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ΠΟΣΟ “ΠΙΣΩ” ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ    

Η Μεγάλη “Ζημιά” Έχει Γίνει Εδώ και Καιρό αλλά Θα Αργήςει να 

“Επουλωθεί”     

 

Η Ελλάδα εξακολουκεί μετά από αρκετά χρόνια – δθλαδι μετά από το ξζςπαςμα τθσ 

οικονομικισ κρίςθσ μζχρι και ςιμερα – να διανφει μια περίοδο ςταςιμότθτασ αν όχι 

υποχϊρθςθσ τθσ δραςτθριότθτασ τθσ πραγματικισ τθσ οικονομίασ. Ο παρακάτω πίνακασ 

δεν “λζει” κάτι καινοφριο, ωςτόςο υποδεικνφει το αυτονόθτο και το ςθμαντικότερο όλων 

των μακροοικονομικϊν ςτοιχείων, ότι πρζπει να υπάρξει μεγάλθ οικονομικι ανάπτυξθ ςτο 

μζλλον για να επιςτρζψει θ χϊρα ςτισ παλαιότερεσ “καλφτερεσ” θμζρεσ. Μεταξφ των ετϊν 

2008 – 2015 (ι και 2016), το Ακακάριςτο Εγχϊριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) τθσ Ελλάδασ υποχϊρθςε 

κατά 27%, επίπεδο μείωςθσ από τα υψθλότερα αν όχι το υψθλότερο, ςε ςφγκριςθ με άλλεσ 

ςθμαντικζσ οικονομίεσ τθσ Ευρϊπθσ, τθσ Αμερικισ και τθσ Αςίασ, των οποίων το Α.Ε.Π. είτε 

μειϊκθκε λιγότερο είτε αυξικθκε. 

 

Εδϊ όμωσ ακριβϊσ βρίςκεται το μζτωπο ςτο οποίο πρζπει να εςτιαςκοφν οι προςπάκειεσ 

που λαμβάνουν χϊρα από όλεσ τισ πλευρζσ ςτθν Ελλθνικι οικονομία με τρόπο 

αποφαςιςτικό, πρακτικό και ρεαλιςτικό και όχι με απλζσ διαπιςτϊςεισ που δεν φζρνουν 

κανζνα αποτζλεςμα ςτθν πράξθ (όπωσ γίνεται από το 2009 και μετά). 

 

 

ΜΔΣΑΒΟΛΗ Α.Δ.Π. ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΔΠΙΛΔΓΜΔΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΔΡΙΟΓΟ 2008 - 2015

(ε διζεκαηομμύρια)

2008 2015 ΜΔΣΑΒΟΛΗ

ΔΛΛΑΓΑ 241,99 175,89 -27% Δσρώ

ΙΣΑΛΙΑ 2.391,00 1.821,00 -24% Γολάρια

ΙΠΑΝΙΑ 1.635,00 1.193,00 -27% Γολάρια

ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ 262,01 199,11 -24% Γολάρια

ΓΑΛΛΙΑ 2.923,00 2.419,00 -17% Γολάρια

ΓΔΡΜΑΝΙΑ 3.752,37 3.363,45 -10% Γολάρια

ΒΡΔΣΑΝΙΑ 2.875,00 2.861,00 0% Γολάρια

ΙΑΠΩΝΙΑ 5.038,00 4.383,00 -13% Γολάρια

Η.Π.Α. 14.718,60 17.937,80 22% Γολάρια

ημείφζη:  Για ηην περίπηφζη ηης Δλλάδας λαμβάνεηαι σπόυη ηο Α.Δ.Π. 2016 και ότι 2015.

Πηγές:  Δλληνική ηαηιζηική Αρτή, World Bank.
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Πρόκειται ςυνεπϊσ για 8 ςυναπτά ζτθ (ενϊ διανφουμε το 9ο ζτοσ) ςοβαρισ υποχϊρθςθσ 

του κφκλου εργαςιϊν τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ με τθ μεγάλθ ηθμιά να ζχει γίνει και τθν 

Ελλθνικι Οικονομία να πρζπει να ανζβει ζναν Γολγοκά προκειμζνου να καλφψει το χαμζνο 

ζδαφοσ. Δθλαδι μιλάμε για ςχεδόν μια δεκαετία χωρίσ αξιοςθμείωτθ οικονομικι ανάπτυξθ 

ςε μια μικρι και εφκραυςτθ από εξωγενείσ (αλλά και ενδογενείσ) παράγοντεσ οικονομία. 

Επίςθσ είναι αλικεια ότι μζχρι τϊρα ζχουν γίνει πολφ λίγα πράγματα από όλεσ τισ εκάςτοτε 

πολιτικοοικονομικζσ αρχζσ τθσ περιόδου 2010 – 2017 προσ τθν παραπάνω κατεφκυνςθ, ενϊ 

ακόμθ και ςιμερα οι οικονομικζσ προςδοκίεσ που υπάρχουν για το μζλλον δεν είναι 

ιδιαίτερα αιςιόδοξεσ, μάλλον είναι ζωσ και απαιςιόδοξεσ. 

 

Με τουσ ρυκμοφσ με τουσ οποίουσ “τρζχει” και εν γζνει “ςυμπεριφζρεται” ςιμερα θ 

οικονομία, αλλά και υπό το βάροσ του υπζρογκου δθμόςιου χρζουσ, είναι αςφαλϊσ 

αδφνατο να καλυφκεί θ διαφορά, δθλαδι να “επουλωκεί” θ μείωςθ του Ελλθνικοφ Α.Ε.Π. 

κατά 27% ςτο απϊτερο μζλλον. Μάλιςτα κάνοντασ απλζσ μακθματικζσ πράξεισ, εφκολα 

καταλαβαίνει κανείσ το γιατί. 

 

Αν θ Ελλθνικι Οικονομία ςυνεχίςει να αναπτφςςεται με τουσ ςθμερινοφσ ετιςιουσ 

ρυκμοφσ, δθλαδι από μθδενικά ι ζωσ κάτω του 1% (κατά μζςο όρο), τότε υπό το βάροσ του 

χρζουσ που κα απαιτεί ςυνζχεια περικοπζσ δαπανϊν και αφξθςθ φόρων, κα χρειαςκοφν 

πάνω από 30 ζτθ (ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ) ϊςτε το Α.Ε.Π. να προςεγγίςει τα επίπεδα του 

ζτουσ 2008. Ακόμθ και με ετιςιουσ ρυκμοφσ τθσ τάξεωσ του 2% (κατά μζςο όρο), 

προςδοκία θ οποία όπωσ είναι ςιμερα τα πολιτικοοικονομικά δεδομζνα χρειάηεται ζνα 

καφμα για να υλοποιθκεί ςτθν πράξθ, κα χρειαςκοφν από 15 - 20 ζτθ για τθν επιςτροφι 

ςτο προ κρίςθσ επίπεδο του Α.Ε.Π.. 

 

Συμπζραςμα 

 

Όςο και αν ακοφγεται τετριμμζνο ι αυτονόθτο, μόνο μζςω τθσ ςοβαρισ και ςυνεχοφσ 

ανάπτυξθσ μπορεί να αλλάξει θ εικόνα τθσ πραγματικισ οικονομίασ ςτθν Ελλάδα τόςο ςε 

επίπεδο δθμοςιονομικϊν μεγεκϊν όςο και ςε επίπεδο απαςχόλθςθσ και εν γζνει 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Όπωσ δείχνουν μζχρι τϊρα τα αρικμθτικά αλλά και τα 

πολιτικοοικονομικά δεδομζνα ςτθ χϊρα, κάτι τζτοιο κα απαιτιςει πάρα πολλά χρόνια ςτθν 

καλφτερθ περίπτωςθ. Υπό τθν προχπόκεςθ αςφαλϊσ ότι κα ζχει επιλυκεί το ηιτθμα του 

δθμόςιου χρζουσ, το οποίο πλζον αποτελεί το ςθμαντικότερο και το πιο επείγον ςτθν 

επίλυςι του από όλα τα μακροοικονομικά ηθτιματα. 

 

Νικόλαοσ Ηρ. Γεωργιάδθσ, PhD     

VRS (Valuation & Research Specialists)      
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Η πλθροφόρθςθ που περιλαμβάνεται ςτο παρόν ζγγραφο βαςίηεται ςε δεδομζνα που ζχουν λθφκεί από αναγνωριςμζνεσ 

ςτατιςτικζσ υπθρεςίεσ, δθμοςιευμζνεσ αναφορζσ ι πλθροφορίεσ, ι άλλεσ πθγζσ που κεωροφνται αξιόπιςτεσ. Ωςτόςο, θ 

πλθροφόρθςθ αυτι δεν ζχει εξακριβωκεί από τθ VRS και θ VRS δεν παρακζτει δθλϊςεισ για τθν ακρίβεια και τθν πλθρότθτά 

τθσ. Η πλθροφόρθςθ αλλά και οποιαδιποτε δθλωκείςα άποψθ δεν αποτελοφν προςφορά για πϊλθςθ ι πρόταςθ για 

προςφορά πϊλθςθσ οποιωνδιποτε μετοχϊν, δικαιωμάτων προτίμθςθσ, μετατρζψιμων αξιόγραφων ι δικαιωμάτων 

προαίρεςθσ των «καλυπτόμενων εταιριϊν» ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ. 


