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Πρόλογος
Η Ελλάδα είναι μια οικονομία όπου οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν συγκριτικά χαμηλό
ποσοστό του ΑΕΠ: για παράδειγμα, η αξία των εξαγωγών αγαθών της Πορτογαλίας
είναι περίπου διπλάσια της ελληνικής, ενώ το ίδιο ισχύει για την αξία των εξαγωγών
αγαθών ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η χαμηλή εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας
παραμένει ένα βασικό χαρακτηριστικό της, παρά τη σημαντικά μεγαλύτερη πτώση του
κόστους εργασίας στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες (εσωτερική υποτίμηση).
Είναι αξιοσημείωτο πως η πτώση του εμπορικού ελλείμματος τα πρώτα χρόνια της
κρίσης επιτεύχθηκε αποκλειστικά μέσω της μείωσης των εισαγωγών καθώς μεταξύ
2008 και 2014 υπήρξε μείωση του όγκου των Ελληνικών εξαγωγών (βλέπε Arkolakis,
Doxiadis και Galenianos, 2017).
Μια εκτενής θεωρητική και εμπειρική βιβλιογραφία έχει δείξει ότι η ετερογένεια των
επιχειρήσεων

έχει σημαντικές

επιπτώσεις

για

την

εξαγωγική

επίδοση

σε

μακροοικονομικό επίπεδο. Η βασική απλουστευμένη υπόθεση της παραδοσιακής
βιβλιογραφίας του διεθνούς εμπορίου για την ύπαρξη μιας αντιπροσωπευτικής
επιχείρησης σε κάθε κλάδο παραγωγής έχει πια καταργηθεί, δεδομένου ότι η
διαθεσιμότητα στοιχείων σε επίπεδο επιχείρησης επιτρέπει τη μελέτη της ετερογένειας
μεταξύ των παραγωγών εντός του κλάδου. Η πιο σύγχρονη εμπειρική βιβλιογραφία
έχει αναδείξει πως η ετερογένεια των επιχειρήσεων επηρεάζει το εμπόριο και την
εξαγωγική επίδοση της χώρας (βλέπε μεταξύ άλλων Bernard et al. 2007, 2012, Melitz
και Trefler, 2012 και Melitz και Redding, 2014).
Στην παρούσα μελέτη γίνεται μια ενδελεχής ανάλυση για την εξωστρέφεια της
ελληνικής οικονομίας σε σχέση με το μισθολογικό περιβάλλον και την εξέλιξή του στην
Ελλάδα, με τη χρήση δεδομένων από τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Στόχος
μας είναι να προσεγγίσουμε το θέμα της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας
λαμβάνοντας υπόψη μας, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, την ετερογένεια των
ελληνικών επιχειρήσεων. Με αυτό τον στόχο, ως μέρος της ερευνητικής
δραστηριότητας του Εργαστηρίου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, έχουμε αναπτύξει μια μοναδική βάση δεδομένων σε επίπεδο
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ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων. Η βάση αυτή συνδυάζει τις στατιστικές
εξωτερικού εμπορίου της ΕΛΣΤΑΤ, που περιλαμβάνουν τις ενδοκοινοτικές εξαγωγές
(Intrastat) και τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. (Extrastat), καθώς και
στοιχεία βιομηχανικών επιχειρήσεων από την Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα (ΕΒΕ) της
ΕΛΣΤΑΤ, η οποία διεξάγεται απογραφικά σε ετήσια βάση από την ΕΛΣΤΑΤ και
καταγράφει στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα των βιομηχανικών επιχειρήσεων,
περιλαμβανομένων αναλυτικών στοιχείων για τα έσοδα και τις δαπάνες της
επιχείρησης, τη διάρθρωση της απασχόλησης κ.α.
Μια

ενδελεχής

χαρτογράφηση

των

ελληνικών

εξαγωγικών

επιχειρήσεων

χρησιμοποιώντας τα παραπάνω εμπειρικά δεδομένα επιχειρήθηκε στη μελέτη της
Διανέοσις «Εξαγωγές και Εξαγωγικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα» (2018) για την
περίοδο 2003-2015. Μερικά από τα συμπεράσματα της μελέτης ήταν ότι στην Ελλάδα
οι επιχειρήσεις με υψηλούς μισθούς καταγράφουν πολύ υψηλότερα επίπεδα
εξαγωγών, υπερδιπλάσια σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Επίσης, οι
επιχειρήσεις όπου η σχετική αμοιβή της ειδικευμένης προς την ανειδίκευτη εργασία
(skill premium) είναι υψηλή, εξάγουν πολύ περισσότερο, με σημαντικά μεγαλύτερο
αριθμό εξαγώγιμων προϊόντων και εξαγωγικών προορισμών.
Με αφορμή τα παραπάνω συμπεράσματα, στην παρούσα μελέτη επιχειρούμε να
αναλύσουμε πιο διεξοδικά τη σχέση της εξαγωγικής επίδοσης των επιχειρήσεων με το
μισθολογικό

περιβάλλον.

Ιδιαίτερη

έμφαση

δίνεται

στη

διαμόρφωση

της

συμπεριφοράς των εξαγωγικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας ως
εκτενές case study τη μείωση του κατώτατου μισθού, η οποία νομοθετήθηκε το 2012
και στόχευε στην αποκλιμάκωση της ανεργίας των νέων και στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας, ώστε να μελετηθεί η σχέση της εξωστρέφειας των ελληνικών
επιχειρήσεων με το μισθολογικό περιβάλλον.
Για την παρούσα μελέτη αρχικά έχουμε επεκτείνει τη βάση δεδομένων μας ως το 2017,
κάτι που επιτρέπει να αναλύσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά των ελληνικών
εξαγωγικών επιχειρήσεων στη μετά την κρίση εποχή. Επιπλέον, για τη μελέτη της
επίδρασης του μισθολογικού περιβάλλοντος στην εξαγωγική επίδοση των
επιχειρήσεων χρησιμοποιούμε στοιχεία σε επίπεδο εργαζόμενου για το εργατικό
δυναμικό όλων των εξαγωγικών επιχειρήσεων της βάσης δεδομένων μας. Τα στοιχεία
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αυτά προέρχονται από τις δηλώσεις μισθοδοσίας (ΑΠΔ), που κατατίθενται μηνιαία
από τους εργοδότες στον ΕΦΚΑ, και χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά σε
συνδυασμό με την εξαγωγική επίδοση των ελληνικών επιχειρήσεων.
Το πρώτο κεφάλαιο εξετάζει την περιορισμένη εξωστρέφεια την ελληνικής οικονομίας
και επιχειρεί να την συγκρίνει με την Πορτογαλία, μια χώρα με παρόμοιο επίπεδο
οικονομικής ανάπτυξης και πληθυσμό, η οποία επίσης υποβλήθηκε σε πρόγραμμα
οικονομικής προσαρμογής. Στο πλαίσιο αυτό μελετά την εξέλιξη των βασικών
παραμέτρων του προβλήματος που είναι το μέγεθος των εξαγωγών, το μέγεθος των
εισερχόμενων άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), καθώς και η συμμετοχή των
ελληνικών επιχειρήσεων στις παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής (global value chains).
Καθώς το ισοζύγιο υπηρεσιών της Ελλάδας βρίσκεται παραδοσιακά σε πλεόνασμα,
το πρόβλημα της περιορισμένης εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας εντοπίζεται
κυρίως στις εξαγωγές αγαθών. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια ακτινογραφία
των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων συνδέοντας τα μικροδεδομένα που
αναφέρθηκαν παραπάνω σε επίπεδο επιχείρησης από τη βάση Intrastat-Extrastat και
την Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ. Η ανάλυση των μικροδεδομένων δίνει
τη δυνατότητα να αποτυπώσουμε στοιχεία της ετερογένειας των εξαγωγικών
επιχειρήσεων, όπως το μέγεθος τους, το εργατικό κόστος, την ποιότητα του εργατικού
δυναμικού και το ποσοστό των δαπανών τους σε δραστηριότητες Έρευνας και
Τεχνολογίας και προώθησης προϊόντων, καθώς και να εξετάσουμε τη συσχέτιση
αυτών των χαρακτηριστικών με το εξαγωγικό προφίλ των επιχειρήσεων.
Η περιορισμένη εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, όπως αντανακλάται στο
σημαντικό έλλειμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών στο τέλος της δεκαετίας του
2000, ήταν ένας σημαντικός παράγοντας πυροδότησης της δημοσιονομικής κρίσης.
Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο της μετέπειτα προσαρμογής, η δεκαετία του 2010
χαρακτηρίστηκε από τη λήψη μιας σειράς μέτρων που είχαν σαν άμεσο ή έμμεσο
στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας. Το τρίτο κεφάλαιο
πραγματοποιεί μια αναδρομή στα βασικά μέτρα πολιτικής που λήφθηκαν σε αυτή τη
δεκαετία και στις βασικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την τόνωση του
εξαγωγικού τομέα. Το πρώτο μέρος του κεφαλαίου παρουσιάζει τα βασικά μέτρα για
την ενδυνάμωση των εξαγωγών, ενώ το δεύτερο μέρος παρουσιάζει τις βασικές
12

μεταρρυθμίσεις στο μισθολογικό περιβάλλον με έμμεσο στόχο την ενίσχυση της
ευελιξίας στην αγορά εργασίας, τη μείωση του εργατικού κόστους και την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.
Το τέταρτο κεφάλαιο εξετάζει την επίδραση του μισθολογικού περιβάλλοντος στην
εξαγωγική επίδοση των επιχειρήσεων. Αρχικά παρουσιάζεται η εξέλιξη της
απασχόλησης και των μισθών στην διάρκεια της οικονομικής κρίσης στις εξαγωγικές
επιχειρήσεις σε σχέση με τη μέση ελληνική επιχείρηση. Στη συνέχεια εξετάζεται η
σχέση της παραγωγικότητας της εξαγωγικής επιχείρησης με το μισθολογικό της
κόστος και την εξαγωγική της επίδοση. Τέλος, χρησιμοποιούμε μικροοικονομικά
δεδομένα σε επίπεδο εργαζομένου από τον ΕΦΚΑ σε συνδυασμό με μικροοικονομικά
δεδομένα σε επίπεδο επιχείρησης από την ΕΛΣΤΑΤ (Intrastat-Extrastat και ΕΒΕ) για
να διερευνήσουμε εμπειρικά την επίδραση της μείωσης του κατώτατου μισθού το 2012
στην εξαγωγική επίδοση των επιχειρήσεων.
Το τελευταίο κεφάλαιο καταλήγει σε κάποια βασικά συμπεράσματα και προτάσεις
πολιτικής.
Η έρευνα για την παρούσα μελέτη υποστηρίχθηκε στη διάρκεια του προηγούμενου
έτους από την «Ερευνητική Έδρα Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη» στο Ελληνικό Ίδρυμα
Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ).
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στο Ίδρυμα Λεβέντη και στο ΕΛΙΑΜΕΠ, και
ειδικότερα στον Γενικό Διευθυντή του, Γιώργο Παγουλάτο και στον υπεύθυνο του
Παρατηρητηρίου για την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Οικονομία, Δημήτρη Κατσίκα για
την εποικοδομητική συμβολή τους σε όλα τα στάδια εκπόνησης της μελέτης.
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1. Μισθοί και εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας

1.1. Εισαγωγή
Από την αρχή της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης (ΠΧΚ) το 2007, και την
αναπόφευκτη υπαγωγή της χώρας σε καθεστώς Μνημονίων, επισημάνθηκε η ανάγκη
αύξησης των εξαγωγών ως αντιστάθμισμα της μείωσης της εσωτερικής ζήτησης που
θα επέφερε η απαραίτητη μείωση των δημοσίων ελλειμμάτων. Ταυτόχρονα πολλές
μελέτες (π.χ. Alcidi and Gros, 2012; Bower et al., 2014; Gros et al., 2015, Καλυβίτης
κ.ά., 2018) έχουν αναδείξει την χαμηλή εξαγωγική επίδοση της Ελληνικής οικονομίας
ως σημαντικό παράγοντα της παρατεταμένης αδυναμίας της Ελληνικής οικονομίας να
επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας, καθότι το 2019 το
πραγματικό ΑΕΠ παρέμενε κατά 22,5% μικρότερο από το 2007.1

1.2. Η περιορισμένη εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας
Η περιορισμένη εξωστρέφεια2 της Ελληνικής οικονομίας εκδηλώνεται πρωτίστως στο
χαμηλό μέγεθος των εξαγωγών και των εισερχόμενων άμεσων ξένων επενδύσεων
(ΑΞΕ), καθώς και στην χαμηλή συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στις
παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής (global value chains).

Το 2007 ήταν η χρονιά έναρξης της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης, και το 2008 ήταν για πολλές χώρες
η πρώτη χρονιά μείωσης του ΑΕΠ.
2
Η έννοια της εξωστρέφειας (outward orientation) είναι πολυδιάστατη και για τους σκοπούς αυτής της μελέτης
θα περιοριστεί στην οικονομική εξωστρέφεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ευρέως χρησιμοποιούμενη έννοια της
οικονομικής εξωστρέφειας διαφέρει από τoν αυστηρό ορισμό της: σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, αλλά και
τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, εξωστρεφής είναι μια οικονομία στην οποία, πρώτον, δεν υπάρχουν
οποιεσδήποτε παρεμβάσεις που δίνουν προβάδισμα στην παραγωγή ή/και στην κατανάλωση εγχώρια
παραγόμενων αγαθών έναντι αγαθών που παράγονται εκτός της χώρας, και δεύτερον, δεν υπάρχουν περιορισμοί
όσον αφορά την διεθνή κινητικότητα των συντελεστών της παραγωγής (εργασία και κεφάλαιο). Είναι προφανές
ότι, με βάση αυτόν τον ορισμό, πολύ λίγες χώρες ικανοποιούν πλήρως αυτές τις συνθήκες (βλ. π.χ. την πρόσφατη
(2018) απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να περιορίσει τη δυνατότητα των ξένων, και ιδιαίτερα των
κινεζικών, επιχειρήσεων να εξαγοράσουν γερμανικές επιχειρήσεις).
1
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1.2.1. Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
Προκειμένου να δοθεί μια συνολική εικόνα της εξέλιξης, αλλά και της δομής των
εξαγωγών της Ελλάδας, στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται αρχικά η εξέλιξη των
εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, και έπειτα ορισμένα βασικά δομικά χαρακτηριστικά
των επιχειρήσεων που εξάγουν αγαθά.
1.2.1.2. Εξέλιξη συνολικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών
Ο εξαγωγικός τομέας σε «μικρές» οικονομίες συνήθως αντιπροσωπεύει μεγάλο
μερίδιο του ΑΕΠ. Η Ελλάδα είναι μια σπάνια περίπτωση «μικρής ημίκλειστης»
οικονομίας, σε αντίθεση με τη συνήθη περίπτωση της «μικρής ανοικτής» οικονομίας,
όχι μόνο επειδή οι εξαγωγές της αντιπροσωπεύουν χαμηλό ποσοστό του ΑΕΠ σε
σχέση με άλλες οικονομίες με παρόμοιο μέγεθος, αλλά και λόγω της δομής των
εξαγωγών της (Gros et al. 2015). Ενδεικτικά, το 2008 η αξία των εξαγωγών αγαθών
και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 53% στην Αυστρία, 80% στο Βέλγιο, 52%
στη Βουλγαρία, 54% στη Δανία, 79% στην Ουγγαρία, 31% στην Πορτογαλία, ενώ στην
Ελλάδα το ποσοστό αυτό ήταν μόλις 23% (World Bank 2020). Το 2018, το ποσοστό
αυτό ήταν 56% στην Αυστρία, 83% στο Βέλγιο, 67% στη Βουλγαρία, 56% στη Δανία,
85% στην Ουγγαρία, 44% στην Πορτογαλία, και 36% στην Ελλάδα. Επομένως, παρά
την εσωτερική υποτίμηση και τη μεγάλη πτώση του ΑΕΠ της Ελλάδας, δεν υπήρξε
σμίκρυνση του χάσματος μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων χωρών όσον αφορά τη
συνεισφορά των εξαγωγών στο ΑΕΠ.
Η αδυναμία της ελληνικής οικονομίας να χρησιμοποιήσει την «εσωτερική υποτίμηση»
ως μοχλό αύξησης των εξαγωγών γίνεται εμφανής στα Διαγράμματα 1.1 και 1.2. Στο
πρώτο διάγραμμα παρουσιάζεται η εξέλιξη της αξίας των εξαγωγών αγαθών και
υπηρεσιών σε τρέχουσες τιμές, ενώ στο δεύτερο διάγραμμα παρουσιάζεται η εξέλιξη
του σε σταθερές τιμές, δηλαδή σε όρους όγκου των εξαγωγών.3 Προκειμένου δε να
υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης της εξέλιξης των μεγεθών αυτών, παρουσιάζονται
επίσης τα αντίστοιχα στοιχεία και για την Πορτογαλία, που είναι μια χώρα με παρόμοιο
Ο όρος «αξία» δηλώνει τις εισπράξεις από εξαγωγές σε τρέχουσες τιμές, ενώ θα δηλώνεται ρητά όταν
αναφέρεται η εξέλιξη των εξαγωγών σε σταθερές τιμές (δηλαδή, ό «όγκος» των εξαγωγών).
3
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επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και πληθυσμό, η οποία επίσης υποβλήθηκε σε
πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής. Η εξέλιξη τόσο της αξίας όσο και του όγκου
των ελληνικών εξαγωγών υπήρξε αρκετά ταχύτερη από αυτήν της Πορτογαλίας
μεταξύ 1995 και 2008 (322% για την Ελλάδα, και 135% για την Πορτογαλία όσον
αφορά την αξία, και 177% για την Ελλάδα, έναντι 89% για την Πορτογαλία όσον αφορά
τον όγκο).
Διάγραμμα 1.1.Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε τρέχουσες τιμές (δισ. ευρώ)
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (AMECO Database)

Διάγραμμα 1.2 Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε σταθερές τιμές 2015 (δισ. ευρώ)
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (AMECO Database)

Αυτή η εικόνα της ταχείας επέκτασης των ελληνικών εξαγωγών αντιστράφηκε μεταξύ
2008 και 2019, ενώ της Πορτογαλίας βελτιώθηκε σημαντικά. Έτσι, μεταξύ 2008 και
2014 υπήρξε μείωση του όγκου των ελληνικών εξαγωγών κατά 5%, ενώ η Πορτογαλία
16

πέτυχε αύξηση κατά 21%. Η ανάκαμψη των πορτογαλικών εξαγωγών παρείχε στη
χώρα την αναγκαία αντιστάθμιση στην πτώση της εσωτερικής ζήτησης που επέβαλε
το πρόγραμμα προσαρμογής, και της επέτρεψε να αποφύγει τη μεγάλη ύφεση που
βίωσε η Ελλάδα – το ΑΕΠ στην Πορτογαλία μειώθηκε «μόνο» κατά 6,9% μεταξύ 2007
και 2014, ενώ στην Ελλάδα η αντίστοιχη μείωση ήταν 26% (Διάγραμμα 1.3).4 Μετά το
2014 υπήρξε αύξηση του όγκου των Ελληνικών εξαγωγών, αλλά μόλις το 2017
κατάφερε η Ελλάδα να έχει όγκο εξαγωγών λίγο μεγαλύτερο απ’ αυτόν του 2008, ενώ
το 2019 ο όγκος των εξαγωγών έγινε κατά 16,4% μεγαλύτερος από το 2008. Σε
αντίθεση, η Πορτογαλία ξεπέρασε τον προ κρίσης όγκο των εξαγωγών της από το
2011, και το 2019 οι εξαγωγές της ήταν κατά 57,8% μεγαλύτερες από το 2008.
Διάγραμμα 1.3 ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 2015 (δισ. ευρώ)
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (AMECO Database)

Από τα Διαγράμματα 1.4 και 1.5 φαίνεται ότι η βραδεία ανάκαμψη της Ελλάδας όσον
αφορά τις (συνολικές) εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σε σταθερές τιμές οφείλεται
στη μεγάλη πτώση των εξαγωγών υπηρεσιών, οι οποίες ήταν το 2014 κατά 27,5%
μικρότερες από το 2008, και δεν ανέκτησαν έκτοτε το μέγεθος που είχαν το 2008. Σε
αντίθεση, στην Πορτογαλία υπήρξε αύξηση κατά 22,8% των εξαγωγών υπηρεσιών
μεταξύ 2008 και 2014, και κατά 74,5% μεταξύ 2008 και 2019.

Ως έτος σύγκρισης χρησιμοποιείται για το ΑΕΠ το 2007, επειδή αυτό ήταν το υψηλότερο επίπεδο ΑΕΠ στην
ιστορία της Ελλάδας. Όσον αφορά τις εξαγωγές, το 2008 ήταν η χρονιά με τον υψηλότερο όγκο εξαγωγών για
την Ελλάδα στην προ κρίσης εποχή.
4
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Όσον αφορά στις εξαγωγές αγαθών (σε σταθερές τιμές), η επίδοση της Ελληνικής
οικονομίας ήταν καλύτερη, καθότι το 2019 ήταν κατά 45,6% υψηλότερες από το 2008.
Η μετά την αρχή της ΠΧΚ εξέλιξη των εξαγωγών αγαθών της Ελλάδας, αν και βραδεία
στην αρχή – αύξηση κατά μόλις 10,8% μεταξύ 2008 και 2014, έναντι αύξησης κατά
20,4% της Πορτογαλίας στην ίδια περίοδο, είναι στη συνέχεια ικανοποιητική, και
παρόμοια με αυτή της Πορτογαλίας – η οποία κατέγραψε αύξηση κατά 49,3% μεταξύ
2008 και 2019.

Διάγραμμα 1.4 Εξαγωγές αγαθών σε σταθερές τιμές 2015 (δισ. ευρώ)
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (AMECO Database)

Διάγραμμα 1.5 Εξαγωγές υπηρεσιών σε σταθερές τιμές 2015 (δισ. ευρώ)
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (AMECO Database)
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Η υστέρηση της Ελλάδας όσον αφορά στις εξαγωγές υπηρεσιών μετά το 2008
οφείλεται πρωτίστως στη μεγάλη πτώση των εισπράξεων από τη ναυτιλία (θαλάσσιες
μεταφορές), οι οποίες μετά από μια εντυπωσιακή άνοδο την περίοδο 2002-2008 (κατά
120,3%), υπέστησαν μεγάλη μείωση λόγω της κάμψης του διεθνούς εμπορίου και των
ναύλων 5 μετά την έναρξη της ΠΧΚ, και, παρά την ανάκαμψή τους μετά το 2016,
παρέμειναν το 2019 κατά 16,4% μικρότερες από το 2008 (Διάγραμμα 1.6). Σε
αντίθεση, οι εισπράξεις από τον τουρισμό (ταξιδιωτικές υπηρεσίες), μετά από την
αναμενόμενη κάμψη στην αρχή της ΠΧΚ, ανέκαμψαν, και το 2019 ήταν κατά 56,2%
μεγαλύτερες από το 2008.
Διάγραμμα 1.6 Ελλάδα: Τρέχουσες εισπράξεις από θαλάσσιες μεταφορές και ταξιδιωτικές
υπηρεσίες (εκατ. ευρώ)
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Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας

1.2.1.2. Χαρακτηριστικά των εξαγωγικών επιχειρήσεων

Πέραν της σχετικά μεγάλης συμμετοχής του τομέα των υπηρεσιών στις συνολικές
εξαγωγές της Ελλάδας, υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της Ελλάδας και
συγκρίσιμων χωρών όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η πτώση του Baltic Exchange Dry Index - ο οποίος μετρά το κόστος της θαλάσσιας
μεταφοράς πρώτων υλών - ξεπέρασε το 90% μεταξύ 2008 και 2015, και ο οποίος παρέμεινε έκτοτε στο ίδιο
περίπου επίπεδο μέχρι την αρχή του 2020.
5
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δραστηριοποιούνται

στις

εξαγωγές

αγαθών.

Στην

παρούσα

υποενότητα

παρουσιάζεται μια συνοπτική εικόνα της διάρθρωσης των εξαγωγικών επιχειρήσεων
ανά αριθμό απασχολούμενων και ανά αριθμό χωρών προς τις οποίες εξάγουν.
Ένα βασικό διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της ελληνικής (και της πορτογαλικής)
οικονομίας είναι η ύπαρξη μεγάλου αριθμού μικρών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με την
Eurostat, το 2017 υπήρχαν στην Ελλάδα 719.492 επιχειρήσεις, και στην Πορτογαλία
868.089. Από αυτές, οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν μέχρι 9 άτομα ήταν 688.017
στην Ελλάδα (αντιπροσωπεύοντας το 95,6% του συνόλου), και 826.908 στην
Πορτογαλία (αντιπροσωπεύοντας το 95,3% του συνόλου). Σε αντίθεση, οι μεγάλες
επιχειρήσεις (δηλαδή αυτές που απασχολούν τουλάχιστον 250 άτομα) ήταν περίπου6
400 στην Ελλάδα και 883 στην Πορτογαλία, δηλαδή το ποσοστό των μεγάλων
επιχειρήσεων ήταν υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου της Ελλάδας. Στον τομέα της
μεταποίησης, το 2017, σε σύνολο 57.373 επιχειρήσεων στην Ελλάδα και 67.555 στην
Πορτογαλία, μόνο 130 επιχειρήσεις στην Ελλάδα απασχολούσαν τουλάχιστον 250
άτομα, ενώ στην Πορτογαλία 294, δηλαδή επίσης υπερδιπλάσιο αυτού της Ελλάδας.
Η ύπαρξη σχετικά μικρού αριθμού μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα επηρεάζει
αρνητικά την εξαγωγική επίδοση της χώρας, καθότι οι μεγάλες επιχειρήσεις εξάγουν
ανά απασχολούμενο πολύ περισσότερο σε σχέση με τις μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα
με την Eurostat, το 2017 απασχολούνταν στη μεταποίηση 320.513 άτομα, εκ των
οποίων τα 68.535 σε επιχειρήσεις με τουλάχιστον 250 απασχολούμενους, δηλαδή οι
μεγάλες επιχειρήσεις απασχολούσαν το 21,4% των εργαζομένων του τομέα. Όμως η
αξία των εξαγωγών αυτών των επιχειρήσεων αντιπροσώπευε το 72,9% της αξίας των
εξαγωγών της μεταποίησης, δηλαδή οι μεγάλες επιχειρήσεις εξήγαν σχεδόν 10 φορές
περισσότερο ανά απασχολούμενο σε σχέση με τις υπόλοιπες.7
Στο Διάγραμμα 1.7 παρουσιάζεται η αξία των εξαγωγών αγαθών για την Ελλάδα και
την Πορτογαλία για το σύνολο των κλάδων, καθώς και για τη μεταποίηση ξεχωριστά,
Σύμφωνα με την Eurostat, ο αριθμός των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα ήταν 402 το 2012 και 388 το
2013, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία για τα επόμενα χρόνια. Δεδομένης της περιορισμένης ανάκαμψης της
οικονομικής δραστηριότητας μετά το 2013, ο αριθμός τους το 2017 δεν αναμένεται να διαφέρει σημαντικά από
το 400.
7
Αν η σύγκριση γίνει μεταξύ των μικρών επιχειρήσεων (που απασχολούν μέχρι 9 άτομα δηλαδή) και αυτών που
απασχολούν τουλάχιστον 250, τότε η αξία των εξαγωγών ανά εργαζόμενο στις τελευταίες είναι περίπου 50 φορές
μεγαλύτερη απ’ ό,τι στις μικρές επιχειρήσεις.
6
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ταξινομημένη σύμφωνα με τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται ανά
επιχείρηση, για τα έτη 2017 και 2018.8 Σημειώνουμε ότι η υστέρηση της συνολικής
(ανά κατηγορία απασχόλησης) εξαγωγικής επίδοσης της Ελλάδας έναντι της
Πορτογαλίας εμφανίζεται ανεξάρτητα από το μέγεθος των επιχειρήσεων, είναι όμως
εμφανώς μικρότερη για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Έτσι, το 2018, ενώ οι συνολικές
εξαγωγές των ελληνικών επιχειρήσεων με έως 9 απασχολούμενους στη μεταποίηση
ήταν μόλις το 32,8% του αντιστοίχου μεγέθους της Πορτογαλίας, για επιχειρήσεις με
τουλάχιστον 250 απασχολούμενους οι συνολικές εξαγωγές της Ελλάδας ήταν το
66,4% του αντιστοίχου μεγέθους της Πορτογαλίας.
Διάγραμμα 1.7 Σύνολο αξίας εξαγωγών ανά μέγεθος επιχείρησης (δισ. ευρώ)
(α) Επιχειρήσεις με 1-9 απασχολούμενους
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Για την Πορτογαλία δεν υπάρχουν στοιχεία για τη μεταποίηση το 2017.
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(β) Επιχειρήσεις με 10-49 απασχολούμενους
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(γ) Επιχειρήσεις με 50-249 απασχολούμενους
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(δ) Επιχειρήσεις με τουλάχιστον 250 απασχολούμενους
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Πηγή: Εurostat
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Στο Διάγραμμα 1.7 φαίνεται επίσης ότι η εξέλιξη των εξαγωγών αγαθών ανά κατηγορία
μεγέθους απασχόλησης των επιχειρήσεων μεταξύ 2017 και 2018 για την Ελλάδα δεν
είναι ομοιόμορφη. Έτσι, π.χ. για τη μεταποίηση, η αξία των εξαγωγών των
επιχειρήσεων με έως 9 απασχολούμενους μειώθηκε κατά 52% μεταξύ 2017 και 2018,
για τις επιχειρήσεις με 10-49 απασχολούμενους μειώθηκε κατά 19%, για τις
επιχειρήσεις με 50-249 απασχολούμενους παρέμεινε αμετάβλητη, ενώ για τις
επιχειρήσεις με τουλάχιστον 250 απασχολούμενους αυξήθηκε κατά 34%. Παρόμοιες
εξελίξεις παρατηρούνται επίσης για το σύνολο των κλάδων.
Από περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων της Eurostat προκύπτει όμως ότι δεν υπάρχει
υστέρηση της εξαγωγικής επίδοσης της Ελλάδας έναντι της Πορτογαλίας ανά
απασχολούμενο στη μεταποίηση. Στο Διάγραμμα 1.8 παρατηρούμε ότι για το σύνολο
της μεταποίησης η αξία των εξαγωγών ανά απασχολούμενο το 2018 ήταν 60,9 χιλ.
ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος στην Πορτογαλία ήταν 57,2 χιλ. ευρώ.9 Η υπεροχή
της Ελλάδας έναντι της Πορτογαλίας στις ανά απασχολούμενο εξαγωγές οφείλεται
στις

μεγάλες

επιχειρήσεις,

καθότι

για

επιχειρήσεις

με

τουλάχιστον

250

απασχολούμενους η ανά απασχολούμενο αξία των εξαγωγών στην Ελλάδα ήταν
187,5 χιλ. ευρώ, έναντι μόλις 142,5 χιλ. ευρώ στην Πορτογαλία. Σε αντίθεση, για
επιχειρήσεις με έως 9 απασχολούμενους η ανά απασχολούμενο αξία των εξαγωγών
στην Πορτογαλία ήταν 10,8 χιλ. ευρώ, έναντι μόλις 3,7 χιλ. ευρώ στην Ελλάδα. Για
επιχειρήσεις με 10-49 και 50-249 απασχολούμενους τα αντίστοιχα μεγέθη δεν
διαφέρουν πολύ μεταξύ των δύο χωρών.

Το 2018, το σύνολο των απασχολουμένων στη μεταποίηση ήταν 359 χιλ. στην Ελλάδα, και 735 χιλ. στην
Πορτογαλία.
9
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Διάγραμμα 1.8 Αξία εξαγωγών ανά απασχολούμενο και μέγεθος επιχείρησης στη
μεταποίηση (2018, χιλ. ευρώ)
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Πηγή: Επεξεργασία των συγγραφέων από στοιχεία Eurostat

Η καλύτερη εξαγωγική δυναμική των μεγάλων επιχειρήσεων αντανακλάται επίσης
όταν η κατηγοριοποίηση των εξαγωγικών επιχειρήσεων αφορά τον αριθμό των χωρών
προς τις οποίες εξάγουν τα προϊόντα τους. Στο Διάγραμμα 1.9 αποτυπώνεται η εξέλιξη
της αξίας των συνολικών εξαγωγών αγαθών για το σύνολο των κλάδων,
κατηγοριοποιημένη σύμφωνα με τον αριθμό των χωρών προς τις οποίες εξάγει κάθε
επιχείρηση. Το διάγραμμα πιστοποιεί την εμφανώς χειρότερη επίδοση των
επιχειρήσεων που εξάγουν σε λιγότερες από 10 χώρες. Πέραν του διαγράμματος
αυτού, από περαιτέρω αντιπαραβολή των στοιχείων της Eurostat προκύπτει ότι, π.χ.
το 2018, για τις επιχειρήσεις που απασχολούσαν τουλάχιστον 250 άτομα η συνολική
αξία των εξαγωγών τους ήταν 21,2 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές των επιχειρήσεων που
εξήγαν σε τουλάχιστον 20 χώρες ήταν 17,9 δισ. ευρώ. Δεδομένης της πολύ χαμηλής
εξαγωγικής επίδοσης ανά απασχολούμενο των μικρών επιχειρήσεων (Διάγραμμα
1.8), διαφαίνεται ότι υπάρχει σημαντική ταύτιση μεταξύ των επιχειρήσεων που είναι
μεγάλες (σε όρους απασχόλησης) και αυτών που εξάγουν σε πολλές χώρες, καθώς
και μεταξύ των επιχειρήσεων που απασχολούν μικρό αριθμό εργαζομένων και αυτών
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που εξάγουν σε λίγες χώρες.10 Επιπλέον, όπως φαίνεται από το Διάγραμμα 1.7, η
καλύτερη εξέλιξη των εξαγωγών των επιχειρήσεων που απασχολούν τουλάχιστον 250
άτομα συμπίπτει με την καλύτερη εξέλιξη των εξαγωγών για τις επιχειρήσεις που
εξάγουν σε τουλάχιστον 20 χώρες. Σημειώνουμε επίσης ότι

η διακύμανση της

εξαγωγικής επίδοσης των επιχειρήσεων με τουλάχιστον 20 εξαγωγικούς προορισμούς
είναι σημαντικά μικρότερη από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις – πιθανόν λόγω της
μείωσης της αβεβαιότητας που επιφέρει η εξάρτηση από λίγες αγορές.

Διάγραμμα 1.9 Δείκτης αξίας εξαγωγών ανά αριθμό εμπορικών εταίρων (2012=100)
(α) Επιχειρήσεις που εξάγουν σε λιγότερες από 10 χώρες
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(β) Επιχειρήσεις που εξάγουν σε 10-19 χώρες
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Δεδομένου ότι η είσοδος στην αγορά ξένων χωρών απαιτεί σημαντική προ-επένδυση, για επιχειρήσεις με
συνολικές εξαγωγές της τάξης των 20 έως 40 χιλ. ευρώ (όπως συμβαίνει σε επιχειρήσεις με έως 9
απασχολούμενους οι οποίες έχουν αξία εξαγωγών 3,9 χιλ. ευρώ ανά απασχολούμενο) ο διαμοιρασμός αυτής της
αξίας των εξαγωγών σε πολλές ξένες αγορές καθίσταται ασύμφορος.
10
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(γ) Επιχειρήσεις που εξάγουν σε τουλάχιστον 20 χώρες
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Πηγή: Επεξεργασία συγγραφέων από στοιχεία Eurostat

Το επόμενο κεφάλαιο επιχειρεί μια περαιτέρω ακτινογραφία των ελληνικών
εξαγωγικών επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας μικροοικονομικά δεδομένα σε επίπεδο
επιχείρησης.

1.2.2. Άμεσες ξένες επενδύσεις
Ο ρόλος των ΑΞΕ για την εξωστρέφεια μιας μικρής οικονομίας είναι αδύνατο να
υπερεκτιμηθεί, καθότι τόσο οι εισερχόμενες, όσο και οι εξερχόμενες ΑΞΕ,
διευκολύνουν την πρόσβαση της χώρας σε ξένο κεφάλαιο, τεχνογνωσία, και σε ξένες
αγορές.Ταυτόχρονα επιτρέπουν στις εγχώριες επιχειρήσεις να εισάγουν ενδιάμεσα
αγαθά από τις ξένες θυγατρικές τους με μικρότερο κόστος.
Η εξέλιξη της καθαρής ροής των εισερχόμενων και εξερχόμενων ΑΞΕ στην Ελλάδα
ως ποσοστό του ΑΕΠ απεικονίζεται στο Διάγραμμα 1.10. Η μεγάλη μεταβλητότητα
των ετήσιων ροών ΑΞΕ είναι χαρακτηριστικό που απαντάται σε πληθώρα χωρών και,
εν μέρει, εξαρτάται από τη μεθοδολογία υπολογισμού των ροών ΑΞΕ, η οποία δεν
αντανακλά πάντα τις πραγματικές προθέσεις των πολυεθνικών επιχειρήσεων όσον
αφορά τη διεθνή κατανομή της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Πέραν της απόεπένδυσης, ιδιαίτερη σημασία για την αποτύπωση των ροών έχει η απόφαση των
πολυεθνικών επιχειρήσεων για το αν θα επενδύσουν τα κέρδη μιας θυγατρικής τους
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στη χώρα υποδοχής.11 Οι αποφάσεις αυτές, καθώς και οποιεσδήποτε επιλογές των
πολυεθνικών για αποεπένδυση στις χώρες υποδοχής, μπορούν να κάνουν τις
καθαρές ροές εισερχόμενων ή εξερχόμενων ΑΞΕ αρνητικές.
Διάγραμμα 1.10 Ροή εισερχόμενων και εξερχόμενων ΑΞΕ στην Ελλάδα (% ΑΕΠ)
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Πηγή: World Bank

Η μέση ετήσια ροή των εισερχόμενων ΑΞΕ στην Ελλάδα την περίοδο 1998-2018 ήταν
μόλις 0,8% του ΑΕΠ.12 Αν και στο διάγραμμα διαφαίνεται κάποια αύξηση της ροής των
εισερχόμενων ΑΞΕ μετά την ένταξη της χώρας στην Ευρωζώνη, αυτό δεν ισχύει καθότι
η μέση ετήσια ροή των εισερχόμενων την περίοδο 1970-1997 ΑΞΕ ήταν επίσης 0,8%
του ΑΕΠ. Δεδομένης της μεγάλης μεταβλητότητας των ροών ΑΞΕ, προκειμένου να
γίνει απτή η σύγκριση της Ελλάδας με άλλες χώρες, στον Πίνακα 1.1 παρουσιάζονται
οι μέσες ετήσιες ροές εισερχόμενων ΑΞΕ ανά πενταετία την περίοδο 1999-2018. Οι
ροές αυτές παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αν και την τελευταία πενταετία
(2014-2018) παρατηρείται μια μικρή αύξηση των εισερχόμενων ροών στην Ελλάδα
(σε σχέση με τις προηγούμενες πενταετίες).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη αλλαγή στη φορολογική αντιμετώπιση των κερδών που
επαναπατρίζονται από πολυεθνικές των ΗΠΑ η οποία επηρέασε την απόφαση για το αν τα κέρδη μιας θυγατρικής
θα επενδυθούν στην χώρα υποδοχής, οπότε εμφανίζονται με θετικό πρόσημο όσον αφορά τις εισερχόμενες ροές
ΑΞΕ της χώρας υποδοχής, ή θα επαναπατριστούν στις ΗΠΑ, οπότε καταγράφονται με αρνητικό πρόσημο στη
χώρα υποδοχής. Ως αποτέλεσμα, μεταξύ 2017 και 2018 υπήρξε μείωση κατά 367 δις. δολάρια των κερδών που
οι πολυεθνικές των ΗΠΑ αποφάσισαν να μεταφέρουν στις ΗΠΑ αντί να τα επανεπενδύσουν στις χώρες υποδοχής.
12
Το ποσοστό αυτό είναι το χαμηλότερο μεταξύ όλων των χωρών του ΟΟΣΑ.
11
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Πίνακας 1.1 Μέσος όρος πενταετίας εισερχόμενων ροών ΑΞΕ (% ΑΕΠ)
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0,2

1,1

0,7

1,3
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7,0
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4,3
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Ευρωζώνη

5,0

6,1

4,5

3,5

Κεντρική Ευρώπη & Χώρες Βαλτικής

4,7

8,7

2,3

2,9

ΟΟΣΑ

3,0

3,6

2,2

2,5

Πορτογαλία

3,7

3,0

5,4

3,5

Πηγή: Επεξεργασία συγγραφέων από στοιχεία World Bank

Πίνακας 1.2 Μέσος όρος πενταετίας εξερχόμενων ροών ΑΞΕ (% ΑΕΠ)
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Πηγή: Επεξεργασία συγγραφέων από στοιχεία World Bank

Η ίδια εικόνα παρατηρείται επίσης στις εξερχόμενες ΑΞΕ. Η μέση ροή των
εξερχόμενων ΑΞΕ την περίοδο 1998-2018 ήταν μόλις 0,4% του ΑΕΠ, και ήταν
χαμηλότερη από τις εξερχόμενες ΑΞΕ χωρών με παρόμοιο επίπεδο οικονομικής
ανάπτυξης, όπως η Πορτογαλία (2,6% του ΑΕΠ), αλλά και από χώρες με χαμηλότερο
επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης όπως η Βουλγαρία (0,8% του ΑΕΠ). Η πολύ χαμηλή
διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων, όπως καταγράφεται στον Πίνακα 1.2,
αντανακλά τη σχετική απουσία παραγωγικών υποδομών των ελληνικών επιχειρήσεων
στο εξωτερικό, παρά τη σχετικά μεγάλη παρουσία τους σε κάποιες γειτονικές χώρες.
Οι χαμηλές εισροές και εκροές ΑΞΕ της Ελλάδας αποτυπώνονται σε μεγάλο βαθμό
και στην εξέλιξη του αποθέματος των ΑΞΕ των ξένων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, και
των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό, όπως φαίνεται στα Διαγράμματα 1.11 και
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1.12. Η σχετική αποδιεθνοποίηση της συμμετοχής της Ελλάδας στον παγκόσμιο
επενδυτικό χάρτη μετά το 1990 φαίνεται τόσο σε σύγκριση με τις πρώην κεντρικά
σχεδιασμένες χώρες (Βουλγαρία και Ουγγαρία) όσο και με την Πορτογαλία.
Σημειώνεται ότι η μεταβολή αυτή είχε, σε μεγάλο βαθμό, συντελεστεί πριν την έναρξη
της ΠΧΚ: το 2007 το απόθεμα εισερχόμενων ΑΞΕ στην Ουγγαρία ήταν ήδη σχεδόν
διπλάσιο αυτού της Ελλάδας (95,5 και 53,2 δις, αντίστοιχα), ενώ της Βουλγαρίας (η
οποία ξεκίνησε από σχεδόν μηδενική βάση το 1990 – όπως και η Ουγγαρία) έφθασε
να είναι παρόμοιο με αυτό της Ελλάδας. Η μεγάλη πτώση της αξίας του αποθέματος
(σε δολάρια) των ΑΞΕ στην Ελλάδα μετά την έναρξη της κρίσης οφείλεται κυρίως στην
πτώση της αξίας των μετοχών στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά την έναρξη της ΠΧΚ,
αλλά και στη σταδιακή υποτίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου το ίδιο διάστημα.
Διάγραμμα 1.11 Απόθεμα ΑΞΕ στην χώρα (εκατ. δολάρια ΗΠΑ)
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Πηγή: OECD

Η υποτίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου ερμηνεύει επίσης την πτώση της αξίας (σε
δολάρια) του αποθέματος των ελληνικών (και των πορτογαλικών) ΑΞΕ στο εξωτερικό.
Το 2006 η αξία του αποθέματος ΑΞΕ της Ελλάδας ήταν 22,4 δισ. δολάρια και της
Πορτογαλίας 64,6, και το 2019 τα αντίστοιχα μεγέθη ήταν 19,8 δισ. δολάρια για την
Ελλάδα και 58,1 για την Πορτογαλία. Την ίδια περίοδο, η αξία των ΑΞΕ της Ουγγαρίας
αυξήθηκε από τα 18,8 στα 33,7 δισ. δολάρια, και της Βουλγαρίας από τα 0,5 στα 2,8
δισ. δολάρια.
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Διάγραμμα 1.12 Απόθεμα ΑΞΕ της χώρας στο εξωτερικό (εκατ. δολάρια ΗΠΑ)
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Πηγή: World Bank

Αν και η διεθνοποίηση μιας οικονομίας είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων και
πολιτικών (π.χ. ύψος και μεταβλητότητα φορολογικής επιβάρυνσης, διαφθορά,
γραφειοκρατία), και με δεδομένη την απουσία έγκυρων διεθνώς συγκρίσιμων δεικτών
που αποτυπώνουν τις διαφορές μεταξύ χωρών όσον αφορά τους προαναφερθέντες
παράγοντες, στην παρούσα ενότητα εξετάζουμε σε ποιο βαθμό συνδέεται η σχετική
αποδιεθνοποίηση της ελληνικής οικονομίας με την παρουσία κανονιστικών
περιορισμών όσον αφορά τις εισερχόμενες ΑΞΕ. Στο Διάγραμμα 1.13 παρουσιάζεται
ο δείκτης κανονιστικών περιορισμών του ΟΟΣΑ για τις εισερχόμενες ΑΞΕ για τα έτη
1997, 2006, και 2019. Ο δείκτης αυτός μετρά τους νομοθετημένους περιορισμούς στις
ΑΞΕ, και αναφέρεται σε περιορισμούς όσον αφορά τη συμμετοχή στο μετοχικό
κεφάλαιο, σε διακρίσεις που αφορούν τον έλεγχο και την έγκριση της επένδυσης, τον
επαναπατρισμό κεφαλαίων, κλπ.13 Ο δείκτης λαμβάνει τιμές μεταξύ του 0 (παντελής
απουσία οποιωνδήποτε νομοθετικών περιορισμών ή διακρίσεων σε βάρος των ΑΞΕ)
και του 1 (απαγόρευση ΑΞΕ). Στο Διάγραμμα 1.13, εκτός της Ελλάδας και της
Πορτογαλίας, παρουσιάζεται ο δείκτης και για τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ,
καθώς και για την Κίνα (δεδομένου του τεράστιου όγκου ΑΞΕ που έχει προσελκύσει
αυτή η χώρα, κυρίως λόγω του μεγέθους της). Διαχρονικά, και σε όλες τις χώρες, οι
ΑΞΕ στον πρωτογενή τομέα και στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αντιμετωπίζουν

Σημειώνεται ότι αυτός ο δείκτης δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτιμά πλήρως το «επενδυτικό κλίμα» μιας
χώρας, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη του πιθανές ελλείψεις ή διακρίσεις στην τήρηση των νομοθετημένων
περιορισμών.
13
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μεγαλύτερους νομοθετικούς περιορισμούς σε σχέση με τις ΑΞΕ στη μεταποίηση. 14
Επίσης σε όλους τους τομείς, και σε όλες τις χώρες, υπήρξε διαχρονική μείωση των
περιορισμών. Όσον αφορά την Ελλάδα, ο δείκτης είναι υψηλότερος της Πορτογαλίας
σε όλους τους τομείς (με εξαίρεση τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες το 1997) αλλά
και στο σύνολο της οικονομίας, ενώ είναι παντού χαμηλότερος έναντι του μέσου όρου
των χωρών του ΟΟΣΑ, και της Κίνας. Δεδομένης της υστέρησης της Ελλάδας όσον
αφορά τις εισερχόμενες ΑΞΕ έναντι των χωρών του ΟΟΣΑ, παρά την ύπαρξη
μικρότερων νομοθετικών περιορισμών, η προσοχή των ασκούντων την οικονομική
πολιτική θα πρέπει να στραφεί περισσότερο στην ταχύτερη και χωρίς διακρίσεις
εφαρμογή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.
.

Διάγραμμα 1.13 Δείκτης περιοριστικής νομοθεσίας ΑΞΕ
(α)
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Ο δείκτης λαμβάνει την τιμή 0 στη μεταποίηση για όλα τα έτη στην Πορτογαλία, καθώς και στην Ελλάδα για
τα έτη 2006 και 2019.
14
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(β)
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(γ)
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Πηγή: ΟΟΣΑ

1.2.3. Παγκόσμιες αλυσίδες αξίας
Η περιορισμένη παρουσία της Ελλάδας στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη
αντανακλάται επίσης στη σχετικά μικρή συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στις
παγκόσμιες αλυσίδες αξίας (ΠΑΑ). Η παρουσία μιας χώρας στις ΠΑΑ εκδηλώνεται είτε
μέσω των οπισθοβαρών διασυνδέσεων (backward linkages) στην παγκόσμια
παραγωγική αλυσίδα, που εκφράζονται από το ποσοστό της συμμετοχής ξένων
παραγωγικών συντελεστών/εισροών στις εξαγωγές της χώρας (π.χ. εισαγωγές
ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή εξαγόμενων φαρμακευτικών
προϊόντων), είτε μέσω των εμπροσθοβαρών διασυνδέσεων (forward linkages), που
εκφράζονται από την εγχώρια προστιθέμενη αξία που ενσωματώνεται στις εξαγωγές
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άλλων χωρών (π.χ. εξαγωγές αλουμινίου της Ελλάδας που χρησιμοποιούνται για την
παραγωγή προϊόντων προς εξαγωγή από άλλες χώρες).
Στους Πίνακες 1.3 και 1.4 αποτυπώνονται οι οπισθοβαρείς διασυνδέσεις στην
παγκόσμια παραγωγική αλυσίδα για την Ελλάδα και την Πορτογαλία. Στο σύνολο των
ελληνικών εξαγωγών το 2005, η εγχώρια προστιθέμενη αξία που ενσωματώθηκε στις
εξαγωγές αυτές ήταν το 80,9% του συνόλου, ενώ το υπόλοιπο 19,9% της
προστιθέμενης αξίας προερχόταν από το εξωτερικό. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την
Πορτογαλία το 2005 ήταν 73,6% και 26,4%, που σημαίνει ότι, όσον αφορά τις
οπισθοβαρείς διασυνδέσεις,

η

πορτογαλική

οικονομία το

2005

συμμετείχε

περισσότερο στις ΠΑΑ από την ελληνική. Όσον αφορά τις χώρες προέλευσης της
προστιθέμενης αξίας, εμφανίζεται σημαντική διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της
Πορτογαλίας: ενώ για την Ελλάδα οι χώρες που παράγουν ενέργεια βρίσκονται στην
πρώτη πεντάδα (η Ρωσία, με διαφορά, στην πρώτη θέση, και το Καζακστάν στην
πέμπτη), για την Πορτογαλία οι χώρες-παραγωγοί ενέργειας βρίσκονται στην όγδοη
και δέκατη θέση, και αντιπροσωπεύουν πολύ μικρότερο ποσοστό των οπισθοβαρών
διασυνδέσεων της χώρας.
Πίνακας 1.3 Προέλευση προστιθέμενης αξίας που ενσωματώνεται στις ελληνικές εξαγωγές
(εκατ. δολάρια)
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

46839

50988

62926

72545

54083

57759

64385

61868

63403

64371

52022

37882

40035

48375

57879

44914

44485

48082

43403

44868

46157

39273

Ρωσία

704

691

915

992

315

564

1827

1569

1593

1853

1198

Γερμανία

585

644

891

857

606

637

740

732

759

913

734

Ιταλία

743

718

865

1023

689

635

662

538

607

702

585

Καζακστάν

85

139

209

209

46

73

464

300

284

991

559

ΗΠΑ

447

518

645

676

499

666

746

678

669

718

543

Κίνα

185

212

443

467

463

447

485

510

487

584

522

Ην. Βασίλειο

369

427

600

442

316

619

615

617

625

659

493

Κορέα

322

506

976

265

552

552

318

801

395

555

469

Σ. Αραβία

448

517

373

353

98

162

1313

808

357

615

434

Γαλλία

362

410

495

491

353

389

453

357

420

442

344

Σύνολο
Ελληνικών
Εξαγωγών
Ελλάδα

Πηγή: OECD
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Πίνακας 1.4 Προέλευση προστιθέμενης αξίας που ενσωματώνεται στις πορτογαλικές
εξαγωγές (εκατ. δολάρια)
2005

2006

2007

2008

2009

Σύνολο
Πορτογαλικών
Εξαγωγών
Πορτογαλία

48234

56920

67268

73847

59791

35481

40841

49004

52852

Ισπανία

2797

3318

3977

Γερμανία

1450

1777

Γαλλία

1119

Ην. Βασίλειο

2010

2011

2012

2013

2014

2015

64319

76305

74235

80635

83580

72710

45609

47025

53718

51851

56492

58943

52034

4592

3669

3919

4868

4165

5006

5297

4614

1981

2103

1434

1797

2337

2094

2262

2511

2203

1242

1386

1423

1036

1154

1485

1356

1557

1690

1501

686

848

863

820

564

764

834

798

872

1052

960

Ιταλία

716

870

982

1044

756

866

1099

1016

1058

1113

960

Κίνα

201

319

451

566

329

486

639

911

723

876

844

ΗΠΑ

427

529

639

702

484

573

781

813

777

835

742

Σ. Αραβία

218

390

395

574

391

485

788

733

681

738

671

Ολλανδία

353

427

478

533

419

437

553

461

591

625

519

Ρωσία

187

312

329

367

222

291

431

471

713

531

463

Πηγή: OECD

Η εξέλιξη της συμμετοχής των οπισθοβαρών διασυνδέσεων των δύο χωρών
απεικονίζεται στο Διάγραμμα 1.14. Αν και στην αρχή της ΠΧΚ υπήρξε μείωση του
ποσοστού της αλλοδαπής προστιθέμενης αξίας που ενσωματωνόταν στις εξαγωγές
και των δύο χωρών, αυτή η μεταβολή ήταν πρόσκαιρη, και για τις δύο χώρες οι
οπισθοβαρείς διασυνδέσεις το 2015 ήταν υψηλότερες από το 2005. Η αύξηση των
διασυνδέσεων αυτών στην περίπτωση της Ελλάδας οφείλεται κυρίως στην τεράστια
αύξηση κατά 369,3% (της αξίας σε δολάρια ΗΠΑ) των εξαγωγών πετρελαιοειδών της
Ελλάδας 15 – και στην αντίστοιχη αύξηση των εισαγωγών αργού πετρελαίου. Η
υποχώρηση των οπισθοβαρών διασυνδέσεων μετά το 2012 οφείλεται επίσης στη
μείωση (κατά 37,3%) των εξαγωγών πετρελαιοειδών της Ελλάδας μεταξύ 2012 και
2015, και στην αντίστοιχη μείωση των εισαγωγών αργού πετρελαίου.

Σημειώνεται ότι η αύξηση της συνολικής αξίας (σε δολάρια) των ελληνικών εξαγωγών την περίοδο 2005-2012
ήταν 32,1%.
15
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Διάγραμμα 1.14 Οπισθοβαρείς διασυνδέσεις (ποσοστό αλλοδαπής προστιθέμενης αξίας που
ενσωματώνεται στις εγχώριες εξαγωγές)
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Πηγή: ΟΟΣΑ

Παρόμοιες τάσεις παρατηρούνται επίσης στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ όσον
αφορά στις οπισθοβαρείς διασυνδέσεις: υπάρχει αύξηση του δείκτη από το 6,4% το
2005 στο 10% το 2012, και μετέπειτα πτώση στο 7,9%. Αντίθετα, για το σύνολο των
χωρών εκτός ΟΟΣΑ υπήρξε μείωση του ιδίου δείκτη από το 12,2% το 2005, στο 9,2%
το 2012, και μετέπειτα μικρή ανάκαμψη στο 9,7% το 2015. Σημειώνεται ότι αυτά τα
στοιχεία δεν πρέπει να ερμηνευθούν ως ένδειξη μεγαλύτερης συμμετοχής στις
οπισθοβαρείς διασυνδέσεις της ελληνικής (και της πορτογαλικής) οικονομίας από το
«μέσο όρο» των χωρών του ΟΟΣΑ,16 καθότι λόγω της συνάθροισής τους απαλείφουν
τις μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ οπισθοβαρείς διασυνδέσεις της κάθε χώρας μέλους
με τις άλλες χώρες μέλη. Επομένως μετρούν μόνο τις οπισθοβαρείς διασυνδέσεις του
συνόλου των χωρών του ΟΟΣΑ με το σύνολο των εκτός ΟΟΣΑ χωρών. Άρα, θα
πρέπει να ερμηνευθούν μόνο ως μερική αναστροφή της πρότερης τάσης για πύκνωση
των οπισθοβαρών διασυνδέσεων μεταξύ χωρών του ΟΟΣΑ και μη-μελών του και ως,
πιθανώς προσωρινή, τάση αντιστροφής της πρότερης πορείας εμβάθυνσης της
παγκοσμιοποίησης. 17

Οι προς τα πίσω διασυνδέσεις κάθε χώρας του ΟΟΣΑ ξεχωριστά προς τον υπόλοιπο κόσμο είναι, στις
περισσότερες περιπτώσεις, μεγαλύτερες απ’ αυτές της ελληνικής οικονομίας. Έτσι, ενώ ο δείκτης ήταν για την
Ελλάδα το 2015 ήταν 24,5%, για χώρες παρομοίου μεγέθους, ήταν, π.χ. 26,5% για την Αυστρία, 34,1% για το
Βέλγιο, 36,2% για τη Βουλγαρία, 18,6% για το Ισραήλ, 43,1% για την Ουγγαρία, 22,9% για τη Ρουμανία, και
39,3% για την Τσεχία.
17
Τα στοιχεία μετά το 2015 δεν είναι διαθέσιμα.
16

35

Στο Διάγραμμα 1.15 απεικονίζονται οι εμπροσθοβαρείς διασυνδέσεις (δηλαδή η
εγχώρια προστιθέμενη αξία που ενσωματώνεται στις εξαγωγές του υπόλοιπου
κόσμου ως ποσοστό των εγχώριων εξαγωγών) για την Ελλάδα και την Πορτογαλία.
Σε αντίθεση με την εξέλιξη των οπισθοβαρών διασυνδέσεων, οι εμπροσθοβαρείς
διασυνδέσεις για την Ελλάδα ήταν το 2015 μικρότερες από το 2005 (15,8% έναντι
16,6%), και λίγο υψηλότερες από την Πορτογαλία (15,4% το 2015). Η κάμψη των
οπισθοβαρών διασυνδέσεων για την Ελλάδα μετά το 2011 προκύπτει κυρίως λόγω
της μείωσης αυτών των διασυνδέσεων με αρκετές ανεπτυγμένες χώρες (Γερμανία,
Γαλλία, Ν. Κορέα, Ην. Βασίλειο –βλ. Πίνακα 2.5), καθώς υπήρξε τα τελευταία χρόνια
σημαντική αλλαγή της γεωγραφικής κατανομής αλλά και της σύνθεσης των ελληνικών
εξαγωγών.

Διάγραμμα 1.15 Εμπροσθοβαρείς διασυνδέσεις (εγχώρια προστιθέμενη αξία που
ενσωματώνεται στις εξαγωγές του υπόλοιπου κόσμου ως ποσοστό των εγχώριων εξαγωγών)
20
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Πηγή: ΟΟΣΑ

Για τις χώρες του ΟΟΣΑ στο σύνολό τους18 παρατηρείται επίσης συνεχής μείωση των
εμπροσθοβαρών διασυνδέσεων, από το 23,6% το 2005, στο 18,4% το 2012, και στο
18,0% το 2015. Αντίθετα για το σύνολο των χωρών εκτός ΟΟΣΑ υπήρξε αύξηση του
ιδίου δείκτη από το 19,2% το 2005, στο 24,6% το 2012, και στο 21,9% το 2015. Για
λόγους που προαναφέρθηκαν, αλλά και επειδή η τάση αυτή δεν είναι εμφανής στην
πλειονότητα των χωρών του ΟΟΣΑ – και ιδιαίτερα των σημαντικότερων 19 –η
Οι προηγούμενες παρατηρήσεις όσον αφορά την ερμηνεία του δείκτη των οπισθοβαρών διασυνδέσεων για το
σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, ισχύουν και για τις εμπροσθοβαρείς διασυνδέσεις.
19
Η εξέλιξη του δείκτη των προς τα εμπρός διασυνδέσεων μεταξύ 2005 και 2015 για τις μεγαλύτερες εξαγωγικές
χώρες του ΟΟΣΑ έχει ως εξής: ΗΠΑ: 22,5% και 22,2%, Γερμανία: 21,0% και 21,9%, Ιαπωνία: 26,4% και 24,4%,
18
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πιθανότερη ερμηνεία της είναι ότι υπήρξε αντιστροφή της «εξάρτησης» των χωρών
εκτός ΟΟΣΑ από τη χρήση ενδιάμεσων εισροών που παράγονται εντός ΟΟΣΑ και
ενσωματώνουν κυρίως υψηλή τεχνολογία. Ταυτόχρονα, η «εξάρτηση» των χωρών του
ΟΟΣΑ από εισροές από χώρες μη-μέλη παρουσίασε αύξηση μεταξύ 2005 και 2012,
και μερική ανατροπή της αυξητικής τάσης μεταξύ 2012 και 2015.

Πίνακας 1.5. Εμπροσθοβαρείς διασυνδέσεις (ελληνική προστιθέμενη αξία που
ενσωματώνεται στις εξαγωγές των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της χώρας ως
ποσοστό των ελληνικών εξαγωγών)

Πηγή: ΟΟΣΑ

Αν και η αυξανόμενη συμμετοχή μιας χώρας στις ΠΑΑ είναι επιθυμητή, δεν πρέπει να
παραγνωρίζεται το γεγονός ότι αυτή μπορεί να προκύψει, π.χ., λόγω αύξησης των
οπισθοβαρών διασυνδέσεων χωρίς ισόποση αύξηση των εξαγωγών. Σε μια τέτοια
περίπτωση η αύξηση

των εξαγωγών θα συνδέεται με μείωση της εγχώριας

προστιθέμενης αξίας που ενσωματώνεται στις εξαγωγές, δηλαδή η αύξηση της
συμμετοχής της χώρας στις ΠΑΑ δεν θα συντελεί στην αύξηση του ΑΕΠ. Στο
Διάγραμμα 1.16 απεικονίζεται η (εγχώρια) προστιθέμενη αξία που ενσωματώνεται
στις συνολικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών για την Ελλάδα και την Πορτογαλία.
Ενώ υπήρξε μεγάλη αύξηση της προστιθέμενης αξίας από το 2005 μέχρι το 2008 και
στις δύο χώρες, η ΠΧΚ ανέκοψε μόνο παροδικά αυτή την πορεία για την Πορτογαλία,

Γαλλία: 18,5% και 21,2%, Ην. Βασίλειο: 22,0% και 23,7%, Ιταλία: 17,5% και 18,6%, Ισπανία: 15,6% και 17,6%,
Καναδάς: 12,6% και 15,3%.
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και έτσι η εγχώρια προστιθέμενη αξία των εξαγωγών της το 2016 ήταν κατά 33,6%
υψηλότερη αυτής του 2008. Αντίθετα, στην Ελλάδα δεν υπήρξε ανάκαμψη της
προστιθέμενης αξίας των εξαγωγών, και το 2016 ήταν κατά 9,1% χαμηλότερη από το
2008. Αυτή η εξέλιξη πρέπει να αντιπαραβληθεί με την πορεία της συνολικής αξίας
των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών της Ελλάδας, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα
1.1 όπου εμφανίζεται πτώση της αξίας κατά 6.2% μεταξύ 2008 και 2016. Επομένως,
μεταβολές στη συμμετοχή μιας χώρας στις ΠΑΑ λόγω μεταβολών στις οπισθοβαρείς
διασυνδέσεις μπορεί να δημιουργήσει διάσταση μεταξύ της εξέλιξης της αξίας των
εξαγωγών μιας χώρας και της συνεισφοράς τους στη συνολική ζήτηση για τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες που παράγει η χώρα.

Διάγραμμα 1.16 Εγχώρια προστιθέμενη αξία συνολικών εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών
(δισ. ευρώ)
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Πηγή: Επεξεργασία συγγραφέων από στοιχεία του ΟΟΣΑ

1.3. Κόστος εργασίας
Σε ποιο βαθμό η περιορισμένη ανάκαμψη των ελληνικών εξαγωγών μετά το τέλος της
ΠΧΚ και την ανάκαμψη του παγκοσμίου εμπορίου είναι συνέπεια παραγόντων που
επηρέασαν το κόστος παραγωγής; Στην ενότητα αυτή δίνεται μια πρώτη,
συγκεντρωτική, εικόνα της πιθανής επίδρασης αυτών των παραγόντων στην εξέλιξη
του κόστους εργασίας.
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Στο Διάγραμμα 1.17 παρουσιάζεται η εξέλιξη του δείκτη συνολικού κόστους εργασίας,
(αμοιβές εργαζομένων συν φόροι μείον επιδοτήσεις) για την Ελλάδα, την Πορτογαλία,
και την Ευρωζώνη των 19 χωρών με έτος βάσης το 2016. Όσον αφορά τον τομέα της
μεταποίησης, αν και υπήρξε ταχύτατη αύξηση του κόστους εργασίας στην Ελλάδα
μεταξύ 2001 και 2004, μέχρι και την υπογραφή του πρώτου Μνημονίου το 2010 δεν
υπήρξε περαιτέρω αύξηση του κόστους εργασίας. Έτσι, μεταξύ 2001 και 2010 η
ποσοστιαία αύξηση του κόστους εργασίας στην Ελλάδα ήταν 25,6%, η οποία είναι
αντίστοιχη με την κατά 27,6% αύξηση στην Πορτογαλία και την κατά 26,6% αύξηση
στο σύνολο της Ευρωζώνης(19). Μετά το 2010 υπήρξε σταδιακή αποκλιμάκωση του
κόστους εργασίας στην ελληνική μεταποίηση, και έτσι το 2016 το κόστος εργασίας
στην Ελλάδα ήταν κατά 15,7% μικρότερο από το 2010. Η αντίστοιχη μείωση στην
Πορτογαλία ήταν 1,5%, ενώ για την Ευρωζώνη(19) υπήρξε αύξηση του κόστους
εργασίας κατά 12,5%. Μεταξύ 2016 και 2019 υπήρξε παρόμοια εξέλιξη στο κόστος
εργασίας, και έτσι μεταξύ 2001 και 2019 η αύξηση του κόστους εργασίας στη
μεταποίηση ήταν 35,1% στην Πορτογαλία, 51,8% στην Ευρωζώνη, και μόλις 13,6%
στην Ελλάδα.
Παρόμοιες εξελίξεις καταγράφονται και στον τομέα των υπηρεσιών του ιδιωτικού
τομέα, όπου η αύξηση του κόστους εργασίας μεταξύ 2001 και 2019 ήταν 20,4% στην
Ελλάδα, 27,8% στην Πορτογαλία, και 48,5% στην Ευρωζώνη. Με μια πρώτη ματιά,
αυτές οι μισθολογικές εξελίξεις δεν φαίνεται να ερμηνεύουν την υστέρηση της
εξαγωγικής επίδοσης της Ελλάδας μετά την αρχή της ΠΧΚ με βάση την υπερβολική
αύξηση του εργατικού κόστους. Παρά ταύτα, ένα τέτοιο συμπέρασμα θα ήταν
εσφαλμένο χωρίς να εξεταστεί και η εξέλιξη της παραγωγικότητας της εργασίας,
καθώς και η εξέλιξη άλλων συνιστωσών του συνολικού κόστους παραγωγής (π.χ.
κόστος κεφαλαίου, πρώτων υλών, φορολογία).
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Διάγραμμα 1.17 Δείκτης κόστους εργασίας – αμοιβές εργαζομένων συν φόροι, μείον
επιδοτήσεις (2016=100)
(α) Μεταποίηση
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(β) Υπηρεσίες (Ιδιωτικός Τομέας)
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Πηγή: Eurostat

H συνδυαστική επίδραση των μεταβολών στο κόστος και την παραγωγικότητα της
εργασίας, καθώς και στην ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία, σταθμισμένη σε
σχέση με αντίστοιχες μεταβολές στους εμπορικούς εταίρους μιας χώρας, μπορεί να
αποδώσει ένα δείκτη διεθνούς ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μιας χώρας, τον
δείκτη της Πραγματικής Σταθμισμένης Συναλλαγματικής Ισοτιμίας, o οποίος βασίζεται
στο μοναδιαίο κόστος εργασίας για το σύνολο της οικονομίας (REER-ULCT). H
μεταβολή αυτού του δείκτη για την Ελλάδα, την Πορτογαλία, και το σύνολο της
Ευρωζώνης παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1.18 (α). Σε αντίθεση με τα δεδομένα για
τον δείκτη κόστους εργασίας, που είναι διαθέσιμα στην Eurostat από το 2001, τα
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δεδομένα για τον δείκτη REER-ULCT ξεκινούν από το 1994 και μας επιτρέπουν
καλύτερη αποτίμηση των μακροχρόνιων τάσεων, ιδιαίτερα επειδή το 1994 η ελληνική
οικονομία βρισκόταν πολύ κοντά σε κατάσταση «εξωτερικής ισορροπίας», δηλαδή το
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν μόλις στο -0,1% του ΑΕΠ, και το καθαρό
εξωτερικό χρέος ήταν μόλις στο 13,4% του ΑΕΠ. 20 Η ταχεία αύξηση του κόστους
εργασίας στην Ελλάδα μέχρι το 2009 επέφερε μεγάλη αύξηση του REER-ULCT
(δηλαδή μεγάλη απώλεια διεθνούς ανταγωνιστικότητας). Το ίδιο συνέβη και στην
Πορτογαλία,

ενώ

για

το

σύνολο

της

Ευρωζώνης

δεν

υπήρξε

απώλεια

ανταγωνιστικότητας κυρίως λόγω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας της Γερμανίας.
Μετά το 2009 η Ελλάδα ανέκτησε μεγάλο μέρος της ανταγωνιστικότητας που χάθηκε
μεταξύ 1994 και 2009, όπως και η Πορτογαλία, χωρίς όμως, δυστυχώς, αυτή η
ανάκτηση ανταγωνιστικότητας που βασίζεται στο μοναδιαίο κόστος εργασίας να
δημιουργήσει την αναμενόμενη αύξηση των ελληνικών εξαγωγών.

Διάγραμμα 1.18 Πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία (2010=100)
(α) Με βάση το Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας
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Το 1994 είχε μόλις αρχίσει η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, και οι μεγάλες
μακροοικονομικές ανισορροπίες που θα χαρακτήριζαν τη χώρα, ιδιαίτερα όσον αφορά τον εξωτερικό τομέα της
οικονομίας, δεν είχαν ακόμη εμφανισθεί. Ο συνδυασμός χαμηλού ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών (ΙΤΣ), χαμηλού καθαρού χρέους της χώρας προς το εξωτερικό (άθροισμα των καθαρών χρεών του
ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα) και ικανοποιητικού ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ την εποχή εκείνη,
καθιστούσαν το εξωτερικό χρέος της χώρας βιώσιμο, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη το 2001 (8,8% του ΑΕΠ έλλειμμα
στο ΙΤΣ, 45% καθαρό εξωτερικό χρέος) δεν συνηγορούσαν υπέρ της βιωσιμότητας του εξωτερικού χρέους.
20
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(β) Με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
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Πηγή: Eurostat

Δεδομένου ότι η εξέλιξη του εργατικού κόστους δεν προσδιορίζει πλήρως από μόνη
της την εξέλιξη της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας, στο Διάγραμμα 1.18 (β)
παρουσιάζεται η εξέλιξη της Πραγματικής Σταθμισμένης Συναλλαγματικής Ισοτιμίας
με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (REER-CPI). Αν και η εξέλιξη της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας διαφέρει από δείκτη σε δείκτη, 21 και στις δύο περιπτώσεις
εμφανίζεται μείωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας και της
Πορτογαλίας μεταξύ 1994 και 2009, και αύξηση μετέπειτα. Δυστυχώς, η μετέπειτα
ανάκτηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας δεν συνοδεύθηκε από την
αναμενόμενη αύξηση των εξαγωγών.

1.4. Σύνοψη και συμπεράσματα
Στο

κεφάλαιο

αυτό

παρουσιάσθηκαν

συγκεντρωτικά

στοιχεία

που

αφενός

αναδεικνύουν την περιορισμένη εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας, και αφετέρου
την απουσία εμφανούς επίδρασης του κόστους εργασίας στην εξαγωγική επίδοση της
Ελλάδας. Αν και το θέμα της επίδρασης του μισθολογικού κόστους θα αναλυθεί

Η διαφορά μεταξύ των δύο δεικτών είναι ότι η χρήση του μοναδιαίου κόστους εργασίας για τον υπολογισμό
της ανταγωνιστικότητας επιχειρεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να μετρήσει πώς η μεταβολή του μεριδίου της
εργασίας στο ΑΕΠ επηρεάζει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να επιβιώσουν στον διεθνή ανταγωνισμό, ενώ η
χρήση του δείκτη τιμών καταναλωτή επιχειρεί να μετρήσει πώς μεταβολές στη σχετική τιμή των εγχώρια
καταναλισκόμενων προϊόντων έναντι των προϊόντων που καταναλώνονται στο εξωτερικό επηρεάζουν τη ζήτηση
των εγχώρια παραγόμενων προϊόντων.
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λεπτομερώς στα επόμενα κεφάλαια με μικροοικονομικά (ανά επιχείρηση) δεδομένα,
αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δομής
των ελληνικών εξαγωγών και της παραγωγικής διάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας
μπορούν να μετριάσουν, ή και να αντιστρέψουν, την υποτιθέμενη θετική επίδραση
μειώσεων του μισθολογικού κόστους στις εξαγωγές.
Μια ιδιαιτερότητα της ελληνικής οικονομίας είναι ότι ένα πολύ σημαντικό μέρος των
εξαγωγών της Ελλάδας δεν επηρεάζεται από τις εγχώριες μισθολογικές εξελίξεις.
Σημειώνεται ότι, για παράδειγμα την τριετία 2014-2016 οι εξαγωγές πετρελαιοειδών
είχαν αναλογικά πολύ μεγάλη σημασία στην Ελλάδα και ανέρχονταν σε 32% του
συνόλου της αξίας των εξαγωγών αγαθών, ενώ π.χ. το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις
7% στην Πορτογαλία.
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Επίσης, για την ίδια χρονική περίοδο, οι υπηρεσίες

μεταφορών, που περιλαμβάνουν τη ναυτιλία, στην Ελλάδα ανέρχονταν στο 37% του
συνόλου της αξίας των εξαγωγών υπηρεσιών, ενώ το αντίστοιχα ποσοστά ήταν 23%
στην Πορτογαλία, 14% στην Ιταλία και 13% στην Ισπανία. Οι εξαγωγές
πετρελαιοειδών και οι εισπράξεις από τις θαλάσσιες μεταφορές εξαρτώνται σε πολύ
μικρό βαθμό από το κόστος της εγχώριας εργασίας. Για τις εξαγωγές πετρελαιοειδών,
το κόστος αγοράς της πρώτης ύλης (αργού πετρελαίου) και το κόστος χρήσης των
εγκαταστάσεων/κεφαλαίου αποτελούν το σημαντικότερο μέρος του κόστους
παραγωγής. Όσο για τις θαλάσσιες μεταφορές, η παραγωγή τους γίνεται κυρίως εκτός
της χώρας και με την απασχόληση μεγάλου αριθμού αλλοδαπών εργαζομένων.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των Gros et al. (2015), οι εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών, οι οποίες θα μπορούσαν να αυξηθούν σημαντικά λόγω μείωσης του
κόστους της εργασίας, αντιπροσώπευαν μόλις 12% του ΑΕΠ το 2010, ενώ το
αντίστοιχο μέγεθος για την Πορτογαλία ήταν 25% του ΑΕΠ.23
Αν και τα παραπάνω αρκούν για να εξηγήσουν γιατί η επίδραση μεταβολών του
μισθολογικού κόστους αναμένεται να είναι μικρότερη στην περίπτωση της Ελλάδας
απ’ ότι σε άλλες χώρες, υπάρχουν και άλλοι πιθανοί παράγοντες που ερμηνεύουν την
καλύτερη εξαγωγική δυναμική της ελληνικής οικονομίας κατά την περίοδο μεγάλων
Την ίδια περίοδο, τα βιομηχανικά προϊόντα αποτελούν το 48% του συνόλου της αξίας των εξαγωγών αγαθών
στην Ελλάδα, και 80% στην Πορτογαλία. Όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα, οι εξαγωγές του αντιπροσωπεύουν
το 20% του συνόλου της αξίας των εξαγωγών αγαθών στην Ελλάδα, και 13% στην Πορτογαλία.
23
Οι Gros et al. (2014) έχουν επιβεβαιώσει την, σε αντίθεση με άλλες χώρες, πολύ μικρή επίδραση της μεταβολής
του μοναδιαίου κόστους εργασίας στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Ελλάδας.
22
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μισθολογικών αυξήσεων και την αντίστοιχη αναιμική δυναμική κατά την περίοδο
μείωσης του μισθολογικού κόστους. Μεταξύ των παραγόντων που θα μπορούσαν να
εξηγήσουν αυτό το παράδοξο, είναι η εξέλιξη του κόστους και της διαθεσιμότητας των
τραπεζικών πιστώσεων προς τις επιχειρήσεις, το κόστος της ενέργειας, 24 αλλά και
παραγόντες που συνδέονται με την έλλειψη ικανού αριθμού μεγάλων επιχειρήσεων
στην Ελλάδα. Η ταυτόχρονη παρουσία αυτών των δυνητικών παραγόντων καθιστά
αναγκαία την ενδελεχή οικονομετρική εξέταση του θέματος με μικρο-δεδομένα σε
επίπεδο επιχείρησης.

Σύμφωνα με τη Eurostat, ο υποδηλούμενος φορολογικός συντελεστής στη χρήση της ενέργειας (implicit tax
rate on energy), ο οποίος υπολογίζεται σε ευρώ ανά ισοδύναμο τόνου πετρελαίου, αυξήθηκε στην Ελλάδα κατά
132% μεταξύ 2009 και 2014 (από 153,5 ευρώ το 2009 σε 356 ευρώ το 2014), ενώ για το ίδιο διάστημα στην
Ισπανία αυξήθηκε κατά 26% (από 160,7 σε 203,3 ευρώ), στην Ιταλία αυξήθηκε κατά 46% (από 275,4 σε 401,8
ευρώ), και στην Πορτογαλία παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος (από 178,8 ευρώ σε 178,6 ευρώ). Για το σύνολο των
χωρών της Ευρωζώνης, η αύξηση για το ίδιο διάστημα ήταν 18% (από 205,8 σε 243,4 ευρώ).
24
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2. Οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις
2.1. Εισαγωγή
Η κρίση του COVID και το αναπόφευκτο φρένο που έβαλε στην οικονομική
δραστηριότητα ανέδειξε, μεταξύ άλλων, τη σημασία που έχει για την οικονομία η
ύπαρξη ισχυρής, και διαφοροποιημένης, παραγωγικής βάσης. Παρότι οι τομείς των
υπηρεσιών, όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία, θα αποτελούν πάντα μια πολύ
σημαντική πηγή εισοδήματος για την Ελλάδα, χαρακτηρίζονται επίσης από μεγάλη
μεταβλητότητα και εξάρτηση από τις διεθνείς εξελίξεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική οικονομία πρέπει αδιαμφισβήτητα να γίνει πιο
εξωστρεφής, έτσι ώστε οι εξαγωγές σε περίοδο οικονομικής άνθησης να
χρηματοδοτούν την αυξημένη ζήτηση για εισαγωγές, ενώ σε περίοδο ‘εσωτερικής’
οικονομικής κρίσης οι εξαγωγές να αντισταθμίζουν τη χαμηλή εγχώρια ζήτηση. Πώς
όμως μπορεί μια μικρή χώρα, όπως η Ελλάδα, να χτίσει μια παραγωγική βάση, η
οποία θα είναι ανταγωνιστική διεθνώς, ώστε να πραγματοποιεί εξαγωγές καθώς και
να συμμετέχει όσο το δυνατόν περισσότερο στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας;
Για να απαντήσουμε στο «τι χρειάζεται μια χώρα για να γίνει ανταγωνιστική και να
εξάγει», πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι εξαγωγές δεν γίνονται από τη χώρα, αλλά από
συγκεκριμένες εξαγωγικές επιχειρήσεις. Για αυτό τον λόγο θα προχωρήσουμε σε μια
‘ακτινογραφία’ των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας τα πιο
πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδο επιχειρήσεων (2017). Για την ανάλυση των
ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων την τελευταία πενταετία δημιουργήσαμε μια
μεγάλη βάση δεδομένων, η οποία συνδυάζει τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου της
ΕΛΣΤΑΤ που περιλαμβάνουν τις ενδοκοινοτικές εξαγωγές/εισαγωγές (Intrastat) και τις
εξαγωγές/ εισαγωγές προς τρίτες χώρες εκτός ΕΕ (Extrastat), καθώς και στοιχεία
βιομηχανικών επιχειρήσεων από την Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα (ΕΒΕ) της ΕΛΣΤΑΤ,
η οποία διεξάγεται απογραφικά σε ετήσια βάση από την ΕΛΣΤΑΤ και καταγράφει
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στοιχεία με τη δραστηριότητα των βιομηχανικών επιχειρήσεων (άνω των 10
απασχολούμενων).25
Χρησιμοποιώντας την παραπάνω βάση δεδομένων για την περίοδο 2003-2015 οι
Drivas και Katsimi (2019) εξέτασαν την συμπεριφορά των ελληνικών εξαγωγικών
επιχειρήσεων και βρήκαν ότι η αξία των εξαγωγών επηρεάζεται από το μέγεθος της
επιχείρησης, την παραγωγικότητα της εργασίας, τις αυξημένες απολαβές σε
εργαζόμενους με δεξιότητες και το ποσοστό των εργαζομένων που απασχολούνται σε
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. Οι Dinopoulos, Kalyvitis και Katsimi (2020)
μελέτησαν επίσης την συμπεριφορά των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων για το
έτος 2007

και βρήκαν

ότι οι

επιχειρήσεις

με

καλύτερη

πρόσβαση

στο

χρηματοπιστωτικό σύστημα έχουν χαμηλότερη ελαστικότητα της τιμής, υψηλότερες
τιμές εξαγωγών, ενώ επίσης εξάγουν περισσότερο ποιοτικά προϊόντα.

2.2. Βασικά χαρακτηριστικά των εξαγωγικών επιχειρήσεων
Η παρούσα μελέτη βασίζεται στην ανάλυση περίπου 680.000 παρατηρήσεων για
36.600 επιχειρήσεις με εξαγωγική ή/και εισαγωγική δραστηριότητα το 2017. Από αυτές
περίπου οι 16.600 επιχειρήσεις είναι εξαγωγικές. Τα δύο τρίτα των εξαγωγικών
επιχειρήσεων πραγματοποιούν εισαγωγές (περίπου 10.900 επιχειρήσεις). Η μέση
αξία εξαγωγών μιας εξαγωγικής επιχείρησης είναι 1.685.443 ευρώ.
O Πίνακας 2.1 παρουσιάζει μερικά βασικά χαρακτηριστικά των εξαγωγικών
επιχειρήσεων, εξαιρώντας τις επιχειρήσεις που εξάγουν πετρελαιοειδή προϊόντα.
Αρχικά, παρατηρούμε ότι η μέση αξία εξαγωγών πέφτει όταν εξαιρούνται τα
πετρελαιοειδή. Το ίδιο συμβαίνει και στη μέση αξία εισαγωγών, καθώς τα
πετρελαιοειδή είναι κλάδος με υψηλές εισαγωγές και χαμηλή προστιθέμενη αξία.

Η ΕΛΣΤΑΤ ορίζει ένα όριο από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ενδοκοινοτικών συναλλαγών (Intrastat)
από τις επιχειρήσεις, το οποίο για το 2020 αφορά εξαγωγές άνω των 90.000 Ευρώ και εισαγωγές άνω των 150.000
Ευρώ. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν την αξία και την ποσότητα της συναλλαγής (βάρος, όγκος, αριθμός
τεμαχίων κλπ ανάλογα με το είδος) και τον προορισμό ή χώρα προέλευσης. Η ταξινόμηση των εξαγόμενων
προϊόντων γίνεται με την κατηγοριοποίηση CN8 που περιλαμβάνει περίπου 9400 οκταψήφιους κώδικες
προϊόντων. Από την ΕΒΕ αντλήθηκαν στοιχεία σχετικά με την απασχόληση και το είδος της (ημερομίσθια ή
μισθωτή), καθώς και οι αντίστοιχες αμοιβές του προσωπικού.
25
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Επίσης, οι ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις εξήγαγαν το 2017 κατά μέσο όρο 4
προϊόντα σε 3 προορισμούς. Όσον αφορά τις εισαγωγές, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις
εισάγουν κατά μέσο όρο 15 προϊόντα από 3 χώρες προέλευσης. Αυτό σημαίνει πως
η διαφοροποίηση των εξαγωγικών προϊόντων είναι αισθητά χαμηλότερη από τη
διαφοροποίηση των εισαγόμενων προϊόντων. Σημειώνεται ότι η μικρότερη μέση αξία
εισαγωγών των εξαγωγικών επιχειρήσεων σε σχέση με τη μέση αξία εισαγωγών δεν
συνεπάγεται πως οι επιχειρήσεις είναι ζημιογόνες, αφού δεν εξετάζονται τα υπόλοιπά
συστατικά του κόστους παραγωγής και οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά. Επιπλέον,
η μέση αξία εισαγωγών σε επίπεδο επιχείρησης είναι μεν ενδεικτική, αλλά όχι
επαρκής, για τον υπολογισμό της εγχώριας προστιθέμενης αξίας του εξαγόμενου
προϊόντος, καθώς στην παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιούνται και εγχώριες
ενδιάμεσες εισροές που με τη σειρά τους εμπεριέχουν εισαγόμενα αγαθά.

Πίνακας 2.1 Εξαγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις
Σύνολο
Εξαγωγικές
Εξαγωγικών
Επιχειρήσεις
Επιχειρήσεων (χωρίς τα
πετρελαιοειδή)

Αριθμός
Επιχειρήσεων
Μέση αξία
Εξαγωγών
(εκατ. ευρώ)
Μέση αξία
Εισαγωγών
(εκατ. ευρώ)
Αριθμός
Εξαγωγικών
Προορισμών
Αριθμός
Εξαγωγικών
Προϊόντων
Αριθμός
Εισαγωγικών
Προελεύσεων
Αριθμός
Εισαγωγικών
Προϊόντων

Εξαγωγικές
Επιχειρήσεις
με Εισαγωγική
Δραστηριότητα

Εξαγωγικές
Επιχειρήσεις
με Εισαγωγική
Δραστηριότητα
(χωρίς τα
πετρελαιοειδή)

16643

16480

10899

10777

1,7

1,1

2,3

1,6

3,7

2,7

2,9

2,8

3,1

3,0

4,0

3,7

4,7

4,3

4,0

4,1

15,5

15,6

Πηγή: Ιntrastat-Extrastat, ΕΛΣΤΑΤ.
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Τα στοιχεία σε επίπεδο εξαγωγικών επιχειρήσεων επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα
του προηγούμενου κεφαλαίου για τη θετική σχέση ανάμεσα στο μέγεθος των
εξαγωγικών επιχειρήσεων και τον αριθμό εξαγωγικών προϊόντων και προορισμών.
Στο Διάγραμμα 2.1 οι εξαγωγικές επιχειρήσεις χωρίζονται σε δεκατημόρια ανάλογα με
τη συνολική αξία των εξαγωγών τους, με το δέκατο δεκατημόριο να περιλαμβάνει το
10% των εξαγωγικών επιχειρήσεων με τη μεγαλύτερη συνολική αξία εξαγωγών. Από
το διάγραμμα αυτό μπορούμε να αντλήσουμε δύο ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
Πρώτον η μέση αξία εξαγωγών ανεβαίνει εκθετικά καθώς προχωράμε σε υψηλότερα
δεκατημόρια. Δεύτερον, τόσο ο αριθμός εξαγωγικών προορισμών, όσο και ο αριθμός
προϊόντων μεγαλώνουν με το μέγεθος των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Στα δύο
χαμηλότερα δεκατημόρια ο μέσος αριθμός εξαγωγικών προϊόντων είναι μικρότερος
από δύο, ενώ είναι πάνω από 18 για το μεγαλύτερο δεκατημόριο. Η εικόνα είναι
παρόμοια για τους εξαγωγικούς προορισμούς: κατά μέσο όρο το 30% των
επιχειρήσεων με τις χαμηλότερες εξαγωγές δεν ξεπερνά τους δύο προορισμούς, ενώ
το 10% των επιχειρήσεων με τις υψηλότερες εξαγωγές εξάγει κατά μέσο όρο σε πάνω
από δεκαπέντε προορισμούς.
Διάγραμμα 2.1 Αριθμός προϊόντων, αριθμός εξαγωγών προορισμών και μέση αξία
εξαγωγών (χιλ. ευρώ)

Πηγή: Ιntrastat-Extrastat, ΕΛΣΤΑΤ.
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Η εικόνα της υπερσυγκέντρωσης της εξαγωγικής διαδικασίας σε ένα μικρό αριθμό
επιχειρήσεων γίνεται πιο εμφανής αν εξετάσουμε το 1% των επιχειρήσεων με τις
καλύτερες εξαγωγικές επιδόσεις.
Πίνακας 2.2 Συγκέντρωση της εξαγωγικής δραστηριότητας
1% των
Εξαγωγικών
Επιχειρήσεων

1% των
99% των
99% των
(1)/(3)
Εξαγωγικών
Εξαγωγικών
Εξαγωγικών
Επιχειρήσεων Επιχειρήσεων Επιχειρήσεων
(χωρίς τα
(χωρίς τα
πετρελαιοειδή)
πετρελαιοειδή)

Μέση αξία
Εξαγωγών
(εκατ. ευρώ)
Μέσες
καθαρές
εξαγωγές
(εκατ. ευρώ)
Αριθμός
Εξαγωγικών
Προορισμών

112

53,40

0,58

0,51

7,05

16,80

-1

-1

31

28

4

Αριθμός
Εξαγωγικών
Προϊόντων

21

21

7

(2)/4)

194

104

4

7,83

7

6

3

3,53

Πηγή: Ιntrastat-Extrastat, ΕΛΣΤΑΤ.

Το 1% των εξαγωγικών επιχειρήσεων με τη μεγαλύτερη αξία εξαγωγών εξάγει, ανά
επιχείρηση, σχεδόν 200 φορές περισσότερο από το υπόλοιπο 99% των εξαγωγικών
επιχειρήσεων. Ακόμα και αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, που είναι ένας κλάδος με
υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, το 1% των εξαγωγικών επιχειρήσεων με τη μεγαλύτερη
αξία εξαγωγών εξάγει 100 φορές περισσότερο από το υπόλοιπο 99%, δηλαδή ο
βαθμός συγκέντρωσης παραμένει εξαιρετικά υψηλός. Επιπλέον, οι κορυφαίες
εξαγωγικές επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη αξία εξαγωγών από την αξία των
εισαγωγών τους, σε αντίθεση από τη μέση εξαγωγική επιχείρηση στο υπόλοιπο 99%.
Τέλος, εξάγουν επτά φορές περισσότερα προϊόντα σε τριπλάσιους εξαγωγικούς
προορισμούς.
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2.3. Εξαγωγικές επιχειρήσεις στον βιομηχανικό κλάδο
Εστιάζοντας την ανάλυση στον κλάδο της βιομηχανίας, και συγκεκριμένα στις 800
περίπου επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Ετήσια Βιομηχανική Έρευνα (ΕΒΕ) της
ΕΛΣΤΑΤ για το 2017, δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουμε μια σειρά από άλλους
σημαντικούς παράγοντες για την εξαγωγική δραστηριότητα.
Διάγραμμα 2.2 Ποσοστό εξαγωγών, κέρδη και καθαρές εξαγωγές για διαφορετικά επίπεδα
εξαγωγικής δραστηριότητας βιομηχανικών επιχειρήσεων
70

1,2

60

1

50
0,8

40
30

0,6

20

0,4

10
0,2

0
-10

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Εξαγωγές/Εγχώριες πωλήσεις (δεξιός άξονας)

Κέρδη (σε εκατ. ευρώ)

Καθαρές εξαγωγές (σε εκατ. ευρώ)

Εγχώριες πωλήσεις (σε εκατ. ευρώ)

Πηγή: Ιntrastat-Extrastat, ΕΒΕ, ΕΛΣΤΑΤ.

Στο Διάγραμμα 2.2 χωρίζουμε τις επιχειρήσεις του δείγματός σε δέκα ίσα μέρη με
βάση την εξαγωγική τους επίδοση, αφαιρώντας αυτές που εξάγουν πετρελαιοειδή. Οι
μεγαλύτερες εξαγωγικές επιχειρήσεις εμφανίζουν αντίστοιχη επίδοση στην εγχώρια
αγορά, αφού οι εγχώριες πωλήσεις ανεβαίνουν μαζί με τις εξαγωγές και τα κέρδη της
επιχείρησης. Επιπλέον, όσο αυξάνεται η εξαγωγική επίδοση των επιχειρήσεων, τόσο
αυξάνεται και ο λόγος της αξίας εξαγωγών προς τη συνολική αξία πωλήσεων. Η εικόνα
αυτή είναι αναμενόμενη, καθώς η εγχώρια ζήτηση για ένα αγαθό από ένα επίπεδο
πωλήσεων και πάνω μπορεί να είναι πιο περιοριστική σε σχέση με τη ζήτηση που
μπορεί να προέλθει από διείσδυση σε νέες αγορές. Τέλος, μόνο το 30% των
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επιχειρήσεων με την καλύτερη εξαγωγική επίδοση έχει μέση αξία εξαγωγών
μεγαλύτερη από τη μέση αξία εξαγωγών του.

2.3.1. Εξαγωγική επίδοση και διάρθρωση της απασχόλησης στη
βιομηχανία
Η διεθνής βιβλιογραφία έχει δείξει ότι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις απασχολούν
περισσότερους εργαζόμενους με υψηλότερη εξειδίκευση σε σχέση με αυτές που
δραστηριοποιούνται

αποκλειστικά

στην

εγχώρια

αγορά

και

καταβάλλουν

υψηλότερους μισθούς σε σχέση με αντίστοιχους εργαζόμενους σε μη εξαγωγικές
επιχειρήσεις. Ενδεικτικά, οι Bernard et al (1995) έχουν δείξει ότι στις ΗΠΑ ο μισθός σε
μια εξαγωγική επιχείρηση είναι κατά 14% υψηλότερος σε σχέση με μια αντίστοιχη
επιχείρηση που δεν εξάγει, ενώ εντός μιας εξαγωγικής επιχείρησης οι εργαζόμενοι
εμφανίζουν σημαντικές διαφορές στους μισθούς. Ο Rikker (2015) επιβεβαιώνει για τις
ΗΠΑ ότι το 2014 ο μισθός στους τομείς με έντονη εξαγωγική δραστηριότητα ήταν
υψηλότερος κατά 16,3% στη βιομηχανία και κατά 15,5% στις υπηρεσίες.
Η ΕΒΕ καταγράφει τον αριθμό των ημερομίσθιων και μισθωτών εργαζόμενων, καθώς
και την αντίστοιχη μισθοδοσία τους. Για τους σκοπούς της ανάλυσης των στοιχείων
και του υπολογισμού (α) της εξειδικευμένης ως προς την ανειδίκευτη απασχόληση και
(β) της διαφοράς στο μισθό τους («μπόνους ειδίκευσης»), γίνεται η υπόθεση ότι οι
ημερομίσθιοι εργαζόμενοι είναι χαμηλότερης εξειδίκευσης σε σχέση με τους
μισθωτούς εργαζόμενους. Το Διάγραμμα 2.3 δείχνει πως η εξαγωγική επίδοση των
επιχειρήσεων σχετίζεται με υψηλότερες αμοιβές τόσο της ειδικευμένης όσο και της
ανειδίκευτης εργασίας.
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Διάγραμμα 2.3 Εξαγωγική επίδοση και μισθοί εξειδικευμένου και ανειδίκευτου εργατικού
δυναμικού (ευρώ)
30000

70

25000

60
50

20000

40
15000
30
10000

20

5000

10

0

0
Χαμηλή εξαγωγική επίδοση

Μεσαία εξαγωγική επίδοση

Υψηλή εξαγωγική επίδοση

Μέσος μισθός εξειδικευμένου
Μέσος μισθός ανειδίκευτου
Μέση αξία εξαγωγών (δεξιός άξονας, εκατ. ευρώ)

Πηγή: Ιntrastat-Extrastat, ΕΒΕ, ΕΛΣΤΑΤ.

Στο Διάγραμμα 2.4 οι επιχειρήσεις διαχωρίζονται ανάλογα με το μέγεθος της
απασχόλησής τους σε μικρές, μεσαίες, μεγάλες και πολύ μεγάλες. Δεδομένου ότι η
βάση δεδομένων της ΕΒΕ περιέχει στοιχεία μόνο για επιχειρήσεις άνω των 10
εργαζομένων, ως μικρές επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές με απασχόληση κάτω των 25
εργαζομένων, μεσαίες με απασχόληση 25-49 εργαζομένων, μεγάλες με απασχόληση
άνω των 50 εργαζομένων και πολύ μεγάλες με απασχόληση άνω των 250
εργαζόμενων. Παρατηρούμε πως στον κλάδο της βιομηχανίας η μέση αξία εξαγωγών
αυξάνεται ραγδαία με το μέγεθος της επιχείρησης. Επίσης, όσο μεγαλύτερο είναι το
μέγεθος της εξαγωγικής επιχείρησης τόσο περισσότερο εξειδικευμένο σε σχέση με
ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό χρησιμοποιεί και τόσο μεγαλύτερο το «μπόνους
ειδίκευσης» που πληρώνει.
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Διάγραμμα 2.4 Λόγος εξειδικευμένου-ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού και «μπόνους
ειδίκευσης»
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Πηγή: Ιntrastat-Extrastat, ΕΒΕ, ΕΛΣΤΑΤ.

Ως επόμενο βήμα εξετάζεται αν η υψηλότερη σχετική αμοιβή στην ειδικευμένη εργασία
σε σχέση με την ανειδίκευτη συνδέεται με την εξαγωγική επίδοση. Στο Διάγραμμα 2.5
χωρίζονται οι εξαγωγικές επιχειρήσεις σε τρία ίσα μέρη με βάση το «μπόνους
ειδίκευσης» με το οποίο αμείβουν το εργατικό τους δυναμικό και απεικονίζεται η μέση
αξία εξαγωγών για κάθε κατηγορία. Παρατηρούμε πως η εξαγωγική επίδοση
βελτιώνεται με το ύψος του «μπόνους ειδίκευσης» της επιχείρησης.
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Διάγραμμα 2.5 Μέση αξία εξαγωγών (εκατ. ευρώ) και «μπόνους ειδίκευσης»
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Πηγή: Ιntrastat-Extrastat, ΕΒΕ, ΕΛΣΤΑΤ.

Μία άλλη ένδειξη για την ποιότητα του εργατικού δυναμικού της επιχείρησης είναι το
κόστος επιμόρφωσης του εργατικού δυναμικού μέσα από την αγορά λογισμικού και
την αντίστοιχη κατάρτιση των εργαζομένων. Ο Πίνακας 2.3 περιγράφει τη μέση αξία
εξαγωγών των εξαγωγικών επιχειρήσεων που έχουν προβεί σε δαπάνες
επιμόρφωσης, καθώς και αυτών που δεν εμφανίζουν τέτοιες δαπάνες, για διαφορετικά
μεγέθη επιχείρησης. Η στήλη (3) αναγράφει το ποσοστό των επιχειρήσεων με θετικές
δαπάνες επιμόρφωσης. Τα δύο βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν είναι πως:
α) το ποσοστό των εξαγωγικών επιχειρήσεων που πραγματοποιούν
δραστηριότητες επιμόρφωσης αυξάνει με το μέγεθος του εργατικού δυναμικού και της
επιχείρησης,
β) οι δαπάνες σε επιμόρφωση εργαζομένων συνδέονται με πολύ μεγαλύτερες
εξαγωγικές επιδόσεις στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.
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Πίνακας 2.3 Μέση αξία εξαγωγών και δαπάνες επιμόρφωσης (ΔΕ)
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Πηγή: Ιntrastat-Extrastat, ΕΒΕ, ΕΛΣΤΑΤ.

2.3.2. Εξαγωγική επίδοση και καινοτομία
Ένα γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση είναι μια θετική
σχέση της ποιότητας του εργατικού δυναμικού με την εξαγωγική επίδοση της
επιχείρησης. Η απασχόληση ειδικευμένου εργατικού είναι σίγουρα και προϋπόθεση
για τη δυνατότητα μιας εξαγωγικής επιχείρησης να εισάγει νέες τεχνολογίες και να
καινοτομήσει.
Οι επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες είναι οι πιο παραγωγικές σε μια
οικονομία και, κατά συνέπεια, έχουν τις μεγαλύτερες εξαγωγικές δυνατότητες (βλ. Aw,
Roberts and Xu 2011). Στο Διάγραμμα 2.6 παρατηρούμε πως τόσο η απασχόληση
εργατικού δυναμικού σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) ως ποσοστό
της συνολικής απασχόλησης όσο και οι δαπάνες της εξαγωγικής επιχείρησης σε Ε&Α
ως ποσοστό των συνολικών δαπανών, αυξάνουν με το μέγεθος της επιχείρησης και
συνδέονται με υψηλότερη μέση αξία εξαγωγών.
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Διάγραμμα 2.6 Δαπάνες και απασχόληση σε δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογίας και
μέση αξία εξαγωγών (εκατ. ευρώ)
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Πηγή: Ιntrastat-Extrastat, ΕΒΕ, ΕΛΣΤΑΤ.

Αυτός ο διαχωρισμός του μεγέθους στο παραπάνω διάγραμμα μειώνει πολύ το δείγμα
των μικρών επιχειρήσεων, καθώς για παράδειγμα σχεδόν καμία επιχείρηση με κάτω
από 25 απασχολούμενους δεν πραγματοποιεί δαπάνες Ε&Α. Για να μελετήσουμε
καλύτερα τη σχέση μεταξύ καινοτομίας και εξαγωγικής επίδοσης χωρίζουμε το δείγμα
σε τρία ίσα μέρη (μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις) με βάση τη συνολική τους
απασχόληση και εξαιρώντας τις επιχειρήσεις που εξάγουν πετρελαιοειδή. Όπως θα
ήταν αναμενόμενο, τα έξοδα των εξαγωγικών επιχειρήσεων για Ε&Α -ως ποσοστό των
συνολικών δαπανών της επιχείρησης αυξάνουν με το μέγεθός της. Επίσης οι
επιχειρήσεις που διαθέτουν πόρους για Ε&Α εξάγουν περισσότερο από αυτές που δεν
δαπανούν σε κάθε κατηγορία εξαγωγικών επιχειρήσεων. Η μεγαλύτερη διαφορά
εμφανίζεται στις μεγάλες εξαγωγικές επιχειρήσεις που δαπανούν κατά μέσο όρο
περισσότερο σε Ε&Α ως ποσοστό των συνολικών τους δαπανών και φαίνεται να
απολαμβάνουν τις υψηλότερες εξαγωγικές επιδόσεις.
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Διάγραμμα 2.7 Ποσοστό δαπανών σε δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογίας και μέση
αξία εξαγωγών (εκατ. ευρώ) για διαφορετικά μεγέθη εξαγωγικών επιχειρήσεων
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Πηγή: Ιntrastat-Extrastat, ΕΒΕ, ΕΛΣΤΑΤ.

2.3.3. Εξαγωγική επίδοση και προώθηση εξαγωγών
Ένα από τα συμπεράσματα από πρωτογενή έρευνα της ICAP για τη Διανέοσις σε 525
εξαγωγικές

επιχειρήσεις

(https://www.dianeosis.org/wp-

content/uploads/2018/12/exports icap.pdf) είναι ότι στην ερώτηση «Ποια θεωρείτε ότι
είναι 3 τα σημαντικότερα μειονεκτήματα/αδυναμίες της εταιρείας», το 34% των
εξαγωγικών επιχειρήσεων απάντησαν «η έλλειψη ενεργειών προώθησης». Το
ποσοστό αυτό μεγαλώνει αισθητά σε εταιρείες με χαμηλό κύκλο εργασιών και
μειώνεται αντίστοιχα στις μεγάλες εταιρείες. Πράγματι στο Διάγραμμα 2.8
παρατηρούμε πως το ποσοστό των δαπανών προώθησης του προϊόντος αυξάνει
σημαντικά τόσο με το μέγεθος της εξαγωγικής επιχείρησης όσο και με τη μέση αξία
εξαγωγών.
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Διάγραμμα 2.8 Ποσοστό δαπανών προώθησης ως προς συνολικές δαπάνες και μέση αξία
εξαγωγών (εκατ. ευρώ) ανά μέγεθος εξαγωγικής επιχείρησης
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Πηγή: Ιntrastat-Extrastat, ΕΒΕ, ΕΛΣΤΑΤ.

Το μεγαλύτερο μερίδιο των εξόδων προώθησης αποτελούν τα έξοδα προβολήςδιαφήμισης. Χωρίζοντας τις εξαγωγικές επιχειρήσεις σε τρεις ομάδες σύμφωνα με την
εξαγωγική τους επίδοση, φαίνεται ξεκάθαρα πως η αύξηση της μέσης αξίας εξαγωγών
σχετίζεται με το ποσοστό των δαπανών προώθησης.
Διάγραμμα 2.9 Διάρθρωση του ποσοστού δαπανών προώθησης ως προς συνολικές
δαπάνες και εξαγωγική επίδοση
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Πηγή: Ιntrastat-Extrastat, ΕΒΕ, ΕΛΣΤΑΤ.
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2.3.4. Εξαγωγική επίδοση και τραπεζικός δανεισμός
Οι εξαγωγές συνεπάγονται ένα αρχικό «κόστος εισόδου» σε ξένες αγορές (π.χ.
πληροφορίες σχετικά με τις ξένες αγορές, δημιουργία δικτύων διανομής κλπ.) το οποίο
πρέπει να καταβληθεί προκαταβολικά και για αυτό η δυνατότητα τραπεζικού
δανεισμού είναι καίρια για την εξαγωγική δραστηριότητα.26
Οι πιστωτικοί περιορισμοί αποτρέπουν τις επιχειρήσεις από την είσοδο στην
εξαγωγική διαδικασία. Μια βασική συνέπεια της οικονομικής κρίσης μετά το 2009 ήταν
η σημαντική μείωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης των εξαγωγικών επιχειρήσεων
και η συνεπαγόμενη αύξηση των χρηματοπιστωτικών τους περιορισμών (Καλυβίτης,
Κατσίμη και Μούτος 2018). Έτσι η αναιμική εξαγωγική επίδοση της ελληνικής
οικονομίας ως το 2014 (εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή) μπορεί να αντανακλά το
γεγονός πως η επίδραση της εσωτερικής υποτίμησης και των μέτρων των
Οικονομικών Προγραμμάτων Προσαρμογής στην εξαγωγική δραστηριότητα σε
σημαντικό βαθμό εξουδετερώθηκε από τους χρηματοπιστωτικούς περιορισμούς που
αντιμετώπισαν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Στο Διάγραμμα 2.10 χωρίζουμε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις ως προς το ύψος του
τραπεζικού τους δανεισμού ως ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης της
επιχείρησης (Ίδια και Ξένα Κεφάλαια). Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις με μεγάλο ποσοστό
δανείων έχουν μεγαλύτερη μέση αξία εξαγωγών, η οποία συνοδεύεται και με
διείσδυση σε περισσότερους εξαγωγικούς προορισμούς.

Ενδεικτικά το κόστος αυτό κυμαίνεται από 344 ως 430 χιλιάδες δολάρια τον χρόνο ανά εξαγωγική
επιχείρηση για τις εξαγωγές της Κολομβίας [Das et al. (2007)].
26
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Διάγραμμα 2.10 Τραπεζικός δανεισμός και εξαγωγική επίδοση
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Πηγή: Ιntrastat-Extrastat, ΕΒΕ, ΕΛΣΤΑΤ.

2.4. Συμπεράσματα
Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρήσαμε μια ακτινογραφία των ελληνικών εξαγωγικών
επιχειρήσεων, η οποία αναδεικνύει ως βασικό χαρακτηριστικό για την εξαγωγική
επίδοση των επιχειρήσεων το μέγεθος: Το 1% των κορυφαίων σε εξαγωγική επίδοση
επιχειρήσεων εξάγει 200 φορές περισσότερο από το υπόλοιπο 99%.
Επιπλέον το μέγεθος των επιχειρήσεων συνδέεται με 1) περισσότερους εξαγωγικούς
προορισμούς,

2)

περισσότερα

προϊόντα,

3)

μεγαλύτερο

ποσοστό

ειδικευμένου/ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού, 4) υψηλότερο «μπόνους ειδίκευσης»,
5) πιο έντονη δραστηριότητα σε Ε&Α, 6) πιο έντονη δραστηριότητα προώθησης
προϊόντων και 7) μεγαλύτερο τραπεζικό δανεισμό. Και οι 7 αυτοί παράγοντες έχουν
θετική σχέση με την εξαγωγική δραστηριότητα. Επιπλέον μόνο οι κορυφαίες
εξαγωγικές επιχειρήσεις (εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή) έχουν μέση αξία εξαγωγών
μεγαλύτερη από τη μέση αξία εισαγωγών, γεγονός που αποτελεί θετική ένδειξη για
την εγχώρια προστιθέμενη αξία αυτών των επιχειρήσεων.
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Αυτή η εντυπωσιακή επίδραση του μεγέθους, που παρατηρείται σε γενικές γραμμές
σε όλες τις οικονομίες, είναι συνέπεια του γεγονότος ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις
μπορούν να προσελκύσουν υψηλότερης ποιότητας εργατικό δυναμικό και μπορούν
να εκμεταλλευτούν καλύτερα τις διεθνείς αγορές, καθώς έχουν οργανωμένα εξαγωγικά
τμήματα που παρακολουθούν τις εξελίξεις σε κάθε χώρα και εκμεταλλεύονται τα
δίκτυα διανομής και προβολής στις ξένες αγορές.
Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών απαιτεί τη διείσδυση σε νέες αγορές του
εξωτερικού. Πράγματι ένα από τα συμπεράσματα του κεφαλαίου αυτού είναι πως η
άνοδος στην εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας μας συνδέεται με τον αριθμό των
εξαγωγικών προορισμών. Όμως, η διείσδυση σε μια νέα εξαγωγική αγορά
συνεπάγεται ένα «κόστος εισόδου» που πρέπει να καταβληθεί προκαταβολικά από
τις επιχειρήσεις. Η εμπειρική παρατήρηση πως οι μεγάλες ελληνικές εξαγωγικές
επιχειρήσεις έχουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό τραπεζικού δανεισμού από τις
υπόλοιπες πιθανά σηματοδοτεί πως το μέγεθος των επιχειρήσεων αμβλύνει τους
χρηματοπιστωτικούς περιορισμούς και αυτό αποτελεί ένα ακόμα κανάλι επίδρασης
του μεγέθους της επιχείρησης στην εξαγωγική της επίδοση.
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3. Εξαγωγές και μισθολογικό περιβάλλον:
μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό πλαίσιο
3.1. Εισαγωγή
Ένα από τα βασικότερα αίτια της οικονομικής κρίσης που βίωσε η ελληνική οικονομία
την δεκαετία του 2010 ήταν η μη διατηρήσιμη πορεία του ελλείμματος του Ισοζυγίου
Τρεχουσών Συναλλαγών (ΙΤΣ). Παρόλο που η ύφεση παρέχει έναν διορθωτικό
μηχανισμό του ΙΤΣ μέσω τις πτώσης του διαθέσιμου εισοδήματος και κατά συνέπεια
των εισαγωγών, μια τέτοια προσαρμογή είναι εφήμερη. Σε περίοδο ανάκαμψης η
εξωτερική ισορροπία τις ελληνικής οικονομίας πρέπει να επιτευχθεί μέσω τις τόνωσης
των εξαγωγών. Κατά συνέπεια, απαιτούνται αποτελεσματικές πολιτικές προώθησης
των εξαγωγών, στοχευμένες στις παθογένειες τις ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα,
η εξωτερική ισορροπία της οικονομίας σε μια νομισματική ένωση συνδέεται άμεσα με
το μισθολογικό περιβάλλον και τη δυνατότητα τις οικονομίας για εσωτερική υποτίμηση
σε περίοδο κρίσης. Κατά συνέπεια, οι μεταρρυθμίσεις με στόχο τη μεγαλύτερη ευελιξία
τις αγοράς εργασίας μπορούν να θεωρηθούν ως αναπόσπαστo κομμάτι μιας πολιτικής
τόνωσης της εξαγωγικής δραστηριότητας.
Ως συνέπεια των ελλειμμάτων του ΙΤΣ, ένας από τους βασικούς στόχους των
Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας ήταν η αύξηση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και η ενδυνάμωση των ελληνικών
εξαγωγών, με σχεδόν το σύνολο των πολιτικών που υιοθετήθηκαν την περίοδο αυτή
να επηρεάζουν (άμεσα ή έμμεσα) αυτά τα μεγέθη. Στο πλαίσιο αυτό η χώρα
προχώρησε στην εφαρμογή μιας σειράς μεταρρυθμίσεων για την ενδυνάμωση των
εξαγωγών, την απλοποίηση των διαδικασιών για τις εξαγωγές, τη μείωση της σχετικής
γραφειοκρατίας και τη θεσμοθέτηση ηλεκτρονικών διαδικασιών. Ταυτόχρονα, οι
εκτενείς αλλαγές που έγιναν στο θεσμικό πλαίσιο της αγοράς εργασίας στόχευαν,
εκτός από την εσωτερική υποτίμηση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς μέσω
της μείωσης του κόστους εργασίας, και στη μείωση της πολύ υψηλής ανεργίας της
χώρας. Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε τις βασικότερες μεταρρυθμίσεις που
έγιναν στα δύο αυτά πεδία.
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3.2. Πολιτικές ενδυνάμωσης των εξαγωγών
Η στρατηγική της χώρας για την ενδυνάμωση των εξαγωγών περιλάμβανε τρεις
πυλώνες δράσεων: τη διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης της χώρας, την προώθηση
των εξαγωγών (κυρίως με δράσεις εξωστρέφειας και οικονομικής διπλωματίας) και τη
διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου (με μεταρρυθμίσεις στη γραφειοκρατία που
αντιμετωπίζουν οι εξαγωγείς). Οι πολιτικές του τρίτου πυλώνα στόχευαν κυρίως στη
μείωση της σχετικής γραφειοκρατίας και στην ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των
σχετικών διαδικασιών, ώστε να μειωθεί τόσο ο χρόνος όσο και το κόστος που
σχετίζεται με την εξαγωγή ενός προϊόντος.
Για να επιτευχθεί αυτό, στα πλαίσια των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής
αναπτύχθηκαν δυο βασικές δράσεις: η Εθνική Στρατηγική και Οδικός Χάρτης για τη
Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου και η Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την
Προώθηση των Εξαγωγών. Για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των δράσεων αυτών
οι

ελληνικές

αρχές

συνεργάστηκαν

με

διεθνείς

εμπειρογνώμονες,

διεθνείς

οργανισμούς και άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, με τη συμμετοχή πάντα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. 27

3.2.1. Εθνική στρατηγική και οδικός χάρτης για τη διευκόλυνση του
εξωτερικού εμπορίου
Η Εθνική Στρατηγική και Οδικός Χάρτης για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου
δόθηκε στη δημοσιότητα τον Οκτώβριο του 2012.28 Η Εθνική Στρατηγική περιλάμβανε
25 δράσεις οι οποίες στόχευαν στη μείωση του χρόνου για την διεκπεραίωση των
εξαγωγών κατά 50% και του κόστους κατά 20% μέχρι το 2015, με τη μισή πρόοδο να
έχει υλοποιηθεί έως το 2013. Η πλήρης εφαρμογή της στρατηγικής εκτιμήθηκε ότι θα

Οι πολιτικές που αφορούν την ενδυνάμωση των εξαγωγών αναφέρονται ήδη από το Πρώτο Πρόγραμμα
Οικονομικής Προσαρμογής, αλλά η πλειονότητα των σχετικών δράσεων αναπτύχθηκε σε δεύτερο χρόνο, και
εφαρμόστηκε την περίοδο του Δεύτερου Προγράμματος (2012-2014). Στο Τρίτο Πρόγραμμα οι δράσεις που
προχώρησαν ουσιαστικά ήταν ανασχεδιασμός και ολοκλήρωση των δράσεων που είχαν ήδη ξεκινήσει από το
Δεύτερο Πρόγραμμα.
27

28

Εθνική Στρατηγική και Οδικός Χάρτης για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου, 2012.
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οδηγήσει σε αύξηση της αξίας των εξαγωγών κατά 10%, αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,7%
και θα συνέβαλλε στη δημιουργία 80.000 θέσεων εργασίας. Μέσα στους επιμέρους
στόχους της στρατηγικής ήταν η σημαντική ελαχιστοποίηση του ελλείμματος του
εμπορικού ισοζυγίου έως το 2014 και η ενίσχυση των εξαγωγών αγαθών από 10%
του ΑΕΠ το 2012 σε 16% του ΑΕΠ το 2014.
Η Εθνική Στρατηγική συντάχθηκε με την τεχνική συνδρομή της Οικονομικής
Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) καθώς και διαφόρων
ευρωπαϊκών κρατών. Την εποπτεία της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής ανέλαβε
ένα νέο όργανο, η Επιτροπή Συντονισμού της Εθνικής Στρατηγικής για τη
Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου, ενώ η Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή
ήταν το νέο διοικητικό όργανο που θα ήταν υπεύθυνο για τον συντονισμό, τη
διαχείριση και την εφαρμογή του οδικού χάρτη. Ταυτόχρονα συστάθηκαν ομάδες
εργασίας για τους διάφορους τομείς ενδιαφέροντος (πχ. διαδικασίες τελωνείων,
τεχνολογία πληροφορικής και επικοινωνιών, νομικά θέματα).

Πίνακας 2.4 Βασικοί στόχοι της Εθνικής Στρατηγικής για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού
Εμπορίου
1. Μείωση του χρόνου για την έκδοση των απαιτούμενων εγγράφων κατά 50%
2. Μείωση του διοικητικού κόστους για τις εξαγωγές κατά 20%
3.

Μείωση των φυσικών και γραφειοκρατικών ελέγχων – ευθυγράμμιση με τις καλές

πρακτικές της Ε.Ε.
4. Αύξηση του αριθμού των εμπόρων που εξουσιοδοτούνται για τη χρήση Απλουστευμένων
Διαδικασιών
5. Αύξηση του αριθμού των εμπόρων που υπάγονται στο καθεστώς του Εγκεκριμένου
Οικονομικού Φορέα
6. Καθιέρωση του καθεστώτος του Εγκεκριμένου Εμπόρου στον τομέα των νωπών αγροτικών
προϊόντων
Πηγή: Εθνική Στρατηγική για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου
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Ενιαία Θυρίδα Εξωτερικού Εμπορίου
Από τα βασικότερα βήματα υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής ήταν η απλοποίηση
της έκδοσης αδειών και πιστοποιητικών για τους εμπόρους, η βελτιστοποίηση των
διαδικασιών των τελωνείων και η ολοκλήρωση της Ενιαίας Θυρίδας Εξωτερικού
Εμπορίου. Η Ενιαία Θυρίδα είναι η ηλεκτρονική υπηρεσία «μιας στάσης» για τη
διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου (E-tradesinglewindow).29Σκοπός της Ενιαίας
Θυρίδας ήταν να λειτουργεί ως ένα πλήρως αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό
περιβάλλον, το οποίο να περιλαμβάνει όλα τα στάδια της εξαγωγικής διαδικασίας,
ώστε να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά μέσω αυτής όλες οι διαδικασίες που
σχετίζονται με τις εξαγωγές, χωρίς να χρειάζεται η φυσική παρουσία του εμπόρου στις
επιμέρους υπηρεσίες. Η πλήρης εφαρμογή της θα οδηγούσε σε σημαντική μείωση
τόσο του κόστους όσο και του χρόνου για την υλοποίηση των εξαγωγών, ενισχύοντας
τη διαφάνεια και διευκολύνοντας ουσιαστικά το εμπόριο.
Η πλειοψηφία των δράσεων του οδικού χάρτη ολοκληρώθηκαν μέσα στην
προβλεπόμενη τριετία, ενώ ο χρόνος για τις εξαγωγές και εισαγωγές μειώθηκε κατά
20% και 40% αντίστοιχα, και το αντίστοιχο κόστος μειώθηκε κατά περίπου 10% την
τριετία αυτή (Καλυβίτης κ.α., 2018). Οι δράσεις που σχετίζονται με την πλήρη
λειτουργία της Ενιαίας Θυρίδας, καθώς και με τη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών
συστημάτων των διαφόρων υπηρεσιών, δεν κατάφεραν να ολοκληρωθούν, παρόλο
που ήταν από τις σημαντικότερες δράσεις του οδικού χάρτη (UNECE, 2014).
Η περαιτέρω ανάπτυξη της Ενιαίας Θυρίδας και των διαλειτουργικοτήτων των
πληροφοριακών συστημάτων των εμπλεκόμενων φορέων περιλαμβάνονταν στον Νέο
Επικαιροποιημένο Οδικό Χάρτη για τη Διευκόλυνση του Εμπορείου 2016-2020 (νόμος
4336/2015), ο οποίος έθετε ως πρόσθετους στόχους την περαιτέρω απλοποίηση των
προ-τελωνειακών διαδικασιών, την ενίσχυση της συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα
και την υιοθέτηση των «βέλτιστων πρακτικών» διεξαγωγής ελέγχων (Καλυβίτης κ.α.,
2018). Ο Οδικός Χάρτης περιλάμβανε 21 δράσεις με συγκεκριμένα παραδοτέα και
δείκτες επιδόσεων (KPIs), ενώ την ευθύνη για την εφαρμογή του έχει μία διυπουργική

Η Ενιαία Θυρίδα Εξωτερικού Εμπορίου ορίστηκε τον Απρίλιο του 2012 με το αρ. 38 του ν. 4072/2012. ο οποίος
αντικατέστησε τον ν. 939/1979 και το Ν.Δ. 3999/1959 και θεσμοθέτησε εκ νέου όλους τους ορισμούς που
σχετίζονται με το εξωτερικό εμπόριο.
29
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Επιτροπή Διευκόλυνσης του Εξωτερικού Εμπορίου, η οποία δημιουργήθηκε τον
Οκτώβριο του 2016.30
Στο πλαίσιο αυτό κάποιες δράσεις σχετικές με τις τελωνειακές διαδικασίες
ολοκληρώθηκαν, όπως οι διαδικασίες κατάθεσης όλων των εγγράφων ηλεκτρονικά
καθώς και οι διαλειτουργικότητες ανάμεσα στα ΕΛΤΑ και του τελωνειακού συστήματος
των λιμανιών. Παρέμεινε παρόλα αυτά σε εκκρεμότητα η απλοποίηση των
διαδικασιών για την αδειοδότηση των εξαγωγέων/εισαγωγέων. Επιπλέον, το
πληροφοριακό

σύστημα

της

Ενιαίας

Θυρίδας

κρίθηκε

ότι

χρειαζόταν

να

επανασχεδιαστεί, κάτι που έγινε με τη βοήθεια των ολλανδικών τελωνείων. Οι
προδιαγραφές για το νέο πληροφοριακό σύστημα τέθηκαν σε ανοιχτή διαβούλευση
τον Σεπτέμβριο του 2019, αλλά συνεχίζει να εκκρεμεί η δημιουργία του νέου
πληροφοριακού συστήματος.
Πιλοτικό πρόγραμμα για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών των τελωνείων
Μία από τις σημαντικότερες δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής ήταν η δημιουργία ενός
πιλοτικού προγράμματος τελωνείων. Το πιλοτικό πρόγραμμα ξεκίνησε το Νοέμβριο
του 201231 και στόχο είχε την βελτιστοποίηση των διαδικασιών των τελωνείων για
τρεις κατηγορίες προϊόντων (φρέσκα φρούτα και λαχανικά και φέτα) στα τελωνεία του
αεροδρομίου των Αθηνών και του λιμανιού του Πειραιά, ώστε να μειωθεί η φυσική
παρουσία του εμπόρου και να μειωθεί η ανάγκη ελέγχου των σχετικών φυσικών
εγγράφων.

Ταυτόχρονα,

αναδιοργάνωση

του

στα

εργατικού

πλαίσια

του

δυναμικού,

πιλοτικού
με

προγράμματος

επανακαθορισμό

τόσο

έγινε
των

αρμοδιοτήτων όσο και των βαρδιών, ώστε να μπορούν να γίνονται εξαγωγές 24/7.
Τον Ιούλιο του 2013, το πιλοτικό πρόγραμμα επεκτάθηκε και στις εισαγωγές ενώ
προστέθηκαν και άλλα πέντε προϊόντα (ελαιόλαδο, καλλυντικά, προφίλ αλουμινίου,
κονσερβοποιημένα ροδάκινα και προϊόντα χρήσης από τους πολίτες και τον στρατό).

Επικεφαλής της Επιτροπής Διευκόλυνσης του Εξωτερικού Εμπορίου είναι ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ενώ συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικοί Γραμματείς
συναρμόδιων υπουργείων και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα.Η υλοποίηση του Οδικού Χάρτη υποστηρίζεται
από προγράμματα Τεχνικής Βοήθειας τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα οποία
συμμετέχουν τα ολλανδικά τελωνεία, η Γαλλική κυβέρνηση και η PwC.
31
Αναφορές στο πιλοτικό πρόγραμμα για τα τελωνεία γίνονται στο Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής
Προσαρμογής της χώρας, καθώς και στις εκθέσεις των αξιολογήσεών του βλ. https://www.minfin.gr/web/g.g.oikonomikes-politikes/programma-oikonomikes-prosarmoges
30
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Οι σημαντικότερες τελωνειακές μεταρρυθμίσεις που έγιναν, σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (ΠΟΤ), παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 2.5 Τελωνειακές μεταρρυθμίσεις
1. Η μείωση του κόστους των εξαγωγών, λόγω της εφαρμογής του ευρωπαϊκού νομοθετικού
πλαισίου για την είσπραξη των Δικαιωμάτων Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ) –
εφαρμόζεται εκτός τελωνειακού καταστήματος και εκτός ωραρίου λειτουργίας
2. Η μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης μιας εξαγωγής, όλα τα εμπορεύματα μεσαίου και
χαμηλού κινδύνου αποδεσμεύονται πλέον σε λιγότερο από μία ώρα
3. Ο περιορισμός της φυσικής παρουσίας του εξαγωγέα στο τελωνείου
4. Η αποδοχή όλων των εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή, καταργώντας την ανάγκη
προσκόμισής τους στο τελωνείο σε υλική μορφή
5. Η δυνατότητα να ελέγχονται τα εμπορεύματα και εκτός τελωνείου, σε καθορισμένες
τοποθεσίες
6. Η δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της διασάφησης εξαγωγής
7. Η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των δύο μεγαλύτερων τελωνείων της χώρας.
8. Η δυνατότητα εξυπηρέτησης όλων των εξαγωγών εκτός ωραρίου και τελωνείου, με μια απλή
αίτηση στο αρμόδιο τελωνείο εξαγωγής
Πηγή: Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου (2014)

Ως αποτέλεσμα υλοποίησης των δράσεων στα πιλοτικά τελωνεία, το κόστος των
εξαγωγικών διαδικασιών μειώθηκε κατά 50% και ο χρόνος διεκπεραίωσής τους κατά
75% (τα στοιχεία αφορούν τον Ιούλιο του 2014 σε σχέση με την αρχή εφαρμογής του
Οδικού Χάρτη τον Νοέμβριο του 2012). Σημαντικό μέρος των δράσεων του πιλοτικού
προγράμματος ενσωματώθηκαν στην κανονική λειτουργία των τελωνείων.
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3.2.2. Στρατηγική και σχέδιο δράσης για την προώθηση των
εξαγωγών
Στη Στρατηγική για την Προώθηση των Εξαγωγών η διαχρονική αδυναμία της χώρας
στο να εκπονήσει και να εφαρμόσει μία ολιστική στρατηγική εξωστρέφειας αποδόθηκε
στις οργανωτικές δυσλειτουργίες της δημόσιας διοίκησης και στην απουσία
αποτελεσματικού συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών. 32 Η
Στρατηγική είχε ως προτεραιότητα να ξεκαθαριστούν οι στόχοι, οι πολιτικές, οι ρόλοι
και οι κανόνες που σχετίζονται με την προώθηση των εξαγωγών, την ενδυνάμωση
των εξαγωγών με τον ορισμό συγκεκριμένων στόχων και τη δημιουργία ενός οδικού
χάρτη ο οποίος θα ορίζει συγκεκριμένες δράσεις. Μέσα στις προτάσεις της
Στρατηγικής ήταν η ενίσχυση της οικονομικής διπλωματίας της χώρας και η δημιουργία
μίας νέας δομής η οποία θα είναι υπεύθυνη για όλες τις δράσεις που σχετίζονται με
την προώθηση του ελληνικού εμπορίου και στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι
υφιστάμενες σχετικές δομές. Πρότεινε, επίσης, τη δημιουργία ενός οργανισμού ο
οποίος θα συμβουλεύει και θα παρέχει πληροφορίες στις ελληνικές εξαγωγικές
επιχειρήσεις σχετικά με τις ξένες αγορές, ενώ θα βοηθά και τις πολύ μικρές
επιχειρήσεις που θα ήθελαν να δραστηριοποιηθούν στο εμπόριο και θα τους παρείχε
την σχετική κατάρτιση.
Enterprise Greece
H μόνη σύσταση της στρατηγικής που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Δεύτερου
Προγράμματος Δημοσιονομικής Προσαρμογή της χώρας ήταν η συγχώνευση του
Οργανισμού Προώθησης των Εξαγωγών (ΟΠΕ) με την εταιρεία Επενδύστε στην
Ελλάδα που οδήγησε στη δημιουργία του Enterprise Greece τον Φεβρουάριο του
2014.
Οι δύο πρότεροι οργανισμοί ήταν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και σκοπός τους ήταν η προώθηση των
εξαγωγών (ΟΠΕ) και η προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα (Επενδύστε στην
Ελλάδα). Ο νέος οργανισμός Enterprise Greece ενσωμάτωσε τις αρμοδιότητες και των
Το Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων της Ολλανδίας, μέσω προγράμματος παροχής τεχνικής βοήθειας υπό
το συντονισμό της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα, ανέλαβε την σύνταξη της Στρατηγικής για την Προώθηση
των Εξαγωγών, η οποία δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2012 (Netherlands Ministry of Economic Affairs, 2012).
32
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δύο εταιρειών, ενώ τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών. Στόχος του
Enterprise Greece είναι να προσελκύσει ξένους επενδυτές στη χώρα, καθώς και να
προωθήσει τα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες στις διεθνείς αγορές, στηρίζοντας
παράλληλα τις εγχώριες επιχειρήσεις στην προσέγγιση νέων αγορών και στον
εντοπισμό νέων εταίρων.
Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των εξαγωγών
Το Σχέδιο Δράσης, που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2016, 33 λάμβανε υπόψη τόσο
τις συστάσεις της Στρατηγικής όσο και τα αποτελέσματα της σχετικής διαβούλευσης
του 2013. 34
Το Σχέδιο Δράσης περιλάμβανε τρεις θεματικές ενότητες παρεμβάσεων: (i) την
ενίσχυση της γνώσης και της πληροφόρησης σχετικά με τις εξαγωγές, (ii) την
ενδυνάμωση της οικονομικής διπλωματίας και (iii) τον επανακαθορισμό του
συστήματος διοίκησης οι οποίες θα υλοποιούνταν έως το τέλος του 2018.
Συγκεκριμένες δράσεις του Σχεδίου ήταν η δημιουργία μίας επιτροπής συντονισμού
για την εξωστρέφεια, η οποία θα παρακολουθεί την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης
και θα συντονίζει τις σχετιζόμενες υπηρεσίες, η δημιουργία ηλεκτρονικών συστημάτων
τα οποία θα παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες στους εξαγωγείς, η αναβάθμιση του
γραφείου υποστήριξης των εξαγωγέων και η υλοποίηση στοχευμένων δράσεων
δημοσιότητας.
Οι δράσεις αυτές χρηματοδοτούνταν από κοινοτικούς πόρους και μέρος των
καθυστερήσεων οφειλόταν στη γραφειοκρατία που συνδέεται τόσο με την διενέργεια
των σχετικών διαγωνισμών όσο και με τις διαδικασίες έγκρισης των έργων από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών, Μάρτιος
2016.
34
Η Στρατηγική τέθηκε προς διαβούλευση το 2013, με απώτερο στόχο τη δημιουργία ενός Σχεδίου Δράσης για
την Προώθηση των Εξαγωγών. Παρόλα αυτά το έργο σταμάτησε προσωρινά στις αρχές του 2013 και συνεχίστηκε
μετά την υπογραφή του Τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Στρατηγικής της χώρας.
33
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Πίνακας 2.6. Σχέδιο Δράσης (2016-2018)
Δράσεις που υλοποιήθηκαν

Δράσεις που δεν ολοκληρώθηκαν

1. Ανάπτυξη Κοινού Ημερολογίου Δράσεων
Εξωστρέφειας μεταξύ δημόσιων και
ιδιωτικών φορέων

1. Η Ολοκλήρωση της δημιουργίας ενός
ενιαίου πληροφοριακού συστήματος και
διαδικτυακής πύλης εξωστρέφειας

2. Επικαιροποίηση και βελτίωση των
ιστοσελίδων ενημέρωσης Agora και
Enterprise Greece, ώστε να ενσωματωθούν
στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα
εξωστρέφειας

2. Εκπόνηση οδηγών επιχειρηματικότητας για
τους βασικούς εξαγωγικούς προορισμούς της
χώρας

3. Καταμερισμός έργου και ρόλων μεταξύ
των κύριων πυλώνων στήριξης της
εξωστρέφειας

3. Αναβάθμιση της λειτουργίας των γραφείων
Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων

4. Δημιουργία κοινών ομάδων έργου και
προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των
αρμόδιων φορέων
Πηγή: Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση των Εξαγωγών (2016-2018)

Τον Απρίλιο του 2019 ανακοινώθηκε η έναρξη σχεδιασμού ενός επικαιροποιημένου
Σχεδίου Δράσης με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του
Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων και Ενέργειας και
το οποίο θα υλοποιηθεί με τη βοήθεια του Γερμανικού Οργανισμού GIZ GmbH
(Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit).35 Στόχος του νέου Σχεδίου Δράσης
είναι η επίτευξη του στόχου για αύξηση της συμμετοχής των εξαγωγών στο 50% του
ΑΕΠ έως το 2025.36

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση Εξαγωγών: Νέα εργαλεία
υποστήριξης των Ελλήνων εξαγωγέων, Δελτίο Τύπου, Απρίλιος 2019.
36
Σύμφωνα με την GIZ, το επικαιροποιημένο σχέδιο, που δεν έχει δοθεί ακόμα στη δημοσιότητα, θα στοχεύει
στην ενίσχυση της δυνατότητας στρατηγικού σχεδιασμού για την προώθηση των εξαγωγών, την ανάπτυξη των
ικανοτήτων κινητοποίησης των επιχειρήσεων να εξάγουν και τη βελτίωση των εξαγωγικών δεξιοτήτων των
επιχειρήσεων, και θα ενσωματώνει τις δράσεις που είναι σε εκκρεμότητα από το προηγούμενο Σχέδιο Δράσης.
35
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3.3. Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας
Το μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων θεωρείται ότι είναι ένας από τους
σημαντικότερους παράγοντες μειωμένης ανταγωνιστικότητας της χώρας. Ένα
σημαντικό κομμάτι των μεταρρυθμίσεων που έγιναν στην χώρα την περίοδο 20102014 στόχευαν στη μείωση του κόστους εργασίας και στην βελτίωση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην αγορά
εργασίας ολοκληρώθηκαν πολύ νωρίτερα από τις αντίστοιχες στην αγορά προϊόντων,
με το ΔΝΤ να θεωρεί ότι ήταν το πιο επιτυχημένο κομμάτι διαρθρωτικών πολιτικών
την περίοδο των Προγραμμάτων Οικονομικής Προσαρμογής.
Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας που βρίσκονται σε άμεση σχέση με τη μείωση
του μισθολογικού κόστους, χωρίζονται κυρίως σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τις αλλαγές
στις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τις αλλαγές στον κατώτατο μισθό. Οι
μεταρρυθμίσεις στους δύο αυτούς τομείς συνοδεύτηκαν επίσης με σημαντικές αλλαγές
στη νομοθεσία για την προστασία της εργασίας, αλλαγές που έκαναν πιο ευέλικτες τις
διαδικασίες πρόσληψης και απόλυσης και οι οποίες όριζαν

χαμηλότερες

προσαυξήσεις για τις υπερωρίες.
Τέλος, για να γίνει πιο ελκυστική η αγορά εργασίας θεσμοθετήθηκε η μείωση των
ασφαλιστικών εισφορών κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, που αφορούσε μείωση περίπου
κατά 4 μονάδες για τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές και κατά 1 μονάδα για τις
αντίστοιχες εργατικές).

3.3.1.Συλλογικές διαπραγματεύσεις
Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις διενεργούνται σε τρία επίπεδα: (i) σε εθνικό επίπεδο,
στο οποίο συνάπτεται η ΕΓΣΕΕ και οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από το
τριτοβάθμιο σωματείο τους ενώ στη σύμβαση καθορίζονται οι όροι εργασίας για το
σύνολο των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, (ii) σε κλαδικό ή επαγγελματικό
επίπεδο, όπου οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από το δευτεροβάθμιο σωματείο τους
ενώ η κλαδική ή ομοιοεπαγγελματική σύμβαση που υπογράφεται καθορίζει τους
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όρους εργασίας για το σύνολο του κλάδου ή του επαγγέλματος 37 και (iii) σε
επιχειρησιακό επίπεδο, στο οποίο οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από το
πρωτοβάθμιο σωματείο τους και καθορίζονται οι όροι εργασίας για τους εργαζόμενους
της επιχείρησης.

Πίνακας 2.7. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ανά είδος και έτος
Έτος

Κλαδικές και
ομοιοεπαγγελματικές

Επιχειρησιακές

Τοπικές
ομοιοεπαγγελματικές

Συμβάσεις
εργασίας

Διαιτητικές
αποφάσεις

Συμβάσεις
εργασίας

Διαιτητικές
αποφάσεις

Συμβάσεις
εργασίας

Διαιτητικές
αποφάσεις

2008

160

42

215

15

27

2

2009

62

41

215

12

12

5

2010

64

29

227

11

14

6

2011

38

17

170

9

7

1

2012

23

8

975

0

6

0

2013

13

0

409

0

10

0

2014

14

2

286

0

5

0

2015

11

11

263

1

7

0

2016

9

10

318

4

6

0

2017

14

3

244

2

6

0

Πηγή: ΟΜΕΔ

Στόχος των πολιτικών της περιόδου 2010-2014 σχετικά με τις συλλογικές
διαπραγματεύσεις ήταν η υπερίσχυση των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων
εργασίας σε σχέση με τις κλαδικές, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας
των επιχειρήσεων σε περιόδους κρίσης.
Μέχρι το 2010, η πλειοψηφία των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών συμβάσεων
εργασίας καθίσταντο υποχρεωτικές σε ισχύ για το σύνολο των επιχειρήσεων, με
Υπάρχουν επίσης οι τοπικές κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις, οι οποίες καθορίζουν τους όρους
εργασίας για έναν κλάδο ή ένα επάγγελμα σε μία συγκεκριμένη περιοχή. Για παράδειγμα, υπάρχει η τοπική
κλαδική σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων Ηρακλείου, η οποία αφορά μόνο τους ξενοδοχοϋπαλλήλους που
απασχολούνται στον νομό Ηρακλείου, ενώ υπάρχει ταυτόχρονα και η κλαδική σύμβαση ξενοδοχοϋπαλλήλων, η
οποία αφορά των σύνολο των ξενοδοχοϋπαλλήλων της χώρας.
37
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αποτέλεσμα σε περιόδους κρίσης οι επιχειρήσεις να μην μπορούν να μειώσουν τους
μισθούς των εργαζομένων τους ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν. Παρόλο που
το 2010, με δύο διαφορετικά νομοθετήματα, έγιναν οι πρώτες προσπάθειες ώστε να
έχουν μεγαλύτερη ισχύ οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι διατάξεις
παρέμειναν ουσιαστικά ανενεργές μέχρι και το 2011, ενώ δεν υπογράφτηκε καμία
ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση (Patra, 2012). 38
Καταλυτική στην υπερίσχυση των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων ήταν η
νομοθέτηση του 2011 (παρ.1, άρθ. 37 του ν. 4024/2011) των Ενώσεων Προσώπων.
Η προϊσχύουσα νομοθεσία όριζε ότι δικαίωμα υπογραφής επιχειρησιακών
συμβάσεων είχαν τα επιχειρησιακά σωματεία, τα οποίο μπορούσαν να σχηματιστούν
μόνο σε επιχειρήσεις που είχαν τουλάχιστον 50 εργαζόμενους. Η συντριπτική
πλειοψηφία των ελληνικών επιχειρήσεων (99%) απασχολούσαν λιγότερους από 50
εργαζόμενους, γεγονός που έθετε τις επιχειρήσεις αυτές εκτός της δυνατότητας
υπογραφής επιχειρησιακών συμβάσεων. Η θεσμοθέτηση των Ενώσεων Προσώπων
έδινε το δικαίωμα υπογραφής συλλογικής σύμβασης, ακόμη και σε επιχειρήσεις με
λιγότερους από 50 εργαζόμενους, αρκεί να εκπροσωπούνταν τα 3/5 των εργαζομένων
της επιχείρησης.
Επιβοηθητικές στην υπερίσχυση των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων ήταν οι
παράγραφοι 5 και 6 του ίδιου νόμου, όπου οριζόταν ότι μέχρι τη λήξη του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής τίθεται σε αναστολή η ισχύ
των δύο βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων, της αρχής της
επεκτασιμότητας (οποιαδήποτε κλαδική σύμβαση κάλυπτε πάνω από το 50% των
εργαζομένων του κλάδου κηρυσσόταν γενικά υποχρεωτική) και η αρχή της
ευνοϊκότερης ρύθμισης (υπερτερεί ο όρος της συλλογικής σύμβασης που είναι πιο
ευνοϊκός για τον εργαζόμενο).
Οι παραπάνω μεταρρυθμίσεις οδήγησαν σε ένα τελείως διαφορετικό τοπίο για τις
συλλογικές συμβάσεις: οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες
συνάπτονταν σε επίπεδο επιχείρησης, αυξήθηκαν από 227 το 2010 σε 975 το 2012,
Παρόλα αυτά, τα σχετικά άρθρα ήταν ή αρκετά γενικά (παρ.7, άρθ. 2 του ν.3845/2010 όπου γίνεται η πρώτη
αναφορά στο πάγωμα της ισχύς της ευνοϊκότερης για τον εργαζόμενο ρύθμισης) ή ιδιαίτερα περίπλοκα (άρ.13,
ν. 3899/2010 όπου περιγράφεται μία δαιδαλώδης γραφειοκρατική διαδικασία για την υπογραφή ειδικών
επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας οι οποίες υπερέχουν των αντίστοιχων κλαδικών).
38
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ενώ αντίστοιχα οι κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες
καθόριζαν τον ελάχιστο μισθό για το σύνολο του κλάδου ή του επαγγέλματος,
μειώθηκαν σημαντικά, από 64 το 2010 σε 23 το 2012. Έτσι, ενώ μέχρι τότε ορίζονταν
οι ελάχιστοι μισθοί για το σύνολο του κλάδου (π.χ. για το σύνολο των επιχειρήσεων
που συσκευάζουν ροφήματα), πλέον η κάθε επιχείρηση αποφάσιζε ατομικά τι μισθούς
θα πρόσφερε. Η πλειοψηφία των επιχειρησιακών συμβάσεων που υπογράφηκαν την
περίοδο αυτή είχαν στους όρους τους μειώσεις μισθών (14,9%) ή αναπροσαρμογή
των μισθών στο ύψος του κατώτατου μισθού (42,9%) (βλ. Πίνακα 3.2).
Άλλες σημαντικές παρεμβάσεις για την απορρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων
εργασίας εισήχθησαν με την ΠΥΣ 6/2012 (και τις μετέπειτα νομοθετικές εξειδικεύσεις
της), η οποία όρισε την ελάχιστη και μέγιστη δυνατή διάρκεια μίας συλλογικής
σύμβασης, ενώ περιόρισε τόσο την περίοδο της μετενέργειας, του διαστήματος
δηλαδή που η συλλογική σύμβαση συνεχίζει να είναι σε ισχύ μετά την λήξη της, όσο
και τα επιδόματα που συνέχιζαν να είναι σε ισχύ μετά την λήξη της συλλογικής
σύμβασης. Τέλος, θεσπίστηκε το πάγωμα των αυτόματων μισθολογικών αυξήσεων
βάσει των τριετιών προϋπηρεσίας έως ότου η ανεργία να μειωθεί κάτω από το 10%.39

Η πλειοψηφία των συλλογικών συμβάσεων όριζαν μισθολογικές αναπροσαρμογές για τους εργαζόμενους λόγω
προϋπηρεσίας, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε αυξήσεις περίπου 10% για κάθε τριετία. Αντίστοιχες αυξήσεις λόγω
προϋπηρεσίας υπήρχαν και στον κατώτατο μισθό.
39
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Πίνακας 2.8. Μισθολογικές αλλαγές στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας
2012
αριθμός

%

2013
αριθμός

%

2014
αριθμός

%

2015
αριθμός

%

2016
αριθμός

%

2012-2016
αριθμός

%

Αυξήσεις μισθών

6

0,6

1

1,9

6

1,9

15

6

9

4,6

37

1,7

Μειώσεις μισθών
Χωρίς μεταβολή στον
μισθό
Μισθοί βάσει
συγκεκριμένων
πινάκων
Αναπροσαρμογή
μισθών στο
κατώτατο όριο
Αναφορά στις ώρες
εργασίας

192
46

19,3
4,7

70
67

15,4
16,4

20
62

7
21,6

21
30

8,4
11,4

14
48

7,2
25,3

317
253

14,9
11,9

45

4,6

17

4,2

17

5,9

24

9,1

21

11,1

124

5,8

516

52,8

162

39,6

100

35

84

31,8

50

26,3

912

42,9

1

0,1

1

0,2

3

1

1

0,4

2

1,1

8

0,4

Εργασιακές συνθήκες

1

0,1

10

2,4

7

2,4

5

1,9

7

3,7

30

1,4

Άλλο

169

17,3

81

19,8

71

24,8

84

31,8

39

20,5

444

20,9

Σύνολο

976

409

286

264

190

2.125

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας
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Το νομοθετικό πλαίσιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας άλλαξε το 2017, σε
συμφωνία με τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς, με τη θεσμοθέτηση της επαναφοράς των
αρχών της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης, σύμφωνα με τις οποίες οι
κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές συμβάσεις που υπογράφονται από εργοδότες που
απασχολούν τουλάχιστον το 50% του κλάδου/επαγγέλματος έχουν καθολική ισχύ για
το σύνολο του κλάδου, ενώ αν για τον ίδιο εργαζόμενο μπορούν να εφαρμοστούν δύο
συμβάσεις (π.χ. ατομική και κλαδική) υπερισχύει η σύμβαση που έχει τους
ευνοϊκότερους όρους για τον εργαζόμενο. Η επαναφορά των δύο αυτών αρχών άρχισε
να ισχύει από την 21η Αυγούστου του 2018, ημέρα λήξης των Προγραμμάτων
Δημοσιονομικής Προσαρμογής για την χώρα. Ως αποτέλεσμα από τον Αύγουστο του
2018 έως και τον Ιούνιο του 2019 επεκτάθηκαν 15 συλλογικές συμβάσεις εργασίας,
που συνολικά κάλυπταν περίπου 200.000 εργαζόμενους.
Τον Σεπτέμβριο του 2019 εισάχθηκε ένα νέο πλαίσιο για τις συλλογικές
διαπραγματεύσεις, το οποίο όριζε μια πολύ πιο γραφειοκρατική διαδικασία, ότι είτε οι
κοινωνικοί εταίροι είτε το Υπουργείο Εργασίας θα μπορούσαν να εξαιρέσουν από την
εφαρμογή των όρων της συλλογικής σύμβασης εργασίας συγκεκριμένες επιχειρήσεις
ή και ολόκληρες περιοχές, αν υπήρχαν αποδεδειγμένες οικονομικές δυσκολίες της
επιχείρησης ή της περιοχής. Πρόσθετα, θεσμοθετήθηκε ένα αυστηρότερο πλαίσιο για
την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, το οποίο όριζε μια πολύ πιο
γραφειοκρατική διαδικασία. Αξίζει να σημειωθεί ότι καμία συλλογική σύμβαση δεν έχει
επεκταθεί από την ψήφιση του νέου νόμου και έπειτα.
Αλλαγές έγιναν και στην διαδικασία της μεσολάβησης και διαιτησίας, ώστε το πλαίσιο
να γίνει πιο ευέλικτο. Ο θεσμός της διαιτησίας θεωρούνταν ότι ευνοούσε συνήθως τον
εργαζόμενο, αφού συνήθως οι δικαστές έβγαζαν αποφάσεις κοντά στις εισηγήσεις των
εργαζομένων, προβλέποντας υψηλότερους μισθούς και επιδόματα από ότι
επιθυμούσε η εργοδοτική πλευρά. Το σύνολο των αλλαγών που έγιναν στο πλαίσιο
αυτό είχαν ως στόχο τη δημιουργία αντικινήτρων για την προσφυγή των εργαζομένων
στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) καθώς και να περιορίσουν όσο
ήταν δυνατόν τη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία.
Με τον ν.3899/2010 καθορίστηκε ότι η μεσολάβηση μπορεί να αποφασίσει μόνο για
το επίπεδο του βασικού μισθού, και όχι για λοιπά επιδόματα ή προσαυξήσεις. Αυτό
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είχε σαν συνέπεια οι συλλογικές συμβάσεις που ήταν αποτέλεσμα μεσολάβησης να
καθορίζουν χαμηλότερους μισθούς, αφού πλέον καθόριζαν μόνο τον ελάχιστο μισθό
και όχι τα επιδόματα που συνδέονται με αυτόν. Επίσης, με τον ίδιο νόμο το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΟΜΕΔ άλλαξε ώστε να περιλαμβάνει μόνο μέλη των κοινωνικών
εταίρων, ενισχύοντας τον απευθείας διμερή διάλογο χωρίς εμπλοκή της πολιτικής
εξουσίας.
Μικρές αλλαγές στη διαιτησία και διαμεσολάβηση έγιναν επίσης στα πλαίσια του
τρίτου μνημονίου, με τις παρεμβάσεις να ενισχύουν περισσότερο το στάδιο της
διαμεσολάβησης και να ορίζουν ότι μόνο αν αποτύχει το στάδιο αυτό περνάει η
διαδικασία στο στάδιο της διαιτησίας. Με τις διατάξεις αυτές έγινε μια προσπάθεια να
περιορισθούν οι αποφάσεις που πάνε σε διαιτησία (όπου ουσιαστικά αποφασίζονται
από το δικαστήριο οι μισθοί που θα προβλέπονται στη συλλογική σύμβαση), ενώ έγινε
προσπάθεια να ενισχυθεί το στάδιο της διαμεσολάβησης όπου δίνεται η δυνατότητα
στα αντισυμβαλλόμενα μέρη να αποφασίσουν από κοινού τους μισθούς που θα
προβλέπονται στη συλλογική σύμβαση.
Τέλος, ο νόμος 4635/2019 όρισε εκ νέου τη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη
διαιτησία καθιστώντας την ουσιαστικά εφικτή μόνο για επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας
και μόνο αφού έχουν αποτύχει όλα τα προηγούμενα στάδια και μπορεί να αποδειχτεί
ότι η σύναψη της συλλογικής σύμβασης είναι ωφέλιμη για την οικονομία. Αντίστοιχη
διάταξη, η οποία όμως περιόριζε τελείως τη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη
διαιτησία, είχε εισαχθεί με την ΠΥΣ 6/2012, αλλά καταργήθηκε το 2014 ως
αντισυνταγματική.
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Πίνακας 2.9. Σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στον καθορισμό των συλλογικών συμβάσεων
Μεταρρυθμίσεις
Σχετική νομοθεσία
Δικαίωμα υπογραφής συλλογικής σύμβασης παρ.1, άρθ. 37 του ν. 4024/2011
σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 50
εργαζόμενους αν εκπροσωπούνταν τα 3/5
των εργαζομένων της επιχείρησης
Αναστολή ισχύς της αρχής της
παρ.5 και 6, άρθ. 37 του ν. 4024/2011
επεκτασιμότητας και της ευνοϊκότερης
ρύθμισης
Καθορισμός μέγιστης και ελάχιστης
ΠΥΣ 6/2012
διάρκειας συλλογικής σύμβασης
Περιορισμός μετενέργειας συλλογικής
ΠΥΣ 6/2012
σύμβασης
Περιορισμός επιδομάτων που συνεχίζουν να ΠΥΣ 6/2012
είναι σε ισχύ με την λήξη της συλλογικής
σύμβασης
Πάγωμα αυτόματων αυξήσεων λόγω
ΠΥΣ 6/2012
προϋπηρεσίας
Επαναφορά αρχών επεκτασιμότητας και
άρθ. 16, 472/2017 και άρθ.5,ν.4475/2017
ευνοϊκότερης ρύθμισης
Περιορισμός επεκτασιμότητας και
άρθ. 55 και 56 ν.4635/2019
ευνοϊκότερης ρύθμισης
Μεσολάβηση και Διαιτησία
Περιορισμός του πεδίου της μεσολάβησης άρθ. 14, ν.3899/2010
μόνο στον βασικό μισθό
Αποπολιτικοποίηση Διοικητικού Συμβουλίου άρθ. 15, ν.3899/2010
ΟΜΕΔ
Ενίσχυση διαμεσολάβησης
άρθ. 15, ν.4549/2018
Περιορισμός μονομερούς προσφυγής στη άρθ. 57, ν.4635/2019
διαιτησία

3.3.2. Μισθολογικό κόστος
Κατώτατος μισθός
Ο κατώτατος μισθός (ΚΜ) είναι ένας θεσμός που υπάρχει στην ελληνική αγορά
εργασίας από το 1953. Μέχρι και την έναρξη εφαρμογής των Προγραμμάτων
Οικονομικής Προσαρμογής, ο καθορισμός του ύψους του κατώτατου μισθού
αποτελούσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, με τον
Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τη Γενική Συνομοσπονδία
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Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και την Ελληνική
Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) να εκπροσωπούν τους
εργοδότες και τη Γενική

Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) τους

εργαζόμενους.40 Η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) στην οποία
κατέληγαν είχε καθολική ισχύ και ήταν υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του
ιδιωτικού τομέα. Οι τελευταίες αυξήσεις του κατώτατου μισθού υπογράφηκαν στην
αρχή της δημοσιονομικής κρίσης τον Ιούλιο του 2010, με την ΕΓΣΣΕ να προβλέπει
αυξήσεις για το 2011 και το 2012.
Η σημαντικότερη αλλαγή στο πλαίσιο του κατώτατου μισθού ήταν η μείωσή του κατά
22% με την ΠΥΣ 6/2012 (από τα 751€ στο 586€) τον Φεβρουάριο του 2012. Ο
κυριότερος στόχος της μείωσης του ΚΜ ήταν να επιτευχθεί μείωση του εργατικού
κόστους της χώρας κατά 15%. Η μείωση του κατώτατου μισθού, σε συνδυασμό με το
πολύ πιο ευέλικτο πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων, θεωρούνταν ότι θα
βοηθούσε στην επίτευξη του στόχου αυτού, καθώς και στην ενδυνάμωση της
ανταγωνιστικότητας της χώρας γενικότερα.
Μετέπειτα αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που σχετίζεται με τον κατώτατο μισθό
θεσπίστηκαν με τον νόμο 4172/2013. Το κράτος γίνεται πλέον υπεύθυνο για τον
καθορισμό του κατώτατου μισθού, μια αρμοδιότητα που μέχρι τότε ανήκε στους
κοινωνικούς εταίρους. Με τη διάταξη του 2013 καθορίστηκε η διαδικασία για τον
προσδιορισμό του κατώτατου μισθού, η οποία περιλαμβάνει γνωμοδοτήσεις από
διάφορα ινστιτούτα, τους κοινωνικούς εταίρους, καθώς και το πόρισμα μιας
επιστημονικής επιτροπής ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων σε συνεργασία με το
ΚΕΠΕ.
Η νέα διαδικασία για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού χρησιμοποιήθηκε πρώτη
φορά το 2018 και οδήγησε σε μία αύξηση του κατώτατου μισθού της τάξης του 11%
(από τα 586€ στα 650€) με παράλληλη κατάργηση του υποκατώτατου μισθού τον
Φεβρουάριο του 2019, οδηγώντας σε αυξήσεις μισθών για περίπου 600.000

Τα τελευταία χρόνια δύο ακόμη εργοδοτικές ενώσεις αναγνωρίστηκαν ως εθνικοί κοινωνικοί εταίροι, ο
Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) το 2013 και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος
(ΣΒΕ) το 2018.
40
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εργαζομένους. Το επόμενο κεφάλαιο εξετάζει την επίδραση της μείωσης του
κατώτατου μισθού το 2012 στην εξαγωγική επίδοση των επιχειρήσεων.

Διάγραμμα 2.11 Ο κατώτατος μισθός στις χώρες της ΕΕ
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Πηγή: Eurostat

Υποκατώτατος μισθός
Η ανεργία των νέων αυξήθηκε από 16,2% τo 2008 σε 34,8% το 2011 αποτελώντας
σημαντική απειλή για την οικονομία και την κοινωνική συνοχή.
Σε μια προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος έγιναν οι πρώτες αλλαγές στο θεσμικό
πλαίσιο του κατώτατου μισθού το 2011, αλλαγές που αφορούσαν τη θεσμοθέτηση
χαμηλότερων ποσοστών αναπλήρωσης του κατώτατου μισθού για τους νέους κάτω
των 25 ετών, τους νεοπροσλαμβανόμενους και για όσους εργαζόμενους συμμετείχαν
στη μαθητεία.
Τον Φεβρουάριο του 2012, ταυτόχρονα με τη μείωση του ΚΜ, θεσμοθετήθηκε για
πρώτη φορά ένας καθολικός υποκατώτατος μισθός για όλους τους εργαζόμενους
κάτω των 25 ετών, ο οποίος ήταν 13% χαμηλότερος από τον κατώτατο μισθό (511€
για τους νέους κάτω των 25 ετών, έναντι 586€ για τους μεγαλύτερους εργαζόμενους).
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Μόνο οκτώ ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Γαλλία, Ιρλανδία, Λετονία, Λουξεμβούργο,
Μάλτα, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο) έχουν υιοθετήσει τον θεσμό του υποκατώτατου
μισθού για τους νέους. Από τις χώρες αυτές, μόνο στην Ολλανδία και στο Ηνωμένο
Βασίλειο ο υποκατώτατος μισθός έχει ισχύ για εργαζόμενους άνω των 20 ετών (για
την Ολλανδία ο υποκατώτατος μισθός ισχύει για τους εργαζόμενους έως 22 ετών, ενώ
για το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι 24 ετών).41
Οι μελέτες που έχουν ερευνήσει τις επιπτώσεις που είχε η θέσπιση του υποκατώτατου
μισθού στην Ελλάδα δεν καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα όσον αφορά τις
επιπτώσεις στην απασχόληση και στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας. Όσες μελέτες
έχουν γίνει συγκρίνουν την πιθανότητα να εργάζονται νέοι 22-24 ετών σε σχέση με
αυτή των νέων 25-27 ετών. Η λογική είναι ότι οι δύο ομάδες είναι άμεσα συγκρίσιμες,
αφού οι νέοι 22-27 ετών βρίσκονται σε παρόμοιο στάδιο της ζωής τους, με τον
χαμηλότερο κατώτερο μισθό για τους νέους 22-24 ετών να είναι η μόνη σημαντική
διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Yannelis (2014) εξετάζοντας το διάστημα 20092013, βρίσκει ότι οι νέοι 25-27 ετών είχαν μικρότερη πιθανότητα να εργάζονται μετά
τη μεταρρύθμιση συγκριτικά με τους νέους 22-24 ετών, οι οποίοι είχαν χαμηλότερες
πια απολαβές. Σε μετέπειτα έρευνα ο Karakitsios (2016), επικεντρώνοντας την έρευνά
τους στους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης την περίοδο 2009-2016, βρίσκει
πως η θέσπιση του υποκατώτατου μισθού έδωσε προβάδισμα στους νέους 22-24
ετών (έναντι των 25-27 ετών) να βρουν εργασία. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες
έρευνες, οι Kakoulidou et al. (2018), εξετάζοντας και αυτοί την περίοδο 2009-2016
αλλά συμπεριλαμβάνοντας στη μελέτη τους τόσο την πλήρη όσο και τη μερική
απασχόληση, δεν βρίσκουν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα για τους νεότερους, αλλά
αντίθετα βρίσκουν ότι οι νέοι κάτω των 24 ετών έχουν συγκριτικά λιγότερες
πιθανότητες να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας μετά τη μεταρρύθμιση.
Επίδομα γάμου
Μία ακόμη μεταρρύθμιση που σχετίζεται με τον κατώτατο μισθό, ήταν η κατάργηση με
τον νόμο 4093/2012, τον Νοέμβριο του 2012, του επιδόματος γάμου. Το επίδομα

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε το 2019 ότι ο υποκατώτατος μισθός για τους νέους θα ισχύει για νέους έως
23 ετών από το 2021 ενώ στόχος είναι σε βάθος πενταετίας να αφορά όσους είναι μέχρι 21 ετών.
41
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γάμου ήταν ένα καθολικά εφαρμοστέο επίδομα που συνεπαγόταν μια αύξηση 10% για
όσους εργαζόμενους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και είναι παντρεμένοι. Το
επίδομα ήταν 75€ επιπλέον τον μήνα το 2011, ενώ λόγω της μείωσης του κατώτατου
μισθού μειώθηκε αντίστοιχα και αυτό σε περίπου 59€ στις αρχές του 2012.
Το επίδομα γάμου συμφωνήθηκε για πρώτη φορά στην ΕΓΣΕΕ του 1976 και
προέβλεπε μία αύξηση της τάξεως του 5% για όσους εργαζόμενους ο/η σύζυγός τους
δεν εργαζόταν ή δεν ήταν συνταξιούχος. Η αιτιολόγηση για την θέσπιση του
επιδόματος ήταν ότι ο παντρεμένος εργαζόμενος χρειαζόταν υψηλότερο εισόδημα αν
ο/η σύζυγός τους δεν είχε κάποιο εισόδημα, συγκριτικά με έναν ανύπαντρο
εργαζόμενο. Στην ΕΓΣΕΕ του 1984 ορίστηκε ότι αν εργάζονταν και οι δύο σύζυγοι,
τότε και οι δύο δικαιούνταν το επίδομα, ενώ το ποσοστό του επιδόματος αυξανόταν
σε 10% αν ο εργαζόμενος είχε περισσότερα από τρία παιδιά. Με την ΕΓΣΕΕ που
συμφωνήθηκε το 1989 το επίδομα γάμου πήρε τη μορφή που είχε μέχρι και την
κατάργησή του το 2012: το επίδομα αντιστοιχούσε στο 10% του βασικού κατώτατου
μισθού και το λάμβαναν όσοι εργαζόμενοι ήταν παντρεμένοι, ανεξαρτήτως της
επαγγελματικής κατάστασης του/της συζύγου τους.
Τις επιπτώσεις που είχε στην απασχόληση η κατάργηση του επιδόματος γάμου
εξέτασαν οι Kakoulidou et al. (2020), μελετώντας τα στοιχεία της Έρευνας Εργατικού
Δυναμικού για την περίοδο 2008-2016 και συγκρίνοντας το πώς άλλαξαν οι
πιθανότητες απασχόλησης των παντρεμένων σε σχέση με των ανύπαντρων. Ενώ όσο
περιλαμβάνουν στο δείγμα τους το σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα δεν
βρίσκουν κάποια διαφοροποίηση, όταν αφαιρούν από το δείγμα τους άτομα για τα
οποία ο κατώτατος μισθός μάλλον δεν είναι δεσμευτικός (δηλ. άτομα ηλικίας 50-64
ετών καθώς και άτομα που έχουν διδακτορικό) βρίσκουν ότι οι παντρεμένοι έχουν μετά
τη μεταρρύθμιση 1.26% περισσότερες πιθανότητες να εργάζονται. Βρίσκουν επίσης
ότι μετά την κατάργηση του επιδόματος γάμου, οι παντρεμένοι έχουν 1.42%
περισσότερες πιθανότητες να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας, συγκριτικά με τους
ανύπαντρους, πιθανότατα λόγω της αυξημένης συμμετοχής των παντρεμένων
γυναικών την περίοδο της οικονομικής κρίσης.
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Πίνακας 2.10. Οι σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που αφορούν το μισθολογικό κόστος
Μεταρρυθμίσεις
Μείωση του κατώτατου μισθού κατά 22%
(από τα 751€ στα 586€)
Νέα διαδικασία καθορισμού κατώτατου
μισθού από το κράτος
Θεσμοθέτηση υποκατώτατου μισθού για
τους νέους κάτω των 25 ετών
Κατάργηση επιδόματος γάμους

Σχετική νομοθεσία
ΠΥΣ 6/2012 και παρ. ΙΑ.11, άρθ. 3,
ν.4093/2012
άρθ. 103, ν.4172/2013
ΠΥΣ 6/2012 και παρ. ΙΑ.11, άρθ. 3,
ν.4093/2012
παρ. ΙΑ.11, άρθ. 2, ν.4093/2012

3.4. Συμπεράσματα
Η δεκαετία του 2010 χαρακτηρίστηκε από σημαντικές μεταρρυθμίσεις με άμεσο ή
έμμεσο στόχο την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας
και της ενίσχυσης της εξωστρέφειας. Οι πολιτικές με άμεσο στόχο την ενδυνάμωση
των εξαγωγών πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Οικονομικής
Προσαρμογής και έχουν ενταχθεί στην Εθνική Στρατηγική και Οδικός Χάρτης για τη
Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου και στη Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για την
Προώθηση των Εξαγωγών. Παρόλο που κάποιες σημαντικές δράσεις έχουν
υλοποιηθεί η προσπάθεια χαρακτηρίζεται από καθυστερήσεις και παραμένει
ανολοκλήρωτη. Παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις στην
αγορά εργασίας με στόχο τη μείωση του εργατικού κόστους των επιχειρήσεων, την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και τη διευκόλυνση μιας διαδικασίας
εσωτερικής υποτίμησης. Το επόμενο κεφάλαιο εξετάζει τις συνέπειες που είχε μια από
τις σημαντικότερες από αυτές τις μεταρρυθμίσεις (η μείωση του κατώτατου μισθού)
στην εξαγωγική επίδοση των ελληνικών επιχειρήσεων.
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4. Μελέτη περίπτωσης: η επίδραση του μισθολογικού
περιβάλλοντος στις εξαγωγές των επιχειρήσεων

4.1. Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουμε εμπειρικά την επίδραση του μισθολογικού
περιβάλλοντος στο ύψος των εξαγωγών των ελληνικών επιχειρήσεων. Η ανάλυση θα
γίνει με μικροδεδομένα σε επίπεδο επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό θα
χρησιμοποιήσουμε στοιχεία σχετικά με το εργατικό δυναμικό των εξαγωγικών
επιχειρήσεων που προέρχονται από τις δηλώσεις μισθοδοσίας (ΑΠΔ) που
κατατίθενται μηνιαία από τους εργοδότες στον ΕΦΚΑ. Τα στοιχεία αυτά
αντιστοιχήθηκαν με τις βάσεις δεδομένων της Intrastat-Extrastat της ΕΛΣΤΑΤ που
διαθέτει πληροφορίες για την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, της
Ετήσιας Έρευνας Βιομηχανίας-Βιοτεχνίας (ΕΒΕ) που περιέχει στοιχεία για τα
χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων, καθώς και της ICAP, που διαθέτει στοιχεία για την
χρηματοοικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσεων. Η έρευνα μας επικεντρώνεται
στις εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία (με την
εξαίρεση τον κλαδό των πετρελαιοειδών) στις χρονιές 2009-2014, μια περίοδο στην
οποία έχουν γίνει οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις που παρουσιάστηκαν στο
προηγούμενο κεφάλαιο.
Αρχικά θα παρουσιάσουμε μερικά καίρια εμπειρικά δεδομένα που προκύπτουν από
τα στοιχεία μας σε επίπεδο επιχειρήσεων για την υπό εξέταση περίοδο.

84

4.2. Εξέλιξη της απασχόλησης και των μισθών στην διάρκεια
της οικονομικής κρίσης στις εξαγωγικές επιχειρήσεις σε
σχέση με τη μέση ελληνική επιχείρηση
Στην παρούσα ενότητα θα μελετήσουμε την εξέλιξη βασικών μεγεθών που σχετίζονται
με το εργατικό δυναμικό των εξαγωγικών επιχειρήσεων, κάνοντας σύγκριση με τα
αντίστοιχα στοιχεία για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα (όπου υπάρχουν διαθέσιμα
δεδομένα).
Μέγεθος εξαγωγικής επιχείρησης
Συγκεκριμένα, την περίοδο 2009-2014 η μέση εξαγωγική επιχείρηση είναι σχετικά
μεγάλη σε μέγεθος, με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούν να ανέρχεται
σε 63-71 άτομα, ενώ αντιστοίχως η μέση επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα απασχολεί
7-8 άτομα (Πίνακα 4.1). Το μέγεθος των εξαγωγικών επιχειρήσεων μειώνεται ελαφρώς
τα χρόνια από το 2009 ως το 2013, ενώ το 2014 αυξάνεται σημαντικά, φθάνοντας
σχεδόν το ύψος που ήταν το 2009. Η παραπάνω ανάλυση με τα στοιχεία σε επίπεδο
επιχείρησης για την περίοδο 2009-2014 επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό την ανάλυση
του προηγούμενου κεφαλαίου για το 2017.
Σημειώνεται ότι το γεγονός ότι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις έχουν σημαντικά
περισσότερους εργαζόμενους είναι συμβατό με την υπάρχουσα βιβλιογραφία, όπου
έχει καταγραφεί ότι περισσότεροι εργαζόμενοι εργάζονται στη μέση εξαγωγική
επιχείρηση σε σχέση με τη μη-εξαγωγική επιχείρηση. Οι Bernard et al. (1995)
εξετάζοντας εξαγωγικές και μη-εξαγωγικές επιχειρήσεις στον ίδιο κλάδο, βρήκαν ότι οι
εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι περίπου 94% μεγαλύτερες, ενώ οι Bernard & Wagner
(1997) βρίσκουν ότι οι Γερμανικές επιχειρήσεις που σκοπεύουν να εξάγουν έχουν 9%
περισσότερους εργαζόμενους. Σχετικά με τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι
Gibson και Pavlou (2017) μελέτησαν για την περίοδο 2006-2014 τις ελληνικές
επιχειρήσεις και συνέκριναν την συμπεριφορά εξαγωγικών και μη-εξαγωγικών
επιχειρήσεων. Στην έρευνά τους βρήκαν ότι οι εξαγωγικές επιχειρήσεις υπερτερούν
των μη-εξαγωγικών στους ρυθμούς αύξησης της απασχόλησης.
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Διάγραμμα 4.1 Μέσος αριθμός εργαζομένων στις εξαγωγικές επιχειρήσεις
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Ποσοστό εργαζόμενων που αμείβονται με τον ΚΜ
Το

ποσοστό

των
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που
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με

τον

ΚΜ

μπορεί

να

πολλαπλασιάζεται στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, καθώς κυμαίνεται από 0,3%
το 2009 σε 1,5% το 2014 (βλ. Πίνακας 4.2), παραμένει όμως σημαντικά χαμηλότερο
από αυτό που καταγράφεται σε διάφορες έρευνες για την ελληνική οικονομία, όπου το
αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 3,4% το 2009 και αυξάνεται σε περίπου 7,8% το
2014.42 Η διαφοροποίηση που καταγράφεται μεταξύ εξαγωγικών και μη-εξαγωγικών
επιχειρήσεων μπορεί να δικαιολογείται από το διαφορετικό μέγεθος των εξαγωγικών
επιχειρήσεων σε σχέση με τη μέση ελληνική επιχείρηση. Οι μεγάλες επιχειρήσεις
απασχολούν μικρό ποσοστό εργαζομένων που αμείβονται με τον ΚΜ (περίπου 2%),
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στις μικρές επιχειρήσεις ανεβαίνει σημαντικά,
ξεπερνώντας το 10% (Επιτροπή ανεξαρτητων εμπειρογνωμόνων για τον ΚΜ και
ΚΕΠΕ, 2018). Επιπρόσθετα, έχει καταγραφεί σε διάφορες μελέτες ότι οι εξαγωγικές
επιχειρήσεις πληρώνουν υψηλότερους μισθούς από τη μέση επιχείρηση.43

Τα στοιχεία είναι προσεγγιστικά αξιοποιώντας τα στοιχεία που δημοσιεύει ο ΕΦΚΑ για τη μισθοδοσία των
εργαζομένων. Αντιστοίχα, μελέτες που έχουν γίνει στην ελληνική οικονομία υπολογίζουν ότι το ποσοστό των
εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό κυμαίνεται από 7% έως 14% (Επιτροπή ανεξάρτητων
εμπειρογνωμόνων για τον κατώτατο μισθό και ΚΕΠΕ (2018), ΕΙΕΑΔ (2018), Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2020)).
43
Yeaple (2005), Verhooge (2008) και Drivas & Katsimi (2019).
42
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Διάγραμμα 4.2 Ποσοστό εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό στις
εξαγωγικές επιχειρήσεις
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Ποσοστό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης
Σχετικά με το ποσοστό των εργαζομένων που εργάζονται με πλήρες ωράριο, το
ποσοστό αυτό είναι σημαντικά υψηλότερο στις εξαγωγικές επιχειρήσεις σε σχέση με
τη μέση ελληνική επιχείρηση (Διάγραμμα 4.3), καταγράφοντας πιθανότατα τον
διαφορετικό τρόπο οργάνωσης των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Το ποσοστό πλήρους
απασχόλησης μειώνεται τόσο στις εξαγωγικές επιχειρήσεις όσο και στη μέση ελληνική
επιχείρηση, στη διάρκεια της εξέλιξης της κρίσης, με τη μείωση παρόλα αυτά στις μηεξαγωγικές επιχειρήσεις να είναι σημαντικά μεγαλύτερη.
Διάγραμμα 4.3 Ποσοστό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης
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Ποσοστό εργαζομένων κάτω των 25 ετών
Παρατηρούμε επίσης ότι η μέση ελληνική επιχείρηση έχει μεγαλύτερο ποσοστό
εργαζομένων κάτω των 25 ετών σε σχέση με τη μέση εξαγωγική επιχείρηση
(Διάγραμμα 4.4). Αυτό πιθανότατα οφείλεται στη μεγάλη απασχόληση των νέων κάτω
των 25 ετών στον τομέα των υπηρεσιών εστίασης και διασκέδασης. Σημειώνουμε πως
αν το ποσοστό των νέων εργαζομένων προσεγγίζει το ανειδίκευτο προσωπικό των
επιχειρήσεων τότε το αποτέλεσμα αυτό είναι συνεπές με το Διάγραμμα 2.4 που δείχνει
πως η εξαγωγική δραστηριότητα σχετίζεται θετικά με τον λόγο εξειδικευμένουανειδίκευτου εργατικού δυναμικού. Περισσότερο ανειδίκευτο προσωπικό σημαίνει ένα
παραγωγικό μοντέλο με μικρότερη επικέντρωση σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης
αξίας. Παρατηρούμε πως για το σύνολο των εξαγωγικών επιχειρήσεων υπήρξε
μείωση του ποσοστού των εργαζομένων κάτω των 25 ετών στη διάρκεια της
οικονομικής κρίσης, πιθανότατα λόγω της εξόδου των επιχειρήσεων που βασίζονταν
στο χαμηλό εργατικό κόστος και οι οποίες παρήγαν μη διαφοροποιημένα προϊόντα
υπό καθεστώς έντονου διεθνούς ανταγωνισμού και με χαμηλό ποσοστό κέρδους. Οι
επιχειρήσεις αυτές κατέστησαν ζημιογόνες κατά τη διάρκεια της ΠΧΚ (2007-2012)
λόγω της αύξησης των επιτοκίων δανεισμού αλλά και της πιστωτικής ασφυξίας, καθότι
ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός (από χώρες σημαντικά χαμηλότερου εργατικού
κόστους) δεν προϊδέαζε τα πιστωτικά ιδρύματα να διακινδυνεύσουν την περιορισμένη
ικανότητά τους για πιστώσεις σε επιχειρήσεις με μικρή πιθανότητα μακροχρόνιας
επιβίωσης. Σε αντίθεση, η τάση της μέσης ελληνικής επιχείρησης στην αρχή για
μείωση του ποσοστού των νέων εργαζομένων της, αναστράφηκε το 2012, πιθανότατα
ως αποτέλεσμα της εισόδου στην αγορά επιχειρήσεων που κατέστησαν κερδοφόρες
λόγω της θεσμοθέτησης του χαμηλότερου ΚΜ για τους νέους (π.χ. στην εστίαση και
διασκέδαση).
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Διάγραμμα 4.4 Ποσοστό εργαζομένων κάτω των 25 ετών
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Ποσοστό ανδρών εργαζομένων
Σημαντική διαφοροποίηση καταγράφεται και στο ποσοστό των ανδρών εργαζομένων
που απασχολούνται στις εξαγωγικές επιχειρήσεις σε σχέση με το σύνολο του ιδιωτικού
τομέα (Διάγραμμα 4.5). Πιθανότατα η διαφορά να οφείλεται στο γεγονός ότι στο δείγμα
μας έχουμε συμπεριλάβει εξαγωγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη
βιομηχανία, κλάδο που απασχολεί υψηλότερο ποσοστό αντρών εργαζομένων, ενώ
στον ιδιωτικό τομέα περιλαμβάνονται και υπηρεσίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του
Διαγράμματος 4.5, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις απασχολούν περίπου 10% υψηλότερη
αναλογία ανδρών-γυναικών σε σχέση με τη μέση ελληνική επιχείρηση, με το ποσοστό
να παραμένει σχεδόν αμετάβλητο στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και για τις δύο
κατηγορίες εργαζομένων. H διαφορά αυτή είναι σύμφωνη με τα στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής44 όπου φαίνεται ότι οι άντρες υπερισχύουν στις εξαγωγικές
επιχειρήσεις σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες (μοναδική εξαίρεση είναι η
Ρουμανία). Οι ευρωπαϊκές εξαγωγικές επιχειρήσεις απασχολούν κατά μέσο όρο 9%
περισσότερους άντρες από ότι οι μη-εξαγωγικές επιχειρήσεις, με τη μεγαλύτερη
διαφορά μεταξύ εξαγωγικών και μη-επιχειρήσεων να καταγράφεται στην Φιλανδία
(15%) και τη μικρότερη στην Βουλγαρία (3%). Μια πιθανή εξήγηση γι’ αυτό είναι ότι
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι κατά κόρον

44

Rueda-Cantuche, Kutlina-Dimitroava & Sousa (2019).
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παραγωγοί αγαθών, ενώ οι γυναίκες απασχολούνται περισσότερο στον τομέα των
υπηρεσιών.45
Διάγραμμα 4.5 Ποσοστό ανδρών εργαζομένων
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Εξέλιξη του μέσου μισθού και κόστους εργασίας
Το τελευταίο συγκριτικό στοιχείο αφορά την εξέλιξη του μέσου μισθού. Το γεγονός ότι
οι εξαγωγικές επιχειρήσεις πληρώνουν υψηλότερους μισθούς φαίνεται επίσης στο
Διάγραμμα 4.6, με τη διαφορά στους μισθούς εξαγωγικών και μη-εξαγωγικών
επιχειρήσεων να είναι περίπου 8% για τις χρονιές 2009-2013 αλλά να κορυφώνεται το
2014 αγγίζοντας το 15%. Τα πρώτα χρόνια της οικονομικής κρίσης φαίνεται και οι δύο
κατηγορίες επιχειρήσεων να προχωρούν σε αντίστοιχες μειώσεις μισθών. Σημαντική
διαφορά παρόλα αυτά καταγράφεται το 2014 όπου οι εξαγωγικές επιχειρήσεις
φαίνεται να διατηρούν σχεδόν ανέπαφους τους μισθούς, ενώ για τις μη-εξαγωγικές
επιχειρήσεις η μείωση των μισθών συνεχίζεται. Αντίστοιχες διαφορές στους μισθούς
μεταξύ εξαγωγικών και μη-εξαγωγικών επιχειρήσεων έχουν καταγραφεί στη
βιβλιογραφία, με τη διαφορά να κυμαίνεται από 5% σε 9% συνήθως.46 Συγκεκριμένα,
στην Αμερική οι Bernard et al. (1995) καταγράφουν μια διαφορά της τάξεως του 9%
μεταξύ των μισθών των εξαγωγικών με τις μη-εξαγωγικές επιχειρήσεις, οι Bernard &
Wagner (1997) βρήκαν ότι η αντίστοιχη διαφορά είναι 5-10% για τη Γερμανία και για
Στη Ρουμανία (αλλά και στη Βουλγαρία) είναι εγκατεστημένες αρκετές πολυεθνικές επιχειρήσεις παραγωγής
ετοίμων ενδυμάτων οι οποίες βασίζονται στην απασχόληση γυναικών (π.χ. ράφτρες).
46
Bernard et al (1995), Breau & Rigby (2006).
45
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την Κορέα η διαφορά σύμφωνα με τον Hahn (2004) είναι 8-13%. Μεγαλύτερη διαφορά
στους μισθούς καταγράφεται στην Ταϊβάν από τους Aw & Batra (1999) (14-30%) και
στις υποσαχάριες περιοχές της Αφρικής (34%, σύμφωνα με τον Van Biesebroeck,
2005) ενώ πολύ μικρότερη διαφορά φαίνεται ότι υπάρχει στην Σουηδία (1-1,5%
σύμφωνα με τους Pär & Lundin, 2003).
Διάγραμμα 4.6 Μέσος μισθός (ευρώ)
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Στη γκρι γραμμή στο παραπάνω Διάγραμμα παρουσιάζεται επίσης η εξέλιξη του
κόστους εργασίας για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις στην διάρκεια της οικονομικής
κρίσης (αντίστοιχα στοιχεία δεν υπάρχουν διαθέσιμα για το σύνολο των επιχειρήσεων
της ελληνικής οικονομίας). Αρχικά βλέπουμε πως το κόστος εργασίας που
περιλαμβάνει εκτός από τον μεικτό μισθό των εργαζομένων και τις εργοδοτικές
ασφαλιστικές εισφορές, είναι υψηλότερο από το μισθολογικό κόστος, με τη διαφορά
μεταξύ των δύο να είναι περίπου 25% και να οφείλεται στο κόστος των εργοδοτικών
ασφαλιστικών εισφορών. Η πορεία του κόστους εργασίας είναι αντίστοιχη με αυτή του
μισθολογικού κόστους για όλες τις χρονιές εκτός από το 2014. Το 2014 το κόστος
εργασίας συνεχίζει να μειώνεται, ενώ το μισθολογικό κόστος παραμένει σχεδόν ίδιο.
Η περαιτέρω μείωση του κόστους εργασίας οφείλεται στη μείωση των εργοδοτικών
εισφορών, που μαζί με κάποιες μικρές μειώσεις που έγιναν το 2012 ανέρχονταν σε
πέντε ποσοστιαίες μονάδες (τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες στις εργοδοτικές εισφορές
και μία ποσοστιαία μονάδα στις εισφορές του εργαζόμενου).
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Τα παραπάνω εμπειρικά δεδομένα αναδεικνύουν δύο ενδιαφέροντα συμπεράσματα.
Πρώτον, φαίνεται πως οι εξαγωγικές επιχειρήσεις βγήκαν από την κρίση νωρίτερα
από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, γεγονός που αποτυπώνεται τόσο στην αύξηση του
μέσου αριθμού εργαζομένων το 2014 όσο και στην σχετική σταθεροποίηση των
μισθών την ίδια χρονιά.
Δεύτερον, το ποσοστό των εργαζομένων που αμείβονται με τον ΚΜ παραμένει πολύ
χαμηλό ακόμη και μετά τη μείωσή του το 2012, ενώ το ποσοστό των εργαζομένων
κάτω των 25 φθίνει ακόμη και μετά τη θεσμοθέτηση του υποκατώτατου μισθού.
Παρόλο που η εικόνα αυτή δεν συνηγορεί υπέρ μιας θετικής επίδρασης της μείωσης
του ΚΜ στις εξαγωγές στη συνέχεια του κεφαλαίου θα επιχειρηθεί μια πιο ενδελεχής
έρευνα αυτής της επίδρασης λαμβάνοντας υπόψη και άλλους σημαντικούς
παράγοντες καθορισμού της εξαγωγικής επίδοσης.
Επιπλέον, η απορρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που περιγράφεται
στο προηγούμενο κεφάλαιο μπορεί να συνέβαλε στη δυνατότητα των επιχειρήσεων
να προχωρήσουν σε μειώσεις μισθών, ενώ το χαμηλότερο επίπεδο του ΚΜ μπορεί να
συνέβαλε στο να αυξηθεί η ευελιξία στην γενικότερη αναπροσαρμογή των μισθών.

4.3. Εξαγωγικές επιχειρήσεις και παραγωγικότητα
Τα στοιχεία έως τώρα αφορούν το σύνολο των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Οι
εξαγωγικές επιχειρήσεις όμως μπορεί να συμπεριφέρονται διαφορετικά ανάλογα με
την παραγωγικότητά τους. Συγκεκριμένα, επιχειρήσεις με χαμηλή παραγωγικότητα
μπορεί να έχουν σημαντικά υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων με τον κατώτατο μισθό
και μικρότερη αξία εξαγωγών, και συνεπώς να επηρεαστούν και περισσότερο από τις
μεταρρυθμίσεις που έγιναν την περίοδο που εξετάζουμε. Επιχειρήσεις με υψηλότερη
παραγωγικότητα αναμένεται να έχουν υψηλότερα έσοδα από εξαγωγές, σύμφωνα με
τους Li & Yu (2009), ενώ σύμφωνα με τους Akerlof & Yellen (1986) επιχειρήσεις που
πληρώνουν υψηλότερους μισθούς αναμένεται να έχουν υψηλότερη παραγωγικότητα.
Στο επόμενο κομμάτι της ανάλυσής μας, χωρίζουμε τις εξαγωγικές επιχειρήσεις σε
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τρεις ομάδες ανάλογα με την παραγωγικότητα της εργασίας της κάθε επιχείρησης και
παρουσιάζουμε στοιχεία για την εξέλιξη των μισθών και των εξαγωγών.
Στην ενότητα 4.1 είδαμε ότι το ποσοστό των εργαζομένων που αμείβονται με τον
κατώτατο μισθό είναι πολύ μικρό σε όλη την διάρκεια των ετών που εξετάζουμε. Στο
Διάγραμμα 4.7 βλέπουμε ότι το ποσοστό των εργαζομένων που αμείβονται με τον
κατώτατο μισθό είναι, όπως και θα περιμέναμε, υψηλότερο στις επιχειρήσεις χαμηλής
παραγωγικότητας, ποσοστό το οποίο αυξάνεται σταθερά από το 2011 και μετά.
Παρόλα αυτά, το ποσοστό παραμένει σημαντικά χαμηλό, φτάνοντας το 2014 στο
2,5%. Οι επιχειρήσεις μέσης και υψηλής παραγωγικότητας έχουν αντίστοιχα ποσοστά
χρήσης του κατώτατου μισθού. Από το 2012 και μετά όμως, βλέπουμε ότι υπάρχει μια
μικρή αύξηση των εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό στις
επιχειρήσεις μέσης παραγωγικότητας σε σχέση με τις επιχειρήσεις υψηλής
παραγωγικότητας.
Διάγραμμα 4.7 Ποσοστό εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και
παραγωγικότητα
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Πηγή: Επεξεργασία των συγγραφέων από στοιχεία ΕΦΚΑ και Intrastat-Extrastat

Σχετικά με τον μέσο μισθό (Διάγραμμα 4.8), βλέπουμε ότι ανάλογη με την κατηγορία
της παραγωγικότητας της επιχείρησης είναι και η αμοιβή των εργαζομένων της. Οι
επιχειρήσεις υψηλής παραγωγικότητας δίνουν τους υψηλότερους μισθούς, ενώ τους
χαμηλότερους οι επιχειρήσεις χαμηλής παραγωγικότητας. Εξετάζοντας την συγκριτική
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εξέλιξη του μέσου μισθού, βλέπουμε ότι και οι τρεις ομάδες παραγωγικότητας
κινούνται με αντίστοιχο τρόπο μέχρι και το 2013. Το τελευταίο έτος (2014)
παρατηρούμε ότι οι επιχειρήσεις διαφοροποιούνται μεταξύ τους, με τις επιχειρήσεις
χαμηλής παραγωγικότητας να συνεχίζουν να μειώνουν μισθούς, οι επιχειρήσεις μέσης
παραγωγικότητας να παραμένουν στάσιμες στις απολαβές, ενώ οι επιχειρήσεις
υψηλής παραγωγικότητας να προχωρούν σε (μικρές) αυξήσεις. Η διαφορετική εικόνα
που βλέπουμε το 2014 αποτυπώνει επίσης το πόσο εύκολα ή δύσκολα οι επιχειρήσεις
επανήλθαν από την οικονομική κρίση.

Διάγραμμα 4.8 Μέσος μισθός και παραγωγικότητα (ευρώ)
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Πηγή: Επεξεργασία των συγγραφέων από στοιχεία ΕΦΚΑ και Intrastat-Extrastat

Η διαφοροποίηση των επιχειρήσεων σε σχέση με την παραγωγικότητά τους
αποτυπώνεται και στο ύψος της μέσης αξίας εξαγωγών (Διάγραμμα 4.9). Οι
επιχειρήσεις υψηλής παραγωγικότητας έχουν σημαντικά υψηλότερη αξία εξαγωγών,
αξία η οποία αυξάνεται τα έτη 2009-2012, ενώ από εκεί και πέρα υπάρχει μικρή
μείωση. Οι επιχειρήσεις μέσης παραγωγικότητας έχουν άνοδο στις εξαγωγές τους τα
έτη 2009-2011 ενώ από εκεί και πέρα παραμένουν στάσιμες. Οι επιχειρήσεις με
χαμηλή παραγωγικότητα έχουν μείωση της αξίας των εξαγωγών τους τα χρόνια 20102012, ενώ τα επόμενα δύο χρόνια έχουν μόνο μικρή αύξηση της αξίας των εξαγωγών
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τους, παραμένοντας παρόλα αυτά σε αντίστοιχα επίπεδα αξίας εξαγωγών με αυτά του
2009.
Διάγραμμα 4.9 Μέση αξία εξαγωγών (ευρώ)
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Πηγή: Επεξεργασία των συγγραφέων από στοιχεία ΕΦΚΑ και Intrastat-Extrastat

Παρά τη διαφοροποίησή τους σε σχέση με την εξαγωγική τους επίδοση, οι
επιχειρήσεις με μέση και υψηλή παραγωγικότητα εξάγουν σχεδόν τον ίδιο αριθμό
προϊόντων. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις με χαμηλή παραγωγικότητα εξάγουν σημαντικά
μικρότερο αριθμό. Καθώς υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ μεγέθους της επιχείρησης
και παραγωγικότητας, η εικόνα αυτή είναι συμβατή με τα συμπεράσματα των δύο
προηγούμενων κεφαλαίων σχετικά με την θετική σχέση του μεγέθους της επιχείρησης
τόσο με την εξαγωγική της επίδοση όσο και με τον αριθμό προϊόντων που εξάγει. Σε
όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων έχουμε άνοδο του αριθμού εξαγόμενων προϊόντων
το 2014 σε σχέση με το 2009.
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Διάγραμμα 4.10 Μέσος αριθμός εξαγόμενων προϊόντων
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Πηγή: Επεξεργασία των συγγραφέων από στοιχεία ΕΦΚΑ και Intrastat-Extrastat

Συμπερασματικά, στα στοιχεία αποτυπώνεται ότι επιχειρήσεις με διαφορετική
παραγωγικότητα έχουν διαφορετικά μεγέθη τόσο στις εξαγωγές τους, όσο και στις
αμοιβές που δίνουν στο προσωπικό τους. Η κρίση και οι πολιτικές της περιόδου αυτής
φαίνεται να μείωσαν τις αμοιβές των εργαζομένων των επιχειρήσεων για κάθε ύψος
παραγωγικότητας παρόλο που για τις επιχειρήσεις υψηλής παραγωγικότητας η
μείωση ήταν μικρότερη και αναστράφηκε μετά το 2013. Η εξαγωγική επίδοση των
επιχειρήσεων συνδέεται, όπως είναι αναμενόμενο, με την εξαγωγική επίδοση. Όμως
ενώ τα πρώτα χρόνια της κρίσης η εξαγωγική επίδοση των επιχειρήσεων με υψηλή
παραγωγικότητα φαίνεται να αυξάνει με υψηλότερους ρυθμούς, μετά τη μείωση του
κατώτατου μισθού το 2012 η αύξηση της μέσης αξίας εξαγωγών φαίνεται να αφορά
τις επιχειρήσεις με χαμηλότερη παραγωγικότητα. Αυτή η εικόνα μπορεί να αντανακλά
το μεγαλύτερο και αυξανόμενο ποσοστό εργατικού δυναμικού που αμείβεται με τον
κατώτατο μισθό στις επιχειρήσεις χαμηλότερης παραγωγικότητας σε σχέση με τις
περισσότερο παραγωγικές.
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4.4. Μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και εξαγωγές
Σχετικά με τις επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα του
ΚΜ στην απασχόληση, υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία με αντικρουόμενα πολλές φορές
αποτελέσματα,47 ενώ μέρος της βιβλιογραφίας έχει επικεντρωθεί στις επιπτώσεις του
ΚΜ στην απόδοση της επιχείρησης.48 Η έρευνα που παρουσιάζεται εδώ σχετίζεται
περισσότερο με μέρος της βιβλιογραφίας που εξετάζει εμπειρικά πώς οι
μεταρρυθμίσεις στο εργασιακό περιβάλλον επηρεάζουν τις εξαγωγές, καθώς και με τη
βιβλιογραφία που εξετάζει τι επιπτώσεις είχαν οι μεταρρυθμίσεις αυτές στην αγορά
εργασίας στην Ελλάδα.
Οι Decramer et al. (2016) εξετάζουν τη σύνδεση μεταξύ του μοναδιαίου κόστους
εργασίας με τις εξαγωγές, χρησιμοποιώντας σαν παράδειγμα τις βελγικές
βιομηχανικές επιχειρήσεις. Στην ανάλυσή τους βρίσκουν ότι η αύξηση κατά 1
ποσοστιαία μονάδα του κόστους εργασίας συνδέεται με μείωση στις εξαγωγές κατά
0.3%-0.4%. Οι Gan et al. (2016) αναλύουν στοιχεία για τις κινέζικες βιομηχανικές
επιχειρήσεις την περίοδο 1998 με 2007 και βρίσκουν ότι οι αυξήσεις στον ΚΜ
μειώνουν τόσο τις πιθανότητες να εξάγουν οι επιχειρήσεις όσο και την ποσότητα των
εξαγωγών. Οι Bai et al. (2018) επικεντρώνονται επίσης στην Κίνα εξετάζοντας την
σχέση ΚΜ και εξαγωγών την περίοδο 2002-2008 και βρίσκουν ότι υπάρχει αρνητική
συσχέτιση μεταξύ τους, με το αποτέλεσμα να είναι μικρότερο στους κλάδους που είναι
έντασης κεφαλαίου ή δεξιοτήτων. Αντίστοιχη έρευνα κάνουν και οι Akgunduz et al.
(2019) με αφορμή την αύξηση κατά 30% του ΚΜ στην Τουρκία το 2016 και βρίσκουν
ότι η αύξηση δεν επηρεάζει τις τιμές των προϊόντων που εξάγονται, αλλά το
αποτέλεσμα που έχει στην ποσότητα των εξαγωγών εξαρτάται από το μέγεθος της
επιχείρησης.
Μια σειρά μελετών έχει επικεντρωθεί στις επιπτώσεις που είχαν οι μεταρρυθμίσεις
στον ΚΜ στην Ελλάδα το 2012 στην απασχόληση (Yannelis (2014), Karakitsios
(2016), Kakoulidou et al. 2018 και 2020, Georgiadis 2019). O Yannelis (2014) εξετάζει
Ενδεικτικά βλ. Brown et al. (1982), Card (1992a, 1992b), Card & Krueger (2000, 2015), Machin & Manning
(1997), Neumark &Wascher (2000, 2008), Manning (2003), Dickens and Manning (2004), Portugal and Cardoso,
(2006), Hyslop and Stillman (2007), Dube et al. (2010), Allegretto et al. (2011), Neumark et al. (2014), Totty
(2017).
48
Ενδεικτικά βλ. Draca et al. (2011), Riley & Bondibene (2017), Bell & Machin (2018).
47
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τις επιπτώσεις στην απασχόληση από την υιοθέτηση του υποκατώτατου μισθού για
τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών την περίοδο 2009-2013. Στη μελέτη του ο
Yannelis (2014) βρίσκει ότι οι νεότεροι εργαζόμενοι που βρίσκονται στην ηλικιακή
ομάδα 22-24 -και είχαν μεγαλύτερη μείωση του ΚΜ- έχουν σχετική αύξηση της
απασχολησιμότητάς τους σε σχέση με την ηλικιακή ομάδα 25-27. Αντίστοιχα
αποτελέσματα βρήκε και ο Karakitsios (2016), εξετάζοντας την ίδια μεταρρύθμιση
αλλά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (2009-2016). Οι Kakoulidou et al. (2018)
εξετάζουν την ίδια μεταρρύθμιση για χρονικό διάστημα ίδιο με αυτό του Karakitsios
(2016), με διαφορετικές οικονομετρικές μεθόδους, και δεν βρίσκουν αντίστοιχα
αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, η πιθανότητα απασχόλησης των νέων 22-24 ετών δεν
φαίνεται να αυξάνεται σε σχέση με την αμέσως μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα (25-27).
Αντίθετα, βρίσκουν ότι η θεσμοθέτηση ενός χαμηλότερου ΚΜ για τη νεότερη ηλικιακή
ομάδα συνδέεται με μείωση των πιθανοτήτων συμμετοχής στην αγορά εργασίας των
νεότερων. Σε μετέπειτα έρευνά τους, οι Kakoulidou et al (2020) εξετάζουν τις
επιπτώσεις που είχε η κατάργηση ενός υποχρεωτικού επιδόματος 10% που
συνδεόταν με τον ΚΜ για τους παντρεμένους εργαζόμενους. Επικεντρώνοντας τη
μελέτη τους στους πολίτες που είναι πιο πιθανόν να επηρεάζονται από το ύψος του
ΚΜ, βρίσκουν ότι η κατάργηση του επιδόματος πιθανότητα είχε θετική επίδραση στην
απασχολησιμότητα των παντρεμένων πολιτών, ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκε και η
πιθανότητα συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, πιθανότατα λόγω της αυξημένης
συμμετοχής των γυναικών (added worker effect). Τέλος, οι Georgiadis et al. (2019)
εξετάζουν τη σχέση ΚΜ και μισθών, και βρίσκουν ότι η αύξηση του ΚΜ αυξάνει τους
μισθούς μέχρι και το μέσο της μισθολογικής κλίμακας.
Στη δική μας έρευνα εξετάζουμε τις επιπτώσεις που είχαν οι μεταρρυθμίσεις στην
αγορά εργασίας στην Ελλάδα, τις οποίες αναλύσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, στην
εξαγωγική επίδοση των επιχειρήσεων, με επίκεντρο στη μείωση του ΚΜ το 2012. Για
να μπορέσουμε να μελετήσουμε τις επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων, σε συνέχεια της
παρουσίασης των σχετικών στατιστικών στοιχείων που προηγήθηκε, εφαρμόζουμε
μια οικονομετρική ανάλυση διαφορών-στις-διαφορές (difference in difference
approach) για την περίοδο 2009-2014.
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4.5. Εμπειρική ανάλυση των επιπτώσεων των
μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας στις εξαγωγές
Για να αναλύσουμε την πιθανή επίπτωση που είχαν οι αλλαγές στον ΚΜ και στις
συλλογικές διαπραγματεύσεις στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, εξετάζουμε την επίδραση
που είχαν οι αλλαγές αυτές στην αξία των εξαγωγών και στον αριθμό των εξαγόμενων
προϊόντων. Η ανάλυση με τη μέθοδο διαφορών-στις-διαφορές βασίζεται στη σύγκριση
επιχειρήσεων που έχουν εργαζόμενους οι οποίοι αμείβονται με τον ΚΜ με επιχειρήσεις
που δεν έχουν τέτοιους εργαζόμενους, πριν και μετά τη μείωση του ΚΜ που έγινε το
2012. 49 Η διαφορά που προκύπτει στην αξία των εξαγωγών ή στον αριθμό των
εξαγώγιμων προϊόντων ανάμεσα στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εργαζόμενους που
αμείβονται με τον ΚΜ σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, αναμένουμε να μας
δείξει την επίπτωση που είχαν οι μεταρρυθμίσεις πάνω στα μεγέθη που μετράμε.
Αντίστοιχα, όταν συγκρίνουμε την αξία των εξαγωγών για το σύνολο των επιχειρήσεων
πριν και μετά το 2012, εκτιμάμε την επίπτωση που είχε το σύνολο των
μεταρρυθμίσεων του 2012 στην εξαγωγική επίδοση.
Για να μην συμπεριλάβουμε επιχειρήσεις που έχουν εργαζόμενους με τον ΚΜ οι οποίοι
είτε απασχολούνται σε θέσεις που δεν έχουν άμεση σχέση με την κύρια παραγωγική
δραστηριότητα της επιχειρήσεις, είτε λαμβάνουν τον ΚΜ ως εισαγωγικό μισθό,
θεωρούμε ότι μια επιχείρηση έχει εργαζόμενους με τον ΚΜ αν περισσότερο από το
1% του εργατικού δυναμικού της αμείβεται με τον ΚΜ. Η υπόθεση είναι αντίστοιχη με
άλλες υπάρχουσες έρευνες (Draca et al. 2011, Riley and Bondibene, 2017, Bell and
Machin, 2018), οι οποίες θεωρούν ως επιχειρήσεις με ΚΜ αυτές που έχουν ένα ικανό
αριθμό αμειβόμενων με τον ΚΜ, ώστε να επηρεάζονται από τις αλλαγές του.
Στην οικονομετρική ανάλυση περιλαμβάνεται ένα εύρος μεταβλητών οι οποίες
σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία επηρεάζουν και αυτές την αξία των εξαγωγών.
Στις μεταβλητές αυτές περιλαμβάνονται α) η παραγωγικότητα της εργασίας, β) η
ένταση κεφαλαίου της επιχείρησης –ορισμένη ως το σύνολο του ενεργητικού της
επιχείρησης προς το σύνολο των μισθών που πληρώνει η επιχείρηση-, γ) διαφορετικοί

49 Στο Παράρτημα παρατίθεται η εξίσωση που εφαρμόζουμε καθώς και πιο λεπτομερής ανάλυση της
μεθοδολογίας.
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ορισμοί για την παραγωγικότητα της επιχείρησης, όπως η ηλικία της επιχείρησης και
ο αριθμός των χωρών που εξάγει, καθώς και δ) το σύνολο του ενεργητικού της
επιχείρησης ως δείκτης για το μέγεθός της. Μέρος της ανάλυσής μας περιέχει επίσης
χρηματοοικονομικά μεγέθη της επιχείρησης, όπως η ρευστότητα και οι ταμειακές ροές
της, ώστε να συμπεριλάβουμε τους χρηματοοικονομικούς περιορισμούς που
αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Σε όλη την ανάλυση ενσωματώνονται σταθερές (fixed
effects) για το έτος, τον κλάδο και την γενική κατηγορία των εξαγόμενων προϊόντων
της κάθε επιχείρησης.
Επίδραση στην αξία εξαγωγών
Στον Πίνακα 4.1 στη στήλη (1) παρουσιάζουμε το πως επηρεάστηκε η αξία των
εξαγωγών από τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Οι βασικές μεταβλητές είναι
τρεις δείκτες:
•

Επιχειρήσεις με εργαζόμενους που αμείβονται με τον ΚΜ,

•

Μετά τη μεταρρύθμιση και

•

Επιχειρήσεις με εργαζόμενους με τον ΚΜ μετά τη μεταρρύθμιση.

Ο δείκτης «μετά τη μεταρρύθμιση» αποτυπώνει το πώς αλλάζει η αξία των εξαγωγών
μετά τη μείωση του ΚΜ το 2012, ο δείκτης «επιχειρήσεις με εργαζόμενους που
αμείβονται με τον ΚΜ» δείχνει αν η αξία των εξαγωγών έχει διαφορετική συμπεριφορά
στις επιχειρήσεις αυτές σε σχέση με τις επιχειρήσεις που δεν έχουν εργαζόμενους με
τον ΚΜ, ενώ ο δείκτης «επιχειρήσεις με εργαζόμενους με τον ΚΜ μετά τη
μεταρρύθμιση» αποτυπώνει τη διαφορά στην αξία των εξαγωγών μεταξύ
επιχειρήσεων που έχουν εργαζόμενους με τον ΚΜ και σε αυτές που δεν έχουν και η
οποία πηγάζει από τη μείωση του ΚΜ το 2012.
Εκτός από τις βασικές μεταβλητές χρησιμοποιούμε κάθε φορά διαφορετικές
πρόσθετες ερμηνευτικές μεταβλητές στην ανάλυση, για να εξασφαλίσουμε ότι τα
αποτελέσματα δεν επηρεάζονται. Στον πίνακα 5.2 η στήλη (1) περιλαμβάνει τις τρεις
βασικές ερμηνευτικές μεταβλητές του μοντέλου μας καθώς και την παραγωγικότητα
της εργασίας και την παραγωγικότητα της επιχείρησης, η στήλη (2) περιλαμβάνει
επιπρόσθετα στις μεταβλητές της στήλης (1) τον αριθμό των εξαγωγικών
προορισμών, ενώ η στήλη (3) έχει επιπρόσθετα στις μεταβλητές της στήλης (1) το
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σύνολο

των

περιουσιακών

στοιχείων

της

επιχείρησης.

Οι

στήλες

(4)-(8)

περιλαμβάνουν, εκτός από τις μεταβλητές της στήλης (1), τον αριθμό των εξαγόμενων
προϊόντων, τα περιουσιακά στοιχεία και τις ταμειακές ροές (στήλες 5 και 6), την ηλικία
της επιχείρησης (στήλες 6 και 8) και την ρευστότητα της επιχείρησης (στήλες 7 και 8).
Τέλος, οι στήλες (9) και (10) έχουν τις ίδιες μεταβλητές με τις στήλες (5) και (6)
αντίστοιχα, αλλά χωρίς τη μεταβλητή για την παραγωγικότητα της επιχείρησης.
Ο συντελεστής της μεταβλητής «Μετά τη μεταρρύθμιση» είναι θετικός σε όλες τις
στήλες και στατιστικά σημαντικός, στις στήλες (1), (3), (5), (6), (8) και (10),
υποδεικνύοντας πως η μεταρρύθμιση του 2012 φαίνεται να έχει θετική επίπτωση της
τάξεως του 12% με 18% στην αξία των εξαγωγών σε όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις
και όχι μόνο σε αυτές που έχουν εργαζόμενους με ΚΜ.
Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με τον ΚΜ δεν φαίνεται να έχουν
κάποια διαφοροποίηση στην αξία των εξαγωγών τους σε σχέση με τις επιχειρήσεις
χωρίς την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων, κάτι που φαίνεται από τον στατιστικά
μη σημαντικό συντελεστή της μεταβλητής «Επιχειρήσεις με εργαζόμενους που
αμείβονται με τον ΚΜ».
Επίσης, ούτε οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με τον ΚΜ μετά τη
μεταρρύθμιση του 2012 φαίνεται να έχουν κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα από όσες
δεν έχουν εργαζόμενους με τον ΚΜ, αφού και ο συντελεστής «Επιχειρήσεις με
εργαζόμενους με τον ΚΜ μετά τη μεταρρύθμιση» είναι στατιστικά μη σημαντικός
ανεξαρτήτως των ερμηνευτικών μεταβλητών που περιλαμβάνουμε.
Ο θετικός συντελεστής της μεταβλητής που σημειώνει την περίοδο μετά τη
μεταρρύθμιση δηλώνει ότι το σύνολο των εξαγωγικών επιχειρήσεων επηρεάστηκε
θετικά από τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, οι οποίες ίσως τους έδωσαν την
δυνατότητα να έχουν περισσότερη ευελιξία στον καθορισμό του κόστους εργασίας
τους. Είναι πιθανό πως μετά τη μείωση του κατώτατου μισθού και την απορρύθμιση
των συλλογικών διαπραγματεύσεων, οι επιχειρήσεις είχαν περισσότερες δυνατότητες
μείωσης του μισθού των εργαζόμενων τους και άρα προσαρμογής των επιχειρήσεων
στην οικονομική κρίση. Για παράδειγμα, μία επιχείρηση που δεν απασχολεί
εργαζόμενους με τον κατώτατο μισθό, αλλά οι εργαζόμενοί της αμείβονται με μισθούς
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λίγο υψηλότερους από τον ΚΜ πριν το 2012 (π.χ. 800€), μετά τη μεταρρύθμιση μπορεί
να μείωσε σημαντικά τους μισθούς των εργαζομένων της σε επίπεδα χαμηλότερα του
αρχικού ΚΜ (π.χ. στα 600€), παρόλο που δεν τους αμείβει με τον νέο ΚΜ.
Σημειώνουμε ότι το σύνολο του ενεργητικού της επιχείρησης, που αποτελεί
προσέγγιση για το μέγεθός της, επηρεάζει θετικά την αξία των εξαγωγών, με τον
συντελεστή της μεταβλητής να είναι στατιστικά σημαντικός σε όλες τις στήλες όπου
περιλαμβάνεται (στήλες 3-10). Τα αποτελέσματα μας αναδεικνύουν πως η αύξηση
κατά μία μονάδα στο μέγεθος της επιχείρησης οδηγεί σε αύξηση κατά 0,40 με 0,87
στην αξία των εξαγωγών. Όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά μεγέθη, τα
αποτελέσματα αν και είναι ανάμεικτα δεν συνηγορούν υπέρ μιας σημαντικής σε
μέγεθος επίδρασης στην αξία των εξαγωγών. Οι ταμειακές ροές είναι στατιστικά μη
σημαντικές στις στήλες (5) και (6), ενώ στη στήλη (10) η μεταβλητή είναι στατιστικά
σημαντική αλλά έχει σχετικά μικρό συντελεστή (0,08). Η ρευστότητα της επιχείρησης
είναι στατιστικά σημαντική (στήλες 7-9), αλλά η επίπτωση της μεταβλητής είναι αρκετά
μικρή, με τον συντελεστή να δείχνει μια επίπτωση 0,03-0,04 μονάδων.
Συμπερασματικά η μείωση του ΚΜ φαίνεται να μην έχει δώσει κάποιο συγκριτικό
πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους που αμείβονται με τον
ΚΜ αφού ακόμη και επιχειρήσεις με υψηλότερους μισθούς φαίνεται να επωφελήθηκαν
από τις μεταρρυθμίσεις σε σχέση με την εξαγωγική τους επίδοση.
Επίδραση στον αριθμό προϊόντων
Ανάλογα είναι τα αποτελέσματα όταν χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία
εξετάζουμε την επίπτωση των μεταρρυθμίσεων στον αριθμό των εξαγόμενων
προϊόντων (Πίνακας 4.2). Η μεταρρύθμιση επηρέασε θετικά τον αριθμό των
εξαγόμενων προϊόντων, αφού σε όλες σχεδόν τις στήλες (με εξαίρεση τις στήλες 7-9)
ο συντελεστής της μεταβλητής «Μετά τη μεταρρύθμιση» είναι θετικός και στατιστικά
σημαντικός, ενώ η επίπτωση της μεταρρύθμισης είναι περίπου μία αύξηση κατά 7%
με 8% σε σχέση με την περίοδο πριν το 2012. Ο συντελεστής είναι στατιστικά μησημαντικός στις στήλες 7-9, που όμως δεν λαμβάνουν υπόψη τους την ταυτόχρονη
επίδραση στον αριθμό των εξαγόμενων προϊόντων της κεφαλαιακής έντασης και της
ρευστότητας των επιχειρήσεων. Όταν οι επιδράσεις αυτές ληφθούν υπόψη ο
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συντελεστής της μεταβλητής «Μετά τη μεταρρύθμιση» γίνεται θετικός και στατιστικά
σημαντικός.
Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με τον ΚΜ δεν φαίνεται να έχουν
κάποιο συγκριτικό πλεονέκτημα σχετικά με τον αριθμό των προϊόντων που εξάγουν,
αφού ο συντελεστής της μεταβλητής «Επιχειρήσεις με εργαζόμενους που αμείβονται
με τον ΚΜ» είναι στατιστικά μη σημαντικός σε όλες τις στήλες του πίνακα 4.2.
Αντίστοιχα, ο συντελεστής της μεταβλητής που αφορά τις επιχειρήσεις που αμείβουν
εργαζόμενους με τον ΚΜ μετά τη μεταρρύθμιση του 2012 (Επιχειρήσεις με
εργαζόμενους με τον ΚΜ μετά τη μεταρρύθμιση) είναι στατιστικά μη σημαντικός σε όλες
τις εξειδικεύσεις που εξετάζουμε.Το συμπέρασμα είναι ότι ο αριθμός των προϊόντων
που εξάγει η επιχείρηση δεν επηρεάζεται από το αν απασχολεί εργαζόμενους με τον
ΚΜ μετά το 2012.
Το μέγεθος της επιχείρησης έχει θετική επίπτωση και στον αριθμό των εξαγόμενων
προϊόντων, με τον συντελεστή να είναι στατιστικά σημαντικός σε όλες τις στήλες
(στήλες 3-10), με την επίπτωσή του να κυμαίνεται μεταξύ 0,14 και 0,31 μονάδες.
Αντίστοιχα, τα χρηματοοικονομικά μεγέθη της επιχείρησης δεν έχουν κάποια
σημαντική επίπτωση στον αριθμό των εξαγόμενων προϊόντων, με τον συντελεστή της
ρευστότητας να είναι στατιστικά ασήμαντος (στήλες 7-9), ενώ ο συντελεστής των
ταμειακών ροών είναι είτε στατιστικά ασήμαντος (στήλες 5 και 6) είτε έχει μικρή
επίπτωση (στη στήλη 10 φαίνεται ότι η επίπτωση τους είναι 0,03 μονάδες).
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Πίνακας 40.1
. Επίπτωση στην αξία των εξαγωγών
Επιχειρήσεις με εργαζόμενους
με τον ΚΜ
Μετά τη μεταρρύθμιση
Επιχειρήσεις με εργαζόμενους
με τον ΚΜ μετά τη
μεταρρύθμιση
Πωλήσεις/Απασχόληση
Περιουσιακά στοιχεία/Μισθοί

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

-0,05
(0,07)
0,51***
(0,06)
-0,07
(0,09)

-0,04
(0,067)
0,00
(0,06)
-0,08
(0,07)

0,05
(0,06)
0,53***
(0,06)
-0,10
(0,10)

0,01
(0,06)
0,08
(0,06)
-0,09
(0,08)

0,06
(0,09)
0,14*
(0,08)
-0,10
(0,10)

0,05
(0,09)
0,16*
(0,08)
-0,10
(0,11)

0,03
(0,07)
0,09
(0,06)
-0,07
(0,09)

0,02
(0,07)
0,11**
(0,05)
-0,07
(0,09)

-0,02
(0,07)
0,05
(0,04)
-0,09
(0,10)

0,00
(0,09)
0,14*
(0,08)
-0,14
(0,11)

1,09***
(0,10)
-0,43***
(0,05)

0,65***
(0,07)
-0,14***
(0,04)

0,76***
(0,07)
-0,61***
(0,07)

0,54***
(0,06)
-0,26***
(0,04)

0,70***
(0,07)
-0,33***
(0,07)

0,70***
(0,07)
-0,34***
(0,07)

0,53***
(0,06)
-0,29***
(0,03)

0,52***
(0,06)
-0,29***
(0,03)

0,40***
(0,05)

0,51***
(0,05)

0,87***
(0,05)

1,43***
(0,05)
0,42***
(0,02)

1,42***
(0,05)
0,42***
(0,03)
0,03
(0,02)

1,42***
(0,04)
0,43***
(0,03)
0,03
(0,02)
-0,07*
(0,04)

1,41***
(0,04)
0,47***
(0,02)

1,41***
(0,04)
0,48***
(0,02)

1,47***
(0,05)
0,44***
(0,02)

-0,07**
(0,03)
-0,03*
(0,02)
-6,83***
(0,86)

-0,04
(0,03)
-0,04**
(0,02)
-5,67***
(0,81)

1,45***
(0,05)
0,40***
(0,03)
0,08***
(0,02)
-0,04
(0,04)

-6,92***
(0,94)

13.486
3.967
0,63

13.486
3.967
0,62

13.128
4.136
0,62

Αριθμός εξαγωγικών
προορισμών
Σύνολο ενεργητικού
επιχείρησης
Ταμειακές ροές

1,64***
(0,05)

Ηλικία επιχείρησης
Ρευστότητα
Σταθερά

Παρατηρήσεις
Αριθμός επιχειρήσεων
R-squared

-2,74***
(0,86)

-1,22
(0,84)

-12,10***
(1,07)

-5,95***
(0,97)

-8,71***
(1,09)

-8,56***
(1,10)

-0,04*
(0,02)
-7,00***
(0,79)

23.130
5.627
0,29

23.130
5.627
0,58

23.130
5.627
0,42

23.130
5.627
0,61

13.176
4.161
0,62

13.128
4.136
0,62

13.535
3.991
0,63
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Πίνακας 40.2
. Επίπτωση στον αριθμό των εξαγόμενων προϊόντων
Επιχειρήσεις με
εργαζόμενους με τον ΚΜ
Μετά τη μεταρρύθμιση
Επιχειρήσεις με
εργαζόμενους με τον ΚΜ
μετά τη μεταρρύθμιση
Πωλήσεις/Απασχόληση
Περιουσιακά
στοιχεία/Μισθοί

(1)
-0,05
(0,03)
0,23***
(0,02)
0,04
(0,04)

(2)
-0,05
(0,03)
0,03*
(0,02)
0,04
(0,03)

(3)
-0,01
(0,03)
0,24***
(0,02)
0,03
(0,04)

(4)
-0,03
(0,03)
0,06***
(0,02)
0,03
(0,03)

(5)
-0,01
(0,03)
0,08***
(0,03)
-0,01
(0,05)

(6)
-0,01
(0,03)
0,09***
(0,03)
-0,01
(0,04)

(7)
-0,04
(0,04)
0,03
(0,02)
0,08
(0,05)

(8)
-0,04
(0,04)
0,03
(0,02)
0,08
(0,05)

(9)
-0,05
(0,04)
0,01
(0,02)
0,07
(0,05)

(10)
-0,03
(0,03)
0,08***
(0,03)
-0,03
(0,05)

0,27***
(0,03)
-0,17***
(0,02)

0,10***
(0,02)
-0,05***
(0,02)

0,15***
(0,03)
-0,23***
(0,02)

0,06**
(0,03)
-0,09***
(0,02)

0,09**
(0,04)
-0,13***
(0,02)

0,09**
(0,04)
-0,13***
(0,02)

0,07**
(0,03)
-0,09***
(0,02)

0,07**
(0,03)
-0,09***
(0,02)

0,03
(0,03)

0,02
(0,03)

0,31***
(0,02)

0,57***
(0,02)
0,14***
(0,01)

0,55***
(0,02)
0,14***
(0,01)
0,01
(0,02)

0,55***
(0,02)
0,15***
(0,01)
0,01
(0,02)
-0,01
(0,03)

0,57***
(0,02)
0,15***
(0,02)

0,57***
(0,02)
0,15***
(0,02)

0,59***
(0,02)
0,14***
(0,02)

0,00
(0,02)
0,00
(0,01)
-3,17***
(0,49)

0,01
(0,02)
0,00
(0,01)
-2,80***
(0,47)

0,56***
(0,02)
0,14***
(0,02)
0,03*
(0,02)
0,00
(0,03)

-2,53***
(0,52)

13.485
3.967
0,49

13.485
3.967
0,48

13.127
4.135
0,48

Αριθμός εξαγωγικών
προορισμών
Σύνολο ενεργητικού
επιχείρησης
Ταμειακές ροές

0,64***
(0,02)

Ηλικία επιχείρησης
Ρευστότητα
Σταθερά

Παρατηρήσεις
Αριθμός επιχειρήσεων
R-squared

-1,84***
(0,42)

-1,24***
(0,35)

-5,22***
(0,55)

-2,77***
(0,41)

-3,17***
(0,56)

-3,16***
(0,57)

0,00
(0,01)
-3,17***
(0,48)

23.128
5.626
0,19

23.128
5.626
0,46

23.128
5.626
0,29

23.128
5.626
0,48

13.175
4.160
0,48

13.127
4.135
0,48

13.534
3.991
0,49
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4.6. Συμπεράσματα
Από την ανάλυση της προηγούμενης ενότητας βλέπουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις του
2012 στα εργασιακά (η μείωση του ΚΜ αλλά και οι αλλαγές στο πλαίσιο των
συλλογικών

διαπραγματεύσεων)

είχαν

θετικές

συνέπειες

στις

εξαγωγικές

επιχειρήσεις, με την αξία των εξαγωγών να είναι περίπου 12% υψηλότερη και τον
αριθμό των εξαγόμενων προϊόντων 8% υψηλότερος μετά τις μεταρρυθμίσεις στην
αγορά εργασίας.
Παρόλα αυτά, η μείωση του ΚΜ αυτή καθαυτή δεν φαίνεται να έχει άμεση δράση στις
εξαγωγές, κάτι που αναμέναμε αφού μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό εξαγωγικών
επιχειρήσεων είχε εργαζόμενους που αμείβονταν με τον ΚΜ, κάτι που δεν άλλαξε μετά
τη μείωση του ΚΜ κατά 22% (και 32% για τους κάτω των 25 ετών) το 2012. Αυτό δεν
σημαίνει απαραίτητα ότι η μείωση του ΚΜ δεν συνέβαλε στη θετική επίδοση των
εξαγωγών. Οι αλλαγές στις συλλογικές διαπραγματεύσεις έδωσαν την δυνατότητα στις
εξαγωγικές επιχειρήσεις να αποκλίνουν από τους μισθούς που ορίζονταν στις
συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ταυτόχρονα, η μείωση του ΚΜ μεγάλωσε το εύρος
μισθών που μπορούσαν να δώσουν οι επιχειρήσεις. Μπορεί μια επιχείρηση να μην
είχε εργαζόμενους που αμείβονταν με τον ΚΜ, αλλά να είχε εργαζόμενους που
αμείβονταν με μισθούς χαμηλότερους από τον προηγούμενο κατώτατο μισθό, κάτι
που δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τις προαναφερθείσες αλλαγές. Τέλος, τα αποτελέσματα
της εμπειρικής μας ανάλυσης είναι συμβατά με τα συμπεράσματα του πρώτου και
δεύτερου κεφαλαίου για μια θετική επίδραση του μεγέθους της επιχείρησης στην αξία
των εξαγωγών της καθώς και στον αριθμό προϊόντων που εξάγει.
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Συμπεράσματα μελέτης και προτάσεις πολιτικής
Η περιορισμένη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας αποτέλεσε έναν
καθοριστικό παράγοντα πυροδότησης της κρίσης χρέους, ενώ ταυτόχρονα συνέβαλε
στην παρατεταμένη αδυναμία προσαρμογής στα προ κρίσης επίπεδα οικονομικής
δραστηριότητας.
Η απώλεια διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας συνδέθηκε με μια
ταχεία αύξηση του κόστους εργασίας ως το 2009. Παρότι η αξία των εξαγωγών
αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ ανέβηκε στο 36% το 2018 από 23% το
2008 ως αποτέλεσμα της εσωτερικής υποτίμησης, δεν υπήρξε σμίκρυνση του
χάσματος μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων χωρών όσον αφορά τη συνεισφορά των
εξαγωγών στο ΑΕΠ. Επίσης, παρά τη μείωση του εργατικού κόστους, μόνο μετά το
2014 υπήρξε αύξηση του όγκου των ελληνικών εξαγωγών και μόλις το 2017 κατάφερε
η Ελλάδα να υπερβεί αυτόν του 2008.
Η μελέτη χρησιμοποίησε μια μεγάλη βάση μικροοικονομικών δεδομένων σε επίπεδο
εξαγωγικών επιχειρήσεων με στόχο να φωτίσει την ετερογένεια των επιχειρήσεων
αναδεικνύοντας τους πιο σημαντικούς παράγοντες καθορισμού της εξαγωγικής
συμπεριφοράς. Στο πλαίσιο αυτό παράγοντες όπως η παραγωγικότητα, η ποιότητα
του εργατικού δυναμικού, η καινοτομία, η δυνατότητα δανεισμού και η προώθηση των
προϊόντων φαίνεται να συνδέονται θετικά με την εξαγωγική επίδοση της επιχείρησης.
Σε σχέση με το ρόλο του μισθολογικού περιβάλλοντος στην εξαγωγική επίδοση, η
ανάλυση των μικροοικονομικών δεδομένων δείχνει ότι:
•

η μέση εξαγωγική επιχείρηση αμείβει το εργατικό της δυναμικό με υψηλότερους
μισθούς σε σχέση με τη μέση επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα και

•

απασχολεί ένα σημαντικά μικρότερο ποσοστό εργαζομένων που αμείβονται με
τον ΚΜ.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις με τις καλύτερες εξαγωγικές επιδόσεις αμείβουν με
υψηλότερους μισθούς και αυτή η διαφορά είναι ακόμα πιο έντονη στους μισθούς του
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Κατά συνέπεια δεν προκαλεί έκπληξη πως
σύμφωνα με την εμπειρική ανάλυση- η μείωση του ΚΜ το 2012 δεν φαίνεται να έχει
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άμεση δράση στις εξαγωγές, αφού δεν φαίνεται να επηρέασε την εξαγωγική
συμπεριφορά των επιχειρήσεων με εργαζόμενους που αμείβονται με τον ΚΜ. Αξίζει
όμως να σημειωθεί πως μετά το 2012 παρατηρείται μια θετική επίδραση στην αξία
των εξαγωγών όλων των εξαγωγικών επιχειρήσεων, ίσως επειδή οι αλλαγές στις
συλλογικές διαπραγματεύσεις εκείνης της περιόδου έδωσαν την δυνατότητα στις
εξαγωγικές επιχειρήσεις να αποκλίνουν από τους μισθούς που ορίζονταν στις
συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
Το γεγονός όμως πως η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας που βασίζεται στο
μοναδιαίο κόστος εργασίας μετά το 2009 δεν κατάφερε να δημιουργήσει την
αναμενόμενη αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, σηματοδοτεί ότι η μείωση του
κόστους εργασίας δεν είναι από μόνη της ικανή να τονώσει την εξαγωγική
δραστηριότητα.
Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την παρούσα μελέτη είναι πως ο πιο
καθοριστικός παράγοντας για την εξαγωγική δραστηριότητα είναι το μέγεθος της
επιχείρησης. Η ύπαρξη σχετικά μικρού αριθμού μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα
επηρεάζει αρνητικά την εξαγωγική επίδοση της χώρας, καθότι οι μεγάλες επιχειρήσεις
εξάγουν πολύ περισσότερο σε σχέση με τις μικρές επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με την ανάλυση που παρουσιάζεται στο πρώτο κεφάλαιο στον κλάδο της
μεταποίησης, οι μεγάλες επιχειρήσεις εξήγαν σχεδόν 10 φορές περισσότερο ανά
απασχολούμενο σε σχέση με τις υπόλοιπες (Eurostat, 2017). Ταυτόχρονα, η
υστέρηση της εξαγωγικής επίδοσης ανά απασχολούμενο της Ελλάδας έναντι της
Πορτογαλίας, η οποία είναι μια χώρα με παρόμοια χαρακτηριστικά, παρατηρείται μόνο
όσον αφορά τις μικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον, υπάρχει σημαντική ταύτιση μεταξύ του
μεγέθους των επιχειρήσεων και του αριθμού των εξαγωγικών προορισμών. Τα
αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται από την ανάλυση των μικροοικονομικών
δεδομένων σε επίπεδο εξαγωγικής επιχείρησης στο δεύτερο κεφάλαιο. Το 1% των
εξαγωγικών επιχειρήσεων με τις μεγαλύτερη αξία εξαγωγών εξάγει, ανά επιχείρηση:
(α) 200 φορές περισσότερο, (β) επτά φορές περισσότερα προϊόντα, (γ) σε τριπλάσιους
εξαγωγικούς προορισμούς σε σχέση με το υπόλοιπο 99% των εξαγωγικών
επιχειρήσεων.
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Επιπλέον, η εμπειρική διερεύνηση του τέταρτου κεφαλαίου συνηγορεί υπέρ μιας
θετικής και στατιστικά σημαντικής επίδρασης του μεγέθους της επιχείρησης τόσο στην
εξαγωγική της επίδοση, όσο και στον αριθμό προϊόντων που εξάγει. Η επίδραση αυτή
παραμένει

στατιστικά

σημαντική

σε

κάθε

εξειδίκευση

του

οικονομετρικού

υποδείγματος.
Η ελληνική οικονομία αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜμΕ), που είναι πολύ δυσκολότερο λόγω μεγέθους να αποκτήσουν πρόσβαση στις
ξένες αγορές, και ιδιαίτερα τις μεγάλες, αυτές παραμένουν εγκλωβισμένες στην
ελληνική αγορά, ανταγωνιζόμενες συχνά με αντίξοες συνθήκες τις εισαγωγές από
φτηνές χώρες (πχ Κίνα).
Η εικόνα αυτή αναδεικνύει τη σημασία της δημιουργίας οικονομιών κλίμακας στην
εξαγωγική διαδικασία είτε μέσα από τη δημιουργία διεπιχειρηματικών δικτύων
(clustering) είτε μέσω μιας εξαγωγικής αλυσίδας στην οποία θα έχουν στρατηγικό ρόλο
οι μεγάλες εξαγωγικές επιχειρήσεις σε στενή παραγωγική συνεργασία με τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δημιουργηθεί μια παραγωγική δομή
στην Ελλάδα που θα ενισχύει τις εξαγωγές, διατηρώντας παράλληλα τις ελληνικές
ΜμΕ στον εξαγωγικό χάρτη. Μια τέτοια παραγωγική δομή μπορεί να στηριχτεί στη
δημιουργία μιας ελληνικής ‘εξαγωγικής αλυσίδας’: οι ελληνικές ΜμΕ μπορούν να είναι
τροφοδότες μεγάλων εξαγωγικών επιχειρήσεων, που θα αποτελούν τον ‘εξαγωγικό
κόμβο’ για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο (βλ.
διάγραμμα). Έτσι, οι ΜμΕ μπορούν να γίνουν έμμεσα ανταγωνιστικές ως τμήμα μιας
ευρύτερης παραγωγικής διαδικασίας υποκαθιστώντας μέρος των εισαγωγών.
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Η υποστήριξη της ελληνικής εξαγωγικής «αλυσίδας» μπορεί να γίνει με τη
χρηματοδότηση επιχειρηματικών συνεργασιών, στις οποίες υποβάλλεται ένα business
plan από πολλές εταιρείες και περιλαμβάνει μια παραγωγική αλυσίδα από πολλές
ΜμΕ, που είναι ελληνικές ή δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, οι οποίες τροφοδοτούν
μια μεγάλη επιχείρηση με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, κατά προτεραιότητα σε
μεγάλες αγορές με υψηλό κατά κεφαλήν εισόδημα.
Τέτοια σχήματα έχουν μια σειρά από πλεονεκτήματα, με ιδιαίτερη σημασία στην
περίπτωση της ελληνικής οικονομίας:
- το τελικό προϊόν χαρακτηρίζεται από υψηλή ελληνική προστιθέμενη αξία,
- οι ΜμΕ μπορούν να εκμεταλλευτούν έμμεσα τα δίκτυα διανομής και προώθησης
της εξαγωγικής επιχείρησης στις διεθνείς αγορές,
- ενισχύονται εσωτερικά οι βελτιώσεις και οι συνέργειες στην παραγωγή και τo
μάνατζμεντ της παραγωγικής διαδικασίας μεταξύ των επιχειρήσεων μέσα από τον
κοινό τους στόχο,
- μπορεί να δοθεί στοχευμένη έμφαση στην καινοτομία και το εξειδικευμένο
ανθρώπινο δυναμικό, στηρίζοντας έτσι την παραγωγική δομή σε μακροχρόνια
βάση,
- η εξειδίκευση και η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας θα επιτρέψει την
αύξηση των μισθών χωρίς να πλήττεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.
110

Έχει επομένως κομβική σημασία για την ελληνική οικονομία να δημιουργήσει τα
επόμενα χρόνια μια συμπαγή παραγωγική βάση με ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά,
που θα τροφοδοτεί τις διεθνείς αγορές, καθώς και την εγχώρια ζήτηση, βασισμένη σε
επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Το πακέτο ανάκαμψης της
ελληνικής οικονομίας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για να χαραχθεί ένα
μακροχρόνιο σχέδιο με αυτά τα χαρακτηριστικά, που θα αποτελέσει οδηγό της
παραγωγής για την επόμενη δεκαετία.
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Παράρτημα
Μεθοδολογία εκτίμησης των επιπτώσεων των μεταρρυθμίσεων στην αγορά
εργασίας στις εξαγωγές
Στην ενότητα 4.4 εκτιμάμε την παρακάτω εξίσωση:

𝑦𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝟏(MW = 1) × 𝟏(𝑡 ≥ 2012) + 𝛼2 𝟏(𝑡 ≥ 2012) + 𝛼3 𝟏(MW = 1) + 𝜑𝑖𝑡 + 𝛾𝑡
+ 𝜖𝑖𝑡
Η μεταβλητή 𝟏(𝑡 ≥ 2012) είναι ένας δείκτης που μας λέει αν η περίοδος είναι πριν ή μετά
τη μεταρρύθμιση, ενώ η μεταβλητή 𝟏(𝑀𝑊 = 1) είναι ένας δείκτης σχετικά με το αν η
επιχείρηση έχει εργαζόμενους που αμείβονται με τον ΚΜ και άρα επηρεάζεται άμεσα από
τη μεταρρύθμιση του 2012. Η μεταβλητή 𝜑𝑖 εμπεριέχει διάφορα χαρακτηριστικά σχετικά
με τις επιχειρήσεις, ενώ η μεταβλητή 𝛾𝑡 αφορά ετήσια χαρακτηριστικά. Στα χαρακτηριστικά
των επιχειρήσεων έχουμε συμπεριλάβει την παραγωγικότητα της εργασίας (οριζόμενη ως
το σύνολο των πωλήσεων της επιχείρησης προς το σύνολο των εργαζομένων της), την
ένταση του κεφαλαίου (οριζόμενη ως το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της
επιχείρησης προς το σύνολο των εργαζομένων της), διάφορους δείκτες για την
παραγωγικότητα της επιχείρησης (π.χ. η ηλικία της επιχείρησης και το σύνολο των χωρών
που εξάγει) καθώς και μεταβλητές για το μέγεθος της επιχείρησης (στην ανάλυσή μας για
να προσδιορίσουμε το μέγεθος της επιχείρησης χρησιμοποιούμε το σύνολο των
περιουσιακών στοιχείων της). Σε μέρος των αναλύσεών μας χρησιμοποιούμε
επιπρόσθετα χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων (π.χ. την ρευστότητα
ή τις ταμειακές ροές της), ώστε να μπορέσουμε να συνυπολογίσουμε τους
χρηματοοικονομικούς περιορισμούς που μπορεί να έχουν οι επιχειρήσεις. Στο μοντέλο
μας έχουμε εντάξει και μεταβλητές για τις σταθερές επιδράσεις που μπορεί να υπάρχουν
και να σχετίζονται με το έτος, τον κλάδο ή την γενική κατηγορία προϊόντων της
επιχείρησης. Η εξαρτημένη μας μεταβλητή yit περιλαμβάνει την αξία των εξαγωγών και τον
αριθμό των εξαγόμενων προϊόντων.Tα τυπικά σφάλματα της εξίσωσης ομαδοποιούνται
ανά κλάδο, ενώ στο σύνολο της ανάλυσή μας για τις συνεχείς μεταβλητές χρησιμοποιούμε
τις λογαριθμικές τιμές τους.
Ο συντελεστής που μας ενδιαφέρει είναι ο 𝛼1 ο οποίος αντιπροσωπεύει την διαφορά που
έχει η εξαρτημένη μας μεταβλητή μεταξύ των επιχειρήσεων με και χωρίς εργαζόμενους
που αμείβονται με τον ΚΜ και η οποία προέρχεται από τη μείωση του ΚΜ κατά 22% το
2012.
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