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4.1. Τμήματα και Σημασία Ισοζυγίου Πληρωμών 

 

Θεωρία – ΤΟΜΟΣ Δ- Χατζηδημητρίου (2008), σελ.95-100 

Τα (σημαντικότερα) τμήματα του ισοζυγίου πληρωμών μιας χώρας είναι τα εξής (Χατζηδημητρίου, 2008, 

σελ.95): 

➢ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (Current Account) 

➢ Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων (Capital Transfers Account) 

➢ Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών (Financial Transactions Account) 

Όσον αφορά με το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, αυτό απαρτίζεται από 4 επιμέρους ισοζύγια. Αυτά 

είναι τα ακόλουθα (Χατζηδημητρίου, 2008, σελ.95-96): 

− Εμπορικό ισοζύγιο. Σε αυτό καταγράφεται η αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών υλικών 

προϊόντων. 

− Ισοζύγιο υπηρεσιών. Το συγκεκριμένο ισοζύγιο αφορά την αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών 

υπηρεσιών. Παράδειγμα αποτελούν οι εισροές και εκροές τουριστικού και φοιτητικού 

συναλλάγματος, υπηρεσίες πληροφορικής και πληροφοριών, ασφαλίσεις, κ.ά. (el.economy-

pedia.com, 2022). 

− Ισοζύγιο Εισοδημάτων. Εδώ καταγράφεται η αξία σε εισροές και εκροές που αποτελούν 

εισοδήματα. Παράδειγμα αποτελούν οι αμοιβές, οι μισθοί, οι τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες του 

εξωτερικού, κ.ά. 

− Ισοζύγιο Τρεχουσών Μεταβιβάσεων. Στο συγκεκριμένο ισοζύγιο καταγράφονται οι μεταβιβάσεις 

από και προς άλλες χώρες. Το Ελληνικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Μεταβιβάσεων περιλαμβάνει κυρίως 

μεταβιβάσεις από και προς την Ε.Ε. και εισερχόμενα και εξερχόμενα μεταναστευτικά εμβάσματα. 

Σχετικά με το Ισοζύγιο Κεφαλαιακών Μεταβιβάσεων, αυτό περιλαμβάνει κυρίως εισροές και εκροές 

μεταβιβάσεων κεφαλαίων από την κυβέρνηση της Ελλάδας προς την Ε.Ε., και το αντίστροφο (π.χ. 

κεφάλαια που λαμβάνει η Ελλάδα από την Ε.Ε. από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης-ΚΠΣ) 

(Χατζηδημητρίου, 2008, σελ.96). 

Το Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών απαρτίζεται από 4 τμήματα. Αυτά είναι 

(Χατζηδημητρίου, 2008, σελ.96-97): 

− Άμεσες Επενδύσεις. Σε αυτές καταγράφεται η αξία των χρηματικών εισροών που αποτελούν άμεσες 

επενδύσεις ξένων επιχειρήσεων στην χώρα και των εκροών που αποτελούν άμεσες επενδύσεις 

ελληνικών επιχειρήσεων σε άλλες χώρες (π.χ. κεφάλαια για ίδρυση νέων επιχειρήσεων, εξαγορές, 

κ.λπ.). 
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− Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου. Σε αυτές καταγράφεται η αξία των χρηματικών εισροών που 

αποτελούν χρηματοοικονομικές επενδύσεις ξένων οικονομικών μονάδων στην Ελλάδα, και των 

εκροών  που αποτελούν χρηματοοικονομικές επενδύσεις ελληνικών οικονομικών μονάδων σε 

άλλες χώρες (π.χ. αγορές μετοχών ξένων επιχειρήσεων από Έλληνες επενδυτές ή το αντίστροφο, 

επενδύσεις χαρτοφυλακίου, κ.ά.). 

− Λοιπές Επενδύσεις. Εδώ καταγράφεται η αξία σε εισροές και εκροές που αποτελούν δάνεια της 

κυβέρνησης από το εξωτερικό, κεφάλαια που κατευθύνονται σε λογαριασμούς και ρέπος στις 

εγχώριες εμπορικές τράπεζες, καθώς και λοιπές εισροές και εκροές επενδυτικών κεφαλαίων. 

− Μεταβολή των Συναλλαγματικών Διαθεσίμων. Μετρά το μέγεθος της μεταβολή των 

συναλλαγματικών διαθεσίμων της χώρας. 

ΕΣΕΙΣ ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΤΟΣΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, 

ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ 

ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ. 

Έλλειμα στο ισοζύγιο πληρωμών σημαίνει πως η αξία των εκροών συναλλάγματος είναι μεγαλύτερη από 

αυτή των εισροών. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το εμπορικό ισοζύγιο αποτελεί ένα από τα 4 μέρη του 

Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών, το οποίο με τη σειρά του είναι ένα από τα 3 βασικά ισοζύγια του 

ισοζυγίου πληρωμών μιας χώρας. Έτσι, μια αύξηση του ελλείματος εμπορικού ισοζυγίου, θα αυξήσει και 

το έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και αντίστοιχα του ισοζυγίου πληρωμών. 

Επειδή το εμπορικό ισοζύγιο αντανακλά το βαθμό ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και υπηρεσιών μιας 

χώρας συγκριτικά με προϊόντα και υπηρεσίες άλλων χωρών, ένα ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο μπορεί 

να σημαίνει δυο πράγματα: Από τη μια, ενδέχεται οι εξαγωγές προϊόντων (ή υπηρεσιών) της χώρας να 

είναι χαμηλές σε περίπτωση που οι καταναλωτές άλλων χωρών δεν προτιμούν τα προϊόντα αυτής της 

χώρας, δηλαδή να μην είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα στις διεθνείς αγορές. Από την άλλη, ενδέχεται τα 

εγχώρια προϊόντα που διατίθενται εντός μιας χώρας, να υπολείπονται σε ποιότητα και τιμή σε σχέση με τα 

εισαγόμενα προϊόντα, και έτσι οι εισαγωγές να είναι υψηλές (Χατζηδημητρίου, 2008, σελ.99).  

Συνεπώς, μια αύξηση του ελλείματος του εμπορικού ισοζυγίου μπορεί να προέλθει όταν τα τοπικά 

προϊόντα (ή/και υπηρεσίες) γίνουν λιγότερο ανταγωνιστικά συγκριτικά με αυτά των άλλων χωρών. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, στην εξεταζόμενη περίπτωση που αφορά τον Οκτώβριο του 2021, το 

έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε γιατί ναι μεν οι εξαγωγές αυξήθηκαν, αλλά ταυτόχρονα 

αυξήθηκαν και οι εισαγωγές κατά μεγαλύτερο ποσοστό (15,3% έναντι 21,7%). 
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4.2. Οι επιπτώσεις της αύξησης του τουρισμού το 2021 

στο ισοζύγιο πληρωμών και την ανταγωνιστικότητα 

της Ελληνικής οικονομίας 

 

Θεωρία – ΤΟΜΟΣ Δ- Χατζηδημητρίου (2008), σελ.95-100 

Τι επιπτώσεις έχει η αύξηση του τουρισμού το 2021 στο ισοζύγιο πληρωμών της Ελλάδας αλλά και στην 

ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας; 

H αύξηση του τουρισμού το 2021 για την Ελλάδα ήταν αρκετά εντυπωσιακή. Αυτό φαίνεται καταρχάς από 

την αύξηση στις αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 124,5% σε σχέση με το 2020, ενώ οι σχετικές 

εισπράξεις αυξήθηκαν κατά περίπου 160%. Αυτές οι επιδόσεις μάλιστα προσέγγισαν τα προ πανδημίας 

επίπεδα. Παράλληλα, η αύξηση στον τουρισμό το 2021 αποτυπώνεται και από στοιχεία για το ισοζύγιο 

πληρωμών, με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις να έχουν παρουσιάσει σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2020 

(naftemporiki.gr, 2021), όπου η πανδημία είχε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις σε όλες τις εκφάνσεις και 

τους δείκτες του τουρισμού (Δρέττα, 2020; Σκοπελίτης, 2020).  

Όπως αναφέρεται στην εκφώνηση, σύμφωνα με το άρθρο της Ναυτεμπορικής (naftemporiki.gr, 2021), το 

πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών υπερδιπλασιάστηκε (εξαιτίας της βελτίωσης κυρίως του ταξιδιωτικού 

ισοζυγίου και - σε μικρότερο βαθμό - των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών). Βέβαια, όπως 

αναφέρθηκε στο προηγούμενο ερώτημα, το εμπορικό ισοζύγιο, που όπως και το ισοζύγιο υπηρεσιών 

αποτελούν μέρος του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών (Χατζηδημητρίου, 2008, σελ.95-96), παρουσίασε 

αύξηση στο έλλειμά του. Ωστόσο, επειδή η αύξηση αυτού του ελλείματος σε σχέση με την αύξηση του 

πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών φαίνεται να είναι μικρότερη, είναι αναμενόμενο το Ισοζύγιο 

Τρεχουσών Συναλλαγών να παρουσίασε βελτίωση. Όντως, «την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021 

συνολικά το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 

του 2020, λόγω της αύξησης του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών και της βελτίωσης των ισοζυγίων 

πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την επιδείνωση του 

ισοζυγίου αγαθών» (naftemporiki.gr, 2021). 

Η ερώτηση ωστόσο δεν αφορά το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών αλλά το ισοζύγιο πληρωμών. 

Επειδή όμως το πρώτο είναι ένα από τα 3 βασικά τμήματα του δεύτερου (Χατζηδημητρίου, 2008, 

σελ.95), η βελτίωση στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών θα έχει θετική επίδραση στο ισοζύγιο 

πληρωμών, όπως αναφέρεται και στο άρθρο (naftemporiki.gr, 2021).  

Αυτή η αύξηση του τουρισμού το 2021 έχει φυσικά και σημαντικές θετικές επιπτώσεις στην 

ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας. Η ενίσχυση των εισροών συναλλάγματος έχει θετική 

επίδραση στο ΑΕΠ, το οποίο είναι δείκτης της ανάπτυξης της οικονομίας και του βιοτικού επιπέδου των 

πολιτών μιας χώρας (Καλογήρου, Χ.Χ.).  Επίσης, η βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (και 
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κατ’ επέκταση του ισοζυγίου πληρωμών) σε διατηρήσιμα επίπεδα, συνδέεται με τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας (Οικονόμου, Σαμπεθάι και Συμιγιάννης, 2010, σελ.6).  

Εξάλλου, η χαμηλή ανταγωνιστικότητα χρησιμοποιείται κυρίως για να εξηγηθούν τα μεγάλα ελλείμματα 

του ισοζυγίου πληρωμών της χώρας (είτε του εμπορικού ισοζυγίου, είτε του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών), καθώς και το χαμηλό ποσοστό των εξαγωγών αγαθών (και του συνόλου των εξαγωγών 

αγαθών και υπηρεσιών) ως προς το ΑΕΠ, η μεγάλη εισαγωγική διείσδυση (πολλές φορές εις βάρος της 

εγχώριας παραγωγής), ακόμη και τα ελλείμματα του δημόσιου τομέα. Συχνά δε γίνονται επίσης αναφορές 

στη χαμηλή ανταγωνιστικότητα των επιμέρους κλάδων της οικονομίας (π.χ., της βιομηχανίας, της 

γεωργίας, του τουρισμού και γενικά των κλάδων που είναι εκτεθειμένοι στον ανταγωνισμό από το 

εξωτερικό) (Μαρούλης, Χ.Χ., σελ.74). Συνεπώς, ο περιορισμός του ελλείματος (ή η δημιουργία 

πλεονάσματος) του ισοζυγίου πληρωμών μέσω της αύξησης του τουρισμού, σηματοδοτεί αύξηση του 

ποσοστού των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ως προς το ΑΕΠ και μείωση των αναγκών για εισαγωγές, 

με αποτέλεσμα μια ανταγωνιστικότερη οικονομία. 

Τέλος, μέσα από τη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών της Ελλάδας, περιορίζεται το εξωτερικό χρέος και 

δίνεται η δυνατότητα στην κυβέρνηση να αξιοποιήσει περισσότερους πόρους για επενδύσεις με 

αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας (Χατζηδημητρίου, 2008, 

σελ.99).  
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