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Μέσα σε μερικές εβδομάδες η ανθρώπινη 

καθημερινότητα άλλαξε ριζικά. Ο αόρατος 

εχθρός που έκανε την εμφάνιση του πέντε 

μήνες πριν, ανάγκασε τις κυβερνήσεις να 

λάβουν άνευ προηγουμένου μέτρα, 

προκειμένου να προστατέψουν την ανθρώπινη 

ζωή.  

Η δραστικότητα των μέτρων κυμαίνεται από 

περιορισμούς στις δημόσιες συναθροίσεις και 

διατήρηση αποστάσεων μεταξύ ανθρώπων, 

έως και απαγόρευση ή περιορισμό εμπορίου 

σε συγκεκριμένα αγαθά. Σε πολλές χώρες, η 

ατζέντα των μέτρων τους περιλαμβάνει και την 

απαγόρευση λειτουργίας σε επιχειρήσεις και 

εργοστάσια σημαντικών κλάδων της 

οικονομίας, γεγονός που επιφέρει μεγάλες 

αναταραχές στις παγκόσμιες αλυσίδες 

εφοδιασμού. 

Άμεση συνέπεια των παραπάνω είναι η 

επιδείνωση των βασικών μακροοικονομικών 

μεγεθών σε παγκόσμια κλίμακα. Ξεκινώντας 

από την συρρίκνωση της κατανάλωσης στους 

περισσότερους οικονομικούς τομείς, σε 

συνδυασμό με την μείωση των εμπορικών 

ροών και των ταξιδιών η παγκόσμια οικονομία 

πρόκειται να περάσει σε βαθιά ύφεση το 

2020. 

 

Ωστόσο, το μέγεθος της ύφεσης δεν είναι 

εύκολο να προβλεφθεί, καθώς η επιστροφή 

της παγκόσμιας οικονομίας σε ομαλή 

λειτουργία, εξαρτάται από την κυκλοφορία 

του εμβολίου που θα προσφέρει ανθρώπινη 

και οικονομική ανοσία στον Covid-19. Για να 

προσεγγιστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, 

επιχειρείται η ανάλυση των σημαντικότερων 

συντελεστών της, καθώς επίσης και ποιοι θα 

είναι οι κλάδοι που πλήττονται περισσότερο. 

Αναφορικά με την ελληνική οικονομία, δεν 

πρόκειται να γλιτώσει τα χειρότερα. Η Ελλάδα 

απειλείται με συρρίκνωση του ΑΕΠ της, που 

δεν συγκρίνεται με αυτή της περασμένης 

κρίσης χρέους. Και αυτό λόγω της μεγάλης 

εξάρτησης της οικονομίας από τους τομείς του 

τουρισμού και των υπηρεσιών, οι οποίοι είναι 

από τους πιο σημαντικά πληγέντες κλάδους 

παγκοσμίως.  

Παρ’ όλα αυτά, η νέα κρίση που καλείται να 

αντιμετωπίσει η οικονομία,  έκτος από τις 

ριζικές αλλαγές που πρόκειται να 

πραγματοποιήσει σε πολλούς κοινωνικούς 

και οικονομικούς τομείς, ίσως να κρύβει και 

πολλές ευκαιρίες για την οικονομία, αλλά και 

τις ελληνικές επιχειρήσεις. Ευκαιρίες που θα 

εξασφαλίσουν ένα καλύτερο αύριο στην 

Ελλάδα μας. 

 

Εισαγωγή 

“Εκτός από το πλήθος 

των αρνητικών 

επιπτώσεων που θα 

αφήσει στην παγκόσμια 

οικονομία η κρίση του 

κορονοϊού, ίσως να 

κρύβει ευκαιρίες για ένα 

καλύτερο μέλλον” 
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Κίνα: 6,1%

Παγκόσμιο:3,1%

ΗΠΑ 2,3%

Ισπανία: 2,0%

Ην. Βασίλειο: 1,4%

Γαλλία: 1,3%

Ρωσία: 1,1%

Ιαπωνία: 0,7%

Γερμανία: 0,6%

Ιταλία: 0,3%

Ελλάδα: 1,9%

Κίνα: 0,5%

Παγκόσμιο: -3,0%

ΗΠΑ: -5,8%

Ισπανία: -8,0%

Ην. Βασίλειο: -
6,7%

Γαλλία: -6,7%

Ρωσία: -6,2%

Ιαπωνία: -5,5%

Γερμανία: -6,3%

Ιταλία: -9,0%

Ελλάδα: -9,7%

-12,0% -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0%

2020 2019 Πριν ακόμα ξεσπάσει η νέα πανδημία, η 

παγκόσμια οικονομία βρισκόταν ήδη σε 

αδύναμη θέση, κυρίως λόγω των γεωπολιτικών 

προβλημάτων που επικρατούσαν. Το γεγονός 

αυτό επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την θέση 

των ασκούντων  οικονομική πολιτική απέναντι 

στην αντιμετώπιση των οικονομικών 

επιπτώσεων του κορονοϊού. 

Ο αντίκτυπος της κρίσης του Covid-19 στην 

οικονομία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 

δημιουργώντας πληθώρα σεναρίων για την 

τελική πορεία. Στη συγκεκριμένη μελέτη 

εξετάζεται το βασικό σενάριο που είναι και το 

πιο πιθανό σενάριο. 

Σε ένα τέτοιο σενάριο, μόλις το 1-10% του 

παγκόσμιου πληθυσμού μολύνεται από τη νέα 

νόσο, τα μέτρα περιορισμού αίρονται στο 2ο 

εξάμηνο του 2020 και οι οικονομικές πολιτικές 

είναι αποτελεσματικές. 

Ακολουθώντας αυτήν την περίπτωση που η 

πιθανότητα της να λάβει χώρα είναι 38-48%, η 

παγκόσμια ύφεση πρόκειται να είναι της 

τάξεως του 3%.  

Ακόμα και στο πιο αισιόδοξο σενάριο, 

παρατηρούνται βαθιές υφέσεις σε μεγάλες 

οικονομίες ανά τον κόσμο όπως της Ιταλίας, της 

Ισπανίας ακόμη και της Γερμανίας. Η 

συρρίκνωση του ΑΕΠ της Ελλάδας πρόκειται να 

φτάσει τα 9,7%, ποσοστό που είναι το 

μεγαλύτερο στην Ευρωζώνη. 
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Η Παγκόσμια 

Οικονομία 

Real GDP Growth Rate: 2019-2020 

Πηγή: Euromonitor International (2020), IMF (2020) 

“Το παγκόσμιο ΑΕΠ 

πρόκειται να μειωθεί 

κατά 3%, 

λαμβάνοντας υπόψη 

το πιο πιθανό 

σενάριο” 
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Για να γίνει κατανοητή η σοβαρότητα της κρίσης 

που διανύει η οικονομία είναι απαραίτητη η 

εξέταση των βασικότερων παραμέτρων της. Μία 

από αυτές είναι η συρρίκνωση του παγκόσμιου 

εμπορίου λόγω της διασάλευσης των παγκόσμιων 

αλυσίδων εφοδιασμού. 

Πάνω από τα 2/3 του παγκόσμιου εμπορίου 

λαμβάνει μέρος μέσω των παγκόσμιων αλυσίδων 

εφοδιασμού. Το ισχυρό σοκ που τους προξένησε η 

νέα πανδημία έχει συντελέσει σε πρωτοφανή 

ταυτόχρονη διαταραχή της συνολικής ζήτησης και 

προσφοράς της οικονομίας. 

Οι παράγοντες που συντελούν στο ταυτόχρονο σοκ 

είναι αρκετοί. Πιο συγκεκριμένα, από την πλευρά 

της ζήτησης σημαντικό ρόλο έχει η διατάραξη της 

κατανάλωσης από την κοινωνική 

αποστασιοποίηση, το stockpiling, την οικονομική 

στενότητα των νοικοκυριών και των 

επιχειρήσεων, αλλά και η αβεβαιότητα για το 

μέλλον.  

Αντίθετα στο σοκ προσφοράς συντελεί κυρίως η 

σύγχυση των αλυσίδων εφοδιασμού, που 

προκύπτει από το κλείσιμο εργοστασίων, σε 

συνδυασμό με την αβεβαιότητα σχετικά με τη 

διάρκεια των περιορισμών. 
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Εξαγωγές Εξαγωγές  Εξαγωγές προς  

κατανάλωση 

 

Η φυσιολογική λειτουργία των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού 

Πώς αντιδρούν οι αλυσίδες εφοδιασμού λόγω Covid-19 
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Η διατάραξη της 

εύρυθμης 

λειτουργίας των 

αλυσίδων 

εφοδιασμού μείωσε 

τις εξαγωγές ακόμα 

και σε χώρες που 

παράγουν κανονικά  

Τα εργοστάσια δεν 

μπορούν να 

πωλήσουν στις 

χώρες εταίρους 

μέσω των 

εφοδιαστικών 

αλυσίδων. Έτσι 

περιορίζουν ή 

μειώνουν την 

παραγωγή τους 

Εργοστάσια σε 

πανδημικές χώρες 

διακόπτουν τη 

λειτουργία τους 

προκειμένου να 

περιορίσουν την 

εξάπλωση του ιού. 

Κατά συνέπεια 

παύουν να εισάγουν 

πρώτες ύλες. B
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 Εξαγωγές προς  

κατανάλωση 

 

Εξαγωγές 
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Εξαγωγές 

Πρώτες 

ύλες 
Ημιτελή 

προϊόντα 

Έτοιμα 

προϊόντα 

Πηγή: Trading for Development in the Age of Global Value Chains, World Bank (2020) 

Το ταυτόχρονο σοκ ζήτησης και προσφοράς 

“Τα περιοριστικά μέτρα και το κλείσιμο των εργοστασίων δημιουργεί 

αλυσιδωτή αντίδραση, με συνέπεια την δημιουργία ταυτόχρονου σοκ 

προσφοράς και ζήτησης στην παγκόσμια οικονομία.” 
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Το κλείσιμο εργοστασίων σε σημαντικές 

οικονομίες δημιουργεί το τεράστιο πρόβλημα στις 

εφοδιαστικές αλυσίδες ολόκληρου του πλανήτη.  

Οι παγκόσμιες εξαγωγές μεταποιητικών εισροών 

πρόκειται να μειωθούν τουλάχιστον κατά €211 δις. 

Τα  €136  δις  προέρχονται από την Ε.Ε. εκ των 

οποίων τα €93 δις περίπου πηγάζουν από το 

ενδοκοινοτικό εμπόριο. Το μεγάλο μερίδιο της 

αγοράς της Ε.Ε. μεταφράζεται από το μέγεθος της 

αγοράς της, και από το ότι πρόκειται για τον 

μεγαλύτερο εισαγωγέα μεταποιητικών εισροών 

στον κόσμο. 

Αναφορικά με τους κλάδους που πλήττονται 

περισσότερο, αυτοί είναι τα είδη μηχανικού 

εξοπλισμού, τα πλαστικά, οι χημικές ουσίες και τα 

είδη ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Οι εξαγωγές τους 

πρόκειται να μειωθούν κατά €41 δις, €27 δις, €21 

δις και €20 δις, αντίστοιχα. 

Οι συνέπειες που θα αφήσει στο πέρασμά του ο 

κορονοϊός, πιθανότητα να πυροδοτήσουν 

μεταβολές στη διάρθρωση λειτουργίας των 

εφοδιαστικών αλυσίδων. Ουσιαστικά το αντίδοτο 

για την θωράκιση του παγκόσμιου εμπορίου από 

μελλοντικά σοκ, έγκειται  στη δημιουργία πιο 

ανθεκτικών σε κρίσεις επιχειρήσεων. Επίσης, 

ζωτικής  σημασίας είναι ο σχηματισμός πιο 

σταθερών συνδέσμων, μέσω της ενίσχυσης των 

περιφερειακών  δραστηριοτήτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Οι αλυσίδες εφοδιασμού 
“Η διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας θα προκαλέσει μείωση των 

εμπορικών ροών σε όλες περιφέρειες. Οι παραγωγικοί κλάδοι με μεγάλη 

εμπορική δραστηριότητα θα πληγούν περισσότερο.” 
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Other

Paper products

Optical products etc.

Other metals

Metal products

Ferrous metals

Motor vehicles & parts

Electronic equipment

Chemicals

Plastics

Machinery

ΕΕ Κίνα ΗΠΑ

Αναμενόμενη μείωση των εξαγωγών μεταποιητικών εισροών, σε δις € 

Πηγή: International Trade Center (2020) 

Δις € 
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Η ελληνική οικονομία, που μόλις είχε πραγματοποιήσει τα πρώτα της 

βήματα προς την ανάκαμψη, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα ύφεση. 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το 

ελληνικό ΑΕΠ πρόκειται να συρρικνωθεί κατά 9,7% το 2020, λόγω της 

πανδημίας του Covid-19. Το 2021 αναμένεται να είναι χρονιά μερικής 

ανάκαμψης, με το ΑΕΠ να μεγεθύνεται κατά 5,1%. 

Το σενάριο που αναφέρθηκε μόλις, πρόκειται για το πιο πιθανό, ωστόσο 

μία “αναζωπύρωση” της πανδημίας ίσως να επιδεινώσει περαιτέρω την 

κατάσταση. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για την έκβαση 

της ελληνική οικονομίας είναι η πορεία του τουρισμού. 

Η μεγάλη εξάρτηση της Ελλάδας από τον τουρισμό είναι ένα από τα 

μεγαλύτερα “αγκάθια” της στην περίοδο που διανύουμε. Η συνεισφορά 

του στο ελληνικό ΑΕΠ φτάνει το 1/4 του συνόλου. Η εποχικότητα του 

τουρισμού, σε συνδυασμό με την ευαισθησία του σε εξωγενείς 

παράγοντες, εκθέτει την ελληνική οικονομία σε μεγάλο βαθμό στη νέα 

πανδημία. Όπως είναι προφανές, η τεράστια μείωση του τουρισμού που 

αναμένεται για φέτος, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία της 

Ελλάδας. 

 

 

 

Επίσης, σε συνδυασμό με τον τουρισμό, ο τομέας των υπηρεσιών με 

τους διευρυμένους κλάδους του εμπορίου, της εστίασης, των 

καταλυμάτων κλπ., αποτελούν τον κύριο άξονα ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας. Το γεγονός της αναστολής λειτουργίας στο 

μεγαλύτερο κομμάτι του συγκεκριμένου τομέα, είναι και ο κύριος 

λόγος ανησυχίας για την κατάληξη της οικονομίας. 

 

Η αντίδραση της οικονομικής πολιτικής, σε σύνδεση με τις εξελίξεις 

στους προαναφερθέντες τομείς, θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό 

τις τελικές συνέπειες του Covid-19, στην ελληνική οικονομία. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Η ελληνική οικονομία 

 
€194 δις 

€175 δις 

*-9.7% 

2019 2020* 

“Το ελληνικό ΑΕΠ πρόκειται να 

συρρικνωθεί κατά περίπου 10% το 2020, 

λόγω του νέου κορονοϊού. Το 2021 

προβλέπεται μερική ανάκαμψη κατά 5%” 

 

 

*5,1% 

2021* 

€184 δις 

Ελληνικό ΑΕΠ και ρυθμοί μεγέθυνσης (2019-2021)                *Πρόβλεψη 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2020), IMF (2020)  
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Συμπεράσματα  

Η νέα πανδημία θα επιβάλει την παγκόσμια οικονομία σε βαθιά 

ύφεση. Το μέγεθός της θα εξαρτηθεί κυρίως από το διάστημα που θα 

υφίστανται περιορισμοί. 

Το ταυτόχρονο σοκ ζήτησης και προσφοράς που προκλήθηκε από 

τα περιοριστικά μέτρα, δημιουργεί αλυσιδωτή αντίδραση στις 

αλυσίδες εφοδιασμού. 

Η διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας θα προκαλέσει μείωση των 

εμπορικών ροών σε όλες περιφέρειες. Οι παραγωγικοί κλάδοι με 

μεγάλη εμπορική δραστηριότητα θα πληγούν περισσότερο. 

 

Το παγκόσμιο ΑΕΠ πρόκειται να μειωθεί κατά 3%, λαμβάνοντας 

υπόψη το πιο θετικό σενάριο. 
 

Η πανδημία του Covid-19 πρόκειται να προκαλέσει μακροχρόνιες 

αλλαγές στην δομή της παγκόσμιας οικονομίας και της 

καταναλωτικής συμπεριφοράς. 

 

Το ελληνικό ΑΕΠ πρόκειται να συρρικνωθεί κατά περίπου 10% το 2020, 

λόγω του νέου κορονοϊού. Το 2021 προβλέπεται μερική ανάκαμψη κατά 

5%. 
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Με την ελληνική οικονομία να βρίσκεται εκτεθειμένη στην νέα πανδημία, 

είναι σημαντικό να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα. Η αισιοδοξία είναι 

πάντα ένα όπλο έναντι κάθε δυσκολίας και ως γνωστόν κάθε δυσκολία για 

καλό. Έτσι πρέπει να αναληφθεί και από την ελληνική πολιτεία και 

επιχειρηματικότητα, προκειμένου το αύριο να μας βρει καλύτερους και πιο 

δυνατούς. Η νέα πανδημία, με τις επιπτώσεις που θα επιφέρει στην Ελλάδα 

αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, πρέπει να γίνει το εφαλτήριο 

συλλογισμού της ελληνικής κλαδικής αναδιάρθρωσης. 

Η εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από τον κλάδο των υπηρεσιών και του 

τουρισμού αφήνει εκτεθειμένη την οικονομία σε έκτακτες περιπτώσεις. 

Επίσης, το μεγάλο μερίδιο των συγκεκριμένων κλάδων στο ελληνικό ΑΕΠ, 

δημιουργεί πρόβλημα στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αυτό συμβαίνει, 

καθώς οι υπηρεσίες δεν αποθεματοποιούνται εύκολα και δεν παράγουν 

υψηλή προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται 

και από τους ασθενείς ρυθμούς μεγέθυνσης των τελευταίων ετών. 

Η δημιουργία ενός νέου παραγωγικού μοντέλου προσανατολισμένο σε 

μεγαλύτερο βαθμό προς την ενίσχυση του μεταποιητικού κλάδου και των 

υπηρεσιών εντάσεως γνώσεων, θα οδηγήσει την ελληνική οικονομία σε 

ισχυρή μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό θα συμβεί μέσω του  

περιορισμού εξάρτησης της εγχώριας παραγωγής και κατανάλωσης από 

εισαγωγές καθώς και με τις καινοτομίες που πρόκειται να δημιουργηθούν 

εν μέσω πανδημίας τόσο σε κρατικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο.  

Ευκαιρίες για την ελληνική επιχειρηματικότητα και την 

οικονομία  

Δημιουργία 

καινοτομιών από 

ελληνικές επιχειρήσεις 

και δημόσιο 

-Εκσυγχρονισμός 

ελληνικού δημοσίου 

-Λύση γραφειοκρατίας 

Τεχνολογική πρόοδος στην παραγωγή 

Αυτοματοποίηση 

παραγωγής 
 

-Ενίσχυση 

μεταποιητικού κλάδου 

-Υπηρεσίες εντάσεως 

γνώσεων 

Οι πανδημίες ενθαρρύνουν τη δημιουργία καινοτομιών 

Αύξηση ελληνικών εξαγωγών – Βελτίωση εμπορικού ισοζυγίου 

Η διατάραξη της εφ. 

αλυσίδας ανοίγει δρόμους 

στις ελληνικές επιχειρήσεις 

για αύξηση των εξαγωγών 

τους 

Περιορισμός 

εξάρτησης της 

εγχώριας παραγωγής 

από εισαγωγές 

Ισχυρή μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη 

“Οι επιπτώσεις του Covid-19 πρέπει να 

γίνουν το εφαλτήριο συλλογισμού της 

ελληνικής κλαδικής αναδιάρθρωσης” 
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Η DK Marketing δραστηριοποιείται από το 1999 στην παροχή 

εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών marketing, 

στηρίζοντας ουσιαστικά την ανάπτυξη διεθνούς επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Χρησιμοποιώντας προηγμένα και καινοτόμα 

εργαλεία, εστιάζουμε στη διεξοδική διερεύνηση των δυνατοτήτων 

των επιχειρήσεων και στη βελτιστοποίηση τους, στην ενδελεχή 

έρευνα αγοράς και καταναλωτικής συμπεριφοράς, καθώς και στο 

σχεδιασμό προϊόντων/υπηρεσιών μοναδικής προστιθέμενης αξίας 

που ανταποκρίνονται στις τάσεις των καταναλωτών και των 

διεθνών αγορών. Διαθέτουμε παρουσία σε 7 μεγάλες πόλεις του 

εξωτερικού και εγγυόμαστε την επιτυχία της εξαγωγικής 

δραστηριότητας των εταιριών μέσα από την ανάδειξη των 

ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων και την ανάπτυξη 

μοναδικών concepts, ιδεών και επιχειρηματικών μοντέλων. 

 

 

Athens Office 

Voukourestiou Str. 21 | 10671 | Kolonaki |Athens 

T :+30 210 360 2919 

 

Thessaloniki Office 

Ifigeneias Str. 3 | 55133 | Kalamaria | Thessaloniki 

T: +30 2310 417 111 

 

welcome@dkmarketing.gr 

 

www.dkmarketing.gr 
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