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 Τα πρώΤα στοιχεία από την πορεία των οικονομιών είναι ανησυχητικά. Η επέκταση και γενίκευση των 
μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19 οδηγεί σε ύφεση μεγάλων διαστάσε-
ων. Ενδεικτικά, το ΔΝΤ προβλέπει τώρα ύφεση περί το 3% στην παγκόσμια οικονομία, από ανάπτυξη 3% 
που προβλεπόταν προ κρίσεως, και 7,5% στην ευρωζώνη. Η ύφεση θα συνδυαστεί παγκοσμίως με μεγάλη 
αύξηση της ανεργίας, αύξηση του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους και πτωχεύσεις επιχειρήσεων. Η Ελλάδα 
μπαίνει σε αυτή την περιπέτεια με τη θετική παρακαταθήκη της αποτελεσματικής διαχείρισης της υγειονο-
μικής κρίσης, αλλά και με κάποια δομικά χαρακτηριστικά τα οποία, δυστυχώς, μεγιστοποιούν την επίδρα-
ση αυτών των μέτρων στα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας και μας προϊδεάζουν ότι η χώρα είναι ευ-
αίσθητη στην εξωτερική διαταραχή. Η μεγάλη εξάρτηση του ΑΕΠ από τον τουρισμό, ο οποίος θα είναι με-
ταξύ των κλάδων που θα πληγούν περισσότερο, το υψηλό ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων και πολύ μι-
κρών επιχειρήσεων, που επίσης είναι πιο ευαίσθητες στο σοκ, και η χαμηλή διείσδυση των νέων τεχνολογι-
ών είναι παράγοντες που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η ύφεση στην Ελλάδα δεν θα είναι μικρότερη απ’ 
ό,τι στην υπόλοιπη ευρωζώνη, όπως θα ελπίζαμε. Μάλλον θα συμβεί το αντίθετο, συμπαρασύροντας μα-
ζί της και μια μεγάλη αύξηση της ανεργίας, πίεση στα εισοδήματα και στην εξυπηρέτηση των χρεών. Είναι 
κρίσιμης σημασίας τα δημοσιονομικά μέτρα για τη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών να είναι σχεδια-
σμένα με τρόπο που να προφυλάσσουν την παραγωγική μας υποδομή, δηλαδή να αποτρέπουν το κλείσι-
μο επιχειρήσεων, που θα καθιστούσε τη γρήγορη ανάκαμψη αδύνατη. Ταυτόχρονα, όμως, το μέγεθος και 

η δομή αυτών των μέτρων δεν μπορεί να θέτουν εν αμφιβόλω τη δημοσιονομική σταθερότητα, δεδομένου ότι η χώρα μας έχει ήδη υψηλό 
λόγο χρέους προς ΑΕΠ και τα μέτρα στήριξης τα οποία λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν είναι δωρεάν χρήματα, είναι επιπλέον δά-
νεια. Χαμηλότοκα, αλλά δάνεια. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό οι έκτακτες ρυθμίσεις για μια έκτακτη περίσταση να μην οδηγήσουν σε μια μο-
νιμότερη καταστροφή των συναλλακτικών ηθών μέσω της καλλιέργειας κινήτρων για στρατηγικές αθετήσεις υποχρεώσεων έναντι των τρα-
πεζών και έναντι του κράτους. Ημασταν άτυχοι που αυτή η κρίση μάς βρήκε τη στιγμή που η χώρα ανέκαμπτε από μια άλλη, δεκαετή κρί-
ση. Είναι στο χέρι μας, όμως, να εκμεταλλευτούμε τη συγκυρία, προχωρώντας εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που αναβάλλαμε για χρόνια και 
οι οποίες μπορούν να μας φέρουν και πάλι σε πλεονεκτική θέση αφετηρίας όταν υποχωρήσει η κρίση. Οχι απλώς για να πάρουμε πίσω τις 
ζημίες, αλλά για να βάλουμε τις βάσεις για μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη.

 Λογώ κορωνοϊού, το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πει-
ραιά (ΕΒΕΠ) έχει καταθέσει στην κυ-
βέρνηση δύο συγκεκριμένες προτά-
σεις για την επόμενη ημέρα της επα-
νεκκίνησης της πραγματικής οικονο-
μίας. Πρώτον, τα διαθέσιμα του ΕΣ-
ΠΑ να χρησιμοποιηθούν για κεφά-
λαιο κίνησης μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων, όπως παλαιότερα με τις εγ-
γυήσεις του ΤΕΜΠΜΕ και του ΕΤΕ-
ΑΝ, αυτή τη φορά όμως μέσω ειδι-
κών εξωλογιστικών λογαριασμών 
που θα ελέγχουν τη ροή και τη δι-
άθεσή τους, αφού χωρίς επιχειρή-
σεις δεν υπάρχει ανάπτυξη. Πρέπει 
πρώτα να ενισχύσουμε τα θεμέλια 
της πραγματικής οικονομίας σήμε-

ρα για να μπορούμε να χτίσουμε και να αναπτυχθούμε αύριο. Δεύ-
τερον, οι μειώσεις των φόρων που έχει ήδη εξαγγείλει η κυβέρνηση 
για το 2021 να έρθουν έναν χρόνο νωρίτερα και να εφαρμοστούν 
από φέτος, με σκοπό να εκτονωθούν οι συσσωρευμένες αναστολές 
πληρωμών και φορολογικών υποχρεώσεων, ώστε να μη δημιουρ-
γηθεί μια νέα γενιά ληξιπρόθεσμων οφειλών. Συγκεκριμένα, για την 
επόμενη ημέρα προτείνεται στο οικονομικό επιτελείο ένα «πακέτο 
μετά κρίσης» με 7 οριζόντιες φορολογικές μειώσεις για τη βιωσιμό-
τητα των επιχειρήσεων, τη διατήρηση της απασχόλησης, αλλά κυ-
ρίως την επανεκκίνηση της οικονομίας. Οι μειώσεις φόρων, τελών, 
εισφορών και ΦΠΑ, που προτείνονται από το ΕΒΕΠ στο υπουργείο 
Οικονομικών, είναι οι εξής: Μείωση των φορολογικών συντελεστών 
όλων των επιχειρήσεων για το 2020 από το 24% στο 20%, των ει-
σφορών από το 2020 για επιχειρήσεις και εργαζομένους κατά 0,9 
ποσοστιαίες μονάδες με ελάφρυνση 2,21% του μη μισθολογικού κό-
στους, της προκαταβολής φόρου επιχειρήσεων για όλους τους κλά-
δους της οικονομίας από το 95% στο 50%. Επίσης, μείωση των τε-
λών που επιβάλλονται στις μεταφορές αγαθών και εμπορευμάτων, 
του ΦΠΑ στις θαλάσσιες μεταφορές, στην ακτοπλοΐα και στις αερο-
μεταφορές, στον τουρισμό σε 6%, μείωση του τέλους διαμονής και 
του ΦΠΑ στο σύνολο της εστίασης στο 13%.Το ΕΒΕΠ απέστειλε λί-
στα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο μεγάλο λιμάνι με 
επιπλέον 280 ΚΑΔ, ώστε να ενσωματωθούν στη λίστα του υπουρ-
γείου Οικονομικών. Με την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρή-
σεων και τη δραστική μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών 
επιβαρύνσεων, το ελληνικό επιχειρείν θα ξανασταθεί στα πόδια του. 

 Η διαΤαραχΗ που ενέσκηψε στην οικονο-
μία εξαιτίας της πανδημικής κρίσης αναμένεται 
να είναι πολύ ισχυρή στον βραχύ χρονικό ορί-
ζοντα, ιδιαίτερα τα δύο επόμενα τρίμηνα. Στην 
περίπτωση, μάλιστα, του σεναρίου εμφάνισης 
ενός νέου επιδημικού κύματος το φθινόπωρο, 
έστω και ασθενέ-
στερης μορφής, 
η οικονομική δρα-
στηριότητα και κα-
τά συνέπεια η απα-
σχόληση εκτιμά-
ται ότι θα πληγούν 
σε έναν άνευ προ-
ηγουμένου βαθ-
μό στις περισσότε-
ρες χώρες του κό-
σμου. Το πρόβλη-
μα για την Ελλάδα 
είναι ότι η τεράστια 
νέα οικονομική δι-
αταραχή τη βρί-
σκει σε μια περίο-
δο που έχουν μεν 
περιοριστεί η δη-
μοσιονομική ανισορροπία και η ελλειμματικότη-
τα των εξωτερικών συναλλαγών της, χωρίς ωστό-
σο να έχει επιτευχθεί μια αλλαγή του παραγωγι-
κού της μοντέλου. Η υψηλή εξάρτησή της από 
τον τουρισμό και τη ναυτιλία την καθιστά ιδιαί-
τερα ευάλωτη στις διαταραχές της διεθνούς ζή-
τησης, καθώς η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται 
σε μια ισχυρή ύφεση και η ανάγκη κοινωνικής 
αποστασιοποίησης δρα αποτρεπτικά στην ταξι-
διωτική κίνηση. Η κυβέρνηση ενεργοποίησε την 
επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, με σκοπό την 
τόνωση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Η συσσώ-
ρευση του μαξιλαριού ασφαλείας κατά τα τελευ-
ταία έτη, η συμμετοχή της χώρας στο νέο Εκτα-
κτο Πρόγραμμα Αγοράς Στοιχείων Ενεργητικού 
της ΕΚΤ και η διαμόρφωση ενός θετικού profile 
κινδύνου για το δημόσιο χρέος προσδίδουν αξι-
οπιστία στην ακολουθούμενη δημοσιονομική πο-
λιτική. Οι δυνατότητες αυτές, όμως, δεν μπορεί 
να είναι απεριόριστες, ενώ η υφεσιακή διατα-
ραχή είναι συμμετρική για όλες τις χώρες. Η έκ-
δοση χρέους από την Ευρωπαϊκή Ενωση για τη 
χρηματοδότηση επενδυτικών και όχι καταναλω-
τικών αναγκών συνιστά την καλύτερη απάντη-
ση στην κρίση και τη μεγαλύτερη ευκαιρία για 
το ίδιο το ευρωπαϊκό project. H απειλή της παν-
δημίας, όμως, συνιστά και ευκαιρία. Η αντίδρα-
ση αφενός του επιχειρηματικού τομέα και αφε-
τέρου της οικονομικής πολιτικής αναμένεται να 
επιφέρει δομικές αλλαγές στην παραγωγική δο-
μή και στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα: Πρώ-
τον, την επιτάχυνση της υιοθέτησης των Τεχνο-
λογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), η 
οποία θα διαμορφώσει ένα νέο εργασιακό περι-
βάλλον, ιδιαίτερα σε ορισμένους κλάδους. Δεύτε-
ρον, την ανάγκη μεγέθυνσης του κλάδου Υγείας, 
αναβαθμίζοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες 
του δημόσιου τομέα για τη διαχείριση αντίστοι-
χων κρίσεων. Τρίτον, την αναβάθμιση των υπο-
δομών υγειονομικής ασφάλειας και των συνθη-
κών στον κλάδο των μεταφορών -και ιδιαίτερα 
των αερομεταφορών- η οποία δημιουργεί την 
ανάγκη νέων επενδύσεων. Τέλος, την προσαρ-
μογή των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων σε 
παρόμοιες κρίσεις, που θα απαιτήσει σε αρκε-
τές περιπτώσεις επανεξέταση και αναδιοργάνω-
ση των υποκείμενων παραγωγικών διαδικασιών.

 Ειναι γΕγονος ότι η πανδημία του κορωνοϊού έχει ήδη τραυ-
ματίσει πολύ σοβαρά την παγκόσμια οικονομία και κατ’ επέκτα-
ση τόσο την ευρωπαϊκή όσο και την ελληνική. Ηδη μεγάλες αλλά 
και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τις δραστηριό-
τητές τους, ενώ σημαντικός αριθμός αυτών που εξακολουθούν 
να λειτουργούν σημειώνουν εξαιρετικά χαμηλές αποδόσεις. Η 
επόμενη ημέρα για την οικονομία, όποτε και αν αυτή έρθει, θα 
είναι μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Και θα χρειάζεται ιδιαίτε-
ρους και πολύ προσεκτικούς χειρισμούς. Τα μέτρα που θα λάβει 
η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να είναι πραγματικά γενναία 
και ήδη τα επιμελητήρια έχουν προτείνει αρχικά την ενίσχυση 
του εσωτερικού τουρι-
σμού με voucher αξίας 
τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ. 
Αυτό που πρέπει να γίνει, 
επίσης, άκρως κατανοη-
τό είναι ότι η ελληνική οι-
κονομία δεν θα μπορέσει 
να ανασυγκροτηθεί χω-
ρίς την έμπρακτη στήρι-
ξή της από το τραπεζι-
κό σύστημα. Δυστυχώς, 
όπως και στο παρελθόν, 
έτσι και σήμερα, οι ελλη-
νικές τράπεζες δεν έχουν 
σταθεί στο ύψος των πε-
ριστάσεων. Η πανδημία 
του κορωνοϊού, όμως, 
που έσπειρε τον θάνα-
το στην κυριολεξία, αλ-
λά και χτύπησε βαριά 
την επιχειρηματικότητα, 
πρέπει να αντιμετωπιστεί 
δυναμικά. Ως πρώτο βή-
μα προκρίνεται από την 
επιχειρηματική κοινότητα η αυστηρότατη εποπτεία των συστη-
μικών τραπεζών από την ελληνική πολιτεία, που, αν απαιτηθεί, 
θα πρέπει ακόμα και να προβεί σε παρεμβάσεις στα διοικητικά 
συμβούλια των τραπεζών και να τοποθετηθούν εμπειρογνώμο-
νες με γνώση της ελληνικής αγοράς, που θα δώσουν λύσεις ενι-
σχύοντας τη ρευστότητα. Και, βέβαια, η ελληνική κυβέρνηση 
δεν θα πρέπει ούτε στιγμή να σταματήσει να απαιτεί από τους 
γραφειοκράτες των Βρυξελλών -σχηματίζοντας μέτωπο με τις άλ-
λες χώρες του Νότου- ουσιαστική στήριξη, που να αποδεικνύει 
ότι πράγματι υπάρχει αλληλεγγύη στην ευρωζώνη. Το πακέτο 
που αποφασίστηκε ασφαλώς και είναι ανεπαρκές και οι πιέσεις 
θα πρέπει να στραφούν ώστε η πολιτική αυτή να αλλάξει στο 
επερχόμενο έκτακτο Συμβούλιο Κορυφής για τα μέτρα αντιμε-
τώπισης της πανδημίας. Η έκδοση ευρωομολόγου, δηλαδή η 
αμοιβαιοποίηση του χρέους για τη χρηματοδότηση των συνε-
πειών της πανδημίας, πρέπει να γίνει πράξη. 
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