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Περίληψη 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίες (GVCs) και τη σχετική 

πορεία τους στην ελληνική οικονομία, ενώ αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος κάνει μία 

βιβλιογραφική ανασκόπηση της σημασίας, των κινήτρων δημιουργίας, της ορθής μέτρησης και της 

παγκόσμιας πορείας των αλυσίδων αξίας. Οι οικονομίες διακλαδώνονται και οι παραδοσιακές 

στατιστικές καθίστανται ανεπαρκείς, έτσι η μέτρηση της εμπορικής δραστηριότητας είναι σημαντικό να 

γίνεται σε όρους προστιθέμενης αξίας και στη βάση της φύσης των προϊόντων (ενδιάμεσων ή 

τελικών). Οι λόγοι δημιουργίας τους είναι στρατηγικοί ή οικονομικοί ενώ φαίνεται να περιορίστηκαν 

σημαντικά κατά την κρίση του 2008, ενώ επιβραδύνθηκε η πορεία τους μετά το 2011. Το δεύτερο 

μέρος αποτελείται από μία εμπειρική ανάλυση της επίδρασης της εσωτερικής υποτίμησης στο εγχώριο 

outsourcing και το offshoring στην Ελλάδα ενώ μετέπειτα εξετάζεται η σχετική πορεία μεταβολής των 

δεικτών τους τόσο ανά τομέα παραγωγής - πρωτογενή, μεταποίηση, δευτερογενή (χωρίς την 

μεταποίηση) και τριτογενή - όσο και συγκριτικά με την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία.  
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Εισαγωγή 

Καθώς οι χώρες αυξάνουν και περιπλέκουν ολοένα και περισσότερο τις μεταξύ τους 

αλληλεπιδράσεις και εμπορικές συναλλαγές καθίσταται αναγκαία η όσο το δυνατόν ορθότερη και 

συνεπέστερη μέτρηση των μεταξύ τους σχέσεων, τόσο για σκοπούς ποιοτικής βελτίωσης της 

υπάρχουσας οικονομικής και πολιτικής ανάλυσης όσο και για την ακριβέστερη ικανότητα πρόβλεψης 

μελλοντικών επιδράσεων μέτρων και κρίσεων.  

Παραμερίζοντας τον παραδοσιακό τρόπο αγοράς και πώλησης τελικών προϊόντων οι εθνικές 

οικονομίες τείνουν να διακλαδώνονται αναζητώντας τους αποδοτικότερους δυνατούς πόρους για τη 

βελτίωση της παραγωγικής τους διαδικασίας, στρέφοντας την προσοχή τους πλέον όχι μόνο στο 

εμπόριο τελικών προϊόντων αλλά και λειτουργιών παραγωγής, στη βάση του συγκριτικού 

πλεονεκτήματος ή των στρατηγικών κινήτρων. Οι εταιρείες κατακερματίζουν τα στάδια της παραγωγής 

τους αναθέτοντας σε τρίτες επιχειρήσεις την εκπόνηση αυτών (outsourcing), εντός ή εκτός συνόρων. Η 

εκτός συνόρων εξωτερική ανάθεση (offshoring) στρεβλώνει τις παραδοσιακές στατιστικές του 

εμπορίου που αδυνατούν να διαχωρίσουν μεταξύ της συνεργασίας επιχειρήσεων (παγκόσμιες 

αλυσίδες αξίας, Global Value Chains) και της τελικής κατανάλωσης.  

Η παρούσα μελέτη αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος παρουσιάζει μία θεωρητική 

ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας αναφορικά με τη σημασία και τον τρόπο ορθής μέτρησης 

της προστιθέμενης αξίας, συνεχίζει με την περιγραφική παράθεση υποδειγμάτων για την κατανόηση 

των οικονομικών κινήτρων πίσω από τη δημιουργία των αλυσίδων αξίας, αναλύει τον τρόπο που 

αυτές επιδρούν στην εργασία ενώ παρουσιάζει τον ρόλο τους στην παγκόσμια κρίση του 2008 και 

στοιχεία της μετέπειτα πορείας τους. Το δεύτερο μέρος παρουσιάζει μία εμπειρική ανασκόπηση 

εξετάζοντας περιγραφικά το εργασιακό περιβάλλον της Ελλάδας και έπειτα μελετώντας την επίδραση 

της εγχώριας εσωτερικής υποτίμησης που έλαβε χώρα μεταξύ 2010-2015 στη βάση της μεταβολής 

2010-2014 των τεσσάρων δεικτών:  

i. Μεριδίου παραγωγής του outsourcing  

ii. Μεριδίου παραγωγής του offshoring  

iii. Σχετική αναλογία μεταξύ εγχώριου outsourcing και offshoring  

iv. Μεριδίου προστιθέμενης αξίας του offshoring  

Στη συνέχεια, παρουσιάζει την σχετική πορεία των παραπάνω δεικτών στο σύνολο των κλάδων 

αλλά και ανά τομέα παραγωγής τόσο σε σύγκριση με την παγκόσμια οικονομία, όσο και σε σύγκριση 

με την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Οι τομείς χωρίζονται στις εξής τέσσερις κατηγορίες: 

πρωτογενής, μεταποίηση, δευτερογενής (χωρίς μεταποίηση) και τριτογενής (υπηρεσίες) τομέας. 

Τέλος, στα παραρτήματα βρίσκονται οι αναλυτικές κατηγοριοποιήσεις των κλάδων σε αυτούς. 
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Μέρος Α: Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας 

 

Α.1. Τι είναι τα «Global Value Chains» και γιατί έχουν σημασία; 

 

Οι τεχνολογικές βελτιώσεις αναφορικά με τις ολοένα οικονομικότερες μεθόδους μεταφοράς 

πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών σε συνδυασμό με τον περιορισμό των «εμπορικών 

συνόρων» έχουν επιτρέψει σε εταιρείες να αποδεσμεύσουν τα τμήματα παραγωγής σε επιμέρους 

στάδια που μπορούν να υλοποιηθούν ξεχωριστά σε διαφορετικές τοποθεσίες εκμεταλλευόμενες έτσι 

τις πλέον αποδοτικότερες, σε εγχώρια ή και παγκόσμια κλίμακα, επιλογές συντελεστών. Τα προϊόντα 

περνάνε πολλές φορές τα σύνορα και σε κάθε στάση τους προστίθεται και ένα ακόμη μέρος της 

τελικής τους αξίας. Έτσι, τα ίδια προϊόντα περνάνε ξανά και ξανά από διαφορετικά σύνορα και 

προσμετρώνται κάθε φορά ως αξία εισαγωγής ή εξαγωγής με αποτέλεσμα οι παραδοσιακές 

στατιστικές του εμπορίου να παρουσιάζουν μία στρεβλωμένη εικόνα. 

Τα «Global Value Chains» (GVCs) ή «παγκόσμιες αλυσίδες αξίας» περιγράφουν την κατάσταση 

κατά την οποία η παραγωγή ενός τελικού προϊόντος ή μίας υπηρεσίας δεν εκτελείται εξ’ ολοκλήρου σε 

μία χώρα. Διαφορετικά στάδια παραγωγής ολοκληρώνονται σε διαφορετικές χώρες, δημιουργώντας 

περίπλοκα «χωρίς σύνορα» συστήματα παραγωγής, με όλο και περισσότερα τελικά προϊόντα να 

τείνουν να είναι «φτιαγμένα στον κόσμο1» (“made in the world”), υπό την έννοια ότι η προστιθέμενη 

αξία τους (“value added”) οφείλεται σε όλο και περισσότερες χώρες – διαμεσολαβητές. Η διαδικασία 

αυτή καθιστά σε πολλές περιπτώσεις την τελευταία χώρα προορισμού όλο και λιγότερο 

αντιπροσωπευτική αναφορικά με την πραγματική προέλευση του προϊόντος. Παρά τον όρο 

«παγκόσμιες» οι αλυσίδες τείνουν να συγκεντρώνονται γύρω από περιοχές, με αποτέλεσμα να 

δημιουργούνται μεγάλου βεληνεκούς δίκτυα σε περιφέρειες όπως η Ασία, η Ευρώπη και η Βόρεια 

Αμερική, ενώ συχνά αποκαλούνται ως εργοστάσια Ασίας, Ευρώπης και Βόρειας Αμερικής («factory 

Asia», «factory Europe» και «factory North America»). 

Τυπικά, μία παγκόσμια αλυσίδα αξίας αποτελείται από στάδια όπως: έρευνα και ανάπτυξη (R&D), 

σχεδίαση προϊόντος, τμήματα προμηθειών, διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης (operations), 

εξυπηρέτηση πελατών, marketing κ.α. Έτσι, σε αντίθεση με το παραδοσιακό μοντέλο που δείχνει τις 

χώρες να εξειδικεύονται σε προϊόντα, δημιουργείται μία νέα τάση εξειδίκευσης σε στάδια παραγωγής.  

Το παραπάνω φαινόμενο έχει προσεγγιστεί κατά καιρούς στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία ως 

κατακερματισμός της παραγωγής2, προσφυγή σε εξωτερικές πηγές3 (offshore sourcing), εξωτερικός 

                                                   

1 WTO-IDE, 2011 

2 Jones και Kierzkowski, 1990 

3 Arndt. 1997 
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προσανατολισμός4 (external orientation), διάσπαση της παραγωγής5 (disintegration of production), 

παγκόσμιος διαμοιρασμός παραγωγής6 (global production sharing), κατακόρυφη ειδίκευση7 (vertical 

specialization), εξωτερική ανάθεση8 (outsourcing), δίκτυα παραγωγής9 (production networks) και 

εμπόριο σε καθήκοντα10 (trade in tasks). Όλες οι παραπάνω ορολογίες θίγουν την διαδικασία 

προσθήκης αξίας σε περισσότερους από έναν προορισμούς. 

Τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις αλυσίδες αυτές από το παραδοσιακό εμπόριο είναι: η 

προσαρμογή της παραγωγής, η διαδοχικότητα των αποφάσεων παραγωγής από τον αγοραστή στους 

προμηθευτές, το υψηλό κόστος των συμβολαίων μεταξύ διαφόρων οικονομικών μονάδων και η 

δυνατότητα βέλτιστου συνδυασμού όχι αναφορικά με τα προϊόντα και της υπηρεσίες αλλά με τις 

ομάδες παραγωγής και τις ιδέες11. 

 

Α.1.1 .  Πιθανά οφέλη και  ρίσκα  

Η δυνατότητα διαίρεσης των τμημάτων σε διαφορετικές τοποθεσίες παρέχει οφέλη στις 

επιχειρήσεις αλλά και τις χώρες που συμμετέχουν, ενώ τα στατιστικά που σχετίζονται με το εμπόριο 

αυτού του τύπου φαίνεται να τις συνδέουν με αύξηση στο κατά κεφαλήν εισόδημα12, επίδραση που 

είναι ακόμη ισχυρότερη στις χώρες που ανήκουν στην υψηλή και μεσαία κατηγορία (upper-middle 

class). Επιπλέον οφέλη περιλαμβάνουν τη μεταφορά γνώσης (know-how), τεχνολογίας ή καινοτόμων 

μεθόδων οργάνωσης με ταχύτητα σημαντικά μεγαλύτερη από εκείνη που θα μπορούσε να επιτευχθεί 

με τις παραδοσιακές μεθόδους εμπορίου, εξασφαλισμένη ροή εσόδων, δυνατότητα συγκέντρωσης σε 

πιο κεντρικές διαδικασίες (core-functions), μεγαλύτερη ευελιξία, ταχύτητα και πρόσβαση σε αγορές 

εργασίας με τις κατάλληλες ικανότητες, βελτίωση ποιότητας, πτώση κόστους και κεφαλαιακών εξόδων 

σε συνδυασμό με αύξηση περιθωρίου κέρδους, ενώ οι μικρές και μεσαίες εταιρείες φαίνεται να 

αποκτούν δίαυλο εισόδου στις παγκόσμιες αγορές ακόμη και από τη στιγμή δημιουργία τους (micro-

multinationals). Συνολικά, οι εγχώριες επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε κάποιου είδους παγκόσμια 

αλυσίδα φαίνεται να είναι παραγωγικότερες από εκείνες που δεν το κάνουν, αν και προσοχή 

χρειάζεται να δοθεί στα χαρακτηριστικά των τμημάτων παραγωγής που επιλέγουν να αναθέσουν 

εξωτερικά, με τα πιο ακατάλληλα τμήματα για offshoring να εμφανίζονται εκείνα που αποτελούν 

                                                   

4 Campa και Goldberg, 1997 

5 Freenstra, 1998 

6 Yeats, 2001 

7 Hummels et al.,2003 ; Yi, 2003 

8 Grossman και Helpman, 2002a,b 

9 Hanson et al., 2003 

10 Grossman και Rossi-Hansberg, 2008 

11 Antràs, 2015 

12 Raei, M et al, 2019 
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πυρήνα της εκάστοτε επιχείρησης ή είναι ιδιαίτερα περίπλοκα και άρα δυσκολότερο να 

υποκατασταθούν. 

Παρόλα τα πιθανά οφέλη οι εταιρείες έρχονται αντιμέτωπες με νέες εναλλακτικές δυνατότητες 

(trade offs) καθώς οι ευνοϊκές προς περαιτέρω ανάπτυξη και μεγέθυνση συνθήκες της παγκόσμιας 

κλίμακας συνδέονται με τις επιπλέον προκλήσεις οργάνωσης αλλά και με την αυξημένη αβεβαιότητα 

που έρχεται με το συντονισμό δραστηριοτήτων σε διαφορετικές περιοχές, προκλήσεις που 

αντιμετωπίζονται από ενδιάμεσες εταιρείες διαχείρισης και άρα οδηγούν σε αύξηση των θέσεων 

απασχόλησης. Επιπλέον κίνδυνοι είναι το ρίσκο κακής επιλογής συνεργάτη, λόγω περιορισμένων 

δυνατοτήτων πληροφόρησης, η αποτυχία συντονισμού των σταδίων και η απώλεια ελέγχου 

οργάνωσης, κρυφά κόστη που δεν είχαν πρωτύτερα ληφθεί υπόψη, νομικά και διαδικαστικά εμπόδια ή 

επιπλοκές και ασυμβατότητες κινήτρων μεταξύ των τελικών εταιρειών και των προμηθευτών τους. 

 

Α.1.2.  Κίνητρα Κατακερματισμού Σταδίων Παραγωγής  

 

Οι λόγοι που ωθούν κάποιες επιχειρήσεις να διαχωρίσουν τα τμήματα παραγωγής τους σε 

διαφορετικές χώρες και κάποιες άλλες όχι είναι ποικίλοι.  

Ένα απλό μοντέλο εξωτερικής ανάθεσης13 (outsourcing) παρουσιάζει βασικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν την απόφαση και τη μορφή του κατακερματισμού της παραγωγικής διαδικασίας. Στο 

διάγραμμα Α.1.1 εμφανίζεται η σχέση μεταξύ του επιπέδου του προϊόντος (output level, q) και του 

συνολικού κόστους παραγωγής (cost of production, c) σε μία επιχείρηση που λειτουργεί με τεχνολογία 

αυξουσών αποδόσεων κλίμακας. Η γραμμή Fd1 δείχνει το αρχικό κόστος παραγωγής για κάθε 

επίπεδο προϊόντος δεδομένου ότι όλοι οι συντελεστές παραγωγής είναι εγχώριοι. Αν η επιχείρηση 

αποφασίσει να χρησιμοποιήσει διαφορετικό συντελεστή παραγωγής (outsource) από εγχώρια 

επιχείρηση τότε θα υπάρξουν δύο αλλαγές: α) η καμπύλη κόστους θα αλλάξει κλίση, καθώς τμήμα της 

παραγωγής είναι πλέον παραγωγικότερο και β) η Fd1’ θα μετατοπιστεί προς τα πάνω σε Fd2 κατά το 

νέο σταθερό κόστος του συντονισμού των εργασιών δεδομένης της διαφορετικής τοποθεσίας14. Όπως 

φαίνεται από το σχήμα, σε επίπεδα παραγωγής κάτω από q1 η επιχείρηση έχει κίνητρο να κρατήσει 

όλους τους συντελεστές παραγωγές ως έχουν, στο επίπεδο q1 είναι αδιάφορη μεταξύ των δικών της 

συντελεστών παραγωγής και του outsourcing ενώ σε επίπεδα παραγωγής πάνω από q1 τη συμφέρει 

να τους υποκαταστήσει.  

Στη συνέχεια, για προστεθούν οι επιπλέον επιλογές outsourcing που δίνονται από το άνοιγμα των 

εμπορικών συνόρων, δηλαδή η υποκατάσταση μέσω αλλοδαπών συντελεστών παραγωγής πρέπει να 

ληφθεί υπόψη ότι αφενός υπάρχει μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ των παραγωγικοτήτων σε 

παγκόσμιους όρους σε σχέση με εγχώρια σύγκριση και άρα αναμένεται μεγαλύτερη αύξηση 

                                                   

13 Jones και Kierzkowski, 1990 

14 Inomata S, 2017 
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παραγωγικότητας στη βάση του συγκριτικού πλεονεκτήματος (μεγαλύτερη αλλαγή κλίσης της 

καμπύλης κόστους) και αφετέρου τα κόστη συντονισμού, που τα υποθέτουμε σταθερά, υποθέτουμε ότι 

είναι μεγαλύτερα (άρα μεγαλύτερο κόστος παραγωγής σε σχέση με c2).  

Σε αναλογία με τα παραπάνω, η καμπύλη Fw1 αντιπροσωπεύει την καμπύλη κόστους με 

outsourcing αλλοδαπών συντελεστών παραγωγής, έχοντας μεγαλύτερη κλίση και υψηλότερο αρχικό 

κόστος σε σχέση με τις άλλες δύο. Η σχέση μεταξύ των δύο καθορίζει το πόσο μακριά από το q1 θα 

βρίσκεται το σημείο τομής q2.  Σε αντιστοιχία με πριν, είναι και πάλι εμφανές ότι αν η επιχείρηση 

βρίσκεται ή αναμένεται να βρεθεί σε επίπεδα παραγωγής κάτω από q2 τότε δεν έχει κίνητρο για 

outsourcing στο εξωτερικό, αν είναι ίσο με q2 τότε είναι αδιάφορη μεταξύ outsourcing εγχώρια ή μη και 

για κάθε επίπεδο παραγωγής πάνω από q2 η αποδοτικότερη επιλογή είναι η υποκατάσταση τμήματος 

των συντελεστών με αλλοδαπούς, ενώ σε συνολικό προϊόν μικρότερο από q1 συνεχίζει να παράγει με 

τους δικούς της συντελεστές.  

Δεδομένου ότι οι επιλογές υποκατάστασης δεν περιορίζονται σε μία χώρα, αλλά η κάθε 

επιχείρηση έχει να επιλέξει μεταξύ πολλών συνδυασμών κόστους συντονισμού και παραγωγικότητας 

ή οριακού κόστους παραγωγής, όπως περιγράφεται σε αυτό το υπόδειγμα, η τελική βέλτιστη καμπύλη 

κόστους με την οποία έρχεται αντιμέτωπη η επιχείρηση είναι εκείνη που συνδυάζει τα χαμηλότερα 

εφικτά κόστη για κάθε δεδομένο επίπεδο παραγωγής, όπως απεικονίζεται από την συνδυαστική 

καμπύλη στο διάγραμμα Α.1.1. 

 

Διάγραμμα Α.1.1 Βέλτιστη Καμπύλη Κόστους  

 

Πηγή: Ιδία σχεδίαση 
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Τα συμπεράσματα του μοντέλου αναφορικά με τα κίνητρα εξωτερικού κατακερματισμού της 

παραγωγής είναι ότι με δεδομένους τους υπόλοιπους παράγοντες σταθερούς (ceteris paribus), τα 

κίνητρα αυξάνουν όταν 

 η επιχείρηση απευθύνεται σε μεγάλο εύρος καταναλωτών και άρα υπάρχουν περιθώρια 

απορρόφησης μεγαλύτερου όγκου παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών, συνθήκη που 

απαιτείται να ικανοποιείται ώστε να μην είναι ζημιογόνα η επέκταση της αλυσίδας στο 

εξωτερικό, 

  τα κόστη συντονισμού δεν είναι απαγορευτικά υψηλά 

 υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στα κόστη συντελεστών παραγωγής και άρα 

μεγαλύτερη ευκολία να εκμεταλλευτούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μεταξύ των χωρών.  

Ένα διαφορετικό υπόδειγμα15 εξέτασε τα κίνητρα offshoring προσθέτοντας τον παράγοντα της 

ετερογένειας μεταξύ των επιχειρήσεων και πιο συγκεκριμένα επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να 

παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό παραγωγικότητας. Οι προβλέψεις τότε έδειξαν ότι διαφορετικά 

επίπεδα κόστους εισόδου στην παγκόσμια αγορά έχουν ως αποτέλεσμα διαφορετική μορφή 

επέκτασης με βάση τον βαθμό παραγωγικότητας. Οι πλέον αποδοτικές επιχειρήσεις φαίνεται να έχουν 

κίνητρο να επιλέξουν τη μορφή άμεσων ξένων επενδύσεων, οι αμέσως επόμενες το outsourcing με 

γειτονικών (arm’s length) χωρών επιχειρήσεις ενώ οι λιγότερο παραγωγικές παρουσίαζαν κίνητρο 

περιορισμού στην προμήθεια των απαραίτητων εισροών από εγχώριους παραγωγείς.  

Τέλος, στα πλαίσια στρατηγικής ανάλυσης υποδείγματος16 λήφθηκε υπόψη η τεχνολογική σειρά17 

των σταδίων παραγωγής στα πλαίσια παιγνίου απόφασης «αγοράς ή δημιουργίας» (make-or-buy) 

κάθε μεμονωμένης διαδικασίας που περιλαμβάνει η αλυσίδα παραγωγής. Λόγω της ύπαρξης 

ασύμμετρης πληροφόρησης και «μη ολοκληρωμένων συμβολαίων18» κατά τη διαδικασία 

διαπραγματεύσεων δημιουργείται το κίνητρο στρατηγικής συμπεριφοράς από την εταιρεία ηγέτη 

(leader firm, εκείνη που παράγει το τελικό προϊόν). Η διαπραγμάτευση του μοιράσματος του 

πλεονάσματος μεταξύ προμηθευτών και εταιρείας- εφόσον δεν υπάρχει μηχανισμός εκ των προτέρων 

δέσμευσης- είναι υπό διαπραγμάτευση σε κάθε ένα από τα διαδοχικά στάδια παραγωγής ενώ η 

επιλογή της εταιρείας περί ιδιοκτησίας προμηθευτή συνεπάγεται αύξηση διαπραγματευτικής δύναμης 

για εκείνη. Αυτό δε σημαίνει ότι έχει πάντα όφελος από την ιδιοκτησία όλων των σταδίων καθώς ο 

πλήρης περιορισμός της διαπραγματευτικής δύναμης του προμηθευτή μειώνει τα κίνητρά του να 

επενδύσει στη σχέση. Καταλήγει, έτσι, σε δύο μορφές αλυσίδας, όπως δείχνει το διάγραμμα Α.1.2: 

1. offshoring τα σχετικά upstream στάδια παραγωγής , αν οι εισροές είναι διαδοχικά 

συμπληρωματικά 

                                                   

15 Antràs και Helpman, 2004 

16 Antràs and Chor, 2013 

17 ώστε κάποιο στάδιο να μην δύναται να ξεκινήσει εφόσον πρώτα δεν έχουν ολοκληρωθεί όλα τα 
προηγούμενα (upstreams) 

18 υπό την έννοια ότι η εφαρμογή ή ο έλεγχος της εφαρμογής ή συμβατότητας των συμφωνηθέντων 
δεν είναι εφικτή από τρίτο φορέα 
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2.  offshoring τα σχετικά downstream στάδια παραγωγής, αν οι εισροές είναι διαδοχικά 

υποκατάστατα 

Έχει, δηλαδή, κίνητρο διαφοροποίησης του τύπου σύνδεσης μεταξύ των πάνω και κάτω 

σταδίων. Ο διαχωρισμός των τύπων σταδίων σε υποκατάστατα ή συμπληρωματικά γίνεται στη βάση 

του αν προηγούμενων σταδίων υψηλότερες επενδύσεις αυξάνουν ή μειώνουν την αξία του οριακού 

προϊόντος του προμηθευτή της εταιρείας που παράγει το τελικό προϊόν. Παρότι τεχνικά οι εισροές 

θεωρούνται πάντα συμπληρωματικά, σε περιπτώσεις όπου η ελαστικότητα της ζήτησης που 

αντιμετωπίζει το τελικό προϊόν είναι αρκετά χαμηλή λειτουργούν ως υποκατάστατα.  

 

Διάγραμμα Α.1.2: Βέλτιστη Μορφή Αλυσίδας βάσει τύπου σταδίων  

 

 

Πηγή: Ιδία σχεδίαση 
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Α.2. Τρόπος Μέτρησης της Προστιθέμενης Αξίας στο Εμπόριο 

 

Α.2.1 .  Μία απλοϊκή παρουσίαση  

Ο απλούστερος τρόπος να κατανοηθεί η σημασία αλλαγής υπολογισμού εμπορίου από αξία 

εισαγωγών και εξαγωγών σε όρους προστιθέμενης αξίας είναι ένα απλό παράδειγμα εμπορίου μεταξύ 

τριών χωρών19 (διάγραμμα Α.2.1).  

Έστω η χώρα Α προμηθεύει την χώρα Β με ενδιάμεσες εισροές αξίας 150 ευρώ και άρα η Β 

παρουσιάζει εισαγωγές αξίας 150 ευρώ. Με τη σειρά της, η Β επεξεργάζεται τις εισαχθείσες ύλες και 

στη συνέχεια τις πουλάει στη χώρα Γ, η οποία παρουσιάζει εισαγωγές αξίας 160 ευρώ και στην οποία 

εν τέλει καταναλώνονται τα τελικά προϊόντα. Το σύνολο της αξίας των «παγκόσμιων» εμπορικών 

συναλλαγών στο παράδειγμα αυτό θα ήταν ίσο με 310 ευρώ, δηλαδή ίσο με το άθροισμα όσων 

εξήγαγαν οι χώρες Α και Β ή όσων εισήγαγαν οι χώρες Β και Γ, παρά την πραγματική προστιθέμενη 

αξία των μόλις 160 ευρώ. Επιπλέον, η Β θα παρουσίαζε σημαντικό εμπορικό δεσμό με την Α και τη Γ 

(εμπορική εξάρτηση), όμως η Γ θα έδειχνε να μη συσχετίζεται εμπορικά με την Α παρά το γεγονός ότι 

το 93,75% της αξίας εισαγωγών της, ή αλλιώς τα 150 στα 160 ευρώ που εισάγονται, στην 

πραγματικότητα προέρχονται από εκείνη. Είναι έτσι σαφής η στρέβλωση των παραδοσιακών 

δεδομένων, κοιτώντας μόνο σε όρους ακαθάριστων εξαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη ακόμη 

μεγαλύτερο αριθμό εμπλεκόμενων χωρών και άρα πολλαπλάσια μέτρηση των ενδιάμεσων εισροών. 

Διάγραμμα Α.2.1: Ακαθάριστες εξαγωγές  (EX) και Προστιθέμενη αξία Εμπορίου 

(VA) σε € 

 

Πηγή: Ιδία σχεδίαση 

                                                   

19 Ahmad, 2015 
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Περίπου το 60% του συνολικού παγκόσμιου εμπορίου αγαθών αφορά εμπόριο ενδιάμεσων 

εισροών οι οποίες ενσωματώνονται σε διαφορετικά στάδια της παραγωγής, ενώ το ποσοστό αγγίζει το 

70% όταν πρόκειται για εμπόριο υπηρεσιών20. 

Στην πραγματικότητα, ο τρόπος ενσωμάτωσης των εισροών μπορεί να μην είναι γραμμικός με 

διαδοχικές τις χώρες που αναλαμβάνουν μέρος της διαδικασίας («φιδίσια διαμόρφωση» - snake 

configuration), όπως η παραπάνω απλοϊκή ανάλυση,  αλλά πιο σύνθετος – με δομές γύρω από χώρες 

που λειτουργούν ως κεντρικοί κόμβοι συνδεσμολογίας21 («assembly hubs») και οι οποίοι αποτελούν 

δέκτες προϊόντων από διάφορες άλλες χώρες («αραχνοειδής διαμόρφωση» - spider configuration). Η 

διαφοροποίηση αυτή, αν και σημαντική όταν εξετάζονται οι διαφορετικές συμπεριφορές και τα 

στρατηγικά κίνητρα των δύο, δεν επηρεάζει τη μέθοδο μέτρησης της προστιθέμενης αξίας. 

 

 

Α.2.2 .  Πίνακες Εισροών –  Εκροών (Input -Output Tables)  

 

Η ανάγκη μέτρησης και διαχωρισμού της προστιθέμενης αξίας και των επιμέρους στοιχείων που 

χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της καθιστά σαφές ότι η μέτρηση σε όρους συνολικών 

εισαγωγών και εξαγωγών δεν επαρκεί.  

Κάθε κλάδος της οικονομίας συνδέεται με τους υπολοίπους κλάδους, ημεδαπής και μη, τόσο 

«κάθετα» όσο και «οριζόντια» με την έννοια ότι κάθε κλάδος προμηθεύει και προμηθεύεται. Η «κάθετη 

σύνδεση» δηλώνει τους άλλους κλάδους με τους οποίους συνδιαλέγεται ώστε να λάβει, άμεσα ή και 

έμμεσα, αναγκαίες εισροές με σκοπό την παραγωγή του. Από την άλλη, η «οριζόντια σύνδεση» 

εξετάζει τους κλάδους εκείνους στους οποίους προωθεί ο ίδιος, άμεσα ή και έμμεσα, εκροές των 

οποίων γίνεται χρήση στα πλαίσια της δικής τους παραγωγικής διαδικασίας. Τα αγαθά αυτά 

αποτελούν τις ενδιάμεσες εισροές του εκάστοτε κλάδου και διαφοροποιείται η σημασία τους στις 

μετρήσεις των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας από τα τελικά προϊόντα σκοπός των οποίων είναι η 

κατανάλωση και όχι η επαναπώληση.  

Η διακλαδικότητα αυτή απαιτείται όχι απλώς να ληφθεί υπόψη όταν εξετάζεται η διαδικασία και οι 

τρόποι ανάπτυξης ενός οποιουδήποτε κλάδου ή οι μεμονωμένες επιδράσεις του αλλά και να 

λειτουργεί ως σημείο εκκίνησης στα ευρύτερα πλαίσια οικονομικών αναλύσεων. Για τον σκοπό αυτό 

παρέχονται οι αναγκαίες πληροφορίες που χρησιμεύουν στην εξέταση των άμεσων διακλαδικών 

σχέσεων της οικονομίας εγχώρια (εγχώριοι πίνακες εισροών εκροών) αλλά και σε σχετικούς με τον 

υπόλοιπο κόσμο οικονομικούς όρους (παγκόσμιοι πίνακες εισροών εκροών). 

                                                   

20 UNCTAD (2013) 

21 τέτοιο παράδειγμα είναι η Γερμανία στην περιφέρεια της Ευρώπης 



 

15 

Οι πίνακες εισροών εκροών δείχνουν τις παραπάνω σχέσεις αγοράς και πώλησης μεταξύ των 

παραγωγών και των καταναλωτών22, ενώ δομούνται απεικονίζοντας ροές τελικών και ενδιάμεσων 

αγαθών και υπηρεσιών είτε στη βάση της παραχθείσας αξίας των κλάδων (industry × industry tables), 

όπως οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες αυτής της μελέτης, είτε της αξίας 

προϊόντων (product × product tables). Το πλεονέκτημα της σύγκρισης σε όρους κλάδων είναι ότι  

λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά προϊόντα και οι προστιθέμενες αξίες των βιομηχανιών χωρίς 

περαιτέρω υποθέσεις για τον τρόπο που αυτά κατανέμονται στα επιμέρους προϊόντα. 

Η βασική υπόθεση που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό των πινάκων αυτών αλλά και σε άλλα 

στατιστικά δεδομένα εμπορικών συνδιαλλαγών είναι η υπόθεση της αναλογίας, ότι οι κλάδοι 

χρησιμοποιούν αντίστοιχη αναλογία εισαχθέντων και εγχωρίων υλών είτε για τα προϊόντα που 

προορίζονται για την εγχώρια αγορά, είτε για τις εξαγωγές. Αυτό είναι αρκετά ρεαλιστικό όσον αφορά 

τις βιομηχανικές οικονομίες, οι οποίες παρουσιάζουν μικρή διαφοροποίηση των προϊόντων που 

παράγουν για το εσωτερικό και εκείνων που παράγουν για το εξωτερικό. Δεν είναι εξίσου 

προσεγγιστικό, όμως, της κατάστασης στις αναπτυσσόμενες οικονομίες στις οποίες οι εξαγωγές 

φαίνεται να περιλαμβάνουν μεγαλύτερο ποσοστό ενδιάμεσων εισροών προερχόμενων από τις 

εισαγωγές τους23 σε σχέση με τα προϊόντα που προορίζουν για εγχώρια κατανάλωση, χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι το «μεταποιητικό εμπόριο» (“processing trade”) της Κίνας24.  

Παρότι οι πίνακες εισροών εκροών συνδυασμού χωρών (multi-country tables) αποτελούν 

αδιαμφισβήτητα ένα χρήσιμο εργαλείο μελέτης του εμπορίου παρουσιάζουν και κάποιους 

περιορισμούς25. Η ποιότητα και η λεπτομέρεια των πινάκων εξαρτάται από τα εκάστοτε δεδομένα των 

χωρών από τα οποία αποτελούνται. Με δεδομένη την επικρατούσα μορφή τους η κλαδική ταξινόμηση 

των πινάκων βασίζεται σε βιομηχανικές (industrial) κατηγορίες κι έτσι η προστιθέμενη αξία επιμέρους 

διαδικασιών (tasks), όπως είναι ο σχεδιασμός προϊόντος, δε δύναται να ποσοτικοποιηθεί μεμονωμένα. 

Επιπλέον, για τη δημιουργία των εθνικών πινάκων εισροών εκροών οι συναλλαγές ταξινομούνται σε 

συλλογικό επίπεδο εγχώρια και οι δραστηριότητες της παραγωγής κατανέμονται με βάση τη 

γεωγραφική τοποθεσία παραγωγής τους και όχι με βάση την εθνικότητα με την οποία πράγματι 

σχετίζονται τα παραχθέντα προϊόντα ή οι παραχθείσες υπηρεσίες, παράδειγμα αυτού θα ήταν μία 

μεγάλη αλλοδαπών συμφερόντων εταιρεία η οποία όμως στεγάζει τμήματα της παραγωγής της 

εγχώρια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και εσφαλμένη απόδοση προστιθέμενων αξιών μεταξύ 

των χωρών. Τέλος, δεν παρέχονται πληροφορίες αναφορικά με το είδος των συναλλαγών γεγονός 

που καθιστά την ποιοτική ανάλυση των αλυσίδων ιδιαίτερα δύσκολη. 

 

                                                   

22oecd.org (2019)  

23 OECD, 2012 

24 Koopman et al, 2008 

25 Inomata S, 2017 
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Α.2.3 .  Σημαντικότητα ορθής μέτρησης  

Η σημαντικότητα της παρατήρησης της τάσης παγκοσμιοποίησης των σταδίων παραγωγής 

συντελεί στην ορθότερη μέτρηση στατιστικών εμπορικής δραστηριότητας και κατ’ επέκταση στην 

ορθότερη κριτική πορείας δεικτών, εμπορικών δεσμών, επιδράσεων και συμπερασμάτων πολιτικής.  

Η μέτρηση του εμπορίου σε όρους συνολικών εισαγωγών και εξαγωγών ανά χώρα καταλήγει να 

υπολογίσει πολλαπλάσιες φορές τις ενδιάμεσες εισροές ενώ αδυνατεί να παρουσιάσει την πραγματική 

εμπορική διασύνδεση μεταξύ των χωρών, όπως έδειξε η αρχή της ενότητας. Αυτό δημιουργεί 

σημαντικές επιπλοκές καθώς παρουσιάζει στρεβλωμένα στατιστικά στοιχεία ρίχνοντας το «βάρος» του 

τελικού προϊόντος στην τελευταία χώρα επεξεργασίας γεγονός που οδηγεί σε σχετική υπερτίμηση 

αυτής ως εμπορικού συνεργάτη και σχετική υποτίμηση της σημασίας των υπολοίπων χωρών που 

συντέλεσαν στη δημιουργία του προϊόντος παρέχοντας υπηρεσίες επεξεργασίας ή προμηθεύοντας 

πρώτες ύλες. Χαρακτηριστικά, το εμπόριο έλλειμμα μεταξύ Αμερικής και Κίνας εμφανίζεται 30-40% 

μικρότερο όταν ο υπολογισμός του γίνεται σε όρους προστιθέμενης αξίας26 και όχι συνολικής αξίας 

εισαγωγών και εξαγωγών. 

Η μέτρηση σε ακαθάριστους όρους δεν είναι συνολικά λανθασμένη, όμως μπορεί να 

παραπλανήσει όταν σχετίζονται οι ακαθάριστες εξαγωγές με την εγχώρια προστιθέμενη αξία και το 

εθνικό εισόδημα, τα κέρδη ή/και τους μισθούς, και άρα την εργασία27. Χαρακτηριστικά, αν μία χώρα 

εξάγει ένα προϊόν για τη δημιουργία του οποίου απαιτούνται ενδιάμεσες εισροές από άλλες εγχώριες 

επιχειρήσεις και οι οποίες με τη σειρά τους για να τις παράγουν χρειάζονται πόρους που 

προμηθεύονται από το εξωτερικό, τότε ενδέχεται μεγάλο μέρος των εσόδων από εξαγωγές της χώρας, 

στην ουσία, να διοχετεύεται και πάλι στο εξωτερικό με αποτέλεσμα το τελικό όφελος της εξαγωγικής 

δραστηριότητας να υπερτιμάται σημαντικά.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

26 Johnson και Noguera, 2011 

27 OECD, 2012 
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Α.3. Επίδραση των Global Value Chains στην Εργασία 

 

Επιδράσεις των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας στην αγορά εργασίας και τον τρόπο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων έχουν κατά καιρούς αναλυθεί στη βιβλιογραφία.  

Μία από τις βασικότερες είναι εκείνη της ταχύτερης και πλέον επεκτεινόμενης διάχυσης της 

επίδρασης των εμπορικών διαταραχών σε ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις της οικονομίας αλλά 

και σε τελικούς καταναλωτές. Το μέγεθος της επίδρασης είναι μεγαλύτερο από εκείνο μίας «μη 

κατακερματισμένης» οικονομίας ακόμη και αν εκείνη εξακολουθεί να συνδιαλέγεται εμπορικά με το 

εξωτερικό, ενώ μία ενδεχόμενη διακοπή ή ένας περιορισμός των εμπορικών σχέσεων καθίσταται πιο 

χρονοβόρος και πιο απαιτητικός σε πόρους.  

Ο δίαυλος μέσω του οποίου διοχετεύονται οι εμπορικές διαταραχές είναι άμεσα οι επιχειρήσεις οι 

οποίες ανταγωνίζονται με τις εισαγωγές, όπως στα πλαίσια του παραδοσιακού εμπορίου αλλά και 

έμμεσα εκείνες που τις προμηθεύουν, ενώ με τη σειρά τους επηρεάζονται και εκείνες που 

προμηθεύουν τους προμηθευτές τους. Ένας περιορισμός δραστηριότητας μίας επιχείρησης λόγω 

έντονου ανταγωνισμού από το εξωτερικό συνεπάγεται τον περιορισμό της παραγωγής της και άρα 

μειωμένη ζήτηση για εισροές από τους προμηθευτές της, οι οποίοι με τη σειρά τους αναγκάζονται να 

περιορίσουν την παραγωγή και τη δική τους ζήτηση για εισροές. Έτσι, μία αρνητική ή μία θετική 

διαταραχή που επηρεάζει την εμπορική δραστηριότητα μεταφέρεται μέσω περισσότερων διόδων σε 

μία διακλαδωμένη οικονομία σε σχέση με μία οικονομία των οποίων οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν το 

σύνολο των δραστηριοτήτων. Ακόμη και σε περίπτωση αρνητικής διαταραχής όμως το τελικό 

πρόσημο της επίδρασης στη χώρα δύναται να μεταβληθεί λαμβάνοντας υπόψη και το όποιο όφελος 

των τελικών καταναλωτών των οποίων η πρόσβαση σε φθηνότερα αγαθά διευκολύνθηκε.  

Είναι εύκολο να κατανοηθεί η αναγκαιότητα εξέτασης των σχέσεων εισροών-εκροών (input-output 

linkages) μεταξύ των κλάδων28 αλλά και της θέσης των επιχειρήσεων στις αλυσίδες παραγωγής για 

την διεξοδική μελέτη μίας οικονομικής επίδρασης ή την πρόβλεψη αυτής. 

Το διάγραμμα Α.3.1 δείχνει πόσο σημαντικό στην μελέτη επίδρασης του εμπορίου στην αγορά 

εργασίας είναι να λαμβάνονται υπόψη και οι εταιρείες προμηθευτές, και όχι μόνο εκείνες που εξάγουν 

άμεσα. Σε πολλές αναπτυγμένες οικονομίες το μερίδιο των εργατών και υπαλλήλων που ενώ 

υποστηρίζονται από την εξαγωγική δραστηριότητα, απασχολούνται σε εταιρείες – προμηθευτές, αντί 

για εξαγωγικές επιχειρήσεις, είναι πάνω από 50 τοις εκατό.  

 

 

 

                                                   

28 Bacchetta, M. και Stolzenburg, V.,2019 
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Διάγραμμα Α.3.1 Άμεση και Έμμεση Απασχόληση που υποστηρίζεται από 

Εξαγωγές 

 

Πηγή: Global Value Chain Development Report 2019 (2019), Chapter 2, p: 46 

  

Όμως οι παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής δεν επιδρούν μόνο στο πλήθος των θέσεων εργασίας 

αλλά και στη φύση αυτών. Καθώς η ανάπτυξη των δικτύων αυτών επεκτείνεται ο ανταγωνισμός 

μεταξύ των χωρών δε γίνεται μόνο στη βάση του σταδίου παραγωγής (sector) αλλά ακόμη και σε 

επιμέρους, ακόμη πιο εξειδικευμένα, τμήματα και διαδικασίες αυτών (tasks και stages). Η δυνατότητα 

των επιχειρήσεων να διαιρούν σε επιμέρους τμήματα την παραγωγική διαδικασία τις ωθεί στην 

αναζήτηση των βέλτιστων και αποδοτικότερων συντελεστών εργασίας για τη κάθε μία από αυτές. 

Έτσι, οι χώρες φαίνεται να αποκτούν κίνητρο εξειδίκευσης της εργασίας, αυτή τη φορά όχι στο σύνολο 

της παραγωγής ενός συγκεκριμένου προϊόντος όπως προβλέπουν τα παραδοσιακά μοντέλα, αλλά, 

πλέον, σε συγκεκριμένα τμήματα και διαδικασίες τα οποία είναι απαιτητικά ή μη σε συγκεκριμένες 

δεξιότητες (skilled ή unskilled labor). Αυτό ενδέχεται να οδηγεί σε αυξημένη, σε σχέση με το 

παραδοσιακό εμπόριο, πόλωση του εργατικού δυναμικού των χωρών στα άκρα, με τις χώρες 

πλεονάζουσας ανειδίκευτης εργασίας να περιορίζουν τα κίνητρα ειδίκευσης του εργατικού δυναμικού 

και να ειδικεύονται σε δραστηριότητες έντασης ανειδίκευτης εργασίας και τις χώρες πλεονάζουσας 

ειδικευμένης εργασίας να ειδικεύονται σε δραστηριότητες έντασης ειδικευμένης εργασίας. 

Η ύπαρξη των GVCs καθιστά, όπως προαναφέρθηκε, τα παραδοσιακά στατιστικά μεγέθη 

εμπορίου μη επαρκή ή στρεβλωτικά για την εκτίμηση των εμπορικών σχέσεων και δραστηριοτήτων. 

Πιο συγκεκριμένα, εκτός από τη στρέβλωση της παγκόσμιας εμπορικής δραστηριότητας και της 

σωστής χαρτογράφησης της εμπορικής εξάρτησης μεταξύ των χωρών, πρόβλημα δημιουργείται και 

όταν εξετάζεται η μέτρηση της κλίμακας του ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν οι εγχώροι 

παραγωγοί από τις εισαγωγές (import competition). Συγκεκριμένα, με τη μέτρηση σε ακαθάριστους 

όρους τείνει να υπερτιμάται ο ανταγωνισμός στα «κάτω» στάδια της αλυσίδας (downstream) και να 

υποτιμάται στα «άνω» (upstream). Είναι ευκολότερο να κατανοηθεί αν υποτεθεί έστω μία επιχείρηση η 

οποία διαθέτει τις πρώτες ύλες, όμως αναθέτει την επεξεργασία ή τη συναρμολόγηση σε κάποια 

επιχείρηση που βρίσκεται σε τρίτη χώρα (offshoring). Μετά την επεξεργασία, το τελικό προϊόν 

επιστρέφει πίσω, και προσμετράται ως αξία εισαγωγής το σύνολο της αξίας αυτού και άρα 

συμπεριλαμβανομένης και της αξίας των πρώτων υλών. Έτσι, στη μέτρηση του ανταγωνισμού θα 
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υπολογιστεί ολόκληρο το σύνολο της παραγωγής ως προερχόμενο από το εξωτερικό και συνεπώς θα 

υπερτιμηθεί. Πρόβλημα όμως υφίσταται και στην περίπτωση όπου όντως το σύνολο του τελικού 

προϊόντος έρχεται από το εξωτερικό. Εκεί το ζήτημα δημιουργείται καθώς ολόκληρο το σύνολο της 

αξίας της εισαγωγής προσμετράται στις downstream επιχειρήσεις από τις οποίες εισήχθη χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη το μέρος της αξίας που αναλογεί στους προμηθευτές αυτών (upstream). Έτσι ο 

ανταγωνισμός υπερτιμάται στις «κάτω» επιχειρήσεις και υποτιμάται στις «άνω» και τα δεδομένα 

καθίστανται στρεβλωτικά για χρήση σε ανταγωνιστική ανάλυση των επιχειρήσεων. 

Ένα ακόμη θέμα που απασχόλησε τα μέσα και την βιβλιογραφία αναφορικά με την τάση 

«εξωτερικής ανάθεσης» σε χώρες της αλλοδαπής είναι η επίδραση αυτής στο εισόδημα της εγχώριας 

οικονομίας και συγκεκριμένα η πιθανή πτώση των μισθών λόγω αυτής (the industrial hollowing-out 

problem). Μια προσπάθεια μοντελοποίησης29 της επίδρασης του offshoring στην παραγωγικότητα και 

στους μισθούς δείχνει ότι η συνολική επίδραση δύναται να είναι είτε θετική είτε αρνητική. Το κίνητρο 

για outsourcing μπαίνει στο υπόδειγμα ως βελτίωση του συντονισμού της επιχείρησης και των 

αλλοδαπών προμηθευτών μέσω τεχνολογιών. Η ευαισθησία των κινήτρων μεταβάλλεται σε κάθε 

στάδιο της παραγωγής, με κάποια στάδια να είναι ευκολότερο να υποκατασταθούν σε σχέση με άλλα. 

Η επίδραση του offshoring καταλήγει να περνάει έτσι από τρεις διαύλους30,  

Α. εκείνον της επίδρασης της αυξημένης προσφοράς εργασίας με την έννοια ότι εργατικό 

δυναμικό που απασχολούνταν στα στάδια που πλέον ανατέθηκαν στο εξωτερικό μένει διαθέσιμο για 

τις υπόλοιπες δραστηριότητες της οικονομίας. Η επίδραση αυτή είναι η κύρια πηγή πρόκλησης 

ανησυχίας για τη δυνητική πτώση μισθών ή την αύξηση της ανεργίας, σε περίπτωση που οι μισθοί 

καθυστερήσουν να προσαρμοστούν.  

Β. εκείνον της επίδρασης στις σχετικές τιμές (relative-price effect). Η offshoring χώρα που θα 

ενδιαφερθεί να υποκαταστήσει με συντελεστές του εξωτερικού τα στάδια εργασιών που δεν απαιτούν 

ειδίκευση (low skilled labor) θα το κάνει λόγω του σχετικού μειονεκτήματός της σε ανειδίκευτο εργατικό 

δυναμικό. Έπειτα θα έχει αυξημένο κίνητρο και περιθώρια να ειδικευτεί σε προϊόντα έντασης 

ειδικευμένης εργασίας (high skilled labor), κάτι που θα αυξήσει την παραγωγή αυτών των προϊόντων 

και κατ’ επέκταση, ενδεχομένως, και τις εξαγωγές αυτών. Αν η αύξηση των εξαγωγών είναι αρκετά 

μεγάλη ώστε να δυσχεράνει τους όρους εμπορίου της χώρας, τότε θα δύναται να περιοριστεί η 

ευημερία των ειδικευμένων εργαζόμενων μέσω της επίδρασης Stolper–Samuelson. Για να 

επηρεαστούν οι όροι του εμπορίου της χώρας όμως, απαιτείται η χώρα να είναι μεγάλη εξαγωγέας 

ώστε να φτάσει να επιδράσει στις διεθνείς σχετικές τιμές. 

Γ. Εκείνον της επίδρασης της παραγωγικότητας, όταν βελτιώνονται οι διαδικασίες συντονισμού 

και άρα διευκολύνεται το offshoring τότε η επιχείρηση που έχει αναθέσει εξωτερικά κάποια τμήματα 

της παραγωγής της αυξάνει την κερδοφορία της. Η αύξηση αυτή είναι αναλογική της οικονομικής 

σημασίας του αλλοδαπού τμήματος παραγωγής για την επιχείρηση. Μία τέτοια επίδραση της 

                                                   

29 Grossman και Rossi-Hansberg, 2008 

30 Inomata Satoshi, 2017 
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παραγωγικότητας (productivity effect) είναι ισοδύναμη με το αποτέλεσμα βελτίωσης της τεχνολογίας 

των συντελεστών παραγωγής οπότε δύναται να επηρεάσει θετικά την εργασία των εγχώριων 

εργαζομένων, όλων των κλάδων, των οποίων το επίπεδο καθηκόντων είναι ανάλογο με εκείνων των 

εργατών του offshored τμήματος παραγωγής. 

Το τελικό πρόσημο και το συνολικό μέγεθος της τελικής μεταβολής εξαρτάται από τα μεγέθη των 

παραπάνω αντίρροπων επιδράσεων. 

 

 

Α.4. Πώς αλλάζουν οι τάσεις των GVCs 

 

Η πτώση του παγκόσμιου εμπορίου («Great Trade Collapse») που ακολούθησε την παγκόσμια 

χρηματοοικονομική κρίση του 2008 απασχόλησε σημαντικά τη σχετική βιβλιογραφία. Το εμπόριο, ως 

το σύνολο των εισαγωγών και εξαγωγών προς το σύνολο του ΑΕΠ, έπεσε σημαντικά το 2008-2009 

και επανήλθε σταδιακά το 2011. Παρόλα αυτά έκτοτε δε φαίνεται να ακολουθεί σε όρους μεταβολών 

εκείνους της αύξησης του συνολικού παραγόμενου προϊόντος. 

Ένα από τα ζητήματα που εξετάστηκαν ήταν το κατά πόσο η κρίση αποτέλεσε αφορμή 

περιορισμού των συνδέσεων μεταξύ των κρατών, και άρα κατά πόσο η πτώση του εμπορίου 

οφειλόταν σε περιορισμό μεταπώλησης ενδιάμεσων εισροών παραγωγής, και άρα στον περιορισμό 

των παγκόσμιων αλυσίδων παραγωγής και την αναδιοργάνωση της δομής της παραγωγής (supply-

side) ή στην περιορισμένη ζήτηση επένδυσης και κατανάλωσης τελικών εμπορεύσιμων προϊόντων 

(demand-side). 

Οι εξηγήσεις που βασίζονταν στην πλευρά της ζήτησης εστίαζαν στην τάση περιορισμού της 

ζήτησης επενδύσεων σε διαρκή αγαθά (durable goods), τα οποία τείνουν να παράγονται σε 

εκτεταμένα παγκόσμια δίκτυα παραγωγής, αλλά και της σχετικής ζήτησης αγοράς καταναλωτικών 

αγαθών σε σύγκριση με την ζήτηση για υπηρεσίες, οι οποίες παράγονται συχνότερα εγχώρια. Οι 

θεωρίες χρησιμοποιήθηκαν για να ερμηνεύσουν την απότομη πτώση όμως έχουν ισχύ και στο 

επακόλουθο slowdown. Μία ακόμη σχετική με την πλευρά της ζήτησης θεωρία εξέτασε την 

περιορισμένη ανάπτυξη της Ευρώπης, η οποία λόγω της ευρωπαϊκής αγοράς χαρακτηρίζεται από 

χώρες που εμπορεύονται συχνότερα από άλλες, ως αίτιο της παγκόσμιας επιβράδυνσης εμπορίου. Ο 

παράγοντας αυτός εμφανίζεται να είναι μικρής σημασίας31. 

Οι εξηγήσεις από την πλευρά της προσφοράς εστιάζουν στον πιθανό περιορισμό των 

παγκόσμιων αλυσίδων παραγωγής που μπορεί να οφείλονται σε προηγούμενο overshooting του 

φαινομένου32, δηλαδή απότομης αύξησης που λογικό είναι να περιοριστεί σε κάποια σταθερά, λίγο 

                                                   

31 Timmer, M. et al., 2016 

32 Harms et al., 2012 και Baldwin και Venables, 2013 
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χαμηλότερα επίπεδα, σε αυξημένα κόστη εμπορίου λόγω προστατευτισμού κάποιων χωρών, σε 

υποκατάσταση των εισαγωγών από εγχωρίως παραχθέντα προϊόντα λόγω βελτίωσης τοπικών 

δυνατοτήτων παραγωγής (περίπτωση Κίνας33). 

Σε μία προσπάθεια εξέτασης της επιβράδυνσης λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο σκοπιές και 

εξετάζοντας την τάση της έντασης των παγκόσμιων εισαγωγών στα τελικά προϊόντα σε σχέση με την 

τελική συνολική αξία αυτών φαίνεται ότι οι αλυσίδες παραγωγής πράγματι περιορίστηκαν σημαντικά34. 

Η τάση έντασης των εισαγωγών στα τελικά προϊόντα (global imports intensity) υπολογίστηκε 

λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εισαγωγές που απαιτήθηκαν για τη δημιουργία του τελικού προϊόντος σε 

κάθε ένα στάδιο και σε κάθε προηγούμενη τοποθεσία. Η αυξημένη τάση προς διαρκή και 

καταναλωτικά αγαθά σε συνδυασμό με την εκτεταμένη διαίρεση των σταδίων παραγωγής συνέβαλλαν 

εξίσου σημαντικά στην αύξηση της παγκόσμιας έντασης εισαγωγών έως το 2008. Ο κατακερματισμός 

της παραγωγής περιορίστηκε από το 2011, ενώ η ζήτηση στράφηκε σε αγαθά και υπηρεσίες λιγότερο 

εμπορεύσιμα, λόγοι για τους οποίους συνεχίστηκε η επιβράδυνση από το 2011 έως το 2015.  

Στην επιβράδυνση αυτή δε φαίνεται να έπαιξε σημαντικό ρόλο η αυξημένη ζήτηση από την Κίνα, 

καθώς η ζήτησή της αφορούσε κυρίως προϊόντα που δεν χαρακτηρίζονταν από ένταση εισαγωγών, 

ενώ δεν φαινόταν να απέχει σημαντικά από τον αντίστοιχο παγκόσμιο μέσο όρο, με το επίπεδο 

έντασης εισαγωγών στη ζήτησή της να είναι οριακά πάνω από τον μέσο στις αρχές του 2000 και 

έκτοτε να ακολουθεί πτωτική τάση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

33 Kee και Tang, 2016 

34 Timmer, M. et al., 2016 
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Μέρος Β: Εμπειρική Μελέτη, περίπτωση Ελλάδας 

 

Β.1. Ανασκόπηση εργασιακού περιβάλλοντος Ελλάδας 

Η ελληνική αγορά αποτελείται κυρίως από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), έχοντας μία 

από τις μεγαλύτερες αναλογίες ΜμΕ ως προς τον πληθυσμό συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

Οι επιχειρήσεις αυτές φαίνεται, σύμφωνα με τα δεδομένα για το 2017 της ΕΡΓΑΝΗ, να απασχολούν 

περίπου το 68,3% των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης και το 74,30% του συνόλου του 

εργατικού δυναμικού (διάγραμμα Β.1.1).  

Το ελληνικό εργατικό δυναμικό παρουσιάζει σημαντικά μικρότερη παραγωγικότητα35 ανά 

υπάλληλο σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης, σε πολλές έρευνες, γεγονός που εν μέρει 

οφείλεται στην πληθώρα μικρών εταιρειών καθώς οι εργαζόμενοι των μικρών ελληνικών επιχειρήσεων 

φαίνεται να αποδίδουν, σε κατά κεφαλήν όρους, λιγότερο από το ένα τρίτο της προστιθέμενης αξίας σε 

σύγκριση με εκείνη που παράγεται στις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, κάτι που επιβεβαιώνεται στη 

συντριπτική πλειονότητα των κλάδων.  

Ταυτόχρονα, οι μικρότερες επιχειρήσεις παρουσιάζουν και μεγαλύτερα ποσοστά πιο ευέλικτων 

μορφών εργασίας, όπως τα καθεστώτα μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, με το ποσοστό αυτών 

των μορφών να φτάνουν το 2017 το 51, το 38, το 16,7 και το 16,5 τοις εκατό της απασχόλησης ανά 

μέγεθος εταιρείας με 0 έως 10, 11 έως 50, 51 έως 249 και παραπάνω από 250 υπαλλήλους 

αντίστοιχα, όπως φαίνεται στα διαγράμματα Β.1.1 και Β.1.2. 

Διάγραμμα Β.1.1 Τύπος Απασχόλησης ανά μέγεθος επιχείρησης σε πλήθος 

εργατών 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΡΓΑΝΗ 

 

                                                   

35 Με την έννοια της μέσης προστιθέμενης αξίας ανά εργαζόμενο 
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Διάγραμμα Β.1.2. Τύπος απασχόλησης ανά μέγεθος επιχείρησης σε ποσοστά  

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΡΓΑΝΗ 

 

Αναφορικά με τις μισθολογικές κατά κεφαλήν απολαβές ανά μέγεθος επιχείρησης, όπως 

παρουσιάζονται στο διάγραμμα Β.1.3 φαίνεται ότι η μισθολογική κατανομή μετατοπίζεται δεξιότερα 

όσο μεγαλύτερη είναι η επιχείρηση, οι εργαζόμενοι σε μεγαλύτερου μεγέθους επιχειρήσεις δηλαδή 

έχουν όχι απλώς μεγαλύτερο μέσο όρο μισθού αλλά και μεγαλύτερο διάμεσο μισθό.  

Παρότι δεν είναι εύκολο να φανεί το πραγματικό μέγεθος της απόκλισης στη σύγκριση των μικρών 

επιχειρήσεων με τις μεγάλες, δεδομένου ότι οι πρώτες έχουν παραπάνω από διπλάσιο ποσοστό 

εργαζομένων σε καθεστώτα σύμβασης μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης και άρα αναμένεται να 

έχουν περισσότερα άτομα στα κατώτερα μισθολογικά στρώματα, συγκρίνοντας τα ανώτατα στρώματα 

ανά μέγεθος παρατηρείται ότι μόλις το 10% των ατόμων που εργάζονται σε μικρές επιχειρήσεις 

εισπράττουν περισσότερα από 1001 ευρώ μηνιαίως σε αντίθεση με το αντίστοιχο ποσοστό στις 

μεγάλες που αγγίζει το 60%, απόκλιση που δύσκολα εξηγείται από τη δομή των καθεστώτων 

εργασίας.  

Πιο ξεκάθαρη είναι η μισθολογική απόκλιση των υπαλλήλων μεταξύ των μεσαίων, με πλήθος 

εργαζομένων από 51 έως 249 και των μεγάλων επιχειρήσεων, με περισσότερους από 250 

υπαλλήλους και οι οποίες έχουν παρόμοια κατανομή τύπων εργασιακής σύμβασης, με το 16 τοις 

εκατό του προσωπικού τους να εργάζεται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης. Οι μεγάλες 

επιχειρήσεις εμφανίζεται να έχουν +50% του προσωπικού τους με μισθό μεγαλύτερο των 1500 ευρώ 

και +20% με μισθό μεγαλύτερο των 1001 ευρώ σε σχέση με τις μεσαίες.  
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Διάγραμμα Β.1.3 Μισθολογικές απολαβές ανά μέγεθος επιχείρησης  

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΡΓΑΝΗ 

 

Οι μισθολογικές απολαβές ανά κλάδο παρουσιάζουν επίσης έντονη διαφοροποίηση. Ο δείκτης 

Kaitz υπολογίστηκε αναφορικά με τους υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης και δείχνει τη σχέση 

μεταξύ του κατώτατου μισθού και των διάμεσων μισθολογικών απολαβών όπως παρουσιάζεται στο 

διάγραμμα Β.1.4.36. 

Ο κατώτατος μισθός κάθε κλάδου έχει σταθμιστεί ώστε να λαμβάνει υπόψη την ηλιακή 

διαφοροποίηση μεταξύ των υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης και άρα υπολογίστηκε ως ο ελάχιστος 

νόμιμος μισθός των εργαζομένων κάτω των 25 επί το πλήθος αυτών και ο ελάχιστος νόμιμος μισθός 

των εργαζομένων άνω των 25 επί το πλήθος αυτών. Ο διάμεσος μισθός είναι εκείνος που παρέχεται 

από τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ και αναφέρεται στον μισθό που λαμβάνει ο διάμεσος υπάλληλος37. Οι 

μισοί υπάλληλοι λαμβάνουν μισθό μεγαλύτερο από εκείνον.  

Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης τόσο περισσότεροι εργαζόμενοι του κλάδου λαμβάνουν αποδοχές 

υψηλότερες από τις ελάχιστες δυνατές. Οι κλάδοι με τον χαμηλότερο δείκτη Kaitz το 2017 

εμφανίζονται να είναι η «παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου», η «παροχή 

ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού», οι «πλωτές μεταφορές» και οι 

«υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης» με επίπεδο δεικτών 22.5, 24.11, 28.3 και 30.33 τοις εκατό 

αντίστοιχα ενώ ο μέσος σταθμισμένος δείκτης του συνόλου των κλάδων είναι 59.5%.  

                                                   

36 Η αντιστοίχιση των κωδικών των κλάδων με τους τίτλους βρίσκεται στο παράρτημα Β 

37 σε επιχείρηση με 11 υπαλλήλους διάμεσος είναι ο μισθός του 6ου ενώ σε επιχείρηση με 12 
υπαλλήλους διάμεσος είναι ο μέσος μισθός του 6ου και του 7ου 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0-10 11-50 51-250 250 + sum

Μισθολογικές απολαβές ανά μέγεθος επιχείρησης 2017

> 1500
1001-1500
801-1000
601-800
501-600
0-500



 
25 

Στον αντίποδα, οι κλάδοι με τον μεγαλύτερο δείκτη Kaitz και άρα εκείνοι που τείνουν να έχουν 

χαμηλότερους μισθούς στο σύνολό τους είναι οι «δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας», 

οι «δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών εστίασης», οι «κτηνιατρικές δραστηριότητες» και οι «άλλες 

δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών» με επίπεδο δεικτών της τάξεως του 99.3, 84.6, 

83.0, 82.9 τοις εκατό αντίστοιχα.                

                                                                                                                                                                                         

Διάγραμμα Β.1.4 Δείκτες Kaitz ανά κλάδο  

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων ΕΡΓΑΝΗ 
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Β.2. Δείκτες Μέτρησης  

 

Β.2.1.  Συνολικές Ενδιάμεσες Εισροές προς Συνολική Παραγωγή  

Οι συνολικές ενδιάμεσες εισροές ενός κλάδου δείχνουν την αξία όλων των αγαθών και υπηρεσιών 

που καταναλώθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγική διαδικασία των εταιρειών και 

περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες, τις πρώτες ύλες και τις διάφορες δραστηριότητες λειτουργίας. Οι 

ενδιάμεσες εισροές ενδέχεται είτε να χρησιμοποιούνται εξ’ ολοκλήρου, όπως η ηλεκτρική ενέργεια, είτε 

να επεξεργάζονται και να αλλάζουν μορφή, όπως τα σιτηρά ή τα μέταλλα. Όταν αφαιρούνται από τη 

συνολική παραγωγή δίνεται το ποσό της προστιθέμενης αξίας που εισήχθη από την επεξεργασία και 

τον συνδυασμό τους.  

Το μερίδιο της αξίας ενδιάμεσων εισροών στη συνολική αξία παραγωγής δείχνει τη σύνδεση του 

κλάδου με τις επιχειρήσεις από τις οποίες προμηθεύεται, «backward linkage». Όσο αυξάνεται 

(μειώνεται) διαχρονικά ο δείκτης αυτός τόσο ο κλάδος τείνει να χρησιμοποιεί περισσότερο (λιγότερο) 

την εξωτερική ανάθεση (outsourcing), δηλαδή τόσο μεγαλύτερο μερίδιο παραγωγής αναθέτει σε άλλες 

επιχειρήσεις. Ο δείκτης αυτός αφορά τη συνολική αξία της εξωτερικής ανάθεσης, δηλαδή στο 

άθροισμα εξωτερικών αναθέσεων σε εγχώριες και αλλοδαπές επιχειρήσεις.  

 

Β.2.2.  Συνολικές Ενδιάμεσες Εισροές από Εξωτερικό προς Συνολική 

Παραγωγή  

Οι συνολικές ενδιάμεσες εισροές από το εξωτερικό αντιπροσωπεύουν την αξία όλων των αγαθών 

και υπηρεσιών που εισήχθησαν από το εξωτερικό και χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγική διαδικασία 

των προϊόντων και άρα δείχνουν τη ζήτηση αλλοδαπών πόρων ή, αλλιώς, τη συνολική αξία του 

offshoring του κλάδου. Το μερίδιο των ενδιάμεσων εισροών προς το σύνολο της παραγωγής δείχνει 

κατά πόσο το προϊόν που παράγεται από αυτόν τον κλάδο είναι ή όχι έντασης εισαγωγών. 

 Όσο μεγαλύτερη είναι η διαχρονική μεταβολή που παρουσιάζει ο δείκτης τόσο πιο μεγάλο μέρος 

της αξίας παραγωγής αναθέτει εξωτερικά σε αλλοδαπές επιχειρήσεις (offshoring) ο κλάδος και άρα 

τόσο περισσότερο «ανοίγει» ή «στρέφεται προς το εξωτερικό». Όσο πιο πολύ «ανοίγει» τόσο 

εντονότερα αναμένεται να επηρεάζεται από εξωτερικές διαταραχές, δεδομένης της μεγαλύτερης 

εξάρτησης.  
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Β.2.3.  Συνολικές Εγχώριες Ενδιάμεσες Εισροές προς Σύνολο Εισροών  

Οι συνολικές εγχώριες ενδιάμεσες εισροές αντιπροσωπεύουν το σύνολο της αξίας όλων των 

αγαθών και υπηρεσιών που συνέβαλλαν στην παραγωγή του τελικού προϊόντος και προέρχονται από 

την ίδια χώρα, κατά συνέπεια αποτελούν τη ζήτηση για εγχώριες εισροές του κλάδου. 

Όσο υψηλότερο (χαμηλότερο) τείνει διαχρονικά να γίνει το ποσοστό αυτών προς το σύνολο των 

εισροών τόσο σχετικά περισσότερο (λιγότερο) τείνει ο κλάδος να βασίζεται σε εγχώριες, αντί για 

αλλοδαπές, ενδιάμεσες ύλες για την παραγωγή, κατά συνέπεια τόσο μειώνει τη σχετική εξάρτηση για 

ύλες από το εξωτερικό.  

Μία μεγάλη διαχρονική αλλαγή του ποσοστού ενδέχεται να δείχνει αλλαγή σχέσεων προμήθειας 

αλλά μπορεί να οφείλεται και σε αλλαγή σχετικών τιμών. Ο δείκτης δε δείχνει πολλά αναφορικά με το 

πόσο έντονα είναι ενσωματωμένος ο κλάδος σε μία παγκόσμια αλυσίδα καθώς δε διαφοροποιεί 

μεταξύ των εισροών που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη εγχώριας ζήτησης και εκείνων που 

επεξεργάζονται για τα προϊόντα που εξάγονται, όμως αποτελεί έναν δείκτη μέτρησης της διαχρονικής 

σχέσης outsourcing του κλάδου, δηλαδή του βαθμού που προτιμώνται οι εγχώριες επιχειρήσεις για 

την προμήθεια ενδιάμεσων εισροών έναντι των αλλοδαπών. 

 

Β.2.4.  Συνολικές Ενδιάμεσες Εισροές από Εξωτερικ ό προς 

Προστιθέμενη Αξία  

Το σύνολο της αξίας της παραγωγής ενός κλάδου αποτελείται από την αξία των ενδιάμεσων 

εισροών, εγχώριων και αλλοδαπών και την προστιθέμενη αξία που δημιουργήθηκε έπειτα από τον 

συνδυασμό και την επεξεργασία τους. Η προστιθέμενη αξία είναι στην ουσία αξία που δημιούργησε ο 

ίδιος ο κλάδος. Η αξία των ενδιάμεσων εισροών που προέρχονται από το εξωτερικό ως ποσοστό της 

προστιθέμενης αξίας δείχνει τη σχετική βαρύτητα, σε όρους αξιών, του offshoring με την 

«πραγματική» παραγωγή του κλάδου. 

Όσο ο δείκτης αυτός αυξάνεται τόσο η σχετική αύξηση (μείωση) της αξίας των ενδιάμεσων ροών 

που προέρχονται από το εξωτερικό ξεπερνά (υπολείπεται συγκριτικά με) την αύξηση (μείωση) της 

συνολικής προστιθέμενης αξίας του κλάδου, ενώ σε αντίθετη περίπτωση ο δείκτης μειώνεται. Κατά 

συνέπεια, μία διαχρονική θετική μεταβολή δηλώνει περεταίρω κατακερματισμό σταδίων και ανάθεση 

αυτών σε επιχειρήσεις εξωτερικού (offshoring). Όσο μεγαλύτερο γίνεται το κλάσμα τόσο μεγαλύτερη 

γίνεται η έμμεση προστιθέμενη αξία που οφείλεται στο εξωτερικό, η προστιθέμενη αξία δηλαδή που 

ενώ παράγεται εγχώρια οφείλεται, εν μέρει, σε επεξεργασία αλλοδαπών πόρων. 
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Β.3. Εσωτερική Υποτίμηση 2010-2015 & Μεταβολή Δεικτών 2010-

2014 

Ως αμοιβή του κλάδου ορίζεται το σύνολο του μισθολογικού κόστους του εργατικού δυναμικού, 

δηλαδή της συνολικής αμοιβής που καταβλήθηκε στους υπαλλήλους συμπεριλαμβανομένων εκτός του 

μισθού και των υπερωριών, των μπόνους παραγωγικότητας, της ασφάλισης και οποιασδήποτε άλλης 

αμοιβής. Αντίστοιχα, ως μερίδιο αμοιβής εργασίας του κλάδου ορίζεται το μερίδιο του συνόλου των 

αμοιβών του εργατικού δυναμικού στο σύνολο της παραχθείσας προστιθέμενης αξίας. Η 

προστιθέμενη αξία δείχνει την αμοιβή των συντελεστών παραγωγής και άρα το μερίδιο των αμοιβών 

προς την προστιθέμενη αξία δηλώνει τη σχετική αμοιβή του συντελεστή της εργασίας έναντι του 

συνόλου των αμοιβών όλων των συντελεστών. 

Η εσωτερική υποτίμηση αναφέρεται στην προσπάθεια πτώσης των μισθών της οικονομίας με τη 

μείωση της βασικής ή κατώτατης αμοιβής που εφαρμόστηκε το 2012. Συγκεκριμένα, η πτώση 

αφορούσε μείωση των μισθολογικών αποδοχών της τάξεως του 22% για τους εργαζομένους ηλικίας 

άνω των 25 ετών και 32% για εκείνους κάτω των 25. Έτσι, ο νόμιμος κατώτατος μισθός των 

υπαλλήλων (ημερομίσθιο και ωρομίσθιο εργατών) διαμορφώθηκε στα 586,08 (26,18 και 3,93) και 

510,95 (22,83 και 3,42) ευρώ αντίστοιχα.  

Για την προσέγγιση της εσωτερικής υποτίμησης χρησιμοποιείται, στα πλαίσια αυτής της μελέτης, 

η μεταβολή του μεριδίου αμοιβών μεταξύ 2010-2015 και προέρχεται από τους εγχώριους 

Συμμετρικούς Πίνακες Εισροών Εκροών (SIOT) της ΕΛΣΤΑΤ. Η επιλογή των ετών έγινε στη βάση της 

υπόθεσης ότι η όποια επίδραση δύναται να προκλήθηκε εξαιτίας της υποτίμησης θα είχε προλάβει να 

ολοκληρωθεί το 2015, έτσι ως αρχικό έτος είναι το 2010 (πριν την αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας) 

και τελικό έτος το 2015 (3 χρόνια μετά την εφαρμογή αυτής).  

Αναφορικά με τη μεταβολή των δεικτών χρησιμοποιούνται στοιχεία από τους Παγκόσμιους 

Πίνακες Εισροών Εκροών του WIOD38. Για τη συσχέτιση των μεταβολών τους με την εσωτερική 

υποτίμηση υπολογίζονται οι μεταβολές των δεικτών αναφορικά με τα έτη 2010 και 2014. Δεδομένου 

ότι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία των πινάκων αφορούν το έτος 2014 και καθώς δε μεσολάβησε 

κάποια σημαντική αλλαγή μεταξύ του έτους 2014 και 2015, δεν αναμένεται να επηρεαστεί από αυτό η 

συσχέτιση των μεταβολών τους με τις μισθολογικές μεταβολές. 

Ο κάθε δείκτης υπολογίστηκε, για τις ανάγκες αυτής της ενότητας, σε όρους του παγκόσμιου 

αντίστοιχου δείκτη και άρα η μεταβολή των δεικτών μετρά τη σχετική μεταβολή του εγχώριου δείκτη 

προς τον παγκόσμιο. Ο λόγος που χρησιμοποιείται ο σχετικός με την παγκόσμια οικονομία, και όχι ο 

απόλυτος, δείκτης είναι ώστε να συμπεριληφθούν τυχόν τάσεις που οφείλονται σε παγκόσμιου 

βεληνεκούς ανθίσεις ή υφέσεις και άρα να αποφευχθεί η λανθασμένη συσχέτισή τους με τα 

αποτελέσματα της εσωτερικής υποτίμησης. 

                                                   

38 WIOD (2016) 
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Β.3.1.  Σχετ ική Μεταβολή Αμοιβής 2010 -  2015 

Το ποσοστό της προστιθέμενης αξίας που χρησιμοποιείται για την αμοιβή του συντελεστή της 

εργασίας παρουσίασε σημαντική μείωση. Η μείωση αυτή οφείλεται στην αναλογικά μεγαλύτερη πτώση 

που εμφάνισαν οι μισθολογικές απολαβές συγκριτικά με την πτώση της προστιθέμενης αξίας του 

προϊόντος (value added).  

Πτώση στο μερίδιο των μισθών στο συνολικό προϊόν παρουσίασε, όπως φαίνεται στο διάγραμμα 

Β.3.1.39 η συντριπτική πλειονότητα των κλάδων (40 στους 54), με τη μεγαλύτερη μείωση να 

εμφανίζονται κλάδοι μεταποίησης όπως η «παραγωγή βασικών μετάλλων» με μεταβολή -61,51%, 

«κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών» με -54,05%, η «παραγωγή άλλων μη μεταλλικών 

ορυκτών προϊόντων» με -42,90% καθώς και στον κλάδο «δραστηριοτήτων συναφών προς τις 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες» με -45,35%. 

Στον αντίποδα, λίγοι ήταν οι κλάδοι των οποίων το μισθολογικό μερίδιο αυξήθηκε με πρώτο 

εκείνον των «άλλων επαγγελματικών, επιστημονικών, τεχνικών & κτηνιατρικών δραστηριοτήτων» με 

αύξηση της τάξεως του 40,27%, επόμενο τον κλάδο της «εκδοτικών δραστηριοτήτων» με 29,02% και 

των «άλλων δραστηριοτήτων παροχής υποστήριξης» με 27,91% ενώ ακολούθησαν με ακόμη 

μικρότερη αύξηση άλλοι κλάδοι κυρίως του τομέα των υπηρεσιών.  

 

Διάγραμμα Β.3.1 Μεταβολή Μεριδίου Αμοιβής Εργασίας 2010 -2015 ανά κλάδο  

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων πινάκων SIOT 2010-2015 της ΕΛΣΤΑΤ 

 

                                                   

39 Η αντιστοίχιση των αριθμών των κλάδων με τον αντίστοιχο τίτλο βρίσκεται στο παράρτημα Α, οι 
κλάδοι ξεκινάνε από τους πρωτογενείς, ακολουθούν οι μεταποιητικοί, έπειτα οι υπόλοιποι 
δευτερογενείς και τέλος οι υπηρεσίες 
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Β.3.2.  Επίδραση στον δείκτη Ενδιάμεσων Εισροών  προς Σύνολο 

Παραγωγής  

Στα πλαίσια της οικονομικής θεωρίας μία πτώση των αμοιβών στο σύνολο της χώρας αναμένεται 

να τονώσει την εγχώρια αγορά και να περιορίσει τον δείκτη ενδιάμεσων ροών προς σύνολο 

παραγωγής. Πιο συγκεκριμένα, η πτώση όλων των εγχωρίων αμοιβών αφορά το σύνολο της 

οικονομίας και άρα προσδοκάται να μειώσει τις τιμές των ενδιάμεσων εισροών που προέρχονται από 

εγχώριες επιχειρήσεις, καθώς αυτές οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζοντας χαμηλότερο μισθολογικό κόστος 

αποκτούν μεγαλύτερα περιθώρια μείωσης των τιμών στα προϊόντα τους. Επιπλέον, δεδομένου ότι η 

χώρα είναι μικρή οι φθηνότερες εγχώριες τιμές δεν αρκούν για να μειώσουν τις τιμές των αλλοδαπών 

εισροών. Οι εγχώριες εισροές καθίστανται φθηνότερες σε σύγκριση με εκείνες του εξωτερικού και άρα 

δημιουργείται κίνητρο προς τον κλάδο για σχετική υποκατάσταση μεταξύ των δύο. Με δεδομένο ότι 

μέρος των εισροών έχει πλέον χαμηλότερη τιμή, το σύνολο της αξίας των εισροών πέφτει και ο 

αριθμητής του δείκτη μειώνεται. Ταυτόχρονα, η μείωση των αμοιβών ωφελεί άμεσα και την ίδια την 

επιχείρηση η οποία πλέον δύναται να απασχολήσει με τους ίδιους πόρους περισσότερο εργατικό 

δυναμικό ή διατηρώντας το εργατικό δυναμικό να κατευθύνει τους πόρους που εξοικονομεί σε άλλες 

χρήσεις με σκοπό τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Η εσωτερική υποτίμηση αναμένεται να δράσει 

θετικά στην πορεία του προϊόντος, αυξάνοντας την αξία του και άρα τον παρονομαστή του δείκτη. Και 

οι δύο επιδράσεις της πτώσης των αμοιβών λειτουργούν ομόρροπα δημιουργώντας πίεση πτώσης 

του δείκτη ενδιάμεσων εισροών προς την αξία της παραγωγής.  

Τα δεδομένα δείχνουν να συμβαδίζουν με την αναμενόμενη από την οικονομική θεωρία πορεία, 

καθώς η πτώση του μισθολογικού κόστους, σε σχετικούς με την προστιθέμενη αξία όρους, δείχνει να 

κατευθύνθηκαν με ομόρροπη πορεία, όπως φαίνεται στο διάγραμμα Β.3.2. Ο δείκτης μεριδίου των 

συνολικών ενδιάμεσων εισροών προς το σύνολο της παραγωγής εμφάνισε συντελεστή συσχέτισης 

+0.28 με την εσωτερική υποτίμηση και άρα φαίνεται ότι οι κλάδοι με την μεγαλύτερη μείωση μεριδίου 

μισθών παρουσίασαν και την μεγαλύτερη μείωση στο μερίδιο των ενδιάμεσων εισροών στην 

παραγωγή.   

Η μείωση όμως που παρουσιάστηκε δεν ήταν σημαντικού μεγέθους στην πλειονότητα των 

κλάδων. Ο δείκτης παρουσίασε πτώση της τάξεως του μόλις -1,92% στο σύνολο της οικονομίας τη 

στιγμή που η μέση πτώση μεριδίου αμοιβών ήταν -9%, με τους κλάδους «δραστηριοτήτων συναφών 

προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες», «κατασκευή λοιπού 

εξοπλισμού μεταφοράς» και «εκπαίδευσης» να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μείωση του επιπέδου 

των -34,99% , -32,14% και 31,40% αντίστοιχα. Η πτώση του δείκτη συνεπάγεται μειωμένο μερίδιο 

παραγωγής που κατευθύνεται στο outsourcing και άρα αύξηση του μεριδίου της προστιθέμενης αξίας 

του κλάδου. 
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Διάγραμμα Β.3.2.  Μεταβολή Μεριδίου Αμοιβής και Ενδιάμεσων Εισροών προς 

Σύνολο Παραγωγής 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων WIOD (2016) & ΕΛΣΤΑΤ 

 

Β.3.3.  Επίδραση  στον δείκτη Ενδιάμεσων Εισροών από εξωτερικό 

προς Σύνολο Παραγωγής  

Θεωρητικά, μία πτώση της αμοιβής του συντελεστή της εργασίας αναμένεται να έχει θετική 

συσχέτιση με τον δείκτη ενδιάμεσων εισροών από εξωτερικό προς το σύνολο της παραγωγής. Η 

σχετική υποτίμηση των εγχώριων εισροών αναμένεται να στρέψει τους αντίστοιχους κλάδους σε 

υποκατάσταση μέρους των ενδιάμεσων εισροών με εγχώριες, να περιορίσει δηλαδή τη σχετική αξία 

των αλλοδαπών πόρων και άρα τον αριθμητή του δείκτη. Επιπλέον, θα αναμενόταν να έχει θετική 

επίδραση στο σύνολο της παραγωγής, όπως αναφέρθηκε στην ανάλυση της προηγούμενης 

επίδρασης, αυξάνοντας τον παρονομαστή του δείκτη. Η συσχέτιση των αμοιβών με τον δείκτη θα 

έπρεπε σύμφωνα με τα παραπάνω να προκύπτει θετική. 

Στα δεδομένα, ο δείκτης ενδιάμεσων εισροών από εξωτερικό προς την παραγωγή παρουσίασε 

θετικού πρόσημου μεταβολή στο διάστημα 2010 – 2014 στην πλειονότητα των κλάδων, πορεία 

αντίρροπη αυτής των μισθολογικών απολαβών και της οικονομικής πρόβλεψης. Στο διάγραμμα Β.3.3. 

παρουσιάζεται το σύνολο των κλάδων και οι συνδυασμοί μεταβολών των δεικτών και των μεριδίων 

αμοιβών τους.  Όλο και περισσότεροι κλάδοι δείχνουν να αύξησαν την αξία του outsourcing από το 

εξωτερικό σε όρους αξίας προϊόντος, και δη περισσότερο από την αντίστοιχη παγκόσμια τάση. 

Χαρακτηριστικά, ο εγχώριος δείκτης μεταβολής του συνόλου της οικονομίας προς τον παγκόσμιο 
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αντίστοιχο εμφανίζεται +16,56%, με τον κλάδο «δασοκομίας και υλοτομίας» να παρουσιάζει τη 

μεγαλύτερη σχετική αύξηση, της τάξεως του 317,38%, ακολουθούμενος από μεταποιητικές 

δραστηριότητες. Τη μεγαλύτερη πτώση παρουσίασε, στον αντίποδα, ο κλάδος των «δραστηριοτήτων 

συναφών προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες» με πτώση -

47,07%, ενώ πτωτική πορεία είχαν και άλλοι κλάδοι υπηρεσιών.  

Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ εσωτερικής υποτίμησης και του δείκτη μεριδίου offshoring 

στην παραγωγή είναι - 0,039, γεγονός που υποδηλώνει την απουσία θετικής συσχέτισης ενώ δεν 

εμφανίζεται στατιστικά σημαντικός. Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη μείωση του μεριδίου μισθών δε 

φαίνονται να είχαν και τη μεγαλύτερη μείωση του offshoring σε όρους output όπως θα αναμενόταν.                                                                                                                                                                 

Διάγραμμα Β.3.3  Μεταβολή Μεριδίου Αμοιβής Εργασίας και Ενδιάμεσων Εισροών 

από Εξωτερικό προς Σύνολο Παραγωγής  

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων WIOD (2016) & ΕΛΣΤΑΤ 

 

Β.3.4.  Επίδραση στον  δείκτη Ενδιάμεσων Εγχώριων Εισροών προς 

Σύνολο Εισροών  

Η μεταβολή του δείκτη ενδιάμεσων εγχώριων εισροών προς το σύνολο των εισροών δείχνει κατά 

πόσο το outsourcing του εκάστοτε κλάδου στρέφεται προς την εγχώρια αγορά ή εκείνη του εξωτερικού 

για πόρους. Όσο ο δείκτης αυξάνεται τόσο ο κλάδος αυξάνει τη σχετική αξία του εγχώριου outsourcing 

σε σχέση με το offshoring. 

Η μεταβολή του δείκτη φαίνεται να μην είναι μεγάλη καθώς με εξαίρεση τον κλάδο της 

«δασοκομίας και υλοτομίας» που παρουσίασε σχετική πτώση της τάξεως του -60,14%, οι υπόλοιποι 
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κυμαίνονται μεταξύ -8 και +11 τοις εκατό, με το σύνολο της οικονομίας να παρουσιάζει μεταβολή ίση 

με περίπου μόλις -4,84% λιγότερο από εκείνον της παγκόσμιας οικονομίας.  

Μία πτώση του εγχώριου μισθολογικού κόστους θα αναμέναμε να δράσει θετικά στο σχετικό 

μερίδιο των εγχωρίων πόρων στο συνολικό outsourcing δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις θα είχαν 

αυξανόμενο κίνητρο να αναθέσουν στάδια σε τρίτες εγχώριες επιχειρήσεις αλλά και να 

υποκαταστήσουν μέρος του outsourcing του εξωτερικού με εγχώριο, υποκατάσταση που θα αύξανε 

την αξία εγχώριων πόρων και θα μείωνε τη συνολική αξία ενδιάμεσων εισροών.   

Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ της μεταβολής του μεριδίου εργασίας και του δείκτη 

εγχώριου προς συνολικού outsourcing εμφανίζεται θετικός της τάξεως του +0.17 και άρα δεν 

εμφανίζεται να συμβαδίζει με την πρόβλεψη της οικονομικής θεωρίας που τον θέλει αρνητικό. Δηλαδή, 

δεδομένου του αρνητικού δείκτη που εμφανίζεται στην πλειονότητα των κλάδων, όπως εμφανίζεται 

στο διάγραμμα Β.3.4., φαίνεται ότι οι κλάδοι με την μεγαλύτερη μείωση του μεριδίου αμοιβών εργασίας 

στράφηκαν περισσότερο προς το εξωτερικό για την κάλυψη των αναγκών τους αναφορικά με το 

outsourcing. Η συσχέτιση αυτή δε φαίνεται να είναι ισχυρή, ακόμη και όταν η εξέταση περιλαμβάνει 

μόνο τους κλάδους της μεταποίησης (των οποίων τα αγαθά είναι κατά βάση πιο εμπορεύσιμα). 

 

Διάγραμμα Β.3.4  Μεταβολή Μεριδίου Αμοιβής Εργασίας και Ενδιάμεσων Εισροών 

προς Σύνολο Εισροών 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων WIOD (2016) & ΕΛΣΤΑΤ 
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Β.3.5.  Επίδραση στον  δείκτη Ενδιάμεσων Εισροών από Εξωτερικό 

προς Προστιθέμενη Αξία  

 

Αντίστοιχα με την ανάλυση της αναμενόμενης διαδικασίας επίδρασης της εσωτερικής υποτίμησης 

στον δείκτη αξίας offshoring προς το σύνολο της παραγωγής(της ενότητας Β.3.3), μία πτώση των 

αμοιβών αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά, και άρα ομόρροπα την πορεία του δείκτη offshoring προς 

τη προστιθέμενη αξία του κλάδου εμφανίζοντας θετικού πρόσημου συσχέτιση. Η πτώση του μισθού 

επιτρέπει στην επιχείρηση να αυξήσει με τους πόρους που εξοικονομεί τους συντελεστές παραγωγής 

της και άρα να αυξήσει την προστιθέμενη αξία του κλάδου. Ταυτόχρονα, η πτώση των μισθών σε 

εγχώριο επίπεδο αυξάνει τα κίνητρα μείωσης του offshoring, όπως αναλύθηκε πρωτύτερα. Και οι δύο 

επιδράσεις ασκούν πιέσεις μείωσης του δείκτη.  

Τα δεδομένα, διάγραμμα Β.3.5. φαίνονται μεν να ακολουθούν την προσδοκώμενη πορεία καθώς 

ο συντελεστής συσχέτισης εμφανίζεται +0.07, όμως εμφανίζεται στατιστικά μη σημαντικός, τόσο 

εξετάζοντας το σύνολο των κλάδων όσο και εξετάζοντας μόνο τους μεταποιητικούς. Ο δείκτης 

αυξήθηκε κατά 13,57% σε σχέση με τον αντίστοιχο παγκόσμιο. Η εσωτερική υποτίμηση ενώ δείχνει να 

συσχετίζεται θετικά όπως θα αναμέναμε με τον δείκτη offshoring σε όρους προστιθέμενης αξίας, δε 

φαίνεται να τον μείωσε αλλά περιόρισε την αύξησή του. Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη σχετική στροφή 

προς την παγκόσμια αγορά εμφανίζονται να είναι ο κλάδος της «βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής 

προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευής ειδών καλαθοποιίας και 

σπαρτοπλεκτικής» και η δασοκομία και υλοτομία με ποσοστά αύξησης σε σχέση με τον παγκόσμιο 

δείκτη επιπέδου 479,98% και 296,86% αντίστοιχα.          

Διάγραμμα Β.3.5  Μεταβολή Μεριδίου Αμοιβής Εργασίας και Ενδιάμεσων Εισροών 

από Εξωτερικό προς Προστιθέμενη Αξία  

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων WIOD (2016) & ΕΛΣΤΑΤ 
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Β.4. Σύγκριση πορείας Ελλάδας, Πορτογαλίας, Ισπανίας και 

Ιρλανδίας 

 

Η πορεία της Ελλάδας εξετάζεται στην ενότητα αυτή σε σχέση με τις αντίστοιχες εξελίξεις των 

χωρών Πορτογαλίας, Ισπανίας και Ιρλανδίας δεδομένου ότι σε όλες εφαρμόστηκε μίας μορφής 

εσωτερική υποτίμηση, με εκείνη της Ελλάδα σημαντικά μεγαλύτερη40. 

Στον πίνακα Β.4.1 εμφανίζεται η μεταβολή του κόστους εργασίας και των εξαγωγικών μεριδίων σε 

σχέση με το 2010, έτος βάσης των στοιχείων, καθώς και συγκριτικά με την Πορτογαλία και την 

Ισπανία. Οι εξαγωγές αγαθών, σε όρους αξιών, δείχνουν να επηρεάστηκαν περισσότερο από εκείνες 

των υπηρεσιών με τις εξαγωγές αγαθών, ενώ ως ποσοστό προς τις αντίστοιχες συνολικές εξαγωγές 

των χωρών του ΟΟΣΑ παρουσιάζουν μία πτώση κατά 43,64% και 37,04% αντίστοιχα, με τα αρχικά 

επίπεδα του 2010 να αγγίζουν το 0,32% και το 1,35%. Η πορεία αυτή της σχετικής εξαγωγικής 

πορείας αγαθών και υπηρεσιών ήταν αντίστροφη στα στοιχεία του 2015 με τις εξαγωγές υπηρεσιών 

να πλήττονται περισσότερο. Η πτώση και των δύο μεγεθών ήταν σημαντικά μεγαλύτερη σε σύγκριση 

με τις άλλες δύο χώρες, οι οποίες παρουσίασαν άνοδο κατά περίπου 8-10%  σε σχέση με τα μερίδια 

τους το 2010, με εξαίρεση τη πτώση κατά 8,4% του μεριδίου εξαγωγών υπηρεσιών που όμως 

εξακολουθεί να είναι υποδεέστερο του αντίστοιχου 37,04% της Ελλάδας. 

Οι παραπάνω πτωτικές πορείες συγκριτικά με το εξωτερικό είναι αντίρροπες των 

προσδοκώμενων καθώς οι δείκτες του κόστους εργασίας παρουσιάζουν σημαντική μείωση σε σχέση 

με τα αντίστοιχα δεδομένα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Πιο συγκεκριμένα, το μοναδιαίο κόστος 

εργασίας, δηλαδή εκείνο που λαμβάνει υπόψη μεταξύ άλλων και τις ασφαλιστικές εισφορές που 

αντιστοιχούν, αλλά και το μοναδιαίο μισθολογικό κόστος, που αφορά μόνο τις αμοιβές του 

προσωπικού φαίνεται να μειώνονται περισσότερο από των άλλων χωρών. Επομένως το όφελος της 

πτώσης του κόστους εργασίας δείχνει να αντισταθμίστηκε από άλλες αντίρροπου πρόσημου εξελίξεις 

όπως η αναλογικά με τις υπόλοιπες χώρες μεγαλύτερη αύξηση του πραγματικού επιτοκίου δανεισμού 

και του υψηλότερου κόστους ενέργειας μέσω αύξησης των σχετικών φόρων. 

 

 

 

 

 

 

                                                   

40 Το σύνολο των δεδομένων αυτής της ενότητας προέρχεται από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων 
των AMECO (2019), Eurostat (2019) και WIOD (2016) 
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Πίνακας Β.4.1 Κόστος Εργασίας και Εξαγωγικά Μερίδια 2017  

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων AMECO και Eurostat 

 

 

Β.4.1.  Σύνολο της Οικονομίας  

 

Σε παγκόσμια κλίμακα, η εξέλιξη του συνόλου της αξίας εξωτερικής ανάθεσης ως ποσοστό του 

προϊόντος όλων των κλάδων παρουσιάζει μία διαχρονική άνθιση από το 2002 έως και το 2014 όπως 

φαίνεται στο διάγραμμα Β.4.1a. Η αύξηση αυτή σηματοδοτεί τον αυξανόμενο κατακερματισμό των 

σταδίων, την ανάθεση δηλαδή τμημάτων της παραγωγής σε άλλες επιχειρήσεις, είτε εγχώριες, είτε 

αλλοδαπές και καταλήγει να αντιστοιχεί σε περίπου 53% του output, από 47,50% το 2002. 

Παρατηρείται ότι η αύξηση της αξίας της εξωτερικής ανάθεσης σε αλλοδαπές επιχειρήσεις (offshoring) 

ξεπέρασε σημαντικά τον ρυθμό αύξησης του προϊόντος (διάγραμμα Β.4.1b) αλλά κέρδισε και οριακά 

κάποιο έδαφος στην αναλογία του outsourcing (διάγραμμα Β.4.1c), με το τελευταίο να αποτελείται το 

2014 κατά 15,60% από εισαγωγές υλών σε σύγκριση με το 14,13% του 2002. Η σημασία του σε 

όρους προστιθέμενης αξίας (διάγραμμα Β.4.1d) αυξήθηκε κατά περίπου 25% σε σχέση με το 2002 

ξεκινώντας από το επίπεδο του 13,04%. 

Δε φαίνεται να ακολουθούν την ίδια πορεία οι δείκτες στις χώρες που εξετάζονται, με την Ελλάδα 

και την Πορτογαλία να περιορίζουν λίγο, σε σχέση με το 2002, το μερίδιο της παραγωγής που 

αναθέτουν εξωτερικά έως το 2014 και την Ιρλανδία με την Ισπανία να το διατηρούν σε αντίστοιχα 

επίπεδα έπειτα από μία μικρή σχετική αύξηση που μεσολάβησε. Αν και διατηρήσαν το μερίδιο της 

παραγωγής που αναθέτουν εξωτερικά σε παρόμοια επίπεδα, παρατηρείται υποκατάσταση των 

εγχώριων ενδιάμεσων ροών με εξωτερικές (μείωσαν λιγότερο σε απόλυτους όρους τις δεύτερες σε 

Ελλάδα Πορτογαλία Ισπανία

Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας: Σύνολο Οικονομίας 87,4972883 98,7517897 96,0257101

Μοναδιαίο Κόστος Εργασίας: Μεταποίηση 69,4723671 101,5101943 91,6497565

Μοναδιαίο Μισθολογικό κόστος: Υπηρεσίες 90,3743288 100,1992325 97,974267

Μοναδιαίο Μισθολογικό Κόστος: Μεταποίηση 73,6645768 102,515004 91,2311955

Εξαγωγές αγαθών σε σχέση με ΟΟΣΑ 56,36363636 109,0909091 108,041958

Εξαγωγές υπηρεσιών σε σχέση με ΟΟΣΑ 62,96296296 112,345679 91,58415842

Κόστος Εργασίας και Εξαγωγικά Μερίδια 2017 (2010=100)
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σχέση με τις πρώτες) και άρα αύξηση του μεριδίου παραγωγής που αντιστοιχεί στο offshoring αλλά 

και των εισροών από αλλοδαπές επιχειρήσεις στο σύνολο των ενδιάμεσων εισροών. Μετά το 2006 και 

για τις τέσσερις χώρες μειώνεται η σχετική αξία του offshoring σε όρους προστιθέμενης αξίας με την 

πτωτική πορεία να μετριάζει μετά το 2010.  

 

Διάγραμμα Β.4.1a Δείκτης συνόλου Ενδιάμεσων Εισροών προς Σύνολο 

Παραγωγής όλων των Κλάδων (2002=100)  

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων WIOD (2016) 

 

Διάγραμμα Β.4.1b Δείκτης Συνόλου Ενδιάμεσων Εισροών από εξωτερικό προς 

σύνολο παραγωγής όλων των κλάδων (2002=100)  

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων WIOD (2016) 
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Διάγραμμα Β.4.1c Δείκτης Εγχώριων Ενδιάμεσων Εισροών προς Σύνολο 

ενδιάμεσων εισροών όλων των κλάδων (2002=100)  

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων WIOD (2016) 

 

Διάγραμμα Β.4.1d Δείκτης Ενδιάμεσων Εισροών από εξωτερικό προς 

προστιθέμενη αξία όλων των κλάδων (2002=100)  

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων WIOD (2016) 
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Β.4.2.  Πρωτογενής Τομέας  

Ως πρωτογενής ορίζεται ο τομέας του οποίου η παραγωγή έχει ως αντικείμενο την απόκτηση ή 

απόσπαση αγαθών από το περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων41 τον κλάδο 

«φυτικής και ζωικής παραγωγής, θήρας και συναφών δραστηριοτήτων», τη «δασοκομία και 

υλοτομία», την «αλιεία και υδατοκαλλιέργεια», «την εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη» κ.α. 

Σε παγκόσμια κλίμακα παρατηρείται μία μικρού μεγέθους αύξηση, λιγότερο από 6%, του μεριδίου 

της παραγωγής που ανατίθεται σε άλλες επιχειρήσεις, άρα το συνολικό μερίδιο του outsourcing των 

δραστηριοτήτων της πρωτογενούς παραγωγής αυξάνει όπως φαίνεται στο διάγραμμα Β.4.2a. Η 

ανοδική πορεία του 2002 του offshoring σε όρους μεριδίων παραγωγής αλλά και σε όρους 

προστιθέμενης αξίας αντιστρέφεται μετά το 2006 μετριάζοντας την συνολική μεταβολή των δεικτών 

στο +7,26% και το +11,06% αντίστοιχα, όπως δείχνουν τα διαγράμματα Β.4.2b και Β.4.2d, ενώ το 

μερίδιο του εγχώριου outsourcing στο σύνολο των ενδιάμεσων εισροών, στο διάγραμμα Β.4.2c, μένει 

σχεδόν αμετάβλητο μετά από μικρή ενδιάμεση πτώση του 2006 η πορεία της οποίας ανακόπηκε 

ενδεχομένως εξαιτίας της παγκόσμιας κρίσης.  

Από την άλλη, στην Ελλάδα παρουσιάζεται μία διαχρονικά υψηλή αύξηση του μεριδίου συνολικής 

εξωτερικής ανάθεσης της πρωτογενούς παραγωγής την οποία φαίνεται να ακολουθούν και οι 

υπόλοιπες εξεταζόμενες χώρες. Η μεγαλύτερη αύξηση αυτής της μεταβολής φαίνεται να οφείλεται σε 

αυξημένο offshoring καθώς μειώνει το μερίδιο των ενδιάμεσων εισροών που λαμβάνει από εγχώριους 

προμηθευτές και ταυτόχρονα αυξάνει το μερίδιο παραγωγής που αναλογεί στο offshoring κατά 

παραπάνω από 90%. Ταυτόχρονα, η Πορτογαλία και η Ισπανία έχουν μία αύξηση της τάξεως του 20-

35%, ενώ η Ιρλανδία ξεπερνάει το +150% σε όρους προϊόντος.   

Ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα και την Ιρλανδία δείχνει να «ανοίγει» σημαντικά προς το 

εξωτερικό, ενώ ακολουθούν με σχετικά χαμηλότερους ρυθμούς (αλλά υψηλότερους από τους 

παγκόσμιους) η Ισπανία και η Πορτογαλία. Η παγκόσμια οικονομία στρέφεται με τη σειρά της προς το 

εξωτερικό αλλά με ρυθμούς σημαντικά μικρότερους. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                        

                                                   

41 Στο παράρτημα Γ παρουσιάζεται η πλήρης αντιστοίχιση των κλάδων στις τέσσερις κατηγορίες 
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Διάγραμμα Β.4.2a Πρωτογενής Τομέας: Δείκτης ενδιάμεσων ροών προς 

παραγωγή (2002=100)  

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων WIOD (2016) 

 

Διάγραμμα Β.4.2b Πρωτογενής Τομέας: Δείκτης ενδιάμεσων ροών  από εξωτερικό  

προς παραγωγή (2002=100)  

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων WIOD (2016) 
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Διάγραμμα Β.4.2c Πρωτογενής Τομέας: Δείκτης εγχώριων προς συνολικών 

ενδιάμεσων ροών (2002=100) 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων WIOD (2016) 

 

Διάγραμμα Β.4.2d Πρωτογενής Τομέας: Δείκτης ενδιάμεσων ροών  από εξωτερικό  

προς προστιθέμενη αξία  (2002=100) 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων WIOD (2016) 
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Β.4.3.  Μεταποίηση   

Ως μεταποιητικός τομέας ορίζεται το σύνολο των κλάδων οι οποίοι αφορούν δραστηριότητες 

επεξεργασίας πρώτων υλών42 όπως η «βιομηχανία τροφίμων», η «ποτοποιία» και η «παραγωγή 

προϊόντων καπνού».  

Η μεταποίηση παρουσιάζει άνθιση σε παγκόσμια κλίμακα ως προς το συνολικό outsourcing σε 

όρους παραγωγής με σταδιακή αύξηση από το 2002 στο 2014 κατά 10% (διάγραμμα Β.4.3a) . Πιο 

συγκεκριμένα, το offshoring φαίνεται να αυξάνει το μερίδιό του στην παραγωγή κατά παραπάνω από 

20% το 2006, αποτέλεσμα που όμως μετριάζεται μετά την κρίση μεταβάλλοντας τη συνολική μεταβολή 

του μεταξύ 2002 και 2014 στο +10% (διάγραμμα Β.4.3b) ενώ σε όρους προστιθέμενης αξίας η αύξηση 

ήταν λίγο παραπάνω από +40%(διάγραμμα Β.4.3d). Ταυτόχρονα, το μερίδιό του στο συνολικό 

outsourcing διατηρείται στα επίπεδα του 2002 χωρίς σημαντικές μεταβολές στο μεσοδιάστημα 

(διάγραμμα Β.4.3c).  

Η Ελλάδα αύξησε το σύνολο της εξωτερικής ανάθεσης σε όρους προϊόντος σε σχέση με τις 

υπόλοιπες εξεταζόμενες χώρες, αλλά όχι σημαντικά σε σχέση με την παγκόσμια οικονομία. 

Ταυτόχρονα, περιόρισε περισσότερο από την Ισπανία, την Πορτογαλία και τον κόσμο το μερίδιο του 

outsourcing που καλύπτεται εγχώρια με πτώση της τάξεως του 20% και με μόνη μεγαλύτερη μείωση 

να υφίσταται εκείνη της Ιρλανδίας κατά παραπάνω από 60%. Η αύξηση της αξίας του offshoring ήταν 

επίσης σημαντικά μεγαλύτερη σε όρους προστιθέμενης αξίας συγκριτικά με όλες τις υπόλοιπες χώρες 

αγγίζοντας το +140%, ποσοστό που οφείλεται κυρίως στη σχετικά μικρότερη αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας. Ταυτόχρονα, η αύξηση της αξίας offshoring σε όρους προϊόντος ακολούθησε 

την ίδια ανοδική πορεία υπερτερώντας κατά πολύ των υπόλοιπων χωρών με +80% στο διάστημα 

2002-2014, τη στιγμή που η παγκόσμια οικονομία παρουσίασε αύξηση περίπου 10% ενώ οι 

υπόλοιπες συγκρινόμενες χώρες κυμαίνονταν από +30-45%.  

Τα αποτελέσματα αυτού του τομέα είναι ιδιαίτερα αντιφατικά με τα αναμενόμενα καθώς όπως 

έδειξαν προηγούμενες μετρήσεις το κόστος εργασίας στη μεταποίηση είχε ακόμη μεγαλύτερη πτώση 

από εκείνη που παρουσίασαν οι άλλες εξεταζόμενες οικονομίες. Η εσωτερική υποτίμηση θα 

αναμενόταν να λειτουργήσει ως κίνητρο στροφής προς τους εγχώριους, οικονομικότερους 

ενδιάμεσους πόρους, όμως στην πραγματικότητα η οικονομία «άνοιξε» τόσο σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη όσο και σε σχέση με την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Ταυτόχρονα, η 

συνολική μεταβολή της παραγωγής του τομέα στην Ελλάδα υπολειπόταν σημαντικά των υπολοίπων. 

 

 

 

                                                   

42 Το σύνολο των κλάδων που αντιστοιχούν σε αυτόν τον τομέα βρίσκονται στο παράρτημα Γ 
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Διάγραμμα Β.4.3a: Μεταποίηση και δείκτης ενδιάμεσων εισροών προς παραγωγή 

(2002=100) 

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων WIOD (2016) 

 

Διάγραμμα Β.4.3b: Μεταποίηση και δείκτης ενδιάμεσων εισροών από εξωτερικό 

προς παραγωγή (2002=100)  

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων WIOD (2016) 
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Διάγραμμα Β.4.3c Μεταποίηση και δείκτης εγχώριων προς συνολικών ενδιάμεσων 

εισροών (2002=100)  

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων WIOD (2016) 

 

Διάγραμμα Β.4.3d Μεταποίηση και δείκτης ενδιάμεσων εισροών από εξωτερικό 

προς προστιθέμενη αξία (2002=100)  

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων WIOD (2016) 
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Β.4.4.  Δευτερογενής Τομέας (εκτός της μεταποίησης)  

Το σύνολο του δευτερογενή τομέα αποτελείται από τις δραστηριότητες των οποίων το αντικείμενο 

αφορά επεξεργασία και μεταποίηση των προϊόντων του δευτερογενή τομέα. Λόγω του μεγέθους και 

της σημαντικότητας του μεταποιητικού κλάδου, που περιλαμβάνεται στον δευτερογενή τομέα όμως 

αναλύεται ξεχωριστά στην προηγούμενη ενότητα (Β.4.3), οι κλάδοι που μένουν και περιλαμβάνονται 

εδώ είναι: η «παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού», η «συλλογή, 

επεξεργασία και παροχή νερού», οι «δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη 

διαχείριση αποβλήτων», η «συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών» και 

τέλος το σύνολο των κατασκευαστικών κλάδων, δηλαδή οι κλάδοι «κατασκευής κτιρίων», «έργα 

πολιτικού μηχανικού» και «εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες»       

Η παγκόσμια οικονομία δείχνει να ακολουθεί σταδιακή αύξηση του μεριδίου outsourcing στην 

παραγωγή την περίοδο 2002 με 2014, με σταθερή μεταβολή της τάξεως του 5% ανά εξεταζόμενη 

τετραετία ξεκινώντας από επίπεδο δείκτη 57.31% και άρα αναθέτοντας ήδη από το 2002 το 

μεγαλύτερο μέρος της αξίας παραγωγής σε τρίτες επιχειρήσεις (διάγραμμα Β.4.4a). Ανοδική τάση είχε 

και η πορεία του offshoring των κλάδων τόσο σε όρους παραγωγής, με συνολική μεταβολή της τάξεως 

του +9% περίπου (διάγραμμα Β.4.4b), όσο και σε όρους προστιθέμενης αξίας, με συνολική αύξηση 

+34,43% (διάγραμμα Β.4.4d). Οι ανοδικές αυτές πορείες δείχνουν να ανακόπτονται μετά το 2006, 

παρατήρηση που συμβαδίζει με τον συνολικό περιορισμό παγκόσμιων αλυσίδων που παρατηρήθηκε 

ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας κρίσης του 2008. Η αναλογία του εγχώριου προς το συνολικό 

outsourcing του τομέα παρουσιάζεται διαχρονικά σταθερή, με συνολική μεταβολή μόλις +0.77% 

(διάγραμμα Β.4.4c). 

Η Ελλάδα φαίνεται να περιορίζει περισσότερο από όλες το σύνολο του outsourcing σε όρους 

παραγωγής, με πτώση κατά 7,2%, πορεία που ακολουθεί σε χαμηλότερους ρυθμούς και η Πορτογαλία 

με μείωση 3,14%. Την ίδια περίοδο η Ιρλανδία και η Ισπανία παρουσιάζουν θετική συνολική αύξηση 

της τάξεως του 3,7% και 2,5%, ποσοστά που εξακολουθούν να υπολείπονται της παγκόσμιας 

μεταβολής, κινούμενες όμως διαχρονικά εντελώς σε εντελώς αντίθετες πορείες με την πρώτη να 

περιορίζει στο πρώτο τρίτο της περιόδου τον σχετικό δείκτη, έπειτα να τον αυξάνει σημαντικά τα έτη 

2006 με 2010, ενώ τέλος επιστρέφει σε περιορισμένης κλίμακας πτωτική πορεία το 2010-2014. Η 

πορεία του offshoring σε όρους παραγωγής αυξάνεται σημαντικά και στις τέσσερις χώρες με ρυθμούς 

που ξεπερνάνε εκείνους της παγκόσμιας οικονομίας με συνολική μεταβολή της τάξεως του 21,52%, 

26,01%, 53,66% και 59,42% για την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία 

αντίστοιχα. Όλες οι χώρες στρέφονται για την κάλυψη των ενδιάμεσων εισροών των αναγκών του 

δευτερογενή κλάδου, χωρίς τη μεταποίηση, ολοένα και περισσότερο στο εξωτερικό με τον δείκτη 

εγχώριων εισροών προς συνολικών να μειώνεται κατά 4 με 7% για την Ελλάδα, την Πορτογαλία και 

την Ισπανία, ενώ η Ιρλανδία παρουσιάζει σημαντικά μεγαλύτερο άνοιγμα με πτώση του δείκτη κατά 

παραπάνω από 20%, πορείες που ξεπερνούν την παγκόσμια τάση που διατηρεί την αναλογία 

εγχώριου outsourcing και offshoring των κλάδων αυτών σχετικά σταθερή. Το offshoring σε όρους 

προστιθέμενης αξίας (διάγραμμα Β.3.4d) αυξάνει για Ελλάδα και Πορτογαλία στο διάστημα 2002 με 

2014 κατά 16 και 14 τοις εκατό, αυξήσεις που υπολείπονται σημαντικά τόσο σε σχέση με την 
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παγκόσμια οικονομία που έχει αύξηση κατά 34% περίπου, όσο και των αυξήσεων της Ιρλανδίας και 

Ισπανίας με +55,46% και +61,29% αντίστοιχα. 

Συνολικά, οι κλάδοι του δευτερογενή τομέα, χωρίς τους μεταποιητικούς, παρουσιάζουν σημαντική 

στροφή προς την αγορά του εξωτερικού για την κάλυψη των ενδιάμεσων εισροών τους περιορίζοντας 

σημαντικά τους εγχώριους με τη ταχύτερη μεταβολή να παρουσιάζεται στην Ιρλανδία. Αν και η Ελλάδα 

και η Πορτογαλία μειώνουν την αξία της συνολικής εξωτερικής ανάθεσης, ακολουθούν την αύξηση της 

αξίας των offshoring τόσο σε όρους παραγωγής όσο και σε προστιθέμενης αξίας με ρυθμούς όμως 

μικρότερους από τους αντίστοιχους της Ιρλανδίας και της Ισπανίας. 

Διάγραμμα Β.4.4a Δευτερογενής τομέας (χωρίς μεταποίηση) και δείκτης 

συνολικών ενδιάμεσων εισροών προς παραγωγή (2002=100)  

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων WIOD (2016) 

 

Διάγραμμα Β.4.4b Δευτερογενής  τομέας (χωρίς μεταποίηση) και δείκτης 

ενδιάμεσων εισροών από εξωτερικό προς παραγωγή (2002=100)  

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων WIOD (2016) 
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Διάγραμμα Β.4.4c Δευτερογενής τομέας (χωρίς μεταποίηση) και δείκτης 

εγχώριων προς συνολικών ενδιάμεσων  εισροών προς παραγωγή (2002=100)  

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων WIOD (2016) 

 

Διάγραμμα Β.4.4d Δευτερογενής τομέας (χωρίς μεταποίηση) και δείκτης 

ενδιάμεσων εισροών από εξωτερικό προς προστιθέμενη αξία  (2002=100)

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων WIOD (2016) 
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Β.4.5.  Τριτογενής Τομέας (Υπηρεσίες)  

 

Ως τριτογενής τομέας ορίζεται το σύνολο των κλάδων που δραστηριοποιείται με αντικείμενο 

σχετικό με το εμπόριο, τις υπηρεσίες και τη διοίκηση. Στον τομέα αυτό περιλαμβάνονται κλάδοι43 όπως 

το «χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών», η 

«επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη», η «εκπαίδευση» και οι «κτηνιατρικές δραστηριότητες».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρείται μία μικρής κλίμακας άνοδος του συνολικού outsourcing σε 

όρους παραγωγής από το 2002 έως το 2014 της τάξεως του 4,87% (διάγραμμα Β.4.5a), ενώ την ίδια 

περίοδο το offshoring αυξήθηκε σημαντικά σε όρους παραγωγής αλλά και προστιθέμενης αξίας κατά 

35,02% και 39,16% αντίστοιχα (διαγράμματα B.4.5b και d). Ταυτόχρονα, είναι εμφανές ότι 

υποκατέστησε τμήμα των εγχωρίων ενδιάμεσων εισροών με πόρους από το εξωτερικό 

παρουσιάζοντας πτώση του σχετικού εγχώριου outsourcing προς το συνολικό κατά περίπου 3% σε 

σχέση με το 2002 (διάγραμμα B.4.5c).  

Εξετάζοντας τις υπόλοιπες οικονομίες, η Ελλάδα παρουσιάζει στα ίδια έτη τη μεγαλύτερη πτώση 

του συνολικού μεριδίου outsourcing με μείωση της τάξεως του 12,50%, με την Πορτογαλία και την 

Ισπανία να ακολουθούν με μικρότερες μειώσεις και την Ιρλανδία να εμφανίζει ανοδική τάση ανάλογη 

της παγκόσμιας με επίπεδο κοντά στο 5% (διάγραμμα Β.4.5a). Ίδιας κατεύθυνσης τάση εμφανίζουν η 

Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία αναφορικά με την ολοένα αυξανόμενη αναλογία εξωτερικών 

πόρων στο σύνολο των εισροών αλλά και στο σύνολο της προστιθέμενης αξίας. Χαρακτηριστικά, η 

Ελλάδα παρουσιάζει την μικρότερη από άλλες δύο χώρες αύξηση του offshoring σε όρους παραγωγής 

και προστιθέμενης αξίας, μεταβάλλοντάς τα στο διάστημα 2002-2014 κατά 16% και 8,10% περίπου, 

ενώ η Πορτογαλία κατά 17,13% και 11,97% ενώ η Ιρλανδία είχε τη μεγαλύτερη αύξηση με 73,64% και 

82,28% αντίστοιχα (διαγράμματα Β.4.5b και d).  Ταυτόχρονα και οι τρεις χώρες υποκαθιστούν σε 

σχετικούς όρους το εγχώριο outsourcing με το offshoring με την Ελλάδα και την Πορτογαλία να το 

μειώνουν κατά περίπου 3-4% και την Ιρλανδία να ξεπερνάει και εδώ τους ρυθμούς αγγίζοντας το 2014 

το 33,07% σε σχέση πάντα με το 2002. Εντελώς διαφορετική πορεία εμφανίζει, την ίδια περίοδο, στον 

τομέα αυτό η Ισπανία που δίνει να στρέφεται στην αναζήτηση εγχώριων πόρων περιορίζοντας το 

offshoring σε όρους παραγωγής και προστιθέμενης αξίας κατά 3% και 32,49% αντίστοιχα. 

Ταυτόχρονα αύξησε την αναλογία εγχώριων πόρων στις συνολικές ενδιάμεσες εισροές κατά 4,56%. 

Συνολικά, ο τομέας των υπηρεσιών δείχνει να στρέφεται προς το εξωτερικό για την κάλυψη των 

ενδιάμεσων ροών στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία με την τελευταία να επεκτείνεται 

με σημαντικά μεγαλύτερους ρυθμούς. Στον αντίποδα της τάσης αυτής βρίσκεται η Ισπανία η οποία 

στρέφεται στην εγχώρια αγορά περιορίζοντας κατά πολύ την αξία του offshoring τόσο σε όρους 

παραγωγής όσο και προστιθέμενης αξίας όσο και μεριδίου συνολικής εξωτερικής ανάθεσης. Η 

                                                   

43 Το σύνολο όλων των κλάδων που περιλαμβάνονται στον τομέα αυτό βρίσκεται στο παράρτημα Γ 
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συνολική τάση κατακερματισμού δείχνει να αυξάνεται μόνο στην Ιρλανδία, ενώ πέφτει στις υπόλοιπες 

τρεις χώρες με την μεγαλύτερη πτώση να παρουσιάζει η Ελλάδα. 

 

Διάγραμμα Β.4.5a Υπηρεσίες και δείκτης ενδιάμεσων εισροών προς σύνολο 

παραγωγής (2002=100)  

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων WIOD (2016) 

 

Διάγραμμα Β.4.5b Υπηρεσίες και δείκτης ενδιάμεσων εισροών από εξωτερικό 

προς παραγωγή (2002=100)  

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων WIOD (2016) 
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Διάγραμμα Β.4.5c Υπηρεσίες και δείκτης ενδιάμεσων εγχώριων προς συνο λικών 

εισροών (2002=100)  

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων WIOD (2016) 

 

Διάγραμμα Β.4.5d Υπηρεσίες και δείκτης ενδιάμεσων εισροών από εξωτερικό 

προς προστιθέμενη αξία (2002=100)  

 

Πηγή: Ιδία επεξεργασία στοιχείων WIOD (2016) 
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Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Στα πλαίσια της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, η τάση κατακερματισμού των σταδίων 

παραγωγής και η κατ’ επέκταση δημιουργία των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας είναι καίριας σημασίας 

ζητήματα τόσο στη βάση της ορθής οικονομικής και πολιτικής ανάλυσης των εμπορικών σχέσεων όσο 

και της ακριβέστερης ικανότητας πρόβλεψης των επιδράσεων ανερχόμενων κρίσεων ή προτεινόμενων 

μέτρων, σε επίπεδο παγκόσμιο, χωρών, αλλά και επιχειρήσεων. Η διακλάδωση των εθνικών 

οικονομιών στα ενδιάμεσα στάδια παραγωγής καθιστά τις παραδοσιακές στατιστικές εμπορίου 

στρεβλωτικές για δύο κυρίως λόγους: 

 Πολλαπλή μέτρηση ενδιάμεσων εισροών. Η μέτρηση του εμπορίου σε όρους 

εισαγωγών και εξαγωγών γίνεται υπολογίζοντας τη συνολική αξία των προϊόντων κάθε 

φορά που αλλάζουν σύνορα. Όταν ο σκοπός της εισαγωγής τους είναι η περαιτέρω 

επεξεργασία και μεταπώλησή τους, και όχι η τελική κατανάλωση, τότε το σύνολο της αξίας 

των ενδιάμεσων εισροών προσμετράται ξανά και ξανά σε κάθε αλλαγή συνόρων 

καθιστώντας έτσι τις συνολικές εξαγωγές της οικονομίας ανεπαρκές εργαλείο μέτρησης 

των εμπορικών συναλλαγών.   

 Ανακριβή σύνδεση εμπορικών σχέσεων. Το σύνολο της αξίας των εισαγωγών 

καταλογίζεται στην τελευταία χώρα επεξεργασίας τους. Στην περίπτωση που η 

παραγωγική διαδικασία έλαβε χώρα σε περισσότερες από μία εθνικές οικονομίες ο 

εμπορικός δεσμός με εκείνες που ανέλαβαν προηγούμενα στάδια παραγωγής φαίνεται 

ανύπαρκτος, ενώ με την τελευταία υπερτιμάται σημαντικά. 

Κατά συνέπεια η μέτρηση των εμπορικών συναλλαγών θα έπρεπε να γίνεται σε όρους 

προστιθέμενης αξίας και στη βάση διαχωρισμού της φύσης των προϊόντων (ενδιάμεσων ή τελικών). 

Αναφορικά με τα κίνητρα κατακερματισμού εμπειρικές μελέτες έδειξαν ότι οι εταιρείες που 

ενσωματώνονται σε κάποια παγκόσμια αλυσίδα αξίας εμφανίζονται αποδοτικότερες συγκριτικά με 

εκείνες που περιορίζονται στο παραδοσιακό εμπόριο, με μερικά από τα οφέλη που κερδίζουν να είναι: 

βελτίωση know-how και τεχνολογίας, πρόσβαση σε κατάλληλες αγορές εργασίας και δυνατότητα 

συγκέντρωσης στα κεντρικά στάδια παραγωγής. Η τάση κατακερματισμού των σταδίων 

επιβραδύνθηκε έπειτα το 2011, ενώ οι προηγούμενοι ρυθμοί αύξησης δεν φαίνονται να επανέρχονται.  

Στα πλαίσια της εμπειρικής μελέτης, το εργασιακό περιβάλλον της Ελλάδας φαίνεται να 

αποτελείται από μικρομεσαίες κατά βάση επιχειρήσεις, οι οποίες τείνουν να είναι λιγότερο 

παραγωγικές και στις οποίες απασχολείται περίπου τα τρία τέταρτα του εργατικού δυναμικού. Στην 

συνέχεια εξετάζεται η συσχέτιση της μεταβολής μεριδίου αμοιβών 2010-2015 με τη μεταβολή των 

δεικτών 2010-2014 που χρησιμοποιήθηκαν για την προσέγγιση της τάσεων outsourcing. Η συσχέτιση 

της εσωτερικής υποτίμησης με τις μεταβολές των δεικτών δεν παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική. 

Δεν προκύπτει ύπαρξη ισχυρής συσχέτισης είτε εξετάζοντας την εσωτερική υποτίμηση σε σχέση με τη 

μεταβολή του δείκτη offshoring σε όρους προστιθέμενης αξίας, είτε σε σχέση με την αναλογία του 

εγχώριου outsourcing προς το offshoring. Το συμπέρασμα παραμένει αναλλοίωτο ακόμη και όταν η 

εξέταση περιορίζεται στον κλάδο της μεταποίησης. Έτσι, οι ενδείξεις δε φαίνεται να συνηγορούν ότι η 

εσωτερική υποτίμηση επηρέασε τους δείκτες όπως θα αναμενόταν όμως απαιτείται περαιτέρω 

ανάλυση ώστε να ληφθούν υπόψη περισσότεροι παράγοντες όπως η μεταβολή του κόστους 

κεφαλαίου ανά κλάδο. 

Τέλος, εξετάζοντας την συγκριτική πορεία των δεικτών 2002-2014 για το σύνολο της οικονομίας 

μεταξύ της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας παρατηρείται μία έντονη 

στροφή προς το offshoring για την κάλυψη των ενδιάμεσων εισροών από όλες τις χώρες με πρώτη και 

σημαντικά εντονότερη μεταβολή εκείνη της Ιρλανδίας. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται τόσο στο σύνολο 

των εθνικών οικονομιών που εξετάζονται όσο και σε κάθε έναν από τους επιμέρους τομείς αυτών, με 

εξαίρεση την στροφή στους εγχώριους πόρους για την κάλυψη εξωτερικών αναθέσεων που 

παρουσιάζει η Ισπανία στον τομέα των υπηρεσιών (τριτογενή). Ταυτόχρονα, ανοδική πορεία εμφανίζει 

και η αξία του offshoring σε όρους προστιθέμενης αξίας με την Ιρλανδία να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη 

σχετική διαχρονική αύξηση στον πρωτογενή, δευτερογενή (χωρίς μεταποίηση) και τριτογενή τομέα, και 

την Ελλάδα πρώτη στον κλάδο της μεταποίησης. Μόνη εξαίρεση της τάσης offshoring σε όρους value 

added αποτελεί και πάλι η Ισπανία με μείωση του δείκτη στον τομέα των υπηρεσιών.   
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Ε. Παραρτήματα 

 

Ε .1 . Παράρτημα  Α 

 

Crop and animal production, hunting and related service activities A01 

Forestry and logging A02 

Fishing and aquaculture A03 

Mining and quarrying B 

Manufacture of food products, beverages and tobacco products C10-C12 

Manufacture of textiles, wearing apparel and leather products C13-C15 

Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; 

manufacture of articles of straw and plaiting materials 

C16 

Manufacture of paper and paper products C17 

Printing and reproduction of recorded media C18 

Manufacture of coke and refined petroleum products  C19 

Manufacture of chemicals and chemical products  C20 

Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations C21 

Manufacture of rubber and plastic products C22 

Manufacture of other non-metallic mineral products C23 

Manufacture of basic metals C24 

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment C25 

Manufacture of computer, electronic and optical products C26 

Manufacture of electrical equipment C27 

Manufacture of machinery and equipment n.e.c. C28 

Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers C29 

Manufacture of other transport equipment C30 

Manufacture of furniture; other manufacturing C31_C32 
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Repair and installation of machinery and equipment C33 

Electricity, gas, steam and air conditioning supply D35 

Water collection, treatment and supply E36 

Sewerage; waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery; 

remediation activities and other waste management services  

E37-E39 

Construction F 

Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles G45 

Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles G46 

Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles G47 

Land transport and transport via pipelines H49 

Water transport H50 

Air transport H51 

Warehousing and support activities for transportation H52 

Postal and courier activities H53 

Accommodation and food service activities I 

Publishing activities J58 

Motion picture, video and television programme production, sound recording and 

music publishing activities; programming and broadcasting activities 

J59_J60 

Telecommunications J61 

Computer programming, consultancy and related activities; information service 

activities 

J62_J63 

Financial service activities, except insurance and pension funding K64 

Insurance, reinsurance and pension funding, except compulsory social security K65 

Activities auxiliary to financial services and insurance activities K66 

Real estate activities L68 

Legal and accounting activities; activities of head offices; management consultancy 

activities 

M69_M70 

Architectural and engineering activities; technical testing and analysis M71 

Scientific research and development M72 
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Advertising and market research M73 

Other professional, scientific and technical activities; veterinary activities M74_M75 

Administrative and support service activities N 

Public administration and defence; compulsory social security O84 

Education P85 

Human health and social work activities Q 

Other service activities R_S 

 

 

Ε.2. Παράρτημα Β   

ΚΑΔ         ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ                                                                                                                                                                                                                                                    

00          Έλλειψη δραστηριότητας                                                                                                                                                                                                                                            

01          Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                       

02          Δασοκομία και υλοτομία                                                                                                                                                                                                                                            

03          Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια                                                                                                                                                                                                                                       

05          Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη                                                                                                                                                                                                                                       

07          Εξόρυξη μεταλλευμάτων                                                                                                                                                                                                                                             

08          Λοιπά ορυχεία και λατομεία                                                                                                                                                                                                                                        

09          Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης                                                                                                                                                                                                                            

10          Βιομηχανία τροφίμων                                                                                                                                                                                                                                               

11          Ποτοποιία                                                                                                                                                                                                                                                         

12          Παραγωγή προϊόντων καπνού                                                                                                                                                                                                                                         

13          Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών                                                                                                                                                                                                                                 

14          Κατασκευή ειδών ένδυσης                                                                                                                                                                                                                                           

15          Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών                                                                                                                                                                                                                          

16          Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· 

κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής                                                                                                                                   

17          Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων                                                                                                                                                                                                                       

18          Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων                                                                                                                                                                                                                 
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19          Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου                                                                                                                                                                                                             

20          Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων                                                                                                                                                                                                                             

21          Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων                                                                                                                                                                                            

22          Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες                                                                                                                                                                                                   

23          Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων                                                                                                                                                                                                                    

24          Παραγωγή βασικών μετάλλων                                                                                                                                                                                                                                         

25          Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού                                                                                                                                                                                  

26          Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων                                                                                                                                                                                            

27          Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                                               

28          Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.                                                                                                                                                                                                               

29          Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων 

οχημάτων                                                                                                                                                                                   

30          Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών                                                                                                                                                                                                                             

31          Κατασκευή επίπλων                                                                                                                                                                                                                                                 

32          Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                                                

33          Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού                                                                                                                                                                                                               

35          Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού                                                                                                                                                                                                 

36          Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού                                                                                                                                                                                                                             

37          Επεξεργασία λυμάτων                                                                                                                                                                                                                                               

38          Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών                                                                                                                                                                                                    

39          Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων                                                                                                                                                                                         

41          Κατασκευές κτιρίων                                                                                                                                                                                                                                                

42          Έργα πολιτικού μηχανικού                                                                                                                                                                                                                                          

43          Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                                     

45          Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών                                                                                                                                                                                    

46          Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών                                                                                                                                                                                    

47          Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών                                                                                                                                                                                     

49          Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών                                                                                                                                                                                                                      

50          Πλωτές μεταφορές                                                                                                                                                                                                                                                  

51          Αεροπορικές μεταφορές                                                                                                                                                                                                                                             



 
59 

52          Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                     

53          Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                                   

55          Καταλύματα                                                                                                                                                                                                                                                        

56          Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης                                                                                                                                                                                                                                 

58          Εκδοτικές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                                                          

59          Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, 

ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις                                                                                                                                                        

60          Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών                                                                                                                                                                                                      

61          Τηλεπικοινωνίες                                                                                                                                                                                                                                                   

62          Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών 

και συναφείς δραστηριότητες                                                                                                                                                            

63          Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας                                                                                                                                                                                                                              

64          Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές 

δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία                                                                                                                                              

65          Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική 

κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                               

66          Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές 

δραστηριότητες                                                                                                                                                                  

68          Διαχείριση ακίνητης περιουσίας                                                                                                                                                                                                                                    

69          Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                                             

70          Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών 

διαχείρισης                                                                                                                                                                                   

71          Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και 

αναλύσεις                                                                                                                                                                        

72          Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη                                                                                                                                                                                                                                  

73          Διαφήμιση και έρευνα αγοράς                                                                                                                                                                                                                                       

74          Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                   

75          Κτηνιατρικές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                                                       

77          Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης                                                                                                                                                                                                                          

78          Δραστηριότητες απασχόλησης                                                                                                                                                                                                                                        

79          Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και 

υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες                                                                                                                                        
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80          Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας                                                                                                                                                                                                                     

81          Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους                                                                                                                                                                                                 

82          Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες 

δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις                                                                                                                                   

84          Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση                                                                                                                                                                                                        

85          Εκπαίδευση                                                                                                                                                                                                                                                        

86          Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας                                                                                                                                                                                                                                  

87          Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος                                                                                                                                                                                                                     

88          Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος                                                                                                                                                                                                       

90          Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση                                                                                                                                                                                                                

91          Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές 

δραστηριότητες                                                                                                                                                                      

92          Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα                                                                                                                                                                                                                                   

93          Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας                                                                                                                                                                                            

94          Δραστηριότητες οργανώσεων                                                                                                                                                                                                                                         

95          Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης                                                                                                                                                                                            

96          Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών                                                                                                                                                                                                                 

97          Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού                                                                                                                                                                                                       

98          Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών 

αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση                                                                                                                                                 

99          Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων                                                                                                                                                                                                                    

 

Ε.3. Παράρτημα Γ  

Τα γράμματα-κωδικοί της δεύτερης στήλης βρίσκονται σε αντιστοίχιση με το παράρτημα Α που αφορά 

την κατηγοριοποίηση International Standard Industrial Classification revision 4 (ISIC Rev.4).  

Πρωτογενής Τομέας Α και Β 

Μεταποίηση C 

Δευτερογενής (χωρίς μεταποίηση) D έως και F 

Τριτογενής (υπηρεσίες) G έως και Q 

 


