το εισιτήριο για διορισμό στον Δημόσιο Τομέα. 

Περαιτέρω, δεν φαίνεται να επιτυγχάνουμε να ενσωματώσουμε το «νέο αίμα» στην Αγορά 

Εργασίας, αλλά ούτε και τις νέες τεχνολογίες. Ακανθώδες παραμένει το θέμα της 

ανταγωνιστικότητας.  Σήμερα, που «το ελληνικό όνειρο» της μεταπολίτευσης δεν είναι πλέον 

ελκυστικό, πολλοί αναρωτιούνται τι «μέλλει γενέσθαι». 

 

 

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει την εξέλιξη της δαπάνης για την Παιδεία τα τελευταία δύο 

έτη. Αυτή για εφέτος ανέρχεται στο 2,85% του ΑΕΠ (συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη για την 

Έρευνα). Αντίστοιχα, ο Πίνακας 2 παρουσιάζει την εξέλιξη της δαπάνης για Έρευνα από το 

2011.  Οι συνολικές δαπάνες για την Έρευνα ανέρχονται σε 0,96% του ΑΕΠ ή 1,730 δισ. € 

για το 2017. Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν τις αμοιβές προσωπικού, τις λειτουργικές 
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δαπάνες, καθώς και τα έξοδα διενέργειας εξετάσεων και λοιπά γενικά έξοδα σύμφωνα με το 

Υπουργείο Παιδείας. Η δαπάνη αυτή δεν είναι μικρή, ούτε ευκαταφρόνητη. Βέβαια, η 

αντίστοιχη δαπάνη για Έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 2,8% του ευρωπαϊκού 

ΑΕΠ (όση είναι η δική μας συνολική δαπάνη για την Παιδεία) με στόχο να ανέλθει στο 3% 

το 2018 και είναι υψηλότερη και από αυτή των ΗΠΑ, που ανήλθε σε 2,1% το 2017. Παρά το 

γεγονός ότι οι δαπάνες για Έρευνα έχουν αυξηθεί και έχουν βρεθεί εφέτος σε ιστορικό 

υψηλό σε σύγκριση με το 2015, η Ελλάδα παραμένει ουραγός σε σύγκριση με τις άλλες 

ανεπτυγμένες χώρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης), η Ελλάδα κατατάσσεται στην 32η θέση μεταξύ των 38 χωρών-

μελών του διεθνούς οργανισμού με βάση τον δείκτη «Ένταση Έρευνας & Ανάπτυξης» 

(δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ). Πού καταλήγουν επομένως όλα 

αυτά τα χρήματα; Και γιατί δεν βλέπουμε την ανταγωνιστικότητά μας να αυξάνεται, αφού 

καταλαμβάνουμε μια από τις υψηλότερες θέσεις μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ σε μόρφωση 

του γενικού πληθυσμού (η Ελλάδα είναι στην 6
η
 θέση πολύ κοντά στη Γαλλία); Αξίζει να 

επεξεργαστούμε μερικά στατιστικά στοιχεία. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τον αριθμό των 

εισακτέων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ για το έτος 2017. 

 

Πίνακας 1: Δαπάνες για την Παιδεία (Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ και  Υπουργείο Παιδείας) 

Έτος % επί του ΑΕΠ Συνολική 

δαπάνη (σε 

εκατομμύρια 

€) 

Αύξηση σε 

σχέση με το 

προηγούμενο 

έτος (%) 

Αύξηση σε 

σχέση με το 

προηγούμενο 

έτος (σε εκ. €) 

2016 2,44% 4.286   

2017 2,85% 4.518 + 5,3% + 257 

ΑΕΠ 2016: 175,49 δισ. € / Πρόβλεψη για ΑΕΠ 2017: 180,187 δισ. €   

 

Πίνακας 2: Εξέλιξη της δαπάνης για Έρευνα από το 2011 (Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ και  Υπουργείο 

Παιδείας) 

Έτος Συνολική δαπάνη (σε 

εκατομμύρια €) 

% επί του ΑΕΠ 

2011 1.391,2 0,67 

2014 1.488,7 0,84 

2016 1.683,8 0,959 

2017 1.729,974 0,96 

 

Πίνακας 3: Εισακτέοι σε ΑΕΙ – ΤΕΙ για το έτος 2017 

ΑΕΙ ΤΕΙ Σύνολο Μαθητές Λυκείου (2014/2015) 

43.758 26.968 70.726 238.134 

 

 

Στις δαπάνες για την Παιδεία φυσικά θα πρέπει να προσθέσουμε και αυτές, που 

κάνουν οι ελληνικές οικογένειες για την εκπαίδευση των τέκνων τους. Από την Έρευνα 

Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) της ΕΛΣΤΑΤ για το 2015 φαίνεται ότι η δαπάνη 

των νοικοκυριών για εκπαίδευση ανέρχεται στο 3,3-3,5% των εισοδημάτων τους. 

Σημειωτέον ότι η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών το 2015 ανήλθε σε 1.419,57€, 
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αντιστοιχεί σε 562€/έτος ή περίπου 47€/μήνα και εμφανίζει μείωση 10,1% σε σχέση με το 

2014 (Την ίδια ώρα, στη Νορβηγία η αντίστοιχη δαπάνη για εκπαίδευση είναι 0,29% των 

εισοδημάτων των νοικοκυριών, μειωμένη κατά 21% σε σχέση με το 2010). Η δαπάνη αυτή 

όμως δεν επιμερίζεται εξίσου στους πολίτες, καθώς επιβαρύνει πρωτίστως τον οικονομικά 

ενεργό πληθυσμό. Αυτός ανέρχεται σε 3.727.633 άτομα απασχολούμενους σύμφωνα με την 

ΕΛΣΤΑΤ. Άρα ανάγοντας τη δαπάνη αυτή στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, βλέπουμε ότι 

αυτή ανέρχεται σε 1.508€/έτος ή 125,67€/μήνα αντί για 562€/έτος, που καταγράφεται στη 

μελέτη ΕΟΠ της ΕΛΣΤΑΤ. Επομένως, αυτή η δαπάνη αντιστοιχεί στο 8,85% αντί του 3,3-

3,5%, όπως καταγράφεται στην ΕΟΠ. Σε αυτές τις δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται καν οι 

δαπάνες για ιδιαίτερα μαθήματα ή για ξένες γλώσσες ή για άλλες γενικά υπηρεσίες, που 

προσφέρονται χωρίς απόδειξη. 

 

Η δαπάνη του Ελληνικού Κράτους για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Δημόσια Εκπαίδευση απλουστευμένα μπορεί να προκύψει αφαιρώντας τις δαπάνες για 

έρευνα (~0,96% του ΑΕΠ) και ένα ποσοστό για δαπάνες προσωπικού, λειτουργικές και 

λοιπές δαπάνες (έστω 0,54% του ΑΕΠ). Επομένως, χονδρικά υποθέτουμε ότι η δαπάνη αυτή 

ανέρχεται σε 1,3% του ΑΕΠ ή 2,34 δισ. €. Λαμβάνοντας υπόψη τον συνολικό αριθμό των 

μαθητών σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, που είναι 1.737.074 μαθητές, η συνολική 

ετήσια δαπάνη ανέρχεται ανά μαθητή σε 1.347€/μαθητή και μαζί με την ιδιωτική δαπάνη για 

εκπαίδευση ανέρχεται σε 2.855€/μαθητή ανά έτος. Παρά τα σημαντικά ποσά, που 

δαπανούμε ως Κοινωνία για την εκπαίδευση των νέων, σε όλες οι τελευταίες μελέτες 

αναφορικά με το επίπεδο γνώσης των μαθητών μας, η Χώρα μας λαμβάνει σχετικά χαμηλές 

βαθμολογίες.  

 

Αντίστοιχα, έχοντας θεωρήσει ότι η δαπάνη για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

ανέρχεται σε 0,54% του ΑΕΠ και με βάση το ΑΕΠ του 2015 (185,1 δισ. €),  δηλ. 

999.540.000 €  άρα περίπου 1 δισ. €, υπολογίζουμε τη δαπάνη ανά φοιτητή ΑΕΙ και ΤΕΙ. 

Σύμφωνα με την έκθεση του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Η στρατηγική της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, 2016- 2020» οι τακτικοί φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 

ήταν 279.871, 180.480 σε πανεπιστήμια και 99.391 στα ΤΕΙ. Έτσι, υπολογίζουμε το κόστος 

φοίτησης ανά έτος σε 3.571€/φοιτητή ανά έτος. Δεν έχουμε καν συμπεριλάβει το κόστος 

για έρευνα.  

 

Για να βρούμε το συνολικό κόστος για κάθε επιστήμονα πολλαπλασιάζουμε την 

ετήσια δαπάνη ανά φοιτητή επί ν+1 έτη, που αποτελεί τον μέσο όρο φοίτησης 

(λαμβάνουμε τα 5 έτη ως βάση υπολογισμού) και προσθέτουμε τη δαπάνη από τη 12ετή 

υποχρεωτική εκπαίδευση. Έτσι, προκύπτει 34.019€/νέο επιστήμονα. 

(συνολικό κόστος νέου επιστήμονα: ετήσια δαπάνη ανά φοιτητή  3.571€/φοιτητή ανά έτος)  

 

Σε έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος υπήρξε η εκτίμηση ότι ο αριθμός των νέων 

ηλικίας 25-39 ετών που έφυγαν από την Ελλάδα την περίοδο 2008-2013 ανερχόταν σε 

περίπου 223.000. Οι 139.041 από αυτούς έφυγαν μετά το 2010, όταν η χώρα εισήλθε στην 

περιπέτεια των μνημονίων που στέρησε από τη χώρα πάνω από ένα εκατομμύριο θέσεις 

εργασίας. Ερευνά της Endeavor Greece εκτιμούσε ότι η διαρροή ταλέντων αφορά σε 

350.000-427.000 νέους ανθρώπους. Περαιτέρω, άλλη έρευνα, της KPMG, με θέμα την 
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αγορά εργασίας και τη μετανάστευση των Ελλήνων, κατέδειξε πως ο συνολικός αριθμός των 

Ελλήνων, που έφυγαν την περίοδο 2008-2016 ανέρχεται σε περίπου 450.000.  

 

Επομένως, από τη φυγή 223.000 – 450.000 νέων επιστημόνων στο εξωτερικό (brain 

drain) για το διάστημα 2008-2016, η Χώρα μας είναι σαν να «χάρισε» 7,6 – 15,3 δισ. € 

[34.019€ Χ (223.000 – 450.000)] στις χώρες υποδοχής των επιστημόνων μας. Πέρα από το 

οικονομικό αποτύπωμα πρέπει να συλλογιστεί κανείς και το κοινωνικό πρόβλημα, που 

προκύπτει από αυτή την τάση.  

 

Περαιτέρω, οι απώλειες δεν περιορίζονται στο κόστος της αποτυχημένης επένδυσης. 

Μπορούμε να τις αναζητήσουμε αν λάβουμε υπόψη τις απώλειες εσόδων στον 

προϋπολογισμό του Κράτους από την έλλειψη φορολογητέας ύλης. Αυτό μπορεί εύκολα να 

υπολογιστεί πρόχειρα αν λάβουμε υπόψη τον μέσο όρο αμοιβών σε Δημόσιο και Ιδιωτικό 

Τομέα και το ύψος των φόρων και κρατήσεων για τα ασφαλιστικά ταμεία. Ας θεωρήσουμε 

ότι τη μέση μεικτή δαπάνη ενός εισαγωγικού μισθού με βάση τις συλλογικές συμβάσεις για 

επιστήμονες, ανέρχεται σε 1200€/μήνα μεικτά για τον εργαζόμενο συν 32% εισφορές, που 

καταβάλλει ο εργοδότης (δηλ. 384€/μήνα). Εξ αυτών ο εργαζόμενος καταβάλλει 25%-30% 

σε φόρο εισοδήματος συν ένα ποσό 6%-10% για την ασφάλισή του, ποσό που χονδρικά 

ανέρχεται σε 300€-350€/μήνα. Επομένως, σε ετήσια βάση ο εργαζόμενος λαμβάνει 

10.800€ καθαρά έσοδα από την εργασία του, ενώ το Κράτος λαμβάνει από εργαζόμενο 

και εργοδότη 8.200€-9.000€ για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Από το τελευταίο ποσό 

γίνεται κατανοητή η οικονομική ζημία, που προκύπτει από τα διαφυγόντα έσοδα στον 

προϋπολογισμό εξαιτίας της φυγής ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό (brain drain), αλλά 

και από την απουσία δημιουργίας θέσεων εργασίας, τη «μαύρη εργασία» και τη 

φοροδιαφυγή.  

 

Φαίνεται ξεκάθαρα ότι από τα διαφυγόντα έσοδα στον προϋπολογισμό εξαιτίας της 

φυγής ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό, πέραν της χαμένης επένδυσης, που χαρίζουμε 

στις χώρες υποδοχής, προκύπτει επιπρόσθετη οικονομική ζημία για την Ελλάδα ίση με 1,94 

(περίπου 2) δισ. € - 4,05 δισ. € για το ίδιο διάστημα (2008-2016).  

 

Άρα, η συνολική οικονομική ζημία στο Ελληνικό Κράτος από τη φυγή 

επιστημόνων στο εξωτερικό για το διάστημα 2008-2016 ανέρχεται σε 10 – 19,35 δισ. € (ή 

1,25 - 2,42 δισ. €/έτος). 

 

 

Επιπλέον, ας λάβουμε υπόψη ότι η Ελλάδα διαθέτει έναν από τους υψηλότερους 

φορολογικούς συντελεστές στην Ευρώπη. Ο ΦΠΑ είναι 24% έναντι 20,1%, ο φόρος 

εισοδήματος νομικών προσώπων είναι στο 29%  έναντι 19,5%, ο φόρος εισοδήματος 

φυσικών προσώπων είναι 45% στον ανώτατο οριακό συντελεστή (με 22% κατώτατο 

συντελεστή) έναντι του 34,9%, οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης είναι στο 16% για τον 

εργαζόμενο και στο 24,1% για τον εργοδότη έναντι 12,8% και 21,7% αντίστοιχα στην Ε.Ε.. 

Επίσης, η Ελλάδα έχει πλέον από τους υψηλότερους στην Ε.Ε. φορολογικούς συντελεστές 

στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και σε φορολογία της ακίνητης περιουσίας (πχ. 

ΕΝΦΙΑ). Σύμφωνα με συντηρητικούς υπολογισμούς του ΣΕΒ από στοιχεία του Υπουργείου 
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Οικονομικών, ο περιορισμός της φοροδιαφυγής θα μπορούσε να αποφέρει ετησίως κατ’ 

ελάχιστο 3-7 δισ. € πρόσθετα έσοδα στον προϋπολογισμό. 

 

Εκτός από τις απώλειες εσόδων από τη διαφυγή ανθρώπινου κεφαλαίου, υφίσταται 

και το πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Σύμφωνα με μελέτες του ΙΟΒΕ, του 

ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας η Ελλάδα είναι ουραγός στην ανταγωνιστικότητα και 

στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, ως αποτέλεσμα 

των «μεταρρυθμίσεων», όπως επιβλήθηκαν μέσω των δανειακών συμβάσεων (Μνημόνια), 

το κόστος εργασίας έχει δραστικά μειωθεί. Η Εικόνα 1 παρουσιάζει τα σχετικά στοιχεία 

της Eurostat αναφορικά με το μοναδιαίο κόστος εργασίας στα κράτη μέλη της Ε.Ε. μετά την 

είσοδό τους στη Νομισματική Ένωση. Διακρίνεται χαρακτηριστικά ότι το κόστος εργασίας 

έχει καμφθεί σημαντικά στη χώρα μας. Από το γράφημα αυτό προκύπτει ότι η έλλειψη 

ανταγωνιστικότητας δε βασίζεται στο κόστος εργασίας, αλλά σε άλλους παράγοντες.  

 

Η κατάσταση της χώρας μας ως προς την παραγωγικότητα της εργασίας είναι 

απογοητευτική, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. Ο συνολικός παράγοντας αύξησης της 

παραγωγικότητας (Total factor productivity growth), όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 3, 

αποτελεί μέτρο της απόδοσης της εργασίας λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές παραμέτρους, 

οι οποίες οδηγούν σε αύξηση της απόδοσης και της προστιθέμενης αξίας από την 

συγκεκριμένη εργασία. Προκύπτει από μία σύνθετη εξίσωση όλων των σχετικών με την 

δραστηριότητα παραμέτρων, όπως είναι τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου 

δραστηριοποίησης της εταιρείας, του βαθμού απόδοσής της, της τεχνολογικής της στάθμης, 

του βαθμού ενσωμάτωσης της καινοτομίας, της συμμετοχής της σε δίκτυα γνώσης, της 

συμμετοχής σε επενδύσεις για τη διεύρυνση της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και της 

υιοθέτησης τεχνολογιών από την κοινωνία της πληροφορίας. 

 

 

Εικόνα 1:  Nominal Unit Labour Costs in EA-12 Member States (2000= 100)  
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Εικόνα 2:  Κατηγοριοποίηση χωρών με βάση το επίπεδο της παραγωγικότητας της 

εργασίας τους το διάστημα 2010-2014 με έτος αναφοράς το 2014 [Grouping of countries 

by labour productivity level (2014) and growth (2010-14)] 

Πηγή: Eurostat, European Commission  

 

 

 

Εικόνα 3:  Ο συνολικός παράγοντας αύξησης της παραγωγικότητας (Total factor 

productivity growth για κάθε χώρα μέλος της Ε.Ε. στο διάστημα 2007–2015 

 

Αν θέλουμε να αναζητήσουμε τις αιτίες της μη ανταγωνιστικότητας, ας 

αναλογιστούμε αν το κόστος επένδυσης στην Παιδεία μας είναι ανάλογο των διεθνών 

απαιτήσεων. Πρέπει να συλλογιστούμε αν γίνεται να παράγουμε πλούτο από χαμηλού 
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επιπέδου και χαμηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες. Μπορεί η παραγωγή και η 

παραγωγική βάση στη χώρα να παραγκωνίζεται συνεχώς χωρίς συνέπειες; Ποιο είναι το 

παραγωγικό μας μοντέλο; Και ποιο πρέπει να είναι στο επόμενο διάστημα με ορίζοντα το 

2050;  

 

Λέγεται διαρκώς ότι ο τουρισμός είναι η «βαριά βιομηχανία» της χώρας μας. Ισχύει 

αυτό; Πράγματι ο κλάδος του τουρισμού, που αποτελεί δραστηριότητα έντασης εργασίας 

συνεισφέρει συνολικά σε ποσό 9-10% στο ΑΕΠ. Προφανώς δεν είναι καθόλου αμελητέα η 

συνεισφορά του. Αν δούμε όμως τον αριθμό των επισκεπτών και το ποσό της συνεισφοράς 

τους στο ΑΕΠ και το συγκρίνουμε με άλλες χώρες, θα δούμε ότι έχουμε μεγάλο δυναμικό 

ανάπτυξης και σίγουρα όχι με το μοντέλο «rooms-to-let» και σερβιτόρων, που 

ακολουθήσαμε ως σήμερα. Η Εικόνα 4 παρουσιάζει τις δαπάνες των τουριστών ανά χώρα 

(στην Ελλάδα οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται σε 16,5 δισ. € ή 19,5 δισ. $) 

 

 
Εικόνα 4: Έσοδα από τουρισμό όλων των χωρών για κάθε χώρα ξεχωριστά. (Πηγή: 

www.howmuch.net, ΔΝΤ)  

 

Ας δούμε λίγο τα στοιχεία από την πραγματική βαριά Βιομηχανία. Στην Εικόνα 5 

διακρίνεται η σημασία του βιομηχανικού κλάδου, της παραγωγής βασικών μετάλλων, 

πλαστικών και της μεταποίησης για την Ελλάδα εν μέσω ύφεσης. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 

https://synergeies.com/


 
                                                        https://synergeies.com/  

 

Εκτενής περίληψη, Φεβρ. 2018 

   
9 

είναι αποκαλυπτικά. Η παραγωγή και οι πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων ανήλθαν σε 34,5 

δισ. € το 2015 αυξημένες κατά 659 εκ. € σε σχέση με το 2014.  

 

 
Εικόνα 5: Πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων στην Ελλάδα 
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Η Βαριά μας Βιομηχανία και η Μεταποίηση συνεισφέρει σε ποσοστό 19,6% στο 

ΑΕΠ, σημαντικά περισσότερο από τον Τουρισμό. Αντίστοιχα συμβαίνει και με την 

Ναυτιλία. Το 2017 η Ελληνική Ναυτιλία είναι πρώτη στον Κόσμο με την αξία του 

ελληνόκτητου στόλου να αγγίζει τα 99 δισ. €.  Οι δραστηριότητες της Βιομηχανίας και της 

Ναυτιλίας είναι έντασης κεφαλαίου, απαιτούν επενδύσεις, σταθερό επιχειρηματικό κλίμα, 

δανειοδότηση από τις τράπεζες (και όχι περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων!), 

σταθερότητα, μειωμένη φορολογία και περιορισμό του ενεργειακού κόστους.  

 

Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τις ετήσιες μεταβολές του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη 

Βιομηχανία για την Εξωτερική Αγορά σε Χώρες Ευρωζώνης (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2017). 

Φαίνεται καθαρά ότι οι τομείς της Βιομηχανίας (Ορυχεία-Λατομεία) και οι Μεταποιητικές 

Βιομηχανίες συνεισφέρουν σημαντικά στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Χώρας. 

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία όπως φαίνεται 

από τα στοιχεία του Ιουλίου 2017 της ΕΛΣΤΑΤ παρουσιάζει ετήσια αύξηση 8,6%.  

 

Η Εικόνα 6 και η Εικόνα 7 παρουσιάζουν την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της 

Βιομηχανίας το έτος 2017 όπως αυτή αποτυπώνεται από τον Δείκτη Κύκλου Εργασιών, το 

Δείκτη Κύκλου Εργασιών της Εγχώριας Αγοράς και του Κύκλου Εργασιών της Εξωτερικής 

Αγοράς. Αυτό δείχνει ξεκάθαρα τη σημασία της Βιομηχανίας για την ανάκαμψη της 

ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση 

των υφιστάμενων. Και όλα αυτά εν μέσω ύφεσης και κεφαλαιακών ελέγχων. 

 

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας αποδίδεται περισσότερο στην εξωστρέφεια 

των ελληνικών επιχειρήσεων και λιγότερο στο αποκτηθέν προ-ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα μέσω της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Ε&ΤΑ). Περαιτέρω, η 

ιδιωτική δαπάνη για Ε&ΤΑ ανέρχεται περίπου στο 33% της συνολικής δαπάνης για την 

έρευνα την ώρα, που ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη αγγίζει και ως και το 66%.  

 

 

Πίνακας 4: Ετήσιες μεταβολές Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία: Εξωτερική 

Αγορά σε Χώρες Ευρωζώνης (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2017) 
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Εικόνα 6: Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών, Δείκτη Κύκλου 

Εργασιών Εγχώριας Αγοράς και Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς (%). Πηγή: 

ΕΛΣΤΑΤ 2017 

 

 

Εικόνα 7: Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών Δεικτών Κύκλου Εργασιών Εργασιών Εξωτερικής 

Αγοράς, Κύκλου Εργασιών σε Χώρες Ευρωζώνης και Κύκλου Εργασιών σε Χώρες εκτός 

Ευρωζώνης (%). Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 2017 
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