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ασμό με τα μέτρα νομισματικής πολιτικής, κυρίως ως προς 
την πλευρά εξαιρέσεων δαπανών για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων από τον κορωνοϊό συνολικά σε επίπεδο Ε.Ε. και 
σε καμία περίπτωση ανά χώρα. Και αυτό διότι το οικονομικό 
επιτελείο δεν επιθυμεί να κατηγορηθεί η χώρα ότι δεν εφαρ-
μόζει τις υποχρεώσεις της και θέλει συνολική λύση. 

Στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη της προηγούμενης Τετάρτης 
και στο Euro Working Group της Πέμπτης συζητήθηκε το εν-
δεχόμενο ενεργοποίησης της «ρήτρας προσωρινής απόκλι-
σης». Η ρήτρα προβλέπεται από τους δημοσιονομικούς κα-
νόνες της Ε.Ε. και αναφέρεται πως μπορεί να ενεργοποιηθεί 
για την αντιμετώπιση ασυνήθιστων γεγονότων, όπως είναι 
οι φυσικές καταστροφές, οι έκτακτες εισροές προσφύγων 
και οι τρομοκρατικές απειλές. Προβλέπεται πως η ρήτρα «θα 
εφαρμοστεί μόνο σε έκτακτες καταστάσεις και θα χορηγεί-
ται βάσει μεμονωμένων εκτιμήσεων κατά περίπτωση, σύμ-
φωνα με τους κανόνες και τον γενικό στόχο της προώθησης 
υγιών και βιώσιμων δημόσιων οικονομικών». Σε μια τέτοια 
περίπτωση, η Ελλάδα θα εξασφαλίσει έναν πρόσθετο δημο-
σιονομικό χώρο, προκειμένου να λάβει μέτρα στήριξης για 
τον κλάδο της υγείας, αλλά και χρηματοδότησης των πλη-
γεισών επιχειρήσεων.

Χτυπά το ΑΕΠ
Bαριά τη σκιά του στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομί-
ας, πάντως, ρίχνει ο κορωνοϊός, την ώρα που η κυβέρνηση 
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T
ις επίσημες αποφάσεις του Eurogroup 
της 16ης Μαρτίου αναμένει το οικονο-
μικό επιτελείο, προκειμένου να διασφα-

λίσει τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο 
που θα επιτρέψει τη λήψη έκτακτων μέτρων 
για όσους πλήττονται από την εξάπλωση του 
κορωνοϊού. Προτεραιότητα έχουν οι πληγεί-
σες περιοχές όπως η Αχαΐα, η Ηλεία και η Ζά-
κυνθος, για τις οποίες εξετάζεται η αναστολή 
πληρωμής ΦΠΑ και ασφαλιστικών εισφορών 
πριν από τις 16 Μαρτίου. Η ελληνική πλευ-
ρά, που έχει τεθεί σε επιφυλακή, βρίσκεται σε 
κατάσταση αναμονής και περιμένει μια ευ-
ρωπαϊκή απόφαση για εξαίρεση των δαπα-
νών έκτακτης ανάγκης από τη μέτρηση του 
πρωτογενούς αποτελέσματος, προκειμένου 
να στηριχθεί η οικονομία. Σε αυτές τις δαπά-
νες περιλαμβάνεται η λήψη μέτρων για την 
υγεία, όπως για παράδειγμα ευρύς αριθμός 
προσλήψεων στα νοσοκομεία της χώρας και 
στήριξη των πληγεισών επιχειρήσεων. 

Στην οδό Νίκης αξιολογούνται καθημερινά 
οι επιπτώσεις που προκαλούνται στην οικο-
νομία και ειδικότερα σε κλάδους που έχουν 
αρχίσει να καταγράφουν απώλειες από την 
εξάπλωση του κορωνοϊού, όπως είναι ο του-
ρισμός και η ναυτιλία. Ηδη έχουν αποφασι-
στεί περίπου 20 δράσεις -οικονομικού, υγει-
ονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα- βά-
σει τριών σεναρίων τα οποία αναλύουν κα-
τά προσέγγιση τις απώλειες για το ΑΕΠ από 
την κλιμάκωση του ιού. Το ήπιο, που προέ-
βλεπε «αιμορραγία» κατά περίπου 400 εκατ. 
ευρώ από το ΑΕΠ, πρέπει να θεωρείται ξε-
περασμένο, καθώς ο υπουργός Οικονομι-
κών Χρήστος Σταϊκούρας παραδέχθηκε ότι 
η έκταση του προβλήματος είναι μεγαλύτε-

Συναγερμός έχει σημάνει στο υπουργείο 
Οικονομικών για τις άμεσες επιπτώσεις του ιού στον 

ρυθμό ανάπτυξης, στον τουρισμό και στη ναυτιλία. 
Σχέδιο έκτακτων οικονομικών μέτρων με αναστολή 

φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και με 
πάγωμα αποπληρωμής χρεών και δανείων

προσέβλεπε σε μια εκρηκτική άνοδο του ρυθμού ανάπτυξης 
για να καλυφθεί η απόσταση από τις επιπτώσεις της κρίσης και 
να εφαρμόσει την πολιτική της. Αν και στο οικονομικό επιτελείο 
αποφεύγουν να κάνουν εκτιμήσεις, οικονομολόγοι που παρα-
κολουθούν τις εξελίξεις υποστηρίζουν ότι, με τα σημερινά δεδο-
μένα, είναι πιθανή η υποχώρηση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 0,3%. 

Την ίδια στιγμή, οι πληροφορίες από τις Βρυξέλλες αλλά και 
την Ουάσιγκτον αναφέρουν ότι θα αναθεωρηθούν επί τα χείρω 
οι εκτιμήσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η εα-
ρινή έκθεση της Ε.Ε., που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί περί 
τα τέλη Απριλίου, θα καταγράφει τις επιπτώσεις της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού τόσο για την ευρωπαϊκή όσο και για την ελληνι-
κή οικονομία. Η Κομισιόν έβλεπε ανάπτυξη 2,3% για το 2020, 
που αναμένεται να πέσει τουλάχιστον στο 2,1% με 2%. Αντιστοί-
χως, το ΔΝΤ ετοιμάζεται να προχωρήσει σε δραστική επί τα χεί-
ρω αναθεώρηση των εκτιμήσεών του για την ανάπτυξη της ελ-
ληνικής οικονομίας το 2020, βάζοντας τον πήχυ πολύ κάτω από 
το 2%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 2,2%. Στο υπουρ-
γείο Οικονομικών ετοιμάζουν, επίσης, ένα plan b σχετικά με το 
πρόγραμμα δανεισμού της Ελλάδας, ενώ υπό εξέταση βρίσκε-
ται και το δεύτερο αίτημα αποπληρωμής μέρους των ακριβών 
δανείων της χώρας προς το Ταμείο, που είχαν ξεκινήσει να επε-
ξεργάζονται. Στον αέρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή και ο χρόνος 
διεξαγωγής της έκτης μεταμνημονιακής αξιολόγησης της Ελλά-
δας, η οποία πριν από την εξάπλωση του COVID-19 ήταν προ-
γραμματισμένη για το διάστημα 5-8 Μαΐου.

ρη από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί, με το με-
γάλο ζητούμενο να είναι το βάθος και η έκτα-
ση του προβλήματος. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, ορισμένα από τα μέτρα που εξετά-
ζει το υπουργείο Οικονομικών προβλέπουν: 
f Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών ει-
σφορών και φόρων για συγκεκριμένη χρο-
νική περίοδο.
f Επιδοτήσεις εισφορών με ρήτρα διατή-
ρησης θέσεων απασχόλησης.
f Εκτακτες επιχορηγήσεις για κλάδους που 
πλήττονται, όπως είναι ο τουρισμός και η 
ναυτιλία σε πρώτη φάση.
f Ρυθμίσεις χρεών για επιχειρήσεις που 
πλήττονται.
f Αναβολή καταβολής τέλους επιτηδεύμα-
τος από 3 έως 6 μήνες.
f Ατοκα δάνεια σε επιχειρήσεις. 
f Αυξημένο επίδομα ανεργίας για εργαζο-
μένους που μπορεί να χάσουν την εργασία 
τους λόγω του κορωνοϊού, όπως είναι οι ξε-
νοδοχοϋπάλληλοι. 
f Αναστολή διενέργειας κάθε πράξης ανα-
γκαστικής εκτέλεσης επί κινητών και ακινή-
των έως 6 μήνες. 

Στο υπουργείο Οικονομικών δεν βιάζο-
νται να ανακοινώσουν τα μέτρα, καθώς φτά-
νουν συνεχώς αιτήματα που αγγίζουν τα 
όρια του… παραλόγου, όπως είναι ακόμα 
και η μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, 
και επιμένουν ότι οι όποιες ανακοινώσεις θα 
πρέπει να γίνουν όταν υπάρξουν οι αποφά-
σεις του Εurogroup. Οσον αφορά τη ναυτι-
λία, υπάρχει κίνδυνος ακόμα και για παρο-
πλισμούς πλοίων, λόγω της κρίσης που έχει 
προκαλέσει ο κορωνοϊός στο διεθνές εμπό-
ριο πρώτων υλών. Οι ναύλοι έφτασαν να εί-
ναι έως και αρνητικοί σε ορισμένες περιπτώ-
σεις. Δηλαδή, αν ήθελε ένας πλοιοκτήτης να 
βρει απασχόληση για το πλοίο του, θα έπρε-
πε να πληρώσει ο ίδιος τον ναυλωτή, αντί για 
το αντίστροφο! 

Σε 10 ημέρες
Στο Eurogroup της 16ης Μαρτίου θα λη-
φθούν οριστικές αποφάσεις για τα μέτρα, 
αναλόγως της έκτασης του προβλήματος. Η 
ελληνική πλευρά επιδιώκει να υπάρξει μια 
δέσμη δημοσιονομικών μέτρων, σε συνδυ-

 ΑβεβΑιότητΑ για την πο-
ρεία του ελληνικού τουρισμού γεν-
νά η εξάπλωση του κορωνοϊού, με 
τους επιχειρηματίες να μετρούν τις 
πρώτες απώλειες, ως απόρροια της 
απροθυμίας των τουριστών να τα-
ξιδέψουν, και τις προκρατήσεις να 
χαρακτηρίζονται πλέον από υποτο-
νικότητα. 

«Η εικόνα την οποία καταγράφου-
με έχει μια δυναμική, τα δεδομέ-
να αλλάζουν μέρα με τη μέρα. Δεν 
μπορούμε αυτή τη στιγμή να κά-
νουμε απολογισμό της ζημιάς, για-
τί οι αλλαγές είναι διαρκείς. Ενδεικτι-
κή του μεγέθους του προβλήματος 
σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η κίνη-
ση στην οποία προχωρά η γερμα-
νική Lufthansa, καθηλώνοντας 150 
αεροσκάφη. Το ζήτημα δεν αφο-
ρά μόνο την Ελλάδα, είναι ένα θέ-
μα που αγγίζει τον παγκόσμιο του-
ρισμό», επισημαίνουν παράγοντες 
της τουριστικής αγοράς. Ο ρυθμός 
των προκρατήσεων έχει μειωθεί αι-
σθητά τις τελευταίες ημέρες, ενώ 
έχουν καταγραφεί και οι πρώτες ακυ-
ρώσεις, όχι μόνο από την Ασία, αλ-
λά και από ταξιδιώτες ευρωπαϊκών 
χωρών, που αποτελούν παραδοσι-
ακά πηγές εισερχόμενου τουρισμού 
για τη χώρα μας.

Οι πρώτες απώλειες 
Μέχρι στιγμής, όπως αναφέρουν οι 
πληροφορίες, το μεγαλύτερο πλήγ-
μα το έχουν δεχθεί η Αθήνα και η 
Θεσσαλονίκη, ως προορισμοί city 
break, ως αποτέλεσμα της διστα-
κτικότητας των τουριστών να ταξι-
δέψουν όχι μόνο για αναψυχή, αλ-
λά και για επαγγελματικούς λόγους. 
Ο φόβος για περαιτέρω εξάπλωση 
του κορωνοϊού έχει προκαλέσει τριγ-
μούς και στον ελληνικό συνεδρια-
κό τουρισμό, με αρκετές εκδηλώ-
σεις είτε να έχουν ακυρωθεί, είτε να 
έχουν μετατεθεί σε μεταγενέστερο 
χρόνο, ενώ στους ίδιους ρυθμούς 
κινείται και η ευρωπαϊκή αγορά, με 
την ακύρωση της μεγαλύτερης του-
ριστικής έκθεσης, της ITB του Βερο-
λίνου, αλλά και της Εκθεσης Αυτοκι-
νήτου της Γενεύης να αποτελούν χα-

ρακτηριστικό παράδειγμα των μέ-
τρων που λαμβάνονται για τον πε-
ριορισμό του ιού.

Απώλειες εξαιτίας του κορωνοϊού 
καταγράφει και ο κλάδος της κρουα-
ζιέρας, ένας από τους πιο προσοδο-
φόρους του ελληνικού τουρισμού, 
καθώς, όπως επισημαίνουν παράγο-
ντες της αγοράς, μπορεί οι ισχυροί 
παίκτες του θαλάσσιου τουρισμού 
να αποσύρουν σταδιακά τα κρου-
αζιερόπλοιά τους από την Ασία και 
να μετατοπίζουν το ενδιαφέρον τους 
στην Ευρώπη, με αιχμή τη Μεσό-
γειο, ωστόσο η ζήτηση έχει «παγώ-
σει» και οι προκρατήσεις έχουν πε-
ριοριστεί σε μεγάλο βαθμό τις τε-
λευταίες ημέρες. 

Την ίδια στιγμή, με θετικό πρόση-
μο και άνοδο κατά 4,3% συνολικά σε 
επίπεδο αφίξεων ολοκληρώθηκε το 
πρώτο δίμηνο του έτους για το μεγα-
λύτερο αεροδρόμιο της χώρας, τον 
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος», παρά το γεγονός 
ότι και ο κλάδος των αερομεταφο-
ρών έχει υποστεί σημαντικές ζημιές 
σε διεθνές επίπεδο εξαιτίας της εξά-
πλωσης του κορωνοϊού. Οι μεγάλοι 
αερομεταφορείς αναπροσαρμόζουν 
καθημερινά τα δρομολόγιά τους, κα-
θηλώνουν αεροσκάφη και προχω-
ρούν σε μείωση κόστους προκειμέ-
νου να αντεπεξέλθουν στην περιο-
ρισμένη πλέον ζήτηση, με τους πα-
ράγοντες της αγοράς να εμφανίζο-
νται συγκρατημένοι στις εκτιμήσεις 
τους για το μέλλον.

Σε επιφυλακή οι 
επιχειρηματίες 
του κλάδου για 
τις συνέπειες στις 
προκρατήσεις, στον 
τουρισμό πόλης και 
στην κρουαζιέρα

Τριγμοί  
στον τουρισμό

δράσεις
Είκοσι δράσεις 
οικονομικού, 
κοινωνικού και 
υγειονομικού 
χαρακτήρα 
βρίσκονται στο 
τραπέζι του 
οικονομικού 
επιτελείου

8 μέτρα-αντίδοτο
στον κορωνοϊό

Ο υπουργός Οικονομικών 
Χρήστος Σταϊκούρας 
βρίσκεται σε ανοιχτή 

επικοινωνία με τον 
πρόεδρο του Eurogroup 

Μάριο Σεντένο ενόψει 
της κρίσιμης συνεδρίασης 

του Οργάνου στις 16 
Μαρτίου 2020 στην οποία 

θα ληφθούν οι τελικές 
αποφάσεις για τα μέτρα


