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νεται να αφεθούν οι επιχειρήσεις να ξαναπέ-
σουν σε ένα νέο κύκλο αδυναµίας εξυπηρέτη-
σης των δανείων τους και των υποχρεώσεών 
τους, τονίζοντας ότι απαιτούνται έκτακτες δα-
πάνες, που θα χρηµατοδοτηθούν από νέο δα-
νεισµό ή ρευστοποίηση των αποθεµάτων του 
κράτους. Επίσης, όλοι συµφωνούν ότι ο περι-
ορισµός της ύφεσης για το 2020 θα εξαρτηθεί 
από το µέγεθος των δηµοσίων επενδύσεων, 
ενώ καθοριστική συµβολή θα έχει και η άρση 

Στήριξη των εργαζοµένων 
 ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΡΙΑΣΤΕΙ η ύφεση βραχυπρόθεσμα, 

πρέπει να συγκρατήσουμε την αβεβαιότητα που γεννά 
η πανδημία του κορωνοϊού και να διασφαλίσουμε ότι 
δεν θα ξαναεπιβληθούν περιορισμοί στην οικονομική 
δραστηριότητα. Προφανώς και απαιτείται εγρήγορση 
και παρέμβαση της πολιτείας σε περιπτώσεις ξέφρε-
νου συγχρωτισμού, χωρίς εξαιρέσεις, για να εμπεδω-
θεί και η εθελοντική κοινωνική αποστασιοποίηση. Προ-
φανώς και πρέπει να πετύχουμε κάποια ισορροπία με-

ταξύ του «μένουμε ασφαλείς» 
και του «έχουμε δουλειά». 

Η ύφεση αυτή είναι πρό-
σκαιρη, καθώς θα λήξει 
όταν θα υπάρξει αποτε-
λεσματικός εμβολιασμός 
για όλο τον κόσμο. Μέχρι 
τότε, και στα όρια του δη-
μοσιονομικά εφικτού, θα 
πρέπει να παρέχεται κατά 

των δηµοσιονοµικών περιορισµών για το 2020 και το 2021. 
Ιδιαίτερη µνεία κάνουν στα κονδύλια, ύψους 32 δισ. ευρώ, 
που διεκδικεί η Ελλάδα από το Ταµείο Ανάκαµψης. «Αυτή τη 
φορά θα πρέπει να οδηγηθούν σε παραγωγικές επενδύσεις 
µε υψηλό βαθµό µόχλευσης, έτσι ώστε να δηµιουργηθούν 
οι προϋποθέσεις υψηλής ανάπτυξης το 2021», συµφωνούν.

Οσο για το µέγεθος της ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας 
το 2020, οι εκτιµήσεις ποικίλλουν. Η ηγεσία του οικονοµικού 
επιτελείου εκτιµά πως θα κινηθεί στο 8%, η Τράπεζα της Ελ-
λάδος στο 9,4% και η Κοµισιόν στο 9%. 

προτεραιότητα η αρωγή της πολιτείας σε όσους πλήττο-
νται, εργαζομένους και επιχειρήσεις. Ως χώρα, δεν μπο-
ρούμε να αφήσουμε την ανεργία και τα λουκέτα να υπο-
νομεύσουν την οικονομική δραστηριότητα την επόμενη 
ημέρα. Ανθρωποι που χάνουν τις δουλειές τους χάνουν 
και δεξιότητες και επιχειρήσεις που κλείνουν είναι δύ-
σκολο να ξανανοίξουν. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τις 
επιχειρήσεις να ξαναπέσουν σε ένα νέο κύκλο αδυνα-
μίας εξυπηρέτησης των δανείων τους και των υποχρεώ-
σεών τους. Ολα αυτά απαιτούν έκτακτες δαπάνες, που 
θα χρηματοδοτηθούν από νέο δανεισμό ή ρευστοποίη-
ση των αποθεμάτων του κράτους. Η κυβέρνηση φαίνε-
ται να ενεργεί με τόλμη και σύνεση. Και έρχονται, βεβαί-
ως, μεσοπρόθεσμα, και νέοι πρόσθετοι πόροι από τα ευ-
ρωπαϊκά ταμεία για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικο-
νομίας - κάπου 32 δισ. ευρώ μόνο για την Ελλάδα. Η κυ-
βέρνηση απαιτείται να διαπραγματευτεί ένα στοχευμένο 
πρόγραμμα αξιοποίησης των πόρων, ώστε να καλύπτο-
νται οι ανάγκες μετασχηματισμού της οικονομίας προς 
εξωστρεφείς δραστηριότητες, στο πλαίσιο επενδύσεων 
σε νέες δράσεις, όπως είναι η αντιμετώπιση της κλιμα-
τικής αλλαγής και η ψηφιοποίηση της οικονομίας, που 
αποτελούν προτεραιότητα και σε ελληνικό και σε ευρω-
παϊκό επίπεδο. 

  Παναγιώτης Ε.  Πετράκης 
Καθηγητής Εθνικού 

και Καποδιστριακού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών

 ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ στην καρδιά της μεγαλύτερης και ταχύτερης ύφεσης μετά 
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εχει η οικονομική πολιτική ικανοποιητική απάντηση 
στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα; Στο κοινωνικό επίπεδο, η Ευρώπη σε 
σύγκριση με τις ΗΠΑ κερδίζει, αλλά έτσι κι αλλιώς η κρίση είναι μεγάλη. Οι άν-
θρωποι που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας στις ΗΠΑ είναι αναλογικά πολύ πε-
ρισσότεροι από ό,τι στην Ευρώπη. Ηταν 82 εκατ. το 2019, θα γίνουν 102 εκατ. το 
2020 και θα πέσουν στα 98 εκατ. το 2021. Ποσοστιαία η Ευρώπη βρίσκεται στο 
μισό των επιπέδων αυτών. Η Ελλάδα των μνημονίων είχε 1,8 εκατ. το 2019, για 
να ανέλθουν στα 2,0 εκατ. το 2020 και να ξαναπέσουν σε χαμηλότερο επίπεδο, 
από αυτό του 2020, το 2021. Μπορεί στην Ελλάδα να τα πηγαίναμε καλύτερα; 
Ναι, αν θα είχαμε μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο! Από τα ταμειακά διαθέσι-
μα καλύπτουμε τις πολύ μεγάλες δημοσιονομικές ανάγκες μας, αλλά μέχρι τώ-
ρα, λόγω ECB και δημοσιονομικής συνέπειας, κατορθώνουμε επιτυχώς να ξα-
ναγεμίζουμε τον δημοσιονομικό κουβά που αδειάζει με νέο δανεισμό (εκτιμού-
με 10-12 δισ. ευρώ μέχρι το τέλος του χρόνου). Εάν, πάντως, προτείνεται η από-
λυτη μείωση του «μαξιλαριού», τότε απλώς προτείνεται ο αποκλεισμός της οικο-
νομίας από τις αγορές και ένα νέο μνημόνιο, αφού έτσι θα χαθεί το πλεονέκτη-
μα του χαμηλού κόστους του δανεισμού μας. Τα μνημόνια δεν τα φέρνει η αύ-
ξηση του χρέους, που είναι τώρα αναπόφευκτη και συμμετρική σχεδόν για όλες 
τις οικονομίες του κόσμου, αλλά ο αποκλεισμός από τις αγορές! Ομως, από τα 

παραπάνω συνεπάγεται ότι η αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης εί-
ναι η μεγαλύτερη προτεραιότητα. Συνεπώς, απαιτείται μεγα-

λύτερος προσανατολισμός στην επιδότηση εργασίας και 
στις φορολογικές απαλλαγές ΦΠΑ και απομείωση της 
σημασίας της εμπλοκής των περιβαλλοντικών και ψη-
φιακών διαστάσεων στις ευρωπαϊκές δράσεις, με με-
γαλύτερη κατανόηση της αντιμετώπισης του προβλή-
ματος της εργασίας, χωρίς να ξεχνάμε, πάντως, τις 
απαραίτητες μεταβολές της παραγωγικής οργάνω-

σης των ωφελούμενων οικονομιών.

Επιδότηση εργασίας και 
φορολογικές απαλλαγές

 Η ΥΦΕΣΗ το 2020 είναι δεδομένη. Η μείωση της εγχώριας κατανάλωσης και 
η κατάρρευση του τουρισμού, από μόνες τους, μπορούν να οδηγήσουν ακόμα 
και σε διψήφιο ποσοστό ύφεσης. Το μόνο αντίδοτο είναι οι εμπορευματικές εξα-
γωγές και οι επενδύσεις. Δεν θα σας κουράσω με αριθμούς και ποσοστά συμ-
μετοχής των κύριων συνιστωσών του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), 
όπως έκανα σε άρθρο μου πριν από περίπου δύο μήνες, όταν προσπαθούσα να 
εκτιμήσω τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης και διατύπωσα την άποψη ότι 
το αισιόδοξο σενάριο είναι η ύφεση να περιοριστεί σε μονοψήφιο ποσοστό. Σε 
αυτό συγκλίνουν οι προβλέψεις των περισσότερων οργανισμών (υπουργείο Οι-
κονομικών, ΤτΕ, Ευρωπαϊκή Ενωση κ.λπ.). Το ερώτημα είναι με ποια οικονομικά 
μέτρα μπορούμε να περιορίσουμε την ύφεση. Επειδή είμαστε ήδη στην αρχή του 
δεύτερου εξαμήνου, πρέπει να δράσουμε άμεσα. Οι προτεραιότητες της οικο-
νομικής πολιτικής πρέπει να είναι η στήριξη, γενικά, των επιχειρήσεων και ειδι-
κότερα των εξαγωγικών επιχειρήσεων, καθώς και η επιτάχυνση των επενδύσε-
ων. Η μείωση φορολογικών συντελεστών, η μείωση ασφαλι-
στικών εισφορών, η μείωση ΦΠΑ σε κρίσιμους τομείς, η 
επιστροφή του πιστωτικού ΦΠΑ στις εξαγωγικές επι-
χειρήσεις είναι μερικά από τα μέτρα που θα έχουν 
άμεσο αποτέλεσμα και θα βοηθήσουν τις επιχει-
ρήσεις να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους 
και, βέβαια, να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. 
Οι μέχρι τώρα ενέργειες της κυβέρνησης συνηγο-
ρούν υπέρ αυτής της άποψης.

Αντίδοτο οι εξαγωγές 
και οι επενδύσεις 

  Μιχάλης Μασουράκης 
Οικονοµολόγος, αντιπρόσωπος 
της Ελλάδας στο ∆ΝΤ από 1/9/2020  

  Ιωάννης Χαλικιάς 
Καθηγητής Οικονοµικών,
διευθυντής Σπουδών του 
Hellenic American 
University


