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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει, χρησιμοποιώντας μία 
αδρή αφηγηματική μέθοδο, τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid-19 στην 
οικονομία, την υγεία, αλλά και στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο αυτών 
των παραγόντων στην χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας. Επιλέχθηκαν 
εργασίες με θέματα σχετικά με την επίδραση της πανδημίας Covid-19 στην 
υγεία, την οικονομία, στην συσχέτιση υγείας και οικονομίας, και τους τρόπους 
που οι μεγάλες οικονομίες και οι χώρες τις ΕΕ αλλά και η ΕΕ συλλογικά 
αντιμετώπισαν την πανδημία αυτή. Η εργασία αξιολόγησε επίσης την σημασία 
του «Κοινωνικού Κεφαλαίου» στον περιορισμό της πανδημίας, στην  ποιότητα 
της ζωή των διάφορων κρατών και γενικά στην αντιμετώπιση της Πανδημίας. 
Αξιολογήθηκε επίσης και η σημασία της έννοιες της «συνδημικής επιδημίας». 
Συγκρίθηκαν επίσης οι οικονομικοί δείκτες πριν και μετά την πανδημία, όπως 
το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ), η παραγωγή και διανομή αγαθών, το 
παγκόσμιο εμπόριο, ο τουριστικός τζίρος αλλά και ο τζίρος από τις 
αερομεταφορές και τέλος η επίδραση της πανδημίας στα χρηματιστήρια και 
την αγορά κεφαλαίων. Τα συμπεράσματα που εξάγονται από τις δημοσιεύσεις 
αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την σύνταξη πρωτοκόλλων για την 
έγκαιρη και εμπεριστατωμένη προετοιμασία για μελλοντικές πανδημίες.  
 
Λέξεις Κλειδιά (αλφαβητικά):  

 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ),  

 Αερομεταφορές.  

 Αφηγηματική ανάλυση,  

 COVID-19 

 Δομές φροντίδας υγείας,  

 Επιδημία,  

 Επίδραση της πανδημίας στην παγκόσμια οικονομία,  

 Θνησιμότητα και θνητότητα,  

 Κοινωνικό κεφάλαιο, υγειονομικά πρωτόκολλα, 

 Οικονομία,  

 Παγκόσμια οικονομία 

 Πανδημία  

 Ποιότητα ζωής  

 Συνδημική πανδημία 

 Τουρισμός  

 χρηματιστήρια  

 Χρηματοδότησή Υπηρεσιών Υγείας 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this study is to present, using a rough narrative method, the 
effects of the Covid-19 pandemic on the economy, health services, and the 
interaction between these two entities. Our study was based on data 
published during the pandemic. Indeed, the published works we have 
consulted were focused on the effects of the Covid-19 pandemic on the global 
economy, health and health services, and the global economy in 2020 and 
2021 compared to 2019, focusing on the Gross Domestic Product (GDP), the 
production of goods, international commerce, retail services, tourism, the 
aviation industry, stock markets etc. Subsequently, we have studied the 
response to the pandemic of the major world economies and that of the 
European Union. We have also studied the effect of «Social Capital» on the 
spread of the pandemic, as well on the quality of life and that of the concept of 
«syndemic pandemic». Our conclusions could be used to compose protocols 
for the optimal and fast response to future pandemics. 
 
Keywords: (alphabetical order)  
 

 Air travel 

 COVID-19 pandemic 

 Global economy 

 Global commerce 

 Gross Domestic Product (GDP), 

 Health care services, 

 World Economy, 

 Mortality and Morbidity, 

 Narrative analysis, 

 Quality of life 

 Social capital,  

 The concept of Syndemic Pandemic 

 Tourism 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στόχοι της παρούσας εργασίας  

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

1.  Κριτήρια καταλληλότητας στην επιλογή των εργασιών που 

αξιολογήθηκαν (eligibility criteria) 

2.  Πηγές των εργασιών 

3.  Στρατηγικές αναζήτησης  

4.  Διαδικασία επιλογής, κριτήρια επιλογής 

 

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΝΌΣΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

 

1.  Ιογενείς πανδημίες του 20ου και 21ου αιώνα  

2.  Η νόσος COVID-19 

3.  Τα ποσοστό θανάτων από την νόσο COVID-19 εξαρτάται από τα 

υπάρχοντα υποκείμενα νοσήματα 

4.  R0: Δείκτης μεταδοτικότητας της νόσου COVID-19 και περιορισμοί 

μετακινήσεων των πληθυσμών (lockdowns) 

5.  Παράγοντες που επηρεάζουν την διασπορά μιας μολυσματικής νόσου 

6.  Κοινωνικό Κεφάλαιο και διασπορά μιας μολυσματικής νόσου 

7.  Η επιτυχία των μέτρων περιορισμού της διασποράς της πανδημίας 

είναι ευθέως ανάλογη με τον ταχύτητα επιβολής τους  

8.  Αντιμετώπιση των μη COVID-19 νοσημάτων κατά την τρέχουσα 

πανδημία 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

1.  Οικονομία και υπηρεσίες υγείας 

2.  Το δίπολο υγείας – οικονομίας 
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3.  Ο μύθος υγεία ή πλούτος (health or wealth?) και η έννοια της 

συνδημικής πανδημίας 

4.  Το κόστος των σύγχρονων υπηρεσιών υγείας 

5.  Χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας κάτω από κανονικές συνθήκες 

και κατά την διάρκεια αυξημένων υγειονομικών αναγκών 

6.  Η άμεση χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας, στην αρχή της 

πανδημίας, και η εισαγωγή περιοριστικών μέτρων βελτιώνει την 

επιδημική καμπύλη 

7.  Ταχύτητα εξάπλωσης της νόσου COVID-19 σε χώρες με εύθραυστες 

οικονομίες και χαμηλό υγειονομικό επίπεδο συνθηκών διαβίωσης 

 

ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 

1. Το σύστημα υγειονομικής κάλυψης στις ΗΠΑ  

2. Το σύστημα υγειονομικής κάλυψης στο Ηνωμένο Βασίλειο 

3. Το σύστημα υγειονομικής κάλυψης στην Γερμανία. 

4. Η συσχέτιση της πανδημίας COVID-19 με την ποιότητα ζωής που 

σχετίζεται με την σωματική και ψυχική υγεία (HRQoL)  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

 

1. Οι επιπτώσεις μίας πανδημίας πρέπει να εξετάζονται όχι μόνο από 

υγειονομικής αλλά και οικονομικής πλευράς 

2. Τα αίτια της διεθνούς οικονομικής ύφεσης από την πανδημία 

3. Οι επιπτώσεις της πανδημίας στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ, 

Gross Domestic Product, GDP) κάθε χώρας 

4. Επίπτωση της πανδημίας στην ανεργία  

5. Η επίπτωση της πανδημίας στον παγκόσμιο τουρισμό 

6. Η επίπτωση της πανδημίας στις αερομεταφορές 

7. Η επίπτωση της πανδημίας στο διεθνές εμπόριο 

8. Η επίπτωση της πανδημίας στην παραγωγή αγαθών 

9. Η επίπτωση της πανδημίας στην βιομηχανία εξόρυξης  

10. Οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στην Ελληνική Οικονομία 

11. Στάσεις και αντιλήψεις για τις επιπτώσεις της Πανδημίας στην Ελλάδα 
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Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 

 

1. Η αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας στις  

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

2. Η αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας στην  

Μεγάλη Βρετανία 

3. Η αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας στην 

Ισπανία 

4. Η αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας στην 

Γερμανία 

5. Η αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας στην 

Γαλλία 

6. Οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

7. H αντίδραση της ΕΕ στις οικονομικές και υγειονομικές επιπτώσεις της 

πανδημίας στην Ευρώπη  

8. Δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της 

υγειονομικής και οικονομικής κρίσης  

9. ΕΕ και ο Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός του 2020 

10. Το πρόγραμμα «Next Generation EU» 

11. Η δράσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης το 2021 

12. Μέτρα της ΕΕ για την στήριξη της απασχόλησης των εργαζόμενων και 

περιορισμού της ανεργίας από την πανδημία 

13. Μέτρα της ΕΕ για την στήριξη των Επιχειρήσεων, η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 

14. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) 

15. Ανακατανομή των πόρων της ΕΕ 

16. Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία 

17. Πρόσθετη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 

και Τεχνολογίας (EIT) για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

18. Θέσπιση ευελιξίας στην εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ κατά την 

διάρκεια της πανδημίας 
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19. Μέτρα της ΕΕ για την διευκόλυνση – επιτάχυνση των μεταφορών 

αγαθών μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών κατά τη διάρκεια της κρίσης 

της νόσου COVID-19 

20. Έκτακτη νομισματική πολιτική της ΕΕ για την χρηματοδότηση 

υπηρεσιών στην αντιμετώπιση της πανδημίας 

21. Προοπτικές βελτίωσης της οικονομικής ύφεσης από την πανδημία 

covid-19 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

 

1. Το πλέγμα υγειονομικών και οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας 

και συνεχώς εμπλουτιζόμενη εμπειρία  

2. Οι παρατεταμένοι  περιορισμοί του εμπορίου και τα επιπρόσθετα 

υγειονομικά προβλήματα που δημιουργεί 

3. Επιπτώσεις της πανδημίας στις υπηρεσίες υγείας 

4. Δράσεις της ΕΕ για την προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού,  

εμβολίων και διαγνωστικών μεθοδολογιών 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

1. Προσαρμογή των υπηρεσιών υγείας σε καταστάσεις αυξημένων 

υγειονομικών αναγκών  

2. Χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας κατά την διάρκεια εκτάκτων 

αναγκών 

3. Επιλογή των υγειονομικών προτεραιοτήτων 

4. Ευελιξία στον σχεδιασμό παροχών υπηρεσιών υγείας 

5. Σύνταξη πρωτόκολλων αντιμετώπισης μελλοντικών μεγάλων 

πανδημιών 

6. Συμπερασματικοί Πίνακες 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΚΕΙΜΕΝΟ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.  Η υγεία και οι υπηρεσίες υγείας ενός Κράτους εξαρτώνται από την 

οικονομία και την οικονομική τους υποστήριξη (κρατική και ιδιωτική). 

2.   Υγεία και οικονομία είναι αλληλοεξαρτώμενες.  

3. Η σύγχρονη πανδημία της νόσου COVID-19 αποτελεί ένα εξαιρετικό 

παράδειγμα για την μελέτη αυτής της αλληλεξάρτησης 

4. Το μέγεθος της πανδημίας της νόσου COVID-19 είχε επιπτώσεις στις 

υπηρεσίες υγείας και ταυτόχρονα στην οικονομία με αποτελέσματα 

προβλήματα στην χρηματοδότηση των αυξημένων  υγειονομικών 

αναγκών από την πανδημία.  

 

Πιο συγκεκριμένα, η υγεία και οι υπηρεσίες υγείας ενός Κράτους εξαρτώνται 

από την οικονομική τους υποστήριξη (κρατική και ιδιωτική). Πράγματι, υγεία 

και οικονομία είναι έννοιες αλληλένδετες, αλληλοεπηρεαζόμενες και 

αλληλοεξαρτώμενες. Η σύγχρονη πανδημία της νόσου COVID-19, που 

προκαλείται από τον ιό SARS-COV-2, αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα 

για την μελέτη αυτής της αλληλεξάρτησης. Πράγματι, το μέγεθος της 

πανδημίας της νόσου COVID-19 είχε και συνεχίζει να έχει επιπτώσεις στις 

υπηρεσίες υγείας και ταυτόχρονα στην οικονομία με άμεσα αποτελέσματα 

προβλήματα στην χρηματοδότηση των αυξημένων  υγειονομικών αναγκών 

από την πανδημία. Μέχρι την ώρα που γράφεται το κείμενο αυτό (τέλος 

Δεκεμβρίου 2021) η νόσος COVID-19 έχει προκαλέσει παγκοσμίως περίπου 

290 εκατ. επιβεβαιωμένα κρούσματα και 5,5 εκατ. θανάτους ενώ στην Ελλάδα 

έχουμε περίπου 1.5 εκατ. κρούσματα και 21.5 χιλιάδες θανάτους.  

  Από την έναρξη της πανδημίας στις αρχές του 2020 αυξήθηκαν οι 

υγειονομικές ανάγκες και η ζήτηση υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας 

(κλίνες υψηλής απομόνωσης, κλίνες εντατικής θεραπείας, αναπνευστήρες, 

οξυγόνο, αναλώσιμα και φάρμακα, διαγνωστικά εργαστήρια και η ανάπτυξη 

ειδικών ιολογικών μονάδων διάγνωσης και τυποποίησης των μεταλλάξεων 

του κορονοιού, αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες και πολλές άλλες 

ιατρικές υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας και κόστους). Ταυτόχρονα όμως, 

επηρεάστηκε αρνητικά και η οικονομία λόγω των αλλεπάλληλων lockdowns 
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για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου, των ασθενειών των 

εργαζομένων, του περιορισμού της παραγωγής και διάθεσης αγαθών 

περιλαμβανομένων και όσων χρειάζονται για την αντιμετώπιση των 

αυξημένων αναγκών των υπηρεσιών υγείας. Οι κυβερνήσεις ήταν και είναι 

αντιμέτωπες από την μία πλευρά με την ανάγκη καταπολέμησης της 

πανδημίας και την υποστήριξη των αυξημένων αναγκών στις υπηρεσίες  

υγείας και από την άλλη με την διαφύλαξη των οικονομικών δραστηριοτήτων, 

παραγωγής και διάθεσης προϊόντων υψηλής τεχνολογίας ως και βασικών για 

την διαβίωση αγαθών, και ταυτόχρονα την χρηματοδότηση των αυξανόμενων 

υπηρεσιών υγείας και του περιορισμού της ανεργίας.  

Κατά την τρέχουσα πανδημία της νόσου COVID-19 το παγκόσμιο σύμπλεγμα 

οικονομίας / υγείας δεν συντονίσθηκε επαρκώς και έδειξε πολύ καθαρά 

έλλειψη προετοιμασίας πράγμα που έφερε τις οικονομίες και τις υπηρεσίες 

υγείας πολύ πιο πέρα από τα όρια τους, δεδομένου ότι αυξήθηκαν κάθετα οι 

ανάγκες υγειονομικών υπηρεσιών και ταυτόχρονα τραυματίστηκε η οικονομία 

και φάνηκε ξεκάθαρα η έλλειψη πρωτόκολλων αντιμετώπισης τέτοιου 

μεγέθους υγειονομικές ανάγκες. Το ταυτόχρονο πλήγμα στην υγεία και στην 

οικονομία από την τρέχουσα πανδημία ήδη μελετάτε επισταμένως από 

οικονομικής και υγειονομικής άποψης με μία καταιγίδα δημοσιεύσεων σε 

οικονομικούς και υγειονομικούς διαδικτυακούς τόπους.  

 

Στόχοι της παρούσας εργασίας  

 

1. Έκθεση και αξιολόγηση δημοσιευμένων εργασιών σχετικά με τις 

επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην υγεία 

2. Έκθεση και αξιολόγηση δημοσιευμένων εργασιών σχετικά με τις 

επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στις υπηρεσίες υγείας και στην 

χρηματοδότηση τους 

3. Έκθεση και αξιολόγηση δημοσιευμένων εργασιών σχετικά με τις 

επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην οικονομία 

4. Έκθεση και αξιολόγηση δημοσιευμένων εργασιών σχετικά με τις 

αλληλεπιδράσεις υγείας και οικονομίας 
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5. αρχικά συμπεράσματα που εξάγονται από τις μελέτες αυτές με σκοπό 

την στοιχειοθέτηση μεθόδων αντιμετώπισης μελλοντικών υγειονομικών 

καταστάσεων αυτού του μεγέθους    

 

Πιο συγκεκριμένα,  θα εκτεθούν οι υπάρχουσες πληροφορίες σχετικά με τις 

υγειονομικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας της νόσου COVID-19 

ως και οι προτεινόμενοι τρόποι μελλοντικής προετοιμασίας για υγειονομικά 

προβλήματα αυτού του μεγέθους σε παγκόσμια κλίμακα.  

Βασιζόμενοι στην υπάρχουσα και συνεχώς αυξανόμενη βιβλιογραφία θα 

διατυπώσουμε τρόπους για την έγκαιρη και οργανωμένη αντιμετώπιση 

μελλοντικών πανδημιών με standby κεφάλαια, δημιουργίας backup 

υπηρεσιών υγείας και χρηματοδοτικών δομών οικονομικής αντιμετώπισης 

των πανδημιών. Είναι βέβαιο ότι οι δημοσιευμένες μελέτες σχετικά με όλες τις 

όψεις της πανδημίας θα επιταχύνουν τον σχεδιασμό πρωτοκόλλων για την 

οργανωμένη πλέων αντιμετώπιση μελλοντικών πανδημιών στο επίπεδο 

υγειονομικών και οικονομικών αναγκών (Ceylan et al, 2020). Ο σχεδιασμός 

αυτός πρέπει  να περιλαμβάνει την άμεση, γρήγορη και καθολική και σε 

παγκόσμια κλίμακα εισαγωγή μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης μίας 

της πανδημίας (lockdown, social distancing, ιχνηλάτηση περιστατικών και 

τέλος ανάπτυξη και διανομή εμβολίων), την ενεργοποίηση backup υπηρεσιών 

υγείας αλλά και την οικονομική κάλυψη - χρηματοδότηση των υπηρεσιών 

υγείας αλλά και την ταυτόχρονη στήριξη και κρατική ενίσχυση όλων των 

οικονομικών δραστηριοτήτων είτε σε επίπεδο παραγωγής και διανομής 

αγαθών, λιανικού εμπορίου και ανεργίας με standby κρατικά κεφάλαια. 

 Για να επιτευχθούν οι σκοποί αυτοί θα γίνει εκτεταμένη ανασκόπηση 

των δημοσιευμένων πληροφοριών (data-gathering) (Raj et al, 2020) των 

υγειονομικών και οικονομικών επιπτώσεων της παρούσας πανδημίας, θα 

επιχειρηθεί σύγκριση των τρόπων αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών 

μεταξύ  κρατών (αύξηση των παρερχομένων υπηρεσιών υγείας, 

ενεργοποίηση της χρηματοδότης των υπηρεσιών αυτών, και στήριξη της 

παραγωγής, διανομής και κατανάλωσης προϊόντων άμεσης ανάγκης). Μελέτη 

των λαθών που έγιναν αρχικά, αργοπορία στην εφαρμογή περιοριστικών 

μέτρων με αποτέλεσμα γρήγορη διάδοση της νόσου, αύξηση των θανάτων 

και βαριές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Τέλος, θα συγκριθούν οι 
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υγειονομικές και οικονομικές πολιτικές μεταξύ κρατών και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ) στους τομείς ενίσχυσης των υπηρεσιών υγείας με την αύξηση 

ειδικών μονάδων θεραπείας της και μονάδων εντατικής, με την υποστήριξη 

ατόμων και επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία όπως αναστολή 

ή δραστικές περικοπές χρεών επιχειρήσεων, με οικονομικά πακέτα στήριξης 

επαγγελματιών που επλήγησαν, με έγκαιρο και στοχευμένο τρόπο, με τον 

σχεδιασμό backup υγειονομικών και οικονομικών μηχανισμών, με 

φορολογικές ελαφρύνσεις και στην περίπτωση των ΗΠΑ με την οριζόντια 

ενίσχυση όλων των νοικοκυριών (individual stimulus payments) και τέλος με 

την αξιολόγηση πακέτων στήριξης κρατών, επιχειρήσεων και ατόμων από την 

ΕΕ. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Κριτήρια επιλογής των εργασιών (eligibility criteria) 

Οι εργασίες που αξιολογήθηκαν είχαν τα ακόλουθα αντικείμενα μελέτης:  

 

1.  Υγειονομικές επιπτώσεις της πανδημίας  

2.  Οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας  

3.  Ανάλυση των αλληλεξαρτήσεων οικονομίας και χρηματοδότησης 

υπηρεσιών υγείας 

4.  Τρόπους που κάθε κράτος ξεχωριστά και η Ευρωπαϊκή Ένωση 

αντιμετώπισαν οικονομικά και υγειονομικά την πανδημία.  

 

Διαδικασία επιλογής 

 

1. Εργασίες δημοσιευμένες σε peered-reviewed επιστημονικά περιοδικά 

2. Εργασίες δημοσιευμένες σε δικτυακούς τόπους κυβερνήσεων ή 

μεγάλων διεθνών οργανισμών  

 

Στρατηγικές αναζήτησης  

 

Για την αναζήτηση των δημοσιευμένων άρθρων σχετικά με τις επιπτώσεις της 

πανδημίας COVID-19 χρησιμοποιήθηκαν τα εξής φίλτρα:  

 

1. Επιπτώσεις της πανδημίας στις Κρατικές και Ιδιωτικές υπηρεσίες 

υγείας 

2. Υπηρεσίες 

3. Χρηματοδότηση υπηρεσιών υγείας 

4. μάκρο- και μίκρο-οικονομικά  

5. Κρατικά μέτρα αντιμετώπισης 

6. Μέτρα Ευρωπαϊκής Ένωσης για την στήριξη των επιχειρήσεων, των 

νοικοκυριών, την  χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας, την 

αντιμετώπιση της ανεργίας.  
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Πηγές των εργασιών 

 

Τα σχετικά άρθρα αντλήθηκαν από τα 

 

1. PubMed,  

2. Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) (World Health Organization, 

WHO) 

3. Center for Disease control and Prevention (CDC) 

4. Αντίστοιχων CDC της Μεγάλης Βρετανίας (UK), της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, της Κίνας και της Ρωσίας.  

 

Σταχυολογήθηκαν επίσης αμιγείς οικονομικές δημοσιεύσεις σχετικά με τις  

 

1. οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας από 

2. επίσημους οικονομικούς διαδικτυακούς τόπους 

3. ανακοινώσεις οικονομικών υπουργείων διαφόρων κυβερνήσεων 

4. ανακοινώσεις μεγάλων οικονομικών οργανισμών και οικονομικών  

think-tanks 

5. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης οι επίσημες ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και Ευρωπαϊκών και Διεθνών Κρατικών Αρχών.  
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Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΝΌΣΟΥ COVID-19 ΚΑΙ ΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  

 

Η παρά την δραστική βελτίωση των υγειονομικών συνθηκών 

διαβίωσης των πολιτών των ανεπτυγμένων και αναπτυσσομένων χωρών του 

κόσμου (παροχή καθαρού νερού σε κάθε οικία, στην αποκομιδή των 

απορριμμάτων, στην παρουσία δικτύων αποχέτευσης / οικιακών λημμάτων) 

και την πρόοδο των υγειονομικών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων και των 

εμβολιασμών και στην εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης, εν τούτοις πολλές 

πανδημίες καταγράφηκαν το 20 και 21 αιώνα, οι περισσότερες των οποίων 

προήλθαν από περιοχές του κόσμου με χαμηλό υγειονομικό επίπεδο.  

 

Ιογενείς πανδημίες του 20ου και 21ου αιώνα 

 

1. 1918. Γρίπη Ισπανική (θανατηφόρα μετάλλαξη του ιού H1N1). Η πλέον 

θανατηφόρος πανδημία στην ιστορία της ανθρωπότητας  (17 έως 50 

εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως.  

2. 1957. Γρίπη Ασιατική  

3. 1968. Γρίπη του Hong Kong.  

4. 1976. Γρίπη των χοίρων, μετάλλαξη του ιού της γρίπης Α (H1N1)  

5. 1977. Ρωσική Γρίπη, μετάλλαξη Influenza A/USSR/90/77 (H1N1).  

 

Ιογενείς πανδημίες του 21ου αιώνα  

 

1. 2002. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS),  

2. 2008. Γρίπη των πουλερικών (Influenza A virus subtype H5N1, 

A/H5N1)  

3. 2009. Γρίπη των χοίρων (swine flu) (influenza A virus subtype H1N1, 

A/H1N1)  

4. 2012. Middle East Respiratory Syndrome (MERS)  

5. 2013. Ebola (2013) 
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6. 2019. Coronavirus - 2019 (COVID-19).  

 

Η νόσος COVID-19 

 

H νόσος COVID-19 η οποία προκαλείται από τον ιό του Severe Acute 

Respiratory Syndrome - Coronavirus 2 (SARS-COV-2) πρωτοεμφανίστηκε 

στο Wuhan της επαρχίας Hubei της Κίνας, τον Νοέμβριο του 2019. Ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ, World Health Organization, WHO) την 

κήρυξε πανδημία και παγκόσμια απειλή 

 

Τα αρχικά στελέχη προκαλούν 

 

1.  Οξεία αναπνευστική νόσο του κατώτερου αναπνευστικού με βήχα και 

δύσπνοια και τελικά καταστροφή των πνευμόνων 

2.  Οξεία καρδιακή νόσο (περικαρδίτιδα, μυοκαρδίτιδα, και ενδοκαρδίτιδα) 

3.  Οξεία νεφρική νόσο 

4.  Στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα προκαλεί απώλεια όσφρησης,   

κεφαλαλγίες και πτώση σταδιακή έκπτωση της νοητικής λειτουργίας 

5.  Διαταραχές στην πηκτικότητα του αίματος με διάσπαρτες θρομβώσεις 

κλπ.  

6. Το στέλεχος όμικρον προκαλεί κυρίως πνευμονική νόσο του ανώτερου  

αναπνευστικού και πυρετό.  

 

Η παρούσα πανδημία της νόσου COVID-19 έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά 

με την επιδημία γρίπης του 1918 (Sharma et al, 2021). Αμφότερες 

χαρακτηρίζονται από υψηλή μολυσματικότητα, επιβάρυνση όλων των δομών 

υγείας, πολλά θύματα και τεράστιες υγειονομικές και οικονομικές επιπτώσεις 

σε παγκόσμιο επίπεδο (Gashaw et al, 2021).  

 

Η τρέχουσα πανδημία αποκτά ήδη χαρακτηριστικά επιταχυντή στη μελέτη 

των υγειονομικών και οικονομικών επιπτώσεων πανδημιών αυτού του 

μεγέθους με στόχο την σχεδίαση τρόπων άμεσης αντιμετώπισης των 

αλληλένδετων προβλημάτων που απορρέουν από αυτού του μεγέθους 
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πανδημίες δηλαδή στην ταυτόχρονη αντιμετώπιση των υγειονομικών και των 

οικονομικών επιπτώσεων τους (Ceylan et al, 2020).  

Μέχρι την ώρα που γράφεται το κείμενο αυτό (30 Δεκεμβρίου 2021) η νόσος 

COVID-19 έχει προκαλέσει παγκοσμίως 284,984,932 επιβεβαιωμένα 

κρούσματα και 5,440,544 θανάτους (COVID Live - Coronavirus Statistics – 

Worldometer, https://www.worldometers.info › coronavirus). 

 

Η ανοσολογική απόκριση στην ιογενή λοίμωξη είναι απαραίτητη για την 

πρόληψη της εξάπλωσης και την εξάλειψη του ιού. Ωστόσο, ένα μέρος των 

ασθενών με COVID-19, κυρίως μεγάλης ηλικίας ή με υποκείμενα νοσήματα ή 

και για λόγους που ακόμα δεν ξέρουμε, μπορούν να εκδηλώσουν μειωμένες 

ανοσολογικές αποκρίσεις, όπως περιορισμένη κυτταρική ανοσία με 

λεμφοπενία, εξάντληση λεμφοκυττάρων ως επίσης και κατεσταλμένη χυμική 

ανοσία με μειωμένη απόκριση αντισωμάτων και σύνδρομο οξείας 

απελευθέρωσης (καταιγίδα) κυτταροκινών (cytokine storm) (Ni et al, 2021).  

Πιο συγκεκριμένα, η ευαλωτότητα στον ιό SARS-COV-2 έχει συσχετιστεί με 

την ύπαρξη υποκείμενων νοσημάτων όπως παχυσαρκία, υπέρταση, 

σακχαρώδης διαβήτης, στεφανιαία νόσος, χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, 

καρκίνους και φαρμακευτική ανοσοκαταστολή σε μεταμοσχευμένους. Οι συν-

νοσηρότητες αυτές είναι πιο συχνές σε ηλικιωμένους, σε άτομα με ειδικές 

ανάγκες, χαμηλού εισοδήματος και μόρφωσης (άστεγους και κοινωνικά 

περιθωριοποιημένους) (Gashaw et al, 2021). 

 

Το ποσοστό θανάτων από την νόσο COVID-19 εξαρτάται από τα 

υπάρχοντα υποκείμενα νοσήματα 
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Εικόνα 1 Όπως δείχνει το σχεδιάγραμμα το ποσοστό θανάτων εξαρτάται από 
τα  υποκείμενα νοσήματα του μολυσμένου. Πιο ευάλωτοι στον ιό είναι ασθενείς 
με παχυσαρκία και σακχαρώδη διαβήτη, καρδιολογικά και αναπνευστικά 
προβλήματα (Banerjee et al, 2020). 
 

 

 
Εικόνα 2 Η πλέον συχνή αιτία θανάτου στις ΗΠΑ στις αρχές το 2021 ήταν η 
νόσος  COVID-19. 
 

R0: Δείκτης μεταδοτικότητας της νόσου COVID-19 και περιορισμοί 

μετακινήσεων των πληθυσμών (lockdowns) 

 Το κυριότερο μέλημα των περισσοτέρων κρατών κατά την έναρξη της 

πανδημίας ήταν η προφύλαξη του  πληθυσμού τους και ο περιορισμός της 
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πανδημίας με την επιβολή οριζόντων περιορισμών κινητικότητας (lockdown). 

Στόχος ήταν ο περιορισμός της διασποράς με γνώμονα τον αναπαραγωγικό 

αριθμό της εξάπλωσης της λοίμωξης που αξιολογείται με βάση τον αριθμό R0 

(δείκτης μεταδοτικότητας, reproduction number) που εκφράζει τον 

αναμενόμενο αριθμό κρουσμάτων που προκύπτουν από κάθε μολυσμένο 

άτομο σε εξίσου ευάλωτα άτομα (Cleevely et al, 2020).  

 

Ο αριθμός R0 προσδιορίζει την δυνατότητα μιας μολυσματικής νόσου να 

εξαπλωθεί σε έναν πληθυσμό.  

 
Ο δείκτης μεταδοτικότητας Rο είναι παράγωγο των ακόλουθων μεταβλητών:  
 

 την διάρκεια της μολυσματικότητας μετά τη μόλυνση του ασθενούς,  

 την πιθανότητα μετάδοσης της λοίμωξης ανά επαφή μεταξύ του 

ασθενούς και ενός ευαίσθητου ατόμου,  

 τον αριθμό των επαφών του μολυσμένου ατόμου.  

 

Πιο πρακτικά, ο αριθμός R0 προσδιορίζει την δυνατότητα μιας μολυσματικής 

νόσου να εξαπλωθεί σε έναν πληθυσμό. Ο δείκτης μεταδοτικότητας Rο είναι 

παράγωγο των ακόλουθων μεταβλητών: την διάρκεια της μολυσματικότητας 

μετά τη μόλυνση του ασθενούς, την πιθανότητα μετάδοσης της λοίμωξης ανά 

επαφή μεταξύ του ασθενούς και ενός ευαίσθητου ατόμου, και το αριθμό των 

επαφών του μολυσμένου ατόμου. Το Rο υπολογίζεται συνήθως αναδρομικά 

από επιδημιολογικά δεδομένα (κυρίως από ιχνηλάτηση επαφών).  

Το Rο του COVID-19 όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ήταν μεταξύ 1,4 και 2,4 (Achaiah, 2020). Μια 

μεταδοτική ασθένεια θα υποχωρήσει εάν το R0 είναι μικρότερο του 1 ή θα 

εξαπλωθεί περισσότερο εάν το R0 είναι μεγαλύτερο του 1 (Heesterbeek, 

2002). Με γνώμονα αυτό, τα κράτη περιόρισαν τις μετακινήσεις των 

πληθυσμών, την εργασία στα εργοστάσια, πριμοδότησαν την τηλε-εργασία 

και πολλά άλλα μέτρα. Ο δείκτης μεταδοτικότητας του αρχικού στελέχους της 

νόσου COVID-19 ήταν  1,4-2,4 για το αρχικό στέλεχος και για το στέλεχος 

ομικρον είναι τέσσερις φορές πάνω, για την νόσο H1N1 ήταν 1,2 -1,6  για την 

Ebola 1,6-2, για την SARS 2-4 και για την MERS 2.5-7,2.  
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Εικόνα 3 Σύγκριση των δεικτών μεταδοτικότητας της Έμπολα, της MERS, της 
SARS, στην πανδημία του COVID-19 και της εποχιακής γρίπη. Φαίνεται από 
το διάγραμμα ότι η πανδημία του COVID είναι η πιο μεταδοτική, και η MERS 
όπως και η εποχιακή γρίπη οι λιγότερο μεταδοτικές 
 

Παράγοντες που επηρεάζουν την διασπορά μιας μολυσματικής νόσου 

 

Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την διασπορά μίας μολυσματικής 

νόσου είναι οι κάτωθι 

 

1.  Επιβολή περιορισμών στην κινητικότητα των πληθυσμών 

(Lockdowns) 

2.  Ατομική υγιεινή, χρήση μάσκας προσώπου υψηλής προστασίας,  

συχνό πλύσιμο χεριών, αποφυγή χειραψιών και εναγκαλισμών, ευρεία 

χρήση αντισηπτικών 

3.  Κοινωνικές αποστάσεις μεταξύ ατόμων (Social distancing) Αποφυγή 

μεγάλων κοινωνικών συναθροίσεων (θέατρα, κινηματογράφοι, 

αθλητικές συναντήσεις, χώροι λατρείας και τουρισμός), περιορισμός 

λιανεμπορίου, αύξηση τηλε-εργασίας, εκτεταμένη χρήση τηλε-

εκπαίδευση 

4.  Εμβολιασμοί (όταν υπάρχουν) 
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5. Επίπεδο μόρφωσης και κοινή λογική και Κοινωνικό Κεφάλαιο (Social 

Capital) 

 

Κοινωνικό Κεφάλαιο και διασπορά μιας μολυσματικής νόσου 

 

1. Ως κοινωνικό κεφάλαιο χαρακτηρίζουμε την κοινωνική δομή μιας 

περιοχής (Coleman, 1988; Putnam, 1995; Kawachi, 1999).   

2. Ορίζεται ως η ποιότητα της σχέσης μεταξύ των μελών μιας κοινότητας 

και μετρά την αμοιβαία εμπιστοσύνη και συνεργασία των μελών της και 

αντικατοπτρίζει τον κοινωνικό πολιτισμό τους.  

3. Είναι ανάλογο με την παραγωγή πλούτου και μάθησης και με την 

υγεία.  

4. Έχει καθοριστικό ρόλο στην δημόσια υγεία και ειδικότερα την 

παχυσαρκία, διαβήτη, κάπνισμα, χρήση αλκοόλ και ουσιών,  σωματική 

δραστηριότητα, διατροφή και ώρες ύπνου (Borgonovi and Andrieu, 

2006; Kawachi et al, 2008).  

5. Στην περίπτωση της νόσου COVID-19 το ύψος του κοινωνικού 

κεφαλαίου συσχετίζεται με την χρήση μάσκας, πλύσιμο χεριών, 

αποφυγή κοινωνικών επαφών και αριθμό εμβολιασμών, δηλαδή 

μεγαλύτερο κοινωνικό κεφάλαιο λιγότερη η διασπορά της νόσου και 

ανάποδα.  (Fraser et al, 2021; Elgar et al, 2020; Pitas and Ehmer, 

2020;  Ferwana and Varshney, 2021).  

6. Στην Ελλάδα, στο κοινωνικό κεφάλαιο καταλαμβάνουμε την 17η θέση 

σε 20 Ευρωπαϊκές χώρες (Κοινωνικό Κεφάλαιο στην Ελλάδα, Η. 

Πούπου, 2010).  

 

Έτσι, στην γενικευμένη εμπιστοσύνη διαπιστώνουμε ότι στη χώρα μας 

κατέχουμε τη χειρότερη θέση (20η) στο σύνολο των εξεταζόμενων χωρών. 

Αυτός ο δείκτης είναι από τους σημαντικότερους δείκτες κοινωνικού 

κεφαλαίου και δείχνει το χαμηλό επίπεδο της χώρα μας. Η εμπιστοσύνη προς 

την αστυνομία (10η θέση) και προς τη δικαιοσύνη (5η θέση). Στην 

πληροφόρηση βρισκόμαστε στις χειρότερες θέσεις μεταξύ των 20 χωρών 

καθώς στον χρόνο ανάγνωσης εφημερίδων κατέχουμε την 20η θέση, στον 

χρόνο παρακολούθησης ραδιόφωνου την 19η θέση και στον χρόνο 
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παρακολούθησης τηλεόρασης την 2η θέση. Στην κοινωνική συνοχή και 

κοινωνικότητα είμαστε χαμηλά όπου στην αίσθηση ασφάλειας των κατοίκων 

καταλαμβάνουμε την 15η θέση, ενώ στις συναντήσεις με φίλους τη 19η θέση. 

 

Η επιτυχία των μέτρων περιορισμού της διασποράς της πανδημίας 

είναι ευθέως ανάλογη με τον ταχύτητα επιβολής των lockdown 

 

1.  Η επιβολή lockdown περιορίζει την διασπορά της νόσου (marginal 

health benefit (MHB)(Baldwin, 2020) 

2.  Η επιβολή τους όμως περιορίζει την οικονομία 

3.  Ο περιορισμός της οικονομίας περιορίζει την διαθεσιμότητα 

κεφαλαίων για την χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας.  

4.  Αν τα lockdown παρατείνονται πέραν ενός χρονικού ορίζοντα 

αρχίζουν  να επηρεάζουν αρνητικά το MHB (Ornelas, 2020). 

5.  Η ταχύτητα έναρξης των lockdown περιορίζει την διασπορά της νόσου 

περισσότερο από τον χρόνο εφαρμογής τους έχοντας ταυτόχρονα 

μικρό οικονομικό αποτύπωμα. 

 

Πιο συγκεκριμένα, η επιβολή lockdown είχε αναμφισβήτητα υγειονομικά 

κέρδη διότι περιόρισε την διασπορά του λοιμογόνου παράγοντα με 

αποτέλεσμα να μην επιβαρύνονται υπερβολικά οι υγειονομικές υπηρεσίες και 

ως εκ τούτου να μπορούν να προσφέρουν απρόσκοπτα υψηλού επιπέδου 

υπηρεσίας υγείας σε όλα τα νοσήματα συμπεριλαμβανομένων και αυτών των 

προσβληθέντων από την πανδημική ίωση. Από την άλλη όμως πλευρά, η 

επιβολή lockdown στις οικονομικές δραστηριότητες είχε αποτέλεσμα κάθετη 

πτώση των οικονομικών μεγεθών έχοντας επίδραση και στις υπηρεσίες 

υγείας. Ως εκ τούτου, αν οι περιορισμοί κινητικότητας των πληθυσμών 

παραταθούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, το αρχικό υγειονομικό κέρδος 

περιορίζεται από την υλικοτεχνική υποστήριξη των υγειονομικών υπηρεσιών. 

Δηλαδή, marginal health benefit (MHB) των lockdown περιορίζεται καθώς ο 

χρόνος περνά δηλαδή η διάρκεια των lockdown δεν μπορεί να υπερβαίνει 

ορισμένους χρονικούς περιορισμούς γιατί το συνολικό αποτέλεσμα (net-

effect) μπορεί να αρχίσει να επηρεάζει αρνητικά τις υπηρεσίες υγείας 

(Baldwin, 2020, Ornelas, 2020). 
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Αντιμετώπιση μη COVID-19 νοσημάτων κατά την τρέχουσα πανδημία 

 

 Μεταξύ των πολλών αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας ήταν  και η 

καθυστέρηση στη διάγνωση και θεραπεία ενός μεγάλου αριθμού νοσημάτων 

που δεν σχετίζονται με την νόσο COVID-19 και ειδικότερα αυτών που 

χρειάζονται για την θεραπεία τους πνευμονολόγους και αναισθησιολόγους 

δεδομένου ότι αυτοί ήταν πλήρως απασχολημένοι με τους ασθενείς με 

COVID-19. Έτσι εκτός του ότι όλες οι κλίνες εντατικής θεραπείας είναι γεμάτες 

με ασθενείς COVID-19, δεν γίνονται τακτικά χειρουργεία σε μη  COVID-19 

περιστατικά. Για παράδειγμα, έχουν δημοσιευθεί πολλές εργασίες για 

επιπτώσεις της πανδημίας στην προσφορά χειρουργικών υπηρεσιών. Οι 

πλέων καλά μελετημένες είναι αυτές της καρδιοχειρουργικής αντιμετώπισης 

ασθενών κυρίως σε δημόσιες δομές υγείας λόγω της πληθώρας περιστατικών 

COVID-19. Εκτός από την έλλειψη καρδιοχειρουργικών τραπεζιών λόγω της 

απασχόλησης των αναισθησιολόγων στις εντατικές, το οικονομικό κόστος 

ενέχει επίσης ένα μεγάλο ρόλο στην καθυστέρηση χειρουργικών 

επεμβάσεων. Για παράδειγμα, επειδή η καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις έχουν 

μεγάλο οικονομικό κόστος είναι απόλυτα εξαρτώμενες από τις οικονομικές 

δυνατότητες των παρόχων υγείας (Κρατικών και ιδιωτικών) (Kurdi, 2020; 

Osman et al, 2020).   

 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

Οικονομία και υπηρεσίες υγείας 

 

Κάθε οικονομική κρίση επιδρά αρνητικά στην υγεία. Η μείωση του 

εισοδήματος και συνακόλουθα η επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και 

εργασίας, η υιοθέτηση συχνά ανθυγιεινών συμπεριφορών, καθώς και η 

υποβάθμιση της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και 

κοινωνικής φροντίδας, που προκαλούν συχνά οι οικονομικές κρίσεις, 

αυξάνουν τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα (Γ. Τούντας, ΕΚΠΑ, 2018). 
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 Πράγματι, οι υγειονομικές επιπτώσεις της πανδημίας δεν πρέπει να 

αναλύονται μόνο από άποψη των υπηρεσιών υγείας αλλά και άποψη 

οικονομικών επιπτώσεων και χρηματοδότησης των υπηρεσιών αυτών 

δεδομένου ότι η άμεση χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο 

πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδα υγείας, 

ανίχνευσης των φορέων του ιού, ιχνηλάτησης της διασποράς, ύπαρξης 

ικανοποιητικού αριθμού εξοπλισμένων μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ, 

intensive care units, ICU), αναπνευστήρων, θεραπευτικών πρωτοκόλλων και 

τελικά εμβολιασμών έχουν άμεση σχέση με την οικονομία (Maliszewska et al, 

2020). 

 Στην σημερινή εποχή, που η κινητικότητα των πληθυσμών από χώρα 

σε χώρα είναι μεγάλη και που οι οικονομίες αλληλοεξαρτώνται σε  παγκόσμια 

κλίμακα, οι επιπτώσεις της νόσου COVID-19 σε επίπεδο υπηρεσιών υγείας 

και παγκόσμιας οικονομίας είναι τεράστιες. Οι υπηρεσίες υγείας είναι σήμερα 

πολύ πιο αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση μιας πανδημίας και στον 

περιορισμό των θανάτων αλλά αυτή τους η ικανότητα στηρίζεται σε υψηλού 

κόστους τεχνολογικό εξοπλισμό και ως εκ τούτου είναι δύσκολο να 

χρηματοδοτηθεί όταν οι οικονομίες υποφέρουν ταυτόχρονα. Το πρόβλημα 

λοιπόν που ανακύπτει είναι ότι για την καταπολέμηση της διασποράς μιας 

σύγχρονης πανδημίας οι οριζόντιοι περιορισμοί μετακινήσεων έχουν σοβαρές 

επιπτώσεις στην γενική οικονομία από τον περιορισμό του διεθνούς 

εμπορίου, το κλείσιμο εργοστασίων και της διακίνησης αγαθών τι στιγμή που 

οι ανάγκες χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας γιγαντώνονται. Όπως 

σταδιακά γίνεται αντιληπτό, για να καταπολεμηθεί αυτός ο γρίφος θα πρέπει 

στο μέλλον να υπάρχουν οργανωμένα πρωτόκολλα άμεσης ανταπόκρισης σε 

μία νέα πανδημία με ταυτόχρονη παγκόσμια επιβολή μέτρων περιορισμού της 

διασποράς, έκτακτα εφεδρικά κεφάλαια για την ενίσχυση του αρχικού σοκ στις 

οικονομίες και η δημιουργία έτοιμων εφεδρικών μονάδων ιατρικών υπηρεσιών 

που να μην χρειάζονται τεράστια χρηματοδότηση για να δημιουργηθούν εκ 

του μη όντως.  

Για παράδειγμα,  η επίδραση της Βρετανικής οικονομικής δυσπραγίας στα 

οικονομικά του National Health Service (NHS) εμφανίζεται καθαρά με την 

περίπτωση της τρέχουσας πανδημίας (Kuenssberg, 2020). Πρέπει εδώ να 

σημειωθεί ότι το οικονομικό κόστος του ΝHS αποτελεί το ένα τέταρτο των 
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εξόδων της Βρετανικής Κυβέρνησης (Chantrill, 2020). Για να αντιμετωπίσει η 

Βρετανική κυβέρνηση την ταχύτατα αυξανόμενη ανάγκη υγειονομικών 

υπηρεσιών στους πρώτους μήνες της πανδημίας αύξησε την χρηματοδότηση 

του NHS αν και ο Υπουργός οικονομικών της Μεγάλης Βρετανίας (Chancellor 

Rishi Sunak) ερχόμενος αντιμέτωπος με την παράλληλα αυξανόμενη 

οικονομική δυσπραγία  προετοίμαζε τον Βρετανικό Πληθυσμό για μελλοντικές 

«σκληρές αποφάσεις» που εστιάζονταν κυρίως σε μειώσεις ιατρικών 

παροχών (Kuenssberg, 2020).  

 

Το δίπολο Υγεία – Οικονομία 

 

Στην αρχή της τρέχουσας πανδημίας οι κυβερνήσεις κάθε χώρας δέχονταν 

συγκρουόμενες αξιολογήσεις από τους συμβούλους των σχετικά με τα μέτρα 

που έπρεπε να ληφθούν για τον περιορισμό της εξάπλωσης της  πανδημίας.  

 

1.  Οι υγειονομικοί ζητούσαν εκτεταμένα lockdown που περιλάμβαναν 

δραστική μείωση της κινητικότητας των εργαζομένων, κλείσιμο 

επιχειρήσεων, εργοστασίων, καταστημάτων εμπορίας, περιορισμό 

ταξιδιών με κλείσιμο λιμανιών και αεροδρομίων.  

2.  Οι οικονομολόγοι ζητούσαν συνέχιση της λειτουργίας των 

εργοστασίων, μεταφοράς πρώτων υλών, καταστημάτων εμπορίας 

προϊόντων για να μην οδηγηθεί στην καταστροφή η οικονομία κάθε 

κράτους, αυξηθεί η ανεργία, κλείσουν εργοστάσια και λιανεμπόριο.  

3.  Οι αλληλοσυγκρουόμενες αυτές προτάσεις έφεραν σε δύσκολη θέση 

τις κυβερνήσεις στο να βρουν την χρυσή τομή.  

4.  Σε ορισμένες χώρες η ζυγαριά έκλεινε κυρίως προς την προστασία της 

οικονομίας, με υψηλό ανθρώπινο κόστος. 

5.  Σε άλλες επικράτησαν οι κυρίως οι υγειονομικοί με περιορισμό του 

ανθρώπινου κόστους αλλά με μεγάλο οικονομικό τίμημα.  

6.  Οι περισσότερες χώρες κράτησαν μια αμφιταλαντευόμενη στάση την 

καλούμενη ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ. 

 

Ο μύθος υγεία ή πλούτος (health or wealth?) και η έννοια της 

συνδημικής πανδημίας 
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1.  Το δίλλημα κλείνομε τα πάντα για τον περιορισμό της διασποράς της 

νόσου σε αντιδιαστολή με το ότι αφήνουμε τα πάντα ανοιχτά για να μην 

πληγεί η οικονομία και ως εκ τούτου η χρηματοδότηση των υπηρεσιών 

υγείας είναι απλοϊκό γιατί δεν λαμβάνει υπόψη του τον παράγοντα της 

συνδημίας ή συνεγιστικής επιδημίας.  

2. Ο όρος «συνεργιστική ή συνδημική» επιδημία επινοήθηκε από τον 

ιατρό ανθρωπολόγο Merrill Singer στη δεκαετία του 1990 και 

περιγράφει τη συνύπαρξη δύο ή περισσότερων προσώπων μίας 

πανδημίας.  

3.  Στην έκθεση της UK economic policy and public health during COVID-

19 (Medact, 2021) η πανδημία COVID-19, χαρακτηρίζεται ως 

συνδημική και όχι πανδημική δεδομένου ότι η νόσος COVID-19 

επηρέασε δυσανάλογα τους άπορους και διαχώρισε την κοινωνία 

«στους  εκτεθειμένους φτωχούς και στους θωρακισμένους 

πλούσιους».  

4.  Ο Richard Horton, εκδότης του The Lancet, παρατηρεί ότι το COVID-

19 είναι όντως συνδημικό και όχι μόνο πανδημικό φαινόμενο αφού η 

νόσος προστίθεται σε ένα  «υπόβαθρο κοινωνικής και οικονομικής 

ανισότητας» προκαλώντας μεγαλύτερη θνητότητα. 

5.  Δηλαδή, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η οριζόντια χρηματοδότηση των 

υπηρεσιών υγείας γιατί ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού δεν θα 

μπορέσει να τις αξιοποιήσει λόγω άγνοιας, έλλειψης μόρφωσης, κακής 

στέγασης και ανεργίας.  

6.  Στατιστικά δεδομένα του National Health Service (NHS) έδειξαν ότι η 

θνησιμότητα στο πρώτο έτος της πανδημίας ήταν μεταξύ των απόρων 

ασθενών 2,2 φορές ψηλότερη από αυτή των μεσαίων εισοδημάτων. 

7.  Η ίδια στατιστική έδειξε ότι η θνησιμότητα από άλλες αιτίες εκτός 

COVID-19 αυξήθηκε επίσης κατά 3–4 φορές στους μαύρους και 2–3 

στους Ασιάτες σε σύγκριση με τους λευκούς. 

 

Έτσι, η χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας στα πλαίσια της αντιμετώπισης 

της νόσου πρέπει να περιλαμβάνει και την κοινωνική μέριμνα και την 

άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.  
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Χρηματοδοτικές ανάγκες των σύγχρονων υπηρεσιών υγείας 

 

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης είναι 

μεγάλες και αυξάνονται καθώς η ιατρική επιστήμη γίνετε πιο αποτελεσματική. 

Η τρέχουσα πανδημία έδειξε τα εξής: 

 

1.  Χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας σε πρωτοβάθμιο επίπεδο να 

ενισχυθεί για να μην απασχολούνται Νοσοκομεία για απλές διαγνώσεις 

και συνταγογραφήσεις κάτω από ομαλές συνθήκες και περιόδους 

κρίσεων .  

2.  Οι Κρατικοί και Ιδιωτικοί φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα 

πρέπει να συντονίζονται ώστε η χρηματοδότηση τους να είναι υβριδική 

(Κρατικοί και Ιδιωτικοί ασφαλιστικοί φορείς να συνεισφέρουν στα 

έξοδα). 

3.  Η χρηματοδότηση Κρατικών Νοσηλευτικών ιδρυμάτων να είναι 

εξειδικευμένη (δεν κάνουν όλοι όλα) για να μην γίνετε κατασπατάληση 

πόρων για την χρηματοδότηση ειδικευμένου υγειονομικού 

προσωπικού και αγοράς των πανάκριβων μηχανημάτων που πολλές 

φορές παραμένουν σε αναξιοποίητες.   

4.  Να υπάρχουν εκ των προτέρων κρατικά αποθέματα για την συνεχή 

ροή μηχανημάτων, αναλωσίμων και φαρμάκων για την κάλυψη των 

αυξημένων αναγκών σε περιόδους κρίσεων (το παράδειγμα των 

αναπνευστήρων το 2020). 

5.  Η πλειονότητα των αναγκών των Νοσηλευτικών μονάδων είναι πλέον 

πανάκριβη και υψηλής τεχνολογίας και αναπόσπαστο τμήμα της 

διεθνούς τεχνολογίας και επιστήμης αλλά και του διεθνούς εμπορίου 

και δεν μπορούν να βρεθούν κάτω από στενά χρονικά περιθώρια αλλά 

προϋποθέτουν επιτελικό σχεδιασμό και χρηματοοικονομική μελέτη και 

οργάνωση πολύ προτού έλθει η μεγάλη υγειονομική ανάγκη.  

 

Χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας κάτω από κανονικές συνθήκες 

και κατά την διάρκεια αυξημένων υγειονομικών αναγκών 
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H υγεία ενός ατόμου ή μίας κοινωνίας εξαρτώνται από τις συνθήκες 

υγιεινής διαβίωσης, από την γενική κουλτούρα υγείας στον πληθυσμό, από το 

πολιτιστικό επίπεδο του και φυσικά από την οικονομική ευρωστία της χώρας 

και τις δυνατότητες που έχει για την οικονομική στήριξη των υπηρεσιών 

υγείας ως κοινωνικού αγαθού. Πράγματι, υγεία και οικονομία είναι έννοιες 

αλληλένδετες, αλληλοεπηρεαζόμενες και αλληλοεξαρτώμενες. Οι σύγχρονες 

υπηρεσίες υγείας απαιτούν υψηλής τεχνολογίας ιατρο-βιολογικό εξοπλισμό 

και υπερ-εξειδικευμένο προσωπικό. Με λίγα λόγια απαιτούν ένα σεβαστό 

ποσοστό του κρατικού προϋπολογισμού να διατίθεται για την χρηματοδότηση 

αυτών των υψηλών απαιτήσεων των σύγχρονων ιατροφαρμακευτικών 

υπηρεσιών γιατί η χρηματοδότηση από τα ασφαλιστικά ταμεία (κρατικά ή 

ιδιωτικά) δεν επαρκούν για την κάλυψη των εξόδων τα οποία χρειάζονται για 

την παροχή υπηρεσιών υγείας κάτω από κανονικές συνθήκες αλλά και για να 

καλύψουν περιπτώσεις αυξημένης ζήτησης όπως επί μεγάλων φυσικών 

καταστροφών, πολέμων και πανδημιών. Πράγματι, ιδιωτικές μόνο εισφορές 

δεν επαρκούν όπως αυτό έγινε αντιληπτό και κάτω από κανονικές συνθήκες 

(OBAMA CARE) και πρόσφατα κατά την πανδημία όπου το Ομοσπονδιακό 

κράτος ενίσχυσε τις υγειονομικές υπηρεσία με τεράστια ποσά (νόμοι στήριξης 

της δημόσιας υγείας στις ΗΠΑ.  

Το πρόβλημα της κρατικής και ιδιωτικής χρηματοδότησης των 

υπηρεσιών υγείας γιγαντώνετε αν ταυτόχρονα με τις αυξημένες υγειονομικές 

ανάγκες επηρεάζονται και οι οικονομικές δραστηριότητες από τους 

περιορισμούς κινητικότητας των πληθυσμών (lockdowns) και διασυνοριακών 

μεταφορών αγαθών στα πλαίσια της συγκράτησης της διασποράς της 

πανδημικής νόσου.  

 

Η άμεση χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας, στην αρχή της 

πανδημίας, και η εισαγωγή περιοριστικών μέτρων βελτιώνει την 

επιδημική καμπύλη 

 

1.  Το ύψος και η ταχύτητα των Κρατικών χρηματοδοτήσεων των 

υπηρεσιών υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 δεν 

είχε προηγούμενο στα οικονομικά της υγείας. Έτσι, κατά το πρώτο έτος 
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της πανδημίας επενδυθήκαν στην υγεία σχεδόν $16 τρισεκατομμύρια ή 

περίπου 15 % του παγκοσμίου GDP.  

2.  Έχει όμως τεκμηριωθεί ότι στις χώρες στις οποίες η χρηματοδότηση 

των υπηρεσιών υγείας ήταν ταχύτερη και μεγάλη, το πανδημικό κύμα 

αποκλιμακώθηκε γρήγορα με αποτέλεσμα τον περιορισμό της 

διασποράς της νόσου αλλά και γρηγορότερη οικονομική ανάκαμψη 

(John Hopkins University, 2020; Gibney, 2020).  

3.   Στην περιοχή Veneto της Βόρειας Ιταλίας, που η πανδημία πήρε 

γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, η άμεση και τεράστια χρηματοδότηση 

των υπηρεσιών υγείας σε συνεργασία με τις πολιτικές περιορισμού της 

κινητικότητας, την εκτεταμένη χρήση εργαστηριακών μεθόδων 

ανίχνευσης του ιού και επιθετικό tracing των κρουσμάτων, η πανδημία 

αποκλιμακώθηκε γρήγορα (Odone et al, 2020).  

4.  Το ίδιο έγινε αργότερα και με τον Ιταλικό Νότο (Seghieri et al, 2021).  

5.  Στην Κίνα, η άμεση οικονομική ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας 

(στήσιμο εξειδικευμένων νοσοκομείων σε λίγες μέρες)και τα 

δρακόντεια μέτρα είχε σαν αποτέλεσμα την άμεση μείωση της 

θνησιμότητας και την πτώση της επιδημικής καμπύλης (Ji et al, 2020)  

 

Ταχύτητα εξάπλωσης της νόσου COVID-19 και θνησιμότητα σε χώρες με 

εύθραυστες οικονομίες και χαμηλό υγειονομικό επίπεδο συνθηκών 

διαβίωσης 

 

1.  Η νόσος COVID-19 εξαπλώθηκε γρήγορα σε χώρες με ανεπαρκή 

συστήματα υγείας και εύθραυστες οικονομίες (Debela, 2020).  

2.  Οι χαμηλές αναλογίες νοσοκομειακών κλινών, μονάδων εντατικής 

θεραπείας και επαγγελματιών υγείας σε σχέση με τον πληθυσμό 

καθώς και η εξάρτηση από εισαγόμενα φάρμακα και ιατρική τεχνολογία 

αύξησαν την πανδημική νοσηρότητα (Kitenge, 2020; Phua et al, 2020).  

3.  Η πανδημία COVID-19 επιβάρυνε καίρια τις υπηρεσίες υγείας  υψηλής 

τεχνολογίας (κλίνες εντατικής και μηχανική υποστήριξη αναπνοής 

(Remuzzi and Remuzzi, 2020).  
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4.  Οι υπηρεσίες υγείας σε περιοχές με περιορισμένους πόρους 

(Bangladesh, Ινδία, Bangladesh) ήταν σχεδόν ανύπαρκτες (Shammi et 

al, 2020; Ginsburg et al, 2012).  

5.  Toπλεονέκτημα, έναντι των Δυτικών χωρών (νεότερη μέση ηλικία των 

κατοίκων) αναιρέθηκε από την απουσία σοβαρής υγειονομικής 

περίθαλψης.  

 

ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 

 Οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στους παρόχους 

υγειονομικής περίθαλψης διαφέρει από χώρα σε χώρα και εξαρτάται από το 

ποσοστό δημόσιας / ιδιωτικής κάλυψης των δαπανών υγειονομικής 

περίθαλψης. Συγκρίνοντας τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-

19 μεταξύ χωρών με διαφορετική χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας 

(Milbank Quarterly, 2021) 

 

Το σύστημα υγειονομικής κάλυψης στις ΗΠΑ  

 

Στις ΗΠΑ, περίπου το 40% των Αμερικανών καλύπτονται μερικώς από 

ασφαλιστικά δημοσία προγράμματα και ορισμένοι και από ιδιωτικέ 

ασφαλίσεις, το 50% καλύπτονται κυρίως από ένα κατακερματισμένο σύστημα 

ιδιωτικής ασφάλισης και το 10% του πληθυσμού είναι ανασφάλιστο.  

Όπως προαναφέρθηκε, το 40% των Αμερικανών καλύπτονται κυρίως από το 

δημόσιο μέσω δύο προγραμμάτων:   

 

1. Το Medicare ένα ομοσπονδιακό πρόγραμμα που παρέχει κάλυψη 

υγείας σε άτομα >65 ετών (που έχουν όμως πληρώσει κατά την ενεργό 

τους οικονομική περίοδο της ζωής τους την βασική κρατική ασφάλεια 

τους από κρατήσεις στην μισθοδοσία τους ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι 

και ιδιωτική ασφάλεια) ή αν είναι κάτω των 65 ετών αλλά με αναπηρία.  

2. Το Medicaid το οποίο είναι κρατικό και ομοσπονδιακό πρόγραμμα και 

παρέχει κάλυψη υγείας σε πολύ χαμηλά εισοδήματα και ανέργους.   
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Όλα τα προγράμματα υγειονομικής ασφάλισης (κρατικά ή ιδιωτικά) 

πληρώνουν τα υγειονομικά έξοδα βάσει της αμοιβής ιδιωτών ιατρών, κλινικών 

και Νοσοκομείων με βάση την διάγνωση Diagnosis-related group (DRGs) ή 

Σύστημα Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων.  

Σχεδόν όλα τα νοσοκομεία και οι περισσότεροι ιδιώτες γιατροί δέχονται τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικά ασφαλισμένους ασθενείς, αλλά το μείγμα 

δημοσίων και ιδιωτικών ασφαλισμένων ασθενών ποικίλλει σημαντικά μεταξύ 

των παρόχων υπηρεσιών υγείας δηλαδή ένα Νοσοκομείου του Δήμου ή της 

Πολιτείας εξυπηρετεί κυρίως άτομα με Medicare ή Medicaid ενώ Ιδιωτικό ή 

Πανεπιστημιακό άτομα με ιδιωτική ασφάλεια. Οπότε σε περιόδους αυξημένης 

ζήτησης υπηρεσιών υγείας υποφέρουν τα δημόσια νοσοκομεία και λιγότερο 

τα ιδιωτικά. Οι αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 

στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης ήταν περισσότερο σοβαρές στις 

Ηνωμένες Πολιτείες.  Κατά την γνώμη μας, η πληρωμές των Νοσοκομείων και 

των ιδιωτών με βάσει το DRG υπερβαίνει τη διαθέσιμη οικονομική ικανότητα 

των παρόχων υγειονομικών υπηρεσιών. Πράγματι, αυτό το είδος πληρωμής 

υγειονομικών υπηρεσιών  δεν λαμβάνει υπόψη της τις αυξημένες δαπάνες 

υγείας σε μία πανδημία μη δίνοντας προτεραιότητα στη δημόσια υγεία αλλά 

στο να αποφευχθεί η απώλεια εσόδων.  

 Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αρχική βοήθεια σε παρόχους υπηρεσιών 

(κυρίως νοσοκομεία) έλαβε τη μορφή δανείων από την Medicare. Ο νόμος 

CARES περιλάμβανε το Πρόγραμμα Προστασίας Μισθοδοσίας, το οποίο 

παρείχε δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων και των 

ιδιωτικών ιατρικών και οδοντιατρικών ιατρείων. Το Act’s Provider Relief Fund 

εξουσιοδοτήθηκε για τη διανομή κεφαλαίων που αντιστοιχούν στο 5% 

περίπου των Εθνικών Δαπανών Υγείας σε νοσοκομεία τα οποια έλαβαν και 

εκταμιεύσεις του Provider Relief Fund με βάση τα έσοδα του προηγούμενου 

έτους.  

 

Το σύστημα υγειονομικής κάλυψης στο Ηνωμένο Βασίλειο 

 

Στην Μεγάλη Βρετανία από την άλλη μεριά λειτουργεί ένα εθνικό σύστημα 

υγειονομικής περίθαλψης, η Εθνική Υπηρεσία Υγείας, National Health System 

(NHS) διαθέσιμο σε όλους τους κατοίκους.  
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Το NHS χρηματοδοτεί τις υπηρεσίες υγείας μέσω των ομάδων κλινικής 

ανάθεσης (Ομάδες Κλινικής Ενεργοποίησης, Clinical Commissioning Groups, 

CCG) οι οποίες αναθέτουν τις περισσότερες από τις νοσοκομειακές και 

κοινοτικές υπηρεσίες NHS στις τοπικές περιοχές για τις οποίες είναι 

υπεύθυνες. Τα CCG διασφαλίζονται από το NHS England, το οποίο διατηρεί 

την ευθύνη για την ανάθεση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όπως οι 

γενικοί ιατροί και οι οδοντιατρικές υπηρεσίες, καθώς και ορισμένες 

εξειδικευμένες νοσοκομειακές υπηρεσίες. Πολλές υπηρεσίες γενικού ιατρού 

ανατίθενται πλέον από κοινού με CCG. Τα καθήκοντα των CCG περιλαμβάνει 

τον προγραμματισμένη νοσοκομειακή περίθαλψη, τα επείγοντα και τις 

υπηρεσίες ψυχικής υγείας και μαθησιακής αναπηρία.  

Οι περισσότερες αποζημιώσεις ακολουθούν τους εθνικά 

καθορισμένους συντελεστές DRG. Αλλά, μόνο το 10,5% του πληθυσμού 

αγοράζει και ιδιωτική ασφάλιση, η οποία συχνά παρέχεται ως επίδομα στους 

εργαζομένους. Οι ασθενείς αγοράζουν και ιδιωτική ασφάλιση για να 

αποκτήσετε ταχύτερη πρόσβαση σε μη οξεία εξειδικευμένη περίθαλψη ή σε 

χρηματοδότηση υπηρεσιών που δεν παρέχονται από το NHS. Σχεδόν όλοι οι 

γιατροί που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα εργάζονται επίσης για το NHS, 

αλλά λαμβάνουν υψηλότερη αποζημίωση για ασθενείς του ιδιωτικού τομέα. 

Το σύστημα χρηματοδότησης των Υπηρεσιών Υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο 

άντεξε πολύ καλύτερα την οικονομική καταιγίδα από την πανδημία COVID-19 

με την ΗΠΑ.  

 Κάθε περιφέρεια του NHS διεκδίκησε επιπλέον κεφαλαία για την 

αντιμετώπισε COVID-19 σε ύψος 250.000 £ χωρίς προηγούμενη έγκριση. 

Επιπλέον, η κυβέρνηση αποφάσισε να χρηματοδοτήσει το σύστημα με 13,4 

δισεκατομμύρια λιρών. 

 

Το σύστημα υγειονομικής κάλυψης στην Γερμανία. 

 

 Γερμανία έχει ένα σύστημα χρηματοδότησης υπηρεσιών υγείας 

πολλαπλών πληρωμών. Η Κοινωνική ασφάλιση υγείας (Social health 

insurance, SHI) καλύπτει περίπου το 88% του πληθυσμού, ενώ το 19% 

καλύπτετε από ιδιωτική ασφάλιση υγείας (PHI). Μόνο το 30% περίπου των 

νοσοκομείων είναι δημόσια. περιέχει περισσότερες από τις μισές κλίνες. 
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Παρόλο που σχεδόν το 40% των Νοσοκομείων είναι ιδιωτικά - κερδοσκοπικά 

νοσοκομεία, έχουν λιγότερο από το 20% των νοσοκομειακών κλινών της 

χώρας. Οι περισσότεροι γιατροί είναι αυτοαπασχολούμενοι και εργάζονται σε 

ατομικές ή ομαδικές πρακτικές. Δημόσια και ιδιωτικά ασφαλισμένοι ασθενείς 

χρησιμοποιούν τους ίδιους παρόχους που όμως αποζημιώνονται υψηλότερα 

από την ιδιωτική ασφάλιση υγείας, ιδίως για περιπατητική περίθαλψη. Τα 

νοσοκομεία πληρώνονται για την φροντίδα τόσο των ιδιωτικών όσο και των 

δημόσιων ασθενών και αποζημίωση των Νοσοκομείων γίνετε με βάση το 

σύστημα DRG. 

 

 Συμπερασματικά, οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 

στην υγειονομική περίθαλψη ώθησαν την άμεση παρέμβαση των ΗΠΑ σε 

σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Γερμανία δεδομένης της μικρής 

χρηματοδοτικής κάλυψης του Αμερικανικού κράτους στην χρηματοδότηση των 

υπηρεσιών υγείας με αποτέλεσμα σε οποιαδήποτε αύξηση των υγειονομικών 

αναγκών να χρειάζεται η παρέμβαση της Αμερικανικής Ομοσπονδιακής 

Κυβέρνησης και των Πολιτειών (The Milbank Quarterly, Vol. 99, No. 2, 2021).  

 

Η συσχέτιση της πανδημίας COVID-19 με την ποιότητα ζωής που 

σχετίζεται με την σωματική και ψυχική υγεία (HRQoL)  

 

 Μελέτες έχουν δείξει την συσχέτιση της ποιότητας ζωής με τον δείκτη 

αυστηρότητας των μέτρων  που επιβληθήκαν από τις κυβερνήσεις για τον 

περιορισμό της πανδημίας COVID-19. Σε πρόσφατα δημοσιευμένη 

διαδικτυακή έρευνα που διενεργήθηκε σε ομάδες ατόμων οκτώ χωρών, 

μεταξύ των οποίον και στην Ελλάδα. Στην εργασία αυτή συσχετίσθηκε η 

αυστηρότητα των μέτρων  περιορισμού της κινητικότητας με την HRQoL και 

την ψυχική υγεία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αυστηρότητα των μέτρων 

είχε μικρή θετική σχέση με την HRQoL αλλά ισχυρή αρνητική σχέση με την 

ψυχική ευημερία. Το μέγεθος των επιπτώσεων διέφερε μεταξύ ατόμων και 

ηλικιών (Long et al, 2021)  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

 

Οι επιπτώσεις μίας πανδημίας πρέπει να εξετάζονται όχι μόνο από 

υγειονομικής αλλά και οικονομικής πλευράς 

 

1.  Οι υγειονομικές επιπτώσεις μιας πανδημίας δεν πρέπει να εξετάζονται 

μόνο από άποψη επιπτώσεων στην υγεία αλλά και των επιπτώσεων 

της στην οικονομία δεδομένου ότι η μία επηρεάζει την άλλη. 

2.  Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας κάτω από φυσιολογικές 

συνθήκες αλλά και σε περιπτώσεις υγειονομικών καταστροφών 

εξαρτάται από τα διαθέσιμα κεφάλαια.  

3.  Η συσχέτιση των υγειονομικών επιπτώσεων της πανδημίας με τις 

οικονομικές επιπτώσεις και την ανάγκη άμεσης χρηματοδότησης των 

υπηρεσιών υγείας έγινε ξεκάθαρα ορατή στην τρέχουσα πανδημία 

(Maliszewska et al, 2020). 

4.  Για να μπορεί μία οικονομία να στηρίξει τις αυξημένες υγειονομικές 

ανάγκες της πανδημίας πρέπει να δουλεύει στοιχειωδώς δηλαδή να 

παράγεται χρήμα (Nubaumer-Streit, 2020, Walker et al, 2020; Seghieri 

et al, 2021).   

5.  Η ισορροπία μεταξύ υγείας και οικονομίας έχει άμεση σχέση με την 

θνησιμότητα και θνητότητα από μια πανδημία (Maliszewska et al, 

2020).   

 

Πιο εκτενώς. με την παρούσα πανδημία καταδείχθηκε η αλληλεξάρτηση 

οικονομίας και υγείας και οι επιπτώσεις των μέτρων περιορισμού της 

κινητικότητας των πληθυσμών (lockdown) στην παγκόσμια και διεθνή 

οικονομία και στην ανάγκη εύρεσης της χρυσής τομής μεταξύ της 

ικανοποίησης των τεράστιων υγειονομικών αναγκών της πανδημίας COVID-

19 και κατά κάποιο τρόπο διατήρησης μιας οικονομικής σταθερότητας ούτως 

ώστε να  μπορεί η τελευταία να χρηματοδοτήσει την πρώτη και παράλληλα να 

αποτραπούν οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων με συνεπακόλουθο την αύξηση της 

ανεργίας και της φτωχοποίησης των πληθυσμών.   

Πράγματι, οι υπηρεσίες υγείας πρέπει να υποστηρίζονται κατά την διάρκεια 

πανδημιών περιλαμβάνουν όλες τις βαθμίδες φροντίδας υγείας 
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(πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια), ανίχνευσης των φορέων του 

ιού, παρακολούθησης - ιχνηλάτησης της διασποράς της νόσου, 

αντιμετώπισης των πασχόντων με την κατασκευή de novo ικανοποιητικού 

αριθμού ειδικευμένων κλινικών (για τα ηπιότερα περιστατικά) και 

εξοπλισμένων μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ, intensive care units, 

ICU), αγοράς αναπνευστήρων (για τους βαριά πάσχοντες), της ενίσχυσης 

των απεικονιστικών / βιοχημικών και μικροβιολογικών / ιολογικών 

εργαστηρίων, της δημιουργίας θεραπευτικών πρωτοκόλλων, ανάπτυξης 

φαρμακευτικών σκευασμάτων για την βελτίωση της πορείας της νόσου  και 

τελικά ανάπτυξης των κατάλληλων εμβολίων και σχεδίων εμβολιασμών.  

Στην συγκεκριμένη περίπτωση της πανδημίας της νόσου COVID-19 υπήρξαν 

εκτεταμένες συζητήσεις σε κάθε κυβέρνηση μεταξύ δύο ομάδων ειδικών, των 

υγειονομικών, που απαιτούσαν άμεση ενίσχυση της χρηματοδότησης των 

υπηρεσιών υγείας λόγω της μεγάλης ζήτησης εξειδικευμένων υγειονομικών 

υπηρεσιών και την ταυτόχρονη επιβολή μέτρων περιορισμού της 

κινητικότητας των πληθυσμών (lockdowns) για τον περιορισμό της διασποράς 

της νόσου και από την άλλη πλευρά των οικονομολόγων, που συμβούλευαν 

την όσο το δυνατό διατήρηση των οικονομικών δραστηριοτήτων (παραγωγή 

και κατανάλωση αγαθών υψηλής και χαμηλής τεχνολογίας, παγκόσμιου 

εμπορίου, μεταφοράς των προϊόντων εντός των χωρών και διασυνοριακών) 

για τον μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας στις 

επιχειρήσεις κατασκευής και εμπορίας αγαθών, λιανεμπορίου, υπηρεσίες 

μεταφορών και στον τουρισμό για τον περιορισμό των χρεοκοπιών και της 

ανεργίας  

Οι αλληλοσυγκρουόμενες αυτές απόψεις μεταξύ 

 

1.  υγειονομικών, επιδημιολόγων και λοιμοξιολόγων από την μία 

πλευρά 

2.  οικονομολόγων από την άλλη  

 

δεν είναι άσχετες μεταξύ τους αλλά αλληλοεξαρτώνται και έχουν  τεράστιο 

αντίκτυπο στις δυνατότητες κάθε χώρας να αντιμετωπίσει και να 

χρηματοδοτήσει τις αυξημένες υπηρεσίες υγείας αλλά και να κρατήσει τις 

οικονομίες όρθιες και σε τέτοιο βαθμό ώστε να παράγονται αγαθά, να 
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περιοριστεί η ανεργία και η φτωχοποίηση των ασθενέστερων στρωμάτων του 

πληθυσμού, αλλά και να υπάρχει χρήμα για την αναπόφευκτη κρατική 

επιδότηση βιομηχανιών, εταιρειών λιανικού εμπορίου - πώλησης αγαθών, 

υπηρεσιών εστίασης κλπ.  

 

Τα αίτια της διεθνούς οικονομικής ύφεσης από την πανδημία 

 

1. Οι πόλεμοι, οι κοινωνικό-πολιτικές δυναμικές και οι πανδημίες 

επηρέασαν τις οικονομίες κατά την διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. 

Τα αποτελέσματα αυτών των ακραίων καταστάσεων είναι η πτώση της 

παραγωγής και διακίνησης αγαθών και κυρίως η ανεργία.  

2. Σε ένα υπέροχο άρθρο των μεγάλων οικονομολόγων Ahmed και 

Ahmed και των Pissarides και Stiglitz, αναφέρετε ότι έχει αποδειχθεί ότι 

οι πανδημίες σπάνια επηρεάζουν όλους τους ανθρώπους με 

ομοιόμορφο τρόπο. Έτσι, η πανδημία «Μαύρος Θάνατος» του 14ο 

αιώνα μείωσε τον παγκόσμιο πληθυσμό κατά το ένα τρίτο, με τον 

υψηλότερο αριθμό θανάτων να παρατηρείται στους φτωχότερους 

πληθυσμούς όπου οι υποσιτισμένοι και καταπονημένοι αγρότες της 

Μεσαιωνικής Ευρώπης ήταν ένα εύφορο έδαφος αναπαραγωγής της 

βουβωνικής πανώλης. Επτά αιώνες μετά, όπου το παγκόσμιο 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι 100 τρισεκατομμύρια δολάρια,  ο 

κόσμος μας διαθέτει επαρκείς πόρους για να αντιμετωπίσεις μια άλλη 

τόσο θανατηφόρα πανδημία (Ahmed και συνεργάτες 2020).  

3. Οι εκτιμήσεις του 2020 έδειχναν ότι η πανδημία COVID-19 θα 

μπορούσε να κοστίσει στον κόσμο περισσότερα από 10 

τρισεκατομμύρια δολάρια. 

 

Tον πρώτο χρόνο της πανδημίας χάθηκαν περισσότερες από μισό 

εκατομμύριο ζωές στην Ευρώπη και το ΑΕΠ της EΕ μειώθηκε κατά 7,5%. Το 

κύριο αίτιο της Διεθνούς οικονομικής ύφεσης από την νόσο COVID-19 δεν 

είναι αποτέλεσμα κρίσης του πολιτικό-οικονομικού-τραπεζικού  συστήματος, 

όπως ήταν το 2008, αλλά είναι εξωγενές δηλαδή οφείλετε στις οικονομικές 

επιπτώσεις αυτής κάθε αυτής της πανδημίας που οδήγησε στην αναστολή 

λειτουργίας της βαριάς βιομηχανίας, της διακίνησης προϊόντων και 



 40 

υπηρεσιών και του τουρισμού. Η παρούσα κρίση είναι σπάνια, μιας και 

πανδημία αυτής της εμβέλειας έχει να δει η ανθρωπότητα από την Ισπανική 

γρίπη του 1915-1918.  

 

Πράγματι, κανείς δεν φανταζόταν την έκταση και την βαρύτητα της πανδημίας 

που έχει σαν αποτέλεσμα την ήδη πάνω από ένα χρόνο ολική ή μερική άρση 

της λειτουργίας των περισσότερων επιχειρήσεων παραγωγής αγαθών, της 

διακίνησης αγαθών, του λιανεμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης και της 

τουριστικής βιομηχανίας με αποτέλεσμα την πτώση των χρηματιστηρίων και 

την συρρίκνωση της Διεθνούς οικονομίας που επιτείνεται πλέων με το τρέχων 

τρίτο κύμα της πανδημίας στις αρχές του 2021.  

 

Στα πρώτα στάδια της πανδημίας, οι χώρες της ΕΕ επηρεάστηκαν άνισα, 

δηλαδή η Ιταλία και η Γαλλία γνώρισαν ένα μεγάλο κύμα κρουσμάτων 

COVID-19. Ως αποτέλεσμα, θεωρήθηκε ότι αυτό θα οδηγήσει σε τοπικά 

υγειονομικά και οικονομικά προβλήματα, ενώ η υπόλοιπη ΕΕ θα μείνει ως επί 

το πλείστον ανεπηρέαστη. Ωστόσο, οι παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις 

της πανδημίας έφτασαν σε κάθε χώρα της ΕΕ, ακολουθούμενη από ένα κύμα 

προβλημάτων υγείας, καθώς ορισμένα από αυτά, στα πρώτα στάδια της 

πανδημίας, δεν έκλεισαν σημαντικά τμήματα των εθνικών οικονομιών τους για 

να τα αφήσουν αλώβητα. Καθώς οι μήνες περνούσαν και η πανδημία 

εξαπλωνόταν όχι μόνο στον ευρωπαϊκό νότο αλλά και στον βορρά, η ΕΕ 

ξεκίνησε μια σειρά δράσεων για να βοηθήσει την υγεία και την οικονομική 

ανάκαμψη όλων των ευρωπαϊκών κρατών στοχευμένα. Έτσι, η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θέσπισε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης για τα 

κράτη μέλη της για την περίοδο 2021-2027, το σχέδιο ψηφιακής υποστήριξης 

ανάκαμψης επόμενης γενιάς, δίχτυα ασφάλειας εργαζομένων και 

επιχειρήσεων, το Ταμείο Αλληλεγγύης, την οικονομική υποστήριξη για την 

υγεία (EU4Health), η ευρωπαϊκή εργασιακή υποστήριξη για τη μείωση των 

κινδύνων ανεργίας (SURE), το πρόγραμμα ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 

ιατρικής αλληλεγγύης και πολλά άλλα. 

 

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ, 

Gross Domestic Product, GDP) κάθε χώρας 
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Η πανδημία COVID-19 προστίθεται σε μία σειρά παγκόσμιων οικονομικών 

κρίσεων του 20ου και 21ου αιώνα συμπεριλαμβανομένης και της πρόσφατης 

οικουμενικής οικονομικής κρίσης του 2007-2008. Η αντιμετώπιση μίας κρίσης 

περιλαμβάνει πολλά στάδια αντιμετώπισης των προβλημάτων που 

απορρέουν από την κρίση περιλαμβανομένων των επιπτώσεων της στην 

παραγωγή αγαθών, στην ανεργία, στην διαμόρφωση της αγοράς χρήματος, 

στις αλλαγές στην διάθεση πρώτων υλών και ενέργειας και άπειρων άλλων 

επιπτώσεων. Η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του 1930 

οδήγησαν το οικονομολόγο Keynes στην συγγραφή του έργου του  «General 

Theory of Employment, Interest and Money» που εκδόθηκε το  1936 (Michie, 

2020). Πράγματι, η οικονομική ανάσχεση από την COVID-19 πανδημία είναι η 

μεγαλύτερη μετά των Δεύτερο παγκόσμιο Πόλεμο. Σύμφωνα με ανάλυση του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ, IMF) το Απρίλιο του 2021 με τίτλο 

«World Economic Outlook Report» η παγκόσμια οικονομία συρρικνώθηκε 

κατά 3.5 % το 2020 ενώ είχε υπολογιστεί το Οκτώβριο του 2019 αύξηση κατά 

3.4 % (δηλαδή αθροιστικά απώλεια 7 %), (Levy και Filippini, 2021, Noy et al. 

2020). 

 Τα μέτρα προστασίας του πληθυσμού, αν και απόλυτα αναγκαία, είχαν 

σαν αποτέλεσμα την κάθετη πτώση της παραγωγής, εμπορίας και 

κατανάλωσης αγαθών και την υπολειτουργία των χρηματιστηρίων (Ahmed 

and Sarkodie, 2021;   Atkeson, 2020; Baker et al, 2020; McKibbin, Raj et al, 

2020 and Roshen, 2020). Η πανδημία και τα μέτρα για τον περιορισμό της 

εξάπλωσης της πανδημίας (lockdown) ανέτρεψαν τους προϋπολογισμούς 

των οικονομιών. Η ισορροπία μεταξύ διάσωσης ανθρώπινων ζωών και 

προφύλαξης του πληθυσμού αλλά και της οικονομικής επιβίωσης κρατών και 

των επιχειρήσεων αποτέλεσε σημείο προστριβής μεταξύ οικονομολόγων και 

υπεύθυνων υπηρεσιών υγείας (Rowthorn and Maciejowski, 2020). Σε 

πρόσφατα δημοσιευμένη εργασία αναλύονται οι τρόποι ανταπόκρισης των 

κρατών μελλών της ΕΕ στην πανδημία που στην πραγματικότητα δεν 

διαφέρουν από τις ήδη εν ισχύ και αποτελούν εφαρμογές της Κεϋνσιανής 

θεωρίας (η ζήτηση χρημάτων μπορεί να μην είναι υποχρεωτικά αντίστοιχη με 

την παραγωγή κεφαλαίου με αποτέλεσμα υπερμεγέθη ελλείμματα και 

πληθωρισμό (Béland et al, 2021, A, B)). Γενικότερα, εικάζεται ότι το κύριο 
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αίτιο της Παγκόσμιας Οικονομικής Ύφεσης από την νόσο COVID-19 δεν είναι 

αποτέλεσμα κρίσης του πολιτικό-οικονομικού-τραπεζικού  συστήματος, όπως 

ήταν το 2008, αλλά είναι εξωγενές δηλαδή οφείλετε στις οικονομικές 

επιπτώσεις αυτής κάθε αυτής της πανδημίας που οδήγησε στην αναστολή 

λειτουργίας της βαριάς βιομηχανίας, της διακίνησης προϊόντων και 

υπηρεσιών και του τουρισμού.  

 

 

 
Εικόνα 4 Στο γράφημα παρατηρείται μία συσχέτιση μεταξύ των θανάτων λόγω 
της πανδημίας και της μείωσης του ΑΕΠ σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες. Το 
Βέλγιο που είναι η πιο δεξιά κουκίδα υπήρχαν οι περισσότεροι θάνατοι κατά 
την περίοδο που περιγράφει το γράφημα, υπήρχε επίσης μία μείωση του ΑΕΠ 
της τάξεως του 12%. Από την άλλη πλευρά, η Ισπανία και η Βρετανία με γύρω 
στους χίλιους θανάτους (κατά την περίοδο που παρουσιάζει το γράφημα -το 
2020-) το ΑΕΠ έφτασε να υποχωρεί πάνω από 20 ποσοστιαίες μονάδες.  
 

Εκατοστιαία απώλεια ΑΕΠ ανά χώρα το 2020 (0% το 2019) με το αριθμό 

θανάτων ανά εκατ. πληθυσμού. Οι απώλειες ζωών και ΑΕΠ ήταν ευθέως 

ανάλογοι παράμετροι. Τις μεγαλύτερες απώλειες σε ΑΕΠ είχαν το Βέλγιο, η 

Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και η Γαλλία.   
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Εικόνα 5 Στο παραπάνω γράφημα καταγράφεται η καμπύλη των μεταβολών 
του παγκόσμιου ΑΕΠ την τελευταία εικοσαετία. Η γκρι γραμμή περιλαμβάνει 
τις μεταβολές του ΑΕΠ στις αναπτυσσόμενες χώρες, η γαλάζια γραμμή τον 
μέσο όρο των μεταβολών του ΑΕΠ παγκόσμια, και η πιο χαμηλή η κόκκινη 
περιλαμβάνει τις αναπτυγμένες χώρες. Ο λόγος που οι αναπτυγμένες χώρες 
είναι χαμηλότερα στο γράφημα είναι επειδή οι μεταβολές του ΑΕΠ είναι 
μικρότερες. Φαίνεται ξεκάθαρα η πτώση του ΑΕΠ και στις τρεις καμπύλες 
λόγω της κρίσης του 2009 και της κρίσης του COVID το 2020.  
 

Οι μεγαλύτερες οικονομίες (με βάση το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ, 

Gross Domestic Product, GDP) υπέφεραν περισσότερο σε σύγκριση με τις  

λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες. United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD), World Investment Report, 2020, International 

production beyond the Pandemic, 30th Aniversary Edition, 2020.  

Η παρούσα κρίση είναι σπάνια, μιας και πανδημία αυτής της εμβέλειας έχει να 

δει η ανθρωπότητα από την Ισπανική γρίπη του 1915-1918. Πράγματι, κανείς 

δεν φανταζόταν την έκταση και την βαρύτητα της πανδημίας που έχει σαν 

αποτέλεσμα την ήδη πάνω από ένα χρόνο ολική ή μερική άρση της 

λειτουργίας των περισσότερων επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης 
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αγαθών, του λιανεμπορίου, των διαφόρων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης 

της εστίασης και της τουριστικής βιομηχανίας με αποτέλεσμα την πτώση των 

χρηματιστηρίων και την συρρίκνωση της Διεθνούς οικονομίας που επιτείνεται 

πλέων με το τρέχων τρίτο κύμα της πανδημίας στις αρχές του 2021. 

  Έχει υπολογιστεί ότι οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-

19 για το 2020 ήταν μείωση της τάξεως του 60% στην παγκόσμια παραγωγή 

αγαθών και μείωση της ζήτησης κατά 40% (Baldwin και Weder di Mauro, 

2020). Πιο συγκεκριμένα, εκτός από τις αυξημένες δαπάνες για την υγεία η 

πανδημία έπληξε μαζικά την αλυσίδα προσφοράς και ζήτησης και προκάλεσε 

προβλήματα στους κατασκευαστές που έπρεπε να απολύσουν ορισμένους 

από τους υπαλλήλους τους ή να καθυστερήσουν τις οικονομικές τους 

δραστηριότητες για να αποτρέψουν περισσότερες απώλειες. Με το κλείσιμο 

πολλών εταιρειών και μειωμένα ποσοστά ταξιδιών, η χρήση πετρελαίου μετά 

την έναρξη της πανδημίας είχε μειωθεί σημαντικά.  

 

Επίπτωση της πανδημίας στην ανεργία  

 

Για κάθε ποσοστιαία μονάδα μείωσης στην παγκόσμια οικονομία, 

περισσότεροι από 10 εκατομμύρια άνθρωποι βυθίζονται στη φτώχεια 

παγκοσμίως. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φτωχότεροι πληθυσμοί είναι πιο 

πιθανό να έχουν χρόνιες παθήσεις, αυτό τους θέτει σε υψηλότερο κίνδυνο 

θνησιμότητας που σχετίζεται με τον COVID-19. Δεδομένου ότι η πανδημία 

έχει μεγεθύνει μια ήδη υπάρχουσα παγκόσμια οικονομική κρίση, τα ποσοστά 

ανεργίας θα αυξηθούν σημαντικά.   

Πράγματι, καθώς ο μέσος όρος απώλειας ακαθάριστου εθνικού προϊόντος 

(Gross domestic product, GDP) παγκοσμίως το 2020 ήταν 7% και 

υπολογίζεται για το 2021 μέχρι το 2030 συνολικά άλλο ένα 50%, η απώλεια 

εργατικού εισοδήματος (lifetime loss in labor earnings) υπολογίζεται στα $10 

τρισεκατομμύρια ή περίπου 12% oτου παγκόσμιου GDP (Deaton, 2021). Για 

παράδειγμα, η πανδημία της νόσου COVID-19 είχε ήδη σαν αποτέλεσμα την 

μείωση του εργατικού εισοδήματος σε όλο τον κόσμο, περιλαμβανομένων 

των μεγάλων οικονομιών της Ευρώπης και των ΗΠΑ θέτοντας πολλά 

εκατομμύρια εργαζομένων εκτός ασφαλιστικής κάλυψης υγείας ειδικά που 

στις ΗΠΑ και ΕΕ που ο εργοδότης πληρώνει την ασφάλιση. Στις ΗΠΑ, τα 
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περισσότερα στατιστικά μοντέλα χρησιμοποιούν το ρυθμό αιτήσεων για 

κάλυψη ανέργων στην ομοσπονδιακή Medicaid. Σε μία δημοσιευμένη εργασία 

συγκεντρώθηκαν οι αιτήσεις για ασφαλιστική κάλυψη του τριμήνου από 1ης 

Μαρτίου έως 1ης Ιουνίου 2020 από 26 πολιτείες. Διαπιστώθηκε ότι το 

Medicaid κάλυψε περισσότερους από 1,7 εκατομμύρια επιπλέον Αμερικανούς 

στην τρίμηνη αυτή περίοδο (Frenier et al, 2020).  

Η ξαφνική επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας από την πανδημία 

προκάλεσε απώλεια απασχόλησης σε όλες τις χώρες και ειδικά στις χώρες 

που βρέθηκαν υπό αυστηρούς περιορισμούς αποστασιοποίησης και 

καραντίνας λόγω απαγόρευσης κυκλοφορίας και άλλων υποχρεωτικών 

μέτρων. Σύμφωνα με το (Van Lancker and Parolin, 2020), η μείωση των 

ωρών εργασίας έως την 1η Απριλίου 2020 εκτιμήθηκε να ισοδυναμεί με 

απώλεια διακοσίων εκατομμύριων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης 

παγκοσμίως. Πολλές ανεπτυγμένες χώρες αντιμετώπισαν ένα διψήφιο 

ποσοστό ανεργίας που ανάγκασε τους πρώην εργαζόμενους να αναζητήσουν 

επιδόματα ανεργίας, επηρεάζοντας σοβαρά τις οικονομίες αυτών των χωρών.  

Η γραφική παράσταση δείχνει την παγκόσμια απώλεια θέσεων εργασίας κατά 

τα τέσσερα τέταρτα (quarters) του 2020 σε εκατ. Στο αριστερό πίνακα και 

στον πίνακα δεξιά σε εκατοστιαία αναλογία μαζί με τρεις διαφορετικές 

εκτιμήσεις για το 2021.  
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Εικόνα 6 Το σχεδιάγραμμα παρουσιάζει την μείωση των θέσεων εργασίας 
λόγω της πανδημίας στα τέσσερα τρίμηνα του 2020. Φαίνεται έντονα η 
επίδραση της πανδημίας στην απασχόληση καθώς η πτωτική πορεία είναι 
αισθητή. Ανεργία το Αύγουστο του 2020 ανά χώρα και φύλο (The Blavatnik 
School of Government, University of Oxford, Ηνωμένο Βασίλειο).  
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Εικόνα 7 Παγκόσμιος δείκτης φτώχιας. Παρατηρείται μία αισθητή αύξηση της 

παγκόσμιας φτώχιας το 2020. Η μπλε επιφάνεια αναπαριστά την υποσαχάρια 
Αφρική  και η γαλάζια επιφάνεια την νότια Ασία (Ινδοκίνα και Ινδία). Φαίνεται 
ότι εκείνες οι περιοχές υπολείπονται στον υπόλοιπο κόσμο.  
 

 Φτωχοποίηση των πληθυσμών σε εκατ. ανά περιοχή του πλανήτη από 

το 2010 με εκτίμηση μέχρι το 2030 με εμφανή την κορύφωση της 

φτωχοποίησης το 2020 (Απρίλιος του 2021, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, 

International Monetary Found, IMF) 
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Εικόνα 8 Στο παραπάνω γράφημα φαίνεται η άνοδος της ανεργίας σε 
επιλεγμένες χώρες. Όλες με εξαίρεση την Βραζιλία αποτελούν αναπτυγμένες 
χώρες. 
 

 

 
Εικόνα 9 Σύγκριση της προσφοράς θέσεων εργασίας μεταξύ του 2019 και του 
2020 σε επιλεγμένες χώρες. Το ΗΒ φαίνεται ότι έχει πληχθεί εντονότερα με 
μείωση των θέσεων εργασίας κατά 60%. Η μόνο ανάκαμψη φαίνεται στην 
Αυστραλία. 
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Για την αποτροπή της μετατροπής της ανεργίας από παροδική σε μόνιμη 

πρέπει να υποστηριχθούν από τα κράτη η λιανική αγορά, η προσφορά 

υπηρεσιών και ακόμα και η βιομηχανική παραγωγή και διακίνηση αγαθών.  

Η κρατική αρωγή πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο χρηματικές ενέσεις αλλά 

και επανασχεδίαση των τοπικών οικονομιών για την προσαρμογή τους στις 

επερχόμενες κοινωνικό-πολιτικές αλλαγές. Στα πλαίσια αυτά, το κυριότερο 

μέλημα των κρατών πρέπει να είναι η οικονομική ενίσχυση των υπηρεσιών 

υγείας και ο επανασχεδιασμός τους για την αντιμετώπιση των αυξημένων 

υγειονομικών αναγκών (Keynes, 1936, Ceylan et al, 2020). 

 

Η επίπτωση της πανδημίας στον παγκόσμιο τουρισμό 

 Όπως ήταν φυσικό, ο τουρισμός πλήγηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατά 

το πρώτο έτος της πανδημίας (2020) και σε λιγότερο κατά το δεύτερο (2021) 

με σημαντικότατα πλήγματα στις εκείνες τις οικονομίες που εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό από αυτόν. Ειδικότερα, η παγκόσμια τουριστική οικονομία 

έχασε περίπου 900 δις $ το 2020 ενώ οι αφίξεις τουριστών ελαττωθήκαν κατά 

74%.  

 

 

 
Εικόνα 10 Πτώση στις διεθνείς τουριστικές αφίξεις ανάμεσα στο 2019 και το 
2020. Η μείωση ανέρχεται στο 74%. 
 

Ειδικότερα, ο παγκόσμιος αριθμών των τουριστών (αφίξεις) μειώθηκαν 

σημαντικά από 1,5 δις το 2019 σε 381 εκατ. το 2020.  
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Εικόνα 11 Μειώσεις των τουριστικών αφίξεων ανά γεωγραφική περιοχή. Η 

μεγαλύτερη απώλεια παρατηρείται στην Ασία, πιθανά λόγω της συσχέτισης με 
τον τόπο προέλευσης της πανδημίας. 
 

Η επίπτωση της πανδημίας στις αερομεταφορές 

Η αεροπορική τουριστική βιομηχανία μειώθηκε κατά 50% το 2020 και κατά 

40% το 2021.  

 

 
Εικόνα 12 Ο τομέας των αερομεταφορών πλήχθηκε όσο κανένας άλλος από 

την πανδημία. Ενδεικτικά τα στοιχεία για το 2020 και το 2021 δείχνουν μία 
πτώση του τζίρου του κλάδου κατά 330 δισεκατομμύρια. 
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Ακόμα και το 2021 οι εμπορικές πτήσεις παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα σε 

σχέση με το 2019 αλλά σαφώς υψηλοτέρα σε σύγκριση με το 2020.. 

 

 

 
Εικόνα 13 Μείωση των πτήσεων λόγω της πανδημίας. Ο κόσμος πλέον δεν 
ρισκάρει να μετακινηθεί χωρίς να έχει σημαντικό λόγο. 
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Εικόνα 14 Αναλυτικά στοιχεία για την μείωση των αερομεταφορών το 2020-
2021. 
 

Σε αντίθεση με όλες τις άλλες περιοχές του κόσμου, η ευρωπαϊκή αεροπορική 

τουριστική βιομηχανία ανένηψε περισσότερο το 2021 σε σύγκριση με όλους 

τους άλλους.  
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Εικόνα 15 Το 2019 όπως φαίνεται ήταν μία χρυσή χρονιά για τις 

αερομεταφορές, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία. Παρατηρείται μία 
γιγαντώδης μείωση των επιβατών λόγω της πανδημίας το 2020 και το 2021. 
 

 

 

 

Εικόνα 16 Πρόβλεψη για τον κλάδο των αερομεταφορών για το 2022. 
 

Η επίπτωση της πανδημίας στις θαλάσσιες μεταφορές 
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Η γραφική παράσταση απεικονίζει τις εισόδους των εμπορικών σκαφών άνω 

των 5,000 μετρικών τόνων στα παγκόσμια λιμάνια. Η κορύφωση έγινε κατά 

την 18 με 20 εβδομάδα του 2020 με 39 χιλιάδες εισόδους στα λιμάνια σε 

σχέση 51 χιλιάδες την ίδια περίοδο του 2019. 

 

 

 
Εικόνα 17 Παρατηρήθηκε μείωση των ναυτιλιακών ροών λόγω της 
πανδημίας. 
 

Η επιπτώσεις της πανδημίας στα χρηματιστήρια και τις επενδύσεις 

Η μείωση της διακίνησης κεφαλαίων στους πρώτους μήνες της πανδημίας 

έφτασε το -40% σε σχέση με το 2019 (διακεκομμένη γραμμή) και άρχισε να 

επανέρχεται με την εξαγγελία της διάθεσης εμβολίων το τέλος το 2020. 
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Εικόνα 18 Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα προφανώς 

επηρεάστηκε από την πανδημία. Ειδικά με την αρχή της πανδημίας, που ο ιός 
ήταν ακόμη άγνωστος τα διεθνή χρηματιστήρια έπεσαν στον πάτο. Με την 
ανακάλυψη του εμβολίου, οι επενδυτές καθησυχάσθηκαν και τα χρηματιστήρια 
έχουν και πάλι μία ανοδική πορεία.  
 

Επιπρόσθετα, οι επενδύσεις πράσινου πεδίου (Greenfield), οι οποίες είναι οι 

επενδύσεις μεγάλων εταιρειών σε διαφορετικές χώρες από την χώρα της 

έδρας τους) μειώθηκαν το 2020 κατά 35% ενώ οι διασυνοριακές συνεργασίες 

ή συγχωνεύσεις μειώθηκαν κατά 456 δις. $.   
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Εικόνα 19 Παρατηρήθηκε πτώση των επενδύσεων λόγω της πανδημίας σε 
κάποιους τομείς. 
 

Η επίπτωση της πανδημίας στις τιμές των αγαθών 

 Οι τιμές των περισσοτέρων αγαθών μειώθηκαν κατά το 2020 και 

άρχισαν να αυξάνονται στα τέλη του 2021 σε αντίθεση με την παγκόσμια 

αμιγώς οικονομική κρίση του 2008 όπου αυξήθηκαν έως και 2,5 φορές.  
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Εικόνα 20 Οι περιορισμοί του διεθνούς εμπορίου και η δυσκολία των 
μεταφορών είχε σαν επακόλουθο την αύξηση των τιμών των προϊόντων και 
των εισαγωγών. 
 

Η επίπτωση της πανδημίας στο διεθνές εμπόριο 

 Το διεθνές εμπόριο μειώθηκε κατά 25% το 2020 όπως ακριβώς και κατά 

το 2008 (η παγκόσμια αμιγώς οικονομική κρίση) 

 

 
Εικόνα 21 Παρατηρήθηκε μία μείωση του διεθνούς εμπορίου το 2020 της 

τάξεως του 27%. Αυτό συνέβη λόγω της παράλυσης των επενδυτών και των 
δυσκολιών στην μεταφορά των αγαθών. 
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Η επίπτωση της πανδημίας στην παραγωγή αγαθών 

 Η βιομηχανική παραγωγή αγαθών μειώθηκε το 2020 κατά 22,2 % στον 

ίδιο βαθμό όπως και κατά την αμιγώς οικονομική κρίση του 2008. 

 

 

 
Εικόνα 22 Η παγκόσμια παραγωγή μειώθηκε στην αρχή της πανδημίας όταν 
δεν υπήρχε επαρκή κατανόηση για τον ιό. Πλέον ο βιομηχανικός κλάδος έχει 
ανανήψει. 
 

Η επίπτωση της πανδημίας στην βιομηχανία εξόρυξης  

 

Η βιομηχανία εξόρυξης κοιτασμάτων είναι ένας κρίσιμος τομέας σε πολλές 

αναπτυσσόμενες χώρες και η πανδημία COVID-19 έχει πλήξει και αυτόν τον 

κλάδο. Επίσης, οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές υποχώρησαν καθώς 

οι επενδυτές άρχισαν να ανησυχούν για τις οικονομικές επιπτώσεις της 

πανδημίας COVID-19. Η τουριστική βιομηχανία και οι αεροπορικές εταιρείες 

είχαν επίσης βιώσει τεράστιες απώλειες. Το παγκόσμιο ΑΕΠ μειώθηκε από 

την πανδημία και υπολογίστηκε ότι κόστισε παγκοσμίως περισσότερα από 

δύο τρισεκατομμύρια $ το 2020 (Kolahchi et al, 2021).  
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Κατά την διάρκεια του πρώτου έτους της πανδημίας της νόσου COVID-19 

προκλήθηκαν οι πιο σοβαρές απώλειες στις οικονομίες πολλών Κρατών. Στην 

Κίνα, όπου ο ιός πρωτοεμφανίστηκε τον Δεκέμβριο του 2019, σύμφωνα με 

(McKee and Stuckler 2020), υπέστη απώλεια 13,5% στη βιομηχανική 

παραγωγή της, 21% στις λιανικές πωλήσεις, 92% στις πωλήσεις αυτοκινήτων 

και 95% στα εστιατόρια. Η ανεργία στην χώρα αυτή αυξήθηκε κάθετα αν και 

το πραγματικό μέγεθος της είναι άγνωστο. Παγκοσμίως, το μέγεθος του 

εργατικού δυναμικού εκτιμάται στα 3,5 δισεκατομμύρια. Η Goldman Sachs 

είχε προβλέψει ότι η οικονομία των ΗΠΑ το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου του 

2020 θα μπορούσε να συρρικνωθεί στα τρία τέταρτα περίπου, περισσότερο 

από δύο φορές χειρότερη από οποιαδήποτε προηγούμενη οπισθοδρόμηση. 

 

Οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στην Ελληνική Οικονομία 

 

Στην Ελλάδα, η υφεσιακή πίεση στην οικονομία δεν φαίνεται να 

μεταφέρεται σε τόσο βαθμό στην απασχόληση όσο στις άλλες Ευρωπαϊκές 

χώρες. Αυτό μπορεί να οφείλετε στην μικρή Ελληνική Βιομηχανία, στην μαύρη 

εργασία ή σε άνθηση περιορισμένου ωραρίου εργασίες (συνήθως και 

κακοπληρωμένου). Μέρος αυτού του αποτελέσματος μπορεί και να οφείλεται 

στα σχετικά γρήγορα αντανακλαστικά της Κυβέρνησης και των  κυβερνητικών 

μέτρων που υλοποιούνται από την αρχή της πανδημίας και εστιάζουν τόσο 

στη στήριξη των επιχειρήσεων, όσο και στην προστασία της απασχόλησης. 

Έτσι, σύμφωνα με τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 

Σεπτέμβριο του 2020 το ποσοστό ανεργίας εκτιμήθηκε στα 16,1% έναντι 

15,9% το Φεβρουάριο του 2020. 

Έχει εκτιμηθεί ότι το πρώτο έτος της πανδημίας (2020) επιβάρυνε τον  

Κρατικό Προϋπολογισμό με ύφεση -8,7%, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ 

άλλων, τη δυσμενέστερη πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας, την πορεία 

κρίσιμων κλάδων της οικονομίας, και τη περίοδο των αυστηρών περιορισμών 

λόγω της πανδημίας και την υλοποίηση των κυβερνητικών μέτρων στήριξης. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ,  το τρίτο τρίμηνο του 2020 το ΑΕΠ 

μειώθηκε κατά 11,7% σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα η εκτίμηση για το 

εννεάμηνο να διαμορφώνεται στο -8,5%, επίπεδο χαμηλότερο από κράτη-

μέλη της Ευρωζώνης όπως η Ιταλία (-9,5%), η Γαλλία (-9,5%) και η Ισπανία (-
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11,5%). Βέβαια, οι ιδιαίτερες συνθήκες της τρέχουσας περιόδου επηρέασαν 

την αποταμίευση, με αποτέλεσμα τον Οκτώβριο του 2020 οι καταθέσεις 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων να διαμορφωθούν στα 155,7 δισ. ευρώ, 

αυξημένες κατά 13,4 δισ. ευρώ (+9,4%) σε σχέση με το Φεβρουάριο του 

2020. Συγκεκριμένα, πάντα σε ετήσια βάση, η ύφεση του τρίτου τριμήνου 

αποδίδεται, κυρίως, στη συμπίεση των εξαγωγών υπηρεσιών, που μειώθηκαν 

κατά 80% λόγω των εξελίξεων στην τουριστική βιομηχανία.  

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το τρίτο τρίμηνο:  

 

1.  Η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 1%, ανακτώντας τις απώλειες 

του προηγούμενου τριμήνου και παρέχοντας ένδειξη θετικής 

αντίδρασης της κατανάλωσης κατά την άρση των περιορισμών.  

2.  Η δημόσια κατανάλωση αυξήθηκε κατά 4,4%, ως αποτέλεσμα των 

κυβερνητικών μέτρων.  

3.  Οι επενδύσεις παρέμειναν ουσιαστικά στάσιμες (-0,3%), 

υποδηλώνοντας ανθεκτικότητα σε αυτές τις συνθήκες, με τις 

κατασκευές, τον τεχνολογικό και το μηχανολογικό εξοπλισμό να 

σημειώνουν αύξηση.  

4.  Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,5%, υποδηλώνοντας εγχώρια 

αντανακλαστικά και προσαρμοστικότητα της παραγωγής.  

5.  Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 6,4%, 

ανακάμπτοντας, όμως, από το προηγούμενο τρίμηνο λόγω της 

κατανάλωσης και των επενδύσεων.  

 

Συνεπώς, η αρνητική επίδοση του τρίτου τριμήνου περιορίζεται, 

κυρίως, σε ένα συστατικό του ΑΕΠ, στις εξαγωγές υπηρεσιών λόγω της 

συρρίκνωσης του τουρισμού. Αντιθέτως, τα άλλα συστατικά, όπως η 

κατανάλωση, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές αγαθών, είχαν θετικό πρόσημο, 

συνιστώντας θετική ένδειξη για την αντίδραση και την ταχύτητα ανάκαμψης 

μετά από μία φάση αυστηρών περιορισμών. Αυτή η εικόνα αντίδρασης και 

ταχύτητας ανάκαμψης την επόμενη μίας σταδιακής και προσεκτικής άρσης 

των αυστηρών περιορισμών, όπου ο υγειονομικός ορίζοντας θα έχει 

ξεκαθαρίσει, θα ενδυναμωθεί, μεταξύ άλλων, μέσα από την άμεση αξιοποίηση 

των πόρων του ταμείου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, αλλά και τη θετική 
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συνεισφορά της αποταμίευσης, καθώς, βέβαια, και με τη συνέχιση της 

ασκούμενης οικονομικής πολιτικής. Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, η ελληνική 

οικονομία θα ανακάμψει το 2021, με το ρυθμό ανάπτυξης να εκτιμάται στο 

+4,8%. 

 

Στάσεις και αντιλήψεις για τις επιπτώσεις της Πανδημίας στην Ελλάδα 

 

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των επιπτώσεων της πανδημίας στην 

οικονομία και την κοινωνία στην χώρας μας, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διεξήγαγε 

διαδικτυακή έρευνα γνώμης μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook, η 

διείσδυση του οποίου είναι ευρεία σε όλα τα ηλικιακά και κοινωνικά στρώματα 

(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, 2021).  

 Η έρευνα που ήταν πολυθεματική έγινε σε  δείγμα 4.122 ατόμων το 

διάστημα μεταξύ 29 Δεκεμβρίου 2020 και 27 Ιανουαρίου 2021. Ένα γενικό 

συμπέρασμα που θα μπορούσε να εξαχθεί είναι ότι η πανδημία τείνει να 

πλήττει περισσότερο τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα που έχουν 

χαμηλότερο εκπαιδευτικό και οικονομικό υπόβαθρο, κάτι που επηρεάζει τόσο 

τις απόψεις τους για το υγειονομικό σκέλος της κρίσης όσο και για το 

οικονομικό, αλλά και σε σχέση με τους μετασχηματισμούς που φαίνεται πως 

προκαλεί η πανδημική κρίση. Τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα, όπως 

προκύπτει και από την έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για το εισόδημα και τις 

δαπάνες διαβίωσης των νοικοκυριών του 2021 , βρίσκονται σε εξαιρετικά 

δύσκολη οικονομική κατάσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα δεδομένου ότι η 

ελληνική οικονομία πρόσφατα εξήλθε από τα προγράμματα δημοσιονομικής 

προσαρμογής. Με άλλα λόγια δεν πρόλαβαν να ωφεληθούν από την 

αναπτυξιακή δυναμική της προ covid-19 περιόδου της ελληνικής οικονομίας. 

Όπως μάλιστα φαίνεται από την έρευνα εισοδήματος η πανδημική κρίση 

διευρύνει τις ανισότητες. Κάτι τέτοιο φαίνεται και από τα ευρήματα της 

παρούσας έρευνας καθώς εκτός από τις ανισότητες που δημιουργεί η κάθε 

οικονομική κρίση ανεξάρτητα από το αίτιο που την προκαλεί, αυτές φαίνεται 

πως διευρύνονται και από την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού 

που αποτελεί μια ακόμα από τις παρενέργειες της υγειονομικής κρίσης στην 

οικονομία. 
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======================================================== 

 

Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΝΩΣΗ 

 

Η αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας στις  

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

 

Το γραφείο προϋπολογισμοί του Κογκρέσου (Congressional Budget 

Office, CBO) έχει υπολογίσει ότι το κόστος του lockdown στις ΗΠΑ θα είναι 

περίπου $8 τρις. Το lockdown έσωσε 1.1 εκατ. ζωές δηλαδή το μέσο κόστος 

σε δολάρια ανά ζωή που σώθηκε ήταν $7.2 εκατ. (Hilsenrath P and Borders 

T, 2020). Σε πρόσφατα δημοσιευμένη εργασία υπολογίζεται ότι παγκοσμίως ο 

μέσος όρος απώλειας ακαθάριστου εθνικού προϊόντος  (ΑΕΠ, Gross 

Domestic Product, GDP) το 2020 ήταν 7% και από το 2021 μέχρι το 2030 θα 

αγγίξει τα 50%. Τέλος, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένη εργασία, κατά 

την πρώτη χρονιά της πανδημίας, η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών 

έχασε εκατοντάδες δισ. από παράπλευρη επίπτωση (spill over) από τις 

αγορές της Ασίας που με την σειρά της το μετέφερε στις Ευρωπαϊκές 

οικονομίες (Shehzad et al, 2021).  

 

Το 2020, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) μείωσε τα επιτόκια 

κατά 0,5% σε μια προσπάθεια να αμβλύνει το αρχικά πλήγμα του ιού στην 

οικονομία των ΗΠΑ (Banking and capital markets , 2020; Smialek J, 2020). 

Στα τέλη Μαρτίου, η Fed ανακοίνωσε επίσης ότι θα βοηθούσε περαιτέρω την 

αγορά αγοράζοντας ομόλογα 125 δισ. δολαρίων. Επιπρόσθετα, προσέφερε 

πρόγραμμα δανεισμού 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις μικρο-μεσαίες 

επιχειρήσεις [Daily I.B. 2020). Τον ίδιο μήνα (2020), η Κυβέρνηση και το 

Κογκρέσο των ΗΠΑ  ψήφισαν το τεράστιο «πακέτο βοήθειας για ιούς» 2 

τρισεκατομμυρίων δολαρίων με τον νόμο CARES, για να στηρίξει την 

οικονομία (The anatomy of the $2 trillion COVID-19 stimulus bill, 2020).  

 



 63 

1. Το ποσό κάλυψε  1200 $ που δόθηκαν σε κάθε ενήλικα 

Αμερικανό με εισόδημα μικρότερο από 75.000 $ το χρόνο ή 

ζευγάρια με εισόδημα κάτω από 150.000 $. Επίσης, 500 $ για 

κάθε παιδί κάτω των 17 ετών.  

2. Αύξησε την αποζημίωση ανεργίας κατά 600 $ την εβδομάδα, 

αύξησε την υποστήριξη του επιδόματος ανεργίας κατά 13 μήνες 

και διέθεσε 500 δισ. δολάρια στους αυτοαπασχολούμενους για 

κρατική υποστήριξη των δανείων.  

3. Οι επιχειρήσεις που έτυχαν αυτής της ενίσχυσης υποχρεούνται 

να κρατήσουν το 90% των εργαζομένων και να αποπληρώσουν 

τα δάνειά τους εντός πέντε ετών.  

4. Για μικρές επιχειρήσεις δόθηκαν 377 δισεκατομμύρια δολάρια 

για την παροχή δανείων και επιχορηγήσεων, 10 δισεκατομμύρια 

δολάρια για επιχορηγήσεις έκτακτης ανάγκης και 17 

δισεκατομμύρια δολάρια για αναβολή υφιστάμενων 

υποχρεώσεων.  

5. Για την αναβολή πληρωμών φοιτητικών δανείων δόθηκαν 

ανάλογα κρατικά δάνεια, θεσμοθετήθηκε επίσης η απαγόρευση 

εξώσεων ενοικιαστών σε ομοσπονδιακά προγράμματα 

στέγασης.  

6. Δόθηκαν επιπροσθέτως 25 δισεκατομμύρια δολάρια σε 

επισιτιστική βοήθεια, $100 δις για την υγειονομική περίθαλψη, 

45 δισεκατομμύρια δολάρια στο Ταμείο Αρωγής για 

Καταστροφές (το οποίο περιλαμβάνει την προμήθεια 

προστατευτικού εξοπλισμού), 29 δισεκατομμύρια δολάρια σε 

επιχορηγήσεις και 29 δισεκατομμύρια δολάρια σε δάνεια, 

εγγυήσεις δανείων, ελαφρύνσεις από φόρους κατανάλωσης και 

καυσίμων.  

7. Επιπλέον χορηγήθηκαν $17 δις για την εθνική ασφάλεια, $14 

δις στους αγρότες (Who gets what from the $2 trillion US virus 

aid package, 2020). 

 

Η αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας στην  

Μεγάλη Βρετανία 
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Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το μέγεθος της ύφεσης που προκάλεσε η 

πανδημία ήταν πρωτοφανές στη σύγχρονη εποχή. Το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 

9,7% το 2020, η πιο απότομη πτώση και ίση με την πτώση το 1921. 

Πράγματι, κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown, το ΑΕΠ του Ηνωμένου 

Βασιλείου έπεσε κατά 25% σε σχέση με αυτό του Απριλίου του 2020.  Η 

οικονομική δραστηριότητα ενισχύθηκε την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2020, 

αντανακλώντας το άνοιγμα της οικονομίας. Ακολούθησε αύξηση των 

κρουσμάτων Covid-19 και περαιτέρω lockdown κατά τη διάρκεια του 

φθινοπώρου και του χειμώνα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει εκ νέου η 

οικονομική δραστηριότητα. Η μείωση ήταν, ωστόσο, πολύ λιγότερο σοβαρή 

από ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown, καθώς οι καταναλωτές και οι 

επιχειρήσεις είχαν προσαρμοστεί κατά το προηγούμενο έτος. Μια ισχυρή 

ανάκαμψη την άνοιξη του 2021 οδήγησε σε ανάκαμψη του ΑΕΠ, αν και η 

ανάπτυξη επιβραδύνθηκε το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Τον Οκτώβριο του 

2021, το ΑΕΠ ήταν ακόμη 0,5% χαμηλότερο από ότι πριν από την πανδημία.  

Το συνολικό έλλειμμα του προϋπολογισμού του Ηνωμένου Βασιλείου 

από το οικονομικό σοκ της πανδημίας του κορωνοϊού έφτασε σε ρεκόρ εν 

καιρώ ειρήνης το 2020/21, καθώς οι κρατικές δαπάνες αυξήθηκαν ενώ τα 

φορολογικά έσοδα μειώθηκαν. Το πακέτο στήριξης της κυβέρνησης για τις 

επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και τις δημόσιες υπηρεσίες κοστίζει περίπου 315 

δισεκατομμύρια λίρες.  

 Τα μέτρα επιβολής περιορισμών στην κινητικότητα των πληθυσμών 

(lockdown) στην Μεγάλη Βρετανία το 2020 με σκοπό να μείωση του ρυθμού 

εξάπλωσης του ιού SARS-CoV2 είχε σαν αποτέλεσμα σημαντική αρνητική 

επίδραση στην οικονομία της με την συρρίκνωση του ακαθάριστου εθνικού 

προϊόντος (ΑΕΠ, gross domestic product, GDP) το δεύτερο τέταρτο του 2020 

πάνω από 20% (PWC UK, economic update, COVID-19. Oct 2020). 

Για την αντιμετώπιση αυτής της συρρίκνωσης η Βρετανική κυβέρνηση 

ενεργοποίησε το μεγαλύτερο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων (Woodward et al, 2020).  

Πιο συγκεκριμένα , για την αντιμετώπιση της οικονομικής δυσπραγίας 

των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, μείωσε την 

φορολογία και ενίσχυσε πολλούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. 



 65 

Όπως ήταν επόμενο, η αύξηση των δημοσίων επενδύσεων και η μείωση των 

εσόδων από την ελάττωση της φορολογίας είχαν σαν αποτέλεσμα την 

μεγαλύτερη συρρίκνωση του κλάσματος δημόσιο χρέος προς GDP τα 

τελευταία 50 χρόνια (Giles and Samson, 2020).  

Τέλος, έχει υπολογιστεί ότι χωρίς να ληφθεί υπόψη το lockdown και οι 

εμβολιασμοί, η πανδημία θα στοίχιζε στην χώρα έλλειμμα ύψους άνω των 60 

δισεκατομμυρίων βρετανικών λιρών το 2020 (Sandmann, et al, 2021).  

 

Η αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας στην 

Ισπανία 

 

Στην Ισπανία, στην αναδρομική ανάλυση των μακροοικονομικών 

επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 το 2020 χρησιμοποιήθηκαν οι βασικοί 

δείκτες της Ισπανικής οικονομίας και για τις 17 Αυτόνομες Περιοχές (ΑΠ) της 

χώρας (ΑΠ). Το 2020, η σωρευτική επίδραση στο ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν ήταν -11,41% . Ο δείκτης του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων 

σημείωσε μεταβολή κατά -9,37%.  Η ισπανική αγορά εργασίας επηρεάστηκε 

έντονα με αύξηση του ποσοστού ανεργίας το 2020 κατά 11,9%.  Οι χειρότεροι 

δείκτες καταγράφηκαν στις ΑΠ που εξαρτώνται περισσότερο οικονομικά από 

τον τομέα των υπηρεσιών. Δεν υπήρξε στατιστική συσχέτιση μεταξύ της 

συχνότητας εμφάνισης του COVID-19 το 2020 και της πτώσης του ΑΕΠ σε 

όλες τις ΑΠ. Τα δεδομένα έδειξαν μια δραματική κατάσταση στην Ισπανία, 

όπου η κρίση του COVID-19 είχε πιο σοβαρές οικονομικές συνέπειες και 

συνέπειες για την υγεία από ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το παραγωγικό 

σύστημα στην Ισπανία εξαρτάται υπερβολικά από τομείς που είναι ευάλωτοι 

στην πανδημία (τουρισμός) (Pinilla et al, 2021).  

 

Η αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας στην 

Γερμανία 

 

Στην Γερμανία, η κρατική αναπτυξιακή τράπεζα (KfW) χορήγησε 

δάνεια ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ σε εταιρείες οι οποίες 

δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες υγείας και έχουν πληγεί από την πανδημία, 

μία πράξη που έχει σχολιαστεί ως το μεγαλύτερο πακέτο βοήθειας 
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μεταπολεμικά από την Γερμανική Κυβέρνηση (channelnewsasia.com, Mar 

2020;  COVID-19 update, Mar 2020; Kurzarbeitergeld, Mar 2020). 

  

Η αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας στην 

Γαλλία 

Υπολογίζεται ότι η πανδημία θα στοιχίσει στο ακαθάριστο εγχώριο 

προϊόν (ΑΕΠ) (Gross Domestic Product, GDP) της Γαλλίας περίπου 200  

δισεκατομμύρια €  (Lasaulce et al, 2021).   

 

Οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση  

Σαν σύνολο έχει υπολογιστεί ότι οι κυβερνήσεις της Ε.Ε. έχουν 

δαπανήσει το πρώτο έτος της πανδημίας σχεδόν το 20% του ΑΕΠ τους για 

την αντιμετώπιση της υγειονομικής και οικονομικής κρίσης που προκάλεσε ο 

κορωνοϊός.  

 

H αντίδραση της ΕΕ στις οικονομικές και υγειονομικές επιπτώσεις της 

πανδημίας στην Ευρώπη  

Η ΕΕ αντέδρασε σχετικά γρήγορα στις υγειονομικές και 

επιδημιολογικές επιπτώσεις της πανδημίας. Πράγματι, σε αυτή την 

προσπάθεια διευκολύνθηκαν τα κράτη μέλη από την ενεργοποίηση της 

γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Αυτή 

η δημοσιονομική στήριξη, σε συνδυασμό με την ισχυρή νομισματική στήριξη 

που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αποδείχθηκε ζωτικής σημασίας 

προκειμένου η Ευρώπη να αντιμετωπίσει τη θύελλα. Παράλληλα, όμως, 

αύξησε το χρέος και τα ελλείμματα στην Ε.Ε (Γ. Τούντας, ΕΚΠΑ, 2018). 

Αρχικά, η ΕΕ κινητοποίησε πόρους για τη στήριξη της επείγουσας 

αντιμετώπισης του ιού με την εξασφάλιση της προμήθειας εξοπλισμού 

προστασίας, ενίσχυση της έρευνας και υποστήριξη των παγκόσμιων εταίρων 

μας που έχουν ανάγκη. Δίχτυα ασφαλείας για τους εργαζομένους, τις 

επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη 540 δισ. € Δέσμη στήριξης για την 

απασχόληση και τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη. Στις 

9 Απριλίου 2020 το Eurogroup πρότεινε τρία δίχτυα ασφαλείας άμεσης 

εφαρμογής, ύψους 540 δισ. €, τα οποία οριστικοποιήθηκαν τον Μάιο του 
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2020. Τα δίχτυα ασφαλείας σχεδιάστηκαν για να στηρίξουν: την απασχόληση 

και τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις, τα κράτη μέλη.  

 

Δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της 

υγειονομικής και οικονομικής κρίσης  

 

Η Κομισιόν της ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν λάβει σειρά μέτρων για 

να περιορίσουν κατά το δυνατόν τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 

στην οικονομία και στην υγεία.  

 

ΕΕ και ο Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός του 2020 

 

Πράγματι, η ΕΕ ανταποκρινόμενη τάχιστα στις συνέπειες της νόσου 

COVID-19, τροποποίησε τον προϋπολογισμό της για το 2020, παρέχοντας 

επιπλέον 3,1 δισ. € για τους εξής σκοπούς: αγορά και διανομή 

ιατροφαρμακευτικού υλικού, μεταξύ άλλων προστατευτικού εξοπλισμού και 

αναπνευστήρων, ενίσχυση της παραγωγής διαγνωστικών τεστ, δημιουργία 

κινητών νοσοκομείων, μεταφορά ασθενών για θεραπεία σε άλλα κράτη μέλη, 

επαναπατρισμό πολιτών της ΕΕ που αποκλείστηκαν στο εξωτερικό.  

Τον Σεπτέμβριο του 2020 το Συμβούλιο συμφώνησε να προσθέσει 

6,2 δισ. € επιπλέον στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2020. Με την 

επανεξέταση του προϋπολογισμού, αυξάνονται οι πληρωμές για: την 

ανάπτυξη και τη διάθεση εμβολίου κατά της νόσου COVID-19: η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για να παραγγείλει τις δόσεις 

εμβολίου (1,09 δισ. €), πρωτοβουλίες επενδύσεων για την αντιμετώπιση του 

κορωνοϊού (CRII και CRII+): ανακατανομή κονδυλίων από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 

(5,1 δισ. €). Μέχρι στιγμής, 22 χώρες της ΕΕ έχουν λάβει το πράσινο φως να 

χρησιμοποιήσουν κονδύλια της ΕΕ για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, 

ώστε να τονώσουν τις οικονομίες τους και να στηρίξουν την ανάκαμψή τους 

από τις επιπτώσεις της COVID-19. Μετά την έκδοση εκτελεστικών 

αποφάσεων του Συμβουλίου για την έγκριση των σχεδίων, τα κράτη μέλη 

μπορούν να υπογράψουν συμφωνίες επιχορήγησης και δανειοδότησης με την 
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Επιτροπή που θα καταστήσουν δυνατή την προχρηματοδότηση έως και 

13 %. 

 

Το πρόγραμμα «Next Generation EU» 

 

Τον Ιούλιο του 2020 οι ηγέτες της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία για το 

Next Generation EU, μια προσπάθεια ανάκαμψης με προϋπολογισμό 

750 δισ. €, προκειμένου να μπορέσει η ΕΕ να αντιμετωπίσει την κρίση που 

προκάλεσε η πανδημία. Παράλληλα με τη δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη, 

οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ 

ύψους 1.074,3 δισ. € για την περίοδο 2021-2027. Μεταξύ άλλων, ο 

προϋπολογισμός θα στηρίξει τις επενδύσεις στην ψηφιακή και την πράσινη 

μετάβαση και τις επενδύσεις στην ανθεκτικότητα. Μαζί με τα ήδη υπάρχοντα 

κονδύλια ύψους 540 δισ. € για τα τρία δίχτυα ασφαλείας (για τους 

εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη), η συνολική δέσμη μέτρων 

για την ανάκαμψη της ΕΕ ανέρχεται σε 2.364,3 δισ. €.  

 

Οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης το 2021 

 

Ένα από τα κυριότερα μέτρα ήταν η δημιουργία του Ταμείου 

ανάκαμψης. Πιο συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2020 οι ηγέτες της ΕΕ 

αποφάσισαν να ξεκινήσουν οι προσπάθειες για τη σύσταση ταμείου 

ανάκαμψης της ΕΕ με σκοπό να μετριαστούν οι επιπτώσεις της κρίσης. 

Κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει επειγόντως πρόταση, στην 

οποία θα διευκρινίζεται, μεταξύ άλλων, η σχέση μεταξύ του ταμείου και του 

μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ. Η πρόταση, ένα σχέδιο 

ανάκαμψης για την Ευρώπη, παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

τον επόμενο μήνα. Τον Φεβρουάριο του 2021 το Συμβούλιο εξέδωσε τον 

κανονισμό για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 

(RRF). Το μέσο αυτό, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο του «Next Generation 

EU», παρέχει στα κράτη μέλη στήριξη ύψους 672,5 δισ. € για να τα βοηθήσει 

να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας 

COVID-19.  
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Τον Ιούλιο του 2021 οι πρώτες 12 χώρες της ΕΕ, η Αυστρία, το Βέλγιο, 

η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Λετονία, το 

Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία και η Σλοβακία πήραν το πράσινο φως να 

χρησιμοποιήσουν κονδύλια της ΕΕ για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα, 

έτσι ώστε να τονώσουν τις οικονομίες τους και να ανακάμψουν από τις 

επιπτώσεις της νόσου COVID-19. Λίγο αργότερα και μέσα στον ίδιο μήνα 

προστέθηκαν η Κροατία, η Κύπρος, η Λιθουανία και η Σλοβενία. Τον 

Σεπτέμβριο του 2021 το Συμβούλιο εξέδωσε τις εκτελεστικές αποφάσεις του 

για την έγκριση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ιρλανδία 

και την Τσεχία. Τον Οκτώβριο του 2021 το Συμβούλιο εξέδωσε τις 

εκτελεστικές αποφάσεις του για την έγκριση του σχεδίου ανάκαμψης και 

ανθεκτικότητας της Μάλτας και αργότερα για την Εσθονία, την Ρουμανία και 

την Φινλανδία. 

 

Μέτρα της ΕΕ για την στήριξη της απασχόλησης των εργαζόμενων και 

περιορισμού της ανεργίας από την πανδημία 

 

 Η ΕΕ θέσπισε ένα μέσο που παρέχει προσωρινή στήριξη για τον 

μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (το μέσο 

SURE), προκειμένου να βοηθήσει τους εργαζομένους να διατηρήσουν τις 

θέσεις εργασίας τους κατά τη διάρκεια της κρίσης. Το μέσο παρέχει δάνεια με 

ευνοϊκούς όρους στα κράτη μέλη για την κάλυψη μέρους των δαπανών που 

συνδέονται με τη δημιουργία ή την επέκταση εθνικών συστημάτων μειωμένου 

ωραρίου εργασίας. Χρηματοδοτική στήριξη παρέχεται σε 19 κράτη μέλη: 

Βέλγιο: 8,2 δισ. €, Βουλγαρία: 511 εκατ. €, Κροατία: 1 δισ. €, Κύπρος: 

603 εκατ. €, Τσεχία: 2 δισ. €, Εσθονία: 230 εκατ. €, Ελλάδα: 5,3 δισ. €, 

Ουγγαρία: 504 εκατ. €, Ιταλία: 27,4 δισ. €, Ιρλανδία: 2,5 δισ. €, Ισπανία: 

21,3 δισ. €, Λετονία: 305 εκατ. €, Λιθουανία: 957 εκατ. €, Μάλτα: 420 εκατ. €, 

Πολωνία: 11,2 δισ. €, Πορτογαλία: 5,9 δισ. €, Ρουμανία: 4,1 δισ. €, Σλοβακία: 

630 εκατ. €, Σλοβενία: 1,1 δισ. €. Τα ποσά χορηγήθηκαν με την επιφύλαξη 

της συμφωνίας του Συμβουλίου. Η συνολική χρηματοδοτική στήριξη από το 

SURE ανέρχεται σε 94,3 δισ. € για 19 κράτη μέλη. Στο πλαίσιο αυτού του 

μέσου της ΕΕ μπορούν να διατεθούν έως τα τέλη του 2022 έως και 
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100 δισ. €. Μέχρι τον Μάιο  του 2021 19 κράτη μέλη έλαβαν συνολική στήριξη 

ύψους περίπου 90 δισ. € από το SURE.  

 

Μέτρα της ΕΕ για την στήριξη των Επιχειρήσεων, η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 

 

Η ΕΤΕπ προχώρησε στην δημιουργία του Πανευρωπαϊκού Ταμείου 

Εγγυήσεων το οποίο παρέχει δάνεια συνολικού ύψους έως και 200 δισ. € για 

τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Τα ποσά αυτά 

έρχονται να προστεθούν στα επιπλέον χρηματοδοτικά μέσα έκτακτης ανάγκης 

που έχει ήδη κινητοποιήσει η ΕΤΕπ, για να γεφυρώσει τις βραχυπρόθεσμες 

χρηματοδοτικές ανάγκες των ΜΜΕ και να στηρίξει τον τομέα της υγείας.  

 

Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ) 

 

Ο ΕΜΣ έθεσε σε λειτουργία το μέσο ενίσχυσης για την πανδημική 

κρίση με βάση το ήδη υπάρχον προληπτικό πιστωτικό όριο, το οποίο 

αναπροσαρμόσθηκε εξαιτίας της κρίσης της νόσου COVID-19. Μπορεί να 

διαθέτει, προς όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, δάνεια ύψους έως και 

2 % του ΑΕΠ τους, συνολικής αξίας έως και 240 δισ. €.  

 

Ανακατανομή των πόρων της ΕΕ 

 

Η ΕΕ προχώρησε γρήγορα στην ακόλουθη ανακατανομή των πόρων 

από το ταμείο συνοχής για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν την 

κρίση COVID-19: 37 δισ. € από τον προϋπολογισμό της ΕΕ διατέθηκαν για τη 

στήριξη των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, των μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των αγορών εργασίας μέσω της πρωτοβουλίας 

επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού (CRII) έως 28 δισ. € από τα 

διαρθρωτικά ταμεία, από τα εθνικά κονδύλια των ετών 2014-2020 που δεν 

έχουν ακόμη διατεθεί για έργα, καθίστανται επιλέξιμα για την αντιμετώπιση 

της κρίσης έως 800 εκατ. € από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ διατίθενται 

στις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο, χάρη στην επέκταση του πεδίου 

εφαρμογής του Ταμείου στις κρίσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας. 
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Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία 

 

Η ΕΕ θέσπισε επίσης μέτρα για να εξασφαλίσει πρόσθετη ευελιξία με 

την γενναία χρηματοδότηση των διαρθρωτικών ταμείων της Ένωσης. Πιο 

συγκεκριμένα χάρη στην «Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση 

του Κορωνοϊού» (CRII+) τα κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν χρήματα 

μεταξύ διαφόρων ταμείων για την κάλυψη των αναγκών τους και οι πόροι 

μπορούν να ανακατανεμηθούν στις πλέον πληγείσες περιφέρειες, χάρη στην 

αναστολή των όρων υπό τους οποίους οι περιφέρειες δικαιούνται 

χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη τα οποία μπορούν να ζητήσουν έως και 

το 100 % της εκτιμώμενης χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της ΕΕ 

μεταξύ 1ης Ιουλίου 2020 και 30ής Ιουνίου 2021 για τα προγράμματα που 

αφορούν τις επιπτώσεις της πανδημίας. Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει επίσης 

τη στήριξη των αλιέων και των γεωργών και την αναθεώρηση του Ταμείου 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 

 

Πρόσθετη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας 

και Τεχνολογίας (EIT) για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

 

 Πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της κρίσης έχει εγκαινιάσει και το 

EIT που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON 2020». Το 

Ινστιτούτο έχει εγκρίνει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 60 εκατ. € σε 

πρωτοπόρους της καινοτομίας που αναπτύσσουν λύσεις υψηλού αντίκτυπου 

για την αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών από την 

Πανδημία. 

 

Θέσπιση ευελιξίας στην εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ κατά την 

διάρκεια της πανδημίας 

 

Η ΕΕ επέτρεψε μέγιστη ευελιξία στην εφαρμογή των ενωσιακών 

κανόνων σχετικά με τα δημόσια οικονομικά και τις δημοσιονομικές πολιτικές, 

π.χ. για την αντιμετώπιση έκτακτων δαπανών. Για την προστασία των θέσεων 

εργασίας και των επιχειρήσεων, η ΕΕ θέσπισε προσωρινούς κανόνες για τις 
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κρατικές ενισχύσεις οι οποίοι επιτρέπουν στα κράτη μέλη να στηρίζουν 

οικονομικά τις επιχειρήσεις και τους πολίτες που αγωνίζονται να 

ανταπεξέλθουν λόγω των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-

19.  

 

Μέτρα της ΕΕ για την διευκόλυνση – επιτάχυνση των μεταφορών 

αγαθών μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών κατά τη διάρκεια της κρίσης 

της νόσου COVID-19 

 Ο τομέας των μεταφορών είχε πληγεί σοβαρά από την πανδημία 

COVID-19. Η επιδημιολογική κατάσταση και η επιβράδυνση της οικονομίας 

λόγω των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας είχαν ως αποτέλεσμα τη 

δραστική μείωση της ζήτησης και της προσφοράς υπηρεσιών μεταφορών 

(αεροπορικών, οδικών και θαλάσσιων) σε όλες τις χώρες της ΕΕ, με τεράστιες 

οικονομικές επιπτώσεις. Κατά το δεύτερο χρόνο της πανδημίας και παρά την 

εμφάνιση της παραλλαγής Δέλτα του ιού ο όγκος των μεταφορών αυξήθηκε 

πράγμα που εν μέρη οφείλεται στην οικονομική ανάκαμψη, καθώς και σε 

μέτρα και διαδικασίες όπως οι «πράσινες λωρίδες», το ψηφιακό 

πιστοποιητικό COVID της ΕΕ και το έντυπο εντοπισμού επιβατών, τα οποία 

έχουν θεσπιστεί για τη διευκόλυνση των ροών κυκλοφορίας και των ταξιδιών.  

 Επιπλέον, πάρθηκαν μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων στους 

τομείς των αεροπορικών, σιδηροδρομικών, οδικών και θαλάσσιων 

μεταφορών ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της 

κρίσης του κορωνοϊού και ειδικότερα η προσωρινή τροποποίηση των 

απαιτήσεων για τις χρονοθυρίδες των αερολιμένων, παρέχοντας στις 

αεροπορικές εταιρείες χαμηλότερη αναμενόμενη χρήση των χρονοθυρίδων 

τους σε ένα ευέλικτο σύστημα με προσωρινή τροποποίηση των κανόνων για 

τις αεροπορικές υπηρεσίες.  Θεσμοθετήθηκε επίσης δέσμη μέτρων για τους 

σιδηροδρόμους, ώστε να παρασχεθεί στον σιδηροδρομικό κλάδο ευελιξία και 

ασφάλεια δικαίου προσωρινά μέτρα για την παράταση της ισχύος ορισμένων 

πιστοποιητικών και αδειών στον τομέα των οδικών, των σιδηροδρομικών και 

των πλωτών μεταφορών και χαλάρωση των κανόνων σχετικά με την επιβολή 

τελών στα πλοία για τη χρήση των λιμενικών υποδομών απαλλαγή από 

ορισμένα τέλη υποδομής για τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις, 
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εξασφαλίζοντας παράλληλα την έγκαιρη επιστροφή χρημάτων για τους 

παρόχους υποδομής.  

 

Έκτακτη νομισματική πολιτική της ΕΕ για την χρηματοδότηση 

υπηρεσιών στην αντιμετώπιση της πανδημίας 

 

Τον Μάρτιο του 2020 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξήγγειλε 

έκτακτο πρόγραμμα αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω της πανδημίας, 

ύψους 750 δισ. €. Στις 4 Ιουνίου 2020 το πρόγραμμα έλαβε συμπληρωματική 

ενίσχυση με πρόσθετο ποσό 600 δισ. €, το οποίο ανέβασε το σύνολο στα 

1.350 δισ. €.  

 

Προοπτικές βελτίωσης της οικονομικής ύφεσης από την πανδημία 

covid-19 

 

 Οι επιπτώσεις στην οικονομία από την πανδημία COVID-19 και τα 

συνεπακόλουθα μέτρα περιορισμού της κινητικότητας των πληθυσμών τα 

οποία ενεργοποιηθήκαν για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου είχαν 

αρνητικές επιδράσεις στην παγκόσμια οικονομία. Έχει διαπιστωθεί ότι η 

πανδημία COVID-19 ήταν τόσο «λοιμογόνος» και καταστροφική για την υγεία 

όσο και για την οικονομία. Υπολογίζεται ότι παγκοσμίως η πανδημία 

προξένησε το 2020 πτώση της παραγωγής αγαθών και ζήτησης κατά  60% 

και των εξαγωγών (διεθνές εμπόριο) κατά 40% (Baldwin and Weder di Mauro, 

2020). Η επίπτωση της πανδημίας στην παγκόσμια οικονομία θα διαρκέσει 

αρκετά χρόνια μετά το πέρας της πανδημίας, η οποία κατά πάσα πιθανότητα 

θα συνεχιστεί για πολλά έτη ως ενδημική νόσος, στις ανεπτυγμένες 

οικονομίες και στις ανερχόμενες οικονομίες (emerging market and developing 

economies, EMDE). Σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 

στις αρχές του 2021 προβλέπει ότι οι αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια 

οικονομία, αν και θα βελτιώνεται σταδιακά, θα πάρει πολύ καιρό να φτάσει τα 

προ-επιδημίας επίπεδα με μεγαλύτερη επιβάρυνση των οικονομιών των 

χωρών EMDE οι οποίες θα υποφέρουν περισσότερο και θα έχουν την 

μεγαλύτερη συνολικά ζημιά. Πιο συγκεκριμένα, έχει υπολογιστεί χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη τα νέα στελέχη δέλτα και όμικρον, ότι η αρνητική 
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επίδραση των δύο πρώτων ετών της πανδημίας θα έχει επηρεάσει το 2024 το 

παγκόσμιο GDP κατά μέσο όρο 3% ενώ για τις χώρες χαμηλών εσόδων (low-

income countries, LICs) κατά 6% σε σχέση με την προ κορονοιού εποχή και 

για την Αφρική 1-4% (Djiofack et al, 2020). 

 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΏΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

 

Επιπτώσεις της πανδημίας στις υπηρεσίες υγείας 

 

 Το πρώτο εξάμηνο του πρώτου έτους εμφανίστηκαν οι αρνητικές 

επιπτώσεις της πανδημίας στα παγκόσμια συστήματα υγειονομικής 

περίθαλψης και μια κυματοειδή επίδραση (άνοιξε / κλείσε) σε κάθε πτυχή της 

ανθρώπινης ζωής με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να κηρύσσει 

την επιδημία COVID-19 ως παγκόσμια έκτακτη ανάγκη στις 30 Ιανουαρίου 

2020. Τα πρώτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου 

περιλάμβαναν περιορισμούς στις μετακινήσεις των κατοίκων, ατομικές 

απομονώσεις (Social distancing και self-isolation), ταξιδιωτικούς 

περιορισμούς, μείωση της κατανάλωσης βιομηχανικών προϊόντων με 

παράλληλη αύξηση των αναγκών σε ιατρικά υλικά και υπηρεσίες υγείας. 

Επιπρόσθετα, ο κλάδος των τροφίμων αντιμετώπισε αυξημένη ζήτηση λόγω 

πανικού με αύξηση της αγοράς και αποθήκευσης προϊόντων διατροφής 

(Nicola et al, 2020). Με λίγα λόγια, στα αρχικά στάδια της πανδημίας είχαμε 

παράλληλη αύξηση των αναγκών χρηματοδότησης των  υπηρεσιών υγείας σε 

κλίνες, ανθρώπινο δυναμικό και ιατρικά υλικά με ταυτόχρονη όμως μείωση 

των δυνατοτήτων των κρατών να χρηματοδοτήσουν τον αυξημένο όγκο 

υγειονομικών δαπανών λόγω κάθετης μείωσης των οικονομικών 

δραστηριοτήτων. 

Η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου 

πρόκληση για τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως. Το 

υψηλό κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, οι ελλείψεις προστατευτικού 

εξοπλισμού, ο χαμηλός αριθμός κλινών εντατικής θεραπείας και 
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αναπνευστήρων έχουν αποκαλύψει πολλές αδυναμίες στην παροχή 

φροντίδας βαριά ασθενών ακόμα και σε ανεπτυγμένα κράτη.  

Το κορυφαίο παράδειγμα της έλλειψης προγραμματισμού για την 

αντιμετώπιση μεγάλων πανδημιών ήταν η ζήτηση για αναπνευστήρες το 2020 

που εκτοξεύθηκε στα ύψη λόγω της επιδημίας του COVID-19 με αποτέλεσμα 

η επάρκεια αναπνευστήρων να ήταν πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Είχε 

υπολογιστεί ότι στους πρώτους λίγους μήνες της τρέχουσας πανδημίας οι 

ΗΠΑ διαθέτανε 160.000 αναπνευστήρες, πολύ πιο κάτω από τις 700.000 που 

είχε υπολογιστεί ότι απαιτούνταν σε μια μεγάλη πανδημία. Ο πρόεδρος των 

ΗΠΑ, Donald J. Trump ζήτησε την άμεση παραγωγή αναπνευστήρων από τις 

αυτοκίνητο-βιομηχανίες ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο πρωθυπουργός Boris 

Johnson, ζήτησε από εταιρείες όπως η Rolls Royce και η Dyson να 

εκτρέψουν την παραγωγική τους ισχύ σε ιατρικές προμήθειες υποστηρικτικών 

μηχανημάτων για τις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας.  

 Επιπλέων, στις ΗΠΑ με τον μεγάλο αριθμό ανασφάλιστων ατόμων, 

πολλά από  τα οποία μπορεί να εργάζονται σε θέσεις εργασίας που τους 

καθιστούσαν ευάλωτους στην ιογενή αυτή λοίμωξη, οδήγησε σε τεράστιες 

οικονομικές επιβαρύνσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό σε περιπτώσεις 

ασθένειας.  

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η παρούσα πανδημία της νόσου COVID-19 έχει 

επηρεάσει το προσδόκιμο επιβίωσης των πληθυσμών και τις οικονομίες των 

κρατών σε μεγάλο βαθμό η έκταση των οποίων τώρα μόλις αρχίζει να 

αξιολογείται (Jawad et al, 2021). Πράγματι, έχει υπολογιστεί ότι από την αρχή 

μέχρι τέλος της πανδημίας στις ΗΠΑ θα έχουν μολυνθεί 232 εκατομμύρια 

πολίτες και από αυτούς θα πεθάνουν 1.4 εκατομμύρια Αμερικάνοι. Μέχρι τον 

Δεκέμβριο του 2021 έχουν ήδη πεθάνει 850.000 πολίτες των ΗΠΑ.  

 Σε μία ανατριχιαστική ανακοίνωση του γραφείου προϋπολογισμού του 

Κογκρέσου (Congressional Budget Office, CBO) είχε υπολογιστεί ότι το 

κόστος της επιδημίας και ειδικότερα η εφαρμογή του μέτρου περιορισμού της 

κινητικότητας του πληθυσμού (lockdown) στην οικονομία των ΗΠΑ θα ήταν 

περίπου $8 τρισεκατομμύρια με το οποίο προλήφθηκαν 1.1 εκατομμύριο 

επιπρόσθετοι θάνατοι δηλαδή το μέσο κόστος αποτροπής για το χάσιμο κάθε 

ζωής υπολογίστηκε στα 7.2 εκατομμύρια δολάρια (Hilsenrath P and Borders 
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T, 2020). Οι υπολογισμοί αυτοί ήταν για τις αρχές της πανδημίας και δεν 

έλαβε υπόψη το 2021 και την μετάλλαξη Δέλτα και τώρα την Όμικρον.  

Παράλληλα, τα κράτη αύξησαν σταδιακά την χρηματοδότηση των δημοσίων 

υπηρεσιών υγείας με σκοπό την αύξηση COVID-19 κλινών αυξημένης 

φροντίδας και εντατικής θεραπείας σε ήδη υπάρχοντα ή νέα de novo 

Νοσοκομεία για τους μολυσμένους, και πρόσφατα με την χρηματοδότηση της 

ανάπτυξης, παραγωγής, αγοράς και διανομής εμβολίων (Acemoglu et al, 

2020).  

 

Το πλέγμα υγειονομικών και οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας 

και συνεχώς εμπλουτιζόμενη εμπειρία  

 

 Η αρχική καθυστέρηση και οι δισταγμοί της προσαρμογής των 

Υγειονομικών (δημοσίων και ιδιωτικών) και Οικονομικών πολιτικών στην 

πανδημία και η έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων σχετικά με την λοιμογόνο 

δύναμη του κορωνοιού είχε επιβαρυντικές επιδράσεις στην υγεία και στα 

οικονομικά των κρατών (Collier et al, 2020). Το αποτέλεσμα αυτών των 

ημίμετρων ήταν η αρχική έλλειψη απλών και εντατικών κλινών με αποτέλεσμα 

τον απότομο κορεσμό των Νοσοκομείων εντός ΕΕ, να μην υπάρχουν 

αναπνευστήρες, να μην υπάρχουν αναλώσιμα, και ταυτόχρονα ενώ οι 

υγειονομικές ανάγκες κορυφώνονταν να εμφανίζεται απροθυμία στην 

χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας και αργοπορία  επιβολής lockdown για 

το περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας. Ταυτόχρονα, ένα πρωτόγνωρο 

φαινόμενο εμφανίστηκε, οι κατά τόπους κυβερνήσεις να δέχονται εκ 

διαμέτρου αντίθετες προτάσεις, οι υγειονομικοί να ζητούν άμεση αύξηση της 

χρηματοδότησης των υγειονομικών υπηρεσιών, την αύξηση των μονάδων 

εντατικής θεραπείας, την άμεση κατασκευή και στελέχωση νέων 

Νοσηλευτικών μονάδων και την επίταξη ιδιωτικών Νοσηλευτικών ιδρυμάτων 

και την επίσης άμεση εφαρμογή γενικευμένων lockdown ενώ από την άλλη 

μεριά οι οικονομολόγοι να ζητούν προστασία έναντι στην επιβολή μέτρων 

περιορισμού της κινητικότητας των εργατικών δυναμικών με περιορισμένη 

χρήση εργασίας από το σπίτι, την διευκόλυνση του παγκόσμιου εμπορίου 

αγαθών και στήριξη των επιχειρήσεων με κρατικά δάνεια και μείωση της 

φορολογίας. Μπροστά σε αυτές τις εκ διαμέτρου αντίθετες αξιολογήσεις οι 
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κυβερνήσεις προσπαθούσαν να ισορροπήσουν με διστακτικά βήματα. Καθώς 

η ιατρική και οικονομική βιβλιογραφία εμπλουτιζόταν τάχιστα με την εμπειρία 

από την πανδημία, οι κυβερνήσεις άρχισαν να αναπτύσσουν τις πολιτικές 

τους για την αντιμετώπιση των υγειονομικών αναγκών και των οικονομικών 

επιπτώσεων της πανδημίας. Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες υγείας στηρίζονται 

στην οικονομική ευρωστία κάθε κράτους η αξιολόγηση των δεδομένων από 

την εμπειρία πάνω στην πανδημία αποτελεί ένα πρωτόγνωρο και 

συναρπαστικό ταξίδι και τα δεδομένα που σωρευτήκαν πρέπει να 

παραμείνουν και να εμπλουτίζονται συνεχώς για τις επόμενες πανδημίες.  

 

Οι παρατεταμένοι  περιορισμοί του εμπορίου και τα επιπρόσθετα 

υγειονομικά προβλήματα που δημιουργεί 

 

 Οι επιπτώσεις από καθολικούς και παρατεταμένους χρονικά 

περιορισμούς της κινητικότητας ενός πληθυσμού εκτός των καίριων 

πληγμάτων στην οικονομία επιφέρουν και πρόσθετα υγειονομικά προβλήματα 

ανεξάρτητα  αυτής καθαυτής της νόσου. Έχει επιδημιολογικά αποδειχθεί ότι 

παρατεταμένοι  χρονικά περιορισμοί της κινητικότητας ενός πληθυσμού 

(lockdown) ενώ θα περιορίσουν την διασπορά της νόσου,  θα επιφέρουν 

επιπροσθέτως των οικονομικών επακόλουθων και  πρόσθετα υγειονομικά 

προβλήματα στον πληθυσμό ανεξάρτητα  αυτής καθαυτής της νόσου (Pueyo, 

2020). Πράγματι έχει υπολογιστεί ότι σε περιόδους πανδημιών, αν η 

χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας μειωθεί και παράλληλα αυξηθεί το 

κόστος ποιοτικών τροφών τότε η μητρική και παιδική θνησιμότητα αυξάνει 

κάθετα σε νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος (Roberston et al, 2020).   

 

Δράσεις της ΕΕ για την προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού,  

εμβολίων και διαγνωστικών μεθοδολογιών 

 

Πολλαπλές αποφάσεις της ΕΕ οδήγησαν στην εξασφάλιση ασφαλών 

και αποτελεσματικών εμβολίων και στην προμήθεια και αποστολή ιατρικού 

εξοπλισμού εκεί όπου οι ανάγκες ήταν μεγάλες ως και τεχνικών διάγνωσης 

του ιού και των μεταλλάξεων του στους πληθυσμούς και στα λύματα.  
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Έτσι, τον Απρίλιο του 2021 το Συμβούλιο ενέκρινε επιπλέον 121,5 εκατ. € 

μέσω του αποθεματικού αλληλεγγύης και επείγουσας βοήθειας για να στηρίξει 

τα κράτη μέλη στο να παρακολουθούν τις μεταλλάξεις του ιού με Αλυσιδωτές 

Αντιδράσεις Πολυμεράσης (PCR) και Αντίστροφης Μεταγραφής (RT-PCR) για 

κάθε νέα αναδυόμενη παραλλαγή και την αξιολόγηση των δοκιμασιών αυτών 

πριν να αρχίσουν να χρησιμοποιούνται, με παράλληλη εξασφάλιση επαρκούς 

ικανότητας διεξαγωγής δοκιμών στα κράτη μέλη για την παρακολούθηση του 

SARS-CoV-2 και των παραλλαγών του στα λύματα. Συνολικά, η Επιτροπή 

έχει προτείνει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 245,2 εκατ. € από τον 

προϋπολογισμό της ΕΕ για τη στήριξη των πρωτοβουλιών αυτών, καθώς και 

100 εκατ. € για περαιτέρω αναδυόμενες ανάγκες που σχετίζονται με την κρίση 

του κορωνοϊού.  

Τον Ιούλιο του 2021 εγκρίθηκε από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο το σχέδιο του διορθωτικού προϋπολογισμού που θα καλύψει 

μέρος αυτών των δαπανών.  

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Προσαρμογή των υπηρεσιών υγείας σε καταστάσεις αυξημένων 

υγειονομικών αναγκών  

 

Η πανδημία COVID-19 είχε σημαντικό αντίκτυπο στην ικανότητα των 

συστημάτων υγείας να συνεχίσουν την παροχή βασικών υπηρεσιών υγείας. 

Ένα σύστημα υγείας πρέπει να έχει την ικανότητα να διατηρεί πρόσβαση σε 

βασικές υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας κατά την διάρκεια εποχών 

ρουτίνας και σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών.  

Στις πρώτες φάσεις της επιδημίας COVID-19, πολλά συστήματα υγείας 

κατάφεραν να διαχειριστούν τον σχετικά περιορισμένο φόρτο κρουσμάτων 

της νόσου COVID-19 και παράλληλα να διατηρήσουν την παροχή υπηρεσιών 

ρουτίνας.  

Καθώς ο αριθμός των ασθενών με COVID-19 μεγάλωνε τα διάφορα 

συστήματα υγείας προσπαθούσαν να διατηρήσουν την διαχείριση των 

κρουσμάτων COVID-19 με κόστος τον περιορισμό των προσφερόμενων 
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υπηρεσιών ρουτίνας, τις αναβολές χειρουργείων ή την χρήση τους μόνο για 

επείγοντα περιστατικά, την έλλειψη αναλωσίμων και φαρμάκων και την 

έλλειψη προσωπικού.  

 

Τα προβλήματα αυτά προέκυψαν από:  

 

1.  την έλλειψη εκ των προτέρων σχεδιασμού για την προσαρμογή των 

συστημάτων υγείας σε έκτατες περιπτώσεις  αυξημένων υγειονομικών 

αναγκών  

2.  στην πολύ χαμηλή χρηματοδότηση των δημόσιων δομών υγείας. 

Πράγματι, είναι κρίσιμο να διατηρηθούν οι υγειονομικές υπηρεσίας 

ρουτίνας, οι προληπτικές και θεραπευτικές υπηρεσίες, ειδικά για τους 

πιο ευάλωτους πληθυσμούς, όπως παιδιά, ηλικιωμένους, άτομα που 

ζουν με χρόνιες παθήσεις, μειονότητες και άτομα με αναπηρία.  

 

Χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας κατά την διάρκεια εκτάκτων 

αναγκών 

Κάθε κράτος έχει διαφορετικές πολιτικές για τη δημόσια υγεία και τα κοινωνικά 

μέτρα που εφαρμόζει για 

 

1. (α) την αντιμετώπιση αυξημένων υγειονομικών αναγκών 

2. (β) την χρηματοδότηση τους 

3. (γ) τον περιορισμό της μετάδοσης μολυσματικών νόσων.  

 

 

A.  Στις περισσότερες χώρες το Κράτος και οι δημόσιες δομές υγείας 

έχουν τον κύριο ή και τον  μόνο ρόλο στην προσφορά υπηρεσιών 

υγείας. 

B.  Σε άλλες, οι πάροχοι του ιδιωτικού τομέα έχουν σημαντικό επικουρικό 

ρόλο.  

C.  Σε κάθε περίπτωση, οι γρήγορες αξιολογήσεις σε εθνικό και διεθνές 

επίπεδο θα πρέπει να καθοδηγούν τις στρατηγικές επιλογές σχετικά με 

τις προσαρμογές της οικονομικής και υγειονομικής πολιτικής και την 

δημιουργία πρωτοκόλλων αντιμετώπισης των καταστάσεων αυτών 
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λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϋπάρχοντα κενά στην παροχή 

υπηρεσιών υγείας που μπορεί να επιδεινωθούν τάχιστα κατά τη 

διάρκεια μιας πανδημίας.  

 

Επιλογή των υγειονομικών προτεραιοτήτων 

 

Κάθε κράτος θα πρέπει να προσδιορίσουν τις βασικές υπηρεσίες υγείας 

σύμφωνα με προ-μελετημένα πρωτόκολλα.  

 

Οι κατηγορίες υψηλής προτεραιότητας πρέπει να περιλαμβάνουν:  

 

1. Υγειονομικές υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας για μεταδοτικές 

ασθένειες, συμπεριλαμβανομένων και των εμβολιασμών.  

2. Διατήρηση σε ένα ικανοποιητικό βαθμό των υγειονομικών υπηρεσιών 

ρουτίνας όπως εξωτερικά ιατρεία, νοσηλείας νοσημάτων ρουτίνας, 

διατήρηση χειρουργείων, υπηρεσίες για ευάλωτους πληθυσμούς, 

υπηρεσίες που σχετίζονται με την αναπαραγωγική υγεία 

(παρακολούθηση εγκύων) κλπ. 

3. Έγκαιρη προμήθεια φαρμάκων, αναλωσίμων, ανταλλακτικών 

συσκευών.  

4.  Διαχείριση έκτακτων περιστατικών. 

5.  Διατήρηση και ενίσχυση των εργαστηρίων διαγνωστικής απεικόνισης, 

βασικών διαγνωστικών εργαστηρίων, τράπεζας αίματος κλπ.  

6. Οι στρατηγικές αυτές πρέπει να αναθεωρούνται περιοδικά καθώς 

εξελίσσεται μία έκτακτη υγειονομική κατάσταση όπως η τρέχουσα 

πανδημία.  

7. Σταδιακές και με φειδώ μειώσεις στη χρήση διαφόρων υγειονομιών 

υπηρεσιών ρουτίνας στις περιπτώσεις αυξημένης ζήτησης έκτακτων 

υγειονομικών καταστάσεων.  

8.  Η αναστολή των χειρουργικών υπηρεσιών ρουτίνας είναι πιθανό να 

δημιουργήσει τεράστιες λίστες αναμονής με σημαντικές επιπτώσεις 

στην υγεία των προς χειρουργείο ασθενών.  
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9. Η καθυστερήσεις λόγω πανδημίας σε ορισμένες υγειονομικές 

διαδικασίες που αρχικά θεωρούνταν προαιρετικές να γίνονται σταδιακά 

πιο επείγουσες.  

10.  Δεδομένων των υψηλών απαιτήσεων για απόλυτα εξειδικευμένο 

υγειονομικό προσωπικό οι προσλήψεις τους να γίνονται με αξιοκρατικά 

μεν κριτήρια αλλά άμεσα παρακάμπτοντας τις συνήθεις 

γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες. 

11.  Η αποκατάσταση της λειτουργίας υπηρεσιών που βρίσκονται σε 

κατάσταση οριακή λόγω των αυξημένων υγειονομικών απαιτήσεων να 

γίνονται συντονισμένα σύμφωνα με καλά σχεδιασμένα εκ των 

προτέρων πρωτόκολλα.  

12.  Ο προγραμματισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα 

παρατεταμένων περιόδων αυξημένου όγκου ασθενών με επείγουσες 

ανάγκες σε σχέση με τις βασικές συνθήκες ρουτίνας.  

13.  Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: ο φόβος του 

άγνωστου, η ανάπτυξη θεωριών συνωμοσίας, η κλινική ανάδειξη 

ψυχιατρικών νοσημάτων λόγω των συνθηκών γενικευμένου στρες 

(περίπου 10% του πληθυσμού μπορεί δυνητικά να παρουσιάσει 

κλινικώς σοβαρή ψυχιατρική νόσο), η απώλεια εργασίας και η 

αβεβαιότητα για το μέλλον, η αύξηση της ενδο-οικογενειακής βίας 

λόγω του εγκλεισμού στα σπίτια στα πλαίσια των lockdown, η αύξηση 

της σεξουαλικής βίας, η άρνηση θεραπείας ή διασωλήνωσης ή 

εμβολιασμού ως και η βία κατά του υγειονομικού προσωπικού,  η 

κατάθλιψη, το άγχος και η αύξησης της χρήσης ουσιών. Όλα τα 

παραπάνω δημιουργούν αυξημένες ανάγκες για υπηρεσίες υγείας.  

14. Η αποκατάσταση των υπηρεσιών υγείας είναι πιθανό να συνδυάζετε με 

αυξημένους κινδύνους μετάδοσης της COVID-19. 

15.  Η αποκατάσταση των υγειονομικών υπηρεσιών πρέπει να συνδυάζετε 

με μέτρα περιορισμού της διασποράς της νόσου ή και επανεισαγωγής 

περιοριστικών μέτρων.  

16. Ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης μπορεί να περιλαμβάνει την 

προμήθεια επιπρόσθετων ασθενοφόρων και την δημιουργία 

νοσοκομείων δορυφόρων. 
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17.  Τα πρωτόκολλα πρέπει να περιλάμβάνουν σχέδια έκτακτης ανάγκης 

για την ασφαλή έναρξη, διακοπή και επανεκκίνηση οικονομικών και 

κοινωνικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με την εξέλιξη της πανδημίας.  

18. Ο αποτελεσματικός προληπτικός σχεδιασμός ανοίγει το δρόμο για 

έναν μετασχηματισμό που αφήνει τα συστήματα υγείας καλύτερα 

προετοιμασμένα και μειώνει τους πιθανούς κινδύνους από μελλοντικές 

νέες πανδημίες.  

19. Οι προσαρμογές θα πρέπει να προσανατολίζονται στην ενίσχυση της 

ανθεκτικότητας των υπηρεσιών και στην αύξηση του δυναμικού του 

συστήματος για ταχεία αύξηση της ικανότητας αντιμετώπισης μιας 

πανδημίας. 

 

Ευελιξία στον σχεδιασμό παροχών υπηρεσιών υγείας 

 

Οι υγειονομικές ρυθμίσεις σε περίπτωση πανδημιών πρέπει να διακρίνονται 

από ευελιξία στην εφαρμογή τους όπως:  

 

1. οι υπάρχουσες δομές υπηρεσιών υγείας ενδέχεται να μην είναι 

διαθέσιμες επειδή έχουν καθοριστεί για την αποκλειστική φροντίδα 

ατόμων που επηρεάζονται από την πανδημία. Πιο συγκεκριμένα, είναι 

δυνατό να μην παρέχουν με ασφάλεια τις υπηρεσίες ρουτίνας.  

2. Οι μετακινήσεις προς τα Νοσοκομεία ενδέχεται να διαταράσσονται από 

περιορισμούς συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων των δημόσιων 

συγκοινωνιών.  

3. Μπορεί να υπάρχει ανάγκη περιορισμού των ραντεβού των εξωτερικών 

Ιατρείων συμπεριλαμβανομένων των μη απαραίτητων εισαγωγών στο 

νοσοκομείο, για λόγους ασφάλειας και χωρητικότητας.  

4. μετατόπιση των χώρων παροχής υπηρεσιών οξείας περίθαλψης 

(τμήματα επειγόντων) σε διαφορετικές άλλες εγκαταστάσεις.  

5.  Πολλές υγειονομικές υπηρεσίες μπορεί να είναι δυνατό να παρέχονται 

εξ αποστάσεως όπου ενδείκνυται και είναι εφικτό. 

6.  Οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης να γίνονται με την 

ελαχιστοποίηση του όγκου των Νοσοκομειακών επισκέψεων. 
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7.  Συντονισμό της μετά την νοσηλεία ιατρικής παρακολούθησης που 

μπορεί να μειώσει τη διάρκεια της παραμονής στο νοσοκομείο.  

8.  Οι προσαρμογές αυτές που γίνονται στο πλαίσιο της πανδημίας είναι 

δυνατό να συσσωρεύουν εμπειρία και για να γίνουν η βάση για τον 

μετασχηματισμό και την ενοποίηση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

φροντίδας. 

 

Σύνταξη πρωτόκολλων αντιμετώπισης μελλοντικών μεγάλων 

πανδημιών 

 

Από την ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με την 

πανδημία της νόσου COVID-19 γίνεται αντιληπτό ότι η τρέχουσα μεγάλη 

πανδημία της νόσου COVID-19 βρήκε τις περισσότερες χώρες 

απροετοίμαστες για την έγκαιρη και οργανωμένη αντιμετώπισή της με έλλειψη 

σχεδίων αντιμετώπισης τέτοιων επιδημιολογικών καταστροφών που 

προσβάλλουν ταυτόχρονα την υγεία του πληθυσμού και την οικονομία. Τα 

αρχικά δειλά, σπασμωδικά και περιστασιακά σχέδια αντιμετώπισης 

εμπλουτίζονται σταδιακά από την συσσωρεμένη εμπειρία.  

 

Τα συμπεράσματα είναι τα ακόλουθα: 

 

1. Μία μεγάλης έκτασης και λοιμογόνου ικανότητας πανδημία επιβαρύνει 

πολύ γρήγορα τα συστήματα υγείας σε μεγάλο βαθμό και σε μικρό 

χρονικό διάστημα με γεωμετρική αύξηση. Για την άμεση αντιμετώπιση 

των αυξημένων υγειονομικών αναγκών πρέπει να υπάρχουν backup 

κλίνες περιορισμού της διασποράς (απομόνωση από τους υπόλοιπους 

ασθενείς σε ειδικούς θαλάμους με αυτόνομο αερισμό υψηλής 

υγειονομικής ασφάλειας (P3), ειδικές στολές προστασίας του 

υγειονομικού προσωπικού, κλίνες αυξημένης φροντίδας, μεγάλο ποσό 

αναλώσιμων κλπ.). Η άμεση εφαρμογή αυτών των μέτρων νοσηλείας 

είναι απαραίτητη, απαιτεί προηγούμενη και οργανωμένη προετοιμασία 

και είναι εξαιρετικά κοστοβόρα και χρονοβόρα.  

2. Τα επιδημιολογικά μέτρα περιορισμού της διασποράς της νόσου 

(lockdown) έχουν το αναπόφευκτο αποτέλεσμα του περιορισμού της 



 84 

παραγωγής και μετακίνησης αγαθών, την απότομη μείωση του κύκλου 

εργασιών των βιομηχανιών, των υπηρεσιών μεταφοράς προϊόντων, 

του λιανεμπορίου, των υπηρεσιών εστίασης, του τουρισμού, των 

αεροπορικών εταιρειών  κλπ. Για να επιβιώσουν όλοι αυτοί οι τομείς 

οικονομικής δραστηριότητας και για να περιορισθεί η ανεργία και η 

μεγέθυνση των οικονομικών ανισοτήτων μέσα στο κοινωνικό σύνολο 

πρέπει τα κράτη να έχουν απόθεμα κεφαλαίων και προετοιμασμένα 

χρηματοδοτικά εργαλεία για την έγκαιρη αντιμετώπισή τους. 

3. Η παρούσα εμπειρία έδειξε ότι η έγκαιρη χρηματοδότηση των 

αυξημένων υγειονομικών και οικονομικών αναγκών απαιτούν προ-

κατασκευασμένα πρωτόκολλα αντιμετώπισης και ύπαρξη κεφαλαίων 

αντιμετώπισης τέτοιων καταστροφών.  

4. Οι διαπληκτισμοί μεταξύ υγειονομικών και οικονομολόγων και οι 

κυριολεκτικά εκ διαμέτρου αντίθετες εισηγήσεις στις εκάστοτε 

κυβερνήσεις μπορούν να αποφευχθούν αν να υπάρχουν ήδη έτοιμα 

πρωτόκολλα προς άμεση εφαρμογή.  

5. Τέλος θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η οικονομία και οι υγειονομικές 

υπηρεσίες δεν είναι έννοιες ανεξάρτητες και ανταγωνιστικές αλλά 

συμπληρωματικές, αλληλοεξαρτώμενες και αλληλοσυμπληρούμενες. 

Οι σύγχρονες υπηρεσίες υγείας είναι τεχνολογικά πολύ ανεπτυγμένες 

και εξαρτώνται από την οικονομία, το διεθνές εμπόριο και τις 

βιομηχανίες για την παραγωγή ιατρο-βιολογικού εξοπλισμού, 

διαγνωστικών εργαλείων, εξειδικευμένων αναλώσιμων, φαρμάκων και 

τελικά εμβολίων. Από την άλλη μεριά, για να δουλέψουν όλα αυτά 

χρειάζεται υγειές ανθρώπινο δυναμικό (επιστήμονες, τεχνικοί, 

υπάλληλοι και εργάτες υψηλής εξειδίκευσης, πιλότοι αεροπλάνων, 

καπετάνιοι και ναυτικό προσωπικό, οδηγοί φορτηγών και τρένων 

μεταφορών). Οι υγειονομικές υπηρεσίες δεν μπορούν να δουλέψουν 

χωρίς την οικονομία και η οικονομία δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς ένα 

υγειά πληθυσμό. Κανένας δεν δουλεύει σε απομονωμένα και 

ανεξάρτητα το ένα από το άλλο συστήματα. 
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Πίνακες Συμπερασμάτων  

 

 

Πίνακας 1 

 
Στον πίνακα 1 αναγράφεται επιγραμματικά η σύγκριση διαφόρων οικονομικών 

παραμέτρων μεταξύ του τέταρτου τεταρτημόριου του 2019 (δηλαδή του 

τελευταίου τεταρτημόριου πριν την αρχή της πανδημίας της νόσου COVID-19) 

και του πρώτου τεταρτημόριου του 2020 (δηλαδή του πρώτου τεταρτημόριου 

του 2020 οπότε ξέσπασε με δριμύτητα η πανδημία σε έναν απροετοίμαστο 

κόσμο και περιγράφει το αρχικό σοκ από την πανδημία.  

 

Ενδεικτικά αναφέρονται, η ποσοστιαία αλλαγή του παγκόσμιου ΑΕΠ μεταξύ 

των δύο τεταρτημόριων, το συνολικό παγκόσμιο ΑΕΠ των δύο τεταρτημόριων, 

το συνολικό παγκόσμιο ΑΕΠ ανά κάτοικο, το συνολικό παγκόσμιο ΑΕΠ, η 

ισοτιμία της αγοραστικής δύναμης, το παγκόσμιο εμπόριο, το εγχώριο 

εισόδημα στις ΗΠΑ κατά τα δύο τεταρτημόρια, το ΑΕΠ στις ΗΠΑ, η 

ποσοστιαία αλλαγή του ΑΕΠ των ΗΠΑ, η παγκόσμια παραγωγή αγαθών 

μεταξύ των δύο περιόδων, οι διαφορές στις παγκόσμιες διεθνείς τουριστικές 

αφίξεις, συνολική συνεισφορά του τουρισμού στο Ελληνικό ΑΕΠ μεταξύ των 

δύο τεταρτημόριων, η συνολική συνεισφορά του τουρισμού στην Ελληνική 

αγορά εργασίας, η συνολική συνεισφορά του τουρισμού στο διεθνές ΑΕΠ, η 
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ποσοστιαία μεταβολή της ευρωπαϊκής παραγωγής αγαθών μεταξύ των δύο 

περιόδων, και τέλος η ποσοστιαία μεταβολή της παραγωγής αγαθών στις 

αναπτυσσόμενες χώρες.  

 

 

Πίνακας 2 

 

Στον δεύτερο πίνακα αναγράφεται η εκτιμώμενη οικονομική μεταβολή σε 

σειρά βιομηχανιών στις αναπτυγμένες χώρες, στην Κίνα και στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Οι βιομηχανίες που εξετάζονται είναι η φαρμακευτική 

στην οποία υπάρχει αρκετά μεγάλη άνοδος στις ανεπτυγμένες χώρες λόγω 

της αύξησης των υγειονομικών αναγκών, της παραγωγής τροφίμων, της 

παραγωγής ηλεκτρονικών υψηλής τεχνολογίας όπου επίσης υπήρξε μεγάλη 

άνοδος στην παραγωγή και ζήτηση, της εξόρυξης μεταλλευτικών προϊόντων 

και τέλος της παραγωγής οχημάτων που όμως παρουσίασε αξιοσημείωτη 

πτώση.   
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