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Εισαγωγή

Η πανδημία υπήρξε τους τελευταίους 18 μήνες ένα γεγονός καταλύτης για

την παγκόσμια οικονομία, ξεκινώντας από την παγκόσμια ύφεση λόγω των

lockdowns και φτάνοντας στην πρώτη έκδοση κοινού Ευρωπαϊκού χρέους

μαζί με την ίδρυση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο παρόν δελτίο, αναλυτές του ΟΔΕΘ συνοψίζουν τις εξελίξεις του

πρώτου 6μήνου του 2021 και παραθέτουν προβληματισμούς για την

πορεία της Διεθνούς και Ελληνικής οικονομίας.

Ακολουθούν κατά σειρά οι ενότητες

1. Ελληνική Οικονομία

2. Ευρωπαϊκή Νομισματική πολιτική

3. Αμερικανική Οικονομία

4. Αμερικανική Νομισματική Πολιτική

5. Λοιπές Οικονομίες

6. Διεθνείς Νομισματικές σχέσεις μετά την Πανδημία

7. Πανδημία και Δημόσιο Χρέος

8. Η Συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης στην Ανάκαμψη της Ελληνικής

Οικονομίας

9. Ταμείο Ανάκαμψης και Κρατικός Παρεμβατισμός

Καλή ανάγνωση,

Η ομάδα του ΟΔΕΘ
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Συγγραφική Ομάδα:

Αλέξανδρος Καρράς

Γιώργος Συμεωνίδης

Ηλίας Τσακαγιάννης

Παντελεήμων Καραμάλης

Ευάγγελος Κινόπουλος

Ηλίας Συμενταρίδης

Μαρίνα Γεωργουσάκη

Αλέξανδρος Βασιλείου

Ζαχαρίας Θ. Ταλίκατζης

Επιμέλεια:

Κρόμπας Ιωάννης
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Ενότητα 1: Ελληνική Οικονομία

Γράφει ο Αλέξανδρος Καρράς

Έχοντας διαβιώσει ένα πλήρες έτος σε καθεστώς πανδημίας και αφού υπήρξαν στον ΔΟΣ ΙΙΙ οι κατάλληλες διορθώσεις σε σχέση με τον

ΔΟΣ ΙΙ είμαστε θέση να εξάγουμε μια καλύτερη θέαση της οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα. Η επιδημία του νέου κορωνοϊού Covid-19,

φυσικά δεν έχει κάνει το κύκλο της και ορισμένοι περιορισμοί ενδέχεται να διατηρηθούν και για το 2022 ή ακόμα και το 2023, επηρεάζοντας

όπως είναι πλέον κατανοητό τις οικονομικές δραστηριότητες και τις καταναλωτικές συνήθειες. Στη παρούσα ενότητα θα δούμε πόσο και πως

επηρεάστηκε η Ελληνική Οικονομία υπό τις συνθήκες της επιδημίας, αλλά και ποιο είναι το διαφαινόμενο μέλλον.

Πίνακας 1: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Στοιχεία με Εποχική και 

Ημερολογιακή διόρθωση)***

Πίνακας 2: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μεταβολή σε 

πραγματικούς όρους

(Σε εκατ. €) Σε τρέχουσες τιμές

q-o-q y-o-y

(Σε εκατ. €)
αλυσωτοί δείκτες όγκου 

(έτος αναφοράς 2015)
% Μεταβολή

%** %*

2019 ΙΙΙ 45435 -1,7% 1,4% 2017 177492**** 1,26%

IV 45122 -0,7% 0,0% 2018*** 180259**** 1,53%

2020 Ι 45128 0,0% -1,3% 2019*** 183606**** 1,85%

IΙ 38985 -13,6% -15,6% 2020*** 168462**** -8,2%

ΙΙΙ 40750 >4,5% -10,3% 2021***** 175368 4,10%

ΙV 42228 1,2% -8,6%

* Ποσοστιαία μεταβολή ως προς το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους

** Ποσοστιαία μεταβολή ως προς το προηγούμενο τρίμηνο

*** Προσωρινά Στοιχεία από ΕΛ.ΣΤΑΤ/EUROSTAT.
****Διόρθωση στοιχείων από EUROSTAT.
***** Πρόβλεψη από EUROSTAT.
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Πίνακας 2Α

file:///C:/Users/Alexa/Desktop/A0704_SEL84_TS_QQ_01_1995_01_2019_02_P_GR.xls#RANGE!#REF!
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Ενότητα 1: Ελληνική Οικονομία

Γράφει ο Αλέξανδρος Καρράς

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ και της EUROSTAT, το ΑΕΠ της χώρας για το 2017 διαμορφώθηκε σε 177,5 δις ευρώ.,

+1,26% (y-o-y) από το προηγούμενο έτος. Για τα έτη 2018 & 2019 το ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται στα 180,3 δις ευρώ και 183,6 δις ευρώ

αντίστοιχα, δείχνοντας πως η οικονομία είχε αρχίσει να ανακάμπτει. Όπως φαίνεται και στο πίνακα 2Α η επίδραση της πανδημίας

ήταν καθοριστική για την οικονομία. Το διαπιστώνουμε και στις μεταβολές των Q1 --> Q2 του 2020 όπου η μείωση εκτιμάται να είναι

-13,6% q-o-q αλλά και στη διαφορά του Q2 των 2019 & 2020 όπου η μεταβολή εκτιμάται σε -15,6%. Το ΑΕΠ εκτιμάται πως,

υποχώρησε στα 168,5 δις ευρώ, μία μείωση της τάξης του -8,2% (y-o-y), ελαφρώς καλύτερα από τις αρχικές προβλέψεις (ΔΟΣ ΙΙΙ) που

ανέφεραν μείωση -9%. Το 2021 αναμένεται να κλείσει με θετικό πρόσημο, με το ΑΕΠ περί τα 175,4 δις ευρώ, και αύξηση τουλάχιστον

4,1%, της EUROSTAT, καθώς όπως έχει επικρατήσει, κάνει πιο συγκρατημένες προβλέψεις από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Αναφορικά με τα Q3 & Q4

του 2020, όπου δεν υφίστατο εκτεταμένοι περιορισμοί στις μετακινήσεις, το ΑΕΠ αυξήθηκε, βέβαια όχι στο αρχικώς εκτιμώμενο (ΔΟΣ

ΙΙΙ) επίπεδο. Παρότι το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» τέθηκε σε εφαρμογή, δεν επαρκούσε για να καλύψει την απώλεια εσόδων

από το διεθνή τουρισμό. Ενδεικτικά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2020, η μείωση των αεροπορικών διαδρομών για

τη χώρα, σε σχέση με το 2019, ήταν της τάξης του -86,5%, -58,7% και -42,5% αντίστοιχα. Το 2021 σύμφωνα με τις, συγκρατημένες

εκτιμήσεις της EUROSTAT αναμένεται να φέρει ανάπτυξη της τάξης του 4,1%. Καθοριστικός παράγοντας είναι η τουριστική περίοδος

και ο όγκος διεθνών τουριστών που θα προσέλθει, όπου και θα διαμορφώσει τα Q3+Q4 του 2021.

Πίνακας 3 Έτος βάσης : 2015=100,0

2 0 20 2 0 2 1

Μήνας Δείκτης Μεταβολή* Δείκτης Μεταβολή*

1 101,63 1,1% 99,20 -2,4%

2 101,27 0,4% 99,39 -1,9%

3 102,51 0,2% 100,43 -2,0%

4 102,39 -0,9% 101,29 -1,1%

5 102,23 -0,7% 101,06 -1,1%

6 101,56 -1,9%

7 100,17 -2,1%

8 99,45 -2,3%

9 100,91 -2,3%

10 101,13 -2,0%

11 100,31 -2,1%

12 100,49 -2,4%

Μέσος** 101,17 -1,2% 100,27 ~ -1,7%

*Μεταβολή (%)  με αντίστοιχο δείκτη προηγούμενου έτους

** Μεταβολή (%) Μέσου δείκτη δωδεκαμήνου με αντίστοιχο δείκτη προηγούμενου δωδεκαμήνου

Ο Δείκτης Τιμών για το 2020 κυμάνθηκε στο -1,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2019. Ενώ για το πρώτο 5μηνο του

2021, σε σύγκριση με το αντίστοιχο του 2020, προσεγγίζει το -1,7%. Ιδιαιτέρως, παρατηρούμε πως η μειωμένη αγοραστική

δυναμική από τον Ιούλιο του 2020 κι έπειτα είναι εμφανείς στον Δείκτη Τιμών που τον Μάιο του 2021 βρίσκεται στο επίπεδο του

101. Μάλιστα, σε συνέχεια των όσον είχαμε αναφερθεί και στον ΔΟΣ ΙΙΙ, το lockdown του Νοεμβρίου, οδήγησε σε αρνητικό

πρόσημο τον Δείκτη Τιμών μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου όπου κινήθηκαν στο 99,2 και 99,4 αντίστοιχα.

Σε σχέση πάντως με τον Πληθωρισμό στην Ευρωζώνη (0,1%) και της Ε..Ε. (0,5%) διαπιστώνεται μια αισθητή διαφορά.

Καθώς επανερχόμαστε στην κανονικότητα, με το πιο πρόσφατο lockdown να απομακρύνεται, η δυναμική της αγοράς αναμένεται

να αναθερμανθεί από την έναρξη της τουριστικής σεζόν και μετά και, με τον Δείκτη Τιμών να επανέρχεται σε επίπεδα που

υποδεικνύουν υγιή αγορά. Ο Πληθωρισμός πάντως δεν προβλέπεται να φτάσει στα επίπεδα του 2019 (ως μέσος έτους) και

σύμφωνα με την EUROSTAT ίσως να είναι αρνητική για δεύτερη χρονιά η μεταβολή.
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Εμπορικά:

Πίνακας 4, ΕΛΛΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-

ΑΦΙΞΕΙΣ (2)

ΕΞΑΓΩΓΕΣ-

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ (2)

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ (2)

ΕΤΟΣ

Μ

ΗΝ

ΑΣ

Αξία σε 

εκ. ευρώ

% από 

μήνα 

σε 

μήνα

% με 

αντίστοιχ

ο μήνα 

προηγού

μενου 

έτους 

Αξία σε 

εκ. ευρώ

% από 

μήνα σε 

μήνα

% με 

αντίστ

οιχο 

μήνα 

προηγο

ύμενου 

έτους 

Αξία σε 

εκ. ευρώ

% από 

μήνα σε 

μήνα

% με 

αντίστοιχ

ο μήνα 

προηγού

μενου 

έτους 

Σύνολο 

2018 54.119,8 14,3 33.471,6 16,0 -20.648,1 ~12,0

Σύνολο 

2019 55.847,9 3.2 33.871,0 1.2 -21.974,7 6,4

2020(1)(

4)(5) 1 4.748,9 4,5 2,6
2020(1)(4

)(5) 1 2.854,7 -1,8 13,8 -1.890,4 15,6 -10,8

2020(1)(

4)(5) 2 4.362,8 -8,1 2,3

2020(1)(4

)(5)
2 2.654,2 -7,0 -1,4 -1.710,6 -9,5 8,9

2020(1)(

4)(5) 3 4.124,3 -5,5 -13,6

2020(1)(4

)(5)
3 2.479,8 -6,6 -11,7 -1.634,4 -4,5 -16,8

2020(1)(

4)(5) 4 3.199,8 -22,4 -30,6

2020(1)(4

)(5)
4 2.118,5 -14,6 -28,9 -1.077,7 -34,1 -33,8

2020(1)(

4)(5) 5 3.292,6 2,9 -37,9

2020(1)(4

)(5)
5 2.134,0 0,7 -30,5 -1.137,8 5,6 -48,9

2020(1)(

4)(5) 6 4.009,2 21,8 -8,2

2020(1)(4

)(5)
6 2.573,4 20,6 -7,7 -1.427,1 25,4 -9,6

2020(1)(

4)(5) 7 4.556,1 13,6 -10,7

2020(1)(4

)(5)
7 2.921,5 13,5 -9,0 -1.633,6 14,5 -13,6

2020(1)(

4)(5) 8 3.603,1 -20,9 -13,2

2020(1)(4

)(5)
8 2.076,0 -28,9 -13,4 -1.514,1 -7,3 -13,4

2020(1)(

4)(5) 9 4.204,5 16,7 -12,3

2020(1)(4

)(5)
9 2.580,7 24,3 -9,8 -1.480,4 -2,2 -24,0

2020(1)(

4)(5) 10 4.106,6 -2,3 -16,4

2020(1)(4

)(5)
10 2.709,5 5,0 -6,8 -1397,1 -5,6

2020(1)(

4)(5) 11 4.049,4 -1,4 -8,1

2020(1)(4

)(5)
11 2.643,2 -2,4 -3,5 -1406,2 0,6

2020(1)(

4)(5)

12 4.500,2 11,1 -1,0

2020(1)(4

)(5)

12 3.021,7 14,3 3,9

-1478,5 5,1

Σύνολο 

2020(1) 48.757,3 -12,7
Σύνολο 

2020(1) 30.767,2 -9,2 -17.990,1 -18,1

2021(1) 1 3.999,1 -11,1 -15,8 2021(1) 2.518,5 -16,7 -11,8 -1480,6 0,1

2021(1) 2 4.063,0 1,6 -6,9 2021(1) 2.899,6 15,1 9,2 -1163,4 -21,4

2021(1) 3 5.428,4 33,6 31,6 2021(1) 3.338,1 15,1 34,6 -2090,3 79,6

Σύνολο 

3 

μηνών 13.490,5 1,9
Σύνολο 

3 μηνών 8.756,2 9,6 -4.734,3 -9,5

(1) Προσωρινά στοιχεία.

(2) Τα στοιχεία του ενδοκοινοτικού εμπορίου προσαρμόζονται στο σύνολο του εμπορίου με τις χώρες της Ε.Ε. από το 2004 και μετά. Στα στοιχεία των τρίτων χωρών 

ενσωματώνονται και τα προσωρινά στοιχεία των «ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων», τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα 

οριστικά

(4) αναθεωρημένα στοιχεία

(5) Διόρθωση ΕΛΣΤΑΤ σε σχέση με το προηγούμενο Δ.Ο.Σ. ΟΔΕΘ.( κόκκινο=μείωση, πράσινο=απόλυτη αύξηση, μαύρο=αμετάβλητο)

Ενότητα 1: Ελληνική Οικονομία

Γράφει ο Αλέξανδρος Καρράς
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Ενότητα 1: Ελληνική Οικονομία

Γράφει ο Αλέξανδρος Καρράς

Το εμπορικό ισοζύγιο της Χώρας για τα έτη 2018 & 2019 ήταν αρνητικό & υψηλό και πιθανότητα να συνεχίζονταν και το 2020

κρίνοντας από τους 2 πρώτους μήνες του. Ωστόσο λόγο της πανδημίας και της επακόλουθης επιρροής στις οικονομικές

δραστηριότητες το 2020 έκλεισε με αισθητά μικρότερη διαφορά. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ανήλθε σε -

17.990,1 εκ. ευρώ και κατά -18,1% σε σχέση με το 2019. Μετά και τα τελευταία δεδομένα, το εμπορικό ισοζύγιο για το Q1 2020 ανήλθε

σε -5.235,1 εκ. ευρώ, για το Q2 2020 ανήλθε σε -3.642,6 εκ. ευρώ, το Q3 2020 ανήλθε σε -4.628,1 εκ. ευρώ για το Q4 2020 ανήλθε σε -

4.281,8 εκ. ευρώ και για το Q1 2021 σε -4.734,3 εκ. ευρώ.

Το 2020 παρατηρούμε πως οι εισαγωγές-αφίξεις μειώθηκαν σε 48.757,3 εκ ευρώ από 55.847,9 εκ ευρώ το 2019,

μια μείωση της τάξης του -12,9% η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγω στη μείωση εισαγωγών/εξαγωγών πετρελαιοειδών. Ομοίως και

οι εξαγωγές-αποστολές περιορίστηκαν από 33.871 εκ. ευρώ το 2019 σε 30.767,2 εκ. ευρώ το 2020, δηλαδή κατά -9,2%, με την μείωση

να αφορά αποκλειστικά το τομέα των πετρελαιοειδών, αφού κατά τα λοιπά υπήρξε αύξηση της τάξεως του 3,3% από 23.312,8 εκ.

ευρώ το 2019 σε 24.089,7 εκ. ευρώ το 2020.

Το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2021 οι εισαγωγές ανήλθαν σε 13.490,5 εκ. ευρώ έναντι 13.236 εκ. ευρώ το

αντίστοιχο του 2020, αύξηση κατά 1,9% εξαιτίας ταυτόχρονης μείωσης των πετρελαιοειδών και αύξηση των λοιπών τομέων. Για

το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος 2021 οι εξαγωγές ανήλθαν σε 8.756,2 εκ. ευρώ έναντι 7.988,7 εκ. ευρώ το αντίστοιχο του

2020, αύξηση κατά 9,6% κυρίως εξαιτίας της αύξησης αυτών στους τομείς πέραν των πετρελαιοειδών.

Το 2020 οι εξαγωγές δίχως τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά 3,3% σε 24.089,7 εκ. ευρώ από 23.312,8 εκ. ευρώ το

2019. Το είχαμε διαπιστώσει και στο ΔΟΣ ΙΙΙ, πράγμα που δείχνει πως η οικονομία έχει τη δυνατότητα να επανέλθει δυναμικά,

εάν της δοθεί η ευκαιρία. Επιπλέον αξίζει να αναφερθεί πως εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών οι εισαγωγές το 2020

μειώθηκαν σε σχέση με το 2019 κατά -4,6%.

Σε συνέχεια του ΔΟΣ ΙΙΙ διακρίνουμε πως παρά την διαβίωση σε συνθήκες πανδημίας οι εξαγωγές φαίνεται σταθερά να

αυξάνονται από έτος σε έτος για τα έτη 2018-2019-2020.Το αν η δυναμική θα διατηρηθεί ή θα αυξηθεί, διότι οποιαδήποτε άλλη

θέαση θα ήτο εξαιρετικά επισφαλής, θα κριθεί από την οικονομική ελευθερία των καταναλωτών και επιχειρήσεων και την απουσία

Lockdown.. Επίσης όπως αναφέρθηκε και στον ΔΟΣ ΙΙΙ το κύριο μερίδιο μείωσης των εισαγωγών τελικά προήλθε από τα

πετρελαιοειδή για το 2020.

Από τις αρχές του 2021 και συγκεκριμένα από το Φεβρουάριο του 2021, είχαμε την σταδιακή διάθεση αρκετών εμβολίων,

στους πολίτες του κόσμου, με σημαντικά ποσοστά παροχής προστασίας έναντι του COVID-19. Να σημειωθεί πως μέχρι το Μάιο του

2021 έχει εμβολιαστεί το 19,6% του συνολικού πληθυσμού της χώρας ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο βρισκόμαστε στο 10,9%. Καθώς αυτά

τα ποσοστά θα αυξάνονται, το ίδιο θα συμβεί και με τη κινητικότητα της οικονομίας.

Πίνακας 5 : Τριμηνιαίοι  μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης 

Σε εκατομμύρια ευρώ

Τρίμηνο

Τελική 

καταναλωτική 

δαπάνη

Ατομική 

καταναλωτική 

δαπανη

Συλλογική 

καταναλωτική 

δαπάνη

Αποταμίευση, 

ακαθάριστη

Καθαρή ικανότητα 

χρηματοδότησης 

(+) / Καθαρή 

ανάγκη 

χρηματοδότησης 

(-)

Συνολικά 

έξοδα

Συνολικά 

έσοδα
Παραγωγή

Συνολικά 1670
2019-Q1 8432 4037 4395 -1075 -1945 19777 17832 8339
2019-Q2 9549 4568 4981 1127 -104 22388 22284 9566
2019-Q3 8797 4138 4659 3834 2342 21484 23826 9042
2019-Q4 9934 4691 5243 2641 1806 24116 25922 10205
Συνολικά 2099
2020-Q1 8763 4145 4618 -1589 -2975 20306 17331 8484
2020-Q2 9362 4355 5007 -4077 -5899 23998 18099 9142
2020-Q3 9156 4148 5008 -982 -2498 23911 21413 9374
2020-Q4 10466 4795 5671 35 -4758 32430 27672 10599
Συνολικά -16130

Διόρθωση ΕΛΣΤΑΤ σε σχέση με το προηγούμενο Δ.Ο.Σ. ΟΔΕΘ.( κόκκινο=μείωση, πράσινο=απόλυτη αύξηση, μαύρο=αμετάβλητο)
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Ενότητα 1: Ελληνική Οικονομία

Γράφει ο Αλέξανδρος Καρράς
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Πίνακας 5Α

Το 2018 έκλεισε, με βάση τα τελευταία στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., στα + 1670 εκ. ευρώ (αντί του +1835 εκ. 11/2020). Το 2019

κινήθηκε πιο χαμηλά από τα +2797 εκ. ευρώ (11/2020) στα +2099 εκ ευρώ. ενώ το 2020, έτος πανδημίας, έκλεισε με αρνητικό

πρόσημο στα -16130 εκ. ευρώ. Στα Q3 & Q4 του 2019, όπως και του 2018 τα έσοδα ξεπερνούσαν τα έξοδα, διατηρώντας έναν

υγιή κύκλο, με τα Q1 & Q2 όπου συνέβαινε το αντίστροφο. Το 2020 όμως διακρίνουμε ένα εντελώς διαφορετικό σκηνικό.

Το Ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης ήταν για το 2020 αρνητικό, με χειρότερο τρίμηνο αυτό του Q3

στα -5899 εκ ευρώ. Όπως είχαμε αναφερθεί και στο ΔΟΣ ΙΙΙ το αναγκαίο άνοιγμα μεταξύ εσόδων και εξόδων της Γενικής

Κυβέρνησης, εξαιτίας της πανδημίας, ήταν ήδη προ των πυλών και από τα -7203 εκ. ευρώ, τον 10/2020, υπερδιπλασιάστηκε

ευτυχώς στα -16130 εκ. ευρώ.

Το 2020, η μεγάλη επιρροή στα έσοδα της γενικής κυβέρνησης προέκυψε από τη μειωμένη κατανάλωση και

επακόλουθα τις μειωμένες εισαγωγές και τους φόρους επ αυτών. Απ την άλλη η επιρροή στα έξοδα ήταν αποτέλεσμα αύξησης

των επιδοτήσεων και των επιδοτήσεων παραγωγής, τα Q2, Q3 και Q4 του 2020, όπου σε σχέση με το προηγούμενο έτος

αυξήθηκαν κατά 275% (5544 εκ ευρώ το 2020 έναντι 1478 εκ. ευρώ το 2019) και κατά 687% αντίστοιχα (4480 εκ. ευρώ το 2020,

έναντι 569 εκ. ευρώ το 2019). Που προφανώς αφορούσαν τις ενισχύσει τόσο στου μισθούς των υπαλλήλων των επιχειρήσεων

που παρέμεναν κλειστές, όσο και τις ενισχύσεις σε παραγωγούς κ.α..

Το 2021 αναμένεται το Q1, να κυμανθεί στα επίπεδα του 2020, ενώ το Q2 θα εμφανιστεί αισθητά βελτιωμένο, από

άποψη διαφοράς εσόδων εξόδων, αφού το Lockdown διήρκησε λιγότερο. Εφόσον το Q3 κινηθεί θετικά, αναμένουμε το ίδιο να

συμβεί και στο Q4, με την οικονομία να επανέρχεται. Προϋπόθεση, να μην υπάρξει κάποια αρνητική εξέλιξη σε σχέση με τα

διάφορα στελέχη του νέου κορωνοϊού, η οποία θα οδηγήσει σε επόμενο κλείσιμο. Όπως και το 2020 έτσι και το 2021 η

κατάσταση είναι ρευστή και δεν επιδέχεται ασφαλών προβλέψεων/θεάσεων.
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Πίνακας 6 :Καθαρές ξένες άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά χώρα προέλευσης

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(α) Το θετικό πρόσημο (+) σημαίνει αύξηση ενώ το αρνητικό πρόσημο (-) σημαίνει μείωση των καθαρών ξένων άμεσων επενδύσεων των μη κατοίκων 

στην Ελλάδα.

(β) Η γεωγραφική κατανομή βασίζεται στο Benchmark Definition of Foreign Direct Investment του ΟΟΣΑ (BMD4).

(γ) Τα στοιχεία των ξένων άμεσων επενδύσεων περιλαμβάνουν επανεπενδυθέντα κέρδη.

(δ) Ποσά σε εκατ. ευρώ.

(ε) Διόρθωση Τράπεζας της Ελλάδος σε σχέση με το προηγούμενο Δ.Ο.Σ. ΟΔΕΘ.( κόκκινο=μείωση, πράσινο=απόλυτη αύξηση, μαύρο=αμετάβλητο)

* Προσωρινά στοιχεία

**Επιλεγμένες Χώρες προέλευσης Άμεσων Επενδύσεων που διακρίνονται σημαντικές 

αλλαγές ως προς το ύψος αυτών το 2019 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Ενότητα 1: Ελληνική Οικονομία

Γράφει ο Αλέξανδρος Καρράς

2016 2017 2018 2019* 2020*

W0 ΣΥΝΟΛΟ 2.498 3.085 3.364 4.484 3127

Ιδιωτικές Αγοροπωλησίες ακινήτων** 178 328 655 750 423

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας** 147 69 715 1.777 643

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες** 9 21 -104 264 18

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την 

Κοινωνική Μέριμνα**
28 18 -76 174

-89

Μεταφορές και Αποθήκευση** 543 1.292 738 248 236

Μεταποίηση (Παραγωγή βασικών φαρμ. προϊόντων και 

σκευασμάτων) **
15 7 48 109

347

Ενημέρωση και επικοινωνία (Τηλεπικοινωνίες)** -161 -149 145 9 263

E1 ΕΥΡΩΠΗ 1.800 2.735 2.601 3.307 2.497

Αυστρία** 7 -2 2 50 11

Κύπρος** 258 367 686 523 871

Γαλλία** 130 -41 -24 138 188

Γερμανία** 219 635 459 455 271

Ιταλία** 76 118 289 65 224

Λουξεμβούργο** 733 99 345 439 -177

Ολλανδία** 90 435 -78 989 277

Ισπανία** 99 42 26 232 12

Ελβετία** 138 753 468 197 485

Ηνωμένο Βασίλειο** 13 155 135 9 284

F1 ΑΦΡΙΚΗ -10 -4 -11 -1 -11

Αίγυπτος** 2 6 7 9 8

A1 ΑΜΕΡΙΚΗ 329 204 120 342 317

Καναδάς** 186 163 150 220 241

Η.Π.Α.** 57 34 70 80 60

S1 ΑΣΙΑ 380 151 640 820 307

Ισραήλ** 3 28 24 71 33

Κίνα** 29 48 215 184 23

Χονγκ Κονγκ** 317 26 314 433 138

Σιγκαπούρη** 1 3 24 66 44

O1 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΩΚΕΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ -1 -1 12 13 14

Αυστραλία** 5 7 14 17 18
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Η Πανδημία, όπως είχαμε αναφερθεί στο ΔΟΣ ΙΙΙ, θα άφηνε το στίγμα της και στο τομέα των επενδύσεων. Από τα τελευταία

στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., παρατηρούμε πως, η βελτίωση του επενδυτικού τοπίου, συγκράτησε το τομέα των επενδύσεων στο επίπεδο του

2017-2018. Η αναμενόμενη καθίζηση στην Αγοραπωλησία Ιδιωτικών Ακινήτων περιορίστηκε σε σημείο καλύτερο από το 2017, στα 423

εκ. ευρώ ή μείωση κατά -43,6%, ενώ και η Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας κινήθηκε στα επίπεδα του 2018, περί τα 643 εκ. ευρώ ή

μείωση κατά 63,8%. Η Ευρώπη διατηρεί την πρωτοκαθεδρία, της διοχέτευσης επενδυτικών κεφαλαίων, παρά τη μείωση το 2020 κατά -

24,5% ή αλλιώς κατά 810 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2019, με τα συνολικά κεφάλαια να φτάνουν τα 2.497 εκ. ευρώ. Παρατηρούμε για το

2020, σε σύγκριση με το 2019 κυρίως αλλά και με παρελθοντικά έτη, μια συνεχή εισροή κεφαλαίων από κάποιες χώρες της Ευρώπης,

αλλά και μια αποσπασματική από άλλες. Το 2021 κι εφόσον δεν υπάρξει κάποιο επιπλέον Lockdown, να ανακάμψουν τόσο η Αγορά

Ακινήτων όσο και η προσέλευση κεφαλαίων από την υφήλιο.

Το 2020 ήταν μια καλή χρονιά για την Ελλάδα, όσον αφορά τις επενδύσεις πάντα, καθώς παρά τις δυσκολίες του έτους, η

μείωση των καθαρών άμεσων επενδύσεων δεν ήταν τόσο απότομη, καθώς περιορίστηκε στα 3.127 εκ. ευρώ, δηλαδή στο επίπεδο των

2017-2018 που είναι από τις καλύτερες χρονιές τις τελευταίας δεκαετίας.. Τα κεφάλαια που διοχετεύτηκαν από την Κύπρο την

κατατάσσουν ως τον πρώτο επενδυτικό εταίρο για την Ελλάδα για το έτος 2020, αγγίζοντας το 900 εκ. ευρώ, με την Ελβετία,

την Ολλανδία και τη Γερμανία να ακολουθούν, έχοντας διοχετεύσει, 485 εκ. ευρώ (+146%/2019), 277 εκ. ευρώ (-72%/2019) και

271 εκ. ευρώ (-40.5%/2019) αντίστοιχα. Από την υπόλοιπη Ευρώπη, ευχάριστη έκπληξη αποτελεί η προσέλκυση κεφαλαίων από το

Ηνωμένο Βασίλειο (+3.055%/2019 ή αλλιώς 284/9 εκ. ευρώ.) και Ιταλία (224 εκ. ευρώ), που απείχαν καιρό. Από τον υπόλοιπο κόσμο,

παρατηρήθηκε μία σταθερή επενδυτική δυναμική από το Καναδά (+9,5%/2019 ή αλλιώς 241/220 εκ. ευρώ). Στην Ασία κυρίως το Χονγκ

Κονγκ (-68%/2019 ή αλλιώς 138/433 εκ. ευρώ) και η Κίνα (-87,5%/2019 ή αλλιώς 23/184 εκ. ευρώ) μείωσαν τις επενδύσεις τους, όπως και

στην Ευρώπη το Λουξεμβούργο και την Ισπανία, σε 12 εκ. ευρώ (-95%/2019) και -177 εκ. ευρώ (-140,3%/2019), αντίστοιχα.

Όπως είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο Δ.Ο.Σ. ΙΙΙ του Ο.Δ.Ε.Θ., το 2020 η Αγορά Ακινήτων αναμενόταν να κινηθεί σε

χαμηλότερο επίπεδο, αυτό του 2017 όπως και διαπιστώθηκε. Για το 2021, εκτός απροόπτου και εν εφαρμογή των νέων «πράσινων»

επενδύσεων, αναμένουμε να δούμε μία σημαντική αύξηση στις επενδύσεις γενικότερα, και όχι μόνο από τους βασικούς επενδυτικούς

εταίρους στην Ευρώπη. Η συσσώρευση επενδυτικού κεφαλαίου το 2020, σε συνδυασμό με την υγιή αγορά επενδύσεων της Ελλάδας,

μπορεί να επιτρέψει μία ανάκαμψη στα επίπεδα του 2019.

Ενότητα 1: Ελληνική Οικονομία

Γράφει ο Αλέξανδρος Καρράς
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Ενότητα 2: Ευρωπαϊκή Νομισματική Πολιτική

Γράφει ο Γιώργος Συμεωνίδης

Η άσκηση νομισματικής πολιτικής από πλευράς Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) αποτελούσε εξαρχής μια πολύπλοκη και

δύσκολη διαδικασία, καθώς η ΕΚΤ προσπαθεί να διαμορφώσει τις «βέλτιστες» νομισματικές συνθήκες σε 19 ανεξάρτητες οικονομίες,

καθεμία με τον δικό της οικονομικό κύκλο και τα δικά της ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά. Ωστόσο η μεγαλύτερη πρόκληση στην

οποία βρέθηκε αντιμέτωπη η ΕΚΤ ήταν αναμφίβολα η κρίση πανδημίας το 2020, η οποία ακόμη συνεχίζεται. Η εφαρμογή του

προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης πανδημίας (γνωστό ως PEPP), στο οποίο συμπεριελήφθησαν και τα ελληνικά κρατικά ομόλογα,

αποτέλεσε άλλο ένα σημείο καμπής στο πεδίο της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής, το οποίο άσκησε καταλυτική επίδραση στη

σταθεροποίηση όχι μόνο των οικονομιών της ευρωζώνης, αλλά και ολόκληρου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Οι προκλήσεις όμως

για την ΕΚΤ φαίνεται ότι συνεχίζονται αμείωτες και στο 2021. Η περαιτέρω υποχώρηση του πληθωρισμού σε αρνητικό επίπεδο, σε

συνδυασμό με την υποχώρηση των πληθωριστικών προσδοκιών, οδηγούν μηχανιστικά στην αύξηση των πραγματικών επιτοκίων

της ευρωζώνης, δηλαδή στη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής. Η εξέλιξη αυτή, καθώς και η ταυτόχρονη ενίσχυση της

συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ, λαμβάνει χώρα σε μια συγκυρία εμβάθυνσης και παράτασης της κρίσης, γεγονός που επιτάσσει

την ακόμα ευρύτερη νομισματική χαλάρωση. Με τα επιτόκια σε αρνητικά επίπεδα και το ύψος του PEPP προσδιορισμένο στα €1,85

τρισ. έως τον Μάρτιο του 2022, το δίλημμα για την ΕΚΤ είναι βαθύ. Μια τυπικά Ευρωπαϊκή λύση προσωρινής διαφυγής στο τυπικά

Ευρωπαϊκό αυτό δίλημμα είναι η αλλαγή, από πλευράς ΕΚΤ, της στοχοθεσίας της Νομισματικής Πολιτικής με την εισαγωγή ενός

ενδιάμεσου και αόριστα προσδιορισμένου στόχου της «χαλάρωσης των συνθηκών χρηματοδότησης» στο μέτρο και στον βαθμό που

χρειάζεται έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος για επιστροφή του πληθωρισμού στο επίπεδο του 2%. Εκτιμώ ότι δεδομένης της

παράτασης της ύφεσης και του αντιπληθωρισμού η ΕΚΤ θα υποχρεωθεί στο τέλος της χρονιάς είτε να παρατείνει τη διάρκεια του

PEPP πέραν του τέλους Μαρτίου 2022, είτε να αυξήσει του ύψος του PEPP, είτε και να προβεί και στις δύο αυτές ενέργειες ταυτόχρονα.

Έχει ανακοινωθεί από την ΕΚΤ πως η διενέργεια καθαρών αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού

(asset purchase programme – APP) θα συνεχιστεί με ύψος 20 δισεκ. ευρώ μηνιαίως και πως σκοπεύει να συνεχίσει να επανεπενδύει,

πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη

χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό

διάστημα χρειαστεί για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της

νομισματικής πολιτικής. Επίσης, θα συνεχίσει να παρέχει άφθονη ρευστότητα μέσω των πράξεων αναχρηματοδότησης που

διενεργούμε. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της πιο πρόσφατης πράξης της τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο

μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ) καταγράφηκε υψηλή άντληση κεφαλαίων. Η χρηματοδότηση που αντλείται μέσω

των ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη στήριξη των τραπεζικών χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Αυτά

τα μέτρα θα συμβάλλουν στη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης για όλους τους τομείς της οικονομίας και επομένως

στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα και διαφυλάσσουν τη σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα. Η ΕΚΤ θα πρέπει να

προσαρμοστεί καταλλήλως με όλα τα μέσα που διαθέτει προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί προς επίπεδα

συμβατά με την επιδίωξή της κατά τρόπο διαρκή, σύμφωνα με τη δέσμευσή της ΕΚΤ για συμμετρία.

Το πρόβλημα του πληθωρισμού, το οποίο στην Ευρωζώνη αυξάνεται λόγω μίας σειράς προσωρινών παραγόντων, αναγκάζει την

ΕΚΤ να διατηρήσει την πολύ χαλαρή νομισματική πολιτική της. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε τον Μάρτιο στο 1,3% από 0,9% τον

Φεβρουάριο, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση που ανακοίνωσε η Eurostat. Η ΕΚΤ θα πρέπει να παραβλέψει αυτές τις διακυμάνσεις

που μπορεί να οδηγήσουν τον πληθωρισμό προσωρινά πάνω και από τον στόχο της ΕΚΤ, ενώ οι χώρες θα πρέπει να συνεχίσουν τις

δαπάνες για να στηρίξουν την ανάπτυξη καθώς η Ευρωζώνη είναι πιθανόν να εισήλθε ξανά σε ύφεση στο πρώτο τρίμηνο του έτους

και να δυσκολευθεί και στο δεύτερο τρίμηνο. Ένας ακόμη παράγοντας που επηρεάζει τον πληθωρισμό και δεν τον υπολογίζουν με

σοβαρότητα ακόμη οι οικονομολόγοι είναι η κλιματική αλλαγή. Η κλιματική αλλαγή απαιτεί επείγουσα ανάληψη δράσης και τα

περιθώρια στενεύουν γρήγορα. Ο πρωταρχικός στόχος της ΕΚΤ είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών παρόλα αυτά η

κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει άμεσα τον πληθωρισμό, όπως για παράδειγμα, με συχνές πλημμύρες και ξηρασίες οι οποίες

καταστρέφουν τις καλλιέργειες των αγροτών με αποτέλεσμα να οδηγούν στην άνοδο των τιμών των ειδών διατροφής. Οι πολιτικές

αντιμετώπισης μπορούν επίσης να επηρεάσουν τις τιμές καταναλωτή, όπως είναι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και της βενζίνης,

άμεσα ή έμμεσα, παραδείγματος χάριν μέσω του υψηλότερου κόστους παραγωγής. Αυτά τα ζητήματα σαφώς βρίσκονται στον

πυρήνα της ΕΤΚ. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής θα μπορούσε να παρεμποδιστεί από τον αντίκτυπο

των διαρθρωτικών αλλαγών που σχετίζονται με το κλίμα ή από τη διατάραξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Θα μπορούσαν

οι ζημιές από καταστροφές και αχρηστευμένα περιουσιακά στοιχεία να επηρεάσουν αρνητικά τη δημιουργία πιστώσεων. Κατά τη

διάρκεια της κρίσης δημοσίου χρέους και της πανδημίας, η ΕΚΤ ανέλαβε αποφασιστική δράση και ανέπτυξε νέα μέσα πολιτικής για τη

διατήρηση της μοναδικότητας και της αποτελεσματικότητας της νομισματικής πολιτικής. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

επιβεβαίωσε ότι η μέριμνα για τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επίτευξη του πρωταρχικού μας στόχου βρίσκεται εντός των

ορίων της εντολής μας να διατηρούμε τη σταθερότητα των τιμών
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Ενότητα 2: Ευρωπαϊκή Νομισματική Πολιτική

Γράφει ο Γιώργος Συμεωνίδης

Επιπλέον, οι Συνθήκες ανέθεσαν στην ΕΚΤ την υποχρέωση «να στηρίζει τις γενικές οικονομικές πολιτικές της Ένωσης», έτσι

σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, αυτό περιλαμβάνει τη συμβολή στη «βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης με βάση [...] ένα υψηλό επίπεδο

προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος». Η εντολή αυτή, η οποία μερικές φορές αναφέρεται ως ο «δευτερεύων

στόχος» της ΕΚΤ, ορίζει ότι είναι καθήκον της ΕΚΤ και όχι επιλογή το να παρέχει τη στήριξή της για την καταπολέμηση της κλιματικής

αλλαγής. Το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της συνεχιζόμενης επανεξέτασης της στρατηγικής

νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ. Ήδη αναλαμβάνεται δράση όπου υπάρχει αλληλοεπικάλυψη μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και των

τομέων αρμοδιότητάς, σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Έχει διευκρινιστεί από τις εποπτικές μας προσδοκίες σχετικά

με τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες θα πρέπει να διαχειρίζονται τους κλιματικούς κινδύνους, διεξάγονται προσομοιώσεις ακραίων

καταστάσεων για κλιματικούς κινδύνους. Αυτοί οι προβληματισμοί και δράσεις καταδεικνύουν την αποφασιστικότητα της ΕΚΤ να

εκπληρώσει την εντολή της, δίνοντας παράλληλα την απαραίτητη προτεραιότητα στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής. Πιστεύω

πως η κλιματική αλλαγή στο μακροπρόθεσμο ορίζοντα θα παίξει ζωτικό ρόλο στην αύξηση των τιμών στα προϊόντα του αγροτικού

τομέα και στην αύξηση του πληθωρισμού, θα πρέπει αργά και σταθερά η ΕΚΤ να συμβάλει και να δημιουργεί πολιτικές προστασίας

και βελτίωσης του κλήματος της γης, η αποτροπή μιας ακραίας κατάστασης είναι η καλύτερη της επιλογή.

Η συναλλαγματική αξία του ευρώ για την χρονιά του 2021 κινήθηκε στα εξής πλαίσια: Για την αρχική περίοδο του έτους η ισοτιμία

του 1 ευρώ με την Αγγλική λύρα ήταν ίση με 0.90333, ενώ η ισοτιμία του 1 ευρώ για το Αμερικανικό δολάριο ήταν ίση με 1.2271. Για

την μεσαία περίοδο του έτους η ισοτιμία του 1 ευρώ ήταν ίση με 0.85195 λύρες και 1.1746 δολάρια αντίστοιχα. Τέλος για την

τελευταία περίοδο του έτους η ισοτιμία του 1 ευρώ ήταν ίση με 0.86285 λύρες και 1.2225 δολάρια.

Η χρονιά που διανύουμε είναι σίγουρα από τις πιο δύσκολες οικονομικές περιόδους της παγκόσμιας ιστορίας, οι νομισματικές

πολιτικές θα πρέπει να είναι προσεκτικές, άμεσες και με σιγουριά. Παρόλο τους μαζικούς εμβολιασμούς και της χαλάρωσης των

μέτρων στην ΕΕ η ΕΚΤ δεν θα πρέπει να καθησυχαστεί καθόλου, αντιθέτως θα πρέπει να χτίσει μια βάση αποφάσεων που θα μπορεί

να προτρέπει μελλοντικά προβλήματα που θα επηρεάσουν τις τιμές και τον πληθωρισμό, όπως η κλιματική αλλαγή που αναφέραμε

παραπάνω. Όσο παραμένει η πανδημία σε έξαρση η νομισματική πολιτική είναι αναγκασμένη να παραμείνει χαλαρή καθώς τα κράτη

μέλη το έχουν ανάγκη και δεν υπάρχει άλλη επιλογή, θα πρέπει όπως να προβεί σε ενέργειες που θα αποτρέψουν μεσοπρόθεσμα

οικονομικά προβλήματα.
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Ενότητα 3: Αμερικανική Οικονομία

Γράφει ο Ηλίας Τσακαγιάννης

Με ένα πρόγραμμα επενδύσεων περίπου 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να ενισχύσει την Αμερικάνικη

οικονομία και να ανακατευθύνει τα κεφάλαια στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες των. Το σχέδιο του για τη δημιουργία θέσεων

εργασίας και τα έργα υποδομών, σε συνδυασμό με την αύξηση του εταιρικού φόρου για τη χρηματοδότηση του. Ο αγροτικός κόσμος

της Αμερικής και οι παλιές βιομηχανικές της ζώνες, που παράκμασαν, έχασαν τη σημασία τους και δεν σημειώθηκε κάποια πρόοδος

στη γεφύρωση του χάσματος στον πλούτο λευκών και μαύρων. Η δημογραφική και οικονομική παρακμή μικρών και πολλών μεσαίων

πόλεων συντελείται επί δεκαετίες, ενώ το μερίδιο του ΑΕΠ σε μισθούς και ημερομίσθια έχει μειωθεί, κάτι το οποίο πολλοί

οικονομολόγοι πιστεύουν ότι συμβάλλει στην όξυνση της ανισότητας.

Ο Μπάιντεν θέλει να εξισορροπήσει την κατάσταση ανάμεσα στις πολιτείες στο μέσον της χώρας και στην κοσμοπολίτικη Βοστώνη

και στο Σαν Φρανσίσκο, δίδοντας κρατικά κεφάλαια για έργα υποδομών και δημιουργία τεχνολογικών και καινοτόμων κόμβων. Το

σχέδιο Μπάιντεν, το οποίο εκτείνεται σε βάθος δεκαετίας και καλύπτει τομείς, όπως η φροντίδα των παιδιών, η άδεια μετ’ αποδοχών,

η εκπαίδευση και η υγειονομική περίθαλψη, σηματοδοτεί το τρίτο σκέλος του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ για την οικονομία. Η

έκταση του σχεδίου η οποία αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία του κ. Μπάιντεν να αναδιαμορφώσει την αμερικανική οικονομία με

μεγαλύτερη κυβερνητική υποστήριξη για τα νοικοκυριά.

Μεταξύ των κύριων χαρακτηριστικών του πακέτου, περιλαμβάνονται 225 δισεκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση δαπανών

φροντίδας παιδιών. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης μέτρα για τα νοικοκυριά που ανήκουν στη μεσαία τάξη, καθώς και για την

ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, το σχέδιο προβλέπει χρηματοδότηση 200 δισεκατομμυρίων

δολαρίων για καθολική πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση και 109 δισεκατομμύρια δολάρια για δωρεάν φοίτηση δύο ετών σε

κοινοτικό κολλέγιο. Είχε προηγηθεί τον Μάρτιο το νομοσχέδιο δημοσιονομικής τόνωσης ύψους 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων για

έργα υποδομών, ποσό που αναμένεται να καλυφθεί από εταιρικούς φόρους.

Κατά τον αρχηγό του κράτους, το πρόγραμμα αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου οι ΗΠΑ να μπορέσουν να νικήσουν στον

ανταγωνισμό με την Κίνα προβλέπει να εκσυγχρονιστούν 32.000 χιλιόμετρα του οδικού δικτύου, 10.000 γέφυρες να κατασκευαστούν

περισσότερα αεροδρόμια, να δοθούν κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση των ευρυζωνικών δικτύων, της ποιότητας της στέγης. Το

σχέδιο αυτό έρχεται την ώρα που η χώρα αντιμετωπίζει μεγάλες ελλείψεις σε όλα, από την εργασία έως τους ημιαγωγούς, τα υλικά

ξυλείας και συσκευασίας. Η έλλειψη αριστερά και δεξιά δεν εμποδίζει μόνο την οικονομία να φτάσει στο πλήρες δυναμικό της, αλλά

αυξάνει επίσης τους φόβους για υψηλότερο πληθωρισμό, καθώς οι εταιρείες αναγκάζονται να αυξήσουν τις τιμές εν μέσω της

χαμηλής προσφοράς. Το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό των ΗΠΑ παραμένει πολύ κάτω από τα επίπεδα πριν από την

πανδημία, καθώς πολλοί Αμερικανοί δεν έχουν επιστρέψει στη δουλειά. Αυτό οφείλεται εν μέρει στα γενναιόδωρα επιδόματα

ανεργίας και στα καθήκοντα παιδικής μέριμνας.

Εν τω μεταξύ, οι κατασκευαστές αγωνίζονται να καλύψουν τη ζήτηση εν μέσω της μείωσης της προσφοράς εξαρτημάτων και

πρώτων υλών. Αυτό έχει σταματήσει την ανάκαμψη σε ευρύ φάσμα της οικονομίας, από τη στέγαση έως τις υπηρεσίες, την

τεχνολογία, τα αυτοκίνητα και τον ελεύθερο χρόνο. Ενώ η αγορά εργασίας είναι έτοιμη να υποχωρήσει, φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη

διαθέσιμων εργαζομένων για να συνεχίσει να ενισχύει τη μεγάλη ανάκαμψη. Η πρόσληψη ήταν μια τεράστια απογοήτευση τον

Απρίλιο, με τις μη μισθωτές μισθοδοσίες να αυξάνονται κατά μόλις 266.000, σε σύγκριση με τη συναίνεση του Dow Jones για 1

εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Οι εταιρείες αγωνίζονται να προσλάβουν εργαζόμενους σε μια εποχή που ο κίνδυνος μόλυνσης Covid

επιμένει. Οι ομοσπονδιακές παροχές ανεργίας, καθώς και οι υποχρεώσεις παιδικής μέριμνας με πολλά σχολεία που παραμένουν

κλειστά, θα μπορούσαν να εμποδίσουν πολλούς Αμερικανούς να επανέλθουν στο εργατικό δυναμικό.
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Ενότητα 3: Αμερικανική Οικονομία

Γράφει ο Ηλίας Τσακαγιάννης

Το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1973 τον Απρίλιο του 2020, καθώς η

πανδημία έδιωξε έναν τεράστιο αριθμό εργαζομένων από την αγορά εργασίας. Ενώ το ποσοστό σημείωσε άνοδο κατά τους

επόμενους μήνες, εξακολουθεί να είναι πεισματικά κάτω από τα επίπεδα πριν από το Covid - 61,7% τον Απρίλιο έναντι άνω του

63% πριν από τον Μάρτιο του 2020. Όταν η πανδημία Covid-19 χτύπησε, η βιομηχανία ημιαγωγών γνώρισε έκρηξη ζήτησης σε

προϊόντα όπως smartphone και υπολογιστές, προκαλώντας μια άνευ προηγουμένου κρίση στην προσφορά που συγκρατεί τις

επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο που σπεύδουν να πληρούν τις παραγγελίες. Η οικονομία έχει εισέλθει σε μια περίοδο υπερ-

ανάπτυξης, και θα μπορούσε δυνητικά να παραμείνει ισχυρότερη από ό, τι ήταν κατά την προ-πανδημική εποχή έως το 2023. Οι

οικονομολόγοι αναμένουν ότι το δεύτερο τρίμηνο θα αυξηθεί με ρυθμό 10% και η ανάπτυξη για το 2021 αναμένεται να είναι

βόρεια του 6,5%. Την τελευταία δεκαετία, υπήρξαν λίγα τρίμηνα όπου το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε ακόμη και στο

3%. Οι προβλέψεις για το 2021 και το 2022 αναθεωρήθηκαν υψηλότερα μετά το Κογκρέσο ενέκρινε δημοσιονομικές δαπάνες 1,9

τρισεκατομμυρίων δολαρίων, επιπλέον ενός πακέτου 900 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη του περασμένου έτους.
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Ενότητα 4: Αμερικανική Νομισματική Πολιτική

Γράφει ο Παντελεήμων Καραμάλης

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα ολοκλήρωσε την αξιολόγηση του στρατηγικού πλαισίου της ως προς την νομισματική πολιτική στο

δεύτερο μισό του 2020. Η αξιολόγηση αυτή ήταν απόρροια των αλλαγών που παρατηρήθηκαν στην αμερικανική οικονομία και

επηρεάζουν την νομισματική πολιτική, συμπεριλαμβανομένης της παγκόσμιας μείωσης του γενικού επιπέδου των επιτοκίων. Τον

Αύγουστο, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) δημοσίευσε μία ανακοίνωση σχετικά με την αναθεωρημένη

στρατηγική της ως προς την νομισματική πολιτική της, καθώς και τους μακροπρόθεσμους στόχους της. Στην ανακοίνωση αυτή

αναγνωρίζονται οι αλλαγές που υπήρξαν στην οικονομία τις τελευταίες δεκαετίες και εκφράζεται ο τρόπος με τον οποίο οι

υπεύθυνοι χάραξης πολιτικών λαμβάνουν υπόψιν τους αυτές τις αλλαγές όταν χαράζουν την νομισματική πολιτική. Η Επιτροπή,

με αυτόν τον τρόπο, εκφράζει ότι σκοπός της είναι να πετύχει τους θεσμικούς στόχους της μέσω της επίτευξης πλήρους

απασχόλησης και πληθωρισμού κατά μέσο όρο 2% διαχρονικά. Επιτυγχάνοντας πληθωρισμό της τάξεως του 2% διαχρονικά

εξασφαλίζεται ότι οι μακροχρόνιες προσδοκίες σχετικά με τον πληθωρισμό συνεχίζουν να εδράζονται στον στόχο της

Επιτροπής για πληθωρισμό 2% μακροπρόθεσμα. Επομένως, έπειτα από περιόδους όπου ο πληθωρισμός θα είναι συνεχώς υπό

του 2%, θα υιοθετείται νομισματική πολιτική κατάλληλη ώστε να επιτευχθεί πληθωρισμός λίγο άνω του 2% για κάποιο χρονικό

διάστημα.

Αναφορικά με τα επιτόκια, δεδομένων των επιπτώσεων της συνεχιζόμενης κρίσης δημόσιας υγείας στην οικονομία, καθώς και

των σχετιζόμενων κινδύνων προς τις προοπτικές, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς διατήρησε τα επιτόκια

παρέμβασης στα ίδια επίπεδα με τον Μάρτιο του 2020, στο 0% με 0.25%. Η Επιτροπή στην ανακοίνωση της τόνισε ότι θεωρεί

κατάλληλη την διατήρηση του εύρους στόχου που έχει θέσει έως ότου οι συνθήκες στην αγορά εργασίας αγγίξουν τα επίπεδα

εκείνα της μέγιστης απασχόλησης που έχει θέσει ως στόχο, καθώς επίσης μέχρι ο πληθωρισμός να αυξηθεί στο 2% και

παραμείνει σε τροχιά λίγο πάνω του 2% για ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Σχετικά με τον ισολογισμό της, με τα επιτόκια να διατηρούνται πλησίον του μηδενός, η FED συνέχισε να πραγματοποιεί αγορές

περιουσιακών στοιχείων (Γράφημα 1) προκειμένου να αυξάνει τα ομόλογα που διακρατεί κατά $80 δις. μηνιαίως, καθώς και τα

ενυπόθηκα δάνεια κατά $40 δις. μηνιαίως. Αυτές οι αγορές ενθαρρύνουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την ύπαρξη

προσαρμοστικών χρηματοοικονομικών συνθηκών, μέσω των οποίων υποστηρίζεται η ροή πιστώσεων προς τα νοικοκυριά και

τις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή αναμένει ότι αυτές οι αγορές θα συνεχιστούν, τουλάχιστον με τον υπάρχοντα ρυθμό, έως την

ουσιαστική περαιτέρω πρόοδο που θα έχει επιτευχθεί ως προς τους στόχους για μέγιστη απασχόληση και διατήρηση των τιμών.

Γράφημα 1. Πράξεις ανοικτής αγοράς της Ομοσπονδιακής Τράπεζας

Πηγή: Ομοσπονδιακή Τράπεζα Νέας Υόρκης
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Ενότητα 4: Αμερικανική Νομισματική Πολιτική

Γράφει ο Παντελεήμων Καραμάλης

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις επιπτώσεις της νέας πληροφόρησης που λαμβάνει για τις οικονομικές προοπτικές,

παραμένοντας προετοιμασμένη να προσαρμόσει την στάση της ως προς την εφαρμοζόμενη νομισματική πολιτική σε περίπτωση

που προκύψουν κίνδυνοι ως προς την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει.

Επιπλέον, ο πληθωρισμός, όπως φαίνεται και στο Γράφημα 2, αναρριχήθηκε σε ετήσια βάση στο 4.2% τον Απρίλιο του 2021 από

2.6% τον Μάρτιο, αρκετά υψηλότερα από τις προβλέψεις της αγοράς για 3.6%. Αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο από τον

Σεπτέμβριο του 2008, εν μέσω μιας απότομης αύξησης της ζήτησης όσο η οικονομία αρχίζει να επαναλειτουργεί, μιας εκτόξευσης

των τιμών των εμπορευμάτων, καθώς και περιορισμούς στην προσφορά. Ωστόσο, υπάρχει και ένας ακόμη παράγοντας που

συντελεί σε αυτή την ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού που δεν είναι άλλος από την πανδημία του κορωνοϊού η οποία έπληξε

βαριά την οικονομική δραστηριότητα, οδηγώντας τον πληθωρισμό στο 0.3% τον Απρίλιο του 2020.

Γράφημα 2. Πορεία Πληθωρισμού στις ΗΠΑ

Πηγή: U.S. Bureau of Labor Statistics

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην βενζίνη (49.6% έναντι 22.5% τον Μάρτιο), τα καύσιμα (37.3% έναντι 20.2%) και τα

μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και φορτηγά (21% έναντι 9.4%). Επίσης, ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε για τα καινούργια οχήματα (2%

έναντι 1.5%) και ανέκαμψε για τον ρουχισμό (1.9% έναντι -2.5%), ενώ επιβραδύνθηκε για υπηρεσίες υγείας (2.2% έναντι 2.7%) και

τρόφιμα (2.4% έναντι 3.5%). Την ίδια στιγμή, εν συγκρίσει με τον Μάρτιο, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0.8%, η μεγαλύτερη αύξηση από

το 2009, ενώ ο μηνιαίος δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0.9%, το περισσότερο από το 1996.

Όσον αφορά την ισοτιμία EUR/USD (Γράφημα 3), η τάση ήταν υψηλότερη στο δεύτερο μισό του 2020, αυξανόμενη από περίπου

$1.08 στα μέσα Μαΐου 2020 σε $1.23 τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, καθώς το Αμερικανικό νόμισμα αποδυναμώθηκε έναντι ενός

συνόλου νομισμάτων χαμηλών επιτοκίων, της τόνωσης από την FED και την Αμερικανική κυβέρνηση, καθώς επίσης λόγω της

ανάληψης κινδύνου από την πλευρά των επενδυτών, οδηγώντας τις αγορές σε ράλι.

Με την αύξηση των αποδόσεων των Αμερικανικών ομολόγων, το δολάριο ενισχύθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, πιέζοντας

προς τα κάτω την ισοτιμία EUR/USD, στο $1.17, στις 30 Μαρτίου. Η FED έχει διαμηνύσει ότι θα ανεχτεί ισχυρότερα επίπεδα

πληθωρισμού βραχυπρόθεσμα, καθυστερώντας την αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής της έως ότου η αγορά εργασίας

βελτιωθεί και υπάρξει παράλληλα μία βιώσιμη αύξηση του πληθωρισμού. Ωστόσο, καθώς η αύξηση στις αποδόσεις των

Αμερικανικών ομολόγων παρουσιάζει κάμψη, το δολάριο υποτροπιάζει σε σχέση με το ευρώ τον Απρίλιο, με την ισοτιμία να

κινείται και πάλι προς το εύρος $1.19-$1.20, παρά το γεγονός ότι η Ευρώπη παρουσιάζει καθυστερήσεις στον εμβολιασμό του

πληθυσμού της και είναι αντιμέτωπη με ένα τρίτο κύμα του κορωνοϊού.

Γράφημα 3. United States Dollar (USD) to Euro (EUR)

Πηγή: Exchangerates.org.uk
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Το ξεκίνημα της πανδημίας, ξέσπασε ακριβώς πάνω στην στιγμή που η παγκόσμια οικονομία εμφάνιζε σημάδια σημαντικής

προόδου σε κύριους οικονομικούς δείκτες. Ωστόσο, σχεδόν ένα έτος μετά από τις πρώτες επιπτώσεις της πανδημίας, η ανάκαμψη

φαίνεται να είναι αντιστοίχως απότομη παρά τον μακρύ δρόμο προς την κανονικότητα που έχει να διανύσει κάθε χώρα.

Α.Ε.Π

Σε επίπεδο Α.Ε.Π, οι μεγαλύτερες χώρες της Νοτίου Αμερικής, η Κίνα καθώς και η Νότια Αφρική ακολούθησαν ένα παρόμοιο μοτίβο

ραγδαίας πτώσης κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Η Ρωσία κατάφερε να αποσβέσει ομαλότερα τις κλυδωνίσεις της κρίσης, ενώ

οι υπόλοιπες χώρες πλέον, έπειτα από μια μεγάλη ανάκαμψη επανέρχονται σε προ Covid ρυθμούς. Μεγαλύτερες επιπτώσεις

παρατηρήθηκαν στην Αργεντινή και την Κολομβία, ενώ ταχύτερη ανάκαμψη επέδειξε η Κίνα από όπου ξεκίνησε και η παγκόσμια

επιδημιολογική κρίση.

Γράφημα 1: Κλιμάκωση Α.Ε.Π Q4 2019-Q1 2021

Ανεργία – Δημόσιο χρέος

Όπως θα ήταν αναμενόμενο, η πανδημία επηρέασε πολυσχιδώς το οικονομικό κύκλωμα. Σε επίπεδο ανεργίας, Αργεντινή, Βραζιλία

και Ν. Αφρική , φαίνεται ακόμη να έχουν αυξημένα επίπεδα, μη καταφέρνοντας μια πιο ομαλή κλιμάκωση όπως αυτή των δύο

υπερδυνάμεων της σύγκρισης. Κίνα και Ρωσία φαίνεται να κατόρθωσαν να μειώσουν τους δείκτες ανεργίας σε προ επιδημικά

επίπεδα.

Ωστόσο το σαφές αποτύπωμα της πανδημίας, έμελλε να μείνει επάνω στα δημόσια χρέη των κρατών. Είτε σαν απόλυτα νούμερα,

είτε σαν ποσοστά επί του Α.Ε.Π. όλες οι χώρες επέδειξαν σημάδια μεγάλης αύξησης. Η Κίνα παρουσίασε ιστορικό υψηλό

(εικοσαετίας) με το δημόσιο χρέος να καταλαμβάνει σχεδόν το 67% του Α.Ε.Π, ενώ αντίστοιχο ρεκόρ έσπασε και η Αργεντινή με

102%.
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Ανεργία 2019 Ανεργία 2021 Χρέος 2019 Χρέος 2021

Αργεντινή 9.7% 11% 90.2% του Α.Ε.Π 102% του Α.Ε.Π

Βραζιλία 13.9% 14.4% 6,6000 BRL mil 6,7210 BRL mil

Κολομβία 53.4% 51.7% 52.3% του Α.Ε.Π 62.8% του Α.Ε.Π

Ν. Αφρική 29.1% 32.5% 7,7987 USD mil 7,8295 USD mil

Ρωσία 5.9% 5.2% 2,1862 RUB mil 2,4375 RUB mil

Κίνα 5.9% 5.1% 57.1% του Α.Ε.Π 66.8% του Α.Ε.Π

Γράφημα 2: Κλιμάκωση Ανεργίας – Α.Ε.Π Q4 2019 – Q1 2021

Δείκτης Οικονομικής Ελευθερίας

Αντίστοιχη καμπή ελέω πανδημίας επέδειξε και ο δείκτης οικονομικής ελευθερίας. Μεταβαίνοντας από το 2019 στο 2020 ήταν

ξεκάθαρη η ανοδική τάση σε όλες τις εν συγκρίσει χώρε. Ωστόσο, Βραζιλία, Κίνα και Κολομβία επέστησαν μειώσεις ενώ

επιβραδύνθηκε ο ρυθμός μεγέθυνσης για τις υπόλοιπες.

Γράφημα 3: Δείκτης οικονομικής ελευθερίας
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Ενότητα 6: Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις μετά την Πανδημία

Γράφει ο Ηλίας Συμενταρίδης

Η νομισματική παραδοξότητα και η παρείσφρηση μίας συμπαιγνίας παραγόντων, την ώρα που το χρηματιστήριο μετέρχεται σε μία

περίοδο ποικίλων αναταραχών και ατελέσφορων προληπτικών παρεμβάσεων τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τη FED,

υπονομεύουν την αποσόβηση των αρνητικών επιδράσεων της κρίσης του κορωνοϊού και τη περαιτέρω σταθεροποίηση των

ευρωπαϊκών νομισματικών υποθέσεων. Η αμερικάνικη κυβέρνηση καλείται να υλοποιήσει ένα συνεκτικό κυβερνητικό πρόγραμμα εν

μέσω επικίνδυνων ατραπών για τη πορεία της αμερικάνικης οικονομίας, με τις αναγγελίες του κυβερνητικού επιτελείου ωστόσο να

οδηγούν στην κινητοποίηση του επενδυτικού κοινού με έναυσμα την αναμενόμενη κατά το α’ τρίμηνο ραγδαία τόνωση των κερδών

ανά μετοχή ετησίως κατά 18%-20% ( συνολικά 23%-25%).

Αναλυτικότερα, οι επιδράσεις στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας ευρύτερα και του περιβάλλοντος από τον κορωνοϊό, η οποία

συνεχίζει να επεκτείνεται ραγδαίως σταθεροποιείται από τις ασκούσες πολιτικές, που προωθεί η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση Biden, καθώς

τα καταγραφέντα στοιχεία να δείχνουν επέκταση του πλέγματος κοινωνικής ασφάλειας, με τις αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας να βαίνει

μειούμενο (444.000) από τον Μάρτιο του 2020 (504.750). Η αποτελμάτωση του χρηματιστηρίου απετράπη με τον Standard & Poor’s 500

να επιδεικνύει μία άνοδο κατά 1,06%.

Η τρέχουσα νομισματική ειρήνη ενορχηστρώνεται κάτω από μία ανερμάτιστη οικονομική πολιτική, αντικατοπτρίζει τη κρίση

εμπιστοσύνης έναντι του δολαρίου η οποία ίσως αποδειχτεί προπομπός κακών ειδήσεων στην αναμόρφωση του υφιστάμενου

νομισματικού συστήματος. Την ίδια στιγμή, οι υπεύθυνοι των μέσων ασκήσεως νομισματικής πολιτικής δια του προέδρου της Fed St.

Louis, James Bullard απορρίπτουν την ανάγκη προσαρμογής του υφιστάμενου μίγματος νομισματικής πολιτικής. Επισημαίνεται ότι μέλος

της Fed Lael Brainard εκτιμά ότι η ενίσχυση του πληθωρισμού είναι αναμενόμενη λόγω της αναμενόμενης ισχυρής ανάκαμψης της

οικονομίας. Παρόλα αυτά η άνοδος του πληθωρισμού επιφέρει ανησυχίες στον κόσμο των επενδυτών.

Την ίδια στιγμή, προμηνύονται αλλαγές στους παγκόσμιους οικονομικούς συσχετισμούς. H Society for Worldwide Interbank Financial

Telecommunication προβλέπει τη καθιέρωση του γιουάν (renminbi) στο χρηματοπιστωτικό κέντρο του Λονδίνου, αφού πλέον το ευρώ

και το γιουάν (renminbi) έχουν καθιερωθεί στις παγκόσμιες εμπορικές διαπραγματεύσεις.

Η Κίνα επενδύει τα κέρδη από τις εξαγωγές της σε μια σειρά από περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένων των δολαρίων ως

συναλλαγματικά διαθέσιμα. Έτσι, το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα χαρακτηρίζεται τόσο από αστάθεια όσο και από νομισματική

σταθερότητα. Εν προκειμένω, η νομισματική ηγεμονία των ΗΠΑ διαβρώνεται από την ύπαρξη σημαντικών εγχώριων προβλημάτων της

αμερικανικής οικονομίας, με άμεσες αρνητικές εκροές στην αξιοπιστία του δολαρίου ως παγκόσμιου νομίσματος συναλλαγής και

αποθησαύρισης, το οποίο μαζί με τη βελτίωση των οικονομικών/τεχνολογικών επιδόσεων άλλων χωρών καθιστά απαραίτητη τη

συνεργασία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν με αποτελεσματικότητα και επάρκεια σύνθετα ζητήματα σε διαφορετικές θεματικές

περιοχές των διεθνών νομισματικών σχέσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο πως η αποδυνάμωση των δεικτών ισχύος των Η.Π.Α. πολιτικά και εμπορικά δε συνοδεύτηκε από ίδιας

εμβέλειας απώλεια ισχύος στο χρηματιστηριακό πεδίο, με την απόκλιση να οφείλεται στη χρονική υστέρηση μεταξύ της

αποδυνάμωσης της πραγματικής οικονομίας και της αποδυνάμωσης των συνδεόμενων με την παροχή δημόσιων διεθνών αγαθών

ειδικών χρηματοοικονομικών χαρακτηριστικών των ΗΠΑ.

Η κίνηση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης να προβεί σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων του ρυθμού

οικονομικής ανάπτυξης για το 2021 στις Η.Π.Α. από 3,2% σε 6,5%, ο οποίος συνιστά τον ισχυρότερο ρυθμό από το 1984, καταπράυνε τη

νευρικότητα στην αγορά συναλλάγματος. Η απόφαση επέκτασης της κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με την εφαρμογή του

προγράμματος δημοσιονομικής στήριξης ύψους $1,9 τρισ. στις Η.Π.Α. που αναμένεται να ενισχύσει κατά 3% με 4% τον ρυθμό

ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας κατά τη τέλεση του πρώτου έτους εφαρμογής του, πρέπει να συνοδευτούν από σχεδιασμό

πολιτικών που θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των αγορών στην πολιτεία, κάτι όπου επιδιώχθηκε μόνο εν μέρει, με την άμβλυνση

των πιέσεων κατά το χρονικό διάστημα έκτακτων συνθηκών με το χρηματιστήριο να μοιάζει να αναμένει περεταίρω εκπόνηση

προσχεδίων και προγραμμάτων, για τη μεσοπρόθεσμη οικονομική πολιτική που δεν θα εμπίπτει σε μίας συγκυριακές πολιτικές, αλλά

θα περιγράφει δημοσιονομικούς στόχους και ρητές κατευθυντήριες γραμμές.
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Η ραχοκοκαλιά μιας οικονομίας αποτελείται από το χρηματοπιστωτικό σύστημα, δηλαδή από τις χρηματοπιστωτικές αγορές, τα

χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Απαραίτητη προϋπόθεση για μια ανεπτυγμένη και σωστά

δομημένη οικονομία είναι ένα αποτελεσματικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Παρατηρείται συχνά το εξής φαινόμενο. Οικονομίες που

δεν διαθέτουν κάποια «σωστή» μορφή χρηματοπιστωτικού συστήματος, συνήθως δεν είναι αναπτυγμένες και φέρουν αρκετά

διαρθρωτικά προβλήματα στον πυρήνα τους. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναλυθεί τι ακριβώς είναι μια χρηματοπιστωτική

αγορά, ποιες οι μορφές της, τα χαρακτηριστικά της αλλά και οι μηχανισμοί της. Ως χρηματοπιστωτική αγορά θα μπορούσε να οριστεί

ο μηχανισμός – «τόπος» όπου πραγματοποιούνται αγορές και πωλήσεις μέσω της αλληλεπιδράσεις των δύο μερών, δηλαδή των

αγοραστών και των πωλητών. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας

της οικονομίας, μέσω της κατανομής πόρων και της δημιουργίας ρευστότητας τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους

επιχειρηματίες. Σε μια χρηματοπιστωτική αγορά διακρίνονται τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και το δημόσιο, τα οποία αποκαλούνται

οικονομικές μονάδες. Οι οικονομικές αυτές μονάδες αγοράζουν και πωλούν χρηματοπιστωτικά προϊόντα, τα οποία είναι είτε

πλεονασματικά, είτε ελλειμματικά. Η χρηματοδότηση των ελλειμματικών μονάδων δύναται να πραγματοποιηθεί με δυο τρόπους. Είτε

με άμεση μορφή χρηματοδότησης είτε με έμμεση μορφή. Οι χρηματοοικονομικές αγορές διαχωρίζονται σε χρηματαγορές ή αγορές

χρήματος (money markets) και σε κεφαλαιαγορές ή αγορές κεφαλαίων (capital markets), ανάλογα με τη διάρκεια ζωής.

Ο ερχομός του Covid-19 δυστυχώς προκάλεσε όχι μόνο υγειονομική κρίση αλλά συγχρόνως και οικονομική έχοντας τεράστιες

επιπτώσεις στις αγορές και στην οικονομία σε γενικό επίπεδο. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος

των χρηματοπιστωτικών αγορών δεν είναι τόσο ο Covid-19, όσο οι «φούσκες» που έχουν δημιουργηθεί γύρω από αυτόν. Πιο

συγκεκριμένα, παρατηρούνται υψηλές προσδοκίες για τα εμβολιαστικά προγράμματα και αισιόδοξα σενάρια ταχείας ανάκαμψης της

οικονομίας. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από την τράπεζα της Αμερικής (Bank of America) προέκυψε ότι το 40% των κρατών

άγγιξε το υψηλότερο δημόσιο χρέος σε ποσοστό του ΑΕΠ τα τελευταία 27 περίπου χρόνια. Το 2020, δηλαδή την χρονιά που ξέσπασε

ο Covid-19, η πλειοψηφία των χωρών που αποτελούν το IIF (Institute of International Finance) σημείωσαν εξαιρετικά μεγάλη αύξηση

στο ποσοστό του δημοσίου χρέους, κάτι που αποτελεί πρωτοφανές γεγονός. Τόσο τα διεθνή όσο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

άνοιγαν πτωτικά, ιδίως κατά την έναρξη της πανδημίας, δηλαδή τον Μάρτιο του 2020. Έτσι, η ESMA (European Securities and

Markets Authority) προτείνει μια σειρά μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα παρέχουν σανίδα σωτηρίας προς τις αγορές. Μερικές από τις

κινήσεις που προτάθηκαν ήταν να ανοίξει ο ESM (European Stability Mechanism) προληπτικές γραμμές πίστωσης για όλα τα κράτη

ανεξαρτήτως περιορισμών η προϋποθέσεων. Επίσης, προτείνεται η ενίσχυση του συστήματος υγείας του κάθε κράτους- μέλους

ξεχωριστά προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων υγείας. Έκπληξη αποτελεί το ενδεχόμενο

έκδοσης «κορωνο-ομολόγων» προκειμένου να αυξηθούν τα νέα κεφάλαια, επομένως και η ρευστότητα ώστε να αντιμετωπιστεί

αποτελεσματικά η υγειονομική κρίση. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) στη Ζώνη του

Ευρώ το ΑΕΠ σημείωσε πτώση κατά 7,5% το 2020 και ανάπτυξη κατά 3,5% το 2021 και προβλέπεται ότι το 2022 θα αυξηθεί κατά

3,25%, ενώ υπολογίζεται ότι θα επανέλθει στα επίπεδα προ Covid-19 τέλη του 2022. Άμεσα επηρεάζονται η ιδιωτική κατανάλωση και

οι επενδύσεις εξαιτίας του κλίματος αβεβαιότητας που επικρατεί. Επιπλέον, οι προβλέψεις δείχνουν ότι μέχρι τα μέσα του 2021 η

ανεργία θα αυξηθεί ενισχύοντας τις πιέσεις στην οικονομία. Όσο αναφορά τον πληθωρισμό θα εξακολουθεί να κυμαίνεται αρκετά

κάτω από τον στόχο της ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) έως και τα τέλη του 2022, ενώ συγχρόνως η νομισματική πολιτική θα

πρέπει να διασφαλίσει ότι το κόστος δανεισμού θα παραμείνει χαμηλό κατά τη διάρκεια της πανδημίας τόσο για τον ιδιωτικό όσο και

για τον δημόσιο τομέα. Στο παρακάτω αριστερό διάγραμμα παρουσιάζεται η εξέλιξη του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της πανδημίας ενώ

συγχρόνως φαίνονται και οι προβλέψεις για το 2022. Στο δεξιό διάγραμμα απεικονίζονται οι επιπτώσεις που προκαλεί η πανδημία και

πιο συγκεκριμένα βλέπουμε ασύμμετρες και έντονες αλλαγές στην πορεία του ΑΕΠ μεταξύ του 4ου τριμήνου του 2019 έως και του 4ου

τριμήνου του 2022 για τις χώρες της Ευρωζώνης.
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Ισχυρή είναι η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς η ΕΚΤ μέσα από τη δημοσιονομική πολιτική που ακολούθησε

παρέχει ρευστότητα και προβαίνει σε αγορά περιουσιακών στοιχείων, ενώ συγχρόνως διατηρεί χαμηλά και αμετάβλητα

τα επιτόκια για τα επόμενα δύο χρόνια. Το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί σε βάθος διετίας, οι επενδύσεις όμως θα

εξακολουθούν να βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα. Η ιδιωτική κατανάλωση έχει πληγεί άμεσα και σε συνδυασμό με τα

υψηλά ποσοστά ανεργίας θα αργήσει να επανέλθει στα επίπεδα «προ - covid» εποχής . Εντός της Ευρωζώνης υπήρχαν

χώρες δύο ταχυτήτων με αποτέλεσμα να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η ανομοιομορφία και το χάσμα μεταξύ των

χωρών εξαιτίας της πανδημίας. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, οι πολιτικές που θα ακολουθήσουν τα κράτη θα πρέπει να

στηρίζονται στην ανακατανομή πόρων έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστεί τυχόν μελλοντικά προβλήματα στη

ζήτηση. Ακολουθώντας σωστές οικονομικές πολιτικές οι οποίες θα μπορούν να έχουν εφαρμογή σε όλα τα κράτη της

Ευρώπης με στόχο πάντα την ανθεκτικότητα, την αποτελεσματικότερη κατανομή πόρων και την ανάκαμψη, δύναται να

ξεπεραστεί σταδιακά τόσο η οικονομική όσο και η υγειονομική κρίση που προκλήθηκε από τον Covid-19.
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Ενότητα 8: Η συμβολή του Ταμείο Ανάκαμψης στην 

ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας
Γράφει ο Αλέξανδρος Βασιλείου

Για ακόμη μια φορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μεγάλη κρίση, λίγα μόλις χρόνια μετά την

προσφυγική και την κρίση της Ευρωζώνης. Τώρα, όμως, οι συνέπειες προβλέπονται πιο σοβαρές από ποτέ, ειδικά για

δημοσιονομικά αδύναμες χώρες σαν την Ελλάδα. Σε μία προσπάθεια, λοιπόν, να μετριαστούν οι οικονομικές συνέπειες της

πανδημίας του COVID-19, η Ένωση προχώρησε σε μία φιλόδοξη κίνηση, την δημιουργία του NextGenerationEU (NGEU).

To NextGenerationEU πρόκειται για το σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ, στον πυρήνα του οποίου βρίσκεται το Ταμείο Ανάκαμψης και

Σταθερότητας (Recovery and Resilience Facility) που έχει ως στόχο να στηρίξει τα κράτη-μέλη (μέσω δανείων και

επιχορηγήσεων) να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας και να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές

οικονομίες να γίνουν πιο βιώσιμες, πράσινες, ψηφιακές και ανθεκτικές. Οι πόροι του Ταμείου φτάνουν τα 672,5 δις ευρώ. Για

να εκμεταλλευτούν το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο, τα κράτη της ΕΕ θα πρέπει να καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης

στα οποία θα παρουσιάζουν πώς σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τα κεφάλαια που θα λάβουν.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η Ελλάδα θα λάβει μέσω του Ταμείου 18,1 δις ευρώ σε επιδοτήσεις και 12,7 δις ευρώ

σε δάνεια. Ας δούμε, λοιπόν, πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει τα ποσά η Ελλάδα βάσει του Σχεδίου της και ποια θα είναι η

συμβολή αυτών στην ελληνική οικονομία.

Το Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0) είναι ένα αναλυτικό σχέδιο επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων

207 σελίδων που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει δραστικά την ελληνική οικονομία, αξιοποιώντας τους πόρους από το Ταμείο

Ανάκαμψης.

Το Σχέδιο βασίζεται σε 4 πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι η πράσινη μετάβαση. Βάσει αυτού του πυλώνα προβλέπονται

επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλλουν μεταξύ άλλων στη διασύνδεση των ελληνικών νησιών (που θα οδηγήσει

στην μείωση του ενεργειακού κόστους), στην εγκατάσταση έξυπνων τηλεμετρητών ενέργειας (για ενεργειακή εξοικονόμηση),

στην ίδρυση Εθνικού Συστήματος Μόνιμης Παρακολούθησης ειδών και βιοτόπων (για την προστασία της βιοποικιλότητας) και

σε πολλά άλλα μέτρα που θα καταστήσουν την οικονομία της πιο πράσινη. Το ποσό που θα αφιερωθεί σε αυτό τον πυλώνα

φτάνει τα 6 δις ευρώ.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την ψηφιακή μετάβαση και περιλαμβάνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό τόσο των επιχειρήσεων

(μέσω ειδικού εξοπλισμού και υπηρεσιών cloud) όσο και των δημόσιων υπηρεσιών ώστε να καταστούν αυτές πιο

αποτελεσματικές. Στον πυλώνα αυτό θα αφιερωθούν 2,1 δις ευρώ.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την απασχόληση, τις δεξιότητες και την συνοχή. Περιλαμβάνει την μεταρρύθμιση της αγοράς

εργασίας για την ενίσχυση των θέσεων εργασίας, την προώθηση σύγχρονων Ενεργητικών και μη Ενεργητικών Πολιτικών για

την Αγορά Εργασίας, την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, την ενίσχυση του συστήματος υγείας, επενδύσεις

που ενισχύουν την αποδοτικότητα της έρευνας των πανεπιστημίων κ.ά. Το ποσό που θα αφιερωθεί σε αυτό το τομέα φτάνει

τα 5,2 δις ευρώ.

Ο τέταρτος και τελευταίος πυλώνας αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις και τον θεσμικό μετασχηματισμό και προβλέπει 

μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, δράσεις κατά του λαθρεμπορίου, εκσυγχρονισμό της φορολογικής 

νομοθεσίας κ.ά. Στον πυλώνα αυτό θα αφιερωθούν 4,8 δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Το Σχέδιο περιλαμβάνει και πολυάριθμους γενικούς στόχους που περικλείουν τους 4 βασικούς πυλώνες. Λίγοι και 

σημαντικότεροι από αυτούς είναι οι παρακάτω.

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το χαμηλό ποσοστό παραγωγικών επενδύσεων στην χώρα, το Σχέδιο Ανάκαμψης 

προβλέπει την χρήση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης ως χρηματοδοτικά εργαλεία σε ιδιωτικές επενδύσεις. Πιο 

συγκεκριμένα, τα δάνεια του Ταμείου θα δοθούν σε βιώσιμες ιδιωτικές επενδύσεις που χρειάζονται ρευστότητα, μιας και αυτή 

έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Προς περαιτέρω ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, θα αντιμετωπιστούν και τα 

θεσμικά εμπόδια στην δημόσια διοίκηση και δικαιοσύνη. Παράλληλα, το Σχέδιο προβλέπει την αναβάθμιση των ερευνητικών 

κέντρων της χώρας έτσι ώστε να προωθηθεί η έρευνα και η καινοτομία. Τόσο η ενίσχυση της έρευνας όσο και η προώθηση 

των επενδύσεων αποτελούν λίγα από τα μέτρα που θα χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης ώστε να αντιμετωπιστεί η 

ενδημικά χαμηλή παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας.
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Ενότητα 8: Η συμβολή του Ταμείο Ανάκαμψης στην 

ανάκαμψη της Ελληνικής Οικονομίας
Γράφει ο Αλέξανδρος Βασιλείου

Το Σχέδιο προβλέπει, εκτός αυτού, και σημαντικές επενδύσεις στις εθνικές υποδομές, επενδύσεις που θα επιτρέψουν την

συνδεσιμότητα και την εδαφική συνοχή, συμβάλλοντας στην ομοιόμορφη αύξηση της παραγωγικότητας και στις 13

περιφέρειες της χώρας.

Τέλος, στόχος είναι και η βελτίωση της ανθεκτικότητας στους κύριους κλάδους της οικονομίας της χώρας. Για τον λόγο αυτό,

θα δημιουργηθούν προγράμματα που αναδεικνύουν τον πολιτισμό ως οδηγό περιφερειακής ανάπτυξης ενώ θα γίνουν και

παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού στα ηπειρωτικά και τα νησιωτικά/παραθαλάσσια τμήματα της χώρας.

Όσον αφορά τα αναμενόμενα αποτελέσματα, το Σχέδιο ισχυρίζεται ότι η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης θα

δημιουργήσει 180.000-200.000 καινούριες θέσεις εργασίας μέχρι το 2026, οι επενδύσεις θα αυξηθούν κατά 1/5 ενώ το

πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας θα αυξηθεί το 2021-2021 σωρευτικά ίσα με το 1/3 του ΑΕΠ της χώρας κατά το 2020. Πράγματι,

το Σχέδιο φαίνεται πολλά υποσχόμενο, ειδικά αφού σκοπεύει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που δίνει κάθε κρίση για αλλαγή,

ώστε να αντιμετωπιστούν τα ενδημικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, όπως η μειωμένη παραγωγικότητα και η

αυξημένη φοροδιαφυγή.

Η πιο πρόσφατη Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας για την ελληνική οικονομία προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,2% το 2021,

με την προϋπόθεση, όμως, ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης θα ενεργοποιηθεί ταχύτατα, μιας και αυτό θα παράσχει την

απαραίτητη αύξηση εθνικού προϊόντος για να σταθεροποιηθεί η οικονομία.

Οι πόροι του Ταμείο Ανάκαμψης, λοιπόν, φαίνεται ότι θα παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην ανανέωση και τον μακροχρόνιο

ανασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας. Μένει μονάχα να δούμε αν η εκταμίευση των πόρων θα γίνει εγκαίρως και αν θα

είναι ικανή η κυβέρνηση να διαχειριστεί την απορρόφηση ενός τόσου μεγάλου όγκου κονδυλίων και δανείων.
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Ενότητα 9: Ταμείο Ανάκαμψης και κρατικός παρεμβατισμός
Γράφει ο Ζαχαρίας Θ. Ταλίκατζης

Ως γνωστόν, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που αποφασίσθηκε από την Ε.Ε. ως αντίδοτο στην πανδημία του

κορωνοϊού είναι ένα προσωρινό πακέτο πόρων προς τα κράτη-μέλη της. Το γεγονός αυτό μας κάνει να υποθέσουμε ότι μετά το

τέλος της πανδημίας η Ευρώπη θα επιστρέψει σε πιο περιοριστικού τύπου πολιτικές, ειδικά δε σε ότι αφορά την Ελλάδα, η οποία

μαστίζεται από δυσμενή δημοσιονομικά θέματα (υψηλό δημόσιο χρέος, μεγάλα ελλείμματα, έλλειμμα

ανταγωνιστικότητας/εξαγωγών κλπ.). Δεν είναι δε λίγοι οι πολιτικοί ταγοί της χώρας μας οι οποίοι κάνουν λόγο για την άμεση

κατά το δυνατόν εφαρμογή και υλοποίηση των μέτρων του γνωστού και ως Σχεδίου Πισσαρίδη.

Το Ταμείο Ανάκαμψης θα λειτουργήσει εμπροσθοβαρώς. Μέχρι τις 31/12/2022 θα πρέπει να έχει δεσμευτεί το 70% των πόρων

ενώ μέχρι τις 31/12/2023 το σύνολο αυτών. Γίνεται αντιληπτός ο αγώνας ταχύτητας που έχει η Ελλάδα μπροστά της αφού η

διαδικασία αυτή απαιτεί την ωρίμανση των υπό εκτέλεση έργων σε χρόνο-ρεκόρ. Στην εκκίνηση της μεγάλης προσπάθειας

εξόδου από την πανδημική κρίση κλειδί θα αποτελέσουν το πλάνο έργων υποδομών ύψους 13 δισ. ευρώ και οι μεταρρυθμίσεις,

οι οποίες θα πριμοδοτούν την πράσινη οικονομία και τη μετάβαση της Ελλάδος στην ψηφιακή εποχή. Ακόμα και ο φιλελεύθερος

διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Ιωάννης Στουρνάρας σημειώνει την ανάγκη ευελιξίας και υιοθέτησης πιο δυναμικών

πολιτικών για άμβλυνση των υφεσιακών συνθηκών. Θα προτιμούσε μια πιο άνετη δημοσιονομική πολιτική, απλουστευμένη

χρήση των πόρων του Ταμείου, ώστε να ελεγχθούν οι συνέπειες της υγειονομικής κρίσης στην οικονομία και να μην βυθιστεί σε

καθεστώς στασιμότητας.

Η βασική κατεύθυνση του Ταμείου Ανάκαμψης είναι μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που επιταχύνουν την ανάκαμψη και την

αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, ενώ παράλληλα εκσυγχρονίζουν τις λειτουργίες του κράτους προς πράσινη και ψηφιακή

κατεύθυνση. Το εν λόγω ταμείο πληρώνεται στη βάση της υλοποίησης στόχων και οροσήμων, στη βάση ενός εγκεκριμένου

προϋπολογισμού. Το ΕΣΠΑ έχει μεγάλη ευελιξία και άφθονο διαθέσιμο χρόνο. Από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την τελευταία

πληρωμή περνά σχεδόν μια δεκαετία. Στο Ταμείο Ανάκαμψης δεν υπάρχει ούτε μια εβδομάδα, ούτε μια ημέρα και ώρα για

χάσιμο. Το πρόγραμμα του ταμείου πρέπει να έχει περατωθεί επί της ουσίας στο σύνολό του στο μισό χρόνο σε σχέση με το

ΕΣΠΑ και οι δυνατότητες αναθεώρησής του είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Το Ταμείο Ανάκαμψης μας δίδει μια μεγάλη ευκαιρία:

Να επενδύσει η χώρα μας σε τομείς που έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα, λόγω και της στρατηγικής μας θέσης (π.χ. logistics, οι

συνδυασμένες μεταφορές και η νέα γενιά έργων που θα αναδομήσουν εντελώς την αγορά).

Για την επόμενη μέρα της πανδημίας ο σχεδιασμός του κράτους πρέπει να στηρίζεται σε δύο άξονες: α) Στην ανάγκη ισορροπίας

ανάμεσα σε επαρκή μέτρα στήριξης της οικονομίας και στη διατήρηση της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών και β)

στην επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων ώστε να κλείσει το επενδυτικό κενό και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα. Η Ελλάς

αναμένεται να λάβει μέσω του Ταμείου περίπου 19 δισ. ευρώ επιδοτήσεων και επιπλέον 13 δισ. σε δάνεια. Το πακέτο αυτό είναι

μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα ώστε να στηρίξει την παραγωγικότητά της με επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις και όχι με

καταναλωτικές δαπάνες όπως ήταν το σύνηθες τα χρόνια πριν την κρίση χρέους. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. το 57,5% των

κεφαλαίων αυτών (18,4 δισ.) θα πρέπει να χρηματοδοτήσει παραγωγικές επενδύσεις. Ειδικότερα, τα 12 δισ. ευρώ θα στηρίξουν

τα επενδυτικά σχέδια πράσινης ανάπτυξης και τα 6,4 δισ. τα σχέδια για την ψηφιακή εποχή. Από τα ως άνω γίνεται σαφές ότι η

παγκόσμια και ευρωπαϊκή οικονομία θα πορευτούν για καιρό με την κληρονομιά μιας υπερ-επεκτατικής νομισματικής πολιτικής,

αρνητικών επιτοκίων και εκτίναξης δημοσίου και ιδιωτικού χρέους. Πιθανώς όμως η πανδημία θα επιφέρει και μόνιμες αλλαγές

στο δομικό χαρακτήρα των οικονομιών, αλλά και των κοινωνιών. Στην ουσία, η περίοδος αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί και ως

«μεταβατική» με τελικό προορισμό την επιστροφή σε μια χρηστή δημοσιονομική/νομισματική διακυβέρνηση σύμφωνα με τους

στόχους και τις πρακτικές του Συμφώνου Σταθερότητας/Ανάπτυξης με κεντρικούς εισηγητές τη Γερμανία, τις Η.Π.Α, τον Ο.Ο.Σ.Α.,

αλλά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το μέλλον το εγχειρήματος περνά μεν βραχυπρόθεσμα από την οικονομική επέκταση,

αλλά το μεγάλο ερώτημα πια είναι κατά πόσο αυτή η αλλαγή πλεύσης θα μετατραπεί σε στρατηγική επιλογή ή θα υπερισχύσουν

εκείνες οι φωνές που ομιλούν για επιστροφή στο γνωστό περιβάλλον των περιοριστικών πολιτικών στη συνέχεια μόλις περάσει

η μπόρα της πανδημίας. Πιστεύω ακράδαντα ότι με βάση και τους σχεδιασμούς της Ευρώπης και των Η.Π.Α., το δεύτερο

σενάριο είναι και το πιο πιθανό να συμβεί.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι προς το παρόν η υιοθέτηση ενός περισσότερου φιλικού στην ανάπτυξη μείγματος δημοσιονομικής 

πολιτικής υποστηρίζεται σημαντικά, όχι μόνο από την ευελιξία για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά και από τη 

δυνατότητα του ελληνικού Δημοσίου εν προκειμένω να διευρύνει σημαντικά τον περιορισμένο του δημοσιονομικό χώρο στην 

τρέχουσα συγκυρία αλλά με το βλέμμα στο μέλλον για μια νέα παραγωγική ανασυγκρότηση. Όπως και έχει, η πανδημία, στο 

βαθμό που δεν μπορεί να ελεγχθεί, σωρεύει επιπρόσθετους οικονομικούς κινδύνους, οι οποίοι όμως δεν μπορούν να 

αντιμετωπιστούν με τα συνήθη εργαλεία της τρέχουσας οικονομικής πολιτικής. Χρειάζεται ένα νέο πνεύμα, μια νέα αλλαγή και 

καινούρια εργαλεία από τους κυβερνώντες και τις επιχειρήσεις, έξω και μακριά από τους περιορισμούς των κανονικών 

περιόδων. Αυτό πιστεύω είναι και η πεμπτουσία του Ταμείου Ανάκαμψης. Άλλωστε η εποχή μας είναι γεμάτη ασυμμετρίες και οι 

συνθήκες απολύτως αβέβαιες που επιβάλλουν αναθεωρήσεις και αναπροσανατολισμούς κατά την προετοιμασία της Νέας 
Οικονομίας, πέρα από ιδεοληψίες, δόγματα και λαϊκισμούς.
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