
Investment Research & Analysis Journal 
 

 

Φεβρουάριος - Μάρτιος 2006 
 
 

Τα Πλεονεκτήµατα και τα Μειονεκτήµατα 
 

της Ελλάδας στην Εποχή 
 

της ∆ιεθνοποίησης των Οικονοµιών 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης  (*) 
 
 
 
 
« Για πολλούς αιώνες, ο αρχαίος Ελληνικός πολιτισµός βρισκόταν σε τροχιά 
δηµιουργίας νέων ιδεών και ποικίλων καινοτοµιών, στοιχεία τα οποία µε τη σειρά 
τους όχι µόνο έδωσαν υψηλό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην Αρχαία Ελλάδα, 
αλλά και διαµόρφωσαν την πορεία των τελευταίων δύο χιλιετιών για πολλούς 
άλλους λαούς. Η Αθηνά, Θεά της σοφίας αλλά και του πολέµου, επινόησε για 
παράδειγµα το χαλινάρι που βοήθησε τον άνθρωπο να χρησιµοποιήσει 
αποτελεσµατικότερα το άλογο, βοηθώντας την πρόοδο και την εξέλιξη του 
πολιτισµού.» 
 
 
Ο ρόλος της Ελληνικής Οικονοµίας και των αγορών της είναι σήµερα 
περισσότερο κρίσιµος από ποτέ, καθώς η πολυπλοκότητα του παγκόσµιου 
οικονοµικού και χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, αλλά και η συνεχής διασύνδεση 
των κρατών σε εµπορικό και χρηµατιστηριακό επίπεδο, µεταβάλλουν µε πολύ 
µεγάλη ταχύτητα το πλαίσιο του ανταγωνισµού µεταξύ των κρατών. Η Ελλάδα 
αποτελεί πλέον πλήρες µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υιοθετήσει το 
ενιαίο νόµισµα, το Ευρώ, µε αποτέλεσµα να απολαµβάνει όλα τα πλεονεκτήµατα 
που απορρέουν από την ιδιότητα του πλήρους µέλους, τόσο σε πολιτικό όσο και 
σε οικονοµικό επίπεδο. Τέτοιες ωφέλειες αποτελούν οι ενισχύσεις κεφαλαίου σε 
διάφορους σηµαντικούς παραγωγικούς κλάδους, η εισροή πόρων για τη 
δηµιουργία υποδοµών, κλπ. Είναι ενδεικτικό ότι κατά την κρίσιµη 
διαπραγµάτευση του περασµένου έτους, 2005, µε τους Ευρωπαίους εταίρους 
της, η Ελλάδα απέσπασε συνολικούς πόρους άνω των 20 δισ. ευρώ, 
εξασφαλίζοντας µία ακόµη 5ετία (αρχής γενοµένης από το 2008) σηµαντικής 
οικονοµικής ανάπτυξης. 
 
Παρά τα ανωτέρω δεδοµένα, η ανάπτυξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, 
αλλά και η συρρίκνωση των διαρθρωτικών προβληµάτων, εξακολουθεί να 
αποτελεί για την Ελλάδα τη µείζονα αποστολή στο σύγχρονο περιβάλλον της 
διεθνοποίησης των οικονοµιών. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελλάδα καλείται να 
εξοικειωθεί και να αναπτύξει ιδέες όπως αυτές της ηγεσίας, της καινοτοµίας, της 
ανταγωνιστικότητας (υπενθυµίζεται ότι το 2005 ανακηρύχθηκε ως έτος 
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ανταγωνιστικότητας από την Ελληνική κυβέρνηση), της παραγωγικότητας και της 
διαρκούς εκπαίδευσης, σε µία οικονοµία, η οποία κατά τα 60%-70% αποτελείται 
από τον ευρύτερο και εξαιρετικά δύσκαµπτο, ως προς την ανταγωνιστικότητά του, 
δηµόσιο τοµέα. Οι παραπάνω έννοιες είναι πολύ σηµαντικές για το µέλλον µιας 
οικονοµίας, αλλά περισσότερο σηµαντικό και δύσκολο είναι να υλοποιούνται 
συγκεκριµένα και συστηµατικά βήµατα στην πράξη, µε συγκεκριµένα και 
µετρήσιµα αποτελέσµατα. 
 
Ένα µεγάλο πλεονέκτηµα για την Ελλάδα είναι η γεωγραφική της θέση, η 
οποία της επιτρέπει να ενισχύει τους παραδοσιακούς της δεσµούς µε την 
πλειοψηφία των γειτονικών της αγορών και να αυξάνει την οικονοµική της 
διείσδυση σε αυτές τις οικονοµίες. Σε αντίθεση µε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως την Πορτογαλία και την Ιρλανδία, η Ελλάδα βρίσκεται κοντά σε 
αγορές στις οποίες µπορεί να δώσει τα φώτα της και να συµβάλλει στην 
περαιτέρω οικονοµική τους ανάπτυξη, µέσω αµοιβαίας ωφέλειας. Ενδεικτικό 
παράδειγµα αυτής της διείσδυσης της Ελλάδας στις γειτονικές αγορές, είναι οι 
Ελληνικές εµπορικές τράπεζες, οι οποίες σήµερα αντλούν το 10% της 
κερδοφορίας τους από τις αγορές της Βαλκανικής. Ακόµη, Ελληνικές εταιρίες 
καταναλωτικών προϊόντων και τηλεπικοινωνιών εµφανίζουν σηµαντική 
δραστηριότητα και ανάπτυξη στην ευρύτερη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ 
κατασκευαστικές και τηλεπικοινωνιακές εταιρίες διεισδύουν στον αραβικό κόσµο, 
συνάπτοντας συµφωνίες για την κατασκευή έργων υποδοµής. Από τις χώρες 
εµβέλειας της Ελλάδας δεν λείπουν οι αγορές της Αφρικής, της Λατινικής 
Αµερικής, ακόµη και της Κίνας. Συνεπώς, αν και η Ελλάδα αποτελεί µία ώριµη 
οικονοµικά αγορά για τις εύρωστες Ελληνικές επιχειρήσεις, οι τελευταίες έχουν τη 
δυνατότητα να µεγαλώσουν ακόµη περισσότερο στις γειτονικές και παραδοσιακά 
φιλόξενες χώρες, µε µεγαλύτερο πληθυσµό και άρα µε καλύτερες οικονοµικές 
προοπτικές. 
 
Από την άλλη πλευρά, η Ελληνική οικονοµία αντιµετωπίζει σαφώς πρόβληµα 
ανταγωνιστικότητας όταν τα προϊόντα των κορυφαίων Ελληνικών 
επιχειρήσεων τίθενται αντιµέτωπα µε εκείνα της ∆υτικής Ευρώπης ή της 
Βόρειας Αµερικής, που αποτελούν σήµερα τις πιο «απαιτητικές» αγορές του 
κόσµου. Σε τοµείς όπως οι υπηρεσίες, τα βιοµηχανικά προϊόντα, οι εφαρµογές 
υψηλής τεχνολογίας, αλλά και τα καταναλωτικά προϊόντα, οι Ελληνικές εταιρίες 
δεν έχουν έως σήµερα κατορθώσει να διεισδύσουν µε έντονο τρόπο σε καµία από 
τις προαναφερθείσες αγορές, κυρίως λόγω της συγκριτικά χαµηλότερης ποιότητας 
των προϊόντων τους και ίσως της όχι και τόσο ανταγωνιστικής τιµολογιακής 
πολιτικής τους. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, αρνητικό παράγοντα αποτελεί και 
το «φτωχό» µάρκετινγκ που αναπτύσσουν κατά καιρούς οι Ελληνικές επιχειρήσεις 
σε επίπεδο συνολικού κλάδου, όπως για παράδειγµα στο χώρο της εµπορίας 
ελαιόλαδου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις όπως στους τοµείς του λογισµικού ή των 
επεξεργαστών για υπολογιστές δεν υπάρχει καµία αξιόλογη παρουσία από µέρους 
των Ελληνικών εταιριών. 
 
Ένας καίριος τοµέας ανταγωνιστικότητας για τις οικονοµίες σε διεθνές 
επίπεδο, είναι ο βαθµός διείσδυσης της πληροφορικής και του Ίντερνετ στις 
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά µιας χώρας. Σύµφωνα µε τα τελευταία 
διαθέσιµα στοιχεία της Ενωµένης Ευρώπης των 25 κρατών – µελών, ο ευρύτερος 
κλάδος της υψηλής τεχνολογίας αν και αντιπροσωπεύει µόλις το 5% του ενιαίου 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) για την Ε.Ε., εντούτοις «ευθύνεται» 
για το 25% της συνολικής οικονοµικής ανάπτυξης και για το 40% των ωφελειών 
που δηµιουργούνται σε επίπεδο παραγωγικότητας εργατικού δυναµικού. Η 
Ελλάδα παραµένει αρκετά πιο πίσω στη διείσδυση της πληροφορικής στην 
ευρύτερη οικονοµική δραστηριότητα και ίσως αυτό να εξηγεί, µεταξύ των άλλων, 
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την προαναφερθείσα αδυναµία των Ελληνικών επιχειρήσεων να ανταγωνιστούν 
στο περιβάλλον των ισχυρότερων οικονοµιών. Για παράδειγµα, ενώ στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά µέσο όρο, το 49% των νοικοκυριών έχουν πρόσβαση 
στο Ίντερνετ, στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχεται µόλις σε 22%. 
 
Σε επίπεδο καινοτοµίας, που είναι ίσως η πιο καθοριστική παράµετρος 
οικονοµικής προόδου και κυρίως ανταγωνιστικότητας, η Ελληνική οικονοµία 
τοποθετείται στην 22η θέση µεταξύ των 25 κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η Ελλάδα για πολλά έτη υστερούσε δραµατικά στην παραγωγή νέων 
τεχνολογικών ιδεών, αλλά εδώ και κάποιο καιρό, η τάση αυτή για την Ελλάδα 
έγινε θετική. Η Ελληνική οικονοµία αρχίζει να κερδίζει, µε αργούς όµως ρυθµούς, 
το χαµένο έδαφος όσον αφορά στην ανάπτυξη διαφόρων πατέντων υψηλής 
τεχνολογίας, καθώς και στη διενέργεια σοβαρής έρευνας και ανάπτυξης. Ωστόσο, 
µόνο ένα περιορισµένο – και διαρκώς µειούµενο - µερίδιο αυτής της καινοτοµίας 
είναι εφαρµόσιµο στο σύγχρονο επιχειρηµατικό περιβάλλον και περιέχει 
προστιθέµενη αξία που µπορεί να µεταφρασθεί σε κέρδος για τις επιχειρήσεις. Η 
σηµασία της έρευνας & ανάπτυξης στη σφυρηλάτηση υψηλού ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήµατος για µία οικονοµία, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι Η.Π.Α. 
ξοδεύουν ένα ποσό της τάξεως των 350 ευρώ κατά κεφαλή για έρευνα, ενώ η 
Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανά µόλις 80 ευρώ κατά κεφαλή. 
 
Το περιορισµένο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της Ελληνικής οικονοµίας στον 
τοµέα της υιοθέτησης νέων τεχνολογικών πρακτικών φαίνεται επίσης και από 
το γεγονός ότι οι εγχώριες επιχειρήσεις δεν είναι τόσο «δικτυωµένες» όσο οι 
αντίστοιχες επιχειρήσεις του εξωτερικού. Για παράδειγµα, σύµφωνα µε 
πρόσφατη έρευνα, µεταξύ των ετών 2004 και 2005, µόλις 7% των Ελληνικών 
εταιριών έλαβαν παραγγελίες µέσω του λεγόµενου “e-business”, δηλαδή µέσω 
ιντερνετικής διασύνδεσης, έναντι 12% για τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κατά µέσο 
όρο. Επίσης, στην Ελλάδα, µόλις 14% των εγχώριων επιχειρήσεων έδωσαν 
παραγγελίες µέσω ιντερνετικής διασύνδεσης, ενώ στην Ευρώπη το αντίστοιχο 
ποσοστό διαµορφώθηκε στο 24%. 
 
Η στρατηγική κατάκτησης και διατήρησης από την Ελλάδα του 
ανταγωνιστικού της πλεονεκτήµατος στο νέο διεθνοποιηµένο περιβάλλον 
αποτελεί σήµερα µία ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση. Η Ελληνική οικονοµία 
οφείλει να χρησιµοποιήσει και να ενισχύσει τα παραδοσιακά ισχυρά σηµεία της, 
αλλά και να ακολουθήσει τις τάσεις των καιρών που υποδηλώνουν µεγαλύτερη 
δηµιουργία νέων ιδεών και καινοτοµίας. Παράλληλα, αυτή η προσπάθεια µε τους 
συγκεκριµένους στόχους της πρέπει να διαχέεται ως τον τελευταίο Έλληνα πολίτη, 
ώστε και ο τελευταίος πολίτης να συµβάλει µε τις µικρές του δυνάµεις στην 
ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας και των προοπτικών ανάπτυξης του 
εγχώριου οικονοµικού συστήµατος. Άλλωστε, η Ελλάδα ξεκινά από µία δύσκολη 
αφετηρία, καθώς η διεθνοποίηση των κέντρων λήψης των αποφάσεων 
υποδεικνύει ότι µία χώρα σαν την Ελλάδα δεν έχει σήµερα την πολυτέλεια να 
ελέγξει όσο άλλοτε τις αποφάσεις διεθνούς εµβέλειας, αλλά και τον απαραίτητο 
χρόνο να αντιδράσει µε διορθωτικές κινήσεις στις περιπτώσεις που δεν είναι 
έτοιµη να ανταγωνισθεί τους οικονοµικούς της «αντιπάλους». Σε αντίθεση µε το 
µύθο του ∆αίδαλου και του Ίκαρου, που οι εν λόγω ήρωες δεν έπρεπε να πετάξουν 
τόσο υψηλά ώστε να µην λιώσουν τα φτερά τους, σήµερα η Ελληνική οικονοµία 
πρέπει να αντιστρέψει το «σύνθηµά της» και να φέρει όσο πιο ψηλά µπορεί, 
ακόµη και στον «ουρανό», το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα. 
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Πλεονεκτήµατα 

Γεωγραφική θέση - κλειδί 
Ισχυρή οικονοµική ανάπτυξη (άνω του µέσου όρου της Ε.Ε.) 

Ελεγχόµενος πληθωρισµός 
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Υιοθέτηση του Ευρώ 
Θετική αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας (Α) 

Σηµαντικός αριθµός µεταναστών 
Τουριστικός πόλος έλξης 

Ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία 
Πόλος ειρήνης και συνεργασίας λαών 

∆ιαρκώς µειούµενος γεωπολιτικός κίνδυνος 
Παραδοσιακές φιλικές σχέσεις µε τον αραβικό κόσµο 

 
Μειονεκτήµατα 

Αντιπαραγωγικός δηµόσιος τοµέας (60%-70% της οικονοµίας) 
∆ιαρθρωτικά προβλήµατα (δηµόσιο χρέος, έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου) 

Έλλειψη αξιοπιστίας των οικονοµικών δεδοµένων 
Ανεπαρκείς µεταρρυθµίσεις στην εργατική νοµοθεσία 
Χαµηλή ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα 

Υψηλό ποσοστό ανεργίας 
Ελλιπές σύστηµα εκπαίδευσης 

Συγκριτικά µικρότερη διείσδυση της πληροφορικής και του διαδικτύου 
∆ιαφθορά και παραοικονοµία 
Ανεπαρκείς µεταρρυθµίσεις 
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Ειδική Ανακοίνωση προς Όλα τα Ενδιαφερόµενα Μέρη 
 

 
 

 
Η πληροφόρηση που περιέχεται στο δικτυακό τόπο www.iraj.gr (Investment Research and 
Analysis Journal ή IRAJ) και στην παρούσα ανάλυση (ή γενικά παρουσίαση) βασίζεται σε 
ευρέως δηµοσιοποιηµένα στοιχεία, στατιστικές βάσεις δεδοµένων, ετήσιους 
απολογισµούς, ενηµερωτικά δελτία, επίσηµες ανακοινώσεις και άλλες εξειδικευµένες 
πηγές πρωτογενούς ή δευτερογενούς έρευνας, οι οποίες κατά την άποψη των εκπροσώπων 
του δικτυακού τόπου είναι έγκυρες, αξιόπιστες και οι κατά το δυνατόν 
αντιπροσωπευτικότερες του προς εξέταση αντικειµένου. Το IRAJ δεν έχει προβεί σε 
πρωτογενή ή εµπεριστατωµένο έλεγχο του συνόλου των αναγραφόµενων πληροφοριών / 
στοιχείων και κατά συνέπεια δεν εγγυάται µε απόλυτο τρόπο την ποιοτική και ποσοτική 
ακρίβεια των δεδοµένων και απόψεων που εµπεριέχονται σε αυτήν. Η πληροφόρηση και 
οι απόψεις που παρουσιάζονται, υφίστανται κατά τη χρονική στιγµή της εκπόνησης της 
ανάλυσης, αποτελούν προϊόν συνθετικής και κριτικής µεθόδου, και ενδέχεται να 
µεταβληθούν µετά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία χωρίς καµία ειδοποίηση από µέρους του 
IRAJ προς τα ενδιαφερόµενα µέρη. Παράλληλα, είναι πιθανόν, οι απόψεις που βασίζονται 
σε διαφορετική µεθοδολογία ανάλυσης (θεµελιώδη, τεχνική ή στατιστική ανάλυση) αλλά 
και σε διαφορετική θεώρηση να µην βρίσκονται, κατά αναγκαίο τρόπο, σε απόλυτη 
αρµονία µεταξύ τους και ως εκ τούτου τα εξαγόµενα δεδοµένα / συµπεράσµατα ανάλογα 
µε τα χρησιµοποιηθέντα κριτήρια να διίστανται ή να διαφοροποιούνται. Οι αγορές 
µετοχών, χρήµατος και εµπορευµάτων χαρακτηρίζονται παραδοσιακά από υψηλό βαθµό 
µεταβλητότητας (volatility), µε αποτέλεσµα να καθίσταται κατά καιρούς ιδιαιτέρως 
δύσκολη η απόπειρα πρόβλεψης των µελλοντικών τάσεων. Παράµετροι, όπως οι εταιρικές 
εξελίξεις, οι µακροοικονοµικές και µικροοικονοµικές ισορροπίες, οι κλιµατολογικές 
συνθήκες, το επίπεδο των αποθεµάτων και η εν γένει προσφορά και ζήτηση των προς 
διαπραγµάτευση χρεογράφων παρουσιάζουν ταχείς ρυθµούς αλλαγών ως προς την 
πληροφόρηση που διαχέεται στην επενδυτική κοινότητα και κατά συνέπεια οι εναλλαγές 
των προσδοκιών οδηγούν µε τακτικό και συνήθως απρόβλεπτο τρόπο σε µικρές ή µεγάλες 
διακυµάνσεις των τιµών. 
 
Οι προβλέψεις που αναφέρονται στις αναλύσεις του δικτυακού τόπου www.iraj.gr 
δύνανται να αποτελούν ένα µόνο από τα πολλά υποψήφια / πιθανά σενάρια µελλοντικών 
εξελίξεων, ανάλογα µε τις διαφορετικές κάθε φορά υποθέσεις που λαµβάνονται υπόψη για 
την εξαγωγή τους. Επίσης δύνανται να εκφράζονται ως προσωπικές απόψεις των 
συγγραφέων και όχι κατ’ αναγκαίο τρόπο ως βασικές θέσεις που εκπροσωπούν το 
δικτυακό τόπο IRAJ σε ευρύτερη διάσταση. Όλες οι απόψεις οι οποίες βασίζονται σε 
προβλέψεις µεγεθών χρηµατοοικονοµικής φύσεως υπόκεινται σε σηµαντικούς κινδύνους 
και αβεβαιότητες ως προς την τελική υλοποίησή τους, µε αποτέλεσµα να απαιτείται 
εξαιρετική προσοχή στη χρήση αυτών των προβλέψεων ως κριτήρια επενδυτικής 
συµπεριφοράς. 
 
Οι µελέτες και οι αναλύσεις του δικτυακού τόπου www.iraj.gr (Investment Research and 
Analysis Journal ή IRAJ) δεν αποτελούν προτροπή για την αγορά, πώληση ή διακράτηση 
αξιών και εκπονούνται µε κύριο αλλά όχι αποκλειστικό σκοπό την ενηµέρωση των 
επενδυτών. Τόσο ο κάτοχος όσο και οι συντελεστές του δικτυακού τόπου www.iraj.gr δεν 
καθίστανται σε καµία περίπτωση υπεύθυνοι για πάσης φύσεως ζηµίες, οφέλη ή 
διαφυγόντα κέρδη, που προέκυψαν από επενδυτικές επιλογές, οι οποίες βασίσθηκαν στα 
συµπεράσµατα ή τα αποτελέσµατα των αναλύσεων που δηµοσιεύθηκαν. Απαγορεύεται 
ρητώς η αναπαραγωγή, χρησιµοποίηση και διανοµή του εν λόγω προϊόντος χωρίς την 
έγγραφη άδεια του IRAJ και των εκπροσώπων του. 
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