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Παρουσίαση - περιεχόμενα
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1. Κομβικά χρόνια 2020-21
2. Η πανδημία

3. Παγκοσμιοποίηση και αλυσίδες προσφοράς

4. Πληθωρισμός 

5. Το πρόβλημα του χρέους

6. ΕΕ Επόμενης Γενιάς/Ταμείο ανάκαμψης

7. Κλιματική αλλαγή και η διάσκεψη της Γλασκόβης

8. Συνοψίζοντας 



Κομβικά χρόνια 2020-21
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Συνέβησαν γεγονότα που αλληλοεπιδρούν σε πολυεθνικό και 
παγκόσμιο επίπεδο και αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας των 
κοινωνιών και των οικονομιών.

Πανδημία
Παγκοσμιοποίηση/αλυσίδες προσφοράς
Πληθωρισμός
Υπερχρέωση 
ΕΕ επόμενης γενιάς/ταμείο ανάκαμψης
Κλιματική αλλαγή και η διάσκεψη της Γλασκόβης



Η Πανδημία Covid-19
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Η πανδημία υπήρξε καταλύτης για την επιτάχυνση ορισμένων 
διαδικασιών  … Η πανδημία επιτάχυνε την ψηφιακή μετάβαση 
με τεράστιο αντίκτυπο στις αγορές εργασίας, τις αμοιβές και 
την ισότητα εισοδημάτων, τους όρους ανταγωνισμού και τη 
βιομηχανική οργάνωση. Η δομή της παραγωγής και της 
διανομής θα αλλάζει ταχύτερα. Αυτό μπορεί τελικά να 
οδηγήσει σε μια οικονομία υψηλότερης παραγωγικότητας, 
αλλά ενδιάμεσα, κατά τη μετάβαση θα υπάρξουν προβλήματα 
(χρέους, πληθωρισμού, αγοράς εργασίας)



Παγκοσμιοποίηση – αλυσίδες προσφοράς
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Η πανδημία σήμαινε επίσης 'διακοπή' των παγκόσμιων 
αλυσίδων προσφοράς. Αυτό συνέβη και στην παγκόσμια 
οικονομική κρίση του 2008 και αφορά το ρυθμό της 
παγκοσμιοποίησης… Η σμίκρυνση των αλυσίδων προσφοράς, 
θα σημαίνει περισσότερη εγχώρια παραγωγή, όπως άρχισε με 
ορισμένες βιομηχανίες (semiconductors)... λιγότερες χώρες στις 
αλυσίδες προσφοράς … οι φτωχότερες που ωφελήθηκαν από 
την παγκοσμιοποίηση και την επιμήκυνση των αλυσίδων θα 
επηρεαστούν αρνητικά ... Η Κίνα θα γίνεται όλο και 
περισσότερο παραγωγός υψηλότερου κόστους και η παραγωγή 
χαμηλού κόστους θα μετακινείται αλλού … Η εμπορική διαμάχη 
ΗΠΑ-Κίνας θα συνεχίσει … η Κίνα θα εισέλθει σε μια περίοδο 
μεταμόρφωσης, και βραδύτερων ρυθμών μεγέθυνσης.



Θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης ΑΕΠ 2019-23 …
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… και αβεβαιότητα πληθωρισμού
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… πληθωρισμός στην Κύπρο 
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Next Generation EU
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Το Next Generation EU είναι μια τεράστια πρωτοβουλία, με 
σημαντική πολιτική χροιά. Δεν είναι μόνο ένα μέσο 
χρηματοδότησης της ανάκαμψης μετά την πανδημική κρίση. 
Αφορά το μέλλον. Αυτό σημαίνει βασικές επενδύσεις και 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη.

Οι δημοσιονομικοί κανόνες αναθεωρούνται πιθανότητα με την 
εξαίρεση συγκεκριμένων επενδύσεων.

Οι τεράστιες ανάγκες επενδύσεων και οι διαφορετικές 
δημοσιονομικές συνθήκες των χωρών μελών, υποστηρίζουν τη 
διεύρυνση του Ταμείου Ανάκαμψης και μετατροπής του σε 
μόνιμο εργαλείο … αντικείμενο διαλόγου 



… Το πρόβλημα των πάγιων επενδύσεων 
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Σύνοψη … τάσεις ΑΕΠ στην Κυπριακή Οικονομία
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