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Σύνοψη και Συμπεράσματα

2017/1131 και άλλες διατάξεις» τον Ιούλιο του 2020. 
Η εξέλιξη αυτή αναμενόταν αρκετούς μήνες και κρί-
νεται ιδιαίτερα θετική για την περαιτέρω θωράκιση 
της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και την προώθηση της 
εταιρικής διακυβέρνησης με σκοπό την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των επενδυτών. Επιπλέον, η επιτυχη-
μένη επανέκδοση του δεκαετούς ομολόγου (που είχε 
εκδοθεί τον Ιούνιο του 2020) στις αρχές Σεπτεμβρί-
ου, από την οποία αντλήθηκαν €2,5 δισ. με ιδιαίτε-
ρα χαμηλό επιτόκιο, περίπου στο 1,2%, αποτελεί έν-
δειξη εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία παρά 
τις αντικειμενικές δυσκολίες και τις προκλήσεις που 
καλείται να αντιμετωπίσει. Την εικόνα συμπληρώνει η 
έκδοση Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 52 εβδομά-
δων του Σεπτεμβρίου 2020 με μηδενική απόδοση ένα-
ντι απόδοσης 0,25% στην προηγούμενη έκδοση του 
Ιουνίου του 2020, ενώ μηδενική ήταν και η απόδοση 
των εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων 
της έκδοσης του Αυγούστου έναντι απόδοσης 0,02% 
στην προηγούμενη έκδοση του Ιουλίου του 2020. Μέ-
νει, λοιπόν, να αποτυπωθεί αυτό το κλίμα εμπιστοσύ-
νης και στην πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς.

Η αγορά εργασίας επιδεινώθηκε με τη λήψη μέτρων 
κοινωνικής αποστασιοποίησης για την πρόληψη και 
τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, απο-
κλίνοντας από την προηγούμενη ανοδική πορεία της 
απασχόλησης και την πτωτική πορεία της ανεργίας 
(βλ. ενότητα 1.5). Η μείωση της απασχόλησης που 
εν τέλει καταγράφεται το πρώτο εξάμηνο του 2020 
δεν είναι συμμετρική ούτε ως προς τις πληθυσμιακές 
ομάδες, ούτε ως προς τους κλάδους και τα επαγγέλ-
ματα. Η κυβέρνηση ανέλαβε δράση σχετικά γρήγο-
ρα, συγκρατώντας στον βαθμό του δυνατού τις απο-
λύσεις και ενισχύοντας τις επιχειρήσεις, τόσο με το 
πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, όσο και με την εξασφάλι-
ση ρευστότητας για τις επιχειρήσεις με τα προγράμ-
ματα επιστρεπτέας προκαταβολής και μείωσης του 
ενοικίου. Όμως η ανεπαρκής ζήτηση για προϊόντα και 
υπηρεσίες κλάδων της ελληνικής οικονομίας, ειδικά 
από το εξωτερικό, οι οποίοι παραδοσιακά τονώνουν 
την προσφορά εργασίας και αυξάνουν την απασχό-
ληση από το δεύτερο τρίμηνο του έτους, όπως είναι 
ο τουριστικός κλάδος (περιλαμβανομένων δραστηρι-
οτήτων διαμονής και εστίασης), δεν άφησε πολλά πε-
ριθώρια θετικών εξελίξεων. Είναι δύσκολο να γίνουν 
προβλέψεις αναφορικά με τις εξελίξεις στην αγορά 
εργασίας, καθώς αυτές μεταξύ άλλων εξαρτώνται σε 
μεγάλο βαθμό από την ένταση του δεύτερου κύματος 

Η οικονομία πέρασε το πρώτο κύμα της 
πανδημίας του κορωνοϊού με τις μικρότερες 
δυνατές απώλειες

Η οικονομία πέρασε το πρώτο κύμα της πανδημίας 
του Covid-19 (πρώτο εξάμηνο του 2020) έχοντας 
υποστεί τις μικρότερες δυνατές απώλειες οι οποίες, 
ωστόσο, κατανεμήθηκαν ανισόμετρα στους διάφο-
ρους τομείς της ζήτησης (βλ. ενότητα 1.1.) Η ιδιωτική 
κατανάλωση, της οποίας η σημασία στη στήριξη της 
συνολικής ζήτησης είναι καίρια, σαφώς επηρεάστη-
κε αρνητικά. Όμως, μια πιο προσεκτική ματιά στα 
στοιχεία του λιανικού εμπορίου έδειξε ότι ο κλάδος 
των ειδών διατροφής επηρεάστηκε λιγότερο από την 
υγειονομική κρίση, παρά την καθίζηση στους δείκτες 
προσδοκιών στο λιανικό εμπόριο. Οι ακαθάριστες 
επενδύσεις διακυμάνθηκαν χωρίς σαφή τάση, αν και 
μια πιο προσεκτική παρατήρηση στις συνιστώσες 
τους έδειξε πως οι κατασκευές ανέκαμψαν γρήγορα 
τόσο σε πραγματικά μεγέθη όσο και σε επίπεδο προσ-
δοκιών. Ωστόσο, η ανατροπή της σύνθεσης των ακα-
θάριστων επενδύσεων εις βάρος του μηχανολογικού 
και μεταφορικού εξοπλισμού και προς όφελος των 
κατασκευών μπορεί να έχει πρόσκαιρα οφέλη για την 
οικονομία ως αντιστάθμισμα της κρίσης που προκλή-
θηκε από την πανδημία, αλλά δεν απαντά στο μακρο-
πρόθεσμο ερώτημα για την αλλαγή του παραγωγικού 
μοντέλου στη χώρα. 

Η χρηματιστηριακή αγορά διατηρήθηκε σε χαμηλά 
επίπεδα (βλ. ενότητα 1.6). Αν και η πορεία των βα-
σικών χρηματιστηριακών δεικτών, της κεφαλαιοποίη-
σης και του δείκτη «φόβου», παρείχαν ενθαρρυντικά 
σημάδια τον Αύγουστο του 2020, προβληματίζει η 
σημαντική μείωση της αξίας συναλλαγών και οι 
έντονα αρνητικές αποδόσεις του τραπεζικού κλάδου. 
Επιπλέον, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά καλεί-
ται να αντιμετωπίσει μια σειρά προκλήσεων που δεν 
της επέτρεψαν να ακολουθήσει την παρατηρούμενη 
ανάκαμψη στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές 
και την συγκρατούν σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα 
σε σχέση με την αρχή του έτους. Σημαντική εξέλιξη 
της εξεταζόμενης περιόδου ήταν και η ψήφιση του 
Νόμου 4706/2020 «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύ-
μων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσω-
μάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
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και διαμορφώνει δύο σενάρια για τη μελλοντική πο-
ρεία της οικονομίας, το 2021, ένα αισιόδοξο με ρυθ-
μό ανάπτυξης 7,5% και ένα απαισιόδοξο με ρυθμό 
ανάπτυξης 4,5%. Το αν θα πάμε στο αισιόδοξο ή 
στο απαισιόδοξο σενάριο θα εξαρτηθεί από τρεις 
βασικούς παράγοντες. Πρώτα-πρώτα από τον τελικό 
ρυθμό ύφεσης το 2020. Όλες οι εκτιμήσεις δείχνουν 
ότι αυτός θα κυμανθεί γύρω στο 8%. Αυτό όμως θα 
εξαρτηθεί από ένα ευρύ φάσμα μεγεθών και διαστά-
σεων (βλ. ενότητα 1.3). Σε αυτά συγκαταλέγονται η 
δυναμική της ζήτησης και της προσφοράς, η εξαγω-
γική επίδοση της Ελλάδας, οι επενδυτικές και απο-
ταμιευτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων και των 
νοικοκυριών, τα μεγέθη της απασχόλησης και της 
ανεργίας και κατ’ επέκταση τα εισοδήματα, καθώς 
και οι χρηματοοικονομικές συνθήκες και τα δημοσιο-
νομικά μεγέθη. Από την άλλη πλευρά, εξαρτάται από 
τον ρόλο που θα διαδραματίσουν οι αντισταθμιστικές 
επιδράσεις των οικονομικών μέτρων που έχουν ήδη 
ληφθεί και θα ληφθούν στο προσεχές χρονικό διάστη-
μα σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Εδώ θα πρέ-
πει να τονίσουμε ότι έχει μεγάλη σημασία ο χρόνος 
έναρξης της απορρόφησης των πόρων του Ταμείου 
Ανάκαμψης. Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι στις αρχές 
του 2020 η ελληνική οικονομία επιδείκνυε μια σημα-
ντική αναπτυξιακή δυναμική, ενώ ενισχυόταν θετικά 
σε όρους βασικών οικονομικών μεγεθών και σε όρους 
προόδου αναφορικά με την εξισορρόπηση συνολικών 
δημοσιονομικών μεγεθών και εφαρμογής καίριων με-
ταρρυθμίσεων. Συνεπώς, υπό την προϋπόθεση μιας 
αποτελεσματικής διαχείρισης της πανδημίας, συνέ-
χισης των μεταρρυθμίσεων με έμφαση στην παιδεία, 
τη δικαιοσύνη και τη δημόσια διοίκηση και εφόσον η 
συνδεόμενη διαταραχή θα έχει κυρίως βραχυπρόθε-
σμες επιδράσεις που θα επιδείξουν τάσεις εξασθέ-
νισης προς το τέλος του έτους, η ελληνική οικονομία 
δύναται να ανακάμψει σταδιακά και να επιστρέψει σε 
θετικότερους ρυθμούς ανάπτυξης το 2021.

Ένα πρόβλημα δεκαετιών, το ιδιωτικό χρέος  
που ξεπερνά τα 230 δισ. ευρώ,  
οδεύει στη λύση του

Η ανανέωση του πτωχευτικού δικαίου της χώρας, που 
τέθηκε σε διαβούλευση 40 ημερών και πρόκειται να 
τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021, αποσκοπεί 
στην ολιστική αντιμετώπιση των χρεών των ιδιωτών 
και των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες, το Δημόσιο, 
τα ασφαλιστικά ταμεία, τους ιδιώτες κτλ. (βλ. ενότητα 
4.2). Η ρύθμιση ήταν αναγκαία τόσο λόγω των νέων 
συνθηκών που επέφεραν οι διαδοχικές οικονομικές 
κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας, όσο και λόγω των 
εγγενών αδυναμιών του ελληνικού πλαισίου σε συν-
δυασμό με τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. Το δαι-

της πανδημίας, που έχει ήδη ξεκινήσει. Επίσης, η αντί-
δραση των κυβερνήσεων των εμπορικών μας εταίρων, 
οι παρεμβάσεις που θα κάνει η ελληνική κυβέρνηση, 
ο χρόνος έλευσης του εμβολίου, αλλά και η ταχύτητα 
ομαλοποίησης της κατάστασης μετά την έλευσή του, 
καθώς δεν αποκλείεται οι αλλαγές της καταναλωτι-
κής συμπεριφοράς που πυροδότησε η πανδημία να 
διαρκέσουν περισσότερο από ό,τι αναμένεται, είναι 
καθοριστικοί παράγοντες των επικείμενων εξελίξεων. 
Τέλος, ιδιαίτερη σημασία θα έχει και το μέγεθος της 
οικονομικής ζημιάς που θα έχει συντελεστεί ως τότε, 
π.χ. πόσες επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να κλείσουν 
και πόσοι απασχολούμενοι θα χάσουν τη δουλειά 
τους ή σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους, παρά 
τις παρεμβάσεις του κράτους σε όλες τις χώρες- 
μέλη της ΕΕ. Η δυσμενής συγκυρία, δυστυχώς, αυ-
ξάνει τους μη οικονομικά ενεργούς, είτε οδηγώντας 
απασχολούμενους που έχασαν την εργασία τους ή/
και άνεργους που δεν μπορούν να βρουν εργασία, 
εκτός εργατικού δυναμικού, είτε καθυστερώντας την 
είσοδο στην αγορά εργασίας ατόμων που ήταν ήδη 
εκτός αγοράς (νέοι, φοιτητές, νοικοκυρές, κτλ.). Η 
ενεργοποίηση αυτών και η επανένταξή τους στο ερ-
γατικό δυναμικό θα είναι δυσκολότερη, όσο αυξάνει 
το διάστημα που μένουν εκτός αγοράς εργασίας. Η 
μείωση του μη μισθολογικού κόστους, που προχωρά, 
αναμένεται να ανακουφίσει τις επιχειρήσεις και να αυ-
ξήσει λίγο τις καθαρές απολαβές των μισθωτών, άρα 
και τη ζήτηση. Αν αυτές οι παρεμβάσεις συμπληρω-
θούν από πρόσθετες, στοχευμένες φορολογικές ελα-
φρύνσεις κλάδων που πλήττονται δυσανάλογα από 
την πανδημία, στο μέτρο του δημοσιονομικά εφικτού, 
τα θετικά οφέλη αναμένονται πολλαπλάσια.

Οι αβεβαιότητες στο δεύτερο κύμα  
της πανδημίας είναι πολλές

Αυτές αντανακλώνται στο Προσχέδιο του Κρατικού 
Προϋπολογισμού 2021 που κατατέθηκε ήδη στη Βου-
λή. Είναι εύλογο να υπάρχει αβεβαιότητα στις εκτιμή-
σεις των μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, ακριβώς 
γιατί εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στο μάτι του 
κυκλώνα. Τα κρούσματα καθημερινά αυξάνονται, οι 
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) γεμίζουν από 
συνανθρώπους μας που χρειάζονται νοσηλεία, ενώ 
κάποιοι άλλοι, λιγότεροι τυχεροί, δεν τα καταφέρ-
νουν. Το εμβόλιο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη αλλά 
ούτε και κάποιο φάρμακο που να εξουδετερώνει τα 
βαριά συμπτώματα του ιού και τον κίνδυνο θανάτου. 
Όσο λοιπόν τα γεγονότα εξελίσσονται πάνω σε «κι-
νούμενη άμμο», τόσο περισσότερο δύσκολες θα εί-
ναι οι όποιες μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με την 
κατάσταση της οικονομίας τον επόμενο χρόνο. Ορθά 
λοιπόν κάνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης 
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οι γίνονται κατανοητοί από το ευρύ κοινό, το οποίο 
τους ενσωματώνει στην καθημερινή του πρακτική και 
προσαρμόζει ανάλογα την συμπεριφορά του. Για να 
το κάνει όμως αυτό, θα πρέπει να κατανοεί ότι οι πα-
ρελθόντες τρόποι σκέπτεσθαι είναι ξεπερασμένοι και 
να επιδιώκει οικειοθελώς την αντικατάστασή τους με 
νέους, στον βαθμό που τους αξιολογεί ως πιο επω-
φελείς. Τέτοιες συμπεριφορές, που πηγάζουν από 
καθιερωμένους τρόπους σκέπτεσθαι και οφείλουν 
να τύχουν της προσοχής του διαμορφωτή πολιτικής, 
είναι η προσφυγή στην παραοικονομία, η δυσπιστία 
στον δημόσιο τομέα και το χρηματοπιστωτικό σύστη-
μα και η στρεβλή αντίληψη της επιχειρηματικότητας 
από ορισμένη μερίδα της κοινωνίας. 

Η απόφαση της Microsoft να επενδύσει  
στην Ελλάδα δείχνει ότι υπό προϋποθέσεις  
η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει ακόμη  
και μεγάλους παίκτες

Η επιλογή της Ελλάδας από την Microsoft δείχνει πολ-
λά: κυρίως ότι δεν υπάρχει πολιτικός κίνδυνος και ότι η 
Ελλάδα μπορεί να παίξει σημαντικό γεωπολιτικό ρόλο 
στην περιοχή. Σίγουρα θα μεταδώσει και ένα θετικό 
μήνυμα για τη χώρα σε άλλες εταιρείες που σκέφτο-
νται να κάνουν επενδύσεις στη Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη. Εμείς ωστόσο δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. 
Δεν φτάνει μόνο η Microsoft για να επανέλθει η χώρα 
μας στη διεθνή σκηνή. Πρέπει να προσπαθούμε καθη-
μερινά και να διαμορφώνουμε κατάλληλες συνθήκες 
για την προσέλκυση και άλλων ξένων επενδυτών. Μια 
απόφαση που σύμφωνα με τα πρόσφατα πορίσματα 
του ΚΕΠΕ (βλ. ενότητα 1.4) είναι στη σωστή κατεύθυν-
ση για να βελτιωθούν οι πολλαπλασιαστικές επιδρά-
σεις των επενδύσεων. Εκτός από την ανάπτυξη εγχώ-
ριας παραγωγής υπολογιστών και ΙΤ, ένα μακρόπνοο 
επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να είναι στραμμένο προς 
τη δημιουργία κινήτρων για την ανάπτυξη εγχώριας 
παραγωγής ηλεκτρικών και οπτικών προϊόντων, καθώς 
και εξοπλισμού μεταφορών, μηχανημάτων και άλλων 
ειδών εξοπλισμού ώστε να υποκατασταθούν κατά το 
δυνατό οι εισαγωγές των ως άνω προϊόντων. Άλλωστε, 
ο ρόλος των επενδύσεων στην περίπτωση της ελλη-
νικής οικονομίας δεν είναι, όπως εμφατικά τονίζεται, 
να συμπαρασύρουν βραχυπροθέσμα την αύξηση του 
ΑΕΠ, αλλά η μέσω του καταλλήλου διακλαδικού προ-
γραμματισμού μακροπρόθεσμη συμβολή τους στη 
διαμόρφωση ενός παραγωγικού προτύπου ικανού να 
αντεπεξέλθει στις παγκόσμιες προκλήσεις, στοχεύο-
ντας, παράλληλα, στη δίκαιη κατανομή του εισοδήμα-
τος και την αειφορία. Πρέπει, λοιπόν, να προσπαθούμε 
καθημερινά και να διαμορφώνουμε κατάλληλες συνθή-
κες για την προσέλκυση και άλλων τέτοιων επενδυτι-
κών σχεδίων. Η πρόκληση αυτή είναι και θεσμική.

δαλώδες των νομοθετημάτων και σε αυτό τον τομέα 
δεν διευκόλυνε την ταχεία και διαφανή διεκπεραίωση 
των σχετικών διαδικασιών, ενώ παράλληλα έδινε την 
ευκαιρία σε στρατηγικούς κακοπληρωτές να το εκμε-
ταλλευτούν προς όφελός τους. Εκτός του αναγκαίου 
εκσυγχρονισμού και της εξειδίκευσης για περιπτώσεις 
όπως οι καλόπιστοι οφειλέτες που ανήκουν στις ευά-
λωτες ομάδες, ήταν αδήριτη ανάγκη να αντιμετωπιστεί 
με ταχείες διαδικασίες η υπερχρέωση που πνίγει την 
οικονομία και συχνά παίρνει τη μορφή των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων. Όσο αυτά τα προβλήματα χρονί-
ζουν, τόσο αυξάνεται η αβεβαιότητα, απαξιώνονται τα 
περιουσιακά στοιχεία και ακινητοποιείται το ενεργητι-
κό του ισολογισμού των τραπεζών από μη εξυπηρε-
τούμενες οφειλές, στραγγίζοντας την οικονομία από 
νέες πιστώσεις. Επομένως για όλους τους παραπά-
νω λόγους, το νέο πτωχευτικό πλαίσιο κινείται προς 
την κατεύθυνση της επανεκκίνησης της οικονομίας 
με στόχο τον περιορισμό της διασποράς του ηθικού 
κινδύνου, την πρόθεση να ελαχιστοποιηθούν οι κοι-
νωνικές επιπτώσεις και, αντίστοιχα, να μεγιστοποιη-
θούν τα οφέλη για το σύνολο της οικονομίας. Ωστό-
σο, οφείλουμε να σταθούμε σε τρία πιθανά εμπόδια 
στην επίτευξη των ανωτέρω στόχων τα οποία χρή-
ζουν προσοχής: Πρώτα-πρώτα, η αυτοματοποίηση- 
τυποποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού έχει το 
τεκμήριο της αντικειμενικότητας, αλλά συγχρόνως 
ενέχει τον κίνδυνο της αναποτελεσματικότητας στον 
βαθμό που η μη συμμετοχή του ανθρώπινου παράγο-
ντα θα παράγει αποτελέσματα τα οποία πιθανά δεν 
θα λάβουν υπόψη τους την ιδιαιτερότητα της κάθε 
περίπτωσης, ώστε να μεγιστοποιήσουν το προσδο-
κώμενο αποτέλεσμα υπό τους συγκεκριμένους περιο-
ρισμούς που αυτή θέτει. Επιπλέον, κρίσιμη παράμε-
τρος, τόσο στην ένταξη στη διαδικασία πτώχευσης 
όσο και στη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοι-
χείων, είναι η διαφύλαξη της αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων, ώστε αυτή να μην μειωθεί πολύ κάτω από 
τη θεμελιώδη αξία τους. Η αρχή αυτή βρίσκεται στο 
πνεύμα των διατάξεων, ωστόσο η εξασφάλισή της 
προϋποθέτει τη λειτουργία ενός γενικότερου πλέγμα-
τος θεσμικών λύσεων που θα συμπεριλαμβάνουν την 
ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων. Τέλος, στο μεσοπρόθε-
σμο διάστημα, ο καίριος παράγοντας είναι η αλλαγή 
του τρόπου σκέπτεσθαι των δρώντων υποκειμένων, 
καθώς αυτός αντανακλάται στην καθημερινή τους 
συμπεριφορά. Ένα νομοθετικό πλαίσιο είναι ικανό να 
λειτουργήσει ως εργαλείο προώθησης της οικονομι-
κής ανάπτυξης, μόνο όταν μπορεί να κινητοποιήσει 
τα οικονομικά δρώντα υποκείμενα στην επιδιωκόμε-
νη κατεύθυνση. Για να γίνει αυτό, πρέπει να είναι σε 
θέση να απαντάει σε χρόνια προβλήματα της οικονο-
μίας που αποζητούν λύση, με μηχανισμούς οι οποί-
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την πάταξη της διαφθοράς, όπου η Ελλάδα εμφανίζει 
στις δύο τελευταίες δεκαετίες τις χειρότερες επιδό-
σεις σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. 

Η έκθεση Πισσαρίδη

Ο επαναπροσδιορισμός του παραγωγικού μοντέλου 
της χώρας με έμφαση στις μεταρρυθμίσεις και την 
αλλαγή των κινήτρων των οικονομούντων ατόμων 
(π.χ. μείωση ασφαλιστικών και φορολογικών συντελε-
στών) συνεισφέρει στην επίλυση των παραπάνω προ-
βλημάτων. Είναι απαραίτητο, ωστόσο, το παραγωγικό 
μοντέλο της Έκθεσης Πισσαρίδη να εμπλουτιστεί με 
δύο ακόμη χαρακτηριστικά: ανθεκτικότητα και αει-
φορία. Η ανθεκτικότητα της οικονομίας αναφέρεται 
στην ικανότητα ελαχιστοποίησης του αντίκτυπου και 
της διάρκειας των οικονομικών διαταραχών στο ει-
σόδημα και την απασχόληση και συνακόλουθα στη 
μείωση των επιπέδων μεταβλητότητας. Η ανθεκτικό-
τητα δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομική ανθε-
κτικότητα αλλά και στην κοινωνική, περιβαλλοντική 
και δημοσιονομική. Η ανθεκτικότητα της χώρας υπό 
συνθήκες οικονομικής, κοινωνικής, υγειονομικής ή 
κλιματικής κρίσης εναπόκειται σε μεγάλο βαθμό στην 
επάρκεια και αποτελεσματικότητα των δομών του 
κοινωνικού κράτους. Η ικανότητα αυτή περιλαμβά-
νει, μεταξύ άλλων, την ετοιμότητα του συστήματος 
υγείας να αντιμετωπίσει πανδημίες ή τις επιπτώσεις 
φυσικών καταστροφών, την ύπαρξη θεσμοθετημένων 
μηχανισμών χορήγησης αξιοπρεπούς εγγυημένου ει-
σοδήματος ή εγγυημένης εργασίας και την έγκαιρη 
μετάβαση του εκπαιδευτικού συστήματος σε συνθή-
κες ποιοτικής και προσβάσιμης σε όλους ψηφιακής 
διδασκαλίας. Επιπρόσθετα, η αειφορία συνεισφέρει 
στη συνολικότερη κοινωνικοοικονομική ανθεκτικότη-
τα και σταθερότητα, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην 
ανάπτυξη βιώσιμων τοπικών παραγωγικών συμπλεγ-
μάτων (π.χ. σύντομες αλυσίδες αξίας στον αγροτικό 
τομέα, αποκεντρωμένη παραγωγή ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας), στη μείωση των αναγκών σε ενέργεια 
(έργα ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμη-
σης ενέργειας στον οικιακό και επιχειρηματικό τομέα) 
και στη μείωση της εξάρτησης από την εξωτερική ζή-
τηση (π.χ. τουρισμός) μέσω της διαφοροποίησης της 
εγχώριας παραγωγικής βάσης και ζήτησης.

Καθηγητής ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ Γ. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ
Πρόεδρος του Δ.Σ. και 

Επιστημονικός Διευθυντής του ΚΕΠΕ

Στη μετα-κορωνοϊό εποχή, η κυβέρνηση 
θα πρέπει να αντιμετωπίσει τρεις βασικές 
υστερήσεις

Στη μάχη του ανθρώπου με την πανδημία του κορω-
νοϊού, υπάρχει μια βεβαιότητα: νικητής θα είναι ο άν-
θρωπος. Όταν με το καλό γίνει αυτό, η πανδημία θα 
μοιάζει σαν μια δραματική παρένθεση στην κοινωνία 
και την οικονομία. Τότε λοιπόν, στη χώρα μας θα πρέ-
πει να ξαναπιάσουμε το νήμα εκεί που το αφήσαμε 
πριν την έλευση του κορωνοϊού. Δηλαδή θα πρέπει 
να αντιμετωπίσουμε τις τρεις βασικές υστερήσεις- 
προκλήσεις της χώρας μας: την παραγωγική, τη δη-
μογραφική και την θεσμική. Η παραγωγική υστέρηση 
οφείλεται στην παγίδα στασιμότητας που έχει πέσει 
η χώρα λόγω της δέσμευσής της για υψηλά πρωτο-
γενή πλεονάσματα προκειμένου να γίνει το χρέος της 
βιώσιμο. Στόχοι για πρωτογενή πλεονάσματα πάνω 
από 2% το μόνο που κάνουν είναι να κρατούν δέσμια 
τη χώρα σε συνθήκες ύφεσης, με ακριβώς αντίθετα 
αποτελέσματα από αυτό που επιδιώκουν ή δήθεν 
επιδιώκουν οι θαυμαστές των μεγάλων πλεονασμά-
των. Δεν είναι τυχαίο ότι οι επίσημες εκτιμήσεις των 
θεσμών για τον ρυθμό ανάπτυξης της χώρας μέχρι 
το 2060 παραμένουν 1,25%, όταν για την υπόλοιπη 
Ευρωζώνη είναι 2,5%. Αυτό σημαίνει ότι σταδιακά 
οι Έλληνες θα γίνονται ολοένα και φτωχότεροι και 
συνολικά η χώρα θα υποβιβάζεται εισοδηματικά. Η 
δεύτερη μεγάλη πρόκληση είναι η δημογραφική. Από 
το 2010 και ύστερα, ο πληθυσμός μειώνεται γρήγορα 
κυρίως λόγω μετανάστευσης νέων σε άλλες χώρες 
(βλ. ενότητα 3.1). Μετά το 2020, λόγω της μαζικής 
συνταξιοδότησης αλλά και της γήρανσης του πλη-
θυσμού, θα υπάρχει δραματική αύξηση των συνταξι-
ούχων. Σύμφωνα με την Eurostat, η Ελλάδα είναι η 
δεύτερη πιο γερασμένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, καθώς στους τρεις Έλληνες που βρίσκονται σε 
παραγωγική ηλικία, το 2017 αντιστοιχούσε ένας ηλικι-
ωμένος άνω των 65 ετών. Ο δείκτης γονιμότητας δια-
μορφώνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, μόλις στα 1,2 
παιδιά. Όμως η διατήρηση του ελληνικού πληθυσμού 
στα σημερινά επίπεδα μετά από 30-40 χρόνια απαι-
τεί δείκτη γονιμότητας 2,2 παιδιά. Άρα η Ελλάδα θα 
γερνάει και θα συρρικνώνεται συνεχώς τα επόμενα 
χρόνια. Η τελευταία πρόκληση είναι η θεσμική. Αφο-
ρά ειδικότερα τη ρυθμιστική ποιότητα του κράτους, 
την ποιότητα της λογοδοσίας, τους κανόνες δικαίου 
(βλ. ενότητα 4.1), τη σταθερότητα και μη χρήση βίας, 
την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και 
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(-0,9%) συνεισέφεραν κατά σειρά σημαντικότητας 
στην καταγεγραμμένη πορεία της εξαμηνιαίας ύφε-
σης του 2020 (-7,88%) (Πίνακας 1.1.1.). 

Μια αντίστοιχη περίπου πορεία καταγράφει, για το 
δεύτερο τρίμηνο του 2020, και η εγχώρια ζήτηση. 
Με βάση τις υπάρχουσες συνιστώσες στην καταγε-
γραμμένη ύφεση του ΑΕΠ (χρησιμοποιώντας εποχικά 
διορ θωμένα στοιχεία), η ιδιωτική κατανάλωση απο-
τέλεσε την πιο αρνητική συνιστώσα με ένα ποσοστό 
πολύ μεγαλύτερο από τις αντίστοιχες των επενδύσε-
ων παγίου κεφαλαίου και της δημόσιας κατανάλωσης 
(-7,75 έναντι -1,20 και -0,71, αντίστοιχα). 

Σε ό,τι αφορά την πορεία του εξωτερικού τομέα ζήτη-
σης σε σχέση με τον εσωτερικό (διεθνής και εγχώρια 
ζήτηση αντίστοιχα), κατά τη διάρκεια του δεύτερου 
τριμήνου του 2020 αναδεικνύεται ο συγκριτικά ση-
μαντικότερος αρνητικός ρόλος της εγχώριας ζήτη-
σης σε σχέση με τη διεθνή, η οποία περιλαμβάνει το 
ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών (-10,32 έναντι του 
-5,01, αντίστοιχα) (βλέπε Διάγραμμα 1.1.1). Το απο-
τέλεσμα θα μπορούσε να είναι ακόμα χειρότερο, αν 
οι εισαγωγές της χώρας δεν παρουσίαζαν επίσης ση-
μαντική ποσοστιαία πτώση (-17,2%). Σε ελαφρά θετι-
κό επίπεδο κινήθηκε, τέλος, το ίδιο τρίμηνο η συμμε-
τοχή της μεταβολής των αποθεμάτων στη μεταβολή 
του ΑΕΠ (0,33). 

Η πορεία του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ), ως 
μελλοντικού «πληρεξούσιου» της ζήτησης, είναι γνω-
στό ότι, όπως και κάποιοι άλλοι δείκτες προήγησης, 
προσφέρει σημαντική πληροφόρηση –τόσο από την 
πλευρά των επιχειρήσεων αλλά και από την πλευρά 
των καταναλωτών– για τις εξελίξεις στην οικονομία. 
Είναι επίσης ένας σημαντικός πρόδρομος δείκτης 
της οικονομίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 
πρόβλεψη των άμεσων εξελίξεων που αφορούν τη 
μελλοντική πορεία μεγέθυνσης του ΑΕΠ. Έτσι, όπως 
καταδεικνύεται από το Διάγραμμα 1.1.2, ο ΔΟΚ, τον 
Ιανουάριο του 2020 και μέχρι τις τελευταίες καταγε-
γραμμένες ενδείξεις (Αύγουστος 2020), κινείται έντο-
να καθοδικά. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε από τις 109,5 
μονάδες και μέχρι στιγμής περνά οριακά πάνω από 
τις 90 μονάδες (90,7). Το γεγονός αυτό αποτελεί μια 
ακόμα ένδειξη των σοβαρών επιπτώσεων που έχει 
δημιουργήσει στις προσδοκίες των επιχειρήσεων και 
των νοικοκυριών η πανδημία του Covid-19.

1.1. Οι ανισόμετρες συνέπειες  
του Covid-19 στις συνιστώσες  
της ζήτησης

1.1.1. Εισαγωγή - Εγχώρια και εξωτερική ζήτηση 

Γιάννης Παναγόπουλος

Στη συγκεκριμένη ενότητα, αξιοποιώντας τα υπάρ-
χοντα καταγεγραμμένα μακροοικονομικά στοιχεία, 
προχωρούμε στην ανάλυση των τρεχουσών εξελίξε-
ων της πορείας της ελληνικής οικονομίας. Το πρώτο 
πράγμα που παρατηρούμε, με βάση τα αποτελέσμα-
τα του Πίνακα 1.1.1, είναι οι σοβαρές αλλά και αναμε-
νόμενες αρνητικές επιπτώσεις από την πανδημία του 
Covid-19. Πιο συγκεκριμένα, η ύφεση της οικονομίας, 
το δεύτερο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντί-
στοιχο τρίμηνο του 2019, ήταν της τάξης του 15,2%. 
Από την άλλη πλευρά, και σε 6μηνιαία βάση, είχαμε 
επίσης μια σοβαρή υποχώρηση στον ρυθμό μεγέθυν-
σης της οικονομίας. Πιο συγκεκριμένα, από μεγέθυν-
ση της τάξης του 2,2%, το πρώτο εξάμηνο του 2019, 
το αντίστοιχο εξάμηνο του 2020 είχαμε ύφεση της 
τάξης του -7,88%. 

Σε ό,τι αφορά τους παράγοντες που συνέβαλαν στην 
πορεία της ύφεσης αυτής του ΑΕΠ (-15,2%), στο δεύ-
τερο τρίμηνο του 2020, θα πρέπει να επισημάνουμε 
την καθολική ύπαρξη υψηλών αρνητικών ποσοστών 
μεταβολής σε όλους τους επιμέρους μακροοικονομι-
κούς συντελεστές. Πιο συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο 
αρνητικό ποσοστό μεταβολής παρουσίασαν οι εξα-
γωγές αγαθών και υπηρεσιών (-32,1%) και ακολού-
θησαν, κατά σειρά μεγέθους, η ιδιωτική κατανάλωση 
(-11,6%), οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (-10,3%) 
και η δημόσια κατανάλωση (-3,2%). Ιδιαίτερη αναφο-
ρά πρέπει να γίνει και στο υψηλό αρνητικό πρόσημο, 
το ίδιο χρονικό διάστημα, για τις εισαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών (-17,2%). 

Σε όρους εξαμήνου έχουμε την ίδια περίπου εικόνα 
με απλώς μικρότερα ποσοστά μεταβολής. Συγκεκρι-
μένα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (-14,8%), 
οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (-8,33%), η ιδιωτι-
κή κατανάλωση (-6,13%) και η δημόσια κατανάλωση 

1. Τρέχουσες (μακρο-)οικονομικές εξελίξεις

ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 43, 2020, σσ. 7-15
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αναμενόμενες επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 
στη διεθνή ζήτηση. 

Ξεκινώντας από τις συνολικές εξαγωγές, να υπογραμμί-
σουμε ότι μειώθηκαν, για το δεύτερο τρίμηνο του 2020, 
με ρυθμό της τάξης του 32,1%. Αναλυτικότερα, οι υπη-
ρεσίες, οι οποίες αποτελούν και το σχετικά μικρότερο 
τμήμα των εξαγωγών σε δις ευρώ, παρουσίασαν μείω-
ση της τάξης του 49,4%, ενώ τα αγαθά, που ήταν και το 
μεγαλύτερο τμήμα των εξαγωγών, παρουσίασαν πολύ 
μικρότερη μείωση της τάξης του 15,4%, για το ίδιο χρο-
νικό διάστημα. Σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές αγαθών και 
υπηρεσιών, σε αντίθεση με τη δομή των εξαγωγών που 
είναι πιο ισορροπημένες ως κατανομή, πρέπει να ανα-
φέρουμε ότι επίσης μειώθηκαν με ρυθμό της τάξης του 
17,2%. Αναλυτικότερα, οι εισαγόμενες υπηρεσίες πα-
ρουσίασαν μια μείωση της τάξης του 25,7%, ενώ, από 
την άλλη πλευρά, στα εισαγόμενα αγαθά η τριμηνιαία 
μείωση ήταν μικρότερη από αυτή των υπηρεσιών, και 
πιο συγκεκριμένα ήταν της τάξης του 15,3%. 

Σε ό,τι αφορά τη συνεισφορά του ισοζυγίου των αγα-
θών και υπηρεσιών στον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ, 
αξίζει να επισημάνουμε εδώ την ιδιαιτερότητα που 
παρουσιάζει η πορεία της μεταβολής των δύο με-
γεθών (εισαγωγές και εξαγωγές) κατά το διάστημα 
της πανδημίας του Covid-19. Συγκεκριμένα, όπως ήδη 
αναφέρθηκε παραπάνω, και τα δύο αυτά μεγέθη πα-
ρουσίασαν υψηλές αρνητικές μεταβολές το δεύτερο 
τρίμηνο του 2020 (-17,2% και -32,1%, αντίστοιχα, Πί-
νακας 1.1.1.). Κατ’ επέκταση, όπως φαίνεται και στα 
αντίστοιχα ιστογράμματα στο Διάγραμμα 1.1.3, παρα-
τηρείται η αντιστροφή της προσδοκώμενης εικόνας 

Παρακάτω ακολουθεί μια πιο αναλυτική συζήτηση σχε-
τικά με τη συνεισφορά του ισοζυγίου των αγαθών και 
υπηρεσιών της χώρας στο ΑΕΠ για το δεύτερο τρίμηνο 
του 2020.

Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών

Η αρνητική συνεισφορά του εξωτερικού τομέα (εξα-
γωγές μείον εισαγωγές) στην ύφεση του ΑΕΠ για το 
δεύτερο τρίμηνο του 2020, όπως έχει ήδη αναφερθεί 
παραπάνω, κρίνεται σε γενικές γραμμές σαφώς ση-
μαντική (-5,01 μονάδες) και αντανακλά κυρίως  τις 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.1
Συμβολή στον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ:  
Εγχώρια και καθαρή εξωτερική ζήτηση*

Εγχώρια ζήτηση (χωρίς τη µεταβολή αποθεµάτων)
Ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών
Μεταβολή αποθεµάτων
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Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί, ΕΛΣΤΑΤ.

* Επεξεργασία στοι χείων από τον συγγραφέα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.2
Δείκτης οικονομικού κλίματος
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Πηγή: Eurostat.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.3
Επιμέρους συνιστώσες της εξωτερικής ζήτησης*

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
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Πηγή: Εθνικοί Λογαριασμοί, ΕΛΣΤΑΤ.

* Επεξεργασία στοι χείων από τον συγγραφέα.
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κή κατανάλωση μειώθηκε από 32.755 εκατ. ευρώ στο 
τέταρτο τρίμηνο του 2019 σε 32.472 εκατ. ευρώ κατά 
το πρώτο τρίμηνο και 28.802 εκατ. ευρώ στο δεύτε-
ρο τρίμηνο του 2020. Η καθίζηση στην καταναλωτική 
δαπάνη αντανακλάται στις ποσοστιαίες μεταβολές, 
βάσει των εποχικά διορθωμένων στοιχείων αλυσωτών 
δεικτών όγκου. Η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε με 
ρυθμούς -0,7% και -11,6% κατά τα δύο πρώτα τρίμη-
να του 2020 σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2019, ενώ 
με παρόμοιους ρυθμούς (-0,9% και -11,3%) μειώθηκε 
σε σχέση με τα αμέσως προηγούμενα τρίμηνα. 

Παρ’ όλα αυτά, ως ποσοστό του ΑΕΠ, η ιδιωτική κα-
τανάλωση αυξήθηκε από 69,18% στο τέταρτο τρίμηνο 
του 2019, σε 69,27% στο πρώτο τρίμηνο του 2020 και 
70,97% στο δεύτερο τρίμηνο του ίδιου έτους (Διά-
γραμμα 1.1.4). Σημαντική αυξητική τάση είχε επίσης 
η δημόσια κατανάλωση ως ποσοστό του ΑΕΠ (από 
19,69% σε 20,13% και 23,28% για τα αντίστοιχα τρί-
μηνα). Όμως, αν και η ιδιωτική αλλά και η δημόσια 
κατανάλωση έχουν βαρύνουσα σημασία ως ποσοστό 
του ΑΕΠ, παρ’ όλα αυτά ως συνιστώσες της εγχώριας 
ζήτησης, το δεύτερο τρίμηνο του 2020, αντιμετώπι-
σαν μια εντυπωσιακή κατάρρευση (Διάγραμμα 1.1.5). 

των δύο συνιστωσών, με την πολύ θετική συνεισφορά 
της συνιστώσας των εισαγωγών και την αντίστοιχη αρ-
νητική της συνιστώσας των εξαγωγών στο ΑΕΠ (6,14 
έναντι -11,1, αντίστοιχα). 

1.1.2. Ιδιωτική κατανάλωση και επενδύσεις

Κωνσταντίνος Λοΐζος

1.1.2.1. Ιδιωτική κατανάλωση

Η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε σε αξία,  
αλλά διατήρησε τη σημασία της ως ποσοστό  
του ΑΕΠ 

Σύμφωνα με τα τριμηνιαία εποχικά διορθωμένα στοι-
χεία των Εθνικών Λογαριασμών1, η ιδιωτική κατανάλω-
ση μειώθηκε στα 27.726 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τι-
μές στο δεύτερο τρίμηνο του 2020, από 31.740 εκατ. 
ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του ίδιου έτους και 32.005 
στο τέταρτο τρίμηνο του 2019. Παρομοίως, σε αλυ-
σωτούς δείκτες όγκου (έτος αναφοράς 2010) η ιδιωτι-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.4
Εξέλιξη της ιδιωτικής κατανάλωσης και των άλλων συνιστωσών της ζήτησης ως ποσοστού του ΑΕΠ
(προσέγγιση δαπάνης) (εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε τρέχουσες τιμές)

Ακαθάριστος σχηµατισµός κεφαλαίου (% ΑΕΠ)

Κατανάλωση Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ)Ιδιωτική κατανάλωση (% ΑΕΠ)

Καθαρές εξαγωγές (% ΑΕΠ)
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία στοιχείων από τον συγγραφέα.

1. Τριμηνιαίοι Εθνικοί Λογαριασμοί, Δελτίο τύπου ΕΛΣΤΑΤ, 3 Σεπτεμβρίου 2020.
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πρώτο τρίμηνο του 2020, για να αυξηθούν πάλι σε 
10,75% στο δεύτερο τρίμηνο. Τέλος, οι καθαρές εξα-
γωγές, παρά τη μικρή ανάκαμψη από 0,14% σε 1,44% 
του ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο του 2020, κατέρρευσαν 
στο -5% στο δεύτερο τρίμηνο του 2020, καταδεικνύο-
ντας την ανατροπή του εμπορικού ισοζυγίου υπέρ 
των εισαγωγών. 

Το λιανικό εμπόριο υπέστη καθίζηση λόγω  
του Covid-19, εκτός από τα είδη διατροφής

Στο Διάγραμμα 1.1.6 παρουσιάζεται η εξέλιξη του λια -
νικού εμπορίου βάσει των μηνιαίων στοιχείων της  
ΕΛΣΤΑΤ. Παρατηρώντας τα στοιχεία, θα μπορούσε  
κανείς να διακρίνει δύο περιόδους: το διάστημα που 
καλύπτει το τέταρτο τρίμηνο του 2019 και τους μή-
νες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του πρώτου τριμήνου 
του 2020. Αυτή είναι η περίοδος κατά την οποία η 
πανδημία αρχίζει να εμφανίζεται και να εξελίσσεται 
στη χώρα, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν έχουν ακόμη λη-
φθεί μέτρα καθολικού περιορισμού μετακινήσεων 
(lockdown). Η δεύτερη περίοδος αφορά ακριβώς 
την επίπτωση του lockdown και καλύπτει τον Μάρτιο 
και όλο το δεύτερο τρίμηνο του 2020. Πράγματι, οι 
ποσοστιαίες μεταβολές, σε σχέση με τον αντίστοιχο 
μήνα του προηγούμενου έτους, ήταν γενικά θετικές 
για όλους τους δείκτες κατά την πρώτη περίοδο 
εκτός από τον Δεκέμβριο του 2019 (με εξαίρεση τα 
λοιπά είδη εκτός διατροφής και καυσίμων), ενώ για 

Επίσης, τα δεδομένα για τον ακαθάριστο σχηματισμό  
κεφαλαίου (παγίου και μεταβολής αποθεμάτων) ως πο-
σοστό του ΑΕΠ εμφανίζουν διακύμανση χωρίς σαφή 
τάση: από 10,99% στο τέταρτο τρίμηνο του 2019 οι 
ακαθάριστες επενδύσεις μειώνονται σε 9,15% στο 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.6
Ποσοστιαίες μεταβολές γενικού δείκτη όγκου και δεικτών στις κύριες κατηγορίες καταστημάτων  
στο λιανικό εμπόριο
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία στοιχείων από τον συγγραφέα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.5
Συμβολή στον ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ: 
Επιμέρους συνιστώσες της εγχώριας ζήτησης
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σταθερά καθοδική τάση τον Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 
του 2020 που ουσιαστικά ακύρωσε τη βελτίωση των 
δεικτών που είχε παρατηρηθεί από τον Σεπτέμβριο 
του 2019. Παρά τη μερική διόρθωση και στους δύο 
δείκτες τον Ιούνιο του 2020, η αρνητική πορεία συ-
νεχίστηκε τον Ιούλιο και Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας 
την εδραίωση του αρνητικού κλίματος λόγω της παν-
δημίας. 

1.1.2.2. Επενδύσεις

Οι επενδύσεις διακυμάνθηκαν εκτός από  
τις κατασκευές που έδειξαν ότι ανακάμπτουν

Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου μειώ-
θηκε σε 4.872 εκατ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές στο 
δεύτερο τρίμηνο του 2020, από 5.023 εκατ. ευρώ στο 
πρώτο τρίμηνο και 5.345 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρί-
μηνο του 2019. Αντίστοιχα, σε όρους αλυσωτών δει-
κτών όγκου επιβεβαιώνεται η μείωση αυτή από 5.687 
εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2019 σε 5.209 
εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2020 και 5.106 
εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο. Σε όρους ποσο-
στιαίων μεταβολών ως προς το προηγούμενο τρίμηνο 
βάσει των εποχικά διορθωμένων στοιχείων αλυσωτών 
δεικτών όγκου, στο πρώτο τρίμηνο έχουμε αρνητική 
μεταβολή -8,4%, ενώ στο δεύτερο τρίμηνο -2%. Πα-
ρομοίως, οι ποσοστιαίες μεταβολές σε σχέση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους 2019 
είναι της τάξης του -6,4% και -10,3%, αντίστοιχα (Πί-
νακας 1.1.1). 

τον Φεβρουάριο του 2020 μόνο τα καύσιμα παρου-
σίασαν αρνητική μεταβολή. Η κατάσταση μεταβάλ-
λεται άρδην κατά τη δεύτερη περίοδο. Ο γενικός 
δείκτης, τα λοιπά είδη και τα καύσιμα παρου σιάζουν 
σταθερά αρνητικές ποσοστιαίες μεταβολές, ενώ 
μόνο τα λοιπά είδη δείχνουν ελαφρά ανάκαμψη της 
τάξης του 0,30% τον Ιούνιο του 2020. Αντίθετα, τα 
είδη διατροφής αυξήθηκαν ραγδαία τον Μάρτιο του 
2020 (αύξηση 18,64%), ενώ εμφάνισαν αρνητικές 
μεταβολές μόνο τον Μάιο και Ιούνιο του 2020 (-0,37 
και -5,02, αντίστοιχα). Σε γενικές γραμμές, η τάση 
που παρατηρήθηκε κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα του 
2020 ήταν αρνητική για τον γενικό δείκτη καθώς, 
σε όρους ποσοστιαίων μεταβολών, κινήθηκε κατά 
μέσο όρο αρνητικά στο εξάμηνο αυτό με μέση τιμή 
-5,02%. Αντίθετα, όπως αναμενόταν άλλωστε, θετική 
τάση παρατηρούμε για τον δείκτη ειδών διατροφής 
(μέση τιμή 4,26%), ενώ η αρνητική τάση κυριαρχεί 
στον δείκτη λοιπών αγαθών (μέση τιμή -7,06%) και στον  
δείκτη καυσίμων και λιπαντικών (μέση τιμή -13,25%). 
Επομένως, οι εξελίξεις στο λιανικό εμπόριο το πρώτο 
εξάμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο 
του προηγούμενου έτους, ήταν σαφώς αρνητικές με 
σημαντική εξαίρεση τον κλάδο των ειδών διατροφής. 

Οι προσδοκίες στο λιανικό εμπόριο κατέρρευσαν 
λόγω της πανδημίας και παραμένουν υποτονικές

Η εξέταση των δημοσιευμένων από την EUROSTAT 
δεικτών εμπιστοσύνης (Διάγραμμα 1.1.7) καταδεικνύ-
ει, όπως θα περίμενε κανείς λόγω της πανδημίας, μία 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.7
Δείκτης εμπιστοσύνης στο λιανικό εμπόριο

Εποχικά διορθωµένος δείκτης εµπιστοσύνης στο λιανικό εµπόριο
Εποχικά διορθωµένος δείκτης εµπιστοσύνης καταναλωτών
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Πηγή: EUROSTAT, επεξεργασία στοιχείων από τον συγγραφέα.
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μηνο του ίδιου έτους. Αυτή είναι η τάση που παρατη-
ρείται και στο σύνολο του μηχανολογικού και μεταφο-
ρικού εξοπλισμού, ενώ στο σύνολο των κατασκευών 
η τάση είναι θετική σε όλο το πρώτο εξάμηνο του 
2020. Σε όρους ποσοστιαίων μεταβολών σε σχέση με 
το προηγούμενο τρίμηνο, στο σύνολο των κατασκευ-

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξη της συμβολής των 
επενδύσεων και των συνιστωσών τους στο ΑΕΠ (Διά-
γραμμα 1.1.8). Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου 
κεφαλαίου και οι περισσότερες από τις συνιστώσες 
του παρουσιάζουν μείωση της συμβολής τους στο 
πρώτο τρίμηνο του 2020 και αύξηση στο δεύτερο τρί-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.8
Εξέλιξη των επενδύσεων και της σύνθεσής τους ως ποσοστού του ΑΕΠ
(εποχικά διορθωμένα στοιχεία σε τρέχουσες τιμές)
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία στοιχείων από τον συγγραφέα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.9
Μηχανολογικός και μεταφορικός εξοπλισμός και κατασκευές ως ποσοστό του ακαθάριστου 
σχηματισμού παγίου κεφαλαίου
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επόμενο μήνα (-76,1 τον Μάιο), αλλά έκτοτε παρουσί-
ασε άνοδο πριν περάσει πάλι σε πτωτική τροχιά τον 
Αύγουστο του 2020. Παρά τη μεγάλη διακύμανση του 
δείκτη τους μήνες του lockdown, Απρίλιο και Μάιο, η 
μετέπειτα άνοδός του υποδεικνύει την πιο ήπια επίπτω-
ση της πανδημίας στις προσδοκίες σε αυτό το τμήμα 
των επενδύσεων, όπως άλλωστε φάνηκε και από την 
εξέλιξη των επενδύσεων στον τομέα των κατασκευών, 
την οποία εξετάσαμε στην προηγούμενη ενότητα. 

1.1.2.3. Συμπεράσματα

Από την παραπάνω ανάλυση φαίνεται ότι η ελληνική 
οικονομία πέρασε το πρώτο κύμα της πανδημίας του 
Covid-19 (πρώτο εξάμηνο του 2020) έχοντας υποστεί 
τις οικονομικές της συνέπειες ανισόμετρα στους διά-
φορους τομείς της ζήτησης. Η ιδιωτική κατανάλωση, 
της οποίας η σημασία στη στήριξη της συνολικής 
ζήτησης είναι καίρια, σαφώς επηρεάστηκε αρνητικά. 
Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά στα στοιχεία του 
λιανικού εμπορίου έδειξε ότι ο κλάδος των ειδών δια-
τροφής επηρεάστηκε λιγότερο από την υγειονομική 
κρίση, παρά την καθίζηση στους δείκτες προσδοκιών 
στο λιανικό εμπόριο. Οι ακαθάριστες επενδύσεις, 
δια κυμάνθηκαν χωρίς σαφή τάση, αν και μια πιο προ-
σεκτική ματιά στις συνιστώσες τους έδειξε πως οι κα-
τασκευές ανέκαμψαν γρήγορα τόσο σε πραγματικά 
μεγέθη όσο και σε επίπεδο προσδοκιών. Ωστόσο, η 
ανατροπή της σύνθεσης των ακαθάριστων επενδύ-
σεων εις βάρος του μηχανολογικού και μεταφορικού 

ών παρατηρούνται σταθερά θετικές τιμές 12,71% και 
16,43% στα δύο πρώτα τρίμηνα του 2020, ενώ για το 
σύνολο του μηχανολογικού και μεταφορικού εξοπλι-
σμού η μείωση της τάξης του -19,03% συνοδεύτηκε 
από αύξηση 11,97% στα αντίστοιχα τρίμηνα. 

Ενίσχυση των κατασκευών έναντι  
του μηχανολογικού και μεταφορικού εξοπλισμού 

Εστιάζοντας στις δύο κύριες συνιστώσες των ακαθά-
ριστων επενδύσεων, το μερίδιο των κατασκευών στο 
σύνολο των ακαθάριστων επενδύσεων αυξήθηκε στα-
θερά, από 35,86% στο τέταρτο τρίμηνο του 2019 σε 
42,59% στο πρώτο και 43,60% στο δεύτερο τρίμηνο 
του 2020. Αντίθετα, το μερίδιο του μηχανολογικού 
και μεταφορικού εξοπλισμού μειώθηκε από 49,44% 
σε 42,19% και 41,53% στα αντίστοιχα τρίμηνα. (Διά-
γραμμα 1.1.9 πιο πάνω). Επομένως, η πρωτοκαθεδρία 
που διατηρούσε ο μηχανολογικός και μεταφορικός 
εξοπλισμός από το τρίτο τρίμηνο του 2018 έναντι των 
κατασκευών φαίνεται ότι ανατράπηκε στο πρώτο εξά-
μηνο του 2020. 

Οι προσδοκίες στον τομέα των κατασκευών 
επηρεάστηκαν λιγότερο έντονα από την πανδημία

Η εξέλιξη των επιχειρηματικών προσδοκιών στον το-
μέα των κατασκευών παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 
1.1.10. Ο δείκτης εμπιστοσύνης παρουσίασε σημαντι-
κή πτώση τον Απρίλιο του 2020 (από -30,5 τον Μάρ-
τιο σε -76,3 τον Απρίλιο), η οποία διατηρήθηκε και τον 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.1.10
Δείκτης εμπιστοσύνης στις κατασκευές

Εποχικά διορθωµένος δείκτης εµπιστοσύνης στις κατασκευές
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Πηγή: EUROSTAT, επεξεργασία στοιχείων από τον συγγραφέα.
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κάνει στα συμπεράσματα της ενότητας αυτής για το 
προηγούμενο τεύχος 42 των Οικονομικών Εξελίξεων,  
καθώς διατηρήθηκε και επιταχύνθηκε η αύξηση της 
δημόσιας κατανάλωσης ως ποσοστού του ΑΕΠ, όντας 
σημαντική συνιστώσα στήριξης της ζήτησης σε συν-
θήκες υγειονομικής κρίσης.

εξοπλισμού και προς όφελος των κατασκευών μπορεί 
να έχει πρόσκαιρα οφέλη για την οικονομία ως αντι-
στάθμισμα της κρίσης που προκλήθηκε από την παν-
δημία, αλλά δεν απαντά στο μακροπρόθεσμο ερώτη-
μα για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στη 
χώρα. Τέλος, επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη που είχαμε 
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καταναλωτικές τους δαπάνες βάσει της πορείας της 
πανδημίας COVID-19 και των προσδοκιών που αυτή 
διαμορφώνει. Κατά συνέπεια οι πολίτες φαίνεται ότι 
κινήθηκαν αρκετά συντηρητικά κατά τον Αύγουστο 
αλλά και κατά τους δύο προηγούμενους μήνες, με 
συνέπεια τον περιορισμό της πτώσης των τιμών στην 
Ενέργεια, μολονότι εξακολουθούν να υποχωρούν με 
υψηλούς ρυθμούς. Επιπλέον, με εξαίρεση τους κλά-
δους των Τροφίμων, των Ποτών και της Ένδυσης 
και Υπόδησης, οι οποίοι κατέγραψαν αυξήσεις στις 
τιμές σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 
2019, οι υπόλοιποι κλάδοι παρουσίασαν μεγαλύτε-
ρες ή μικρότερες μειώσεις. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοι-
χεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο εθνικός Δείκτης Τιμών Κατανα-
λωτή (ΔΤΚ) τον Αύγουστο του 2020 κατέγραψε ετή-
σια μείωση -1,9%, έναντι μείωσης -1,8% και -1,6% τον 
Ιούλιο και τον Ιούνιο του 2020, αντίστοιχα (Πίνακας 

1.2. Έντονες αποπληθωριστικές 
τάσεις μετά το ξέσπασμα  
της πανδημίας

Αιμιλία Μαρσέλλου

Ελλάδα 

Τον Αύγουστο οι επιχειρήσεις της πλειονότητας των 
κλάδων οικονομικής δραστηριότητας επαναλειτούρ-
γησαν, εκτός από κάποιες ειδικές κατηγορίες κλά-
δων που επηρεάζονται άμεσα από τις εξελίξεις στον 
τουρισμό (όπως τα κυλικεία και τα ξενοδοχεία). 
Παρά την άρση των μέτρων περιορισμού των μετα-
κινήσεων, οι πολίτες φαίνεται ότι προβαίνουν στις 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2.1 Η πορεία του πληθωρισμού στην Ελλάδα (%)

 
Εθνικός ΔΤΚ  

(Ελλάδα)
Πυρήνας εθνικού ΔΤΚ 

(Ελλάδα)
Εν. ΔΤΚ  
(Ελλάδα)

Πυρήνας Εν. ΔΤΚ 
(Ελλάδα)

2019:M7 0,0 1,0 0,4 1,3

2019:M8 -0,2 0,7 0,1 0,9

2019:M9 -0,1 0,7 0,2 1,0

2019:M10 -0,7 0,4 -0,3 0,6

2019:M11 0,2 1,0 0,5 1,2

2019:M12 0,8 0,7 1,1 1,2

2020:Μ1 0,9 0,7 1,1 1,0

2020:Μ2 0,2 0,3 0,4 0,4

2020:Μ3 0,0 1,1 0,2 0,9

2020:Μ4 -1,4 -0,1 -0,9 0,0

2020:Μ5 -1,1 0,4 -0,7 0,3

2020:Μ6 -1,6 -1,4 -1,9 -2,4

2020:Μ7 -1,8 -1,3 -2,1 -2,2

2020:Μ8 -1,9 -1,4 -2,3 -2,2

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat. 

Σημείωση: ΔΤΚ: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, Εν. ΔΤΚ: Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή.

ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 43, 2020, σσ. 16-19
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κύριο λόγο στην πτώση των τιμών στα Ξενοδοχεία- 
μοτέλ-πανδοχεία (-15,2%), αντισταθμίστηκε εν 
μέ ρει από την αύξηση των τιμών στα Εστιατόρια- 
ζαχαροπλαστεία-καφενεία-κυλικεία (0,2%). 

• -1,0% στην ομάδα υπηρεσιών Υγείας. Η μείωση 
αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση των τιμών των 
Φαρμακευτικών προϊόντων (-3,3%). 

• -1,3% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυ-
ριού και υπηρεσίες. Η μείωση αυτή οφείλεται κυ-
ρίως στην πτώση των τιμών στα Υφαντουργικά 
προϊόντα οικιακής χρήσης (-4,1%), στην υποομάδα 
Οικιακές συσκευές και επισκευές (-4,2%) και στα 
Είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού (-1,0%). 

• -1,2% στην ομάδα υπηρεσιών στην Αναψυχή- 
Πολιτιστικές δραστηριότητες. Η μείωση αυτή οφεί-
λεται κυρίως στην πτώση των τιμών στην υποομά-
δα Οπτικοακουστικός εξοπλισμός-υπολογιστές- 
επισκευές (-4,5%) και στα Μικρά είδη αναψυχής- 
άνθη-κατοικίδια ζώα (-1,2%). 

Από την άλλη, αυξήσεις κατέγραψαν οι τιμές στις 
ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών κατά:

• 1,9% στην ομάδα αγαθών Διατροφή και μη αλ-
κοολούχα ποτά. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως  
στην άνοδο των τιμών στα παρακάτω αγαθά: ψωμί 
και δημητριακά, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κα-
τσίκι, αλλαντικά, γαλακτοκομικά και αυγά, νωπά 
φρούτα, λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργασμένα. 
Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από 
τη μείωση κυρίως των τιμών σε: πουλερικά, νωπά 
ψάρια, ελαιόλαδο, νωπά λαχανικά, πατάτες, ανα-
ψυκτικά. 

• 0,6% στην ομάδα υπηρεσιών Εκπαίδευσης. Η αύ-
ξηση αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην άνοδο 
των τιμών στα Δίδακτρα προσχολικής και πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης (2,2%). 

• 2,8% στην ομάδα αγαθών Ένδυση και υπόδηση. 
Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην άνοδο των 
τιμών στα Είδη ένδυσης και υπόδησης. 

• 0,3% στην ομάδα αγαθών Αλκοολούχα αγαθά και 
καπνός. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στην 
άνοδο των τιμών στα Αλκοολούχα ποτά-μη σερβι-
ριζόμενα (0,9%). 

1.2.1.). Ο πυρήνας1 του εθνικού ΔΤΚ τον Αύγουστο 
του 2020 μειώθηκε κατά -1,4% (δεν περιλαμβάνεται 
ο δείκτης τιμών της Ενέργειας, ο οποίος σημειώνει 
σημαντική κάμψη). Κατ’ αντιστοιχία, σημαντική μείω-
ση κατέγραψε ο εναρμονισμένος ΔΤΚ (Εν. ΔΤΚ) της 
χώρας κατά -2,1%, καθώς και ο πυρήνας του Εν. ΔΤΚ 
(-2,2%). 

Αναλυτικότερα, η ετήσια μείωση του Γενικού ΔΤΚ 
τον Αύγουστο του 2020 κατά -1,9% αποτελεί συνδυα-
στικό αποτέλεσμα των ακόλουθων μεταβολών των 
επιμέρους δεικτών τιμών ομάδων αγαθών και υπη-
ρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, καταγράφηκαν μειώσεις 
κατά:

• -8,5% στην ομάδα υπηρεσιών Μεταφορών. Η μεί-
ωση αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση των τιμών 
στην υποομάδα Καύσιμα και λιπαντικά (-11,9%)2 
και στις υπηρεσίες Μεταφορών (-11,6%)3. Σημειώ-
νεται ότι η μείωση αυτή εν μέρει αντισταθμίστηκε 
από την αύξηση κυρίως των τιμών στα Καινούργια 
αυτοκίνητα (1,5%). 

• -4,5% στην ομάδα υπηρεσιών Στέγασης. Η μείω-
ση αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση των τιμών 
στο Πετρέλαιο θέρμανσης (-30,6%) και το Φυσικό 
αέριο (-34,7%), ενώ αντισταθμίστηκε εν μέρει από 
την αύξηση των τιμών στον Ηλεκτρισμό (4,5%). Ο 
συγκεκριμένος δείκτης κατέγραψε ίδιας τάξης 
μεγέθους μείωση και τους τρεις καλοκαιρινούς 
μήνες.

• -1,9% στα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες. Η μείωση 
αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση των τιμών στα 
Άλλα είδη ατομικής φροντίδας (-4,8%) και στα Άλλα 
προσωπικά είδη (-4,1%). Τις μειώσεις σε αυτά τα 
είδη εν μέρει αντιστάθμισαν οι αυξήσεις κυρίως 
των τιμών στα Ασφάλιστρα οχημάτων (0,6%) και 
στις Υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας (1,1%). 

• -2,1% στην ομάδα υπηρεσιών Επικοινωνιών. Η 
μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στην πτώση των τι-
μών στις Τηλεφωνικές υπηρεσίες (-2,4%) και στον 
Τηλεφωνικό εξοπλισμό κινητών τηλεφώνων (-8,0%), 
ενώ εν μέρει αντισταθμίστηκε από την αύξηση των 
τιμών στις Ταχυδρομικές υπηρεσίες (35,1%). 

• -0,8% στην ομάδα υπηρεσιών Ξενοδοχεία-Καφέ- 
Εστιατόρια. Η μείωση αυτή, που οφείλεται κατά 

1.  Ο πυρήνας πληθωρισμού υπολογίζεται από τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή εξαιρώντας τις ομάδες Διατροφή, Αλκοολούχα ποτά, Καπνός 

και προϊόντα Ενέργειας.

2. Αναλυτικότερα: Πετρέλαιο κίνησης -16,3%, Βενζίνη -11,9%, Άλλα καύσιμα -8,7%, Λιπαντικά -1,3%. 

3. Αναλυτικότερα: Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο -25,8% (συγκεκριμένα, Πτήσεις εξωτερικού -38,1%), Μεταφορά επιβατών με σιδη-

ρόδρομο -12,3% και Οδικές μεταφορές επιβατών -8,8%.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2.1
Ετήσιες μεταβολές Γενικού ΔΤΚ ανά ομάδα αγαθών και υπηρεσιών - Αύγουστος 2020

-10,0 -9,0 -8,0 -7,0 -6,0 -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Ετήσια µεταβολή Γενικού ∆ΤΚ Αύγουστος 2020· -1,9%

Ένδυση και Υπόδηση· 2,8%

∆ιατροφή και µη αλκοολούχα ποτά· 1,9%

Εκπαίδευση· 0,6%

Αλκοολούχα ποτά και καπνός· 0,3%

Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια· -0,8%

Υγεία· -1,0%

Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες· -1,2%

∆ιαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού· -1,3%

Άλλα αγαθά και υπηρεσίες· -1,9%

Επικοινωνίες· -2,1%

Στέγαση· -4,5%

Μεταφορές· -8,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2.2 Ετήσιες μεταβολές υποδεικτών ομάδων αγαθών και υπηρεσιών του ΔΤΚ,  
Ιανουάριος-Αύγουστος 2020

Ομάδες αγαθών και υπηρεσιών Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ.

1 Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά -0,1 -0,1 -0,1 1,0 1,5 3,6 1,8 1,9

2 Αλκοολούχα ποτά και καπνός 0,4 -0,3 0,3 0,0 0,2 0,4 0,1 0,3

3 Ένδυση και υπόδηση -1,1 -0,2 12,2 0,3 3,4 -1,9 4,1 2,8

4 Στέγαση 0,2 -1,2 -2,9 -4,7 -3,9 -4,5 -4,5 -4,5

5 Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες -0,5 -0,7 -1,3 -1,6 -0,8 -1,2 -0,9 -1,3

6 Υγεία 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 -0,6 -1,0

7 Μεταφορές 5,2 3,4 -1,5 -6,1 -7,0 -9,1 -9,1 -8,5

8 Επικοινωνίες 0,9 -0,7 -1,8 -2,3 -2,2 -2,4 -1,8 -2,1

9 Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες -1,1 -1,2 -1,4 -1,3 -0,9 -1,2 -1,1 -1,2

10 Εκπαίδευση 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6

11 Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια 1,0 0,6 0,6 0,5 0,2 -0,6 -0,6 -0,8

12 Άλλα αγαθά και υπηρεσίες -0,3 -1,2 -1,0 -0,8 -0,8 -1,0 -0,8 -1,9

Γενικός Δείκτης 0,9 0,2 0,0 -1,4 -1,1 -1,6 -1,8 -1,9

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ. 
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αναμένεται να καταγράψουν τη μεγαλύτερη άνοδο 
(κατά 1,7%), παρουσιάζοντας μια σταδιακή αποκλι-
μάκωση σε σύγκριση με τους τέσσερις τελευταίους 
μήνες (Απρίλιος 3,6%, Μάιος 3,4%, Ιούνιος 3,2%, 
Ιούλιος 2,0%). Ακολουθούν οι τιμές της ομάδας των 
Υπηρεσιών με άνοδο 0,7%, ενώ οι τιμές της ομάδας 
των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών υποχώρη-
σαν καταγράφοντας αρνητικό πρόσημο για πρώτη 
φορά από την έναρξη της πανδημίας (-0,1%). Οι τιμές 
στην Ενέργεια εξακολουθούν να παρουσιάζουν τη 
μεγαλύτερη μείωση, που οφείλεται κυρίως στον πε-
ριορισμό των μεταφορών και μετακινήσεων εν γένει, 
τον Αύγουστο, ωστόσο, λόγω των τουριστικών ροών 
η μείωση αναμένεται ότι θα είναι κάπως ηπιότερη 
(-7,8%), όπως φάνηκε να αποκλιμακώνεται κατά τον 
Ιούνιο (-9,3%) και τον Ιούλιο (-8,4%) σε σχέση με τον 
Μάιο (-11,9%) που κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση. 
Τέλος, ο πυρήνας του πληθωρισμού της Ευρωζώνης 
αναμένεται να διαμορφωθεί στο 0,4%, χαμηλότερα 
από τα επίπεδα του Ιουλίου (1,2%) και του Ιουνίου 
(0,8%). 

Ευρωζώνη

Ο ετήσιος πληθωρισμός4 στην Ευρωζώνη για τον 
μήνα Αύγουστο 2020 κατέγραψε αρνητικό πρόσημο 
για πρώτη φορά από το ξέσπασμα της πανδημίας του 
COVID-19 διαμορφούμενος στο -0,2%, έναντι 0,4% 
και 0,3% κατά τον Ιούλιο και Ιούνιο του 2020, αντίστοι-
χα. Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τις επιπτώσεις της 
επανόδου των μέτρων περιορισμού της εξάπλωσης 
της νόσου που εφαρμόζουν σταδιακά οι ευρωπαϊκές 
χώρες λόγω της αύξησης των κρουσμάτων ως συνέ-
πεια της σχετικής χαλάρωσης των μέτρων κατά τη δι-
άρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Σε ό,τι αφορά τα 
επιμέρους κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, τον υψηλότε-
ρο πληθωρισμό κατέγραψε τον Αύγουστο η Σλοβακία 
(1,5%) και η Λιθουανία (1,2%), ενώ η Κύπρος (-2,9%) 
και η Ελλάδα (-2,1) κατέγραψαν τις πιο έντονα απο-
πληθωριστικές τάσεις. 

Σε ό,τι αφορά τις βασικές συνιστώσες του πληθωρι-
σμού στην Ευρωζώνη τον Αύγουστο του 2020, οι τι-
μές της ομάδας αγαθών Τρόφιμα, Αλκοόλ και Καπνός 

4.  Βάσει του Εναρμονισμένου ΔΤΚ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.2.2
Εναρμονισμένος ΔΤΚ στην Ευρωζώνη, ετήσια μεταβολή (2015=100)

Πληθωρισµός ΕΖ19 Τρόφιµα, αλκοόλ, καπνός Μη ενεργειακά βιοµηχανικά αγαθά

Ενέργεια Υπηρεσίες Πυρήνας πληθωρισµού ΕΖ19
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Πηγή: Eurostat.
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1.3. Οι προβλέψεις του υποδείγματος 
παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες 
εξελίξεις στο ΑΕΠ

Μονάδα Οικονομικών Προβλέψεων 
Υποδείγματος Παραγόντων
Έρση Αθανασίου, Θεόδωρος Τσέκερης, 
Αικατερίνη Τσούμα

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι βραχυπρό-
θεσμες προβλέψεις του ΚΕΠΕ αναφορικά με την εξέ-
λιξη του ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για 
το 20201, στη βάση του δομικού υποδείγματος παρα-
γόντων (structural factor model)2. Η βάση δεδομένων 
που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση του υποδείγ-
ματος και τη διεξαγωγή των προβλέψεων περιλαμβά-
νει 126 μεταβλητές3, οι οποίες καλύπτουν τις κύριες 
παραμέτρους της οικονομικής δραστηριότητας στη 
χώρα σε τριμηνιαία συχνότητα κατά τη χρονική περί-
οδο από τον Ιανουάριο του 2000 μέχρι και τον Ιούνιο 
του 2020. Ταυτόχρονα, η ενότητα δίνει έμφαση στη 
διαφοροποιούμενη συγκυρία εξαιτίας της πανδημίας 
του Covid-19. Επισημαίνεται, από τη μία πλευρά, ότι 
οι εν λόγω εκτιμήσεις ενσωματώνουν στοιχεία για το 
δεύτερο τρίμηνο του 2020 που αφορούν μια εκτετα-

μένη περίοδο εφαρμογής έκτακτων μέτρων περιορι-
σμού και αναστολής της οικονομικής και κοινωνικής 
δραστηριότητας στη χώρα εξαιτίας της πανδημίας. 
Από την άλλη πλευρά, τονίζεται ότι το ισχυρό σοκ 
που προκαλεί η πανδημία, καθώς και η απορρέουσα 
αβεβαιότητα, η οποία εξακολουθεί να είναι και στην 
τρέχουσα περίοδο πρωτοφανής, δυσχεραίνουν συ-
νολικά τη διεξαγωγή προβλέψεων για την πορεία των 
βασικών οικονομικών μεγεθών το 2020. Επιπροσθέ-
τως, η δυσκολία διεξαγωγής βραχυπρόθεσμων προ-
βλέψεων στην παρούσα οικονομική συγκυρία έγκειται, 
πρώτον, στο ότι δεν είναι ακόμα διακριτό το συνολι-
κό εύρος των εξαιρετικά δυσμενών επιπτώσεων της 
προκαλούμενης διαταραχής, το οποίο κατ’ επέκταση 
δεν αντανακλάται στα στοιχεία μέχρι τον Ιούνιο του 
2020 που ενσωματώνονται στο υπόδειγμα. Δεύτε-
ρον, παραμένει δύσκολη η ακριβής ποσοτικοποίηση 
των αντισταθμιστικών επιδράσεων των εκτεταμένων 
μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας και θωράκισης 
της οικονομίας, το συνολικό αποτέλεσμα των οποίων 
επηρεάζει σταδιακά τα οικονομικά μεγέθη σε βραχυ- 
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα4.

Στη βάση των οικονομετρικών εκτιμήσεων που παρου-
σιάζονται στον Πίνακα 1.3.1, ο μέσος ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το σύνολο του 
2020 προβλέπεται στο -7,8% και ο μέσος ρυθμός με-
ταβολής για το δεύτερο εξάμηνο του 2020 εκτιμάται 
στο -7,7%. Οι συγκεκριμένες προβλέψεις αντανα-
κλούν τη σημαντική επιδείνωση των οικονομικών συν-

1. Η ημερομηνία διεξαγωγής της παρούσας πρόβλεψης είναι η 21η Σεπτεμβρίου 2020.

2. Αναλυτική περιγραφή του υποδείγματος παρουσιάζεται στο Τεύχος 15 (Ιούνιος 2011, σσ. 20-22) του περιοδικού του ΚΕΠΕ Οικονομικές 
Εξελίξεις. Βλέπε <https://www.kepe.gr/images/oikonomikes_ekselikseis/TEYXOS_15gr.pdf>.

3. Το δείγμα περιλαμβάνει μεταβλητές από τις κατηγορίες των πραγματικών και ονομαστικών μεγεθών, καθώς και σημαντικό αριθμό 

μεταβλητών που αντανακλούν προσδοκίες και εκτιμήσεις, όπως αναφέρεται και σε προηγούμενα τεύχη των Οικονομικών Εξελίξεων. Η 

απαραίτητη για τις εκτιμήσεις εποχική διόρθωση των χρονολογικών σειρών πραγματοποιείται με τη χρήση του προγράμματος Demetra+, 

στη βάση του φίλτρου TRAMO/SEATS.

4. Επισημαίνεται στο σημείο αυτό ότι το υπόδειγμα παραγόντων που εφαρμόζεται δεν ενσωματώνει την άμεση εκτίμηση των επιδράσεων 

των μέτρων πολιτικής (policy neutral), ούτε αποτελεί υπόδειγμα κατάλληλο για την απευθείας ανάλυση επιπτώσεων (impact analysis) 

μεγάλων διαταραχών στην οικονομία, όπως η πανδημία Covid-19, που δημιουργούν έκτακτες οικονομικές συνθήκες και οδηγούν σε 

ξαφνικές και ακραίες (εκτός πορείας σύμφωνα με την τάση) μεταβολές του ΑΕΠ. Αντ’ αυτού, εμπεριέχει τις όποιες επιδράσεις εμμέσως, 

μέσω των ενσωματωμένων μεταβλητών μέχρι και την πιο πρόσφατη περίοδο αναφοράς (δεύτερο τρίμηνο του 2020). Υπενθυμίζεται, 

ταυτόχρονα, ότι οι προβλέψεις διεξάγονται με τη χρήση μικρού αριθμού ‘παραγόντων’ (factors), που συνοψίζουν την πληροφόρηση 

ενός μεγάλου αριθμού ερμηνευτικών μεταβλητών, μέσω της διαδικασίας των κυρίων συνιστωσών (principal components), με σκοπό 

να διατηρηθεί όσο το δυνατόν περισσότερη από τη μεταβλητότητα των υποκείμενων δεδομένων. Συνεπώς, στην τρέχουσα συγκυρία η 

αξιολόγηση των παρεχόμενων προβλέψεων πρέπει να λαμβάνει υπόψη κατά πόσο αντανακλώνται όλες οι διακυμάνσεις της πραγματικής 

οικονομικής δραστηριότητας σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς και την αυξημένη ετερογένεια που παρουσιάζει η δυναμική απόκριση 

των μεταβλητών, σε συνδυασμό με την ύπαρξη ακραίων τιμών (outliers). Βασιζόμενο, παράλληλα, σε τριμηνιαία δεδομένα με υστέρηση 

ενός τριμήνου, δεν αντανακλά τις όποιες πολύ πρόσφατες ραγδαίες εξελίξεις σε ημερήσιο ή εβδομαδιαίο επίπεδο. Όλοι οι ως άνω πε-

ριορισμοί δύνανται να επιδρούν κατά την τρέχουσα συγκυρία στην προβλεπτική επίδοση του υποδείγματος παραγόντων, ενώ καθιστούν 

ακόμα πιο επιτακτική την ενίσχυση της ανάλυσης μέσω προβλέψεων σε πραγματικό χρόνο (nowcasting) και αποτίμησης επιπτώσεων. 

ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 43, 2020, σσ. 20-22

https://www.kepe.gr/images/oikonomikes_ekselikseis/TEYXOS_15gr.pdf
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3.1 Ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το 2020
(% ως προς την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους)

2020

Τρίμηνα Γ΄ τρίμηνο Δ΄ τρίμηνο

Τριμηνιαίος ρυθμός μεταβολής -6,94
[-6,62, -7,26]

-8,41
[-7,77, -9,04]

Μέσος ρυθμός μεταβολής β΄ εξαμήνου -7,67
[-7,19, -8,15]

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής -7,76*
[-7,52, -8,00]

Σημείωση: Οι τιμές στις αγκύλες δείχνουν το κάτω και άνω όριο του διαστήματος εμπιστοσύνης της πρόβλε-
ψης στο επίπεδο 95%. 

* Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής ενσωματώνει τα επίσημα διαθέσιμα (προσωρινά) στοιχεία για τα δύο 
πρώτα τρίμηνα του 2020, σε εποχικά διορθωμένη βάση.

ρεσιών. Δυσμενείς εξελίξεις χαρακτήρισαν τον Δεί-
κτη Βιομηχανικής Παραγωγής, καθώς και τον Δείκτη 
Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (συνολική, εσωτε-
ρική και εξωτερική αγορά), τόσο σε όρους γενικών 
δεικτών όσο και σε όρους υποδεικτών (με εξαίρεση 
την κατηγορία μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά για την 
εξωτερική αγορά του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη 
Βιομηχανία). Οι αρνητικές και σχεδόν αποκλειστικά 
διψήφιες ποσοστιαίες μεταβολές που καταγράφηκαν 
ήταν δυσμενέστερες για την κατηγορία διαρκή κατα-
ναλωτικά αγαθά στην περίπτωση του Δείκτη Βιομη-
χανικής Παραγωγής και για τις κατηγορίες ενέργεια 
και διαρκή καταναλωτικά αγαθά στην περίπτωση του 
Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία. Και ο Δεί-
κτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο σημείωσε σημαντι-
κή κάμψη σε όρους γενικού δείκτη και υποδεικτών, 
με εξαίρεση την κατηγορία μεγάλα καταστήματα 
τροφίμων (σούπερ μάρκετ). Μεταξύ των διψήφιων 
αρνητικών ρυθμών μεταβολής που καταγράφηκαν, ο 
σημαντικότερος αφορά τον υποδείκτη για την κατη-
γορία ένδυση-υπόδηση. Η δυσμενέστερη εξέλιξη σε 
όρους της καταγραφόμενης αρνητικής ποσοστιαίας 
μεταβολής αφορά τις ταξιδιωτικές εισπράξεις που 
άγγιξε το -98,2% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 
2019, ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι εισπράξεις από 
μεταφορές. Αρνητικές εξελίξεις χαρακτήρισαν, επί-
σης, το Χρηματιστήριο, την αγορά των ΙΧ (σύμφωνα 
με τις εκδοθείσες άδειες κυκλοφορίας για επιβατηγά 
αυτοκίνητα και τον δείκτη για το εμπόριο-συντήρηση- 
επισκευή αυτοκινήτων) και τον κύκλο εργασιών στο 

θηκών στην Ελλάδα, εξαιτίας του σοκ της πανδημίας 
του Covid-19. Επισημαίνεται ότι ο εκτιμώμενος μέσος 
ετήσιος ρυθμός μεταβολής ενσωματώνει τα δημοσι-
ευμένα (προσωρινά) στοιχεία για το πρώτο και δεύτε-
ρο τρίμηνο του 20205, σύμφωνα με τα οποία το ΑΕΠ 
συρρικνώθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2020 κατά 
-15,2% (σε όρους αλυσωτών δεικτών όγκου), σε σχέ-
ση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Τα στοιχεία για 
το δεύτερο τρίμηνο σηματοδοτούν την έλευση μιας 
βαθιάς ύφεσης για το σύνολο του 2020, κάτι το οποίο 
επιβεβαιώνουν και οι παρούσες προβλέψεις. Οι εν 
λόγω συνθήκες αντικατοπτρίζονται και στους εκτιμώ-
μενους αρνητικούς τριμηνιαίους ρυθμούς μεταβολής 
για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2020 (ως προς 
τα αντίστοιχα τρίμηνα του προηγούμενου έτους), που 
προβλέπονται στο -6,9% και -8,4%, αντίστοιχα. 

Η ως άνω γενική αξιολόγηση των αναμενόμενων οικο-
νομικών συνθηκών στη χώρα για το 2020 συνάδει με 
την πρόσφατη εξέλιξη των βασικών συνιστωσών του 
ΑΕΠ, καθώς και ενός σημαντικού αριθμού οικονομι-
κών μεταβλητών, όπως διακρίνεται από τις παρατη-
ρήσεις σε μη εποχικά και ημερολογιακά διορθωμένη 
βάση, που αφορούν το δεύτερο τρίμηνο του 2020, σε 
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Πιο ανα-
λυτικά, μεγάλη πτώση με διψήφιους αρνητικούς ρυθ-
μούς μεταβολής κατέγραψαν όλες οι κύριες συνιστώ-
σες του ΑΕΠ (ιδιωτική κατανάλωση, επενδύσεις, εξα-
γωγές και εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών), με τη 
δυσμενέστερη εξέλιξη να αφορά τις εξαγωγές υπη-

5. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για τους Τριμηνιαίους Εθνικούς Λογαριασμούς, με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου 

2020.
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Η προβλεπόμενη πορεία του πραγματικού ΑΕΠ το 
2020 και, συνεπώς, οι συνολικές οικονομικές εξελί-
ξεις στην Ελλάδα συνοδεύονται από έναν ιδιαίτερα 
υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, ο οποίος συνδέεται με 
την αδυναμία πρόβλεψης του βαθμού εξάπλωσης, 
της έντασης και της διάρκειας της πανδημίας τους 
επόμενους μήνες σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπε-
δο. Η χώρα παραμένει ευάλωτη στην προκαλούμενη 
διαταραχή, κυρίως εξαιτίας της εξάρτησής της από 
την εξωτερική ζήτηση και του υψηλού μεριδίου της 
οικονομικής δραστηριότητας σε κλάδους που πλήτ-
τονται εντονότερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας. 
Μεταξύ αυτών είναι οι κλάδοι του τουρισμού και των 
μεταφορών, όπου ενδεικτική είναι η πτώση των ταξι-
διωτικών εισπράξεων και των εισπράξεων από μετα-
φορές κατά -84,4% και -26,2%, αντίστοιχα, τον Ιούλιο 
του 2020, σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019. 

Γενικότερα, η όποια δυσμενέστερη ή ευνοϊκότερη από 
την προβλεπόμενη εξέλιξη του πραγματικού ΑΕΠ το 
2020 αποτελεί, από τη μία πλευρά, συνάρτηση των 
επιπτώσεων της πανδημίας σε ένα ευρύ φάσμα μεγε-
θών και διαστάσεων. Σε αυτά συγκαταλέγονται η δυ-
ναμική της ζήτησης και της προσφοράς, η εξαγωγική 
επίδοση της Ελλάδας, οι επενδυτικές και αποταμιευ-
τικές αποφάσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυρι-
ών, τα μεγέθη της απασχόλησης και της ανεργίας και 
κατ’ επέκταση τα εισοδήματα, καθώς και οι χρηματο-
οικονομικές συνθήκες και τα δημοσιονομικά μεγέθη. 
Από την άλλη πλευρά, εξαρτάται από τον ρόλο που 
θα διαδραματίσουν οι αντισταθμιστικές επιδράσεις 
των οικονομικών μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί και θα 
ληφθούν στο προσεχές χρονικό διάστημα σε εγχώριο 
και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι 
στις αρχές του 2020 η ελληνική οικονομία επιδείκνυε 
μια σημαντική αναπτυξιακή δυναμική, ενώ ενισχυόταν 
θετικά σε όρους βασικών οικονομικών μεγεθών και σε 
όρους προόδου αναφορικά με την εξισορρόπηση συ-
νολικών δημοσιονομικών μεγεθών και την εφαρμογή 
καίριων μεταρρυθμίσεων. Συνεπώς, υπό την προϋπό-
θεση μιας αποτελεσματικής διαχείρισης της πανδημί-
ας, και εφόσον η συνδεόμενη διαταραχή θα έχει κυ-
ρίως βραχυπρόθεσμες επιδράσεις που θα επιδείξουν 
τάσεις εξασθένησης προς το τέλος του έτους, η ελλη-
νική οικονομία δύναται να ανακάμψει σταδιακά και να 
επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης το 2021. 

χονδρικό εμπόριο. Και ο κατασκευαστικός κλάδος υπέ-
στη σοβαρό πλήγμα από τις επιπτώσεις της πανδημίας 
και των συνδεόμενων μέτρων που ελήφθησαν, όπως 
διαφαίνεται από τη δυσμενή πορεία των δεικτών πα-
ραγωγής στις κατασκευές (γενικός δείκτης και υπο-
δείκτες παραγωγής οικοδομικών έργων και έργων πο-
λιτικού μηχανικού), καθώς και το γεγονός ότι η ιδιω-
τική οικοδομική δραστηριότητα σε όρους όγκου και 
στη βάση των οικοδομικών αδειών παρέμεινε σχε- 
 δόν αμετάβλητη. Τέλος, όπως αναμενόταν, η σημα-
ντική διαταραχή που έπληξε (και εξακολουθεί να 
πλήττει) την ελληνική οικονομία επηρέασε σημαντικά 
τις προσδοκίες και εκτιμήσεις των συμμετεχόντων 
στην οικονομική δραστηριότητα για την πορεία της 
οικονομίας (αναφορικά με τη βιομηχανία, τις εξαγω-
γές και την πορεία σε επιμέρους κλάδους της οικο-
νομίας), οι οποίες σημείωσαν ραγδαία επιδείνωση. 
Ταυτόχρονα, μεγάλη πτώση σημείωσε και ο Δείκτης 
Οικονομικού Κλίματος για την Ελλάδα και ακόμα με-
γαλύτερη ο αντίστοιχος συνολικός δείκτης για όλες 
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μεταξύ των πολύ περιορισμένων θετικών εξελίξεων 
κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 συγκαταλέγεται η 
μικρή βελτίωση σε όρους ορισμένων από τους υπο-
κείμενους δείκτες ανταγωνιστικότητας, καθώς και η 
πτώση της διαφοράς των επιτοκίων (spread, μεταξύ 
ελληνικού και γερμανικού 10ετούς ομολόγου), σε 
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, παρά το γε-
γονός ότι μεταξύ συνεχόμενων τριμήνων (q-o-q) κα-
ταγράφηκε αύξηση για δεύτερη συνεχόμενη περίοδο. 

Μεγάλη βαρύτητα δίδεται στις εξελίξεις στην εγχώρια 
αγορά εργασίας, όπου, για πρώτη φορά μετά από μια 
μακρά περίοδο αύξησης, το σύνολο των απασχολου-
μένων (όπως και ο αριθμός των απασχολουμένων στον 
δευτερογενή και τριτογενή τομέα) κατέγραψε πτώση 
στο δεύτερο τρίμηνο του 2020. Αντίθετα, τα στοιχεία 
της ανεργίας σε επίπεδο συνολικών, μακροχρόνια και 
νέων ανέργων για το εν λόγω τρίμηνο δεν αντανακλούν 
προσωρινά κάποια δυσμενή εξέλιξη σε σχέση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Τονίζεται, εντούτοις, ότι 
με ποσοστό ανεργίας της τάξεως του 16,7% οι συνθή-
κες στην αγορά εργασίας παραμένουν δύσκολες και, 
κυρίως, έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τα μέτρα 
που ελήφθησαν για την προστασία της δημόσιας υγεί-
ας και την αντιμετώπιση της πανδημίας6. 

6. Βλέπε και τις σχετικές επισημάνσεις στο Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ για την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού του δευτέρου τριμήνου 

2020, με ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου 2020, όπου τονίζεται ότι τα εν λόγω μέτρα επηρέασαν και τον τρόπο συλλογής των στοιχείων της 

έρευνας.
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1.4. Ο (μη) εφικτός ρόλος των 
επενδύσεων στη μετά-COVID-19 
ελληνική οικονομία

Νικόλαος Ροδουσάκης 
Γιώργος Σώκλης

1.4.1. Εισαγωγή

Η πορεία της ελληνικής οικονομίας στη μετά-COVID-19 
εποχή, εν πολλοίς, θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις 
που θα ληφθούν το επόμενο διάστημα για την κατανο-
μή των διαθέσιμων εθνικών και κοινοτικών πόρων σε 
επενδυτικά προγράμματα. Στο παρόν άρθρο, συμβάλ-
λουμε στον εν λόγω διάλογο παρουσιάζοντας εκτιμή-
σεις για τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις των επεν-
δύσεων στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), την 
απασχόληση και τις εισαγωγές της ελληνικής οικονο-
μίας, όπως προκύπτουν από εμπειρικές μετρήσεις που 
έγιναν στη βάση ενός πολυτομεακού υποδείγματος 
συμπαραγωγής εμπορευμάτων μέσω εμπορευμάτων 
με ετερογενή εργασία, το οποίο βασίζεται στην έννοια 
του Σραφφαϊανού πολλαπλασιαστή1. Για την αποτύ-
πωση των διακλαδικών σχέσεων, χρησιμοποιήθηκαν 
στοιχεία από τους Πίνακες Προσφοράς και Χρήσεων 
(Supply and Use Tables-SUT) της ελληνικής οικονομί-
ας έτους 2015, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση της 
επενδυτικής δαπάνης στην οικονομία. Στην Ενότητα 
1.4.2 παρουσιάζουμε τα εμπειρικά ευρήματα της ανά-
λυσής μας, ενώ στην Ενότητα 1.4.3 συνοψίζουμε τα 
κύρια συμπεράσματα. 

1.4.2. Πολλαπλασιαστικές επιδράσεις 

Για την εκτίμηση των πολλαπλασιαστικών επιδρά-
σεων των επενδύσεων στο ΑΕΠ, την απασχόληση και 
τις εισαγωγές της ελληνικής οικονομίας θεωρούμε 
ως εξωγενώς δεδομένη τη σύνθεση του ακαθάριστου 
σχηματισμού παγίου κεφαλαίου, όπως αποτυπώνεται 
στον Πίνακα Χρήσεων (Use Table) της οικονομίας, ενώ 
ομαλοποιούμε τα μεγέθη, έτσι ώστε οι εκτιμήσεις να 
αφορούν πολλαπλασιαστικές επιδράσεις μοναδιαίων 

χρηματικών μεταβολών των επενδύσεων, όπου η χρη-
ματική μονάδα έχει τεθεί να εκφράζει 1 εκατ. ευρώ 
(αναλυτικά, βλέπε Mariolis et al., 2018, Appendix 1).

Τα ευρήματα της ανάλυσής μας υποδεικνύουν ότι μια 
μεταβολή, έστω αύξηση, της επενδυτικής δαπάνης 
στην ελληνική οικονομία κατά 1 εκατ. ευρώ θα προ-
καλέσει μία συνολική (άμεση και έμμεση):

α)  Αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,682 εκατ. ευρώ, η κατανο-
μή του οποίου ανά εμπόρευμα αποτυπώνεται στον 
Πίνακα 1.4.1. 

β)  Αύξηση της συνολικής απασχόλησης κατά περίπου 
18,930 εργαζομένους πλήρους απασχόλησης, η 
κατανομή της οποίας κατά κλάδο αποτυπώνεται 
στον Πίνακα 1.4.2.

γ)  Αύξηση των εισαγωγών κατά 0,608 εκατ. ευρώ, η 
κατανομή των οποίων ανά εμπόρευμα αποτυπώνε-
ται στον Πίνακα 1.4.3.

Λαμβάνοντας υπόψη τα έως σήμερα διαθέσιμα στοι-
χεία για το ύψος του ΑΕΠ, της απασχόλησης, και των 
εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών της οικονομίας για 
το έτος 2019, εκτιμούμε ότι για κάθε €1 δισ. αύξησης 
της επενδυτικής δαπάνης, προκαλείται μία συνολική 
(άμεση και έμμεση): 

α)  Αύξηση του ΑΕΠ κατά περίπου 0,36%.

β)  Αύξηση της απασχόλησης κατά περίπου 0,44%.

γ)  Αύξηση των εισαγωγών κατά περίπου 0,87%.

Από τα παραπάνω ευρήματα συμπεραίνεται ότι οι πολ-
λαπλασιαστικές επιδράσεις των επενδύσεων στην ελ-
ληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα ισχνές. Ενδεικτικά ανα-
φέρουμε ότι ο μέσος πολλαπλασιαστής προϊόντος της 
ελληνικής οικονομίας είναι της τάξης του 0,99, ο μέσος 
πολλαπλασιαστής απασχόλησης είναι της τάξης του 
26,3 και ο μέσος πολλαπλασιαστής εισαγωγών είναι 
της τάξης του 0,46. Δηλαδή, η επενδυτική δαπάνη εμ-
φανίζει δυσμενέστερους πολλαπλασιαστικούς δείκτες 
σε σχέση με τον μέσο όρο της ελληνικής οικονομίας, 
τόσο ως προς το προϊόν και την απασχόληση όσο και 
ως προς τις εισαγωγές. Η περαιτέρω ανάλυση των 
ευρημάτων υποδεικνύει ότι οι δυσμενείς πολλαπλασι-
αστικές επιδράσεις της επενδυτικής δαπάνης οφείλο-
νται στη μεγάλη εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας 
από εισαγόμενες εισροές και, ιδιαίτερα, από εισαγω-
γές βιομηχανικών προϊό ντων, τα οποία αποτελούν τα 

1. Η έννοια του Σραφφαϊανού πολλαπλασιαστή συγκροτήθηκε θεωρητικά και αναλυτικά βάσει των Kurz (1985), Metcalfe and Steedman 

(1981) και Mariolis (2008). Για εμπειρικές εφαρμογές του, βλέπε, π.χ., Mariolis and Soklis (2018) και Mariolis et al. (2018, 2020a). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4.1 Η κατανομή (%) των μεταβολών στο ΑΕΠ ανά εμπόρευμα

Εμπόρευμα Κατανομή μεταβολών

Κατασκευές 59,8%

Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης 13,6%

Υπηρεσίες προγραμματισμού Η/Υ και άλλες συναφείς υπηρεσίες πληροφορίας 7,6%

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 6,0%

Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α. 6,0%

Τρόφιμα 4,4%

Άλλα εμπορεύματα 2,6%

Πηγή: Εκτιμήσεις των συγγραφέων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4.2 Η κατανομή (%) των μεταβολών στην απασχόληση ανά κλάδο

Κλάδος Κατανομή μεταβολών

Κατασκευές 44,5%

Γεωργία 6,2%

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων 4,8%

Υπηρεσίες προγραμματισμού Η/Υ και άλλες συναφείς υπηρεσίες πληροφορίας 4,1%

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών 4,0%

Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες 4,0%

Άλλοι κλάδοι 32,4%

Πηγή: Εκτιμήσεις των συγγραφέων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.4.3 Η κατανομή (%) των μεταβολών στις εισαγωγές ανά εμπόρευμα

Εμπόρευμα Κατανομή μεταβολών

Υπολογιστές, ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα 19,8%

Άλλος εξοπλισμός μεταφορών 19,8%

Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού π.δ.κ.α. 13,6%

Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα 5,5%

Ορυκτά 5,4%

Έπιπλα και άλλα προϊόντα μεταποίησης 4,6%

Άλλα εμπορεύματα 31,3%

Πηγή: Εκτιμήσεις των συγγραφέων.



ΚΕΠΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2020/43 25

να συμπαρασύρουν βραχυπροθέσμα την αύξηση του 
ΑΕΠ, αλλά η μέσω του καταλλήλου διακλαδικού προ-
γραμματισμού μακροπρόθεσμη συμβολή τους στη 
διαμόρφωση ενός παραγωγικού προτύπου ικανού να 
αντεπεξέλθει στις παγκόσμιες προκλήσεις, στοχεύο-
ντας, παράλληλα, στη δίκαιη κατανομή του εισοδήμα-
τος και την αειφορία. 
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κατεξοχήν επενδυτικά προϊόντα ενός οικονομικού συ-
στήματος2. 

1.4.3. Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση των πολλαπλασιαστικών επιδράσε-
ων των επενδύσεων της ελληνικής οικονομίας προκύ-
πτει ότι από μια μεταβολή, έστω αύξηση, της επεν-
δυτικής δαπάνης κατά €1 δις προκαλείται μία ceteris 
paribus αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,36%, αύξηση της 
απασχόλησης κατά 0,44% και αύξηση των εισαγωγών 
κατά 0,87%. Δεδομένης της υφιστάμενης σύνθεσης 
της επενδυτικής δαπάνης της ελληνικής οικονομίας, 
έπεται ότι μια κάθετη αύξηση των επενδύσεων στην 
ελληνική οικονομία θα ωφελήσει κυρίως τον κλάδο 
των κατασκευών. Περαιτέρω, οι ως άνω πολλαπλα-
σιαστικές επιδράσεις κρίνονται ως ιδιαιτέρως δυσμε-
νείς σε σύγκριση με τους μέσους πολλαπλασιαστές 
της ελληνικής οικονομίας, λόγω κυρίως της μεγάλης 
εξάρτησης της ελληνικής οικονομίας από εισαγόμε-
νες εισροές βιομηχανικών προϊόντων. Η σύνθεση των 
πολλαπλασιαστικών επιδράσεων της επενδυτικής δα-
πάνης στις εισαγωγές υποδεικνύει ότι, για να βελτιω-
θούν οι πολλαπλασιαστικές επιδράσεις των επενδύ-
σεων, απαιτείται ένα μακρόπνοο σχέδιο το οποίο θα 
είναι στραμμένο προς τη δημιουργία επενδυτικών κι-
νήτρων για την ανάπτυξη εγχώριας παραγωγής υπο-
λογιστών, ηλεκτρικών και οπτικών προϊόντων, καθώς 
και εξοπλισμού μεταφορών, μηχανημάτων και άλλων 
ειδών εξοπλισμού ώστε να υποκατασταθούν κατά το 
δυνατόν οι εισαγωγές των ως άνω προϊόντων. Όλα τα 
παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο εργαλεια-
κός ρόλος των επενδύσεων στην περίπτωση της ελλη-
νικής οικονομίας δεν είναι, όπως εμφατικά τονίζεται, 

2. Αναλυτικά, βλέπε Mariolis et al. (2020b).
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πυροδότησε η πανδημία να διαρκέσουν περισσότερο 
από ό,τι αναμένεται, είναι καθοριστικοί παράγοντες 
των επικείμενων εξελίξεων. Τέλος, ιδιαίτερη σημασία 
θα έχει και το μέγεθος της οικονομικής ζημιάς που θα 
έχει συντελεστεί ως τότε, π.χ. πόσες επιχειρήσεις θα 
αναγκαστούν να κλείσουν και πόσοι απασχολούμενοι 
θα χάσουν τη δουλειά τους ή σημαντικό μέρος του ει-
σοδήματός τους, παρά τις παρεμβάσεις του κράτους 
σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ. 

1.5.2. Απασχολούμενοι

Ο αριθμός των απασχολουμένων μειώθηκε το πρώ-
το εξάμηνο του έτους (Ιανουάριος-Ιούνιος) σε ετήσια 
βάση2, ακολουθώντας τη μείωση της οικονομικής δρα-
στηριότητας λόγω του Covid-19. Η μείωση έγινε αι-
σθητή κυρίως το δεύτερο τρίμηνο, καθώς το πρώτο η 
απασχόληση αυξήθηκε μεν, αλλά λιγότερο σε σύγκρι-
ση με το πρώτο τρίμηνο του 2019 (2,5 φορές μεγα-
λύτερη πέρυσι: 96 χιλ. έναντι 38,6 χιλ. το 2020α). Το 
δεύτερο τρίμηνο, με τους περιορισμούς στις διεθνείς 
μετακινήσεις και το πλήγμα στις τουριστικές δραστη-
ριότητες παγκοσμίως, η μείωση της απασχόλησης 
ήταν αναμενόμενη, παρά τις κυβερνητικές παρεμβά-
σεις, οι οποίες μοιραία εστιάστηκαν σε αυτούς που 
ήδη απασχολούνταν. Έτσι, το δεύτερο τρίμηνο του 
2020 καταγράφηκαν 112,4 χιλ. λιγότεροι απασχολού-
μενοι σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019 
(Διάγραμμα 1.5.1). Ενώ το σύνολο των απασχολου-
μένων μειώθηκε 2,9% σε ετήσια βάση (2019β-2020β), 
η μείωση επηρέασε περισσότερο τους άνδρες: 73,1 
χιλ. (ή 3,3%) λιγότεροι άνδρες απασχολούμενοι ένα-
ντι 39,3 χιλ. (ή 2,4%) γυναίκες απασχολούμενες. Επι-
πλέον, τη μεγαλύτερη αναλογικά ετήσια μείωση της 
τάξης του 10,3% εμφανίζουν οι νέοι 20-24 ετών, όμως 
η ομάδα 30-44 ετών έχασε τις περισσότερες θέσεις 
εργασίας (92,7 χιλ.) Μόνο η ομάδα 45+ ετών εμφανί-
ζει αύξηση του μεγέθους της από το δεύτερο τρίμηνο 
του 2019. 

Οι απασχολούμενοι πλήρους ωραρίου μειώθηκαν επί-
σης ταχύτερα σε ετήσια βάση σε σύγκριση με τους 
μερικώς απασχολούμενους. Άλλωστε, η μείωση των 
ωρών απασχόλησης των ήδη απασχολουμένων ήταν 
μία από τις επιλογές που δόθηκαν στις επιχειρή-

1.5. Τα πλήγματα στην αγορά εργασίας 
και ο καθοριστικός ρόλος  
της πολιτείας 

Ιωάννης Χολέζας

1.5.1. Εισαγωγή

Η πορεία της αγοράς εργασίας επιδεινώθηκε με τη 
λήψη μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης για την 
πρόληψη και τον περιορισμό της διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19, αποκλίνοντας από την προηγού-
μενη ανοδική πορεία της απασχόλησης και την πτωτι-
κή πορεία της ανεργίας. Η μείωση της απασχόλησης 
που εν τέλει καταγράφεται το πρώτο εξάμηνο του 
2020 δεν είναι συμμετρική ούτε ως προς τις πληθυ-
σμιακές ομάδες, ούτε ως προς τους κλάδους και τα 
επαγγέλματα. 

Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην αγορά εργα-
σίας κατάφεραν να συγκρατήσουν τη μαζική απώλεια 
θέσεων εργασίας στηρίζοντας τις επιχειρήσεις και 
τους απασχολούμενους, όμως η ανεπαρκής ζήτηση 
για προϊόντα και υπηρεσίες κλάδων της ελληνικής 
οικονομίας, ειδικά από το εξωτερικό, οι οποίοι παρα-
δοσιακά τονώνουν την προσφορά εργασίας και αυ-
ξάνουν την απασχόληση από το δεύτερο τρίμηνο του 
έτους, όπως είναι ο τουριστικός κλάδος (περιλαμβα-
νομένων δραστηριοτήτων διαμονής και εστίασης), δεν 
άφησε πολλά περιθώρια θετικών εξελίξεων1. 

Είναι δύσκολο να γίνουν προβλέψεις αναφορικά με 
τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, καθώς αυτές με-
ταξύ άλλων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 
ένταση του δεύτερου κύματος της πανδημίας, που 
έχει ήδη ξεκινήσει σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Επί-
σης, η αντίδραση των κυβερνήσεων των εμπορικών 
μας εταίρων σε αυτή, οι παρεμβάσεις στις οποίες θα 
προβεί η ελληνική κυβέρνηση, ο χρόνος έλευσης του 
εμβολίου, αλλά και η ταχύτητα ομαλοποίησης της κα-
τάστασης μετά την έλευσή του, καθώς δεν αποκλείε-
ται οι αλλαγές της καταναλωτικής συμπεριφοράς που 
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1. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η αξία των εξαγωγών τον Ιούλιο του 2020 σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019 μειώθηκε κατά 10,1%, ενώ την 

αντίστοιχη περίοδο μεταξύ 2018 και 2019 κινήθηκε ανοδικά κατά 8,4%. 

2. Με τον όρο ετήσια βάση νοούνται οι δώδεκα μήνες που μεσολαβούν μεταξύ δύο όμοιων χρονικών περιόδων, π.χ. μήνα, τριμήνου ή 

εξαμήνου. 
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νως, αυτό δείχνει υποκατάσταση των μεν από τους δε. 
Αντίθετα, στη Γεωργία, δασοκομία και αλιεία οι περισ-
σότερες θέσεις που χάθηκαν οφείλονταν σε μείωση 
των αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό4. Από την 
άλλη πλευρά, αυξήθηκαν οι απασχολούμενοι στο Χον-
δρικό και λιανικό εμπόριο κ.ά., κατά 18,7 χιλ., καθώς 
και στον κλάδο Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και 
κοινωνικής μέριμνας, κατά 15,7 χιλ. Και στις δύο πε-
ριπτώσεις η πλειονότητα των νέων απασχολουμένων 
είναι μισθωτοί. 

Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον αριθμό των 
απασχολουμένων στην Παροχή υπηρεσιών κ.ά., οι 
οποίοι μειώθηκαν κατά 35,2 χιλ. (Διάγραμμα 1.5.3). 
Ακολούθησαν οι Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες 
συναφή τεχνικά επαγγέλματα (32,9 χιλ.), οι οποίοι 
όμως υπέστησαν αναλογικά τη μεγαλύτερη μείωση 
(9%), οι Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκό-
μοι και αλιείς (28,2 χιλ.) και οι Ανειδίκευτοι εργάτες, 
χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες (26,8 χιλ.). 
Σε αντιδιαστολή, αυξήθηκαν οι απασχολούμενοι 
που ασκούν Επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή 
επαγγέλματα (10 χιλ.), καθώς και τα Ανώτερα διοι-
κητικά και διευθυντικά στελέχη του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα (9 χιλ. άτομα που ισοδυναμεί με την 

σεις για την προστασία των θέσεων απασχόλησης. 
Το δεύτερο τρίμηνο του 2020 καταγράφονται 2,9% 
λιγότεροι απασχολούμενοι πλήρους απασχόλησης 
(ήτοι 105,7 χιλ.) σε σύγκριση με το 2019β και μόλις 
1,9% λιγότεροι απασχολούμενοι μερικής απασχόλη-
σης (ήτοι 6,8 χιλ.). Η μερική απασχόληση ως μερίδιο 
αυξήθηκε στο 9,2% του συνόλου των απασχολουμέ-
νων (από 8,5% το 2019β), ενώ οι υποαπασχολούμενοι3 
ως μερίδιο των μερικώς απασχολουμένων μειώθηκαν 
σχεδόν κατά πέντε εκατοστιαίες μονάδες (σε 61,1%). 

Η ετήσια μείωση των 112,4 χιλ. απασχολουμένων 
προήλθε πρωτίστως από τον κλάδο Δραστηριότητες 
υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, όπου 
η μείωση έφτασε τις 82,3 χιλ. (Διάγραμμα 1.5.2). Στη 
διάρκεια του χρόνου ο κλάδος έχασε περίπου το 20% 
των απασχολουμένων σε αυτόν, τέσσερις φορές πε-
ρισσότερους από όσους είχε προσλάβει την περίοδο 
2018β-2019β. Άλλες περίπου 30 χιλ. θέσεις εργασίας 
χάθηκαν από τον κλάδο Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 
και ακόμη 14 χιλ. από τον κλάδο Κατασκευές. Είναι εν-
διαφέρον ότι στον κλάδο Υπηρεσίες παροχής καταλύ-
ματος και εστίασης χάθηκαν 85 χιλ. θέσεις μισθωτής 
απασχόλησης, αλλά δημιουργήθηκαν 6,6 χιλ. θέσεις 
αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό. Ενδεχομέ-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.5.1
Μεταβολή απασχολουμένων σε ετήσια βάση (ίδιο τρίμηνο διαφορετικό έτος, σε χιλ. άτομα)
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία ΚΕΠΕ.

3. Σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΛΣΤΑΤ, ως υποαπασχολούμενοι ορίζονται αυτοί που εργάζονται λιγότερο από πλήρες ωράριο, αλλά θα 

ήθελαν να εργαστούν πλήρες ωράριο και είναι πρόθυμοι να το κάνουν αμέσως, εφόσον βρεθεί τέτοια θέση απασχόλησης. 

4. Στον συγκεκριμένο κλάδο οι μισθωτοί αποτελούν παραδοσιακά πολύ μικρό μερίδιο των απασχολουμένων.
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γασία ήταν πιο συνηθισμένη στον ευρύτερο κλάδο 
Εμπόριο, ξενοδοχεία, εστιατόρια, μεταφορές και επι-
κοινωνίες (30,3% δήλωσαν ότι απουσίασαν έναντι 1% 
πριν από ένα έτος) και στις Κατασκευές (26,2% δήλω-
σαν ότι απουσίασαν έναντι 0,7% το 2019β). Επίσης, 
εξαιτίας των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης 
διπλασιάστηκε σε σύγκριση με το 2019β το μερίδιο 
των απασχολουμένων που εργάστηκαν από το σπί-
τι, φτάνοντας το 10,7% το 2020β σε επίπεδο οικονο - 
μίας. Όπως φαίνεται, πιο εύκολη ήταν η εργασία από 
το σπίτι στον κλάδο Χρηματοπιστωτικές και επιχειρη-
ματικές δραστηριότητες (21%), ο οποίος εμφάνισε 
αύξηση περίπου δέκα εκατοστιαίων μονάδων σε σύ-
γκριση με το 2019β, και στις Άλλες υπηρεσίες, όπου η 
αύξηση της εργασίας από το σπίτι έφτασε τις έντεκα 
εκατοστιαίες μονάδες αγγίζοντας το 19,4%. 

μεγαλύτερη αναλογικά αύξηση κατά 7,9%). Ως προς 
τη μορφή της σχέσης απασχόλησης, τη μεγαλύτερη 
μείωση κατέγραψαν οι απασχολούμενοι ως μισθωτοί 
(86 χιλ.) και ακολούθησαν οι αυτοαπασχολούμενοι 
χωρίς προσωπικό (15,2 χιλ.). Σημαντική ήταν η μείω-
ση και των αυτοαπασχολούμενων με προσωπικό, ο 
αριθμός των οποίων μειώθηκε κατά 2,5% (ή 7,3 χιλ.). 

Εκτός από τη μείωση του αριθμού των απασχολουμέ-
νων, η μείωση της απασχόλησης αντανακλάται στις 
μεταβολές μιας σειράς άλλων παραμέτρων. Για πα-
ράδειγμα, το δεύτερο τρίμηνο του 2020 απουσίασαν 
από την εργασία τους το 22,3% των απασχολουμέ-
νων, όταν το πρώτο τρίμηνο του έτους το αντίστοιχο 
ποσοστό ήταν 9,2% και το δεύτερο τρίμηνο του 2019 
δεν ξεπέρασε το 2% (βλέπε Δελτίο Τύπου ΕΛΣΤΑΤ 
της 17ης Σεπτεμβρίου 20205). Η απουσία από την ερ-

5. Το Δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της ΕΛΣΤΑΤ: <https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO01/2020-Q2>.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.5.2
Ετήσια μεταβολή (2019β-2020β) απασχολουμένων κατά κλάδο απασχόλησης (σε χιλ. άτομα)
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία ΚΕΠΕ.

Σημείωση: Α. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία, Β. Ορυχεία και λατομεία, Γ. Μεταποίηση, Δ. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
αερίου, ατμού και κλιματισμού, Ε. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, 
ΣΤ. Κατασκευές, Ζ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, Η. Μεταφορά και αποθή-
κευση, Θ. Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης, Ι. Ενημέρωση και επικοινωνία, Κ. Χρηματοπιστωτικές 
και ασφαλιστικές δραστηριότητες, Λ. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, Μ. Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστη-
ριότητες, Ν. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες, Ξ. Δημόσια διοίκηση και άμυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, 
Ο. Εκπαίδευση, Π. Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας, Ρ. Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία, Σ. Άλλες 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, Τ. Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών, Υ. Δραστηριότητες ετερόδικων οργανι-
σμών και φορέων.

https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SJO01/2020-Q2
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εία κατέγραψε μεγάλες απώλειες σε αριθμό απασχο-
λουμένων, αλλά ελάχιστες απώ λειες σε όρους ωρών 
απασχόλησης. Εντύπωση προκαλεί ο κλάδος Δρα-
στηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέρι-
μνας, στον οποίο αυξήθηκαν οι απασχολούμενοι, εύ-
λογα λόγω της αύξησης της ζήτησης για τέτοιες υπη-
ρεσίες, αλλά μειώθηκαν οι συνολικές ώρες απασχό-
λησης. Ενδεχομένως, η αύξηση των απασχολουμέ-
νων να αφορά προσλήψεις κάποιων ειδικοτήτων για 
τις υπηρεσίες των οποίων αυξήθηκε η ζήτηση λόγω 
Covid-19, ενώ η μείωση των ωρών συνολικά να οφεί-
λεται στη μείωση της ζήτησης για κάποιες άλλες ειδι-
κότητες για τις υπηρεσίες των οποίων μειώθηκε η ζή-
τηση από τον φόβο μετάδοσης του ιού (μειώθηκαν οι 
επισκέψεις στα νοσοκομεία λόγω άλλων νοσημάτων). 

Συμπερασματικά, οι επιπτώσεις του Covid-19 και των 
μέτρων περιορισμού της διάδοσής του είχαν αρνη-
τικές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα. 
Παρά τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των 
απασχολουμένων από το κράτος, υπάρχουν σημαντι-
κές απώλειες σε όρους απασχόλησης, οι οποίες δια-
φέρουν μεταξύ των κλάδων οικονομικής δραστηριό-
τητας, ενώ διαφοροποιήσεις καταγράφονται και με 
άξονα το φύλο και την ηλικία. Οι απώλειες εκδηλώ-
νονται τόσο στον αριθμό των απασχολουμένων, όσο 

Μια ακόμη παράμετρος που επηρεάστηκε από τα 
μέτρα για τον Covid-19 είναι οι εβδομαδιαίες ώρες 
απασχόλησης. Στο σύνολο της οικονομίας ο μέσος 
χρόνος απασχόλησης το δεύτερο τρίμηνο του 2020 
μειώθηκε τόσο σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 
έτους, όσο και σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο 
του 2019 (Διάγραμμα 1.5.4). Τη μεγαλύτερη ετήσια 
μείωση εμφάνισαν οι κλάδοι Δραστηριότητες υπηρε-
σιών παροχής καταλύματος και εστίασης και Τέχνες, 
διασκέδαση και ψυχαγωγία (-27,2 ώρες και -25 ώρες, 
αντίστοιχα), με τον τελευταίο κλάδο να καταγράφει 
κατά μέσο όρο λιγότερες από έντεκα ώρες απασχό-
λησης την εβδομάδα, τις λιγότερες από όλους τους 
κλάδους. 

Λαμβάνοντας υπόψη και τον αριθμό των απασχολου-
μένων που συζητήθηκε παραπάνω, ο κλάδος Δραστη-
ριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστία-
σης δέχθηκε διπλό πλήγμα, καθώς εμφάνισε τη με-
γαλύτερη μείωση σε αριθμό απασχολουμένων και τη 
μεγαλύτερη μείωση ωρών απασχόλησης (αυτών που 
παρέμειναν στην εργασία τους). Αντίστοιχα ισχύουν 
και στις Κατασκευές, καθώς ο κλάδος σημείωσε την 
τρίτη μεγαλύτερη μείωση απασχολουμένων και την 
τέταρτη μεγαλύτερη μείωση ωρών απασχόλησης. Σε 
αντιδιαστολή, ο κλάδος Γεωργία, δασοκομία και αλι-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.5.3
Ετήσια μεταβολή (2019β-2020β) απασχολουμένων κατά μονοψήφιο επάγγελμα (σε χιλ. άτομα)
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία ΚΕΠΕ.

Σημείωση: (1) Μέλη των βουλευομένων σωμάτων, ανώτερα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτι-
κού τομέα, (2) Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά και συναφή επαγγέλματα, (3) Τεχνολόγοι, τεχνικοί βοηθοί και 
ασκούντες συναφή επαγγέλματα, (4) Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, (5) Απασχολούμενοι στην παρο-
χή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές, (6) Ειδικευμένοι γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόμοι και αλιείς, 
(7) Ειδικευμένοι τεχνίτες και ασκούντες συναφή τεχνικά επαγγέλματα, (8) Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
μηχανημάτων και εξοπλισμού και συναρμολογητές (μονταδόροι), (9) Ανειδίκευτοι εργάτες, χειρώνακτες και μικροεπαγγελματίες, 
(10) Πρόσωπα μη δυνάμενα να καταταγούν.
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το 2020), σε επίπεδο οκταμήνου οι ροές υπολείπονται 
αισθητά των αντίστοιχων του προηγούμενου έτους. 

Συγκεκριμένα, το πρώτο οκτάμηνο του έτους ο αριθ-
μός των μισθωτών αυξήθηκε κατά 115.647 άτομα. Η 
επίδοση υπολείπεται σημαντικά της αντίστοιχης πε-
ριόδου το 2019, οπότε η αύξηση έφτασε τα 284.886 
άτομα. Μια προσεκτική ματιά φανερώνει ότι μεταξύ 
των δύο περιόδων αναφοράς μεγάλη διαφορά εντο-
πίζεται στις προσλήψεις. Ειδικότερα, ενώ το πρώτο 
οκτάμηνο του 2019 προσλήφθηκαν 1.865.346 άτομα, 
ο αντίστοιχος αριθμός το 2020 ήταν 1.317.792. Αυτό 
σημαίνει ότι τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους προ-
σλήφθηκαν σχεδόν 550 χιλ. λιγότερα άτομα, περίπου 
ένα τρίτο λιγότερα άτομα. Αντίθετα, υπήρξαν πολύ λι-
γότερες αποχωρήσεις το 2020, περίπου κατά 380 χιλ. 
Δεδομένων των αρνητικών επιπτώσεων του Covid-19 
στην οικονομική δραστηριότητα, οι μειωμένες απο-
χωρήσεις μάλλον πρέπει να αποδοθούν σχεδόν απο-
κλειστικά στα μέτρα προστασίας επιχειρήσεων και 
απασχολουμένων που έθεσε εγκαίρως σε εφαρμογή 
η κυβέρνηση και συνεχίζονται ακόμη και σήμερα.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις του Μη-
χανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργα-

και στη συχνότερη απουσία από την εργασία, στην 
επέκταση της εργασίας από το σπίτι και στη μείωση 
των ωρών απασχόλησης αυτών που απασχολούνται 
ακόμη. 

1.5.3. Μισθωτή εργασία - ΕΡΓΑΝΗ

Τα μέτρα κοινωνικής αποστασιο ποίησης που ελήφθη-
σαν τον Μάρτιο του 2020, και σταδιακά άρχισαν να 
αποκλιμακώνονται περίπου δύο μήνες μετά, είχαν ση-
μαντικές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και τους μισθω-
τούς απασχολούμενους. Ειδικότερα, τους δύο πρώ-
τους μήνες του 2020 οι ροές μισθωτής απασχόλησης 
κινήθηκαν ανάλογα με τις ροές τους αντίστοιχους μή-
νες του 2019 (Διάγραμμα 1.5.5). Από τον Μάρτιο, οπό-
τε τέθηκαν σε εφαρμογή τα μέτρα κοινωνικής αποστα-
σιοποίησης, οι διαφορές μεταξύ των δύο ετών έγιναν  
αισθητές και αντανακλούν μια ραγδαία επιδείνωση των 
ροών. Τους μήνες Απρίλιο και Μάιο οι ροές υστέρη-
σαν σημαντικά (103,7 χιλ. και 72,3 χιλ. λιγότερες νέες 
θέσεις αντίστοιχα), οπότε, παρά την καλύτερη εικόνα 
τον Ιούνιο και τον Ιούλιο (6,1 χιλ. και 82,6 χιλ. περισσό-
τερες νέες θέσεις αντίστοιχα) και τη σχεδόν όμοια ει-
κόνα τον Αύγουστο (1,2 χιλ. περισσότερες νέες θέσεις 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.5.4
Συνήθεις ώρες απασχόλησης σε εβδομαδιαία βάση και ετήσια μεταβολή
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Πηγή: Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, ΕΛΣΤΑΤ, επεξεργασία ΚΕΠΕ.
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ται με τους κλάδους, οι οποίοι πραγματοποίησαν προ-
σλήψεις. Από την άλλη πλευρά, οι μετατροπές συμβά-
σεων πλήρους απασχόλησης σε ευέλικτες μορφές εύ-
λογα αυξήθηκαν το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου, 
μετά τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομέ-
νων. Η αύξηση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή τον Μάρτιο και 
τον Απρίλιο σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες 
του 2019, οπότε οι μετατροπές υπερδιπλασιάστηκαν, 
ενώ στη συνέχεια επανήλθαν σε πιο συνηθισμένα επί-
πεδα. Επιπλέον, η σύσταση των μετατροπών ευνόησε 
τις συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας έναντι εκείνων 
μερικής απασχόλησης. Οι μετατροπές σε συμβάσεις 
εκ περιτροπής εργασίας με τη σύμφωνη γνώμη του 
εργαζόμενου αυξήθηκαν από 19,9% το 2019 σε 31,7% 
το 2020, ενώ αυτές χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ερ-
γαζόμενου αυξήθηκαν από 8% σε 14,7%. 

1.5.4. Ανεργία και συμμετοχή στο εργατικό 
δυναμικό

Το δεύτερο τρίμηνο του έτους ο αριθμός των ανέρ-
γων αυξήθηκε σε σύγκριση με το 2020α σε 759,6 χιλ. 
άτομα, αλλά παρέμεινε χαμηλότερος από τον αριθμό 
των ανέργων το 2019β (795,6 χιλ.). Σε ετήσια βάση ο 
αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 36 χιλ. Το ποσο-
στό ανεργίας, που δείχνει το μερίδιο του εργατικού 
δυναμικού που ψάχνει, αλλά δεν μπορεί να βρει εργα-

σίας6, που επιμελείται το ΕΙΕΑΔ7, οι θέσεις μισθωτής 
απασχόλησης που δεν δημιουργήθηκαν όπως αναμε-
νόταν, διότι είτε δεν λειτούργησαν καθόλου κάποιες 
επιχειρήσεις (στην πλειονότητά τους εποχικού χαρα-
κτήρα) είτε λειτούργησαν, αλλά αντιμετώπισαν σημα-
ντικά μειωμένη ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρε-
σίες τους, ξεπέρασαν στις 417 χιλ. στα Καταλύματα 
την περίοδο Απριλίου-Ιουλίου. Ακολουθούν οι Δραστη-
ριότητες υπηρεσιών εστίασης με 244 χιλ. νέες θέσεις 
που αναμένονταν, αλλά δεν δημιουργήθηκαν ποτέ, και 
το Λιανικό εμπόριο, πλην του εμπορίου μηχανοκίνητων 
οχημάτων και μοτοσικλετών, κλάδος στον οποίο οι 
απώλειες νέων θέσεων εργασίας πλησίασαν τις 67 χιλ. 
Οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται τους μήνες 
Ιούνιο και Ιούλιο. Σε συνδυασμό με τους κλάδους που 
πρωτοστατούν στις απώλειες, εύλογα οδηγείται κα-
νείς στο συμπέρασμα ότι ο τουρισμός συνέβαλε τα 
μέγιστα στην άσχημη εικόνα της αγοράς εργασίας. 

Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι μισές ή και περισ-
σότερες προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν την 
περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου αφορούσαν προσ-
λή ψεις πλήρους απασχόλησης, ειδικά τους μήνες 
Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο (56%, 66,8% και 55,5%, αντί-
στοιχα). Το μερίδιο των προσλήψεων μερικής απασχό-
λησης παρέμεινε σχεδόν σταθερό, ενώ υποχώρησε 
εκείνο των προσλήψεων με σύμβαση εκ περιτροπής 
εργασίας. Αυτή η εικόνα διαφέρει από την αντίστοιχη 
των προηγούμενων ετών. Αυτό ενδεχομένως συνδέε-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.5.5
Καθαρές ροές μισθωτής απασχόλησης
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Πηγή: Εκθέσεις ΕΡΓΑΝΗ, Ιανουάριος-Αύγουστος 2020.

6. Τα δεδομένα είναι διαθέσιμα στο <https://lmd.eiead.gr/covid-19-labor-market//>. 

7. ΕΙΕΑΔ: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού.

https://lmd.eiead.gr/covid-19-labor-market//
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του ως τις 15 Οκτωβρίου, δόθηκε παράταση ως το 
τέλος του έτους. Το πρόγραμμα δίνει στις επιχειρή-
σεις-εργοδότες που εντάσσονται τη δυνατότητα να 
μειώσουν τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των πλή-
ρως απασχολουμένων σε αυτές έως 50% και να τους 
αποζημιώνουν μόνο για τις μειωμένες ώρες εργασί-
ας. Προκειμένου να μην μειωθεί ισόποσα το εισόδη-
μα των απασχολουμένων και να μην πληγεί η ασφαλι-
στική τους πορεία, το κράτος καταβάλλει οικονομική 
ενίσχυση ίση με το 60% του καθαρού μισθού και το 
σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (από 1/7/2020). 
Οι συνολικές αποδοχές του απασχολούμενου μετά 
την κρατική ενίσχυση δεν μπορούν να υπολείπονται 
του κατώτατου μισθού. Σε μια τέτοια περίπτωση το 
κράτος καλύπτει τη διαφορά. Το μειονέκτημα που 
εμφανίζει η συγκεκριμένη παρέμβαση είναι οι καθυ-
στερήσεις στην αποζημίωση των δικαιούχων, με απο-
τέλεσμα οι απασχολούμενοι με μειωμένο ωράριο να 
υφίστανται μείωση των αποδοχών τους, τουλάχιστον 
βραχυπρόθεσμα. Αναμφίβολα, οι χρόνοι καταβολής 
των συμπληρωματικών αμοιβών από την πλευρά του 
Δημοσίου μπορούν να βελτιωθούν. 

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη στήριξη της αγο-
ράς εργασίας η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα 
ένα νέο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων διάρκειας 
έξι μηνών, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία 100.000 
νέων θέσεων εργασίας10. Η μέση επιδότηση ανά θέση, 
η οποία αφορά τόσο μισθούς όσο και ασφαλιστικές 
εισφορές, ανέρχεται σε €583 μηνιαίως. Ο κορμός του 
προγράμματος προβλέπει την κάλυψη των ασφαλιστι-
κών εισφορών όσων προσληφθούν, ενώ, επιπρόσθε-
τα, προβλέπεται επιδότηση μισθού ίση με €200 μη-
νιαίως σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέρ-
γων. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλες 
οι επιχειρήσεις-εργοδότες, αρκεί να είναι φορολογικά 
και ασφαλιστικά ενήμερες, ενώ δεσμεύονται να δια-
τηρήσουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων καθ’ όλη τη 
διάρκεια του προγράμματος. 

Επιπλέον, με ΚΥΑ των υπουργείων Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων και Υγείας11 παρατείνεται ως την 
31η Δεκεμβρίου του έτους η δυνατότητα των επιχει-
ρήσεων με απόφασή τους να καθορίζουν ότι η εργα-
σία, που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλε-

σία, αυξήθηκε, επίσης, σε ετήσια βάση. Η αύξηση δεν 
ήταν μεγάλη, οπότε το ποσοστό ανεργίας για τα άτο-
μα 15-64 ετών κρατήθηκε κάτω από τα επίπεδα του 
2019 τα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους. Ωστόσο, αυτό 
που έχει σημασία είναι ότι η μείωση που καταγράφε-
ται συνήθως από το πρώτο στο δεύτερο τρίμηνο δεν 
υπάρχει το 2020. Αντίθετα, το ποσοστό ανεργίας αυ-
ξήθηκε από 16,4% το 2020α σε 16,8% το 2020β. Η 
ανοδική πορεία της ανεργίας αφορά τόσο τους νέους 
όσο και τις γυναίκες, με τη διαφορά ότι στους νέους 
15-24 ετών η ανεργία το δεύτερο τρίμηνο του 2020 
ξεπέρασε εκείνη του αντίστοιχου τριμήνου του 2019 
(36,1% έναντι 33,6%). Αναμφίβολα, η αυξητική τάση 
της ανεργίας περιορίστηκε από τα μέτρα στήριξης 
της απασχόλησης και των επιχειρήσεων, όμως φαίνε-
ται ότι οι νέοι είναι πιο ευάλωτοι και απαιτούνται πιο 
στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξής τους. 

Ένα ακόμη στοιχείο που συνέβαλε στη συγκράτηση 
του ποσοστού ανεργίας είναι η μείωση του εργατικού 
δυναμικού σε ετήσια βάση, ιδίως των ανέργων που 
δεν αναζητούσαν ενεργά απασχόληση. Η συνολική 
μείωση την περίοδο 2019β-2020β έφτασε τις 157,5 
χιλ., δηλαδή ήταν μεγαλύτερη από τη μείωση των 
απασχολουμένων 15-64 ετών (121,3 χιλ.). Αναλογικά 
μεγαλύτερη ήταν η μείωση των γυναικών που συμ-
μετέχουν στο εργατικό δυναμικό (3,6% έναντι 2,7%), 
ενώ και οι νέοι 15-19 ετών που συμμετέχουν μειώθη-
καν πάνω από 13%. Αυτό ενδεχομένως δείχνει απο-
γοήτευση των νέων, σε συνδυασμό με τις κακές προ-
οπτικές απασχόλησης, που οδηγεί στην παραίτηση 
από την εύρεση εργασίας. Επιπλέον, σύμφωνα με τα 
μηνιαία στοιχεία του ΟΑΕΔ, ο αριθμός των εγγεγραμ-
μένων ανέργων που δεν είναι αμέσως διαθέσιμοι για 
δουλειά ήταν από 2,4 φορές (τον Μάρτιο του 2019) 
ως 1,4 φορές (τους καλοκαιρινούς μήνες) μεγαλύτε-
ρος το 2019 έναντι του 2020, συγκρατώντας έτσι την 
αύξηση του συνολικού αριθμού των ανέργων8.

1.5.5. Θεσμικές παρεμβάσεις 

Το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ που τέθηκε σε εφαρμο-
γή στις 15 Ιουνίου βρίσκεται ακόμη σε ισχύ9. Μάλιστα, 
ενώ η αρχική τροπολογία προέβλεπε τη λειτουργία 

8. Ο συνολικός αριθμός των ανέργων είναι το άθροισμα των ανέργων που είναι διαθέσιμοι για εργασία και αυτών που δηλώνουν άνεργοι 

(και είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ), αλλά δεν είναι αμέσως διαθέσιμοι για εργασία.

9. Η σχετική τροπολογία είναι διαθέσιμη εδώ: <https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/ 

11281275.pd>.

10. Η σχετική τροπολογία είναι διαθέσιμη εδώ: <https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/ 

11374556.pdf>.

11. Βλέπε <https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A71%CE%9246%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A88%CE%9B?inline= 

true>.

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/11281275.pd
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/11281275.pd
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/11374556.pdf
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/11374556.pdf
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A71%CE%9246%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A88%CE%9B?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A71%CE%9246%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%9A-%CE%A88%CE%9B?inline=true


ΚΕΠΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2020/43 33

έντονο. Η πολιτεία ανέλαβε δράση σχετικά γρήγορα, 
συγκρατώντας στον βαθμό του δυνατού τις απολύσεις 
και ενισχύοντας τις επιχειρήσεις, τόσο με το πρόγραμ-
μα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, όσο και με την εξασφάλιση ρευστό-
τητας για τις επιχειρήσεις με τα προγράμματα επιστρε-
πτέας προκαταβολής και μείωσης του ενοικίου. Αν και 
όλα αυτά κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, σε κα-
μία περίπτωση σε ένα τόσο δυσμενές περιβάλλον, δεν 
κατάφεραν να αντισταθμίσουν τη ζημιά πλήρως και να 
τονώσουν την απασχόληση, ειδικά εφόσον αυτή έχει 
μειωθεί λόγω μειωμένης ζήτησης για εξαγωγές. Είναι, 
λοιπόν, σκόπιμο να βρεθούν εναλλακτικές, όπως επεν-
δύσεις στην εγχώρια μεταποίηση με την υλοποίηση 
έργων πράσινης ενέργειας, αλλά και στις κατασκευές 
με έργα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, που 
από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολούν όλο και συχνό-
τερα στο εγγύς μέλλον. Επίσης, είναι απαραίτητο να 
ενισχυθεί ο τομέας της υγείας, τόσο για την καταπο-
λέμηση της πανδημίας όσο και γιατί είμαστε μια χώρα 
με πληθυσμό που συνεχώς γερνάει, άρα θα αυξάνεται 
διαρκώς η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας. Ενδεχομέ-
νως, οι απασχολούμενοι που εργάζονται λιγότερες 
ώρες να μπορούσαν να παρακολουθήσουν σεμινάρια 
κατάρτισης και νέων τεχνολογιών, ώστε να αξιοποιή-
σουν αποτελεσματικότερα τον χρόνο τους και να βελ-
τιώσουν τις δεξιότητές τους.

Η δυσμενής συγκυρία, δυστυχώς, αυξάνει τους μη 
οικονομικά ενεργούς, είτε οδηγώντας απασχολούμε-
νους που έχασαν την εργασία τους ή/και άνεργους 
που δεν μπορούν να βρουν εργασία, εκτός εργατι-
κού δυναμικού, είτε καθυστερώντας την είσοδο στην 
αγορά εργασίας ατόμων που ήταν ήδη εκτός αγοράς 
(νέοι, φοιτητές, νοικοκυρές, κτλ.). Η ενεργοποίηση 
αυτών και η επανένταξή τους στο εργατικό δυναμικό 
θα είναι δυσκολότερη, όσο πιο πολύ μείνουν εκτός 
αγοράς εργασίας. Η μείωση του μη μισθολογικού κό-
στους που προχωρά αναμένεται να ανακουφίσει τις 
επιχειρήσεις και να αυξήσει λίγο τις καθαρές απο-
λαβές των μισθωτών, άρα και τη ζήτηση. Αν αυτές 
οι παρεμβάσεις συμπληρωθούν από στοχευμένες 
φορολογικές ελαφρύνσεις κλάδων που πλήττονται 
δυσανάλογα από την πανδημία, στο μέτρο του δημο-
σιονομικά και νομικά εφικτού, τα θετικά οφέλη αναμέ-
νονται πολλαπλάσια.

πόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα 
πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως 
εργασίας (τηλεργασία). Παράλληλα, το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει αναγγείλει 
νομοσχέδιο για τον Οκτώβριο, το οποίο θα ορίζει το 
θεσμικό πλαίσιο της εξ αποστάσεως εργασίας. Ακό-
μη, μειώνεται ο απαραίτητος αριθμός ημερών ασφά-
λισης των εποχικά απασχολουμένων, προκειμένου να 
έχουν δικαίωμα επιδόματος ανεργίας, από 100 σε 50 
ένσημα, αναγνωρίζοντας εμπράκτως τις αυξημένες 
δυσκολίες απασχόλησης φέτος στον τουριστικό κλά-
δο που οδήγησαν σε μειωμένες προσλήψεις. Στο ίδιο 
μήκος κύματος καταβάλλονται τα επιδόματα ανερ-
γίας  δύο μηνών στους ανέργους των οποίων το δι-
καίωμα λήψης επιδόματος έληξε την περίοδο Ιουνίου- 
Αυγούστου.

Μια πολύ σημαντική και ευρύτερη παρέμβαση στην 
κατεύθυνση της αύξησης της απασχόλησης είναι η 
προαναγγελθείσα μείωση του μη μισθολογικού κό-
στους της εργασίας με την αποκλιμάκωση των ασφα-
λιστικών εισφορών κατά 3 εκατοστιαίες μονάδες το 
2021, η οποία έρχεται να ενισχύσει τη μείωση των 
ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,9 εκατοστιαίες μονά-
δες που προβλέπεται το δεύτερο εξάμηνο του 2020. 
Το αποτέλεσμα είναι η μείωση του μη μισθολογικού 
κόστους στο 36,66% των μικτών αποδοχών, δημιουρ-
γώντας προϋποθέσεις αύξησης της ζήτησης για ερ-
γασία. Η μείωση αφορά τις εισφορές υπέρ τρίτων και, 
θεωρητικά, δεν θα επηρεάσει τα έσοδα των ασφαλι-
στικών ταμείων (κύριας και επικουρικής ασφάλισης), 
στοιχείο που προβάλλεται συχνά ως βασικό επιχείρη-
μα κατά της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους 
της εργασίας. 

1.5.6. Συμπεράσματα

Η αγορά εργασίας χτυπήθηκε, όπως ήταν αναμενό-
μενο, από τον κορωνοϊό, τόσο λόγω του εγχώριου 
lockdown που επιβλήθηκε, όσο και λόγω των περιορι-
σμών στις διακρατικές μετακινήσεις και της πτώσης 
των εξαγωγών. Το ίδιο συνέβη και σε άλλες χώρες, 
εντούτοις στην Ελλάδα, λόγω της μεγάλης εξάρτησης 
από τον τουρισμό, το πλήγμα ενδέχεται να είναι πιο 
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ανακάμψει σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με το ξέσπα-
σμα της πανδημίας.

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται η πρόσφατη πορεία 
της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς με έμφαση 
σε βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες και μεγέθη. 
Η τελευταία ενότητα του άρθρου συνοψίζει και κατα-
λήγει σε συμπεράσματα. 

1.6.2. Η πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς 
κατά το πρώτο οκτάμηνο του 2020

Η πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς παραμένει 
υποτονική, με τους βασικούς δείκτες του Χρηματιστη-
ρίου Αθηνών (Χ.Α.) να μην έχουν επιστρέψει στα προ 
κορωνοϊού επίπεδα. Κατά τους πρώτους οκτώ μήνες 
του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χ.Α. (Πίνακας 
1.6.1), η χρηματιστηριακή αγορά σημείωσε σημαντικές 
απώλειες. Πιο συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης (Γ.Δ.) 
του Χ.Α. σημείωσε απώλειες της τάξης του -30,84% από 
την αρχή του έτους, φτάνοντας τις 633,98 μονάδες στα 
τέλη Αυγούστου 2020 από 916,67 μονάδες στα τέλη του 
2019. Μετά από μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων 
από τον Φεβρουάριο και ύστερα, τον Αύγουστο σημει-
ώθηκε άνοδος της τάξης του 2,65%. Αντίστοιχη είναι η 
εικόνα και για τον δείκτη FTSE/Χ.Α. Large Cap, ο οποί-
ος σημείωσε απώλειες της τάξης του -34,14% από την 
αρχή του έτους, κλείνοντας με μικρή άνοδο (1,87%) 
τον Αύγουστο του 2020. Αντίστοιχη πορεία ακολούθη-
σαν και οι υπόλοιποι δείκτες καθώς και οι επιμέρους 
κλαδικοί δείκτες, με μοναδική θετική εξαίρεση τον δεί-
κτη FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας με απόδο-
ση 9,58% από την αρχή του έτους και 5,03% τον Αύ-
γουστο του 2020. Οι μεγαλύτερες απώλειες από την 
αρχή του έτους σημειώθηκαν για τον δείκτη FTSE/Χ.Α. 
Τράπεζες με απώλειες -63,24%, ο οποίος κατά τον Αύ-
γουστο του 2020 αυξήθηκε κατά 7,43%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χ.Α. (2020), η ανοδική πο-
ρεία της αγοράς τον Αύγουστο του 2020 αποτυπώθηκε 
και στην αύξηση της κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. κατά 
2,6%, φτάνοντας τα €37,45 δισ. στο τέλος του μήνα 
από €36,49 δισ. τον προηγούμενο μήνα (Διάγραμμα 
1.6.1). Επιπλέον, σημειώθηκε μείωση της τάξης του 
-20,8% σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση 
του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους, η οποία 
ήταν στα €47,30 δις Σημαντικά μειωμένη παρατηρή-
θηκε η αξία συναλλαγών του Αυγούστου 2020, στα 
€638,18 εκατ., σημειώνοντας πτώση -44,8% σε σχέση 
με τον προηγούμενο μήνα που ήταν €1.155,94 εκατ. 

1.6. Διακυμάνσεις και πολλαπλές 
οι προκλήσεις για την ελληνική 
χρηματιστηριακή αγορά

Φωτεινή Οικονόμου

1.6.1. Εισαγωγή

Η χρηματιστηριακή αγορά βιώνει πρωτόγνωρες συν-
θήκες που διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον αυξη-
μένης αβεβαιότητας σε πολλαπλά επίπεδα. Αν και δεν 
μπορεί ακόμη να αποτιμηθεί με ακρίβεια η συνολική 
επίδραση της πανδημίας στην πραγματική οικονομία, 
τα σημάδια της είναι ξεκάθαρα και αποτυπώθηκαν 
άμεσα στην πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς 
σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. O Ashraf (2020), εξε-
τάζοντας 67 διεθνείς αγορές την περίοδο 22/1/2020-
17/4/2020, διαπίστωσε εμπειρικά τηv αρνητική αντί-
δραση της χρηματιστηριακής αγοράς στον αριθμό 
των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19, η  
οποία διαφοροποιείται με την πάροδο του χρόνου 
ανάλογα με το στάδιο της πανδημίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική χρηματιστηριακή αγο-
ρά σημείωσε έντονα αρνητικές αποδόσεις με το 
ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης (Φεβρουάριος- 
Μάρτιος 2020), ακολούθησαν σημάδια ανάκαμψης 
(Απρίλιος-Μάιος 2020), επανήλθε σε αρνητικές απο-
δόσεις (Ιούνιος-Ιούλιος 2020) και σημείωσε μικρή 
άνοδο κατά τον Αύγουστο του 2020, αν και ακόμα 
υπολείπεται κατά πολύ σε σχέση με την αρχή του 
έτους. Παράλληλα, τα σημάδια είναι ορατά στην κε-
φαλαιοποίηση και την αξία συναλλαγών· μεγέθη που 
καταγράφονται σημαντικά μειωμένα σε σχέση με την 
αρχή του έτους και την αντίστοιχη περίοδο του προ-
ηγούμενου έτους. Την ίδια περίοδο, παράλληλα με 
την αβεβαιότητα που γεννά η εξέλιξη της πανδημίας, 
οι γεωπολιτικές εξελίξεις προκαλούν ανησυχία λόγω 
της τουρκικής πολιτικής στάσης, η οποία με τη σειρά 
της αποτυπώνεται στις χρηματιστηριακές αποδόσεις. 
Πρόκειται για ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο, σε συν-
δυασμό με τα διαχρονικά προβλήματα της ελληνικής 
κεφαλαιαγοράς (π.χ. χαμηλή ρευστότητα), διατηρούν 
τις χρηματιστηριακές αποδόσεις σε χαμηλά επίπεδα, 
τη στιγμή που η αμερικανική αγορά φτάνει σε ιστορι-
κά υψηλά επίπεδα και οι ευρωπαϊκές αγορές έχουν 
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λογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ στη συνολική 
κεφαλαιοποίηση, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών 
έφτασε το 64,57% τον Απρίλιο του 2020 από 66,35% 
τον Δεκέμβριο του 2019. 

Τέλος, μικρή άνοδο σημείωσαν ο Ελληνικός Δείκτης 
Τιμών Εταιρικών Ομολόγων1 (0,23%) και ο Ελληνικός 
Δείκτης Εταιρικών Ομολόγων2 (0,50%), με τις απο-
δόσεις τους από την αρχή του έτους να παραμένουν 

και πτώση -53,9% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019 

που ήταν €1.382,98 εκατ. Σημειώνεται ότι η αξία αυτή 

είναι η χαμηλότερη από τον Ιούλιο του 2018 που ήταν 

στα €550,73 εκατ. Παράλληλα, η συμμετοχή των ξέ-

νων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Χ.Α. (χωρίς 

τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθε-

ρότητας - ΤΧΣ) έφτασε το 65,75% τον Αύγουστο του 

2020 από 68,86% τον Δεκέμβριο του 2019. Συνυπο-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.6.1  Μονάδες και αποδόσεις για επιλεγμένους δείκτες του Χ.Α. για το 2020  
(έως 31/8/2020) 

  31/8/2020 31/12/2019 Κατ. έτους Ανώτ. έτους Δ (%) έτους

FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap  
Θεμελιωδών Μεγεθών

2.462,07 2.975,68 2.028,59 3.205,70 -17,26%

Ελληνικός Δείκτης MID & Small Cap 951,71 1.253,49 701,19 1.312,90 -24,08%

Δείκτης Όλων των Μετοχών Χ.Α. 154,99 215,66 122,81 223,49 -28,13%

FTSE/Χ.Α. Mid Cap 837,69 1.195,17 659,09 1.298,86 -29,91%

Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 633,98 916,67 469,55 949,20 -30,84%

FTSE/Χ.Α. Large Cap 1.513,39 2.298,02 1.135,79 2.371,26 -34,14%

      
FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 3.490,71 3.185,42 1.865,80 3.530,60 9,58%

FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 3.771,09 3.925,16 2.480,07 3.960,95 -3,93%

FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία 778,17 900,44 537,98 1.029,21 -13,58%

FTSE/Χ.Α. Υγεία 418,73 504,83 395,48 508,96 -17,06%

FTSE/Χ.Α. Καταναλωτικά Προϊόντα  
και Υπηρεσίες

7.681,10 9.810,13 5.596,91 10.280,00 -21,70%

FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 1.989,41 2.561,57 1.302,84 2.712,84 -22,34%

FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 8.368,32 11.264,09 5.768,28 13.004,12 -25,71%

FTSE/Χ.Α. Ασφάλειες 1.447,01 2.025,02 1.076,29 2.088,80 -28,54%

FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 3.862,33 5.465,04 2.945,19 5.826,74 -29,33%

FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 2.128,05 3.083,14 1.403,78 3.344,96 -30,98%

FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 47,87 69,64 38,18 75,77 -31,26%

FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 1.215,24 1.939,68 904,20 2.084,49 -37,35%

FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 623,29 996,89 548,44 1.123,81 -37,48%

FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 3.834,86 6.458,00 2.713,19 7.435,44 -40,62%

FTSE/Χ.Α. Ενέργεια 2.898,62 5.048,57 2.268,39 5.154,35 -42,59%

FTSE/Χ.Α. Τράπεζες 325,35 885,16 263,25 889,92 -63,24%

Πηγή: Ημερήσια δελτία τιμών Χ.Α. (31/8/2020 και 31/12/2019).

1. Για τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται η καθαρή τιμή του κάθε ομολόγου.

2. Για τον υπολογισμό του χρησιμοποιείται η καθαρή τιμή, οι δεδουλευμένοι τόκοι και η αξία των καταβολών κάθε ομολόγου.
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δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV, ο 
οποίος εκφράζει την αβεβαιότητα των συμμετεχό-
ντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη 
βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και 
υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων 
προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap. 

Τον Αύγουστο του 2020 ο δείκτης μειώθηκε για δεύ-
τερο συνεχόμενο μήνα, φτάνοντας το 25,67% στις 
31/8/2020 από 26,46% στις 31/7/2020, και κινείται σε 
επίπεδα χαμηλότερα του ιστορικού μέσου όρου (από 

σε αρνητικά επίπεδα (-4,95% και -2,77%, αντίστοιχα). 
Παράλληλα, περαιτέρω μείωση σημείωσε η χρηματι-
κή αξία διακανονισμένων συναλλαγών των εταιρικών 
ομολόγων τον Αύγουστο του 2020, στα €6,86 εκατ. 
από €12,93 εκατ. τον Αύγουστο του 2019 (-46,90%). 

1.6.3. Χρηματιστηριακή αγορά και αβεβαιότητα

Οι παρατηρούμενες διακυμάνσεις της χρηματιστη-
ριακής αγοράς αποτυπώνονται και στην πορεία του 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.6.1
Κεφαλαιοποίηση και αξία συναλλαγών Χ.Α. 2019-2020 (έως 31/8/2020) 

Αξία συναλλαγών Χ.Α. (εκατ. €)Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (δισ. €)

Αξία συναλλαγών Χ.Α. (εκατ. €) Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (δισ. €)
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Πηγή: Χρηματιστήριο Αθηνών, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο AxiaNumbers της Αγοράς Χρεογράφων Αυγούστου 2020.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1.6.2
Δείκτης KEPE GRIV, μέση ημερήσια τιμή ανά μήνα για την περίοδο Ιανουαρίου 2017- Αυγούστου 2020
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κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» 
τον Ιούλιο του 2020. Η εξέλιξη αυτή αναμενόταν αρ-
κετούς μήνες και κρίνεται ιδιαίτερα θετική για την 
περαιτέρω θωράκιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς 
και την προώθηση της εταιρικής διακυβέρνησης με 
σκοπό την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυ-
τών. Επιπλέον, η επιτυχημένη επανέκδοση του δεκαε-
τούς ομολόγου (που είχε εκδοθεί τον Ιούνιο του 2020) 
στις αρχές Σεπτεμβρίου, από την οποία αντλήθηκαν 
€2,5 δισ. με ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο περίπου στο 
1,2%, αποτελεί ένδειξη εμπιστοσύνης στην ελληνική 
οικονομία παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες και τις 
προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει. Την εικόνα 
συμπληρώνει η έκδοση Εντόκων Γραμματίων διάρκει-
ας 52 εβδομάδων του Σεπτεμβρίου 2020 με μηδενική 
απόδοση έναντι απόδοσης 0,25% στην προηγούμενη 
έκδοση του Ιουνίου του 2020, ενώ μηδενική ήταν και 
η απόδοση των εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 
εβδομάδων της έκδοσης του Αυγούστου έναντι από-
δοσης 0,02% στην προηγούμενη έκδοση του Ιουλίου 
του 2020. Μένει, λοιπόν, να αποτυπωθεί αυτό το κλί-
μα εμπιστοσύνης και στην πορεία της χρηματιστηρι-
ακής αγοράς.

Οι επόμενοι μήνες παραμένουν κρίσιμοι για την πο-
ρεία της εγχώριας και της παγκόσμιας οικονομίας, 
η οποία συνδέεται στενά με την εξέλιξη της πρωτο-
φανούς υγειονομικής κρίσης που βιώνουμε με προ-
φανείς επιπτώσεις για τις διεθνείς χρηματιστηριακές 
αγορές. Σε αυτό το πλαίσιο, η χρηματιστηριακή αγο-
ρά καλείται να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης 
προωθώντας τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων 
σε μια δύσκολη οικονομική (και όχι μόνο) συγκυρία.
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τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο 
οποίος είναι στο 33,21%. Η εξέλιξη του δείκτη απο-
τυπώνει μείωση της αβεβαιότητας των επενδυτών για 
την ελληνική αγορά, δεδομένων των υγειονομικών και 
πολιτικοοικονομικών εξελίξεων σε εγχώριο και ευρω-
παϊκό επίπεδο. Θα πρέπει, όμως να σημειωθεί ότι, αν 
και ο δείκτης παρουσιάζει σταδιακή αποκλιμάκωση, 
απέχει από τα προ κορωνοϊού επίπεδα του Ιανουαρί-
ου 2020 (22,77% στις 31/1/2020). Μειωμένη καταγρά-
φεται και η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη ανά μήνα 
κατά τον Αύγουστο του 2020 (26,93%), η οποία βρί-
σκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο 
του 2020 που καταγράφηκαν τα πρώτα επιβεβαιωμέ-
να κρούσματα COVID-19 στην Ελλάδα (Διάγραμμα 
1.6.2 πιο πάνω).

1.6.4. Συμπεράσματα

Είναι πλέον εμφανές ότι η εξάπλωση του COVID-19 
επηρέασε αρνητικά τις διεθνείς χρηματιστηριακές 
αγορές, οδηγώντας σε αύξηση του κινδύνου και ση-
μαντικές απώλειες. Αν και η αντίδραση των μεμονω-
μένων αγορών ποικίλλει ανάλογα με τη σοβαρότητα 
με την οποία εξελίσσεται η πανδημία σε κάθε χώρα, η 
συνεπαγόμενη αβεβαιότητα για την έκβαση της παν-
δημίας και τις οικονομικές της επιπτώσεις καθιστούν 
τις αγορές ιδιαίτερα ευμετάβλητες και απρόβλεπτες 
(Zhang et al., 2020).

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με εγχώριους παράγο-
ντες κινδύνου, διατηρούν την ελληνική χρηματιστηρι-
ακή αγορά σε χαμηλά επίπεδα. Αν και η πορεία των 
βασικών χρηματιστηριακών δεικτών, της κεφαλαιο-
ποίησης και του δείκτη «φόβου» παρείχαν ενθαρρυ-
ντικά σημάδια τον Αύγουστο του 2020, προβληματίζει 
η σημαντική μείωση της αξίας των συναλλαγών και οι 
έντονα αρνητικές αποδόσεις του τραπεζικού κλάδου. 
Επιπλέον, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά καλεί-
ται να αντιμετωπίσει μια σειρά προκλήσεων που δεν 
της επέτρεψαν να ακολουθήσει την παρατηρούμενη 
ανάκαμψη στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές και 
την συγκρατούν σε επίπεδα αρκετά χαμηλότερα σε 
σχέση με την αρχή του έτους.

Σημαντική εξέλιξη της εξεταζόμενης περιόδου ήταν 
και η ψήφιση του Νόμου 4706/2020 «Εταιρική δια-
κυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά 
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1.7. Πρόσφατες εξελίξεις  
και προοπτικές της παγκόσμιας 
οικονομικής δραστηριότητας: 
Σημάδια ανάκαμψης εν μέσω 
μεγάλης αβεβαιότητας

Αριστοτέλης Κουτρούλης

Έπειτα από την καθίζηση της παγκόσμιας οικονομικής 
δραστηριότητας κατά το Α΄ εξάμηνο του τρέχοντος 
έτους, η παγκόσμια οικονομία εμφανίζει σημάδια βελ-
τίωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει συμβάλει τόσο 
η δυναμική παρέμβαση των εθνικών οικονομικών πολι-
τικών όσο και η σχετική χαλάρωση των διοικητικών μέ-
τρων που είχαν ληφθεί από τον περασμένο Μάρτιο για 
την αντιμετώπιση του Covid-19. Παρ’ όλα αυτά, η ανα-
σφάλεια και η μεγάλη αβεβαιότητα που επικρατούν 
στις τάξεις των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των 
επενδυτών εξακολουθούν να απειλούν τις αναπτυξια-
κές προοπτικές των περισσότερων εθνικών κρατών. 

1.7.1. Γενική αξιολόγηση των εξελίξεων  
και των βραχυπρόθεσμων προοπτικών  
της παγκόσμιας οικονομίας

Οικονομική δραστηριότητα

Η πανδημία του Covid-19, σε συνδυασμό με τα διοι-
κητικά μέτρα αντιμετώπισής της, έχουν οδηγήσει την 
παγκόσμια οικονομία στη βαθύτερη ύφεση της μετα-
πολεμικής περιόδου. Σύμφωνα με τους διεθνείς ορ-
γανισμούς το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά το τρέχον έτος 
αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 3,2 έως 5,2 ποσοστι-
αίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1.7.1). Φυσικά, τα ποσοστά 
αυτά θα ήταν αρκετά χαμηλότερα χωρίς τις τονωτι-
κές ενέσεις από την πλευρά της δημοσιονομικής και 
νομισματικής πολιτικής και τα μέτρα στήριξης της 
απασχόλησης στις περισσότερες χώρες του κόσμου. 

Με τη χαλάρωση των μέτρων που αφορούν την κυ-
κλοφορία των φυσικών προσώπων και τη λειτουργία 
των επιχειρήσεων (π.χ. άνοιγμα των συνόρων, άρση 
των lockdowns, κλπ.) από τον περασμένο Ιούνιο, η 
παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα εμφανίζει τά-
σεις βελτίωσης και σταδιακής επιστροφής στην ομα-
λότητα. Πρόκειται, ωστόσο, για μια επιστροφή με 

πολλά εμπόδια. Οι εξάρσεις της νόσου υπό τη μορφή 
αυξημένων κρουσμάτων σε πυκνοκατοικημένα γεω-
γραφικά διαμερίσματα αρκετών χωρών συντηρούν 
την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων. Η μεγάλη αβεβαιότητα, με τη σειρά 
της, λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ανάκαμψη των 
καταναλωτικών δαπανών, με τη ζήτηση υπηρεσιών 
(π.χ. υπηρεσίες καταλύματος και εστίασης, μεταφο-
ρές φυσικών προσώπων, ψυχαγωγία, κλπ.) να δέχεται 
τις μεγαλύτερες πιέσεις. Ταυτόχρονα παρατηρείται 
μια αλματώδης αύξηση των αποταμιεύσεων των νοι-
κοκυριών για σκοπούς προφύλαξης. Από την πλευρά 
των επιχειρήσεων, τα εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια και 
η μεγάλη διαθεσιμότητα αποταμιευτικών κεφαλαίων 
δεν δείχνουν επαρκή, τουλάχιστον προς το παρόν, 
ώστε να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα και να επα-
ναφέρουν τις ιδιωτικές επενδύσεις σε ικανοποιητικά 
επίπεδα. 

Πληθωρισμός και απασχόληση

Η κάθετη πτώση στις τιμές του πετρελαίου και άλ-
λων βασικών εμπορευμάτων, σε συνδυασμό με την 
ασθενική ζήτηση για καταναλωτικά και κεφαλαιουχικά 
αγαθά, έχουν οδηγήσει τον πληθωρισμό σε ιστορικά 
χαμηλά επίπεδα. Ειδικότερα, η μέση ετήσια τιμή του 
πληθωρισμού στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμε-
νες οικονομίες το 2020 αναμένεται να υποχωρήσει στο 
0,3% και 4,4%, αντίστοιχα (IMF, 2020). Η εκτίμηση ότι 
ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να κινείται σε ιδιαίτερα 
χαμηλά επίπεδα επιτρέπει στη νομισματική πολιτική 
να παραμείνει εξαιρετικά χαλαρή στις περισσότερες 
οικονομίες του κόσμου.

Όσον αφορά την απασχόληση, οι αγορές εργασίας 
ανά τον κόσμο έχουν δεχθεί πολύ μεγάλες πιέσεις 
καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Ιδιαίτερα ανη-
συχητική είναι η απότομη άνοδος της ανεργίας στις 
ΗΠΑ όπου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου, το ετήσιο ποσοστό ανεργίας 
κατά το τρέχον έτος θα σκαρφαλώσει από το 3,7% 
στο 10,4%, με τους χαμηλόμισθους και τους νέους 
να πλήττονται περισσότερο. Αντίθετα, και παρά τη 
σημαντική μείωση των συνολικών ωρών εργασίας, 
η αύξηση των ποσοστών ανεργίας στην Ευρωζώνη 
και την Ιαπωνία εμφανίζεται περιορισμένη λόγω των 
κρατικών παρεμβάσεων και λόγω της αύξησης της 
μερικής απασχόλησης. Αναφορικά με τις περισσότε-
ρες αναπτυσσόμενες χώρες, τα περιθώρια ανάλογων 
παρεμβάσεων για τη στήριξη των ανέργων και των 
οικονομικά ασθενέστερων νοικοκυριών είναι πολύ μι-
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τηση: (α) της έντασης και της διάρκειας ενδεχόμε-
νων εξάρσεων της νόσου, (β) των αυξομειώσεων της 
εμπιστοσύνης του κοινού στα μέτρα που υιοθετούν 
οι κυβερνήσεις για τον περιορισμό εξάπλωσής της, 
(γ) του χρονικού διαστήματος που θα μεσολαβήσει 
έως την ανακάλυψη μιας αποτελεσματικής θεραπείας 
ή ενός εμβολίου, και (δ) του βαθμού αποτελεσματικό-
τητας των μέτρων δημοσιονομικής και νομισματικής 
πολιτικής. Κάτω λοιπόν από ένα μετριοπαθές σενάριο 
που θέλει τη σταδιακή υποχώρηση της πανδημίας και 
την ευρεία διαθεσιμότητα ενός αποτελεσματικού εμ-
βολίου μέσα στους επόμενους μήνες, εκτιμάται ότι το 
2021 το παγκόσμιο ΑΕΠ θα αυξηθεί από 4,2 έως 5,4 
ποσοστιαίες μονάδες (βλ Πίνακα 1.7.1) Η επαλήθευ-
ση αυτής της πρόβλεψης προϋποθέτει, μεταξύ άλ-
λων, ότι οι εθνικές οικονομικές πολιτικές θα διατηρή-
σουν τον ενισχυτικό ρόλο που έχουν υιοθετήσει τους 
τελευταίους μήνες. Συγκεκριμένα, τα δημοσιονομικά 
και νομισματικά μέτρα στήριξης των εθνικών οικο-
νομιών, καθώς και άλλα μέτρα που έχουν να κάνουν 
με τη ενίσχυση των εισοδημάτων των νοικοκυριών ή 
της απασχόλησης, είναι απαραίτητο να παραμείνουν 
σε ισχύ για όσο οι οικονομίες παραμένουν ευάλωτες 
έναντι της πανδημίας. Παράλληλα, είναι σημαντικό 
να ενισχυθεί η συνεργασία των χωρών σε επίπεδο 
οικονομικής πολιτικής καθώς και η διατήρηση των 
ανοικτών συνόρων για την ενίσχυση του διεθνούς 
εμπορίου. Όσον αφορά την οικονομική συνεργασία 
σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερη έμφαση απαιτείται να 
δοθεί στην παραγωγή και διάθεση ιατροφαρμακευ-
τικού υλικού, ώστε να εξασφαλιστεί η επαρκής τρο-
φοδότηση όσων κρατών αδυνατούν να καλύψουν τις 
αντίστοιχες ανάγκες τους. Τέλος, μείζονος σημασίας 
θέμα, και άρα πολιτική προτεραιότητα, αποτελεί η πε-
ραιτέρω ενίσχυση των εθνικών συστημάτων υγείας. 

1.7.2. Ενδεχόμενες οικονομικές επιδράσεις  
της πανδημίας στη μεσοπρόθεσμη  
και μακροπρόθεσμη περίοδο 

Από το 1870 μέχρι τις μέρες μας, έχουν καταγρα-
φεί 14 παγκόσμιες οικονομικές υφέσεις: 1876, 1885, 
1893, 1908, 1914, 1917-21, 1930-32, 1938, 1945-46, 
1975, 1982, 1991, 2009 και 2020 (World Bank, 2020). 
Η ιστορική αυτή μαρτυρία υποδηλώνει δύο στοιχεία: 
Πρώτον, η εκδήλωση οικονομικών κρίσεων παγκόσμι-
ας κλίμακας χαρακτηρίζεται από μια περιοδικότητα 
–μια κρίση ανά δεκαετία1. Δεύτερον, κάθε οικονομική 
κρίση έχει μια αρχή και ένα τέλος. Αν τώρα συνδυά-
σει κανείς την εντυπωσιακή πορεία του παγκόσμιου 

κρά. Ως εκ τούτου, η αύξηση της ανεργίας σε αυτές 
τις χώρες συνεπάγεται αυτόματα και την αύξηση του 
κινδύνου φτώχειας για τα πληττόμενα νοικοκυριά. 

Διεθνές εμπόριο

Εξαιτίας της προκυκλικής συμπεριφοράς του, το διε-
θνές εμπόριο ήταν ανέκαθεν ένας από τους βασικότε-
ρους αποδέκτες και αναμεταδότες των οικονομικών 
υφέσεων. Υπό αυτή την έννοια, και δεδομένων των 
ιδιαιτεροτήτων της παρούσας οικονομικής ύφεσης, ο 
συνολικός όγκος διεθνούς εμπορίου (αγαθά και υπη-
ρεσίες) το 2020 αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 11,2 
ποσοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακα 1.7.2). Η καθίζηση 
αυτή αντανακλά την αναιμική ζήτηση καταναλωτικών 
προϊόντων στις χώρες προορισμού των αγαθών, τους 
περιορισμούς στις διεθνείς μεταφορές προσώπων 
και το διασυνοριακό τουρισμό, το αυξημένο κόστος 
μεταφορών λόγω των αυστηρότερων προδιαγραφών 
και ελέγχων τήρησης των νέων κανόνων υγιεινής, και 
τη μείωση των δραστηριοτήτων των διεθνών αλυσί-
δων παραγωγής.

Οι βραχυχρόνιες προοπτικές  
της παγκόσμιας οικονομίας και ο ρόλος  
της οικονομικής πολιτικής 

Σε γενικές γραμμές, οι προοπτικές της παγκόσμιας 
οικονομίας κατά τους επόμενους μήνες είναι συνάρ-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7.2  Ετήσιες ποσοστιαίες 
μεταβολές στον όγκο του διεθνούς 
εμπορίου

Συνολικός όγκος  
διεθνούς εμπορίου 
(αγαθά & υπηρεσίες)

2019* 2020** 2021**

Παγκόσμια  
οικονομία 0,9 -11,9 8

Προηγμένες 
οικονομίες 1,5 -13,4 7,2

Αναπτυσσόμενες 
οικονομίες 0,1 -9,4 9,4

Πηγή: IMF, World Economic Outlook, Update, June 
2020.

* Εκτιμήσεις, ** Προβλέψεις.

1. Εξαίρεση αποτελούν οι δεκαετίες της περιόδου 1950-1970.
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η μείωση των επενδύσεων λόγω αβεβαιότητας, ο χα-
μηλότερος ρυθμός συσσώρευσης ανθρώπινου κεφα-
λαίου λόγω της αυξημένης ανεργίας και της απώλειας 
ωρών διδασκαλίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευ-
σης και η περιορισμένη διάχυση της τεχνολογίας από 
χώρα σε χώρα εξαιτίας της μη εύρυθμης λειτουργίας 
των διεθνών αλυσίδων παραγωγής θα έχουν επιπτώ-
σεις με μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Ανάλογες επιπτώ-
σεις μπορεί να επιφέρει και η περιορισμένη κινητικό-
τητα της εργασίας από κλάδους χαμηλής σε κλάδους 
υψηλής παραγωγικότητας. Εν κατακλείδι, ο ιδιαίτερος 
χαρακτήρας της παρούσας κρίσης δείχνει να εγκυμο-
νεί κινδύνους για όλους εκείνους τους παράγοντες 
που θεωρούνται κλειδιά στην αύξηση της παραγωγικό-
τητας, απειλώντας εντέλει τις αναπτυξιακές προοπτι-
κές της παγκόσμιας οικονομίας σε ένα ευρύ χρονικό 
ορίζοντα (Alistair, 2020).

Όμως οι αναπτυξιακές προοπτικές των οικονομιών 
δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την πορεία των οι-
κονομικών μεταβλητών. Το οικονομικό γίγνεσθαι δεν 
εξελίσσεται αυτόνομα από το κοινωνικό. Αντίθετα, 
οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι συμπλέκονται και 
συμπορεύονται εναλλάσσοντας ρόλους μεταξύ αιτί-
ας και αιτιατού. Υπό αυτή την έννοια είναι δύσκολο 
να πιστέψει κανείς ότι η πορεία της παγκόσμιας οι-
κονομίας θα μείνει ανεπηρέαστη από τις κοινωνικές 
εξελίξεις που έχει προκαλέσει η πανδημία. 

Μέχρι αυτή τη στιγμή, οι κοινωνικές αποστάσεις που 
τηρούνται, όσο επιβεβλημένες και αν είναι, φαίνεται 
να έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τον χαρακτήρα 
των ανθρώπινων σχέσεων. Η αποφυγή της φυσικής 
επαφής, από τον εναγκαλισμό και τους ασπασμούς 
μέχρι την τυπική χειραψία, ενσυνείδητα ή υποσυνεί-
δητα, ‘παγώνει’ τις ανθρώπινες σχέσεις, δημιουργεί 
ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης και απομακρύνει ψυχικά 
και (δια)νοητικά τους ανθρώπους. Επιπλέον, σαν να 
μην έφταναν τα όσα χωρίζουν τα μέλη κάθε ανθρώ-
πινης κοινωνίας (πολιτικές, ιδεολογικές, κοινωνικές 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά τα τελευταία 150 έτη με την 
εκδήλωση οικονομικών κρίσεων, θα καταλήξει σε ένα 
τρίτο ενδιαφέρον στοιχείο: Η εκδήλωση οικονομικών 
κρίσεων παγκόσμιας κλίμακας φρενάρει, περιορίζει 
αλλά δεν ανατρέπει τη μακροχρόνια ανοδική πορεία 
του παγκόσμιου κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Η ένταξη της παρούσας ύφεσης στο παραπάνω ιστο-
ρικό πλαίσιο λειτουργεί ανακουφιστικά. Το ίδιο ανα-
κουφιστικά λειτουργούν και οι εκτιμήσεις των διεθνών 
οργανισμών που κάνουν λόγο για δυναμική επάνοδο 
της παγκόσμιας οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης από το 2021 (βλ. Πίνακα 1.7.1). Παρ’ όλα 
αυτά, δεν είναι λίγοι αυτοί που συνεχίζουν να εκφρά-
ζουν ανησυχίες όσον αφορά τις ενδεχόμενες επιπτώ-
σεις της σημερινής ύφεσης στις μεσοπρόθεσμες ή 
ακόμα και στις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προο-
πτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Σύμφωνα με τους 
αναλυτές της Παγκόσμιας Τράπεζας, τις ανησυχίες  
αυτές εγείρουν τα ειδοποιά χαρακτηριστικά της πα-
ρούσας κρίσης. Το πρώτο από αυτά τα χαρακτηριστι-
κά έχει να κάνει με το απόλυτο μέγεθος της συρρί-
κνωσης του Παγκόσμιου ΑΕΠ. Πράγματι, σε σύγκριση 
με τις παγκόσμιες κρίσεις από το 1975 και έπειτα, 
η σημερινή κρίση έχει προκαλέσει τις μεγαλύτερες 
απώ λειες (βλ. Πίνακα 1.7.3). Δεύτερον, η παρούσα 
κρίση εμφανίζει τον μεγαλύτερο συγχρονισμό που 
έχει παρατηρηθεί ποτέ, καθώς πάνω από το 90% των 
εθνικών οικονομιών θα καταγράψει αρνητικές μετα-
βολές του ΑΕΠ μέσα στο ίδιο έτος. Τρίτον, είναι η 
μοναδική οικονομική ύφεση που προκλήθηκε από μια 
κρίση της δημόσιας υγείας. Τέταρτον, η δεκαετία που 
προηγείται της εκδήλωσης της πανδημίας χαρακτηρί-
ζεται από μια γενικευμένη επιβράδυνση του ρυθμού 
αύξησης της παραγωγικότητας (World Bank, 2020).

Αυτό λοιπόν που εντείνει περισσότερο τις ανησυχίες 
πολλών αναλυτών σχετίζεται με το ενδεχόμενο μιας 
περαιτέρω επιβράδυνσης του ρυθμού αύξησης της 
παραγωγικότητας. Ειδικότερα, εκφράζονται φόβοι ότι 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.7.3  Ετήσιες ποσοστιαίες μεταβολές του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια παγκόσμιων 
οικονομικών υφέσεων (1975-2020)

1975 1982 1991 2009 2020

Παγκόσμια οικονομία 1,1 0,4 1,3 -1,8 -5,2

Προηγμένες οικονομίες 0,2 0,3 1,3 -3,4 -7

Αναπτυσσόμενες οικονομίες 4,2 0,9 1,5 1,8 -2,5

Πηγή: World Bank, Global Economic Prospects, June 2020.



42 ΚΕΠΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2020/43

προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η παγκόσμια 
κοινότητα.
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και οικονομικές διαφορές), προστέθηκε μια ακόμη 
αφορμή λογοτριβής και αντιπαράθεσης. Μια λογοτρι-
βή που ξεκινά από την οντολογία και τη μεταφυσική 
(Υπάρχει όντως ο συγκεκριμένος ιός ή όχι; Αν ναι, 
πώς προέκυψε;), προχωρά στην ηθική (Παραβιάζουν 
ή όχι τις ατομικές ελευθερίες τα μέτρα περιορισμού 
εξάπλωσης του ιού;) και καταλήγει στην πρακτική της 
καθημερινότητας (Μήπως να περιορίσω την κατανά-
λωση κάποιων αγαθών και υπηρεσιών γιατί δεν ξέρω 
αν κατά την παραγωγή τους έχουν τηρηθεί οι νέοι κα-
νόνες υγιεινής;). 

Το κλείσιμο του πολυδιάστατου ελλείμματος εμπιστο-
σύνης που προκάλεσε η πανδημία συνιστά, ενδεχο-
μένως, μια από τις μεγαλύτερες και δυσκολότερες 
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Κρατικός Προϋπολογισμός,  
δημόσιο χρέος και προοπτικές  
των δημοσιονομικών μεγεθών

Ελισάβετ Ι. Νίτση

2.1. Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού,  
οκτάμηνο 2020

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους1, σε τροποποιημένη βάση, 
η εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού στο οκτά-
μηνο του 2020 παρουσιάζεται περισσότερο ελλειμμα-
τική συγκρινόμενη τόσο με το αντίστοιχο διάστημα 
του 2019, όσο και με τις μηνιαίες εκτιμήσεις, όπως 
αυτές είχαν αποτυπωθεί στην Εισηγητική Έκθεση του 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. Το έλ-
λειμμα αυτό ήταν αναμενόμενο, δεδομένης της με-
γάλης υγειονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας του 
COVID-19 από τον Μάρτιο του 2020 και της επακόλου-
θης οικονομικής κρίσης. Ιδιαίτερα, η μεγάλη εξάρτη-
ση της χώρας από τον τουρισμό, που επλήγη από το 
lockdown και συνεχίζει να πλήττεται από τους ταξιδι-
ωτικούς περιορισμούς και τα τοπικά lockdown, αλλά 
και από το υψηλό ποσοστό του εργατικού δυναμικού 
της που αποτελείται από αυτοαπασχολούμενους, οδή-
γησε σε σημαντική πτώση της οικονομικής δραστηρι-
ότητας. Η μειωμένη οικονομική δραστηριότητα αλλά 
και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας επι-
βάρυναν τόσο την πλευρά των εσόδων όσο και των 
δαπανών.

Με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνα-
κα 2.1.1, ο Κρατικός Προϋπολογισμός παρουσίασε 
σημαντικό έλλειμμα στο ισοζύγιό του ύψους 9,68 δισ. 
ευρώ στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 
2020, έναντι ελλείμματος 1,59 δισ. ευρώ το αντίστοι-
χο διάστημα του 2019, και στόχου για έλλειμμα 2,89 
δισ. ευρώ. Το πρωτογενές αποτέλεσμα εμφάνισε ένα 

εξίσου σημαντικό έλλειμμα ύψους 5,48 δισ. ευρώ, 
έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,91 δισ. ευρώ 
για την ίδια περίοδο το 2019 και στόχου για πρωτογε-
νές πλεόνασμα 1,15 δισ. ευρώ. 

Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού 
παρουσιάζονται μειωμένα σε σχέση με το αντίστοιχο 
διά στημα του προηγούμενου έτους, καθώς ανήλθαν 
σε 30,1 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,1 
δισ. ευρώ ή 9,3% έναντι των εσόδων του οκταμήνου 
του 2019 και κατά 2,4 δισ. ευρώ ή 7,4% έναντι του στό-
χου που είχε τεθεί από τον Προϋπολογισμό του 2020. 
Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3,8 δισ. ευρώ, αυξημένα σε σύγκρι-
ση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 (2,28 δισ. ευρώ 
ή 150%), και του στόχου του Προϋπολογισμού (1,29 
δισ. ευρώ ή 51,1%). Η μείωση αυτή των εσόδων οφεί-
λεται κυρίως στη μείωση της οικονομικής δραστηριό-
τητας λόγω της υγειονομικής κρίσης, καθώς και στην 
επίπτωση από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή 
της. Πιο αναλυτικά, οι εισπράξεις φόρων μειώθηκαν 
κατά 3,5 δισ. ευρώ ή 11,6% σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του προηγούμενου έτους και κατά 2,4 δισ. 
ευρώ ή 7,4% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 
του 2020, και οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, που 
ανήλθαν μόλις στα 317 εκατ. ευρώ, μειώθηκαν κατά 
1,2 δισ. ευρώ ή 79,3% έναντι της περυσινής αντίστοι-
χης περιόδου, αν και η πτώση αυτή είχε προβλεφθεί 
στον Προϋπολογισμό, καθώς υπολείπεται του στόχου 
του κατά μόλις 135 εκατ. ευρώ ή 29,87%. Θα πρέ-
πει να σημειωθεί ότι τη μεγαλύτερη μείωση παρου-
σιάζει η είσπραξη του ΦΠΑ που ανήλθε στα 10 δισ. 
ευρώ, τόσο έναντι του οκταμήνου του 2019 όσο και 
του στόχου του Προϋπολογισμού, κατά περίπου 3,5 
δισ. ευρώ ή 16,5%, ακολουθούμενη από τον φόρο 
εισοδήματος κατά περίπου 650 εκατ. ευρώ ή 7,1%. 
Αντίθετα, σημαντική άνοδο παρουσιάζουν οι μεταβι-
βάσεις, ύψους 4,15 δισ. ευρώ, τόσο σε σύγκριση με 
το αντίστοιχο διάστημα του 2019 (1,48 δισ. ευρώ ή 
56,2%), όσο και με τον στόχο του Προϋπολογισμού 
(1,41 δισ. ευρώ ή 52,1%), το οποίο οφείλεται αφενός 
στα αυξημένα έσοδα ΠΔΕ, αφετέρου στην είσπραξη 

2. Δημοσιονομικές εξελίξεις

ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 43, 2020, σσ. 43-49

1. Τα στοιχεία του Προϋπολογισμού όπως αυτά δημοσιεύθηκαν στο Μηνιαίο Δελτίο Εκτέλεσης Κρατικού Προϋπολογισμού, Αύγουστος 

2020.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1.1  Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού, οκτάμηνο 2020 (εκατ. €)

Ιαν.-Αύγ. 2019 Ιαν.-Αύγ. 2020 2020 2020

Πραγμ. Πραγμ. Εκτιμήσεις 
Προϋπολογισμoύ

20201

Προβλέψεις 
Προϋπολογισμού

20202

Εκτιμήσεις 
Προϋπολογισμού

20213

Κρατικός Προϋπολογισμός

Καθαρά έσοδα 33.130 30.050 32.455 54.710 50.147

Φόροι 
 εκ των οποίων: 30.520 26.996 30.641 52.165 44.594

 ΦΠΑ 12.007 10.022 12.018 18.276 14.864

 ΕΦΚ  4.705  4.248  4.763  7.214  6.519

 Τακτικοί φόροι ακίνητης 
περιουσίας  726  572  645  2.829  2.690

 Φόρος εισοδήματος  9.289  8.621  9.276 16.663 13.943

Κοινωνικές εισφορές  37  36  37  55  54

Μεταβιβάσεις  2.635  4.116  2.707  4.592  6.803

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών  1.532  317  452  687  556

Λοιπά τρέχοντα έσοδα  1.368  1.911  1.126  1.806  2.741

Πωλήσεις παγίων περιουσιακών 
στοιχείων  5  6  0  332  326

Επιστροφές φόρων  2.980  3.332  2.826  4.926  4.926

Δαπάνες 34.718 39.731 35.346 57.163 68.528

Παροχές σε εργαζόμενους  8.905  8.880  8.902 13.390 13.410

Κοινωνικές παροχές  320  82  53  134  232

Μεταβιβάσεις 17.930 20.390 17.275 27.844 36.596

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών  745  696  570  968  1.564

Επιδοτήσεις  119  66  43  89  102

Τόκοι (σε ακαθάριστη βάση)  4.499  4.203  4.044  6.000  5.850

Λοιπές δαπάνες  36  19  50  71  72

Πιστώσεις υπό κατανομή  
(πλην ΠΔΕ)  0  0  773  8.245 10.068

Αποκτήσεις παγίων 
περιουσιακών στοιχείων  165  208  337  421  636

ΠΔΕ

Έσοδα4  1.526  3.807  2.513  4.100  6.230

Δαπάνες  2.000  5.187  3.300  6.750  9.521

Πρωτογενές Ισοζύγιο 
Κρατικού Προϋπολογισμού  2.906  -5.484  1.152  3.547 -12.538

Ισοζύγιο Κρατικού 
Προϋπολογισμού 5,6,7  -1.588  -9.681  -2.892  -2.453 -18.381

Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπουργείο Οικονομικών.

Σημειώσεις:
1. Στόχοι όπως αποτυπώνονται στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, σε σωρευτική ταμειακή βάση.
2.  Ετήσιες εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στην Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με τη 

μεθοδολογία European System of Accounts (ESA).
3.  Εκτιμήσεις όπως αποτυπώνονται στο Προσχέδιο του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με τη μεθοδολογία 

European System of Accounts (ESA)
4.  Τα έσοδα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) περιλαμβάνονται στις κατηγορίες «Μεταβιβάσεις» και «Λοιπά τρέχοντα 

έσοδα».
5. + πλεόνασμα, - έλλειμμα.
6.  Τα στοιχεία πραγματοποιήσεων περιλαμβάνουν την επίπτωση του προγράμματος εξόφλησης υποχρεώσεων παρελθόντων ετών και 

εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης.
7.  Η αποτύπωση των στοιχείων είναι σύμφωνη με την νέα οικονομική ταξινόμηση (Προεδρικό διάταγμα 54/2018).
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κά έκτακτα κονδύλια για να αντιμετωπιστούν. Μια ανα-
προσαρμογή των μεγεθών, με τις επικαιροποιημένες 
εκτιμήσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των 
λοιπών κρίσεων, σε ετήσια βάση, περιλαμβάνεται στο 
Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2021. 
Οι εκτιμήσεις αυτές όμως δεν παρουσιάζονται σε σω-
ρευτική ταμειακή βάση όπως τα στοιχεία της μηνιαίας 
εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά με 
βάση τη μεθοδολογία ESA, και ως εκ τούτου οι τελευ-
ταίες δύο στήλες του Πίνακα 2.1.1. παρουσιάζουν τα 
στοιχεία με αυτή τη μεθοδολογία. 

Από τη σύγκριση των προβλέψεων και των τελευ-
ταίων εκτιμήσεων για το 2020 φαίνεται ότι τα μέτρα 
που ελήφθησαν ή πρόκειται να ληφθούν από την κυ-
βέρνηση για την αντιμετώπιση τόσο της υγειονομικής, 
όσο και της οικονομικής κρίσης επηρεάζουν τόσο την 
πλευρά των εσόδων όσο και των δαπανών. Τα μειωμέ-
να έσοδα συγκριτικά με τους στόχους του Προϋπο-
λογισμού (4,56 δισ. ευρώ ή 8,34%) οφείλονται κυρίως 
στα μειωμένα έσοδα από φόρους (7,5 δισ. ευρώ ή 
14,51%) εκ των οποίων η κυριότερη απώλεια είναι από 
ΦΠΑ (3,41 δισ. ή 18,67%), ακολουθούμενη από τον 
φόρο εισοδήματος (2,72 δισ. ευρώ ή 16,32%), φόροι 
που δεν εισπράχθηκαν λόγω της μειωμένης οικονομι-
κής δραστηριότητας. Θετική εξέλιξη είναι η αύξηση 
των μεταβιβάσεων που εν μέρει βελτιώνει την εικόνα 
των εσόδων.

Από την πλευρά των δαπανών, όπου εντάσσονται όλες 
οι δράσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 
πανδημίας Covid-19, αλλά και των άλλων κρίσεων 
που αντιμετωπίζει η χώρα (μεταναστευτικό, φυσικές 
καταστροφές) η απόκλιση από τον στόχο του Προ-
ϋπολογισμού του 2020 είναι ακόμη μεγαλύτερη και 
φθάνει τα 12,37 δισ. ευρώ ή 19,88%. Σημαντικότερη 
απόκλιση εμφανίζουν οι μεταβιβάσεις (8,75 δισ. ευρώ 
ή 31,43%), καθώς σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται 
μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 
ύψους 6,53 δισ. ευρώ, όπως η αποζημίωση ειδικού 
σκοπού των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις 
εργασίας τέθηκαν σε προσωρινή αναστολή και η κά-
λυψη των ασφαλιστικών εισφορών τους, η αποζημίω-
ση ειδικού σκοπού των επιστημόνων, η επιστρεπτέα 
προκαταβολή, οι πρόσθετες υγειονομικές δαπάνες 
κλπ., καθώς και άλλες δαπάνες όπως η επιχορήγηση 
στον e-ΕΦΚΑ για την καταβολή αναδρομικών στους 
συνταξιούχους κατόπιν των σχετικών δικαστικών απο-
φάσεων. Η κατηγορία των πιστώσεων υπό κατανομή, 
στην οποία περιλαμβάνονται κυρίως οι δαπάνες του 
ΠΔΕ και το τακτικό και ειδικό αποθεματικό, είναι η 
δεύτερη που οδήγησε σε αυτή την απόκλιση (11,82 
δισ. ευρώ ή 22,11%), καθώς από εκεί προκύπτουν οι 
αυξημένες πληρωμές του ΠΔΕ λόγω της αντιμετώπι-
σης της πανδημίας με μέτρα ύψους 4,34 δισ. ευρώ, 

των ANFAs (2020 644 εκατ. ευρώ), το οποίο δεν είχε 
προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό έτους 2020. 

Στην πλευρά των δαπανών, οι οποίες ανήλθαν στα 39,73 
δισ. ευρώ, ο Κρατικός Προϋπολογισμός κατά το οκτά-
μηνο του 2020 παρουσιάζεται αυξημένος κατά 5,01 
δισ. ευρώ ή 14,44% σε σχέση με την αντίστοιχη περίο-
δο του 2019 και 4,39 δισ. ευρώ ή 12,41% συγκριτικά με 
τον στόχο του Προϋπολογισμού. Οι κυριότερες αιτίες 
της αύξησης των δαπανών, σε σύγκριση με τον στόχο 
που είχε τεθεί από τον Προϋπολογισμό, οφείλονται 
στα μέτρα ενίσχυσης του συστήματος υγείας και της 
οικονομίας λόγω της πανδημίας του COVID-19 με την 
καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε μισθωτούς 
και επιστήμονες, την ενίσχυση των επιχειρήσεων με 
τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, την έκτακτη 
επιχορήγηση προς τον ΕΦΚΑ και τον ΕΟΠΥΥ για την 
κάλυψη της υστέρησης εσόδων από τις μειωμένες 
ασφαλιστικές εισφορές και τις αυξημένες εκροές του 
ΠΔΕ για τη χρηματοδότηση κυρίως της αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού επιχειρήσεων και αυτοαπασχολούμε-
νων, την επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαί-
ων επιχειρήσεων, την ενίσχυση των επιχειρήσεων με 
τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, για τη δρά-
ση ΤΕΠΙΧ ΙΙ και για τη σύσταση ταμείου εγγυοδοσίας 
επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας του COVID-19. Πιο 
συγκεκριμένα, ιδιαίτερα αυξημένες παρουσιάζονται οι 
μεταβιβάσεις κατά 1,48 δισ. ευρώ ή 13,72% συγκριτικά 
με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 και 1,41 δισ. ευρώ 
ή 18,03% αναφορικά με τον στόχο του Προϋπολογι-
σμού, κωδικός από τον οποίο πληρώθηκαν η αποζη-
μίωση ειδικού σκοπού σε μισθωτούς και επιστήμονες 
(1,19 δισ. ευρώ) και η ενίσχυση των επιχειρήσεων με 
την μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής (864 εκατ. 
ευρώ). Επιπλέον, να σημειωθεί ότι αυξημένοι συγκρι-
τικά με τον στόχο του Προϋπολογισμού εμφανίζονται 
και οι τόκοι κατά 159 εκατ. ευρώ ή 3,93%.Τέλος, οι 
δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) ανέρχονται στα 5,19 δισ. ευρώ και εμφανίζο-
νται αυξημένες κατά 3,19 δισ. ευρώ ή 49,26% σε σχέ-
ση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και κατά 1,29 
δισ. ευρώ ή 57,18% συγκριτικά με τον στόχο που είχε 
τεθεί από τον Προϋπολογισμό του 2020.

Συνολικά η εκτέλεση του Προϋπολογισμού είναι σημα-
ντικά ελλειμματική. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι 
το 2020 δεν μπορεί να είναι συγκρίσιμο ούτε με την 
προηγούμενη ούτε και με τις προβλέψεις του Προϋ-
πολογισμού που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 2019, 
πολύ πριν την πανδημία του COVID-19. Πέρα, όμως, 
από την υγειονομική και τη συνεπακόλουθη οικονομική 
κρίση, η χώρα μας αντιμετώπισε και άλλες κρίσεις, την 
έξαρση του μεταναστευτικού, τη γεωπολιτική κρίση με 
την Τουρκία, τις αλλεπάλληλες φυσικές καταστροφές 
που απαιτούσαν και συνεχίζουν να απαιτούν σημαντι-
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σμα παρέμεινε αμετάβλητη συγκρινόμενη με το προ-
ηγούμενο τρίμηνο, 98,9% σε ευρώ, ενώ παρουσιάζει 
μικρή διαφοροποίηση σε σχέση με το αντίστοιχο τρί-
μηνο του 2019 (98% σε ευρώ). Επιπλέον, όσον αφορά 
τις εγγυήσεις που χορήγησε το Ελληνικό Δημόσιο, 
αυτές βαίνουν σταθερά μειούμενες.

Η κατανομή του χρέους, με βάση την υπολειπόμενη 
διάρκεια αυτού το πρώτο εξάμηνο του 2020, αποτυ-
πώνεται στον Πίνακα 2.2.2. Οι βραχυχρόνιοι τίτλοι (με 
λήξη μικρότερη του έτους) του Ελληνικού Δημοσί-
ου αντιπροσωπεύουν το 12,6% του συνόλου, έναντι 
11% που καταλαμβάνουν οι μεσοπρόθεσμοι τίτλοι (με 
λήξη από 1 έως 5 έτη), και 76,4% που καταλαμβάνουν 
οι τίτλοι μακράς διάρκειας (λήξη μετά την πενταετία) 
από 13,4%, 11,3% και 75,4%, αντίστοιχα, που ήταν 
το προηγούμενο τρίμηνο του 2020. Συγκριτικά με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, παρατηρείται μια μείω-
ση του μεριδίου των βραχυπρόθεσμων τίτλων και η 
αντίστοιχη αύξηση των μεσοπρόθεσμων. 

Η μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια του συνολικού  
χρέους της Κεντρικής Διοίκησης ανήλθε σε 20,85 έτη, 
ελαφρώς αυξημένη από αυτή των 20,17 ετών που ήταν 
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Πρέπει εδώ να σημει-
ωθεί ότι η μέση υπολειπόμενη φυσική διάρκεια του συ-
νολικού χρέους της Κεντρικής Διοίκησης έχει τριπλασι-
αστεί από την είσοδο της χώρας στον Μηχανισμό Στή-
ριξης που ανερχόταν στα 7,65 έτη το δεύτερο τρίμηνο 
του 2010. Επιπλέον, και όσον αφορά τον νέο δανεισμό 
του Ελληνικού Δημοσίου κατά την υπό εξέταση περίο-
δο, η μέση σταθμική διάρκεια ανήλθε στα 8,06 έτη, πα-
ρουσιάζοντας σημαντική αύξηση από το επίπεδο των 
4,05 ετών στο οποίο είχε διαμορφωθεί το 2019.

Ο νέος δανεισμός για το πρώτο εξάμηνο του 2020 κα-
τανέμεται σε 53,8% από την έκδοση εντόκων γραμμα-
τίων, 45,4% από ομόλογα σταθερού επιτοκίου και μό-
λις 0,8% των δανείων προέρχεται από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων. (Διάγραμμα 2.2.1).

Στο Διάγραμμα 2.2.2, παρουσιάζεται το χρονοδιά-
γραμ μα λήξης του χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης 
με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία. Από την 
απεικόνιση των νεότερων δεδομένων φαίνεται πως, αν 
εξαιρέσουμε τo επόμενο έτος (2021), η διασπορά του 
βάρους της εξόφλησης του δημοσίου χρέους έχει πλέ-
ον εξομαλυνθεί, με ελάχιστες εξαιρέσεις, σε επίπεδα 
χαμηλότερα των 10 δισ. ευρώ ανά έτος έως το 2070. 

Συμπερασματικά, αν και το χρέος παρουσίασε μια 
μικρή αύξηση το τελευταίο τρίμηνο, αυτό δεν απο-
τελεί στοιχείο ανησυχίας, καθώς οι χρηματοδοτικές 
ανάγκες της ελληνικής οικονομίας ήταν ιδιαίτερα αυ-

όπως η αποζημίωση ειδικού σκοπού για αυτοαπασχο-
λούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και εργοδό-
τες που επλήγησαν από την πανδημία, μέρος της 
επιστρεπτέας προκαταβολής κλπ. Συνολικά, το σύ-
νολο των παρεμβάσεων για την ενίσχυση της ελληνι-
κής οικονομίας και την αντιμετώπιση των πολλαπλών 
κρίσεων που έχουν προκύψει το 2020 (υγειονομική, 
οικονομική, μεταναστευτική, φυσικών καταστροφών) 
προσεγγίζει τα 24 δισ. ευρώ. 

2.2. Η εξέλιξη του δημοσίου χρέους  
το β΄ τρίμηνο του 2020

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους2, το δεύτερο τρίμηνο 
του 2020 το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης ανήλθε 
σε 362.871,42 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 
1 δισ. (0,3%) σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, 
6,9 δισ. (1,9%) από το τέλος του 2019, και 6,3 δισ. 
(1,8%) συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. 
Επιπρόσθετα, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ελληνικού 
Δημοσίου μειώθηκαν κατά 6,4 δισ. (25%) σε σχέση με 
το προηγούμενο τρίμηνο και 3,6 δισ. (15,6%) σε σχέση 
με το τέλος του 2019.

Η παρατηρούμενη αύξηση του χρέους το τελευταίο 
εξάμηνο οφείλεται στις εκδόσεις των ομολόγων και 
εντόκων γραμματίων που πραγματοποιήθηκαν μέσα 
στην ίδια περίοδο. Ο αυξημένος δανεισμός και η ταυ-
τόχρονη μείωση των ταμειακών διαθεσίμων του Ελλη-
νικού Δημοσίου χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδό-
τηση των αυξημένων δαπανών του Προϋπολογισμού, 
στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης του συστήματος 
υγείας λόγω της πανδημίας, αλλά και της οικονομίας 
λόγω της ύφεσης που αποτελεί συνεπακόλουθο της 
πανδημίας.

Η σύνθεση του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης κατά 
το δεύτερο τρίμηνο του 2020 παρουσιάζεται στον Πί-
νακα 2.2.1. Με βάση το είδος του επιτοκίου, σταθερό 
έναντι κυμαινόμενου, το χρέος της Κεντρικής Διοί-
κησης σε ποσοστιαία βάση διαμορφώθηκε σε 96,5% 
και 3,5%, αντίστοιχα. Παρατηρείται μια μεταβολή της 
σύνθεσης του χρέους υπέρ του κυμαινόμενου επιτο-
κίου, τόσο έναντι του προηγούμενου τριμήνου (95,8% 
και 4,2%), αλλά κυρίως έναντι του αντίστοιχου τριμή-
νου του 2019 (93,2% και 6,8%, αντίστοιχα). Αντίστοιχη 
είναι και η μεταβολή υπέρ του μη διαπραγματεύσιμου 
χρέους έναντι του διαπραγματεύσιμου, το οποίο δια-
μορφώθηκε σε 20,5% και 79,5%, αντίστοιχα, κατά την 
υπό εξέταση περίοδο. Τέλος, η ποσοστιαία αναλογία 
του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης με βάση το νόμι-

2. Δελτίο Δημοσίου Χρέους, Ιούνιος 2020, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.2  Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης ως προς την υπολειπόμενη φυσική διάρκεια*  
(ποσά σε εκατ. €)

Περίοδος 2019 (β´ τρίμ.) 2019 (δ´ τρίμ.) 2020 (α´ τρίμ). 2020 (β´ τρίμ.)

Συνολικό ποσό 356.549,40 356.014,92 361.828,74 362.871,42

Βραχυπρόθεσμα (μέχρι 1 έτος) 47.808,00 44.329,63 48.445,79 45.868,77

Μεσοπρόθεσμα (1 έως 5 έτη) 35.601,10 36.244,63 40.713,15 39.938,88

Μακροπρόθεσμα (άνω των 5 ετών) 273.140,30 275.441,25 272.669,80 277.063,77

Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπουργείο Οικονομικών.

* Αφορά τον όγκο των ομολόγων, εντόκων γραμματίων και βραχυπρόθεσμων τίτλων και όχι το σύνολο του χρέους της Κεντρι-
κής Διοίκησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2.1  Στοιχεία χρέους Κεντρικής Κυβέρνησης1 (ποσά σε εκατ. €)* 

Περίοδος 2019 (β´ τρίμ.) 2019 (δ´ τρίμ.) 2020 (α´ τρίμ). 2020 (β´ τρίμ.)

Ύψος χρέους Κεντρικής 
Κυβέρνησης

356.549,40 356.014,92 361.828,74 362.871,42

Κατανομή χρέους κατά είδος επιτοκίου

Σταθερό2 332.304,04 336.790,11 346.631,93 350.170,92 

Κυμαινόμενο2,3 24.245,36 19.224,81 15.196,81 12.700,50 

Κατανομή χρέους κατά τρόπο διαπραγμάτευσης

Διαπραγματεύσιμο 72.736,08 64.663,70 69.109,29 74.388,64 

Μη διαπραγματεύσιμο 283.813,32 287.660,06 292.719,45 288.482,78 

Κατανομή χρέους κατά νόμισμα

Σε ευρώ, € 349.774,96 352.098,76 357.848,62 358.879,83 

Σε νόμισμα εκτός ζώνης ευρώ 6.774,44 3.916,16 3.980,12 3.991,59 

Ταμειακά Διαθέσιμα ΕΔ4 20.823,90 22.818,80 25.675,20 19.267,30 

Εγγυήσεις Ελληνικού Δημοσίου 10.476,68 9.972,02 9.987,61 9.862,58 

Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπουργείο Οικονομικών.

Σημειώσεις:
1. Το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης διαφέρει από το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης (Χρέος κατά Μάαστριχτ) κατά το ποσό του 
ενδοκυβερνητικού χρέους και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται από τον ESA ‘95.
2. Η αναλογία σταθερού/κυμαινομένου επιτοκίου υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη: α) τις συναλλαγές ανταλλαγής επιτοκίου, β) τη 
χρήση χρηματοδοτικών μέσων από τον ΕΜΣ σχετικά με τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί στο Ελληνικό Δημόσιο και γ) την ενσωμάτωση 
των παραμέτρων κινδύνου του χαρτοφυλακίου υποχρεώσεων του EFSF στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικού δημοσίου χρέους.
3. Τα τιμαριθμοποιημένα ομόλογα περιλαμβάνονται στα κυμαινόμενα ομόλογα.
4. Περιλαμβάνεται ο λογαριασμός αποθεματικού προσόδων από τις αγορές κεφαλαίου με υπόλοιπο 15.697,3 εκατ. ευρώ, 31/3 και 
30/6/2019.
* Προσωρινά στοιχεία.
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χρηματοδοτικές ανάγκες που προέκυψαν λόγω της 
πανδημίας καλύφθηκαν κυρίως από κοινοπρακτικές 
εκδόσεις ομολόγων σταθερού επιτοκίου, δεκαπεντα-
ετούς, επταετούς και δεκαετούς διάρκειας.

2.3. Προοπτικές των δημοσιονομικών μεγεθών

Η πορεία των δημοσιονομικών της χώρας στο υπό-
λοιπο του 2020 αλλά και το 2021 εξαρτάται από την 

ξημένες λόγω της πανδημίας και της ανάγκης χρημα-
τοδότησης των μέτρων για την αντιμετώπισή της. Σε 
αυτό το πλαίσιο το Ελληνικό Δημόσιο διατήρησε, αξι-
οποίησε και βελτίωσε τη διαχείριση του συνόλου των 
κρατικών ταμειακών διαθεσίμων, αλλά και είχε μία συ-
νεχή εκδοτική παρουσία στις διεθνείς αγορές κεφα-
λαίων, διατηρώντας στα ίδια επίπεδα τη μέση σταθ-
μική ωρίμανση του βραχυχρόνιου δανεισμού και τους 
δείκτες κινδύνου αναχρηματοδότησης, ενώ οι μικτές 

ΔΙΆΓΡΆΜΜΆ 2.2.1
Κατανομή νέου δανεισμού, α’ εξάμηνο του 2020

Έντοκα γραµµάτια 53,8%
Οµόλογα σταθερού

επιτοκίου 45,4%

∆άνεια Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 0,8% 

Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπουργείο Οικονομικών.

ΔΙΆΓΡΆΜΜΆ 2.2.2
Χρονοδιάγραμμα λήξης χρέους Κεντρικής Κυβέρνησης την 30/6/2020 (ποσά σε εκατ. ευρώ)
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Πηγή: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπουργείο Οικονομικών.

Σημειώσεις: Οι λήξεις τίτλων εξομαλύνονται με προαγορές χρέους και πράξεις διαχείρισης.
Περιλαμβάνεται η επιμήκυνση των δανείων του EFSF που συμφωνήθηκε στο Eurogroup της 22-6-2018.
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ταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν από τον Φεβρουά-
ριο του 2020 και μετά, και ως εκ τούτου η απορρόφη-
ση των σχετικών πόρων μπορεί να ξεκινήσει πριν την 
επίσημη έγκρισή του. 

Πέραν του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-
τας, κατά το 2021 σημαντική θα είναι και η συμβολή 
του React-EU, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα γέφυρα 
και περιλαμβάνει δράσεις και δαπάνες για την αντι-
μετώπιση της κρίσης του COVID-19. Αθροιστικά οι 
πόροι που προβλέπονται από όλα τα εργαλεία του 
μηχανισμού του Next Generation EU, περιλαμβανομέ-
νων και των δανείων, αναμένεται να ξεπεράσουν τα 
5,5 δισ. ευρώ.

Είναι σαφές ότι η συνεισφορά των ευρωπαϊκών κονδυ-
λίων θα αποτελέσει μία σημαντική ελάφρυνση για τα 
δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας, ωστόσο σημαντικό 
ρόλο θα παίξει και η καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
αξιοποίηση των κονδυλίων αυτών. Η κατάρτιση τόσο 
του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
όσο των δράσεων που θα περιληφθούν στο React-EU 
αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την κυβέρνηση. Αν 
αυτά χρησιμοποιηθούν σε έργα και μεταρρυθμίσεις 
αναπτυξιακού χαρακτήρα, θα μπορούσαν να οδηγή-
σουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποδο-
τικότητας της ελληνικής οικονομίας, στη στροφή της 
σε πιο σύγχρονα μοντέλα ανάπτυξης με προσανατολι-
σμό στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, και άξονες 
την ενίσχυση των επενδύσεων, της εξωστρέφειας και 
την αναβάθμιση των υποδομών στους τομείς υγείας, 
παιδείας και παραγωγής. Έτσι θα αυξήσει την οικο-
νομική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα την ταχύτερη 
έξοδο από την οικονομική κρίση, ενώ η πολλαπλασι-
αστική επίπτωση στο ΑΕΠ της χώρας θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερη οικονομική μεγέθυνση και στη βελτίωση 
της δημοσιονομικής θέσης της Ελλάδας. Επιπρόσθε-
τα, ακόμη και αν οι ρυθμοί ανάπτυξης ανακάμψουν 
σχετικά γρήγορα, όπως αναμένεται, το επίπεδο της 
απασχόλησης θα εξακολουθήσει να υστερεί από την 
προοπτική που θα είχε χωρίς την πανδημία, και ως εκ 
τούτου θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
αντιμετώπιση της ανεργίας με μεταρρυθμίσεις που 
θα ελαφρύνουν το φορολογικό βάρος και το μη μι-
σθολογικό κόστος της εργασίας.

πορεία της υγειονομικής κρίσης, καθώς είναι πιθανόν 
να αναληφθούν πρόσθετες δημοσιονομικές παρεμ-
βάσεις. Επιπλέον, τόσο για το 2020 όσο και για το 
2021 έχει δοθεί από την κυβέρνηση προτεραιότητα 
και σε παρεμβάσεις που αφορούν την αντιμετώπιση 
θεμάτων Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας, καθώς και 
μεταναστευτικών ροών, που επίσης δεν μπορεί να 
προβλεφθεί η εξέλιξή τους. Σημαντικό στοιχείο θα 
αποτελέσει και το επίπεδο της ύφεσης το 2020, αλλά 
και της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας το 2021. 
Αν τελικά η ύφεση το 2020 είναι λίγο πάνω από το 
8% του ΑΕΠ, όπως προβλέπει το Υπουργείο Οικονομι-
κών, αλλά και όλοι οι μεγάλοι οργανισμοί που συγκλί-
νουν στις προβλέψεις τους, τότε η χώρα μας θα έχει 
αποφύγει τα χειρότερα.

Σημαντική βοήθεια για την πορεία των δημοσιονομι-
κών θα αποτελέσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς 
η ελληνική οικονομία αναμένεται να ωφεληθεί με 32 
δισ. ευρώ έως το 2026, εκ των οποίων 19,3 δισ. ευρώ 
αφορούν επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ δάνεια 
με ευνοϊκό επιτόκιο και όρους. Από αυτά τα 16,2 δισ. 
ευρώ αφορούν το Recovery and Resilience Facility, 
τα 2,3 δισ. ευρώ το React-EU, τα 0,4 δισ. ευρώ το 
Just Transition Fund και τα 0,4 δισ. ευρώ το European 
Agricultural Fund for Rural Development.

Η Ελλάδα, όπως και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, θα πρέ-
πει να καταρτίσουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και αν-
θεκτικότητας για να χρησιμοποιήσουν τον Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στα οποία θα παρου-
σιαστεί το πρόγραμμα ανάπτυξης της χώρας. Βασι-
κούς πυλώνες αποτελούν η πράσινη ανάπτυξη και ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός και η τεχνολογική ανα-
βάθμιση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που 
αναμένεται ότι τελικά θα πρέπει να απορροφήσουν 
περισσότερο από το 50% των πόρων του Ταμείου. Το 
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελ-
λάδας με βάση το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού 
του 2021 αναμένεται να υποβληθεί και να εγκριθεί 
στο πρώτο εξάμηνο του 2021, κατά τη διάρκεια του 
οποίου είναι πιθανό να υπάρξει η πρώτη εκταμίευση 
(προκαταβολή) για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, καθώς σε αυτό θα ενταχθούν και με-
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3.1. Επιδείνωση της πληθυσμιακής 
γήρανσης: συγκριτικά δεδομένα 
Ελλάδας και χωρών της ΕΕ

Βλάσης Μισσός

3.1.1. Εισαγωγή 

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής1 για τις πολυ-
επίπεδες επιπτώσεις των δημογραφικών μεταβολών  
στην Ευρώπη θέτει ένα ευρύ πλαίσιο προβληματι-
σμού αναφορικά με το περιεχόμενο των μέτρων πο-
λιτικής που πρέπει να αναληφθούν. Οι μακροχρόνιες  
δημογραφικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ),  
συνδυαζόμενες με τις ραγδαίες αλλαγές που επιφέ-
ρει η πανδημία του κορονοϊού, αποτελούν καίρια και 
ουσιαστική πρόκληση των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας. Λαμβάνοντας υπόψη τη σταδιακή γήραν-
ση του γενικού πληθυσμού που συντελείται εδώ και 
πέντε τουλάχιστον δεκαετίες, η έρευνα επικεντρώνε-
ται στη διαφοροποίηση της ηλικιακής σύνθεσης των 
χωρών-μελών της ΕΕ.

Στην ενδιάμεση έκθεση του Σχεδίου Ανάπτυξης για 
την Ελληνική Οικονομία υπογραμμίζεται ότι: «Οι προ-
οπτικές της οικονομίας επιδεινώνονται μεσοπρόθε-
σμα από τα δυσμενή δημογραφικά χαρακτηριστικά 
της χώρας. Ο αριθμός γεννήσεων υποχωρεί, η ηλικι-
ακή κατανομή επιδεινώνεται σε βάρος των οικονομι-
κά ενεργών, ενώ υπάρχει ισχυρό αρνητικό ισοζύγιο 
μετανάστευσης ιδίως στις παραγωγικές ηλικίες»2. 
Προς επίρρωση των παρατηρήσεων της ενδιάμεσης 
έκθεσης, το παρόν άρθρο επιχειρεί να εξειδικεύσει 

τα δεδομένα της μακροχρόνιας εξέλιξης των βασι-
κών παραμέτρων της γήρανσης του πληθυσμού στις  
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περαιτέρω, η συζή-
τηση στρέφεται στην Ελλάδα και δίδεται έμφαση στο 
επίπεδο καθαρών μεταναστευτικών ροών. Τη βαθιά  
ύφεση της περιόδου 2009-2016 διαδέχθηκε μια διε-
τής φάση χαμηλών ρυθμών μεγέθυνσης που, όπως 
παρουσιάζεται, σχετίζονται με τη μεταστροφή της με-
ταναστευτικής ροής. Λόγω έλλειψης επαρκών δεδο-
μένων, η κρίσιμη περίοδος της πανδημίας μένει έξω 
από την παρούσα ανάλυση.

3.1.2. Πληθυσμιακή γήρανση

Η επίδραση της πληθυσμιακής γήρανσης στο σύστη-
μα προστασίας είναι πολύπλευρη3. Από τη μία, επη-
ρεάζει άμεσα το σχετικό επίπεδο εισροών των απαι-
τούμενων πόρων για την διατηρησιμότητα και αναπα-
ραγωγή του συστήματος. Από την άλλη, ο γηρασμέ-
νος πληθυσμός αυξάνει τις απαιτήσεις των δαπανών 
υγείας και των μεταβιβάσεων σε χρήμα (συντάξεις και 
επιδόματα). Η διαχείριση των αναγκαίων ροών και η 
πολυπλοκότητα των παρεμβάσεων που απαιτούνται 
με στόχο τη διατήρηση της λειτουργίας του αποτε-
λούν ανοιχτό ζήτημα στο δημόσιο διάλογο.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, ο συνολικός 
πληθυσμός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτι-
μάται ότι αυξήθηκε περίπου κατά 26%4. Στο Διάγραμμα 
3.1.1 το επίπεδο του πληθυσμού έχει κανονικοποιηθεί 
με βάση το έτος 1960 (100), συγκρίνοντας τις πληθυ-
σμιακές μεταβολές μεταξύ των χωρών του ευρωπαϊκού 
Νότου (ή του νοτιοευρωπαϊκού συστήματος κοινωνικής 
προστασίας) και της ΕΕ συνολικά. Όπως είναι προφα-
νές, η Ισπανία είναι η χώρα με την σημαντικότερη κα-
ταγεγραμμένη αύξηση. Από το 1960 έως και το 2000, 

3. Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνικές πολιτικές

ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 43, 2020, σσ. 50-55

1. European Commission (2020), ‘European Commission report on the impact of demographic change’, Secretariat-General.

2. Πισσαρίδης Χ. κ.ά. (2020), ‘Σχέδιο ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία’, Ενδιάμεση Έκθεση, Ιούλιος 2020.

3. Galasso V. and Profeta P. (2004), Lessons for an ageing society: the political sustainability of social security systems, Economic Policy 

19, 63-115.

4. Για λόγους συγκρισιμότητας και λόγω των γεωπολιτικών μεταβολών που συντελέστηκαν κατά τις αρχές του 1990, το δείγμα πλη-

θυσμιακών μεταβολών δεν λαμβάνει υπόψη τη Γερμανία. Επιπλέον, η Γαλλία και η Μάλτα δεν περιλαμβάνονται λόγω έλλειψης δε - 

δομένων.
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που χαρακτηρίζονται από σχετικά υψηλό ποσοστό 
επιδόσεων. Η κάμψη της μακροχρόνιας τάσης, που 
εμφανίστηκε κατά την περίοδο της παρατεταμένης 
ύφεσης, αξίζει της προσοχής μας, κυρίως ως προς 
τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, τα οποία όμως αντα-
νακλούν τις αντίστοιχες εξελίξεις των χωρών της 
ΕΕ. Η αύξηση του πληθυσμού έχει διαφοροποιήσει 
την ηλικιακή σύνθεσή του με εμφανή τα σημάδια γή-
ρανσης.

Οι Πίνακες 3.1.1 και 3.1.2, αφορούν την ποσοστιαία 
συμμετοχή συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων επί του 
συνολικού πληθυσμού κάθε χώρας, σε επιλεγμένα 
έτη από το 1971 έως και το 2019. Συγκεκριμένα, ο 
Πίνακας 3.1.1 περιλαμβάνει το ποσοστό της ηλικια-
κής ομάδας των νέων από 0 έως 14 ετών. Ενώ στις 
αρχές του 1970 οι νέοι αποτελούν πάνω από το 23% 
του πληθυσμού των χωρών, το 2019, βρίσκονται κο-
ντά στο 15%. Σημαντική πτώση των νέων καταγράφε-
ται στην Ιταλία (13,2% το 2019) και στην Πορτογαλία 
(13,7% το 2019)5. 

Από την άλλη πλευρά, ο Πίνακας 3.1.2 αποτυπώνει το 
ποσοστό του γηραιότερου πληθυσμού, περιλαμβάνο-
ντας το αντίστοιχο ποσοστιαίο μέγεθος για την ηλικι-
ακή ομάδα των 65 ετών και άνω. Η μείωση των ποσο-
στών του προηγούμενου πίνακα προσεγγίζει την ιδέα 

ο ισπανικός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 32% περίπου 
ενώ, κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, η αύ-
ξηση συνεχίστηκε με επιταχυνόμενο ρυθμό, προσθέ-
τοντας ακόμα είκοσι ποσοστιαίες μονάδες. Η μείωση 
του ρυθμού μεταβολής κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊ-
κής κρίσης που έπληξε σοβαρά και την ισπανική οικονο-
μία μοιάζει να ήταν παροδική, καθώς ο ρυθμός επανήλ-
θε αμέσως σε χαμηλότερα, αλλά θετικά επίπεδα.

Από την άλλη πλευρά, κατά την ίδια περίοδο, η Ελ-
λάδα εμφανίζει μια ηπιότερη εικόνα αύξησης της συ-
νολικού πληθυσμού της. Συγκεκριμένα, από το 1960 
έως και το 2011, ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά 34%. 
Έκτοτε, στη διάρκεια της βαθιάς ύφεσης της ελληνι-
κής οικονομίας, το εν λόγω μέγεθος υποχώρησε κατά 
πέντε ποσοστιαίες μονάδες, πλησιάζοντας τη μακρο-
χρόνια τάση του πληθυσμού των χωρών της ΕΕ. Ενώ 
οι πληθυσμιακές επιδόσεις της Ισπανίας και της Ελ-
λάδας είναι υψηλότερες του ευρωπαϊκού μέσου, η 
Ιταλία και η Πορτογαλία εμφανίζουν αρκετά χαμηλό-
τερες τάσεις ανόδου, βρισκόμενες κάτω από το μέσο 
επίπεδο. Στη διάρκεια πέντε δεκαετιών η αύξηση του 
πληθυσμού της Ιταλίας μόλις που άγγιξε το 20%, ενώ 
της Πορτογαλίας το 16%.

Στη μακρά περίοδο έξι δεκαετιών, η αύξηση του πλη-
θυσμού της χώρας μας κατατάσσεται μεταξύ αυτών 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1.1
Σχετική εξέλιξη πληθυσμού στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
με έτος βάσης το 1960 (100), 1960-2019
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Πηγή: Eurostat.

5. Αντίστοιχα χαμηλό ποσοστό εμφανίζεται και στη Γερμανία, της οποίας όμως, λόγω της ενοποίησης το 1991, τα στοιχεία δεν είναι συ-

γκρίσιμα και ως εκ τούτου παρέμεινε εκτός ανάλυσης.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.1  Ηλικιακή ομάδα 0-14 ετών ως ποσοστό (%) του συνολικού πληθυσμού,  

χώρες της ΕΕ, επιλεγμένα έτη

 1971 1981 1991 2001 2011 2019

Αυστρία 24,4% 20,2% 17,5% 16,9% 14,7% 14,4%

Βέλγιο 23,5% 19,9% 18,1% 17,6% 17,0% 16,9%

Βουλγαρία 22,7% 22,1% 20,1% 15,5% 13,2% 14,4%

Γαλλία - - 20,3% 19,1% 18,6% 18,0%

Γερμανία - - 16,2% 15,5% 13,6% 13,6%

Δανία 23,2% 20,6% 17,0% 18,6% 17,9% 16,5%

Ελλάδα 25,0% 22,5% 19,2% 14,5% 14,6% 14,3%

Εσθονία 22,0% 21,7% 22,2% 17,4% 15,3% 16,4%

Ην. Βασίλειο 24,1% 20,8% 19,1% 18,9% 17,6% 17,9%

Ιρλανδία 31,3% 30,3% 26,8% 21,6% 21,3% 20,5%

Ισπανία 27,8% 25,7% 19,5% 14,6% 15,0% 14,8%

Ιταλία 24,5% 22,0% 16,3% 14,3% 14,1% 13,2%

Κύπρος - - 25,8% 22,3% 16,8% 16,1%

Λετονία 21,6% 20,6% 21,5% 17,4% 14,2% 15,9%

Λιθουανία 26,8% 23,5% 22,5% 19,7% 14,9% 15,1%

Λουξεμβούργο 22,1% 18,6% 17,5% 18,9% 17,6% 16,1%

Μάλτα - 24,3% 22,9% 19,8% 15,0% 13,7%

Ολλανδία 27,2% 22,1% 18,2% 18,6% 17,5% 15,9%

Ουγγαρία 20,5% 22,0% 19,9% 16,6% 14,6% 14,5%

Πολωνία - - 24,9% 19,1% 15,3% 15,4%

Πορτογαλία 28,5% 25,5% 20,0% 16,3% 15,1% 13,7%

Ρουμανία 25,8% 26,8% 23,3% 18,0% 15,8% 15,7%

Σλοβακία 27,3% 26,1% 25,1% 19,2% 15,4% 15,7%

Σλοβενία - - 20,6% 15,7% 14,2% 15,1%

Σουηδία 20,8% 19,4% 18,0% 18,4% 16,6% 17,8%

Τσεχία 21,2% 23,5% 21,1% 16,2% 14,5% 15,9%

Φινλανδία 24,3% 20,2% 19,3% 18,1% 16,5% 16,0%

Πηγή: Eurostat.

του προσδόκιμου ζωής που συντελείται κατά την ίδια 
περίοδο. Κατά συνέπεια, η πορεία των ποσοστών εί-
ναι ανοδική. Στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιταλία 
και την Ισπανία, η μεταβολή των ποσοστών είναι πολύ 

της υπογεννητικότητας, ενώ ο Πίνακας 3.1.2 αποτυ-
πώνει ένα μέτρο σχετικής γήρανσης. Συνδυαστικά, το 
τελικό αποτέλεσμα προκύπτει τόσο από τη γέννηση 
λιγότερων παιδιών, όσο και από τη γενική επιμήκυνση 
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θέτουν ένα ασφυκτικό πλαίσιο ραγδαίας γήρανσης 
που πρέπει να τεθεί στην προτεραιότητα στην ατζέ-
ντα άσκησης πολιτικής. 

σημαντική. Σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, όπως η 
Αυστρία και το Βέλγιο, οι αυξήσεις είναι αρκετά ηπιό-
τερες. Τα αποτελέσματα των Πινάκων 3.1.1 και 3.1.2 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1.2  Ηλικιακή ομάδα 65 ετών και άνω ως ποσοστό (%) του συνολικού  

πληθυσμού, χώρες της ΕΕ, επιλεγμένα έτη

 1971 1981 1991 2001 2011 2019

Αυστρία 14,1% 15,3% 15,0% 15,4% 17,6% 18,8%

Βέλγιο 13,4% 14,2% 15,0% 16,9% 17,1% 18,9%

Βουλγαρία 9,7% 12,0% 13,4% 16,3% 18,5% 21,3%

Γαλλία - - 14,0% 15,9% 16,7% 20,1%

Γερμανία 13,3% 15,5% 14,9% 16,6% 20,7% 21,5%

Δανία 12,4% 14,5% 15,6% 14,8% 16,8% 19,6%

Ελλάδα 11,0% 13,2% 13,8% 17,7% 19,3% 22,0%

Εσθονία 11,7% 12,4% 11,7% 15,1% 17,4% 19,8%

Ην. Βασίλειο 13,1% 15,0% 15,8% 15,8% 16,4% 18,4%

Ιρλανδία 11,1% 10,7% 11,4% 11,2% 11,5% 14,1%

Ισπανία 9,7% 11,2% 13,8% 16,8% 17,1% 19,4%

Ιταλία - - 15,1% 18,4% 20,5% 22,8%

Κύπρος - - - 11,3% 12,7% 16,1%

Λετονία 12,1% 12,8% 11,8% 15,1% 18,4% 20,3%

Λιθουανία 10,1% 11,1% 11,0% 13,9% 17,9% 19,8%

Λουξεμβούργο 12,6% 13,6% 13,4% 13,9% 13,9% 14,4%

Μάλτα - 8,3% 10,3% 12,3% 15,7% 18,7%

Ολλανδία 10,2% 11,6% 12,9% 13,6% 15,6% 19,2%

Ουγγαρία 11,6% 13,3% 13,5% 15,1% 16,7% 19,3%

Πολωνία - - 10,2% 12,4% 13,6% 17,7%

Πορτογαλία 9,7% 11,4% 13,6% 16,3% 18,7% 21,8%

Ρουμανία 8,7% 10,2% 10,6% 13,5% 16,1% 18,5%

Σλοβακία 9,2% 10,4% 10,4% 11,4% 12,6% 16,0%

Σλοβενία - - 10,8% 14,1% 16,5% 19,8%

Σουηδία 13,8% 16,4% 17,8% 17,2% 18,5% 19,9%

Τσεχία 12,2% 13,3% 12,6% 13,8% 15,6% 19,6%

Φινλανδία 9,3% 12,1% 13,5% 15,0% 17,5% 21,8%

Πηγή: Eurostat.
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ναστευτική εκροή, κατάσταση η οποία αντιστρέφεται 
πλήρως κατά τη μακρά περίοδο 1975 έως 2009. Η 
επαναφορά της μεταναστευτικής εκροής του πληθυ-
σμού κατά την περίοδο 2010 έως 2015 είναι σημαντι-
κή για τους εξής λόγους. Πρώτον, αποτελεί την πρώ-
τη φορά συνεχούς εκροής πληθυσμού κατά τη με-
ταπολιτευτική περίοδο. Δεύτερον, η μεταναστευτική 
εκροή συντελείται σε ένα εντελώς διαφορετικό κοινω-
νικοπολιτικό περιβάλλον, στο οποίο όμως, το επίπεδο 
γήρανσης του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα είναι 
εντονότερο σε σχέση με εκείνο που επικρατούσε την 
περίοδο 1957 έως 1973. Τρίτον, η χρονική έκταση εί-
ναι μικρότερη αλλά, σε ετήσια βάση, η μεταναστευτι-
κή εκροή είναι εντονότερη. Η ετήσια καθαρή εκροή 
προ του 1974 ήταν 35,5 χιλιάδες άτομα (όλων των 
ηλικιών) ετησίως, ενώ στη διάρκεια της οικονομικής 
κρίσης, άγγιξε τα 41,9 χιλιάδες άτομα ετησίως. 

Από το 2016 και ύστερα, τα πληθυσμιακά δεδομένα 
της καθαρής μετανάστευσης επανέρχονται σε θετικά 
επίπεδα. Εκείνο όμως που παραμένει ανησυχητικό και 
που διαμορφώνει τις συνθήκες για περαιτέρω επιδεί-

3.1.3. Καθαρή μετανάστευση

Εκτός από τη φυσική κίνηση του πληθυσμού που 
αποτυπώνεται στο ισοζύγιο γεννήσεων-θανάτων, το 
επίπεδο και η ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού των 
χωρών επηρεάζεται και από τις ροές μετανάστευσης 
προς και από αυτές. Κατά συνέπεια, το τελικό πληθυ-
σμιακό ισοζύγιο είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών των 
παραμέτρων. Αναφορικά με την Ελλάδα, η καθαρή 
μεταναστευτική ροή αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 
3.1.2, όπου εμφανίζονται τα αποτελέσματα από το 
1957 έως και το 20186. Η έννοια της καθαρής μετα-
ναστευτικής ροής προκύπτει από τον συνδυασμό του 
ισοζυγίου γεννήσεων-θανάτων (φυσικής κίνησης του 
πληθυσμού) και του εκτιμώμενου πληθυσμού. Η δια-
φορά τους, οφείλεται είτε σε εισροή, είτε σε εκροή 
μεταναστών. Κατά συνέπεια, το Διάγραμμα 3.1.2 δεν 
αποτυπώνει το πόσοι εισήλθαν ή εξήλθαν από τη 
χώρα, αλλά τη διαφορά του ισοζυγίου.

Την περίοδο 1957 έως 1974 (με εξαίρεση το 1965), 
ο πληθυσμός στην Ελλάδα κατέγραφε καθαρή μετα-

6. Βλ. Βαΐτσος Κ. και Μισσός Β. (2018), Πραγματική οικονομία: εμπειρίες ανάπτυξης, κρίσης και φτωχοποίησης στην Ελλάδα, Αθήνα: 

Κριτική, σ. 232.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1.2
Καθαρή μετανάστευση, χιλιάδες άτομα, 1957-2018, Ελλάδα
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ και επεξεργασία του συγγραφέα.
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έως 64, συνεχίζεται. Η τάση αντιστρέφεται μόνο με-
ρικώς από το 2016 και ύστερα όπου, όμως, οι ηλικίες 
30 έως 64 ετών συνεχίζουν να εκρέουν.

3.1.4. Συμπεράσματα

Η μακροχρόνια δυσμενής δημογραφική τάση του 
ελληνικού πληθυσμού αντανακλά τις βασικές κα-
τευθύνσεις των υπόλοιπων χωρών της ΕΕ. Όμως, η 
χώρα μας εμφανίζει ισχυρές ενδείξεις ότι η τάση πλη-
θυσμιακής γήρανσης θα συνεχίσει να υφίσταται και 
μάλιστα εντεινόμενη. Ο συνδυασμός του μειωμένου 
επιπέδου γεννήσεων και της μεταναστευτικής εκροής 
παραγωγικών ηλικιών διαμορφώνει την πολυπλοκό-
τητα του πλαισίου δημογραφικής εξέλιξης και καλεί 
προς ένα μείγμα πολιτικής παρέμβασης προς αντιμε-
τώπιση των ζητημάτων που άπτονται τόσο του τομέα 
της κοινωνικής ασφάλισης όσο και εκείνου της μετα-
ναστευτικής πολιτικής.

νωση του επιπέδου γήρανσης του πληθυσμού αφορά 
τα ηλικιακά ισοζύγια. Εξειδικεύοντας τις εξελίξεις της 
καθαρής μετανάστευσης που έλαβε χώρα την περίο-
δο μετά το 2008, δίνεται η δυνατότητα διερεύνησης 
της ηλικιακής σύνθεσης των ροών. Η γενική εικόνα 
του Διαγράμματος 3.1.2, αποτυπώνει γλαφυρά την 
τάση φυγής του πληθυσμού. Επιπλέον, η εξέταση 
των ηλικιακών ομάδων που εκρέουν και εισρέουν εί-
ναι ικανή να διαφοροποιήσει τη σημασία της θετικής 
ροής που εμφανίζεται από το 2016 και μετά.

Συγκεκριμένα, το Διάγραμμα 3.1.3 απεικονίζει την κα-
θαρή μετανάστευση των βασικών ηλικιακών ομάδων 
της περιόδου 2008 έως 2018. Κατά την περίοδο 2010 
έως 2015, ενώ το γενικό αποτέλεσμα καθαρής μετα-
ναστευτικής ροής είναι αρνητικό, η ηλικιακή ομάδα 
των 65 ετών και άνω εισέρχεται. Η τάση αυτή δεν στα-
ματάει ούτε κατά την περίοδο 2016 με 2018. Αντιθέ-
τως, στα χρόνια της ύφεσης, η εκροή νέων ηλικιακών 
ομάδων, και κυρίως της παραγωγικής ηλικίας των 30 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3.1.3
Καθαρή μετανάστευση κατά ηλικιακή ομάδα, χιλιάδες άτομα, 2008-2018, Ελλάδα
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World Justice Project (WJP), ένας ανεξάρτητος πολυ-
τομεακός οργανισμός που εργάζεται για την προώθη-
ση του κράτους δικαίου παγκοσμίως και που ιδρύθη-
κε το 20063. Κάθε χρόνο ο οργανισμός καταστρώνει 
τον δείκτη Κράτους Δικαίου (Rule of Law Index). Η βα-
σική αρχή πίσω από ένα καλό σύστημα δικαιοσύνης 
μιας δημοκρατικής κοινωνίας είναι ότι όλοι οι πολίτες 
είναι ίσοι απέναντι στον νόμο συμπεριλαμβανομένου 
του κράτους. Ένα υγιές σύστημα δικαιοσύνης πρέπει 
να έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: α) προστα-
τεύει τον πολίτη και την περιουσία του από άδικη με-
ταχείριση από άλλους πολίτες και από το κράτος, το 
οποίο είναι πάντα υπόλογο στους ισχύοντες νόμους 
και οι εξουσίες του περιορίζονται από αυτούς, β) οι 
νόμοι είναι ευκρινείς, δημοσιευμένοι, σταθεροί και δί-
καιοι, γ) τα δικαστήρια είναι αμερόληπτα και ανεξάρ-
τητα, και δ) η δικαιοσύνη απονέμεται και εφαρμόζεται 
εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από ανεξάρτη-
τους, ηθικούς και ακέραιους δικαστές που διαθέτουν 
τους αναγκαίους πόρους για να ανταποκριθούν στο 
έργο τους.

Ο δείκτης Κράτους Δικαίου περιλαμβάνει οκτώ πα-
ράγοντες: περιορισμοί στην κρατική εξουσία, απου-
σία διαφθοράς, ανοικτή διακυβέρνηση, θεμελιώδη  
δικαιώματα, τάξη και ασφάλεια, εφαρμογή-επιβολή 
κανονισμών, αστική δικαιοσύνη, ποινική δικαιοσύνη. 
Η βαθμολογία και η κατάταξη των κρατών στην έκδο-
ση του 2020 στηρίζεται στη συλλογή δεδομένων για 
πάνω από 500 μεταβλητές μέσω ερωτηματολογίων σε 
περισσότερα από 130.000 νοικοκυριά και 4.000 νομι-
κούς σε 128 κράτη. Τα ερωτηματολόγια δεν αφορούν 
μόνο την προσωπική γνώμη των ερωτώμενων αλλά 
και αντικειμενικά δεδομένα λειτουργίας του δικαστι-
κού συστήματος κάθε κράτους. Η Ελλάδα με βαθ-
μολογία 0,61 (στην κλίμακα 0-1) κατατάσσεται 40ή. 
Ενδεικτικά, η πρώτη χώρα, η Δανία, βαθμολογείται με 
0,90 και η 128η, η Βενεζουέλα, με 0,27.

Σύμφωνα με το WJP, η έννοια της δικαιοσύνης επε-
κτείνεται σε ολόκληρο το φάσμα της κοινωνικοοικονο-
μικής ζωής του πολίτη ως παραγωγού, καταναλωτή, 

4.1. Αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις  
στην Ελληνική Δικαιοσύνη

Αθανάσιος Χύμης

“To delay Justice is Injustice” 
William Penn

Μελετώντας την ιστορία της ανθρωπότητας, η πρώτη 
έννοια που έρχεται στο προσκήνιο και είναι η βασική 
προϋπόθεση για τη δημιουργία ανθρώπινων κοινω-
νιών είναι η έννοια της Δικαιοσύνης. Ήδη, από τον 6ο 
αιώνα π.Χ. ο Χίλων ο Λακεδαιμόνιος (αλλά και ο Αρι-
στοτέλης και άλλοι φιλόσοφοι μετέπειτα) υποστήριξε 
ότι «η άριστη πολιτεία είναι αυτή που υπακούει στους 
νόμους και όχι στους πολιτικούς»1. Πολλούς αιώνες 
αργότερα, η πρόταση αυτή αποτέλεσε βασική ιδέα 
του Διαφωτισμού, ενώ σήμερα δύσκολα κάποιος θα 
διαφωνήσει με την άποψη του Φρόυντ ότι «το πρώτο 
προαπαιτούμενο του πολιτισμού είναι η Δικαιοσύνη»2.

Είναι γενικώς παραδεκτό ότι, για να επιτύχει οποιοδή-
ποτε κράτος ένα καλό επίπεδο οικονομικής και κοινω-
νικής ευημερίας, θα πρέπει να έχει πρώτα δημιουρ-
γήσει ένα υψηλό επίπεδο δικαιοσύνης (World Justice 
Project, 2020). Έτσι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, οι 
διεθνείς οργανισμοί που μελετούν και κατατάσσουν 
τις οικονομίες με βάση σειρά δεικτών οικονομικής και 
κοινωνικής ευημερίας, συμπεριλαμβάνουν δείκτες 
που αφορούν το σύστημα απονομής δικαιοσύνης 
κάθε οικονομίας. Ακόμα περισσότερο, η δικαιοσύνη 
είναι βασικός παράγων για τη βελτίωση της ανταγω-
νιστικότητας μιας οικονομίας, την ενίσχυση του επεν-
δυτικού κλίματος και την αύξηση της εμπιστοσύνης 
εκ μέρους των πολιτών στους θεσμούς και στο κρά-
τος (ΟΟΣΑ, 2019).

Την πιο εμπεριστατωμένη έκθεση σε παγκόσμιο επί-
πεδο για τη λειτουργία της δικαιοσύνης αποτελεί το 

4. Μεταρρυθμίσεις-Ανάπτυξη

ΚΕΠΕ, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 43, 2020, σσ. 56-60

1. <https://www.gnomikologikon.gr/catquotes.php?categ=1610>

2. <https://www.brainyquote.com/quotes/sigmund_freud_400976> 

3. <https://worldjusticeproject.org/>
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επιχειρηματία, φορολογούμενου, εργαζόμενου, κλπ. 
Το παρόν άρθρο περιορίζεται για λόγους συντομίας 
στους βασικούς δείκτες της δικαιοσύνης (π.χ. βαθ-
μός ανεξαρτησίας, ταχύτητα και ποιότητα απονομής 
δικαιοσύνης), καθώς και στους δείκτες δικαιοσύνης 
που αφορούν την επιχειρηματικότητα όπως επίλυση 
εμπορικών διαφορών και πτωχεύσεων.

Ο δείκτης παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας (GCI) του 
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) περιλαμβά-
νει τους Θεσμούς ως έναν εκ των 12 βασικών πυλώ-
νων με βάση τους οποίους κατασκευάζει τον συνο-
λικό δείκτη. Ο συγκεκριμένος πυλώνας περιλαμβάνει 
υποδείκτες άμεσα σχετιζόμενους με τη λειτουργία 
του συστήματος δικαιοσύνης όπως παρατίθενται στον 
Πίνακα 4.1.1. Ο πίνακας παραθέτει συγκριτικά την Ελ-
λάδα με τις άλλες τέσσερις οικονομίες που πέρασαν 
παρόμοια οικονομική κρίση και υπέγραψαν μνημονια-
κές συμβάσεις (Ιρλανδία, Ισπανία, Κύπρο και Πορτο-
γαλία) και την Εσθονία ως μια χώρα του πρώην Σιδη-
ρού Παραπετάσματος, η οποία εισήλθε στην ευρωπαϊ-
κή οικογένεια κατά τη μεγάλη διεύρυνση του 2004, 
23 δηλαδή χρόνια μετά την Ελλάδα. Από μια φτωχή 
οικονομία, η Εσθονία, της οποίας το κατά κεφαλήν 
εθνικό εισόδημα ήταν στο 36% του αντίστοιχου ελ-
ληνικού το 2003, κυριολεκτικά μεταμορφώθηκε και 
έφθασε το 2018 να ξεπεράσει το κατά κεφαλήν εισό-
δημα της Ελλάδος. Σημειώνεται ότι τα δεδομένα για 
την κατάρτιση των δεικτών που παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 4.1.1 προέρχονται από την ετήσια αποστολή 

ερωτηματολογίων που συμπληρώνονται από ειδικούς 
της αγοράς (Executive Opinion Survey) κάθε κρά-
τους. Παρατηρείται ότι οι επιδόσεις της Ελληνικής 
Δικαιοσύνης, ιδιαίτερα όσον αφορά την αποτελεσμα-
τικότητα και την προσαρμογή στις νέες τεχνολογίες, 
χρειάζονται άμεση βελτίωση. 

Ένας πολύ συνηθισμένος δείκτης που είναι ευρέως 
αποδεκτός από τον επιχειρηματικό κόσμο είναι ο Δεί-
κτης Ευκολίας του Επιχειρείν της Παγκόσμιας Τρά-
πεζας (Doing Business). Αποτελείται από δέκα υπο-
δείκτες, δύο εκ των οποίων έχουν άμεση σχέση με 
τη Δικαιοσύνη και αφορούν, αφενός, την ικανότητα 
του κράτους να εγγυάται την εφαρμογή των συμφω-
νηθέντων (συμβόλαια, αποφάσεις δικαιοσύνης, κλπ.) 
και, αφετέρου, την επίλυση πτωχεύσεων. Όπως ση-
μειώνεται στην έκθεση, ο δείκτης επιβολής συμβάσε-
ων μετράει τον χρόνο και το κόστος για την επίλυση 
μιας εμπορικής διαφοράς στο πρωτοδικείο αλλά και 
την ποιότητα της δικαστικής διαδικασίας, αξιολογώ-
ντας τον βαθμό που η κάθε οικονομία έχει υιοθετήσει 
καλές πρακτικές οι οποίες προάγουν την ποιότητα 
και την αποτελεσματικότητα των δικαστηρίων. Τα 
δεδομένα συλλέγονται μέσω μελέτης του κώδικα πο-
λιτικής δικονομίας και άλλων δικαστικών κανονισμών 
κάθε κράτους αλλά και ερωτηματολογίων που συ-
μπληρώνονται από δικηγόρους και δικαστές.

Όσον αφορά την επίλυση πτωχεύσεων, μετρείται ο 
χρόνος, το κόστος και τα αποτελέσματα των διαδικα-
σιών επίλυσης πτωχεύσεων. Τα δεδομένα προέρχο-

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.1  Κατάταξη επιλεγμένων οικονομιών σε ζητήματα Δικαιοσύνης σύμφωνα  
με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας επί συνόλου 141 κρατών

Δείκτης / Κράτος Ελλάς Εσθονία Ιρλανδία Ισπανία Κύπρος Πορτογαλία

Δικαστική ανεξαρτησία 83 22 13 54 40 43

Αποτελεσματικότητα νομικού 
πλαισίου να αμφισβητεί  
κανονιστικές ρυθμίσεις 118 35 41 74 44 83

Αποτελεσματικότητα νομικού 
πλαισίου στην επίλυση διαφορών 131 40 48 63 87 113

Προσαρμοστικότητα νομικού 
πλαισίου σε ψηφιακά  
επιχειρηματικά μοντέλα 122 6 36 64 70 58

Δικαιώματα ιδιοκτησίας 97 28 14 47 41 44

Προστασία πνευματικής  
ιδιοκτησίας 80 26 15 37 36 32

Πηγή: World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2019. 
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νται από ερωτηματολόγια που αποστέλλονται σε ειδι-
κούς επί των πτωχεύσεων και επαληθεύονται από τη 
μελέτη των νόμων και των κανονισμών κάθε κράτους 
καθώς και από τη δημόσια πληροφόρηση σχετικά με 
τις πτωχεύσεις. Στον Πίνακα 4.1.2 φαίνεται η επίδο-
ση της Ελλάδος σε σχέση με τις προαναφερόμενες 
χώρες. Όπως διαπιστώνεται, άμεση είναι η ανάγκη 
επιτάχυνσης των δικαστικών διαδικασιών, αλλά και 
η βελτίωση του ποσοστού ανάκτησης του κεφαλαίου 
στην περίπτωση των πτωχεύσεων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2013, ξεκίνησε να εκδίδει 
τον Πίνακα Αποτελεσμάτων Δικαιοσύνης της ΕΕ (EU 
Justice Scoreboard) με σκοπό να παρέχει συγκρίσιμα 
δεδομένα σχετικά με την ανεξαρτησία, την ποιότητα 
και την αποτελεσματικότητα των εθνικών συστημά-
των δικαιοσύνης, αλλά και στοιχεία για την εφαρμογή 
των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων. Είναι ένα ερ-
γαλείο πληροφόρησης που βοηθά τα κράτη-μέλη να 
επιτύχουν αποτελεσματικότερη δικαιοσύνη μέσω των 
προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων. Ο Πίνακας Αποτελε-
σμάτων επικεντρώνεται κυρίως σε αστικές, εμπορικές 
και διοικητικές υποθέσεις που επηρεάζουν άμεσα το 
επενδυτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον καθιστώ-
ντας το φιλικό προς τους πολίτες4.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, έχοντας αντιληφθεί την 
σπουδαιότητα του κράτους δικαίου και της ομα λής 
λειτουργίας της Δικαιοσύνης, συνέστησε το 2002 ει-
δική Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Απο-
τελεσματικότητα της Δικαιοσύνης (CEPEJ)5, η οποία 
συλλέγει δεδομένα για τη λειτουργία των συ στημάτων 
δικαιοσύνης 47 κρατών (όχι μόνο των κρατών-μελών) 
προκειμένου να συντάσσει εκθέσεις με προτάσεις και 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση των 
συστημάτων Δικαιοσύνης των κρατών-μελών. 

Η CEPEJ συλλέγει πληθώρα δεδομένων που αφορούν 
τον προϋπολογισμό κάθε κράτους-μέλους για τη λει-
τουργία του συστήματος Δικαιοσύνης, την ισότητα 
των δύο φύλων στο δικαστικό επάγγελμα, τους δι-
κηγόρους, την οργάνωση των δικαστηρίων, τους δεί-
κτες αποτελεσματικότητας όπως ο χρόνος επίλυσης 
δικαστικών υποθέσεων και ο ρυθμός επίλυσης των 
υποθέσεων, τον βαθμό ανεξαρτησίας της Δικαιοσύ-
νης, τη χρήση ηλεκτρονικής τεχνολογίας από τη Δι-
καιοσύνη, κλπ. Τα δεδομένα της τελευταίας έκθεσης 
(2018) αφορούν το έτος 2016. Εντός του τρέχοντος 
έτους αναμένεται η επόμενη έκδοση που θα αφορά το 
2018. Στον Πίνακα 4.1.3. παρατίθενται ορισμένα βασι-
κά χαρακτηριστικά και δείκτες αποτελεσματικότητας 
των συστημάτων Δικαιοσύνης της Ελλάδος και των 
επιλεγμένων προς σύγκριση κρατών.

4. <https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justice-scoreboard_en>

5. <https://www.coe.int/en/web/cepej>

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.2  Κατάταξη επιλεγμένων οικονομιών σύμφωνα με τον Δείκτη Ευκολίας  

του Επιχειρείν επί συνόλου 190 κρατών

Δείκτης / Κράτος Ελλάς Εσθονία Ιρλανδία Ισπανία Κύπρος Πορτογαλία

Επιβολή συμβάσεων 146 8 91 26 142 38

Χρόνος σε μέρες 1.711 455 650 510 1.100 755

Κόστος (% της αιτούμενης αξίας) 22,4 17,3 26,9 17,2 16,4 17,2

Ποιότητα δικαστικής  
διαδικασίας (0-18) 12,5 13,5 8,5 11,5 8,0 13,5

Επίλυση πτωχεύσεων 72 54 19 18 31 15

Ποσοστό ανάκτησης  
(λεπτά στο ευρώ) 32,0 36,1 86,1 77,5 73,8 64,8

Χρόνος σε έτη 3,5 3,0 0,4 1,5 1,5 3,0

Ισχύς του νομικού πλαισίου 
πτωχεύσεων (0-16) 11,5 13,0 10,5 12,0 10,5 14,5

Πηγή: World Bank, Doing Business 2020.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την έκθεση 
CEPEJ, η Ελλάς και η Κύπρος από το 2010 έως και 
το 2016, που είναι τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, 
παρουσιάζουν συνεχή βελτίωση των ποσοστών εκκα-
θάρισης πρωτοδικείου. Όμως στο επίπεδο του εφε-
τείου, όπως επισημαίνει η CEPEJ, ο ρυθμός εκκαθά-
ρισης και οι χρόνοι είναι ανησυχητικοί. Η έκθεση τονί-
ζει ότι ο χαμηλός αριθμός μη δικαστικού προσωπικού 
ανά δικαστή επιβαρύνει τους δικαστές με γραφειο-
κρατικές διαδικασίες που τους αποσπούν από την κύ-
ρια εργασία τους. Σημαντικό μέρος των δικαστικών 
καθηκόντων μπορούν να εκτελεστούν από μη δικα-
στές, πράγμα που μπορεί να βοηθήσει στην ταχύτερη 
διεκπεραίωση των υποθέσεων. Σημαντικά περιθώρια 
βελτίωσης υπάρχουν και στο θέμα της υιοθέτησης τε-
χνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην 
Ελληνική Δικαιοσύνη.

Στην πρόσφατη έκθεσή του για την Ελλάδα, ο ΟΟΣΑ 
(2020) τονίζει ότι ο θεσμός της εξωδικαστικής διαμε-
σολάβησης και της διαιτησίας αν και υπάρχουν (έχουν 
πρόσφατα θεσπιστεί) ακόμα υπολειτουργούν. Έτσι, 

πολίτες και επιχειρήσεις συνεχίζουν να θεωρούν ως 
μόνη λύση τα δικαστήρια, τα οποία υπερφορτώνονται 
με υποθέσεις που θα μπορούσαν να επιλυθούν εύκο-
λα και γρήγορα εκτός δικαστικού συστήματος. Αύξη-
ση της πληροφόρησης και της ενημέρωσης κρίνονται 
σκόπιμες για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών 
στους εναλλακτικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφο-
ρών (ΟΟΣΑ, 2020).

Συμπερασματικά, από τις εκθέσεις των προαναφερ-
θέντων οργανισμών οι επείγουσες μεταρρυθμίσεις 
του δικαστικού συστήματος στην Ελλάδα είναι η 
επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής Δικαιοσύνης. 
Αυτό μπορεί να γίνει με τους εξής προτεινόμενους 
τρόπους:

1) Ενημέρωση σχετικά με τον νεοϊδρυθέντα θεσμό 
της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης και ενίσχυση 
αυτού, δεδομένου ότι δεν έχει ακόμα αποδώσει τα 
αναμενόμενα.

2) Αύξηση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων στην 
Ελληνική Δικαιοσύνη και υιοθέτηση τεχνολογιών 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1.3  Χαρακτηριστικά και αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Δικαιοσύνης  
σε σχέση με επιλεγμένες οικονομίες σύμφωνα με την CEPEJ

Δείκτης / Κράτος Ελλάς Εσθονία Ιρλανδία Ισπανία Κύπρος Πορτογαλία

Ποσοστό ΑΕΠ για τη Δικαιοσύνη 0,26% 0,27% 0,09% 0,33% 0,29% 0,32%

Αριθμός δικαστών ανά 1 εκατ. κατοίκους 258 176 35 115 131 193

Μη δικαστικό προσωπικό ανά δικαστή 1,5 3,8 6,0 9,2 3,9 2,8

Δικηγόροι ανά 1 εκατ. κατοίκους 3.903 755 2.618 3.053 4.250 2.956

Δείκτης χρήσης ΤΠΕ (0-9) 5 8 6 9 4 8

Ποσοστό εκκαθάρισης πρωτόδικων αστικών 
και εμπορικών υποθέσεωνα 99% 98% 59% 103% - 112%

Χρόνος επίλυσης εκκρεμούς αστικής και 
εμπορικής υπόθεσης (μέρες)β 610 139 - 282 - 289

Ποσοστό εκκαθάρισης πρωτόδικων 
διοικητικών υποθέσεωνα 148% 106% - 112% 113% 112%

Χρόνος επίλυσης εκκρεμούς διοικητικής 
υπόθεσης (μέρες)β 1.086 108 - 312 1.582 143

Ποσοστό εκκαθάρισης εφετείουα 75% 106% 82% - 98% 97%

Χρόνος επίλυσης εκκρεμούς εφετείουβ 1.149 95 - - 181 114

Πηγή: CEPEJ, 2018.

α. Αριθμός επιλυμένων υποθέσεων προς αριθμό νέων υποθέσεων.
β. Πρόκειται για θεωρητικό χρόνο ο οποίος υπολογίζεται από το κλάσμα των εκκρεμών υποθέσεων στο τέλος του έτους προς 
τον αριθμό των επιλυμένων υποθέσεων επί 365.

- Δεν υπάρχουν δεδομένα.
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πληροφορίας και επικοινωνίας. Επιτάχυνση της 
με τάβασης στην ηλεκτρονική και ψηφιακή εποχή - 
ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-justice).

3) Αύξηση μη δικαστικών υπαλλήλων οι οποίοι σήμε-
ρα είναι πολύ λίγοι σε σχέση με άλλα κράτη με 
ταυτόχρονη αύξηση των αρμοδιοτήτων τους (εν-
δεχομένως και εκπαίδευση αυτών για τον σκοπό 
αυτό), ώστε να μπορούν να αποφορτίσουν τους 
δικαστές σε πολλές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Όπως τονίζει άλλη έκθεση του ΟΟΣΑ (2018) για την 
ενίσχυση των επενδύσεων στην Ελλάδα, καίριας ση-
μασίας είναι o εξορθολογισμός των διαδικασιών του 
πτωχευτικού κώδικα και η ενίσχυση της εκτέλεσης και 
εφαρμογής των συμβάσεων, δύο θεμάτων των οποίων 
τα αδύναμα αποτελέσματα αναδείχθηκαν στον Πίνα-
κα 4.1.2. 

Περαίνοντας, επισημαίνεται η σημασία ενός ανεξάρ-
τητου, ποιοτικού και αποτελεσματικού συστήματος 
Δικαιοσύνης το οποίο διαπερνά όλη την κοινωνία και 
έχει πολλές και σοβαρές επιδράσεις στην οικονομία, 
μία εκ των οποίων είναι η εμπιστοσύνη των πολιτών 
προς τους θεσμούς και το κράτος. Τα επίπεδα εμπι-
στοσύνης των Ελλήνων πολιτών και επιχειρηματιών 
προς το ελληνικό κράτος είναι από τα χαμηλότερα 
παγκοσμίως και το χαμηλότερο μεταξύ των 34 κρα-
τών-μελών του ΟΟΣΑ με μόλις 13% του πληθυσμού 
να εμπιστεύεται το κράτος (ΟΟΣΑ, 2019). Είναι σαφές 
ότι χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης προς το κράτος 
(συμπεριλαμβανομένης της Δικαιοσύνης) όχι μόνο 
δεν ενισχύουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις 

επενδύσεις, αλλά και δεν βοηθούν στην αύξηση της 
φορολογικής συνείδησης που είναι ένα εκ των βασι-
κών στοιχημάτων κάθε ελληνικής κυβέρνησης στη 
δια χρονική μάχη κατά της φοροδιαφυγής. 
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4.2. Πώς θα μπορούσε να επιτύχει  
το νέο πτωχευτικό πλαίσιο:  
Διεθνής εμπειρία και ελληνική 
πραγματικότητα

Κωνσταντίνος Λοΐζος

4.2.1. Εισαγωγή

H παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009, 
η οποία μετατράπηκε σε χώρες όπως η Ελλάδα σε 
κρίση Δημόσιου Χρέους και γενικευμένη οικονομι-
κή κρίση, έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της 
αντιμετώπισης της χρεοκοπίας και της αθέτησης πλη-
ρωμών για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Οι όψεις του 
φαινομένου αυτού είναι πολλαπλές, καθώς αφορούν 
και επηρεάζουν δυσμενώς όλους τους εμπλεκόμε-
νους σε μια δανειακή σχέση: τις τράπεζες, τις επιχει-
ρήσεις και τα νοικοκυριά και, κατά συνέπεια, επιδρούν 
στην ίδια την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας 
και τις προοπτικές της. Το ζήτημα της αντιμετώπισης 
τόσο της επιχειρηματικής αποτυχίας που οδηγεί σε 
αθέτηση πληρωμών επιχειρηματικών δανείων, όσο και 
της αδυναμίας αποπληρωμής καταναλωτικών και στε-
γαστικών δανείων από νοικοκυριά, κατέστη πιο επι-
τακτικό και φλέγον στη νέα δυσμενή οικονομική κα-
τάσταση που δημιουργήθηκε λόγω της εξέλιξης της 
πανδημίας του COVID-19 και του επικείμενου νέου 
κύματος που αναμένεται για το φθινόπωρο. 

Στο παρόν άρθρο γίνεται μία πρώτη παρουσίαση και 
εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων και εμποδίων της 
προσέγγισης που εισάγει το Σχέδιο Νόμου για το νέο 
πτωχευτικό πλαίσιο1, το οποίο τέθηκε σε δημόσια 
διαβούλευση στις 27 Αυγούστου του 2020. Αρχικά, 
στην Ενότητα 4.2.2 αναλύονται οι κύριες απόψεις που 
διέπουν τη βιβλιογραφία σχετικά με το ζήτημα του 
πτωχευτικού πλαισίου. Στην Ενότητα 4.2.3 παρουσιά-
ζονται οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και οι καινοτομίες 
που εισάγει το νέο ελληνικό πτωχευτικό δίκαιο. Τέ-
λος, στην Ενότητα 4.2.4 καταλήγουμε σε μερικά βα-
σικά συμπεράσματα και εντοπίζουμε πιθανά εμπόδια 
στην ευόδωση του νέου πλαισίου.

4.2.2. Το πτωχευτικό δίκαιο μέσα  
από την οπτική της βιβλιογραφίας

Τα ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή βιβλιογραφία 
στον χώρο της οικονομικής επιστήμης για το πτωχευ-
τικό δίκαιο περιλαμβάνουν: 1) Την δικαιολόγηση από 
τη σκοπιά της οικονομικής θεωρίας των διαφορετικών 
νομοθετικών πλαισίων χρεοκοπίας καθώς και των με-
ταρρυθμίσεων σε αυτό τον τομέα (Cirmizi, Klapper & 
Uttamchandani, 2010· White, 2007· Li & Sarte, 2006· 
Athreya, 2005). 2) Τη σχέση του νομοθετικού πλαισί-
ου χρεοκοπίας με τις συνθήκες στην αγορά στεγα-
στικών και καταναλωτικών δανείων, τις κοινωνικές 
επιπτώσεις των κατασχέσεων ακινήτων, το στίγμα της 
χρεοκοπίας και τα πιθανά κίνητρα που δημιουργού-
νται για την εκδήλωση συμπεριφορών που συνάδουν 
με στρατηγική χρεοκοπία (Bauchet & Evans, 2019· 
Carroll & Li, 2011· Li, 2009· Lee, Peng & Barney, 2007· 
Fisher, Filer & Lyons; 2004· Fay, Hurst & White, 2002· 
Domowitz & Sartain, 1999· White, 1998· Fay, Hurst & 
White, 1998). 3) Τα πιθανά οφέλη και κόστη από την 
τροποποίηση του πτωχευτικού δικαίου υπέρ μιας πο-
λιτικής δεύτερης ευκαιρίας για τους επιχειρηματίες 
οφειλέτες που χρεοκοπούν (Mankart & Rodano, 2015· 
Fossen & König, 2015· Fossen, 2014· Cumming, 2012· 
Lee, Yamakawa, Peng & Barney, 2011· Primo & Green, 
2011· Armour & Cumming, 2008· Ayotte, 2006). 

Η βιβλιογραφία ξεχωρίζει την εταιρική διαδικασία 
πτώχευσης (corporate bankruptcy), που αφορά με-
γάλες και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, από την 
προσωπική πτώχευση (personal bankruptcy), που ανα-
φέρεται στην πτώχευση νοικοκυριών και μικρών επι-
χειρήσεων. Άλλωστε, οι μικρές επιχειρήσεις έχουν 
συνήθως τη μορφή ατομικής επιχείρησης ή προσω-
πικής εταιρείας με πλήρη ευθύνη των μελών για τα 
χρέη της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, η πτωχευ-
τική διαδικασία αποτελεί ένα συλλογικό πλαίσιο διευ-
θέτησης του εκκρεμούς χρέους, θέτοντας τους κανό-
νες που προσδιορίζουν το μέγεθος των περιουσιακών 
στοιχείων του οφειλέτη που θα χρησιμοποιηθούν για 
την αποπληρωμή του χρέους καθώς και τη διανομή 
των αποπληρωμών μεταξύ των πιστωτών. Αυτά τα 
δύο εξαρτώνται, στην περίπτωση της εταιρικής πτώ-
χευσης, από το αν θα υπάρξει ρευστοποίηση των 
περιουσιακών στοιχείων ή αν θα προτιμηθεί η ανα-
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http://www.opengov.gr/minfin/wp-content/uploads/downloads/2020/08/ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ_ΕΚΘΕΣΗ.pdf
http://www.opengov.gr/minfin/wp-content/uploads/downloads/2020/08/ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ_ΕΚΘΕΣΗ.pdf
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ότι όλα τα νοικοκυριά τα οποία θα ωφελούνταν από 
την κήρυξη πτώχευσης, δεν το κάνουν. Οι αιτίες είναι 
δύο: είτε να νοικοκυριά αυτά δεν κηρύσσονται επισή-
μως σε κατάσταση πτώχευσης γιατί οι πιστωτές τους 
δεν προβαίνουν σε νομικά μέτρα εναντίον τους, είτε 
γιατί το συναγόμενο μελλοντικό δικαίωμα πτώχευσης 
έχει υψηλότερη αξία για κάποιους οφειλέτες που δι-
στάζουν να το «εξαργυρώσουν» τώρα (White, 1998). 
Βεβαίως, η επιλογή της πτώχευσης εξαρτάται και από 
πληθώρα άλλων παραγόντων όπως η οικογενειακή 
κατάσταση, η ηλικία, το επίπεδο μόρφωσης, η επαγ-
γελματική κατάσταση, η κατάσταση της υγείας των 
μελών του νοικοκυριού σε συνδυασμό με την ύπαρξη 
αντίστοιχης ασφαλιστικής κάλυψης, η ιδιοκατοίκηση, 
το επίπεδο του χρέους του νοικοκυριού αλλά και τα 
είδη χρέους με τα οποία έχει επιβαρυνθεί, και φυσικά 
το μακροοικονομικό περιβάλλον (Domowitz & Sartain, 
1999· Bauchet & Evans, 2019). Άλλωστε, η διαδικα-
σία πτώχευσης δεν θεωρείται πάντα επωφελής στον 
βαθμό που η παραμονή στο υποθηκευμένο σπίτι του 
οφειλέτη αυξάνει τις φθορές και μειώνει την αξία του, 
ενώ σε σημαντικό ποσοστό οι οφειλέτες δεν αποφεύ-
γουν τελικά την κατάσχεση με βάση την εμπειρία στις 
ΗΠΑ (Carroll & Li, 2011· Li, 2009). Ξεχωριστή σημα-
σία, ως παράγοντας πτώχευσης, έχει το στίγμα της 
χρεοκοπίας. Η πιθανότητα κήρυξης πτώχευσης αυ-
ξάνεται όσο το κοινωνικό στίγμα μειώνεται και όσο 
το προσωπικό στίγμα είναι χαμηλότερο από τον μέσο 
όρο σε δεδομένη κατηγορία οφειλετών (Fay, Hurst & 
White, 1998). Ωστόσο, το στίγμα της χρεοκοπίας δεν 
είναι το ίδιο παντού. Πολιτισμικές διαφορές μεταξύ 
των χωρών οδηγούν σε ποικίλα επίπεδα στίγματος και 
ανοχής στις διάφορες κοινωνίες, οι οποίες αντιμετω-
πίζουν με διαφορετικό τρόπο την επιχειρηματικότη-
τα και την αποτυχία. Επιπλέον, το στίγμα μπορεί να 
διαφέρει σε διαφορετικούς κλάδους στην ίδια χώρα 
καθώς, π.χ., στη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας, η 
οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή αβεβαιότητα, το 
στίγμα της αποτυχίας είναι πιο ήπιο από ό,τι σε άλ-
λους κλάδους (Lee, Peng & Barney, 2007). Παρ’ όλα 
αυτά, και αυτό έχει να κάνει με τις αντιλήψεις που 
επικρατούν όχι στην κοινωνία γενικά αλλά στους χρη-
ματοδοτικούς οργανισμούς ειδικότερα, φαίνεται ότι 
η κήρυξη πτώχευσης έχει πραγματικά αρνητικά απο-
τελέσματα για τους οφειλέτες, καθώς αποτελεί ένα 
αρνητικό χαρακτηριστικό που συνοδεύει την πιστολη-
πτική τους ικανότητα, έτσι ώστε να οδηγεί στη μειω-
μένη τους πρόσβαση σε χρηματοδότηση (Fisher, Filer 
& Lyons, 2004). 

Το γεγονός ότι η κήρυξη πτώχευσης μπορεί να εκλη-
φθεί ως ασφαλιστική δικλείδα για τον οφειλέτη δεν 
αφορά μόνο το νοικοκυριό αλλά και τους επιχειρημα-
τίες μικρών προσωπικών επιχειρήσεων, οι οποίοι συμ-
μετέχουν στην ευθύνη των επιχειρήσεών τους έναντι 

διοργάνωση της επιχείρησης (White, 2007). Ιδανικά, 
προτιμάται η αναδιοργάνωση βιώσιμων επιχειρήσεων 
και η ρευστοποίηση των μη βιώσιμων (Cirmizi, Klapper 
& Uttamchandani, 2010). Η ιδιαιτερότητα της προσω-
πικής πτώχευσης έγκειται στο ότι δεν νοείται ρευστο-
ποίηση του συνόλου της περιουσίας για δύο λόγους: 
Πρώτον, διότι στην περιουσία του ατόμου ανήκει και 
το ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο δεν μπορεί να απαλ-
λοτριωθεί και, δεύτερον, διότι αναγνωρίζονται περι-
ουσιακά και εισοδηματικά κατώφλια εξαίρεσης που 
σχετίζονται με ένα ελάχιστο όριο διαβίωσης του ατό-
μου. Εν τέλει, ο αντικειμενικός σκοπός του δικαίου 
πτώχευσης είναι τριπλός: 1) Να προσδιορίσει ένα επί-
πεδο αποπληρωμής τέτοιο ώστε από τη μία πλευρά 
να ικανοποιεί τους πιστωτές, χωρίς να τους ωθεί να 
χειροτερεύσουν δραστικά τους όρους επαναδανει-
σμού του οφειλέτη, και από την άλλη πλευρά να εξα-
σφαλίζει την βιωσιμότητα των οφειλετών. 2) Να προ-
στατέψει τους οφειλέτες από μία «επιθετική» πολιτική 
είσπραξης χρεών από την πλευρά των πιστωτών, η 
οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στη δραστική μείω-
ση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των οφει-
λετών και στην οικονομική καταστροφή επιχειρήσεων 
και νοικοκυριών (Cirmizi, Klapper & Uttamchandani, 
2010· White, 2007). 3) Ειδικά η διαδικασία προσωπι-
κής πτώχευσης στοχεύει επιπλέον στην παροχή με-
ρικής ασφάλειας έναντι μη ασφαλίσιμων κινδύνων 
όσον αφορά ένα ελάχιστο επίπεδο κατανάλωσης των 
νοικοκυριών, το οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί και 
με τη μερική ή ολική απαλλαγή χρεών αν αυτό χρεια-
στεί. Τα παραπάνω ισχύουν έχοντας πάντα υπόψη, 
από την μία πλευρά, τον ηθικό κίνδυνο που ελλοχεύει 
αλλά και, από την άλλη πλευρά, τα υψηλά κοινωνι-
κοοικονομικά κόστη από την εξάλειψη της επιλο-
γής της πτώχευσης (White, 2007· Li & Sarte, 2006· 
Athreya, 2005). Ωστόσο, μία ολοκληρωμένη εικόνα 
του πτωχευτικού δικαίου μπορεί να αποκτήσει κανείς 
μόνο αν το εντάξει στο συνολικό θεσμικό πλέγμα 
τυπικών και άτυπων κανόνων που προσδιορίζουν το 
περιεχόμενο των πτωχευτικών νόμων, τη δομή των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και τις αντιλήψεις της 
εκάστοτε κοινωνίας σχετικά με την προσωπική ηθι-
κή και το στίγμα της χρεοκοπίας (Cirmizi, Klapper & 
Uttamchandani, 2010). 

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στη βιβλιογραφία στην 
πιθανότητα στρατηγικής χρεοκοπίας των νοικοκυρι-
ών, η οποία θεωρείται ότι αυξάνεται όσο μεγεθύνεται 
το χρηματοοικονομικό όφελος (μέγεθος χρέους που 
απαλλάσσεται μείον την αξία των περιουσιακών στοι-
χείων που δεν εξαιρούνται από την πτωχευτική περιου-
σία) για τον οφειλέτη. Επιπλέον, η πιθανότητα χρεο-
κοπίας επηρεάζεται από τα ποσοστά πτώχευσης στην 
περιοχή στην οποία διαβιοί ο οφειλέτης (Fay, Hurst & 
White, 2002). Από την άλλη πλευρά, έχει παρατηρηθεί 
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όφελος των ιδίων, των πιστωτών τους και της οικονο-
μίας συνολικότερα. Η προληπτική αναδιάρθρωση άλ-
λωστε θεωρείται πως θα μειώνει την πιθανότητα δη-
μιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων όσον 
αφορά τις βιώσιμες επιχειρήσεις ενώ, αντίθετα, οι μη 
βιώσιμες επιχειρήσεις θα πρέπει να περνούν στο στά-
διο της εκκαθάρισης το συντομότερο δυνατόν, ώστε 
να αποφεύγονται δυσμενείς επιπτώσεις στην οικο-
νομία. Οι χρονοβόρες διαδικασίες, σύμφωνα με την 
Οδηγία, συνεπάγονται και υψηλότερα κόστη για τα 
εμπλεκόμενα μέρη, και επομένως πρέπει να αποφευ-
χθούν. Παράλληλα, η αύξηση της αποτελεσματικότη-
τας της διαδικασίας αναδιάρθρωσης και του πλαισίου 
αφερεγγυότητας και απαλλαγής χρέους θα οδηγήσει 
σε βελτιστοποίηση της εκτίμησης κινδύνου και ελαχι-
στοποίηση του κοινωνικοοικονομικού κόστους. 

Στο πλαίσιο της παραπάνω Ευρωπαϊκής Οδηγίας, ο 
κύριος στόχος του νέου ελληνικού νομοθετικού πλαι-
σίου είναι να θεσπίσει ένα συνολικό πλαίσιο αντιμετώ-
πισης των οφειλών που οδηγούν τόσο μια επιχείρηση 
όσο και ένα νοικοκυριό στην αναστολή πληρωμών, 
παρέχοντάς τους, υπό προϋποθέσεις, μία δεύτερη 
ευκαιρία επανένταξης στην οικονομική ζωή παράλλη-
λα με την απαλλαγή τους από τα υφιστάμενα χρέη. 

Θα λέγαμε ότι οι προβλέψεις του Σχεδίου Νόμου 
εστιάζουν σε δύο κυρίως όψεις του προβλήματος της 
πτώχευσης: την επιτάχυνση και την απλοποίηση των 
διαδικασιών. Ο παράγοντας χρόνος είναι σημαντικός, 
διότι η καθυστέρηση των διαδικασιών είναι επιβαρυ-
ντική για όλους τους συμβαλλόμενους: τόσο τους πι-
στωτές όσο και τους οφειλέτες. Από αυτή τη σκοπιά 
βασική παράμετρος είναι η απομείωση της παραγωγι-
κής αξίας των περιουσιακών στοιχείων που εμπλέκο-
νται στη διαδικασία της πτώχευσης. Οι πιθανότητες 
για απαξίωση των περιουσιακών στοιχείων αυξάνο-
νται όσο παρατείνεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της 
πτωχευτικής διαδικασίας. Από την άλλη πλευρά, μια 
πιο σύντομη και τακτή διευθέτηση θα ωφελήσει τους 
εμπλεκόμενους αλλά και την οικονομία στον βαθμό 
που κεφαλαιουχικοί πόροι θα επανενταχθούν σύντο-
μα στην παραγωγική διαδικασία, συμβάλλοντας έτσι 
στην οικονομική ανόρθωση της χώρας. Επιπλέον, η 
ομογενοποίηση του καθεστώτος πτώχευσης ώστε να 
αφορά τόσο επιχειρήσεις όσο και νοικοκυριά, καθώς 
και η ψηφιοποίηση/απλοποίησή του, θα συμβάλλουν 
στην παροχή δεύτερης ευκαιρίας για τους πληττόμε-
νους οφειλέτες, ενώ παράλληλα θα ενισχύσουν τις 
διασφαλίσεις των πιστωτών έναντι των στρατηγικών 
κακοπληρωτών στον βαθμό που θα βελτιώσουν τη 

των πιστωτών με όλη τους την περιουσία (Fossen & 
König, 2015). Σε αυτή την περίπτωση, η ασφαλιστι-
κή δικλείδα μετατρέπεται σε «δεύτερη ευκαιρία» για 
τους επιχειρηματίες, οι οποίοι διαφυλάττουν τμήμα 
της περιουσίας τους (ανάλογα με τα επίπεδα εξαι-
ρέσεων από την πτωχευτική περιουσία) προκειμένου 
να χρηματοδοτήσουν ένα νέο ξεκίνημα (Mankart & 
Rodano, 2015). Στον βαθμό που η θετική αυτή επί-
πτωση υπερέχει των αρνητικών επιπτώσεων της χρε-
οκοπίας (όπως υψηλότερο κόστος δανεισμού), τότε 
οι λιγότερο εύποροι επιχειρηματίες ωφελούνται και, 
επομένως, το πτωχευτικό πλαίσιο αυξάνει τα κίνητρα 
για την επιχειρηματικότητα στα λιγότερο ευνοημένα 
στρώματα του πληθυσμού (Fossen, 2013). Εν τέλει, 
ένα πιο επιεικές και φιλικό στην επιχειρηματικότητα 
πτωχευτικό δίκαιο συμβάλλει στην ανάπτυξη των επι-
χειρήσεων, και μάλιστα εκείνων που επιδιώκουν την 
υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων υψηλών αποδόσεων 
και επομένως υψηλού κινδύνου (Cumming, 2012· Lee, 
Yamakawa, Peng & Barney, 2011). Κάτι τέτοιο είναι 
σημαντικό στον βαθμό που η «επιχειρηματική πολι-
τική» θεωρείται ως ένας από τους κρίσιμους άξονες 
της οικονομικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια στις 
ανεπτυγμένες οικονομίες, ιδίως όσον αφορά τη «δεύ-
τερη ευκαιρία» για τις μικρές επιχειρήσεις (Armour 
& Cumming, 2008· Ayotte, 2006). Ωστόσο, ένα πιο 
επιεικές πτωχευτικό πλαίσιο μπορεί να συμβάλλει 
περισσότερο στην ανάπτυξη της αναπαραγωγικής- 
μιμιτικής παρά στην άνθηση της καινοτόμου επιχει-
ρηματικότητας (Primo & Green, 2011). 

Συνοπτικά, ένα αποτελεσματικό πτωχευτικό πλαίσιο 
πρέπει να είναι ικανό να λειτουργήσει σε συνθήκες  
αβεβαιότητας οι οποίες επιδρούν στην αξία των πε-
ριουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του αν - 
θρώπινου κεφαλαίου, υπό καθεστώς εδραιωμένων κοι-
νωνικών αντιλήψεων για την επιχειρηματικότητα και 
την αποτυχία και με γνώμονα την εξισορρόπηση των 
διαφορετικών κινήτρων πιστωτών και οφειλετών προς 
όφελος της οικονομίας στο σύνολό της. 

4.2.3. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο και το Σχέδιο 
Νόμου για το νέο ελληνικό πτωχευτικό δίκαιο 

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/20192 για τη διαμόρφωση 
πλαισίου προληπτικής αναδιάρθρωσης και την απαλ-
λαγή από τα χρέη στοχεύει σε βιώσιμες επιχειρήσεις 
και έντιμους αλλά υπερχρεωμένους επιχειρηματίες 
που αποζητούν μια δεύτερη ευκαιρία για να συνεχί-
σουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα προς 

1. Οδηγία (ΕΕ) 2019/1023 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019, <https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1023&from=EN>.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1023&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1023&from=EN
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2.1  Οι καινοτομίες του Νέου Πτωχευτικού Πλαισίου

Καινοτομίες του Νέου Πτωχευτικού Πλαισίου Αιτιολόγηση

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός  
αναδιάρθρωσης των οφειλών από δάνεια  
προς φυσικά και νομικά πρόσωπα

Ο μηχανισμός αυτός θα δίνει τη δυνατότητα διαμόρφωσης προ-
τάσεων αναδιάρθρωσης μέσω μιας αυτοματοποιημένης εμπιστευ-
τικής διαδικασίας που θα περιλαμβάνει τους χρηματοπιστωτικούς 
φορείς, το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Πι-
στεύεται ότι θα συμβάλλει στην απλοποίηση και επιτάχυνση των 
διαδικασιών, ωφελώντας ιδιαίτερα τις πολύ μικρές και τις μικρές 
επιχειρήσεις αλλά και τα φυσικά πρόσωπα. Στόχος εδώ είναι η 
πρόληψη, δηλαδή η παρέμβαση σε πρώιμο στάδιο κατά το οποίο ο 
οφειλέτης δεν έχει ακόμη καταστεί αναξιόχρεος.

Το προληπτικό πλαίσιο εξυγίανσης Αφορά κυρίως μεγάλες επιχειρήσεις αλλά και άλλους οφειλέτες, 
σε περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται πιο βαθιές παρεμβάσεις 
για την αποφυγή της χρεοκοπίας. Η επιτάχυνση και απλοποίη-
ση των διαδικασιών για μια νέα αρχή στον επιχειρηματικό στίβο, 
σε συνδυασμό με την εξασφάλιση και προστασία των διαφόρων 
εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απα-
σχολούνται στις επιχειρήσεις που τίθενται σε εξυγίανση, βρίσκο-
νται στον πυρήνα αυτών των ρυθμίσεων.

Ο μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης Θέσπιση μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης του οφειλέτη σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτός μπορεί να οδηγηθεί σε κατά-
σταση αφερεγγυότητας, ώστε να δράσει αμέσως προκειμένου να 
προλάβει την πιθανή χρεοκοπία. Εκτός από την ίδρυση κέντρων και 
γραφείων εξυπηρέτησης δανειοληπτών, προβλέπεται η δημιουργία 
ηλεκτρονικών μηχανισμών προειδοποίησης όσο και η ενεργοποί-
ηση σε αυτή την κατεύθυνση επαγγελματικών επιμελητηρίων και 
οργανώσεων. 

Η παροχή δεύτερης ευκαιρίας 
στον καλόπιστο οφειλέτη

Έχει την έννοια της απαλλαγής από τα χρέη που δεν μπορεί να 
εξυπηρετήσει μετά τη ρευστοποίηση της περιουσίας του. Επιπλέον, 
ο οφειλέτης που είναι φυσικό πρόσωπο, δεν χάνει την άδεια ασκή-
σεως επαγγέλματος λόγω της κήρυξης πτώχευσης, έτσι ώστε να 
είναι δυνατή η επανένταξή του στην παραγωγική διαδικασία και η 
δημιουργία εκ νέου περιουσίας προς όφελος του ιδίου αλλά και της 
οικονομίας της χώρας. Άλλωστε, η αφαίρεση της άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος οδηγούσε συνήθως τον πρώην οφειλέτη στην παρα-
οικονομία, με τις αρνητικές συνέπειες που αυτό συνεπαγόταν για 
τα δημόσια οικονομικά και την κατανομή των παραγωγικών πόρων. 

Η ειδική μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες  
του πληθυσμού

Οι ευάλωτες ομάδες που λόγω της πτώχευσης χάνουν την πρώτη 
κατοικία τους θα έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν σε αυτή ως 
μισθωτές, να λάβουν επιδότηση ενοικίου και να την επανακτήσουν 
υπό προϋποθέσεις. Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης είναι 
ιδιωτικό νομικό πρόσωπο βάσει σύμβασης παραχώρησης από το 
Δημόσιο. 

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας  
και οι διαχειριστές φερεγγυότητας

Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας θα καταχωρίζονται όλες 
οι αποφάσεις και πράξεις της πτωχευτικής διαδικασίας, έτσι ώστε 
να διευκολύνεται η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων μερών 
αλλά και να εξασφαλίζεται η διαφάνεια, η δημοσιότητα αλλά και 
η αποτίμηση της λειτουργίας των σχετικών διαδικασιών. Επιπλέον, 
περιγράφονται οι αρμοδιότητες και προϋποθέσεις διορισμού των 
διαχειριστών αφερεγγυότητας
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πολιτικής στον βαθμό που σχετίζονται με την υπέρβα-
ση πιθανών εμποδίων στην επίτευξη των στόχων της 
κυβερνητικής πολιτικής:

1) Ο ανθρώπινος παράγοντας: Η αυτοματοποίηση- 
τυποποίηση του εξωδικαστικού μηχανισμού έχει 
το τεκμήριο της αντικειμενικότητας, αλλά συγχρό-
νως ενέχει τον κίνδυνο της αναποτελεσματικότη-
τας. Αυτό μπορεί να συμβεί στον βαθμό που η μη 
συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα είναι πι-
θανόν να παράγει αποτελέσματα τα οποία δεν θα 
λάβουν υπόψη τους την ιδιαιτερότητα της κάθε 
περίπτωσης, ώστε να μεγιστοποιήσουν το προσ-
δοκώμενο αποτέλεσμα υπό τους συγκεκριμένους 
περιορισμούς που αυτή θέτει. 

2) Η αξία των περιουσιακών στοιχείων: Η κρίσιμη 
παράμετρος, τόσο στην ένταξη στη διαδικασία 
πτώχευσης όσο και στη ρευστοποίηση των πε-
ριουσιακών στοιχείων, είναι η διαφύλαξη της αξίας 
των περιουσιακών στοιχείων, ώστε αυτή να μην 
μειωθεί πολύ κάτω από τη θεμελιώδη αξία τους. 
Η αρχή αυτή βρίσκεται στο πνεύμα των διατάξεων, 
ωστόσο η εξασφάλισή της προϋποθέτει τη λει-
τουργία ενός γενικότερου πλέγματος θεσμικών 
λύσεων που θα συμπεριλαμβάνουν την ολοκλη-
ρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων. 

3) Η αλλαγή του τρόπου σκέπτεσθαι: Στο μεσοπρόθε-
σμο διάστημα, ο καίριος παράγοντας είναι η αλλα-
γή του τρόπου σκέπτεσθαι των δρώντων υποκειμέ-
νων, καθώς αυτός αντανακλάται στην καθημερινή 
τους συμπεριφορά. Ένα νομοθετικό πλαίσιο είναι 
ικανό να λειτουργήσει ως εργαλείο προώθησης 
της οικονομικής ανάπτυξης, μόνο όταν μπορεί να 
κινητοποιήσει τα οικονομικά δρώντα υποκείμενα 
στην επιδιωκόμενη κατεύθυνση. Για να γίνει αυτό, 
πρέπει να είναι σε θέση να απαντάει σε χρόνια 
προβλήματα της οικονομίας που αποζητούν λύση, 
με μηχανισμούς οι οποίοι γίνονται κατανοητοί 
από το ευρύ κοινό, το οποίο τους ενσωματώνει 
στην καθημερινή του πρακτική και προσαρμόζει 
ανάλογα την συμπεριφορά του. Για να το κάνει 
όμως αυτό, θα πρέπει να κατανοεί ότι οι παρελ-
θόντες τρόποι σκέπτεσθαι είναι ξεπερασμένοι 
και να επιδιώκει οικειοθελώς την αντικατάστασή 
τους με νέους, στον βαθμό που τους αξιολογεί 
ως πιο επωφελείς. Τέτοιες συμπεριφορές, που 
πηγάζουν από καθιερωμένους τρόπους σκέπτε-
σθαι και οφείλουν να τύχουν της προσοχής του 
διαμορφωτή πολιτικής, είναι η προσφυγή στην 
παραοικονομία, η δυσπιστία στον δημόσιο τομέα 
και το χρηματοπιστωτικό σύστημα και η στρεβλή 
αντίληψη της επιχειρηματικότητας από ορισμένη 
μερίδα της κοινωνίας. 

διαφάνεια του συστήματος. Η παροχή δεύτερης ευ-
καιρίας θα αποτελέσει έναν δίαυλο για την υπέρβα-
ση του στίγματος της χρεοκοπίας που ακολουθούσε 
ως τώρα τον επιχειρηματικό κόσμο και αποτελούσε 
αποτρεπτικό παράγοντα για την ανάληψη καινοτόμων 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, οι οποίες αναγκα-
στικά ενέχουν υψηλό κίνδυνο χρεοκοπίας. Άλλωστε, 
η υπερχρέωση επιχειρήσεων αλλά και νοικοκυριών 
αποτελεί βραδυφλεγή βόμβα για τα θεμέλια της οι-
κονομίας, ενώ η ομογενοποίηση του πλαισίου έρχεται 
να απαντήσει και στην ασαφή συχνά διάκριση μεταξύ 
επιχειρηματικών και καταναλωτικών ή άλλων χρεών. 
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι σημαντικές πρόνοι-
ες του νέου πτωχευτικού δικαίου όπως αυτές παρου-
σιάζονται στον Πίνακα 4.2.1 πιο πάνω. 

 4.2.4. Συζήτηση και συμπεράσματα

Έχοντας υπόψη τη διεθνή βιβλιογραφία που ανα-
φέρθηκε παραπάνω αλλά και την ελληνική πραγμα-
τικότητα, μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η ανα-
νέωση του πτωχευτικού δικαίου της χώρας ήταν 
αναγκαία και επιβεβλημένη. Σε αυτό συνετέλεσαν 
τόσο οι νέες συνθήκες που επέφεραν οι διαδοχικές 
οικονομικές κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας, όσο 
και οι εγγενείς αδυναμίες του ελληνικού πλαισίου, 
σε συνδυασμό με τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο. 
Το δαιδαλώδες των νομοθετημάτων και σε αυτό τον 
τομέα δεν διευκόλυνε την ταχεία και διαφανή διεκπε-
ραίωση των σχετικών διαδικασιών, ενώ παράλληλα 
έδινε την ευκαιρία σε στρατηγικούς κακοπληρωτές 
να το εκμεταλλευτούν προς όφελός τους. Εκτός του 
αναγκαίου εκσυγχρονισμού και της εξειδίκευσης για 
περιπτώσεις όπως οι καλόπιστοι οφειλέτες που ανή-
κουν στις ευάλωτες ομάδες, ήταν αδήριτη ανάγκη 
να αντιμετωπιστεί με ταχείες διαδικασίες η υπερ-
χρέωση που πνίγει την οικονομία και συχνά παίρνει 
τη μορφή των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Όσο 
αυτά τα προβλήματα χρονίζουν, τόσο αυξάνεται η 
αβεβαιότητα, απαξιώνονται τα περιουσιακά στοιχεία 
και ακινητοποιείται το ενεργητικό του ισολογισμού 
των τραπεζών από μη εξυπηρετούμενες οφειλές, 
στραγγίζοντας την οικονομία από νέες πιστώσεις. 
Επομένως, για όλους τους παραπάνω λόγους, το 
Σχέδιο Νόμου κινείται προς την κατεύθυνση της 
επανεκκίνησης της οικονομίας με στόχο τον περιο-
ρισμό της διασποράς του ηθικού κινδύνου, την πρό-
θεση να ελαχιστοποιηθούν οι κοινωνικές επιπτώσεις 
και, αντίστοιχα, να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για το 
σύνολο της οικονομίας.

Στο μοτίβο της ανάλυσης που προηγήθηκε, οφεί-
λουμε ωστόσο να επισημάνουμε τρεις παράγοντες 
οι οποίοι χρήζουν της προσοχής των διαμορφωτών 
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4.3. Προτάσεις για τον περιορισμό  
της διασποράς του COVID-19:
Μια συμπεριφορική προσέγγιση

Φωτεινή Οικονόμου

4.3.1. Εισαγωγή: Το πρόβλημα και η ανάγκη 
για μια εναλλακτική προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση του COVID-19

Οι πρωτόγνωρες συνθήκες που διαμορφώθηκαν με το 
ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19) 
έφεραν τους διαμορφωτές πολιτικής αντιμέτωπους 
με μια κρίση που εξελίχθηκε σε πολλαπλά επίπεδα: 
υγειονομικό, οικονομικό, κοινωνικό. Στην περίπτω-
ση της Ελλάδας αποδείχθηκε ότι υπήρξαν γρήγορα 
αντανακλαστικά που οδήγησαν στην αποτελεσματική 
διαχείριση του πρώτου κύματος της πανδημίας στη 
χώρα. Η λήψη αυστηρών μέτρων σε συνδυασμό με 
την ολοκληρωμένη ενημέρωση των πολιτών, με έμφα-
ση στα επιστημονικά δεδομένα, φαίνεται ότι απέδω-
σαν. Παρ’ όλα αυτά, η σταδιακή άρση των μέτρων 
και το άνοιγμα της οικονομίας φαίνεται ότι επέφε-
ραν χαλάρωση στη συμπεριφορά των πολιτών. Ένα 
κρίσιμο ερώτημα που τίθεται σήμερα είναι πώς θα 
επιτευχθεί μια μεταστροφή στη συμπεριφορά με-
ρίδας των πολιτών που δεν λαμβάνει ή λαμβάνει 
πλημμελώς τα μέτρα προφύλαξης για τον περιορι-
σμό της διασποράς του COVID-19, με σκοπό την 
προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό 
των επακόλουθων οικονομικών και κοινωνικών επι-
πτώσεων.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, αναδεικνύεται ο καί-
ριος ρόλος της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της 
ψυχολογίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Tα 
τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον ερευνητών, αλλά και 
διαμορφωτών πολιτικής, διεθνώς, στρέφεται όλο και 
περισσότερο στην αξιοποίηση των ευρημάτων που 
προέρχονται από τις συμπεριφορικές επιστήμες ως 
χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της αποτελεσμα-
τικότητας στη χάραξη και την εφαρμογή μέτρων πο-
λιτικής σε διάφορους τομείς, όπως στη φορολογία, 
στην προστασία των καταναλωτών, στην υγεία, στην 
εξοικονόμηση ενέργειας κ.ά. (βλ. Οικονόμου, 2018). 

Tο βιβλίο των Thaler1 και Sunstein (2008) με τίτλο “Nudge:  
Improving Decisions about Health, Wealth, and Hap-
piness” ανέδειξε την έννοια της ώθησης/παρακίνησης 
(nudge) και θεωρείται ότι ενέπνευσε τη δημιουργία 
ειδικών τμημάτων, των λεγόμενων “nudge units”, σε 
δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς διεθνώς. Η 
έννοια της ώθησης αφορά σε απλές και εύκολες πα-
ρεμβάσεις, οι οποίες δύνανται να παρακινούν συμπε-
ριφορές και αποφάσεις, χωρίς όμως να περιορίζουν 
την προσωπική ελευθερία των ατόμων ή να επιβάλ-
λουν απαγορεύσεις και εντολές. Σε αυτό το πλαίσιο, 
παρατηρείται η δημιουργία εξειδικευμένων ομάδων 
τόσο από διεθνείς οργανισμούς (π.χ. ΟΟΣΑ, Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, Ηνωμένα Έθνη, Παγκόσμια Τράπεζα) 
όσο και από τις κυβερνήσεις αρκετών χωρών (π.χ. 
Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδά κ.ά.). 
Επιπλέον, ακόμα και όταν δεν έχει σχηματιστεί εξειδι-
κευμένη σχετική ομάδα στη δημόσια διοίκηση, παρα-
τηρούνται περιπτώσεις αξιοποίησης συμπεριφορικών 
ευρημάτων. 

Στο παρόν άρθρο επιχειρείται η παρουσίαση μιας 
εναλλακτικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας, η οποία μπορεί να λειτουργήσει συμπλη-
ρωματικά και υποβοηθητικά με τα υιοθετούμενα μέ-
τρα πολιτικής, δεδομένων των υγειονομικών εξελίξεων 
στην Ελλάδα. Στην ενότητα 4.3.2 εντοπίζονται συμπε-
ριφορικά σφάλματα των ατόμων τα οποία σχετίζονται 
με τη διασπορά και την πρόληψη έναντι του COVID-19 
με σκοπό την αντιμετώπισή τους, στην ενότητα 4.3.3 
παρουσιάζεται ένα συμπεριφορικό εργαλείο που ανα-
πτύχθηκε για να συμβάλει στην κατανόηση της συμπε-
ριφοράς των πολιτών, στην ενότητα 4.3.4 συζητείται η 
αναγκαιότητα της μεταστροφής της ανθρώπινης συ-
μπεριφοράς για την αντιμετώπιση της πανδημίας και 
παρουσιάζονται γενικές οδηγίες, στην ενότητα 4.3.5 
παρουσιάζεται ο κίνδυνος των ψευδών ειδή σεων και 
της παραπληροφόρησης, ενώ στην τελευταία ενότη-
τα συνοψίζονται τα βασικότερα συμπεράσματα και 
καταγράφονται προτάσεις για την περίπτωση της Ελ-
λάδας.

4.3.2. Μια συμπεριφορική προσέγγιση

Η διαπίστωση ότι τα άτομα όχι μόνο δεν είναι ορθολο-
γικά, αλλά παρουσιάζουν μια προβλέψιμα μη ορθολο-
γική συμπεριφορά (predictably irrational, Ariely 2008), 
καταδεικνύει ότι η απλή παροχή οδηγιών, συμβουλών 
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1. O Καθηγητής Richard Thaler βραβεύθηκε το 2017 με το Νόμπελ Οικονομικών για τη συνεισφορά του στη Συμπεριφορική Οικονομική. 
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2. Πρόσφατες εργασίες (προδημοσιεύσεις) αναδεικνύουν ως πιο αποτελεσματικά τα μηνύματα που αφορούν στην επίπτωση της διασπο-

ράς του COVID-19, στην οικογένεια και την κοινότητα και όχι στο άτομο (βλ. ενδεικτικά Capraro και Barcelo, 2020).

τερη βαρύτητα στην απόλαυση που τους προσφέρει το 
κάπνισμα στο παρόν ως αποτέλεσμα της υπερβολικής 
προεξόφλησης (hyperbolic discounting) του μελλοντι-
κού κόστους και της έλλειψης αυτοελέγχου (Gruber, 
2002· Cherukupalli, 2010). Παρομοίως, στην περίπτω-
ση του COVID-19, τα άτομα που επιδεικνύουν αυτή 
τη συμπεριφορά, αν και γνωρίζουν τον κίνδυνο, επιλέ-
γουν τα άμεσα οφέλη/την απόλαυση από τη μη τήρη-
ση κάποιων μέτρων πρόληψης και ασφαλείας (π.χ. να 
παρευρεθούν σε έναν κλειστό χώρο με μεγάλη παρέα 
φίλων) και υποτιμούν το μελλοντικό κόστος. Σύμφωνα 
με τους Soofi et al. (2020), για την αντιμετώπιση αυτού 
του σφάλματος, η παροχή κάποιου άμεσου οφέλους 
θα μπορούσε να αυξήσει τη συμμόρφωση με μία προ-
ληπτική πολιτική (π.χ. παροχή δωρεάν internet στο σπίτι 
για να υιοθετηθεί η σύσταση για παραμονή στο σπίτι 
όσο το δυνατόν περισσότερο). 

Στην επικοινωνιακή στρατηγική συχνά πρέπει να τηρού-
νται λεπτές ισορροπίες, για να μην προκύψουν αντίθετα 
από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, 
αναφορικά με την απόσταση που είναι απαραίτητο να 
τηρείται μεταξύ των ατόμων για λόγους πρόληψης, 
σύμφωνα με τους Bavel et al. (2020), ο όρος «φυσική 
απόσταση» είναι προτιμότερος από τον όρο «κοινωνι-
κή απόσταση», καθώς αυτός μπορεί να υπονοήσει ότι 
στερούμαστε σημαντικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, 
οι οποίες είναι εφικτές ακόμα και όταν βρισκόμαστε 
σε φυσική απόσταση. Η διατύπωση (framing) παίζει  
καθοριστικό ρόλο για την αποτελεσματικότητα του 
μηνύματος, το οποίο μπορεί να διατυπωθεί είτε θετικά 
(εκφράζοντας τα οφέλη μιας συμπεριφοράς) είτε αρ-
νητικά (εκφράζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις από τη 
μη υιοθέτηση μιας συμπεριφοράς). Σύμφωνα με τους 
Gallagher και Updegraff (2012), φαίνεται ότι τα θετικά 
μηνύματα είναι πιο αποτελεσματικά για την προώθηση 
προληπτικής συμπεριφοράς και κατ’ αναλογία οι Soofi 
et al. (2020) προτείνουν τη χρήση θετικών μηνυμάτων 
για την αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19, δη-
λαδή μηνύματα που προβάλλουν τις θετικές επιπτώσεις 
που θα έχει για την υγεία η εφαρμογή των μέτρων πρό-
ληψης. Παράλληλα, ακόμα και εάν για κάποια άτομα, 
λόγω υπερβολικής αισιοδοξίας, δεν γίνεται αντιληπτός 
ο κίνδυνος σε ατομικό επίπεδο, τα μηνύματα που εστιά-
ζουν στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο επιδρά η 
μη λήψη μέτρων στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας και 
στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μπορεί να οδηγήσουν 
σε μεγαλύτερη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα μέ-
τρα προφύλαξης σε σχέση με αυτά που αφορούν απο-
κλειστικά στον κίνδυνο που διατρέχει το ίδιο το άτομο2.  

και κανόνων δεν επαρκεί για τη συμμόρφωση της συ-
μπεριφοράς τους και τη διασφάλιση της δημό σιας 
υγείας. Πλήθος ερευνητών επιδιώκει να βοηθήσει 
τους διαμορφωτές πολιτικής να κατανοήσουν καλύ-
τερα την ανθρώπινη συμπεριφορά και να προσδιορί-
σουν τα συμπεριφορικά σφάλματα που παρατηρού-
νται κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, τα οποία 
πρέπει να αντιμετωπιστούν για τη διασφάλιση της 
δημόσιας υγείας. 

Μια συχνά παρατηρούμενη συμπεριφορά των ατό-
μων είναι η υπερβολική/μη ρεαλιστική αισιοδοξία 
(optimism bias), η οποία αφορά στην πεποίθηση 
ότι είναι λιγότερο πιθανό να συμβούν στους ίδιους 
αρνητικά γεγονότα (π.χ. σοβαρές ασθένειες, ατυχή-
ματα κ.λπ.) σε σχέση με τους υπολοίπους (Weinstein 
και Klein, 1996). Σύμφωνα, δε, με πρόσφατη έρευνα 
των Dryhurst et al. (2020), η αντίληψη για τον κίνδυ-
νο συνδέεται με την υιοθέτηση προληπτικών μέτρων 
προστασίας από τον COVID-19. Συνεπώς, η υπερβο-
λική αισιοδοξία των ατόμων μπορεί να τους οδηγήσει 
στο να υποτιμήσουν τον κίνδυνο και την πιθανότητα 
να μολυνθούν οι ίδιοι, με αποτέλεσμα να μην λαμβά-
νουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Μάλιστα, το 
γεγονός ότι η νόσος εκδηλώνεται συνήθως (αν και 
όχι όμως πάντα) με ήπια συμπτώματα ή και καθόλου 
συμπτώματα στις νεαρότερες ηλικίες θα μπορούσε 
να ενισχύσει περαιτέρω αυτή την πεποίθηση και την 
ανάλογη συμπεριφορά των νεαρότερων ατόμων, με 
αρνητικές συνέπειες για τους ίδιους και το κοινωνικό 
σύνολο. Σύμφωνα με τους Bavel et al. (2020), οι υι-
οθετούμενες επικοινωνιακές στρατηγικές θα πρέπει 
να περιορίσουν την υπερβολική αισιοδοξία, χωρίς φυ-
σικά να προκαλούν φόβο και άγχος. Για παράδειγμα, 
σύμφωνα με τους Soofi et al. (2020), οι έφηβοι μπορεί 
να ακολουθήσουν τα μέτρα πρόληψης του COVID-19 
εάν μάθουν ότι ένας διάσημος έφηβος νόσησε, κα-
θώς με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η αντίληψη που 
έχουν σχετικά με τον προσωπικό τους κίνδυνο. 

Επιπλέον, πολύ συχνά, όταν τα άτομα καλούνται να 
λάβουν αποφάσεις οι οποίες συνεπάγονται κόστη και 
οφέλη που πραγματοποιούνται σε διαφορετικό χρόνο 
και υπάρχει επιλογή μεταξύ των αποτελεσμάτων στο 
παρόν και στο μέλλον, παρουσιάζουν το σφάλμα της 
παρούσας κατάστασης (present bias), δηλαδή δίνουν 
μεγαλύτερη βαρύτητα στα άμεσα αποτελέσματα σε 
σχέση με τα μελλοντικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
στον τομέα της υγείας είναι το κάπνισμα: αν και οι κα-
πνιστές γνωρίζουν τις αρνητικές μακροχρόνιες επιπτώ-
σεις του καπνίσματος στην υγεία τους, δίνουν μεγαλύ-
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τα οφέλη (Slovic και Peters, 2006). Αυτό το εύρημα 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν διατυπώνο-
νται μηνύματα σχετικά με τα μέτρα περιορισμού του 
COVID-19. Για παράδειγμα, η δημιουργία αρνητικού 
συναισθήματος σχετικά με τη μη υιοθέτηση των μέ-
τρων πρόληψης μπορεί να αυξήσει τον αντιλαμβανό-
μενο κίνδυνο και να μειώσει τα αναμενόμενα «οφέλη» 
από τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες και αντίστρο-
φα, ένα μήνυμα που δημιουργεί ένα θετικό συναίσθη-
μα σε σχέση με μια συμπεριφορά, π.χ., την ευκαιρία να 
μείνει όλη η οικογένεια μαζί στο σπίτι, θα μπορούσε να 
ενθαρρύνει τα άτομα να ακολουθήσουν τη σύσταση να 
μείνουν σπίτι (Soofi et al., 2020).

Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στη συ-
μπεριφορά της αγέλης (herding). Η συμπεριφορά 
αυτή εντοπίζεται σε πολλούς επιστημονικούς τομείς 
(όπως στην κοινωνιολογία, την ψυχολογία, τα οικο-
νομικά, τα χρηματοοικονομικά) και καταδεικνύει τη  
δύναμη των κοινωνικών κανόνων και της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης. Αν και δεν υπάρχει ένας γενικά 
χρησιμοποιούμενος ορισμός, η συμπεριφορά της 
αγέλης αφορά στη μίμηση της συμπεριφοράς, παρα-
βλέποντας συχνά την προσωπική γνώση ή πληροφό-
ρηση. Σύμφωνα με τους Raafat et al. (2009), αποτελεί 
«μια μορφή συγκλίνουσας κοινωνικής συμπεριφοράς», 
χωρίς να υπάρχει κάποιος κεντρικός συντονισμός. 
Συνεπώς, όταν τα άτομα παρατηρούν τη θετική ή 
αρνητική συμπεριφορά των υπολοίπων, είναι πιθανό 
να υιοθετήσουν παρόμοια συμπεριφορά. Υπό αυτές 
τις συνθήκες, μια ενέργεια που θα μπορούσε να εν-
θαρρύνει την εφαρμογή των μέτρων περιορισμού της  
διασποράς του COVID-19 είναι η αναφορά σε μια θετι-
κή συμπεριφορά που υιοθετείται από την πλειονότητα 
(π.χ. η πλειονότητα των κατοίκων της περιοχής εφαρ-
μόζουν το μέτρο της φυσικής απόστασης) (Soofi et 
al., 2020). Σε αυτό το πλαίσιο είναι σκόπιμο να δίνεται 
έμφαση στη συλλογική δράση λαμβάνοντας υπόψη 
και το γεγονός ότι μερίδα των ατόμων «συνεργάζεται 
υπό συνθήκες» (conditional co-operators), δηλαδή εί-
ναι πρόθυμοι να κάνουν κάποια προσωπική «θυσία» 
για το κοινό καλό δεδομένου ότι το κάνουν και οι υπό-
λοιποι, αλλά δεν θα συνεργαστούν αν η πλειονότητα 
δεν ενδιαφέρεται (Chaudhuri, 2011). Η ξεκάθαρη επι-
κοινωνία με τη συνδρομή ηγετικών προσωπικοτήτων5, 
το αίσθημα ότι τα άτομα ανήκουν σε μια ομάδα και 
η ύπαρξη τιμωρίας για τη μη συμμόρφωση (όχι απο-

Για παράδειγμα, το μήνυμα «μην γίνεις υπεύθυνος 
για το επόμενο κρούσμα» και το σχετικό βίντεο που 
απευθυνόταν στους νέους ήταν σε αυτή την κατεύ-
θυνση.

Εν γένει, η αλλαγή μιας συνήθειας/συμπεριφοράς/
άποψης μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη, με το άτο-
μο να αντιδρά σε οτιδήποτε του προκαλεί γνωστική 
ασυμφωνία (cognitive dissonance) (βλ. Fes tinger, 
1957), δηλαδή έρχεται σε αντίθεση με αυτό που έχει 
συνηθίσει ή γνωρίζει. Ένας συνηθισμένος μηχανισμός 
αντίδρασης είναι η επιλεκτική αντίληψη, δηλαδή η 
τάση των ατόμων να συγκρατούν μόνο τις πληροφορί-
ες (αξιόπιστες ή μη) που επιβεβαιώνουν την προηγού-
μενη επιλογή ή απόφασή τους (σφάλμα επιβεβαίωσης 
– confirmation bias) ή να αιτιολογούν τις αποφάσεις 
τους θεωρώντας ότι οι ίδιοι αποτελούν κάποια ειδική 
περίπτωση/εξαίρεση3. Παραμένοντας στο πεδίο της 
επικοινωνίας, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στη μετάδοση μη αντικρουόμενων μηνυμάτων, καθώς 
τα άτομα βιώνουν τη γνωστική ασυμφωνία και είναι πι-
θανό να μην υιοθετήσουν την κατάλληλη συμπεριφορά. 
Για παράδειγμα, τα αντικρουόμενα/διαφορετικά μη-
νύματα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα της χρήσης προ-
στατευτικής μάσκας από υγιή άτομα θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν σύγχυση ή/και να αποθαρρύνουν τη 
χρήση της μάσκας4. Πρόκειται για μια διάσταση που εί-
ναι σκόπιμο να ληφθεί υπόψη στον σχεδιασμό της σχε-
τικής επικοινωνιακής στρατηγικής. Θα μπορούσε, δε, 
να υπάρχει και προσκόλληση (anchoring) στην αρχι-
κή ανακοίνωση και επιλεκτική ανάκληση πληροφοριών 
που την επιβεβαιώνουν, παρά τη μεταβολή των υγειο - 
νομικών δεδομένων που καθιστούν απαραίτητη τη 
χρήση μάσκας από όλους.

Συμπληρωματικά, δεν θα πρέπει να παραβλέπεται η 
επίδραση του συναισθήματος (affect heuristic) στον 
τρόπο με τον οποίο τα άτομα αξιολογούν τον κίνδυνο 
και τα πιθανά οφέλη, καθώς διαφορετικά συναισθήμα-
τα οδηγούν σε διαφορετική αντίληψη για τον κίνδυνο 
και τα αναμενόμενα οφέλη (Finucane et al., 2000). Πιο 
συγκεκριμένα, ένα θετικό συναίσθημα σχετικά με μια 
συμπεριφορά ή δραστηριότητα έχει ως αποτέλεσμα 
τα άτομα να αντιλαμβάνονται μικρότερο τον κίνδυνο 
και μεγαλύτερα τα οφέλη και, αντίστροφα, ένα αρνητι-
κό συναίσθημα έχει ως αποτέλεσμα τα άτομα να αντι-
λαμβάνονται μεγαλύτερο τον κίνδυνο και μικρότερα 

3. Bλ. Pompian (2006).

4. Βλ. σχετικά τις οδηγίες του ΠΟΥ για τη χρήση προστατευτικής μάσκας της 6ης Απριλίου 2020 και της 5ης Ιουνίου 2020.

5. Σε κάθε ομάδα, ηλικιακή, κοινωνική, επαγγελματική είναι διαφορετικά τα άτομα που θα μπορούσαν να έχουν ουσιαστική επίδραση. 

Π.χ., πέρα από την πολιτική ηγεσία και τους εξειδικευμένους επιστήμονες, σημαντική επίδραση θα μπορούσαν να έχουν σε διαφορετικές 

ομάδες ατόμων θρησκευτικοί ηγέτες, διάσημοι, αθλητές, τραγουδιστές, ηθοποιοί (διαφορετικοί ανά ηλικιακή ομάδα), εκπρόσωποι εθνικών

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331693/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.3-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
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για κάθε χώρα) και αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη 
μέθοδο ανάλυσης, αλλά και τον τρόπο παρουσία σης 
των αποτελεσμάτων. Αναγκαία κρίνεται και η συμμε-
τοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών σε όλα τα 
στάδια. Η έρευνα θα πρέπει να πραγματοποιείται πε-
ριοδικά και τα ευρήματα να αξιοποιούνται, ώστε να 
αναπροσαρμόζονται κατάλληλα τόσο οι υιοθετούμε-
νες πολιτικές όσο και τα μηνύματα προς τους πολίτες.

Η κατανόηση της συμπεριφοράς των πολιτών απο-
τελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για τη χάραξη 
αποτελεσματικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του 
COVID-19, δεδομένου ότι η συμπεριφορά μας είναι 
το βασικότερο όπλο που έχουμε αυτή την στιγμή στη 
διάθεσή μας μέχρι να αναπτυχθεί ένα αποτελεσμα-
τικό εμβόλιο. Για παράδειγμα, ο εντοπισμός ομάδων 
πολιτών (όχι αποκλειστικά ηλικιακών ομάδων, αλλά 
και επαγγελματικών, γεωγραφικών κ.ά.) που έχουν 
χαμηλή αντίληψη του κινδύνου μπορεί να βοηθήσει 
τις αρμόδιες αρχές να διαμορφώσουν κατάλληλη επι-
κοινωνιακή στρατηγική, προσαρμόζοντας τα μηνύμα-
τα για να γίνει κατανοητό το πρόβλημα και να αυξηθεί 
η πιθανότητα επιτυχημένης εφαρμογής των μέτρων 
προστασίας. Επιπλέον, ο έγκαιρος εντοπισμός μετα-
στροφής στη συμπεριφορά των πολιτών προσφέρει 
χρήσιμη γνώση (στην περίπτωση μιας θετικής μετα-
στροφής) ή μηνύματα εγρήγορσης και ανάγκης ανα-
προσαρμογής των υιοθετούμενων μέτρων (στην περί-
πτωση μιας αρνητικής μεταστροφής), πριν γίνουν τα 
αποτελέσματα αυτής της μεταστροφής εμφανή στα 
επιδημιολογικά δεδομένα. 

4.3.4. Μεταστροφή της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς για την αντιμετώπιση  
της πανδημίας

Η νέα πραγματικότητα που επέβαλε η διασπορά του 
COVID-19 έχει δυσάρεστες ψυχολογικές, αλλά και 
πρακτικές συνέπειες για το άτομο, με αποτέλεσμα κά-
ποιοι να υιοθετούν την άρνηση (denial) ως αμυντικό 
μηχανισμό, ως μέσο να αποφύγουν οποιαδήποτε γνω-
στική διαφωνία και να μην αναγκαστούν να αλλάξουν 

κλειστικά οικονομικής ή υλικής, αλλά και με τη μορφή 
ευγενικής κοινωνικής αποδοκιμασίας, βλ. Masclet et 
al., 2003) μπορούν να συνδράμουν στην υιοθέτηση 
συλλογικής δράσης (βλ. Lunn et al., 2020) η οποία εί-
ναι απολύτως απαραίτητη στην παρούσα φάση εξέλι-
ξης της πανδημίας.

4.3.3. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
υποστηρικτής της συμπεριφορικής προσέγγισης 

Η αυξημένη σημασία της κατανόησης της ανθρώπι-
νης συμπεριφοράς για την αποτελεσματική χάραξη 
πολιτικής για την αντιμετώπιση του COVID-19 αναδει-
κνύεται από την επίσημη τοποθέτηση του ΠΟΥ Ευρώ-
πης, σύμφωνα με την οποία η συμπεριφορική γνώση 
είναι καθοριστικής σημασίας για τον σχεδιασμό των 
κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας6. 
Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΠΟΥ Ευρώπης σχεδίασε ένα 
συμπεριφορικό εργαλείο7 για τη διενέργεια τακτι-
κών ερευνών με σκοπό την υποβοήθηση των αρμο-
δίων αρχών, που αναπτύσσουν και συντονίζουν τις 
πολιτικές και τα μηνύματα για την αντιμετώπιση του 
COVID-19, να κατανοήσουν το επίπεδο εμπιστοσύνης 
των πολιτών, την αντίληψη που υπάρχει σχετικά με 
τον κίνδυνο και τα πιθανά εμπόδια στην εφαρμογή 
των προτεινόμενων ενεργειών. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ 
Ευρώπης, η κατανόηση αυτών των παραμέτρων είναι 
κρίσιμη για την επιτυχημένη εφαρμογή των μέτρων 
και την αποτελεσματική επικοινωνία για την αντιμετώ-
πιση της πανδημίας. 

Η πρωτοβουλία COVID-19 Snapshot Monitoring 
(COSMO) ξεκίνησε στη Γερμανία με την πραγματο-
ποίηση εβδομαδιαίων διαδικτυακών ερευνών αντι-
προσωπευτικού δείγματος πολιτών από τις αρχές 
Μαρτίου 2020. Σε αυτό το πλαίσιο ο ΠΟΥ Ευρώπης 
ανέπτυξε ένα συμπεριφορικό εργαλείο σε συνεργα-
σία με το Πανεπιστήμιο του Erfurt (Γερμανία) και την 
κοινοπραξία COSMO group και υποστηρίζει τις χώ-
ρες που θέλουν να το εφαρμόσουν. Το εργαλείο είναι 
διαθέσιμο σε όλους, παρέχει το σχετικό ερωτηματο-
λόγιο (το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί κατάλληλα 

ή τοπικών επαγγελματικών σωματείων ή ενώσεων, κ.ά., άνδρες ή γυναίκες κατά περίπτωση. Σύμφωνα με τους Courtenay et al. (2002), οι 

άνδρες υιοθετούν περισσότερο επικίνδυνη συμπεριφορά και πεποιθήσεις σε θέματα υγείας σε σχέση με τις γυναίκες. Για παράδειγμα, 

σύμφωνα με έρευνα των Lee et al. (2020) σε 1.500 ενήλικες στο Hong Kong την περίοδο Ιαν.-Φεβ. 2017 (σε μη επιδημική κατάσταση), 

οι άνδρες ήταν λιγότερο πιθανό να κάνουν χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου σε σχέση με τις γυναίκες (σε πέντε διαφορετικές 

περιστάσεις). Η συμπεριφορά αυτή, σύμφωνα με τους συγγραφείς, θα μπορούσε να οφείλεται στις πεποιθήσεις που σχετίζονται με την 

αρρενωπότητα και την αντίληψη του εαυτού τους ως ισχυρού με μικρότερη πιθανότητα να αρρωστήσουν. Σε αυτή την περίπτωση θα 

πρέπει να αντιμετωπιστεί ένα στερεότυπο αξιοποιώντας, για παράδειγμα, στην επικοινωνία του μηνύματος για τη χρήση μάσκας ανδρικές 

ηγετικές προσωπικότητες ή ομάδες ανδρών. Τέτοιου είδους διαφοροποιήσεις είναι σκόπιμο να εξετάζονται ανά χώρα για τη διαμόρφωση 

κατάλληλων επικοινωνιακών στρατηγικών.

6. Βλ. WHO Statement, 14/5/2020. 

7. Βλ. WHO Statement, 6/4/2020 και WHO tool for behavioural insights on COVID-19. 

https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/statements/statement-behavioural-insights-are-valuable-to-inform-the-planning-of-appropriate-pandemic-response-measures
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/pages/news/news/2020/04/new-whoeurope-tool-for-behavioural-insights-critical-to-inform-covid-19-response
https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/technical-guidance/who-tool-for-behavioural-insights-on-covid-19
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δωρεάν8 ή με χαμηλό κόστος που θα μπορούσε να 
περιορίσει μια πρακτική δυσκολία εφαρμογής του μέ-
τρου για συγκεκριμένες ομάδες ατόμων, η περαιτέρω 
ενθάρρυνση κοινωνικών συμπεριφορών/χαιρετισμών 
που αντικαθιστούν τη χειραψία ή την αγκαλιά, τα ξε-
κάθαρα μηνύματα ή κανόνες π.χ. «κρατήστε απόστα-
ση δύο μέτρων» αντί «κρατήστε φυσική απόσταση».

Η επικοινωνιακή στρατηγική είναι ένα χρήσιμο εργα-
λείο για την επίτευξη αυτών των στόχων. Σύμφωνα με 
το NΑSEM (2020), τα μηνύματα θα πρέπει να έχουν 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για να επιτελέσουν τον 
σκοπό τους. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται σαφήνεια 
και συνέπεια ώστε να μην δημιουργείται σύγχυση, 
αλλά και η αποφυγή της υπερβολικής προσοχής στις 
αποκλίνουσες συμπεριφορές (π.χ. συνεχής προβολή 
εικόνων συνωστισμού σε πλατείες και χώρους διασκέ-
δασης) και της επανάληψης ψευδών ειδήσεων, καθώς 
ενδέχεται να έχουν τα αντίστροφα αποτελέσματα, με 
τη συμπεριφορά ορισμένων ατόμων να αλλάζει για να 
ακολουθήσουν κάποιο «κοινωνικό κανόνα». Επιπλέον, 
τα μηνύματα θα πρέπει να παρουσιάζουν τον κίνδυνο 
παρέχοντας αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπι-
σης, χωρίς να δημιουργείται η αίσθηση του πανικού 
και του αναπόφευκτου (π.χ. ότι όλοι θα κολλήσουμε 
τον COVID-19) γιατί σε αυτή την περίπτωση είναι πι-
θανό το άτομο να μην λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Αν 
και ο φόβος μπορεί να κινητοποιήσει τη μεταστροφή 
μιας συμπεριφοράς, το αίσθημα ότι ο κίνδυνος μπο-
ρεί να μην είναι διαχειρίσιμος αναπτύσσει αμυντικούς 
μηχανισμούς (Witte και Allen, 2000). Η έκκληση για 
υπευθυνότητα για την προστασία του κοινωνικού συ-
νόλου ή των μελών της οικογένειας μας και την επί-
τευξη ενός κοινού σκοπού μπορεί να είναι αποτελε-
σματική. Παράλληλα, τα μηνύματα θα πρέπει να είναι 
κατάλληλα διατυπωμένα για κάθε ομάδα-στόχο και 
να παρέχονται από άτομα που εμπνέουν εμπιστοσύνη 
ή είναι πιθανό να επηρεάσουν την συμπεριφορά της 
συγκεκριμένης ομάδας μέσω του μηνύματός ή της δι-
κής τους συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, δεδομένου 
ότι παρατηρείται αύξηση των κρουσμάτων σε νεαρό-
τερες ηλικίες λόγω μη τήρησης των μέτρων προστα-
σίας (π.χ. μη τήρηση φυσικής απόστασης σε χώρους 
διασκέδασης, αυτοσχέδια πάρτυ στις πλατείες κ.λπ.), 
η μετάδοση του μηνύματος από ένα άτομο που εμπι-
στεύονται ή θαυμάζουν οι νέοι (π.χ. κάποιος διάσημος 
καλλιτέχνης ή αθλητής αγαπητός από τους νέους) και 
η προβολή της εφαρμογής των απαραίτητων μέτρων 
προφύλαξης από τους ίδιους θα μπορούσε να έχει 
το επιθυμητό αποτέλεσμα με τη βοήθεια και των μέ-

συμπεριφορά. Στην παρούσα, όμως, φάση η άρνηση 
μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική. Για παράδειγ-
μα, παρά την επιστημονική ενημέρωση, τα συντρι-
πτικά δεδομένα και τις δυσάρεστες εικόνες από όλο 
τον κόσμο, κάποιοι εξακολουθούν να θεωρούν ότι ο 
COVID-19 δεν είναι τόσο επικίνδυνος ή δεν υπάρχει, 
με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν τα απαραίτητα μέ-
τρα πρόληψης. Αυτή η συμπεριφορά προκύπτει ως 
αποτέλεσμα της υπερβολικής αισιοδοξίας και του 
σφάλματος επιβεβαίωσης (όπως αυτά παρουσιάστη-
καν ανωτέρω). 

Σύμφωνα με το NΑSEM (National Academies of Scienc-
es, Engineering, and Medicine, 2020), δεν υπάρχουν 
ισχυρές ενδείξεις ότι η επιστημονική ενημέρωση σχε-
τικά με τον COVID-19 και τους κινδύνους του είναι σε 
θέση να οδηγήσει από μόνη της σε μια άμεση μετα-
στροφή της συμπεριφοράς ή των συνηθειών μέρους 
του κοινωνικού συνόλου, ακόμα και αν αυτό καταλα-
βαίνει και αποδέχεται τα γεγονότα και ότι θα έπρε-
πε να συμπεριφέρεται διαφορετικά. Ακόμα και αν τα 
άτομα που αισθάνονται ότι είναι σε κίνδυνο είναι πι-
θανότερο να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, είναι 
δύσκολο να πεισθούν τα υπόλοιπα άτομα ότι βρίσκο-
νται σε κίνδυνο και να υιοθετήσουν μια νέα συμπερι-
φορά/συνήθεια, δεδομένης της αντίληψης που έχουν 
για τον κίνδυνο και της επίδρασης συναισθημάτων και 
συμπεριφορικών σφαλμάτων.

Για να υπάρξει μεταστροφή της συμπεριφοράς των 
ατόμων και προώθηση νέων συνηθειών σχετικά με 
την εφαρμογή των προστατευτικών μέτρων, θα πρέ-
πει η προτεινόμενη συμπεριφορά να είναι εύκολο να 
ξεκινήσει και να επαναληφθεί, να σχετίζεται με κάποιο 
όφελος/ανταμοιβή και, ει δυνατόν, με μια υπάρχουσα 
συνήθεια, ενώ, στην περίπτωση που έρχεται σε σύ-
γκρουση με τις υπάρχουσες συνήθειες, θα πρέπει να 
υποστηρίζεται από ενημέρωση και παροχή εναλλακτι-
κών επιθυμητών συμπεριφορών που περιγράφονται 
με ακρίβεια (NΑSEM, 2020). Πιο συγκεκριμένα, παρα-
δείγματα είναι η τοποθέτηση πολλών συσκευών αντι-
σηπτικού υγρού σε περίοπτες θέσεις μέσα σε έναν 
κλειστό χώρο ή στην είσοδο του σπιτιού μας, η σή-
μανση στο δάπεδο για τη διευκόλυνση της τήρησης 
της φυσικής απόστασης, η ενθάρρυνση να διατηρού-
με μάσκες μέσα στο αυτοκίνητο ή κοντά στην έξοδο 
του σπιτιού ώστε να τις φοράμε καθώς φεύγουμε από 
το σπίτι και να μην τις ξεχνάμε, η χρήση διακοσμημέ-
νων μασκών που ακολουθούν τη μόδα ή έχουν το λο-
γότυπο μιας ομάδας που θα μπορούσε να ενισχύσει 
τη χρήση τους σε ομάδες ατόμων, η διάθεση μασκών 

8. Για παράδειγμα, η δωρεάν χορήγηση μασκών σε μαθητές και τους εκπαιδευτικούς κινείται σε αυτό το πλαίσιο διευκόλυνσης της επι-

θυμητής συμπεριφοράς.
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στούν και να τα ανακαλούν στη μνήμη τους, αξιοποι-
ώντας κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.ά.). Σύμφωνα 
με τους Schwarz et al. (2016), η γνωστική ψυχολογία 
παρέχει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Πιο συ-
γκεκριμένα, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι θα πρέπει 
να αποφεύγεται η επανάληψη των ψευδών πληροφο-
ριών, καθώς με την επανάληψη αυξάνεται η αποδοχή 
τους και αναπαράγονται σε νέο κοινό. Αντιθέτως, εί-
ναι σκόπιμο να επιδιώκεται η επανάληψη των αληθών 
πληροφοριών, οι οποίες θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα 
και απλά διατυπωμένες, καθώς και άμεσα προσβάσι-
μες σε όλους. Η χρήση εικόνων ή επαναλαμβανόμε-
νων φράσεων με ομοιοκαταληξία μπορεί να βοηθήσει 
να φανταστούμε μια κατάσταση ή να ανακαλέσουμε 
μια πληροφορία. Επιπλέον, τα άτομα είναι πιθανότε-
ρο να αντιληφθούν μια λανθασμένη πληροφορία όταν 
γνωρίζουν εκ των προτέρων την ύπαρξη παραπληρο-
φόρησης.

Είναι προφανές ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να εξα-
φανιστεί, αλλά μπορεί και πρέπει να διαχειριστεί κα-
τάλληλα9. Κάθε ένας μπορεί να συμβάλει είτε στην 
αντιμετώπιση είτε στην επέκταση αυτού του προβλή-
ματος. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ (2020β), οι πολίτες θα 
πρέπει να εστιάζουν στα γεγονότα και τα αποδεικτι-
κά στοιχεία, να μοιράζονται και να προωθούν μόνο 
πληροφορίες που προέρχονται από αξιόπιστες πη-
γές, να είναι προσεκτικοί με τις ψευδείς πληροφο-
ρίες, να δίνουν οι ίδιοι το καλό παράδειγμα επιση-
μαίνοντας ή διορθώνοντας ψευδείς πληροφορίες, 
όταν τις αντιλαμβάνονται, παραπέμποντας σε αξιό-
πιστες πηγές.

4.3.6. Συμπεράσματα και προτάσεις  
για την περίπτωση της Ελλάδας

Η ανθρώπινη συμπεριφορά αναδεικνύεται ως απαραί-
τητο στοιχείο/μέσο για τον περιορισμό της διασπο-
ράς του COVID-19. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν 
οι διαμορφωτές πολιτικής είναι η μεταστροφή της αν-
θρώπινης συμπεριφοράς, με σκοπό την επίτευξη της 
μεγαλύτερης δυνατής συμμόρφωσης με τους ενδε-
δειγμένους κανόνες προστασίας από τον COVID-19 
μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης. Όταν οι 
νέοι κανόνες έρχονται αντιμέτωποι με τη δύναμη 
της συνήθειας και καθιερωμένες συμπεριφορές, στη 
βάση πλήθους συμπεριφορικών σφαλμάτων, το έργο 
των αρμόδιων αρχών είναι ακόμη πιο δύσκολο και 
απαιτητικό. 

σων κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, θα πρέπει στα μη-
νύματα να επισημαίνεται η κοινωνική απόρριψη της 
αποτυχίας συμμόρφωσης με τα απαιτούμενα μέτρα, 
αλλά και η κοινωνική αποδοχή όταν παρατηρείται η 
επιθυμητή μεταστροφή μιας συμπεριφοράς. 

4.3.5. Ο κίνδυνος των ψευδών ειδήσεων  
και της παραπληροφόρησης

Ένα θέμα που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι η αντι-
μετώπιση των ψευδών ειδήσεων (των λεγόμενων “fake 
news”) και της παραπληροφόρησης. Με την εμφάνιση 
του νέου κορωνοϊού εμφανίστηκαν ψευδείς ειδήσεις 
και θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με την προέλευση, 
την αντιμετώπιση και τις επιπτώσεις του, με το διαδί-
κτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να καθιστούν 
τη διάδοση αυτών των μηνυμάτων ευκολότερη από 
ποτέ. Ο ΠΟΥ χρησιμοποιεί τον όρο “infodemic” για να 
αποδώσει την πληθώρα πληροφοριών (ακριβών ή μη) 
που καθιστά δύσκολο για τα άτομα να βρουν αξιόπι-
στες πηγές πληροφόρησης και καθοδήγησης όταν τις 
χρειάζονται (WHO, 2020α). Η αυξημένη και επαναλαμ-
βανόμενη έκθεση σε ψευδή πληροφόρηση δύναται να 
επηρεάσει τους πολίτες, καθώς τείνουν να βασίζονται 
σε πληροφόρηση που τους είναι πλέον οικεία (Oxford 
Analytica, 2020) και συνεπώς εύκολο να ανακαλέσουν 
στη μνήμη τους. Επιπλέον, η αύξηση της ψευδούς 
πληροφόρησης μειώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στις κυβερνήσεις και τους αξιόπιστους οργανισμούς 
(Oxford Analytica, 2020). Υπό αυτές τις συνθήκες, ενι-
σχύεται η άρνηση των επιστημονικών δεδομένων και 
καθίσταται ακόμη δυσκολότερη η επίτευξη της μετα-
στροφής της ανθρώπινης συμπεριφοράς για τη λήψη 
προστατευτικών μέτρων για τον περιορισμό της δια-
σποράς του COVID-19. 

Το πρώτο στάδιο αντιμετώπισης του προβλήματος εί-
ναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα άτομα 
αξιολογούν τις πληροφορίες ως αληθείς ή ψευδείς. 
Σύμφωνα με τον Schwarz (2015), τα άτομα είναι πι-
θανότερο να πιστέψουν μια πληροφορία ως αληθή: 
(α) όταν την μοιράζονται με άλλους και υπάρχει κοι-
νωνική αποδοχή, (β) όταν υποστηρίζεται από επαρκή 
στοιχεία, (γ) όταν είναι συμβατή με την προηγούμε-
νη γνώση και τις πεποιθήσεις, (δ) όταν έχει μια καλή 
λογική ροή και εσωτερική συνέπεια, (ε) όταν η πηγή 
κρίνεται ως αξιόπιστη. 

Σε αυτή τη βάση, η επικοινωνιακή στρατηγική θα πρέ-
πει να εστιάσει στα σωστά/αληθή μηνύματα και στο 
πώς τα άτομα θα είναι ευκολότερο να τα επεξεργα-

9. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΠΟΥ διοργάνωσε το 1ο WHO Infodemiology Conference την περίοδο 29/6/2020-21/7/2020. 

https://www.who.int/teams/risk-communication/infodemic-management/1st-who-infodemiology-conference
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είστε ευγενικοί) αποτυπώνει με θετικό τρόπο τον 
σεβασμό απέναντι στους υπολοίπους και λειτούρ-
γησε πολύ αποτελεσματικά στην περίπτωση της 
Νέας Ζηλανδίας10. Η διατύπωση του μηνύματος 
είναι καθοριστικής σημασίας για την αποτελεσμα-
τικότητά του. Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, 
θα ήταν σκόπιμο να υιοθετηθεί η χρήση του όρου 
«φυσική απόσταση» έναντι του όρου «κοινωνική 
απόσταση», καθώς αυτός μπορεί να υπονοήσει 
ότι στερούμαστε σημαντικές κοινωνικές αλληλεπι-
δράσεις, οι οποίες είναι εφικτές ακόμα και όταν 
βρισκόμαστε σε φυσική απόσταση.

• Έμφαση σε θετικά συναισθήματα. Για παράδειγ-
μα, η δημιουργία αισθήματος υπερηφάνειας όταν 
ακολουθούνται τα μέτρα που προφυλάσσουν την 
οικογένεια και την κοινότητα μπορεί να αυξήσει 
την υιοθέτησή τους. 

• Έμφαση στα θετικά παραδείγματα. Η αναφορά 
σε μια θετική συμπεριφορά που υιοθετείται από 
την πλειονότητα μπορεί να αποτελέσει παράδειγ-
μα προς μίμηση. Η αναπαραγωγή αρνητικών πα-
ραδειγμάτων μπορεί να έχει αντίθετα από τα επι-
θυμητά αποτελέσματα. 

• Διευκόλυνση της επιθυμητής υιοθετούμενης συ-
μπεριφοράς. Για παράδειγμα, ειδική σήμανση στο 
δάπεδο για την τήρηση φυσικής απόστασης σε όσο 
το δυνατόν περισσότερους (κλειστούς ή ανοικτούς) 
χώρους, διάθεση μασκών δωρεάν ή με χαμηλό κό-
στος, ειδική σήμανση για την υπενθύμιση της χρή-
σης μάσκας όπου αυτή απαιτείται και την τήρηση 
φυσικής απόστασης σε όσο το δυνατόν περισσό-
τερους (κλειστούς ή ανοικτούς) χώρους κ.ά.

• Συστηματική παρακολούθηση της αντίληψης και 
της συμπεριφοράς των ατόμων μέσω τακτικών 
ερευνών. Δεδομένων των παρατηρούμενων δια-
φοροποιήσεων στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα 
αντιλαμβάνονται και συμπεριφέρονται αναφορικά 
με την αντιμετώπιση της πανδημίας, η συστηματι-
κή παρακολούθηση της συμπεριφοράς των ατό-
μων μέσω του συμπεριφορικού εργαλείου που 
προτείνει ο ΠΟΥ Ευρώπης θα μπορούσε να πα-
ρέχει έγκαιρα σημάδια μεταστροφής της συμπε-
ριφοράς των ατόμων ή επιμέρους ομάδων πριν 
γίνουν τα αποτελέσματα αυτής της μεταστροφής 
εμφανή στα επιδημιολογικά δεδομένα, ώστε να 
ακολουθηθεί εγκαίρως η αποτελεσματικότερη δυ-
νατή στοχευμένη προσέγγιση ανά ομάδα. 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται ο ρόλος της ανθρώ-
πινης συμπεριφοράς στον περιορισμό της διασποράς 
της πανδημίας και καταγράφονται συγκεκριμένα συ-
μπεριφορικά σφάλματα που χαρακτηρίζουν τη συμπε-
ριφορά των ατόμων και επηρεάζουν, είτε μεμονωμένα 
είτε συνδυαστικά (μεταξύ τους ή και με άλλα συμπερι-
φορικά σφάλματα), τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
Η ανάδειξή τους παρέχει χρήσιμη πληροφόρηση για 
τη διαμόρφωση αποτελεσματικότερων πολιτικών δια-
χείρισης της πανδημίας. Αν και κάποιες από τις ανω-
τέρω διαπιστώσεις ήδη αξιοποιούνται σε εγχώριο και 
διεθνές επίπεδο, είτε διαισθητικά είτε ως αποτέλεσμα 
του σχεδιασμού επικοινωνιακής πολιτικής (π.χ. τακτι-
κή και επιστημονική ενημέρωση, έμφαση στην ατομι-
κή ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, ενίσχυση 
του αισθήματος της ομάδας, επαναλαμβανόμενα μη-
νύματα με πληροφόρηση και οδηγίες για τα μέτρα 
πρόληψης του COVID-19 κ.ά.), θα μπορούσαν να αξι-
οποιηθούν περαιτέρω σε αυτή τη φάση που η προ-
σωπική συμπεριφορά (η τήρηση φυσικής απόστασης, 
η χρήση μάσκας, η τήρηση απλών κανόνων υγιεινής) 
καθίσταται κρίσιμη για τον περιορισμό της πανδημίας. 

Πιο συγκεκριμένα, από την ανωτέρω ανάλυση προκύ-
πτουν χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις για την 
περίπτωση της Ελλάδας στην παρούσα φάση:

• Στοχευμένη επικοινωνιακή προσέγγιση. Σύμφω-
να με τον ΠΟΥ (2020γ), «το σωστό μήνυμα, τη σω-
στή στιγμή, από το σωστό άτομο, μέσω του σωστού 
μέσου μπορεί να σώσει ζωές – η παραπληροφόρη-
ση ή τα ανάμικτα μηνύματα μπορεί να κοστίσουν 
ζωές». Απλά, ξεκάθαρα, συνεπή, τεκμηριωμένα και 
επαναλαμβανόμενα μηνύματα, τα οποία προέρχο-
νται από άτομα που εμπνέουν εμπιστοσύνη ή από 
άτομα που χαίρουν εκτίμησης ή θαυμασμού, είναι 
πιθανότερο να επιτύχουν τον στόχο τους. Θα ήταν 
σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά μηνύ-
ματα για διαφορετικές ομάδες στόχους, τα οποία 
θα παρέχονται από διαφορετικά άτομα ανάλογα 
με την ομάδα (ηλικιακή, επαγγελματική, γεωγρα-
φική κ.ά.), χρησιμοποιώντας το κατάλληλο μέσο 
για την παροχή του μηνύματος κατά περίπτωση 
ώστε να είναι προσβάσιμο από την εν λόγω ομά-
δα (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, ηλεκτρονική, τηλεφωνική ή δια ζώ-
σης επικοινωνία κ.ά.). 

• Έμφαση στα θετικά μηνύματα και το κοινωνικό 
σύνολο. Για παράδειγμα, το μήνυμα “Be kind“ (να 

10. Σημειώνεται ότι η Νέα Ζηλανδία θεωρείται ότι αξιοποίησε αποτελεσματικά τη συμπεριφορική γνώση και είχε αποτελεσματική επικοινω-

νιακή στρατηγική την περίοδο της πανδημίας χρησιμοποιώντας απλά, ξεκάθαρα μηνύματα με έμφαση στην ενότητα της κοινότητας. Βλ. 

ενδεικτικά την έκθεση του ερευνητικού οργανισμού The Workshop (2020) από τη Νέα Ζηλανδία για μια κωδικοποίηση του αποτελεσματι-

κού τρόπου επικοινωνίας σχετικά με τον COVID-19. 

https://static1.squarespace.com/static/5e582da2de97e67b190b180c/t/5e964886d84b1b61324f0f4d/1586907349458/The-Workshop-Covid19-2020.pdf


74 ΚΕΠΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2020/43

Dryhurst, S., Schneider, C.R., Kerr, J., Freeman, A.L., Recchia, G., 
Van Der Bles, A.M., Spiegelhalter, D., and van der Linden, S. (2020). 
Risk perceptions of COVID-19 around the world. Journal of Risk 
Research, DOI:10.1080/13669877.2020.1758193.

Festinger, L.A. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford, 
Calif.: Stanford UniversityPress.

Finucane, M.L., Alhakami, A., Slovic, P., and Johnson, S. M. (2000). 
The affect heuristic in judgments of risks and benefits. Journal of 
Behavioral Decision Making, 13(1), 1-17.

Gallagher, K.M. and Updegraff, J.A. (2012). Health message framing 
effects on attitudes, intentions, and behavior: a meta-analytic review. 
Annals of Behavioral Medicine, 43(1), 101-116.

Gruber, J. (2002). Smoking’s ‘internalities’. Regulation, 25, 52-57.

Lee, L.Y., Lam, E.P., Chan, C., et al. (2020). Practice and technique 
of using face mask amongst adults in the community: a cross-
sectional descriptive study. BMC Public Health, 20(1), 1-11. 

Lunn, P.D., Belton, C. A., Lavin, C., McGowan, F. P., Timmons, S., 
and Robertson, D. A. (2020). Using Behavioral Science to help fight 
the Coronavirus. Journal of Behavioral Public Administration, 3(1), 
1-15.

Masclet, D., Noussair, C., Tucker, S., and Villeval, M. C. (2003). 
Monetary and nonmonetary punishment in the voluntary contribu-
tions mechanism. American Economic Review, 93(1), 366-380.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 
(NASEM) (2020). Encouraging Adoption of Protective Behaviors to 
Mitigate the Spread of COVID-19: Strategies for Behavior Change. 
Washington, DC: The National Academies Press.

Oxford Analytica (2020). Misinformation Will Undermine Coronavirus 
Responses. Emerald Expert Briefings (Emerald Insights).

Pompian, M. (2006). Behavioral Finance and Wealth Management, 
Wiley Finance.

Raafat, R.M., Chater, N., and Frith, C. (2009). Herding in humans. 
Trends in Cognitive Sciences, 13(10), 420-428.

Slovic, P. and Peters, E. (2006). Risk perception and affect. Current 
Directions in Psychological Science, 15(6), 322-325.

Soofi, M., Najafi, F., and Karami-Matin, B. (2020). Using Insights 
from Behavioral Economics to Mitigate the Spread of COVID-19. 
Applied Health Economics and Health Policy, 18, 345-350.

Schwarz, N., Newman, E., and Leach, W. (2016). Making the 
truth stick & the myths fade: Lessons from cognitive psychology. 
Behavioral Science & Policy, 2(1), 85-95.

Schwarz, N. (2015). Metacognition. Στο M. Mikulincer, P.R. Shaver, 
E. Borgida, and J.A. Bargh (Eds.), APA handbook of personality and 
social psychology: Attitudes and social cognition (Vol. 1, 203-229). 
Washington, DC: American Psychological Association.

Τhe Workshop (2020). Ηow to Talk About COVID-29: Narratives to 
Support Good Decision-Making and Collective Action. 24 March 
2020.

Weinstein, N.D. and Klein, W.M. (1996). Unrealistic optimism: 
Present and future. Journal of Social and Clinical Psychology, 15(1), 
1-8.

Witte, K. and Allen, M. (2000). A meta-analysis of fear appeals: 
Implications for effective public health campaigns. Health Education 
& Behavior, 27(5), 591-615.

• Διεξαγωγή ενημερωτικών συναντήσεων (διαδι-
κτυακών ή δια ζώσης) κατά τη διάρκεια του μα-
θήματος σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με 
τη συμμετοχή ατόμων που καλούνται καθημερι-
νά να διαχειριστούν την πανδημία (π.χ. ιατρών, 
νοσηλευτών κ.ά.), αλλά και νεαρών ατόμων που 
νόσησαν. Η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να βοη-
θήσει τους νέους να κατανοήσουν καλύτερα τις 
υφιστάμενες συνθήκες, την πραγματική διάσταση 
του προβλήματος, αλλά και να απευθυνθούν οι 
ίδιοι στα άτομα που βιώνουν καθημερινά αυτή την 
κατάσταση ή νόσησαν, ώστε να τους λυθούν άμε-
σα και υπεύθυνα οι όποιες απορίες ή αμφιβολίες 
έχουν, και στη συνέχεια να μεταφέρουν οι ίδιοι το 
μήνυμα στην οικογένειά τους.

Σε κάθε περίπτωση, πριν από την υιοθέτηση οποιου-
δήποτε προτεινόμενου μέτρου/μηνύματος, είναι σκό-
πιμο να ελέγχεται εκ των προτέρων η αντίδραση σε 
αυτό σε δείγμα ατόμων, με έμφαση στα άτομα της 
ομάδας στόχου στην οποία απευθύνεται. Για παρά-
δειγμα, δεν έχει νόημα να εξεταστεί η αποτελεσματι-
κότητα ενός νέου μηνύματος σε δείγμα ατόμων που 
κατανοούν και ήδη εφαρμόζουν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας. 

Κλείνοντας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, αν και η αξι-
οποίηση της συμπεριφορικής γνώσης δεν μπορεί να 
εγγυηθεί ότι θα αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέ-
σματα σε κάθε χώρα, ηλικιακή ή άλλη ομάδα και χρο-
νική στιγμή, δημιουργεί τις προϋποθέσεις εκείνες που 
θα μπορούσαν να αποφέρουν θετικά αποτελέσματα 
μέσω παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ενθάρρυν-
ση επιθυμητών συμπεριφορών με θετικό αντίκτυπο, 
αξιοποιώντας μέτρα χαμηλού ή ακόμη και μηδενικού 
κόστους. 
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Ελληνικός τουρισμός εν μέσω  
της κρίσης του κορωνοϊού:  
Εκτίμηση ταξιδιωτικών εισπράξεων 
μη κατοίκων και κύκλου εργασιών 
στα καταλύματα και την εστίαση

Ευαγγελία Κασιμάτη*1,

Ευριπίδης Κοντέλης*1,

Κωνσταντίνος Λαγόπουλος*1

Περίληψη

Το παρόν άρθρο επικεντρώνεται στον ελληνικό του-
ριστικό κλάδο ο οποίος, σύμφωνα με τα επίσημα και 
δημοσιευμένα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία του α΄ 
εξαμήνου του 2020, προκύπτει ότι έχει πληγεί σοβαρά 
από την πανδημική κρίση του κορωνοϊού. Πιο συγκε-
κριμένα, το άρθρο αυτό χρησιμοποιώντας: (α) συντελε-
στές στάθμισης Δεικτών Τιμών Καταναλωτή, διαχωρίζει 
τον κύκλο εργασιών των καταλυμάτων και της εστία-
σης και εκτιμά το ποσοστό που προέρχεται από τον 
εισερχόμενο και τον εσωτερικό τουρισμό αντίστοιχα, 
(β) στοιχεία από τον προγραμματισμό των αεροπορι-
κών θέσεων από το εξωτερικό, εκτιμά τις ταξιδιωτικές 
εισπράξεις μη κατοίκων για το 2020 και τις φετινές 
απώλειες στις διεθνείς εισπράξεις, με βάση τρία σε-
νάρια. Η έρευνα έδειξε ότι στα καταλύματα το μεγαλύ-
τερο μερίδιο (82%) του κύκλου εργασιών προέρχεται 
από τον εισερχόμενο τουρισμό, ενώ στην εστίαση το 
μεγαλύτερο μερίδιο (68%) προκύπτει από τον εγχώριο 
τουρισμό. Επιπλέον, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μη κα-

τοίκων εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 3,1 και 4,1 
δισ. ευρώ για το 2020, με τις απώλειες των διεθνών 
εισπράξεων να εκτιμώνται μεταξύ 14,1 και 15,1 δισ. 
ευρώ σε σχέση με το 2019.

Λέξεις-κλειδιά: Καταλύματα και εστίαση, ταξιδιωτικές 
εισπράξεις μη κατοίκων, κορωνοϊός, COVID-19, δείκτες 
τιμών, συντελεστές στάθμισης, ελληνική οικονομία.

Ταξινόμηση JEL: E39, Z30, Z32

Εισαγωγή

Πλησιάζοντας την ολοκλήρωση ενός έτους από την 
εμφάνιση της πανδημίας COVID-19 διαφαίνονται οι 
οικονομικές επιπτώσεις για το μέλλον που βιώνουμε 
ήδη και τείνουν να επιβεβαιώνουν τα πιο δυσοίωνα σε-
νάρια των αρχικών προβλέψεων. Όπως ήταν αναμενό-
μενο, ο τουρισμός, που αποτελεί σημαντικό τομέα της 
οικονομίας, δέχθηκε σοβαρό πλήγμα σε παγκόσμια 
κλίμακα, καθόσον σαν προσφερόμενη υπηρεσία βα-
σίζεται στη μετακίνηση και συνεύρεση ανθρώπων, κοι-
νωνικές ενέργειες που βρίσκονται στην κορυφή των 
προτεραιοτήτων προς αποφυγή ενόψει πανδημίας.

Η Ελλάδα, σαν χώρα προορισμού και παροχής του-
ριστικών υπηρεσιών, την τελευταία δεκαετία συγκέ-
ντρωσε ετησίως σημαντικά έσοδα από τον τουρισμό, 
κυρίως από τον εισερχόμενο. Και ενώ το πρώτο δί-
μηνο του 2020 τα στοιχεία της εισερχόμενης κίνησης 
και των διεθνών εισπράξεων προμήνυαν πως θα ήταν 
η καλύτερη τουριστική χρονιά της τελευταίας δεκα-
ετίας, η εμφάνιση της πανδημίας έπληξε τον τουρι-
σμό και δη τον εξωτερικό. Ο εισερχόμενος ταξιδιώτης 
αντιμετωπίζει πλέον τον κίνδυνο μολύνσεως, αφενός 
στις βασικές πύλες εισόδου της χώρας από το εξωτε-
ρικό, και αφετέρου στον τουριστικό προορισμό του, 

Ειδικά Θέματα
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1. Τα ονόματα των συγγραφέων εμφανίζονται σε αλφαβητική σειρά. Οι απόψεις που παρουσιάζονται στο παρόν άρθρο είναι προσωπικές 

και δεν απηχούν απαραίτητα τις απόψεις της Τράπεζας της Ελλάδος. Τυχόν λάθη ή παραλείψεις βαρύνουν αποκλειστικά τους συγγρα-

φείς. Ευχαριστούμε τους δύο ανώνυμους κριτές του ΚΕΠΕ για τα χρήσιμα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους. Ευχαριστούμε, επίσης, 

τους συμμετασχόντες στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Κοινωνιολογικής Εταιρείας για τα εποικοδομητικά σχόλιά τους στην 

παρουσίαση ενός τμήματος αυτού του άρθρου (βλέπε Παναγιωτοπούλου et al., 2020).

– Οι γνώμες και κρίσεις που διατυπώνονται στο άρθρο εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις 
θέσεις του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.
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του κύκλου εργασιών στους κλάδους «Καταλύματα» 
και «Εστίαση» που προέρχεται από τον εισερχόμενο 
και τον εσωτερικό τουρισμό και πώς αυτό επηρεάζε-
ται από την πανδημική κρίση. Στην τρίτη ενότητα πα-
ρουσιάζεται η πορεία των ταξιδιωτικών εισπράξεων 
μη κατοίκων μέχρι τον Ιούνιο του 2020, με βάση τα 
στοιχεία της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελ-
λάδος. Στη συνέχεια εφαρμόζονται τρία σενάρια προ-
κειμένου να εκτιμηθούν οι μηνιαίες διεθνείς ταξιδιωτι-
κές εισπράξεις για το β΄ εξάμηνο του 2020, καθώς και 
οι συνολικές απώλειες στις δαπάνες μη κατοίκων σε 
σχέση με το 2019. Η τελευταία ενότητα του άρθρου 
περιέχει τα συμπεράσματα της συνολικής μελέτης. 

1. Βιβλιογραφική επισκόπηση

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού 
(UNWTO, 2020), η εμπειρία από την επιδημία SARS 
το 2003 διαφέρει από εκείνη της παγκόσμιας οικονο-
μικής κρίσης του 2009 (Διάγραμμα 1). Κατά την επι-
δημία SARS οι διεθνείς εισπράξεις αλλοδαπών του-
ριστών αυξήθηκαν παγκοσμίως κατά 50 δισ. δολάρια 
(καθώς η επιδημία επικεντρώθηκε στην περιοχή της 
Ασίας/Ειρηνικού), αλλά σε σταθερές τιμές μειώθηκαν 
κατά 1,4%. Η μείωση των εισπράξεων ως αποτέλεσμα 
της κρίσης του 2009 έφτασε στο 5,4% (ποσοστό που 
αντιστοιχεί σε 88 δισ. δολάρια). Η επίπτωση όμως της 
επιδημίας του COVID-19 αναμένεται να είναι πεντα-

όπου οι συγκεντρώσεις ατόμων είναι αυξημένες. Από 
την άλλη πλευρά, ο κίνδυνος μιας γενικευμένης εξά-
πλωσης ωθεί το κράτος να πάρει μέτρα που πλήττουν 
τον εισερχόμενο τουρισμό (όπως π.χ. κλείσιμο αερο-
δρομίων, αποκλεισμός τουριστών από χώρες με υψη-
λό αριθμό κρουσμάτων).

Η αρνητική επίδραση της πανδημίας στην οικονο-
μία γενικά, αλλά και τα εμπόδια που αυτή επιφέρει 
στον ελληνικό τουριστικό κλάδο έχουν αποτελέσει το 
αντικείμενο αρκετών ακαδημαϊκών μελετών. Η συνει-
σφορά του παρόντος άρθρου στην ήδη υπάρχουσα 
βιβλιογραφία έγκειται, αρχικά, στον διαχωρισμό του 
κύκλου εργασιών των καταλυμάτων και της εστίασης 
από τον εισερχόμενο και τον εσωτερικό τουρισμό και 
στην ποσοτική προσέγγιση αυτών, και ακολούθως 
στην εκτίμηση των διεθνών ταξιδιωτικών εισπράξεων 
για το 2020 βάσει του προγραμματισμού αεροπορι-
κών θέσεων σε πτήσεις από το εξωτερικό.

Το υπόλοιπο του παρόντος άρθρου έχει την ακόλουθη 
δομή. Η βιβλιογραφική επισκόπηση επικεντρώνεται 
στις πρόσφατες μελέτες ελληνικών και διεθνών οργα-
νισμών που εξετάζουν τις επιπτώσεις του COVID-19 
στον ελληνικό τουρισμό ειδικότερα, αλλά και στην οι-
κονομία γενικότερα. Η δεύτερη ενότητα χρησιμοποιεί 
σταθμίσεις του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) και 
του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Εν-
ΔΤΚ) για να διαχωρίσει και να εκτιμήσει το ποσοστό 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1
Διεθνείς τουριστικές εισπράξεις, 2000-2019 και σενάρια για το 2020 (US $ δισ.)
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2. Παρατηρήθηκε πως κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της έρευνας, μόνο το 1/4 των ξενοδοχείων εποχικής λειτουργίας είχε δεχτεί πίεση 

για μείωση τιμών από tour operators και μόνο το 12% εξ αυτών για μείωση αριθμού δωματίων, γεγονός που προεξοφλεί την περαιτέρω 

επιδείνωση των ρυθμών πτώσης των κρατήσεων και άρα του τζίρου των επιχειρήσεων. Όμως, στη μετα-κορωνοϊό εποχή, οι εκπτώσεις 

στις τιμές των τουριστικών πακέτων που ζητούν οι tour operators από τους ξενοδόχους κυμαίνονται κατά μέσο όρο στο 25% σε σχέση με 

τις αρχικές συμφωνίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις δε, οι απαιτήσεις των tour operators για εκπτώσεις στα πακέτα φτάνουν και στο 50% 

επικαλούμενοι ειδικούς όρους στα συμβόλαια που έχουν υπογραφεί (καθώς τα φετινά συμβόλαια στην πλειονότητά τους έχουν κλειστεί 

από το περυσινό καλοκαίρι), αλλά και ρήτρες περί απρόβλεπτης μεταβολής των συνθηκών (Force Majeure and Hardship Clauses) λόγω 

των επιπτώσεων της κρίσης του COVID-19.

και στην απασχόληση από 2,1% έως 6,4%, αλλά και 
αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών και 
υπηρεσιών κατά περίπου 2,4 με 7,1 δισ. ευρώ. Η σχε-
τικά μεγάλη εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από 
τον τουρισμό, που δεν διαφέρει όμως σημαντικά από 
τις υπόλοιπες χώρες της Νότιας Ευρώπης (Ροδου-
σάκης και Σώκλης, 2020δ), επιβεβαιώνεται από την 
πρόσφατη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (2020), 
σύμφωνα με την οποία μια μείωση των ταξιδιωτικών 
εισπράξεων κατά 1 δισ. ευρώ θα οδηγούσε σε μεί-
ωση του ΑΕΠ κατά 0,49% και των εισοδημάτων των 
εργαζομένων κατά 0,35%. Η έρευνα του Παπανίκου 
(Papanikos, 2020) από την άλλη, λαμβάνοντας υπόψη 
τις διεθνείς προ-κρατήσεις των ευρωπαϊκών προο-
ρισμών, εξετάζει την επίπτωση της πανδημίας στον 
ελληνικό τουρισμό με βάση τρία σενάρια. Σύμφωνα 
με το αισιόδοξο σενάριο, η μείωση στο ΑΕΠ κατά το 
έτος 2020 λόγω της πτώσης του τουρισμού θα είναι 
της τάξης των 16,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2019. 

Η εξάπλωση του COVID-19, όπως ήταν αναμενόμενο, 
επηρεάζει και την πλευρά της προσφοράς του ελλη-
νικού τουρισμού. Δύο μελέτες του ΙΤΕΠ επιχειρούν να 
εκτιμήσουν το μέγεθος της ζημίας. Σύμφωνα με την 
πρώτη μελέτη (ΙΤΕΠ, 2020α), που εξετάζει την αγο-
ρά μέχρι τις 14 Μαρτίου 2020, εκτιμάται ότι οι απώ-
λειες για τα ελληνικά ξενοδοχεία από τις ακυρώσεις 
δωματίων και συνεδρίων θα ανέλθουν σε 522 εκατ. 
ευρώ (εκ των οποίων το 7,7% θα είναι από συνέδρια). 
Η έρευνα αποτύπωσε την πτώση στον ρυθμό μελλο-
ντικών κρατήσεων κατά 72% στο 92% των ξενοδοχεί-
ων δωδεκάμηνης λειτουργίας και κατά 58% στο 83% 
των ξενοδοχείων εποχικής λειτουργίας σε σχέση με 
το 20192. Επιπλέον, το 91% των ξενοδοχείων δωδε-
κάμηνης λειτουργίας εκτιμά πως θα έχει ποσοστιαία 
απώλεια τζίρου το 2020 κατά 51% από τα δωμάτια 
και 66% από τη διενέργεια συνεδρίων, ενώ το 83% 
των ξενοδοχείων εποχικής λειτουργίας κατά 36% από 
δωμάτια και 48% από συνέδρια, αντίστοιχα. Από την 
έρευνα εκτιμάται επίσης ότι θα κινδυνεύσουν 38.234 
θέσεις εργασίας το 2020, που αντιστοιχούν στο 20,5% 
της συνολικής απασχόλησης στα ξενοδοχεία.

Στη δεύτερη έρευνά τους (ΙΤΕΠ, 2020β), που πραγ-
ματοποιήθηκε στο διάστημα από 1 έως 10 Απριλίου 
2020 σε δείγμα 1.779 ξενοδοχείων από το σύνολο των 

πλάσια της κρίσης του 2009. Ο UNWTO (2020) εκτι-
μά πως το 2020 η ποσοστιαία μείωση των διεθνών 
εισπράξεων παγκοσμίως θα κυμανθεί από 62% έως 
79% (έναντι της προ πανδημίας εκτίμησης για αύξηση 
από 3% έως 4%), που αντιστοιχεί σε μείωση εισπρά-
ξεων μεταξύ 300 και 570 δισ. δολαρίων.

Όσον αφορά την Ελλάδα, μελέτες του ΟΟΣΑ (2020a· 
2020b) εκτιμούν πως η Ελλάδα θα επηρεαστεί πε-
ρισσότερο μεταξύ των χωρών μελών του (με απώ-
λεια μέχρι και του 35% του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές). 
Για το σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, ο οργανισμός 
εκτιμά ότι οι κλάδοι που θα επηρεαστούν αρνητικά 
περιλαμβάνουν τις μεταφορές, τον τουρισμό, την 
εστίαση, την ψυχαγωγία και το λιανεμπόριο. Οι κλά-
δοι αυτοί συμβάλλουν στην παραγωγή του ΑΕΠ κατά 
περίπου 30-40%. Επιπλέον, ο ΟΟΣΑ (2020α) αναφέ-
ρει ότι, για κάθε μήνα κατά τον οποίο επιβάλλεται η 
στρατηγική εγκλεισμού και απαγόρευσης κυκλοφο-
ρίας (lockdown), το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μειώνεται 
κατά 2%, ενώ, αν η διάρκεια της κρίσης υπερβεί τους 
τρεις μήνες, ο ρυθμός αυτός της μείωσης ανέρχεται 
σε 4% έως 6%. Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και οι εκτι-
μήσεις άλλων διεθνών οργανισμών που προβλέπουν 
σημαντική ύφεση για την ελληνική οικονομία, εξαιτίας 
της μεγάλης εξάρτησής της από τον τουρισμό και, 
ως εκ τούτου, της σημαντικής υποχώρησης των τα-
ξιδιωτικών εισπράξεων μη κατοίκων. Χαρακτηριστικά, 
το ΔΝΤ (IMF, 2020) και η ΕΕ (EC, 2020) προβλέπουν 
ύφεση της τάξης του 10% και 9,7%, αντίστοιχα.

Πρόσφατη μελέτη (Ροδουσάκης και Σώκλης, 2020α) 
για τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης στον του-
ρισμό συμπεραίνει ότι κάθε 1 δισ. ευρώ απώλεια διε-
θνών ταξιδιωτικών εισπράξεων θα επιφέρει μια συνο-
λική (άμεση και έμμεση) μείωση του ελληνικού ΑΕΠ 
και της απασχόλησης κατά 0,57% και 0,61% (26,4 
χιλιάδες θέσεις εργασίας) αντίστοιχα και αύξηση στο 
έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών κατά 
38,9%. Μεταγενέστερες δε μελέτες (Ροδουσάκης και 
Σώκλης, 2020γ· Mariolis et al., 2020), χρησιμοποιώ-
ντας στοιχεία από πρόσφατους Πίνακες Προσφοράς 
και Χρήσεων της ελληνικής οικονομίας, εκτιμούν ότι 
μια μείωση των διεθνών ταξιδιωτικών εισπράξεων 
το 2020 μεταξύ 3,5 και 10,5 δισ. ευρώ θα προκαλέ-
σει, ceteris paribus, μείωση στο ΑΕΠ από 2% έως 6% 
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νατότητα να μελετήσουμε ξεχωριστά τα μεγέθη αυτά 
που, ούτως ή άλλως, συνιστούν τον πυρήνα του του-
ριστικού προϊόντος. Η διάκριση αυτή είναι διαφωτι-
στική για όσους ασκούν την οικονομική πολιτική αλλά 
και για τη διενέργεια ασφαλέστερων προβλέψεων για 
το κάθε μέγεθος.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (2020α) ο κύκλος εργα-
σιών  των καταλυμάτων κατά το έτος 2019 ανήλθε σε 
6.991.184.282 ευρώ, ενώ εκείνος των υπηρεσιών εστία-
σης σε 6.059.184.851 ευρώ. Οι δύο αυτές κατηγορίες 
υπηρεσιών, τα καταλύματα και οι υπηρεσίες εστίασης, 
από κοινού, αντιπροσωπεύουν το 6,96% του ΑΕΠ της 
Ελλάδος κατά το 2019.

Παρά το ότι γνωρίζουμε το ύψος του κύκλου εργα-
σιών, υπάρχει πραγματική δυσκολία στη διάκριση 
αυτού του κύκλου στο κομμάτι που αποδίδεται στον 
εισερχόμενο τουρισμό και στο κομμάτι που αποδίδε-
ται στην εγχώρια τουριστική δραστηριότητα. Για τον 
λόγο αυτό θα προσεγγίσουμε το θέμα της διάκρισης 
αυτής με έμμεσο τρόπο, δηλαδή με τη βοήθεια των 
συντελεστών στάθμισης του ΔΤΚ και του ΕνΔΤΚ και 
την πληροφόρηση που αυτοί μας παρέχουν.

Ουσιαστικά, οι δύο δείκτες τιμών, ΔΤΚ και ΕνΔΤΚ,  
εμπεριέχουν τα ίδια είδη. Οι διαφορές τους συνοψίζο-
νται στους συντελεστές στάθμισης. Η βασική έρευνα 
στην οποία βασίζονται οι συντελεστές στάθμισης του 
ΔΤΚ είναι η Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών 
(ΕΟΠ). Στην ίδια έρευνα βασίζεται και ο υπολογισμός 
των σταθμίσεων του ΕνΔΤΚ, χρησιμοποιούνται όμως και 
στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών για την ενσωμάτω-
ση και της δαπάνης των τουριστών. Δηλαδή, οι δαπάνες 
των τουριστών λαμβάνονται υπόψη στον ΕνΔΤΚ αλλά 
όχι στον ΔΤΚ. Έτσι συγκρίνοντας τους συντελεστές 
στάθμισης ανάμεσα στον ΔΤΚ και στον ΕνΔΤΚ για τα 
καταλύματα και για τις υπηρεσίες εστίασης διακρίνου-
με τις διαφορές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.

Από τον Πίνακα 1 συνάγεται ότι η συμμετοχή των 
εισερχόμενων ταξιδιωτών στον κύκλο εργασιών των 
καταλυμάτων ανέρχεται στο 81,77% (βάσει των στοι-
χείων του 2019), ενώ η συμμετοχή τους στον κύκλο 
εργασιών της εστίασης ανέρχεται στο 32,26%. Ο 
συντελεστής σταθμίσεως των υπηρεσιών παροχής 
καταλυμάτων, παραδείγματος χάριν, στον ΕνΔΤΚ 
εμπεριέχει την πληροφόρηση που μας παρέχει ο αντί-

9.954 μελών του επιμελητηρίου (ήτοι το 18% του συ-
νόλου των ξενοδοχείων της χώρας), διαπιστώθηκε ότι, 
μεταξύ των ξενοδοχείων δωδεκάμηνης λειτουργίας, 
το 65% εξ αυτών θεωρεί πιθανή ή πολύ πιθανή τη χρε-
οκοπία (46,6% πιθανή, 18,3% πολύ πιθανή). Το αντί-
στοιχο ποσοστό για τα ξενοδοχεία εποχικής λειτουρ-
γίας ανέρχεται στο 51,8% (40,5% πιθανή, 11,3% πολύ 
πιθανή). Επιπλέον, η συνολική απώλεια του κύκλου 
εργασιών των ξενοδοχείων για το 2020 εκτιμήθηκε 
σε 4,46 δισ. ευρώ (1,2 δισ. ευρώ για τα ξενοδοχεία 
δωδεκάμηνης λειτουργίας και 3,26 δισ. ευρώ για τα 
εποχικής)3. Στη συνέχεια, υπολογίστηκε ότι κινδυνεύ-
ουν 45.142 θέσεις εργασίας4. Τέλος, εκτιμάται πως 
συνολικά η ανάγκη χρηματοδότησης διαμορφώνεται 
στα 1,79 δισ. ευρώ (με τις ανάγκες χρηματοδότησης 
να φτάνουν τα 498 εκατ. ευρώ για τα δωδεκάμηνης 
λειτουργίας και 1,29 δισ. ευρώ για τα εποχικής)5. 

2. Διάκριση του κύκλου εργασιών  
στα «Καταλύματα» και την «Εστίαση»  
σε εισερχόμενο και εγχώριο και πιθανή πορεία 
του εν μέσω πανδημικής κρίσης

Οι δύο βασικότερες συνιστώσες του τουριστικού προ-
ϊόντος είναι οι υπηρεσίες παροχής καταλυμάτων και οι 
υπηρεσίες εστίασης. Η επίδραση όμως του τουρισμού 
στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα υπερβαίνει 
αισθητά την άμεση επίδραση των δύο αυτών συνιστω-
σών, καθώς διαχέεται και σε πολλές άλλες δραστη-
ριότητες. Επιγραμματικά αναφέρονται οι υπηρεσίες 
των μέσων μαζικής μεταφοράς όπως τα αεροπλάνα, 
τα τρένα, τα πλοία, τα υπεραστικά λεωφορεία, τα 
αστικά μέσα μεταφοράς και τα ταξί, οι ταχυδρομικές 
υπηρεσίες, ποικίλες πολιτιστικές δραστηριότητες και 
διάφορες άλλες υπηρεσίες στις οποίες μπορούμε να 
ανιχνεύσουμε την πολλαπλασιαστική επίδραση του 
τουρισμού.

Στο παρόν τμήμα χρησιμοποιείται η πληροφόρηση 
που εμπεριέχεται στις σταθμίσεις συγκεκριμένων ει-
δών του ΔΤΚ και του ΕνΔΤΚ για την κατάτμηση και 
διά κριση του κύκλου εργασιών των υπηρεσιών κατα-
λυμάτων και των υπηρεσιών εστίασης στο κομμάτι 
που προέρχεται από τους εισερχόμενους επισκέπτες 
και στο κομμάτι που αποδίδεται στην εγχώρια δρα-
στηριότητα. Ο διαχωρισμός αυτός μας δίνει τη δυ-

3. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη το 95% των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας διαβλέπει ποσοστιαία μείωση του τζίρου το 2020 κατά 

Μ.Ο. 56,3%. Αντίστοιχα, το 94,2% των ξενοδοχείων εποχικής λειτουργίας αναμένει μείωση του τζίρου κατά Μ.Ο. 56,1% την ίδια περίοδο.

4. Το 57,3% των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας εκτιμούν μείωση της απασχόλησης κατά 40%, ενώ το 65,4% εποχικής λειτουργίας 

βλέπει πτώση της απασχόλησης κατά 41,5%.

5. Το 71,1% των ξενοδοχείων συνεχούς λειτουργίας δηλώνει ότι έχει ανάγκη για χρηματοδότηση, η οποία ανέρχεται κατά Μ.Ο. στο 31,1% 

του τζίρου τους. Αντίστοιχα, 66,6% των ξενοδοχείων εποχικής λειτουργίας δηλώνουν ανάγκες χρηματοδότησης στο 31,4%.
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σίες εστίασης λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους, ενώ ο εισερχόμενος τουρισμός περιορίζεται 
χρονικώς κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Στον Πίνακα 2 γίνεται διαμερισμός του κύκλου ερ-
γασιών των επιχειρήσεων παροχής καταλυμάτων και 
των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εστίασης στο 
κομμάτι που αποδίδεται στον εισερχόμενο τουρισμό 
και στο κομμάτι που αποδίδεται στον εγχώριο τουρι-
σμό με τη βοήθεια των ανωτέρω προϋπολογισθέντων 
ποσοστών.

Βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ (2020β), ο κύκλος 
εργασιών των καταλυμάτων κατά το πρώτο τρίμηνο 
του 2020 ανήλθε σε 231.473.680 ευρώ και κατά το 
δεύτερο σε 104.682.448 ευρώ, καταγράφοντας ετή-
σιες μεταβολές -17,1% και -94,3% αντιστοίχως, σε 
σύγκριση με τον κύκλο εργασιών των αντιστοίχων 
τριμήνων του έτους 2019. Έτσι, κατά το πρώτο εξά-
μηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών των καταλυμάτων 

στοιχος συντελεστής στον ΔΤΚ και είναι κατά πολύ 
μεγαλύτερος από εκείνον του ΔΤΚ. Το υπερβάλλον 
μέρος του έχει να κάνει με την ενσωμάτωση της δα-
πάνης των τουριστών. Έτσι, το 81,77% είναι ο λόγος 
της διαφοράς ανάμεσα στους συντελεστές των δύο 
δεικτών ως προς τον συντελεστή του ΕνΔΤΚ (81,77= 
(32,61-5,95)/32,61). Κατ’ αντιστοιχία, το 32,26% είναι 
ο λόγος που προκύπτει από τη διαφορά των 44,91 μο-
νάδων (=139,21-94,29) ως προς τον συντελεστή του 
ΕνΔΤΚ (139,21).

Από τα ανωτέρω είναι εμφανές ότι η συμμετοχή των 
εισερχόμενων τουριστών είναι σημαντικά πιο υψηλή 
στις υπηρεσίες παροχής καταλυμάτων από την αντί-
στοιχη στις υπηρεσίες παροχής εστίασης. Η μεγάλη 
αυτή διαφορά μπορεί να αποδοθεί στο ότι μεγάλο 
τμήμα των εισερχόμενων τουριστών ακολουθούν την 
πολιτική αποκλειστικής διατροφής μέσα στο ξενοδο-
χείο (all inclusive), καθώς επίσης και στο ότι οι υπηρε-

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  Συντελεστές στάθμισης συγκεκριμένων ειδών του ΔΤΚ και του ΕνΔΤΚ  
κατά το έτος 2019

ΕνΔΤΚ ΔΤΚ Διαφορά Διαφορά ως ποσοστό  
του ΕνΔΤΚ

Υπηρεσίες 
εστίασης 139,21‰ 94,29‰ 44,91 μονάδες 32,26%

Υπηρεσίες παροχής 
καταλυμάτων 32,61‰ 5,95‰ 26,67 μονάδες 81,77%

Πηγή: Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, ιδία επεξεργασία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2  Ανάλυση κύκλου εργασιών καταλυμάτων και επιχειρήσεων εστίασης  
του έτους 2019 ανάλογα με την προέλευση των τουριστών (εισερχόμενοι και εγχώριοι)

Υπηρεσίες Κύκλος εργασιών 
2019 

(σε ευρώ)

Συμμετοχή 
ταξιδιωτών  

μη κατοίκων

Κύκλος εργασιών 
που αντιστοιχεί 

σε εισερχόμενους 
επισκέπτες
(σε ευρώ)

Κύκλος εργασιών  
που αντιστοιχεί  

σε εγχώριους επισκέπτες
(σε ευρώ)

Επιχειρήσεων
παροχής
καταλυμάτων 6.991.184.282 81,77% 5.716.633.119 1.274.551.163

Επιχειρήσεων
παροχής
εστίασης 6.059.184.851 32,26% 1.954.949.396 4.104.235.455

Πηγή: Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, ιδία επεξεργασία.
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και αφετέρου εκτιμήσεων για τους ήδη συμπληρωμέ-
νους καλοκαιρινούς μήνες. Με βάση τη μέχρι σήμερα 
εικόνα του τουρισμού υιοθετείται ένα μάλλον μέτριο 
προς δυσμενές σενάριο, το οποίο προβλέπει ότι ο 
κύκλος εργασιών από τον εισερχόμενο τουρισμό θα 
περιοριστεί στο 15% του περυσινού, ενώ εκείνος του 
εσωτερικού τουρισμού θα ανέλθει στο 80% του περυ-
σινού αντιστοίχως. Τα μεγέθη με βάση αυτό το σενά-
ριο συγκεντρώνονται στον Πίνακα 3.

Αν και γνωρίζουμε τον κύκλο εργασιών του κάθε τρι-
μήνου του 2019 για τα καταλύματα και την εστίαση, 
δεν κάναμε τον διαχωρισμό ανά τρίμηνο αλλά σε 
ετήσια βάση με τη χρήση των συντελεστών στάθμι-
σης που ισχύουν καθ’ όλο το έτος. Για το 2020 γνω-
ρίζουμε ήδη τα στοιχεία των δύο πρώτων τριμήνων 
για κάθε έναν από τους δύο κύκλους εργασιών. Με 
το σενάριο που υιοθετήσαμε γίνεται εκτίμηση για το 

ανήλθε σε 336.156.128 ευρώ και κατέγραψε μείωση 
κατά 84,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο κύκλο του 
πρώτου εξαμήνου του 2019.

Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών του κλάδου υπηρε-
σιών εστίασης, αυτός ανήλθε σε 884.073.387 ευρώ 
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020, και 592.729.473 
ευρώ κατά το δεύτερο, καταγράφοντας ετήσιες με-
ταβολές -10,3% και -59,0% αντιστοίχως, σε σύγκρι-
ση με τον κύκλο εργασιών των αντίστοιχων τριμήνων 
του έτους 2019. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 
ο κύκλος εργασιών του κλάδου υπηρεσιών εστίασης 
ανήλθε σε 1.476.802.860 ευρώ και κατέγραψε μείωση 
κατά 39,3%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο κύκλο του 
πρώτου εξαμήνου του 2019.

Τέλος, υιοθετείται ένα σενάριο το οποίο πιστεύουμε 
ως πιθανό να επικρατήσει βάσει αφενός των έως τώρα 
πραγματικών στοιχείων για το πρώτο ήμισυ του έτους 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3  Σενάριο πορείας του κύκλου εργασιών κατά το 2020

Υπηρεσίες Κύκλος 
εργασιών  

2019
(σε ευρώ)

Πιθανός κύκλος 
εργασιών  

που αντιστοιχεί 
σε εισερχόμενους 

επισκέπτες  
(15% του περυσινού)

(σε ευρώ)

Πιθανός κύκλος 
εργασιών  

που αντιστοιχεί  
σε εγχώριους 
επισκέπτες  

(80% του περυσινού)
(σε ευρώ)

Πιθανό σύνολο  
κύκλου εργασιών 

για το 2020
(σε ευρώ)

Μεταβολή  
σε σχέση  

με το 2019

Επιχειρήσεων
παροχής
καταλυμάτων 6.991.184.282 857.494.968 1.019.640.930 1.877.135.898 -73,15%

Επιχειρήσεων
παροχής
εστίασης 6.059.184.851 293.242.409 3.283.388.364 3.576.630.773 -40,97%

Πηγή: Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, ιδία επεξεργασία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4  Σενάριο πορείας του κύκλου εργασιών κατά το 2020 ανά εξάμηνο

Περίοδος Κύκλος 
εργασιών 

καταλυμάτων 
έτους 2019

Κύκλος 
εργασιών 

καταλυμάτων 
έτους 2020

Μεταβολή  
σε σχέση  

με το 2019

Κύκλος 
εργασιών 
εστίασης  

έτους 2019

Κύκλος 
εργασιών 
εστίασης  

έτους 2020

Μεταβολή  
σε σχέση  

με το 2019

Α΄ εξάμηνο 2.125.510.041 336.156.128 -84,18% 2.432.488.686 1.476.802.860 -39,29%

Β΄ εξάμηνο 4.865.674.241 1.540.979.770 -68,33% 3.626.696.165 2.099.827.913 -42,10%

Έτος 6.991.184.282 1.877.135.898 -73,15% 6.059.184.851 3.576.630.773 -40,97%

Πηγή: Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ, ιδία επεξεργασία.
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ΟΟΣΑ, με βάση τον αριθμό διεθνών τουριστικών αφί-
ξεων για το έτος 2018. Τα καταγεγραμμένα αυτά με-
γέθη αποτελούν ένα ιστορικό ρεκόρ για τον ελληνικό 
τουριστικό κλάδο. Το 2020 φαινόταν ότι θα ήταν ακόμα 
πιο θετικό έως το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19 
στα μέσα Μαρτίου στην Ελλάδα. Η θανατηφόρος μο-
λυσματική νόσος έπληξε πρώτα τις ασιατικές χώρες 
και μετά εξαπλώθηκε στην Ευρώπη και τελικά στον 
υπόλοιπο κόσμο. Σχεδόν όλες οι χώρες απαγόρευσαν 
τα διεθνή ταξίδια. Η ελληνική τουριστική αγορά δέχτη-
κε ισχυρό πλήγμα όπως και όλες οι τουριστικές αγο-
ρές στον κόσμο.

Η Ελλάδα εφάρμοσε το lockdown που ακολούθησαν 
πολλές άλλες χώρες για να επιβραδύνουν τη μετάδο-
ση του ιού. Το πρώτο κρούσμα καταγράφηκε στην Ελ-
λάδα στις 26 Φεβρουαρίου 2020 (WHO, 2020), και η 
κυβέρνηση επέβαλε μία ολική απαγόρευση της δημό-
σιας κυκλοφορίας στις 23 Μαρτίου, ενεργώντας μάλ-
λον γρήγορα μετά τον πρώτο θάνατο που αναφέρθη-
κε στις 12 Μαρτίου. Οι περιορισμοί που επιβλήθηκαν 
από το γενικό lockdown άρχισαν να χαλαρώνουν τον 

2020 και εξ υπολοίπου υπολογίστηκε ο συνολικός κύ-
κλος εργασιών του δευτέρου εξαμήνου του 2020 για 
τα καταλύματα και για την εστίαση.

Σύμφωνα με τον Πίνακα 4 η πτώση του κύκλου εργα-
σιών στα καταλύματα είναι της τάξεως του 73%, ενώ 
στην εστίαση της τάξεως του 41%. Η συνολική πτώση 
ανέρχεται στο 58%. Το αποτέλεσμα αυτό χωρίς την 
πολλαπλασιαστική του επίδραση έχει, ceteris paribus, 
πτωτική επίδραση κατά 4,05% στο ΑΕΠ της χώρας.

3. Επίπτωση της πανδημίας στις ταξιδιωτικές 
εισπράξεις μη κατοίκων το 2020

Το 2019, 34 εκατ. ταξιδιώτες έφτασαν στην Ελλάδα 
από 82 διαφορετικές χώρες, εισφέροντας 18,2 δισ. 
ευρώ ταξιδιωτικών εισπράξεων (τα οποία ήταν περί-
που το 56% των εξαγωγών υπηρεσιών και το 26% των 
συνολικών εξαγωγών). Πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ 
(OECD, 2020c) κατατάσσει την Ελλάδα ως την 9η με-
γαλύτερη τουριστική δύναμη μεταξύ των χωρών του 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5  Αφίξεις και ταξιδιωτικές εισπράξεις μη κατοίκων, 2005-2019

Έτος Ταξιδιωτικές 
εισπράξεις  

μη κατοίκων  
(σε εκατ. ευρώ)

Αφίξεις  
μη κατοίκων  

(σε χιλ. 
ταξιδιώτες)

Δαπάνη  
ανά ταξίδι  

μη κατοίκων  
(σε ευρώ)

ΑΕΠ  
(σε εκατ. ευρώ)

Ταξιδιωτικές 
εισπράξεις  

(ως % του ΑΕΠ)

2005 10.730 14.388 746 199.242 5,39%

2006 11.357 15.226 746 217.862 5,21%

2007 11.319 16.165 700 232.695 4,86%

2008 11.636 15.939 730 241.990 4,81%

2009 10.400 14.915 697 237.534 4,38%

2010 9.611 15.007 640 226.031 4,25%

2011 10.505 16.427 639 207.029 5,07%

2012 10.442 16.947 616 191.204 5,46%

2013 12.152 20.111 604 180.654 6,73%

2014 13.393 24.272 552 178.656 7,50%

2015 14.126 26.114 541 177.258 7,97%

2016 13.207 28.071 470 176.488 7,48%

2017 14.630 30.161 485 180.218 8,12%

2018 16.086 33.072 486 184.714 8,71%

2019 18.179 34.005 535 187.456 9,70%

Πηγή: Έρευνα Συνόρων, Τράπεζα της Ελλάδος και ΕΛΣΤΑΤ.

Σημείωση: Τόσο το ΑΕΠ όσο και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εκφράζονται σε ονομαστικούς όρους.
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Τα τρία αυτά σενάρια αναλύονται ως ακολούθως: (α) 
απαισιόδοξο –μείωση της τάξης του 83% που σημαί-
νει ότι μόνο το 17% των ταξιδιωτικών εισπράξεων θα 
πραγματοποιηθεί συγκριτικά με το 2019, (β) βασικό 
–μείωση της τάξης του 80% και (γ) αισιόδοξο –μείωση 
κατά 77%. Τα σενάρια αυτά στηρίζονται σε στοιχεία 
από τον αριθμό πτήσεων και τον προγραμματισμό 
των αεροπορικών θέσεων σε πτήσεις από το εξωτε-
ρικό7 και λαμβάνουν υπόψη το σταδιακό άνοιγμα των 
διεθνών συνόρων και τη χαλάρωση των ταξιδιωτικών 
περιορισμών. Το απαισιόδοξο σενάριο, δε, ενσωμα-
τώνει και την περαιτέρω πτώση των εισπράξεων από 
ένα δεύτερο κύμα πανδημίας στην Ελλάδα, αλλά και 
σε άλλες χώρες παγκοσμίως που ανήκουν στις βασι-
κές αγορές μας, το οποίο αναμένεται και να μειώσει 
τη διάρκεια της φετινής τουριστικής περιόδου, αλλά 
και να περιορίσει περαιτέρω τις ταξιδιωτικές δαπά-
νες στο τρίτο και τέταρτο τρίμηνο. Η μεταβολή στις 
πραγματικές (μέχρι τον Ιούνιο του 2020) ταξιδιωτικές 
εισπράξεις, αλλά και οι εκτιμήσεις ανά μήνα για το β΄ 
εξάμηνο του 2020 και ανά σενάριο παρουσιάζονται 
στο Διάγραμμα 2. 

Επειδή το βασικό σενάριο θεωρείται το πιο πιθανό, 
στο Διάγραμμα 3 παρουσιάζεται η μεταβολή στις μη-
νιαίες ταξιδιωτικές εισπράξεις για το έτος 2020 με 
βάση αυτό το σενάριο, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγ-
ματικά στοιχεία, αλλά και τις εκτιμήσεις από τον Ιού-
λιο μέχρι το τέλος του έτους.

Το δεύτερο, αλλά κυρίως το τρίτο τρίμηνο, είναι ιδι-
αίτερα σημαντικά από πλευράς συμμετοχής στις συ-
νολικές ταξιδιωτικές δαπάνες. Έτσι, από τα 18,2 δισ. 
ευρώ ταξιδιωτικές εισπράξεις μη κατοίκων το 2019 
(βλ. Πίνακα 5), πάνω από τις μισές (59%) πραγματο-
ποιήθηκαν στο τρίτο τρίμηνο του έτους και το 26% 
έλαβε χώρα στο δεύτερο τρίμηνο. Το 11% πραγματο-
ποιήθηκε στο τελευταίο τρίμηνο και μόνο το 4% των 
εισπράξεων στο πρώτο τρίμηνο του 2019. Υποθέτο-
ντας ότι οι αναλογίες αυτές θα παρέμεναν αμετάβλη-

Ιούνιο και τελικά έληξαν στα μέσα Ιουλίου. Αυτό βέ-
βαια δεν σήμαινε ότι η οικονομική δραστηριότητα θα 
επέστρεφε στα επίπεδα που επικρατούσαν πριν από 
τον εγκλεισμό.

Ο Πίνακας 5 πιο πάνω δείχνει την πρόσφατη εξέλιξη 
του διεθνούς ελληνικού τουρισμού όσον αφορά τις 
ετήσιες ταξιδιωτικές εισπράξεις και τις αφίξεις μη 
κατοίκων. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι εισπράξεις από 
τον διεθνή τουρισμό αυξήθηκαν από 5% το 2005 σε 
σχεδόν 10% το 2019. 

Σε αυτή την ενότητα εκτιμάται η επίπτωση της πανδη-
μίας στην τουριστική ζήτηση της χώρας. Από τις μετα-
βλητές ζήτησης του τουρισμού επιλέγουμε να επικε-
ντρωθούμε στις ταξιδιωτικές εισπράξεις μη κατοίκων, 
καθώς συνεισφέρουν άμεσα στο ΑΕΠ. Για αυτό τον 
λόγο χρησιμοποιήθηκαν οι μηνιαίες ταξιδιωτικές ει-
σπράξεις μη κατοίκων του έτους 2019. Στη συνέχεια, 
κάναμε την υπόθεση ότι για το 2020 οι ταξιδιωτικές ει-
σπράξεις μη κατοίκων θα κινούνταν τουλάχιστον στα 
ίδια επίπεδα με το 2019 χωρίς την πανδημία. 

Είναι χαρακτηριστικό πως το πρώτο δίμηνο του 2020 
οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνιζαν αύξηση κατά 
22,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2019, και όλα προμήνυαν πως θα ήταν η καλύτερη 
τουριστική περίοδος της τελευταίας δεκαετίας, ανα-
μένοντας τις εισπράξεις να αγγίξουν τα 20 δισ. ευρώ, 
περισσότερα κατά 1,5 δισ. ευρώ τουλάχιστον σε σύ-
γκριση με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις του 2019 (18,2 
δισ. ευρώ). Για το α΄ εξάμηνο του 2020, σε όρους 
ταξιδιωτικών εισπράξεων μη κατοίκων, ο ελληνικός 
τουρισμός σημείωσε σημαντική πτώση κατά 87,5%. 
Τα μηνιαία στοιχεία των διεθνών ταξιδιωτικών εισπρά-
ξεων για το πρώτο ήμισυ του έτους είναι διαθέσιμα 
και δημοσιευμένα και αντλούνται από την Έρευνα Συ-
νόρων της Τράπεζας της Ελλάδος6. Για την εκτίμηση 
των μηνιαίων ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά το β΄ εξά-
μηνο του 2020 εφαρμόζουμε τρία σενάρια (βασικό, 
απαισιόδοξο και αισιόδοξο). 

6. Η Έρευνα Συνόρων ανεστάλη από τις 15/3/2020 μέχρι και την 1/7/2020 λόγω των ειδικών ταξιδιωτικών συνθηκών και συμπεριφορών 

που διαμορφώθηκαν από τον παγκόσμιο αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού και των συνακόλουθων περιορισμών στις διεθνείς με-

τακινήσεις. Για τη διασφάλιση της διαχρονικής συγκρισιμότητας των παραγόμενων στατιστικών, εφαρμόστηκε η ακόλουθη προσέγγιση:

α.  Ανά συνοριακό σταθμό εκτιμήθηκε το ποσοστό της εισερχόμενης και εξερχόμενης κίνησης που αναλογεί στις περιόδους 1-15/3 και 

16/3-30/6.

β.  Τα συλλεχθέντα στοιχεία για την περίοδο 1-15/3 ελέγχθηκαν, υποβλήθηκαν σε επεξεργασία και αναλύθηκαν με βάση την παγιωμένη 

μεθοδολογία.

γ.  Για την κάλυψη της περιόδου 16/3-30/6 εκτιμήθηκαν συντελεστές παρέκτασης (extrapolation factors) για τις κύριες ταξιδιωτικές ροές 

ανά τύπο συνοριακού σημείου, με χρήση των αναλυτικών στοιχείων επίσημης κίνησης των συνοριακών σταθμών και σε συνδυασμό με 

ιστορικά στοιχεία κατανομής ταξιδιωτικών ροών ανά μήνα και συνοριακό σταθμό (Τράπεζα της Ελλάδος, Δελτίο Τύπου 21 Αυγούστου 

2020). Η μεθοδολογία της Έρευνας Συνόρων παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παντελίδης, Ε. και Κουβατσέας, Γ. (2006).

7. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αεροπορικές συγκοινωνίες παραδοσιακά αποτελούν τον κύριο τρόπο μεταφοράς των τουριστών στην Ελλά-

δα. Από το σύνολο των 34 εκατ. μόνιμων κατοίκων άλλων χωρών που υποδέχθηκε η Ελλάδα το 2019, το 64% ήρθε αεροπορικώς, το 33% 

οδικώς και το 3% διά θαλάσσης, ενώ αμελητέα ήταν η χρήση των σιδηροδρόμων.
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νιο μέχρι τον Σεπτέμβριο του κάθε έτους. Η χρονική 

στιγμή εκδήλωσης της πανδημίας και οι επακόλουθες 

πολιτικές αντιμετώπισής της ουσιαστικά προκάλεσαν 

την αναστολή της λειτουργίας των ξενοδοχείων8 και 

των καταλυμάτων και την επιβολή περιορισμών στις 

μετακινήσεις μέχρι τον Ιούνιο, με σταδιακή απελευ-

θέρωση μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Η αναπόφευκτη κάθε-

τες το 2020, στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται η εξέλιξη 
των ταξιδιωτικών εισπράξεων μη κατοίκων με βάση τα 
τρία σενάρια. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, λόγω της έντονης επο-
χικότητας της τουριστικής δραστηριότητας, το ετή-
σιο ύψος των εισπράξεων εξωτερικού τουρισμού κα-
θορίζεται σε μέγιστο βαθμό την περίοδο από τον Ιού-

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2
Ταξιδιωτικές εισπράξεις μη κατοίκων το 2020: τρία σενάρια (ποσοστιαία μεταβολή %)
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Ιαν. Φεβρ. Μάρτ. Απρ. Μάιος Ιούν. Ιούλ. Αύγ. Σεπτ. Οκτ. Νοέµ. ∆εκ.

Πραγµατικά στοιχεία Βασικό Απαισιόδοξο Αισιόδοξο

Πηγές: Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, ιδία επεξεργασία.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3
Μεταβολή στις μηνιαίες ταξιδιωτικές εισπράξεις το έτος 2020 (Βασικό σενάριο)
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Πηγές: Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, ιδία επεξεργασία.

8. Σύμφωνα με έρευνα του ΙΤΕΠ (2020γ) ποσοστό 6,4% των ξενοδοχείων αποφάσισαν να μην ανοίξουν το 2020.
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χεί από 6,5% μέχρι 7,0% του ΑΕΠ9 του έτους 2019 (σε 
ονομαστικές τιμές), ενώ δεν περιλαμβάνει τις έμμεσες 
επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από τις πολλα-
πλασιαστικές επιδράσεις των ταξιδιωτικών εισπρά-
ξεων του εισερχόμενου τουρισμού. Επίσης, η ανά-
λυση δεν λαμβάνει υπόψη τα δημοσιονομικά μέτρα 
στήριξης της οικονομίας, τα οποία εκτιμάται ότι θα 
αντισταθμίσουν, εν μέρει, σημαντικό μέρος των αρνη-
τικών επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία. 

Πρόσφατες έρευνες (Ροδουσάκης και Σώκλης, 2020β· 
2020δ) αναφέρουν ότι οι πολλαπλασιαστικές επιδρά-
σεις των κρατικών καταναλωτικών δαπανών στην 
ελληνική οικονομία είναι σημαντικά ισχυρότερες σε 
σχέση με αυτές της τουριστικής ζήτησης, ενώ με την 
καταγραφή και την ποσοτικοποίηση των δαπανών για 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19, 
μέσα από έναν προϋπολογισμό επιδόσεων, καθίστα-
ται δυνατή η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
της στοχευμένης δημόσιας οικονομικής πολιτικής 
(Λιαργκόβας και Ψυχάλης, 2020). 

τη πτώση της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της 
υψηλής τουριστικής περιόδου αντανακλάται στις ετή-
σιες προβλέψεις μας κάτω από τα τρία εναλλακτικά 
σενάρια. Σύμφωνα με αυτά, το 2020 οι ταξιδιωτικές 
εισπράξεις μη κατοίκων θα κυμανθούν μεταξύ 3,1 και 
4,1 δισ. ευρώ, ενώ στο βασικό μας σενάριο εκτιμώ-
νται σε μόλις 3,6 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο καθαρών ταξιδιωτικών εισπράξεων, η 
κατάσταση βελτιώνεται ελαφρώς λόγω της προβλε-
πόμενης μείωσης των ταξιδιωτικών πληρωμών που 
αντανακλούν λιγότερα ταξίδια Ελλήνων στο εξωτε-
ρικό. Στο βασικό μας σενάριο προβλέπουμε μείωση 
των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 2,0 δισ. ευρώ. Αυτό 
αντισταθμίζει μέρος της πτώσης των εισπράξεων και 
πλέον σε επίπεδο καθαρών ταμειακών εισπράξεων 
εκτιμώνται απώλειες ύψους 12,1 έως 13,1 δισ. ευρώ, 
με βάση τα τρία σενάρια (βλ. Πίνακα 6). Η εξέλιξη  
αυτή αναμένεται να προκαλέσει πλήγμα στο ΑΕΠ της 
χώρας για το 2020, αφού η αναμενόμενη απώλεια 
των ταξιδιωτικών εισπράξεων μη κατοίκων αντιστοι-

9. Επισημαίνεται ότι «η έκφραση των τουριστικών δαπανών ως ποσοστού του ΑΕΠ δεν αποτελεί κατάλληλο δείκτη για την εκτίμηση της 

συμβολής του τουρισμού στην οικονομία», καθώς η εγχώρια τουριστική δαπάνη περιλαμβάνει και κατανάλωση εισαγόμενων προϊόντων 

και επίσης δεν λαμβάνει υπόψη τις ενδιάμεσες αναλώσεις που χρησιμοποιούνται για να παραχθεί το τουριστικό προϊόν που απαιτείται για 

την κάλυψη της τουριστικής ζήτησης (Ροδουσάκης και Σώκλης, 2020δ, σελ. 111). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6  Επίπτωση της πανδημίας στις ταξιδιωτικές εισπράξεις μη κατοίκων  
με βάση τρία σενάρια (Δισ. ευρώ)

 Σενάρια

Βασικό Απαισιόδοξο Αισιόδοξο

Έτος 2019    

Ταξιδιωτικές εισπράξεις 18,2 18,2 18,2

Ταξιδιωτικές πληρωμές 2,7 2,7 2,7

Καθαρές ταξιδιωτικές εισπράξεις 15,4 15,4 15,4

Έτος 2020    

Ταξιδιωτικές εισπράξεις (εκτιμήσεις) 3,6 3,1 4,1

Ταξιδιωτικές πληρωμές (εκτιμήσεις) 0,7 0,7 0,8

Καθαρές ταξιδιωτικές εισπράξεις 2,8 2,4 3,3

Μεταβολή το 2020    

Ταξιδιωτικές εισπράξεις -14,6 -15,1 -14,1

Ταξιδιωτικές πληρωμές 2,0 2,0 2,0

Σύνολο -12,6 -13,1 -12,1

Πηγές: Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, ιδία επεξεργασία.
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καταδεικνύει ότι η ελληνική οικονομία είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτη απέναντι σε οποιαδήποτε δυσμενή συγκυρία 
σαν αυτή της πανδημίας του κορωνοϊού και πιθανώς 
να κρούει τον κώδωνα για επανεξέταση του υπάρχο-
ντος μοντέλου του ελληνικού τουρισμού.
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4. Συμπεράσματα

Καθώς η εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τον 
τουρισμό είναι σχετικά μεγάλη, η εμφάνιση της παν-
δημίας φέτος, αφενός προϊδεάζει για την πιο δύσκο-
λη χρονιά των τελευταίων δεκαετιών για τη χώρα μας, 
αφετέρου κάνει επιτακτική την ανάγκη για ανάλυση 
και μελέτη συναφών με τον τουρισμό μεγεθών. Η συ-
νεισφορά αυτού του άρθρου είναι διττή: πρώτον, δια-
χωρίζει τον κύκλο εργασιών των καταλυμάτων και της 
εστίασης και εκτιμά τι ποσοστό προέρχεται από τον 
εισερχόμενο και τον εσωτερικό τουρισμό και, δεύτε-
ρον, εκτιμά τις ταξιδιωτικές εισπράξεις μη κατοίκων 
για το τρέχον έτος 2020. Συνοψίζοντας, τα κύρια ση-
μεία του άρθρου είναι τα εξής:

• Τα έως σήμερα διαθέσιμα στοιχεία (πρώτο εξάμη-
νο του 2020) δείχνουν ότι, σε όρους ταξιδιωτικών 
εισπράξεων μη κατοίκων, ο ελληνικός τουρισμός 
σημείωσε σημαντική πτώση κατά 87,5%.

• Παρά τις άριστες επιδόσεις της Ελλάδας στη δια-
χείριση της πανδημίας κατά το άνοιγμα στον διε-
θνή τουρισμό από τις αρχές Ιουλίου, που αναμέ-
νετο να δώσουν μια καλή ώθηση στον ελληνικό 
τουρισμό κατά το β΄ εξάμηνο του έτους, εντούτοις 
η απώλεια των διεθνών ταξιδιωτικών εισπράξεων 
εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 14,1 με 15,1 
δισ. ευρώ για το σύνολο του έτους σε σχέση με 
το 2019.

• Με βάση τρία σενάρια (απαισιόδοξο - βασικό - 
αισιό δοξο) που στηρίζονται στον αριθμό πτήσεων  
και στον προγραμματισμό των αεροπορικών θέ -
σεων σε πτήσεις από το εξωτερικό, εκτιμάται ότι 
οι ταξιδιωτικές εισπράξεις μη κατοίκων για το 
2020 αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 3,1 και 4,1 
δισ. ευρώ.

• Λαμβάνοντας υπόψη τους συντελεστές στάθμι-
σης των δεικτών ΔΤΚ και ΕνΔΤΚ, εκτιμήθηκε το 
ποσοστό του κύκλου εργασιών των καταλυμάτων 
και της εστίασης που προέρχεται από τον εισερ-
χόμενο και τον εσωτερικό τουρισμό. Σε ό,τι αφο-
ρά τα καταλύματα, το μερίδιο του εισερχόμενου 
τουρισμού κατά το 2019 ήταν 82% και αυτό του 
εγχώριου 18%, ενώ στην εστίαση τα αντίστοιχα 
μερίδια ήταν 32% και 68%. Εκ των πραγμάτων δια-
φορετική υπήρξε η αντίδραση των εισερχόμενων 
επισκεπτών από εκείνη των εγχώριων επισκεπτών 
κατά το πρώτο ήμισυ του τρέχοντος έτους. Κάτι 
ανάλογο αναμένεται και για το δεύτερο εξάμηνο 
του 2020.

Η σχετικά μεγάλη εξάρτηση της ελληνικής οικονομί-
ας από τον τουρισμό, που όμως δεν διαφέρει σημα-
ντικά από τις υπόλοιπες χώρες της Νότιας Ευρώπης, 

https://www.grhotels.gr/wp-content/uploads/2020/04/Survey_Covid19_v03.pdf
https://www.grhotels.gr/wp-content/uploads/2020/04/Survey_Covid19_v03.pdf
https://www.grhotels.gr/wp-content/uploads/2020/07/Covid19-04_Presentation_16-07-20_press_final.pdf
https://www.grhotels.gr/wp-content/uploads/2020/07/Covid19-04_Presentation_16-07-20_press_final.pdf
https://www.grhotels.gr/wp-content/uploads/2020/07/Covid19-04_Presentation_16-07-20_press_final.pdf
https://www.bankofgreece.gr/Publications/oikodelt200607.pdf
https://www.bankofgreece.gr/Publications/oikodelt200607.pdf
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Διερεύνηση της οικονομικής 
βιωσιμότητας των ελληνικών 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων ανά 
είδος παραγωγικής εξειδίκευσης

Ιωάννα Ρεζίτη*

Περίληψη

Ο σκοπός του άρθρου είναι να εξετάσει την οικονομική 
βιωσιμότητα των ελληνικών αγροτικών εκμεταλλεύσε-
ων, σε συνολικό επίπεδο ανά είδος παραγωγικής εξει-
δίκευσης, χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων FADN 
(Farm Accounting Data Network), για την περίοδο 2015-
2018. Η εμπειρική εφαρμογή εστιάζεται στον υπολογι-
σμό των δεικτών κερδοφορίας και παραγωγικότητας. 
Για τον πρώτο δείκτη, η εξίσωση DuPont χρησιμοποιεί-
ται για να προσδιορίσουμε την απόδοση των εκμεταλ-
λεύσεων, αλλά και τους παράγοντες που επηρεάζουν 
την κερδοφορία τους. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 
μόνο οι εκμεταλλεύσεις των καρποφάγων και των βο-
οειδών αύξησαν την κερδοφορία τους κατά την εξετα-
ζόμενη περίοδο. Τέσσερις από τις δώδεκα εκμεταλλεύ-
σεις παρουσιάζουν ζημία, ενώ συνολικά παρατηρείται 
μείωση του περιθωρίου κέρδους κατά 20%. Εκτός από 
τις εκμεταλλεύσεις των καρποφάγων, η παραγωγικότη-
τα φθίνει σε όλες τις υπόλοιπες εκμεταλλεύσεις. 

Λέξεις κλειδιά: Βιωσιμότητα, παραγωγικότητα, κερδο-
φορία, εκμεταλλεύσεις, DuPont εξίσωση.

Ταξινόμηση JEL: Q01, Q12, Q13

1. Εισαγωγή

Η έννοια της αειφορίας έχει γίνει σημαντική πτυχή της 
σύγχρονης επιχείρησης. Η βιωσιμότητα της αγροτι-
κής επιχείρησης είναι ακόμα πιο σημαντική, καθώς οι 
γεωργικές δραστηριότητες έχουν διαφορετικές επι-
πτώσεις στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντι-
κή κατάσταση των αγροτικών περιοχών. Η οικονομική 
διάσταση της αγροτικής επιχείρησης είναι σημαντική 
όσον αφορά τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της 

ευημερίας του αγροτικού πληθυσμού. Πολλοί μελετη-
τές βλέπουν την έννοια της οικονομικής βιωσιμότητας 
ως την ικανότητα των αγροτών να παράγουν εισόδη-
μα ώστε να παρέχονται εύλογες συνθήκες διαβίωσης 
και επιπλέον να διατηρείται το επίπεδο του κεφαλαίου 
που χρησιμοποιείται στις γεωργικές δραστηριότητες, 
προκειμένου να παραμείνουν ενεργοί στη δουλειά 
λαμβάνοντας υπόψη τον μακροπρόθεσμο χρονικό 
ορίζοντα. 

Τα τελευταία χρόνια οι βιώσιμες αγροτικές εκμεταλ-
λεύσεις βρίσκονται στο επίκεντρο της γεωργίας της 
ΕΕ λόγω των κλιματολογικών, περιβαλλοντικών και 
οικονομικών προκλήσεων, απαιτώντας μία θεμελιώ-
δη μεταστροφή σε έναν πιο βιώσιμο αγροτικό τομέα. 
Προς αυτή την κατεύθυνση ένας από τους εννέα ειδι-
κούς στόχους της μελλοντικής Κοινής Γεωργικής Πο-
λιτικής (ΚΓΠ) 2021-2027 υποστηρίζει «τη βιωσιμότητα 
γεωργικών εισοδημάτων και ανθεκτικότητα σε ολό-
κληρη την Ευρώπη για τη στήριξη της επισιτιστικής 
ασφάλειας (μέσω της βασικής εισοδηματικής ενίσχυ-
σης για την αειφορία)».

Σύμφωνα με το άρθρο των Latruffe et al. (2016) για 
τις εκμεταλλεύσεις, η συμβολή στη αειφόρα γεωργία 
συνεπάγεται συχνά: α) παραγωγή αγαθών και υπηρε-
σιών (οικονομική λειτουργία)· β) διαχείριση των φυσι-
κών πόρων (οικολογική λειτουργία)· και γ) συμβολή 
σε αγροτικές δυναμικές (κοινωνική λειτουργία). Ο 
αρμονικός συνδυασμός αυτών των τριών διασυνδε-
δεμένων λειτουργιών αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της 
αειφόρου γεωργίας. 

Η ανάλυση της γεωργικής αειφορίας στο επίπεδο εκ-
μετάλλευσης προτείνεται ως η πιο κατάλληλη χωρική 
μονάδα όσον αφορά την εφαρμογή βιώσιμων γεωργι-
κών πρακτικών (Kelly et al., 2018). Ωστόσο, αυτή η με-
λέτη εστιάζει σε συνολικό επίπεδο εκμεταλλεύσεων 
ανά παραγωγική εξειδίκευση λόγω έλλειψης χρημα-
τοοικονομικών στοιχείων σε επίπεδο εκμετάλλευσης.

Διάφορες μεθοδολογίες, πλαίσια και δείκτες έχουν 
αναπτυχθεί και παρουσιαστεί για να αξιολογήσουν τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς να υπάρχει ακόμα ένα γε-
νικά αποδεκτό εργαλείο (Singh et al., 2012). Σε πρό-
σφατο άρθρο τους οι Tzouramani et al. (2020) αξιολό-
γησαν την αειφορία του ελληνικού αγροτικού συστή-
ματος σε επίπεδο εκμετάλλευσης για το 2015 χρη-
σιμοποιώντας τη διαδικασία αναλυτικής ιεράρχησης 
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(analytical hierarchy process) και τη βάση δεδομένων 
FADN (Farm Accountancy Data Network, δίκτυο γε-
ωργικής λογιστικής πληροφόρησης). Τα αποτελέσμα-
τα υποστηρίζουν ότι οι μόνιμες καλλιέργειες, τα ελαι-
όδεντρα και η εκτατική κτηνοτροφία (εκμεταλλεύσεις 
προβάτων) είναι πιο βιώσιμα συστήματα σε αντίθεση 
με τις εντατικές και αροτραίες καλλιέργειες. 

Στο παρόν άρθρο θα εστιάσουμε στην ανάλυση της 
οικονομικής διάστασης της βιωσιμότητας ή αλλιώς 
αειφορίας (economic sustainability). Σύμφωνα με τους 
Latruffe et al. (2016) ως οικονομική βιωσιμότητα θεω-
ρείται η μακροπρόθεσμη επιβίωση ενός γεωργικού συ-
στήματος σε ένα μεταβαλλόμενο οικονομικό πλαίσιο. 
Διαφορετικά, οικονομική αειφορία είναι η μακροπρό-
θεσμη βιωσιμότητα της αγροτικής εκμετάλλευσης. Ει-
δικότερα, για τις οικογενειακές αγροτικές εκμεταλλεύ-
σεις η οικονομική αειφορία σχετίζεται με το πρόβλη-
μα της οικονομικής ανθεκτικότητας, η οποία ορίζεται 
ως «η ικανότητα μιας εκμετάλλευσης να μεταφερθεί 
σε διάδοχο» (Latruffe et al., 2016). Έτσι η δέσμευση 
της οικογενειακής επιχείρησης είναι ένα σημαντικό 
κίνητρο της αειφορίας των αγροτικών εκμεταλλεύ-
σεων. Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που δεν είναι 
οικονομικά βιώσιμες μπορεί να είναι οικονομικά αει-
φόρες λόγω του εκτός αγροτικού εισοδήματος των 
μελών της εκμετάλλευσης (Hennessey et. al., 2008). 
Οι υπεύθυνοι των εκμεταλλεύσεων αποφασίζουν σχε-
τικά με το εντός και εκτός εκμετάλλευσης εισόδημα 
ως χαρτοφυλάκιο το οποίο είναι εργαλείο στρατηγι-
κής διαχείρισης κινδύνων.

Για την αξιολόγηση της οικονομικής αειφορίας σε επί-
πεδο εκμετάλλευσης χρησιμοποιούνται δείκτες που 
αναφέρονται στην κερδοφορία, ρευστότητα, σταθε-
ρότητα και παραγωγικότητα της εκμετάλλευσης. Οι 
Van der Meulen et al. (2014) χρησιμοποίησαν το καθα-
ρό γεωργικό εισόδημα, την παραγωγικότητα της ερ-
γασίας και τη φερεγγυότητα για να ποσοτικοποιήσουν 
την οικονομική αειφορία των ολλανδικών γαλακτοκο-
μικών εκμεταλλεύσεων. Οι Wrzaszcz and Zegar (2014) 
υπολόγισαν το επίπεδο της οικονομικής αειφορίας 
των πολωνικών εκμεταλλεύσεων με βάση δεδομένων 
την FADN, χρησιμοποιώντας δείκτες της παραγωγι-
κότητας του εδάφους, της κερδοφορίας της εργα-
σίας, του προσανατολισμού στην αγορά, των πηγών 
εισοδήματος του νοικοκυριού και της συντήρησης. 
Οι Vitunskiene and Dabkienė (2016) χρησιμοποίη-
σαν συ νολικά 23 δείκτες για να καλύψουν και τις 
τρεις διαστάσεις της αειφορίας για τις λιθουανικές 
εκμεταλλεύσεις χρησιμοποιώντας τo δίκτυο γεωρ-
γικής λογιστικής πληροφόρησης (FADN), εκ των 
οποίων οκτώ είναι οικονομικοί δείκτες. Ανάμεσα στους 
οκτώ οικονομικούς δείκτες ήταν η παραγωγικότητα 
(productivity), το γεωργικό εισόδημα (farm income), 

η φερεγγυότητα (solvency) και η διαχείριση κινδύνου 
(farm risk management). 

Οι Roesch et al. (2017) και οι Zorn et al. (2018) μέτρη-
σαν την οικονομική αειφορία των ελβετικών εκμεταλ-
λεύσεων εφαρμόζοντας δείκτες παραγωγικότητας, 
ρευστότητας και σταθερότητας. Ισχυρίστηκαν ότι ο 
δείκτης κερδοφορίας αντανακλά την οικονομική επιτυ-
χία μιας εκμετάλλευσης στη γεωργική επιχείρηση· ο 
δείκτης της ρευστότητας αναφέρεται στην ικανότητα 
της εκμετάλλευσης να πληροί τις τρέχουσες υποχρεώ-
σεις· και, τέλος, ο δείκτης σταθερότητας παρουσιάζει 
την ικανότητα της εκμετάλλευσης να διατηρεί την κερ-
δοφορία και ρευστότητα ενόψει απρόβλεπτων αλλα-
γών στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τους 
Roesch et al. (2017), υπάρχουν ισχυρές εξαρτήσεις 
μεταξύ αυτών των δεικτών, καθώς η καλή κερδοφορία 
προάγει έναν υψηλό βαθμό ρευστότητας και συνεπώς 
τη σταθερότητα της εκμετάλλευσης. Ο δείκτης κερδο-
φορίας και η FADN έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για 
την αξιολόγηση της οικονομικής αειφορίας από τους 
Diazabakana et al. (2014) και Baležentis et al. (2019).

Όπως προαναφέρθηκε, η κερδοφορία είναι ένας από 
τους κύριους δείκτες που μπορεί να εφαρμοστεί και 
να αναλύσει την οικονομική διάσταση της γεωργι-
κής αειφορίας. Η κερδοφορία μπορεί να μετρηθεί με 
πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Σημαντικοί δείκτες 
κερδοφορίας μιας εταιρείας στη χρηματοοικονομική 
βιβλιογραφία είναι η απόδοση των στοιχείων του ενερ-
γητικού (Return On Assets, ROA) και η απόδοση των  
ιδίων κεφαλαίων (Return On Equity, ROE). Οι Baležentis 
and Novickyte (2018) ανέλυσαν την κερδοφορία των 
οικογενειακών εκμεταλλεύσεων στη Λιθουανία εκ-
φρασμένη με τον δείκτη ROE και σε σχέση με τους 
παράγοντές της, το περιθώριο κέρδους, την κυκλο-
φοριακή ταχύτητα ενεργητικού και τη μόχλευση. 

Επιπλέον, η παραγωγικότητα είναι ένα μέτρο που μας 
δείχνει την ικανότητα των συντελεστών παραγωγής 
να παράγουν προϊόν. Γενικά μετριέται ως μερικός δεί-
κτης παραγωγικότητας που είναι ο λόγος προϊόντος 
προς τον συντελεστή παραγωγής. Για παράδειγμα, 
οι Hennessy et al. (2008) υπολογίζουν την παραγωγι-
κότητα εργασίας ως το εισόδημα ανά μη αμειβόμενη 
μονάδα εργασίας και την παραγωγικότητα εδάφους 
ως ακαθάριστη παραγωγή ανά εκτάριο.

Δεδομένης της αυξανόμενης ολοκλήρωσης των γε-
ωργικών αγορών και της παγκοσμιοποίησης, υπάρ-
χει ανάγκη να προωθηθεί η συνεχής ανάπτυξη της 
γεωργικής επιχείρησης με έμφαση στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας στις αβε-
βαιότητες. Οι αγρότες θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ανταποκρίνονται επαρκώς στις αλλαγές στο επιχειρη-
ματικό περιβάλλον, να σχεδιάζουν και να προβλέπουν 
τις δραστηριότητές τους και να χρηματοδοτούνται 
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φοριών και είναι ένα καλό εργαλείο για να βοηθήσει 
τους διαχειριστές να κατανοήσουν πώς οι λειτουργι-
κές, χρηματοδοτικές και επενδυτικές αποφάσεις επη-
ρεάζουν την οικονομική επίδοση της επιχείρησης.

Σύμφωνα με τους Mishra et al. (2009, 2012) στην 
ταυτότητα DuPont η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, 
ROE, παραγοντοποιείται σε:

 � �t t t

t t t

R R A
E A E

 (1)

όπου Rt είναι το κέρδος (όφελος), Et είναι τα ίδια κε-
φάλαια και At είναι τα στοιχεία του ενεργητικού κατά 
την περίοδο t. Η διάσπαση ROE μπορεί να βελτιωθεί 
περαιτέρω εξετάζοντας τις μεταβλητές των πωλή-
σεων στην ανάλυση. Σε αυτή την περίπτωση, οι τρεις 
πολλαπλασιαστικά όροι του ROE καθορίζονται. Το 
περιθώριο κέρδους παρουσιάζει τη δημιουργία κέρ-
δους από τις πωλήσεις (λειτουργική αποδοτικότητα), 
η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού απεικονίζει την 
παραγωγικότητα των στοιχείων του ενεργητικού και η 
ολοκλήρωση της πιστωτικής αγοράς αντιπροσωπεύε-
ται από τον δείκτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης. Η 
πολλαπλασιαστική σχέση μεταξύ των τριών συζητού-
μενων μεταβλητών έχει την παρακάτω μορφή:
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όπου St είναι οι πωλήσεις, Ct είναι το κόστος παρα-
γωγής και Pt, Nt και Lt δείχνουν το περιθώριο κέρ-
δους, την κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού και 
τη χρηματοοικονομική μόχλευση κατά την περίοδο 
t. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού 
δείχνει πόσο καλά χρησιμοποιούνται τα ενεργητικά 
στοιχεία για να παραχθούν προϊόντα και κατ’ επέκτα-
ση να δημιουργηθούν πωλήσεις. Η χρηματοοικονομι-
κή μόχλευση εκφράζει τον οικονομικό κίνδυνο μιας 
επιχείρησης και αναφέρεται στη χρησιμοποίηση δα-
νειακών κεφαλαίων με σκοπό την απόδοση των ιδίων 
κεφαλαίων. Στην περίπτωση ανάλυσης της απόδοσης 
της γεωργίας, αντικαθιστούμε τον δείκτη κέρδους με 
το καθαρό εισόδημα μείον την οικογενειακή αμοιβή 
(όπως εφαρμόζεται στην FADN).

Άρα η απόδοση ιδίων κεφαλαίων εξαρτάται από:

• την ικανότητα της εκμετάλλευσης να ελέγχει τα 
έξοδα, 

• την ικανότητα της εκμετάλλευσης να χρησιμοποιεί 
αποτελεσματικά τα περιουσιακά στοιχεία,

• τον βαθμό χρηματοοικονομικής μόχλευσης.

ανάλογα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα ζητήματα, εί-
ναι πολύ σημαντικό να αναλύσουμε την οικονομική 
απόδοση των εκμεταλλεύσεων.

Στόχος του άρθρου είναι η αξιολόγηση της οικονο-
μικής βιωσιμότητας των ελληνικών εκμεταλλεύσεων 
ανά είδος εξειδίκευσης, χρησιμοποιώντας στοιχεία 
από την FADN1 για την περίοδο 2015-2018. Η ανάλυ-
ση βασίζεται σε δύο οικονομικές έννοιες: παραγωγι-
κότητα και κερδοφορία των εκμεταλλεύσεων. Το πα-
ρόν άρθρο οργανώνεται ως εξής: Στις ενότητες 2 και 
3 παρουσιάζονται η μεθοδολογία και τα στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται. Στην τέταρτη ενότητα παρουσιά-
ζονται και αναλύονται τα αποτελέσματα και, τέλος, 
ακολουθούν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από 
αυτή την εργασία.

2. Μεθοδολογία

Η ανάλυση της κερδοφορίας και η αξιολόγηση των 
κυρίων παραγόντων της αποτελούν κρίσιμο στοιχείο 
για την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής επίδο-
σης. Οι μετρήσεις επιδόσεων όπως το λειτουργικό 
περιθώριο κέρδους, η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενερ-
γητικού, η απόδοση στοιχείων του ενεργητικού, και η 
απόδοση ιδίων κεφαλαίων είναι εξαιρετικά πολύτιμες 
για έναν διαχειριστή αγροτικής εκμετάλλευσης.

Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους δείχνει το καθαρό 
εισόδημα που επιτυγχάνεται για κάθε ευρώ πωλήσεων.  
Η κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού μετράει τα έσο-
δα που δημιουργούνται ανά ευρώ στοιχείων του ενερ-
γητικού και δείχνει πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί 
η επιχείρηση τα στοιχεία αυτά. Η απόδοση στοιχείων 
ενεργητικού είναι ένα μέτρο που μπορούν να χρησιμο-
ποιήσουν οι διαχειριστές για να προσδιορίσουν εάν το 
κεφάλαιο δημιουργεί ένα αποδεκτό ποσοστό απόδο-
σης και δείχνει το ποσό των πωλήσεων για κάθε ευρώ 
του ενεργητικού. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων βοηθά 
τους διαχειριστές να εκτιμήσουν πόσο αποδοτικά χρη-
σιμοποιούνται τα ίδια κεφάλαια. Όλα αυτά τα μέτρα 
μάς δίνουν πληροφορίες για την οικονομική επίδοση 
της αγροτικής εκμετάλλευσης. Τα τέσσερα παραπάνω 
μέτρα αποτελούν τον πυρήνα της ανάλυσης του διαχει-
ριστή για την οικονομική επίδοση της εκμετάλλευσης 
και παρουσιάζονται στην ταυτότητα του DuPont.

Η ανάλυση του DuPont είναι ένα κοινό και χρήσιμο 
εργαλείο για την αξιολόγηση και κατανόηση των πα-
ραγόντων της κερδοφορίας. Όπως υποστηρίζει ο 
Blumenthal (1998), η μέθοδος DuPont είναι ένα χρήσι-
μο πλαίσιο για την οπτικοποίηση οικονομικών πληρο-

1. Για περισσότερη ανάλυση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις εφαρμογές της FADN ως της πιο διαδεδομένης βάσης δεδομένων για την 

αξιολόγηση της γεωργικής βιωσιμότητας, βλέπε Dabkienė (2016).
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νη περίοδος επιλέχτηκε με βάση τον πιο πρόσφατο 
χρόνο διαθεσιμότητας των στοιχείων (2018) και την 
ανάλυση μιας τριετίας (2015).

Για να εφαρμόσουμε τις σχέσεις (2) και (3) για τα έτη 
2015 και 2018, πρέπει να καθορίσουμε τις κατάλλη-
λες μεταβλητές που αποτελούν τις συνιστώσες των 
(2) και (3). Ο Πίνακας 1 παρουσιαζει τις FADN μετα-
βλητές σε σχέση με τις αντίστοιχες συνιστώσες που 
χρειαζονται για να υπολογίσουμε τα ROE, ROCE και 
την παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής 
για τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις.

Σύμφωνα με την FADN οι εκμεταλλεύσεις ταξινομού-
νται βάσει του «τεχνικοοικονομικού προσανατολι-
σμού» (ΤΟΠ) σε κύριες κατηγορίες με κωδικό ΤΟΠ: 
(15) καλλιέργεια σιτηρών, ελαιούχων σπόρων και πρω-
τεϊνούχων καρπών, (16) εκμεταλλεύσεις με γενικές 
καλλιέργειες, (20) καλλιέργειες κηπευτικών υπαίθρου, 
(35) αμπελουργικές, (36) εκμεταλλεύσεις στα καρπο-
φόρα δένδρα και εσπεριδοειδή, (37) ελαιοκομικές, 
(38) συνδυασμούς μονίμων φυτειών, (48) εκμεταλλεύ-
σεις με προβατοειδή, αιγοειδή και άλλα χορτοφάγα, 
(49) εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στα βοοειδή, (50) 
εκμεταλλεύσεις εξειδικευμένες στα καρποφάγα (χοι-
ροτροφικές και πτηνοτροφικές), (60) εκμεταλλεύσεις 
με πολυκαλλιέργεια, (80) μεικτές εκμεταλλεύσεις με 
καλλιέργειες και εκτροφές.

4. Αποτελέσματα

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε αναλυτικά 
τα αποτελέσματα δύο χρηματοοικονομικών σχέσεων 
και της παραγωγικότητας, που χρησιμοποιήθηκαν για 
να μετρήσουμε την οικονομική βιωσιμότητα των ελ-
ληνικών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων. Η απόδοση 
των ιδίων κεφαλαίων (ROE) δείχνει την απόδοση των 
εκμεταλλεύσεων σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια και 
αυτός ο λόγος αξιολογεί αντικειμενικά την αποτελε-
σματικότητα της οικογενειακής δραστηριότητας της 
εκμετάλλευσης, επειδή δείχνει πόσο αποτελεσματικά 
εκμεταλλεύεται το κεφάλαιό του ο ιδιοκτήτης. Η από-
δοση απασχολούμενου κεφαλαίου (ROCE) δείχνει 
πόσα καθαρά λειτουργικά κέρδη μετά τη φορολογία 
δαπανώνται για ένα ευρώ του απασχολούμενου κε-
φαλαίου. Αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα 
της χρήσης των συνολικών ιδίων κεφαλαίων και του 
κεφαλαίου χρέους3.

Εκτός από την ανάλυση DuPont, ο δείκτης απόδοσης 
του απασχολούμενου κεφαλαίου (Return On Capital 
Employed, ROCE) αποτελεί πρόσθετη αξιολόγηση 
στην ανάλυση της κερδοφορίας της εκμετάλλευσης, 
όπου το απασχολούμενο κεφάλαιο λαμβάνεται ως το 
άθροισμα του χρέους και των ιδίων κεφαλαίων, με το 
πρώτο να συμπεριλαμβάνει και τα μακροπρόθεσμα 
και βραχυχρόνια χρέη. 

Για τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ο δείκτης ROCE 
υπολογίζεται σύμφωνα με τους Baležentis et al. (2018):

 � � � �t t t
t

t t t

N N G
NOPAT CR

CE G CE
 (3)

όπου, Nt είναι το καθαρό γεωργικό εισόδημα, Gt είναι 
το ακαθάριστο γεωργικό εισόδημα και CΕt είναι το 
χρησιμοποιούμενο κεφάλαιο την περίοδο t. Σε αυτή 
την περίπτωση, ο ROCE διασπάται σε δύο λόγους 
–το καθαρό κέρδος μετά την αφαίρεση φόρων (Net 
Operating Profit After Tax, NOPAT) και το ποσοστό του 
χρησιμοποιούμενου κεφαλαίου (CRt) στις συνολικές 
πωλήσεις. Ο ROCE δείχνει πόσο αποτελεσματικά η 
εκμετάλλευση αξιοποιεί το διαθέσιμο κεφάλαιό της, 
εξετάζοντας το καθαρό κέρδος που παράγεται σε σχέ-
ση με κάθε ευρώ κεφαλαίου που χρησιμοποιείται. 

Προκειμένου να εξετάσουμε την παραγωγικότητα των 
συντελεστών παραγωγής χρησιμοποιούνται οι παρα-
κάτω επιλεγμένοι δείκτες:

• Παραγωγικότητα γης

– Ακαθάριστη πρόσοδος/Καλλιεργούμενη έκτα-
ση σε εκτάρια

• Παραγωγικότητα εργασίας

– Ακαθάριστη πρόσοδος / Ετήσια μονάδα εργα-
σίας2

• Παραγωγικότητα κεφαλαίου

– Ακαθάριστη πρόσοδος / Σύνολο ενεργητικού.

3. Δεδομένα

Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Ευρωπαικής Επι-
τροπής FADN μάς παρέχει τα στοιχεία που θα χρησι-
μοποιήσουμε για τον υπολογισμό των δεικτών που πα-
ρουσιάστηκαν παραπάνω για την περίοδο 2015-2018 
ανά παραγωγικό τύπο εκμεταλλεύσεων. Η εξεταζόμε-

2. Η Ετήσια Μονάδα Εργασίας αντιστοιχεί στην πλήρη απασχόληση εργασίας (225 μέρες από 8 ώρες κάθε μέρα) ενός ατόμου ετησίως 

στην εκμετάλλευση.

3. Έχει θεσπιστεί η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλόμενων χρεών των αγροτών προς τα πιστωτικά ιδρύματα με ευνοϊκούς όρους, οι 

οποίοι λαμβάνουν υπόψη καταρχήν την οικονομική βιωσιμότητα κάθε αγρότη βάσει των τρεχόντων περιουσιακών στοιχείων και της εισο-

δηματικής ικανότητάς του.
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Η χρηματοοικονομική μόχλευση ακολουθεί αρνητική 
πορεία για όλες τις εκμεταλλεύσεις, με διαφορετικό 
βέβαια ποσοστό για την καθεμία. Η τιμή της είναι μο-
νάδα που σημαίνει ότι όλες οι εκμεταλλεύσεις βασί-
ζονται σε δικά τους κεφάλαια για να αντιμετωπίσουν 
δυσκολίες που προέκυψαν και να καταφέρουν να 
επιβιώσουν μετά την οικονομική κρίση. Πράγματι, ως 
συνέπεια της ύφεσης της οικονομίας υπήρχε περιο-
ρισμός της ρευστότητας και υποχρηματοδότηση των 
αγροτών. Έτσι η επίδραση των ξένων κεφαλαίων στα 
κέρδη είναι μηδενική. 

Οι ελαιοκομικές εκμεταλλεύσεις και οι μόνιμες φυτεί-
ες παρουσιάζουν αρνητικό περιθώριο κέρδους (Πίνα-
κας 2), δείχνοντας ανικανότητα να ελέγχουν τα έξοδά 
τους. Οι εκμεταλλεύσεις οι εξειδικευμένες στα βοοειδή  

Οι Πίνακες 2, 3 και 4 παρουσιάζουν τις συνιστώσες 
της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με την 
ταυτότητα (2). Στον Πίνακα 3 παρατηρούμε ότι καλύτε-
ρη χρήση των περιουσιακών στοιχείων στην απόδοσή 
τους δείχνουν μόνο οι εκμεταλλεύσεις οι εξειδικευμέ-
νες στα καρποφάγα, με αύξηση 36,74%. Επίσης, οι 
ίδιες εκμεταλλεύσεις παρουσίασαν τη μεγαλύτερη 
αύξηση περιθωρίου κέρδους (174,02%), οδηγώντας 
στη μεγαλύτερη αύξηση της απόδοσης ιδίων κεφα-
λαίων κατά 271%. Στον Πίνακα 5 φαίνεται ότι μόνο 
οι εκμεταλλεύσεις οι εξειδικευμένες στα βοοειδή και 
στα καρποφάγα βελτίωσαν την απόδοση των ιδίων 
κεφαλαίων, οι υπόλοιπες υφίστανται μείωση, με τη 
μεγαλύτερη να βιώνουν οι εκμεταλλεύσεις με πολυ-
καλλιέργεια (-98,66%). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  Δείκτες οικονομικής βιωσιμότητας οικογενειακών εκμεταλλεύσεων

Δείκτες FADN μεταβλητές

Υπολογισμός ROE

Π εριθώριο κέρδους = 
 (Καθαρό γεωργικό εισόδημα – Οικογενειακή αμοιβή)/
Ακαθάριστο γεωργικό εισόδημα

Ο ικογενειακή αμοιβή =  
(Καταβαλλόμενοι μισθοί/μισθωτή γεωργική εργασία) × 
οικογενειακή εργασία.

Καθαρό γεωργικό εισόδημα – SE420
Ακαθάριστο γεωργικό εισόδημα – SE410
Καταβαλλόμενοι μισθοί – SE370
Μισθωτή γεωργική εργασία – SE020
Οικογενειακή εργασία – SE015

Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού =  
Ακαθάριστο γεωργικό εισόδημα/ Σύνολο ενεργητικού

Σύνολο ενεργητικού – SE436
Ακαθάριστο γεωργικό εισόδημα – SE410

Χρηματοοικονομική μόχλευση =  
Σύνολο ενεργητικού/ Καθαρή θέση

Σύνολο ενεργητικού – SE436
Καθαρή θέση – SE501 

Υπολογισμός ROCE

NOPAT =  
Καθαρό γεωργικό εισόδημα/Ακαθάριστο γεωργικό εισόδημα

Καθαρό γεωργικό εισόδημα – SE420
Ακαθάριστο γεωργικό εισόδημα – SE410

Ποσοστό χρησιμοποιούμενου κεφαλαίου =  
Ακαθάριστο γεωργικό εισόδημα/Καθαρή θέση + Υποχρεώσεις

Ακαθάριστο γεωργικό εισόδημα – SE410
Καθαρή θέση– SE501
Υποχρεώσεις – SE485

Παραγωγικότητα εργασίας

Παραγωγικότητα εργασίας =  
Ακαθάριστη πρόσοδος / Ετήσια μονάδα εργασίας

Ακαθάριστη πρόσοδος – SE131
Ετήσια μονάδα εργασίας – SE020

Παραγωγικότητα κεφαλαίου

Παραγωγικότητα κεφαλαίου =  
Ακαθάριστη πρόσοδος / Σύνολο ενεργητικού

Ακαθάριστη πρόσοδος – SE131
Σύνολο ενεργητικού – SE436

Παραγωγικότητα γης

Παραγωγικότητα γης=  
Ακαθάριστη πρόσοδος/Καλλιεργούμενη έκταση

Ακαθάριστη πρόσοδος – SE131
Καλλιεργούμενη έκταση – SE025
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2  Περιθώριο κέρδους ανά προσανατολισμό εκμετάλλευσης

Κωδικός ΤΟΠ Pt

2015 2018 % μεταβολή

15 0,208 0,237 14,07

16 0,247 0,302 22,33

20 0,247 0,317 28,56

35 0,189 0,248 31,39

36 0,329 0,226 -31,23

37 -0,170 -0,215 26,11

38 -0,032 -0,039 23,93

48 0,465 0,337 -27,50

49 0,528 0,729 38,05

50 0,180 0,494 174,02

60 0,239 0,006 -97,54

80 0,275 0,171 -37,68

Συνολικές* 0,240 0,192 -20,23

*Οι συνολικές εκμεταλλεύσεις δεν προκύπτουν ως ο μέσος όρος των δώδεκα κατηγοριών 
αλλά είναι μία αντιπροσωπευτική μονάδα της ομαδοποίησης TF14 (Type of Farming) των 
εκμεταλλεύσεων της FADN.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3  Κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού ανά προσανατολισμό 
εκμετάλλευσης

Κωδικός ΤΟΠ Nt

2015 2018 % μεταβολή

15 0,181 0,160 -11,81

16 0,217 0,158 -27,12

20 0,346 0,222 -36,06

35 0,218 0,150 -31,36

36 0,211 0,138 -34,65

37 0,144 0,073 -49,34

38 0,156 0,102 -34,53

48 0,321 0,211 -34,12

49 0,235 0,196 -16,66

50 0,160 0,219 36,74

60 0,245 0,134 -45,44

80 0,241 0,154 -36,03

Συνολικές 0,215 0,140 -34,99
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4  Χρηματοοικονομική μόχλευση ανά προσανατολισμό 
εκμετάλλευσης

Κωδικός ΤΟΠ Lt

2015 2018 % μεταβολή

15 1,006 1,000 -0,61

16 1,007 1,000 -0,63

20 1,023 1,000 -2,21

35 1,000 1,000 -0,01

36 1,004 1,000 -0,34

37 1,005 1,000 -0,42

38 1,004 1,000 -0,38

48 1,009 1,000 -0,74

49 1,015 1,000 -1,32

50 1,009 1,000 -0,89

60 1,004 1,000 -0,38

80 1,003 1,000 -0,33

Συνολικές 1,006 1,000 -0,54

ΠΙΝΑΚΑΣ 5  ROE ανά προσανατολισμό εκμετάλλευσης

Κωδικός ΤΟΠ ROE

2015 2018 % μεταβολή

15 0,038 0,038 -0,02

16 0,054 0,048 -11,41

20 0,087 0,070 -19,62

35 0,041 0,037 -9,82

36 0,069 0,031 -55,21

37 -0,025 -0,016 -36,38

38 -0,005 -0,004 -19,16

48 0,150 0,071 -52,58

49 0,126 0,143 13,54

50 0,029 0,108 271,37

60 0,059 0,001 -98,66

80 0,066 0,026 -60,26

Συνολικές 0,052 0,027 -48,42
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6  NOPAT περιθώριο ανά προσανατολισμό εκμετάλλευσης

Κωδικός ΤΟΠ NOPAT

2015 2018 % μεταβολή

15 0,533 0,507 -4,76

16 0,602 0,583 -3,31

20 0,658 0,577 -12,34

35 0,731 0,661 -9,51

36 0,727 0,614 -15,45

37 0,716 0,494 -31,02

38 0,716 0,592 -17,41

48 0,833 0,759 -8,85

49 0,758 0,778 2,73

50 0,665 0,719 8,04

60 0,772 0,549 -28,98

80 0,801 0,686 -14,30

Συνολικές 0,718 0,620 -13,64

ΠΙΝΑΚΑΣ 7  Ποσοστό χρησιμοποιούμενου κεφαλαίου ανά 
προσανατολισμό εκμετάλλευσης

Κωδικός ΤΟΠ CRt

2015 2018 % μεταβολή

15 0,181 0,160 -11,81

16 0,217 0,158 -21,12

20 0,346 0,222 -36,06

35 0,218 0,150 -31,36

36 0,211 0,138 -34,65

37 0,144 0,073 -49,34

38 0,156 0,102 -34,52

48 0,321 0,211 -34,11

49 0,235 0,196 -16,66

50 0,160 0,219 36,74

60 0,245 0,134 -45,44

80 0,241 0,154 -36,03

Συνολικές 0,215 0,140 -34,98
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8  ROCE ανά προσανατολισμό εκμετάλλευσης

Κωδικός ΤΟΠ ROCE

2008 2018 % μεταβολή

15 0,096 0,081 -16,01

16 0,130 0,092 -29,53

20 0,228 0,128 -43,95

35 0,159 0,099 -37,89

36 0,153 0,085 -44,75

37 0,103 0,036 -65,05

38 0,112 0,060 -45,92

48 0,267 0,160 -39,95

49 0,178 0,153 -14,38

50 0,106 0,157 47,74

60 0,189 0,073 -61,25

80 0,193 0,106 -45,18

Συνολικές 0,155 0,087 -43,86

ΠΙΝΑΚΑΣ 9  Παραγωγικότητα συντελεστών παραγωγής ανά προσανατολισμό 

εκμετάλλευσης

Κωδικός ΤΟΠ Παραγωγικότητα γής

2008 2018 % μεταβολή

15 1.064 1.095 2,92

16 1.558 1.572 0,90

20 17.124 20.981 22,53

35 5.535 3.061 -44,70

36 5.362 4.653 -13,22

37 2.175 1.737 -20,14

38 2.996 2.560 -14,53

48 5.597 1.833 -67,24

49 3.038 3.025 -0,45

50 23.748 199.301 739,22

60 2.437 2.028 -16,77

80 3.260 2.203 -32,41

Συνολικές 2.939 2.195 -25,29
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κέρδη από το σύνολο του κεφαλαίου που απασχολείται. 
Αυτό οφείλεται στη μεγάλη αύξηση του χρησιμοποιού-
μενου κεφαλαίου κατά 36,74% (Πίνακας 7). Σε όλες τις 
άλλες εκμεταλλεύσεις η απόδοση του χρησιμοποιηθέ-
ντος κεφαλαίου μειώθηκε, με τη μεγαλύτερη μείωση 
στις ελαιοκομικές. Άρα οι περισσότερες εκμεταλλεύσεις 
δεν αξιοποιούν τα συνολικά κεφάλαια για να παράγουν 
κέρδη. Οι εκμεταλλεύσεις των αιγοπροβάτων το 2008 
παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ROCE, αλλά τα επόμενα 

χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους και πα-
ρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση περιθωρίου κέρ-
δους (38,05%), με αποτέλεσμα να πετυχαίνουν αύξηση 
της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (13,54%). Οι εκμεταλ-
λεύσεις οι εξειδικευμένες στα καρποφάγα βελτίωσαν 
αρκετά την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων λόγω της 
μεγάλης αύξησης στο περιθώριο κέρδους (174,02%). 

Στον Πίνακα 8 παρατηρούμε ότι μόνο οι εκμεταλλεύσεις 
οι εξειδικευμένες στα καρποφάγα αύξησαν (47,74%) τα 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9  (συνέχεια)

Κωδικός ΤΟΠ 2008 2018 % μεταβολή

Παραγωγικότητα εργασίας

15 452.950 209.500 -53,75

16 1.399.686 123.156 -11,83

20 94.182 53.025 -43,70

35 129.767 94.039 -27,53

36 103.750 79.100 -23,76

37 101.636 70.415 -30,72

38 134.800 99.688 -26,05

48 164.496 134.746 -18,09

49 117.144 102.625 -12,39

50 500.158 900.840 80,11

60 167.377 88.700 -47,01

80 284.322 151.243 -46,81

Συνολικές 138.294 100.571 -27,28

Παραγωγικότητα κεφαλαίου

15 0,223 0,215 -3,65

16 0,208 0,188 -9,45

20 0,528 0,352 -33,32

35 0,240 0,190 -20,85

36 0,242 0,177 -26,79

37 0,132 0,083 -37,21

38 0,159 0,128 -19,82

48 0,445 0,301 -32,28

49 0,286 0,236 -17,24

50 0,907 1,015 11,93

60 0,264 0,186 -29,39

80 0,319 0,218 -31,76

Συνολικές 0,252 0,188 -25,41



98 ΚΕΠΕ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 2020/43

ιδίων κεφαλαίων, όπου κυρίως όλες οι αλλαγές της 
απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων επηρεάζονται από τις 
μεταβολές στην κυκλοφοριακή ταχύτητα ενεργητικού 
και στο περιθώριο κέρδους, ενώ η επίδραση των ξέ-
νων κεφαλαίων είναι μηδενική λόγω της κάλυψης των 
υποχρεώσεων με ίδια κεφάλαια. Πολλές εκμεταλλεύ-
σεις παρουσιάζουν ζημία που οφείλεται είτε σε χα-
μηλές τιμές εκροών λόγω αυξημένου ανταγωνισμού 
είτε λόγω μείωσης παραγωγής. Συνολικά, οι εκμε-
ταλλεύσεις μείωσαν το περιθώριο κέρδους (συνολι-
κά κατά 20%). Φαίνεται ότι η οργάνωση σε Ομάδες 
Παραγωγών θα μπορούσε να συμβάλει σε αύξηση 
της διαπραγματευτικής δύναμης των αγροτών και 
στη μείωση του κόστους παραγωγής πετυχαίνοντας 
υψηλότερες τιμές.

Όλες οι εκμεταλλεύσεις, εκτός από από αυτές των 
κηπευτικών και καρποφάγων, δεν χρησιμοποιούν τα 
περιουσιακά στοιχεία τους αποτελεσματικά. Η συμ-
βουλευτική για καλύτερη διαχείριση της εκμετάλλευ-
σης (αξιοποίηση του συστήματος γεωργικών συμβού-
λων της ΚΑΠ) είναι απαραίτητη. 

Η μειωμένη απόδοση ιδίων κεφαλαίων δείχνει ότι οι 
παραγωγοί είτε υπερεπένδυσαν κεφάλαια, τα οποία 
δεν απασχολήθηκαν πλήρως παραγωγικά, είτε είχαν 
μειωμένα κέρδη λόγω δυσμενών συνθηκών (οικονο-
μική κρίση).

Η αρνητική τάση της απόδοσης απασχολουμένου κε-
φαλαίου για όλες τις εκμεταλλεύσεις (εκτός των καρ-
ποφάγων) επηρεάστηκε κυρίως από την αρνητική με-
ταβολή του χρησιμοποιηθέντος κεφαλαίου. Το 2018 
χαρακτηρίζεται ως έτος με μειούμενη αποδοτικότητα 
ενεργητικού σε σχέση με το 2015. 

Η μείωση της παραγωγικότητας σε όλες σχεδόν τις 
εκμεταλλεύσεις επιβάλλει τη βελτίωση της αποτελε-
σματικότητας των συντελεστών παραγωγής μέσω 
της διάχυσης νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στην 
παραγωγική διαδικασία. Προς αυτή την κατεύθυνση 
η βέλτιστη αξιοποίηση των μέτρων του Πυλώνα ΙΙ της 
ΚΑΠ είναι απαραίτητη. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα 
μέτρα: δράσεις μετάδοσης γνώσης και ενημέρωσης, 
επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού, σύ-
σταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, γεωρ-
γοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα, συνεργασία 
και τεχνική υποστήριξη.

Η παρούσα εργασία αποτελεί μία πρώτη προσέγγι-
ση της διερεύνησης της οικονομικής βιωσιμότητας 
και ίσως τα αποτελέσματά της να βοηθήσουν τους 
αρμόδιους σχετικούς φορείς να στοχεύσουν σε εξει-
δικευμένη άσκηση πολιτικής. Παράλληλα, τα αποτε-
λέσματα μπορούν να ωφελήσουν τους ίδιους τους 
παραγωγούς στη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων για 
τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.

χρόνια υπέστη μείωση (40%). Ωστόσο η μη εφικτή τρα-
πεζική χρηματοδότηση των αγροτών οδήγησε στη μεί-
ωση του συνολικού κεφαλαίου, διότι βασίστηκαν μόνο 
σε δικούς τους πόρους (ίδια κεφάλαια), τα οποία με την 
πάροδο του χρόνου μειώνονται.

Ο Πίνακας 9 πιο πάνω, παρουσιάζει την εξέλιξη της 
παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής (γης, 
εργασίας και κεφαλαίου) ανά εξειδίκευση εκμετάλλευ-
σης. Τα αποτελέσματα της παραγωγικότητας συμφω-
νούν με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες κερδοφο-
ρίας. Μόνο οι εκμεταλλεύσεις οι εξειδικευμένες στα 
καρποφάγα αύξησαν την παραγωγικότητα και των 
τριών συντελεστών παραγωγής και αυτό συνέβη διότι 
η πρόσοδός τους αυξήθηκε σημαντικά (36%). Επίσης 
από το 2016 και ύστερα οι εκμεταλλεύσεις των χοίρων 
είχαν πτώση περίπου 40% και των πουλερικών 60%, 
με αποτέλεσμα ο συντελεστής γης να μειωθεί κατά 
84% και η παραγωγικότητα γης να αυξηθεί υπερβολι-
κά κατά 739%. Επίσης, μεγάλη μείωση παρατηρήθηκε 
στην εργασία (24%) αλλά αύξηση στην πρόσοδο κατά 
36%, με αποτέλεσμα η παραγωγικότητα εργασίας να 
αυξηθεί κατά 80%. 

Τη μεγαλύτερη μείωση (37%) στην παραγωγικότητα κε-
φαλαίου έχουν οι ελαιοκομικές εκμεταλλεύσεις, διότι, 
αν και το χρησιμοποιούμενο κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 
30%, η πρόσοδος μειώθηκε κατά 18%. Οι καλλιέργει-
ες με πολυκαλλιέργειες παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 
μείωση στην παραγωγικότητα εργασίας λόγω της αύ-
ξησης της εργασίας κατά 77%. Τέλος, οι εκμεταλλεύ-
σεις με αιγοπρόβατα έχουν την μεγαλύτερη μείωση 
στην παραγωγικότητα γης (67%) λόγω της αύξησης 
της γης κατά 161% και μείωσης της προσόδου κατά 
14%. Η παραγωγικότητα γης των κηπευτικών αυξήθη-
κε κατά 22% λόγω της αύξησης της προσόδου κατά 
24%, ενώ η καλλιεργούμενη έκταση παρέμεινε σταθε-
ρή. Παράλληλα οι εκμεταλλεύσεις αυτές παρουσία-
σαν αύξηση κεφαλαίου κατά 86%.

5. Συμπεράσματα

Η ανάλυση DuPont που ακολουθήσαμε μας δίνει τη 
δυνατότητα να εντοπίσουμε και να αξιολογήσου-
με τους βασικούς παράγοντες που έχουν σημαντικό  
αντίκτυπο στις οικονομικές δραστηριότητες των ελ-
ληνικών εκμεταλλεύσεων κατά την περίοδο 2015-
2018. Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες (ανάλυση κερ-
δοφορίας) απόδοση ιδίων κεφαλαίων, απόδοση χρη-
σιμοποιούμενου κεφαλαίου και η παραγωγικότητα 
των συντελεστών παραγωγής χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας των 
εκμεταλλεύσεων.

Οι περισσότερες εκμεταλλεύσεις έρχονται αντιμέτω-
πες με δυσμενείς αλλαγές ως προς την απόδοση των 
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