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Επισκόπηση

Οι συνέπειες της υγειονομικής κρίσης του Covid-19 στην ελληνική οικονομία, όπως 
καταγράφηκαν στα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δεύτερο τρίμηνο του 
2020, επανατοποθέτησαν τη δημόσια συζήτηση για την επόμενη μέρα της οικονομίας 
στο πλαίσιο των απαισιόδοξων προβλέψεων. Η εμφάνιση της πανδημίας βρήκε την 
οικονομία σε μια αρνητική δυναμική την οποία επέτεινε, καθώς οι ρυθμοί μεγέθυνσης 
ήταν σε καθοδική τροχιά ήδη από το τέταρτο τρίμηνο του 2019, ενώ εισήλθαν σε 
αρνητικό έδαφος το πρώτο τρίμηνο του 2020, δηλαδή πριν από τη λήψη των πρώτων 
περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της εκδήλωσης της πανδημίας. Σε αυτή τη συνθήκη, 
η ανθεκτικότητα της οικονομίας αποδεικνύεται ιδιαίτερα χαμηλή απέναντι στην 
ένταση της υγειονομικής κρίσης, κάτι που αποτυπώνεται καθαρά στην κατακόρυφη 
πτώση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 15,2%. Η καταγραφείσα μείωση 
της οικονομικής δραστηριότητας συνιστά τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση που 
έχει καταγραφεί ιστορικά, τουλάχιστον από το 1995 οπότε και υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και οφείλεται κυρίως στη μείωση των 
εξαγωγών κατά 32,1%, της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 11,6% και του ακαθάριστου 
σχηματισμού παγίου κεφαλαίου κατά 10,3%.

Τα παραπάνω στοιχεία που αποτελούν τον απολογισμό των άμεσων συνεπειών 
του πρώτου κύματος της πανδημίας, αποδεικνύουν την αστοχία των αρχικών 
προβλέψεων για το ύψος της ύφεσης και φέρνουν μπροστά ερωτήματα σχετικά με 
την επάρκεια και στόχευση του πρώτου πακέτου μέτρων στήριξης της οικονομίας.
Ερωτήματα που γίνονται ακόμη πιο έντονα με ενεργό και σε πλήρη εξέλιξη το 
δεύτερο κύμα της πανδημίας, που οδήγησε σε ένα δεύτερο lockdown, του οποίου η 
διάρκεια και οι επιπτώσεις, όπως και η αποτελεσματικότητα της νέας δέσμης μέτρων 
στήριξης, θα φανούν το επόμενο διάστημα. Ενώ, λοιπόν, η δημόσια συζήτηση 
μέχρι πρότινος επικεντρωνόταν στη δυναμική της ανάκαμψης μέσα στο επόμενο 
έτος και στις δυνατότητες που δίνονται μέσα από τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία με 
αιχμή του δόρατος το Ταμείο Ανάκαμψης, υπό το φως των νέων εξελίξεων εκ των 
πραγμάτων αφενός τίθεται υπό αναθέωρηση, επί τα χείρω, η εκτίμηση για την ύφεση 
του 2020 αφετέρου καθίσταται διακινδυνεύσιμη ακόμη και η -όποια- ανάκαμψη το 
2021. Το ΕΝΑ μέσω του Δελτίου Οικονομικής Συγκυρίας και Πολιτικής αναζήτησε 
απαντήσεις στα παραπάνω και σε άλλα ερωτήματα απευθυνόμενο σε πέντε νέους 
οικονομολόγους, σε μια προσπάθεια εντοπισμού στοιχείων και εξαγωγής σημείων 
που φιλοδοξεί να φανούν χρήσιμα τόσο σε επίπεδο δημόσιου διαλόγου όσο και 
σχεδιασμού της επόμενης δέσμης δημόσιων πολιτικών και παρεμβάσεων για τη 
στήριξη της οικονομίας, νοικοκυριών, επιχειρήσεων και εργαζόμενων.
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i. Δημόσιες Δαπάνες: Πόσα και πού πρέπει να δαπανήσουμε 

Η δημοσιονομική πολιτική αποτέλεσε το βασικό εργαλείο για τον περιορισμό των 
επιπτώσεων της πρώτης φάσης της πανδημικής κρίσης τόσο σε εθνικό όσο και 
σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  Η ελληνική παρέμβαση, μέσω των μέτρων 
στήριξης που ενεργοποιήθηκαν χαρακτηρίζεται ως μικρού μεγέθους με ποσοτικούς 
όρους (σύμφωνα με Bruegel Dataset – 23.10.2020), συγκρινόμενη με τις αντίστοιχες 
ευρωπαϊκές κρατικές παρεμβάσεις. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η πολιτική επιλογή 
υλοποίησης ενός υψηλότερου πακέτου δημόσιων παρεμβάσεων δεν θεωρείται ότι 
θα μείωνε εντυπωσιακά σε πρώτο χρόνο τους υφεσιακούς ρυθμούς και δεν θα 
οδηγούσε σε σημαντικά μικρότερη πτώση του ΑΕΠ του β΄ τριμήνου, κρίνεται εν 
τούτοις ότι θα συνέβαλλε τόσο στο μετριασμό της υφεσιακής δυναμικής για το 
σύνολο του έτους όσο και στις μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις στην ανάκαμψη κατά 
την «επόμενη ημέρα».

Οι απαντήσεις των οικονομολόγων στους οποίους απευθύνθηκε το ΕΝΑ στην 
αντίστοιχη ερώτηση -αναπτύσσονται αναλυτικά στην επόμενη ενότητα- αναδεικνύουν 
ένα σημαντικό σημείο αναφορικά με τις δημόσιες δαπάνες. Η επικέντρωση 
μόνο στο ποσοτικό στοιχείο των κρατικών παρεμβάσεων (πόσα μπορούμε να 
δαπανήσουμε) και η απουσία ή υποτίμηση του ποιοτικού παράγοντα (πού πρέπει να τα 
δαπανήσουμε) οδηγούν συχνά σε έναν αναποτελεσματικό σχεδιασμό των δημόσιων 
δαπανών, με αποτέλεσμα ένα σχετικά μικρό -σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες- αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα αυτών.  Η επιδοματική πολιτική 
των μεταβιβαστικών πληρωμών και οι φορολογικές ελαφρύνσεις και αναστολές 
αν και αποτελούν μια πρώτη γραμμή άμυνας με στόχο να περιοριστούν οι άμεσες 
επιπτώσεις, δεν επαρκούν για την αντιστροφή της ύφεσης, καθώς παράγουν μικρά 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, συνδυαστικά 
προς τα παραπάνω, οι στοχευμένες δημόσιες επενδύσεις σε τομείς όπως η υγεία 
και η εκπαίδευση χαρακτηρίζονται ως πιο υψηλής αποτελεσματικότητας δαπάνες 
τόσο με όρους κάλυψης των άμεσων αναγκών που προκαλεί η υγειονομική κρίση 
όσο και με όρους διασφάλισης μεσοπρόθεσμης ανάκαμψης.

Η στρατηγική της ανάκαμψης σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα προτάσσει τις δημόσιες 
επενδύσεις έναντι άλλων τύπων δημόσιας δαπάνης, κυρίως καθώς (I) οι δημόσιες 
επενδύσεις έχουν πολύ μεγαλύτερα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα σε σχέση με 
άλλου είδους δαπάνες (της τάξης του 1,5 στο εισόδημα και περίπου του 1,2 στην 
απασχόληση) και (II) η δημιουργία υποδομών (π.χ στο σύστημα δημόσιας υγείας για 
τη διαχείριση της επόμενης πανδημίας, σε υλικοτεχνική υποδομή για τηλεργασία, σε 
κτηριακή υποδομή για την επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από νεαρότερες 
ηλικίες κ.λπ.) πέραν της άμεσης επίδρασης στο εισόδημα/ΑΕΠ της χώρας, δημιουργεί 
κεφάλαιο το οποίο θα συνεχίσει να αποδίδει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
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ii. Ταμείο Ανάκαμψης: Αναγκαία και όχι ικανή συνθήκη για την 
αντιστροφή της ύφεσης στην Ελλάδα

Η επίσημη πρόβλεψη για το επόμενο έτος –όπως αποτυπώνεται στο 
προσχέδιο του Προϋπολογισμού– αναμένει ισχυρή ανάκαμψη τύπου V με 
ρυθμό μεγέθυνσης 7,5%. Η πρόβλεψη αυτή προκύπτει από το συνδυασμό δύο 
επιμέρους υποθέσεων (I) την υπόθεση αύξησης του ΑΕΠ κατά 5,5%, χωρίς τη 
συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και (II) την υπόθεση ότι, η ενεργοποίηση του 
Ταμείου θα έχει ένα τελικό αποτέλεσμα στο ΑΕΠ της τάξης του 2% μέσα από 
τη χρηματοδότηση πρόσθετων επενδύσεων ύψους 3,9 δισ. ευρώ. Η πρόβλεψη 
της ισχυρής ανάκαμψης κρινόταν ως ιδιαίτερα αισιόδοξη ακόμη και προ των 
εξελίξεων των τελευταίων ημερών (βλ. νέα έξαρση της πανδημίας, διαδοχικά 
lockdowns στην Ευρώπη και καθολικό lockdown και στην Ελλάδα), καθώς 
οι περισσότεροι αναλυτές συγκλίνουν σε μια πιο ρεαλιστική εκτίμηση για 
ανάκαμψη τύπου U, τόσο για την ελληνική όσο και για τις υπόλοιπες οικονομίες.

Ειδικότερα, όμως για την περίπτωση της Ελλάδας δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα 
στη δεύτερη υπόθεση που αφορά στο ρόλο του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Ταμείο 
βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής επικοινωνιακής διαχείρισης της ύφεσης 
και των σεναρίων για την επόμενη μέρα με τρόπο που έχει γεννήσει πολύ υψηλές 
προσδοκίες. Προκειμένου, όμως, να διασφαλιστεί η δυναμική του Ταμείου 
ως προς την αντιστροφή της ύφεσης βραχυπρόθεσμα και το αναπτυξιακό 
αποτύπωμα μεσοπρόθεσμα επισημαίνονται τρία σημεία-προϋποθέσεις:

• Προϋποθέσεις Υλοποίησης: Αφορά στις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές και στην 
προετοιμασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για την αποτελεσματική και 
έγκαιρη αξιοποίηση των πόρων. Ενδεικτικά αναφέρονται: οργανωτικό σχήμα 
διαχείρισης των πόρων, ενίσχυση του ρόλου της Αναπτυξιακής Τράπεζας, 
ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού κ.ά.

•Κριτήρια επιλογής έργων και μεταρρυθμίσεων: Η οικονομική 
αποτελεσματικότητα και το κοινωνικό αποτύπωμα των μέτρων και των 
μεταρρυθμίσεων που θα προταθούν προς χρηματοδότηση θα κριθούν από 
το εάν και κατά πόσο θα ικανοποιούν μια δέσμη κριτηρίων στην κατεύθυνση 
της (I) ενίσχυσης της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας της οικονομίας 
κύρια μέσα από μια διαδικασία παραγωγικού μετασχηματισμού, (II) μείωσης 
των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων και (III) συμμετοχής με τις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες στον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό.

• Φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης: εκτιμάται ότι η συγκρότηση μιας νέας σχέσης 
συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων και θεσμών θα συνιστούσε 
έναν κρίσιμο παράγοντα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός μακροπρόθεσμα 
βιώσιμου σχεδίου ανάκαμψης. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσε να δει κανείς τη 
σύμπραξη επιχειρήσεων, τραπεζών, κοινωνικών εταίρων και σύγχρονων δημόσιων 
αναπτυξιακών φορέων (βλ. Αναπτυξιακή Τράπεζα κ.ά.) και πολιτικών (βλ. Εθνική 
Αναπτυξιακή Στρατηγική).
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iii. Κοινωνικοί Δείκτες: Η επαναφορά των οικονομικών δεικτών θα 
αργήσει, των κοινωνικών δεικτών θα αργήσει περισσότερο

Οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο 
θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από την πανδημία, γεγονός που πρέπει να 
ληφθεί υπόψη στην εφαρμογή του κατάλληλου μίγματος πολιτικής. Η εύρεση 
υγειονομικής λύσης για τον Covid-19, θα επιτρέψει μια σταδιακή επαναφορά 
των οικονομικών δεικτών και μια πιο αργή επαναφορά των κοινωνικών δεικτών, 
καθώς ο όγκος της απασχόλησης και το ύψος των αμοιβών παρουσιάζουν πάντα 
μια χρονική υστέρηση προσαρμογής στις οικονομικές συνθήκες. Στο πλαίσιο 
αυτό, είναι σημαντικός ο ρόλος των παρεμβάσεων οικονομικής πολιτικής 
για τον περιορισμό της ανεργίας, με την υιοθέτηση μέτρων διατήρησης των 
θέσεων εργασίας αλλά και μέτρων επιτάχυνσης της δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας όταν η οικονομία ξαναμπεί σε τροχιά ανάκαμψης.

Η ανισότητα και η φτώχεια όμως αποτελούν φαινόμενα που εξελίσσονται 
μακροπρόθεσμα, τα οποία δεν εμφανίζονται ξαφνικά εξαιτίας μιας ύφεσης και δεν 
αμβλύνονται απαραίτητα στις περιόδους μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Χαρακτηριστικά, την 
περίοδο 2015-2019 οι ανισότητες μειώθηκαν παρά την ύπαρξη πολιτικών λιτότητας 
και περιοριστικών προϋπολογισμών ακόμα και κατά τη διάρκεια περιόδων ήπιας 
ύφεσης. Μια πολιτική αντιμετώπισης των ανισοτήτων και της φτώχειας προϋποθέτει 
μια ουσιαστική πολιτική αναδιανομής που θα αποτυπωθεί στην ενίσχυση των 
δημόσιων επενδύσεων, στην ενίσχυση των δαπανών για την υγεία και την παιδεία 
και τη θεσμοθέτηση σειράς μέτρων ενίσχυσης της μισθωτής εργασίας.

iv. Δημοσιονομική Πολιτική στην Ευρώπη: Από την προσωρινή 
αναστολή των δημοσιονομικών κανόνων σε ένα μόνιμο μηχανισμό

Όσο η λύση στην υγειονομική κρίση – η παρασκευή και διανομή του 
αποτελεσματικού εμβολίου- μετατοπίζεται χρονικά,  τόσο θα εντείνεται η 
αβεβαιότητα, θα βαθαίνει η οικονομική κρίση και θα αυξάνεται η απαίτηση 
για ισχυρά επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Η παρατεταμένη περίοδος 
αβεβαιότητας η οποία τείνει να αποκτήσει χαρακτηριστικά κανονικότητας, 
επιβάλλει τη συγκρότηση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο με «διάχυση» στα κράτη-
μέλη, ενός μόνιμου δημοσιονομικού μηχανισμού στα πρότυπα του Ταμείου 
Ανάκαμψης. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης, και την αποφυγή 
επανάληψης γεγονότων της προηγούμενης δεκαετίας, όπως συνέβη με το dou-
ble dip της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2011 μετά την εκδήλωση της συστημικής 
κρίσης του 2008, απαιτείται η υιοθέτηση ενός διαφορετικού μίγματος πολιτικής 
διευρυμένο ως προς τα όρια επέκτασης αλλά και ως προς το βάθος του χρόνου 
εφαρμογής. Θετικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή, χαρακτηρίζονται οι προτάσεις 
που διατυπώνονται στην ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού 
Συμβουλίου. Κοινός παρονομαστής των προτάσεων είναι η αναθεώρηση του 
ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου ώστε να αποκατασταθεί ο αντι – κυκλικός 
χαρακτήρας της δημοσιονομικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο 
προτείνει τη δημιουργία ενός κεντρικού μόνιμου δημοσιονομικού μηχανισμού, 
ενσωματωμένου στον κοινοτικό προϋπολογισμό για την υποστήριξη των κρατών 
μελών στην αντιμετώπιση των οικονομικών διαταραχών. Η τελευταία αυτή 
πρόταση, δικαιώνει την άποψη ότι η θεσμοθετημένη λιτότητα του Συμφώνου 
Σταθερότητας ναρκοθετεί την οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή. 

Ομάδα Οικονομικής & Κοινωνικής Ανάλυσης ΕΝΑ
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Ανάλυση Οικονομικής
Συγκυρίας & Πολιτικής

Η ελληνική οικονομία απέναντι 
στην υγειονομική κρίση

Δεδομένα – Αβεβαιότητες – Διλήμματα Πολιτικής

Πέντε νέοι οικονομολόγοι συζητούν με το ΕΝΑ για τις συνέπειες της υγειονομικής 
κρίσης και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Καταθέτουν τις απόψεις τους 
για την αστοχία των αρχικών προβλέψεων για το ύψος της ύφεσης, τα περιθώρια 
μιας εναλλακτικής διαχείρισης της ύφεσης, το βάθος των κοινωνικών συνεπειών 
και τα χαρακτηριστικά της δυναμικής της ανάκαμψης, απαντώντας στις παρακάτω 
τέσσερις ερωτήσεις. Σημειώνουμε ότι, οι απαντήσεις κατατέθηκαν πριν την 
ανακοίνωση του δεύτερου lockdown, συνεπώς οι πιθανές επιπτώσεις του δεν 
έχουν ληφθεί υπόψη στις απαντήσεις.

Ερώτηση I: Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το Β’ τρίμηνο του 2020 έδειξαν 
μεγαλύτερη ύφεση από τα αρχικά σενάρια του Υπουργείου Οικονομικών 
(-4,7%) και οδήγησαν στην αναθεώρηση των προβλέψεων προς το χειρότερο 
(-8,2%). Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό; Ήταν οι προβλέψεις υπερβολικά 
αισιόδοξες ή δεν έγιναν οι σωστοί χειρισμοί που θα μπορούσαν να περιορίσουν 
την έκταση της ύφεσης;

Ερώτηση II: Οι επίσημες προβλέψεις αναμένουν ισχυρή ανάκαμψη τύπου V 
το 2021 με ρυθμό μεγέθυνσης 7,5%, υποθέτοντας αξιοποίηση και του Ταμείου 
Ανάκαμψης. Θεωρείτε ρεαλιστικές αυτές τις προβλέψεις ή μήπως είναι 
υπερβολικά αισιόδοξες;

Ερώτηση III: Η ύφεση αναμένεται να έχει σοβαρές κοινωνικές συνέπειες, 
στην ανεργία, στην ανισότητα και στη φτώχεια. Πόσο σημαντική είναι αυτή η 
κοινωνική διάσταση και πως θα μπορούσε να περιοριστεί τόσο η έκταση όσο 
και η διάρκειά της;

Ερώτηση IV: Με δεδομένα τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, μπορεί να 
λειτουργήσει η δημοσιονομική πολιτική σαν αποτελεσματικό εργαλείο ενάντια 
στην ύφεση; Στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού προβλέπεται πρωτογενές 
έλλειμμα 6% για το 2020 και 1% για το 2021. Τι θα απαιτηθεί για την επαναφορά 
στην ισορροπία μεσοπρόθεσμα;
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Δεύτερη φάση πανδημικής κρίσης: 
η αλλαγή του μίγματος της δημοσιονομικής πολιτικής

και η αναγκαιότητα αναθεώρησης 
του Συμφώνου Σταθερότητας

Δημήτρης Λιάκος 1

Στην αρχική φάση εκδήλωσης της πανδημίας, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο 
υποτίμησε τις διαφαινόμενες επιπτώσεις, εκφράζοντας ιδιαίτερα θετικές εκτιμήσεις 
για την τελική διαμόρφωση της φετινής ύφεσης. Η συγκεκριμένη προσέγγιση είχε 
ως αποτέλεσμα να προχωρήσει σε μεσαίου μεγέθους παρεμβατικές κινήσεις 
για τον περιορισμό των συνεπειών της πανδημίας, γεγονός που σε έναν βαθμό 
αποτυπώθηκε στα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα η μειωμένη 
σε έκταση παρέμβαση είχε ως παράπλευρη συνέπεια την ελλιπή προετοιμασία 
για το δεύτερο κύμα της πανδημίας, με την παρατηρούμενη αναζωπύρωσή της 
σε προγενέστερο χρόνο των προβλέψεων να προκαλεί, στην παρούσα φάση, 
πληθώρα διαχειριστικών προβλήματων. Εστιάζοντας την κριτική σε ένα σημείο, 
θα υπογραμμίζαμε τις μειωμένες δαπάνες στο εθνικό σύστημα υγείας και στην 
παιδεία, οι οποίες θα είχαν θετικό αντίκτυπο στο ΑΕΠ καθώς λογίζονται ως δημόσια 
επένδυση και κατανάλωση. Για να είμαστε αντικειμενικοί οι συγκεκριμένες δαπάνες 
δεν θα μείωναν τους υφεσιακούς ρυθμούς με εντυπωσιακό τρόπο, ωστόσο 
θα συνέβαλλαν τόσο στον μετριασμό της υφεσιακής δυναμικής για το σύνολο 
του έτους όσο και στην καλύτερη διαχείριση των προβλημάτων που προκαλεί η 
πανδημία τόσο άμεσα όσο και σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η άσκηση του Προϋπολογισμού εμπεριέχει πάντα το στοιχείο του προβληματισμού 
για την εύρεση της ισορροπίας μεταξύ των θετικών και των συντηρητικών 
σεναρίων. Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2021 εμπεριέχει αισιόδοξες 
εκτιμήσεις, που για να ικανοποιηθούν απαιτούν την ικανοποίηση του συνόλου των 
επιμέρους παραμέτρων, όπως η εύρεση υγειονομικής λύσης για τον Covid-19, η 
ταυτόχρονη βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών σε παγκόσμιο επίπεδο 
και η αποτελεσματική απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. 
Την αισιόδοξη πρόβλεψη του οικονομικού επιτελείου δεν την συμμερίζεται η 
πλειονότητα των αναλυτών, καθώς θεωρούν ότι η ανάκαμψη του 2021, τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, σχηματικά θα έχει το γράμμα U. Παρόλα 
αυτά ευχή είναι οι εκτιμήσεις της ελληνικής πλευράς να αποδειχθούν ρεαλιστικές 
και οι αντίθετες προβλέψεις να χαρακτηριστούν τελικώς συντηρητικές.

I.

ΙI.

1 Oικονομολόγος, πρώην Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και πρώην πρόεδρος του 
Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής
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Οι επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης στο οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο θα έχουν 
μεγαλύτερη διάρκεια από την πανδημία, γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη στην 
εύρεση του κατάλληλου μίγματος πολιτικής. Προς αυτήν την κατεύθυνση μέτρα 
για την ενίσχυση της απασχόλησης, των επιχειρήσεων και των ανέργων, η βελτίωση 
του συστήματος υγείας με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα, η αύξηση των 
δαπανών για την παιδεία, η υποστήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών αποτελούν 
παρεμβάσεις που πρέπει να αποτελούν μέρη της κυβερνητικής πολιτικής. Τα έκτακτα 
μέτρα στήριξης θα πρέπει χρονικά να εφαρμοσθούν έως το τέλος της επόμενης 
χρονιάς και αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών να αποφασισθεί η ολική ή 
μερική επέκταση τους. Όσον αφορά την οικονομική πολιτική, οι εκάστοτε επιλογές 
έχουν διαχρονικά ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Η παρούσα κυβέρνηση υιοθετεί 
την νεοφιλελεύθερη προσέγγιση των trickle down economics, που θεωρεί ότι η 
μείωση των φορολογικών βαρών στα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις για διάχυση των ωφελειών προς τα κάτω, παρά το γεγονός της 
αποδεδειγμένης αποτυχίας του συγκεκριμένου μοντέλου τόσο στην ανάπτυξη 
όσο και στη μείωση των ανισοτήτων. Στον αντίποδα ο προοδευτικός πολιτικός 
χώρος θεωρεί ότι η εκδήλωση της πανδημίας απέδειξε ότι η δημιουργία ενός 
αποτελεσματικού κοινωνικού κράτους αποτελεί βασική διαχρονική προϋπόθεση 
για την επίτευξη ανάπτυξης με βιώσιμα και δίκαια χαρακτηριστικά.

Η δημοσιονομική πολιτική αποτέλεσε βασικό εργαλείο για τον περιορισμό των 
επιπτώσεων της πανδημικής κρίσης σε διεθνές επίπεδο. Η αναστολή των στόχων 
του Συμφώνου Σταθερότητας και η παρεχόμενη ευελιξία στο πλαίσιο των κρατικών 
ενισχύσεων συνέβαλαν στην ενίσχυση του «οπλοστασίου» των ευρωπαϊκών 
κυβερνήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών σε οικονομικό και κοινωνικό 
επίπεδο. Η στήριξη των οικονομιών σχεδόν αποκλειστικά σε εθνικούς πόρους 
είχε αναγκαστικά πεπερασμένα όρια που εκπορεύονταν από τα δημοσιονομικά 
περιθώρια της κάθε χώρας. Οι αποφάσεις της ΕΚΤ, συνδυαστικά με την ιστορική 
συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης, συνέβαλαν στον περιορισμό του παραπάνω 
προβλήματος, παρά τις αιρεσιμότητες και την αργοπορία στην εύρεση των τελικών 
λύσεων στα επίδικα ζητήματα. Τα σημαντικά κονδύλια που δύναται, υπό την τήρηση 
συγκεκριμένων προϋποθέσεων, να απορροφήσουν οι χώρες-μέλη θα συνεισφέρουν 
επιπρόσθετους πόρους τόσο για την επούλωση των πληγών της πανδημικής κρίσης 
όσο και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος που βάζει η κλιματική 
αλλαγή και η 4η βιομηχανική – ψηφιακή «επανάσταση». Ωστόσο η αύξηση των 
ελλειμμάτων και η διόγκωση του δημόσιου χρέους θα αποτελέσει ένα ακανθώδες 
πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι πιο χρεωμένες χώρες, μεταξύ των 
οποίων και η Ελλάδα, από το επόμενο έτος.

III.

IV.
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Σε αυτή την διαμορφωθείσα κατάσταση, η χώρα μας καταρχάς πρέπει να 
προετοιμάσει και να εφαρμόσει ένα σχέδιο απορρόφησης των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων με το βέλτιστο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Η αξιοποίηση 
των πόρων θα πρέπει να έχει ως στόχους την ενίσχυση των ρυθμών ανάπτυξης, 
την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, την εκμετάλλευση των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων και την επίλυση διαχρονικών παθογενειών που χαρακτηρίζουν 
το πλέγμα της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Επιταχυντής των 
παραπάνω στόχων πρέπει να αποτελέσει ένα σχέδιο μεταρρυθμίσεων που θα 
συμβάλουν στη διαμόρφωση της κατάλληλης στέρεας βάσης πάνω στην οποία 
θα κινηθεί η ελληνική οικονομία την επόμενη δεκαετία. Η επίτευξη υψηλότερων 
ρυθμών ανάπτυξης θα συνεισφέρει και στην βελτίωση των δημοσιονομικών 
μεγεθών, ενώ αντίστοιχη επίδραση θα έχουν μεταρρυθμίσεις και μέτρα που θα 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της φορολογικής συνείδησης και της αντίστοιχης 
μείωσης της φοροδιαφυγής και την βελτίωση της ανταποδοτικότητας των 
δαπανών. Παράλληλα μια αυξημένη αλλά συνετή χρήση των υψηλών ταμειακών 
διαθεσίμων μπορεί και πρέπει να αποτελέσει μέρος της ασκούμενης πολιτικής, 
αντί της σημερινής στρατηγικής διακράτησης τους που αποδεικνύεται, όπως 
περιγράφτηκε παραπάνω, αναποτελεσματική.

Ωστόσο, τον καθοριστικότερο ρόλο στη διαμόρφωση των περιθωριών της 
δημοσιονομικής πολιτικής θα έχουν οι μελλοντικές αποφάσεις σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, τόσο σε ό,τι αφορά το Σύμφωνο Σταθερότητας όσο και στο χρόνο 
διάρκειας των παρεμβάσεων στο πεδίο της νομισματικής πολιτικής που ασκεί 
η ΕΚΤ. Το ενδεχόμενο επαναφοράς των προγενέστερων στόχων πρωτογενών 
πλεονασμάτων, ως εργαλείο μείωσης και διαχείρισης του δημόσιου χρέους, είναι 
ανοιχτό. Στην περίπτωση γρήγορης επαναφοράς, όπως επιθυμούν οι «πρεσβευτές 
της δημοσιονομικής πειθαρχίας», πριν από την οριστική επούλωση των συνεπειών 
της πανδημικής κρίσης θα προκαλέσει την επανάληψη γεγονότων της προηγούμενης 
δεκαετίας, όπως συνέβη με το double dip της ευρωπαϊκής οικονομίας το 
2011 μετά την εκδήλωση της συστημικής κρίσης του 2008. Ήδη το Ευρωπαϊκό 
Δημοσιονομικό Συμβούλιο έβαλε στο τραπέζι την ιδέα της μεταρρύθμισης του 
Συμφώνου Σταθερότητας, με κύριοτερα σημεία την παροχή ευελιξίας στους 
παραμετρικούς κανόνες μείωσης του χρέους και επίτευξης πλεονασμάτων, ενώ 
παράλληλα προτείνει την υιοθέτηση ενός μόνιμου δημοσιονομικού μηχανισμού 
στα πρότυπα του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι μελλοντικοί δημοσιονομικοί κανόνες θα 
αποτελέσουν το κυριότερο επίδικο σε ευρωπαϊκό επίπεδο την επόμενη χρονιά 
και αντικείμενο έντονων διενέξεων, συζητήσεων και αντεγκλήσεων. Ωστόσο, 
παράλληλα, θα αποτελέσει ένα πεδίο δημιουργίας συμμαχιών σε πολιτικό επίπεδο. 
Η ελληνική πλευρά οφείλει να ξεκινήσει άμεσα τη διαμόρφωση των θέσεων της 
και τη σύμπραξη με χώρες με παρόμοια οικονομικά χαρακτηριστικά.
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Δημοσιονομική επέκταση 
με «έξυπνες» δαπάνες ως αντίδοτο στην ύφεση

Παναγιώτης Κωνσταντίνου 2

Η σχετικά μεγάλη απόκλιση των αρχικών προβλέψεων, οφείλεται στην αισιοδοξία 
αυτών, αλλά και στην υποεκτίμηση της επίδρασης του lockdown στην οικονομική 
δραστηριότητα. Η αντίδραση της πολιτείας δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση 
να είναι διαφορετική αναφορικά με τον περιορισμό της πανδημίας. Και η επιλογή της 
οικονομικής πολιτικής (δημοσιονομική επέκταση) ήταν σίγουρα η δέουσα, καθώς 
αποτέλεσε συνειδητή επιλογή ο μετριασμός των οικονομικών επιπτώσεων του lock-
down στην οικονομία. Στο ερώτημα εάν θα ήταν ίσως αναγκαία μια μεγαλύτερη 
δημοσιονομική επέκταση (περισσότερες δαπάνες και μεγαλύτερη μείωση των 
φόρων), δεδομένων των περιορισμών που υπάρχουν, η απάντηση συνοψίζεται 
σε μια λέξη: ΟΧΙ! Οι εποχές όπου το κράτος μπορούσε να ξοδεύει ανεξέλεγκτα 
(ή και να περιορίζει τους φόρους πέραν των αυτόματων σταθεροποιητών) και να 
αφήνει τον λογαριασμό για αργότερα, πιστεύω έχουν παρέλθει. Το μόνο ερώτημα 
που μένει για συζήτηση είναι ενδεχομένως τι είδους δαπάνες καλό θα ήταν να 
αναλάβει το κράτος, αλλά σε αυτό απαντώ παρακάτω. Επομένως δεν είναι τόσο το 
μέγεθος της δημοσιονομικής επέκτασης που έχει σημασία, αλλά η ποιότητα του.

Ενώ πιστεύω και εγώ σε ισχυρή ανάκαμψη (υπό την προϋπόθεση της εξομάλυνσης 
της υγειονομικής κατάστασης), ρυθμοί μεγέθυνσης της τάξης του 7,5% είναι 
ευκταίοι αλλά μου φαίνονται υπερβολικοί (λ.χ. το ΔΝΤ προβλέπει μεγέθυνση κοντά 
στο 4,5%). Δεδομένης και της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας θα βάσιζα 
τα πλάνα μου σε ρυθμούς μεγέθυνσης κοντά στο 5%, και θα ήμουν έτοιμος να 
αναθεωρήσω αυτά τα πλάνα προς το καλύτερο ή το χειρότερο, καθώς μιλάμε για 
μια δυναμική και εξελισσόμενη διαδικασία. Αναφορικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, 
ενώ θα αποτελέσει μια εξαιρετικά χρήσιμη πηγή πόρων, αυτό που χρειάζεται να 
έχει κανείς κατά νου είναι ότι οι ροή των συγκεκριμένων πόρων ενδέχεται να 
καθυστερήσει. Επομένως, οι όποιες εκτιμήσεις για μεγέθυνση δεν μπορούν να 
βασίζονται στην υπόθεση ότι η εισροή κεφαλαίων μέσω του Ταμείου θα είναι 
άμεση.

Η απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση δεν μπορεί να γίνει στα πλαίσια 
αντικυκλικής οικονομικής πολιτικής (να καταπολεμηθούν απλά οι επιπτώσεις της 
ύφεσης): η τελευταία μπορεί να μετριάσει τις επιπτώσεις μόνο της ανεργίας. 

I.

II.

III.

2 Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
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Στο βαθμό που η κοινωνία μας ενδιαφέρεται για την ανισότητα και την φτώχεια, είναι 
αναγκαίες άλλου τύπου «διαρθρωτικές» πολιτικές, καθώς αυτά είναι φαινόμενα 
μακροπρόθεσμα: δεν εμφανίζονται ξαφνικά εξαιτίας μιας ύφεσης ή τουλάχιστον 
δεν παραμένουν καθώς η οικονομία βγαίνει από την ύφεση. Το ζητούμενο εδώ 
είναι εάν η κοινωνία μας επιθυμεί να δημιουργήσει ένα δίχτυ προστασίας για 
τους πιο αδύνατους, και εάν θέλει να το συντηρήσει διαχρονικά. Μόνο έτσι θα 
μπορούσαν να μετριαστούν οι επιπτώσεις στην ανισότητα. Τέτοιες επιλογές δεν 
είναι ανέξοδες, καθώς ενέχουν έντονο το στοιχείο της αναδιανομής (ασφάλισης): 
όσοι είναι σε σχετικά καλύτερη μοίρα θα αναγκαστούν να σηκώσουν το βάρος 
χωρίς κατ’ ανάγκη να έχουν κάποιο άμεσο (οικονομικό) όφελος. Αυτή όμως είναι 
επιλογή που χρειάζεται να κάνει η κοινωνία.

Η δημοσιονομική πολιτική είναι αποτελεσματικό εργαλείο παρά τους όποιους 
περιορισμούς υπάρχουν. Αυτό που πρέπει να έχουμε όμως κατά νου είναι ότι 
δεν μπορεί η χώρα να βγει από την ύφεση μόνο ξοδεύοντας ή περιορίζοντας 
τους φόρους – όπως είπα παραπάνω αυτές οι εποχές πέρασαν καθώς πρέπει να 
πληρωθεί ο λογαριασμός, και αυτό φαίνεται να λαμβάνεται υπόψη με την εκτίμηση 
για πρωτόγεννές έλλειμα 1% για το 2021. Το ζητούμενο είναι να ξοδεύει το κράτος 
«έξυπνα». Ας το κάνω πιο συγκεκριμένο. Η επιλογή που έχει γίνει μέχρι στιγμής είναι 
η προσπάθεια διατήρησης θέσεων εργασίας – με την οποία είμαι σύμφωνος – και 
η χορήγηση επιδομάτων τα οποία καλύπτουν τμήμα των απωλειών εισοδημάτων 
που έχουν προκύψει. Ενώ αυτή είναι η ενδεδειγμένη επιλογή για να καταπολεμήσει 
τις άμεσες επιπτώσεις της ύφεσης/πανδημίας, η επιδοματική πολιτική έχει το 
χαρακτηριστικό ότι δεν δημιουργεί περεταίρω αξία στην οικονομία (τα επιδόματα 
δεν μετρώνται στο ΑΕΠ) και μάλλον έχει μικρά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. 
Εάν ο στόχος δεν είναι απλά τι θα γίνει μέχρι τέλος του έτους ή κατά τη διάρκεια 
του 2021, αλλά εάν ο ορίζοντας που μας ενδιαφέρει είναι λίγο μεγαλύτερος, 
θεωρώ ότι θα ήταν στρατηγική επιλογή η αύξηση των δημοσίων επενδύσεων και 
γενικότερα η επιλογή να δαπανώνται δημόσιοι πόροι για δημόσιες επενδύσεις 
και όχι για επιδόματα. Η παραπάνω πρόταση έχει νόημα ιδίως εάν εξασφαλιστεί 
ότι δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση των επενδυτικών δαπανών/
projects λόγω γραφειοκρατίας ή άλλων παρόμοιων εμποδίων.

Γιατί δημόσιες επενδύσεις έναντι άλλων τύπων δημόσιας δαπάνης; Για τρεις 
λόγους. Πρώτον, οποιαδήποτε δαπάνη γίνεται με αυτή την μορφή, μετράται άμεσα 
στο ΑΕΠ και δεν αναμένουμε απλά τις όποιες πολλαπλασιαστικές επιδράσεις 
ενδέχεται να προκύψουν. Δεύτερον, η δημιουργία υποδομών (λ.χ. στο σύστημα 
δημόσιας υγείας για την διαχείριση της επόμενης πανδημίας, σε υλικοτεχνική 
υποδομή για τηλεργασία, σε κτηριακή υποδομή για την επέκταση της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης από νεαρότερες ηλικίες κλπ.) πέραν της άμεσης επίδρασης στο 
εισόδημα/ΑΕΠ της χώρας, δημιουργεί κεφάλαιο το οποίο θα συνεχίσει να αποδίδει 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σίγουρα πολύ μεγαλύτερο του ενός ή δύο ετών.

IV.
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Τρίτον, οι δημόσιες επενδύσεις έχουν πολύ μεγαλύτερα πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα σε σχέση με άλλου είδους δαπάνες που αναλαμβάνει το κράτος (της 
τάξης του 1,5 στο εισόδημα και περίπου του 1,2 στην απασχόληση). Δεδομένων των 
παραπάνω εκτιμώ ότι «έξυπνες» δαπάνες σε δημόσιες επενδύσεις θα διευκολύνουν 
πολύ περισσότερο την επιστροφή σε ισορροπία μεσοπρόθεσμα. Αφενός διότι ένα 
τμήμα του κόστους θα καλύπτεται από τις ίδιες τις επενδύσεις και τα οφέλη που 
θα δημιουργήσουν, αφετέρου διότι η προκύπτουσα αύξηση του ΑΕΠ θα περιορίσει 
τον λόγο ελλείματος/πλεονάσματος προς το ΑΕΠ καθώς και τον λόγο χρέους/
ΑΕΠ, ακόμη και εάν αυτή η αύξηση αργήσει λίγο να πραγματοποιηθεί.
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3 Λέκτορας, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Παράταση της ύφεσης 
και ένταση των ανισοτήτων

Δημήτρης Φουτάκης3 

Η μείωση του ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 κατά 15,2% σε ετήσια βάση 
(ως προς ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους), όπως και η μείωση του κατά 14% 
σε τριμηνιαία βάση (ως προς το προηγούμενο τρίμηνο), προφανώς υποδεικνύει την 
εμφάνιση ενός ισχυρού, αιφνίδιου εξωγενούς παράγοντα που επηρέασε αρνητικά 

Οι διαδοχικές προβλέψεις των κυβερνητικών παραγόντων και της Τράπεζας της 
Ελλάδας ήταν υπερβολικά αισιόδοξες και έμοιαζε να υποτιμούν εσκεμμένα το 
βάθος και το εύρος της επίπτωσης των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας (lockdown) που είχαν ως συνέπεια το «κλείσιμο» της οικονομίας 
σε σειρά κλάδων παραγωγής. Όμως πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ένταση της 
ύφεσης του δεύτερου τριμήνου του 2020 δεν είναι άσχετη με το γεγονός ότι οι 
ρυθμοί μεγέθυνσης της οικονομίας ήταν σε καθοδική τροχιά ήδη από το τέταρτο 
τρίμηνο του 2019, ενώ εισήλθαν σε αρνητικό έδαφος το πρώτο τρίμηνο του 2020. 
Δηλαδή η εμφάνιση της πανδημίας βρήκε την οικονομία σε μια αρνητική δυναμική 
την οποία επέτεινε.

Ι.
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Είναι αναμφίβολο ότι τα μέτρα προστασίας από την πανδημία (lockdown) θα είχαν 
αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομία, όμως έκταση της ύφεσης συναρτάται αφενός 
από την προϋπάρχουσα κατάστασή της και αφετέρου από αντίρροπα μέτρα 
πολιτικής για την ενίσχυση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων. Είναι 
σαφές πλέον ότι η επιλογή πολιτικής ήταν για πολύ περιορισμένες παρεμβάσεις 
και προς τις δύο κατευθύνσεις, με αποτέλεσμα η συνολική θετική συμβολή στο 
ΑΕΠ της χώρας να είναι ανεπαρκής.

Το Ταμείο Ανάκαμψης θα έχει θετική συμβολή στην αντιστροφή της ύφεσης. Όμως 
η επίπτωσή του, ειδικότερα για το επόμενο έτος, θα εξαρτηθεί από τον σχεδιασμό 
και από τα ποσά που θα γίνει εφικτό να εκταμιευτούν εντός του 2021. Επιπλέον, 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η κρίση δημόσιας υγείας δεν πρόκειται να λήξει 
τον Δεκέμβριο. Όλα τα δεδομένα και οι προβλέψεις συνηγορούν ότι ουσιαστικός 
περιορισμός της πανδημίας δεν πρόκειται να υπάρξει πριν το τρίτο τρίμηνο του 
ερχόμενου έτους, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ασφαλές και αποτελεσματικό 
εμβόλιο πριν το τέλος του 2020 που θα διατεθεί σε επαρκείς ποσότητες εντός 
του 2021. Αυτό σημαίνει ότι η οικονομία μέχρι τη λήξη της πανδημίας θα είναι 
ιδιαίτερα δύσκολο να ανακάμψει αν ληφθεί υπόψη ότι και ο τουρισμός από τον 
οποίο εξαρτάται ιδιαίτερα η ελληνική οικονομία θα επηρεαστεί αρνητικά και την 
ερχόμενη χρονιά.

Σε ό,τι αφορά στο Ταμείο Ανάκαμψης, εκταμιεύσεις θα υπάρξουν στην καλύτερη 
περίπτωση στο τέλος του καλοκαιριού και το πιθανότερο μέσα στο τέταρτο τρίμηνο 
του επόμενου έτους. Αυτό προβλέπεται διότι η κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει 
καταθέσει το απαιτούμενο από τον κανονισμό του Ταμείου Ανάκαμψης σχέδιο. Με 
αυτά τα δεδομένα η θρυλούμενη ανάπτυξη τύπου V δεν φαίνεται ιδιαίτερα πιθανή. 
Πιθανότερο εμφανίζεται το σενάριο μιας αναιμικής ανάκαμψης αν όχι νέας ύφεσης, 
με την προϋπόθεση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της πανδημίας τόσο σε 
παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2021. Σε 
αυτό συνηγορούν εξάλλου και οι προβλέψεις διεθνών οργανισμών για την πορεία 
της παγκόσμιας οικονομίας που αναθεωρούνται διαρκώς προς το χειρότερο.

Όπως η ανάπτυξη (μεγέθυνση του ΑΕΠ) δεν εγγυάται την άμβλυνση των κοινωνικών 
και οικονομικών ανισοτήτων όπως φάνηκε από την πορεία του καπιταλισμού 
τα τελευταία τριάντα πέντε τουλάχιστον χρόνια, έτσι και η ύφεση δεν σημαίνει 
αναγκαστικά αύξηση της ανισότητας και της φτώχειας. Όπως φάνηκε για 
παράδειγμα την περίοδο 2015-2019 οι ανισότητες μειώθηκαν παρά την ύπαρξη 
πολιτικών λιτότητας και περιοριστικών προϋπολογισμών ακόμα και περιόδων 
ήπιας ύφεσης. Το κρίσιμο στοιχείο που επηρεάζει τη διεύρυνση ή συρρίκνωση των 
ανισοτήτων είναι η ασκούμενη οικονομική και κοινωνική πολιτική. Στην παρούσα 
συγκυρία η διαφαινόμενη αύξηση της ανισότητας και της φτώχειας θα έχει βαρύ

ΙΙ.

ΙΙΙ.
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αρνητικό κοινωνικό αποτύπωμα καθώς η Ελλάδα είναι από τις χώρες της ΕΕ με 
τις μεγαλύτερες ανισότητες και -παρά την σταθερή τάση μείωσης τα τελευταία 
πέντε χρόνια- η χώρα με τη μεγαλύτερη ανεργία στην ΕΕ. Η αντιστροφή αυτών των 
αρνητικών τάσεων δεν είναι ορατή, καθώς τόσο ο προηγούμενος όσο και ο υπό 
κατάρτιση Προϋπολογισμός αποτυπώνει μια οικονομική και κοινωνική πολιτική που 
μάλλον θα εντείνει παρά θα μειώσει τις αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις της διπλής, 
υγειονομικής και οικονομικής, κρίσης που επιλεκτικά θίγουν κυρίως τα φτωχά και 
μεσαία στρώματα της κοινωνίας. Μια ενδεχόμενη πολιτική αντιμετώπισης των 
ανισοτήτων και της φτώχειας προϋποθέτει μια ουσιαστική πολιτική αναδιανομής 
που θα αποτυπωθεί στην ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων, στην ενίσχυση των 
δαπανών για την υγεία και την παιδεία και τη θεσμοθέτηση σειράς μέτρων ενίσχυσης 
της θέσης της μισθωτής εργασίας με στόχο τη βελτίωση της διανομής.

Ο τρόπος για να λειτουργήσει η δημοσιονομική πολιτική αντιυφεσιακά είναι να 
υπάρξει μια σημαντική δημοσιονομική επέκταση. Το δημοσιονομικό έλλειμμα δεν 
φαίνεται να είναι άμεσα τουλάχιστον πρόβλημα σε σχέση με τις δημοσιονομικές 
δεσμεύσεις προς την ΕΕ καθώς έχει ανασταλεί το Σύμφωνο Σταθερότητας. Εξάλλου 
ακόμα και άκαμπτοι διεθνείς οργανισμοί όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
μπροστά στα αδιέξοδα της παρούσας κρίσης προτείνουν στα κράτη την αύξηση 
των δημοσίων επενδύσεων και γενικότερα την αύξηση των δημόσιων δαπανών. 
Μεσοπρόθεσμα ο περιορισμός του ελλείμματος θα μπορούσε να προέλθει από 
την αύξηση των φορολογικών εσόδων, τον περιορισμό πιθανών έκτακτων δαπανών 
λόγω της υγειονομικής κρίσης και την επιστροφή σε αναπτυξιακή τροχιά. Η αύξηση 
των φορολογικών εσόδων πρέπει να γίνει με αναδιάρθρωση του φορολογικού 
συστήματος και φορολόγηση των υψηλών εισοδημάτων και του πλούτου. Πάντως όσο 
διαρκεί η παρούσα διπλή υγειονομική και οικονομική κρίση δεν φαίνεται ρεαλιστικό 
να υπάρχει ισοσκελισμένος ή, πολύ περισσότερο, πλεονασματικός προϋπολογισμός.

IV.



Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας & Πολιτικής
Νοέμβριος 2020

16

Ταμείο Ανάκαμψης - αναγκαία και όχι ικανή συνθήκη 
για την αντιστροφή της ύφεσης

Γιώργος Ιωαννίδης4

Τον Απρίλιο, η Ελλάδα (όπως και τα άλλα κράτη της ευρωζώνης) υπέβαλε στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή το «Πρόγραμμα Σταθερότητας 2020-2021» με την πρόβλεψη 
πως το ΑΕΠ του 2020 θα υποχωρούσε κατά 4,7% λόγω της ύφεσης που ενεργοποίησε 
η πανδημία του Covid-19. Αξίζει ίσως να σημειωθεί πως μόνο οι προβλέψεις της 
Αυστρίας, της Λιθουανίας και της Ελλάδας εμφάνιζαν αποκλίσεις άνω των πέντε 
ποσοστιαίων μονάδων από τις αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (η εκτίμησή 
της για το ελληνικό ΑΕΠ ήταν μείωση κατά 9,7%). Δυστυχώς, οι προβλέψεις της 
Επιτροπής επιβεβαιώθηκαν και το προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2021 
υιοθέτησε μια περισσότερο ρεαλιστική πρόβλεψη (ύφεση 8,2%).

Για τους λόγους που οδήγησαν στην αρχική αστοχία μόνο υποθέσεις μπορούμε 
να κάνουμε. Όμως, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο είχε επισημάνει το 
«αισιόδοξο» της πρόβλεψης, οπότε πρέπει να αποκλείσουμε την ερμηνεία της 
χαμηλής τεχνοκρατικής δυνατότητας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Μάλλον 
οι απαντήσεις θα πρέπει να αναζητηθούν στην πολιτική επικοινωνιακής διαχείρισης 
της ύφεσης. Αναφορικά με το εάν μια διαφορετική πολιτική θα είχε ως αποτέλεσμα 
τον περιορισμό της ύφεσης, μόνο αυθαίρετες υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. 
Λαμβάνοντας όμως υπόψη την εμπειρία των άλλων ευρωπαϊκών οικονομιών, το πιο 
πιθανό είναι πως δεδομένου του ύψους των παρεμβάσεων οι συνέπειες στο ΑΕΠ 
θα ήταν πάνω-κάτω οι ίδιες. Υπό αυτή την έννοια, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις 
πρέπει να αξιολογηθούν όχι σε σχέση με την επίπτωση στο ΑΕΠ, αλλά σε σχέση 
με την αποτελεσματικότητά τους στο μετριασμό των αρνητικών κοινωνικών 
επιπτώσεων και τις μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις στην ανάκαμψη κατά την «επόμενη 
ημέρα».

Η πρόβλεψη για ανάπτυξη 7,5% προκύπτει από τον συνδυασμό δύο υποθέσεων. Η 
πρώτη είναι πως το ΑΕΠ θα αυξανόταν κατά 5,5% ούτως ή άλλως, δηλαδή ακόμα και 
εν απουσία του Ταμείου Ανάκαμψης. Η δεύτερη είναι πως το Ταμείο Ανάκαμψης θα 
χρηματοδοτήσει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 3,9 δισ. ευρώ, με τελικό επιπρόσθετο 
αποτέλεσμα στο ΑΕΠ ίσο με 2%. Ας εξετάσουμε αυτές τις υποθέσεις. Η εκτίμηση 
για ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά 5,5% (χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης) στηρίζεται σε 
υπερβολικά αισιόδοξες υποθέσεις ως προς την επίπτωση της κρίσης στη μισθωτή 
απασχόληση (-5,2%) και κυρίως στη μείωση των αμοιβών της μισθωτής εργασίας 
(-7%). Τα ιστορικά στοιχεία της ελληνικής οικονομίας υποδηλώνουν ότι οι απώλειες 
στις αμοιβές της μισθωτής εργασίας κατά κανόνα είναι υψηλότερες της ύφεσης 
(στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να υπερβούν το 9%). Εάν αυτό επιβεβαιωθεί,

4 Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Τμήμα Μελετών στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συβούλιο και 
διδάσκων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

I.

IΙ.
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και συνυπολογίζοντας τους πολλαπλασιαστές των αμοιβών της μισθωτής εργασίας 
στη συνολική ιδιωτική κατανάλωση, είναι πιθανό η ανάπτυξη του ΑΕΠ να περιοριστεί 
κατά περίπου μιάμιση μονάδα, δηλαδή να διαμορφωθεί κοντά στο 3,5%, μέγεθος 
που φαντάζει περισσότερο ρεαλιστικό.

Ακόμα πιο «γενναία» είναι η υπόθεση πως εξαιτίας του Ταμείου Ανάκαμψης θα 
πραγματοποιηθούν πρόσθετες επενδύσεις ύψους 3,9 δισ. ευρώ. Δυστυχώς, η 
επίπτωση του Ταμείου Ανάκαμψης στο ΑΕΠ του 2021 κατά πάσα πιθανότητα θα 
είναι αμελητέα. Έστω πως η κυβέρνηση κάνει μια ιστορική τομή καταφέρνοντας 
να συντμήσει δραματικά τους απαιτούμενους διοικητικούς χρόνους εισάγοντας και 
αξιόπιστες και ταχείες διοικητικές διαδικασίες. Και πάλι, είμαστε αντιμέτωποι με το 
οικονομικό σκέλος, διότι για να έχει το Ταμείο προσθετική επίδραση στο ΑΕΠ του 2021 
πρέπει να χρηματοδοτήσει επενδύσεις οι οποίες είτε δεν θα πραγματοποιούνταν 
εν απουσία του είτε θα πραγματοποιούνταν αργότερα, δηλαδή μετά το 2021. 
Φανταστείτε ότι είχατε προγραμματίσει μια επένδυση 100 εκατ. ευρώ για το 2020, 
αλλά η κρίση ανέβαλε την υλοποίησή της π.χ. για ένα έτος. Εάν το επόμενο έτος (2021) 
προκύψει μια δημόσια χρηματοδότηση (π.χ. 50 εκατ. ευρώ), η συνολική επενδυτική 
δαπάνη δεν θα αλλάξει. Θα παραμείνει 100 εκατ. ευρώ, με διαφοροποιημένη 
όμως σύνθεση. Αυτό είναι το λεγόμενο «φαινόμενο μηδενικής επίδρασης» (dead-
weight effect) που εμφανίζεται σε όλες τις δημόσιες χρηματοδοτήσεις: δηλαδή το 
ενδεχόμενο να χρηματοδοτηθεί με δημόσιους πόρους μια ιδιωτική δαπάνη η οποία 
θα πραγματοποιούνταν ούτως ή άλλως. Όμως, το ΑΕΠ επηρεάζεται από το ύψος 
της δαπάνης, όχι από το ποιος τη χρηματοδοτεί. Άρα, το Ταμείο Ανάκαμψης θα 
έχει προσαυξητική επίδραση στο ΑΕΠ μόνο στο βαθμό που καταστήσει εφικτές 
επενδύσεις που δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν χωρίς αυτό (αυτός 
άλλωστε είναι και ο στόχος του). Όμως, η πραγματοποίηση τέτοιων επενδύσεων 
εντός του επόμενου έτους σημαίνει πως υπάρχουν ήδη ώριμα επενδυτικά σχέδια τα 
οποία δεν υλοποιούνταν λόγω μερικής έλλειψης χρηματοδότησης. Ακόμα και εάν 
αυτά τα σχέδια υπάρχουν, είναι απίθανο να έχουν το συνολικό ύψος που προσδοκά 
το Υπ. Οικονομικών (2-3 δισ.). Ο δεύτερος τρόπος με το οποίο το Ταμείο Ανάκαμψης 
μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ του 2021 είναι να προκαλέσει επίσπευση ήδη ειλημμένων 
επενδυτικών αποφάσεων, δηλ. μια επένδυση που σχεδιαζόταν να υλοποιηθεί π.χ. το 
2022 να υλοποιηθεί κατά το 2021. Γιατί όμως να το κάνει αυτό και σε τέτοια έκταση, 
όταν ο επενδυτής γνωρίζει πως η λειτουργία του Ταμείου δεν θα πάψει μετά το 2021;

Εν κατακλείδι, είναι πολύ πιθανό κατά την πρώτη φάση λειτουργίας του Ταμείου, να 
επιδοτηθούν ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιούταν ούτως ή άλλως. Σε 
αυτή την περίπτωση, η προστιθέμενη αξία του Ταμείου είναι μεγάλη για τον επενδυτή 
αλλά μηδενική για την οικονομία. Τέλος, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός 
ότι από το 1960 (που διαθέτουμε σχετικά αξιόπιστα στοιχεία) έως και σήμερα δεν 
έχει υπάρξει ούτε ένα έτος κατά το οποίο να καταγράφηκε αύξηση των ιδιωτικών 
επενδύσεων κατά 30,4% που εκτιμά το προσχέδιο του Προϋπολογισμού.
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Είναι βέβαιο πως η ύφεση θα έχει αρνητικές συνέπειες στη φτώχεια, στην 
απασχόληση και στις αμοιβές, συνεπώς και στο εισόδημα της συντριπτικής 
πλειονότητας των νοικοκυριών. Η δε επιμονή του επιδημιολογικού φαινομένου 
παρατείνει την περίοδο αβεβαιότητας και αυξάνει περαιτέρω τις αρνητικές 
οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Πέραν αυτών, πρέπει να συνυπολογίσουμε 
το γεγονός πως ο όγκος της απασχόλησης και το ύψος των αμοιβών παρουσιάζουν 
πάντα μια χρονική υστέρηση προσαρμογής στις οικονομικές συνθήκες. Με άλλα 
λόγια, ακόμα και εάν αύριο ανακαλύπταμε το πολυπόθητο εμβόλιο, η απασχόληση 
και οι αμοιβές δεν θα επανέρχονταν άμεσα στα προ κρίσης επίπεδα. Συνεπώς, η 
οικονομική πολιτική πρέπει να στοχεύσει σε τρεις αλληλοϋποστηριζόμενους άξονες. 
Ο πρώτος είναι να περιοριστούν κατά το δυνατόν οι άμεσες αρνητικές κοινωνικές 
συνέπειες. Ο ρόλος του κοινωνικού κράτους εδώ είναι αποφασιστικής σημασίας. 
Ο δεύτερος αφορά την υιοθέτηση μέτρων προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις 
εργασίας αλλά και να συντμηθεί σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται προκειμένου 
να δημιουργηθούν νέες θέσεις όταν η οικονομία ξαναμπεί σε μονοπάτι ανάπτυξης. 
Άρα, χρειάζονται εκτεταμένα προγράμματα επιδότησης του μισθολογικού κόστους 
των νεοπροσλαμβανόμενων. Ο τρίτος αφορά οικονομικές πολιτικές ενίσχυσης 
της παραγωγικότητας της εργασίας (οι επενδύσεις σε κατασκευές δεν είναι 
τέτοια περίπτωση) σε συνδυασμό με θεσμικές παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν 
τη γρήγορη επάνοδο των αμοιβών της εργασίας στα προ κρίσης επίπεδα και τη 
διατήρηση μιας αναγκαίας πορείας αύξησης των μισθών. Έως τώρα παρεμβάσεις 
που υλοποιούνται καλύπτουν οριακά τον πρώτο και δεύτερο άξονα, ενώ για τον 
τρίτο, η διάθεση είναι μάλλον αρνητική.

Η δημοσιονομική πολιτική αποτελεί το σημαντικότερο όπλο για την αντιμετώπιση των 
συνεπειών της ύφεσης. Υπάρχουν όμως δύο σημαντικές παράμετροι. Η πρώτη αφορά 
το ευρωπαϊκό επίπεδο και την αναγκαία αναθεώρηση των κανόνων δημοσιονομικής 
εποπτείας, οι οποίοι στην παρούσα τους μορφή δρουν συγκυκλικά (δηλαδή σε 
περιόδους ύφεσης ή/και χαμηλής ανάπτυξης συγκρατούν την οικονομία, ενώ σε 
περιόδους υπερθέρμανσης την επιταχύνουν περαιτέρω). Υπό το φως των ιστορικά 
χαμηλών επιτοκίων έχει πλέον γενικευτεί μια συζήτηση για την ανάγκη αλλαγής του 
μείγματος πολιτικής (και των κανόνων), ώστε δίπλα στον στόχο της σταθερότητας 
να συμπεριληφθεί και η ανάγκη ενίσχυσης της ζήτησης, δηλαδή, ο στόχος της 
μεγέθυνσης. Η θέση αυτή βρίσκει πλέον πολλούς υποστηρικτές στην Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό 
Συμβούλιο και στο ΔΝΤ, με πιο σημαίνουσα την παρέμβαση του γνωστού 
οικονομολόγου Olivier Blanchard, ο οποίος κάθε άλλο παρά ριζοσπάστης μπορεί να 
χαρακτηριστεί. Από την άλλη πλευρά, οι αντιστάσεις των κρατών-μελών είναι ακόμα 
ισχυρές, αλλά η κρίση προκαλεί μετατοπίσεις. Εάν πρέπει να διακινδυνεύσουμε 
μια πρόβλεψη, θα λέγαμε πως κατά τα επόμενα έτη η δημοσιονομική επέκταση, 
αν και μικρότερη, θα συνεχιστεί και πως οι κανόνες δημοσιονομικής εποπτείας 
θα αλλάξουν προς τη κατεύθυνση δημιουργίας μεγαλύτερης δημοσιονομικής 
ευελιξίας. Εάν γίνουν αυτά, εκ των πραγμάτων δημιουργείται πολύτιμος πρόσθετος 
δημοσιονομικός χώρος και για την ελληνική οικονομία.

IΙΙ.

IV.
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H δεύτερη παράμετρος έχει να κάνει με το εθνικό επίπεδο. Αφορά στην ποιότητα 
των δημόσιων δαπανών, δηλαδή, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τον 
όποιο δημοσιονομικό χώρο διαθέτουμε. Εδώ το πρόβλημα είναι πως το σύστημα 
σχεδιασμού και διαχείρισης των δημοσίων δαπανών στην Ελλάδα παράγει 
φτωχά αποτελέσματα από άποψης ποιότητας των δαπανών (είτε αυτές αφορούν 
επενδύσεις είτε δημόσια κατανάλωση) με αποτέλεσμα ένα σχετικά μικρό -σε 
σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες- αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα των 
δημοσιών δαπανών. Η επικέντρωση μόνο στο ποσοτικό στοιχείο (πόσα μπορούμε να 
δαπανήσουμε) συσκοτίζει το ποιοτικό (πού πρέπει να τα δαπανήσουμε), αναπαράγει 
πελατειακές λογικές και δίνει επιχειρήματα σε «ultra-φιλελεύθερες» προτάσεις για 
μεγαλύτερο περιορισμό των δημόσιων δαπανών. Συνεπώς, η αντιμετώπιση αυτής 
της ιστορικής και πολιτικής παθογένειας είναι εξίσου σημαντική με την αναντίρρητη 
ανάγκη διεύρυνσης του υφιστάμενου δημοσιονομικού χώρου.
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5  Οικονομολόγος, διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τα υγειονομικά δεδομένα δημιουργούν κινδύνους 
παρατεταμένης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης

Χρήστος Τσίτσικας5

Ως ένα βαθμό είναι αναμενόμενη η αδυναμία πρόβλεψης του βάθους μιας 
κρίσης όπως αυτή που περνάμε. Όμως αυτό δεν αρκεί για να ερμηνεύσει κανείς 
τις αστοχίες που είδαμε στην εκτίμηση της κρίσης. Η υπερβολική αισιοδοξία 
στην αρχή οδήγησε σε αδράνεια και ανεπαρκή μέτρα. Από την αρχή της 
πανδημίας η κυβέρνηση κινείται με την προσέγγιση «βλέποντας και κάνοντας». 
Έτσι λοιπόν εξαρχής το σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης ήταν όχι στη βάση 
δημιουργίας ενός συνεκτικού και εκτεταμένου σχεδίου στήριξης της οικονομίας, 
ανάσχεσης της ύφεσης και δημιουργίας προϋποθέσεων ανάπτυξης, αλλά στη 
βάση «πυροσβεστικών», περιορισμένης έκτασης, παρεμβάσεων σε τομείς που 
πλήττονται από την κρίση. Δεν πρέπει, συνεπώς, να μας εκπλήσσει το βάθος της 
ύφεσης αλλά και το εύρος της αστοχίας στις εκτιμήσεις. Το μεγάλο ερώτημα είναι 
αν θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι διαφορετικά. Η απάντηση είναι «σίγουρα 
ναι». Και αυτό προκύπτει αν κανείς εξετάσει τα εργαλεία που είχε και έχει στη 
διάθεσή της η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κρίσης, με βασικό το μαξιλάρι 
διαθεσίμων ύψους 37 δισ. Η κυβέρνηση μάς έχει ενημερώσει επανειλημμένα ότι, 
παρά τα μέτρα που λαμβάνει, το ύψος του μαξιλαριού παραμένει περίπου σταθερό 
κατά τη διάρκεια της κρίσης, χωρίς όμως να μας λέει ποια είναι η οικονομική λογική 
πίσω από αυτή τη προσέγγιση. Γιατί το μαξιλάρι το χτίζεις κατά τη διάρκεια των 
καλών περιόδων για να το χρησιμοποιείς στην κρίση. Προφανώς δεν λέει κανείς 
ότι πρέπει να δαπανηθεί ολόκληρο το μαξιλάρι, αλλά σίγουρα αν είχε δαπανηθεί 
ένα τμήμα αυτού για στήριξη της οικονομίας η κατάσταση σήμερα αλλά και οι 
προοπτικές για το 2021 θα ήταν ευνοϊκότερες.

Το ίδιο το προσχέδιο του Προϋπολογισμού παραδέχεται ότι έχει ενσωματώσει 
μια αισιόδοξη προσέγγιση για το 2021. Όπως αναφέρατε και στην ερώτηση το 
7,5% ενσωματώνει την επίδραση του Ταμείου Ανάκαμψης, την οποία υπολογίζει 
σε 2%. Άρα η βάση είναι το 5,5%. Το επιπλέον 2% θα επιτευχθεί μόνο εφόσον 
υπάρξει ταχύτατη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και μάλιστα 
σε επενδύσεις και έργα που θα έχουν τα αντίστοιχα θετικά αποτελέσματα στο 
ΑΕΠ. Δεύτερον – επίσης στο προσχέδιο – αναφέρεται ότι η πρόβλεψη για την 
ανάπτυξη στηρίζεται στην εκτίμηση ότι η εξέλιξη της πανδημίας θα διατηρήσει τα 
χαρακτηριστικά που είχε τον Αύγουστο – Σεπτέμβριο, και ότι θα υπάρχει δυνατότητα 
ανάκαμψης του τουρισμού το 2021. Ήδη όμως φαίνεται ότι η πανδημία εντείνεται 
και εντός Ελλάδας, αλλά και στην Ευρώπη. Άρα και αυτή η υπόθεση φαίνεται να

Ι.

ΙΙ.
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είναι υπό αμφισβήτηση. Μια επιδείνωση όμως της πανδημίας –σύμφωνα πάλι με το 
προσχέδιο– θα περιορίσει την ανάπτυξη από το 7,5% στο 4,5%. Από τα παραπάνω 
γίνεται ξεκάθαρο ότι η εκτιμήσεις του Προϋπολογισμού, έχοντας ενσωματώσει τις πιο 
αισιόδοξες προβλέψεις στο σενάριο βάσης, έχουν μεγάλο κίνδυνο να διαψευστούν.

Τόσο το βάθος, όσο και τα χαρακτηριστικά της κρίσης θα έχουν ιδιαίτερα μεγάλες 
επιπτώσεις στο σύνολο της κοινωνίας και κυρίως σε ευάλωτες ομάδες. Σε αντίθεση 
με την κρίση του 2008, η πανδημία προκάλεσε τεράστιο κόστος στον τουρισμό, 
ο οποίος κατά την προηγούμενη δεκαετία είχε τεράστια συνεισφορά στο να 
αποφευχθεί μία ακόμη μεγαλύτερη οικονομική κατάρρευση. Η κρίση στον τουρισμό 
έχει άμεσες συνέπειες στο εισόδημα των δεκάδων χιλιάδων που εργάζονται στο 
συγκεκριμένο κλάδο, αλλά και έμμεσες συνέπειες στις επιχειρήσεις που συνδέονται 
με τον κλάδο (προμηθευτές, οικοδομή κλπ). Οι συνέπειες αυτές θα φανούν ιδιαίτερα 
στο ΑΕΠ του δεύτερο τριμήνου και θα επεκταθούν και στο 4ο του 2020. Έτσι, με 
δεδομένο ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν δει δραματική μείωση στο εισόδημά 
τους και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλειοψηφία αυτών δεν έχει αποταμιεύσεις ή 
άλλης μορφής περιουσία για να ανατρέξει, οι συνέπειες θα είναι τεράστιες σε όρους 
αύξησης των ανισοτήτων και φτώχειας. Και οι συνέπειες αυτές είναι μεγαλύτερες 
από ότι θα μπορούσαν να είναι, καθώς αν είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα θα 
μπορούσε να έχει μετριαστεί η ύφεση αλλά και να είχαν ανακοπεί οι απολύσεις και 
τα λουκέτα επιχειρήσεων που οδηγούν σε αύξηση της ανεργίας.

Μια εναλλακτική πολιτική, λοιπόν, θα έπρεπε όντως να έχει ως κορμό την στήριξη 
των εισοδημάτων αυτών των εργαζομένων αλλά και της διατήρησης των θέσεων 
εργασίας. Θα μπορούσε να γίνει με δεδομένο ότι, ακόμη και αν λάβουμε υπόψη 
τα μέτρα που έχουν ληφθεί έως τώρα, η εξέλιξη των ταμειακών διαθεσίμων της 
χώρας υποδεικνύει ότι υπήρχαν και υπάρχουν οι πόροι για να γίνει αυτό. Και έτσι 
θα είχε στηριχθεί η ιδιωτική κατανάλωση, θα είχε ανακοπεί η ύφεση και θα είχαμε 
προοπτική για ταχεία ανάκαμψη. Και δυστυχώς η διαφαινόμενη πορεία της επιδημίας 
δεν δημιουργεί αισιοδοξία ότι, από υγειονομικής σκοπιάς, το περιβάλλον θα είναι 
τόσο καλύτερο για το 2021 έτσι ώστε να προσδοκούμε ταχεία ανάκαμψη. Συνεπώς, 
γίνεται ακόμη πιο επείγον να ληφθούν άμεσα μέτρα για ενίσχυση του εισοδήματος 
όλων των εργαζομένων αλλά και επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση για να 
αποφευχθεί μια κοινωνική κρίση τα επόμενα χρόνια.

Δεν αμφισβητεί κανείς ότι μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική είναι το πλέον 
αποτελεσματικό εργαλείο που έχει η κυβέρνηση στη διάθεσή της για την ανάσχεση 
της ύφεσης. Αναφορικά με τα περιθώρια, βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά ευνοϊκή 
συγκυρία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναστείλει –για όσο διαρκεί η πανδημία– το 
Σύμφωνο Σταθερότητας. Αντίστοιχα έχουν ανασταλεί και οι περιορισμοί που έχει η 
Ελλάδα στο πλαίσιο της μεταμνημονιακής εποπτείας.

ΙΙΙ.

ΙV.
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Συνεπώς, η κυβέρνηση δεν δεσμεύεται ως προς τον στόχο πρωτογενούς 
πλεονάσματος. Ταυτόχρονα με το συνδυασμό του μαξιλαριού ταμειακών 
διαθεσίμων, του προφίλ αποπληρωμών για το χρέος (όπως αυτό είχε ρυθμιστεί από 
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ) αλλά και των πολιτικών της ΕΚΤ, το επιτόκιο δανεισμού 
παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και άρα υπάρχει και η απαραίτητη ρευστότητα 
για να εφαρμόσει τις αντίστοιχες πολιτικές.

Προφανώς πρωτογενές έλλειμμα 6% δεν είναι βιώσιμο μεσοπρόθεσμα, ειδικά για μια 
χώρα όπως η Ελλάδα η οποία έχει ένα χρέος κοντά στο 200% του ΑΕΠ, όσο ευνοϊκό 
κι αν είναι το προφίλ πληρωμών. Συνεπώς κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει μια 
εξισορρόπηση τόσο των δαπανών όσο και των εσόδων. Ήδη οι βόρειες χώρες έχουν 
αρχίσει και το ψιθυρίζουν, ενώ και η κυβέρνηση φαίνεται να μπαίνει ήδη σε αυτή την 
πορεία. Η μείωση αυτή του ελλείματος από το 6% δεν θα είναι τόσο δύσκολη όσο 
φαίνεται κρίνοντας μόνο από το ύψος του, καθώς ένα μεγάλο κομμάτι αφορά μέτρα 
τα οποία εξαρχής δεν ήταν μόνιμα και θα καταργηθούν ή αφορά χρήματα που έχουν 
μορφή δανείων και θα επιστραφούν. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι αυτή η επιλογή 
μείγματος ήταν μια συνετή επιλογή. Αντιθέτως, είναι μια επιλογή που θα προκαλέσει 
δυσκολίες στην ανάπτυξη και συνεπώς, στη μείωση του ελλείματος ως ποσοστό του 
ΑΕΠ μέσω της αύξησης του παρονομαστή. Και συνεπώς ανοίγει το δρόμο για μείωσή 
του μέσω του αριθμητή, δηλαδή νέο γύρο λιτότητας. Με δεδομένο, μάλιστα, ότι η 
κυβέρνηση έχει δείξει ότι η προτεραιότητά της είναι η μείωση των φόρων- και ειδικά 
των φόρων που πληρώνουν τα ανώτερα εισοδηματικά κλιμάκια, είναι εμφανής ότι 
ο κίνδυνος είναι η λιτότητα αυτή να εστιαστεί στις δαπάνες, δηλαδή για άλλη μια 
φορά στις δαπάνες για το κοινωνικό κράτος, την υγεία, την παιδεία. Και αυτό είναι 
μια ξεκάθαρα ταξική επιλογή.
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Οικονομικές Εξελίξεις
B΄ Τρίμηνο 2020

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατέγραψε το Β’ τρίμηνο του 2020 κατακόρυφη 
πτώση της τάξης του 15,2%, η οποία αποτελεί την μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση που 
έχει καταγραφεί ιστορικά, τουλάχιστον από το 1995 που υπάρχουν τα διαθέσιμα 
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Στο Α’ εξάμηνο η πτώση του ΑΕΠ έφτασε 
στο -7,9%.

Διάγραμμα 1: Τριμηνιαίο ΑΕΠ 2018-2020 (μεταβολή σε ετήσια βάση)

Όλες οι επιμέρους συνιστώσες του ΑΕΠ παρουσίασαν επιδείνωση με εξαίρεση τις 
εισαγωγές, οι οποίες μειώθηκαν σημαντικά, με αποτέλεσμα η μεταβολή αυτή να 
συνεισφέρει θετικά στην διαμόρφωση του ΑΕΠ. Ειδικότερα η ιδιωτική κατανάλωση 
μειώθηκε κατά 11,6% στο Β’ τρίμηνο του 2020, ενώ σε επίπεδο εξαμήνου μειώθηκε 
κατά 6,1%.

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Στοιχεία με εποχική διόρθωση, σταθερές τιμές 2010)
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Αρνητική εξέλιξη, αποτελεί η μείωση της δημόσιας κατανάλωσης κατά 3,2% στο 
Β’ τρίμηνο και κατά 1,0% στο Α’ εξάμηνο του 2020 (σε σχέση με τις αντίστοιχες 
περιόδους του 2019). Η δημόσια κατανάλωση αποτελεί μέγεθος, το οποίο ελέγχεται 
σχεδόν απόλυτα από την κυβέρνηση και δεν επηρεάζεται από τις εξελίξεις της 
πανδημίας του κορωνοϊού. Ειδικά σε περιόδους βαθιάς ύφεσης, η οποία διαφαινόταν 
ήδη από τον Μάρτιο, η πτώση της δημόσιας κατανάλωσης αποτελεί σφάλμα/
αστοχία της οικονομικής πολιτικής και λειτουργεί προ-κυκλικά. Έτσι αντί να βοηθάει 
την οικονομία να απορροφήσει ένα μέρος των κραδασμών, η αρνητική δημόσια 
κατανάλωση επιτείνει την πτώση του ΑΕΠ. Επιπλέον, υπάρχουν σε πολλές μελέτες 
ισχυρές ενδείξεις ότι η θετική πολλαπλασιαστική επίδραση των δημοσίων δαπανών, 
ειδικά σε περιόδους ύφεσης, είναι ισχυρότερη από αυτή που προκαλείται από 
φορολογικές ελαφρύνσεις. Παραταύτα η κυβέρνηση επέλεξε να ρίξει το βάρος των 
δημοσιονομικών μέτρων σε μεταβιβάσεις και φοροελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις 
κατά κανόνα. Ενώ η αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης λειτουργεί άμεσα θετικά στο 
ΑΕΠ, μεταβάλλοντάς το ισόποσα, οι μεταβιβάσεις και οι φοροελαφρύνσεις έχουν 
αβέβαιη κατάληξη εντός της οικονομίας. Για παράδειγμα, στο βαθμό που μέρος 
αυτών καταλήγει σε αποταμιεύσεις η αξία αυτών των αποταμιεύσεων «χάνεται» από 
το ΑΕΠ. Ως προς αυτό εξάλλου είναι ενδεικτική η σημαντική αύξηση των καταθέσεων 
(Διάγραμμα 2) που έχει καταγραφεί από τον Μάρτιο εν μέσω βαθιάς ύφεσης της 
οικονομίας. Για τα νοικοκυριά η αύξηση των αποταμιεύσεων ξεπέρασε τα 2,3 δισ. 
ευρώ, ενώ οι καταθέσεις των επιχειρήσεων διαμορφώθηκαν τον Αύγουστο στα 32 
δισ. ευρώ, δηλαδή κατέγραψαν αύξηση σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 κατά 4,5 
δισ. ευρώ.

Διάγραμμα 2: Υπόλοιπα των καταθέσεων επιχειρήσεων & νοικοκυριών (εκ. ευρώ)

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος
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Επιπλέον τόσο οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών όσο και οι εισαγωγές μειώθηκαν 
σημαντικά, ωστόσο η μείωση της αξίας των εξαγωγών ήταν ισχυρότερη με 
αποτέλεσμα τη διεύρυνση του ελλείμματος αγαθών και υπηρεσιών κατά περίπου 2,5 
δισ. ευρώ, σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2019. Ειδικότερα οι εξαγωγές μειώθηκαν 
κατά 32,1% στο Β’ τρίμηνο και κατά 15% στο σύνολο του Α’ εξαμήνου. Το αποτέλεσμα 
αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μεγάλη κάμψη των εξαγωγών υπηρεσιών κατά 
49,4% και 25% στο Β’ τρίμηνο και στο σύνολο του Α’ εξαμήνου, αντίστοιχα, λόγω της 
δραματικής κάμψης των τουριστικών εισπράξεων. Οι εισαγωγές επίσης κατέγραψαν 
πτώση, η οποία όμως δεν κατάφερε να αντισταθμίσει την πολύ μεγαλύτερη μείωση 
τω εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών.

Διάγραμμα 3: Συνιστώσες ΑΕΠ B’ τριμήνου και Α’ Εξαμήνου 2020 (μεταβολή σε ετήσια βάση)

Οι πάγιες επενδύσεις κατέγραψαν επίσης σημαντική συρρίκνωση με την αξία του 
ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου να μειώνεται κατά 10,3% και 8,4% το Β’ 
τρίμηνο και του Α’ εξάμηνο του 2020, αντίστοιχα. Η κάμψη αυτή οφείλεται πρωτίστως 
στην μείωση που καταγράφηκε στην κατηγορία «Μεταφορικός Εξοπλισμός & Οπλικά 
Συστήματα» (Πίνακας 1) και η οποία αφορά κατά κανόνα σε εισαγωγές πλοίων. 
Αντίθετα, η αξία της κατασκευής νέων κατοικιών διατήρησε την θετική τάση της 
προηγούμενης περιόδου, ενώ στις θετικές εξελίξεις συγκαταλέγεται και η αύξηση 
της αξίας στην κατηγορία επενδύσεων «άλλες κατασκευές».

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Στοιχεία με εποχική διόρθωση, σταθερές τιμές 2010)
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Πίνακας 1: Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου ανά κατηγορία B’ τρίμηνο
και Α’ εξάμηνο 2020 (μεταβολή σε ετήσια βάση)

Η ύφεση, το αίσθημα ανασφάλειας και ενδεχόμενες αρνητικές προσδοκίες ήταν 
αναμενόμενο να δημιουργήσουν αντιπληθωριστικές πιέσεις στην ελληνική οικονομία. 
Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα κατέστη αρνητικός, ήδη από τον Απρίλιο του 2020 και 
διαμορφώθηκε τον Σεπτέμβριο σε -2,3%, εισάγοντας την οικονομία ξανά στο φάσμα 
του αντιπληθωρισμού από το οποίο είχε με επιτυχία εξέλθει το 2016.

Διάγραμμα 4: Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (μεταβολή σε ετήσια βάση)

Πηγή: Eurostat (Εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία)

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Στοιχεία με εποχική διόρθωση, σταθερές τιμές 2010)
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Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την ανεργία (Ιούλιου 2020) δεν έχουν 
ακόμα αποτυπώσει τις αρνητικές επιδράσεις της κρίσης. Έτσι το ποσοστό ανεργίας 
τον Ιούλιο του 2020 φαίνεται να διαμορφώνεται στο 16,8% μειωμένο τόσο σε σχέση 
με το προηγούμενο μήνα, όσο και σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019. Ωστόσο η εικόνα 
αυτή όσον αφορά στην απασχόληση στην Ελλάδα είναι «παραπλανητική» μιας 
και η πτώση της ανεργίας οφείλεται αποκλειστικά στη συρρίκνωση του εργατικού 
δυναμικού. Ειδικότερα η απασχόληση μειώθηκε σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019 
κατά 65 χιλιάδες εργαζόμενους, ενώ παράλληλα ο μη ενεργός πληθυσμός αυξήθηκε 
κατά 59 χιλιάδες άτομα. Η αρνητική αυτή τάση αναμένεται να συνεχιστεί και κατά 
τους επόμενους μήνες του 2020.

Διάγραμμα 5: Στοιχεία Απασχόλησης 12μήνου (% και χιλιάδες άτομα)

Αναφορικά με το εξωτερικό ισοζύγιο τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος δείχνουν μία σημαντική επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
κατά 1.723 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2020 σε σχέση με πέρυσι (Διάγραμμα 6). 
Στο αρνητικό αποτέλεσμα αυτό συντέλεσε κατά κύριο λόγο η ραγδαία επιδείνωση 
του ισοζυγίου υπηρεσιών του οποίου το πλεόνασμα συρρικνώθηκε κατά 2,9 δισ. 
ευρώ. Ειδικότερα το πλεόνασμα των 4,5 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2019 κατέγραψε 
σημαντική συρρίκνωση και διαμορφώθηκε σε μόλις 1,6 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 
2020 (Διάγραμμα 6).

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ
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Διάγραμμα 6: Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (εκατ. ευρώ)

Η επιδείνωση αυτή του ισοζυγίου υπηρεσιών (Διάγραμμα 7) οφείλεται σχεδόν 
αποκλειστικά στη σημαντική συρρίκνωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 2,7 δισ. 
ευρώ, αφού από 4,1 δισ. ευρώ που είχαν διαμορφωθεί πέρυσι τον Αύγουστο έφτασαν 
σε μόλις στα 1,4 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2020. Μείωση επίσης κατέγραψαν οι 
εισπράξεις από μεταφορές κατά 444 εκατ. ευρώ, ενώ οι λοιπές εισπράξεις εμφάνισαν 
μικρή αύξηση.

Από τα στοιχεία καθίσταται εμφανές ότι η προχειρότητα με την οποία η κυβέρνηση 
χειρίστηκε το θέμα του τουρισμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες όχι μόνο 
επιδείνωσε την επιδημιολογική κατάσταση στην Ελλάδα, αλλά και τελικά δεν 
βοήθησε στη συγκράτηση της πτώσης των τουριστικών εισπράξεων.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος
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Διάγραμμα 7: Εισπράξεις ανά κατηγορία και Ισοζύγιο Υπηρεσιών (εκατ. ευρώ)

Αναφορικά με την οικονομική συγκυρία, ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών για 
τη μεταποίηση (PMI) στην Ελλάδα, διατηρείται σχεδόν στάσιμος από τον Ιούλιο 
στην περιοχή τω 50 μονάδων, χωρίς να διαφαίνεται μία σημαντική βελτίωση των 
προσδοκιών για την εξέλιξη της οικονομίας, τους τελευταίους τέσσερις μήνες.

Διάγραμμα 8: Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών PMI - Τομέας Μεταποίησης

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

Πηγή: HIS Markit
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