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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Κατά τη διάρκεια της προτελευταίας δεκαετίας του 20ού αιώνα στην 

περίπτωση που κάποιος άνθρωπος ερχόταν σε επαφή με τους όρους «πανδημία» 

και «παγκοσμιοποίηση» θα τους θεωρούσε ή άγνωστους, ή, στην καλύτερη των 

περιπτώσεων θα έφερνε στο νου του, σε σχέση με τον πρώτο μόνο όρο, κάποιες, 

λίγες ενδεχομένως πληροφορίες για κάποιες μεγάλης έκτασης επιδημίες οι οποίες 

είχαν λάβει χώρα σε προηγούμενους αιώνες, ενώ κάποιοι λίγο καλύτερα 

ενημερωμένοι θα παραλλήλιζαν τον συγκεκριμένο όρο με την περίφημη «Ισπανική 

Γρίπη» 1  του 1918, η οποία προξένησε το θάνατο σε αρκετές δεκάδες 

εκατομμυρίων ανθρώπους. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ίσως η εμφάνιση και 

μεγάλη εξάπλωση του ιού του AIDS2 , της επονομαζόμενης «Μάστιγας του Αιώνα» 

σύμφωνα με τα ΜΜΕ της εποχής, στις αρχές της δεκαετίας του 1980, για την 

οποία όμως υφίσταται διάσταση απόψεων για το αν ήταν επιδημία ή πανδημία.   

 Η δεκαετία του 1980 αποτέλεσε το τέλος μιας εποχής η οποία σημαδεύτηκε 

από σειρά γεγονότων, κυρίως στο παγκόσμιο πολιτικό γίγνεσθαι, οι οποίες με τη 

σειρά τους δημιούργησαν πολλές αλλαγές σε  πολλά επίπεδα, με πλέον σημαντικό 

αυτό της οικονομίας. Η παρακμή και στη συνέχεια η πτώση του λεγόμενου 

«Ανατολικού Μπλοκ», των κρατών στις οποίες εφαρμόστηκε το μονοκομματικό 

σύστημα με μοναδική πολιτική παράταξη αυτή του κομμουνιστικού κόμματος σε 

οικονομικό περιβάλλον κατευθυνόμενης οικονομίας, προκάλεσε «άνοιγμα» των 

συνόρων με μετάβαση στην οικονομία της αγοράς συμπαρασύροντας 

εξαρτώμενους από αυτή τομείς όπως η επιστημη και η τεχνολογία, με αντίστοιχες 

αλλαγές σε σχέσεις, συμμαχίες, συμφέροντα και στις ισορροπίες δυνάμεων ως 

προς τα κράτη στο Διεθνές Σύστημα. 

 Έως τις μέρες μας, σχεδόν 30 χρόνια μετά την κομβική αυτή αλλαγή 

υφίσταται διάσταση απόψεων3 ως προς τη δομή του νέου Διεθνούς Συστήματος 

ως προς το κατά πόσο είναι μονοπολικό ή χαλαρό πολυπολικό. Αυτό το οποίο δεν 

επιδέχεται καμία αμφισβήτηση είναι ότι πλέον οι συναλλαγές πάσης φύσεως 

μεταξύ κρατών αλλά και παραγόντων στο σύστημα αυτό, είναι περισσότερες από 

                                                           
1 Michael S. Rosenwald 2020 
2 Acquired Immune Deficiency Syndrome, στα ελληνικά Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής 
Ανεπάρκειας 
3 Ηλίας Κουσκουβέλης 2010, Κεφάλαιο 6 
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ποτέ, αυξάνοντας στο μέγιστο βαθμό την έκταση της αλληλεξάρτησης, λόγω της 

επικράτησης σε παγκόσμια κλίμακα των τάσεων για απελευθέρωση των ροών 

προϊόντων, υπηρεσιών, κεφαλαίων και τεχνολογίας4. Συνέπεια των ανωτέρω είναι 

η αποδυνάμωση του εθνικού χαρακτήρα της οικονομίας και η δημιουργία 

παγκόσμιων αγορών5, με σκοπό κυρίως τη μείωση του κόστους παραγωγής – 

λειτουργίας αλλά και την αύξηση των κερδών. 

 Η παραπάνω απελευθέρωση δημιουργεί και μία επιπλέον αλλαγή, τη 

μείωση των αποστάσεων που παλαιότερα ήταν εξαιρετικά δύσκολο ή σε 

ορισμένες περιπτώσεις ανέφικτο να διανυθούν. Μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχει 

τη δυνατότητα μετακινήσεων για επαγγελματικούς ή οικονομικούς λόγους, για 

συχνά ταξίδια ή για μετανάστευση σε μακρυνές χώρες. Οι μετακινήσεις έχουν γίνει 

πολύ πιο εύκολες λόγω μεγάλης συχνότητας πτήσεων και τελειοποίησης των 

οδικών δικτύων, όπως επίσης και ευρείας κατασκευής αντίστοιχων σύγχρονων και 

οικονομικά προσιτών μέσων μεταφοράς. Με το πέρασμα των ετών είναι πλέον όλο 

και πιο φυσιολογικό άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων να συνεργάζονται και να 

αλληλεπιδρούν εργαζόμενοι για εναν εργοδότη ή μια εταιρεία. 

 Κατά την τελευταία εικοσαετία νέες επιδημίες έκαναν την εμφάνισή τους, 

όπως  το SARS6 κατά τα έτη 2002-2003, η Γρίπη των Χοίρων (Η1Ν1) το 2009-

2010 και ο κορονοϊός COVID-19, που από τις 11 Μαρτίου 2020 έχει χαρακτηριστεί 

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως πανδημία, και ο οποίος 

παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τον SARS που προκαλείται από κορονoϊό.  Οι 

παραπάνω επιδημίες προκάλεσαν ανησυχία στην παγκόσμια κοινότητα όχι μόνο 

από πλευράς αντιμετώπισης μέσω φαρμάκων ή εμβολίων, αλλά και 

αντιμετώπισης - περιορισμού της ραγδαίας γεωγραφικής εξάπλωσης λόγω της 

«πύκνωσης» των μετακινήσεων ανθρώπων σε παγκόσμια κλίμακα, η οποία 

ευνοείται πλέον σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από παλαιότερα.  

 Επιπλέον, ο κίνδυνος της παγκόσμιας εξάπλωσης επιδημιών και η, σε 

κάποιες περιπτώσεις, μετεξέλιξή τους σε πανδημίες έχει  δημιουργήσει, πέρα από 

αρνητικής φύσεως εξελίξεις, και προκλήσεις ή ευκαιρίες σε πολιτικό, οικονομικό 

και επαγγελματικό - προσωπικό επίπεδο σε τομείς που σχετίζονται περισσότερο ή 
                                                           
4 Ιωάννης Αθ. Χατζηδημητρίου 2003, Εισαγωγή 
5 Όπως 4 
6 Severe Acute Respiratory Syndrome, Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο 
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λιγότερο με τη φύση και το χαρακτήρα των συγκεκριμένων καταστάσεων. Η 

διαχείριση μιας πανδημίας σε πολιτικό επίπεδο μπορεί να αλλάξει την εικόνα ενός 

κράτους στο διεθνές περιβάλλον, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ελλάδα κατά 

το δεύτερο τρίμηνο του 2020, καθώς επίσης και ευκαιρία για καλλιέργεια «εικόνας» 

συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων που ενεπλάκησαν σε αυτή τη διαχείριση. Οι 

οικονομικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται είναι εξ’ ίσου σημαντικές και σχετίζονται 

με τα κέρδη που μπορούν να αποκομιστούν μέσω της θεραπείας (εμβόλια, 

ιατρικός εξοπλισμός) αλλά και της προστασίας (μάσκες), όπως και σε παρεμφερείς 

τομείς. 

 Στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, είναι δεδομένο 

ότι μεμονωμένα ή διευρυμένα γεγονότα είναι δυνατόν να δημιουργήσουν 

«τριγμούς» σε τοπικό ή ευρύτερο επίπεδο. Όταν τα γεγονότα αυτά συμβαίνουν σε 

χώρες ή περιοχές «κλειδί» για την παγκόσμια οικονομία, στις οποίες 

παρουσιάζεται μεγάλο ενδιαφέρον επενδυτών ή συμφερόντων, τότε είναι πιθανό 

εφόσον προκληθεί διατάρραξη ισορροπίας, να δημιουργηθούν μικρής ή μεγάλης 

κλίμακας αλλαγές και στην παγκόσμια οικονομία, οι οποίες είναι ανάλογες με τη 

«βαρύτητα» του γεγονότος ή της περιοχής. Η πανδημία του COVID-19, ανέδειξε 

μία νέα πτυχή στην εν λόγω κατάσταση, η οποία αφορά στον επηρεασμό των 

οικονομικών ισορροπιών σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω ενός γεγονότος το οποίο 

αποτελεί έναν πρωτότυπο - πρωτόγνωρο τρόπο αλλαγής ισορροπιών, υπό το 

πρίσμα εξέτασής του όχι μόνο ως υγειονομική κρίση αλλά και ως κομβικό γεγονός 

ανάλογο ενός πολέμου, μιας ενεργειακής κρίσης ή ενός σημαντικού πολιτικού 

γεγονότος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ - ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ 

1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 Οι όροι ενδημία, ξέσπασμα, επιδημία και πανδημία χρησιμοποιούνται κατά 

κανόνα για να περιγράψουν λοιμώξεις, παρόλο που άλλες ασθένειες, όπως η 

υπέρταση, ο καρκίνος, η παχυσαρκία, ή ακόμα και θετικές και ωφέλιμες 

συμπεριφορές μπορούν να περιγραφούν με τον ίδιο τρόπο. Αυτές οι κατηγορίες 

βασίζονται κατά κύριο λόγο στο πόσες περιπτώσεις μιας κατάστασης συγκρίνονται 

με τον αναμενόμενο αριθμό περιπτώσεων σε ένα δεδομένο χρονικό διάστημα και 

σε ποιο βαθμό οι περιπτώσεις αυτές έχουν εξαπλωθεί γεωγραφικά7. 

 Μια ενδημική κατάσταση υπάρχει σε ένα σχετικά σταθερό, προβλέψιμο 

ποσοστό μεταξύ μιας ομάδας ανθρώπων. Ο παρατηρούμενος αριθμός 

περιπτώσεων είναι περίπου ο ίδιος με τον αναμενόμενο αριθμό. Αυτή η ομάδα 

των ανθρώπων μπορεί να είναι όλοι οι κάτοικοι μιας πόλης, ενός νομού, ή 

μεγαλύτερες περιοχές όπως χώρες ή ήπειροι. Παραδείγματα είναι η ελονοσία στην 

Αφρική, ο δάγκειος πυρετός σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές και η ηπατίτιδα 

τύπου «Β» παγκοσμίως, αν και τα ποσοστά είναι υψηλότερα στην Ασία και την 

Αφρική (υψηλή ενδημικότητα) από ό,τι στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική 

(χαμηλή ενδημικότητα)8. 

 Ένα ξέσπασμα πραγματοποιείται όταν μια ξαφνική αύξηση του αριθμού 

των ατόμων με μια ασθένεια είναι μεγαλύτερη από μια αναμενόμενη αύξηση. Αυτό 

ισχύει είτε υπάρχουν περισσότερες περιπτώσεις ενδημικής πάθησης από το 

αναμενόμενο, είτε η ασθένεια εντοπίζεται για πρώτη φορά κάπου που δεν υπήρχε 

πριν. Οι εστίες περιορίζονται σε σχετικά μικρές περιοχές. Παραδείγματα 

περιλαμβάνουν τη χολέρα μετά τον σεισμό της Αϊτής το 2010, τις τροφικές νόσους 

όπως τα ξεσπάσματα E-Coli που σχετίζονται με το μαρούλι και το βοδινό κρέας, οι 

πολλαπλές εστίες του ιού Εμπόλα σε διάφορες αφρικανικές χώρες από το 1976, 

όπως επίσης και η ιλαρά σε περιοχές που ο πληθυσμός δεν εμβολιάζεται 

καταλλήλως. 

                                                           
7 Dara Grennan 2019 
8 Όπως 7 



5 
 

 Eπιδημία είναι ένα ξέσπασμα που εξαπλώνεται σε μια ευρύτερη 

γεωγραφική περιοχή. Παραδείγματα περιλαμβάνουν τον ιό Ζίκα, που ξεκίνησε στη 

Βραζιλία το 2014 και εξαπλώθηκε στις περισσότερες χώρες της Λατινικής 

Αμερικής και της Καραϊβικής, την επιδημία Εμπόλα την περίοδο 2014-2016 στη 

Δυτική Αφρική, ή ακόμα και την πρόσφατη και εξελισσόμενη αμερικανική κρίση 

των οπιοειδών9. 

 Η πανδημία είναι μια επιδημία που εξαπλώνεται παγκοσμίως. Η ισπανική 

γρίπη του 1918, η οποία μόλυνε περισσότερο από το ένα τρίτο του παγκόσμιου 

πληθυσμού και σκότωσε περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους, είναι ένα από τα 

πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν την 

βουβωνική πανώλη, γνωστή και ως «Μαύρος Θάνατος» τον 14ο αιώνα, και τον ιό 

HIV που προκαλεί το AIDS10. 

 Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο μακριά εξαπλώνεται μια ασθένεια. 

Δύο από τους πιο σημαντικούς είναι το πόσο εύκολα μεταδίδεται από το ένα άτομο 

στο άλλο και η κίνηση των ανθρώπων, ιδίως αεροπορικώς, επειδή οι λοιμώξεις 

μπορούν να μεταφερθούν σε νέα μέρη του κόσμου μέσα σε λίγες ώρες. Επιπλέον, 

η εφαρμογή των παραπάνω όρων στις εξελισσόμενες πραγματικές καταστάσεις 

είναι αρκετά πιο σύνθετη και περίπλοκη. Για παράδειγμα, όταν ο ιός HIV ξεκίνησε 

στη Δυτική Αφρική, ήταν επιδημικός στην Αφρική για δεκαετίες. Έφτασε σε 

επίπεδο πανδημίας στα τέλη του 20ου αιώνα, αλλά τώρα θεωρείται ενδημικός σε 

ορισμένα μέρη του κόσμου11. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Όπως 7 
10 Όπως 7 
11 Όπως 7 
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1.2 ΑΣΘΕΝΕΙΑ COVID-19 

 Το Δεκέμβριο του 2019, σην πόλη Wuhan της επαρχίας Hubei, στην Κίνα, 

εμφανίστηκε συρροή κρουσμάτων πνευμονίας. Στις 9 Ιανουαρίου 2020, οι 

υγειονομικές αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν ότι πρόκειται για νέο στέλεχος 

κορωνοϊού (2019-nCoV). Οι κορωνοϊοί είναι μία ομάδα ιών που συνήθως 

προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις με ποικίλη σοβαρότητα στον άνθρωπο και 

στα ζώα. Εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των λοιμώξεων ανώτερου 

αναπνευστικού στον άνθρωπο μπορεί να προκαλείται από κορωνοϊούς 12 . Οι 

περισσότεροι άνθρωποι που νοσούν από τον COVID-19, παρουσιάζουν ήπια έως 

μέτρια συμπτώματα και αναρρώνουν χωρίς ειδική θεραπεία. Ο ιός που προκαλεί 

τον COVID-19 μεταδίδεται κυρίως μέσω των σταγονιδίων που παράγονται όταν 

ένα μολυσμένο άτομο βήχει, φτερνίζεται ή εκπνέει. Αυτά τα σταγονίδια είναι πολύ 

βαριά για να διατηρηθούν στον αέρα και γρήγορα πέφτουν σε δάπεδα και 

επιφάνειες. Η μόλυνση πραγματοποιείται εισπνέοντας τον ιό αν το άτομο βρίσκεται 

σε κοντινή απόσταση σε ένα άλλο ήδη μολυσμένο άτομο ή αγγίζοντας μια 

μολυσμένη επιφάνεια και έπειτα τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
12 Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας 2020 
13 World Health Organization 2020 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

COVID-19 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

2.1 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID-19 ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 Οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), κατά το πρώτο 

«κύμα» της πανδημίας, και πιο συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2020, ανέφεραν για 

σημαντικά μεγαλύτερη ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας και για μικρότερο βαθμό 

ανάκαμψής της το 2021. Η υπόψη ύφεση οφείλεται στην πανδημία, ενώ με την 

αναθεώρηση των προβλέψεων εντός του ίδιου μήνα (World Economic Outlook 

Update), προβλέφθηκε πιο εκρηκτική αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, 

καθώς τα μέτρα στήριξης σε όλο τον κόσμο εκτιμούνταν σε πάνω από 11 

τρισεκατομμύρια δολλάρια αντί 8 τρισεκατομμυρίων δολλαρίων που είχαν 

εκτιμηθεί αρχικά. Συνέπεια αυτού θα ήταν μία επίσης πιο εκρηκτική αύξηση του 

δημόσιου χρέους σε παγκόσμιο επίπεδο, με υπέρβαση για πρώτη φορά του 100% 

του ΑΕΠ, ενώ για τις ανεπτυγμένες οικονομίες το 130% αντίστοιχα14. 

 Η ίδια αναθεωρημένη εκτίμηση ανέφερε ότι η παγκόσμια οικονομία θα 

σημειώσει φέτος ύφεση 4,9% έναντι 3% (αρχική εκτίμηση Απριλίου), ενώ για το 

2021 ότι θα ανακάμψει κατά 5,4%. Το πλήγμα θα είναι μεγαλύτερο για τις 

ανεπτυγμένες οικονομίες, οι οποίες εκτιμήθηκε ύφεση 8% με ανάκαμψη 4,8% το 

2021, με αποτέλεσμα το ΑΕΠ τους να είναι χαμηλότερο το επόμενο έτος κατά 4% 

σε σχέση με τα επίπεδα του 2019. Ειδικότερα για την Ευρωζώνη, το ΔΝΤ 

προέβλεψε ύφεση 10,2% και ανάκαμψη 6% το 2021, με την Ιταλία και την Ισπανία 

να αντιμετωπίζουν τις χειρότερες προοπτικές (12,8% ύφεση και ανάκαμψη 6,3% 

το 2021). Ιδιαίτερα έντονες εκτιμήθηκαν οι επιπτώσεις της κρίσης και για τη Γαλλία 

(12,5% ύφεση και 7,3% ανάκαμψη, αντίστοιχα), ενώ μικρότερο αναμενόταν το 

πλήγμα για τη Γερμανία, όπου προβλέφθηκε ύφεση 7,8% και ανάκαμψη 5,4% το 

2021. Για την αμερικανική οικονομία προβλέφθηκε ισχυρή μείωση του ΑΕΠ, με την 

ύφεση στο 8% και ανάκαμψη στο 4,5% το 2021. Για την Κίνα, από την οποία 

ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού, η εκτίμηση ανέφερε ότι θα αποφύγει την 

ύφεση, καταγράφοντας ανάπτυξη της τάξης του 1% το 2020 και 8,1% το 202115. 

                                                           
14 Newsroom HuffPost Greece - Associated Press 2020 
15 Όπως 14 
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 Πέραν των ανωτέρω, εκτιμήθηκε ότι πάνω από το 95% των χωρών του 

κόσμου θα έχουν εντός του 2020 μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματός τους, με 

αποτέλεσμα να ανακοπεί η σημαντική πρόοδος που είχε σημειωθεί στη μείωση 

της ακραίας φτώχειας στον κόσμο από τη δεκαετία του 1990. Πάνω από το 75% 

των χωρών ξανανοίγουν τώρα τις οικονομίες τους, την ίδια ώρα που η πανδημία 

εντείνεται σε πολλές αναδυόμενες αγορές και αναπτυσσόμενες οικονομίες, 

ανέφερε η επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Γκίτα Γκόπινατ, η οποία επίσης 

προσέθεσε ότι αρκετές χώρες έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν, ωστόσο, απουσία 

μίας ιατρικής λύσης, η ισχύς της ανάκαμψης είναι εξαιρετικά αβέβαιη και ο 

αντίκτυπος σε τομείς και χώρες ανομοιόμορφος. Από τα 11 τρισεκατομμύρια 

δολλάρια που εκτιμήθηκαν τα μέτρα που πήραν όλες οι χώρες για τη στήριξη των 

οικονομιών τους, τα μισά (5,4 τρισεκατομμύρια δολλάρια) αφορούσαν πρόσθετες 

δημόσιες δαπάνες και απώλειες δημόσιων εσόδων, ενώ το υπόλοιπο ήμισι 

σχετίζεται με τη στήριξη της ρευστότητας με δάνεια, συμμετοχή στο μετοχικό 

κεφάλαιο επιχειρήσεων και εγγυήσεις. Για τις χώρες της G20, τα δημοσιονομικά 

μέτρα αντιστοιχούν στο 6% του ΑΕΠ έναντι 3%16.  

 Η εκτίμηση για το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα στον κόσμο για το 2020 

ήταν στο επίπεδο του 14% του ΑΕΠ, αυξημένο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε 

σχέση με το 2019, ενώ για τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες αντίστοιχα στο 16,5% 

του ΑΕΠ, αυξημένο κατά 13 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τα περυσινά 

επίπεδα. Ομοίως για την Ευρωζώνη, δημοσιονομικό έλλειμμα 11,7% για φέτος και 

5,3% για το 2021, με αποτέλεσμα το δημόσιο χρέος της να εκτιναχθεί στο 105,1% 

του ΑΕΠ φέτος για να υποχωρήσει ελαφρά στο 103% το 2021. Αντίστοιχα για την 

Ιταλία στο 166,1% του ΑΕΠ φέτος, ενώ για την Ισπανία και τη Γαλλίας σε επίπεδα 

πολύ πάνω από το 100% (στο 123,8% και το 125,7%, αντίστοιχα)17. Το ΔΝΤ 

συνέστησε στις χώρες που χαλάρωσαν τα περιοριστικά μέτρα για την εξάπλωση 

του κορονοϊού να στρέψουν σταδιακά τις δημοσιονομικές πολιτικές τους από τη 

στήριξη των επιχειρήσεων προς μία καλύτερα στοχευμένη στήριξη των 

νοικοκυριών, λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της παραοικονομίας. Τα μέτρα για 

τη στήριξη της απασχόλησης θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ασφαλή επιστροφή 

                                                           
16 Όπως 14 
17 Όπως 14 
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στην εργασία και να διευκολύνουν τις διαρθρωτικές μεταβολές στις αγορές 

εργασίας για να είναι πιο ανθεκτικές οι οικονομίες μετά την πανδημία.  

 Κατά τη δεύτερη έξαρση της πανδημίας, εντός του φθινοπώρου του 2020, 

αυξήθηκαν και πάλι οι μολύνσεις από το νέο κορονοϊό, υποβάλλοντας τα εθνικά 

συστήματα υγείας σε δοκιμασία, μολονότι η ενίσχυση των ελπίδων ότι θα είναι 

σύντομα διαθέσιμο εμβόλιο προκάλεσε κάποια αισιοδοξία στους πολίτες και στα 

χρηματιστήρια, ενώ οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενίσχυσαν τους 

περιορισμούς, προσπαθώντας να διασώσουν την κρίσιμης σημασίας για την 

οικονομία περίοδο των Χριστουγέννων. Στη Γαλλία, με στατιστική αναλογία 

θανάτων να είναι ένας στους τέσσερις λόγω κορονοϊού, και αριθμό 

νοσηλευόμενων υψηλότερο από την κορύφωση του πρώτου κύματος, η 

κυβέρνηση δεν περιόρισε τα μέτρα, με το ενδεχόμενο να επιβληθούν επιπλέον 

περιορισμοί να είναι εξαιρετικά πιθανό, ειδικά στην περίπτωση αύξησης των 

κρουσμάτων. Στη Γερμανία, παρά τις πρώτες ενδείξεις βελτίωσης στα μέσα 

Νοεμβρίου του 2020, οι κανόνες που έχουν επιβληθεί για τη συγκράτηση της 

πανδημίας θα παραμείνουν σε ισχύ για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Μεγάλη 

Βρετανία, η οποία αποτελεί τη χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων από τον 

COVID-19 στην Ευρώπη, έχει υποστεί τη μεγαλύτερη συρρίκνωση του ΑΕΠ 

μεταξύ των ισχυρών οικονομιών και, σύμφωνα με οικονομολόγους, αυτό οφείλεται 

στο ότι τα μέτρα του αρχικού lockdown διήρκεσαν περισσότερο απ' ό,τι σε άλλες 

χώρες και είχαν ιδιαίτερα σοβαρό αντίκτυπο στον τομέα των υπηρεσιών, που 

αντιστοιχεί στο 80% της βρετανικής οικονομίας. Αντίθετα από το πρώτο lockdown, 

η κυβέρνηση έχει ενθαρρύνει τις εταιρείες κατασκευών και μεταποίησης να μείνουν 

ανοικτές και δεν έχει αναστείλει τη λειτουργία σχολείων και πανεπιστημίων18.  

 Παρόμοια είναι η κατάσταση και σε άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, η οποία 

ξεπέρασε το όριο του ενός εκατομμυρίου κρουσμάτων, με την αυστηροποίηση των 

μέτρων να εξαρτάται από την πορεία της νόσου, ενώ στην Αυστρία, με ρεκόρ νέων 

κρουσμάτων στις 13 Νοεμβρίου 2020, η κυβέρνηση βρέθηκε υπό συνεχή πίεση 

επιβολής αυστηρότερων μέτρων, με συνεχείς παρατάσεις απαγόρευσης 

νυκτερινής κυκλοφορίας. Παρά τα παραπάνω μέτρα, ο τομέας της λιανικής θα 

παραμείνει σε μεγάλο βαθμό ανοιχτός, με εξαίρεση τα εμπορικά κέντρα για την 

                                                           
18 ΑΠΕ-ΜΠΕ 2020 
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αποφυγή συνωστισμού. Ομοίως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, τα περιοριστικά 

μέτρα είναι σε ισχύ, με ετοιμότητα επιβολής επιπλέον περιορισμών, μέτρο το 

οποίο αποτελεί έσχατη λύση λόγω των φόβων περαιτέρω οικονομικής ύφεσης19. 

Σε ότι αφορά στον υπόλοιπο κόσμο, μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Κίνα, η οποία 

σύμφωνα με ειδικούς, αντιμετώπισε επιτυχώς την πανδημία, μεσω της αδιάλειπτης 

παρακολούθησης του πληθυσμού αλλά και του μεγάλου διαθέσιμου προσωπικού. 

Οι κινεζικές αρχές κατάφεραν σχεδόν να μηδενίσουν τα κρούσματα στη χώρα με 

την οικονομία της χώρας να παρουσιάζει εκτιμώμενη, σύμφωνα με το ΔΝΤ, 

ανάπτυξη του ύψους του 2% στο τέλος του 2020. Το υπόψη ποσοστό θα είναι 

σαφώς μειωμένο σε σχέση προηγούμενα έτη, αλλά ταυτόχρονα μεγαλύτερο από 

τα αντίστοιχα των ΗΠΑ και της ΕΕ, των οποίων οι οικονομίες θα παρουσιάσουν 

συρρίκνωση2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Όπως 18 
20 Deutsche Welle 2020 
21 Deutsche Welle 2020 (2) 
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2.2 «ΠΑΚΕΤΑ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΗ ΝΕΑΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 Το γεγονός της εξαγγελίας μεγάλων και, σε ορισμένες περιπτώσεις 

τεράστιων «πακέτων» στήριξης από όλο και πιο πολλές χώρες για την 

αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας έχει θέσει επί 

«τάπητος», από μερίδα αναλυτών, την απειλή μιας νέας κρίση χρέους για τη 

διεθνή οικονομία, με αντίστοιχη διάσταση απόψεων. Στην εποχή της πανδημίας 

και σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον με έντονη αλληλεξάρτηση, 

ο δανεισμός έχει προσλάβει ιλιγγιώδεις διαστάσεις. Μέχρι τον Ιούνιο του 2020, οι 

εθνικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες είχαν διοχετεύσει τουλάχιστον 15 

τρισεκατομμύρια δολλάρια στη μάχη κατά του κορωνοϊού και των συνεπειών του, 

γεγονός που συνεπάγεται αύξηση στο παγκόσμιο χρέος με φρενήρεις ρυθμούς. 

Σύμφωνα με το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (Institute of International 

Finance - IIF), που εκπροσωπεί τον τραπεζικό κλάδο, το παγκόσμιο χρέος 

ανέρχεται σήμερα, συμπεριλαμβανόμενων του ιδιωτικού χρέους και των χρεών 

των τραπεζών, στο εξαιρετικά υψηλό ποσό των 250 τρισεκατομμυρίων 

δολλαρίων22.  

 Ομάδα αναλυτών υπό τον Κρίστιαν Έστερς (Christian Esters) στον οίκο 

Standard & Poor's, σε συνεχή επαφή με τα αρμόδια υπουργεία, επικαιροποιεί τις 

οικονομικές αναλύσεις και προβαίνει στην πιστοληπτική ικανότητα κάθε χώρας. 

Για τη συγκεκριμένη κατάσταση έχει την άποψη ότι «μεγαλύτερο χρέος - λιγότεροι 

τόκοι» και αναφέρει ότι δε συντρέχει λόγος πανικού. Κατά την άποψή του η μεγάλη 

άνοδος του χρέους οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην υποχώρηση των επιτοκίων, 

στο «υποστηρικτικό περιβάλλον» όπως αναφέρουν οι αναλυτές. Αναφέρει επίσης 

ότι αυτό το φαινόμενο έχει παρατηρηθεί ξανά κατά τα τελευταία χρόνια, ότι, ενώ 

αυξάνεται ο νέος δανεισμός, την ίδια στιγμή μειώνεται η επιβάρυνση του κρατικού 

προϋπολογισμού από τα επιτόκια. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την άποψή του, 

δεν υπάρχει λόγος για σπασμωδικές ενέργειες23.  

 Διαφορετική εκτίμηση εκφράζει ο οικονομολόγος Νίκλας Ποτράφκε (Niklas 

Potrafke) από το Οικονομικό Ινστιτούτο IFO του Μονάχου (Leibniz Institute for 

Economic Research at the University of Munich) . Κατά την άποψή του δεν 

                                                           
22 Nicholas Martin - Γιάννης Παπαδημητρίου 2020 
23 Όπως 22 



12 
 

υπάρχει λόγος για αλόγιστη αύξηση του δανεισμού. Παρομοιάζει το κρατικό χρέος 

σαν ένα μπαλόνι που όσο περισσότερο φουσκώνει, τόσο μεγαλώνει η πιθανότητα 

να σκάσει. Ο Ποτράφκε διευκρινίζει ότι επικροτεί τα κρατικά πακέτα στήριξης για 

να αντιμετωπιστούν οι ιστορικές προκλήσεις της πανδημίας, αλλά επιμένει ότι 

κάποια στιγμή πρέπει να συγκρατηθεί το χρέος και προειδοποιεί ότι είναι 

ριψοκίνδυνο να «ποντάρει» κανείς αποκλειστικά στο ευεργετικά χαμηλό ύψος των 

επιτοκίων24.  

 Ένας άλλος αναλυτής, ο Αλεξάντερ Κριβολούτσκι (Alexander Krivolucky), 

επικεφαλής του τμήματος μακροοικονομίας στο Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών 

Ερευνών (DIW - Berlin), εκφράζει την άποψη ότι ο κόσμος δε χρειάζεται να 

ανησυχεί, καθώς στη Γερμανία τουλάχιστον, το χρέος δεν έχει ξεπεράσει το 80% 

του ΑΕΠ και μάλιστα τα τελευταία χρόνια μειώθηκε στο 60%. Από την άλλη 

πλευρά η τιθάσευση του χρέους είχε και κάποιες συνέπειες, όπως οι περικοπές σε 

δημόσιες υπηρεσίες, η πώληση κρατικής περιουσίας σε ιδιώτες επενδυτές και η 

αναβολή δημοσίων επενδύσεων που μπορεί να κρίνονται απαραίτητες. Αναφέρει 

ότι όλα αυτά δε χρειάζεται να επαναληφθούν και εκτιμά ότι τα χρέη που 

συσσωρεύονται σήμερα δεν είναι απαραίτητο να απομειωθούν με τον ίδιο ρυθμό, 

όπως στα προηγούμενα χρόνια25. 

  Για το γεγονός της μεγάλης αύξησης χρέους στις ΗΠΑ, στην Κίνα, αλλά και 

σε ορισμένες χώρες της ευρωζώνης, και λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις 

προβλέψεις του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου για το 2020 ότι ο 

παγκόσμιος δείκτης χρέους προς ΑΕΠ θα αυξηθεί στο 342%, και αφετέρου ότι 

κατά την τελευταία δεκατία  η διεθνής τάση είναι ότι το κρατικό χρέος αυξάνεται, 

υπάρχει σύγκλιση απόψεων ως προς τη μεγαλύτερη δυνατότητα των 

ανεπτυγμένων χωρών να αναχρηματοδοτήσουν το χρέος τους. Σύμφωνα με τους 

παραπάνω αναλυτές - οικονομολόγους, οι ανεπτυγμένες αγορές επιδεικνύουν 

μεγαλύτερες αντιστάσεις, ενώ αντιθέτως οι αναδυόμενες αγορές επιβαρύνονται 

περισσότερο από τις συνέπειες του κορωνοϊού, όσον αφορά την πιστοληπτική 

τους ικανότητα26.  

                                                           
24 Όπως 22 
25 Όπως 22 
26 Όπως 22 
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 Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη πολλών αναλυτών οι οποίοι, 

αναφερόμενοι στην πανδημία κάνουν λόγο, παραλληλίζοντάς τη με τη μεγαλύτερη 

πρόκληση που αντιμετώπισε η διεθνής οικονομία από την εποχή του Β' 

Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Άλμπρεχτ Ριτσλ (Albrecht 

Ritschl), καθηγητής Οικονομικής Ιστορίας στο London School of Economics (LSE), 

τα σημερινά επίπεδα δανεισμού δε μπορούν να συγκριθούν με τα αντίστοιχα του 

1945, διότι λίγο μετά το τέλος του πολέμου το χρέος της Γερμανίας είχε φτάσει στο 

400% του ΑΕΠ, προσθέτοντας μάλιστα ότι υπήρχε και κρυφό χρέος, ενώ τα 

επίσημα στοιχεία είχαν αμφισβητηθεί και κάποιοι υπολόγιζαν ότι το πραγματικό 

χρέος είχε ξεπεράσει το 700%. Τεράστια χρέη είχαν συσσωρεύσει επίσης η 

Μ.Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία, στις οποίες, σύμφωνα με το Ριτσλ, τα χρέη 

μειώθηκαν μέσω του πληθωρισμού. Για τη Γερμανία επελέγη ως λύση το κούρεμα 

χρέους, με τη νομισματική μεταρρύθμιση του 1948, στην οποία διαγράφηκαν, σε 

μεγάλο βαθμό, τα χρέη απέναντι στους πιστωτές στο εσωτερικό της χώρας, ενώ 

το 1953 διευθετήθηκαν οι οφειλές προς το εξωτερικό. Από το 1945 δεν έχει 

αλλάξει ο βασικός κανόνας που καθορίζει ότι μία χώρα έχει δύο εναλλακτικές 

λύσεις για να μειώσει τα χρέη της. Η μία λύση μέσω πληθωρισμού, αυξάνοντας 

την ποσότητα του χρήματος που κυκλοφορεί, ενώ η δεύτερη μέσω περικοπών, 

δηλαδή «συμμαζεύοντας» τα δημόσια οικονομικά. Όταν δεν αποδίδει καμία από 

αυτές τις λύσεις, ακολουθεί στάση πληρωμών, με παράδειγμα τις χώρες της 

Αργεντινής και του Λιβάνου. Θεωρητικά οι ΗΠΑ και η Κίνα θα είχαν τη δυνατότητα 

να μειώσουν μέρος του χρέους μέσω του πληθωρισμού, αλλά στη Γερμανία κάτι 

τέτοιο θα ήταν αδύνατον καθώς, όπως υπενθυμίζει ο οικονομολόγος Αλεξάντερ 

Κριβολούτσκι, δεν υπάρχει μία κρατική κεντρική τράπεζα, που θα μπορούσε να 

προωθήσει αυτή τη ρύθμιση. Από την πλευρά του, ο αναλυτής Νίκλας Πορτάφκε 

θεωρεί ότι η δημοσιονομική πειθαρχία δεν αντιβαίνει στην οικονομική ανάπτυξη, 

αλλά αντιθέτως, οι χώρες εκείνες που έχουν κατοχυρώσει τη δημοσιονομική 

εγκράτεια στο Σύνταγμά τους, επιτυγχάνουν τελικά υψηλότερα ποσοστά 

ανάπτυξης. Λόγω της πανδημίας η Γερμανία αναγκάζεται να αποκηρύξει 

προσωρινά τη δημοσιονομική πειθαρχία, ωστόσο, είναι απαραίτητη η επαναφορά, 

το συντομότερο δυνατόν, του «φρένου» του χρέους, που προβλέπεται στο 

γερμανικό Σύνταγμα, αλλά έχει ανασταλεί για το 202027.    

                                                           
27 Όπως 22 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

 Mία από τις βασικές συνέπειες του κορωνοϊού είναι οι αλλαγές στο 

παραδοσιακό εργασιακό μοντέλο, με κυριότερη από αυτές την, όσο ποτέ άλλοτε, 

είσοδο και υιοθέτηση της τηλεργασίας. Πρόκειται για μία μορφή εργασίας η οποία, 

σύμφωνα με έρευνες, έχει υποστηριχθεί σε παγκόσμια κλίμακα από μεγάλο 

αριθμό εργαζομένων, κατά την άποψη των οποίων παρουσιάζει πολλά 

πλεονεκτήματα με κυριότερο την έλλειψη του στρες της εργασίας. Τούτο, διότι 

πολλοί παράγοντες που επιτείνουν το άγχος δεν υπάρχουν στο σπίτι, εργασιακοί 

παράγοντες όπως κακοί ή θορυβώδεις συνάδελφοι, η επίπονη μετακίνηση για τη 

δουλειά, ή, ο ίδιος ο ρυθμός εργασίας. Η έλλειψη των παραπάνω μειώνει την 

«τοξικότητα», αυξάνει τη δημιουργικότητα, παρόλα αυτά, σύμφωνα με τις ίδιες 

έρευνες, λίγοι δείχνουν να θέλουν να μείνουν αποκλειστικά και μόνο στο σπίτι, 

κυρίως λόγω έλλειψης στους εργαζόμενους του άρτιου εξοπλισμού των 

εργασιακών χώρων σε σύγκριση με το σπίτι τους. Την περίοδο της πανδημίας 

αριθμός ανθρώπων αναπροσάρμοσαν τα σπίτια τους προκειμένου να μπορούν να 

εργαστούν, με πολλές εταιρείες επίπλων να παρουσιάζουν αύξηση στον κύκλο 

εργασιών για προμήθεια εξοπλισμού home-office28, ανοίγοντας μια νέα, καινοτόμα 

τάση, και κατά συνέπεια έναν νέο τρόπο κερδοφορίας σε μια δυσχερή οικονομικά 

παγκόσμια συγκυρία, πέραν των οικονομικών κερδών που προσφέρει ο τομέας 

της υγείας29. 

 H όλο και περισσότερο αυξανόμενη μεμακρυσμένη εργασία δημιουργεί την 

ανάγκη δημιουργίας από τις εταιρείες τοπικών δικτυακών κόμβων με αντίστοιχα 

πρωτόκολλα ασφαλείας διαδικτύου, ή, παροχής πρόσβασης σε αποκεντρωμένα 

γραφεία, αντί να συγκεντρώνουν την πλειοψηφία του προσωπικού τους σε έναν 

χώρο, γεγονός το οποίο δημιουργεί «άνθιση» σε νέες μορφές υποστηρικτικής 

εργασίας ως προς στην κύρια. Παράλληλα, η ενασχόληση πολλών εργαζόμενων 

με τη συγκεκριμένη διεργασία, τους ωθεί στην εξοικείωση με τα τεχνολογικά μέσα, 

με την επίλυση πολλών ζητημάτων να επιλύονται μέσω e-mail ή τηλεδιασκέψεων, 

                                                           
28 Αναπροσαρμογή μέρους των ειδών γραφείου, με αλλαγή των επιφανειών και των χρωμάτων 
ώστε να ταιριάζουν στην ατμόσφαιρα του σπιτιού και να μην είναι τόσο ψυχρά όσο στον χώρο 
εργασίας, διότι συνήθως ο επαγγελματικός εξοπλισμός δεν είναι ελκυστικός για έναν ιδιωτικό χώρο 
29 Αλεξία Αγγελοπούλου 2020 
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με περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου των τηλεπικοινωνιών και την αναζήτηση 

καλύτερων μέσων για αποδοτικότερη και ταχύτερη επικοινωνία30.  

 Οι περικοπές στα ταξίδια, με την οικονομική έννοια, είναι δυνατό να 

χρησιμοποιηθούν από τις εταιρείες σε μια προσπάθεια αντιστάθμισης της 

απώλειας εισοδημάτων που προέκυψε από την πανδημία. Επιπλέον αλλαγές 

έχουν προκύψει και στο ωράριο εργασίας, διότι η εξ’ αποστάσεως εργασία έχει 

οδηγήσει πολλούς εργαζόμενους στο να συνεχίζουν τη δουλειά τους σε όλη τη 

διάρκεια της ημέρας. Ταυτόχρονα έχει επιτρέψει και μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση 

με το ωράριο. Με άλλα λόγια, από τη στιγμή που οι υποχρεώσεις των 

εργαζομένων πραγματοποιούνται εγκαίρως, δεν υπάρχει λόγος να 

ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια του τυπικού οκταώρου εργασίας, κατάσταση η 

οποία με την επιστροφή στην κανονικότητα, δεν αποκλείεται να διατηρηθεί σε 

μέρος ή στην πλειοψηφία των εταιρειών31.  

 Κατά τη μετάβαση στην τηλεργασία, μεγάλες εταιρείες όπως 

το Twitter, πρόσφεραν στους εργαζόμενούς τους ένα κεφάλαιο για να 

εξασφαλίσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό που θα τους επέτρεπε να παραμείνουν 

παραγωγικοί. Καθώς η τηλεργασία επιτρέπει στους εργοδότες να εξοικονομούν 

χρήματα, που σύμφωνα με την Global Workplace Analytics αναλογούν σε 11 

χιλιάδες δολλάρια ανά εργαζόμενο μερικής απασχόλησης, ενδέχεται να επενδύουν 

ένα μικρό μέρος αυτού του ποσού στον οικιακό εξοπλισμό των εργαζόμενων. 

Άλλες επιχειρήσεις με την ευκαιρία των αυστηρών μέτρων κοινωνικής 

αποστασιοποίησης, αναγκάστηκαν να βρουν τρόπους να λειτουργούν με όσο το 

δυνατόν λιγότερους εργαζόμενους, επιταχύνοντας τις διαδικασιες 

αυτοματοποίησης με αντίστοιχη οικονομικη ανάπτυξη και του συγκεκριμένου 

τομέα32. 

 Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο δε διαθέτουν πρόσβαση 

στο διαδίκτυο. Με την αλλαγή του συγκεκριμένου εργασιακού μοντέλου, είναι πολύ 

πιθανό οι κυβερνήσεις να αναγκαστούν να αναλάβουν έργα υποδομής που θα 

εξασφαλίσουν μεγαλύτερη ισότητα στην πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες με 

                                                           
30 www.cnbc.com 2020 
31 Όπως 30 
32 Όπως 30 
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αντίστοιχη οικονομική ωφέλεια συγκεκριμένων κλάδων κατασκευών και 

τηλεπικοινωνιών33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Όπως 30 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο   

COVID-19 KAI EΛΛHNIKH OIKONOMIA 

4.1 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

 Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ),  σχετικά με την πορεία της οικονομίας της 

χώρας,  μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας, εκπόνησε ένα βασικό και δυο 

εναλλακτικά σενάρια. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, η ΤτΕ προβλέπει ύφεση 

5,8% για την οικονομία της χώρας, ενώ εκτιμά ότι η οικονομική δραστηριότητα θα 

αυξηθεί με ρυθμό 5,6% το 2021, και 3,7 το 2022. Σύμφωνα με το ήπιο σενάριο, το 

οποίο υποθέτει μια πιο σύντομη μεταβατική περίοδο προς την κανονικότητα, το 

ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 4,4% το 2020 και θα αυξηθεί κατά 5,8% και 

3,8% το 2021 και το 2022 αντίστοιχα. Το δυσμενές σενάριο συνδέθηκε με το 

ενδεχόμενο δεύτερου κύματος του COVID-19, με αντίστοιχες συνέπειες για την 

οικονομία. Σύμφωνα με αυτό, το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 9,4% το 2020, 

ενώ θα αυξηθεί κατά 5,7% το 2021 και 4,5% το 2022. Παράλληλα, στην έκθεση 

της ΤτΕ για τη νομισματική πολιτική το 2019-2020, υπογραμμίζεται ότι η εξάπλωση 

της πανδημίας ανέτρεψε τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας της χώρας 

το 2020, καθώς τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για τον περιορισμό της 

εξάπλωσης του ιού οδήγησαν σε σημαντική κάμψη της οικονομικής 

δραστηριότητας τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 202034. 

 Σύμφωνα με την ίδια έκθεση η πανδημία ανέκοψε την ανοδική αναπτυξιακή 

τροχιά της ελληνικής οικονομίας λόγω της αναγκαίας λήψης έκτακτων 

δημοσιονομικών μέτρων για την ανάσχεση των αρνητικών επιπτώσεων της 

υγειονομικής κρίσης στην οικονομική δραστηριότητα. Το 2019, το ΑΕΠ αυξήθηκε 

με ρυθμό 1,9%, χάρις κυρίως στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, λόγω της 

σημαντικής ανόδου των τουριστικών εσόδων και των εισπράξεων από τη ναυτιλία. 

Θετική συμβολή στην άνοδο του ΑΕΠ είχαν επίσης η ιδιωτική και η δημόσια 

κατανάλωση, καθώς και οι επενδύσεις. Ωστόσο, στο πρώτο τρίμηνο του 2020 το 

ΑΕΠ, εποχικά διορθωμένο και σε σταθερές τιμές 2010, παρουσίασε μείωση κατά 

0,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και κατά 1,6% 

σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019. Η αρνητική εικόνα κατά το πρώτο 

                                                           
34 Ναυτεμπορική 2020 
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τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στην υποχώρηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων. 

Αντίθετα, θετική ήταν η συμβολή της δημόσιας κατανάλωσης και των καθαρών 

εξαγωγών.  

 Λόγω των επιπτώσεων στην οικονομία από το δεύτερο κύμα του COVID-

19, η ελληνική κυβέρνηση εξήγγειλε στα μέσα Νοεμβρίου του 2020, μέτρα 

οικονομικής ενίσχυσης για το Δεκέμβριο του 2020, προς αντιμετώπιση των 

οικονομικών προβλημάτων. Τα μέτρα αφορούν στην προστασία εργαζόμενων, 

επιχειρήσεων, ανέργων, αλλά και του συνόλου των ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων. Στο συγκεκριμένο «πακέτο» περιέχονται αναστολές πληρωμών, 

αποζημιώσεις, παράταση  επιδομάτων ανεργίας, πρόγραμμα 100.000 νέων 

επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, δώρα Χριστουγέννων, καθώς και χορήγηση 

έκτακτης και εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε δικηγόρους, μηχανικούς και 

οικονομολόγους οι οποίοι επλήγησαν από τις επιπτώσεις της οικονομικής 

κρίσης35.  

 H Oxford Economics σε εκτίμησή της στα τέλη Οκτωβρίου του 2020, 

προβλέπει επιστροφή στην ύφεση για την ελληνική οικονομία, λόγω του νέου 

κύματος της πανδημίας και του δεύτερου lockdown στη χώρα. Στην έκθεσή της, 

αναφέρει ότι εξ’αιτίας της ανωτέρω κατάστασης το ελληνικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε 

απότομα και αναμένεται συνολική μείωση κατά 8,2% το 2020, με αύξηση κατά 

4,5% το 2021, αντί της αρχικής πρόβλεψης για 7%. Στην ίδια έκθεση τονίζεται 

πως, η οικονομική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 14,1% στο δεύτερο τρίμηνο του 

έτους, καθώς τα περιοριστικά μέτρα έπληξαν τις καταναλωτικές δαπάνες και 

επιδείνωσαν το εμπορικό ισοζύγιο. Παρόλα αυτά, οι πάγιες επενδύσεις έδειξαν 

ανθεκτικότητα, γεγονός το οποίο προσδίδει ανάκαμψη, προσωρινά, του ΑΕΠ για 

το τρίτο τρίμηνο, αλλά η συρρίκνωσή του δε θα αποφευχθεί στη συνέχεια λόγω της 

τρέχουσας συγκυρίας. Όσον αφορά στον τουρισμό, παρατηρήθηκε οριακή 

ανάκαμψη τον Αύγουστο ωστόσο, και μετά από μια πολύ αδύναμη καλοκαιρινή 

περίοδο, ο κλάδος υπέστη μόνιμες απώλειες36. 

                                                           
35 Κώστας Παπαδής 2020 
36 Ελευθερία Κούρταλη 2020 
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 Αναλυτικότερα, το δεύτερο lockdown, παρά την αναμενόμενη ανάκαμψη της 

δραστηριότητας στο τρίτο τρίμηνο κατά 9,3%, μετά την καθίζηση του δευτέρου 

τριμήνου, θα προκαλέσει στην ελληνική οικονομία στο τέταρτο τρίμηνο ύφεση 

γύρω στο 3,1%. Η ανάκαμψη είχε αρχίσει να επιβραδύνεται από το τέλος του 

τρίτου τριμήνου, ενώ τα οικονομικά δεδομένα για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο 

έδειξαν πως η δραστηριότητα έχει κατεβάσει ρυθμούς, με τη βιομηχανική 

παραγωγή να αυξάνεται κατά 1,4% το Σεπτέμβριο, και τον Αύγουστο οι λιανικές 

πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,2%. Επιπλέον, τα δεδομένα του οικονομικού κλίματος 

για τον Οκτώβριο έδειξαν μια μικτή εικόνα για τις προοπτικές του τέταρτου 

τριμήνου. Το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε τον Οκτώβριο σε όλους τους τομείς 

εκτός από την κατανάλωση, έως την ανακοίνωση του lockdown στις αρχές 

Νοεμβρίου. Επίσης, τα πρόσφατα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας δείχνουν 

αύξηση της ανεργίας στο 16,7% το δεύτερο τρίμηνο, από 16,2% το πρώτο 

τρίμηνο. Στον τουριστικό τομέα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις παρέμειναν επίσης 

πολύ αδύναμες τον Αύγουστο, σημειώνοντας πτώση 65%37. 

 Παρά τη μερική ανάκαμψη των αρχών του δευτέρου εξαμήνου, η ύφεση του 

πρώτου εξαμήνου και η αναμενόμενη αδυναμία του τέταρτου τριμήνου δείχνουν 

συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 8,2% το 2020. Τούτο διότι, τα μέτρα περιορισμού 

οδήγησαν σε κατάρρευση των καταναλωτικών δαπανών στο πρώτο εξάμηνο, ενώ, 

δεδομένων των ασθενέστερων εισοδημάτων και της απότομης αύξησης της 

ανεργίας, οι δαπάνες των νοικοκυριών αναμένεται να μειωθούν κατά 6,3%. 

Επίσης, λόγω της αργής αναμενόμενης ανάκαμψης της οικονομίας, αναμένεται ότι 

οι δαπάνες των νοικοκυριών θα αυξηθούν κατά μόλις 4% το 2021. Στον τομέα των 

επενδύσεων, μετά από μεγάλη πτώση το 2018, οι επενδύσεις αυξήθηκαν 4,5% το 

2019. Λόγω της απότομης επιδείνωσης του επιχειρηματικού κλίματος και της 

αβεβαιότητας που συνδέεται με την πανδημία, με τις επενδύσεις να έχουν μειωθεί 

8,4%  και 2% στο πρώτο και δεύτερο τρίμηνο αντίστοιχα, η έκθεση προβλέπει 

πτώση 7% φέτος πριν από αύξηση λίγο πάνω από 10,5% το 2021. Οι εκτιμήσεις 

για την αγορά εργασίας δείχνουν επιδείνωση μετά από μικρή βελτίωση που 

παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια. Το ποσοστό ανεργίας άρχισε να αυξάνεται, 

φτάνοντας το 16,7% τον Ιούνιο, με περαιτέρω αύξηση τον Ιούλιο και τον 

Αύγουστο. Οι προοπτικές θα επιδεινωθούν περισσότερο, σύμφωνα με τη 
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συγκεκριμένη μελέτη, ακόμη και αν επεκταθούν τα μέτρα στήριξης που δόθηκαν 

λόγω της πανδημίας. Στον τομέα των εξαγωγών, η πανδημία οδήγησε σε πτώση 

το εμπόριο στο δεύτερο τρίμηνο. Συγκεκριμένα, ο τουριστικός τομέας, ο οποίος 

αντιστοιχεί άμεσα στο 7,5% του ΑΕΠ και 19,2% έμμεσα, επλήγη έντονα καθώς οι 

τουρίστες ακύρωσαν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια και τα ξενοδοχεία ήταν κατά κύριο 

λόγο κλειστά. Επιπλέον, η ασθενέστερη ζήτηση από βασικούς εμπορικούς 

εταίρους οδήγησε σε μείωση των εξαγωγών αγαθών. Η Οxford Economics 

αναμένει ότι οι συνολικές εξαγωγές θα μειωθούν 18,8% φέτος, προτού 

ανακάμψουν κατά 13% το 2021. Η δημοσιονομική «ευελιξία» που παρέχεται στην 

ελληνική κυβέρνηση από την ΕΕ, έχει παράσχει κάποιο «δημοσιονομικό χώρο» 

και το «πακέτο» μέτρων που χρηματοδοτούνται, τόσο από την κυβέρνηση όσο και 

από την ΕΕ, θα περιορίσουν σε ένα βαθμό το πλήγμα από την κρίση, ενώ στην 

ίδια μελέτη αναφέρεται οτι μαζί με τη χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων, το συνολικό 

κόστος των μέτρων θα φθάσει περίπου τα 27 δισεκατομμύρια ευρώ. Ως προς το 

έλλειμμα και το χρέος εκτιμάται πως η κρίση αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε μεγάλο 

δημοσιονομικό έλλειμμα στο ύψος του 8% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος θα 

αυξηθεί από 177% του ΑΕΠ το 2019 σε 197% το 2020, πριν υποχωρήσει και πάλι 

στο 193% το 202138.  
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4.2 COVID-19, EΛΛHNIKH OIKONOMIA, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 Σύμφωνα με τους διαθέσιμους δείκτες προσδοκιών και οικονομικής 

συγκυρίας, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να περιοριστεί σημαντικά στο 

σύνολο του έτους. Παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στο 

χρηματοπιστωτικό τομέα, η συμπερίληψη των ελληνικών ομολόγων στο έκτακτο 

πρόγραμμα αγοράς τίτλων της ΕΚΤ ενισχύει την εμπιστοσύνη των αγορών προς 

την ελληνική οικονομία. Οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες που επικράτησαν το 2019 

ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές, αντανακλώντας και τις αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της 

ελληνικής οικονομίας, ενώ παρέμειναν διευκολυντικές και στις αρχές του 2020. 

Ωστόσο, η ραγδαία επιδείνωση των διεθνών χρηματοπιστωτικών συνθηκών από 

τα μέσα Φεβρουαρίου του 2020, λόγω των εντεινόμενων ανησυχιών των 

επενδυτών για τις επιπτώσεις της πανδημίας, επέφερε αναπόφευκτα άνοδο των 

αποδόσεων των ελληνικών κρατικών, αλλά κυρίως των εταιρικών, ομολόγων και 

μεγάλη πτώση στις τιμές των μετοχών. Μετά την ανακοίνωση των μέτρων 

στήριξης από τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις των ανεπτυγμένων 

οικονομιών, οι επιπτώσεις της αναταραχής στις τιμές και τις αποδόσεις μετοχών 

και ομολόγων περιορίστηκαν39.  

 Η Ελλάδα επωφελήθηκε από τις αποφάσεις που έλαβε η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την 

πανδημία αναφορικά με τη χορήγηση παρέκκλισης (waiver) για τους τίτλους που 

εκδίδει το Ελληνικό Δημόσιο από τα κριτήρια επιλεξιμότητας του 

Ευρωσυστήματος, αφενός ως προς την αγορά τους στο έκτακτο λόγω πανδημίας 

πρόγραμμα αγοράς τίτλων της ΕΚΤ, και αφετέρου ως προς την αποδοχή τους ως 

εξασφαλίσεων για την παροχή ρευστότητας από το Ευρωσύστημα στις ελληνικές 

εμπορικές τράπεζες. Η στήριξη αυτή προς την Ελλάδα συνέβαλε ώστε να 

συνεχιστεί η επιτυχής πρόσβαση του Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές κεφαλαίων, 

επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των αγορών στην ελληνική οικονομία, παρά τις 

συνθήκες αυξημένης αβεβαιότητας σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην 

πραγματική οικονομία40.  
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 Οι οποιεσδήποτε προβλέψεις υπόκεινται σε σημαντικούς κινδύνους και 

αβεβαιότητες, λόγω μη, έως τώρα, εύρεσης εμβολίου ή αποτελεσματικής 

θεραπείας έναντι του COVID-19, και κατ’ επέκταση τυχόν αναζωπύρωσής του. Οι 

παράγοντες αυτοί θα οδηγούσαν σε επιβράδυνση της ανάκαμψης, σε σημαντική 

επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών και σε εκ νέου αύξηση του ήδη πολύ 

υψηλού δημόσιου χρέους. Μία νέα έξαρση της πανδημίας, ως προς το διεθνές 

περιβάλλον, συνδέεται αδιάρρηκτα  με μια πιο αδύναμη της αναμενόμενης 

ανάκαμψη της παγκόσμιας και της ευρωπαϊκής οικονομίας και με μια επιδείνωση 

της χρηματοπιστωτικής κρίσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο   

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 

5.1 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο που εκτείνεται σε 

πολλά επίπεδα στο οικονομικό, το πολιτικό, το κοινωνικό, το πολιτιστικό και σε 

αρκετά άλλα, καθώς και πολλού υποτομείς. Κυρίως, η παγκοσμιοποίηση 

αναφέρεται στη μεταβολή που σημειώθηκε στην παγκόσμια οικονομία από τη 

δεκαετία του 1980 και στις επόμενες δεκαετίες έως τις ημέρες μας. Ουσιαστικά, το 

φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης αφορά στην άρση των περιορισμών και των 

εμποδίων ανάμεσα στις εθνικές οικονομίες των κρατών, ως προς το εμπόριο και 

την κίνηση κεφαλαίων.  

 Προοδευτικά, μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στο λεγόμενο 

δυτικό κόσμο, στις χώρες που εφαρμόσθηκε η οικονομία της αγοράς, ο ρόλος του 

κράτους ως προς την παρεμβατικότητα σταδιακά ελαττωνόταν. Το παραπάνω 

γεγονός επιταχύνθηκε κατά τη δεκαετία του 1980 και, κυρίως, με τη λήξη του 

Ψυχρού Πολέμου και την πτώση του «Υπαρκτού Σοσιαλισμού». Πλέον τα κράτη 

δεν έχουν, ή έχουν ελάχιστη δυνατότητα επιβολής περιορισμών στο διεθνές 

εμπόριο και την κίνηση των κεφαλαίων, φραγμοί των οποίων η άρση έδωσε στην 

αγορά μία «παγκόσμια» διάσταση. Στην παραπάνω εξέλιξη πολύ σημαντική ήταν 

η συμβολή της τεχνολογίας, η βελτιστοποίηση της οποίας «μίκρυνε» της πάσης 

φύσεως παλαιότερες αποστάσεις ως προς την επικοινωνία, την πληροφόρηση και 

την άμεση ενημερωση. 

 Ως προς τα κράτη, η παγκοσμιοποίηση έχει ευνοήσει την προσέγγιση 

ξένων επενδύσεων και την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. Μεγάλος αριθμός 

πολυεθνικών εταιρειών έχει προβεί σε επενδύσεις σε φτωχότερα κράτη λόγω 

χαμηλού κόστους παραγωγής. Αυτό έχει ως συνέπεια την αλλαγή των τομέων 

προσφοράς εργασίας ανάλογα της οικονομικής κατάστασης του κάθε κράτους. Η 

προσφορά εργασίας στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες απαιτεί πλέον υψηλή 

εξειδίκευση, ενώ αντίστοιχα το αντίθετο στις αναπτυσσόμενες χώρες.  
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 Πολλοί οικονομολόγοι πιστεύουν πως με την παγκοσμιοποίηση αυξάνεται 

συνεχώς η αλληλεξάρτηση των χωρών όλου του κόσμου μέσα από την 

επιτάχυνση των ανταλλαγών προϊόντων, αλλά και των αντιλήψεων για τη διεθνή 

οικονομία. Παράλληλα, διεθνώς προβάλλεται η άποψη πως με την 

παγκοσμιοποίηση μεγεθύνεται η έννοια της γνώσης και της εκπαίδευσης, καθώς 

έχει τη δυνατότητα να φέρει την επιστημονική γνώση κοντά σε όλους τους λαούς. 

Ωστόσο υπάρχει και η αντίληψη ότι η παγκοσμιοποίηση μπορεί να εξελιχθεί σε μια 

κυριαρχία των οικονομικά ισχυρών χωρών και εταιρειών επί των λιγότερο 

αναπτυγμένων χωρών και εταιρειών. Επιπλέον, για πολλούς η παγκοσμιοποίηση 

προάγει την εξαφάνιση της διαφορετικότητας των λαών, με αποτέλεσμα την 

έκλειψη των χαρακτηριστικών εκείνων που κάνουν τον κάθε λαό μοναδικό. Έτσι 

υπάρχει ο κίνδυνος να αφανισθούν παραδόσεις, έθιμα και πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες, που χαρακτηρίζουν συγκεκριμένες κοινωνίες41. 
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5.2 ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ 

 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 Στα ανεπτυγμένα κράτη η παγκοσμιοποίηση έχει συμβάλει στη δημιουργία 

ευκαιριών απασχόλησης και σε νέες ευκαιρίες. Έχει δημιουργήσει όμως 

ταυτόχρονα και απώλεια θέσεων εργασίας. Ένα αρκετα αντιπροσωπευτικό δείγμα 

αποτελεί η Ευρώπη. Για την αντιμετώπιση της παραπάνω αλλαγής και την 

αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών στην απασχόληση η Ευρωπαϊκή Ένωση 

(ΕΕ), επωφελούμενη από την παγκοσμιοποίηση, έχει προβεί σε σειρά μέτρων 

βοήθειας σε απολυόμενους εργαζομένους να βρουν νέες θέσεις εργασίας. Αυτό 

προκύπτει μέσω της εκμετάλευσης θέσεων εργασίας που δημιουργούνται, άμεσα 

ή έμμεσα, από τις εξαγωγές της ΕΕ προς τρίτες χώρες. Η εν λόγω διαδικασία 

βρίσκεται σε ανοδική πορεία με αύξηση περίπου 70-75% από το 2000 έως το 

2017. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΕ, κάθε δισεκατομμύριο ευρώ 

εξαγωγών στηρίζει, κατά μέσο όρο, 13 χιλιάδες θέσεις εργασίας. Συνολικά, το 11% 

των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα εξαρτάται από τις ευρωπαϊκές εξαγωγές. 

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το ποσοστό εργαζομένων υψηλής ειδίκευσης σε 

θέσεις απασχόλησης που συνδέονται με τις εξαγωγές βρίσκεται σε αύξηση, με τις 

τελευταίες να αμείβονται κατά μέσο όρο 12% καλύτερα από τις αντίστοιχες που 

δεν συνδέονται42. 

 Το 2006, η ΕΕ ίδρυσε το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής (ΕΤΠ) στην 

Παγκοσμιοποίηση  για την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων της, καθώς και 

για τη μείωση της ανεργίας. Στόχος του είναι η παροχή στήριξης σε άτομα που 

χάνουν τη θέση εργασίας τους εξ΄αιτίας σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στο 

παγκόσμιο εμπόριο. Το ταμείο αυτό μπορεί να χρηματοδοτεί έως και το 60% του 

κόστους σχεδίων παροχής βοήθειας σε εργαζομένους που απολύονται, ώστε να 

βρουν νέα θέση εργασίας ή να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση. Το ΕΤΠ 

μπορεί να συγχρηματοδοτεί μέτρα, όπως βοήθεια για αναζήτηση εργασίας, 

συμβουλές σε θέματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας, εκπαίδευση, επαγγελματική 

κατάρτιση και επανακατάρτιση, υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης, 

επιχειρηματικότητα και σύσταση επιχείρησης, με πρόσφατη διεύρυνση, το 2019, 

του πεδίου εφαρμογής του ταμείου προκειμένου να βοηθήσει τους εργαζόμενους 
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που απολύθηκαν εξαιτίας της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Από το 

2017, το ΕΤΠ διέθεσε 630 εκατομμύρια ευρώ για την παροχή υποστήριξης σε 150 

χιλιάδες απολυμένους εργαζομένους, με πιο πρόσφατα παραδείγματα τη διάθεση 

ποσών για βοήθεια  πρώην υπαλλήλων τηλεφωνικών κέντρων στην 

Ιταλία,  απολυμένων υπαλλήλων σούπερ - μάρκετ στην Ελλάδα,  καθώς και  

πρώην εργαζομένων της Nokia στη Φιλανδία43. 

 H παγκοσμιοποίηση έχει προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες εμπορικών 

ανταλλαγών για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, που μέσω της ευρωπαϊκής 

εμπορικής πολιτικής και της διαπραγμάτευσης πολυάριθμων εμπορικών 

συμφωνιών, έχουν καταστήσει την ΕΕ τον κορυφαίο εμπορικό εταίρο 80 χωρών. 

Μαζί με τις ΗΠΑ και την Κίνα αποτελούν τις σημαντικότερες εμπορικές δυνάμεις 

του κόσμου, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν πάνω από το 80% του 

συνόλου των ευρωπαίων εξαγωγέων44.  

 Επιπλέον, υφίστανται μέσω των εισαγωγών, μεγαλύτερα πλεονεκτήματα 

και για τους καταναλωτές. Χάρη στις εμπορικές συμφωνίες, οι εισαγωγείς 

καταβάλουν μικρότερους δασμούς. Οι μειωμένοι δασμοί, σε συνδυασμό με τον 

αυξημένο ανταγωνισμό, έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών στα αγαθά και 

στις υπηρεσίες. Η παγκοσμιοποίηση προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές 

στους καταναλωτές, χάρη στην διευρυμένη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών 

που έχουν στη διάθεσή τους. Η μείωση των τιμών και η αύξηση των επιλογών 

αποφέρουν οφέλη αξίας 24 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο στους Ευρωπαίους 

καταναλωτές, ισοδυναμώντας με 600 ευρώ ανά άτομο ετησίως45.  

 Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος, με τη διαρκή συνεργασία των κρατών 

σε οικονομικό επίπεδο, με ελεύθερες εμπορικές δραστηριότητες και συναλλαγές 

προϊόντων που καλύπτουν τις ελλείψεις κάθε αγοράς και αξιοποιούν αντίστοιχα τα 

πλεονάσματά της, προωθούν την παραγωγικότητα και επιτρέπουν τις επενδύσεις 

στα ισχυρά εμπορικά προϊόντα της κάθε χώρας. Προκύπτει, έτσι, μια 

εξισορρόπηση της παραγωγικής διαδικασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, με το κάθε 

κράτος να δίνει βαρύτητα στα προϊόντα εκείνα που υποστηρίζονται κυρίως από τις 

υπάρχουσες παραγωγικές δομές κι από τους φυσικούς πόρους που αφθονούν 
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στο καθένα. Η συγκεκριμένη άποψη, σε συνδυασμό με άλλα θετικά όπως η 

διασφάλιση της ειρήνης, η προώθηση οικουμενικών αξιών, η εκτίμηση της 

ιδιαίτερης πολιτισμικής ταυτότητας των εθνών και η αξιοποίηση των ευκαιριών που 

προσφέρει η παγκόσμια αγορά εργασίας αποτελεί μια βασική άποψη των 

υπέρμαχων της παγκοσμιοποίησης46.  

 Οι σκεπτικιστές της παγκοσμιοποίησης έχουν επισημάνει αρκετές αρνητικές 

πτυχές. Παρά το γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση παρέχει σημαντικές δυνατότητες 

ενίσχυσης της παγκόσμιας οικονομίας, δεν παύουν να υπάρχουν ορισμένα 

ζητήματα που προκαλούν ανησυχία και προβληματισμό. Ένας τομέας είναι οι 

ανισότητες στα οικονομικά οφέλη και υπέρμετρη αύξηση της δύναμης ορισμένων 

κρατών. Οι δυνατότητες περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης που προκύπτουν από 

την παγκοσμιοποίηση των αγορών αξιοποιούνται κυρίως από τα ισχυρά κράτη, με 

αποτέλεσμα η οικονομική εξάρτηση των αναπτυσσόμενων κρατών να 

παρατείνεται, με δυσμενείς, για τις μελλοντικές τους προοπτικές, επιπτώσεις. Τα 

ισχυρά κράτη ενισχύουν την οικονομική τους δύναμη και σε συνδυασμό με την 

υπεροπλία τους σε στρατιωτικό εξοπλισμό, τούς προσφέρεται η δυνατότητα να 

αντλούν μεγάλα φορτία ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο, παρεμβαίνοντας κατά 

βούληση στα εσωτερικά άλλων χωρών. Την οικονομική και στρατιωτική τους 

δύναμη, άλλωστε, την εκμεταλλεύονται τα ισχυρά κράτη για να διαδραματίζουν 

κυρίαρχο ρόλο και σε ζητήματα πολιτικής. επηρεάζοντας κατά τρόπο σχεδόν 

δυναστικό τις αποφάσεις και τη δράση των οικονομικά αδύναμων κρατών47. 

 Η συγκεκριμένη άποψη, όπως και με τις θετικές πτυχές, συνυπάρχει με 

έτερα αρνητικά, τα οποία συσχετίζονται με πολιτισμική αλλοίωση των μικρότερων 

εθνών, μέσω της οικονομικής υπεροχής των ισχυρών κρατών με την προώθηση 

της κουλτούρας τους σε διεθνές επίπεδο, όπως επίσης με την ενίσχυση της 

απληστίας των αγορών και των οικονομικών παραγόντων, μέσω των πολυεθνικών 

εταιρειών παραγωγής να προσεγγίζουν αγοραστές σε όλες σχεδόν τις χώρες, που 

τις ωθεί σε υπέρμετρη αύξηση της παραγωγής αγαθών και, άρα, σε 

υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, με ανησυχητικές συνέπειες για το φυσικό 

περιβάλλον48.  

                                                           
46 Tim Gainey n.d. 
47 Όπως 46 
48 Όπως 46 



28 
 

 Οι αρνητικές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης οδηγούν στην αύξηση του 

ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, που μπορεί να προκαλέσει την απώλεια 

θέσεων εργασίας, το κλείσιμο επιχειρήσεων και την ανάπτυξη εξωχώριων 

δραστηριοτήτων. Στην ΕΕ οι πιο ευάλωτοι τομείς είναι οι θέσεις εργασίας χαμηλής 

εξειδίκευσης όπως η κλωστοϋφαντουργία, τα είδη ένδυσης, τα είδη υπόδησης, τα 

δερμάτινα είδη, τα βασικά μέταλλα, τα μεταποιημένα μεταλλικά προϊόντα και οι 

μεταποιητικές βιομηχανίες. Ο μεταποιητικός κλάδος είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένος 

στην μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων εξαιτίας του ανταγωνισμού από τις 

χαμηλόμισθες χώρες. Παρότι οι εξωχώριες επιχειρήσεις αποτελούν βασική 

παράμετρο της συζήτησης γύρω από την παγκοσμιοποίηση, τα διαθέσιμα στοιχεία 

δείχνουν μια σταθερή μείωση της απώλειας θέσεων εργασίας λόγω ανάπτυξης 

εξωχώριων δραστηριοτήτων. Οι τάσεις αλλάζουν και πλέον διαπιστώνεται ότι η 

μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων αυξήθηκε στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ 

μειώθηκε στη Δυτική Ευρώπη. Οι χώρες προορισμού βρίσκονται στη Βόρεια 

Αφρική και στην Ασία. Παρότι οι συνολικές συνέπειες της απελευθέρωσης του 

διεθνούς εμπορίου είναι θετικές, ορισμένοι τομείς έχουν πληγεί σοβαρά και η 

απαιτούμενη διάρκεια της περιόδου προσαρμογής για τη μετεγκατάσταση 

εργαζομένων σε άλλους τομείς μπορεί να υπονομεύσουν τα αρχικά οφέλη49.  
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5.3 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

 Το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης επέδρασε και στον τομέα της υγείας 

σε κάποιες περιπτώσεις θετικά, είχε όμως και επιβλαβείς συνέπειες σε ορισμένες 

πληθυσμιακές ομάδες. Το επίπεδο υγείας του πληθυσμού εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες, στους οποίους η παγκοσμιοποίηση ασκεί έμμεση και άμεση 

επίδραση. Από μια άποψη, υποστηρίζεται ότι βοήθησε στην εξάλειψη της φτώχιας, 

ενώ από την άλλη υπάρχει και ο ισχυρισμός ότι, αντίθετα, η παγκοσμιοποίηση της 

οικονομίας δημιουργεί ανισότητες και αποκλεισμούς, κατατάσσει τους ανθρώπους 

σε κατηγορίες και συντηρεί συνθήκες αθλιότητας στην υγεία των φτωχών. Γενικά, 

θεωρείται ότι η εκμηδένιση των αποστάσεων, η πρόοδος στην πληροφορική και 

στην τεχνολογία, έχει θετικές επιδράσεις στον τομέα της υγείας. Ωστόσο, η 

κατάργηση των συνόρων αύξησε τους κινδύνους μεταφοράς και εξάπλωσης 

λοιμωδών νοσημάτων και πανδημιών. Η επίδραση της παγκοσμιοποίησης στον 

τρόπο χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας επαναπροσδιόρισε το ρόλο του 

κράτους και κατέστησε αναγκαία τη συμμετοχή διεθνών οργανισμών στη χάραξη 

νέας πολιτικής υγείας.  

 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), έθεσε στόχους για την επίτευξη 

του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας, για όλους τους ανθρώπους σε διεθνές 

επίπεδο. Η ΕΕ με τις συνθήκες του Μάαστριχτ και Άμστερνταμ έθεσε τα θεμέλια 

για την ανάπτυξη της δημόσιας υγείας, δεν έγινε όμως εφικτή η υιοθέτηση ενιαίας 

πολιτικής στα συστήματα υγείας των κρατών - μελών. Η διαδικασία της 

παγκοσμιοποίησης σχετίζεται με την οικονομία, διότι έχει πολυσύνθετη επίδραση 

στην υγεία. Από τη μια πλευρά, λόγω της επιτάχυνσης της οικονομικής ανάπτυξης 

και της τεχνολογικής προόδου, βελτίωσε το επίπεδο υγείας ορισμένων 

πληθυσμών και αύξησε το προσδόκιμο επιβίωσης σε ένα μεγάλο ποσοστό της 

ανθρωπότητας, ενώ από την άλλη πλευρά, βλάπτει ή απειλεί να βλάψει μια 

μεγάλη μερίδα της ανθρωπότητας, ειδικότερα τους φτωχούς και τους 

ευρισκόμενους σε μειονεκτική θέση, λόγω του γεγονότος ότι οι διαστάσεις της 

παγκοσμιοποίησης και η υπερεκμετάλλευση των πόρων, εκθέτουν σε κίνδυνο την 

υγεία τους εξαιτίας της επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών διαβίωσης και 

εργασίας, και, κατά επέκταση των αντίστοιχων κοινωνικών και περιβαλλοντικών50. 

                                                           
50 A. Χαραλάμπους, Θ. Τσίτση 2010 
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 Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι προκλήθηκαν από την απελευθέρωση του 

εμπορίου προϊόντων βλαπτικών για την υγεία, την εκμηδένιση των αποστάσεων 

και την εντατικοποίηση των διεθνών επαφών, οι οποίες δημιούργησαν πρόσφορο 

έδαφος για τη διευκόλυνση της διεθνούς μεταφοράς των παραγόντων κινδύνου και 

ιδιαίτερα των μεταδοτικών ασθενειών. Οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης στην 

υγεία λαμβάνουν μια διπλή διάσταση, επηρεάζοντας αφ’ ενός το επίπεδο υγείας 

του πληθυσμού, και αφ’ ετέρου την οργάνωση και λειτουργία των συστημάτων 

υγείας, τόσο θετικά όσο και αρνητικά. Όσον αφορά στο επίπεδο υγείας του 

πληθυσμού, αυτό εξαρτάται από την επιρροή των ατομικών κινδύνων, όπως η 

διατροφή και η συμπεριφορά, από το κοινωνικό και το πολιτισμικό πλαίσιο καθώς 

και τους συλλογικούς κινδύνους υγείας, όπως η μόλυνση του περιβάλλοντος, 

διάθεση επικίνδυνων προϊόντων και μολυσματικές ασθένειες και, τέλος, από την 

οργάνωση και τη λειτουργία του συστήματος φροντίδας υγείας που προσδιορίζει 

την πρόσβαση και την ποιότητα των υπηρεσιών51. 

 Στους πιο πάνω προσδιοριστικούς παράγοντες της υγείας, η 

παγκοσμιοποίηση ασκεί άμεση και έμμεση επίπτωση. Όσον αφορά στην άμεση 

επίπτωση της παγκοσμιοποίησης στα συστήματα υγείας, αυτή γίνεται μέσω του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με τη σύναψη της γενικής συμφωνίας για το 

εμπόριο των υπηρεσιών και μέσω των διεθνών αγορών που αφορά στις τιμές 

προϊόντων, όπως των φαρμακευτικών προϊόντων. Άμεσες επιπτώσεις 

εμφανίζονται επίσης σε σχέση με τη δημόσια υγεία και τη διασυνοριακή μετάδοση 

λοιμωδών νοσημάτων ή το εμπόριο βλαβερών ουσιών για την υγεία. 

 Σύμφωνα με τους σκεπτικιστές της παγκοσμιοποίησης, η παγκοσμιοποίηση 

και οι πολιτικές που ακολούθησαν τόσο οι πλούσιες χώρες όσο και οι διεθνείς 

οργανισμοί, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) 

και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, απέτυχαν να μειώσουν τη φτώχια και 

συνέβαλαν στην άνιση ανάπτυξη και τη διεύρυνση των ανισοτήτων μεταξύ 

πλούσιων και φτωχών. Οι παραπάνω ανισότητες επεκτείνονται και στον τομέα της 

υγείας. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη οπτική, η έννοια της ισότητας στην υγεία 

αντανακλά την ισότητα στη διανομή και στην προσπέλαση των υπηρεσιών υγείας,  

με υγειονομικές ανισότητες να συνδέονται με μεταβλητές που αποτελούν δείκτες 
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των κοινωνικών συνθηκών, όπως η κοινωνική τάξη, το φύλο, η ανεργία, η 

φυλετική ομάδα καθώς και η γεωγραφική περιοχή52.  

 Με την αύξηση των πληθυσμιακών διασυνοριακών ροών, η διασυνοριακή 

μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων εξαπλώνεται γρηγορότερα, με ρυθμό ωρών ή 

ημερών. Με την παγκοσμιοποίηση, ένα απλό μικρόβιο ή ιός μπορεί να απειλήσει 

ταχύτατα όλη την ανθρωπότητα ή ένα μεγάλο τμήμα αυτής, καθώς δεν υπάρχουν 

πλέον σύνορα στην υγεία, ή, εφόσον υπάρχουν είναι κατά πολύ πιο περιορισμένα 

σε σχέση με κάποια χρόνια πριν, με πιο κλασικό παράδειγμα την τρέχουσα 

πανδημία του COVID-19. H παγκοσμιοποίηση των αεροπορικών μεταφορών, του 

τουρισμού και του εμπορίου έχει ευνοήσει αυτή την ταχύτατη διασπορά.  

 Από την πλευρά των συστημάτων υγείας, η παγκοσμιοποίηση επιδρά στον 

τρόπο χρηματοδότησης και παροχής των υπηρεσιών υγείας, επηρεάζοντας 

παραμέτρους όπως η προσφορά και η ζήτηση υγειονομικών υπηρεσιών, η 

ποιότητα, η διαθεσιμότητα και η πρόσβαση σε αυτές. Επίσης, επαναπροσδιορίζει 

το ρόλο του κράτους στη διαμόρφωση και στην άσκηση πολιτικής υγείας, ενώ 

καθιστά αναγκαία την ενεργότερη συμμετοχή διεθνών οργανισμών για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων που υπερβαίνουν τις δυνατότητες των εθνικών 

συστημάτων υγείας. Tίθενται επί «τάπητος» ζητήματα που αφορούν στη σχέση 

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της φροντίδας υγείας, τη σημασία της 

απελευθέρωσης της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, καθως και η πιθανή 

αδυναμία πρόσβασης, ή ενδεχομένως και αποκλεισμός, στα φτωχότερα κοινωνικά 

στρώματα και η προσφορά υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών προς τα εύπορα 

στρώματα53.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  

COVID-19 KAI ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  

6.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 Η πανδημία COVID-19 ξέσπασε σε μια εποχή ενίσχυσης των τάσεων 

εθνικισμού και προστατευτισμού. Προκειμένου να υπάρξει ανάσχεση της νόσου, 

καθόσον δεν υφίσταται στην παρούσα χρονική φάση κάποια θεραπεία, 

επιβλήθηκε πλήθος περιορισμών, συνοριακών, ταξιδιωτικών, εμπορικών και 

επαγγελματικών. Το παγκόσμιο εμπόριο υπέστη περιορισμούς με εύλογη την, για 

πολλοστή φορά, επανεξέταση των ερωτημάτων που τίθενται για την 

παγκοσμιοποίηση. Αυτή η επαναφορά των αμφιβολιών έρχεται σε ένα χρονικό 

σημείο που πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θεωρούν την παγκοσμιοποίηση 

υπεύθυνη για τα οικονομικά δεινά που προκάλεσε κατά την πιστωτική κρίση του 

2008, με σημαντικό αριθμό κρατών να έχουν πληγεί και να μην έχουν καταφέρει 

έως σήμερα να ανακάμψουν. Η άποψη αυτή συνδέεται άμεσα με ένα είδος 

«εγκλωβισμού» του κόσμου στη δίνη ενός αδυσώπητου διεθνούς ανταγωνισμού, 

διευρύνοντας το χάσμα ανισοτήτων, τόσο μεταξύ χωρών όσο και εντός των 

συνόρων, παράλληλα με την προώθηση των συμφερόντων κάποιων ελίτ σε βάρος 

του ευρύτερου πληθυσμού.  
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6.2 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 

 Η πανδημία έφερε στην επιφάνεια τους κινδύνους που απορρέουν από την 

υπερβολική εξάρτηση από τις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και θα 

αποτελέσει αφορμή για εξορθολογισμό της παραγωγής, θέτοντας υπό 

αμφισβήτηση την έννοια της διεθνούς αλληλεξάρτησης, τονίζει ο Ρίτσαρντ Φοντέν 

(Richard Fontaine), διευθύνων σύμβουλος του «Center for a New American 

Security». Αυτό πιθανότατα θα οδηγήσει σε επιτάχυνση των αλλαγών προς μια 

νέα, διαφορετική και πιο περιορισμένη μορφή παγκοσμιοποίησης, υποστηρίζει σε 

άρθρο του στο περιοδικό «Foreign Policy». Η παγκόσμια αλληλοσυνδεσιμότητα 

αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίου, ανθρώπων, δεδομένων και ιδεών έχει 

αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα. Όμως η πανδημία του κορωνοϊού κατέδειξε τους 

κινδύνους λόγω της εξάρτησης από ξένες αγορές και εισαγόμενα αγαθά. Για 

παράδειγμα, οι Αμερικανοί καταναλωτές πήραν μια γεύση αυτής της εξάρτησης 

όταν η Apple ανακοίνωσε τις καθυστερήσεις στην παράδοση των iPhones εξαιτίας 

του lockdown και των κλειστών εργοστασίων στην Κίνα. Όταν η πανδημία 

εξαπλώθηκε στις ΗΠΑ, έμαθαν ότι το 72% των μονάδων παραγωγής 

φαρμακευτικού υλικού που διανέμεται στην αμερικανική αγορά βρίσκεται στο 

εξωτερικό, κυρίως σε ΕΕ, Ινδία και Κίνα. Στην περίπτωση των αντιβιοτικών, το 

ποσοστό των εισαγομένων έναντι των αντίστοιχων αμερικανικών φθάνει έως και 

το 97%. Χώρες που υπό άλλες συνθήκες τάσσονται υπέρ της παγκοσμιοποίησης, 

όπως η Γαλλία και η Γερμανία, όχι μόνο έκλεισαν τα σύνορά τους για τους ξένους 

ταξιδιώτες, αλλά απαγόρευσαν προσωρινά και τις εξαγωγές μασκών, ακόμη και 

προς φίλα προσκείμενα κράτη54. 

 Στην παραπάνω κατάσταση η έννοια της διεθνούς αλληλεγγύης έδωσε τη 

θέση της στην αυτοβοήθεια, την εσωστρέφεια και τη λήψη προστατευτικών μέτρων 

από τα ίδια τα κράτη με σκοπό να προστατέψουν το εθνικό τους συμφέρον, από 

υγειονομικής αλλά και οικονομικής άποψης, με την έννοια του κράτους να 

υπερισχύει έναντι της καλώς ή κακώς εννούμενης έννοιας της παγκοσμιοποίησης. 

Η εσωστρέφεια αυτή ενισχύθηκε με ανάλογες «κατηγορίες» δυτικών κρατών 

εναντίον της Κίνας περί επισφαλών μέτρων που επέτρεψαν στην ταχεία διάδοση 

του ιού στον υπόλοιπο κόσμο. Η τάση εσωστρέφειας και καταδίκης της 
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παγκοσμιοποίησης, σε απόλυτη τιμή, ή εναλλακτικά της παγκοσμιοποίησης χωρίς 

κανόνες εφαρμογής, ευνοεί και την εθνικιστική ή λαϊκιστική ατζέντα, η οποία 

έρχεται στην επιφάνεια σε οποιασδήποτε μορφής κρίση.  

 Η συγκεκριμένη εσωστρέφεια έχει να κάνει με αριθμό μέτρων απαγόρευσης 

εξαγωγών ιατρικού και προστατευτικού εξοπλισμού, ακόμη και εάν στον υπόψη 

εξοπλισμό υπήρχε υπερεπάρκεια, ενώ την ίδια στιγμή υπήρχε υψηλή ζήτηση σε 

άλλες χώρες. Παράλληλα, σε επίπεδο ισχυρών κρατών ξεκίνησε και μια κούρσα 

εύρεσης και εξασφάλισης του εμβολίου η οποία, εκτός άλλων ωφελημάτων που θα 

παρέχει, θα δώσει και ίσως την πλέον δυνατή ώθηση οικονομικης ανάσας ή ακόμη 

και επανεκκίνησης, υπό το πρίσμα του χαρακτηρισμού της θεραπείας ως δημόσιο 

αγαθό, το οποίο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο σε όλους. Αυτη η σύγκρουση 

ξεφεύγει από την κλασική αρχή που διέπει την παγκοσμιοποίηση και έχει να κάνει 

με ανταγωνισμό πλαισιωμένο από διεθνή συνεργασία, καθόσον η εύρεση 

θεραπείας για μία πανδημία απαιτεί διεθνή συνεργασία, τόσο από την ιατρική και 

επιστημονική κοινότητα, όσο και από τα κράτη55.  

 Για τις ΗΠΑ, η υπόψη εσωστρέφεια αποτελεί μία συνέχεια της πολιτικής του 

επί τετραετίας Προέδρου Ντόναλτ Τραμπ (Donald Trump), η οποία συνδυάστηκε 

με εμπορικό πόλεμο στην Κίνα, σε συνδυασμό με τη βαριά φορολόγηση των 

ευρωπαϊκών προϊόντων. Τα παραπάνω επέφεραν ρήξη στις οικονομικές 

συναλλαγές της, καθώς και αποστροφή της διεθνούς αγοράς στα αμερικανικά 

προϊόντα. Επιπλέον, η μικρή πρόθεση συνεργασίας του Τραμπ στο πλαίσιο των 

διεθνών οργανισμών με τα υπόλοιπα κράτη, μείωσαν αισθητά την αξιοπιστία των 

ΗΠΑ στους διεθνείς κύκλους. Κατόπιν τούτου, η κρίση του κορωνοϊού επιβάρυνε 

επιπλέον την εικόνα των ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή, με τον αμερικανό Πρόεδρο να  

επιρρίπτει τις ευθύνες για την εξάπλωση της πανδημίας στην Κίνα, την οποία και 

κατηγόρησε για απόκρυψη στοιχείων όσον αφορά στον ιό. Η υπόψη κατάσταση 

κατέστη πιο δυσχερής με τη συνεχή χρήση από τον Τραμπ του όρου «Ιός της 

Ουχάν» στο συμβούλιο των G7, καθώς και με τη διακοπή της χρηματοδότησης 

στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καταγγέλλοντάς τον για κακή διαχείριση της 

παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης και καθυστέρηση εφαρμογής των απαραίτητων 

ελέγχων, ενώ την ίδια χρονική στιγμή η έλλειψη συγκεκριμένου πλάνου για την 

                                                           
55 Νατάσα Στασινού 2020 
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αντιμετώπιση του ιού και η καθυστέρηση λήψης μέτρων περιορισμού για την 

προστασία του πληθυσμού, στοίχισαν χιλιάδες ζωές στις ΗΠΑ56. 

 Στην Ευρώπη, η έξαρση του κορωνοϊού και η ενίσχυση της εσωστρέφειας 

των κρατών, σε συνδυασμό με τη μη συντονισμένη, ή μη ορθά συντονισμένη, 

αντιμετώπιση και λήψη μέτρων σε υπερεθνικό επίπεδο, έχει ενισχύσει τον 

ευρωσκεπτικισμό. Η οικονομική ύφεση λόγω της πανδημίας έθεσε «επί τάπητος» 

από ομάδα κρατών όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, το ζήτημα της έκδοσης 

ευρωομολόγων για την στήριξη των ευρωπαϊκών οικονομιών. Η άρνηση της 

Γερμανίας και της Ολλανδίας επέφερε ρήξη μεταξύ των κρατών μελών, 

δημιουργώντας τριγμούς στην ΕΕ. Παρά το γεγονός ότι σχεδόν πάντα μία 

παγκόσμια κρίση προκαλεί διαμάχες και κλιδωνισμούς σε οποιασδήποτε μορφής 

συμμαχία, συνασπισμό ή ένωση κρατών, οι οποίοι δοκιμάζουν τις αντοχές της 

δομής τους, είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι εθνικιστικές συμπεριφορές έχουν 

αυξηθεί, όπως επίσης και οι τάσεις εσωστρέφειας στην οικονομία. Το φαινόμενο 

αυτό αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα - πρόκληση για αντιμετώπιση ή 

διαχείριση μετά το τέλος της κρίσης του COVID-1957. 
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6.3 ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ 

 O στοχασμός που προκάλεσε η  αναδίπλωση στην εθνική σφαίρα σε σχέση 

με την παγκοσμιοποίηση, κατόπιν της κρίσης της πανδημίας, επέσπευσε κάποιες 

προϋπάρχουσες τάσεις. Μία από τις κυριότερες ενδείξεις της παγκοσμιοποίησης 

είναι η αναλογία του διεθνούς εμπορίου προς ΑΕΠ, η οποία μετά την οικονομική 

κρίση των αρχών της δεκαετίας του 2010 ακολουθεί πτωτική τάση, ανεβάζοντας τη 

δημοτικότητα στα κινήματα κατά της παγκοσμιοποίησης. Η έλλειψη κρίσιμων 

προϊόντων, όπως οι μάσκες, έδειξε την έλλειψη ανθεκτικότητας των παγκόσμιων 

αλυσίδων τροφοδοσίας λόγω της υπερβολικής συγκέντρωσής τους σε λίγες χώρες 

και της έλλειψης απαραίτητων αποθεμάτων.  

 Σύμφωνα με τον Χαβιέ Σολάνα58 (Javier Solana) θα πρέπει να υπάρξει 

αντίσταση στον πειρασμό για αλλαγή ολόκληρης την παγκοσμιοποιημένης 

παραγωγής, με έμφαση σε συγκεκριμένες διορθωτικές μεταρρυθμίσεις, για το λόγο 

ότι η παγκοσμιοποίηση υπήρξε ευεργετική εναντίον της φτώχειας. Οι 

μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να εστιάσουν στην προώθηση από τους οργανισμούς 

περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης, της ανάπτυξης περιφερειακών 

αλυσίδων παραγωγής στρατηγικών προϊόντων, όχι μόνο υλικών που σχετίζονται 

με την τεχνολογία αλλά και βασικών ειδών, όπως τρόφιμα και έτερα είδη πρώτης 

ανάγκης. Για την αποφυγή ελλείψεων βασικών ειδών, οι εταιρείες πρέπει να 

στραφούν από το μοντέλο παραγωγής «πάνω στην ώρα», σε ένα μοντέλο «στην 

περίπτωση που», το οποίο δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια των προμηθειών 

έναντι της βέλτιστης αποδοτικότητας κόστους. Αυτό δε θα οδηγήσει αναγκαστικά 

στην αυτάρκεια, αλλά θα απαιτείται ένα πιο διαφοροποιημένο δίκτυο παγκόσμιας 

διανομής, υπό τη βασική προϋπόθεση της συνέχισης της καταπολέμησης των 

οικονομικών ανισοτήτων που έχουν εμφανιστεί εντός των χωρών, μέσω 

εγκαθίδρυσης ανάλογων μηχανισμών προστασίας από τις κυβερνήσεις και σε 

συντονισμό με έναν ανανεωμένο, επικαιροποιημένο και ενισχυμένο πολιτικά 

Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ).   

 Παράλληλα θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί με ορθολογικό τρόπο και ο ΠΟΥ, 

με ενίσχυση της χρηματοδότησής του, αυξάνοντας τις υποχρεωτικές εισφορές των 
                                                           
58 Πρώην ύπατος εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής και άμυνας της ΕΕ, πρώην ΓΓ του ΝΑΤΟ, 
πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας και νυν πρόεδρος του Κέντρου για την Παγκόσμια 
Οικονομία και Γεωπολιτική (EsadeGeo) 
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κρατών - μελών. Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σολάνα,  ο μεγαλύτερος 

χρηματοδότης του ΠΟΥ το 2020 - 21 δεν θα είναι ένα κράτος, αλλά το 

φιλανθρωπικό Ιδρυμα Μπιλ & Μελίντα Γκέιτς (Bill & Melinda Gates Foundation), 

κατάσταση η οποία θα πρέπει να αλλάξει ούτως ώστε ο οργανισμός να αποκτήσει 

αρκετό προσωπικό και ικανότητα να επιθεωρεί και να επιβάλλει δεσμευτικές 

κυρώσεις στα κράτη - μέλη, ώστε να βεβαιώνεται ότι η επιστήμη θα υπερισχύει 

των εθνικών συμφερόντων. Η προσπάθεια για μονοπώληση των αποθεμάτων των 

μελλοντικών εμβολίων κατά του COVID-19, εμποδίζοντας τη δίκαιη διανομή τους, 

δεν μπορεί να βάλει τέλος στην υγειονομική και στην οικονομική απειλή της 

πανδημίας. Και η επιλογή του προστατευτισμού και της εθνικής περιχαράκωσης, 

σημαίνει ότι εφαρμόζονται οι συνταγές του χθες στα προβλήματα του σήμερα59.  

 Στην πορεία της οικονομικής παγκοσμιοποίησης παρατηρείται το φαινόμενο 

δημιουργίας νικητών και ηττημένων με παράλληλη προσφορά ευκαιριών αλλά και 

μεγάλα ρίσκα. Η κρίση που έχει επιφέρει ο COVID-19, δημιουργεί προβλήματα και 

προκλήσεις σε οικονομικό, πολιτικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο. Η τάση αλλαγής 

από την κατάσταση «laissez-faire» προς την κρατική προστατευτικότητα και το 

εθνικό συμφέρον κλονίζει τη διεθνή συνεργασία, λόγω της συγκεκριμένης 

«στροφής» προς τον απομονωτισμό των κρατών60. Για πολλούς η πανδημία του 

COVID-19 έχει χαρακτηριστεί απειλή έναντι της παγκοσμιοποίησης. Παράλληλα 

υφίσταται και η προσέγγιση ότι η εξάπλωση του κινδύνου σε ολόκληρο τον κόσμο 

είναι αναγκαία ώστε οι επιχειρήσεις και οι κοινωνίες να γίνουν λιγότερο 

εύθραυστες και ότι δεν πρόκειται για το τέλος της παγκοσμιοποίησης, αλλά για το 

ξεκίνημα ενός νέου κεφαλαίου61.  

 Ο Πήτερ Γκουντμαν (Peter S. Goodman) από τους «New York 

Times» υποστήριξε ότι η πανδημία έχει δημιουργήσει την τέλεια καταιγίδα εναντίον 

της παγκοσμιοποίησης, καθώς οι εταιρίες δυσκολεύονται να διαχειριστούν τις 

αλυσίδες εφοδιασμού τους και τα εθνικιστικά κόμματα επιρρίπτουν το φταίξιμο 

στους ξένους και τα ανοιχτά σύνορα. Το γεγονός ότι οι σημερινοί ιοί μπορούν να 

εξαπλωθούν γρήγορα και να προκαλέσουν αναταράξεις στην παγκόσμια 

οικονομία, είναι όντως μια συνέπεια της αύξησης της παγκόσμιας κίνησης στην 
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60 Όλγα Αντωνιάδου 2020 
61 Emanuel Örtengren 2020 
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μεταπολεμική περίοδο. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος οι πολιτικοί να εξαγάγουν 

σήμερα τα λάθος συμπεράσματα ως προς τα ευάλωτα σημεία που συνεπάγεται η 

παγκοσμιοποίηση62.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
62 Όπως 61 



39 
 

6.4 ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ 

 Το γεγονός ότι τα αγαθά, οι υπηρεσίες και οι άνθρωποι μπορούν περνούν 

τα σύνορα με ευκολία παράγει τεράστια αξία για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μία 

«Αχίλλειος Πτέρνα» της παγκοσμιοποίησης, είναι το γεγονός ότι ένας μεγάλος 

αριθμός επιχειρήσεων εξαρτάται υπερβολικά από προμηθευτές που είναι 

συγκεντρωμένοι στην ίδια περιοχή. Αυτή η αδυναμία αποκαλύφθηκε με την 

επιδημία του κορονοϊού. Σύμφωνα με την εταιρία ανάλυσης δεδομένων «Dun & 

Bradstreet», 51 χιλιάδες επιχειρήσεις σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν τουλάχιστον 

έναν προμηθευτή στη Γουχάν και τουλάχιστον 5 εκατομμύρια έχουν τουλάχιστον 

έναν υπεργολάβο εκεί. Είναι γεγονός ότι είναι δύσκολο να βρεθούν αντικαταστάτες 

σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτό σημαίνει ότι πολλές επιχειρήσεις θα 

κατανοήσουν με σχετικά επώδυνο τρόπο τη σημασία του εντοπισμού 

εναλλακτικών προμηθευτών. Οι επιχειρήσεις όμως υποχρεώθηκαν και στο 

παρελθόν να κάνουν παρόμοιες προσαρμογές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι μετά το ατύχημα της Φουκουσίμα το 2011, που κατέστησε σαφές το πόσο 

μεγάλο μέρος της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας για μικροτσίπ περνάει μέσα 

από την Ιαπωνία. Έτσι, μεγάλες εταιρίες όπως η ΙΒΜ συνειδητοποίησαν τους 

κινδύνους που συνεπάγεται η συγκέντρωση των αλυσίδων εφοδιασμού τους και 

μετακίνησαν κάποιες από τις πηγές τους στην Ταϊβάν. Έτσι, αυτές οι εταιρίες δεν 

μετακίνησαν την παραγωγή τους στη χώρα προέλευσής τους, αλλά αύξησαν τη 

διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού τους63.  

 Η επιδημία του κορονοϊού θα έχει συνέπειες στο πώς οι παγκόσμιες 

εταιρίες διαχειρίζονται τις παραπάνω αλυσίδες. Περισσότερες εταιρίες θα χρειαστεί 

να βρουν εναλλακτικούς προμηθευτές για να γίνουν λιγότερο ευάλωτες στο 

μέλλον. Ακόμη, τα αποθέματα, τα οποία κατά το παρελθόν θεωρούνταν αχρείαστα 

ή ακριβά, θα αποτελέσουν μια αξιόπιστη επένδυση. Κατά τη διάρκεια ενός 

γεγονότος, όπως μια πανδημία, όπου όλοι οι προμηθευτές και οι υπεργολάβοι 

μιας εταιρίας μπορεί να επηρεάζονται ταυτόχρονα, δεν είναι βιώσιμο, πρακτικό και 

χρήσιμο να υφίσταται μικρός όγκος αποθεμάτων, όπως για παράδειγμα η Apple, η 

οποία διέθετε αποθέματα μόλις για εννέα ημέρες64.  
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 Κατά τη διάρκεια της πανδημίας παρατηρήθηκε μεγάλη ζήτηση σε 

απαραίτητες ιατρικές προμήθειες, οι οποίες είχαν εξαντληθεί και υπήρξε έλλειψη 

σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Την ίδια χρονική στιγμή, αντίθετα στη γραμμή της 

ΕΕ, η Ρωσία, η Τουρκία και η Γερμανία προχώρησαν σε ρητή απαγόρευση 

εξαγωγής ιατρικών μασκών και αναπνευστικών συσκευών, ενώ η γαλλική 

κυβέρνηση κατέσχεσε όλες τις διαθέσιμες μάσκες. Στο σημείο αυτό παρατηρήθηκε 

ότι οι πάροχοι εξειδικευμένων αντικειμένων, που στην προκείμενη περίπτωση είναι 

ο ιατρικός εξοπλισμός, ενισχύουν την αστάθεια και συμβάλλουν στην κατάρρευση 

των αλυσίδων εφοδιασμού, με αποτέλεσμα τη διατάρραξη ισορροπιών στη διεθνή 

πολιτική, στην υγεία αλλά και στην ασφάλεια των πολιτών65. 

 Η καθηγήτρια του Χάρβαρντ και επικεφαλής οικονομολόγος της 

Παγκόσμιας Τράπεζας, Κάρμεν Ράινχαρτ (Carmen Reinhart), πρόσφατα δήλωσε 

πως η εποχή της παγκοσμιοποίησης είναι πιθανότατα νεκρή, χαρακτηρίζοντας τον 

COVID-19 ως το τελευταίο καρφί στο φέρετρο της παγκοσμιοποίησης. Ανεφερε 

επίσης ότι η οικονομική κρίση του 2008,  το Brexit,  όπως και ο εμπορικός 

πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας, επέφεραν ένα ισχυρό πλήγμα στην παγκοσμιοποίηση, αλλά 

η σημερινή πανδημία οδηγεί τα πράγματα σε νέο επίπεδο, διότι έκανε τις χώρες να 

νιώθουν ότι πρέπει να είναι αυτάρκεις με έναν τρόπο που δεν έχει παρατηρηθεί 

ξανά. Υποστηρίζει ότι οι τάσεις εσωστρέφειας θα έχουν αυξητική τάση, 

περιορίζοντας την παγκοσμιοποίηση με ιδιαίτερες συνέπειες για τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, ειδικά αυτές που βασίζονται στις εξαγωγές, 

παραλληλίζοντας την κάμψη του παγκόσμιου εμπορίου με την Μεγάλη Ύφεση, 

στην οποία υπήρξε αντίστοιχη κατάρρευση του εμπορίου μέσα σε μία χρονιά66.  
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6.5 ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ 

 Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλληλεπίδραση και διασύνδεση της 

σύγχρονης πανδημίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες, σχετιζόμενη με την 

οικονομική κατάσταση στις χώρες της Υποσαχάρειας Αφρικής. Ένα μεγάλο 

ποσοστό των συγκεκριμένων χωρών, με χαρακτηριστικό και αντιπροσωπευτικό 

παραδειγμα την Αγκόλα, έχει να διαχειριστεί χρέος δυσανάλογο της δυνατότητας 

αποπληρωμής του. Την τελευταία δεκαετία έχει χρηματοδοτηθεί πλήθος έργων 

υποδομής στο πλαίσιο της ανάπτυξης με εξωτερικό δανεισμό, η προέλευση του 

οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί πλήρως από τις τοπικές κυβερνήσεις, αλλά 

σύμφωνα με εκτιμήσεις  προέρχεται κυρίως από Κινέζους πιστωτές, ύψους 

αρκετών δισεκατομμυρίων δολλαρίων. Τα εν λόγω έργα, πολλά εκ των οποίων 

έχουν μείνει ημιτελή λόγω διαφθοράς προβληματικών κρατικών μηχανισμών, ή 

αδυναμίας εξυπηρέτησης αποπληρωμών, έχουν διογκώσει το χρέος των 

αφρικανικών οικονομιών. Σε ολόκληρη την αφρικανική ήπειρο, οι κυβερνήσεις 

έχουν δαπανήσει τουλάχιστον 77 δισεκατομμύρια δολλάρια ετησίως από το 2013, 

κατασκευάζοντας γέφυρες, νοσοκομεία, πολυτελείς προεδρικές βίλες και μεγάλα 

μνημεία προς τιμήν των εθνικών ηρώων. Οι δανειακές υποχρεώσεις ήταν οριακά 

διαχειρίσιμες όταν οι χώρες αναπτύσσονταν έως και 10% ετησίως. Όμως, με την 

πανδημία του κορονοϊού το χρέος απειλεί να ισοπεδώσει τη μεγάλη πρόοδο που 

σημείωσαν οι αφρικανικές χώρες στην ενίσχυση των οικονομιών τους και την 

καταπολέμηση της φτώχειας. Μετά από 25 χρόνια αδιάλειπτης ανάπτυξης, η 

οικονομία της Αφρικής φέτος θα συρρικνωθεί κατά 2,8%, σύμφωνα με την 

Παγκόσμια Τράπεζα67.  

 Το πρόβλημα της Αφρικής είναι δυνατόν να εξελιχθεί σε παγκόσμιο 

πρόβλημα, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων προέρχεται αφενός από 

την Κίνα, η οποία επιδιώκει να ενισχύσει την επιρροή της στην περιοχή, kai 

αφετέρου από παγκόσμιους επενδυτές που επιδιώκουν οικονομικές ευκαιρίες σε 

μία περιοχή  με αρνητικές αποδόσεις. Οι αφρικανικές κυβερνήσεις έχουν πουλήσει 

ομόλογα αξίας σχεδόν 60 δισεκατομμυρίων δολλαρίων σε ιδιώτες επενδυτές τα 

τελευταία δύο χρόνια. Ένα κύμα αθέτησης πληρωμών θα απειλούσε το κλίμα 

ευημερίας που καλλιεργήθηκε τα τελευταία χρόνια, κατόπιν μείωσης της φτώχειας 
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στα χαμηλότερα επίπεδα από τη δεκαετία του 1990 και δημιουργίας μια νέας 

μεσαίας τάξης. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο κορονοϊός θα μπορούσε να προσθέσει 

επιπλέον 29 εκατομμύρια ανθρώπους στους περισσότερους από 400 εκατομμύρια 

Αφρικανούς που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Ορισμένοι επενδυτές λένε 

ότι οι φόβοι μιας «βόμβας» χρέους είναι υπερβολικοί και στοιχηματίζουν ότι η 

οικονομική επίπτωση της πανδημίας στην Αφρική θα είναι σχετικά ήπια. Αλλά 

πολλοί ακαδημαϊκοί έχουν αρχίσει να συγκρίνουν την επικείμενη κρίση χρέους 

στην Αφρική με τις χρεοκοπίες στη Λατινική Αμερική τη δεκαετία του 1980, που 

οδήγησαν σε χρόνια οικονομικής αναταραχής. Η Κάρμεν Ράινχαρτ, επικεφαλής 

οικονομολόγος της Παγκόσμιας Τράπεζας, προβλέπει ότι οποιαδήποτε ανάκαμψη 

θα είναι αργή και γεμάτη εντάσεις. Για τις περισσότερες οφειλέτριες χώρες 

απαιτούνται πολλαπλές αναδιαρθρώσεις για τη σταθεροποίηση των οικονομιών 

τους και οι διαπραγματεύσεις με ιδιώτες πιστωτές συνήθως διαρκούν τέσσερα ή 

και περισσότερα χρόνια68.  

 Το μερίδιο των εσόδων των αφρικανικών κυβερνήσεων που προορίζεται για 

την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους έχει σχεδόν τριπλασιαστεί, καθώς έχει 

διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 13% τα τελευταία 10 χρόνια. Πρόκειται για ένα 

ποσοστό μεγαλύτερο από αυτό που δαπανούν οι κυβερνήσεις εκεί για υγειονομική 

περίθαλψη και το κόστος εξόφλησης δανείων αναμένεται να αυξηθεί ακόμα 

περισσότερο, καθώς οι οικονομίες συρρικνώνονται και τα τοπικά νομίσματα 

αποδυναμώνονται. Αυτό, με τη σειρά του, απειλεί τους λιγοστούς πόρους που 

προορίζονται για τα έργα υποδομής που θα υποστήριζαν την ανάκαμψη. Για να 

αποτρέψουν την οικονομική κατάρρευση, 25 υπουργοί Οικονομικών χωρών της 

Αφρικής ζήτησαν την αναστολή πληρωμών του χρέους ύψους 44 

δισεκατομμυρίων δολλαρίων για φέτος, προκειμένου να επικεντρωθούν στην 

καταπολέμηση της πανδημίας. Σε απάντηση, η G-20 πρότεινε μια οκτάμηνη 

αναστολή πληρωμών,  συνολικού ύψους περίπου 11 δισεκατομμυρίων 

δολλαρίων. Οι κυβερνήσεις της G-20 κάλεσαν τους πιστωτές να συμμετάσχουν 

στο συγκεκριμένο moratorium, γεγονός το οποίο είναι δύσκολο να επιτευχθεί 

καθόσον η Παγκόσμια Τράπεζα και άλλες αναπτυξιακές τράπεζες, που κατέχουν 

περίπου το ένα τρίτο του εξωτερικού δημόσιου χρέους της Υποσαχάριας Αφρικής, 

αναφέρουν ότι μια αναστολή πληρωμών απειλεί την ίδια τους την πιστωτική 
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ικανότητα. Ο οίκος «Fitch» ανακοίνωσε ότι ένα πάγωμα της αποπληρωμής θα 

μπορούσε να προκαλέσει την υποβάθμιση του αξιόχρεου των τραπεζών. Αλλά και 

οι ιδιώτες πιστωτές εμφανίστηκαν επίσης απρόθυμοι να συμμετάσχουν σε 

οποιαδήποτε αναστολή69.  

 Η επαναδιαπραγμάτευση των πληρωμών με τον μεγαλύτερο σε συμμετοχή 

πιστωτή των χωρών της Αφρικής, την Κίνα, αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Τα 

τελευταία χρόνια, ο δανεισμός από την Κίνα έχει αυξηθεί τόσο που ξεπερνά σε 

όγκο τα δάνεια του ΔΝΤ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Λέσχης των 

Παρισίων70. Η Αφρική έχει δανειστεί έως και 150 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα 

ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 20% του εξωτερικού της χρέους, από την Κίνα, 

η οποία, έχει δεσμευθεί, και ως μέλος της G-20, ότι θα πράξει τα δέοντα για να 

ανακουφίσει αυτές τις χώρες, αλλά δεν έχει ανακοινώσει λεπτομέρειες για το πώς 

θα κάνει κάτι τέτοιο, ενώ οι όροι πολλών δανείων της είναι ασαφείς. Στο παρελθόν, 

η Κίνα προσέφερε ανακούφιση, αλλά σε αντάλλαγμα ζήτησε τον έλεγχο πολύτιμων 

κρατικών περιουσιακών στοιχείων, όπως λιμάνια ή ορυχεία, γεγονός που τη 

φέρνει σε πλεονεκτική θέση  ως προς την ισχύ, σε αντίθεση με τη δυσχερή θέση 

των αφρικανικών χωρών που λόγω της παρούσας κατάστασης διαθέτουν 

ελάχιστα διαπραγματευτικά όπλα στη «φαρέτρα» τους71.  
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6.6 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 

 Η εξάρτηση της διεθνούς οικονομίας σε αρκετούς, και σε ορισμένες 

περιπτώσεις πολλούς, τομείς από την Κίνα αποτελεί γεγονός. Η πανδημία 

ανέδειξε τα τρωτά σημεία των εφοδιαστικών αλυσίδων, αφού για πλήθος 

επιχειρήσεων η παραγωγή ξεκινάει από την Κίνα και συγκεκριμένα από την 

ευρύτερη περιοχή της Χουμπέι, ένα από τα σημεία «μηδέν» του COVID-19, και 

που αποτελεί βιομηχανική αρτηρία για τη χώρα. Χάρη στις ξένες επενδύσεις, στο 

φθηνό εργατικό δυναμικό, στην τεχνογνωσία και στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, 

μέσα σε δύο δεκαετίες η Κίνα αναδείχθηκε σε παγκόσμια δύναμη και πλέον 

φιλοξενεί μονάδες παραγωγής επιχειρήσεων από ολόκληρο τον κόσμο. Η χώρα, 

πλέον συνεισφέρει σχεδόν στο ένα πέμπτο του παγκόσμιου ΑΕΠ και είναι η 

δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, έχοντας δείξει υψηλό βαθμό αντοχής 

σε σειρά κρίσεων, όπως του SARS το 2002, τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, 

καθώς επίσης και κρίσεων στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Ασίας, όπως το 

πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα72.  

 Παρόλα αυτά μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν 

στην Κίνα, λόγω της πανδημίας αναζήτησε νέες βάσεις για τα εργοστάσιά τους. Ο 

κίνδυνος συγκέντρωσης των μονάδων παραγωγής σε μία μόνο χώρα έχει φέρει 

στην επιφάνεια τη συζήτηση για, πλήρη ή μερικό, επαναπατρισμό της παραγωγής. 

Το αρχικό σοκ μεγάλων εταιρειών, όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες των «Fiat», 

«Chrysler» και «Hyundai», που υποχρεώθηκαν να σταματήσουν την παραγωγή 

τους λόγω του COVID-19, ήταν ισχυρότατο. Δεδομένου, όμως, του κόστους 

μεταφοράς και του αυξημένου κόστους εργασίας που θα προέκυπτε από τον 

επαναπατρισμό της παραγωγής, ορισμένες επιχειρήσεις επέλεξαν τη μεταφορά 

των εργοστασίων τους σε άλλες χώρες της ανατολικής Ασίας. Ως προς τον 

φαμακευτικό τομέα, στην Κίνα παράγεται έως και το 90% των υλικών που 

χρησιμοποιούνται για ορισμένα φάρμακα, μεταξύ αυτών και τα αντιβιοτικά, ενώ η 

γειτονική Ινδία ηγείται της αγοράς γενοσήμων. Παρά το γεγονός ότι χάρη στα 

ικανοποιητικού αριθμού αποθεματικά τους, οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν 

καταφέρει μέχρι σήμερα να απορροφήσουν τους τριγμούς της υγειονομικής κρίσης 
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σε ικανοποιητικό βαθμό, ενώ η μεταφορά της παραγωγής σε Ευρώπη και ΗΠΑ 

εξακολουθεί να αποτελεί μία πρόκληση με αυξητικές τάσεις73.  

 Στις επιχειρήσεις άλλων κλάδων η ανωτέρω τάση δεν είναι σε τόσο μεγάλο 

βαθμό αυξητική, λόγω, κυρίως, της ανάγκης εξυπηρέτησης του κινεζικού 

καταναλωτικού κοινού που αποτελεί μία εξαιρετική πηγή εσόδων. Για αυτό το λόγο 

και παρά το ότι τα τελευταία χρόνια το κόστος συντήρησης εργοστασίων στην Κίνα 

έχει αυξηθεί σημαντικά, η επιλογή για πολλές επιχειρήσεις να διατηρήσουν ισχυρή 

παρουσία στη χώρα ακόμα και μετά την καταστολή του κορωνοϊού, θα τους 

παρέξει ισχυρό κίνητρο. Μοναδική διαφοροποίηση θα αποτελέσει, προκειμένου να 

αποφύγουν αναταραχές στην εφοδιαστική τους αλυσίδα σε μελλοντικές κρίσεις, η 

αύξηση των αποθεμάτων σε εμπορεύματα, με παράλληλη αύξηση του 

χαρτοφυλακίου σε προμηθευτές και αξιοποίηση περισσότερο από πριν των 

τεχνολογικών μέσων. Πολλοί αναλυτές της αγοράς εκτιμούν πως η Κίνα δε θα 

χάσει τη θέση της ως η «ατμομηχανή» της παγκόσμιας οικονομίας, και επίσης 

πως ο COVID-19 ενδέχεται να βλάψει μόνον εν μέρει τη βιομηχανική της ισχύ, 

αλλά κατά βάση θα παραμείνει κορυφαία δύναμη τουλάχιστον σε ορισμένους 

τομείς74. 
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6.7 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 

 O Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών (Organization of 

the Petroleum Exporting Countries - OPEC) παρουσίασε, το καλοκαίρι του 

τρέχοντος έτους, τις εκτιμήσεις του για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας 

αλλά και για τη ζήτηση πετρελαίου. Πιο συγκεκριμένα, η παγκόσμια οικονομική 

ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει σε αρνητικά επίπεδα (-3,7%), λόγω των 

πρόσφατων κρουσμάτων κορονοϊού σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Βραζιλία. Οι 

εκτιμήσεις του Ιουνίου του OPEC, έκαναν λόγο για οικονομική ύφεση κατά 3,4%. 

Ωστόσο, οι ίδιες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη το 

2021, και συγκεκριμένα κατά 4,7%. Η οικονομία των ΗΠΑ αναμένεται να 

συρρικνωθεί κατά 5,2% το 2020, ενώ το 2021 εκτιμάται ότι θα καταγράψει 

ανάπτυξη κατά 4,1%. Ομοίως οι εκτιμήσεις για την οικονομία της ευρύτερης 

Ευρώπης υποδεικνύουν πτώση κατά 8% και ανάκαμψη κατά 4,3% το 2021. 

Παρόμοιες είναι και οι εκτιμήσεις για Ιαπωνία, Ινδία, Ρωσία και Βραζιλία. Για 

την Κίνα εκτιμάται ότι το ΑΕΠ της θα σημειώσει ανοδική πορεία κατά 1,3% για το 

2020 και 6,9% για το 2021, κατά τον OPEC. Όσον αφορά στην παγκόσμια 

πετρελαϊκή ζήτηση, εκτιμάται ότι θα σημειώσει πτώση κατά 8,9 εκατομμύρια 

βαρέλια την ημέρα για το υπόλοιπο του 202075.  

 Η υψηλότερη από το αναμενόμενο πετρελαϊκή ζήτηση για τις χώρες του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OOΣΑ) το δεύτερο τρίμηνο 

του έτους κατάφερε να αντισταθμίσει σε μεγάλο βαθμό την ιδιαίτερα μειωμένη 

ζήτηση που παρατηρήθηκε στις υπόλοιπες ανά τον κόσμο χώρες και κυρίως στις 

χώρες - μέλη του OPEC, οι οποίες διατήρησαν τις προβλεπόμενες περικοπές στην 

παραγωγή τους. Παρ’ όλα αυτά, οι εκτιμήσεις του OPEC σχετικά με τη ζήτηση 

πετρελαίου για το 2021 κάνουν λόγο για σημαντική αύξηση κατά 7 εκατομμύρια 

βαρέλια την ημέρα. Σε ό,τι αφορά στα καύσιμα, βενζίνη και diesel θα γνωρίσουν τη 

μεγαλύτερη αύξηση στη ζήτησή τους. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η χρήση 

τεχνολογιών εξ αποστάσεως επικοινωνιών ενδεχομένως να κρατήσει τα επίπεδα 

ζήτησης σε χαμηλότερα από αυτά της προ κορονοϊού εποχής, εφόσον οι 

μετακινήσεις μοιραία θα λιγοστέψουν. Οι περικοπές στην παραγωγή αργού 

πετρελαίου συνεχίστηκαν και για τον μήνα Ιούνιο του 2020, με το μέσο όρο 
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παραγωγής να ανέρχεται σε 22,27 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Η παραγωγή 

αργού κατέγραψε τις μεγαλύτερες μειώσεις σε Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Βενεζουέλα 

και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ μικρή αύξηση παρατηρήθηκε στην Ισημερινή 

Γουινέα. Οι εκτιμήσεις του OPEC δείχνουν ότι η ζήτηση του αργού για το 2020 θα 

σταθεροποιηθεί στα 23,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, σημειώνοντας πτώση 

κατά 5,6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα σε σχέση με το 2019. Σύμφωνα με 

δευτερεύουσες πηγές που επικαλείται ο OPEC, η παραγωγή αργού από τα μέλη 

του για το πρώτο τρίμηνο του 2020 ανήλθε σε 28,3 εκατομμύρια βαρέλια την 

ημέρα, ξεπερνώντας τη ζήτηση της εν λόγω περιόδου κατά 7,6 εκατομμύρια 

βαρέλια ανά ημέρα. Ο μέσος όρος παραγωγής αργού για το δεύτερο τρίμηνο του 

2020 ανήλθε σε 25,6 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα, ξεπερνώντας και πάλι τη 

ζήτηση της περιόδου κατά 9,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Τέλος, ο OPEC 

εκτιμά ότι ο μέσος όρος της παγκόσμιας ζήτησης αργού για το 2021 θα ανέλθει 

στα 29,8 εκατομμύρια βαρέλια ανά ημέρα, 6 εκατ. βαρέλια περισσότερα από τις 

εκτιμήσεις για το 202076.  
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6.8 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 Το Μάρτιο του 2020, με την κήρυξη του COVID-19 ως πανδημία, οι 

πιστωτές εξέφρασαν φόβους για κύμα πτωχεύσεων εξαιτίας της αναστολής της 

οικονομικής δραστηριότητας. Με άμεσες παρεμβάσεις των κεντρικών τραπεζών 

στη διατραπεζική αγορά και σημαντικές εγγυήσεις δανείων, αποφεύχθηκε ένας 

δεύτερος γύρος χρηματοπιστωτικής κρίσης. Οι πολιτικές ηγεσίες, στο ίδιο πνεύμα, 

προέβησαν σε «θωράκιση» των ισολογισμών με σκοπό την πλέον ομαλή 

επαναφορά της κατάστασης. Με τις ενέργειες αυτές επιτεύχθηκε ομαλότητα στη 

διατραπεζική αγορά, με επαναφορά της απόστασης ανάμεσα στο επιτόκιο 

δανεισμού των τραπεζών για τρεις μήνες και στο επιτόκιο που δανείζουν οι ίδιες 

overnight, στα προ κορωνοϊού επίπεδα στις ΗΠΑ και, σε λίγο χαμηλότερα 

επίπεδα, και στην Ευρώπη, που αποτελεί έναν βασικό δείκτη κρίσης στη 

διατραπεζική αγορά. Παρά όμως το γεγονός ότι υπήρξε σχετική αποκλιμάκωση, η 

οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα σε όλο τον ανεπτυγμένο 

κόσμο, με την ανάκαμψη εξαρτώμενη από τη συνεχιζόμενη στήριξη των 

κυβερνήσεων και παραμένοντας ευάλωτη στην περίπτωση δεύτερου κύματος της 

πανδημίας. Οι αγορές πίστωσης αντέδρασαν θετικά στην επιστροφή στην, 

πρόσκαιρη, κανονικότητα, αλλά με επιφυλακτικότητα λόγω πιθανότητας δευτέρου 

κύματος και νέας αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας77.   

 Ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρήθηκε κατά την εφαρμογή μέτρων 

στήριξης των κυβερνήσεων, μέσω της αύξησης των δαπανών τους προκειμένου 

να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, είναι αυτό της 

"δημοσιονομικής κόπωσης". Λόγω αυτού του γεγονότος ορισμένες κυβερνήσεις 

βρέθηκαν σε δίλημμα να αποσύρουν μερικά από τα μέτρα τους ή, εναλλακτικά, να 

μην προβούν σε ανανέωσή τους. Οι δαπάνες για την αντιμετώπιση των 

οικονομικών επιπτώσεων του COVID-19, σύμφωνα με πολλές εκτιμήσεις, θα 

επιδεινώσουν τον ισολογισμό των κυβερνήσεων αλλά ήταν μία απαραίτητη κίνηση 

για την αποφυγή χειρότερων οικονομικών καταστάσεων, με τη λήψη μέτρων που 

καταστέλλουν την οικονομική δραστηριότητα για να περιορίσουν την εξάπλωση 

του κορονοϊού δεδομένης της μη ύπαρξης θεραπείας για την επιδημία78.   
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 Οι χώρες της G20, το Σεπτέμβριο του 2020 υποστήριξαν την επέκταση της 

Πρωτοβουλίας Αναστολής Εξυπηρέτησης Χρέους (DSSI), η οποία εγκρίθηκε τον 

Απρίλιο για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να επιβιώσουν από την 

πανδημία του κορωνοϊού, με την οποία 43 από τις δυνητικές 73 επιλέξιμες χώρες 

έχουν αναβάλλει 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές χρέους. Τον Οκτώβριο 

του 2020, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ντέιβιντ Μάλπας 

(David Robert Malpass) ανέφερε ότι η πανδημία του κορωνοϊού θα μπορούσε να 

προκαλέσει κρίση χρέους σε ορισμένες χώρες, οπότε οι επενδυτές πρέπει να είναι 

έτοιμοι να προσφέρουν κάποια μορφή ελάφρυνσης, η οποία θα μπορούσε επίσης 

να περιλαμβάνει ακόμη και την ακύρωση του. Θεωρεί ότι είναι προφανές ότι 

ορισμένες χώρες δεν είναι σε θέση να εξοφλήσουν το χρέος που έχουν αναλάβει, 

επομένως είναι αναγκαίο να μειωθεί το επίπεδό του, μέσω ελάφρυνσης ή ακόμη 

και ακύρωσης. Επιπλέον τόνισε την ανάγκη για συμμετοχή των ιδιωτικών 

τραπεζών και των funds, επενδυτές για τους οποίους εκτιμά πως δεν πράττουν 

αρκετά, καθώς επίσης και ότι ορισμένες από τις μεγάλες κινεζικές τράπεζες δεν 

συμμετείχαν αρκετά στο όλο εγχείρημα με το τελικό αποτέλεσμα των μέτρων 

ενίσχυσης να είναι μικρότερο από αυτό που θα μπορούσε να επιτευχθεί. 

Προειδοποίησε ότι η πανδημία θα μπορούσε να προκαλέσει άλλη μια κρίση 

χρέους, καθώς ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες έχουν ήδη εισέλθει σε πορεία 

ασθενέστερης ανάπτυξης και οικονομικών προβλημάτων, πρόβλημα το οποίο 

διογκώνεται από τις δυσκολίες των τραπεζών λόγω των επισφαλών δανείων, με 

την αναδιάρθρωση να αποτελεί μονόδρομο και μάλιστα με σημαντικά ποσοστά 

του χρέους που πρέπει να μειωθούν. Τέλος, επισήμανε παρόμοια βήματα που 

έλαβαν χώρα σε προηγούμενες χρηματοπιστωτικές κρίσεις, όπως στη Λατινική 

Αμερική και τη λεγόμενη πρωτοβουλία HIPC για τις υπερχρεωμένες χώρες κατά τη 

δεκαετία του 199079.  

 Σύμφωνα με ανάλυση της «Stratfor», το τελευταίο τρίμηνο του 2020 θα είναι 

ένα τρίμηνο αναμονής για αρκετες εξελίξεις, μεταξύ άλλων για τα αποτελέσματα 

των αμερικανικών εκλογών του Νοεμβρίου, για τα οικονομικά στοιχεία που θα 

δείξουν αν μπορεί να διατηρηθεί η ανάκαμψη του τρίτου τριμήνου, για το αν τα 

κρούσματα του κορωνοϊού θα συνεχίσουν να αυξάνονται και αν τα εμβόλια που 

δοκιμάζονται, θα έχουν έστω κάποια αρχική επιτυχία. Η οικονομική δραστηριότητα 
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θα υπόκειται στην αβεβαιότητα της επιβολής νέων περιορισμών λόγω νέας 

έξαρσης της πανδημίας. Η Κίνα πιθανότατα θα είναι η μόνη μεγάλη οικονομία που 

θα κλείσει τη χρονιά με θετικό ρυθμό ανάπτυξης, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του 

υπόλοιπου κόσμου, συπεριλαμβανόμενων των ανεπτυγμένων οικονομιών και 

πολλών αναδυόμενων αγορών θα εμφανίσουν αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης το 

2020, με πολλές να έχουν ισχυρή τριμηνιαία ανάπτυξη από χαμηλή βάση στο τρίτο 

τρίμηνο και επιβράδυνση στο τέταρτο τρίμηνο. Η ίδια εκτίμηση αναφέρει ότι η 

παγκόσμια οικονομία επηρεάζεται ακόμα από την πανδημία και ότι η πορεία της 

στο τέταρτο τρίμηνο θα καθοριστεί από μη οικονομικούς παράγοντες, στους 

οποίους συμπεριλαμβάνεται ο COVID-19 και των συνεχιζόμενων προσπαθειών 

για να περιοριστεί, όπως επίσης και η ανάπτυξη και διανομή ενός εμβολίου. Η 

κατανάλωση και η επιχειρηματική βιωσιμότητα υπό αυτές τις συνθήκες εξαρτώνται 

από την κρατική στήριξη και την πολιτική βούληση να απορροφήσουν τα 

διογκούμενα ελλείμματα προϋπολογισμού και το αυξανόμενο χρέος του δημόσιου 

τομέα. Τα κρατικά προγράμματα διατήρησης των θέσεων εργασίας και στήριξης 

των εισοδημάτων έχουν ενισχύσει την παγκόσμια κατανάλωση, όμως η 

συσσωρευμένη ζήτηση επιβραδύνεται και οι αποταμιεύσεις ως μέτρο πρόληψης 

αυξάνονται για τα νοικοκυριά που εξακολουθούν να έχουν εισόδημα80.  

 Όσον αφορά στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη «Stratfor», η 

ανάκαμψη της απασχόλησης μπορεί να φτάνει σε επίπεδο στασιμότητας καθώς 

υστερεί η αύξηση της παραγωγικότητας, οι επιχειρηματικές επενδύσεις είναι 

περιορισμένες ή υπάρχουν καθαρές αποεπενδύσεις και πολλές επιχειρήσεις δεν 

έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην κερδοφορία. Αυτοί οι μόνιμοι φόβοι και 

η αβεβαιότητα θα συνεχιστούν και ίσως καθυστερήσουν την ανάκαμψη για πολλές 

οικονομίες μέχρι το 2022, με μόνιμους περιορισμούς στην κατανάλωση και στις 

επενδύσεις. Οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες διατήρησαν τα επιτόκιά τους κοντά στο 

μηδέν ή και χαμηλότερα του μηδενός, «πλημμυρίζοντας» τις αγορές με 

ρευστότητα, όμως η ικανότητά τους να κάνουν περισσότερα είναι περιορισμένη. 

Τα χαμηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στις ΗΠΑ και στην 

Ευρώπη, καθώς η «Fed» και η ΕΚΤ προσπαθούν να αναθερμάνουν τον 

πληθωρισμό μέσω της «χρηματοοικονομικής καταστολής», θα διατηρήσουν σε 

προσιτό επίπεδο το χρέος του δημόσιου τομέα. Οι ισχυρές δημοσιονομικές 
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πολιτικές στις ανεπτυγμένες οικονομίες θα στηρίξουν την οικονομική 

δραστηριότητα κατά το τέταρτο τρίμηνο, όμως τα μέτρα τόνωσης σε πολλές 

αναδυόμενες αγορές θα είναι περιορισμένα λόγω της έλλειψης πολιτικού 

περιθωρίου, επιβραδύνοντας περαιτέρω την ανάκαμψή τους81. 

 Στη συνέχεια της έκθεσης της «Stratfor» γίνεται αναφορά στο χρέος. Από 

τις 73 φτωχότερες χώρες που μπορούν να ενταχθούν στην πρωτοβουλία των G20 

για αναστολή της εξυπηρέτησης χρέους τους, λιγότερες από 40 έχουν ζητήσει 

βοήθεια από το Paris Club και λιγότερες από δώδεκα έχουν πάρει ελάφρυνση από 

την Κίνα. Οι περισσότερες χώρες που δανείζονται σε αγορές ευρωομολόγων δεν 

έχουν ζητήσει βοήθεια στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των G20. Οι κυβερνήσεις 

των G20 αναμένεται να συνεχίσουν την πρωτοβουλία πιθανότατα και καθ’ όλη τη 

διάρκεια του 202182.  

 Όσον αφορά στα εμβόλια, μπορεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να 

προωθεί την διεθνή πρωτοβουλία COVAX, αλλά όλες οι μεγάλες δυνάμεις 

κινούνται ξεχωριστά για την παραγωγή ενός εμβολίου κατά του COVID-19 ή 

τουλάχιστον τη διασφάλιση πρόσβασης σε αυτό. Για ορισμένες μάλιστα, ο αγώνας 

αυτός προσφέρει την ευκαιρία να προωθήσουν τις φιλοδοξίες για διεύρυνση της 

πολιτικής και οικονομικής επιρροής τους, προκειμένου να γίνουν πιο δυνατές στο 

παιχνίδι της «ήπιας ισχύος». Η Κίνα είναι η χώρα που φαίνεται να κινείται πιο 

δυναμικά και πιο αποτελεσματικά στο πεδίο της λεγόμενης διπλωματίας του 

εμβολίου. Η ίδια αναγνωρίζει ότι θα χρειαστεί να περάσουν μήνες έως ότου φτάσει 

στην μαζική παραγωγή ενός αποτελεσματικού και ασφαλούς εμβολίου, αλλά αυτό 

δεν την εμποδίζει να απλώσει «γέφυρες» σε χώρες από την Νοτιανατολική Ασία 

έως την Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Το Μπαγκλαντές  ανακοίνωσε 

πρόσφατα ότι θα λάβει από την κινεζική εταιρεία Sinovac δωρεάν 100 χιλιάδες 

δόσεις του εμβολίου για να πραγματοποιήσει δοκιμές. Το Περού έχει κλείσει 

παρόμοια συμφωνία με άλλη κινεζική φαρμακευτική, την Sinopharm και έχει 

συγκεντρώσει 6 χιλιάδες εθελοντές για δοκιμές. Τα Ηνωμένα Αραβικά 

Εμιράτα  έχουν ήδη εγκρίνει το εμβόλιο της Sinopharm, αφού πραγματοποίησαν 

δοκιμές έξι εβδομάδων. Στις Φιλιππίνες, όπου η Κίνα ανταγωνίζεται με τις ΗΠΑ για 

επιρροή, ο πρόεδρος, Ροντρίγκο Ντουτέρτε (Rodrigo Duerte), γνωστοποίησε ότι 
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απηύθυνε έκκληση στον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, για πρόσβαση στο 

εμβόλιο και εκείνος ανταποκρίθηκε θετικά υποσχόμενος μάλιστα «πρόσβαση κατά 

προτεραιότητα». Ως αντάλλαγμα η Κίνα έλαβε την υπόσχεση των Φιλιππίνων να 

απωλέσουν τις διεκδικήσεις τους στην Νότια Σινική Θάλασσα. Ακόμη και η 

Ινδονησία, όμως, που παραμένει σε έντονη διαμάχη με την Κίνα για τα δικαιώματά 

της στην περιοχή, δηλώνει ότι επιθυμεί πρόσβαση στο κινεζικό εμβόλιο83.  

 Η Κίνα πέρασε πολύ γρήγορα από τη διπλωματία της μάσκας στη 

διπλωματία του εμβολίου και ενώ με την πρώτη κοιτούσε πρωτίστως προς τις 

δοκιμαζόμενες χώρες της Ευρώπης, τώρα στρέφει περισσότερο το βλέμμα στην 

«γειτονιά» της, όπως επίσης σε Μέση Ανατολή, Αφρική και αμερικανική ήπειρο. 

Αυτό που όμως η ίδια προβάλλει ως προσφορά και συμβολή στο κοινό καλό, 

πολλοί θεωρούν ότι είναι απλά «business» ή και παγίδα χρέους. Είναι 

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι θα προσφέρει δάνεια ύψους 1 δισεκατομμυρίου 

δολλαρίων σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής για να αγοράσουν το 

εμβόλιο. Οι ίδιες πάντως το βλέπουν ως ευκαιρία και όχι ως απειλή 84 . Τον 

Οκτώβριο του τρέχοντος έτους η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει εμβόλια κατά 

της COVID-19 για το 1% του πληθυσμού της, το οποίο αντιστοιχεί σε 15 

εκατομμύρια ανθρώπους, μέσω του παγκόσμιου προγράμματος COVAX που 

υποστηρίζεται από τον ΠΟΥ. Η κίνηση του Πεκίνου να ενταχθεί στο πρόγραμμα 

σημαίνει πως η χώρα θα πράξει αντίστοιχα, όπως ακριβώς συμβαίνει και με άλλες 

χώρες85, επιχειρώντας να δείξει στην παγκόσμια κοινότητα ότι αποτελεί τμήμα της 

και δρα μέσα στο σύνολο, δίχως να λειτουργεί μόνο κάτω από τον εθνικιστικό 

«μανδύα». 

 Οι κινήσεις αυτές είναι μία συνέχεια κινήσεων που έλαβαν χώρα με το 

ξέσπασμα της πανδημίας και σχετίζονται με τη «Διπλωματία της Μάσκας». Η Κίνα 

έστειλε εκατομμύρια μάσκες, ιατρικό υλικό και προσωπικό για την αντιμετώπιση 

του κορονοϊού σε δεκάδες χώρες σε μια προσπάθεια να μετριάσει την κριτική που 

δέχθηκε για τον χειρισμό της κρίσης το πρώτο διάστημα, καθώς και τις κατηγορίες 

για «συγκάλυψη» του ιού στο πρώιμο σταδιό του. Στο πλαίσιο αυτής της κίνησης 

απεστάλλησαν εκατομμύρια μάσκες και τεστ ανίχνευσης του ιού στο Πακιστάν και 

                                                           
83 ΝΥ Times, Reuters, Bloomberg (Κathimerini.gr) 2020 
84 Όπως 83 
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τις Φιλιππίνες, γιατροί σε Ιράν και Ιράκ, όπως επίσης και 500 εκατομμύρια 

δολλάρια οικονομική βοήθεια στη Σρι Λάνκα. Όπως αναφέρει η Μαρίνα Ρούντιακ 

(Marina Rudyak), ειδική σε θέματα Κινεζικής εξωτερικής πολιτικής στο 

Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης, με τις ΗΠΑ να αδυνατούν να βοηθήσουν τις 

χώρες και την Ευρώπη απασχολημένη, η Κίνα εκμεταλεύθηκε την ευκαιρία να 

γεμίσει το παραπάνω κενό86.  

 Ιατρική βοήθεια απεστάλλη και στην Ευρώπη, όπως στην Ελλάδα, την 

Ιταλία και την Ισπανία. Συγκεκριμένα στην Ιταλία, που επλήγη σε μεγαλύτερο 

βαθμό, η Κίνα έστειλε ιατρικό προσωπικό πρώτη από όλους προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί η έξαρση της πανδημίας. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα κινεζικά ΜΜΕ, 

υπάρχει λόγος πίσω από την άμεση και έμπρακτη στήριξη της Κίνας, διότι το 1983 

η Ιταλία είχε βοηθήσει σημαντικά στην κατασκευή του πρώτου Ιατρικού Κέντρου 

Άμεσης Ανάγκης στο Πεκίνο. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην 

Κίνα το τριψήφιο νούμερο 120, μέσω του οποίου οι πολίτες καλούσαν 

ασθενοφόρο. Την ίδια ώρα, στη Σερβία, ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς 

(Aleksandar Vučić), σε συνέντευξη Τύπου μετά το διάγγελμά του ανέφερε ότι 

ζήτησε επίσημα βοήθεια από τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζι Πινγκ, για άφιξη 

κινέζων επιδημιολόγων και εμπειρογνωμόνων για βοήθεια στην εφαρμογή μέτρων 

για την αποφυγή διασποράς του νέου ιού87. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο  

ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

7.1 ΓΕΝΙΚΑ 

 Το διεθνές οικονομικό δίκαιο αποτελεί ένα κλάδο του διεθνούς δικαίου και οι 

κατηγορίες του είναι το διεθνές δίκαιο των διεθνών εμπορικών συναλλαγών, το 

διεθνές νομισματικό δίκαιο, οι διεθνείς, δημόσιες και ιδιωτικές, επενδύσεις, 

εγκατάσταση προσώπων και μεταφορά τεχνολογίας, διεθνείς χρηματοπιστωτικές 

σχέσεις, καθώς επίσης και οι δανειοδοτησεις για την αντιμετώπιση οικονομικών 

κρίσεων.  Οι παράγοντες των διεθνών οικονομικών σχέσεων, που είναι 

ταυτόχρονα «υποκείμενα» και «αντικείμενα» του διεθνούς οικονομικού δικαίου, 

δημιουργώντας το δίκαιο, και επιπλέον, αποτελούν τους παραλήπτες του, και είναι 

τα κράτη, οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί88 και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις89.  

 Το διεθνές οικονομικό τοπίο, κατά την τελευταία εικοσαετία, χαρακτηρίζεται 

από την τάση συσπείρωσης κρατών σε οικονομικούς σχηματισμούς, λόγω 

ανάγκης συνένωσης των οικονομικών δυνάμεών τους προς σχηματισμό 

ισχυρότερων οικονομικών πόλων. Η απελευθέρωση κίνησης κεφαλαίων, η 

διασυνοριακή επιχειρηματική κινητικότητα, η διασπορά της παραγωγικής 

διαδικασίας (outsourcing), όπως επίσης και η κινητικότητα εργατικού δυναμικού, 

σε συνδυασμό με την εκρηκτική τεχνολογική ανάπτυξη και τη διάδοση της 

πληροφορίας έχουν δημιουργήσει συνθήκες εξασθένισης της κλασικής έννοιας του 

κράτους. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας έχει ως αποτέλεσμα ακόμα και 

μεγάλες οικονομίες να είναι ευάλωτες σε μεγάλους επενδυτές ή funds. Η 

Παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, εξελίχθηκε ταχύτατα εξ΄αιτίας της 

παγκοσμιοποίησης με αποτέλεσμα να πληγούν πρώτα οι πιο αδύναμες οικονομίες 

και έδειξε το βαθμό μεταβλητότητας και μη προβλεψιμότητας του διεθνούς 

περιβάλλοντος. Μία επιπλέον πρόκληση η οποία επηρεάζει σε πολύ μεγάλο 

βαθμό το διεθνές οικονομικό περιβάλλον είναι η υπέρμετρη διόγκωση του 

παγκόσμιου χρέους, σε συνδυασμό με  την εμφάνιση νέων ισχυρών κρατών-

                                                           
88  Διεθνείς Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται το ειδικό αντικείμενο της οικονομίας, όπως το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η 
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, η Κοινή Αγορά της Κεντρικής Αμερικής, η Τελωνειακή και 
Οικονομική Ένωση της Κεντρικής Αφρικής κλπ (Σημειώσεις μαθήματος κ. Νικόλαου Ζάικου) 
89 Άρτεμις Τρίκκη n.d. 
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παραγόντων στην παγκόσμια οικονομία, όπως τα κράτη της BRICS 90 , 

μετακινώντας το κέντρο βάρους της παγκόσμιας οικονομίας. Τα παραπάνω 

δημιούργησαν και δημιουργούν συνεχώς την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας 

προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες που προέκυψαν91.  

 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) τηρεί ως προϋπόθεση για την 

ένταξη και κατ’ επέκταση για την παραμονή ενός κράτους σε αυτόν την 

προσυπογραφή των συμφωνιών του. Πέραν των υπολοίπων του οργάνων, 

δύναται να επιλύει διαφορές μεταξύ των μελών του, εκδίδοντας τελεσίδικες 

αποφάσεις με παροχή, συνήθως διευκολύνσεων και λιγότερο αποζημιώσεων. 

Επίσης η λειτουργία του διέπεται από δύο πολύ σημαντικές αρχές. Αυτή του 

«Μάλλον Ευνοουμένου Κράτους» (ΜΕΚ)92 και αυτή της «Εθνικής Μεταχείρισης»93. 

Κατά την πρώτη αρχή σε περίπτωση παροχής πλεονεκτήματος σε ένα κράτος 

υπάρχει υποχρέωση του πλεονεκτήματος και στα υπόλοιπα. Εξασφαλίζει ισότιμο 

ανταγωνισμό σε όλα τα εισαγόμενα προϊόντα σε μία αγορά. Κατά τη δεύτερη αρχή  

κάθε χώρα είναι υποχρεωμένη να μεταχειρίζεται ισότιμα τα εγχώρια με τα 

εισαγόμενα προϊόντα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον ΦΠΑ. Οι λοιπές γενικές 

αρχές που εφαρμόζει ο ΠΟΥ είναι των αμοιβαίων υποχωρήσεων κατά τις 

διαπραγματεύσεις και στάθμιση των πλεονεκτημάτων από τις χώρες, η αρχή της  

ασφάλειας δικαίου, της αναλογικότητας των μέτρων που πρέπει να λαμβάνει το 

κάθε κράτος με τα ηπιότερα δυνατά, καθώς και της διαφάνειας των ψηφισθέντων 

νόμων που οφείλουν να προσβάσιμοι στο κοινό. Οι παραπάνω αρχές έχουν και 

εξαιρέσεις. Προβλέπεται διαφοροποιημένη και ευνοϊκότερη μεταχείριση των 

λιγότερο ανεπτυγμένων κρατών με, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθορισμό 

ευνοϊκότερων ρυθμίσεων, ενώ, μεταξύ άλλων, υφίστανται και γενικές εξαιρέσεις 

για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, αλλά και δημόσιας υγείας, ως 

μέτρα προσωρινού χαρακτήρα εξ’ αιτίας διαταράξεων94.  

 Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), αποτελεί μία διεθνή συνθήκη που 

ακολουθεί την εξέλιξη των παγκόσμιων οικονομικών φαινομένων. Οι όροι ένταξης 

για μία χώρα είναι ισότιμοι με τα υπόλοιπα μέλη, ενώ οι σκοποί του, αν και 

                                                           
90 Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική 
91 Σημειώσεις μαθήματος κ. Ιωάννη Τζιώνα 
92 Most Favoured Nation Treatment (MFN) 
93 NationalTreatment 
94 Όπως 91 
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ελαφρώς μεταβαλλόμενοι στο πέρασμα των ετών, έχουν να κάνουν με τη διεθνή 

νομισματική συνεργασία και τη συναλλαγματική σταθερότητα, την ανάπτυξη του 

διεθνούς εμπορίου, την εγκαθίδρυση ενός πολυμερούς συστήματος πληρωμών,  

τη σύντμηση τη διάρκειας και τη μείωση του βαθμού έλλειψης ισορροπίας στο 

διεθνές ισοζύγιο πληρωμών των κρατων - μελών του, όπως επίσης και την 

προσωπινή διάθεση και με επαρκείς διασφαλίσεις των πόρων του στα μέλη του 

που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ισοζυγίου πληρωμών.  Η δανειοδότηση από το 

ΔΝΤ, πέραν των σοβαρών προβλημάτων του ισοζυγίου πληρωμών και αδυναμίας 

εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων ενός κράτους μέλους, με σκοπό την 

προσαρμογή του σε διάφορες κρίσεις, ή την απελευθέρωση άλλων πόρων 

χρηματοδότησης, δύναται να αποσκοπεί καί στην πρόληψη κρίσεων. Ανάλογης 

φύσης είναι και η λειτουργία της Παγκόσμιας Τράπεζας (The World Bank Group), η 

οποία ως μεταγενέστερο στόχο, κατόπιν της  ανασυγκρότησης της Ευρώπης και 

της Ιαπωνίας μετά τις καταστρεπτικές συνέπειες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, έχει 

τη συμβολή στην ανάπτυξη των χωρών του τρίτου κόσμου και των λιγότερο 

αναπτυγμένων χωρών, με παροχή δανείων, εγγυήσεων και λοιπών 

συμβουλευτικών υπηρεσιών, μέσω των επιμέρους  οργανισμών και κέντρων95 στα 

οποία είναι δομημένη η λειτουργία της96.  

 Το Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο, τουλάχιστον μετά το τέλος του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου με την ίδρυση της Παγκόσμιας Τράπεζας το 1945, της 

Γενικής Συμφωνίας για τους Δασμούς και το Εμπόριο (General Agreement of 

Tarrifs and Trade - GATT), του ΔΝΤ το 1947, και τη «διαδοχή» της GATT από τον 

ΠΟΕ, έως τις ημέρες μας, έχει διαφοροποιηθεί και επαναδιαπραγματευθεί αρκετές 

φορές. Αιτία αυτών των αλλαγών είναι η ίδια η παγκόσμια, κυρίως πολιτική, 

κατάσταση, η οποία, με γνώμονα την οικονομία, δρομολόγησε νέες αποφάσεις, 

είτε για διεξοδο από κρίσεις, ή για δημιουργία επιπλέον οικονομικών ευκαιριών και 

οικονομικής απελευθέρωσης, τόσο για τα κράτη, όσο και για τις επιχειρήσεις.  

Βασικός στόχος των υπόψη αλλαγών ήταν η ανάγκη προσαρμογής στα νέα 

δεδομένα και η αντιμετώπιση των εκάστοτε προκλήσεων.  

                                                           
95 Διεθνής Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη(IBRD), Διεθνής Οργανισμός 
Χρηματοδότησης(IFC), Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης (IDA), Οργανισμός Πολυμερούς 
Ασφάλισης Επενδύσεων (MIGA), Διεθνές Κέντρο Διακανονισμού Διαφορών από 
Επενδύσεις(ICSID) 
96 Όπως 91 
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 Η παγκόσμια οικονομία μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, 

παρουσίασε διαφορετικές φάσεις και αντίστοιχα αντιμετώπισε διαφορετικές 

προκλήσεις ως προς την ακολουθούμενη πολιτική, τις μελλοντικές προοπτικές, 

καθώς επίσης και με τη θέσπιση ανάλογων παγκόσμιων κανόνων για την 

αποφυγή οικονομικών υφέσεων ή κρίσεων. Έως τις αρχές της δεκαετίας του 1970, 

βασικός στόχος υπήρξε η ανασυγκρότηση, καθώς και η έναρξη μίας συνεργασίας, 

περίοδος η οποία έληξε με το τέλος του συστήματος του Bretton Woods (1944), με 

την άρση του κανόνα του χρυσού και τον καθορισμό των ισοτιμιών των 

νομισμάτων των ανεπτυγμένων χωρών με βάση την προσφορά και τη ζήτηση στις 

διεθνείς αγορές συναλλάγματος97. Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα διήρκεσε, εξ’ 

αιτίας και των δύο πετρελαϊκών κρίσεων έως τις αρχές της δεκαετίας του 1980, 

κατά την οποία μία νέα πρόκληση για την παγκόσμια οικονομία έκανε την 

εμφάνισή της, σχετιζόμενη με το εξωτερικό χρέος μεγάλου αριθμού κρατών και την 

ανάγκη μεταρρυθμίσεων. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι κοινωνικοπολιτικές 

και οικονομικές αλλαγές στην Ανατολική Ευρώπη και η ασιατική 

χρηματοοικονομική κρίση που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 1997 και επηρέασε αρκετές 

χώρες της ανατολικής Ασίας, ξεκίνησαν να διαμορφώνουν το σημερινό 

παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον το οποίο έπειτα από την οικονομική 

κρίση του 2008 και την πρόσφατη υγειονομική κρίση, απέδειξε και αποδεικνύει σε 

διαρκή βάση την αναγκαιότητα προσαρμογών και αντιμετώπισης των νέων 

δεδομένων. 

 Το παραπάνω παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον πέραν των 

ανωτέρω κομβικών ιστορικών, αλλά ταυτόχρονα πολιτικής και οικονομικής 

προέκτασης γεγονότων έχει να παρουσιάσει και μια σειρά μικρότερων, αλλά 

εκπορευόμενων από την οικονομική παγκοσμιοποίηση, προκλήσεων. Η επαύξηση 

της διάδοσης της πληροφορίας αποτελεί πλέον αντικείμενο συναλλαγής, ενώ ο 

κίνδυνος παραβίασης προσωπικών δεδομένων είναι μεγαλύτερος από ποτέ. 

Ομοίως με την ταχύτητα διάδοσης - εξάπλωσης - διασποράς των οικονομικών 

φαινομένων, με κάθε οικονομική ενέργεια, όπως η αύξηση επιτοκίων, να έχει 

καταλυτικές επιπτώσεις στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Παράλληλα έχει 

λάβει άλλες διαστάσεις, ο μεταλλασσόμενος κρατικός προστατευτισμός, όπως για 

παράδειγμα ο καθορισμός προδιαγραφών, ενώ η ραγδαία ανάπτυξη του εμπορίου 

                                                           
97 Ιωάννης Αθ. Χατζηδημητρίου 2003 
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και των υπηρεσιών έφερε την ανάγκη θεσμοθέτησης ρυθμιστικού πλαισίου που 

δημιούργησε τη Γενική Συμφωνία για το Εμπόριο Υπηρεσιών (General Agreement 

on Trade in Services - GATS) το 199598. 

 Την ανάγκη διαρκών αναθεωρήσεων και θέσπισης νέου νομοθετικού 

πλαισίου προστασίας σε διεθνές επίπεδο, επαύξησαν τα φαινόμενα έξαρσης της 

εμπορικής πειρατείας και της κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας, που επιχειρήθηκε 

να αντιμετωπισθεί με τη Συμφωνία για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

στον Τομέα του Εμπορίου (Trade Related Aspects of Intellectual Property - 

TRIPs), καθώς και παγκόσμιων φαινομένων όπως η τρομοκρατία, ή άλλης μορφής  

δεδομένα, όπως το κοινωνικό dumping που σχετίζεται με τη διαφοροποίηση ανά 

κράτος των κανόνων, σχετιζόμενων με τις εργασιακές συνθήκες, με αποτέλεσμα 

την κατακόρυφη μείωση του κόστος παραγωγής και νοθεία του ανταγωνισμού σε 

χώρες που δεν υπάρχει επίπεδο προστασίας. Τέλος, η υπέρμετρη διόγκωση του 

παγκοσμίου χρέους, δημιουργεί μια πολύ μεγάλη δυναμική η οποία αποτελεί 

διαρκή κίνδυνο για την παγκόσμια οικονομία99. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98 Όπως 91 
99 Όπως 91 
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7.2 ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ COVID-19 

 Οι προβλέψεις μέσω των εκθέσεων και των εκτιμήσεων που εκδίδουν οι 

τρεις αναφερόμενοι στο προηγούμενο υποκεφάλαιο οργανισμοί έχουν ιδιαίτερη 

βαρύτητα και επηρεάζουν τις αποφάσεις των κυβερνήσεων ή των 

διακυβερνητικών οργανισμων - περιφερειακών ενώσεων στα οικονομικά θέματα. 

Οι τελευταίες εκτιμήσεις του ΔΝΤ100, στα μέσα Νοεμβρίου 2020, αναφέρουν για το 

2020 και τον επόμενο χρόνο, συρρίκνωση της παγκόσμιας οικονομίας ύψους 11 

τρισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ μερίδα οικονομολόγων του Ταμείου θεωρούν πως 

πρόκειται για τη μεγαλύτερη ύφεση από το οικονομικό κραχ το 1929, καθώς 

επίσης και πως καμία χώρα δεν θα περάσει αλώβητη την κρίση. Ως επίπτωση της 

οικονομικής κρίσης, τα δημοσιονομικά ελλείμματα σε σχέση με το ΑΕΠ θα 

φθάσουν στο υψηλότερο σημείο από το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μέτρα 

στήριξης της ανάπτυξης είναι απαραίτητο να ληφθούν και οι πλουσιότερες χώρες 

θα πρέπει να βοηθήσουν ακόμα περισσότερο τις φτωχότερες. Πέραν των 

παραπάνω το ΔΝΤ αναφέρει ότι επιβάλλεται να ληφθούν μετά το τέλος της 

πανδημίας αυστηρά μέτρα λιτότητας για να περιοριστεί το δημόσιο χρέος. Το ΔΝΤ 

τοποθετεί την παγκόσμια ύφεση στο 4,9%, ενώ για το 2021 προβλέπει σταδιακή 

ανάκαμψη της τάξης του 5,4%. Οι εκτιμήσεις αυτές ισχύουν ωστόσο μόνο υπό την 

προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει ακόμα ένα κύμα πανδημίας με επιβολή νέων 

lockdown, τα οποία θα ανατρέψουν οποιαδήποτε επιστροφή στην ανάπτυξη. 

 Την ίδια ώρα, οι εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας κάνουν λόγο για 

ύφεση 7% και στις αναδυόμενες οικονομίες για 2,5%, ενώ όσον αφορά στις 

βιομηχανικές χώρες η στις ΗΠΑ η ύφεση θα ξεπεράσει το 6% και στην ΕΕ το 9%. 

Αντίθετα για την Κίνα, αναμένεται ανάπτυξη της τάξης του 1%.  

 Οι παραπάνω προβλέψεις αναφέρονται στην πραγματική οικονομία. Στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα, η εικόνα είναι πολύ διαφορετική και οι οποιεσδήποτε 

προβλέψεις είναι ιδιαίτερα δύσκολες διότι τα στοιχεία για τον όγκο των 

χρηματοπιστωτικών συναλλαγών είναι λιγότερο ξεκάθαρα. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η ελβετική τράπεζα Credit Suisse, η οποία καταγράφει στους 

ισολογισμούς της σχεδόν 51 τρισεκατομμύρια ευρώ σε παράγωγα101 , την ίδια 

                                                           
100 Deutsche Welle - Ντιρκ Κάουφμαν 2020 
101 Τα παράγωγα δεν αποτελούν χωριστή κατηγορία προϊόντων αλλά «παράγονται» από 
συγκεκριμένες συναλλαγές των οποίων το υποκείμενο μέσο μπορεί να είναι μετοχή, ομόλογο, 
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χρονική στιγμή που οι προβλέψεις του ΔΝΤ αναφέρουν συρρίκνωση του 

παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 11 τρισεκατομμύρια ευρώ. Ο όγκος των παραγώγων 

διευρύνεται συνεχώς, ενώ το εμπόριό τους ενισχύεται, επειδή τα κέρδη από 

συμβατικά τραπεζικά προϊόντα παραμένουν πενιχρά, αλλά και επειδή υπάρχει 

μεγάλη ποσότητα μη επενδεδυμένου χρήματος στην παγκόσμια αγορά. Επίσης, 

από τη πλευρά των πελατών είναι πολύ πιο συμφέρον να κάνουν χρήση 

χρηματοπιστωτικών εργαλείων για να αυξήσουν τα κέρδη τους, παρά να 

επενδύσουν στην οικονομία. Την ίδια στιγμή κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες 

εξακολουθούν να τυπώνουν χρήμα, το οποίο στη συνέχεια ρίχνουν στην αγορά για 

να αντισταθμίσουν τις αποπληθωριστικές τάσεις, αλλά και για να περιορίσουν τον 

κίνδυνο οικονομικής ύφεσης. Στη πραγματικότητα όμως αρκετό από το 

εισερχόμενο χρήμα δε διοχετεύεται στην οικονομία, αλλά καταλήγει στις 

χρηματαγορές. Η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών BIS, με έδρα τη Βασιλεία της 

Ελβετίας υπολογίζει το ΑΕΠ όλων των χωρών του κόσμου στα 63 

τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τον συνολικό τζίρο με παράγωγα σε περίπου 630 

τρισεκατομμύρια, μία σχέση με αναλογία ένα προς δέκα102.  

 Oι δυσμενείς προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία επισημάνθηκαν στα 

μέσα Νοεμβρίου του 2020 και από τη γενική διευθύντριά του ΔΝΤ Κρισταλίνα 

Γκεοργκίεβα  (Kristalina Ivanova Georgieva), με δηλώσεις περί δύσκολης πορείας 

της οικονομίας στο μέλλον, η οποία παραμένει δυσχερής και επιρρεπής σε 

πισωγυρίσματα. Παράλληλα τόνισε ότι έχουν επιδεινωθεί οι προοπτικές για 

πολλές αναδυόμενες αγορές, ενώ αν και οι δημόσιες δαπάνες, ύψους σχεδόν 12 

τρισεκατομμυρίων δολλαρίων, και οι νομισματικές πολιτικές απέτρεψαν τα 

χειρότερα, η φτώχεια και η ανισότητα αυξάνονται και χρειάζεται περισσότερη 

στήριξη. Επίσης, κάλεσε τους ηγέτες της G20 να δεσμευτούν για την αύξηση των 

επενδύσεων σε πράσινες τεχνολογίες και για αυξήσεις στις τιμές του άνθρακα, 

εκτιμώντας ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να ενισχυθεί το παγκόσμιο ΑΕΠ 

και να δημιουργηθούν περίπου 12 εκατομμυρια θέσεις εργασίας σε μία 

δεκαετία103.   

                                                                                                                                                                                
εμπόρευμα, συνάλλαγμα, τραπεζικό δάνειο ή ένας χρηματιστηριακός δείκτης. Ετσι, αναφέρονται σε 
μετοχές, δείκτες μετοχών, ομόλογα, συνάλλαγμα ή εμπορεύματα. Χρησιμοποιούνται κυρίως για 
συναλλαγές (trading), για αντιστάθμιση κινδύνων (hedging), καθώς και για την πρόκριση 
συναλλαγών (arbitrage). (Γ Παπαϊωάννου - Ν Φραντζής 2008) 
102 Όπως 100 
103 ΑΠΕ - www.kerdos.gr 2020 
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 Τα μέτρα στήριξης που έχουν δρομολογήσει οι κυβερνήσεις από το πρώτο 

κύμα της πανδημίας σε συνδυασμό με τη δέσμευση των κεντρικών τραπεζών για 

παροχή ρευστότητας, θέτουν νέα βάση στη συζήτηση για το δημόσιο χρέος. Το 

ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα, σε αντίθεση με παλαιότερα, δεν εφαρμόζουν τη 

ρητορική του δημοσιονομικού ορθολογισμού, αλλά προβαίνουν σε συστάσεις 

προς τις κυβερνήσεις να μην διστάσουν στην παράταση μέτρων για την ενίσχυση 

των οικονομιών τους, και όχι στην πρώιμη απόσυρσή τους. Το ποσό που έχει 

διοχετευθεί σε δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα για τη θωράκιση των 

οικονομιών της G20 έχει φτάσει τα 21 τρισεκατομμύρια δολάρια, με απώτερο 

στόχο τη σταθερότητα στην παγκόσμια οικονομία μέχρι το τέλος της κρίσης, ούτως 

ώστε  να αποκατασταθεί η παγκόσμια οικονομία στα προ πανδημίας επίπεδα. Το 

Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (Institute of Intenational Finance - IIF) 

προέβλεψε εκτίναξη του δημόσιου και του ιδιωτικού χρέους στο επίπεδο των 277 

τρισεκατομμυρίων δολλαρίων το 2020, σε παγκόσμια κλίμακα. Από τις αρχές του 

έτους μέχρι το Σεπτέμβριο, οι κυβερνήσεις έχουν δανειστεί 15 τρισεκατομμύρια 

δολλάρια περισσότερα σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Ο ανεπτυγμένος 

κόσμος αναλογεί στο ήμισυ αυτής της αύξησης, λόγω της συνέχισης και αύξησης 

του δανεισμού από τις κεντρικές τράπεζες των ΗΠΑ, Ευρωζώνης, Μεγάλης 

Βρετανίας και Ιαπωνίας104. 

 Το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι ο τρόπος κάλυψης όλων των παραπάνω 

οικονομικών υποχρεώσεων μετά το τέλος της πανδημίας, λόγω της υπερβολικής 

αύξησης του δημόσιου χρέους των χωρών. Η στάση των Διεθνων Οικονομικών 

Οργανισμών στο ζήτημα του χρέους, προς το παρόν, φαίνεται επιεικής, με οδηγία 

προς στις κυβερνήσεις για χάραξη πιο ισορροπημένων δημοσιονομικών 

πολιτικών, ούτως ώστε η δημοσιονομική βιωσιμότητα να επιτευχθεί 

μεσοπρόθεσμα από την ανανέωση των «εργαλείων» στα φορολογικά συστήματα 

για την «κινητοποίηση των δημόσιων εσόδων με ισότιμο τρόπο». Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι οι συστάσεις σε ΗΠΑ και ΕΕ για τη φορολόγηση των 

τεχνολογικών κολοσσών ή των πηγών ενέργειας που πλήττουν το περιβάλλον, 

όπως επίσης και η επισήμανση λήψης άμεσων μέτρων για πολλές χώρες 

χαμηλών εισοδημάτων με υψηλά χρέη, όπως περισσότερες επιδοτήσεις, νέες 

πιστώσεις και ελάφρυνση χρέους. Σημαντικό για τα κράτη, ιδιαίτερα του 

                                                           
104  Ζωρζέτ Ζολώτα 2020 
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ανεπτυγμένου κόσμου, είναι το χαμηλό κόστος δανεισμού που έχει υποχωρήσει σε 

μεγάλο βαθμό, χάρις στις μεγάλες αγορές ομολόγων από τις κεντρικές  τράπεζες 

και τη μείωση των επιτοκίων, γεγονός το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις 

κυβερνήσεις να προσαρμόσουν τη φορολογική πολιτική τους. Στην παρούσα 

χρονική στιγμή, οι ΗΠΑ ή η Ευρωζώνη μπορούν να αντλούν κεφάλαια από τις 

αγορές κάτω από τους πλέον ευνοϊκούς όρους όσο οι κεντρικές τους τράπεζες 

έχουν δεσμευτεί πως θα διαδραματίζουν ρόλο «ύστατου δανειστή»  όσο χρειαστεί. 

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Χόλγκερ Σμίντινγκ (Holger Schmieding), 

κορυφαίου οικονομολόγου της Berenberg Bank, πως ακόμη και αν δεν υπάρξει 

συμφωνία άμεση για το Ταμείο Ανάκαμψης, χώρες - μέλη της Ευρωζώνης όπως η 

Ισπανία και η Ιταλία, που προσμένουν στις επιδοτήσεις της Κομισιόν, θα μπορούν 

να συνεχίζουν να δανείζονται από τις αγορές με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους. 

Επισημαίνει επίσης πως αν και το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένει ζωηρό για 

τους τίτλους κρατικού χρέους, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να έχουν υπόψη τους 

πως οι αγορές πάντα λαμβάνουν υπόψη και τον πολιτικό παράγοντα, γεγονός το 

οποίο δυσχεραίνεται από την έως τώρα έλλειψη αλληλεγγύης στην ΕΕ ή τις 

καθυστερήσεις σε ένα νέο πακέτο στήριξης των ΗΠΑ105.  

 Μεγάλης βαρύτητας είναι και η , περί τα τέλη Νοεμβρίου 2020, πρόθεση 

μεγάλου αριθμού ισχυρών οικονομικά κρατών, προεξάρχουσας της Σαουδικής 

Αραβίας, προς συμφωνία για ενίσχυση των πόρων του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου. Στην υπόψη συμφωνία, που εφόσον επιτευχθεί, θα ανακουφίσει τις 

αναπτυσσόμενες χώρες έχουν αντιταχθεί οι ΗΠΑ, οι οποίες αποτελούν και το 

μεγαλύτερο μέτοχο του ΔΝΤ, ενώ άγνωστη είναι ακόμη η πρόθεση του νέου 

Προέδρου, από τον Ιανουάριο του 2021, Τζο Μπάιντεν (Joe Biden)106. Σημαντικό 

είναι το γεγονός για τις ΗΠΑ, η απώλεια, χωρίς αναπλήρωση, 10 εκατομμυρίων 

θέσεων εργασίας λόγω της πανδημίας, όπως επίσης και η αύξηση των 

πτωχεύσεων. Μία πρόσφατη ανάλυση του «Bloomberg», έκανε αναφορά για 

χρέος περίπου 1,4 τρισεκατομμυρίων δολλαρίων που βαραίνει αμερικανικούς 

κολοσσούς, μεταξύ των οποίων οι «Boeing», «Delta Air» και «Εxxon»107.   

 

                                                           
105 Όπως 104 
106 Capital.gr/II 2020 
107  Έφη Τριήρη 2020 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

 Η αντιμετώπιση ενός παγκόσμιου φαινομένου το οποίο συνιστά μία κρίση, 

απαιτεί προσαρμοστικότητα, έγκαιρη διάγνωση και, κατά το δυνατόν, την πλέον 

έγκυρη και ορθή λύση με σκοπό αφ’ ενός την απορρόφηση των «κραδασμών» 

που έχουν δημιουργηθεί, και αφ’ ετέρου την ομαλοποίηση και την επαναφορά 

στην πρότερη κατάσταση. Όλες οι, μικρές ή μεγάλες, οικονομικές κρίσεις 

απαίτησαν έγκαιρη και εύστοχη αντιμετώπιση, με τη δημιουργία νέων μηχανισμών, 

ή με τροποποίηση των ήδη υπαρχόντων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι, η, 

σε διαφορετικά χρονικά σημεία ίδρυση των επι μέρους οργανισμών της 

Παγκόσμιας Τράπεζας, λόγω ανάγκης αντιμετώπισης νέων προβλημάτων, η 

σύγκλιση οκτώ Γύρων της GATT έως το 1994, η ίδρυση του ΠΟΕ, καθώς επίσης 

και οι πέντε βαθμίδες - κύρια μέσα δανειοδότησης του ΔΝΤ 108  που 

δημιουργήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ούτως ώστε να 

εξυπηρετήσουν ανάγκες έτερης φύσης και οικονομικής κλίμακας των κρατών που 

είχαν ανάγκη, σε συγκεκριμένες χρονικές συγκυρίες.  

 Η περίπτωση του COVID-19 αποτελεί το πλέον αντιπροσωπευτικό 

παράδειγμα προσέγγισης του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης σε συνάρτηση 

με τις πανδημίες, καθόσον είναι η πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία στην 

οποία και τα δύο φαινόμενα παρουσιάζονται με τόσο έντονη μορφή και 

επηρεάζουν την υφήλιο με τρόπο που ποτέ ξανά δεν έχει παρατηρηθεί. 

Αναμφίβολα το σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον δύναται να 

επηρεασθεί θετικά ή αρνητικά από πλήθος νέων καταστάσεων πολιτικής, 

περιβαλλοντικής ή υγειονομικής φύσης, εκτός των καθαρά οικονομικών 

ανακατατάξεων. Η οικονομία πλέον είναι συνδεδεμένη σχεδόν με το σύνολο των 

δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα. Ακόμη και γεγονότα τα οποία φαινομενικά 

δείχνουν να μη σχετίζονται με οικονομική δραστηριότητα, όπως φιλανθρωπικής, 

                                                           
108 Stand-ByArrangement (SBA), Flexible Credit Line (FCL) Ευέλικτη Γραμμή Πίστωσης, 
Precautionary and Liquidity Line (PLL)  Γραμμή Πρόληψης και Ρευστότητας, Rapid Financing 
Instrument (RFI) Μηχανισμός Ταχείας Χρηματοδότησης, Extended Fund Facility (EFF) Εκτεταμένη 
Χρηματοδοτική Διευκόλυνση 
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ακτιβιστικής, ή εθελοντικής ιατρικής φύσης ενέργειες ή πράξεις, σχετίζονται με την 

οικονομία καθώς απαιτούν κεφάλαια για τη χρηματοδότησή τους.  

 Η σύγχρονη πανδημία είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξελίχθηκε σε 

παγκόσμιο πρόβλημα, στο ξεκίνημά του καθαρά από υγειονομικής πλευράς, λόγω 

του βαθμού μεταδοτικότητας και θνησιμότητας  αλλά, πολύ σύντομα και από 

οικονομικής, όχι μόνο για τη χρηματοδότηση νέων θεραπειών ή εμβολίων, αλλά 

και για την αντιμετώπιση των αλυσιδωτών αντιδράσεων που προκλήθηκαν στον 

οικονομικό τομέα. Η εφαρμογή των lockdowns σχεδόν παγκόσμια, αποτέλεσε μία 

επιλογή που ανέκοψε ή περιόρισε την πορεία της νόσου, αλλά αποτέλεσε και 

τροχοπέδη στην οικονομική δραστηριότητα, προκαλώντας ύφεση της παγκόσμιας 

οικονομίας, η οποία με τη σειρά της αύξησε τα δημοσιονομικά ελλείμματα. Το 

παραπάνω γεγονός, στην έκτασή του, δεν έχει παρατηρηθεί ξανά τις τελευταίες 

δεκαετίες, ενώ οι πάσης φύσεως κυβερνητικές αποφάσεις, σχετιζόμενες με 

περιορισμούς που αφορούν, ή έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία της αγοράς και του 

εμπορίου, ανέδειξαν τη σημασία του ρόλου του κράτους σε περίοδο μεγάλων 

κρίσεων. Έναν ρόλο ο οποίος είχε υποχωρήσει σημαντικά λόγω των ολοένα και 

μεγαλύτερων περιορισμών κρατικής παρεμβατικότητας από το Διεθνές Οικονομικό 

Δίκαιο, στο πλαίσιο της αντίστοιχα ολοένα και μεγαλύτερης απελευθέρωσης των 

αγορών και του «ανοίγματος» των συνόρων στο παγκόσμιο εμπόριο. Ακόμη και η 

ίδια η επιστροφή στην κανονικότητα και η σταδιακή άρση των «πακέτων» στήριξης 

θα εξαρτηθεί από τις κινήσεις και αποφάσεις που θα λάβουν τα ίδια τα κράτη με τα 

χρονοδιαγράμματα που θα θέσουν, καθώς επίσης και με τις αποφάσεις που θα 

λάβουν ως προς τους επί μέρους παράγοντες του οικονομικού γίγνεσθαι, που 

αφορούν σε φορολογικές διευκολύνσεις, επιδόματα, μειώσεις ή αυξήσεις φόρων. 

 Η άποψη πολλών σκεπτικιστών για τα μέτρα στήριξης, περί σπασμωδικών 

ενεργειών και δανεισμού πέραν του επιτρεπτού ορίου, το οποίο θα έπρεπε να  μη 

συνεχιστεί, είναι στοιχείο το οποίο συμπορεύεται με τους παγκοσμιοποιημένους 

οικονομικους κανόνες περί σταθερότητας και αποφυγής τριγμών, με κατεύθυνση 

προς μία πιο αργή αλλά ταυτόχρονα σταθερότερη πορεία προς την εξομάλυνση 

της κρίσης. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη τακτική ευνοεί σε 

πολύ μεγάλο βαθμό τις οικονομίες των ισχυρότερων κρατών που διαθέτουν τις 

απαραίτητες δομές για παροχή ευελιξίας σε τέτοιες καταστάσεις, καθώς επίσης και 

τη συμμετοχή σε ισχυρότερους οικονομικούς οργανισμούς, όπως η ΕΕ. Στην 
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περίπτωση αυτή, η συμμετοχή σε τέτοιες ενώσεις παρέχει μία πολύ ικανοποιητική 

προοπτική και μεγαλύτερη άνεση ως προς το πρόγραμμα και τις αποφάσεις που 

θα ληφθούν για την αντιμετώπιση της κρίσης, διότι, παρά το ότι είναι δυνατόν να 

ληφθούν περιοριστικά μέτρα, οι οποιεσδήποτε αποκλίσεις στους στόχους δε θα 

έχουν τις ίδιες συνέπειες σε σχέση με μία χώρα της Αφρικής ή της Κεντρικής και 

Νότιας Αμερικής. Η συγκεκριμένη κατάσταση αποτελεί και ένα δεδομένο το οποίο 

ισχύει σε όλες τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες στο σύγχρονο 

παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον κατά τις τελευταίες δεκαετίες.  

 Κατά τη διάρκεια ή μετά το τέλος μεγάλης κλίμακας κρίσεων, έχει 

αποδειχθεί ότι δημιουργούνται νέες οικονομικές ευκαιρίες. Η πανδημία του COVID-

19 αποτελεί και θα αποτελέσει μετά το τέλος της, πέρα από μία «πηγή» 

προβλημάτων, και μία νέα εστία δημιουργίας νέων οικονομικών ευκαιριών για 

ιδιώτες και για τα κράτη. Ο πρώτος τομέας που έδωσε δυνατότητες 

επιχειρηματικής εκμετάλευσης και ανάπτυξης είναι ο υγειονομικός. Οι μάσκες μίας 

ή πολλών χρήσεων αποτελεί, και θα αποτελεί μέχρι την εύρεση θεραπείας, ένα 

απαραίτητο απάρτιο για τους πιο πολλούς ανθρώπους στον κόσμο. Ομοίως και η 

προμήθεια τεστ ανίχνευσης COVID-19 στα χιλιάδες διαγνωστικά, δημόσια ή 

ιδιωτικά, κέντρα ανά τον κόσμο, δημιουργώντας μία εγγυημένη πηγή πλούτου για 

τις εταιρείες παραγωγής και για τους αντίστοιχους διεθνείς ή τοπικούς 

προμηθευτές. Ίδια είναι η κατάσταση γενικότερα για τις εταιρείες παραγωγής ή 

προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού των μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) για 

τους βαριά νοσούντες, ή ακόμη και για το υγειονομικό προσωπικό ως προς τη 

θεραπεία και την αποκατάσταση των νοσούντων κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά 

τη θεραπεία τους. 

 Οι νέες μορφές εργασίας με την αλλαγή του εργασιακού μοντέλου καθώς 

και η θετική πρόθεση πολλών εργαζόμενων, στις ανεπτυγμένες κυρίως χώρες, για 

εργασία από το σπίτι έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες τόσο στους τομείς 

προμηθειών εξοπλισμού, όσο και στον τομέα της τεχνολογίας για καλύτερες 

υποδομές hardware - software εξοπλισμού αλλά και κίνητρο για δημιουργία 

ταχύτερων και πιο σύγχρονων υπηρεσιών διαδικτύου, με αντίστοιχη ανάπτυξη των 

επιμέρους κλάδων. Η πιθανή δημιουργία - κατασκευή έργων υποδομής, όπως 

τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις διαδικτύου, καλώδια οπτικών ινών και άλλα 

παρεμφερή έργα,  θα παρέξουν οικονομική ανάπτυξη, σε συνάρτηση με την 
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προυποτιθέμενη επιτυχία των μέτρων στήριξης των οικονομιών σε πληγέντες από 

την κρίση τομείς. 

 H αβεβαιότητα για τη βελτίωση ή μη του διεθνούς οικονομικού γίγνεσθαι και 

το ρίσκο που εμπεριέχουν οι πάσης φύσεως προβλέψεις για το γεγονός και το 

χρόνο της ανάκαμψης, σε σχέση με τη θεραπεία για τον COVID-19, δύναται να 

παραλληλιστεί και να προσομοιαστεί με την αβεβαιότητα που υφίσταται και σε 

άλλα παγκόσμιας κλίμακας γεγονότα που επηρεάζουν την οικονομία. Αντίστοιχη 

αβεβαιότητα παρουσίαστηκε σε παγκόσμια κλίμακα σε παλαιότερες κρίσεις όπως 

αυτή του 2008 ή παλαιότερα στην πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970. 

Επιπλέον η αβεβαιότητα και το επιχειρηματικό ή δημοσιονομικό ρίσκο, για ιδιώτες 

και για κράτη αντίστοιχα, αποτελεί ένα γεγονός στην παγκοσμιοποιημένη 

οικονομία, που χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αλληλεξάρτησης από τοπικούς ή 

περιφερειακούς οικονομικούς παράγοντες, όντας ένα αναπόσπαστο κομμάτι της 

οικονομικής  παγκοσμιοποίησης. 

 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αλληλεπίδρασης της πρόσφατης 

πανδημίας με την παγκοσμιοποίηση είναι αυτό της δυσχέρειας διαχείρισης από τις 

εταιρίες των αλυσίδων εφοδιασμού τους. Ένας από τους βασικούς στόχους μίας 

επιχείρησης που πραγματοποιεί διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι και 

η διαφοροποίηση του «χαρτοφυλακίου» ως προς τις εισαγωγές προϊόντων, και 

κατά συνέπεια και η διεύρυνση των ανεφοδιαστικών εταιριών ανά τον κόσμο, με 

τις οποίες συνεργάζεται. Αυτό συμβαίνει, πέραν των λοιπών παραγόντων, και για 

να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος απώλειας κερδών λόγω μη διαθεσιμότητας αγαθών 

σε περίπτωση αδυναμίας κάποιου συγκεκριμένο προμηθευτή να ικανοποιήσει 

αυξημένες ανάγκες για οποιοδήποτε λόγο. Αυτός ο λόγος είναι δυνατόν να 

σχετίζεται με αιτίες όπως, έλλειψη πρώτων υλών, καθώς και κακό οικονομικό 

περιβάλλον στην εξαγωγική επιχείρηση ή στη χώρα εξαγωγής. Κατά συνέπεια, 

στη γεγική περίπτωση, μία επιχείρηση οφείλει να διαβλέπει και τους οικονομικούς 

κινδύνους και να έχει διαρκή ροή πληροφοριών ως προς την παγκόσμια 

οικονομική κατάσταση. Στην περίπτωση της πανδημίας αυτό δεν ήταν εύκολο διότι 

το πρόβλημα παρουσιάστηκε και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα. Η εμφάνιση 

ελλείψεων ήταν, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια, φυσιολογική, λόγω του γεγονότος 

ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο ήταν πρωτοφανές διότι είχε παγκόσμια έκταση. Στη 

συνέχεια της κρίσης, όταν πλέον υπήρχαν επαρκή στοιχεία ως προς τα 
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χαρακτηριστικά της νόσου το μέχρι τότε προβληματικό «ρεύμα ανεφοδιασμού» 

λειτούργησε καλύτερα με συνεχή βελτίωση. 

 Οι επιλογές των εταιριών ήταν τρεις. Πρώτον η μεταφορά της παραγωγής 

σε τρίτες χώρες το οποίο δεν ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί σε τόσο σύντομο 

χρονικό διάστημα και εν μέσω μίας κρίσης. Δεύτερον η διαφοροποίηση των 

αλυσίδων ανεφοδιασμού από την ίδια ή διαφορετικές χώρες, και τρίτον η αύξηση 

της παραγωγής από τους ίδιους προμηθευτές. Η δεύτερη και η τρίτη επιλογή που, 

εν τέλει, επιλέχθηκαν αποτελούν δείγμα άμεσων αντανακλαστικών επιβίωσης των 

επιχειρήσεων, αλλά παράλληλα και ενέργειες που απέτρεψαν την κατάρρευση του 

παγκόσμιου εμπορίου.  

 Προσεγγίζοντας την παγκοσμιοποίηση από τη σκοπιά της, θετικής για 

πολλούς, ταχύτερης και ολοένα και πιο βελτιωμένης γνώσης, εκπαίδευσης, και 

επιστημονικής γνώσης η οποία φέρνει πιο κοντά τους λαούς, είναι αναμφίβολο ότι 

η κρίση της πανδημίας αλληλεπιδρά με την οικονομική παγκοσμιοποίηση. Αυτό 

επιτυγχάνεται με τη συνεχή προσπάθεια εύρεσης θεραπείας μέσω πειραμάτων και 

δοκιμών, μέσω διεθνών επιστημονικών φορέων με συνεργασία επιστημόνων από 

πολλές χώρες. Σε συνάρτηση με την εκμάθηση νέων δεδομένων ως προς την 

ασθένεια σχεδόν σε καθημερινή βάση, παρέχοντας ουσιαστικά εκπαίδευση σε 

πρακτική βάση στην επιστημονική κοινότητα και υπό τον κοινό τελικό σκοπό της 

ανακάλυψης αποτελεσματικής θεραπείας - εμβολίου, δημιουργεί διεθνή 

συνεργασία σε επίπεδο ανθρώπων - επιστημόνων ή, σε ορισμένες περιπτώσεις 

και χωρών. Μία συνεργασία,  η οποία αφ’ ενός σε επιτυχή έκβαση των δοκιμών θα 

παρέξει οικονομικά ωφέλη για το σύνολο των εμπλεκόμενων, και αφ’ ετέρου, από 

την οικονομική της πλευρά θα συμβάλει στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης 

και σε νέες ευκαιρίες.  

 Αλληλεπίδραση υφίσταται και σε αρνητικές πτυχές της παγκοσμιοποίησης. 

Η απώλεια θέσεων εργασίας σε όλο τον κόσμο, παρά τις κυβερνητικές 

παρεμβάσεις, αποτελεί μία πραγματικότητα, ακόμη και στις πιο ανεπτυγμένες 

οικονομίες. Μία παγκόσμια κρίση, οποιασδήποτε μορφής, στη σύγχρονη εποχή 

έχει και οικονομικές συνέπειες. Λόγω της ταχύτατης ροής πληροφοριών οι 

απανταχού επενδυτές δύνανται να λάβουν, σχεδόν άμεσα, μέτρα προστασίας των 

επιχειρήσεών τους σε όλο τον κόσμο. Συνήθως η πιο άμεση συνέπεια των 
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ενεργειών αυτών συνδέεται με την εμφάνιση ανεργίας ή ελαστικοποίησης της 

εργασίας, όπως συνέβη σε παλαιότερες κρίσεις, σαν και αυτή του 2008, με τα 

κράτη και τις περιφερειακές ενώσεις, όπως η ΕΕ, να προβαίνουν σε μέτρα 

βοήθειας, μέσω διάφορων προγραμμάτων στήριξης.  

 Μία άλλη αρνητική πτυχή της παγκοσμιοποίησης η οποία διαφαίνεται και 

στην πρόσφατη κρίση είναι ο τομέας των ανισοτήτων μεταξύ ισχυρών και 

ασθενέστερων οικονομικά κρατών. Τα ισχυρότερα κράτη, διαθέτοντας ισχυρό 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα οικονομίας και αντίστοιχες δομές, έχουν τη δυνατότητα, 

πρώτον, συντομότερης ανάκαμψης και εξόδου από τις οικονομικές κρίσεις, και 

δεύτερον, αύξησης της δύναμης και της ισχύος τους σε μία κρίση, 

εκμεταλευόμενες την ευκαιρία, μέσω της οικονομικής συγκυρίας να 

ενδυναμωθούν, τόσο μέσα από διεθνείς συνεργασίες, όσο και μέσω διεθνών 

πρωτοβουλιών που λαμβάνουν, με αφορμή το αντικείμενο της κρίσης, αλλά με 

απώτερο σκοπό την επίτευξη και εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους.  

 To αντίθετο ισχύει με την παρούσα υγειονομική κατάσταση και τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, σχετικά με την οικονομία. Η υψηλή αναγκαιότητα 

εξυπηρέτησης χρέους, το πρόβλημα του εξωτερικού δανεισμού και η μεγάλη 

διαφθορά στον κρατικό μηχανισμό σε συνάρτηση με την κακή ποιότητα 

υπηρεσιών, αποτελούν σοβαρές δυσχέρειες οι οποίες επιδεινώνονται από την 

πανδημία. Το υπόψη πλεόνασμα οικονομικής τοξικότητας, λόγω εμπλοκής σε 

αυτό ισχυρών κρατών και ιδιωτών επενδυτών,  έχει μεγάλη πιθανότητα λόγω του 

μεγάλου βαθμού αλληλεξάρτησης, και ενισχυόμενη από την κρίση να επηρεάσει 

την παγκόσμια οικονομία σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό.  

 Ο κομβικός ρόλος της Κίνας, τόσο στο ζήτημα του δανεισμού των 

αναπτυσσόμενων χωρών, όσο και στο μείζον θέμα της συσσώρευσης της 

παραγωγής με την τεράστια εξάρτηση των παγκόσμιων ανεφοδιαστικών αλυσίδων 

σε υγειονομικό ή μη υλικό - προϊόντα, αποτελεί ένα κύριο και χαρακτηριστικό 

δεδομένο. Μία οποιαδήποτε μεταβολή των ανωτέρω αναφερόμενων 

καταστάσεων, ιδίως μεσούσης της πανδημίας θα προκαλέσει τριγμούς στο διεθνές 

οικονομικό περιβάλλον. Η Κίνα βρίσκεται σε μία διαρκή πορεία ενδυνάμωσης, 

επιδιώκοντας συνεχώς νέα φορτία ισχύος και ο COVID-19 αποτελεί και μία 

ευκαιρία την οποία, ως ισχυρός και ορθολογικός δρων στο διεθνές σύστημα, θα 
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επιχειρήσει να εκμεταλευθεί, έχοντας παράλληλα και το πλεονέκτημα, αφ’ ενός της 

πρόσφατης σχετικά γρήγορης εξόδου από την κρίση της πανδημίας, και αφ’ 

ετέρου, της αναίμακτης εξόδου από παλαιότερες παγκόσμιες, περιφερειακές και 

λοιπές σοβαρές κρίσεις κατά την τελευταία εικοσαετία.  

 Ένας διαχρονικός παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει την παγκόσμια 

οικονομία σε κάθε κρίση είναι το πετρέλαιο. Η ύφεση στην παγκόσμια ανάπτυξη 

λόγω της νόσου, η συγκρατημένη αισιοδοξία για ανάκαμψη σε συνδυασμό με την 

πτώση της ζήτησης για πετρέλαιο αποτελούν συγκοινωνούντα δοχεία, τα οποία 

δημιουργούν αρνητική προοπτική. Αντίθετα μία βελτίωση του παραπάνω 

συστήματος αλληλεπίδρασης, θα επιταχύνει την ανάπτυξη και θα συνδράμει στην 

ταχύτερη επαναφορά της παγκόσμιας οικονομίας σε δείκτες σταθερότητας.  

 Η συσχέτιση της πανδημίας του COVID-19 με απειλή για την 

παγκοσμιοποίηση αποτελεί μία, σε γενικές γραμμές, μονοδιάστατη οπτική. Το 

σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον την περίοδο αυτή υπέστη 

τριγμούς, λόγω του γεγονότος ότι η εν λόγω συγκυρία αποτελεί την πρώτη, 

ουσιαστικά, παγκόσμια υγειονομική κρίση στα χρόνια μετά τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Δεν υπήρχαν προηγούμενες εμπειρίες αντιμετώπισης τέτοιων 

καταστάσεων, και ούτε συγκεκριμένα πρωτόκολλα και μοντέλα οικονομικής, 

πολιτικής ή και υγειονομικής προσέγγισης. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης 

ήταν στο ξεκίνημα της κρίσης να δημιουργηθεί σε παγκόσμια κλίμακα, από 

κυβερνήσεις κρατών μέχρι και παγκόσμιους οργανισμούς, αδράνεια και 

διστακτικότητα λόγω αμφιβολιών που δημιουργήθηκαν εξ’ αιτίας της απουσίας 

αντιστοιχων εξειδικευμένων μηχανισμών. 

 Από τεχνοκρατικής και, καθαρά, οικονομικής πλευράς, διαβλέφθηκε ο 

κίνδυνος ενός lockdown, παρόλα αυτά μία επιδημία που εξελίχθηκε με τόσο 

μεγάλο ρυθμό και με κλινικά συμπτώματα τα οποία παρατηρήθηκαν πρώτη φορά, 

μαζί με την υψηλή θνησιμότητα, δημιούργησε αμφιβολίες ως προς τις αποφάσεις 

που έπρεπε να ληφθούν. Το δίλημμα των κυβερνήσεων και των διεθνών θεσμών 

δεν ήταν εύκολο να λυθεί διότι, από τη μία πλευρά μία συνέχιση της 

καθημερινότητας πιθανόν να οδηγούσε σε ταχύτατη εξάπλωση της νόσου με 

ολοένα και μεγαλύτερο ποσοστό νεκρών και νοσούντων με, εκτός άλλων, μεγάλες 

οικονομικές συνέπειες και τεράστιο πολιτικό κόστος, ενώ από την άλλη πλευρά η 
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πολιτική περιορισμού θα ελαχιστοποιούσε τις ανθρώπινες απώλειες και το 

πολιτικό κόστος, αλλά θα συρρίκνωνε λιγότερο ή περισσότερο την οικονομία σε 

τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι παραπάνω αμφιβολίες προκάλεσαν και τη 

διαφοροποίηση μεταξύ των κρατών, σε ότι αφορά στον τρόπο αντιμετώπισης της 

πανδημίας, με την επιλογή αρκετών κρατών να οδηγηθούν στην επιλογή της 

πολιτικής της «ανοσίας της αγέλης».  

 Μετά την πρότερη εμπειρία του πρώτου κύματος του COVID-19, και καθώς 

το δεύτερο κύμα της πανδημίας είναι σε εξέλιξη, στις περισσότερες χώρες, η 

επιβολή μέτρων εθνικού lockdown, όπως εφαρμόσθηκε την άνοιξη του 2020 

αποτελεί την τελευταία επιλογή, παρά την όχι ενθαρρυντική πορεία της νόσου. Η 

νέα οικονομική ύφεση που θα προκληθεί σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί ισχυρό 

αντικίνητρο στην παραπάνω επιλογή από τις κυβερνήσεις. Για το λόγο αυτό 

επιχειρείται η τόνωση και πιο αυστηρή εφαρμογή των υγειονομικών κανόνων και 

μέτρων, προκειμένου να μην υπάρξει αύξηση των κρουσμάτων που με τη σειρά 

τους θα προκαλέσουν την εφαρμογή περισσότερο αυστηρών μέτρων109. Η πιο 

πρόσφατη επιλογή των κυβερνήσεων για πιο «ευέλικτης» μορφής lockdowns, 

μικρότερης διάρκειας, τέθηκε σε εφαρμογή, με την προοπτική χαλάρωσής τους 

όταν η πανδημία είναι σε ύφεση, προκειμένου η οικονομία να υποστεί τις λιγότερες 

δυνατές συνέπειες110. 

 Τα πολλά νέα κρούσματα σε Ευρώπη και ΗΠΑ, θέτουν υπό δοκιμασία τις 

κυβερνήσεις να κρατήσουν αδιάκοπη την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι 

προσπάθειες παρασκευής ενός εμβολίου συναντούν εμπόδια, με πάγωμα των 

κλινικών δοκιμών έπειτα από εμφάνιση ανεξήγητων ασθενειών σε εθελοντές, ενώ 

σε άλλες περιπτώσεις έχει δοθει ρυθμιστική έγκριση για την παρασκευή 

εμβολίου111. Μπροστά στον κοινό κίνδυνο έξαρσης της πανδημίας η ΕΕ στα μέσα 

Οκτωβρίου του 2020, προειδοποίησε τις κυβερνήσεις της ένωσης για 

αναγκαιότητα λήψης κοινών μέτρων για τη νέα φάση της πανδημίας, για την 

διάθεση των εμβολίων όταν αυτά ετοιμαστούν, όπως επίσης και για τη χαμηλή 

τους ετοιμότητα. Σύμφωνα με τις ίδιες εξαγγελίες, τα διαφορετικού τύπου μέτρα 

                                                           
109 ΑΜΠΕ 2020 
110 Protagon.gr/I 2020 
111 Protothema.gr 2020 
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που εφαρμόσθηκαν στην πρώτη φάση της πανδημίας, αποτελούσαν ένα είδος 

«κακοφωνίας»112. 

 Οι τελευταίες εκτιμήσεις και προβλέψεις, κυρίως του ΔΝΤ, για τα έτη 2020 

και 2021 αντίστοιχα, αναφέρουν για ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας, μικρό 

βαθμό ανάκαμψής, αύξηση του δημόσιου χρέους σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς 

και για μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Για πολλούς πρόκειται για τη 

δυσκολότερη οικονομική κρίση στα χρονικά, με την επαναφορά στην κανονικότητα 

να είναι αργή και αρκετά επίπονη, καθόσον αναγκαιεί η λήψη μέτρων λιτότητας, 

αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να αποφευχθεί η περαιτέρω φτώχεια και ανισότητες, 

με ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα στήριξης. Μεχρι στιγμής, τα κράτη έχουν 

τη δυνατότητα δανεισμού με χαμηλά επιτόκια, γεγονός το οποίο παρέχει συνεχή 

χρηματοδότηση και βοήθεια, αλλά δεν αναιρεί την υποχρέωση αποπληρωμής του 

επιπλέον χρέους μετά το τέλος της κρίσης και για μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Ένα 

χρέος το οποίο είναι προστιθέμενο στο ήδη υπάρχον, του οποίου η αναγκαιότητα 

εξυπηρέτησης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για κάθε σύγχρονη 

κυβέρνηση για την επιδίωξη επίτευξης ενός ισορροπημένου και υγιούς 

οικονομικού εθνικού τομέα.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
112 Όπως 110 



72 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Η πρόσφατη πανδημία απέδειξε ότι μία παγκόσμια οικονομική κρίση είναι 

δυνατόν να προέλθει και από αίτια τα οποία δε σχετίζονται απευθείας με 

οικονομικούς παράγοντες, όπως παλαιότερες κρίσεις οι οποίες ξεκίνησαν από 

μεταβολές τιμής πετρελαίου, αλόγιστη χρήση επενδυτικών προϊόντων, ή άλλα 

οικονομικής φύσης αίτια. Αποτελεί πλέον γεγονός ότι το παγκοσμιοποιημένο 

οικονομικό περιβάλλον μπορεί να επηραστεί και από υγειονομικές κρίσεις με 

αρνητικές συνέπειες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Μία σύγχρονη κρίση 

πανδημίας αποτελεί ένα πιο σύνθετο φαινόμενο, διότι εκτός από την αντιμετώπιση 

του πρωτογενούς φαινομένου που αποσκοπεί στην τελική θεραπεία από την 

ασθένεια, καθιστά απαραίτητη και την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών 

που προκαλούνται, με αντιμετώπιση ουσιαστικά δύο κρίσεων σε μία. 

 Η άυξηση του δημόσιου χρέους, η υψηλότερη ανεργία, η συρρίκνωση της 

οικονομικής ανάπτυξης αποτελούν συνέπειες οι οποίες θα πρέπει να 

αντιμετωπισθούν άμεσα και με τα απαραίτητα «εργαλεία» διαχείρισης, ούτως ώστε 

να επιτευχθεί αρχικά επιβράδυνση και απορρόφηση των «κραδασμών», στη 

συνέχεια εξομάλυνση και σταθεροποίηση, προκειμένου σε βάθος χρόνου να 

υπάρξει σταδιακή ανάκαμψη. Ο κύριος φορέας, υπεύθυνος για την παραπάνω 

διαχείριση και αντιμετώπιση, σε οικονομικό επίπεδο, είναι το κάθε κυρίαρχο 

κράτος, το οποίο οφείλει να στηρίξει την εθνική οικονομία μέσω αντίστοιχων 

«πακέτων» ρευστότητας, να συνεργαστεί με διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, 

να τηρήσει τους κανόνες του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, αλλά ταυτόχρονα να 

λάβει ορθολογικές αποφάσεις αναλόγως της θέσης που κατέχει οικονομικά στο 

διεθνες περιβάλλον. Τούτο διότι ένα οικονομικά ανεπτυγμένο κράτος έχει 

διαφορετικό σημείο «εκκίνησης» από ένα λιγότερα ανεπτυγμένο, με μεγαλύτερη 

«δεξαμενή» επιλογών και λύσεων σε περιόδους κρίσεων, κυρίως σε ζητήματα 

πιστοληπτικής ικανότητας. Οι υπόψη επιλογές ενισχύονται και από το κατά πόσο ο 

διεθνής οικονομικός οργανισμός - ένωση στο οποίο έχει συσπειρωθεί το 

συγκεκριμένο κράτος, είναι περισσότερο ή λιγότερο ισχυρός, σε θέματα 

οικονομικής ισχύος - κονδυλίων στήριξης, αλλά και κύρους. 
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 Λόγω του γεγονότος ότι τα κυρίαρχα κράτη δεν αποτελούν τους μοναδικούς 

παράγοντες των διεθνών οικονομικών σχέσεων, αλλά υφίστανται και 

αλληλεπιδρούν μαζί με έτερα «υποκείμενα» και «αντικείμενα» του Διεθνούς 

Οικονομικού Δικαίου, όπως οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και οι πολυεθνικές 

επιχειρήσεις, η επιτυχής διαχείριση της κρίσης δεν επαφίεται μόνο στις εθνικές 

κυβερνήσεις. Στο σύγχρονο ολοένα αυξανόμενο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό 

περιβάλλον, με την εφαρμογή των κανόνων του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, 

έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα το οποίο ευνοεί τις ελεύθερες διεθνείς συναλλαγές, 

τις επενδύσεις και τη σχεδόν πλήρη απελευθερωση του εμπορίου, στο πλαίσιο του 

οποίου κινούνται οι οικονομίες των περισσοτέρων κρατών του κόσμου. 

Οποιαδήποτε αλλαγή, που επιφέρει μία παγκόσμια κρίση, και η οποία διαταράσσει 

την παραπάνω ισορροπία, απαιτεί αντίστοιχη αντιμετώπιση σε παγκόσμιο 

επίπεδο, δημιουργώντας σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ πανδημιών και 

παγκοσμιοποίησης.  

  Ο ΠΟΕ, το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα έχουν διαφορετική υπόσταση 

και τομέα εργασιών, αλλά ως κοινή συνισταμένη έχουν την επίτευξη ενός υγιούς, 

ισορροπημένου αλλά ταυτόχρονα και ανταγωνιστικού διεθνούς οικονομικού 

περιβάλλοντος, με πλήθος επιχειρηματικών ευκαιριών και διαφάνειας. Επίσης και 

στους τρεις φορείς προβλέπεται πρόνοια για τα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη, και 

το σημαντικότερο όλων, σχετιζόμενο με τη σύγχρονη πανδημία, εξαιρέσεις ή 

αποκλίσεις στην εφαρμογή κανόνων για περιπτώσεις ασφάλειας και υγείας για 

προσαρμογή σε περιόδους τέτοιων κρίσεων. Το σύνολο των πλέον πρόσφατων 

εκθέσεων και συστάσεων του ΔΝΤ, εντός του φθινοπώρου του 2020, αναφέρεται 

στην ανάγκη αποφυγής περαιτέρω φτώχειας και ανισοτήτων με λήψη 

αποτελεσματικών μέτρων στήριξης. Επίσης το γεγονός ότι τα κράτη, στην 

παρούσα χρονική φάση, σε διεθνές επίπεδο, έχουν τη δυνατότητα δανεισμού με 

χαμηλά επιτόκια, αποτελεί ένα έμμεσο «εργαλείο» αντιμετώπισης, ούτως ώστε να 

χρηματοδοτηθούν οι άμεσες ανάγκες και να καλυφθούν βασικά οικονομικά «κενά». 

 Ανεξάρτητα της οικονομικής δυναμικής κάθε κράτους, τα μέτρα 

αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας είναι απαραίτητο να είναι 

συντονισμένα με το διεθνες οικονομικό γίγνεσθαι και κλίμα. Είναι γεγονός, όχι 

μόνο σε περίοδο κρίσεων, ότι εθνικές κυβερνήσεις οι οποίες δεν ακολουθούν τη 

«διεθνή δημοσιονομική γραμμή»,  σχετιζόμενη με οικονομικούς δείκτες 
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συγκεκριμένου εύρους που θα πρέπει να διατηρεί ένα κράτος για «υγιή» 

οικονομία, έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες εξόδου από μία οικονομική κρίση ή 

ύφεση. Επίσης, οι χώρες με μεγαλύτερη δημοσιονομική σταθερότητα απορροφούν 

πιο εύκολα τους «κραδασμούς» και επηρεάζονται σε μικρότερο βαθμό, σε σχέση 

με ασθενέστερες οικονομικά χώρες. Ο ρόλος διεθνών παραγόντων μέσω των 

διεθνών οικονομικών σχηματισμών, όπως για παράδειγμα η ΕΕ, η οποία μέσω 

συγκεκριμένων μηχανισμών χρηματοδότησης ενίσχυσε αριθμό «νοσούντων» 

τομέων των ευρωπαϊκών οικονομιών υπήρξε επίσης πολύ σημαντικός, τονίζοντας 

και αποδεικνύοντας τη σημασία συσπείρωσης των κρατών σε διεθνείς 

οργανισμούς, στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον.  

 Η αντίθετη άποψη υποστηρίζει ότι η σύγχρονη πανδημία αποτελεί απειλή 

για την παγκοσμιοποίηση, ή, για ορισμένους, το τέλος της. Μία ιστορική αναδρομή 

στις τελευταίες πέντε δεκαετίες αποδεικνύει ότι στο ολοένα και περισσότερο 

παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον με το πέρασμα του χρόνου, πάντα 

υπήρχαν περιφερειακές ή παγκόσμιες κρίσεις οι οποίες με τη σειρά τους 

προκάλεσαν μικρότερο ή μεγαλύτερο αντίκτυπο σε αυτό. Στο σύνολο των κρίσεων, 

συμπεριλαμβανόμενης και της τρέχουσας, μετά το αρχικό σοκ, δημιουργήθηκαν ή 

ενεργοποιήθηκαν μηχανισμοί αντιμετώπισης σε διεθνές επίπεδο για την 

αντιμετώπισή τους, ούτως ώστε να επανέλθει η προηγούμενη κατάσταση. Είναι 

δεδομένο ότι μετά το τέλος κάθε κρίσης υπάρχουν νικητές και χαμένοι, όπως 

υπάρχουν και σε περιόδους κανονικότητας. Παράλληλα η πορεία προς ένα 

συνεχώς πιο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, παρά τις σημαντικές 

αδυναμίες του, παρέχει πολλά θετικά στοιχεία, τα οποία αποτελούν κίνητρο για τη 

συμμετοχή των παραγόντων του διεθνούς οικονομικού συστήματος σε αυτό. Η 

λειτουργία άλλωστε οποιουδήποτε συστήματος διέπεται και από δυσλειτουργίες, 

κατά επέκταση και η λειτουργία του παγκοσμιοποιημένου οικονομικού 

περιβάλλοντος χαρακτηρίζεται από περιόδους «ηρεμίας», αλλά και από περιόδους 

διαταρράξεων, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπισθούν, αναδεικνύοντας την 

αλληλεπίδραση των κρίσεων με την παγκοσμιοποίηση, παρά τη συγκρουσιακή 

αρχική «εικόνα».  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης, τοπικά ή περιφερειακά 

οικονομικά ζητήματα, προβλήματα ή κρίσεις, είναι δυνατόν να δημιουργήσουν 

αντίστοιχα παγκόσμια, ενώ το αντίθετο είναι σχεδόν βέβαιο. Η παγκοσμιοποίηση 

σε όλους τους τομείς επηρεάζει και θα συνεχίζει να επηρεάζει σχεδόν κάθε τομέα 

της ζωής των ανθρώπων. Όπως είναι λογικό δεν έχει μόνο υποστηρικτές, αλλά 

παράλληλα και σκεπτικιστές - πολέμιους, αρκετά πριν την εμφάνιση του COVID-19 

και σε όλο το χρονικό διάστημα των τελευταίων δεκαετιών. 

 Σε κάθε παγκόσμια κρίση το ζήτημα - φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης 

τίθεται επί «τάπητος», με κριτικές εναντίον της, ή, με προτάσεις - φωνές υπέρ της 

απο-παγκοσμιοποίησης. Απόψεις που σχετίζονται με απώλεια κυριαρχίας, 

επιστροφή στο καθαρά «εθνικό» μοντέλο λειτουργίας του κράτους, 

προστατευτισμό, και, σε κάποιες περιπτώσεις με κακώς εννοούμενο εθνικισμό. Η 

συγκεκριμένη τάση και άποψη περί μείωσης της εξάρτησης από τα παγκόσμια 

οικονομικά τεκταινόμενα, συμβάντα ή κρίσεις, συνδέεται με την αρνητική πλευρά 

του υπόψη φαινομένου, η οποία υφίσταται και είναι πολύ πιθανό να εξακολουθεί 

να υπάρχει και στο μέλλον. Όμως, η επιλογή του απομονωτισμού έχει αποδείξει 

ότι αποτελεί μία όχι ώριμη επιλογή, σε μία εποχή που ο συνδυασμός 

παγκοσμιοποίησης, τεχνολογικών αλλαγών, ραγδαίας εξάπλωσης της 

πληροφορίας και ανθρώπινων ανταλλαγών, παρουσιάζει περισσότερα 

πλεονεκτήματα παρά μειονεκτήματα. Ο συγκεκριμένος «μονόδρομος» για τα 

κράτη, με την εκχώρηση μέρους της «εθνικής» κυριαρχίας, είτε με τη συμμετοχή 

σε διεθνείς οικονομικές ενώσεις, είτε με τη  σύγκλιση με το Διεθνές Οικονομικό 

Δίκαιο, προσφέρει περισσότερες οικονομικές δυνατότητες, αλλά παράλληλα 

αυξάνει και την τρωτότητά τους σε παγκόσμια ή περιφερειακά οικονομικά 

φαινόμενα σε περιόδους κρίσεων ή μη. Η συγκεκριμένη αλληλεπίδραση, ιδίως σε 

μία περίοδο όπως η σύγχρονη πανδημία, αποτελεί ένα κύριο χαρακτηριστικό 

στοιχείο της παγκοσμιοποίησης. 
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