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Η Πανδημία και η Νέα Οικονομική Κρίση
Παρά τις αδυνα&ίες των @ρογρα&&άτων @ροσαρ&ογής, η ελληνική οικονο&ία
έδειχνε να έχει εισέλθει σε &ία @ερίοδο ή@ιας ανάκα&ψης &ετά το 2016.
Μετά και την ολοκλήρωση των @ρογρα&&άτων το 2018 και τις εκλογές του 2019,
η οικονο&ική @ολιτική άρχισε να ε@ικεντρώνεται @ερισσότερο σε ανα@τυξιακές
&εταρρυθ&ίσεις.
Gστόσο, στις αρχές του 2020 ξέσ@ασε &ια νέα &εγάλη διεθνής κρίση, λόγω της
@ανδη&ίας του κορωνοϊού (Covid-19).
Βεβαίως, ακό&η και @ριν το ξέσ@ασ&α της @ανδη&ίας του Covid-19 οι
&εσοχρόνιες @ροο@τικές της ελληνικής οικονο&ίας δεν ήταν ιδιαίτερα ευοίωνες.
Ιδιαίτερα, το @ραγ&ατικό συνολικό και κατά κεφαλήν ΑΕΠ @ροβλε@όταν να
@αρα&είνει για @ολλά χρόνια σε ση&αντικά χα&ηλότερα ε@ί@εδα α@ό αυτά του
2007, @ριν τη εκδήλωση της διεθνούς ύφεσης του 2008-2009.
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Προβλέψεις πριν και μετά την Κρίση του Covid-19

Σύ&φωνα &ε τις @ροβλέψεις του ∆ΝΤ τον Οκτώβριο του 2019, και &ε βάση την ακολουθού&ενη ως
τότε και την @ροβλε@ό&ενη @ολιτική, στην @ενταετία 2020-2024 ο &έσος ετήσιος ρυθ&ός οικονο&ικής
&εγέθυνσης ανα&ενόταν να δια&ορφωθεί στο 1,4%, έναντι 1,0% στην @ενταετία 2015-2019. Το
@οσοστό ανεργίας το 2024 ανα&ενόταν να έχει &ειωθεί στο 13,2% του εργατικού δυνα&ικού, @οσοστού
@ολύ υψηλότερο α@ό την @ερίοδο @ριν το ξέσ@ασ&α της κρίσης του 2010. Ο &έσος @ληθωρισ&ός
ανα&ενόταν να @αρα&είνει χα&ηλός, στο 1,4% κατά &έσο όρο στην @ενταετία 2020-2024, ενώ το
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να @αρα&είνει ελλει&&ατικό, &ε &έσο έλλει&&α 3,9% του ΑΕΠ στην
@ερίοδο 2020-2024, αρκετά υψηλότερο α@ό το 2,6% του ΑΕΠ στην @ερίοδο 2015-2019.
Η κρίση της @ανδη&ίας έχει οδηγήσει σε ση&αντική ε@ιδείνωση τόσο των βραχυχρόνιων όσο και των
&εσοχρόνιων @ροο@τικών. Σύ&φωνα &ε τις αναθεωρη&ένες @ροβλέψεις του ∆ΝΤ τον Οκτώβριο του
2021, η Ελλάδα αντι&ετώ@ισε &ία @ολύ βαθειά ύφεση το 2020, &ε &είωση του @ραγ&ατικού ΑΕΠ κατά
8,2%. Με σχετικά ευοίωνες υ@όθεσεις, η ανάκα&ψη θα είναι σχετικά χρονοβόρος. Το @ραγ&ατικό
ΑΕΠ εκτι&άται ότι αυξήθηκε κατά 6,5% το 2021, α@ό το ση&αντικά χα&ηλότερο ε@ί@εδό του 2020 και
θα @αρα&είνει χα&ηλότερα α@ό τις @ροβλέψεις του Οκτωβρίου του 2019 έως και το 2025. Τα σχετικά
στοιχεία για την @ροβλε@ό&ενη εξέλιξη του @ραγ&ατικού ΑΕΠ @αρατίθενται στο ε@ό&ενο γράφη&α.
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Εξέλιξη του Πραγματικού ΑΕΠ πριν και μετά την Κρίση
του Κορωνοϊού, 2020-2026

Πηγή: IMF, World Economic Outlook (October 2019 and 2021). Τα στοιχεία για το 2021 α@οτελούν εκτι&ήσεις και τα
στοιχεία για το 2022-2026 α@οτελούν @ροβλέψεις.
Γιώργος Αλογοσκούφης, Οικονο"ική Ιστορία της Ελλάδος, 2021-22
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Σε τι Συνίσταται η Κρίση του Covid-19
H κρίση αυτή, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, ό@ως ο @αγκόσ&ιος χαρακτήρας της και οι αβεβαιότητες @ου τη
συνοδεύουν, είναι δυνητικά @ολύ σοβαρότερη α@ό τη διεθνή χρη&ατο@ιστωτική κρίση του 2008-2009, τουλάχιστον
βραχυχρόνια, και συνε@άγεται νέες &εγάλες @ροκλήσεις για την ελληνική οικονο&ία.
Η κρίση @ροκαλείται α@ό &ία &εγάλη εξωοικονο&ική διαταραχή @ου @λήττει όλα τα κράτη της @αγκόσ&ιας κοινότητας και
ιδιαίτερα τα κράτη-&έλη της ΕΕ. Α@ό την άλλη, το θετικό είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι @ολιτικά α@ο&ονω&ένη ό@ως συνέβη
στις αρχές του 2010, &ε ευθύνη της τότε ελληνικής κυβέρνησης.
Gστόσο, ο αντίκτυ@ος της κρίσης και ο τρό@ος &ε τον ο@οίο θα ε@ηρεάσει τα διάφορα κράτη-&έλη της ΕΕ θα είναι και @άλι
κάθε άλλο @αρά συ&&ετρικός.
Οι ε@ι@τώσεις θα εξαρτηθούν όχι &όνο α@ό τη σοβαρότητα της εξέλιξης της @ανδη&ίας και την αυστηρότητα των &έτρων
@εριορισ&ού της, ένα το&έα στον ο@οίο η Ελλάδα @έρασε &όνο τα @ρώτα στάδια &ε ε@ιτυχία, αλλά και α@ό τις
συγκεκρι&ένες οικονο&ικές @αρενέργειες και τις αρχικές συνθήκες των διαφόρων κρατών-&ελών, α@ό τα @εριθώρια
αντίδρασης της δη&οσιονο&ικής τους κυρίως @ολιτικής και α@ό την έκταση στην ο@οία θα α@οδειχθεί α@οτελεσ&ατική η
συντονισ&ένη αντίδραση σε ε@ί@εδο ΕΕ και ευρωζώνης.
Ο αντίκτυ@ος για την Ελλάδα ανα&ένεται α@ό όλους τους διεθνείς οργανισ&ούς να είναι &εγάλος λόγω της ση&ασίας του
το&έα του τουρισ&ού και το @ολύ υψηλό &ερίδιο στην @αραγωγή των @ολύ &ικρών ε@ιχειρήσεων, οι ο@οίες είναι ιδιαίτερα
ευάλωτες.
Ε@ι@λέον, τόσο η ύφεση όσο και το δη&οσιονο&ικό κόστος των &έτρων για την αντι&ετώ@ιση της κρίσης θα οδηγήσουν σε
ένα ση&αντικό δη&οσιονο&ικό έλλει&&α και εκ νέου άνοδο του δη&οσίου και εξωτερικού χρέους σε σχέση &ε το ΑΕΠ, όχι
&όνο για την Ελλάδα αλλά και για τον υ@όλοι@ο κόσ&ο.
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Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ
Η εξέλιξη αυτή έχει ευτυχώς γίνει α@οδεκτή σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς αναγνωρίζεται @λέον ότι ενδεχό&ενη @ροσ@άθεια
δη&οσιονο&ικής @ροσαρ&ογής εν &έσω &ιας τέτοιας κρίσης θα οδηγούσε τόσο σε ε@ιδείνωση όσο και σε ε@ι&ήκυνση της
ύφεσης η ο@οία έχει @ροκληθεί.
Η κρίση του Covid-19 κινητο@οίησε την ΕΕ να αναλάβει κοινές οικονο&ικές και δη&οσιονο&ικές @ρωτοβουλίες, σε αντίθεση
&ε το τι συνέβη στην κρίση του 2010, ό@ου το κόστος της @ροσαρ&ογής &ετακυλίθηκε α@οκλειστικά στα εθνικά κράτη, και
ιδιαίτερα στα κράτη της @εριφέρειας της ευρωζώνης.
Έτσι, στις 21 Ιουλίου του 2020, το Συ&βούλιο της ΕΕ συ&φώνησε σε &ία δέσ&η &έτρων για την αντι&ετώ@ιση των
οικονο&ικών ε@ι@τώσεων της @ανδη&ίας, η ο@οία συνδυάζει το κλασικό Πολυετές ∆η&οσιονο&ικό Πλαίσιο (Π∆Π) &ε ένα
νέο @ροσωρινό @λέγ&α &έτρων ύψους €750 δις, &ε σκο@ό την αντι&ετώ@ιση των οικονο&ικών ε@ι@τώσεων της κρίσης. Το
&εγαλύτερο &έρος αυτού του @οσού κατευθύνεται στο Τα&είο Ανάκα&ψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience
Fund), ένα @ροσωρινό κοινοτικό δη&οσιονο&ικό &ηχανισ&ό, ύψους €672,5 δις, εκ των ο@οίων τα 360 δις είναι δάνεια @ρος τα
κράτη &έλη και τα 312,5 δις ε@ιχορηγήσεις. Το 70% των ε@ιχορηγήσεων θα @αρασχεθεί βάσει οικονο&ικών κριτηρίων στα
κράτη-&έλη στη διετία 2021-2022, &ε το υ@όλοι@ο 30% έως το τέλος του 2023.
Τα κράτη-&έλη αναλα&βάνουν την υ@οχρέωση να καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάκα&ψης και ανθεκτικότητας στα ο@οία
εκτίθενται οι &εταρρυθ&ιστικές και ε@ενδυτικές τους @ρωτοβουλίες για τα έτη 2021-2023. Τα σχέδια θα ε@ανεξεταστούν και
θα @ροσαρ&οστούν ανάλογα &ε τις εξελίξεις και τις ανάγκες το 2022, ώστε να ληφθεί υ@όψη η τελική κατανο&ή των
κονδυλίων για το 2023.
Με την ενεργο@οίηση αυτού του κοινοτικού &ηχανισ&ού, ο ο@οίος είναι @ολύ ση&αντικός για την Ελλάδα, ελ@ίζεται ότι οι
σοβαρές οικονο&ικές ε@ι@τώσεις της κρίσης της @ανδη&ίας θα α@οδειχθούν σχετικά βραχύβιες και ότι η ευρω@αϊκή
οικονο&ία θα &@ορέσει να ανακά&ψει σχετικά σύντο&α &ετά την ανακάλυψη α@οτελεσ&ατικών θερα@ειών και ε&βολίων
για την αντι&ετώ@ιση της @ανδη&ίας του κορωνοϊού.
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Προβλεπόμενη Εξέλιξη του Πραγματικού και του
Δυνητικού ΑΕΠ

Πηγή: Ευρω@αϊκή Ε@ιτρο@ή, Τρά@εζα Στοιχείων AMECO (Νοέ&βριος 2020)
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Ένα Νέο Μείγμα Πολιτικής για την Ανάκαμψη
Προκει&ένου ό&ως να κατορθώσει η ελληνική οικονο&ία να ολοκληρώσει στο εγγύς &έλλον το @έρασ&α α@ό την κρίση της
@ανδη&ίας στην ανάκα&ψη δεν θα @ρέ@ει να @εριοριστεί στην αξιο@οίηση των @όρων του Τα&είου Ανάκα&ψης και
Ανθεκτικότητας, οι ο@οίοι ούτως ή άλλως είναι &ία @ροσωρινή οικονο&ική βοήθεια.
Θα @ρέ@ει να @ροωθήσει τις &εταρρυθ&ίσεις εκείνες @ου θα συνδυάζουν &ονι&ότερα το στόχο της ανάκα&ψης της
@αραγωγής και της α@ασχόλησης &ε αυτόν της διατήρησης της εξωτερικής ισορρο@ίας. Αυτό βεβαίως α@αιτεί ένα
διαφορετικό &είγ&α δη&οσιονο&ικής και διαρθρωτικής οικονο&ικής @ολιτικής σε σχέση &ε αυτό @ου ακολουθήθηκε στο
@αρελθόν.
Ποιες είναι ό&ως οι καλύτερες &εσοχρόνιες ε@ιλογές για την Ελλάδα &ετά την αντι&ετώ@ιση της κρίσης του 2020.
Η ε@ιλογή της εξόδου α@ό την ευρωζώνη, @ροκει&ένου η οικονο&ία να ξεφύγει α@ό το δίλη&&α του Mundell &εταξύ
εσωτερικής και εξωτερικής ισορρο@ίας θα α@οτελούσε &ια ε@ικίνδυνη και ε@ι@όλαια ε@ιλογή, η ο@οία κατά @άσα
@ιθανότητα θα α@οσταθερο@οιούσε εκ νέου την ελληνική οικονο&ία και θα ε@ανέφερε όλα τα @ροβλή&ατα του
@αρελθόντος. Έτσι, δεν &@ορεί να θεωρηθεί ρεαλιστική.
Α@ό την άλλη, οι @ροο@τικές ανάκα&ψης &ε βάση την @ολιτική @ου ακολουθήθηκε &ετά την κρίση του 2010 είναι ιδιαίτερα
α@ογοητευτικές.
Η τρέχουσα @ρόκληση για την Ελλάδα είναι να σχεδιάσει και να υιοθετήσει ένα νέο &είγ&α @ολιτικής βασισ&ένο σε
&εταρρυθ&ίσεις α@ό την @λευρά της @ροσφοράς (supply side), σε συνδυασ&ό &ε τη στήριξη της συνολικής ζήτησης σε
ε@ί@εδα @ου να ε@ιτρέ@ουν την ανάκα&ψη της @αραγωγής. Ένα τέτοιο &είγ&α @ολιτικής θα ε@έτρε@ε &ια βιώσι&η
ανάκα&ψη εντός της ζώνης του ευρώ, αλλά χωρίς τη &ονι&ότερη ε@ανε&φάνιση των εξωτερικών ανισορρο@ιών @ου
οδήγησαν στην κρίση του 2010.
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