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Introduction 
 
by Aristidis Bitzenis and Vasileios A. Vlachos 
 
The International Conference on International Business (ICIB) aims to bring together academics and 
practitioners in order to share ideas and methods for the exploration of foreign direct investment 
(FDI), the role of multinational corporations (MNCs) and the complexity of the globalized business 
environment. 
ICIB 2013 took place on 16-18 May 2013 and was organized in parallel sessions of English and 
Greek. The conference focused on – but not limited to – empirical research in the following fields: 

• Entrepreneurship & international business environment 
• FDI and European economic integration 
• FDI, trade and regional integration 
• FDI and transition 
• Impact and determinants of FDI 
• Financial management 
• MNCs and political strategies 
• Mergers & Acquisitions 
• Social entrepreneurship 
• Globalization, MNCs, competitiveness and development 
• e Tourism enterprise and industry 
• -business 
• International political economy and business 
• Sustainable business 
• Labour economics and industrial relations  
• European Union enlargement 
• Global budgetary crisis management by the European Union institutions 
• Shadow economy and corruption 

ICIB is supported by a number of participating journals and follows a specific publication procedure 
(for details the reader should refer to www.icib.eu). The papers included in the proceedings were 
presented at ICIB 2013 and have completed the final stage of the publication procedure. The papers 
are grouped according to the general themes of ICIB 2013 sessions. The pluralism of ICIB 2013 is 
reflected in the volume at hand, which covers major interlinked issues of international business 
through thirteen  regular and teleconference sessions where over 60 papers were presented. The key 
issues considered were the consequences of the eurozone crisis, human resources, FDI and economic 
development, entrepreneurship and international relations. Some papers do not appear in full text as 
their full versions (copyrights) are property of participating journals or edited volumes committed to 
ICIB. 
The organizing committee of ICIB 2013 would like to thank all participants – organizers, members of 
the scientific committee, presenters, keynote speakers, sponsors, etc. – and aims for an even more 
successful and stimulating ICIB 2014. 
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Size and Development of the Shadow Economies of  
Greece and 35 other OECD Countries from 2003 to 2013: 

Some New Facts 
 

by 
 

Friedrich Schneider *) 

 

 

 
1. Size and Development of the Shadow Economies in 36 Countries 

 

In the Tables 1.1 to 1.4 the size and development of 31 European and of five non-European shadow 

economies over the period 2003-2013 is presented1. If we first consider the size and development of 

the shadow economy of Greece (Spain), it had a value of 28.2% (22.2%) in the year 2003, which then 

steadily declined to 24.3% (18.4%) in the year 2008, increased slightly to 25.0% (19.5%) in the year 

2009 and since then decreased to 23.6% (18.6%) for the year 2013 (forecast).2  If we consider the 

Mediterranean countries Italy and Greece, Italy had a shadow economy of 26.1% in the year 2003 

which declined to 21.4% in the year 2008 and increased to 22.0% in 2009 and then decreased again to 

21.1% in the year 2013 (forecast). In Greece we had a shadow economy of 28.2% in 2003 which 

decreased to 24.3% in 2008, increased to 25.0% in 2009 and decreased again to 23.6% in 2013 

(forecast). If we consider the results of the average size of the shadow economy of the 27 European 

Union countries, we realize, that the shadow economy in the year 2003 was 22.3% (of official GDP), 

decreased to 19.2% in 2008 and increased to 19.8 % in 2009 and then decreased again to 18.4 % in 

2013 (Table 1.1). If we compare the average of 31 European countries, in 2003 the average size was 

22.4%, decreased to 19.4% in 2008, and increased to 19.9% in 2009 and decreased to 18.5% in 2013 

(Table 1.2). If we consider the development of the shadow economy of Australia, Canada, Japan, New 

Zealand and the USA, we find a similar movement over time (see Table 1.3.); in 2013 these 5 

countries had an average size of the shadow economy of 8.6%, in 2010 this value was 9.7%. 

If we consider the last 2 years (2012 and 2013) and compare them with the year 2008, we realize that, 

in most countries, we had again a decrease of the size and development of the shadow economy. This 

is due to the recovery from the world wide economic and financial crises. Hence, the most important 

reason for this decrease is, that, if the official economy is recovering or booming, people have less 

incentive to undertake additional activities in the shadow economy and to earn extra “black” money. 

*) Prof. Dr. Dr.h.c.mult. Friedrich Schneider, Department of Economics, Johannes Kepler University, 
Altenbergerst. 69, A-4040 Linz, Austria, Phone:+43 (0)732 2468-8210, Fax: +43 (0)732 2468-8209, E-mail:  
friedrich.schneider@jku.at, http://www.econ.jku.at/schneider  
1  The calculation of the size and development of the shadow economy is done with the MIMIC (Multiple 
Indicators and Multiple Courses) estimation procedure. Using the MIMIC estimation procedure one gets only 
relative values and one needs other methods like the currency demand approach, to calibrate the MIMIC values 
into absolute ones. For a detailed explanation see Friedrich Schneider, editor, Handbook on the Shadow 
Economy, Cheltenham (UK): Edward Elgar Publishing Company, 2011. 
2 The calculated values for 2013 are projections based on the forecasts of the official figures (GDP, 
unemployment, etc.) of these countries. 
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The only exceptions are Greece and Spain, where the recession of the official economy is so strong, 

that it even reduced the demand of the shadow economy activities due to the severe income losses of 

the Greek (Spanish) people; the Greek (Spanish) shadow economy will decrease to 23.6% (18.6%) of 

official GDP in 2013; a decrease of 0.4 (0.6) percentage points compared to the year 2012! 

 

Furthermore, there are three different developments with respect to the size of the shadow economy: 

(1) The eastern countries or the “new” European Union members, such as Bulgaria, South-Cyprus, the 

Czech Republic, Latvia, Lithuania and Poland have higher shadow economies than the “old” 

European Union countries, like Austria, Belgium, Germany, Italy; hence, one can observe an 

increase of the size of the shadow economy from west to east.  

(2) Also, I observe an increase in the size and development of the shadow economy from north to 

south. On average, the southern European countries have considerably higher shadow economies 

than those of Central and Western Europe. This can also be demonstrated by Figures 1 and 2. 

(3) The five other highly developed OECD countries (Australia, Canada, Japan, New Zealand and the 

United States in Table 1.3) have much lower shadow economies with about 10.1 % of GDP 

average in 2009 which decreased to 9.2% in 2012. 

 

2. Shadow Economies in developed OECD Countries: What are the driving Forces 

 

In two papers by Friedrich Schneider and Andreas Buehn, 2012 and Andreas Buehn and Friedrich 

Schneider, 2012, new investigations have been undertaken to tackle two questions: 

(1) What are the driving forces of shadow economy in highly developed OECD countries, and 

(2) can we make a calculation of the size and development of tax evasion of OECD countries over 

the period 1999 to 20103? 

 

In table 2.1, we first show the average relative impact (in per cent) of the shadow economy 

determinants in 38 OECD countries over the period 1999 to 2010. If we consider table 2.1 we clearly 

see that indirect taxation has, by far, the biggest average impact of 29.4% (in per cent) on the shadow 

economy of the 38 OECD countries over the period 1999 to 2010. This is followed by self-

employment with 22.2% and unemployment with 16.9%, followed by personal income tax with 

13.1%. Greece shows a slightly different picture: Self-employment has, by far, the biggest influence 

on the size and development of the shadow economy of 37.6%, followed by indirect taxation with 

21.8%, then unemployment with 18.0%.  

 

Finally, in table 2.2, the size and development of tax evasion (in per cent) of the official GDP of 38 

OECD countries accounting for indirect taxation and self-employment and their driving forces is 

3 Compare here the studies of Schneider and Buehn (2012) and of Buehn and Schneider (2012). 
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presented. Table 2.2 shows clearly, that we have a declining trend with average values of tax evasion 

of 3.6% in 1999. This value decreased to 2.8% in the year 2010 overall 38 countries. If we consider 

Greece again, the value was 5.6% in 1999, which  declined (with some ups and downs) to 4.0% in the 

year 2010. That means that the Greek government was, to some extent, successful in fighting tax 

evasion4.  

 

3. Concluding Remarks 

 

In general, we realize that we have some dynamic and interesting results of the development of the 

shadow economies, which are different for the 38 OECD countries and their driving forces are 

different, too. Also, the size and development of tax evasion figures point to different developments in 

these 38 OECD countries, which are computed here for the first time on a longer time series basis. 

 

4. References 

 

Buehn, Andreas and Friedrich Schneider (2012), Size and Development of Tax Evasion in 38 OECD 
Countries: What do we (not) know?, CESifo Paper Discussion Series, November 2012, CESifo, 
University Munich, Munich, 2012. 

Feld, Lars P. and Friedrich Schneider (2010), Survey on the Shadow Economy and Undeclared 
Earnings in OECD Countries, German Economic Review, 11/2, 2010, pp. 109-149. 

Schneider, Friedrich (2005), Shadow Economies Around the World: What do we really know?, 
European Journal of Political Economy, Vol. 21/2, September 2005, pp. 598-642. 

Schneider, Friedrich (2011), (editor), Handbook on the Shadow Economy, Cheltenham (UK), Edward 
Elgar Publishing Company. 

Schneider, Friedrich and Andreas Buehn (2012), Shadow Economies in Highly Developed OECD 
Countries: What are the Driving Forces?, IZA Discussion Paper No. 6891, Institute for the Study 
of Labour, University of Bonn, Bonn, 2012. 

Schneider, Friedrich, Andreas Buehn and Claudio E. Montenegro (2010), New Estimates for the 
Shadow Economies All Over the World, International Economic Journal, 24/4, pp. 443-461, 
December 2010.  

 

 

4 The precise calculation to reach these figures is shown in the paper by Buehn and Schneider (2012). The 
figures are developed from a MIMIC estimation of the Size and Development of the Shadow Economy of these 
38 Countries. The Shadow Economy is broken down into illegal activities of the Shadow Economy and “legal” 
(explicit) Shadow Economy Activities (these are legal activities but are produced in the shadow economy, eg. 
repairing a car or building a house) and, from this, the tax evasion figures are derived. 
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Figure 1: Size of the Shadow Economy of 31 European Countries in 2013 (in % of off. GDP) 

Source: own calculations, December 2012  
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Figure 2: Size of the Shadow Economy of 31 European Countries in 2012 (in % of off. GDP) 

Source: own calculations, March 2012  
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Table 1.1: Size of the Shadow Economy of 27 European Countries over 2003 – 2013 (in % of off. GDP)  

Country / Year                 
  

 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Austria 10.8 11 10.3 9.7 9.4 8.1 8.47 8.2 7.9 7.6 7.5 
Belgium 21.4 20.7 20.1 19.2 18.3 17.5 17.8 17.4 17.1 16.8 16.4 
Bulgaria 35.9 35.3 34.4 34 32.7 32.1 32.5 32.6 32.3 31.9  31.2 
South-Cyprus 28.7 28.3 28.1 27.9 26.5 26 26.5 26.2 26 25.6 25.2 
Czech Republic 19.5 19.1 18.5 18.1 17 16.6 16.9 16.7 16.4 16.0 15.5 
Denmark 17.4 17.1 16.5 15.4 14.8 13.9 14.3 14 13.8 13.4 13.0 
Estonia 30.7 30.8 30.2 29.6 29.5 29 29.6 29.3 28.6 28.2 27.6 
Finland 17.6 17.2 16.6 15.3 14.5 13.8 14.2 14 13.7 13.3 13.0 
France 14.7 14.3 13.8 12.4 11.8 11.1 11.6 11.3 11 10.8 9.9 
Germany 17.1 16.1 15.4 15 14.7 14.2 14.6 13.9 13.7 13.3 13.0 
Greece 28.2 28.1 27.6 26.2 25.1 24.3 25 25.4 24.3 24.0  23.6 
Hungary 25 24.7 24.5 24.4 23.7 23 23.5 23.3 22.8 22.5 22.1 
Ireland 15.4 15.2 14.8 13.4 12.7 12.2 13.1 13 12.8 12.7 12.2 
Italy 26.1 25.2 24.4 23.2 22.3 21.4 22 21.8 21.2 21.6 21.1 
Latvia 30.4 30 29.5 29 27.5 26.5 27.1 27.3 26.5 26.1 25.5 
Lithuania 32 31.7 31.1 30.6 29.7 29.1 29.6 29.7 29.0 28.5 28.0 
Luxemburg (Grand-
Duché) 9.8 9.8 9.9 10 9.4 8.5 8.8 8.4 8.2 8.2 8.0 
Malta 26.7 26.7 26.9 27.2 26.4 25.8 25.9 26 25.8 25.3 24.3 
Netherlands 12.7 12.5 12 10.9 10.1 9.6 10.2 10 9.8 9.5 9.1 
Poland 27.7 27.4 27.1 26.8 26 25.3 25.9 25.4 25 24.4 23.8 
Portugal 22.2 21.7 21.2 20.1 19.2 18.7 19.5 19.2 19.4 19.4 19.0 
Romania 33.6 32.5 32.2 31.4 30.2 29.4 29.4 29.8 29.6  29.1 28.4 
Slovenia 26.7 26.5 26 25.8 24.7 24 24.6 24.3 24.1 23.6 23.1 
Spain 22.2 21.9 21.3 20.2 19.3 18.4 19.5 19.4 19.2 19.2 18.6 
Slovakia 18.4 18.2 17.6 17.3 16.8 16 16.8 16.4 16 15.5 15.0 
Sweden 18.6 18.1 17.5 16.2 15.6 14.9 15.4 15 14.7 14.3 13.9 
United Kingdom 12.2 12.3 12 11.1 10.6 10.1 10.9 10.7 10.5  10.1 9.7 
27 EU-Countries / 
Average (unweighted) 22.3 21.9 21.5 20.8 19.9 19.2 19.8 19.6 19.2 18.9 18.4 

Source: Own Calculations, December 2012 
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Table 1.2: Size of the Shadow Economy of 4 European Countries (Non EU-Members) over 2003 – 2013 (in % of off. GDP)  
 
 Country / Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012 2013 
Croatia 32.3 32.3 31.5 31.2 30.4 29.6 30.1 29.8 29.5  29.0 28.4 
Norway 18.6 18.2 17.6 16.1 15.4 14.7 15.3 15.1 14.8 14.2 13.6 
Switzerland 9.5 9.4 9 8.5 8.2 7.9 8.3 8.1 7.8 7.6 7.1 
Turkey 32.2 31.5 30.7 30.4 29.1 28.4 28.9 28.3 27.7 27.2 26.5 
4 Non EU-Countries /  
Average 23.2 22.9 22.2 21.6 20.8 20.2 20.7 20.3 19.9  19.5 18.9 
Unweighted Average of all 
31 European Countries 22.4 22.1 21.6 20.9 20.1 19.4 19.9 19.7 19.3 19.0 18.5 
Source: Own Calculations, December 2012           

 
 
 
Table 1.3: Size of the Shadow Economy of 5 Highly Developed Non- European Countries over 2003 – 2013 (in % of off. GDP)  
 
 Country / Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Australia 13.7 13.2 12.6 11.4 11.7 10.6 10.9 10.3 10.1 9.8 9.4 
Canada 15.3 15.1 14.3 13.2 12.6 12 12.6 12.2 11.9 11.5 10.8 
Japan 11 10.7 10.3 9.4 9 8.8 9.5 9.2 9 8.8 8.1 
New Zealand 12.3 12.2 11.7 10.4 9.8 9.4 9.9 9.6 9.3 8.8 8.0 
United States USA 8.5 8.4 8.2 7.5 7.2 7 7.6 7.2 7 7.0 6.6 
Other OECD Countries /  
Unweighted Average 12.16 11.92 11.42 10.38 10.06 9.56 10.1 9.7 9.46 

 
9.18 8.6 

Source: Own Calculations, December 2012           
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Table 1.4: Size of the Shadow Economy of Various Unweighted Averages over 2003 – 2013 (in % of off. GDP)  
 
 Averages / Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
27 EU-Countries / Average  
(unweighted) 22.3 21.9 21.5 20.8 19.9 19.3 19.8 19.5 19.4 18.9 18.4 
4 Non EU-Countries /  Average  
(unweighted) 23.2 22.9 22.2 21.6 20.8 20.2 20.7 20.3 20.0 19.5 18.9 
5 Other OECD Countries / Average 
(unweighted) 12.2 11.9 11.4 10.4 10.1 9.6 10.1 9.7 9.5 9.18 8.6 
All 36 Countries / Average  
(unweighted) 

               
21.0  

               
20.7  

               
20.2  

               
19.4  

               
18.7  

               
18.0  

               
18.5  

               
18.3  

               
18.0  17.6 17.1 

Source: Own Calculations, December 2012 
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Table 2.1: Average relative impact (in %) of the shadow economy determinant’s in 38 OECD countries (1999:2010) 
 

Country 

Average 
size of the 
shadow 

economy 

Personal 
income 

tax 

Indirect 
taxes 

Tax 
morale 

Unemploy-
ment 

Self-
employ-

ment 

GDP 
growth 

Business 
freedom 

Australia 13.8 21.3 25.4 7.4 15.8 19.3 0.9 9.9 
Austria 9.8 18.5 27.4 11.6 12.1 20.5 0.8 9.1 
Belgium 21.5 19.2 20.2 19.1 16.5 17.3 0.4 7.2 
Bulgaria 34.6 5.1 37.7 5.7 25.9 17.5 1.9 6.2 
Canada 15.6 22.1 17.5 7.7 19.2 22.4 0.7 10.4 
Chile 19.4 1.8 35.3 5.5 17.3 32.7 0.8 6.7 
South-Cyprus 27.2 4.3 35.9 9.1 11.2 29.9 0.8 8.7 
Czech Rep. 17.6 7.8 30.7 9.4 19.0 23.5 1.2 8.3 
Denmark 17.3 34.6 33.5 4.0 9.5 9.9 0.3 8.2 
Estonia 21.7 10.0 36.0 11.7 21.8 10.4 1.8 8.3 
Finland 17.4 19.7 29.1 8.7 18.6 15.2 0.8 7.9 
France 14.8 12.8 24.3 15.5 23.2 15.1 0.4 8.6 
Germany 15.7 16.6 24.2 8.3 24.3 16.9 0.6 9.1 
Greece 27.0 5.8 21.8 10.4 18.0 37.6 0.7 5.7 
Hungary 24.1 12.3 34.9 6.4 18.6 18.5 1.2 8.0 
Iceland 15.2 19.9 39.7 6.5 7.1 17.9 0.6 8.2 
Ireland 16.1 12.5 36.4 7.9 12.5 21.3 1.0 8.5 
Italy 26.9 15.6 18.9 9.0 18.6 31.0 0.1 6.8 
Korea 26.3 5.7 27.3 3.4 9.8 44.3 1.4 8.0 
Latvia 22.2 8.2 32.3 13.3 23.3 14.6 1.8 6.6 
Lithuania 25.4 9.0 28.8 17.5 19.9 17.1 1.5 6.1 
Luxembourg 9.6 13.2 33.4 20.0 10.4 11.9 1.2 9.8 
Malta 27.3 5.9 39.7 3.2 20.0 21.2 0.8 9.3 
Mexico 30.0 2.3 42.1 10.2 5.9 33.8 0.4 5.3 
Netherlands 13.2 13.6 32.5 13.0 10.4 19.7 0.8 10.0 
New Zealand 12.2 21.8 25.4 8.4 11.9 22.9 0.6 9.1 
Norway 18.6 21.2 31.5 12.5 10.8 13.0 0.5 10.5 
Poland 26.4 6.1 27.8 7.8 26.1 25.7 1.3 5.3 
Portugal 22.7 8.1 29.9 8.7 14.6 31.1 0.4 7.2 
Romania 32.2 4.2 24.5 14.2 13.1 37.7 1.1 5.2 
Slovak Rep. 17.5 4.8 31.7 6.4 34.9 13.7 1.5 7.1 
Slovenia 25.2 9.6 33.9 9.6 15.4 21.7 1.2 8.6 
Spain 22.8 10.6 17.9 10.4 29.2 23.8 0.6 7.5 
Sweden 18.6 23.5 30.6 8.7 15.2 13.2 0.8 8.0 
Switzerland 8.3 17.7 30.7 9.0 9.6 23.8 0.5 8.7 
Turkey 30.6 4.9 31.4 0.7 16.4 41.4 0.6 4.6 
UK 12.5 18.2 30.8 8.1 14.3 18.0 0.6 9.9 
United States 8.7 27.5 5.1 13.2 22.0 16.0 0.9 15.4 
Average 20.3 13.1 29.4 9.5 16.9 22.2 0.9 8.1 
       Source: Schneider and Buehn (2012). 
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Table 2.2: Size and development of tax evasion (in % of GDP) in 38 OECD countries accounting for indirect taxation and for self-employment as driving forces 
 
 
Country 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Average 
Australia 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.5 1.5 1.6 1.8 

Austria 1.6 1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.4 1.4 

Belgium 2.8 2.6 2.6 2.6 2.7 2.6 2.6 2.4 2.2 2.0 1.9 2.1 2.4 

Bulgaria 6.8 6.4 6.2 6.3 6.4 6.1 5.9 5.5 5.1 4.8 4.4 4.8 5.7 

Canada 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8 1.7 1.5 1.5 1.7 1.9 

Chile 4.5 4.2 4.1 4.2 4.3 4.1 4.0 3.7 3.5 3.3 3.4 3.7 3.9 

South-Cyprus 6.3 5.9 5.7 5.8 6.0 5.9 5.7 5.3 5.0 4.7 4.4 4.5 5.4 

Czech Rep. 3.4 3.2 3.2 3.2 3.3 3.2 3.0 2.8 2.5 2.1 2.1 2.3 2.9 

Denmark 2.6 2.4 2.4 2.5 2.5 2.4 2.4 2.2 2.0 1.7 1.7 1.9 2.2 

Estonia - 3.7 3.6 3.7 3.7 3.5 3.4 3.1 2.9 2.5 2.8 2.8 3.2 

Finland 2.7 2.5 2.4 2.5 2.5 2.5 2.4 2.2 2.1 1.9 1.8 2.0 2.3 

France 2.0 1.9 1.8 1.9 1.9 1.9 1.8 1.7 1.6 1.4 1.4 1.6 1.7 

Germany 2.2 2.1 2.0 2.1 2.2 2.1 2.1 1.9 1.8 1.6 1.5 1.7 1.9 

Greece 5.6 5.3 5.2 5.3 5.3 5.1 5.0 4.6 4.4 4.0 3.7 4.0 4.8 

Hungary 4.5 4.2 4.1 4.1 4.2 4.1 4.0 3.7 3.6 3.2 3.0 3.3 3.8 

Iceland 3.0 2.9 2.8 2.9 3.0 2.8 2.7 2.5 2.3 2.0 2.1 2.3 2.6 

Ireland 3.1 2.9 2.8 2.9 3.0 2.9 2.8 2.6 2.6 2.4 2.5 2.6 2.8 

Italy 4.6 4.2 4.1 4.2 4.4 4.3 4.2 4.0 3.8 3.4 3.3 3.6 4.0 

Korea, Rep. 6.7 6.2 6.0 6.1 6.2 6.0 5.9 5.5 5.2 4.7 4.3 4.8 5.6 

Latvia 3.7 3.5 3.4 3.4 3.4 3.3 3.2 2.9 2.7 2.7 2.3 2.7 3.1 

Lithuania 4.1 3.9 3.8 3.8 3.8 3.6 3.5 3.2 3.1 3.1 2.7 3.2 3.5 

Luxembourg 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 1.2 1.3 
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Table 2.2: Size and development of tax evasion (in % of GDP) in 38 OECD countries accounting for indirect taxation and self-employment as driving forces (cont.) 
 
Country 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Average 
Malta 5.5 5.2 5.1 5.3 5.4 5.3 5.2 4.8 4.6 4.2 4.0 4.6 4.9 

Mexico 7.7 7.1 7.1 7.3 7.5 7.2 7.1 6.5 6.1 5.8 5.6 6.2 6.8 

Netherlands 2.3 2.1 2.1 2.2 2.3 2.2 2.2 2.0 1.9 1.7 1.7 1.9 2.0 

New Zealand 2.1 1.9 1.9 1.9 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.6 1.8 

Norway 2.8 2.7 2.6 2.7 2.7 2.6 2.6 2.4 2.3 2.0 2.0 2.2 2.5 

Poland 4.9 4.6 4.6 4.7 4.8 4.6 4.5 4.2 3.8 3.4 3.2 3.5 4.2 

Portugal 4.6 4.3 4.2 4.4 4.6 4.5 4.4 4.2 3.9 3.4 3.3 3.7 4.1 

Romania 7.0 6.7 6.5 6.6 6.6 6.3 6.2 5.6 5.4 5.0 4.6 5.2 6.0 

Slovak Rep. 2.8 2.7 2.6 2.7 2.7 2.6 2.5 2.3 2.1 1.9 1.8 1.9 2.4 

Slovenia 5.0 4.7 4.6 4.7 4.8 4.6 4.5 4.1 4.0 3.5 3.2 3.6 4.3 

Spain 3.2 3.0 2.9 3.0 3.0 3.0 2.9 2.8 2.6 2.5 2.5 2.7 2.8 

Sweden 2.8 2.6 2.6 2.6 2.7 2.6 2.5 2.4 2.2 2.0 1.9 2.2 2.4 

Switzerland 1.6 1.5 1.4 1.5 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.0 1.0 1.2 1.4 

Turkey 7.8 7.3 7.4 7.5 7.5 7.1 6.8 6.3 5.7 5.3 5.3 5.7 6.7 

UK 2.1 1.9 1.9 1.9 2.0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.5 1.6 1.6 1.8 

United States 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Average 3.6 3.4 3.4 3.4 3.5 3.4 3.3 3.1 2.9 2.6 2.5 2.8 3.2 
Source: Buehn and Schneider (2012). 
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Press Release (Δημοσιεύματα τύπου) 
 
Πλήγμα και στην παραοικονομία έχει καταφέρει η παρατεταμένη οικονομική κρίση στην Ελλάδα και 
την Ισπανία. Συγκεκριμένα, η ύφεση της επίσημης οικονομίας στις δύο χώρες είναι τόσο ισχυρή και η 
συρρίκνωση του εισοδήματος των πολιτών τόσο μεγάλη, που έχει μειωθεί κάθετα ακόμη και η 
ζήτηση για δραστηριότητες της σκιώδους (σ.σ. όπως οι – συχνά ανασφάλιστες – υπηρεσίες οικιακών 
βοηθών, τα ιδιωτικά μαθήματα ή η φροντίδα βρεφών στο σπίτι). 
    
Ως αποτέλεσμα, η παραοικονομία και στις δύο χώρες υπολογίζεται ότι υποχώρησε αισθητά: στη μεν 
Ελλάδα διαμορφώνεται φέτος (πρόβλεψη) στο 23,6% του ΑΕΠ, έναντι 24% πέρυσι, 25,1% στο προ 
κρίσης 2007 και 28,2% το 2003, ενώ στην Ισπανία εκτιμάται ότι μειώθηκε στο 18,6% του ΑΕΠ, από 
19,2% το 2012 και 22,2% το 2003.  
 
Τα παραπάνω προκύπτουν από τις εκτιμήσεις του θεωρούμενου ως ειδικού, παγκοσμίως, σε 
ζητήματα σκιώδους οικονομίας- Αυστριακού καθηγητή Φρίντριχ Σνάιντερ (Freidrich Schneider). 
Αύριο, ο κ. Σνάιντερ ανακοινώνει μέσω τηλεδιάσκεψης στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία στοιχεία, που 
έχει συλλέξει για την παραοικονομία στην Ελλάδα κατά το 2013. 
  
Αποδίδει η μάχη κατά της φοροδιαφυγής; 
Παράλληλα, ο Αυστριακός καθηγητής ισχυρίζεται ότι η μάχη κατά της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα 
έχει αρχίσει, ως προς έναν βαθμό, να αποδίδει καρπούς. Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνει, το ύψος 
της φοροδιαφυγής που σχετίζεται με την έμμεση φορολογία και την αυτοαπασχόληση στην Ελλάδα 
μειώθηκε στο 4% του ΑΕΠ το 2010, από 5,6% το 2009. 
 
Η παρουσίαση της νέας μελέτης του κ.Σνάιντερ θα γίνει στη διάρκεια διεθνούς συνεδρίου με τίτλο 
«International Conference on International Business 2013», που συνδιοργανώνουν το Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (cedefop), 
σε συνεργασία με τους εξής φορείς: τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μεσσήνης (University of Messina), 
πανεπιστήμιο UMR LADYSS, Paris Diderot της Γαλλίας και Σχολή Επιχειρήσεων και Οικονομικών 
του αμερικανικού κρατικού πανεπιστημίου του Winston-Salem. 
 
Διαφορετικές αιτίες, ίδιο αποτέλεσμα 
Σύμφωνα με την παρουσίαση του κ Σνάιντερ, που έχει στη διάθεσή του το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η μείωση της 
παραοικονομίας δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο την Ελλάδα και την Ισπανία. 
       
Κατά τα έτη 2012 και 2013 (μέχρι στιγμής), η παραοικονομία έχει μειωθεί στις περισσότερες από τις 
38 χώρες-μέλη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), σε σχέση με το 
2008. 
       
Όμως, αν στην Ελλάδα το αίτιο για τη μείωσή της είναι η παρατεταμένη οικονομική κρίση, στις 
περισσότερες από τις υπόλοιπες χώρες ήταν η σταδιακή υπέρβαση αυτής. 
    
"Με την επίσημη οικονομία είτε να ανακάμπτει δυναμικά είτε να αναπτύσσεται ραγδαία, οι άνθρωποι 
έχουν λιγότερα κίνητρα να αναπτύξουν πρόσθετες δραστηριότητες στον τομέα της σκιώδους 
οικονομίας για να κερδίσουν μαύρα χρήματα", εξηγεί ο καθηγητής Σνάιντερ. 
    
Έμμεση φορολογία, αυτοαπασχόληση και ανεργία δημιουργούν "σκιές" στην οικονομία 
Σε ό,τι αφορά γενικότερα τους παράγοντες που "βαραίνουν" περισσότερο στη δημιουργία της 
παραοικονομίας στις 38 χώρες του ΟΟΣΑ την περίοδο 1999-2010, η έμμεση φορολογία έχει τον 
πρώτο λόγο (μέσος όρος 29,4% στους "38") και η αυτοαπασχόληση τον δεύτερο (22,2%), αν και στην 
Ελλάδα η εικόνα αντιστρέφεται. 
     
Συγκεκριμένα, στη χώρα μας η αυτοαπασχόληση παίζει με διαφορά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 
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κ.Σνάιντερ, τον υπ' αριθμόν ένα ρόλο στο μέγεθος και την ανάπτυξη της παραοικονομίας (37,6%), 
ακολουθούμενη από την έμμεση φορολογία (21,8%). 
 
Τόσο στο "κλαμπ" των 38 όσο και στην Ελλάδα, η ανεργία κατατάσσεται τρίτη στη λίστα 
παραγόντων με τη μεγαλύτερη επίπτωση στο μέγεθος και την ανάπτυξη της σκιώδους οικονομίας, με 
ποσοστό "συνεισφοράς" 16,9% (στους 38) και 18% αντίστοιχα (σ.σ. καθώς η έλλειψη εργασίας σε 
πολλές περιπτώσεις εξωθεί τους ανέργους σε παράνομη οικονομική δραστηριότητα, προκειμένου να 
εξασφαλίσουν τα προς το ζην). 
   
Ένατη μεταξύ των 27 η Ελλάδα στο μέγεθος της παραοικονομίας, με πρώτη τη Βουλγαρία 
Συνολικά, στην έρευνα του 2013 (πρόβλεψη), η Ελλάδα κατατάσσεται στην ένατη θέση μεταξύ των 
27 κρατών-μελών της ΕΕ, από άποψη μεγέθους της παραοικονομίας (23,6% του ΑΕΠ), 
υπερβαίνοντας σημαντικά τον κοινοτικό μέσο όρο (18,4%). 
       
Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Βουλγαρία, με τη σκιώδη οικονομία να αντιστοιχεί στο 31,2% του 
ΑΕΠ και ακολουθούν κατά σειρά: Ρουμανία (28,4%), Λιθουανία (28%), Εσθονία (27,6%), Λετονία 
(25,5%), Κύπρος (25,2%), Μάλτα (24,3%) και Πολωνία (23,8%). Υψηλή είναι η παραοικονομία και 
στην Κροατία (28,4%)και την Τουρκία (26,5%). 
       
Αντιστρέφοντας τη λίστα, τη μικρότερη παραοικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 έχει η 
Αυστρία (μόλις 7,5%), ακολουθούμενη από το Λουξεμβούργο (8%), την Ολλανδία (9,1%) και το 
Ηνωμένο Βασίλειο (9,7%). Εκτός ΕΕ των 27, τη μικρότερη παραοικονομία (7,1%) έχει η Ελβετία. 
       
Υπενθυμίζεται ότι, με βάση στοιχεία που ο κ.Σνάιντερ είχε παρουσιάσει τον περσινό Μάιο, το 
μέγεθος της σκιώδους οικονομίας στην Ελλάδα υπολογιζόταν τότε στα 60 δισ. ευρώ, εκ των οποίων, 
όμως -σύμφωνα πάντα με τον ίδιο- τα περίπου 20 δισ. καταγράφονταν στο επίσημο ΑΕΠ, καθώς 
προέρχονται από εν μέρει νόμιμες δραστηριότητες (πχ, από έναν τεχνίτη, που θα κόψει απόδειξη για 
την παροχή υπηρεσίας στο όνομα του εργοδότη του, ο οποίος όμως δεν καταβάλει ασφαλιστικές 
εισφορές του υπαλλήλου του). Τα υπόλοιπα 40 δισ. ευρώ προέρχονταν από παράνομες 
δραστηριότητες. 
       
Ο ίδιος είχε επισημάνει ότι, το 2009-2010, τη μεγαλύτερη συνεισφορά στο φαινόμενο έχει ο κλάδος 
των υπηρεσιών (π.χ., ξενοδοχεία και εστιατόρια) με ποσοστό 22% στα "μαύρα" ευρώ (13,8 δισ. 
ευρώ!), ενώ ακολουθούν κατά σειρά οι τομείς διασκέδασης-ψυχαγωγίας (21%), κατασκευών (20%), 
εμπορίου οχημάτων-μηχανημάτων κτλ (19%) και των διάφορων υπηρεσιών (πχ, ιδιωτικά μαθήματα, 
κομμωτική, φροντίδα βρεφών, με 18%). 
 
Άρα, το γεγονός ότι η επίσημη οικονομία μικραίνει, ότι κλάδοι όπως οι κατασκευές και η ψυχαγωγία 
έχουν υποστεί καθίζηση και τα εισοδήματα μειώνονται, με αποτέλεσμα να συρρικνώνεται και η 
ανασφάλιστη εργασία, οδηγεί σε συρρίκνωση και της σκιώδους οικονομίας. 
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The optimistic scenario assumes a speedier economic recovery with higher levels of investment 

and spending, while the pessimistic foresees a prolonged economic slump. 

Encouragingly, all the scenarios, even the pessimistic, forecast job growth in Greece (Figure 1).  

(Slide)  

The baseline scenario sees employment in Greece at around 4.48 million in 2020, compared to 

4.3 million  in 2012. Forecast employment  rises  to 4.52 million under  the optimistic  scenario, 

but falls to around 4.4 million under the pessimistic.  

Even under the optimistic scenario employment in Greece is forecast to remain below its 2008 

pre‐crisis peak of 4.87 million even after 2020. And unfortunately, rates of job growth in Greece 

are forecast to remain below the European average.  

Although there may not seem to be a significant difference in the numbers, the  impact of the 

changes is seen more clearly in percentage terms.  

Under  the baseline  scenario unemployment  in Greece  should  fall  from around 17%  today  to 

11% in 2020. Consequently, the employment rate in Greece is forecast to rise from around 43% 

today to 46% in 2020; still some way below its peak of around 51% in 2008.  

Figure 1:  Past and future employment prospects Greece, 2000‐20 (millions) 
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(Slide)  

Although  they affect employment  forecasts,  the different  scenarios do not  substantially alter 

the  labour market’s  overall  structural  trends.  The  European  (Figure  2)  and Greek  (Figure  3) 

labour  forces are getting older and many people will  retire  from  the  labour market between 

now and 2020.  

 

(Slide: Figure 2) 

Figure 2:  Europe’s ageing workforce  
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Job opportunities – skill demand 

(Slide) 

Baseline  scenario  forecasts  for  job  opportunities  include  newly  created  jobs  (expansion 

demand)  and  jobs  that  will  need  to  be  filled  as  people  retire  or  leave  the  labour  force 

(replacement demand).  

In Greece, the baseline scenario forecasts around 1.2 million  job opportunities between 2012 

and 2020. However all of these job opportunities will be due to replacement demand.  

Sadly, none of  the eight million or so new  jobs  forecast  to be created across  the EU 27+ are 

expected to be created in Greece.    

(Slide) 

Not everyone  retiring  from  the  labour market will need  to be  replaced, nor will  replacement 

necessarily be  like‐for‐like.  Job content will change. However, given  the scale of  replacement 

demand in Greece, the baseline scenario foresees job opportunities in all occupations, even in 

areas traditionally regarded as being in decline, such as agriculture (Figure 4).  

 

 

(Slide: Figure 4) 

Figure 4: Total job opportunities, Greece 2012-20 - baseline scenario (millions) 
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Distribution, transport and business services will account for a larger proportion of jobs across 

the EU 27+, including Greece (Figure 5).  

However,  the  share  of  jobs  in  non‐marketed  services,  namely  those  provided  largely  by  the 

public  sector,  is  expected  to  fall  slightly  in  Greece,  partly  due  to  austerity  measures  and 

cutbacks in public spending and investment.  

 

(Slide: Figure 5) 

Figure 5:  Changes in sectoral employment share Greece 2000-20 - baseline       
 scenario (%) 

 

 

Changes in sectoral employment shares, according to the forecasts, indicate that in Greece the 

reconstruction of the economy is continuing.      

In 2010 construction’s share of employment in Greece rose slightly to 7.8%, but has fallen back 

due to the economic crisis. By 2020 construction is only expected to account for 5.8% of jobs in 

Greece.  

Although most  job opportunities  in Greece are forecast to be  in agriculture, the proportion of 

jobs in the Greek economy provided by the primary sector and utilities is forecast to fall.  
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This is the result of expected cutbacks in state owned utilities in Greece, for example DEH, OSE 

and others.  

A more highly qualified workforce – skill supply 

(Slide) 

A  clear  trend  is  the  rising numbers of people with high‐level qualifications. Generally, young 

people are more highly qualified than retiring older workers.  

By 2020, the share of the labour force with high‐level qualifications in the EU 27+ is forecast to 

be around 36%.  

 

 

(Slide: Figure 6) 

By 2020, around 34.5% of the Greek  labour force  is expected to have high‐level qualifications 

compared to 31% in 2010 (Figure 6).   

This  is slightly  lower than the forecast of 36% for the EU 27+  in 2020, but,  interestingly, more 

than the 29% forecast for Germany.  

However, Germany  is forecast to have a significantly higher proportion of  its workforce, some 

58.5% with medium‐level qualifications  than either Greece with 42.5%, France, with 42% and 

the UK with 48%. 

Greece  is  also  forecast  to  have  a  significant  proportion  of  people with  only  low‐level  or  no 

qualifications, around 23%. This is almost a third higher than proportion of people in the EU 27+ 

will low‐level qualifications.   
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Figure 6: Labour force – share of qualifications, 2020, Greece - baseline scenario (%) 

 

 

(Slide) 

However, the key issue is not proportions of qualified people in the labour force, but rather the 

match between skill levels and the jobs available. 

 

(Slide: Figure 7) 

Most jobs will require higher skills, if not necessarily high‐level qualifications. The proportion of 

people working in highly‐skilled jobs in the Greece is forecast to continue its steady increase. In 

2020, around 35% of people in work are forecast to be in a highly skilled job, compared to 29% 

in 2000 (Figure 7).  

 

(Slide) 

However, 57% of people are forecast to be working in work skilled manual and non‐manual jobs 

that usually require medium‐level qualifications, many of which are vocational.  
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 Figure 7: Employment share by skill level Greece, 2000-20 - baseline scenario (%) 

 

 

Greece is also forecast to see a small rise in the employment share of elementary occupations 

from 7% to 8%.  

(Slide) 

However,  referring  to  ‘elementary’  jobs  is  increasingly  misleading.  People  working  in 

elementary jobs traditionally had no or low‐level qualifications. This is changing for supply and 

demand reasons.  

More  people  have  at  least medium‐level  qualifications  enabling  employers  to  recruit  better 

qualified people for elementary jobs.  

But jobs, at all skill levels, are becoming more complex and less routine. Some elementary jobs 

are being reclassified.  

Increasingly, between now  and 2020,  the  jobs  available will be  those not easily  replaced by 

technology, organisational change, or outsourcing.  

They will be jobs requiring people to think, communicate, organise and decide.  

(Slide) 

The link between these types of job and skill level, as currently defined by qualifications, is not 

direct.  
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What matters is not the qualification level, but amount of routine in a job.  

Low‐skill production  line manufacturing  jobs  tend  to be  routine, but  the  internet  is currently 

also replacing clerical jobs as people apply for or buy things online.  

Technology  is  also  affecting  highly‐skilled  jobs.  Many  routine  financial  trades  are  already 

processed  by  technology  and  experiments with  driverless  cars  run  in parallel with  those  for 

pilotless aeroplanes.  

 

The challenge of skill mismatch 

In a constantly changing labour market, skill mismatch will always exist to some degree.  

For  example  employers  continually  point  to  a  lack  of  graduates  in  sciences,  technology, 

engineering and mathematics. But skill mismatch is more than this problem.  

 

(Slide) 

Greece’s skill challenge has two major elements.  

First,  in Greece and across the EU 27+ overall, slow growth has resulted  in weak employment 

demand. With fewer jobs available the competition for them has increased.  

Lower‐skilled  people  have  been  displaced  by  those  better  qualified who will  accept  lower‐

skilled and even lower‐paid jobs to avoid unemployment.  

(Slide) 

Over‐education  is  not  necessarily  a  problem.  Better  qualified  people  have more  chance  of 

keeping a job.  

Once in employment they may help to change the nature of the job they are doing and be more 

flexible and innovative.  

Highly‐skilled young people may also find it easier to transfer skills gained in one sector to a job 

in another, thus increasing labour market flexibility.  

However, over‐education can be inefficient, particularly if it persists over time. People become 

discouraged and frustrated in their job and their skills become obsolete.  

It also represents a waste of resources as qualified workers do not use their full potential.  

If high unemployment continues and more highly qualified people are attracted to  low skilled 

jobs this will increase skill mismatch in Greece and Europe. 

Considerable effort and resources have gone into raising the qualification level of the Greek and 

European labour forces and, according to Cedefop’s forecasts, with some success.  
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In the EU 27+  in 2000, the proportion of the  labour force with  low‐level or now qualifications 

was 31.5%.  

For 2020  the  forecast  that 16.5% of  the  labour  force will have  low‐level of no qualifications, 

almost half of the figure in 2000. And no one wants to a less highly qualified workforce.  

 

 (Slide) 

Although  a  third  of  Greece’s  labour  force  will  have  a  high‐level  qualification,  the  second 

element of the skill challenge facing Greece is the  

As  skill  demands  increase  in  jobs  at  all  levels,  even,  as  discussed  earlier,  those  traditionally 

regards as elementary jobs employers will want more qualified people.  

However, Greece  is forecast to have  in 2020 a  large proportion of  its workforce, some 23.5%, 

that have no or only low‐level qualifications. 

 

(Slide) 

In  summary,  the  challenge  for  Greece  is  to  tackle  a  situation  where  those  with  high 

qualifications  may  have  to  take  a  job  below  their  skill  level,  while  those  with  low  or  no 

qualifications may  find  it difficult  to  find any  job at all, even  though unemployment  remains 

relatively high.  

This argues for Greece increasing investment in education and training to speed up the steady 

increase in people acquiring medium‐level qualifications.  

In the current situation of cutbacks in public spending this may seem unlikely. However a policy 

debate  is needed on how  to  resolve  tension between  the need  to up‐skill  the workforce  to 

meet  new  demands  as  jobs  at  all  levels  become more  skill  intensive  and  the  risk  of  over 

qualified people slipping  into  low skilled  jobs. And  resources will be available  from  the EU  to 

support this process.  

Despite talk of gold  in Halkidiki, or oil  in the Aegean, Greece’s main resources are  it’s natural 

beauty, the sea, the sun, its history, but most of all its people.  

Despite  advances  in  technology,  ultimately,  people  make  businesses,  the  UK  and  the  EU 

competitive. People create and improve goods and services and find better ways to attract and 

keep customers. People keep costs down while being environmentally aware.  People’s abilities 

– their skills, levels of commitment, flexibility and mobility – determine competitiveness.  

It is time for Europe and Greece to invest in its people. We cannot afford not to. 
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 (Slide) 

To secure a lasting and job rich economic recovery, now is the time for Greece and the rest of 

Europe  to  invest more  and more wisely  in  its  people  and  to  consider  how  to  continue  to 

encourage the development of skills and, most importantly, how Greece and Europe can ensure 

that its gets the best out of the most highly talented workforce in its history. (Slide, Slide) 
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Abstract 
 
This paper provides new evidence that sheds light on the determinants of FDIs inflows in Middle – 
income economies using data from 15 countries (Brazil, India, China, South Africa, Turkey, Algeria, 
Chile, Colombia, Indonesia, Malaysia, Mexico, Uruguay, Argentina, Poland and Nigeria) during 1980 
– 2010. The OLS method with fixed effects which is used in this paper demonstrates the significant 
effect of growth, infrastructure and Domestic credit to private sector on FDIs inflows. But the 
insignificant effect of openness on the dependent variable shows us that potential slow – down of 
growth could lead these economies to the middle – income trap. Nevertheless, middle – income trap 
could be avoided by the promotion of new technologies which could lead to the transformation of 
these economies to high – income countries.   
 
Keywords: FDIs; middle - income economies; middle – income trap; GDP growth; inflation; 
financial sector; trade openness; infrastructure; natural resources; population;  
 
 
1. Introductory observations and paper objectives 
 
The relationship between Foreign Direct Investments and various determinants constitutes an 
exceptionally interesting field of study for academics and policy makers.  A Multi National Enterprise 
examines every economy thoroughly in order to be aware of every opportunity or threat, the 
competitiveness and perspectives of the candidate country. This broad and detailed analysis is 
increased importance and the basis of every international and direct investment. But the increase of 
FDIs inflows to emerging economies and middle income countries has shown that these countries 
should be examined more thoroughly.  
In many cases, middle income countries have adopted certain liberalization programs in order to 
attract FDIs. For instance, China has developed certain strategies in order to promote inward and 
outward FDIs. Chinese governments initiated open – door policies from 1970s (Fornes et al., 2010). 
More precisely, Chinese economy needed economic adjustments in order to follow the growth of the 
neighbor countries. Since 1957, per capita GNP had grown at an average rate of 2.5 – 3%, which was 
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well below the average growth of neighboring countries such as Japan and South Korea (Chen et al., 
1995). As a result, in 1980s Chinese governments established four special economic zones (SEZ). In 
1982, the open up of the Chinese economy was established officially. The significance of these 
changes can be seen by the fact that until the end of 1981, actual FDIs amounted to $679 million 
which was equal to 7% of global FDIs inflows of that period. Certain reforms, such as simplifying of 
joint – venture approval process, magnified the promotion of FDIs inflows. As a result, FDIs inflows 
mounted at $185 billion in 2010 whereas FDIs in USA picked at $236 billion (World Bank, 2011),     
Nevertheless, the competitiveness between countries in attracting FDIs is growing. Every country 
promotes certain policies in order to be attractive to FDIs inflows. Steep reforms are necessary in 
enhancing the competitive advantages of an economy. Healthy financial system which can ensure the 
liquidity of the internal market is one of the fundamental features of every economy. Likewise, the 
stability of the economic environment, which can be seen by the fluctuation of the inflation, can 
ensure the long term profitability of the MNEs. Low inflation can ensure the stability of wages and 
prices. With a stable pricing policy, MNEs are able to calculate their future profits of their activities. 
For instance, Turkish economy was unstable until the 1980s. Inflation rate peaked at 100%. After the 
application of the liberalization programs from January 1980, the Turkish economy started to attract 
FDIs from the advanced economies. The competitive advantage which was exploited was the low 
wages. Moreover, advanced infrastructure, trade openness of the economy, economic growth and 
population growth are fundamental determinants of FDI inflows. 
In this paper we will examine the determinant of FDIs inflows in middle income countries. The 
countries we examine are Brazil, India, China, South Africa, Turkey, Algeria, Chile, Colombia, 
Indonesia, Malaysia, Mexico, Uruguay, Argentina, Poland and Nigeria. We chose this category 
because it includes the emerging economies (BRICS) but we wanted to have a larger sample in order 
to monitor the importance of the features mentioned above. We couldn’t include other countries such 
as Russia, Romania, Bulgaria, Armenia and Cuba because of the lack of data. The outcome of our 
study could influence policy makers to promote certain policies in favor of FDIs. In our study, we 
could include many other determinants such as level of wages and real exchange rate. The selection of 
the variables used was based on the availability of integrated data.  The most interesting in this group 
of countries is that some of them (Brazil, Turkey, Mexico, Argentina, Poland, Nigeria) had to front 
high inflation rates which originated from the economic and political instability in these countries. In 
the present time all of them have stabilized their inflation rates, which is promising for further 
promotion of FDIs. Additionally, these economies are not as competitive as low – income countries 
and also not as wealthy as high – income countries, which is called middle – income trap. We aim to 
examine if FDI inflows are affected from this feature.  
The paper is structured as followed: Section 2 analyzes the empirical results of the literature regarding 
the middle – income trap and the determinants of Foreign Direct Investments. Section 3 presents the 
selected data and the implied econometric methodology. Section 4 analyzes the empirical findings of 
our study, providing thorough arguments for academics, researchers and policy makers. Finally, 
section 5 includes the conclusion of our study and suggests items for further research.  
 
2. Literature Review  
 
2.1. Middle – income trap and its influence on promotion of FDIs 
 
According to Griffith (2011), middle – income trap refers to the situation whereby middle – income 
economy is not able to transition to high – income country. This fail to change could be due to various 
reasons which differ for every country.  
When a country transforms from low – income economy to middle – income economy, GDP growth 
is relatively high comparing with high – income countries. Brazil, India and China for example have 
shown remarkable growth which occurred by massive promotion of FDIs and economic reforms. But 
evidence which support middle – income trap show a leveling – off of GDP growth and lack of 
competitiveness comparing with low –income countries (Ohno, 2009). Leveling – off of GDP growth 
could discourage FDIs which depend on high GDP growth and consumption growth. Likewise, lack 
of competitiveness could minimize exports from middle- income countries, discouraging exports – 
oriented FDIs. Kharas and Kohli (2011) observed that middle – income economies have bursts of 
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growth which are followed by stagnation or even decline, or even stuck in low levels of growth rates. 
According to this research, middle – income trap could be avoided by changing growth strategies. For 
instance, East Asian countries managed to shift rapidly their courses of action since middle – income 
status was achieved. Change in growth strategies could include diversification in productive structure 
and export specialization. On the contrary, Latin America countries have shown their inability to shift 
their growth strategies after achieving middle – income growth levels.  
 
In our analysis, we will see if the countries we examine front middle – income trap. 
 
2.2. Determinants of Foreign Direct Investments 
  
Foreign Direct Investments are a multidimensional measure and, thus, is affected by more than a few 
factors. Inflation, economic growth and openness are thought to have a massive effect on FDIs in 
middle income economies; however other variables which historically and scientifically have proved 
to be important cannot be ignored. In this section, we analyze the significance of each determinant on 
FDIs taking into account the empirical results of previews research work.  
A primary determinant of FDIs is Financial Sector Development which could be defined as the 
improvement in the quality, quantity and efficiency of the financial system. Financial development 
depends on the financial structure of the economy and the interaction of many activities, like capital 
flows and market liquidity, and institutions such as private banks, central banks and non bank 
financial intermediates. This means that financial development can’t be computed and estimated by a 
single variable - proxy (Al Nasser & Gomez, 2009). According to the limited literature on the 
connection between financial development and FDIs, the connection between these two variables is 
complicated.  
It is suggested that in developing countries, external funding (bank loans etc.) of the local and foreign 
firms is crucial (Atkin and Glen, 1992). For this reason, a strong and developed financial system in 
these countries could enhance their attractiveness. MNEs are able to ensure low – cost financing via a 
rational financial system. Claessens et al. (2001) prove that FDIs move towards countries with 
developed banking system and rules. They revealed that FDIs are complement and not a substitute to 
of domestic stock market development. In addition, Agarwal and Mohtadi (2004) showed that there is 
a strong and positive connection between FDIs and banking variables. In this study, it is supported 
that lending is connected with taxation. In countries in which interest rates are tax deductive, MNEs 
would pursue more capitals via lending.  
Nevertheless, many MNEs have developed their own means in financing FDIs which includes parent 
loans to their foreign affiliates. Additionally, MNEs’ usually fund their activities from the home 
countries’ financial system which in many cases is more integrated. This means that FDIs are not 
influenced by host country’s financial system. As Atkin and Glen (1992) suggest, firms in the G7 
countries are able to be financed from their own funds. In addition, financial system in developing 
countries usually cannot provide the necessary capitals to the MNEs because of market inefficiencies 
or institutional constraints. These could lead to the fact that FDIs could be insignificantly or even 
negatively correlated with financial integration of the host country. Hausmann and Fernandez (2000) 
support that high FDIs inflow in developing economies show that these countries are healthy and 
stable. But they proved that FDIs inflows are larger in countries that have a volatile and 
underdeveloped financial system. In these countries, high transaction cost with local suppliers can be 
avoided by direct investments in these economies.     
In addition, financial sector development could have a negative effect on promotion of FDIs on 
another aspect. When a country’s financial system is developed, banks and financial intermediates are 
able to provide liquidity insurance. An advanced financial system has the option to insure against 
financial crises which leads the financial institutions to be fully covered from these kinds of potential 
outcomes. This advanced protectiveness is negatively associated with the liquidity of the financial 
system of a country. In other words, a more integrated financial system means limited availability of 
capital for investments which is not associated with the creditworthiness of the borrower. 
 
Inflation is also considered as a crucial determinant of FDIs. In many cases, Inflation rates usually 
reflect the advancing consumption in an economy or the financial instability in the inside of the 
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country. High inflation rates can be caused by consumption rates, which promote higher productivity 
and limited production costs though economies of scale. Sayek (2009) found that in many cases, 
inflation can be positively related to FDI inflows under certain circumstances. More precisely, it is 
proved that high domestic inflation increases foreign investment “via changes in the intertemporal 
consumption pattern of the agent”, and how the effect of inflation on current consumption can occur 
positively in reducing the cost of FDIs. 
On the other hand, it is supported that high inflation rates have a negative impact on FDI inflows.  
Many foreign and domestic investors avoid the long - term investing in an economy with high 
inflation rates because this phenomenon is generally connected with the economic instability of the 
host country (Yartey and Adjasi, 2007). Furthermore, high inflation rates show the weakness in a 
country’s economic condition and monetary mismanagement which affects the profitability of 
businesses in general (de Mello, 1997). High inflation rates can effect domestic consumption or even 
the production cost. As a result, MNEs cannot calculate the future profits of their activities.  
Trade openness is thought to be an important parameter for a country’s attractiveness. This variable 
portrays the ease at which investors can freely move capital and goods in and out of an economy 
(Onyeiwu and Shrestha, 2004). As Law and Habibullah (2009) put it, an open economy helps to check 
the power of political and economic elites and promote competitive markets. A more open economy 
is, therefore, expected to attract higher FDI inflows. This significant positive effect has been 
confirmed by a number of previous studies, including Onyeiwu and Shrestha (2004) and Ang (2008). 
 Basar & Tosuloglu (2006) used panel data regression analysis in order to estimate the significance of 
trade openness and other variables with FDI for Turkey, new EU member states and candidate 
countries. In this specific study, it is proved that trade openness is significant and positive correlated 
with FDI in all models. Won et al. (2008) used panel – vector autoregressive models and proved that 
“the trade openness of the economy is, as manifested by exports and inward FDI, among others, the 
most important economic factor attributed to the rapid growth of newly industrialized Asian 
economies”. 
In a study conducted by Asiedu (2002), it is supported that trade openness is often interpreted as 
measure of restrictions too. In the same study it is argued that the impact of trade openness on FDIs 
depends on the type of investment. Market seeking investments are positive related to trade 
restrictions (and therefore less openness). The reason stems from the “tariff jumping” hypothesis, 
which argues that foreign firms which seek to serve local markets may decide to set up subsidiaries in 
the host country if it is difficult to import their goods in the country.   
The impact of infrastructure on FDIs is a controversial issue among researchers. Onyeiwu and 
Shrestha (2004), Asiedu (2006) and Ang (2008) suggest that infrastructure development and FDI 
inflows are strongly and positive related. Straub and Terada (2011) supported that developed 
infrastructure could lower the production costs which could maximize the profitability of the MNEs. 
Also, developed infrastructure could minimize the transportation costs inside the candidate country. 
Communication infrastructure is thought to be important feature of a candidate economy also. Bertlett 
and Ghoshal (1998) support that MNEs are in need to share information globally, which leads to the 
fact that communication is key to multinational, or transnational, success and companies are more 
likely to depend on advanced communication infrastructure. 
In addition Marr (1997) proves that the poor infrastructure in many countries can create an 
opportunity to the investors to enter these specific markets. Also, the major importance of 
communication infrastructure could drive MNEs to promote investments on communications. For 
instance, growing investments relations occur between China and Nigeria. These investment relations 
depend on the economic complementarities of these two countries. Nigeria is in need of infrastructure 
and China has managed to develop the most advanced and competitive construction industry in the 
world. The economic relations of these countries have doubled the FDI inflows from China to Nigeria 
from US$3 billion in 2003 to US$6 billion in 2006 (Oyeranti et al., 2011). 
Among the significant determinants of inward FDIs there is Market Size and Development. Market 
size is thought to have a positive effect on FDI inflows in developing countries because western 
MNEs usually prefer to enter in economies with large market size (Nigh, 1985). In addition, it is 
supported that fast growing markets are attractive for FDIs because there are more prospects in 
making profits (Ancharaz, 2003). 
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Neubaus (2006) found that market size is positive and significant related to horizontal1 FDIs but there 
no relations between market size and vertical2 FDIs. Casi and Rasmini (2010) examined the 
relationship between GDP growth and FDI inflows. A simple OLS technique was used and it was 
proved that there is a positive link between FDIs inflows and GDP growth.  
In a study conducted by Delitheou (2011), in which an econometric investigation is carried out into 
the correlation between FDIs inflows in Greece and various selected quantitative variables, it is 
proved that there is a strong correlation between FDIs inflows and market size. Kumar and Pradhan 
(2002) investigated 107 developing countries using panel data for the period 1980 – 1999 and found 
that economic growth was effective in attracting foreign direct investment inflows. 
One of the main production factors in every enterprise is energy, which can directly and indirectly 
affect the production cost. For this reason the existence of natural resources in a country could be 
beneficial for the MNEs and for the country as well. Morisset (2000) argues that FDIs in Africa are 
concentrated in countries with high fuel recourses. Additionally, Jenkins and Thomas (2002) support 
that MNEs prefer to promote recourse seeking investments in order to secure a steady and cheap 
inflow of energy sources. Onyiewu and Shrestha (2004) state that resource seeking investors will 
prefer locating a production unit abroad in order to take advantage of cheaper inputs, especially 
energy sources. In this particular study, it is argued that natural recourses are positive and significant 
correlated to FDIs in Africa, by using panel regression analysis. Oyeranti et al. (2011) state also that 
the Chinese investments in Nigeria tend to take advantage of the oil and gas resources of the host 
country.   
On the other hand, Poelhekke et al. (2010) points out that only resource – seeking FDIs are attracted 
by natural resource endowments. Their main purpose is to export the subsoil assets of a country which 
affects negatively the promotion of other kinds of FDIs. In the same study it is pointed out that 
countries with high natural resources are not attractive for non resource – seeking investments. 
Additionally, countries with rich recourse endowments usually are not open to investments. Some 
authors believe that lack of democracy, transparency and good governance is crucial. It is supported 
that lack of macroeconomic stability discourages MNEs to promote long term investments in 
countries with high recourse endowments (Mlambo and Oshikova, 2001).  
Population growth is also a crucial factor of attraction of FDIs whose effect is not conclusively 
determined. This certain determinant is included as a feature of market size. According to Wadhwa et 
al. (2011), population growth has a negative effect of FDIs. More specifically, in this particular study, 
population growth is a market seeking factor for FDIs in Developing Asian countries. Panel 
regression analysis was used and it was supported that there is a negative impact of population growth 
on FDIs which means that FDIs promoted to these countries are not market seeking.  
On the other hand, population growth shows the growth of the number of consumers who need more 
products in order to cover their needs. If we count in GDP growth, it could mean that these consumers 
have increasing consumer potentials. MNEs are able to track the growing needs of a country and 
decide to promote FDIs. Nunnenkamp (2002) used data from 28 developing countries and suggested 
that there is a strong positive connection between population growth and FDIs which is stronger than 
that between GDP and FDIs. In this particular study, FDIs are separated into three broad categories: 
recourse – seeking, market – seeking and efficiency – seeking FDIs and it is supported that population 
growth is among the traditional3 determinants of FDIs which affects positively all three categories.  
On the contrary, Sethi et al. (2002) found that population growth was insignificant by using data on 
US FDI in Western Europe and Asia during 1980 – 2000. 
As we can see from the literature review above, the impact of determinants on FDIs is inconclusive. 
Our study aims to focus on a certain group of countries, middle – income economies, in order 
examine the effect of financial sector development, growth and the other determinants on FDIs. Many 
other studies have focused on groups of countries, but in certain geographical regions like Africa or 
Asia. We chose countries which have similar trends on growth, similar economic structure and 

1 Horizontal FDIs duplicate the same activities in multiple countries 
2 Vertical FDIs locate different stages of production in different countries 
3 Traditional determinants are thought to be population growth, GDP per capita, GDP growth, entry restrictions 
and risk factors (Nunnekamp, 2002) 
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policies in attracting FDIs. This selection was based on the international bibliography and everyday 
headlines. This analysis will help us to find out if there is a strong connection between the 
independent variables and FDIs. Furthermore, middle – income countries are neither as wealthy as 
developed economies, nor competitive as low – income countries. Therefore, there is need to examine 
the effects of these independent determinants in middle – income economies. 
 
3.  Data and Methodology 
 
3.1. Data Specification 
 
The empirical analysis was performed by using panel data from 15 middle income countries (World 
Bank, 2011): Brazil, India, China, South Africa, Turkey, Algeria, Chile, Colombia, Indonesia, 
Malaysia, Mexico, Uruguay, Argentina, Poland and Nigeria.  The period which is researched is the 
years 1980 – 2010. The data are annual and collected from The World Bank (World Databank). We 
couldn’t include Russia because the data for this country cover the period 1990 – 2010.  
To calculate the financial sector development, three different proxies were used because financial 
development cannot be captured nor calculated by a single measure (Nasser and Gomez, 2009) and 
because of the complexity of the linkage between financial sector development and FDIs. These 
proxies are: 
 

I. Domestic Credit provided by banking sector (as % of GDP), (Saini et al., 2010) - all credit 
to various sectors on a gross basis, with the exception of credit to the central government (World 
Bank). 

II. Domestic Credit to private sector (as % of GDP), (Levine et al., 2000) - financial resources 
provided to the private sector, such as through loans, purchases of nonequity securities, and trade 
credits and other accounts receivable (World Bank). 

III. Broad Money Supply (as % of GDP) – The sum of the currency outside the banks (World 
Bank). 

 
Similarly, in order to capture the effect of economic development on inward FDIs, two different 
proxies were used. These proxies are the following: 
 

I. GDP growth (as % of GDP) - Annual percentage growth rate of GDP at market prices 
based on constant local currency (World Bank). 

II. GDP per capita (current US$) - gross domestic product divided by midyear population 
(World Bank). 

 
Finally, in order to capture the effect of the level of infrastructure on promotion on inward FDIs, 
telephone lines per 100 people was used (World Bank). 
 
3.2. Empirical Methodology 
 
In this study, we perform a panel data analysis with fixed cross – section effects in order to examine 
the relation between Inward FDIs (INFDI) and other independent variables, including financial sector 
development proxies (BRMON, DOMCR1 and DOMCR2), fuel exports (FEXPORTS), GDP growth 
and GDP per capita which show a country’s economic development (Suh and Boggs, 2011), inflation 
(INF), population growth (POP), trade openness (OPENNESS) and infrastructure (TLINES). The 
total number of panel observations is 465. 
 
The econometric model for the empirical analysis is: 
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INFDI = inward FDI (as % of GDP) 
BRMON = Broad Money Supply (as % of GDP) 
DOMCR1 = Domestic Credit to private sector (as % of GDP) 
DOMCR2 = Domestic Credit provided by banking sector (as % of GDP) 
FUELEXPORTS = Fuel exports (in US$) 
GDPGR = Gross Domestic Product growth (annual %) 
GDPPC = Gross Domestic Product per capita (in US$) 
INF = inflation, consumer prices (annual %) 
POP = Total population 
OPENNESS = (imports + exports)/GDP (Singhania & Gupta, 2011; Seim, 2009) 
TLINES = telephone lines (per 100 people) 
ε = error term 
 
Panel estimation model used in our analysis has an advantage of allowing us to resolve omitted 
variable bias, which is either captured as time – invariant factors and individual – invariant factors. 
We chose to estimate our model with fixed cross - section effects. Fixed effects models only estimate 
within effects and cannot suffer from heterogeneity bias. Fixed cross – section effects allows us to 
eliminate various sources of bias, particularly those arising from country specific unobserved 
characteristics which may not only affect inward FDIs but may also be correlated with the 
independent variables.  
 
3.3. Pairwise correlation matrix 
 
In this section the pairwise correlation coefficients between the variables are calculated. The purpose 
of this estimation is to examine if there are potential sources of multycollinearity in our estimation 
model which in turn could affect the results of the empirical estimation.  
 
Table 1, represents the correlations between the selected variables which regard to the middle - 
income countries. The variables which seem to overlap one another are  Domestic Credit to Private 
sector (Domestic Credit 1) and Domestic Credit provided by Banking Sector (Domestic Credit 2). 
Additionally, Broad Money Supply overlaps with Domestic Credit to Private sector (Domestic Credit 
1) and Domestic Credit provided by Banking Sector (Domestic Credit 2). GDP per Capita and 
Infrastructure (Telephone Lines) overlap also.  
 Nevertheless, as is will be seen in the later parts of our study, the effect of Domestic Credit to Private 
sector (Domestic Credit 1), Domestic Credit provided by Banking Sector (Domestic Credit 2)  and 
infrastructure variable (Telephone Lines) on Inward FDIs is significant which makes these variables 
important for the outcome of our study. Furthermore, Broad Money Supply and GDP per Capita are 
found to be insignificant and as a result excluded during our econometric research.  
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Table 1: Middle - Income countries 
 

 

 Inward 
FDI 

Broad 
Money 
Supply 

Domestic 
Credit 1 

Domestic 
Credit 2 

Fuel 
Exports 

GDP 
Growth 

GDP 
per 

Capita 

Inflation Openess Population Telephone 
Lines 

INFDI 1           
Broad Money 

Supply 
0.294 1          

Domestic 
Credit 1 

0.206 0.761 1         

Domestic 
Credit 2 

0.129 0.709 0.928 1        

Fuel Exports -0.068 -0.164 -0.323 -0.316 1       
GDP Growth 0.209 0.233 0.114 0.046 -0.067 1      

GDP per 
Capita 

0.342 0.083 0.097 0.082 -0.323 -0.064 1     

Inflation -0.121 -0.131 0.069 0.157 -0.101 -0.160 -0.032 1    
Openess -0.153 -0.045 -0.097 -0.057 -0.088 0.044 -0.175 -0.030 1   

Population -0.020 0.386 0.190 0.165 -0.168 0.382 -0.369 -0.058 0.268 1  
Telephone 

Lines 
0.381 0.193 0.091 0.092 -0.445 -0.026 0.741 -0.058 -0.186 -0.219 1 
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4. Empirical Results 
 
This section reports the statistical results of the regression analysis using OLS panel 
regression analysis with cross – section fixed effects for the middle - income countries. There 
totally 5 models for this group of countries. The number of the models occurred by excluding 
the most insignificant variables in order to conclude to the most precise model which includes 
the most significant variables for this set of countries.  
 
 
Table 2: OLS panel regression analysis 
Independent 

Variables 
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 

 Dependent Variable: Inward FDI 
Broad money 

Supply 
-0.007855 
(-1.101) 

-0.007742 
(-1.091) 

-0.007492 
(-1.079) 

-0.007531 
(-1.086) 

 

Domestic 
Credit 1 

0.014882 
(2.161**) 

0.015046 
(2.208**) 

0.014939 
(2.204**) 

0.014977 
(2.212**) 

0.013380 
(2.024**) 

Domestic 
Credit 2 

-0.011339 
(-2.105**) 

-0.011455 
(-2.145**) 

-0.011632 
(-2.223**) 

-0.011703 
(-2.239**) 

-0.012956 
(-2.541**) 

Fuel Exports -0.001251 
(-0.173) 

    

GDP Growth 0.044940 
(2.692*) 

0.044877 
(2.692*) 

0.045083 
(2.714*) 

0.045129 
(2.720*) 

0.047170 
(2.860*) 

GDP per 
capita 

0.000100 
(2.222**) 

0.000100 
(2.221**) 

0.000101 
(2.234**) 

0.000101 
(2.237**) 

9.50E-05 
(2.125**) 

Inflation -5.04E-05 
(-0.182) 

-4.75E-05 
(-0.172) 

   

Openness -2.31E-13 
(-0.454) 

-2.26E-13 
(-0.446) 

-2.25E-13 
(-0.444) 

  

Population 2.27E-09 
(1.853***) 

2.28E-09 
(1.863***) 

2.27E-09 
(1.861***) 

2.50E-09 
(2.263**) 

2.09E-09 
(2.014**) 

Telephone 
lines 

0.109429 
(7.261*) 

0.109600 
(7.296*) 

0.109666 
(7.311*) 

0.109383 
(7.306*) 

0.102554 
(7.545*) 

Adjusted R2 0.525 0.526 0.527 0.528 0.528 
S.E. of 

Regression 1.366 1.364 1.363 1.362 1.362 

Total Panel 
observations 465 465 465 465 465 

The asterisks *, **, *** indicate the error level at 0.01, 0.05, 0.10. 
 
 
Taking into account the results of the regression model, we highlight significant differences 
between the literature and the results of our empirical research as far as the effectiveness of 
the selected determinants on inward FDIs is concerned. The mixed results of the effects of the 
financial sector on FDIs and the role of inflation on promotion of investments are remarkably 
different depending on our literature review.  
Initially, Domestic Credit to Private Sector (DOMCR1) has a positive and significant effect 
on FDIs at 10% level. This finding implies that private sector is advancing rapidly. This 
development is powered by high consumption of goods and services provided by private 
enterprises which are in need of capital flows. This kind of developing consumption and 
advancing need of capitals is a positive indication for the MNEs in order to locate their 
activities in the host country (Forssbaek & Oxelheim, 2011). In contrast, Domestic Credit 
provided by banking sector has a negative and significant effect on inward FDIs at 10% error 
level. Indeed, despite the fact that MNEs care about the liquidity of the host market and the 
local private enterprises, the cost and regulations of the financial system of the host country 
affects negatively the FDIs which prefer to be financed internally or by the financial system 

35



of the home country (Agarual & Mohtadi, 2004). Despite the fact that these two financial 
variables are significantly related to inward FDIs, Broad Money Supply is found to have 
negative but insignificant effect on the dependent variable.  
Nevertheless, fuel exports have a negative effect on FDIs without being statistically 
significant which was expected; this observation could be attributable to the fact that only 5 
countries from the selected group of countries (Algeria, Colombia, Indonesia, Mexico and 
Nigeria) note a significant percentage of fuel exports. Shortage on fossil fuels could lead to 
the fact that these countries are more attractive to market – seeking investments which are not 
affected by the limited existence of fossil fuels. This fact explains the insignificant effect of 
fuel exports on promoting inward FDIs. Likewise, existence of fossil fuels attracts only 
recourse – seeking investments (Onyeiwu and Shrestha, 2004; Poelhekke et al. 2010) which 
explains the negative effect of the variable on market – seeking FDIs inflows.  
Additionally, GDP growth and GSP per capita have a positive and significant effect of FDIs. 
Positive GDP growth means high consumption rates, which leads to higher production 
volume. Production costs (fixed and variable) are affected directly by the higher production 
volume through economies of scale and as a result the enterprise is much more profitable. 
High profits and cost minimization are the essence of the internationalization of the MNEs 
and for this reason FDIs are connected positively and directly with GDP growth (Ancharaz, 
2003). This result is also in line with Kumar and Pradhan (2002) who points out that 
economic growth was effective in attracting foreign direct investment inflows. 
The most significant and not expected result is the effect of inflation on inward FDIs. 
According to our empirical results, inflation has a negative but insignificant effect on inward 
FDIs. Based on the data form World Bank, the majority of the countries we examine had to 
deal with high inflation rates. For example, Argentina had to confront high inflation rates 
from 1988 to 1991. Poland had also shown abnormal inflation rates for the years 1989 and 
1990. These kinds of inflations are caused by economic and political instability. But FDIs are 
not affected strongly. Our suggestion is that MNEs are examining not only the present 
situation of the economy but the perspectives of the candidate market. This means that MNEs 
took into consideration the high inflation rates of these countries but they examined the 
possible future economic prospects in these economies. Singhania and Gupta (2011) suggest 
that countries with inflation rates higher that 50%, such as Argentina, Brazil and Turkey, have 
proven to be manageable. De Mello (1997) also suggests that FDIs are influenced by the 
future prospects of the host country including economic and political stability.   
Another unexpected result is the effect of openness on the inward FDIs. Openness seems to 
have a positive but insignificant effect on inward FDIs. According to the literature, MNEs 
promote investments into the middle income economies not only in order to gain access to the 
host market but also to export their products or import certain productive factors from 
neighbor countries. But in this occasion, MNEs pay more attention to the host market. High 
GDP growth could make the economy suitable to absorb the majority of the production. 
Nevertheless, it is suggested that middle income countries are lacking competitiveness 
compared with low income countries regarding exports of goods (Ohno, 2009). Low 
production costs and low labor costs make low income economies more competitive in 
attracting export – oriented FDIs inflows.  
Regarding middle income trap and how affects FDIs inflows, existent literature does not refer 
to how or if middle income trap and FDIs inflows are connected. According to the literature 
review which was presented earlier, leveling – off of GDP growth4 and lack of 
competitiveness on exports5, which are characteristics of middle income trap (Ohno, 2009), 
affect negatively the FDIs inflows. According to the results of our empirical analysis, the 
effect of openness on FDIs inflows is positive but insignificant which leads to the fact that 

4 Kumar and Pradhan (2002)  and Delitheou (2011) proved that FDIs inflows are strongly affected by 
GDP growth 
5 Won et al. (2008) suggested that trade openness is the most significant factor in attracting FDIs 
inflows which leads to the fact that reduction of exports could affect negatively FDIs inflows 
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these countries lack competitiveness in relation with neighbor low income countries which 
attract export – oriented FDIs inflows. In addition, in our empirical analysis the effect of GDP 
growth on FDIs inflows is positive and significant which means that potential leveling – off 
of growth could discourage FDIs inflows. According to this analysis, middle – income 
countries could face the threat of middle income trap which could affect FDIs inflows 
directly.     
Finally, infrastructure variable (Telephone lines per 100 people) and population growth have 
a positive and significant effect on inward FDIs, which is consistent with the literature which 
we presented earlier. According to Rajan et al. (2008), infrastructure is vital in order to the 
economy to attract high levels of FDIs. Population growth also means that the number of 
consumers is increasing, which is an attractive feature for the market – seeking MNEs 
(Nunnenkamp, 2002).        
 
5. Conclusion and perspectives for further research 
 
The purpose of this study was to examine the determinants of inward FDI in 15 middle – 
income countries. This group of countries is unique because it lacks competitiveness in 
relation with low – income economies. Additionally, middle – income countries lack 
technological innovation and consuming potentials in relation with high – income countries. 
We used 11 explanatory variables the choice of which was based on the availability of data. 
We used OLS analysis with fixed effects in order to specify the effect of every variable in 
inward FDIs.  
In general, GDP growth GDP per capita, infrastructure, population growth and Domestic 
Credit to private sector have a positive and significant effect on the promotion of inward 
FDIs. On the other hand Domestic Credit provided by banking sector has a significant 
negative effect on FDIs. The most notable result was the insignificant effect of inflation and 
openness on the dependent variable.  
Regarding middle – income trap, this situation could be avoided by promoting new 
technologies and implementing innovation – conductive policies. These ingredients could 
minimize production costs which could make middle – income countries more competitive 
related to low – income countries in attracting FDIs. These reforms could prevent slow – 
down and saturation in attracting FDIs. Future extensive research on middle income trap 
could shed light on its effects on FDIs.   
The results of this research could bring new matters for further research. For example, the 
mixed effect of financial sector variables needs thorough examination. Additionally, the effect 
of inflation on FDIs in countries which had suffered from high inflation rates in the past 
surely can bring certain interesting results regarding the strategy employed by the MNEs. 
Moreover, a sector level analysis on the effect of openness on inward FDIs could shed light 
on the relation between these two variables because production cost varies for every sector. In 
addition, middle – income trap, which was mentioned above, is a phenomenon which needs 
more research.  
This research can be considered as work in progress. Using other estimation techniques could 
bring more detailed results in order to explain the determinants of inward FDIs in middle – 
income countries and potential effect of middle – income trap in attracting FDIs inflows.           
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Abstract 

The term “Washington Consensus,” as John Williamson, the father of the term conceived it, in 1989, 
was a set of reforms for economic development that he judged the international financial 
organizations could agree were required in Latin America. Meanwhile, the Washington Consensus 
received a vast amount of criticism. The policy set was modified, by 2003, to the point that 
Williamson substituted the original name with a new label “after the Washington Consensus.” The 
“after the Washington Consensus” designated a “new” set of policy reforms for Latin America and 
developing countries. The aim of this paper is to compare the two sets of controversial policies, the 
“Washington Consensus” and “after the Washington Consensus,” and offer an alternative based on 
the Post Keynesian framework. 
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Abstract 
 
Value at Risk is the main technique in calculating and predicting market risks. This paper estimates 
multi-period Value at Risk for two financial markets, the stock markets and the real estate markets. 
The data used derive from four different continents around the world. The predictions based on the 
Basel II requirements for capital adequacy. We use a multivariate-ARCH model in order to generate 
accurate predictions.  
In the sample period the riskier portfolios are the Asian real estate indices, with the highest average 
multi-period Value at Risk. Concerning Europe, Germany gives the largest VaR estimations both for 
real estate and stock market indices. Australia, USA and Singapore stock portfolios were found to be 
the less risky markets. Overall, the results show new global market risk evidence and the importance 
of VaR metric for risk managers and international investors who need to forecast market risk 
efficiently.  
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Gas pricing in South-Eastern Europe region: An introductory review of key drivers 
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The purpose of this working paper is to highlight the major drivers as previously described by a 
research work published by IGU (2011); these drivers will be utilized as the basis of future research to 
be applied to assess the interplay of these factors in the SEE region. The fact that several Trans-
European Networks (TENs) and gas pipelines are expected to be developed or cross in the near future 
the geographies of several SEE & CEE countries, is expected to assign “hub” attributes and 
characteristics in this specific area. 
 
KEYWORDS: natural gas, price formation, price drivers, hub pricing, SEE, CEE 
 
Motivation and Aim of the article 
 
• The relatively recent fast evolvement of natural gas, actually faster than any other global energy 

sources, and its establishment as so called “the prince of hydrocarbons”, has been associated with 
an increase in its marketability. Respectively, the drivers & mechanisms of its price formation 
have attracted widespread interest, particularly by certain economic agents, such as the producers, 
consumers, traders and also fiscal & regulatory entities. 

• Historically, gas prices have not occupied the news media to the same extent as oil prices. 
However, as the era of coal gave way to oil, similarly oil is poised to be succeeded by the era of 
natural gas. Respectively, worldwide natural gas consumption is forecast to double by 2013, 
whereas the share of internationally traded gas globally has escalated. At the same time, LNG is 
providing intercontinental linkages that eventually could constitute a global gas market (IGU, 
2011). 

•  In Greece, currently, a discussion has been raised regarding the prices and economic terms under 
which the country negotiates and imports natural gas from Russia, primarily respectively to the 
terms of its other EU counterparties. 

• The aim of the paper is to provide an introductory review of the key drivers in gas price formation 
models at different time horizons; further research on the application of this drivers at regional 
level, particularly in SEE region, are in the future scope of research of this working paper. 

 
Introduction 
 

Gas prices have occupied the news to a lesser extent than oil prices, up until recently. This is 
related to: the lower weight of gas as a percentage of global fuel in the majority of counties (a trend 
that turns to be less pronounced); the fact that, overall, gas border or hub prices have been lower, in 
energy equivalence terms, than crude oil border or hub prices; the existence of several substitutes of 
gas in its main applications, unlike oil, that has “tightened” gas price fluctuations.  

Further, gas has functioned as a regional fuel and hence has not been yet recognized with the 
importance of oil as a global economic good. This has been also facilitated by the fact that the 
distribution of gas reserves has been more widespread among the OECD countries, which also occupy 
its major resource bases, and at the same time operate as producing and consuming agents; 
accordingly, this has smoothened the geopolitical parameter as a determining pricing factor for gas in 
global terms, as in the case of oil. 

Gas prices in North America, Europe and developed Asia are being more closely monitored 
than prices in the rest of the world. This is related both to the facts that these regions account for the 
higher shares in global gas consumption, and the market functioning status of their economies, in 
comparison to the rest of the world, where gas prices are primarily politically determined. 
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Gas price drivers 
 

The purpose of next paragraphs are to highlight the major drivers as identified by a previous 
distinguished research work published by the International Gas Union (IGU, 2011); these drivers will 
be utilized as a basis of future research to be applied in order to assess the weights of these factors in 
the South-Eastern Europe region.  

The fact that several Trans-European Networks (TENs) and gas pipelines are expected to be 
developed or cross in the near future the geographies of several Central & South-Eastern Europe 
countries, is expected to assign “hub” attributes and characteristics in this wider area. Accordingly, 
the European Commission has announced plans to fund 43 projects strengthening energy 
infrastructure in Europe and diversify energy sources for European Union states, especially those in 
Central Europe, and decrease their dependencies upon imports from Russia (Stratfor, 2010). 
 

Graph 1. Natural gas projects for EU funding 

  
Source: Stratfor, 2010 
 

In competitive markets, with multiple sellers and buyers, prices act as market signals to a never 
ending adjustment process that tends to ensure market equilibrium. 

Due to the nature of gas as a commodity, gas prices have been liberalized in some markets, 
whereas others are at various stages of introducing gas-on-gas competition and competitively set 
prices. In turn, the main interacting factors, per IGU Report (2011), that drive gas supply and demand, 
can be summarized as presented in the next paragraphs. 
 

i) Short to medium term supply and demand drivers 
 

• Even modest short term gas supply or demand disturbances may boost or depress prices 
significantly. Tight markets, where either supply or demand or both are highly inelastic tend to 
result in stronger price responses. 

• Examples of gas demand spikes leading to gas price spikes include those caused by temperature 
fluctuations. Droughts also may temporarily curtail hydro power generation capacity, boosting 
demand for thermal power and as a result increasing power sector gas demand. 
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• Business cycles affect especially industrial gas demand in the medium term. 
• Gas supply interruptions may also boost gas prices, as in the cases of extreme weather, accidents 

or political or commercial tensions (e.g. the hurricanes Katrina and Rita hit the US Gulf coast in 
2005) 

• The Russian-Ukrainian gas conflicts in 2005, 2006 and 2009 caused some anxiety in European 
markets. Spot prices on these hubs were not significantly impacted, however, fluctuations occurred 
during this period. 

 
ii) Long term supply and demand drivers   

 
• Gas prices in competitive markets fluctuate around long term trends determined by the shape of 

the long term marginal gas supply cost curve, the possibility of production from new reserves, and 
shifts in the demand curve. 

 
Long term supply side drivers 
 

Chart 1.  Long term marginal supply cost curve 

 
Source: IGU, 2011 

 
• Long term marginal supply cost curves show (Chart 1) the incremental gas volumes that become 

available to a given market as supply costs are allowed to increase. Typically the cheapest supply 
is indigenous conventional gas delivered via amortized pipelines, and the most expensive supply 
high cost LNG, gas imported via long distance, and unconventional gas.  

• Snapshots of a given country’s long term marginal gas supply cost curve may be inaccurate. 
Unlike volume and to some extent price information, cost information is not easily available.  

• Marginal cost curves are by definition sloping upwards and are normally getting steeper as more 
supply becomes available. However, new gas discoveries and technological progress can ‘flatten’ 
them and allow demand to shift out for much longer before reaching again the upper steep portion 
of the curve. 

• Access to the reserves on the long term marginal supply cost curve is another key gas supply 
determinant.  Access may be constrained for a number of reasons, e.g. due to strict environmental 
restrictions set by host country governments, local unrest, or even due to geopolitical reasons (as in 
the case of the long-lasting conflict and disputes between Greece, Cyprus & Turkey over natural 
gas & oil  offshore research and exploitation in the Aegean Sea and Eastern Mediterranean). 

• A related constraint which has slowed liquefaction plant projects in recent years is the limited 
capacity of key equipment vendors and the small number of engineering companies able to 
manage such projects. 
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Long term demand side drivers  
 

The price-volume curve representing a country’s gas demand typically shifts to the right over 
time in response to economic growth (income elasticity of energy demand is typically high for 
emerging & industrializing countries), changes in the energy intensity of the country’s economy (i.e. 
energy and fuel consumed as percentage GDP), and changes in the fuel structure of the country’s 
energy consumption (i.e. which make companies and households switch between fuels mostly in 
response to changes in fuel price relationships).  
 
Conclusions 
 

In the current working paper the major drivers that impact both the short to medium term, and 
long term, demand and supply curves for natural gas are introduced and discussed, as per a review 
which was based on previous work performed by IGU (2011). These drivers are to be assessed for 
their application in the case of SEE region, which as the author ascertains is expected to acquire “hub” 
characteristics in the years to come. 
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ABSTRACT 
2012 was appointed by the EU as the Year of Active Ageing and Solidarity between 

Generations. According to literature active ageing means “a healthy ageing with equal opportunities 
for social participation; a satisfactory occupation; and self independent living”. With this 
appointment, European Governments seek with active ageing to capitalize their human resources, 
even the elderly; and to keep the European society informed regarding the contribution of older 
people both in the workplace and in society. Moreover, European states aim to promote active ageing 
characteristics, which become challenging due to improved life expectancy. 

This paper will focus on project managers who exceed the age of 60. These professionals hold 
a range of skills, such as communication, leadership, personal and methodological techniques etc. and 
in this context, authors will try to answer the following questions: what are the particular skills that 
they must develop? What is the role of project managers in Greece compared to the European 
experience? How do they perform their leadership to younger employees? 

In order to answer these questions this paper will (i) study literature, (ii) carry out fieldwork 
and (iii) compare data from other countries and models. 

The expected outcomes are particularly important and they can contribute future to studies 
regarding employment and special skills of project managers beyond the age of 60s, compared to 
those who are beginning their careers. 
 
Keywords : Active ageing, leader, project manager, project management 
JEL : Μ1, Μ11, Μ12 
 

Be not afraid of greatness; some are born great;  
some achieve greatness — others have greatness thrust upon them 

W. Shakespeare, Twelfth Night 
 

1. Introduction 
 
According to recent studies human beings live longer and in this order elders’ number 

increases (Beck, 2009). At the same time, youths’ number decreases as a result of birthrate flow 
across developed countries. Low birthrate is the outcome of a number of modern life’s facts such as, 
urbanism; female employment; lack in kinder garden infrastructure; insufficient family allowances; 
and social values change in general (Katsanevas, 2003).  

European Union  27 member states (EU27) account a total population of an approximate 500 
million citizens. Life’s expectancy is estimated to rise to 76 years for male and 82 years for female by 
2060. Fertility and children-per-mother indexes have been significantly decreased since 60s. As a 
result, manpower shrinks too and less occupied support more retired (this rate is estimated to reach 
6.3 percent by 2025) (Annexes I and II).    

Population in Greece accounts 10.815.197 citizens according to 2011 census survey. 
Moreover, over 65 years’ population represents the 19.6 percent and over 75 years’ the 9.7 percent. 
These values show that Greek population becomes old rapidly, while at the same time manpower of 
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the ages between 15 and 64 years decreases to the 66.1 percent (Annexes III and IV) 1. How could 
Greece deal with this challenge? 

Two methods could close the gap, which is structured with the above demographic 
phenomenon: immigration to EU states or active ageing. In this context, European Committee (EC) 
announced 2012 “European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations” as a means 
to disseminate active ageing for employment and participation. Moreover, this announcement aimed 
to sensitize Europe regarding elder contribution to employment.  

According to Giotis (Project Management Services, 2013), 6 million project managers appear 
in LinkedIn (®) social media. This number confirms the existence of an extensive competition as well 
as a market requirement for project manager skills. The most significant five traits that project 
managers must hold concern sensual intelligence, uncertainty management, change management, 
generations’ understanding and technical skills2.   

This article aims to answer the following question: what is the profile of a project manager 
who exceeds 60 years old? This problem is extremely important due to the rapid ageing phenomenon 
and to the requirement for active ageing by all professionals and by project managers respectively. In 
order to structure the profile, this article will investigate the appropriate skills that old project 
managers must develop; the processes that develop these skills; the position of this particular 
professional group in Greek market; the ideal cooperation methods between old and young 
professionals; and the means with which elder deliver leadership to young project managers.   

The remaining of this article is structured as follows: section 2 analyzes the theoretical 
background that lies behind the context of this paper, such as ageing, project management 
professionals etc. Section 3 illustrates previous studies in these domains. Next, section 4 presents the 
research methodology of this paper. Then, section 5 contains a discussion on the outcomes and finally 
section 6 contains conclusions and future thoughts.  
 

2. Background 
 
Continuous birthrate decrease, accompanied by the increasing life’s expectancy, replace 

World War II’s «baby-boom»3 and signify the transition to an older population, which is already 
observed in various EU regions4. At the same time, youth market new entrants decreases and 
employers are obliged to depend more on professionals who belong to the second or even the third 
age. However, under the appropriate conditions, this phenomenon could benefit companies.  

Today, each 100 occupied support 26 old people who exceed 65 years old. Old dependency 
indexes that exceed 30 percent have been noticed in 68 European regions, most of which concern 
Mediterranean countries, such as France, Italy, Greece, Spain and Portugal.  

Employment increase and labor elongation concern primary national objectives (Coggan, 
2011). Recent Europe2020 strategy recognizes this phenomenon and aims to increase the employment 
rate of citizens between 20 and 64 to 75 percent. This employment rate increased from 36.9 percent to 
46 percent in 20095. 

This target could be established, only if existing culture against elder changes and improves. 
Age equal opportunities in labor market demand appropriate space design and operational changes 
such as: job definition; mobility; time breaks; ergonomics etc. (Eurobarometer, 2012; EASHW, 
2009). 

However, beyond the abovementioned requirements, old professionals hold particular skills 
due to their employment experience. For instance, they are mature, strategic thought, holistic 

1http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ver1/ESYE/BUCKET/A1605/Other/A1605_SPO18_TS_AN_00_20
07_00_2050_14_F_GR.pdf 
2http://www.12pm.biz/el-gr/News.aspx?ElementID=9fce8a19-96de-493f-8201-157de4119b24 
3After WWII birthrate emerged in developed countries and this phenomenon was named baby-boom.  
4http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_change_at_regional_level/el#.CE.A0
.CE.B7.CE.B3.CE.AD.CF.82_.CE.BA.CE.B1.CE.B9_.CE.B4.CE.B9.CE.B1.CE.B8.CE.B5.CF.83.CE.B9.CE.B
C.CF.8C.CF.84.CE.B7.CF.84.CE.B1_.CE.B4.CE.B5.CE.B4.CE.BF.CE.BC.CE.AD.CE.BD.CF.89.CE.BD 
5 https://osha.europa.eu/el/priority_groups/ageingworkers/index_html 
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cognition and patience, while they address customer satisfaction and product quality. Moreover than 
not, old professionals hold technical skills and they can decide under pressure better. On the other 
hand, old professionals’ physical abilities and senses flow (vision and hearing)5 and they become tired 
quickly (Kathimerini 2009; Kathimerini 2011).  

Active ageing is defined as the phenomenon where a citizen grows with good health and equal 
opportunities; an old person feels satisfied from his job and enjoys an enhanced quality of life6. 
Active ageing is described in the EU Chart of Fundamental Rights: article 21, § 1, refers to 
discrimination forbidding [including age and disabilities], while article 25 refers to elder rights [EU 
recognizes and respects the right of the old for a descent and independent life and to participate in 
social and cultural living].  

László Andor, European Commissioner of Employment, Social Issues and Social Inclusion, 
stated that “Active ageing refers to the support that is provided to the old people, in order to remain 
professionally active and to share their experience […] Active ageing is a primary factor of our effort 
to establish an employment rate of 75 percent, which will release from poverty 20 million people by 
2020. Year 2012 calls us to activate in various domains such as employment, social protection, 
education and training, health and social services, housing and public infrastructure”7.  

Year 2012 was named the “European Year for Active Ageing and Solidarity between 
Generations” as a means to address active ageing in employment (as well as in social and cultural 
activities), with which elderly people are encouraged to remain at their jobs beyond today age of 
retirement. Moreover, old people are encouraged to become socially active with this symbolic action. 
Old people occupation and participation could be established with a combination of activities such as, 
vocational training and access to life-long learning programs (Charalambous, 2012; Kollia, 2006).8 

Old professionals hold different skills compared to young ones. These differences, 
accompanied by their experience and maturity often balance health and other age-related problems. It 
is important to be mentioned that the rate of professionals who take days-off for health reasons is 
almost the same across different ages. At the same time health-related days-off inversely reduce to the 
age. However, old professionals are less likely to have accidents although accidents at these ages are 
usually cause severe injuries (Eurostat, 2010).  

Age management follows alternative approaches during active people’s lives, as a means to 
shape equal opportunities. Age profiling; skills’ assessment; ability to share knowledge; job mobility; 
or even hiring for different jobs are only some of the tools that are capitalized by age management. 
(Ilmarinen, 2008; Tuomi et al, 1998)5. In this rder, manager enhances professional maturity. Super et 
al (1996) define professional maturity as the development rate, the point where professional has 
exceeded the professional development baseline, which varies from curiosity to decline. Normally, 
professional age matches cognitive age.  

This problem is severe in the project management domain. Project Management (PMBOK, 
2004) concerns the process with which, knowledge, skills, tools and techniques are applied on 
activities’ execution during a project, in order to succeed in establishing project stakeholders’ 
expectations (Dimitriadis, 2004; Polyzos, 2004; Lewis, 2000).  

Project manager is the professional regarding project management domain and demands 
studies, education and experience. The institutions that offer tertiary education in project management 
are Project Management Department of the TEI of Larissa, while at a postgraduate level several 
programs exist: MSc in Construction Management offered at Civil Engineering Department of the 
AUTh; MSc in Project Management at TEI of Piraeus; MSc in Project and Program Management at 
the TEI of Larissa; and MSc in Construction Management at the Hellenic Open University 
(Rouboutsou, 2005). 

6 http://europa.eu/ey2012/ey2012main.jsp?catId=971&langId=el 
7 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm 
8Europe was not alone in this initiative. New South Wales in Australia for instance, developed a Third Age 
Strategy in 2012, where it identified sustainable communities, participation and employment discrimination, 
security, dignity etc. (http://www.adhc.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0018/251406/ 
GRE_1124_ADHC_AgeingRoundtable.pdf).  
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Gaddis in 1959 (Fitsilis et al, 2007) pronounced the significant contribution of a project  
manager to a project. He illustrated the appropriate education and skills in order for a project manager 
to succeed in his mission. Each project is unique and in this order project manager counts. He 
undertakes –above others- to define project scope; to successfully manage the project team; to secure 
information for project stakeholders; to deliver activities in time; to respect budget; and to implement 
project deliverables according to the agreed requirements (Fitsilis et al, 2007).  

Moreover, Murch (2000) defined the required Project Manager skills and he mentioned 
personal; technical; managerial; and agility and adaptation to project environment (Rubin, 1967). 
Furthermore, there are ten traits of project managers who are really making ideas happen. The 
characteristics are command authority naturally, possess quick sifting abilities, knowing what to note 
and what to ignore. Set, observe, and re-evaluate project priorities frequently, ask good questions and 
listen to stakeholders. Do not use information as a weapon or a means of control. Adhere to 
predictable communication schedules. Possess domain expertise in project management as applied to 
a particular field. Exercise independent and fair consensus-building skills when conflict arises. 
Cultivate and rely on extensive informal networks inside and outside the firm to solve problems that 
arise. Look forward to going to work (Baker, __). 

Theofanidis, during his speech at the 3rd International Conference in Project Management 
Best Practices (Theofanidis, 2008) described project manager’s behavioral competences. He 
mentioned that no methodology can guarantee project success, when project manager is not a leader, 
cannot motivate, communicate, has not self-control or enthusiasm. Moreover, project manager must 
be confident, ethical, open, intelligent, experienced, passionate, educated, productive, persistent and 
can negotiate.  

Finally, version 3.0 of IPMA Competence Baseline (ICB) (IPMA, 2006) defines a set of 
contextual, behavioral and technical project manager competencies. ICB certifies project managers’ 
capacity and in many cases guarantee their efficiency to manage particular projects. Various 
interrelations can be observed between ICB competencies. Leadership behavioral competence for 
instance influences crises management technical skills and vice versa. These interrelations confirm 
that an old project manager could perform some project management duties, although he would 
probably not able to become a site manager for a construction project.  

The above literature review illustrate that a project manager must hold specific skills such as 
communicative, organizational, team working, motivation etc. At the same time he must also hold 
behavioral competencies such as productivity, patience, persistence etc. Finally, he must also own 
several technical skills such as finances, information systems, procurement etc. (Fitsilis et al, 2007; 
Heerkens, 2002; El-Sabaa, 2001; Thamhaim et al, 1974; Wilemon et al, 1970) (Annex IV).  

 
3. Previous Studies 
 

 Levi – Montalcini confirms that human mind can continue to operate appropriately even at 
old ages, regardless potential damages of other human organs. Various old persons have performed 
well, such as Galileo, Michelangelo, Picasso, B. Russel and recent astronaut J. Glen, who 
participated in a space travel at the age of 77. Last but not least, Sir Winston Leonard Spencer-
Churchill became the British Prime Minister at the age of 66 (Levi – Montalcini, 1999). 

Moreover, Crawford (2000) approached project manager’s profile in a quite objective 
manner, since he collected data relative to theory and practice. His analysis validates a short 
connection between job performance at labor space and productivity compared to the ideal. 

Additionally, a study that was carried out among 7.718 employees in 2004 entitled «The new 
employee / Employer equation survey», showed that older professionals in U.S.A. are well educated 
and with quite high benefits and salaries. Moreover, compared to younger ones, old emphasize on 
organization, they are less adaptive in technological changes, while they do not declare to be 
ambitious (http://www.agewave.com/research/landmark_employeeEmployer.php).  

Further, Prof. Papanis in his social study that was carried out in Greece in 2007 showed that 
“changes due to age can be classified according to knowledge, personality and adaptation. Moreover, 
weaknesses regarding new knowledge gain can be observed, which however can be balanced by 
critical thought, experience capitalization and empirical knowledge. Social participation can be 
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established by interpersonal relations, continuous new interest seek, employment after retirement or 
social activity programs” (http://epapanis.blogspot.gr/2007/09/blog-post_7466.html). 

Finally, Eurobarometer (2012) depicts that the majority of the Europeans (60%) are opposite 
to later retirement. These values are higher in Romania (87%), Latvia (86%) and Slovakia (83%). 
Lower values are illustrated in Denmark (58%), Netherlands (55%), Ireland (53%), U.K. (51%) and 
Austria (49%) (European Commission, 2012). 

Literature review is summarized in the following (Table 1), which will lead research method’s 
formulation.  

 
Table 1: Literature review summary regarding ageing  

 Researcher / 
Year 

Sample Research context Results 

1. Levi – 
Montalcini / 
1999 

Third age people Third age human brain operation, 
especially of people with various 
diseases. 

Brain operates perfectly, 
regardless other organs’ 
potential damages.  

2. Crawford / 
2000 

353 project 
manages located 
in 3 different 
countries. 

Criteria by which project 
success is judged, the factors 
that contribute to the success of 
projects; and the knowledge, 
skills and personal attributes of 
project managers that are 
expected to lead to achievement 
of successful project 
outcomes 

There is little direct relationship 
between perceived performance 
in the workplace and the level of 
project management knowledge 
and experience reported against 
either project management 
standards or previous research 
findings. 

3. The new 
employee - 
Employer 
equation survey 
/ 2004 

7.718 workers in 
U.S.A. 

Workers’ comparison. Old workers, in contrast to 
young ones, emphasize on 
organization, adapt slowly to 
technological changes and are 
not ambitious. 

4. Papanis / 2007 400 interviews to 
third age people 
located in 
different Greek 
geographic 
regions/ 

Personality shaping and 
memories’ description.  

Physical changes can be 
classified according to education 
levels, personality and 
adaptation.  

5. European 
Commission / 
2012  

E.U. member 
states’ civilians 

Retirement age levels in different 
member states.  

Majority of the questioned 
civilians are opposite to 
retirement age extension.  

 
4. Research Methodology 
 
The above literature review returned useful outcomes regarding active ageing and project 

manager. Moreover, project manager’s profile was shaped and several required skills were 
documented. However, in order to answer this paper’s research question, these findings have to be 
combined and confirmed. Bibliographic findings’ combination can be summarized in the following:  
1. Although majority or Europeans are opposite to retirement age extension, ageing challenge 
seems to oblige European Governments to encourage active ageing. In this context, several 
professionals and project managers respectively will be encouraged to remain in their jobs longer.  
2. A project manager must hold various contextual, behavioral and technical skills, which are 
being developed both via training and empirically.  
3. Age influences some of these skills either positively (i.e., leadership, organization, maturity, 
quality assurance etc.) or negatively (i.e., adaptation to technological changes, physical requirements 
for site management). 
4. Positively enhanced skills could be capitalized by labor market and give third age project 
managers chances to undertake duties, where they can perform.  

The above findings outline a potential old project manager’s profile, which has to be validated 
and confirmed. In this order, authors aim to perform a deeper interview based research on second and 
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third age project managers. Interview is a qualitative research method and does not concern a typical 
dialogue process between the researcher and respondents. The researcher has to manipulate 
respondents’ reluctance and fear. Researcher is human, thus sensually “sensitive” and his reactions 
and spiritual manifestations can influence respondents. Both researcher’s social level and culture play 
crucial role during an investigation. In order to avoid these interview weaknesses and secure 
objectiveness, two researchers will perform the interviews.  

The researcher can structure an “interpretation” framework and exclude outcomes on the 
basis of the respondents’ social space and of the investigation particular timing. It is important to be 
mentioned that interview is placed in the middle of qualitative research methods and concerns direct 
communication between questioned and reviewer (Babbie, 2011; Paraskevopoulou-Kolia, 2008; 
Saunders et al, 2000). Interviews will be performed in at least two rounds, according to the DELPHI 
method, since the interview sample is expected to be limited and survey results have to be validated 
(Belali et al,  2011).  

 
5. Questionnaire’s Structure  
 
The questionnaire is accompanied by a cover letter which describes the purposes of this 

survey, which is “old project manager’s profile shaping and the identification of the skills that are 
influenced either positively or negatively by the age”. Moreover, the survey aims to conclude 
regarding the capability of an old project manager to undertake several duties during a project’s life-
cycle.  

The questionnaire (Annex VI) is organized in two parts. Part A collects respondents’ 
demographic information; and Part B contains several questions, which concern project manager’s 
skills, how these are formed during a career and whether some have improved or declined in time. 
Some of the professional skills, which are going to be investigated concern leadership, engagement  
and motivation, self-control, assertiveness, relaxation, openness, creativity, efficiency, consultation, 
negotiation, conflict & crisis, reliability, ethics, systems, products & technology, personnel 
management, risk & opportunity, teamwork, problem resolution and communication. 

The questions that follow concern project manager’s ability to use several tools and 
communication means; his physical ability; his productiveness etc. The survey is under execution and 
its results are not publishable yet.  

 
6. Motivation – Contribution – Conclusion 
 
The contribution of research in science has been identified from the ancient times, when 

Ippokratis (About Art) mentioned that empirical findings validate theories and support truth discovery, 
mistake avoidance and everyday life.  

Moreover, Levi-Montalcini (1999) said that “the ability to capitalize our mental and physical 
forces during all or life and more especially when we grow is the most valuable skill”. This study 
grounds a significant relevant research question that concern existing ageing social challenges, which 
are recognized by the developed countries.  

This paper presented (a) the primary theoretical basis regarding ageing and project 
management skills; (b) existing literature review findings; (c) an interviewing investigation’s 
structure, which is under execution. Literature review confirmed that this paper’s research question 
has not been answered yet, while it outlined the framework around this research question and returned 
project manager’s skills and abilities that have to be investigated further. Both bibliographic results 
and the interviewing research method are expected to contribute significantly in this paper’s research 
question.  
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8. Annexes 
 

Annex 1 : Population structure by major age groups – EU 27, 2011 - 2060 

 
Source: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/9/93/Population_structure_by_major_age
_groups%2C_EU-27%2C_2011-2060_%281%29_%28%25_of_total_population%29.png, accessed 

on 28/3/2013. 
 

Annex 2 : Population age structure indicators, 2011  
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Source: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Population_structure_and_ageing, 

accessed on 28/3/2013. 
 

Annex 3 : Population of Greece 
Population 10.815.197 

Men  5.303.690 (49,2%) 
Women 5.484.000 (50,8%) 

 
Age 2008 2008 (%) 2011 2011 (%) 

0 - 14 years 1.666.888  15,20%) 1.614.785 14.4% 
15 - 64 years 7.423.889  67,71%) 7.569.304 67.5% 

+65 years 1.873.243  17,08%) 2.029.695 18.1% 
Source: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-

themes?p_param=A1603&r_param=SAN21&y_param=2011_00&mytabs=0, accessed on 29/3/2013. 
 

Annex 4 : The age pyramid in Greece 

 
Source: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Pyramide_G
rece.PNG, accessed on 29/3/2013. 
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Annex 5 :  The complete project manager 
  

Source : http://svprojectmanagement.com/wp-content/uploads/complete-PM-outline.jpg, accessed on 
29/3/2013. 

 
Annex 6 : The questionnaire 

The increase of the elderly population in the EU will bring changes to the working life of Project 
Managers. This questionnaire will investigate the effect of the age on Project Managers, 
according to skills and the abilities with the challenge of extending the working life under the 
current conditions. 

 
QUESTIONNAIRE 

Name :  
Surname : 
Degree : 
Current position : 
Former position : 
Age : 

 
Α. SKILLS 

During your career your skills increased or decreased with time. Please give a grade on the Likert 
Scale from 0 to 5.   
1. Leadership. 
2. Engagement  and motivation. 
3. Self-control. 
4. Assertiveness. 
5. Relaxation. 
6. Openness. 
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7. Creativity. 
8. Efficiency.  
9. Consultation. 
10. Negotiation. 
11. Conflict & crisis. 
12. Reliability. 
13. Ethics. 
14. Systems, products & technology. 
15. Personnel management.  
16. Risk & opportunity. 
17. Teamwork. 
18. Problem resolution. 
19. Communication. 
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Abstract 

The aim of the study is to present the factors examined in recent empirical studies that 
determine the magnitude of the spillover effects of foreign direct investment (FDI) on domestic firms 
of host countries. Specifically, we focus in the examination of horizontal and vertical spillovers, the 
factors that are significant in the existence of these phenomena and their importance for the economy 
of host countries. The results seem to be mixed in the case of horizontal spillovers, while vertical 
spillovers have a positive impact in most cases on domestic firms. Moreover, there are specific 
characteristics of foreign affiliates and domestic firms that play an important role in the occurrence of 
spillover effects, such as the absorptive capacity of the latter.  

 
Keywords: FDI, vertical spillovers, horizontal spillovers, technology diffusion, transition 

economies. 
 

1. Introduction to spillovers and technology diffusion  
 
The existence and magnitude of FDI spillovers to domestic firms depend on a number of 

factors that are related to the characteristics of multinational companies (MNCs) and the 
characteristics of the host countries, the firms and the different sectors. 

FDI can be considered as a crucial factor in the economic development of a country and helps 
in the enhancement of the economic cooperation between firms from different countries so as to 
become more competitive. During the last decades countries try to attract FDI having as motivation 
the expectation of gaining access to more advanced technology. The access to more advanced 
technology, except from the production and distribution, is also related to the management techniques 
of firms (Blomstrom and Kokko 1998). Domestic firms can benefit from the superior technology 
possessed by multinational companies (MNCs) through a variety of channels and achieve increased 
productivity. The spillover effects can occur when the foreign and domestic firms operate in the same 
sector (horizontal spillovers) or in different sectors and are vertically related (vertical spillovers). 

The empirical evidence on the horizontal level may be mixed, while most of the studies that 
examine for vertical spillovers suggest a positive effect of foreign MNCs on the productivity of 
domestic firms in the supplier and customer manufacturing sectors (Mariotti et al. 2013). 

The spillover effects can be interpreted as knowledge and technology diffusion from a 
foreign-owned firm to domestic firms. Spillovers are tested either at the intra-industry level 
(horizontal spillovers) or at the inter-industry level (vertical spillovers). The empirical results show 
that the indirect effects are not the same on domestic firms and it depends on the country or the period 
under examination and the methodology used (Hanousek et al., 2011). 

The FDI spillovers occur through five channels which are the demonstration/imitation, 
exports, labor mobility, competition and backward and forward linkages with domestic firms (Crespo 
and Fontoura, 2007). 

The relationships that domestic firms establish in local markets as suppliers of MNCs are 
defined as backward linkages, and the relationships established as customers of intermediate inputs 
are the forward linkages (Rodríguez-Clare, 1996, Lin and Saggi, 2004). 

Findlay (1978) suggests that the potential for technological diffusion through foreign 
investments has a positive relationship with the technology gap between the home and host countries. 
Moreover, Wang and Blomstrom (1992) present two types of costs that are related to technology 
diffusion: The costs to the MNC when technology is transferred to the subsidiary firm and the 
learning costs of domestic firms (absorptive capacity). 
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The empirical results of previous studies on knowledge spillovers through FDI are 
inconclusive (Rugraff, 2008). The knowledge spillovers are evident mostly through vertical linkages 
and, specifically, backward linkages from foreign subsidiaries to domestic suppliers seem to play an 
important role on technology spillovers. It is interesting to note that the absorptive capacity of 
domestic firms can lead to positive spillovers through FDI backward linkages. 
 

2. Literature review on determinant factors of FDI spillovers 
 
Crespo and Fontoura (2007) show that the existence of productivity FDI spillovers to 

domestic firms depends on a number of factors that are related to the characteristics of foreign 
investments, the recipient countries, the sectors and firms. These factors can have as outcome contrary 
effects, which makes it difficult to present a solid theory on the topic. It is a fact that the observation 
of neutral or negative spillover effects at the aggregate level does not restrict the researchers to find 
positive effects at a different and more detailed level of analysis. A very important empirical result is 
related to the absorptive capacity of domestic firms, which helps them capture the indirect benefits 
from FDI. 

Productivity spillovers are spillovers being transmitted from foreign to domestic producers. If 
the multinational corporations present a higher productivity level than the domestic firms this means 
that FDI may present the potential for knowledge transfer through the spillover effects. It is always 
important to consider the fact that in the case of studies on spillovers there may be different 
circumstances and policies of countries, industries, and firms that promote or obstruct spillovers 
(Lipsey, 2002). 

Prior literature shows that positive spillovers could affect only a subset of firms, so that 
aggregate studies could underestimate the true significance of these effects. In the case of backward 
linkages, MNCs could benefit local suppliers by providing technical support for the improvement of 
the quality of goods, or for the introduction of innovations, by providing support for the creation of 
infrastructures and by providing support at the management level of domestic firms (Lall, 1980). The 
factors can be organized in five categories which are the absorptive capacity and the technological 
gap, the regional effect, the domestic firm characteristics, the FDI characteristics and other factors. It 
has been found that the domestic firms should have a moderate technological gap with the MNCs in 
order to benefit from their higher technology. 

Moreover, studies have shown that MNCs use more advanced technology in countries and 
sectors that have a higher proportion of skilled labor. There is also evidence that the size of domestic 
firms is linked to their capacity to obtain the benefits from the MNCs. The large firms can be expected 
to benefit more from the foreign presence. Moreover, Aitken and Harrison (1999) analyze the effect 
of the size of firms on the existence of spillovers through FDI. The sample under examination was 
divided in the firms with more than and less than 50 workers and the results showed that the effect on 
the efficiency of local firms at the sectoral level was negative in both cases and significant only for 
the smaller firms. 

Evidence shows that the determinant factors of FDI spillovers that have been most widely 
examined are the absorptive capacity and the technological gap. A developed financial system could 
be an important factor in order for the domestic firms to obtain benefits from the foreign presence 
(Alfaro et al., 2004). 

Moreover, Crespo et al. (2009) in their study on horizontal and vertical spillovers, examined 
if the geographical proximity between MNCs and domestic firms is relevant to the existence of FDI 
spillovers. They used a data sample for Portugal and they show that, as far as horizontal spillovers are 
concerned, there is a negative effect due to competition in the industries. In the case of vertical 
spillovers, there seems to be a positive effect through backward linkages. The results of the study 
underline the importance of geographical proximity in the existence of spillovers from FDI and the 
firm policies that are developed in host countries should create favorable conditions for foreign 
investments. 

The study is based on the fact that both positive and negative FDI spillovers have a 
circumscribed geographical dimension and they can decrease with physical distance, as the channels 
of technological transmission are reinforced at the regional level. It is expected that the benefits to 
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domestic firms from foreign investments would be confined to the locality of the investment (Girma, 
2003). 

Hanousek et al. (2011) employ a meta-analysis to examine a number of empirical results on 
direct effects as well as spillover effects through FDI. The sample of the analysis consists of 21 
studies that focus on transition countries. The results show that the research design is important for the 
analysis of productivity spillovers. Moreover, there is evidence of publication bias for results on direct 
effects while there is no bias as far as the spillover effects are concerned. Another interesting result is 
that the studies that are based on cross-section data seem to have higher t-ratios, which means that the 
effect of productivity spillovers is higher in cross-sectional studies since they do not account for 
unobserved heterogeneity. 

This is the main reason that the evidence is based mostly on studies that use panel data. As far 
as the timing of FDI is concerned, it plays an important role and its effect differs among countries. 
Furthermore, there seems to be negative and significant forward spillover effects, that decrease the 
impact of foreign presence, and significant but positive backward spillover effects, that increase the 
impact. This is evidence that the firms of transition countries may have gains if they supply industries 
with a high share of foreign firms. 

Havranek and Irsova (2011) used a meta-analysis to examine the spillovers to domestic firms 
from foreign investors. The results showed that model misspecifications can reduce the reported 
estimates of the studies. Publication bias is evident in the literature and, specifically, positive or 
significant estimates are preferred for publication, while negative estimates do not seem to be reported 
in journals, even if there is avoidance of potential misspecifications. 

The spillovers to suppliers (backward spillovers) seem to be significant, as well as the 
spillovers to buyers (forward spillovers), although in the case of the latter, there is small significance. 
There is also no effect on firms in the same sector (horizontal spillovers). Moreover, countries that 
have not so developed financial systems and are also open to international trade seem to receive 
higher spillovers and the investors from distant countries without a large technology gap with the host 
countries can cause higher spillover effects. These results are in agreement with the model of 
Rodriguez-Clare (1996). Finally, fewer spillovers are generated by fully owned foreign affiliates in 
comparison to joint ventures and fewer spillovers are received by the firms in the host countries in the 
service sector compared to the manufacturing sector. 

Furthermore, Giroud et al. (2012) study the technological heterogeneity of foreign affiliates. 
They collect data from 809 foreign affiliates in five transition economies and differentiate the extent 
and the intensity of backward linkages between the foreign firms and their domestic suppliers. The 
extent is related to the level of use of local suppliers by foreign firms, while the intensity of backward 
linkages is related to direct and intentional knowledge flows between foreign firms and domestic 
suppliers, which have a cost. The results of the analysis show that the technological capability of 
foreign firms, as well as the autonomy and the embeddedness have a positive relationship with the 
knowledge transfer through backward linkages. Specifically, the technological capability of foreign 
firms increases the backward linkage intensity. 

Hallin and Holmstrom Lind (2012) examined the impact of two different environmental 
conditions related to the existence of knowledge spillovers. The model used differentiates between 
two mechanisms that are related with the subsidiary and its domestic business environment in terms of 
the degree of competitive pressure in the environment and the embeddedness of the subsidiary’s 
business network. The data sample consists of 210 affiliates of multinational companies in Sweden. 
The authors distinguish between horizontal and vertical knowledge spillovers and show that the 
horizontal spillovers seem to be unintentional by nature while vertical spillovers are intentional 
knowledge transmissions. The competitive pressure in the local environment leads to unintentional 
knowledge spillovers, while, in the case of intentional knowledge transmission, there seems to be a 
negative relationship. Finally, an interesting result of the study is the indirect and positive relationship 
between the embeddedness of the subsidiary’s relationship with domestic business counterparts and 
the unintentional knowledge spillovers to the domestic competitors. 

Irsova and Havranek (2013) examined for the determinants of horizontal spillovers from FDI 
by applying a large meta-analysis using data from 45 countries. The results showed that on average 
horizontal spillovers are not so significant. Specifically, nine potential spillover determinants were 
examined that capture the characteristics of the FDI home countries and the host countries. The nine 
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potential determinants of horizontal spillovers are the technology gap, the similarity, the trade 
openness, the financial development, the patent rights, the human capital, the FDI penetration, the 
degree of foreign ownership and the different sectors in a country. With the use of Bayesian model 
averaging the importance of individual spillover determinants was examined. 

Moreover, the results show that when the technology gap between domestic and foreign firms 
is large, then the horizontal spillovers are small. The spillovers are also small when there is higher 
trade openness and better protection of intellectual property rights. Higher levels of human capital in 
the host country are associated with larger spillovers and joint ventures with domestic firms can have 
as a result positive spillovers compared to fully foreign-owned projects. 

Overall, the horizontal spillovers are on average zero, but this does not mean that they are 
negligible as the host countries present differences in their ability to benefit from FDI. Specifically, 
the characteristics of each country are important for the benefits from FDI. It is important to note that 
a factor that influence the reported spillover coefficients is the methodology used. Moreover, in order 
to study what leads to the benefit from FDI, it is important to control for the method choices 
employed in each analysis. 

Damijan et al. (2013) examine the direct effects as well as the spillovers through FDI in ten 
transition countries. Specifically, they examine various sources of firm heterogeneity while they 
analyze the different effects of FDI on the performance of firms. Their study shows that the 
heterogeneity, as far as the absorptive capacity, size, productivity and technology levels are 
concerned, has an effect on the results. The horizontal spillovers seem to have become important and 
even more important than vertical spillovers. The positive horizontal spillovers seem to affect medium 
or high productivity firms with higher absorptive capacity, while negative horizontal spillovers affect 
low to medium productivity firms. The absorptive capacity and the productivity level of the firms of 
host countries are important determinants of spillover effects from foreign firms. 

According to the authors, FDI may be the most important factor of technology transfer for 
firms. Technology is transferred in two ways, directly to the affiliates and indirectly to other firms in 
the host country (spillover effects). FDI may also be the cheapest way of technology transfer, as the 
firm of the host country does not have to finance the acquisition of new technology. Moreover, FDI is 
important as a source of foreign technology and growth for firms in transition economies. 

As far as the spillovers through FDI are concerned, technology transfer takes place when the 
foreign affiliates increase the knowledge of domestic firms and the value of the benefits of foreign 
investors are not internalized. It is interesting to note that there can be negative spillovers through FDI 
when foreign firms with a higher technology level force the firms of host countries to leave the 
specific sector of activity. The authors employ firm-level panel data analysis, distinguish between 
vertical and horizontal spillovers and introduce the geographical distance between foreign affiliates 
and firms of host countries, the time/dynamic dimension of technology transfer, the technological 
capacity, the productivity and the human capital as sources of firm heterogeneity. 

Carluccio and Fally (2013) examine the impact of foreign entry on the productivity of 
domestic firms, as well as the technology adoption, the survival and the welfare. There is evidence 
that if the share of plants with a given technology is larger, then the availability of compatible 
intermediate inputs is wider and there is a reduction in unit costs. Due to the fact that there is 
heterogeneity in firms and there is always a specific cost, the most productive firms prefer to adopt 
the technology of foreign affiliates and to benefit from the decrease in the cost of intermediate inputs. 
In the case of firms that do not prefer foreign technology adoption, they may face problems due to 
increased competition. 

The entry by foreign affiliates may cause changes in the supply chain of firms, which can 
have negative effects on firms using inputs compatible with the domestic technology. As the adoption 
of technology costs, the effects are not the same for all the domestic firms. This is the reason that the 
most productive firms have the larger benefit compared to firms with lower productivity. The 
outcome is that technological incompatibilities can cause complex interactions between vertical 
linkages and the decisions related to technology adoption for the firms of the host country. 

Mariotti et al. (2013) analyze the backward and forward linkages from MNCs in the service 
sector, and the impact of the linkages on domestic manufacturing firms. The data sample consists of 
MNCs in the service sector in Italy between 1999 and 2005. The results show that forward linkages 
have a positive effect on domestic customer firms, while the backward linkages have an effect on the 
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productivity of domestic suppliers. Based on the empirical results of positive correlation between the 
foreign MNCs in the service sector and the performance of domestic manufacturing firms, the 
openness and attraction of foreign firms seem to play an important role in an economy’s growth. It is 
also interesting to note that in the manufacturing sector, domestic firms benefit from the spillovers 
when they are characterized by higher absorptive capacity. The absorptive capacity is important in the 
assimilation of new technologies, and the management of firms should take it into consideration when 
firms’ strategies are developed. 

 
3. Conclusions 

 
The study focused on a number of recent studies that examine possible factors determining 

the degree of vertical and horizontal spillovers in host countries. The empirical results of the previous 
studies showed that the results as far as the horizontal spillovers are concerned are mixed, while, in 
the case of vertical spillovers, there seems to be a positive and significant impact on the domestic 
firms. 

Spillover effects of FDI can enhance the development of host economies. The foreign 
presence and technology in host countries can provide the opportunity in order to adopt the necessary 
technology with the use, for example, of demonstration (Burstein and Monge-Naranjo, 2009). 
Moreover, the foreign presence can increase the demand for intermediate goods and then backward 
linkages are created in order to benefit domestic suppliers. The reorganization of the supply chain 
could lead to possible forward linkages to domestic producers (Rodriguez-Clare, 1996). 

The FDI do not have the same impact in different countries and this is due to different 
policies for attracting FDI (Demekas et al., 2007). The strategies developed in firms of different 
countries lead to consequences that are not the same for each economy. Researchers should find the 
factors that explain whether higher competition faced by domestic firms, when confronted with 
foreign firms, cause the expected output in terms of effective technology transfer and know-how. The 
variety of empirical results can be related to the impact of trade and production integration, the impact 
of R&D and the absorptive capacity among other factors. 

There are several tools that can be used to increase the benefits of domestic firms from FDI. 
As countries spend money on the promotion of foreign investments, there could be benefits if there is 
a focus on investors who are most likely to generate positive effects on the firms of host countries. 
Results show that these are investors whose countries have a modest technology edge and who are 
willing to form joint ventures with domestic firms. These projects can help in the occurrence of 
horizontal and vertical spillovers. 
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Abstract 
This paper considers Multinational Enterprises (MNEs) as differentiated networks with subsidiaries 
playing a critical role in managing knowledge inputs. Based on an original data set including 92 
foreign firms located in Greece, we present evidence that, in the focal economy, the extent of 
technological embededness in the local environment is limited; posing in that way important 
challenges for the sustained competitiveness of these MNEs’ geographically dispersed subunits. 
According to our findings, only subsidiaries mandated with the production of a new product seem to 
significantly contribute to those asset-augmenting activities that could benefit the competitive impetus 
of the whole MNE network.  
 
Key words: Technology adaptation, Subsidiary roles, Greece 
 
Introduction 
 
The analysis related to both the development of the multinational enterprise (MNE) and the various 
roles assigned to its subsidiaries in the formation and implementation of worldwide operational 
procedures, clearly underlines the importance of technology as a key strategic determinant factor. All 
major theoretical approaches to international production through direct investment, take under 
consideration, explicitly or implicitly, the technological capabilities and characteristics of the firm. In 
this regard, current theoretical approaches of foreign investment indicate that the contemporary MNE 
is viewed as a differentiated learning network with subsidiaries playing a critical role in managing 
knowledge. Under this assumption, MNE is seen as a vehicle for integrating knowledge from different 
parts of the world (Birkinshaw and Hood, 1998).  

In this vein, some subsidiaries take advantage of the existing technology embodied in well 
established products; while others are used as seekers and implementers of new technological 
competencies so as to contribute to the production of innovative products and individualize their 
presence in the MNE network. This is because the effective use of technological resources and 
advancements worldwide may lead a corporation to an upgrading involvement in global innovative 
activities, which in turn, may generate distinctive capabilities for the whole MNE environment. 
Therefore, technology, as a corporation’s property, is conceived as one of a firm’s most valuable 
assets that lead to advanced performance. Superior, firm specific technology, may also lead MNEs to 
the development of a sustained competitive advantage that may induce and facilitate the penetration 
of foreign markets through exports and local production (Cordell, 1973); by capturing the distinctive 
needs of host countries and adapt subsidiaries into these environments. This type of advantage 
includes not only technological innovations embedded in products and processes, but also superior 
management systems and capabilities (Caves, 1982).  

Despite the fact that research on varied issues related to the technology strategies of MNEs 
has flourished in the last decade, evidence on the extent of technology adaptation as part of 
subsidiaries’ strategy is almost non-existent. The purpose of this study is to provide insights on the 
above identified gap in the literature by presenting evidence on the extent of technology adaptation 
(both of products and/or processes) of MNEs’ subunits located in the peripheral European economy of 
Greece. 

 
Conceptual Background: Roles of MNE Subsidiaries 
 
In today’s fast changing global environment, MNEs may need to be innovative in order not only to 
maintain their market position but to acquire a sustained competitive advantage as well. According to 
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the contemporary overall market setting, the role of a corporation organized through a horizontal 
network; where the headquarters (HQs) define the strategy and the affiliates simply implement it, may 
be altered by a situation where HQs face the considerable pressure to respond to distinctive market 
needs, while at the same time seek for global efficiency. Based upon that approach, throughout global 
strategic management research, different international strategies can be identified; grounded upon the 
differentiated roles that subsidiaries can assume within group operations. There exist numerous 
typologies of subsidiary roles and strategies in the literature (e.g. Bartlett and Ghoshal 1989; Gupta 
and Govindarajan 1991; Jarillo and Martinez 1990; White and Poynter, 1984). In this study, we 
elaborate on the “scope” framework derived by White and Poynter (1984).  

According to this framework, there are three roles for subsidiaries. The first is the ‘truncated 
miniature replica’ (TMR) that produces goods for the host market, which are part of the MNE 
established product range. This subsidiary does not produce new products and do not implement new 
technologies. The second subsidiary role proposed by White and Poynter is the ‘rationalized product 
subsidiary’ (RPS). This subsidiary applies knowledge that is already well-established in the MNE 
group and well-embodied in proven commercialized and effectively produced goods. In doing so, 
RPS becomes part of the internationally-coordinated supply network of the whole MNE network. 
TMRs and RPSs are to a significant extent embedded in the MNE decision-making system. The third 
subsidiary role is that of the world (or regional) product mandate (PM). PMs employ subsidiary-level 
resources and knowledge in order to develop and supply distinctive new products that are likely to 
target a wide market spectrum. In doing so, PMs represent a more complete MNE response to the 
challenges of the contemporary global competitive environment. 

 
Research Design 
 
The purpose of this study is to evaluate the extent of subsidiaries’ adaptation in their technological 
trajectory. Information regarding our sample was collected via a nationwide postal survey through 
questionnaires. The study uses data, issued by the International Capital (ICAP) database, for the 
subsidiaries of foreign firms established in Greece. ICAP database included 317 foreign firms. The 
industries involved include automobiles and transport equipment, chemicals, electronics and IT, food 
and beverage, machinery, miscellaneous, pharmaceuticals services, textiles, and other manufacturing. 
Major countries of inward investment include the U.S., Japan, EU and other European countries.  
 
Table 1: Sample Characteristics 
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The whole questionnaire sent to subsidiaries was developed through a three-stage process. 
Firstly, two academicians and a professional consultant, who suggested improvements in wording and 
advice on layout, reviewed the draft questionnaire. Secondly, following a major revision of the 
questionnaire, it was sent out to five chief executive officers (CEO) of subsidiaries operating in 
different industry sectors. In most cases corrections were similar. After the second revision, the 
questionnaire was sent to four firms chosen by their country of HQs origin for the final pre testing. 
Wording and structure of the questionnaires were not improved, although two more questions were 
added.  

The response rate for this study is approximately 29%, (92 responses out of 317 corporations 
that consist the whole population of the data base provided), pretty higher than the minimum 
recommended level of 20%. Table 1 summarizes the response rates and the number of respondents by 
industrial sector of activity and country of HQs origin.  

To ensure validity, inter rater reliability by a follow up telephone conversation with managers 
from six randomly selected subsidiaries was carried out. The reported results demonstrated a high 
consistency with the original answers on the questionnaires (Test – retest 0.85). To examine potential 
non-response bias, personal interviews with managers of five non-respondent firms (according to the 
classification of country of origin) were arranged. Results were quite similar with those of the sample.  

 
Survey Question and Discussion of Findings 
 
In general, subsidiaries operate through a portfolio of local, market-focused TMRs; possessing a quite 
clear, albeit strategically limited, technological imperative in the form to adapt the basic centrally 
generated characteristics of the production process related with the host consumer behavior.  
Nevertheless, evolution of subsidiaries clearly indicates a decline in the relative status of adaptation in 
the technological position of these units. Subsidiaries should go through a phase of creative transition 
where they could build their own technological base. Product and procedures differentiation related to 
the well established ones are consider critical though, for all types of subsidiaries, so as to ascribe 
them technological dynamism. In order to evaluate the degree of technology adaptation in 
subsidiaries’ operations, respondents to this survey were asked: 
 
Survey Question: If you produce (at least as part of your role) already established products of the 
MNE group, do you adapt: (1) not at all; (2) moderate; (3) extensively: 

 
(a) The characteristics of the product 
(b) The production process 

 
Evidence provided by Table 2 clearly indicates that subsidiaries in Greece adopt in an important 
degree import-oriented technological sources, considering both the characteristics of the product and 
the production process (AR of 2.18 and 2.21 respectively). In the light of the view of the importance 
of local market responsiveness, one possible explanation for this result could be that there is little 
response for differentiated consumer tastes, or more sophisticated products to supply the Greek 
market. In high technology sectors, i.e pharmaceuticals, we see that the degree of adaptation goes 
beyond the total average implying that technological competitiveness in these industries incorporates 
the need to adapt established products. Results provide also indications of geographical proximity as a 
factor of differentiation. The further (closer) the HQs are established in Greece, the less (more) is the 
tendency to adapt extensively the characteristics of the product. 

Concerning the almost identical results related to the adaptation of procedures subsidiaries 
use in order to produce, one could support that this is due to the fact that subsidiaries characterize cost 
efficient the established production procedure and/or they do not face the need of changing the basic 
factors of production (which, in turn, could generate alterations in the degree of adaptation). Heavy 
industry and pharmaceuticals are again the sectors that the degree of adaptation goes beyond, or 
determine, the total average. If we consider the country of origin, it seems that US firms may 
introduce some innovative production procedures, since they have the lowest AR among all other 
regions, while; on the other hand, subsidiaries outside Europe tend to use extensively MNE group 
procedures. 
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Table 2: Extent of Technology Adaptation in Greek Subsidiaries (Average Responses)1 

 
As far as the role of subsidiaries is concerned, the creativity of TMR is as expected extremely limited, 
since its role includes the detection and manifestation of local tastes that may lead to the rejection of 
particular characteristics of the existing products. The degree of possible adaptation does not seem to 
apply here, leading us to argue that the viability of such type operational procedures is jeopardized by 
both the intensity of global competition and the increased international dispersion of knowledge and 
skills. On the contrary, PMs can add value to the network by achieving the most effective evolution of 
a number of distinctive but complementary strands in its technological scope and product range, 
through separate operations with strongly specialized competencies.  
 
Conclusions 
 
The purpose of this research was to identify the extent of adaptation in subsidiaries’ operations. 
Overall, our results indicate that subsidiaries operating in Greece have limited absorptive capacity; 
therefore the possibility to create radical technology is quite restricted. This lead us to conclude that, 
strategically speaking, these subsidiaries are strongly subjected to intra-network commitments in the 
existing network of suppliers, customers and procedures; restricting in that way their potential for 
further development. 
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 
του J.M. KEYNES. 

 
Ντόβα Λεμονιά 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
  
  Το 1935 ο J.M. Keynes έγραψε ένα γράμμα1 στον G.B. Shaw όπου συνοπτικά του γνωστοποιούσε 
την πρόθεση του να συγγράψει ένα βιβλίο που θα έφερνε επανάσταση στον τρόπο που οι 
οικονομολόγοι και οι πολιτικοί θα προσέγγιζαν τα οικονομικά προβλήματα. Ένα χρόνο αργότερα, το 
1936, ο Keynes έδωσε στο βιβλίο αυτό τον τίτλο Η Γενική Θεωρία της Απασχόλησης, του Τόκου και 
του Χρήματος. 
    Στην Γενική Θεωρία ο Keynes υποστηρίζει ότι τα αξιώματα της κλασικής θεωρίας ισχύουν μόνο 
σε μια ειδική περίπτωση και όχι γενικά. Δηλαδή η κατάσταση που υποθέτει η κλασική θεωρία 
αποτελεί περιοριστική περίπτωση των πιθανών θέσεων ισορροπίας, τα χαρακτηριστικά της οποίας 
συμβαίνει να μην ανταποκρίνονται στην οικονομική θεωρία σήμερα. Με αποτέλεσμα η διδασκαλία 
της να είναι παραπλανητική και καταστροφική αν εφαρμοστεί στην πραγματική ζωή. 
   Η πολιτική φιλοσοφία του Keynes έχει ως κεντρικό θέμα τη δυνατότητα του καπιταλισμού να 
προσφέρει ταυτόχρονα οικονομική αποτελεσματικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ατομική 
ελευθερία. Η τριάδα αυτή είναι η πολιτική οικονομία της Γενικής Θεωρίας.  
   Ο Keynes συσχέτισε την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη με το 
επίπεδο της επένδυσης που διασφαλίζει την πλήρη απασχόληση των διαθέσιμων πόρων. Συνεπώς, 
πετυχημένο μοντέλο καπιταλισμού είναι μόνο εκείνο που μπορεί να διασφαλίσει τη διανομή του 
εισοδήματος και τις επενδύσεις που θα διαμορφώσουν την ενεργό ζήτηση στο επίπεδο επίτευξης 
πλήρους απασχόλησης των διαθέσιμων πόρων.  
   Τέλος, ο Keynes αναπτύσσει μία διαφορετική θεωρία (από την κλασική) για τον τόκο και τα χρήμα, 
η οποία γίνεται η βάση της πολιτικής του θέσης:  
   α) για τον αποσταθεροποιητικό ρόλο του εισοδήματος των εισοδηματιών στις καπιταλιστικές 
οικονομίες, και 
   β) για τον αποσταθεροποιητικό ρόλο του νομισματικού και γενικότερα του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος ως εμπόδιο για την επίτευξη πλήρους απασχόλησης των διαθέσιμων πόρων. 
 
1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
    
Για την εποχή της η «Γενική Θεωρία» ήταν η αίρεση στις τότε επικρατούσες αντιλήψεις της 
νεοκλασικής σχολής. Τα φαινόμενα των οικονομικών διαταραχών ήταν, κατά τις τότε θεωρίες, 
φαινόμενα προσωρινά και η μακροχρόνια τάση ήταν αυτή της ισορροπίας στο επίπεδο της πλήρους 
απασχόλησης. 
   Έτσι, η πρωτοφανής τότε κεϋνσιανή θεωρία, ψήγματα της οποίας βρίσκονται  σε παλαιότερες 
θεωρίες, απέρριψε το σχήμα της ισορροπίας σε πλήρη απασχόληση προς το οποίο, κατά λογική 
συνέπεια, έτεινε η θεωρητική ανάλυση και υποστήριξε την ισορροπία σε επίπεδο κάτω από το 
επίπεδο της πλήρους απασχόλησης. Η ύπαρξη ανεργίας ως οργανικού στοιχείου της 
κεφαλαιοκρατικής συγκρότησης της οικονομίας αποτέλεσε τον πυρήνα της κεϋνσιανής ανάλυσης και 
οδήγησε θεωρητικά στην οικονομική της ανισορροπίας ή της διαταραχής. 
   Ο J. Μ. Keynes ενώ είχε τραφεί και αναπτυχθεί κάτω από το δένδρο της νεοκλασσικής οικονομικής 
διανόησης έβαλε κατά των ριζών του δένδρου αυτού και ήταν φυσικό να προκαλέσει τις αντιρρήσεις 
και τις δυσαρέσκειες των τότε γνωστών οικονομολόγων. Αλλά όπως έλεγε και ο φιλόσοφος John 
Locke: «Οι νέες ιδέες γίνονται πάντοτε αντικείμενο αντιρρήσεως και καχυποψίας για τον λόγο μόνο 
ότι είναι νέες». Έτσι, η «Γενική Θεωρία» ως αναιρετική κριτική κατά της τότε οικονομικής 
ορθοδοξίας χαρακτηρίστηκε ως «επανάσταση» (L. Klein, The Keynesian Revolution, 1966) και 
αποτέλεσε το κύριο ρεύμα στη διδασκαλία της μακροοικονομικής. Η κεϋνσιανή θεωρία απέκτησε 

1 Keynes, J.M (1971). 
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μεγάλη σημασία διότι, πλην των άλλων, αποτέλεσε τη θεμελίωση μιας κοινωνικής πολιτικής, αφού 
ήταν η θεωρία της πλευράς της ζήτησης ή των δαπανών. Η ταύτιση αυτή της κεϋνσιανής θεωρίας με 
τη διενέργεια δαπανών για την αντιμετώπιση της ανεργίας, έδωσε το επιχείρημα σε ορισμένους 
οικονομολόγους να συγγενέψουν τον Keynes με τους σοσιαλιστές. Αυτό είναι, όμως, λάθος. Ο 
Λόρδος Keynes, φιλελεύθερος στην σκέψη και στη ζωή, στήριξε το κεφαλαιοκρατικό σύστημα της 
Δύσης και του έδωσε τη δυνατότητα να διαπλεύσει τις συμπληγάδες των μαρξιστικών ρευμάτων. Ο 
Keynes ήταν άνθρωπος πρακτικός και δεν πίστευε σε μια μεταφυσική αντίληψη των πραγμάτων και 
στη διάκριση λογικής και γεγονότων. Η φιλοσοφία, αντιθέτως, του "laissez-faire" κυριαρχείται από 
την αντίληψη ότι υπάρχει αρμονία μεταξύ του ιδιωτικού συμφέροντος και του κοινωνικού και στη 
σύμπτωση του καθήκοντος με το ίδιο συμφέρον. Η ανταγωνιστική αγορά με τον αυτοματισμό του 
συστήματος της ελεύθερης οικονομίας ήταν το όργανο επιλύσεως των οικονομικών προβλημάτων 
των κλασσικών. 
   Ο Keynes ονομάζει «κλασσικούς» όλους, από τον Ricardo μέχρι τον Pigou, όσους αγνόησαν τη 
σημασία της αποτελεσματικής ζήτησης, και  μεταξύ τους υπήρχαν διαφορές. Ρινίσματα της θεωρίας 
της αποτελεσματικής ζήτησης βρίσκονται, εν τούτοις, σε συγγραφείς πριν από τον Keynes, όπως ο 
ίδιος αναφέρει στη «Γενική Θεωρία» του (Hobson, Mammery, Major Douglas, αλλά κυρίως ο 
Malthus). Ολοκληρωμένες, όμως, θεωρίες παραπλήσιες προς εκείνες του Keynes διατύπωσαν πριν 
απ' αυτόν δύο μεγάλοι οικονομολόγοι, ο Σουηδός Knut Wicksell (1851-1926) και ο Πολωνός Μ. 
Kalecki. Ο Κ. Wicksell έκανε τη μετάβαση από τη μαρσαλλιανή μερική ισορροπία στην ισορροπία 
συνολικής ζητήσεως με συνολική προσφορά, όπως και ο Keynes, και διετύπωσε θεωρία περί τόκου 
παραπλήσια με εκείνη του Keynes. Ο Μ. Kalecki, τρία χρόνια πριν από τον Keynes, τόνισε τη 
σημασία της αποτελεσματικής συνολικής ζητήσης για τον προσδιορισμό της απασχόλησης. Θέματα 
όπως η αποτελεσματική ζήτηση και οι επενδύσεις συγγενεύουν τους δύο οικονομολόγους. Παρά 
ταύτα υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο οικονομολόγων, αφού ο Keynes δεν εξετράπη από τη 
μαρσαλλιανή παράδοση και την πίστη του στον κεφαλαιοκρατισμό, ενώ ο Kalecki ακολουθούσε τη 
μαρξιανή παράδοση. Ο Keynes έδωσε έμφαση στην αγορά εργασίας (εργατικός μισθός), ενώ ο 
Kalecki στις αγορές αγαθών. Η Αγγλοσαξονική καταγωγή του Keynes και η επικρατούσα 
αγγλοσαξονική οικονομική επιστήμη έδωσαν το προβάδισμα σ' αυτόν και τον καθιέρωσαν ως τον 
ιδρυτή της σύγχρονης μακροοικονομικής αναλύσεως. 
 
2.Ο KEYNES ΚΑΙ ΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
 
   Είναι χρήσιμο να ξεκινήσουμε την ανάλυση που επιχείρησε ο Keynes για την ανεργία από τις 
βασικές σχέσεις που θεώρησε ότι προσδιορίζουν την απασχόληση και το ύψους του μισθού στην 
αγορά εργασίας. Θα δούμε ότι η ανάλυσή του οδηγεί στην απόρριψη των σχέσεων που θεωρεί ως 
αυτονόητα αξιώματα του νεοκλασικού υποδείγματος. 
   Ο Keynes αρχίζει τη Γενική Θεωρία με τη σύντομη παρουσίαση των δύο βασικών αξιωμάτων της 
νεοκλασικής θεωρίας.2 Τα αξιώματα αυτά, έχουν ως εξής: 
   Πρώτον, ο μισθός είναι ίσος με την (αξία) του οριακού προϊόντος της εργασίας. Αυτό το αξίωμα 
προκύπτει από τη θεωρία της οριακής παραγωγικότητας της εργασίας στη βραχυχρόνια 
περίοδο, όταν όλοι οι άλλοι συντελεστές παραγωγής θεωρούνται ως σταθεροί, προκύπτει δηλαδή από 
τη νεοκλασική θεωρία της ζήτησης για εργασία. 
   Δεύτερον, η προσφορά εργασίας προκύπτει από την οριακή δυσαρέσκεια που προκαλεί η εργασία. 
Ο μισθός, εκφρασμένος σε πραγματικούς όρους, είναι μόλις αρκετός για να αντισταθμίσει αυτή τη 
δυσαρέσκεια για να εξακολουθήσουν να προσφέρουν οι μισθωτοί την εργασία τους. 
   Τα δύο αυτά αξιώματα εκφράζονται σε μια καμπύλη συνολικής ζήτησης για εργασία, που έχει 
αρνητική κλίση, και σε μία καμπύλη συνολικής προσφοράς της εργασίας, που έχει θετική κλίση. O 
ανταγωνισμός – μεταξύ επιχειρήσεων, όταν ο πραγματικός μισθός είναι μικρότερος του μισθού 
ισορροπίας, και μεταξύ εργαζομένων, όταν ο μισθός είναι μεγαλύτερος του μισθού ισορροπίας – 
εξασφαλίζει μια αποκατάσταση των συνθηκών πλήρους απασχόλησης σε ένα απροσδιόριστο, αλλά, 
καθ’ υπόθεση, σύντομο, χρονικό διάστημα. 

2 J. M. Keynes, Γενική Θεωρία της Απασχόλησης, του Τόκου και του Χρήματος, χχ., ελληνική μετάφραση Δ. 
Δελιβάνη, εκδ. Παπαζήση, Κεφάλαιο 2. 
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     Ο Keynes αποδέχεται ρητά το πρώτο αξίωμα3  και, επίσης ρητά, απορρίπτει το δεύτερο. Οι 
αντιρρήσεις του στην υπόθεση ότι η προσφορά εργασίας εξαρτάται από το ύψος του πραγματικού 
μισθού έχουν δώσει λαβή σε εναλλακτικές ερμηνείες, τις οποίες θα παρουσιάσουμε με συντομία πιο 
κάτω. 
 
3. Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
 
3.1 ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ KEYNES 
 
 Η V. Chick υποστηρίζει ότι η επιχειρηματολογία του Keynes κατά της νεοκλασικής θεωρίας 
αναπτύσσεται σε τρία διακριτά επίπεδα: 
   Πρώτον, ότι η θεωρία της προσφοράς της εργασίας, όπως αυτή προσδιορίζεται από τη νεοκλασική 
θεωρία, είναι εσφαλμένη ή, τουλάχιστον, η βασιμότητά της είναι 
αμφισβητήσιμη. 
   Δεύτερον, ακόμα και αν γίνει αποδεκτή η καμπύλη προσφοράς της εργασίας της νεοκλασικής 
θεωρίας και αποδεκτό το πλαίσιο ανάλυσης της απασχόλησης σ’ ένα υπόδειγμα μερικής ισορροπίας 
της αγοράς εργασίας, οι μισθοί είναι άκαμπτοι προς τα κάτω και ο μηχανισμός επίτευξης της πλήρους 
απασχόλησης, που υποθέτουν οι νεοκλασικοί ότι ισχύει, δεν λειτουργεί σε ένα σύγχρονο οικονομικό 
σύστημα. 
   Τρίτον, η ανάλυση των συνθηκών προσδιορισμού της απασχόλησης και του μισθού σε ένα πλαίσιο 
μερικής ισορροπίας οδηγεί σε εσφαλμένα συμπεράσματα, γιατί αυτό το πλαίσιο είναι ακατάλληλο (η 
αντίρρηση του Keynes για τη μέθοδο ανάλυσης). Αυτό σημαίνει ότι οι συνθήκες προσδιορισμού του 
μισθού και του επίπεδου απασχόλησης δεν προσδιορίζονται μόνο από παράγοντες που δρουν 
αποκλειστικά στην αγορά εργασίας. Η αγορά των προϊόντων και η αγορά του χρήματος είναι εξίσου 
σημαντικές με την αγορά  εργασίας για να προσδιορισθούν αυτά τα μεγέθη. 
   Αν ένα από τα επιχειρήματα αυτά ισχύει, τότε η νεοκλασική θεωρία που αντιλαμβάνεται την 
ανεργία ως προσωρινή διαταραχή και, ουσιαστικά, ηθελημένη, καταρρέει. Η Chick υποστηρίζει ότι 
το κρίσιμο επιχείρημα του Keynes είναι το τρίτο, δηλαδή η ακαταλληλότητα του αναλυτικού 
πλαισίου της μερικής ισορροπίας. Αν αυτή η αιτίαση ισχύει, τότε τα δύο προηγούμενα επιχειρήματα 
καθίστανται περιττά. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τα επιχειρήματα αυτά του Keynes. 
   Πάντως, είναι απαραίτητο να πούμε στο σημείο αυτό ότι ο Keynes δεν απέδωσε στην ακαμψία των 
χρηματικών μισθών το αίτιο της ανεργίας. 
 
3.2 ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ο ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Ο Keynes αμφισβητεί την υπόθεση ότι η προσφορά εργασίας καθορίζεται από το ύψος του 
πραγματικού μισθού. Για να θεμελιώσει την αντίκρουση αυτής της υπόθεσης προβάλλει δύο βασικά 
επιχειρήματα. 
   Πρώτον, υποστηρίζει ότι ο πραγματικός μισθός δεν αντιστοιχεί προς την οριακή 
δυσαρέσκεια που προκαλεί η εργασία. Μια ανατίμηση των εμπορευμάτων που αγοράζουν οι 
μισθωτοί (wage goods) με σταθερό το επίπεδο του χρηματικού μισθού, μια πτώση δηλαδή του 
πραγματικού μισθού δεν οδηγεί σε απομάκρυνση των μισθωτών από την αγορά εργασίας. 
   Δεύτερον, ο Keynes επισημαίνει ότι στις διαπραγματεύσεις μεταξύ εργοδοτών και 
εργαζομένων – σε συλλογικό ή σε ατομικό επίπεδο – αντικείμενο της διαπραγμάτευσης  είναι το 
ύψος του χρηματικού και όχι του πραγματικού μισθού. Το ύψος του χρηματικού μισθού, όπως 
υποθέτει η νεοκλασική θεωρία, καθορίζει και το ύψος του πραγματικού μισθού. Επομένως, κατά τη 
νεοκλασική θεωρία, «οι ίδιοι οι εργαζόμενοι είναι σε θέση να καθορίσουν τον πραγματικό μισθό, στον 
οποίο θα ήταν διατεθειμένοι να εργασθούν», ενώ το μέγεθος της απασχόλησης, ο αριθμός, δηλαδή, 
των μισθωτών που θα εργασθεί στον πραγματικό αυτό μισθό αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των 
επιχειρήσεων. Ουσιαστικά, αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι έχουν έλεγχο της προσφοράς εργασίας. 
   Όμως, οι χρηματικοί μισθοί δεν καθορίζουν απολύτως τους πραγματικούς μισθούς. Ο Keynes, στο 
σημείο αυτό, επισημαίνει μια ασυνέπεια της νεοκλασικής θεωρίας προς τον ίδιο της τον εαυτό. Αν οι 

3 Όπως θα δούμε, σύμφωνα με μια ερμηνεία του Keynes, αλλά και νεώτερες διευκρινήσεις του ίδιου, στην 
πραγματικότητα ο Keynes είχε απορρίψει και τα δύο αυτά αξιώματα της νεοκλασικής σκέψης. 
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εργαζόμενοι αποδεχθούν μια μείωση του ονομαστικού μισθού, αυτό θα οδηγήσει σε αναλογική 
μείωση των τιμών, δεδομένων των συνθηκών ισορροπίας μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης με μόνη 
την εργασία ως μεταβαλλόμενο συντελεστή παραγωγής. Η προθυμία των εργαζόμενων να δεχθούν 
μείωση του πραγματικού μισθού αποδεχόμενοι τη μείωση του ονομαστικού μισθού, θα μείνει χωρίς 
αντίκρισμα σ’ ένα υπόδειγμα ανταγωνιστικών αγορών, όπως αυτό που υποθέτει η νεοκλασική σκέψη. 
    Όπως φαίνεται στην παρουσίαση της επιχειρηματολογίας του Keynes που προηγήθηκε, ο Keynes 
επιστρατεύει δύο επιχειρήματα κατά της νεοκλασικής θεωρίας της προσφοράς εργασίας. Πρώτον, 
αμφισβητεί την υπόθεση ότι ο πραγματικός μισθός εξισώνεται με την οριακή δυσαρέσκεια που 
προξενεί στο μισθωτό η ανάληψη μισθωτής εργασίας. Με άλλα λόγια, αμφισβητεί ότι ο μισθός είναι 
το κόστος ευκαιρίας της σχόλης, όπως εμφανίζεται στο νεοκλασικό υπόδειγμα της προσφοράς 
εργασίας. Το επιχείρημα αυτό είναι δευτερεύον στη συνολική δόμηση του επιχειρήματός του. Το 
κύριο επιχείρημα είναι ότι οι μισθωτοί, σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο, δεν διαθέτουν τον 
έλεγχο επί της προσφοράς εργασίας και, επομένως, δεν είναι σε θέση να θέτουν το ύψος του 
πραγματικού και του χρηματικού μισθού. 
   Ωστόσο, η θεμελίωση αυτών των επιχειρημάτων γίνεται με την προσφυγή σε παραδείγματα της 
εμπειρίας. Ο Keynes προβαίνει σε μιαν εμπειρική απόρριψη του αξιώματος της νεοκλασικής θεωρίας, 
χωρίς να προχωρήσει σε μια πλήρη θεωρητική ανατροπή του. Αυτή η παράλειψη – ή η θεωρητική 
αδυναμία της Γενικής Θεωρίας – δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες για το νόημα και τη θεωρητική 
βαρύτητα των αιτιάσεων του Keynes και επέτρεψε την ανασύνταξη της νεοκλασικής παράδοσης. 
 
3.3 ΣΤΑΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ο ΜΗ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
  Ο Keynes υποστήριζε ότι «το γενικόν επίπεδον των πραγματικών μισθών εξαρτάται από τας άλλας 
δυνάμεις του οικονομικού συστήματος». Ο Keynes με αυτόν τον κατηγορηματικό τρόπο δηλώνει ότι, 
κατά την άποψή του, το επίπεδο του πραγματικού μισθού δεν ορίζεται από τη συλλογική ή την 
ατομική δράση των μισθωτών. Αυτό αποτελεί και το κύριο επιχείρημά του για την περιορισμένη (ή 
ασήμαντη) ευαισθησία της προσφοράς εργασίας σε σχέση με το επίπεδο και τις μεταβολές του 
πραγματικού μισθού. 
Σε μια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από ατομιστικές αρχές, παρά από αρχές κοινωνικής 
αλληλεγγύης, οι ήδη εργαζόμενοι δεν αναμένονται να πρωταγωνιστήσουν σε μια πολιτική μείωσης 
των δικών τους μισθών για να επωφεληθούν οι άνεργοι. Το πρόβλημα είναι αν οι άνεργοι είναι ικανοί 
να επιβάλλουν μια πολιτική αύξησης των θέσεων εργασίας και της απασχόλησης μέσω της μείωσης 
των μισθών.  
  

3.4 ΣΤΑΔΙΟ ΤΡΙΤΟ: Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 
 
Κατά την εξέταση του νεοκλασικού υποδείγματος είχαμε διαπιστώσει ότι το νεοκλασικό σύστημα δεν 
αποτελεί ένα σύστημα γενικής ισορροπίας, αλλά «ένα σύστημα μερικών ισορροπιών που συνδέονται 
αλυσωτά χωρίς ανάδραση. Η ισορροπία της αγοράς εργασίας προσδιορίζει τον πραγματικό μισθό και 
το επίπεδο απασχόλησης, το επίπεδο απασχόλησης προσδιορίζει το επίπεδο συνολικής παραγωγής, το 
επίπεδο συνολικής παραγωγής, με δεδομένη την ποσότητα χρήματος και την ταχύτητα κυκλοφορίας 
του χρήματος, προσδιορίζει το επίπεδο τιμών, το επίπεδο τιμών προσδιορίζει το επίπεδο χρηματικών 
μισθών, ώστε ο πραγματικός μισθός να είναι ο μισθός ισορροπίας. Οι αναδράσεις των χρηματικών 
μεγεθών στα πραγματικά επιτρέπονται μόνο για να εμφανισθούν ως δυσλειτουργίες και τριβές που 
προκαλούν αποκλίσεις από την ισορροπία». 
   Την κριτική για τον τρόπο δόμησης του νεοκλασικού υποδείγματος – η οποία είναι ταυτόχρονα μια 
μεθοδολογική κριτική – διατυπώνει ο Keynes στο 19ο Κεφάλαιο της Γενικής Θεωρίας που έχει ως 
τίτλο «Μεταβολές στους Χρηματικούς Μισθούς». Για τον Keynes οι αγορές προϊόντος, εργασίας και 
χρήματος αποτελούν συστήματα αλληλοεξαρτώμενα και αλληλοεπιδρώντα το ένα επί του άλλου: η 
ισορροπία της αγοράς εργασίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί με αναφορά μόνον στις σχέσεις της 
ίδιας της αγοράς. 
   Αυτή η κριτική του Keynes προς το νεοκλασικό υπόδειγμα αποτελεί ταυτόχρονα και το κρίσιμο 
στοιχείο της διαφοροποίησής του από αυτό και την προϋπόθεση εμφάνισης της ακούσιας ανεργίας ως 
μόνιμης κατάστασης στην αγορά εργασίας, χωρίς δηλαδή να υπάρχει εγγενής μηχανισμός 
εξουδετέρωσής της. 
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   Στην ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας του ο Keynes προσφέρει και ένα δεύτερο στοιχείο 
μεθοδολογικών διαφορών από τη νεοκλασική θεωρία: Το σφάλμα της νεοκλασικής θεωρίας είναι ότι 
εφαρμόζει το αναλυτικό πλαίσιο του μικρο-επιπέδου στο μακρο-επίπεδο: Απλώς υποθέτει ότι οι 
σχέσεις και οι μηχανισμοί που ισχύουν για τη διαμόρφωση της κατάστασης ισορροπίας στην αγορά 
ενός κλάδου ή μιας επιχείρησης μπορούν να εφαρμοσθούν αναλλοίωτοι για το σύνολο, την εθνική 
οικονομία. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι βάσιμο. Η ανάλυση της ισορροπίας ενός κλάδου προϋποθέτει 
αμετάβλητο το επίπεδο της συνολικής ζήτησης για προϊόντα. Η μείωση των χρηματικών μισθών σ’ 
έναν κλάδο, όντως, ενδέχεται να μην επηρεάσει τη συνολική ζήτηση, δεδομένου του, ποσοστιαία 
ασήμαντου σε σχέση με τη συνολική οικονομία, μεγέθους του εργατικού εισοδήματος του κλάδου. 
Όμως μια γενική πτώση των χρηματικών μισθών θα επηρεάσει, τόσο τη ζήτηση για καταναλωτικά 
αγαθά, όσο και τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. 
   Ο Keynes διαχωρίζει τις επιπτώσεις της πτώσης των χρηματικών μισθών επί του επιπέδου της 
απασχόλησης σε δύο κατηγορίες: 
   Πρώτον, στις άμεσες επιπτώσεις, δηλαδή στη μεταβολή της απασχόλησης που ευθέως οφείλεται 
στην πτώση των χρηματικών μισθών, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες που έχει η μείωση των 
χρηματικών μισθών στη ροπή για κατανάλωση, στην οριακή αποδοτικότητα του κεφαλαίου και στο 
επίπεδο του επιτοκίου. 
   Δεύτερον, στις επιπτώσεις στον όγκο της απασχόλησης που οφείλονται στη μεταβολή αυτών των 
παραμέτρων (δηλαδή, της ροπής για κατανάλωση, της αποδοτικότητας του κεφαλαίου και του 
επιτοκίου) εξαιτίας της μεταβολής των χρηματικών μισθών. 
   Ο Keynes, ως προς το πρώτο ερώτημα, απαντά ότι η μείωση των χρηματικών μισθών  δεν θα 
αφήσει, «κατά πάσα πιθανότητα»48, ανεπηρέαστη τη συνολική ζήτηση. Η μείωση των χρηματικών 
μισθών συνεπάγεται μείωση του συνολικού εισοδήματος των μισθωτών και συνεπώς μια μικρότερη 
καταναλωτική δαπάνη εκ μέρους τους. Αν η μείωση στην κατανάλωση των μισθωτών δεν 
αντισταθμιστεί από την αύξηση της δαπάνης άλλων εισοδηματικών ομάδων, η αύξηση της 
παραγωγής που επιχείρησαν οι επιχειρήσεις εξ αιτίας του χαμηλότερου κόστους εργασίας δεν θα βρει 
αγοραστές: τα σχέδια των επιχειρήσεων (η προγραμματισμένη αύξηση στην παραγωγή) δεν θα 
πραγματοποιηθεί, καθώς δεν θα αντιστοιχηθεί από μια αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα, με 
αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μειώσουν το επίπεδο παραγωγής και απασχόλησης. 
   Σε τελευταία ανάλυση, κάθε επιχειρηματίας γνωρίζει ότι η αύξηση για τη ζήτηση των προϊόντων 
που παράγει δεν θα προέλθει από τους άνεργους που θα προσλάβει: Οι άνεργοι που θα 
χρησιμοποιηθούν για να αυξηθεί η παραγωγή δεν θα αποδεχθούν να λάβουν, έναντι αμοιβής, 
ποσότητες των εμπορευμάτων που παράγουν. Η θεσμική υλικότητα του χρήματος δεν καταστρέφει 
μόνο τις συνθήκες αντιπραγματισμού, καταστρέφει και τις προϋποθέσεις της ταυτότητας προσφοράς 
και ζήτησης, όπως αυτή είχε διατυπωθεί από τον Say. Όσο για εκείνους που παραμένουν άνεργοι, οι 
ανάγκες τους, όσο πιεστικές και αν είναι, δεν μετασχηματίζονται σε ενεργό ζήτηση για 
εμπορεύματα.4 
   Η πιθανότητα, όμως, να αντισταθμιστεί η μειωμένη καταναλωτική δαπάνη των μισθωτών από την 
αυξημένη δαπάνη άλλων εισοδηματικών ομάδων δεν μπορεί να εμφανισθεί παρά μόνον εξ αιτίας των 
έμμεσων επιδράσεων της μείωσης των χρηματικών μισθών επί της ροπής για κατανάλωση, της 
αποδοτικότητας του κεφαλαίου ή του επιτοκίου. Ο Keynes επαναλαμβάνει στην επιχειρηματολογία 
του αρκετές φορές ότι μόνον αν η ροπή για κατανάλωση είναι ίση με μονάδα η μείωση των 
χρηματικών μισθών θα οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης. Επομένως, η επιφύλαξη «κατά πάσαν 
πιθανότητα», υπό τον περιορισμό των υποθέσεων που χρησιμοποιεί η Keynes για να εκτιμήσει την 
κατεύθυνση των άμεσων επιπτώσεων μιας πτώσης των χρηματικών μισθών επί του επιπέδου της 
απασχόλησης και σε συνδυασμό με το «βασικό ψυχολογικό νόμο» που συνοψίζεται στο ότι η οριακή 
ροπή για κατανάλωση είναι μικρότερη από τη μονάδα,5 ουσιαστικά ακυρώνεται: ο Keynes 
υποστηρίζει ότι το αποτέλεσμα μιας μείωσης των χρηματικών μισθών θα είναι, ceteris paribus, η 
μείωση της απασχόλησης. 
   Η μόνη πιθανή, θετική, επίπτωση μιας μείωσης των χρηματικών μισθών επί του επιπέδου 
απασχόλησης, όπως υποστηρίζει ο Keynes, μπορεί να προέλθει από τις επιπτώσεις που θα έχει αυτή η 
μείωση στις άλλες, πλην της αγοράς εργασίας, αγορές. Ο Keynes παρουσιάζει σε αδρές γραμμές τις 

4 A. Leijonhufvud, Keynes and the Classics, 1969, Institute of Economic Affairs, Occasional Paper 30, σ.35. 
5 J. M. Keynes, Γενική Θεωρία, σ. 105. 
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πιθανές αυτές επιπτώσεις, άλλες από τις οποίες ενδέχεται να οδηγούν σε επιδείνωση της 
απασχόλησης (όπως η αναδιανομή του εισοδήματος εις βάρος του εργατικού εισοδήματος που 
αναμένεται να μειώσει τη ροπή για κατανάλωση) και άλλες σε θετικά αποτελέσματα (όπως η αύξηση 
των εξαγωγών, εφ’ όσον η πτώση των χρηματικών μισθών οδηγήσει σε μείωση των εγχωρίων τιμών 
και η μείωση αυτή δεν αντισταθμιστεί από διοικητικά μέτρα στη διεθνή αγορά). Το βασικό της 
επιχειρηματολογίας είναι ότι το επίπεδο της απασχόλησης και, κατ’ αντιδιαστολή, της ανεργίας 
προσδιορίζεται από το σύνολο των οικονομικών δομών, ουσιαστικά από τη συνολική ενεργό ζήτηση, 
δεν καθορίζεται στην αγορά εργασίας. Η μείωση των χρηματικών μισθών μπορεί να οδηγήσει σε μια 
μόνιμη αύξηση της απασχόλησης μόνο στο βαθμό που θα προκαλέσει μια αυξημένη συνολική ενεργό 
ζήτηση. Και η πιθανότητα αυτή είναι εξαιρετικά αβέβαιη και κοινωνικά επιζήμια, καθώς συνεπάγεται 
κοινωνικές αδικίες που οδηγούν σε κοινωνικές και εργασιακές αναταραχές. 
   Η πολιτική λύση της ενίσχυσης της συνολικής ενεργού ζήτησης και της πρόκλησης πληθωριστικών 
πιέσεων στις τιμές προβάλλει όχι μόνον ως περισσότερο κοινωνικά δίκαιη και αποδεκτή, αλλά και ως 
αποτελεσματική ως προς τις επιπτώσεις της στο επίπεδο της απασχόλησης.6 
 
4.TΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 
 

• Η Αρχή της Ενεργούς Ζήτησης: σε κάθε επίπεδο απασχόλησης παράγεται ένα δεδομένο 
επίπεδο πραγματικού εισοδήματος. Μια αύξηση της απασχόλησης προκαλεί αύξηση στο 
εισόδημα.  

• Η συνολική ζήτηση είναι ίση με το άθροισμα της συνολικής δαπάνης (κατανάλωση + 
επένδυση).     

• Η απασχόληση εξαρτάται από τη συνολική ζήτηση και η ανεργία από την ανεπάρκεια της 
συνολικής ζήτησης. 

• Για να υπάρξει επαρκής ζήτηση, ώστε να στηρίξει την αύξηση της απασχόλησης θα πρέπει ν’ 
αυξηθούν οι πραγματικές επενδύσεις ισόποσα με τη διαφορά εισοδήματος-κατανάλωσης. 

• Η επένδυση είναι η κρίσιμη μάκρο-μεταβλητή που προσδιορίζει την σταθερότητα ή την 
αστάθεια του συστήματος και τον όγκο της απασχόλησης/ανεργίας. 

• Η γενική Θεωρία μέσω της αρχής της ενεργούς ζήτησης θέτει άμεσα το ζήτημα των 
παραγόντων που προσδιορίζουν την κατανάλωση και την επένδυση. 

 
5. Η ΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:  
 
5.1 ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 
Oι βασικοί αντικειμενικοί παράγοντες είναι: 
1. Μία μεταβολή στη μονάδα μισθού. 
2. Απροσδόκητες μεταβολές στις αξίες του κεφαλαίου, π.χ. μεταβολές στην ονομαστική αξία 
του πλούτου. 
3. Μεταβολές στη φορολογική πολιτική.  
4. Μεταβολές στην προεξόφληση του μέλλοντος, δηλαδή στη σχέση μεταξύ σημερινών και 
μελλοντικών αγαθών.  
5. Μεταβολές στις προσδοκίες για τη σχέση μεταξύ του σημερινού και του μελλοντικού 
επιπέδου του εισοδήματος.  

 
5.2  ΟΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

 
Υπάρχουν οκτώ κίνητρα υποκειμενικού χαρακτήρα που μας αποτρέπουν να δαπανήσουμε το 
εισόδημα μας: 
1. Ο σχηματισμός αποθέματος έναντι απρόβλεπτων καταστάσεων. 
2. Η εξασφάλιση ενός αποθέματος εισοδήματος προς ικανοποίηση μελλοντικών αναγκών, 
π.χ. γεράματα, συντήρηση εξαρτημένων μελών, κλπ. 

6 Ο Keynes αναφέρεται στα ζητήματα αυτά στις τελευταίες σελίδες του 19ου Κεφαλαίου. 
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3. Η απόλαυση τόκου και η αξιολόγηση εναλλακτικών δυνατοτήτων, δηλαδή μεγαλύτερη 
πραγματική κατανάλωση στο μέλλον. 
4. Η απόλαυση βαθμιαίας αυξανόμενης δαπάνης, αφού ικανοποιούμαστε να προσβλέπουμε 
σε βαθμιαία βελτίωση του βιοτικού μας επιπέδου. 
5. Η απόλαυση του αισθήματος ανεξαρτησίας και της δύναμης να πραγματοποιήσουμε 
επιθυμίες μας. 
6. Η εξασφάλιση τρόπων για πραγματοποίηση κερδοσκοπικών ή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων. 
7. Η κληροδότηση περιουσίας στους κληρονόμους. 
8. Η ικανοποίηση καθαρής φιλαργυρίας. 

 
6. Η ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ  
 

• Ο απλός ορισμός του επιτοκίου μας λέει ότι το επιτόκιο είναι η αμοιβή για την παραίτησή μας 
από τη ρευστότητα για ορισμένη περίοδο.  

• Το επιτόκιο καθαυτό δεν είναι τίποτε περισσότερο από την αντίστροφη αναλογία μεταξύ ενός 
ποσού χρημάτων και εκείνου που μπορεί να αποκτήσει ο κάτοχος αν παραιτηθεί του ελέγχου 
πάνω στο ποσό αυτό, παίρνοντας ως αντάλλαγμα ομολογία για ορισμένη χρονική περίοδο.  

• Έτσι το επιτόκιο αφού είναι η αμοιβή για τη στέρηση της ρευστότητας, αποτελεί μέτρο της 
απροθυμίας εκείνων που κατέχουν χρήμα να στερηθούν τον έλεγχο της ρευστότητας τους.  

• Το επιτόκιο δεν είναι λοιπόν η τιμή που φέρει σε ισορροπία τη ζήτηση για πόρους προς 
επένδυση με την ετοιμότητα αποχής από παρούσα κατανάλωση. Είναι η τιμή που 
εξισορροπεί την επιθυμία διακράτησης πλούτου με τη μορφή του ρευστού με τη διαθέσιμη 
ποσότητα ρευστού.  

 
7. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 
• Ο Keynes, στη Γενική Θεωρία περιγράφει την αρχιτεκτονική μίας πολιτικής που έχει ως κεντρικό 

στόχο την πλήρη απασχόληση και ως μέσα τον έλεγχο της κερδοσκοπίας, την αύξηση της 
δημόσιας επένδυσης και δημοσιονομικές, κυρίως φορολογικές, παρεμβάσεις που κάνουν πιο 
δίκαιη τη διανομή του εισοδήματος.  

• Εκτιμά ότι μέσω της άμεσης φορολογίας, φόροι εισοδήματος και φόροι περιουσίας, έχουν 
περιοριστεί οι μεγάλες ανισότητες του πλούτου και του εισοδήματος.  

• Βάσει της ανάλυσης του, μέχρι να επικρατήσει πλήρης απασχόληση, η αύξηση του κεφαλαίου 
δεν εξαρτάται καθόλου από μια χαμηλή ροπή προς κατανάλωση αλλά, αντίθετα, αναχαιτίζεται 
από αυτήν.  

• Ο Keynes πιστεύει ότι υπάρχει κοινωνική και ψυχολογική δικαιολογία για σημαντικές ανισότητες 
εισοδημάτων και πλούτου, αλλά όχι μεγάλες ανισότητες. 
 
7. 1.  ΑΝΤΙΚΥΚΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
• Η συμβουλή της Κεϋνσιανικής θεώρησης ήταν και συνεχίζει να είναι, ότι το κράτος, δηλαδή 

οι κυβερνήσεις των κρατών, πρέπει να παρεμβαίνουν στη διαδικασία λειτουργίας της αγοράς, 
όταν οι μηχανισμοί της προσφοράς και ζήτησης, που ορίζουν τις τιμές των αγαθών, που 
διαμορφώνουν το ύψος των μισθών και των επιτοκίων μέσα στη πραγματική Οικονομία, για 
διάφορους και ποικίλους λόγους, δεν λειτουργούν πάντοτε, ώστε έτσι να δημιουργούνται 
ανισορροπίες σε αυτές τις αγορές, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται όχι μόνον συγκυριακές 
αλλά και διαρθρωτικές οικονομικές κρίσεις. 

 
• Το κράτος λοιπόν, κατά τη θεωρία αυτή, πρέπει να είναι από δημοσιοοικονομικής πλευράς σε 

θέση, να ασκεί συνεχώς μία αντίκυκλική οικονομική πολιτική και να έχει έτσι μία ανάλογη 
επιρροή στην εκάστοτε οικονομική συγκυρία. 

• Ο σκοπός του είδους αυτού της δημοσιοοικονομικής πολιτικής είναι να επηρεάζεται η 
συνολική ζήτηση του χρήματος, η ζήτηση των αγαθών και η ζήτηση του εργατικού 
δυναμικού έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται συνεχώς πλήρης απασχόληση όλων των παραγωγικών 
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συντελεστών της Οικονομίας και ιδιαίτερα του εργατικού δυναμικού. 
Αυτές οι πολιτικές εφαρμόστηκαν στο λεγόμενο δυτικό καπιταλιστικό κόσμο με 
ικανοποιητική επιτυχία, σχεδόν μέχρι τα τέλη της δεκαετηρίδας του 1970.  

 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
    Είναι αλήθεια ότι η «Γενική Θεωρία» φαινομενικά εκπήδησε μέσα από την ύφεση και την ανεργία 
των πρώτων ετών της δεκαετίας του 30 και χαρακτηρίστηκε από ορισμένους ως θεωρία της 
«υποεπενδύσεως» και από άλλους ως θεωρία της «υποκαταναλώσεως». Οι μετά του 1945 οπαδοί του 
Keynes υποστήριξαν ότι είναι θεωρία τόσο υφέσεως, όσο και πληθωρισμού (υπεραπασχολήσεως), 
δηλ. ότι είναι μια γενική θεωρία και όχι μια ειδική θεωρία μέσα στο πλαίσιο μιας γενικής θεωρίας. 
Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι το κύριο όργανο της πολιτικής είναι ο χειρισμός της 
αποτελεσματικής συνολικής ζητήσεως μέσα από την οριακή ροπή προς κατανάλωση και την οριακή 
αποδοτικότητα του κεφαλαίου. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές βελτιώσεις, προσθήκες και 
ανακατασκευές στη «Γενική Θεωρία» από μεταγενέστερους οικονομολόγους. Νεώτερες θεωρίες και 
φαινόμενα μετά το 1970 εξασθένησαν τη δύναμη της κεϋνσιανής οικονομικής. 
   Ο Keynes θεμελιώνει τη θεωρία της ακούσιας ανεργίας απορρίπτοντας το νεοκλασικό υπόδειγμα 
της αγοράς εργασίας. Δομεί την επιχειρηματολογία του υποστηρίζοντας διαδοχικά ότι, πρώτον, η 
προσφορά εργασίας δεν συνδέεται με τον πραγματικό μισθό, δεύτερον, ότι οι εργαζόμενοι, ατομικά ή 
συνολικά, δεν ελέγχουν την προσφορά εργασίας και, τρίτον, ότι το επίπεδο απασχόλησης δεν ορίζεται 
(μόνο) με αναφορά στις συνθήκες και τους μηχανισμούς της αγοράς εργασίας.  
   Αυτή η θεωρητική προσέγγιση του επιτρέπει να απορρίψει την πολιτική πρόταση που είναι 
σύμφυτη στη νεοκλασική θεωρία, ότι δηλαδή η ευκαμψία των μισθών αποτελεί την αναγκαία και 
ικανή συνθήκη για να αποκατασταθεί η πλήρης απασχόληση. Το οικονομικό σύστημα δεν μπορεί να 
αποκαταστήσει την πλήρη απασχόληση της εργασίας, σε περίπτωση που απομακρυνθεί από αυτήν, η 
ανεργία είναι ακούσια και εμμένουσα, δεν είναι μια απλή και προσωρινή διαταραχή. 
   Κάθε θεωρητικό κείμενο που ασκεί την επιρροή που άσκησε στη θεωρητική σκέψη και στην 
πολιτική διακυβέρνηση η Γενική Θεωρία προορίζεται να γίνει αντικείμενο διαμάχης όχι μόνον 
μεταξύ εκείνων που συμφωνούν και εκείνων που διαφωνούν με το περιεχόμενό του. Ακόμα πιο 
έντονη είναι η διαμάχη για το ποιο είναι όντως το περιεχόμενό του. Ήταν αναπόφευκτο το κείμενο 
του Keynes να προκαλέσει πληθώρα έντονων συζητήσεων και να υποστεί πληθώρα αναγνώσεων και 
ερμηνειών. Το γεγονός είναι ότι η κυρίαρχη εκδοχή της κεϋνσιανής σκέψης, αυτό που αποκλήθηκε 
ως «νεοκλασική σύνθεση», ακύρωσε την κριτική απόρριψη των νεοκλασικών αξιωμάτων της αγοράς 
εργασίας από τον Keynes. Στα «πλήρη» κεϋνσιανά υποδείγματα των εγχειριδίων της 
μακροοικονομικής η αγορά εργασίας καθορίζεται από καμπύλες και σχέσεις που διέπονται και 
αντανακλούν τα δύο αξιώματα της νεοκλασικής ανάλυσης. Η «παρεκτροπή» του Keynes από την 
οικονομική ορθοδοξία μετασχηματίστηκε στην ειδική περίπτωση της ακαμψίας των χρηματικών 
μισθών. Η θεωρητική άλωση του κεϋνσιανισμού επιτεύχθηκε πριν απαγγελθεί η πολιτική καταδίκη 
στην κρατική παρέμβαση στην αγορά που επέφερε ο νεοφιλελευθερισμός του τελευταίου τέταρτου 
του 20ου αιώνα. 
   Αυτό που απέμεινε από την θεωρία του Keynes είναι μια πολιτική και ιδεολογική δέσμευση, μια 
πολιτική πρακτική και θεωρητική προσαρμογή: Η δέσμευση της επίτευξης της πλήρους απασχόλησης 
ως προϋπόθεσης για τη δημιουργία της κοινωνικής συναίνεσης, η πολιτική πρακτική του 
ελλειμματικού προϋπολογισμού ως μέσου αντιμετώπισης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων και η 
θεωρητική προσαρμογή στα μακροοικονομικά δεδομένα και τους μακροοικονομικούς οικονομικούς 
μηχανισμούς. 
    Κατά τον καθηγητή Brian Reddaway:7 α) Δεν πρέπει να απορριφθεί πλήρως η δυνατότητα των 
κυβερνήσεων να επηρεάσουν την παραγωγή και την απασχόληση, β) Δεν πρέπει, εξ άλλου, να 
νομιστεί ότι στο τομέα ηρεασμού της του εποικονομίας μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα σήμερα 
σ' ένα κόσμο σύμπλοκο και μεγάλης ανοικτότητας. Και γ) Κατά τον σχεδιασμό της 
μακροοικονομικής πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη τόσο η κεϋνσιανή συνταγή, όσο και 
άλλες συνταγές που έχουν σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα. Έτσι, κατά τον Reddaway: «... we 

7 "How useful are Keynesian ideas in 1996?" News Letter No 93 της Royal Economic Society, April 1996. 
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are led inexorably to the conclusion that packages of measures are likely to be more effective than 
policy changes confined to the manipulation of a single variable». 
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Κοκκινόπουλος Αλέξανδρο 
 

   Εισαγωγή   
 
  Η ετερόδοξη οικονομική προσέγγιση των μετά-Κεϋνσιανών οικονομολόγων επιδιώκει αδιαλείπτως  
την ανάπτυξη μοντέλων που να συμβαδίζουν με την πραγματικότητα σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτά 
της νεοκλασικής θεωρίας. Το διεθνές εμπόριο είναι το θέμα που θα διερευνηθεί αυτή τη φορά 
εξετάζοντας τις συνθήκες που επικρατούν στον συγκεκριμένο τομέα σήμερα, ενώ παράλληλα θα 
παρουσιαστούν εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης της εμπορικής διαδικασίας διεθνώς. Στην ανάλυση 
που ακολουθεί θα πραγματευτούμε όρους όπως: «οικονομίες κλίμακας (economies of scale)», «ο 
νόμος του συγκριτικού πλεονεκτήματος (the law of comparative advantage)» και «απελευθερωμένες 
αγορές (liberalized markets)». Οι Kalecki, Ricardo, Keynes και Robinson θα μας βοηθήσουν να 
φέρουμε εις πέρας την επιστημονική ανάλυση που απαιτείται για να κατανοήσουμε τα προβλήματα, 
τα οποία αντιμετωπίζει το σύγχρονο διεθνές εμπόριο. Μείζον θεωρείται το θέμα της 
ανταγωνιστικότητας που πολλές φορές εκλείπει στον ρεαλισμό του διεθνούς εμπορίου. Έτσι θίγονται 
τα συμφέροντα των αδύναμων και κατά συνέπεια ολόκληρης της εμπορικής διαδικασίας σαν σύνολο. 
Σκοπός της παρούσας ανάλυσης είναι να αναπτύξει στον αναγνώστη μια ολοκληρωμένη αντίληψη 
για τον εμπορικό κόσμο, που εξελίσσεται συνεχώς.  Μία πιο σύγχρονη, μετά-Κεϋνσιανή ματιά λοιπόν 
θα έρθει να προσδιορίσει και να εξηγήσει φαινόμενα εμπορικών  δυσλειτουργιών  που εμφανίζονται 
στο διεθνές εμπόριο κάθε μέρα. Απώτερος  στόχος της μελέτης είναι να ανοίξει στους εμπλεκόμενους 
με τον συγκεκριμένο κλάδο μελετητές, επιχειρηματίες και πολιτικούς, νέους ορίζοντες δίνοντας 
λύσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με την παρέμβαση στη διαδικασία, στοχεύοντας στο καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα.  
 
     Τα στοιχεία του διεθνούς εμπορίου για το 2011 
 
    Σύμφωνα με την γενική γραμματεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) ο παγκόσμιος 
ετήσιος τζίρος εμπορίου από τις εξαγωγές για το 2011, είναι 18 τρισεκατομμύρια 323 
δισεκατομμύρια  δολάρια, εκ των οποίων τα 5,8 προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 2 από 
την Κίνα και το 1,5 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα οφέλη του 
σύγχρονου εμπορίου τα επωμίζεται κυρίως ο δυτικός κόσμος και κάποιες λίγες ασιατικές χώρες. 
Αξίζει λοιπόν στην αρχή της ανάλυσης να παραθέσουμε μια λαϊκή ρήση των ελλήνων, ερωτώντας 
ρητορικά:  μήπως αυτοί που έχουν το μαχαίρι, έχουν και το καρπούζι; 
 
Βασικά σημεία της Νεοκλασικής προσέγγισης   

 
    Τα νεοκλασικά οικονομικά, στα μοντέλα που χρησιμοποιούν για την μελέτη του διεθνούς 
εμπορίου, βασίζονται κυρίως στον νόμο του συγκριτικού πλεονεκτήματος, Ricardo (1817) και την 
υπόθεση της σκοπιμότητας των ελεύθερα μεταβαλλόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών.  
     Ο David Ricardo λοιπόν, μέσα από τον νόμο του συγκριτικού πλεονεκτήματος, υποστηρίζει ότι η 
κάθε χώρα έχει πλεονέκτημα έναντι των χωρών που συναλλάσσεται, στην παραγωγή κάποιων 
συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών. Μία χώρα όπως είναι η Ελλάδα για παράδειγμα, διαθέτει 
ιδανικές καιρικές συνθήκες, πολυνησία και ελκυστικά παράλια στην επικράτεια της, χαρακτηριστικά 
που της δίνουν μεγάλο πλεονέκτημα στον διεθνή ανταγωνισμό στον κλάδο των τουριστικών. Μια 
χώρα όπως η Γερμανία θα δυσκολευτεί να ανταγωνιστεί την Ελλάδα στην διεκδίκηση μεριδίου της 
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αγοράς του τουρισμού. Λόγω υποδομών, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας όμως της είναι πολύ πιο 
εύκολο, παραδείγματος χάριν, να παράγει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Με την φράση «πιο 
εύκολο» είναι απαραίτητο να ξεκαθαρίσουμε ότι εννοείται με χαμηλότερο κόστος. Έτσι λοιπόν οι 
νεοκλασικοί οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η κάθε χώρα πρέπει να επικεντρώσει τους 
παραγωγικούς της συντελεστές στον κλάδο που έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις 
υπόλοιπες χώρες. Να παράγει δηλαδή αποκλειστικά και μόνο τα αγαθά αυτά όπου το κόστος 
παραγωγής τους σ’ αυτή την χώρα είναι χαμηλότερο από ότι σε οποιαδήποτε άλλη. Έτσι τα 
νεοκλασικά οικονομικά προχωρούν ένα βήμα παρακάτω και συνεπή με την ιδεολογία τους 
υποστηρίζουν ένα απελευθερωμένο εμπόριο. Χωρίς δασμούς, κρατική παρέμβαση και κάποιο 
καθεστώς σταθερών ισοτιμιών λοιπόν, οι χώρες θα μπορούν να εξάγουν ελεύθερα τα επιλεγμένα 
προϊόντα στα οποία θα έχουν κατευθύνει ολόκληρη την οικονομία τους και με τα έσοδα από αυτά να 
εισάγουν όλα τα υπόλοιπα προϊόντα από χώρες που λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.  Το 
αποτέλεσμα, σύμφωνα με τους νεοκλασικούς οικονομολόγους, θα είναι σε παγκόσμιο επίπεδο να 
παράγονται περισσότερα αγαθά από ότι προηγουμένως, αφού θα δημιουργηθούν οικονομίες 
κλίμακας. Έτσι θα αυξηθεί το παγκόσμιο ΑΕΠ και μαζί του το βιοτικό επίπεδο των πολιτών της κάθε 
χώρας ξεχωριστά. 
    Όσον αφορά τη ροή κεφαλαίου, οι νεοκλασικοί υποστηρίζουν ότι το κεφάλαιο έχει μεγαλύτερη 
απόδοση στις αναπτυσσόμενες χώρες από ότι στις αναπτυγμένες. Έτσι θα ακολουθήσει αυτές τις 
μεγαλύτερες αποδόσεις και θα μετακινηθεί από τις πλουσιότερες χώρες στις φτωχότερες, μέχρι να 
έρθει η ισορροπία. Η μεγαλύτερη αυτή απόδοση οφείλεται στο ότι οι ανεπτυγμένες χώρες διαθέτουν 
περισσότερα κεφαλαιουχικά αγαθά ανά εργάτη ενώ στις φτωχότερες που διατίθεται λιγότερο 
κεφάλαιο ανά εργάτη, λόγω των φθινουσών αποδόσεων αναμένεται μεγαλύτερη πραγματική απόδοση 
κεφαλαίου. Το αποτέλεσμα μακροχρόνια θα είναι οι φτωχότερες χώρες, με τις αυξημένες αποδόσεις 
κεφαλαίου, να προσελκύσουν τις ξένες επενδύσεις με φυσικό επακόλουθο να αυξηθεί η εγχώρια 
παραγωγή και τα έσοδα από τις εξαγωγές. Έτσι θα δοθεί η δυνατότητα στις χώρες αυτές, να 
ξεπληρώσουν το κεφάλαιο που έλαβαν από ξένους δανειστές και επενδυτές. Το συμπέρασμα λοιπόν 
που προκύπτει από την νεοκλασική ιδεολογία είναι ότι όλες οι αγορές (κεφαλαίων, προϊόντων κλπ) 
πρέπει να απελευθερωθούν άμεσα από κάθε κρατική παρέμβαση και να παραμείνουν 
απελευθερωμένες ώστε οι μετακινήσεις αγαθών και κεφαλαίου να γίνονται δίχως εμπόδια.   
      Μετά το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου (πιο συγκεκριμένα, το 1944), στο Breton 
Woods των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, συντάχθηκε το ομώνυμο σύστημα σταθερών 
ισοτιμιών. Το Σύστημα Σταθερών Ισοτιμιών του Breton Woods  ήταν ένα σύστημα το οποίο 
προσδιόριζε σταθερές ισοτιμίες μεταξύ των νομισμάτων των χωρών που συμμετείχαν σε αυτό. Μετά 
όμως την κατάρρευση του, στα τέλη του 1970  υπήρξε μια γενικότερη τάση απελευθέρωσης του 
διεθνούς εμπορίου (κατευθυνόμενη από τον νεοκλασικό τρόπο σκέψης), κυρίως από δασμούς και 
διάφορες απαγορεύσεις που ίσχυαν για τις ποσότητες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα (αντίθετα με τις 
προσδοκίες των νεοκλασικών) την δημιουργία μόνιμων ελλειμμάτων στα ισοζύγια πληρωμών των 
φτωχότερων χωρών, την απομάκρυνση των κεφαλαίων τους προς το εξωτερικό αλλά και το ιστορικό 
κραχ των κεφαλαιαγορών το 1987 . 
    Ο Adam Smith (1776) ισχυρίστηκε ότι η δυνατότητα των κρατών να αυξήσουν τα έσοδα τους,  
περιορίζεται από το μέγεθος της αγοράς τους. Αυξάνοντας το μέγεθος της αγοράς υποστήριξε  ότι 
δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να γίνουν πιο παραγωγικές δημιουργώντας οικονομίες 
κλίμακας. Δηλαδή μια επιχείρηση παράγοντας το ίδιο αγαθό σε μεγαλύτερες ποσότητες, για να 
καλύψει τις  ανάγκες και ξένων καταναλωτών εκτός από τους εγχώριους, μικραίνει το κόστος 
παραγωγής.  Επομένως για τον Smith η ανάπτυξη της οικονομίας κατευθυνόταν κυρίως απ’ την 
ζήτηση.  
      Βλέπουμε λοιπόν, από την γέννηση της οικονομικής επιστήμης ακόμη, δύο διαφορετικές  απόψεις 
(Ricardo και Smith) οι οποίες συγκλίνουν στην απελευθέρωση των αγορών και την απομάκρυνση 
κάθε εμποδίου από την διακίνηση αγαθών και κεφαλαίου, προβάλλοντας την αύξηση της 
παραγωγικότητας, την μείωση του κόστους και την γενικότερη κοινωνική ευημερία.  
     Η νεοκλασική προσέγγιση όμως, μέσα από τις υποθέσεις της αγνοεί κάποιες καταστάσεις που 
συναντάμε στις πραγματικές οικονομίες, όπως για παράδειγμα η περίπτωση όπου σε μία χώρα οι 
τιμές όλων των αγαθών είναι χαμηλότερες από εκείνες της χώρας με την οποία συναλλάσσεται. Γιατί 
η χώρα αυτή να επιδιώκει την συνέχιση των συναλλαγών; Το ίδιο ερώτημα προκύπτει και για την 
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δεύτερη χώρα, εκείνη δηλαδή όπου όλα τα αγαθά διατίθενται σε τιμές υψηλότερες από ότι του 
εξωτερικού:  πώς μια τέτοια χώρα θα μπορούσε να εξάγει ορισμένα από τα προϊόντα της; 
 
Η Μετακεϋνσιανή οικονομική σχολή  
 
       Οι υποστηρικτές των ετερόδοξων μετακεϋνσιανών οικονομικών χρησιμοποιούν στα μοντέλα 
τους την αρχή της αποτελεσματικής ζήτησης. Η αρχή αυτή είναι μια παραδοχή σύμφωνα με την 
οποία η ζήτηση για ένα αγαθό επηρεάζεται από ποσοτικούς περιορισμούς που υπάρχουν σε άλλες 
αγορές (δηλαδή σε άλλα αγαθά). Σύμφωνα με τους μετακεϋνσιανούς μια κρίση στην αγορά εργασίας, 
θα επηρεάσει την αγορά εμπορευμάτων ή μια κρίση στην πιστωτική αγορά θα επηρεάσει επίσης την 
αγορά εμπορευμάτων. Στη συνέχεια, οι μετακεϋνσιανοί οικονομολόγοι θεωρούν πως δεν υπάρχει 
καμία φυσική τάση της αγοράς, μακροπρόθεσμα ή βραχυπρόθεσμα, να ισορροπήσει από μόνη της. 
Ουσιαστικά δηλαδή απορρίπτουν το γνωστό νεοκλασικό υπόδειγμα IS/LM του Hicks. Ένα ακόμη 
στοιχείο που χρειάζεται να συμπληρώσουμε σ’ αυτό το σημείο είναι η διαφοροποίηση των 
μετακεϋνσιανών από τους νεοκεϋνσιανούς των κλασικών οικονομικών, αφού οι πρώτοι δεν δέχονται 
ότι για την εμφάνιση της ανεργίας και του πληθωρισμού ευθύνεται η λεγόμενη «ακαμψία» τιμών και 
μισθών.  
 

Ι) Εμπόριο μεταξύ ανεπτυγμένων χωρών (John Burbidge, 1979) 
 

  Βασισμένο στην έρευνα του Kalecki (1976)  και σαφώς επηρεασμένο από τις απόψεις του Marx το 
συγκεκριμένο μοντέλο αφορά εμπόριο μεταξύ καπιταλιστικών  χωρών. Ο κεντρικός θεσμός που 
μελετάται από το μοντέλο είναι η επιχείρηση, μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται οι καπιταλιστές-
κεφαλαιούχοι, οι οποίοι χρηματοδοτούν την επιχείρηση και οι εργάτες, οι οποίοι λειτουργούν τα μέσα 
παραγωγής. Θεωρείται λοιπόν ότι την οικονομία αποτελούν δυο ειδών νοικοκυριά: αυτά των 
(εύπορων) καπιταλιστών και αυτά των (σχετικά φτωχών) εργατών. Σύμφωνα με τον Kalecki, η 
κατανάλωση των πρώτων δεν περιορίζεται από το τρέχον εισόδημα τους ενώ αντίθετα οι εργάτες για 
να έχουν την δυνατότητα να  καταναλώσουν, ξοδεύουν ολόκληρο το δικό τους εισόδημα.  
  Το επίπεδο των επενδύσεων στο μοντέλο, θεωρείται δεδομένο σε κάθε συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο και βασίζεται σε αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε προηγούμενες χρονικές περιόδους. Με λίγα 
λόγια, οι επιχειρηματίες βασιζόμενοι στο επιχειρηματικό τους ένστικτο (animal spirit of the 
entrepreneurs)  επενδύουν περισσότερο σε περιόδους όπου υπάρχουν υψηλά κέρδη προσδοκώντας να 
τα αυξήσουν ακόμη περισσότερο. Έτσι παρατηρούμε την εξής διαδικασία: υψηλά κέρδη-επενδύσεις-
υψηλότερα κέρδη-μεγαλύτερες επενδύσεις-ακόμη υψηλότερα κέρδη και πάει λέγοντας. Φτάνουμε 
λοιπόν σε ένα σημείο όπου η αύξηση της προσφοράς, υπερβαίνει αυτήν της ζήτησης. Σε αυτό το 
σημείο πωλήσεις, κέρδη και επενδύσεις αρχίζουν και μειώνονται, εμφανίζεται δηλαδή μια 
αναμενόμενη περίπτωση οικονομικού κύκλου (άνθησης και πτώσης). 
 

• Το μοντέλο για το διεθνές εμπόριο 
 

   Εισάγοντας στο υπόδειγμα το διεθνές εμπόριο, μπορούμε να βγάλουμε κάποια χρήσιμα 
συμπεράσματα. Μελετώντας το εμπόριο από την οπτική γωνία ενός κράτους, βλέπουμε ότι οι 
εξαγωγές τείνουν να αυξάνουν την απασχόληση, το εισόδημα και τα κέρδη, ενώ οι εισαγωγές να τα 
μειώνουν. Η εικόνα που προκύπτει, για σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, διαμορφώνεται από την 
αναλογία των μέσων κερδών ανά ώρα προς την μέση παραγωγικότητα της εργασίας στο 
συγκεκριμένο κράτος (το ακριβές κόστος δηλαδή ανά μονάδα προϊόντος). Έτσι, μέσω του διεθνούς 
εμπορίου, οι χώρες που έχουν το χαμηλότερο κόστος ανά μονάδα προϊόντος, αναπτύσσουν 
πλεόνασμα στο εμπορικό τους ισοζύγιο αφού πωλούν φθηνότερα από τις άλλες χώρες, στις ξένες 
αγορές. Το γεγονός αυτό αυξάνει τα κέρδη και την παραγωγή τους. Τα υψηλά κέρδη όμως 
προσφέρουν στις επιχειρήσεις την απαραίτητη χρηματοδότηση ώστε να εξελίξουν ακόμα 
περισσότερο την παραγωγική τους διαδικασία και να γίνουν ακόμα περισσότερο ανταγωνιστικές. 
Έτσι λοιπόν οι χώρες αυτές ισχυροποιούν κι άλλο το «συγκριτικό τους πλεονέκτημα» σε αντίθεση με 
τις χώρες που ήταν εξ αρχής λιγότερο αποτελεσματικές στην παραγωγή τους (που είχαν δηλαδή 
μεγαλύτερο κόστος ανά μονάδα τελικού προϊόντος). Το αποτέλεσμα είναι οι χώρες που έχουν μείνει 
πίσω στην μάχη της ανταγωνιστικότητας να παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα ανεργίας και πολύ χαμηλά 
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κέρδη με συνέπεια να καταλήγουν ολοένα και σε χειρότερη οικονομική κατάσταση και 
αποδυνάμωση. Σύμφωνα με την Robinson «κάθε βιομηχανική χώρα θέλει πλεόνασμα στο ισοζύγιο 
πληρωμών, οι εξαγωγές φέρνουν ανάπτυξη και αποτελούν τον πιο βολικό τρόπο για να λειτουργήσει 
ο μοντέρνος καπιταλισμός. Η επιτυχία φέρνει επιτυχία και η αποτυχία γεννά αποτυχία!». Ο John 
Cornwall (1978) δουλεύοντας με ένα παρόμοιο μοντέλο κατάληξε σε παρόμοια συμπεράσματα. Κατά 
τον Cornwall λοιπόν «Οι παράγοντες που φέρνουν επιτυχία στις εξαγωγές είναι οι ίδιοι παράγοντες 
που ωθούν την ανάπτυξη σε ολόκληρη την οικονομία.»  
   Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι η διαδικασία που αναλύθηκε παραπάνω συναντάται 
και σε καθεστώς κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ας θεωρήσουμε μία κατάσταση όπου 
κάποια χώρα έχει μείνει πίσω στην μάχη της ανταγωνιστικότητας και αναγκάζεται να δανειστεί από 
το εξωτερικό για να χρηματοδοτήσει το έλλειμμά της στο ισοζύγιο πληρωμών. Το πιθανότερο είναι 
το έλλειμμα αυτό να υφίσταται κάτω από κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες ώστε να 
προκληθεί υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος. Αυτό το γεγονός, θα αυξήσει τις σχετικές τιμές των 
εισαγόμενων στην χώρα αυτή προϊόντων σε σχέση με τις τιμές των εγχώριων, κυρίως εάν οι τιμές 
των εισαγόμενων καθορίζονται από το νόμισμα μίας, ισχυρής εμπορικά και  οικονομικά χώρας με 
πλεονασματικό ισοζύγιο πληρωμών όπως είναι για παράδειγμα η Ιαπωνία. Στην περίπτωση που τα 
εισαγόμενα αγαθά έχουν καταλάβει εξέχουσα θέση στις προτιμήσεις των καταναλωτών το 
αποτέλεσμα το οποίο θα επέλθει συνοψίζεται σε αυτό που ο John Hicks ονόμασε «αντίσταση 
πραγματικού μισθού». Η αντίσταση δηλαδή από την πλευρά των μισθωτών, στην μείωση του 
πραγματικού τους εισοδήματος. Απόρροια των παραπάνω θα είναι οι απεργίες και το χάσιμο 
συμβολαίων εξαγωγών, μισθοί και κόστος ανά μονάδα προϊόντος θα αυξηθούν φέρνοντας την χώρα 
σε δυσμενέστερη οικονομική κατάσταση από ότι βρισκόταν πριν την υποτίμηση. 
    Κάπως έτσι, οι εταιρίες των πλεονασματικών χωρών δημιουργούν, σε αντίθεση με αυτές των 
ελλειμματικών, υψηλά κέρδη τα οποία τους δίνουν την δυνατότητα κάνουν μεγάλες επενδύσεις στο 
εξωτερικό. Επιχειρήσεις των παραγωγικότερων και αποτελεσματικότερων χωρών, στην μάχη του 
ανταγωνισμού, στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου φτάνουν σε σημείο να εξαγοράζουν ολόκληρες 
βιομηχανίες των λιγότερο αποτελεσματικών  χωρών. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι οι αμερικάνικες 
πολυεθνικές εταιρίες, οι οποίες έχουν εξαγοράσει ολόκληρη την βιομηχανία του Καναδά. Το 
αποτέλεσμα των ξένων επενδύσεων σε βάθος χρόνου είναι κάποιες λίγες πολυεθνικές εταιρίες να 
έχουν κυριαρχήσει στις διεθνείς αγορές, αποκτώντας δύναμη μεγαλύτερη και απ’ αυτήν των εθνικών 
κυβερνήσεων. Βαρύνουσας σημασίας λοιπόν είναι ο ρόλος και η γενικότερη «συμπεριφορά» των 
κολοσσών αυτών. Η έμφαση που δίνεται στις πολυεθνικές εταιρίες από τα μετακεϋνσιανά μοντέλα 
του διεθνούς εμπορίου δικαιολογείται αν λάβουμε υπ όψιν μας την πρόσφατη οικονομική ιστορία. 
 

ΙΙ) Εμπόριο μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών  (John Burbidge, 1979) 
 

   Το δεύτερο μετακεϋνσιανό μοντέλο διεθνούς εμπορίου εξετάζει χώρες με διαφορετικού είδους 
παραγωγή οι οποίες συναλλάσσονται μεταξύ τους. Από την μία μεριά βρίσκεται μια χώρα με 
βιομηχανική παραγωγή και από την άλλη μια χώρα με αγροτική παραγωγή. Όπως παρατηρεί εδώ ο 
John Burbidge, μια τέτοια κατάσταση μπορεί να εμφανιστεί και μέσα σε μία μόνο χώρα. Ωστόσο, 
παρακάτω θα αναλυθούν κάποια συμπεράσματα που προκύπτουν από την οικονομική ιστορία του 
διεθνούς εμπορίου εφαρμόζοντας το μοντέλο σε συνθήκες εμπορίου μεταξύ δύο διαφορετικών 
κρατών. 
    Το 1943 ο Kalecki, αντίθετος με τα νεοκλασικά οικονομικά, διαχώρισε τα προϊόντα σε αυτά που η 
τιμή τους καθορίζεται από το κόστος τους και σε αυτά όπου η τιμή τους καθορίζεται από την ζήτηση. 
Στην πρώτη κατηγορία βρίσκονται τα βιομηχανικά προϊόντα και στην δεύτερη τα αγροτικά. Ο 
βασικός λόγος για τον διαχωρισμό αυτό είναι ότι η προσφορά των βιομηχανικών προϊόντων τείνει να 
είναι ελαστική, σε αντίθεση με αυτή των αγροτικών που τείνει να είναι ανελαστική. Επίσης, ο τρόπος 
παραγωγής των βιομηχανικών προϊόντων είναι κατά κόρον καπιταλιστικός, ενώ των αγροτικών 
προϊόντων θα μπορούσαμε να πούμε ότι ακολουθεί περισσότερο την χειρονακτική μέθοδο 
παραγωγής.  
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• Το μοντέλο, για το διεθνές εμπόριο 
 

   Το 1976 ο Kaldor χρησιμοποίησε το παραπάνω μοντέλο για να εξηγήσει διάφορα φαινόμενα που 
παρατηρούσε τις διεθνείς αγορές. Υποθέτοντας ότι η παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνεται 
γρηγορότερα στα αγροτικά επαγγέλματα από ότι στην βιομηχανία, το μοντέλο προβλέπει ότι θα 
υπάρξει μια τάση για μείωση των τιμών των αγροτικών προϊόντων σε σχέση με αυτές των 
βιομηχανικών. Λόγω όμως του ότι η ζήτηση για τρόφιμα τείνει να είναι ανελαστική, τα αγροτικά 
εισοδήματα θα μειωθούν και θα υπάρξει μια μετατόπιση εργατικού δυναμικού από τις αγροτικές 
περιοχές προς τις αστικές. Ο συνειρμός αυτός παρατηρούμε πως επιβεβαιώνεται  μελετώντας την 
σύγχρονη οικονομική ιστορία. 
    Στη συνέχεια ο Kaldor χρησιμοποίησε το μοντέλο για να δείξει πως μια αποτυχία στις καλλιέργειες 
(crop failures)1 μπορεί να οδηγήσει σε έντονο πληθωρισμό. Η αποτυχία των καλλιεργειών, 
δημιουργεί ανοδική τάση στις τιμές των αγροτικών προϊόντων, η οποία λόγω της ανελαστικής 
ζήτησης για τα τρόφιμα, εμφανίζει με την σειρά της, σημαντική αύξηση στα αγροτικά εισοδήματα.  
Αν οι αγρότες τώρα, δεν καταναλώσουν και φυλάξουν ένα μέρος των υψηλότερων αυτών 
εισοδημάτων (όπως αναμένεται να συμβεί στην περίπτωση αυτή), θα εμφανιστεί μια μείωση στην 
ζήτηση των  βιομηχανικών προϊόντων. Το αποτέλεσμα αυτό θα έρθει διότι οι εργάτες των 
βιομηχανιών θα ξοδεύουν πλέον μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος τους για τροφή από ότι για 
βιομηχανικά προϊόντα. Η απασχόληση, τα κέρδη και η παραγωγή στην βιομηχανία θα μειωθούν. 
Έτσι, με την αντίσταση που θα προβάλουν οι βιομηχανικοί εργάτες στη μείωση του πραγματικού 
τους εισοδήματος, θα εξασφαλίσουν κάποια αύξηση στους μισθούς τους. Το αποτέλεσμα θα είναι να 
αυξηθούν στη συνέχεια οι τιμές και των βιομηχανικών αγαθών ώστε να αντισταθμιστεί η αρχική 
αύξηση των τιμών των αγροτικών προϊόντων. Οι κινήσεις λοιπόν που θα γίνουν στην αγορά μέσω 
εμπορίου, αντί να αποκαταστήσουν την ανισορροπία που θα δημιουργηθεί μεταξύ των δύο χωρών 
(περιοχών), θα προκαλέσουν πληθωρισμό και ανεργία. Σύμφωνα με τον Kaldor «Η εμφάνιση των 
πρώτων ελλείψεων, ενώ θα έπρεπε να επιταχύνει την αύξηση των διαθεσίμων, προϊόντων 
πρωτογενούς παραγωγής, μέσω της εξέλιξης του εμπορίου, θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει σε 
πληθωριστικές τάσεις στις τιμές των παραγωγών. Αυτό, τείνει να αντισταθμίσει την βελτίωση των 
όρων του εμπορίου και φέρνει αρνητικές επιπτώσεις στις παραγωγικές δραστηριότητες. Χειροτερεύει 
επομένως το κλίμα για νέες επενδύσεις τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και στον βιομηχανικό». 
    Μέσω του εμπορίου λοιπόν δημιουργείται άμεση προσφορά βιομηχανικών προϊόντων και 
προϊόντων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής ταυτόχρονα στα μεγάλα αστικά κέντρα και στην 
επαρχία. Οι διαφορετικές ανάγκες που καλύπτουν οι δυο αυτές κατηγορίες προϊόντων όπως και η 
διαφορετική συμπεριφορά που παρουσιάζουν στον τρόπο παραγωγής και πώλησης τους, θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι δημιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες για οικονομική ευημερία στις 
βιομηχανικές περιοχές από ότι στις αγροτικές. Το εμπόριο λοιπόν είναι αυτό που βάζει την 
χειρονακτική (αγροτική) παραγωγή να ανταγωνιστεί την βιομηχανική και όπως είδαμε στις 
εφαρμογές του μοντέλου παραπάνω, όσο το εμπόριο διεξάγεται χωρίς δυνατότητα κρατικής 
παρέμβασης πολλές φορές δυσχεραίνει την οικονομία αντί να την βοηθάει.  
Συμπεράσματα από τα δυο μοντέλα διεθνούς εμπορίου 
      Όσον αφορά το πρώτο μοντέλο που εξετάζει το εμπόριο μεταξύ αναπτυγμένων χωρών μπορούμε 
αν αντιληφθούμε ότι το διεθνές εμπόριο δεν είναι τόσο απλό όσο το παρουσιάζουν τα νεοκλασικά 
οικονομικά. Διαβάζοντας την ανάλυση του Burbidge, ο οποίος παρουσιάζει (κυρίως) τις αντιλήψεις 
της Joan Robinson για το θέμα του εμπορίου μεταξύ κρατών, συμπεραίνουμε ότι ούτε οι σταθερές 
αλλά ούτε και οι κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες από μόνες τους μπορούν να λύσουν τα 
οικονομικά προβλήματα που έχουν οι χώρες οι οποίες έχουν μείνει πίσω στην μάχη της 
ανταγωνιστικότητας στις διεθνείς αγορές.  Επομένως το όλο πρόβλημα δεν είναι θέμα ισοτιμιών και 
δεν θα μπορούσε ποτέ να λυθεί έτσι, για τους λόγους που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Αυτό που 
πρότειναν αρκετοί μετακεϋνσιανοί οικονομολόγοι σαν πιθανή λύση, για την οικονομική εξυγίανση 
των χωρών με ελλειμματικά ισοζύγια πληρωμών αλλά και την γενικότερη ευημερία στην παγκόσμια 
οικονομία σαν σύνολο, είναι ένας συνδυασμός πολιτικών και οικονομικών μέσων. Για παράδειγμα 
μια επιβολή δασμών μαζί με ταυτόχρονη εφαρμογή μιας (στρατηγικής) εισοδηματικής πολιτικής θα 
μπορούσε ίσως να φέρει κάποια θετικά αποτελέσματα. Ο Kalecki πάντως μέσα από την έρευνα του, 

1 Crop failure: Η αποτυχία των καλλιεργειών για την παραγωγή εμπορεύσιμου πλεονάσματος.  
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μας αναφέρει ότι εάν όχι αδύνατο, είναι αρκετά δύσκολο να βρεθεί ένας τέτοιος συνδυασμός. Τέλος, 
δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ένα βασικό χαρακτηριστικό της ανθρώπινης φύσης το οποίο δεν είναι 
άλλο από το προσωπικό συμφέρον σαν προτεραιότητα. Μπορεί δηλαδή να υπάρχουν κάποιες 
κινήσεις και αποφάσεις που αν ληφθούν συλλογικά και τεθούν σε ισχύ, να ευνοήσουν όλες τις χώρες 
που θα συμμετάσχουν σε αυτή την συμφωνία. Ιστορικά (αλλά και στο παρόν) όμως βλέπουμε το κάθε 
κράτος να δρα ως προς το συμφέρον του, αγνοώντας τις επιπτώσεις που θα έχει η κάθε του κίνηση 
στα υπόλοιπα κράτη. Πάνω σε αυτό το φαινόμενο εστίασαν την έρευνά τους Kalecki και Robinson 
ενώ από πολύ παλιά ο Tibor Scitovsky είχε εντοπίσει το φαινόμενο αυτό σαν ψεγάδι στις απόψεις για 
πλήρη απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου.  
     Μέσα από το δεύτερο μοντέλο αντιλαμβανόμαστε ότι το απελευθερωμένο εμπόριο δύσκολα θα 
μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών όπου η παραγωγή τους στηρίζεται 
κυρίως  στον πρωτογενή τομέα. Όπως ανέφερε λοιπόν ο Kaldor (1976): γεγονότα τα οποία ανεβάζουν 
τις τιμές των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, σε σχέση με αυτές των βιομηχανικών 
προϊόντων, μπορούν να το κάνουν μόνο προσωρινά. Τελικά, οι τιμές των βιομηχανικών προϊόντων θα 
ανέβουν, με συνέπεια η διανομή του εισοδήματος να διαμορφωθεί υπέρ των αναπτυγμένων (ώριμων 
καπιταλιστικά) χωρών. Επομένως φαίνεται πως οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει με  κάποιο τρόπο να 
υπερπηδήσουν το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ αυτών και των αναπτυγμένων χωρών και να 
δημιουργήσουν, με τη σειρά τους και αυτές, την δική τους βιομηχανική παραγωγή.  
 
     Η άποψη του Paul Davidson    
 
   Αρχικά, παρεμβαίνοντας στο θέμα των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ο Paul Davidson 
αντιπαρατίθεται την άποψη των νεοκλασικών οικονομολόγων για ελεύθερες συναλλαγματικές 
ισοτιμίες. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, για να υπάρξει η επιθυμητή ισορροπία στην αγορά 
συναλλάγματος, θα πρέπει οι κεντρικές τράπεζες να αποσυρθούν από την αγορά συναλλάγματος και 
να αναλάβει ο ιδιωτικός τομέας (οι διεθνείς τραπεζίτες για παράδειγμα).  Παρατηρώντας λοιπόν ο 
Davidson ότι κάτι τέτοιο θα αποτύγχανε λόγω της τάσης του ιδιώτη για γρήγορα κέρδη, χωρίς 
συνείδηση και πρόνοια για μελλοντικές συνέπειες, ισχυρίστηκε πως για πραγματικά ελεύθερα 
κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες, δεν πρέπει καμία ιδιωτική η κεντρική τράπεζα να 
περιορίζει τις βραχυπρόθεσμες τάσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Έτσι ώστε να υπάρξει 
εμπιστοσύνη  για την σταθερότητα στην τρέχουσα κάθε φορά συναλλαγματική ισοτιμία. Εν τέλει 
κατά τον Davidson όσο πιο ευέλικτο (δηλ. με μεγαλύτερες διακυμάνσεις) είναι το σύστημα 
συναλλαγματικών ισοτιμιών, τόσο ισχυρότερα είναι τα κίνητρα για κέρδη από κερδοσκοπία (μέσω 
του χρηματοοικονομικού συστήματος ισοτιμιών), παρά από την παραγωγική διαδικασία. Επομένως οι 
μεγάλες αυτές διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, θα έχουν σαν αποτέλεσμα να υπάρξει 
αυξημένη ροή συναλλάγματος σε σχέση με τα επίπεδα μετακίνησης συναλλάγματος από τις διεθνείς 
πληρωμές μέσω του εμπορίου. Παρατηρώντας λοιπόν την λειτουργία των μεγάλων πολυεθνικών 
εταιριών με συναλλαγές και συμβόλαια σε πολλά διαφορετικά νομίσματα, αντιλαμβανόμαστε ότι ένα 
καθεστώς ευμετάβλητων συναλλαγματικών ισοτιμιών, δημιουργεί ανασφάλεια και προβλήματα  
ρευστότητας στην διαδικασία παραγωγής. Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα, ότι μια σχετική 
ακαμψία των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας κάθε 
εταιρίας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση ώστε οι επιχειρηματίες να είναι σε θέση να κλείνουν 
μακροπρόθεσμα συμβόλαια σε διεθνές επίπεδο. 
    Όσον αφορά τις πεποιθήσεις των νεοκλασικών οικονομολόγων για το διεθνές εμπόριο, ο Davidson 
τάσσεται αντίθετος και παρουσιάζει τον μοντέρνο καπιταλισμό και τον τρόπο με τον οποίο 
λειτουργούν οι πολυεθνικές εταιρίες, να αντιτίθενται στις οικονομικές παραδοχές (όπως είναι για 
παράδειγμα ο νόμος του συγκριτικού πλεονεκτήματος) που κυριαρχούν σήμερα. Πλέον είναι τόσο 
εύκολο για τεχνολογία και κεφάλαιο να μεταφερθούν διεθνώς, όπου οι διαφορές στα σχετικά κόστη 
των βιομηχανιών έχουν να κάνουν κυρίως με τα κόστη των μισθών και τις συνθήκες εργασίας. 
Επομένως υπό καθεστώς πλήρως απελευθερωμένου εμπορίου, «εύφορη γη» για τις βιομηχανίες θα 
είναι πάντα οι χώρες με τους χαμηλότερους μισθούς, το χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο και τα λιγότερα 
εξασφαλισμένα εργατικά δικαιώματα. Οι βαριές βιομηχανίες που χρειάζονται ανειδίκευτο προσωπικό 
έχουν συμφέρον να εγκαταστήσουν μονάδες παραγωγής στις χώρες όπου η ανθρώπινη ζωή έχει την 
μικρότερη δυνατή αξία. Μέσω του διεθνούς εμπορίου λοιπόν,  ενθαρρύνοντας τον αθέμιτο 
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ανταγωνισμό, οι εταιρίες αυτές τείνουν να χειροτερεύσουν τις εργασιακές συνθήκες και να 
χαμηλώσουν το βιοτικό επίπεδο των ανειδίκευτων εργατών σε κάθε κράτος.  
 

• Η επίλυση του προβλήματος των εμπορικών ελλειμμάτων 
 

    Στο οικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί αυτή την στιγμή δεν υπάρχει κάποιος διεθνής 
οργανισμός που να  μπορεί να μεταφέρει κεφάλαιο από τις πλεονασματικές χώρες, στις 
ελλειμματικές. Επίσης δεν υπάρχει κανένας οργανισμός που να μπορεί (στα πλαίσια του εμπορίου) να 
ανακυκλώσει ή να αντικαταστήσει τα συναλλαγματικά διαθέσιμα εμπορικών εταίρων. Έτσι, κάθε 
χώρα ξεχωριστά οφείλει να διαφυλάσσει και να διαχειρίζεται τα συναλλαγματικά της διαθέσιμα. 
Αυτό, δημιουργεί στα κράτη, κίνητρα για ενδυνάμωση των αποθεμάτων των ρευστών περιουσιακών  
τους στοιχείων. Με ισχυρά αποθέματα  ρευστότητας λοιπόν, ενισχύεται η αξιοπιστία ενός κράτους 
ενώ ταυτόχρονα του  δίνεται η δυνατότητα να ανταπεξέλθει σε μελλοντικά εμπορικά ελλείμματα, που 
μπορεί να φέρει μια πιθανή οικονομική ύφεση. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό θα ήταν αδύνατο 
ταυτόχρονα όλα τα κράτη να δημιουργήσουν ισχυρά αποθεματικά μέσω εμπορικού πλεονάσματος. 
Για να συσσωρευτεί πλούτος και ρευστότητα σε ένα κράτος πρέπει αυτός ο πλούτος και η 
ρευστότητα να φύγουν από κάποια άλλα κράτη. Κάτι τέτοιο παρατηρούμε σήμερα να συμβαίνει 
μεταξύ των χωρών της βόρειας και της νότιας Ευρώπης.  
     Οι πολιτικές αύξησης των εξαγωγών είναι μια σίγουρη κατεύθυνση για την αύξηση των 
συναλλαγματικών διαθέσιμων μιας χώρας. Τα κράτη τα οποία θα στηρίξουν και θα εφαρμόσουν 
τέτοιες πολιτικές, θα έχουν πλεονέκτημα σε περιόδους  οικονομικών υφέσεων. Αυτό διότι τα 
αποθεματικά και η αυτάρκεια η οποία θα έχουν δημιουργήσει, θα τους δώσουν τον χρόνο και την 
άνεση που χρειάζονται για να αντιδράσουν σε επικείμενα ελλείμματα. Τέτοιου είδους χώρες λοιπόν 
έχουν την δυνατότητα και το χρονικό περιθώριο να ακολουθήσουν στρατηγικές πολιτικές ώστε να 
περάσουν όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα τις δυσμενέστερες χρονικές περιόδους των οικονομικών 
κύκλων. Αντίθετα, χώρες οι οποίες δεν έχουν ακολουθήσει πολιτικές αύξησης των συναλλαγματικών 
διαθεσίμων και κατά συνέπεια δεν έχουν  δημιουργήσει πλεόνασμα, σε περιόδους οικονομικών 
υφέσεων αδυνατούν να αντιδράσουν. Τα χρονικά περιθώρια και οι δυνατότητες αντίδρασης για αυτές 
τις χώρες είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Το αποτέλεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις είναι οι 
χώρες αυτές να υπερχρεωθούν, να βυθίσουν την οικονομία τους σε ακόμη βαθύτερη ύφεση, να 
παραχωρήσουν μέρος της εθνικής τους κυριαρχίας και κατά συνέπεια λόγω της ανεργίας και της 
μείωσης του πραγματικού εισοδήματος των πολιτών τους, να μειώσουν σημαντικά και τις εισαγωγές 
τους. Σε μία εμπορική σχέση όμως, όταν αποδυναμώνεται ο ένας εκ των εμπορικών εταίρων, αργά ή 
γρήγορα αυτό συμπαρασύρει και τους άλλους. Αυτό διότι εκτός από τη μείωση των εξαγωγών του 
αδύναμου οικονομικά εταίρου, μειώνεται η δυνατότητα του και να αγοράζει (δηλ. να εισαγάγει). 
Έτσι, όπως παρατήρησε ο Davidson «Στην αλληλοεξαρτώμενη παγκόσμια οικονομία, τα έθνη πρέπει 
να καθίσουν όλα μαζί (να συνεργαστούν)  αλλιώς θα βρεθεί το καθένα μόνο του». Με λίγα λόγια, το 
να υπάρχει οικονομική ευημερία σε όλα τα κράτη  δημιουργεί ευνοϊκό κλίμα στις παγκόσμιες αγορές, 
δημιουργεί ζήτηση και στην συνέχεια προσφορά, εξελίσσοντας συνεχώς την παραγωγική διαδικασία. 
Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως ένα κράτος είτε έχει πλεονασματικό ισοζύγιο πληρωμών είτε έχει 
ελλειμματικό ισοζύγιο πληρωμών, η οικονομία του είναι άμεσα συνδεδεμένη και εξαρτημένη από 
αυτή των εμπορικών του εταίρων.  
 
     Η μετακεϋνσιανή κριτική για την απελευθέρωση του εμπορίου 
 
     Τα μετακεϋνσιανά οικονομικά υποστηρίζουν ότι με την κατάργηση των δασμών στις 
προστατευόμενες οικονομίες, δεν θα υπάρξει σημαντική μείωση στις τιμές και τον πληθωρισμό όπως 
ισχυρίζονται οι νεοκλασικοί οικονομολόγοι. Επομένως η απελευθέρωση του εμπορίου σε μία 
«προστατευόμενη» οικονομία θα μπορούσε να έχει και αρνητικές συνέπειες. Σύμφωνα με τους 
μετακεϋνσιανούς οικονομολόγους, οι δασμοί που επιβάλλονται στις εισαγωγές μιας χώρας θα 
μπορούσαν να προστατέψουν τις εγχώριες επιχειρήσεις από τις «κολοσσιαίου μεγέθους» πολυεθνικές 
και να τους δώσουν το χρόνο να δυναμώσουν ώστε να μπορούν να τις ανταγωνιστούν. Είναι πολύ 
λογικό μια νέα  επιχείρηση που απευθύνεται σε έναν περιορισμένο αριθμό καταναλωτών, να παράγει 
με αυξημένα κόστη σε σχέση με μια πολυεθνική η οποία έχει δημιουργήσει οικονομία κλίμακας στην 
παραγωγική της διαδικασία και το καταναλωτικό κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι πολλαπλώς 
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μεγαλύτερο από αυτό της νέας επιχείρησης.  Γι αυτό λοιπόν οι μετακεϋνσιανοί οικονομολόγοι 
ακολουθώντας τον εναλλακτικό, ετερόδοξο τρόπο σκέψης, υποστηρίζουν ότι οι δασμοί θα πρέπει να 
επιβάλλονται στις εισαγωγές όχι μόνιμα αλλά για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου 
οι εγχώριες επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τις πολυεθνικές και να  κερδίσουν 
μερίδα των καταναλωτών στην εγχώρια αγορά ώστε στη συνέχεια να μπορέσουν να βγουν και στις 
διεθνείς αγορές διεκδικώντας μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς.   
     Μια ακόμη πεποίθηση των μετακεϋνσιανών είναι πως δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί πλήρης 
απασχόληση και ισοσκελισμένο εμπορικό ισοζύγιο ταυτόχρονα διατηρώντας την αγοραστική δύναμη 
των καταναλωτών. Για να ισοσκελιστεί το εμπορικό ισοζύγιο μιας ελλειμματικής χώρας, βάση της 
νεοκλασικής «ισορροπίας», θα να γίνει πρώτα υποτίμηση του νομίσματος, μέσα από ένα καθεστώς 
ελεύθερα μεταβαλλόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αυτή η υποτίμηση όμως θα μειώσει την 
συνολική ζήτηση, θα δημιουργήσει πληθωρισμό και απομάκρυνση των κεφαλαίων επιβαρύνοντας εν 
τέλει το έλλειμμα και δημιουργώντας μεγαλύτερη ανεργία. 
     Σύμφωνα με τα μετακεϋνσιανά οικονομικά λοιπόν, το κατάλληλο περιβάλλον για ταυτόχρονη 
διεθνή οικονομική ανάπτυξη, θα ήταν ένα περιβάλλον με σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία σε 
συνδυασμό με  πολιτικές ελέγχου της εσωτερικής ζήτησης και των εισοδημάτων, χωρίς να θέτονται 
σε καμία χώρα περιορισμοί στο ισοζύγιο πληρωμών. Έτσι λοιπόν το μετακεϋνσιανό μοντέλο συνιστά 
μια στρατηγική που να συνδυάζει ανοιχτό αλλά ελεγχόμενο εμπόριο από κυβερνητικά προγράμματα 
προσαρμογής δαπανών. Με αυτό τον τρόπο χώρες οι οποίες έχουν μείνει πίσω στην μάχη της 
ανταγωνιστικότητας, στις διεθνείς αγορές, θα μπορέσουν να ενδυναμώσουν τις επιχειρήσεις τους, 
συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο στην αλληλοεξαρτώμενη (όπως χαρακτήρισε και ο Davidson) 
παγκόσμια οικονομία. Όταν σταματήσουν τα παιχνίδια κερδοσκοπίας μέσω της αγοράς 
συναλλάγματος και όταν οι μικρές επιχειρήσεις μπορέσουν να ανταγωνιστούν τις μεγάλες επί ίσοις 
όροις, τότε θα δοθεί η δυνατότητα στις ελλειμματικές οικονομίες να καλύψουν τα κενά τους. Έτσι θα 
εξυγιανθεί η παγκόσμια αγορά και θα δημιουργηθεί μια παγκόσμια «πολιτισμένη κοινωνία» όπου οι 
κανόνες της οικονομίας θα ευνοούν εξίσου τις αδύναμες με τις δυνατές οικονομικά χώρες.  
 
    Επίλογος  
 
       Συνοψίζοντας, στην παρούσα ανάλυση μελετήσαμε αρχικά κάποια στοιχεία του διεθνούς 
εμπορίου μέσα από τα οποία παρατηρήσαμε ότι ο κύριος όγκος εξαγωγών προέρχεται από τον δυτικό 
κόσμο. Στη συνέχεια μελετήσαμε τις νεοκλασικές πολιτικές που ορίζουν την εμπορική διαδικασία 
σήμερα και τις αρχές στις οποίες στηρίζονται. Τέτοιες αρχές είναι: η αρχή του συγκριτικού 
πλεονεκτήματος, ο νόμος των φθινουσών αποδόσεων και η πεποίθηση για ελεύθερα κυμαινόμενες 
συναλλαγματικές ισοτιμίες.  
       Έπειτα παρουσιάστηκαν τα ετερόδοξα, μετακεϋνσιανά οικονομικά σαν εναλλακτική προοπτική 
για το διεθνές εμπόριο. Μέσα από δύο μετακεϋνσιανά μοντέλα αναλύθηκε το εμπόριο μεταξύ 
ανεπτυγμένων χωρών και το εμπόριο μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Από τα δύο 
αυτά μοντέλα  έγινε προφανές ότι οι λιγότερο βιομηχανοποιημένες χώρες είναι σε μειονεκτική θέση 
σε σχέση με τις βιομηχανικές και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι χώρες αυτές να αντιμετωπίζουν 
σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Αμέσως μετά  είδαμε κάποιες αδυναμίες της νεοκλασικής 
προσέγγισης καθώς και μερικά σημεία τριβής μεταξύ των δυο οικονομικών κατευθύνσεων (των 
ορθόδοξων και των ετερόδοξων οικονομικών). Μια τέτοια αδυναμία είναι η ασυνέπεια της αρχής του 
συγκριτικού πλεονεκτήματος. Οι μετακεϋνσιανοί οικονομολόγοι παρατηρούν εύστοχα ότι οι φτωχές 
χώρες γίνονται φτωχότερες (ή παραμένουν στάσιμες με ελάχιστη πρόοδο) και οι πλούσιες 
πλουσιότερες.  
       Στο σημείο αυτό ο Paul Davidson, ένας σπουδαίος μετακεϋνσιανός οικονομολόγος,  παρατηρεί 
(στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου) τους παράγοντες που ευνοούν την κερδοσκοπία (όπως είναι για 
παράδειγμα οι ευμετάβλητες συναλλαγματικές ισοτιμίες), τον αθέμιτο ανταγωνισμό που δημιουργούν 
οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες (λόγω του χαμηλού επιπέδου συνθηκών εργασίας που προάγουν) 
καθώς και την σπουδαιότητα του να αναπτύσσονται οικονομικά όλα τα κράτη χωρίς να θίγονται τα 
αδύναμα, αφού συμφωνά με τον Davidson η παγκόσμια οικονομία είναι αλληλοεξαρτώμενη. Τέλος 
τα μετακεϋνσιανά οικονομικά αντιτιθέμενα στην νεοκλασική άποψη για πλήρη απελευθέρωση του 
εμπορίου, στοχοποιούν  τις νεοκλασικές πολιτικές περί ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών 
ισοτιμιών και μόνιμη κατάργηση δασμών και παραθέτουν έναν εναλλακτικό συνδυασμό ενεργειών 
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ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για ταυτόχρονη διεθνή οικονομική ανάπτυξη. Ο 
συνδυασμός αυτός αποτελείται από σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και μια στρατηγική 
εισοδηματική πολιτική η οποία θα ισχυροποιήσει εξαγωγικά τις αδύναμες οικονομίες.  
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ : ΜΟΝΕΤΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 
ΤΑ ΜΕΤΑΚΕΫΝΣΙΑΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 
ΜΙΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΜΠΟΘΟΥ ΕΛΕΝΗ 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Με την ολοκλήρωση της εργασίας μας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τον καθηγητή 

μας κ. Μαραγκό Ιωάννη για την πολύτιμη βοήθεια που μας έδωσε καθώς και τις χρήσιμες συμβουλές 
του. 

Θα θέλαμε επίσης να απευθύνουμε τις ευχαριστίες μας στους γονείς μας, οι οποίοι στηρίζουν 
τις σπουδές μας φροντίζοντας για την καλύτερη δυνατή μόρφωση μας. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Στη σημερινή εποχή, η άσκηση της οικονομικής πολιτικής χαρακτηρίζεται ως από τα πλέον 
πολυσύνθετα και αμφιλεγόμενα ζητήματα. Δύο είναι οι επικρατούσες και αντικρουόμενες 
οικονομικές σχολές του 20ου αιώνα. Από τη μία η μονεταριστική θεωρία, με κύριο εκπρόσωπό της 
τον Milton Friedman, και από την άλλη η μετακεϋνσιανή θεωρία, με κύριους εκφραστές της την Joan 
Robinson,τον Paul Davidson και τον Nickolas Kaldor. Οι παραπάνω αυτές θεωρίες βρίσκονται σε 
συνεχή διαμάχη για καίρια ζητήματα της οικονομικής πολιτικής όπως είναι το επίπεδο της ανεργίας, 
ο πληθωρισμός, η ουδετερότητα του χρήματος και εάν το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει στην 
οικονομία. Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι να εξετάσει και να αναπτύξει τις διαφορές αυτών 
των δύο οικονομικών θεωριών καθώς και τις βασικές αδυναμίες τους. Καινοτόμο στοιχείο, λοιπόν, 
αποτελεί η σύγκρισή τους, μέσω της οποίας μας δίνεται το έναυσμα να κάνουμε λόγο για την ανάγκη 
στροφής της παγκόσμιας οικονομικής πολιτικής από τον μονεταρισμό στον κεϋνσιανισμό. Είναι 
σημαντικό να κατανοήσουμε τον τρόπο  άσκησής τους πάνω στον οποίο βασίζονται οι προσπάθειες 
των κυβερνήσεων, των Κεντρικών Τραπεζών και άλλων κέντρων λήψης αποφάσεων με σκοπό την 
ευημερία των κοινωνιών. Ειδικότερα, στην ενότητα 2, θα αναφέρουμε τα βασικά χαρακτηριστικά των 
οικονομικών θεωριών . Στη συνέχεια, στην ενότητα 3, θα παρουσιάσουμε  τα σημεία αντιπαράθεσης 
των δύο οικονομικών σκέψεων όσον αφορά την προσφορά του χρήματος και το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα. Στην ενότητα 4, θα παραθέσουμε τις απόψεις των δύο σχολών για τα φαινόμενα της 
ανεργίας και του πληθωρισμού. Στην ενότητα 5, θα παρουσιάσουμε έναν πίνακα με τις διαφορές των 
μετακεϋνσιανών και των μονεταριστών. Τέλος, στην ενότητα 6, θα γνωστοποιήσουμε τα 
συμπεράσματά μας και θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε προτάσεις πολιτικής. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΟΝΕΤΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΕΥΝΣΙΑΝΙΣΜΟΥ  
 
 Η μετακεϋνσιανή οικονομία είναι ένα σχολείο της οικονομικής σκέψης με τις ρίζες της στην 
«Η Γενική Θεωρία» του John Maynard Keynes. Ο μετακεϋνσιανισμός έχει καταστεί ένα σημαντικό 
ρεύμα από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, με πολυποίκιλο έργο. Η ανάπτυξή του είχε επηρεαστεί σε 
μεγάλο βαθμό από τον Michal Kalecki, την Joan Robinson, τον Nicholas Kaldor και τον Paul 
Davidson. Το εύρος της μετακεϋνσιανής ανάλυσης είναι μεγάλο και περιλαμβάνει ανάλυση της 
οικονομικής μεθοδολογίας , θεωρία της συσσωρεύσεως και της απασχόλησης, θεωρία της επένδυσης 
και της αποταμίευσης καθώς και τη θεωρία της διανομής του εισοδήματος. Ο μετακεϋνσιανισμός έχει 
παραμείνει ως επί το πλείστον ένα κριτικό ρεύμα , που εκφράζει τη βαθιά απογοήτευση πολλών 
οικονομολόγων λόγω του φορμαλισμού και συντηρητισμού της κρατούσας οικονομικής θεωρίας. 
Έκανε αισθητή την παρουσία του για πρώτη φορά κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, όταν ο 
Nicholas Kaldor συγκρούστηκε με τον ανερχόμενο μονεταρισμό του Milton Friedman.   
 Ο  Milton Friedman (1912-2006) , ήταν ένας επιφανής Αμερικανός οικονομολόγος, 
νομπελίστας, ουγγαροεβραϊκής καταγωγής, ηγετικό στέλεχος της «Σχολής του Σικάγου» καθώς και 
υπέρμαχος του φιλελευθερισμού. Δημιούργημα του Friedman είναι ο μονεταρισμός, η θεωρία 
σύμφωνα με την οποία η αύξηση της ποσότητας του χρήματος σε μια οικονομία , με κρατική 
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παρέμβαση μέσω δημοσιονομικής ή νομισματικής πολιτικής, οδηγεί τελικά σε άνοδο των τιμών και 
αύξηση του πληθωρισμού. Στον Friedman , επίσης, αποδίδεται η θεωρία του δόγματος του σοκ ή 
θεραπείας σοκ που βασίζεται στην ιδέα ότι μια οικονομική κρίση ή ένα γεγονός καταστροφής ή 
πολέμου, είναι η ευκαιρία για μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σε ένα κράτος. 
 Πολλοί είναι αυτοί που συγχέουν τα νεοκλασικά οικονομικά με τα μονεταριστικά. 
Ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι το μονεταριστικό μοντέλο αποτελεί μια νεότερη εκδοχή του 
νεοκλασικού και μία σύνθεση κάποιων κεϋνσιανών και κλασικών οικονομικών στοιχείων. Η διαφορά 
μεταξύ μονεταριστών και νεοκλασικών έγκειται στο ότι οι πρώτοι δέχονται ότι η κεϋνσιανή πολιτική 
της πλευράς της ζήτησης μπορεί να ενεργήσει βραχυχρονίως , όχι όμως και μακροχρονίως. Ενώ οι 
δεύτεροι δεν δέχονται τη δυνατότητα επηρεασμού ούτε βραχυχρονίως ούτε μακροχρονίως.  
 Ο John Maynard Keynes και ο Milton Friedman επηρέασαν περισσότερο από οποιονδήποτε 
άλλο την οικονομική σκέψη του 20ου αιώνα. Οι ιδέες αυτές, μονεταρισμός και μετακεϋνσιανισμός, 
άσκησαν μεγάλη επίδραση στις οικονομίες του πλανήτη όλες τις μεταπολεμικές δεκαετίες μέχρι και 
σήμερα. Η ανά χείρας εργασία παρουσιάζει την κλασική ιδεολογική διαμάχη ανάμεσα στους 
μονεταριστές και στους μετακεϋνσιανούς όσον αφορά την απάντηση στην ερώτηση : «Ποιά 
οικονομική πολιτική είναι η καταλληλότερη  σε περίοδο ύφεσης; ». 
  
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 
3.1 ΤΟ  ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ  
ΜΕΤΑΚΕΥΝΣΙΑΝΟΥΣ  

 
Η ενότητα αυτή επικεντρώνεται στη σημασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την 

οικονομική δραστηριότητα καθώς και στις απόψεις των μονεταριστών και των μετακεϋνσιανών  γι’ 
αυτό. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα , όμως , αποτελεί πηγή δεινών αστάθειας ή μια πηγή ανάπτυξης 
για την οικονομία ;  

Από την μία πλευρά, η  πρόσφατη διεθνής οικονομική κρίση αποδίδεται ευρέως στις 
αδυναμίες των πιστωτικών ιδρυμάτων να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την εκτίμηση και την 
αξιολόγηση των  κινδύνων που υπάρχουν στο σύγχρονο διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον Από 
την άλλη πλευρά, το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα δηµιουργεί µηχανισµούς που µπορούν να 
συμβάλλουν στον µετριασµό των κυκλικών διακυµάνσεων. Ο διαμεσολαβητικός ρόλος των 
τραπεζών στην οικονομία, εκτός από την κινητοποίηση των αποταμιεύσεων, συνίσταται στη συλλογή 
και αξιοποίηση της πληροφόρησης για το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις οικονομικές προοπτικές, 
και κατά συνέπεια τη σε βάθος ανάλυση και καλύτερη διαχείριση του κινδύνου. Επίσης, διευκολύνει 
τις επενδύσεις αφού μετριάζει τον κίνδυνο των επενδυτικών αποφάσεων και κυρίως τον κίνδυνο 
ρευστότητας. Πιο συγκεκριµένα, η λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος επιτρέπει στις 
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να αντιµετωπίσουν τις διακυµάνσεις των εσόδων τους κατά τη 
διάρκεια του οικονοµικού κύκλου µε σχετικά περιορισµένες αυξοµειώσεις των δαπανών τους. 

Είναι αλήθεια ότι η συμβολή των μετακεϋνσιανών στη λειτουργία του τραπεζικού 
συστήματος  είναι μεγίστης σημασίας. Η μετακεϋνσιανή  θέση ότι η ανθρώπινη ζωή χαρακτηρίζεται 
από αβεβαιότητα για το μέλλον και από τη ροή του αμετάκλητου χρόνου είναι αναμφισβήτητα ορθή. 
Η μορφή που λαμβάνει η αβεβαιότητα μπορεί να εμφανιστεί ως αλλαγές στο επιτόκιο , ή αλλαγές 
στην κατοχή αποθησαυρισμένου χρήματος. Το χρήμα επίσης αυξάνει την αβεβαιότητα που 
περιβάλλει την οικονομική δραστηριότητα. Η αβεβαιότητα αυξάνεται ακόμη περισσότερο όταν 
προκύπτει εμπόριο με αντικείμενο το ίδιο το χρήμα. Τα συνακόλουθα αυτής της εξέλιξης είναι η 
κερδοσκοπία, η απάτη και η δημιουργία ενός εξειδικευμένου στρώματος εμπορευομένων το χρήμα , 
οι οποίοι δεν γνωρίζουν τίποτε σχετικά με την παραγωγή και το εμπόριο αγαθών.  

Μια επιπλέον κριτική των μετακεϋνσιανών αφορά το γεγονός ότι σε περιόδους κρίσης 
παρουσιάζονται έκτακτα φαινόμενα –τα οποία είχε ήδη επισημάνει 
ο Keynes–, που καθιστούν τη νομισματική πολιτική αναποτελεσματική  και τα οποία συνοψίζονται 
σε τρία σημεία. Αρχικά, οι επενδυτές και τα νοικοκυριά δεν αποκρίνονται στις αλλαγές των 
επιτοκίων, εξαιτίας της γενικής αβεβαιότητας για το μέλλον (επενδυτική παγίδα). Δεύτερον, η 
οικονομία βρίσκεται σε κατάσταση παγίδας ρευστότητας, όπου οι τράπεζες, οι επιχειρήσεις και τα 
άτομα αποφεύγουν σε τέτοιο βαθμό το ρίσκο, ώστε προτιμούν να μη δανειστούν ή να μη δανείσουν, 
αλλά να κατακρατήσουν τη ρευστότητα. Τρίτον, τα ασφάλιστρα κινδύνου αυξάνονται 
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διαρρηγνύοντας τον συνήθη δεσμό μεταξύ του επιτοκίου της Κεντρικής Τράπεζας και των επιτοκίων 
δανεισμού από τις εμπορικές τράπεζες. Υπό τέτοιες έκτακτες περιστάσεις, η νομισματική πολιτική 
καθίσταται εν πολλοίς ανενεργή, με την έννοια ότι δεν είναι σε θέση να οδηγήσει με τις αποφάσεις 
της την οικονομία σε σημείο ισορροπίας. 

Η κυριότερη αποστολή κάθε Kεντρικής Tράπεζας μιας χώρας είναι ο έλεγχος της ποσότητας 
του χρήματος που κυκλοφορεί στην οικονομία καθώς και η χρηματοδότηση αυτής. Για τους λόγους 
αυτούς, σύμφωνα με τους μετακεϋνσιανούς, η πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας θα πρέπει να 
καθορίζεται από το κράτος, δηλαδή να είναι εξαρτημένη. Αν η οικονομική δραστηριότητα της χώρας 
βρίσκεται στο στάδιο της ύφεσης αρχίζουν να εμφανίζονται συμπτώματα όπως η μείωση των 
επενδύσεων, του εισοδήματος και η αύξηση της ανεργίας. Στην περίπτωση αυτή η Κεντρική Τράπεζα 
θα ασκήσει μια επεκτατική νομισματική πολιτική, δηλαδή θα προσπαθήσει να πάρει τα κατάλληλα 
μέτρα για την αύξηση της ποσότητας του χρήματος που κυκλοφορεί στην οικονομία, καθώς και την 
αύξηση των πιστώσεων για την αναθέρμανση της οικονομίας. Αντίθετα, αν η συνολική δαπάνη 
προβλέπεται να αυξηθεί ή έχει ήδη αυξηθεί, αναμένεται αύξηση των τιμών των αγαθών και των 
υπηρεσιών, τότε η κεντρική τράπεζα θα ασκήσει μια περιοριστική νομισματική πολιτική. Θα πάρει 
δηλαδή τέτοια μέτρα που θα επιφέρουν μείωση των πιστώσεων καθώς και μείωση της ποσότητας του 
χρήματος που κυκλοφορεί στην οικονομία. Τα μέτρα αυτά και οι ρυθμίσεις που αποβλέπουν στον  
έλεγχο της πορείας των χρηματοοικονομικών μεγεθών αποτελούν την νομισματική πολιτική μιας 
χώρας. 
 Σημαντικό ρόλο είχε και η μετακεϋνσιανή θεωρία ενδογενούς προσφοράς χρήματος, την 
οποία πρώτος εισήγαγε ο Kaldor. Για να στηριχθούν τα επιχειρήματα του Kaldor σχετικά με την 
ενδογένεια  της προσφοράς του πιστωτικού χρήματος είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει θεωρία 
του τραπεζικού συστήματος. Τα δάνεια δημιουργούν τις καταθέσεις, ενώ η κεντρική τράπεζα 
διευκολύνει τη χορήγηση δανείων εξασφαλίζοντας τα αποθεματικά των τραπεζών.  
 Ο Moore, μετακεϋνσιανός οικονομολόγος, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω θεωρία του 
τραπεζικού συστήματος συμπεραίνει ότι ο όγκος των δανείων που χορηγούνται από τις σύγχρονες 
εμπορικές τράπεζες καθορίζεται εξολοκλήρου από τους πελάτες τους. Προσπάθησε να τονίσει 
περαιτέρω την άποψη αυτή τονίζοντας το ρόλο της υπερχρέωσης λογαριασμού, που χαρακτηριστικά 
επιτρέπουν οι σύγχρονες τράπεζες. Ο Moore , ακόμη, υποστηρίζει ότι η διαχείριση παθητικού από τις 
τράπεζες –δηλαδή κυρίως ο δανεισμός στις διατραπεζικές αγορές χρήματος- τους εξασφαλίζει 
αποθεματικά ανεξάρτητα από τις ενέργειες της Κεντρικής Τράπεζας. Όταν όμως η ικανότητά τους να 
προμηθεύονται αποθεματικά με τον τρόπο αυτό φτάνει στα όριά της, οι τράπεζες αναζητούν δανεισμό 
από την Κεντρική Τράπεζα. Δεδομένου ότι οι τράπεζες έχουν ήδη παράσχει δάνεια οι ίδιες , η 
Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να απορρίψει τις αιτήσεις τους για αποθεματικά, εάν επιθυμεί τη 
διατήρηση συνθηκών ομαλότητας στο πιστωτικό σύστημα. Ακόμη περισσότερο, η Kεντρική Tράπεζα 
δεν είναι σε θέση να μειώσει τα τραπεζικά αποθεματικά διαμέσου της πώλησης χρεογράφων στην 
ελεύθερη αγορά, εφόσον οι τράπεζες δεν μπορούν να πωλήσουν, ή να προβούν σε ταχεία μείωση του 
δανειακού τους ενεργητικού, ώστε να εναρμονίζεται με τα μειωμένα αποθεματικά. Η Κεντρική 
Τράπεζα μπορεί όμως να διευρύνει τα τραπεζικά αποθεματικά αγοράζοντας χρεόγραφα στην 
ελεύθερη αγορά, ή δανείζοντας απευθείας στις τράπεζες. 
   Σήμερα, είναι ευρέως αποδεκτό ότι το σημαντικότερο εργαλείο πολιτικής που κατέχει η 
Κεντρική Τράπεζα για να επηρεάζει πραγματικά και νομισματικά μεγέθη στην οικονομία, είναι το 
βραχυπρόθεσμο επιτόκιο. Είναι το επιτόκιο με το οποίο οι εμπορικές τράπεζες μπορούν να 
δανειστούν χρήματα από την Κεντρική Τράπεζα. Όταν η Κεντρική Τράπεζα επιθυμεί να μειώσει την 
ποσότητα του χρήματος που κυκλοφορεί μπορεί να αυξήσει το επιτόκιο, οπότε οι εμπορικές τράπεζες 
γίνονται λιγότερο πρόθυμες να καταφύγουν στη Κεντρική Τράπεζα για την χρηματοδότησή τους. Μια 
αύξηση του επιτοκίου οδηγεί πάντα και στην αύξηση των επιτοκίων των βραχυπρόθεσμων δανείων 
που χορηγούν οι εμπορικές τράπεζες στους πελάτες τους, με συνέπεια να μειώνεται η ζήτηση 
βραχυπρόθεσμων δανείων. Επομένως μια αύξηση του επιτοκίου από την Κεντρική Τράπεζα έχει ως 
αποτέλεσμα να μειωθεί η ποσότητα του χρήματος που διοχετεύεται στην οικονομία. Αντίθετα, 
όταν η Κεντρική Τράπεζα επιθυμεί να αυξήσει την  ποσότητα του χρήματος μειώνει το επιτόκιο. Οι 
εμπορικές τράπεζες καταφεύγουν στην Κεντρική Τράπεζα για δανεισμό. Η μείωση του επιτοκίου από 
την Κεντρική Τράπεζα συνήθως συνοδεύεται με μείωση του επιτοκίου των βραχυπρόθεσμων δανείων 
που χορηγούν οι εμπορικές τράπεζες με συνέπεια να υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση δανείων από το μη 
τραπεζικό κοινό και έτσι αυξάνεται η ποσότητα του χρήματος στην οικονομία. 
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 Η μετακεϋνσιανή νομισματική θεωρία μπορεί δικαιολογημένα να επαίρεται για πρώιμη 
συνηγορία αυτών των ιδεών. 
 
3.2 ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΟΝΕΤΑΡΙΣΤΕΣ  
 
 Στα πλαίσια του χρηματοπιστωτικού συστήματος , ενδιαφέρον έχουν και οι απόψεις των 
μονεταριστών. Θεωρούν ότι οι εμπορικές τράπεζες στην προσπάθειά τους να αυξήσουν τα κέρδη τους 
είναι πιθανόν να εμπλακούν σε πρακτικές που είναι αντίθετες με τους νομισματικούς στόχους που 
έχουν τεθεί από τις νομισματικές αρχές ή ακόμα και να υποσκάψουν την εμπιστοσύνη του κοινού στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα. Για παράδειγμα, οι εμπορικές τράπεζες στην προσπάθειά τους να 
διευρύνουν τον κύκλο εργασιών τους προβαίνουν μεταξύ άλλων σε παροχή δανείων, κάτι που έχει 
σαν αποτέλεσμα την αύξηση της προσφοράς χρήματος στην οικονομία. Για τους λόγους αυτούς 
απαιτείται η ύπαρξη μιας ανεξάρτητης κεντρικής εποπτικής αρχής. Το ρόλο της χάραξης 
νομισματικής πολιτικής έχει αναλάβει η Κεντρική Τράπεζα. 

Σύμφωνα με τους μονεταριστές, το καθεστώς της Κεντρικής Τράπεζας πρέπει να 
χαρακτηρίζεται από αυτονομία. Αποστολή της είναι  να προμηθεύει την οικονομία με χρήματα και  
να κρατά σταθερό το νομισματικό σύστημα, το οποίο συνήθως σημαίνει τη λήψη μέτρων ενάντια του 
πληθωρισμού. Με αυτό τον τρόπο προστατεύουν το σύστημα από τους πειρασμούς των κυβερνήσεων 
να χρηματοδοτήσουν την πολιτική τους μέσω πληθωριστικών μέτρων. Η αυτονομία , όμως, κατά 
τους μετακεϋνσιανούς, έρχεται σε αντίθεση με την άσκηση ολοκληρωμένης οικονομικής πολιτικής. 

Το βασικό δόγμα του μονεταρισμού είναι ότι οι διακυμάνσεις στην ποσότητα του χρήματος 
είναι η κυρίαρχη αιτία των διακυμάνσεων στην οικονομία. Ως εκ τούτου, η ρύθμιση της ποσότητας 
του χρήματος είναι ένα κεντρικό μέτρο του οικονομικού σχεδιασμού και της οικονομικής πολιτικής. 
Μια περαιτέρω πρόταση που χαρακτηρίζει τον μονεταρισμό είναι το γεγονός ότι η Κεντρική Τράπεζα 
έχει την εξουσία και την ευθύνη για τη ρύθμιση της προσφοράς χρήματος. Σύμφωνα με τον 
μονεταρισμό, ο έλεγχος της προσφοράς χρήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί ανεξάρτητα από το 
μέγεθος του δημόσιου τομέα. Υποστηρίζουν ότι τα καθήκοντα του δημόσιου τομέα θα πρέπει να 
μεταφερθούν όσο το δυνατόν περισσότερο στην αγορά. Ο Milton Friedman λαμβάνει μία στάση 
απέναντι σε κάθε κεντρική καθοδήγηση της οικονομίας, νομισματική και δημοσιονομική. 

Η Κεντρική Τράπεζα καθοδηγεί την αγορά χρήματος κυρίως με την τοποθέτηση ποσοτικών 
περιορισμών στα δάνεια των Κεντρικών Τραπεζών προς τα άλλα θεσμικά όργανα του τραπεζικού 
συστήματος. Το ποσό και οι όροι του χρέους των εμπορικών τραπεζών στην Κεντρική Τράπεζα 
αποτελούν τους  κύριους παράγοντες καθοδήγησής της. Αν μια εμπορική τράπεζα υπερβαίνει τα 
καθορισμένα όρια , το ποσοστό των τόκων των δανείων των Κεντρικών Τραπεζών αυξάνεται. Όταν 
τα ποσοστά που οι εμπορικές τράπεζες χρεώνουν στους πελάτες τους είναι ρυθμισμένα, οι εμπορικές 
τράπεζες δεν μπορούν να περάσουν το «ποσοστό προστίμου» της Κεντρικής Τράπεζας στους πελάτες 
τους. Η κατάσταση αυτή περιορίζει την κερδοφορία των εμπορικών τραπεζών και μπορεί στην 
πραγματικότητα να τις καταστήσει εντελώς ασύμφορες. Όταν η ζήτηση για χρήματα από τους 
πελάτες των εμπορικών τραπεζών είναι υψηλή , τα όρια του δανείου που καθορίζονται από την 
Κεντρική Τράπεζα συνήθως υπερβαίνονται παρά την μείωση κέρδους, 

Τέλος, ένα από τα κίνητρα των μονεταριστών, αυτής της αλλαγής, είναι η πεποίθηση ότι η 
ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός για την επίτευξη της 
σταθερότητας των τιμών. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΚΕΥΝΣΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΜΟΝΕΤΑΡΙΣΤΕΣ 
 
 Μερικές  από τις πιο ζωντανές συζητήσεις στη μακροοικονομική τα τελευταία χρόνια 
αφορούσαν τα αίτια και τις συνέπειες του πληθωρισμού και της ανεργίας , τη σχέση των δύο αυτών 
μεταβλητών και τις κατάλληλες πολιτικές για την αντιμετώπισή τους. Πολλοί είναι οι οικονομολόγοι 
που έχουν προσπαθήσει ή προσπαθούν ακόμα να δώσουν μια απάντηση στο δίλημμα : ποιό θα ήταν 
το ανεκτό επίπεδο πληθωρισμού και ποιό το ανεκτό επίπεδο της ανεργίας. 
 Μια νεότερη ομάδα της νεοκλασικής σχολής , οι μονεταριστές, έχουν παραθέσει την δική 
τους εξήγηση και ανάλυση για το παραπάνω φαινόμενο. Σύμφωνα με τους μονεταριστές το σύστημα 
δεν έχει ανάγκη από κρατικούς παρεμβατικούς μηχανισμούς, αφού στηρίζεται στους αβίαστους και 
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αυτόματους μηχανισμούς της ελεύθερης αγοράς. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η ταμπέλα 
«μονεταριστές» θα μπορούσε να αντικατασταθεί από την ονομασία «μη-παρεμβατιστές». Μη 
παρεμβατιστές είναι εκείνοι οι οποίοι δεν τρέφουν εμπιστοσύνη στις ικανότητες της κυβέρνησης να 
προσαρμόζει την πολιτική σύμφωνα με τις διακυμάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας. 
Χαρακτηριστικές είναι δύο εκφράσεις ορόσημο του Friedman και είναι οι εξής: « Η λύση της 
κυβέρνησης σε ένα πρόβλημα είναι συνήθως εξίσου κακή με το πρόβλημα.» και «Αν βάλεις την 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση υπεύθυνη για την έρημο Σαχάρα, σε πέντε χρόνια θα υπάρχει έλλειψη 
άμμου».  
 Ο Milton Friedman θεωρεί ότι η κυβέρνηση είναι αυτή που δημιουργεί πληθωρισμό. Σε μια 
συνέντευξη του υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός δεν είναι αποτέλεσμα ούτε των παραγωγών , ούτε των 
καταναλωτών , ούτε των συνδικάτων ούτε των εισαγωγών πετρελαίου. Αυτό που προκαλεί 
πληθωρισμό είναι η υπερβολική δημιουργία χρήματος από την κυβέρνηση και οι υπερβολικές 
δημόσιες δαπάνες χωρίς να υπάρχει παράλληλα μία αύξηση στους φόρους , η οποία θα αντιστάθμιζε 
τη διαφορά. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι οι παραγωγοί ή οι καταναλωτές ή τα συνδικάτα 
αποποιούνται τις ευθύνες που τους αναλογούν, αλλά δεν είναι αυτοί που κατέχουν το προνόμιο 
τύπωσης χρήματος. Οι νεοκλασικοί οικονομολόγοι ισχυρίζονται ότι κάθε νομισματική πολιτική, η 
οποία αυξάνει την ποσότητα του διαθέσιμου χρήματος στην οικονομία με σκοπό να αυξήσει την 
ζήτηση για αγαθά , δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα στην απασχόληση και την παραγωγή 
μακροχρόνια. Γι’ αυτούς , η ουδετερότητα του χρήματος είναι το τεκμήριο ότι μία νομισματική 
πολιτική είναι πληθωριστική. 

Όλα αυτά , όμως, βρίσκουν αντίθετο τον Keynes  και κατ’ επέκταση του μετακεϋνσιανούς , 
οι οποίοι πίστευαν ότι ήταν καθήκον του κράτους να παρεμβαίνει για να καλύψει το «κενό» της 
ζήτησης με μακροοικονομικές, νομισματικές και φορολογικές πολιτικές. Οι μετακεϋνσιανοί, ή 
αλλιώς «παρεμβατιστές», πίστευαν ότι η κυβέρνηση γνωρίζει πολλά και είναι αρκετά αξιόπιστη ώστε 
να προσαρμόζει την πολιτική της σύμφωνα με τις διακυμάνσεις της οικονομικής δραστηριότητας. Η 
λύση βρισκόταν στο να παίξει το κράτος ενεργό ρόλο στην οικονομία, πρώτον μέσω του χειρισμού 
των επιτοκίων, ώστε να μετριαστεί ο πληθωρισμός (ή ο αποπληθωρισμός αναλόγως) και δεύτερον 
μέσω στρατηγικών που θα τόνωναν την ενεργό ζήτηση. 

 Σύμφωνα με τον Paul Davidson, η προσήλωση των μονεταριστών στην ουδετερότητα του 
χρήματος τους εμποδίζει να αναγνωρίσουν ότι αν υπάρχει σημαντική ανεργία και αδράνεια στην 
οικονομία, η παρέμβαση της κυβέρνησης και οι ιδιωτικές δαπάνες που θα χρηματοδοτούνται από την 
Κεντρική Τράπεζα, θα δημιουργήσουν ευκαιρίες κέρδους για τους επιχειρηματίες. Έτσι θα αυξηθεί η 
παραγωγή και η απασχόληση. Η κυβερνητική πολιτική δεν είναι πάντα πληθωριστική αν υπάρχει μια 
πολιτική ρύθμισης των αποθεμάτων και μια αποτελεσματική εισοδηματική πολιτική. 

Για τον Keynes και τους Μετακεϋνσιανούς , ο πληθωρισμός δεν προκαλείται από την αύξηση 
της προσφοράς χρήματος. Ο πληθωρισμός διακρίνεται σε πληθωρισμό των εμπορευμάτων 
(commodities inflation) και σε εισοδηματικό πληθωρισμό (incomes inflation). Ο πληθωρισμός των 
εμπορευμάτων σχετίζεται με την αύξηση των τιμών στην αγορά συγκεκριμένων αγαθών, όπως είναι 
το αργό πετρέλαιο , τα ορυκτά, τα γεωργικά προϊόντα κ.ά. Για την αποφυγή της αύξησης των τιμών 
σε αυτά τα βασικά εμπορεύματα απαιτείται από την κυβέρνηση να διατηρεί ένα «απόθεμα 
ασφαλείας» (buffer stocks) το οποίο λειτουργεί ως αντισταθμιστικός παράγοντας στις απρόβλεπτες 
αλλαγές ανάμεσα στην ζήτηση  και την προσφορά. 

 Η αύξηση στους μισθούς που υπερβαίνει την αύξηση της παραγωγικότητας είναι αυτό που ο 
Keynes ονομάζει «πληθωρισμός των εισοδημάτων». Κατά τον Weintraub τρεις είναι οι αιτίες που 
προκαλούν εισοδηματικό πληθωρισμό: 

1) Εισοδηματικός πληθωρισμός προκαλείται όταν η οριακή παραγωγικότητα των εργατών 
μειώνεται καθώς ο ρυθμός του παραγόμενου προϊόντος αυξάνεται, ακόμα κι όταν το 
κόστος ανά μονάδα παραγωγής μένει αμετάβλητο 

2) Όταν υπάρχει μονοπώλιο και οι επιχειρηματίες αυξάνουν τις τιμές σχετικά με το κόστος 
παραγωγής. Ως αποτέλεσμα,  αυξάνεται το οριακό κέρδος για κάθε μονάδα παραγόμενου 
προϊόντος. 

3) Όταν οι κάτοχοι των βιομηχανικών εισροών της παραγωγής ζητούν υψηλότερο εισόδημα 
για κάθε μοναδιαία εισροή η οποία σχετίζεται με την βελτίωση της παραγωγικότητας της 
κάθε μονάδας εισροής. 
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 Η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τον εισοδηματικό πληθωρισμό θα πρέπει να θεσπίσει κάποια 
μορφή εισοδηματικής πολιτικής ώστε να περιορίσει τις διακυμάνσεις του μεγάλου οριακού κέρδους 
και επιπλέον να περιορίσει την αύξηση των μισθών οι οποίοι δεν θα υπερβαίνουν την αύξηση της 
παραγωγικότητας. Η λεγόμενη φορολογική πολιτική με βάση τα εισοδήματα ή την πολιτική TIP θα 
αποτρέψει αυτό το εισόδημα του πληθωρισμού. Αυτή η «έξυπνη» αντιπληθωριστική πολιτική που 
ονομάζεται TIP (tax inflation policy), αναπτύχθηκε από τον Weintraub  και έχει σκοπό να «τιμωρεί» 
τις μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες ανταμείβουν με μισθούς που υπερβαίνουν το επίπεδο της εθνικής 
παραγωγικότητας. 

Αρκετές απόψεις αντιπαραβάλλονται και γύρω από την καμπύλη Phillips. Είναι αλήθεια ότι 
στα χέρια του  Keynes και των νεοκεϋνσιανών η καμπύλη αυτή αποτέλεσε σημαντικό εργαλείο. Τα 
επόμενα , όμως, χρόνια οι μετακεϋνσιανοί υπήρξαν αντίθετοι με τη σημασία της και υποστήριζαν ότι 
δεν είχε δοκιμαστεί ποτέ αποτελεσματικά. Με γνώμονά τους την εφαρμοσμένη πολιτική, θεωρούσαν 
ότι η καμπύλη Phillips διέθετε ένα επιπλέον χαρακτηριστικό, την ασάφεια και πως δεν ήταν 
αντιπροσωπευτική της σχέσης μεταξύ του πληθωρισμού και της ανεργίας..Η κοινωνική φιλοσοφία 
τους είχε αποκλείσει την ανεργία ως απάντηση στον πληθωρισμό. 

Η σημασία της καμπύλης Phillips αμφισβητήθηκε και από τους μονεταριστές. Ο Milton 
Friedman θεώρησε τη σχέση μεταξύ ανεργίας και ρυθμού μεταβολής του ονομαστικού μισθού ως 
προσωρινό φαινόμενο, υποστηρίζοντας ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν αυταπάτη περί το χρήμα και ότι 
συναρτούν τη προσφορά εργασίας με τον  
πραγματικό μισθό όπως απαιτεί η νεοκλασική θεωρία. Κατά τους μονεταριστές, δεν μπορεί να 
υπάρξει μακροχρόνια «αυταπάτη του χρήματος», διότι οι εργαζόμενοι κάνουν προσαρμοστικές 
προβλέψεις και θα αντιληφθούν αργά ή γρήγορα ότι ο πληθωρισμός μειώνει τις πραγματικές 
αποδοχές τους. Ως ακόλουθο, θα ζητήσουν αύξηση των ονομαστικών αποδοχών τους στο ύψος 
τουλάχιστον του ρυθμού πληθωρισμού, ώστε να μη θιγεί ο πραγματικός μισθός. Όταν οι πραγματικοί 
μισθοί αποκατασταθούν στο αρχικό τους επίπεδο, η ζήτηση εργασίας θα επανέλθει (μειωθεί) στο 
αρχικό της επίπεδο, με αποτέλεσμα να μην σημειωθεί μόνιμη αύξηση στο προϊόν και την 
απασχόληση. Η επίδραση αυτής της νομισματικής πολιτικής επί της απασχόλησης έχει βραχυχρόνιο 
χαρακτήρα, είναι δηλαδή προσωρινή. Προσωρινή, συνεπώς, είναι και η σχέση μεταξύ αυξήσεως των 
τιμών και ανεργίας , την οποία δείχνει η καμπύλη Phillips. Η προσπάθεια μείωσης της ανεργίας τείνει 
σε αύξηση του πληθωρισμού μετατοπίζοντας την καμπύλη συνεχώς προς τα πάνω και έτσι 
δημιουργείται μακροχρόνια ένα καθορισμένο ποσοστό ανεργίας, το οποίο οι μονεταριστές 
αποκαλούν φυσικό ποσοστό ανεργίας (natural rate of unemployment). 
 Η ιδέα του φυσικού ποσοστού ανεργίας προέρχεται από τον Milton Friedman. Ο Friedman 
υποστηρίζει ότι μέρος της φυσικής ανεργίας αποτελούν άτομα που έχουν επιλέξει να μην εργασθούν 
προκειμένου να ψάξουν πιο αποδοτικές εργασίες. Βρισκόμενες σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον της 
αγοράς εργασίας, οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να δίνουν ένα μισθό στους εργαζόμενους ο οποίος θα 
ισούται με το οριακό προϊόν. Ο μισθός αυτός μπορεί να αυξηθεί αν πρώτα αυξηθεί η 
παραγωγικότητα. Αν οι εργάτες επιλέξουν να εργασθούν με αυτόν το μισθό τότε το φυσικό ποσοστό 
ανεργίας θα ισούται με το μηδέν. Διαφορετικά θα χαρακτηρίζονται ως εθελοντικά άνεργοι και τότε το 
φυσικό ποσοστό ανεργίας θα είναι θετικό. Πιο συγκεκριμένα, οι μονεταριστές υποστηρίζουν ότι η 
ανεργία δημιουργείται λόγω των υψηλών πραγματικών μισθών. Η ανεργία που ξεπερνά το φυσικό 
ποσοστό προκαλείται από τους τεχνητά υψηλούς μισθούς οι οποίοι οφείλονται στη δύναμη των 
εργατικών συνδικάτων. Στο παρακάτω διάγραμμα απεικονίζεται η θεωρία της ανεργίας για τους 
μονεταριστές. 
 Σε αυτό το σημείο ,όμως , αξίζει να σημειωθεί ότι οι μετακεϋνσιανοί δεν αποδέχονται τον 
όρο φυσικό ποσοστό ανεργίας , αφού θεωρούν ότι δεν υπάρχει τίποτα το «φυσικό» σε ένα ποσοστό 
ανεργίας. Ακόμη κι ο  Friedman όταν χρησιμοποιούσε τον όρο «φυσικό» δεν εννοούσε πως είναι κάτι 
το αμετάβλητο. Προσδιόρισε το ποσοστό αυτό ως το επίπεδο που αντιστοιχεί στην εκκαθάριση της 
αγοράς εργασίας, με εκπληρωμένες προσδοκίες. Ο όρος «φυσικό ποσοστό ανεργίας» 
χρησιμοποιήθηκε από τον Friedman επειδή ήθελε να διαχωρίσει τις πραγματικές δυνάμεις από τις 
νομισματικές και να δώσει έμφαση στο πώς ο φυσικός δείκτης ανεργίας εξαρτάται από τις 
προτιμήσεις και την τεχνολογία. Επίσης, ήθελε να περάσει την άποψη πως η κυβέρνηση έπρεπε να 
δεχθεί αυτόν τον φυσικό δείκτη ανεργίας, διαφορετικά θα έπρεπε να αντιμετωπίσει έναν συνεχώς 
αυξανόμενο πληθωρισμό. 
 

92



  
Στο ύψος του μισθού W1 οι εργαζόμενοι προσφέρουν εργασία ίση με L2 ενώ οι εργοδότες ζητούν άτομα 
για εργασία ίσα με L1.Η διαφορά/απόσταση (L2 - L1) αντιστοιχεί στο μέγεθος της ανεργίας, το οποίο 
είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Κατά τους μονεταριστές, μια μείωση των μισθών από W1 σε W θα αντιστοιχεί 
στο επίπεδο L της απασχολούμενης εργασίας, εκεί δηλαδή όπου η καμπύλη ζήτησης εργασίας τέμνει την 
καμπύλη προσφοράς εργασίας. Παρατηρούμε , λοιπόν, ότι μια μείωση των πραγματικών μισθών θα 
οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης. 
 
 

 
Έστω ότι το αρχικό σημείο ισορροπίας είναι στο Α , εκεί όπου τέμνεται η καμπύλη συναθροιστικής 
προσφοράς με την καμπύλη συναθροιστικής ζήτησης, το σημείο αυτό αντιστοιχεί σε ένα επίπεδο 
απασχόλησης Ε. Μία μείωση όμως των μισθών θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ζήτησης αγαθών 
και υπηρεσιών και έτσι η καμπύλη ζήτησης θα μετατοπιστεί προς τα αριστερά, από AD σε AD1. Τώρα , 
το νέο σημείο ισορροπίας Β αντιστοιχεί σε ένα άλλο επίπεδο απασχόλησης που είναι το Ε1 όπου Ε1<Ε . 
Παρατηρούμε , λοιπόν, ότι μια μείωση στους μισθούς και στη συνολική ζήτηση θα μειώσει την 
απασχόληση. Συνεπώς , η ανεργία αυξάνεται. 
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 Σύμφωνα με την μονεταριστική σκέψη, το φαινόμενο της ανεργίας δεν αποτελεί ευθύνη του 
συστήματος , αλλά ευθύνη των εργατών, οι οποίοι δεν αποδέχονται να δουλέψουν με χαμηλότερους 
μισθούς. Πιο συγκεκριμένα οι μονεταριστές θεωρούσαν ότι η μείωση των μισθών  είναι στην 
πραγματικότητα η λύση στο πρόβλημα της ανεργίας. Ωστόσο , οι μετακεϋνσιανοί υποστήριζαν ότι η 
ανεργία δεν οφείλεται κατ’ ανάγκη στην απαίτηση των εργαζομένων ενός υπερβολικά υψηλού 
μισθού, ούτε και ότι η αποδοχή ενός χαμηλότερου χρηματικού μισθού θα αποδεικνυόταν κατάλληλο 
μέσο θεραπείας της ανεργίας. Έλεγαν πως σε κάποιες περιπτώσεις η μείωση των μισθών πιθανώς να 
μειώσει την ενεργό ζήτηση. Το να μειωθούν οι μισθοί σε περίοδο ύφεσης απλώς θα εμβαθύνει την 
κρίση. Οι χαμηλότεροι μισθοί περιορίζουν τη ζήτηση, οι παραγωγοί με τη σειρά τους θα περιορίσουν 
την παραγωγή και θα απολύσουν εργατικό δυναμικό και άρα θα έχουμε ακόμα περισσότερη ανεργία 
και η κρίση θα χειροτερέψει. Συμπεραίνουμε , λοιπόν, ότι για τους μετακεϋνσιανούς ανεργία 
δημιουργείται λόγω της ανεπαρκούς ζήτησης, που προκαλείται εξαιτίας της μειωμένης ζήτησης για 
αγαθά και υπηρεσίες. Ας παρατηρήσουμε πως παρουσιάζεται η ανεργία κατά τους μετακεϋνσιανούς 
στο παρακάτω διάγραμμα. 
 Το ενδιαφέρον των μετακεϋνσιανών να μη μειωθούν πολύ οι μισθοί των εργατών δεν υπήρχε 
λόγω κάποιας ιδιαίτερης συμπάθειας προς την εργατική τάξη. Αντιθέτως, προερχόταν από τη 
σημασία της υποκατανάλωσης που τονιζόταν στη θεωρία του Keynes. To «κλειδί» της θεωρίας του 
ήταν να ισούται η ενεργός ζήτηση με το συνολικό εισόδημα και άρα να εξασφαλίζεται η ισορροπία 
στην οικονομία. Άρα, πρέπει να στοχεύουμε στην πλήρη απασχόληση για να τονώνεται , όποτε 
χρειάζεται η ενεργός ζήτηση. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί η πλήρης απασχόληση είναι να 
προωθούνται οι επενδύσεις και ταυτόχρονα η κατανάλωση. Για τους μετακεϋνσιανούς, οι περικοπές 
των μισθών δεν θεωρούνταν στόχος. Πίστευαν ότι οι πτωτικοί μισθοί και οι τιμές  δεν συντελούν 
στην επαναφορά της ευημερίας διότι δημιουργούν αβεβαιότητα για το πόσο μακριά μπορεί να πάει 
αυτή η πτώση, καθυστερώντας έτσι τις αποφάσεις των επιχειρήσεων για την απασχόληση 
προσωπικού και τις επενδύσεις τους. Για την ακρίβεια, υποστήριζαν ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να 
προτείνουν νόμους που να εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο επίπεδο μισθών, έτσι ώστε να διατηρείται ένα 
επίπεδο ισορροπίας στην οικονομία. Καταλάβαιναν ότι οι τεράστιες διαφορές στην κατανομή του 
πλούτου θα οδηγούσαν σε εξέγερση και θεωρούσαν επιθυμητό να περιορίσουν την ταξική πάλη. 
 Τέλος, όλες αυτές οι διαρθρωτικές αλλαγές θα βελτιώσουν τη λειτουργία της αγοράς 
εργασίας και θα καταπολεμήσουν τα φαινόμενα του πληθωρισμού και της ανεργίας. 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 5 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΚΕΥΝΣΙΑΝΩΝ ΚΑΙ     ΜΟΝΕΤΑΡΙΣΤΩΝ   
                                    
         ΜΕΤΑΚΕΥΝΣΙΑΝΟΙ ΜΟΝΕΤΑΡΙΣΤΕΣ 

• Το χρήμα κατέχει σημαντικό ρόλο στην 
οικονομία. 

• Το χρήμα κατέχει ουδέτερο ρόλο στην 
οικονομία. 

• Ενδογένεια της προσφοράς του πιστωτικού 
χρήματος. 

• Η προσφορά πιστωτικού χρήματος 
καθορίζεται εξωγενώς. 

• Μη ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα. • Ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα. 
• Παρεμβατιστές  • Μη παρεμβατιστές 
• Ανεργία λόγω ανεπαρκούς ζήτησης. • Ανεργία  λόγω υψηλών πραγματικών 

μισθών. 
• Αντίθετοι με την έννοια του φυσικού 

ποσοστού ανεργίας. 
• Εισήγαγαν την έννοια του φυσικού 

ποσοστού ανεργίας. 
• Η κυβερνητική πολιτική δεν είναι πάντα 

πληθωριστική. 
• Η κυβέρνηση δημιουργεί πληθωρισμό. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ 7 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
 Οι διαφορές μεταξύ των Μετακεϋνσιανών και των Μονεταριστών ήταν, πράγματι, μεγάλες. 
Αλλά με βάση τις οικονομικές πολιτικές που ασκούνται σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο προκύπτει 
ότι καμία από τις δύο σχολές δεν επικράτησε ολοκληρωτικά της άλλης. Οι οικονομικές πολιτικές που 
ασκούνται σήμερα είναι μια σύνθεση των δύο προσεγγίσεων.  

Η οικονομική επιστήμη, παρά τις εγγενείς μεθοδολογικές της αδυναμίες, διαθέτει εργαλεία 
για την πρόβλεψη και ανάλυση των κρίσεων.  Χαρακτηρίζεται όμως από μια βασική αδυναμία:  την 
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εξεύρεση και διατύπωση μιας συναινετικής πρότασης.  Αξιολογικές κρίσεις και δογματισμοί, 
υπερβολικές αφαιρέσεις της πραγματικότητας,  λανθασμένες υποθέσεις για την ανθρώπινη 
συμπεριφορά,  μηχανιστικές προσεγγίσεις κ.α.  εμποδίζουν συχνά την αντικειμενική ερμηνεία της 
πραγματικής οικονομίας.  Η οικονομική επιστήμη χρήζει βελτιώσεων . Η γνώση της οικονομικής 
ιστορίας μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα στην κατανόηση των σύγχρονων φαινομένων,  αλλά και 
στην αποφυγή της επανάληψης λαθών. Επίσης, η οικονομολογική εκπαίδευση θα πρέπει να πάψει να 
είναι μονομερής.  Η σπουδή όλων των οικονομικών σχολών σκέψης και η αδογμάτιστη χρήση των 
αναλυτικών εργαλείων θα επέτρεπε μια πιο σφαιρική προσέγγιση των οικονομικών διαδικασιών. 

Αν και η διαμάχη δημιουργεί εντάσεις και πάθος σε κάθε πλευρά, μπορούμε να ελπίζουμε ότι 
θα βοηθήσει τελικά να κατανοηθούν καλύτερα τα μακροοικονομικά προβλήματα και οι ομοιότητες, 
όπως και οι διαφορές ανάμεσα στις δύο αυτές σχολές οικονομικής σκέψης. 
  

 
John Maynard Keynes                         Milton Friedman 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ 8 : ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Νομισματική Θεωρία και Πολιτική (2002) 
Γεώργιος Αργείτης , Μετά-Κεϋνσιανή Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, Σημειώσεις 
Eichner , A.S. , (1979) , A Guide to Post- Keynesian Economics, Macmillan, New York 
John Marangos , (winter 2000-2001) , “A Post Keynesian view of transition to market capitalism : 
developing a civilized society”, Journal of Post Keynesian Economics , Vol.23, No.2 301 
Σ. Α. Σαραντίδης, (1996), 60 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ J. M. KEYNES, Vol.46 
No.1-2 
Mακότο Ίτο, Λαπαβίτσας, (1999), Πολιτική Οικονομία του Χρήματος και του Χρηματοπιστωτικού 
Συστήματος 
J.E. King, (2003), A history of Post Keynesian economics since 1936, chapter 8 : money and the 
monetarists 
Marc Lavoie, (1994), Foundations of Post – Keynesian Economic Analysis ,  chapter 4 : credit and 
money 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 
 

1. www.nakedcapitalism.com 
 

2. www.commonsensecapitalism.com 
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Η επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στον Τουρισμό 
 

Ανδριανοπούλου Αικατερίνη 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης 

 
Περίληψη 
 
Η οικονομική συγκυρία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια  είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Έχει επηρεαστεί 
κάθε τομέας της οικονομίας, ανάμεσα σ’ αυτούς και ο τουρισμός. Αυτός ο τομέας αποτελεί έναν από 
τους στυλοβάτες της οικονομίας του μεγαλύτερου τμήματος της Ελλάδας. Σκοπός μας είναι να 
εξετάσουμε τα αποτελέσματα της κρίσης στον συγκεκριμένο κλάδο και με γνωστοποιημένα νούμερα, 
στατιστικές και μελέτες να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα. Ασφαλώς η θέση της χώρας μας 
έχει γίνει δυσκολότερη αλλά με προσεγμένες και διορατικές κινήσεις μπορούν να γίνουν 
διαφοροποιήσεις για καλύτερες οικονομικές προοπτικές. Εφόσον , ο τουρισμός αποτελεί βασικό 
κομμάτι της οικονομίας και αποφέρει πολύ μεγάλο μέρος εσόδων τόσο στους ιδιώτες όσο και στα 
ταμεία του κράτους θα μπορούσε να αποτελέσει εφαλτήριο για την επανεκκίνηση της ελληνικής 
ευημερίας. 
 
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
Στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί ορισμοί της έννοιας του τουρισμού. 

Το κοινό χαρακτηριστικό της πλειοψηφίας των ορισμών είναι ότι χαρακτηρίζουν τον τουρισμό ως μια 
δραστηριότητα που συνδέεται άμεσα με την τάση του ανθρώπου για επικοινωνία, ψυχαγωγία και 
δημιουργία νέων εμπειριών μέσα από κάποιον ταξιδιωτικό προορισμό.  

Ο πρώτος ορισμός δίνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και χαρακτηρίζεται ως 
ιδιαίτερα πλήρης και ακριβής, περιγράφοντας την έννοια του τουρισμού ως μια σειρά 
δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Π.Ο.Τ., ο τουρισμός αποτελείται από 
δραστηριότητες των ατόμων που ταξιδεύουν και διαμένουν σε μέρη διαφορετικά από το σύνηθες 
περιβάλλον τους, για λόγους αναψυχής, αποφυγής των προβλημάτων της καθημερινότητας, για 
άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κ.α., και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός 
έτους. Ο όρος σύνηθες περιβάλλον χρησιμοποιείται για να εξαιρεθούν από τον εν λόγω ορισμό τα 
συχνά ή τακτικά ταξίδια εντός των περιοχών της συνηθισμένης διαμονής και της εργασίας ή άλλα 
ταξίδια ρουτίνας. Γενικά, ο τουρισμός είναι ένας συνδυασμός δραστηριοτήτων, υπηρεσιών και 
βιομηχανιών, όπως μεταφορικών μέσων,  χώροι διαμονής, χώροι ψυχαγωγίας, χώροι αθλητισμού, 
εστιατόρια, εμπορικά μαγαζιά, και πληθώρας άλλων δραστηριοτήτων, που προσφέρουν μια 
ταξιδιωτική εμπειρία, συμβάλλοντας παράλληλα στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού, 
στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, στην αύξηση των επενδύσεων και στη μεγέθυνση της 
οικονομίας.  
 
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
Για να γίνει ακόµη πιο κατανοητή η έννοια του τουρισμού και της τουριστικής δραστηριότητας, 
αξίζει να αναφερθούν κάποια από τα βασικά χαρακτηριστικά του. Ο τουρισμός λοιπόν έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 
1. Ο τουρισμός είναι αποτέλεσμα μεμονωμένης ή οµαδικής μετακίνησης ανθρώπων σε διάφορους 
τουριστικούς προορισµούς και η διαµονή τους σε αυτούς διαρκούν τουλάχιστον ένα 24ωρο, µε 
σκοπό την ικανοποίηση των τουριστικών αναγκών ή επιθυµιών τους.  
2. Οι διάφορες µορφές τουρισµού, όποιες και αν είναι αυτές, περιέχουν απαραίτητα δύο βασικά 
στοιχεία και συγκεκριµένα το ταξίδι στον τουριστικό προορισµό και τη διαµονή σ’ αυτόν µε την 
ευρύτερη έννοια του όρου, δηλαδή συµπεριλαµβανοµένης και της διατροφής.  
3. Το ταξίδι και η διαµονή λαµβάνουν χώρα εκτός του τόπου της µόνιµης διαµονής των ανθρώπων 
που αποφασίζουν να µετακινηθούν για τουριστικούς λόγους.  
4. Η µετακίνηση ανθρώπων σε διάφορους τουριστικούς προορισµούς είναι προσωρινού και 
βραχυχρόνιου χαρακτήρα, που σηµαίνει ότι πρόθεση τους είναι να επιστρέψουν στον τόπο της 
µόνιµης διαµονής τους µέσα σε λίγες ηµέρες, εβδοµάδες ή µήνες.  
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5. Οι άνθρωποι επισκέπτονται διάφορους τουριστικούς προορισµούς για τουριστικούς σκοπούς, 
δηλαδή για σκοπούς άλλους από εκείνους της µόνιµης διαµονής τους ή της επαγγελµατικής 
απασχόλησης τους. 
(Καραγιάννης-Έξαρχος 2006) 
 
ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
Εγχώριος τουρισμός (domestic tourism): ο τουρισμός των κατοίκων μίας χώρας όταν ταξιδεύουν 
μόνο εντός αυτής (πχ. ένας Αθηναίος πηγαίνει στην Τρίπολη). Δεν είναι λίγοι οι Βεροιώτες που 
ταξιδεύουν από τη Βέροια προς διάφορους προορισμούς τις χώρας μας τόσο για ψυχαγωγικούς όσο 
και για επαγγελματικούς λόγους. 
Εξερχόμενος τουρισμός(outbound tourism): αφορά στους μόνιμους κατοίκους μίας χώρας οι οποίοι 
ταξιδεύουν σε μία άλλη χώρα (πχ. ένας Έλληνας που ταξιδεύει στη Γαλλία). Αυτό το είδος τουρισμού 
συναντάται σε μεγάλο βαθμό στην περιοχή μας καθώς πολλοί είναι οι Βεροιώτες που επισκέπτονται 
το εξωτερικό για διάφορους λόγους (επαγγελματικούς ,ψυχαγωγικούς κ.λπ.). Από την άλλη μεγάλος 
είναι και ο αριθμός ξένων τουριστών που απαντάται στην περιοχή μας. 
Εισερχόμενος τουρισμός (inbound tourism): ο τουρισμός των αλλοδαπών οι οποίοι ταξιδεύουν σε 
δεδομένη χώρα (πχ. ένας Γάλλος που ταξιδεύει στην Ελλάδα). Η περιοχή μας αποτελεί πόλο έλξης 
για πολλούς τουρίστες καθώς αυτή συνδυάζει ποικίλες μορφές τουρισμού. 
Διεθνής τουρισμός (international tourism): το σύνολο του εισερχόμενου και του εξερχόμενου 
τουρισμού. 
Εσωτερικός τουρισμός (internal tourism): πραγματοποιείται από τον ντόπιο πληθυσμό της χώρας, 
πάντα μέσα στην επικράτεια της. 
Εθνικός τουρισμός: (national tourism): το σύνολο του εγχώριου και του εξερχόμενου τουρισμού. 
Μαζικός Τουρισμός (Mass Tourism): Είναι η μορφή τουρισμού που χαρακτηρίζεται από την 
οργάνωση και ομαδικότητα μετακίνησης των τουριστών σε κοσμοπολίτικες κυρίως περιοχές, για 
σκοπούς αναψυχής και διασκέδασης και συχνά επιβαρύνει τον τόπο επίσκεψής τους. Εδώ τα μέσα 
μεταφοράς, η διανομή και οι χώροι επίσκεψης είναι συνήθως προκαθορισμένες από τουριστικά 
πακέτα που προσφέρουν τα τουριστικά γραφεία. Τα αξιοθέατα που έχει να επιδείξει η περιοχή μας 
προσελκύουν ομάδες τουριστών, οργανωμένων από τουριστικά γραφεία. 
 
ΕΝΝΑΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
Αναμφισβήτητα ο τουρισμός συμβάλλει καθοριστικά στην ταχύρυθμη οικονομική ανάπτυξη και στη 
δραστική μείωση της ανεργίας στη χώρα μας. Δεν είναι τυχαίο ότι συνεισφέρει περίπου το 17% του 
ΑΕΠ, αν ληφθούν υπόψη και οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις του στο σύνολο της οικονομίας. Το 
σύνολο των εσόδων της χώρας μας από τον τουρισμό είναι μεγαλύτερο από το σύνολο της αξίας των 
εξαγωγών μας, τόσο προϊόντων όσο και υπηρεσιών, και καλύπτει περίπου το 40% του ελλείμματος 
του ισοζυγίου των εξωτερικών μας πληρωμών. Στον ελληνικό τουρισμό απασχολούνται άμεσα και 
έμμεσα περίπου 800.000 εργαζόμενοι, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων δραστηριοποιείται στην 
περιφέρεια και σε μικρού ή μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. 
Ωστόσο, για να μπορέσει ο τουρισμός να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική και να βοηθήσει 
ακόμη περισσότερο στην οικονομία της χώρας θα πρέπει εκτός από τον παραδοσιακό τουρισμό να 
αναπτύξει και άλλες μορφές:  
 
Συνεδριακός Τουρισμός 
 
Η μορφή αυτή περιλαμβάνει την οργάνωση συνεδρίων και διεθνών εκθέσεων σε περιοχές που 
προσφέρουν και άλλες δυνατότητες. Δυστυχώς για τη χώρα μας ενώ οι δυνατότητες που διαθέτει για 
την ανάπτυξη του τουρισμού αυτού είναι πολύ μεγάλες, βρίσκεται στην τελευταία θέση στη διεθνή 
συνεδριακή πίτα από την άποψη του αριθμού συνεδρίων που φιλοξενεί ετήσια. Η μέχρι σήμερα πείρα 
δείχνει ότι όσες ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επένδυσαν σε μεγάλα και σύγχρονα 
συνεδριακά κέντρα διαπίστωσαν ότι ο τζίρος των συνεδριακών πελατών τους ήταν διπλάσιος από 
αυτόν των άλλων πελατών τους και ότι παρά τη διεθνή ύφεση η ζήτηση για συνεδριακό τουρισμό 
αυξάνει σε αντίθεση με το γενικό τουρισμό που μειώνεται. 
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Θρησκευτικός τουρισμός 
 
Που περιλαμβάνει εκκλησίες, μοναστήρια, πανηγύρεις κλπ, και που στη χώρα μας βρίσκεται ακόμα 
σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης. Η Ελλάδα είναι ίσως μια από τις λίγες χώρες στον κόσμο που μπορεί να 
αναπτύξει τη μορφή αυτή του τουρισμού, καθώς τα ελληνικά μοναστήρια αποτελούν θαυμάσια 
τεκμήρια τέχνης και τεχνικής, χτισμένα από το 10ο αιώνα συνδυάζουν την ελληνική ορθόδοξη 
παράδοση με την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής και της ζωγραφικής στον ελληνικό χώρο. Ο ορθόδοξος 
μοναχισμός έχει προσφέρει σε κάθε γωνιά του τόπου μας θαυμάσια μνημεία, προσαρμοσμένα 
απόλυτα στη γεωγραφική θέση, το ανάγλυφο του εδάφους και το φυσικό τοπίο. 
 
Αγροτουρισμός 
   
  Ο αγροτουρισμός είναι μια ήπια μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και πολυδραστηριότητας 
στον αγροτικό χώρο, με την οποία ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τις αγροτικές περιοχές, 
τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και την καθημερινή ζωή των 
κατοίκων, τα πολιτισμικά στοιχεία και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του χώρου αυτού, με σεβασμό 
προς το περιβάλλον και την παράδοση. Επίσης, η δραστηριότητα αυτή φέρνει τον επισκέπτη σε 
επαφή με τη φύση καθώς και με τις δραστηριότητες στην ύπαιθρο, στις οποίες μπορεί να συμμετέχει, 
να ψυχαγωγηθεί και να νοιώσει τη χαρά της περιήγησης, της γνώσης και της ανακάλυψης.    
Παράλληλα, κινητοποιεί τις παραγωγικές, πολιτισμικές και αναπτυξιακές δυνάμεις ενός τόπου, 
συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του 
αγροτικού χώρου. 
 
Οικοτουρισμός 
 
Τουρισμός δηλαδή που συνδυάζει την τοπική οικονομική ανάπτυξη, διαφύλαξη της ποιότητας του 
περιβάλλοντος και την ανάδειξη των φυσικών πλεονεκτημάτων και της ιστορίας μιας περιοχής.  
Οι συνδυασμοί όλων ή κάποιων από τα είδη τουρισμού που αναφέραμε πιο πάνω μπορούν να 
συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη του τουρισμού στη χώρα μας. Η προσφορά τουριστικών 
πακέτων γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και ενημέρωσης για τον πολιτιστικό πλούτο που διαθέτει η 
Ελλάδα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τους τουριστικούς πράκτορες καθώς θα αμβλύνει τη 
χωροταξική συγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας, και θα αναβαθμίσει και θα εμπλουτίσει 
το τουριστικό προϊόν που προσφέρεται από αυτήν. 
 
Περιηγητικός Τουρισμός 
 
Ο τουρισμός αυτός αναφέρεται στην πεζοπορία που πραγματοποιούν οι τουρίστες μέσα στο φυσικό 
περιβάλλον, με σκοπό να απολαύσουν τα αξιοθέατα της φύσης, μέσα από τη σωματική άθληση, που 
αποτελεί εγγύηση για την καλύτερη υγεία τους. Οι πεζόδρομοι και τα μονοπάτια δίνουν την ευκαιρία 
στους επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τις ομορφιές και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
περιοχής μας και να εξασκηθούν στην υγιεινή πεζοπορία. 
 
Αστικός τουρισμός 
 
Είναι μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση αξιοθέατων, 
μουσείων, αιθουσών τέχνης, θεματικών πάρκων και δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν 
συνέδρια, συναυλίες, όπερες, τυχερά παιχνίδι, εξόδους για φαγητό και ποτό καθώς και ειδικά 
γεγονότα (καλλιτεχνικά, αθλητικά φεστιβάλ) και αγορές αναψυχής. 
 
Χειµερινός Τουρισµός 
 
Ο χειµερινός τουρισµός,  όπως και ο θερινός,  δεν είναι µορφή τουρισµού υπό την έννοια της 
ανεξαρτησίας και των ίδιων χαρακτηριστικών. Είναι απλά η ονοµασία της κατηγορίας εκείνων των 
µορφών τουρισµού, που έχουν κοινό χαρακτηριστικό ότι αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια του 
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χειµώνα, όταν δηλαδή στον τουριστικό προορισµό επικρατεί χειµώνας. Οι µορφές του χειµερινού 
τουρισµού είναι οι παρακάτω: 
• Ο χιονοδροµικός τουρισµός.  
• Ο τουρισµός παραχείµασης.  
•  Ο τουρισµός χειµερινών αθληµάτων 
 
Αθλητικός Τουρισμός 
 
Είναι όλες οι μορφές ενεργητικής ή παθητικής ανάμιξης σε αθλητικές δραστηριότητες, όπου η 
συμμετοχή είναι τυχαία ή οργανωμένη και γίνεται για επαγγελματικούς ή μη λόγους, με προϋπόθεση 
τη μετακίνηση μακριά από τον τόπο διαμονής και εργασίας. 
(Δημήτρης Σταθόπουλος, 2006) 
 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 
Πλεονεκτήματα του Ελληνικού τουρισμού 
 
Ο τουρισμός στη χώρα μας, όπως και όλοι οι άλλοι κλάδοι της οικονομίας, χαρακτηρίζεται 
από κάποια πλεονεκτήματα τα οποία ενισχύουν την θέση του έναντι των ανταγωνιστών μας. Τα 
κυριότερα πλεονεκτήματα του που συντελούν στην προσέλευση τουριστών στη χώρα μας είναι: 

• Το φυσικό περιβάλλον της χώρας μας, με την πλούσια ελληνική φύση και την 
ομορφιά των ελληνικών τοπίων μας. 

• Οι καλές κλιματολογικές συνθήκες και το μεσογειακό κλίμα κατάλληλο για διακοπές. 
• Ο μεγάλος αριθμός νησιών που έχουμε με την απίστευτη μορφολογία του εδάφους 

και της νησιώτικης συγκρότησης, με τις αμέτρητες παραλίες ιδανικές για να 
απολαύσει κάποιος τον ήλιο και τη θάλασσα τους καλοκαιρινούς μήνες. 

• Τα εκατοντάδες μνημεία του πολιτισμού μας, η Ελλάδα τείνει να χαρακτηριστεί ως 
μουσείο της ιστορίας του πολιτισμού, διότι εδώ βρίσκει κανένας μνημεία από όλες 
της εποχές. 

• Επίσης, η πνευματική καλλιέργεια και το ανεπτυγμένο αίσθημα φιλοξενίας των 
Ελλήνων επιδρούν θετικά στην τουριστική εικόνα της χώρας  

(Βενετσανοπούλου Γ.Μ., 2006, σελ.40-43) 
 
Μειονεκτήματα του Ελληνικού τουρισμού 
 
Δυστυχώς όμως εκτός από τα θετικά στοιχεία, το τουριστικό μας προϊόν έχει και κάποια 
μειονεκτήματα τα οποία δρουν αρνητικά στην εικόνα της χώρας μας. Οι κυριότερες αδυναμίες 
οφείλονται σε όρους γεωγραφικούς, οικονομικούς και οργανωτικούς και είναι οι εξής: 

• Προβλήματα συγκοινωνιών και των μεσών υποδοχής των τουριστών, αεροδρόμια, 
λιμάνια κτλ. 

• Αποτελούμε ακριβό τουριστικό προορισμό σε σχέση με άλλες ανταγωνίστριες χώρες. 
Οι επιχειρήσεις μέσα σε δύο μήνες προσπαθούν να βγάλουν τα έσοδα όλου του 
χρόνου. 

• Ο Ελληνικός τουρισμός είναι εξωστρεφής, διότι απευθύνεται σχεδόν αποκλειστικά 
στη διεθνή πελατεία. 

• Είναι εξαρτημένος διότι η τουριστική αγορά διαμορφώνεται κυρίως στα 
μητροπολιτικά κέντρα και στην πίεση των πρακτόρων προς τους ξενοδόχους. 

• Υπάρχει έντονη εποχικότητα η οποία επηρεάζει το κόστος και την ποιότητα του 
προϊόντος. 

• Η μάζα των τουριστών επισκέπτεται συγκεκριμένες περιοχές όπως την Κρήτη, την 
Αττική, τα νησιά του Αιγαίου και του Ιόνιου πελάγους. 

• Η προώθηση της χώρας είναι ανεπαρκής ή χρονικά καθυστερημένη. 
• Έλλειψης μιας ρεαλιστικής πολιτικής για την τουριστική ανάπτυξη. Από την άλλη 

πλευρά δεν έχει καταρτιστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με βάση το οποίο θα 
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επιχειρείται η τουριστική ανάπτυξη.  
(Βενετσανοπούλου Γ.Μ., 2006, σελ.40-43) 
 
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
Τα ταξίδια και ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία στον κόσμο ξεπερνώντας την 
αυτοκινητοβιομηχανία, τη σιδηροβιομηχανία, τα ηλεκτρονικά και τον αγροτικό τομέα. Σύμφωνα με 
τις προβλέψεις ο τουρισμός αναμένεται να αποτελέσει το 3.6% του παγκόσμιου συνολικού προϊόντος, 
το 8.3% της παγκόσμιας απασχόλησης, το 9.5% των παγκόσμιων επενδύσεων και το 3.8% της 
παγκόσμιας κατανάλωσης. 
Ειδικότερα για την Ελλάδα, που αποτελεί κατεξοχήν  τουριστική χώρα, ο τουρισμός αποτελεί το 17% 
του ΑΕΠ, προσφέροντας 800.000 θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας σημαντικά σε ποικίλα 
μακροοικονομικά μεγέθη (συνάλλαγμα, απασχόληση, εισόδημα). Μάλιστα για την Ελλάδα το 
ταξιδιωτικό συνάλλαγμα υπολογίζεται σε 5.2 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου, που αποτελεί δείκτη 
οικονομικής μεγέθυνσης της χώρας. (Κοκκώσης, 2005) 
Ο ελληνικός τουρισμός παράγει 39.8 δισεκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να αυξηθεί το 2017 στα 
74.8 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο ελληνικός τουρισμός αποτελεί το 
0.7% της παγκόσμιας τουριστικής ζήτησης και συνεχώς φαίνεται να αποκτά όλο και μεγαλύτερο 
μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς. Στο γράφημα βλέπουμε την αυξητική τάση του μεριδίου της 
ελληνικής τουριστικής ζήτησης στον Παγκόσμιο Τουρισμό. 
 

 
 
Στην περίπτωση της Ελλάδας, ο τουρισμός αποφέρει σημαντικότατο µερίδιο στην οικονοµία  
ετησίως. Για παράδειγµα, αν κοιτάξουµε στον παρακάτω πίνακα, το έτος 2011, η συµµετοχή του 
τουρισµού στο συνολικό ΑΕΠ ήταν πάνω από 16%, τα έσοδα ανήλθαν σε 10,5 δισεκατοµµύρια ευρώ 
και το ποσοστό απασχόλησης στον κλάδο (άµεσα και έµµεσα) αποτέλεσε το 18,4% της συνολικής 
απασχόλησης της χώρας, το οποίο σηµαίνει ότι 758.300 άτοµα απασχολήθηκαν στον τουριστικό 
κλάδο. Βλέπουµε δηλαδή ότι ο κλάδος αυτός είναι αναμφισβήτητα ένας από τους βασικότερους 
πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. 
(Διεθνές Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού Δ.Σ.Τ.Τ., WTTC) 
Η σύνδεση ενός προϊόντος με τον τουρισμό καθορίζεται από την ιδιότητα του καταναλωτή ως 
επισκέπτη σε έναν προορισμό. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται ο όρος  «τουριστικό 
χαρακτηριστικό προϊόν» για να περιγράψει αγαθά και υπηρεσίες, η ζήτηση των οποίων θα ήταν πολύ 
μικρή σε μια οικονομία όπου ο τουρισμός δεν θα είχε αναπτυχθεί.  
Επομένως, οι κατηγορίες προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της τουριστικής 
δαπάνης συνδέονται με τις ανάγκες ενός επισκέπτη σε μια περιοχή που δεν αποτελεί τον τόπο 
μόνιμης κατοικίας του και διακρίνονται στα καταλύματα, στην διατροφή (φαγητό και ποτά), στις 
μεταφορές, στις υπηρεσίες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, στις ψυχαγωγικές-πολιτιστικές 
δραστηριότητες και στις αγορές αναμνηστικών, αλλά και προϊόντων καθημερινής χρήσης. 
Ο προσδιορισμός των αγαθών και υπηρεσιών που είναι αποτέλεσμα της τουριστικής ζήτησης 
υποδεικνύει την αναγκαιότητα σύνδεσης τους με την πλευρά της προσφοράς από τους εγχώριους 
παραγωγούς. 
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Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών που σχετίζονται με την τουριστική δαπάνη 
 
 
 

 
 
(Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών,2010) 
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ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Χωρίς αξιόλογη μεταβολή παρουσιάζεται η επίδοση της Ελλάδας στην κατάταξη με βάση τον Δείκτη 
Ταξιδιωτικής και Τουριστικής Ανταγωνιστικότητας (ΔΤΤΑ) που παρουσίασε σήμερα το World 
Economic Forum. Η Ελλάδα το 2009 κατέλαβε την 24η θέση μεταξύ 133 χωρών (18η στην Ευρώπη), 
δύο θέσεις χαμηλότερα από το προηγούμενο έτος. Η απώλεια αυτή των δύο θέσεων οφείλεται στην 
άνοδο της Κύπρου και του Βελγίου σε θέσεις υψηλότερα από την Ελλάδα. 
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Χωρίς ουσιαστικές μεταβολές ήταν και οι επιδόσεις των άμεσων ανταγωνιστών μας, εκτός της 
Κύπρου η οποία περνάει σε υψηλότερη θέση (21η). Σε σχέση με τις υπόλοιπες ανταγωνίστριες χώρες, 
η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί έναντι της Ισπανίας (6η) και της Πορτογαλίας (17η) και να 
υπερτερεί έναντι της Κροατίας (34η), της Τουρκίας (56η) και της Αιγύπτου (64η). 
Σε διεθνές επίπεδο, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Ελβετία και ακολουθούν η Αυστρία (2η), η 
Γερμανία (3η), η Γαλλία (4η) και ο Καναδάς (5η). Οι χώρες αυτές είναι χώρες υψηλού εισοδήματος, 
με ανεπτυγμένο επιχειρηματικό περιβάλλον, ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, σύγχρονες υποδομές και 
επαρκείς ανθρώπινους και φυσικούς πόρους.  
Επίσης η Ελλάδα υποχώρησε δύο θέσεις (24η μεταξύ 133 χωρών) σε σχέση με το 2008 (22η μεταξύ 
130 χωρών) στον ΔΤΤΑ, τον οποίο παρουσίασε σήμερα για τρίτη συνεχή χρονιά το WEF. 
Παράλληλα, ως γνωστόν, η Ελλάδα υποχώρησε κατά 2 θέσεις στο Γενικό Δείκτη 
Ανταγωνιστικότητας (από 65η το 2007-2008 στην 67η θέση το 2008-2009) που παρουσιάστηκε τον 
περασμένο Οκτώβριο. 
Είναι βέβαια ιδιαίτερα θετικό για την παγκόσμια τουριστική οικονομία το γεγονός ότι το WEF 
καταρτίζει πέραν του γενικού δείκτη ανταγωνιστικότητας, ένα και μοναδικό τομεακό δείκτη, αυτόν 
του τουρισμού. 
Αυτό σημαίνει αναγνώριση της σημασίας και σπουδαιότητας του ρόλου του τουρισμού στην 
παγκόσμια ανάπτυξη. Η σημασία αυτή γίνεται ακόμη μεγαλύτερη σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου ο 
τουρισμός είναι ο δυναμικότερα αναπτυσσόμενος τομέας της οικονομίας και ο πλέον ελπιδοφόρος για 
το μέλλον. 
 
Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 
 
Επίδραση στις Αφίξεις στα Αεροδρόμια 
 

 
 
Βλέπουµε στον παραπάνω πίνακα ότι την χρονιά του 2008 είχαµε µια ελαφριά µείωση των αφίξεων 
στην χώρα κατά 1,4%. Αντίθετα, το 2009 είχαµε µία αρκετά µεγάλη µείωση της τάξης του 6,43%, 
ενώ το 2010 είχαµε µια ελάχιστη αύξηση της τάξης του 0,62%, δηλαδή µειωµένα σε σχέση µε το 
2008 κατά 5,84%. Ευτυχώς όµως βλέπουµε ότι το 2011 οι αφίξεις επανήλθαν στα επίπεδα του 2007, 
το έτος πριν την οικονοµική κρίση δηλαδή, οπότε και εξισορροπήθηκε η κατάσταση, χωρίς αυτό 
όµως να σηµαίνει ότι τα χαµηλά νούµερα στα ενδιάµεσα έτη δεν είχαν τις επιπτώσεις τους. 
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Επίδραση στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ( ΑΕΠ ) 
 
Με τις εισπράξεις που είχαµε σαν οικονοµία παρατηρούμε στον παρακάτω πίνακα ότι το 2008 όχι µόνο 
δεν ήταν αρνητικές αλλά είχαµε και µια µικρή άνοδο της τάξης του 2,80% σε σχέση µε το 2007. Τα 
επόµενα 2 χρόνια όµως είχαµε πολύ σοβαρές απώλειες εσόδων λόγω της κρίσης που έφτασαν το -
10,62% για το έτος 2009, σε σχέση µε το 2008, και το -7,59% το έτος 2010, σε σχέση µε το 2009.  
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Συνολικά δηλαδή από το 2008 µέχρι το 2010 είχαµε µείωση εσόδων περίπου -17,4% ή 2024,6 
εκατοµµύρια ευρώ. Επίσης, στον πίνακα 4 φαίνεται και η σταδιακή µείωση της συµµετοχής των 
τουριστικών εισπράξεων στο ΑΕΠ της χώρας που φτάνει σε συνολική µείωση από το 2007 έως το 2010 
το 2%. Παρ’ όλα αυτά το έτος 2011 τα έσοδα επανήλθαν στα επίπεδα του 2009, γεγονός που σίγουρα 
έδωσε ανάσα στον κλάδο αλλά ότι οι απώλειες της προηγούµενης διετίας ήταν πάρα πολύ σηµαντικές 
για µια οικονοµία όπως της Ελλάδας. 
 
Επίδραση στην Απασχόληση- Ανεργία 
 
Συνεχίζοντας, στον παρακάτω πίνακα σχετικά µε το ανθρώπινο δυναµικό που απασχολείται συνολικά 
στον τουριστικό κλάδο (άµεσα και έµµεσα), βλέπουµε ότι από το 2008 και µετά µειώθηκε και ο 
συνολικός αριθµός των απασχολούµενων ατόµων. Το 2008 µειώθηκε κατά 50.500 άτοµα, το 2009 
µειώθηκε ακόµα 76.600 άτοµα, ενώ το 2010 είχαµε µια ελάχιστη αύξηση των 4700 ατόµων.  
Βλέπουµε δηλαδή µια συνολική µείωση πάνω από 100.000 ατόµων µετά την χρονιά του 2007. Τέλος, το 
έτος 2011 αυξήθηκαν αισθητά τα άτοµα που εργάζονται στον κλάδο σε σχέση µε το 2010, αλλά 
δυστυχώς δεν έχουµε φτάσει ακόµα στα επίπεδα του 2007 και 2008, πριν από την κρίση δηλαδή. 

 

 
 

Επίδραση στο ΦΠΑ 
 

Τα τελευταία 2-3 χρόνια, οι κυβερνήσεις στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της οικονομίας έχουν προβεί 
σε αρκετές αλλαγές της φορολογίας. Είναι βέβαιο και κοινά αποδεκτό ότι δεν είναι θετικό για τον 
τουρισμό μας το να ανεβαίνουν οι έμμεσοι φόροι που βάζει το κράτος, αφού γίνεται ακριβότερο και το 
τουριστικό πακέτο. 
Για να μιλήσουμε με στοιχεία, εξετάζοντας τον παρακάτω πίνακα, βλέπουμε ότι η Ελλάδα 
έχει μαζί με την Πορτογαλία τον υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ κοινό, στο 23%. Όπως είναι γνωστό ο 
υψηλός ΦΠΑ, αυξάνει τις εκάστοτε τιμές του τουριστικού προϊόντος, γινόμαστε γενικά ακριβότερη ως 
χώρα, άρα και λιγότερο ανταγωνιστική. 
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Επίδραση στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 
 

Πρόβλημα ρευστότητας 
 

Παρατηρήθηκε, ότι σχεδόν όλοι αντιμετώπισαν πρόβλημα ρευστότητας στις ξενοδοχειακές τους μονάδες 
και αυτό έγινε κυρίως διότι τα τουριστικά πρακτορεία καθυστερούσαν τις οφειλές προς αυτούς. Οι 
ξενοδόχοι μετακύλησαν με την σειρά τους το πρόβλημα από τους πελάτες, στους προμηθευτές των 
ξενοδοχείων.   
Κατά το έτος 2010 παρατάθηκε μια περίοδος δυσμενών επιδόσεων ως προς τις εισπράξεις από τον 
τουρισμό, όπως αυτές καταγράφονται από την Τράπεζα της Ελλάδας στο ισοζύγιο εξωτερικών 
συναλλαγών. Υπενθυμίζεται ότι το 2009 οι εισπράξεις από τον τουρισμό είχαν σημειώσει σημαντική 
πτώση έναντι του 2008 (-10,9%) και έφθασαν μόλις τα 10.400,3 εκ. ευρώ, δηλαδή είχαν περιοριστεί ήδη 
από τότε στα επίπεδα του 2002. Συγκεκριμένα, η πτωτική τάση στις εισπράξεις από τον τουρισμό, 
μολονότι ο αριθμός των αφίξεων τουριστών στα σύνορα κατόρθωσε να διατηρηθεί στα ήδη ισχνά 
επίπεδα του 2009, συνεχίστηκε σε όλη τη διάρκεια του 2010 (Ιανουάριος-Δεκέμβριος), εμφανίζοντας 
μείωση (-7,6%) έναντι του έτους 2009, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας 
της Ελλάδος.59 Στο διάστημα αυτό εισπράχθηκαν συνολικά 9.611,3 εκ. ευρώ, δηλαδή κατά 789 εκ. 
ευρώ λιγότερα από ό,τι την ίδια περίοδο του 2009.  
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η πτώση των εισπράξεων τον μήνα Οκτώβριο (-4,9% σε σχέση με 
τον ίδιο μήνα του 2009) ήταν μικρότερη από την αντίστοιχη πτώση του μηνός Αυγούστου (-6,3%), αλλά 
πάντως μεγαλύτερη από εκείνη του Ιουλίου (-4,72%). Οι προσδοκίες για καλύτερες επιδόσεις έως το 
τέλος του έτους αποδείχθηκαν ανεδαφικές, εξαιτίας, μεταξύ άλλων, των μέτρων λιτότητας σε ορισμένες 
βασικές χώρες πηγές. Όπως σημειώνεται στην έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας για το 2010, η μείωση 
των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες το 2010 αντανακλά σε σημαντικό βαθμό τη 
μείωση της μέσης ημερήσιας δαπάνης και δευτερευόντως της μέσης διάρκειας παραμονής των 
τουριστών στην Ελλάδα.  
Πράγματι, το διαθέσιμο εισόδημα των τουριστών από τις περισσότερες χώρες πηγές εμφανίζεται να είναι 
μειωμένο εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής ύφεσης ενώ παράλληλα, το ευρώ παραμένει ισχυρό έναντι 
του δολαρίου και άλλων νομισμάτων. Από την άλλη μεριά, η συγκράτηση της πτώσης του αριθμού των 
αφίξεων στα σύνορα λόγω των “late-bookings” δεν μπόρεσε να οδηγήσει σε αυξημένες εισπράξεις, 
εξαιτίας ακριβώς των χαμηλών τιμών των προσφορών που προορίζονται να προσελκύσουν αυτό το 
τμήμα της αγοράς. Επισημαίνουμε, ότι η πτώση της ιδιαίτερα σημαντικής για τη χώρα μας βρετανικής 
αγοράς παίρνει πλέον μόνιμα χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Τράπεζας της 
Ελλάδας, οι τουρίστες από το Ηνωμένο Βασίλειο εισέφεραν στη χώρα μας μόνο 1.624,5 εκ. ευρώ το 
2009, έναντι 1.869,3 εκ. ευρώ το 2008 και 2.160,5 ευρώ το 2007, δηλαδή παρουσιάστηκε μείωση σε τρία 
χρόνια κατά 25%!  
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Περικοπές μισθών - Πρόσληψη αλλοδαπού προσωπικού 
 

Λόγω της έλλειψης ρευστότητας ήταν φυσικό επακόλουθο οι ξενοδόχοι να προβούν σε μειώσεις μισθών 
για να μειώσουν τα έξοδα αλλά και να προτιμήσουν μαθητευόμενα στελέχη ή αλλοδαπούς ως πιο φτηνά 
εργατικά χέρια. Με την μείωση των μισθών, τις περικοπές και τις αντικαταστάσεις προσωπικού οι 
εργαζόμενοι αισθάνονταν ανασφαλείς και αφαιρώντας τους το κίνητρο να δουλέψουν η ποιότητα στις 
παρεχόμενες υπηρεσίες μειωνόταν αισθητά. Κάποιοι κατάφεραν βέβαια μέσω διαπραγματεύσεων να 
κρατήσουν καλές σχέσεις με το προσωπικό αλλά όσοι δεν τα κατάφεραν όχι απλά μείωσαν την ποιότητα 
αλλά συνάντησαν σημαντικότερες και μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις. Έχασαν τους “καλούς 
ποιοτικά” πελάτες που είχαν τόσα χρόνια και αναγκάστηκαν να ψάξουν χαμηλότερης ποιότητας πελάτες 
προκειμένου να δουλέψουν τα ξενοδοχεία.  
Και τέλος φτάνουμε σε ένα άλλο στίγμα της οικονομίας τα all inclusive πακέτα που σε μία προσπάθεια 
των ξενοδοχείων να έχουν πληρότητα περιορίζουν τους πελάτες στα σύνορα του ξενοδοχείου κάνοντας 
ζημιά στις επιχειρήσεις της γύρω περιοχής. 

 
Εξέλιξη Ισοζυγίου Συναλλαγών στον τομέα του Τουρισμού 2001-2010 (σε εκ. ευρώ) 
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All inclusive πακέτα 
 
Με τις μειώσεις στην διανυκτερεύσεις και με την πληρότητα σε περιόδους Ιουλίου-Αυγούστου να 
έχει πέσει κατά μέσο όρο στο 50%, οι ξενοδόχοι δημιούργησαν τα all inclusive πακέτα τα οποία 
ζητούνταν θερμά από τους τουρίστες καθώς στο εξωτερικό είναι αρκετά διαδεδομένα.  
Με τα πακέτα αυτά παρέχονται κάποιες υπηρεσίες του ξενοδοχείου αν όχι όλες έναντι ενός τελικού 
ποσού. Με αυτόν τον τρόπο κάποιος αλλοδαπός τουρίστας που θα έρχονταν με την οικογένεια του θα 
πλήρωνε ένα συγκεκριμένο ποσό σε κάποιο ξενοδοχείο και θα του καλύπτονταν κατά κανόνα ότι έχει 
να κάνει με διατροφή και ότι άλλο διέθετε το ξενοδοχείο. 
Από την μία πλευρά αυτό εκτόξευσε την πληρότητα των ξενοδοχείων στα ύψη αλλά από την άλλη 
δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα στις επιχειρήσεις της γύρω περιοχής όπου βρίσκεται το κάθε 
ξενοδοχείο. Με το να υπάρχει ένα fix ποσό δεν υπήρχε λόγος ο κάθε επισκέπτης μας να βγει στην 
περιοχή και έτσι περιορίζονταν στα σύνορα του ξενοδοχείου αποδυναμώνοντας τις τοπικές 
επιχειρήσεις. 
 
ΔΙΣΤΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 
 
Πολιτικές Συγκυρίες 
 
Ασταθής κυβέρνηση, συνεχείς πολιτικές εξελίξεις που αλλάζουν τα δεδομένα της χώρας μας, βαθιά 
δυσαρέσκεια του λαού και άνοδος της ακροδεξιάς έχουν καλλιεργήσει κλίμα αβεβαιότητας στον 
κόσμο του εξωτερικού.  
 
Εξαθλίωση 
 
Η οικονομική κρίση αποδυνάμωσε ένα σημαντικό αριθμό του πληθυσμού μας. Με την αύξηση της 
ανεργίας και με την ασφυκτική φορολογία πολλοί έλληνες δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τα πλέον 
απαραίτητα. Εικόνες εξαθλίωσης κάνουν τον γύρο του πλανήτη και αποτρέπουν οποιαδήποτε θετική 
σκέψη από την μεριά των μελλοντικών τουριστών μας. 
 
Προσπάθεια περιορισμού των αλλοδαπών μεταναστών 
 
Σε μία προσπάθεια η ελληνική κυβέρνηση να περιορίσει τους παράνομους μετανάστες δημιούργησε 
την επιχείρηση Ξένιος Ζευς. Με την αδύναμη λειτουργία της επιχείρησης αυτής πολλοί υποψήφιοι 
επισκέπτες της χώρας μας δεν μας προτιμούν ως τουριστικό προορισμό καθώς δεν είναι λίγα τα 
περιστατικά που έχουν συλληφθεί τουρίστες και όχι παράνομοι μετανάστες. Επιπλέον η δυσφήμιση 
και αρνητικές εικόνες που προβάλλονται με περιεχόμενο την βία και τον ρατσισμό απωθούν 
οποιονδήποτε να μας επισκεφθεί. 
 
Απεργίες-Διαδηλώσεις 
 
Η έντονη δυσαρέσκεια των Ελλήνων πυροδοτεί αντιδράσεις με αποτέλεσμα σε διαδηλώσεις και 
διαμαρτυρίες να γίνονται βίαιες συγκρούσεις και να δημιουργούνται δυσάρεστα επεισόδια. Τα ξένα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που αναπαράγουν τις εικόνες αυτές δημιουργούν τρόμο και αβεβαιότητα 
για το κλίμα της χώρας μας. Αξιοσημείωτη είναι και η ταλαιπωρία των επισκεπτών μας με τα μέσα 
μεταφοράς λόγω των απεργιών που αναγκάζονται να περιμένουν μέχρι να διακοπούν με αποτέλεσμα 
να καθυστερούν να πάνε στον προορισμό τους και να έχουν δικαιολογημένη απογοήτευση και 
δυσαρέσκεια από την οργάνωση της χώρας μας. 
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Εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου  
 

 
 
Εμπρησμοί από αναρχικούς με στόχο κατοικίες Ελλήνων δημοσιογράφων 
 

 
 
Οι Έλληνες σε νέα γενική απεργία κατά της λιτότητας 
 

 
 
Ελλάδα κρίση: Στην Αθήνα η 10ήμερη απεργία του μετρό τελειώνει 
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Ελλάδα: Το ΔΝΤ καλεί για οικονομική «πρόοδο», αλλά προειδοποιεί για τη φοροδιαφυγή 
 

 
 
Έλληνες διαδηλώνουν στα γραφείο του υπουργού εργασίας στην Αθήνα 
 

 
 
Η ένοπλη επίθεση στα κεντρικά γραφεία του κόμματος του Έλληνα Πρωθυπουργού καθώς η 
ελληνική βία κλιμακώνεται 
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Ελλάδα κρίση: Φτωχοί στράφηκαν προς την παράνομη υλοτομία για να επιβιώσουν 
 

 
 
Η Ελλάδα ως «Πιο διεφθαρμένη» χώρα της ΕΕ, η νέα έρευνα αποκαλύπτει 
 

 
 
Πυροβολισμός σε φάρμα στην Ελλάδα : 30 Τραυματίες για οικονομική διαμάχη 
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Τουρίστες που κρατήθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία ως παράνομοι μετανάστες 
 
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
 
Οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν σήμερα νέες δυσκολίες αλλά και προκλήσεις. 
Σε ένα περιβάλλον ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό όπου άλλες τουριστικές χώρες καταλαμβάνουν συνεχώς 
μερίδια αγοράς ξένων άλλα και Ελλήνων τουριστών, οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να 
προσαρμοστούν αλλά και να προετοιμαστούν για μια ακόμα δυσκολότερη χρονιά που έφτασε. 
Ο επίσημος ορισμός του marketing αναφέρεται σε “όλες αυτές τις ενέργειες που πραγματοποιεί η 
κάθε εταιρεία, προκειμένου να εντοπίσει τις ανάγκες των πελατών της και να τις καλύψει 
(ικανοποιήσει) με τρόπο καλύτερο από τον ανταγωνισμό αλλά και κέρδος για την ίδια”. 
Το marketing, επομένως, είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίο μια εταιρεία μπορεί να διασφαλίσει την 
επιτυχία της. Η σημασία του αποδεικνύεται από το γεγονός ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση 
συμβάλλουν στην ικανοποίηση των πελατών τους και στη διαμόρφωση της εικόνας της εταιρείας 
προς τα έξω. 
Προτάσεις επιβίωσης από την κρίση: 
-Σωστός έλεγχος και καλύτερη διαχείριση των δαπανών αντί για περικοπές ή πάγωμα των ενεργειών 
marketing. Περιορισμός στις δαπάνες μπορεί να χρειαστεί, αλλά μόνο ύστερα από μελέτη και 
αναλόγως με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. 
-Βελτιστοποίηση της απόδοσης του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Ειδικά σε περίοδο κρίσης, δεν 
υπάρχει περιθώριο ούτε για ένα ευρώ χαμένο σε ακατάλληλες ενέργειες και διαφημιστικά πειράματα. 
Κάθε ένα ευρώ που επενδύεται σε διαφήμιση οφείλει να εξασφαλίζει πολλαπλάσια έσοδα για την 
επιχείρηση (ROI- return on investment). 
-Καλύτερη στόχευση στις ενέργειες marketing, το οποίο προϋποθέτει το να γνωρίζεις ποιος είσαι και 
πού βρίσκεσαι στην αγορά, ποιοι είναι οι στόχοι που θέλεις να πετύχεις και με ποιον ακριβώς τρόπο 
θα τους πετύχεις. 
-Βελτίωση και αναβάθμιση του τουριστικού προιόντος, έμπνευση μιας ιδιαίτερης ταξιδιωτικής 
εμπειρίας, δημιουργία νέων υπηρεσιών, παρακολούθηση του ανταγωνισμού. Οι υπηρεσίες θα πρέπει 
να είναι προσαρμοσμένες στις νέες ανάγκες των ταξιδιωτών, που και αυτές είναι διαφορετικές κατά 
τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. 
-Εξοικίωση με τη νέα τεχνολογία έτσι ώστε όχι μόνο να επιβιώσει η επιχείρηση μέσα στο χάος του 
διαδικτύου, αλλά και να είναι μπροστά από τους ανταγωνιστές. 
-Ενοποίηση των ενεργειών προώθησης σε έναν συνεργάτη. Επιλέξτε ένα γραφείο που μπορεί να 
καλύψει όλες τις ανάγκες για επικοινωνία έτσι ώστε να μην χρειάζεται να αναζητήσετε τον κάθε έναν 
απαραίτητο συνεργάτη μεμονωμένα (γραφίστας, τυπογράφος, φωτογράφος, web designer, web 
developer, μεταφραστής, κειμενογράφος, διοργανωτές εκθέσεων κ.τ.λ). Μια σταθερή συνεργασία θα 
αξιοποίησει στο μέγιστο τις όποιες ευκαιρίες υπάρχουν για επικοινωνία και για “χτίσιμο” της εικόνας 
της επιχείρησης. 
-Καλύτερη αξιολόγηση των διαφημιστικών προτάσεων. Ο τουρισμός είναι ένας κορεσμένος κλάδος 
σε επίπεδο διαφημιστικών προτάσεων από τα ΜΜΕ. Κάθε επιχείρηση λαμβάνει δεκάδες προτάσεις 
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για καταχωρήσεις σε ταξιδιωτικούς οδηγούς, ένθετα εφημερίδων και περιοδικών, ταξιδιωτικά ΜΜΕ, 
ειδικά τεύχη διακοπών, CD-ROM, εκθέσεις τουρισμού, τοπικούς οδηγούς και χάρτες καθώς και on-
line μέσα. Ένας επαγγελματίας του τουρισμού που δεν μπορεί να αξιολογήσει την κάθε μια από αυτές 
τις προτάσεις ή δεν γνωρίζει το τι-πως-πότε και με ποια εικόνα πρέπει να εμφανιστεί, το πιθανότερο 
είναι να “πετάξει” τα χρήματά του χωρίς αποτέλεσμα. 
-Άνοιγμα σε νέες αγορές και συνεχής αναζήτηση νέου πελατολογίου, κατάλληλου για την κάθε 
επιχείρηση. 
-Προστασία της αξίας της επωνυμίας της επιχείρησης. Αν δεν γίνουν όλα τα παραπάνω, μετά το τέλος 
της κρίσης η επιχείρηση είναι πολύ πιθανό να διαπιστώσει ότι η αξία που είχε το brand της στην 
αγορά, θα έχει απλά εξαφανιστεί. 
-Συνεργασία outsource με μια εταιρεία marketing και δημοσίων σχέσεων 

H ανάθεση του ρόλου του marketing και των δημοσίων σχέσεων σε μια εξειδικευμένη εταιρία έχει 
πολλά πλεονεκτήματα: 

• Τεχνογνωσία, εμπειρία, αποτελεσματικότητα, ασφαλείς και δοκιμασμένες επιλογές. 
• Χαμηλότερο κόστος λειτουργίας σε σχέση με τα έξοδα διατήρησης ενός στελέχους ή 

τμήματος εντός της εταιρείας. 
• Ευελιξία. Αξιοποίηση των ειδικών για όσο, όταν και με όποιον τρόπο χρειάζεται, χωρίς να 

δεσμεύεται η επιχείρηση με σχέση εξαρτημένης εργασίας. 
• Οικονομία στο διαφημιστικό budget λόγω των εναλλακτικών και δημιουργικών τρόπων 

προβολής που χρησιμοποιούνται σε αντίθεση με την παραδοσιακή διαφήμιση. 
• Οικονομία χρόνου για τα στελέχη των πωλήσεων που στις περισσότερες περιπτώσεις 

ασχολούνται αποσπασματικά με κάποιες προωθητικές ενέργειες. Το γεγονός αυτό θα 
οδηγήσει σε πιο αποδοτική εργασία και κατά συνέπεια σε κέρδη, αφού θα απεμπλακούν 
από τα καθημερινά διαδικαστικά θέματα του marketing. 

• Δημιουργία μιας ομοιόμορφης και ενιαίας εικόνας στη διαφήμιση και την επικοινωνία, η 
οποία θα οδηγήσει σε σαφή μηνύματα και αναγνωρισιμότητα. 

 
Συμπέρασμα 
 
H κάθε τουριστική επιχείρηση πρέπει να αντιληφθεί τη σπουδαιότητα του ολοκληρωμένου και σωστά 
εφαρμοσμένου marketing, για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή της. Mέχρι να αποκτήσει την 
απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία για να χειρίζεται μόνη της τα θέματα που αφορούν στο 
marketing και την προβολή της, είναι απαραίτητο να αναζητήσει συνεργασία με εξειδικευμένους 
επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι θα μπορέσουν με μικρότερο κόστος να επιτύχουν πολύ καλύτερα 
αποτελέσματα. Η πρακτική αυτή ακολουθείται με επιτυχία εδώ και χρόνια στο εξωτερικό, 
προσφέροντας ασφάλεια και μετρήσιμα αποτελέσματα στις επιχειρήσεις. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 www.unwto.org 
 www.glosbe.com 
www.wttc.org 
www.sete.gr 
www.iobe.gr 
www.itep.gr/ 
www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE 
www.bankofgreece.gr/Pages/el/Publications/Sdos.aspx?Filter_By=4 
www.reuters.com 
www.bbc.co.uk/news/ 
www.greektourism2020.gr/index.php?id=1879 
www.akous.gr/post.asp?uid=5531 
www.europeanbusiness.gr/page.asp?pid=180 
www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=113040837 
www.news247.gr/eidiseis/oikonomia/o_toyrismos_mas_vgazei_apo_thn_krish.1552810.html 
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www.diakopes.gr/news-offers/article/?aid=208293 
www.lifo.gr/team/gnomes.38256 
www.investingreece.gov.gr/default.asp?pid=36&sectorID=47%la=2 
www.unitedreporters.gr/news/GR/Toyrismos/Toyrismos/krisi_tourismos 
http://www.sete.gr/default.php?pname=MoralCode&la=1 
http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/677/1/podhmatas.pdf 
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_01/04/2013_491102 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf 
http://money-tourism.blogspot.gr/2013/03/blog-post_6960.html 
http://www.epistimonikomarketing.gr/i-antagonistikotita-tou-tourismou-kai-i-thesi-tis-elladas/ 
http://sotirisvarelas.blogspot.gr/2009/03/world-economic-forum-wef-040309.html 
http://gerann-travel-info.blogspot.gr/2012/01/blog-post_13.html 
 
- http://gerann-travel-info.blogspot.gr/2012_01_01_archive.html ITEP_Air-Arrivals_Jan-Oct.pdf 
- Αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό_Ιανουάριος - Μάρτιος 2012_0.pdf 
- Βαρβαρέσος Στέλιος, Η κρίση του ελληνικού μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης και η διεθνής 

οικονομική κρίση, ΗΜΕΡΙΔΑ : ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
- Βαρουφάκης Γιάννης, Παγκόσμιος Μινώταυρος, Οι πραγματικές αιτίες της Κρίσης, Εκδοτικός 

Οίκος Λιβάνη,2011  
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Βασικά χαρακτηριστικά της ισλαμικής τραπεζικής 
 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κρήτης 

                                                           
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
  
Το επίσημο ξεκίνημα της Ισλαμικής Τραπεζικής τοποθετείται στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Από 
τότε οι Ισλαμικές Τράπεζες  γνωρίζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης ιδιαίτερα στο Μουσουλμανικό 
κόσμο αλλά και σε χώρες της Δύσης. Η Ισλαμική Τραπεζική αποτελεί αναμφίβολα μια νέα και 
ενδιαφέρουσα πρόταση και έχει θεωρηθεί σαν μια εναλλακτική του Συμβατικού Τραπεζικού 
συστήματος. 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το ιδεολογικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία του θεσμού  και 
αναλύονται  τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Ισλαμικής Τραπεζικής, κυριότερο από τα 
οποία αποτελεί η απαγόρευση του τόκου . 
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The Importance of the Labour Market Monitoring Organisations in Greece’s 
Workplaces 

 
Anagnostopoulos Achilleas 

Technological Education Institute of Larissa 
 
Abstract: Greece’s industrial relations are subject to a comprehensive and complex framework of 
legal regulation. The enforcement and the implementation of the law is applied by labour market 
monitoring organizations who are dealing mainly with the problem of undeclared work. Greece’s 
labour monitoring system is thorough, with the Labour Inspectorate to receive all the necessary 
information about a business’s procedures regarding personnel. Duties between all governmental 
monitoring organizations overlap and create administrative and legal burdens to the employment. 
Below, I describe the Greek labour market monitoring organizations: the Labour Inspectorate, the 
Public Employment Services, and the Social Security Organisation. These organisations are very 
much involved in public policy-making: monitoring hiring/firing and hours (eg., part-time) 
regulations (the Labour Inspectorate), and labour taxes (the Public Employment Service, OAED and 
the Social Security Organisation, IKA).  
 

1. Introduction 
 
This paper gives a description of the Greek labour market organizations and their involvement in 
regulation and public policy making. We explore how the three main organizations – the Labour 
Inspectorate, the Public Employment Services, and the Social Security Organisation - apply and 
enforce policies which create obstacles in the Greek firms. A combination of Greek laws and EC 
directives, plus a number of presidential fiats and circular ministerial letters comprise a complicated– 
and also sometimes grey - legal framework for Greek labour relations. Furthermore, during the last 
decade, the state has also made an attempt to regulate - again based on the European Directives - 
atypical work, employment forms which provide flexibility to businesses, though paradoxically these 
forms have become more important.Under this framework the labour monitoring organisations  - and 
mainly the Labour Inspectorate - are responsible for the effective application of labour law and 
policies. Their main activities are dealing with pertinent issues related to the proper functioning of the 
employment relationship; however, their practical roles focus on how to tackle effectively the 
undeclared employment and to protect workers’ rights.  
 

2. The Labour Inspectorate (SEPE) 
 
We begin our study with the Labour Inspectorate, an autonomous but a centralized organization under 
the auspice of the Ministry of Employment. The fact that it is small, relative to the number of 
businesses, means it cannot be pro-active; instead it exerts more a “negative” power to prevent change  
 
2.1 The evolution of the Labour Inspectorate 
 
 Labour Inspector numbers are not large relative to the number of enterprises, and the question 
arises of how much power they really have. As we will see, they receive considerable information, 
and can at least exert a sort of delaying power. The recent history of the Labour Inspectorate has to 
deal with its “decentralization” issue. The argument - between unions and the state - whether the 
Labour Inspectorate will be under local or central government supervision has taken place in the last 
decades. Its “poor” performance and its decreasing power in monitoring Greek workplaces on labour 
issues was the main reason of union complaint.  
It was estimated, in 1985, that labour management organizations (Labour Inspectorates, Social 
Security Organisation and Public Employment Services) made 163,374 inspections on employment 
issues on businesses all over Greece, in contrast with 1994 whereby the number of inspections had 
fallen to 85,446. A lot of consultants on labour issues claimed that during the decade between 1985 
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and 1994 there were not enough inspections , which were in any case bureaucratic and inefficient 
(Eleftherotypia, 1996). 
During the period of decentralization in Greece in 1994, by law (2218/94), Labour Inspectorates were 
removed from the Ministry of Employment and Social Security and placed under the control of local 
governments. However, the social partners disagreed with this decision and complained, even to the 
International Labour Office on the grounds that this decentralisation did not uphold the basic 
principles of Labour Inspection Convention 81. 
The General Confederation of Greek Workers (GSEE) also argued that Labour Inspectorate offices 
approached the ‘zero point,’ referring to its poor record in enforcing labour regulations because of the 
small number of Inspectors overall in Greece. Furthermore, the Ministry of Employment cannot 
intervene in the operation of the Inspectorate because of this decentralization law. Thus, according to 
these arguments, the Labour Inspectorate was unable to overcome problems created in the framework 
of the operation of the office in local governments.  
 
2.2 Updated Law of Labour Inspectorate – Legal Rules in Enterprises 
 
In response to this feedback, the Greek government in 1998 brought the Labour Inspectorate (SEPE) 
under the auspices of the Ministry of Employment and Social Security, through the law 2639/98, on 
“Regulation of Labour Relations, The establishment of a Labour Inspectorate and other provisions”. 
Based on article 1 of this law, the new body would be directly accountable to the labour minister. 
Thus, a monitoring mechanism was created whose main task is to monitor the implementation of 
labour legislation in respect to: terms and conditions of employment (such as working time limits and 
pay issues); the legality of employment; the investigation of workers' social insurance coverage; and 
workers' health and safety conditions (EIRO, 2001). Additional tasks included monitoring workers' 
social insurance contributions and providing information and advice to employers and employees on 
the statutory provisions in force. 
 
2.3 Rules in enterprises 
 
Once a year, according to the law, each employer must submit (from 15th Sept-15th Nov.) at least two 
copies of the personnel records of its enterprise to the local Labour Inspectorate-Dept. of Social 
Inspection. These records include:  

- a list of all the employees personal data 
- the type of labour contract, the occupational specialty of each employee, the recruitment date 

and any previous work experience in the specialty 
- the number of recruitment card from the Public Employment Services, the registration number 

of the Social Security Organisation 
- the personal data and working hours of technical safety employee and the doctor of workplace 

(if the enterprise employs more than 50 workers)  
- the daily working hours (beginning and ending time), the daily break time, the weekly day-off (if 

enterprise operates on Saturdays and Sundays) 
- the number of workers who come from a non- Greek ethnic group 
- the wages and any other bonuses of all employees 

In addition, this document is required to include all the data of the company, including the registered 
name of the company, postal address, type of organisation, legal status, and geographical location of 
the enterprise as well s its taxation number. It is the responsibility of the owner and the accountant of 
the enterprise (both of them are signatory to this document) for the correctness and reliability of data 
which is submitted to the Labour Inspectorate. The latter seal the document (which means that it is 
valid) and send it back to the enterprise while the other copy remains in the Labour Inspectorate 
records. The Social Security Organisation can have easy access and check these documents in any 
case.  
In addition to all the above, the employer has to pass contract details of every new hiring to the Public 
Employment Services (OAED) within eight (8) days. These same details then have to be passed to the 
Labour Inspectorate within fifteen (15th) days.  
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Some other commitments of the company are that, if there are any changes which affect the content of 
the document, such as legal representation of the enterprise, working hours, and of course any new 
hiring, the enterprise has to additionally submit the new data within 15 days of any change. Moreover, 
if an establishment operates shifts, they have to submit personnel record documents twice per year 
(once per six months), while a seasonal establishment has to submit personnel records documents one 
month before the operation of the seasonal period.  
Some other requirements that business have to report to the Labour Inspectorate are the following: (a) 
the employer has to keep a "book" and fill in the overtime working hours of each employee (b) before 
that, the employer has to submit the overtime for approval to the Labour Inspectorate, in addition to 
working on a Sunday or public holidays (c) the employer has to record employee holidays and records 
for the weekly days-off (d) an enterprise which hires employees on a part-time basis must also attach 
personnel records which document the individual contract.  
A further part of the legislation is that employees have the right to contact the Labour Inspectorate and 
find out information about their employment rights and commitments. More specifically, the Labour 
Inspectorate can provide information to the employees regarding: 

- wages and salaries (monthly, daily, hourly) 
- holiday entitlements, (holiday bonus) 
- bonuses for Christmas and Easter periods 
- termination of an employment contract – compensation 
- working hours (plus overtime) 
- employment on Sundays and bank holidays 
- night/shift- work 
- benefits (child and spousal, maternity)  

As can be seen, these requirements are extremely detailed, and businesses cannot deal with the 
processes without an accountant or lawyer always on call. These professionals in themselves raise 
costs, quite apart from the delays in decision-making which the laws bring about. There are likely to 
be pressures to employ labour on an unreported “grey” basis, and on a temporary rather than a 
permanent basis.  
 
2.4 Practical Experience 
 
Admittedly, the number of Inspectors is low, but, as noted above, their presence still raises costs, and 
causes delay. For efficiency, the Ministry of employment, ideally requires labour inspectors to have 
relevant practical experience (as I have found during my interviews1). Moreover, inspections have 
been targeted since Inspectors mainly investigate cases in which there has been notification or 
complaint from employees It is clear that the law cannot be enforced consistently under these 
conditions – the threat to businesses remains, however, since they do not know what will happen. 
There is a debate about these procedures, aiming to, at least, reduce the bureaucracy. At the moment, 
a business can be inspected both by the Labour Inspectorate, and the Social Security Organisation 
(IKA), and indeed the Public Employment Services (OAED). A major objective, that the Director of 
the Larissa Labour Inspectorate branch claimed (in my interviews), is to codify the labour regulations, 
so that businesses would not confront such difficulties on a daily basis. The next step would be the 
creation of a common database of these organizations. In addition, enterprises/organizations could 
have access to this system and more easily inform the public organizations about changes (hiring, 
firing etc.) – reducing costs somewhat. However, it is doubtful whether these measures would do 
much to reduce the inspectorate’s effects, both in delaying change, and causing uncertainty. 
 
2.5 Statistical Data 
 
The table below present data on Labour Inspectorate activities during the last decade. As can be seen 
from Table 1, there is quite a lot of activity, with about 31,000 inspections (remembering that Greece 
only has about 13,000 businesses employing more than 20 workers – OECD, 2011-Figure 1.1 
Enterprises by size class in 2007). 

1 Personal interview with the Director of Labour Inspectorate Office, Larissa branch, at October 26, 2005.  

118



Table 1: Social Labour Inspectorate activity, 2003* - 2012 
Country 2003  2008 2006 2012 

Inspections conducted 31,765 28,540 31,630 30,229 

Complaints filed by inspectors 10,349 7,720 7,435 10,768 

Fines levied by inspectors 8,013 5,440 5,133 5,770 

Total value of fines 6,662,070 € 9,814,000 € 10,639,175€ 21,452,613€ 

Labour disputes: 15,781 15,898 15,510 21,520 

Number of staff lists recorded: 646,344 786,488 721,320 665,109 

- number of staff entered on lists 2,672,498 2,442,573 2,405,846 1,745,598 
Permits issued to work overtime  
exceeding maximum working hours: 26,838 18,571 18,342 12,362 

- total staff involved 369,538 296,711 305,054 169,824 

- total number of hours of overtime 20,130,172 18,587,905 20,010,082 11,686,786 

Permits issued to work on Sundays:  8,426 9,505 7,534 7,079 

- total staff involved  122,173 150,987 117,866 83,482 
Source: Data from Labour Inspectorate (SEPE) 1998, 2008, 2012 annual reports.  
   *Table for the year 2003 based EIRO (2004) document  
 
Also, it shows that the Inspectorate probably reaches into many business (that has employees, 
remember the large numbers of micro-enterprises in Greece), because its database includes nearly 2.5 
million workers before the financial crisis .  
The Inspectorate also watches working hours closely. As regards overtime, Table 1 shows that the 
Inspectorate controls 300,000 workers. This control has some effect, since we found that the overtime 
hours worked were 30% lower than in the UK’s  for comparably sized firms (we’re not taking into 
consideration the post-crisis data which reduced substantially overtime working hours).  
 

3. Public Employment Services (OAED)  
 
The Public Employment Services (OAED) in Greece is the main body of implementation of 
governmental active/passive employment policies in the country.  Although active/passive 
employment policies do not directly affect employed workers there is some scope for employers to 
use subsidised employees as a channel of flexibility, as we will see.  
In the mid 80s, under a socialist government, a legal framework of active and passive labour market 
policies (unemployment benefits, subsidised employment programmes) was introduced (law 
1545/1985). The basic aim was to protect the workers and the unemployed. These policies have 
become quite numerous over the years, with ALMPs amounting to about 0.5% of GDP (OECD 
Employment Outlook 2004, Table H) compared to only 0.3% for the UK. In the last fifteen years 
(since 1998), OAED has introduced new subsidised employment programmes (stages) which are 
addressed to enterprises for the employment of different vulnerable groups as mentioned before. 
Moreover, in 2001 an updated  law (2956/2001) on the restructuring of OAED launched in order to 
improve its management services; in addition regulation of temporary employment agencies were 
adopted since chronic OAED inefficiencies have created a need for private employment agencies in 
the market (EC,2005) . 
Finally, related to the monitoring of businesses, OAED may proceed to inspections of those 
businesses that may benefit from any subsidised employment programmes. In addition, as mentioned, 
all businesses have to inform OAED of any hiring or dismissal of employees in order to monitor 
vacancies and inflows into the labour market. OAED seems to be an organization which provides 
national employment policies, but its role is limited and presents less of a threat (compared to the 
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other labour organizations) in creating difficulties for businesses. However, since the bureaucratic 
system of monitoring and controlling workplaces on labour issues overlap in their activities; 
sometimes obstacles to businesses are created.   
 

4. The Social Security Organization (IKA) 
 
The Social Security Organisation (IKA) comes into my story, because it collects the employment 
taxes which all businesses have to pay. According to their web page (http:www.ika.gr), IKA is the 
largest organisation in Greece and covers 5,530,000 insured members and provides 830,000 
pensioners with retirement pensions. The law (1846/1951, chapter 3), in 1951, designates the Social 
Security Entity and the Organisation of Social Security (IKA) which constitutes an independent Legal 
Person governed by Public Law. The same chapter also regulates the funds of the Institute (article 24), 
which mainly are consisted of the contributions of insured employees, as well as the contributions of 
employers (labour taxes).  
Moreover, with this law (1846/1951- article 2) family members – a “grey” employment group - who 
worked in a family business (self-proprietorship) were in a mixed status, related to whether they are 
be subject to social security tax contributions till 1988. Even though when these labour taxes, 
launched later, in 1988, (law 1759/1988 – KAMO articles 1-7 and ministerial fiat 93/10.12.96), we 
have to admit that these family employees still belong to the "grey" employment. 
These taxes are high, because Greek pension expenditures have surged. Currently, they amount to 
about 13% of GDP, doubling over 20 years (OECD, Regulatory Reform in Greece, 2001, p 29). The 
relevance of unemployment for the Social Security Organisation is this tax burden which might cause 
difficulties for job creation. Through the appropriate insurance scheme, employees are entitled to a 
range of benefits from both the Social Security Organisation and other Organisations. As we see, 
Table 2 gives the details, from which we see that the sum of non-labour costs is nearly 35% of the 
total wage. 
 

Table 2: Employee/Employer Contributions (%) to Social Security Organisation (IKA) 
Type of Contribution Insured Employer Total 

Medical care in services and payments 2.55 5.1 7.65 

Cumpolsury pension scheme (IKA) 6.67 13.33 20 

Ocupational hazard - 1 1 
Supplementary pension scheme (IKA-
TEAM 3 3 6 

Total* 12.22 22.43 34.65 
 Source: Web page: www.ika.gr / Approved by IKA Administration, Act 75 / 95 
Notes: If the worker’s occupation is classified to heavy and health-hazardous occupations category an 
extra fee rate needs to be added (total 5,6%) 
 

Table 3: Employee/Employer Contributions (%) to Various Organisations 
Type of Contribution Insured Employer Total 

Public Employment Services (OAED) 2.43 5.53 7.65 
Organization Council Houses  
(Ergatiki Katoikia) 1 0.75 1.75 

Labourer’s Union (Ergatiki Estia)  0.25 0.25 0.50 

Total 3.68 6.53 10.21 

Source: Web page: www.ika.gr / Approved by IKA Administration, Act 13 / 95 
 
Considering contributions to various organizations, such as the Public Employment Services (OAED), 
the Organizational Council Houses (Ergatiki Katikia) which also funding the trade unions, as noted 
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earlier and Labourer’s Union (Ergatiki Estia); the total taxes for these organizations in fact amounts to 
about 10% of pay on average (see Table 3), receiving the employer and employee contributions 
together (by IKA Administration, Act 13 / 95).  
The total labour tax bill is high in Greece, and breaks down as follows. For the employee, Table 3 
gives a detailed description of the contributions to various organizations, and we see here that the total 
is more 10%. 
 

5. Conclusions 
 
At the beginning of this paper, we mentioned that Greece’s labour market has been regulated under a 
complicated– and also sometimes grey - legal framework for Greek labour relations. The role of 
government labour organisations in enforcing labour law was primarily examined here and I have 
covered the Labour Inspectorate in more detail, because this organisation focuses on the 
implementation of the law. The question that is often raised, for example, by trade unions, is whether 
there are enough inspectors to enforce the laws which, as we have seen are quite strict. In particular, 
the requirement to inform the inspectorate of all new staff and of changes in staff within 15 days (and 
the Public Employment Service within 8 days) appears bureaucratic. In fact, the inspectors seem to be 
quite active, and, in any case, they might have a sort of negative “delaying” power which is adverse 
for employment. 
The Labour Inspectorate is central, since it monitors hiring/firing procedures both for regular and for 
flexible employment, and also working hours and overtime. I also show how duties among monitoring 
organizations overlap and create administrative burdens and certainly create high costs to the 
establishments.  
We have also considered the Public Employment Service and the Social Security Organisation, 
looking briefly at their tasks, and how much they cost in terms of taxes and management compliance 
time. The tax costs are high, certainly. Whether the ALMPs and job placement services mounted by 
these bodies are effective is again a matter for more research. The compliance costs are also high - a 
consolidated framework is needed since employers have a registration number in all three 
organizations a fact which increases red tape.  
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ABSTRACT 

The economic environment is continuously changing, modifying the conditions which the 
business needs to consider in order to be successful. It is a phenomenon of the time in which we live that 
the changes which take place in nature – climate change, air, water and soil pollution as well as all the 
ecological problems which appear as a consequence of them have a direct economic impact. Financial 
services sector could not stay aside from these tendencies since its role is to serve the needs of the 
economic agents. The answer to the challenges of the time related to the environment need to materialize 
in review of product range so that it satisfies the changing needs of the customers as well as in 
environmental risk management to which clients are directly, and financial institutions are indirectly 
exposed.  

The thesis of the research is that financial institutions need to pay attention to the climate related 
and environmental problem as part of the environment in which they operate if they want to meet the 
changing needs of the customers and profit from them.  

The research is divided into four chapters. First chapter is dedicated to climate change and its 
impact on the three main segment of the financial services sector – banks, insurance companies and asset 
management companies. Second chapter reveals the different types of risks for financial institutions 
coming as a result of climate change and the global regulatory framework that exists on the matter. 
Practices, products and tendencies that can be observed in the financial sector as a result of changes in the 
environment are presented in Third Chapter. Fourth chapter is dedicated to environmental risk 
management – its specifics and its application in corporate lending in banking industry. The efforts of the 
banks in Bulgaria in this direction are discussed. Each chapter is followed by brief conclusions on the 
matters discussed. 
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Literature review of FDI in Turkey & the prospects for its EU entrance 
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Turkey has been a leading example of reform-driven growth acceleration in the period 2001–2012, 
with cumulative FDI inflows (net) exceeding $120 bn. In parallel, there is a significant increase in the 
volume of related academic literature. However, the relative exploration of the subject in Greek 
literature, or internationally by Greek researchers, remains at least limited. The contribution of the 
paper is, precisely, that summarizes in a holistic approach the overall existing academic research 
through  sample of 150 relevant articles which are reviewed. Further, the prospects for Turkey’s 
accession to EU are discussed. 
 
KEYWORDS: FDI, literature review, Greece, Turkey, EU entrance 
 
Motivation and Aim of the article 
 
• Turkey has been a leading example of reform-driven growth acceleration in the period 2001–2012. 
• During this period, cumulative FDI inflows (net) exceeded $120 bn. 
• In parallel, there is a significant increase in the volume of related academic literature. 
• However, the relative exploration of the subject in Greek literature, or internationally by Greek 

researchers, remains at least limited. 
• What are the basic directions and orientation in the wider academic literature of FDI to Turkey? 
• The contribution of the paper is, precisely, that summarizes in a holistic approach the overall 

existing academic research. 
• What are the current prospects for Turkey’s accession to EU? 
 
Methodology Review 
 
• Through internet-based research, 150 scientific articles were identified that deal specifically with 

different aspects of FDI in Turkey, where in most cases both relevant key terms are included in the 
article title, or alternatively systematically analyzed. 

• The 150 articles of the sample are categorized by their content and examined in different sections, 
which are presented in detail. 

• Specifically, based on the methodology followed, three categories are identified: 
i)  Econometric analysis; 
ii)  Questionnaire Surveys / Interviews; 
iii)  Descriptive analysis (e.g. sector, historical analyzes that correlate the prospect of EU entry 
with FDI, etc.). 
• Moreover, these three categories are organized by thematology, i.e. the specific topics developed in 

each article, since most of the literature on FDI refers to: 
i)  Determinants; 
ii, iii) Obstacles; 
iv) Entry mode; 
v) Impact on trade (imports/exports), economic development, un/employment, productivity and 
competitiveness. 
• The 150 articles in the sample were published during the period 1965 to 2011, out of which 40 

were published before 2000.  
Their categorization is presented at Table 1. 
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Table 1. Synopsis of literature review for FDI in Turkey 

 
 
Evolution of research of FDI in Turkey 
 
• Research focus varies over the examined period 1965-2011. 
• During the period 1965-1980, research had almost exclusively historical content and primarily 

referred to the negative and suspicious treatment toward foreign investments, as it was formulated 
after the collapse of the Ottoman Empire and the establishment of the Turkish Republic in 1923. 

• During the period 1981-2000, the main issue was the liberalization of capital account. 
• Further, the impact of the Customs Union agreement signed with EU in 1995 on attracting FDI is 

studied, and the first Questionnaires Surveys to foreign investors are conducted. 
• Finally, the period that followed after 2001, could be characterized as the starting point at which 

the issue of FDI shall be investigated thoroughly and systematically 
• As a result of significant economic crisis in 2001 and the failure to attract FDI, academic interest is 

oriented toward proposals for the establishment of an appropriate legislative framework, the 
obstacles to attracting FDI, and the importance of starting negotiations with the EU in 2004 

• Furthermore, the subject of FDI expands to cover their importance and impact on economic 
growth and employment, trade / imports / exports, the presentation of specific industries, and the 
spatial distribution of FDI to mitigate income inequality between South-Eastern & Western 
Turkey. 
 

Econometric Analysis 
 
• Approximately 42% of articles in the sample (i.e. 48 of the 150 in total) make use of any 

econometric model – which increases to 70% for the sample of articles published in 2010 and 
2011. 

• This can be attributed to, at least partially, the particular direction of research, which after a period 
of questioning the necessity of FDI for the country (as it was the case prior to 2000), it has 
undertaken a more deontological character. 

• The most commonly used methods include: Johansen cointegration, Vector Autoregressive Model 
(VAR), η Ordinary Least Squares, OLS, Granger causality and regression with Panel data. 

• The subject of thematology of econometric research for FDI is focused on: 
i)  determinants (29% of articles); 
ii)  economic development (24%); 
iii)  trade (20%, imports & exports); 
iv) productivity / efficiency (7%); 

Methodology %

 a. Econometrics 48 32% 1988-2011

 b. Questionnaire Surveys / Interviews 12 8% 1995-2011

 c. Descriptive analysis 90 60% 1965-2011

     Sector 17 11% 1998-2009

     Historical 13 9% 1965-2010

     EU / Customs Union 10 7% 1993-2009

     Ligislation / Economic Liberalization / Promotive 10 7% 1993-2004

     Comparative with Other Countries 5 3% 1997-2009

     Comparison of Turkey with Other Countries 35 23% 1986-2011

Total 150 100% 1965-2011

Source: P. Κοntakos (2012)

Publication 
period

Number of 
publications
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v)  employment (5%); 
vi) motives (5%); 
vii)  other matters (9%, e.g. that correlate FDI with corruption, EU,  deposits, etc.). 

 
Questionnaire Surveys / Interviews 
 
• 12 relevant studies were found, of which one (Coskun, 2001) compares the results of three 

previous surveys. The majority of papers is focused on the analysis & estimation of the importance 
of FDI determinants in Turkey (Table 2). 

 
Table 2. Synopsis of Questionnaire Surveys & Interviews 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Questionnaire Results 
 
• In total 21 replies were received which represents approximately 15% of the perceived number of 

active companies and 88% of the total invested capital. 
• The profile of the companies that replied to the questionnaire was from different economic sectors. 

They were established during the period 1993 to 2010, and located in Istanbul (17), Antalya (2) 
and Kocaeli (2). In all cases the percent of Greek ownership participation was above 50%.  

• In 14 cases the target of the investment was to serve the local Turkish market, whereas in 4 cases 
additionally, and in 7 cases exclusively, to establish an export base in order to serve other neighbor 
(or third) countries.  

• The major way that the companies entered the Turkish market was through an acq 

# Researchers
Puclication 

period Methodology Thamatology

1 Anıl, κ.α. (2011) 2006-2010 (;)
Questionnaire Survey / Interviews (107 

companies) FDI Determinants

2 Pehlivanoglu (2010) 2001-2009 Interviews (12 companies) Sector

3 Berkoz and Turk (2009) 2005 Questionnaire Survey (90 companies) FDI Determinants (location)

4 Dumludagab (2009) 2006 Questionnaire Survey (52 companies) FDI Obstacles

5
Sungur and Hellstrom 

(2006) 2005 Questionnaire Survey (11 companies) Derminants of Swedish FDI

6 Ok (2004) 2004 (;)
Questionnaire Survey (# of companies 

n/a) FDI Obstacles

7
Loewendahl, E. and H. 

(2001) 2001 Interviews (30 companies) FDI Determinants / Obstacles

8 Coskun (2001)
1978-1980, 
1977, 1994 Synopsis of 3 previous surveys FDI Determinants

9 Coskun (1996) 1994
Questionnaire Survey (# of companies 

n/a) FDI Determinants

10 Erdilek (1982) 1978-1980 Questionnaire Survey (43 companies) FDI Determinants

11 Erden (1996)
Sep 1993 - Feb 

1994
Qustionnaire  (150 companies in the form 

of oint ventures) FDI Determinants

12 Taslica (1995) 1977
Questionnaire Survey / Interviews (# of 

companies n/a) FDI Determinants

Source: P. Κοntakos (2012)
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Descriptive Analysis  
 
Descriptive Analysis: Historical 
 
• Most historical references to FDI in Turkey are part of articles devoted to the economic and 

political history of the country after the collapse of the Ottoman Empire in the 19th century, 
especially in the 20th century with the establishment of the modern Turkish Republic. 

• They place extensive focus to the evolution of FDI and provide interesting facts and quantitative 
data, as indicatively in the case of Uras (1979) that presents the distribution of FDI in the year 
1910 by sector of activity and investor country. 

• The low FDI until almost the end of the 20th century is interpreted mainly as a result of suspicion 
in the Turkish political and military elite, because of the capitulations (διομολογήσεις) that had 
been concluded in the past, notably by Britain, France and Germany. 

 
Descriptive Analysis: Sector 
 
• Focus on the analysis of specific sectors of the Turkish economy. 
• The research sample covered the following industries: banking, energy, real estate, tourism, 

mining, chemicals, plastics, automotive, logistics, and service companies, and their geographical 
distribution in the region of Marmara. 

• Overall, there is a trend during the last decade of increasing academic research toward sectors such 
as banking and finance, energy, tourism and real estate, which they attracted a significant share of 
total FDI inflows to Turkey. 

 
Descriptive Analysis: EU, CU and FDI 
 
• Both the signing of CU with the EU in 1995, and the opening of negotiations in 2004 on the future 

accession of Turkey to the EU, are discussed in the literature as positive developments for 
attracting foreign investment. 

• This is confirmed also by the fact that 52% of foreign companies which were based in Turkey at 
end 2010 came from the EU-27; respectively, they contributed 73% of FDI inflows during the 
period 2002-2010. 

• Also, the funds that will flow in future to the country from the budget of the EU are expected to 
mobilize additional FDI. 

• The significant progress achieved made in reducing FDI limitations has been highlighted in the 
respective Progress Reports of European Commission since 2003 and particularly in 2011. 

 
Descriptive Analysis: Economic Liberalization and FDI 
 
• The first phase of macroeconomic reforms since 1980 with the opening of local markets was 

followed by a gradual transition to trade liberalization in 1984 and the liberalization of capital 
movements in 1989. 

• These have been analyzed thoroughly in the academic literature, which is focused on the effects of 
the liberalization of trade and capital inflows to FDI. 

• The policies to actively promoting FDI are also studied systematically. 
 
Descriptive Analysis: Comparison of Turkey with Other Countries 
 
• In several papers, Turkey is compared to other countries, re the location advantages that provides 

to foreign investors 
• Indicatively, interesting is the survey Michalet (1997), who in a study of 90 MNCs notes that 

Turkey is the most attractive location in Central & Eastern Europe and North Africa for U.S. 
businesses, and the second most attractive location for European businesses in terms of market 
characteristics and the regional markets in which is adjacent (market-seeking FDI). 
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Also, is ranked as slightly less attractive as a location for FDI seeking cost savings (efficiency-
seeking FDI). 

• Summarizing the rest of the academic research in the sample, these focus on the following topics: 
i)  Economic development (25%); 
ii) Obstacles (17%); 
iii)  Determinants (14%); 
iv) Trade (11%); 
v) Motives (8%); 
vi)  Efficiency / productivity (3%), and  
vii) Other various, such as Entry mode, regional inequality, Turkish FDI (outward FDI), and the 
general environment (22%). 
 

Turkey’s prospects for EU accession 
 
• Long association with European integration since Turkey’s application in 1959 (Table 3). 
• Customs Union with EU established in 1995. 
• Candidate country for EU membership following the Helsinki European Council in 1999. 
• Accession negotiations started in 2005. 12 chapters have been opened and 1 provisionally closed. 
• 8 relevant chapters are blocked until Turkey applies to Cyprus the Additional Protocol to the 

Ankara Agreement. 
 
Table 3. Turkey’s long association with EU 

 

TURKEY

State of play: 21 December 2009
Opened / 
Blocked Closed

1 – free movement of goods Blocked

2 – freedom of movement of workers
3 – right of est. & freedom to provide services Blocked

4 – free movement of capital 19 Dec 2008
5 – public procurement
6 – company law 17 Jun 2008
7 – intellectual property rights 17 Jun 2008
8 – competition policy
9 – financial services Blocked

10 – information society and media 19 Dec 2008
11 – agriculture and rural development Blocked

12 – food safety, vet. & phytosanoitary policy
13 – fisheries Blocked

14 – transport policy Blocked

15 – energy
16 – taxation  30 Jun 2009
17 – economic and monetary policy
18 – statistics  26 Jun 2007
19 – social policy and employment
20 – enterprise and industrial policy  29 Mar 2007
21 – Trans-European networks  19 Dec 2007
22 – regional pol. & coord. of structural instr.
23 – judiciary and fundamental rights
24 – justice, freedom and security
25 – science and research 12 Jun 2006  12 Jun 2006
26 – education and culture
27 – environment 21 Dec 2009
28 – consumer and health protection 19 Dec 2007
29 – customs union Blocked

30 – external relations Blocked

31 – foreign, security and defence policy
32 – financial control 26 Jun 2007
33 – financial and budgetary provisions
34 – institutions
35 – other issues
Source: EC, http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/turkey/relation/index_en.htm

Negotiations
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• Thus it remains significant restructuring of the legal and judicial environment, affecting all areas of 
the acquis, to improve the implementation of all required secondary legislation, since Turkey's 
accession process requires not only progress in establishment of laws, but also progress in their 
implementation. 

• Turkey has achieved significant progress in the area of foreign trade relations between the two 
partners (Turkey is EU 7th largest partner, with volume of trade above €100bn in 2010), though 
progressively in deficit after 2007. 

• It has also benefited from substantial EU financial assistance under IPA (Instrument for Pre-
accession Assistance) of ~€4bn in period 2007-2012. 

• In conclusion, and in accordance with what has been argued by other scholars, such as 
Loewendahl, E. and H. (2001), the process of country's candidacy for EU membership is mostly a 
vital condition, rather than an advantage, in attracting future FDI in Turkey. 
 

Conclusions 
 
• The research focus of FDI in Turkey varies during the examined period 1965-2011. 
• During the period 1965-1980, the research had almost exclusively historical content and was 

characterized by the negative and suspicious treatment towards foreign investments. 
• In period 1981-2000, it is focused on the liberalization of capital account. 
• The period that followed after 2001 could be characterized as the starting point at which the issue 

of FDI begins to be researched more thoroughly and systematically. 
• Irrespective of the final outcome of negotiations, the EU accession process, per ce, ensures 

convergence takes place faster and more disciplined. 
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Abstract  
The majority of studies on HR practices have predominantly emerged in western countries as opposed 
to peripheral countries and are mainly associated with large companies as opposed to SMEs. 
Consequently, this exploratory research sets out to investigate the application of HRM in SMEs 
operating in peripheral countries. Through the adoption of a quantitative methodology based on a 
survey-questionnaire targeted at SME managers, this study addresses the extent to which particular 
structural and organisational factors affect HRM practices in SMEs in a specific peripheral context, 
namely the South-Eastern European one. The findings from nearly 150 SMEs in four periphery 
countries of South Eastern Europe, demonstrate that the proponents to legitimate the application of 
HRM in SMEs depend on three specific factors: organisational size, type, and degree of 
internationalisation. These aspects appear similar with those proposed by other studies in more 
advanced contexts suggesting that the centre-periphery dichotomy does not seem to play any 
significant role at least in the application of HRM in SMEs in this region.   
 
Introduction  
 

Although HRM presents challenges to organizations, SMEs experience unique challenges 
(Greening et al., 1996) especially due to the different levels of complexity of management policies 
and procedures (Kotey and Slade, 2005). Given this complexity, and a lack of resources, it is usually 
the SME owner-manager who is tasked with HR (Klaas et al., 2002). 

In contrast to SMEs that operate in developed countries, SMEs in transition countries or in 
other periphery economies, work under weak market infrastructures and conditions (Hoskisson et al., 
2000). Since business environments related to peripheral countries are even more complex and 
turbulent, it is even more critical to investigate SME owner ‘comfort’ with costly HR procedures, 
especially since there is not enough knowledge regarding how they steer HR within their companies 
(Nguyen and Bryant, 2004). The aim of our research is to advance understanding regarding the nature 
of HRM in SMEs operating in periphery countries given the lack of literature in the same.  

 
Literature Overview 
 
SMEs are generally keener towards informal management practices (Behrends, 2007). HR practices 
tend to be more informal, emergent and reactive, fairly piecemeal and ‘hands on’, rather than applied 
through a holistic or systematic approach (Harney and Dundon, 2006; Bacon and Hoque, 2005; Kotey 
and Slade, 2005; Storey, 2004).  This has been explained through two lenses: the “small is beautiful” 
versus the “bleak-house”. The first view, which was initially expressed almost three decades ago 
(Bolton Commission, 1971) and points out that less bureaucratic control builds up excellent social 
relations, as well as challenging work assignments (Dietz et al., 2006); the key argumentation is that 
SMEs develop healthier employee relations than larger organizations.  

In contrast, the “bleak-house” perspective depicts a fuzzy image in relation to employment 
settings in numerous SMEs (Sisson, 1993). Inadequate working conditions, such as poor health and 
safety, as well as they have a limited access to trade unions in comparison to employees in larger 
organizations tend to be the ‘norm’, potential conflict tends to be higher, as well as the level of 
turnover and absenteeism (Rainnie, 1989).  These two polarized perspectives, however, are labeled as 
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exaggeratedly simplistic (Marlow, 2002). So, it is important to see what more recent HR-oriented 
literature argues in relation to the formality-informality debate.   

Authors such as Marlow (2002) exert that SMEs tend to avoid implementing formal HR 
practices since they do not possess the necessary resources required and since business owners do not 
consider them as contributing to the company’s competitive advantage and tend not to invest in them. 
Despite this, though, SMEs still rest on a combination of different, and to some extent formalized, HR 
practices, such as recruitment, selection, training and compensation in order to maintain business 
operations (Cardon and Stevens, 2004).  

Attempts to conceptualize HRM in SMEs could make HR practices simple, although in 
reality they are very complex (Wiklinson, 1999).  Tsai et al. (2007) emphasize that, in SMEs, job 
satisfaction is in relation to a commonality of employees’ relationships that take place throughout 
various parts of the economy.  In general, three major views can be distinguished in relation to factors 
that influence this relationship: i) the type of SMEs, namely manufacturing, services, and retail 
(Curran and Stanworth, 1981); (ii) management style, as well as family culture, that dominate over 
SMEs (Ram, 1991); and, (iii) other factors affecting HRM in SMEs (e.g., links to larger companies) 
(Rainnie, 1989).  

Largely ignored by the current literature regarding HRM in SMEs is the role of peripheral 
countries.  Most of the studies concerning HR practices have been conducted in ‘central’, mainly 
western, business environments, such as the US and UK (Psychogios and Wilkinson, 2007).  The 
current view is that the centre produces HRM and that peripheries need to passively receive.  One 
reason for this neglect can be traced back to the statement that findings regarding HRM in large 
organisations can be universally applied (Cassel et al., 2002).  As such, the central aim of this 
research is to explore HRM in SMEs operating in peripheral business systems, which appear to be 
keen towards the adoption of ‘sophisticated’ management practices (Koufopoulos, and 
Chryssochoidis, 2000; Psychogios and Wilkinson, 2007). A context for such a peripheral business 
environment is that of South Eastern Europe (SEE). 
 
Preliminary Outcomes 
 

This study focuses on some of the countries that underwent a transformation process from 
communist economies to transition ones, namely Serbia, Romania, Bulgaria and FYROM. The 
existence of SMEs in these countries is one of the main aspects of their economies, therefore creating 
an interesting context for further HRM exploration. These countries, despite the fact that they have 
some similarities, their size, political importance and economical performance differ dramatically 
(Schwartz and McCann, 2007).  With the exception of Greece and (to a certain extent) of Romania, 
there is lack of consistent and coherent HR literature related to the majority of the SEE countries 
(Bitzenis and Szamosi, 2009; Karaev et al, 2007). Initial research on management practices in SEE 
counties have shown that, at least in the majority of them, HR practices are linked to their economic 
transition from past-socialistic to pre-mature capitalistic ones (Meardi, 2006; Tung and Lazarova, 
2006), mainly based on the notion of central bureaucratic control of employees. More recent studies, 
however, provide some initial evidence towards a move away from HR control to more flexible 
practices (Michailova et. al., 2009).  

An exploratory mode, quantitative methodology, was seen to offer the best possibility to 
gather data from a wide range of organizations operating in different sectors through a survey-
questionnaire. Participants were asked to assess the existence and degree of implementation of a 
variety of HR practices and policies (e.g., personnel administration activities, organizational design, 
training and development, succession planning) using a five-point Likert scales  

Initially, nearly 250 SMEs were identified as appropriate in participating in the current study. 
The criteria set for the selection of the companies were five: (1) their size (the study focused on SMEs 
of between 50 and 249 employees, attempting to avoid investigating very small companies where 
HRM can be less clearly defined or non-existent); (2) their country of origin; (3) their geographical 
level of operation (local, regional, international); (4) the type of SMEs; and, (5) the organizational life 
cycle (years of operation). Approximately 140 responded, providing for a positive response rate of 
around 55%. Respondents were managers mainly responsible for HR activities within their 
companies. Table 1 demonstrates the main features of the responding companies. 
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Exploratory Factor Analysis (EFA) was used in order to see whether the series of HR items 
used could be grouped and revealed three reliable factors as shown in Table 2.  

 
Table 1: 

 Main Features of SMES Selected  
Control Variables % 

Geographical Operation  National 
Regional  
International 

59 
27 
14 

Type of SMEs Services  
Manufacturing  
Retailing  

52 
30 
18 

Organisational Size 
(employees) 

50-100 
101-150 
151-200 
201-249 

47 
18 
18 
17 

Organisational Life 
Cycle (years of 
operation) 

1-5 
6-10 
11-15 
16-30 
31-50 
50 and over 

25 
17 
21 
21 
3 
13 

Country of Origin  Bulgaria  
FYROM 
Romania 
Serbia  

29 
16 
3 
25.0 

 
Table 2:  

Reliability Analysis for Factors Identified 
Factors Identified Alpha Coefficients 

Factor A: Human Functions  0.690 
Factor B: Competence and Training  0.880 
Factor C: Communication, Planning, & 
Compensation 

0.790 

 
Beyond the above research features of this study, it can be supported that there are some 

limitations as well. Although there have been specific criteria set for SME selection, it is questionable 
whether the sampling technique provides a representative picture of the SEE periphery. In particular, 
a judgemental sampling methodology was used which targeted select cases of SMEs responding to the 
criteria set. This causes a biased selected sample; however, this study has addressed this limitation by 
offering a pragmatic argument. In particular, the development of such a survey within the SEE context 
is quite a difficult task owing to: a) limited access offered by organisations, b) unwillingness of people 
to participate in research, and c) difficulties in identifying a randomly selected sample of SMEs across 
all four countries.   
 
Conclusion  
 

In terms of the existence of the HR department and HR responsibility in the specific SEE 
context, our results indicate that, in the majority of SMEs in our sample, HR is undertaken by the 
owner of the organisation and that the CEO/managing director (often the same as the owner) bares 
responsibility for HR practices.  There was no statistical significance evident when studying the type 
of SMEs (services, manufacturing, retail), although more manufacturing than service or retail firms 
have a formal HR department within the organisation and HR responsibility lies with an HR manager. 

A variety of literature also exists relating to factors affecting the application of HRM in 
SMEs, for example: the size (Kok and Uhlaner, 2001), type (Curran and Stanworth, 1981), 
management style/family culture (Edwards and Ram, 2008), and alliances (Bacon and Hoque, 2005).  
The SEE context is no different in this sense and our findings indicate that organisational size is a key 
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determinant of the formal/informal presence of HR practices in SMEs.  In other words, the country in 
which the SME operates is not as important as the small size of firms.  The above factors indicate that 
the SEE context, as a periphery one, is similar to more western contexts. It seems that there are few 
differences on the issues affecting the formal adoption of HR practices in SMEs operating in SEE 
countries, since similar aspects have been identified in more advanced business contexts. This 
conclusion seems not to support the argument of centre-periphery dichotomy, at least for HRM in 
SMEs.   
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Abstract 
 
The performance  of the Albanian economy during the last 10 years, feature gradual recovery of 
aggregate demand, lower risk premium and consolidation of macroeconomic stability. The economic 
growth during 1998 – 2010 reached over 6% / year as an average estimation. 
Nevertheless, complex challenges remain for the Albanian economy and the economic agents. Economic 
growth rate, albeit positive, seems insufficient to yield improvements in the labor market and to lower 
unemployment. In addition, the sustainability of economic growth remains frail in the short run. Its 
reliance on foreign demand and export growth may be insufficient against a background of a non-
consolidated global economic outlook. Last period of global crisis decelerated somewhat the economic 
growth but not that violently as in other European countries. Paces of economic growth after 1998 
confirm in a manner the success of several reforms undertaken from the Government. 
Also, waning the fiscal stimulus requires greater contribution of the private sector to economic growth, 
hence bringing consumer and business behavior to the forefront and accentuating the role of bank credit 
to their financing. Promoting long-term economic growth requires ongoing structural reforms, which 
should aim of broadening the potential growth rate of Albania and underpinning its macroeconomic 
sustainability. 
The aim of our study is to  determine the favoring factors and their impact on economic growth. There 
will be a theoretical and empirical analysis of statistical data on the economic growth during 1996 – 2011.   
 
Key words:  economic growth, export growth, long-term growth, favoring factors, foreign demand,  
                       

1. Objectives of the study 
 

In our study we try to fulfill the following objectives: 
 Progress analysis of the economic growth during the transition period (1996- 2011) 
 Defining influencing factors 
 Influencing factors and the transmission process of this influence on economic growth . 
 Regressive analysis of all factors affecting the economic growth . 

 
2. Methodology of the study 

 
This research is based on secondary data provided by the Bank of Albania and INSTAT (Institute of 
Statistic). Statistical data taken in the study cover the period from 1996 to 2011 period. 
We have set the regression models and examined the correlations among variables through  
SPSS 17 program.  
 

3. The Empirical Framework 
 

Base on theoretical analyses we chosen the following influencing variables on the economic growth: 
                   -Dependent variable 

 RDGP- The growth of gross domestic product 
                   -Independent variables 

 Ex-      Exports as a part of  trade deficit  
 ER-      Exchange Rate  
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 FDI-     Foreign Direct Investments  
  IN -     The inflation 
  PLS-    Political  Stability  (dummy variable)   

 
Table 1.   Variables Description 
Variables  Priori hypothesis  Definition  Units  

Export/GDP  Positive       sign  Indicator of  openness  %  

Exchange  Rate  Negative       sign  Indicator of domestic currency purchasing power  %  

Foreign Direct Investment/GDP  Positive      sign  Indicator of financial account  %  

Inflation  Positive       sign  Indicator of change of consumer prices  %  

Political Stability 
(dummy variable)  

Positive       sign  Indicator of political situation  %  

 
4. Analysis of influencing variables 

 
In order to show how variables affect the economic growth, the following relations have been considered: 

 Exports are likely to be associated positively with the economic growth. 
 Change in exchange rate (ER). the expected sign of this indicator is preferably negative  
 Foreign Direct Investments will affect positively the economic growth.  
 Investment  are expected to have a positive relationship with economic growth 
 Political stability  will affect positively the economic growth.  

 
5. Model specification and empirical results 

 
In this study an attempt has been made to examine the effect of different variables on economic growth. 
Based on chosen variables the model is specified in functional form as follow: 

 RGDP = f ( Ex, ER, FDI, IN, PLS) 
   The linear expression of the above model is presented below: 

 RGDP = α0 + α1Ex+ α2ER+ α3FDI + α4IN + α5PLS +µt 
    
   Priori Expectation 
α1, α3, α4, α5< > 0 and α2 < 0 
 
Table 2.   Empirical Results 

Variables   Coefficient β  Significance  
Ex  -.597  .047  
ER  -1.306  .009  
FDI  .353  .001  
IN  .154  .007  

PLS  .346  .002  
 
Model Summary  
 

 R = 0.995a  
 R Square = 0.990 
 Adjusted R Square = 0.978 
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ANOVA  Analyses  
 

 F  = 80.352 
 Sig.= .000a 
 
6. Conclusions 

 
This study provides an empirical analysis of the long-run determinants of economic growth. The main 
findings of this study can be summarized as follows: 
According the empirical study all the variable were correctly signed. Exports had a strong positive impact 
on growth following by FDI and Politic Stability. 
The role of Political Stability is important because of the foreign investors are least attracted to a 
politically unstable economy. 
Also, increase of foreign demand by encouraging the exports affects considerably in a positive way the 
economic growth. The exports are one of the most important factors and they have a great affect in 
economic growth. Reduction of national investments would affect negatively the economic growth; 
therefore it is necessary to use a new model which keeps savings under an optimal level and encourages 
investments.  
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Abstract 
 
 In this study, we investigate the mediating role of ambidexterity in the relationship of 
entrepreneurial orientation on innovation. We see that entrepreneurial orientation enables firms to 
employ heterogeneity, creativity, experimentation, dynamic capabilities that leverage internal and 
external capabilities in addressing changing environment. However, all the good things from 
entrepreneurial orientation should be transferred into beneficial activities that can improve innovation. 
By this study, we found that ambidexterity (exploitation and exploration) capabilities can absorb the 
beneficial values from EO and transform them into innovation. 
 
Introduction 
 
 Nowadays, innovation has been widely recognized as one of the competitive advantages in 
many business areas. Some studies found that innovation can be pursued by several ways; one of them 
is through ambidexterity (Atuahene-Gima, 2005; Gibson & Birkinshaw, 2004). Ambidexterity is a 
critical factor that enable firm to reconfigure its skill and knowledge in pursuing innovation.  
 March (1991) defined ambidexterity as a firm’s ability to pursue exploitation and exploration 
competencies simultaneously. Here, exploitation is defined as development of new knowledge on 
existing market and product with strategy of refinement and efficiency. Then, exploration is defined 
as experimentation, flexibility, and variation in developing new knowledge on new products and 
technologies. Previous study about ambidexterity focused on new product innovation (Atuahene-
Gima, 2005), technologies (Gilsing, Nooteboom, Vanhaverbeke, Duysters, & van den Oord, 2008) , 
and firm’s performance (Lisboa, Skarmeas, & Lages, 2011). Nevertheless, little is acknowledged 
about the mechanism of organization in engaging between ambidextrous firms with organizational 
behavior such entrepreneurial orientation (EO). We believe their combination may enhance 
innovation. In this study, we argue EO is an important key for firm to have exploitation and 
exploration competencies. This is because EO reflects firms’ willingness to employ heterogeneity, 
creativity and experimentation. EO enables firms to carry out dynamic capabilities that leverage 
internal and external capabilities in addressing changing environment. While there is no EO, it is 
difficult for firms to be dynamic and adaptive (Dong, Chun Gang, & Hua, 2010).  EO is needed to 
pull-out the dynamic capabilities of ambidexterity on the effort of obtaining innovation. 
 This study was conducted in the empirical context of footwear industry in an emerging 
country. We found many ambidexterity studies have been conducted in developed countries and 
within the high-tech industries (Stam & Elfring, 2008). In contrast, we conducted this study in 
Indonesia as an emerging country and footwear manufacturing SMEs with the context of 
low/intermediate technology. 
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The Importance of Ambidexterity 
 
 The competency of ambidexterity in influencing firm’s performance  has attracted growing 
attention in studying organizational theories (Raisch, Birkinshaw, Probst, & Tushman, 2009). 
Ambidexterity is known as prominent competencies that enable firms to boost their performance as 
well as innovation. Ancona, Goodman, Lawrence, & Tushman (2001) stated that ambidexterity is the 
root of dynamic capabilities  in the stream of innovation. The importance of ambidexterity is marked 
by its abilities to pursue exploitation and exploration strategies simultaneously. These exploitation and 
exploration strategies are needed for sustainable innovation because they can cover short and long 
term advantages. 
 In his study, March (1991) classified the ambidexterity concept into exploitation and 
exploration capabilities. The exploitation implies to such things as refinement, production, efficiency, 
selection, and implementation. On the other hand, exploration is captured by terms such as search, 
variation, risk taking, experimentation, innovation, flexibility, and discovery (March, 1991, p. 71). 
The contrasts of strategies create dissimilar requirements for firm strategies, structures, processes, 
capabilities and cultures to obtain innovation. Exploration tends to employ organic structures, 
autonomy, loosely coupled systems, improvisation, and chaos. On the other hand, exploitation 
requires more into mechanistic structure, routine, bureaucracy, control, tightly coupled system and 
stable market. Exploitation may provide more stable revenue and the revenue can be attained in short 
duration while exploration may offer more variable of revenues with higher success as well as failure 
(He & Wong, 2004).  Therefore, these two different concepts account to disparate devotion. However, 
the ability to synergize both exploitation and exploration strategies are important for firm’s 
sustainability, viability and prosperity. Employing both strategies might hinder firms from obsolete 
because of too much exploitation and hinder firms from inability to get appropriate return because of 
much devotion on exploration (Russo & Vurro, 2010). Therefore, creating a series of competencies is 
critical for firm’s innovation. In addition, Tushman and O’Reilly’s (1996) stated that ambidextrous 
firms are likely to have superior performance compare to firms that focus only on one competency.  
 
Ambidexterity and SMEs in Indonesia 
 
While a firm has only few of resources, is it possible for them to have exploitation and exploration 
strategies simultaneously? Can the SMEs that have restricted resources become successful 
ambidextrous firm in terms of innovation performance? In our opinion, in this technology and 
information era, small size is not a big constraint to achieve competitive advantage. Even some 
studies found that small firms are surprisingly more innovative relative to large firms; (Graves & 
Langowitz, 1993; Huang, Yu, & Seetoo, 2012; Plehn & Plehn-Dujowich, 2013). 
 In the same vein with the successful SMEs, Indonesian SMEs also have excellent resilience 
during the monetary crisis. SMEs in Indonesia have been growing rapidly in the global economy and 
they number is predicted to grow continuously. Indonesian Central Bureau of Statistics noted that 
total number of SMEs in Indonesia amounts to 49.8 million units or 99,99 percents of the total 
business units in Indonesia (49.84 million units). SMEs in Indonesia also provide jobs for 91.8 million 
labor forces or 97.3 percents the total labor force Indonesia (94.3 million workers). We believe some 
of Indonesian SMEs may overcome their limitation by having a strong firms’ foundation such EO. 
Even though the SMEs has lack of resources, we believe these SMEs can successfully become 
ambidextrous firm. Gibson and Birkinshaw (2004) explained that organization behavioral mechanism 
enables firms to integrate exploitation and exploration activities within the same unit. In line with that 
statement, we see that behavior such entrepreneurial orientation (EO) may help the SMEs to reach the 
exploitation and exploration aptitudes simultaneously and become more innovative. 
 
The Interplay of Ambidexterity and EO 
 
Based on a firm’s RVB, EO is a distinctive, unique and rare resources that can be categorized as 
firm’s competitive advantage (Barney, 1991). In line with that statement, we see that behavior such 
entrepreneurial orientation (EO) may help the SMEs become more innovative because EO is called as 
precursor of innovation (Ireland & Webb, 2007; Zhou, Yim, & Tse, 2005), main driving for 
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innovation achievements such as IKEA, Innocent Drinks and Critical Software (Lisboa, et al., 2011). 
Besides that, we also believe EO as an important key to execute exploitation and exploration 
strategies which are important for innovation, because EO reflects firms’ willingness to employ 
heterogeneity, creativity and experimentation. EO enables firms to carry out dynamic capabilities that 
leverage internal and external capabilities in addressing changing environment. While there is no or 
low EO, it is difficult for firms to be dynamic and adaptive (Dong, et al., 2010). 

 EO can frame firm culture such decision making style and practices, strategic formulation and its 
ongoing process (Lumpkin & Dess, 1996). EO also can shape the attitude of the firm’s members as 
well as firm’s behavior (Covin & Slevin, 1989; Kollmann & Stöckmann, 2012). These capabilities of 
EO can be a strong foundation that enables firms to deploy different resources and strategies 
advantageously which is important for innovation performance. However, all those competencies 
must be transformed into beneficial and real business activities; otherwise they are merely intangible 
asset only. In this study, we see that ambidexterity competencies (exploitation and exploration) are 
significant activities that may bring short term and long term innovative performance. All the resource 
and competencies from EO can be changed into beneficial implementation activities such 
ambidexterity competency. 
 However, ambidextrous firms have to maintain their dynamic activities while focusing on 
both exploitation and exploration strategies. They must proactively keep maintaining and enhancing 
their products and technology to satisfy their existing market. On the other hand, they should have 
initiative in searching and exploring new ideas, products, and technologies in order to seize potential 
market. These ambitious activities are risky resolution. As the consequence, proactiveness and risk-
taking from EO are needed to pull-out firms’ dynamic capabilities on the effort of performing 
ambidexterity. EO competencies to influence firm culture,  strategic formulation, the attitude of the 
firm’s members (Lumpkin & Dess, 1996) make EO as a preceding condition and behavior that may 
support firm to be successfully ambidextrous in term of innovation performance. Therefore, we 
presume that behavior organization such EO may replenish firms to be ambidextrous firms and we 
hypothesized the following:  
 
Hypothesis: The relationship between  EO and  a firm’s innovative performance is mediated by 
ambidexterity competencies.  
 
Figure 1. Model of the moderating role of ambidexterity in the relationship of EO and 
innovation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data and Methods 
 
 We gathered the data from a survey of SMEs in shoe cluster in Cibaduyut- Indonesia. The 
sampling was constructed by spreading questionnaire in Cibaduyut coverage area. Because of lack of 
SMEs database, the survey approach was conducted by seeking every firm that we found in 
Cibaduyut coverage area because most of the firm’s name and address are not registered in the 
industrial department, (Gunawan, et al., 2013). Insufficient data in Industrial Department caused us to 
comb the firms in that area. From the survey, we found there were 120 firms’ managers and owners as 
the respondents of this study.  
 

 Innovation 

 

 

Ambidexterity 

Entrepreneurial 
Orientation 
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Measure and validation 
 
Innovation 
 
 The dependent variable of this study is innovative performance, measuring the number of 
product innovation that have been produced by the Cibaduyut SMEs. For Cibaduyut SMEs, resulting 
innovative product is very important because without new innovative product, it is hard for them to 
get orders from the distributors especially footwear industry is categorized as fashion and creative 
industry. We asked the respondents to indicate the number of products introduced to the market 
during the preceding year (Stam & Elfring, 2008) therefore we have continuous data providing higher 
level data that fit with regression analysis. 
 
Ambidexterity  
 
 Based on He and Wong (2004) and Katila and Ahuja (2002) concepts, we measure 
exploration and exploitation as two different dimension of scale, instead of one dimensional scale. We 
applied Likert Scale items to measure their focus on exploration and exploitation activities. 
Exploitation is measured by firm’s activities on developing new product and process through practice 
and experience, and whether they adjust their products according to the change of their consumer 
demand. Then, exploration is measured by asking whether they constantly experiment on new product 
and learning new process; and whether they regularly allocates some fund to support new product and 
process .  
 
Entrepreneurial Orientation 
 

 To measure EO, we constructed some questions from proactiveness and risk- taking 
orientations which is suggested by Covin and Slevin (1989).  All the items of proactiveness and risk-
taking were measured by 1-5 Likert- scale. To measure proactiveneness we asked the respondent to 
indicate whether the firm is often to be the first to initiate actions; seeking opportunity from the 
changing of market conditions; and  adopting the best practices to enhance firm’s competitiveness in 
the market. Then, we raised questions to measure risk taking such: firm’s preference for high-risk 
projects, decision-making involving uncertainty, and their tendency to take risks. 

 
Control Variable 
 

 To measure the variance caused by factors extraneous to research questions, Jansen et al. 
(2006) and Lubatkin et al (2006) recommend control variable such as age of manager and owner, 
education of manager and owner, age of firm, R&D and firm size which may perhaps in our study 
will be closely associated with the level of  EO, ambidexterity and innovation. 

 
Result and Analysis 
 

 In this study, ordinary least square (OLS) is used to examine the model because OLS is very 
common to be used in measuring the mediation role of a variable (Heimeriks, Schijven, & Gates, 
2012). Before we went further to test the OSL, we conducted some pre-requisite tests such as 
normality, reliability, validity and multicollinearity. We found there are no violations on these 
assumptions. Table 1 shows the correlation among the variables. Furthermore, EO and Ambidexterity 
show their significant correlation to innovation (β=0.35, p<0.01 and β=0.36, p<0.01).  

 As suggested Baron Kenny (1986) and Shaver (2005), we proceed a- three-step procedure to 
analyze whether or not ambidexterity has role as a mediating variable.  Firstly, we examined the 
impact of ECTs to innovation, from model 2 we see the estimation (β=0.23, p<0.05), which has 
significant effect. Similarly, in model 3, EO stipulates positive and significant relationship to 
innovation (β=0.32, p<0.001). Since the result from the first tests are significant, we can continue the 
second test whether ambidexterity has impact on innovation,  as shown before in table 2,  the impact 
is positively significant (β=0.32, p<0.001). Finally, in the last step, to check the mediation effect of 
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ambidexterity, we tested all variables together and we found that ECTS and ICT lost their effects on 
innovation. Model 6 shows that the ECTs impact on innovation is not significant (β=0.13, n.s.), and 
the EO impact on innovation is not significant as well (β=0.15, n.s.). Since ambidexterity significantly 
keep impacting on innovation (β=0.22, p<0.05), the hypothesis number four is received that 
“Entrepreneurial orientation and extra cluster ties relationships with innovation performance are 
mediated by the firms’ ambidexterity”. Baron and Kenny explained (1986) the reduction impact of 
main variable on dependent variables or when the effect is disappear after the mediation variable is 
added, then we can say that the relationship is fully mediated.  Besides that, the is an improvement R2 
from model 1, model 2 and model 3 (18%; 13% and 17% ) to R2 model 6 (21%). In this case, the 
mediating model is considerably superior compare to the direct model in terms of predicting 
innovation performance. 

 
Table 1. Means, Standard Deviations, and Correlationsa 

 
Variable Mean s.d. 1 2 3 4 5 6 7 

1. Number of innovation 7.47 2.99        
2. EO 16.24 2.57 0.35**       
3. Ambidexterity 2.12 0.52 0.36** 0.60**      
4. Age of 
owner/manager 

2.49 0.71 0.01 0.18* 0.12     

5. Education of  
owner/manager 

2.85 0.53 0.29** 0.27** 0.25** -0.18*    

6. Firm size 1.57 0.51 0.08 0.43** 0.35** 0.24** 0.13   

7. Age of firm 2.78 0.89 -0.02 0.29** 0.14 0.57** -0.10 0.22*  

8. R& D 2.04 0.37 0.13 0.28** -0.07 0.05 0.27** 0.43** 0.20* 

a. n=120 
*p < 0.05, **p < 0.01 

Two-tailed tests 
 

   Table 2. Result of OLS Regression Analyses 
 

Variable Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 
Hyp. 3 

 Model 1 
Innov 

Model 2 
Innov 

Model 3 
Ambix 

Model  4  
Innov 

 
Controls 

    

Age of owner/manager 0.05 0.05 0.03 0.04 
Education 0.21* 0.22* 0.05 0.20* 
Age of firm -0.09 -0.07 -0.08 -0.08 
Firm size -0.05 -0.08 0.17+ -0.1 
Rnd 0.72 0.18* -0.26*** 0.14 
     
EO 0.31**  0.61*** 0.14 
Ambidexterity  0.35***  0.27* 
     
 
R2 

0.17 0.21 0.45 0.22 

Adjusted R2 0.13 0.16 0.42 0.17 
F 4.05*** 4.93*** 15.43*** 4.44*** 
N 120 120 120 120 
     

Standardized coefficients are reported + p < 0.10, *p < 0.05, **p < 0.01, ***p <  0.001 
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As suggested Baron Kenny (1986) and Shaver (2005), we proceed a- three-step procedure to 
analyze whether or not EO influences innovation via ambidexterity.  First we examine the impact of 
EO  to innovation, from table 2 model 1 we see the estimation (β=0.31, p<0.01), which has positive 
and significant relationship. Since the result from the first tests are significant, we can continue the 
second test whether EO has impact on ambidexterity,  as shown before in table 2 model 3,  the impact 
is positively significant (β=0.61, p<0.001). Finally, in the last step, to check the mediation effect of 
ambidexterity, we tested all variables together and we found that EO lost its effect on innovation. 
Model 4 shows that EO impact on innovation is not significant anymore (β=0.14, n.s.),  but 
ambidexterity significantly keep impacting on innovation (β=0.27, p<0.05). This result leads us to 
receive the hypothesis that EO influences innovation via ambidexterity. Baron and Kenny (1986) 
stated the reduction impact of main dependent variables or when the effect is disappear after the 
mediating variable is added, then we can say that the relationship is fully mediated.  Besides that, 
there is an improvement of R2 from model 1, and model 2  (17% and 21% ) to R2 model 4 (22 %). In 
this case, the mediating model is considerably having better performance compare to the direct model 
in terms of enhancing innovation performance. 

 
Conclusion and Future Study 
 

 This study shows how EO working behind the successful ambidextrous firm in pursuing 
innovation. This result confirms that EO provides a critical precondition to achieve the opposite goal 
such exploitation and exploration. Simultaneously, this study also answers the reduction effect of EO 
on innovation which is widely debated by researcher (Kollmann & Stöckmann, 2012). The decreasing 
impact of EO to firm’s innovative performance can be considered as a signal that EO should be 
converted into appropriate action such ambidexterity.  Moreover, from the value of R2, we see that EO 
can influence innovation, but the effect of influence becomes bigger when EO influences innovation 
via ambidexterity.  

 By this study, generalization beyond the population from which the sample collected is not 
suggested, but this study perhaps give the picture that EO may help ambidextrous SMEs in obtaining 
innovation. Future research may reaffirm this theory and broader its implication by increasing the 
population by using several sectors of industries. Studies with diverse population would give broader 
comparison and enhance the generalization of the study. 
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Institutional Constraints, Corruption and Firm Development. Which institutions matter 
under corruption? 

 
Daphne Athanasouli, Pantelis Sklias 

 
The article examines the effect of corruption on business growth and the importance of institutions 
and unveils the interaction between economy and politics, firms and institututions, through the prism 
of IPE. We use corruption and institutional indicators from the International Country Risk Guide and 
international indicators from the World Bank in transition countries. Second, we conduct in-depth 
interviews with the managers of a sample of Greek firms, to identify the relationship between 
corruption, institutions and firm performance. The article creates a business development model, 
based on the types of businesses and institutions that affect the impact of corruption in doing business. 
More specifically, although corruption has been proved to harm the business environment and specific 
types of firms more than others, the level of corruption and the degree it constitutes an obstacle for 
various firms depends on the institutions and the legal framework in each country, regarding the 
establishment and operation of firms and their overall business development. Through research of 
various types of firms and institutions we create a business development model, based on the type of 
firms and institutional factors that affect business performance. This development model will analyze 
the phenomenon of corruption and obstacles to business development under the prism of International 
Political Economy. Through this model we explain the differences on the levels of corruption and its 
impact on business between the countries examined in the study. The article evaluates the degree of 
business barriers caused by corruption and leads to useful conclusions to tackle them and improve the 
institutional framework for the creation, effective operation and growth of businesses.  
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A specter is haunting Europe  – for the second time 
 

Vladimir Marinković1 
Nebojsa Stefanovic2 

 
    Abstract 
 
                This, not only to science, but to the entire thinking and practical activity of people, raises the 
question of the relationship of human work and philosophy. Here, I deliberately use the term " the entire 
thinking and practical activity of people", convinced that science, not disputing its sense and its ability to 
learn the essence of natural and social processes, its enormous creative energy, the fact that it represents 
one of the main direct driving forces of modern civilization, by itself, it is not sufficient to lead to the 
realization of the essence of human labor. Because of this, human work must be seen at the same time as 
political, economic, social, philosophical, ethical and religious category. This means that human labor 
does not have only one essence, but rather several essences, from which there derives Cartesian doubt as 
to whether it is possible to thoroughly rationally comprehend all the essences of human labor, or the part 
of the essence will always remain exclusively in the sphere of the irrational3. 
 
Introductory Remarks 
 
             Incidentally this text is written 166 years after publication of "Communist Manifesto", which at 
the time when it was created and decades later left a deep mark in the labor movement. The text begins 
with the famous sentence: "A specter is haunting Europe, the specter of communism. All the powers of 
the Old Europe ....... teamed up against this evil".4 Today, more than one and a half centuries later, 
communism is gone. Obviously, the model of political, economic and social organization of society, 
defined as Communism, did not survive the test of time and did not have in itself a driving force to build 
it. And what about the "specter"? Today, Europe and the world is haunted again by an old specter, the 
specter of unemployment. Marx’s " The Communist Manifesto" was largely devoted to the fight against 
unemployment. This is the reason that in social theory and strategies of economic and social development 
once again we deal with the question of what are the actual results of the fight against unemployment, 
which began almost as soon as civil society, capitalist society began to make their first steps. It is 
important, primarily because of the fact that the employment situation is the real and visible indicator of 
economic, political and social situation in a society, it is fair to say – an X-ray of a society. The facts of 
the modern time entitle us to ask the question in the following way - tell me what is the employment rate, 
and I'll tell you the kind of society you live in.5 
       Of course, this implies that employment is not approached formally, as to statistical data, as the 
economic science says - macroeconomic indicators, as it was the case in the last decades. Of course, as in 
all other situations, limited formal approach leads to limited knowledge and often wrong conclusions. The 
fact is that employment is not only an economic category, but also a complex, contradictory, sociological, 
philosophical, historical and ethical category. The fact is that employment is in modern civilization a 
condition for normal life, which means the real possibilities of an individual to pursue complex of human 
rights, of which the labor, economic and social rights are only a part of. Those who are unemployed are 
not just put in a difficult material situation, they are thereby automatically deprived of a whole range of 
human rights - the right to health and pension insurance, possibility to take a loan, to buy a house, and the 

1 "Megatrend" University, Belgrade 
2 President of National Assembly of Republic of Serbia 
3 S. Bolčić "The World of Work in Transformation", "Plato" Belgrade 2003 
4 K. Marx, "The Communist Manifesto", "Culture", Belgrade 1972 
5 Marinkovic D. "The world of work - old challenges in the new era," Higher educational Institution for Applied 
studies in entrepreneurship, Belgrade 2012 
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like. Indeed, the most serious consequence of this is that the unemployed man, especially if 
unemployment is long-lasting loses his or her professional identity, which is one of the key components 
of identity and integrity of every human being. 
       History, very clearly, by the power of facts, warns that such societies do not have perspective. This is 
corroborated by the following. The coins of Ancient Rome bore the inscription "Fiat Panis", which means 
bread to all, which imposes the question if everyone in Europe and in the world today has bread. 
According to one of the Old Testament tales, at the time when Moses was an Egyptian prince, in the dry 
year masses of hungry people go to Pharaoh’s barns asking for bread. Pharaoh's advisers tell him to send 
an army against them, but Moses, on the contrary says - open the barns, let people survive these difficult 
days and they will be grateful. Even if you do not do so, they will in a few days break open the barns6. 
Can hundreds of thousands of workers who have in recent years of the crisis come out in the streets of 
European cities be symbolically seen as those standing in front of European barns, asking them to be 
opened? More than two millennia later, Pope Leo XIII wrote the first social encyclical of the Catholic 
Church "Rerum Novarum", the first time recognizes the right of workers and their families to a life in 
dignity of their own labor and requires capital owners to behave responsibly, and that in the profit sharing 
take account of the economic and social rights of workers. Looking through this historical retrospective, 
one can speak of essentially positive trend. It is an undeniable fact that capitalism today is very different 
from capitalism in the eighteenth and nineteenth century, in terms of improving the quality of life of 
members of the world of work. However, the crises of overproduction still remain an inevitable 
companion of modern capitalism, influencing largely members of the world of work. 
 
The nature and character of the crisis 
 
          Every crisis, including the current, which has for four years shaken the modern world, resembles, in 
a way, a natural disaster. Only when the crisis hit with all of its economic, political and social 
consequences, the world starts to seriously deal with the crisis, its sources and consequences, mitigation 
of consequences, especially with the suppression of its most disastrous consequences, which often 
threaten the biological existence of those social classes who are mostly hit by the crisis. However, a crisis 
is not an earthquake or a tsunami, or other natural phenomenon that cannot be predicted. In other words, 
the crisis is not evil blind fate, which incidentally hit a particular region, state or nation. Weather the crisis 
and its inevitable destructive consequences will occur, depends entirely on what social powers and in 
which way run the country. 
        In this sense, as an optimist by nature, I am convinced that this crisis will become history, as was the 
case with previous crises. Truth be told, there are various estimates of the length of its duration, ranging 
between three and ten years, but that does call into question the previous statement. However, its 
consequences, economic, political, social will last much longer, and even longer the psychological and 
moral consequences, humiliation that one experiences after losing a job, without being able to support 
his/her family, fear of tomorrow, social insecurity, frustration, bitterness and anger that remain partially in 
a man when the crisis stops7. 
       All the crises of the capitalist mode of production, including the current have had a number of 
common denominators. However, the current crisis differs from all the previous in the following. First, it 
is, by its width and flow, definitely a global crisis, which means that it can be permanently solved only at 
the global level. This, of course, does not question the importance of national anti-crisis strategies. They 
are, however, only the components of a global strategy, since it is obvious that the only real answer to the 
crisis is sustainable global strategy. Second, the current global crisis is much deeper in its social, 
economic and political consequences than the previous. This, historically speaking, is the tendency of a 
crisis that each that follows is in its depth and consequences more severe and lasts longer than the last. 

6 The Bible, Old Testament, Holy Synod, Belgrade 2002 
7 Pantic, D. "Moral capitalism", "Moral and economy", Proceedings of the conference with the same name, Institute 
of Social Sciences, Belgrade 2008 
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The difference this time was that it crossed the red crisis line, which warns that the old mechanisms of the 
capitalist market mode of production, as well as anti-crisis mechanisms no longer work, they have lost 
that inner driving force. Such a conclusion is supported by the following fact . First of all, the developed 
capitalist countries were not sitting idly by, waiting to be hit by the crisis and its economic, social and 
political consequences. On the contrary, they were taking a whole series of anti-crisis measures. These 
measures, no doubt mitigated the consequences of the crisis, but they are not completely removed. And 
they did not permanently eliminate the causes of the crisis. 
      In spite of the series of anti-crisis measures, the facts are as follows. The crisis has been going on 
since 2008, which means for the past six years. Economists that are optimistic, predict that it will take 
another five, and pessimistic economists, that it will last for another ten years. If we take the middle of the 
two, which is seven years, it means that the crisis will have been lasting for 13 years. Speaking in the 
language of ordinary people and their everyday lives, this means that an entire generation will be born and 
spend its childhood in poverty, social insecurity, deprivation, fear of tomorrow, because their parents will 
not have a job, or will have decently paid job, which will provide a dignified life of their own work. 
Before all economic and political questions of the market economy, market competition, macroeconomic 
parameters, we must, in connection with the above statement, ask the following human question - who 
has the right to sacrifice a generation? 
    We are once again faced with what many political economists, and above all, philosophers and 
ethicists, for decades defined as the systematic error of capitalism. Driving mechanism of crisis is 
essentially the same as the driving mechanism of the capitalist economy - market competition. Even the 
fiercest critics of the market cannot slow down a huge driving force of the market competition. It 
essentially changed the look of the modern world and made it better. Market competition, which has only 
one sanction for business faults, economic failure, encourages entrepreneurs to continually invest in the 
development of new technologies, because they enable increase of production, with increase of quality 
and reduction of cost per unit of output, and thus greater competitiveness. Modern practice confirms that 
it is not only important to introduce a new technology, but be the first to do so. The statement about this 
undoubtedly huge driving force raises the question of the essence of the term "technological 
development", in order to recognize its human essence. In this sense, when we leave the formal language 
of economics, law and politics, it can be said that every new technology is essentially the result and 
indicator of the increase of the creative power of human hands and mind to create new products and 
increasing amounts of material goods. This should be a material basis for the increase in standard of 
living and quality of life because by increase of  productivity of certain types of goods, they are becoming 
more accessible to increasingly broader range of people. In the history of human kind, when hunters 
returned from a successful hunt, when the land gave much fruit, all tribe or village celebrate it, because it 
meant that there would be plenty of food, and there would be no famine. 
         However, in times of crisis of hyper-production, there is a different retrograde process. New 
technologies require less human labor, which is now increasingly automated and computerized. This 
results in a reduction in the need for human labor, decrease in the cost of labor in the labor market and 
mass layoffs. However, as these workers are at the same time consumers, this leads to a drop in consumer 
power of society, increased by fear and social insecurity, the imbalance between supply and demand, the 
accumulation of goods in warehouses, breaking of reproductive chain money - commodity - money, and 
the economic crisis8. 
        The fact that a key cause of the crisis is not resolved, but that the actions of the state and other social 
factors are ultimately aimed at reducing the consequences of the crisis, raises the following question. The 
current global crisis will pass, in a longer or shorter time, like all the previous ones, and the national and 
global economy will re-enter the phase of prosperity. However, what will happen in fifteen or twenty 
years, and perhaps earlier? Will the world again go through rising unemployment, loss of perspectives, 
social despair and everything else that crisis inevitably brings? That is the crucial issue of our time, that 
we are obliged to provide with an answer, to us, and what is more important, to future generations. All of 

8 F. Hajek, "Individualism and Economic Order", Faculty of Political Sciences,  Zagreb 2002 
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the above might look like what teachers call "review of the lesson taught", but the reason for this lies in 
the fact that social factors did not take lesson from previous crises. 
           
Search for philosophical meaning and sources of economy 
 
           Crisis as a permanent entry of capitalist development and as a part of contemporary reality warns 
us that in the entire previous approach there is a missing link. Not everything can be explained by class 
division of society and selfishness of capital owners, injustices in the distribution of social wealth, and the 
necessity of redistribution in favor of certain classes of society, though it is a  part of the problem. 
Through its fiscal and social policy, capitalism did apply these measures. They gave visible results, but 
not enough. That’s why the search for the missing link should be directed to the study of epistemological, 
philosophical and ethical essence of human work. Namely, human work is examined by almost all social 
sciences - sociology, economics, law, history, psychology and others, from different angles, but only 
together, through an integrated approach, can they find answers to the question of the essence of human 
work. This stems from the complexity, dynamics and variability of human work, permanent changing of 
its content, forms, and the most important from the fact that work is an essential epistemological 
characteristics of each individual human being and human society as a whole. However, all the mentioned 
and other social sciences, alone have limited power, knowing only certain segments of human labor and 
their functional relationships, which is not enough to understand the essence, human sense and the 
original driving force of human labor. Moreover, the study of human work throughout history and in 
modern times has always been concentrated on the work process in its particularity, economic effects, 
relationships of people in the work process, which have been dominantly conflicting regarding the 
distribution of results of human work.9 Throughout the entire history, the emphasis in the studies of 
human work was its coercive nature, in terms of production of material goods necessary for biological 
survival of mankind, which was most comprehensively in interdisciplinary economic, philosophical and 
ethical terms described by Karl Marx10. All of this just proves once again that social sciences separately 
and together are incapable, or at least have limited power, in the study of human essence of work without 
philosophical foundation. The fact that many contemporary studies of human work in the times in which 
we live remain on the surface, must, among other things, be taken as a warning that studies of work do 
not have or do not have enough of philosophical foundation. 
                This asks the question of the relationship of human work and philosophy, not only to science, 
but to the entire thinking and practical activity of people. At the same time, I deliberately use the term " 
the entire thinking and practical activity of people", convinced that science, not disputing its sense and its 
ability to learn the essence of natural and social processes, its enormous creative energy, the fact that it 
represents one of the main direct driving forces of modern civilization, by itself, it is not sufficient to lead 
to the realization of the essence of human labor. Because of this, human work must be seen at the same 
time as political, economic, social, philosophical, ethical and religious category. This means that human 
labor does not have only one essence, but rather several essences, from which there derives Cartesian 
doubt as to whether it is possible to thoroughly rationally comprehend all the essences of human labor, or 
the part of the essence will always remain exclusively in the sphere of the irrational.11        
      If philosophy is defined as "a comprehensive, rational, critical awareness of the most general laws of 
motion and development of nature and society", it means that it builds a comprehensive, rational, critical 
awareness of any natural or social phenomenon, and its connection and interdependence with other 
phenomena. Of course, the movement and development of philosophy through history is not a straight 
stable line. It is primarily caused by dynamics of social movements and changes, which requires constant 
redefinition of key philosophical, scientific and ethical categories. It puts before science, philosophy, 

9 D. Marinkovic "On creative and conflicting nature of human work", "Sociology and Economics", Proceedings of 
the Institute of Social Sciences, Belgrade 2007 
10 K. Marx, "Capital", "Culture" Belgrade 1969 
11 S. Bolčić "The World of Work in Transformation", "Plato" Belgrade 2003 

148



ethics, social contemplative activity in general, a whole new, perhaps the biggest challenge - the search 
for lasting, common values, which persist throughout the entire course of the movement of human society 
over time. Looking through the time dimension, we cannot deny that the thinking, creative efforts of 
philosophy were directed towards human labor. However, the complex, contradictory, conflicting essence 
of human labor, seemed to be escaping the reflections of philosophers and scientists, warning in this way 
that the existing mind frame of a certain epoch has not been wide enough and deep enough to bring about 
the desired vision of human labor. Thus, the search for the essence of human labor, often turned into an 
open or covert play of light and shadows. In the modern age, after thousands of years of searching, is 
philosophy closer to knowledge about philosophical and human essence of work? What are the obstacles 
that have most frequently occurred in the process?  
               Deliberation about the philosophical basis of human labor at the same time raises the question of 
the relationship between philosophy and human labor. In this respect, the following facts are relevant. 
First of all, philosophy, as a form of social consciousness and as a form of individual and social activity is 
also a form of human work, and in this sense we can analyze the relationship between philosophy and 
other contents and forms of human work. However, we must point out the fact that philosophy, as a form 
of social consciousness, and human work have the same source - it is the universality of human beings. 
Human mind and knowledge, skills, knowledge of the nature of society and itself practically have no 
limits. In this respect, everybody can be seen as a specific universe. Philosophy arises from this 
universality of human beings12. 
       The time we live in marginalized philosophy, or more precisely, shoved it in the library and the 
occasional classroom. At the end of the sixties of the twentieth century, humanistic social theory and 
philosophy was being developed in Europe. Its representatives  - Djerdj Lukac, Karl Korsch, Herbert 
Marcuse, Ernest Bloch, speak about the convergence of two systems of humanistic principles of 
tolerance, social justice, solidarity, in the ex-Yugoslavia two powerful, influential philosophical schools 
were developed around the journal "Praxis" and Korcula Summer School. And then comes the oil and 
economic crisis, conflicts, establishing of the dominance of the liberal concept according to which 
everything should be left to the market and the world is right where it is. For a new different move, it is 
enough to remember that all the great economists in history were essentially philosophers, and that none 
of them dealt only with economic models, but rather with philosophical vision. 
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         Abstract 
On January the 1st 2002, 12 EU member-states decided to replace their national currencies with the 

euro.  During the first years of the endeavor the euro project seemed to be very successful.  
The first seven years of the operation of the €-zone could be considered as “Tranquil times” or 

“Shinny days” in macroeconomic terms given the performance of the E.U. countries. In particular: 
• The €-zone countries continued to grow  
• The euro was gaining ground vis-à-vis the dollar as an international currency. 
• Inflation and unemployment rates were very low  
• The EU “diggested” easier and faster than expected the shock of it’s largest enlargement. 

Everything seemed to be fine… 
The first clouds became obvious after 2007.The E.U. countries experiencing fiscal problems found 

themselves in the “eye of the storm”, Greece being the extreme case having to sign two painful moratoria 
in order to avoid default. Besides the Greek problem however, these developments brought into surface 
discussions on the exit of certain countries from the euro, collapse of the system and institutional 
deficiencies of the E.U. in handling such crises.  

The shinny days were definitely over and the European Monetary System and its currency were 
facing extreme weather phenomena. 

This paper aims at critically assessing the so far progress of the Euro project and discuss policies that 
could help the EU overcome the current crisis and strengthen its single currency.    
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Abstract 

 The international financial crisis that was firstly manifested at 2007 had the effects of limiting 
the growth of developed countries and emerging debt crises for certain Eurozone economies. This 
article analyzes the political economy of the Greek crisis. The study of Greek economy highlights the 
implementation of inefficient policies for both creating the conditions for expression of the Greek 
economic crisis and during implementation. There are analyzed the main failures that led to the 
outbreak of the Greek economic crisis. Initially, we study the failure of premature integration to 
Eurozone. Parallel, it is analyzed the failure of Eurozone's Governance. Then it is analyzed the failed 
role of rating agencies in predicting the crisis of Greek economy. At the same time, it is studied the 
failure of political and institutional development of Greece. Finally, it is presented the failure of fiscal 
adjustment program 
 
Key words: International Economic Crisis, Eurozone, Greece   
 
JEL Classification: F02, F15, G01 
 
1.Introduction 

 
The international economic crisis of 2007 has created major changes to the world economy. 

The consequences of this crisis created new conditions for the developed and the developing countries 
of the world. The international economic crisis changed also the applied economic policy at 
Eurozone. Until then there was a strong confidence among the European leaders that Eurozone was a 
solid architecture with stable high rates of economic growth. On the contrary, the reality highlighted 
that among the European nation-states were different national interests and that the North states with 
healthy fiscal indicators enforced austere measure of fiscal consolidation to the South states of 
Eurozone. The alteration of the applied economic policy of Eurozone created a series of failures to the 
political economy of Greece.  

At the same time, there were certain internal weaknesses that reinforced the negative 
implications of Eurozone management. The main argument of this article is that the current political 
economy of Greece is a combination of failures that created a unique situation for the Greek economy. 
In order to understand the political economy of Greece, we should keep in mind that these failures 
have a high level of interconnection each other. The failures under study are five and more 
specifically: the failure of premature integration to Eurozone, the failure of Eurozone’s Governance, 
the failure of predictions of Rating Agencies, the failure of political and institutional development and 
finally the failure of Fiscal Adjustment Program.  
 
2. The Failure of premature integration to Eurozone 

 
The first failure of our analysis is the failure of premature integration to Eurozone. Greece 

joined the euro area on 1 January of 2001. After twelve years many economists have concluded that 
the entrance to Eurozone was not an economic decision according to the criteria of Treaty of 
Maastricht but a political decision. In the third stage for the establishment of economic and monetary 
union were adapted certain criteria. According to the Treaty of Maastricht the public debt should not 
exceed 60% of GDP or approaching it. Parallel, the budget deficit should not exceed 3% of GDP. 
Greece was a state that entered Eurozone by satisfying only the criterion of budget deficit and not the 
criterion of public debt. The decision for this premature integration to Eurozone was mostly a political 
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one.  There was a general belief among the Greek leader politicians of this period that Greece could 
achieve real convergence and not nominal by following the integration to Eurozone. The economic 
history highlighted that Greece never achieved the aim of deficit under 3% of GDP and that the public 
debt remained above 60% for the previous decade. At this point, we must emphasize that the failure of 
premature integration to Eurozone was a mistake concerning mainly the Greek side and not the EMU 
governance.  

 
3. The Failure of Eurozone’s Governance 
 
 The second failure of the political economy of the Greek crisis was the Eurozone’s 
Governance management of the Greek crisis. The management of the crisis is an example for 
avoidance (Kotios et al., 2011). The reactions of EMU Governance to the Greek crisis were too 
delayed and lower than the expectations of the international markets. All the handing concerning the 
Greek crisis was under a regime of emergency. It was revealed that the Eurozone member states did 
not have a specific economic plan to confront the implications of limited liquidity for Greece (Kotios 
and Roukanas, 2013).  For this reason, it was decided the aid from International Monetary Fund 
because of its expertise.  

The adaption of the fiscal adjustment program, three years after its complete application 
showed that the tight schedule for the enforcement of the reforms and the process of internal 
devaluation did not take into account the internal economic, social and political conditions. It was 
underestimated the implication of internal devaluation to real GDP growth and as a consequence to 
unemployment rate. At the same time, the failure of Eurozone’s Governance highlighted the huge 
deficit of European leadership. The Franco-German axis seemed mostly as an additional fact of 
mismanagement of Eurozone’s Governance rather than a factor of European stabilization (Kotios and 
Roukanas, 2013).  The Eurozone crisis revealed also the importance of national interests for the 
formulation of Eurozone’s decisions. The role of Germany as a decision-maker state was strengthened 
when at the same time the role of the weak nations states of Eurozone was limited. The above 
mentioned failure is another part of a puzzle that created an interconnection of failures concerning the 
political economy of Greece.  
 
4. The Failure of predictions of Rating Agencies 
 
 The rating agencies are playing key role for the formulation of word markets. The rating 
agencies among their other activities are also evaluating the performance of the national economies. 
This performance sets the access of national economies to international lending markets (Kotios et al., 
2012). A national economy with high performance can led from the world markets with low interest 
rates. On the contrary, national economies with low performance are lending form the international 
markets with high interest rates.  As we can see at Table 1, Greece according to the evaluation from 
FitchRatings was a paradox. Greece had a high public debt and had never achieved the goal of 3% 
deficit, according to the Treaty of Maastricht (Eurostat, 2013a and Eurostat, 2013b). Simultaneously, 
Greece had positive evaluations from 2002 until the manifestation of the lending problem of Greece. 
Why Greece had positive evaluation? The answer to this question is that world economy from 2000 
until the international economic crisis of 2007 was at euphoria and the markets were lending without 
evaluation of the risk. The markets had the reliance that as the world economy could be augmented 
without any economic crisis. But, crises are a systemic phenomenon of the world economy and 
nobody can ignore this reality. The rating agencies even if are experts at the evaluation of world 
markets, they ignored the fundamentals of Greek macroeconomics.  
 After the outset of the lending problem of Greece the rating agencies publicized a series of 
reports, analyzing the macroeconomic weaknesses of the Greek economy. They studied all the 
possibilities for the future of the Greek economy and most of the times their evaluations were 
negative. After the crisis, the rating agencies are having low credibility for the evaluation of national 
economies. The unreliability of the rating agencies is another failure of the political economy of 
Greece.  
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Table 1. Evaluation from Rating Agencies 
 Foreign currency rating Local currency rating 
Date Long-

term 
Short-
term 

Outlook/Watch Long-
term 

Outlook/Watch Country 
Ceiling 

23 Oct 2002 A F1 Positive A Positive - 
20 Oct 2003 A+ F1 Stable A+ Stable - 
28 Sep 2004 A+ F1 Rating Watch 

Negative 
A+ Rating Watch 

Negative 
- 

16 Dec 2004 A F1 Stable A Stable AAA 
5 Mar 2007 A F1 Positive A Positive AAA 
20 Oct 2008 A F1 Stable A Stable AAA 
12 May 
2009 

A F1 Negative A Negative AAA 

22 Oct 2009 A- F1 Negative A- Negative AAA 
8 Dec 2009 BBB+ F2 Negative BBB+ Negative AAA 
9 Apr 2010 BBB- F2 Negative BBB- Negative AAA 
21 Dec 2010 BBB- F2 Rating Watch 

Negative 
BBB- Rating Watch 

Negative 
AAA 

13 Jul 2011 CCC C - CCC - AAA 
22 Feb 2012 C - C C - AAA 
13 Mar 
2012 

B- B Stable B- Stable AAA 

17 May 
2012 

CCC C - CCC - B- 

Source: (FitchRatings, 2013) 
 
5. The Failure of political and institutional development 
 

The main attention for the understanding of the Greek economy after the manifestation of the 
crisis was given to the economic aspects. But the operation of the economy is an issue related with the 
political and institutional development of each state. North claims that (2006, p. 15): “Institutions are 
the rules of the game in a society or, more formally, are the humanly devised constraints that shape 
human interaction”. 

The main argument is that Greece had a low rate of political and institutional development. 
The consequences of the political an institutional underdevelopment were the legitimation of a 
clientelist perception of the Greek polity. According to Sklias and Maris there are a series of political 
factors that created the economic crisis. These are: “The development of statism, the failed 
Europeanization, the high level of corruption, the impact of syndicates and interest groups on the 
formation of economic policies, the skewed model of governance, populism and the unstable political 
and parliamentary regime are among the main factors that contributed to the crisis over the past 30 
years” (Sklias and Maris, 2013, p.19).  

For example the failed Europeanization was a key factor for the failure of the adjustment 
program that would be discussed at the next section of this article. Greece failed to adopt reforms 
successfully from 1981, the year of entrance to European Economic Community. It was impossible 
for Greece to adopt the reforms that were contained at the fiscal adjustment program in a very short 
time.  

 
6. The Failure of Fiscal Adjustment Program 
 
 The fifth failure in relation to political economy of Greece is the enforcement of the fiscal 
adjustment program. The entrance of Greece to financial mechanism was the only way for the 
continuation of borrowing. The access of Greece to the world lending market was limited because of 
the high interest rates. At this time, Greece entered at a trilateral financial support mechanism 
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composed by the European Commission, the European Central Bank and the International Monetary 
Fund (European Commission, 2013). The main targets of the fiscal adjustment program was the fiscal 
consolidation and especially at public debt and public deficit. Secondly, the adjustment program 
should reinforce competitiveness and thirdly the making of key reforms to Greek economy. The 
targets of the program were ambitious mainly for one reason. Greece as a member state of European 
Union and Eurozone had not achieved the goals of political and institutional development and fiscal 
consolidation and after 29 years as a member state of European Union and nine as a member state of 
Eurozone respectively. Under what terms Greece could adopt the changes of the above mentioned 
three axes in such short time. So the mistake of the financial mechanism was not only related with the 
assessment of fiscal multiplier (Blanchard and Leigh, 2013). It was also a matter of underestimation 
of the political and institutional aspect a key factor for the manifestation of the Greek crisis. The 
negative aspects of political and institutional underdevelopment affect until today for example the 
application of the tax policy as the tax evasion remains high at Greece.  
 At Table 2, they are presented the macroeconomic fundamentals. The period of analysis is 
from the year of entry Greece at Eurozone until 2013. As we can see the GDP and GDP per capita 
have negative course after the entrance of Greece to financial mechanism. The unemployment rate is 
following an augmentative tendency from 12.6% at the year of entrance to the financial mechanism to 
27.2% at the first quarter of 2013 according to Eurostat.  The people at risk of poverty are at 31.0 % 
and because of the adjustment program, stopped the diminishing process of the previous years. The 
real GDP growth rate underlines that Greek economy was facing the negative consequences of the 
international economic crisis from 2008. But after the adjustment program we have a recessionary 
spiral that has not been provided by the lenders of Greek economy.  
 

Table 2. Macroeconomic Fundamentals 
 GDP at market prices 

(Millions of euro 
GDP per capita in PPS 

(EU-27=100) 
Unemployment People at risk of 

Poverty 
Real GDP 
growth rate 

2002 - 90 10.3 - - 
2003 172431.8 93 9.7 - 5.9 
2004 185265.7 94 10.5 30.9 4.4 
2005 193049.7 91 9.9 29.4 2.3 
2006 208622.3 92 8.9 29.3 5.5 
2007 223160.1 90 8.3 28.3 3.5 
2008 233197.7 93 7.7 28.1 -0.2 
2009 231081.2 94 9.6 27.6 -3.1 
2010 222151.5 87 12.6 27.7 -4.9 
2011 208531.7 79 12.7 31.0 -7.1 
2012 193749.0 - 24.3 - -6.4 
2013 - - 27.2 (MO1) - - 

Source: (Eurostat, 2013) 
 
At Table 3, they are analyzing the deposits and repos at Greek Banking System of domestic 

enterprises and households from December 2002 until December 2012. According to the available 
data, we had an augmentation of the deposits from the time that Greece entered the Eurozone until the 
entrance to financial mechanism. The Greek enterprises and households had faith at the Greek baking 
system. Only after, the fiscal adjustment program, at Greek banks started outflow of deposits. The 
outflows created a liquidity issues at Greek banking system that was amplified after the application of 
the Private Sector Involvement. The International Monetary Fund is revealing concerning the results 
of PSI to Greek banking system: “PSI served to eliminate the banks’ capital. Greek banks were 
heavily exposed to the sovereign, holding government bonds with a book value of about €40 billion 
(after some initial June 2011 impairments). By contrast, core capital was €22 billion, or about the 
same magnitude as the capital needs arising from the PSI. Only €1.5 billion was drawn from the 
HFSF during the SBA-supported program, but the banks’ capital needs subsequently dwarfed the 
HFSF provision. As of the fourth review the purpose of the HFSF changed from a means of topping 
up capital for banks that had tried and failed to raise private capital to providing a substantial injection 
of public funds for banks that had been severely affected by the PSI and the deep recession: the 
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amount needed for the HFSF in the context of the EFF was estimated at €50 billion” (IMF Country 
Report, 2013, p. 19-20). 

It is obvious from the above analysis that the fiscal adjustment program caused a crisis to the 
Greek banking system. After the Private Sector Involvement the reduction of the deposits continued. 
It is crystal clear from the available data that the PSI did not stem the reduction of the deposits but on 
the contrary this process was continued.  

 
Table 3.  Analysis of Deposits and repos at Greek Banking System of Domestic 

enterprises and households (Millions of euros) 
December 2002 124.240 

Eurozone entry 

June 2003 121.785 
December 2003 126.752 
June 2004 130.032 
December 2004 137.532 
June 2005 146.603 
December 2005 159.581 
June 2006 166.705 
December 2006 174.937 
June 2007 185.476 
December 2007 197.929 
June 2008 209.707 
December 2008 227.620 
June 2009 237.518 
December 2009 237.531 
June 2010 216.874 

     Adjustment program 
December 2010 209.604 
June 2011 188.179 
December 2011 174.227 
June 2012 150.587 
December 2012 161.451 Currently 
Source: (Bank of Greece, 2013) 
 
At Table 4, they are presented the Foreign Direct Investments of Greece according to the 

available date from Organization of Economic Cooperation and Development. This is another 
indicator that underlines the failure of the fiscal adjustment program. One of the prospective results of 
the fiscal adjustment program was the augmentation of FDI. For this reason, the borrowers of the 
Greek economy adapted the process of internal devaluation. This process means the reduction of the 
salaries and the adaption of flexible working forms. According to their opinion this process would 
enforce the competitiveness of the Greek economy. But according to OECD the entrance of Greece to 
fiscal adjustment program limited the foreign direct investment at Greece. 

 
Table 4. Foreign Direct Investments of Greece (Million US dollars) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Outflows of foreign direct investment 4 047  5 247  2 413  2 055  978  1 790 
       
Inflows of foreign direct investment 5 358  2 112  4 490  2 435  373 1 825 

Source: (OECD, 2013) 
 

The above macroeconomic analysis highlights the failure of the fiscal adjustment program. 
Besides, this failure has been admitted by the current head economist to International Monetary Fund, 
which is one part of the trilateral agreement for the support of the Greek economy.  According to 
Olivier Blanchard it was definite from the case of Greece that high rates of development and even 
more the sustainable development would not come soon without the application of a reduction process 
of the public debt (Blanchard, 2012). Greece is facing now the negative consequences of the failure of 
the fiscal adjustment program. It should be mentioned that Greece has a lot of steps to make until the 
recovery of the macroeconomic fundamentals, such as unemployment. For this reason, it is a necessity 
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the immediate change of the mixture of policies. Otherwise, in the next period the Troika will 
announce the inability to continue finance a failed fiscal adjustment program. 
 
7. Conclusions 
 

The presentation of political economy of Greece highlighted a series of failures. This is a 
unique situation because at the case of Greece there were so many mistakes in so little time. After four 
failures that created the preconditions for the manifestation of the Greek crisis, the Greek government 
followed a rigorous program of fiscal consolidation. The above analyzed failures have a strong 
interconnection each other. This is the main reason why the Greek crisis is a situation with unique 
characteristics and cannot be seen as a typical example of a debt or a banking crisis. The internal 
weaknesses of the Greek economy, the international economic conditions and the Eurozone 
membership created high interconnection that made the management of the crisis a very difficult task.  

The enforcement of this program did not solve the negative consequences of the above 
mentioned failures. On the contrary, the program of fiscal consolidation created a mixture of 
economic conditions that have entered Greek economy to a vicious circle. The Greek economy is at a 
turning point.  The enforcement of any macroeconomic policy should take into consideration the 
implications to the fundamental macroeconomic indicators. Otherwise, Greece will continue 
following a negative macroeconomic course. 
 
References 
 
Bank of Greece. (2013). Deposits of Credit Institutions. 03/06/2013. 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/monetary/deposits.aspx  
Blanchard, O. and Leigh, D., (2013), Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers, IMF Working 

Paper, 13 (1), p. 1-40.  
Blanchard, O (2012), Macroeconomics, 2nd, Thessaloniki, p.723-725. 
European Commission. (2013). Financial assistance to Greece. 03/06/2013. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm  
Eurostat. (2013a). General government gross debt. 03/06/2013. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t
sdde410  

Eurostat. (2013b). General government deficit/surplus. 03/06/2013. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t
ec00127    

Eurostat. (2013c). Gross domestic product at market prices. 03/06/2013. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t
ec00001  

Eurostat. (2013d). GDP per capita in PPS. 03/06/2013. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t
ec00114 

Eurostat. (2013e). Unemployment rate, by sex. 03/06/2013. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t
sdec450  

Eurostat. (2013f). People at risk of poverty or social exclusion.03/06/2013. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t202

0_50   
Eurostat. (2013g). Real GDP growth rate – volume. 03/06/2013. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t
ec00115   

FitchRatings, (2013), Fitch - Complete Sovereign Rating History, FitchRatings. 
IMF Country Report, (2013), Greece: Ex Post Evaluation of Exceptional Access under the 2010 

Stand-By Arrangement, International Monetary Fund, 13 (156), p. 1-50. 

156

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/monetary/deposits.aspx
http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdde410
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdde410
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00127
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00127
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00001
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00001
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdec450
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdec450
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t2020_50
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=t2020_50
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115


Kotios, A. and Roukanas, S. (2013), The Greek Crisis and the Crisis in Eurozone’s Governance in 
Sklias, P. and Tzifakis, N. (eds). Greece’s Horizons: Reflecting on the Country’s Assets and 
Capabilities, London, Springer, p. 91-105.  
Kotios, A., Galanos, G. and Roukanas, S., (2012), The Rating Agencies in the International Political 

Economy, Scientific Bulletin – Economic Sciences, 11 (1), p. 3-15. 
Kotios, A., Galanos, G. and Pavlidis, G. (2011). Greece and the Euro: The chronicle of an expected 

collapse, Intereconomics, 46 (5), p. 263–269. 
North, D. (2006) Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Athens, Papazisi 

Publications. 
OECD (2013), Foreign direct investment, in OECD Factbook 2013: Economic, Environmental and 

Social Statistics, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/factbook-2013-34-en  
Sklias, P. and Maris, G., (2013), The Political Dimension of the Greek Financial Crisis, Perspectives 

on European Politics and Society, 14 (1), p.144-164.  
 
 

157

http://dx.doi.org/10.1787/factbook-2013-34-en


Τα αίτια της παγκόσμιας κρίσης και το ελληνικό αδιέξοδο 
 

Αριστείδης Μπιτζένης και Βασίλειος Α. Βλάχος 
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 
Η αλήθεια είναι ότι έχει χυθεί πάρα πολύ μελάνι τόσο για τα αίτια της κρίσης όσο και για το 

ελληνικό αδιέξοδο. Δυστυχώς όμως, η φαινομενικότητα των εξελίξεων έχει οδηγήσει σε μία 
πολυφωνία η οποία δυσχεραίνει την διάκριση ανάμεσα σε μύθους και αλήθειες όσον αφορά τις 
ρεαλιστικές επιλογές για την έξοδο από την κρίση. Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε μέσα από ένα 
σύντομο κείμενο την μετάλλαξη, εξάπλωση και «διαιώνιση» της κρίσης, τις ρίζες του ελληνικού 
προβλήματος, αλλά και το αδιέξοδο, καθώς οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει, δυστυχώς, στο να μην 
εξαρτάται πλέον η τύχη της οικονομίας μας μόνο από την δική μας προσπάθεια. 

Με πολύ απλά λόγια θα μπορούσαμε να πούμε ότι η έναρξη της σημερινής παγκόσμιας 
οικονομικής τραγωδίας βρίσκεται στη χρηματοπιστωτική κρίση που πυροδοτήθηκε το καλοκαίρι του 
2007 μέσω της κρίσης ενυπόθηκων δανείων (και συνοδεύτηκε από μία παροδική πετρελαϊκή κρίση το 
2008), που στην συνέχεια οδήγησε το 2009 σε μια παγκόσμια οικονομική κρίση χωρίς προηγούμενο 
στη μεταπολεμική οικονομική ιστορία. Η συγκεκριμένη οικονομική κρίση εξελίχθηκε σε αυτό που 
βιώνουμε σήμερα, σε μία κρίση εξυπηρέτησης χρέους. 

Η έκρηξη της φούσκας των ακινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες οδήγησε (ένα χρόνο 
αργότερα) στην πτώχευση της Lehman Brothers, η οποία με την σειρά της προκάλεσε όλεθρο στις 
χρηματιστηριακές αγορές. Η κρατική παρέμβαση στις ανεπτυγμένες (και όχι μόνο) χώρες ήταν 
αναγκαία τόσο για την σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα, όσο και για την «υφεσιακή» επίδραση 
της απομόχλευσης που επήλθε από την αποσταθεροποίησή του. Ο συνδυασμός της απομόχλευσης και 
της έξαρσης της τάσης φυγής των επενδυτικών κεφαλαίων προς την (επαναπροσδιορισμένη) 
«ποιότητα», έχουν οδηγήσει σε μία κρίση ρευστότητας που διακυβεύει την εξυπηρέτηση του 
ιδιωτικού και δημοσίου χρέους. 

Η συζήτηση για τα αίτια της σημερινής κρίσης θα πρέπει βέβαια να επεκταθεί και σε 
μακροοικονομικούς παράγοντες, όπως οι ανισορροπίες στα εμπορικά ισοζύγια των κρατών. Επίσης, η 
εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου λόγω κερδοσκοπικών συναλλαγών (μετά την έκρηξη της 
φούσκας των ακινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες) το 2007-2008, αλλά και τα απαγορευτικά όρια των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ ευρώ και δολαρίου για την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, 
σπέρνουν υπόνοιες και για μία αθέατη διάσταση της κρίσης. Ωστόσο, το συμπέρασμα που προκύπτει 
ανεξαρτήτως της τροπής που μπορεί να πάρει μία συζήτηση για τις ρίζες και την εξέλιξη της 
παγκόσμιας κρίσης είναι ότι βρισκόμαστε σε μία διαδικασία απομόχλευσης (δηλαδή μείωσης των 
ανεκτών επιπέδων χρέους) ως επακόλουθο της έκρηξης μίας πιστωτικής φούσκας. 

Σε σχέση με τα όλα τα παραπάνω, η σημερινή ευρωπαϊκή οικονομική κρίση αποτελεί ένα 
τριπλό πρόβλημα και οι πολιτικές λιτότητας που προωθούνται για την αντιμετώπισή του (μέχρι 
στιγμής τουλάχιστον) τροφοδοτούν μία αποπληθωριστική δίνη που αφενός βουλιάζει τις οικονομίες 
στην ύφεση (αυξάνοντας τον αριθμό των μακροχρόνια ανέργων) και αφετέρου, διατηρεί τα 
ελλείμματα των κεντρικών τους κυβερνήσεων σε επικίνδυνα επίπεδα, με αποτέλεσμα την διόγκωση 
των χρεών τους σε μη βιώσιμα επίπεδα. Το τριπλό ευρωπαϊκό πρόβλημα έγκειται:  

• στην κεφαλαιακή ανεπάρκεια των τραπεζών,  
• στην διόγκωση του δημοσίου χρέους σε επίπεδα που θεωρείται αδύνατον να 

εξυπηρετηθούν, και  
• στην ύφεση (ή αναιμική μεγέθυνση στην καλύτερη περίπτωση).  

Πιο συγκεκριμένα, η κεφαλαιακή ανεπάρκεια των τραπεζών, που επήλθε είτε ως αποτέλεσμα της 
χρηματοπιστωτικής κρίσης είτε ως παρεπόμενο των πολιτικών αντιμετώπισης της κρίσης 
εξυπηρέτησης χρέους (π.χ. κούρεμα ομολόγων αλλά και καταθέσεων), χρηματοδοτήθηκε επί το 
πλείστον μέσω της διόγκωσης του δημοσίου χρέους. Η προσπάθεια για την συγκράτηση του 
τελευταίου σε βιώσιμα πλαίσια γίνεται μέσα από μία δημοσιονομική εξυγίανση, η οποία μειώνει το 
διαθέσιμο εισόδημα (και πρωτίστως την καταναλωτική δαπάνη). Η αρνητική επίδραση στο διαθέσιμο 
εισόδημα μειώνει την εγχώρια ζήτηση και παραγωγή, και κατ’ επέκταση το μέγεθος των 
φορολογικών εσόδων, και το δημοσιονομικό έλλειμμα που προκύπτει απαιτεί την περαιτέρω 
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περιστολή των δημοσίων δαπανών. Αυτός ο φαύλος κύκλος εξανεμίζει τις προσδοκίες εξόδου από 
την κρίση, χωρίς την επίτευξη και εφαρμογή μίας ευρωπαϊκής λύσης όπως η έκδοση ευρωομόλογου. 

Ως προς το ελληνικό πρόβλημα και την εκτύλιξη της ελληνικής τραγωδίας, η βιβλιογραφία 
καταδεικνύει ότι οι παράγοντες που ευθύνονται για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας 
(τουλάχιστον για την εποχή του ευρώ) προκάλεσαν και την ελληνική κρίση. Ο έλεγχος των αγορών 
προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και της αγοράς εργασίας από προσοδοθηρικές ομάδες, σε συνδυασμό 
με τον άκρατο δανεισμό, οδήγησαν (την εποχή πριν από την κρίση) στην επίτευξη των επιπέδων 
ευημερίας προηγμένων χωρών την ίδια στιγμή που η ποιότητα της διακυβέρνησης και της κρατικής 
λειτουργίας παρέμεινε σε επίπεδα αναπτυσσόμενης χώρας. Συνοπτικά, η βιβλιογραφία συναινεί στο 
ότι το προϊόν των πελατειακών σχέσεων (η προσοδοθηρία) είναι ο κύριος υπαίτιος της χαμηλής 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, και καταλήγει σε τρία αίτια για την διόγκωση του 
δημοσίου χρέους σε μη βιώσιμα επίπεδα:  

• στην αναποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου και είσπραξης,  
• στους συνεχείς διακανονισμούς που οδηγούν σε συσσώρευση επισφαλών απαιτήσεων, και  
• στα επίπεδα διαφθοράς της Δημόσιας Διοίκησης, η οποία συντηρεί το αναλογικά σημαντικό 

μέγεθος της σκιώδους οικονομίας.  
Είναι αναγκαίες δύο παρατηρήσεις εδώ. Πρώτον, ότι τα παραπάνω αίτια διατηρούν μία αμφίδρομη 
σχέση με το μέγεθος της γραφειοκρατίας και με την χρονοβόρα απονομή της δικαιοσύνης. Δεύτερον, 
ότι το διττό κακό με το μέγεθος της ελληνικής σκιώδους οικονομίας έγκειται στο ότι, πέρα από τις 
αρνητικές επιπτώσεις που έχει στα δημόσια έσοδα επηρεάζει αρνητικά και την φορολογική ηθική, η 
οποία είναι ένας σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της φοροδιαφυγής. Το είδος της 
φορολογικής ηθικής που διαμορφώνεται από την γνώμη των πολιτών για την αποτελεσματική 
κατανομή των δημοσίων πόρων (δηλαδή της φορολογικής συμμόρφωσης μέσα από το αίσθημα 
ανταπόδοσης), είναι εφικτό να αναστραφεί άμεσα με τις κατάλληλες πολιτικές επιλογές. Ωστόσο, το 
είδος της φορολογικής ηθικής που περιγράφει την νοοτροπία φοροδιαφυγής που χαρακτηρίζεται από 
το κοινωνικό σύνολο ως ικανότητα ή ευστροφία δεν είναι άμεσα αναστρέψιμη. 

Όσον αφορά τις πολιτικές επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η προσαρμοσμένη συνταγή 
της «θεραπείας του σοκ» που προκρίθηκε για την ελληνική περίπτωση αποσκοπεί:  

• στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από μεταρρυθμίσεις για την αναβάθμιση της 
Δημόσιας Διοίκησης και την απελευθέρωση των αγορών, και μέσω της εσωτερικής 
υποτίμησης (καθώς είναι ανέφικτη λόγω ευρώ μία συναλλαγματική υποτίμηση), και  

• στην δημοσιονομική εξυγίανση για την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας & 
Ανάπτυξης (π.χ. σταδιακή μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων στο 3% του ΑΕΠ). 

Η θεραπεία δεν κατάφερε, ωστόσο, να προσεγγίσει τους στόχους μέχρι στιγμής. Η εσωτερική 
υποτίμηση και η δημοσιονομική εξυγίανση έχουν τρομερές επιπτώσεις στην εγχώρια ζήτηση και στα 
δημόσια έσοδα και τροφοδοτούν την αποπληθωριστική δίνη που συνθλίβει την ελληνική οικονομία 
και διατηρεί/διογκώνει τα ελλείμματα της κεντρικής κυβέρνησης. Επίσης, οι όποιες μεταρρυθμίσεις 
έχουν υλοποιηθεί έως και σήμερα δεν έχουν ακόμη καμία επίπτωση στην αντιστροφή του κλίματος. 
Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποιεί η Eurostat στην σχετική ιστοσελίδα, το 
2009, ένα έτος πριν την εφαρμογή της προσαρμοσμένης θεραπείας, η ελληνική οικονομία περιήλθε 
σε ύφεση. Από το 2010 και έπειτα, η ύφεση εντάθηκε με την εφαρμογή της θεραπείας σοκ, η οποία 
οδήγησε στην σύνθλιψη της ελληνικής οικονομίας. 

Και μόνο μέσα από τα φαινόμενα των πελατειακών σχέσεων και της προσοδοθηρίας που 
προαναφέραμε, προκύπτει εύκολα η αναγκαιότητα τόσο της δημοσιονομικής εξυγίανσης όσο και των 
μεταρρυθμίσεων. Αν και η ωφέλεια της εσωτερικής υποτίμησης δεν είναι τόσο απτή, προκύπτει 
ωστόσο από την θεωρητική συνεισφορά της στην μείωση των ταυτόχρονων ελλειμμάτων 
(δημοσιονομικών και τρεχουσών συναλλαγών). Όσον αφορά το δημοσιονομικό πλεόνασμα του α΄ 
τρίμηνου του 2013 (έπειτα από τρία χρόνια εφαρμογής της εσωτερικής υποτίμησης), πρέπει να 
τονίσουμε ότι βρίσκεται υπό την σκιά της συνεχούς αύξησης τόσο των οφειλών των δημοσίων 
φορέων προς νομικά και φυσικά πρόσωπα, όσο και των οφειλών των τελευταίων στην εφορία και 
στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Όσον αφορά το ελληνικό εμπορικό ισοζύγιο του 2012, σύμφωνα 
με δεδομένα που δημοσιοποιούν τα Ηνωμένα Έθνη (http://unctadstat.unctad.org/), οι εξαγόμενες 
υπηρεσίες παρουσίασαν πλεόνασμα έναντι των εισαγόμενων κατά $18,5 δισ. και υπολείπονται της 
κορυφαίας επίδοσης των $25,1 δισ. του 2008 (τελευταίο έτος οικονομικής μεγέθυνσης όπως 
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προαναφέραμε), κυρίως λόγω της υστέρησης των εξαγωγών σε ταξιδιωτικές υπηρεσίες και 
μεταφορές. Από την άλλη μεριά, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποιεί η Eurostat, οι εξαγωγές 
προϊόντων το 2012 από την Ελλάδα, υπολείπονταν των αντίστοιχων εισαγωγών κατά 20€ δισ. 
Ωστόσο, το συγκεκριμένο έλλειμμα είναι 55% μικρότερο από το αντίστοιχο έλλειμμα του 2008 λόγω 
της καθίζησης των ελληνικών εισαγωγών προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αύξηση των 
αντίστοιχων εξαγωγών προς τρίτες χώρες. 

Πέρα όμως από την «υφεσιακή» συνεισφορά της εσωτερικής υποτίμησης στην μείωση των 
ταυτόχρονων ελλειμμάτων της ελληνικής οικονομίας, αναμένεται και μία τόνωση της 
παραγωγικότητας για την προσέλκυση επενδύσεων. Μία ματιά, ωστόσο, στα δεδομένα που 
δημοσιοποιεί η Eurostat είναι αρκετή για να υποδείξει την συσχέτιση της παραγωγικότητας 
(αποτιμώμενη σε μεταβολές του εργατικού κόστους) και των ιδιωτικών επενδύσεων. Όσον αφορά την 
μείωση του αληθινού εργατικού κόστους ανά μονάδα παραγωγής (σε τιμές βάσης του 2005), η 
Ελλάδα ήταν πρωταθλήτρια στην ευρωζώνη το 2012 και με αισθητή μάλιστα διαφορά από τους 
«διώκτες» της (δηλαδή τις χώρες που επίσης παρουσίασαν ουσιαστική μείωση του εργατικού 
κόστους): την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Η πρωτιά της ελληνικής οικονομίας στη 
βελτίωση του συγκεκριμένου δείκτη (η οποία ξεκίνησε με την εφαρμογή των μνημονίων 
συνεργασίας) δεν σηματοδότησε καμία ουσιαστική αύξηση μέχρις στιγμής στις ροές επενδύσεων από 
την αλλοδαπή, παρόλο που η συγκεκριμένη επίδοση της είναι σημαντικά ανώτερη από τις αντίστοιχες 
που παρουσίασε την προηγούμενη δεκαετία. Για τον λόγο αυτό οι προσδοκίες για την εισροή άμεσων 
επενδύσεων από την αλλοδαπή στον βραχυχρόνιο ορίζοντα επικεντρώνονται στις ιδιωτικοποιήσεις. 

Αυτό βέβαια ήταν και είναι αναμενόμενο. Η οικονομική βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι η 
παραγωγικότητα σε θεωρητικό επίπεδο προσδιορίζεται από παράγοντες πέρα από το εργατικό κόστος 
(βλέπε το παράδοξο του Kaldor), την ίδια στιγμή που εμπειρικές διαπιστώσεις οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι το εργατικό κόστος δεν επηρεάζει την απόδοση του κεφαλαίου. Επίσης, όλοι οι 
αναγνωρίσιμοι δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας (όπως ο Ease of Doing Business της 
Παγκόσμιας Τράπεζας) θεωρούν ότι το εργατικό κόστος παίζει δευτερεύοντα ρόλο στο μέγεθος της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εν κατακλείδι, το εργατικό κόστος είναι μείζονος σημασίας μόνο 
για την ανταγωνιστικότητα των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών που δέχονται επενδύσεις εντάσεως 
εργασίας. 

Για το λόγο αυτό, τα δεδομένα που δημοσιοποιεί η Eurostat καταδεικνύουν ότι η Ελλάδα όχι 
μόνο συνεχίζει να υπολείπεται των προσδοκιών (σύμφωνα με τον μέσο όρο της ευρωζώνης) ως χώρα 
υποδοχής επενδύσεων από την αλλοδαπή, αλλά και ότι η περίπτωση της επίτευξης του επιπέδου 
επενδύσεων από την αλλοδαπή που κατάφερε να προσελκύσει το 2006-2007 (το ανώτατο σε απόλυτα 
μεγέθη), είναι δυνατή στον βραχυχρόνιο ορίζοντα μόνο μέσα από την ολοκλήρωση των 
πολυαναμενόμενων ιδιωτικοποιήσεων. 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι έχουμε δυστυχώς περιέλθει σε ένα αδιέξοδο. Η 
χρηματοοικονομική ροή της ακλόνητης προ κρίσης τραπεζικής πίστης και οι κρατικές (επενδυτικές 
και μη) δαπάνες αναπλήρωναν την έλλειψη ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας πριν την 
ανάφλεξη της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης και την εκκίνηση της δημοσιονομικής 
προσαρμογής. Η εφαρμογή της προσαρμοσμένης «θεραπείας του σοκ» δεν έχει καταφέρει μέχρι 
στιγμής ούτε την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων (τουναντίον έχει 
συνθλίψει την ελληνική παραγωγή) ούτε την παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. 

Μπορούμε λοιπόν να αναφέρουμε ότι είμαστε σε αδιέξοδο λόγω της:  
• Μη υλοποίησης των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων που θα δημιουργήσουν έναν υγιή 

κρατικό μηχανισμό, ο οποίος θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και μέσω των κυτταρικών 
του δομών (δηλαδή μέσα από την αλληλεπίδραση αυτοδιοικούμενων μονάδων) θα 
ελαχιστοποιεί την γραφειοκρατία ώστε να είναι αρωγός του πολίτη και της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. 

• Έλλειψης ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.  
• Αδυναμίας κατανόησης του ρεαλισμού των εναλλακτικών επιλογών χωρίς εξιδανικεύσεις 

και εξωραϊσμούς (π.χ. όσον αφορά την αποχώρηση ή όχι από την ευρωζώνη και την 
δυνατότητα ευελιξίας του μεγέθους των δημοσίων δαπανών), ώστε να υπάρξει συναίνεση 
προς την τελική κατεύθυνση της χώρας. 
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Ο πλουραλισμός των απόψεων για την έξοδο από την κρίση αντί να συνεισφέρει στην δημιουργία 
ενός πολυδιάστατα συγκροτημένου σχεδίου, οδηγεί δυστυχώς στην αδυναμία αναγνώρισης των 
ρεαλιστικών επιλογών και της επίτευξης κοινωνικής συναίνεσης προς αυτές. Για παράδειγμα, 
σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποιεί η Eurostat, η δαπάνη για τις αμοιβές των δημόσιων 
υπαλλήλων στην Ελλάδα είναι από το 2009 και έπειτα, περίπου 2% του ελληνικού ΑΕΠ περισσότερο 
από την αντίστοιχη μέση δαπάνη στην ευρωζώνη. Ο κυβερνητικός προσανατολισμός δεν λαμβάνει 
όμως υπόψη ούτε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δαπάνη ενδέχεται να είναι και μικρότερη λόγω της 
ραγδαίας μείωσης του ελληνικού ΑΕΠ, ούτε την ανάγκη αναμόρφωσης του κρατικού μηχανισμού για 
την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, ούτε καν την επίδραση των μαζικών απολύσεων εν μέσω της 
κρίσης ρευστότητας και της σύνθλιψης της ελληνική παραγωγής, και επικεντρώνεται σε μία ταμειακή 
αντιμετώπιση στα πλαίσια της περιστολής των κρατικών δαπανών. 

Βεβαίως, είναι απόλυτα αναγκαίο να κατανοηθεί πλήρως η πιθανότητα επιλογής της 
αντιμετώπισης της κρίσης ρευστότητας και εξυπηρέτησης χρέους μέσα από την επιστροφή στο εθνικό 
νόμισμα. Η έκδοση εθνικού νομίσματος πέρα από τα όποια κέρδη στην ανταγωνιστικότητα (τα οποία 
μάλλον θα είναι βραχυχρόνια λόγω της έκρηξης του πληθωρισμού) και την μείωση της αληθινής 
αξίας του χρέους που έχει εκδοθεί στην ημεδαπή (πάλι λόγω πληθωρισμού) αφήνει με ερωτηματικό 
αρκετά από τα προαπαιτούμενα για την ομαλή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας (εξωτερικές 
απειλές, δυνατότητα εισαγωγής των βασικών αγαθών, απαιτήσεις για το χρέος που θα υπόκειται σε 
νόμους της αλλοδαπής και αποτιμάται σε νόμισμα της αλλοδαπής, κλπ.). Αφενός η ρευστότητα του 
πολιτικού συστήματος ως προς την ανάδειξη μίας στιβαρής πολιτικής ηγεσίας και αφετέρου, η 
εξασφάλιση των προαπαιτούμενων για μία ομαλή μετάβαση καταδεικνύουν την επιπολαιότητα της 
συγκεκριμένης επιλογής. 

Από την άλλη μεριά, η παραμονή στο ευρώ επιτάσσει την εφαρμογή του μνημονίου 
συνεργασίας με το ΔΝΤ και τους εταίρους μας στην ευρωζώνη. Το μοναδικό παράθυρο που αφήνει η 
εφαρμογή του μνημονίου για την  άμεση τόνωση της ρευστότητας είναι μέσα από την απορρόφηση 
της σκιώδους οικονομίας και την ελπίδα συνειδητοποίησης των εταίρων για αλλαγή της ευρωπαϊκής 
προσέγγισης (επίσπευση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσα από την δημοσιονομική ένωση και 
έκδοση ευρωομολόγου). 

Κλείνουμε, λοιπόν, αυτή την συνοπτική παρουσίαση του αδιεξόδου στο οποίο έχει περιέλθει 
η ελληνική οικονομία, τονίζοντας την σπουδαιότητα της άμεσης απορρόφησης της σκιώδους 
οικονομίας από την επίσημη οικονομία, ως διέξοδο προς την δημοσιονομική χαλάρωση. Είναι πλέον 
ευρύτατα διαδομένο ότι η ελληνική σκιώδης οικονομία: 

• εκτιμάται στο 24-34% του ΑΕΠ (ένα δυσβάστακτα υψηλό ποσοστό για μία ανεπτυγμένη 
χώρα), 

• είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το μέγεθος της διαφθοράς, και 
• επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από την φορολογική ηθική. 

Η συρρίκνωση της σκιώδους οικονομίας επιβάλλεται να απορρέει μέσα από μία επιτυχημένη 
απορρόφηση της από την αντίστοιχη επίσημη, καθώς στην αντίθετη περίπτωση σημαίνει καθαρή 
μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Μία μείωση σε επίπεδο που θα κυμαίνεται λίγο παραπάνω από 
τα ανεκτά επίπεδα των εταίρων μας στην ευρωζώνη, δηλαδή τουλάχιστον 10% του ΑΕΠ (σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις) θα επιφέρει: 

• Μείωση στο διαθέσιμο εισόδημα που αντιστοιχεί στο τμήμα του παραπάνω ποσοστού που 
προέρχεται μέσα από την διαφθορά (μίζες, κλπ.). 

• Αύξηση των φορολογικών εσόδων μέσα από την φορολόγηση του εισοδήματος και των 
συναλλαγών που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο ποσοστό (αδήλωτη εργασία, χορήγηση 
αποδείξεων, κλπ.). 

Προαπαιτείται, ωστόσο, για την επιτυχημένη απορρόφηση της η διαμόρφωση μίας πολιτικής που θα 
επικεντρώνεται στους κύριους προσδιοριστικούς παράγοντες του μεγέθους της, δηλαδή στην 
ελάφρυνση της οικονομικών υποχρεώσεων (π.χ. σημαντική μείωση των φορολογικών συντελεστών 
σε φυσικά νομικά πρόσωπα) και στην τόνωση της φορολογικής ηθικής. Υπάρχουν όμως περιθώρια 
μέσα στο πλαίσιο των απαιτήσεων του μνημονίου συνεργασίας και του μεγέθους της γραφειοκρατίας 
και διαφθοράς, για την διαμόρφωση μίας πολιτικής τέτοιας που να επικεντρώνεται στα 
προαναφερθέντα; Βεβαίως: 
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• Πρώτον, μία λογιστική αποτύπωση της σκιώδους οικονομίας (π.χ. μέσα από την 
διαμόρφωση εισοδηματικών τεκμηρίων) θα μειώσει τον λόγο ΑΕΠ/χρέους. 

• Δεύτερον, η εφαρμογή ενός ενιαίου και αισθητά χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή, σε 
σχέση με την ισχύουσα κλίμακα φορολόγησης για φυσικά και νομικά πρόσωπα, είναι 
μείζονος σημασίας, καθώς το φορολογικό βάρος είναι πρωτεύων προσδιοριστικός 
παράγοντας της συμμετοχής στην σκιώδη οικονομία. Η εξάλειψη άλλωστε των πρωτογενών 
ελλειμμάτων μέσα από την επιτυχημένη (μέχρι στιγμής) εκτέλεση του προϋπολογισμού, η 
οποία πάντως δεν έγκειται στην εισροή προγραμματισμένων εσόδων, μπορεί να γίνει 
εφαλτήριο μίας ρεαλιστικής πολιτικής για την εξασφάλισή τους εφεξής.  

• Τρίτον, η φορολογική συμμόρφωση των οφειλετών μέσα από την εντατικοποίηση των 
ελέγχων και την επίσπευση της επίλυσης των φορολογικών υποθέσεων θα τονώσουν την 
φορολογική ηθική που απορρέει από το αίσθημα συμμετοχής και ανταπόδοσης, 
λαμβάνοντας υπόψη την παράλληλη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά τα 
παραπάνω. Είναι αναγκαίο, ωστόσο, ένα όριο οφειλών να γίνει «ανεκτό» λόγω της 
οικονομικής σύνθλιψης (μία σχετική ανοχή ήδη διαφαίνεται με την ελαστικότητα ως προς 
τον χρόνο καταβολής των οφειλών). 

 
Οι προβληματισμοί των συγγραφέων παρουσιάζονται εκτενέστερα στο βιβλίο Reflections on the 
Greek Sovereign Debt Crisis που εκδόθηκε από την Cambridge Scholars Publishing. 
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Ελληνικές ξένες άμεσες επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στην Νοτιοανατολική 
Ευρώπη 

 
Αμανατίδου Πασχαλίνα 

 
Περίληψη 

 
 Στο παρόν άρθρο «Ελληνικές Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και ο ρόλος της Ελλάδας στην 
Νοτιοανατολική Ευρώπη» αναλύουμε τις πρόσφατες Ελληνικές Ξένες Άμεσες Επενδύσεις (εν 
συντομία ΞΑΕ) που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης (ή αλλιώς των 
Βαλκανίων). Η ανάλυση για τις οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναφέρεται στις εξής 
χώρες: Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Κροατία, Μαυροβούνιο, Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ), Ρουμανία, Σερβία και Τουρκία. 1 
 

Μεθοδολογία και σκοπός του άρθρου 
 
 Μεθοδολογικά η εργασία είναι δευτερογενής με έμφαση στην βιβλιογραφία στο πρώτο μέρος 
ενώ στα επόμενα μέρη είναι κατά βάση εμπειρική μέσα από μελέτες των ελληνικών γραφείων 
οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων, των διεθνών οργανισμών με κύριο την UNCTAD (United 
Nations Conference on Trade and Development) και φυσικά τα σχετικά αρχεία των κεντρικών 
τραπεζών και ιδιαιτέρως της Τράπεζας της Ελλάδος ώστε να αναλύσουμε σε μακροοικονομικό 
επίπεδο τις ΞΑΕ και μέσα από την εμπειρική μελέτη να εντοπίσουμε τον ρόλο που κατέχει η  Ελλάδα 
στην ΝΑ Ευρώπη. 
 
 Η μεγάλη οικονομική ύφεση και ο δημοσιονομικός εκτροχιασμός της Ελλάδας δυσχεραίνει 
τη δυνατότητα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Η αγορά των Βαλκανίων με πληθυσμό που 
αγγίζει τα 62 εκατ. και μαζί με την Τουρκία (74 εκατ.) δημιουργούν μια αγορά των 136 εκατ. 
καταναλωτών που υπόσχεται την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Η αγορά αυτή 
είναι αναπτυσσόμενη με επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες που δίνουν μεγάλα περιθώρια 
κέρδους. Τα Βαλκάνια είναι, λοιπόν, μια μεγάλη αγορά με μεγάλες ανάγκες ζήτησης για προϊόντα και 
υπηρεσίες αλλά και με την δυνατότητα δημιουργίας παραγωγικών βάσεων. 
 

Προσδιοριστικοί Παράγοντες- Κίνητρα Ξένων Επενδύσεων από Ελληνικές Επιχειρήσεις στην 
περιοχή. 

 
         Η Ελλάδα σε σχέση με το οικονομικό της μέγεθος και μολονότι οι αριθμοί υποεκτιμούν το 
μέγεθος των επενδύσεών της, παραμένει από τους μεγαλύτερους επενδυτές στις γειτονικές χώρες, όχι 
μόνο σε όγκο κεφαλαίων αλλά και σε αριθμό.2 Οι Έλληνες επιχειρηματίες διεισδύουν στην αγορά των 
Βαλκανίων παρ’ όλο που η εθνική στρατηγική για τη διείσδυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας 
στα Βαλκάνια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι περιορισμένη. Οι περισσότερες επενδύσεις είναι 
αποτέλεσμα ιδιωτικής πρωτοβουλίας κι όχι εθνικής πολιτικής. Ο τραπεζικός τομέας, οι 
τηλεπικοινωνίες, η βιομηχανία τροφίμων, η ενέργεια και οι κατασκευές είναι οι κυρίαρχοι τομείς των 
επενδύσεων, ενώ σημαντική δραστηριότητα παρατηρείται επίσης στους κλάδους σιδήρου, 
αλουμινίου, ορυχείων, μαρμάρων και τσιμέντου. 
      Οι προσδιοριστικοί παράγοντες – κίνητρα για τους οποίους οι ¨Έλληνες επιχειρηματίες επενδύουν 
στην περιοχή είναι οι ακόλουθοι:3 

1 Η Τουρκία περιλαμβάνεται διότι το 90% των ΞΑΕ της χώρας πραγματοποιούνται στα παράλια. 
2 Greece-salonica-blogspot,   (2010-17-7), Στα 11,88 δισ. οι ελληνικές επενδύσεις στα 
Βαλκάνια..[online],διαθέσιμο από:  http://greece-salonika.blogspot.com/2010/01/1188.html 
3 Μπιτζένης Α., (2003), Η δυναμική των Βαλκανικών Αγορών & η μετάβαση των χωρών της Ανατολικής 
Ευρώπης στην οικονομία της αγοράς, Εντοπίζοντας επενδυτικές ευκαιρίες στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης & 
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1. Τα Βαλκάνια αποτελούν μια νέα αγορά με γεωγραφική εγγύτητα. 
2. Σε αυτήν την αγορά δεν υπάρχει ιδιαίτερος τοπικός ανταγωνισμός, γεγονός που αφήνει 

περιθώρια για τους ξένους επενδυτές. 
3. Επίσης, είναι μειωμένος και ο εξωτερικός ανταγωνισμός από τους Δυτικούς επενδυτές λόγω 

διαφόρων αντικινήτρων όπως η γραφειοκρατία, η διαφθορά και ο υψηλός κίνδυνος. Για τους 
Έλληνες αντίθετα είναι «οικεία» φαινόμενα που αντιμετωπίζουν στην ελληνική οικονομία και 
είναι εξοικειωμένοι με αυτά. ¨Άλλο ένα εμπόδιο για τους Δυτικούς επενδυτές είναι η  
πολιτική και οικονομική αστάθεια που χαρακτηρίζει την περιοχή. Οι Έλληνες όμως, 
διατηρούσαν εμπορικές σχέσεις και προτού μεταβούν οι χώρες στην οικονομία της αγοράς. 
Έτσι λοιπόν, η Ελλάδα ήταν από τις πρώτες χώρες που έκανε επενδύσεις στην περιοχή και 
πέρασε από το εμπόριο στις ΞΑΕ. 

4. Και από στρατηγικής άποψης, τα Βαλκάνια αποτελούν περιοχή ζωτικής σημασίας που 
συνδέει την Ελλάδα με τις ανατολικές χώρες.  

5. Ο εγχώριος ανταγωνισμός στην Ελλάδα λόγω της ύπαρξης μεγάλων ξένων επενδυτών ώθησε 
τους Έλληνες επενδυτές να στραφούν προς ξένες αγορές. 

6. Υπήρξε μια γενική απαίτηση για αγαθά και υπηρεσίες μετά την κατάρρευση των 
κομμουνιστικών καθεστώτων που αποτέλεσε πρόσφορο έδαφος για τους Έλληνες που 
κυνήγησαν την αγορά λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας χωρίς ιδιαίτερη προηγουμένως 
έρευνα. 

7. Υπάρχει  χαμηλό κόστος εργασίας, δηλαδή φθηνότερο εργατικό δυναμικό από ότι στην 
Ελλάδα και ιδιαίτερα στην ανειδίκευτη εργασία . 

8. Μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις εισήλθαν στην αγορά για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και 
να αποκτήσουν μερίδιο αγοράς πέρα των ελληνικών συνόρων. 

9. Στόχος για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις αποτέλεσε η δημιουργία βάσης εξαγωγής στα 
Βαλκάνια λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας, του χαμηλού κόστους εργασίας και μεταφοράς.  

10. Υπάρχουν μια σειρά κινήτρων για ΞΑΕ όπως οι φορολογικές απαλλαγές, η έλλειψη 
ποσοστώσεων και δασμολογίων κλπ. και ευνοϊκή νομοθεσία. 

11. Λόγω της συγκέντρωσης πολλών ελληνικών επιχειρήσεων στην περιοχή έγιναν και 
επενδύσεις από τον τραπεζικό τομέα. Έτσι πολλές τράπεζες ακολούθησαν τους πελάτες τους 
και εκτός συνόρων δημιουργώντας κλάδους ή εξαγοράζοντας υπάρχουσες τοπικές τράπεζες. 
Η λογική αυτή, «ακολουθήστε τον πελάτη», είχε αντίκτυπο και στους κλάδους της 
ψυχαγωγίας, των εστιατορίων και της βιομηχανίας τροφίμων που και αυτοί ακολούθησαν τον 
πελάτη που στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν οι Έλληνες φοιτητές- σπουδαστές στις 
βαλκανικές χώρες , όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Σερβία. 

12. Ιστορικοί δεσμοί, πολιτιστική εγγύτητα – πέρα από την γεωγραφική- και κοινή θρησκεία 
αποτελούν επιπρόσθετα κίνητρα.  

13. Στον κατασκευαστικό κλάδο και στον κλάδο ενέργειας υπήρξε εθνική πρωτοβουλία μέσω 
χορηγήσεων, αλλά και ευρωπαϊκή μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων για στρατηγικές 
επενδύσεις. 

14. Γενικότερα, η εθνική πρωτοβουλία εκφράζεται μέσω του Ελληνικού Σχεδίου Οικονομικής 
Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, ΕΣΟΑΒ 2002-2020 (Hellenic Plan for the Economic 
Reconstruction of the Balkans-HiPERB). Αποτελεί προσπάθεια της Ελλάδος, ως δότριας 
χώρας, να ενσωματώσει μεμονωμένες πρωτοβουλίες αναπτυξιακής βοήθειας σε ένα ενιαίο 
σχέδιο και να προωθήσει, κατά τον τρόπο αυτό, μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή πολιτική 
στα Βαλκάνια. Έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την προώθηση των 
παραγωγικών επενδύσεων, τη στήριξη των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου, 
την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, καθώς και την κατάρτιση του εργατικού και 
επιστημονικού δυναμικού των επωφελούμενων χωρών. Σημαντική, επίσης, επιδίωξή του 
αποτελεί και η υποστήριξη του ευρωπαϊκού προσανατολισμού των ληπτριών χωρών, με 
απώτερο στόχο την πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα της περιοχής της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,  τόμος Β’ , εκδ. Αθ. Σταμούλης, Ελλάδα , Αθήνα, σελ.123-129.  
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4  Ελληνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων-ΕΣΟΑΒ 2002-2011, Παρουσίαση του 
ΕΣΟΑΒ, [online], διαθέσιμο από: 
http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=resource&cresrc=7&cnode=8 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1α. Βασικοί Μακροοικονομικοί Δείκτες των χωρών της ΝΑ Ευρώπης

Χώρα 2009 2010 2011
Αλβανία 3,3 3,8 3,1 1,8 2
Βοσνία-Ερζεγοβίνη -2,9 0,7 1 -0,5 0,6
Βουλγαρία 5,5 0,4 1,7 1,1 1,9
Κροατία -6,9 -1,4 0 -1,9 0,8
Μαυροβούνιο -5,7 2,5 3,2 0,3 0,8
ΠΓΔΜ -1 2,8 2,9 -0,5 1,8
Ρουμανία -6,6 -1,6 2,5 0,3 1,4
Σερβία -3,5 1 1,6 -1,9 2,1
Τουρκία -4,8 9,2 8,5 2,6 3,7

2012(εκτιμ.) 2013(προβλ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1β. Πληθωρισμός των χωρών της ΝΑ Ευρώπης

Χώρα 2009 2010 2011
Αλβανία 2,3 3,6 3,5 1,9 2,9
Βοσνία-Ερζεγοβίνη -0,4 2,1 3,7 1,9 1,9
Βουλγαρία 2,8 2,4 3,4 2,4 2,6
Κροατία 2,4 1 2,3 3,4 3,2
Μαυροβούνιο 3,4 0,5 2,9 3,2 2,7
ΠΓΔΜ -0,8 1,6 3,9 3,3 2
Ρουμανία 5,6 6,1 5,8 3,4 4
Σερβία 6,6 10,3 11,1 7,1 10,5
Τουρκία 6,3 8,6 6,5 8,9 7,8

2012(εκτιμ.) 2013(προβλ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1γ. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών των χωρών της ΝΑ Ευρώπης

Χώρα 2009 2010 2011
Αλβανία -15,3 -11,5 -12,3 -11,8 -9,2
Βοσνία-Ερζεγοβίνη -6,6 -5,6 -8,8 -8 _
Βουλγαρία -9 -0,4 0,9 -1,6 0
Κροατία -5,2 -1,1 -1 -1,2 -1,5
Μαυροβούνιο -27,9 -23 -19,5 -20,1 -20,8
ΠΓΔΜ -6,8 -2 -2,7 -3,6 -5,5
Ρουμανία 4,2 -3,9 -4,4 -4,1 -4,3
Σερβία -7,2 -7,6 -9,5 -12,4 -10,3
Τουρκία -2,2 6,4 -10 -8 -6,8

2012(εκτιμ.) 2013(προβλ.)
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Πηγές: European Commission, EU Candidate and Pre-accession Countries Economic Quarterly - 
CCEQ 4/2012, και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), Regional 
Economic Prospects in EBRD Countries of Operations, Ιανουάριος 2013. (Αναμένεται ότι οι 
εκτιμήσεις για το 2012 και οι προβλέψεις για το 2013 θα αναθεωρηθούν.) 
 
 Τα τελευταία έτη είναι ιδιαίτερα δύσκολα για τις οικονομίες των χωρών της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης..5  Η μεγάλη κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας συνδέεται σε σημαντική έκταση με 
τον υψηλό βαθμό οικονομικής ολοκλήρωσης των χωρών της περιοχής με τις ανεπτυγμένες οικονομίες 
και κυρίως με εκείνες της ΕΕ. Ο υψηλός αυτός βαθμός οικονομικής ολοκλήρωσης, ενώ συνέβαλε τα 
μέγιστα στην ιδιαίτερα ταχύρρυθμη ανάπτυξη κατά την προηγούμενη δεκαετία, αποτέλεσε και τη 
βασική αιτία της άμεσης μετάδοσης της παγκόσμιας κρίσης στην περιοχή. 

• Οι ρυθμοί ανάπτυξης των οικονομιών των περισσότερων χωρών της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης παρουσίασαν περαιτέρω επιβράδυνση και γενικότερα υπολογίζεται ότι 
υποχώρησαν σημαντικά το 2012 (μέσος όρος περιοχής πλην Τουρκίας: 0,1%) σε σχέση µε 
το 2011 (µέσος όρος περιοχής πλην Τουρκίας: 2,2%).6 Ωστόσο, εκτιµάται ότι παρέµειναν 
θετικοί, µε εξαίρεση εκείνους της Κροατίας και της Σερβίας και πιθανώς της ΠΓ∆Μ και 
της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (βλ. Πίνακα 1α.). Παρά τη βελτίωση του κλίµατος στις 
χρηµατοπιστωτικές αγορές, η εξασθένηση των βραχυπρόθεσµων προοπτικών ανάπτυξης 
των χωρών της περιοχής οφείλεται τόσο στην πτώση της εξωτερικής ζήτησης, κυρίως 
λόγω της κάµψης της οικονοµικής δραστηριότητας στις χώρες της ζώνης του ευρώ, 
όσο και σε δυσµενείς εξελίξεις στο εσωτερικό τους. Ειδικότερα, σε πολλές χώρες οι 
εξελίξεις αυτές συνδέονται µε τη διατήρηση της εγχώριας ζήτησης σε χαµηλό επίπεδο, 
λόγω κυρίως της περαιτέρω επιβράδυνσης του ρυθµού πιστωτικής επέκτασης, αλλά 
και µε την αρνητική επίδραση των δυσµενών συνθηκών στην πλευρά της προσφοράς. 

• Η αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων παρουσίασε σαφή τάση αντιστροφής µετά 
τους θερινούς µήνες, µε αποτέλεσµα στις περισσότερες χώρες ο πληθωρισµός για 
ολόκληρο το 2012 να διαµορφωθεί σε χαµηλότερα επίπεδα από ό,τι το 2011 (βλ. Πίνακα 
1β.) Εξαίρεση αποτελούν η Σερβία και η Τουρκία οι ρυθµοί πληθωρισµού των 
οποίων, παρά την αποκλιµάκωση των τελευταίων µηνών, εξακολουθούν να είναι οι 
υψηλότεροι στην περιοχή. Το αρνητικό παραγωγικό κενό που χαρακτηρίζει τις 
περισσότερες χώρες καθώς και οι αυξήσεις στις τιµές τροφίµων και ενέργειας αποτελούν 
κοινούς παράγοντες που διαµόρφωσαν τις πληθωριστικές εξελίξεις στις χώρες της 
περιοχής το 2012. 

• Στις περισσότερες χώρες η προσπάθεια διόρθωσης των ανισορροπιών του εξωτερικού 

5 Η παρουσίαση των οικονομιών της ΝΑ Ευρώπης ακολουθεί την σχετική ¨Έκθεση του Διοικητή για το 2009, 
Απρίλιος 2010, Τράπεζα Της Ελλάδος, [online], διαθέσιμο από: 
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/ekthdkth2009.pdf 
6 Η παρουσίαση των οικονομιών της ΝΑ Ευρώπης ακολουθεί την σχετική ¨Έκθεση του Διοικητή για το 2012, 
Φεβρουάριος 2013, Τράπεζα Της Ελλάδος, [online], διαθέσιμο από: 
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/ekthdkth2009.pdf 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1δ. Δημοσιονομικό Αποτέλεσμα των χωρών της ΝΑ Ευρώπης

Χώρα 2009 2010 2011
Αλβανία -7 -3,1 -3,5 -3,9 -4,8
Βοσνία-Ερζεγοβίνη -4,4 -2,5 -3,1 _ -2,5
Βουλγαρία -4,3 -3,1 -2 -1,5 -2
Κροατία -4,1 -4,9 -5,2 -4,4 -4,2
Μαυροβούνιο -5,7 -4,9 -6,5 -4 -3,2
ΠΓΔΜ -2,7 -2,5 -2,5 -3,5 -3,5
Ρουμανία -9 -6,8 -4,1 -2,8 -4
Σερβία -4,5 -4,7 -4,2 -6,7 -4,2
Τουρκία -5,7 -3,6 -1,4 -2,4 -3,2

2012(εκτιμ.) 2013(προβλ.)
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τοµέα έχει ικανοποιητικά αποτελέσµατα, παρά την κάµψη της εξωτερικής ζήτησης. Αυτό 
αποτυπώνεται στη σχετική συρρίκνωση των ελλειµµάτων του ισοζυγίου των 
τρεχουσών συναλλαγών τους πρώτους εννέα µήνες του έτους (βλ. Πίνακα 1γ). Εξαίρεση 
αποτελεί η Σερβία, ενώ τα ελλείμματα της Αλβανίας, της Τουρκίας, του 
Μαυροβουνίου και της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης εξακολουθούν να βρίσκονται σε 
υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η προσαρµογή προήλθε κατά το 
µεγαλύτερο µέρος της από την κάµψη της εγχώριας ζήτησης και λιγότερο από τη 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, γεγονός που δηµιουργεί αµφιβολίες ως προς το κατά 
πόσον θα αποδειχθεί διατηρήσιµη.  

• Πρόοδος έχει σηµειωθεί και στο µέτωπο της δηµοσιονοµικής προσαρµογής µε 
αποτέλεσµα να εκτιµάται ότι µειώθηκαν τα σχετικά ελλείµµατα στις περισσότερες 
χώρες το 2012, παρά την επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας (βλ. Πίνακα 
ΙΙΙ.2Β). Εξαίρεση αποτελούν η Σερβία και σε µικρότερο βαθµό η ΠΓ∆Μ, όπου 
καταγράφεται σηµαντική διεύρυνση των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων.  

• Για το 2013, οι προοπτικές ανάπτυξης των χωρών της περιοχής εµφανίζονται πιο 
ευοίωνες. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για να επαληθευθούν αυτές οι προοπτικές 
αποτελεί η ανάκαµψη της εξωτερικής ζήτησης, πράγμα που µε τη σειρά του 
προϋποθέτει πρωτίστως ότι οι χώρες της ζώνης του ευρώ θα αποφύγουν µια 
παρατεταµένη ύφεση. Θετική εξέλιξη αποτελεί και το γεγονός ότι στο ξεκίνηµα του 2013 
οι συνθήκες στις χρηµατοπιστωτικές αγορές εµφανίζονται ευνοϊκότερες απ’ ό,τι στην 
αρχή του 2012. Βεβαίως, όπως αναφέρθηκε, τα προβλήµατα των ευρωπαϊκών τραπεζικών 
οµίλων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή -προβλήµατα που αντανακλούν την κρίση 
χρέους στην ευρωζώνη- εξακολουθούν να τροφοδοτούν την αβεβαιότητα όσον αφορά τη 
βραχυπρόθεσµη προοπτική ανάπτυξης, εξαιτίας της σηµαντικής διείσδυσής τους στο 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα των περισσότερων χωρών.  

• Η επίτευξη του στόχου της διατηρήσιµης ανάπτυξης από τις χώρες της περιοχής 
κατέστησε απαραίτητη την προσπάθεια διαµόρφωσης ενός κατάλληλου θεσµικού 
περιβάλλοντος, φιλικού και υποστηρικτικού προς την επιχειρηµατικότητα. Ενδεικτικό 
της προσπάθειας αυτής είναι το γεγονός ότι, µε βάση τη διεθνή κατάταξη των χωρών ως 
προς τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικότητας, σύµφωνα µε την έκθεση Doing Business 
της Παγκόσµιας Τράπεζας,7 οι σχετικές επιδόσεις των χωρών της περιοχής επιβεβαιώνουν 
µια συνεχή πορεία βελτίωσης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στην περιοχή. Και 
µολονότι ο ρυθµός εφαρµογής των αναγκαίων µεταρρυθµίσεων διαφέρει από χώρα 
σε χώρα, οι περισσότερες παρουσιάζουν σταθερή ανοδική πορεία συγκλίνοντας προς 
το µέσο όρο της ευρωζώνης.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Doing Business 2013 Smarter 
Regulations for Small and Medium- Size Enterprises, [online], διαθέσιμο από: 
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Συνολική επισκόπηση των 9 βαλκανικών χωρών 
 

Οι ΞΑΕ σε εισροές στην ΝΑ Ευρώπη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πηγή: UNCTAD, UNCTADstat, Foreign Direct Investment, τα στοιχεία έχουν παρθεί για την κάθε 
χώρα από το επίσημο ιστότοπο  και  έχουν στρογγυλοποιηθεί (χωρίς δεκαδικούς) για να γίνουν 
εμφανέστερες οι όποιες διαφορές και συγκρίσεις. Το ίδιο ισχύει για όλους τους πίνακες με την ίδια 
πηγή.  

 
Πηγή: UNCTAD, UNCTADstat, Foreign Direct Investment. 
 
Παρατηρούμε τα εξής: 

• Οι εισροές ΞΑΕ στις βαλκανικές χώρες αθροιστικά συμπεριλαμβανομένης και της χώρας 
μας μετά το 2005 αυξάνονται θεαματικά, διπλασιάζονται από 25,671 δις το 2005 στα 54,369 
δις δολάρια  το 2006 φτάνοντας μέχρι και τα 60,424 δις δολάρια, το μέγιστο σύνολο των 
εισροών ΞΑΕ στην περιοχή το οποίο αφορά το έτος 2008. Το 2009 πέφτουν κατακόρυφα 
στα 27,366 δις δολάρια ενώ το 2010 μειώνονται και άλλο περί τα 10 δις δολ. Το 2011 
αυξάνονται και ξεπερνούν τις εισροές του 2009 και φτάνουν τα 28,884 δις δολ.  Οι 
συνολικές εισροές ΞΑΕ στις βαλκανικές χώρες συμπεριλαμβανομένης και της χώρας μας 
κατά την περίοδο 2005-2011 ανέρχονται στα 273,649 δις δολ.. Συγκριτικά με τις συνολικές 
παγκόσμιες ΞΑΕ, η περιοχή των Βαλκανίων απορροφά πολύ μικρό ποσοστό επί των 
παγκοσμίων εισροών αν δούμε τα νούμερα στον παραπάνω πίνακα και το ποσοστό των ΞΑΕ 
που συγκεντρώνει η ΝΑ Ευρώπη επί των παγκόσμιων εισροών το μεγαλύτερο ποσοστό είναι 
3,72% το 2006 και ακολουθεί το έτος 2008 με 3,37%. Το μικρότερο ποσοστό είναι 1,37% το 
2010 ενώ συνολικά ο μέσος όρος είναι στο 2,67% .Σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεραίνουμε 
ότι η περιοχή της ΝΑ Ευρώπης δεν διαδραματίζει κάποιον σημαντικό ρόλο στο πεδίο 
των εισροών ΞΑΕ. Αυτό το συμπέρασμα γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο από τον δεύτερο 
πίνακα (Πίνακας 3). 

• Από το σύνολο των 273,649 δις δολ οι χώρες με τις περισσότερες εισροές ΞΑΕ για την 
περίοδο 2005-2011 είναι κατά σειρά η Τουρκία με 105 δις δολ, η Ρουμανία με 52 δις δολ, 
η Βουλγαρία με 41 δις δολ, η Κροατία με 22 δις δολ ενώ η Ελλάδα καταλαμβάνει την 

ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011ΣΥΝΟΛΟ 2005-2011
ΑΛΒΑΝΙΑ 264 324 659 974 996 1.051 1.031 5.300
ΒΟΣΝΙΑ- ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 351 555 1.819 1.002 251 230 435 4.642
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 3.920 7.805 12.389 9.855 3.385 1.601 1.864 40.819
ΚΡΟΑΤΙΑ 1.825 3.468 4.997 6.180 3.355 394 1.494 21.714
ΕΛΛΑΔΑ 623 5.355 2.111 4.499 2.436 373 1.823 17.220
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ _ _ _ 960 1.527 760 558 3.806
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 6.483 11.367 9.921 13.909 4.844 2.940 2.670 52.135
ΣΕΡΒΙΑ _ _ _ 2.955 1.959 1.329 2.709 8.952
ΣΕΡΒΙΑ & ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 2.078 4.878 4.373 _ _ _ _ 11.329
ΠΓΔΜ 96 433 693 586 201 211 422 2.641
ΤΟΥΡΚΙΑ 10.031 20.185 22.047 19.504 8.411 9.038 15.876 105.092
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ 25.671 54.369 59.010 60.424 27.366 17.926 28.884 273.649
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 980.727 1.463.351 1.975.537 1.790.706 1.197.824 1.309.001 1.524.422 10.241.568
% Β.ΧΩΡΩΝ ΕΠΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΕΙΣ 2,62% 3,72% 2,99% 3,37% 2,28% 1,37% 1,89% 2,67%

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΕΙΣΡΟΕΣ ΞΑΕ ΑΝΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΧΩΡΑ 2005-2011 ΣΕ ΕΚΑΤ. ΔΟΛΑΡΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΠΟΣΟΣΤΑ % ΕΙΣΡΟΩΝ ΞΑΕ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΙΣΡΟΩΝ ΞΑΕ 2005-2011 
ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ΑΛΒΑΝΙΑ 0,027 0,022 0,033 0,054 0,083 0,080 0,068
ΒΟΣΝΙΑ- ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 0,036 0,038 0,092 0,056 0,021 0,018 0,029
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 0,400 0,533 0,627 0,550 0,283 0,122 0,122
ΚΡΟΑΤΙΑ 0,186 0,237 0,253 0,345 0,280 0,030 0,098
ΕΛΛΑΔΑ 0,064 0,366 0,107 0,251 0,203 0,028 0,120
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ _ _ _ 0,054 0,128 0,058 0,037
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0,661 0,777 0,502 0,777 0,404 0,225 0,175
ΣΕΡΒΙΑ _ _ _ 0,165 0,164 0,101 0,178
ΣΕΡΒΙΑ & ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 0,212 0,333 0,221 _ _ _ _
ΠΓΔΜ 0,010 0,030 0,035 0,033 0,017 0,016 0,028
ΤΟΥΡΚΙΑ 1,023 1,379 1,116 1,089 0,702 0,690 1,041
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πέμπτη θέση με 17 δις δολ. Αντίθετα οι χώρες με τις λιγότερες εισροές ΞΑΕ σε εκατ δολ 
είναι η ΠΓΔΜ με 2,5 δις δολ και το Μαυροβούνιο με 4 δις δολ αλλά να σημειώσουμε ότι 
αποτελεί σύνολο του 2008 και 2009 μόνο μιας και πριν το 2008 το Μαυροβούνιο 
συνυπολογιζόταν με την Σερβία (Σερβία & Μαυροβούνιο). 

• Όσο αφορά την διαχρονική εξέλιξη των εισροών ΞΑΕ ανά βαλκανική χώρα και 
παρατηρώντας τον πίνακα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η Αλβανία εμφανίζει μια σταθερή 
αυξητική τάση στο πέρασμα των χρόνων και παρά την παγκόσμια ύφεση κάνει μικρά μεν 
αλλά ανοδικά βήματα. Το Μαυροβούνιο είχε αύξηση το 2008 από 960 εκατ. δολ σε 1,5 δις 
δολ το 2009 αλλά από το 2010 μειώθηκαν οι εισροές ΞΑΕ οι οποίες το 2011 ανήλθαν στα 
550 εκατ. δολ. Η Βοσνία- Ερζεγοβίνη διπλασίαζε τις εισροές της μέχρι και το 2007 αλλά 
μετά από αυτό το έτος παρουσίασε το αντίθετο αποτέλεσμα και μια συνεχή πτωτική τάση. Το 
2011 όμως διπλασίασε τις εισροές της από 230 εκατ. δολ το 2010 σε 435 εκατ.δολ Επίσης οι 
χώρες που αύξαναν τις εισροές τους μέχρι το 2007 και μετά παρουσίαζαν σημαντική κάθοδο 
από το 2008 και έπειτα  είναι η Βουλγαρία, η ΠΓΔΜ και η Τουρκία. Τέλος, η Κροατία, η 
Ελλάδα, η Ρουμανία και η Σερβία κατέγραφαν αυξητικές τάσεις έως και το 2008 και από το 
2009 και έπειτα παρουσιάζουν μείωση των εισροών ΞΑΕ τους. 

  
Οι ΞΑΕ σε αποθέματα στην ΝΑ Ευρώπη 
 
 Τέλος, όσο αφορά τα αποθέματα ΞΑΕ παραθέτουμε τον πίνακα για τα έτη 2005 έως και 2011, 
το άθροισμα τους την περίοδο αυτή ανά χώρα και το άθροισμα τους ανά έτος για όλη την περιοχή και 
βλέπουμε ότι: 

 
Πηγή: UNCTAD, UNCTADstat, Foreign Direct Investment. 
 
 
Παρατηρούμε τα εξής: 

• Κοιτάζοντας την διαχρονική εξέλιξη του μεγέθους των αποθεμάτων ΞΑΕ για κάθε βαλκανική 
χώρα βλέπουμε σταθερή αύξηση στην Αλβανία, το Μαυροβούνιο και την ΠΓΔΜ (με μια 
μικρή μείωση της τελευταίας το 2010). Στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη τα αποθέματα αυξάνονταν 
συνεχώς και εδώ με μια μικρή κάμψη όμως το 2010 και ανάκαμψη το 2011 φτάνοντας το 
ύψος των 7 δις δολάρια.  

• Στην Κροατία, την Ελλάδα και την Τουρκία τα αποθέματα αυξάνονταν μέχρι το 2007, 
αλλά μειώθηκαν το 2008 περί τα 15 δις δολάρια για τις δύο πρώτες ενώ για την Τουρκία 
υποδιπλασιάστηκαν. Το 2009 ανέκαμψαν στα περί τα 5 δις δολάρια στην Κροατία και την 
Ελλάδα ενώ στην Τουρκία άγγιξαν τα 140 δις δολάρια. Στην συνέχεια στην τελευταία 
συνέχιζαν να αυξάνονται  φτάνοντας στα 185 δις δολάρια ενώ έκαμψαν ξανά το 2011 στα 
επίπεδα του 2009 ενώ στην Κροατία και την Ελλάδα καταγράφηκε πτωτική τάση των 
αποθεμάτων ΞΑΕ για το 2010 και 2011.  

• Στην Βουλγαρία τα αποθέματα αυξάνονταν μέχρι και το 2009 (50 δις δολάρια), μειώθηκαν 
περί τα 3 δις δολάρια το 2010 ενώ αυξήθηκαν και πάλι το 2011 (47 δις δολάρια). Τέλος, στην 

ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ΣΥΝΟΛΟ 2005-2011
ΑΛΒΑΝΙΑ 1.015 1.381 2.672 2.839 3.103 3.496 4.701 19.207
ΒΟΣΝΙΑ- ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 2.302 3.203 5.397 6.066 6.804 6.520 6.719 37.010
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 13.851 23.483 37.936 44.059 49.225 46.874 47.653 263.080
ΚΡΟΑΤΙΑ 14.548 27.370 45.063 30.883 36.511 34.963 30.883 220.222
ΕΛΛΑΔΑ 29.189 41.288 53.221 38.119 42.097 35.026 27.433 266.373
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ _ _ _ 3.353 5.055 5.456 5.803 19.667
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 25.816 45.452 62.961 67.910 72.008 70.264 70.328 414.740
ΣΕΡΒΙΑ _ _ _ 18.964 20.584 20.584 22.872 83.005
ΣΕΡΒΙΑ & ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 6.260 11.342 15.975 _ _ _ _ 33.578
ΠΓΔΜ 2.087 2.764 3.747 4.132 4.525 4.477 4.728 26.460
ΤΟΥΡΚΙΑ 71.322 95.126 154.124 80.370 143.795 186.022 140.305 871.064
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ  ΧΩΡΩΝ 166.391 251.408 381.095 274.377 358.068 387.643 332.750 2.151.733
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ 11.563.007 14.300.409 17.901.073 15.451.285 18.041.009 19.906.662 20.438.199 117.601.644
% Β.ΧΩΡΩΝ ΕΠΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ 2,17% 2,66% 1,53% 2,32% 2,15% 1,67% 1,63% 1,83%

                                            ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΞΑΕ ΑΝΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΧΩΡΑ 2005-2011 ΣΕ ΕΚΑΤ. ΔΟΛΑΡΙΑ
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Ρουμανία αυξάνονταν επίσης μέχρι και το 2009 (72 δις δολάρια) ενώ από το 2010 
παρουσιάζουν μείωση και κυμαίνονται στα 70 δις δολάρια. 

• Συνολικά για τις 10 χώρες της ΝΑ Ευρώπης τα αποθέματα ΞΑΕ αυξάνονταν μέχρι και το 
2007, έκαμψαν περί τα 100 δις το 2008 και ανήλθαν αυξημένα το 2010 στα 390 δις 
δολάρια ενώ το 2011 μειώθηκαν στα 330 δις δολάρια. Η πορεία αυτή φανερώνει την 
δυναμική που ανακάλυψαν στις οικονομίες της περιοχής οι ξένοι επενδυτές για την οποία 
επέλεξαν και παρέμειναν στην περιοχή για τις επενδυτικές τους δραστηριότητες. Συγκριτικά 
με τα 13 τρις δολάρια (2011) των παγκόσμιων αποθεμάτων η περιοχή αποσπά μόλις το 
1,63%, ποσοστό που φανερώνει την περιορισμένη ικανότητα των Βαλκανίων να 
προσελκύσουν ΞΑΕ. 

• Για την περίοδο 2005-2011 η περιοχή συγκέντρωσε περί τα 2 τρις δολάρια που σε σχέση με 
τα 118 τρις ευρώ των παγκόσμιων αποθεμάτων αποτελεί μικρότερο του 2% των συνολικών 
παγκόσμιων αποθεμάτων τα τελευταία επτά χρόνια, γεγονός που επιβεβαιώνει τα παραπάνω. 

• Από τα 2 τρις δολάρια που συγκεντρώνει η περιοχή των Βαλκανίων το μεγαλύτερο μερίδιο 
αποθεμάτων κατέχουν η Τουρκία με 870 δις δολάρια,  η Ρουμανία με 414 δις δολάρια 
και η Ελλάδα με 266 δις δολάρια  Αυτές με το μικρότερο μερίδιο είναι το Μαυροβούνιο και 
η Αλβανία με 19 δις δολάρια και η ΠΔΓΜ με 26 δις. δολάρια. 

 
Οι ελληνικές Ξένες Άμεσες Επενδύσεις 

 
 Σύμφωνα με τον πίνακα 5 για το 2012 όλες οι χώρες της ΝΑ Ευρώπης πλην της Ρουμανίας 
και της Βουλγαρίας εμφανίζουν αύξηση των καθαρών ξένων επενδύσεων προερχόμενες από Ελλάδα 
και στην περίπτωση της Τουρκίας η αύξηση αυτή αγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ. Ανάλογη αύξηση 
παρουσιάζει μόνο η Κύπρος που έρχεται στην πρώτη θέση πριν την Τουρκία με 413 εκατ. ευρώ. 
Διαχρονικά για την περίοδο 2003-2012 παρατηρείται πως τα τελευταία έτη αναθερμάνθηκε σε 
μεγάλο βαθμό -σε σχέση με τα πολύ χαμηλά επίπεδα του 2008 και 2009-  το ελληνικό επενδυτικό 
ενδιαφέρον στην Τουρκία  Στην Αλβανία, στην Σερβία και το Μαυροβούνιο οι αυξήσεις ήταν 
μικρότερες περί τα 20 εκατ. ευρώ.  Ανάλογες αυξήσεις τέτοιου μεγέθους ή και μεγαλύτερες 
παρουσιάζουν λίγες χώρες όπως το Λουξεμβούργο(20 εκατ. ευρώ,η Γερμανία (22 εκατ. ευρώ), η 
Ρωσία (25 εκατ. ευρώ), το Χονγκ Κονγκ (90 εκατ. ευρώ) και το Ηνωμένο Βασίλειο (100 εκατ. ευρώ). 
Τέλος, η Κροατία παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. 
 Αντίθετα, η Πολωνία παρουσιάζει την μεγαλύτερη μείωση ελληνικών καθαρών άμεσων 
επενδύσεων (κατά 457 εκατ. ευρώ.) για το 2012. Ακολουθεί η Ρουμανία με μείωση κατά 300 εκατ. 
ευρώ -παρόμοια μείωση με το προηγούμενο έτος, 2011- σπάζοντας την διαχρονική αυξητική της 
εξέλιξη την προηγούμενη περίοδο. Επίσης, η Βουλγαρία παρουσιάζει και αυτή μια μικρή 
μείωση των ελληνικών καθαρών άμεσων επενδύσεων κατά 3 εκατ. ευρώ για το 2012 και 
διακόπτεται η συνεχής αύξηση ύψους των ελληνικών καθαρών ΞΑΕ στην χώρα όλη την 
προηγούμενη περίοδο. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία αποτέλεσαν χώρες-στόχους του ελληνικού 
επενδυτικού ενδιαφέροντος όλη την προηγούμενη δεκαετία αλλά το 2011 και 2012 προβλέπεται ότι 
το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει μειωθεί δραματικά σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας 
της Ελλάδος. Παρόλα αυτά οι επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στις 
δυο χώρες διατηρούν την ισχυρή τους παρουσία σε πολλούς τομείς δραστηριοτήτων 
(τηλεπικοινωνίες, κατασκευές, τραπεζικός τομέας κλπ) και παρά την έντονη κρίση στο εσωτερικό των 
χωρών και ιδιαιτέρως στην Ρουμανία συνεχίζουν να ιδρύονται νέες επιχειρήσεις ελληνικών 
συμφερόντων. 
  Η καθαρή εκροή κεφαλαίων κατοίκων Ελλάδος για άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό 
παρουσιάζει μείωση για το 2012 στα 30 εκατ. ευρώ (έναντι αύξησης 1,27 δις ευρώ το 2011 και 1, 17 
δις ευρώ το 2010).8 Το μεγαλύτερο μέρος των εκροών αφορούσε επενδυτική δραστηριότητα στην 

8 Έκθεση του Διοικητή για το 2009, Απρίλιος 2010, Τράπεζα Της Ελλάδος, σελ.166, [online], διαθέσιμο από: 
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/ekthdkth2009.pdf 
 Σελ.166 
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Κύπρο, την Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Χονγκ Κονγκ.  
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Ελληνικές Καθαρές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις Κατοίκων Στο Εξωτερικό Ανά 
Χώρα Προορισμού (Σε εκατ. Ευρώ) 

 
 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Στατιστικής, Τομέας Στατιστικής Ισοζυγίου Πληρωμών. Το 
αρνητικό πρόσημο (-) σημαίνει αύξηση των καθαρών ξένων επενδύσεων των κατοίκων στο 
εξωτερικό, ενώ το θετικό πρόσημο (+) σημαίνει μείωση των καθαρών ξένων επενδύσεων των 
κατοίκων στο εξωτερικό. 
 Περιλαμβάνονται όλες οι βαλκανικές χώρες πλην της Βοσνία-Ερζεγοβίνης. 
* Προσωρινά στοιχεία για 2012, 2011, 2010. 
 
 Όσον αφορά τις κυριότερες περιοχές με το μεγαλύτερο όγκο καθαρών ΞΑΕ για την 
τελευταία τριετία σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, πρώτη είναι η περιοχή “άλλων 
ευρωπαϊκών  χωρών” πέραν της ζώνης του ευρώ και της ΕΕ που περιλαμβάνουν κάποιες από τις υπό 
εξέταση χώρες του παρόντος άρθρου η οποία συγκέντρωσε την καθαρή θετική εκροή κεφαλαίων με 
457 εκατ. ευρώ (413 εκατ. ευρώ το 2011). Έπειτα, ακολουθεί η ζώνη του Ευρώ με  401 εκατ. ευρώ η 

2012* 2011* 2010* 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ 30,4 -1.274,9   -1.176,2   -1.479,3   -1.650,4   -3.832,9   -3.224,4   -1.180,3   -828,8   -365,3   
ΕΥΡΩΠΗ -39,4 -1.250,9   -1.191,8   -1.334,6   -919,4   -3.530,6   -3.136,8   -1.040,9   -699,9   -251,4   
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 418,2 -837,3   -608,7   -1.142,1   -684,9   -1.179,2   -239,2   -760,6   -662,3   -162,0   
             ΖΩΝΗ ΕΥΡΩ -401,8 -89,4   -489,4   -1.118,0   -1.027,9   -717,7   -298,7   -393,8   -489,4   248,0   
ΑΥΣΤΡΙΑ -5,9 -5,2   -9,5   -57,5   -12,8   -46,3   -20,4   -3,7   -2,1   0,3   
ΒΕΛΓΙΟ 0,2 -3,8   -39,5   -3,8   -3,7   -4,8   3,5   -2,6   -2,9   0,0   
ΓΕΡΜΑΝΙΑ -22,4 -29,8   -42,8   -18,7   -61,8   -196,1   -50,3   -19,9   -38,7   -12,0   
ΙΣΠΑΝΙΑ -9,4 -10,3   -15,7   11,8   -23,4   -23,1   -15,3   -16,7   -14,6   -2,8   
ΦΙΛΑΝΔΙΑ 0,0 -0,1   0,0   0,0   -0,2   -0,2   0,0   -0,1   0,0   -0,2   
ΓΑΛΛΙΑ 1,1 -3,9   3,2   -4,1   -18,5   -12,5   -18,3   -22,6   -2,9   14,2   
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0,0 -0,1   -1,8   0,1   -0,6   -0,1   0,3   -0,3   -1,1   -131,1   
ΙΤΑΛΙΑ 9,3 -4,3   -0,4   5,9   -5,4   0,8   -8,1   -25,4   -7,5   -4,3   
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -20,5 -27,2   7,0   -32,6   -76,3   -53,5   -6,2   -16,4   -16,9   -10,4   
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 60,2 41,9   59,9   -95,8   -409,8   -57,4   93,1   26,5   -137,5   15,4   
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0,1 0,4   -0,6   -1,5   -0,5   -2,0   -1,2   9,0   -1,4   -28,5   
ΣΛΟΒΕΝΙΑ -2,1 -1,7   0,0   -2,7   -1,8   -1,5   -5,4   -1,0   -1,7   0,0   
ΚΥΠΡΟΣ -413,1 -45,1   -449,1   -734,2   -413,2   -320,8   -270,9   -320,3   -262,3   407,5   
ΜΑΛΤΑ 0,5 -0,1   -0,2   -185,6   -0,2   0,0   0,0   0,0   0,2   0,0   
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 0,0 -0,1   0,0   0,6   -0,2   -0,3   0,0   0,0   0,0   0,0   
ΕΣΘΟΝΙΑ 0,2 0,0   0,1   0,1   0,5   0,0   0,4   -0,2   0,0   0,0   
             ΜΕΛΗ Ε.Ε. ΕΚΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΕΥΡΩ 820,0 -747,9   -119,3   -24,1   343,0   -461,6   59,5   -366,8   -172,9   -410,0   
ΔΑΝΙΑ -0,3 -0,2   0,0   0,0   -0,3   -1,1   0,2   0,0   -0,3   -0,9   
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ -100,3 -678,0   83,8   226,3   593,6   -62,0   317,1   -29,8   -85,1   -136,7   
ΣΟΥΗΔΙΑ -0,4 -1,0   -0,4   -0,6   -3,2   -1,1   -0,7   -0,3   -0,9   -0,5   
ΤΣΕΧΙΑ 6,1 6,2   6,0   6,0   3,8   5,6   5,9   6,8   5,7   -8,2   
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 152,6 100,2   -19,6   -1,6   -0,2   -0,7   -0,5   -0,8   -0,8   -0,3   
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 0,0 0,0   0,0   -0,1   0,1   0,0   0,1   0,1   0,1   0,0   
ΛΕΤΟΝΙΑ 0,0 0,0   0,0   0,0   0,0   0,6   0,1   0,0   -0,1   1,2   
ΠΟΛΩΝΙΑ 457,6 -456,0   -159,3   -13,6   -83,5   -296,2   -64,9   -11,9   -6,8   -1,7   
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2,7 18,8   -66,8   -131,0   -118,8   -115,8   -119,9   -91,4   -42,9   -50,9   
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 302,0 262,2   37,0   -109,5   -48,5   9,1   -78,0   -239,5   -41,9   -212,0   
ΑΛΛΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ -457,6 -413,6   -583,1   -192,5   -234,5   -2.351,4   -2.897,6   -280,3   -37,6   -89,4   
εκ των οποίων : ΑΛΒΑΝΙΑ -20,4 -13,6   -55,3   -134,8   -44,0   -94,5   -68,8   -3,2   -4,8   -31,0   
                       ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ -10,0 15,4   -26,1   -13,1   -129,6   -95,9   -519,3   -191,6   -25,1   0,0   
                       ΚΡΟΑΤΙΑ 0,0 0,0   -0,1   -1,0   -1,8   -1,1   -0,9   -0,9   0,0   -0,2   
                       ΠΓΔΜ -22,8 -19,3   -8,5   6,6   11,3   -19,6   -0,9   4,1   36,2   -8,8   
                       ΕΛΒΕΤΙΑ 7,5 -2,4   -7,9   -28,1   15,0   -119,5   -17,0   -18,0   -21,8   -3,7   
                       ΤΟΥΡΚΙΑ -396,4 -376,8   -480,0   -3,2   -29,3   -1.874,8   -2.273,9   -11,8   -3,8   -3,3   
                       ΡΩΣΙΑ -25,6 -25,6   -0,7   -14,9   -13,8   -45,6   -6,7   -4,7   -2,5   -0,3   
ΑΜΕΡΙΚΗ 163,9 54,6   110,9   8,3   -610,7   -173,0   -13,5   -4,3   -68,8   -102,3   
εκ των οποίων : ΗΠΑ 171,2 60,9   -67,7   15,0   -598,7   -164,9   -6,1   -1,0   -66,5   -71,4   
                       ΚΑΝΑΔΑΣ -0,6 -1,5   -0,6   -0,4   -1,2   -0,3   -1,4   -1,3   -1,0   -1,5   
ΩΚΕΑΝΙΑ -0,2 -0,2   -0,7   -37,8   76,3   1,7   -2,5   -0,8   -0,9   -4,0   
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οποία την προηγούμενη περίοδο και συγκεκριμένα τα έτη 2008 και 2009 κατείχε την πρώτη θέση. 
Να σημειώσουμε ότι τα στατιστικά στοιχεία που μας προσφέρει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
αποκλίνουν λίγο από αυτά της UNCTAD (United Nations Conference of Trade and Development):   
 

 
Πηγή: UNCTAD, UNCTADstat, Foreign Direct Investment, τα στοιχεία έχουν μετατραπεί από 
δολάρια σε ευρώ (1 δολάριο= 0,77 ευρώ)   
 

Οι Ελληνικές εξερχόμενες ΞΑΕ στην ΝΑ Ευρώπη 
 

 Από τον πίνακα 5. με τις ελληνικές εξερχόμενες ΞΑΕ σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος 
μπορούμε να εξάγουμε έναν μικρότερο που αφορά την περιοχή των Βαλκανίων: 

 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, επεξεργασία στοιχείων του πίνακα των καθαρών άμεσων ξένων 
επενδύσεων κατοίκων στο εξωτερικό ανά χώρα προορισμοί (σε εκατ. ευρώ), Διεύθυνση Στατιστικής, 
Τομέας Στατιστικής Ισοζυγίου Πληρωμών. Το αρνητικό πρόσημο (-) σημαίνει μείωση των καθαρών 
ξένων επενδύσεων των κατοίκων στο εξωτερικό. Περιλαμβάνονται όλες οι βαλκανικές χώρες πλην 
της Βοσνία-Ερζεγοβίνης. 
* Προσωρινά στοιχεία για 2012, 2011, 2010. 
 
 Παρατηρούμε ότι παρά την οικονομική κρίση η Ελλάδα αύξανε συνεχώς τις καθαρές 
επενδύσεις της στην περιοχή των Βαλκανίων την τελευταία πενταετία - αν και μειούμενη σε 
σχέση με προηγούμενες χρονιές-  με το 2011 και το 2012 όμως να έχει περιοριστεί αρκετά η αύξηση 
αυτή. Το επενδυτικό ενδιαφέρον των Ελλήνων επιχειρηματιών στην βαλκανική περιοχή είναι πολύ 
μεγάλο σε όλη την προηγούμενη περίοδο αλλά έχει αναχαιτιστεί τα τελευταία χρόνια λόγω της 
οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα στο εσωτερικό της αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη. 
Παρόλα αυτά οι ελληνικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να είναι δραστήριες και να αυξάνουν, έστω και 
κατά λίγο, τις επενδύσεις τους. 

 
 
 
 
 

Πηγή: UNCTAD, UNCTADstat, Outward foreign direct investment flows (US Dollars at current 
prices and current exchange rates in millions).  ( Σύνολο 2005-2011: 17.998,0 δις δολ. = 13.858,1 δις 
ευρώ) 
 

Ελληνικές ΞΑΕ στην ΝΑ Ευρώπη με βάση διαφορετικές πηγές 
 

 Ο  πίνακας  που ακολουθεί συνοψίζει στοιχεία για τις εισροές ΞΑΕ στις 9 βαλκανικές χώρες 
που αφορούν το σύνολο τους αλλά και το ποσό των ελληνικών εισροών για την κάθε μια. Οι 
πρώτες 4 στήλες αφορούν το 2009. Η πρώτη στήλη παρουσιάζει το σύνολο εισροών ΞΑΕ σύμφωνα 
με την UNCTAD, η δεύτερη το σύνολο εισροών ΞΑΕ σύμφωνα με τις κεντρικές τράπεζες των 
βαλκανικών χωρών, τα πρακτορεία ξένων επενδύσεων, τα γραφεία οικονομικών και εμπορικών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΕΤΟΣ 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
ΣΥΝΟΛΟ -30,4 1.275,9 1.176,2 1.650,4 1.479,3 3.832,9 3.224,4 1.180,3
ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 144,9 113,3 599,8 360,8 387,0 2.192,6 3.060,8 534,3
% ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ -476,64% 8,88% 50,99% 21,86% 26,16% 57,20% 94,93% 45,27%

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΑΕ ΣΕ ΕΚΑΤ. ΔΟΛΑΡΙΑ 2005-2011
ΕΤΟΣ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ΣΥΝΟΛΟ 2005-2011
ΕΛΛΑΔΑ 1.467,8 4.045,1 5.246,0 2.417,5 2.055,0 978,5 1.788,0 17.998,0
% ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΞΑΕ 0,165 0,286 0,239 0,123 0,175 0,067 0,106

              ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΡΟΕΣ ΞΑΕ 2005-2011 ΣΕ ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 ΣΥΝΟΛΟ 2005-2011

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΞΑΕ (UNCTAD) 1.376,7 753,4 1.582,3 1.861,4 4.039,4 3.114,7 1.130,2 13.858,1
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΞΑΕ (ΤΤΕ) 1.275,9 1.176,2 1.650,4 1.479,3 3.832,9 3.224,4 1.180,3 13.819,4
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υποθέσεων του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, κ.ά. , η τρίτη στήλη την κίνηση των ελληνικών 
εισροών(καθαρών) ΞΑΕ σύμφωνα με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η τέταρτη στήλη τις 
ελληνικές ΞΑΕ σύμφωνα με τις κεντρικές τράπεζες των βαλκανικών χωρών, τα πρακτορεία ξένων 
επενδύσεων, τα γραφεία οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων του ελληνικού υπουργείου 
Εξωτερικών, κ.ά. Όπου δεν εντοπίσαμε στοιχεία, επαναλαμβάνουμε σε αυτήν την στήλη τα στοιχεία 
από την τρίτη. Να σημειώσουμε ότι στη τρίτη στήλη  το μείον φανερώνει θετική εισροή-αύξηση, ενώ 
το συν-που εννοείτε- φανερώνει αρνητική εισροή- μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Για την 
τέταρτη ισχύει το αντίθετο. Για τις επόμενες στήλες ισχύουν τα ίδια αλλά για το έτος 2008. 
 Το σύνολο καθαρών εκροών ΞΑΕ σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος ανήλθε στο 1,479 
δις ευρώ το 2009 εκ των οποίων τα 387 εκατ. ευρώ (390,99 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τις άλλες πηγές) 
επενδύθηκαν στην περιοχή των Βαλκανίων ενώ το 2008 το σύνολο καθαρών εκροών ΞΑΕ ανήλθε 
στο 1,65 δις ευρώ εκ των οποίων 360,8 εκατ. ευρώ (297,55 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τις άλλες πηγές) 
επενδύθηκαν στις βαλκανικές χώρες. 
 Παρατηρούμε αποκλίσεις της UNCTAD με τις άλλες πηγές αλλά όχι μεγάλες. Η μόνη μεγάλη 
σχετικά με τις άλλες αποκλίσεις αφορά τις συνολικές εισροές ΞΑΕ που στις άλλες πηγές είναι 
αυξημένες περί τα 3 εκατ. ευρώ.  

 
Πίνακας 9. 

 
ΧΩΡΑ ΣΥΝΟΛΟ ΞΑΕ 

2009(UNCTAD) 
ΣΥΝΟΛΟ ΞΑΕ 
2009(ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ Κ.Α.) 

ΚΙΝΗΣΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΑΕ 
2009(ΚΑΘΑΡΕΣ – 
ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΞΑΕ 2009 
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
Κ.Α.) 

ΑΛΒΑΝΙΑ        707               664 -134,8 134,8 

ΒΟΣΝΙΑ-
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ 

362 452 -1 1 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 3.224 3.212 -131 131 

ΚΡΟΑΤΙΑ 1.880 1.880 -1 1 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 946 934 - - 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 4.567 4.556 -109,5 109,5 

ΣΕΡΒΙΑ 1.386 1.809 -13,1 
(Σερβία 
&Μαυροβούνιο) 

46,7 

ΠΓΔΜ 179 181 6,6 -75,51 

ΤΟΥΡΚΙΑ 5.493 4.637 -3.2 42,57 
ΣΥΝΟΛΟ 18.744 18.325 387 390,99 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων σύμφωνα με την UNCTAD, τις κεντρικές τράπεζες των βαλκανικών 
χωρών, τα πρακτορεία ξένων επενδύσεων, τα γραφεία οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων του 
ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, κ.ά. 
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ΣΥΝΟΛΟ ΞΑΕ 
2008(UNCTAD) 

ΣΥΝΟΛΟ ΞΑΕ 
2008(ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ Κ.Α.) 

ΚΙΝΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΞΑΕ 2008(ΚΑΘΑΡΕΣ – 
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ) 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΞΑΕ 
2008 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ Κ.Α.) 

713 620 -44 44 

768 763 -0,1 0,1 

7.069 4.754 -118,8 118,8 

4.431 4.190 -1,8 1,8 

661 685 - - 

10.038 9.496 -48,5 48,5 

2.161 1.373 -129,6 
(Σερβία &Μαυροβούνιο) 

48,5(Σερβία) 

424 400 11,3 -6,72 

13.097 10.629 -29,3 42,57 
39.362 42.609 360,8 297,55 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων σύμφωνα με την UNCTAD, τις κεντρικές τράπεζες των βαλκανικών 
χωρών, τα πρακτορεία ξένων επενδύσεων, τα γραφεία οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων του 
ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, κ.ά. 
 
 Για τα πιο πρόσφατα έτη και σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος όπως και έχουμε 
αναφέρει νωρίτερα9 το σύνολο καθαρών  εκροών ΞΑΕ συνοπτικά διαμορφώθηκε ως εξής:  

• 2010: Το σύνολο καθαρών εκροών ΞΑΕ σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος ανήλθε στο  
1,176 δις ευρώ το 2010 εκ των οποίων τα 600 εκατ. ευρώ  επενδύθηκαν στην περιοχή των 
Βαλκανίων. 

• 2011: Το σύνολο καθαρών εκροών ΞΑΕ  ανήλθε στο 1,274 δις ευρώ  εκ των οποίων τα 113 
εκατ. ευρώ επενδύθηκαν σε βαλκανικές χώρες.  

• 2012: Το έτος αυτό υπήρξε μείωση των καθαρών ξένων επενδύσεων των κατοίκων στο 
εξωτερικό που ανήλθε στα 30,4 εκατ. Ευρώ ενώ στην περιοχή των Βαλκανίων υπήρξε 
συνολικά αύξηση των καθαρών ελληνικών επενδύσεων που ανήλθε στα 145 εκατ. ευρώ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Τα στοιχεία για τα έτη 2010, 2011 και 2012 είναι προσωρινά σύμφωνα με διευκρίνηση της Τράπεζας της 
Ελλάδος. 
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Θέση Ελλάδας στο πεδίο ΞΑΕ στην ΝΑ Ευρώπη 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων σύμφωνα με την UNCTAD, τις κεντρικές τράπεζες των βαλκανικών 
χωρών, τα πρακτορεία ξένων επενδύσεων, τα γραφεία οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων του 
ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, κ.ά. και εκτίμηση της θέσης της Ελλάδας στην κάθε χώρα 
σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά για όπου η θέση δεν είναι ξεκάθαρη.  
 
    Έπειτα από επεξεργασία στοιχείων για ανάλυση της παρουσίας της Ελλάδας ως χώρα 
προέλευσης ΞΑΕ στην ΝΑ Ευρώπη μπορούμε να πούμε τον αριθμό θέσης που καταλαμβάνει 
ανάμεσα στις άλλες για το 2012 σε κάθε χώρα: 
 
 Η Ελλάδα αποτελεί μεγάλο επενδυτή στην Αλβανία, την Βουλγαρία, την Ρουμανία, την 
Σερβία, την ΠΓΔΜ και την Τουρκία και μικρό επενδυτή στην Βοσνία- Ερζεγοβίνη, την Κροατία 
και το Μαυροβούνιο.  Σημαντικότατος επενδυτής είναι για την Αλβανία, την ΠΓΔΜ, την Βουλγαρία 
και την Ρουμανία όπου και κατέχει μεγάλο μερίδιο στις βαλκανικές αυτές αγορές. Επίσης, στην 
Τουρκία κάνει όλο και πιο δυναμική την παρουσία της καταφέρνοντας έτσι να δημιουργήσει οδούς 
επικοινωνίας και με άλλες ανατολικές οικονομίες. Στην δεκάδα των μεγαλύτερων επενδυτών της 
Σερβίας βρίσκεται η ελληνική επενδυτική δραστηριότητα ενώ στις 3 από τις 9 σε σύνολο χώρες έχει 
πολύ έως πάρα πολύ περιορισμένη παρουσία (Βοσνία- Ερζεγοβίνη, Κροατία, Μαυροβούνιο).  
 Οι εξερχόμενες ελληνικές ΞΑΕ στην ΝΑ Ευρώπη, επομένως,  παρουσιάζουν δύο 
διαφορετικά επίπεδα όσο αφορά το ύψος των επενδύσεων στην περιοχή. Η Αλβανία, η 
Βουλγαρία, η ΠΓΔΜ, η Ρουμανία, η Σερβία και η Τουρκία αποτελούν χώρες-στόχους με υψηλό 
επίπεδο του ύψους των επενδύσεων της ελληνικής επενδυτικής δραστηριότητας ενώ η Βοσνία- 
Ερζεγοβίνη, η Κροατία και το Μαυροβούνιο δεν ελκύουν ελληνικές ΞΑΕ και έχουν ένα χαμηλό 
επίπεδο του ύψους των επενδύσεων. 
 Οι ΞΑΕ μιας χώρας ή ενός συνόλου χωρών έχουν την τάση να περιφερειοποιούνται και 
αυτή η τάση συμβαίνει και στις ελληνικές ΞΑΕ.10 Όπως αναφέραμε και παραπάνω οι Έλληνες 
επενδυτές επικεντρώνονται σε 6 από τις 9 βαλκανικές χώρες και όχι στο σύνολο τους αν και η 
επενδυτική δραστηριότητα στις υπόλοιπες 3 δεν λείπει αλλά είναι πολύ περιορισμένη. Τα Βαλκάνια 
αποτελούν για την Ελλάδα και τους Έλληνες ένα περιφερειακό κέντρο με επιταχυνόμενη οικονομική 
ανάπτυξη- αν και μετά την οικονομική κρίση του 2008 οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν θα είναι ανάλογοι 
των προηγούμενων ετών. Η περιοχή της ΝΑ Ευρώπης αποτελεί  μια περιφέρεια που υπάρχουν ακόμη 
περιθώρια για κερδοφόρες επενδυτικές κινήσεις και ανάπτυξη των επιχειρήσεων... 
 
 
 

10 Bitzenis A., (2009), The Balkans: Foreign Direct Investment and EU Accession, Ashgate Public., Great 
Britain, UK, σελ.375-377. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ
 ΧΩΡΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΞΑΕ

ΘΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΞΑΕ ΕΠΙΧΕΙΡ. ΕΛΛΗΝ. ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΑΛΒΑΝΙΑ 370
ΒΟΣΝΙΑ- ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ Μικρός Επενδυτής -
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 6000(1200-1700)
ΚΡΟΑΤΙΑ Μικρός Επενδυτής -
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ Μικρός Επενδυτής -
ΡΟΥΜΑΝΙΑ 5284
ΣΕΡΒΙΑ 250
ΠΓΔΜ 280
ΤΟΥΡΚΙΑ 500

1η (εκτίμ.)

2η ή 3η

4η ή 5η 
7η 

1η (εκτίμ. για την δεκαετία)
5η (εκτίμ.) 
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Συμπεράσματα 
 
       Η ΝΑ Ευρώπη αποτελεί για την Ελλάδα μια νέα αγορά με γεωγραφική και πολιτιστική 
εγγύτητα με ιστορικούς και θρησκευτικούς δεσμούς. Ένα οικονομικό κέντρο περί των 136 εκατ. 
καταναλωτών και 9 κρατών με χαμηλά κόστη εργασίας, γης και κεφαλαίου και με μέτριο 
ανταγωνισμό όπου έχουν αναπτυχθεί με την χώρα μας διμερείς σχέσεις με το κάθε βαλκανικό κράτος 
και οι οποίες σχέσεις δημιουργούν συνδέσμους με τις άλλες χώρες πέραν των βαλκανικών αλλά και 
μεταξύ τους. Επίσης, εκτός από εμπορικοί εταίροι, τα βαλκανικά κράτη αποτελούν και διόδους 
επικοινωνίας που συνδέουν την Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη και την ευρύτερη αγορά της αλλά 
και με τις ανατολικές χώρες και τις αγορές τους. 
 Οι Έλληνες σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. ΠΓΔΜ) επένδυσαν στην περιοχή των Βαλκανίων 
προτού την κατάρρευση των σοσιαλιστικών κυβερνήσεων και προτού ξεκινήσει η διαδικασία της 
μετάβασης στην οικονομία της αγοράς. Διαφορετικά, η δραστηριότητα τους ξεκίνησε από τις αρχές 
του 1990. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την πείρα του ¨Έλληνα επενδυτή απέναντι στα αντικίνητρα-
εμπόδια που χαρακτηρίζουν αυτήν την οικονομική περιφέρεια όπως είναι το ασταθές νομικό πλαίσιο, 
το χαμηλό επίπεδο διαβίωσης, το χαμηλό επίπεδο των υποδομών και υπηρεσιών, η γραφειοκρατία, η 
διαφθορά, η φτωχή οικονομία, η πρώιμη δομή της αγοράς και το υψηλό ρίσκο των επενδύσεων που 
αυτά συνεπάγονται. Παρόλα αυτά κάποια από τα αντικίνητρα τα συναντούν οι Έλληνες επενδυτές και 
μέσα στην χώρα τους και θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν υιοθετήσει την λογική της 
γραφειοκρατίας, της διαφθοράς και της δωροδοκίας από την ελληνική πραγματικότητα σε βαθμό που 
να μπορούν να αντεπεξέλθουν και σε κάποια άλλη βαλκανική χώρα. Γενικότερα, πάντα θα υπάρχει 
αβεβαιότητα μιας και κάθε βαλκανική αγορά περιγράφει ένα διαφορετικό προφίλ, διαφορετικές 
υποδομές και πολιτικές.  11 
 Τα Βαλκάνια, λοιπόν, αποτελούν μια περιφέρεια με οικονομική σημασία την οποία οι 
Έλληνες  επενδυτές κατανόησαν νωρίτερα από την Δύση και πολλές μεγάλες ελληνικές – και όχι 
μόνο-  επιχειρήσεις έχουν επεκταθεί πλέον σε έναν αριθμό βαλκανικών χωρών και όχι απλά σε μια 
μόνο χώρα γιατί έχουν συνειδητοποιήσει ακριβώς αυτό: τα Βαλκάνια αποτελούν ένα περιφερειακό 
κέντρο που πρέπει να αντιμετωπιστεί ως σύνολο αλληλένδετων κρατών που οι οικονομίες τους 
αλληλεπιδρούν και άρα οι ξένες επενδυτικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται επικερδέστερα  
σε μέρος της  περιφέρειας αυτής και όχι μόνο σε μια χώρα. 
 
Οι ΞΑΕ στην ΝΑ Ευρώπη σε σχέση με τις παγκόσμιες ΞΑΕ 
 
 Συγκριτικά με το παγκόσμιο χάρτη των ΞΑΕ η περιοχή των Βαλκανίων δεν προσεγγίζει 
πολλές ΞΑΕ συνολικά. Παρόλα αυτά, από την αρχή της μεταβατικής διαδικασίας στις πρώην 
σοσιαλιστικές οικονομίες, οι ξένες επενδύσεις θεωρήθηκαν ως ένας βασικός παράγοντας 
ανάπτυξης και μετασχηματισμού των δομικών τους χαρακτηριστικών.12 Τα Βαλκάνια, όμως,  
αποτελούν ένα αδύναμο περιβάλλον σε σχέση με το παγκόσμιο περιβάλλον αλλά και σε σχέση με 
άλλα περιφερειακά περιβάλλοντα (π.χ. ζώνη του Ευρώ). Η δυσκολία προσέλκυσης επενδύσεων μαζί 
με τις αδύναμες πολιτικές κυβερνήσεις και τις καθυστερημένες μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για 
μια χώρα υπό μετάβαση καθιστούν όλο και μεγαλύτερη την ανάγκη ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση –μιας και μόνο η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία είναι μέλη της Ένωσης- και στη 
ευρύτερη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης.13 Πλέον, όλες οικονομίες της Ευρώπης αναζητούν να 
εναρμονιστούν νομικά και χρηματοοικονομικά με την ΕΕ – εκτός από την συμμετοχή τους σε NATO, 

11 Palimoda S.J., (1995), Investing in Eastern Europe, Capitalizing on Emerging Markets, Addison-Wesley 
Publishers Ltd, EIU Series and Addison Publishing, Great Britain , UK, σελ.18-24. 
12 Dunning (1993), Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley Publisher, Great 
Britain, UK. 
13 Bitzenis A., (2009), The Balkans: Foreign Direct Investment and EU Accession, Ashgate Public., Great 
Britain, UK, σελ.1. 
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CEFTA, κλπ.- και να γίνουν μέλη της.14 
 
Όμως... 
 
 Τα Βαλκάνια και ειδικότερα τα σημερινά κράτη της πρώην Γιουγκοσλαβίας και η Τουρκία 
συμβαδίζουν με την Δύση και έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται στις αξίες.15 Αυτά τα δύο 
χαρακτηριστικά απασχολούν για την ορθότητα τους την ΕΕ σχετικά με την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση 
των κρατών αυτών. Οι πολίτες των Βαλκανίων αυτοαποκαλούνται  Ευρωπαίοι και οι διαδικασίες για 
την ενσωμάτωση στην ΕΕ είναι στην πολιτική ατζέντα όλων των βαλκανικών πολιτικών ελίτ. Όμως, 
η πραγματική αφοσίωση τους στο «ευρωπαϊκό όνειρο» είναι αξιοσημείωτα δυσανάλογα 
κατανεμημένη στην περιοχή, παρά τις επίσημες ρητορείες για το αντίθετο. Η διαδικασία της 
ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης πρέπει να συνοδευτεί από διασυνοριακές και διακρατικές συνδέσεις 
σε όλη την περιοχή ώστε να γίνει εφικτή. Η δημιουργία μιας βαλκανικής διακρατικής κοινωνίας 
έχει συμβάλλει στην διεθνική συμφιλίωση και ηρεμία σε μια περιοχή με αιματηρό παρελθόν στο 
πλέον παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που ζούμε.  
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ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ 
 
                                                                                
                      1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
   
Αδιαμφισβήτητα τα φαινόμενα της φτώχειας και της ανισότητας, βρίσκονται στο επίκεντρο τόσο του 
κοινωνικού όσο και του οικονομικού ενδιαφέροντος. Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να 
προσεγγίσουμε επαρκώς θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε επαρκώς τη διαχρονική εξέλιξη των 
τάσεων και των φαινομένων   της φτώχειας και της ανισότητας μέσω δεκτών, εμπειρικών και 
θεωρητικών προσεγγίσεων, καθώς και μέσω εναλλακτικών μεθοδολογιών. Έμφαση ακόμη θα δοθεί 
στον αναδιανεμητικό ρόλο των κρατικών πολιτικών, καθώς επίσης και στις κρατικές πολιτικές που 
υιοθετούνται. 
  Κάνοντας λοιπόν αναφορά σε αυτά τα φαινόμενα είναι σαν να ανοίγουμε το κουτί της Πανδώρας 
για πολλές χώρες, αναπτυσσόμενες ανεπτυγμένες και υπανάπτυχτες που ταλανίζονται απ τα 
φαινόμενα. Η Ελλάδα παρά το γεγονός ότι κατατάσσεται στις αναπτυγμένες χώρες της Ε.Ε. έχει 
υψηλά επίπεδα φτώχειας όπως θα αναλύσουμε παρακάτω. Τα στοιχεία μας αναφέρονται από το 1995 
ως και τις παρυφές της οικονομικής κρίσης (2008).  
  Αρχικά θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση και την εξέλιξη της ανισότητας στην Ελλάδα με τη 
βοήθεια δεικτών που προέρχονται από έρευνες της Eurostat και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας 
(ΕΣΥΕ).Παράλληλα θα διερευνηθεί πως τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά οι κοινωνικές μεταβιβάσεις 
και η εισοδηματική ανισότητα μπορούν να ερμηνεύσουν την συνολική ανισότητα. 
  Ακολουθεί η συσχέτιση της φτώχειας με τις κοινωνικές δαπάνες και τη δημοσιονομική πολιτική της 
Ελλάδας. Ταυτόχρονα θα σχολιαστεί τόσο ο κίνδυνος φτώχειας όσο και η συνεισφορά στην φτώχεια 
των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων.  
  Εν συνεχεία θα εφαρμόσουμε τρεις βασικές μεθοδολογίες μέτρησης της φτώχειας (αντικειμενική –
μονοδιάστατη, υποκειμενική και αντικειμενική πολυδιάστατη) και διάφορα εμπειρικά αποτελέσματα. 
Με βάση τα παραπάνω θα  αναλύσουμε τη δομή και το επίπεδο της φτώχειας στην Ελλάδα. 
  Τέλος,μέσα από την παράθεση της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζεται στη χώρα μας θα 
συνοψίσουμε τα συμπεράσματα της εργασίας και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες 
κατευθύνσεις για τη χάραξη αποτελεσματικών πολιτικών που έχουν ως στόχο αλλαγές στο 
αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας για την πάταξη των ισχυρών πιέσεων που ασκούν τα φαινόμενα 
αυτά στο κοινωνικό σύνολο.   
 
2. ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
  Σημαντικό για να προχωρήσουμε είναι να παραθέσουμε κάποιους ορισμούς της ανισότητας καθώς 
επίσης και να αναλύσουμε κάποιους βασικούς δείκτες που θα συναντήσουμε παρακάτω. 
  Όταν μιλάμε για ανισότητα αναφερόμαστε στην εισοδηματική ανισότητα .Ο ορισμός του 
εισοδήματος που υιοθετείται στη μέτρηση της ανισότητας της φτώχειας είναι αυτός του διαθέσιμου 
εισοδήματος, δηλαδή το συνολικό εισόδημα των νοικοκυριών μετά την αφαίρεση των άμεσων φόρων 
και ασφαλιστικών εισφορών. Οι δείκτες ανισότητας που χρησιμοποιούνται είναι ο Gini (G), Μέση 
απόκλιση λογαρίθμων (L), ο S80/20, Τheil (T), Τετράγωνο του συντελεστή μεταβλητότητας C2 

και Atkinson A(ε=0,5).  
  Οι δείκτες αυτοί είναι ευρέως διαδεδομένοι και ικανοποιούν τις βασικές ιδιότητες που οφείλουν να 
έχουν οι δείκτες μέτρησης της ανισότητας. Οι ιδιότητες αυτές είναι η ανωνυμία, η ανεξαρτησία από 
τη μονάδα μέτρησης του εισοδήματος, η ανεξαρτησία από το μέγεθος του πληθυσμού  και η αρχή της 
μεταβίβασης. Ακόμη οι παραπάνω δείκτες εμφανίζουν διαφορετική ευαισθησία σε μεταβιβάσεις που 
πραγματοποιούνται σε διαφορετικά σημεία της κατανομής, εκφράζοντας ο καθένας μια ιδιαίτερη 
συνάρτηση κοινωνικής ευημερίας. Ο δείκτης G είναι περισσότερο ευαίσθητος σε μεταβιβάσεις που 
γίνονται στη μέση της διανομής. Ανάμεσα στους δείκτες L, T και C2 μεγαλύτερη ευαισθησία σε 
μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται σε υψηλά εισοδήματα παρουσιάζει ο C2 ενώ στα χαμηλά ο L. 
Η ευαισθησία του Atkinson εξαρτάται από την τιμή της παραμέτρου ε. 
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  Έμφαση θα δοθεί στους δείκτες G και S80/20 καθώς θα μας χρειαστoύν στη συνέχεια. Ο δείκτης 
Gini ορίζεται ως ο λόγος των περιοχών σχετικά με την καμπύλη Lorenz. Εάν η περιοχή μεταξύ της 
γραμμής της τέλειας ισότητας και της καμπύλης Lorenz είναι η περιοχή Α, και η περιοχή κάτω από 
την καμπύλη Lorenz είναι Β, τότε ο δείκτης Gini είναι Α/(Α + Β) . Δεδομένου ότι Α+Β=0,5 , τότε ο 
δείκτης Gini είναι G = A / (0,5) = 2Α. Παίρνει τιμές από 0 έως 1. Ένας χαμηλός συντελεστής Gini 
δείχνει ότι υπάρχει ίση διανομή εισοδήματος, ενώ η ύπαρξη άνισης διανομής προμηνύεται από μία 
υψηλή τιμή του συντελεστή. Το 0 δείχνει την τέλεια ισότητα και το 1 την τέλεια ανισότητα. Ο 
δείκτης άνισης κατανοµής εισοδήµατος ( συντελεστής Gini) ορίζεται ως ο λόγος των αθροιστικών 
µεριδίων του πληθυσµού , κατανεµηµένου ανάλογα µε το ύψος του εισοδήµατος , προς το 
αθροιστικό µερίδιο του συνολικού εισοδήµατος όλου του πληθυσµού.Ερµηνεύεται ως η στατιστικά 
αναµενόµενη διαφορά του αποτελέσµατος της σύγκρισης δύο τυχαίων εισοδηµάτων , ως ποσοστό 
του µέσου όρου . Αν όλο το εθνικό εισόδηµα ήταν συγκεντρωµένο  σε ένα άτοµο , ο συντελεστής θα 
ήταν 1. Αν ο συντελεστής Gini ήταν π.χ. 0,30, αυτό σηµαίνει ότι αν πάρουµε 2 τυχαία άτοµα , τότε 
αναµένουµε ότι το εισόδηµά τους  θα διαφέρει κατά 30% του µέσου όρου. 
 
 

 
 
  
   Ο δείκτης κατανοµής εισοδήµατος (S80/S20) σε πεντηµόρια εισοδήµατος αναφέρεται στο µερίδιο 
του ισοδύναµου διαθέσιµου εισοδήµατος του «πλουσιότερου» 20% του πληθυσµού προς το ανάλογο 
εισόδηµα του «φτωχότερου» 20% του πληθυσµού και επηρεάζεται από τις ακραίες τιµές της 
κατανοµής του εισοδήµατος,δηλαδή στο πλουσιότερο και στο φτωχότερο τµήµα του πληθυσµού.Ο 
συγκεκριµένος δείκτης είναι εύκολα κατανοητός από τον ευρύ πληθυσµό .  
 
2.1 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ 
 
 Προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση που έχουν οι διαφορές των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας στη ένταση και την έκταση της ανισότητας και της φτώχειας, οι χώρες της Ε.Ε. 
ομαδοποιούνται με βάση τον τύπο κοινωνικού κράτους που έχουν αναπτύξει. Το σύστημα κοινωνικής 
προστασίας κάθε χώρας αναφέρεται στον ιδιαίτερο ρόλο που κατέχουν η αγορά, το κράτος και η 
οικογένεια στη παροχή κοινωνικής προστασίας. Οι χώρες της Ε.Ε. ταξινομούνται στους ακόλουθους 
τύπους κοινωνικών κρατών: σοσιαλδημοκρατικό κοινωνικό κράτος, συντηρητικό-κορπορατιστικό 
κοινωνικό κράτος, φιλελεύθερο κοινωνικό κράτος και καθεστώς ευημερίας των χωρών της νοτίου 
Ευρώπης. Θα επικεντρωθούμε σε αυτό καθότι η χώρα μας ανήκει σε αυτό τον τύπο και είναι από τις 
αντιπροσωπευτικότερες αυτού του καθεστώτος. 
  Το καθεστώς ευημερίας των χωρών της νοτίου Ευρώπης χαρακτηρίζεται από την καθυστερημένη 
ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους, την περιορισμένη καθολικότητα στις παροχές και τα μεγάλα κενά 
στην κοινωνική προστασία, τα οποία αναπληρώνουν η οικογένεια και τα συγγενικά δίκτυα. Επίσης 
διακρίνεται για τον κατακερματισμό και την υψηλή πόλωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας, 
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καθώς επίσης για το ρόλο των πελατειακών σχέσεων στη διανομή των όρων και την παροχή 
κοινωνικής προστασίας. 
  Για να προσδιορίσουμε τις τάσεις της εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα θα χρειαστεί να 
μελετήσουμε κάποιους πίνακες με στοιχεία τόσο για την Ελλάδα όσο και για άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. 

 
   
Στον παραπάνω πίνακα παρατίθενται οι εκτιμήσεις της συνολικής ανισότητας στη διανομή του 
εισοδήματος των ατόμων στης χώρες της Ε.Ε-27 με τη χρήση εναλλακτικών δεικτών. Με βάση το 
δείκτη Gini (G) η Ελλάδα παρουσιάζει την Τρίτη μεγαλύτερη ανισότητα στη διανομή του 
εισοδήματος μεταξύ των χωρών της Ε.Ε.-15. Οι διαφορές μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. ως προς την 
εισοδηματική ανισότητα φαίνεται να ερμηνεύονται σε σημαντικό βαθμό από τα διαφορετικά 
συστήματα κοινωνικής προστασίας που έχουν αναπτυχθεί στις χώρες αυτές. Συγκεκριμένα οι χώρες 
της νοτίου Ευρώπης και οι χώρες με φιλελεύθερο προνοιακό καθεστώς είναι αυτές που εμφανίζουν τη 
μεγαλύτερη ανισότητα. 
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  Εδώ παρουσιάζεται η διαχρονική μεταβολή της ανισότητας στην Ελλάδα το διάστημα 1994-2007 
μετρούμε η με εναλλακτικούς δείκτες. Οι περισσότεροι δείκτες εμφανίζουν διακυμάνσεις την περίοδο 
αυτή και δεν επιτρέπουν να διαπιστώσουμε με ασφάλεια τη σαφή τάση. Πιο έντονες διακυμάνσεις 
στην ανισότητα παρουσιάζουν οι δείκτες C2 και Α(ε=0,2) οι οποίοι έχουν αντίστοιχα τη μεγαλύτερη 
ευαισθησία σε μεταβολές στα πού υψηλά και πολύ χαμηλά εισοδήματα. Αυτό σημαίνει ότι την 
περίοδο αυτή οι μεταβολές στη διανομή του εισοδήματος αφορούσαν κυρίως πλουσιότερα και 
φτωχότερα τμήματα του πληθυσμού. Για το διάστημα 2005-2007 παρατηρείται αύξηση των τιμών 
του δείκτη Α(ε=0,2) γεγονός που καταδεικνύει την τη επιδείνωση της ανισότητας στα κατώτερα 
στρώματα του πληθυσμού. Σε γενικές γραμμές όμως τη τελευταία δεκαετία η ανισότητα παρέμεινε 
σχεδόν αμετάβλητη με μικρές διακυμάνσεις. 
 Παρακάτω παρουσιάζονται δύο διαγράμματα μέτρησης της ανισότητας με τους δείκτες Gini και 
S80/20 για εισοδήματα ως το 2011. 
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GEO/TIME 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Greece 5.4 6.4 6.0 5.9 6.4 6.3 6.2 6.2 6.0 6.4 
Spain 5.8 : 5.2 5.5 5.3 5.4 5.6 6.4 7.5 7.5 
Italy 5 : 6.1 5.8 5.7 5.7 5.3 5.4 5.5 6.0 
Portugal 6.6 : 7.1 7.1 6.8 6.5 6.2 6.2 5.7 5.8 

 
Ο δείκτης S80/20 το 2011 είναι 6,4 δηλαδή το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του 
πληθυσμού είναι 6,4 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο του εισοδήματος του φτωχότερου 20% του 
πληθυσμού.   
 
2.2 ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
Για την ανάγκη της ανάλυσης διακρίνουμε τις κοινωνικές μεταβιβάσεις σε «συντάξεις» και «λοιπές 
κοινωνικές μεταβιβάσεις». Στις λοιπές κοινωνικές μεταβιβάσεις περιλαμβάνονται τα διάφορα 
επιδόματα, όπως οικογενειακά, στεγαστικά, αναπηρίας κλπ. 
 

 
 
 Στο διάγραμμα 2.2 παρουσιάζονται οι καμπύλες Lorenz ΓΙΑ ΤΗΝ Ελλάδα που αντιστοιχούν στα 
εισοδήματα του 2007 πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις μετά τις λοιπές κοινωνικές μεταβιβάσεις(αλλά 
πριν τις συντάξεις) και μετά τις συνολικές μεταβιβάσεις. Για τις καμπύλες Lorenz  ισχύει ότι η 
ανισότητα είναι υψηλότερη όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση της καμπύλης της διανομής από τη 
διαγώνιο. Το συγκεκριμένο διάγραμμα φανερώνει τη ασθενή επίδραση που έχουν οι κοινωνικές 
μεταβιβάσεις στη μείωση της ανισότητας. Έχει διαπιστωθεί ότι ο αναδιανεμητικός ρόλος των 
κοινωνικών μεταβιβάσεων σε χρήμα περιορίζεται στις συντάξεις. Οι λοιπές κοινωνικές μεταβιβάσεις 
εμφανίζουν περιορισμένη επίδραση στη μείωση της ανισότητας. Αυτό αντικατοπτρίζεται από το 
γεγονός ότι οι καμπύλες που αντιστοιχούν στο εισόδημα πριν από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις και 
μετά τις λοιπές μεταβιβάσεις σχεδόν εφάπτονται. 
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2.3 ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ 
 
  Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η ανάγκη για μεγαλύτερη στόχευση των πολιτικών στην 
καταπολέμηση της ανισότητας και της αποστέρησης. Ο βασικός λόγος είναι οι διαφορές που 
παρατηρούνται στο ύψος του μέσου εισοδήματος μεταξύ πληθυσμιακών ομάδων με διαφορετικά 
δημογραφικά κοινωνικοοικονομικά κ.α. χαρακτηριστικά. Ως χαρακτηριστικά αναγνωρίζονται το 
μέγεθος και η σύνθεση του νοικοκυριού, η κατάσταση απασχόλησης και το είδος του επαγγέλματος, 
το επίπεδο εκπαίδευσης, η ηλικία, το φύλο και η περιοχή κατοικίας. 
 

 
 
  Ο πίνακας 2.3 αποτυπώνει το ποσοστό συνολικής ανισότητας που ερμηνεύεται από διαφορές με 
βάση γενικά χαρακτηριστικά του νοικοκυριού, όπως το μέγεθος και η σύνθεσή του, καθώς και η 
πληθυσμιακή πυκνότητα της περιοχής διανομής. Όπως μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί κανένα από 
αυτά τα χαρακτηριστικά δεν ερμηνεύει από μόνο του περισσότερο από το 15% της συνολικής 
ανισότητας στις χώρες της Ε.Ε. Στην Ελλάδα το μερίδιο της συνολικής ανισότητας που οφείλεται στο 
μέγεθος του νοικοκυριού είναι εξαιρετικά  μικρό(0,6-1,0%), το χαμηλότερο μεταξύ των χωρών της 
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Ε.Ε. Το ποσοστό που ερμηνεύει  η σύνθεση του νοικοκυριού είναι επίσης το χαμηλότερο. Κανένα 
από τα βασικά πληθυσμιακά χαρακτηριστικά (εμείς παραθέσαμε ένα δείγμα αλλά και σε μετρήσεις 
των υπόλοιπων χαρακτηριστικών τα ευρήματα είναι τα ίδια), δεν ερμηνεύει από μόνο του ένα 
σημαντικό ποσοστό ανισότητας. Η ανισότητα οφείλεται κυρίως στη διασπορά των εισοδημάτων 
εντός της κάθε πληθυσμιακής ομάδας και όχι σε εισοδηματικές διαφορές μεταξύ των ομάδων. Το 
γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι οι πολιτικές για τη μείωση της συνολικής ανισότητας μέσω της 
άμβλυνσης των διαφορών μεταξύ των πληθυσμιακών ομάδων έχουν περιορισμένη 
αποτελεσματικότητα. Η ενίσχυση των χαμηλών εισοδημάτων, ανεξαρτήτως άλλων χαρακτηριστικών, 
μέσω παροχών και παρεμβάσεων καθολικής εμβέλειας, καταδεικνύεται ως ο πλέον αποτελεσματικός 
τρόπος για τη μείωση της ανισότητας. 
 
3. ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
    Για την ανάλυση της φτώχειας και τον υπολογισμό των σχετικών ποσοστών υιοθετείται ο ορισμός 
της σχετικής φτώχειας. Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, φτωχό θεωρείται το άτομο ή το νοικοκυριό 
που το διαθέσιμο εισόδημά του είναι χαμηλότερο από το 60% του αντίστοιχου διάμεσου ισοδύναμου 
εισοδήματος της χώρας στην οποία ζει. Αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο ή νοικοκυριό είναι φτωχό 
επειδή το επίπεδο διαβίωσής του είναι χαμηλότερο από το μισό του μέσου όρου της κοινωνίας στην 
οποία ζει. Αρχικά υπολογιζόταν ως το 50% του μέσου εισοδήματος ή της κατανάλωσης αναλόγως με 
τα δεδομένα. Επειδή όμως ο αριθμητικός μέσος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στη ύπαρξη ακραίων 
τιμών στο δείγμα, υιοθετήθηκε ο διάμεσος. Ως απόλυτη φτώχεια ορίζεται το ποσοστό του 
πληθυσμού που ζει με λιγότερο από 1 € τη μέρα. Φυσικά και στη χώρα μας αναφερόμαστε σε 
ποσοστά σχετικής και όχι απόλυτης φτώχειας.  
  Οι δείκτες φτώχειας που είναι σημαντικότεροι για την ανάλυσή της είναι, το χάσμα (ή βάθος) 
φτώχειας και η μακροχρόνια φτώχεια. Το χάσμα φτώχειας υπολογίζεται ως ο λόγος της απόστασης 
του διάμεσου εισοδήματος των φτωχών από το όριο φτώχειας, προς το όριο φτώχειας. Η 
μακροχρόνια φτώχεια, ορίζεται ως το ποσοστό του πληθυσμού που παραμένει κάτω από το όριο της 
φτώχειας τουλάχιστον κατά τα 2 από τα 3 τελευταία χρόνια. 
 
3.1 ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ. 
 
  Στην παρατήρηση των διαχρονικών τάσεων της φτώχειας θα μας βοηθήσει ο ακόλουθος πίνακας. 
Στον πίνακα 3.1 παρουσιάζονται εκτιμήσεις του κινδύνου και του χάσματος φτώχειας, καθώς και της 
μακροχρόνιας φτώχειας στις χώρες της ΕΕ. Υψηλά ποσοστά φτώχειας παρουσιάζουν οι χώρες με 
φιλελεύθερο κοινωνικό κράτος και οι χώρες τις νοτίου Ευρώπης Στην Ελλάδα το ποσοστό φτώχειας 
το 2007 έμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο. Έτσι παραμένει η χώρα με το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας 
στην ΕΕ-15. Το χάσμα φτώχειας παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο και αυτό στο 24,7%, πράγμα που 
σημαίνει ότι το 50% των φτωχών είχαν το 2007 ετήσιο εισόδημα μικρότερο του 75,3% του ορίου 
φτώχειας, δηλαδή μικρότερο του ισοδύναμου εισοδήματος των 4.879 € ετησίως (ή 407 € μηνιαίως) 
ενός μονομελούς νοικοκυριού. Αναφορικά με τη μακροχρόνια φτώχεια, τα υψηλότερα ποσοστά 
παρουσιάζουν οι χώρες της νοτίου Ευρώπης και οι χώρες με φιλελεύθερο προνοιακό καθεστώς. Το 
γεγονός αυτό καταδεικνύει την αδυναμία των χωρών αυτών(μέσω των θεσμών της αγοράς και του 
συστήματος κοινωνικής προστασίας) να αντιμετωπίσουν τη φτώχεια σε σημαντικά τμήματα του 
πληθυσμού τα οποία διαβιώνουν σε συνθήκες χαμηλότερες του ορίου φτώχειας. Εστιάζοντας στην 
Ελλάδα θα διαπιστώσουμε ότι τα στοιχεία του 2008 επιβεβαιώνουν τη δυσμενή θέση της χώρας ως 
προς τη φτώχεια. Η χώρα μας παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας και μακροχρόνιας 
φτώχειας. Όπως και το μεγαλύτερο χάσμα φτώχειας. Επίσης εμφανίζει έναν από τους μεγαλύτερους 
κινδύνους φτώχειας. 
Στο διάγραμμα 3.1 παρουσιάζονται εκτιμήσεις για την εξέλιξη του ποσοστού φτώχειας και του 
χάσματος φτώχειας στη χώρα την περίοδο 1994-2007. μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι στο 
διάστημα αυτό το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας παρέμεινε 
σχεδόν αμετάβλητο, με μικρές διακυμάνσεις που δεν επιτρέπουν όμως τη διαπίστωσης κάποιας 
σαφούς τάσης. Μικρή μείωση της φτώχειας παρατηρείται τη περίοδο 199-2001 και την περίοδο 2003-
2005. Αναφορικά με το χάσμα φτώχειας, αυτό εμφανίζεται μειωμένο κατά 21,7% το 2008 σε σχέση 
με το 1995. Η μεταβλητή παρουσίασε εντονότερες διακυμάνσεις από αυτές του ποσοστού φτώχειας 
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την ίδια περίοδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντική μείωση παρουσιάζει το χάσμα φτώχεια την 
περίοδο 2002-2005, τάση όμως που αντιστρέφεται το διάστημα 205-2007, όταν ο δείκτης παρουσίασε 
μικρή αύξηση. 
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3.2 ΦΤΩΧΕΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
 
  Για την κατανόηση και την ερμηνεία των διαφορών μεταξύ των χωρών ως προς τη φτώχεια, γίνεται 
συχνά αναφορά στο επίπεδο της οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης, στο σύστημα κοινωνικής 
προστασίας και στην αγορά εργασίας και την ανεργία. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της 
διανομής του εισοδήματος και κατά συνέπεια της φτώχειας σε μια χώρα, παίζει το σύστημα 
κοινωνικής προστασίας. Η διάρθρωση και το ύψος των κοινωνικών μεταβιβάσεων αποτελούν κρίσιμο 
παράγοντα στην κατανόηση των διαφορών στο επίπεδο της ανισότητας και της φτώχειας.  
 

 
 
Στο διάγραμμα 3.2 αξιοποιούνται τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα, παρουσιάζονται 
εκτιμήσεις για τα ποσοστά φτώχειας στις χώρες της ΕΕ-15 που αφορούν το διαθέσιμο εισόδημα πριν 
από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, μετά τις συντάξεις και μετά τις συνολικές κοινωνικές μεταβιβάσεις. 
Είναι ενδεικτικό ότι για τα εισοδήματα πριν τις κοινωνικές μεταβιβάσεις η Ελλάδα παρουσιάζει 
μικρότερο ποσοστό φτώχεια σε σχέση με τη Γερμανία , την Αυστρία, τη Σουηδία,  το Βέλγιο, την 
Ιρλανδία και την Ιταλία. Με τις συντάξεις τα ποσοστά φτώχειας μειώνονται σημαντικά στις χώρες 
της νοτίου Ευρώπης. Επίσης η Ελλάδα παρουσιάζει το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό φτώχειας μετά τις 
συντάξεις(23,3%) στην ΕΕ-15. 
 Προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η επίδραση των κοινωνικών μεταβιβάσεων παραθέτουμε ένα 
διάγραμμα ζεύγους σημείων για τη σχέση μεταξύ φτώχειας και κοινωνικών μεταβιβάσεων. Στο 
διάγραμμα μπορούμε να διαπιστώσουμε τη προφανή αρνητική σχέση μεταξύ φτώχειας και 
κοινωνικών μεταβιβάσεων και κατά συνέπεια τη σημασία του ύψους των κοινωνικών μεταβιβάσεων 
στη διαμόρφωση του ποσοστού φτώχειας μιας χώρας. Βλέπουμε ότι μεταξύ των χωρών που 
δαπανούν παρόμοιο ποσοστό του ΑΕΠ για κοινωνικές μεταβιβάσεις οι χώρες της νοτίου Ευρώπης 
εμφανίζονται λιγότερο αποτελεσματικές.  Η Ελλάδα είναι η χώρα στην οποία οι λοιπές κοινωνικές 
μεταβιβάσεις έχουν με διαφορά τη μικρότερη επίδραση στη μείωση της φτώχειας μεταξύ των χωρών 
της ΕΕ. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τις δομικές αδυναμίες που έχει τι σύστημα κοινωνικής 
προστασίας και κοινωνικών μεταβιβάσεων στη χώρα. Παρά την αύξηση των κοινωνικών δαπανών 
την τελευταία δεκαετία, οι κοινωνικές μεταβιβάσεις παραμένουν αναποτελεσματικές στην 
αντιμετώπιση της φτώχεια 
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3.3 ΦΤΩΧΕΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ-ΑΝΕΡΓΙΑ 
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Τα διαγράμματα 3.5 και 3.6 μας δείχνουν αντίστοιχα τη σχέση φτώχειας και οικονομικής ανάπτυξης 
και τη σχέση φτώχειας και ανεργίας.  
 Σχετικά με την καταπολέμηση της φτώχειας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαδικασία οικονομικής 
ανάπτυξης, όσων αφορά κυρίως τη μεγέθυνση συγκεκριμένων μακροοικονομικών δεικτών(π.χ. 
ΑΕΠ).  Έτσι η οικονομική μεγέθυνση θεωρείται συχνά επαρκής συνθήκη για την αντιμετώπιση της 
φτώχειας. Παρατηρώντας το διάγραμμα 3.5 δεν προκύπτει καμία προφανής σχέση μεταξύ ποσοστού 
φτώχειας και κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η οικονομική μεγέθυνση δεν φαίνεται ικανή από μόνη της να 
ερμηνεύσει τις διαφοροποιήσεις στο ποσοστό φτώχειας μεταξύ των χωρών. Είναι ενδεικτικό ότι από 
τα μέσα της δεκαετίας του 1990 η Ελλάδα εμφάνισε ένα ρυθμό μεγέθυνσης υψηλότερο του 
αντίστοιχου μέσου των χωρών της ΕΕ, χωρίς αυτό να κάποια επίδραση στο ποσοστό φτώχειας.   
  Ένα άλλο μακροοικονομικό μέγεθος που συχνά συνδέεται με το φαινόμενο της φτώχειας είναι η 
ανεργία. Οι πολιτικές που οδηγούν στη μείωση της ανεργίας εμφανίζονται ως βασικές προϋποθέσεις 
για τη μείωση της φτώχειας. Όπως και στο διάγραμμα 3.5 έτσι και στο 3.6 δεν υπάρχει καμία σαφής 
σχέση μεταξύ φτώχειας και ανεργίας. Με βάση αυτό το διάγραμμα κάνεις δεν μπορεί να ισχυριστεί 
ότι η μείωση της ανεργίας οδηγεί στη μείωση της φτώχειας. Η συμμετοχή των ανέργων στη φτώχεια 
είναι μικρότερη του 10% σε όλες τις χώρες της νοτίου Ευρώπης. Στη Ελλάδα η πλειοψηφία των 
φτωχών είναι απασχολούμενου και συνταξιούχοι. Μια μείωση της ανεργίας θα είχε οριακή μείωση 
του ποσοστού φτώχειας στην Ελλάδα. 
 
3.4 ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
  Σύμφωνα με το μέγεθος του νοικοκυριού, μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας εμφανίζουν τα άτομα που 
διαμένουν σε πολυμελές νοικοκυριό. Όσον αφορά στη σύνθεση του νοικοκυριού, υψηλότερο 
ποσοστό φτώχειας εμφανίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες. Ο κίνδυνος φτώχειας που αντιμετωπίζει 
μια οικογένεια σχετίζεται θετικά με τον αριθμό των παιδιών. Στην Ελλάδα ένα άτομο που διαμένει σε 
αγροτική περιοχή αντιμετωπίζει υπερδιπλάσιο κίνδυνο φτώχειας από ένα άτομο που διαμένει σε 
αστική ή ημιστική περιοχή. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ-15 στην οποία τα άτομα που ζουν σε 
αγρονιτές περιοχές εμφανίζουν πολύ υψηλό ποσοστό φτώχειας και ταυτόχρονα έχουν τόσο υψηλή 
συνεισφορά στο σύνολο των φτωχών.Το 65,2% των φτωχών νοικοκυριών ζουν σε αγροτικές 
περιοχές. 
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  Υψηλή φτώχεια επίσης αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι γεγονός που αντανακλά τις αδυναμίες του 
συστήματος ασφάλισης να παρέχει συντάξεις ικανές να σιασφαλίσουν σε μεγάλη μερίδα των 
ηλικιωμένων ένα επίπεδο διαβίωσης πάνω από το όριο της φτώχειας. Με βάση την επαγγελματική 
κατάσταση η Ελλάδα παρουσιάζει το μαγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας σε νοικοκυριά με υπεύθυνο 
αυτοαπασχολούμενο αγρότη. Αυτό το ποσοστό φτώχειας είναι μεγαλύτερο και από εκείνο των 
νοικοκυριών με υπεύθυνο άνεργο.Πρέπει ακόμη να επισημανθεί ο υψηλός κίνδυνος φτώχειας που 
αντιμετωπίζουν άτομα που ανήκουν σε νοικοκυριά με υπεύθυνο μερικής απασχόλησης. Όσο 
μεγαλύτερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης τόσο χαμηλότερος είναι ο κίνδυνος φτώχειας. Η αρνητική 
σχέση επιπέδου εκπαίδευσης και φτώχειας δεν μπορεί από μόνη της να ερμηνεύσει αποτελεσματικά 
τη φτώχεια. Το επίπεδο εκπαίδευσης στην Ελλάδα βελτιώθηκε αισθητά τα τελευταία χρόνια χωρίς 
όμως να επηρεάσει το ποσοστό του πληθυσμού που ζει κάτω απ’το όριο της φτώχειας. 
 
4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
4.1 «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ-ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΗ» ΦΤΩΧΕΙΑ 
 Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, ως φτώχεια ορίζεται η έλλειψη επαρκούς εισοδήματος και το 
επακόλουθο χαμηλό επίπεδο κατανάλωσης και ευημερίας. Η διαδικασία μέτρησης της φτώχειας 
αποτελείται από τα τρία βασικά στάδια: το πρώτο είναι να προσδιοριστεί η προσεγγιστική μεταβλητή 
του επιπέδου της ατομικής ευημερίας, το δεύτερο είναι να προσδιοριστεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο 
ευημερίας κάτω απ το οποίο ένα άτομο ορίζεται ως φτωχό και τρίτο, η συνάθροιση του ελλείμματος 
των ατομικών μέτρων ευημερίας σε ένα δείκτη φτώχειας. 
 Ένα βασικό ζήτημα στη μέτρηση της φτώχειας είναι να επιλέξουμε τον τρόπο μέτρησης της 
ευημερίας του ατόμου ή του νοικοκυριού. Η συνήθης επιλογή για τον προσδιορισμό της ευημερίας 
γίνεται μεταξύ κατανάλωσης και εισοδήματος. Καθεμιά μεταβλητή έχει τα πλεονεκτήματά της. Η 
κατανάλωση θεωρείται ότι προσεγγίζει καλύτερα το «μόνιμο» εισόδημα των μελών ενός πληθυσμού, 
εφόσον τα νοικοκυριά μπορούν να χρησιμοποιούν τις αποταμιεύεις τους και να μεγιστοποιούν την 
ευημερία τους. Από την άλλη η χρήση του εισοδήματος θεωρείται ότι δείχνει καλύτερα την 
πραγματική αγοραστική δύναμη των μελών του πληθυσμού .  
 Κατά τον Sen  η επιλογή ενός συγκεκριμένου επιπέδου ευημερίας κάτω από το οποίο τα μέλη του 
πληθυσμού θεωρούνται φτωχά, βασίζεται στις δυο εναλλακτικές μεθόδους, την άμεση μέθοδο και την 
μέθοδο του εισοδήματος.  Η πρώτη μέθοδος συνίσταται στον έλεγχο των ατόμων που το καλάθι της 
κατανάλωσής τους αφήνει ελάχιστες ανάγκες ανικανοποίητες, ενώ η δεύτερη υπολογίζει το ελάχιστο 
εισόδημα για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών και έπειτα προσδιορίζει ως φτωχούς όσος έχουν 
εισόδημα κάτω από αυτό. 
 
4.1.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ-ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΗΣ» 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ  
 
Ο πίνακας παρουσιάζει τα αποτελέσματα της μέτρησης της φτώχειας με βάση τη μεθοδολογία της  
«αντικειμενικής-μονοδιάστατης» προσέγγισης. Στον πίνακα παρουσιάζονται οι τέσσερις βασικοί 
δείκτες μέτρησης της φτώχειας για διαφορετικές γραμμές φτώχειας και για διαφορετικές κλίμακες 
ισοδυναμίας. Το πρώτο στοιχείο που φαίνεται από τον πίνακα είναι ότι με δεδομένες τις κλίμακες 
ισοδυναμίας οι δείκτες φτώχειας φαίνεται να είναι αρκετά ευαίσθητοι στη μεταβολή των γραμμών 
της φτώχειας. Η αύξηση των γραμμών φτώχειας έχει ως αποτέλεσμα την όλων των δεικτών φτώχειας, 
με περισσότερο ευαίσθητο το τον δείκτη FGT (Foster, Greer και Thorebecke)  και αυτόν του Sen(S) 
ενώ ο απλός δείκτης του ποσοστού φτώχειας είναι ο λιγότερο ευαίσθητος. Σημαντικό είναι ότι με 
δεδομένη τη γραμμή φτώχειας οι δείκτες της φτώχειας δεν μεταβάλλονται σημαντικά στην επιλογή 
διαφορετικών κλιμάκων ισοδυναμίας. Τέλος, οι δείκτες φαίνεται να παίρνουν τις μικρότερες τιμές 
τους για τις κλίμακες της Eurostat. 
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4.2 «ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ» ΦΤΩΧΕΙΑ 
 
Η «υποκειμενική» φτώχεια  βασίζεται στις αντιλήψεις των νοικοκυριών όσον αφορά το επίπεδο 
διαβίωσής τους. Επομένως έμμεσα υποθέτει ότι το όριο της φτώχειας δεν δύναται να οριστεί 
εξωγενώς αλλά πρέπει να προκύπτει από τα ίδια τα άτομα. Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι 
ότι η εκτίμηση των παραμέτρων για τον υπολογισμό των γραμμών φτώχειας γίνεται από το σύνολο 
των νοικοκυριών. Άρα, λαμβάνει υπόψη και τις απαντήσεις νοικοκυριών με υψηλά εισοδήματα. 
Σημειώνεται ότι κάποιος που έμμεσα δηλώνει ότι είναι φτωχός δεν συνεπάγεται ότι τελικά, με βάση 
την εν λόγω μεθοδολογία, θα οριστεί ως φτωχός. Για την περίπτωση της Ελλάδας, ο λόγος ελάχιστου 
απαιτούμενου εισοδήματος προς το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα είναι μεγαλύτερος της μονάδας 
στο 73,5% των παρατηρήσεων, δηλαδή είναι εξαιρετικά υψηλός. Τέλος,μια μεθοδολογία για τον 
υπολογισμό των υποκειμενικών γραμμών φτώχειας είναι η μεθοδολογία του Κέντρου Κοινωνικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου του Antwerp, η οποία αναπτύχτηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1970. 
Η εν λόγω θεωρία στηρίζεται στις απαντήσεις δυο ερωτήσεων της έρευνας νοικοκυριού. Η πρώτη 
ερώτηση είναι αυτή του ελάχιστου απαιτούμενου εισοδήματος και η δεύτερη  αναφέρεται στην άνεση 
με την οποία το νοικοκυριό αντιμετωπίζει τις οικονομικές ανάγκες του. 
 
4.2.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ «ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ» ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 
 
  Η κατηγοριοποίηση των νοικοκυριών για τον καθορισμό του τύπου του νοικοκυριού έγινε βάσει της 
σύνθεσής τους σε ενήλικες και παιδιά. Παράλληλα, η ανάλυση για τον καθορισμό του ποσοστού 
«υποκειμενικής» φτώχειας γίνεται σε επίπεδο ατόμων, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει ομοιόμορφη 
κατανομή αγαθών μεταξύ των ατόμων του κάθε νοικοκυριού, ώστε όλα τα μέλη να είναι φτωχά ή 
κανένα από αυτά. 
  Στη παρούσα ανάλυση, οι γραμμές φτώχειας, το συνολικό ποσοστό φτώχειας καθώς και το ποσοστό 
φτώχειας για κάθε τύπο νοικοκυριού παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα. Στο συγκεκριμένο 
πίνακα γίνεται σύγκριση μεταξύ των «αντικειμενικών-μονοδιάστατων» και «υποκειμενικών» ορίων 
φτώχειας. Η γραμμή φτώχειας με βάση την «υποκειμενική» προσέγγιση συνδέεται θετικά με το 
μέγεθος της οικογένειας. Εξετάζοντας τις διαφορές των δύο ορίων φτώχειας, διαπιστώνουμε ότι οι 
γραμμές φτώχειας σε όλου τους τύπους νοικοκυριών είναι σημαντικά υψηλότερες στην 
«υποκειμενική» σε σύγκριση με την «αντικειμενική-μονοδιάστατη». Η απόκλιση μάλιστα γίνεται 
μεγαλύτερη όσο αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων του νοικοκυριού. Αυτό υποδηλώνει ότι οι 
υποκειμενικές αντιλήψεις για την εισοδηματική επιβάρυνση κάθε επιπλέον ατόμου στο νοικοκυριό 
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είναι υψηλότερες σε σχέση με την επιβάρυνση που προκύπτει από την επιλεγόμενη κλίμακα 
ισοδυναμίας της Eurostat. 
 

 
 
4.3 «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ-ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ» ΦΤΩΧΕΙΑ 
 
 Η έννοια της «αντικειμενικής-πολυδιάστατης» φτώχειας βασίζεται στην αντίληψη ότι για τον 
προσδιορισμό της φτώχειας δεν είναι επαρκής η εξέταση του ύψους του εισοδήματος ενός ατόμου 
αλλά είναι αναγκαίο να εξεταστεί συγχρόνως το κατά πόσο το συγκεκριμένο άτομο ικανοποιεί 
ορισμένες βασικές ανάγκες(όπως διαμονή σε κατοικία με λουτρό, η επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, η 
πραγματοποίηση διακοπών κλπ). 
 Η προσέγγιση αυτή υπερτερεί έναντι της «αντικειμενικής-μονοδιάστατης» για τρεις κυρίως λόγους. 
Πρώτον, παρά το γεγονός ότι ένα υψηλό εισόδημα μπορεί να δώσει τη δυνατότητα αγοράς αγαθών 
και υπηρεσιών ου βελτιώνουν το επίπεδο διαβίωσης, εντούτοις υπάρχουν αγαθά για τα οποία δεν 
υπάρχει δυνατότητα αγοράς. Επομένως η διαθεσιμότητα του εισοδήματος δεν είναι επαρκής. Ένα 
παράδειγμα τέτοιων αγαθών είναι τα δημόσια αγαθά. Δεύτερον, η ανάλυση των πληροφοριών που 
σχετίζονται με τα επίπεδα διαβίωσης, θεωρείται γενικά πιο αξιόπιστη από μία αποκλειστική ανάλυση 
των δεδομένων για τα εισοδήματα των ατόμων. Τρίτον, η «πολυδιάστατη» προσέγγιση της φτώχειας 
αντιμετωπίζει σε κάποιο βαθμό το πρόβλημα που υπάρχει με τον υποκειμενικό και αυθαίρετο 
καθορισμό των ορίων φτώχειας στη «μονοδιάστατη» προσέγγιση. Η εξέταση συνεπώς του αν 
ικανοποιούνται συγκεκριμένες ανάγκες επιτρέπει τη διαμόρφωση μιας πιο ξεκάθαρης εικόνας για το 
κατά πόσο ένα άτομο έχει ένα αποδεκτό επίπεδο διαβίωσης. 
 
4.3.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ-ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ» ΦΤΩΧΕΙΑΣ. 
 
Στον πίνακα 4 παραθέτουμε τα ποσοστά φτώχεια ανά κατηγορία με βάση τη συγκεκριμένη 
μεθοδολογία. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η υψηλότερη αποστέρηση παρουσιάζεται στην 
κατηγορία που αφορά την αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών ενώ η μικρότερη αποστέρηση 
εντοπίζεται στην κατηγορία που σχετίζεται με την αδυναμία απόκτησης καταναλωτικών αγαθών. Το 
41% του πληθυσμού κατατάσσεται ως αποστερημένο σε τουλάχιστον μια κατηγορία ενώ το ποσοστό 
«πολυδιάστατης» φτώχειας ανέρχεται στο 11,2% γεγονός το οποίο φανερώνει ότι υπάρχει ένα μεγάλο 
κομμάτι του πληθυσμού (29,8%) που είναι αποστερημένο σε μία μόνο κατηγορία. 

192



 
 
4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ. 
 

 
 
 

 
 

193



  Ο πίνακας 5 συνοψίζει τα αποτελέσματα με βάση τις τρεις προσεγγίσεις και το διάγραμμα 
παρουσιάζει τις επικαλύψεις. Ως αντικειμενικά φτωχό θεωρείται το 18% του πληθυσμού με βάση το 
60% του ενδιάμεσου εισοδήματος για την κλίμακα Eurostat. Σημειώνεται ότι ένα ποσοστό 52,1% του 
πληθυσμού δεν θεωρείται φτωχό με καμία από τις τρεις μεθοδολογίες. Με βάση τη «μονοδιάστατη» 
φτώχεια όλοι οι φτωχοί ανήκουν και στην «υποκειμενική» φτώχεια. Εκτός από το 0,2% του 
πληθυσμού το οποίο ανήκει μόνο στην «μονοδιάστατη» φτώχεια. Επίσης ένα ποσοστό 2,6% τπθ 
πληθυσμού ορίζεται ως αποστερημένο μόνο με βάση τη  «πολυδιάστατη» προσέγγιση. Τα άτομα 
αυτά έχουν εισόδημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για να βρεθούν στην «μονοδιάστατη» 
φτώχεια και δεν θεωρούνται υποκειμενικά φτωχοί. Αυτό οφείλεται στο ότι τα άτομα κατέχουν μεν 
αρκετό εισόδημα αλλά συγχρόνως αντιμετωπίζουν δυσκολία στην αποπληρωμή λογαριασμών, στην 
κάλυψη έκτακτων αναγκών κλπ. Ενδεικτικό είναι το 5,7 % του πληθυσμού που ανήκει στη 
«πολυδιάστατη» φτώχεια δεν φαίνεται φτωχό με βάση την «μονοδιάστατη» φτώχεια. Αυτή είναι η 
βασική αιτία που το ποσοστό των φτωχών με βάση και τις τρεις μεθοδολογίες είναι αρκετά μικρό, 
στο 3,6%. 
 
5.ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 
 
Η κοινωνική πολιτική στη Ελλάδα χαρακτηρίζεται από το εξής παράδοξο : ενώ τις τελευταίες δυο 
δεκαετίες οι δαπάνες για κοινωνική προστασία αυξήθηκαν σημαντικά το ποσοστό φτώχειας 
παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο.  

 
Το διάγραμμα δείχνει ότι την 
περίοδο 1995-2008 οι δαπάνες για 
κοινωνική προστασία (ως % του 
ΑΕΠ) μεταπήδησαν από το 19,9% 
στο 26% πλησιάζοντας ουσιαστικά 
το μέσω όρο της ΕΕ-15 που είναι 
27,5%. Ωστόσο τη ίδια περίοδο το 
ποσοστό φτώχειας στη χώρα έμεινε 
σχεδόν αμετάβλητο στο 20-21% 
που είναι ένα από τα υψηλότερα 
ποσοστά μεταξύ των χωρών της 
ΕΕ. Αυτό διαπιστώνεται σε 
περίοδο μεγέθυνσης της ελληνικής 
οικονομίας και βελτίωσης του 
βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού. 
 Μια πρώτη ερμηνεία του 
παράδοξου πηγάζει από τη 
ανάλυση των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών και τη διάρθρωση του συστήματος κοινωνικής προστασίας της Ελλάδας, που το 
καθιστούν ιδιαίτερα αναποτελεσματικό ως προς την αντιμετώπιση της φτώχειας. 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 2  και με το 
δείκτη σχετικής αποτελεσματικότητας, η 
Ελλάδα εμφανίζεται ως μία από τις 
περισσότερο αναποτελεσματικές χώρες 
τη ΕΕ-15 στη χρήση των δαπανών για 
κοινωνική προστασία. Παράλληλα το 
διάγραμμα αποκαλύπτει την αντιστοιχία 
μεταξύ της αποτελεσματικότητας των 
κοινωνικών δαπανών και των 
συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Οι 
χώρες της νοτίου Ευρώπης 
υποστηρίζεται ότι συγκρατούν ένα 
διακριτό σύστημα κοινωνικής 
προστασίας. Το σύστημα αυτό 
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χαρακτηρίζεται από τον υψηλό κατακερματισμό και την πόλωση, από την περιορισμένη 
καθολικότητα στην παροχή των κοινωνικών επιδομάτων, τις υποτυπώδεις κοινωνικές παροχές και 
την ύπαρξη πελατειακών σχέσεων στη διανομή των κοινωνικών πόρων. Η κοινωνική προστασία των 
χωρών αυτών παρουσιάζει σημαντικά κενά τα οποία σε μεγάλο βαθμό καλούνται να αναπληρώσουν 
η οικογένεια και τα συγγενικά δίκτυα. 
  Στη χώρα μας επίσης η υψηλή φοροδιαφυγή εντείνει την αναποτελεσματικότητα της παροχής 
επιδομάτων έπειτα από τον έλεγχο πόρων των δικαιούχων. Άτομα που φοροδιαφεύγουν έχουν συχνά 
πλεονεκτικότερη πρόσβαση στα επιδόματα, λόγω των χαμηλών εισοδημάτων που δηλώνουν. 
Αντίθετα ιδιαίτερα ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού με πραγματικά χαμηλά εισοδήματα και 
αυξημένες ανάγκες συχνά αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες στην πρόσβαση σε αντίστοιχες 
παροχές. 
  Η μόνη διέξοδο από αυτό το φαύλο κύκλο της αναξιοκρατίας είναι ο συστηματικός έλεγχος απ τις 
δημόσιες υπηρεσίες σχετικά με την κατάθεση και το ποσοστό φόρου που ανήκει σε κάθε άτομο, 
μεγαλύτερη ευελιξία για την εξυπηρέτηση όσων πραγματικά έχουν ανάγκη και γενικότερα 
αμεροληψία. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ριζικές μεταρρυθμίσεις του συστήματος κοινωνικής 
προστασίας και κοινωνικής πολιτικής, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο και χρονοβόρο.  
  Μια ακόμη ερμηνεία αποκαλύπτεται από το διάγραμμα που ακολουθεί. 
 

 
 
Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται προκύπτει ότι η αύξηση των κοινωνικών μεταβιβάσεων σε 
χρήμα το διάστημα 1995-2008 περιορίστηκε μόνο στη αύξηση των συντάξεων. Οι λοιπές 
μεταβιβάσεις παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες στο 3% του ΑΕΠ ποσοστό που είναι το χαμηλότερο 
στην ΕΕ-15. Κατά συνέπεια το μερίδιο των λοιπών κοινωνικών μεταβιβάσεων σε χρήμα μειώθηκε 
από το 0,23 το 1995 στο 0,20 το 2008. Το γεγονός λοιπόν ότι η αύξηση των κοινωνικών 
μεταβιβάσεων περιορίστηκε μόνο στις συντάξεις εξηγεί τα σταθερά επίπεδα φτώχειας. 
 Κλείνοντας λοιπόν αυτή τη εργασία θα αναφέρουμε ξανά τα σημαντικότερα σημεία.   
 
 Η Ελλάδα εμφανίζει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό φτώχειας στη ΕΕ-15 που ανέρχεται στο 

21,4% 
 Υψηλό κίνδυνο φτώχειας εμφανίζουν νοικοκυριά με υπεύθυνο αυτοαπασχολούμενο στον 

αγροτικό τομέα, εργαζόμενο μερικής απασχόλησης ή άνεργο. 
 Μεγαλύτερη συνεισφορά στη φτώχεια έχουν νοικοκυριά με υπεύθυνο συνταξιούχο, μισθωτό 

ή αυτοαπασχολούμενο σε μη αγροτικό τομέα. 
 Η μεγάλη πλειοψηφία των φτωχών στη χώρα (70%) είναι μακροχρόνια φτωχοί. 
 Στην Ελλάδα καταγράφεται το υψηλότερο χάσμα φτώχειας στην ΕΕ-15 με το 50% των 

φτωχών να έχουν εισόδημα  μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο από 407 € μηνιαίως. 
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 Τέλος, η οικονομική μεγέθυνση, ή αλλιώς ανάπτυξη για τις αναπτυγμένες χώρες, 
αντιμετωπίζεται ως ένας από τους πολλούς ερμηνευτικούς παράγοντες των εισοδηματικών 
ανισοτήτων και της φτώχειας και όχι ως μια επαρκής συνθήκη για την αντιμετώπιση τους .Ο 
διανεμητικός ρόλος της οικονομικής μεγέθυνσης θα πρέπει να εξετάζεται σε αλληλεπίδραση 
με τους άλλους παράγοντες του κοινωνικού, του οικονομικού και του πολιτικού 
περιβάλλοντος όπως είναι το σύστημα και οι πολιτικές κοινωνικής προστασίας, οι θεσμοί 
στην αγορά εργασίας, το μακροοικονομικό περιβάλλον κλπ. Οι υψηλοί ρυθμοί οικονομικής 
μεγέθυνσης στις σύγχρονες κοινωνίες δεν μπορούν από μόνοι τους να αντιμετωπίσουν τις 
εισοδηματικές ανισότητες και τη φτώχεια.  
 
 
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
  Οι αναλύσεις κατέδειξαν τον σημαντικό ρόλο του συστήματος κοινωνικής προστασίας στη μείωση 
της φτώχειας και της ανισότητας αλλά και τη σχετικά περιορισμένη επίδραση που έχει η οικονομική 
μεγέθυνση και η αύξηση της απασχόλησης ιδιαίτερα όταν η τελευταία συνδέεται με θέσεις εργασίας 
μερικής απασχόλησης. Ακόμη, στις χώρες της νοτίου Ευρώπης οι κοινωνικές μεταβιβάσεις έχουν 
μικρή επίδραση στη μείωση της φτώχειας. 
  Η αναποτελεσματικότητα των δαπανών για κοινωνική προστασία πρέπει να αναζητηθεί στις δομικές 
αδυναμίες του συστήματος προστασίας που έχουν αναπτύξει οι χώρες της νοτίου Ευρώπης.Στη χώρα 
μας τα καθολικά επιδόματα είναι ελάχιστα οι παροχές χαρακτηρίζονται απο κενά και υψηλή πόλωση. 
Η πάραξη της φοροδιαφυγής είναι απαραίτητη καθώς άτομα που φοροδιαφεύγουν έχουν συχνά 
πλεονεκτικότερη πρόσβαση στα επιδόματα λόγω των χαμηλότερων εισοδημάτων που δηλώνουν ενώ 
τα ιδιαίτερα ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες στην πρόσβαση 
σε αντίστοιχες κοινωνικές  παροχές.    
  Εμφανής λοιπόν είναι η ανάγκη για ουσιαστική αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής 
προστασίας με την αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων χωρών ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό στην 
αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανισότητας.Αναγκαία είναι επίσης η ενίσχυση των χαμηλών 
εισοδημάτων ανεξαρτήτως άλλων χαρακτηριστικών μέσω παροχών και παρεμβάσεων καθολικής 
εμβέλειας. 
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΡΙΣΗ. ΕΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ Η  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ; 
 

ΚΥΖΙΚΟΥ – ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ 
 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μία κρίσιμη καμπή στην πορεία της ιστορίας της. Τα ερωτήματα 
που τίθονται είναι κατά πόσο γίνεται βιώσιμη η ύπαρξή της ή οδεύει στο λυκόφως μέσα στην ίδια τη 
κρίση της; 
Οι δημοσιονομικοί και μακροοικονομικοί κανόνες που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν 
ουσιώδεις και σημαντικές υποχρεώσεις για την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής των χωρών μελών 
της. 
Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Σ.Σ.Α.) είναι ένας κανόνας που διέπει την λειτουργία της 
ΟΝΕ, το κανονιστικό πλαίσιο κοινοτικός μηχανισμός έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ευρωστία των 
δημοσίων οικονομικών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο καλείται το κάθε κράτος να διατηρήσει την 
ανεξαρτησία, τον χαρακτήρα, την μοναδικότητα της ταυτότητάς του. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ξεπεράσει την κρίση πρέπει να φροντίσει για καλύτερη Δημοκρατία, 
κοινωνική δικαιοσύνη με στόχο την ισότητα των μελών της και την κοινωνική συνοχή σε όλα 
ανεξαιρέτως τα επίπεδα κι όχι απλά μέσα από πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής που το μόνο 
που αποφέρουν είναι μεγαλύτερη λιτότητα στα κράτη που διέπονται και συρρίκνωση του Εθνικού 
Εισοδήματος. 
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Εκτός και εντός ευρώ και η παγκόσμια οικονομική κρίση 2008 
Οι περιπτώσεις της Σουηδίας και της Φιλανδίας 

 
Δήμητρα Αιμιλία Πινακουλάκη  
Φοιτήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 
Περίληψη 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει τις διαφορές που μπορεί να εμφανίστηκαν 
ανάμεσα στα οικονομικά μεγέθη της Σουηδίας και της Φιλανδίας μετά την υιοθέτηση του ευρώ από 
την Φιλανδία. Η σύγκριση των δύο αυτών χωρών είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα καθώς ενώ και οι 
δύο αποφάσισαν να ενταχθούν ταυτόχρονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσον αφορά το νόμισμα του 
ευρώ η Φιλανδία αποτέλεσε μία από τις χώρες που το υιοθέτησαν, ενώ η Σουηδία αποφάσισε να 
μείνει εκτός της νομισματικής ένωσης.  

 
Λέξεις Κλειδιά: Σουηδία, Φιλανδία, Ευρώ 
 
Βραχυγραφίες 
ΑΕΠ  Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
ΕΕ  Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
Εισαγωγή 
 

Το τέλος του 20ού αιώνα βρήκε τη Σουηδία και τη Φιλανδία αντιμέτωπες με μία οικονομική 
κρίση και το δίλλημα υιοθέτησης ή όχι του ευρώ. Παρόλο όμως που και οι δύο κατάφεραν να 
ανακάμψουν ακολουθώντας πανομοιότυπη οικονομική πολιτική και έχοντας κοινούς οικονομικούς 
στόχους, αποφάσισαν να ακολουθήσουν δύο διαφορετικούς δρόμους. Η Φιλανδία αποφάσισε να 
ενταχθεί στην ζώνη του ευρώ, ενώ αντίθετα η Σουηδία θεώρησε προτιμότερο να διατηρήσει την 
οικονομική της ανεξαρτησία και να μείνει εκτός αυτής. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να 
μελετήσει πως οι δύο αυτές οικονομίες διάβηκαν την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα και κυρίως πως 
επηρεάστηκαν από τις οικονομικές συγκυρίες των τελευταίων χρόνων, Παγκόσμια Οικονομική Κρίση 
2008, Κρίση Χρέους Ευρώπη. Αποτέλεσε η απόφαση ένταξης ή μη ένταξης στην ζώνη του ευρώ 
σημαντικό ρόλο στην μετέπειτα πορεία της Σουηδίας και της Φιλανδίας; 

Ως αποτέλεσμα της επιρροής που είχε η κρίση του 1990 και οι δύο χώρες αποφάσισαν να 
διαμορφώσουν το θεσμικό τους σύστημα με μία περισσότερο ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα. Και οι 
δύο χώρες έθεσαν ένα στόχο για τον πληθωρισμό. Τόσο η Σουηδία όσο και η Φιλανδία έγιναν μέλη 
της ΕΕ την ίδια χρονιά, το 1995. Παρά όμως αυτή τους την απόφαση διαφοροποιήθηκαν ως προς την 
υιοθέτηση του κοινού νομίσματος ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Η δε Φιλανδία αποτέλεσε τη 
μόνη Σκανδιναβική χώρα η οποία υιοθέτησε το ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες Σκανδιναβικές χώρες 
αποφάσισαν να μείνουν εκτός. Έτσι η Σουηδία σήμερα διατηρεί το δικό της νόμισμα, την κορώνα με 
κυμαινόμενες ισοτιμίες.  

Αν θέλουμε να βρούμε τις ομοιότητες των δύο αυτών χωρών πέρα από το κοινό παρελθόν και 
τη γεωγραφική τους διαμόρφωση, θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε ως μικρές ανοιχτές 
οικονομίες οι οποίες συνδυάζουν υψηλή ανταγωνιστικότητα και ένα αξιόλογο κράτος πρόνοιας. Τόσο 
η Φιλανδία όσο και η Σουηδία αποτελούν οικονομίες οι οποίες είναι στραμμένες προς το εξωτερικό 
εμπόριο. Διαθέτουν και οι δύο ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Λόγω της γεωγραφίας των δύο 
αυτών χωρών η γεωργία περιορίζεται στη διατήρηση της αυτάρκειας σε βασικά προϊόντα, και 
αντιπροσωπεύει 2,5% με 3% του ΑΕΠ κάθε χώρας. 
 
 Μακροοικονομική Ανάλυση 
 
 Στην ενότητα αυτή μελετάμε το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ της Σουηδίας και της Φιλανδίας, το 
ρυθμό αύξησης των εξαγωγών τους, την ανεργία, τον πληθωρισμό καθώς και το ποσοστό του 
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δημόσιου χρέους των δύο αυτών χωρών. Τα δεδομένα αφορούν τις χρονιές από το 2000-2012, ενώ 
αναφέρονται και κάποια στοιχεία από το 2013.   
 

Ρυθμός Αύξησης του ΑΕΠ 
 

Στο πρώτο αυτό διάγραμμα μπορούμε να δούμε το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ τόσο στη 
Σουηδία όσο και στην Φιλανδία από το 2000 έως και το 2012. Παρατηρούμε ότι η πορεία του ρυθμού 
αύξησης του ΑΕΠ, τόσο στη Σουηδία όσο και στη Φιλανδία, είναι σχεδόν πανομοιότυπη ιδιαίτερα 
από το 2000-2006. Όπως παρατηρούμε ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ και στις δύο χώρες παραμένει 
θετικός όλες τις χρονιές από 2000 έως και το 2007. Το 2008 παρατηρείτε μία μικρή μείωση στο ΑΕΠ 
της Σουηδίας κατά 0.6 %.  Όμως το 2009 βλέπουμε ότι και οι δύο χώρες βιώνουν την κρίση με 
μείωση του ΑΕΠ τους κατά περίπου 5% η Σουηδία και κατά 8,5% η Φιλανδία. Αυτή η μείωση 
οφείλεται κυρίως στην μείωση των εξαγωγών λόγω της οικονομικής κρίσης που συντελέστηκε τη 
χρονιά αυτή όπως θα δούμε στο επόμενο διάγραμμα. Αυτό που αξίζει να κρατήσουμε από το σχήμα 
αυτό δεν είναι τόσο η μείωση στο ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ που παρουσίασαν οι δύο αυτές χώρες, 
πράγμα αναμενόμενο σε περίοδο κρίσης, αλλά η αύξηση του ΑΕΠ την αμέσως επόμενη χρονιά κατά 
6,5% για την Σουηδία και κατά 3,3% στη Φιλανδία λόγω της εφαρμογής σταθεροποιητικών 
πολιτικών. Καμία από τις δύο Σκανδιναβικές χώρες δεν βίωσε ουσιαστική ύφεση, αλλά απλά μία 
μείωση στο ΑΕΠ. 
 

Διάγραμμα 1 
Ρυθμός Αύξησης του ΑΕΠ (%) 2000-2012 , Σουηδία και Φιλανδία 
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Πηγή: World Bank, Statistics Sweden, Official Statistics Finland 
 

Εξωτερικό εμπόριο  
 

Όπως είδαμε παραπάνω ο κύριος λόγος της μείωσης του ΑΕΠ της Σουηδίας και της 
Φιλανδίας, αποτέλεσε η μείωση του εξωτερικού εμπορίου που αποτελεί ένα από τους πυλώνες της 
οικονομίας των δύο αυτών Σκανδιναβικών χωρών. Και για τις δύο χώρες το εξωτερικό εμπόριο 
αποτελεί περίπου το 35 με 45% του ΑΕΠ κάθε χρόνο για την Φιλανδία και το 40 με 45% του ΑΕΠ 
για τη Σουηδία.  Οι κυριότερες εξαγωγές της Φιλανδική οικονομίας είναι ο τηλεπικοινωνιακός 
εξοπλισμός τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα δασοκομικά προϊόντα. Ακόμη, η Φιλανδία αποτελεί ένα 
σημαντικό παραγωγό χαρτιού. Η ξυλεία η υδροηλεκτρική ενέργεια τα σιδηρομεταλλεύματα 
αποτελούν την βάση μια οικονομίας προσανατολισμένης προς το εξωτερικό εμπόριο όπως η Σουηδία.  
Οι τηλεπικοινωνίες, η αυτοκινητοβιομηχανία και οι φαρμακευτικές βιομηχανίες έχουν και εκείνες 
ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση το εξωτερικού εμπορίου της Σουηδίας. Καθώς η Σουηδία έχει 
συμμετάσχει στην αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου κυρίως από το 2000 και έπειτα, από το 2004 και 
μετά παρατηρούμε μία σταδιακή μείωση των εξαγωγών της. Αυτή η μείωση είναι ανεπηρέαστη από 
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την παγκόσμια οικονομική κρίση, αντίθετα υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους παρουσιάστηκε 
αυτή η μείωση, με κύριους λόγους την Κίνα, την Κεντρική Ευρώπη και το πετρέλαιο.  

Παρατηρούμε ότι σχεδόν πάντα ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών της Φιλανδίας είναι 
μεγαλύτερος από εκείνον της Σουηδίας με εξαίρεση το 2003 και τις χρονιές μετά την κρίση. Με την 
εμφάνιση της κρίσης, το 2009 οι εξαγωγές για την Σουηδία μειώθηκαν κατά 13,82% σε σχέση με την 
προηγούμενη χρονιά, ενώ η εξαγωγές της Φιλανδίας μειώθηκαν κατά 21,3% σε σχέση με το 2008.  Η 
περίοδος από τον Ιανουάριο έως και το Δεκέμβριο του 2012, αποτέλεσε μία χρονιά όπου οι εισαγωγές 
της Σουηδίας μειώθηκαν κατά 4%, μεγάλη μείωση εμφανίστηκε στις εξαγωγές της στη Γερμανία και 
την Ασία, και ήταν κοντά στο 9%. 
 

Διάγραμμα 2 
Ρυθμός Αύξησης των Εξαγωγών (%) 2000-2011, 

 Σουηδία Φιλανδία 
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Πηγή: World Bank, Statistics Sweden, Official Statistics Finland 

 
Σύγκριση ΑΕΠ και εξωτερικού εμπορίου 
 
Συγκρίνοντας τα δύο προηγούμενα διαγράμματα παρατηρούμε ότι τη χρονιά την οποία 

υπήρξε η μεγαλύτερη μείωση στο εξωτερικό εμπόριο των δύο αυτών χωρών, υπήρξε και η 
μεγαλύτερη μείωση στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ τους. Παρατηρούμε ακόμη ότι ενώ η Σουηδία 
κατάφερε να κερδίσει πίσω όλο το μερίδιο της ανταγωνιστικότητας που έχασε το 2009 λόγω της 
παγκόσμια οικονομικής κρίσης, η Φιλανδία δεν κατάφερε να επιτύχει τον ίδιο στόχο, αλλά ανέκτησε 
μόλις το ένα τρίτο της παλιάς της ανταγωνιστικότητας. 

 
Ανεργία 
 
Όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας τον Φεβρουάριο του 2013 το ποσοστό ανεργία στην 

Σουηδία έφτασε το 8,5%, με υψηλότερη ανεργία να σημειώνεται στις ηλικίες κάτω των 25 στο 
24,5%. Γενικότερα, παρατηρείται μία αύξηση του ποσοστού ανεργίας στη Σουηδία τα τελευταία 
χρόνια και κυρίως μετά το 2009 όπου φτάνει το 8%.  Αντίστοιχα στην Φιλανδία το ποσοστό ανεργίας 
το Φεβρουάριο έφτασε στο 8,1% με την ανεργία σε άτομα κάτω των 25 να είναι στο 19,9%. Στην 
Φιλανδία από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και έπειτα παρατηρείται σταδιακή μείωση του 
ποσοστού ανεργίας η οποία διεκόπη το 2009 όπου υπήρξε ξαφνική αύξηση της ανεργίας.  
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Διάγραμμα 3 
Ποσοστό Ανεργίας 2000-2012, Σουηδία και Φιλανδία 
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Πηγή: World Bank, Statistics Sweden, Official Statistics Finland 

 
Πληθωρισμός 
 
Ο πληθωρισμός και στις δύο Σκανδιναβικές χώρες που εξετάζουμε κυμαίνεται γύρω από το 

επιθυμητό ποσοστό του 2% και για τις δύο χώρες και για την Σουηδία που βρίσκεται εκτός της ζώνης 
του ευρώ και για την Φιλανδία η οποία βρίσκεται εντός. Ακόμη παρατηρούμε ότι επί τω πλείστον ο 
πληθωρισμός στην Σουηδία φαίνεται να κυμαίνεται ομαλότερα και να είναι σχεδόν πάντα μικρότερος 
από εκείνος της Φιλανδίας ιδιαίτερα από το 2004 και έπειτα.  

 
Διάγραμμα 4 

Πληθωρισμός 2000-2012, Σουηδία και Φιλανδία 
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Δημόσιο Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ 
 
Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι το ύψος του εθνικού χρέους που έχει μία χώρα 

ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι τα χρήματα που οφείλονται από την κεντρική κυβέρνηση στους πιστωτές 
της. Ο δείκτης δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι ιδιαίτερα χαμηλός για την Σουηδία και 
συνεχώς μειώνεται από το 2000 και έπειτα, με μία μόνο μικρή αύξηση το 2010. Κατά μέσω όρο από 
το 1994 έως και σήμερα κυμαίνεται στο 53,7%. Όσον αφορά την Φιλανδία παρατηρούμε ότι από το 
2009 και έπειτα το ποσοστό του δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ αυξάνεται συνεχώς, και ενώ όλες 
τις χρονιές από το 2000 έως και το 2009 το ποσοστό αυτό ήταν μικρότερο από εκείνο της Σουηδίας, 
από το 2010 και μετά είναι μεγαλύτερο. Με εκτιμήσεις να δείχνουν ότι για τη φετινή χρονιά θα 
υπάρξει μία περαιτέρω αύξηση. Ενώ αντίθετα για τη γείτονα χώρα της αναμένεται μία μικρή μείωση. 
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Διάγραμμα 5 
Δημόσιο Χρέος ως Ποσοστό του ΑΕΠ 2000-2012, Σουηδία και Φιλανδία 
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Αντιμετώπιση Κρίσης και Οικονομική Πολιτική 

 
Σουηδία 
 
Η δημοσιονομική πολιτική της Σουηδίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών υπήρξε 

εξαιρετικά αποτελεσματική. Η δέσμευση για τη σταθερότητα επέτρεψε στη Σουηδία να 
κινητοποιήσει μια τεράστια αύξηση των κρατικών δαπανών για την αντιμετώπιση της πρόσφατης 
κρίσης χωρίς να υπάρξει αύξηση του δημόσιου χρέους. 
Το σουηδικό φορολογικό σύστημα βασίζεται σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία θέτει 
ως στόχο πλεόνασμα στο 1% σε κάθε οικονομικό κύκλο. Οι τοπικές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν μια 
απαίτηση ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς από το 2000. Προσωρινά ελλείμματα του 
προϋπολογισμού θα πρέπει να ανακτηθούν μέσα σε τρία χρόνια. Οι πολιτικές που ακολουθεί η 
Σουηδία με σκοπό την αντιμετώπιση της κρίσης  περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα μείωση της 
ανεργίας, αύξηση της πρόνοιας και ενίσχυση των επιχειρήσεων. Τέλος από το 2007 και έπειτα 
λειτουργεί το Συμβούλιο Δημοσιονομικής Πολιτικής που σκοπό έχει να εκτιμήσει αν οι στόχοι της 
κυβέρνησης επιτεύχθηκαν και να υποβάλει παρατηρήσεις μέσω μίας ετήσιας έκθεσης.  

Όπως και η δημοσιονομική πολιτική έτσι και η νομισματική πολιτική της Σουηδίας θεωρείται 
σε ένα γενικό πλαίσιο ιδιαίτερα αποτελεσματική. Πετυχαίνει να κρατά τον πληθωρισμό της σε 
χαμηλά επίπεδα αν και πολλές φορές θεωρείται ότι είναι ιδιαίτερα περιοριστική. Η Νομισματική 
πολιτική της Σουηδίας είναι υπό τον έλεγχο της Κεντρικής της Τράπεζας Riksbank. Η Riksbank 
επιδιώκει τον πληθωρισμό κοντά στο 2%. Ακόμη στηρίζει τη γενική οικονομική πολιτική της 
κυβέρνησης, η οποία έχει οδηγήσει την στρατηγική της η οποία χαρακτηρίζεται ως ευέλικτη 
στόχευση του πληθωρισμού. 

Ως αντίδραση στην παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, η Riksbank μείωσε το επιτόκιο 
των συμφωνιών επαναγοράς από 4,5% στο 0,25% το 2009. Λόγω της σύντομης ανάκαμψης το 
επιτόκιο αυξήθηκε σταδιακά μέσα στις επόμενες δύο χρονιές και έφτασε το 2% το 2011. Ως 
αποτέλεσμα των διαρκών πιέσεων από το εξωτερικό και κυρίως λόγω της εξασθένησης του 
εξωτερικού της οικονομικού περιβάλλοντος, το επιτόκιο αυτό μειώθηκε και έφτασε το 1,25% το 
2012. Ο πληθωρισμός όπως είδαμε κυμάνθηκε γύρω από τον στόχο του 2%, με την τάση να είναι 
ελαφρώς χαμηλότερος. Οι πληθωριστικές προσδοκίες ένα και δύο χρόνια πριν είναι κατά μέσο όρο 
1,9% και 2,1%, αντίστοιχα, δείχνοντας την υψηλή νομισματική αξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής 
της Σουηδίας.  

Οι σουηδικές αρχές αποφάσισαν να εφαρμόσουν υψηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις από 
εκείνες που προβλέπει η Βασιλεία ΙΙΙ για τις μεγάλες τράπεζες, σε 10% και 12% κατά το 2013 και 
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2015 αντίστοιχα. Για το 2013, ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει νέα μέτρα, ύψους 0,6% του ΑΕΠ, 
αλλά η βασική δημοσιονομική στάση είναι σε γενικές γραμμές ουδέτερη.  

Στον προϋπολογισμό για το 2013, η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση των δαπανών σε μια 
σειρά από τομείς, και μια μείωση των φορολογικών συντελεστών από το 26,3% στο 22%. Οι 
δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές θα επεκταθούν, κυρίως σε δρόμους και σιδηροδρόμους. Η 
κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης κάποιες μόνιμες φορολογικές περικοπές για άτομα ηλικίας άνω των 
65 ετών, οι οποίες μπορεί να ενθαρρύνουν ορισμένους ηλικιωμένους εργαζόμενους να εγκαταλείψουν 
την αγορά εργασίας νωρίτερα. 
 

Φιλανδία 
 

Στην ύφεση του 2008-09 η φινλανδική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 10% παρά το γεγονός 
ότι αμβλυνόταν με τη σχετικά ανθεκτική εγχώρια ζήτηση, μια συνετή δημοσιονομική πολιτική και 
ένα υγιές χρηματοπιστωτικό τομέα. Ωστόσο, οι εξαγωγές μειώθηκαν δραματικά και δεν έχουν 
ανακτηθεί ακόμη, το ΑΕΠ εξακολουθεί να παραμένει περίπου στο 3% κάτω από το μέσο επίπεδο του 
2008 και η ανεργία ανήλθε στο 9% στις αρχές του 2010 με μία μικρή υποχώρηση από τότε. Στον 
προϋπολογισμό του 2011, η δημοσιονομική πολιτική μετατράπηκε από επεκτατική που ήταν το 2010 
σε μια σταδιακά αυστηρότερη δημοσιονομική πολιτική. Το μεγαλύτερο μέρος της εξυγίανσης 
πραγματοποιήθηκε το 2011, με συνολική περιοριστική δημοσιονομική πολιτική να είναι στο 0,9% 
του ΑΕΠ, 0,3% από την κατάργηση των πακέτων τόνωσης και 0,6% από την καθαρή αύξηση των 
φόρων. 

Καθώς η Φιλανδία αποτελεί μέλος της Νομισματικής Ένωσης, με νόμισμα το ευρώ, 
ακολουθεί την ενιαία νομισματική πολιτική, χωρίς να έχει την ευχέρεια της αυτόβουλης πράξης. Έτσι 
μπορεί να επηρεάσει μόνο έμμεσα την νομισματική της πολιτική μέσω της προετοιμασίας της ενιαίας 
νομισματικής πολιτικής. Ο κύριος στόχος της νομισματικής πολιτικής της Νομισματικής Ένωσης 
είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ, διασφαλίζοντας έτσι την 
αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Η σταθερότητα των τιμών ορίζεται ως μια αύξηση από έτος σε 
έτος των τιμών καταναλωτή κάτω από το 2%, και η σταθερότητα των τιμών πρέπει να διατηρείται 
μεσοπρόθεσμα. 

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας παρέμεινε γενικά καλός, παρά την αναταραχή στη ζώνη του 
ευρώ, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν τρωτά σημεία. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας είναι πάνω 
από τις ελάχιστες απαιτήσεις και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι διαχειρίσιμα. Ωστόσο, τα 
λειτουργικά κέρδη των τραπεζών έχουν μειωθεί εν μέσω αποδυνάμωσης από έσοδα από τόκους και 
την αύξηση του ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης. Επιπλέον, το φινλανδικό 
τραπεζικό σύστημα είναι εξαιρετικά συγκεντρωμένο, με την πλειοψηφία των περιουσιακών στοιχείων 
που ελέγχονται από τις θυγατρικές των ξένων σκανδιναβικών τραπεζών, με επακόλουθο τα μεγάλα 
χρηματοδοτικά ανοίγματα προς τις τελευταίες. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Φινλανδία πρέπει να αντιμετωπίσει τα υπάρχοντα τρωτά και τα 
μακροπρόθεσμα ζητήματα αειφορίας, δίνοντας παράλληλα τη δέουσα προσοχή στην βραχυπρόθεσμη 
ανάπτυξη. Οι πολιτικές στο χρηματοπιστωτικό τομέα πρέπει να περιλαμβάνουν προσπάθειες για τη 
διατήρηση κεφαλαίων στα επίπεδα που προβλέπονται στο πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ, ενώ μεγαλύτερη 
έμφαση πρέπει να δοθεί στην παροχή ρευστότητας. Η δημοσιονομική πολιτική πρέπει να επιτύχει μια 
λεπτή ισορροπία μεταξύ της στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας και την αντιμετώπιση του 
κενού διατηρησιμότητας. Περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να εφαρμοστούν για να 
τονώσει την ανάπτυξη. 

Όσον αφορά τον προϋπολογισμό για την χρονιά που διανύουμε βλέπουμε την εμφάνιση 
κινήτρων για την έρευνα και ανάπτυξη καθώς και την υποστήριξη των εταιριών με σκοπό τη 
διασφάλιση της ανεργίας σε χαμηλό ποσοστό.  
 
Συμπεράσματα 
 
Η Σουηδία και η Φιλανδία για πολλούς είναι και παραμένουν πανομοιότυπες χώρες ως προς το 
οικονομικό τους προφίλ, την γεωγραφική τους θέση και το κοινό τους παρελθόν. Όσες και αν είναι οι 
ομοιότητες εμφανείς ή μη ανάμεσα σε αυτές τις Σκανδιναβικές χώρες σίγουρα υπάρχουν και 
διαφορές. Το κοινό τους παρελθόν, η κοινή τους εμπειρία από την οικονομική κρίση της δεκαετίας 
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του 1990 τις βοήθησε να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά και πιο συνετά την σημερινή 
παγκόσμια οικονομική κρίση. Καθώς η υπόλοιπη Ευρώπη προσπαθεί να ανταπεξέλθει στην κρίση, 
και με πολλές από τις χώρες της να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στις οικονομίες τους, αυτές 
οι δύο χώρες καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν σχετικά εύκολα.    Συγκρίνοντας τη Σουηδία και τη 
Φιλανδία ως προς το πώς και πότε τις επηρέασε η Παγκόσμια Οικονομική Κρίση του 2008, βλέπουμε 
ότι επηρεάστηκαν την ίδια χρονιά, το 2009 κυρίως λόγω της μείωσης των εξαγωγών τους και 
ανέκαμψαν την αμέσως επόμενη χρονιά. Ενώ όμως η Σουηδία κατάφερε να ανακτήσει γρήγορα την 
ανταγωνιστικότητα της, η Φιλανδία φαίνεται να αντιμετωπίζει προβλήματα σε αυτό τον τομέα. 
Είδαμε ότι ακόμη ότι οι πληθωριστικοί τους στόχοι έχουν επιτευχθεί, με τη Σουηδία να έχει σχεδόν 
πάντοτε από το 2000 έως και σήμερα τον χαμηλότερο πληθωρισμό. Η ανεργία είναι και στις δύο 
χώρες στα ίδια επίπεδα. Η μόνη διαφορά που εντοπίζουμε είναι στη σχέση χρέους και ΑΕΠ, ενώ της 
Σουηδίας φαίνεται να έχει καθοδική τάση τα τελευταία χρόνια, της Φιλανδίας φαίνεται να κινείται 
προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

Αν κάποιος μπορούσε να συνοψίσει ποια είναι τα μαθήματα που μπορεί να πάρει κανείς από 
τις δύο αυτές χώρες είναι τα εξής. Για να αντιμετωπίσει κανείς με αποτελεσματικότητα μία 
οικονομική κρίση, θα πρέπει τα προηγούμενα χρόνια να εμφανίζει πλεονάσματα στον προϋπολογισμό 
της με σκοπό να χρηματοδοτήσει τυχόν ελλείμματα την περίοδο της κρίσης. Η διατήρηση μιας 
ισχυρής δημοσιονομικής θέσης είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων. 
Πράγματι, το μεγάλο δημοσιονομικό πλεόνασμα κατά την έναρξη της κρίσης επέτρεψε στη Σουηδία 
να αφήσει τους αυτόματους σταθεροποιητές να παίξουν πλήρως το ρόλο τους και να δώσουν ώθηση 
στην οικονομία χωρίς να απειληθεί η δημοσιονομική σταθερότητα. Το κρατικό ισοζύγιο παρουσίασε 
μικρό έλλειμμα το 2009, αλλά ήταν και πάλι σε πλεόνασμα μέχρι το 2011. Η Σουηδία δεν έχει καμία 
ανάγκη για δημοσιονομική ενοποίησης για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ΕΕ και είναι σε θέση 
να επιτύχει πιο φιλόδοξους εθνικούς της στόχους. 

Εντός ή εκτός ευρώ; Σίγουρα η έμμεση εφαρμογή νομισματικής πολιτικής δεν είναι ότι 
καλύτερο ως εργαλείο αντιμετώπισης κρίσεων. Κάθε χώρα της ΕΕ είναι διαφορετική, με 
ιδιαιτερότητες τόσο στη γλώσσα, τη θρησκεία και την ιστορία όσο και την οικονομία. Όταν 
συγκρίνουμε δύο πανομοιότυπες οικονομίες όπως εκείνες της Σουηδίας και της Φιλανδίας βλέπουμε 
ότι η διαφορά στο νόμισμα δεν έπαιξε μεγάλο ρόλο ως προς την αντιμετώπιση της κρίσης στο 
αποτέλεσμα, αν και η Φιλανδία ακόμη προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχουν 
παρουσιαστεί στο εξωτερικό της και να ανακτήσει την προ κρίσης ανταγωνιστικότητα της. Ακόμη 
είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η Σουηδία με σκοπό να αντιμετωπίσει την κρίση χρησιμοποίησε 
σε μεγάλο βαθμό την νομισματική της πολιτική. Και οι δύο χώρες υπό εξέταση παρουσιάζουν υψηλή 
ανταγωνιστικότητα και ένα υψηλής ποιότητας σύστημα πρόνοιας. Για τις δύο σκανδιναβικές χώρες 
δεν είδαμε να εμφανίζονται σημαντικές διαφορές στις οικονομικές τους επιδόσεις τα πρώτα χρόνια 
ύπαρξης του ευρώ, το μόνο που μένει να δούμε είναι αν θα διαφοροποιηθούν στο μέλλον.  
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Ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση από μετα-Κεϋνσιανή σκοπιά 
 

Ανδρουλάκης Μανώλης 
Τμήμα οικονομικών επιστημών 

Πανεπιστήμιο Κρήτης 
 
Περίληψη: Η ανεργία είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οποίο έχουν ασχοληθεί αρκετοί οικονομολόγοι κατά καιρούς. Η ανεργία 
είναι ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα ενώ αποτελεί τη βάση των περισσοτέρων κοινωνικών 
προβλημάτων που ταλανίζουν τις οικονομίες. Σκοπός της εργασίας μου είναι η εστίαση της 
ευρωπαϊκής ανεργίας από μετα-Κεϋνσιανή σκοπιά η οποία βασίζεται σε ρεαλιστικά γεγονότα 
αντίθετα με τα νεοκλασικά οικονομικά ,αναδεικνύοντας εναλλακτικές λύσεις. Οι χώρες της 
ευρωπαϊκής ένωσης θα μπορούσαν να επωφεληθούν από αυτή την μετα-Κεϋνσιανή προσέγγιση της 
ανεργίας . 
 Η εργασία μου διακρίνεται σε τρία μέρη: 

• Στο πρώτο μέρος θα γίνει μια ιστορική αναδρομή της ανεργίας στην Ευρώπη για την πορεία 
της μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι και σήμερα. 

• Στο δεύτερο μέρος θα συζητηθεί η νεοκλασική σύνθεση.  
• Στο τρίτο μέρος θα δούμε τις απαντήσεις των μετα-Κεϋνσιανών καθώς και την μετα-

Κεϋνσιανή προσέγγιση για την ανεργία στην ευρωπαϊκή ένωση . 
• Στο τελευταίο μέρος της εργασίας, θα παρουσιαστεί η εναλλακτική λύση την οποία δίνουν οι 

μετα-Κεϋνσιανοί οικονομολόγοι.  
Λέξεις κλειδιά: ανεργία, Ευρωπαϊκή Ένωση, μετακεύνσιανή σκοπιά. 
 
Ιστορική αναδρομή και στατιστικά στοιχεία.  
 
Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και την ολοκλήρωση της μεταπολεμικής περιόδου , τα επίπεδα 
απασχόλησης και της εργασίας ήταν πολύ καλά. Την δεκαετία του 1960 πριν την κατάρρευση του 
συστήματος των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών “Bretton Woods” το 1973, η ανεργία στην 
Ευρώπη ήταν πολύ χαμηλή στα επίπεδα του 2% και 3%(Nancy Bermeo, 2001, Unemployment in the 
New Europe).Στην δεκαετία του 1970 η ανεργία αυξήθηκε λόγω των πετρελαϊκών κρίσεων , όπου οι 
πρώτες ύλες και το κόστος εργασίας αυξήθηκαν. Έτσι μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 1970, η 
ανεργία στην Ευρώπη ανέρχεται στα 4%.Η ανεργία συνέχισε να αυξάνεται και στην δεκαετία του 
1980, όπου υπήρξε περίοδος στενότητας χρήματος ,υψηλών επιτοκίων και αυξημένου κόστους 
χρήσης κεφαλαίων,(σ’ αυτό συνέβαλε και η παγκόσμια χρηματιστηριακή κρίση την ‘Μαύρη 
Δευτέρα’ του 1987).Έτσι η ανεργία στην δεκαετία του 1980 αγγίζει το 9% στην Ευρώπη. Αργότερα 
ακόμα και όταν υπήρξε μια μικρή βελτίωση στην παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία στα τέλη της 
δεκαετίας του 1980,ο δείκτης ανεργίας αυξήθηκε δραματικά και πάλι μετά την ύφεση του 1993 και 
έφτασε το 1994 στο υψηλότερο σημείο του 10%.Δηλαδή την δεκαετία του 1990, η ανεργία έφτασε να 
είναι πενταπλάσια από αυτήν το 1960.                                       
Κάνοντας μια μικρή ανασκόπηση , παρατηρούμε ότι  το 1960 η ανεργία ήταν 2% , μέχρι το τέλος της 
δεκαετίας του 1970 ήταν 4% , την δεκαετία του 1980 ήταν 9% , ενώ στην δεκαετία του 1990 η 
ανεργία στην Ευρωπαϊκή ένωση έφτασε και το 10%. 
 Το 2ο σχήμα  δείχνει τη μεγάλη διασπορά σε ποσοστά ανεργίας μεταξύ των χωρών, από 3-5% στο 
Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, Αυστρία, την Πορτογαλία και τη Δανία, σε 9-12% στη Γερμανία, 
τη Γαλλία και την Ιταλία, και σε σχεδόν 19% στην Ισπανία το 1998. Το ποσοστό αυτό αναφέρεται 
επίσης ότι αρκετές χώρες έχουν επιτύχει  το έργο της μείωση της ανεργίας σημαντικά κατά την 
τελευταία δεκαετία ή τη διατήρησή της σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, ενώ κάποιες άλλες έχουν 
αποτύχει μέχρι τώρα.( Fabrice Orlandi and Karl Pichelmann, February 2000, Disentangling Trend and 
Cycle in the EUR-11 Unemployment Series. An Unobserved Component Modelling Approach). 
Είναι σημαντικό να δούμε την σχέση της ανάπτυξης και της ανεργίας μέχρι και το τέλος της 
δεκαετίας του 1990. Γίνεται μία σύγκριση της ΕΕ της Ιαπωνίας και της Αμερικής. 
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Source: Eurostat. 
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Στο παρακάτω πίνακα βλέπουμε την ανεργία σε ποσοστά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι 
το τέλος της δεκαετίας του 1990. 
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Στις αρχές του 2000, λίγο λιγότερο από 20 εκατομμύρια άτομα ήταν άνεργοι στην ΕΕ-27, ελαφρώς 
κάτω από το 9% του συνολικού εργατικού δυναμικού. Ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε περίπου 19 
εκατ. ευρώ (ή 8,5%) στις αρχές του 2001 πριν αυξηθεί ξανά σε ποσοστό  περίπου 21 εκατομμύρια 
άτομα από τα μέσα του 2002, όπου παρέμεινε μέχρι και τα μέσα του 2005. Από τα μέσα του 2005 
υπήρξε μια περίοδος αρκετών ετών σταθερής υποχώρησης της ανεργίας εντός της ΕΕ-27. Με το 
πρώτο τρίμηνο του 2008, στην ΕΕ-27 η ανεργία χτύπησε το χαμηλό επίπεδο των 16 εκατομμυρίων 
ατόμων (που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6,7%) πριν αυξηθεί απότομα στον απόηχο της οικονομικής 
κρίσης. Το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ (EA-16) ακολουθεί περίπου την ίδια τάση όπως και 
στην ΕΕ-27. Ωστόσο, μεταξύ του 2000 και τα μέσα του 2004 το ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του 
ευρώ ήταν χαμηλότερο από ότι καταγράφονται στην ΕΕ-27. Η τάση αυτή αντιστράφηκε στη συνέχεια 
όπου η ανεργία μειώθηκε πιο γρήγορα στα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη το ευρώ μεταξύ του 
2005 και του 2008. 
H μετάβαση άφησε τηv οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια συγκρατημένα αισιόδοξη 
κατάσταση κατά τη διάρκεια στις αρχές του 2000. Τα πιο δύσκολα χρόνια ήταν την περίοδο 2000-
2001, επιταχύνοντας τα χειρότερα χρόνια της αμερικανικής ύφεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε 
το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 1999. που η αξία του αμέσως πέφτει κατακόρυφα, και συνέχισε να είναι 
ένα αδύναμο νόμισμα σε όλη την διάρκεια του 2000 και του 2001. Ο πληθωρισμός χτύπησε την 
Ευρωζώνη για μερικούς μήνες το καλοκαίρι του 2001, αλλά η οικονομία είχε ξεφουσκώσει μέσα σε 
λίγους μήνες. Το 2002, η αξία του ευρώ άρχισε να αυξάνεται ραγδαία (φτάνοντας ισοτιμία με το 
δολάριο ΗΠΑ στις 15 Ιουλίου, 2002). Αυτό βλάπτει τις επιχειρήσεις εδρεύουν στην Ευρώπη, καθώς 
τα κέρδη που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό (κυρίως στην Αμερική) είχαν μια δυσμενή 
συναλλαγματική ισοτιμία. 
Η Γαλλία και η Γερμανία εισήλθαν στην ύφεση προς το τέλος του 2001, τον Μάιο του 2002 οι δύο 
χώρες δήλωσαν ότι υφέσεις τους είχε φτάσει στο τέλος μετά από μόλις έξι μήνες η καθεμία. Ωστόσο, 
ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης -. συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου - 
κατάφεραν να αποφύγουν την ολίσθηση σε ύφεση κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 
Το 2000, το ποσοστό ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν περίπου 4%, ποσοστό σημαντικά 
χαμηλότερο από ό, τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσοστό της ανεργίας παρέμεινε πολύ χαμηλότερο 
μέχρι και τις αρχές του 2008, όταν η ανεργία άρχισε να αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Μέχρι τα μέσα 
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του 2009, το ποσοστό ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε φθάσει στο ίδιο επίπεδο όπως και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ποσοστά ανεργίας στην Ιαπωνία ήταν πολύ χαμηλότερες από ό, τι στην ΕΕ, 
και αυτό συνέβη σε όλη τη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία.(Eurostat, unemployment statistics, 2011) 
Στο παρακάτω διάγραμμα παρατηρούμε τα επίπεδα της ανεργίας στην Ευρώπη συγκρίνοντάς τα με 
την Αμερική και την Ιαπωνία. 
 

 
Source: Eurostat 

 
Η ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν αυξανόταν από το 1973 που ήταν 2%  και σήμερα έχει 
φτάσει να είναι 10% και 11%.Ένα ποσοστό που δεν το έχουμε ξαναδεί από την μεγάλη  ύφεση το 
1929.Τα κοινωνικά κόστη αυτής της μεγάλης ανεργίας , είναι τεράστια. Περισσότεροι από 11 
εκατομμύρια άνθρωποι και όχι αριθμοί υποφέρουν, ενώ ταυτόχρονα οι κυβερνήσεις θέτουν ως κύριο 
πρόβλημα προς αντιμετώπιση την ανεργία , και οι πολιτικές τους αφορούν αυτήν. Όμως αυτό που 
τους νοιάζει περισσότερο είναι η σταθερότητα των τιμών και όχι η δημιουργία οικονομικής 
ανάπτυξης και μονάδων εργασίας έτσι ώστε να μειωθεί πραγματικά η ανεργία (πχ πολιτική Μέρκελ 
και Σαρκοζί ).Όλα αυτά είναι αποτελέσματα πολιτικών που υπακούουν τα νεοκλασικά οικονομικά 
και της νεοκλασικής σύνθεσης που επικράτησε από το 1973 και μετά.(Engelbert Stockhammer, The 
rise of unemployment in Europe a Keynesian approach). 
Στο παρακάτω διάγραμμα βλέπουμε πως έχει η κατάσταση της ανεργίας στις χώρες της ΕΕ σήμερα , 
όπως και στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. 
Συνοψίζοντας παρατηρούμε ότι η ανεργία στην Ευρώπη άρχισε να αυξάνεται ραγδαία από το 1973 
και μετα, όπου εκείνη η ημερομηνία σηματοδοτείται με την κατάργηση του συστήματος σταθερών 
συναλλαγματικών ισοτιμιών ‘Bretton Woods’ . Σήμερα έχει φτάσει στα υψηλότερα ποσοστά της 
.Επίσης από τις παραπάνω περιγραφές , βλέπουμε ότι η ανεργία επηρεαζόταν άμεσα από τις διάφορες 
δυσμενής διαταραχές , όπως πετρελαϊκές κρίσεις την δεκαετία του 1970, και αυτή η συσχέτιση 
άρχισε μετά την κατάργηση του συστήματος σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών  
 και την επικράτηση της νεοκλασικής οικονομικής σκέψης.   
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Source: Eurostat. 
 
Νεοκλασική σύνθεση. 
 
Η νεοκλασική σύνθεση επιχειρήθηκε από τους Hicks, Samuelson και Tobin στα μέσα της δεκαετίας 
του 1950 και ήταν μία προσπάθεια να ολοκληρωθούν οι απόψεις του Keynes για τις οικονομίες του 
20ου αιώνα με την νεοκλασική θεωρία του 19ου αιώνα. Η θεωρία αναπτύχθηκε κυρίως από τον John 
Hicks, και διαδόθηκε από τις μαθηματικές οικονομολόγος Paul Samuelson, οι οποίοι φαίνεται να 
έχουν επινοήσει τον όρο. Η διαδικασία ξεκίνησε λίγο μετά τη δημοσίευση της Γενικής Θεωρίας του 
Keynes με το IS / LM μοντέλο το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον John Hicks σε ένα 
άρθρο το 1937, ενώ συνέχισε με προσαρμογές από την προσφορά και τη ζήτηση ως μοντέλο των 
αγορών στην κεϋνσιανή θεωρία.. 
Είναι σημαντικό να τονίσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά της νεοκλασικής σύνθεσης. 

• Μακροχρόνια ισορροπία στην αγορά εργασίας: Είναι μια από τις θεμελιακές υποθέσεις της 
νεοκλασικής σύνθεσης που διατυπώθηκε από τον νόμο του Say, ότι το οικονομικό σύστημα 
των ελεύθερων και ανταγωνιστικών αγορών δημιουργεί αυτόματα προϋποθέσεις για πλήρη 
απασχόληση, δηλαδή ότι η προσφορά εργασίας (Γιώργος Αργείτης, Μετά-Κεϋνσιανή 
Οικονομική Θεωρία και Πολιτική) , η οποία δεν επηρεάζεται από τους πραγματικούς 
μισθούς, δημιουργεί την δικιά της ζήτηση, έτσι το σύστημα βρίσκεται διαρκώς σε 
ισορροπία.(Brian Hillier, the macroeconomic debate, 1991). 

• Ευελιξία των  πραγματικών μισθών: Οι νεοκλασικοί θεωρούν ότι μέσω της προσαρμογής του 
πραγματικού μισθού βραχυχρόνια , τότε μακροχρόνια θα έχουμε πλήρη απασχόληση και 
απόλυτη ισορροπία.(Brian Hillier, the macroeconomic debate, 1991). 

• Περιορισμένη λειτουργία του κράτους: Εφόσον ισχύει το παραπάνω αξίωμα σύμφωνα με την 
νεοκλασική θεωρία, τότε η αγορά ρυθμίζεται μόνη της και η ανάγκη για κρατική παρέμβαση 
δεν θα υπάρχει.(Brian Hillier, the macroeconomic debate, 1991). 

• Περικοπή μισθών σε περιόδους ύφεσης: Όταν η οικονομία βρίσκεται σε περιόδους ύφεσης και 
ανεργίας οι νεοκλασικοί θεωρούν ως αποτελεσματικό μέτρο την περικοπή των ονομαστικών 
μισθών.(Brian Hillier, the macroeconomic debate, 1991), ενώ πιστεύουν ότι η απομάκρυνση 
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από το σημείο ισορροπίας οφείλεται σε εξωγενείς διαταραχές και ατέλειες των αγορών 
(Marcella and Alessandro Roncaglia, The employment issue in the European Union, 2002). 

• Ισορροπία στην αγορά κεφαλαίου: Δηλαδή οι νεοκλασικοί θεωρούν ότι η καμπύλη 
αποταμιεύσεων έχει θετική κλίση συνάρτηση του πραγματικού επιτοκίου και για τη ζήτηση 
δανείων είναι αρνητική(Marcella and Alessandro Roncaglia, The employment issue in the 
European Union, 2002). 

• Ουδετερότητα του χρήματος: Είναι ένα βασικό αξίωμα της νεοκλασικής σύνθεσης(Γιώργος 
Αργείτης, Μετά-Κεϋνσιανή Οικονομική Θεωρία και Πολιτική), θεωρούν δηλαδή ότι η 
νομισματική πολιτική είναι αναποτελεσματική και ότι αν παρθεί μια επεκτατική πολιτική το 
μόνο αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση του πληθωρισμού.  

• Φυσικό ποσοστό ανεργίας: Η νεοκλασική σύνθεση υποστηρίζει ότι  υπάρχει ένα φυσικό 
ποσοστό ανεργίας στην οικονομία το οποίο πάντα θα υπάρχει.  

Ο Keynes (1936) υποστήριξε ότι αν υιοθετήσουμε τις πολιτικές προεκτάσεις της νεοκλασικής 
ανάλυσης μίας ‘φανταστικής’ οικονομίας, όπως τη νομισματική ουδετερότητα και το Laissez-Faire 
ως βάση της οικονομικής πολιτικής στις πραγματικές οικονομίες, οι συνέπειες θα είναι 
καταστροφικές για τις οικονομίες και τις κοινωνίες. Η αιτία είναι ότι η νεοκλασική οικονομική 
θεωρία, παρά την σύνθετη μαθηματική διατύπωσή της στερείται του ρεαλισμού.  Η περιγραφή μιας 
φανταστικής οικονομίας ανάγεται σε κριτήριο ανάλυσης των αληθινών οικονομιών, οι οποίες 
κρίνονται ως προς τη συμπεριφορά τους βάσει των υποθέσεων που προσδιορίζουν τη συμπεριφορά 
της ‘φανταστικής’ οικονομίας. Αν οι υποθέσεις είναι εσφαλμένες, τότε εύκολα αντιλαμβάνεται 
κάποιος την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών που προτείνονται και που απορρέουν από τη 
λειτουργία ‘φανταστικών’ οικονομιών (Γιώργος Αργείτης, Μετά-Κεϋνσιανή Οικονομική Θεωρία και 
Πολιτική). 
 
Απαντήσεις των μετακεϋνσιανών και μετακεϋνσιανή προσέγγιση της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
Οι Μ-Κ οικονομολόγοι, στηριζόμενοι στον Keynes, αλλά αντλώντας και από την παράδοση του 
Marx, εκτιμούν ότι το νεοκλασικό παράδειγμα μαζί με τις νεότερες εκδοχές του είναι ανεπαρκές να 
προσφέρει μία ρεαλιστική ερμηνεία του τρόπου λειτουργίας των οικονομιών της αγοράς, καθώς και 
προτάσεις πολιτικής για τη βελτίωση της συμπεριφοράς τους, που να είναι και κοινωνικά 
αποδεκτές(Γιώργος Αργείτης, Μετά-Κεϋνσιανή Οικονομική Θεωρία και Πολιτική). Παρακάτω θα 
δούμε πως αντιτίθενται οι μετακεϋνσιανοί στους νεοκλασικούς μέσα από τις απόψεις του Keynes. 
Ουσιαστικά ο Keynes απορρίπτει το γεγονός ότι η προσφορά εργασίας, εξαρτάται από τον 
πραγματικό μισθό και ότι τα επίπεδα απασχόλησης και πραγματικού μισθού θα προσδιορίζονται από 
κάποιο σημείο στην καμπύλη προσφοράς εργασίας (Marcella and Alessandro Roncaglia, The 
employment issue in the European Union, 2002). 
Επίσης εκφράζει τις αντιρρήσεις του στο ότι η ευκαμψία των τιμών και του ονομαστικού μισθού 
εργασίας μπορεί να εξασφαλίσει την πλήρη απασχόληση και τονίζει ότι οι πραγματικοί μισθοί είναι 
στην πραγματικότητα άκαμπτοι (Brian Hillier, the macroeconomic debate, 1991). 
Όσο αφορά την νομισματική ουδετερότητα που ισχυρίζεται η νεοκλασική σύνθεση, ο Keynes 
πιστεύει ότι η νομισματική πολιτική θα ήταν πολύ αποτελεσματική (monetary policy) , καθώς και ότι 
η κρατική παρέμβαση είναι αναγκαία σε αντίθεση με τους νεοκλασικούς (Brian Hillier, the 
macroeconomic debate, 1991). 
Ο Keynes θεωρεί ότι η πολιτική μείωσης των ονομαστικών μισθών σε περιόδους ύφεσης είναι λάθος , 
διότι αυτή η μείωση των μισθών μπορεί να συνδέεται με μείωση των τιμών και κατά συνέπεια μείωση 
των επιχειρηματικών προσδοκιών άρα μείωση των επενδύσεων και έτσι η ανεργία θα συνεχίσει να 
αυξάνεται. 
Επίσης ο Keynes τονίζει ότι  το επιτόκιο δεν καθορίζεται από την ζήτηση για δάνεια , και ότι η 
αποταμίευση εξαρτάται κυρίως από το εισόδημα ενώ η σχέση της με το επιτόκιο είναι αναμφίβολη 
(Marcella and Alessandro Roncaglia, The employment issue in the European Union, 2002). Όσο 
αφορά τις επενδύσεις και ως εκ’ τούτου την ζήτηση για δάνεια , εξαρτώνται κυρίως από τις 
προσδοκίες. Αντίθετα από τους νεοκλασικούς ο. Keynes πιστεύει ότι το επιτόκιο καθορίζεται στην 
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χρηματοοικονομική αγορά από τις προτιμήσεις των πρακτόρων για ρευστότητα (Brian Hillier, the 
macroeconomic debate, 1991). 
Θεμελιακό χαρακτηριστικό των Μ-Κ οικονομικών και άξονας συσπείρωσης όλων των επιμέρους 
προσεγγίσεων, είναι η εκτίμηση ότι οι οικονομίες της ελεύθερης αγοράς είναι ασταθείς και 
δημιουργούν δυνάμεις που ενδογενώς διαταράσσουν τη σταθερότητα του οικονομικού συστήματος, 
προκαλώντας διακυμάνσεις στην οικονομική δραστηριότητα (Davidson ,1991; 1994). 
Έτσι οι μετακεϋνσιανοί οικονομολόγοι απορρίπτουν τα κριτήρια της  νεοκλασικής σύνθεσης και τον 
νόμο του Say, έτσι δεν δέχονται την νεοκλασική θεωρία χαρακτηρίζοντάς την ως μη ρεαλιστική. 
Το σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών αποτέλεσε τη βάση για το άμεσο μεταπολεμικό 
σύστημα πληρωμών. Σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό το σύστημα διαμορφώθηκε από τον Keynes , ότι οι 
ευέλικτες συναλλαγματικές ισοτιμίες και η ελεύθερη κινητικότητα του κεφαλαίου είναι ασυμβίβαστη 
με την παγκόσμια πλήρη απασχόληση και την ταχεία οικονομική ανάπτυξη σε μια εποχή πολυμερούς 
ελεύθερου εμπορίου. Λειτουργώντας μέχρι το 1973 κάτω από ένα διεθνές εμπορικό σύστημα 
συμβατό με την διατριβή του Keynes , τα έθνη της ευρωπαϊκής ένωσης έζησαν μια εμπειρία 
ανάπτυξης και ευημερίας άνευ προηγουμένου. 
Ο μέσος όρος ανάπτυξης του πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ για της χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης , μεταξύ 1950 και 1973 ήταν σχεδόν διπλάσια από εκείνα της Βιομηχανικής επανάστασης 
ενώ η παραγωγικότητα της εργασίας ετησίως ήταν σχεδόν τριπλάσια. Στην δεκαετία του 1960 , οι 
οικονομολόγοι ανέπτυξαν ανοικτά μοντέλα οικονομίας βασισμένα σε κλασικά αξιώματα που ο 
Keynes είχε ανατρέψει όπως είδαμε παραπάνω . Αυτοί που αποκαλούσαν τους εαυτούς τους 
Νεοκλασική σύνθεση Κεϋνσιανοί είχαν είδη υιοθετήσει μικρο-θεμέλια , ότι απαιτούνται αυτά τα 
κλασικά αξιώματα για κλειστά μοντέλα οικονομίας (Davidson 1984). Συνεπώς αυτοί οι Κεϋνσιανοί 
ήταν η εύκολη λεία για την κλασική αντεπανάσταση της ανάλυσης της κλειστής και ανοικτής 
οικονομίας .  Παρ’ όλα αυτά αυτή η επιτυχημένη ακαδημαϊκή ανάσταση του κλασικού συστήματος 
δεν θα ήταν επαρκή για να αλλάξει το μείγμα της οικονομικής πολιτικής αν δεν ήταν τα γεγονότα της 
δεκαετίας του 1970. 
Η πετρελαϊκή κρίση το 1973 , δημιούργησε τεράστιες διεθνείς ανισορροπίες στις τιμές και εξαπέλυσε 
πληθωριστικές δυνάμεις στις τιμές. Η προκύπτουσα οικονομική κατάσταση έφεραν σε δύσκολη θέση 
τις πολιτικές που έπρεπε να χαράξουν οι φορείς. 
Το αποτέλεσμα της νέας χρηματοδότησης , ήταν η ίδια η συναλλαγματική ισοτιμία να γίνει 
αντικείμενο κερδοσκοπίας. Αξιοποιώντας την νέα τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών , τα 
χρηματικά κεφάλαια θα μπορούσαν να φτάσουν οπουδήποτε στον κόσμο πολύ γρήγορα.  
Από την δεκαετία του 1970 οι διεθνείς οικονομικές συναλλαγές είχαν συναλλαγές είχαν αυξηθεί 30 
φορές , τόσο γρήγορα όσο και η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου. 
Στις διεθνής οικονομικές ροές τώρα κυριαρχούν οι πληρωμές του εμπορίου. Οι διακυμάνσεις των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών αντικατοπτρίζουν τις μεταβολές σε κερδοσκοπικές θέσεις και όχι 
αλλαγές στις μορφές του εμπορίου. 
Σημαντικές κινήσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών , επηρεάζουν την διεθνή ανταγωνιστική θέση 
του εγχωρίου vis-à-vis , ξένων βιομηχανιών, και εκ τούτου έχουν την τάση να συμπιέζουν το κίνητρο 
να επενδύουν σε μεγάλα projects , με ανατρέψιμα έσοδα.  
Από το 1973 (κατάργηση Bretton Woods) , η μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών έχει 
κάνει τους επιχειρηματίες πιο επιφυλακτικούς στο να κάνουν μεγάλες επενδύσεις. Έτσι σε ένα 
αβέβαιο κόσμο που το μέλλον δεν μπορεί να γίνει αξιόπιστο , με βάση το παρελθόν και τις παρούσες 
προβλέψεις των τιμών, μεταβάλλουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες , υποσκάπτουν την εμπιστοσύνη 
των επιχειρηματιών , στην ικανότητα να αξιολογήσουν τις δυνατότητες κερδοφορίας κάθε μεγάλου 
επενδυτικού σχεδίου. Όποτε αυξάνεται η συναλλαγματική ισοτιμία δεν απειλεί μόνο τις εγχώριες 
βιομηχανίες , με σημαντική απώλεια από τις εξαγωγές , αλλά και από τα νοικοκυριά εφόσον οι 
εισαγωγές γίνονται λιγότερο ακριβές. Οι managers συνειδητοποίησαν ότι οποιαδήποτε στιγμιαία 
άνοδο της συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά την διάρκεια της σχεδιαζόμενης επένδυσης μπορεί να 
είναι δαπανηρή για την επιχείρηση. Κατά συνέπεια η οριακή αποδοτικότητα της επένδυσης 
μειώνεται. 
(Paul Davidson, Post Keynesian analysis and the macroeconomic of OECD unemployment) 
Ο Keynes (1936 ch17), όσο μεγαλύτερη είναι η αβεβαιότητα σχετικά με τις μελλοντικές 
συναλλαγματικές ισοτιμίες οι επενδύσεις μειώνονται παγκόσμια, ως αποτέλεσμα , το εμπόριο και οι 
πραγματικές επενδύσεις να μειώνονται. 
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Άρα δεν είναι καθόλου περίεργο , όταν σε μία ελεύθερη οικονομία η συναλλαγματική ισοτιμία 
άλλαξε από σταθερή σε κυμαινόμενη , ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των επενδύσεων, των εξοπλισμών 
και  των εγκαταστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έπεσε από 6% σε λιγότερο από 3% μετά το 1973. 
Λιγότερες επενδύσεις σημαίνουν λιγότερη οικονομική ανάπτυξη , ενώ η αύξηση της 
παραγωγικότητας εργασίας μειώθηκε δραματικά (4.6% σε 1.6%).Άρα τα στοιχεία είναι αδιάψευστα. 
Από την μεριά των μετακεύνσιανών , την περίοδο πριν το 1973 ήταν μια χρυσή περίοδο οικονομικής 
ανάπτυξης , διότι τόσο το παγκόσμιο σύστημα πληρωμών όσο και οι νομισματικές και 
δημοσιονομικές πολιτικές , ακολουθούσαν τις αρχές του Keynes. 
Μετά το 1973 οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν βιώσει την επιβράδυνση της οικονομικής  
ανάπτυξης , την αυξημένη ανεργία καθώς και την ανισότητα όσο αφορά τον εισοδηματικό 
καταμερισμό. Για να επέλθει αυτή η εποχή πρέπει να ενσαρκωθούν οι ιδέες του Keynes. 
Ένα άλλο μήνυμα το 1973 (βασισμένο σε αξιώματα κλασικής θεωρίας) επιδεινώσει  την παγκόσμια 
καπιταλιστική επίδραση της κυμαινόμενης συναλλαγματικής  ισοτιμίας , είναι ότι οι δαπάνες της 
κυβέρνησης είναι ανεπιθύμητες  και το έλλειμμα των δαπανών με στόχο την αύξηση του σημείου της 
αποτελεσματικής ζήτησης απασχόλησης είναι ιδιαίτερα άστοχη. 
Ο Keynes είχε πει ότι σε μία κοινωνία που δεν τίθεται θέμα άμεσων επενδύσεων υπό  την αιγίδα της 
δημόσιας αρχής (επειδή φοβούνται τα ελλείμματα) , τα οικονομικά  αντικείμενα που είναι λογικό να 
απασχολούν την κυβέρνηση είναι το εγχώριο επιτόκιο και το ισοζύγιο του ξένου εμπορίου. Όταν 
όμως η μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών συμπιέσει τις παγκόσμιες επενδυτικές 
δαπάνες , τα ελλείμματα αποκλείονται και στη συνέχεια αν η  κοσμική  σοφία των κεντρικών είναι 
ότι ο πληθωρισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί  μόνο υπό έλεγχο , με την προώθηση του φόβου με 
ανασφάλεια μεταξύ των  εργαζομένων τότε το επιτόκιο θα χρησιμοποιηθεί για να διαιωνίζουν την 
ανεργία και όχι να προωθούν ευημερία (Paul Davidson, Post Keynesian analysis and the 
macroeconomic of OECD unemployment). 
  
Εναλλακτική λύση των μετακεϋνσιανών. 
 
Αντίθετα από τους νεοκλασικούς οι μετακεϋνσιανοί δεν δέχονται την ιδέα ότι οι ανταγωνιστικές 
οικονομίες διαθέτουν μηχανισμούς που εξασφαλίζουν την αυτόματη τάση για ένα σημείο ισορροπίας 
αγοράς χωρίς ανεργία. Κατά την άποψη των μετακεϋνσιανών για να μειωθεί η ανεργία και να 
βελτιωθούν οι επιδόσεις της απασχόλησης είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα μεγάλο χρονικό 
διάστημα οικονομικής ανάπτυξης που προέρχεται από αυξήσεις στην παραγωγικότητα εργασίας  σε 
όλη την οικονομία. (Marcella and Alessandro Roncaglia, The employment issue in the European 
Union, 2002). 
Για να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή μέσω της αύξησης 
των επενδύσεων (I↑) . 
          
I↑ ↔ AD↑↔Υ↑ ↔ U↓ 

 
Οι επιχειρηματικές προσδοκίες και αποφάσεις καθώς και οι θεσμοί παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη της παραγωγικότητας μέσω της αύξησης των επενδύσεων. 
 
Επιχειρηματικές προσδοκίες και επιχειρηματικές αποφάσεις. 
 
Σύμφωνα με τον Keynes το πρώτο αίτιο των οικονομικών διακυμάνσεων είναι η αστάθεια ή οι 
διακυμάνσεις που χαρακτηρίζουν την επενδυτική συμπεριφορά. Ο Keynes δεν υποστήριξε την 
υπόθεση των δεδομένων προσδοκιών επιχειρηματολογώντας ότι <<το χαρακτηριστικό γεγονός είναι 
η εξαιρετική προσωρινότητα της βάσης των γνώσεων επάνω στην οποία στηρίζονται οι εκτιμήσεις 
μας για μελλοντική απόδοση μιας επένδυσης.. Η γνώση μας για τους παράγοντες που θα καθορήσουν 
την απόδοση μιας επένδυσης μετά από μερικά χρόνια είναι συνήθως ασήμαντη , αν όχι 
αμελητέα>>(1936, σ 149). Οι προσωρινές αυτές προσδοκίες είναι εξαιρετικά αβέβαιες και υπόκεινται 
στη μαζική ψυχολογία της αγοράς.(1936, σ.155) και στις καθημερινές επανεκτιμήσεις των αξιών του 
χρηματιστηρίου που ασκούν αποφασιστική επιρροή στον ρυθμό των τρεχουσών επενδύσεων. Διότι 
δεν υπάρχει λόγος να ιδρύσει κανείς μια επιχείρηση όταν προϋποθέτει κόστος μεγαλύτερο από εκείνο 
της αγοράς μιας παρόμοιας επιχείρησης. Κι όμως μπορεί να υπάρχει τελικά κίνητρο να δαπανηθεί για 

214



την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης , ποσό που μπορεί να φαίνεται εξωφρενικά μεγάλο , εφόσον η 
πρωτοβουλία της έκδοσης μετοχών στο Χρηματιστήριο αναμένεται να βρει μεγάλη ανταπόκριση και 
να οδηγήσει σε κέρδος. 
Καμία από αυτές τις επενδύσεις δεν βελτιώνεται από την ύπαρξη κερδοσκόπων ή των επαγγελματιών 
επενδυτών εφόσον δεν ενδιαφέρονται για το πόσο αξίζει πράγματι μια επένδυση για εκείνον ο οποίος 
την αγοράζει για να τη διατηρήσει , αλλά για το πόσο θα την αποτιμά η αγορά. Το αντικείμενο της 
σωστής επένδυσης θα έπρεπε να συνιστάται   στην κατακίνηση των σκοτεινών δυνάμεων του χρόνου 
και της άγνοιας που περιβάλλουν το μέλλον μας (1936, σ. 154-155) . 
Σύμφωνα με τον Keynes , οι προσδοκίες και ως εκ τούτου οι επενδύσεις είναι  εξαιρετικά  ασταθής. 
Πράγματι , η κατανάλωση από τις τάξεις των κατόχων μετοχών θα τείνει να αυξάνεται ή να μειώνεται 
ανάλογα με την άνοδο ή την πτώση της αξίας των επενδύσεών τους (Brian Hillier, the 
macroeconomic debate, 1991). 

Επομένως οι επιχειρηματικές προσδοκίες και οι επιχειρηματικές αποφάσεις εξαρτώνται από τους 
παρακάτω παράγοντες: 
 Τρέχον ή παλαιά κέρδη ως πληρεξούσιος των μελλοντικών (αναμενόμενων) κερδών. 
 Η αύξηση της ζήτησης (η επιτάχυνση). 
 Η διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης, η οποία είτε μας φέρνουν πίσω σε κέρδη, όπως η 

πηγή της χρηματοδότησης στο εσωτερικό ή τη δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος . 
 Οι συντελεστές απόδοσης των χρηματοοικονομικών επενδύσεων. 
 Άλλοι παράγοντες είναι η ανταγωνιστική πίεση και η πρόοδος της τεχνολογίας. 
( Engelbert stockhammer ,The rise of unemployment in Europe). 
 

Οι Θεσμοί. 
 
Οι αποφάσεις για επενδύσεις λαμβάνονται σε ένα αβέβαιο περιβάλλον και οι θεσμοί μπορούν να 
διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο για την παροχή ενός περιβάλλοντος περισσότερο ευνοϊκού για 
υψηλές επενδύσεις και απασχόληση , ευνοώντας την σταθερότητα και μειώνοντας την αβεβαιότητα 
(αυτό έχει μεγάλη θεωρητική και πρακτική σημασία . Η πτώση του Bretton Woods, που ήταν διεθνές 
νομισματικό σύστημα και την στροφή προς ένα σύστημα ευέλικτων ισοτιμιών , έπαιξε καθοριστικό 
ρόλο στη άνοδο της ανεργίας στην Ευρώπη , και η μετατόπιση του νομισματικού καθεστώτος από 
την μεριά της Fed , μακριά από τον έλεγχο των επιτοκίων υπέρ του ελέγχου της προσφοράς χρήματος 
έπαιξε ανάλογο ρόλο αφήνοντας το επιτόκιο ασταθή) (Marcella and Alessandro Roncaglia, The 
employment issue in the European Union, 2002). Επίσης το κράτος θα μπορούσε να διαδραματίσει 
σημαντικό ρόλο στην μείωση του επιτοκίου στην αγορά δημιουργώντας μια μεγάλη κρατική τράπεζα 
που θα μείωνε σημαντικά το επιτόκιο επηρεάζοντας και τις υπόλοιπες ιδιωτικές τράπεζες να το 
μειώσουν έτσι θα αυξανόντουσαν ακόμα πιο πολύ οι επενδύσεις (John Marangos). 

 
Συμπέρασμα και προσωπική άποψη. 
 
Με το ξέσπασμα της Μεγάλης Ύφεσης ο Keynes υποστήριξε ότι οι κυβερνήσεις οφείλουν να 
δαπανήσουν τεράστια ποσά για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να μεγιστοποιούν την 
ευημερία. 
Από το 1973 μέχρι σήμερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται οικονομική ύφεση και 
τα τελευταία χρόνια η ανεργία είναι στα ύψη , 
αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι  πολιτικές που λαμβάνουν μέρος από την κατάργηση του Bretton 
Woods, με τις πολιτικές του Ρέιγκαν και Θάτσερ την δεκαετία του 1980 μέχρι και  σήμερα με 
πολιτικές βασισμένες στα νεοκλασικά οικονομικά μοντέλα.  
Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να μην βαδίζουμε πάνω σε μια φανταστική οικονομία που η μείωση 
μισθών αυξάνει την ευημερία κα μειώνει την ανεργία. 
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Is institutional analysis useful in analyzing special economic zones? 
 
Dr Konstantinos J. Hazakis 
Assistant Professor 
Department of Economics  
Democritus University of Thrace, University Campus, Komotini, Greece 
E-mail: kmhazaki@otenet.gr 
 
Abstract: The last three decades are characterized by the intensification of transnational economic 
activity. States have been confronted with fierce competitive demands, leading politicians and 
technocrats towards the adoption of Special Economic Zones (SEZs) as policy vehicles for 
local/regional economic growth. Although the influence in terms of employment seems to be rather 
moderate, statistical data clearly demonstrate that special economic zones do influence international 
economy in terms of exports and investment.  
The aim of the paper is to contribute to a better understanding of SEZs rationale through the lens of 
institutionalist analysis. It starts with a clarification of the concept and its key dimensions followed by 
a presentation of how an institutionalist approach can be utilized as an analytical framework for 
identifying the key pillars of SEZ activity. Finally, it concludes with a reference to fundamental traits 
for maximization of SEZ performance. 
The article suggests that the upgrading of national/regional comparative advantage requires a change 
in the mind set away from the traditional reliance on wage restraint, focusing instead on forward-
backward firm linkages and improvement of local/regional production competitiveness.  
Key Words: Institutional analysis, Special Economic Zones, Regional Economic Development. 
 

217

mailto:kmhazaki@otenet.gr


From Kapodistrias to Kallikrates: Intraregional Cooperation and Local Governments 
Institutional Reforms in Eastern Macedonia and Thrace1  
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Panagiotis G. Ioannidis¤ 

 
Abstract 

 
Intraregional cooperation is considered a crucial intangible asset of local communities 
strengthening local competitive advantages. Equally important, local government’s 
institutional reform is an opportunity for improving intraregional cooperation. 
The article assesses the association of intraregional cooperation and local government’s 
institutional reforms in Eastern Macedonia and Thrace. Crucial terms of Kapodistrias and 
Kallikrates reforms are examined, namely social capital, local entrepreneurship, local 
government’s functions and intergovernmental cooperation. The methodology is based on an 
extensive form game between central state and region and equilibrium is estimated through a 
closed type questionnaire as well as by per capita intergovernmental grants. Results clearly 
demonstrate that central government’s dominant strategy was the implementation of 
Kallikrates reform and that reform success was highly dependent upon social capital and 
strong local entrepreneurship. 
 
JEL Classification: C71, R50. 
 
Key Words: Intraregional cooperation, Local government’s institutional reforms, Eastern 
Macedonia and Thrace. 
 

1. Introduction 
 
In the last two decades regional studies focused their interest on the influence of institutional 
reforms on local development. Conveyance of jurisdiction from central state to regional 
governments also generated a new local institutional framework (Harvey, 1989; Jessop, 1993) 
and intraregional cooperation emerged as a key issue of regional development.  
 The article studies the evolvement of intraregional cooperation during the 
implementation of local government’s institutional reforms in Greece. It is argued that 
Kapodistrias and Kallikrates reforms (Laws 2539/1997 and 3852/2010) reorganized 
administrative space through the amalgamation of decentralized units and the conveyance of 
competences from central government to regional governments (Hlepas and Getimis, 2011). 
As a result, a new framework for intraregional cooperation emerged and the role of regional 
governments in local decision making was significantly upgraded. 
 Intraregional cooperation is thoroughly analyzed taking into consideration local 
entrepreneurship, social capital, local government’s function and intergovernmental 
cooperation (Brenner and Muhling, 2012; Malecki, 2012). A new variable of intraregional 
cooperation is introduced, namelyϑ , that integrates the four variables of intraregional 
cooperation from an institutional point of view.  
           Our methodology is based on game theory in order to assess the process of the 
abovementioned reforms between central state and a region. Game’s analytical level is 
Eastern Macedonia and Thrace (NUTS II), a lagged region according to Eurostat data (2012).  
Selection of primary and secondary data is based on closed type questionnaire (filled by main 

1 A revised and expanded version of this paper is published in the Int. J. Trade and Global Markets. 
± Corresponding Author, Assistant Professor, Department of Economic Sciences, Democritus 
University of Thrace, University Campus, Komotini, Greece (kmhazaki@otenet.gr). 
¤ PhD Student, Department of Economic Sciences, Democritus University of Thrace, Greece 
(pioann@ierd.duth.gr) 
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actors of Eastern Macedonia and Thrace) and on intergovernmental grants taken by the 
region.  

The rest of the article is organized as follows: Section 2 studies the relevant literature 
on intraregional cooperation. Section 3 presents the methodology of empirical research while 
section 4 discusses the results of statistical analysis. Finally, Section 5 provides the main 
conclusions and suggests key policy implications.  
                                             

2. Literature Review 
 
Entrepreneurship is a crucial factor of regional economic development enhancing local 
comparative advantage. High concentration of firms at specific regions is often the outcome 
not only of economic but also of non-economic variables such as culture, path dependence 
and spatial proximity (Bitzenis, 2008). Within this developmental framework, cooperation 
emerges as a crucial factor for regional development and stability (Qerimi and Sergi, 2008). 
Moreover, local entrepreneurship is considered a fundamental trait of intraregional 
cooperation usually analyzed through the concept of flexible specialization. Successful 
paradigms in Central Italy (Toscana, Emilia Romagna), demonstrate the influence of flexible 
specialization on the foundation of intraregional cooperation (Belussi, 1999) taking into 
account the role of trust and reciprocity in collective economic action [Amin and Thrift, 
(1992), p. 573). The decline of Fordism in industrial organization systems and the retreat of 
Keynesian regulative policies underline the significance of local innovative economic 
structures (Sayer, 1989) as well as the importance of local institutional structures to properly 
accommodate them.  
Based on the analysis of Marshall (1920), clusters (Porter, 2000; Scott 1998) and industrial 
districts (Markusen, 1996), are considered part and parcel of sustainable regional 
development. Repeated transactions between firms, institutional actors and local professionals 
are crucial for maximization of cluster performance and efficient diffusion of spillovers. 
Firms’ daily interaction includes supplier-buyer relations or/and subcontracting, flows of 
knowledge, (Maskell, 2001), production routines and common use of pool resources. 
Knowledge is also a fundamental intangible asset of development contributing to positive 
spillover effects, improvement of agents’ skills and upgrading of firm productivity 
(Kopycinska and Sergi, 2008).  

International experience also demonstrates that local governments do influence local 
entrepreneurship through financing investment and research projects and through 
strengthening research cooperation between firms with local universities. Societal 
organizations have also a significant role in proper accommodation of clusters in local 
economy as their activities enforce social responsibility and volunteering for local 
development. Indeed, clusters stimulate regional demand for intermediate and final goods, 
reinforce employment and create codified and tacit knowledge (Malberg and Power, 2005; 
Derbyshire, 2010; Spencer et al, 2012). Even cases of mature clusters display their 
contribution to the unique utilization of cooperative strategies and comparative advantages 
(Shin and Hassink, 2011; Elola et al, 2012). Thus, embedness of actors’ interests into local 
planning generates suitable structures for innovative cluster strategies, accommodating 
employment and developmental targets of local societies. On the contrary, locality can act as 
an impediment to regional development when entrepreneurship is based on patriarchic and 
parochial perception of management strategies (Bitzenis and Nito, 2005).  

The second pillar of intraregional cooperation is social capital which is a conditio sine 
qua non for sustainable economic development (Putman, 1995; Fukuyama, 1995; Coleman, 
1998). Social capital is considered the outcome of formal and informal interactions among 
institutional and non institutional actors which is produced in a local/regional context, 
(Hazakis, 2011) and its key traits are trust, reciprocity, norms and path dependence. Many 
studies clearly underline that cognitive use of social capital influences positively local living 
standards (Krishna and Uphoff, 1999; Beugelsdijk and Van Schaik, 2005; Pikhala et al, 2007) 
and forwards firm’s performance, reducing significantly intra-firm transaction cost (Carmano-
Lavado et al, 2010; Westlund and Adam, 2010). Of course, local relational assets, as defined 
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by Storper (1997), determine not only the terms of social capital’s integration into local 
economic circuit but also the extent of positive spill over effects.  

Cooperation could also act as a useful tool to control corruption in local milieu. 
Taking into account that economic freedom is positively correlated with corruption’s collapse 
(Qerimi and Sergi, 2012), intraregional collaboration could be a process that leads to 
integration of local actors to local decision making. Sharing commonly accepted rules, norms 
and beliefs generates two key results. Firstly, local agents are getting closer in the public 
sphere and secondly, levels of intraregional trust are significantly strengthened.  

Local government’s function is the third dimension of intraregional cooperation. 
Transfer of responsibilities from central state to decentralized units reinforces spatial planning 
(Wallis and Oates, 1988) and improves local decision making (Feld, 2003; Hazakis and 
Ioannidis, 2012a). Maximization of inter-organizational synergies of local public agencies as 
well as of public-private partnerships (Citroni et al, 2013) requires strong and efficient local 
governance structures although the final outcome should also take into account specific local 
socio economic characteristics and path dependence. A crucial informal partnership of all 
local agents is necessary in order to fulfil local developmental priorities. As Falleth and 
Hansen [(2013), p. 6)] demonstrate, apart from elected politicians, local organizations, 
developers and local professionals should actively participate in local strategies.  

Lastly, institutional reforms of local government generate new conditions for 
intergovernmental cooperation (Wollman, 2004) and critical changes in public administration 
[Kuhlmann, (2009), p.229) in the absence of pork barrel politics or flypaper effects (Veiga 
and Pinho, 2007; Padovano, 2012). A fundamental condition for the maximisation of positive 
spillovers of reforms is the transfer of intergovernmental grants from central state to 
municipalities and regions. Evidently, financial aid is developed in order to reduce 
interregional divergences and to improve income distribution, taking into account 
socioeconomic and demographic variables (Stewart, 1997). In contrast, when political, 
bureaucratic and institutional determinants exercise influence on grants distribution, lagged 
regions receive less and uneven spatial development persists (Johansson, 2003; Foucault et al; 
Hazakis and Ioannidis, 2013). 

 
                                             3. Methodological Framework 
 
                 Statistical analysis combines primary and secondary facts, using an extensive form 
game. As recent studies clearly demonstrate (Fontini, 2003; Feiock and Park, 2005; Hazakis 
and Ioannidis, 2012b; Ioannidis, 2013),  game theory acts in regional development as a 
cognitive methodological tool, illustrating commonly accepted strategies by different local 
actors that shape institutional equilibrium (Sarafopoulos et al, 2013; Sarafopoulos and 
Ioannidis, 2013). 
 
                                                   3.1 Unit of Analysis 
 
 Kapodistrias and Kallikrates reform (Laws 2539/1997 and 3852/2010) brought 
significant changes to local/regional administrative map of Greece. The amalgamation of 
small municipal units into enlarged municipals transferred important competences from 
central state to municipal and regional administration (Hlepas and Getimis, 2011). Regions 
have strong decision making power on issues like local entrepreneurship, spatial planning and 
social care. However, Kallikrates reform changed participation of local actors in the decision 
making from optional to compulsory (see article 178 of Laws) upgrading the role of 
intraregional cooperation in regional planning.  

Game’s analytical level is Easter Macedonia and Thrace (NUTS II), a lagged region 
according to Eurostat classification (2012). Per capita income in Eastern Macedonia and 
Thrace is below 75% of European Union’s average. Taking into account that 9 of the 13 
Greek regions (NUTS) are well above the threshold of 75% of EU average, the range of 
development problems in the area under examination are easily perceived.  
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                                                         3.2 The Game 
 
               Two actors join the game, namely central government and a region (i) during the 
implementation of local government’s institutional reform. Central government 
institutionalizes reforms and regions apply them, determining the success of intraregional 
cooperation.  Figure 1 depicts the game and the potential options for two actors during the 
reforms.   

Key variable of the game isθ , a variable that measures in total the shaping of formal 
and informal institutions during the materialization of the reform. The constitution of θ  is 
derived as follows: 

 
4

Sc Le Lg Icθ + + +
=  (1) 

 
where Sc denotes social capital, Le  is local entrepreneurship, Lg express local 

government’s functions and Ic is intergovernmental cooperation. As shown in (1), there is a 
linear connection of social capital, local entrepreneurship, local government’s functions and 
intergovernmental cooperation with the increase ofθ . 

Additional crucial contribution in equilibrium has ,r is  which measures per capita 
subsidies from central government to region, i.e.: 

 

 reform
i

Ss
P

=  (2) 

 
where S, is the total amount of subsidies (central independent resources), that central 
government conveys to region i , and P refers to total population of region i , during the 
implementation of the reform.  
 Research focuses on the period from Kapodistrias to Kallikrates and therefore (2) can 
be rewritten for Kapodistrias era as: 
 
  

Kapodistrias
Kapodistrias i
i Kapodistrias

i

Ss
P

=  (3)  

 
and successively for Kallikrates period as  
 
  

Kallikrates
Kallikrates i
i Kallikrates

i

Ss
P

=  (4) 

 
As portrayed at figure 1, central government takes the initiative in the game and 

region (i) responds. Central government has two options, namely to institutionalize only 
Kapodistrias reform or to enact successively Kapodistrias and Kallikrates reform. In the first 
case, region is not able to respond, whereas in the second case has two options which is either 
to implement effectively the reform or to put them into practice. 

When central government chooses to institute only Kapodistrias reform, its payoff 
is Kapodistrias

i Kapodistriass θ , while region i, receives Kapodistriasθ . On the other hand, when central 

state decides to promote the two reforms gains Kallikrates
i Kallikratess θ  when reform is executed 

efficiently by region I  and 
2

Kallikrates Kallikrates
is θ

 when regions does not participate 

221



substantially. Respectively, region i, wins Kapodistriasθ in the first case and 
2

Kallikratesθ
in the 

second.  
 
                                                           
         
                                                             
Successive Implementation    Kapodistrias Reform   
Of Reforms  

   
 
 
 

,Kapodistrias
i Kapodistrias Kapodistriass θ θ  

  
             

                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                  
                                        
 
 
       

                     Ineffective Implementation 
                            Kallikrates Reform  
 
Effective Implementation 
Kallikrates Reform 
 
 
 
 
                              
 

,Kallikrates
i Kallikrates Kallikratess θ θ     ,

2 2
Kallikrates Kallikrates Kallikrates
is θ θ

 

 
Figure 1: The Game 

 
 
 Equilibrium in favour of Kallikrates implementation stands when  
 
 Kallikrates Kapodistrias

i Kallikrates i Kapodistriass sθ θ  (5) 
 
and equilibrium denotes only the institution of Kapodistrias reform when 
 
 Kapodistrias Kallikrates

i Kapodistrias i Kallikratess sθ θ  (6) 
 
 
                                 3.3 The Measurement of Variables. 
 
The most important variable in game’s development isθ . As clarified in (1), θ  is the total 
sum of formal and informal institutions in a region. Taking into consideraton previous studies 

General Government 

Region i 
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(Narayan and Cassidy, 2001; Steiner and Hartman, 2006; Kauffeld-Monz and Fritsch, 2013; 
Faleth and Hansen, 2011)   measurement of θ  is based on results of closed type 
questionnaire, distributed in key actors of Eastern Macedonia and Thrace region. Distribution 
of intergovernmental subsidies at Eastern Macedonia and Thrace during Kapodistrias and 
Kallikrates reforms was based on data from Ministry of Internal Affairs, (2009 and 2013). 
Moreover, results of two recent census (2001 and 2011), were used for the estimation of 
population at Eastern Macedonia and Thrace. 

A typical five Likert scale was employed permitting local actors to assess the 
interaction of institutional reforms with intraregional cooperation. Classification of potential 
answers ranged from “minor impact” (1), to “greater impact” (5), that institutional reform 
exercised on different fields of intraregional cooperation. In total, 490 queries were sent via 
post or e-mail and 227 were returned, a response rate equal to 46.33%. A sample of the 
research was stratified and divided into two main mutually excluded categories, institutional 
actors and non institutional actors. The group of institutional actors includes servants of 
municipalities, regional government, central governments and professional chambers that 
operate in Eastern Macedonia and Thrace. Non institutional actors were professionals, 
entrepreneurs and private sector employees located in the same region. Regarding secondary 
data, variable ,r is  has significant share in the equilibrium of the game.  
 
                               4. Results of Statistical Analysis 
 
                       4.1 Descriptive Statistics and Equilibrium 
 

In tables 1 and 2, basic descriptive statistics of the sample are depicted. Men are more 
than women (54, 6% to 45, 4%) while the majority of the respondents have at least a bachelor 
degree (62,1%). Mean age is approximately 45 years and therefore  52, 7% has a maximum of 
15 years on duty whilst 47.3% is in office from 16 to 35 years.  

Interestingly, in Kallikrates period, more than half of the actors have an institutional 
role (53%), a result that exceeds the share of institutional actors during Kapodistrias reform 
(45%). This is the case for the variable that measures participation of local actors in societal 
organizations (cultural organizations included). More specifically, participation is slightly 
greater the last three years than before (55% to 52%). Nevertheless, apart from the adequate 
representation of institutional actors in the sample, it should be notified that participation in 
the commons is also in high levels. 
  

Gender 
Men  54,6% 
Women 45.4% 

Education Level 
Secondary Education 15,4% 
Technological Education 22,5% 
Bachelor Degree 42,3% 
Master 16.,3% 
PhD 3,5% 

Experience 
0-5 years 14,6% 
6-15 years 38,1% 
16-25 years 16,8% 
26-35 years 25,2% 
More than 35 years 5,3% 

 
Table 1: Gender, Education Level and Experience 
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 Mean St. 
Dev 

Maximum Minimum 

Age 44,79 10,31 80,00 25,00 
Institutional Role-Kapodistrias Period 0,45 0,49 1,00 0,00 
Institutional Role Kallikrates Period 0,53 0,50 1,00 0,00 
Participation in Societal Organizations 
during Kapodistrias Period 

0,52 0,50 1,00 0,00 

Participation in Societal Organizations 
during Kapodistrias Period 

0,55 0,49 1,00 0,00 

 
Table 2: Age, Institutional Operation and Participation 

 
 
             As portrayed at tables 3 and 4, equilibrium stands in favour of Kallikrates. Even 
though, Kapodistriasθ  exceeds Kallikratesθ  (2,57 to 2,51), subsidies per capita in Eastern 
Macedonia and Thrace was greater during Kallikrates reform  (264,06 to 197,08 euros). As a 
sequence,  Kallikrates

i Kallikratess θ  is at higher levels than Kapodistrias
i Kapodistriass θ  (662,79 to 506,5) 

and consequently (5) is valid.  
 

 Mean St.dev 

KapodistriasSocialCapital  2,75 0,67 

KallikratesSocialCapital  2,56 0,68 

KapoditriasLocalEntrepreurship  2,22 0,82 

KallikratesLocalEntrepreurship  2,10 0,76 

KapoditriasLocalGovernment  2,51 0,75 

KallikratesLocalGovernment  2,50 0,76 

KapodistriasIntergovernmentalCooperation  2,83 0,52 

KallikratesIntergovernmentalCooperation  2,78 0,58 

Kapodistriasθ  2.57 0,56 

Kallikratesθ  2,51 0,59 

Kapodistrias
is  197,08 33,89 

Kallikrates
is  264,06 36,83 

 
Table 3 Descriptive Statistics 

 
Computation for Equilibrium 

Kapodistrias
i Kapodistriass θ  506,5 

Kallikrates
i Kallikratess θ  662,79 

KapodistriasAveragePopulation  606.792 

KallikratesAveragePopulation  606.170 

KapodistriasMunicipalities  55 

KallikratesMunicipalities  22 

 
Table 4: Equilibrium Statistics 
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Central government’s dominant strategy is the successive implementation of 
Kapodistrias and Kallikrates reform at Eastern Macedonia and Thrace. The impact of 
institutional reforms on intraregional cooperation was relatively equivalent (2.57 -2.51). 
Apparently, the key point of equilibrium establishment is subsidies distribution among the 
municipalities of the region while per capita financial aid was increased from Kapodistrias to 
Kallikrates, from 197,08 to 264,06 euros  in Eastern Macedonia and Thrace. Data also 
underline that amalgamation of municipals from 55 to 22 and minor population’s reduction 
from 606.792 to 606.170 on average, increased per capita subsidies.  

Moreover, as presented at table 3, in the exception of intergovernmental cooperation 
that stands in favour of Kallikrates reform (2,83 to 2,78), social capital (2,56 to 2,75), local 
entrepreneurship (2,22 to 2,1) and  local government (2,51 to 2,50) were developed more 
during Kapodistrias era. Intergovernmental cooperation is proved the most important pillar of 
cooperation, followed by local government’s functions. In order to thoroughly understand the 
association among intraregional cooperation and institutional reforms of local government at 
Eastern Macedonia and Thrace, regression analysis follows.  

 
4.2 Regression Analysis 

 
            Regression analysis interprets the interactions among the constitution of ϑ  and basic 
dimensions of the two local government’s institutional reforms. As it is shown in table 5, two 
dependent variables have been used used, namely Kallikratesθ  and Kapodistriasθ  , while the set of 
independent variables included efficiency of reforms, institutional and demographic 
determinants. 

As regards the first regression for Kallikratesθ , apart from constant variable (0,281), 

Kapodistriasθ  (0,545) and efficiency of Kallikrates (0,469) had significant impact on its 
formation. On the other hand, efficiency of Kapodistrias had negative contribution on the 
functions of formal and informal institutions (-0,152). Moreover, incorporation of institutional 
variables into the analysis did not reveal new options of interaction. Paradoxically, the 
adoption of an institutional role and the participation in societal organizations by local actors 
during Kapodistrias and Kallikrates did not influence the arrangement of formal and informal 
institutions. As in the first regression, constant variable was significant (0,356) as well as 

Kapodistriasθ  (0,536) while efficiency of Kallikrates determined Kallikratesθ (0,471) and the 
negative effect of Kapodistrias efficiency were also observed (0,158).  

Results of third regression for Kallikratesθ show that gender was statistically significant 
(0,209), revealing that women assessed more positively than men, the emergence of 
institutions, while age, experience and education level, were not determinants of the process. 
Further, it should be notified that in the third regression constant variable was not significant 
while Kapodistriasθ (0,571), KallikratesEfficiency (0,413) and KapodistriasEfficiency (-0,135), were.  

For the case of Kapodistriasθ , results of first regression revealed that only constant term 
(1,302) and efficiency of Kapodistrias reform (0,481), determined its level. Sequentially, 
second regression highlighted the association of participation in societal organizations for 
enhancing institutions (0,144) and interestingly the negative effect of the adoption of 
institutional role (-0,136). As for Kallikrates period, efficiency (0.453), and constant term 
(1,635) supported the composition of institutions.  
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Independent Variable Dependent Variable 
 

Kallikratesθ  Kallikratesθ  Kallikratesθ  Kapodistriasθ  Kapodistriasθ  

tanCons t  0,281 
(1,957*) 

0,356 
(2,244**) 

0,059 
(0,215) 

1,302 
(8,638***) 

1,635 
(5,539***) 

Kapodistriasθ  0,545 
(8,287***) 

0,536 
(7,885***) 

0,571 
(7,802***) 

  

KallikratesEfficiency  0,469 
(8,665***) 

0,471 
(8,52***) 

0,413 
(6,551***) 

KapodistriasEfficiency  -0,152 
(-2,751***) 

-0,158 
(-2,835***) 

-0,135 
(-2,235**) 

0,481 
(9,497***) 

0,453 
(7,84***) 

KallikratesInstitutionalRole   -0,022 
(-0,266) 

0,047 
(0,553) 

  

KapodistriasInstitutionalRole
 

-0,045 
(-0,568) 

-0,131 
(-1,538) 

-0,109 
(-1,545) 

-0,136 
(-1,691*) 

KallikratesParticipation  -0,058 
(-0,802) 

0,026 
(0,329) 

  

KapodistriasParticipation  0,046 
(0,618) 

-0,007 
(-0,092) 

0,074 
(1,06) 

0,144 
(1,84*) 

Gender   0,209 
(3,267***) 

 0,028 
(0,352) 

Age  -0,001 
(-0,13) 

-0,02 
(-0,354) 

Education  -0,023 
(-0,743) 

-0,052 
(-1,331) 

Experience  0,029 
(0,63) 

-0,03 
(-0,504) 

2R  0,638 0,642 0,671 0,382 0,374 
2AdjustedR  0,630 0,625 0,641 0,37 0,34 

Note:***, **, * denote statistical signification at 1%, 5% and 10%, respectively 
 

Table 5: Results of Regression 
 
 
                                  4.3 Discussion of the regression results 
 

According to the results, constitution of formal and informal institutions during the 
implementation of reform is depended primarily on the terms of reforms’ implementation.  
Additionally, positive path dependence is proved crucial for efficient formal and informal 
institutions as reforms are implemented successively. In all   regressions, Kapodistriasθ  had a 

positive impact in formation of Kallikratesθ . Conversely, the findings on the negative influence 
of Kapodistrias efficiency to Kallikratesθ , highlight asymmetries in path dependence of two 
reforms. Taking into account that adoption of an institutional role and participation in societal 
organizations were not so crucial determinants in the formation of θ ’s, it is clearly perceived 
that there is enough room for improvements.   
 Low levels of 2R  in Kapodistriasθ , denote the fundamental role of path dependence. 
Apparently, the negative sign of institutional position and the positive sign of participation in 
societal organization during Kapodistrias, demonstrates how complex is modernisation of 
local governments in Greece. Consequently, future research should focus on the interaction 
between former local communities and new municipalities in Kapodistrias administrative 
structure. Further, combined analysis of primary and secondary data could fill the gap, 
revealing alternative options of intraregional cooperation.  
 Based on the results one should also suggests that the implementation of two 
successive reforms in a lagged region like Eastern Macedonia and Thrace was primarily based 
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on local government’s functions and intergovernmental cooperation. Social capital and local 
entrepreneurship had minor influence on θ ‘s formation. Thus, development of local 
comparative advantages through the pillars of intraregional cooperation needs a better 
organizational plan embedding more efficiently all local actors of Eastern Macedonia and 
Thrace. 

Results that refer to low levels of social capital and local entrepreneurship are in 
contrast with findings of Faleth and Hansen (2013) for Norway. As it was asserted in their 
research, high levels of participation and citizenship are connected with cognitive local 
planning. Our findings underline the importance of intergovernmental cooperation and 
therefore are close to Citroni et al (2013) research on Italy, meaning that enlarged cooperation 
amid Italian municipalities and local actors should be a guide for further reforms in Greece.  
 

5. Conclusions and Policy Implications 
 
          Local government’s institutional reforms favor better conditions of intraregional 
cooperation. For lagged regions, the amalgamation of municipalities and the upgrading of 
competences can serve as a basis for establishing norms, values and rules of intraregional 
cooperation. Moreover, dynamic interaction among institutions and implementation of local 
government’s reforms has significant impact on intraregional cooperation.  
 As aforementioned analysis also demonstrated, path dependence of previous reforms 
influences formal and informal institutions. Maximization of intraregional cooperation among 
local actors includes social capital, local entrepreneurship, local government’s functions and 
intergovernmental cooperation. According to article findings Kapodistrias reform was 
characterized by greater levels of social capital, local entrepreneurship and local 
government’s functions while Kallikrates reform performed better in intergovernmental 
cooperation.  

Nevertheless, the relatively lower levels of social capital and local entrepreneurship 
for both reforms denote that endogenous intraregional cooperation in Eastern Macedonia and 
Thrace needs further organization. Facilitating investments executed by local actors and 
integrating effective societal organizations in economic circuit could advance strategies of 
intraregional cooperation.  

Taking into account that the increase of per capita subsidies from Kapodistrias to 
Kallikrates influenced equilibrium in the game presented above, intergovernmental 
cooperation essentially retains the greater share in intraregional cooperation. As argued by 
Hazakis and Ioannidis (2012a), intergovernmental grants in Greek republic are determined not 
only by socioeconomic and demographic variables but also by institutional variables. Of 
course, the role of local governments is crucial if it is rent seeking free following collective 
interests of local population.  

In a nutshell, policy implications are twofold. Firstly, central state should convey 
competences to local governments allowing substantial management of financial resources. 
Connecting financial management with tax collection forwards true independence of local 
jurisdictions from government party control. Secondly, local actors should reinforce social 
capital formation, improving the terms of local entrepreneurial partnerships and collective 
economic action. 
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Political corruption is not a pathological symptom concerning only individual politicians, but 

rather an organic feature of the Greek political system. This system is characterized foremost by the 
authoritarian internal organization of at least the (up to 2012) major political parties, combined with 
political nepotism. Historical experience shows that such a combination is always and everywhere 
favorable for the growth of corruption.  

This corrupt and internally authoritarian political system tried to perpetuate itself through 
political clientelism, the heavy costs of which were paid either through the abuse of EU subsidies or 
through overborrowing. This has contributed decisively to the collapse of the Greek state finances, 
leading ultimately to the loss of the economic independence of Greece. 
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Abstract: The primary intention of this paper is to investigate the linkages between sustainable 
development indicators and the GDP growth rate of countries on a global scale. To implement the 
research objective, we utilize a defined set of twelve indicators of sustainable development, as 
presented by the United Nations and a set of 58 countries. Aiming to divide the world into three 
sectors, we affiliate three subsequent categories: emerging, developed and frontier markets. Each 
category represents certain features which allow us to classify the adopted set of countries. 
Performing an econometric analysis led by concrete econometric models, we aim to draw some 
reliable and robust conclusions. In particular, our intention is to ascertain possible distinctions among 
the observed groups of countries, to assess the effectiveness of the selected indicators in each group 
and to evaluate the significance of each sustainable development parameter in the growth rate. 
 
Keywords: sustainable development; Emerging markets; Developed markets; Frontier markets; 
indicators; GDP growth 
 

1. Prefatory  remarks and the paper intentions  
 
It is quite surprising the fact that human kind during the past decades has devote himself 

completely in an endless struggle trying to accomplish development. It is more than obvious that 
many efforts have been made in order to create the ideal conditions of living. The notion of 
development once represented the deepest desire of all nations, but through the years has ended up 
being only a prerogative of the few. Taking into consideration the evolution of human needs, it clearly 
results that the trend of GDP growth rate plays a significant role in our lives. Nowadays, governments, 
institutions as well as public and private organizations endeavor to remain on the path of growth more 
than ever before. The current crisis of financial institutions and, even further, the corruption of morals 
and ethics has without any doubt obstructed the completion of any plans so far. 

History, however, has proved that a harsh situation could be the priming of innovation and 
consequently growth. Even though on the altar of economic development has been sacrificed a huge 
amount of natural resources, mankind, has realized the signals that were indicated desperately by the 
environment the past few years. The first attempts towards the creation of an alternative model 
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capable of promoting environmental growth initially arose during the last quarter of the 20th century. 
The development of the concept of sustainability constituted the main reason of its establishment due 
to the fact that the notion of sustainable development is strongly represented by the coexistence of 
three multidimensional pillars; social prosperity, economic growth and environmental quality. 

Over the past few years, many steps have been made aiming to develop and further explain 
the concept of sustainable development. The clarification of the concept of sustainability burdened 
each part of the world and therefore some international meetings were organized, intending to 
establish a theoretical and practical framework regarding the new incoming approach to sustainability. 
The organization of the United Nations firstly attempted to arrange an international conference in 
1972. The world-known Conference on Human Environment held in Stockholm, concluding its 
negotiations on a concrete action plan which included 109 recommendations and a Resolution. After 
numerous meetings and after almost four decades, the last Conference on Sustainable development 
took place in June 2012 in Rio de Janeiro, Brazil, presenting the Rio outcome document “The Future 
we want”, promoting intensively the idea of a more sustainable future, a world that could progress on 
safer, greener and more equitable pathways. Among others, governments and non-governmental 
organizations have participated in order to fulfill certain essential goals; the reduction of poverty, the 
advancement of social equity and the safeguard of the environmental protection. All the above 
features are purposely mentioned on purpose in the conference, as according to given definitions of 
sustainable development, they constitute the basic content of the meaning.  

While the notion of sustainable development has been strongly developed, it managed to 
maintain unspoilt some of its central elements. The concept of sustainability was fundamentally 
advocated by the World Commission on Environment and Development (WCED) in 1987 which 
actually presented that sustainable development is a “Development which meets the needs of the 
present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”1. 
Nevertheless, in the last few years another definition emerged which is mainly utilized by the business 
world. It is mentioned as “The three-legged stool definition: if you take one leg way, the stool 
collapses”2 promoting the interdependence of the three key elements; economy, environment and 
society. Thus, over the time the real meaning of the concept has not altered, only it has been adapted 
to the current conditions of our world. 

The United Nations made a huge effort to develop some guidelines in order to present a 
national programme of sustainable development indices, as it is believed that under certain 
instructions all the nations would manage to reduce negative aspects of living, such as poverty and 
unemployment. However, it is not possible to consider the whole world as one part. There are many 
different characteristics which separate the nations into a variety of segments; it depends on the 
criterion for the distinction. This research utilizes as a criterion the social or business activity of the 
nations. To be more specific, the world has been distributed into three categories: developed, 
emerging and frontier markets. The economies that are usually assumed as less risky represent the 
developed markets. The nations which are characterized by rapid growth and industrialization are 
defined as emerging markets, whereas frontier markets tend to be a subset of emerging markets that is 
characterized by lower market capitalization and liquidity. 

 The fundamental objective of that paper is to investigate the impact of sustainable 
development indicators on the different types of markets. In order to accomplish our aim, we utilized 
a set of indicators that has firstly been adopted by the United Nations through a testing process. Our 
intention is to examine the contribution of the indicators into the GDP growth rate and particularly 
ascertain if the different types of markets are affected similarly. Furthermore, we are clearly 
questioning whether each country belongs to a particular group, identifiable by certain characteristics, 
and if it does in fact play a significant role. Through defined econometric analysis we aim to offer 
some notable conclusions, recommending the adoption of concrete policies and mandatory legislation. 

The outline of this paper is specifically presented as follows: Section 2 considers all the 
available research work regarding the field of sustainability enclosed by the performance of markets 
and the existence of sustainable development indicators. Section 3 intensifies the data analysis and 
further explains the applied methodology. Section 4 introduces the effect of sustainable development 

1 Report of the World Commission on Environment and Development, 1987. 
2 Sustainable Development Survey on Definitions. 
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indices on GDP growth rate for the selected nations, divided into the three categories. Lastly, Section 5 
draws the conclusions of the paper and argues the suggestions for further research. 
 

2. Literature review 
 
In the last quarter of the 20th century, was observed a proliferation of initiatives which have 

tried to define the notion of sustainable development and to develop the effectiveness of its indicators. 
Several challenges are encouraged by the perception of sustainable development as this concept has 
achieved a determinant role in modern society. Among others, the operation of markets guided on the 
path of sustainability is considered as a new research field by academics, researchers, government 
authorities and international organizations. In fact, the available research work could be categorized 
into two main sectors; the majority of studies intend to expound the concept of sustainability enclosed 
by the performance of markets, while the remaining studies aim to clarify the notion of sustainable 
development influenced by the sustainable development indices. 

According to several studies, the issue of sustainability can be associated with the 
performance of markets revealing another perspective of the hitherto approach. Therefore, Jacobs 
(1997) aims to describe the effect of the markets on the concept and the practical achievement of 
environmental sustainability. It also explains the environmental policy adopted by neoclassical 
environmental economics and why the neoclassical market model is ultimately proved insufficient. 
Similarly, Munoz (2001) presents a simple desirable market model affirming that the perfect market 
could not be sustainable as its intention is the maximization of production, consumption and market 
prices. Additionally, Heal (1999) analyzes the reasons that sometimes impel the markets to adopt the 
non-optimal sustainable choices. The objective of Hagart’s and Knoepfel’s (2007) approach is to 
investigate the consequences of environmental, social and governance issues into emerging market 
investments and to evaluate their role. 

Detecting carefully the latest studies, it was noticed that each one of them concentrates on an 
individual sector of the world. For instance, Zadek (2010) provides information about the adopted 
strategies which lead to sustainability. While he presents a variety of evidence from diverse emerging 
markets, his research is particularly centered on China.  Gibbons et al. (2010) from Chartered Institute 
of Management Accountants (CIMA) focus on the performance of corporate responsibility and 
sustainability and their effects on emerging markets. In particular, they investigate the country of 
South Africa as, from their point of view, it is a leading economy characterized by strong corporate 
leadership and culture.  

A publication from International Finance Corporation (IFC) presents a prompt evolution of 
the sustainable development indicators performing in the emerging markets. Moreover, it 
demonstrates the reasons that forced the sustainability indicators to be a crucial sector of emerging 
markets and their effect on the investors and other stakeholders. 

As the concept of sustainable development has been evolved through the last decades, the 
majority of research has attempted to clarify the role of sustainable development indicators regarding 
growth and development. A report from the World Economic Forum (2011), distinguishes nine global 
trends, including climate change and corporate global citizenship, assuming that technology 
innovation could be actually equated with the solution of any problems confronted. Thus, 
McCausland et al. (2006) have created a bio-socio-economic model in order to perform biological and 
coastal labor market interactions related to traditional fishing, aquaculture, physical marine 
environment and regulators. Smith (2008) briefly describes the performance of the developing 
countries and the existing problems, examining particularly the country of India. Moreover, the author 
analyses some models of innovation, comparing them between industrialized and developing 
countries. Jansen’s research (2003) investigates the policies of transition which are able to accomplish 
a sustainable future utilizing renewable technology systems. This analysis is specifically interested in 
the already implemented process and the recommendations regarding the strengthening of European 
policy. Lastly, United Nations (2012) through their research work, perform some guidelines in order 
to generate a national programme of sustainable development indicators. By testing a set of countries, 
they achieve to present a defined set of indices, correlating three basic pillars; social, economic and 
environmental.  
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Over the past few years global governments and international organizations have made a huge 
effort in order to accomplish a sustainable future. Following these footsteps, the European 
Commission has established the publication of an annual report aiming to monitor any progress of the 
European Union towards the concept of sustainability. Similarly, the United Nations in collaboration 
with CEMEX report annually the amelioration of the conditions that contribute to sustainable 
development. Unfortunately, the entire world has also to confront the current crisis in conjunction 
with the environmental collapse. In fact, in order to overcome such major problems concrete policies 
should be taken into consideration and sustainable development should be recognized as a necessary 
component towards growth. 
 

3. Data and Methodology 
 
3.1. Data  
 

As our primary aim is to identify the linkages between the concept of sustainability and 
growth, our research affiliated as a dependent variable the annual percentage of GDP growth rate (at 
market prices based on constant local currency). The data analysis ranges between the last two 
decades; specifically we are referring to the years from 1990 to 2010. We particularly examine 58 
countries around the world and we have partitioned the nations into three categories, based on the 
social or economic activity of each country; emerging, frontier and developed markets. Table 1 
records the content of each group. 

 
 

Table 1: Classification of utilized countries 
Markets Countries 

 
Emerging 

Brazil, Chile, China, Colombia, Egypt, Hungary, India, Indonesia, Malaysia, Mexico, Philippines, 
Russia, South Africa, Thailand, Turkey 

 
Frontier 

Argentina, Bahrain, Bangladesh, Bulgaria, Croatia, Estonia, Jordan, Kenya, Lithuania, Mauritius, 
Nigeria, Oman, Qatar,  Romania, Slovenia, Sri Lanka, Tunisia,  Vietnam 

 
Developed 

Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hong Kong, 
Ireland, Israel, Italy, Japan, Luxemburg, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Singapore, 
Spain, Sweden, Switzerland, UK, USA 

 
In order to construct the three sub-categories of the examined countries, we took under 

consideration the classifications of some rating agencies. Ten rating agencies have presented a list of 
the countries that constitute emerging markets; the IMF, Columbia University EMGP, Next 11/BRIC, 
CIVETS, the FTSE, the MSCI, The Economists, Standard & Poor’s, Down Jones and the BBVA. We 
chose the most frequently used countries, namely the countries that belong to more than 7 of the 
available lists. Regarding frontier markets there were three lists available; Standard & Poor’s, the 
FTSE and the MSCI. The selected countries again represent the most frequently used. Lastly, five 
agencies have classified as developed markets the selected countries; the FTSE, Standard and Poor’s, 
the MSCI, Down Jones and Russell Global. 

Observing the trend of the independent variable on the tables below, we can highlight some 
interesting conclusions. Tables 2, 3 and 4 depict the change of GDP growth over the last decade. 
Interestingly, according to the observations of emerging markets, in 2010 China was accredited with 
the highest percentage of GDP growth rate whereas Hungary with the lowest. 
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Table 2: GDP growth rate in Emerging Markets over the past decade 
Country 

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Brazil 4.31 1.31 2.66 1.15 5.71 3.16 3.96 6.10 5.17 -0.33 7.53 
Chile 4.50 3.35 2.17 3.96 6.04 5.56 4.59 4.60 3.66 -1.04 6.10 
China 8.40 8.30 9.10 10.00 10.10 11.30 12.70 14.20 9.60 9.20 10.40 
Colombia 4.42 1.68 2.50 3.92 5.33 4.71 6.70 6.90 3.55 1.65 4.00 
Egypt 5.37 3.54 2.37 3.19 4.09 4.47 6.84 7.09 7.16 4.69 5.15 
Hungary 4.23 3.71 4.51 3.85 4.80 3.96 3.90 0.11 0.89 -6.80 1.26 
India 3.98 4.94 3.91 7.94 7.85 9.28 9.26 9.80 3.89 8.24 9.55 
Indonesia 4.92 3.64 4.50 4.78 5.03 5.69 5.50 6.35 6.01 4.63 6.20 
Malaysia 8.86 0.52 5.39 5.79 6.78 5.33 5.59 6.30 4.83 -1.51 7.15 
Mexico 6.60 -0.16 0.83 1.35 4.05 3.21 5.15 3.26 1.19 -5.95 5.53 
Philippines 4.41 2.89 3.65 4.97 6.70 4.78 5.24 6.62 4.15 1.15 7.63 
Russia 10.00 5.09 4.74 7.30 7.18 6.38 8.15 8.54 5.25 -7.82 4.34 
South Africa 4.15 2.74 3.67 2.95 4.55 5.28 5.60 5.55 3.62 -1.54 2.89 
Thailand 4.75 2.17 5.32 7.14 6.34 4.60 5.09 5.04 2.48 -2.33 7.81 
Turkey 6.77 -5.70 6.16 5.27 9.36 8.40 6.89 4.67 0.66 -4.83 9.16 

 Source: http://www.worldbank.org/ 
  

In Table 3, where the observations of frontier markets are presented, it is worth mentioning that 
Qatar has the highest percentage in 2010, while Croatia has the lowest percentage which is also 
negative. 

 
Table 3: GDP growth in Frontier Markets over the past decade 

Country 
Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Argentina -0.79 -4.41 -10.8 8.84 9.03 9.18 8.47 8.65 6.76 0.85 9.16 
Bahrain 5.30 4.60 5.26 7.20 5.60 7.80 6.70 8.34 6.30 3.10 4.50 
Bangladesh 5.94 5.27 4.42 5.26 6.27 5.96 6.63 6.43 6.19 5.74 6.07 
Bulgaria 5.70 4.20 4.70 5.50 6.70 6.40 6.50 6.40 6.20 -5.50 0.40 
Croatia 3.75 3.66 4.88 5.37 4.13 4.28 4.94 5.06 2.08 -6.95 -1.41 
Estonia 9.70 6.28 6.56 7.77 6.34 8.85 10.10 7.49 -4.15 -14.0 3.33 
Jordan 4.24 5.27 5.79 4.18 8.56 8.12 8.11 8.18 7.23 5.48 2.31 
Kenya 0.60 3.78 0.55 2.93 5.10 5.91 6.33 6.99 1.53 2.74 5.76 
Lithuania 3.25 6.74 6.86 10.25 7.35 7.80 7.84 9.84 2.93 -14.7 1.33 
Mauritius 9.03 2.57 2.11 3.66 5.75 1.24 3.95 5.88 5.52 3.03 4.13 
Nigeria 5.40 3.10 1.55 10.30 10.60 5.40 6.20 6.45 5.98 6.96 7.98 
Oman 5.40 7.48 2.57 0.30 3.40 3.99 5.50 6.80 12.80 1.10 4.00 
Qatar 3.33 3.33 7.13 3.49 20.84 7.60 18.60 18.00 17.70 12.00 16.60 
Romania 2.10 5.70 5.10 5.20 8.40 4.17 7.90 6.00 9.43 -8.50 0.95 
Slovenia 4.27 2.94 3.83 2.93 4.40 4.01 5.85 6.87 3.59 -8.01 1.38 
Sri Lanka 6.00 -1.55 3.96 5.94 5.45 6.24 7.67 6.80 5.95 3.54 8.02 
Tunisia 4.30 4.85 1.70 5.47 5.96 4.00 5.65 6.26 4.52 3.10 3.00 
Vietnam 6.79 6.89 7.08 7.34 7.79 8.44 8.23 8.46 6.31 5.32 6.78 

 Source: http://www.worldbank.org/ 
 

In the last table, the GDP growth rate of developed markets is recorded. It is notable that the 
percentage of GDP growth rate in Singapore is the highest in 2010, whereas the percentage in Greece 
is the lowest and it is also negative. 
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Table 4: GDP growth rate in Developed Markets over the past decade 

Country 
Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Australia 3.85 1.90 3.91 3.15 4.15 3.19 3.04 3.78 3.77 1.37 2.33 
Austria 3.67 0.86 1.69 0.87 2.59 2.40 3.67 3.71 1.44 -3.78 2.05 
Belgium 3.67 0.81 1.36 0.81 3.27 1.75 2.67 2.88 0.99 -2.78 2.42 
Canada 5.23 1.78 2.92 1.88 3.12 3.02 2.82 2.20 0.69 -2.77 3.21 
Denmark 3.53 0.70 0.47 0.38 2.30 2.45 3.39 1.58 -0.78 -5.67 1.58 
Finland 5.32 2.28 1.83 2.01 4.12 2.92 4.41 5.34 0.29 -8.54 3.32 
France 3.68 1.84 0.93 0.90 2.54 1.83 2.47 2.29 -0.08 -3.15 1.66 
Germany 3.06 1.51 0.01 -0.38 1.16 0.68 3.70 3.27 1.08 -5.13 4.16 
Greece 4.48 4.20 3.44 5.94 4.37 2.28 5.51 3.54 -0.21 -3.14 -4.94 
Hong Kong 7.66 0.56 1.66 3.06 8.70 7.39 7.03 6.46 2.13 -2.46 6.79 
Ireland 9.30 4.79 5.87 4.16 4.51 5.34 5.31 5.18 -2.97 -6.99 -0.43 
Israel 9.25 -0.22 -0.58 1.51 4.84 4.94 5.59 5.50 4.03 0.84 4.85 
Italy 3.65 1.86 0.45 -0.05 1.73 0.93 2.20 1.68 -1.16 -5.49 1.81 
Japan 2.26 0.36 0.29 1.69 2.36 1.30 1.69 2.19 -1.04 -5.53 4.44 
Luxembourg 8.44 2.52 4.09 1.67 4.37 5.25 4.94 6.59 -0.73 -4.08 2.91 
Netherlands 3.94 1.93 0.08 0.34 2.24 2.05 3.39 3.92 1.80 -3.67 1.63 
New Zealand 2.62 3.59 4.91 4.35 3.76 3.30 0.77 2.98 -1.54 -0.47 0.18 
Norway 3.25 1.99 1.50 0.98 3.96 2.59 2.45 2.65 0.04 -1.67 0.68 
Portugal 3.92 1.97 0.76 -0.91 1.56 0.78 1.45 2.37 -0.01 -2.91 1.40 
Singapore 9.04 -1.15 4.20 4.58 9.16 7.37 8.76 8.86 1.70 -0.98 14.76 
Spain 5.05 3.67 2.71 3.09 3.26 3.58 4.08 3.48 0.89 -3.74 -0.32 
Sweden 4.45 1.26 2.48 2.34 4.23 3.16 4.30 3.31 -0.61 -5.03 6.56 
Switzerland 3.67 1.24 0.19 0.02 2.42 2.69 3.75 3.85 2.16 -1.94 3.03 
UK 4.24 2.89 2.43 3.81 2.91 2.77 2.60 3.63 -0.97 -3.97 1.80 
USA 4.17 1.09 1.83 2.55 3.48 3.08 2.66 1.91 -0.36 -3.53 3.02 

 Source: http://www.worldbank.org/ 
 

3.2. Selecting an optimal set of sustainable development indicators 
 

Acknowledging our intention to detect the effect of sustainability on the trend of GDP growth 
rate, we recognize an immediate need to adopt a defined array of sustainable indices. Numerous 
studies are available recommending a variety of sets of sustainable development indicators, as their 
reliability has been proven to be a crucial factor. Moreover, many international organizations, such as 
the United Nations and the European Commission, have also attempted to create the most integrated 
sets that enclose the conceptual framework of sustainability. As this study examines 58 different 
nations around the world, it is of high importance to utilize indicators that could exist in each part of 
the world and could encompass the existing heterogeneity. United Nations have introduced such an 
array and our research followed this path adopting the suggested framework.  

Governments collaborated with international organizations, academic institutions, non-
governmental organizations and individual experts managing to perform a thematic framework, 
guidelines, methodology sheets and an indicators set. By testing countries’ priorities they presented a 
framework that could possibly capture the multidimensional concept of sustainability. They adopted 
more than 130 indicators that contained the notions of economic growth, environmental consciousness 
and social prosperity. In order to fulfill their aspirations, the United Nations categorized the indicators 
based on the main theme they represented. Consequently, the indicators discerned into 13 main 
sections; Equity, Health, Education, Housing, Security, Population, Atmosphere, Land, Oceans and 
Coasts, Fresh Water, Biodiversity, Economic Structure and Consumption and Production patterns. 
The core sustainable development indicators were distinguished through a testing process as the 
primary aim was a selection of a minimum number of sustainable indices. Our research employed the 
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most frequently used indicators, namely Unemployment rate, Population growth rate, GDP per capita, 
Annual fresh water withdrawals, Agricultural land, CO2 Emissions from gaseous fuel consumption 
and Annual energy use. However, as data availability was a crucial factor, we did not use the 
indicators Ratio of threatened species to total native species, Ambient concentration of urban air 
pollutants, Emissions of Sulphur dioxides (SO2) and Emissions of Nitrogen dioxides (NOx). 
Endeavoring to simplify the comprehension of this analysis, we separated the above indices into 2 
categories; Social and Economic indicators, which include Unemployment rate, Population growth 
rate and GDP per capita and Environmental indicators, that refer to Agricultural land, CO2 Emissions 
from gaseous fuel consumption and Annual energy use. Table 5 outlines the classification of the 
selected seven indicators. 

 
Table 5: Classification of indicators of sustainability 

 
Economic and Social 

Indicators 
 

a. Unemployment rate total (% of total labor force) 
b. Population Growth (annual %)  
c. GDP per capita (constant local currency) 

 
 

Environmental  
Indicators 

 
a. Annual Freshwater withdrawals total (billion m3)  
b. CO2 emissions from gaseous fuel consumption (% of total)3 
c. Energy use (kt of oil equivalent) 
d. Agricultural land (% of land area)4 

 
3.3. Research Methodology 
 

With the intention to embellish the empirical findings of our study, we employ a panel data 
analysis as the array of the surveyed data is constituted by cross sectional units. In general, the panel 
data analysis has the capacity to blend the inter-individual differences and the intra-individual 
dynamics of a sample. Therefore, panel data are capable of capturing the complexity of human 
behavior and contain more degrees of freedom as well as more sample variability. The present study 
performed the Hausman test, aiming to adjudicate the selection of the fixed or random effect method. 
Recording the results of our research, we concluded that the groups of emerging and frontier markets 
ought to adopt the random effect method while the group of developed markets had to utilize the fixed 
effect method.  

 
Our estimations generally rely on the following panel data regression model: 

 
 

 
 

Variable Y corresponds to the dependent variable and specifically to the GDP growth rate. 
Independent variables consist of the indicators of sustainable development. Table 6 below illustrates 
the applied symbols and their accurate meaning. 

 
 
 
 
 

3 Nations used a relevant indicator named “Emissions of greenhouse gases” but its data did not satisfy all the 
requirements of our sample. Consequently our research employed “CO2 emissions from gaseous fuel 
consumption (% of total)”. Source: www.knoema.com 
4 United Nations provided an indicator named “Land use change”, but due to data unavailability we utilized 
“Agricultural land (% of land area)”. Source: www.knoema.com 

ttttttttt landbengbcobwaterbgdpcbpopgbunlbaY ε++++++++= 762543210
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Table 6: Abbreviations of the independent variables 
Abbreviation Clarification 

Unl Total unemployment (% of total labor force) 

Popg Population Growth (annual %) 

Gdpc GDP per capita (constant local currency) 

Water Annual freshwater withdrawals (billion m3) 

CO2 CO2 emissions from gaseous fuels consumption (% of total) 

Eng Energy use (kt of oil equivalent) 

Land Agricultural land (% of land area) 

 
All the employed groups of the countries, emerging, frontier and developed markets, rely on 

the same equation in order to investigate the effect of indices of sustainability on the trend of GDP 
growth rate. As the equation constitutes a pooled regression model, all the individuals are 
characterized by common coefficients. Consequently, the model does not take into account time and 
individuals, whereas each individual uniquely affects the dependent variable. 

As mentioned above, the estimation of the groups of emerging and frontier markets utilized 
the random effect method and therefore assumed that the analyzed data set constitutes a hierarchy of 
different individuals. The estimation of both emerging and frontier markets resulted in that only two 
independent variables in each group were statistically significant. The fact that an independent 
variable could be considered as statistically significant arises from the rate of the p-value; if the p-
value is more than 5% there is no sign of statistical significance. Regarding the emerging markets, the 
statistically significant indicators are “Total unemployment rate” and “Annual freshwater 
withdrawals”5. Additionally, the estimation of frontier markets concluded to the fact that the 
indicators “Total unemployment rate” and “CO2 emissions from gaseous fuels consumption” affect the 
value of the independent variable.  

The regression of developed markets is described by the fixed effect method, suggesting that 
although the intercept may vary across individuals, it does not differ over time. The estimation 
pointed out that five indicators should be dropped, releasing the fact that the independent variables 
“Total unemployment rate” and “CO2 emissions from gaseous fuels consumption” are statistically 
significant.  

A brief analysis is presented above, mentioning the selection of data used in our sample and 
defining the utilized methodology. Therefore, in the section that follows, a justification is available in 
order to explain further the impact of sustainable development indicators on GDP growth rate in each 
group and study if any similarity occurs among the estimations of the groups.  

 
4. Empirical results 

 
At the beginning of this section the results of Hausman test are illustrated on Table 7, while 

the following paragraphs exhibit the empirical results of the performed econometric analysis 
concerning the effect of indices of sustainability on GDP growth rate. 

 
 
 
 

5 The independent variable “Annual freshwater withdrawals” is weakly statistically significant as its probability 
fluctuates between 5% and 10%. 
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Table 7: Summary of the Hausman Test results 
Markets Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d-f Probability 
Emerging 12.23 7 0.09 
Frontier 10.48 7 0.16 

Developed 38.24 7 0.00 

 
The Hausman test ascertains whether a random or a fixed effect method should be utilized. 

Specifically, under the Hausman test’s null hypothesis (H0) fixed effect and random effect method do 
not vary substantially. In order to make a decision, we had to identify if the null hypothesis was 
rejected, as in that case a regression considers the random effect method is inadequate. Regarding our 
results, the p-value of emerging (0.09) and frontier (0.16) markets is more than 0.05, implying that the 
null hypothesis cannot be rejected at a 5% significance level suggesting the adaption of the random 
effect method. Moreover, according to the above results, the test’s p-value for developed markets 
(0.00) indicates the rejection of the null hypothesis and consequently the fixed effect method is 
considered as more suitable.  

 
4.1. Emerging Markets 

 
Initially, the group of emerging markets adopted the random effect method and ran a simple 

pooled regression without taking into consideration individuals and time dimensions. In other words, 
the participants of the group are considered to be one nation and as a result affected similarly by the 
indices of sustainability. The estimation of emerging markets, depicted in Table 8a, presents that two 
independent variables have an impact on GDP growth rate due to the fact that their p-value is less 
than 10%. We are particularly referring to the indicators “Total unemployment rate” and “Annual 
freshwater withdrawals”. Taking into account the estimated results, the indicator “Annual freshwater 
withdrawals” has a slight and positive effect on the dependent variable, while “Total unemployment 
rate” affects weakly but negatively the GDP growth rate.  

 
Table 8a: Estimation of Emerging Markets 

 Dependent Variable: GDP growth rate 

Independent Variable         Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
Constant Term 3.354 2.051 1.635 0.103 
CO2  Emissions -0.003 0.033 -0.090 0.927 
Energy Use 0.000 0.000 0.815 0.415 
GDP per Capita 0.000 0.000 0.905 0.366 
Annual Freshwater Withdrawals 0.005 0.003 1.731 0.084 
Agriculture Land 0.001 0.023 0.066 0.946 
Unemployment Rate -0.163 0.071 -2.306 0.021 
Population Growth 0.833 0.616 1.353 0.176 
 
Regression Statistics 
 
R-squared 

 
0.076 

   

Adjusted R-squared 0.055    

F-statistic 3.576    

Prob(F-statistic) 0.001    

Durbin-Watson stat 1.267    
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The statistics of the performed equation are presented above concluding to the fact that the 
value of Adjusted R-squared (0.055) expresses that the variability of the independent variables 
explains only 5.5% of the variability of the dependent variable and possibly arises from the fact that 
only two independent variables were statistically significant. Furthermore, the value of Durbin-
Watson stat (1.267) is less than two, presenting an indication of positive serial correlation.  

 
4.2.  Frontier Markets 
 

The pooled regression of frontier markets is also characterized by the random effect method, 
without bearing in mind the individuals and time measures. Moreover, the sustainable development 
indicators do not influence GDP growth rate of each country individually but as a group. Table 8b 
presents the estimation of frontier markets, resulting that the indicators “Total unemployment rate” 
and “Population growth” are statistically significant as their p-value is recorded less than 5%. In that 
estimation “Population growth” has a positive effect on GDP growth rate of the group, whereas “Total 
unemployment rate” reacts on the independent variable negatively and imperceptibly. 

 
Table 8b: Estimation of Frontier Markets  

Dependent Variable: GDP growth rate 

Independent Variable         Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
Constant term 6.076 1.133 5.359 0.000 
Annual Freshwater Withdrawals 0.008 0.040 0.218 0.827 
Unemployment Rate -0.177 0.054 -3.264 0.001 
Agriculture Land -0.025 0.023 -1.092 0.275 
Population Growth  0.479 0.109 4.387 0.000 
GDP per Capita 0.000 0.000 0.280 0.779 
CO2  Emissions -0.008 0.015 -0.552 0.580 
Energy Use 0.000 0.000 0.797 0.425 
 
Regression Statistics 

 
R-squared 

 
0.113 

 

   

Adjusted R-squared 0.096    
F-statistic 6.433    
Prob(F-statistic) 0.000    
Durbin-Watson stat 1.140    

 
The resulted observations demonstrate the value of the Adjusted R-squared (0.096) in frontier 

markets, which expresses that the suitability of measures is around 9%, proceeding again from the fact 
that only few independent variables were statistically significant. 
 

4.3. Developed Markets   
 

Intending to examine the relationship between sustainability and growth on developed 
markets we utilized a pooled regression that performs the fixed effect method.  It is worth mentioning 
that neither the aspect of time nor the individuals are taken into account, strongly expressing the effect 
of sustainable indices on GDP growth rate in aggregate. According to the estimation of developed 
markets, the indices “Total unemployment rate” and “CO2 emissions from gaseous fuel consumption” 
are considered as statistically significant due to the fact that their p-value is less than 5%. 

241



Interestingly, both indicators have an impact on the dependent variable, but the indicator “Total 
unemployment rate” has a stronger negative effect.  

 
Table 8c: Estimation of Developed Markets  

Dependent Variable: GDP growth rate 
Independent Variable         Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
Constant term 3.986 2.930 1.360 0.174 
Annual Freshwater Withdrawals -0.018 0.070 -0.265 0.790 
Agriculture Land 0.027 0.035 0.774 0.438 
Population Growth -0.337 0.267 -1.261 0.207 
GDP per Capita -1.56E 2.89E -0.540 0.589 
Unemployment Rate -0.116 0.057 -2.024 0.043 
Energy Use 2.58E 4.92E 0.523 0.600 
CO2  Emissions -0.050 0.021 -2.340 0.019 
 
Regression Statistics 
 
R-squared 0.232 

   

Adjusted R-squared 0.183    
F-statistic 4.779    
Prob(F-statistic) 0.000    
Durbin-Watson stat 1.316    

 
Considering the data of Table 8c, we observe that the value of Adjusted R-squared (0.183) 

reveals the goodness of fit measures, which is approximately 18%. It is noticeable that among the 
three groups, developed markets recorded the highest percentage, presenting that the variability of the 
independent variables in developed markets clarifies the highest percentage of the variability of the 
dependent variable. Lastly, there is again an indication of positive serial correlation as long as the 
value of Durbin-Watson stat is beneath two.  

 
4.4. Analysis of the results 

 
People usually take for granted environmental prosperity, neglecting features that could 

conceivably promote the amelioration of sustainability. Consulting the above analysis, all the 
employed groups are affected only by the indicator of sustainability “Total unemployment rate”. 
Nevertheless, emerging, frontier and developed markets vary in the social or the business activity of 
the included nations and therefore they are considered to be characterized by great heterogeneity. That 
fact illustrates that one sustainable development indicator could induce GDP growth rate worldwide 
without taking into account any attainable similarities or differences existing in each part of the world.  

Considering the results of the econometric analysis, it is worth mentioning that only one 
indicator could push the examined countries towards more sustainable environmental practices. 
Consequently, even if it is harsh to believe, only the employment could be acknowledged as an 
eminent parameter that affects growth through GDP measurements. That remarkable turn of events 
indicates that each country of the world deserves and demands a different treatment. It is reasonable to 
say that there are factors which contributed to that outcome. We could assume that location, living 
conditions, current governmental policies, peoples’ attitude and economic activity constitute crucial 
factors of the change of GDP growth. Along these lines, we should recognize and give emphasis on 
the fact that even if the world has the same goal, it cannot be approached equivalently. Assorted 
aspects should be considered by the governmental leaders in order to assist national policy-making. 

While the employed groups are constituted by a variety of nations, our research tends to 
believe that there is a resemblance; each country endeavors to follow the path of growth. Through our 
analysis, it is clearly rendered that exclusively employment has a significant role in this rampant 
period, in which financial crisis has intensively penetrated into peoples’ lives. Thus, policy makers 
and international organizations should adopt robust policies capable of accomplishing a sustainable 
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future. However, it is a fact that the nations participated in this research do not have identical needs as 
they differ indeed regarding their living conditions as well as their future aspirations. Each nation 
aims to conquer different horizons as the opportunities are not equivalent around the world. 

 
5. Conclusions 

 
Over the past decades humanity has realized its actual need for successful policies that could 

lead the economies to growth. Undoubtedly, the issue of growth even today still sparks bitter 
controversy among academics. Nevertheless, following the established and old fashioned paths that 
boost economic growth, there was collateral damage such as environmental destruction and depletion 
of natural resources. Thus, the creation of a contemporary model constitutes an immediate need and 
has become a major subject of discussion. The United Nations conference on the Human environment 
was one of the first events on such a scale aiming to congregate the industrialized and developing 
nations in order to define the limits of human rights on the environment. As a consequence, the idea 
of sustainable development has emerged defending not only the economic growth but also the 
environmental sustainability and the social prosperity. 

The main objective of this research is to investigate the impact of the sustainable development 
indicators on GDP growth rate without delineating its results in a specific geographical area. 
Consequently, our paper takes into consideration 58 countries around the world and examines their 
reaction to the indices of sustainability. The analyzed set of indicators is provided by the United 
Nations, as they firstly attempted to erect a defined set of sustainable indices suggesting economic 
growth in conjunction with environmental sanitation. The ultimate intention of our research is to 
contribute to the present literature, since through circumstantial econometric analysis we propose to 
clarify crucial factors that have a great impact on the global economic growth. We strongly believe 
that this study could compose some robust conclusions, recommending considerable action 
frameworks for the endowment of a sustainable future. 

We employed seven sustainable development indicators and concluded that one of them, 
“Total unemployment rate”, affected the GDP growth rate of the three examined groups; emerging, 
frontier and developed markets. According to the results of our analysis, employment constitutes a 
significant parameter that influences sustainability through GDP growth rate. However, the fact that 
each of the employed groups relied on different features doubtlessly played a compelling role and 
defined the ultimate results. Indeed, emerging markets proved to be slightly influenced by the trend of 
the indicator “Annual freshwater withdrawals”, as a rise of water consumption by 1% engenders a 
minor increase of GDP growth by 0.5%. Furthermore, frontier markets presented to be sensitive to 
changes of the indicator “Population growth”, as GDP growth rate could be amplified by 47% only if 
the indicator rose by 1%.  Lastly, observing the estimation of the developed markets we confirm the 
fact that the indicator “CO2 emission from gaseous fuels consumption” has a weak impact on GDP 
growth rate, namely an increase of the indicator by 1% could create a positive change of GDP growth 
rate by 5%. Overall, it is reasonable to say that sustainable development could be promoted to a great 
extent only by achieving a decline in unemployment. 

Interestingly, people are deficient without growth, thus sustainable development fulfills what 
for humans is the essential role of an immense. Indices of sustainability though could not be 
inextricably linked with GDP growth, as they proved inadequate to affect the dependent variable of 
our analysis. Investigating the possibility of adopting a variety of alternative policies seems like a 
good idea in order to accompany growth with sustainability. Under any circumstances, a gradual 
ecological revolution would certainly benefit each part of the world. 

This research and its closing remarks could be the tinder for further study in the field of 
economic growth accompanied with sustainable development. It could be argued that further research 
could provide additional knowledge regarding concrete policies and advisable measures. 
Consequently, it could be a starting point in order to construct a global model of sustainable 
economies. Although it is true that mandatory legislation should be taken into account, nations should 
also bear in mind that a simplified legal framework would encourage the motivation of sustainable 
approaches. Unfortunately, the current fiscal crisis has led societies to have fewer virtues and more 
vices as no one has managed to remain impartial. From an overall perspective, economic growth is 
compounded by the existing policies and the fact that people do not attempt to change their priorities 
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but continue to remain indifferent the thoughtless use of natural resources. Governments should 
consider the degradation of the environment and the ecological collapse, without ignoring economic 
growth and social prosperity. Thus, the concept of sustainable development should be coaxed, hoping 
for more ecologically conscious attitudes and for a sustainable future.  
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Entrepreneurship conditions in Greece through the lens of the 'Doing Business 2013' World 
Bank report. 
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Περίληψη 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των επιχειρηματικών συνθηκών στην Ελληνική 
οικονομία μέσω της παρουσίασης της έκθεσης “Doing Business 2013” που συντάσσει η Παγκόσμια 
Τράπεζα και των δεδομένων της.  Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα είναι μέσα στα 10 κράτη που 
κατέγραψαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους τη μεγαλύτερη βελτίωση αναφορικά με τις 
επιχειρηματικές συνθήκες. Ειδικότερα, η έκθεση αναφέρει πως η Ελλάδα, καθοδηγούμενη εν μέρει 
από την οικονομική κρίση, βελτίωσε το ρυθμιστικό περιβάλλον σε συγκεκριμένους τομείς και έτσι, 
είναι πλέον ευκολότερο να εκδώσει κανείς μία οικοδομική άδεια, ενισχύθηκε η προστασία των 
επενδυτών και έχουν θεσμοθετηθεί μεγαλύτερες απαιτήσεις διαφάνειας, ενώ βελτίωση έχει επέλθει 
και στον Πτωχευτικό Κώδικα. Αναγνωρίζοντας την αξία ενός ευνοϊκού προς τις επενδύσεις 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην περίοδο της κρίσης χρέους που αντιμετωπίζει η ελληνική 
οικονομία, επιχειρείται μία αξιολόγηση της συγκεκριμένης διάκρισης. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται 
η μεθοδολογία της έκθεσης, τα δεδομένα της για την Ελλάδα και οι συγκεκριμένοι τομείς στους 
οποίους υπήρξε βελτίωση, ενώ καταληκτικά, παρουσιάζεται και η κριτική που έχει ασκηθεί γύρω από 
αυτήν με στόχο την τελική αξιολόγηση της βελτίωσης της θέσης της Ελλάδας αναφορικά με το 
επιχειρηματικό κλίμα στο εσωτερικό της οικονομίας της.  
 
Λέξεις κλειδιά: «Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, έκθεση Doing Business 2013, Παγκόσμια 
Τράπεζα, ease of doing business index» 
 
Εισαγωγή 
 

Ανάμεσα στις πολλές αρνητικές διακρίσεις που έχει καταφέρει η Ελλάδα να κερδίσει τα τελευταία 
χρόνια της κρίσης, καθώς αγωνίζεται για να παραμείνει βιώσιμη ως οικονομία, κατάφερε να 
αποσπάσει και μία θετική διάκριση. Βρίσκεται ανάμεσα στις δέκα οικονομίες με την μεγαλύτερη 
βελτίωση στις επιχειρηματικές συνθήκες σύμφωνα με την νέα έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, 
Doing Business report 2013. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 78η θέση της λίστας από την 89η πέρυσι, 
και βρίσκεται μεταξύ των 10 χωρών που έχουν εμφανίσει την μεγαλύτερη βελτίωση παγκοσμίως. Η 
βελτίωση της Ελλάδας, επισημαίνεται από την Παγκόσμια Τράπεζα ως ένδειξη προόδου από τις 
ευρωπαϊκές χώρες με δημοσιονομικά προβλήματα, που αγωνίζονται για να βελτιώσουν το 
επιχειρηματικό κλίμα στις οικονομίες τους και αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα για την προσέλκυση 
επενδύσεων και για την επίτευξη του βασικού στόχου που είναι η επιστροφή σε ρυθμούς ανάπτυξης.  

Είναι κοινά αποδεκτό πως μέρος της λύσης του υψηλού χρέους των κρατών είναι η επιστροφή 
στην οικονομική ανάπτυξη και πως η δημιουργία ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την 
επιχειρηματικότητα είναι κομβικής σημασίας προϋπόθεση για αυτό. Η έκθεση Doing Business 
εξετάζει ακριβώς αυτό. Τις δυνατότητες που δίνει το νομοθετικό πλαίσιο που περιβάλλει τις 
επιχειρήσεις για ευκολία στο επιχειρείν. Με απλά λόγια, το κατά πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι σε μία 
οικονομία να ανοίξει και να λειτοργήσει κάποιος επιχειρηματίας μία επιχείρηση.  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των δεδομένων της έκθεσης αλλά και των 
χαρακτηριστικών της ελληνικής οικονομίας στον τομέα της επιχειρηματικότητας, όπως αυτά 
μετρούνται από αυτήν. Έπειτα θα παρατεθεί μέρος της κριτικής που έχει ασκηθεί από την 
επιστημονική κοινότητα προς την έκθεση και θα επιχειρηθεί η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της 
με βάση αυτήν την κριτική. Με αυτό το τρόπο ίσως καταστεί δυνατή και η επί μέρους αξιολόγηση 
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της διάκρισης της Ελλάδας και της πραγματικής σημασίας που έχει για την βελτίωση της 
δυνατότητας της ελληνικής οικονομίας για προσέλκυση  επενδύσεων. 
 
Σχετικά με την Έκθεση 
 

Πρόκειται για μία μελέτη που εκπονείται από την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank Group) και 
πιο συγκεκριμένα από τον Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (International Finance Corporation) 
από το 2003 και έχει ως στόχο να παρέχει αντικειμενικές μετρήσεις για την νομοθεσία που αφορά τις 
επιχειρήσεις αλλά και την επιβολή της, σε 185 οικονομίες και επιλεγμένες πόλεις σε υποεθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Εξετάζει εγχώριες μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρεί την καταγραφή 
αλλά και την κατανόηση της εκάστοτε νομοθεσίας, που τις επηρεάζει, κατά την διάρκεια του κύκλου 
ζωής τους. Ο βασικός της στόχος, σύμφωνα με το site της έκθεσης, είναι η δημιουργία μίας 
αντικειμενικής βάσης δεδομένων αλλά και ενός σημείου αναφοράς για την κατανόηση και την 
βελτίωση των νομοθετικών πλαισίων και κατά συνέπεια του κλίματος επιχειρηματικότητας κάθε 
χώρας.  

Η έκθεση Doing Business 2013 που αποτελεί το αντικείμενο ανάλυσης της παρούσας εργασίας, 
αποτελεί την 10η έκδοση της σειράς των εκθέσεων Doing Business. Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 
2003 αναλύοντας πέντε δείκτες μέτρησης της επιχειρηματικής νομοθεσίας σε 133 οικονομίες. Πλέον, 
η έκθεση έχει επεκταθεί καλύπτοντας ετησίως 11 σετ δεικτών σε 185 οικονομίες.  Τα 11 αυτά σετ 
δεικτών ή τομείς του κύκλου ζωής μίας επιχείρησης, που ελέγχονται και παρακολουθούνται από την 
έκθεση, σε κάθε οικονομία, είναι: η έναρξη μίας επιχείρησης (starting a business), η διαδικασία 
οικοδομικής αδειοδότησης (dealing with construction permits), η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 
(getting electricity), η καταχώρηση ιδιοκτησιών (registering property), η παροχή πιστώσεων (getting 
credit), η προστασία επενδυτών (protecting investors), η πληρωμή φόρων (paying taxes), το εμπόριο 
εκτός των συνόρων (trading across borders), η εφαρμογή συμβάσεων και συμβολαίων (enforcing 
contracts), οι διαδικασίες αφερεγγυότητας (resolving insolvency), και η πρόσληψη εργαζομένων 
(employing workers).1 

Δέκα από αυτούς τους τομείς συμπεριλαμβάνονται στην αθροιστική κατάταξη της ευκολίας του 
επιχειρείν (ease of doing business) και στην διαμόρφωση του αντίστοιχου δείκτη ευκολίας του 
επιχειρείν (ease of doing business index) που αποτελεί το σημαντικότερο συμπέρασμα στο οποίο 
καταλήγει η έκθεση και στο οποίο κατάφερε να διακριθεί η Ελλάδα. Με λίγα λόγια, αυτό που κάνει 
είναι να ξεκαθαρίζει το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι για έναν επιχειρηματία να ανοίξει και να 
λειτουργήσει μία νέα μικρο-μεσαία επιχείρηση, ακολουθώντας τις διαδικασίες και την νομοθεσία, σε 
κάθε οικονομία. Σε αυτή την σειρά των εκθέσεων παρουσιάζονται οι ποσοτικοί δείκτες για κάθε έναν 
από τους 11 τομείς οι οποίοι μπορούν να συγκριθούν τόσο σε επίπεδο χωρών όσο και σε βάθος 
χρόνου για κάθε χώρα. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται τέλος για να αναλύσουν οικονομικά 
αποτελέσματα, να εξηγήσουν οικονομικά φαινόμενα και να προσδιορίσουν ποιες μεταρρυθμίσεις 
λειτούργησαν και υπό ποιες συνθήκες.  

Η έκθεση του 2013 που αφορά την Ελλάδα παρουσιάζει, όπως όλες οι άλλες, τις αντίστοιχες 
τιμές των δεικτών για την ελληνική οικονομία. Προκειμένου να γίνει εφικτή η σύγκριση της 
οικονομίας που αναλύεται με άλλες οικονομίες και με στόχο την μεγαλύτερη κατανόηση των 
αποτελεσμάτων της έκθεσης, παρέχει ταυτόχρονα για κάθε δείκτη και δεδομένα για επιλεγμένες 
οικονομίες που παίζουν τον ρόλο των οικονομιών σύγκρισης (comparator economies).  

Η έκθεση, πριν προχωρήσει στην παρουσίαση των δεδομένων κάνει ορισμένες παρατηρήσεις 
όσον αφορά την διαδικασία έρευνας αλλά και την μεθοδολογία. Πρόκειται για υποθέσεις εργασίας 
που γίνονται από τους συντελεστές της έκθεσης και τους περιορισμούς τους οποίους αυτές εισάγουν 
στην έρευνα και διαφέρουν για κάθε σετ επιμέρους δεικτών που αναλύονται. Κυριότεροι από τους 
περιορισμούς είναι πως τα δεδομένα των δεικτών αφορούν μία συγκεκριμένη μορφή επιχείρησης, 
αυτή της τοπικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και αυτή η εταιρεία δραστηριοποιείται στην 

1 Για τους σκοπούς της εργασίας η ανάλυση επί τον δεδομένων της έκθεσης για τον δείκτη της πρόσληψης 
εργαζομένων, παραλείπεται. Η έκθεση αναλύει το συγκεκριμένο δείκτη σε ξεχωριστό παράρτημα, χωρίς να 
παρουσιάζει επιμέρους κατάταξη των οικονομιών αλλά και χωρίς να συμπεριλαμβάνει τον επιμέρους δείκτη της 
πρόσληψης εργαζομένων στον τελικό υπολογισμό της αθροιστικής κατάταξης. 
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μεγαλύτερη (επιχειρηματικά) πόλη της οικονομίας.2 Όπως αναφέρεται στην έκθεση, τέλος, οι 11 
βασικοί δείκτες της έκθεσης φυσικά δεν καλύπτουν όλο το φάσμα και τις πτυχές του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος που έχουν σημασία για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές ή που επηρεάζουν την 
ανταγωνιστικότητα της ίδιας της οικονομίας, όπως λέει η έκθεση, ωστόσο μία υψηλή θέση στην 
αθροιστική κατάταξη της ευκολίας του επιχειρείν δείχνει πως η εκάστοτε οικονομία έχει καταφέρει 
να δημιουργήσει ένα κλίμα ευνοϊκό προς την επιχειρηματικότητα.  

 
Μεθοδολογία 
 

 Τα δεδομένα της έκθεσης συλλέγονται με μία συστηματοποιημένη και τυποποιημένη διαδικασία. 
Αρχικά, η ομάδα των συντελεστών της έκθεσης Doing Business, μαζί με ακαδημαϊκούς συμβούλους, 
κατασκευάζουν ένα ερωτηματολόγιο. Αυτό, χρησιμοποιεί μία απλή περίπτωση/σενάριο επιχείρησης 
(με συγκεκριμένες υποθέσεις εργασίας που αφορούν την νομική μορφή της, το μέγεθός της, την 
τοποθεσία της και τη φύση των δραστηριοτήτων της) προκειμένου να επιτευχθεί η συμβατότητα του 
ερωτηματολογίου με όλες τις οικονομίες αλλά και σε βάθος χρόνου. Τα ερωτηματολόγια, δίνονται σε 
περισσότερους από 9.600 ειδικούς που δραστηριοποιούνται τοπικά, συμπεριλαμβανομένων 
δικηγόρων, συμβούλων επιχειρήσεων, λογιστών, ναυλομεσιτών, κυβερνητικών υπαλλήλων και 
άλλων επαγγελματιών που απασχολούνται με τα νομικά ζητήματα τα οποία εξετάζονται από την 
έκθεση. Η διαδικασία απάντησης στα ερωτηματολόγια και συλλογής των δεδομένων της έκθεσης 
περνάει στην συνέχεια στο στάδιο της συνεχούς διάδρασης μεταξύ των κατά τόπους ειδικών και της 
ομάδας της έκθεσης μέσα από τηλεδιασκέψεις, γραπτές απαντήσεις αλλά και επισκέψεις της ομάδας 
σε επιλεγμένες οικονομίες για εξακρίβωση των στοιχείων και για την εύρεση νέων συνεργατών.3  

Η διαδικασία αυτή προσφέρει ορισμένα πλεονεκτήματα. Είναι διαφανής, αφού χρησιμοποιεί 
εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με το τι λένε οι εκάστοτε νόμοι και κανονισμοί, αφήνοντας 
επιπλέον χρόνο για την πολύτιμη διάδραση με τους ερωτηθέντες για διευκρινήσεις σε τυχόν 
παρερμηνεύσεις των ερωτήσεων και των απαντήσεων. Επίσης, η αντιπροσωπευτικότητα του 
δείγματος δεν αποτελεί ζήτημα αφού η έρευνα δεν είναι στατιστική και τατυόχρονα οι απαντήσεις 
που συλλέγονται σχετικά με την νομοθεσία επαληθεύονται για την ακρίβειά τους. Πρόκειται για μία 
σχετικά χαμηλού κόστους διαδικασία έρευνας με αρκετά μεγάλη ευκολία επαναλήψεως, λόγω της 
τυποποίησης των περιπτώσεων επιχειρήσεων που εξετάζει, ούτως ώστε τα δεδομένα να συλλέγονται 
από μεγάλο αριθμό οικονομιών. Τέλος, ακριβώς επειδή τα δεδομένα αφορούν σταθερές υποθέσεις 
εργασίας είναι και εύκολα συγκρίσημα μεταξύ των οικονομιών αλλά και σε βάθος χρόνου.4  
 
Doing Business 2013 report για την Ελλάδα 
 

Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έκθεσης, εκτός των άλλων, ήταν πως οι 
Ευρωπαϊκές οικονομίες του Νότου που βρίσκονται σε δημοσιονομικό κίνδυνο πραγματοποιούν 
προσπάθειες για την βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος. Καθώς η Ελλάδα, η Ισπανία, η 
Πορτογαλία και η Ιταλία ήταν ανάμεσα στις οικονομίες που επηρεάστηκαν περισσότερο από την 
κρίση και τις πιέσεις της αγοράς και αναγνωρίζοντας την σημασία της οικονομικής ανάπτυξης 
προκειμένου να ανατραπεί η δυσχερής οικονομική κατάσταση, οι κυβερνήσεις τους επιχείρησαν να 
εφαρμόσουν ολοκληρωμένα πλάνα μεταρρυθμίσεων. Σε αυτά τα πλάνα, τα νομοθετικά πλαίσια που 
περιβάλλουν τις επιχειρήσεις αποτελούν μία ειδικού βάρους κατηγορία, προς την κατεύθυνση της 
εξόδου από την κρίση μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων και αυτό αποτυπώνεται στις μετρήσεις της 
έκθεσης. Εκτός της Ελλάδας η οποία βρίσκεται ανάμεσα στις 10 οικονομίες που βελτιώθηκαν 
περισσότερο το περασμένο έτος στον δείκτη της ευκολίας του επιχειρείν και οι άλλες τρεις 
Μεσογειακές οικονομίες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν μεγάλα άλματα. Η Ιταλία έκανε 
ευκολότερη την διαδικασία απόκτησης ηλεκτρικού ρεύματος και της διαδικασίας καταχώρησης 

2 Αυτοί αποτελούν περιορισμούς που αφορούν όλο το φάσμα της έκθεσης και όλους τους δείκτες της, ωστόσο 
υπάρχουν και άλλοι, επιμέρους περιορισμοί οι οποίοι θα παρατεθούν και σε άλλο σημείο της εργασίας. 
3 Μέλη της ομάδας της έκθεσης Doing Business 2013, επισκέφθηκαν 24 διαφορετικές οικονομίες για τις 
ανάγκες της 10ης έκθεσης. 
4 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την μεθοδολογία της έκθεσης στο: 
http://www.doingbusiness.org/methodology/ 
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ιδιοκτησιών στα μητρώα. Η Πορτογαλία απλοποίησε τις διαδικασίες οικοδομικής αδειοδότησης, 
εισαγωγών και εξαγωγών και αφερεγγυότητας. Η Ισπανία έκανε το εμπόριο εκτός των συνόρων 
ευκολότερο και αναδιάρθρωσε τους κανονισμούς για την χρεωκοπία. Επίσης και οι τέσσερις 
οικονομίες πραγματοποίησαν μεταρρυθμίσεις ή βρίσκονται στην διαδικασία μεταρρύθμισης των 
κανονισμών τους για την εργασία με στόχο να κάνουν την αγορά εργασίας πιο ευέλικτη.5  

Ωστόσο, η έκθεση αναγνωρίζει το γεγονός πως, σε αρκετά μεγάλο βαθμό, η οικονομική κρίση 
έπαιξε τον ρόλο της στην επίτευξη αυτών των μεταρρυθμίσεων. Και αφού η Ελλάδα είναι η χώρα που 
χτυπήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη από την ύφεση, οι κυβερνήσεις της οδηγήθηκαν στην 
εφαρμογή αναδιαρθρωτικών σχεδίων ώστε να επιτύχουν ένα αποδοτικότερο επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα βρίσκεται στις 10 οικονομίες που όχι μόνο είχαν την 
μεγαλύτερη βελτίωση στην αθροιστική κατάταξη αλλά και που είχαν κάνει τις πιο αποδοτικές 
μεταρρυθμίσεις, με κατεύθυνση τις πιο ενδεδειγμένες πρακτικές (best practices), σε τρεις 
τουλάχιστον τομείς που αναλύονται από την έκθεση. Αυτοί ήταν: i) η διαδικασία οικοδομικής 
αδειοδότησης ii) η προστασία των επενδυτών και iii) οι διαδικασίες αφερεγγυότητας.  

Για παράδειγμα, αυτά που κατάφερε, στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων που είναι μετρήσιμες από 
την έκθεση, ήταν να επιταχύνει την διαδικασία οικοδομικής αδειοδότησης μεταφέροντας την 
διαδικασία έγκρισης σχεδίων από τις τοπικές δημοτικές αρχές σε πιστοποιημένους ιδιωτικούς φορείς, 
να ενισχύσει την προστασία των επενδυτών απαιτώντας περισσότερη δημοσίευση των επενδύσεων 
και διαφάνεια και να εισαγάγει μία νέα διαδικασία επανένταξης των πτωχευμένων επιχειρήσεων που 
στοχεύει στην διάσωση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές δυσκολίες. 
Γίνεται έτσι αντιληπτό πως όσο πιο επιτακτική είναι η ανάγκη για οικονομική ανάπτυξη τόσο πιο 
εύκολα τα κράτη παίρνουν αποφάσεις μεταρρυθμιστικού χαρακτήρα υπολογίζοντας τα δεδομένα της 
έκθεσης. Στην συνέχεια της παρούσας εργασίας θα αναλυθούν εκτενέστερα τα δεδομένα για την 
Ελλάδα κυρίως σε αυτούς τους τρεις τομείς που κατάφερε να πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις και 
που την οδήγησαν στην βελτίωση της θέσης της στην κατάταξη της ευκολίας του επιχειρείν της 
έκθεσης.  
 
 Το επιχειρηματικό περιβάλλον και ο δείκτης ευκολίας του επιχειρείν (ease of doing business 
index) 
 

Θέση της έκθεσης είναι πως η σύγκριση των νομικών πλαισίων γύρω από τις επιχειρήσεις για 
κάθε οικονομία είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει εφικτή η βελτίωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος αλλά και της ίδιας της εκάστοτε οικονομίας. Υπό αυτό το πρίσμα παρέχει την 
κατάταξη των 185 οικονομιών αναφορικά με την ευκολία του επιχειρείν δημιουργώντας έναν δείκτη 
που αποτελείται και σχηματίζεται ως άθροισμα των επιμέρους τιμών σε κάθε έναν από τους 11 τομείς 
τους οποίους και αναλύει (χωρίς αυτόν της πρόσληψης των εργαζομένων, όπως προαναφέρθηκε). Η 
τιμή του δείκτη για κάθε χώρα έπειτα μπορεί να συγκριθεί με αυτή οποιασδήποτε άλλης χώρας 
δίνοντας την δυνατότητα για συγκριτικές αξιολογήσεις με τη χρήση σημείων αναφοράς 
(benchmarking). Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η ίδια η έκθεση παρατηρεί πως ο 
δείκτης μπορεί να λέει αρκετά πράγματα για το επιχειρηματικό περιβάλλον σε μία οικονομία δεν λέει 
όμως όλη την αλήθεια. Παρ’ όλα αυτά μία υψηλή θέση στην κατάταξη σημαίνει πως η κυβέρνηση 
της εκάστοτε χώρας έχει δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο που ευνοεί την λειτουργία μίας 
επιχείρησης,6 

Σύμφωνα με την έκθεση, η Ελλάδα (χώρα που ανήκει στις χώρες του OECD, με υψηλό 
εισόδημα) κατατάσσεται στην 78η θέση στην αθροιστική κατάταξη της έκθεσης. Επίσης παρατηρείται 
πως η ελληνική οικονομία κατάφερε να ανέλθει 11 θέσεις από την έκθεση του 2012 και την 89η θέση. 
Στα διαγράμματα 2 και 3 φαίνονται η συνολική κατάταξη της ελληνικής οικονομίας και οι επιμέρους 
βαθμολογίες των δεικτών αντίστοιχα. 

5 World Bank 2013. Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. 
Washington, DC: World Bank Group, σελ. 9 
6 Doing Business Report 2013, “Smarter Regulations for Small and Medium-size Enterprises”, Greece’s 
Economy Profile. 10th edition, Washington, DC: World Bank Group, World Bank. 2013, σελ. 5 
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Figure 1 Η κατάταξη της Ελλάδας και των οικονομιών συγκρισης στην ευκολία του επιχειρείν 
για το 2013 

 
 
Απόσταση από τον κορυφαίο (distance to frontier) 
 

Οι αλλαγές στην αθροιστική κατάταξη της ευκολίας του επιχειρείν, όπως και ο ίδιος ο δείκτης, 
λένε μόνο ένα μέρος της ιστορίας. Οι ετήσιες μεταβολές στην κατάταξη υποδεικνύουν πιθανές 
αλλαγές στο νομικό πλαίσιο της εκάστοτε χώρας ωστόσο είναι πάντα σχετικές. Αυτό σημαίνει πως η 
μεταβολή της θέσης μίας οικονομίας στην κατάταξη μπορεί να λάβει χώρα εξ’ αιτίας εξελίξεων που 
συμβαίνουν σε άλλες οικονομίες. Μία οικονομία για παράδειγμα η οποία κατάφερε να κάνει 
σημαντικές μεταρρυθμίσεις στους κανονισμούς που περιβάλλουν τις επιχειρήσεις, μπορεί να μην 
καταφέρει παράλληλα και την άνοδό της στην κατάξη ή μπορεί ακόμα και να υποχωρήσει, αν άλλες 
οικονομίες την ξεπεράσουν σε όρους αποτελεσμάτων που είχαν οι μεταρρυθμίσεις όπως αυτές 
μετρούνται από την έκθεση. Επιπλέον, οι ετήσιες αλλαγές στην συνολική κατάταξη δεν αντανακλούν 
τις αλλαγές στα ρυθμιστικά πλαίσια των οικονομιών σε βάθος χρόνου ή σε επιμέρους τομείς, όπως 
επίσης και την σχετική βελτίωση της κάθε χώρας από το σημείο που βρισκόταν σε αυτό που έχει 
καταφέρει να βρεθεί.  

Προκειμένου να επιλυθούν αυτές οι παραλήψεις και αυτά τα πολύ χρήσιμα στοιχεία να μπορούν 
να είναι μέρος της έκθεσης, οι συντελεστές εισήγαγαν στις δύο τελευταίες εκδόσεις τον δείκτη της 
απόστασης από τον κορυφαίο (distance to frontier measure). Αυτός, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 4 
(για την Ελλάδα) δείχνει πόσο μακριά βρίσκεται η κάθε οικονομία από την κορυφαία επίδοση, από το 
2005 και έπειτα, σε κάθε ένα από τους εννέα επιμέρους δείκτες της έκθεσης7. Επίσης, καθώς 
συγκρίνει την εκάστοτε κορυφαία επίδοση με δύο διαφορετικές, χρονικά, επιδόσεις της οικονομίας, 
γίνεται αντιληπτή και η πρόοδος που έχει επιτύχει σε αυτό το διάστημα και το κατά πόσο έχει 
πλησιάσει ή απομακρυνθεί από τις πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές πρακτικές. 

7 Ο δέικτης της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος δεν συμπεριλαμβάνεται στο διάγραμμα καθώς  
πρόκειται για έναν νέο δείκτη χωρίς δεδομένα για τα προηγούμενα χρόνια. 
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Figure 2 Πόσο έχει προχωρήσει η Ελλάδα στους τομείς που καλύπτονται από την Έκθεση 

 
 

Σύνοψη των δεικτών για την Ελλάδα 
 
Οι τιμές των δεικτών όταν συγκρίνονται με αυτές μίας οικονομίας που εφαρμόζει τις επιθυμητές 
πρακτικές και επιτυγχάνει υψηλές τιμές ή με εκείνες των οικονομιών σύγκρισης της ίδιας κατηγορίας 
(π.χ. OECD), φανερώνουν πιθανά φαινόμενα bottleneck με πολύ βραδυκίνητες διαδικασίες, μεγάλες 
καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας ή υψηλά κόστη. Μπορούν επίσης να φανερώσουν και δυνατά 
στοιχεία μίας οικονομίας σε συγκεκριμένους τομείς, μία διαδικασία για παράδειγμα που μπορεί να 
ολοκληρωθεί σε πολύ σύντομο χορνικό διάστημα με λίγη γραφειοκρατία και με μικρό κόστος. Η 
σύγκριση αυτή των δεικτών συνολικά και σε συνδυασμό με την απόδοση της οικονομίας το 
προηγούμενο έτος είναι πιθανό να αναδείξει σε ποιους τομείς αυτά τα φαινόμενα παραμένουν και σε 
ποιους αρχίζουν να εξαλείφονται. Με αυτό το σκεπτικό η έκθεση παρέχει τον παρακάτω πίνακα στον 
οποίο φαίνεται η συνολική εικόνα της Ελλάδας για το 2013, σε σύγκριση με τις οικονομίες σύγκρισης 
και την απόδοσή της σε σχέση με το προηγούμενο έτος σε κάθε έναν από τους τομείς τους οποίους 
εξετάζει αλλά και τα επιμέρους στοιχεία που τους σχηματίζουν. 

Ο δείκτης της απόστασης από τον κορυφαίο δείχνει, κατά μέσο όρο, πόσο μακριά βρίσκεται η 
οικονομία από την καλύτερη απόδοση που επιτεύχθηκε από οποιαδήποτε οικονομία και σε 
οποιαδήποτε ετήσια έκθεση Doing Business από το 2005 και έπειτα. Ο δείκτης ανάγεται στην 
συνέχεια στην κλίμακα από μηδέν έως εκατό (0-100) με το εκατό να δείχνει την καλύτερη απόδοση 
(frontier). Η συνολική απόσταση από τον καλύτερο (overall distance to frontier) είναι η μέση τιμή 
των επιμέρους αποστάσεων από τον καλύτερο σε κάθε έναν από τους εννέα δείκτες.  
Πηγή: Doing Business database 
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Για λόγους οικονομίας της εργασίας, δεν θα 
αναλυθούν στην συνέχεια όλοι οι επιμέρους δείκτες 

εκτενώς αλλά μόνο ο δείκτης της εκκίνησης μίας επιχείρησης, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας8 που 
έχει ως το πρώτο εμπόδιο που βρίσκει στον δρόμο του ένας επιχειρηματίας, αλλά και οι τρεις δείκτες 
της διαδικασίας οικοδομικής αδειοδότησης της προστασίας των επενδυτών και των διαδικασιών 
αφερεγγυότητας στους οποίους οι μεταρρυθμίσεις που κατάφερε η Ελλάδα την οδήγησαν στην 
επίτευξη της ανόδου στην αθροιστική κατάταξη της έκθεσης.  

8 η οποία δεν αναγνωρίζεται από την έκθεση αφού για λόγους μεθοδολογίας κανένας από τους δείκτες δεν έχει 
περισσότερη ή λιγότερη σημασία στον υπολογισμό του δείκτη ευκολίας του επιχειρείν. 

Πηγή: Doing Business Database 
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Ξεκίνημα μίας επιχείρησης (starting a business) 
 

Το πρώτο σετ δεικτών που αναλύεται από την έκθεση είναι αυτό που αφορά τον επιμέρους δείκτη 
του ξεκινήματος μίας επιχείρησης, δηλαδή της επίσημης καταχώρησης της επιχείρησης και την 
μετατροπή της σε νομικό πρόσωπο. Με τον δείκτη αυτό μετράται η ευκολία στο ξεκίνημα της 
επιχείρησης ως διαδικασία, καταγράφοντας όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται επισήμως και 
γίνονται συνήθως από κάποιον επιχειρηματία που θέλει να λειτουργήσει μία επιχείρηση, καθώς 
επίσης και το χρόνο και το κόστος που αυτή η διαδικασία επιφέρει. Επίσης καταγράφει το ελάχιστο 
αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται ενώ η τελική τιμή του δείκτη είναι το άθροισμα των τεσσάρων 
αυτών τιμών: διαδικασίες, χρόνος, κόστος και αρχικό κεφάλαιο.  

Προκειμένου τα δεδομένα να είναι συγκρίσημα μεταξύ όλων των οικονομιών η έκθεση κάνει 
ορισμένες υποθέσεις εργασίας όπως έχει προαναφερθεί σχετικά με την επιχείρηση και τις 
διαδικασίες. Αρχικά υποθέτει πως όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες είναι διαθέσιμες 
αμέσως στον επιχειρηματία και δεν υπήρξε προηγούμενη επικοινωνία με τους αρμόδιους 
υπαλλήλους. Επίσης υποθέτει πως ο επιχειρηματίας δεν θα χρειαστεί να δωροδοκήσει. Ενώ επίσης 
θεωρεί πως η επιχείρηση:  

 
• είναι μία επιχείρηση περιορισμένης ευθύνης, που έχει την βάση της στην μεγαλύτερη 

(επιχειρηματικά) πόλη 
• απασχολεί από 10 έως 50 εργαζόμενους 
• δραστηριοποιείται στον εμπορικό ή στον βιομηχανικό κλάδο 
• έχει αρχικό κεφάλαιο 10 φορές μεγαλύτερο του κατα-κεφαλήν εισοδήματος της 

οικονομίας 
• έχει τζίρο τουλάχιστον 100 φορές μεγαλύτερο του κατα-κεφαλήν εισοδήματος της 

οικονομίας 
• δεν δικαιούται ειδικών επιδομάτων 
• δεν έχει ακίνητα στην κατοχή της και  
• είναι στην ολότητά της κατεχόμενη εγχωρίως 

 
Η επιχείρηση αυτή ονομάζεται κανονικοποιημένη επιχείρηση (standarised company)9 και 

εφαρμόζεται με κάποιες διαφοροποιήσεις σε όλους τους δείκτες της έκθεσης προκειμένου να 
εξυπηρετήσει τους σκοπούς της. 

Σύμφωνα με την έκθεση, στην Ελλάδα για να ξεκινήσει μία επιχείρηση χρειάζονται 11 
διαδικασίες, απαιτούνται 11 μέρες, κοστίζει στον επιχειρηματία το 20.5 τοις εκατό του κατα-κεφαλήν 
εισοδήματος και απαιτεί ένα ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο της τάξεως του 24.4% του κατα-κεφαλήν 
εισοδήματος (πίνακας 5). Αντίστοιχα, όπως φαίνεται στον πίνακα 6, η ελληνική οικονομία, 
παγκοσμίως βρίσκεται στην 146η θέση στην κατάταξη για την ευκολία στο ξεκίνημα μίας 
επιχείρησης. 
 

9 Doing Business Report 2013, “Smarter Regulations for Small and Medium-size Enterprises”, Greece’s 
Economy Profile. 10th edition, Washington, DC: World Bank Group, World Bank. 2013, σελ. 21 
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Figure 3 Τι χρειάζεται για το ξεκίνημα μίας επιχείρησης στην Ελλάδα 

 
 
 
Figure 4 Που κατατάσσεται η Ελλάδα και οι 
οικονομίες σύγκρισης στην ευκολίας του 

ξεκινήματος μίας επιχείρησης 

 
Στην συνέχεια η έκθεση παραθέτει τις αλλαγές στις τιμές για την ελληνική οικονομία σε βάθος 

χρόνου από την πρώτη έκθεση Doing Business, μέχρι και την τρέχουσα, επιτρέποντας να φανεί η 
βελτίωση ή μη σε κάθε επιμέρους δείκτη από τον οποίο αποτελείται ο γενικός δείκτης της ευκολίας 
ξεκινήματος μίας επιχείρησης. Όπως φαίνεται στον πίνακα 7, η Ελλάδα κατάφερε να βελτιώσει 
αισθητά τον αριθμό τον διαδικασιών και κατά συνέπεια τον αριθμό των ημερών που απαιτούνται, 
κατά τα τελευταία δύο χρόνια ως συνέπεια των μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν για την 
αντιμετώπιση της κρίσης μέσω της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. 
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Figure 5 Η ευκολία στο ξεκίνημα της επιχείρησης στην Ελλάδα σε βάθος χρόνου 

 
 
Επίσης, στον παρακάτω πίνακα 8, αφού έχει 

προηγουμένως τονιστεί η σημασία των 
μεταρρυθμίσεων για την ευκολία ξεκινήματος μίας επιχείρησης, φαίνονται οι σημαντικότερες που 
έχουν κάνει οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 2008 μέχρι και σήμερα στον συγκεκριμένο τομέα. 
Figure 6 Με ποιούς τρόπους βελτίωσε η Ελλάδα το ξεκίνημα της επιχείρησης 

 
 

   
Τέλος, οι διαδικασίες τις οποίες περιγράφει η 

έκθεση αποτελούν τα γραφειοκρατικά και νομικά 
βήματα που πρέπει να γίνουν από τον επιχειρηματία κατά το ξεκίνημα της επιχείρησης, ώστε αυτή να 
καταχωρηθεί και να γίνει μέρος της οικονομίας. Αυτά, αναγνωρίζονται από την έκθεση μέσω της 
συνεργασίας των συντελεστών της και επαγγελματιών που ζουν και δραστηριοποιούνται στην 
οικονομία και είναι σχετικοί με το αντικείμενο και τις διαδικασίες. Για την περίπτωση της Ελλάδας, 
κατασκευάζει έναν πίνακα στον οποίο αναλύει τις διαδικασίες, μία προς μία, παραθέτοντας 
ταυτοχρόνως το κόστος τους και την χρονική διάρκειά τους.10 

10 Η καταγραφή των διαδικασιών αυτών κρίνεται σκόπιμο να μην παρατεθεί στην συγκεκριμένη εργασία αφού 
δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς της. Για περισσότερες πληροφορίες: Doing Business Report 2013, “Smarter 
Regulations for Small and Medium-size Enterprises”, Greece’s Economy Profile. 10th edition, Washington, 
DC: World Bank Group, World Bank. 2013, σελ. 21 
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Διαδικασία οικοδομικής αδειοδότησης (dealing with construction permits) 
 

Το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά την οικοδόμηση είναι πολύ μεγάλης σημασίας για την 
οικονομική ζωή μίας χώρας. Πρέπει, σύμφωνα με την έκθεση, να είναι αποδοτικό και να αποφεύγει 
τους υπερβολικούς και μη αναγκαίους περιορισμούς. Στις περιπτώσεις όπου η συμμόρφωση με την 
νομοθεσία έχει ιδιαίτερο κόστος, τόσο σε χρήμα όσο και σε χρόνο, πολλοί κατασκευαστές 
αποτρέπονται από το να δραστηριοποιηθούν. Αυτοί που δεν αποτρέπονται από την άλλη είναι πιθανό 
να επιλέξουν να δωροδοκήσουν προκειμένου να αποφύγουν τους ελέγχους ή απλούστερα να χτίσουν 
παρανόμως δημιουργώντας πιθανούς κινδύνους για την δημόσια ασφάλεια λόγω κακής ποιότητας 
των κατασκευών. Στις περιπτώσεις όπου η συμμόρφωση είναι απλή, ξεκάθαρη και έχει χαμηλό 
κόστος τόσο το κράτος που αυξάνει τα έσοδα του όσο και οι πολίτες με τις κατασκευές καλύτερης 
ποιότητας είναι εξίσου κερδισμένοι. 

Οι επιμέρους δείκτες από τους οποίους αποτελείται ο δείκτης της διαδικασίας οικοδομικής 
αδειοδότησης καταγράφουν τις διαδικασίες, τον χρόνο και το κόστος προκειμένου να αποκτήσει 
κάποιος όλες τις απαραίτητες εγγκρίσεις για την κατασκευή μίας απλής εμπορικής αποθήκης στην 
μεγαλύτερη πόλη της χώρας, την σύνδεσή της με τις βασικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και την 
καταχώρησή του ακινήτου ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση ή να μεταφερθεί σε 
κάποιον άλλο. Η κατάταξη της ευκολίας στην διαδικασία οικοδομικής αδειοδότησης είναι το απλό 
άθροισμα των επιμέρους συνιστωσών του δείκτη: οι διαδικασίες, ο χρόνος και το κόστος. 

Προκειμένου τα δεδομένα να είναι συγκρίσημα μεταξύ όλων των οικονομιών η έκθεση, όπως και 
στον προηγούμενο δείκτη, κάνει ορισμένες υποθέσεις εργασίας για την επιχείρηση αλλά και την 
αποθήκη για την οποία εξετάζει την νομοθεσία. Αυτοί είναι: 

Για την επιχείρηση:  
• Είναι μία ΕΠΕ που δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα και στην μεγαλύτερη, 

οικονομικά, πόλη. 
• Είναι στην ολότητά της κατεχόμενη και λειτουργούμενη εγχωρίως  
• Έχει 60 οικοδόμους και άλλους υπαλλήλους 

Για την αποθήκη: 
• Πρόκειται για μία καινούργια κατασκευή 
• Έχει τα πλήρη αρχιτεκτονικά και οικοδομικά σχέδια προετοιμασμένα και εγκεκριμένα 

από έναν αρχιτέκτονα 
• Θα συνδεθεί με το υδρευτικό σύστημα, το αποχετευτικό σύστημα και μία σταθερή 

τηλεφωνική γραμμή. Η κάθε σύνδεση με αυτά τα δίκτυα θα είναι δέκα μέτρων σε μήκος. 
• Θα χρησιμοποιηθεί για γενική αποθηκευτική χρήση, όπως βιβλία και έγγραφα (και όχι για 

προϊόντα που χρήζουν ειδικών συνθηκών). 
• Θα χρειαστούν 30 εμβδομάδες για την κατασκευή της (αποκλείοντας τυχόν 

καθυστερήσεις λόγω διοικητικών και νομικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν) 
 

Σύμφωνα με τα δεδομένα που προκύπτουν από την έκθεση, στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα 
με τον πινακα 9, απαιτούνται 15 διαφορετικές διαδικασίες οι οποίες θα χρειαστούν 89 ημέρες και θα 
έχουν κόστος της τάξεως του 27,5 τοις εκατό επί του ελληνικού κατά κεφαλήν εισοδήματος.  
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Figure 7 Τι απαιτείται για την κατασκευή μίας αποθήκης στην Ελλάδα το 2013 

 
 

 
Παγκοσμίως η Ελλάδα βρίσκεται στην 31η θέση 

της κατάταξης για την ευκολία οικοδομικής 
αδειοδότησης όπως φαίνεται και στον πίνακα 10. Οι τιμές του ίδιου δείκτη για τις οικονομίες 
σύγκρισης αλλά και η μέση τιμή των τιμών των χωρών που βρίσκονται στην ίδια περιφερειακή 
κατηγορία, παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για την εκτίμηση του πόσο εύκολο είναι για έναν 
επιχειρηματία στην Ελλάδα να ‘κατασκευάσει’ από νομικής πλευράς μία αποθήκη. 
Figure 8. Που βρίσκεται η Ελλάδα και οι οικονομίες σύγκρισης στην ευκολία της διαδικασίας 
οικοδομικής αδειοδότησης το 2013 
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Η εξέλιξη του δείκτη και των συνιστωσών του σε βάθος χρόνου φαίνονται στον πίνακα 11, στον 
οποίο μπορεί να γίνει αντιληπτό πού έχουν πραγματοποιηθεί βελτιώσεις και πού υπάρχουν περιθώρια 
βελτίωσης. 
Figure 9 Η ευκολία της οικοδομικής αδειοδότησης στην Ελλάδα σε βάθος χρόνου 

 
 

Η έξυπνη νομοθεσία (smart regulation) 
εξασφαλίζει πως τα πρότυπα τα οποία επιλέγει η 
εκάστοτε κυβέρνηση θα εφαρμόζονται, κάνοντας 

παράλληλα τις διαδικασίες εύκολες και προσβάσιμες για όλους. Οι κανόνες που προωθούν την 
διαφάνεια, οι αποδοτικές διαδικασίες και η σωστή κατανομή των πόρων αποτελούν πολύ 
σημαντικούς παράγοντες σε τομείς όπου η ασφάλεια παίζει σημαντικό ρόλο και ο κατασκευαστικός 
τομέας είναι ένας από αυτούς.11 Στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 12), φαίνονται οι μεταρρυθμίσεις 
που η Ελλάδα έκανε προς την κατεύθυνση της έξυπνης νομοθεσίας και διευκόλυναν την προσπάθεια 
να εξασφαλιστεί η ασφάλεια στον κατασκευαστικό τομέα, διατηρώντας παράλληλα το κόστος της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες χαμηλά. 

 
Figure 10 Πως έκανε η Ελλάδα την διαδικασία οικοδομικής αδειοδότησης ευκολότερη; Για 
κάθε έτος της έκθεσης από το 2008 

 
 
 
 
 

11 Doing Business Report 2013, “Smarter Regulations for Small and Medium-size Enterprises”, Greece’s 
Economy Profile. 10th edition, Washington, DC: World Bank Group, World Bank. 2013, σελ. 31 
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Προστασία επενδυτών (protecting investors) 
 

Η προστασία των επενδυτών έχει ιδιαίτερη σημασία για την ικανότητα των επιχειρήσεων να 
αυξάνουν το κεφάλαιό τους στις περιπτώσεις κατά τις οποίες χρειάζονται να επεκταθούν, να 
καινοτομήσουν, να διαφοροποιηθούν ή να ανταγωνιστούν. Αν οι εκάστοτε νομοθεσία δεν παρέχει 
αυτού του είδους την προστασία, οι επενδυτές μπορεί να είναι απρόθυμοι να επενδύσουν. Οι ισχυρές 
νομοθετικές προβλέψεις για την προστασία των επενδυτών βελτιώνουν το επενδυτικό κλίμα σε μία 
οικονομία και κατά συνέπεια αποτελούν σημαντικό κομμάτι της έρευνας. Η έκθεση υπολογίζει την 
ισχύ των κανονισμών για την προστασία των μετόχων με μειοψηφική συμμετοχή έναντι της 
κατάχρησης των εταιρικών κεφαλαίων για προσωπική χρήση από τα διοικητικά στελέχη.  

Οι συνιστώσες αυτού του δείκτη ξεχωρίζουν τρεις διαστάσεις της προστασίας των επενδυτών: 1) 
διαφάνεια των συναλλαγών με τον δείκτη του βαθμού κοινολόγησης (extent of disclosure index), 2) 
βαθμός ευθύνης των διευθυντών για περιπτώσεις κατάχρησης εξουσίας με σκοπό το ίδιον όφελος 
(self-dealing) με τον δείκτη του βαθμού ευθύνης των διευθυντών (extent of director liability index) 
και 3) ικανότητα των μετόχων να μηνύουν διευθυντικά στελέχη για παράβαση καθήκοντος με το 
δείκτη της ευκολίας μηνύσεως των μετόχων (ease of shareholder suits index). Η κατάταξη για την 
ισχύ των κανονισμών που αφορούν την προστασία των επενδυτών είναι το άθροισμα των τιμών 
αυτών των τριών συνιστωσών δεικτών. Οι υποθέσεις που γίνονται και εδώ με στόχο την γενίκευση 
και την συμβατότητα των αποτελεσμάτων είναι οι εξής: 

Για την επιχείρηση: 
• Είναι μία εισηγμένη εταιρεία εγγεγραμμένη στη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά 

της οικονομίας. 
• Έχει διοικητικό συμβούλιο και διευθύνων σύμβουλο οι οποίοι μπορούν να δράσουν εκ 

μέρους της επιχείρησης, όπου αυτό επιτρέπεται, ακόμα και αν αυτό δεν απαιτείται 
ειδικά από τον κανονισμό. 

Η συναλλαγή περιλαμβάνει τις ακόλουθες λεπτομέρειες: 
• Ο κ. James, ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου και ο κάτοχος του πλειοψηφικού 

μετοχικού κεφαλαίου, προτείνει στην εταιρεία την αγορά μεταχειρισμένων φορτηγών 
από μία άλλη εταιρεία που του ανήκει 

• Η τιμή είναι υψηλότερη από αυτή της αγοράς για μεταχειρισμένα φορτηγά αλλά η 
συναλλαγή προχωράει 

• Όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις συλλέγονται και η δημοσιεύσεις πραγματοποιούνται 
αν και η συναλλαγή είναι δεδομένη πριν ξεκινήσει 

• Οι μέτοχοι μηνύουν τα συμβαλλόμενα μέρη και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου  
 

Η ελληνική οικονομία έχει μία επίδοση της τάξεως του 4.7 στον δείκτη για την ισχύ της 
προστασίας των επενδυτών, όπου όσο υψηλότερη η τιμή τόσο σημαντικότερες οι προστατευτικές 
νομοθετικές διατάξεις για τους επενδυτές. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα τοποθετείται σύμφωνα με 
την έκθεση στην 117η θέση στον δείκτη προστασίας των επενδυτών  όπως φαίνεται και στον πίνακα 
13. Αν και ο δείκτης αυτός δεν εξετάζει όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με την προστασία των 
μειοψηφικών επενδυτών, μία υψηλή θέση στην κατάταξη δείχνει πως το νομοθετικό πλαίσιο της 
οικονομίας προσφέρει σημαντική προστασία υπέρ των επενδυτών και εναντίον του self-dealing. 
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Figure 11 Που κατατάσσεται η Ελλάδα και οι οικονομίες σύγκρισης στον δείκτη της ισχύος της 
προστασίας των επενδυτών το 2013 

 
 

 
 
Μπορεί τα δεδομένα της έκθεσης του 2013 για την Ελλάδα να δείχνουν πόσο καλά 

προστατεύονται οι μέτοχοι με μειοψηφική συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης, τα δεδομένα σε 
βάθος χρόνου, όπως φαίνονται στον πίνακα 14, δείχνουν αν οι προστατευτικές νομοθεσίες 
αυξήθηκαν ή μειώθηκαν βελτιώθηκαν ή έχασαν την δυναμική τους στο πέρασμα των ετών. Η 
κατάταξη σε παγκόσμια κλίμακα για τον δείκτη της προστασίας των επενδυτών δείχνει αν η 
οικονομία υποχωρεί σε σχέση με άλλες οικονομίες ή αν τις ξεπερνάει. Για την Ελλάδα παρατηρείται 
μία πολύ μεγάλη βελτίωση της θέσης της από της έκθεση του 2012 σε αυτήν του 2013 αφού 
κατόρθωσε να ανέλθει 38 θέσεις στην σχετική κατάταξη. 
Figure 12 Η ισχύς της προστασίας των επενδυτών για την Ελλάδα στο πέρασμα των ετών 

 
 

 
Γενικότερα, οι οικονομίες με τις αποδοτικότερες 

νομοθετικές προστασίες υπέρ των μικρομετόχων από το self-dealing απαιτούν περισσότερη 
διαφάνεια μέσω των δημοσιεύσεων και καθορίζουν ξεκάθαρα τις υποχρεώσεις των διευθυντών. 
Έχουν επίσης καλά οργανωμένα δικαστήρια και σύγχρονους διαδικαστικούς κανόνες που δίνουν 
στους μικρομετόχους τα μέσα για να υποστηρίξουν τις υποθέσεις τους και να καταλήξουν σε μία 
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δικαστική απόφαση εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.12  Όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις προς 
την κατεύθυνση της προστασίας των επενδυτών που έκανε η Ελλάδα και την οδήγησαν σε αυτή την 
σημαντική βελτίωση της θέσης της, αυτές φαίνονται στον παρακάτω πίνακα (πίνακας 15). 

 
Figure 13 Τι μεταρρυθμίσεις πραγματοποίησε η Ελλάδα για την ενίσχυση της προστασίας των 
επενδυτών από το 2008 

 
 
 
 
 

Διαδικασίες αφερεγγυότητας (resolving insolvency) 
 

Σύμφωνα με την έκθεση, ένα εύρωστο πτωχευτικό νομικό σύστημα μπορεί να λειτουργήσει ως 
φίλτρο, εξασφαλίζοντας την επιβίωση την οικονομικά αποδοτικών επιχειρήσεων και 
ανακατανέμοντας τους πόρους των μη αποδοτικών. Οι γρήγορες και χαμηλού κόστους διαδικασίες 
αφερεγγυότητας οδηγούν στην ταχεία επιστροφή στις οικονομικές δραστηριότητες και την γρήγορη 
αποζημίωση των πιστωτών. Βελτιώνοντας τις προσδοκίες των πιστωτών και των οφειλετών σχετικά 
με το αποτέλεσμα των διαδικασιών, τα εύρυθμα συστήματα αφερεγγυότητας μπορούν να 
διευκολύνουν την πρόσβαση στην χρηματοδότηση και να βοηθήσουν περισσότερες βιώσιμες 
επιχειρήσεις και κατά συνέπεια να βελτιώσουν τα επίπεδα ανάπτυξης και βιωσιμότητας συνολικά της 
οικονομίας.13 

Οι δείκτες που συνιστούν τον επιμέρους δείκτη των διαδικασιών αφερεγγυότητας μελετούν τον 
χρόνο, το κόστος και το αποτέλεσμα των διαδικασιών αυτών που αφορούν σε εγχώριες οικονομικές 
οντότητες. Δεν εξετάζει τις ατομικές διαδικασίες και τις διαδικασίες για τους χρηματοοικονομικούς 
οργανισμούς. Τα δεδομένα προέρχονται από τοπικούς επαγγελματίες που απασχολούνται με τις 
διαδικασίες αφερεγγυότητας ενώ η αξιοπιστία τους εξασφαλίζεται μέσα από εκτενή μελέτη των 
κανονισμών και των διαθέσιμων πληροφοριών για τα πτωχευτικά συστήματα της εκάστοτε 
οικονομίας.  

Η κατάταξη της ευκολίας των διαδικασιών αφερεγγυότητας βασίζεται στον βαθμό ανάκτησης 
κεφαλαίων, που υπολογίζεται ως τα cents του δολαρίου που ανακτώνται από τους πιστωτές μέσω της 
αναδιοργάνωσης ή της ρευστοποίησης ή κάποιας άλλης διαδικασίας. Ο βαθμός ανάκτησης είναι μία 

12 Doing Business Report 2013, “Smarter Regulations for Small and Medium-size Enterprises”, Greece’s 
Economy Profile. 10th edition, Washington, DC: World Bank Group, World Bank. 2013, σελ. 67 
13 Doing Business Report 2013, “Smarter Regulations for Small and Medium-size Enterprises”, Greece’s 
Economy Profile. 10th edition, Washington, DC: World Bank Group, World Bank. 2013, σελ. 98 
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συνάρτηση του χρόνου, του κόστους και άλλων παραγώντων όπως της πιθανότητας μίας επιχείρησης 
να συνεχίσει να λειτουργεί. 

Οι υποθέσεις εργασίας που γίνονται από την έκθεση για αυτόν τον δείκτη είναι οι εξής: 
• Η επιχείρηση είναι μία ΕΠΕ που λειτουργεί ένα ξενοδοχείο και είναι κατεχόμενη στην 

ολότητά της εγχωρίως. 
• Δραστηριοποιείται στην μεγαλύτερη, οικονομικά, πόλη. 
• Απασχολεί 201 εργαζόμενους, έχει έναν βασικό πιστωτή με εμπράγματες εξασφαλίσεις 

(secured creditor) και 50 χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις (unsecured creditors). 
• Έχει μεγαλύτερη αξία ως επιτυχημένη επιχείρηση και η αποδοτική επιλογή είναι είτε η 

αναδιάρθρωση είτε η πώληση. Όχι η τμηματική ρευστοποίηση (piecemeal liquidation).  
Η ταχύτητα, το χαμηλό κόστος και η συνέχιση της δραστηριότητας των βιώσιμων επιχειρήσεων 

είναι χαρακτηριστικά των οικονομιών που λαμβάνουν τις υψηλότερες τιμές στον συγκεκριμένο 
δείκτη. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα δεδομένα της έκθεσης η διαδικασία αφερεγγυότητας διαρκεί 
κατά μέσο όρο δύο χρόνια και κοστίζει το εννέα τις εκατό της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, με 
το πιθανότερο αποτέλεσμα να είναι πως η επιχείρηση θα πωληθεί σε μία τμηματική πώληση 
(piecemeal sale). Η μέση τιμή του δείκτη ανάκτησης είναι τα 44,5 cents του Δολαρίου. Στην 
παγκόσμια κατάταξη η ελληνική οικονομία βρίσκεται στην 50η θέση όπως φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα (πίνακας 16), με τις τιμές των οικονομιών σύγκρισης να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για 
την αποδοτικότητα των διαδικασιών αφερεγγυότητας στην Ελλάδα.  

 
Figure 14 Που κατατάσεται η Ελλάδα και οι οικονομίες σύγκρισης στην ευκολία των 
διαδικασιών αφερεγγυότητας το 2013 

 
 
Στον επόμενο πίνακα (πίνακας 17), φαίνεται και η εξέλιξη των επιδόσεων της Ελλάδας σε αυτόν 

τον δέικτη και στα επιμέρους στοιχεία του.  
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Figure 15 Η ευκολία των διαδικασιών αφερεγγυότητας για την Ελλάδα στο πέρασμα των ετών. 

 
 
 

Ένα καλά ισορροπημένο πτωχευτικό νομικό 
σύστημα ξεχωρίζει τις επιχειρήσεις που είναι σε 

χρηματοοικονομικό κίνδυνο αλλά είναι οικονομικά βιώσιμες από άλλες που δεν είναι και πρέπει να 
ρευστοποιηθούν. Ωστόσο, σε κάποια συστήματα αφερεγγυότητας ακόμα και οι βιώσιμες επιχειρήσεις 
οδηγούνται στην ρευστοποίηση. Αυτό φαίνεται πως αρχίζει να αλλάζει σύμφωνα με την έκθεση αφού 
πολλές μεταρρυθμίσεις στα πτωχευτικά συστήματα των χωρών στοχεύουν στην βοήθεια προς τις 
βιώσιμες επιχειρήσεις ώστε να καταφέρουν να επιβιώσουν. Η Ελλάδα κινούμενη σε αυτό το πλαίσιο 
κατάφερε να κάνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως φαίνεται και στον πίνακα 18, που την οδήγησαν 
και στην βελτίωση της θέσης της στον επιμέρους αυτό δείκτη.  

 
 
Figure 16 Πως έκανε ευκολότερες τις διαδικασίες αφερεγγυότητας η Ελλάδα από το 2008 
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Κριτική  
 

Σε γενικές γραμμές πρόκειται για μία αρκετά αμφιλεγόμενη μελέτη/προσπάθεια που έχει δεχθεί 
εντονότατη κριτική για την αντικειμενικότητα αλλά και για την αξιοπιστία των μετρήσεών της. Η 
κριτική αυτή, προέρχεται τόσο από τους ίδιους τους συντελεστές της, όσο και από τρίτους.  

Ο βασικός όγκος της κριτικής περιστρέφεται γύρω από το γεγονός πως τα θέματα τα οποία 
εξετάζει η έκθεση δεν έχουν την σημασία η οποία τους δίνεται και πως μπορούν αν παίξουν ρόλο, 
μεγαλύτερο του επιτρεπτού, στα μεταρρυθμιστικά προγράμματα των χωρών εις βάρος άλλων αρκετά 
σημαντικότερων αναπτυξιακών στόχων. Επίσης, η προσοχή που δίνεται στους δείκτες είναι 
πιθανότατα ενδεικτική του ότι η Παγκόσμια Τράπεζα δίνει μεγαλύτερη αξία σε ρυθμιστικά πλαίσια 
που αφορούν τις επιχειρήσεις και έχουν στην πραγματικότητα μικρή σημασία, παρά σε άλλες πάγιες 
στρατηγικές της όπως η μείωση της φτώχειας και η υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.  

Η μεθοδολογία της έκθεσης αναφορικά με τους δείκτες για την εργασία έχει δεχθεί τον 
μεγαλύτερο όγκο της κριτικής γιατί ευνοεί τα ευέλικτα νομοθετικά πλαίσια στην απασχόληση. 
Θεωρείται πως η έκθεση, μέσω των συγκεκριμένων δεικτών, επιχειρεί να οδηγήσει τις 
αναπτυσσόμενες οικονομίες και τις οικονομίες μετάβασης σε μία μονόπλευρη και κατά πάσα 
πιθανότητα επιβλαβή προσέγγιση των μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας γύρω από την ιδέα της 
απορρύθμισης (deregulation) χωρίς να μπαίνει στην διαδικασία υπολογισμού του κόστους.14 
Ιδιαίτερα στις αρχικές εκδόσεις της, όσο πιο εύκολο ήταν να αποδεσμεύσει κανείς σε μία οικονομία 
έναν εργαζόμενο, τόσο πιο υψηλή ήταν η βαθμολογία της οικονομίας στον συγκεκριμένο δείκτη. 
Ανταποκρινόμενη στην κριτική αυτή, στην έκδοση του 2008 οι συντελεστές της έκθεσης 
αναθεώρησαν τον δείκτη για την πρόσληψη εργαζομένων ώστε να είναι σε πλήρη αρμονία με τις 188 
συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (International Labour Organization). Επίσης, τον 
Απρίλιο του 2009, η Παγκόσμια Τράπεζα εξέδωσε ανακοίνωση με αναθεωρήσεις για τον 
συγκεκριμένο δείκτη στην οποία εξηγούσε πως ο δείκτης πρόσληψης εργαζομένων ανανεώθηκε 
ούτως ώστε να δίνει ευνοϊκές βαθμολογίες σε οικονομίες που συμβαδίζουν με τις συμβάσεις του ILO, 
ενώ στην συνέχεια αποσύρθηκε και από τον συνυπολογισμό του γενικού δείκτη ευκολίας του 
επιχειρείν.15 

To 2008, ο Ανεξάρτητος Όμιλος Αξιολογήσεων (Independent Evaluation Group) του ίδιου του 
Ομίλου Παγκόσμιας Τράπεζας, ένας ημι-ανεξάρτητος «μηχανισμός αξιολόγησης» στο εσωτερικό του 
ομίλου, δημοσίευσε μία αξιολόγηση της έκθεσης Doing Business.16 Η αξιολόγηση αυτή, περιείχε 
τόσο κολακευτικά σχόλια όσο και κριτική απέναντι στην έκθεση. Συμβούλευε την DB να είναι πιο 
ξεκάθαρη σχετικά με το τι ακριβώς μετριέται και τι όχι, να δημοσιεύει τις αλλαγές σε ήδη 
δημοσιευμένα δεδομένα17, να προσλάβει περισσότερους συνεργάτες και να απλοποιήσει τον δείκτη 
πληρωμής φόρων (Paying Taxes measure). Επίσης, προσθέτει πως αν και η έκθεση αποτελεί ένα 
σημαντικό εργαλείο για να ξεκινήσουν συζητήσεις για μεταρρυθμίσεις σε διάφορες χώρες, η χρήση 
των δεδομένων για αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να γίνεται προσεκτικά και με πλήρη 
πληροφόρηση επ’ αυτών. Καθώς, όπως λέει, η έκθεση υπολογίζει μερικώς μόνο τα κόστη των 
συγκεκριμένων νομοθετικών πλαισίων στην επιχειρηματικότητα και όχι τα πιθανά πλεονεκτήματα 

14 Peter Bakvis,”How The World Bank & IMF use the doing business report to promote labour market 
deregulation in developing countries”, ICFTU/Global Unions, Washington, 2006  
15περισσότερα επί του θέματος της κριτικής στον επιμέρους δείκτη της πρόσληψης εργαζομένων: Sangheon 
LEE, Deirdre MCCANN and Nina TORM, “The World Bank’s “Employing Workers” index: Findings and 
critiques – A review of recent evidence”, International Labour Review 
16 Doing Business: An Independent Evaluation. Taking the Measure of the World Bank-IFC Doing Business 
Indicators, The World Bank Group, Washington DC, 2008 
17 για παράδειγμα στην έκθεση του 2012 για την Ελλάδα, η θέση της στην αθροιστική κατάταξη είναι η 100η, 
ωστόσο κατά την ανάγνωση της έκθεσης του επόμενου έτους, παρατηρεί κανείς πως η θέση της ελληνικής 
οικονομίας για το 2012 είναι η 89η, όπως αυτή ανανεώθηκε μετά την διόρθωση των δεδομένων και την 
προσθήκη δύο νέων οικονομιών (Barbados και Malta). Doing Business Report 2013, “Smarter Regulations for 
Small and Medium-size Enterprises”, Greece’s Economy Profile. 10th edition, Washington, DC: World Bank 
Group, World Bank. 2013, σελ. 5 
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και κίνητρα που μπορεί να δίνονται ταυτόχρονα, τα αποτελέσματά της θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με προσοχή από τους υπέυθυνους για την χάραξη πολιτικής.18  

Μία μελέτη σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας, που ανατέθηκε από την Νορβηγική 
κυβέρνηση, ισχυρίζεται πως υπάρχουν μεθοδολογικές αδυναμίες, γενικότερη αβεβαιότητα για την 
ικανότητα των δεικτών να καταδείξουν την γενική εικόνα και το επιχειρηματικό κλιμα της κάθε 
οικονομίας αλλά και μία ανησυχία πως σε πολλές χώρες και στις κυβερνήσεις τους μπορεί να φανεί 
πιο εύκολο να βελτιώσουν την θέση τους στην γενική κατάταξη της έκθεσης, παρά να 
πραγματοποιησουν ουσιαστικές αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις στην οικονομία τους και στα 
νομοθετικά τους πλαίσια.19 Παράλληλα μία άλλη, τονίζει την ανάγκη για βελτίωση της μεθοδολογίας 
και των δεικτών της έκθεσης.  Καθώς αυτοί έχουν μείνει στάσιμοι στο πέρασμα των ετών και 
ταυτόχρονα τα δεδομένα της έκθεσης παρουσιάζονται κατά κόρων κάθε χρόνο από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης όλου του κόσμου η ανάγκη αυτή γίνεται όλο και πιο επιτακτική για την αποδοτικότερη 
αναζήτηση των «βέλτιστων πρακτικών».20 

Γίνεται αντιληπτό πως η κριτική προς την έκθεση είναι ιδιαίτερα έντονη, ωστόσο, είναι σημαντικό 
πως και οι ίδιοι οι συντελεστές στο εσωτερικό της έκθεσης αναγνωρίζουν, όπως προειπώθηκε, πως 
υπάρχουν περιορισμοί στα δεδομένα της έκθεσης, ακριβώς λόγω των υποθέσεων εργασίας που 
γίνονται στην αρχή. Για την ακρίβεια, στην έκθεση καταμετρούνται πέντε συγκεκριμένοι 
περιορισμοί. Αυτοί είναι οι εξής:  

I. Τα δεδομένα που συλλέγονται, αναφέρονται σε επιχειρήσεις στην πόλη με την μεγαλύτερη 
επιχειρηματική δραστηριότητα (που σε ορισμένες οικονομίες διαφέρει από την πρωτεύουσα) 
και μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικά της νομοθεσίας σε ολόκληρη την επικράτεια μίας 
χώρας. Οι υποεθνικοί δείκτες της έκθεσης, που μελετούν τα ίδια δεδομένα αλλά για παραπάνω 
από μία πόλη για κάθε οικονομία, δημιουργήθηκαν για να δώσουν μία λύση σε αυτό το ζήτημα 
ωστόσο αφορούν μικρό αριθμό οικονομιών ακόμα. 

II. Τα δεδομένα επικεντρώνονται σε μία συγκεκριμένη μορφή επιχείρησης και μπορεί να μην είναι 
αντιπροσωπευτικά των συνολικών νομοθετικών πλαισίων της εκάστοτε οικονομίας. 

III. Οι συναλλαγές που περιγράφονται στο κανονικοποιημένο πρότυπο/υπόθεση εργασίας 
αναφέρεται σε συγκεκριμένα μόνο ζητήματα και δεν δίνουν την συνολική εικόνα των 
δυσκολιών που καλείται να αντιμετωπίσει ένας επιχειρηματίας στην προσπάθειά του να 
ξεκινήσει και να λειτουργήσει μία επιχείρηση. 

IV. Οι χρονικές μετρήσεις περιλαμβάνουν και το στοιχείο της υποκειμενικότητας το 
εμπειρογνωμόνων που ερωτούνται. Όταν οι πηγές της έκθεσης δείχνουν μία διαφωνία στις 
απαντήσεις τότε η τελική τιμή του δείκτη βγαίνει από τον μέσο του συνόλου των τιμών και 
κατά συνέπεια μπορεί να μην είναι ακριβής. 

V. Τέλος, σύμφωνα με την μεθοδολογία, γίνεται η υπόθεση πως η επιχείρηση έχει στην διάθεσή 
της όλες τις πληροφορίες σχετικά με το τι απαιτείται και δεν σπαταλάει χρόνο για αυτό το λόγο 
κατά την διάρκεια της ολοκλήρωσης των διαδικασιών. Στην πραγματικότητα ωστόσο, αυτό δεν 
συμβαίνει. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο αν η 
επιχείρηση δεν έχει όλες τις πληροφορίες ή είναι ανήμπορη να τις ολοκληρώσει εγκαίρως.  

Όλη αυτή η κριτική οδήγησε την έκθεση στην παραδοχή αυτών των περιορισμών αλλά και στην 
αναθεώρηση ορισμένων στοιχείων των δεικτών αλλά και της μεθοδολογίας με στόχο την βελτίωση 
των αποτελεσμάτων της αλλά και την μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητά της. Στο πέρασμα αυτών των 
ετών κατά τα οποία δημοσιεύται, η μεθοδολογία της έχει υποστεί ορισμένες βελτιώσεις και το ίδιο 
και τα δεδομένα που παράγονται από αυτήν.21 Για παράδειγμα προστέθηκε μία ειδική διαδικασία 

18 αν και σε γενικές γραμμές η ομάδα της έκθεσης αποδέχθηκε τις υποδείξεις του ανεξάρτητου οργάνου της 
Παγκόσμιας Τράπεζας, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία απαντούσε ουσιαστικά, κάνοντας ορισμένες 
διευκρινήσεις επί των ζητημάτων που έθετε η αξιολόγηση. Για περισσότερες πληροφορίες: World Bank 
Management’s Response to the Independent Evaluation Group (IEG) review of the World Bank/International 
Finance Corporation (WB/IFC) Doing Business (DB) indicators: http://go.worldbank.org/UOXZGNHLD0 
19 Bjørn Høyland, Kalle Moene, and Fredrik Willumsen, “Be careful when Doing Business”, the Norwegian 
Ministry of Foreign Affairs 
20 Benito Arruñada, “How Doing Business Jeopardizes Institutional Reform”, European Business Organization 
Law Review, 2009 
21 About Doing Business: measuring for impact, http://doingbusiness.org/about-us, σελ 24 
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αμφισβήτησης των δεδομένων κατά την οποία, όπου αναγνωρίζονται λάθη στα δεδομένα μετά και 
την επιβεβαίωσή τους αυτά μπορούν να αλλάξουν με μία διαφανή διαδικασία καταγγελιών.22 Αυτό 
αποδεικνύει το γεγονός πως η έκθεση επιθυμεί να αποκτήσει διεθνές κύρος μέσω της αναγνώρισης 
της αξίας των αποτελεσμάτων της. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το μέγεθος της κριτικής που ασκείται η 
διαδικασία αυτή φαίνεται πως είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο, ωστόσο η έκθεση εργάζεται προς 
αυτήν την κατεύθυνση με στόχο την διεθνή αναγνώριση του έργου της. 
 
Συμπεράσματα 
 

Η έκθεση Doing Business προσφέρει στους απανταχού διαμορφωτές πολιτικής ένα εργαλείο 
σύγκρισης που μπορεί να παρακινήσει τον διάλογο για νέες μεταρρυθμίσεις, τόσο επειδή εκθέτει τα 
προβλήματα στις εκάστοτε οικονομίες αλλά και γιατί επιβραβεύει τις καλές πρακτικές που επιφέρουν 
επιθυμητά αποτελέσματα. Οι δείκτες της έκθεσης αύξησαν τα επίπεδα κατανόησης γύρω από 
νομοθετικά ζητήματα που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα αλλά και άσκησαν πίεση στις 
κυβερνήσεις προκειμένου να πραγματοποιήσουν ιδιαίτερης αξίας μεταρρυθμίσεις. Η αρχική 
συζήτηση για τα αποτελέσματα της έκθεσης συνήθως μπορεί να μετατραπεί σε ένα βαθύτερο και 
επικοιδομητικό διάλογο για την εύρεση των τομέων της οικονομίας που οι μεταρρυθμίσεις είναι 
απαραίτητες σε συνδυασμό με τα δεδομένα της έκθεσης αλλά και σε τομείς που δεν καλύπτονται καν 
από αυτήν. Αυτό αποτελεί και το σημαντικότερο θετικό στοιχείο που έχει να προσφέρει, δηλαδή την 
πρόκληση μέσω της ανταγωνιστικότητας των κρατών της συζήτησης για την βελτίωση των 
οικονομιών.  

Ηγεσίες χωρών που επιθυμούν την μερική ή ολική αναμόρφωση των νομοθετικών πλαισίων για 
τις επιχειρήσεις βρίσκουν στην έκθεση τις επιτυχημένες επιλογές που οδήγησαν στα επιθυμητά 
αποτελέσματα όπως για παράδειγμα η Σαουδική Αραβία που χρησιμοποίησε το εταιρικό δίκαιο της 
Γαλλίας ως μοντέλο για την αναθεώρηση του δικού της.23 Στα δέκα χρόνια στα οποία δημοσιεύεται η 
έκθεση, οι κυβερνήσεις έχουν δραστηριοποιηθεί για την βελτίωση των νομοθετικών πλαισίων που 
περιβάλλουν τις επιχειρήσεις με τις περισσότερες των μεταρρυθμίσεων να έχουν άμεση σχέση με τα 
θέματα που καλύπτει η έκθεση.  Μία αναγνώριση του έργου της αποτελεί η χρησιμοποίηση των 
δεδομένων της από ένα μεγάλο αριθμό ακαδημαϊκών και η αναφορά της στην διεθνή βιβλιογραφία 
που αφορά την μεταρρύθμιση των κανονισμών και τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις αυτών. 
Σύμφωνα με το κείμενο της έκθεσης, 1.245 επιστημονικά άρθρα που δημοσιεύτηκαν σε ακαδημαϊκά 
περιοδικά και περίπου 4.071 εργασίες διαθέσιμες στο Google Scholar, έχουν αναφορές στα δεδομένα 
της.24 Επίσης, παρατηρείται πως κατά την δεκαετή περίοδο που δημοσιεύονται οι εκθέσεις της 
Παγκόσμιας Τράπεζας, το μέσο χρονικό διάστημα, παγκοσμίως, που απαιτείται για την εκκίνηση 
μίας επιχείρησης μειώθηκε από 50 σε 30 μέρες και το μέσο κόστος για αυτήν την διαδικασία 
μειώθηκε επίσης από 89 σε 31 τοις εκατό επί του κατα κεφαλήν εισοδήματος σύμφωνα με τα 
δεδομένα της έκθεσης.25  

Παρ’ όλους τους περιορισμούς της η έκθεση Doing Business ήταν αυτή που είχε και έχει τα μέσα 
και τους πόρους για να πραγματοποιήσει τέτοιου είδους και μεγέθους έρευνα και το έπραξε με 
αρκετά μεγάλη επιτυχία. Πρόκειται για μία από τις πιο σημαντικές και εκτεταμένες έρευνες και 
δημοσιεύσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, που χρησιμοποιείται από το 85 τοις εκατό των 
διαμορφωτών πολιτικής παγκοσμίως.26 Όποια και αν είναι τα προβλήματα που μπορεί να 
αντιμετωπίζει, συνεχίζει να λαμβάνει μεγάλη προσοχή σε διεθνές επίπεδο. Όσο και αν οι συντελεστές 
της, για λόγους συγκατάβασης με την κριτική που δέχεται η έκθεση, παραδέχονται πως τα δεδομένα 
που παρουσιάζονται αποτελούν έναν ημιτελή χάρτη για το ποιες είναι επιτυχείς μεταρρυθμίσεις και 
ποιες όχι, η έρευνα έχει αρκετά μεγάλη αξία.  

22 Η διαδικασία αυτή περιγράφεται στις σημειώσεις για τα δεδομένα (data notes) στο site της έκθεσης 
http://www.doingbusiness.org/methodology/methodology-note. 
23 για το παράδειγμα της Σαουδικής Αραβίας αλλά και για άλλα στο: http://www.doingbusiness.org/about-us 
24 World Bank. 2013. Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises. 
Washington, DC: World Bank Group, σελ. 20 
25 βλέπε ίδιο 
26 Carey L. Biron, “Amidst Controversy, World Bank to Review Influential Rankings”, Inter Press Service, 
Washington, Oct 22 2012 
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Όταν λοιπόν η Ελλάδα καταφέρνει σε αυτήν την έκθεση να λαμβάνει μία τόσο σημαντική 
διάκριση το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Ακόμα και αυτό το βήμα της βελτίωσης του 
επιχειρηματικού κλίματος όπως παρατείθεται σε μία αρκετά αμφιλεγόμενη έρευνα είναι εξαιρετικά 
σημαντικό για την Ελλάδα, όσο αμφισβητούμενο και αν είναι. Είναι καιρός να εκμεταλλευτεί όποια 
θετική προσοχή μπορεί να λάβει και παρ’ όλο που η οικονομική κρίση ήταν εν μέρει ο καταλυτικός 
παράγοντας για τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν αυτό δεν σημαίνει πως η Ελλάδα και οι 
κυβερνήσεις της δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν μεταρρυθμιστικές αλλαγές χωρίς την επιβολή 
τους από κάποιο ελεγκτικό μηχανισμό (π.χ. τρόικα) ή από τις οικονομικές συνθήκες και μόνο.  
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Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη: H αντίληψη των νέων για το ατομικό επιχειρείν και 
προτάσεις πολίτικης για την τόνωσή του  

 
Νικόλαος Βαρσακέλης1, Ηρακλής Γωνιάδης2, Γαλατσίδας Γεώργιος3 

 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει συμπεράσματα που προκύπτουν από στοχευμένη 
έρευνα πεδίου, σε δείγμα 830  νέων -φοιτητών των ανωτάτων ιδρυμάτων της πόλης μας κατά το 
μεγαλύτερό τους ποσοστό, αλλά και μη-, αναφορικά με τη στάση τους απέναντι στην 
επιχειρηματικότητα, καθώς και να προτείνει μέτρα πολιτικής τόνωσής της τόσο σε τοπικό όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο. 
Η αντιμετώπιση της κρίσης μέσω της διασύνδεσης της οικονομικής ανάπτυξης με την 
επιχειρηματικότητα, παρουσιάζει ενδιαφέρουσες ερευνητικές προοπτικές, καθώς η τελευταία μπορεί 
να συνδεθεί με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ατομική επαγγελματική αποκατάσταση. Ένας από τους 
πρώτους θεμελιωτές της θεωρίας για το ρόλο της επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματία στην 
οικονομία, υπήρξε ο Schumbeter, ο οποίος υποστήριξε ότι ένεκα της δράσης τους δημιουργούνται 
νέα προϊόντα και μέθοδοι παραγωγής, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και νέες αγορές, που οδηγούν τον 
οικονομικό κύκλο σε αναπτυξιακή τροχιά. Ωστόσο, η έννοια και η πρακτική της υγιούς 
επιχειρηματικότητας παραβλέφθηκε στο ελληνικό αναπτυξιακό μοντέλο. 
Μεγάλος αριθμός ερευνητών και επιστημονικών εργασιών υποστηρίζει την άποψη, ότι ανάμεσα στις 
αιτίες που συμβάλλουν στην εδραίωση και στην εμβάθυνση της ελληνικής οικονομικής κρίσης 
συμπεριλαμβάνεται το χρεοκοπημένο και μη βιώσιμο αναπτυξιακά μοντέλο της οικονομίας που 
επικράτησε τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα. Πράγματι, ο δημόσιος τομέας με δανεικά συντηρεί 
(ακόμη) τη ζήτηση και κατά συνέπεια, στηρίζει ένα μέρος των επιχειρήσεων, γνωστών ως 
κρατικοδίαιτων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς των κατασκευών, της ενέργειας, της εξόρυξης, 
των κρατικών προμηθειών, κλπ..  
Το μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας στηρίχθηκε στο μέγεθος των παραπάνω 
επιχειρήσεων οι οποίες συγκέντρωσαν την αγορά και τη δύναμη ώστε να την ελέγχουν. Με τη 
συνδρομή δε, των πολιτικών, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων αυτών πέτυχαν να παρεμβάλλουν κάθε 
είδους εμπόδια στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, με βάση την καινοτόμο και εξωστρεφή  
επιχειρηματικότητα.  
Η επιχειρηματικότητα, όπως δείχνει η διεθνής έρευνα και εμπειρία, μπορεί να στηρίξει τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και κατ’ επέκταση, τη βιώσιμη διαχείριση του λόγου του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. 
Ταυτόχρονα, είναι εκείνη που μπορεί να δώσει διέξοδο στη δημιουργικότητα των νέων, να 
δημιουργήσει θέσεις εργασίας υψηλών αμοιβών και απαιτήσεων, καθώς και να αποστρέψει το 
βλέμμα από τον, επί δεκαετίες, «άριστο» χώρο απασχόλησης δημόσιο τομέα. 
Στόχος της παρουσίασης είναι η ανάλυση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής εργασίας για την 
προώθηση της Νεανικής  Επιχειρηματικότητας, με την πιλοτική συνεργασία 5 δήμων του 
πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Γενική Γραμματεία 
Νέας Γενιάς. Η έρευνα πεδίου έγινε με ερωτηματολόγιο που αποσκοπούσε στην αποτύπωση των 
αντιλήψεων των νέων απέναντι  στην επιχειρηματικότητα, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και των εν δυνάμει επιχειρηματικών ευκαιριών σε 
τοπικό επίπεδο.  
Τα συμπεράσματα της έρευνας οδηγούν σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής προώθησης της 
νεανικής επιχειρηματικότητας, με βάση ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά όπως γεωγραφικά/ 
δημογραφικά πλεονεκτήματα, η γειτνίαση με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κλπ.. Μέτρα τα οποία 
μπορούν να υιοθετηθούν τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο εφόσον, βέβαια, είναι 
επιθυμητή η ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος των νέων και η διευκόλυνση στις 
επιχειρηματικές τους πρωτοβουλίες. 
 

1 Αναπληρωτής καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, e-mail: barsak@econ.auth.gr 
2 Διδάκτορας ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, e-mail: igoniadis@gmail.com 
3 Υποψήφιος Διδάκτωρ πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, e-mail: g_galatsidas@yahoo.gr 
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Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κοινωνία της πληροφορίας: 
Η περιπτωσιολογική μελέτη της Ελλάδος 

 
Μποζίνης Αθανάσιος 

Λέκτορας «Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και Επιχειρήσεων»  
Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 

Εισαγωγή  
 
Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου (1989) και η επέκταση του Φιλελευθερισμού είχε ως αποτέλεσμα τη 
διεύρυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των πολυεθνικών επιχειρήσεων σε παγκόσμιο 
επίπεδο και την μερική ενοποίηση των εθνικών οικονομιών.  
Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας μπόρεσαν και μείωσαν το κόστος παραγωγής με την 
παγκόσμια παραγωγή και παράλληλα διεύρυναν το αγοραστικό τους κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Αυτό είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τη μαζική παραγωγή και κατανάλωση των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με αποτέλεσμα την έλευση της Τρίτης Τεχνολογικής 
Επανάστασης: της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Information Society). 
Oι υπολογιστές από την αρχική τους εμφάνιση τον 17ο αιώνα με την μορφή των υπολογιστικών 
μηχανών, μέχρι την νέα γενιά υπολογιστών από το 1950 μέχρι σήμερα1, αποτελούν θεμέλιο λίθο της 
παγκοσμιοποίησης2 και χρησιμοποιούνται από τα κράτη ως βασικός συντελεστής ισχύος και 
ανάπτυξης, ο οποίος ενδυναμώνει την ισχύ του κράτους σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές 
επίπεδο3, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην καταπολέμηση της παγκόσμιας φτώχειας και της 
κοινωνικής ανισότητας4. 
 
Η Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ευρώπη: Ιστορική αναδρομή 
 
Η πολιτική πρωτοβουλία  «eΕυρώπη – Η Κοινωνία των Πληροφοριών για Όλους»,  
ανακοινώθηκε το Δεκέμβριο του 1999 από τον τότε πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Romano 
Prodi, και αποτέλεσε μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου είχε ως αρχικό σκοπό την 
πρόσβαση όλων των Ευρωπαίων πολιτών στα οφέλη της «Κοινωνίας της Πληροφορίας».  
 
Το αρχικό πρόγραμμα δράσης «e-Europe» είχε ως κύριους στόχους:  

• «Να εισαγάγει κάθε πολίτη, σπίτι και σχολείο, κάθε επιχείρηση και δημόσια διοίκηση στην 
ψηφιακή εποχή και να αποκαταστήσει για όλους ηλεκτρονική σύνδεση.  

• Να δημιουργήσει μια ψηφιακά εγγράμματη Ευρώπη, στηριζόμενη σε μιαν επιχειρηματική 
παιδεία που είναι πρόθυμη να χρηματοδοτήσει και να αναπτύξει νέες ιδέες.  

• Να διασφαλίσει ότι όλη η διαδικασία δεν θα δημιουργεί κοινωνικό αποκλεισμό, θα συμβάλει 
στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και θα ενισχύει την κοινωνική 
συνοχή»5.  

 
Προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω αρχικοί στόχοι η επιτροπή πρότεινε 10 πεδία 
προτεραιότητας τα οποία ήταν: 

1) Η Ευρωπαϊκή νεολαία στην ψηφιακή εποχή.   

1Forouzan A. Behrouz: «Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών», σελ. 40-42, εκδόσεις Κλειδάριθμος, 
Αθήνα, 2003.  
2 Gilpin Robert: «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία», σσ. 364-365, εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2002. 
3Μποζίνης A., Ε. Κατσούλη, Ι. Ρεφανίδης: «Εφαρμογή και επιπτώσεις της χρήσης των νέων τεχνολογιών στις 
Διεθνείς Σχέσεις (Οικονομία –Πολιτική)», Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Αγορά Χωρίς Σύνορα, 
Τόμος 9, Τεύχος 3, σσ. 229-243.  
4 Nye S. Joseph: «Το Παράδοξο της Αμερικανικής Δύναμης» σ. 136, εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, 2003. 
5 Ο πρόεδρος Prodi ανακοινώνει την πρωτοβουλία «eEurope» για να επιταχυνθεί ο μετασχηματισμός της 

Ευρώπης σε Κοινωνία των Πληροφοριών: 
 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-99-953_el.htm, (17/11/2013).  
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2) Φθηνότερη πρόσβαση στο Internet.  
3) Προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. 
4) Ταχύ Internet για ερευνητές και φοιτητές. 
5) Έξυπνες κάρτες για ηλεκτρονική πρόσβαση. 
6) Επιχειρηματικό κεφάλαιο για ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας . 
7) Ηλεκτρονική συμμετοχή για άτομα με ειδικές ανάγκες . 
8) Υγειονομική περίθαλψη σε απευθείας σύνδεση. 
9) Ευφυείς μεταφορές και  
10) Δημόσια διοίκηση.6 

Το πρόγραμμα δράσης για μια ενιαία Ευρωπαϊκή «Κοινωνία της Πληροφορίας», εντάχτηκε στο 
πλαίσιο της στρατηγικής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας, στις 23 και 24 Μαρτίου 2000, 
ως πρόγραμμα δράσης «e Europe 2002» και είχε τρεις βασικούς άξονες που έπρεπε να επιτευχθούν:  

• Φθηνότερο, ταχύτερο και ασφαλές Διαδίκτυο. 
• Επένδυση σε άτομα και δεξιότητες. 
• Τόνωση της χρήσης του Διαδικτύου.7 

Το πρόγραμμα «eEurope 2002», το διαδέχτηκε το πρόγραμμα δράσης «eEurope 2005», το οποίο 
εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2002 στη Σεβίλλη της Ισπανίας, και ως βασικό σκοπό 
είχε την ευρύτερη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις οικονομικές 
δραστηριότητες και στην παροχή υπηρεσιών προς τους Ευρωπαίους πολίτες.  
Οι βασικοί στόχοι του «eEurope 2005» είναι: 

• «Σύγχρονες δικτυακές δημόσιες υπηρεσίες. 
• Ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-government).  
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μάθησης («e-learning»). 
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας (e-health). 
• Δυναμικό περιβάλλον για το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business). 
• Ασφαλής υποδομή πληροφοριών. 
• Μαζική διάθεση ευρυζωνικής πρόσβασης σε ανταγωνιστικές τιμές. 
• Συγκριτική αξιολόγηση της προόδου και διάδοση ορθών πρακτικών».8 

Σύμφωνα όμως με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν σοβαρά εμπόδια στην προσπάθεια για μια 
ενιαία πρόσβαση των Ευρωπαίων στην «Κοινωνία της Πληροφορίας». Τα εμπόδια αυτά 
καταγράφονται στα πλαίσια εφαρμογής του «Ψηφιακού Θεματολογίου» που αποτελεί έναν από τους 
επτά βασικούς πυλώνες για την στρατηγική «Ευρώπη 2020» 9, με κύριο σκοπό μια Ευρωπαϊκή 
Ένωση με αύξηση της απασχόλησης, της παραγωγικότητας και με ενδυνάμωση της κοινωνικής 
συνοχής.  
Τα εμπόδια αυτά είναι:  

• «Κατακερματισμένες ψηφιακές αγορές. 
• Έλλειψη διαλειτουργικότητας. 
• Αύξηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος.  
• Έλλειψη επενδύσεων σε δίκτυα. 
• Ανεπαρκείς προσπάθειες έρευνας και καινοτομίας. 
• Έλλειψη ψηφιακού γραμματισμού και δεξιοτήτων, και 
• Χαμένες ευκαιρίες για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων».10 

Τα ανωτέρω προβλήματα έχουν ως αποτέλεσμα ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. να 
διαπιστώνονται μεγάλες ανισότητες στη χρήση των Τ.Π.Ε. και πρόσβασης στην «Κοινωνία της 

6 Ο πρόεδρος Prodi ανακοινώνει την πρωτοβουλία «eEurope» για να επιταχυνθεί ο μετασχηματισμός της 
Ευρώπης σε κοινωνία των πληροφοριών: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-99-953_el.htm (20/12/2013).  
7 eEurope 2002: http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226a_el.htm. 
(9/12/2013). (19/12/2013). 
8 eEurope 2005: http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/l24226_el.htm#. 
(17/12/2013). 
9 Ευρώπη 2020 : Στρατηγική για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/eu2020/em0028_el.htm. (17/12/2013). 
10 Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη:  
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_el.htm. (17/12/2013). 
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Πληροφορίας» με αποτέλεσμα να αναφερόμαστε στην ύπαρξη ενός Ευρωπαϊκού Ψηφιακού 
Χάσματος (European Digital Divide). 
 
Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας  
 
Η Ελλάδα σήμερα, αντιμετωπίζει πολλαπλά οικονομικά, κοινωνικά, και πολιτικά προβλήματα. Ένα 
από τα βασικότερα προβλήματα της Ελληνικής οικονομίας είναι η γραφειοκρατία η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα την έλλειψη νέων επενδύσεων και ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα αυξάνει 
το κόστος λειτουργίας του κράτους και δυσχεραίνει τον δημόσιο έλεγχο.  
Η διαφθορά στον δημόσιο τομέα, αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα στην προσπάθεια του 
Ελληνικού κράτους για ανάπτυξη, ενώ η παραοικονομία έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση των 
κρατικών εσόδων, με αποτελέσματα την οικονομική εξάρτηση για χρηματοδότηση από Ευρωπαίους 
εταίρους και από διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο). 
Οι νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βασικό 
εργαλείο προκειμένου να εξαλειφτεί η διαφθορά στο δημόσιο τομέα, να μειωθεί η γραφειοκρατία και 
το κόστος λειτουργίας και να αυξηθεί ο έλεγχος στα δημόσια έσοδα: η υποχρεωτική πλέον 
συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης on-line, μετά από εντολές του Υπουργείου Οικονομικών (e-
TAXIS)11, δίνει την δυνατότητα στο κράτος, της ταυτοποίησης των περιουσιακών στοιχείων με τα 
έσοδα του κάθε ιδιώτη ή τα κέρδη της κάθε επιχείρησης, έχοντας ως βασικό στόχο την πάταξη της 
φοροδιαφυγής, την αύξηση των δημοσίων εσόδων και την αποτελεσματική μείωση του δημόσιου 
ελλείμματος. 
Η χρήση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (E-Government), στο τεράστιο γραφειοκρατικό 
μηχανισμό του Ελληνικού κράτους12, μπορεί να εδραιώσει μια αποτελεσματική μορφή αμφίδρομης 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας και να επιτύχει την μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων 
και των πολιτών13, με σημαντικά οικονομικά ωφέλη λόγω μείωσης της γραφειοκρατίας και 
αποτελεσματικότερου ελέγχου των μηχανισμών του κράτους14.  
Παράλληλα, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις σύγχρονες οικονομικές 
(φορολογία - νέοι νόμοι) και πολιτικές εξελίξεις που τους αφορούν και θα μπορούν να λαμβάνουν 
μέρος στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα του άμεσου ενδιαφέροντός τους. 
Οι προσπάθειες «Ψηφιακής Σύγκλισης»15 της Ελλάδας, μετουσιώνονται με το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», το οποίο αποτελεί ένα πρόγραμμα μιας ευρύτερης εθνικής 
στρατηγικής για την πορεία στην ψηφιακή εποχή. Ως βασικό στόχο έχει την σταδιακή ενσωμάτωση 
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ζωή 
των Ελλήνων πολιτών και επιχειρήσεων και έχει ως βασικές αρχές: την Καινοτομία και τις 
Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες, τη Δημοκρατία και τις Ατομικές Ελευθερίες και τις ίσες ευκαιρίες 
και την αλληλεγγύη16. 
Όσον αφορά την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην Ελλάδα, σύμφωνα με το «Παρατηρητήριο για την 
Ψηφιακή Ελλάδα» η ευρυζωνική διείσδυση την 1η Ιανουαρίου του 2011 ανέρχεται στο 19,9%, με ένα 
σύνολο 2.252.653 ευρυζωνικών συνδέσεων και με μια αύξηση της τάξεως του 17,5% μέσα σε ένα 
χρόνο17.  

11Υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων: http://www.gsis.gr/gsis_site/. 
(25/11/2013). 
12Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: http://www.ydmed.gov.gr/ 
(21/10/2013). 
13 H.C. Relyea, "E-gov: Introduction and overview", Government Information Quarterly, 19, pp. 9–35, 2002. 
14 Fountain Jane E, Building the Virtual State: «Information Technology and Institutional Change», Brookings 
Institution Press, Washington D. C., 2001.  
15Ψηφιακή Σύγκλιση: http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/newopis_digital/1lead1/ (15/12/2013). 
16 Γενικοί Στόχοι Ε.Π.: http://www.infosoc.gr/infosoc/el-GR/epktp/priority_actions/default111.htm 
(12/12/2013). 
17 Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα - 12η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα:  
http://www.observatory.gr/page/default.asp?id=4 . (24/1/2014). 
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Παρόλο όμως το μεγάλο ποσοστό αύξησης ευρυζωνικών συνδέσεων στην Ελλάδα τα τελευταία 
χρόνια, συνεχίζουν και υπάρχουν ακόμα μεγάλες διαφορές όσον αφορά την χρήση των ΤΠΕ ανάμεσα 
στα 27 κράτη - μέλη της Ε.Ε. 
Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (EuroStat) για την 
«Κοινωνία της Πληροφορίας» (Πίνακας 1) 18, η Ελλάδα βρίσκεται πολύ πιο κάτω από τον Ευρωπαϊκό 
Μ.Ο. (μέσο όρο), όσον αφορά τη «Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» για το 2011, όπου και 
εμφανίζεται να έχει ένα ποσοστό χρήσης των ΤΠΕ σε ποσοστό 54%, με τον μέσο Ευρωπαϊκό όρο να 
βρίσκεται στο 73%.  
 

 
Πίνακας 1: 

Χρήση ΤΠΕ και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (2009-2011) 
 
Όσον αφορά τον δείκτη: «Χρήση του Διαδίκτυο», η Ελλάδα για το 2011 εμφανίζεται να έχει ένα 
ποσοστό της τάξεως του 52%, αισθητά πολύ χαμηλότερο από το μέσο Ευρωπαϊκό όρο των 27 κρατών 
μελών για το 2011 που ανέρχεται στο ποσοστό του 71%. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι στον 
υπολογισμό του Ευρωπαϊκού Μ.Ο. όσον αφορά την χρήση των ΤΠΕ από τα κράτη μέλη των 27 της 

18 Στατιστικές για την Κοινωνία της Πληροφορίας: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:Use_of_ICTs_and_use_of_online_serv
ices,_2009-2011_%28%25_of_individuals_aged_16_to_74%29.png&filetimestamp=20121115170104, 
(24/1/2014). 
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Ε.Ε., συμπεριλαμβάνονται και κράτη όπως η Βουλγαρία και Ρουμανία που μόλις προσφάτως 
εισχώρησαν στην Ε.Ε. (2007) και λόγω οικονομικο-πολιτικών συνθηκών (οικονομίες υπό μετάβαση), 
μειώνουν σημαντικά τον Μ.Ο. των στατιστικών των 27 κρατών μελών της Ε.Ε. 
Τέλος, θα πρέπει να υπογραμμιστεί η μεγάλη διαφορά που παρατηρούμε στην χρήση των ΤΠΕ 
μεταξύ των χωρών - μελών της Ε.Ε., έτσι ώστε να αναφερόμαστε σε ένα ευρύτερο γεωγραφικό 
Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Χάσμα (European Digital Divide) λόγο της ύπαρξης ενός ανεπτυγμένου 
τεχνολογικά Ευρωπαϊκού Βορρά (Ολλανδία, Αγγλία, Σουηδία, Φινλανδία), και ενός φτωχού 
Τεχνολογικά Ευρωπαϊκού Νότου, ειδικά στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή των Βαλκανίων.      
Ειδικά για το Ψηφιακό Χάσμα στην Ελλάδα, βασικό πρόβλημα στην προσπάθεια διεύρυνσης της 
χρήσης των ΤΠΕ από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, αποτελεί η σημαντική μείωση του διαθέσιμου 
εισοδήματος προς κατανάλωση, λόγω αύξησης της ανεργίας και της παράλληλης αύξησης των 
άμεσων και έμμεσων φόρων, ενώ και σε μεγάλο βαθμό ευθύνονται οι ελάχιστες έως ανύπαρκτες 
κυβερνητικές πολιτικές για την προώθηση της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» και των ψηφιακών 
υπηρεσιών τις προηγούμενες δεκαετίες. 
 
Συμπεράσματα  
 
Σήμερα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ο ανταγωνισμός 
μεταξύ των κρατών για ανάπτυξη εντείνεται και αυξάνεται συνεχώς, ενώ η πληροφορία διακινείται 
24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρο τον πλανήτη χωρίς να γνωρίζει γεωγραφικά εμπόδια και πολιτικούς 
περιορισμούς. 
Η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών αποτελεί βασικό εργαλείο ανάπτυξης 
για τα κράτη: οι ΤΠΕ μπορούν να βοηθήσουν ένα κράτος στη μείωση του κόστους λειτουργίας, στη 
μείωση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας, στην αύξηση της δημοκρατικής συμμετοχής, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
και σε μια γενικότερη κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη.  
Η Ε.Ε. με επιχειρησιακά προγράμματα και στρατηγικές ανάπτυξης, έχει ως βασικό σκοπό την ένταξη 
των κρατών - μελών της στην «Κοινωνία της Πληροφορίας», έτσι ώστε να μπορέσει να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την παγκόσμια οικονομική κρίση και να μειώσει τις κοινωνικές 
ανισότητες.  
Στην Ελλάδα, που βρίσκεται υπό την πίεση της οικονομικής κρίσης και υπό το φόβο μιας πτώχευσης 
με ανεξέλεγκτες κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες, επιτάσσεται η χρήση των ΤΠΕ προκειμένου να 
μειωθεί αποτελεσματικά το κόστος λειτουργίας του δημόσιου τομέα, να προωθηθεί η διαφάνεια, να 
επιτευχθεί αποτελεσματικότερος κρατικός έλεγχος στα δημόσια έσοδα – έξοδα, και τέλος να 
επιτευχθεί ένα πραγματικό πρωτογενές πλεόνασμα στον κρατικό προϋπολογισμό με παράλληλη 
μείωση του κόστος δανεισμού και εξάρτησης χρηματοδότησης από τρίτους. 
Παρόλο το γεγονός ότι η Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά από τον Ευρωπαϊκό Μ.Ο. των 27 κρατών - 
μελών όσον αφορά τους στατιστικούς δείκτες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, οι Ελληνικές κυβερνητικές αναπτυξιακές πολιτικές, πρέπει να δώσουν ιδιαίτερο βάρος 
στην χρήση των ΤΠΕ από τους πολίτες, το κράτος και τις επιχειρήσεις ως θεμέλιο λίθο που θα έχει ως 
βασικό στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και την πολιτική σταθερότητα. 
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Abstract 
Στη ψηφιακή οικονομία η αξιολογική σημασία των αγαθών έχει μεταβληθεί σημαντικά. Στα πλαίσια της 
κλασσικής οικονομίας οι ιδιότητες των αγαθών σε συνδυασμό με τη σπανιότητα τους ήταν τα στοιχεία 
που προσδιόριζαν τη αξία των αγαθών. Η σημασία και η αξία της γνώσης προσδιοριζόταν κυρίως από 
τη συνεισφορά της στην διαδικασία επεξεργασίας και ανάπτυξης των αγαθών. Στα πλαίσια της νέας 
οικονομίας όμως το υποκείμενο της αξίας τείνει να λάβει περισσότερο άϋλη μορφή. Για ένα συνεχώς 
αυξανόμενο αριθμό αγαθών η αξία τους δεν προσδιορίζεται τόσο από τις ιδιότητες τους αλλά με βάση 
τις ιδέες και τις γνώσεις που ενσωματώνουν. 
Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι η διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων της αξίας στη νέα 
οικονομία. Επειδή τα περισσότερα αγαθά παράγονται υπό συνθήκες αυξανόμενων οικονομιών 
κλίμακας, η επίτευξη ισορροπίας μέσα από τη διαδικασία του ανταγωνισμού δεν αποτελεί το τελικό 
αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας. Η μορφή της αγοράς σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό προσομοιάζει 
αυτή του φυσικού μονοπωλίου. Σε αυτού του είδους την οικονομία που για ορισμένους αποτελεί μία 
«σουμπετεριανού» τύπου οικονομία, είναι η δυνατότητα δημιουργίας καινοτομίας η βασική πηγή 
δημιουργίας πλούτου, ενώ η προοπτική απόκτησης μονοπωλιακής δύναμης για ένα περιορισμένο 
χρονικό διάστημα, αποτελεί το κίνητρο εμπλοκής του επιχειρηματικού κόσμου στη διαδικασία αυτή. 
 

1. Introduction 
 
The concept of economic value has a long history in economic and philosophical thought and has 
puzzled economists since the beginning of the discipline. In recent years, however, the ability to 
determine the real value of assets has become even more difficult. The bubble in asset prices in the 
pre-2008 period and the collapse thereafter, the large volatility and nervousness in the markets, the 
fact that most indices of stocks, commodities and other assets are correlated, the large swings in the 
price of gold, dollar and real estate in the last thirty five years, are examples of an inability of the 
markets to valuate properly. Moreover for an increasing number of assets the values are maintained 
for a short period of time and decrease rapidly afterwards.  
Although one could give a series of reasonable explanations for each of the above mentioned cases, 
the fact that they coincide, indicates that something bigger is at work, something probably related to 
the dynamics of value formation. People and markets in the 21st century seem to have changed 
drastically the way of how and why they value things. Nowadays there is lack of safe assets to an 
extent that has never been the case in the past. The purpose of this paper is to show that a large part of 
the changes in value formation can be attributed to the digital and network economy (DNE for short). 
In this new economy the relative importance of innovation in the creation of value has increased 
drastically at the expense of scarcity and labour. However, the value that can be acquired through 
innovation lasts only for a limited period of time.  
The reduced ability to discover the real value of assets and to make forecasts about its future 
fluctuations has significant social, economic and policy implications. The way that people value 
things and implicitly the theory of value was always in the core of all socio-economic and 
philosophical schools of thought. The digital economy has brought about structural changes that have 
not been conceptualized properly yet.  
The paper is organized as following: In the first chapter a review of the literature is undertaken 
concerning the notion of values in different schools of economic thought. In the second chapter the 
micro and macro-economic implications of the digital economy are analyzed. Finally in the third 
chapter the determinants of value determinants in the digital economy are discussed where it is argued 
that for an increasing number of goods their value is determined mainly by the ideas and knowledge 
that they incorporate. 
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1. Review of the literature 
 

For the classical economists the economic value corresponds to the long-run cost-determined price 
(Ricardo), to the “natural price” of goods and services ( Adam Smith) or in other words  to  "the 
innate worth of a commodity, which determines the normal ('equilibrium') ratio at which two 
commodities exchange1." The classicals (A. Smith) made also the distinction that commodities may 
have an exchange-value which sometimes does not correspond to its use value2.  
Marx used the concept of the “socially-necessary labour time” to introduce the social perspective in 
his analysis and to develop the so called labour theory of value. Whereas most of his predecessors 
started with the individual's perspective, Marx introduced the "social production" notion, arguing that 
production involves a complicated and interconnected division of labour of many people with 
different characteristics whose survival and prosperity depends on each other. The “socially 
necessary" labor refers to the quantity required to produce a commodity "in a given state of society, 
under certain social average conditions or production, with a given social average intensity, and 
average skill of the labour employed" (Marx, 1865, ch. 6). For Marx the value of a product is 
determined more by the standards of the society under examination than by individual conditions. 
Value is created by the way that labor power is sold by the workers to the capitalists. When workers 
do more labor than is necessary to pay the cost of hiring their labor-power then surplus-value is 
accruing for the capitalists. Furthermore, according to Marx only wage workers of productive sectors 
of the economy produce value. 
Ruskin (1860)3, criticized the economic concept of value from a moral point of view arguing that the 
real value of any mass of acquired wealth depends on the moral sign attached to it. On the other hand 
Mises (1949, pp. 94-96) argued that the value is always the result of a subjective value judgment and 
that there is no price of any commodity that has been determined without taking these judgments into 
account. Thus, for Mises it is false to say that the economic value of a good is equal to its production 
or replacement cost. Furthermore for Burke (2005) value is intrinsically related to the worth or the 
utility derived from the consumption of a product or service.  
 

2. Micro and macro-economic implications of the digital economy   
 

a) New pattern of production: Economies of scale 
 

For a large number of industries the advances in information technology have radically changed the 
patterns of production. The relative importance of labour has declined while for an increasing number 
of industries the cost of production of the archetype, - i.e. the initial product, - is very high but 
subsequently the marginal cost falls rapidly reaching almost zero at massive production levels. The 
cases of software, pharmaceutical and chemical industries are indicative examples. Similar 
“economies of scale” characteristics are exhibited by an increasing number of other industries, 
especially those that produce goods operating with microchips, or need high R&D expenses for the 
design of the initial product, or require significant investments for the acquisition of their production 
base.  
Firms that enjoy economies of scale usually exhibit natural monopoly characteristics4, dominate the 
market and make monopolistic profits. At this point however it is important to note that according to 
the theory and empirical evidence, the level of such profits made by new technology leading firms are 

1 Keen (2001), p. 271. 
2 The “exchange value’, which is the price of a good or a service is different from the "use value" which is the 
utility that a commodity provides to its buyer. Adam Smith used the case of the diamonds to show that some 
commodities may have an exchange-value which do not corresponds to their use-value. A modern example of 
the distinction is between financial instruments, which have a high exchange-value (they are only acquired for 
their exchange-value) but no practical use-value. 
3 John Ruskin (1860) in his publication Unto This Last criticized the economic concept of value from a moral 
point of view. Unto This Last had a very important impact on Gandhi's philosophy and he published a 
paraphrase of it in 1908. 
4 A natural monopoly is a company that experiences increasing returns to scale over the relevant range of output 
and relatively high fixed costs. 
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usually lower than those made by traditional monopolies. Empirical findings show that new 
technologies have led to a consolidation of companies, but at least so far, there have been few 
companies that succeeded to retain their “monopoly” power for long. The maintenance of market 
shares in a fast-growing and changing market has proved a difficult task, even for companies which 
at some time managed to dominate. Indicative cases are the processors Wordstar, Wordperfect and 
Lotus that dominated at the late 1980s and the early 1990s but have all but disappeared today. 
The observation that the profits of new technology leading companies are lower than those of 
traditional monopolies does not contradict the basic argument. The value of each product unit, as it is 
depicted in its price, is determined more by the utility that it provides to the consumers and the ability 
of the firm to exercise its monopoly power than the scarcity of the specific product or the cost of its 
production. 
 

b) Economies of scale derived from the demand side:  the case of network products 
 
An even greater difficulty to determine the real value of assets is observed for new technology 
products that operate within electronic networks (operating systems, word processors, electronic 
mails, etc.) The demand for these products is mainly determined by the number of products already 
sold. As long as no one is interested in buying a network product, its price is essentially zero. An 
“entry price policy”, of selling the product below its cost, is usually followed by the firms in order to 
promote a new network product in the market. If this policy succeeds and a number of customers are 
locked into the product (lock-in effect) due to high cost of removal, a virtuous circle of increasing 
demand starts. However, after a certain level of sales, new sales can be made only to consumers to 
which the specific product offers limited utility (e.g. smart phones to elderly or very young people). 
Under such falling demand conditions the producing company has to lower the price in order to 
continue its sales. 
 

c) Quick depreciation of the production base and new technology assets 
 
It is well known that ICT products and goods that encompass technological knowledge decrease in 
value over time more quickly than other goods. Technological knowledge is accumulated through 
R&D and innovation efforts but it depreciates and becomes obsolete over time. The speed of 
depreciation is difficult to be estimated and consequently it is difficult for economic agents to form 
trustworthy valuations. For the depreciation of such products the notion of use and age are of less 
importance in comparison with a series of changes in external circumstances, or the development of 
new technology or the level of diffusion itself (economies of scale derived from the demand side).  
 

d) Teleworking and the diminishing importance of the actual location 
 
Real estate investments were for many decades an appealing choice for a large part of the middle 
class. Real estate prices were more stable than investment in other assets and forecasts about the 
future value of such investments were based on a number of reliable factors. A flat close to a business 
area, with a good transport infrastructure, safety, good climate and good view was regarded a good 
investment for a large part of middle class population. Furthermore, at a business level, location was a 
key to successful operations and overall growth of a company and location played an important role 
for achieving external economies of scale5. If a location could deliver benefits to a company such as 
competitive unit costs, revenue opportunities, acceptable rate of return on investment and access to 
qualified labour, one could easily anticipate that this location could be developed commercially.  
These factors seem to have shifted in the digital era. Working patterns are changing and the relative 
importance of location is diminishing. There is a considerable ongoing interest in teleworking, since 
advances in technology make such practices ever more cost effective. There is also a growing number 
of companies that operate virtually. Furthermore, environmental and lifestyle concerns as well as the 

5 External economies of scale happen outside the control of a company and encompass positive externalities that 
reduce the firm's costs. External economies may also result from the clustering of similar businesses in a 
specific location e.g. software businesses in Silicon Valley or investment banks in the City of London. 
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possibility for a better work-life balance have influenced individual attitudes. Under these 
circumstances nobody can easily forecast what will be the value of a shop in the center of a town, or 
of an office in a business center or of an apartment in a nice city, ten years from now.   
 

e) Product and price differentiation  
 
Differentiation and development of goods and services adjusted to customer needs is highly facilitated 
by new technology. Furthermore enhanced possibilities for collecting data about consumer behaviour 
allow companies to sell “tailor made” products and services adjusted to the special needs of each 
customer. As long as this adjustment is made at low cost, firms can follow a pricing policy with 
monopolistic characteristics6 and receive the surplus from the consumer. Although empirical evidence 
does not fully support this argument and in practice competition in selling new technology goods over 
the internet has increased dramatically in recent years, it is a matter of investigation whether the 
“increased competition” effect is stronger that the “tailor made” one. Once again consumers are in 
doubt about the fair price of the goods and the difficulty of proper valuation increases. 
 

f) Intellectual property protection   
 
 Without the effective protection of intellectual rights a lot of the existing goods would never have 
been produced. The intellectual property legislation has traditionally maintained a balance between 
the protection of creators' rights and the public good in fair access to and use of such goods. The 
maintenance of this balance is however difficult in the digital era because of a) the radical changes in 
the way in which we access and use information, b) the unlimited possibilities of transmitting and 
using all these protected materials in digital form over interactive networks, c) the enhanced 
possibilities to develop new programs, services and even products with small modifications in 
software and d) the necessity to facilitate technological progress. The legal system responds to the 
new technological developments but since technologies and markets evolve increasingly rapidly, the 
response cannot be effective. No matter how quick and continuous legal adjustments can be, they lag 
behind reality. In such an environment, where internet works, among others, as "the world's biggest 
copy machine”, intellectual property rights are not effectively protected and the “fair” value of the 
assets is difficult to be assessed. 
 

3. The determinants of value formation: From scarcity to innovation 
 
The above mentioned factors clearly indicate that in the digital and network era an increasing number 
of sectors exhibit natural monopoly characteristics and the “invisible” hand of the market seems 
increasingly detached from the real economy. A high and increasing number of goods are produced 
under economies of scale conditions and equilibrium is only partially achieved through competition.  
In this new economy, the valuation of commodities has changed significantly. In the classical 
economy, goods’ attributes and scarcity were the basic determinants of their value while the relative 
importance of knowledge was mainly determined by its contribution to the production and 
development process. In the new economy, though, underlying value tends to be intangible. For a 
growing number of goods their value is determined mainly by the ideas and knowledge that they 
incorporate. The ability to innovate is the key source for value and wealth creation. However, even if 
one succeeds to launch an innovative good, the benefits will not last for a long period of time. Sooner 
or later and irrespectively of the copyright laws, competitors will enter the market. The prospect of 
acquiring monopoly power for a limited period of time is actually what mainly motivates the business 
sector to undertake risks. 
The change in the determinants of value formation associated with the enhanced difficulty to discover 
the real value of assets and to forecast their future value has significant social, economic and policy 
implications:  

6 Under these circumstances firms can follow a pricing policy that the percentage difference in the price for the 
tailor made product is higher than the marginal cost for producing it. 
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First, the effects of the new technology associated with the macroeconomic imbalances that have 
mainly been generated in the pre-2008 period, resulted in a lack of safe assets. A large and increasing 
percentage of the world population finds enhanced difficulties in finding credible saving assets that 
can serve as a bridge of purchasing power from the present to the future. Apart from some people, 
consisting mainly of professionals in specific disciplines, rich families and businessmen, who are 
knowledgeable and see the crisis as an opportunity, the majority of the population feels insecure and 
has a sense that are entering an uncharted territory. Insecurity by itself accentuates problems and the 
experience of recent years shows that the lack of safe assets triggers financial crises. 
Secondly, the conclusion that new technologies have significant effects on how markets work, raises 
questions about the kind of regulations that governments have to enact in order for markets to 
function effectively. Moreover the fact that new technology cuts across national boundaries, indicates 
the necessity of new forms of international co-operation and governance. 
Thirdly, the fact that existing socio-economic theories have been developed prior to the digital 
revolution means that they are unable to provide sufficient answers about the efficient management 
and diffusion of new technology, the way that the value produced has to be allocated, as well as the 
way that new technology can improve the well-being of the world population. Reality shows that 
there is need for extensive research on these issues which may lead to new theories. 
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1. INTRODUCTION 
 
1.1. THE AIMS OF THE LEGISLATIVE PROPOSAL 

 
National contract laws of 28 different member states govern the sale of goods in the EU. The 
divergences between their provisions, despite sectoral EU Directives1, make intra - EU trade more 
complex and costly for traders than domestic trade.  
In October 2011 the European Commission has submitted a very significant legislative proposal for 
the adoption of an optional Common European Sales Law (CESL)2. The draft Regulation on CESL 
aims: 

• To tackle differences in contract law between member states which result in dissuading 
traders from cross-border trade due to the additional transaction costs and complexity that 
these divergences generate in cross-border transactions (eg. fees for lawyers and translators) 
and 

• To facilitate the expansion of cross-border trade for business and cross-border purchases for 
consumers, thus improving the establishment and the functioning of the internal market and 
enhancing competition therein3.   

The proposal is still under consideration for more than 2 years by the Council, which shows a positive 
but careful approach4, while the European Parliament has just issued its positive legislative resolution 
on the first reading5. The long time of review is due to the great importance of the legislative 
proposal: the new Regulation, when adopted, will lay down optional EU-wide rules for purchases 
from other member states for both consumers and SMEs that businesses and consumers could agree to 
define as applicable law in their contract, instead of relying on the law of the consumer's country or 
that of the seller's. The vetos from the national parliaments of 4 member states during the subsidiarity 
scrutiny shows how sensitive the issue is for the member states6.  
 
1.2. BACKGROUND OF THE PROPOSAL 
 
The problems with the divergences of national contract laws were already known long before the 
legislative proposal of the European Commission was submitted. Since 1989, the European 

1 See below chapter 4.6.  
2 European Commission, Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on a Common 
European Sales Law, COM (2011) 635 final.  
3 See europa.eu/rapid/press-release_IP-11-1175_el.doc. 
4 The Council had divergent views on the legal basis, the necessity for the proposed CESL, its scope, the 
complexity of linking the proposal with the different national legal systems, the consequences of an invalid 
choice and the consumer protection rules. The Council decided to start on the examination of the substance of 
the Annex to the proposal and then decide the legal basis. See 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/jha/126785.pdf 
5 Legislative Resolution of 26 February 2014, see summary in 2011/0284/COD in 
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1339866&t=e&l=en. The first reading of the 
European Parliament lasted very long. It even comprised a conference with national parliaments held on 27 
November 2012, 4 workshops, 3 statements and the review by two committees of the European Parliament. 
6 The subsidiarity scrutiny was to be ended by 12 December 2011. The national parliaments from Austria, 
Belgium, Germany and UK objected to the legislative proposal and sent reasoned opinions.  
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Parliament has pushed for a “European Civil Code”7. The European Commission8 has also been keen 
to remedy the problems provoked by the divergences of national legislations since 2001 when it 
proposed a “European Contract Law”9, after long discussions in the academic community10. Since 
2004, the European Commission has headed towards the creation of a “Common Frame of 
Reference”11, founded on all the previous efforts in published books or recommendations made by 
academic experts12. In 2010, the European Commission has launched a dialogue on seven choices: (1) 
No policy change;  (2) a toolbox for the legislator; (3) a Recommendation on a Common European 
Sales Law;  (4) a Regulation setting up an optional Common European Sales Law; (5) a Directive 
(full or minimum harmonisation) on a mandatory Common European Sales Law; (6) a Regulation 
establishing a European contract law; (7) a Regulation establishing a European Civil Code13. 
After taking in consideration all the input of 320 answers offered by the stakeholders14, the European 
Commission has decided to adopt the fourth option as a ground-breaking initiative and prepared a 
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Common European 
Sales Law. This was the only realistic and effective solution, since “large-scale harmonisation of 
member states’ core civil law is a politically charged and sensitive issue”. In contrast, by the adoption 
of a pan-european contract law, “electronic commerce and the introduction of the euro in 1[7] 
member states will have substantial increase in the number of cross-border” contracts15.  
 
1.3. FACTS AND FIGURES SUPPORTING THE PROPOSAL (AND E-COMMERCE AND 
INTERNAL MARKET POLICIES) 
 
Surveys have demonstrated that only one in ten traders in the EU exports goods to another member 
state, while the majority of exporters only export to a small number of member states16. A big 
percentage of 71% of EU business firms has replied to Eurobarometer that they would like to use a 
single EU contract law for cross-border purchases, since it is not easy to adapt to 27 different national 
provisions without hiring lawyers, a cost that could amount to 10.000 euros annually. Worth 
mentioning is the fact that the value of the trade foregone each year between member states due to 
differences in contract law alone is considered to amount to 26 billions of Euros17. The statistics speak 
for themselves in the following Eurobarometer chart which is focused on e-commerce. It shows that 

7 OJ 1989, C 158/400. See also European Parliament, Resolution on the approximation of the civil and 
commercial law of the member states, no A5-0384/2001, of 15.11.2011, published in OJ C130E538, of 
13.6.2002. 
8 See the following Communications from the Commission to the Council and the European Parliament: a) on 
European contract law COM (2001) 398 final, b) A more coherent European contract law - An action plan, 
COM (2003) 68 final, c) European Contract Law and the revision of the acquis: the way forward, COM (2004) 
651 etc.  
9 COM (2003) 68 final.  
10 Hartkamp, Arthur S., Hesselink Martin W., Hondius Ewoud, Mak C., Du Perron E. (ed.), Towards a European 
Civil Code, 4th edition, 2010. The UNIDROIT principles formed the basis for the development of the Principles 
of European Contract Law (PECL), the Lando Commission and the basis for a common frame of reference 
(CFR) that was being prepared in the EU before the proposal on CESL. See below chapters 3.1, 3.3. and 4.4. 
11 European Commission, Second Progress Report on the Common Frame of Reference, COM (2007) 447 final. 
12 See below chapter 3.1., 3.2. and 3.3. 
13 European Commission, Green Paper of 1.7.2010 on policy options for progress towards a European Contract 
Law for consumers and businesses (COM (2010) 0348), European Parliament resolution of 8.6.2011 on policy 
options for progress towards a European contract law for consumers and businesses, (2011/2013(INI)), OJ C 
380E, 11.12.2012, p. 59-66. 
14 European Commission, Green Paper, 1.7.2010, op.cit. The public consultation lasted until 31.1.2011 in which 
320 answers were received (MEMO/11/55).  
15 European Parliament, Resolution on the approximation of the civil and commercial law of the member states, 
op.cit., points C and 5. 
16 See COM (2011) 635, op.cit., Explanatory memorandum, p. 1. 
17 See European Commission, Memo 11/680, available at http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-
680_el.htm. 

284



in EU 27 the percentages for purchases through the internet is only 7% for cross-border trade and 33% 
for domestic trade:18  
 
 

 
Table 1 - Source: Flash Eurobarometer, no 299 
 
 
2. THE PROVISIONS OF THE LEGISLATIVE PROPOSAL ON CESL 
 
2.1. WHAT IS CESL? 
The Common European Sales Law (CESL) will constitute a common “second regime” of contract law 
in all member states. It will be an optional regime in line with the principle of freedom of contract: a 
trader will be free to choose to offer a contract under this regime (opt-in system) or to remain with the 
existing national contract law. In addition, it will be a complete self-standing set of rules for the sale 
of goods and specific purchases with digital content, such as music, films, software or applications 
that are downloaded directly from the internet and directly related services.  
The guiding principles in the proposal are freedom of contract and a high level of consumer 
protection. The proposal assumes that this alternative set of rules would stimulate more cross-border 
business.  
CESL will regulate the life-cycle of a cross-border contract: pre-contractual information duties, rights 
and obligations of the parties and the remedies for non-performance. CESL will refer to: 
- The conclusion of a contract (including formal requirements),  
- The right of withdrawal and its consequences,  
- The avoidance resulting from a mistake, fraud or unfair exploitation,  
- The interpretation, contents and effects of a contract,  
- The assessment and consequences of unfairness of contract terms,  
- The restitution after avoidance and termination, as well as prescription.  
CESL will not include provisions on legal capacity, illegality/immorality or representation, plurality 
of debtors and creditors etc. These issues will continue to be governed by the rules of the national law 
that is applicable under the Rome I Regulation (Regulation (EC) 593/2008)19. 
In order to ensure effective and uniform application, the proposal envisages as future supporting 
measures the development of “European model contract terms” and the creation of a publicly 
accessible database of relevant judicial decisions20.  

18 See also SEC(2011) 1165 final and SEC(2011) 1166 final accompanying the Commission’s proposal COM 
(2011) 635.  
19 Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council on the law applicable to 
contractual obligations (Rome I), OJ L 177, 4.7.2008, p. 6. 
20 18498/11, PRESSE 491, PR CO 79, PRESS RELEASE, 3135th Council meeting, Justice and Home Affairs, 
Brussels, 13-14 December 2011. 
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2.2. WHICH IS THE PROPOSED SCOPE OF APPLICATION OF CESL?  
 
In its first review of CESL in December 2011, the Council has already pointed out the importance of 
the personal, material and territorial scope of the proposal21.  
The application of CESL will be limited to cross-border contracts where the problems of additional 
transactions costs and legal complexity arise.  
CESL will be applied on Business to Consumers (B2C) contracts22 and Business to Business (B2B) 
contracts where at least one party is a Small and Medium Enterprise (SME)23. Contracts between 
consumers (C2C) and contracts between traders (B2B) where neither of the parties is an SME are not 
included.  
CESL will provide also an international dimension, so that it may apply even if only one party is 
established in a Member State of the EU. 
 
2.3. OPTIONAL CHARACTER OF CESL 
 
Based on the principle of parties’ autonomy in choosing the applicable law for their contract, CESL 
will be an optional instrument and will not abolish or substitute existing national contract law. 
Member states have the choice to make the CESL available also for domestic contracts, thus reducing 
transaction costs.   
It will harmonise the national contract laws of the member states not by requiring amendments to the 
pre-existing national contract law, but by creating within each member state's national law a second 
contract law regime for contracts covered by its scope that is identical throughout the European Union 
and will exist alongside the pre-existing rules of national contract law. Since it will be optional, CESL 
secures its enforcement by being included within a Regulation with direct applicability and uniformity 
across all member states of the EU. 

 
2.4. CROSS BORDER CHARACTER AND E-COMMERCE 
 
CESL will apply only if there is a cross-border element. Member states may allow the parties to 
choose CESL as applicable law in domestic trade.  
It is not easy to define the cross-border element, taking into account increased mobility, the internet 
and now cloud facilities, mobile devices and sales platforms starting to operate across Europe. It is 
thought that a limitation to cross-border cases might jeopardise the advantages the CESL can offer, as 
it will still be necessary to differentiate between domestic and cross-border transactions24. Many 
contributions to the public consultation have stated that it would be unwise to make a distinction 
between cross-border and domestic transactions as it is the very essence of the single market that both 
situations are treated alike. The opponents of CESL have argued that it would be better to limit the 
scope of the optional instrument to cross-border contracts in order not to disturb at all national legal 
systems25. 
 
 
 
 

21 Council Presidency paper (18353/11). 
22 The European Economic and Social Committee is against applying CESL in consumer contracts. See EESC 
Opinion on COM (2011) 635 and 636, Appendix 1.9, OJ C 181, 21.6.2012, p. 75-83.  
23 Commission Recommendation 2003/361 concerning the definition of micro, small and medium-sized 
enterprises, OJ L 124, 20.5.2003, p. 36. 
24 European Parliament, Working Document on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of 
the Council on a Common European Sales Law (COM (2011) 635 C7-0329/2011 2011/0284(COD)), 
Committee on Legal Affairs, Rapporteurs: Luigi Berlinguer and Klaus-Heiner Lehne.  
25 Reding Viviane, Keynote Speech at the Conference “Towards a European Contract Law” co-organised by the 
Study Centre for Consumer Law of the Catholic University of Leuven and the Centre for European Private Law 
of the University of Münster.  
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3. CONTRASTING OF CESL WITH OTHER PREVIOUS EFFORTS 
 
3.1. THE PRINCIPLES OF THE EUROPEAN CONTRACT LAW (PECL) DRAFTED BY THE 
“OLE LANDO COMMISSION” 
 
The unification of civil law in the EU has been the subject of scientific debate since the 1960. Until 
today various scientific groups were established on this issue26. The most renowned is the 
“Commission on European Contract Law – CECL” also known as “Lando Commission” after the 
name of its Chairman27. The “Lando Commission” has drafted the “Principles of European Contract 
Law-PECL”28. This was a voluntary extensive project that proposed specific uniform provisions for 
contract law, after studying all EU national laws and international conventions in force in the EU 
member states. CISG29 is the main foundation of the PECL and the UNIDROIT principles30. Indeed, 
the UN Convention for the International Sale of Goods (Vienna, 1980) has been signed by all EU 
member states except Ireland, Portugal and the United Kingdom31.  
The “Principles of European Contract Law (PECL)” are actually a flexible supranational system, a 
modern ius commune,  a “Restatement of the general contract law principles in the European area”32. 
There are many similarities between the UNIDROIT and the Lando Commission principles33  but 
their scope is different34  and therefore not competitive to each other35. They include the fulfillment of 
the obligations prescribed by the trade contract and the contractor’s rights in case of infringement, 
issues of contract, validity, interpretation and content as well as the representative’s proxy, joint 
liability, the transfer of claims, the substitution of a new creditor, limitations etc36.  
 
3.2. TOWARDS A COMMON EUROPEAN CIVIL CODE? 
 
With its Resolutions in 1989 and in 1994, the European Parliament had demanded the preparation of a 
common European civil code37. The Tampere European Council (1999) requested an “overall study 

26 SECOLA, founded by German Professor Stefan Grundmann. See also Grundmann Stefan, Mazeaud Denis, 
General Clauses and Standards in European Contract Law, Kluwer Law International, 2005, p. 1.  
27 The Lando Commission had already started to elaborate common principles of contract law in the EU in 1980, 
without being assigned to do so by some national or international authority. The European Commission had 
financially supported it until 1994, when the funding was ceased due to some member states’ criticism. Lando 
Ole, in Kallimopoulos Georgios D. & Klamaris Nikolaos K., 2nd Conference of European Jurists, Ant. N. 
Sakkoulas Publishers, Athens 2009, p. 437 et suiv. 
28 Lando Ole & Beale Hugh (Hrsg.), Principles of European Contract Law, Part I and II, The Hague 2000; 
Lando Ole, Clive Εrik, Prüm Αndre & Zimmermann Reinhard (Hrsg.), Principles of European Contract Law, 
Part III, The Hague 2003. 
29 Lando Ole, & Beale Hugh, Principles of European Contract Law, Parts I and II, Combined and Revised, 
Kluwer Law International, 2002.  
30 Magnus, Ulrich, Action Plan for a European Contract Law: European Contract Law and the CISG, Hamburg 
2003, p. 4, available at: 
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/stakeholders/5-35.pdf.  
31 European Parliament, Committee for Legal Issues and Internal Market, 6.11.2000, Work paper on the 
approximation of civil and commercial legislation of the member states: Klaus-Heiner Lehne. 
32 Bonell Michael - Joachim, An international restatement of contract law: the UNIDROIT principles of 
international commercial contracts, Brill 2005, p. 305 et suiv. Pace Law School Institute of International 
Commercial Law, Observations on the use of the Principles of European Contract Law as an aid to CISG 
research, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/peclcomp.html.  
33 Rösler Ηannes, Die Denationalisierung des Privatrechts in Europa – Eine Grundlagen- und Ursachenanalyse, 
Ankara Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi 2007, p. 241.  
34 Heutger Viola, UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2004, European Review of 
Private Law, p. 89.  
35 Lando Ole, Principles of European Contract Law and UNIDROIT Principles: Similarities, Differences and 
Perspectives, Oxford 2002.  
36 Lando Ole, Contract Law in the EU: The Commission Action Plan and PECL, op. cit., p. 439 et suiv.  
37 ΕΕ C 158, 26.6.1989, p. 400 (Resolution A2-157/89). OJ C 205, 25.7.1994, p. 518 (Resolution A3-0329/94). 
OJ C 377, 29.12.2000, p. 323 (Resolution B5-0228, 0229 – 0230 / 2000, p. 326, point 28). 
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on the need to approximate member states’ legislation in civil matters in order to eliminate obstacles 
to the good functioning of civil proceedings” 38. Which could be though the content of a European 
Civil Code? According to a European Parliament report published in 2000, the pillars of the ECC 
could be: a) the codification of the existing directives law, b) civil law aspects that are important for 
the single market, e.g. a) service contracts, b) insurance contracts law, c) contractual obligations, 
especially civil liability law, d) credit guarantee law39. 
Due to the pressure put by the European Parliament and the encouragement of the European Council, 
the European Commission published in 2001 a Communication on European Contract Law40 where it 
raised particularly the issue of consistency of Community [now Union] acquis in contract law, and the 
proper functioning of the single market. One of the suggested alternative options, in case a new 
approach was found necessary, was the adoption of a new community act contributing to the 
harmonization of substantive contract law. However, that would mean neither harmonization of 
contract law in the member states nor the creation of a European Civil Code.  
 
3.3. THE DRAFT COMMON FRAME OF REFERENCE (DCFR) 
 
Since 2003 the European Commission has envisaged the adoption of an optional instrument such as 
CESL while at the same creating Common Frame of Reference (CFR). With its new Communication 
on European Contract Law41, the European Commission described the problems due to the existing 
divergence among national contract legislations and due to incoherence of the community legislation 
itself. Without abandoning the sector-oriented approach, the European Commission set as targets in 
the area of contract law:  
a) The improvement of the quality and the coherence of the Union,  
b) The elaboration of EU-wide general contract terms and  
c) The examination of an optional instrument42.  
With its Action Plan, the European Commission proposed the idea of a Common Frame of Reference 
(CFR). This future CFR will not constitute basis of a wider harmonisation of private law or of the 
formation of a European civil code43, but a restatement of fundamental principles and basic rules, 
accepted by all or many member states, as well as the acceptance of consistent terminology in the 
field of contract law44. 
The CFR will be a regulatory mechanism in order to ensure consistency, simplicity, modernisation 
and good quality of the EC legislation in the field of contract law. It will provide clear definitions of 
legal terms, fill in the EU legislation gaps that hinder its implementation45 and serve as the basis for 
further reflection on an optional instrument in European contract law (now CESL).  The CFR could 
also serve as a model for the EU and national legislative bodies as well as a subsidiary tool for the 
interpretation and completion in certain parts of the existing uniform or harmonized law and 
especially of the existing international contracts (or conventions)46. 
In its resolution of 200647, the European Parliament highlighted the importance of the proposed 
project and requested the Commission both to participate and to build on the current research work, in 
order to develop a system of EU civil law. The European Parliament with its Resolution in 2008, 
underlined its belief that the CFR cannot be simply limited to consumer contracts, but it should also 
focus on general contract law, review the Union acquis on consumers issues and lead to the adoption 

38 Conclusions of the Presidency, European Council at Tampere, 15-16 October 1999, SI (1999) 800. 
39 European Parliament, Work Paper, 2000, op. cit. 
40 OJ C 255, of 13.9.2001, p. 1. 
41 COM (2003) 68 final. 
42 Op. cit., summary.  
43 European Commission, Second Progress report for CFR, COM (2007) 447. 
44 E.g. the rules for conclusion, validity and interpretation of the contracts or for the non-fulfilment of the 
contractors’ obligations as well as for the clarification of fundamental terms such as “contract”, “consumer” or 
“damage”. 
45 Communication of the Commission COM (2003) 68 final, p. 2.  
46 Op. cit., par. 64 and 75.  
47 Resolution of 7.9.2006, on the European contract law, JO C 305 Ε of 14.12.2006, p. 247. 
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of a horizontal legislative act in that area48. Finally, the European Parliament accepted the idea of the 
CFR as a “toolbox” without any binding legal effect, as a piece of soft law.   
In December 2009, the European Council with its Stockholm Program (2010-2014) invited the 
European Commission49 to submit its proposal for a CFR as a non-binding collection of fundamental 
principles, definitions and model rules. However, the European Commission in its “Europe 2020” 
strategy acknowledged the need for an optional European contract law50.  
In that context, in April 2010, the European Commission assigned a working group consisted by 
experts coming from different scientific and research organizations as well as academics in general, 
professionals in legal-related areas, and civil society representatives, to draft the final Common Frame 
of Reference plan by 2012 on the basis of all the preceding proceedings51.  
 
4.EU POLICIES AND CESL  

 
4.1. EU POLICIES AFFECTED BY CESL 
 
Undoubtedly, the EU policies which will be affected by CESL refer to the internal market policy 
including the free movement of goods and services and e-commerce, as well the SMEs policy, the 
policy on the Area of justice for civil and commercial matters, the common commercial policy of the 
EU, and mostly the consumer’s policy.  
 
4.2. INTERNAL MARKET POLICY AND E-COMMERCE POLICY IN VIEW OF EUROPE 2020 
STRATEGY 
 
It has already been ascertained that the internal market has not developed all its potential52. This is the 
reason why the Internal Market Acts I (April 2011) and II (October 2012) have been issued by the 
European Commission in order to fill the gaps. In addition, surveys show that in EU 27 the 
percentages for purchases through the internet are only 7% for cross-border trade and 33% for 
domestic trade53.   
The financial crisis and the global economic recession have exposed structural weaknesses in 
European Union’s economy and have undermined its progress towards the Economic and Political 
Union. In 2010 a strategy to help Europe overcome these difficulties and come out more competitive 
and sustainable was drafted by the European Commission under the title “Europe 2020”54. It 
recognised the need to make it easier and less costly for traders and consumers to conclude contracts 
with firms established in other member states. The Flanking Initiative “Digital Agenda for Europe” 
envisaged an optional instrument in European contract law to overcome the fragmentation of contract 
law and boost consumer confidence in e-commerce (CESL)55.  
CESL aims at boosting e-commerce and the potential of the Internal Market by offering one piece of 
legislation for purchases in all member states56. It will remove obstacles to the exercise of 
fundamental freedoms which result from differences between national laws, in particular from the 

48 Resolution of the European Parliament of 12.12.2007 on the European contract law, OJ C 323E of 
18.12.2008, p. 364. 
49 Stockholm Programme – An Open and Secure Europe that serves and protects the citizens (2010/C 115/01), 
JO C 115 of 4.5.2010, p. 1.  
50 Communication of the Commission, COM (2010) 2020 final, p. 23. 
51 Decision 2010/233/ΕU of the Commission, on formation of an expert group for a Common Framework of 
Reference in the sector of European contract law, OJ L 105 of 27.4.2010, p. 109.  
52 See above chapters 1.1. - 1.3.  
53 See also SEC(2011) 1165 final and SEC(2011) 1166 final accompanying the Commission’s proposal COM 
(2011) 635.  
54 European Commission, Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM (2010) 
2020 final. 
55 Anagnostopoulou Despina, E-commerce in international and European law: The Policy of the European 
Union on Digital Agenda and Strategy 2020, in Bitzenis Aristidis and Vlachos Vasileios (eds.), ICIB 
Proceedings, 17-19 May 2012, p. 193.  
56 Reding Viviane, Keynote Speech at the Conference “Towards a European Contract Law”, op. cit.  
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additional transaction costs and perceived legal complexity experienced by traders when concluding 
cross-border transactions as well as the lack of confidence in their rights experienced by consumers 
when purchasing from another EU member state57. 
 
4.3. EU POLICY FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMEs) 
 
It seems that CESL could provide interesting benefits for SMEs to which it offers a ready-made set of 
rules. It will also provide some protection against big companies. For the moment CESL takes into 
account the fact that SMEs can often be the weaker party in a business-to-business context by 
supporting their contractual situation in B2B contracts and offering a better protection compared to 
their own domestic law in case that there is a change of circumstances58. In addition unfair contractual 
terms which have been imposed on one party will not be binding even for B2B contracts59.  
There is however a strong critique against the application of CESL to B2B contracts. Some critics 
correctly point out that the B2B contracts are already governed by the very successful Convention of 
Vienna for the international Sale  of Goods (1980) and therefore should be excluded from CESL, 
since most member states are parties to that Convention (besides UK, Ireland, Portugal and Malta)60. 
Since CESL provides that the scope will be limited to B2B contracts where one of the parties is an 
SME, this will create confusion and uncertainty in international trade and demands for balance sheets 
for parties that is not known in advance whether they fulfil the criteria of an SME61.  
In addition, it is considered unrealistic to expect SMEs to appreciate the difference between choosing 
CESL and choosing the law governing their contract. This way, many contracts providing for 
CESL to apply might fail to provide for the applicable law, in case that the choice of CESL will be 
invalid. It is suggested that CESL could provide a rule ensuring that the law of a member state would 
govern in such cases62. 
However, the European Parliament strongly supports CESL’s application to SMEs. Indeed this very 
point was made by the Member of Parliament Mr Hector MacQueen in his presentation. He thought 
that if CESL were available in all European languages and if its content was well-known, it could 
provide a useful neutral applicable law which could help to solve choice of law problems in B2B 
contract negotiations, despite unfamiliarity of certain rules63. 
 
 

57 COM (2011) 635, Explanatory Memorandum, p. 9.  
58 According to Article 89 par. 2 (a) of the draft Regulation on CESL: “If the parties fail to reach an agreement 
within a reasonable time, then, upon request by either party a court may adapt the contract in order to bring it 
into accordance with what the parties would reasonably have agreed at the time of contracting if they had taken 
the change of circumstances into account”. Commissioner Reding had suggested to go even further by granting 
the right to avoid a contract if one party (a bigger company) takes an excessive advantage of the other party's 
(SME) lack of bargaining skills. Such protection for SMEs has not yet been adopted. See Reding Viviane, 
Keynote Speech at the Conference “Towards a European Contract Law”, op. cit.  
59 Article 86 of the draft Regulation on CESL.  
60 ICC position on the EC proposal for a common European Sales Law (2013), 
http://www.iccwbo.org/News/Articles/2013/ICC-urges-Members-of-the-European-Parliament-to-remove-B2B-
sales-from-scope-of-Common-European-Sales-Law/. For more on CISG, see Anagnostopoulou, Despina, The 
Law of International Transactions: The European Dimension, Ant. Sakkoulas Publications, 2012, p. 124.  
61 Ackermann, Thomas, The Common European Sales Law – a rational choice for B2B transactions? 
Symposium on the Proposed Common European Sales Law.  
62 Cuniberti, Gilles, Common European Sales Law, Third States and Consumers 
 23.2.2012, http://conflictoflaws.net/2012/common-european-sales-law-third-states-and-consumers/. 
63 MacQueen, Hector, Presentation, European Parliament’s hearing on Common European Sales Law, 6 March 
2012.  
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Table 2 - Source: Eurobarometer FLASH no. 321, European Contract Law, Transactions with 

consumers, p. 32. 
 

 
Table 3 - Source: Eurobarometer FLASH no. 320, European Contract Law, B2B, p. 29. 
 
 
4.4. INTERNATIONAL COMMERCIAL POLICY 
 
Besides intra-Union trade, CESL will also be applied in contracts which one party is established in a 
member state and the other party is established in a third country. Recital 14 of the Preamble to the 
Draft Regulation on CESL states: “The use of the Common European Sales Law should not be limited 
to cross-border situations involving only Member States, but should also be available to facilitate 
trade between Member States and third countries. Where consumers from third countries are involved, 
the agreement to use the CESL, which would imply the choice of a foreign law for them, should be 
subject to the applicable conflict-of-law rules”. 
The European Commission supports the view that consumers should not contract under the optional 
instrument by accident, but only from their own, informed choice. It also supports the idea of 
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Professor Hans Schulte-Nölke, who participated in the Expert Group of a “blue button” that would 
make this choice very visible to the consumer. “If you click here, then you contract under European 
Contract Law, not your national law.” That would be the message of the blue button64.  
If the parties choose CESL, but fail to choose the applicable law, a problem will arise when the 
consumer will be based outside of the European Union. The law of a third state will govern the 
contract, and it will thus be impossible to elect CESL within a legal system which does not include it. 
The solution would be to include a rule of interpretation in the Draft Regulation on CESL providing 
that the choice of CESL is an implicit presumption that the parties chose the law of a Member state65.  
In this context, besides CISG and the national law of the state of the seller or the consumer, CESL 
will have to compete with two other instruments. Uniform Commercial Code (UCC) and UNIDROIT 
principles. The Uniform Commercial Code prepared by the American Law Institute (ALI)66 and by 
the National Conference of Commissioners  on Uniform State Laws (NCCUSL), is a complete 
modernised text on sales and other commercial transactions in all 50 states within the United States of 
America. The Code cannot be considered as legislation but as a legislative proposal that has to be 
ratified by the States. One US State can reproduce the UCC word by word as drafted by ALI and 
NCCUSL, while another US State can ratify an amended version of the UCC.  
In addition, CESL will have to compete with the “UNIDROIT Principles of International Commercial 
Contracts”67, which were adopted in 1994 (and modernised in 2004) after long research and 
discussion by a special working group consisted by representatives of the world’s major legal 
systems68 69. The UNIDROIT principles are not a binding act but a model provided as tool to 
legislators, parties, judges and arbitrators70. 
CESL is indeed a better instrument in international commerce since it will be binding but its standing 
is worse since it depends on the parties to choose it as applicable.  
In this framework, CESL will play a significant role when the Transatlantic Trade and Investment 
Partnership with US71 that is currently negotiated and the trade agreement with Canada which has 
been agreed72, will be in force since it will help transatlantic traders and avoid transatlantic disputes 
thanks to its international dimension.  
 
4.5. THE EU POLICY FOR THE AREA OF JUSTICE AND JUDICIAL COOPERATION 
 
In the EU Area of Justice an eminent role is played by two Regulations which deal with the problem 
of the conflict of laws:  

64 Reding Viviane, Keynote Speech at the Conference “Towards a European Contract Law”, op.cit.  
65 Cuniberti, Gilles, Common European Sales Law, Third States and Consumers 
 23.2.2012, http://conflictoflaws.net/2012/common-european-sales-law-third-states-and-consumers/. 
66 ALI was established in 1923 and now consists of 4.000 members who are judges, professors and lawyers. 
approves and publishes “Restatements of Law”, model laws and other proposals for law reform. See 
http://www.ali.org/index.cfm?fuseaction=about.overview 
67 The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) is an independent 
intergovernmental Organisation among states from the five continents with diversified legal systems and 
economic development. It was established in 1926, in Rome for the preparation of international conventions, 
harmonized laws or principles in the domain of international commercial law and of unified private law in 
general. In 1994 it published the “Principles of International Commercial Contracts-UNIDROIT”See: 
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm.  
68 UNIDROIT, UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2004, Rome 2004, p. Vii. Heutger 
Viola, UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2004, European Review of Private Law 
2005, p. 83-85. 
69 Heutger Viola, UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2004, European Review of 
Private Law 2005, p. 83-85. 
70 Bonell Michael-Joachim, An international restatement of contract law: the UNIDROIT principles of 
international commercial contracts, Brill 2005, p. 243.  
71 See http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip. 
72 See http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada. 
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a) The Regulation (EC) No 864/200773 on the law applicable to non-contractual obligations 
(Rome II) which has to deal with pre-contractual obligation duties and  

b) The Regulation (EC) 593/200874 on the law applicable to contractual obligations (Rome I). 
These Regulations, especially the Rome I Regulation, are based on the tradition built by the Rome 
Convention on the Applicable Law (1980). Both Regulations are very important for the internal 
market and judicial cooperation in case of cross-border relationships.  
The European Commission had clarified as early as 2007 that even in the case of a wider 
harmonization of contract law at EU level in “the far future”, on specific issues of great significance, 
the international private law rules will not lose their importance since they will always be necessary to 
define the applicable law on the harmonized issues75. In its legislative proposal in 2011, the European 
Commission assures that CESL will not by any means affect the Regulation (EC) 593/2008 (Rome I), 
but both instruments will complete each other76.  
This is easier said than done. There was a lot of academic and political discussion whether the 
Regulations Rome I and Rome II will continue to apply and whether they will be unaffected by the 
proposal on CESL.  
The CESL opponents argued that CESL will only be a 29th regime to be selected as an applicable law, 
thus having the character of an additional applicable law on the side with the national laws of 28 
member states77.   
The CESL supporters considered that it would still be necessary to determine the applicable law for 
cross-border contracts for residual matters or in case of an invalid choice. The applicable law will be 
determined either by the parties themselves (Article 3 of the Rome I Regulation) or, in case of non-
determination by the rules in Article 4 of the Rome I Regulation. According to this provision, the 
applicable law will be the law of the member state of the establishment of the seller, when the trader 
does not direct his activities towards the member state of the consumer. Therefore the consumer 
addresses the trader (protection of active consumer)78.  The law of the habitual residence of the 
consumer will be the applicable law if the seller directs his activities in the member state of the 
consumer79.  
The CESL supporters agree with the Commission that CESL is a second regime in the substantive law 
of each Member State80 that will only apply if the parties agree on its application, and if the law of a 
Member state is otherwise applicable. They state: “The CESL will, as such, never govern a contract; 
the law of a Member state will and, as the case may be, within this law, the CESL”81. The agreement 
to use the Common European Sales Law should be a choice exercised within the scope of the 
respective national law which is applicable pursuant to Regulation (EC) No 593/2008 or, in relation to 
pre-contractual information duties, pursuant to Regulation (EC) No 864/2007 on the law applicable to 

73 Regulation (EC) 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law 
applicable to non-contractual obligations (Rome II). 
74 Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council on the law applicable to 
contractual obligations (Rome I), OJ L 177, 4.7.2008, p. 6–16.  
75 See also European Commission, Second Progress Report on the Common Frame of Reference, COM (2007) 
447 final, p. 8. See further Anagnostopoulou, Despina, The Law of International Transactions: The European 
Dimension, Ant. Sakkoulas Publications, 2012, p. 176. 
76 COM (2011) 635, Draft Regulation on CESL, Preamble, Recitals 27 and 28 where it is emphasized that the 
national law applicable under the Rome I and Rome II Regulations will apply in any event to matters falling 
outside the CESL.  
77 Fleischer, Holger, Optionales europäisches Privatrecht („28. Modell“), Rabels Zeitschrift für ausländisches 
und internationales Privatrecht, Vol. 76, pp. 235-252, 2012.  
78 Cuniberti, Gilles, Common European Sales Law, Third States and Consumers, on February 23, 2012, op.cit., 
who refers to judgment of 7 December 2010 of the CJEU, case C-585/08 and C-144/09, Pammer and Alpenhof, 
European Court Reports 2010 Page I-12527.  
79 Anagnostopoulou, Despina, The Law of International Transactions : The European Dimension, Ant. 
Sakkoulas Publications, 2012, p. 194. 
80 COM (2011) 635, Draft Regulation on CESL, Recital 9.  
81 Cuniberti, Gilles, Common European Sales Law, Third States and Consumers, on February 23, 2012.  
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non-contractual obligations, or any other relevant conflict of law rule82. The Regulation should 
operate alongside and not instead of the choice of law regime established by the Rome I Regulation. 
The agreement to use the CESL should therefore not amount to,  and not be confused with, a choice of 
the applicable law within the meaning of the conflict-of-law rules and should be without prejudice to 
them. CESL will therefore not affect any of the existing conflict of law rules. This character of CESL 
is shown also by the fact that member states may decide to use it in domestic trade as well.   
This is why all institutions focused on the relationship between CESL and European International 
Private Law in order to more clearly define its application more clearly omitting any reference to 
national mandatory rules,  public order and national laws  in order to create legal security83.   
Even more confusion is created by Article 6 par. 1 of the Rome I Regulation which stipulates that the 
law of the habitual residence of the consumer is the applicable law in case that the parties have not 
agreed otherwise. 
Whenever a business directs its activities to consumers in another Member State, it has to comply 
with the contract law of that Member State of habitual residence of consumers. In cases where another 
applicable law has been chosen by the parties, business must pay attention in case that the mandatory 
consumer protection rules of the Member State of the consumer’s habitual residence provide a higher 
level of protection than the applicable law, because they will prevail.  
The supporters of CESL believe that Article 6 par. 1 of the Rome I Regulation does not deprive the 
consumer of the protection of the mandatory provisions of the law of his habitual residence. The 
reason is that the provisions of the applicable law chosen are identical with the provisions of the 
CESL.  
At present, Article 6(2) of the Rome I Regulation allows a choice of law in consumer contracts where 
businesses direct their activity towards consumers subject to the mandatory rules of the consumer's 
place of habitual residence. The CESL proposal states that “Article 6(2) of Regulation (EC) No 
593/2008 […] has no practical importance for the issues covered by the Common European Sales 
Law”.  The Commission’s view was supported also by the European Parliament “as it would amount 
to a comparison between the mandatory provisions of two identical second contract law regimes”84.  
 
4.6. POLICY ON CONSUMER PROTECTION 
 
4.6.1. The Union Acquis  
 
CESL aims to apply an identical set of consumer protection rules for all the areas of contract law, thus 
ensuring the same common level of consumer protection in EU. However, the EU has already issued 
numerous Directives for the harmonization of certain problems in the domain of contract law. Most of 
these Directives targeted the protection of consumers85, such as liability for defective products86, 
protection of the consumer in respect of contracts negotiated away from business premises87, 
consumer credit88, unfair terms in consumer contracts89, purchase of the right to use immovable 

82 See COM (2011) 635, Preamble, Recital 10. 
83 Articles 9 and 21 of the Rome I Regulation. See EESC Opinion, op. cit.  
84 European Parliament, Working Document on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of 
the Council on a Common European Sales Law (COM (2011) 635 C7-0329/2011 2011/0284(COD)), 
Committee on Legal Affairs, Rapporteurs: Luigi Berlinguer and Klaus-Heiner Lehne.  
85 Lando Ole, Contract Law in the EU: The Commission Action Plan and PECL, in Kallimopoulos Georgios D. 
& Klamaris Nikolaos K., 2nd Conference of European Jurists, Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens 2009, p. 438 
and 439.  
86 Council Directive 85/374/EEC on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of 
the member states concerning liability for defective products OJ L 210, 7.8.1985, p. 29, as amended by the 
Directive 99/34/EC, OJ L 141, 4.6.1999, p. 20. 
87 Council Directive 85/577/EEC to protect the consumer in respect of contracts negotiated away from business 
premises OJ L 372, 31.12.1985, p. 31. 
88 Council Directive 87/102/EEC for the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of 
the member states concerning consumer credit, OJ L 42, 12.2.1987, p. 48, as amended by the Council Directive 
90/88/EEC, OJ L 61, 10.3.1990, p. 14, and by the Directive 2008/48/EC of the European Parliament and of the 
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properties on a timeshare basis90, distance contracts91, sale of consumer goods and associated 
guarantees92, and of course electronic commerce93. In addition, the EU deals with issues mainly from 
the sectors of banking, insurance law and competition law, as well as intellectual and industrial 
property 94.  
Thus, there are many questions raised in that framework: Is the relationship between individual 
Directives harmonious and without contradictions? Are there any gaps in their provisions? Is there 
any negative interaction with national legislation95? What about civil liability96.  

 
4.6.2. The Consumer Rights Directive (CRD) 
 
The relationship and interaction of CESL with the Directive 2011/83/EU on Consumer Rights is not 
without arguments. The Consumer Rights Directive 2011/83/EC97 provides for full harmonization for 
all elements concerning on line contracts, like precontractual information, typical requirements, right 
of rescission, risk transfer and delivery. It leaves to minimal harmonisation the issues of consumer 
guarantees and abusive clauses98.  
Therefore, CESL opponents argue that the facilitation of transactions B2C has already been achieved. 
They argue that a choice of legal regime for consumer contracts such as the one provided by CESL is 
futile and dangerous while the best method is use of minimum quality standards with Directives99.   
With these criticisms, CESL would be reduced to drafting European model contracts, designed for 
specific areas of trade or sectors of activity, containing standard terms and conditions and available in 
all the official languages of the EU, in consultation with employer, SME and consumer organisations. 
These would indeed be very useful tools in business-to-business and business-to-consumer 
relationships and could be promoted irrepective of whether the Common European Sales Law is made 
available or not100. However, this is not the added value of CESL for the internal market.  
 

Council on credit agreements for consumers and repealing Council Directive 87/102/EEC, OJ L 133, 22.5.2008, 
p. 66. 
89 Council Directive 93/13/EEC on unfair terms in consumer contracts, OJ L 95, 21.4.1993, p. 29. Stathopoulos 
M., Contracts and Liability, in Koukiadis I. (edit.), The effect of Community law in Greek private law, 
Conference in CIEEL, 15-17 of October 1992, Ant. N. Sakkoulas Publishers, Athens -Komotini 1995, p. 123. 
90 Directive 94/47/EC of the European Parliament and the Council on the protection of purchasers in respect of 
certain aspects of contracts relating to the purchase of the right to use immovable properties on a timeshare 
basis, OJ L 280, 29.10.1994, p. 83 repealed by Directive 2008/122/EC of the European Parliament and of the 
Council on the protection of consumers in respect of certain aspects of timeshare, long-term holiday product, 
resale and exchange contracts (Text with EEA relevance), OJ L 33, 3.2.2009, p. 10.  
91 Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council on the protection of consumers in respect of 
distance contracts, OJ L 144, 4.6.1997, p. 19, amended by the Directive 2007/64/EC, OJ L 319, 5.12.2007, p. 1. 
92 Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council on certain aspects of the sale of 
consumer goods and associated guarantees, OJ L 171, 7.7.1999, p. 12. Communication from the Commission to 
the Council and the European Parliament on the implementation of Directive 1999/44/EC of the European 
Parliament and of the Council on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees 
including analysis of the case for introducing direct producers’ liability, COM (2007) 210 final. 
93 Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council on certain legal aspects of information 
society services, in particular electronic commerce, in the Internal Market ('Directive on electronic commerce'), 
OJ L 178, 17.7.2000, p. 1. 
94 Stathopoulos M., Contracts and Civil Liability, Ibid, p. 119.  
95 European Parliament, Committee on Legal Affairs and the Internal Market, 6 November 2001, Report on the 
approximation of the civil and commercial law of the member states, Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne.  
96 Stathopoulos Michael, Contracts and civil liability, op. cit., p. 119 και 133.  
97 Directive 2011/83 of the European Parliament and of the Council on Consumers Rights, amending Council 
Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing 
Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council, OJ L 304, 
22.11.2011, p. 64-88. 
98 European Economic and Social Committee Opinion, op.cit.  
99 Gómez Pomar Fernando and José Ganuza, Juan, The Role of Choice in the Legal  
Regulation of Consumer Markets: A Law and Economic Analysis, In Dret, 1/2014. 
100 EESC Opinion on COM (2011) 635 and 636, Appendix point 1.7, OJ C 181, 21.6.2012, p. 75-83.  
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4.6.3. High level of consumer protection 
 
CESL will not allow divergences in consumer protection because of the higher level of consumer 
protection it envisages. It really embraces and develops the consumer protection acquis. The Preamble 
of the Draft Regulation on CESL states that there is no need to compare the protection afforded to the 
consumer by the law chosen by the parties with CESL, because this law will not, it is argued, afford a 
higher protection than CESL. Since the CESL contains a complete set of fully harmonised mandatory 
consumer protection rules, there will be no disparities between the laws of the member states in this 
area where the parties have chosen to use the CESL101. Consequently, Art. 6(2) of the Rome I 
Regulation, which guarantees to the consumer the protection of non-derogable provisions of the law 
of his country of habitual residence, is said to have “no practical importance for the issues covered by 
CESL. 
CESL provides also for important protection measures such as the “Standard information notice” 
provided by the draft Regulation on CESL on consumer’s rights which has to be given by the trader to 
the consumer before signing the contract. For example, it provides the following rights for the 
consumer102:  

- The right to damages if pre-contractual information is incomplete or wrong.   
- A 14 days deadline for withdrawal from the purchase if goods are bought outside the trader's 

shop or online or by telephone.  
- In case that the trader did not provide the consumer with information and a Model withdrawal 

form, the deadline for withdrawal is extended to one year.  
- In case that products are faulty or not delivered as agreed, the consumer is entitled to choose 

between: 1) having the product delivered 2) replaced or 3) repaired. 4) Ask for a price 
reduction. 5) Cancel the contract, return the product and get a refund, except if the defect is 
very small. 6) Claim damages for loss.  

- There is a 2 year period during which the consumer may claim his rights when products are 
faulty or not delivered as agreed, after he realised or should have realised that the trader has 
not fulfilled his obligations as agreed in the contract. Where such problems become apparent 
very late, the claim can be exercised in 10 years from the moment the trader had to deliver the 
goods, supply the digital content or provide the related service.  

- Trader's standard contract terms which are unfair are not legally binding for the consumer.  
The same rights are given to the consumer in case that the trader has not performed a related service 
as promised in the contract. However, after the consumer has complained to the trader, he normally 
has the right to first try to do the job correctly and only if the trader fails again, the consumer 
exercises his rights. 
In addition CESL could be combined with a recommendation to parties to use Alternative Dispute 
Resolution (ADR), or with a link between the agreement to use the CESL and the consent to use 
ADR.  
These rights could be inserted in an EU-wide standard model contracts in parallel to the CESL.  
Many commentators however believe that a choice of CESL is futile and dangerous while the best 
method is use of minimum quality standards with Directives103.   
There are also many critiques on the issue whether CESL really increases consumer protection on the 
basis of the economics on welfare104. It is thought that CESL consumer protection techniques may 
cause unintended consequences and hurt consumers against economic logic by using e.g. mandatory 
arrangements on remedies, withdrawal rights, risk of loss, warranties, notices and communications, 
disclosure rules, as well as pro-buyer default rules and contract interpretation. These techniques are 
thought to impede access to the markets105. 

101 Recital 12 of the Preamble of the Draft Regulation on CESL.  
102 See Standard Information Notice in Annex of the Proposal COM (2011) 635.  
103 Gómez Pomar Fernando and José Ganuza, Juan, The Role of Choice in the Legal Regulation of Consumer 
Markets : A Law and Economic Analysis, In Dret, 1/2014. 
104 European Commission, Green paper on the Review of the Consumer Acquis, OJ C 61, 15.3.2007, p. 1-23. 
105 Bar-Gill, Oren and Omri Ben-Shahar, Omri, Regulatory Techniques in consumer protection: A critique of the 
Common European Sales Law, Common Market Law Review 2013, p. 109.  
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All these criticisms do not take into account that the rights given to both consumers and SMEs are the 
most modern state of the art rights based on decades of comparative research by eminent academics 
organized in work groups. Certainly corrections may be necessary but the fact will remain that CESL 
provides for a very high level of consumer protection.  

 
5. CONCLUSIONS 
 

CESL has already been the subject of many discussions and negotiations. Its field of application has 
been already the core of many arguments. The main issues are whether it will apply to B2B contracts 
and whether it will apply only to on line consumer contracts. Its relation to core legal instruments 
such as Regulations Rome I and Rome II, as well as Consumer Rights Directive, and other Consumer 
Directives has caused many arguments. Due to the fertile dialogue and the “community method” 
criticisms will be either taken into account or be discarded.   
It is very important to have one piece of legislation, but such exercise touches upon the very 
sovereignty of member states. A long way has passed since the Ole Lando Commission has drafted 
the first Principles of European Contract Law. The circumstances, despite the objections, are ripe for 
CESL to be adopted by the EU institutions as a Regulation, since both traders and consumers as well 
as politicians crave for the potential of the European Internal Market and the Transatlantic Market 
Place that will soon follow as soon as the Convention on Transatlantic Trade and Investment 
Partnership will be concluded between US and EU.  The recent positive adoption by the European 
Parliament by 416 votes of the CESL proposal replies to  all criticisms against CESL.  
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Περίληψη 

 
Η βρετανική κυβέρνηση συνασπισμού που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας το 2010 
διακήρυξε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα παίξει έναν ηγετικό ρόλο σε μια διευρυμένη Ευρώπη. 
Ο πρωθυπουργός Κάμερον μίλησε για ένα νέο διακανονισμό (“a new settlement”) για το 
Ηνωμένο Βασίλειο σε μια «ευέλικτη» Ευρώπη ενώ ταυτόχρονα εισηγήθηκε τη διεξαγωγή 
ενός δημοψηφίσματος παραμονής ή όχι της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μελέτη 
εστιάζει στα ζητήματα που προκύπτουν από τη σημερινή στάση του Ηνωμένου Βασιλείου 
ειδικά μετά την εκλογή Cameron και την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας, 
που εισήγαγε τη δυνατότητα αποχώρησης κράτους μέλους (΄Αρθρο 50 ΣΕΕ). Θα εξετάσει 
επομένως την πρόταση του πρωθυπουργού για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος και το 
ενδεχόμενο για μια ενδεχόμενη αποχώρηση (“Brexit”) από την ΕΕ και κατά πόσο αυτή η 
επιλογή συνάδει με τις Βρετανικές μεταπολεμικές επιλογές για την Ευρώπη. Στο πλαίσιο 
αυτό θα αναπτυχθεί η βρετανική πρόταση για το μέλλον της Ευρώπης, τη διατλαντική Ένωση 
μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ (transantlantic union) καθώς και την αναδυόμενη αλλά όχι νέα 
συζήτηση στη Βρετανία για την ανασυγκρότηση της Αγγλόσφαιρας (the Anglosphere).  

 
Εισαγωγή  

 
Η παρούσα μελέτη αποτελεί ένα αρχικό στάδιο της έρευνας σχετικά με τη συμμετοχή του 

Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η μελέτη εστιάζει στην τρέχουσα συζήτηση για 
τη βρετανική συμμετοχή στην ΕΕ, μια συζήτηση που έγινε έντονη ειδικά μετά την εκλογή Cameron, 
λίγους μήνες μετά την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας το 2009, που προβλέπει, για 
πρώτη φορά, τη δυνατότητα αποχώρησης κράτους μέλους από την Ένωση.  

Η Συνθήκη της Λισσαβόνας ακολουθώντας τις προβλέψεις του Ευρω-Συντάγματος 
αναφέρεται στη διαδικασία εθελούσιας αποχώρησης κράτους μέλους.1 Ωστόσο, μέχρι και την 
περίφημη ομιλία του Βρετανού πρωθυπουργού David Cameron τον Ιανουάριο του 2103, η πρόβλεψη 
αυτή δεν είχε και ιδιαίτερη σημασία, αφού η σχέση ενός κράτους με την ΕΕ για πολλά χρόνια 
θεωρείτο ένας γάμος χωρίς διαζύγιο (Nikolaides 2013:209).  

Η αποχώρηση κράτους μέλους από την ΕΕ δεν γίνεται αυτόματα με μια απλή δήλωση. Είναι 
μια εξίσου πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία με αυτή της ένταξης. Σύμφωνα με το Άρθρο 50 
ΣΕΕ, κάθε κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να αποχωρήσει από την Ένωση, σύμφωνα με τους 
εσωτερικούς συνταγματικούς του κανόνες2 γνωστοποιώντας την πρόθεσή του στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο.3 Η Ένωση προβαίνει σε διαπραγματεύσεις και συνάπτει με το εν λόγω κράτος συμφωνία 
που καθορίζει τις λεπτομερείς ρυθμίσεις για την αποχώρησή του, λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο των 

1 Βλ. Hofmeister, H. (2010), “Should I Stay or Should I Go? - A Critical Analysis of the 
Right to Withdraw from the EU’, European Law Journal 16(5), 589–603.   Lazowski, A. (2013), “How to 
withdraw from the European Union? Confronting hard reality”, Centre for European Policy Studies. Lazowski, 
A. (2012), Withdrawal from the European Union and alternatives to membership. European Law Review, 37 (5), 
523-540. Miller, V. (2011), In Brief: Leaving the European Union (Library of the House of Commons, London 
2011. 
2 Άρθρο 50 (1) ΣΕΕ. 
3 Άρθρο 50 (2) ΣΕΕ. 

301

mailto:asderaki@unipi.gr


μελλοντικών του σχέσεων με αυτήν.4 Οι Συνθήκες παύουν να ισχύουν στο εν λόγω κράτος από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης ή, ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, δύο έτη 
μετά τη γνωστοποίηση που έκανε το κράτος μέλος προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εκτός εάν το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε συμφωνία με το εν λόγω κράτος μέλος, αποφασίσει ομόφωνα την 
παράταση της προθεσμίας αυτής.5 Η συμφωνία συνάπτεται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία 
αλλά απαιτεί και έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.6  

Η συζήτηση για μια ενδεχόμενη αποχώρηση ή επαναδιαπραγμάτευση των σχέσεων με την 
ΕΕ ξεκινά ήδη από την προεκλογική περίοδο των εκλογών του 2010 και συνεχίζεται και μετά το 
σχηματισμό της κυβέρνησης συνεργασίας Συντηρητικών και Φιλελευθέρων (βλ.παρακάτω). 
Κορυφώνεται ωστόσο εντός των κοινοβουλευτικών σωμάτων της Βρετανίας7 και προσελκύει τα 
ευρωπαϊκά βλέμματα κυρίως μετά την περίφημη ομιλία του πρωθυπουργού David Cameron για το 
μέλλον της Ευρώπης στο πρακτορείο Bloomberg, τον Ιανουάριο του 2013 και την εξαγγελία του 
σχετικού (in or out) δημοψηφίσματος περί παραμονής ή αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την ΕΕ.8 

Στόχος της παρούσας εργασίας, που αποτελεί το πρώτο στάδιο μιας εις βάθος έρευνας για τη 
«βρετανική περίπτωση» ως προς τη συμμετοχή στην ΕΕ, είναι να εξετάσει αν και καταπόσο υπάρχει 
μια ουσιαστική αλλαγή στη στρατηγική και τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά 
στη συμμετοχή στην ΕΕ και να προβεί σε κάποιες αρχικές εκτιμήσεις ως προς το κατά πόσο αυτή η 
επιλογή συνάδει με τις Βρετανικές μεταπολεμικές επιλογές για την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό θα 
αναπτυχθεί η βρετανική πρόταση για το μέλλον μιας «ευέλικτης Ευρώπης και θα γίνει μια μικρή 
αναφορά στη διατλαντική Ένωση μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ (transantlantic union) καθώς και στην 
αναδυόμενη αλλά όχι νέα συζήτηση στη Βρετανία για την ανασυγκρότηση της  «Αγγλόσφαιρας (the 
Anglosphere)».  

 
Οι στρατηγικές επιλογές του Ηνωμένου Βασιλείου ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 
 Η βιβλιογραφία για τη βρετανική «επιλογή για την Ευρώπη» είναι εξαιρετικά πλούσια. Στις 
παρακάτω γραμμές αποτυπώνονται με πολύ μεγάλη συντομία οι στρατηγικές επιλογές του Ηνωμένου 
Βασιλείου ως προς τη συμμετοχή του στην ΕΕ έτσι ώστε να διατυπωθεί μια πρώτη εκτίμηση εάν και 
κατά πόσο υπάρχει απομάκρυνση από τις επιλογές αυτές. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο εξέρχεται ως νικήτρια δύναμη από τις στάχτες του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, ωστόσο, έχει πάψει πια να αποτελεί μία μεγάλη δύναμη. Στα διεθνή δρώμενα επικρατούν οι 
δύο υπερδυνάμεις οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση. Η Βρετανία ωστόσο, επιθυμούσε να έχει διακριτό 
και αυτόνομο ρόλο στη διεθνή σκηνή με ταυτόχρονη ισχυρή διπλωματική και στρατιωτική/πυρηνική 
παρουσία (Ήφαιστος 2000:153-199). Για το λόγο αυτό εφόσον η στρατιωτική της δύναμη έχει 
αντικειμενικά εξασθενίσει, η Βρετανία, επιδιώκει να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο των τριών 

4 Η διαπραγμάτευση της συμφωνίας αυτής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 218, παράγραφος 3, της Συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία συνάπτεται εξ ονόματος της Ένωσης από το Συμβούλιο, 
το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, μετά από την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βλ.ό.π. 
5 Άρθρο 50 (3) ΣΕΕ. 
6 Άρθρο 218 (3), ΣΛΕΕ. 
7 Miller, V. (2011), In Brief: Leaving the European Union, Library of the House of Commons, London 2011. 
Miller, V. (2013), Leaving the EU, Research Paper 13/42, Library of the House of Commons, London , July 
2013. Purvis, M. (2013), Debate on 31 January: Prime Minister’s Speech on Europe, House of Lords, Library 
Note, LLN 1003/002. 
8 Για πρόσφατη αρθρογραφία βλ. Begg, I. (2013), ‘’It is entirely possible that Britain could leave the European 
Union within the next decade’’, LSE European Politics and Policy (EUROPP). Denver, D. (2010), ‘’The results: 
How Britain voted’’, Parliamentary Affairs, 63(4), 588–606. Donnelly, B. (2012), ‘’On the edge: Britain and the 
European Union’’, European View, 11 (1), 31-37. Gifford, C. (2009), ‘’The UK and the European Union: 
Dimensions of Sovereignty and the Problem of Eurosceptic Britishness’’, Parliamentary Affairs, 63 (2), 321-
338. Jónsdóttir, J. (2013), ‘’It would be difficult for the UK to follow the 'Swiss' or 'Norwegian' models as an 
alternative to EU membership’’, LSE European Politics and Policy (EUROPP). Lyncha, P. and Whitakera, R. 
(2013), ‘’Rivalry on the right: The Conservatives, the UK Independence Party (UKIP) and the EU issue’’, 
British Politics, 8, 285–312. Wallace, H. (2012), ‘’The UK: 40 Years of EU Membership’’, Journal of 
Contemporary European Research, 8 (4), 531‐546. 
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κύκλων, δηλαδή της Κοινοπολιτείας, του αγγλόφωνου κόσμου και της Ενωμένης Ευρώπης, στη 
διαμόρφωση της οποίας συντελεί, στις αρχές της δεκαετίας του 1950, χωρίς ωστόσο, αρχικά, να 
επιθυμεί να αποτελέσει μέρος της (ibid).9  

Η αμερικανοβρετανική σχέση αποτέλεσε τη βασική συνιστώσα της βρετανικής εξωτερικής 
πολιτικής που αναπτύχθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα (Campbell, E. 1960, Campbell, S. 1957, 1974) 
και καλλιεργείται έως σήμερα, με κάποιες διακυμάνσεις (Dimbleby and Reynolds 1988). Κατά τη 
διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου η σχέση αυτή μεταξελίχτηκε σε «ειδική σχέση» με 
πρωτεργάτες τον Αμερικανό Πρόεδρο Franklin Roosevelt και τον Βρετανό Πρωθυπουργό Winston 
Churchill (Dumbrell 2001)10 και ανατροφοδοτήθηκε από τους μεταγενέστερους Ronald Reagan και 
Margaret Thatcher (Hopkins and Young 2005:499-516).11 Το δόγμα του αγγλοσαξωνισμού 
προσφέρει το ιδεολογικό υπόβαθρο στη μεταπολεμική στρατηγική της Βρετανίας, στηρίζοντας το 
«Ευρωαντλαντικό βάθρο ισχύος», που διαδραμματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της «νέας 
τάξης» στην Ευρώπη καθιερώνει, ωστόσο, την ασύμμετρη εξάρτησή της από τις ΗΠΑ 
(Αρβανιτόπουλος και Ήφαιστος 1999:77, Ήφαιστος 2000:179-180). Όπως σημειώνει ο Π. Ήφαιστος 
μέσα από την παραδοχή ότι η Βρετανία δεν μπορεί να είναι πλέον από μόνη της ο «εξισορροπητής» 
στην Ευρώπη, η παρουσία των ΗΠΑ στην ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι απολύτως αναγκαία 
τόσο για τη διασφάλιση της άμυνας των βρετανικών νήσων όσο και για την άντληση «ετερόφωτης» 
αλλά ικανοποιητικής ισχύος για να διατηρήσει τη θέση της στο διεθνές σύστημα (Αρβανιστόπουλος 
και Ήφαιστος 1999:77, 87).  

Όσον αφορά στην Ενωμένη Ευρώπη, η Βρετανία δεν συμμερίζεται τις απόψεις περί 
ομοσπονδιοποίησης και επιδιώκει να είναι «ανάδοχος» ενός «κατακερματισμένου» συστήματος 
συνεργασίας στην Ευρώπη ή όπως το έθεσε ο Winston Churchill στη Ζυρίχη «η Βρετανία είναι μαζί 
με τους Ευρωπαίους αλλά όχι ένας από αυτούς» (Ήφαιστος 2000:186). Οι παραπάνω αντιλήψεις 
βρίσκουν γόνιμο έδαφος στη ριζωμένη πλέον αντίληψη της βρετανικής κοινωνίας για τον 
«αγγλοσαξωνικό κόσμο» και την ιστορική «απειλή» που προέρχεται από τις απέναντι ακτές της 
Μάγχης, ηπειρωτική Ευρώπη (ibid) χαρακτηριστικά που προσδίδουν μια ιδιαιτερότητα 
(exceptionalism) στο διεθνή ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου (Wallace 1991, Gordon Ash 2001). 
Ωστόσο, κατά τη δεκαετία του 1960, καθώς οι οικονομικές σχέσεις με την Κοινοπολιτεία 
εξασθένιζαν, οι ΗΠΑ αντιμετώπιζαν το Ηνωμένο Βασίλειο ως απαραίτητο αλλά όχι εντελώς ισότιμο 
εταίρο και το ευρωπαϊκό εγχείρημα έδειχνε να εξελίσσεται σε επιτυχία, στο Ηνωμένο Βασίλειο 
τέθηκε το δίλημμα της ευρωπαϊκής συμμετοχής, ένα δίλημμα που σημαδεύει την «αμφιλεγόμενη» 
ευρωπαϊκή πορεία του έως σήμερα. Έτσι, το Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας να αντιμετωπίσει το 
δίλημμα «εκτός», έχοντας απέναντι το γαλλογερμανικό άξονα και μια ενδεχόμενη «στενότερη 
ένωση» ή «εντός» αφενός για να αποκομίσει οικονομικά οφέλη (Moravcsik 1998:281)12 αφετέρου για 
να ενισχύσει τη διεθνή του θέση και να ελέγχει το βαθμό της ολοκλήρωσης, επιλέγει το δεύτερο 
(Ήφαιστος 2000:186). Υπολογίσιμος ήταν και ο φόβος για επανισχυροποίηση της Γερμανίας μέσω 
της οικονομίας (“a revival of German power through economic means”) [Moravcsik 1998, ibid]. 

9 Βλ. Winston Churchill, ‘Speech at a Conservative Mass Meeting, Llandudno, 9 October 1948’ στο Randolph 
S. Churchill (1950) (ed.), Europe Unite – Speeches: 1947 and 1948 by Winston S. Churchill , London: Cassell, 
417-18. 
10 Ο όρος αυτός εμφανίζεται στην ιδιωτική αλληλογραφία του Churchill το 1943 αλλά έρχεται στο φως της 
δημοσιότητας στη γνωστή ομιλία του για το «σιδηρούν παραπέτασμα» το 1946, βλ. Mahaffy Sara, A Dependent 
Nation, Thatcher, Europe and the Special Relationship, διαθέσιμο στην ηλ. Διευθ. 
http://www.lemoyne.edu/Portals/11/pdf_content/302B.pdf (ανάκτηση 10.01.2012). 
11 Βλ. Ronald Reagan, An American Life (New York: Simon and Schuster, 1990, σ. 204. Wapshott, Ν. (2007), 
Ronald Reagan and Margaret Thatcher, A Political Marriage, New York, Penguin 
Group. Berlinsky, C. (2008), There Is No Alternative, Why Margaret Thatcher Matters, New York, Basic 
Books. 
12 Ο Andrew Μoravcsik υποστηρίζει ότι τα κύρια κίνητρα για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην 
ΕΟΚ ήταν κυρίως οικονομικά (Moravcsik 1998:281). Όταν το Ηνωμένο Βασίλειo μπόρεσε να ασκήσει πίεση το 
1967 και το 1971 για την είσοδο οι ηγέτες από όλα τα κόμματα το έπραξαν (ibid). Το εμπόριο μεταξύ της 
Βρετανίας και την ΕΚ-6 εξακολούθησε να αυξάνει καθόλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 ενώ αντίστοιχα 
αυτό με τη Βρετανική Κοινοπολιτεία εξασθένιζε. H συνολική εξασθένιση της Βρετανικής οικονομίας 
συνδέθηκε με τον αποκλεισμό της από τις Κοινότητες.  (Moravcsik, 1998:275).  
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Η αντιμετώπιση της ΕΕ καθόλη τη διάρκεια της συμμετοχής σε αυτήν παραμένει 
«εργαλειακού χαρακτήρα». Η ΕΕ αποτελεί το μέσον για την αποκόμιση οικονομικών κυρίως 
οφελειών ενώ τα γεωστρατηγικά συμφέροντα του Ηνωμένου  Βασιλείου περνούν μέσα από τη 
συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και την ειδική σχέση με τις ΗΠΑ. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατηγορείται συχνά 
ως ο «απρόθυμος εταίρος». Κι αυτό γιατί πολλές φορές απείλησε με βέτο κατά τη λήψη αποφάσεων 
για περαιτέρω ενοποίηση και εμπόδισε τις όποιες προσπάθειες για την αμυντική ανεξαρτητοποίηση 
της Ευρώπης από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, συναίνεσε στη Συνθήκη για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (1992) και μάλλον πρωτοστάτησε στη δημιουργία της Εσωτερικής Αγοράς (Μoravcsik 
1998:9)13 αλλά και στην εισαγωγή άλλων πολιτικών, όπως για παράδειγμα της ερευνητικής πολιτικής 
(Wallace 200014). Καθιέρωσε μια de facto διαφοροποιημένη μορφή ολοκλήρωσης αφού επέβαλε την 
κατ’ επιλογή συμμετοχή (opt-out) σε πολιτικές που δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει (Κοινωνικός 
Χάρτης, Schengen, Οικονομική και Νομισματική Ένωση). Πολέμησε την ιδέα για την 
ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης και φρόντισε να αποκλειστούν τα σύμβολα (σημαία, ύμνος)  ή οι 
ονομασίες απο τη Συνθήκη της Λισσαβόνας, που θα παρέπεμπαν σε ένα ομοσπονδιακό κράτος (π.χ. 
Υπουργός των Εξωτερικών, ευρωπαϊκός νόμος) [Ασδεράκη 2013]. Ωστόσο, έως και την ομιλία 
Cameron κανένας πρωθυπουργός δεν αμφισβήτησε τη βρετανική συμμετοχή στην ΕΕ. 

Στη βρετανική ρητορεία, ήδη από την εποχή της Margaret Thatcher το Ηνωμένο Βασίλειο 
θεωρεί ότι δεν πρέπει να παραχωρηθεί άλλη κυριαρχία στα θεσμικά όργανα της ΕΕ (“We have 
surrendered enough sovereignty”) [Moravcsik 1998:418]. Οι όποιες παραχωρήσεις αιτιολογούνται 
από το «φόβο του αποκλεισμού» ή απομόνωσης από τους άλλους Ευρωπαίους εταίρους15 
(Κουσκουβέλης 1996:90, Moravcsik 1998:364).16 Το ζήτημα του βρετανικού φόβου περί 
«αποκλεισμού» από έναν «εσωτερικό κύκλο» των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων τονίζει αργότερα και η 
Hellen Wallace κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στην πρόταση του Joshcka Fischer σχετικά με την 
ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης (Wallace 2000). Όπως εξηγεί, κύριος φόβος των βρετανικών 
κυβερνήσεων είναι ότι οι άλλες Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα τρέξουν μπροστά και θα αφήσουν το 
Ηνωμένο Βασίλειο στο περιθώριο γι αυτό η βρετανική κυβέρνηση αντιτίθεται στην Ευρώπη του 
«σκληρού πυρήνα» ή των «ομόκεντρων κύκλων» και προκρίνει τη δημιουργία «τομεακών 
λειτουργικών καθεστώτων», που βασίζονται πλήρως σε διακυβερνητικούς τρόπους λήψης 
αποφάσεων. Η βρετανική πολιτική χαρακτηρίζεται όχι μόνο ως «ρεαλιστική» (matching horses to 
courses)  αλλά και ως εποικοδομητική (Wallace ibid) . 

Βασική συνιστώσα της θέσης του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ μετά την κατάρρευση της 
Σοβιετικής Ένωσης και την επανένωση της Γερμανίας αποτελεί η βρετανική αντίληψη σχετικά με το 
ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Ηνωμένο Βασίλειο στη διεθνή αρένα και πάντα σε συνάφεια με 
την ειδική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά το πέρας του διπολισμού το Ηνωμένο Βασίλειο 
αναζητά μια καινούρια και πιο ισχυρή θέση στο διεθνές σύστημα, οι πολιτικές ηγεσίες ωστόσο, δεν 
έχουν καταφέρει να αποκρυσταλλώσουν και να στηρίξουν τη θέση αυτή. Ο Tony Blair παρουσίασε το 
Ηνωμένο Βασίλειο ως μια «διατλαντική γέφυρα» μεταξύ της Ευρώπης και των ΗΠΑ (“a bridge 

13Η μεταβίβαση κυριαρχίας στους θεσμούς εξηγείται ως προσπάθεια των κυβερνήσεων να περιορίσουν και να 
ελέγξουν η μία την άλλη ως προς την τήρηση των δεσμεύσεων (Μoravcsik 1998:9).  
14 Όπως αναφέρει η Wallace 2000: “Indeed, on a number of critically important EU issues British governments 
have been not only `regime-takers', but have also sought to be `regime-makers”. 
15 Όπως αναφέρει ο Κουσκουβέλης (1996:90)  «Κατά τον Moravcsik οι συμφωνίες γίνονται στον ελάχιστο 
κοινό παρονομαστή των συμφερόντων των μεγάλων κρατών. Καθώς δεν υπάρχει ευρωπαίος ηγεμόνας που να 
προωθήσει τη δημιουργία ενός καθεστώτος, οι συμφωνίες στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
αντανακλούν τις σχετικές θέσεις ισχύος των κρατών μελών. Οι μικρές χώρες μπορούν να ικανοποιηθούν με 
επιμέρους οφέλη (side-payments), αλλά οι μεγάλες χώρες ασκούν πραγματικό βέτο σε θεμελιώδεις αλλαγές». Ο 
μόνος τρόπος για να επιβληθεί σε μία από αυτές τις δυνάμεις να δεχθεί αλλαγή στο status quo είναι η απειλή 
του αποκλεισμού ("exclusion"). Αν τα δύο μέλη απομονώσουν το τρίτο και αξιόπιστα το απειλήσουν με 
εξαίρεση, «το κόστος της μη συμμετοχής» ως απειλή μπορεί να έχει ως συνέπεια συμφωνία σε επίπεδο 
ολοκλήρωσης πιο προχωρημένο από τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. 
16 Βλ.Thatcher, Μ. (1993), The Downing Street Years, London: Harper-Collins,  σ. 913, όπου αναφέρει ότι 
υποχώρησε στις πιέσεις των εταίρων και αποδέχθηκε την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη για να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος απομόνωσης του Ηνωμένου Βασιλείου. Η αναφορά στον Κουσκουβέλη , ό.π. 
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between Europe and the US”) με ταυτόχρονη ισχυρoποίηση της παρουσίας του Ηνωμένου Βασιλείου 
και στα δύο επίπεδα (Blair 1997, Harvey 2011, σ. 7):17  

«Ισχυροί στην Ευρώπη και ισχυροί με τις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει επιλογή μεταξύ των δύο. 
Ισχυρότεροι με το ένα σημαίνει ισχυρότεροι και με το άλλο. Στόχος μας πρέπει να είναι να 
εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ σε όλα τα  
επίπεδα. Είμαστε η γέφυρα μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Ας το αξιοποιήσουμε λοιπόν. 
Όταν η Βρετανία και η Αμερική εργάζονται από κοινού στη διεθνή σκηνή, δεν υπάρχουν πολλά 
που δεν μπορούμε να επιτύχουμε».18 

Το 2008 o David Miliband, Υπουργός των Εξωτερικών των Εργατικών αντίθετα, δήλωσε ότι δεν 
βρίσκει επιτυχή μια τέτοια απεικόνιση του Ηνωμένου Βασιλείου. Με την άνοδο της Ινδίας, της Κίνας 
και άλλων αναδυόμενων δυνάμεων, προτιμά να περιγράψει το ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου στον 
κόσμο ως «παγκόσμιο κόμβο», (“a global hub”),19 μια μεταφορά που σύμφωνα με το Harvey (2011, 
σ. 8) λάμβανε υπόψη τη μετατόπιση του γεωπολιτικού κέντρου βάρους από τη Δύση στην Ανατολή.  

Η κυβέρνηση συνασπισμού Συντηρητικών και Φιλελευθέρων αντιλαμβάνεται επίσης το 
Ηνωμένο Βασίλειο ως ένα ισχυρό παγκόσμιο παίκτη που πρέπει όχι μόνο να προσαρμοστεί σ’ ένα 
«δικτυωμένο κόσμο - networked world» (Cameron 2010, Hague 2010, 2011) αλλά να αποτελέσει, 
όπως περιγράφεται και στην αναθεωρημένη Εθνική Στρατηγική για την Ασφάλεια20 ένα θεμελιώδη 
και ζωντανό σύνδεσμο σε αυτόν [Harvey 2011]. Όπως αναφέρεται στη Στρατηγική «ο κόσμος 
αλλάζει» και παρατηρείται το φαινόμενο της μετατόπισης της οικονομικής δραστηριότητας από τις 
αναπτυγμένες χώρες προς τις αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και του 
Κόλπου, κάτι που επιτείνεται από την οικονομική κρίση.21 Υπό τον τίτλο «Ο Ξεχωριστός ρόλος της 
Βρετανίας» αναφέρεται ότι η Βρετανία έχει παγκόσμια εμβέλεια, δυσανάλογη με το μέγεθός της, 
καθώς βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών παγκόσμιων δικτύων και αποτελεί το γεωγραφικό αλλά και 
το εικονικό  κέντρο της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Η θέση της, η γλώσσα και η ζώνη 
ώρας, την καθιστά σύνδεσμο μεταξύ των οικονομικών κέντρων της Ασίας και της Αμερικής, καθώς 
αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς.22 

Εν τω μεταξύ κάποιοι που υποστηρίζουν την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ 
πιστεύουν επίσης στην ανάπτυξη ενός «δικτύου κοινοπολιτείας» (a network commonwealth). Είναι οι 
επονομαζόμενοι οπαδοί της Αγγλόσφαιρας (“Anglosphere”), οι οποίοι βρίσκονται και στις δύο 
πλευρές του Ατλαντικού [Miller 2013, σσ. 23-24]. Τα κύρια χαρακτηριστικά της σφαίρας αυτής είναι 
η αγγλική γλώσσα, το εθιμικό δίκαιο, ο ατομικισμός, η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και μια ισχυρή 
κοινωνία των πολιτών (ibid). Κάποιοι συμπεριλαμβάνουν σε αυτή τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την 
Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία ενώ άλλοι εμπερικλείουν και την Ινδία, την Ιρλανδία και τα νησιά 
της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (Bennet 2004).23 Ένα τέτοιο δίκτυο πρέπει να είναι «πιο αδύνατο 
από μια ομοσπονδία αλλά ισχυρότερο από μια απλή συμμαχία», να βασίζεται στη «μεταβλητή 
γεωμετρία» και να αποτελείται από μια σειρά θεσμών που εξυπηρετούν εμπορικές συμφωνίες, 
αμυντικές συμμαχίες και προγράμματα συνεργασίας (ibid).  

Στις 15 Ιουνίου 2013, μετά την εξαγγελία του δημοψηφίσματος από τον Cameron, στη 
Σύνοδο των G-8 στη Βόρεια Ιρλανδία ανακοινώθηκε η κατ’αρχήν συμφωνία για την έναρξη των 

17 Όπως αναφέρει ο Wallace το 2005 η πολιτική αυτή κατέρρευσε. Βλ William Wallace, “The collapse of 
British foreign policy:, International Affairs, 82 (1), 53-68. Η αναφορά στον Harvey 2011.  
18 Η μετάφραση έγινε από τη συγγραφέα, η αναφορά στον Harvey 2011. 
19 I'm not sure the image of the UK as a bridge was ever right. It epitomised our ambivalent 
relationship with Europe, suggesting Europe was a bilateral relationship rather than an institution of 
which we are party. But with the rise of India, China and other emerging powers, the notion is even 
more inappropriate. I prefer to describe our role in the world as a global hub. David Miliband, ‘Speech at the 
FCO Leadership Conference’, Queen Elizabeth II Conference Centre, London, 4 March 
2008, http://www.fco.gov.uk/en/news/latest-news/?view=Speech&id=4616832. Η αναφορά στον Harvey 2011. 
20 Βλ. HM, A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy, διαθέσιμη στην ηλ. 
διευθ. 
http://www.direct.gov.uk/prod_consum_dg/groups/dg_digitalassets/@dg/@en/documents/digitalasset/dg_19163
9.pdf?CID=PDF&PLA=furl&CRE=nationalsecuritystrategy (ανάκτηση 10.01.2013). 
21 ό.π. Ι.13. 
22 ό.π. Part II. 
23 Η αναφορά στη Miller 2013, σ. 23. 
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διαπραγματεύσεων για μια  Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Συνεργασία (Transatlantic Trade 
and Investment Partnership – TTIP) μεταξύ ΕΕ και Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως έγραψε η εφημερίδα 
Guardian «το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να είναι ο μεγαλύτερος κερδισμένος στην Ευρώπη 
από μια διατλαντική εμπορική συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ».24 Όπως 
επισημαίνει ο Tim Oliver,25 η Βρετανική κυβέρνηση που υποστηρίζει θερμά την υλοποίηση αυτής 
της συμφωνίας, βρίσκεται ενώπιον μιας πολύπλοκης κατάστασης. Αφενός ο πρωθυπουργός 
χρειάζεται την ΤΤΙP για να δείξει πώς η ΕΕ εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Βρετανίας, έτσι ώστε να 
«κατευνάσει» τις ευρωσκεπτικιστικές φωνές εντός του κόμματός του αλλά και να μετριάσει την 
αποδοχή από τους πολίτες των αντι-ευρωπαϊκών απόψεων του Κόμματος της Ανεξαρτησίας (UKIP), 
που ιδρύθηκε πάνω στην ιδέα της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.26 Αφετέρου, οι 
Βρετανικές απειλές για την αποχώρηση από την ΕΕ, που ο ίδιος ο πρωθυπουργός πυροδότησε, 
ενδεχομένως να υπονομεύσουν την επίτευξη της συμφωνίας. Και επιπλέον, μια επιτυχής έκβαση της 
συμφωνίας ενδεχομένως να αδυνατίσει τις σχέσεις Ηνωμένου Βασιλείου-ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση οι 
ΗΠΑ δεν θα μπορούσαν να φανταστούν μια τέτοια συμφωνία με την ΕΕ χωρίς την παρουσία του πιο 
φιλελεύθερου, ως προς το εμπόριο μέλους της ΕΕ.27 
 
Η στάση του συντηρητικού κόμματος κατά την ανέλιξή του στην εξουσία (2005-2010) 

 
Ο David Cameron ενίσχυσε την υποψηφιότητά του για την εκλογή στην ηγεσία του 

Συντηρητικού κόμματος το 2005, κρατώντας μια σκληρή ευρωσκεπτικιστική στάση. Εισηγήθηκε την 
αποχώρηση των ευρωβουλευτών των Tories από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (European People’s 
Party), το οποίο, κατά τη γνώμη του, ευαγγελιζόταν μια φεντεραλιστική προσέγγιση για την ΕΕ.28 
Μετά την εκλογή του ο Cameron ηγήθηκε του Κινήματος για την Ευρωπαϊκή Μεταρρύθμιση 
(Movement for the European Reform) και προσέγγισε και άλλα ευρωσκεπτικιστικά κόμματα, όπως το 
ODS (Občanská demokratická strana), που ιδρύθηκε το 1991 από τον μετέπειτα Τσέχο Προέδρο 
Vaclav Klaus (2003-13), με το οποίο υπήρχε ήδη μια συνεργασία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά 
την είσοδο της Τσεχίας το 2004.29 

Αποτέλεσμα των ενεργειών Cameron ήταν η ίδρυση της πολιτικής ομάδας των Ευρωπαίων 
Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR Group), που δημιουργήθηκε μετά τις ευρω-εκλογές του 
2009, στην οποία εντάχθηκαν οι βρετανοί Συντηρητικοί ευρωβουλευτές.30 Η ομάδα αυτή 
υπερασπίζεται μια ανοικτή, ευέλικτη και μη φεντεραλιστική Ευρώπη (open flexible and non federal 
Europe), «με σεβασμό στην κυριαρχική ακεραιότητα του εθνικού κράτους...σε μια αληθινή αρχή της 
επικουρικότητας...με μεγαλύτερη διαφάνεια, εντιμότητα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στη 

24 Talia Ralph, “European Union, US 'intend to move forward fast' on transatlantic trade deal”globalpost, 18 
June 2013 διαθέσιμο στην ηλ. διεύθυνση http://www.huffingtonpost.com/tim-oliver/the-british-problem-
facin_b_4164712.html (ανάκτηση 18. 6.2013). 
25 Transatlantic Post-Doctoral Fellow for International Relations and Security (TAPIR). 
26 Στις Ευρωεκλογές του 2009, το Κόμμα Ανεξαρτησίας κατέλαβε το 16,5% των ψήφων και 13 έδρες, 
καθιστώντας το ως το δεύτερο μεγαλύτερο βρετανικό κόμμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
27 Tim Oliver, The British Problem Facing a Transatlantic Trade Deal, 25.10.2013 διαθέσιμο αστη ηλ. 
διεύθυνση http://www.huffingtonpost.com/tim-oliver/the-british-problem-facin_b_4164712.html   ανάκτηση 
25.10..2013). 
28 White, M. and T. Branigan (2005), “Clarke battles to avoid Tory wooden spoon”, The Guardian, London, 18 
October. 
29 Μέχρι εκείνη τη στιγμή οι Βρετανοί συντηρητικοί ευρωβουλευτές, μαζί με τους Τσέχους ευρωβουλευτές του 
ODS αποτελούσαν μέλη μιας υπο-ομάδας, των Ευρωπαίων Δημοκρατών εντός του Λαϊκού Κόμματος 
(European People’s Party – European Democrats , EPP-ED). 
30 BBC News, “Conservative MEPs form new group”, 22 June 2009 διαθέσιμο στην ηλ. Διεύθ. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8112581.stm  (ανάκτηση 4.05.2013). Η ομάδα αυτή αποτελείται 
από κόμματα που προέρχονται από δέκα χώρες (Βέλγιο: Lijst Dedecker – 1 μέλος, Τσεχία: ODS – 9 μέλη, 
Δανία: Independent – 1 μέλος, Ουγγαρία: Independent – 1 μέλος, Ιταλία:  Conservatori e Social Riformatori – 1 
μέλος, Ολλανδία: ChristenUnie –1 μέλος, Λετονία: Tēvzemei un Brīvībai/LNNK – 1μέλος, Λιθουανία: LLRA – 
1 μέλος, Πολωνία: PiS Prawo i Sprawiedliwosc – 6 μέλη, PJN Polska Jest Najważniejsza – 5 μέλη, Ηνωμένο 
Βασίλειο: Conservative Party, Ulster Conservatives and Unionists – 26 μέλη. Οι πληροφορίες ανακτήθηκαν από 
την ιστοσελίδα της ομάδας http://ecrgroup.eu/?page_id=954 (10.05.2013). 
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χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων», όπως δηλώνεται στη Διακήρυξη της Πράγας του 2009.31 Στο 
ίδιο κείμενο υπογραμμίζεται η αδιαμφισβήτητη αξία της ευρωατλαντικής σχέσης στα ζητήματα 
ασφάλειας μέσω ενός αναζωογονημένου ΝΑΤΟ καθώς και η υποστήριξη για τις νεόκοπες 
δημοκρατίες σε όλη την Ευρώπη.32 

Στο Ευρωπαϊκό προεκλογικό μανιφέστο του Συντηρητικού κόματος του 2009 με τίτλο Vote 
for Change, o David Cameron δεσμεύεται ότι το Συντηρητικό κόμμα «θα φέρει αλλαγή στην 
Ευρώπη» προωθώντας την Ευρώπη της ανοικτής αγοράς που αναπτύσσει μια ισχυρή διατλαντική 
σχέση, την Ευρώπη των εθνικών κρατών που συνεργάζονται για θέματα που ενδιαφέρουν όλους και 
μια εξωστρεφή Ευρώπη που αναπτύσει οικονομικές σχέσεις με τις αναδυόμενες δυνάμεις, όπως η 
Ινδία και η Κίνα (European manifesto 2009:1 και 3). Οι Συντηρητικοί δηλώνουν δέσμευση ως προς 
τη Βρετανική επιλογή για την Ευρώπη, μία Ευρώπη ωστόσο που πρέπει να αλλάξει, να κοστίζει 
λιγότερο και να λειτουργεί με όρους διαφάνειας και λογοδοσίας (ibid:19). Οι Συντηρητικοί 
δεσμεύτηκαν ότι, στην περίπτωση που δεν είχε κυρωθεί η Συνθήκη της Λισσαβόνας από όλα τα 
κράτη μέλη έως την ανάληψη της εξουσίας από αυτούς, θα κατήγγειλαν την κύρωση της Συνθήκης 
και θα διεξήγαγαν δημοψήφισμα, υιοθετώντας μία αρνητική στάση ως προς κάποιες νέες ρυθμίσεις. 
Ο «εξευρωπαϊσμός» του τομέα δικαιοσύνης κι εσωτερικών υποθέσεων,33 ο προϋπολογισμός της ΕΕ, 
ο υπερβολικός αριθμός των νομοθετικών ρυθμίσεων στην εσωτερική αγορά και το κόστος της 
διοικητικής λειτουργίας της ΕΕ, αποτελούν τα κυριότερα σημεία τριβής. Έτσι, εισηγούνται την 
περικοπή διοικητικών δαπανών, μεταξύ των οποίων, των εξόδων των συνεδριάσεων της ολομέλειας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο και την εισαγωγή της πρακτικής που ακολουθούν 
οι Συντηρητικοί ευρωβουλευτές, οι οποίοι δημοσιεύουν δύο φορές το χρόνο τον απολογισμό των 
εξόδων τους (“right to know” form). Αντίθετα, υποστηρίζουν την ενίσχυση της χρηματοδότησης του 
Συμβουλίου Έρευνας και των προγραμμάτων για τη μεταφορά της καινοτομίας στις επιχειρήσεις 
(ibid:13) καθώς και την αύξηση των κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τις 
πράσινες τεχνολογίες (ibid:15).  

Ως προς τις εξωτερικές σχέσεις οι Συντηρητικοί υπεραμύνονται του δικαιώματος 
αρνησικυρίας σε θέσεις και δράσεις της ΕΕ, επαναλαμβάνουν τις βρετανικές θέσεις για τον κεντρικό 
ρόλο του ΝΑΤΟ στην Ευρωπαϊκή άμυνα ενώ αντιτίθενται σε οποιαδήποτε επέκταση αρμοδιοτήτων 
στα ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας και στη δημιουργία θέσης Υπουργού Εξωτερικών ή 
ευρωπαϊκού διπλωματικού σώματος (ibid:24). Αντίθετα, υποστηρίζουν την περαιτέρω διεύρυνση της 
ΕΕ με χώρες όπως, η Ουκρανία, η Λευκορωσία, η Τουρκία, η Γεωργία και οι χώρες των Βαλκανίων, 
προβάλλοντας πρωτίστως οικονομικούς λόγους από τα οφέλη μιας μεγάλης αγοράς (ibid).34  

Η στάση του Συντηρητικού κόμματος έναντι της ΕΕ σκλήρυνε κατά τη διάρκεια των εκλογών 
του 2010.35 Στο μανιφέστο του Συντηρητικού κόμματος, κάτω από τον τίτλο της προώθησης του 
εθνικού συμφέροντος, δηλώνεται ευθύς εξαρχής ότι η Βρετανία θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την 
ΕΕ αλλά δεν θα μεταβιβάσει άλλες εξουσίες σε κανέναν τομέα και ότι ποτέ δεν θα συμμετάσχει στο 
ευρώ.36 Κάτω από τον τίτλο «Μια ανοικτή και δημοκρατική Ευρώπη»37 περιγράφονται μέσα σε ένα 
δισέλιδο, σε ένα μανιφέστο εκατό τριάντα ένα σελίδων οι προθέσεις μιας μελλοντικής συντηρητικής 
κυβέρνησης σε σχέση με την ΕΕ. Εκεί αναφέρεται ότι τα συμφέροντα της Βρετανίας εξυπηρετούνται 
καλύτερα με τη συμμετοχή της στην ΕΕ, που αποτελεί μία ένωση των κρατών μελών της και ότι σε 
καμία περίπτωση δεν θα επιτραπεί η διολίσθηση της σε μια ομοσπονδιακή Ευρώπη.38 Επίσης, 
δηλώνεται η πρόθεση τροποποίησης της Ευρωπαϊκής Πράξης του 1972 (European Communities Act, 
1972) με την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο προσχώρησε στις Κοινότητες έτσι ώστε κάθε καινούρια 
Συνθήκη να απαιτεί δημοψήφισμα (‘referendum lock’), μια θέση που τροποποιεί την αντίστοιχη της 

31 Prague Declaration (2009) διαθέσιμη στην ηλ. διευθ. http://ecrgroup.eu/?p=1100 (πρόσβαση 03.05.2013) 
32 ό.π. 
33 Οι Συντηρητικοί είναι αντίθετοι στην εναρμόνιση της πολιτικής για το άσυλο, παροχής visa και 
μετανάστευσης καθώς και στη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε όργανα όπως η Europol και η Eurojust (European 
manifesto 2009:24). 
34 Ήδη, όπως επισημαίνεται οι εμπορικές συναλλαγές της Βρετανίας με τις δέκα χώρες της διεύρυνσης του 2004 
αυξήθηκε κατά  400% την περίοδο 1992-2005 (European manifesto 2009:24). 
35 Invitation to Join the Government of Britain, The Conservative Manifesto 2010. 
36 ό.π., σελ. 103 και 113. 
37 ό.π. σελ. 113-114. 
38 ό.π. σελ. 113. 
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κας Thatcher και, έρχεται ως απάντηση στην επικύρωση της Συνθήκης της Λισσαβόνας από το 
εργατικό κόμμα με κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Επειδή η Βρετανία δεν διαθέτει γραπτό σύνταγμα, 
δηλώθηκε η πρόθεση να εισαχθεί ένα Νομοσχέδιο Κυριαρχίας του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου 
Βασιλείου έτσι ώστε να απαγορεύεται στην κυβέρνηση να υπογράφει, κυρώνει ή εφαρμόζει μια 
συνθήκη ή ένα νόμο που αυξάνει τις εξουσίες της ΕΕ σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς τη 
διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Το Νομοσχέδιο (United Kingdom Parliamentary Sovereignty Bill 2010-
12), εισήχθη στο βρετανικό κοινοβούλιο ωστόσο η έγκρισή του απέτυχε.39 

Μύδροι εξαπολύονται κι εναντίον των προβλέψεων της Συνθήκης της Λισσαβόνας, η οποία 
περιέχει μια σειρά προβλέψεων (‘ratchet clauses’), οι οποίες επιτρέπουν την επέκταση των 
αρμοδιοτήτων της ΕΕ χωρίς νέα συνθήκη40 καθώς και προβλέψεων που, μετατρέπουν τον τρόπο 
λήψης αποφάσεων από ομοφωνία σε ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο (passerelle).41 Επίσης, 
αναφέρεται ότι πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να λάβει εγγυήσεις για επιστροφή αρμοδιοτήτων όσον 
αφορά στην ποινική δικαιοσύνη και στη νομοθεσία για την κοινωνική πολιτική και την πολιτική 
απασχόλησης. 

Όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική σκιαγραφείται η θέση της Βρετανίας ως παγκόσμιου 
παίκτη. Η ειδική σχέση με τις ΗΠΑ και η πρωτοκαθεδρία του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια της Ευρώπης 
θεωρούνται εκ των ουκ άνευ, ωστόσο, τονίζεται και η ανάπτυξη ειδικής σχέσης με την Ινδία και 
στενότερων δεσμών με την Κίνα, με την προϋπόθεση τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Προτείνει μάλιστα την χορήγηση μόνιμων θέσεων στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 
για την Ιαπωνία, την Ινδία, τη Γερμανία, τη Βραζιλία και Αφρικανική εκπροσώπηση.42 Οι προτάσεις 
αυτές έρχονται σε πλήρη συνάφεια με την πρόβλεψη του Mearsheimer ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας 
του ΟΗΕ θα αυξηθεί αυτόν τον αιώνα σε μέγεθος με περισσότερα μόνιμα μέλη, που θα έχουν το 
δικαίωμα του βέτο κάτι «που θα καταστήσει σχεδόν αδύνατο να χαρακτούν και να επιβληθούν 
πολιτικές σχεδιασμένες να περιορίσουν τις ενέργειες των μεγάλων δυνάμεων» (Mearsheimer 
2007:699).  

Ως προς την πολιτική της διεύρυνσης της ΕΕ, το Συντηρητικό κόμμα υποστηρίζει την ένταξη 
της Τουρκίας. Στον τομέα της άμυνας, ακολουθεί την παγιωμένη θέση περί ηγετικής θέσης της 
Βρετανίας στο ΝΑΤΟ και της ισχυρής σχέσης με τις ΗΠΑ.43 Δηλώνεται επίσης ότι θα περιορίσει τις 
δαπάνες για τη στήριξη μη αναγκαίων και γραφειοκρατικών πρωτοβουλιών της ΕΕ και θα 
επαναξιολογήσει τις δαπάνες για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (European Defence Agency).44 

Τα αποτελέσματα των εκλογών της 6ης Μαϊου του 2010 οδήγησαν στο σχηματισμό 
κυβέρνησης συνασπισμού Συντηρητικών και Φιλελεύθερων Δημοκρατών (Liberal Democrats).45 Οι 
Φιλελεύθεροι Δημοκράτες, αν και στέκονται κριτικά έναντι της ΕΕ, είχαν μια πιο φιλευρωπαϊκή 
ατζέντα. Σύμφωνα με το Μανιφέστο του κόμματος, πιστεύουν ότι η Βρετανία πρέπει να βρίσκεται 
«στην καρδιά της Ευρώπης» για να είναι «δυνατή, ασφαλής και με επιρροή για το μέλλον» (Liberal 
Democrats Manifesto 2010, σ. 66). Πιστεύουν ακόμη ότι προκειμένου η Βρετανία να εξυπηρετήσει 
τα μακροχρόνια συμφέροντά της θα πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωζώνη, εφόσον όμως αυτό 
αποφασιστεί από το Βρετανικό λαό με δημοψήφισμα (ibid, σ.67).46  

Στο συμβιβαστικό κείμενο των Συντηρητικών και των Φιλελεύθερων Δημοκρατών The 
Coalition: Our Programme for Government47 δηλώνεται ότι η βρετανική συμμετοχή στην Ευρώπη 
βασίζεται στην ισορροπία ανάμεσα σε μια εποικοδομητική δέσμευση και στη διατήρηση της εθνικής 

39Η πληροφορία αντλήθηκε από τον ιστότοπο http://services.parliament.uk/bills/2010-
11/unitedkingdomparliamentarysovereignty.html (ανάκτηση 12.05.2013). 
40 Άρθρο 48 (6) ΣΕΕ. 
41 Άρθρο 48 (7) ΣΕΕ. 
42 The Conservative Manifesto 2010, ό.π., σελ. 110. 
43 ό.π., σελ. 103. 
44 ό.π. σελ. 106. 
45 Οι Συντηρητικοί κατέλαβαν 307 έδρες στη Βουλή των Κοινοτήτων έναντι 326 που θα τους έδινε τη 
δυνατότητα να σχηματίσουν αυτόνομη κυβέρνηση, οι Εργατικοί κατέλαβαν  258 θέσεις και οι Φιλελεύθεροι 
Δημοκράτες 57 θέσεις (27% των ψήφων).  Naughton, Ph. and Watson, R. (2010). "Britain wakes up to a hung 
Parliament", The Times (London),  7 May 2010. 
46 Liberal Democrats 2010 Manifesto, Change That Works for You. Building a Fairer Britain, πρόσβαση από 
την ηλ. διεύθ. http://issuu.com/libdems/docs/manifesto?e=1696482/2592272 στις 12.03.2013. 
47 HM Government, The Coalition: Our Programme for Government, May 2010 
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κυριαρχίας. Στη κείμενο υιοθετούνται οι περισσότερες συντηρητικές προτάσεις, όπως η 
μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Πράξης του 1972, η υιοθέτηση United Kingdom Sovereignty Bill έτσι 
ώστε να διασφαλιστούν οι εξουσίες του Κοινοβουλίου, η απόρριψη κάθε ιδέας για υιοθέτηση του 
ευρώ ή προετοιμασία γι αυτό με την υπάρχουσα Βουλή, η σκλήρυνση της Βρετανικής στάσης στον 
Ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, η υιοθέτηση μόνον μίας έδρας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 
Βρυξέλλες, τα ζητήματα των εσωτερικών και δικαστικών υποθέσεων καθώς και η περαιτέρω 
διεύρυνση της ΕΕ. (HM Government, The Coalition: Our Programme for Government May 2010:19). 

Η πρώτη κυβέρνηση συνασπισμού μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αποτελούμενη  από τους 
Συντηρητικούς (Conservatives) και τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες (LibDem) πήρε τη σκυτάλη της 
διακυβέρνησης της χώρας το 2010 από το εργατικό κόμμα μετά από δεκατρία χρόνια και την 
παραίτηση του Gordon Brown.  

Μία από τις πρώτες ενέργειες της κυβέρνησης ήταν η μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής 
Πράξης, η οποία εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2011.48 Με τη νέα πράξη προβλέπεται ότι για οποιαδήποτε 
μεταρρύθμιση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ή της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα μεταφέρει περαιτέρω αρμοδιότητες στην ΕΕ θα απαιτείται 
δημοψήφισμα. Επιπλέον, θα απαιτείται  κοινοβουλευτική πράξη γα τη χρήση των μεταβατικών 
ρητρών που προβλέπει η Συνθήκη της Λισσαβόνας (passerelle clause), βάσει των οποίων είναι 
δυνατόν το Συμβούλιο να αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία αντί ομοφωνίας.49 Ωστόσο, όπως 
αναφέρουν οι Gordon και Dougan (2012) η ευρύτητα των πεδίων που απαιτούν τη διεξαγωγή 
δημοψηφίσματος είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε «κόπωση» το εκλογικό κοινό και ουσιαστικά, οι 
προθέσεις της πρακτικής αυτής στην πράξη να ακυρωθούν. Επίσης, η πολυσυζητημένη ρήτρα 
κυριαρχίας στο Άρθρο 18 της Ευρωπαϊκή πράξης (“sovereignty clause”) δεν προσφέρει κάτι 
καινούριο όσο αναφορά στην ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας [ibid].  

Εν τω μεταξύ, οι εξελίξεις στην ευρωζώνη και το βέτο που έθεσε ο πρωθυπουργός Cameron 
κατά τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Δεκέμβριο του 2011,50  σχετικά με τη μερική 
μεταρρύθμιση της Συνθήκης έτσι ώστε να ενσωματωθεί το Σύμφωνο Δημοσιονομικής Σταθερότητας, 
δρομολόγησαν μια σειρά εξελίξεων στο εσωτερικό του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Βρετανός 
πρωθυπουργός βρέθηκε όλη εκείνη τη δύσκολη περίοδο που επωαζόταν μία λύση για την κρίση στην 
ευρωζώνη (Kotios and Roukanas 2013) ανάμεσα σε δύο πυρά, αφενός από τις εσωτερικές 
αντιδράσεις εντός του κόμματός του αφετέρου από μια δριμύτατη επίθεση από τον Πρόεδρο της 
Γαλλίας Sarkozy.51 Τελικά το «Δημοσιονομικό Σύμφωνο» (Treaty on Stability, Coordination and 
Governance) υπογράφτηκε με διακυβερνητική συνθήκη από τα μέλη της Ευρωζώνης και τα άλλα 
κράτη μέλη με την εξαίρεση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Τσεχίας.52  

Τον Ιούλιο του 2012 η κυβέρνηση εγκαθιδρύει μια διαδικασία επισκόπησης των 
αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στην ΕΕ (Balance of competences review),53 με την οποία 
εξετάζεται πώς οι πολιτικές της ΕΕ επηρεάζουν το Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το Φθινόπωρο του 2014 (Miller 2013:2). Στη συνέχεια η  Επιτροπή Εξωτερικών 

48 Βλ. European Union Act, 2011 διαθέσιμη στην ηλ. διευθ. 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/12/pdfs/ukpga_20110012_en.pdf (ανάκτηση 03.01.2013). 
49 Μία σημαντική αλλαγή που εισάγεται με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας αφορά τις γενικές μεταβατικές ρήτρες 
(the passerelle or “bridge”, or“gangplank” clause) και το πέρασμα από την ειδική, στη συνήθη νομοθετική 
διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έχει τη δυνατότητα αφού αποφασίσει με ομοφωνία, να  επιτρέψει στο 
Συμβούλιο να αποφασίσει σε ένα ζήτημα που αφορά στη λειτουργία της ΕΕ και απαιτείται ομοφωνία, να 
αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία εκτός από αποφάσεις που έχουν στρατιωτικές επιπτώσεις ή στον τομέα της 
άμυνας (Ασδεράκη 2013). 
50 Βλ. David Cameron blocks EU treaty with veto, casting Britain adrift in Europe, The Guardian, Friday 9 
December 2011, διαθέσιμο στην ηλ. διευθ.  
http://www.theguardian.com/world/2011/dec/09/david-cameron-blocks-eu-treaty (ανάκτηση 03.01.2013). 
51 “Nicolas Sarkozy tells David Cameron: shut up over the euro” The Gurdian, 23 October 2011 
52 Υπογράφτηκε στις Μαρτίου 2012 και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2013. 
53 Review of the Balance of Competences between the United Kingdom and the European Union Presented to 
Parliament by the Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs 
by Command of Her Majesty, July 2012, διαθέσιμο στην ηλ. διεύθυνση  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35458/eu-balance-of-
competences-review.pdf (ανάκτηση 10.04.2013). 
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Υποθέσεων της Βουλής των Κοινοτήτων ανακοίνωσε τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το μέλλον 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σχέση της Βρετανίας σ’ αυτήν54 ενώ με πρωτοβουλία βουλευτών του 
Συντηρητικού κόμματος διεξάγεται μία έρευνα για την επανεκκίνηση των σχέσεων ΕΕ-Ηνωμένου 
Βασιλείου έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα τα βρετανικά συμφέροντα (The Fresh Start 
Project).55 

 
Η ομιλία του Πρωθυπουργού David Cameron για το μέλλον της Ευρώπης 

 
Ο David Cameron, ο νεότερος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά το Λόρδο 

Liverpool (1812),56 πρώην διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας Carlton Communications, επέλεξε να 
ανακοινώσει την πολυαναμενόμενη ομιλία του για την Ευρώπη, στο αμερικανικό πρακτορείο 
Bloomberg, που εξειδικεύεται σε οικονομικές ειδήσεις. Όπως αναφέρει o Jean-Claude Sergeant στη 
γαλλική εφημερίδα Le Monde, η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, αφού ο Cameron ήθελε να δώσει 
έμφαση στην οικονομική διάσταση της ΕΕ και των ωφελειών από την απελευθέρωση της αγοράς των 
πεντακοσίων εκατομμυρίων καταναλωτών.57  

Ο Cameron ξεκίνησε την ομιλία του με μια αναφορά στην ειρήνη που επήλθε στην Ευρώπη 
με την απάλειψη του «διδύμου των επιδρομέων» του πολέμου και της τυρρανίας, σύμφωνα με τον 
Churchill. Αυτό το απέδωσε στην ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στο ΝΑΤΟ, 
επιβεβαιώνοντας το βρετανικό στρατηγικό δόγμα, πλήρως εναρμονισμένο με αυτό των ΗΠΑ 
(Ήφαιστος, 2000:185). Ωστόσο, ως κύριο σκοπό της ΕΕ σήμερα, θέτει τη διασφάλιση της ευημερίας 
που απειλείται από την ανάδυση νέων οικονομικά ισχυρών και την εξασφάλιση της υποστήριξης των 
λαών της. 

Ο Cameron ακολουθεί τη βρετανική παράδοση για τον γεωπολιτικό διαχωρισμό της 
νησιωτικής και της ηπειρωτικής Ευρώπης. Σε εναρμονισμό με την Γκωλική προσέγγιση σχετικά με 
την ιδιαίτερη φύση και δομή της Βρετανίας προβάλει τη συμμετοχή στην ΕΕ, σε πλήρη 
ευθυγράμμιση με τις μεταπολεμικές ηγεσίες, ως επιλογή «εργαλειακού» χαρακτήρα για την επίτευξη 
των στόχων. 

«Ο εθνικός μας χαρακτήρας φανερώνει ένα έθνος νησιωτικό, ανεξάρτητο, το οποίο εκφράζεται 
χωρίς περιστροφές και υποστηρίζει με πάθος στην εθνική του κυριαρχία. (...) Για εμάς, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά το μέσο για την επίτευξη ενός στόχου: της 
ευημερίας, της σταθερότητας και της προσήλωσης στην ελευθερία και τη δημοκρατία».58 

Κατόπιν αναπτύσει το όραμά του για την Ευρώπη ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιδιώκει απλώς ένα «νέο 
διακανονισμό» για το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά ένα νέο διακανονισμό για την ίδια την Ευρώπη, μέσα 
στην οποία το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν ενεργό ρόλο. Ο πρωθυπουργός 
θεωρεί ότι η Ευρώπη βρίσκεται «εν μέσω μιας βαθιάς κρίσης» και εστίασε σε τρία κύρια σημεία. 
Πρώτον, στην κρίση της Ευρωζώνης που οδηγεί σε θεμελιακές αλλαγές στην Ευρώπη, γεγονός που 
επηρρεάζει όλα τα κράτη μέλη ανεξαρτήτως εάν είναι μέλη της Ευρωζώνης ή όχι. Με την ευκαιρία 
διευκρινίζει ότι η Βρετανία δεν είναι και δεν πρόκειται να είναι μέλος της Ευρωζώνης ωστόσο, 
πρέπει να διασφαλιστεί ότι αυτό δεν θα αποτελέσει στοιχείο εις βάρος της διάκρισης σε άλλες 
πολιτικές, όπως η εσωτερική αγορά. Δεύτερον, στην κρίση της Ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και 

54 House of Commons, Foreign Affairs Committee, The future of the European Union: UK Government policy, 
First Report of Session 2013–14, Volume I, διαθέσιμη στην ηλ. διεύθυνση 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmfaff/87/87.pdf (ανάκτηση 20.11.2013). 
55 Βλ. The Fresh Start Project. Manifesto for Change. A new vision for the UK in Europe, January 2013, 
διαθέσιμο στην ηλ. διεύθ. http://www.eufreshstart.org/downloads/manifestoforchange.pdf ( ανάκτηση 10.03 
2013). 
56 O Robert Banks Jenkinson, 2ος Κόμης του Liverpool (7 Ιουνίου 1770 – 4 Δεκεμβρίου 1828) έγινε 
Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου (1812-1827) σε ηλικία 42 ετών. 
57 Sergeant Jean-Claude, «Ο λαϊκίστικος ευρωσκεπτικισμός του Ντέιβιντ Κάμερον», Le Monde Diplomatique, 3 
Μαϊου 2013, (μτφ Βασιλοπούλου Κορίνα) [πρόσβαση από την ηλ. διεύθ. http://www.monde-
diplomatique.gr/spip.php?article415#nb2, στις 12.03.2013]. 
58 Το άρθρο επικαλείται την συνέντευξη τύπου στις 14 Ιανουαρίου του 1963, του στρατηγού Ντε Γκολ με την 
οποία δήλωνε την αντίθεσή του στη βρετανική υποψηφιότητα για ένταξη στην ΕΕ επικαλούμενος « την 
ιδιαίτερη φύση, δομή και το σύνολο του πολιτικού και κοινωνικού γίγνεσθαι της Αγγλίας, τα οποία παρουσιάζουν 
βαθιές διαφορές σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη ». Βλ. ό.π. 
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τρίτον, στη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των πολιτών και της ΕΕ, που οδηγεί σε δημοκρατικό 
έλλειμμα κι έλλειψη δημοκρατικής λογοδοσίας.  
 Ο Cameron επισημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η τακτική «μια από τα ίδια» 
(more of the same) αλλά ότι η ΕΕ χρειάζεται «θεμελιώδη-ριζική αλλαγή». Το όραμα του για την 
Ευρώπη του 21ου αιώνα στηρίζεται σε πέντε αρχές: ανταγωνιστικότητα, ευελιξία, επιστροφή 
κυριαρχίας στα κράτη μέλη, δημοκρατική λογοδοσία, ίση μεταχείριση (fairness) (Purvis 2013:16).  

Η πρώτη αρχή που αφορά στην ανταγωνιστικότητα εστιάζει στην αποτελεσματική λειτουργία 
της Ενιαίας Αγοράς, στην οποία η Βρετανία έχει κεντρική θέση. Θεωρεί ότι η Ενιαία Αγορά 
χρειάζεται να ολοκληρωθεί περαιτέρω στους τομείς των υπηρεσιών της ενέργειας και της ψηφιακής 
τεχνολογίας, τομείς που αποτελούν τη μηχανή μιας μοντέρνας οικονομίας και να μην επιβαρύνεται 
από υπερβολικές ρυθμίσεις εξαιτίας της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και της αναποτελεσματικότητας της 
ευρωγραφειοκρατίας. Επισημαίνεται επίσης, η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των συμφωνιών με τις 
ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Ινδία, ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για την απελευθέρωση του 
παγκόσμιου εμπορίου. Τέλος, επαναλαμβάνει τις βρετανικές θέσεις για το υπερβολικό μέγεθος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον μεγάλο αριθμό των περιφερειακών θεσμών.  

Η δεύτερη αναφέρεται σε μια «ευέλικτη» ΕΕ που θα διαθέτει τις κατάλληλες θεσμικές δομές 
μέσω των οποίων θα συνυπάρξουν και θα ικανοποιούνται τα συμφέροντα των κρατών μελών που 
έχουν διαφορετική γεωγραφική θέση (Βορράς-Νότος-Ανατολή-Δύση), μέγεθος (μικρά-μεσαία-
μεγάλα), ημερομηνία εισόδου στην ΕΕ καθώς και διαφορετική αντίληψη σχετικά με την πολιτική και 
οικονομική ολοκλήρωση του εγχειρήματος.  

Οι απόψεις Cameron για μια «ευέλικτη» Ευρώπη δεν αποτελούν πρωτοτυπία αλλά συνέχεια 
της βρετανικής πολιτικής ως προς τη φύση και τη δομή της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οι απόψεις 
αυτές επαναφέρουν τις αγγλικές θέσεις, που τέθηκαν ήδη από το αρχικό στάδιο της εισόδου του 
Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΟΚ κατά τη δεκαετία του 1970 σχετικά με τη «διαφοροποιημένη μορφή 
ολοκλήρωσης» στο χρόνο, το χώρο ή το περιεχόμενο, προκρίνοντας μια Ευρώπη à la carte  (Stubb 
1996, Ιωακειμίδης 1998:270 και 273).59 Οι θέσεις αυτές είχαν τότε προκαλέσει την αντίδραση των 
άλλων εταίρων και ιδιαιτέρως του Γερμανού Καγκελαρίου Willy Brandt, ο οποίος αντέτεινε την 
«Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων», με την έννοια ότι στην προοπτική μιας ομοσπονδιακής Ευρώπης 
κάποια κράτη μέλη προχωρούν γρηγορότερα στην ολοκλήρωση και κάποια ακολουθούν, προτάσεις 
που εμφανίζονται και στην έκθεση Tindemans (Walker 1998).  

Κατά τη δεκαετία του 1990 μετά από τις αλλεπάλληλες διευρύνσεις της ΕΕ κι ενόψει της 
επικείμενης «μεγάλης» διεύρυνσης με τις χώρες της πρώην κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης το 
ζήτημα της διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης επανήλθε πλέον επιτακτικά στο προσκήνιο. Οι 
βρετανικές απόψεις του 1974 επαναδιατυπώθηκαν από τον πρωθυπουργό και αρχηγό του 
Συντηρητικού κόμματος John Major το 1994, ως απάντηση στις γαλλο-γερμανικές αιτιάσεις για την 
«Ευρώπη του σκληρού πυρήνα», των Γερμανών Χριστανοδημοκρατών60 και την «Ευρώπη των 
ομόκεντρων κύκλων» των Γάλλων, όπως διατυπώθηκε από τον πρωθυπουργό Edouard Balladur. 

Ο Sir Major, ο οποίος είχε ήδη πετύχει τις εξαιρέσεις (opt-outs) για τη Βρετανία, κατά τη 
διαπραγμάτευση της Συνθήκης του Μάαστριχτ όσον αφορά την Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση, το Πρωτόκολλο για την Κοινωνική Πολιτική (Κοινωνικό Χάρτη) και τη Συνθήκη Schengen61 
στην ομιλία του στο Leiden το 199462 απορρίπτει τη λογική του «σκληρού πυρήνα», «των 

59 Βλ. Claus Dieter Ehlermann, (1998). “Differentiation, Flexibility, Closer Co-operation – The New Provisions 
of the AmsterdamTreaty, European Law Journal ,  4 (3), 246-270. Η αναφορά στο Matej Avbelj, Europe 2025 - 
as a Multi-Speed Europe?, European University Institute, διαθέσιμο στην ηλ. διευθ. 
http://www.ijpucnik.si/media/txt_IJP_avbelj.pdf (πρόσβαση 15.04.2013). 
60 Για την πρόταση του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος βλ. Lamers, Κ. and W. Schäuble (1994), 'Reflections 
on European Policy'. Document of the CDU/CSU in the German. Bundestag, Bonn, 1 September 1994. 
Πληροφορίες για το έγγραφο αυτό στο Claus Dieter Ehlermann, Differentiation, Flexibility, Closer Co-
operation – The New Provisions of the Amsterdam 
Treaty, ό.π. 
61 Rawnsley, Α. (2013), “The EU: David Cameron should take tips from John Major about Europe. Patient 
alliance-building and rational argument will serve Britain best – not threatening to flounce out”, The Guardian, 
12.01. 2013. 
62 Major’s speech at the William and Mary Lecture, given in Leiden at the University on 7th September 1994 
διαθέσιμο στην ηλ. διευθ. available at http://www.johnmajor.co.uk/page1124.html (ανάκτηση 3.04.2013) 
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εσωτερικών κι εξωτερικών κύκλων», γενικά της Ευρώπης των δύο επιπέδων και προκρίνει έναν τύπο 
διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης, όπου η επιλογή συμμετοχής στον έναν ή στον άλλο τομέα 
πολιτικής δεν θα διαταράζει την ισομοιρία ή θα επιφέρει κάποια προνομιακή θέση στα κράτη μέλη 
που συμμετέχουν σε αυτούς.  

Όπως αναφέρουν οι Holzinger και Schimmelfennig (2012:5) μια Ευρώπη “à la carte” είναι 
εντελώς διαφορετική από αυτή που υπάρχει τώρα. Αποσκοπεί στη δημιουργία «τομεακών 
λειτουργικών καθεστώτων, που βασίζονται πλήρως σε διακυβερνητικούς τρόπους λήψης αποφάσεων. 
Κάθε χώρα θα μπορεί να παίρνει μέρος σε όποιο καθεστώς επιθυμεί και μόνον εφόσον συμμετέχει θα 
έχει το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων (ibid). Τα καθεστώτα αυτά θα 
σχηματίζονται εκτός των Συνθηκών (Dahrendorf 1979). Όπως είχε προτείνει ο ο R. Dahrendorf to 
1979, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα έπρεπε να οργανωθούνν μόνο τα ζητήματα εκείνα που αποτελούν το 
κέντρο των ενδιαφερόντων των κρατών μελών (Τσινισιζέλης 2001:353). Kατ’ αυτή την έννοια, δεν 
θα υπάρχει πλέον η ιδιότητα του πλήρους κράτους μέλους όπως την ξέρουμε σήμερα (Holzinger and 
Schimmelfennig 2012, σ. 5). Όπως λέει ο Cameron «Η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να ενεργεί με την 
ταχύτητα και την ευελιξία ενός δικτύου, όχι με τη δυσκίνητη ακαμψία ενός μπλοκ». Επιπλέον, θεωρεί 
ότι το «ένα μέγεθος για όλους - one size fits al» δεν έχει πια εφαρμογή σε μια ήδη διαφοροποιημένη 
Ευρώπη και αντιπαραθέτει το όραμα της ευελιξίας και της συνεργασίας έναντι σε αυτούς που θέλουν 
μια στενότερη πολιτική ένωση (an ever closer political union). 

Η τρίτη αρχή αφορά τον «επαναπατρισμό εξουσιών» από τις Βρυξέλλες στις εθνικές 
πρωτεύουσες. Φαίνεται ότι σε αυτή τη θέση ο πρωθυπουργός Cameron δεν είναι μόνος. Η Ολλανδία, 
μια κατ’ εξοχήν ενοποιητική χώρα εκτιμά ότι «η ενοποίηση έχει προχωρήσει πέραν του δέοντος 
ερήμην των ευρωπαίων πολιτών» και ζητά να διαγραφεί από τη Συνθήκη η αναφορά για «διαρκώς 
στενότερη Ενωση μεταξύ των λαών της Ευρώπης», ενώ στο ίδιο κλίμα κινείται και η Σουηδία 
(Ιωακειμίδης 2013).63 Το ολλανδικό σύνθημα «Η Ευρώπη όπου είναι αναγκαία, το έθνος κράτος 
όπου είναι δυνατό» υιοθετείται όλο από περισσότερους πολίτες αφού, όπως φαίνεται, η ενοποιητική 
διαδικασία βρίσκεται κομβικό σημείο (ibid), με τη δυσαρέσκεια των πολιτών να καταγράφεται στη 
στήριξη ευρωσκεπτικιστικών πολιτικών ομάδων.  

Η τέταρτη αρχή βασίζεται στην παραδοχή ότι δεν υπάρχει ένας ενιαίος Ευρωπαϊκός δήμος 
και κατά συνέπεια για να υπάρχει δημοκρατική νομιμοποίηση, πρέπει αν υπάρξει και μεγαλύτερος 
ρόλος για τα εθνικά κοινοβούλια. Άλλωστε η Βρετανία ήταν η χώρα που είχε στηρίξει την ενίσχυση 
του ρόλου των εθνικών κοινοβουλίων κατά τη διαπραγμάτευση της Συνθήκης της Λισσαβόνας. Και 
τέλος, η πέμπτη αρχή αφορά στην ίση μεταχείριση (fairness) των κρατών μελών. Στο σημείο αυτό ο 
Cameron εκφράζει τις Βρετανικές ανησυχίες ότι η κρίση στην Ευρωζώνη «ξαναγράφει» τους κανόνες 
σχετικά με το δημοσιονομικό συντονισμό και την τραπεζική ένωση. Το σημείο αυτό σκιαγραφεί «το 
φόβο του αποκλεισμού» από αποφάσεις που λαμβάνονται σε έναν τομέα πολιτικής, όπως η ζώνη του 
Ευρώ, που το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιλέξει να μη συμμετέχει αλλά ωστόσο, φοβάται ότι θα 
επηρεαστεί άμεσα, ειδικά από τη δημιουργία της τραπεζικής ένωσης. Για το Ηνωμένο Βασίλειο «που 
διαθέτει τη μεγαλύτερη χρηματοικονομική αγορά της Ευρώπης και συνεπώς δείχνει μέγιστο 
ενδιαφέρον για τα σχετικά ρυθμιστικά ζητήματα, αποτελεί κόκκινη γραμμή η αποτροπή μιας 
κατάστασης, όπου η Ευρωζώνη, η οποία ως τραπεζική ένωση πλέον θα διαθέτει αυτομάτως 
ενισχυμένη πλειοψηφία στο Συμβούλιο, θα επιβάλλει μονομερώς τη γνώμη της κάθε φορά που θα 
νομοθετούνται μέτρα για τον χρηματοοικονομικό τομέα σε επίπεδο Ένωσης» (Χατζηεμμανουήλ 
2012). 
 Ο David Cameron προανήγγειλε ένα δημοψήφισμα σχετικά με τη σχέση του Ηνωμένου 
Βασιλείου – ΕΕ (in-out referendum). Το δημοψήφισμα αυτό μετατέθηκε για το 2017 με το μανιφέστο 
του Συντηρητικού κόμματος το 2015, με το οποίο θα ζητηθεί από τους πολίτες να στηρίξουν μια 
Συντηρητική κυβέρνηση που θα διαπραγματευτεί μια νέα διευθέτηση για το Ηνωμένο Βασίλειο στην 
ΕΕ. Η δήλωση αυτή ήρθε σε αντίθεση με τη δήλωση του Υπουργού των Εξωτερικών William Hague, 
ο οποίος, στις 24 Οκτωβρίου του 2011, είχε πει μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων:  

«Το να προσθέσουμε σε αυτή την αβεβαιότητα ένα δημοψήφισμα για ενδεχόμενη έξοδο από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, από όπου προέρχονται οι μισές ξένες επενδύσεις σε αυτή τη χώρα και προς 
την οποία προορίζονται οι μισές εξαγωγές μας, δεν θα ήταν συνετή απόφαση».  

63 Π.Ιωακειμίδης, «Το τέλος της ευρωπαϊκής ενοποίησης», Τα Νέα, 14.09.2013. 
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Η πρόταση για δημοψήφισμα πυροδότησε εκ νέου πολλές συζητήσεις στο εσωτερικό του 
Ηνωμένου Βασιλείου64 αλλά και άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου για την ίδια την ενότητά του. Η 
Σκωτία, η οποία είχε ήδη έλθει σε συμφωνία με την κυβέρνηση για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος 
για την 18η Σεπτεμβρίου του 2014 ως προς την ανεξαρτητοποίησή της από το Ηνωμένο Βασίλειο,65 
δηλώνει δια στόματος  του πρωθυπουργού της, ότι σε περίπτωση απόσχισης επιθυμεί και την 
παραμονή στην ΕΕ. Η Ισπανία, η οποία φοβάται μια αποσχιστική κίνηση της Καταλωνίας έσπευσε να 
δηλώσει ότι μια ενδεχόμενη αποχώρηση της Σκωτίας από το Ηνωμένο Βασίλειο δεν καταλήγει σε μια 
αυτόματη ένταξη στην ΕΕ.66  

Εναντίον της αποχώρησης από την ΕΕ τάχτηκαν οι εργατικοί όπως ο Tony Blair,67 και ο 
Edward Miliband, ο οποίος αφού υποστήριξε ότι οι βρετανικές επιχειρήσεις κάνουν το εξήντα (60%) 
των συναλλαγών τους με μέλη της ΕΕ τόνισε «Αν αφήσουμε την ΕΕ θα είναι οι ΗΠΑ, η Κίνα, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση στην αίθουσα των διαπραγματεύσεων και η Βρετανία στην αίθουσα της 
ακρόασης. Θα καταλήξουμε να ανταγωνιζόμαστε με χαμηλούς μισθούς και χαμηλές δεξιότητες: μία 
παράκτια χαμηλής αξίας οικονομία, μία κούρσα προς τα κάτω».68 Υπέρ της παραμονής τάχθηκαν και 
οι Βρετανοί επιχειρηματίες με επιστολή που απέστειλαν μέσω των Financial Times στον 
πρωθυπουργό, όπου επεσήμαναν ότι μια «μαζική αναθεώρηση» θα μπορούσε να σημαίνει μια 
«επιζήμια αβεβαιότητα» και ότι μια πιθανή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα σήμαινε 
τουλάχιστον μια δεκαετή περίοδο επαναδιαπραγμάτευσης των εμπορικών συμφωνιών με την ΕΕ. 69 
Υπέρ του δημοψηφίσματος ως μέσο «κάθαρσης» των σχέσεων με την ΕΕ τάχθηκε ο πρώην 
πρωθυπουργός J. Major, ο οποίος δήλωσε ότι: «η σχέση με την ΕΕ έχει δηλητηριάσει την Βρετανική 
πολιτική για πολύ καιρό, αποσπά την προσοχή του Κοινοβουλίου από άλλα θέματα και κοντεύει να 
καταστρέψει το Συντηρητικό κόμμα. Είναι καιρός να επιλυθεί το ζήτημα.»70 Ο έμπειρος πολιτικός 
ανέφερε ότι ο ελιγμός Cameron είναι ένα παίγνιο τόσο για το Συντηρητικό κόμμα όσο και για το 
Ηνωμένο Βασίλειο ωστόσο τόνισε ότι «θα μπορούσε να βοηθήσει στη μεταρρύθμιση της Ευρώπης 
προς το καλύτερο». 

Εν τω μεταξύ, εξετάζονται διάφορα σενάρια επιστροφής του Ηνωμένου Βασιλείου σε Ζώνη 
Ελευθέρων Συναλλαγών και ειδική σχέση με την ΕΕ κατ’ αναλογία του Ελβετικού ή Νορβηγικού 
μοντέλου (Jónsdóttir 2013, Miller 2013, Lazowski 2012) ενώ στην αρθρογραφία καταγράφονται οι 
χρονοβόρες και πολύπλοκες διαδικασίες αποχώρησης με βάση το Άρθρο 50 ΣΕΕ (Hofmeister 2010, 
Begg 2013, Lazowski 2013).  

Την ίδια ώρα με δηλώσεις τους αξιωματούχοι της ΕΕ και των ηγετών των κρατών μελών 
(Herman Van Rompuy,71 Barroso, Olli Rehn,72 Angela Merkel, κ.ά.)73 καλούσαν το Ηνωμένο 
Βασίλειο να επανεξετάσει μια ενδεχόμενη αποχώρηση. Επιπλέον, αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωναν 

64 Βλ. Research Paper 13/41 on the European Union (Referendum) Bill διαθέσιμο στη ηλ. διεύθυνση 
http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-papers/SN06711/european-union-referendum-
bill-201314progress-of-the-bill  
65 Bλ. Agreement between the United Kingdom Government and the Scottish Government on a referendum on 
independence for Scotland, Edinburgh, 15 October 2012. Επίσης, Scottish Independence Referendum Bill, 
21.03.2013 διαθέσιμο στη ηλ. διεύθυνση 
http://www.scottish.parliament.uk/parliamentarybusiness/Bills/61076.aspx (ανάκτηση 25.03.2013). 
66 “Independent Scotland would be ejected from EU, says Spanish prime minister” The Guardian, 8.12.2013 
http://www.theguardian.com/politics/2013/dec/08/independent-scotland-would-be-ejected-from-eu-mariano-
rajoy 
67 BBC, Tony Blair: Quitting EU would be 'huge problem' for UK, 03.02.2013. 
68 BBC, “Ed Miliband: Britain 'sleepwalking' into EU exit”, 19/11/2012.  
69 BBC, “Business leaders urge Cameron not to 'risk' EU membership”, 09/01/2013.  
70 The Guardian, “John Major backs David Cameron over referendum on EU membership”, 14.02.2013.  
71 Speech by President of the European Council Herman Van Rompuy at the Annual Conference of Policy 
Network “Britain in Europe: channelling change together”, London, 28 February 2013, διαθέσιμη στην ηλ. 
διεύθ. http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-13-86_en.htm (ανάκτηση 01.03.2013). 
72 Βλ. Olli Rehn, “Deeper Integration in the Eurozone and Britain's Place in Europe”, 28 February 2013, ομιλία 
διαθέσιμη στην ηλ. διεύθυνση http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-174_en.htm (ανάκτηση 
01.03.2013). 
73 Βλ. “Cameron takes gamble with in/out EU referendum pledge”, Euractiv, 23 January 2013,  διαθέσιμο στην 
ηλ. διεύθ. http://www.euractiv.com/uk-europe/cameron-offers-uk-inout-choice-w-news-517280 (ανάκτηση 
23.01.2013). 
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ρητά ότι είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο εντός της ΕΕ και 
μάλιστα να αποτελεί μια δυνατή φωνή».74 Κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών το Μάιο του 2013, ο 
Barack Obama στήριξε τις απόψεις Cameron περί της ανάγκης αλλαγής της ΕΕ ωστόσο, τον κάλεσε 
να προσπαθήσει να «φτιάξει» τις σχέσεις της χώρας του με την ΕΕ πριν αποφασίσει να φύγει.75 Λίγο 
πιο πριν το Φεβρουάριο του 2013 ο  Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Joe Biden δήλωνε ότι τόσο αυτός όσο 
και ο Πρόεδρος Obama εξακολουθούσαν να πιστεύουν «ότι η Ευρώπη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της 
εμπλοκής των ΗΠΑ με τον υπόλοιπο κόσμο» καθώς και ο «απαραίτητος σύμμαχος».76   

 
Αρχικές συμπερασματικές εκτιμήσεις  
 

Οι θέσεις του πρωθυπουργού Cameron αποτελούν μια συνέχεια μάλλον παρά μια απόκλιση 
της βρετανικής πολιτικής για την ΕΕ όπως αυτή διαρθώνεται τα τελευταία σαράντα χρόνια της 
συμμετοχής (1973-2013). Η πολιτική αυτή χαρακτηρίζεται από την αντίληψη περί βρετανικής 
ιδιαιτερότητας (exceptionalism) - η νησιωτική έναντι της ηπειρωτικής Ευρώπης, η Βρετανία μαζί με 
τους Ευρωπαίους αλλά όχι ένας από αυτούς (Ήφαιστος 2000:186) – η οποία επηρρεάζει και ως ένα 
βαθμό την υιοθέτηση μιας επιθετικής στάσης κατά τη διεκδίκηση των βρετανικών αιτημάτων, στάση 
που είχε συχνά υιοθετηθεί και από τη Margaret Thatcher.77 Η συμμετοχή στην ΕΕ παραμένει 
«εργαλειακού χαρακτήρα» καθώς αποτελεί το μέσον για την αποκόμιση οικονομικών κυρίως 
οφελειών (Moravcsik 1998:281) ενώ τα γεωστρατηγικά συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου 
περνούν κυρίως μέσα από τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και την ειδική σχέση με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, το 
Ηνωμένο Βασίλειο με τη συμμετοχή του στην ΕΟΚ και μετέπειτα στην ΕΕ ελέγχει το βαθμό της 
ολοκλήρωσης ειδικά σε κρίσιμους τομείς όπως η εξωτερική πολιτική και άμυνα.  

Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επιθυμεί ούτε μια ομοσπονδιοποιημένη Ευρώπη ούτε μια «ακόμη 
στενότερη Ένωση» αλλά μια μάλλον κατακερματισμένη Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό και επί Cameron 
υποστηρίζει την περαιτέρω διεύρυνση της ΕΕ με περισσότερες χώρες (“firmly open to new 
members”), συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας. To Ηνωμένο Βασίλειο ήταν άλλωστε η χώρα 
που στήριξε και τη μεγάλη διεύρυνση του 2004 παρά την αντίθεση της Γαλλίας (Wallace 2012). Η 
θέση αυτή δεν ξενίζει καθώς έχει υποστηριχτεί κατά το παρελθόν από τους περισσότερους άγγλους 
πολιτικούς, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης. 

Το Ηνωμένο Βασίλειο αντιλαμβάνεται την Ευρώπη ως μια χαλαρή Ένωση κρατών με κύριο 
άξονα την εσωτερική αγορά και τις πολιτικές που την ενισχύουν αγορά (“It will be a relationship with 
the single market at its heart”). Γι αυτό, όπως και κατά το παρελθόν, αμέσως μετά την ομιλία του ο 
πρωθυπουργός Cameron έδωσε μάχη για τη μη αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ ενώ συχνά και 
με έμφαση διακηρύττει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα συμμετάσχει ποτέ στην Ευρωζώνη. 
Επιπλέον, επιθυμεί περιστολή της Ευρωγραφειοκρατίας, των υπερβολικών ρυθμίσεων καθώς και 
επιστροφή μέρους των αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στην ΕΕ, ζήτημα στο οποίο προσέτρεξαν 
ως υποστηρικτές και άλλες χώρες όπως η Ολλανδία και η Σουηδία. Στο πλαίσιο αναζήτησης της 
ισορροπίας ανάμεσα σε μια εποικοδομητική δέσμευση και στη διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας78 
υιοθετήθηκε η νέα Ευρωπαϊκή Πράξη το 2011 έτσι ώστε κάθε καινούρια Συνθήκη να απαιτεί 
δημοψήφισμα (‘referendum lock’). Ωστόσο, βρετανοί μελετητές υποστηρίζουν ότι στην πράξη δεν 
επέρχεται κάποια ουσιαστική μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνεται η ευρωπαϊκή 
νομοθεσία στην αγγλική έννομη τάξη (Gordon and Dougan 2012). Στο ίδιο κλίμα ξεκίνησε επίσης και 
η διαδικασία επισκόπησης των αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στην ΕΕ (Balance of competences 
review), που θα ολοκληρωθεί έως το Φθινόπωρο του 2014 καθώς και μια μεγάλη δραστηριότητα στις 

74Βλ. “US tells Britain to stay in the European Union”, διαθέσιμο στην ηλ. διεύθ http://www.euractiv.com/uk-
europe/us-tells-britain-stay-european-u-news-516948 (ανάκτηση 10.01.2013). 
75 Βλ. “Obama says Cameron should fix relationship with EU” διαθέσιμο στην ηλ. διεύθ 
http://www.reuters.com/article/2013/05/13/us-britain-politics-eu-idUSBRE94C08U20130513 (ανάκτηση 
13.05.2013). 
76 «Οι ΗΠΑ επιστρέφουν στους παλιούς φίλους», του David Ignatius - Αρθρογράφου της Washington Post, 
10.02.2013, διαθέσιμο στην ηλ. διεύθ http://www.kathimerini.gr/480508/article/epikairothta/kosmos/oi-hpa-
epistrefoyn-stoys-palioys-filoys (ανάκτηση 10.02.2013). 
77 John Nugée, “British Exceptionalism and the European Union. Why does the United Kingdom rely so much 
on an adversarial and confrontational model of political discussion?”, Globalist, February 7, 2013. 
78 HM Government, The Coalition: Our Programme for Government, May 2010 
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δύο βουλές σχετικά με το μέλλον της ΕΕ και τη σχέση της Βρετανίας με αυτήν. Άλλωστε, με επιμονή 
της Βρετανίας, με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας αναβαθμίστηκε ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων 
ως προς την παρακολούθηση της τήρησης της αρχής της επικουρικότητας (watchdogs) και το 
Αγγλικό Κοινοβούλιο έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δραστήριος παίκτης-ελεγκτής που παρακολουθεί τη 
νομοθεσία που παράγεται στο ευρωπαϊκό επίπεδο (Ασδεράκη και Πετσαλάκης 2013).  

Η οικονομική κρίση έθεσε πάλι στο τραπέζι το ερώτημα περί λιγότερης ή περισσότερης 
Ευρώπης. Κάποιοι θεώρησαν ότι το ιδιόρρυθμο ευρωπαϊκό εγχείρημα έφτασε στα όριά του, άλλοι ότι 
το «μισοτελειωμένο σπίτι» (Bergsten 2012) πρέπει να ολοκληρωθεί ή τουλάχιστον να συμπληρωθεί 
από μια τραπεζική και μια δημοσιονομική ένωση και πιθανά να οδηγήσει σε μια πολιτική ένωση 
(Spolaore 2013). Η βρετανική πρόταση σε αυτή τη συζήτηση είναι μια «ανοικτή και ευέλικτη» 
Ευρώπη με ίση μεταχείριση για όλα τα μέλη της. Καθώς η κρίση της Ευρωζώνης φαίνεται να οδηγεί 
σε θεμελιακές αλλαγές στην Ευρώπη, γεγονός που επηρρεάζει όλα τα κράτη μέλη ανεξαρτήτως εάν 
είναι μέλη της Ευρωζώνης ή όχι, η Βρετανία προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις δεν θα 
αποφασίζονται ερήμην της γιατί αυτό δεν θα αποτελέσει στοιχείο εις βάρος της διάκρισης.  

Οι απόψεις Cameron για μια «ευέλικτη» Ευρώπη δεν αποτελούν πρωτοτυπία αλλά συνέχεια 
της βρετανικής πολιτικής ως προς τη φύση και τη δομή της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το Ηνωμένο 
Βασίλειο προσβλέπει στη δημιουργία «τομεακών λειτουργικών καθεστώτων, που βασίζονται πλήρως 
σε διακυβερνητικούς τρόπους λήψης αποφάσεων. Κάθε χώρα θα μπορεί να παίρνει μέρος σε όποιο 
καθεστώς επιθυμεί και μόνον εφόσον συμμετέχει θα έχει το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία 
λήψης των αποφάσεων. Έτσι, προκρίνεται ένας τύπος διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης, όπου η 
επιλογή συμμετοχής στον έναν ή στον άλλο τομέα πολιτικής δεν θα διαταράζει την ισομοιρία ή θα 
επιφέρει κάποια προνομιακή θέση στα κράτη μέλη που συμμετέχουν σε αυτούς. Όπως υποστηρίζει ο 
Cameron «Η ΕΕ πρέπει να είναι σε θέση να ενεργεί με την ταχύτητα και την ευελιξία ενός δικτύου, 
όχι με τη δυσκίνητη ακαμψία ενός μπλοκ». Επιπλέον, θεωρεί ότι το «ένα μέγεθος για όλους - one size 
fits all» δεν έχει πια εφαρμογή σε μια ήδη διαφοροποιημένη Ευρώπη και αντιπαραθέτει το όραμα της 
ευελιξίας και της συνεργασίας έναντι σε αυτούς που θέλουν μια στενότερη πολιτική ένωση (an ever 
closer political union). 

Η εξαγγελία του δημοψηφίσματος φαίνεται ότι έχει πολλαπλές διαστάσεις και πολλά 
ακροατήρια στην εσωτερική και εξωτερική αρένα. Αφενός υποκινείται αλλά και προσπαθεί να 
κατευνάσει τους βρετανικούς φόβους περί «αποκλεισμού» από τις σημαντικές αποφάσεις. Αφετέρου, 
πάει πέρα από μια νέα διευθέτηση για το Ηνωμένο Βασίλειο εντός της ΕΕ. Σε ένα κομβικό σημείο για 
την ΕΕ, καθώς δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι «μια από τα ίδια» (more of the same) ή να λειτουργεί 
όπως σήμερα (business as usual), προσπαθεί να επηρεάσει και να διαμορφώσει την ημερήσια διάταξη 
της συζήτησης σχετικά με τη μελλοντική μορφή της ΕΕ. Η αντίληψη ότι η ΕΕ χρειάζεται 
«θεμελιώδη-ριζική αλλαγή» φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος σε όλη την Ευρώπη και αποτιμάται στην 
αύξηση των ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της αναδιαμόρφωσης 
ακολουθεί μια «ρεαλιστική» προσέγγιση (matching horses to courses)  που από κάποιους θεωρείται 
εποικοδομητική παρά αρνητική (Wallace ibid) . Όπως αναφέρει ο John Major ο ελιγμός Cameron 
είναι ένα παίγνιο τόσο για το Συντηρητικό κόμμα όσο και για το Ηνωμένο Βασίλειο ωστόσο τόνισε 
ότι «θα μπορούσε να βοηθήσει στη μεταρρύθμιση της Ευρώπης προς το καλύτερο». 

Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ ή η διατήρηση μιας «ειδικής σχέσης» 
δεν είναι μια απλή απόφαση. Όλοι οι μελετητές συμφωνούν ότι είναι μια χρονοβόρα και πολύπλοκη 
διαδικασία με ανεξέλεγκτες επιπτώσεις στη βρετανική οικονομία σε μια σειρά τομέων ακόμη και 
στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων. Αναζητώντας μια καινούρια και πιο ισχυρή θέση στο 
διεθνές σύστημα μετά την κατάρρευση του διπολισμού, οι βρετανικές πολιτικές ηγεσίες της 
τελευταίας εικοσαετίας παρουσιάζουν το Ηνωμένο Βασίλειο είτε ως μια «διατλαντική γέφυρα» είτε 
ως ένα «παγκόσμιο κόμβο» είτε στο πλαίσιο της  
κυβέρνησης συνασπισμού Συντηρητικών και Φιλελευθέρων ως ένα ισχυρό παίκτη που πρέπει να 
προσαρμοστεί σ’ ένα «δικτυωμένο κόσμο» (Harvey 2011). Η προσέγγιση αυτή προσπαθεί να 
τοποθετήσει τη Βρετανία στο επίκεντρο πολλών παγκόσμιων δικτύων έτσι ώστε να αποτελεί το 
γεωγραφικό αλλά και το εικονικό  κέντρο της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας και να της 
ενισχύσει το προφίλ του παίκτη παγκόσμιας εμβέλειας. 

Στο πλαίσιο αυτό κάποιοι φλερτάρουν με έναν ισχυρό ρόλο εντός της «σφαίρας» που 
εμφορείται από αγγλοσαξωνικές αξίες (“Anglosphere”) και θα περιλαμβάνει τις ΗΠΑ, τον Καναδά, 
την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία κι ενδεχομένως την Ινδία, την Ιρλανδία και τα νησιά της 
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Καραϊβικής και του Ειρηνικού Η σφαίρα θα λειτουργεί ως δίκτυο «πιο αδύνατο από μια ομοσπονδία 
αλλά ισχυρότερο από μια απλή συμμαχία», θα βασίζεται στη «μεταβλητή γεωμετρία» και θα 
αποτελείται από μια σειρά θεσμών που εξυπηρετούν εμπορικές συμφωνίες, αμυντικές συμμαχίες και 
προγράμματα συνεργασίας. Πόσο εφικτό είναι όμως αυτό; Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι 
επιθυμούν ένα νέο «ατλαντικό συνεταιρισμό» στη βάση μιας Διατλαντικής Εμπορικής και 
Επενδυτικής Συνεργασίας με την ΕΕ και δεν επιθυμούν να δουν τον πιο δραστήριο εμπορικό τους 
εταίρο να αποχωρεί από αυτήν. 

Συμπερασματικά, η δεσμευτική πρόβλεψη για δημοψήφισμα αλλά και η χρήση 
δημοψηφισμάτων για οποιαδήποτε θεμελιακή αλλαγή της ΕΕ μάλλον αποβλέπει στο να αποτελέσει 
ένα όπλο στις ερχόμενες βρετανικές κυβερνήσεις. Η βρετανική κυβέρνηση εισάγει ρυθμίσεις 
προσπαθώντας να εμποδίσει την απειλή «αποκλεισμού» της Βρετανίας να έχει λόγο σε διάφορες 
δράσεις, ακόμη κι όταν αυτή δεν συμμετέχει και να ελέγξει το βαθμό και την κατεύθυνση της 
ολοκλήρωσης. H εκτίμηση αυτή συνάδει με τη δήλωση του Υπουργού τον Εξωτερικών William 
Hague ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «δεσμεύτηκε να διαδραματίσει ένα ηγετικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση» και ταυτόχρονα να προωθήσει τα εθνικά του συμφέροντα».79  
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EXTENDED ABSTRACT 
 

Μέχρι το 2009 η πολιτική της ΕΕ στο θέμα της προώθησης των επενδύσεων και δη των 
άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) δεν αποτελούσε αντικείμενο ευθύνης της ίδιας της Ένωσης αλλά 
ανήκε στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Η όλη προσέγγιση του θέματος γινόταν υπό το πρίσμα 
μιας από τις τέσσερεις βασικές ελευθερίες, επί των οποίων εδράζεται η ενιαία (εσωτερική πλέον) 
αγορά της Ένωσης, την ελευθερία διακίνησης κεφαλαίων, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 63 
ΣυνθΛΕΕ (πρώην 56 ΣυνθΕΚ), και δή υπό τη λογική ότι σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες οι 
διασυνοριακές κινήσεις κεφαλαίων για την τοποθέτηση/επένδυση τους σε άλλη χώρα διενεργούνται 
ελεύθερα και κάθε σχετικός περιορισμός πρέπει να απαγορεύεται. 

Βασικό εργαλείο ρύθμισης ήταν η Οδηγία 361/1988 η οποία όριζε ως διασυνοριακές κινήσεις 
κεφαλαίων για επενδύσεις, τη κίνηση κεφαλαίων από μια χώρα σε μια άλλη α) για τη δημιουργία ή 
την επέκταση υποκαταστημάτων ή νέων επιχειρήσεων ή απόκτηση υφιστάμενων επιχειρήσεων από 
τον επενδυτή, β) για τη συμμετοχή του επενδυτή σε νέες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις με σκοπό τη 
δημιουργία ή τη διατήρηση σταθερών οικονομικών δεσμών, γ) για τη χορήγηση μακροπρόθεσμων 
δανείων με σκοπό τη δημιουργία ή τη διατήρηση σταθερών οικονομικών δεσμών και δ) για την 
επανεπένδυση κερδών με σκοπό τη διατήρηση σταθερών οικονομικών δεσμών. Συναφώς 
προβλέπονταν και διασυνοριακές κινήσεις κεφαλαίων με σκοπό την τοποθέτηση σε τίτλους (κινητές 
αξίες, μετοχές, ομόλογα, κλπ) που συνήθως τυγχάνουν διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο. 

Το 2009 αυτό το καθεστώς άλλαξε. Η Συνθήκη της Λισσαβόνας τροποποίησε και 
αναδιοργάνωσε συνολικά το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ και έτσι στο κεφάλαιο περί κοινής εμπορικής 
πολιτικής – δηλαδή μια πολιτική που ως αρμοδιότητα ανήκει στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, που έχουν 
δικαίωμα νομοθετικής πρωτοβουλίας και πολιτικής δράσης σε αυτό τον τομέα – προστέθηκε ρητή 
αναφορά στην κατάργηση περιορισμών στις άμεσες ξένες επενδύσεις (άρθρο 206 ΣυνθΛΕΕ, πρωην 
131 ΣυνθΕΚ).         

Η επιλογή αυτή δεν υπήρξε τυχαία. Η ΕΕ αποτελεί τη βασικότερη πηγή προέλευσης αλλά και 
τον βασικότερο τρόπο προορισμού των άμεσων ξένων επενδύσεων και έναν από τους βασικότερες 
παράγοντες του παγκόσμιου εμπορίου. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα 
στοιχεία που αφορούν το έτος 2011 έγιναν από χώρες της ΕΕ προς τρίτες χώρες εμπορικές 
συναλλαγές 370 δις ευρώ και από τρίτες χώρες προς τις χώρες της ΕΕ εμπορικές συναλλαγές 225 δις 
ευρώ. Για το ίδιο χρονικό διάστημα το μερίδιο των άμεσων ξένων επενδύσεων που έγιναν προς τις 
χώρες της ΕΕ αντιστοιχεί στο 35,6% των ΑΞΕ που έγιναν παγκοσμίως προς κάποιο προορισμό και το 
μερίδιο των άμεσων ξένων επενδύσεων που έγιναν από τις χώρες της αντιστοιχεί στο 43,5% των ΑΞΕ 
που έγιναν παγκοσμίως από κάποια πηγή προέλευσης παγκοσμίως. 

Σε γενικές γραμμές οι ΑΞΕ διαδραμματίζουν κρίσιμο ρόλο στη δημιουργία επιχειρήσεων και 
θέσεων εργασίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την εμπορική 
δραστηριότητα, με την οποία αλληλοσυμπληρώνονται. Όταν ένας επενδυτής αποφασίζει που θα γίνει 
η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, αυτή η απόφαση έχει άμεση επίπτωση στο εμπόριο, στην 
απασχόληση και στις κινήσεις κεφαλαίων. 

Στο πλαίσιο της ΕΕ, πέρα από αυτά τα δεδομένα, οι επενδύσεις που γίνονται από χώρες της 
Ένωσης προς τρίτες χώρες έχουν σημαντική συμβολή στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεις καθώς αυξάνουν την παραγωγικότητα τους. Επιπλέον, οι επενδύσεις που γίνονται στην 
ΕΕ έχουν ως συνέπεια τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της κατανομής των πόρων, τη 
μεταφορά τεχνολογίας και δεξιοτήτων, την βελτίωση του ανταγωνισμού και την τόνωση της 
εμπορικής δραστηριότητας. Αυτό έχει καταστήσει ως βασικό στόχο πολλών χωρών της ΕΕ την 
προσέλκυση επενδύσεων.  

Η πολιτική της ΕΕ για τις επενδύσεις χαράσσεται και υλοποιείται στα πλαίσια μια ευρύτερης 
διεθνούς πολιτικής επενδύσεων η οποία έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την υιοθέτηση διεθνών 
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κανόνων που συμβάλλουν στην βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος. Στόχος είναι η εμπέδωση 
κλίματος ασφάλειας δικαίου για τους επενδυτές και η μείωση – στο μέτρο του εφικτού – του 
επιχειρηματικού κινδύνου στις επενδύσεις. Τέτοια νομικά εργαλεία είναι π.χ. στα πλαίσια του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η Γενική Συμφωνία για το εμπόριο στις υπηρεσίες ή η Συμφωνία 
για εμπορικά μέτρα που σχετίζονται με επενδύσεις ή στα πλαίσια του ΟΟΣΑ οι συμφωνίες για τις 
επενδύσεις αλλά και οι Οδηγίες για τις Πολυεθνικές επιχειρήσεις, όπου καταγράφονται ρητά τα 
δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επενδυτών και των χωρών υποδοχής των επενδύσεων. 

Αξιοποιώντας τη δυνατότητα που πλέον δίνει η Συνθήκη της Λισσαβόνας για ανάληψη 
πολιτικής πρωτοβουλίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το 2010 τις θέσεις της για την 
συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής διεθνών επενδύσεων της ΕΕ. Μια τέτοια πολιτική πρέπει 
να εστιάζει στην παροχή σε κάθε επενδυτή που προέρχεται από την ΕΕ αλλά και σε κάθε επένδυση 
που προέρχεται από την ΕΕ πρόσβαση στην αγορά, με συνθήκες ασφάλειας δικαίου και τη 
δημιουργία ενός σταθερού, προβλέψιμου, δίκαιου και σωστά ρυθμισμένου περιβάλλοντος 
επιχειρηματικής δραστηριότητας.  

Όπως προκύπτει υπάρχουν δυο πτυχές για την επίτευξη αυτού του στόχου: 
Η πρώτη είναι η αύξηση της πρόσβασης στην αγορά. Η ΕΕ ήδη διαπραγματεύεται το 

περιεχόμενο επενδυτικών κανόνων στο πλαίσιο προτιμησιακών εμπορικών συμφωνιών με τρίτες 
χώρες, με την προοπτική σύντομα να δημιουργήσει ολοκληρωμένες αυτοτελείς επενδυτικές 
συμφωνίες με επιλεγμένους εταίρους. Έτσι η Ευρωπαική Επιτροπή έχει αποδοθεί σε 
διαπραγματεύσεις με τον Καναδά, την Ινδία και τη Σινγκαπούρη για την θέσπιση κανόνων 
προστασίας επενδύσεων, ενώ το Συμβούλιο ήδη έχει υιοθετήσει οδηγίες σχετικά με τέτοιες 
διαπραγματεύσεις για τέσσερα κράτη του Ευρωμεσογειακού χώρου (Τυνησία, Μαρόκο, Ιορδανία και 
Αίγυπτο) αλλά και για την Ιαπωνία. Παράλληλα η Επιτροπή βρίσκεται σε διαδικασία συνεχούς και 
τακτικού διαλόγου με στρατηγικούς εταίρους όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία ενώ ήδη από το 2012 έχει 
δοθεί η πολιτική εντολή για την έναρξη ενός τέτοιου διαλόγου και με την Κίνα.   

Η δεύτερη είναι η διαμόρφωση ασφάλειας δικαίου και συνθηκών διαφάνειας για τις 
επενδύσεις. Σημείο εκκίνησης είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 1200 διμερείς 
συμφωνίες επενδύσεων των κρατών μελών της ΕΕ με τρίτες χώρες που παρέχουν προστασία σε 
επενδύσεις και επενδυτές που προέρχονται από την ΕΕ. Αυτές οι διμερείς συμφωνίες σταδιακά θα 
αντικατασταθούν από ευρωπαϊκές συμφωνίες που θα συνάψει η ΕΕ με τα εμπλεκόμενα τρίτα κράτη. 
Δυνάμει του Κανονισμού 1219/2012 παρέχεται, ως μεταβατικό στάδιο, νομική ασφάλεια στις 
υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες μέχρι την αντικατάσταση τους. Ο ίδιος κανονισμός επιτρέπει στην 
Επιτροπή να εξουσιοδοτήσει τα Κράτη Μέλη να εμπλακούν σε επίσημες διαπραγματεύσεις με τρίτες 
χώρες για να τροποποιήσουν μια υφιστάμενη διμερή συμφωνία. Παράλληλα έχει αναληφθεί 
νομοθετική πρωτοβουλία ώστε να διαμορφωθεί ένα ενιαίο, ασφαλές για όλους και ευέλικτο σχήμα 
επίλυσης επενδυτικών διαφορών, το οποίο θα είναι αμιγώς ευρωπαϊκό, δεν θα υπάγεται στο 
αντίστοιχο σχήμα του ΠΟΕ, ούτε στα σχήματα που προβλέπουν οι διμερείς επενδυτικές συμφωνίες, 
και θα παράγει νομικά δεσμευτικά αποτελέσματα. Το ζητούμενο να μπορούν οι επενδυτές να έχουν 
νομική βάση προσφυγής σε περίπτωσης παραβίασης κάποιου όρου που έχει τεθεί για την προστασία 
της επένδυσης, η δε προσφυγή θα γίνεται ενώπιων διεθνούς επιτροπής κριτών. Επίσης λαμβάνεται 
πρόνοια για τις οικονομικές επιπτώσεις που θα έχει η επίλυση μιας επενδυτικής διαφοράς, ιδίως όταν 
πρέπει να αποζημιωθεί ο επενδυτής, και στην περίπτωση το οικονομικό βάρος κατανέμεται μεταξύ 
ΕΕ και κρατών μελών με κριτήριο το ποιος υιοθέτησε τη συμπεριφορά που προκάλεσε την 
παράβαση.    

Γενικά οι στόχοι άσκησης μιας τέτοιας επενδυτικής πολιτικής είναι: 
• Να εστιαστεί το ενδιαφέρον σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις που δημιουργούν απασχόληση 

και ανάπτυξη 
• Να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά για όλους και να παρασχεθεί η βεβαίωση ότι οι ξένοι 

επενδυτές αντιμετωπίζονται όπως και οι εγχώριοι 
• Να υπάρξει διαφάνεια στο σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο 
• Να διασφαλιστεί ότι τόσο τα κράτη προέλευσης επενδύσεων όσο και τα κράτη προορισμού 

επενδύσεων έχουν διατηρήσει το δικαίωμα τους να ρυθμίζουν τομείς της οικονομίας τους 
• Να απελευθερωθεί η κίνηση κεφαλαίων (είτε για πληρωμές είτε για επενδύσεις) με τη 

δυνατότητα πάντα της λήψης εξαιρετικών μέτρων 
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• Να διευκολυνθεί η μετακίνηση συγκεκριμένου προσωπικού που είναι απαραίτητο για την 
επενδυτική διαδικασία.  

Μέχρι τη στιγμή παρουσίασης της παρούσας εισήγησης, από το 2009, η πρώτη περίπτωση που 
φαίνεται ότι θα υπάρξουν ευρωπαϊκοί κανόνες για τις επενδύσεις είναι η εμπορική και επενδυτική 
συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά. 
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The Controversy over Fiscal Multipliers as a Case of Triangular Diplomacy:  
The Limits of Co-regulation in the Management of the Eurozone 

 
Ioannis Papadopoulos* 

 
Introduction – Working hypothesis of the paper 
 
Since the International Monetary Fund (IMF) World Economic Outlook was published in October 
20121, and increasingly since a working paper prepared by its chief economist Olivier Blanchard and 
the Fund economist Daniel Leigh in January 20132, an ongoing controversy over the politics of 
austerity in the eurozone has been unfolding. The USA and the IMF have been opposing the German-
led fiscal consolidation policies because they give too much emphasis on balanced national budgets in 
a context of recession. For them, the immediate priority should be to stimulate the European economy 
in order to create jobs and to distribute revenue capable of sustaining a satisfactory level of internal 
demand. For the German government, on the contrary, a growth that is debt-based and not skewed 
towards exports is meaningless, even though it might relieve in the short run big masses of 
unemployed persons. 
In this context, the controversy over the role and proper size of fiscal multipliers used for economies 
undergoing an austerity cure with a view to restore a growth-friendly environment through structural 
reforms is extremely important, not only for economists, but also for the exercise of diplomacy. In this 
paper, I discuss a possible link between the technical developments over fiscal multipliers, i.e. the 
short-term effects of government spending cuts or tax increases on the economic output, and Henry 
Kissinger’s famous concept of “triangular diplomacy”, i.e. the effort of a third party to exploit 
potential cracks in the, until then, common or converging strategic interests of two parties interlinked 
by an alliance or by common political and economic ideology. 
The working hypothesis of the paper is the following: the IMF is the third party – together with the 
European Commission and the European Central Bank – of the so-called “Troika” that plans and 
monitors economic adjustment programs for European countries in need of technical and/or fiscal 
support to restructure their banking sector or to reprofile their sovereign debt. As such, the IMF is an 
external co-regulator in the management of the eurozone crisis3. Consequently, it cannot intervene 
directly by imposing a change of course in favour of more accommodating monetary and fiscal 
policies in the eurozone, but it can try to provide the “periphery” countries of the European South 
with leverage that could potentially be used in order to triangulate their link with the “core” countries 
of the European North, and above all with Germany. The use of fiscal multipliers might be that 
diplomatic leverage; it could serve as a possible means for a future reorientation of the purely 
intergovernmental political choices and the purely “ordoliberal” monetarist macroeconomic 
understandings underpinning the European Economic and Monetary Union since its inception4. 

* Assistant Professor, Department of International and European Studies, University of Macedonia. 
1 International Monetary Fund, October 2012 World Economic Outlook: Coping with High Debt and Sluggish 
Growth, notably Box 1.1 “Are We Underestimating Short-Term Fiscal Multipliers?”, pp. 41-43. 
2 Olivier Blanchard and Daniel Leigh, Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers, IMF Working Paper 
13/1, January 2013. 
3 On the notion of “external co-regulator”, see Ioannis Papadopoulos, “Efficiency of Sovereign Debt Crisis 
Management by EU Mechanisms: Lessons from the Greek Case” in Aristidis P. Bitzenis, Ioannis Papadopoulos 
and Vassilios Vlachos (eds.), Reflections on the Greek Sovereign Debt Crisis, Newcastle upon Tyne, Cambridge 
Scholars Publishing, 2013, pp. 27-28. 
4 The strict rule-bound (ordoliberalismus) variation of monetarism underlying the Stability and Growth Pact 
does not allow the European Central Bank (ECB) to fully play its role in order to restore confidence in the real 
economy, by fear of medium-term inflationary tendencies. According to this school of thought that is peculiar to 
post-War German politics, “Monetary policy should be the responsibility of a central bank committed to 
monetary stability and low inflation, and insulated from political pressure by independent status. Fiscal policy—
balancing tax revenue against government expenditure—is the domain of the government, whilst 
macroeconomic policy is the preserve of employers and trade unions” (Stephen Padgett, “Political Economy: 
The German Model under Stress”, in Stephen Padgett, William E. Patterson and Gordon Smith (eds.), 
Developments in German Politics 3, Durham, NC, Duke University Press, 2003, pp. 126-127. 

322



This working hypothesis is interdisciplinary: it is based on a possible use of the notion of “triangular 
diplomacy”, as expounded by Henry Kissinger in his magnum opus Diplomacy5, in a contemporary 
and very different context. Yet, despite the differences in international relations during the Cold War 
years and today, we might be able to spot some structural similarities in the balance of international 
powers and, most importantly, in the logic of triangulation whose strategic appeal lies in the incentive 
rational self-interested players have to moderate their radical stance and to avoid conflicts between 
them. So I shall explain this notion first, and then I shall put to the test a possible analogy with today’s 
controversies in the management of the eurozone. 
 
The notion of “triangular diplomacy” 
 
Kissinger, like many other international relations theorists, compares strategy to chess: “Generally, 
the more squares a player dominates, the greater his options and the more constrained become those 
of his opponent. Similarly, in diplomacy, the more options one side has, the fewer will be available to 
the other side and the more careful it will have to be in pursuing its objectives. Indeed, such a state of 
affairs may in time provide an incentive for the adversary to seek to end his adversarial role”6. Here 
the main idea behind a player’s strategic opening, such as the one the USA famously made towards 
Communist China in 1972 under Secretary of State Kissinger’s instigation, is being brought to light: a 
serious player has to make the effort to break the hostility between himself and a second player 
traditionally conceived as an opponent by making an opening to him, so as to breed suspicion to a 
third player traditionally conceived as an ally to the second. The perception of a possible cooperation 
between former opponents narrows the scope for intransigence of a third player. According to 
Kissinger’s brilliant plan, the “dramatic opening to China”, and the improved Sino-American relations 
that ensued, “became a key to the Nixon Administration’s Soviet strategy”7. 
A possible split between ideological allies or partners in a joint venture always carries great strategic 
potential for an intervening third player, if that split is perceived in a timely and accurate manner, 
unburdened by ideological preconceptions. In a subtle triangle of relations, as was the case in the 
beginning of the 1970’s between Washington, Beijing, and Moscow, a third player interjecting 
himself into a closed bilateral relation – in that case, Washington interjecting itself between Moscow 
and Beijing – “improve[s] the possibilities of accommodations with each as [it] increase[s its] options 
toward both”8. The key to such a strategic opening is the acute apprehension and the exploitation of a 
possible clash between two allies because of their increasingly diverging interests. In the case of the 
Sino-Soviet-American triangle, the ideological allies and supposed partners, the communist USSR 
and China, were actually more afraid of each other than they were of their ideological foe, the United 
States; that provided the American diplomacy with the leverage needed for a “strategy of 
transforming the two-power world into a strategic triangle”9. 
A serious strategic player does not seek to triangulate its diplomacy, whenever possible, only for the 
sake of shifting alliances (of “reshuffling the deck”, as the common saying goes); he strives to do that 
by remaining neutral in the looming conflict between two supposed allies or partners: “We will do 
nothing to sharpen the conflict – nor to encourage it. It is absurd to believe that we could collude with 
one of the parties against the other… At the same time, we cannot permit either Communist China or 
the USSR to dictate our policies and conduct toward the other”10. Neutrality towards both the 
conflictive allies invites each one of them to improve relations with the third strategic player, and thus 
to ease any threats to vital national interests of that player. 
Yet, that neutrality is often just a pretext for building a “tacit alliance”11 between the triangulating 
third party and one of the two allies so as to block expansionism by the other, the one seen as the most 

5 Henry Kissinger, Diplomacy, New York, NY, Touchstone, 1994, Chapter 28 “Foreign Policy as Geopolitics: 
Nixon’s Triangular Diplomacy”, pp. 703-732, notably pp. 719-732. 
6 Ibid., p. 719. 
7 Ibid. 
8 Ibid., p. 721, n. 20. 
9 Ibid., p. 723. 
10 Ibid., pp. 724-725 and n. 26. 
11 Ibid., p. 728. 
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offensive or dangerous to international stability, in this case, a tacit alliance between the USA and 
China against Soviet expansionism in Asia. Kissinger speaks thus of a “de facto alliance against the 
pre-eminent threat”12. Thus, triangulation does not serve to “back the stronger against the weaker in 
any balance-of-power situation”13. Its strategic appeal lies in the incentive given to rational self-
interested players to moderate their radical stance and to avoid conflicts because otherwise they will 
find themselves caught between two fronts. Every time an arrogant power brings pressure to an ally or 
partner considered as structurally weak, if the triangulation leverage has been activated, that may 
bring the risk of accelerating the rapprochement between the estranged weakest ally or partner and the 
third, external, party that will come as a co-regulator of the relationship between the two allies or 
partners. 
To sum up, triangulation certainly is a game-changer in contexts where a power (like the USSR in 
Brezhnev’s time) proves itself to be incapable of self-regulating its own revisionist and expansionary 
tendencies, i.e. its own forces that tend to excessively upset a status quo ante, and thus to frustrate or 
even alienate its own allies or partners (like China in Mao’s time). In such contexts, triangular 
diplomacy certainly “changes dramatically the pattern of international relations”14, but its role is not 
that of a radical subversive. In order to regain lost stability in international relations, the triangulating 
and co-regulating party (like the USA in Nixon’s time) only pursues the objective of shifting the 
priorities of the other two parties and giving the weaker one some leverage to exercise counter-
pressure against its dominant ideological ally or political and economic partner. 
Triangulation in the eurozone crisis – The Spanish case study 
Now, if we put the IMF in the place of Nixon’s USA15, Merkel’s Germany in the place of the Soviet 
Union, and the eurozone’s periphery countries in the place of China, we might think that there are 
some structural similarities between the two cases. 
Mohamed A. El-Erian, the former chief executive officer of PIMCO (a global investment 
management firm and one of the world’s largest bond investors), as well as the Chair of President 
Obama’s Global Development Council, has said it well. According to him, the eurozone crisis 
management has been sliding down a slippery slope and into incomprehensible actions that create 
confusion and make it more difficult to solve problems, since “an important component of national 
economic governance” of the eurozone countries that have asked for a bailout has been transferred to 
“an ad hoc, fragile, and sometimes feuding group of institutions”, namely the Troika16. For close 
observers of the European and international economy such as El-Erian, it was rather obvious that the 
sense of solidarity that initially reigned inside the Troika has since been replaced by much internal 
tension, some of which has reached the surface. Of course, he is referring to the split between the 
German government that insists on austerity measures generalized across the eurozone, on the one 
hand, and the IMF – by now even the European Commission, probably because of the “triangulation 
effect” – that say that this policy is quickly reaching its limits and should be skewed towards more 
aggressive expansionary measures in favour of growth, on the other. 
Institutional investors like El-Erian believe that there are many problems in the coordination of 
movements inside the Troika. They also believe that the position of the different stakeholders not only 
does not downgrade and mutually temper, but on the contrary keeps exacerbating their different 
priorities. This, of course, does not help the construction of a common approach and deals a blow to 
the efficiency of the eurozone crisis management. The situation is a real conundrum because there can 
neither be a powerful Germany without a stable eurozone, nor a stable eurozone without a powerful 
Germany, and also no global economic and financial stability without both of the above. 
Without probably knowing it, this senior analyst has described the dead end situation where it 
becomes strategically plausible for one party to try to triangulate internal power relations inside an 

12 Ibid., p. 729. 
13 Ibid., p. 730. 
14 Ibid., p. 729. 
15 Which only seems too logical since the dominant power in terms of decision-making inside the IMF is, of 
course, the USA. 
16 Mohamed A. El-Erian, “Ireland and the Austerity Debate”, Project Syndicate, July 1, 2013, at 
http://www.project-syndicate.org/commentary/what-ireland-can-teach-the-world-about-austerity-by-mohamed-
a--el-erian (accessed on 9 March 2014). 
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organization. Germany’s intransigence in imposing deflationary measures that have generalized 
recession throughout the eurozone, and have brought unsustainable unemployment rates in countries 
such as Greece and Spain, have been putting under serious strain the USA-EU relations for some time 
now. The problem is actually much more acute than the January 2013 working paper by the IMF chief 
economist Olivier Blanchard and Daniel Leigh has implied. If we take the Spanish case, we will see 
that the financial data are rather appalling. In 2013, the Spanish economy was at a point where every 
bit of austerity, measured in percentage points of Gross Domestic Product (GDP), led to a reduction in 
demand that was even larger because its fiscal multiplier was over 1 (one unit). That means that a 1% 
cut in government spending was likely to lead to a fall in GDP that would be larger than 1%. One of 
the main reasons for this state of affairs was the looming uncertainty over the future of Spain which, 
in 2013 at least, was contemplated as deteriorating. That, in turn, means that neither consumers nor 
businesses were spending enough to compensate a reduction in government spending, which of course 
led directly to a fall in aggregate demand in the economy and to a rise in unemployment17. The 
expectation of falling GDP that accompanies such austerity means that both consumers and firms 
made further cutbacks to their consumption and investment plans18. 
Such falls in GDP are pushing the unemployment rate ever higher, even above the unsustainable 25% 
level. The unemployment rate and expectations of growth are in turn two parameters that have a very 
large impact on the state of the housing market. The fact that Spanish citizens are personally liable for 
mortgages and that personal bankruptcy laws are very harsh (unlike the USA) means that households 
have continued to service mortgages even under very onerous circumstances, in a process of severe 
deleveraging. However, there is evidence of an ever widening rate of loans forbearance on the side of 
the banks, so the real economic size of the problem is already worse than what has been 
acknowledged thus far and has been continually deteriorating. Now, the bank provisions set aside 
against losses from residential mortgages and business loans are not enough because of the severe 
banking undercapitalisation crisis19. As unemployment rises, the GDP shrinks and no European fiscal 
stimulus is launched, any near-term prospects of recovery on the horizon are dim due to the lack of 
serious countercyclical measures, and thus losses in the banking system multiply. 
Meanwhile, even though the eurozone leaders have agreed to a Banking Union that will directly inject 
equity capital into troubled Spanish banks, there is very little likelihood of this happening any time 
before the end of 2014, if not later. Also, under the terms as currently understood, any losses that may 
materialize between now and then would need to be absorbed by the Spanish sovereign. It is also 

17 In his The General Theory of Employment, Interest and Money, London, Palgrave Macmillan, 1936, John 
Maynard Keynes famously showed that in a monetary economy, inadequate aggregate demand, and not labour 
cost, is the true cause of unemployment, and expansionary fiscal policy (deficit spending) is the most efficient 
solution to the problem. According to standard Keynesianism, when economies are left to slip into a state of 
overall lack of demand, recession and unemployment ensue. In such case, the economy’s automatic tendency to 
correct shortfalls in demand is not sufficient to counteract the recessionary tendencies; government spending 
needs to step in so as to increase demand and reduce unemployment quickly, especially when the private sector 
loses confidence in case of a deflationary spiral and is, consequently, not willing to augment spending. 
Keynes developed the so-called “consumption function”, that calculates the amount of total consumption in an 
economy, by assuming that induced consumption (i.e. consumption driven by the level of disposable income) is 
positive, otherwise said that spending increases as income increases, even though the former does not match the 
latter. Thus, the consumption function is one of the main determinants of an economy’s aggregate demand, since 
the level of consumption is directly based on current disposable income. Other determinants of aggregate 
demand include investment, government expenditure, and net exports in an open economy. 
18 On the Spanish case, see Sony Kapoor, “The Spanish Donkey”, blog Re-Define, at http://re-
define.org/blog/tue-07242012-0959/spanish-donkey (accessed on 9 March 2014). 
For a strong modern account of the deleveraging shock and the debt deflation trap produced by the “Minsky 
moment” (i.e. the sudden fall of the debt limit following the sudden common realization that assets have been 
overvalued and that peoples’ collateral constraints have been too lax), which is what happened with real 
property assets in countries like Spain, see Gauti Eggertson and Paul Krugman, “Debt, Deleveraging, and the 
Liquidity Trap: A Fisher-Minsky-Koo Approach”, The Quarterly Journal of Economics (2012) 127 (3): 1469-
1513. 
19 The bank undercapitalisation crisis is one of the aspects of the manifold systemic crisis; see Ioannis 
Papadopoulos, “Efficiency of Sovereign Debt Crisis Management by EU Mechanisms: Lessons from the Greek 
Case”, op. cit., p. 26. 
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highly unlikely that any European Stability Mechanism (ESM) equity will be injected into Spain’s 
“bad bank” that has concentrated the country’s toxic assets. So the sad fact remains that the link 
between Spanish banks and the sovereign has not really broken yet, and that the Spanish sovereign 
will carry the burden for the vast majority of rising losses that are likely to materialize in Spanish 
banks. 
Given the large stock of real estate assets and loans in the Spanish economy, it would then not be an 
exaggeration to suggest that the direct and indirect impact of every additional 1% of GDP of austerity 
could be to increase realized losses in the Spanish banking system by a multiple of that. 
This means that efforts to shrink the fiscal deficit that was 10,6% of the country’s GDP in 2012 not 
only shrink the GDP, thereby worsening the debt to GDP ratio, but will also inflict large additional 
losses on the Spanish sovereign that may actually end up increasing the fiscal deficit too. Another 
phenomenon that adds to this is the collapse of profit-based business taxation revenues that are very 
sensitive to growth in the economy, and of rising unemployment payments. And on top of these first-
order economic impacts, there also is the problem of hysteresis (i.e. of permanent losses in 
productivity because of the workforce’s skills downgrading and the subsequent loss of capacity and 
willingness to work, as delayed effects of long-term unemployment)20, of social crisis and unrest, and 
of brain drain because of the emigration of the most talented and dynamic people. 
While Spain undoubtedly had to make big adjustments and needed to tackle the collapse of its real 
estate bubble head on, a different adjustment path that would use countercyclical fiscal policy and 
would set up a resolution mechanism for banks would make much more financial, economic, social 
and political sense. But for this, Spain would need the support of its eurozone partners. This is where 
the “fiscal multiplier controversy”, after the amazing mea culpa from the IMF’s chief economist 
Olivier Blanchard, comes in. 
 
The IMF’s reassessment of the underestimated fiscal multipliers’ impact to fiscal consolidation as a 
form of triangulation 
 
Europe is now very much split over austerity as a path to growth. Political and financial authorities 
agree that most countries, particularly in Europe, desperately need more growth. But they remain 
sharply divided on how to get it. Officials strongly influenced by the Great Depression model of 
thought pursue an easing of austerity measures, more expansionary monetary policies and some fiscal 
stimulus. But powerful northern European officials, notably those from Germany, have argued that 
balanced budgets and fiscal consolidation are prerequisites for restoring sustainable growth. 
In a somewhat dissonant posture, the IMF has split the difference: reassessing its views on austerity 
since its avowal of a miscalculation of the fiscal multiplier in deflationary and banking crisis settings, 
it has been pushing strongly for aggressive measures to bolster growth, but also without repudiating 
its existing programs. “We find that forecasters significantly underestimated the increase in 
unemployment and the decline in domestic demand associated with fiscal consolidation,” Blanchard 
and his co-author Daniel Leigh wrote in their January 2013 paper that stirred the controversy21. 
According to the authors, the conditions for larger-than-normal multipliers were ripe at the time of the 
first fiscal consolidation programs in 2010, but were not then taken into account. Three main reasons 
were found for the underestimation of the fiscal multipliers22: first, a situation of binding zero lower 
bound on nominal interest rates, that shrinks the margins of interest rate cuts by central banks to offset 
the negative short-term effects of a fiscal consolidation on economic activity; second, a consumption 
level depending more on current than on expected income in the future, validating thus the classical 
Keynesian analysis; and third, empirical findings that fiscal multipliers are likely to be significantly 

20 Olivier Blanchard and Lawrence Summers define macroeconomic hysteresis as following: “the substantial 
persistence on unemployment and the protracted effects of shocks on unemployment”, Olivier J. Blanchard and 
Lawrence H. Summers, “Hysteresis and the European Unemployment Problem”, NBER Macroeconomics 
Annual (1986) 1: 15-78, p. 15.  
21 Olivier Blanchard and Daniel Leigh, Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers, op. cit., p. 5. 
22 For a condensed presentation of the three reasons for the fiscal multiplier miscalculation, see Olivier 
Blanchard and Daniel Leigh, ibid., pp. 3-4. 
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larger than during normal times when the economy is sluggish23. Nevertheless, this reassessment 
should not be misinterpreted, according to the paper’s conclusion, as implying a policy shift in the 
fiscal adjustment programs24. 
That somewhat dry conclusion sums up what amounts to a tempest in econometric circles. The IMF 
has been consistently accused of intentionally underestimating the effects of austerity in Greece to 
make its programs palatable, at least on paper; but the Fund officials have argued that it was its 
European partners, particularly Germany, who insisted on deeper, faster cuts. All in all, the evolving 
research on multipliers may have helped shift the tone of the debate in countries like Spain and 
Portugal, where a slower pace of deficit control has been increasingly advocated. The European 
Commission has already eased its stance towards the pace of deficit control, providing more leeway 
for countries like France to cope with their problems. In that sense, the IMF – and of course, behind it 
the American government – has been providing a leverage to a weak third party for the sake of a 
triangulation. 
An interesting thing has happened since the beginning of the so-called debt crisis in the winter of 
2009-10: the IMF now has more say over crisis management than many eurozone members, and Ms. 
Lagarde has become a quasi head of state, whose views carry more weight than those of many elected 
leaders. Indeed, without the IMF’s money and advice, the eurozone might have fallen apart by now. 
Because she has Mr. Schäuble’s ear and respect, Ms. Lagarde has also played an important role 
overcoming German reluctance to accept proposals intended to strengthen the euro zone, like a 
centralized bank supervisor. 
Recently, there have been signs that Ms. Lagarde is seeking to nudge Mr. Schäuble and the German 
leadership to moderate their views on an issue that is central to the crisis: the degree of austerity that 
should be imposed on countries like Greece and Portugal. For most of the last four years, the IMF and 
Germany have insisted that aid recipients must cut government spending and raise taxes. But lately 
Ms. Lagarde has been arguing that too much austerity could be counterproductive. 
According to the New York Times25, “A shift by the I.M.F. would transform the debate in Europe. 
But the fact that the organization is so tangled in European affairs is controversial both inside and 
outside the Continent, and could be a source of discord as the I.M.F. and World Bank hold their 
spring meetings in Washington. […] Poorer nations that contribute to the I.M.F.’s financing have 
grumbled about having to prop up rich Europe. More than half of the I.M.F.’s lending goes to the euro 
zone, from virtually nothing a few years ago. The I.M.F. has contributed about a third of the money 
used to rescue countries like Portugal, Ireland and Greece, with the rest coming from other euro zone 
countries”. 
Besides the money the IMF has provided, which comes from members including the United States 
and Japan as well as those in Europe, the organization has also played the role of an external expert, 
aloof from national politics. In the absence of a strong federal government in Europe, Ms. Lagarde 
helps impose order on quarrelling national leaders. The IMF also helps lend legitimacy to decisions 
by political leaders. It is extremely unlikely that the German Parliament would have approved the 
country’s contributions to eurozone bailouts if the rescue plans had not had the IMF’s stamp of 
approval. 
“‘If Europe was organized as a federal state we wouldn’t need an I.M.F.,’ Mr. Wolff of Bruegel said. 
“There isn’t enough trust in Europe. They prefer to have an outside player.” Despite Ms. Lagarde’s 
relationship with Mr. Schäuble, which seems to be genuinely warm, she has often demonstrated her 
independence. She has warned numerous times that European banks have not confronted their 
problem loans aggressively enough. She has prodded leaders to move more quickly to establish a 
central bank supervisor with more powers, and to establish a system to wind down failed banks 

23 Alan J. Auerbach and Yuriy Gorodnichenko confirmed, in their working paper “Fiscal Multipliers in 
Recession and Expansion”, National Bureau of Economic Research (NBER) Working Paper No. 17447, 
September 2011, previous findings according to which “multipliers of government purchases are larger in 
recession, and controlling for real-time predictions of government purchases tends to increase the estimated 
multipliers of government spending in recession.”, op. cit., p. 1. 
24 See infra, “Conclusion – Possible triangulation based on the IMF fiscal multipliers reassessment”, pp. 9-10 of 
this paper. 
25 Jack Ewing, “Euro Zone Crisis Has Increased I.M.F.’s Power”, April 17, 2013. 
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without burdening taxpayers. Such advice is not necessarily welcome in Germany, whose banks have 
their own share of troubles. German leaders have moved more slowly on centralized bank regulation 
than some other leaders would like. 
Still, the IMF and the Germans agree more often than they disagree. The IMF’s power is not absolute. 
When the IMF lends to troubled developing countries (its traditional function), it is typically the 
largest creditor with a dominant role in decision making. In Europe, the IMF is a minority creditor, 
with less financial clout than the European Union. That is awkward”26. 
 
Conclusion – Possible triangulation based on the IMF fiscal multipliers reassessment 
 
We can resume the controversy by reminding that, in the Blanchard and Leigh paper, it is 
acknowledged that fiscal multipliers vary over time. They may be low in a country where the 
economy is growing, interest rates are normal, and the banking system is sound. As this research 
showed, they get larger if interest rates are low, output is falling and the banking system is 
undercapitalized – conditions that make everyone, from households to investors, less likely to spend, 
and thus make the role of government-generated demand that much more important27. 
The IMF October 2012 World Economic Outlook and the Blanchard and Leigh working paper 
deduced from evidence that IMF forecasters have been using in their policy documents (including 
IMF staff reports) a uniform multiplier of 0.528, when in fact the circumstances of the European 
economy have placed the multipliers in the 0.9 to 1.7 range since the Great Recession after the 
Lehman Brothers crash in September 2008, meaning that each new unit of government deficit cuts 
would cost up to 1.7 in lost output. 
The Blanchard and Leigh paper with its self-criticism for the past calculation errors may not be an 
official position of the IMF, but coming from the agency’s top economist, it is bound to change how 
the agency generates forecasts. As for fiscal policy, Blanchard and Leigh are clear that a better 
understanding of multipliers does not produce any definitive conclusions. Many countries still need to 
cut their deficits – some faster, some slower, depending on a host of other factors. “The results do not 
imply that fiscal consolidation is undesirable,” they write. “Virtually all advanced economies face the 
challenge of fiscal adjustment in response to elevated government debt levels and future pressures on 
public finances from demographic change. The short-term effects of fiscal policy on economic 
activity are only one of the many factors that need to be considered in determining the appropriate 
pace of fiscal consolidation for any single country”29. 
That “neutrality” position is totally suitable in terms of triangular diplomacy: as I have shown in this 
paper, Henry Kissinger has said that the USA as a third party should not take sides in an ongoing 
power rebalancing game between two allies and/or partners, but should just widen its bargaining 
powers and try to open a new dynamic process, whereby a weaker party (here the countries of 

26 The extensive quote is from the article “I.M.F. garners more clout, and criticism”, International Herald 
Tribune, April 18, 2013. 
27 See Howard Schneider, “An Amazing Mea Culpa from the IMF”, Washington Post, January 3, 2013. 
28 See International Monetary Fund, October 2010 World Economic Outlook: Recovery, Risk, and Rebalancing, 
Chapter 3 “Will It Hurt? Macroeconomic Effects of Fiscal Consolidation”, pp. 93-113, that provides a 
comprehensive study of fiscal consolidation efforts in advanced economies during the period 1980-2009. There, 
the action-based approach (i.e. the study of policy actions motivated by deficit reduction in a sample of 
advanced economies) points towards the estimated effect that a “fiscal consolidation equal to that of 1 percent of 
GDP typically reduces real GDP by about 0.5 percent after two years” (p. 98), thus a fiscal multiplier of 0.5, and 
that the “effect on the unemployment rate is an increase of about 0.3 percentage point after two years” (pp. 98-
99 and p. 99, Figure 3.2; see also pp. 107-108). However, and interestingly, the contractionary effect of fiscal 
consolidation doubles to about 1 percent after two years for 1 percent of fiscal consolidation when the interest 
rates are stuck at zero, and thus are not free to decline any more; see ibid., p. 109. Finally, apart from the interest 
rate reductions, other determining factors mitigating the contractionary effects of fiscal consolidation are 
currency (external) devaluation, a policy mix containing more spending-based than tax-raising deficit cuts, a 
higher level of perceived sovereign default risk, and a number of structural reforms such as the strengthening of 
fiscal institutions and the reforming of pension entitlements and of public health care systems (see a summary of 
these factors in ibid., p. 113). 
29 Olivier Blanchard and Daniel Leigh, op. cit., p. 20. 
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Southern Europe plus France) might be able to re-equilibrate in its favor, if and when it thinks that 
might suit its vital interests, a rapport de force with a stronger and more aggressive partner (here 
Germany and the Northern European “fiscal hawks”). 
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ABSTRACT 

 
Despite the fact that the end of the Cold War seemed to have ended the era of national and 
international confrontations, a number of organizations, groups, movements and individuals, who use 
violence against state authorities, seem to have reemerged gaining a more central and transnational 
role in international developments.  
In the belligerent areas of Afghanistan, Iraq, Libya, Syria, Mali, Somalia and elsewhere, organizations 
have emerged that identified their actions with that of Al Qaeda, refusing to accept the state’s 
national institutions or cooperate with one of the opponents in the areas were conflicts occur. At the 
same time in Europe, ultra-right groups emerge, causing a number of killings of civilians, like in 
Norway, and calling their followers from other countries to cooperate and get involved actively in 
their fight. Furthermore, violent activities coming from ultra-left groups in Greece are been saluted, 
with proclamations and attacks, by similar groups in Europe (Italy, France, England and Germany) 
and Latin America (Mexico, Chile and Argentina) in the name of “international solidarity”.  
Ultra-right, ultra-left and religious extremism, which are the case studies of this research, are three 
of the oldest expressions of violence. Despite their philosophical and political differences there are 
some common characteristics among them concerning their ideologies, the implementation of their 
strategies and their activities such as: a) the hostility against the States where they are active, b) the 
perception that their struggle is international, c) the belief in the idea of moral unity in society, d) their 
strong links with common law criminals and organized crime, e) their unclear ideology, f) the use of 
new technologies, in order to achieve their goals, and g) the lethality of their actions.  
To illustrate the argument the activities of Al-Qaeda in Northern Africa and Middle East, the actions 
of Federazione Anarchica Internazionale in Europe and the ultra-right attack along with the 
“manifesto” of Anders Breivik in Norway will be examined. 
The research presents some results from an analysis of different types of political violence, discussing 
their direction towards common ways of tactics in a globalized international system as well as 
examining the process of the development of such phenomena. 
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May 2012 General Elections 
 
Ioannis Konstantinidis, University of Macedonia, Greece 
 
What Extraordinary Happened in Greece on 6 May 2012? 
 
Studying elections in Greece has never been extremely fascinating; models of electoral behaviour have 
been struggling to adequately interpret the formation of preferences of a strongly partisan, but not 
socially-divided, electorate. Predicting electoral results has most often been an easy task since the winner 
–one of the two main parties, the centre-right New Democracy (ND) and the centre-left PASOK– was 
widely known to the public well ahead the election day as a crucial minority of the electorate was always 
shifting to the opposition party once the party in government failed to fulfil the electorate’s expectations. 
But all that started to change from mid-2011 when disaffection with the two main parties rose to 
unprecedented heights and it became evident that the main opposition party –ND in this case– would not 
win a parliamentary majority in the next election as traditionally expected. Political analysts and media 
commentators around the world became interested in the Greek party system, not less because its 
consolidation and survival were critically linked to the country’s badly-hit economic profile. The 
country’s membership in the Eurozone automatically transformed the future of Greek politics into a 
global issue. 
 Predictions were ambivalent; party identification, once the best proxy for vote in Greece, has 
been clearly affected by the two main parties’ rather obvious inability to handle the economic crisis.1 
Continuing recession, tax increases and high unemployment rates have put a severe strain on the 
electorate’s shoulders and this was likely to materialise, as economic-voting theories predict, into an anti-
two-party vote. Other issues, most notably immigration but also law-and-order, have forcefully entered 
the public agenda opening the ground for new competitors to place themselves into the electoral arena. 
On the other hand, the electoral collapse of the two parties had been falsely predicted countless times 
before, but at the end of the (election) day two-partyism was emerging triumphant thanks to its user-
friendly features and the additional help of an almost idiosyncratic electoral system that gives an 
additional parliamentary-seats bonus to the winning party. 

Eventually, on 6 May 2012, Greek voters upended the country’s political system in a 
parliamentary election that saw the crushing defeat of the dominant political parties. Parties representing 
the extremes made gains, but most importantly votes were dispersed across the whole political spectrum 
with 19 per cent of the vote won by parties that got less than three per cent each (that is the electoral 
threshold for electing a single MP) producing an almost non-modal distribution of preferences. Based on 
the electoral result itself, it is tempting to conclude that voters clearly blamed two-partyism for Greece’s 
economic collapse. However, their nearly-uniform decision to vote against the two parties led them to a 
large number of different party options. The distribution of votes resembles a plateau with four parties 
within an eight per cent range and three more parties closely following and gaining parliamentary 
representation. What does it account for such a plateau distribution? Even if the 6th May electoral result 
was a clear manifestation of protest against the austerity pact, does crisis mishandling fully explain the 
electoral result? 

It is always difficult to explain an inconclusive electoral result and it is equally demanding to 
provide an electoral analysis of a ‘first-round’ election without taking into consideration the results of the 
‘second round’. The 6 May election has it both. After the leading parties failed to form a coalition, a 
caretaker government was installed until new elections in 17 June which saw one of the two pillars of 
two-partyism, the centre-right ND, increase its vote share by eleven per cent and easily lead a coalition 
government with the second of the traditional mainstream parties, PASOK, and one of the new entrants, 
the moderate Democratic Left (DL) bringing Greek politics almost back to normal. How far can you 
really go arguing about a critical, or at least a deviating election, when only six weeks after one-quarter of 
the electorate change their voting preferences yet again? It is clear that voting criteria have changed in a 
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very short time, something that weakens any argument on how to explain the plateau distribution of the 6 
May election apart from one: retrospective and prospective evaluations of the state of the economy and 
their personal well-being have left Greek voters disoriented. Next, we will try to describe the way to the 6 
May elections safely focusing on the effect of international economic crisis on the Greek economy and 
eventually on the outcome of the 6 May election.2 

 
Background Knowledge: Political and Economic Developments since October 2009 
 
Over the last decade, Greece went on a debt binge that came crashing to an end in late 2009, just after a 
new PASOK government had been elected. Warnings over the consequences of surging debt had come 
from both the EU and the International Monetary Fund (IMF), which had instructed Greece to adopt 
structural measures to boost competitiveness and correct its fiscal imbalances. Since late 2009 though, 
continuing deterioration of international economic prospects coupled with governmental inefficiency in 
implementing such structural measures have worsened almost all economic figures. Research on the 
electoral result of May 2012 should therefore start from 2009 should include both economic and political 
developments in the country. 

The result of the May election is above all a heavy defeat of the dominant socialist party which 
was holding power for more than 20 years in the country’s 38-year post-junta period. PASOK, led by 
former foreign minister and son of the party’s charismatic founder, George Papandreou emerged as victor 
in the previous parliamentary elections held in October 2009. The party gained an impressive 44 per cent 
of the votes and 160 seats in the 300-seat parliament. The election had been called at short notice by the 
outgoing prime minister Kostas Karamanlis and his conservative party (ND) in an attempt to create a 
mandate for a broad austerity programme aimed at stemming the country’s growing decline resulting 
from the impact of the financial crisis on the Greek economy. Karamanlis had announced the early 
election halfway through his second four-year term in an attempt to regain his party’s dwindling 
popularity. In the event, Karamanlis failed to win a mandate for his own party –and actually gained less 
votes than ever before in the party’s history (33 per cent)– and so the task of implementing the extensive 
austerity measures demanded by the European Central Bank and the EU fell upon the shoulders of 
PASOK. Support for smaller parties of the Left, like the Communist Party of Greece (KKE) and the 
Coalition of the Radical Left (SYRIZA) declined, while the far-right Popular Orthodox Rally’s (LAOS) 
share slightly increased. The massive swing from ND to PASOK revealed that the electorate was voting 
against the proclaimed austerity of ND and in favour of PASOK’s old, good promises. During the 
election campaign, PASOK had promised a €3 billion stimulus package combined with above-inflation 
wage and pension increases, higher taxes for the wealthy and even a review of the privatisation of flag 
carrier Olympic Airlines, the only public enterprise that the Karamanlis administration of 2004-2009 had 
managed to privatise. Comparative evaluations of personal prospects under each of the two parties’ future 
governments clearly account for PASOK’s impressive electoral lead. 

Once in office though, there was no way Papandreou’s government could fulfill its promises. 
Although early in its term the government announced a 'solidarity package' for low-income strata –
subsequently much criticized– it was quickly forced to borrow heavily to service the country’s ballooning 
debt, which reached 130 per cent of GDP already in 2009. The budget deficit exceeded fifteen per cent of 
economic output –five times the eurozone maximum of three per cent. Further problems were also 
looming for Greek banks, which have invested heavily in the Balkans and were threatened by the 
shrinkage in the economies of a number of South Eastern Europe states. It was only a matter of time 
before PASOK turned towards the IMF and Greece’s EU allies to ask for a special agreement that would 
ensure public borrowing with lower interest rates than those the country would get from the markets. 
Negotiations between Greece and the so-called Troika (the European Union, the European Central Bank 
and International Monetary Fund) lasted for a few months and, finally, the agreement, known as the 
Memorandum, was signed in May 2010 but at a steep price: the austerity measures demanded by EU 
partners in return for the bailout package have ripped holes on the Greek safety net and plunged the 
country into a recession of near Great-Depression dimensions (Matsaganis 2012). 
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The government’s decision to sign the Memorandum was opposed by the main opposition party, 
ND, as well as the minor left parties, although it has been supported by the opportunistic far-right LAOS 
presumably in an attempt to present itself as a viable or a legitimate coalition partner in the future. Three 
PASOK MPs refused to vote for the government’s decision and were thus expelled from the 
parliamentary group. Former ND foreign minister and main competitor for the ND leadership in 2009, 
Dora Bakoyiannis, refused to vote against the government’s decision and was also expelled from ND, 
only to create a new party of liberal orientation, the Democratic Alliance, which has since then not 
opposed the terms of Greece’s loan agreement. There was some first evidence of the political turmoil to 
come even in June 2010 when a number of MPs had already joined different parties from the ones they 
had been elected with just 8 months after the election,3 but it was in the local elections of November 2010 
that the electorate had the first chance to express its congruence with the government’s decision to enter 
into a loan with the Troika. The results of the local elections suggest that the impact of the austerity 
measures had not been felt yet and PASOK was not really defeated at the polls; the party’s decision to 
back candidates without a background in the established party system was well-received by a large 
proportion of voters who were favouring a break with the past (Graph 1).4  

The record low turnout at the local elections (61 per cent, that is more than 10 per cent lower than 
the turnout at the 2009 general elections a year before) though was clearly a sign of frustration with, if not 
rejection of, the political system. The frustration later manifested itself in protests by the Indignant 
Citizens Movement in front of the Parliament in Athens.5 At their height in June 2011, when debate on 
the so-called medium-term economic programme peaked, these gatherings drew up to 300,000 people and 
provided a platform for a loose and socially diverse movement against the members of the Greek political 
elite who were accused of becoming completely detached from the public and, even worse, of not facing 
proper investigation over corruption allegations.6 The Troika’s negative evaluations of the country’s 
economic prospects revealed that the plans agreed by the PASOK government were not self-fulfilling and 
as the rumours about prolonging austerity measures spread out, the electorate became furious. Opinion 
polls recorded the lowest levels of government’s popularity since October 2009, while the main 
opposition, ND, was struggling to gain back all those 2009 defectors. 

Attempting to get backing from opposition parties for the medium-term economic programme7 
debated in parliament, Papandreou attempted, in mid-June 2011, to create a coalition with the 
conservatives but the deal foundered, partly because of Samaras’ demand that the premier step down. 
Since then –and until November 2011– the ND leader was rejecting any suggestion of cooperation despite 
some calls for it from MPs from both parties on the ground that the party could eventually gain the 
necessary support to form a government on their own even if a second round of elections was held.8 Once 
Papandreou’s plans crumbled and after a day of political turbulence with two governing party PASOK 
deputies to have submitted their resignations within one hour and several others having openly spoken 
about ‘a worn-out government’, Papandreou announced a cabinet reshuffle. Regardless of rumours about 
several revolting deputies who would insist in challenging the Prime Minister, PASOK’s parliamentary 
group indeed confirmed its will to back Papandreou in a session that proved to be a vote of confidence in 
the party’s leader. Subsequently, the medium-term programme passed in parliament on 29 June 2011 with 
154 votes in favour, since another PASOK MP voted against.9 

Immediately after approval in parliament for the medium-term programme, the IMF indicated 
that it was willing to transfer the next tranche of bailout loans to Greece as long as the EU leaders promise 
they will devise a second bailout for the debt-laden country. But EU leaders were not confident that the 
government could implement the medium-term plan. PASOK has lost the support of the public; for three 
weeks straight, protesters across the political spectrum have appeared in Syntagma Square to oppose the 
next round of austerity measures. On 29 June, peaceful demonstrations or even verbal attacks against MPs 
turned into violent clashes with the police, which resulted in major damages against property in the city 
centre. Opinion polls revealed a ND lead for the first time since October 2009, although according to the 
polls the most likely outcome of a snap election would have been a coalition government comprising 
these two parties. At that point, EU leaders started putting pressure on the ND leader to publicly admit 
that if his party won the next election, it would stick to its predecessors’ commitments. Such pressures 
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became intolerable in September 2011 when the imposition of new measures, as for example the 
‘temporary’ tax on houses –which would be paid through the electricity bill- and the cut in tax-exemption 
from 8000€ to 5000€ per taxpayer, quickly led to a sharp decline in PASOK’s poll figures. 

ND resisted to these pressures until early November 2011. The beginning of Papandreou’s fall 
started in late October: on 27 October the EU Summit finally agreed on a second bailout loan for Greece 
and a 50 per cent cut of the country’s debt, a development that was well-received by the government but 
caused reactions of all opposition parties and the public alike. Deep concerns were expressed with regard 
to the impact of debt restructuring on income policy in the coming years as well as the future of Greek 
banks and pension funds that were exposed to Greek bonds. After a series of verbal and physical attacks 
against ministers and MPs during the celebrations for the anniversary of the 28 October 1940, the date the 
resistance movement against the Nazis is celebrated in Greece, Papandreou announced his decision to 
hold a referendum on the new loan agreement in an attempt to renew his mandate at the polls. The very 
same day several ministers openly opposed the idea of holding a referendum, while a long-time PASOK 
MP, Milena Apostolaki, resigned and declared her independence due to her disagreement on the 
referendum. Papandreou’s decision triggered a storm of reactions not only within his own deputies, but 
also at the European level; French President Sarkozy and German Chancellor Merkel asked him to meet 
them in Cannes during the G-20 Summit held there on 4 November. In a rather humiliating statement, the 
two leaders expressed their surprise and asked Papandreou to give explanations as to the reason he put the 
referendum on the table. With more ministers and deputies openly requesting a national unity government 
as well as the resignation of Papandreou, and the IMF declaring yet again that it considers the 
postponement of the sixth aid tranche, it was a matter of time before Papandreou resigned10 and ND was 
pushed to join a coalition with PASOK and LAOS under the premiership of European Central Bank’s ex-
vice-president, Lucas Papademos. 

The new government’s scope was rather limited to the completion of the process of debt 
restructuring and the signing of the second memorandum. As a part of these, the government asked for the 
parliament’s vote on new austerity measures, such as further reductions in the so-called special wages of 
the public sector and in supplementary pensions, as well as structural reforms, the most exceptional of 
which was a 22 per cent reduction in the minimum wage at the private sector (from 751€ to 586€). The 
so-called second memorandum was voted by 199 MPs on 12 February 2012, though 43 PASOK and ND 
MPs voted against their party leadership will and were automatically expelled from their parties, while a 
dozen of others resigned and handed out their seats to their parties.11 It became apparent that the two 
coalition partners had no way to control their own parliamentary groups anymore when two new parties, 
the Independent Greeks and the Social Agreement, were easily formed attracting ten and seven of those 
two-party MPs who have voted against the second memorandum. From that same day, their poll figures 
literally collapsed opening the way to up-to-that-date smaller parties, namely the Coalition of the Radical 
Left, Democratic Left, but also the neo-Nazi Golden Dawn. 

But how has the bailout agreement affected Greece’s micro- and macro-economic figures? To 
sum up, after long resisting the idea of a default, European officials in March 2012 helped Greece 
negotiate a landmark debt restructuring deal with the vast majority of its private sector lenders, who 
agreed to swap $77 billion in Greek debt for new bonds worth as much as 52 per cent less; it was the 
largest default in history. The deal cleared the way for the Troika to begin releasing funds from the 
second bailout package (€130 billion), avoiding an uncontrolled default. But while Greece receives 
billions of euros in emergency assistance from the lenders, almost none of the money is going to the 
Greek government to pay for vital public services or increase salaries to anywhere close to the pro-2009 
levels; instead it is flowing directly back into the Troika’s pockets though servicing the interest on the 
country’s debt. The Greek economy continues to struggle since salary cuts and increasing unemployment 
have crucially affected levels of consumption. The rapid change in consumer behaviour is portrayed on 
the Consumer Climate Index; in two years’ time, from the 2009 Election Day to the end of 2011, the 
index has declined by more than 50 per cent from 102.0 to 46.5.12 Public sector employees are estimated 
to have lost around 25 per cent of their net salaries from 2009 to 2012 (15 per cent cuts in gross salaries 
plus an approximately 10 per cent loss due to tax increases) and so have private sector employees, as 
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more and more employers implement the 22 per cent reduction in the minimum wage voted as a measure 
of the second memorandum in all levels of salaries.13 Unemployment has steadily risen from ten to 22 per 
cent in the last 30 months reaching Spain’s long-lasting European record (Graph 2). Such a meteoric rise 
in a country with relatively low levels of unemployment before the international crisis began in 2008 has 
normally resulted in social unrest.14 
 

 
Graph 1 Vote estimate from September 2009 to April 2012 

[Source: Public Issue, available at www.publicissue.gr] 
 

Extensive borrowing has naturally increased the government’s debt as a percentage of GDP to 
inconceivable heights, a feature that actually binds not only the next but possibly the next two 
generations’ future (Graph 3). Government budget deficit has been largely reduced since 2009 by almost 
30 per cent thanks to a huge reduction of public spending but public revenues have not increased at the 
same rate both because of the weakness of monitoring mechanisms and the recession (Graph 4). It looks 
as if the country has been trapped into a vicious cycle of taxes and no spending that critically reduces 
internal consumption and, as long as the country’s balance of current accounts remains negative, reduces 
the amount of revenues the government may expect to get. Reduced public spending and cutting salaries 
also affect consumption, and decreasing consumption further rises unemployment rates. It is worth 
mentioning that Greece constitutes a different case from all three other countries of the European South, 
since the combination of high unemployment rate, high debt and high government deficit is unique. 
Spain’s high unemployment rate is not coupled with high debt; Italy’s high debt is not matched by either 
high unemployment or high deficit; and, finally, Portugal’s unemployment rate is much lower than 
Greece’s and so is its debt. All in all, the Greek case provided in early 2012 all necessary conditions for 
either retrospective or prospective economic voting patterns to dominate the electoral arena at any time 
the election was called.   
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Graph 2 Unemployment rates per month in Greece, Spain, Italy and Portugal 

[Source: Eurostat] 
 

 
Graph 3 Government debt as a percentage of GDP for Greece, Spain, Italy and Portugal, 2002-2011 

[Source: Eurostat] 
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Graph 4 Government budget deficit for Greece, Spain, Italy and Portugal, 2002-2011 

[Source: Eurostat] 
 
The Campaign: Issues, Party Strategies and Poll Predictions 
 
The election was finally called on 6 May 2012, that is less than six months after the three-party coalition 
was formed and just over 30 months after the previous general elections. The date of the election has been 
among the main topics of the coalition talks and has since dominated the public agenda, mainly because 
ND was eager to schedule an early election with the strong belief that it would regain power, even if a 
second round would be needed. PASOK unwillingly accepted ND’s eagerness not least because Lucas 
Papademos had signed that he was not interested in retaining the premiership once the government’s 
scope has been fulfilled. 
 The election campaign started as usual with the two main parties opposing each other on the 
accountability issue, but soon they both realized that it was their extremes that were more likely to win 
their disaffected ex-voters. From early on in the campaign, polls suggested that KKE and SYRIZA were 
running neck-in-neck with PASOK for second place, while the new entrant, the Democratic Left, was also 
likely to perform well, though its vote estimate was rather unstable. On the other side of the spectrum, the 
Independent Greeks seemed to have successfully presented themselves as a strong anti-memorandum 
option to the extent that the party was often regarded by voters as a good alternative to traditional anti-EU 
or anti-imperialistic party preferences. Golden Dawn, the extreme-right party that had unsuccessfully 
contested all sorts of elections since 1994, was predicted to easily surpass the electoral threshold of three 
per cent. LAOS, the previously successful far-right party, was outflanked by Golden Dawn on issues 
related to nationalism and immigration, its stronger ideological and policy areas. Smaller parties, like the 
recently-found Democratic Alliance and other liberal parties (Recreat, Greece!, Drassi) as well as the 
Greens were also predicted to be close to the borderline of three per cent, but were generally struggling to 
put their mark on the campaign. 

ND, which was regarded as an easy winner, although its vote share was gradually declining 
throughout the campaign, was quick to attack the parties of the Left, and especially SYRIZA, accusing 
them of not condemning riots and physical violence against elected MPs. ND was also quick to 
incorporate classic law-and-order topics as well as the immigration issue in its agenda in an attempt to 
satisfy those hardliners who were seriously thinking of defecting to Independent Greeks or Golden Dawn. 
Generally speaking, far- and extreme-right parties were given a massive boost in the election campaign by 
PASOK and ND, as the two governing parties sought to outdo one another with xenophobic as well as 

337



nationalistic demagogy and practice15 in an attempt to direct popular anger against cuts into right-wing 
channels. In doing so, they paved the way for the extreme right. 
 But these two, and closely interrelated, issues aside, the campaign was dominated by two 
different questions: (a) accept or reject the country’s loan agreement with the Troika (b) punish or do not 
punish the two main parties for the way they had handled the crisis, and also the pro-crisis period. Since 
voters had only one vote, they had to decide which of the two questions to answer; the latter was an easier 
to answer question and that was the reason why most voters left the former unanswered when they 
reached the ballot box. Those recognizing the need for structural reforms or those acknowledging that the 
loan agreement was the country’s only option were targeted by the two main parties but also by the 
smaller liberal parties; they had to either forgive the major parties for their sins or to opt for a relatively 
unknown territory with only slight possibilities that their votes would count given the electoral threshold. 
It is interesting that during the campaign, which coincided with the French presidential campaign, these 
parties, as well as the major parties, put forward a ‘still-to-gain-from Europe’ argument focusing on the 
fact that Hollande was more likely to win the election in France and, thus, the strictly followed 
monetaristic strategy of 'Merkozy' would be abandoned. 
 Although the interdependence of domestic and European policy has never –and nowhere– been 
more evident, European integration as such was not centre-stage in the May election. EU stances of most 
parties were not clear-cut; with the exception of KKE which explicitly supported exit from the EU, all 
other parties including the anti-memorandum SYRIZA or IG were generally supportive of the country’s 
European orientation. To be honest, further elaboration would either run against the main argument of 
rejecting the country’s loan agreement with the lenders or, as in the case of SYRIZA, or, if elaborated by 
the two major parties, would bring into memory several unwanted EU leaders, such as the German 
Minister of Finance, and subsequently turn plenty of last-minute voters against the main parties. The 
European integration plan or its compatibility with the preservation of national identity have not been 
debated as it always happens at election campaigns in Greece (Passas and Dimitrakopoulos 2009). 
 Party discourse on future prospects of the economy was not specific, either. All parties have been 
very keen to portray themselves as strong advocates of economic policies that will favour economic 
development so as to countenance the austerity measures introduced by the Troika. As often poetically 
described, these expansionary macroeconomic policies would provide ‘the necessary oxygen to the real 
economy that has been starving for cash’; such a discourse was explicitly or implicitly blaming the Troika 
for the imposed austerity (Chardas 2012) in an attempt to either motivate vote against the parties that had 
cooperated with the EU and the IMF, in the former case, or keep their distance from the policies 
implemented during the 2009-2012 period, in the latter. 
 As far as the use of media is concerned, internet and social media clearly dominated the campaign 
since no television debate was eventually held, while major parties avoided organising outdoor rallies 
fearing incidents of verbal or physical attacks against the speakers. Special mention should be made to the 
extensive use of the so-called grass-roots e-mails, that is e-mails which are not sent by a political party 
but rather from its supporters with humorous content. Such messages are more easily transmitted as a 
cleverly neutral message and are proved to be more effective than other forms of traditional campaigns. 
SYRIZA supporters pioneered the use of the medium by mainly targeting the two major parties 
(Panagiotou 2012). 
 
The Results 
 
Predictions were largely confirmed at the ballot box, though SYRIZA’s success in finishing an easy 
second was rather surprising. The elections resulted in a stunning collapse in the vote for the two main 
governing parties which received only 32 per cent of the vote between them; the social democratic 
PASOK saw its vote plummet from 43.9 per cent in 2009 to 13.2 per cent, while ND fell from 33.5 to 
18.9 per cent. Importantly enough for the longevity of the parliament elected on 6 May, the two parties 
fell two seats short of being able to form a majority in parliament, something that in effect rendered the 
government formation a rather distant possibility from the very first moment the election results were 
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officially announced. The fact that they even came close to a forming a majority between them was only 
due to an idiosyncratic electoral law that provides the winning party of an election a bonus of 50 
additional parliamentary seats, a number that corresponds to the one sixth of the parliament’s total 
number of seats. As it was the case in May 2012, this peculiarity of the electoral system rewarded ND 
with 70 per cent more seats that the ones that the party would have gained under pure proportional 
representation, boosting the two ex-major parties sum to almost 50 per cent of the seats for a 32 per cent 
of the actual votes.16 

The parties that opposed the austerity measures registered electoral gains. SYRIZA, which in the 
not too distant future was struggling to gain parliamentary representation, was able to triple its vote from 
4.6 to 16.8 per cent and, most importantly, it has overtaken PASOK as the second largest party in 
parliament. The Democratic Left, which split off from SYRIZA in 2010 in order to take a more moderate 
and pro-EU orientation, but which also criticized the austerity measures, received in its first ever election 
6.2 per cent. The Communists (KKE) were only able to slightly improve their vote from 7.5 to 8.5 per 
cent, an indication of the party’s inability to present itself as an 'outsider' that could effectively challenge 
two-partyism. 
 

 
Graph 5: Distribution of votes in the 6 May 2012 General Elections 

 
On the other side of the spectrum, right-wing parties that fiercefully opposed the austerity 

measures and the Memorandum Agreements also received considerable support. The populist 
Independent Greek (IG) won 10.6 per cent of the vote. The party was founded in February 2012 by 
former ND deputies led by Panos Kammenos, after they were expelled from ND for failing to support the 
last austerity package. The neo-fascist Golden Dawn (GD), which combined anti-austerity rhetoric with 
an extremely nationalist and anti-immigrant perspective, gained seven per cent and entered the new 
parliament for the first time after having participated in all sorts of elections for almost two decades with 
miniscule electoral gains. The Popular Orthodox Rally (LAOS), the far-right party which, however, 
participated in the coalition government under the prime-ministership of Lucas Papademos for a short 
time, lost many votes and failed to pass the three per cent electoral threshold and enter the new 
parliament. 

Under these circumstances, moderate parties which were less critical towards the country’s need 
to respond to the Troika’s demands, such as the Greens as well as Democratic Alliance, Action (Drassi) 
and Recreate, Greece! (Dhmiourgia, Ksana!), all of which could be confidently counted as liberal-
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oriented, performed rather poorly and did not manage to elect any MPs. Their low-tempered discourse 
was literally lost when voices got louder, despite the fact that ND under Samaras had moved further 
towards the right end of the political spectrum leaving a void in the centre for any liberal competitor to 
fill. 

In a further indication of political disgust with the political system, the abstention rate was a 
record-breaking high of nearly 35 per cent. This is much higher than in all previous general elections, 
only comparable to abstention rates in second-order elections where abstention ranges from 30 to 35 per 
cent. The existence of anti-party sentiments in the electoral audience was also manifested in the number 
of votes gained by very small parties formed to plainly express this specific sentiment (such as the ‘No’ 
party or the ‘Do not pay’ party) or by the Golden Dawn, the neo-Nazi party that won the preferences not 
only of those sharing its racist stances towards immigrants but also of all those that wanted their message 
against the ‘old-establishment’ parties to be heard loudly (Dinas et al. 2012). 
 With the parties not only divided along the left-right dimension, but also along the issue of 
memoranda signed with the Troika, it quickly became evident that it was impossible to form a coalition 
government. As already mentioned, the ‘alliance of those willing to co-operate’ (ND and PASOK) with 
Troika simply fell short of a majority in parliament. The DL, the most moderate of the ones opposing the 
memoranda felt uneasy in supporting a ND/PASOK government since this would compromise the party’s 
rejection of the pro-austerity path PASOK and ND have followed and it would eventually leave ample 
space to its ex-allies, SYRIZA, to gain extra votes in a future election. On the other side, the anti-
memorandum camp of SYRIZA and the ND splinter IG were not only deeply divided along the left-right 
dimension but also unable to command more than 85 seats, since the Communists refused to enter any 
coalition talks and Golden Dawn was excluded from any negotiation. On a less numerical ground, a 
coalition agreement was practically ruled out by the two larger parties of the parliament, ND and 
SYRIZA, as they were both expecting to have gains in a future election; ND was likely to win back the 
voters of small liberal parties that failed to win parliamentary representation and SYRIZA had emerged as 
the major opposition party and it was reasonably expecting to attract voters of all other anti-memorandum 
parties plus many more of the disaffected ex-PASOK voters. Under these circumstances, a follow-up 
election was scheduled for 17 June 2012 and all parliamentary parties agreed on a caretaker government 
under the premiership of the President of Council of State, Panayiotis Pikrammenos. 

 
Competing Explanatory Models of Electoral Behaviour on the 6 May Election 
 
The 6 May 2012 election saw the sudden death of partisanship in Greece. Greek voters might have been 
disappointed with the way their politicians had been managing the economy or the public services in the 
past but had never gone as far as abandoning them because the majority of them were trained to receive 
rewards for their electoral preferences and were therefore ready to either forget their party’s sinful past or 
defect to the other major party to enjoy such rewards anew. Economic crisis provided the opportunity for 
the mass withdrawal from mainstream parties; once it became apparent that the state resources could not 
be used to satisfy major-party clients’ demands anymore, low expectations for an exchange with 
governing elites drove a large number of electors towards extremist parties, marginal parties or abstention 
(Nezi 2012). The fact that the majority of the electorate showed little substantial affiliation with the 
parties that used to support (PASOK and ND lost nearly two thirds and half of their electoral strength 
respectively) reveals that party identification in Greece had clay feet (Papadopoulos 1989). They were 
quick to desert their parties once the latter lost their social utility. This was a completely rational, albeit 
myopic, choice: with their eyes to the past –what they lost– people voted to punish those responsible for 
the worsening of their personal economic conditions; this represents clearly a textbook case of 
retrospective egocentric vote (Johnston et al. 2005; Lewis-Beck et al. 2008; Nadeau et al. 2013). 

To be fair, there must certainly be a number of voters who might have felt betrayed by the parties 
or the leaders they once unconditionally believed in. They also voted against their once beloved ones, but 
their choice stems out of anger and passion and is therefore an irrational choice resembling those cheated 
spouses who just want their ex-companion to pay for what she or he did to them. But even among them, 
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ideological or policy congruence between voters and their usually-preferred party is not the reason or is 
not even positively correlated with their party attachment. As a consequence, the two major parties used 
to shelter many different strands of ideological predispositions –or even those with no ideological 
predispositions whatsoever– both at the mass and the elite level. In fact, as Pappas (2012) puts it, ‘this 
chronic lack of ideological coherence within PASOK [and ND] is what explains both the large number of 
defectors and their subsequent drift and relocation across the entire ideological space from extreme left to 
extreme right’. This is how to explain the plateau distribution of votes, the most striking feature of the 6 
May election; voters turned their backs to the major parties and, as if randomly, chose one of the other 
options producing a uniform distribution. 
 
Conclusions and Implications for the Country’s Political and Economic Future 
 
It is obvious that the implications of the 6 May election outcome for government policy on the 
management of the crisis should not be sought in the caretaker government’s brief period in office. After 
all, Pikrammenos’ government was not given any power to design or implement any policy. However, the 
6 May election outcome is likely to strongly affect the way the new three-party coalition government 
formed after the 17 June elections manages the economy.17 As a result of their crashing defeat on 6 May, 
during the second electoral campaign, the two main parties have promised not to impose any more 
austerity measures and to re-negotiate the country’s agreements with Troika and so did the DL, in an 
attempt to attract SYRIZA voters who were keen on abandoning the agreements with Troika but were 
perhaps fearing that this would lead to an exit from EU. Caught between their promises to the electorate 
and to the Troika, the coalition governments formed after June 2012 have been struggling to keep both 
parts satisfied.18 The only way to reduce the effects of austerity on the weakest sections of the population 
is to implement the so-called structural reforms, like tax reforms and downsizing of the public sector. 

Odds are clearly against them, and most importantly against the country, though. Reforming the 
state has been the ex-major parties’ slogan for decades; considering that the new government is largely 
consisted of these two parties’ traditional political personnel, it is highly unlikely that they will now be 
successful in achieving their much-advertised aims. After all, these same people had been in office since 
November 2011 when they commonly supported the Papademos’ government, without showing any 
intention to implement their promises for reform: privatizations of public enterprises and merging of 
public bodies have been postponed, while introducing public employees’ evaluation systems and tackling 
tax evasion have been repeatedly announced but never implemented. In other words, the new government 
is made up of two parties which are notoriously unwilling to reduce the size of the state, since the latter 
has been their tool for keeping their clients satisfied for years and a third party. 

In the short-run, there is some first evidence that the new government will try to convince EU 
partners that the county needs more than a time extension of the initial agreement; recession leaves no 
space for tax-and-(no)-spending measures to pay off. Confirmation of such first evidence would reveal 
that the 6 May election outcome caused a shift of governmental economic policy from fiscal to 
developmental measures. Of course, the government hesitates to openly ask for foreign investments in 
Greece as long as the country cannot provide evidence of so-much-desired by the German leadership 
fiscal adjustment. It goes without saying that the government's failure to deliver will lead to its fall under 
EU’s pressures sooner rather than later. After all, whereas there may be some tiny room for manoeuvre 
among EU political leaders to rethink their strategy, it is market forces that may prove the greatest 
obstacle to any change. 

Politically speaking, governmental success is also rather unlikely considering SYRIZA’s uprising 
star as the main opposition party. Having gained almost 27 per cent of the total vote, SYRIZA is in the 
move to replace PASOK as the leading centre-left party. At the elite level, many trade union members 
have already shifted to SYRIZA and ex-MPs of PASOK have already done so even before SYRIZA's 
extraordinary electoral results. At the mass level, SYRIZA has proved to be very popular among the 
youngest cohorts and the most-educated strata. This means that those most likely to act as opinion leaders 
will stand against the 'old-parties' coalition. Enjoying high levels of popularity, SYRIZA would most 
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likely be in a position to effectively shift the government’s decisions away from the latter’s agreed course 
of action. For better or worse, this would most likely jeopardize the country’s membership in the 
Eurozone. 
 
Notes 

1 ND’s decision to enter a coalition government with PASOK and the far-right Popular Orthodox Rally (LAOS) in 
November 2011 made the responsibility issue more complicated, since the main opposition party was now part of 
the administration that was putting austerity measures into practice. 
2 This paper is actually focusing on the 6 May 2012 election and not on the 17 June 2012 election, since in our view 
the electoral effects of economic mismanagement and crisis handling have been purely recorded at the May election. 
As the extremely high electoral volatility between 2009 and May 2012 reveals, the impact of traditional correlates of 
electoral behaviour, such as party identification or ideology, was minimised due to the rising importance of another 
factor, namely evaluations of the personal and the country's economic situation. 
3 Four MPs left SYRIZA in June 2010 to create the Democratic Left with the aim of adopting a more moderate 
opposition to the government and a more pro-European stance than the coalition. Bakoyiannis’ Democratic Alliance 
attracted four ND MPs, while two of the PASOK MPs who have not voted in favour of the Memorandum co-
founded the People’s Chariot. 
4 The elections of charismatic winemaker Yiannis Boutaris in Thessaloniki and former ombudsman Giorgos 
Kaminis in Athens were backed by PASOK, Democratic Left and a minor liberal party, Drassi. Although these 
candidates ran campaigns that focused on local issues rather than national political divisions and they could 
genuinely claim to be bringing something new to politics, PASOK also won with its own party tickets the majority 
of the vote in eight out of the country’s thirteen regions at the regional elections held the same day. 
5 On May 25 2011, anti-austerity protestors organised entirely using social networking sites joined forces under the 
so-called Indignant Citizens Movement and started demonstrating in major cities across Greece. The demonstrations 
and square sit-ins were sparked by similar actions in Spain which first used this name for their movement. Although 
they rarely turned violent, these protests gained the attention of both domestic and international media due to their 
duration and size. For some first accounts of the movement's profile and political discourse, see Karamichas (2012); 
Georgiadou et al. (2012). 
6 This anger has also led to dozens of MPs and members of government being verbally or physically attacked in 
public by random individuals or groups that specifically targeted them. 
7 The medium-term economic programme involved a new round of belt-tightening including more consumer tax 
increases, cuts to public sector spending, cuts in tax exemptions on medical expenses and interest on home loans, 
and an ambitious privatization drive to avoid default. 
8 Opinion polls of that time were showing that ND would not gain a parliamentary majority, if elections were held 
but Samaras presumably believed that ND would gain the extra votes needed for a parliamentary majority at a 
second round when a part of the electorate would put the formation of a government above all other political 
priorities. There is no stronger evidence for that than the fact that Samaras did not try hard enough to form a 
coalition after the 6 May election but rather agreed with SYRIZA on calling a new election. 
9 Two more PASOK MPs had already left the party during the first six months of 2011 leaving the party with a 
parliamentary majority of 155, when on 16 June the two ex-deputies resigned but handed out their seats to the party 
so that PASOK kept 155 seats in the parliament at the day of the medium-programme vote. 
10 Strangely enough, Papandreou insisted on asking for a vote of confidence in the parliament a day before 
submitting his government’s resignation and despite the fact that his intention to resign has been made public. It is 
equally peculiar that the 153 PASOK MPs voted in favour of his government although dozens of them had requested 
his resignation. 
11 In the meanwhile, LAOS has left the coalition a few days earlier and its leader, Giorgos Karatzaferis, has asked 
the party’s ministers to resign from the government and his MPs to vote against the second memorandum. Most of 
them did so, though two of the party’s most prominent MPs and ministers refused to do so and were therefore 
expelled from the party as well. They later joined ND and were elected with ND’s list in the 6 May election. The 
party’s opportunistic shifts in favour and against the country’s deals with the Troika (LAOS has voted for the first 
memorandum in May 2010 and has since reverted to opposition of the austerity measures, voted against the 
medium-term plan in June 2011 but supported the coalition government in November 2011) clearly accounted for 
the party’s failure to win parliamentary representation after the 2012 elections. 
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12 Consumer Climate Index is based on five variables that capture the key aspects of consumer confidence as 
measured by the following items: (a) estimates for the personal financial situation over the past year; (b) 
expectations for personal financial situation next year; (c) expectations about the state of the economy next year; (d) 
expectations about the state of the economy over the next five years; (e) general household propensity to purchase 
durable goods. Greek data from 2007 to 2011 available by Public Issue 
(www.publicissue.gr/category/pi/surveys/economy-and-market/). 
13 Source: Annual Report of the Bank of Greece. Available at: 
www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/ekthdkth2012.pdf 
14 Most striking examples of such incidents of social unrest are the events that took place on both days the first and 
the second memorandum were voted in parliament. On 5 May 2010, three bank employees lost their lives at work 
when protestors burnt a bank in Athens city centre, while on 12 February 2012, the day the parliament voted for the 
second memorandum, dozens of buildings in the area were set ablaze after riots turned chaotic overnight in Greek 
capital with protesters looting shops and clashing with riot police. 
15 Two striking examples are worth mentioning with regard to such practices: PASOK’s Minister of Public Order 
announced that illegal immigrant detention centres will be set up in every administrative region of the country and 
actually managed to officially open one of those in Attica just a week before the 6 May election and despite the fact 
that only 54 illegal immigrants were hosted; PASOK’s Minister of Health ordered the arrest of a large number of 
HIV-positive prostitutes –the majority of which were drug addicts– and warned the public about ‘the enormous 
health risk incurred because of these women’s recklessness’.   
16 This system, initially adopted by PASOK and ND in early 2000s to favour the formation of single-party 
governments without completely ignoring the principle of fair representation for smaller parties which actually get 
their ‘fair’ share of the remaining 250 seats, skews election results and additionally detaches candidates from their 
constituencies since a large number of MPs of the winning party are elected with smaller number of votes than those 
candidates of other parties win. It also undermines the principle of one-man-one-vote since the winning party’s 
number of votes count for more than those of the second and third parties. 
17 The June result gave ND more seats but the party was still in need of coalition partners. SYRIZA finished a 
relatively close second but refused to participate in government coalition talks. PASOK and DL achieved similar 
results to the May election and decided to support the conservatives in forming a government under the premiership 
of the ND leader, Antonis Samaras. 
18 Democratic Left (DL) stepped out of the coalition in June 2013 after severe disagreement on the way the Prime 
Minister and ND have handled the issue of closing down the public broadcaster ERT. ND and PASOK formed a 
new government under the premiership of Antonis Samaras securing a parliamentary majority of 153. Politically 
speaking, DL's decision to leave the coalition should be rather seen as evidence of the party's unwillingness to keep 
its distances from the statist past of Greek politics out of fear that this would reduce the size of its newly-formed 
electoral alliance and favour defection to SYRIZA 
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Περίληψη 
 

Στον σύγχρονο πολιτικό κόσμο η ανάγκη για νέες πρακτικές αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Οι πολιτικές 
οργανώσεις δεν είναι αποσπασμένες από το κομμάτι του επιχειρείν και αυτό διότι καλούνται με 
συγκεκριμένους συντελεστές να επιτύχουν την ικανοποίηση των επιδιώξεών τους. Ειδικά στην 
περίπτωση ενός σύγχρονου πολιτικού σχηματισμού, λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητας που έχει 
αναπτυχθεί ως προς τον όγκο της πληροφορίας, απαιτείται η ύπαρξη ενός μηχανισμού οργάνωσης 
των λειτουργιών και των διαδικασιών. Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται το σκεπτικό της 
διάρθρωσης ενός πληροφοριακού συστήματος στο διαδίκτυο με έμφαση στην εξυπηρέτηση των 
επιχειρησιακών αναγκών ενός πολιτικού οργανισμού. Σε ένα τέτοιο πληροφοριακό σύστημα θα 
πρέπει να υπάρχει ένας κορμός λειτουργιών όπως η κατηγοριοποίηση των ειδήσεων για την 
ενημέρωση του κοινού, η δυνατότητα διαχείρισης μελών και ενδοεπικοινωνίας αυτών, η δυνατότητα 
ενδο-συνεργασίας και «εξ’αποστάσεως» πολιτικού σχεδιασμού, η δημιουργία εσωτερικών 
ηλεκτρονικών κοινοτήτων διαβούλευσης, η σύνδεση και προώθηση της διαθέσιμης πληροφορίας με 
τα κοινωνικά δίκτυα, η διενέργεια σφυγμομετρήσεων και τέλος ένας μηχανισμός εύρεσης εξωτερικής 
χρηματοδότησης για την κεφαλαιοποίηση των προσπαθειών του πολιτικού σχηματισμού. 
Υλοποιώντας τα παραπάνω αναπτύχθηκε το πρωτότυπο «OrganizeMyCampaign» στο οποίο 
παρουσιάζονται όλες οι λειτουργίες που μπορούν να βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη οργάνωση 
και τελικά στην αποδοτικότερη διαχείριση ενός πολιτικού οργανισμού.  
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Deception among allies? Uncertainty and distrust on the eve of the Iraq war in 2003 

 

Markos Troulis and Kyriakos Mikelis* 

 

I 

Deception is a significant element of interstate competition in the anarchic and state-
centric international system. In general, the concept of deception is the misrepresentation of 
reality and especially the perceived reality. As a process, it contains a transmitter and a 
receiver, or otherwise a perpetrator and a victim. The latter thinks and acts on the basis of 
what has been provided as information from the former. The main conceptual parameter of 
deception is misinformation, which consists solely of verbal (not operational / tactical) forms 
of deception.1 

The present paper focuses on this concept of deception by conducting a case study on 
the Iraq War in 2003. It is essential to stress out from the outset the difficulty in drawing 
deterministic conclusions. The issue is inherently focused on matters of information and the 
facts are very recent, while the results and their consequences are still being visible today. 
The purpose of the paper is the best possible illustration of the issue of legitimacy of the 
American grand strategy in Iraq in 2003 at the transnational level, examining the place and 
importance of deception. This point is the main contribution of the paper, since the literature 
so far has focused mainly on parameters of deception of the American public opinion and 
Congress,2 and less on international legitimization. An important exception refers to certain 
texts addressing the attempt to elicit a decision supportive of the US on behalf of the UN 
Security Council.3 At the operational or tactical level, namely the military operations, the 
utility of deception seems to be particularly large due to the cost reduction concerning both 
economic and human casualties. In this light, deception is about capabilities and intentions, 

* Mr. Markos Troulis is a PhD candidate of University of Piraeus and Dr. Kyriakos Mikelis is a lecturer of 
University of Macedonia. The authors are sincerely grateful to professors Panayiotis Ifestos and Ilias 
Kouskouvelis as well as to lecturers Ioannis Konstantopoulos and Andrew Liaropoulos for their comments and 
support. 
1 Whaley, B. (1969) Stratagem: Deception and surprise in war. Boston: Center for International Studies at MIT. 
Pp.8-9; Bell, J.B. (2003) Toward a theory of deception. International journal of intelligence and 
counterintelligence, 16 (2), p.246. Also see Godson, R. & Wirtz, J. (2000) Strategic denial and deception. 
International Journal of Intelligence and Counterintelligence, 13 (4), pp. 424-437.  For a less positivist account 
of truth, see Fluck, M. (2010) Truth, values and the value of truth in Critical International Relations Theory. 
Millennium, 39 (2), pp. 259–278. 
2 E.g.  Gelpi, C., Feaver P. & Reifler, J. (2005-2006) Success matters: Casualty sensitivity and the War in Iraq.  
International Security, 30, pp. 7-46; Voeten, E. & Brewer, P. (2006) Public opinion, the War in Iraq, and 
presidential accountability.  Journal of Conflict Resolution, 50 (5), pp. 809-830; Sirin, C. (2012) Public support 
for military interventions across levels of political information and stages of intervention: The case of the Iraq 
War. Armed Forces and Society, 38 (2), pp. 252-272.  For a similar analysis with regard to the U.K., see 
Gillespie, M. (2006) Security, media, legitimacy: Multi-Ethnic media publics and the Iraq War. International 
Relations, 20 (4), pp. 467-486; Roe, P. (2008) Actor, audience(s) and emergency measures: Securitization and 
the UK's decision to invade Iraq. Security Dialogue, 39 (6), pp. 615-635. 
3 Indicatively on US efforts in the UN framework: Western, J. (2005) The war over Iraq: Selling war to the 
American public. Security studies, 14 (1), pp.106-139; Mearsheimer, J. (2011) Why leaders lie: The truth about 
lying in international politics. New York: Oxford university press; Fisher, L. (2003) Deciding on war against 
Iraq: Institutional failures. Political science quarterly, 118 (3), pp.389-410. 
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and it is aimed at the opponent. Also, it may be done either through concealment (passive 
deception) or by falsifying evidence, i.e. at will display of the 'half-truths' (active deception).4 
In this case study, the target-receiver is not the opponent, namely Iraq, but on the one hand 
the US at an internal level and on the other hand their allies, or indeed potential partners in a 
specific campaign, a level on which the paper focuses. 

Although the aforementioned war could be understood in inter-textual terms as a case 
of competing stories/narratives,5 in terms of mainstream international relations theory, Hans 
Morgenthau would interpret the above behaviour on the basis that ‘the nature of power is 
concealed by ideological justifications and rationalizations’.6 The concept of deception is 
associated with the uncertainty in interstate relations and the ancillary vicious circle of 
security dilemmas, which does not allow the disregard of calculations on relative position, 
not even in cases of alliances. To this end, not excluding even the allies, Joanne Gowa 
encapsulates the neorealist argument, noting that ‘the anarchic structure of the international 
system compels its constituent states to attend closely to the military power and potential of 
both prospective and actual allies and adversaries’.7 Within this framework, there is an urgent 
need to ensure the survival and serving of national interests through self-help with any ‘fair 
or unfair’ means. After all, even from a broader analytical lens, ‘if we do not tackle this 
problem, everything else will be irrelevant (because we will not be here or free to deal with it 
in our own way)’.8 As John Mearsheimer bluntly puts it, the deception attempts, in 
international politics, are identified primarily with issues of high politics, such as classical 
security issues, rather than low politics. This is because the cost of possible disclosure of 
deception for a minor issue exceeds the potential benefit.9 Therefore, deception, as a facet of 
tactics, finds itself at the core of the rational assessments of states. Like all tactics, if 
successful, it can be state power multiplier. In the case study of the Iraq War in 2003, as it 
will be argued, the increase of power through deception was - or was attempted to be 
achieved - on the purposes of the assurance of internal and international legitimacy of the 
invasion and mobilization of allied forces (external balance). 

II 

Regarding the US perspective, the Iraq intervention was a manifestation of grand 
strategic change towards a more interventionist doctrine and power maximization 
commitments worldwide even via unilateral interventions. Practically, this would result - 
among others - to (a) bases in the Middle East, (b) the establishment of a friendlier regime in 
Iraq, (c) the removal of a key risk to the most important US ally in the region, namely Israel, 

4 Handel, M.I. (1982) Intelligence and deception. Journal of strategic studies, 5 (1), pp.133-134. 
5 Ringmar, E. (2006) Inter-textual relations: The quarrel over the Iraq War as a conflict between narrative types. 
Cooperation and Conflict, 41 (4), pp. 403-441. 
6 Morgenthau, H. (1967) Politics among nations: The struggle for power and peace. 3rd ed. New York: Knopf. 
Pp.83-84. 
7 Gowa, J. (1994) Allies, adversaries, and international trade. New Jersey: Princeton university press. P.6. 
8 Buzan, B., Wæver, O. and De Wilde, J. (1998) Security: A new framework for analysis. London: Lynne 
Riener. P.24. Also see Ringmar, E. (2006) ibid, p. 405. 
9 Mearsheimer, J. (2011) ibid.. Pp.29-30. 
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and (d) the restoration of the currency of oil trading in dollars instead of euros.10 The need to 
serve national interests was identified with maximalist strategic objectives and overseas 
military presence increase.11 However, to be successful, such a strategy should be legitimized 
both internally and internationally. To this end, a liberal-idealistic rhetoric was mobilized 
particularly by the US President George W. Bush, interspersed with possibly misleading 
information in five areas: a) Weapons of mass destruction, b) Terrorism, c) Human rights, d) 
Account for the fate of the Gulf War prisoners e) Suspension of any commercial activity 
outside the ‘oil-for-food’ programme.12 Moreover, responding in the summer of 2003 on 
whether there are weapons of mass destruction, he replied: ‘We found them’, while Vice 
President Dick Cheney claimed in August 2002: ‘Conclusive evidence now demonstrates that 
Saddam Hussein did in fact have weapons of mass destruction’.13 An important deception 
focal point was also the connection of the Hussein regime with terrorism. According to Bush, 
Iraq and al Qaeda co-existed since the early 90s. This argument connecting Iraq and terrorism 
aimed to the dramatic increase of legitimacy of the invasion due to the timing in the period 
following the bloody attack on the Twin Towers. Both the American and the international 
public opinion, intimidated by the nature of the attacks would be eager to support any effort 
to fight terrorism. To this end, Deputy Secretary of Defence Paul Wolfowitz acted 
immediately sending the former director of CIA, James Woolsey, to London, in order to 
support such an argument through interviews with Iraqi exiles and opponents of the regime.14 

Similarly, the US Secretary of State Colin Powell paid tribute to the Iraqi inspector 
for weapons of mass destruction Rafid Ahmed Alwan al-Janabi’s report with respect to the 
fact that this abounded undisputed facts and evidence. However, in particular, this case 
verifies the hypothesis for data falseness, or at least misrepresentation, on the basis of both 
the lack of findings and the acknowledgment of important officials of the time. In specific, 
Janabi himself confessed in 2012: ‘My main purpose was to topple the tyrant in Iraq because 
the longer this dictator remains in power, the more the Iraqi people will suffer from this 
regime's oppression’, while elsewhere he adds that the Iraq War was based on a lie.15 As 
revealed later, Bush’s estimates were based on reports dating from the time of the Gulf War, 
which were related to facilities completely destroyed during that operation. The voluntary 
nature of deception has now been demonstrated through reports, such as the classified report 

10 INFORMATION CLEARING HOUSE (2002) The president’s real goal in Iraq [WWW] Information 
Clearing House. Available from: http://www.informationclearinghouse.info/article2319.htm [Accessed 
15/05/2013]. 
11 For an alternative account of the Iraq War, see Paul, D. (2007) The siren song of geopolitics: Towards a 
Gramscian account of the Iraq War. Millennium, 36 (1), pp. 51-76. 
12 Bush set these terms to Iraq on the occasion of his speech at the United Nations on 12th September 2002. 
Quoted in: Fisher, L. (2003) ibid., p.393. For a discourse analysis of the US and their opponents, see: 
Agathangelou, A.M. and Ling, L.H.M. (2009) Transforming world politics: From empire to multiple worlds. 
Abingdon: Routledge. Pp. 15-30. 
13 Quoted in: Alterman, E. (2004) When presidents lie: A history of official deception and its consequences. 
New York: Viking. Pp.298-300. For an example of the opinion that Iraq did in fact pose a threat for the US, see 
Bailey, K. (2002) Iraq’s asymmetric threat to the United States and US Allies.   Comparative Strategy, 21, pp. 
162-177. 
14 Freedman, L. (2004) War in Iraq: Selling the threat. Survival, 46 (2), pp.19-20. 
15 THE INDEPENDENT (2012) Man whose WMD lies led to 100,000 deaths confesses all [WWW] The 
Independent. Available from: http://www.independent.co.uk/news/world/politics/man-whose-wmd-lies-led-to-
100000-deaths-confesses-all-7606236.html [Accessed 15/05/2013]. 
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of September 2002 by The Pentagon Defence Intelligence Agency to the Secretary of 
Defence, Donald Rumsfeld: ‘There is no reliable information on whether Iraq is producing 
and stockpiling chemical weapons’. In October 2003, David Kay, head of the Iraq Survey 
Group, announced that the search for weapons of mass destruction was fruitless despite all 
the six months of intensive work and the $300 million spent.16 

The Iraq Survey Group, also, released the so-called ‘Duelfer report’ (officially called 
‘The comprehensive report’) in September 2004. In this report, there was no final conclusion 
concerning the possibility of WMD acquirement by Iraq. Meeting the Senate Select 
Committee on Intelligence, it is indicative that the former UN weapons inspector Charles 
Duelfer, leading this report, writes in his book: ‘I apologize for the length, but the issue is 
very complicated and the ISG expended a lot of effort to collect the data. I wanted to record 
the data and show what happened to Saddam’s WMD over time and why. If you or others do 
not agree with the themes included in this long report, the data is still there for you to 
examine. You may extract another conclusion’.17 For this reason, it seems that the 
conclusions were open to discussion and thus, modification, while there was some distance 
between specialists’ cautious remarks and the government’s plain rhetoric. 

However, as it can be seen through the ‘Butler report’ too, which was prepared for the 
British government, Prime Minister Tony Blair’s government gave a lot of weight to 
allegations about the possession of weapons of mass destruction, rather than terrorism, 
considering that the most important way to legitimize an invasion in Iraq would be the 
violation of disarmament commitments, as they were made before the UN.18 This view was 
also shared by the National Security Advisor Condoleezza Rice on the grounds that appeals 
to human rights or terrorism would be weak before the UN. A strong ‘diplomatic asset’ could 
be just the connection of Iraq with violations of UN resolutions regarding the possession and 
development of weapons of mass destruction.19 In any case, Iraq should show threatening and 
dangerous, in order to unite the largest possible number of allied countries around the US. To 
be sure, this is an image that Iraq itself might have wanted to present, engaging its own 
deception against the West, however misjudging the US reaction to this deception.20 

III 

The US sought to attract allies to legitimize the strategic decision to invade Iraq, 
giving a lot of weight to the UN. Indeed, diplomatic efforts towards the UN were intensified 
on 11 September 2002, exactly one year after the terrorist attack on the Twin Towers. 
Rumsfeld’s statements were indicative: ‘Imagine a Sept. 11 with weapons of mass 
destruction. It's not 3,000; it's tens of thousands of innocent men, women and children’.21 
There was, therefore, an obvious appeal to emotion, aimed at winning the support of 
decisions already taken by the US. Bush repeatedly emphasized in his speech to the General 

16 Alterman, E. (2004) ibid., pp.299-300. 
17  Duelfer, C. (2009) The search for truth in Iraq. New York: Public Affairs. P.454. 
18 Doig, A., Pfiffner, J.P., Phythian, M. and Tiffen, R. (2007) Marching in time: Alliance politics, synchrony and 
the case for war in Iraq, 2002-2003. Australian journal for international affairs, 61 (1), p.37. 
19 Freedman, L. (2004) ibid., p.26. 
20 Katz, J. (2006) Deception and denial in Iraq: The intelligent adversary corollary. International Journal of 
Intelligence and Counterintelligence, 19, pp. 577-585 
21 Quoted in: Western, J. (2005) ibid., p.124. 
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Assembly that, if the international institutional forms of cooperation did not adequately 
protect international security, then the US would cover this vacuum.22 Apparently, the US 
had decided even a unilateral intervention as a last resort. However, why was it so important 
to first attempt to attract allies? Firstly, the legitimacy of the invasion would ensure its 
success. It is remarkable that during the UN supported Gulf War of 1991, 34 countries 
contributed forces, while the ‘coalition of the willing’ in 2003 was supported diplomatically 
by 45 countries. However, only four contributed troops during the first phase of military 
operations. Considering these numbers, it is understandable why there is reference to distrust 
among allies; deception might bring gains on diplomatic level, but not in military/operational. 
Secondly, the reasonable cost is shared. Arbitrary human casualties and economic bleeding 
would have less impact on the US. Thirdly, as noted above, a broad partnership of states 
would favour internal correlations as far as both the Congress and the public opinion were 
concerned. 

The first time participants in the resulting ‘coalition of the willing’ were the United 
Kingdom and Australia. It is worth noting that these two countries were not deceived. On the 
contrary, they supported the US in correlation with their national interests. They jointly 
operated so that Great Britain would continue to have a special relationship with the US and a 
say in post-war Iraq, while Australia would attract the US presence in the greater region, in 
order to balance China's rise. In fact, the intelligence agencies of these three states were in 
tandem, having almost equal access to information, making - to this point - the remaining 
parts of the alliance dependent.23 In fact, to some extent, they co-formulated tactics of 
deception; after the war, they renounced their responsibility by attributing it to the failure of 
technocratic structures in their countries and especially the intelligence services. 
Parenthetically, under the umbrella of that argument, analyses have concluded that the 
factitious nature of the data was due to operational failures and not deliberate. For example, 
the information was based on technical instruments such as satellites, rather the human 
factor.24 

IV 

Bearing in mind Morgenthau’s remarks on the role of ideological justifications and 
rationalizations, it could be concluded that in the light of the incomprehension by the broad 
masses of rational considerations in the formulation of grand strategy, the legitimization is 
consolidated through simplified rhetorical imperatives. Such rhetoric is consistent with 
idealistic appeals to liberal values and ideals. Conversely, the internal legitimacy functions as 
a state power factor and, in some circumstances, it may be a sine qua non for the application 
of grand strategy. The attempt to achieve internal legitimacy is linked to the international 
legitimacy, since a global unanimity affects the internal affairs of a country and vice versa, an 
inner unanimity assists a government effort to find allies at international level. Admittedly, 
the Bush Administration was able to present itself as an upholder of international law, during 
the pre-war days, however it suffered a dramatic loss of legitimacy in light of the failure to 

22 Western, J. (2005) ibid., p.125. 
23 Doig, A., Pfiffner, J.P., Phythian, M. and Tiffen, R. (2007) ibid., p.26. 
24 Hughes-Wilson, J. (2008) Pre-war intelligence and Iraq’s WMD threat. The RUSI journal, 149 (1), p.11. 
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find weapons of mass destruction and revelations about the political use of intelligence 
reports as well as scandals such as the Abu Ghraib affair.25 

Deception, at least in this case study, is not defined as a cause-independent variable, 
regarding the behaviour of state actors, but it played the role of rhetorical-diplomatic tool for 
the legitimization and communication management of the intervention, admittedly within the 
general framework of a somewhat romantic storytelling, which emphasized on the need of 
fighting evil spreading liberal values and was embraced by certain progressives as well.26 It 
referred to misinformation for the sake of a strategic objective at a transnational level. In this 
sense, Mearsheimer is proved right about the transnational lies and the fact that they do not 
distinguish between enemies or allies. On the contrary, they are addressed to all, regardless of 
individual regulatory commitments. And their liberal nature is rarely a single cause at 
international level, as states have mechanisms necessary for policy-making, which are driven 
by realist imperatives of interest and power.27 Thus, states are uncertain about the intentions 
and capabilities of other actors but they are not deceived by idealistic or rhetorical 
invocations, even if they come from allies. In other words, the assumption of complete 
uncertainty about the intentions of the actors at transnational level and the definition of 
convergence of national interests as a major parameter for setting up transnational 
partnerships are confirmed. Democracies may not frequently fight with each other but they 
certainly engage into acts of deception of one another. 

25 Scott, S. & Ambler, O. (2007) Does legality really matter? Accounting for the decline in US foreign policy 
legitimacy following the 2003 invasion of Iraq. European Journal of International Relations, 13 (1), pp. 67-87. 
26 Ringmar, E. (2006) ibid, pp. 407-408. 
27 Mearsheimer, J. (2011) ibid., p.81. 
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Κράτος Πρόνοιας Vs Κράτος Φυσικών πόρων 
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Η παρούσα εισήγηση αποσκοπεί στην παρουσίαση του σημαντικού ρόλου τον οποίο διαδραματίζει η 
έννοια της διακυβέρνησης στο βαθμό που συμβάλλει στη διαχείριση των φυσικών πόρων ως μία 
ισχυρή, θεμελιώδης βάση για το σχηματισμό ενός σταθερού και αποτελεσματικού μοντέλου Κράτους 
Πρόνοιας. Ο συγκερασμός των δύο αυτών διαφορετικών πεδίων αντιπροσωπεύει τη νέα τάση της 
εποχής μας, η οποία φέρει την προοπτική να γίνει το μέσο με το οποίο θα επιλυθεί η δημοσιονομική 
και οικονομική κρίση που μαστίζει την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και κυρίως τις χώρες του Νότου, όπως και 
την Ελλάδα. Η κρίση στην περίπτωση της Ελλάδας, μπορεί να ισχυριστεί κανείς πως προήλθε, 
μεταξύ άλλων, εξαιτίας της ανορθολογικής διαχείρισης των δημόσιων δαπανών για τη συντήρηση 
του Κράτους Πρόνοιας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της Ασιατικής Ηπείρου, ιδιαίτερα η Κίνα, 
βρίσκονται στο διεθνές προσκήνιο καθώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει μία σοβαρή και 
πρωτόγνωρη δημοσιονομική και οικονομική κρίση, ενώ η Κίνα έχει θέσει υπό τον έλεγχό της τα 
παγκόσμια αποθέματα των Σπάνιων Γαιών σε ποσοστό 97%, θέτωντας έτσι υπό τον έλεγχό της 
πολιτικές αποφάσεις και αποφάσεις σε κοινωνικά ζητήματα ανατρέποντας το πεδίο των διεθνών 
σχέσεων ριζικά και απρόσμενα.  
Η παρούσα εισήγηση θα επιχειρήσει να διερευνήσει πως η διακυβέρνηση επιδρά στις δύο τυπολογίες 
κρατών και πως αυτές ορίζονται στη νέα εποχή. Επιπλέον, θα συγκριθούν επιτυχή μοντέλα κρατών 
και θα επιχειρηθεί η πρόταση καθιέρωσης ενός μοντέλου όπου ο κρατικός μηχανισμός θα αξιοποιεί 
το πεδίο των φυσικών πόρων προκειμένου να ενισχύσει τις παροχές κοινωνικής πρόνοιας. Μπορεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει την επιβίωσή της συνδυάζοντας την υιοθέτηση ενός Σκανδιναβικού 
μοντέλου προνοιακών πολιτικών με την εμπειρία της ισχυρής οικονομικής και ενεργειακής πολιτικής 
της Κίνας; 
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 Διεθνής Πολιτική Επικοινωνία και Οικονομική Ανάπτυξη:  
Η περιπτωσιολογική μελέτη της Ελλάδος 

 
Αθανάσιος Η. Μποζίνης 

Λέκτορας «Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και Επιχειρήσεων»  
Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Εισαγωγή 
 
Το νέο σύστημα Διεθνών Σχέσεων1 μετά το τέλος του Ψυχρού πολέμου (Cold War),2 είχε ως 
αποτέλεσμα την επικράτηση του Φιλελευθερισμού3 και του ελεύθερου εμπορίου στις διεθνείς 
οικονομικές σχέσεις4, ενώ η παγκόσμια εξάπλωση των πολυεθνικών επιχειρήσεων και η 
διεθνοποίηση παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, είχαν ως αποτέλεσμα την ραγδαία 
αύξηση του οικονομικού ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών και τη διεύρυνση της 
παγκοσμιοποίησης5. 
Η παγκοσμιοποίηση (globalization), ως μια διαδικασία η οποία έχει ως αποτέλεσμα την σταδιακή 
ενοποίηση των εθνικών οικονομιών, αυξάνει την αλληλεξάρτηση των κρατών και του φαινομένου 
του ντόμινο σε παγκόσμιο οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο, δημιουργώντας 
με αυτόν τον τρόπο ένα νέο διεθνές πολυπολικό σύστημα μεταξύ των κρατών6.  
Στα πλαίσια αυτού του νέου ανταγωνιστικού διεθνούς συστήματος και της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας7, τα σύγχρονα παγκόσμια Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ),8 χρησιμοποιούνται 
από τα κράτη με σκοπό την επίτευξη εθνικών συμφερόντων και την ενίσχυση της εικόνας τους 
(Nation Branding) στην παγκόσμια σκακιέρα. 
 
Επικοινωνία και Πολιτική 
 
Η ιστορία της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων ξεκινάει από την αρχή της ανθρωπότητας όπου οι 
άνθρωποι συνεννοούνται μεταξύ τους με χαρακτηριστικές κινήσεις και ήχους, έχοντας ως βασικό 
σκοπό τη συνεργασία για την επιβίωσή τους. 
Με το πέρασμα των χρόνων αναπτύσσονται οι τεχνικές και τα εργαλεία για τη δημιουργία εικόνων 
και ζωγραφιών μέσα σε σπηλιές, οι οποίες χρονολογούνται τουλάχιστον 30.000 χρόνια πριν από 
σήμερα9, ενώ πολύ αργότερα εμφανίζονται τα πετρογλυφικά από τον Homo Sapiens τα οποία 
χρονολογούνται 10.000 χρόνια π.Χ., και στη συνέχεια αναπτύσσονται τα ιδεογράμματα, η γραφή και 
το αλφάβητο10.  
H σύγχρονη μορφή επικοινωνίας ξεκινάει με την εφεύρεση του τηλέγραφου από τον Alexander 
Graham Bell, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής το 187611, ενώ όχι πολύ αργότερα θα εφευρεθούν 
και θα χρησιμοποιηθούν ευρέως το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, οι δορυφορικές 
επικοινωνίες και τέλος το ίντερνετ. 
Αν και η επικοινωνία για θέματα πολιτικής ξεκινάει από τους κλασικούς χρόνους με τους «Σοφιστές» 
και τη «Ρητορική» του Αριστοτέλη, η «πολιτική επικοινωνία» ως ιδιαίτερη περιοχή μελέτης 
καθιερώνεται για πρώτη φορά στις Ηνωμένες πολιτείες Αμερικής κατά δεκαετία του 195012, ενώ 

1 Κουσκουβέλης Ηλίας: Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, σσ.  247-253. 
2 Baylis John & Steve Smith: Η Παγκοσμιοποίησης της Διεθνούς Πολιτικής, σελ. 94-95. 
3 Robert Jackson – Gerorg Sorensen: Θεωρία και Μεθοδολογία των Διεθνών Σχέσεων, σσ. 163-205. 
4 Boniface Pascal: Άτλας Διεθνών Σχέσεων, σελ 54-55. 
5 David Held & Anthony McGrew: Παγκοσμιοποίηση / Αντί- Παγκοσμιοποίηση. 
6 Ρουμελιώτης Παναγιώτης: Προς ένα Πολυπολικό Κόσμο, σσ. 380-392. 
7 Castells Manuel: The Rise of the Network Society.  
8 Παπαθανασόπουλος Στέλιος: Τα Σύγχρονα Μέσα Επικοινωνίας τον 21ο αιώνα. 
9 Εφημερίδα καθημερινή: Η Ζωγραφική των σπηλαίων 
http://www.kathimerini.gr/460248/article/epikairothta/kosmos/h-zwgrafikh-twn-sphlaiwn,(25/10/2013) 
10 Wikipedia: History of Communication: http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_communication, 
(28/11/2013). 
11 Wikipedia: Graham Bell: http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell, (28/11/2013). 
12 Δερμετζής Νίκος: Πολιτική Επικοινωνία, σελ 27-28. 
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σήμερα με τον όρο «Διεθνής Πολιτική Επικοινωνία» αναφερόμαστε στον τρόπο με τον οποίο οι 
κυβερνήσεις προσπαθούν να χρησιμοποιούν τα μέσα ενημέρωσης για να επηρεάσουν την παγκόσμια 
κοινή γνώμη, ως ένα κρίσιμο παράγοντα επηρεασμού της εξωτερικής πολιτικής13. 
Στη σύγχρονη Ψηφιακή εποχή, η ολοένα και αυξανόμενη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών έχει ως αποτέλεσμα την ψηφιοποίηση της πολιτικής επικοινωνίας, που με αυτό τον 
τρόπο την καθιστά πλέον παγκόσμια, ενώ μπορεί και διακινείται 24ώρες το 24ωρο, χωρίς να 
περιορίζεται από πολιτικούς περιορισμούς και γεωγραφικά εμπόδια. 
 
Διεθνής Πολιτική Επικοινωνία και Κράτη  
 
Οι σχέσεις μεταξύ των κρατών μεταβάλλονται και επηρεάζονται έμμεσα ή άμεσα, σε μικρό ή μεγάλο 
βαθμό, από τις διεθνείς οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές, θρησκευτικές και τεχνολογικές εξελίξεις, 
οι οποίες συνδέουν όλα τα μέρη σε ένα παγκόσμιο σύστημα14. Οι David Held και Anthony McGrew, 
υποστηρίζουν για τα κράτη ότι «η κυριαρχία τίθεται υπό αμφισβήτηση επειδή η πολιτική ισχύς των 
κρατών μεταφέρεται σε άλλους φορείς και διαμοιράζεται σε τοπικά και παγκόσμια συστήματα 
εξουσίας - πολιτικά, οικονομικά και πολιτισμικά» 15. 
Τα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης, αποτελούν έναν από τους βασικούς φορείς που μπορούν να 
επηρεάσουν τη διεθνή εικόνα και την πολιτική συμπεριφορά των κρατών, μέσω της διακίνησης 
πληροφοριών (προπαγάνδα) και ειδήσεων, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την παγκόσμια κοινή 
γνώμη, με τις ανάλογες πάντα αντιδράσεις από άλλα κράτη ή από διεθνείς οργανισμούς.  
Οι βασικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν και να διαμορφώνουν την εικόνα ενός κράτους 
(Nation Branding) σε διεθνές επίπεδο είναι οι εξής: 
 Η οικονομική κατάσταση ενός κράτους, δηλαδή το μέγεθος της οικονομίας (ΑΕΠ) και η 

δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης. 
 Η κοινωνική κατάσταση ενός κράτους, δηλαδή η εδραίωση μιας κοινωνικής σταθερότητας, 

χωρίς συγκρούσεις και εντάσεις, ενώ θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός των αποφάσεων της 
πλειοψηφίας με παράλληλο σεβασμό των δικαιωμάτων της μειονότητας. 

 Ο πολιτισμός - κουλτούρα ενός κράτους, που ενσωματώνει τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα ήθη 
και τα έθιμα τα οποία επικρατούν ανάμεσα στους πολίτες ενός κράτους και που δημιουργούν 
κοινωνική συνοχή και σταθερότητα. 

 Η πολιτική κατάσταση, δηλαδή η ύπαρξη μιας σταθερής δημοκρατικής κυβέρνησης που 
εκλέχθηκε μετά από ελεύθερες εκλογές, χωρίς έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις και βίαιη 
αλλαγή κυβερνήσεων, ενώ παράλληλα, βασικό στοιχείο της πολιτικής σταθερότητας 
αποτελεί η τακτική διενέργεια δημοκρατικών διαδικασιών (εκλογές), και ο σεβασμός των 
δημοκρατικών δικαιωμάτων. 

 Ο στρατιωτικός παράγοντας και η ισχύς, που αφορά τη δυνατότητα άμυνας ενάντια σε 
εξωτερικό ή εσωτερικό κίνδυνο - απειλή. 

 Η δημογραφική ισχύς ενός κράτους, που αναφέρεται στην ύπαρξη, όχι μόνο ποσοτικού 
αλλά και ποιοτικού πληθυσμού μέσα σε μια χώρα. 

 Η συμπεριφορά και η δυναμική των ΜΜΕ ενός κράτους σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο, 
καθώς και η δυνατότητα προώθησης και στήριξης των εθνικών συμφερόντων από τα ΜΜΕ 
(υποστήριξη εξωτερικής πολιτικής, ενίσχυση οικονομικής διπλωματίας - διεύρυνσης 
εμπορίου). 

 Ο τεχνολογικός παράγοντας, που αναφέρεται στη δυνατότητα ενός κράτους 
χρησιμοποίησης των νέων τεχνολογιών με σκοπό την ανάπτυξη αλλά και η δυνατότητα 
έρευνας για αυτόνομη παραγωγή υψηλής τεχνολογίας. 

 Η γεωγραφική θέση και ο φυσικός πλούτος που έχει κάθε κράτος, αλλά και η δυνατότητα 
εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων για ικανοποίηση εθνικών αναγκών (ενέργεια, τροφή, 
τουρισμός, εμπόριο).  

13 Brian McNair: Εισαγωγή στην Πολιτική Επικοινωνία, σελ 270.  
14 Dougherty Ε. James & Robert Pfaltzgraff: Ανταγωνιστικές Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων, σ. 50. 
15 David Held & Anthony McGrew: Παγκοσμιοποίηση / Αντί - Παγκοσμιοποίηση, σ. 49.  
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Στα πλαίσια του «παγκόσμιου χωριού»16, τα ΜΜΕ με τις νέες δορυφορικές και ψηφιακές τεχνολογίες 
έχουν τη δυνατότητα της εύρεσης, ταυτοποίησης, επεξεργασίας και μετάδοσης της πληροφορίας σε 
πραγματικό χρόνο (Real Time) και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η μετάδοση μιας πληροφορίας για ένα 
κράτος από τα διεθνή ΜΜΕ (όπως π.χ. μια πολιτική ή κοινωνική κρίση σε ένα κράτος ή μια επιθετική 
ενέργεια έναντι κάποιου άλλου κράτους), λόγω της παγκόσμιας αλληλεξάρτησης, έχει ως 
αποτέλεσμα την άμεση αντίδραση (θετική ή αρνητική) των διεθνών δρώντων (κράτη, πολυεθνικές 
επιχειρήσεις, διεθνείς οργανισμοί,) με τις ανάλογες επιπτώσεις. Παράλληλα, οι μη κυβερνητικές 
ομάδες και οι ακτιβιστές, ως ενεργά μέλη της «Παγκόσμιας Κοινωνίας Πολιτών», με τη χρήση των 
νέων ψηφιακών τεχνολογιών μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες, να οργανώνονται 
και με συγχρονισμένες κινήσεις να ασκούν και αυτοί πιέσεις στα κράτη, επηρεάζοντας με τον τρόπο 
τους την παγκόσμια κοινή γνώμη (Wikileaks)17.  
 
Η Περιπτωσιολογική Μελέτη της Ελλάδος  
 
Τα τελευταία χρόνια τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης, 
παρουσίαζαν μια Ελλάδα η οποία χαρακτηρίζονταν από υψηλά επίπεδα διαφθοράς σε πολιτικό 
επίπεδο και στο δημόσιο τομέα, με μεγάλα ποσοστά παραοικονομίας και έντονες κοινωνικές και 
πολιτικές συγκρούσεις. Συγκρούσεις που μπορούσαν να καταλήξουν πολλές φορές σε ανεξέλεγκτες 
καταστάσεις, με ολέθρια αποτελέσματα για τη διεθνή εικόνα ενός κράτους (Ελλάδα - Δεκέμβριος 
2008). 
Αυτή η εικόνα της Ελλάδος που προβαλλόταν από τα διεθνή και όχι μόνο ΜΜΕ, αποτελούσε σοβαρό 
εμπόδιο στην προσπάθεια που έκανε η Ελλάδα για πρόσβαση στις διεθνείς αγορές (με σκοπό την 
πώληση κρατικών ομολόγων με χαμηλό επιτόκιο),  για την κάλυψη του εθνικού ελλείμματος και για 
την προσπάθεια εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων σε διεθνές και σε εσωτερικό επίπεδο. 
Μοιραία, η Ελλάδα αποδέχτηκε το δανεισμό από τους ευρωπαίους εταίρους και το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο, προκειμένου να μην έρθει αντιμέτωπη με μια ανεξέλεγκτη πτώχευση που θα 
είχε καταστροφικές συνέπειες, υπογράφοντας όμως μακροχρόνιες συμφωνίες για δανειακές 
υποχρεώσεις και όρους (μνημόνια), οι οποίες έχουν προκαλέσει μεγάλη κοινωνική αναταραχή και 
δυσφορία.  
Αυτή η διεθνής αρνητική εικόνα της Ελλάδος μέχρι και σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα την απουσία 
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (FDI)18, τη συνέχιση της πολιτικής αντιπαράθεσης σε υψηλότατους 
τόνους και την αύξηση της κοινωνικής αστάθειας και εξαθλίωσης, δίνοντας έτσι συνέχεια στην 
οικονομική κρίση. 
Για μια αναπτυξιακή πορεία, τα ελληνικά πολιτικά κόμματα μαζί με τα ελληνικά ΜΜΕ και τους 
Έλληνες πολίτες (εσωτερικού και εξωτερικού), στα πλαίσια της διεθνούς πολιτικής επικοινωνίας και 
της δημόσιας διπλωματίας (public diplomacy), πρέπει από κοινού και με συντονισμένες ενέργειες, να 
προωθήσουν την εικόνα μιας Ελλάδος που κάνει σοβαρές προσπάθειες να ξεριζώσει την νοοτροπία 
του πελατειακού κράτους, να προωθήσει την διαφάνεια και τις ριζικές μεταρρυθμίσεις. 
Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να ενισχυθεί η διεθνής εικόνα της Ελλάδος, αποκαθιστώντας και 
το κύρος της διεθνώς, ενώ παράλληλα θα μπορούσε να επιτύχει:  
 αποτελεσματική πρόσβαση στις αγορές 
 εισροή νέων επενδυτικών κεφαλαίων με παράλληλη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 

μείωσης της ανεργίας 
 αύξηση του τουρισμού και εισαγωγής συναλλάγματος  
 σεβασμό και θετική συμπεριφορά από τους ευρωπαίους εταίρους  
 ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής ικανότητας της Ελλάδος  
 αύξηση των εξαγωγών μέσω της ενδυνάμωσης του κύρους της Ελλάδος και της αξιοπιστίας 

των Ελληνικών προϊόντων  

16 Ο όρος «Παγκόσμιο Χωριό» επινοήθηκε από τον Καναδό McLuhan το 1960. Βλ. Boniface Pascal: Άτλας των 
Διεθνών Σχέσεων, σ. 50.  
17 Wikileaks: http://wikileaks.org/, (12/11/2013). 
18 Foreign Direct Investment, Βλέπε: Αριστείδης Μπιτζένης: Παγκοσμιοποίηση, πολυεθνικές επενδύσεις και 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στο νέο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. 
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 αύξηση της επιχειρηματικότητας και εδραίωση συνεργασιών και εμπορικών συναλλαγών σε 
περιφερειακό και σε διεθνές επίπεδο 

 βελτίωση του εμπορικού και του καταναλωτικού κλίματος,  και  
 εδραίωση της πολυπόθητης πολιτικής σταθερότητας και της κοινωνικής ευημερίας. 

 
Συμπεράσματα 
 
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης η πληροφορία διαχέεται 24ωρες το 24ωρο. Τα παγκόσμια μέσα 
μαζικής ενημέρωσης (έντυπα, τηλεοπτικά ή μόνο ψηφιακά), με τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν και να μεταδώσουν τις εξελίξεις και την πληροφορία, 
επηρεάζοντας έτσι τα κράτη και τη συμπεριφορά τους και δημιουργώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις 
στην παγκόσμια σκακιέρα από τους διεθνείς δρώντες. 
Τα κράτη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εθνικά και τα διεθνή ΜΜΕ, προκειμένου να επηρεάσουν 
προς όφελος τους την παγκόσμια κοινή γνώμη, έτσι ώστε να προωθήσουν τα εθνικά τους 
συμφέροντα, να ασκήσουν διπλωματία και να προωθήσουν διεθνείς και περιφερειακές συνεργασίες 
έχοντας ως βασικό στόχο την ενίσχυση της ασφάλειάς τους και την οικονομική και κοινωνική 
ανάπτυξη. 
Η Ελλάδα, στα πλαίσια αντιμετώπισης της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, θα πρέπει να υιοθετήσει 
μια συντονισμένη και στοχευμένη επικοινωνιακή πολιτική και στρατηγική, έτσι ώστε μέσα από τα 
εθνικά και τα διεθνή ΜΜΕ, να επιτύχει τη διαμόρφωση μιας θετικής εικόνας ως κράτος σε 
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, και να επιτύχει την πολυπόθητη οικονομική ανάπτυξη που θα 
συνοδεύεται από κοινωνική σταθερότητα και εθνική οικονομική και πολιτική αυτονομία - ασφάλεια. 
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Η συνεργασία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω Clusters «ασπίδα» απέναντι στην 
κρίση  
 
 
    Μακέδος Ιωάννης  
    Υποψήφιος Διδάκτωρ 
 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  

 
1. Εισαγωγή  

 
Στόχος της εν λόγω εργασίας είναι να αποδείξει πως είναι και εφικτή και αναγκαία η συνεργασία 

των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) μέσω clusters ώστε να αποδειχτούν ανθεκτικές απέναντι 
στην οικονομική κρίση. Ο ρόλος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων είναι σημαντικός τόσο σε 
παγκόσμιο όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο. Κυρίως τη δεκαετία του 1980 η πορεία των μεγάλων 
επιχειρήσεων παρουσίαζε σημαντική πτώση σε αρκετές προηγμένες οικονομίες, αλλά και στην 
Ελλάδα, με αποτέλεσμα το επιχειρηματικό ενδιαφέρον να στραφεί προς τις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις. Από κει και πέρα, σε πολλά ανεπτυγμένα οικονομικά κράτη οι ΜΜΕ διατήρησαν τη 
δυναμική τους, όχι όμως και στην Ελλάδα, ειδικότερα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. 
Πρόταση της παρούσας εργασίας είναι η συνεργασία των ΜΜΕ μέσω των Συνεργατικών 
Σχηματισμών (Clusters) που θα τις προσδώσει το οικονομικό υπόβαθρο ώστε σε πρώτη φάση να 
επιβιώσουν απέναντι στην κρίση και σε δεύτερη να αναπτυχθούν.  

 
2. Τα πλεονεκτήματα των ΜΜΕ και των clusters  

 
Μεταξύ των δεκαετιών 1970 και 1980, τα δύο τρίτα των καθαρών νέων θέσεων εργασίας στις 

ΗΠΑ δημιουργήθηκαν από εταιρείες μέχρι 20 εργαζόμενους.  Δηλαδή, οι μικρές επιχειρήσεις 
θεωρούνται το ίδιο σημαντικές με τις μεγάλες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό 
θεσμικό πλαίσιο. Παρά τις εκάστοτε οικονομικές κρίσεις, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις 
ΜΜΕ αποτέλεσε ίσως τη μοναδική λύση (έκθεση Birch, 1979).  

Από τότε διαφάνηκαν τα βασικά πλεονεκτήματα των ΜΜΕ που είναι τα εξής:  
• Αποτελούν «φυτώρια» της εκάστοτε οικονομίας, καθώς σε αυτές στηρίζεται η ανάπτυξη των 

μεγάλων επιχειρήσεων.  
• Αντιδρούν άμεσα στις οποιεσδήποτε οικονομικοκοινωνικές αλλαγές. 
• Η εξειδίκευση είναι πολύ ευέλικτη.  
• Οι ιδιοκτήτες τους έχουν σημαντικό ρόλο στον τομέα εισαγωγής καινοτομιών στην 

οικονομία.  
• Μέσω ΜΜΕ εντοπίζονται νέες ευκαιρίες και ιδρύονται νέες επιχειρήσεις.  
• Ο ρόλος τους είναι σημαντικός για τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές οικονομίες.  
• Απασχολούν άτομα που προέρχονται από το εργατικό δυναμικό της κάθε περιοχής στην 

οποία εδρεύουν. 
• Χρησιμοποιούν τοπικές υπηρεσίες και προμηθευτές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλαπλά 

οφέλη για τις τοπικές οικονομίες (Hay & Kamshad, 1994).  
 Με δεδομένο πως για να μπορούν οι ΜΜΕ να θεωρηθούν ανταγωνιστικές θα πρέπει να 

ενταχθούν στη ζώνη της υψηλής καινοτομίας, κάτι που είναι εφικτό μέσω συνεργασίας με 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, το ερώτημα που τίθεται είναι με ποιον τρόπο μπορούν να το καταφέρουν. 
Μια εφικτή και ενδεδειγμένη λύση είναι η συνεργασία τους μέσω επιχειρηματικών συνεργατικών 
σχηματισμών (clusters), ώστε να γίνουν αυτοχρηματοδοτούμενες, να προβούν σε αγορά 
τεχνογνωσίας και να καταστούν βιώσιμες.  

Cluster θεωρείται ένα σύνολο ανεξάρτητων, συμπληρωματικών φορέων που δραστηριοποιείται 
σε συγκεκριμένο κλάδο, όπως για παράδειγμα μεγάλες επιχειρήσεις ή ΜΜΕ, ακαδημαϊκά ιδρύματα 
και ερευνητικά κέντρα, σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, με ισχυρές αλληλεπιδράσεις και 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας, με κοινούς προμηθευτές ή και πελάτες, με από κοινού πρόσβαση σε 
εγκαταστάσεις, υποδομές και υπηρεσίες και με απώτερο στόχο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
(Ketels, 2003). 
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Η αναγκαιότητα ενός επιχειρηματικού συνεργατικού σχηματισμού συνδέεται με πληθώρα αιτιών, 
όπως οι μειωμένες επιχειρηματικές δαπάνες, η λειτουργία της τοπικής αγοράς, η αντίστοιχη αυξημένη 
ζήτηση των προϊόντων, η κοινή προώθηση και υιοθέτηση της καινοτομίας, οι οικονομίες κλίμακας, 
αλλά και η συνεκμετάλλευση του ανθρώπινου κεφαλαίου. Όμως, όπως αναφέρουν οι Pyke and 
Sengenberger (1992) μια ΜΜΕ δύσκολα θα λειτουργούσε αυτόνομα σε μια περιοχή με ανεπτυγμένη 
επιχειρηματικότητα, σε αντίθεση με ένα καλά οργανωμένο δίκτυο επιχειρήσεων μέσω cluster.  

Η ανάπτυξη ενός cluster πηγάζει είτε από τον Ιδιωτικό τομέα, είτε από τον Κρατικό, είτε από τη 
μεταξύ τους συνεργασία. Μέχρι το 2002 ο ρόλος του Κράτους ήταν ιδιαίτερος σημαντικός στη 
χρηματοδότηση και την οργανωτική υποστήριξή του, ενώ μετά υποχώρησε και τη θέση του πήρε η 
ιδιωτική πρωτοβουλία (Ketels, 2003). Σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν πολλά παραδείγματα συνεργασίας 
μέσω clusters, καθώς οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν εξυπηρέτησαν 
αποκλειστικά την τοπική αγορά.  

 
3. Η αναγκαιότητα της συνεργασίας των ΜΜΕ μέσω clusters  

 
Τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από τη συνεργασία των ΜΜΕ μέσω cluster είναι αρκετά. 

Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας είναι τα βασικά πλεονεκτήματα στα 
οποία συμφωνούν οι περισσότεροι ερευνητές, ενώ αναφέρεται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού, η ευκολία επίλυσης προβλημάτων, η ανταλλαγή πληροφοριών και 
τεχνογνωσίας, αλλά και το χαμηλό κόστος λειτουργίας. Οι Enright and Ffowks-Williams (2000) 
υποστήριξαν πως τα περιφερειακά πανεπιστήμια, αλλά και τα ερευνητικά ινστιτούτα, μπορούν να 
δώσουν σε ένα cluster την ευκαιρία να επενδύσει στον κλάδο της καινοτομίας με στόχο την 
αυτοχρηματοδότηση.  

Εξ’ ορισμού τα clusters περιλαμβάνουν συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, 
ακόμη και με κρατικές υπηρεσίες. Στόχος τους ανέκαθεν ήταν η παροχή τεχνογνωσίας, αλλά και η 
δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών. Η σύσταση των clusters, κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο ανά 
χώρα, σχετίζεται με τη στοχοθέτηση, δηλαδή με την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
έναντι των μεγαλύτερων ομοειδών επιχειρήσεων. 

Απλή είναι η λειτουργία ενός cluster, καθώς ένα δίκτυο επιχειρήσεων δημιουργεί μια 
αυτοτροφοδοτούμενη διαδικασία, οι προμηθευτές καλύπτουν την ανάγκη τους και με την ανάλογη 
πληροφόρηση μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με τη μεγέθυνση του cluster 
δημιουργούνται εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και ερευνητικές υποδομές, με τη 
βασική προϋπόθεση την ύπαρξη ενός κανονιστικού πλαισίου, ικανού για την εύρυθμη λειτουργία του. 
Οι περισσότερες έρευνες έδειξαν πως απαιτούνται πάνω από οκτώ έτη, ώστε το cluster να 
παρουσιάσει εσωτερική συνοχή, ενώ η ένταξη μιας επιχείρησης σε αυτό μπορεί να της αποφέρει 
σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες προοπτικές συνεργασίας.  

Η έμφαση στη δικτύωση των ΜΜΕ πηγάζει από μια επικρατούσα τάση προηγούμενων μελετών 
που έδειξαν ότι αυτές ήταν το ίδιο καινοτόμες με τις μεγάλες. Οι σχετικά καλύτερες επιδόσεις των 
ΜΜΕ μπορεί να παρουσιάσουν την αυξημένη ικανότητά τους να εκμεταλλευτούν τις σχέσεις του 
δικτύου συνεργασίας (clusters) μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και της συγκέντρωσης πόρων, οι 
οποίοι ενδεχομένως θα τους παρείχαν τη δυνατότητα να καλύψουν την έλλειψη (ή κενό) της 
τεχνολογίας.  

Οι ερευνητές Freel και Harrison διεξήγαγαν μία από τις μεγαλύτερες περιφερειακές έρευνες 
(2006) σε περισσότερες από 1.300 ΜΜΕ, προερχόμενες από τους τομείς κατασκευών και υπηρεσιών 
στη βόρεια Αγγλία και τη Σκωτία. Στην εν λόγω έρευνα το αποτέλεσμα ανέφερε τα πολλαπλά οφέλη 
που προέκυψαν από τη συνεργασία των ΜΜΕ στο χώρο της καινοτομίας. Σε αντίστοιχη μελέτη των 
βιομηχανικών περιοχών στην ευρύτερη περιοχή της Βαλένθια της Ισπανίας, οι ερευνητές Molina-
Μοrales and Martinez-Fernandez (2004) διαπίστωσαν ότι οι πλέον καινοτόμες εταιρίες 
διαφοροποιήθηκαν από τις λιγότερο καινοτόμες, στη δυνατότητά τους να συμμετέχουν στην 
ανταλλαγή των πόρων και να προάγουν την κοινή τους φήμη. Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη, οι εν 
λόγω ερευνητές διαπίστωσαν ότι άλλες κοινωνικές κύριες μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένων των 
μέτρων «trust», του κοινωνικού υποβάθρου και του κοινού οράματος, συσχετίστηκαν θετικά με την 
καινοτομία (Molina-Morales and Martinez-Fernandez, 2010).  

Η σημασία των πανεπιστημίων στις αναπτυσσόμενες οικονομίες επίσης έχει επισημανθεί και 
διαπιστωθεί (Benneworth and Hospers, 2007). O οικονομικός αντίκτυπος των πανεπιστημίων στην 
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τοπική οικονομία που δραστηριοποιούνται είναι ιδιαίτερα σημαντικός, κυρίως μέσω των ερευνών, για 
τις τοπικές επιχειρήσεις (Drucker & Golstein, 2007). Οι περιφερειακές οικονομίες που στηρίζονται 
στην ανάπτυξη των clusters παρουσιάζουν αντίστοιχη βελτίωση, σύμφωνα με πολλούς ερευνητές 
(Solvell, Lindqvist, and Ketels, 2003; Vom Hofe and Chen, 2006). Τη στιγμή που τα πανεπιστημιακά 
ιδρύματα δε μπορούν εκ των προτέρων να αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη των 
clusters των ΜΜΕ (Kenney & Patton, 2006), ο σημαντικός τους ρόλος στην περιφερειακή 
οικονομική ανάπτυξη, μέσω της υποστήριξης που παρέχουν για τα clusters, έχει διαπιστωθεί από 
πολλούς ερευνητές (Potter and Miranda, 2009; Yusuf, Nabeshima, and Yamashita, 2008; Gertler, 
2010).  

Δεν είναι τυχαίο εξάλλου, πως τον Απρίλιο του 2012 ανακοινώθηκε σειρά νέων πρωτοβουλιών 
που σκοπό είχαν να βοηθήσουν την εξωστρέφεια των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Οι εν λόγω 
πρωτοβουλίες περιελάμβαναν νέα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να στηρίξουν τις ΜΜΕ 
μέσω δικτύωσης clusters στους τομείς των καθαρών τεχνολογιών, των ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, της  βιο-τεχνολογίας και των αθλητικών ειδών, ώστε να μπορούν να επωφεληθούν των 
πλεονεκτημάτων τους. 

 Η οικονομική δραστηριότητα που προκύπτει από τη λειτουργία των ΜΜΕ μέσω cluster οδηγεί 
σε άμεσα πλεονεκτήματα, όπως το χαμηλό κόστος και η ευελιξία βάσει της υψηλής κινητικότητας 
του εργατικού δυναμικού και των πόρων. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Παρατηρητηρίου για τις Ευρωπαϊκές Επιχειρηματικές Συστάδες (Observatory for European Clusters, 
2009) και το Διάγραμμα 3.1, διαπιστώνεται πως η οικονομική ευημερία μεταξύ των διαφόρων 
ευρωπαϊκών περιοχών συσχετίζεται άμεσα με το βαθμό δύναμης των clusters σε μια ανάλογη σχέση 
(αντιστοιχία εργαζομένων σε cluster ανά περιοχή με πηλίκο μεγαλύτερο από 2).  

 
Διάγραμμα 3.1: Παρουσία cluster και ευημερίας στην Ε.Ε.    

 
               Πηγή: European Cluster Observatory (2009)  
 
Πιο πρόσφατα στοιχεία (2012) αποκαλύπτουν πως η καινοτομία και η οικονομική ανάπτυξη είναι 

δύο παράγοντες που συσχετίζονται άμεσα με τα ισχυρά clusters. Οι επιχειρηματικές συστάδες δίνουν 
κατεύθυνση προς την καινοτομία και τη διάχυση τεχνογνωσίας. Περιοχές με ισχυρά clusters 
παρουσιάζονται ως αρχηγοί στην αγορά, ενώ εκείνες οι περιοχές που δε διαθέτουν clusters 
παρουσιάζουν υπανάπτυξη στον τομέα της οικονομικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Ένα άλλο 
βασικό στοιχείο που εμπεριέχεται στον κλάδο των clusters είναι πως ο ανταγωνισμός συνυπάρχει με 
την ελεύθερη αγορά και την επιχειρηματικότητα.  

Επίσης, η καινοτομία παρουσιάζει υψηλό βαθμό διάχυσης εντός και εκτός συνόρων των 
κρατών, καθώς δημοσιεύτηκε μεγάλος αριθμός εμπειρικών μελετών για τη συσχέτιση των 
ευρωπαϊκών περιοχών και της καινοτόμου δράσης (Crescenzi, Rodriguez, and Storper, 2008). Επίσης, 
τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα clusters δείχνουν μια σημαντική συσχέτιση 
μεταξύ της περιφερειακής εξειδίκευσης και της καινοτόμου απόδοσης, όπως φαίνεται και στην 
οικονομετρική ανάλυση του Διαγράμματος 3.2. Ευρωπαϊκές περιοχές χωρίς clusters παρουσίαζαν 
οικονομική δυσλειτουργία, υπανάπτυξη και εν γένει αποβιομηχανοποίηση. Στην αντίθετη περίπτωση, 
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περιοχές με ισχυρά clusters εμφάνιζαν σημαντική οικονομική ανάπτυξη, εκτός ελαχίστων 
εξαιρέσεων.  

 
Διάγραμμα 3.2: Βαθμός δύναμης cluster και επίπεδο κατοχύρωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας  

 
                 Πηγή: European Cluster Observatory (2009)  
 
Όλα αυτά τα δεδομένα τονίζουν πως η οικονομική δραστηριότητα μιας περιφέρειας εμπλέκει 

κι άλλα στοιχεία του ευρύτερου μικροοικονομικού περιβάλλοντος, όπως η ποιότητα της εργασίας, η 
έρευνα και η εκπαίδευση, η σύνδεσή τους με clusters των ΜΜΕ. Περιφέρειες με ενεργά και ισχυρά 
clusters των ΜΜΕ αποδίδουν σαφώς καλύτερα στον τομέα της καινοτομίας. Ο εσωτερικός 
ανταγωνισμός μπορεί να θεωρηθεί αναγκαίος, καθώς εξηγεί την επιτυχημένη λειτουργία της 
περιφερειακής οικονομίας, δημιουργώντας ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, με την προϋπόθεση 
την ύπαρξης πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε κοντινή περιοχή (Lindqvist, Protsiv, & Solvel, 2008).  

 
Διάγραμμα 5.3: Απόδοση Καινοτομίας στην Ευρωζώνη των 27 

 
   Πηγή: Innovation Union Scoreboard, 2013 
 

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου για τα Ευρωπαϊκά Clusters 
(2013) στηριζόμενα στο μέσο όρο της απόδοσης καινοτομίας, οι χώρες-μέλη της Ε.Ε. διακρίνονται σε 
τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας (Διάγραμμα 3.3): Το πρώτο ονομάζεται «Innovation Leader» όπου 
ανήκουν η Δανία, η Γερμανία, η Φινλανδία και η Σουηδία, καθώς παρουσίασαν τουλάχιστον κατά 
20% μεγαλύτερο βαθμό καινοτομίας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στη συνέχεια ακολουθεί το 
γκρουπ «Innovation Followers» (μεταξύ 10%-20% μεγαλύτερο βαθμό καινοτομίας από το μέσο 

360



ευρωπαϊκό όρο) που απαρτίζεται από την Κύπρο, το Βέλγιο την Αυστρία, την Εσθονία, τη Γαλλία, 
την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μιας και 
παρουσίασαν βαθμό καινοτομίας κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στο γκρουπ «Moderate 
Innovators» (μεταξύ 50%-90% από τη συνολική απόδοση της Ε.Ε.-27) ανήκει η Ελλάδα, μαζί με 
Τσεχία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Μάλτα, Πορτογαλία, Σλοβακία και Ισπανία. Στην τελευταία 
θέση είναι το γκρουπ «Modest Innovators» (λιγότερο από 50% από το μέσο όρο απόδοσης 
καινοτομίας της Ε.Ε.-27) στο οποίο ανήκουν οι χώρες Βουλγαρία, Λετονία, Πολωνία και Ρουμανία.  

 
4. Συμπεράσματα  
 
Σημαντικός είναι ο ρόλος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων τόσο σε διεθνές επίπεδο, όσο και σε 

εγχώριο. Με δεδομένο ότι οι ΜΜΕ αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα επιβίωσης στην Ελλάδα 
και με βάση την αναγκαιότητα της ύπαρξής τους, ερευνήθηκε ο τρόπος με τον οποίον θα μπορούσαν 
να καθίστανται βιώσιμες και να τεθούν σε τροχιά ανάπτυξης. Η ανάπτυξη των ΜΜΕ μπορεί να 
προέλθει κυρίως μέσω της ένταξής τους στη ζώνη καινοτομίας, αγοράζοντας τεχνογνωσία από 
πανεπιστημιακές μελέτες. Επειδή όμως αυτή η λύση προϋποθέτει κάποιο κόστος αρκετά σημαντικό 
για κάθε μεμονωμένη επιχείρηση, η παρούσα μελέτη προτείνει το συνασπισμό και τη συνεργασία των 
ΜΜΕ μέσω clusters, ώστε να παρουσιαστούν αυτοχρηματοδοτούμενες και ανταγωνιστικές. Τα 
clusters μπορούν να προσδώσουν στις ΜΜΕ σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, η ανάπτυξη ιδιαιτέρων δεξιοτήτων του εργατικού 
δυναμικού τους, η αύξηση της χορήγησης της τεχνογνωσίας, αλλά και το χαμηλό κόστος λειτουργίας. 
Σχετικές έρευνες έδειξαν πως πολλαπλά οφέλη προέκυψαν από τη συνεργασία των ΜΜΕ (στη μορφή 
cluster) στο χώρο της καινοτομίας, ενώ άλλες παρουσίασαν θετική συσχέτιση μεταξύ της ανάπτυξης 
της περιφερειακής οικονομίας και της ανάπτυξης των clusters. 
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Ενεργειακοί Πόροι και Οικονομικοπολιτική Ανάπτυξη   
στα Πλαίσια της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης:  

Η περιπτωσιολογική μελέτη Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα 
 

Μποζίνης Η. Αθανάσιος 
Λέκτορας Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και Επιχειρήσεων   

Τμήμα Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
 

Τζιώγας Αθ. Χαράλαμπος  
Μηχανολόγος Μηχανικός - Υπoψήφιος Διδάκτορας 

 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών - Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 
Εισαγωγή και Συντελεστές Ισχύος των Κρατών  
 
Η παγκοσμιοποίηση ως μια διαδικασία που προωθεί την ελεύθερη διακίνηση προϊόντων και 
υπηρεσιών χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς και εμπόδια1, έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την 
ενοποίηση των εθνικών οικονομιών (ειδικά ανάμεσα στις χώρες του πλούσιου Βορρά), αλλά και την 
αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ κρατών και πολυεθνικών επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο2. 
Παράλληλα με την παγκοσμιοποίηση, η παγκόσμια οικονομική κρίση έχει επιφέρει σοβαρά 
προβλήματα όσο αφορά την εθνική οικονομική αυτονομία και την οικονομική ανάπτυξη στα κράτη, 
με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας, της ανασφάλειας και των κοινωνικών αναταραχών σε 
διεθνές επίπεδο3.  
Τα κράτη στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και στις επιπτώσεις 
της οικονομικής κρίσης, προσπαθούν να εκμεταλλευθούν στο μέγιστο τους ποσοτικούς και 
ποιοτικούς συντελεστές ισχύος4 που κατέχουν (με μια άλλη κατηγοριοποίηση τους υλικούς ή 
αντικειμενικούς, λειτουργικούς και υποκειμενικούς συντελεστές)5, με σκοπό την οικονομική, 
κοινωνική και πολιτική σταθερότητα και ανάπτυξη. 
Οι βασικότεροι συντελεστές ισχύος (Power Indicators) - αλλά όχι και μοναδικοί - των κρατών είναι οι 
εξής: 
 Οικονομικός Συντελεστής Ισχύος: μέγεθος οικονομίας, εισαγωγές, εξαγωγές, ύπαρξη και 

αποτελεσματική λειτουργία εμπορίου, πολυεθνικές επιχειρήσεις, οικονομικοί δείκτες και 
πραγματική οικονομική ανάπτυξη. 

 Πολιτική και Δημοκρατία ως Συντελεστής Ισχύος: πολιτική σταθερότητα, δημοκρατικές 
ελευθερίες, ελευθερία έκφρασης και δημοκρατικός διάλογος, δημοκρατικά δικαιώματα, 
ύπαρξη και λειτουργία πολιτικών κομμάτων και τακτικές εκλογές.  

 Στρατιωτικός Συντελεστής Ισχύος: ποσοτική και ποιοτική δύναμη στρατευμάτων και 
δύναμη πυρός μέσω στρατιωτικής τεχνολογίας, ποσότητα και ποιότητα στρατιωτικού 
εξοπλισμού. 

 Δημογραφικός Συντελεστής Ισχύος: ποσοτικός και ποιοτικός πληθυσμός μέσα σε μια χώρα, 
γεωγραφική κατανομή πληθυσμού, ηλικιακή κατανομή πληθυσμού, μαθησιακό επίπεδο 
πολιτών. 

 Τεχνολογικός Συντελεστής Ισχύος: βιομηχανική, ιατρική, στρατιωτική, εκπαιδευτική, 
επικοινωνιακή, συγκοινωνιακή τεχνολογία. 

 Γεωγραφική Θέση και Περιβάλλον ως Συντελεστής Ισχύος: ηπειρωτικά ή θαλάσσια 
σύνορα, πλουτοπαραγωγικές πηγές και φυσικοί πόροι, περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και 
επιπτώσεις, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, σύνορα με ανεπτυγμένες ή μη χώρες, εχθρικές ή 
φιλικές χώρες. 
 

1 Φρίντμαν Λ. Τομας:. Το Lexus και η ελιά - Τι είναι η παγκοσμιοποίηση, σελ 39. 
2 Boniface Pascal:  Άτλας Διεθνών Σχέσεων, σελ 82-83.   
3 Held David & Anthony McGrew: Παγκοσμιοποίηση / Αντί- Παγκοσμιοποίηση, σελ 97-122. 
4 Θάνος Ντόκος - Π. Τσάκωνας: Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, σελ 174-175. 
5 Ηλίας Κουσκουβέλης: Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, σελ: 148. 
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Οι συντελεστές ισχύος, αλληλοεπηρεάζονται άμεσα μεταξύ τους, π.χ. η τεχνολογία επηρεάζει την 
οικονομία (βιομηχανική παραγωγή), την υγεία των πολιτών (τεχνολογία φαρμάκων και ιατρική 
τεχνολογία) και το περιβάλλον (περιβαλλοντική τεχνολογία), και με αυτόν τρόπο έχουν άμεση 
επίδραση με θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία, την πολιτική και την κοινωνική 
ανάπτυξη του κάθε κράτους. 
Ειδικότερα, όσο αφορά τον συντελεστή ισχύος «Γεωγραφική Θέση και Περιβάλλον», η ύπαρξη και 
η αποτελεσματική εκμετάλλευση φυσικών πόρων και πλουτοπαραγωγικών πηγών (πετρέλαιο, φυσικό 
αέριο, παραγωγή ενέργειας και μεταφορά), δίνει την δυνατότητα απεξάρτησης και ενεργειακής 
αυτονόμησης ενός κράτους, έτσι ώστε να μπορεί να καταστεί ενεργειακά αυτοδύναμο ενώ 
παράλληλα προσδίδει διαπραγματευτική ισχύ σε διεθνές πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.  
Η άνοδος του σύγχρονου βιοτικού επιπέδου και ο τρόπος ζωής συνεπιφέρουν πρόσθετες ενεργειακές 
ανάγκες, προκαλώντας το κρίσιμο ερώτημα της χρονικής εξάντλησης των διαθέσιμων φυσικών 
πόρων που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται στην ηλεκτροπαραγωγή.  
Οι φυσικοί πόροι που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των καθημερινών ενεργειακών μας 
αναγκών, διαχωρίζονται στους: Ανανεώσιμους και στους Μη Ανανεώσιμους:  
Ανανεώσιμοι Φυσικοί πόροι:  
 Φυσικό Αέριο  
 Πετρέλαιο  
 Λιγνίτης  
 Μεταλλεύματα – Ορυκτά  

Μη Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: 
 Ήλιος  
 Αέρας  
 Νερό 

Η τεχνολογία αποτελεί σημαντικό παραγωγικό και αναπτυξιακό εργαλείο για την ικανοποίηση 
πρωτίστως των ενεργειακών απαιτήσεων σε ηλεκτρική ενέργεια, (κατασκευάζοντας πυρηνικά 
εργοστάσια, υδροηλεκτρικά εργοστάσια, αιολικά πάρκα – φωτοβολταϊκά – ηλιακά πάρκα, μονάδες 
γεωθερμίας και βιομάζας), ενώ παράλληλα η περιβαλλοντική τεχνολογία συμβάλλει στη μείωση της 
ανεργίας δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.  
 
Πλουτοπαραγωγικές Πηγές Ενέργειας : Ηλεκτρική Ενεργεία  
 
Η Ηλεκτρική Ενεργεία (Η.Ε.) είναι το παραγόμενο ενεργειακό αγαθό που πρέπει να καταναλωθεί 
άμεσα χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης ή διατήρησής του, διότι το κόστος αποθήκευσης 
καθίσταται αντιοικονομικό και ασύμφορο, ενώ η γεωγραφία της εκάστοτε περιοχής, η θέση του κάθε 
κράτους σε σχέση με τα γείτονα κράτη και η απόσταση από τα κέντρα διανομής των ενεργειακών 
πόρων από τις πηγές, καθορίζουν την ποσότητα μεταφοράς φορτίου Η.Ε.  
Οι δυνατότητες που έχει αναπτύξει κάθε κράτος ώστε να επιτυγχάνει εντός των παραδεκτών τεχνικών 
προδιαγραφών και χρονικών απαιτήσεων την παράδοση της επιθυμητής ενεργειακής ποσότητας 
στους καταναλωτές της, χαρακτηρίζει τον βαθμό αξιοπιστίας του Συστήματος Ηλεκτροπαραγωγής 
της χώρας και χαρακτηρίζει την αποτελεσματικότητα της ενεργειακής της πολιτικής6. 
Η παραγωγή Η.Ε. χρησιμοποιεί ενεργειακό μείγμα με πρώτες ύλες τον λιγνίτη, το φυσικό αέριο και 
το πετρέλαιο στις παραδοσιακές βιομηχανικές μονάδες παραγωγής. 
Όμως με αυτόν τον τρόπο επιβαρύνεται σημαντικά το περιβάλλον με εκπομπές ρύπων (ενώσεων 
άνθρακα και θείου).  
Παράλληλα, και ενώ κάθε κράτος σήμερα στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να έχει ως 
βασικό σκοπό την ενεργειακή αυτονομία (και την ενεργειακή διπλωματία) με σκοπό πρωτίστως, την 
προστασία του περιβάλλοντος, δυστυχώς πολλά ανεπτυγμένα κράτη δεν υιοθετούν φιλο-
περιβαλλοντικές πολιτικές και νόμους, λόγο υψηλού οικονομικού και πολιτικού κόστους. 
Παρόλα ταύτα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι σύγχρονοι μέθοδοι παραγωγής και αξιοποίησης της 
ενέργειας θα πρέπει να εναρμονίζονται με τις απαιτήσεις των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) 

6 Kambezidis, H. D., et al: Evaluating policy options for increasing the RES-E penetration in Greece.  
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20 – 20 – 20, καθώς και του «Ενεργειακού Χάρτη 2050»7. Δηλαδή, θα πρέπει να ενσωματώνουν 
εκτός των ρυθμίσεων και κανόνων του Χρηματιστηρίου Εκπομπής Ρύπων, και τις προτάσεις για την 
ενδεχόμενη δυνατότητα εκμετάλλευσης των ορυκτών κοιτασμάτων σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο 
που διαθέτει το κάθε μέλος κράτος της Ε.Ε. και ειδικά η Ελλάδα (λεκάνες της Νοτιοανατολικής 
Κρήτης, Βορείου Αιγαίου/Θάσος, Πελοπόννησος/Κατάκολο και Ιόνια νησιά). 
 
Το Σύγχρονο Ενεργειακό Σύστημα στην Ελλάδα 
 
Το Ελληνικό σύστημα ηλεκτροπαραγωγής αποτελείται από θερμοηλεκτρικούς και υδροηλεκτρικούς 
σταθμούς και τα τελευταία χρόνια έχει εμπλουτιστεί με αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς8.  
Διακρίνεται στο Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς (Ε.Δ.Σ.Μ), στην Ηπειρωτική Ελλάδα 
και σε ορισμένα νησιά, στο σύστημα της Κρήτης, στο σύστημα της Ρόδου και στους αυτόνομους 
σταθμούς παραγωγής νήσων και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας ενώ εξυπηρετεί το 95% 
της κατανάλωσης. 
Τα ηλεκτρικά συστήματα των νησιών που δεν είναι διασυνδεδεμένα με το Ε.Δ.Σ.Μ., ικανοποιούν τις 
ανάγκες τους σχεδόν αποκλειστικά με πετρελαϊκές μονάδες και σε μικρό ποσοστό από Α.Π.Ε. ενώ το 
μεγαλύτερο ποσοστό εγκατεστημένης ισχύος από αιολικά πάρκα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά 
βρίσκεται στην Κρήτη (64% επί του συνόλου αυτών), λόγω της σύνθετης μορφολογίας του νησιού 
της Κρήτης που ευνοεί την εφαρμογή αιολικής ενέργειας.  
Στα τέλη του 2012 η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων που λειτουργούσαν στο ΕΔΣΜ ήταν για τις 
λιγνιτικές μονάδες 4.448MW, για τις μονάδες φυσικού αερίου 4478 MW, για τις πετρελαϊκές μονάδες 
698 MW, για τις υδροηλεκτρικές μονάδες 3017,7 MW και για τις μονάδες των Α.Π.Ε. 3237,5 MW9, 
ενώ συνολικά η εγκατεστημένη ισχύς ανέρχονταν (τέλη του 2012) σε 15.879,2MW.  
Σχετικά με τις διεθνείς διασυνδέσεις, το ΕΔΣΜ συνδέεται με το σύστημα της UCTE10 (Union for the 
Coordination of Trasmition of Electricity) με τις χώρες ΠΔΓΜ, Βουλγαρία, Αλβανία και Ιταλία, μέσω 
εναέριας γραμμής και υποβρύχιου καλωδίου. Επιπρόσθετα, σημαντικός παράγοντας είναι και η 
γεωγραφική ισορροπία παραγωγής – φορτίου, καθόσον το μέγιστο μέρος της ηλεκτροπαραγωγής 
συντελείται στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ οι μεγαλύτερες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια είναι στην 
Αττική.  
 
 
Προβλήματα Παραγωγής και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα 
 
Ο λιγνίτης αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας της Ελλάδας για παραγωγή Η.Ε. και δεν προβλέπεται 
να σταματήσει ολοκληρωτικά η καύση του για ενέργεια στο προσεχές μέλλον, ενώ παράλληλα στο 
Ε.Δ.Σ.Μ. υπάρχουν αρκετές λιγνιτικές μονάδες που έχουν περάσει τα τριάντα χρόνια λειτουργίας, 
έχοντας ως αποτέλεσμα χαμηλό βαθμό απόδοσης και η λειτουργία τους να μη πληροί τις σημερινές 
τεχνολογικές απαιτήσεις και προδιαγραφές. Το σύστημα μεταφοράς ενέργειας είναι εξίσου 
απαρχαιωμένο, με αποτέλεσμα το κόστος συντήρησης - αντικατάστασης – επέκτασης, σύμφωνα με 
τα σύγχρονα δεδομένα, να είναι υψηλό και λόγω οικονομικής κρίσης ανέφικτο.  
Όλα τα παραπάνω έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα την ολοένα και αυξανόμενη μόλυνση του 
περιβάλλοντος, που προκαλεί επιπλέον οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, γιατί αυξάνει το 
κόστος για το κράτος πρόνοιας, ενώ παράλληλα η επιβολή προστίμων από τις Διεθνείς 
Περιβαλλοντικές Συμβάσεις επιβαρύνει το ήδη αδύναμο οικονομικά Ελληνικό κράτος.  
Και ενώ η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.), ανακοίνωσε από το 2009 πρόγραμμα 
αντικατάστασης μονάδων, μέχρι και το 2013 δεν έχει προχωρήσει σε καμία αντικατάσταση, ενώ με 

7 Roadmap 2050: Α practical guide to a prosperous low-carbon Europe, Available from: 
www.roadmap2050.eu/attachments/files/Volume2_Policy.pdf [Accessed 15 May 2013]..    
8 Papadopoulos, Α. M. and M. M. Karteris: An assessment of the Greek incentives scheme for photovoltaics.  
9 Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε), Μηνιαία Δελτία, 
http://www.admie.gr/ [Accessed 10 May 2013]. 
10 Union for the Coordination of the Transmission of Electricity (U.C.T.E), https://www.entsoe.eu/ [Accessed 10 
May 2013]. 
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καθυστέρηση προχωρά και η κατασκευή ενός νέου ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού που θα 
ολοκληρωθεί  θεωρητικά εντός διετίας (2015), στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας (Γρεβενά).  
Οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση αναπτυξιακών ενεργειακών προγραμμάτων, όπως και η μη 
ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση παραγωγής Η.Ε., ενώ παράλληλα 
αυξάνουν το κόστος παραγωγής της KWh, και την απαίτηση για μεγαλύτερες εισαγωγές καθαρής 
Η.Ε. από τις γείτονες χώρες με αποτέλεσμα την αυξανόμενη ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας.  
Τέλος, η κυβερνητική πολιτική της Ελλάδος για την ενέργεια, αδυνατεί να διαμορφώσει ένα 
κατάλληλο και εφαρμοστέο στην πράξη θεσμικό πλαίσιο, που θα μπορεί και θα εξασφαλίζει ένα 
κοινωνικά αποδεκτό ενεργειακό περιβάλλον για τον καταναλωτή11, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει 
και το κατάλληλο οικονομικοπολιτικό περιβάλλον για την προσέλκυση νέων κεφαλαίων και 
επενδύσεων στο τομέα της Η.Ε. 
 
Συμπεράσματα - προτάσεις 
 
Η παγκοσμιοποίηση έχει αυξήσει τον παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών, ενώ η 
οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα ειδικά στα αδύναμα οικονομικά κράτη 
σε οικονομικοκοινωνικό και πολιτικό επίπεδο. Σε αυτήν την προσπάθεια οικονομικής ανάπτυξης, τα 
κράτη προσπαθούν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τους συντελεστές ισχύος που κατέχουν. 
 Ένας από τους πιο βασικούς συντελεστές ισχύος είναι και η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και 
των ενεργειακών πηγών – κοιτασμάτων, που βρίσκονται εντός της επικράτειας ενός κράτους, με 
βασικό στόχο την ενεργειακή του αυτονομία και την βιώσιμη ανάπτυξη. 
Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων από ένα κράτος 
για την παραγωγή ενέργειας, είναι η ύπαρξη ενός κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου που θα δίνει 
κίνητρα για επενδύσεις, εκσυγχρονισμό και επέκταση των ενεργειακών υποδομών με την 
προσέλκυση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, και παράλληλα θα ενσωματώνει στα νομοθετήματά της 
την περιβαλλοντική ευαισθησία. 
Παρόλο το γεγονός ότι η οικονομική κρίση επιβαρύνει επιπλέον κοστολογικά, τόσο την παραγωγή, 
όσο και την κατανάλωση της Η.Ε, η ενσωμάτωση νέων φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, 
μπορεί να βοηθήσει ώστε να αυξηθεί ο βαθμός απόδοσης παραγωγής, να μειωθεί το κόστος 
παραγωγής και μεταφοράς της Η.Ε. και να περιοριστεί η εκπομπή των ρύπων.  
Όσο αφορά την Ελλάδα, το απαρχαιωμένο σύστημα παραγωγής, που έχει ως αποτέλεσμα το υψηλό 
κόστος μεταφοράς, η δύσκολη γεωγραφική κατανομή - μεταφορά ενέργειας σε ακριτικές περιοχές και 
ειδικά στα νησιά, η έλλειψη αποτελεσματικής συντήρησης των δικτύων μεταφοράς, η χρόνια έλλειψη 
πολιτικής βούλησης για ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και προσέλκυσης νέων ενεργειακών 
επενδύσεων, και τέλος το ασταθές οικονομικοκοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, αποτελούν σοβαρά 
εμπόδια για την ενεργειακή αυτονόμηση της Ελλάδος, με αποτέλεσμα την ενεργειακή εξάρτηση από 
γείτονα κράτη. 
Η Ελλάδα ως κράτος - μέλος της Ε.Ε. θα πρέπει να θέσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τόσο 
στην παραγωγή όσο και στην μεταφορά της Η.Ε. λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής της θέσης και της 
διασποράς της τοπογραφίας της, ενώ θα πρέπει να διεκδικήσει την ενίσχυση με ευρωπαϊκά 
επενδυτικά κονδύλια και διακρατικές ενεργειακές συμφωνίες και συνεργασίες. 
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In order to be competitive, many Destination Management Organizations shift their marketing 
emphases from promoting generic tourism activities to tourism of special interests such as film 
tourism.  
ICT has a direct impact on the competitiveness of tourism organizations and helps them to 
dynamically differentiate and specialize their products and services. For example, Social Media user’s 
content associated with a film, might create an increased flow of tourists to a destination. 
In this paper, we discuss the use of information and communication technologies (ICTs) in film 
tourism marketing activities by reviewing the relevant literature, in order to assist Destination 
Management Organizations to be more effective and efficient. Finally, we propose innovative film 
tourism destination marketing activities by using intelligent technologies and applications such as 
Web 2.0, Mobile Applications, Augmented Reality. 
 
Key words: Film Tourism, Destination Marketing, ICT, eTourism, eMarketing. 
 
1 INTRODUCTION. 
 
Tourism is a very important domain for the world economy. According to the World Travel and 
Tourism Council (WTTC), its direct contribution to GDP in 2012 was US$2.1 trillion and the industry 
directly supported 101 million jobs.(WTTC,2013). 
Tourist destination includes all the destination amenities and attractions and is  a complex form of 
tourism products and services. (Cooper et al., 1998). There is no direct control of what is being sold 
since it is very difficult to coordinate its marketing activities.  
The destination image is shaped by: i)Advertising created by the destination/product, such as 
promotional videos,ii)Autonomous unofficial sources, such as books, movies or social networks,iii) 
Organic sources such as word of mouth and the experiences of other tourists (Gartner,1993). 
In order to be competitive, Destination Organizations strive to create a positive and a differentiated 
image for their destination. 
However, traditional marketing techniques, such as television advertisements or brochures become 
less important to the tourist.(Reino,2012) Nowdays, tourists, are better informed and  self organized. 
They use Internet to implement a series of  activities such as information search, reservations and 
planning. They also use social media networks in order to share their comments about sights and 
destinations. Thus, tourists are not only consumers but they also produce their media products.   
(Mansson , 2011). 
Social media networks  are compared to the  word of mouth factor(Scott, 2010). Their role in the 
promotion of tourist product is becoming more important, since tourist’s comments and reviews on 
social media, can be spread instantly to a big audience. (Mansson, 2011). 
Film tourism is  tourist visits to a destination or attraction as a result by the viewing of a  destination 
on a film or  a television  series (Hudson 2006).   
Film tourist has a more educated, affluent profile matching the profile of the contemporary tourism 
consumer who is more sophisticated, experienced and demanding.   
However, since the tourist journey has been changed dramatically with the use of the Internet, it might 
be assumed that it is not films or TV series that create an increased flow of tourists, as content can be 
found in various media products other than an original novel or film adaptation.  
In this study, we conduct a literature review of innovative information and communication 
technologies (ICTs) used in marketing activities to the tourist,  in order to specify how these 
technologies could be used in specialized types of tourism such as film tourism. 
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The rest of the paper is organized as follows: Section 2 presents the bibliographic survey on the 
innovative types of ICT used in Tourism. In Section 3 we discuss how these   technologies could be 
implemented  in  Film Tourism marketing activities. Finally, in Section 4, we discuss further research 
directions and the limitations of this research paper.  
 

 
Figure 1: Destination Image Formation (Adopted by Baloglu and McLeary, 1999) 
2 INNOVATIVE ICTS  IN TOURISM. 
 
The use of ICT sin tourism activities, changed dramatically the tourist experience and behavior and 
the way Destination Management Organizations interact, during the last decade.  (Wencai Du, et al, 
2011).  
Tourists use ICTs to search information, plan, make reservations, order, interact and comment their 
visits to destinations.  
DMOs use ICTs in order to provide a full range of products and services to the tourist such as 
destination information, marketing, promoting and booking. (Chien-Chih Yu and Hsiao-ping Chang, 
2009; WTO, 2007). Thus, DMOs provide e-marketing, e-commerce and e-procurement services by 
linking directly the tourism supplier to both the tourist and to its own suppliers (WTO, 2007). 
Buhalis and Wagner (Buhalis, D., Wagner, R., 2013) suggest a framework to constantly benchmark e-
destinations efficient use of technologies and applications.   
Since the tourism industry is ICT intensive, DMOs not only need to  effectively use ICTs in order to 
be competitive,  but also to identify future key technologies. 
In the next years, ICT’s use in Tourism will focus on consumer-centric technologies that support 
dynamic interaction with tourists, providing personalized services and complex market mechanisms 
(Kanellopoulos D., 2009).   
Social Media, Augmented reality, Gamification, Mobile applications, GPS and language services are 
important technologies and applications (Buhalis, D., Wagner, R.,2013; Hamill et al 2011).   These 
applications and technologies can be easily integrated in a single device, such as a mobile phone or a 
tablet. 
Interactivity, social media location based and mobile empowered Marketing (SoLoMo), integration of 
reviews, social media and booking opportunities will be critical success factors (Buhalis, D., Wagner, 
R., 2013). 
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In the following section, we present these key technologies and applications categorized in three 
major groups: Web2, Mobile Applications and Augmented Reality.      
 
i)Web2. 
 
Web 2.0 is actually a term invented in 1999 by Darcy DiNucci, describing an interactive and 
collaborative use of the World Wide Web. Its applications and websites  allow users to contribute, by 
entering and controlling their data. 
Web 2.0 infrastructure includes  application or services  and technologies such as Ajax, Asynchronous 
JavaScript, XML and HTTP.Web 2.0 examples include blogs, wilkis, social media, social tagging, 
mashups and web applications.  
Social media is anew way for people to share content, thoughts and create relationships.  In social 
media anyone can participate and create their own comments and content in various forms (text, 
audio, video). (Scott, 2010) 
Social media and networking changed dramatically the way Internet content is used. Using various 
technologies such as keyword tagging and mashups (Combined information from various sites in a 
new application), users content created in social media such as Youtube or Wilkipedia, can be used in 
new ways and applications. 
For example, tourists use social media in order to produce their media products (Images, text, videos) 
which circulate and produce new media products (Comments, Videos, images). 
Hamil et al (2012), propose to DMOs a model called Social Media Development Cycle, in order to  
set their Social Media strategic plan and evaluate its results. 
 
ii)Moblie Applications. 
 
Mobile devices, are computing systems which can be used easily when someone is changing his 
location. They involve hardware, software and mobile communication. They can be equipped with 
Camera, Wi-Fi, GPS and Bluetooth and be connected to the Internet and to other devices. There are 
many types of mobile devices such as tablets, mobile phones or even Google glasses. 
Mobile devices are collocated with the user. They can provide added-value location based services  
such as routing services, proximity-based services and information services (Berger et al, 2005),using 
popular map services which come free, such as Google Maps.  Mobile devices can also provide social 
networking applications such as Facebook or YouTube.  
Berger et al. categorize tourist mobile services based on tourism phases:  information/booking, 
transport, accommodation and destination & information, (Berger et al., 2005), while Grün and 
others, classifies tourist mobile services using the following dimensions: 
• Service Delivery distinct consumer processes in four Levels: 1) Information, 2) Transact (e.g. 

Book a ticket), 3) Community (e.g. Comment or rate a hotel), 4) Distribute  (e.g. Receive a 
digital tourist guide)),  

• Level of Service Customization by the user, and  
• Initiation of Delivery (Services requested by the tourist (Pull), or Services delivered 

automatically to the tourist(Push)) according to various factors such as the location of a 
tourist.(Grün et al., 2008). 

Mobile applications can be customized by the user profile, time and location and by the  user 
preferences, needs and constraints. 
They can support tourists’ needs and activities during the pre-consumption (Travel Planning), 
consumption and post-consumption (Sharing Travel experience) stages. 
The information services are focused and address a limited number of information needs, fitted to the 
tourist needs and location.  
Travel Planning (e.g. Travel and hotel booking) can easily be done by a mobile device, even after 
departure. Location based services can provide the tourist with many options for his activities and 
buys.  
Finally, using social media, tourists can share their experiences and comments during or after the 
travel.  
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Another way to provide mobile users with information or access to other services is the use of a QR 
Code. QR Code is a matrix barcode attached to an object. When a QR Code is read by a camera, it 
generates interlinkage to a web address, providing extra information and multimedia content without 
the need of GPS use.   
 
iii) AR 
 
Augmented reality (AR) is a view of the real world environment with virtual information in real time. 
This information is delivered a in various formats (sound, video, hyperlinks, images, 3d models).   
With the help of object recognition, mobile phones combine all the AR technologies in a single 
device. Though AR provides interactive real time information, widespread use of AR devices has not 
yet been accomplished. (Schmalstieg et al., 2010). When no search criteria are defined, there are some 
problems in AR applications, such as overloaded display of content visualization.  
Schmalstieg et al (2010) introduces the term AR 2.0, referring to AR applications which combine data 
from multiple sources and provide location based services. These mash-ups applications can use 
social networking functionality and Application Interfaces (APIs) such as Google Maps.  
(Schmalstieg, et al., 2010)  
Users of AR 2.0 applications can move in the real world environment and view or generate   their own 
content at specific locations. Users can also view information from social networks and share their 
information and experiences. (Kounavis et al, 2012) 
AR has been widely used in tourism. Tourists can view immediately all the necessary information 
appeared in their object of interest.  Tourists can view information about monuments, attractions, 
ATMs, weather in AR view. Branding of a tourism service or a destination can also be enhanced 
through an AR advertisement game. These Advergames can strengthen the branding of a destination 
and create brand loyalty.  
However AR applications rarely provide tourists with routing, m-commerce and feedback 
functionality. Instead of using advanced AR applications, most of the tourists prefer to use traditional 
sources of information (e.g. Printed guidebooks). (Yovcheva et al, 2012).  
 

4. DISCUSSION. 
 
Film tourism appeals to a worldwide audience and can take various forms and activities (Connell, 
2012).   
Film tourism success depends on the following factors: Destination marketing activities, destination 
attributes, film specific factors, film commission and government efforts. Film Tourism Destination 
Marketing Activities include campaigns, product innovation, mediatisation and new technology, 
branding, shaping of the destination image and marketing to the film industry (Hudson & Ritchie, 
2006a).  
WTO (2007) suggests various e-marketing activities associated with the customer journey (Dream, 
Plan, Book, Experience, Remember). 
Hudson and Ritchie (2006) propose to Destination Management Organizations a model for exploiting 
film marketing opportunities. According to their model, we can identify many marketing activities 
before and after the release of the Film/TV series such as promotion activities of the destination, 
location signage, guided tours and film walks, creation of film/site maps, Replication or maintenance 
of film locations, etc.  
In the following paragraphs   we suggest how innovative ICTs could be used in these marketing 
activities.     
Social media can be used as marketing channels in order to promote a film tourism destination. 
According to Roesch (2009), films or novels do not create an increased number of tourists, but rather 
the media products (text, images, video) created by the members of various social networks. These 
media products act as marketing material, forming the destination image.  
Tourists can share their impressions using web 2.0 applications with location-based messaging and 
blogging functionality. 
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DMOs must use YouTube and other Web 2.0 sites providing information and services. However, they 
should address tourist needs in a more authentic approach, so they have to pay more attention to 
autonomous and organic sources (Reino, 2012) 
Mobile phones can also be used for social media applications, since they can be a platform for 
communication and interaction between tourists, affecting the tourist experience (Wang et al., 2011). 
Users can create and browse comments, recommendations, and hints about film tourist places, 
restaurants, shops, bars and create personal, user-generated content for other members of the 
community (tourists, locals).  
Mobile applications can provide tools for people such as virtual graffiti with the use of the mobile 
phone, city tagging with images or videos. In this way, mobile applications can be used to mark film 
locations and even organize events.   
Mobile game can also be used, for example, as a film tourist guide which accompanies the tourist on 
the move.  
QR Codes can also be used in various applications. When a person is visiting a film location he can 
download QR tags of sights and view comments that other visitors have left at that location.    
Instead of QR Tags, an AR application could offer organized tour services, displaying information 
about the current film location and its buildings when you look at it. 
In a AR film tour application, tourists can view cities, landscapes, buildings as they existed in the 
film. Tourists can also view film scenery within the environment of the city. This provides a 
completely novel way in which the tourist can visualize and examine the film scenery.  
Tourists can also find other sights related with the film such as restaurants, hotels, café’s, etc. 
 

5. CONCLUSION AND FUTURE WORK. 
 

During the last years, ICTs had a growing impact on the promotion and the marketing activities of a 
tourism destination. Using novel forms of technologies, ICTs could affect the tourism destination 
image. This paper reveals the adoption of ICTs by the tourism destination, and discusses how 
innovative technologies could be implemented in various film tourism marketing activities. In order to 
be effective, DMOs should adopt the use of new technologies. They should form a strategic marketing 
plan and decide which film tourism marketing activities will be implemented.   
However, since this research paper is based in content analysis, it is recommended that future research 
papers should adopt  other methods as well, such as  case study analysis and qualitative analysis.   
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Εννοιολογική προσέγγιση της αδήλωτης εργασίας / εισφοροδιαφυγής: Αίτια αυτών και 
συνέπειές τους στην παραγωγικότητα της εργασίας και την κοινωνική συνοχή1 
 

Πασσάδης Σπυρίδων 
MSc Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας 
Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 
 
Περίληψη 
 
Η αδήλωτη εργασία και η εισφοροδιαφυγή αποτελεί μέρος του ευρύτερου προβλήματος της 
παραοικονομίας και δημιουργεί εμπόδια στη χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών, μειώνει το 
καθεστώς της κοινωνικής προστασίας των ατόμων και τις προοπτικές της αγοράς εργασίας, επηρεάζει 
τους όρους του ανταγωνισμού και αντιβαίνει στα ιδεώδη της αλληλεγγύης και της κοινωνικής 
δικαιοσύνης. Για να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός μιας 
ολοκληρωμένης πολιτικής στρατηγικής. Προτείνεται επίσης η μείωση του ύψους των φόρων και των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και γενικά η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας. 
 
Λέξεις κλειδιά: αδήλωτη εργασία, εισφοροδιαφυγή, παράνομη εργασία, μαύρη εργασία, Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
1. Ορισμός της αδήλωτης εργασίας και παράγοντες που ευνοούν το φαινόμενο αυτό. 
 
Η αδήλωτη εργασία (ή παράνομη απασχόληση, παράνομη εργασία, μαύρη εργασία) και η 
εισφοροδιαφυγή συνδέονται άμεσα με την  ανάπτυξη της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής. Η 
πρόσληψη και η απασχόληση μισθωτών ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του εργατικού δικαίου. Αρχικά προϋποθέτει την εμπρόθεσμη αναγγελία πρόσληψης του 
μισθωτού στις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης. Επίσης σύμφωνα με το Σύνταγμα της 
χώρας (άρθρο 22 / παρ. 5), η κοινωνική ασφάλιση είναι υποχρεωτική και «το Κράτος μεριμνά για την 
κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων όπως ορίζει ο νόμος»2. Ο εργοδότης υποχρεούται να 
καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές τόσο των  μισθωτών όσο και του ίδιου, καθώς και να φροντίσει 
για την παραχώρηση στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης όλων των απαιτούμενων εγγράφων3.  
Έτσι η αδήλωτη εργασία είναι η κύρια ή δευτερεύουσα εργασία που φέρνει κέρδος και η οποία αν και 
θα έπρεπε, δεν δηλώνεται στις αρμόδιες αρχές με σκοπό την αποφυγή της φορολογίας, την 
παραβίαση του καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης ή άλλων κρατικών ρυθμίσεων της οικονομικής 
δραστηριότητας. Στον ορισμό αυτό δεν περιλαμβάνεται η παράνομη απασχόληση (παράνομες 
δραστηριότητες), ούτε και η άτυπη απασχόληση (οικιακή, εθελοντική) εφόσον αυτές οι μορφές 
απασχόλησης δεν περιλαμβάνονται στις επίσημες στατιστικές (Βαβούρα Ι. Πετρινιώτη Ξ., 1990)4. 

1 Εμφανίζεται και ως μέρος του 2ου Κεφαλαίου της Διπλωματικής εργασίας με θέμα:  
«Μια εμπειρική προσέγγιση για το ρόλο της παραοικονομίας και της διαφθοράς στην Ελλάδα: οι προοπτικές 
παραμονής της Ελλάδας στην οικονομική και νομισματική ένωση», Θεσσαλονίκη (2013) σσ. 62-69.  
Διαθέσιμο στο: 
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/15649/3/PassadisSpyridonMsc2013.pdf 
Ημερομηνία πρόσβασης 6-3-2014 
2 Βλ. Σύνταγμα της Ελλάδας (2010) Διαθέσιμο στο: 
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bbba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf  
Ημερομηνία πρόσβασης 6-3-2014, σελ. 37 
3 Βλ. European Industrial Relations Observatory (EIRO), Questionnaire for EIRO thematic feature on industrial 
relations and undeclared work – The case of Greece, Διαθέσιμο στο: 
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/06/tfeature/gr0406104tel.doc  
Ημερομηνία πρόσβασης 6-3-2014 
4 Βλ. Βαβούρα Ι. Πετρινιώτη Ξ. (1990) «Απόπειρα ανίχνευσης μιας αθέατης δραστηριότητας: αδήλωτη 
απασχόληση στην Ελλάδα» στο  «Παραοικονομία» Βαβούρας Ι.Σ (επιμ), εκδόσεις Κριτική, Αθήνα , σσ. 315-317 
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Κατά τον Τάτσο Ν. (2001)5 αδήλωτη μπορεί να είναι η δευτερεύουσα ή και η κύρια απασχόληση η 
οποία, χωρίς να είναι αναγκαστικά παράνομη, δεν έχει δηλωθεί στις αρμόδιες διοικητικές αρχές όπως 
ορίζει ο νόμος και άρα έχουμε παράβαση των θεσμικών ρυθμίσεων, φοροδιαφυγή και 
εισφοροδιαφυγή δηλαδή μη καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Είναι κατά την Επιτροπή «οι 
αμειβόμενες δραστηριότητες που είναι νόμιμες ως προς τη φύση τους, αλλά δεν δηλώνονται στις 
δημόσιες αρχές με συνέπεια την αποφυγή της φορολογίας και των αντίστοιχων εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης» 6. 
Κατά τον Τάτσο Ν. (2001) η εισφοροδιαφυγή είναι το μέγεθος των εισφορών που δεν καταβάλλονται 
από τους εργοδότες στα ασφαλιστικά ταμεία και δεν εμφανίζονται στα μισθολόγια των επιχειρήσεων.  
Επομένως αφορά  ανασφάλιστους εργαζόμενους ή  «πλημμελή ασφάλιση» των ήδη ασφαλισμένων 
δηλαδή καταβολή από τους εργοδότες μικρότερων εισφορών από αυτές που κανονικά θα έπρεπε να 
καταβάλλονται.  
 

Διάγραμμα 1 
Κύριοι παράγοντες που ευνοούν το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας. 

 

 
Πηγή: Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) (2012)  «Η έννοια της αδήλωτης 
εργασίας και τα χαρακτηριστικά της», σελ. 7 Διαθέσιμο στο:  
http://www.iobe.gr/docs/research/RES_01_02122012REP_GR.pdf 
Ημερομηνία πρόσβασης 6-3-2014   
 
Η αδήλωτη εργασία ως πολυσύνθετο φαινόμενο, επηρεάζεται από ένα φάσμα οικονομικών, 
κοινωνικών, πολιτικών και θεσμικών παραγόντων. Είναι φαινόμενο ιδιαίτερα έντονο σε χώρες με 
υψηλά ποσοστά ανεργίας, με μεγάλο αριθμό αυτοαπασχολούμενων και με μεγάλες μεταναστευτικές 
εισροές. Κυριότεροι παράγοντες κατά τον ΙΟΒΕ που την ευνοούν, θεωρούνται η ύφεση της 
οικονομίας, η υψηλή ανεργία και οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις. Η χαμηλή εμπιστοσύνη των 

5  Βλ. Τάτσος Ν., Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (2001), «Παραοικονομία και 
φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σσ.132-133 
6  Βλ. Ιδρύμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) (2012)  «Η έννοια της αδήλωτης εργασίας και 
τα χαρακτηριστικά της», σελ. 5 Διαθέσιμο στο:  
http://www.iobe.gr/docs/research/RES_01_02122012REP_GR.pdf 
Ημερομηνία πρόσβασης 6-3-2014   
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πολιτών στην οργάνωση του κράτους και στο πολιτικό σύστημα, η μη συνειδητοποίηση της σύνδεσης 
μεταξύ φορολογίας και κράτους πρόνοιας, οι ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί καθώς και η θετικά 
προσκείμενη συμπεριφορά προς την ανασφάλιστη εργασία, αποτελούν θεσμικούς παράγοντες που 
ευνοούν την αδήλωτη απασχόληση ενώ βασικοί πολιτικοί παράγοντες αποτελούν αφενός το 
ανεπαρκές κοινωνικό κράτος και αφετέρου το μέγεθος της φορολογίας και των ασφαλιστικών 
εισφορών. Τέλος βασικούς κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση του 
φαινομένου είναι η παραγωγική δομή της οικονομίας και το μέγεθος της παραοικονομίας (Διάγραμμα 
1) 7. 
Η τάση για αδήλωτη απασχόληση και εισφοροδιαφυγή επηρεάζεται από την διαφορά που προκύπτει 
ανάμεσα στο συνολικό κόστος εργασίας και στις καθαρές αποδοχές. Η διαφορά αυτή είναι συνέπεια 
του επιπέδου των φορολογικών συντελεστών και των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση. Επιπλέον 
κίνητρα για την εισφοροδιαφυγή αποτελούν τα έντονα μεταναστευτικά ρεύματα, οι ανενεργές 
διατάξεις, η ατιμωρησία λόγω δυσκαμψίας των μηχανισμών πάταξης των παράνομων 
δραστηριοτήτων, η ανεπάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών. (Τάτσος Ν. ,2001)8.  
Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα. Υπάρχουν πολλά ταμεία και 
πολλές διαφορετικές ρυθμίσεις που έχουν σχέση με τα ποσοστά των εισφορών, τον τρόπο 
υπολογισμού των συντάξεων κλπ. ρυθμίσεις που κρύβουν συχνά κοινωνικές ανισότητες. Επίσης δεν 
υπάρχει ουσιαστική ανταποδοτικότητα μεταξύ των εισφορών και των παροχών. Έτσι έχουμε 
εισφοροδιαφυγή εφόσον ο ασφαλισμένος έχει σχεδόν τις ίδιες παροχές είτε είναι συνεπής είτε όχι στις 
ασφαλιστικές του υποχρεώσεις. Η μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών αυξάνει βέβαια την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εφόσον το κόστος εργασίας είναι μειωμένο. Τέλος η 
πιθανότητα εντοπισμού τέτοιων ενεργειών είναι μικρή αφού οι δυνατότητες εντοπισμού και 
διασταύρωσης στοιχείων  είναι περιορισμένες. 
 
2. Χαρακτηριστικά της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. 
 
Τα άτομα που εμπλέκονται σε παραοικονομικές δραστηριότητες ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Εργοδότες. Το κίνητρο για απασχόληση αδήλωτης εργασίας είναι η μείωση του κόστους και 
η επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και είναι πιο έντονο το φαινόμενο σε 
επιχειρήσεις συνήθως μικρού μεγέθους, που δεν επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακος, σχετικής 
έντασης εργασίας, που παράγουν προϊόντα που η ζήτηση τους υπόκεινται σε διακυμάνσεις 
και έχουν χαμηλό επίπεδο τεχνολογίας και οργάνωσης. 

• Μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους που είναι σχετικά υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και 
ικανοτήτων. Γίνεται για οικονομικούς λόγους και για λόγους επαγγελματικής ικανοποίησης. 

• Μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους που είναι σχετικά χαμηλού επιπέδου εξειδίκευσης και 
ικανοτήτων. Γίνεται για λόγους επιβίωσης, επειδή βρίσκουν δυσκολίες στην εύρεση 
απασχόλησης στην επίσημη οικονομία ή δεν μπορούν να αναλάβουν τις πρόσθετες 
υποχρεώσεις με τις οποίες αυτή συνδέεται.  

• Άτομα που είναι αναγκασμένα να δραστηριοποιούνται έξω από τα πλαίσια της επίσημης 
αγοράς εργασίας (παράνομοι μετανάστες, συνταξιούχοι, ανήλικοι). Αυτά τα άτομα δεν 
θέλουν να αποκαλυφθούν για να μη τιμωρηθούν, ούτε συνδικαλίζονται, έχουν χαμηλές 
αμοιβές και συνήθως δεν υπάρχει τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας στο χώρο 
εργασίας τους (Βαβούρα Ι. Πετρινιώτη Ξ., 1990)9.   

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ – AΔΕΔΥ, 2007)10, 
ο κύριος όγκος της αδήλωτης εργασίας  εντοπίζεται σε κλάδους όπως η γεωργία, οι κατασκευές, τα 

7  Βλ.  «Η έννοια της αδήλωτης εργασίας και τα χαρακτηριστικά της» οπ.αν.παρ. σελ. 6 
8  Βλ. «Παραοικονομία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», οπ.αν.παρ, σσ.466-467 
9 Βλ. «Απόπειρα ανίχνευσης μιας αθέατης δραστηριότητας: αδήλωτη απασχόληση στην Ελλάδα» στο  
«Παραοικονομία» οπ.αν.παρ., σσ. 318-325 
10 Βλ. Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ - AΔΕΔΥ (2007) «Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 
2007» σσ. 320-324 
Διαθέσιμο στο: 
http://www.inegsee.gr/sitefiles/files/EKTHESI_9.pdf  
Ημερομηνία πρόσβασης 6-3-2014   
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ξενοδοχεία και τα εστιατόρια και γενικότερα στις υπηρεσίες. Βασικό γνώρισμα αυτών των κλάδων 
είναι η αυξημένη ένταση εργασίας, οι χαμηλοί μισθοί, η εποχιακή φύση της εργασίας και η 
απασχόληση σε μεγαλύτερη κλίμακα ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού. Οι  περισσότεροι αδήλωτοι 
εργαζόμενοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες της αγοράς εργασίας και συγκεκριμένα είναι 
καταγεγραμμένοι ως άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, εποχιακοί, φοιτητές, παιδιά και μετανάστες. 
Χαρακτηριστικό αυτών των ομάδων είναι ότι δεν μπορούν να διαπραγματευτούν τους όρους και τις 
συνθήκες εργασίας και απασχολούνται συνήθως σε ευέλικτες μορφές εργασιακών σχέσεων, που είναι 
πιο εύκολες οι παραβιάσεις της νομοθεσίας. Για τους εργοδότες κίνητρο για την αδήλωτη εργασία 
αποτελεί το μειωμένο κόστος εργασίας εξαιτίας της χαμηλότερης καταβολής φόρων και κοινωνικών 
εισφορών. Οι παραγωγοί που δεν είναι ανταγωνιστικοί καθώς  και εκείνοι που αντιμετωπίζουν 
μεγάλες διακυμάνσεις στη ζήτηση των προϊόντων τους, έχουν σημαντικό κίνητρο για να απασχολούν 
αδήλωτη εργασία, χαμηλού επιπέδου εξειδίκευσης και ικανοτήτων, εφόσον η αμοιβή της είναι 
σχετικά χαμηλή και μπορούν εφόσον θέλουν να μεταβάλλουν εύκολα τη ποσότητα εργασίας που 
χρησιμοποιούν11. Όλο  και περισσότερο μάλιστα, προωθείται το μοντέλο της απελευθέρωσης των 
εργασιακών σχέσεων που λόγω της ευελιξίας που το χαρακτηρίζει (μερική απασχόληση, ελαστικό 
ωράριο, αναδιοργάνωση της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων με βάση μακρότατες αλυσίδες 
κατακόρυφης κατάτμησης της παραγωγής και αλυσίδες υπεργολαβιών). Αυτά καθιστούν ευκολότερη 
την παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας και έχουν οδηγήσει στην άνοδο των δεικτών της αδήλωτης 
εργασίας. Συχνά υπογράφονται συμβάσεις μερικής απασχόλησης, ενώ στην πραγματικότητα η 
απασχόληση είναι πλήρης, ή υπάρχει εναλλαγή μεταξύ περιόδων αδήλωτης και δηλωμένης εργασίας, 
όταν ο χαρακτήρας της σύμβασης είναι εποχιακός. Υπάρχουν βεβαίως και μισθωτοί και 
αυτοαπασχολούμενοι σχετικά υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και ικανοτήτων οι οποίοι 
χρησιμοποιούν αυτά τα προσόντα και στην επίσημη, και στην αδήλωτη δεύτερη απασχόληση τους, 
που είναι συνήθως συναφής με την κύρια απασχόληση για οικονομικούς λόγους ή για λόγους 
επαγγελματικής ικανοποίησης. Επιπλέον σύμφωνα με τον Τάτσο Ν. (2001)12 υπάρχει θετική σχέση 
μεταξύ παραοικονομικής δραστηριότητας και παράνομης μετανάστευσης εφόσον η ευκαιρίες για 
εργασία σε παραοικονομικές δραστηριότητες προσελκύουν τους παράνομους μετανάστες. Οι 
παράνομοι μετανάστες, δραστηριοποιούνται συχνά και στην αδήλωτη απασχόληση και συνήθως 
δέχονται οικειοθελώς να αποζημιώνονται με χαμηλότερες αμοιβές και μ’ αυτό τον τρόπο, 
ξεπληρώνουν στους εργοδότες τους το κόστος νομιμοποίησης τους. 
 
3. Μέτρα αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. 
 
Τα μέτρα αντιμετώπισης των φαινομένων της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής 
ακολουθούν δύο τάσεις σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ – AΔΕΔΥ (2007)13. Η μία τάση 
ζητά τη μετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε απασχόληση κανονικής μορφής ενώ στην άλλη,  
επιδιώκεται ο περιορισμός της, μέσα από εντατικοποίηση ελεγκτικών και κατασταλτικών μέτρων. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει την αδήλωτη εργασία ως οικονομικό πρόβλημα και ως εμπόδιο στον 
ανταγωνισμό και προτείνει την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την άρση των 
αντικινήτρων και την παροχή κατάλληλων κινήτρων στα συστήματα φορολογίας και παροχών, τη 
βελτίωση της ικανότητας επιβολής του νόμου και την εφαρμογή κυρώσεων. Αναφέρεται 
χαρακτηριστικά ότι το ποσοστό της παραοικονομίας που αφορά την αδήλωτη εργασία «μπορεί να 
μετατρέπεται σε εργασία επίσημου χαρακτήρα για να βελτιωθεί το συνολικό επιχειρηματικό περιβάλλον, 
η ποιότητα της εργασίας των ενδιαφερομένων, η κοινωνική συνοχή και η βιωσιμότητα των 
δημοσιονομικών και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η βελτίωση 
των πληροφοριών για την έκταση της αδήλωτης εργασίας στα κράτη μέλη και στην Ευρωπαϊκή 

11 Βλ. Βαβούρα Γ. (1989) Θέσεις - τριμηνιαία επιθεώρηση Τεύχος 29, περίοδος: Οκτώβριος – Δεκέμβριος, 
Παραοικονομία και Οικονομική Πολιτικής. Αλληλοεξαρτήσεις  Διαθέσιμο στο: 
http://www.theseis.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=267  
Ημερομηνία πρόσβασης 6-3-2014 
12  Βλ. «Παραοικονομία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», οπ.αν.παρ, σσ.154-158 
13 Βλ. «Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2007», οπ.αν.παρ, σσ. 325-333 
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Ένωση»14. Έτσι για να καταργήσει τα αντικίνητρα για δήλωση της οικονομικής δραστηριότητας 
προτείνει την μείωση του ύψους των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, και γενικά την 
απελευθέρωση της αγοράς εργασίας. 
Συνεπώς κατά τον Τάτσο Ν. (2001)15 υπάρχει κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό κόστος που πρέπει 
να συνυπολογιστεί στις προτάσεις επίλυσης αυτών των προβλημάτων. Προτείνεται λοιπόν: 

• Όσο γίνεται πιο δίκαιη φορολογική αντιμετώπιση των πολιτών ώστε να εξαλειφθούν οι 
διαφορές μεικτών και καθαρών αποδοχών που ενισχύουν τα κίνητρα για προσφυγή στην 
αδήλωτη απασχόληση. 

• Μεταρρύθμιση στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης εφόσον αφενός οι υψηλές εισφορές για 
κοινωνική ασφάλιση και αφετέρου η έλλειψη ανταποδοτικότητας παροχών οδηγεί σε 
ασφαλιστική απειθαρχία και εισφοροδιαφυγή. 

• Βελτίωση και απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου των επιχειρήσεων με χρήση 
εξειδικευμένου προσωπικού, εξοπλισμένου με κατάλληλα μέσα μηχανογράφησης για 
εξοικονόμηση χρόνου και επικέντρωση του στην ποιότητα του ελέγχου και όχι μόνο στον 
αριθμό των ελέγχων. 

• Ενίσχυση της απασχόλησης για τον περιορισμό αφενός των θεσμικών παραβάσεων στην 
αγορά εργασίας και αφετέρου, της δευτερεύουσας εργασίας. 

• Θέσπιση σαφούς θεσμικού πλαισίου και εφαρμογή συντονισμένης μεταναστευτικής 
πολιτικής. 

 
4. Συμπερασματικές Παρατηρήσεις 
 
Η αδήλωτη εργασία  και η εισφοροδιαφυγή αποτελεί σημαντικό οικονομικό πρόβλημα  που 
δημιουργεί εμπόδια στη χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών, μειώνει το καθεστώς της 
κοινωνικής προστασίας των ατόμων και τις προοπτικές της αγοράς εργασίας, επηρεάζει τους όρους 
του ανταγωνισμού και αντιβαίνει στα ιδεώδη της αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι 
απαραίτητος ο σχεδιασμός μιας ολοκληρωμένης πολιτικής στρατηγικής (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΓΣΕΕ – AΔΕΔΥ, 2007)16. Για να αντιμετωπιστεί θα πρέπει να περιοριστούν τα οικονομικά κίνητρα, 
τα οποία ευνοούν τη συμμετοχή σ' αυτήν καθώς και να αλλάξει η νοοτροπία αντιμετώπισης αυτού 
του ζητήματος. Χρειάζεται αφενός η μετατροπή της, σε απασχόληση κανονικής μορφής και αφετέρου 
η εντατικοποίηση των ελεγκτικών και κατασταλτικών μέτρων ώστε να περιοριστεί. Να απλοποιηθεί 
το επιχειρηματικό περιβάλλον, να γίνει άρση των αντικινήτρων, να δοθούν κατάλληλα κίνητρα στα 
συστήματα φορολογίας και παροχών και να βελτιωθεί η ικανότητα στην επιβολή του νόμου και την 
εφαρμογή κυρώσεων. Προτείνεται επίσης η μείωση του ύψους των φόρων και των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και γενικά η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας. 
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Onshore and underwater crude oil & gas pipelines: A comparative analysis of returns 
to scale 

 
 

PANAGIOTIS KONTAKOS*1 
 

ABSTRACT 
The product of an oil transmission pipeline is the volume of crude transported through the pipe 

at a given time period; the production (or capacity) of a pipeline is usually measured in multiples of 
b/d, and depends primarily on two factors: the pipe size (i.e. its diameter) and the pumping pressure 
(in psi) applied in the crude liquid. The larger the pipe diameter, and/or the higher the hydraulic 
pressure applied (e.g. through the utilization of additional pumping stations), the larger is the resulting 
production. Several studies of production functions have been performed to model the magnitude of 
the respective returns to scale, applying by and large engineering principles. The purpose of this 
working paper is to review and present the results of existing research work performed in the case of 
onshore and underwater crude oil & gas pipeline systems, and further to compare the extent of returns 
to scale observed in each case. 
. 
KEYWORDS: crude oil/gas transportation, offshore/onshore pipelines, Cobb-Douglas function, scale 
economies, cost efficiency. 
 
1. INTRODUCTION 
 

The product of an oil transmission pipeline is the quantity of crude mooved through the pipe at 
a given time period; the production (or capacity) of a pipeline of a given length is usually measured in 
multiples of b/d, and depends primarily on two factors: the pipe size (i.e. its diameter) and the 
pumping pressure (in psi) applied in the crude liquid. The larger the pipe diameter, and/or the higher 
the hydraulic pressure applied (e.g. through the utilization of additional pumping stations), the larger 
is the resulting production. However, given that both involve increasing construction costs, during the 
design phase of a pipeline, the benefits from larger production need to be counter-balanced to the 
respective increase in total cost base. Further, and in contrast with energy production from electricity, 
where the returns to scale are assessed mainly with the use of statistical methods, in the case of oil 
pipelines use of principles from engineering is made (Besanko & Braeutigam, 2008). An illustration 
of major existing pipelines, is presented in Table 1 below. 

The purpose of the current working paper is to review and present the results of  other studies 
performed in the case of onshore and underwater crude oil pipeline systems, and further to compare 
the extent of returns to scale observed in each case. 
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Table 1. Selected major oil and gas pipelines 
Trans-Alaska Baku-Tbilisi- Bolivia to Langeled

Pipeline Druzhba Ceyhan Chad-Cameron Brazil Gas Underwater
Characteristics System Pipeline Pipeline Pipeline Pipeline Pipeline

Oil or gas carrier Oil Oil Oil Oil Gas Gas

Geography Alaska, Russia to Eastern Azerbaijan, Chad to Bolivia to Norway to

USA Europe Georgia, Cameroon Putro Alegre, the United

Turkey Atlantic coast Brazil Kingdom

Pipeline length (km) 1,3 5,327 1,768 1,07 3,15 1,166

miles (808) (3,310) (1,099) (665) (1,957) (725)

Below ground 48% 100% 100%

Above ground 52% 0% 0%

Capacity (mmb/d) 2.136 1.2-1.4 1 0.25 11.0 bcm/yr 25.5 bcm/yr

Pipe diameter 48 1st: 11-33 42 (narrowing 42 32 (24 to 16 44 (largest

(inches) to 34) last leg) in North Sea)

Pumping stations 12 173 8 3 16

Completion date 1977 1964 2005 2003 2000 2006

Construction period 1974-1977 1st: 1960-1964 2003-2005 2000-2003 1998-2000 2004-2006

2nd: 1965-1966

Construction cost $8.0 billion $12.7 million $3.9 billion $2.2 billion $2.1 billion $1.7 billion
(400 million rubles)

Source: Inkpen and Moffett (2012)  
 

2. LITERATURE REVIEW AND EVIDENCE FROM RELEVANT STUDIES 
 
Historically, several studies of production functions have been performed, and within various 

contexts (e.g., regarding the agriculture sector, refer to Kislev and Peterson, 1986), to examine the 
existence of returns to scale (or, alternatively, of economies of scale). One of the earliest studies in 
transportation was Cockenboo who in 1955 examined a simple production function for a cross-section 
of oil pipeline firms (Meyer et al., 1999). With the application of principles from mechanology, Cobb-
Douglas production functions in the form of Q = AHaDβ have been estimated, where H stands for the 
hydraulic pressure applied, D is the diameter of the pipe, Q is the respective production, and A is a 
constant that depends on an array of factors, including the length of the pipeline, the type of crude oil 
(specifically viscocity) which affects its moving speed, or the terrain morphology (both onshore and 
underwater). In particular, when the sum of the exponents α and β is greater than one, the relevant 
production function is associated with increasing returns to scale, and accordingly, with costs savings 
when pipelines of larger diameter and pumping pressure are constructed. 

Cockenboo (1955), particularly, produced an estimation of the above production function as 
following: Q = AH0,37D1,73. The specific production function has a Cobb-Douglas form, and the 
equation suggests that if both inputs are increased by 1 percent, the oil that flows through the pipe will 
increase by 2.1 percent, i.e. the production in production will be higher than the increase in inputs (Η 
and D), with the sum of the exponents α and β indicating the extent of the increasing returns to scale. 

Overall, among the many engineering studies performed, it is generally indicated the existence 
of significant economies of scale in pipelines operations. Indicatively, as per Wollbert (1999): 
«There is no dispute that pipelines have substantial economies of scale. The basic reason is that as 
pipelines diameters are increased, pipe costs (up to existing mill facilities) increase somewhat less 
proportionally, construction costs increase linearly, but capacity increases exponentially. . . The cost 
of pipe for a 20-inch line is only 4.33 times that of 4-inch line, yet the capacity of the larger line is 48 
times that of the smaller line. . . One 36-inch line is equal in capacity to seventeen 12-inch lines, but 
its construction cost is less than 3.5 times that of the one 12-inch line. . . The per barrel cost of 
operating a 36-inch line is about 1/3 the cost of operating a 12-inch line». 

In another interesting article, by Rui et all (2011), five regression models were developed to 
estimate pipeline construction component costs for different types of pipelines in different regions 
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from all 48 of the contiguous US states, with Alaska and Hawaii excluded. The data set also contained 
15 Canadian pipelines. Completion of the pipelines took place between 1992 and 2008.  In turn, the 
regression results were used to investigate cost differences between regions, pipeline cross-sectional 
area, and pipeline length. 

Their respective analysis found the economy of concentration to be an important factor in 
reducing cost, while the Cobb-Douglas function assessed the relationship between pipeline cost and 
pipeline cross-sectional area and length, showing economies of scale in most pipeline costs 
components. As noticed by the researchers, cost estimation models, however, encountered limitations 
due to missing information such as pipeline WT. 

 
3. CONCLUSIONS 

 
The paper reviews and introduces the results of selected studies that have been performed with 

the purpose to assess the existence and the degree of returns to scale in the construction of crude oil 
and gas pipelines. Among the many engineering studies performed, it is usually indicated the 
existence of significant economies of scale in pipelines operations. Future work of the paper is to 
elaborate the results of additional studies, and finally draw separate conclusions on the extent of 
respective economies of scale on the cases of onshore and underwater pipelines, or even to take into 
account and compare regional patterns. 
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Εμπόδια στην καινοτομία των ΜΜΕ στην Ελλάδα. 
 

Καφτεράνης Χαρίσιος1 
 
Εισαγωγή  
 
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, η οικονομική ευημερία των προηγμένων εθνών, βασίζεται σε 
μεγάλο βαθμό στην καινοτομία των επιχειρήσεών τους. Αναφορικά με αυτό, οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι ζωτικής σημασίας δεδομένου ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των 
επιχειρήσεων στις περισσότερες οικονομίες και παρέχουν απασχόληση στο μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού. Η καινοτομία έχει αποκτήσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και την στρατηγική του 
ανταγωνισμού των επιχειρήσεων και σήμερα θεωρείται ως ένα βασικό εργαλείο για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλει στην 
οικονομική ανάπτυξη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ωστόσο, πολυάριθμες μελέτες έχουν 
αποκαλύψει ότι η καινοτομία των ΜΜΕ επηρεάζεται από διάφορα εμπόδια. Ένας τρόπος 
καταπολέμησης των εμποδίων στην ανάπτυξη καινοτομίας είναι, η συνεχής χρηματοδότηση για 
έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α).  
 
1. Ορισμός της καινοτομίας  
 
Τον όρο καινοτομία ολοένα και πιο συχνά τον συναντάμε τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στις 
επιχειρήσεις, στην πολιτική, σε ιδρύματα, και σε διεθνείς οργανισμούς κ.α.. Παρά την αυξημένη 
δημοτικότητα του όρου, μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποιος κυρίαρχος ορισμός. Η ρίζα του 
όρου καινοτομία προέρχεται από το λατινικό innovare που σημαίνει «να κάνεις κάτι καινούριο», εξού 
και ο αγγλικός όρος innovation που σημαίνει «κάνω κάτι νέο». Η σημασία της λέξης καινοτομία στην 
ελληνική γλώσσα2 σημαίνει, η εισαγωγή η καθιέρωση νέων μεθόδων, ή τρόπων ενέργειας. Σύμφωνα 
με τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ)3, καινοτομία είναι η 
εφαρμογή μιας νέας ή σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας), ή διαδικασίας, μια νέα 
μέθοδος μάρκετινγκ, ή μια νέα οργανωτική μεθόδων στις επιχειρηματικές πρακτικές, οργάνωση του 
χώρου εργασίας ή στις εξωτερικές σχέσεις.4 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή5 (ΕΕ) στην Πράσινη Βίβλο για 
την καινοτομία6, χαρακτηρίζει την καινοτομία ως τη μετατροπή επιστημονικών και τεχνολογικών 
γνώσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και το νέο το ίδιο το προϊόν. Έχουν γίνει πολλές 
προσπάθειες από ειδικούς μελετητές της καινοτομίας για τον ορισμό της καινοτομίας. O όρος 
καινοτομία συζητείται από τις αρχές του 20ου αιώνα, αρχής γεννωμένης από τον Schumpeter (1934) ο 
οποίος ορίζει την καινοτομία, ως το σχηματισμό νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, νέες διαδικασίες, 
πρώτες ύλες, νέες αγορές και νέες οργανώσεις. Ο Freeman (1982) ορίζει την καινοτομία, εφεύρεση 
συν εμπορευματοποίηση, ενώ  ο Peter Drucker (1985) υποστηρίζει ότι καινοτομία είναι η αλλαγή που 
δημιουργεί ένα νέο επίπεδο απόδοσης και προσδοκιών. Ο Porter αναφέρει ότι καινοτομία είναι η 
μέθοδος που βοηθά την επιχείρηση να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (Porter, 1990). 
Σύμφωνα με τον Rogers (1995) η καινοτομία είναι η δημιουργία σύγχρονων ιδεών ή εφαρμογών. Ο 
Tiwari (2007) θεωρεί καινοτομία μια νέα εφεύρεση, που εμπορευματοποιείται νέα βελτιωμένα 
προϊόντα, υπηρεσίες, και διαδικασίες. Κλείνοντας, καινοτομία, είναι η δημιουργία που πρωτοτυπεί 
και διαφοροποιείται από το προϋπάρχον προϊόν ή υπηρεσία (Σπανός, 2013).  
Η καινοτομία είναι ένα απαραίτητο μέσο όχι μόνο για την ανάκαμψη και βελτίωση των προϊόντων-
υπηρεσιών αλλά και για ολόκληρη την οικονομία. Είναι ευρέως αναγνωρισμένο φαινόμενο ότι οι 
καινοτομίες αποτελούν ένα στρατηγικό όπλο για την οικονομική ανάπτυξη (Kayani et. al. 2013). Η 
καινοτομία είναι η  κινητήριος δύναμη των τεχνολογικών επιτευγμάτων σε όλη την οικονομία, όπου 

1 Μεταπτυχιακός φοιτητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  
2Πολυλεξικό, Επιστήμη & ζωή, Τόμος 3ος, σελ 461, Θεσσαλονίκη: Χατζηΐακώβου  
3 http://www.oecd.org/  
4 Εγχειρίδιο Όσλο, 146, σελ. 46, «Oslo Manual, 3rd Edition. (2005), Guidelines for collecting and interpreting 
innovation data» 
5 http://ec.europa.eu/index_el.htm  
6 http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com95_688_en.pdf  
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οι νέοι επιχειρηματίες και οι υφιστάμενοι επιχειρηματίες επιθυμούν να εφαρμόσουν τις νέες ιδέες 
τους (Acemoglu & Robinson, 2012). Η καινοτομία μπορεί να ενισχύσει την απόδοση της εταιρείας, 
με κερδοφορία και αύξηση των πωλήσεων (Hsueh και Tu, 2004). Σύμφωνα με τον Porter η 
επιχείρηση που καινοτομεί πρώτη καταλήγει με υψηλότερα κέρδη7, ενώ ο Chris Freeman υποστηρίζει 
ότι, «η έλλειψη καινοτομίας ισοδυναμεί με θάνατο»8. Η καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο της 
στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης,9,10 καθώς παροτρύνει τα κράτη μέλη να διαθέσουν το 3% του 
ΑΕΠ τους για έρευνα και ανάπτυξη, έχοντας ήδη εφαρμόσει μια πολιτική στον τομέα της έρευνας και 
της καινοτομίας μέσο του προγράμματος FP7,11 με προϋπολογισμό ύψους 50,5 δισ. Ευρώ.12,13  

 
2. Διαφορά εφεύρεσης & καινοτομίας  
 
Στην πραγματικότητα, η καινοτομία και η εφεύρεση είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχει μια λεπτή 
διαφορά μεταξύ εφεύρεσης και καινοτομίας γι’ αυτό και είναι πολύ σημαντικό να την γνωρίζουμε. Η 
καινοτομία δεν είναι εφεύρεση. Η διάκριση μεταξύ εφεύρεσης και καινοτομίας γίνεται αρχικά από 
τον Joseph Schumpeter (1942) ο οποίος ορίζει την καινοτομία ως την επιτυχή εμπορική 
εκμετάλλευση ενός νέου αγαθού ή υπηρεσίας που απορρέει από τεχνικές ανακαλύψεις ή γενικότερα 
από ένα νέο συνδυασμό της νέας με την παλιά γνώση, ενώ ως εφεύρεση ορίζει την ανακάλυψη σε 
πρώτο στάδιο νέων πραγμάτων ή νέων τρόπων να κάνουμε νέα πράγματα χωρίς να φτάσουμε στο 
σημείο της εμπορευματοποίησης τους. Σύμφωνα με τους Zahra και Nielsen (2002) η 
εμπορευματοποίηση των εφευρέσεων είναι εξαιρετικά αβέβαιη. Εφεύρεση είναι η επινόηση ενός 
καινούργιου πράγματος ή μέσου. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ εφεύρεσης και καινοτομίας είναι το 
γεγονός ότι στην εφεύρεση  έχει γίνει μια ανακάλυψη, κάτι το νέο, το οποίο δεν έχει εμπορική 
απήχηση, ενώ στην καινοτομία,  η ανακάλυψη αυτή έχει υλοποιηθεί, έχει μεγάλη εξωστρέφεια και 
αποδοχή από το κοινό-αγορά και αποκτά μεγάλη εμπορική αξία για την επιχείρηση.  
 
3. Βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τα εμπόδια της καινοτομίας στις ΜΜΕ. 
 
Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την ανάδειξη και την εξέταση των φραγμών που παρεμποδίζουν την 
καινοτομία. Τα εμπόδια στην καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτέλεσαν 
αντικείμενο έρευνας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στον παρακάτω πίνακα θα δούμε τα 
πιο επικρατέστερα εμπόδια στην καινοτομία.  

 
Πίνακας 1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τα εμπόδια για την καινοτομία στις ΜΜΕ. 

Εμπόδια στην καινοτομία στις ΜΜΕ Μελέτες ( μεταξύ άλλων ) 
Χρηματοδοτική στενότητα 
- Εμποδίζεται η πρόσβαση σε εξωτερική χρηματοδότηση 
- Υψηλό κόστος καινοτομίας 
- Υψηλοί οικονομικοί κίνδυνοι 

Acs and Audretsch (1990) 
Baldwin and Gellatly (2004) 
Rammer et al (2006) 

Έλλειψη και εμπόδια πρόσβασης σε εξειδικευμένο προσωπικό 
 

Ylinenpaa (1998) 
Rammer et al (2005) 
Rammer et al (2006)  
FES (2004)] 

Περιορισμένη εσωτερική τεχνογνωσία για τη διαχείριση της διαδικασίας 
της καινοτομίας, αποτελεσματικά και αποδοτικά. 
 

Mohnen and Rosa (1999) 
 ZEW and DRV (2004) 
Rammer et al (2005) 

Ελλιπής αγορά τεχνογνωσίας 
-για την κάλυψη των αναγκών του πελάτη 
-για να διεισδύσουν σε ξένες αγορές 

Ylinenpaa (1998) 
FES (2004) 
HWWA (2004) 

7 Castro, Christian E.; Desender, Kurt A. IUP Journal of Knowledge Management. Jul2010, Vol. 8 Issue 3 
8  Deakins, D., Freel, M., (2007), Επιχειρηματικότητα, Αθήνα: Κριτική, σελ.238  
9  http://europa.eu/pol/rd/index_el.htm   
10 http://europa.eu/about-eu/index_el.htm  
11 http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html  
12 http://cordis.europa.eu/fp7/what_en.html#themes  
13 http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7-inbrief_el.pdf  
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Γραφειοκρατικά εμπόδια 
-χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες 
-περιοριστικοί νόμοι και κανονισμοί 

Acs and Audretsch (1990) 
Rammer at at. (2005) 
Rammer at at. (2006) 
HWWA (2004) 

Έλλειψη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
 

[Baldwin and Gellatly (2004) 
ZEW and DIW (2004)] 

Πηγή: Μετάφραση του συγγραφέα από άρθρο: BUSE, TIWARI and HERSTATT, (2010). 
International Journal of Innovation and Technology Management Vol. 7, No. 3 215–227 

 
4. Εμπόδια στην  ανάπτυξη της καινοτομίας στις ΜΜΕ στην Ελλάδα  
 
Η καινοτομία στην Ελλάδα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και συγκαταλέγεται στην τρίτη ομάδα 
καινοτομίας (Μέτρια καινοτομία) και περιλαμβάνεται στα κράτη μέλη όπου η απόδοση της 
καινοτομίας είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο της ΕΕ28. Σύμφωνα με την βιβλιογραφική 
ανασκόπηση υπάρχουν μια σειρά εμπόδιων που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη και τη βελτίωση της 
καινοτομίας στις ΜΜΕ. Τα εμπόδια αυτά διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα, καθώς η κάθε μια 
έχει τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Στην περίπτωση της Ελλάδος τα κύρια εμπόδια που 
διαχρονικά συναντάμε είναι, η έλλειψη χρηματοδότησης από κυβερνητικές πήγες για Ε&Α, η ελλιπής 
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων για έρευνα και ανάπτυξη, το μέγεθος της γραφειοκρατίας, και 
τέλος η έλλειψη συνεργασίας πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής κοινότητας (Πιπερόπουλος, 
2007). Είναι μεγάλο εμπόδιο οι χαμηλές επιχειρηματικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) με 
αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μην έχουν τη δυνατότητα να παράγουν νέα καινοτόμα προϊόντα και 
υπηρεσίες. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η επίδοση της Ελλάδος.  

 
Πίνακας 2 Ακαθάριστες εγχώριες δαπάνες σε Ε & Α την περίοδο 2000 – 2010 (σε % του ΑΕΠ).   

 200
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201
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201
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TARGE
T 

EU (28 countries) 1,87 1,86 1,82 1,82 1,84 1,84 1,91 2,01 2 2,04 2,06 3 
EU (27 countries) 1,87 1,86 1,83 1,82 1,84 1,84 1,91 2,01 2,01 2,05 2,06 3 

Euro area (17 
countries) 

1,88 1,87 1,85 1,84 1,87 1,88 1,96 2,06 2,07 2,12 2,14 : 

Belgium 1,94 1,87 1,86 1,83 1,86 1,89 1,97 2,03 2,1 2,21 2,24 3 
Bulgaria 0,48 0,48 0,49 0,46 0,46 0,45 0,47 0,53 0,6 0,57 0,64 1,5 

Czech Republic 1,15 1,2 1,2 1,22 1,29 1,37 1,3 1,35 1,4 1,64 1,88 : 
Denmark 2,51 2,58 2,48 2,46 2,48 2,58 2,85 3,16 3 2,98 2,99 3 
Germany 2,5 2,54 2,5 2,51 2,54 2,53 2,69 2,82 2,8 2,89 2,92 3 
Estonia 0,72 0,77 0,85 0,93 1,13 1,08 1,28 1,41 1,62 2,37 2,18 3 
Ireland 1,1 1,16 1,23 1,25 1,25 1,28 1,45 1,69 1,69 1,66 1,72 : 
Greece : 0,57 0,55 0,6 0,59 0,6 : : : 0,67 0,69 0,67 
Spain 0,99 1,05 1,06 1,12 1,2 1,27 1,35 1,39 1,4 1,36 1,3 3 

France 2,24 2,18 2,16 2,11 2,11 2,08 2,12 2,27 2,24 2,25 2,26 3 
Croatia 0,96 0,96 1,05 0,87 0,75 0,8 0,9 0,85 0,75 0,76 0,75 1,4 

Italy 1,12 1,1 1,09 1,09 1,13 1,17 1,21 1,26 1,26 1,25 1,27 1,53 
Cyprus 0,3 0,35 0,37 0,41 0,43 0,44 0,43 0,49 0,5 0,5 0,47 0,5 
Latvia 0,42 0,38 0,42 0,56 0,7 0,6 0,62 0,46 0,6 0,7 0,66 1,5 

Lithuania 0,66 0,67 0,75 0,75 0,79 0,81 0,8 0,84 0,79 0,91 0,9 1,9 
Luxembourg : 1,65 1,63 1,56 1,66 1,58 1,66 1,74 1,51 : : 2,3 

Hungary 1 0,94 0,88 0,94 1,01 0,98 1 1,17 1,17 1,22 1,3 1,8 
Malta 0,25 0,25 0,51 0,55 0,6 0,57 0,55 0,53 0,66 0,72 0,84 0,67 

Netherlands 1,88 1,92 1,93 1,9 1,88 1,81 1,77 1,82 1,86 2,03 2,16 2,5 
Austria 2,12 2,24 2,24 2,46 2,44 2,51 2,67 2,71 2,8 2,77 2,84 3,76 
Poland 0,56 0,54 0,56 0,57 0,56 0,57 0,6 0,67 0,74 0,76 0,9 1,7 

Portugal 0,73 0,71 0,74 0,78 0,99 1,17 1,5 1,64 1,59 1,52 1,5 2,7 
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Romania 0,38 0,39 0,39 0,41 0,45 0,52 0,58 0,47 0,46 0,5 0,42 2 
Slovenia 1,47 1,27 1,39 1,44 1,56 1,45 1,66 1,85 2,1 2,47 2,8 3 
Slovakia 0,57 0,57 0,51 0,51 0,49 0,46 0,47 0,48 0,63 0,68 0,82 1,2 
Finland 3,36 3,44 3,45 3,48 3,48 3,47 3,7 3,94 3,9 3,8 3,55 4 
Sweden : 3,8 3,58 3,56 3,68 3,43 3,7 3,62 3,39 3,39 3,41 4 

United Kingdom 1,78 1,73 1,67 1,7 1,72 1,75 1,75 1,82 1,77 1,78 1,72 : 
Iceland 2,95 2,82 : 2,77 2,99 2,68 2,65 3,11 : 2,4 : : 
Norway 1,66 1,71 1,57 1,51 1,48 1,59 1,58 1,76 1,68 1,65 1,66 : 

Switzerland : : 2,82 : : : 2,87 : : : : : 
Serbia : : : : : : : 0,92 0,79 0,77 0,96 : 
Turkey 0,53 0,48 0,52 0,59 0,58 0,72 0,73 0,85 0,84 0,86 : : 
Russia 1,25 1,29 1,15 1,07 1,07 1,12 1,04 1,25 1,13 1,09 1,12 : 

United States 2,52 2,52 2,45 2,49 2,55 2,62 2,76 2,81 2,73 2,67 : : 
Japan 3,12 3,14 3,13 3,31 3,41 3,46 3,47 3,36 3,25 : : : 

South Korea 2,4 2,49 2,68 2,79 3,01 3,21 3,36 3,56 3,74 : : : 
Πηγή: Eurostat: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=t2020
_20  

 
Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα η Ελλάδα, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν συλλεχτεί 
έως και το έτος 2012, η χρηματοδότηση για έρευνα και ανάπτυξη παρέμεινε σε χαμηλά ποσοστά σε 
σχέση με τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ28. Όπως παρατηρούμε ο στόχος14 που είχε οριστεί για την 
Ελλάδα επετεύχθη τόσο το έτος 2011 με ποσοστό 0,67% του ΑΕΠ, όσο και το έτος 2012 με ποσοστό 
0,69% του ΑΕΠ, όπου ξεπέρασε το στόχο κατά 0,02%. Στο σημείο αυτό κρίνετε σκόπιμο να γίνει η 
αναφορά στο γεγονός ότι ενώ η οικονομία της Ελλάδας και της Πορτογαλίας έχουν πολλά κοινά 
χαρακτηριστικά, εντούτοις η Πορτογαλία έχει θέση υψηλότερους στόχους επένδυσης σε Ε&Α, αν και 
δεν κατάφερε να τους πραγματοποιήσει, το ποσοστο το οποίο επένδυσε σε σχέση με την Ελλάδα είναι 
διπλάσιο για τα έτη 2011, 2012 και προ κρίσης το έτος 2007. Είναι πολύ λίγες οι χώρες που 
κατάφεραν να πιάσουν η να πλησιάσουν πάρα πολύ κοντά στο στόχο, όπως η Δανία, η Φιλανδία, η 
Σουηδία, και η Γερμανία. Ένας πολύ σημαντικός λόγος που δεν επετεύχθη ο στόχος σε Ε&Α του 3% 
του ΑΕΠ, τόσο στην Ελλάδα αλλά και σχεδόν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, είναι η απρόβλεπτη και 
παρατεταμένη οικονομική κρίση. Η Ελλάδα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ28 βρίσκεται 
σε πολύ χαμηλή θέση και θα πρέπει η κυβέρνηση να διαμορφώσει μια νέα στρατηγική με την οποία 
θα ενισχύσει σημαντικά με οικονομικούς πόρους την Ε&Α. Κλείνοντας να τονίσουμε ότι οι πιο 
ανεπτυγμένες οικονομίες της ΕΕ28 έχουν αντίστοιχα και την μεγαλύτερη επένδυση σε Ε&Α. 
 
5. Γραφειοκρατία 
 
Ο γραφειοκρατικός μαραθώνιος είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για τη σύσταση και τη 
λειτουργία των επιχειρήσεων. Όμως με τη θέσπιση του υπ’ αριθ. 3853/1015 νόμου και την εφαρμογή 
της υπηρεσίας μιας στάσης (ΥΜΣ) έχει δημιουργηθεί ένα φιλικότερο περιβάλλον, καθώς οι 
διαδικασίες, το κόστος, και ο χρόνος σύστασης μιας επιχείρησης έχουν μειωθεί σημαντικά στην 
Ελλάδα. Αυτό αποτυπώνεται και στο σχετικό δείκτη αξιολόγησης του Doing Business για το έτος 
2013, όπου η Ελλάδα βρισκόταν στην 147η θέση της κατάταξης του δείκτη: Ευκολία στο ξεκίνημα 
μίας επιχείρησης, ενώ στην έκθεση του DB2014 εκτιμάτε μια πολύ μεγάλη βελτίωση του δείκτη όπου 
η νέα κατάταξη θα είναι στην 36η θέση. Tο γεγονός αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό καθώς συμβάλει 
και δημιουργεί το κατάλληλο περιβάλλον για νέες επενδύσεις στην οικονομία της Ελλάδος που τόσο 
πολύ ανάγκη τις έχει την δύσκολη περίοδο της κρίσης. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε το δείκτη: 
starting business16 ως ένα ενδεικτικό παράδειγμα για να δούμε πως μειώνοντας την γραφειοκρατία, 

14 Οι εθνικοί στόχοι των κρατών μελών, ορίζονται από το Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, βλέπε 
διαδικτυακό τόπο Ευρωπαϊκής Επιτροπής:  http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm  
15 http://gge.gov.gr/wp-content/uploads/2011/08/38531.pdf  
16 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/greece#starting-a-business  
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μέσο της απλοποίησης της διαδικασίας σύστασης (Ν.3853/10, ΥΜΣ) μιας εταιρίας ο χρόνος σε 
ημέρες μειώθηκε σημαντικά. 
 

Πίνακας 3. Ο χρόνος που χρειάζεται για την εκκίνηση μιας  επιχείρησης (starting business). 
Έτος Χρόνος σε ημέρες 

2004 38.0 
2005 38.0 
2006 38.0 
2007 38.0 
2008 38.0 
2009 19.0 
2010 19.0 
2011 19.0 
2012 11.0 
2013 12.0 

  201417 14.0 

Πηγή: Doing Business Database. 
 
6. Δείκτες μέτρησης της καινοτομίας  
Οι δείκτες που μετρούν την καινοτομία,  είναι  ο παγκόσμιος δείκτης καινοτομίας (Global Innovation 
Index),18 ο Innovation Union Scoreboard (IUS),19 είναι η κατάταξη αποτελεσμάτων καινοτομίας των 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ένα όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που 
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας και αναθεωρήθηκε μετά την έγκριση της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020,20 για να παρέχει μια συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων της  
καινοτομίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη ένας σημαντικός δείκτης που μετρά 
τις συμπεριφορές και τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την πολιτική για την καινοτομία είναι το 
Βαρόμετρο Καινοτομίας21 (Innobarometer) και διεξάγεται μέσω της ετήσιας δημοσκόπησης της 
γενικής διεύθυνσης επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  
Ο δείκτης GE Global Innovation22 εξερευνά το πώς η αντίληψη της καινοτομίας αλλάζει σε ένα 
πολύπλοκο και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Το βαρόμετρο GE Global Innovation είναι μια 
διεθνής δημοσκόπηση των ανώτερων στελεχών των επιχειρήσεων που ασχολούνται ενεργά με την 
διαχείριση της στρατηγικής για την καινοτομία της εταιρίας τους. Το GE Global Innovation επέκτεινε 
την παγκόσμια μελέτη του το έτος 2013, σε 25 χώρες  σε περισσότερα από 3.000 στελέχη. Είναι η 
μεγαλύτερη παγκόσμια έρευνα για την καινοτομία σε επίπεδο ανώτερων στελεχών των επιχειρήσεων. 
Στον παρακάτω πίνακα θα δούμε την επίδοση καινοτομίας για το έτος 2013 στην Ευρωπαϊκή ένωση 
των ΕΕ28.23  
  

17 Είναι η εκτίμηση  για το 2014, δεν είναι η τελική τιμή.  
18 http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=GII-Home 
19http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-  scoreboard/index_en.htm  
20 http://ec.europa.eu/news/economy/100303_en.htm  
21 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innobarometer/index_en.htm  
22 http://www.ge.com/stories/innovation-barometer  
23 http://europa.eu/about-eu/countries/  
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Πίνακας 4. Η απόδοση της καινοτομίας των κρατών μελών της ΕΕ 

 
Πηγή: Innovation Union Scoreboard, Report 2014, επεξεργασία του συγγραφέα.  

 
Σύμφωνα με την επίδοση που αποτυπώνεται στο δείκτη καινοτομίας, τα κράτη-μέλη κατατάσσονται 
ανάλογα στην αντίστοιχη ομάδα επίδοσης. Παρακάτω ακολουθούν οι τέσσερις ομάδες καινοτομίας 
και τα χαρακτηριστικά αυτών.  

1. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τους ηγέτες της καινοτομίας. Είναι τα κράτη- μέλη στα οποία η 
απόδοση της καινοτομίας είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το μέσο  όρο της ΕΕ28. 

2. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει χώρες με καλές επιδόσεις καινοτομίας. Είναι τα κράτη- μέλη 
με επιδόσεις κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ.  

3. Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει τη μέτριες επιδόσεις καινοτομίας. Είναι τα κράτη- μέλη όπου η 
απόδοση της καινοτομίας είναι χαμηλότερη σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ28.  

4. Η τέταρτη ομάδα περιλαμβάνει τις χαμηλές επιδόσεις καινοτομίας. Είναι τα κράτη -μέλη που 
εμφανίζουν επιδόσεις στην καινοτομία πολύ πιο χαμηλές σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ28.  

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στην τρίτη ομάδα καινοτομίας (Μέτρια καινοτόμοι) και περιλαμβάνεται 
στα κράτη μέλη όπου η απόδοση της καινοτομίας είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο της ΕΕ28. Στην 
τρίτη ομάδα ανήκουν ακόμη οι χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Κροατία, 
Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία, και Δημοκρατία της Τσεχίας.  
Η ευρωπαϊκή επιτροπή διεξάγει μελέτη για την μέτρηση της καινοτομίας στην ΕΕ,  Innovation Union 
Scoreboard (πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας στην ΕΕ). Στον παρακάτω πίνακα θα δούμε τη 
συνοπτική επίδοση της Ελλάδος και το μέσο όρο της ΕΕ. Η διακύμανση του συνοπτικού δείκτη 
επίδοσης της καινοτομίας κινείται μεταξύ του 0 και του 1. Για τη μέτρηση της επίδοσης 
χρησιμοποιούνται συνολικά 25 δείκτες που αναλύουν τις επιδόσεις του συστήματος καινοτομίας στην 
ΕΕ.  

 
Πίνακας 5. Συνοπτικός δείκτης μέτρησης της καινοτομίας .  

Έτος Επίδοση24 
Ελλάδας Μ.Ο ΕΕ 

2003 0,26 0,45 

2004 0,26 0,45 

2005 0,26 0,45 

2006 0,25 0,45 

2007 0,26 0,45 

24 «Το πλαίσιο μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε στον πίνακα επιδόσεων Ένωσης καινοτομίας διακρίνει 3 βασικούς 
τύπους δεικτών και 8 διαστάσεις καινοτομίας, καταγράφοντας συνολικά 25 διαφορετικούς δείκτες». 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014-summary_el.pdf  
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2008 0,38 0,50 

2009 0,37 0,49 

2010 0,37 0,51 

2011 0,37 0,51 

2012 0,38 0,51 

2013 0,39 0,55 
Πηγή: European Commission, Innovation Union Scoreboard 2003-2014 

 
Παρατηρούμε στην περίοδο 2003-2007 μια στασιμότητα παραμένοντας σταθερή η επίδοση στο 0,26. 
Στη συνέχεια, το έτος 2008 έχουμε μια σημαντική βελτίωση της επίδοσης καινοτομίας που φτάνει 
στο 0,38 ενώ συγχρόνως ο ρυθμός βελτίωσης είναι μεγαλύτερος από το Μ.Ο της ΕΕ27. Ο κύριος 
παράγοντας βελτίωσης της απόδοσης, ήταν η ενίσχυση χρηματοδότησης της καινοτομίας, γεγονός 
που είχε ως αποτέλεσμα την ισχυρή ανάπτυξη και γρήγορη πρόσβαση των επιχειρήσεων σε νέες 
αγορές. Έκτοτε και μετά δεν παρατηρείται κάποια σημαντική αλλαγή στην επίδοση, έχοντας 
σταθεροποιηθεί στο 0,37 που είναι η χαμηλότερη επίδοση την χρονική περίοδο 2008-2013 με 
υψηλότερη απόδοση 0,39 το έτος 2013.  
 
7. Συμπεράσματα  
 
Συμπεραίνουμε από τα παραπάνω ότι για να υπάρξει βελτίωση και εξάλειψη των εμποδίων στην 
καινοτομία, η κυβέρνηση της Ελλάδος θα πρέπει να συνεχίσει τις διαθρωτικές αλλαγές με τη λήψη 
και νέων μέτρων που θα μειώσουν περεταίρω τα επίπεδα της γραφειοκρατίας. Ακόμη, θα πρέπει να 
δρομολογήσει μια νέα στρατηγική για την ενίσχυση της καινοτομίας ενώ συγχρόνως κρίνεται 
μονόδρομος η συνεχής προώθηση και οικονομική στήριξη της Ε&Α. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 
αυξήσουν σημαντικά τη χρηματοδότηση τους σε Ε&Α ώστε να είναι ανταγωνιστικές όχι μόνο σε 
εγχώριο επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον 
συνεργασίας ώστε να συνδεθούν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, και τα ερευνητικά κέντρα με τις 
επιχειρήσεις. Κλείνοντας, κρίνεται απαραίτητη η αύξηση των δημόσιων δαπανών για Ε&Α εάν 
θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε και να «ξεκολλήσουμε» από το οικονομικό τέλμα που δημιούργησε 
η οικονομική κρίση. Η ανάπτυξη της καινοτομίας είναι το κλειδί για τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, συμβάλει στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.  
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Abstract 
 
This paper reviews the methodology of several direct survey data studies about the shadow economy 
and corruption and puts forward a recommendation for exploring the shadow economy and corruption 
in Greece. The recommendation consists of a proposed questionnaire for the collection of primary 
data and an orientation for the econometric technique for analysing the data. 
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1. INTRODUCTION 
 

Empirical evidence indicates that shadow economies are an important economic factor in 
developed as much as in less developed economies (see shadow economy estimates in Schneider et 
al., 2010). Although the existence of the shadow economy guarantees levels of income in certain 
circumstances (i.e. periods of high unemployment), the size of the shadow economy limits state 
capacity to deliver governance and strong institutions, which in turn discourages participation in and 
expansion of the formal economy (Sinha and Kanbur, 2012). Therefore, policy makers should 
acknowledge the determinants of the shadow economy and account for its size, as ignoring tax 
evasion options may bias policy conclusions (Katz and Owen, 2013). 

This paper reviews the methodology of several direct survey data studies about the shadow 
economy and corruption, published from 2000 onwards. A strong advantage of direct 
(microeconomic) measurement over indirect (macroeconomic) approaches is in their ability to 
highlight directly the motives of engaging in shadow economic activities and to reveal the supply, 
demand and remuneration of informal labour and moreover, to depict more accurately tax evasion 
across industries and income groups. There are three main direct methods of measurement of the 
shadow economy (Feld and Larsen, 2005: 26-27):  

• interviews aiming to reveal the motives of engaging in shadow economic activities and the 
amount of shadow transactions, 

• tax compliance estimations, such as tax auditing, which reveal the size of tax evasion and 
the profile of tax cheaters, and   

• tax morale estimations, which signals for the acceptance levels of tax evasion (i.e. World 
Values Survey). 

Since the role of institutions is crucial for the development of the shadow economy, emphasis 
also has to be given to corruption, which depicts the constraints/failure of formal institutions. 
Corruption is a significant determinant of the shadow economy (see Oviedo et al., 2009) and is 
explored at the micro level via the concept of tax morale (see Torgler, 2007), which relates the level 
of tax compliance and trust in formal institutions. For example, in an exploration of the slippery slope 
framework of tax compliance, Kogler et al. (2013) indicate that the highest level of intended tax 
compliance and the lowest level of tax evasion are found in conditions of high trust (in the authorities) 
and high power (of the authorities). 

After a review of the methodology of several direct survey data studies about the shadow 
economy and corruption, this paper puts forward a recommendation for exploring the shadow 
economy and corruption in Greece. The paper is organised as follows. Section 2 discusses the 
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methodology of direct survey data studies about the shadow economy, published from 2000 onwards. 
Section 3 discusses the methodology of direct survey data studies about corruption, published from 
2000 onwards. Finally, Section 4 briefly discusses the findings of previous studies about the 
determinants of the Greek shadow economy and recommends an econometric approach and 
questionnaires for the collection of primary data.  
 
2. ESTIMATIONS OF THE SHADOW ECONOMY WITH DIRECT SURVEY DATA 
 

An overview of the different findings on the size of the shadow economy leads to the 
implication that different estimation procedures generate different results and more specifically, that 
direct approaches generate lower estimates than indirect approaches. This difference is a major 
criticism for the estimates of indirect approaches when the qualitative data is regarded more accurate 
and reflective (see Thießen, 2010). Then again, this difference can also be an indicator of the flaw of 
the direct approaches’ data collection, if it is assumed: 

• that economic agents are reluctant and insincere in face-to-face interviews with sensitive 
questions (Buehn and Schneider, 2012), and 

• that direct approaches do not record the total value added but only the value added by 
undeclared work (Feld and Schneider, 2010). 

Moreover, the difficulties in undertaking cross-country (cross-cultural) questionnaire surveys and in 
generating comparable results constitute a further complication of indirect approaches (see European 
Commission, 2007: 3-5). 

The criticism on the accuracy of the estimates of indirect approaches such as the famous 
MIMIC model (see Breusch, 2005a; Thießen, 2010) concerns mainly the ad-hoc econometric 
specifications that make it subject to statistical errors and the lack of micro-foundations. For example, 
although the MIMIC model seems to generate more reliable estimates of the shadow economy than 
the traditional currency demand or the physical input (electricity consumption) methods it is still 
vulnerable to the criticisms of these two methods (Maloney and Saavedra-Chanduvi, 2007). 
Moreover, the quest for a single global formula to estimate the size of a country’s shadow economy 
indicates that the MIMIC approach is not the most powerful estimation formula currently available 
(Truscott and Korns, 2011). 

Recent literature surveys (of both direct and indirect approaches) sum the causes for engaging 
to shadow economic activities into burdensome regulations, low institutional quality, low human 
capital, economic inequality, low trust in institutions, low quality of public services, lack of access to 
resources, low monitoring and enforcement and individual preferences (Oviedo et al., 2009: 8). 

This section presents the methods employed by studies about the incidence of shadow 
economic activities. Section 2.2 presents the method and the explanatory variables of direct survey 
data studies about the shadow economy, where the dependent variable is the incidence of shadow 
economic activities. Section 2.4 has a similar scope but from the perspective of labour informality. 
Sections 2.1 and 2.3 briefly present a conceptual framework, respectively. 

Since the focus is on studies about the determinants of shadow economic activities, where the 
incidence of shadow economic activities (or informal labour) is the dependent variable, the discussion 
does not expand to related research with alternate dependents. For example, studies that explore 
whether law-abiding citizens are less likely to participate in the shadow economy (Orviska and 
Hudson, 2003), the importance of tax morale (Torgler, 2007) and minimum wage setting (Comola et 
al., 2011). However, the subject of these studies is partially explored in the studies presented in 
sections 2.2 and 2.4 via controlled variables. 
 
2.1 Shadow economy: Concept and definition 
 

The discussions for a suitable definition of the shadow economy (see Schneider and Enste, 
2000; Feld and Schneider, 2010) reach the conclusion that a precise definition seems unattainable due 
to its progressive nature. The general notion is that the shadow economy comprises all unregistered 
economic activities that contribute to official GDP (Schneider, 1994). The definition presented in this 
paper stems from Schneider and Enste (2000: 79) who indicate that the shadow economy includes all 
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legal production and provision of goods and services that are deliberately concealed from public 
authorities for the following four reasons:  

• to avoid payment of income, value added or other taxes, 
• to avoid payment of social security contributions, 
• to avoid having to meet certain legal standards such as minimum wages, maximum hours, 

safety standards, etc., and 
• to avoid compliance with certain administrative procedures, such as completing statistical 

questionnaires or other administrative forms. 
Therefore, the shadow economy should be treated as something different than the traditional 
underground (crime) economy and the informal household economy (Ahmed et al., 2007). 
 
2.2 Shadow economy studies with direct survey data  
 

Kyle et al. (2001) explore shadow economic activities in Bulgaria through a survey of 509 
Bulgarian firms. The analysis is descriptive and the authors report the share of the cost saved from not 
invoicing broken down industry and the taxes or other liabilities that are most frequently avoided. 
Moreover, the authors discuss labour informality in terms of employment without written contracts 
and indicate that the main motives are attributed to the fact that: 

• “required payments related to the employees’ salaries are high (insurance, etc.)”; 
• “individuals with appropriate job qualifications prefer this type of contract”; 
• “this type of contract allows a greater flexibility for the human resource management”; 

“under the existing Labour Code, it is difficult to dismiss employees who do not have 
appropriate qualifications”. 

Mummert and Schneider (2002) analyze the differences between shadow economic activities 
in the Western and Eastern part of Germany and argue that the adoption of an institutional perspective 
is inevitable since the explanations put forward by mainstream literature at that time was far from 
sufficient in explaining these differences. Mummert and Schneider (2002) based their work on a 
telephone interview survey conducted by IFAK.1 The authors discuss data frequencies for 
“employment status and informal labour” and “purchased goods and services in the shadow economy” 
and perform two tailed tests of significance of the results for “participating in informal labour”, 
“demand of friends or acquaintances for informal labour”, “unsolicited offer for the provision of a 
shadow service”, “punishment of shadow service provision”, “belief that the state loses tax revenues 
which will in turn cause shortfalls”, “acceptance of shadow economic activities”, “quality of shadow 
services” and “lack of state sanctions as a cause of informal labour”. The authors argue that since the 
difference in the shadow economy rates between East and West Germany is not captured by the close 
connection between the unemployment rate and shadow economic activities, attention should be 
brought to the levels of trust (i.e. the core social network) and to do-it-yourself activities. 

Brodersen (2003) explores the less researched area of shadow economic activities, the 
likelihood of do-it-yourself activities in Denmark, Germany, Great Britain, Sweden and Norway. The 
author explores the likelihood of do-it-yourself activities (separately for minor, major and for both) 
under a set of demographic and socio-economic explanatory variables, namely “age”, “marital status”, 
“children’s age”, “occupation”, “education”, “income”, “region” and “owner-occupier/tenant”. 
Moreover, the author disaggregates the data by minor and major improvement, type of work and who 
has carried it out. 

Pedersen (2003) explores the incidence of shadow economic activities in Denmark, Germany, 
Great Britain, Sweden and Norway in terms of non-invoiced transactions, shadow wages and the 
number of hours worked on shadow economic activities. The study (probably the first cross country 
direct survey exploration of the shadow economy) is based on field data gathered through telephone 
and face to face interviews. The author faced the challenge of producing a uniform questionnaire that 
would incorporate all activities regarded as taxable in each country. Data is disaggregated by gender 

1 The reference that Mummert and Schneider (2002) provide is: IFAK (1998), Telefonbefragung 
"Schwarzarbeit". Durchgeführt im Auftrag von B.A.C. Burda, Muenchen. The authors, based on macro figures, 
also estimate the size of the shadow economy. 
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and a logistic regression is conducted for explaining the probability of participating in shadow 
economic activities by the variables of “age”, “marital status”, “children under 6”, “occupation”, 
“education”, “income”, “length of unemployment (months)”, “region”, “perceived risk of discovery”, 
“owner-occupier/tenant”. Moreover, data frequencies of the average time per week spent on shadow 
economic activities and the average hourly shadow wage are disaggregated by gender, age and type of 
employment or reason of unemployment. Data frequencies of the average hourly shadow wage are 
also disaggregated by industry. Finally, a comparison between the average time per week spent on 
shadow economic activities and the hours worked in the formal economy takes place.  

Feld and Larsen (2005: 25) define shadow economic activities as productive, legal and 
taxable economic activities on which income tax, social security contributions, VAT, etc., are not 
paid, because they are not reported. As such, payments are in cash and/or in kind and the prices and 
wages paid are less than the full market price, as the buyer and seller both obtain an extra economic 
advantage in this way. Feld and Larsen (2005) gather field data in order to explore compliance 
behaviour and the conditions fostering shadow economic activities and moreover, accounts for the 
interviewees’ perception of the risk and punishment (the authors state that past surveys ignored this 
detail). Data is disaggregated by gender and the first step in the analysis consists of explaining the 
probability (logistic regression) of participating in shadow economic activities by the socio-economic 
variables of “age”, “marital status”, “children under 6”, “occupation”, “education”, “income”, “length 
of unemployment (months)”, “region”, “perceived risk of discovery”, “Owner-occupier/tenant”. 
Moreover, the authors explore the data frequencies revealing the average time per week spent on 
shadow economic activities and the average hourly shadow wage disaggregated by gender, age and 
type of employment or reason of unemployment. The data frequencies revealing the average hourly 
shadow wage are disaggregated further, namely by the form of payment and by industry, and in 
addition, the proportion of population engaging in shadow economic activities is disaggregated by the 
average monthly income from shadow economic activities. The authors conduct further 
disaggregations of the aforementioned data groups and incorporate the “perceived penalty” as an 
explanatory variable in the aforementioned logistic regression. Finally, the authors incorporate the 
“social norms” as an explanatory variable in the aforementioned logistic regression, which is 
comprised by the assessment (scale 1 to 10) of the interviewees’ acceptance rate of “welfare recipient 
without entitlement”, “conducting shadow economic activities”, “private household has a private 
person working in the shadows”, “private household has a firm working in the shadows”, “firm has a 
private person working in the shadows”, “firm has a firm working in the shadows” and “someone 
evades taxes when declaring income”. Deterrence is captured by the “perceived penalty”, while the 
impact of social norms on shadow economic activities is indicated by the acceptance rate. 

Williams (2006) reports the results of a UK survey (telephone interviews) of business 
perceptions about the prevalence of the shadow economy in their sector. Business are broken down by 
industry and the percentage of businesses affected by shadow economic activities and the percentage 
of shadow trade per industry is discussed. 
 
2.3 Informal labour: Concept and definition 
 

Early depictions of labour informality stated that it mainly concerns unskilled low productive 
labour which employs low amounts of capital and low levels of technology (see International Labour 
Office, 1991: 3). More recent depictions are also in line with this earlier assertion (see Maloney, 
2004) and turn the attention to small, often family-based, enterprises. Accordingly, recent studies on 
tax compliance indicate that labour informality is closely related to self-employment and small 
businesses (see Kamleitner et al., 2012). 

The aforementioned concerns one of the two different conceptualizations about labour 
informality (see Gasparini and Tornarolli, 2009: 18)2, namely the productivity-oriented concept, 
which explores informality across jobs (i.e. self versus salaried employment) and firms (i.e. size) in 
order to detect the importance of the differences between economic units, sectors and skill levels in 

2 Gasparini and Tornarolli (2009: 18) refer to Fields (1990), Portes and Schauffler (1993), Pradhan and van 
Soest (1995), Maloney (1999), Saavedra and Chong (1999), Guha-Khasnobis et al. (2006) and Perry et al. 
(2007) for surveys and discussions. 

394



the preference of agents to exit the formal economy. Alternatively, the legal and regulatory 
framework-oriented concept of informality explores the compliance of the labour relationship with 
formal rules. This concept is best described by the seven essential securities which are often denied to 
informal labour (International Labour Office, 2002: 3-4):  

• labour market security (ensured by macroeconomic policies), 
• employment security (protection against arbitrary dismissal, etc.), 
• job security (the opportunity to develop a career),  
• work security (protection against accidents, etc.), 
• skill reproduction security (training, etc.),  
• income security, and 
• representation security (collective bargaining, etc.). 

Accordingly, this concept focuses on the disadvantages that the informal employees and entrepreneurs 
have by exiting the formal economy. Based on this concept the International Labour Office (2002: 3) 
defines informal employees and entrepreneurs as those who are not recognized or protected under the 
legal and regulatory frameworks and are characterized by a high degree of vulnerability. 
 
2.4 Informal labour studies with direct survey data  
 

Williams and Windebank (2001) explore labour informality in lower-income and higher-
income neighbourhoods of two English cities. The collected data (through structured interviews) 
concerns “paid informal tasks undertaken or required”, “gender”, “owner-occupier/tenant”, 
“ethnicity”, “household employment status”, “income per week”, “job status” and “city area”. Their 
analysis, which is the outcome of data frequencies regarding “informal work by city area”, “supply of 
paid informal labour by city area” and “suppliers of paid informal labour in lower-income and higher-
income neighbourhoods by household employment status and income per week”, indicates that 
although paid informal exchange in affluent neighbourhoods is conducted for economic gain, this is 
not the case in lower-income neighbourhoods, where the core social network is more important. 

Gasparini and Tornarolli (2009) explore labour informality across 21 countries in Latin 
America and the Caribbean. The authors implement a productivity-oriented definition of labour 
informality associated to the type of job, and a legal and regulatory framework-oriented definition 
associated to the access to social protection. The authors process secondary microdata from household 
surveys and perform: 

• a descriptive analysis of data frequencies, and 
• multivariate regressions using Heckman maximum likelihood for the estimation of the log of 

hourly wages against several controls and dummies for informal workers, such as education, 
age, regional dummies, interactions between education and informality.  

There are three multivariate analyses and all of them focus on wage gap comparisons. More 
specifically, labour informality in the context of the productivity-oriented definition is explored 
between unskilled-self employed and small-firm salaried workers and salaried workers in large firms 
and the public sector. Labour informality in the context of the legal and regulatory framework-
oriented definition is explored by focusing exclusively on unskilled salaried workers. Moreover, the 
authors compare unskilled self-employed with unskilled salaried workers. Finally, the authors explore 
labour informality over the cycle for each of the aforementioned informality analyses via a ratio 
informal/formal for the number of workers and for median hourly wages. 

Gasparini and Tornarolli (2009) follow the microeconometric decomposition methodology of 
Gasparini (2002) in order to assess the extent to which observed changes in the overall rate of 
informality are the consequence of changes in the structure of employment or in the propensity to 
informality within groups. More specifically, the actual change in the informality rate is the 
consequence of changes in the characteristics of the population (the matrix of the independent 
variables in the regression) and changes in the estimated coefficients of the informality regression. 

Henley et al. (2009) explore informality according to employment contract status, social 
security protection and the nature of the employment and the characteristics of the employer. More 
specifically, with data from the Brazilian household survey the authors estimate three probit models 
for each definition of informality. Namely, according to contract status (i.e. a worker is defined as 
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formal is he/she has signed labour card in any employment), social security status (i.e. a worker is 
defined as formal if he/she makes contributions to a social security institute in respect of any 
employment) and formal activity (i.e. all domestic, non-remunerated, subsistence and temporary 
workers are defined as informal, along with all the self-employed and employers in occupations other 
than “creative and technical” and “administrative”). The explanatory variables for all three models are 
“age” and “age squared”, “gender”, “ethnicity”, “literacy”, “education”, “region”, “spouse’s shadow 
employment”, “children”, “family characteristics such as income, number of children, number of 
elders and number of informal workers”. 

Mondragón-Vélez et al. (2010) use household survey data to estimate the probability of being 
informal and the transitions between formal and informal sectors. The authors estimate a probit model 
to explore informality in the context of “firm size and occupation” (given by the data source, the 
Colombian Statistics Department) and the explanatory variables are “city”, “non-wage costs”, 
“regional growth”, “gender”, “marital status”, “education”, “age” and “age squared”. The authors also 
estimate a probit model in order to explore sectors switching in a 12 month period (the dependent 
variable equals one if the individual was formal 12 months ago and is now informal, and zero if the 
individual remained formal). The explanatory variables in this case are “city”, “non-wage costs”, 
“regional growth”, “change in economic activity”, “gender”, “education”, “age” and “age squared”. 

Galiani and Weinschelbaum (2012) test the formality rates among salaried workers in 12 
Latin America countries. Informality is based on the existence or absence of registered social security 
contributions and data are taken from the Socio-Economic Database for Latin American and the 
Caribbean. The authors estimate a probit model for a data sample that includes only the households in 
which both the head and spouse are salaried employees. The explanatory variables for the spouse 
probit model are an “interaction of a dummy variable (that equals one if the head of the household has 
a formal salaried job) with education”, the “logarithm of wages”, “education”, “age” and “age 
squared”, a “dummy variable indicating whether residence is urban or rural”, “country-fixed effects”, 
“income”, “children” and the “education dummies of the head of the household”. The explanatory 
variables for the head of household are the “logarithm of wages”, “education”, “age” and “age 
squared”. 

Khamis (2012) develops a longitudinal database from the findings of the Mexican Family 
Life Survey in order to explore informality in the Mexican labour market. The author estimates probit 
models that depict the significance of different individual and household characteristics in the 
propensity to be formal or informal. The author tests both conceptual forms of labour informality. The 
productivity-oriented definition is explored through the self-employed and owners/managers of small 
firms with a size of one to five workers. The legal and regulatory framework-oriented definition is 
explored through social security provision and the existence of a written contract. The explanatory 
variables for both probit tests of labour informality are “gender”, “age”, “education”, “family status”, 
the “Raven test score” (measure for cognitive ability), “income” and “informality history”. 

Haigner et al. (forthcoming) investigate individual motives for engaging in informal labour 
supply and demand by making use of German survey data. The authors primarily aggregate the data in 
order to depict:  

• the attitudes towards informal labour supply and demand, i.e. revenue, cost and flexibility of 
informal compared to formal labour, state’s influence such as taxes and regulations and 
possible losses, eagerness to report shadow economic activities, deterrence; 

• the distribution of informal labour supply across industries, and 
• the motives for supplying informal labour, i.e. more profitable and flexible, competition, 

customer’s demand. 
Moreover, the authors use multinomial logit regression to determine the marginal effects on the 
probabilities of supplying informal labour, of not supplying informal labour, and of refusing to answer 
the question, as well as on the probabilities of informally demanding labour, not demanding and not 
responding to this question. The authors use the same explanatory variables for both analyses, namely 
“age”, “gender”, “marital status”, “having children”, “employment status”, “education”, “satisfaction 
with the perceived relative standing in society” (i.e. whether the individual feels disadvantaged), “fear 
of unemployment”, “perceived bureaucracy”, “acceptance of the tax burden” and “perceived risk of 
being caught at and punished for evading taxes by informal labour supply and demand”. 
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3. CORRUPTION 
 

The major conclusions about the relation between the levels of corruption and the 
development of the shadow economy are two. Firstly, not only the shadow economy grows primarily 
due to weak institutions and rule of law (Singh et al., 2012), but institutional quality is also 
responsible for the levels of corruption (Dreher et al., 2009). Secondly, the country-specific formal 
and informal institutions, which are primarily responsible for the sizes of both, corruption and the 
shadow economy, foster a complementary relationship for the mature economies (Tonoyan et al., 
2010) in a fashion similar to the transition economies (Johnson et al., 1997). 

Several studies challenge the value of perceptions of corruption as indications of the actual 
incidence of the phenomenon. Empirical tests indicate that the use of perceptions for measuring 
corruption can lead to misleading results (Olken, 2009). For example, Claudio (2008) who tests the 
data from Transparency International indicates that personal or household experience of bribery is not 
a good predictor of perceptions held about corruption among the general population. Moreover, 
Razafindrakoto and Roubaud (2010) indicate that experts’ perceptions overestimate the frequency of 
corruption. Based on these findings it is becomes obvious how corruption experience at the individual 
level is a much better indicator of corruption than perceptions aggregated at the national level.3  

This section presents the methods employed by studies about the incidence of corruption. 
Section 3.1 briefly presents a conceptual framework on the incidence of corruption. Section 3.2 
presents the method and the explanatory variables of studies (based to some extent if not exclusively 
on direct survey data) about the incidence of corruption. The studies discussed explore the incidence 
of corruption over firms, as the studies about the incidence of corruption between individuals are 
mainly about tax morale (being the dependent variable), which signals for the acceptance levels of tax 
evasion. 
 
3.1 Corruption: Concept and definition  
 

Corruption is commonly defined as the misuse of entrusted power for private benefit (Pope, 
2000: 2). It is one of the “greatest obstacles to economic and social development”, as it distorts the 
rule of law, weakens the institutional foundations, and severely affects the poor (see World Bank 
Anticorruption focus at http://web.worldbank.org). It is a structural global phenomenon that involves 
both private and public sectors and affects both developed and developing countries. A general macro 
viewpoint on its interaction with formal and informal institutions indicates that democracy has a 
negative impact on corruption only in the long-run, and that openness has to be radical in order to 
make a noticeable difference, at the same time as institutional traditions have a more significant 
impact than current state policies (Treisman, 2000). 

A discussion on the determining factors of corruption would indicate that: 
• both personal and country characteristics determine the risk of exposure to bribery (Mocan, 

2008),  
• increased bureaucracy is associated with higher corruption (Djankov et al., 2002), and 
• variation in policies and regulations across industries explain the incidence of corruption 

(Svensson, 2003). 
Moreover, the literature distinguishes between two forms of public sector corruption 
(bureaucratic/administrative corruption and political corruption): The incidence of bureaucratic 
corruption (i.e. bureaucrats are bribed either for doing their duty effectively or for not performing 
their duty) is differentiated to political corruption only in the outcome, since the former affects law 
enforcement and the later law enactment (Bardhan, 2006). Accordingly, private sector corruption is 
reflected by a briber (or campaign funder) who aims for private benefit, i.e. distort market competition 
(Pellegrini, 2011: 19-24). 
 
 
 

3 See Seligson, (2006) for the significance of corruption victimization as an indicator of corruption. 
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3.2 Studies about the incidence of corruption with direct survey data  
 

Reinikka and Svensson (2006) discuss survey techniques aimed at a better measurement of 
corruption at the micro-level. From a methodological point of view, the authors discuss the key 
features of the expenditure tracking surveys (which are focused on public funds), the service provider 
surveys (which concern incentive and performance issues in public services, such as absenteeism) and 
firm-level approaches. The latter is describes the incidence, level, and effects of corruption on firm 
performance and would easily fit to research projects that aim to explore the motives and size of 
shadow economic activities. The authors refer to Kaufmann (1997) in order to reinforce the argument 
that it is possible to collect reliable quantitative information on corruption from firm managers if there 
is an empirical strategy that gives the manager an incentive to cooperate and truthfully report their 
experiences with corruption. The authors refer to Reinikka and Svensson (2001) who collected 
information on bribe payments across firms in Uganda, in order to give an example of a proper survey 
implementation design strategy. Accordingly, the four points of a proper implementation are the 
following: 

• In countries where there is a deep-rooted distrust of the government, data collection effort 
should occur from a body in which most firms have confidence. 

• Questions on corruption should be phrased in an indirect manner to avoid implicating the 
respondent of wrongdoing.  

• The corruption-related questions should be asked at the end of the interview, when the 
enumerators would establish the necessary credibility and trust. 

• In order to enhance the reliability of the corruption data, multiple questions should be asked 
on corruption in different sections of the questionnaire. 

With data from a firm-level survey in Uganda (see Reinikka and Svensson, 2001) Svensson 
(2003) explores which firms pay bribes and how much. The author explores the former via the control 
hypothesis (i.e. public officials maintain control over firms through regulation, etc.) and the latter by 
combining the quantitative data on corruption with detailed financial information from the surveyed 
firms to test the bargaining hypothesis (i.e. the cost of not paying). The author runs probit regressions 
with dependent variable the bribe payment per employee and explanatory variables the “age of the 
firm”, “capital stock”, “capital stock * sunk cost component (alternative return)”, “number of 
competitors”, “cost of specialized service provider to deal with regulation and taxes”, “cost of 
security”, “total employment”, “exemptions from corporate tax and import duties”, “previous 
experience from working abroad or in a foreign-owned firm”, “foreign ownership”, “availability of 
public services (infrastructure)”, “investment in machinery and equipment”, “tax payment”, “profits”, 
“senior management’s time spent dealing with government regulations”, “sell to government”, “index 
of types of taxes the firm pays”, “international trade” and “owner/manager education”. 

Based (mainly) on data from the World Business Environment Survey, Clarke and Xu (2004) 
examine how characteristics of the utilities taking bribes and the firms paying bribes affect the 
equilibrium level of corruption in the sector. The authors explore the incidence of bribing to utility 
firms through probit regressions and the amount paid via interval regressions. The groups of 
explanatory variables are “firm performance (i.e. sales growth and operating cost)”, “firm ownership”, 
“overdue payments (to utilities and workers)”, “utility privatization”, “capacity and competition in 
telecommunications sector” and “country and macroeconomic controls (i.e. GDP per capita, political 
rights, GDP growth and openness)”. 

Bertrand et al. (2007) explore the process of obtaining a driver’s license in India. The data is 
from the International Finance Corporation, which followed 822 individuals through the application 
process, collecting data on whether a license was obtained, as well as detailed micro data on the 
specific procedures, time and expenditures involved. The authors explore bribing through OLS 
regressions on payments and processes. The constructed variables are socioeconomic characteristics 
(age, marital status, employment status, education, home and car ownership, salary, religion, minority 
and self or family-member in government), driving experience (licence and past driving experience) 
and beliefs on process (bribe to avoid fine, past bribes, used agent, trips to obtain licence). 

Lee et al. (2010) build a dataset from three World Bank datasets, the World Business 
Environment Survey, the World Development Indicators and the Governance Indicators dataset. The 
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authors explore the incidence and the size of bribery through a probit analysis for the former and a 
maximum likelihood and hierarchical regression analysis for the latter. The explanatory variables are 
“GDP size and growth”, “political rights”, “industry”, “firm size and age”, “export promotion, tax and 
orientation”, “ownership”, “pervasiveness” and “arbitrariness” (country-level characteristics on 
corruption), and “business region” (only for the size of bribery). 

Hunt and Laszlo (2012) use household survey data to explore bribery in Peru and Uganda. 
The authors run OLS regressions to estimate (among other things) the determinants of bribe value and 
the determinants of payoffs to bribery. The authors test for household status (income level, 
consumption and poverty level) and several types of officials receiving a bribe (i.e. from municipal 
government, social security organisations, state banks, etc.). 
 
4. SHADOW ECONOMY AND CORRUPTION IN GREECE: RECOMMENDATIONS FOR 
A DIRECT SURVEY DATA STUDY 
 

This section takes the discussion to Greece. Section 4.1 briefly presents the determinants of 
shadow economic activities and corruption in Greece as indicated (or insinuated) by relevant studies. 
Section 4.2 builds on the discussion so far in order to propose a questionnaire for the collection of 
primary data and to designate orientations for the econometric analysis of the data. 
 
4.1 Shadow economy and corruption in Greece 
 

All the studies that estimate the size (and determinants) of the Greek shadow economy (and 
were not published in Greek) examine the country as a part of a broader (more than two digits) sample 
(e.g. Schneider et al., 2010) and use macroeconomic data. These studies do not discuss the relation 
between corruption and the shadow economy. There is only one direct inference for this relationship 
by Katsios (2006) who argues (after an exploration of both the facts and literature) that there is a 
complementary relationship between corruption and the shadow economy. Indirect inferences for this 
relationship are in the context of low tax morale (distrust in public institutions). For example, 
Kaplanoglou and Rapanos (2013) argue that low tax morale a major cause for the inability of fiscal 
authorities to meet projected tax receipts goals. Similar inferences are also made by studies focusing 
on tax evasion (Ballas and Tsoukas, 1998; Agapetos, 1999).  

The studies focusing on tax evasion indicate that tax non-compliance is a “practice” 
significantly related to self-employment and as such, it does not always reflect the element of 
mistrust. For example, Artavanis et al. (2012) report that top tax evaders are professionals, with 
politicians protecting their own occupations. Moreover, another exploration of tax evasion whose 
findings are not related to trust in public institutions is from Matsaganis et al. (2012) who indicate that 
the pattern of income under-reporting by income class is U-shaped. 

With regard to the determining factors of the shadow economy, studies other than the 
abovementioned which use macroeconomic data, also reach similar conclusions. The tax 
(Christopoulos, 2003; Katsios, 2006) and social security contribution burdens and the intensity of 
related regulations (Katsios, 2006), high unemployment and the non-stop (geographically influenced) 
provision of undocumented immigrant workers (Danopoulos and Znidaric, 2007) and poverty 
(Danopoulos and Znidaric, 2007; Tafenau et al., 2010) are also major determinants. 

Moreover, for the incidence and impact of corruption in Greece, the literature is focused on 
the phenomena of rent-seeking and clientelism (Mitsopoulos and Pelagidis, 2009; Katsimi and 
Moutos, 2010; Lyrintzis, 2011; Vlachos, 2013). For studies about the incidence of corruption with an 
(or based on) empirical nature, the reader should turn to indirect inferences made by the findings of 
studies about the “restricted” access (i.e. protracted access to treatment) to public health, which has 
led Greece to generate the highest out-of-pocket health expenditure in the EU (Siskou et al., 2008; 
Matsaganis et al., 2009). The Greek health care system, where patients frequently find themselves 
making “under-the-table” payments to access public services that are supposed to be free, is an ideal 
case study of the links between shadow economy and corruption in Greece. The inequities in access, 
supply and quality of services is caused by providers who have little incentive to improve productivity 
and rely on informal payments (Mossialos et al., 2005). As a result, the socio-economic factors (such 
as low average household income, high unemployment, obligatory and full coverage by social 
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insurance) that make individuals reluctant to pay for private insurance do not affect the preference to 
pay a doctor or hospital directly or under-the-table (Siskou et al., 2009). More specifically, a study 
measuring and analyzing the size and nature of informal payments by households in Greek public 
hospitals (Liaropoulos et al., 2008) indicates that 36% of the sample has made an informal payment to 
a doctor irrespectively of their socio-economic characteristics, either due to lack of confidence in the 
service received (e.g. receiving sub-standard care) or for receiving the service (e.g. doctor’s demands, 
avoiding the queue). 
 
4.2 Proposed econometric method and questionnaire design for accessing the incidence of 
shadow economic activities and corruption in Greece 
 

The discussion thus far indicates that the exploration of the primary data can be through a 
logit or probit analysis. The findings would be indicated by the marginal effects of predictors 
describing the socioeconomic background, employment status and type, etc. A proposed innovation 
for accessing the incidence of shadow economic activities and corruption in Greece would be through 
propensity score matching. Propensity score matching would correct for sample selection bias due to 
observable differences between groups in terms of i.e. corruption victimization, long-term 
unemployment, tax morale, etc. 

Therefore, the analysis should be based on predictors of the incidence of shadow economic 
activities after matching for corruption victimization, long-term unemployment, tax morale, etc. Exact 
reference to the predictors or to the variables on which the matching would be based cannot take place 
before the collection of the primary data. A proposed questionnaire for the collection of the data is 
presented in the Appendix. The questionnaire accounts for all the discussion thus far and questions 
about the incidence of shadow economic activities take place in the end. 
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6. APPENDIX 
 
6.1 Questionnaire on the incidence of shadow economic activities and corruption in Greece 
 
Socioeconomic background 
 
1. Gender 
A. Female 
B. Male 
 
2. Age ……………. 
 
3. Family status 
A. Single  
B. Married 
C. Widower/divorced 
 
4. Household 
A. With dependants 
B. Without dependants 
 
5. Nationality 
A. Greek 
B. European Union 
C. Extra European Union 
 
6. Education 
A. University postgraduate 
B. University graduate 
C. Technological education (TEI) 
D. Lyceum graduate 
E. Gymnaseum graduate 
F. Up to elementary completion 
 
7. Employment status (may choose more than one answer in conjunction with D) 
A. Employed 
B. Unemployed less than a year 
C. Unemployed over a year 
D. Other (please state ………………………………) 
 
8. Spouse’s employment status (answer if 3B; may choose more than one answer in conjunction with 
D) 
A. Employed 
B. Unemployed less than a year 
C. Unemployed over a year 
D. Other (please state ………………………………) 
 
9. Employment type (if 7A) 
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A. Self-employed (entrepreneur) 
B. Self-employed (farming) 
C. Salaried employment (public sector) 
D. Salaried employment (private sector) 
 
10. Annual income ………………………………. 
 
Tax and social contributions burden 
 
11. What is your opinion regarding the general tax burden in Greece? 
A. Very high 
B. Somewhat high 
C. Average 
D. Somewhat low 
E. Very low 
 
12. What is your tax burden in terms of your income (percentage)? ………………………. 
 
13. What is the social contributions burden in terms of your income (percentage)? (answer if 9A) 
………………………. 
 
14. Do you consult with a tax consultant, an accountant or a lawyer for your tax cases? 
A. Yes 
B. No 
 
15. Do you believe that the tax burden is distributed evenly?   
A. Yes 
B. No, the middle or lower income classes contribute the most. 
C. No, the salaried employees contribute the most. 
D. No, the self-employed contribute the most. 
E. No, there are back doors. 
 
Incidence of corruption 
 
16. Have you ever been through tax inspection? If yes, how many times? 
A. No, I have not been through a tax inspection. 
B. Once 
C. Twice 
D. Three times. 
E. Four times and more. 
 
17. When was your last tax inspection? (if not 15A) 
A. Less than two years ago. 
B. More than two years ago. 
 
18. Regarding again the last tax inspection, you think that the inspector checked substantially and in-
depth or rather in a superficial way in the context of a typical check? (answer if not 15A) 
A. A substantial inspection was conducted. 
B. A superficial inspection was conducted. 
 
19. During the tax inspection was there any time that you were suggested to take part in a transaction 
under the table? (answer if not 15A) 
A. Every time that there was such an opportunity. 
B. Sometimes 
C. There was no such an opportunity. 
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D. Never 
 
20. Were you ever suggested/required (in general) to take part in a transaction under the table? 
A. No 
B. Yes 
 
21. If yes, give examples of your experience from transaction under the table in the private sector (i.e. 
private health services) (answer if 19B) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
22. If yes, give examples of your experience from transaction under the table in the public sector (i.e. 
public health services) (answer if 19B) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
23. There is the impression that these phenomena are not denounced. Which do you believe are the 
most important reasons that prevent citizens from denouncing them? Any other reason? 
A. Economic benefit. 
B. The difficulty of proving the transaction. 
C. The inconvenience that follows such a denouncement (for example courts). 
D. The fear that the “loop” will take revenge (with constant inspections, charging fines for small 
irregularities). 
E. Other. Please state ……………………………………………………….. 
 
Trust in public institutions 
 
24. Do you believe that the state expends tax payers’ money with sense or not? 
A. With sense. 
B. Without sense. 
 
25. Do you find the public administration efficient? 
A. Yes. 
B. Only if you put pressure (by any means possible). 
C. Not always (not all services). 
D. Not at all. 
 
26. Can laws be bent and regulations overcome? 
A. Yes. 
B. No. 
C. For some. 
 
27. Why does tax evasion persists? (may choose more than one answer) 
A. Immorality 
B. It is not punished. 
C. High tax burden. 
D. Unequal return in public services. 
E. Other. Please state ……………………………………………………….. 
 
28. Which of the following reasons would discourage people from tax evasion? 
A. Lower taxes. 
B. Moral issues. 
C. Higher fines. 
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D. Public announcements of tax evaders. 
E. Increase of tax inspections. 
F. Other. Please state ……………………………………………………….. 
 
Attitude towards tax evasion 
 
29. How good or bad you believe that it is when a tax payer hides a small amount of his income? 
A. Good 
B. Neither good or bad 
C. Bad 
C. Very bad 
E. It depends on ………………………………………………………………………. 
 
30. Is it justified to evade taxes? 
A. No. 
B. Yes, within the limits of the law. 
C. Yes, by any means possible, when a certain amount of taxes has already been paid. 
 
31. Do you believe that the danger of a tax evader coming to light: 
A. is small 
B. is big 
C. depends on ………………………………………………………………………. 
 
32. Put in order the following actions starting with the one you consider more punishable: 
A. Kidnapping 
B. Theft. 
C. Hit and run situation. 
D. Tax evasion. 
E. Arson 
F. Negligence 
G. Abuse 
H. Bribery 
 
33. Do you approve it when individuals in order to avoid relevant taxes have their assets under a 
firm’s name? 
A. Yes 
B. No. 
C. It depends on ………………………………………………………………………. 
 
34. Do you approve it when firms in order to avoid relevant taxes adopt informal practices? 
A. Yes 
B. No. 
C. It depends on ………………………………………………………………………. 
 
35. It is known that many people use the services of people, for example of gardeners, domestic 
servants, etc. who do not declare their work. Have you ever used the services of those people? 
A. Yes 
B. No 
 
36. Which were the reasons that you preferred those people services’? (answer if 3B; may choose 
more than one answer) 
A. Low cost 
B. Easy to find. 
C. That’s how things work. 
D. I did not want to have entanglements with the Social Insurance Institute. 
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E. If I followed a different route I would need permission or other papers from a public service 
(bureaucracy). 
F. Other. Please state ……………………………………………………….. 
 
37. Have you ever offered your services (or products) informally? 
A. Yes 
B. No 
 
38. If yes, for what reason? (answer if 3A; may choose more than one answer) 
A. Competition. 
B. That’s how things work. 
D. Greater gain. 
E. If I followed a different route I would need permission or other papers from a public service 
(bureaucracy). 
F. Other. Please state ……………………………………………………….. 
 
39. Do you consider that these practices contribute greatly to your disposable income? (answer if 3A) 
A. Greatly (over 50% of declared income). 
B. Moderately (20%-50%). 
C. Not much (10%). 
D. Inconsiderably (less than 10%). 
 
40. Is anybody in the household offering his/her services (or products) informally? 
A. Yes 
B. No 
 
41. How often do they offer you a lower price if you buy a product/service without receipt? 
A. Very often. 
B. Often 
C. Not so often. 
D. Not often at all. 
 
42. Which of the following have offered you a product/service in a lower price without a receipt? 
(may choose more than one answer) 
A. Mostly self-employed. 
B. Mostly small firms (up to five employees). 
C. Mostly firms with more than five employees (and branches allover the country). 
D. Other. Please state ……………………………………………………….. 
 
43. Do you prefer to pay VAT? 
A. Yes 
B. No 
C. It depends on ………………………………………………………………………. 
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