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 Η ΚΡΙΣΗ της νόσου COVID-19 πλήττει τις οικονοµίες άµεσα, γιατί περιορίζει τη 
δυνατότητα των ανθρώπων να καταναλώσουν και να εργαστούν. Οι µετακινήσεις 
θα είναι δύσκολες και, στο διάστηµα που θα ακολουθήσει τα ειδικά περιοριστικά µέ-
τρα, εύλογα ο τουρισµός θα πληγεί περισσότερο από άλλους τοµείς. Καθώς η δική 
µας εξαρτάται περισσότερο από τον εισερχόµενο τουρισµό από κάθε άλλη ευρωπα-
ϊκή οικονοµία, εκτιµάται πως η ύφεσή της θα εί-
ναι µεγαλύτερη και θα διαρκέσει περισσότερο. 

Πέρυσι έφτασαν στη χώρα περίπου 34 εκατ. 
τουρίστες και είχαµε εισπράξεις 18 δισ. ευρώ. 
Ως µέτρο σύγκρισης, οι Ελληνες ξόδεψαν οι 
ίδιοι ως τουρίστες λιγότερο από 2 δισ. ευρώ 
στο εσωτερικό και περίπου 3 δισ. στο εξωτερι-
κό. Για την τελική επίδραση στην οικονοµία θα 
πρέπει να συνυπολογιστούν πολλαπλασιαστι-
κές επιδράσεις, όπως και εισαγωγές που προ-
καλούνται. Σε κάθε περίπτωση, όµως, η συρ-
ρίκνωση θα είναι ιδιαίτερα µεγάλη και κυρίως 
παράγοντας για τη συνολική ύφεση. Ας θυµη-
θούµε πως η οικονοµία µας πέρασε ύφεση ετή-
σιας τάξης του 10% τα πρώτα χρόνια της προ-
ηγούµενης δεκαετίας. 

Τότε οι αφίξεις τουριστών ήταν στα 15 εκατ., 
οι εισπράξεις στα 10 δισ. ευρώ, και η ανοδική 
πορεία τους στήριξε κρίσιµα την ελληνική οικο-
νοµία στα χρόνια που ακολούθησαν. 

Με ορίζοντα το µέλλον, η οικονοµία πρέπει 
να δηµιουργήσει έναν δεύτερο ισχυρό εξαγω-
γικό πυλώνα, µέσα από τη µεταποίηση και την 
καινοτοµία. Ο ίδιος ο τουρισµός επίσης πρέ-
πει να στηριχθεί µε βελτίωση των υποδοµών, κυρίως για µετακινήσεις και υπηρε-
σίες επικοινωνίας και υγείας. Στόχος είναι να υπάρξουν ένα περισσότερο ποιοτικό 
και ανταγωνιστικό προϊόν, ισχυρότερες διασυνδέσεις µε άλλους τοµείς της εγχώρι-
ας οικονοµίας, από τα τρόφιµα έως τον πολιτισµό, και ουσιαστική επιµήκυνση της 
τουριστικής περιόδου.

 Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ απαιτεί µεσοπρόθεσµο σχεδιασµό, 
συντονισµό µεταξύ δηµοσιονοµικών Αρχών και κεντρικών 
τραπεζών, καθώς και συναντίληψη µεταξύ κυβερνήσεων 
κρατών-µελών της ευρωζώνης (βλ. γρηγορότερα παρά αρ-
γότερα µια κάποια µορφή αµοιβαιοποίησης του χρέους). 
Συντονισµός και συνεργασία µε τις κυβερνήσεις δεν σηµαί-
νουν απαραίτητα και αποδυνάµωση της ανεξαρτησίας των 
κεντρικών τραπεζών. Ο διπλός κίνδυνος αποπληθωρισµού 
και δραµατικής συρρίκνωσης του ΑΕΠ σε άνευ προηγου-
µένου επίπεδα, συγκρίσιµα µόνο µε τη Μεγάλη Υφεση του 
1929, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κορωνοσόκ 
(σοκ προσφοράς και ζήτησης) επιβάλλουν να είναι διαθέσι-
µο ολόκληρο το οπλοστάσιο των πολιτικών.

Το κυβερνητικό τρίπτυχο: α) Στήριξη των οικονοµικά αδύ-
ναµων - επιχειρήσεων - νοικοκυριών/εργαζοµένων, β) ανά-
σχεση της βαθιάς ύφεσης (έτσι ώστε το οικονοµικό πλήγµα 
να µην επιφέρει ανήκεστο βλάβη στην οικονοµία) και γ) συ-
νεχής παρουσία στις διεθνείς αγορές µε µικρές εκδόσεις (ο 
Ο∆∆ΗΧ, ένα από τα πιο επιτυχηµένα παραδείγµατα της συ-
νέχειας του κράτους, θα πρέπει να εκµεταλλευτεί στο έπα-
κρο τις δυνατότητες που δίνονται µέσω του έκτακτου QE, 
PEPP, της ΕΚΤ) είναι το ενδεδειγµένο κατάλληλο µακροοικο-

νοµικό πλαίσιο διαχείρισης της πανδηµικής κρίσης. 
Τέλος, µετά την επαναφορά του waiver από την ΕΚΤ για τα ελληνικά 

κυβερνητικά οµόλογα, η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών µε τελικό 
αποδέκτη την πραγµατική οικονοµία µπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω µε 
την επέκταση του waiver και στις εκδόσεις των κρατικών τραπεζικών εγ-
γυήσεων (GGGBs) συνολικής αξίας ενεχύρου 29,5 δισ. ευρώ.

Επίσης, να γίνονται αποδεκτά τα ratings Β και C που δίνονται από την 
ICAP για τις επιπρόσθετες δανειακές απαιτήσεις (additional credit claims, 
αξίας ενεχύρου περί τα 3 δισ.), όπως ισχύει και µε τις υπόλοιπες χώρες 
του ευρωσυστήµατος.

Ο Γολγοθάς
της οικονοµίας
Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού και οι 
προτάσεις για την επανεκκίνηση. Φόβοι 
και προσδοκίες για την επόµενη ηµέρα

Σ
την κόψη του ξυραφιού βρίσκεται εκ νέου η ελληνική οικονοµία και η ύφεση ανα-
µένεται να χτυπήσει δυνατά το 2020, φέρνοντας στο προσκήνιο φόβους, αλλά και 
ανοίγοντας ευκαιρίες για δοµικές αλλαγές, κυρίως ως προς την ανάγκη ανάπτυξης και 

άλλων παραγωγικών πυλώνων, πλην του τουρισµού. Για την επόµενη ηµέρα στην οικονο-
µία, τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν και τα εµπόδια που θα συναντήσουµε γράφουν στη 
Realnews ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο πρώην υπουργός Ευκλείδης 
Τσακαλώτος, επιφανείς οικονοµολόγοι, καθηγητές και θεσµικοί εκπρόσωποι της αγοράς.
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 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, το δεύτερο εξάµηνο του 2019, απέδειξε ότι είχε αρχίσει 
να αποκτά µια δυναµική, µε την εφαρµογή ενός διαφορετικού µείγµατος πολιτικής, µε 
µειώσεις φόρων και υλοποίηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. ∆υστυχώς, η θετική αυ-
τή πορεία ανακόπηκε πριν από έναν µήνα, εξαιτίας της πανδηµίας του κορωνοϊού. Παν-
δηµία που δοκιµάζει τις κοινωνικές και οικονοµικές αντοχές ολόκληρου του πλανήτη. Η 
υγειονοµική αυτή κρίση οδηγεί τη χώρα σε βαθιά ύφεση και σε, παροδική, αλλαγή των 
επιλογών πολιτικής. Οµως, η ελληνική κυβέρνηση δίνει από την πρώτη στιγµή, µε προνο-
ητικότητα, µεθοδικότητα και αίσθηµα δικαίου, τη µάχη για την αντιµετώπιση της πανδη-
µίας και των συνεπειών της. Αξιοποιεί κατά τον βέλτιστο τρόπο κάθε διαθέσιµο «όπλο», 
αλλά παράλληλα κρατά και «καύσιµα» για την επανεκκίνηση της οικονοµίας, ώστε να ξα-
ναπιάσουµε το νήµα από εκεί που το αφήσαµε πριν από την κρίση. Για τη µετά κορωνο-

ϊό εποχή οι προτεραιότητές µας θα είναι:

1 Η στήριξη του διαθέσιµου εισοδή-
µατος νοικοκυριών και επιχειρήσε-

ων. Η κυβέρνηση έχει απλώσει «δίχτυ 
προστασίας» σε εργαζοµένους και ερ-
γοδότες που πλήττονται από την κρίση, 
ώστε να βγουν όρθιοι από τη σηµερι-
νή δοκιµασία, και θα συνεχίσει να τους 
στηρίζει και µετά το πέρας της δύσκο-
λης αυτής συγκυρίας, χωρίς να θέτει σε 
κίνδυνο όµως την αναγκαία κουλτούρα 
πληρωµών.

2 Η ενίσχυση της ρευστότητας, για 
την οποία έχουµε ήδη επιστρατεύ-

σει σηµαντικούς εγχώριους και ευρωπαϊ-
κούς πόρους. Με τρεις παρεµβάσεις που 
βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη ή έχουν δρο-
µολογηθεί (επιστρεπτέα προκαταβολή, 
εγγυοδοτικό µηχανισµό για χορηγήσεις 
δανείων κεφαλαίου κίνησης σε µεσαίες 
και µεγαλύτερες επιχειρήσεις, επιδότη-
ση επιτοκίου για τα ενήµερα δάνεια µι-
κροµεσαίων επιχειρήσεων), θα εισρεύ-
σουν συνολικά στην αγορά περίπου 10 
δισ. ευρώ.

3 Η συνέχιση της επιτυχούς πολιτικής µείωσης των φορολογικών βαρών, την οποία είχε 
αρχίσει να εφαρµόζει η κυβέρνηση πριν από την πανδηµία, µε υπευθυνότητα, σω-

φροσύνη και κοινωνική δικαιοσύνη, την κατάλληλη στιγµή, ανάλογα µε τα δηµοσιονο-
µικά και ταµειακά περιθώρια.

4 Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, µε ιδιαίτερη µέριµνα για τους ανέργους. Το συ-
νολικό πακέτο µέτρων που έχει ήδη λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξή τους µέσα 

στην κρίση καλύπτει 500.000 συµπολίτες µας.
Είµαι πεπεισµένος ότι, µε τη συνέχιση των πολιτικών που θα διαφυλάξουν στον µέγι-

στο δυνατό βαθµό την κοινωνία και τον παραγωγικό ιστό της οικονοµίας, θα βγούµε από 
την παρούσα κρίση µε τις ελάχιστες δυνατές κοινωνικές και ατοµικές απώλειες και θα συ-
νεχίσουµε την επιτυχή πορεία που είχε ξεκινήσει πριν από αυτή τη µεγάλη δοκιµασία.

Τέσσερις 
προτεραιότητες

για τη µετά 
κορωνοϊό εποχή

 Χρήστος Σταϊκούρας
Υπουργός Οικονοµικών

 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ δηµοσίευσε την Τρί-
τη τις προβλέψεις του για την παγκόσµια οικονοµία. Η Ελλάδα 
προβλέπεται να έχει ύφεση 10%, τη µεγαλύτερη ύφεση στις 
ανεπτυγµένες χώρες και την τέταρτη µεγαλύτερη παγκοσµίως. 
Ταυτόχρονα, το Ταµείο προβλέπει µια έκρηξη της ανεργίας, µε 
235.000 περισσότερους ανέργους. Οι προβλέψεις αυτές έρχο-
νται σε ευθεία αντίθεση µε όσα προ ηµερών δήλωνε ο κ. Σταϊ-
κούρας για «ηπιότερη ύφεση στην Ελλάδα από την Ευρώπη», 
ενώ και η πρόβλεψη για ανάπτυξη 5,1% το 2021 δεν θυµίζει σε 
τίποτα ούτε το περίφηµο V ούτε την «εκρηκτική ανάπτυξη» που 
υποσχέθηκε -βασιζόµενος σε τι άραγε;- στο πρόσφατο διάγγελ-
µά του ο πρωθυπουργός. Η γνώµη µου για τις προβλέψεις του 
∆ΝΤ είναι γνωστή και εύχοµαι το Ταµείο να διαψευστεί για ακό-
µα µια φορά. Οµως, φοβάµαι ότι η ελληνική κυβέρνηση κάνει 
ό,τι µπορεί για να το δικαιώσει. Μια χώρα µε σηµαντική εξάρ-

 Ευκλείδης Τσακαλώτος
Βουλευτής, πρώην ΥΠΟΙΚ

Απαιτούνται 
σχεδιασµός και 

συντονισµός

 Ιωάννης Α. Μουρµούρας
Καθηγητής, υποδιοικητής της ΤτΕ

Κρίση και 
τουρισµός

 Νίκος Βέττας
Γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ
και καθηγητής στο Οικονοµικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών


