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Πρόλογος

Με το Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας να μπαίνει αισίως στον

τρίτο χρόνο έκδοσής του και την Παγκόσμια, Ευρωπαϊκή και

Ελληνική οικονομία να βρίσκονται σε ένα κρίσιμο

σταυροδρόμι καθώς επανακάμπτουν από την πανδημία η

προσπάθεια του ΟΔΕΘ να παρουσιάζει συνοπτικά αλλά και

περιεκτικά τις οικονομικές εξελίξεις δε θα μπορούσε παρά να

ενταθεί.

Μία προσπάθεια που ξεκίνησε στα πλαίσια των δράσεων του

Ομίλου αποτελούμενη από φοιτητές, πλέον έχει

αναβαθμιστεί, αφού εκτός από τη νέα, πιο σύγχρονη μορφή

παρουσίασης στην ομάδα της πλέον υπάρχουν και νέοι

επαγγελματίες, τόσο οικονομολόγοι όσο από άλλους

συναφείς κλάδους.

Ο διττός στόχος του project ωστόσο παραμένει ίδιος:

Αφενός να καταγράφει τις οικονομικές εξελίξεις και

αφετέρου να αποτελέσει μια πλατφόρμα όπου οι

συμμετέχοντες της θα μπορέσουν να εξασκηθούν και να

αποκτήσουν εμπειρία στον τομέα της οικονομικής ανάλυσης

και παρουσίασης οικονομικών δεδομένων.

Το παρόν τεύχος επικεντρώνεται σε μία κρίσιμη περίοδο

κατά την οποία παρατηρείται δυναμική ανάκαμψη στην

οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως, η οποία ωστόσο

συνοδεύεται από μία σειρά προκλήσεων όπως η

επανεμφάνιση του πληθωρισμού, το ξέσπασμα της

ενεργειακής κρίσης αλλά και γεωπολιτικές κρίσεις με

οικονομικές εκφάνσεις (όπως αυτή στην Τουρκία). Παρόλα

αυτά, οι προσδοκίες για μία πενταετία δυναμικής

οικονομικής ανάπτυξης δεν εκλείπουν, ειδικά στην

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου πλέον έχει ξεκινήσει η εκταμίευση

των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αναλυτικότερα για όλα τα παραπάνω μπορείτε να διαβάσετε

στις ενότητες που ακολουθούν.

Κρόμπας Ιωάννης

Υπεύθυνος έκδοσης του Δελτίου Οικονομικής Συγκυρίας του

ΟΔΕΘ
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Η επιδημία του νέου κορωνοϊού Covid-19 έχει κλείσει δύο χρόνια από

την εμφάνιση της επηρεάζοντας την παγκόσμια και εγχώρια οικονομική

δραστηριότητα, τις επενδύσεις, τους κύκλους εργασιών των

επιχειρήσεων, τις καταναλωτικές συνήθειες, την εργασία, τα πάντα.

Όπως είχε αναφερθεί και στο ΔΟΣ IV και φαίνεται από την δυναμική της

ασθένειας, μετράμε ήδη το 5ο στέλεχος ενδιαφέροντος για τον Π.Ο.Υ. με

το 2022 να μην διαφαίνεται ως η χρονιά του τέλματος. Όμως ας

ασχοληθούμε επί του παρόντος με την οικονομική κατάσταση της

Ελλάδας. Στη παρούσα ενότητα θα δούμε πως εξελίχθηκε η Ελληνική

Οικονομία έχοντας ήδη αποκτήσει μια κάποια αρχική εμπειρία και τι

προμηνύει το εγγύς μέλλον.

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) και

για το 2018 σε 180,4 δις ευρώ, +1,66% (y-o-y). Για τα έτη 2019 & 2020 το

ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται στα 183,6 δις ευρώ και 167 δις ευρώ

αντίστοιχα. Βεβαίως για το 2021 αναμένεται ανάκαμψη με το ΑΕΠ να

εκτιμάται στα 178,9 δις ευρώ +7,1% (y-o-y), και ακολούθως για τα έτη

2022 & 2023 στα 187,15 δις ευρώ +5,2% (y-o-y) και 192,88 δις ευρώ

+3,6% (y-o-y). Σημαντική συνεισφορά στην ανωτέρω συγκρατημένη

εκτίμηση θα έχει και το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

που από τα μέσα του 2021 έχει αρχίσει να υλοποιείται και θα διαρκέσει

έως το 2026.

Φυσικά, σημαντική είναι και η συνεισφορά του Τουρισμού και κυρίως της

αύξησης των αεροπορικών διαδρομών για τη χώρα. Ενδεικτικά για τους

μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριος και Οκτώβριο του 2021, η μείωση

των, σε σχέση με το 2019, ήταν της τάξης του -16,3%, -7,1%, -11,6% και -

0,6% αντίστοιχα όταν στον Ευρωπαϊκό μέσο όρο διαπιστώνονται

3πλάσια νούμερα. Το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» τέθηκε σε

εφαρμογή και για το 2021 όπου βέβαια οι δικαιούχοι του 2020 δεν

μπορούσαν να επωφεληθούν ξανά. Αν παραταθεί και για το 2022

εκτιμάται προσωπικά πως θα έχει πολλαπλασιαστική επίδραση στην

βιομηχανία του εγχώριου τουρισμού όπως το 2020, με την διαφορά πως

θα έχει επανέλθει συγχρόνως και ο διεθνής τουρισμός.

Ελληνική Οικονομία Γράφει ο Αλέξανδρος Καρράς

Ο Δείκτης τιμών για το 2020 κυμάνθηκε στο -1,2% σε σχέση με τον

αντίστοιχο του 2019. Ενώ ο αντίστοιχος του 2021, προσεγγίζει το +0,5%.

Ιδιαιτέρως, παρατηρούμε πως από τον Σεπτέμβριο του 2021 και έπειτα

υπάρχει σημαντική αύξηση στον Δείκτη Τιμών, κυρίως λόγο αυξήσεων

στο κόστος ενέργειας που συμπαρασέρνει και το κόστος μετακινήσεων

και αναμένεται να συνεχιστεί έως ότου εξομαλυνθούν οι τρέχουσες

συγκυρίες.

Σε σχέση πάντως με τον Πληθωρισμό στην Ευρωζώνη (0,3%) και της Ε..Ε.

(0,3%) για το 2020 και (2,4%) & (2,4%) αντίστοιχα για το 2021

διαπιστώνεται μια αισθητή διαφορά. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021

παρατηρείτο μία υγιείς διακύμανση στον Δείκτη Τιμών που ωστόσο έχει

διαταραχθεί από την αύξηση στα κόστη της ενέργειας επηρεαζόμενα

από γεωπολιτικές συγκυρίες κυρίως.

Ανακάμπτει η Ελληνικής Οικονομίας

Με τον πληθωρισμό να περνά σε θετικό έδαφος
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Το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας για το 2020 λόγω της πανδημίας και

της επακόλουθης επιρροής στις οικονομικές δραστηριότητες έκλεισε με

αισθητά μικρότερη διαφορά. Σύμφωνα με πιο πρόσφατα δεδομένα της

ΕΛ.ΣΤΑΤ. ανήλθε σε -18.156,2 εκ. ευρώ και κατά -17,3% σε σχέση με το

2019. Το εμπορικό ισοζύγιο για το 2021 εκτιμάται για το Q1 2021 σε -

4.742,3 εκ. ευρώ, για το Q2 2021 σε -5.844,5 εκ. ευρώ και για το Q3 2023

σε -6.431,6 εκ. ευρώ.

Το 2020 παρατηρούμε πως οι εισαγωγές-αφίξεις μειώθηκαν σε 48.956,1

εκ ευρώ από 55.847,9 εκ ευρώ το 2019, μια μείωση της τάξης του -12,2%

(στο ΔΟΣIV ήτο -12,9% η εκτίμηση) 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

30.799,9 εκ. ευρώ το 2020, δηλαδή κατά -9,1% (στο ΔΟΣ IV ήτο -9,2%), με

την μείωση να αφορά αποκλειστικά το τομέα των πετρελαιοειδών, αφού

κατά τα λοιπά υπήρξε αύξηση της τάξεως του 3,5% από 23.312,8 εκ.

ευρώ το 2019 σε 24.125,8 εκ. ευρώ το 2020 (στο ΔΟΣIV ήτο 3,3%).

Το διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2021 οι εισαγωγές ανήλθαν σε

57.952,1 εκ. ευρώ έναντι 44.423,4 εκ. ευρώ το αντίστοιχο του 2020,

αύξηση κατά 30,5%. Για το διάστημα Ιανουάριος-Νοέμβριος 2021 οι

εξαγωγές ανήλθαν σε 36.310,7 εκ. ευρώ έναντι 27.767,6 εκ. ευρώ το

αντίστοιχο του 2020, αύξηση κατά 30,7%.

Το διάστημα Ιαν-Νοεμ. 2021 οι εξαγωγές δίχως τα πετρελαιοειδή

αυξήθηκαν κατά 20,2% σε 26.277,7 εκ. ευρώ από 21.860,9 εκ. ευρώ το

2020. Σε συνέχεια των ΔΟΣ ΙΙΙ & IV, η οικονομία δείχνει πως διατηρεί μια

δυναμική που δύσκολα φαντάζει να μην συνεχίσει για το 2022 ιδιαιτέρως

εφόσον δεν περιοριστεί η οικονομική δραστηριότητα από κάποια

αρνητική εξέλιξη στη πανδημία (κάποιο στέλεχος που να μας φέρει

βήματα πίσω). Επιπλέον αξίζει να αναφερθεί πως εξαιρουμένων των

πετρελαιοειδών οι εισαγωγές το 2021 αυξήθηκαν σε σχέση με το 2020

κατά 19.6%. Σε συνέχεια του ΔΟΣ ΙV διακρίνουμε πως η συμβίωση

πανδημίας οι εξαγωγές φαίνεται σταθερά να αυξάνονται από έτος σε

έτος για τα έτη 2018-2019. Η δυναμική διατηρήθηκε και για το 2021

όπου απουσίασαν τα «Lockdown» του 2020 και συνυπολογίζοντας τα

μέτρα που έχουν ληφθεί θα συνεχιστεί στα ίδια επίπεδα και για το 2022.

Σημαντικό μερίδιο στην αύξηση των εισαγωγών για το 2021 σε σχέση με

το 2020 (+30,5%) έχουν τα πετρελαιοειδή που καταλαμβάνουν το 25%

των 57.952,1 εκ. ευρώ.

Ελληνική Οικονομία Γράφει ο Αλέξανδρος Καρράς

Το 2019 έκλεισε, με βάση τα τελευταία στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., στα + 2065

εκ. ευρώ (αντί του +2099 εκ. ΔΟΣ IV). Το 2020 έκλεισε πιο χαμηλά από τα

-16130 εκ. ευρώ (ΔΟΣ IV) στα -16674 εκ ευρώ. ενώ το 2021, για τα Q1

&Q2 ήδη είμαστε στο -11151 εκ. ευρώ. Το Ισοζύγιο της Γενικής

Κυβέρνησης ήταν για το 2020 αρνητικό, με χειρότερο τρίμηνο αυτό του

Q2 στα -5670 εκ ευρώ. Όπως είχαμε αναφερθεί και στο ΔΟΣ ΙV το

αναγκαίο άνοιγμα μεταξύ εσόδων και εξόδων της Γενικής Κυβέρνησης,

εξαιτίας της πανδημίας, ήταν αναμενόμενο όπως αναμένετε και για το

2021. Κρίνοντας από την καλύτερη κίνηση τους θερινούς μήνες το Q3

του 2021 θα είναι το καλύτερο της διετίας.

Το 2021, που συνεχίστηκε η ενίσχυση τόσο στου μισθούς των υπαλλήλων

των επιχειρήσεων που παρέμεναν κλειστές, όσο και οι ενισχύσεις σε

παραγωγούς κ.α., βλέπουμε ήδη στα Q1 & Q2 4088 εκ ευρώ έναντι 2409

εκ ευρώ τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2020, αύξηση κατά 69%.

Το εμπορικό έλλειμα διευρύνεται…

..όπως και το έλλειμα κεντρικής κυβέρνησης
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Στο δεύτερο μισό του 2021, οι οικονομίες των χωρών της Ευρώπης

φαίνεται να ανακάμπτουν δυναμικά από την ύφεση που έχει προκληθεί

λόγω της πανδημίας του COVID – 19 και των μέτρων που έχουν ληφθεί

για την αντιμετώπιση της. Η ανάκαμψη αυτή φαίνεται να είναι πιο

έντονη το καλοκαίρι σε σύγκριση με αυτή που προβλέπεται για το

φθινόπωρο.

Συγκεκριμένα, η άνοδος της οικονομίας ήταν ισχυρή το καλοκαίρι,

καθώς οι περιορισμοί άρχισαν να αίρονται στα περισσότερα κράτη της

Ευρώπης και οι εκστρατείες του εμβολιασμού για τον COVID – 19

προχώρησαν επιτυχημένα, με το μερίδιο του πληθυσμού που έχει λάβει 2

δόσεις του εμβολίου να φτάνει το 65% στην Ε.Ε. μέχρι το Σεπτέμβρη.

Έτσι, για το τρίτο τρίμηνο του 2021, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυξήθηκε

κατά 2.3% και της Ε.Ε. κατά 2.1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο,

την ώρα που το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει να αντιμετωπίσει το

επιπλέον βάρος του BREXIT και των συνεπειών του, η αύξηση του ΑΕΠ

ήταν μόλις 1.4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Για την Ε.Ε., ο κύριος παράγοντας ανάπτυξης ήταν από την πλευρά της

ζήτησης και η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει ο βασικός

μοχλός της ανάκαμψης. Οι αυξημένες αποταμιεύσεις των νοικοκυριών,

που συσσωρεύτηκαν κατά τη διάρκεια των περιόδων lockdown, καθώς

και η χαμηλότερη αβεβαιότητα και η βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά

εργασίας, η οποία δεν έχει οδηγήσει ακόμη σε σημαντικές ελλείψεις

εργατικού δυναμικού στην Ε.Ε., υποστηρίζουν την εμπιστοσύνη των

καταναλωτών, οι οποίοι αυξάνουν τις καταναλωτικές τους δαπάνες.

Επιπλέον, οι επενδύσεις επωφελούνται από την ισχυρή ζήτηση και τις

ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης που επικρατούν.

Επιπλέον, η ανάκαμψη το καλοκαίρι, υποστηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό

από την αναβίωση των ταξιδιών εντός της Ε.Ε., που ωφέλησαν

συγκεκριμένες τουριστικές περιοχές της Ευρώπης. Αν και η καλοκαιρινή

περίοδος του 2021 ήταν σαφώς καλύτερη από το 2020, οι ταξιδιωτικοί

περιορισμοί που συνέχισαν να υφίστανται, κυρίως για ταξιδιώτες εκτός

της Ένωσης και τα αυξημένα μέτρα προστασίας λόγω της πανδημίας

συνέχισαν να επιβαρύνουν την τουριστική δραστηριότητα. Στην Ισπανία

και την Ελλάδα, οι αφίξεις τουριστών το 2021 ήταν μόνο περίπου στο

50% αυτών του 2019..

Ευρωπαϊκή Οικονομία Γράφει η Μαριρένα Δαφνομήλη

Παρά την ισχυρή αύξηση της ζήτησης, έχουν προκύψει προβλήματα από

την πλευρά της προσφοράς. Οι συνέπειες της πανδημίας στα παγκόσμια

Logistics και στις αλυσίδες εφοδιασμού αρχίζουν να φαίνονται, αφού

υπάρχουν σημεία συμφόρησης και διακοπές στην αλυσίδα εφοδιασμού

που επιβραδύνουν τη βιομηχανική παραγωγή και, άρα, επιβαρύνουν

ολοένα και περισσότερο τη δραστηριότητα στην Ε.Ε.. Αυτές

περιλαμβάνουν, κυρίως, ελλείψεις πρώτων υλών και ενδιάμεσων

εξαρτημάτων. Ταυτόχρονα, παρατηρείται απότομη αύξηση των τιμών

της ενέργειας, ιδίως του φυσικού αερίου, το οποίο πρόκειται να φτάσει

στις τιμές λιανικής για τα νοικοκυριά και τους παραγωγούς. Αυτό θα

επιβαρύνει τόσο την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, όσο και τα

περιθώρια κέρδους των παραγωγών, με πιθανές επιπτώσεις στην

κατανάλωση και τις επιχειρηματικές επενδύσεις.

Δυναμική η ανάκαμψη στην Ε.Ε.

Παρά τις πιέσεις στα logistics
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Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αν και έχει αυξηθεί πάνω από τον

στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αυτή η αύξηση

συνδέεται κυρίως με μια σειρά προσωρινών παραγόντων, εφόσον το

ήμισυ αυτής προέρχεται από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας. Ορισμένες

χώρες της Ε.Ε., τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωζώνης, κατέγραψαν

πολύ ισχυρές ανόδους, με τους ρυθμούς πληθωρισμού το Σεπτέμβριο να

φτάνουν 6,4% στην Εσθονία και τη Λιθουανία και 5,5% και 5,6% στην

Ουγγαρία και την Πολωνία, αντίστοιχα. Η ισχυρή άνοδος του

πληθωρισμού το 2021, προβλέπεται να μετριαστεί τα επόμενα δύο

χρόνια.

Ευρωπαϊκή Οικονομία Γράφει η Μαριρένα Δαφνομήλη

Εστιάζοντας στο τελευταίο τρίμηνο του 2021, ήδη από τον Νοέμβριο

ορισμένες χώρες επέβαλαν μερικά ή καθολικά lockdown, όπως η

Αυστρία, ενώ οι περισσότερες χώρες έχουν αρχίσει να θέσπισαν πιο

αυστηρά μέτρα. Ταυτόχρονα, η εμφάνιση της μετάλλαξης Όμικρον, σε

συνδυασμό με την στασιμότητα στη διαδικασία του εμβολιασμού του

ευρωπαϊκού πληθυσμού, προκαλέσαν ανησυχίες για μια πιθανή σοβαρή

επιδείνωση της πανδημίας τους τελευταίους μήνες του χρόνου. Από τη

θετική πλευρά, οι καταναλωτικές δαπάνες θα μπορούσαν να συνεχίζουν

να υποστηρίζουν ανοδικά την ανάκαμψη, καθώς η δεξαμενή

αποταμίευσης παραμένει πολύ μεγάλη. Για το τελευταίο τρίμηνο του

2021, οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι το ΑΕΠ της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ζώνης του Ευρώ θα αυξηθούν μόλις 0,8% σε

σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Συνολικά, για το 2021, προβλέπεται ότι το ΑΕΠ τόσο στην Ε.Ε. όσο και

στην Ευρωζώνη θα αυξηθεί κατά 5% σε σχέση με την προηγούμενη

χρονιά, που σημαίνει σημαντική ανάκαμψη για τις οικονομίες της

Ευρώπης. Ωστόσο, ο ρυθμός της ανάκαμψης είναι αρκετά άνισος στο

εσωτερικό της Ένωσης. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αγγίξει στην Ε.Ε.

το 2,6% και στην Ευρωζώνη 2,4%, υψηλότερα από το στόχο της ΕΚΤ για

πληθωρισμό 2%, ενώ η ανεργία αναμένεται να είναι στο 7,1% και 7,9%

αντίστοιχα και οι τρέχουσες συναλλαγές 3% και 3,1%, με αρκετές χώρες

ωστόσο να παρουσιάζουν σημαντικά δημοσιονομικά ελλείμματα. Όμως,

οι προβλέψεις αυτές τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και από

άλλους μεγάλους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς περιβάλλονται από

αβεβαιότητα, καθώς οι προοπτικές της οικονομίας παραμένουν σε

μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από την εξέλιξη της πανδημίας τόσο εντός

όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ηπείρου.

Άνισος και πάνω από τον στόχο ο πληθωρισμός

Η πανδημία καθοριστικός παράγοντας και για το 

άμεσο μέλλον

Πληθωρισμός

(ΔΤΚ % μεταβολή 2021-20)
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Παρά την απόσχιση του από την Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο

Βασίλειο κατόρθωσε να είναι από τα πρώτα κράτη της γηραιάς ηπείρου

που έλαβε ξεκάθαρα μια έντονα αμυντική και προνοητική στάση έναντι

της πανδημίας. Η δυσκολία εισόδου στη χώρα λόγω του ευρωπαϊκού

διαζυγίου ενισχύθηκε με τις αυστηρές νομοθετήσεις έναντι των

εισερχομένων στη χώρα στο βωμό του τείχους ανοσίας που

προσπάθησε να υψώσει το κράτος. Χωρίς την βοήθεια της υπόλοιπης

Ευρώπης καθίσταται ενδιαφέρον να αποτυπώσουμε την οικονομική

πορεία της χώρας στο τελευταίο εξάμηνο του 2021.

Το θερινό άνοιγμα των αγορών μοιάζει να επηρέασε θετικά την Αγγλική

οικονομία καθώς εκτός από μια μείωση τον Ιούνιο, η ποσοστιαία μηνιαία

αύξηση του Α.Ε.Π έφτασε το 6%. Σε τριμηνιαίο επίπεδο ενώ ο ρυθμός

ανάπτυξης του Α.Ε.Π στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς ήταν αρνητικός

στο -5%, ακολούθησε μια εξωφρενική αύξηση στο +24%, ενώ μέχρι και

το τέλος της χρονιάς παρέμεινε σταθερά ανοδική στο 6,7% κατά μέσο

όρο.

Οικονομία Ην. Βασιλείου Γράφει ο Βαγγέλης Κινόπουλος

Αντίστοιχα θετικό πρόσημο είχε η πορεία της ανεργίας στη χώρα. Από

τον Ιούνιο κι έπειτα ο αριθμός των ανέργων είναι σταθερά μειούμενος

φτάνοντας στο χαμηλότερο σημείο από την έναρξη της πανδημίας τον

Απρίλιο του 2020. Όπως θα ήταν φυσικό, το απόλυτο ποσοστό του

δείκτη ανεργίας ακολουθεί αντίστοιχα πτωτική πορεία από τον Ιούνιο

(4,8%) φθάνοντας στο 4,2% το Νοέμβριο του 2021.

Δυναμική η ανάκαμψη και στη Μεγάλη Βρετανία

Με την ανεργία να ακολουθεί πτωτική πορεία..

ΑΕΠ

(Ετήσια % Μεταβολή)

Ποσοστό Ανεργίας 2021

(% εργατικού δυναμικού)
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αντιστοιχεί σε 1 ευρώ. Παρά την καμπή η δυναμική του βρετανικού

νομίσματος κατάφερε να επανέλθει, φθάνοντας τις 1,17 λίρες μέχρι τα

τέλη Δεκεμβρίου.

Και την συναλλαγματική ισοτιμία να επανέρχεται
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Παρά τα θετικά μηνύματα των προαναφερθέντων βασικών οικονομικών

δεικτών, το πρόσημο για τους τελικούς καταναλωτές ήταν καθόλα

αρνητικό. Προς το τέλος της χρονιάς, τα επίπεδα των τιμών καθώς και

έλλειψη σε βασικά αγαθά οδήγησαν σε εικόνες που μας μετέφεραν στην

αρχή της κρίσης του 2008. Αυτοκίνητα χωρίς καύσιμα, άδεια ράφια στα

καταστήματα και μεγάλες ελλείψεις σε αγαθά πρώτης ανάγκης

δυσχέραιναν τη ζωή του μέσου Βρετανού. Αποστρεφόμενοι στα επίπεδα

του πληθωρισμού είναι πρόδηλοι οι λόγοι για την σημαντική αύξηση του

επιπέδου των τιμών. Ενώ στα μέσα του καλοκαιριού ο πληθωρισμός

άγγιζε το 2%, σταδιακά διπλασιάστηκε μέχρι το τέλος του έτους στο

5,1% ακολουθώντας μηνιαία άλματα.

Εν κατακλείδι, οι προβλέψεις για το τέλος του έτους τόσο και για την

αρχή του επόμενου δείχνουν μια γενική σταθεροποίηση της βρετανικής

οικονομίας. Ωστόσο, αυτό που μένει να φανεί είναι η αποτύπωση αυτής

της σταθεροποίησης στον μέσο καταναλωτή.

Οικονομία Ην. Βασιλείου Γράφει ο Βαγγέλης Κινόπουλος

Τα οικονομικά οφέλη ωστόσο μετριάστηκαν λόγω 

του έντονου πληθωρισμού
Πληθωρισμός

(ΔΤΚ % μεταβολή 2021-20)
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Με την υγειονομική κρίση του COVID-19 να συνεχίζει να προκαλεί

τριγμούς στις περισσότερες οικονομίες, καθώς και στην εφοδιαστική

αλυσίδα παγκοσμίως, η Αμερικανική οικονομία συνεχίζει τις προσπάθειες

αναπλήρωσης του χαμένου εδάφους. Σύμφωνα με τις τελευταίες

εκτιμήσεις του Γραφείου Οικονομικής Ανάλυσης των ΗΠΑ, το

πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε κατά 2.1% το

τρίτο τρίμηνο του 2021, έπειτα από μία αύξηση 6.7% κατά το δεύτερο

τρίμηνο.

Η αύξηση του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο αντικατοπτρίζει τον συνεχιζόμενο

οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 καθώς η επιδείνωση της

πανδημίας είχε ως αποτέλεσμα νέους περιορισμούς και καθυστερήσεις

στην επαναλειτουργία των επιχειρήσεων σε ορισμένα μέρη της χώρας.

Μείωση παρουσιάστηκε σε κυβερνητικές παροχές υπό τη μορφή δανείων

με πολύ ελκυστικούς όρους στις επιχειρήσεις, σε επιχορηγήσεις σε

πολιτειακές και τοπικές κυβερνήσεις, καθώς και σε κοινωνικές παροχές

σε νοικοκυριά, χωρίς ωστόσο να είναι εφικτή η ποσοτικοποίηση του

πλήρους οικονομικού αντικτύπου της πανδημίας στον υπολογισμό του

ΑΕΠ για το τρίτο τρίμηνο.

Σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις που έκαναν λόγο για αύξηση

του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2%, η μικρή αναθεώρηση αντανακλά τις

προς τα πάνω εκτιμήσεις σχετικά με τις προσωπικές καταναλωτικές

δαπάνες (PCE), την ιδιωτική επένδυση αποθέματος, τις δαπάνες των

πολιτειακών και τοπικών κυβερνήσεων, καθώς και τις πάγιες επενδύσεις

που δεν προορίζονται για κατοικίες. Οι αυξήσεις στους εν λόγω κλάδους

αντισταθμίστηκαν εν μέρει από μειώσεις στις πάγιες επενδύσεις σε

κατοικίες, τις ομοσπονδιακές δαπάνες και τις εξαγωγές. Αντιθέτως,

αύξηση παρουσίασαν οι εισαγωγές.

Οικονομία ΗΠΑ Γράφει ο Παντελεήμων Καραμάλης

Η αύξηση στις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες αντανακλά μία

αύξηση στις υπηρεσίες, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από μία

μείωση στα αγαθά. Μεταξύ των υπηρεσιών οι αυξήσεις ήταν διάσπαρτες,

με την μεγαλύτερη συνεισφορά να έχουν οι «λοιπές» υπηρεσίες, κατά

κύριο λόγο τα διεθνή ταξίδια, οι μεταφορές και η ιατροφαρμακευτική

περίθαλψη. Στον αντίποδα, η μείωση στα αγαθά οφείλεται κυρίως στις

δαπάνες για οχήματα και μηχανοκίνητο εξοπλισμό, ενώ η αύξηση των

δαπανών των πολιτειακών και τοπικών κυβερνήσεων προκλήθηκε

κυρίως λόγω των αποζημιώσεων σε μισθωτούς, κυρίως στον χώρο της

εκπαίδευσης. Η αύξηση στις πάγιες επενδύσεις που δεν προορίζονται για

κατοικίες αντανακλά μία αύξηση στα προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας,

κυρίως λογισμικό και έρευνα και ανάπτυξη, η οποία αντισταθμίστηκε, ως

ένα βαθμό, από μειώσεις σε κατασκευές και εξοπλισμό.

Όσον αφορά το πραγματικό εγχώριο εισόδημα (GDI), παρουσίασε

αύξηση κατά 6.7% το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με μία αύξηση $52.8

δισεκατομμυρίων κατά το δεύτερο τρίμηνο. Τα κέρδη των εγχώριων μη-

χρηματοπιστωτικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά $67.5 δισεκατομμύρια

έναντι κερδών $221.3 δισεκατομμυρίων το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ

τα κέρδη από τον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκαν κατά $40.1

δισεκατομμύρια έναντι μείωσης $6.2 δισεκατομμυρίων το δεύτερο

τρίμηνο.

ΟΙ ΗΠΑ αναπληρώνουν το χαμένο έδαφος.. 

..με «μοχλό» τη ζήτηση για υπηρεσίες

ΑΕΠ & Επενδύσεις

(% μεταβολή 2021-20)

Δαπάνες και Καθαρές Εξαγωγές

(% τριμηνιαία μεταβολή)
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Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 0.4 ποσοστιαίες μονάδες σε 4.2%

τον Νοέμβριο του 2021 από 4.6% τον Οκτώβριο, συνεχίζοντας την

σταθερά πτωτική πορεία που ακολουθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του

έτους (Γράφημα 3), με τον αριθμό των ανέργων να μειώνεται κατά

542,000 σε 6.9 εκατομμύρια. Και οι δύο δείκτες είναι αρκετά μειωμένοι σε

σχέση με τα υψηλά τους στα τέλη Φεβρουαρίου-Απριλίου του 2020,

ωστόσο παραμένουν υψηλότερα από τα προ πανδημίας επίπεδα, 3.5%

και 5.7 εκατομμύρια, αντιστοίχως, τον Φεβρουάριο του 2020.

Μεταξύ των ανέργων, ο αριθμός των μόνιμων θέσεων που χάθηκαν

μειώθηκε κατά 205,000 σε 1.9 εκατομμύρια τον Νοέμβριο του 2021, αλλά

παραμένει υψηλότερος κατά 623,000 συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του

2020. Ο αριθμός των προσωρινών απολύσεων μειώθηκε κατά 255,000

αγγίζοντας τις 801,000 τον Νοέμβριο του 2021, με τον αριθμό αυτό να

είναι χαμηλότερο από τα υψηλά του Απριλίου του 2020 (18

εκατομμύρια) και σχεδόν να έχει επιστρέψει στα επίπεδα του

Φεβρουαρίου του 2020, όταν ο αριθμός των προσωρινών απολύσεων

έφτανε τις 750,000.

Ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων παρουσίασε μικρές αλλαγές τον

Νοέμβριο του 2021 προσεγγίζοντας τα 2.2 εκατομμύρια, ωστόσο είναι

υψηλότερος κατά 1.1 εκατομμύρια σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του

2020. Οι μακροχρόνια άνεργοι αποτελούν το 32.1% επί του συνόλου των

ανέργων κατά τον Νοέμβριο του 2021. Το ποσοστό συμμετοχής του

εργατικού δυναμικού κινήθηκε σταδιακά προς το 61.8% τον Νοέμβριο

του 2021, όντας 1.5 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερα συγκριτικά με τον

Φεβρουάριο του 2020. Η αναλογία εργασίας-πληθυσμού αυξήθηκε κατά

0.4% αγγίζοντας το 59.2% τον Νοέμβριο του 2021, υψηλότερα από το

χαμηλό του 51.3% τον Απρίλιο του 2020, χαμηλότερα ωστόσο από το

61.1% του Φεβρουαρίου του 2021.

Οικονομία ΗΠΑ Γράφει ο Παντελεήμων Καραμάλης

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0.8% τον Νοέμβριο του

2021 σε εποχικά διορθωμένη βάση, έπειτα από μία αύξηση 0.9% τον

Οκτώβριο (Γράφημα 4). Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, ο

δείκτης αυξήθηκε κατά 6.8% προ εποχικής διόρθωσης.

Η αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή οφείλεται στις ευρύτερες

αυξήσεις που παρατηρήθηκαν στους περισσότερους επιμέρους δείκτες,

σε συνέχεια του προηγούμενου μήνα. Οι δείκτες καυσίμων, τροφίμων,

μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και φορτηγών, καθώς και καινούργιων

οχημάτων ήταν μεταξύ των δεικτών με την μεγαλύτερη συνεισφορά σε

αυτή την αύξηση. Ο δείκτης ενέργειας αυξήθηκε κατά 3.5% τον Νοέμβριο

του 2021, ενώ ο δείκτης τροφίμων παρουσίασε αύξηση της τάξεως του

0.7%.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή εκτός τροφίμων και ενέργειας αυξήθηκε

0.5% τον Νοέμβριο του 2021 έπειτα από μία αύξηση κατά 0.6% τον

Οκτώβριο του ίδιου έτους. Εκτός από τους δείκτες των μεταχειρισμένων

αυτοκινήτων και φορτηγών και των καινούργιων οχημάτων, οι δείκτες

για την επίπλωση και την λειτουργία των νοικοκυριών, ο ρουχισμός και

τα αεροπορικά εισιτήρια ήταν μεταξύ των δεικτών που παρουσίασαν

άνοδο. Από την άλλη πλευρά, οι δείκτες ασφάλισης οχημάτων,

επικοινωνίας και αναψυχής μειώθηκαν κατά τον Νοέμβριο του 2021.

Μείωση καταγράφει η ανεργία στις ΗΠΑ…

…οι οποίες ωστόσο δε γλυτώνουν από τη μέγγενη 

του πληθωρισμού
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Ενεργειακές κρίσεις ταλανίζουν, ανά περιόδους, τις αγορές ενέργειας, με

την έκταση και τις επιπτώσεις τους να ποικίλλουν. H τελευταία

ενεργειακή κρίση, άμεσα συνδεδεμένη με την πανδημία του κορωνοϊού,

έχει επιφέρει 7 τουλάχιστον αλλαγές, με ορισμένες, μάλιστα, να θυμίζουν

τον αντίκτυπο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και την περίοδο

ανάκαμψης από αυτή.

Αρχικά, το 2020, οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2)

που σχετίζονται με την ενέργεια μειώθηκαν κατά 5,8%, πτώση σχεδόν

πενταπλάσια από τη μείωση που σημειώθηκε το 2009. Ωστόσο,

δεδομένης της οικονομικής ανάκαμψης και, κατ’ επέκταση, της ζήτησης

για ορυκτά καύσιμα, οι εκπομπές επέστρεψαν στους 33Gt, σημειώνοντας

την υψηλότερη μέση ετήσια συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα και

επιβεβαιώνοντας πως η πτώση δεν ήταν αρκετή ώστε να κρατήσει τους

ρύπους σε χαμηλά επίπεδα.

Έπειτα, η κρίση στη διαχείριση των πλεοναζόντων καυσίμων, λόγω των

περιορισμών κατά του κορωνοϊού, πίεσαν πρόσκαιρα την τιμή του

πετρελαίου σε αρνητικά επίπεδα. Εντούτοις, η αυξημένη παγκόσμια

ζήτηση ενέργειας, ιδίως φυσικού αερίου, και η επιτάχυνση της

οικονομικής ανάκαμψης οδήγησαν σε αλματώδεις αυξήσεις των τιμών

ενέργειας. Ειδικότερα, την υψηλή ζήτηση φυσικού αερίου δεν

ακολούθησε αντίστοιχη αύξηση της προσφοράς, καθώς, αφενός, οι ΗΠΑ

και η Νορβηγία περιόρισαν τις προσφερόμενες ποσότητες φυσικού

αερίου, και αφετέρου, η Ρωσία τροφοδοτεί την Ευρώπη με λιγότερο

αέριο απ’ όσο αναμενόταν, εφαρμόζοντας τακτική εξαναγκασμού για

την έγκριση του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2. Την

επιβράδυνση εφοδιασμού ενέτεινε, επίσης, η καθυστερημένη συντήρηση

των υποδομών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Κατά συνέπεια,

σημειώθηκε αύξηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, ως απότοκο της

ανοδικής τρέχουσας τιμής χονδρικής πώλησης.

Οι αυξήσεις στις τιμές αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου και λιγνίτη

τροφοδοτούν, ταυτόχρονα, τον πληθωρισμό, ωθώντας σε υψηλότερα

επίπεδα τις τιμές των ενεργοβόρων υλικών, όπως τα μέταλλα.

Ενδεικτικά, ο χαλκός, μία πρώτη ύλη ζωτικής σημασίας για τις ηλιακές

και αιολικές τεχνολογίες, σημειώνει ρεκόρ 4,5 δολαρίων/λίβρα,

αυξάνοντας, έτσι, το κόστος κατασκευής των εξαρτημάτων.

Ενεργειακή Κρίση, Πράσινη Μετάβαση & Οικονομικές 

Επιπτώσεις Γράφει η Καλλιόπη Λένναξ

Η ανισορροπία προσφοράς-ζήτησης ενέργειας μετά 

τα lockdown..

Μέση τιμή αργού πετρελαίου (Brent, 

West Texas Intermediate & Dubai Fateh)

(USD per barrel)
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Την ίδια στιγμή, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η βεβιασμένη προσπάθεια

απεξάρτησης από τον άνθρακα, με στόχο την διαχείριση των δυσμενών

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, βρίσκει την Ένωση απροετοίμαστη

σε επίπεδο υποδομών, τεχνολογιών και ένταξης των ανανεώσιμων

πηγών ενέργειας και έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη εξάρτηση από

το (ρωσικό) φυσικό αέριο. Σε αυτά τα πλαίσια, εκδόθηκε, από την

Κομισιόν, μία εργαλειοθήκη βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων

μέτρων απέναντι στις επιπτώσεις των αυξημένων τιμών. Έτσι,

αναδεικνύεται το διαρκές έλλειμμα ενεργειακής ασφάλειας και η

αποτυχία διαφοροποίησης των πηγών και των προμηθευτών ενέργειας

της ΕΕ, η οποία παραμένει έρμαιο των γεωπολιτικών, τεχνολογικών και

οικονομικών αναταράξεων, που παρατείνουν τα φαινόμενα αστάθειας

των τιμών.

Στις εκφάνσεις της σύγχρονης ενεργειακής κρίσης προστίθεται, ακόμα, η

κρίση ηλεκτρικής ενέργειας που αντιμετωπίζει η Κίνα, λόγω έλλειψης

άνθρακα. Στα τέλη του 2020, η Κίνα σταμάτησε να εισάγει άνθρακα από

τον βασικότερο προμηθευτή της, την Αυστραλία, κατόπιν έκκλησης της

τελευταίας για διεθνή έρευνα του χειρισμού της πανδημίας από το

Πεκίνο.

Τέλος, τα απειλούμενα αποθέματα υδροηλεκτρικής ενέργειας για την

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εξαιτίας της χειρότερης, ιστορικά,

ξηρασίας στη Βραζιλία, λειτουργούν ως εμπειρική απόδειξη της

κλιματικής κρίσης και των κοινωνικό-οικονομικών της προεκτάσεων.

Ενεργειακή Κρίση, Πράσινη Μετάβαση & Οικονομικές 

Επιπτώσεις Γράφει η Καλλιόπη Λένναξ

Η πράσινη μετάβαση έρχεται ως φυσική και αναγκαία συνέχεια των

παραπάνω εξελίξεων. Ο Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας (IRENA) ορίζει την ενεργειακή μετάβαση ως «το

μετασχηματισμό του παγκόσμιου ενεργειακού τομέα σε σύστημα που

βασίζεται σε πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών άνθρακα και στον

εξηλεκτρισμό, έως το δεύτερο μισό αυτού του αιώνα». Συνιστά μία

σύνθετη διαδικασία που απαιτεί μεταρρυθμίσεις σε πολιτικές, αγορές και

κανονισμούς. Πράγματι, οι υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων, σε

συνδυασμό με την τεχνολογική επανάσταση στον τομέα των

ανανεώσιμων και τη μείωση του λειτουργικού κόστους έχουν βελτιώσει

την ανταγωνιστικότητα της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας, οι οποίες

αναπτύσσονται ραγδαία και σημειώνουν εντυπωσιακή ανθεκτικότητα το

διάστημα της πανδημίας.

..και η βεβιασμένη απανθρακοποίηση, συμβάλλουν 

στην αύξηση των τιμών ενέργειας

Οι ΑΠΕ αποτελούν αξιόπιστη και βιώσιμη 

εναλλακτική…

Μέση τιμή φυσικού αερίου 

(EU Dutch TTF)
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Ενεργειακή Κρίση, Πράσινη Μετάβαση & Οικονομικές 

Επιπτώσεις Γράφει η Καλλιόπη Λένναξ

Στην ηλεκτροπαραγωγή, το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών

ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία, φτάνοντας σχεδόν στο 40%, και

ανταγωνίζεται εκείνο του άνθρακα, που παρέμεινε σε χαμηλότερα

επίπεδα και το 2021. Ειδικότερα, η ηλεκτρική ενέργεια που παράχθηκε

από ανανεώσιμες πηγές το διάστημα 2020-2021 ξεπέρασε, σε όλες

σχεδόν τις τεχνολογίες, το έτος 2019-2020: η αιολική ενέργεια σημείωσε

τη μεγαλύτερη αύξηση, κατά 275 TWh, ή σχεδόν κατά 17%. Εντούτοις,

στην παρούσα φάση, η ενεργειακή μετάβαση παραμένει ατελής, καθώς

ηλεκτρική ενέργεια αντιπροσωπεύει μόνο το 1/5 της παγκόσμιας

κατανάλωσης ενέργειας, ενώ ορισμένοι τομείς είναι εγγενώς δύσκολο να

απεξαρτηθούν από τον άνθρακα. Τα ορυκτά καύσιμα στον τομέα της

ηλεκτρικής ενέργειας είναι παρόντα ακόμα και σε όλα τα μοντέλα

ενεργειακών συστημάτων, συμβατών με τη Συμφωνία του Παρισιού, έως

το 2050. Γι’ αυτό και η διείσδυση της «καθαρής» ενέργειας στους τομείς

των μεταφορών και της θέρμανσης παραμένει κρίσιμη για την επιτυχή

ενεργειακή μετάβαση, μακροπρόθεσμα.

Συνοψίζοντας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκονται στο επίκεντρο

της μετάβασης σε ένα υβριδικό, πιο βιώσιμο ενεργειακό σύστημα με

μικρότερη ένταση άνθρακα. Με δεδομένη την ανθεκτικότητά τους

απέναντι στις διακυμάνσεις των τιμών και την πανδημία, η πράσινη

μετάβαση αναμένεται να ενισχύσει το παγκόσμιο ΑΕΠ, να

πολλαπλασιάσει τις θέσεις εργασίας και να τονώσει την ευημερία του

κοινωνικού συνόλου.

…και αργά αλλά σταθερά εκτοπίζουν τον άνθρακα 

από το ενεργειακό μείγμα
Μείγμα Ηλεκτροπαραγωγής

(% επί της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής)

0

25

50

75

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
1

Άνθρακας Λοιπές ΑΠΕ

Πυρινική ενέργεια Αιολική Ενέργεια

Ηλιακή Ενέργεια

* Περιλαμβάνεται και η πυρηνική ενέργεια



Όμιλος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων Φεβρουάριος 22

13Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Στα πλαίσια προστασίας και στήριξης των οικονομικά ευάλωτων χωρών

η Ευρωπαϊκή Ένωση την 21η Ιουλίου του 2020 προχώρησε το σχέδιο

ανάκαμψης των χωρών της Ένωσης, το Next Generation EU. Το Next

Generation EU αποτελεί ένα νέο και ανανεωμένο εργαλείο της

Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσει επιτυχώς την πανδημία Covid-

19, τα σχετιζόμενα και μη προβλήματα στην απασχόληση καθώς και

τους υπόλοιπους πυλώνες κάτω από τους οποίους δομήθηκε το Ταμείο

Ανάκαμψης. Στόχος της ΕΕ είναι η σωστή αξιοποίηση των συνολικά

2,018 τρισ. ευρώ (σε τιμές 2018) να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της

Ένωσης. Βασικοί παράμετροι στο έργο αυτό αποτελούν τόσο η

προστασία του περιβάλλοντος και η μείωση των ρύπων όσο και η

ψηφιακή ανάπτυξη των επιχειρήσεων μεταξύ άλλων.

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 που φιλοδοξεί

να αναβαθμίσει δραστικά την ελληνική οικονομία, αξιοποιώντας τους

πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης και αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις

προκλήσεις που αντιμετωπίζει τόσο η χώρα όσο και η ΕΕ στο σύνολο. Η

Ελλάδα θα λάβει επιδοτήσεις και δάνεια 18,1 δις και 12,7 δις ευρώ

αντίστοιχα. Το πλαίσιο της ανοικοδόμησης της ΕΕ δομήθηκε πάνω σε 5

πυλώνες. Βασικοί στόχοι της ΕΕ για την ανάκαμψη των οικονομιών

αφορούν την λεγόμενη Πράσινη Μετάβαση, την ενίσχυση των

επενδύσεων, το Ανθρώπινο Κεφάλαιο, την Ανοιχτή Στρατηγική

Αυτονομίας και την Ψηφιακή Μετάβαση. Γενικότερα, τα σημεία

ενδιαφέροντος του Ταμείου Ανάκαμψης και του σκοπού της Ένωσης για

μετασχηματισμό συνοψίζονται στις παρακάτω Ενότητες (Headings) όπου

φαίνονται και οι σχετικές δαπάνες.

Ταμείο Ανάκαμψης Γράφει η Ιωάννα Ντίνη

Η ΕΕ επιθυμεί να εντείνει τις επενδύσεις σε τομείς όπως η έρευνα και η

καινοτομία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι στρατηγικές υποδομές και

η ενιαία αγορά.

• Research and Innovation, EUR 93.72 billion

• European Strategic Investments, EUR 32.98 billion

• Single Market, EUR. 6.60 billion

• Space, EUR 15,5 billion

Next Generation EU: H επόμενη μέρα της Ε.Ε.

Ενιαία Αγορά, Καινοτομία και Ψηφιακή Μετάβαση

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι κινητήριος μοχλός βιωσιμότητας.

Πληθώρα προγραμμάτων σχετιζόμενα με την γεωργία και την αλιεία

έχουν γίνει πράξη στα πλαίσια προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και

της ανταγωνιστικότητας του κλάδου στην ΕΕ.

• Agriculture and Maritime Policy, EUR 385.77 billion

• Environment and Climate Action, EUR 14.48 billion

Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον
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Τα προγράμματα αυτού του τομέα επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τις

προκλήσεις που συνδέονται με τη μετανάστευση και τη διαχείριση των

εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν περισσότερα

κονδύλια στο πλαίσιο του προγράμματος 2021-2027 για την καλύτερη

διαχείριση συνόρων της ΕΕ.

• Migration EUR 11.1 billion

• Border Management EUR 14.37 billion

Οι δαπάνες σε αυτόν τον τομέα αποσκοπούν στην ενίσχυση της

ανθεκτικότητας και της συνοχής μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Για

το σκοπό αυτό, η χρηματοδότηση συμβάλει στη μείωση των διαφορών

εντός και μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ. Προάγουν τη βιώσιμη εδαφική

ανάπτυξη. Επενδύοντας στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση θέλουν να

εγείρουν το ενδιαφέρον της ΕΕ σε τέτοιου είδους προκλήσεις.

Προγράμματα όπως το Recovery and Resilience Facility και το REACT-EU

υποστηρίζουν σημαντικές επενδύσεις στα κράτη μέλη.

• Regional Development and Cohesion, EUR. 274.27 billion

• Recovery and Resilience, EUR 21.4 billion

• Investing in People, Social Cohesion and Values, EUR 130.73 billion

Ταμείο Ανάκαμψης Γράφει η Ιωάννα Ντίνη

Συνοχή και Ανθεκτικότητα 

Μετανάστευση και Διαχείριση Συνόρων

Ασφάλεια και Άμυνα 

Γειτνίαση και Κόσμος

Περιλαμβάνονται προγράμματα που βελτιώνουν την ασφάλεια των

πολιτών της Ευρώπης, ενισχύουν τις αμυντικές ικανότητες της Ευρώπης

και παρέχει εργαλεία απαραίτητα για την αντιμετώπιση των

προκλήσεων ασφάλειας.

• Security EUR 4.6 billion

• Defense 9.64 billion

Ενισχύουν το κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο της ΕΕ καθώς και το ρόλο

της Ένωσης στον κόσμο.

• External Action EUR 95.75 billion

• Pre-accession Assistance EUR 14.16 billion
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Η ευρωπαϊκή και δημόσια διοίκηση διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην

εκπλήρωση και εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων προς το κοινό

συμφέρων της ΕΕ.

• European Schools and Pensions EUR 19.48 billion

• Administrative expenditure of the institutions EUR 62.99 billion

Ταμείο Ανάκαμψης Γράφει η Ιωάννα Ντίνη

Ευρωπαϊκή και Δημόσια Διοίκηση

Άντληση και κατανομή των πόρων του Next 

Generation EU

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ενισχυμένο με το Next Generation

EU θα συμβάλει επίσης στον μετασχηματισμό της ΕΕ μέσω των

βασικότερων πολιτικών της, ιδίως μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης

Συμφωνίας, της ψηφιακής επανάστασης και της ανθεκτικότητας. Οι

ηγέτες συμφώνησαν επίσης ότι το 30 % των συνολικών δαπανών από το

Next Generation EU θα χορηγηθεί σε έργα που συνδέονται με το κλίμα.

Προκειμένου να παρασχεθούν στην ΕΕ τα αναγκαία μέσα για την

αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η πανδημία COVID-19, η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσιοδοτείται να δανειστεί κεφάλαια εξ

ονόματος της Ένωσης από τις κεφαλαιαγορές έως το ποσό των

750 δισ. € (σε τιμές 2018). Όλα τα κράτη μέλη κύρωσαν την απόφαση για

τους ίδιους πόρους έως τις 31 Μαΐου 2021, εξουσιοδοτώντας έτσι την

Επιτροπή να δανειστεί τα χρήματα. Για τις επιχορηγήσεις, το 70 % θα

δεσμευτεί για τα έτη 2021 και 2022, με βάση τα κριτήρια της ανεργίας για

τα έτη 2015-2019, το αντίστροφο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το μερίδιο

πληθυσμού. Το υπόλοιπο 30 % θα δεσμευτεί πλήρως έως τα τέλη του

2023, με βάση κάποια άλλα κριτήρια, όπως τη μείωση του πραγματικού

ΑΕΠ κατά τη διάρκεια του 2020, τη συνολική μείωση του πραγματικού

ΑΕΠ κατά την περίοδο 2020-2021, το αντίστροφο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και

το μερίδιο πληθυσμού. Τα κονδύλια αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη

να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της

πανδημίας COVID-19, ενώ παράλληλα οι οικονομίες τους θα

προχωρήσουν στην πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό

μετασχηματισμό, ώστε να γίνουν πιο βιώσιμες και ανθεκτικές.

Τα σχέδια θα επανεξεταστούν και θα αναπροσαρμοστούν ανάλογα με τις

ανάγκες το 2022, ώστε να ληφθεί υπόψη η τελική κατανομή των

κονδυλίων για το 2023. Τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας

αξιολογούνται από την Επιτροπή με βάση μία σειρά κριτηρίων. Η θετική

αξιολόγηση των αιτήσεων πληρωμών θα εξαρτηθεί από την

ικανοποιητική εκπλήρωση των σχετικών οροσήμων και στόχων. Μετά

την επικύρωση της απόφασης για τους ίδιους πόρους από όλα τα κράτη

μέλη, η ΕΕ μπορεί να ξεκινήσει τη διάθεση κονδυλίων στο πλαίσιο του

Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).
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• Tο Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για τις πρώτες 12 χώρες της

ΕΕ: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ισπανία,

Ιταλία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία και Σλοβακία. Στις

χώρες αυτές κοινοποιήθηκε επίσημα η απόφαση του Συμβουλίου

στις 14 Ιουλίου 202, 13η Ιουλίου 2021

• Το πράσινο φως πήραν τέσσερις ακόμη χώρες της ΕΕ, η Κροατία, η

Κύπρος, η Λιθουανία και η Σλοβενία. Η επίσημη κοινοποίηση

ακολούθησε στις 29 Ιουλίου 2021, 28η Ιουλίου 2021

• Το Συμβούλιο εξέδωσε τις εκτελεστικές αποφάσεις του για την

έγκριση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για

την Τσεχία και την Ιρλανδία. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιήθηκαν

στις δύο χώρες στις 9 Σεπτεμβρίου 2021, 8η Σεπτεμβρίου 2021

• Το Συμβούλιο εξέδωσε την εκτελεστική απόφαση για την έγκριση

του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Μάλτα, 5η

Οκτωβρίου 2021

• Τρεις χώρες της ΕΕ —η Εσθονία, η Ρουμανία και η Φινλανδία—

πήραν το πράσινο φως, καθώς το Συμβούλιο, μετά από γραπτή

διαδικασία, εξέδωσε τις εκτελεστικές αποφάσεις για την έγκριση

των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των εν λόγω χωρών,

29η Οκτωβρίου 2021.

Οι συμφωνίες αυτές θα καθορίζουν επίσης τους όρους και το

χρονοδιάγραμμα για περαιτέρω εκταμιεύσεις μόλις επιτευχθούν τα

ορόσημα και οι στόχοι. Η Ε.Ε. και η Ελλάδα χρειάζεται να δράσουν

ενωτικά, χωρίς εξωγενείς παράγοντες να αποπροσανατολίζουν τους

ουσιαστικούς και μοναδικούς στόχους της Ένωσης.

Ταμείο Ανάκαμψης Γράφει η Ιωάννα Ντίνη

Εθνικά Σχέδια Ανάκαμψης που ήδη έχουν εγκριθεί
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Ας υποθέσουμε ότι μια ευρωπαϊκή οικονομία (ή ακόμα και η αμερικανική) βρίσκεται σε ισορροπία και στη συνέχεια,

ξαφνικά, και για λόγους ανάσχεσης μιας εξωγενούς κρίσης, η κεντρική τράπεζα της χώρας διπλασιάζει απότομα την

προσφορά χρήματος, τυπώνοντας μεγάλες ποσότητες. Αυτό συνήθως γίνεται μέσω μιας «ένεσης χρήματος» στην

οικονομία από την κεντρική αγορά με την αγορά κρατικών ομολόγων από το κοινό σε λειτουργίες ανοικτής

αγοράς (δηλαδή, μια ποσοτική χαλάρωση). Όταν μια αύξηση στην προσφορά του χρήματος κάνει το ευρώ (ή το

δολάριο) πιο πλούσιο, το αποτέλεσμα είναι μια αύξηση στο επίπεδο των τιμών που κάνει το κάθε νόμισμα λιγότερο

πολύτιμο.

Αυτή η εξήγηση για τον τρόπο καθορισμού του επιπέδου τιμών και για τους λόγους που μπορεί να αλλάξει με την

πάροδο του χρόνου ονομάζεται «ποσοτική θεωρία του χρήματος». Σύμφωνα με αυτήν τη θεωρία, η διαθέσιμη

ποσότητα χρήματος στην οικονομία καθορίζει την αξία του χρήματος και η ανάπτυξη της ποσότητας του

χρήματος είναι η πρωταρχική αιτία του πληθωρισμού. Με άλλα λόγια, η χαλάρωση στη νομισματική πολιτική της

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωσυστήματος, αλλά και της αμερικανικής FED αποτελούν την κύρια

αιτία μιας «πληθωριστικής» ανάπτυξης, η οποία δεν πρόκειται να αντέξει σε βάθος χρόνου (μιας και είναι τεχνητή

(φούσκα). Επί του παρόντος τα επιτόκια στις ΗΠΑ κυμαίνονται ανάμεσα στο 0 και 0.25% (οι τιμές καταναλωτή

αυξήθηκαν τον Οκτώβριο στο 6,2%). Αλλά και η γερμανική Deutsche Bank έχει μετρήσει τον πληθωρισμό στο 6% το

Νοέμβριο στη Γερμανία. Η άνοδος του πληθωρισμού στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2008, ενισχύει τις

ενδείξεις ότι παγιώνονται οι πιέσεις των τιμών παγκοσμίως καθώς οι οικονομίες ανακάμπτουν μεν συνολικά από

την πανδημία, με ισχυρή καταναλωτική ζήτηση, αλλά και προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Την ίδια στιγμή, το κόστος ενέργειας έχει πάρει φωτιά για όλα τα καταστήματα και τιε επιχειρήσεις. Μάλιστα

γίνεται λόγος στη βιομηχανία για αυξήσεις έως και 40%, σε σχέση με λίγους μήνες πριν, κάτι που φυσικά αναμένεται

σταδιακά να περάσει σε όλη την αλυσίδα αξίας με απρόβλεπτα αποτελέσματα. Αυτό έχει σημασία, γιατί οι

οικονομίες της αγοράς βασίζονται στις σχετικές τιμές για να κατανείμουν τους σπάνιους πόρους. Μέσω των

αποφάσεων των καταναλωτών καθορίζουν πώς θα κατανεμηθούν οι σπάνιοι παραγωγικοί συντελεστές μεταξύ

των κλάδων. Όταν ο πληθωρισμός στρεβλώνει τις σχετικές τιμές, οι καταναλωτικές αποφάσεις είναι επίσης

στρεβλωμένες και οι αγορές δεν καταφέρνουν να κατανείμουν αποτελεσματικά τους πόρους.

Το παραπάνω φαινόμενο μπορεί να παρουσιάσει αλυσιδωτές αντιδράσεις και στο επίπεδο της φορολογίας, αφού ο

υψηλός πληθωρισμός τείνει να αυξάνει το φορολογικό βάρος στο εισόδημα από την αποταμίευση. Οι φόροι στα

κέρδη από το ονομαστικό κεφάλαιο και από τους ονομαστικούς τόκους είναι δύο παραδείγματα της

αλληλεπίδρασης του φορολογικού συστήματος με τον πληθωρισμό. Εξαιτίας αυτών των φορολογικών αλλαγών

οφειλόμενων στον πληθωρισμό, ο υψηλότερος πληθωρισμός τείνει να αποθαρρύνει τους πολίτες να

αποταμιεύσουν. Αυτό παρέχει ένα αντικίνητρο για τη διατήρηση χρηματικών αποθεμάτων. Η αποταμίευση της

ευρωπαϊκής οικονομίας παρέχει τους πόρους για επενδύσεις, οι οποίες με τη σειρά τους αποτελούν τον

καθοριστικό παράγοντα της μακροπρόθεσμης οικονομικής αναπτύξεως. Με αυτόν τον τρόπο, όταν ο πληθωρισμός

αυξάνει το φορολογικό βάρος στην αποταμίευση, τείνει να μειώνει το μακροπρόθεσμο ρυθμό ανάπτυξης της

οικονομίας.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η επεκτατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της FED μάλλον θα

αλλάξει άρδην εντός του 2022, λόγω των πιέσεων των νοικοκυριών, των ευάλωτων ομάδων (μισθωτών και

συνταξιούχων) αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να λάβουν δάνεια για την επέκταση των

μονάδων τους. Προβλέπεται ότι τα επιτόκια θα αυξηθούν μιας και ο υψηλός πληθωρισμός στερεί μέρος της

δυνατότητας των επενδυτών να διακρίνουν τις επιτυχημένες από τις μη επιτυχημένες επιχειρήσεις, γεγονός που με

τη σειρά του εμποδίζει το ρόλο των χρηματοπιστωτικών αγορών να κατανείμουν την αποταμίευση της ελληνικής

οικονομίας σε διαφορετικές επενδύσεις. Αυτό το γεγονός είναι στην ουσία μια μορφή έμμεσης στρέβλωσης της

ελεύθερης αγοράς και του ανταγωνισμού που μπορεί να εκθέσει ανεπανόρθωτα το μακροπρόθεσμο ρυθμό

βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας.

Σχόλιο: Η επανεμφάνιση του πληθωρισμού μετά την 

πανδημία Γράφει ο Ζαχαρίας Ταλίκατζης
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Τα χαμηλότερα επιτόκια προς στιγμή αυξάνουν μεν τα διαθέσιμα εισοδήματα, αλλά το κλειδί για την ανάπτυξη μιας

βιώσιμης οικονομίας θα το παράσχουν οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις προς την κυβέρνηση: δαπάνες όχι σε

επιχορηγήσεις και σε σπατάλες, αλλά στη βελτίωση της υποδομής, της εκπαίδευσης και της διευκόλυνσης της

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Και βεβαίως πρέπει να γίνουν όλες εκείνες οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στο

κράτος, στη δημόσια διοίκηση, στο ασφαλιστικό, στον ανταγωνισμό και στην αγορά προϊόντων και υπηρεσιών,

κάτι που είναι ένα σημαντικό γεγονός από μόνο του για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας σε σχέση με τις

αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε μια αντίθετη περίπτωση και εάν

δεν γίνουν όλα τα παραπάνω, οι χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούσαν να αντιδράσουν πολύ έντονα σε έναν

φαύλο κύκλο υψηλών μισθών και υψηλών τιμών (spiral). Τώρα είναι η ώρα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

και την αμερικανική FED να ξεκινήσουν την αποτοξίνωση από το «ναρκωτικό» των μηδενικών επιτοκίων.

Σχόλιο: Η επανεμφάνιση του πληθωρισμού μετά την 

πανδημία Γράφει ο Ζαχαρίας Ταλίκατζης
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Το τελευταίο εξάμηνο την διεθνή πολιτική και οικονομία απασχόλησε η πτωτική τάση και υποτίμηση της τουρκικής

λίρας, η οποία άγγιξε ιστορικό οικονομικό ναδίρ σε σχέση με το Ευρώ. Το εν λόγω διάστημα η τουρκική ηγεσία και

δη ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, επέλεξε να εφαρμόσει πολιτική χαμηλών επιτοκίων

δανεισμού δημιουργώντας μία άνευ προηγουμένου πτώση της τουρκικής λίρας. Το έρεισμα της εν λόγω

οικονομικής και πολιτικής επιλογής αποτέλεσε το Ισλάμ (DW, 2021). Σε διεθνή εμβέλεια, η οικονομική πολιτική του

Ερντογάν έχει χαρακτηριστεί από ανορθόδοξες επιλογές, όπως λ.χ. η πρόσφατη απόφαση μείωσης των επιτοκίων

δανεισμού. Στον αντίποδα, κράτη όπως η Ρωσία, το Μεξικό και η Βραζιλία επέλεξαν να αυξήσουν τα επιτόκια

δανεισμού αφενός για να αποτρέψουν τον πληθωρισμό του νομίσματός προστατεύοντας το έναντι της ισχύος του

δολαρίου Η.Π.Α. του αφετέρου για να είναι δυσχερής η εξόφληση των χρεών σε ξένο νόμισμα (Ostroff, 2021).

Σχόλιο: Η τουρκική λίρα στον ρυθμό των 

Erdoganomics Γράφει η Όλγα Τσουκαλά

Συναλλαγματική Ισοτιμία Τουρκικής Λίρας

(EUR/TRY)

Στην ανωτέρω εικόνα απεικονίζεται η πτωτική τάση της τουρκικής λίρας το εξάμηνο Ιούλιου 2021 έως Ιανουαρίου 2022. Εν όψει

του προεκλογικού αγώνα και της εξαγγελίας του Τούρκου Προέδρου της πολιτικής μείωσης επιτοκίων, η τουρκική λίρα άρχισε να

σημειώνει σημαντική ανοδική πορεία στην υποτίμησή της ήδη τον Ιούλιο του 2021 με την ισοτιμία να είναι 1 EUR= 10,33 TRY

(July 7, 2021 00:00 UTC). Με την πολιτική επιλογή και με το πολιτικό κόστος να είναι ιδιαιτέρως υψηλό, ο Ερντογάν έθεσε σε

εφαρμογή το σχέδιο μείωσης επιτοκίων δανεισμού με γνώμονα την αύξηση στην οικονομία, τις εξαγωγές και την παραγωγή

προϊόντων (Erkoyun et Butler, 2021). Εφόσον θα υπήρχε χαμηλό επιτόκιο και η λίρα θα γινόταν ένα ευέλικτο νόμισμα, η

τουρκική οικονομία και οι εξαγωγές θα εκτοξεύονταν κατά την ερντογανική σκέψη. Από εκείνη τη χρονική στιγμή, η τουρκική

λίρα ολίσθαινε ραγδαία με ελάχιστες ανακάμψεις. Αποκορύφωμα της υποτίμησης αποτέλεσε το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου

του έτους 2021. Στο παρακάτω γράφημα γίνεται αντιληπτή η «βουτιά» της τουρκική λίρας στο ιστορικό ναδίρ της ισοτιμίας της 1

EUR=20,53 TRY (Dec 20, 2021 17:00 UTC).

Συναλλαγματική Ισοτιμία Τουρκικής Λίρας

(EUR/TRY)

Παρατηρώντας το ανωτέρω γράφημα γίνεται αντιληπτό ένα διάστημα «ηρεμίας» στην ισοτιμία της τουρκικής

λίρας, την τελευταία εβδομάδα του έτους 2021. Αυτή η ηρεμία και η ανατίμηση της λίρας ερείδεται στην απόφαση

του Ερντογάν να δώσει κίνητρο τους πολίτες να παραμείνουν στη λίρα. Η αστάθεια και η αναταραχή οδήγησαν με

φρενήρεις ρυθμούς τον τουρκικό λαό να αλλάζει τη λίρα με συνάλλαγμα, είτε ευρώ είτε δολάριο Η.Π.Α., φοβούμενος

τον πληθωρισμό και την οικονομική ασφυξία. Είναι γνωστό ότι η αστάθεια αυτή υπήρξε ανταγωνιστική, ως προς

τις αλλαγές στις τιμές, απέναντι στο Bitcoin (Ahval, 2021).
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Το ως άνω κίνητρο, το οποίο προέταξε ο Ερντογάν, αποτυπώνεται στην δυνατότητα του τουρκικού λαού να έχει

περισσότερες λίρες όσο πέφτει η ισοτιμία της λίρας. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο εμφαίνεται ως αντισυμβατικό,

ισοδυναμεί με την παροχή δωρεάν ενός χρεογράφου δικαιώματος πώλησης λίρας σε συγκεκριμένη τιμή υψηλότερη

από αυτή που θα αξίζει δυνητικά σε μεταγενέστερο διάστημα η λίρα (Alloway et Weisenthal, 2022). Σε κάθε

περίπτωση η βασική επιδίωξη είναι και με τους δύο τρόπους να επανακτηθεί η εμπιστοσύνη στο εθνικό νόμισμα,

ώστε ο τουρκικός λαός να βγαίνει κερδισμένος και να παραμείνει στη λίρα.

Στο παρακάτω γράφημα εμφαίνεται η σχετικά δειλή ανάκτηση της εμπιστοσύνης των Τούρκων στην λίρα. Από το

ιστορικό ναδίρ ισοτιμίας 1 EUR= 20,53 TRY, η τελευταία μέτρηση αποτυπώνει την ισοτιμία ως εξής 1 EUR = 15.4416

TRY (Jan 5, 2022, 22:23 UTC). Στην περίπτωση που ο τουρκικός λαός, ο οποίος κατέχει τραπεζικές καταθέσεις σε

σκληρό νόμισμα (π.χ. δολάριο, ευρώ), στραφεί προς τη λίρα χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που παρέχει η τουρκική

ηγεσία τότε θα αποτραπεί μία περαιτέρω μεγέθυνση του πληθωρισμού και η απώλεια ψηφοφόρων, οι οποίοι μέχρι

τώρα είναι πιστοί στον Ερντογάν. Αξίζει να σημειωθεί ότι, περισσότερες από τις μισές καταθέσεις στο τουρκικό

τραπεζικό σύστημα είναι σε σκληρά νομίσματα, σύμφωνα με στοιχεία της τραπεζικής εποπτείας (Kandemir, 2021). Η

τουρκική οικονομία αρχίζει να σταθεροποιείται και προσπαθεί να κρατήσει τα κέρδη και τα οφέλη μετά την

φρενίτιδα της υποτίμησης της λίρας, η οποία ευλόγως παρομοιάζεται με “roller-coaster” (Reuters, 2021).

Σχόλιο: Η τουρκική λίρα στον ρυθμό των 

Erdoganomics Γράφει η Όλγα Τσουκαλά

Συναλλαγματική Ισοτιμία Τουρκικής Λίρας

(EUR/TRY)

Προτού ολοκληρωθεί η παρούσα ανάλυση, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στην περίπτωση που ο τουρκικός

δημόσιος τομέας, ο οποίος κατακλύζεται από τις εσωτερικές ανάγκες πληρωμών, δεν δύναται να καλύψει τα

υπάρχοντα χρέη σε δολάρια, το εθνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα θα υποστεί μεγάλο πλήγμα. Εν τω μεταξύ, οι

τουρκικές εταιρείες και φορείς δανείζονται λιγότερο, αλλά το εξωτερικό χρέος τους δεν μειώνεται (Sindreu, 2021).

Το εν λόγω συμπέρασμα γίνεται σαφές μελετώντας το παρακάτω γράφημα, όπου καταγράφεται το εξωτερικό

χρέος στην Τουρκία ανά τομέα, όπως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, η Γενική Κυβέρνηση κ.ο.κ..
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Σταχυολογώντας τα όσα εκτέθηκαν ανωτέρω σχετικά με την φρενίτιδα, η οποία κυριάρχησε στην τουρκική

οικονομία μετά την απότομη πτωτική τάση της λίρας, εξάγονται ορισμένα συμπεράσματα. Η Τουρκία βρίσκεται σε

προεκλογική περίοδο καθώς το έτος 2023 θα λάβουν χώρα οι εκλογές για ανάδειξη του νέου Προέδρου ή

επανεκλογή του παρόντος. Αφενός μεν δια στόματος του Τούρκου Υπουργού Οικονομικών, Nureddin Nebati,

υπογραμμίστηκε ότι θα λυθεί το πρόβλημα του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μέσω της

επίτευξης μακροοικονομικής σταθερότητας και της αύξησης της παραγωγής και των εξαγωγών (AA, 2021).

Αφετέρου δε, λόγω της παρούσης οικονομικής αναταραχής οι αποζημιώσεις, οι οποίες καταβάλλονται στους

αποταμιευτές για τη ζημία τους από τον πληθωρισμό θα διευρύνουν σημαντικά το δημοσιονομικό έλλειμμα στην

Τουρκία (Azeez, 2021). Εν κατακλείδι, ο Ερντογάν προκειμένου να εξελίξει οικονομικά την χώρα του και να την

αναβαθμίσει σε εξαγωγικό σημαντικό δρών ρίσκαρε τολμηρά με την απόφαση μείωσης του επιτοκίου δανεισμού,

οδηγώντας την τουρκική λίρα σε καθεστώς άκρατου πληθωρισμού και ραγδαίας υποτίμησης σε μικρό χρονικό

διάστημα._μετά την φρενίτιδα της υποτίμησης της λίρας, η οποία ευλόγως παρομοιάζεται με “roller-coaster”

(Reuters, 2021).

Σχόλιο: Η τουρκική λίρα στον ρυθμό των 

Erdoganomics Γράφει η Όλγα Τσουκαλά
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