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Η 
ελληνική οικονομία βρίσκεται 
αντιμέτωπη με νέα δοκιμασία 
εξαιτίας της έντασης και της δι-
άρκειας της πανδημίας. Το σε-
νάριο σύμφωνα με το οποίο θα 
είχαμε μια μεγάλη πτώση της 
οικονομίας και στη συνέχεια 

μια γρήγορη και εντυπωσιακή ανάκαμψη είναι ήδη ξε-
περασμένο από τις εξελίξεις. Τα πράγματα είναι δύσκολα 
και θα γίνουν δυσκολότερα προτού περάσουμε στη φάση 
της βελτίωσης και στη συνέχεια της ανάκαμψης και της 
ανάπτυξης.
Αυτό που κάνει εντύπωση και στηρίζει την αισιοδοξία για 
το μέλλον είναι οι θετικές εκτιμήσεις των Ευρωπαίων ε-
ταίρων και των αγορών για την προοπτική της ελληνικής 
οικονομίας. Δείχνουν να εμπιστεύονται την κυβέρνηση 

Μητσοτάκη και τη δυνατότητά μας να ανταποκριθούμε 
σε εξαιρετικά σύνθετες καταστάσεις.

Η πτώση του ΑΕΠ
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, το ελλη-
νικό ΑΕΠ σημείωσε πτώση της τάξης του 15,2% το δεύ-
τερο τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 
του 2019.
Ορισμένοι κυβερνητικοί παράγοντες θεωρούν «επιτυ-
χία» τη συγκράτηση της πτώσης, εφόσον η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή έχει προβλέψει ότι η Ελλάδα θα έχει τις χει-
ρότερες επιδόσεις στο σύνολο της Ε.Ε., ακόμη και μεταξύ 
των χωρών του Νότου, η οικονομία των οποίων εξαρτά-
ται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, τις υπηρεσίες και 
τις πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, πολλές από 
τις οποίες βρίσκονται εκτός τραπεζικής χρηματοδότησης.

Τα αναγκαία εξοπλιστικά 
προγράμματα κάνουν ακόμη 
πιο δύσκολη τη δημοσιονομική 
διαχείριση.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Ισπανία και η Ιταλία, όπως 
και άλλες χώρες του Νότου, πήγαν χειρότερα από εμάς. 
Εκφράζεται, λοιπόν, η ελπίδα ότι δεν θα κλείσουμε το 
2020 με τη μεγαλύτερη πτώση του ΑΕΠ, 9,7%, σύμφωνα 
με τους υπολογισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Κατά την άποψή μου, δεν έχουν σημασία τόσο οι συ-
γκρίσεις όσο η διαπίστωση ότι το πλήγμα για την ελλη-
νική οικονομία και για ολόκληρο τον Νότο της Ευρωζώ-
νης είναι ιδιαίτερα μεγάλο.
Θεωρώ επίσης άστοχη την κριτική του ΣΥΡΙΖΑ, ο ο-
ποίος, ακολουθώντας τη γραμμή Τσίπρα, προσπαθεί να 
φορτώσει την ύφεση και τις οικονομικές συνέπειες της 
πανδημίας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με το σκεπτικό 
ότι είναι… νεοφιλελεύθερη. Η κυβέρνηση ποτέ δεν είχε 
νεοφιλελεύθερη στρατηγική και είναι τουλάχιστον α-
στείο να ασκείται κριτική σε έναν ανύπαρκτο νεοφιλε-
λευθερισμό σε μια περίοδο κατά την οποία οι κρατικές 
παρεμβάσεις στην οικονομία σπάνε κάθε προηγούμενο 
ρεκόρ και ενισχύεται συνεχώς ο ρόλος του δημόσιου 
τομέα σε βάρος του ιδιωτικού.
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε έχουν σχέση με 
τις συνέπειες της πανδημίας και τα διαρθρωτικά προβλή-
ματα της οικονομίας μας. Άλλωστε οι δυσκολίες που α-
ντιμετωπίζει ο κυβερνητικός συνασπισμός Σοσιαλιστών-
Podemos στην Ισπανία λύνουν όλες τις… ιδεολογικές α-
πορίες και περιορίζουν τις δυνατότητες του αριστερού 
λαϊκισμού στη χώρα μας.

Η προοπτική
Με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις του κυβερνητικού ε-
πιτελείου αλλά και διαφόρων ειδικών, είμαστε πιο κοντά 
στο σενάριο της πτώσης του ΑΕΠ κατά 8% το 2020, ενώ 
στη συνέχεια θα υπάρξει σχετικά αργή ανάκαμψη της οι-
κονομίας. Οι κυβερνητικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 
ανάπτυξη 4% το 2021.
Το πρόβλημα είναι ότι το οικονομικό επιτελείο έχει δη-
μιουργήσει μια παράδοση σχετικά αισιόδοξων εκτιμή-
σεων οι οποίες στη συνέχεια διαψεύδονται στην πράξη.
Η κατάσταση είναι πιο δύσκολη απ’ ό,τι εκτιμούσαν οι 
αρμόδιοι πριν από μερικούς μήνες για διάφορους λό-
γους.
Πρώτον, το τουριστικό άνοιγμα δεν απέδωσε τα αναμε-
νόμενα στον οικονομικό τομέα. Έπρεπε να γίνει, αλλά ο 
τουρισμός αποδείχθηκε στην Ελλάδα –πολύ περισσό-
τερο στην Ισπανία και στην Ιταλία– πιο ευάλωτος απ’ ό,τι 
περιμέναμε.
Δεύτερον, η μεγάλη πτώση του ΑΕΠ επιβάλλει πρόσθε-
τες δαπάνες και διευκολύνσεις σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, προκειμένου να συγκρατηθεί. Δημι-
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Εντυπωσιακή επιδείνωση, αλλά η προοπτική 
παραμένει σταθερά καλή.

  ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΉ ΤΉΣ ΝΔ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ



Κορονοϊός: Διατηρούνται οι ελπίδες 
για εμβόλιο μέσα στο 2021

www.alpha.gr

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η  Μ Α Σ
η επιστροφή στην ομαλή οικονομική δραστηριότητα

Με το βλέμμα στο αύριο, στηρίζουμε έμπρακτα
την εθνική προσπάθεια επανεκκίνησης των επιχειρήσεων

•  Πρωταγωνιστούμε στην αξιοποίηση των 
ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, παρέχοντας τα 
αναγκαία κεφάλαια κίνησης για τους Πελάτες μας

•  Στηρίζουμε τα επενδυτικά σχέδια και τη 
ρευστότητα των επιχειρήσεων, με περισσότερα 
από Ευρώ 2,2 δισ. τους πρώτους μήνες του 2020

•  Ενισχύουμε τις επενδύσεις στην πράσινη 
ενέργεια με χορηγήσεις Ευρώ 1 δισ. την προσεχή 
διετία, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό μας στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

•  Επενδύουμε διαχρονικά στην ανάπτυξη του 
τουριστικού προϊόντος της Ελλάδας και στην 
ενίσχυση κλάδων με υψηλές προοπτικές, όπως 
αυτοί των τροφίμων, του real estate, των δικτύων
μεταφοράς και επικοινωνίας

•  Επιταχύνουμε τον ψηφιακό μας μετασχηματισμό, 
προσφέροντας σύγχρονους τρόπους συναλλαγών
για ταχύτερη εξυπηρέτηση, υψηλότερη ποιότητα 
και αυξημένη ασφάλεια.

Η επιστροφή στην ομαλή οικονομική δραστηριότητα προϋποθέτει κοινό όραμα και ισχυρή δέσμευση για 
την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων και τη στήριξη της απασχόλησης. Στην Alpha Bank, με συνέπεια, 
αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα:
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ουργούνται έτσι οι προϋποθέσεις για διεύρυνση του δη-
μοσιονομικού ελλείμματος και μεγάλη αύξηση του δη-
μόσιου χρέους.
Τρίτον και σημαντικότερο, η πανδημία δεν ελέγχεται 
στον βαθμό που θα θέλαμε, στην Ελλάδα και στο σύνολο 
της Ε.Ε. Παρατηρείται μια έξαρση με μεγάλη αύξηση 
των νέων κρουσμάτων. Το βασικό επιστημονικό σενάριο 
είναι ότι την έξαρση θα ακολουθήσει ένα δεύτερο κύμα 
πανδημίας, πιθανότατα τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο.
Η αδυναμία αποτελεσματικής αντιμετώπισης της πανδη-
μίας δυσκολεύει την επιστροφή στην οικονομική κανο-
νικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αλλάζουν οι εκτιμή-
σεις για τον χρόνο που θα χρειαστούμε για να επιστρέ-
ψουμε στις προ πανδημίας τουριστικές επιδόσεις. Το 
τουριστικό καλοκαίρι του 2021 προβλέπεται καλύτερο 
από το τουριστικό καλοκαίρι του 2020 αλλά αρκετά δύ-
σκολο και θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2023 ή το 
2024 για να ζήσουμε μια νέα άνθηση του ελληνικού του-
ρισμού.
Στην αρχή της κρίσης οι περισσότεροι αναλυτές και κυ-
βερνητικοί παράγοντες πίστευαν ότι θα μπορούσαμε να 
έχουμε δυναμική ανάκαμψη από το φθινόπωρο ή και το 
καλοκαίρι του 2020 και ότι το 2021 θα καλύπταμε σχε-
δόν όλες τις οικονομικές απώλειες του 2020.Το σενά-
ριο αυτό έχει εγκαταλειφθεί και θα χρειαστούμε και το 
2022, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος του 2023, για να ε-
πιστρέψει η οικονομική δραστηριότητα στα προ πανδη-
μίας επίπεδα.

Βήμα βήμα
Από τη βαθιά ύφεση η ελληνική οικονομία θα βγει βήμα 
βήμα. Τη μεγάλη πτώση του ΑΕΠ, σε ετήσια βάση, το 
δεύτερο τρίμηνο του 2020 θα ακολουθήσει μια νέα με-
γάλη πτώση –πάλι σε ετήσια βάση– το τρίτο τρίμηνο του 
2020, στο οποίο ο τουρισμός παίζει κυρίαρχο οικονο-
μικό ρόλο.
Η πτώση του ΑΕΠ σε ετήσια βάση θα συνεχιστεί στη δι-
άρκεια όλου του χρόνου, όμως η οικονομική δραστηριό-
τητα θα αυξάνεται από τρίμηνο σε τρίμηνο. Το τρίτο τρί-
μηνο θα είναι κάπως καλύτερο από το δεύτερο τρίμηνο 
και το τέταρτο τρίμηνο αρκετά καλύτερο, εφόσον ο του-
ρισμός παίζει μικρότερο ρόλο στην πορεία της οικονο-
μίας.
Η μεγάλη διαφορά θα αρχίσει να φαίνεται από το δεύ-
τερο τρίμηνο του 2021, οπότε η δραστηριότητα θα είναι 
σημαντικά αυξημένη σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 
του 2020, όταν και εφαρμόστηκε αναγκαστικά lockdown 
στην οικονομία για να περιοριστεί η διάδοση του κορο-
νοϊού.
Η υπόθεση εργασίας μας στηρίζεται στην εκτίμηση ότι 
δεν θα χρειαστεί νέο συνολικό lockdown στην οικονο-

μία για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορονοϊού. 
Επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης και όλων των ευ-
ρωπαϊκών κυβερνήσεων είναι να αντιμετωπιστεί η έ-
ξαρση της πανδημίας με τοπικά lockdowns, που δεν θα 
σταθούν εμπόδιο στην ανάκαμψη της οικονομίας. Από 
την άλλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι αν εκδηλω-
θεί δεύτερο κύμα πανδημίας μπορεί να έχουμε μια πρό-
σθετη πτώση στο ΑΕΠ της Ευρωζώνης, της τάξης των 3 
μονάδων.

Ελλείμματα και χρέος
Ως αποτέλεσμα της πανδημίας και των οικονομικών μέ-
τρων αντιμετώπισής της, η Ελλάδα επιστρέφει σε περί-
οδο δίδυμων ελλειμμάτων και αύξησης του χρέους του 
ελληνικού Δημοσίου.
Το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου το δημοσιονομικό 
έλλειμμα ήταν της τάξης των 11 δισ. ευρώ και ως ποσο-
στό επί του ΑΕΠ συγκρινόταν με το έλλειμμα του ίδιου 
επταμήνου του 2010.
Παράλληλα, επιστρέψαμε σε περίοδο σημαντικού ελ-
λείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Παρα-
τηρείται μείωση του εμπορικού ελλείμματος εξαιτίας της 
σταθερής επίδοσης των εξαγωγών χωρίς τα πετρελαιο-
ειδή και της μείωσης των εισαγωγών λόγω του περιορι-
σμού της οικονομικής δραστηριότητας. Η βελτίωση στο 
εμπορικό ισοζύγιο δεν καλύπτει βέβαια τη μεγάλη απώ-
λεια τουριστικών εσόδων, της τάξης των 14 δισ. ευρώ, 
με αποτέλεσμα να έχουμε για πρώτη φορά τα τελευταία 
χρόνια σημαντικό έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συ-
ναλλαγών.
Η αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος οδηγεί α-
ναπόφευκτα και στην αύξηση του δημόσιου χρέους, ε-
φόσον το προγραμματισμένο πρωτογενές δημοσιονο-
μικό πλεόνασμα μετατρέπεται σε έλλειμμα. Η αύξηση 
του χρέους συνδυάζεται με μεγάλη πτώση του ΑΕΠ, με 
αποτέλεσμα να πλησιάζει το χρέος, ως ποσοστό επί του 
ΑΕΠ, το όριο του 200% του ΑΕΠ.
Οι αριθμοί τρομάζουν, εφόσον παραπέμπουν σε κατα-
στάσεις που μας κόστισαν μία δεκαετία προσαρμογής, 
αλλά φαίνεται να έχουν προεξοφληθεί από τις αγορές 

και τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών.

Εντυπωσιακή ψήφος εμπιστοσύνης
Οι αρνητικές εξελίξεις δεν εμπόδισαν την εντυπωσιακή 
ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών στην πολιτική της κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη και στην προοπτική της ελληνι-
κής οικονομίας.
Το ελληνικό Δημόσιο βγήκε στις αγορές με δεκαετές ο-
μόλογο το οποίο εξασφάλισε στο δημόσιο ταμείο 2,5 δισ. 
ευρώ με ιστορικά χαμηλό επιτόκιο της τάξης του 1,2%. Οι 
ξένοι επενδυτές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, με αποτέ-
λεσμα η προσφορά να ξεπεράσει τα 16 δισ. ευρώ.
Άλλη εντυπωσιακή επιτυχία για το οικονομικό επιτελείο 
της κυβέρνησης είναι η διάθεση 12μηνων εντόκων γραμ-
ματίων του Δημοσίου, με την οποία εξασφαλίστηκε άλλο 
1 δισ. ευρώ για το δημόσιο ταμείο, με μηδενικό επιτόκιο. 
Παρά τα οικονομικά προβλήματα, η Ελλάδα έχει μπει 
στο κλαμπ των προνομιούχων που μπορούν, σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις, να δανείζονται χωρίς κόστος. Πρόκειται 
για μία εντυπωσιακή εξέλιξη που αναδεικνύει την εμπι-
στοσύνη των αγορών στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και 
στην προοπτική της ελληνικής οικονομίας.
Το μήνυμα είναι ότι πιστεύουν ότι θα τα καταφέρουμε, 
γι’ αυτό βάζουν τα χρήματά τους στη χρηματοδότηση του 
ελληνικού χρέους.
Τέσσερις είναι οι παράγοντες στους οποίους στηρίζεται 

Επανεμφανίστηκαν τα δίδυμα 
ελλείμματα και η μεγάλη αύξηση 
του δημόσιου χρέους.

Οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών 
θεσμών ακολουθούν ευέλικτη 
τακτική και μας δίνουν τον 
αναγκαίο χρόνο προσαρμογής.



η βάσιμη, κατά την άποψή μου, αισιοδοξία των αγορών.
Πρώτον, η πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης που εφαρ-
μόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και στην 
οποία συμπεριέλαβε για πρώτη φορά την Ελλάδα, παρά 
το γεγονός ότι τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου δεν 
έχουν ακόμη επενδυτική βαθμίδα.
Η πολιτική αυτή θα εφαρμόζεται τουλάχιστον μέχρι τα 
μέσα του 2021 και προσφέρει μεγάλες δυνατότητες χρη-
ματοδότησης του ελληνικού χρέους και της οικονομίας 
μας.
Δεύτερον, η πολύ καλή διεθνής εικόνα του πρωθυπουρ-
γού, κ. Μητσοτάκη, και του οικονομικού επιτελείου της 
κυβέρνησης. Οι περισσότεροι σημαντικοί οικονομικοί 
και επιχειρηματικοί παράγοντες θεωρούν ότι η κυβέρ-
νηση θα βρει τρόπο να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις 
που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία προκειμένου να 
γίνει περισσότερο ανταγωνιστική και πως δεν θα επιτρέ-
ψει μια νέα δημοσιονομική αποσταθεροποίηση.
Τρίτον, η βεβαιότητα ότι η Ευρωζώνη και ειδικά ο Ευ-
ρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) θα εξα-
σφαλίσουν τα αναγκαία περιθώρια στην κυβέρνηση για 
να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πανδημίας και στη 
συνέχεια να επανέλθει σε πορεία δημοσιονομικής εξυ-
γίανσης.
Με βάση τις δηλώσεις Ρέγκλινγκ, η επιστροφή στους 
δημοσιονομικούς κανόνες της ΟΝΕ θα πάρει χρόνο και 
θα γίνει με έναν ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο.
Τέταρτον, η διαπραγματευτική επιτυχία Μητσοτάκη σε 
ό,τι αφορά τα 32 δισ. ευρώ που θα πάρει η Ελλάδα από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης εξασφαλίζει τη χρη-
ματοδότηση της ανοδικής πορείας της οικονομίας τα ε-
πόμενα χρόνια.
Μπορούμε να πούμε ότι η ψήφος εμπιστοσύνης των α-
γορών και των ευρωπαϊκών θεσμών στην πολιτική της 
κυβέρνησης Μητσοτάκη και στην προοπτική της ελ-
ληνικής οικονομίας είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Η 
ψήφος εμπιστοσύνης δεν καταργεί βέβαια τις οικονομι-
κές και κοινωνικές δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας, 
αλλά στέλνει ένα δυνατό μήνυμα ότι μπορούμε να τα κα-
ταφέρουμε. Διαμορφώνει θετική ψυχολογία, η οποία 
παίζει τεράστιο ρόλο στις οικονομικές εξελίξεις.

Πολιτική διαμάχη
Στην οικονομία, ιδιαίτερα σε συνθήκες μεγάλης κρίσης, 
δεν υπάρχουν συμβόλαια με την επιτυχία. Δύο παρά-
γοντες μπορούν να περιπλέξουν την κατάσταση σε ό,τι 
αφορά την οργάνωση της οικονομικής ανάκαμψης.
Ο πρώτος έχει σχέση με την έγκριση από τα εθνικά Κοι-
νοβούλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει συν-
δεθεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης με το Πολυε-
τές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και τον σεβασμό 
των κανόνων του κράτους δικαίου στην Ε.Ε.
Με τον τρόπο αυτόν οι ηγέτες της Ε.Ε. θέλησαν να απα-
ντήσουν στην κριτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
το οποίο θεωρεί εντελώς ανεπαρκείς τους ευρωπαϊκούς 
προϋπολογισμούς της περιόδου 2021-2027 και επιδιώ-
κει να ξεχωρίσει την έγκριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Ανάκαμψης από την απόρριψη του Πολυετούς Δημοσι-
ονομικού Πλαισίου 2021-2027. Το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο τα διαπραγματεύεται σαν «πακέτο», για να μην υπάρ-
ξει δυνατότητα διαφοροποίησης από την πλευρά του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε ό,τι αφορά τον σεβασμό των κανόνων του κράτους δι-
καίου, αποτελεί μια μορφή πίεσης στην κυβέρνηση της 
Πολωνίας και ιδιαίτερα της Ουγγαρίας να εγκαταλεί-
ψουν αντιδημοκρατικές πρακτικές, προκειμένου να εξα-
σφαλίσουν τα αναγκαία ευρωπαϊκά κονδύλια.
Το πολιτικό παιχνίδι που παίζεται είναι υψηλού ρίσκου 
για την ελληνική πλευρά, γιατί μπορεί να καθυστερή-
σει την εκταμίευση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Ανάκαμψης και να οδηγήσει σε πολιτικές συ-
γκρούσεις με φοβερές οικονομικές συνέπειες.
Ήδη παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στη διαδικασία 
έγκρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Αυτά 
που επρόκειτο να συμβούν τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώ-
βριο πάνε τώρα για Νοέμβριο ή Δεκέμβριο.
Επιπλέον, σκληραίνει η πολιτική αντιπαράθεση. Η κυ-
βέρνηση της Ουγγαρίας στέλνει μήνυμα ότι το Κοινο-
βούλιο της χώρας, στο οποίο έχει πλειοψηφία δύο τρί-
των, μπορεί να απορρίψει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανά-
καμψης εάν δεν αποσυνδεθεί ο σεβασμός των κανόνων 
του κράτους δικαίου από τη χορήγηση των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων.
Ταυτόχρονα, διάφοροι «φειδωλοί», με πρώτους απ’ 
όλους τους Ολλανδούς, προβάλλουν δυναμικά την απαί-
τηση για σεβασμό των κανόνων του κράτους δικαίου και 

δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα αν με ευθύνη της Ουγγα-
ρίας πηγαίναμε σε αναβολή και ματαίωση της δημιουρ-
γίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.
Το βασικό σενάριο είναι ότι θα υπάρξει στο τέλος κά-
ποιου είδους συμβιβασμός, αλλά και σοβαρή καθυστέ-
ρηση στην εκταμίευση των κονδυλίων που μας ενδιαφέ-
ρουν.

Κρίσιμο το ασφαλιστικό
Οι διαπραγματεύσεις γύρω από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάκαμψης είναι εξωγενής παράγοντας αβεβαιότητας, 
με την έννοια ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί 
να επηρεάσει καταλυτικά την εξέλιξή τους. Το ασφαλι-
στικό-συνταξιοδοτικό είναι ένας πρόσθετος παράγοντας 
αβεβαιότητας, που έχει τις ρίζες του στην πολιτική δια-
χείριση της οικονομίας από τις κυβερνήσεις, σε βάθος 
χρόνου.
Με τη μεγάλη πτώση του ΑΕΠ λόγω της πανδημίας γίνε-
ται πιο δύσκολη η χρηματοδότηση του ασφαλιστικού ελ-
λείμματος, το οποίο διευρύνεται συνεχώς σε απόλυτους 
αριθμούς αλλά και ως ποσοστό επί του ΑΕΠ.
Παρά τις σημαντικές μειώσεις των συντάξεων κατά τη δι-
άρκεια της δεκαετίας της κρίσης, η Ελλάδα εξακολουθεί 
να έχει τις υψηλότερες δαπάνες για το ασφαλιστικό-συ-
νταξιοδοτικό, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, στο σύνολο της 
Ευρωζώνης.
Η κατάσταση χειροτερεύει, καθώς η κυβέρνηση ετοιμά-
ζεται να καταβάλει, βάσει δικαστικών αποφάσεων, ανα-
δρομικά ύψους 1,5 δισ. ευρώ στους συνταξιούχους, ενώ ο 
ΣΥΡΙΖΑ πιέζει, ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευ-
σης, για την άμεση και πλήρη καταβολή των αναδρομι-
κών ύψους 3,9 δισ. ευρώ και τη διατήρηση του χριστου-
γεννιάτικου ή προεκλογικού επιδόματος στους συνταξι-
ούχους, που ο κ. Τσίπρας εμφανίζει σαν 13η σύνταξη.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το ασφαλιστικό-συνταξιο-
δοτικό θα είναι το πρώτο θέμα στο οποίο η κυβέρνηση 
Μητσοτάκη θα κληθεί να επιβάλει δημοσιονομική τάξη 
μόλις αφήσουμε την πανδημία πίσω μας και το επιτρέ-

Παρά τις δυσκολίες, οι αγορές 
μάς δανείζουν με ιστορικά 
χαμηλά επιτόκια. Εμπιστεύονται 
την κυβέρνηση Μητσοτάκη και 
την οικονομική προοπτική.
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ψουν οι συνθήκες. Γι’ αυτό δεν πρέπει να υπάρξει με-
γάλη απόκλιση στους στόχους για τα ελλείμματα και το 
ύψος της κρατικής χρηματοδότησης του ασφαλιστικού-
συνταξιοδοτικού.

Το ζήτημα των εξοπλισμών
Η δημοσιονομική διαχείριση γίνεται πιο δύσκολη ε-
ξαιτίας των εξοπλιστικών προγραμμάτων που επιβάλλει 
η πρωτοφανής σε κλίμακα και διάρκεια ένταση με την 
Τουρκία.
Ο Ερντογάν φαίνεται αποφασισμένος να προωθήσει την 
ατζέντα του νεο-οθωμανικού επεκτατισμού και αυτό δη-
μιουργεί πρόσθετες υποχρεώσεις στην κυβέρνηση Μη-
τσοτάκη. Πρέπει να ενισχύσει την εθνική άμυνα χωρίς 
τα λάθη, τις υπερβολές και την ιδιοτελή κακοδιαχείριση 
των εξοπλιστικών προγραμμάτων από προηγούμενες 
κυβερνήσεις. Το τουρκικό ΑΕΠ είναι περίπου τέσσε-
ρις φορές το ελληνικό, γεγονός που καθιστά αδύνατη, 
από οικονομική άποψη, τη συμμετοχή μας σε μια νέα 
κούρσα εξοπλισμών.
Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι στοχευμένα εξο-
πλιστικά προγράμματα τα οποία θα μας εξασφαλίσουν 
το αμυντικό πλεονέκτημα σε περίπτωση που πάμε σε 
σενάριο θερμού επεισοδίου ή και μεγαλύτερης κλί-
μακας αναμέτρηση. Τα γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη 
Rafale είναι ψηλά στη λίστα προτεραιοτήτων της κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη και εξαιτίας της ειδικής σχέσης 
της Ελλάδας με τη Γαλλία. Αναμένονται ενδιαφέρου-
σες εξελίξεις και στον τομέα της πολεμικής βιομηχα-
νίας, πιθανότατα με ισραηλινά και αμερικανικά κεφά-
λαια.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιδιώκει, όπως είναι φυ-
σικό, τον περιορισμό της έντασης και την έναρξη ενός 
εποικοδομητικού διαλόγου για την υφαλοκρηπίδα 
και την ΑΟΖ, αφού πρώτα εγκαταλείψει η Τουρκία 
τις συστηματικές προκλήσεις και την άσκηση πίεσης 
σε βάρος της ελληνικής πλευράς. Προς το παρόν, τα 
προβλήματα με την Τουρκία δεν έχουν επηρεάσει την 
αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας και της προο-
πτικής της και αυτό δείχνει τον μεγάλο βαθμό εμπι-
στοσύνης στον Μητσοτάκη και στους χειρισμούς που 
κάνει.

Το πολιτικό πλαίσιο
Παρά τα μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλή-
ματα, οι λαϊκές αντιδράσεις είναι προς το παρόν σπο-
ραδικές. Αυτό οφείλεται στην κυριαρχία του Μητσο-
τάκη και της ΝΔ και στη μερική απαξίωση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στη βάση της διακυβέρνησης Τσίπρα.
Οι περισσότεροι πολίτες χρεώνουν στον ΣΥΡΙΖΑ το 
αχρείαστο τρίτο μνημόνιο και την απώλεια της «χρυ-
σής» αναπτυξιακής τριετίας 2015-2017 της Ευρωζώ-
νης. Θα μπορούσαμε να έχουμε βγει από την κρίση 
πιο γρήγορα και με λιγότερες οικονομικές και κοινω-
νικές θυσίες και να είμαστε σήμερα σε καλύτερη θέση 
να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της πανδημίας.
Ο αντιπολιτευτικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ δεν πείθει, ε-
φόσον ουσιαστικά ζητεί από την κυβέρνηση να πάρει, 
παρά τις δύσκολες συνθήκες που δημιουργεί η παν-
δημία, φιλολαϊκά μέτρα που δεν πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ σε 
πολύ λιγότερο δύσκολες καταστάσεις. Αντίθετα, όλες 
οι συνέπειες της πανδημίας, από τη μεγάλη πτώση των 
εισοδημάτων της μεσαίας τάξης που έχει σχέση με τον 

ιδιωτικό τομέα μέχρι την ελαστικοποίηση των σχέ-
σεων εργασίας και τη δημιουργία της λεγόμενης γε-
νιάς των 360 ευρώ, έχουν υπογραφή Τσίπρα.
Αντιμέτωπος με μια δημοσκοπική καχεξία διαρκείας, 
ο κ. Τσίπρας φαίνεται αποφασισμένος να ανεβάσει 
τους τόνους της κριτικής στην κυβέρνηση, ελπίζοντας 
ότι με τον τρόπο αυτόν ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανακάμψει δη-
μοσκοπικά και πολιτικά.
Ενδεικτική των προθέσεών του η αντικατάσταση στον 
τομέα της Οικονομίας του έμπειρου και ευρύτερα α-
ποδεκτού από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς Τσακα-
λώτου από την άσχετη με τα οικονομικά αλλά ειδική 
στους υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους Αχτσιό-
γλου.
Ο αριστερός λαϊκισμός μπορεί να ηττήθηκε στην Ελ-
λάδα εκλογικά και πολιτικά, διατηρεί όμως δυνάμεις 
και ελπίζει σε μια μεγάλη αντεπίθεση όταν το επιτρέ-
ψουν οι συνθήκες.
Το βασικό σενάριο είναι πως τα επόμενα τρίμηνα θα 
φρενάρει η πτώση της οικονομίας και πως το δεύτερο 
τρίμηνο του 2021 θα αρχίσει η ανάκαμψη, τουλάχι-
στον σε επίπεδο στατιστικών στοιχείων.
Κατά την εκτίμησή μου, θα πάμε Αύγουστο-Σε-
πτέμβριο του 2021 για να αρχίσει να αλλάζει ουσι-
αστικά το οικονομικό κλίμα και να φαίνεται η δια-
φορά στις περισσότερες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει 
πως σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των κοινωνικών συν-
θηκών θα φτάσουμε στις αρχές του 2022 για να αρ-
χίσει να γίνεται ευρύτερα αντιληπτή. Υπάρχει, λοι-

πόν, ένα παράθυρο ευκαιρίας για μια επιθετική έως 
δημαγωγική αντιπολίτευση και η κυβέρνηση θα πρέ-
πει να βάλει τα δυνατά της ώστε η αναμενόμενη βελ-
τίωση της πορείας της οικονομίας να μην εμποδιστεί 
από κοινωνικές εντάσεις και τα όποια οφέλη να πε-
ράσουν το συντομότερο δυνατό στα νοικοκυριά και 
στους μη προνομιούχους.

Στροφή στην καθημερινότητα
Η κυβέρνηση οφείλει να κάνει μια εντυπωσιακή 
στροφή στην καθημερινότητα του πολίτη. Στην εποχή 
του κορονοϊού τα στατιστικά στοιχεία, έστω βελτιω-
μένα, υποκλίνονται στις συνθήκες διαβίωσης, γιατί οι 
πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες καταστάσεις 
και πρόσθετες πιέσεις.
Επαναλαμβάνω την πρότασή μου να προσφύγει η κυ-
βέρνηση στον ESM «εδώ και τώρα» για να πάρει δά-
νεια που θα αναλογούν στο 2% του ΑΕΠ, με περίπου 
μηδενικό επιτόκιο, για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες 
της πανδημίας, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας και 
της εκπαίδευσης.
Οι κυβερνητικοί αρμόδιοι έχασαν πολύτιμο χρόνο 
επηρεασμένοι από την αβάσιμη προπαγάνδα του 
ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία η προσφυγή στον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας οδηγεί… σε 
μνημόνιο. Όσο είναι ισχυρή η σχέση του ελληνι-
κού Δημοσίου με τις διεθνείς αγορές, δεν υπάρχει 
κανένας λόγος για την επιβολή νέου μνημονίου. Τα 
μνημόνια ακολουθούν τον αποκλεισμό μας από τις 
αγορές και την ανάγκη να δανειστούμε από τους 
Ευρωπαίους εταίρους στη βάση συγκεκριμένων δε-
σμεύσεων.
Ανάλογες πρωτοβουλίες πρέπει να αναπτυχθούν στον 
τομέα των αστικών συγκοινωνιών και σε όλους τους 
τομείς που προσδιορίζουν την καθημερινότητα και 
την ασφάλεια του πολίτη σε συνθήκες πανδημίας.
Παρά το γεγονός ότι η οικονομία βρίσκεται στο κατώ-
τατο σημείο, σχεδόν όλοι προβλέπουν θετική εξέλιξη 
μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Σε ό,τι αφορά την κοι-
νωνία, όμως, η κατάσταση είναι πιο σύνθετη, γιατί προ-
στίθενται στις εκκρεμότητες της περασμένης δεκαετίας 
τα προβλήματα της πανδημίας.

Η μεγάλη διάρκεια της 
πανδημίας ενισχύει την 
οικονομική αβεβαιότητα.
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«Οι παλιές “καραμέλες” έχουν λιώσει»

Έ
να ολοκληρωμένο σχέδιο ανάδειξης της 
Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιο-
χής ζητά από την κυβέρνηση ο δήμαρχος 
της πόλης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποί-
ος, μιλώντας στην F.S., προαναγγέλλει ότι 
θα καταθέσει ένα υπόμνημα με τις βασικές 

προτεραιότητες της επόμενης μέρας, όπως αποτυπώθη-
καν σε διευρυμένη σύσκεψη με όλους τους φορείς της 
ευρύτερης περιοχής.

Πόσο μεγάλη απώλεια είναι για τη Θεσσαλονίκη η ακύ-
ρωση της ΔΕΘ;
Είναι ουσιαστική οικονομική απώλεια που αποτιμάται 
περί τα 50 εκατ. ευρώ συνολικά για την πόλη, αλλά και 
απώλεια συμβολικής ισχύος, καθώς σηματοδοτούσε την 
έναρξη της νέας χρονιάς, την εξωστρέφεια και δυναμική 
της οικονομίας.
Η απόφαση ήταν επιβεβλημένη, καθώς η προστασία της 
δημόσιας υγείας ήταν και παραμένει πρώτιστος στόχος. 
Από κει και πέρα, όμως, προσωπικά, ως δήμαρχος της 
πόλης, αντιλαμβανόμενος τον σφυγμό και την αγω-
νία πολλών στην πόλη για τις οικονομικές επιπτώσεις, 
έσπευσα να συγκαλέσω διευρυμένη σύσκεψη με όλους 
τους φορείς της ευρύτερης περιοχής και παράλληλα να 
αποτυπώσω σε ένα υπόμνημα προς την ελληνική κυβέρ-
νηση τις βασικές προτεραιότητες της επόμενης μέρας. 
Χαίρομαι που μέρος αυτών των προτάσεων έγιναν απο-
δεκτές από τους φορείς της πόλης, τη διοίκηση της ΔΕΘ, 
και την ελληνική κυβέρνηση.

Πάντως, διαδηλώσεις διαμαρτυρίας γίνονται και χωρίς 
ΔΕΘ…
Εκτιμώ ότι αφήνοντας πίσω μας μία δωδεκαετία τεταμέ-
νου πολιτικού κλίματος και οξυμένων κοινωνικών προ-
βλημάτων η σημερινή κατάσταση είναι εμφανώς βελτι-
ωμένη. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε διαδηλώσεις 
και συγκεντρώσεις, όμως, από την άλλη, δεν μπορεί μια 
ολόκληρη πόλη να είναι όμηρος τέτοιων κινητοποιήσεων. 
Λύσεις που σταθμίζουν τα δικαιώματα και σέβονται τους 
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, της αγοράς, την ελεύ-
θερη μετακίνηση και κυκλοφορία υπάρχουν, ιδιαίτερα 
κάτω από αυτή τη δυσμενή συγκυρία.

Έχουμε συνηθίσει οι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης να διεκ-
δικούν πόρους και κονδύλια από το «αθηνοκεντρικό 
κράτος». Εσείς, αντίθετα, προσφέρατε σε τουλάχιστον 
δύο περιπτώσεις: το οικόπεδο για το Μουσείο Ολοκαυ-
τώματος και τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ. Πρόκειται για 
αλλαγή φιλοσοφίας;
Σωστά! Αλλαγή φιλοσοφίας, αλλαγή στρατηγικής, αλλαγή 
οπτικής των πραγμάτων. Είμαι από τους ανθρώπους που 
επιδιώκουν μια λύση για κάθε πρόβλημα και όχι το αντί-
στροφο. Από αυτούς που εργάζονται μεθοδικά και δεν με-
ταθέτουν. Από αυτούς που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα 
και δεν το αναβάλλουν. Εάν χρειαστεί να συγκρουστώ, να 
είστε βέβαιος ότι θα το κάνω. Όπου χρειάζεται να διεκδι-
κήσω, το κάνω. Οι παλιές «καραμέλες» έχουν λιώσει και 

δημοτικούς συμβούλους και όλοι μαζί δεν αφήσαμε ούτε 
μία μέρα να πάει χαμένη.
Αναμένουμε τις προτάσεις της κυβέρνησης για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και τις όποιες θεσμικές αλλαγές θα προ-
ταθούν – δική μου άποψη είναι πως πρέπει να γίνουμε 
πιο τολμηροί και να ακολουθήσουμε πιο προχωρημένα 
μοντέλα αυτοδιοίκησης, εάν θέλουμε να κάνουμε το επό-
μενο, όχι μόνο αυτοδιοικητικό αλλά και διοικητικό, βήμα 
στη χώρα μας.

Ποιες θα θέλατε να είναι για τη Θεσσαλονίκη οι «εφε-
δρείες» και «πολεμοφόδια» που ο πρωθυπουργός είπε 
ότι η κυβέρνησή του διαθέτει για τον επικείμενο δύσκο-
λο χειμώνα;
Επιτάχυνση και ολοκλήρωση μεγάλων έργων, κατεύ-
θυνση πόρων προς τη Θεσσαλονίκη –και μέσω του προ-
γράμματος «Αντώνης Τρίτσης»–, οικονομικές και φορο-
λογικές ελαφρύνσεις προς την αγορά και το επιχειρείν της 
πόλης, τα θεωρώ βασικές παραμέτρους των εξαγγελιών.
Από κει και πέρα, όμως, μακροπρόθεσμα θα ήθελα να 
δω από την ελληνική κυβέρνηση ένα ολοκληρωμένο 
σχέδιο ανάδειξης της Θεσσαλονίκης (και της ευρύτερης 
περιοχής) σε δεύτερο εθνικό αναπτυξιακό πόλο, στα πρό-
τυπα όλων των κρατών. Είναι ζήτημα εθνικό, στοίχημα 
αναπτυξιακό, με αυξημένη γεωπολιτική βαρύτητα.

Είπατε πρόσφατα ότι αυτά τα οποία ως διοίκηση υπο-
σχεθήκατε στον πρώτο χρόνο έχουν εκπληρωθεί κατά 
85%. Ποιο είναι το υπόλοιπο 15%;
Προεκλογικά είχαμε εστιάσει σε 26 συγκεκριμένες δε-
σμεύσεις για τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, έναν χρόνο μετά, 
και ο πιο κακόπιστος παρατηρητής της διοίκησής μας 
είναι σε θέση να παραδεχτεί ότι καταπιαστήκαμε σχεδόν 
με όλες και έχουμε να παραθέσουμε κατάλογο πεπραγ-
μένων.
Σε ένα 15% των θεμάτων που δεν έχουμε να επιδείξουμε 
ακόμη έργο είναι κυρίως τομείς όπου απαιτείται καλύτερη 
προεργασία και τομείς που λόγω πανδημίας υποχώρη-
σαν στην ιεραρχημένη λίστα προτεραιοτήτων. Όπως, για 
παράδειγμα, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
ή στον πολιτισμό. Έχουμε όμως τρία γεμάτα χρόνια για να 
προχωρήσουμε και σε αυτούς τους τομείς. Και, βέβαια, 
αν σε αυτή την πορεία χρειαστεί να προσθέσουμε ή να 
αφαιρέσουμε κάτι από τις δεσμεύσεις, θα το κάνουμε. Θα 
ακολουθήσουμε τις ανάγκες και θα αξιοποιήσουμε τυχόν 
νέες ευκαιρίες.

το αποτέλεσμα για την πόλη δεν ήταν ικανοποιητικό. Ναι, 
το κράτος είναι αθηνοκεντρικό. Ναι, οι πόροι τις προηγού-
μενες δεκαετίες δεν κατανεμήθηκαν δίκαια. Αυτό όμως 
δεν μπορεί να συνιστά προπέτασμα καπνού και πάγια 
δικαιολογία της δικής μας ανικανότητας και υστέρησης.
Εφόσον μπορώ να δώσω μια λύση στο Μουσείο Ολο-
καυτώματος και το έργο να ξεκολλήσει από το απόλυτο 
μηδέν, θα το κάνω, εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Όχι σε κάποιο 
γραφείο της Αθήνας. Το ίδιο και με τα αστικά λεωφορεία. 
Μπορώ να δώσω μια ανάσα στους συμπολίτες μου; Εάν 
μπορώ, θα το κάνω. Αυτό σημαίνει για μένα πολιτική. 
Ύποσχέθηκα ότι θα είμαι ο δήμαρχος που θα κάνει τη 
δουλειά και γι’ αυτό με ψήφισαν οι Θεσσαλονικείς. Αυτό 
πράττω, σε αυτούς λογοδοτώ. Και, πιστέψτε με, τους Θεσ-
σαλονικείς τούς νοιάζει να ζήσουν σε μια πόλη καλύτερη, 
πιο καθαρή, με υποδομές – δεν τους νοιάζει ένα ατέρμο-
νο «κατηγορώ», επίρριψη ευθυνών, με τελικό αποτέλε-
σμα τη στασιμότητα.

Πόσο δύσκολη είναι η διοίκηση χωρίς σαφή δημαρχι-
ακή πλειοψηφία; Υπάρχει λόγος για επιπλέον θεσμικές 
αλλαγές;
Αν δείτε στενά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβου-
λίου, θα διαπιστώσετε ότι σε όλες εξασφαλίσαμε άνετη 
πλειοψηφία χωρίς τριγμούς. Σε κάθε συνεδρίαση, σε 
κάθε θέμα προς συζήτηση, επιδιώκουμε τη μέγιστη δυ-
νατή συσπείρωση. Ακούμε, ενσωματώνουμε παρατηρή-
σεις, διορθώνουμε λάθη και παραλείψεις – διαδικασία 
που μας δίνει την ευελιξία και την ικανότητα να απευθυ-
νόμαστε πειστικά στο σώμα και διά της πειθούς να προ-
χωράμε. Και όλο αυτό το οικοδόμημα της νέας διοίκησης 
είναι καρπός προσπαθειών που ξεκίνησαν την επομένη 
των εκλογών. Επέλεξα νέους, ορεξάτους, φιλόδοξους 

ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΑΤΉ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΖΕΡΒΑΣ, 
δήμαρχος Θεσσαλονίκης

Η οικονομική απώλεια 
από την ακύρωση της 
ΔΕΘ αποτιμάται περί τα 
50 εκατ. ευρώ συνο-
λικά, αλλά η απόφαση 
ήταν επιβεβλημένη.
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«Η Κεντρική Μακεδονία είναι στον πυρήνα  
του σχεδιασμού του πρωθυπουργού»

Τ
ην εκτίμηση ότι γίνεται μια μεγάλη 
και συντονισμένη προσπάθεια ενί-
σχυσης των υποδομών στη Βόρεια 
Ελλάδα κάνει ο περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας και πρό-
εδρος της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας, Απόστολος Τζιτζικώστας, 

ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής των Περιφερειών.
Ο κ. Τζιτζικώστας αναλύει τις πρωτοβουλίες που 
έχει πάρει και επισημαίνει ότι οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις αυτή την ώρα χρειάζονται πραγμα-
τική στήριξη, ενώ τονίζει ότι είναι σε στενή επαφή 
και συνεργασία με τον πρωθυπουργό για τα επό-
μενα βήματα.

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ήταν από τις 
πλέον πληγείσες από τον κορονοϊό, διότι επλήγη-
σαν τόσο οι διασυνοριακές δραστηριότητες όσο 
και ο τουρισμός. Έχετε εικόνα αν η ύφεση στην 
περιοχή διαφέρει από τον εθνικό μέσο όρο;
Είναι βέβαιο ότι η ύφεση θα κυμανθεί σε υψηλά 
επίπεδα. Οι αρνητικές επιδόσεις στον τουρισμό 
και η αναπόφευκτη ακύρωση της Διεθνούς Έκ-
θεσης Θεσσαλονίκης έχουν επιφέρει σημαντικό 
πλήγμα στην τοπική μας οικονομία και οι τοπικές 
επιχειρήσεις έχουν υποστεί τεράστια ζημιά, ενώ 
υποφέρουν και από έλλειψη ρευστότητας. Όμως 
αυτή τη στιγμή δεν είναι η ώρα του απολογισμού. 
Τώρα είναι η ώρα της μεγάλης μάχης σε όλα τα 
μέτωπα, και στην υγεία και στην οικονομία. Τώρα 
είναι η ώρα να ρίξουμε όλα μας τα όπλα για να 
νικήσουμε για δεύτερη φορά τον κορονοϊό. Ως 
διοίκηση της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας κινούμαστε αποφασιστικά και με ταχύτητα, 
αξιοποιώντας όλα τα μέσα και τις δυνατότητες 
που διαθέτουμε, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις, την 
αγορά, τους εργαζόμενους και το σύστημα υγείας.

Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώσατε την από-
φασή σας να ενισχύσετε τις επιχειρήσεις της πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με κεφάλαιο 
κίνησης. Ποιο ήταν το target group αυτής της 
χρηματοδότησης;
Πράγματι, πριν από λίγες ημέρες ανακοινώσαμε 
τη δράση ενίσχυσης των επιχειρήσεων της πε-
ριοχής μας με συνολικούς πόρους ύψους 150 
εκατ. ευρώ, που προέρχονται αποκλειστικά από 
το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
Ο στόχος μας, από τη σημαντική αυτή επιχορήγη-
ση, είναι να ενισχυθούν περισσότερες από 7.500-
8.000 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με 

έδρα την Κεντρική Μακεδονία που απασχολούν 
έως 50 άτομα προσωπικό. Το χρηματικό ποσό 
που θα λάβουν οι δικαιούχοι κυμαίνεται από 5.000 
έως 50.000 ευρώ. Και βέβαια η επιχορήγηση δεν 
είναι δάνειο, είναι μη επιστρεπτέα, οι επιχειρήσεις 
δεν θα επιστρέψουν τα χρήματα αυτά. Συνεπώς, 
για να απαντήσω στην ερώτησή σας, η χρηματο-
δότηση στοχεύει στην ενίσχυση των τοπικών μας 
επιχειρήσεων με έμφαση σε όσους έχουν πληγεί 
περισσότερο από την πανδημία, αλλά και στην 
προστασία των θέσεων εργασίας. Είναι πάγια 
θέση μου, την οποία ως διοίκηση της περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας κάνουμε πράξη σε αυτή 
τη δύσκολη συγκυρία, ότι η κοινωνική συνοχή 
και η στήριξη των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας 
είναι προτεραιότητά μας.

Όπως διευκρινίσατε, αυτή η χρηματοδότηση δεν 
είναι επιστρεπτέα. Δεν δημιουργεί αδικίες αυτό;
Όχι, δεν δημιουργεί αδικίες. Το αντίθετο θα ήταν 
αδικία. Πρόκειται για ένα ποσό που προέρχεται 
από ευρωπαϊκούς πόρους, δεν επιβαρύνει τους 
πολίτες και είναι χρέος μας σε αυτή την συγκυρία 
να βοηθήσουμε αυτούς που επλήγησαν από την 
πανδημία. Άλλωστε, γι’ αυτή τη δράση ζητήσαμε 
και λάβαμε την έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού της Ε.Ε. Κοιτάξτε, αν η χρηματο-
δότηση ήταν επιστρεπτέα, δεν θα μιλούσαμε για 
βοήθεια, για «δίχτυ προστασίας», αλλά για δανει-
σμό. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή την ώρα 
χρειάζονται πραγματική στήριξη, χρειάζονται ρευ-
στότητα, για να εξακολουθήσουν να είναι οικονο-
μικά ζωτικές, να διατηρήσουν τις θέσεις εργασί-
ας, ώστε η επόμενη φάση μετά την πανδημία να 
μας βρει όλους όρθιους.

Είστε ικανοποιημένος από το εύρος των υποδο-
μών που δημιουργεί η κυβέρνηση στην περιφέ-
ρεια;
Γίνεται μια πολύ μεγάλη και συντονισμένη προ-
σπάθεια ενίσχυσης των υποδομών στη Βόρεια 
Ελλάδα, που θέλω να σας θυμίσω πως ήταν και 
η βασική προεκλογική μας δέσμευση, την οποία 

ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΆΤΗ

ΆΠΟΣΤΟΛΟΣ 
 ΤΖΙΤΖΙΚΏΣΤΆΣ,  

περιφερειάρχης Κεντρικής  
Μακεδονίας

Σύντομα θα ξεκινή-
σουν οι εργασίες για 
40 νέα σχολεία στην 
Κεντρική Μακεδονία.



δεν πρόκειται να αφήσουµε πίσω, παρά το γεγο-
νός πως οι προτεραιότητες λόγω της πανδηµίας 
έχουν µεταβληθεί. Πριν από λίγες ηµέρες είχα µια 
αναλυτική σύσκεψη για θέµατα υποδοµών µε τον 
αρµόδιο υπουργό, Κώστα Καραµανλή, ο οποίος 
δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη Μακεδονία και στη 
Θεσσαλονίκη. Ήδη προχωρούν τρία σηµαντικά 
έργα ευθύνης της Εγνατία Οδός Α.Ε., που είναι 
το «ορφανό» χιλιόµετρο στην Ποτίδαια της Χαλ-
κιδικής, η σύνδεση του Λιµένα Θεσσαλονίκης µε 
την ΠΑΘΕ και ο δρόµος Θέρµης-Γαλάτιστας, που 
ταλαιπωρούν χρόνια τώρα τους πολίτες και τους 
επισκέπτες. Οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί, 
έχουν δροµολογηθεί τα έργα, σύντοµα, λοιπόν, 
θα υπάρξουν και οι λύσεις. Επίσης, είµαστε κοντά 
στη δηµοπράτηση του Flyover της Περιφερειακής 
Θεσσαλονίκης, ένα έργο πολύ σηµαντικό για την 
περιοχή µας, καθώς θα αναβαθµιστούν οι µετα-
φορές όλης της Βόρειας Ελλάδας και ιδιαίτερα 
της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, τρέχουµε µαζί 
µε το υπουργείο Υποδοµών τα Σ∆ΙΤ για τα 40 νέα 
σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία, για τα οποία 
σύντοµα θα ξεκινήσουν οι εργασίες, ενώ ετοιµά-
ζουµε και τις προτάσεις µας για τα έργα που θα 
εντάξουµε στο Ταµείο Ανάκαµψης.

Ποιες θα θέλατε να είναι για την Κεντρική Μακε-
δονία οι «εφεδρείες» και «πολεµοφόδια» που ο 
πρωθυπουργός είπε ότι διαθέτει η κυβέρνησή του 
για τον επικείµενο δύσκολο χειµώνα;
Νοµίζω πως η Κεντρική Μακεδονία είναι στον 
πυρήνα του σχεδιασµού του πρωθυπουργού. 
Αυτό διαπίστωσα και κατά την τελευταία συνά-
ντηση που είχα µαζί του και πρέπει να σας πω 
πως είµαστε σε στενή επαφή και συνεργασία για 
τα επόµενα βήµατα.

Πόσο έχει αλλάξει ο κορονοϊός την ατζέντα σας για 
την τρέχουσα θητεία της διοίκησής σας;
Ο κορονοϊός προφανώς και έχει επιφέρει αλλα-
γές στα δεδοµένα. Από την πρώτη στιγµή θέσαµε 

ως κορυφαίες προτεραιότητες την προστασία της 
υγείας των συµπολιτών µας, την ενίσχυση των 
τοπικών µας επιχειρήσεων και την προστασία 
των θέσεων εργασίας. Ήδη, µάλιστα, πέρα από τα 
150 εκατ. ευρώ για τις επιχειρήσεις, εξασφαλίσα-
µε ακόµα 80 εκατ. ευρώ τόσο για την αναβάθµι-
ση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισµού σε όλα τα 
νοσοκοµεία της Κεντρικής Μακεδονίας όσο και 
για την ενίσχυση µε επικουρικό προσωπικό για 
τα επόµενα δύο χρόνια όλων των µονάδων υγεί-
ας και στις επτά περιφερειακές ενότητες της Κε-
ντρικής Μακεδονίας. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι 
όλες οι υπόλοιπες δράσεις µένουν πίσω. ∆ουλεύ-
ουµε ακόµα πιο εντατικά και µεθοδικά ώστε τα 
έργα, όπως, µεταξύ πολλών άλλων, η επέκταση 
του δικτύου φυσικού αερίου στις µεγάλες πόλεις, 
το Σ∆ΙΤ για την αναβάθµιση του ηλεκτροφωτισµού 
σε όλο το οδικό δίκτυο, η αξιοποίηση του παραλι-
ακού µετώπου της Θεσσαλονίκης, η ανάπτυξη της 
καινοτοµίας, η επένδυση στην κυκλική οικονοµία, 
τα µεγάλα αντιπληµµυρικά έργα, η κατασκευή 
νέων σχολείων, να συνεχίσουν να υλοποιούνται 
και να ολοκληρωθούν χωρίς καθυστερήσεις. Συ-
νεχίζουµε να χτίζουµε την Κεντρική Μακεδονία 
του 2030, µια περιφέρεια εξωστρεφή, καινοτόµα, 
πράσινη, σύγχρονη και ανθρώπινη.

Η κοινωνική συνοχή 
και η στήριξη των πιο 
ευάλωτων συµπολι-
τών µας είναι προτε-
ραιότητά µας.
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ΜΕΤΑΞΥ ΕΞΑΡΣΗΣ 
ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Η STIHL, η καινοτόµος εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της δα-
σοκοµίας και της κηπουρικής ως ένας από τους µεγαλύτερους κατασκευα-
στές µηχανηµάτων δίνοντας βαρύνουσα σηµασία στην ασφάλεια του χρήστη 

αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία τους, καλωσορίζει 
στο δίκτυο διανοµής των προϊόντων της την Praktiker Hellas Α.Ε., εγκαινιάζοντας 
έτσι µια µεγάλη και στρατηγικής σηµασίας συνεργασία µεταξύ των δύο εταιρειών µε 
στόχο να καλύψει τις ανάγκες κυρίως των αστικών περιοχών, µέσω ενός διευρυµέ-
νου γεωγραφικού πεδίου µε καταστήµατα σε κοµβικά σηµεία της ηπειρωτικής και 
της νησιωτικής Ελλάδας.
Στο πλαίσιο της νέας αυτής συνεργασίας, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα 
να βρουν όλη την γκάµα των επαναφορτιζόµενων και ηλεκτρικών µηχανηµάτων 
STIHL στα 16 καταστήµατα Praktiker, στο δυναµικό e-shop, καθώς και στα δύο Β2Β 
centers σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Η Praktiker Hellas Α.Ε., µετρώντας 28 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, απο-
τελεί το Νo1 ελληνικό δίκτυο DIY & Home Improvement, εκπαιδεύοντας τους κα-

ταναλωτές γύρω από τη φιλοσοφία «Φτιάξ’ το µόνος σου» (Do-it-Yourself). Με µια 
καταρτισµένη οµάδα επαγγελµατιών και µε προτεραιότητα τις ξεχωριστές ανάγκες 
των πελατών της, η εταιρεία προσφέρει άριστη εξυπηρέτηση.
Μέσω της σύµπραξης αυτής στόχος είναι η διεύρυνση του καναλιού των πιστοποιη-
µένων αντιπροσώπων της STIHL, ώστε να κάνει τα προϊόντα της ακόµα πιο εύκολα 
διαθέσιµα σε όλους και να µπορεί να ανταποκρίνεται µε µεγάλη ταχύτητα στην αυξη-
µένη ζήτηση για τη συγκεκριµένη κατηγορία των επαναφορτιζόµενων και ηλεκτρι-
κών προϊόντων της.
O κ. ∆ηµήτρης Μάγκος, διευθυντής Αγορών της Praktiker Hellas, δήλωσε 
σχετικά: «Ως ο Νο1 προορισµός για εργαλεία στη χώρα µας, φροντίζουµε να 
παρέχουµε συνεχώς ολοκληρωµένες και καινοτόµες λύσεις, για τους ιδιώτες 
και τους επαγγελµατίες πελάτες µας. Η νέα µας συνεργασία µε την ANDREAS 
STIHL, έναν εκ των κορυφαίων κατασκευαστών µηχανηµάτων κήπου, µας 
χαροποιεί ιδιαίτερα και αποτελεί κοµβικό σηµείο για την περαιτέρω εξάπλωση 
της φιλοσοφίας DIY πανελλαδικά».

Νέα συνεργασία                 και                           HellasΝέα συνεργασία                 και                           Hellas



«Να παγώσει κάθε απαίτηση του κράτους 
από τις επιχειρήσεις»

Η 
αγορά δεν πρόκειται να κινηθεί χωρίς να 
υπάρξει ρευστότητα στους καταναλωτές 
και πραγματική στήριξη από την πολιτεία, 
δηλώνει μιλώντας στην F.S. ο πρόεδρος 
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσ-
σαλονίκης, Μιχάλης Ζορπίδης.

Πώς κρίνετε συνολικά την αγορά της Θεσσαλονίκης 
μετά το δύσκολο εξάμηνο του κορονοϊού;
Η πανδημία έδωσε τη χαριστική βολή στην αγορά και 
στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Αν εξαιρέσου-
με τους κλάδους των τροφίμων και της υγιεινής, που 
λόγω των συνθηκών όχι απλώς δεν σημείωσαν πτώ-
ση αλλά είχαν άνοδο, η συντριπτική πλειονότητα επλή-
γη βάναυσα. Πρέπει να τονίσουμε ότι εμάς η κρίση δεν 
μας βρήκε σε μια κατάσταση κανονικότητας, όπως την 
υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς βρισκόμασταν σε μια περί-
οδο ανασυγκρότησης μετά τη δεκαετή δημοσιονομική 
κρίση. Εκεί δηλαδή που προσπαθούσαμε να σταθούμε 
στα πόδια μας χτυπημένοι από τη λιτότητα, εκεί που νο-
μίσαμε ότι είδαμε φως στην άκρη του τούνελ, εκεί μας 
χτύπησε ο κορονοϊός. Γι’ αυτό η κατάσταση είναι πιο 
οδυνηρή για εμάς.

Πόσο κοντά στη δική σας πρόταση είναι το φόρουμ που 
διεξάγεται αυτές τις μέρες;
Το φόρουμ είναι μια λύση ανάγκης για τη Θεσσαλονίκη. 
Γίνεται μια σημαντική προσπάθεια ώστε να φτιάξουμε 
αυτό που ο Τάσος Τζήκας λέει το Νταβός των Βαλκανί-
ων. Σίγουρα είναι μια σημαντική προσπάθεια, η οποία θα 
δώσει την ευκαιρία να συζητηθούν σοβαρά θέματα και 
να υπάρξει ζύμωση και προβληματισμός πάνω σε κάθε 
ζήτημα. Σίγουρα η πόλη με τον τρόπο αυτόν θα διατηρηθεί 
στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Ωστόσο, σε καμία περί-
πτωση αυτή η διοργάνωση δεν μπορεί να πλησιάσει καν 
τα οφέλη, κυρίως τα οικονομικά, που είχε η πόλη και η 
αγορά από τη διοργάνωση της λεγόμενης γενικής έκθε-
σης. Για τον λόγο αυτόν εμείς είπαμε από την πρώτη στιγ-
μή ότι η κυβέρνηση οφείλει να βρει άλλους τρόπους ώστε 
να διατεθούν στη Θεσσαλονίκη τα 50 εκατ. ευρώ που θα 
έρχονταν στην πόλη με τη ΔΕΘ.

Δεν θα ήταν ρίσκο για την πόλη η διενέργεια της ΔΕΘ 
υπό τον φόβο υγειονομικής ανασφάλειας;
Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνει τα υγειονομικά ζητή-
ματα. Εφόσον οι ειδικοί απεφάνθησαν κατ’ αυτόν τον τρό-
πο, οφείλουμε να τους σεβαστούμε και να υπακούσουμε. 
Δεν εξυπηρετεί σε τίποτα να διαφωνούμε, και μάλιστα εκ 
των υστέρων. Αυτό που εγώ γνωρίζω από πρώτο χέρι 
είναι ότι η Helexpo είχε πάρει όλα τα μέτρα ώστε η ΔΕΘ να 
γίνει σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρωτόκολλα. Ακόμη 
και οι Γερμανοί, που ξέρουμε πόσο μεθοδικοί και αυστη-
ροί είναι, είχαν εγκρίνει όλο τον σχεδιασμό.

τραπεζών, ήταν το μόνο που δούλεψε αμέσως και πραγ-
ματικά στήριξε τις επιχειρήσεις όσο κανένα άλλο.

Ποιες θα θέλατε να είναι για τους επαγγελματίες οι 
«εφεδρείες» και «πολεμοφόδια» που ο πρωθυπουργός 
είπε ότι η κυβέρνησή του διαθέτει για τον επικείμενο 
δύσκολο χειμώνα;
Θέλω να πιστεύω ότι αναφέρεται σε απτή στήριξη, δη-
λαδή σε ρευστότητα. Η αγορά δεν πρόκειται να κινηθεί 
χωρίς να υπάρξει ρευστότητα στους καταναλωτές και 
πραγματική στήριξη από την πολιτεία. Ξέρετε, κάθε λίγο 
και λιγάκι ακούμε για δισεκατομμύρια από την Ε.Ε. και την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ταμείο Ανασυγκρότη-
σης και τόσα άλλα και πραγματικά απορούμε. Πού είναι 
αυτά τα χρήματα; Γιατί χρήματα ακούμε και χρήματα δεν 
βλέπουμε! Όλοι μιλούν για τη στήριξη των επιχειρήσε-
ων, όλοι κόπτονται για την αγορά, κι εμείς, που είμαστε 
στην καρδιά της ιδιωτικής οικονομίας, καμία στήριξη δεν 
βλέπουμε. Υπήρξαν βέβαια σωστά μέτρα, όπως η κάλυ-
ψη των μισθών των εργαζομένων, αλλά ο κύριος λόγος 
αφορά δάνεια. Οι επιχειρήσεις δεν θέλουν δάνεια, θέλουν 
να δουλέψουν! Γι’ αυτό και είπαμε στον πρωθυπουργό ότι 
θα πρέπει να παγώσει κάθε απαίτηση του κράτους από 
τις επιχειρήσεις μέχρις ότου εξομαλυνθεί η κατάσταση και 
επανέλθει η κανονικότητα στην αγορά. Μόνο έτσι θα στη-
ριχτούν οι επιχειρήσεις. Επίσης, είναι λίγο αστείο το κρά-
τος να μας δίνει στη δεξιά τσέπη δάνεια και ενισχύσεις και 
από την άλλη να μας παίρνει φόρους, τέλη και εισφορές.

Έχετε ανακοινώσει την απόφασή σας να σταματήσετε 
τις εκδρομές του πρακτορείου σας στην Κωνσταντινού-
πολη ως ένδειξη διαμαρτυρίας. Πόσο επώδυνη οικο-
νομικά ήταν για σας η απόφαση; Τι θα σημάνει για την 
αγορά της Θεσσαλονίκης ενδεχόμενο να απαντήσουν 
με παρόμοιο τρόπο οι Τούρκοι συνάδελφοί σας;
Στα θέματα αυτά δεν χωρούν οικονομικά μεγέθη. Ένιωσα 
ότι δεν είναι δυνατόν να κάνω εκδρομή στην Κωνσταντι-
νούπολη και να μη βάλω στο πρόγραμμά της ξενάγηση 
στην Αγία Σοφία. Κωνσταντινούπολη χωρίς Αγία Σοφία 
δεν υπάρχει, έτσι απλά. Τα υπόλοιπα δεν μετράνε. Μα-
κάρι να συνέλθουν οι γείτονες και να επιστρέψουν στην 
ηρεμία. Μέχρι τότε, όμως, δεν θα κάνουμε εκδρομές και 
σε αυτό το ζύγι δεν βάζουμε τα λεφτά.

Είστε ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο δια-
χειρίζεται τα δημόσια πράγματα η κυβέρνηση;
Η δουλειά η δική μας είναι να μην είμαστε ποτέ ικανο-
ποιημένοι. Και πάντα να πιέζουμε για να λαμβάνονται οι 
σωστές αποφάσεις για την αγορά και την οικονομία. Η 
αλήθεια όμως είναι ότι η κυβέρνηση τα πήγε εξαιρετικά 
καλά στο υγειονομικό μέρος. Είδε έγκαιρα αυτό που δεν 
είδαν άλλες κυβερνήσεις, πήρε μέτρα, και το αποτέλεσμα 
τη δικαιώνει απολύτως. Θα ήθελα να καταλήξω στο ίδιο 
συμπέρασμα και στο κομμάτι των οικονομικών μέτρων, 
αλλά, δυστυχώς, δεν μπορώ. Εκεί δεν υπήρξε η ίδια ετοι-
μότητα, ούτε η ίδια προετοιμασία και αποτελεσματικότητα. 
Βέβαια, η κυβέρνηση είχε να αντιμετωπίσει μια τεράστια 
κρίση και πιθανόν να μην είχε έτοιμα σχέδια. Αλλά έκανε 
χτυπητά λάθη, ενώ υπήρξαν και σοβαρές παραλείψεις 
και καθυστερήσεις. Το βασικό λάθος είναι ότι έβαλε σε 
αυτή την αλυσίδα της εφαρμογής των μέτρων στήριξης τις 
τράπεζες, οι οποίες δεν έχουν την υποδομή και την τεχνο-
γνωσία για να αποδώσουν υπό πίεση και σε συνθήκες 
κρίσης. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να παγώσουν όσα μέτρα, 
όπως τα δάνεια, τα ΤΕΠΙΧ κ.λπ., έπρεπε να περάσουν από 
τις διαδικασίες τους. Αντίθετα, το μέτρο της επιστρεπτέας 
προκαταβολής, που δεν πέρασε από τις εγκρίσεις των 

ΣΤΟΝ ΧΡΉΣΤΟ ΜΆΤΉ

ΜΙΧΆΛΉΣ ΖΟΡΠΙΔΉΣ,
πρόεδρος του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Η κυβέρνηση να βρει 
τρόπους ώστε να δια-
τεθούν στη Θεσσαλο-
νίκη τα 50 εκατ. ευρώ 
που θα έρχονταν στην 
πόλη με τη ΔΕΘ.
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«Στο επτάμηνο του 2020  
οι εξαγωγές αυξήθηκαν!»

Ο
ι μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών, 
της φορολόγησης και του κόστους του 
χρήματος θα προσφέρουν σημαντική 
βοήθεια στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, 
τονίζει σε συνέντευξή του στην F.S. o πρό-
εδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βο-

ρείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), δρ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος.
Ο κ. Κωνσταντόπουλος εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το ότι οι εξαγωγές το διάστημα Ίανουάριος-Ίούλιος 2020 
μειώθηκαν κατά 11,6% συγκριτικά με το προηγούμενο 
έτος, μείωση η οποία οφείλεται αποκλειστικά στον κλά-
δο των πετρελαιοειδών, χωρίς τον οποίο καταγράφεται 
αύξηση κατά 1,9%, και ζητά στήριξη στους κλάδους των 
βιομηχανικών προϊόντων και των πρώτων υλών, που 
σημείωσαν μειώσεις.
Παράλληλα, χαρακτηρίζει πρόκληση τη διαχείριση των 
70 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και εκφράζει την 
ελπίδα ότι αυτή τη φορά θα γίνουν οι σωστές ενέργειες με 
γνώμονα το καλό της χώρας.

Συμμερίζεστε την άποψη ότι η ύφεση το 2020 θα είναι 
κάτω από 8%;
Οι προβλέψεις για την ύφεση της οικονομίας ποικίλλουν 
και συνεχώς αναθεωρούνται, όπως συμβαίνει και στην 
παγκόσμια οικονομία. Για την Ελλάδα, το β΄ τρίμηνο 2020 
ήταν αδιαμφισβήτητα αρνητικό με τη μείωση 15,2% του 
ΑΕΠ, ωστόσο εκτιμώ και ελπίζω ότι η εικόνα στο σύνολο 
του έτους θα είναι καλύτερη και ότι η ύφεση δεν θα ξεπε-
ράσει το 8%.

Η κεντρική εκτίμηση είναι ότι θα βγούμε οριστικά από 
την κρίση όταν βρεθεί αποτελεσματική θεραπεία ή εμ-
βόλιο για τον κορονοϊό. Ποιο είναι το χρονικό περιθώ-
ριο που αντέχει η ελληνική οικονομία για να βρεθεί η 
θεραπεία;
Η ελληνική οικονομία έχει δεχτεί έντονες πιέσεις και βρί-
σκεται σε ένα οριακό σημείο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 
πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και να δράσουμε 
άμεσα, όποιες κι αν είναι οι συνθήκες, λαμβάνοντας μέτρα 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσε-
ων και την αύξηση της απασχόλησης. Όταν καταφέρουμε 
να βρούμε μια αποτελεσματική θεραπεία ή το εμβόλιο για 
τον κορονοϊό, θα έχουμε καταπολεμήσει την πανδημία, 
αλλά όχι τις οικονομικές της επιπτώσεις. Σε καμία περί-
πτωση δεν πρέπει να αφήσουμε την οικονομία να φτάσει 
σε αδιέξοδο. Αντίθετα, θα πρέπει να δράσουμε έγκαιρα και 
προνοητικά, βρίσκοντας λύσεις για κάθε πιθανό σενάριο.

Πόσο αποτελεσματικά ήταν τα μέχρι στιγμής μέτρα στή-
ριξης των επιχειρήσεων και της απασχόλησης;
Σε έναν μεγάλο βαθμό τα μέτρα ήταν αποτελεσματικά για 
τους εξαγωγείς, αλλά σίγουρα υπήρξαν και δυσκολίες για 
πολλές επιχειρήσεις. Παρά την όποια υποστήριξη από το 
κράτος, οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στις διεθνείς 

22,9% αντίστοιχα. Αντίθετα, οι εξαγωγές βιομηχανικών 
προϊόντων μειώθηκαν κατά 8,4% και οι πρώτες ύλες κατά 
20,3%. Επομένως θα πρέπει να υποστηρίξουμε και αυ-
τούς τους κλάδους, ώστε να επανέλθουν στα προ κρίσης 
επίπεδα και να υποστηρίξουν με τη σειρά τους την ελλη-
νική οικονομία.

Ποιες θα θέλατε να είναι για τις επιχειρήσεις οι «εφε-
δρείες» και «πολεμοφόδια» που ο πρωθυπουργός είπε 
ότι η κυβέρνησή του διαθέτει για τον επικείμενο δύσκο-
λο χειμώνα;
Εμείς, ως εξαγωγείς, στοχεύουμε πάντα στην ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, στόχος ο οποί-
ος θα επιτευχθεί μέσα από ενέργειες διευκόλυνσης και 
υποστήριξης του διεθνούς επιχειρείν. Οι λύσεις σε υφιστά-
μενα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, όπως οι υψηλές 
ασφαλιστικές εισφορές, η υπερφορολόγηση και το υψηλό 
κόστος χρήματος, θα είναι αδιαμφισβήτητα ισχυρά «πολε-
μοφόδια» που θα αποτελέσουν αρωγό στο έργο μας.

Πώς κρίνετε τον πρώτο χρόνο της κυβέρνησης Μητσο-
τάκη;
Η συνεργασία επιχειρήσεων, φορέων και κράτους είναι 
απαραίτητο και βασικό συστατικό για την επιτυχή ανάπτυ-
ξη εξωστρεφών δράσεων. Στον ΣΕΒΕ, όντας ο μεγαλύτε-
ρος φορέας εξωστρέφειας της χώρας, έχουμε μια διαρκή 
και άψογη συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών και 
συγκεκριμένα με τον υφυπουργό για την Οικονομική Δι-
πλωματία και την Εξωστρέφεια, κ. Κώστα Φραγκογιάννη, 
τον γενικό γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων 
και Εξωστρέφειας, κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, καθώς και 
με όλα τα τμήματα του υπουργείου, βρίσκοντας από κοι-
νού λύσεις σε καθημερινά, αλλά και χρόνια προβλήματα. 
Η συνολική μας εικόνα είναι αναμφίβολα θετική μέχρι 
στιγμής. Ευελπιστούμε ότι και μελλοντικά θα γίνουν οι 
απαραίτητες ενέργειες ώστε να επανέλθει η οικονομία 
στα προ κρίσης επίπεδα και οι εξαγωγές να συνεχίσουν 
την ανοδική πορεία των τελευταίων ετών.

αγορές κατέστησαν πολλές επιχειρήσεις μη βιώσιμες, 
δημιουργώντας έτσι σημαντικά προβλήματα. Ωστόσο, οι 
εξαγωγείς διακατέχονται από το στοιχείο της προσαρμο-
στικότητας και της ευρηματικότητας και βρήκαν τις λύσεις 
στα προβλήματα αυτά.
Από δω και πέρα έχουμε μπροστά μας μια πρόκληση. Το 
Ταμείο Ανάκαμψης είναι η πρόκληση και η ευκαιρία της 
Ελλάδας, γιατί θα έχουμε στη διάθεσή μας το σημαντικό 
ποσό των 70 δισ. ευρώ, αλλά το πώς θα το διαχειριστούμε 
συνιστά μια πρόκληση. Ευελπιστώ ότι αυτή τη φορά θα 
κάνουμε τις σωστές ενέργειες με γνώμονα το καλό της 
χώρας.

Τι απώλειες είχε ο κλάδος των εξαγωγών το 2020;
Το 2020 θα ήταν η χρονιά των ρεκόρ αν δεν είχε εμφανι-
στεί ο κορονοϊός, αλλά ο καλός ο καπετάνιος στη φουρ-
τούνα φαίνεται και μέσα στη φουρτούνα του Covid-19 
εμείς επιβιώσαμε. Συνολικά, οι εξαγωγές στο διάστημα 
Ίανουάριος-Ίούλιος 2020 μειώθηκαν κατά 11,6% συγκρι-
τικά με το προηγούμενο έτος, ωστόσο η μείωση οφείλεται 
αποκλειστικά στον κλάδο των πετρελαιοειδών, καθώς, αν 
τα εξαιρέσουμε, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,9%.
Στο διάστημα αυτό παρατηρείται μια έντονη αύξηση της 
εξωστρέφειας των τροφίμων και των χημικών, τα οποία 
ενίσχυσαν την εξαγωγική τους επίδοση κατά 10,8% και 

ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΆΤΗ

ΔΡ. ΓΙΏΡΓΟΣ  
ΚΏΝΣΤΆΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,  

πρόεδρος του ΣΕΒΕ

Το Ταμείο Ανάκαμψης 
είναι η πρόκληση και η 
ευκαιρία της Ελλάδας, 
γιατί θα έχουμε στη 
διάθεσή μας το σημα-
ντικό ποσό των 70 δισ. 
ευρώ, αλλά το πώς θα 
το διαχειριστούμε συνι-
στά μια πρόκληση.
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Τα όπλα κατά της κρίσης για το 2020

Μ
ειώσεις φόρων και ασφαλιστικών 
εισφορών, νέος κύκλος επιστρε-
πτέας προκαταβολής, εγγυημένα 
τραπεζικά δάνεια. Αυτά είναι με-
ρικά από τα όπλα της κυβέρνησης 
για τη στήριξη της ελληνικής οικο-

νομίας, όπου τώρα έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται οι 
συνέπειες των αυστηρών περιοριστικών μέτρων που 
επιβλήθηκαν για τον κορονοϊό.
Η ελληνική οικονομία παρουσίασε ύφεση-ρεκόρ το 
β΄ τρίμηνο του 2020, με το ΑΕΠ να υποχωρεί κατά 
15,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. 
Η μεγάλη αυτή ύφεση καθρεφτίζει τους τριγμούς που 
δέχτηκε η ελληνική οικονομία την περίοδο Απριλίου-
Ίουνίου, κατά την οποία βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη 
το lockdown και ουσιαστικά παρέμενε κλειστός ο του-
ριστικός κλάδος. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες 
που δέχτηκαν τα σκληρότερα χτυπήματα στην Ε.Ε., 
καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση, μετά την Ίσπανία, 
τη Γαλλία, την Ίταλία και την Πορτογαλία. Μάλιστα, στο 
υπουργείο Οικονομικών εκτιμούν ότι το πρόβλημα θα 
συνεχιστεί τουλάχιστον και τους πρώτους μήνες του 
2021.
Η κυβέρνηση έχει πολλάκις επισημάνει ότι οι δυσκολί-
ες δεν έχουν ξεπεραστεί, ούτε και έχει αρνηθεί τις επι-
πτώσεις της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης στην 
ελληνική οικονομία. Ωστόσο, διαβεβαιώνει ότι δεν θα 
κάτσει με σταυρωμένα χέρια, αλλά και ότι έχει φυλάξει 
εφεδρείες για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των 
νοικοκυριών.

Στο πλαίσιο αυτό, κατέθεσε συμπληρωματικό προϋπο-
λογισμό 6 δισ. ευρώ για νέα μέτρα στήριξης και αμυντι-
κές δαπάνες. Ειδικότερα, από τα 6 δισ. ευρώ, τα 4 δισ. 
αφορούν δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση 
μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
πανδημίας. Ωστόσο, κατά 600 εκατ. ευρώ αυξάνονται 
οι πιστώσεις για εξοπλιστικές και προσφυγικές δαπά-
νες φέτος. Επιπλέον 1,4 δισ. ευρώ θα διατεθούν για τις 
συνταξιοδοτικές δαπάνες (πληρωμή αναδρομικών σε 
συνταξιούχους), ενώ κατά 76 εκατ. ευρώ αυξάνεται η 
ειδική χρηματοδότηση φορέων για την εξόφληση ληξι-
πρόθεσμων οφειλών και εκκρεμών αιτήσεων συντα-
ξιοδότησης.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών, Χρή-
στος Σταϊκούρας, έχει δεσμευτεί ότι στην αγορά θα πέ-
σουν επιπλέον 10 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους. 
Ήδη το δημοσιονομικό κόστος του κορονοϊού έχει 
φτάσει τα 15 δισ. ευρώ, ενώ φαίνεται πως θα ξεπερα-
στεί και η αρχική εκτίμηση για συνολικό κόστος 24 δισ. 
ευρώ.
Τα 10 δισ. που θα τροφοδοτήσουν την αγορά το προσε-
χές διάστημα θα προέλθουν από:
1. Την ενεργοποίηση του τρίτου κύκλου της επιστρε-
πτέας προκαταβολής, ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Ο νέος κύ-
κλος θα είναι διευρυμένος προκειμένου να καλύψει 
και τις τουριστικές επιχειρήσεις χωρίς ταμειακή μηχα-
νή. Η επιστρεπτέα προκαταβολή αφορά και τους μήνες 
Ίούλιο και Αύγουστο, για να καλύψει και επιχειρήσεις 
που λειτουργούν εποχικά και οι οποίες είχαν μεγάλες 
απώλειες τζίρου. Θα υπολογίζεται εξαρχής από τον 

Μάρτιο μέχρι και τον Αύγουστο.
2. Τα αναδρομικά 1,4 δισ. ευρώ για τις περικοπές στις 
κύριες συντάξεις Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που 
αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των 
δικαιούχων έως το τέλος του έτους.
3. Επιδοτήσεις που θα κατατεθούν στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς των δανειοληπτών μέσω του προγράμ-
ματος «Γέφυρα» μέχρι το τέλος του έτους. Οι πρώτες 
καταβολές προγραμματίζονται για το τέλος Οκτωβρίου.
4. Οι επιχειρήσεις θα κρατήσουν στα ταμεία τους 
περί τα 1,5 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό προέρχεται από 
τη μείωση της προκαταβολής φόρου έως και 100%. 
Πρόκειται για χρήματα που είχαν προϋπολογιστεί να 
καταβληθούν αλλά τελικώς δεν θα πληρωθούν από 
τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα τα κεφάλαια αυτά να 
μπορούν να κατευθυνθούν στη στήριξη των επιχειρή-
σεων και της απασχόλησης.
5. Στήριξη των εργαζομένων με επεκτάσεις υφιστά-
μενων μέτρων (π.χ. «Συν-Εργασία» και αναστολές) 
αλλά και νέα μέτρα, όπως η επιδοτούμενη κατάρτιση 
κυρίως των εποχικών υπαλλήλων και παράταση των 
επιδομάτων εργασίας.
6. Αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων αλλά και 
αποζημιώσεις ιδιοκτητών ακινήτων λόγω του υπο-
χρεωτικού «κουρέματος» ενοικίων.
7. Εγγυημένα τραπεζικά δάνεια: Ύπάρχει μια εκκρεμό-
τητα 1,5 δισ. ευρώ από τον εγγυοδοτικό μηχανισμό που 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Όμως οι τράπεζες αναμένουν το 
άνοιγμα και της δεύτερης φάσης του προγράμματος 
εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. 

ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΏΤΟΥ

Η κυβέρνηση κατέθε-
σε συμπληρωματικό 
προϋπολογισμό 6 δισ. 
ευρώ για νέα μέτρα 
στήριξης και αμυντικές 
δαπάνες. Ειδικότερα, 
από τα 6 δισ. ευρώ, τα 
4 δισ. αφορούν δρά-
σεις που σχετίζονται με 
την υλοποίηση μέτρων 
αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών 
της πανδημίας.



Το πρόγραμμα θα προβλέπει τη χορήγηση επιπλέον 
ποσού 1,5 δισ. ευρώ ως κρατική εγγύηση που, με μό-
χλευση, θα μπορέσει να δημιουργήσει νέα ρευστότητα 
3,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
8. Νέο ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Πρόκειται για την επέκταση του ΤΕΠΙΧ 
ΙΙ κατά 500 εκατ. ευρώ για να καλυφθεί η υπερβάλλου-
σα ζήτηση που είχε εκδηλωθεί.
9. Κονδύλια ύψους 600 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για 
την αμυντική θωράκιση της χώρας.

Τα αναδρομικά των συνταξιούχων
Τα ποσά των επιστροφών από τις αντισυνταγματικές 
μειώσεις των κύριων συντάξεων υπολογίζεται πως 
θα κυμανθούν από 550 έως 7.200 ευρώ, ενώ το μεσο-
σταθμικό ποσό κυμαίνεται ,σύμφωνα με ειδικούς της 
κοινωνικής ασφάλισης, σε 1.300-1.500 ευρώ. Αναλυ-
τικά, όσοι το 2012 είχαν άθροισμα συντάξεων:
•  1.000-1.100 ευρώ αναμένεται να λάβουν περί τα 550 

ευρώ
•  1.100-1.500 ευρώ αναμένεται να λάβουν περί τα 800 

ευρώ
•  1.500-2.000 ευρώ αναμένεται να λάβουν περί τα 

2.600 ευρώ
•  2.000-3.000 ευρώ αναμένεται να λάβουν περί τα 

5.500 ευρώ
Τα μεγάλα ποσά που αγγίζουν και ξεπερνούν τα 7.000 
ευρώ αφορούν κυρίως συνταξιούχους με άθροισμα 
συντάξεων το 2012 άνω των 3.000 ευρώ. Πρόκειται 
κυρίως για διπλοσυνταξιούχους που εισπράττουν δύο 
ή περισσότερες κύριες συντάξεις (π.χ. χηρείας και γή-
ρατος ή δύο γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος από δημό-
σιο και ιδιωτικό τομέα κ.ά.) και υψηλοσυνταξιούχους 
του ΙΚΑ, των ΔΕΚΟ-τραπεζών και του Δημοσίου που 
είχαν υψηλές και πολύ υψηλές συντάξεις το 2012.

Μειώσεις φόρων και εισφορών
Εν τω μεταξύ, έχουν «κλειδώσει» και οι μειώσεις φό-
ρων και ασφαλιστικών εισφορών. Τα μέτρα θα αφο-
ρούν μόνο το 2021, ενώ αν η παρένθεση της πανδη-
μίας κλείσει εντός του επόμενου έτους, οι μειώσεις θα 
λάβουν μόνιμο χαρακτήρα. Σύμφωνα με πληροφορί-
ες, το ποσό που εισπράττει ετησίως η κυβέρνηση θα 
μειωθεί κατά 50%, δηλαδή από τα 1,2 δισ. ευρώ στα 
600 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, το αν θα είναι οριζόντια η μείωση κατά 50% 
ή αν θα αυξηθεί το αφορολόγητο όριο στα 25.000 ή 
30.000 ευρώ δεν έχει αποφασιστεί ακόμη. Δηλα-
δή στην κυβέρνηση επεξεργάζονται δύο σενάρια, τα 
οποία προβλέπουν:
1. Μείωση της εισφοράς κατά 50% για τα εισοδήματα 
που αποκτούν οι φορολογούμενοι από την 1η Ιανουα-
ρίου 2021: Αυτό σημαίνει ότι μισθωτός με ετήσιο εισό-
δημα 20.000 ευρώ θα έχει όφελος 88 ευρώ ετησίως, 
ενώ μισθωτός με εισόδημα 30.000, όφελος 338 ευρώ. 
Επίσης, μισθωτός με εισόδημα 40.000 ευρώ, από 1.326 
ευρώ που πληρώνει σήμερα, θα πληρώσει την επόμε-
νη χρονιά 663 ευρώ, ενώ για κάποιον που έχει εισό-
δημα 50.000 ευρώ το όφελος ανέρχεται περίπου στα 
1.038 ευρώ.
2. Το δεύτερο σενάριο προβλέπει την κατάργηση της 

εισφοράς αλληλεγγύης για όσους έχουν εισοδήμα-
τα έως 25.000 ή 30.000 ευρώ, από 12.000 που ισχύει 
σήμερα. Ταυτόχρονα, θα περιοριστούν όλοι οι συντε-
λεστές της κλίμακας κατά μία ή δύο ποσοστιαίες μο-
νάδες.

Ισχυρές οι προοπτικές
Πάντως, ο οίκος αξιολόγησης Scope επισημαίνει ότι αν 
και η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας σταμάτησε 
απότομα εξαιτίας του κορονοϊού, η ισχυρή «απάντη-
ση» από την Ε.Ε., την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
και την ελληνική κυβέρνηση έχει βελτιώσει τις μακρο-
πρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας και τη 
βιωσιμότητα του χρέους.
Κατά τον οίκο αξιολόγησης, η οικονομική ανάπτυξη 
της Ελλάδας το επόμενο διάστημα θα εξαρτηθεί από 
την αποτελεσματική απορρόφηση των πόρων από το 
Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε., τη συνέχιση των μεταρ-
ρυθμίσεων για την ενίσχυση του αναπτυξιακού δυνα-
μικού της οικονομίας και την επιτάχυνση της μείωσης 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) των ελλη-
νικών τραπεζών.
Η Ελλάδα, όπως σημειώνει, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμέ-
νη στον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας λόγω της 
εξάρτησής της από τον τουρισμό, που πλήττεται από το 

lockdown και τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που 
επιβλήθηκαν, και του υψηλού ποσοστού του εργατι-
κού δυναμικού της που αποτελείται από αυτοαπασχο-
λούμενους.
Κατά το β΄ τρίμηνο του 2020 το ελληνικό πραγματι-
κό ΑΕΠ μειώθηκε κατά 15,2% σε ετήσια βάση και η 
Scope αναμένει ότι η ανάκαμψη θα ξεκινήσει από το 
γ΄ τρίμηνο, υπό την προϋπόθεση ότι το δεύτερο κύμα 
της πανδημίας δεν θα οδηγήσει σε νέο lockdown με 
αρνητικές επιπτώσεις στις προοπτικές ανάπτυξης της 
Ελλάδας και στην τροχιά του δημόσιου χρέους.

Στο 7,5% η ύφεση το 2020
Την ίδια στιγμή η Εθνική Τράπεζα προβλέπει ύφεση 
7,5% για το 2020. Σύμφωνα με τους αναλυτές, το γ΄ 
τρίμηνο αναμένεται ανάκαμψη σε τριμηνιαία βάση 
κατά 5,4%, έναντι υποχώρησης κατά 14% το β΄ τρίμη-
νο, όπως έδειξαν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Βεβαίως, σε 
ετήσια βάση το ΑΕΠ αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 
10,9%.
Οι αναλυτές, βεβαίως, επισημαίνουν ότι η πτώση 
του 15,2% το β΄ τρίμηνο είναι η μεγαλύτερη που έχει 
καταγραφεί ιστορικά σε ένα τρίμηνο, όπως και στις 
περισσότερες χώρες, τουλάχιστον για όσο διάστημα 
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία τριμηνιαίων εθνικών 
λογαριασμών. Προσθέτουν, ωστόσο, ότι η πτώση 
ήταν ανάλογη του μέσου όρου της Ευρωζώνης και 
ελαφρώς χαμηλότερη των περισσότερων χωρών 
του Νότου, παρά το γεγονός ότι οι πλέον πληττόμενοι 
κλάδοι, τουρισμός και εστίαση, έχουν μεγαλύτερη 
βαρύτητα στο ελληνικό ΑΕΠ. Σε τριμηνιαία, ωστόσο, 
βάση η συρρίκνωση ήταν μεγαλύτερη της Ευρωζώ-
νης, επισημαίνουν, κάτι που αντανακλά το σημαντικά 
μεγαλύτερο μερίδιο που έχουν στο ΑΕΠ οι περισσό-
τεροι πληττόμενοι κλάδοι των υπηρεσιών, ειδικά του 
τουρισμού, στο β΄ τρίμηνο.
Ενδιαφέρον σημείο της ανάλυσης της Εθνικής Τράπε-
ζας είναι επίσης ότι τα μέτρα στήριξης του Δημοσίου, 
ειδικά για την αγορά εργασίας, συγκράτησαν τη μέση 
μείωση της συνολικής αμοιβής της εργασίας στην οι-
κονομία (που συναρτάται από τη μέση αμοιβή και την 
απασχόληση) στο 7,3% ετησίως, παρά τη γενικευμένη 
παύση στην οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτό συνέ-
βαλε, βεβαίως, η σταθερότητα των αμοιβών και της 
απασχόλησης στο Δημόσιο.
Αντίθετα, τα εισοδήματα και τα κέρδη από την επιχει-
ρηματική δραστηριότητα συρρικνώθηκαν δραστικά, 
παρά τη στήριξη και τις αναστολές φορολογικών και 
ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Ο οίκος αξιολόγησης Scope επισημαίνει ότι αν και η οικονο-
μική ανάκαμψη της Ελλάδας σταμάτησε απότομα εξαιτίας 
του κορονοϊού, η ισχυρή «απάντηση» από την Ε.Ε., την Ευ-
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την ελληνική κυβέρνηση 
έχει βελτιώσει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης 
της Ελλάδας και τη βιωσιμότητα του χρέους.
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