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 ΠΟΙΟΣ θα περίµενε 
ότι ο πρωταθλητής της 
συµβολής στην ανά-
πτυξη της ελληνικής οι-
κονοµίας των τελευταί-
ων ετών κινδυνεύει να 
γίνει ουραγός µε την 
επιδηµία του κορωνοϊ-
ού. Μιλάµε για τις εξα-
γωγές που τα έτη 2017-
2019, όταν η χώρα µας 
επανήλθε σε αναπτυξια-
κή πορεία, είχαν τη µε-
γαλύτερη συµβολή στην 
αύξηση του Ακαθαρί-
στου Εγχώριου Προϊό-
ντος (ΑΕΠ). Το ερώτη-
µα είναι τι πρέπει να γί-
νει προκειµένου αυτή η 
δυναµική να έχει τη µι-
κρότερη δυνατή απώ-
λεια. Από πλευράς κυ-
βέρνησης έχουν ανακοι-

νωθεί τα µέτρα στήριξης των παραγωγικών φορέων. Ολοι 
ζητούν περισσότερη στήριξη, αλλά πρέπει να λάβουµε υπό-
ψη τις δηµοσιονοµικές δυνατότητές µας. Η υπερβολική αύ-
ξηση των ελλειµµάτων και του χρέους ελλοχεύει. Η σηµαντι-
κότερη παράµετρος είναι η διεθνής οικονοµία. Οι χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι οι κύριοι πελάτες των ελληνικών 
εξαγωγών, µε ποσοστό συµµετοχής περίπου 60%. Το ποια 
θα είναι η µείωση των εξαγωγών εξαρτάται από την εξέλι-
ξη των οικονοµιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των τρίτων 
χωρών. Με βάση τη σύνθεση του ΑΕΠ ως προς τις βασικές 
συνιστώσες (κατανάλωση, επενδύσεις, εξαγωγές και εισα-
γωγές), µπορούµε να εκτιµήσουµε τις πιθανές επιπτώσεις 
στο ΑΕΠ. Για παράδειγµα, ένα σενάριο είναι η κατανάλω-
ση να µειωθεί κατά 10%, οι επενδύσεις να µείνουν αµετά-
βλητες, οι εξαγωγές να µειωθούν κατά 20% (εξαγωγές αγα-
θών -10%, υπηρεσίες -30%). Με αυτές τις υποθέσεις, η ύφε-
ση θα ανέλθει στο 16%. Μην ξεχνάτε, όµως, τις εισαγωγές. 
Η µείωση της δαπάνης και η απαγόρευση των µετακινήσε-
ων προκαλούν µείωση της ζήτησης εισαγωγών (αγαθών 
και υπηρεσιών) που αντισταθµίζουν την παραπάνω ύφε-
ση. Ετσι, µε την υπόθεση ότι οι εισαγωγές αγαθών θα µει-
ωθούν κατά 15% και οι εισαγωγές υπηρεσιών κατά 30%, η 
ύφεση περιορίζεται στο 9%. Οι συνδυασµοί των πιθανών 
µεταβολών είναι άπειροι. Οµως, στον βαθµό που οι επενδύ-
σεις ενδέχεται να έχουν θετικό πρόσηµο, εάν τα µεγάλα έρ-
γα προχωρήσουν, ένα αισιόδοξο σενάριο µε µεγάλες πιθα-
νότητες επαλήθευσης είναι η ύφεση να περιοριστεί σε µο-
νοψήφιο ποσοστό (από 8,5% έως 9,5%). Το πόσο γρήγο-
ρα θα ανακάµψουµε θα εξαρτηθεί από την ανάκαµψη της 
διεθνούς οικονοµίας. Ευτυχώς που µε τη νέα κυβέρνηση τα 
δικά µας εγχώρια προβλήµατα σταδιακά αντιµετωπίζονται.

 ΣΗΜΕΡΑ, η Ελλάδα χρησιµοποιείται διεθνώς ως χώρα-υπόδειγµα, που έκανε εγκαί-
ρως αυτό που έπρεπε για να προστατευτεί σε υγειονοµικό επίπεδο από την εξάπλωση 
της πανδηµίας του κορωνοϊού. Η χώρα µας πλέον έχει ισχυροποιήσει το brand της και 
αυτό θα κεφαλαιοποιηθεί τουριστικά, όταν έρθει η ώρα, µε τις απαιτούµενες ενέργειες. 
Σε αυτό το περιβάλλον, ο ΣΕΤΕ, από την πρώτη στιγµή αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, 
λειτούργησε συντονισµένα, οργανωµένα και µε ενότητα για την αντιµετώπιση και τη δι-
αχείριση της κατάστασης. Την ίδια στιγµή, η κυβέρνηση, µε την πρώτη δέσµη µέτρων, 
εξασφάλισε ένα πλαίσιο ασφαλείας για επιχειρήσεις και εργαζοµένους, ένα καθεστώς λει-
τουργίας σε πολύ χαµηλούς παλµούς, µέχρι να φτάσουµε στο σηµείο επανεκκίνησης της 
ελληνικής οικονοµίας. Τα θέµατα που θα πρέπει να αντιµετωπιστούν την αµέσως επόµε-
νη ηµέρα κινούνται σε δύο άξονες: Θέµατα επιβίωσης και θέµατα ανταγωνιστικότητας. 
Τα θέµατα επιβίωσης έχουν να κάνουν µε τη ρευστότητα, µέσω κεφαλαίων κίνησης, για 
την επανεκκίνηση της οικονοµίας. Τα θέµατα ανταγωνιστικότητας αφορούν τα εργαλεία 
εκείνα που θα χρειαστούν για την ανάκτηση πελατείας και αγορών. Αυτά ενδεικτικά πε-
ριλαµβάνουν τη µείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε διαµονή, εστίαση, υπηρεσία τουριστι-
κού πακέτου και εγχώριες µεταφορές και, βέβαια, ένα στοχευµένο πρόγραµµα προβο-
λής, το οποίο θα εστιάσει εκεί που δυνητικά θα µπορούσε να κερδηθεί πελατεία την τρέ-
χουσα χρονιά. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αυτής της πανδηµίας θα είµαστε 
τραυµατισµένοι τουριστικά, οικονοµικά και κοινωνικά. Οµως, έχουµε δηµιουργήσει δο-
µές, έχουµε τα εργαλεία, τις ιδέες, το προϊόν και το brand για να επανέλθουµε δυναµικά, 
όταν οι συνθήκες είναι κατάλληλες.

 ΠΡΩΤΗ φορά στην παγκόσµια ιστορία που ένα απρόβλεπτο γεγο-
νός επηρεάζει ταυτόχρονα το σύνολο του παγκόσµιου παραγόµενου 
ΑΕΠ (ανεπτυγµένες και αναπτυσσόµενες οικονοµίες), κάτι που δεν έγι-
νε στις πιο πρόσφατες κρίσεις (κραχ 1929, στεγαστική κρίση 2008). 
Η δηµοσιονοµική κρίση έρχεται µετά τον µακροβιότερο αναπτυξια-
κό κύκλο της παγκόσµιας οικονοµίας, ενώ οι προπορευόµενοι δείκτες 
οικονοµικής ανάπτυξης, όπως η τιµή του πετρελαίου, υποδηλώνουν 
την τραγική κατάσταση της οικονοµίας την επόµενη ηµέρα. Η κρίση 
δεν θα είναι ούτε παροδική ούτε βραχυπρόθεσµη, ενώ για πρώτη 
φορά η διάρκειά της δεν θα εξαρτηθεί από την αποτελεσµατικότη-
τα των µέτρων των κεντρικών τραπεζών, αλλά από την αποτελεσµα-
τικότητα των πολιτικών ηγετών να πραγµατοποιήσουν µεταρρυθµί-
σεις στις χώρες τους. Στην 
παγκόσµια οικονοµία, οι 
πολίτες θα χάσουν µέρος 
του πλούτου τους που 
απέκτησαν την προη-
γούµενη δεκαετία, ενώ 
στην Ελλάδα, µετά από 
σχεδόν 9 χρόνια παρα-
τεταµένης ύφεσης, θα 
προστεθεί και η ύφεση 
του 2020, που προβλέπε-
ται στο 12%. Η Ευρωπα-
ϊκή Ενωση θα ακολουθή-
σει την πολιτική «kick the 
can down the road», δεν 
θα εκδώσει ευρωοµόλο-
γο, τα νέα χρηµατοδοτι-
κά εργαλεία, όταν ανα-
κοινωθούν, θα είναι ξε-
περασµένα για να αντι-
στρέψουν την οικονοµι-
κή επιδείνωση, ενώ κάθε 
χώρα θα πρέπει να βασι-
στεί στα δικά της χρηµατοοικονοµικά εργαλεία και κυρίως στην αξι-
οπιστία απέναντι στις αγορές για το σχέδιό της την επόµενη ηµέρα.

Ηρθε η ώρα για την Ελλάδα να διεκδικήσει τα συµφέροντά της µέ-
σα από ένα σχέδιο µεσοπρόθεσµης πνοής. Η agoraphobia είναι η 
πλέον χαρακτηριστική λέξη στη µεταπολιτευτική Ελλάδα, ωστόσο ήρ-
θε η στιγµή όπου θα πρέπει ο ελληνισµός να εκπονήσει ένα µακρό-
πνοο οικονοµικό σχέδιο, βασισµένο στον οικονοµικό ρεαλισµό, µε 
στόχο την άντληση φθηνής ρευστότητας από τις αγορές. 

Η Ελλάδα έχει από τους µικρότερους δείκτες συνολικού χρέους, 
δηµόσιου και ιδιωτικού, λόγω του περιορισµένου ιδιωτικού χρέους. 
Το παγκόσµιο πρόβληµα αυτής της κρίσης είναι η αποπληρωµή του 
ιδιωτικού και όχι του δηµόσιου χρέους. Η πρότασή µου για την επό-
µενη ηµέρα περιλαµβάνει µετατροπή µέρους του δηµόσιου σε ιδιω-
τικό χρέος, µέσα από τη φθηνή ρευστότητα-χρηµατοδότηση που θα 
προέλθει από την αγορά. Η πρακτική υλοποίηση περιλαµβάνει τριε-
τές εµπροσθοβαρές σχέδιο, µε αποκλειστική άντληση ρευστότητας 
µέσω ιδιωτικού χρέους στο 40% του ΑΕΠ, µε ταυτόχρονη διευθέτη-
ση/µείωση του δηµόσιου χρέους κατά 30% του ΑΕΠ, χωρίς ονοµα-
στικό «κούρεµα» των οµολόγων. 

 ΣΕ ΚΑΘΕ κρίσιµη συγκυρία υπάρχουν συζη-
τήσεις που έχει νόηµα να λαµβάνουν χώρα -υπό 
την έννοια ότι µπορούν να προσφέρουν λύσεις 
σε συγκεκριµένα προβλήµατα- και συζητήσεις οι 
οποίες δεν έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντι-
µετώπιση των άµεσων προβληµάτων. Με βάση 
αυτό το σκεπτικό, το οποίο κατανοώ ότι µπορεί 
να ακούγεται ανορθόδοξο, θεωρώ ότι το τελευ-
ταίο διάστηµα 
όλοι µας έχου-
µε αναλωθεί σε 
µια συζήτηση 
για το µέγεθος 
της ύφεσης σε 
πολύ µεγαλύτε-
ρο βαθµό από 
όσο θα έπρεπε. 
Ο λόγος για τον 
οποίο πιστεύω 
ότι η συζήτη-
ση για το εύρος 
της ύφεσης εί-
ναι µη παραγω-
γική είναι για-
τί θεωρώ ότι το 
ακριβές νού-
µερο (ακόµα 
και αν κάποιος 
µπορούσε να 
το προσεγγίσει 
µε ακρίβεια) εί-
ναι µη υποβοηθητικό ως προς την όλη προσπά-
θεια της χώρας να αντιµετωπίσει την κρίση. Το 
µόνο που εµένα µου αρκεί να γνωρίζω είναι ότι 
η χώρα βρίσκεται αντιµέτωπη µε µια πρωτό-
γνωρη κατάσταση, η οποία πλήττει τη συντρι-
πτική πλειονότητα των κλάδων της οικονοµικής 
δραστηριότητας. 

Παράλληλα, πιστεύω ότι µια πολύ πιο κρίσιµη 
συζήτηση αφορά τις µακροχρόνιες επιπτώσεις 
της ύφεσης και κυρίως τη σχέση κόστους - οφέ-
λους µεταξύ της παρούσας συγκυρίας και των 
µελλοντικών προοπτικών µας. Συνεχίζοντας σκό-
πιµα τον ανορθόδοξο συλλογισµό µου, πιστεύω 
ότι, χωρίς να το συνειδητοποιούµε, βρισκόµα-
στε αντιµέτωποι µε ένα πολύ σκληρό «παζάρι» 
ανάµεσα στο βάθος της ύφεσης σήµερα και 
στην ένταση της ανάκαµψης στο (κοντινό) µέλ-
λον. Εάν, παραδείγµατος χάριν, βρισκόµασταν 
αντιµέτωποι µε δύο εκδοχές της πραγµατικότη-
τας: α) µια µικρή ύφεση φέτος 5% που θα συ-
νοδευόταν από µια ασθενική ανάκαµψη της τά-
ξης του 1%-1,5% τα επόµενα χρόνια και β) µιας 
συρρίκνωσης 10% εφέτος και ανάκαµψης 10% 
του χρόνου, ποια θα έπρεπε να προτιµήσουµε; 

Το ερώτηµα αυτό είναι και κρίσιµο και ουσια-
στικό, γιατί η απάντησή του οδηγεί σε διαφορε-
τικές αποφάσεις και διαφορετικές συνέπειες. Εάν 
επιλέξουµε την πρώτη εκδοχή, τότε η κυβέρνη-
ση πρέπει να αναλώσει όλα τα πυροµαχικά της 
άµεσα, στην όσο το δυνατό ευρύτερη επέκταση 
του δικτύου κοινωνικής προστασίας, αναγνωρί-
ζοντας παράλληλα ότι η δυνατότητα µελλοντι-
κών δράσεων και επιλογών περιορίζεται σηµα-
ντικά. Στη δεύτερη εκδοχή, θα πρέπει να απο-
δεχθούµε ότι η άµεση αύξηση των δαπανών εί-
ναι σε µεγάλο βαθµό αναποτελεσµατική και θα 
πρέπει το βάρος του σχεδιασµού να αφορά την 
ενίσχυση των µακροχρόνιων προοπτικών της 
ελληνικής οικονοµίας. Η επιλογή ανάµεσα στις 
δύο εναλλακτικές δεν είναι εύκολη. Ωστόσο -κα-
τά την άποψή µου- είναι ίσως η µόνη συζήτηση 
που είναι τόσο σηµαντική έτσι ώστε να περνά 
το κριτήριο της λεπίδας του Οκαµ. 
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