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Ανεργία και 

Εμβάθυνση της Κρίσης (2008-2014) 



Περίληψη (Executive Summary) 

Στόχος της έρευνας είναι: να αναλυθεί η σχέση  ανεργίας και κρίσης τόσο στο 

πλαίσιο µιας οικονοµίας όσο και σε σχέση µε  τους εµπορικούς της εταίρους, 

προκειµένου να εξειδικευτεί ο σχεδιασµός δηµόσιων πολιτικών για την παραγωγή και 

την απασχόληση, κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας.   

Συγκεκριµένα, στην παρούσα έρευνα  θα διερευνηθεί: i) το κατά πόσο η ανεργία 

που δηµιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης στην Ελλάδα (µελέτη περίπτωσης), 

συνέβαλε, από το σκέλος της ζήτησης, στη διάχυση της (Double Deep), και ii)  τι 

αποτελέσµατα προκάλεσε στους εµπορικούς της εταίρους, στο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). ∆ηλαδή, εκτιµάται το κατά πόσο η µείωση της ζήτησης 

στην Ελλάδα (2008-2015) που οφείλεται στην ανεργία των πρώην µισθωτών 

συνέβαλε αφενός, στην άµεση αλλά κυρίως στην έµµεση µείωση του προϊόντος της, 

κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, και αφετέρου,  στην αντίστοιχη µείωση του 

προϊόντος των χωρών που συνδέονται εµπορικά µαζί της.  

Μεθοδολογικά εφαρµόζεται η ανάλυση εισροών-εκροών (ΙΟ ανάλυση), στο 

πλαίσιο της οποίας µπορούν να εκτιµηθούν οι συνολικές πολλαπλασιαστικές (άµεσες 

και έµµεσες)  επιδράσεις στην παραγωγή από την µεταβολή της τελικής ζήτησης 

(demand-drive model). Στο πλαίσιο της εφαρµοζόµενης µεθοδολογίας, εκτιµήθηκαν 

(2008-2015) τρεις διακριτές επιδράσεις της συνολικής καταγεγραµµένης ανεργίας 

των πρώην µισθωτών:  

i) η µείωση της εγχώριας παραγωγής (άµεσα και έµµεσα) εξαιτίας 

της µειωµένης ζήτησης για εγχώρια προϊόντα,  

ii) η µείωση της παραγωγής (άµεσα και έµµεσα) άλλων χωρών 

εξαιτίας της µείωσης των ελληνικών εισαγωγών, και  

iii) η µείωση στην παραγωγή άλλων χωρών εξαιτίας της µείωσης των 

ενδιάµεσων εισροών η οποία προκαλείται λόγω της µειωµένης 

ζήτησης των νοικοκυριών για εγχώρια προϊόντα. 

 Η εκτίµηση αυτή δίνει τη δυνατότητα, µε βάση την ισχύουσα τεχνολογία 

παραγωγής και τους περιορισµούς που συνδέονται µε τις υποθέσεις του 

υποδείγµατος, να εκτιµηθούν τα συνολικά (άµεσα και άµεσα &έµµεσα) αναµενόµενα 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα της διάχυσης της οικονοµικής κρίσης τόσο για µια 

συγκεκριµένη οικονοµία όσο και, µέσω της δυναµικής του διεθνούς εµπορίου, για 



τους εµπορικούς της εταίρους. Ειδικότερα, η συµβολή της έµµεσης µείωσης του 

προϊόντος που οφείλεται στην ανεργία των πρώην µισθωτών στην αντίστοιχη 

µεταβολή του ΑΕΠ της χώρας, µας δίνει ένα µέτρο της διάχυσης της κρίσης που 

οφείλεται στη κλαδική διάρθρωση της εξεταζόµενης  οικονοµίας. 

 Στο πλαίσιο  αυτό µπορούν να σχεδιαστούν  πολιτικές οι οποίες, ως ένα 

βαθµό,  θα µπορούσαν να αµβλύνουν τις επιπτώσεις στην παραγωγή και την 

απασχόληση. 

Τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή της µεθοδολογίας 

(2008-2014) είναι:  

i) ανεργία και µέση καθαρή αµοιβή κατά κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας (Έρευνες Εργατικού ∆υναµικού-ΕΕ∆, ΕΛΣΤΑΤ), 

ii) εισαγωγές ανά χώρα και κλάδο (OECD) και  

iii) πίνακες εισροών εκροών της Eurostat (2010).  

Τα ευρήµατα της έρευνας  αναφέρονται: 1) στην αποτύπωση των δεδοµένων της 

ελληνικής οικονοµίας σε σχέση µε τους ανέργους πρώην µισθωτούς 2) στην 

εφαρµογή της ΙΟ ανάλυσης για την Ελλάδα, και 3) στην εφαρµογή της ΙΟ ανάλυσης  

σε σχέση µε τους  εµπορικούς της εταίρους, στο πλαίσιο της ΕΕ.  

 

1.1.1.1. Η αποτύπωση της ανεργίας των πρώην μισθωτώνΗ αποτύπωση της ανεργίας των πρώην μισθωτώνΗ αποτύπωση της ανεργίας των πρώην μισθωτώνΗ αποτύπωση της ανεργίας των πρώην μισθωτών    ((((η ελληνική οικονομία, η ελληνική οικονομία, η ελληνική οικονομία, η ελληνική οικονομία, 

2008200820082008----2012012012014444))))    
 

i) Η ανεργία των πρώην µισθωτών που έχει καταγραφεί και αναλύεται την 

περίοδο 2008-2014 είναι, κατά µέσο όρο, το 59,7% της συνολικής ανεργίας. Το 2008, 

οι άνεργοι πρώην µισθωτοί ήταν το 49,8% των ανέργων  και το 2014 το  61,9%. Ο 

συνολικός αριθµός των ανέργων αυξήθηκε κατά 3,2 φορές την περίοδο 2008-2014, 

ενώ των ανέργων πρώην µισθωτών κατά 4φορές. Κατά τοµέα, η πλειοψηφία των 

ανέργων αφορά τον τριτογενή τοµέα (κατά µέσο όρο 67%), ακολουθεί ο 

δευτερογενής (30%), και τέλος, ο πρωτογενής (3%). Κατά κλάδο, φαίνεται ότι δέκα 

κλάδοι συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο µέρος (66%) των ανέργων πρώην µισθωτών. 

Οι κλάδοι κατά σειρά σηµαντικότητας είναι: Βιοµηχανία τροφίµων, ποτών και 

καπνού (5), Παραγωγή υφασµάτων, ειδών ένδυσης, δερµάτινων ειδών και 

υποδηµάτων (6), Κατασκευές (27), Χονδρικό εµπόριο (29), Λιανικό Εµπόριο (30), 



Καταλύµατα και ∆ραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης (36), ∆ραστηριότητες παροχής 

προστασίας και έρευνας, υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους και 

∆ιοικητικές δραστηριότητες γραφείου (53), ∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, 

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση (54), Εκπαίδευση (55), Υγεία (56).  ∆ηλαδή τα 2/3 

της εξεταζόµενης ανεργίας, εµφανίζει κλαδική «σηµατοδότηση». Η  

«σηµατοδότηση» αυτή, η οποία είναι συµβατή και µε ευρήµατα άλλων ερευνών, 

«αντιπροσωπεύει» µια οικονοµία χαµηλής και µέσης τεχνολογικής εξειδίκευσης. 

ii) Οι συνολικές απώλειες των µισθών των ανέργων πρώην µισθωτών 

διαµορφώνονται στα 40,7 δισ. € την περίοδο 2008-2014. ∆ιαχρονικά, το εισόδηµα 

αυτό, από 0,93% του ΑΕΠ που ήταν το 2008, φτάνει στο 4,04%, το 2014. ∆ηλαδή, 

προκύπτει µια θεαµατική αύξηση της απώλειας του εν λόγω µεριδίου στον 

σχηµατισµό του ΑΕΠ, αφού συµβαδίζει µε την αύξηση της ανεργίας. Επιπλέον, η 

µέση αµοιβή στην οικονοµία από 1008 ευρώ  που ήταν το 2008, το 2014 

διαµορφώθηκε στα 848 € δηλαδή, µειώθηκε κατά 15,83% (σε σταθερές τιµές). 

Ωστόσο, η µείωση αυτή, µεταξύ των κλάδων εµφανίζει πολύ µεγάλες 

διαφοροποιήσεις, αφού κυµαίνεται από 20,84% έως 42,86% (σε σταθερές τιµές).  

iii)  Ωστόσο, η απώλεια αµοιβών-εισοδηµάτων, δεν σηµαίνει και ισόποση 

απώλεια ζήτησης. Η απώλεια ζήτησης υπολογίζεται µε βάση τη µέση ροπή για 

κατανάλωση της περιόδου (0,81).  Η εν λόγω µείωση της κατανάλωσης εκτιµάται, 

συνολικά, σε 32,7 δισ. € και αφορά το 3,18% της συνολικής ιδιωτικής κατανάλωσης. 

Η ζήτηση αυτή κατά ένα µέρος (28,4 δισ. € ή 86,9%) αφορά τα εγχωρίως παραγόµενα 

προϊόντα και κατά ένα άλλο τις εισαγωγές (4,3 δισ. € ή 13,1%). ∆ηλαδή, είναι σαφές 

ότι πάνω από τα ¾ της ζήτησης των νοικοκυριών αφορά τα εγχωρίως παραγόµενα 

προϊόντα.  Η ζήτηση για εγχωρίως παραγόµενα προϊόντα και υπηρεσίες (κατά µέσο 

όρο τα εξεταζόµενα έτη) κατευθύνεται κατά 3,11% στον πρωτογενή τοµέα, κατά 

21,76% στον δευτερογενή και κατά 75,13% στον τριτογενή, ενώ για τα εισαγόµενα 

έχουµε για τον πρωτογενή  3,8%, το δευτερογενή 96,2%, ενώ για τον τριτογενή δεν 

υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. Επίσης, η κλαδική  κατανοµή της ζήτησης των 

νοικοκυριών παρουσιάζει αντίστοιχη συµπεριφορά, αφού  κλάδοι του τριτογενή 

τοµέα για τα εγχώρια και κλάδοι του δευτερογενή για τα εισηγµένα αγαθά 

καταγράφουν τις µεγαλύτερες απώλειες, αντίστοιχα.  Ένα ενδιαφέρον στοιχείο σε 

σχέση µε τη µεταβολή του µίγµατος της ζήτησης για εισαγωγές είναι η αύξηση της 

συµµετοχής του κλάδου  Βιοµηχανία τροφίµων, ποτών, καπνού από 22,97% το 2008  



στο 35,86%  το 2014, και η µείωση της συµµετοχής του κλάδου Κατασκευή 

µηχανοκίνητων οχηµάτων κλπ από το 13,93% στο 4,57%, αντίστοιχα. Ένα θέµα που 

συνδέεται µε την ανάλυση των εισαγωγών είναι: i) η επιλογή των χωρών, και ii) ο 

όγκος και το µίγµα των εισαγωγών που θα εξετασθούν. Ειδικότερα, στην 

συγκεκριµένη έρευνα, εξετάζονται: i) τα τελικά εισαγόµενα αγαθά που 

καταναλώνουν τα νοικοκυριά και είναι, περίπου, το 25% των συνολικών εισαγωγών, 

και ii) τα ενδιάµεσα εισαγόµενα αγαθά που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή των 

εγχωρίως παραγόµενων αγαθών και είναι, περίπου, το 15% των συνολικών 

εισαγωγών. Στη συνέχεια επιλέγονται οι χώρες της ΕΕ οι οποίες είναι οι  βασικές 

χώρες προέλευσης των εισαγωγών για την τελική κατανάλωση των νοικοκυριών. Οι 

χώρες αυτές  είναι: Αυστρία, Βέλγιο, ∆ανία, Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Ολλανδία, 

Ισπανία, Ηνωµένο Βασίλειο, και Βουλγαρία, και αντιπροσωπεύουν το 65% των 

εξεταζόµενων εισαγωγών της χώρας. Συνεπώς, σε σχέση µε τις εισαγωγές, αναλύεται 

δείγµα χωρών της ΕΕ που αντιπροσωπεύει τα 2/3 των συνολικών εισαγωγών  της 

χώρας και από το µέγεθος αυτό, το µίγµα που αναλύεται αφορά το 40% των 

συνολικών εισαγωγών. 

iv) Τέλος, η προηγούµενη διαδικασία µας οδήγησε στην κατασκευή των ετήσιων 

κλαδικών διανυσµάτων [διαστάσεων  62(κλάδοι) x1(έτος)] της (δυνητικής) απώλειας 

της ζήτησης στην ελληνική οικονοµία, που οφείλεται στην ανεργία των πρώην 

µισθωτών, την περίοδο 2008-2014. Τα διανύσµατα αυτά ποσοτικοποιούν τρία 

µεγέθη: i) την απώλεια εγχώριας ζήτησης καταναλωτικών αγαθών, ii) την απώλεια 

της ζήτησης για εισαγόµενα καταναλωτικά αγαθά, και iii) την απώλεια της ζήτησης 

για εισαγόµενα ενδιάµεσα αγαθά (κεφαλαιουχικό εξοπλισµό, πρώτες ύλες και 

ηµικατεργασµένα προϊόντα) που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή εγχώριων 

καταναλωτικών αγαθών.   

 

2.2.2.2. Τα αποτελέσματα της ΙΟ ανάλυσης για την Ελλάδα (2008Τα αποτελέσματα της ΙΟ ανάλυσης για την Ελλάδα (2008Τα αποτελέσματα της ΙΟ ανάλυσης για την Ελλάδα (2008Τα αποτελέσματα της ΙΟ ανάλυσης για την Ελλάδα (2008----2014)2014)2014)2014)    

 

Η συµβολή της ΙΟ ανάλυσης είναι ότι ποσοτικοποιεί την επίδραση της εν λόγω 

ζήτησης στην έµµεση µεταβολή του προϊόντος, δηλαδή, τη µεταβολή που οφείλεται 

στην κλαδική διάρθρωση της οικονοµίας, και αποτυπώνει τη διασπορά αυτού του 

αποτελέσµατος στους άλλους κλάδους της οικονοµίας. Η διασπορά του έµµεσου 



αποτελέσµατος είναι ένας σηµαντικός δείκτης, αφού αποτυπώνει το εύρος της 

επίδρασης του κάθε κλάδου. 

 Τα αποτελέσµατα σε σχέση µε τη διάρθρωση της απώλεια του προϊόντος στην 

ελληνική οικονοµία, την περίοδο 2008-2014, λόγω της απώλειας ζήτησης που 

οφείλεται στην ανεργία των πρώην µισθωτών, έχουν ως εξής: 

i) Μείωση του όγκου παραγωγής στην Ελλάδα, 2008-2014 (εκ. €) 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Πρωτογενής Τοµέας 95,6 148,8 222,4 297,2 409,6 405,2 345,8 

Άµεσα 44,0 68,4 102,2 136,7 188,3 186,3 159,0 

Έµµεσα 51,6 80,4 120,2 160,5 221,3 218,9 186,8 

∆ευτερογενής Τοµέας 453,9 706,6 1055,7 1411,1 1944,4 1923,7 1641,7 

Άµεσα 307,2 478,2 714,4 955,0 1.315,9 1.301,9 1.111,0 

Έµµεσα 146,7 228,4 341,3 456,1 628,5 621,8 530,7 

Τριτογενής Τοµέας 1460,2 2273,4 3396,4 4539,8 6255,5 6189 5281,7 

Άµεσα 1.060,5 1.651,1 2.466,7 3.297,1 4.543,2 4.494,9 3.835,9 

Έµµεσα 399,7 622,3 929,7 1.242,7 1.712,3 1.694,1 1.445,8 

Σύνολο 2009,7 3128,8 4674,5 6248,2 8609,4 8517,9 7269,2 

Άµεσα 1.411,6 2.197,7 3.283,4 4.388,8 6.047,3 5.983,1 5.106,0 

Έµµεσα 598,1 931,1 1.391,1 1.859,4 2.562,1 2.534,8 2.163,2 

 

Από τον προηγούµενο πίνακα διαπιστώνουµε ότι, λόγω της απότοµης αύξησης της 

ανεργίας, η ελληνική οικονοµία, συνολικά, έχασε ένα πολύ σηµαντικό κοµµάτι (40,5 

δισ. €) του εισοδήµατος–προϊόντος της. Από αυτό το 69% είναι το άµεσο και το 29% 

το έµµεσο. Εκτιµάται ότι η απώλεια αυτής της παραγωγής αποτελεί το 65% της 

συνολικής µείωσης του ΑΕΠ (που έφτασε τα 61,9 δισ.  €) την περίοδο 2008-2014.  

Η αποτύπωση της µείωσης του προϊόντος λόγω της ανεργίας ως ποσοστό του ΑΕΠ 

έχει ως εξής:  

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Άµεση Μείωση 0,58% 0,93% 1,45% 2,11% 3,11% 3,28% 2,83% 

Έµµεση Μείωση 0,25% 0,39% 0,61% 0,90% 1,32% 1,39% 1,20% 

Συνολική Μεταβολή 0,83% 1,32% 2,07% 3,01% 4,43% 4,67% 4,03% 



 

∆ηλαδή, όπως προκύπτει και από τον προηγούµενο πίνακα, η συµβολή της ανεργίας 

στη µείωση της συνολικής παραγωγής στη χώρα σχεδόν πενταπλασιάστηκε τόσο 

άµεσα όσο και έµµεσα.  Συνεπώς, το  µέγεθος αυτό  της έµµεσης µεταβολής 

αποτυπώνει τη σχετική σηµασία της  ανεργίας στην εµβάθυνση της κρίσης.  

ii) Σε επίπεδο κλάδων, οι κλάδοι µε την υψηλότερη συµµετοχή (άµεσα, έµµεσα και 

συνολικά) στη µείωση της παραγωγής τους είναι: 

 Άµεση Μεταβολή Έµµεση Μεταβολή Συνολική Μεταβολή 

1 ∆ιαχείριση ακίνητης 

περιουσίας (18,9%) 

Χονδρικό εµπόριο (9,7%) ∆ιαχείριση ακίνητης 

περιουσίας (15,5%) 

2 Καταλύµατα και 

∆ραστηριότητες υπηρεσιών 

εστίασης (14,6) 

∆ιαχείριση ακίνητης 

περιουσίας (7,3%) 

Καταλύµατα και 

∆ραστηριότητες υπηρεσιών 

εστίασης (10,2%) 

3 Βιοµηχανία τροφίµων, ποτών 

και καπνού (9,4%) 

  Ενδιάµεσοι χρηµ/τικοί 

οργανισµοί (7,3%) 

Χονδρικό εµπόριο (8,5%) 

4 Χονδρικό εµπόριο (7,9%)   Φυτική και ζωική παραγωγή, 

θήρα (7,1%) 

Βιοµηχανία τροφίµων, ποτών 

και καπνού (7,8%) 

5 ∆ραστηριότητες άσκησης 

ιατρικών και οδοντιατρικών 

επαγγελµάτων (4,7%) 

Λοιπές διοικητικές και 

υποστηρικτικές 

δραστηριότητες (6,2%) 

Λιανικό εµπόριο (4,2%) 

6 Λιανικό εµπόριο (4,1%) Νοµικές και λογιστικές 

δραστηριότητες - 

∆ραστηριότητες κεντρικών 

γραφείων κλπ (4,6%) 

Φυτική και ζωική παραγωγή, 

θήρα (4%) 

7 Παραγωγή οπτάνθρακα και 

προϊόντων διύλισης 

πετρελαίου (3,7%) 

 Λιανικό εµπόριο (4,3%) Παραγωγή οπτάνθρακα και 

προϊόντων διύλισης πετρελαίου 

(1,2%) 

8 Τηλεπικοινωνίες (3,3%)  Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, 

φυσικού αερίου, ατµού και 

κλιµατισµού (4,2%) 

Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί 

οργανισµοί (3,4%) 

9 Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, 

φυσικού αερίου, ατµού και 

κλιµατισµού (3,2%) 

Βιοµηχανία τροφίµων, ποτών 

και καπνού (3,9%) 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, 

φυσικού αερίου, ατµού και 

κλιµατισµού (3,5%) 

1

0 

 Χερσαίες µεταφορές και 

µεταφορές µέσω αγωγών 

(2,9%) 

Τηλεπικοινωνίες (3,9%) Τηλεπικοινωνίες (3,55%) 

 

 



Σε σχέση µε την διασπορά των έµµεσων αποτελεσµάτων για τους παραπάνω κλάδους 

παρατηρούµε ότι, οι κλάδοι που εµφανίζουν υψηλή διασπορά είναι φυτική και ζωική 

παραγωγή, τηλεπικοινωνίες, ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί, διαχείριση 

ακίνητης περιουσίας και νοµικές και λογιστικές δραστηριότητες. Η προηγούµενη 

ανάλυσή µας δίνει µια πληρέστερη προσέγγιση της έντασης των µεταβολών της 

ζήτησης κατά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας.  

3.3.3.3. Τα αποτελέσματα της ΙΟ ανάλυσης σε σχέση με τους  εμπορικούς Τα αποτελέσματα της ΙΟ ανάλυσης σε σχέση με τους  εμπορικούς Τα αποτελέσματα της ΙΟ ανάλυσης σε σχέση με τους  εμπορικούς Τα αποτελέσματα της ΙΟ ανάλυσης σε σχέση με τους  εμπορικούς 

εταίρους της Ελλάδα, στο πλαίσιο της ΕΕ  (2008εταίρους της Ελλάδα, στο πλαίσιο της ΕΕ  (2008εταίρους της Ελλάδα, στο πλαίσιο της ΕΕ  (2008εταίρους της Ελλάδα, στο πλαίσιο της ΕΕ  (2008----2014)2014)2014)2014)    

 

Στη συνέχεια θα διερευνήσουµε τα αποτελέσµατα που προκαλούνται σε τρίτες χώρες 

i) ως προς τα τελικά αγαθά, και ii) ως προς τα ενδιάµεσα. 

i) Η µείωση του όγκου παραγωγής των δέκα εµπορικών εταίρων της 

Ελλάδας που αναλύονται στο πλαίσιο της ΕΕ, όπως προκύπτει από την 

χρήση των πινάκων εισροών-εκροών ανά χώρα (Eurostat, 2010), την 

περίοδο 2008-2014 είναι (σε εκ. €):  

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Πρωτογενής Τομέας 32,8 43,2 59,5 96,7 111,5 122,0 99,8 

Άμεσα 12,6 16,2 21,8 36,0 37,3 40,6 33,2 

Έμμεσα 20,3 27,0 37,7 60,7 74,2 81,4 66,5 

Δευτερογενής Τομέας 423,9 511,5 637,0 907,1 1040,5 1122,8 918,2 

Άμεσα 312,0 376,6 471,8 671,7 772,3 833,0 681,1 

Έμμεσα 111,9 134,9 165,2 235,4 268,3 289,8 237,0 

Τριτογενής Τομέας 131,7 159,4 201,9 289,7 333,5 359,1 293,7 

Άμεσα 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Έμμεσα 131,7 159,4 201,9 289,7 333,5 359,1 293,7 

Σύνολο 588,5 714,1 898,4 1293,5 1485,5 1603,9 1311,6 

Άμεσα 324,6 392,8 493,6 707,7 809,6 873,6 714,4 

Έμμεσα 263,9 321,2 404,8 585,8 676,0 730,3 597,2 

 

Από τον προηγούµενο πίνακα παρατηρούµε ότι, συνολικά, οι απώλειες σε προϊόν των 

χωρών αυτών ανέρχεται, σε 11,3 δισ. €. Κατά χώρα τη µεγαλύτερη απώλεια 

παρατηρούµε στη Γερµανία (16,9%) και στην Ιταλία (16,4%) και ακολουθούν οι: 

Γαλλία (9,1%), Ολλανδία (6,7%), Ισπανία (6,6%), Ηνωµένο Βασίλειο (5,2%), Βέλγιο 



(4,2%), ∆ανία (1,9%), Βουλγαρία (1,8%) και Αυστρία (1,2%). Οι υπόλοιπες χώρες 

παρουσιάζουν το 29,9% της απώλειας. 

Οι κλάδοι στους οποίους αυτή η απώλεια κατευθύνεται (κατά µέσο όρο για το 

σύνολο των χωρών) είναι: Βιοµηχανία τροφίµων, ποτών και καπνού (21%), 

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών ειδών ενδυµασίας, δέρµατος και δερµάτινων 

ειδών (12,8%), Φυτική και ζωική παραγωγή (6,4%), Παραγωγή βασικών 

φαρµακευτικών προϊόντων και φαρµακευτικών σκευασµάτων (5%), Παραγωγή 

χηµικών ουσιών και προϊόντων (4,7%), Κατασκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων, 

ρυµουλκούµενων και ηµιρυµουλκούµενων οχηµάτων (4%). 

Η διαφορά που παρατηρείται στα ευρήµατα αυτής της εφαρµογής (για τους 

εµπορικούς εταίρους) σε σχέση µε την προηγούµενη (για την Ελλάδα) είναι ότι οι 

σηµαντικές µεταβολές του προϊόντος αφορούν τον δευτερογενή τοµέα και ότι οι 

έµµεσες µεταβολές είναι περίπου το 40% των συνολικών.  

ii) Η εκτίµηση της επίδρασης της ενδιάµεσης ζήτησης για εισαγωγές, όπως προκύπτει 

από τη χρήση του πίνακα εισροών-εκροών για την Ελλάδα (δηλαδή µε την υπόθεση 

ότι η τεχνολογία παραγωγής των χωρών προέλευσης τους είναι όµοια µε αυτή της 

ελληνικής οικονοµίας), είναι (σε εκ. €): 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Πρωτογενής Τοµέας 19,4 30,3 45,2 60,5 83,4 82,4 70,4 

Άµεσα 6,3 9,8 14,7 19,6 27,1 26,8 22,9 

Έµµεσα 13,1 20,4 30,5 40,8 56,3 55,7 47,5 

∆ευτερογενής Τοµέας 107,3 167,1 249,6 333,7 459,8 454,9 388,3 

Άµεσα 96,0 149,4 223,2 298,4 411,1 406,7 347,1 

Έµµεσα 11,3 17,7 26,4 35,4 48,7 48,2 41,2 

Τριτογενής Τοµέας 39,3 61,3 91,5 122,2 168,5 166,7 142,3 

Άµεσα 36,9 57,4 85,7 114,6 157,9 156,2 133,3 

Έµµεσα 2,5 3,9 5,8 7,6 10,6 10,5 9,0 

Σύνολο 166,1 258,6 386,3 516,4 711,6 704,0 600,9 

Άµεσα 139,1 216,6 323,6 432,6 596,1 589,7 503,3 

Έµµεσα 27,0 42,0 62,7 83,8 115,5 114,3 97,6 

 

 

 



4.4.4.4. ΣυμπεράσματαΣυμπεράσματαΣυμπεράσματαΣυμπεράσματα    

 

Η απόλυση και η παραµονή στην ανεργία ενός µισθωτού είχε ως αποτέλεσµα την 

απώλεια ενός εισοδήµατος το οποίο, την εξεταζόµενη περίοδο  2008-2014, 

προκάλεσε: 

1. Τη µείωση της ζήτησης για εγχωρίως παραγόµενα προϊόντα κατά 7.612€ ανά 

έτος και τη µείωση της παραγωγής της ελληνικής οικονοµίας κατά 10.837€ 

αντίστοιχα. ∆ηλαδή, πέραν της άµεσης µείωσης προκαλείται µία έµµεση 

µείωση (3.225€) η οποία οφείλεται στην ένταση των διακλαδικών σχέσεων. Η 

έµµεση µείωση ισούται µε το 29,75% της συνολικής. 

2. Τη µείωση της ζήτησης για εισαγωγές για την κατανάλωση των νοικοκυριών 

κατά 1.240 € ανά έτος και την µείωση της παραγωγής σε τρίτες χώρες κατά 

2.263€ ανά έτος. Η έµµεση µείωση, εξαιτίας της έντασης των διακλαδικών 

σχέσεων, που προκαλείτε σε τρίτες χώρες ισούται µε 1.023€ ανά έτος και 

συµβάλει κατά 45% στη µείωση της παραγωγής.  

3. Τη µείωση της ζήτησης για εισαγωγές ενδιάµεσων προϊόντων και υπηρεσιών 

κατά 750 € ανά έτος και την µείωση της παραγωγής σε τρίτες χώρες κατά 896 

€ ανά έτος. Η έµµεση µείωση, έχει εκτιµηθεί µε την υπόθεση ότι ισχύει η 

τεχνολογία παραγωγής της ελληνικής οικονοµίας, και ισούται µε 146€ ανά 

έτος και συµβάλει κατά 16,24% στη µείωση της παραγωγής.  

Συνολικά, η ζήτηση για εισαγωγές µειώνεται- πάντα ανά άνεργο πρώην 

µισθωτό-  κατά 1.990€ ανά έτος και η παραγωγή σε τρίτες χώρες κατά 3.158€ 

ανά έτος. 

Η συνολική µείωση του ΑΕΠ της ελληνικής οικονοµίας τα έτη 2008-2014 έφτασε το 

25,6%, δηλαδή η ελληνική οικονοµία έχασε το ¼ της παραγωγής της. Με βάση τα 

ευρήµατα της έρευνας, οι απώλειες που προκαλεί σε όλο το παραγωγικό κύκλωµα η 

µείωση της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών εξαιτίας της ανεργίας φτάνει 

στο 65% αυτής της µεταβολής για το διάστηµα 2008-2014, µέγεθος που αποτυπώνει 

τη σηµασία της  ανεργίας στο βάθεµα της κρίσης.  

Από την προηγούµενη ανάλυση προκύπτει ότι ένα σηµαντικό κοµµάτι της απώλειας 

της παραγωγής και της εµβάθυνσης του σπιράλ της κρίσης έχει ως αφετηρία το 

µέγεθος της ανεργίας, αλλά και των προβληµάτων που συνδέονται µε την διάρθρωση 

της ελληνικής οικονοµίας. Αυτή η θεαµατική µείωση, εκτός του ότι συνιστά έντονη 



διαταραχή στο οικονοµικό κύκλωµα (προϊόν -εισόδηµα - δαπάνη), σηµατοδοτεί την 

αναγκαιότητα για τον επανασχεδιασµό των δηµόσιων πολιτικών. ∆εδοµένων όµως 

των προκυκλικών πολιτικών που εφαρµόζονται στην Ελλάδα για την αντιµετώπιση 

της κρίσης, στη βραχυχρόνια περίοδο, τα ευρήµατα δείχνουν να εντείνεται το 

πρόβληµα, τόσο από το σκέλος της ζήτησης όσο και από το σκέλος της παραγωγής.  

 

 

  

 


