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ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟ 
2007  (Σύνοψη Συµπερασµάτων) 
 
Κατά την διετία 2005-2006 η ελληνική οικονοµία διατηρεί τους ρυθµούς αύξησης του 
ΑΕΠ σε υψηλά επίπεδα, πλην όµως, η συνέχιση της οικονοµικής µεγέθυνσης βασίζεται 
κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση και στην ανάπτυξη του οικοδοµικού τοµέα χάρη στην 
σηµαντική επέκταση του δανεισµού των νοικοκυριών. 
 
Πράγµατι, το χρέος επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών στην Ελλάδα στο τέλος 
Απριλίου 2007, προσέγγισε τα 185,046 
δις ευρώ και σε σύγκριση µε το 
αντίστοιχο τετράµηνο του 2006 
αυξήθηκε κατά 19,2%. Ειδικότερα, τα 
χρέη των νοικοκυριών σε στεγαστικά 
και καταναλωτικά δάνεια, στο τέλος του 
πρώτου τετραµήνου του 2007 ανήλθαν 
σε 91,4 δις. ευρώ (44% του ΑΕΠ) 
σηµειώνοντας αύξηση κατά 24,7% σε 
σύγκριση µε την ίδια περυσινή περίοδο 
(Τ.τ. Ε., 2007). Επιπλέον, από τα δύο 
εκατοµµύρια νοικοκυριά που έχουν 
δανειοδοτηθεί, τα 170.000 νοικοκυριά 
αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις 
υποχρεώσεις τους, καθυστερώντας τις 
πληρωµές στις τράπεζες πάνω από τρεις 
µήνες και 80.000 νοικοκυριά αδυνατούν 
να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους 
(5,3% των δανείων, ενώ στην Ε.Ε-25 
κρατών-µελών το ποσοστό αυτό 
ανέρχεται στο 2,2% των δανείων). 
Επίσης, την περίοδο Μάϊος 2006-Μάϊος 
2007 τέσσερα στα δέκα ευρώ που 
δανείστηκαν τα νοικοκυριά από τις 
τράπεζες, χρησιµοποιήθηκαν για την 
αναχρηµατοδότηση παλαιότερων 
οφειλών δανείων (Τ.τ.Ε, 2007). Η 
εξέλιξη αυτή του εξορθολογισµού της 
δανειοληπτικής συµπεριφοράς των 
νοικοκυριών αποτελεί ένδειξη 
ωρίµανσης της αγοράς δανείων των 
νοικοκυριών τα οποία αναµένεται ότι θα 
ακολουθήσουν πτωτική τάση. 
 
Παράλληλα, σηµαντική εξέλιξη στο 
πεδίο του δανεισµού των νοικοκυριών 

στην χώρα µας, αποτελεί το γεγονός ότι 
σήµερα στην Ελλάδα το 50% των 
εργαζοµένων ηλικίας 31-47 ετών έχει 
δανειοδοτηθεί µε προοπτική εξόφλησης 
των δανείων στα 65 έτη της ηλικίας 
τους, δηλ. γύρω από το έτος 
συνταξιοδότησής τους. Έτσι, λοιπόν, σε 
µία προσέγγιση του κύκλου ζωής του 
νέου εργαζόµενου, περιορίζεται 
σηµαντικά η περίοδος κάποιας 
αποταµίευσης του εισοδήµατός του, την 
οποία, κατά κανόνα, χρησιµοποιεί για να 
χρηµατοδοτεί την συνταξιοδοτική του 
ζωή. Με αυτή την εξέλιξη ο νέος 
εργαζόµενος που έχει δανειοδοτηθεί µε 
τους προαναφερόµενους όρους 
αποπληρωµής του δανείου, θα 
εισέρχεται από την περίοδο του 
δανεισµού στην περίοδο της σύνταξης, 
την οποία, εκ των πραγµάτων, θα 
αδυνατεί να χρηµατοδοτήσει µε ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα του 
βιοτικού του επιπέδου. 
 
Η αυξηµένη χρέωση εκθέτει τα 
νοικοκυριά στον κίνδυνο όχι µόνο του 
πληθωρισµού και των επιτοκίων αλλά 
και σε άλλους παράγοντες κινδύνου, 
όπως είναι οι αβεβαιότητες που αφορούν 
την απασχόλησή των µελών τους καθώς 
και το µελλοντικό τους εισόδηµα. Έτσι, 
η αύξηση της εγχώριας ζήτησης στην 
οποία βασίστηκε η ανάκαµψη της 
ελληνικής οικονοµίας κατά την περίοδο 
1996-2007, πιθανότατα να επιβραδυνθεί 
κατά τα επόµενα έτη, καθώς ο ρυθµός 
αύξησης της πιστωτικής επέκτασης προς 
τα νοικοκυριά σταδιακά θα µειώνεται µε 
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ό,τι αυτό συνεπάγεται για την προοπτική 
της ιδιωτικής κατανάλωσης και των 
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, η κεντρική επιδίωξη 
της Έκθεσης για την Ελληνική 
Οικονοµία και την απασχόληση του 
έτους 2007, συνίσταται στη διερεύνηση 
και επισήµανση των εξελίξεων και των 
πτυχών που συγκροτούν, σε µεγάλο 
βαθµό, τον κοινωνικοοικονοµικό 
σχηµατισµό στην Ελλάδα καθώς και 
στην ανάδειξη της επιτακτικής ανάγκης 
λίπανσης των µεσο-µακροπρόθεσµων 
δυνατοτήτων της ελληνικής οικονοµίας 
µε την βελτίωση της διαρθρωτικής 
ανταγωνιστικότητας, την 
πραγµατοποίηση διαρθρωτικών 
αλλαγών µεταµόρφωσης του 
παραγωγικού συστήµατος σε εθνικό, 
περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο και 
την αποµάκρυνση της αναπτυξιακής 
στρατηγικής από τις πολιτικές των 
ευελιξιών και της µείωσης του κόστους 
εργασίας. 
 
Η κεντρική αυτή επιδίωξη της έκθεσης 
για την Ελληνική Οικονοµία και την 
απασχόληση του έτους 2007 σηµαίνει 
ότι αύξηση του πραγµατικού 

εισοδήµατος ανά κάτοικο δεν µπορεί 
να στηρίζεται αποκλειστικά στην 
ιδιωτική κατανάλωση αλλά στην αύξηση 
του όγκου των εξαγωγών, στις 
παραγωγικές επενδύσεις, στην βελτίωση 
της παραγωγικότητας και γενικότερα 
στην στρατηγική της «ευφυούς 
ανάπτυξης» (καινοτοµία, τεχνολογία, 
ποιότητα προϊόντων, ποιότητα εργασίας 
κλπ.) Εάν οι απαιτούµενες βελτιώσεις 
δεν πραγµατοποιηθούν, ένα αυξανόµενο 
µερίδιο του ΑΕΠ (10 δις. ευρώ ετησίως, 
2007) θα απορροφάται από την 
πληρωµή τόκων, για την εξυπηρέτηση 
του δηµόσιου χρέους (245 δις ευρώ ή 
84.000 ευρώ ή 87.000 ευρώ µε τους 
τόκους ανά τετραµελή οικογένεια, το 
ΑΕΠ πριν την αναθεώρηση ανέρχεται σε 
195,3 δις ευρώ και µετά την 
αναθεώρηση εκτιµάται σε 245, 6 δις 
ευρώ (Υπουργείο Οικονοµικών, Ιούλιος 
2007). Σήµερα, ο Κρατικός 
Προϋπολογισµός της χώρας µας 
χρηµατοδοτείται µε δανεισµό 36 δις 
ευρώ το χρόνο (3 δις ευρώ το µήνα) 
προκειµένου να εξασφαλίσει την οµαλή 
λειτουργία του καθώς και την 
εξυπηρέτηση προηγούµενων δανείων 
(τοκοχρεωλύσια). 
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1. Ο 
ρυθµός 
αύξησης 

του 
ΑΕΠ 
στην 

Ελλάδα 
σε 

διεθνή 
σύγκρισ

η διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και 
µεσοπρόθεσµα σταθεροποιείται στο 
επίπεδο του 3,7%. Σηµαντικό ρόλο στην 
εξέλιξη αυτή του ΑΕΠ (2006-2007), 
παίζει η εγχώρια ζήτηση (5,4% αύξηση 
το 2006 και 4% ετήσια πρόβλεψη για το 
2007-2008) η ανάπτυξη του οικοδοµικού 
τοµέα και η σηµαντική επέκταση (44% 
του ΑΕΠ το 2006 (Τ.τ.Ε. 2007), 46% 
του ΑΕΠ το 2006, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
2007) του τραπεζικού δανεισµού στα 
νοικοκυριά, η οποία αποτελεί 
χαρακτηριστικό στοιχείο του προτύπου 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας. 
 
2. Το πρόβληµα στις εξωτερικές 
ανταλλαγές της Ελλάδας εστιάζεται στο 
γεγονός ότι το έλλειµµα στο ισοζύγιο 
τρεχουσών συναλλαγών (10% του ΑΕΠ) 
δεν αντανακλά πλέον την αύξηση των 
παραγωγικών επενδύσεων αλλά την 
υψηλή καταναλωτική δαπάνη και τις 
επενδύσεις σε κατοικίες. Αυτό όµως δεν 
δηµιουργεί προϋποθέσεις αύξησης της 
ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών, 
ούτε ενισχύει το παραγωγικό δυναµικό 
της χώρας. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Η διεύρυνση του ελλείµµατος 
τρεχουσών συναλλαγών χωρίς 
ταυτόχρονη αύξηση των επενδύσεων σε 
µηχανολογικό εξοπλισµό αυξάνει το 
εξωτερικό χρέος χωρίς να δηµιουργεί 
ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις για την 
άνετη εξυπηρέτηση αυτού του χρέους 
κατά τα επόµενα έτη. 
 

Στην κατεύθυνση µιας 
ολοκληρωµένης 
αναπτυξιακά 
προσέγγισης µε την 
έννοια της ένταξης στο 
πρότυπο ανάπτυξης 
οικονοµικών και 
κοινωνικών πτυχών της 
ελληνικής οικονοµίας, τα 
πιο σηµαντικά 
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4. Το 2006 σηµειώθηκε αύξηση των 
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου η οποία 
κάλυψε το χαµένο έδαφος του 2005. 
Όµως η αύξηση αυτή των επενδύσεων 
αφορά στις κατοικίες και στις 
κατασκευές και όχι στο πιο κρίσιµο 
τµήµα τους που είναι οι επενδύσεις σε 
µηχανολογικό εξοπλισµό. Έτσι, η 
αύξηση κατά 12,6% των συνολικών 
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου το 2006 
προέρχεται από αύξηση 20,1% στις 
κατασκευές και µόνο 3,8% στον 
µηχανικό u949 εξοπλισµό. 
 
5. Η πραγµατική σύγκλιση της 
ελληνικής οικονοµίας, δηλ. ΑΕΠ ανά 
κάτοικο σε Μονάδες Αγοραστικής 
∆ύναµης την περίοδο 2004-2008 
αναµένεται να φθάσει στο 80% το µέσου 
όρου της Ε.Ε.-15, έναντι 75% το 2004 
και 66,3% το 2000. Έτσι, στο τέλος της 
οκταετίας 2000-2008 η πραγµατική 
σύγκλιση της Ελλάδας µε τον µέσο όρο 
της Ε.Ε-15 θα έχει σηµειώσει µία 
βελτίωση της τάξης των 14 
εκατοστιαίων µονάδων περίπου. 
 
6. Η επίδοση της ελληνικής οικονοµίας 
σε ότι αφορά τις αυξήσεις της 
παραγωγικότητας της εργασίας κατά 
την δεκαετία 1997-2006 (ο µέσος 
ετήσιος ρυθµός αύξησης ήταν 3,1% 
στην Ελλάδα και 3,2% στην Ιρλανδία 
ενώ η αθροιστική για το σύνολο της 
δεκαετίας µεταβολή στην Ελλάδα ήταν 
36%) είχε σηµαντική επίπτωση στο 
κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος, 
έτσι ώστε οι αυξήσεις των πραγµατικών 
µισθών στην Ελλάδα, να µετατρέπονται 
σε πραγµατικούς όρους, σε µειώσεις του 
κόστους εργασίας ανά µονάδα 
προϊόντος, που ήταν από τις 
µεγαλύτερες µεταξύ των κρατών -µελών 
της Ε.Ε-15. 
 
 

Επενδύσεις µηχανικού εξοπλισµού 
σε σταθερές τιµές
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Αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας 1997-2006
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7. Κατά το 2006, η αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας στην 
Ελλάδα ήταν +2,8% και η χώρα µας 
κατέλαβε την δεύτερη θέση µετά την 
Φινλανδία. Η αντίστοιχη αύξηση στις 
άλλες χώρες της σύγκλισης, στην 
Ισπανία, την Ιρλανδία και την 
Πορτογαλία ήταν µικρή (0,8% στις 
χώρες της Ιβηρικές χερσονήσου και 
1,6% στην Ιρλανδία. Ο συνδυασµός του 
επιπέδου αύξησης της παραγωγικότητας 
της εργασίας στην Ελλάδα (2006) µε την 
αύξηση κατά 2,4% στις µέσες 
πραγµατικές αµοιβές, συνεπάγεται 
µείωση κατά 0,4% του πραγµατικού 
κόστους εργασίας ανά µονάδα 
προϊόντος. 
 
8. Η πτωτική τάση του κόστους 
εργασίας ανά µονάδα προϊόντος που 
παρατηρείται στην Ελλάδα (8,1% του 
µέσου όρου της Ε.Ε-15 το 2006 που 
αποτελεί το χαµηλότερο µοναδιαίο 
κόστος εργασίας) δεν αποτυπώνεται 
στην µείωση του επιπέδου των τιµών και 
στην βελτίωση του επιπέδου ανταγωνι-
στικότητας της ελληνικής οικονοµίας. 
Πράγµατι, η ανταγωνιστικότητα της 
ελληνικής οικονοµίας επιδεινώθηκε 
κατά την τελευταία εξαετία κατά 13% 
(Τ.τ.Ε, 2006) επειδή ανατιµήθηκε το 
ευρώ, αυξήθηκαν τα περιθώρια κέρδους 
(12,2% Ε.Ε-15, 12% στην ζώνη του 
ευρώ και 19,9% στην Ελλάδα το 2006 
σε σχέση µε το 1995). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Η συµβολή του κόστους εργασίας 
ανά µονάδα προϊόντος (ΥΠΕΘΟ, 
Ιούνιος 2007, σελ. 11) στην µεταβολή 
των τιµών από 1,9 εκατοστιαίες µονάδες 
το 2004 µειώθηκε σε 1,1 εκατοστιαίες 
µονάδες το 2006, των κερδών από 0,9 
εκατοστιαίες µονάδες το 2004 αυξήθηκε 
σε 1,5 εκατοστιαίες µονάδες το 2006, 
των έµµεσων φόρων από 0,2 
εκατοστιαίες µονάδες το 2004 σε 0,0 το 
2006 και των τιµών των εισαγόµενων 
προϊόντων από 0,2 εκατοστιαίες µονάδες 
το 2004 αυξήθηκε σε 0,8 εκατοστιαίες 
µονάδες το 2006.  
 

Κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος (2006) 
(µηνιαίο κόστος εργασίας σε Ευρώ προς παραγωγικότητα της 

εργασίας σε Ισοτιµίες Αγοραστικής ∆ύναµης). 
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10. Στην κατάταξη (2004) των κρατών-
µελών της Ε.Ε-27, η Ελλάδα κατείχε την 
πρώτη θέση µε κριτήριο το µερίδιο των 
κερδών στον επιχειρηµατικό τοµέα (το 
µερίδιο των κερδών ισούται προς το 
ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασµα ως 
ποσοστό της ακαθάριστης 
προστιθέµενης αξίας) το οποίο 
ανερχόταν σε 56,1% έναντι 37,9% του 
µέσου όρου της ευρωζώνης και 36,3% 
της Ε.Ε. -27. Οι επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα αυξάνουν τις τιµές των 
προϊόντων τους περισσότερο από την 
εξέλιξη του κόστους εργασίας 
διευρύνοντας τα περιθώρια κέρδους τους 
και συµβάλλοντας στην αύξηση των 
πληθωριστικών πιέσεων. Στο ίδιο 
συµπέρασµα καταλήγει και η Έκθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (22/11/2006, 
σελ. 90) σύµφωνα µε την οποία «η 
απώλεια ανταγωνιστικότητας της 
Ελλάδας προέρχεται από την αύξηση 
των περιθωρίων κέρδους». 
 
 
11. Η ανάλυση της πραγµατικής 
φορολογικής επιβάρυνσης στα κράτη-
µέλη καταλήγει στην διαπίστωση ότι 
στην Ελλάδα παρατηρείται ουσιαστική 
στασιµότητα στην έµµεση φορολογία 
(17% του ΑΕΠ το 2005), ενώ αντίθετα 
είναι αυξηµένη η συνεισφορά των 
φόρων επί της εργασίας (από 34,1% του 
ΑΕΠ το 1995 σε 38% του ΑΕΠ το 2005) 
και οι φόροι επί των κεφαλαίων 
αυξήθηκαν από 11,8% του ΑΕΠ το 1995 
σε 15,4% του ΑΕΠ το 2004 (τελευταίο 
έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιµα 
στοιχεία). Οι εξελίξεις αυτές στην 
φορολογική επιβάρυνση των Ελλήνων 
φορολογουµένων (5.507.897 το 
οικονοµικό έτος 2005) αναδεικνύουν το 
εύρος και το βάθος της φορολογικής 
ανισότητας σε βάρος των µισθωτών και 
των συνταξιούχων. 
 

Μερίδιο κερδών στον επιχειρηµατικό τοµέα (2004)
Ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασµα % της ακαθάριστης 
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Γερµανία

Ολλανδία

Ουγγαρία

Αυστρία

Εσθονία

Φιλανδία

Τσεχία

Ιταλία

Πολωνία 

Σλοβακία

Λάτβια

Ιρλανδία

Λιθουανία

Ελλάδα

Πηγή: Eurostat

 
Φορολογικά έσοδα και πραγµατική επιβάρυνση 

ανά τύπο οικονοµικής δραστηριότητας 
 
 Ε.Ε.-27 Ευρώ 13 ΕΛΛΑ∆Α 

1995 21,5 20,9 17,6 

2004 21,6 21,6 17,6 

Κ
ατ
αν
άλ
ω
ση

 

2005 22,1 21,8 17,0 

1995 35,8 36 34,1 

2004 35,1 36,2 37,9 

Ε
ργ
ασ
ία

 

2005 35,2 36,8 38,0 

1995 24,2 23,4 11,8 

2004 25,3 28,4 15,4 

Π
ρα
γµ
ατ
ικ
ός

 σ
υν
τε
λε
στ
ής

 

Κ
εφ
άλ
αι
ο 

2005 27,3 30,4 : 

1995 39,7 39,9 32,6 

2004 39,2 39,6 34,3 

Φ
ορ
ολ
ογ
ικ
ά 
έσ
οδ
α 

%
  Α

Ε
Π

 

2005 39,6 39,9 34,4 
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12. Κατά το 2005-2006 οι αυξήσεις των 
πραγµατικών αποδοχών (1997-2006 η 
µέση ετήσια αύξηση των πραγµατικών 
αποδοχών ήταν της τάξης του 2,4%) στο 
ύψος των αυξήσεων της παραγωγικό-
τητας της εργασίας είχε ως αποτέλεσµα 
το µερίδιο της εργασίας στον 
επιχειρηµατικό τοµέα να διατηρηθεί 
σταθερό και να µην παρατηρείται 
αναδιανοµή του εισοδήµατος σε βάρος 
της εργασίας. Για να διατηρηθεί αυτή η 
εξέλιξη και κατά το 2007-2008 στην 
διανοµή του προϊόντος (πριν από τις 
αναδιανεµητικές λειτουργίες του 
κράτους), θα πρέπει οι τελικές αυξήσεις 
των µέσων ονοµαστικών αποδοχών των 
µισθωτών να ισούται µε το άθροισµα 
πληθωρισµού και παραγωγικότητας της 
εργασίας (3,1%+2,3%=5,4% ετησίως). 
 
 
 
 
13. Οι µέσες µηνιαίες ακαθάριστες 
αποδοχές το 2006 ανέρχονταν στην 
Ελλάδα σε 1501 ευρώ, έναντι 2391 ευρώ 
κατά µέσο όρο στην Ε.Ε-15. Έτσι, το 
µηνιαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα 
αντιστοιχεί στο 72% του µέσου όρου της 
Ε.Ε.-15 και η παραγωγικότητα της 
εργασίας στην Ελλάδα ανέρχεται σε 
91% του µέσου όρου της Ε.Ε-15. Τέλος, 
η αγοραστική δύναµη του µέσου 
ακαθάριστου µισθού στην Ελλάδα 
ανερχόταν, κατά το 2006, στο 72% του 
µέσου όρου της Ε.Ε-15.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Μέσες ακαθάριστες αποδοχές (2006) 
(καθαρός µισθός + εισφορές µισθωτού) σε Ευρώ

απασχολούµενοι µε πλήρες ωράριο
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Πηγή: European Economy Statistical Annex Spring 2007

Αυξήσεις των πραγµατικών αποδοχών 2006 (%)
Αποπληθωρισµός µε τον δείκτη ιδιωτικής κατανάλωσης
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Βέλγιο

Γερµανία

Ιρλανδία

Ελλάδα

Ισπανία

Γαλλία

Ιταλία

Ολλανδία

Αυστρία

Πορτογαλία

Φιλανδία

∆ανία

Σουηδία

Βρετανία

EΕ-27

ΠΗΓΗ: SPRING 2007 
ECONOMIC FORECASTS / EC
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14. Ο πληθωρισµός στην Ελλάδα, είναι 
πληθωρισµός κερδών και η µείωση της 
ανταγωνιστικότητας τιµής δεν οφείλεται 
στις αυξήσεις των µισθών, οι οποίες δεν 
υπερβαίνουν τις αυξήσεις της 
παραγωγικότητας της εργασίας, αλλά 
στην διευρυµένη αύξηση των 
περιθωρίων κέρδους. 
 
 
 Μέση  πραγ µατική  αµο ιβή  κα ι  παραγωγ ικότητα  

Επ ιχ ειρηµατικός  τοµ έας  1997-2006
(1 99 7=100 )

100

110

120

130

140

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Επεξερ γασία  στο ιχείων OE C D  E co n o m ic O u tlo ok  D a ta ba s e

ΜΕΣΗ  ΠΡΑΓΜ ΑΤ ΙΚΗ  ΑΜΟΙΒΗ

Π ΑΡΑΓΩΓ ΙΚΟΤΗ ΤΑ  ΤΗ Σ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
 
15. Η ανάλυση του εισοδήµατος από 
µισθωτές υπηρεσίες αναδεικνύει ότι οι 
καθαρές µηνιαίες αποδοχές στον 
ιδιωτικό τοµέα κυµαίνονται για δύο 
στους τρεις µισθωτούς, από 501 ευρώ 
έως 1000 ευρώ, ενώ στην πλειοψηφία 
τους (8 στους 10 µισθωτούς) εργάζονται 
στον ιδιωτικό τοµέα µε αυτό το 
εισόδηµα. Επίσης, δύο στους τρεις 
απασχολούµενους µε καθεστώς µερικής 
απασχόλησης, έχουν καθαρό µηνιαίο 
εισόδηµα που δεν υπερβαίνει τα 500 
ευρώ και στην πλειοψηφία τους (8 στους 
10 εργαζόµενους) είναι γυναίκες. Τέλος, 
πάνω από το 50% των µισθωτών που 
εργάζεται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα 
έχει καθαρό µηνιαίο εισόδηµα από 1001 
έως 1.500 ευρώ, ενώ στον ιδιωτικό 
τοµέα ένας στους πέντε εργαζόµενους 
έχει αυτό το εισόδηµα. 
 

 
∆ιαχρονική εξέλιξη  πραγµατικών κατώτατων αποδοχών 
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Ποσοστιαία κατανοµή των µισθωτών ανα κατηγορία µηνιαίων αποδοχών 
στην Ιδιωτική επιχείρηση
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 14,1

751 - 1.000€
 35,9

1.251 & άνω €
 9,0

Μέχρι 250€
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 6,6
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16. Η Ελλάδα διακρίνεται για τις 
οικονοµικές της ανισότητες, µε την 
έννοια ότι το εισόδηµα των 20% 
περισσότερο εύπορων ελλήνων είναι 
συστηµατικά περίπου το εξαπλάσιο από 
το εισόδηµα των 20% λιγότερο εύπορων 
ελλήνων.  
 
17. Η παγκοσµιοποίηση µείωσε το 
µερίδιο των µισθών στο εθνικό εισόδηµα 
στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ τα 
τελευταία τριάντα χρόνια, αφού για 
παράδειγµα οι µισθοί στην Ιαπωνία 
µειώθηκαν κατά 25% ως προς το µερίδιό 
τους στο ΑΕΠ, στην Ε.Ε.-15 κατά 13% 
και στις ΗΠΑ κατά 7%. 
 
18. Το εργατικό δυναµικό (δεύτερο 
τρίµηνο 2006, 4.880.000 άτοµα, 68,2% 
του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας 15-64 
ετών) το 2006 σε σχέση µε το 
προηγούµενο έτος αυξήθηκε κατά 
0,65%, η απασχόληση (4.453.000 
άτοµα, 63,2% του πληθυσµού εργάσιµης 
ηλικίας) που αυξήθηκε κατά 1,6% ήταν 
υπερδιπλάσια της µεταβολής του 
εργατικού δυναµικού (70.890 άτοµα και 
31.450 αντίστοιχα) µε αποτέλεσµα ο 
αριθµός των ανέργων να µειωθεί κατά 
39.450 άτοµα και το επίπεδο της 
ανεργίας να µειωθεί από 9,8% το 2005 
στο 8,9% το 2006, κατέχοντας την 
δεύτερη θέση στην κατάταξη των 
κρατών-µελών της Ε.Ε-15 µετά την 
Γαλλία. Όµως, το 70% της αύξησης του 
αριθµού των απασχολούµενων αφορά σε 
ευέλικτες µορφές απασχόληση (20% 
µερική απασχόληση και 50% προσωρινή 
απασχόληση). Επίσης, το 2006 ο 
ευρύτερος δηµόσιος τοµέας απορρόφησε 
το 1/4 όσων εισήλθαν στην µισθωτή 
απασχόληση (έναντι 1/5 κατά τα αµέσως 
προηγούµενα έτη) και κατά τα τελευταία 
έτη ένας στους τέσσερις προσωρινά 
απασχολούµενους εργάζεται στον 
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 

19. Η διάρθρωση της απασχόλησης 
στην Ελλάδα αναφέρεται στους 
µισθωτούς (63,7% των απασχολούµε-
νων), στους αυτοαπασχολούµενους 
(21,6%), στους εργοδότες (8,2%) και 
στα συµβοηθούντα και µη αµειβόµενα 
µέλη (6,5% των αυτοαπασχολούµενων).  

Η ανισότητα στα εισοδήµατα διευρύνεται
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 ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΣΡΟΩΝ 

ΕΙΣΡΟΕΣ ΜΕ 
ΕΥΕΛΙΚΤΕΣ 
ΜΟΡΦΕΣ 

Συµµετοχή 
Ευέλικτων 
Εισροών 

(%) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 194.416 36.546 18,8 

∆ηµόσια 
Υπηρεσία ή 
επιχείρηση 

37.796 7.098 18,8 

Ιδιωτική 
επιχείρηση 156.620 

Μ
ΕΡ

ΙΚ
Η

 

29.448 18,8 

ΜΙΣΘΩΤΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 157.148 72.354 46,0 

∆ηµόσια 
Υπηρεσία ή 
επιχείρηση 

37.796 25.295 66,9 

Ιδιωτική 
επιχείρηση 119.352 Π

ΡΟ
ΣΩ

ΡΙ
Ν
Η

 

47.059 39,4 

 
Στις επιχειρήσεις που απασχολούν µέχρι 
10 άτοµα η αναλογία της µισθωτής 
απασχόλησης σε αυτές ξεπερνά τα 2/5 
των µισθωτών (42,6%). Σε σχέση µε το 
προηγούµενο έτος (2005) αυξάνονται 
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όλες οι κατηγορίες των 
απασχολούµενων µε εξαίρεση τους 
αυτοαπασχολούµενους, ενώ σηµαντικό 
µερίδιο στην αύξηση αυτή έχει η 
µισθωτή εργασία. Η µισθωτή εργασία 
στις επιχειρήσεις που απασχολούν µέχρι 
10 άτοµα µειώθηκε έναντι του 
προηγούµενου έτους (2005), έτσι ώστε η 
αύξηση της συνολικής µισθωτής 
απασχόλησης να οφείλεται στην αύξηση 
του αριθµού των µισθωτών στις 
επιχειρήσεις άνω των 10 ατόµων. 
 
20. Η απασχόληση σε σχέση µε το 
προηγούµενο έτος (2005), αυξήθηκε σε 
10 κλάδους της ελληνικής οικονοµίας 
και µειώθηκε στους υπόλοιπους 7 
κλάδους της οικονοµίας. Στους κλάδους 
στους οποίους αυξήθηκε η απασχόληση 
(η µεταβολή ανέρχεται περί τα 99.660 
άτοµα), 7 στους 10 απασχολούµενους 
προέρχεται από τις µεταβολές στους 
κλάδους της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, της 
Εκπαίδευσης και των Μεταφορών-
Επικοινωνιών, ενώ στους κλάδους στους 
οποίους µειώθηκε η απασχόληση (κατά 
28.770 άτοµα περίπου), 8 στους 10 
απασχολούµενους προέρχονται από τις 
µειώσεις που υπέστησαν οι κλάδοι των 
κατασκευών και της Γεωργίας. 
 
21. Η τεχνολογική και καινοτοµική 
υποβάθµιση της ελληνικής οικονοµίας 
αντανακλάται και στο επίπεδο 
εκπαίδευσης των εργαζοµένων u963 
στην χώρα µας. Έτσι, 
οι επιχειρήσεις για την κάλυψη των νέων 
θέσεων εργασίας, ζητούν, κυρίως, 
µεσαίου εκπαιδευτικού και τεχνικού 
επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες. Κατά 
συνέπεια, επτά στις δέκα θέσεις 
εργασίας στην Ελλάδα, κατέχουν 
απόφοιτοι δηµοτικού και λυκείου, µε 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις προοπτικές 
βελτίωσης του επιπέδου 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονοµίας. 
 
22. Η προοπτική της διά βίου µάθησης 
µπορεί να συµβάλλει στην αναβάθµιση 
της θέσης των εργαζοµένων και της 
βελτίωσης της ποιότητα ζωής τους. Η 
επιδίωξη για τον καθορισµό µιας 
Ευρωπαϊκής Περιοχής διά βίου µάθησης 
αποτελεί κρίσιµο στόχο ώστε να 
καταστούν οι πολίτες ικανοί να 
κινούνται ελεύθερα µεταξύ µαθησιακών 
πλαισίων, επαγγελµάτων, περιοχών και 
χωρών, διαµορφώνοντας παράλληλα το 
πλαίσιο της δια βίου µάθησης σε 
συνεργασία µε τον ευρωπαϊκό χώρο 
έρευνας. Η ανάδειξη της δια βίου 
µάθησης αποτελεί κρίσιµη µεταβλητή 
επίτευξη της κοινωνίας της γνώσης, µε 
διττό προσανατολισµό: την αυτόνοµη 
πολιτική εκπαίδευσης και το στόχο της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
απασχόληση. Στο πλαίσιο αυτό η εθνική 
πολιτική για την διά βίου µάθηση, 
συστατικά στοιχεία της οποίας 
αποτελούν η αναβάθµιση του 
εκπαιδευτικού συστήµατος και η 
αντιστοίχηση των συστηµάτων 
κατάρτισης µε τις απαιτήσεις της 
οικονοµίας αλλά και των αναγκών του 
ανθρώπινου δυναµικού, οφείλει να 
διαµορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες 
και προϋποθέσεις για την αναβάθµιση 
των δεξιοτήτων των εργαζοµένων, την 
ενίσχυση της δυνατότητας τους, να 
αντεπεξέλθουν στις οικονοµικές, 
πολιτισµικές και κοινωνικές αλλαγές 
που πολύ πιο έντονα σήµερα επιδρούν 
στη διάρκεια της ζωής τους. Είναι όµως 
αναγκαίο να αντιµετωπισθούν οι 
“εξωγενείς” πιέσεις που υφίσταται ο 
εκπαιδευτικός χώρος, να αναδειχθεί η 
αναγκαιότητα σαφούς οριοθέτησης των 
συστηµάτων του εκπαιδευτικού χώρου, 
του συστήµατος απασχόλησης και της 
λειτουργίας της αγοράς εργασίας και να 
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αµβλυνθεί ο κατακερµατισµός των 
πολιτικών, να προωθηθεί η συνεργεία 
χωρών και φορέων καθώς και ο 
αυξηµένος και ουσιαστικός ρόλος των 
κοινωνικών συνοµιλητών. 
 
23. Ο αριθµός των νοικοκυριών στην 
Ελλάδα προσεγγίζει τα 3.993.000, από 
τα οποία το 67,3% βρίσκεται σε αστικές 
περιοχές, 20,5% βρίσκεται σε αγροτικές 
περιοχές και 12,2% βρίσκεται σε 
ηµιαστικές περιοχές. Στις περιφέρειες 
Αττικής και Νοτίου Αιγαίου το 25% των 
νοικοκυριών έχει µηνιαίο οικογενειακό 
εισόδηµα που κυµαίνεται από 751 ευρώ 
έως 1.451 ευρώ. Στις υπόλοιπες 
περιφέρειες της χώρας, πάνω από το 
40% των νοικοκυριών έχουν µηνιαίο 
οικογενειακό εισόδηµα που κυµαίνεται 
από 751 ευρώ έως 1450 ευρώ.  
 
24. Το χρέος των νοικοκυριών στην 
Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2006 
ανερχόταν σε 46% (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή) και σε 44% (Τ.τ.Ε) και 
διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα 
αυτό που αφορά τα δάνεια 
κυµαινόµενου επιτοκίου (84% των 
στεγαστικών δανείων). 
 
25. Η συσχέτιση της καινοτοµίας, της 
επιχειρηµατικότητας και της 
απασχόλησης αποτελεί ένα πεδίο 
συζητήσεων σε θεωρητικό και πολιτικό 
επίπεδο στο οποίο η εµπλοκή των 
κοινωνικών φορέων και ειδικότερα των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων δεν 
αφορά µόνο την αποτελεσµατικότητα 
των πολιτικών υποστήριξης της 
καινοτοµίας στις επιχειρήσεις και 
γενικότερα τις οικονοµικές 
δραστηριότητες από την πλευρά της 
απασχόλησης. Αφορά επίσης τους 
τρόπους προσέγγισης του ζητήµατος της 
καινοτοµίας, του ρόλου της 
επιχειρηµατικότητας και των πολιτικών 

που απαιτούνται να υλοποιηθούν. Στην 
κατεύθυνση αυτή η καινοτοµία που 
αφορά την ανανέωση της τεχνολογίας, 
των προϊόντων, των µεθόδων 
παραγωγής και των οργανωτικών 
επιλογών απαιτείται να έχει επιθυµητά 
αποτελέσµατα στο επίπεδο της 
κοινωνίας και της οικονοµίας. Επίσης, η 
αντίληψη που θεωρεί την 
επιχειρηµατικότητα ως βασική 
κινητήρια δύναµη της καινοτοµικής 
διαδικασίας δεν φαίνεται να 
επιβεβαιώνεται από τα πρακτικά 
αποτελέσµατα των εφαρµοζόµενων 
πολιτικών. Τέλος, ανεξάρτητα εάν οι 
χώροι των επιχειρήσεων είναι αυτοί 
όπου υλοποιούνται οι καινοτοµίες, η 
συµβολή τους στην αύξηση της 
απασχόλησης, της παραγωγικότητας και 
στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας 
απαιτεί τον επαναπροσδιορισµό των 
προϋποθέσεων µιας αποτελεσµατικής 
καινοτοµικής στρατηγικής αναφορικά µε 
την επίτευξη του συνόλου των 
κοινωνικών της στόχων και ειδικότερα 
του στόχου αύξησης της απασχόλησης 
και βελτίωσης της ποιότητας της 
εργασίας. 
 
26. Η ανάλυση των κλάδων 
(διυλιστήρια, λιµάνια, τράπεζες) 
αναδεικνύει ότι η ιδιωτικοποίηση 
δηµόσιων επιχειρήσεων και η εξαγορά 
από επενδυτικά κεφάλαια του 
εξωτερικού, προκειµένου να 
χρηµατοδοτηθούν τα δηµόσια 
ελλείµµατα αποτελεί επιλογή 
(απελευθέρωση της αγοράς), η οποία ως 
µία κατευθυνόµενη διαδικασία επιδιώκει 
να συνδυάσει την εξασφάλιση της 
κερδοφορίας των ιδιωτικών 
επιχειρήσεων µε ανεπιτυχή επίτευξη της 
ισορροπίας των δηµοσιονοµικών και 
µακρο-οικονοµικών µεγεθών. Η 
δηµόσια διαχείριση υπό την 
προϋπόθεση ολοκλήρωσης των 
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επενδυτικών προγραµµάτων, βελτίωσης 
των συστηµάτων οργάνωσης και 
διοίκησης και αξιοποίησης του 
ανθρώπινου δυναµικού, εξασφαλίζει 
υψηλή κερδοφορία στις δηµόσιες 
επιχειρήσεις και οργανισµούς, µε ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για την τεχνολογική 
βελτίωση των υποδοµών, την αύξηση 
της παραγωγικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας στο ευρωπαϊκό και 
διεθνές περιβάλλον και την διεύρυνση 
της συµβολής τους στην ανάπτυξη και 
την απασχόληση στις περιφέρειες της 
Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
27. Οι αποφάσεις των δηµοσίων 
επιχειρήσεων και οργανισµών 
αποτελούν σε διεθνές επίπεδο τις 
βασικές κινητήριες δυνάµεις των 
εξελίξεων για το µέλλον των κλάδων και 
µεταξύ αυτών των τηλεπικοινωνιών, του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα, της 
ενέργειας, των µεταφορών, κλπ. Μία 
στρατηγική δηµόσιου συµφέροντος σ’ 
αυτούς τους κλάδους του αναπτυξιακού 
προτύπου µε τις επικοινωνιακές, 
ενεργειακές, µεταφορικές κλπ. ανάγκες, 
των κοινωνικών αναγκών µε τις 
καταναλωτικές συµπεριφορές, των 
ιδιωτικών χρήσεων µε το δηµόσιο 
συµφέρον. Σ’ αυτήν την στρατηγική οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις απαιτείται 
να αναλάβουν ενεργό και 
αναβαθµισµένο ρόλο σε όλα τα επίπεδα 
της επιχειρηµατικής λειτουργίας. 
Πράγµατι, στις παραδοσιακές δηµόσιες 
επιχειρήσεις και τους Οργανισµούς το 
ενδιαφέρον ήταν κυρίως η προσφορά 
των αγαθών ή των υπηρεσιών που 
χρειαζόταν η ανάπτυξη της οικονοµίας 
και η συνδικαλιστική παρέµβαση 
διεκδικούσε το δηµόσιο συµφέρον 
υποστηρίζοντας τις κατάλληλες 
τεχνολογίες, τις κατάλληλες µεθόδους 
οργάνωσης και τις κατάλληλες επιλογές 
σε ότι αφορά τις εργασιακές σχέσεις και 

τις γνώσεις των εργαζοµένων. Σήµερα 
όµως µια στρατηγική δηµοσίου 
συµφέροντος περιλαµβάνει 
αναγκαστικά την χάραξη αναπτυξιακών 
και τεχνολογικών προοπτικών, την 
επίτευξη µίας ευρείας κοινωνικής 
συµφωνίας σε σχέση µε τις προοπτικές 
αυτές, την ύπαρξη µηχανισµών ελέγχου 
ως προς την υλοποίηση των στόχων στο 
επίπεδο της έρευνας, της τεχνολογίας 
και της παραγωγής.  
 
28. Το Πράσινο βιβλίο για τον 
εκσυγχρονισµό του εργατικού δικαίου 
επιδιώκει την «µεταρρύθµιση» της 
εργατικής νοµοθεσίας µε όρους που 
συνεπάγονται την απορύθµισή της και 
τον περιορισµό των όρων προστασίας 
του εργαζόµενου, διευκολύνοντας τις 
επιχειρήσεις να µειώσουν το κόστος 
παραγωγής σε βάρος της ασφάλειας των 
εργαζοµένων έναντι µίας ζητούµενης 
εναλλακτικής ασφάλειας και αβέβαιης 
αποτελεσµατικότητας, της οποίας το 
κόστος φαίνεται να µετακυλύεται από 
τις επιχειρήσεις στο κοινωνικό σύνολο. 
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29. Η αδήλωτη εργασία πλήττει όλα τα 
κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το µέγεθός της εκτιµάται στην Ε.Ε.- 27 
από 10-28 εκατ. άτοµα ή από 7%-19% 
του όγκου της συνολικής δηλωµένης 
απασχόλησης και αντιστοιχεί σε ΑΕΠ 
της τάξης κατά µέσο όρο 7%-16% του 
ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην 
Ελλάδα το µέγεθός της εκτιµάται ότι 
ανέρχεται σε 25% του όγκου της 
συνολικής απασχόλησης (1.100.000 
άτοµα περίπου) και αντιστοιχεί σε ΑΕΠ 
της τάξης άνω του 20% του ΑΕΠ της 
χώρας. Η αντιµετώπισή του αποτελεί 
ζήτηµα ζωτικής σηµασίας για την 
καταπολέµηση της παραοικονοµίας, την 
αναβάθµιση του συστήµατος των 
εργασιακών σχέσεων, την βελτίωση του 
συστήµατος κοινωνικής προστασίας, 
τους όρους λειτουργίας της αγοράς 
εργασίας και των συνθηκών λειτουργίας 
του ανταγωνισµού. Η αποτελεσµατική 
καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας 
προϋποθέτει τον σχεδιασµό και την 
υλοποίηση µίας ολοκληρωµένης 
στρατηγικής, στην οποία ο ρόλος των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι 
καθοριστικός στην προώθηση ένταξης ή 
επανένταξης των αδήλωτα εργαζοµένων 
σε συνθήκες νόµιµης εργασίας. 
 
30. Η αξιολόγηση των 
«µεταρρυθµιστικών»παρεµβάσεων 
στα συστήµατα κοινωνικής 
ασφάλισης στις χώρες µέλη του ΟΟΣΑ 
από την δεκαετία του 1990 µέχρι 
σήµερα, αναδεικνύει ότι αυτές, 
ανεξάρτητα των εξειδικεύσεων 
εφαρµογής ανά χώρα, επέφεραν 
ουσιαστικές µειώσεις (κατά µέσο όρο 
20%) στο επίπεδο των συντάξεων ακόµη 
και σ’ αυτό των φτωχότερων 
συνταξιούχων. 
 
 
 

Μέγεθος Έτος Πηγή Μέγεθος Έτος Πηγή

Κύπρος 4,20% 2003
Ελληνική 
Κυπριακή 
∆ιοίκηση

Εσθονία 8%-9% 2001 Eurostat

∆ανία 5,50% 2001 Ίδρυµα Ρόκγουλ

Φιλανδία 4,20% 4,20% 1992
Φιλανδικό 
Υπουργείο 
Οικονοµικών

Σουηδία 4,60% 1998
Εθνικό 

Ελεγκτικό 
Γραφείο

3% 1997 Ίδρυµα Ρόκγουλ

Ηνωµένο 
Βασίλειο

1,50% 2003 Στοιχεία του 
ΝΑΡ 2% 2000 Ίδρυµα Ρόκγουλ

Ιρλανδία 5%-10% 1998

Ολλανδία 13,80% 2002 EE 2% 1995 CBS

Γαλλία 10%-20% 2003

Κεντρική 
Αντιπροσωπεία 
Οργανισµών 
Κοινωνικής 
Ασφάλισης

4%-6,5% 1998 Ίδρυµα Ρόκγουλ

Γερµανία 17% 2004 Κυβέρνηση 6% 2001 Ίδρυµα Ρόκγουλ

Ιταλία 17% 2000 16%-17% 2001 ISTAT

Ελλάδα 25%-40% Άνω του 
20% 1998

Ανεπιβεβαίωτες 
πληροφορίες από 

τον τύπο

Ουγγαρία 25%-35% 2004 Ecostat 18% 1998 Borboly

Λετονία 18% 2000
Λετονική 
Στατιστική 
Υπηρεσία

Πολωνία 27,40% 2000
Ινστιτούτο για 
τη Μελέτη της 
Εργασίας (IZA)

14% 2003
Κεντρικό 
Γραφείο 

Στατιστικής

Ρουµανία 20% 2003
Συµµαχία για 
την Οικονοµική 

Ανάπτυξη
21% 2000

Εθνικό 
Ινστιτούτο 
Στατιστικής

Σλοβακία 18% 2003 Ίδρυµα Φρίντριχ 
Έµπερτ 13%-15% 2000

Εθνική 
Στατιστική 
Υπηρεσία

Σλοβενία 17%-25% 1997

Κυβερνητική 
Επιτροπή για τον 
εντοπισµό και 

την πρόληψη της 
αδήλωτης 
εργασίας

17% 2003 Κυβέρνηση

Σύµφωνα µε στοιχεία του EIRO Σύµφωνα µε στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Μέγεθος της αδήλωτης εργασίας στο σύνολο του ΑΕΠ (%)
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