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Η επεμβασΗ της Ρωσίας στην Ουκρανία δημιουργεί 
εντελώς μια νέα κατάσταση, τόσο στον πολιτικό χάρ-
τη της Ευρώπης όσο και στην ευρωπαϊκή και παγκό-
σμια οικονομία. Ιδιαίτερα όσον αφορά την ευρωπα-
ϊκή οικονομία, εκείνο που είναι απολύτως βέβαιο εί-
ναι ότι υφίσταται ένα πολύ σοβαρό πλήγμα και ακό-
μη περισσότερο φαίνεται ότι θα επιβραδυνθεί η γερ-
μανική οικονομία, καθώς το κόστος της ενέργειας θα 
αυξηθεί υπερβολικά. Είναι γνωστό ότι η ευρωπαϊκή 
οικονομία -και ιδίως η γερμανική- εξαρτάται σε πο-
λύ μεγάλο βαθμό ως προς την παροχή φυσικού αε-
ρίου από τη Ρωσία. Το ζήτημα, βεβαίως, είναι κατά 
πόσο θα πληγεί και η ελληνική οικονομία, που μας εν-
διαφέρει άμεσα. Είναι φανερό ότι το πλήγμα σε όλες 
τις ευρωπαϊκές χώρες θα είναι κοινό και συνεπώς η 
προσπάθεια αντιμετώπισής του πρέπει να είναι κοι-

νή. Σωστά ο Ελληνας πρωθυπουργός ζητά από την 
Ευρωπαϊκή Ενωση να αντιμετωπιστεί από κοινού αυ-
τή η νέα πραγματικότητα. Είναι αλήθεια ότι, όπως και 
στην περίπτωση της πανδημίας με το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης, η Ευρωπαϊκή Ενωση θα μπορούσε να επιδείξει 
και πάλι την αναγκαία αλληλεγγύη προς τις ευρωπα-
ϊκές χώρες που δυσκολεύονται με τη δημοσιονομική 
τους κατάσταση, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας. 
Μια υποστήριξη από ένα ταμείο που θα επιδοτεί το 
κόστος της ενέργειας για ένα χρονικό διάστημα θα 
ήταν μια δυνατή λύση, ενώ ταυτόχρονα η καθυστέ-
ρηση της εφαρμογής των δημοσιονομικών κανόνων 
της ευρωζώνης, δηλαδή η δημιουργία και πάλι ισορ-
ροπίας και πρωτογενών πλεονασμάτων, θα μπορού-
σε να βοηθήσει την Ελλάδα και τις άλλες υπερχρεω-
μένες χώρες του Νότου.

Η εισβολΗ της Ρωσίας στην Ουκρανία σίγουρα απο-
τελεί μια αρνητική εξέλιξη που θα δούμε πώς θα εξελι-
χθεί. Εάν δηλαδή θα επηρεάσει την ελληνική οικονομία 
λιγότερο ή περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, όμως, επι-
πτώσεις θα υπάρξουν. Τα μέτωπα τα οποία θα επηρεα-
στούν είναι ο πληθωρισμός, η ενεργειακή επάρκεια της 
χώρας, όπως για παράδειγμα σε φυσικό αέριο, τα δημο-
σιονομικά και ο τουρισμός. Για τον πληθωρισμό σίγου-
ρα -επειδή σχετίζεται και με την ενέργεια- θα υπάρξουν 

πιέσεις τους  επόμενους δύο μήνες, καθώς αυξήθηκε η 
τιμή του φυσικού αερίου, του πετρελαίου και των πρώ-
των υλών. Για την ενέργεια τίθεται ένα ζήτημα επάρκει-
ας της χώρας, γιατί το 30% με 40% προέρχεται από τη 
Ρωσία και είναι ένα θέμα όχι μόνο για εμάς, αλλά και για 
την Ευρώπη και θα πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή 
απάντηση. Επίσης, θα επηρεαστεί και ο τουρισμός, για-
τί έχουμε και Ρώσους που επισκέπτονται τη χώρα μας. 
Ανάλογα με τη διάρκεια της εισβολής της Ρωσίας στην 
Ουκρανία θα επηρεαστεί ο τουρισμός τόσο για τη χώ-
ρα μας όσο και για άλλα κράτη. Σε ό,τι αφορά τα δημό-
σια οικονομικά, είναι το πιο δύσκολο θέμα. Αν χρειαστεί 
η κυβέρνηση να πάρει μέτρα για να αμβλύνει τις επι-
πτώσεις από την αύξηση του ενεργειακού κόστους, θα 
υπάρξουν περισσότερες δαπάνες. Συνεπώς, την τρέχου-
σα χρονιά, που θέλουμε να μειώσουμε τα ελλείμματα, 
θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε δύο αντι-
κρουόμενους στόχους και αυτό είναι μια μεγάλη πρό-
κληση. Θα πρέπει η Ευρώπη να εστιάσει στις υποχρεώ-
σεις της χώρας μας και μια λύση είναι να μην επιστρέ-
ψουμε το 2023 στη δημοσιονομική προσαρμογή και να 
επιτραπεί στα κράτη να πραγματοποιήσουν περισσό-
τερες δαπάνες για να περιοριστούν οι επιπτώσεις από 
το ενεργειακό κόστος, όπως έγινε και με την πανδημία.
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