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Η τελευταία λέξη στα οικονομικά του 

COVID-191:Μεθοδολογικές παρατηρήσεις 

 

Η αντίδραση των ακαδημαϊκών οικονομολ όγων  

 

  Η σύνθεση αυτού του σύντομου σημειώματος υπαγορεύεται από την εντυπωσιακή αντίδραση της 

ακαδημαϊκής οικονομικής κοινότητας -αλλά και οικονομολόγων σε διεθνείς οργανισμούς, κεντρικές 

τράπεζες και στον ιδιωτικό τομέα- στην πανδημία του κορωνοϊού. Αξίζει, μάλιστα, να υπογραμμιστεί 

πως η ετοιμότητα της ευρωπαϊκής ακαδημαϊκής κοινότητας υπήρξε -και η ερευνητική δραστηριότητα 

παραμένει- μεγαλύτερη  σε σύγκριση με εκείνην στις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και όταν 

περιορίσουμε το πεδίο αναφοράς σε δημοσιεύματα στην αγγλική γλώσσα – χωρίς να παραβλέπεται, 

ασφαλώς, ότι η αγγλική είναι η lingua franca της ακαδημαϊκής οικονομικής κοινότητας.2 

Ενδεχομένως, τούτο εν μέρει οφείλεται στο γεγονός πως στην Ευρώπη μετατοπίστηκε, πριν από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες, το επίκεντρο της πανδημίας. Πιθανώς, αντανακλά, επίσης, την ενδο-ευρωπαϊκή 

διαμάχη, ιδίως μεταξύ των κρατών μελών της ευρωζώνης, κυρίως ως προς την (κοινή) 

χρηματοδότηση των δημοσιονομικών πολιτικών τους και, συναφώς, τον ρόλο της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας.       

Ικανός δείκτης της ετοιμότητας -και της ερευνητικής δραστηριότητας- των οικονομολόγων είναι ο 

αριθμός των δημοσιευμάτων τους, συμπεριλαμβανομένων των (σχεδόν) τυπικώς ακαδημαϊκών 

                                                   
1 Με την φράση [η] τελευταία λέξη αποδίδεται η αγγλική [the] state of the art.  
2 Η ευρωπαϊκή υπεροχή αναγνωρίζεται, μπορεί εμμέσως, αλλά κατ’ ουσίαν και συμβολικώς: Στις 17 Απριλίου η 

Αμερικανική Οικονομική Ένωση απηύθυνε την εξής ψηφιακή επιστολή στα μέλη της:  

“To: Members of the American Economic Association 

From: Peter L. Rousseau, Secretary-Treasurer 

Subject: EEA Registry of COVID-19 Economic Outcome Research Projects  

The AEA leadership encourages its members to participate in an initiative led by the European Economic 

Association (EEA) and related to the current COVID-19 pandemic. The EEA aims to create a registry of research 

projects, predominantly engaged in data collection (in any country), studying how economic outcomes are 

evolving over the pandemic… 

…These projects cover areas of firm, worker, and household responses to the COVID-19 crisis and examine attitudes, 

consumption and savings behavior. The registry was designed to connect researchers working on similar projects in 

different countries so they can share information and learn from one another. It may also help to identify countries 

where less work is being done and motivate researchers to try and fill those gaps, ensuring that as much as possible 

is learned from the crisis to help guide policy and future modeling.”     
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δημοσιεύσεων. Εδώ, τα αριθμητικά δεδομένα, καθώς και η ανάλυση που έπεται, αφορούν μόνον 

στα δύο σημαντικότερα ινστιτούτα οικονομικής έρευνας, στην Ευρώπη το Centre for Economic 

Policy Research (CEPR) και στις Ηνωμένες Πολιτείες το National Bureau of Economic Research 

(NBER), αναφέρονται δε στο χρονικό διάστημα από την 5 Μαρτίου έως την 20 Απριλίου (την στιγμή 

που γράφονται αυτές οι γραμμές).3 Ειδικότερα, το CEPR έχει παραγάγει δύο ψηφιακούς συλλογικούς 

τόμους.4  Έχει, επίσης, εισαγάγει ένα ψηφιακό επιστημονικό περιοδικό (Covid Economics, Vetted 

and Real Time-Papers), έξι τεύχη του οποίου έχουν ήδη εκδοθεί, περιλαμβάνοντας συνολικώς 

τριάντα έξι ακαδημαϊκά άρθρα· και μέχρι την 15 Απριλίου, 39 κείμενα (άρθρα) είχαν γίνει δεκτά προς 

δημοσίευση στο περιοδικό αυτό, ενώ 47 είχαν απορριφθεί.5 Την ίδια στιγμή, στην ψηφιακή πύλη 

voxeu.org του CEPR έχουν δημοσιευθεί 164 άρθρα -κάποια μικρής έκτασης και άλλα (πολύ) 

μεγαλύτερης- μικρός αριθμός των οποίων, πάντως, συνίσταται σε συνόψεις μεγαλύτερων 

ερευνητικών κειμένων ή κειμένων πολιτικής που έχουν δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο του CEPR, στο 

προαναφερόμενο ψηφιακό περιοδικό ή αλλού (για παράδειγμα, ως κείμενα εργασίας σε κεντρικές 

τράπεζες ή διεθνείς οργανισμούς). Τέλος, το NBER έχει εκδώσει 31 κείμενα εργασίας. – Ίσως, είναι 

επίσης χαρακτηριστικό ότι τόσο στον ιστότοπο του τελευταίου, όσο και στο voxeu.org έχουν 

εισαχθεί, με διαφορετική μορφή, ξεχωριστές ενότητες για τα οικονομικά της πανδημίας του 

κορωνοϊού.   

Η ετοιμότητα των οικονομολόγων, και κατ’ επέκταση, η ποσοτική έκφραση της δραστηριότητάς  

τους, δεν συνιστά το μόνο ούτε και το σπουδαιότερο τεκμήριο επαίνου της (ακαδημαϊκής) 

οικονομικής κοινότητας. Ο χαρακτήρας,  το εύρος, η διανοητική ακεραιότητα, οι προφανείς σκοποί 

και οι, ίσως, απρόθετες συνδηλώσεις της εισφοράς των οικονομολόγων, συνάμα και η εν γένει 

ομοθυμία τους -τουτέστιν, ορισμένα επιστημολογικά στοιχεία των οικονομικών του Covid-19- 

συνιστούν τα σπουδαιότερα τεκμήρια επαίνου της, λοιδορημένης στο πρόσφατο παρελθόν (στην 

Μεγάλη Ύφεση), οικονομικής επιστήμης και της, τότε διχασμένης βαθύτερα, ακαδημαϊκής 

οικονομικής κοινότητας.  

 

 

                                                   
3 Αφήνονται, δηλαδή, εκτός του πεδίου αναφοράς πολυάριθμα ερευνητικά ιδρύματα και δεξαμενές σκέψης στην 

Ευρώπη και, πολύ περισσότερο, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, στο πεδίο αναφοράς δεν περιλαμβάνονται κείμενα 

που έχουν πιθανότατα δημοσιευτεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε πανεπιστήμια, κεντρικές τράπεζες και διεθνείς 

οργανισμούς. Κατά συνέπεια, η ετοιμότητα των οικονομολόγων υποεκτιμάται στο παρόν, ίσως σοβαρά. Οι 

εξαιρέσεις οφείλονται, ασφαλώς, στους νοητικούς περιορισμούς του συγγραφέα.  
4 Αμφότερους τους ψηφιακούς τόμους του CEPR έχουν επιμεληθεί ο Richard Baldwin και η Beatrice Weder di Mauro. 

Ο πρώτος εκδόθηκε στις 6 Μαρτίου υπό τον τίτλο Economics in the Time of COVID-19 και ο δεύτερος στις 18 Μαρτίου 

και φέρει τον τίτλο Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes.      
5 Ας σημειωθεί πως, μολονότι δεν ακολουθείται η τυπική ακαδημαϊκή μέθοδος της διπλής τυφλής αξιολόγησης -που 

μεταξύ άλλων περιλαμβάνει σχόλια των κριτών, εκ νέου υποβολή της (βάσει των σχολίων) αναθεωρημένης εκδοχής 

του εκάστοτε κειμένου (άρθρου) ή απόρριψή του-, τα κείμενα αξιολογούνται από ένα, κάθε φορά, μέλος της 

(33μελούς) συντακτικής επιτροπής του περιοδικού. 
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Η οικονομική ως ηθική επιστήμη  

 

    Αυτή την φράση χρησιμοποίησε ως τίτλο της ομιλίας του στην ογδοηκοστή-τέταρτη συνάντηση 

της Αμερικανικής Οικονομικής Ένωσης (American Economic Association), to 1968, o Kenneth 

Boulding, πρόεδρος τότε της Ένωσης.6 Και αυτό που επιχείρησε -με τρόπο θαυμαστό- ήταν η 

ανάδειξη της εγγενώς ηθικής και, κατά τούτο, κανονιστικής διάστασης της οικονομικής θεωρίας, σε 

πείσμα της θετικιστικής επιμονής της, κατά τον Amartya Sen, κρατούσας μηχανιστικής 

προσέγγισης.7 ‘Έκτοτε, η μηχανιστική προσέγγιση έχει εμπεδωθεί αποφασιστικότερα – περικλείοντας, 

μάλιστα, και ορισμένα ετερόδοξα ρεύματα οικονομικής σκέψης. Παρ’ όλα αυτά, έννοιες και 

μηχανισμοί αιτιότητας κρατούν, έστω υπόρρητες, τις ηθικές εκκινήσεις και συνδηλώσεις τους· και οι 

ατομικές προτιμήσεις, καθώς και τα διλήμματα και οι αποφάσεις του κοινωνικού σχεδιαστή, δεν είναι 

και αυτές άμοιρες αξιακών κρίσεων.8  

Δίχως άλλο, η σύγχρονη πανδημία -τόσο ως προς την υγειονομική όσο και ως προς την οικονομική 

συνιστώσα της- συνιστά μία μείζονα ηθική πρόκληση· η ανθρώπινη ζωή διακυβεύεται – για την 

ακρίβεια, απειλείται. Η πανδημία καθ’ εαυτήν και, κυρίως, η αναχαίτισή της γεννούν τεράστια ηθικά 

διλήμματα, υγειονομικής και οικονομικής φύσεως -εν πολλοίς αξεδιάλυτα- τόσο στην κλίμακα της 

ατομικής συμπεριφοράς όσο και σε αυτήν του κοινωνικού σχεδιασμού.  Η εντυπωσιακή αντίδραση 

της οικονομικής επιστήμης -της ακαδημαϊκής οικονομικής κοινότητας- και, ειδικότερα, η 

δημοσιευμένη εισφορά της τελευταίας είναι, εν πολλοίς, αντίστοιχη προς αυτήν την ηθική πρόκληση 

και, ταυτοχρόνως, αναδεικνύει την ηθική διάσταση της οικονομικής ανάλυσης της πανδημίας. 

Υιοθετώντας εν πολλοίς, και συμπληρώνοντας και εμπλουτίζοντας εμπειρικώς, τον στοχασμό του 

Kenneth Boulding, στις επόμενες γραμμές τεκμηριώνεται συνοπτικώς η ηθική των οικονομικών της 

πανδημίας.   

Ως επιστημονική πειθαρχία, η οικονομική -η οικονομική έρευνα- διέπεται από ένα σύνολο αξιών, με 

άλλα λόγια, οι επιστήμονες της οικονομικής κληρονομούν, αναμορφώνουν, ορίζουν και, κυρίως, 

αποδέχονται και συμμορφώνονται προς το επαγγελματικό (οικονομικό) ήθος. Ειδικότερα, οι 

οικονομολόγοι αποδίδουν μεγάλη αξία στην αντικειμενικότητα, την διανοητική περιέργεια, την λογική 

ευρωστία των θεωρητικών υποθέσεών τους, την ακριβή παρατήρηση, την μέτρηση, την 

ποσοτικοποίηση και στην εμπειρική εξακρίβωση των υποθέσεών τους. Ένεκα της έμπρακτης 

αποδοχής των αξιών αυτών, οι οικονομολόγοι θέτουν εαυτούς και την οικονομική επιστήμη στην 

κορυφή της ιεράρχησης των πειθαρχιών στις κοινωνικές επιστήμες και, κατ’ επέκταση, 

περιχαρακώνονται επιστημολογικώς και, ακόμη, εκτείνουν την δικαιοδοσία τους σε άλλες πειθαρχίες 

                                                   
6 Boulding, Kenneth E. (1969) “Economics As A Moral Science”, American Economic Review, 59(1): 1-12.  
7 Sen, Amartya (1987) On Ethics and Economics, Oxford & Cambridge/Mass.: Basil Blackwell.  
8 Hausman, Daniel M., Michael S. McPherson (second edition, 2006) Economic Analysis, Moral Philosophy, and 

Public Policy, New York: Cambridge University Press (first edition 1996).    
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– τα δεδομένα ως προς τις ετερο-αναφορές (μεταξύ των πειθαρχιών) στις ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις 

μαρτυρούν το ασφαλές του λόγου.9  

Μολαταύτα, στην οικονομική ανάλυση της σύγχρονης πανδημίας, η στάση των οικονομολόγων 

είναι αρκετά διαφορετική – και τούτο αφορά και σε πολλούς από αυτούς που, ενδεχομένως 

αυτάρεσκα, επέμεναν στην ένδοξη περιχαράκωσή τους. Υπηρετώντας αυτές τις κοινές αξίες τους -το 

επαγγελματικό (οικονομικό) ήθος τους- πολλοί ακαδημαϊκοί οικονομολόγοι έχουν εμπλακεί στην 

έρευνα για την πανδημία καθ’ εαυτήν ή/και στην απολύτως συναφή έρευνα για την σκοπιμότητα, 

την εφαρμογή και την (σταδιακή) χαλάρωση ή την άρση των (οικονομικώς επώδυνων) μέτρων 

προστασίας της δημόσιας υγείας. Αξιοσημείωτο είναι, πρωτίστως, ότι η συνάντηση της οικονομικής 

έρευνας με εκείνην της ιατρικής και της βιολογίας -ιδίως την επιδημιολογία, την λοιμωξιολογία και την 

ανοσολογία- δεν γίνεται με πνεύμα αυταρέσκειας και αξιώσεις υπεροχής (από την πλευρά της 

οικονομικής επιστήμης) – για εποικισμό, ασφαλώς, λόγος δεν μπορεί να γίνει. Τουναντίον, έχοντας 

ως κοινό αναλυτικό εργαλείο την μαθηματική στατιστική, η οικονομική της πανδημίας και η 

επιδημιολογία, ειδικότερα αυτή, έχουν εναγκαλισθεί, συμπορεύονται και γονιμοποιούνται αμοιβαίως – 

και σε αυτήν την αμοιβαία γονιμοποίηση, οι οικονομικοί ερευνητές αναγνωρίζουν, εμπράκτως και 

απροσχημάτιστα, ότι η επιδημιολογία έχει τον πρώτο λόγο (βλ. επόμενη ενότητα).  

Στην οικονομική ανάλυση της πανδημίας του κορωνοϊού, η κρατούσα (επιστημολογική) αντίληψη 

περί της οικονομικής ως επιστήμης που, σχεδόν αποκλειστικώς, ανακαλύπτει νέα δεδομένα και 

αποκτά βαθύτερη γνώση για την δεδομένη (αντικειμενική)  πραγματικότητα αλλοιώνεται – και ίσως 

υποχωρεί. Η γονιμοποίηση της οικονομικής έρευνας από την ιατρική και την βιολογία, ειδικότερα, 

μετατοπίζει την έμφαση, πιθανώς ανασυνθέτει το ερώτημα, τροποποιεί την μέτρηση και 

αναδιατάσσει τους αιτιώδεις παράγοντες στην έρευνα της οικονομικής ύλης. Για παράδειγμα, στην 

μελέτη της αγοράς εργασίας, ενδέχεται να είναι εξηγητικώς σκόπιμος ο αναπροσδιορισμός ροών 

και αποθεμάτων και, κατ’ επέκταση, η αναταξινόμηση του εργατικού δυναμικού και του οικονομικώς 

ενεργού πληθυσμού.  Τούτο προεικάζεται μεταβολές στην οικονομική ύλη, τουτέστιν, στην (όχι 

δεδομένη πλέον, αλλά μεταβεβλημένη) πραγματικότητα που ερευνά η οικονομική επιστήμη. Η 

εσωτερίκευση των εισροών της ιατρικής και της βιολογίας στην οικονομική έρευνα, εν όψει των 

δυνητικών συνδηλώσεών τους (μεταβολή της πραγματικότητας), δεν είναι άμοιρη ηθικών επιλογών – 

για παράδειγμα, ασφάλεια και υγιεινή vs. απασχόληση· και, κατ’ επέκταση, συνεπάγεται μεταβολές 

στα οικονομικά ήθη.     

Εκτός της (επιστημολογικής) στάσης της ως ηθικής επιστήμης, η οικονομική ανάλυση της 

πανδημίας εισφέρει στην επίλυση των συναφών ηθικών διλημμάτων – κατά κανόνα, εκδοχών του 

γενικού διλήμματος υγεία vs. πλούτος. Τούτο διαπιστώνεται διττώς – και αμφότεροι οι διαπιστωτικοί 

συλλογισμοί έχουν κοινή μεθοδολογική αφετηρία. Εισαγωγικώς, σύμφωνα με τον ορισμό του 

Kenneth Boulding -ορισμός που, ένεκα της γενικότητας και της γενικευσιμότητάς του (μπορεί να) 

ανταποκρίνεται στις αξιακές και μεθοδολογικές προτιμήσεις του συνόλου των ρευμάτων οικονομικής 

σκέψης- η οικονομική επιστήμη μελετά εκείνο το τμήμα του κοινωνικού συστήματος, το οποίο 

                                                   
9 Fourcade, Marion, Etienne Ollion, and Yann Algan (2015) “The Superiority of Economists”, Journal of Economic 

Perspectives, 29(1): 89-114.  
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οργανώνεται μέσω ανταλλαγών και διαλαμβάνει (τα) ανταλλάξιμα –10 κάθε λογής, υλικά ή άυλα, 

μπορεί να προστεθεί.11 Ο ίδιος διαχωρίζει το κοινωνικό σύστημα σε τρία υποσυστήματα. Το 

υποσύστημα των ανταλλαγών καταλαμβάνει την ενδιάμεση θέση μεταξύ του υποσυστήματος του 

καταναγκασμού και της απειλής -που μελετά η πολιτική επιστήμη- και εκείνου της ενσωμάτωσης ή, 

όπως το αποκαλεί αλλιώς, της μεταβιβαστικής οικονομίας. Το οικονομικό υποσύστημα συνδέεται με 

αυτό της ενσωμάτωσης, το οποίο περικλείει, άλλωστε, μεταβιβάσεις ανταλλαξίμων. Συνδέεται επίσης 

με το υποσύστημα του καταναγκασμού και της απειλής, έχοντας ως κοινό τόπο την στρατηγική και 

την διαπραγμάτευση. 

Τώρα, πρώτον, ο δεσμός του υποσυστήματος των ανταλλαγών εν μέσω της πανδημίας, με τα άλλα 

δύο υποσυστήματα, έχει βαρύνουσες ηθικές όψεις και συνδηλώσεις. Στην περίπτωση της 

στρατηγικής για την αναχαίτιση του ιού, ειδικότερα, το υποσύστημα των ανταλλαγών -με απλά λόγια 

οι αγορές- έχει σε αρκετές περιπτώσεις κατασταλεί και σε άλλες συμπιεστεί σοβαρά. Τα οικονομικά 

της πανδημίας μελετούν τις τομεακές και τις αθροιστικές (μακροοικονομικές) συνέπειες της 

καταστολής ή της συμπίεσης των ανταλλαγών και τις απώλειες ευημερίας· και, εν προκειμένω, 

εισφέρουν στην ποσοτική αποσαφήνιση -και την επίλυση- της (κορυφαίας) αντισταθμιστικής σχέσης 

μεταξύ υγείας και οικονομικής ευημερίας (βλ. και παρακάτω). Πολύ περισσότερο, όμως, οι 

οικονομικοί ερευνητές καλούνται, σε αυτή την περίπτωση με ιδιάζουσα έμφαση, να αποφανθούν για 

την ευημερία – και πώς η υγεία καθ’ εαυτήν, καθώς και σε σχέση με άλλα δημόσια ή κοινωνικά 

αγαθά, επιδρά στην ευημερία συνολικώς και στην διανομή της. Και από αυτή την άποψη, καλούνται 

και αυτοί να κάνουν ηθικής σημασίας επιλογές.  

Από την άλλη πλευρά, αυτήν της μεταβιβαστικής οικονομίας, η έρευνα της πανδημίας -

μικροοικονομική και μακροοικονομική, περιλαμβανομένης της μακροοικονομικής πολιτικής- καλείται 

να συνεισφέρει στην αποσαφήνιση και την επίλυση αντισταθμιστικών σχέσεων, κυρίως των 

εκάστοτε εκδοχών της σχέσεως μεταξύ ηθικού κινδύνου και κινήτρων, οι εκδηλώσεις των οποίων 

έχουν, πιθανότατα, μεταβληθεί – μεταξύ άλλων και ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των μέτρων 

προστασίας της δημόσιας υγείας, δηλαδή, της καταστολής ή της συμπίεσης των ανταλλαγών (και 

της κοινωνικής απομάκρυνσης). Οι ηθικές θεωρήσεις, εν προκειμένω, παραπέμπουν στις ατομικές 

προτιμήσεις -και την συμπεριφορά- και, ειδικότερα, συνδέονται με το ενδεχόμενο πως ορισμένες 

μεταβολές στις προτιμήσεις, ένεκα τροποποιήσεων στην δομή περιορισμών και ευκαιριών, (μπορεί 

να) προκαλούν την ευδιάκριτη μεταβολή των αποφάσεων και (να) προοιωνίζονται συστηματικές 

αξιακές αναθεωρήσεις (για παράδειγμα, στην αγορά εργασίας, τόσο μεταξύ των εργαζομένων όσο 

και των επιχειρήσεων – βλ. η απασχόληση ως αυταξία και η δέσμευση στον δίκαιο μισθό, 

αντιστοίχως). 

Συναφώς προς το προηγούμενο, δεύτερον, τα οικονομικά της πανδημίας του κορωνοϊού, ιδίως η 

έρευνα για τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας -καταστολής ή συμπίεσης των ανταλλαγών 

                                                   
10 Boulding, ό.π., σελ. 4.  
11 Κατ’ αυτόν τον (ίσως έμμεσο) τρόπο, πάντως, αναγνωρίζοντας, κατ’ αρχήν, τον εποικισμό άλλων επιστημονικών 

τόπων (πειθαρχιών των κοινωνικών επιστημών) από την οικονομική επιστήμη – και εν δυνάμει υποσκάπτοντας τον 

διαχωρισμό του Boulding (σελ. 4). Όπως φαίνεται λίγο πιο κάτω, όμως, το επιχείρημα που προτείνεται εδώ δεν έχει 

τέτοιες συνδηλώσεις.  
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(και κοινωνικής απομάκρυνσης)- φέρει στην επιφάνεια, ηθικού χαρακτήρα ερωτήματα τα οποία 

παρακάμπτονται στην κρατούσα οικονομική θεωρία. Η ισχύς της αριστείας Παρέτο και, κατά τούτο, 

η ορθολογικότητα του (αντιπροσωπευτικού) συναλλασσόμενου και η ανεξαρτησία των ατομικών 

συναρτήσεων ωφελιμότητας τίθενται, πιθανότατα, υπό αίρεση σε περιστάσεις που, εκ των 

πραγμάτων, ενθαρρύνουν -αν όχι υπαγορεύουν ή και απαιτούν- την αλληλεξάρτηση των ατομικών 

συναρτήσεων ωφελιμότητας – ως εκ της μετάδοσης και εξάπλωσης του ιού. Πολύ περισσότερο, το 

υπόδειγμα της ορθολογικής επιλογής -της ιδιοτελούς μεγιστοποίησης της ωφελιμότητας- είναι, σε 

αυτές τις περιστάσεις, ηθικώς φτωχό· αδυνατεί να συλλάβει την διάδοση μοτίβων φιλεύσπλαχνης 

συμπεριφοράς, κοινωνικής ευθύνης και ανοχής. Αδυνατεί, επίσης, να αναμετρηθεί εξηγητικώς με τα 

(λιγότερο ή περισσότερο διαδεδομένα και ισχυρά) πρωτόκολλα ηρωικής ηθικής  -ειδικότερα, το 

ανιδιοτελές επαγγελματικό ήθος των αλτρουιστών δημοσίων λειτουργών-12 που, στις περιστάσεις 

της πανδημίας, αντανακλώνται (και κοινωνικώς αποθεώνονται) στις πράξεις των επαγγελματιών 

(της) υγείας και στην πρακτική των δημοσίων συστημάτων παροχής της. Η κριτική στο υπόδειγμα 

της ορθολογικής επιλογής μπορεί, δίχως άλλο, να προέρχεται από τον οικονομικό συμπεριφορισμό 

και τα υποδείγματα λήψεως αποφάσεων σε περιστάσεις γενικευμένης αποστροφής (του) κινδύνου. 

Το κριτικό επιχείρημα μπορεί να συγκροτείται, όμως, και εντός του υποδείγματος της ορθολογικής 

επιλογής και της αριστείας Παρέτο, υποδεικνύοντας, όπως έχει υποστηριχθεί αλλού, τον (ηθικο-

θεωρητικό) εμπλουτισμό της ατομικής συνάρτησης ωφελιμότητας.13   

Ένας τελευταίος -μα κορυφαίος λεξικογραφικώς- λόγος περί την οικονομική ως επιστήμη (της) 

ηθικής: Ο αφορισμός πως η ανθρώπινη ζωή δεν αποτιμάται σε νομισματικές μονάδες είναι 

στερεότυπος – και εξίσου στερεότυπη είναι η αποδοκιμασία της οικονομικής θεωρίας -και της 

ανάλυσης κόστους και οφέλους- που σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως σε θέματα της δημόσιας υγείας, 

προβαίνει σε τέτοιες αποτιμήσεις. Παρ’ όλα αυτά, η νομισματική αποτίμηση της ανθρώπινης ζωής 

δεν παύει να συνιστά μία χρήσιμη πρώτη προσέγγιση, η οποία προκύπτει μέσω της εφαρμογής 

μεθόδων και τεχνικών ανάλυσης και, ασφαλώς, δεν είναι αξιακώς ουδέτερη· η εκτίμηση της αξίας της 

στατιστικής ζωής εδράζεται μεθοδολογικώς στις συναφείς ατομικές αποκαλυμμένες προτιμήσεις και, 

κατά τούτο, μεταξύ άλλων αντανακλά τις αγοραίες τιμές.14 ‘Όμως, η νομισματική αποτίμηση της 

ανθρώπινης ζωής είναι εν πολλοίς υπόρρητη στις δραματικές αποφάσεις των εντατικολόγων 

ιατρών στα νοσοκομεία της Λομβαρδίας. Πολύ μεγαλύτερης σημασίας είναι, όμως, ότι η 

νομισματική αποτίμηση της ανθρώπινης ζωής ευνοεί, κατ’ αρχήν, την εκλεπτυσμένη (ποσοτική) 

αποσαφήνιση του διλήμματος υγεία vs. πλούτος, καθιστώντας δυνατή την εσωτερίκευση των 

προτιμήσεων για υγιή και ποιοτική ζωή στο δεύτερο σκέλος (πλούτος). Και, από αυτή την άποψη, 

αποτελεί βασική εισροή στην πολιτική προστασίας της δημόσιας υγείας – την καταστολή ή την 

συμπίεση των ανταλλαγών και την (προοδευτική) αναίρεσή της.      

                                                   
12 Le Grand, Julian (2003) Motivation, Agency, and Public Policy: Of Knights and Knaves, Pawns and Queens, New 

York: Oxford University Press – αλλά με μια πιο επιφυλακτική άποψη που, ωστόσο, δεν συγκρούεται με το εδώ 

επιχείρημα.  
13 Κουτσιαράς, Νίκος (2019) «Ο (πραγματικός) οικονομικός άνθρωπος», http://www.poleconomix.gr/ 

portal/pages/11341. 
14 Gollier, Christian, Stephane Straub (2020) “Some micro/macro insights on the economics of coronavirous. Part 2: 

Health policy”, https://voxeu.org/article/some-micromacro-insights-economics-coronavirus-part-2.   

https://voxeu.org/article/some-micromacro-insights-economics-coronavirus-part-2
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Οικονομική επιδημιολογία  

 

Η οικονομική έρευνα για τις μολυσματικές επιδημίες δεν έχει μεγάλο παρελθόν· και εν μέρει , 

τουλάχιστον, αυτό ανάγεται σε μεθοδολογικούς αναστολείς – για την ακρίβεια αντιφάσεις. 15 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο και, κατ’ αυτήν την έννοια, την 

ατομική συμπεριφορά, η οικονομική προσέγγιση βασίζεται στο υπόδειγμα της ορθολογικής 

επιλογής και, επίσης, αποδίδει έμφαση στις εξωτερικότητες (της ατομικής απόφασης), ενώ, 

τουναντίον, η πολιτική προστασίας της δημόσιας υγείας εδράζεται -υπορρήτως- σε μια αντίληψη 

έλλογης ενσυναίσθησης -ή αλτρουιστικής υποκίνησης- του ατόμου και, συνεπώς, στην ατομική 

πρόθεση (και δράση) ανάσχεσης των αρνητικών και ενίσχυσης των θετικών εξωτερικοτήτων. 

Επομένως, ο προσδιορισμός της κοινωνικώς άριστης παρέμβασης για την προστασία της 

δημόσιας υγείας παραπέμπει, μεταξύ άλλων, σε ερωτήματα σχετικά με την ζήτηση για τέτοια 

παρέμβαση από πλευράς των ήδη προσβεβλημένων ή, προκειμένου για τους υγιείς -ή, ακριβέστερα, 

τους μη-προσβεβλημένους-, την ζήτηση για παρέμβαση αναλόγως του κινδύνου προσβολής τους. 

Μολονότι, εκ πρώτης όψεως, ο κίνδυνος προσβολής ή ο ρυθμός μετάδοσης ή, το μέγεθος των 

συνεπειών των εξωτερικοτήτων, κατά την υγειονομική συνιστώσα τους, συνιστούν αντικείμενο της 

επιδημιολογικής έρευνας, μοτίβα ενδογένειας (και αμφίδρομης αιτιότητας) υπαγορεύουν την 

αλληλοτροφοδότηση οικονομικών και επιδημιολογικών υποδειγμάτων. Τούτο ισχύει, ασφαλώς, και 

για την ακριβέστερη απεικόνιση της ατομικής συμπεριφοράς – ιδίως των εξωτερικοτήτων. 

Στην οικονομική επιδημιολογία του κορωνοϊού, οι κρίσιμες μεταβλητές -και οι διαχρονικές κατανομές 

συχνοτήτων- αναφέρονται στην εξάπλωση της νόσου -στην επιδημική καμπύλη και, κατ’ επέκταση, 

στην σταδιοποίηση της πανδημίας-, την (δυσμενή) οικονομική επίδραση της πανδημίας καθ’ εαυτήν, 

στην ελεγχόμενη εξάπλωση του ιού -την εξομαλυμένη (ισοπεδωμένη) επιδημική καμπύλη- και το 

(αρνητικό) οικονομικό αποτέλεσμα των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας – των μέτρων 

καταστολής ή συμπίεσης των ανταλλαγών (και κοινωνικής απομάκρυνσης). Η κρισιμότερη μεταξύ 

των παρεμβαλλομένων μεταβλητών είναι η επάρκεια των υπηρεσιών υγείας. Και οι κρισιμότεροι 

δείκτες για την παρακολούθηση της πανδημίας και την διαχείριση των μέτρων προστασίας της 

δημόσιας υγείας είναι ο ρυθμός μετάδοσης του ιού, ο δευτερογενής ρυθμός μόλυνσης, ο ρυθμός 

θνητότητας και ο ρυθμός ανάκτησης, καθώς και οι συμβατικοί οικονομικοί δείκτες (κυρίως, ΑΕΠ, 

απασχόληση/ανεργία) – και οι μεταξύ τους (δηλαδή, μεταξύ των υποκείμενων μεταβλητών) 

αντισταθμιστικές σχέσεις.16 Η (επιθυμητή) εκτίμηση αυτών και άλλων δεικτών με και χωρίς τα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας είναι, εν πολλοίς, υπόθεση προσαρμογής των (διαθέσιμων) 

εκτιμήσεων των δεικτών πριν από και μετά την εφαρμογή μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας 

στις (εικαζόμενες θεωρητικώς) μεταβολές της ατομικής συμπεριφοράς. 

                                                   
15 Hauck, Katharina (2018) “The Economics of Infectious Diseases”, Oxford Research Encyclopedias, 

https://oxfordre.com/economics/view/10.1093/acrefore/9780190625979.001.0001/acrefore-9780190625979-e-251.  
16 Baldwin, Richard, Beatrice Weder di Mauro (2020) Introduction”, in Richard Baldwin and Beatrice Weder di Mauro 

(eds.) Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes, A VoxEU.org Book/CEPR Press: 1-24.       

https://oxfordre.com/economics/view/10.1093/acrefore/9780190625979.001.0001/acrefore-9780190625979-e-251
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Πράγματι, και όπως προλέγεται, ικανό τμήμα της οικονομικής επιδημιολογίας του κορωνοϊού αφορά 

στην διερεύνηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ ατομικών (οικονομικών) αποφάσεων και (εξάπλωσης 

της) πανδημίας. Το βασικό εργαλείο -η αφετηρία- στο σύνολο των συναφών οικονομικών 

ερευνητικών εργασιών είναι το κανονικό υπόδειγμα της επιδημιολογικής μελέτης -το καλούμενο 

υπόδειγμα SIR (susceptible – infected – recovered)- το οποίο επεκτείνεται ώστε να λαμβάνεται 

υπόψη η ατομική συμπεριφορά – δηλαδή, (να) αναγνωρίζεται ευθέως και ρητώς ως εξηγητικός 

παράγοντας των μεταβάσεων η ατομική δράση (η αυτενέργεια). Η ατομική (οικονομική) 

συμπεριφορά τυποποιείται, ασφαλώς, δια του ορθολογικού υποδείγματος και, ειδικότερα, 

εκφράζεται δια των επιλογών κατανάλωσης και απασχόλησης (χρόνου εργασίας) και, επίσης, 

αναφέρεται κυρίως στις επιλογές των (κάθε λογής) ευάλωτων και των προσβεβλημένων.17 

Ορισμένες από τις μελέτες αυτές της οικονομικής επιδημιολογίας του κορωνοϊού διαπιστώνουν ότι ο 

έλεγχος της εξάπλωσης της νόσου επιτυγχάνεται, πράγματι, ως αποτέλεσμα των (ασυντόνιστων) 

ατομικών αποφάσεων μείωσης ή, κυριότερα, ανακατανομής της κατανάλωσης μεταξύ 

αγαθών/οικονομικών τομέων, και μείωσης του χρόνου εργασίας, συνάμα αποφεύγοντας τις 

δυσμενείς οικονομικές συνέπειες των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας  – και εκλογικεύουν, 

από αυτή την άποψη, την σουηδική στρατηγική.18 Άλλες μελέτες, μάλλον οι περισσότερες, 

αναδεικνύουν τις εξωτερικότητες των ατομικών αποφάσεων -τις εξωτερικότητες μόλυνσης του 

πληθυσμού και υπερφόρτωσης των υπηρεσιών υγείας- και υποδεικνύουν την εφαρμογή μέτρων 

προστασίας της δημόσιας υγείας, τα οποία, πρωτίστως, επιτρέπουν τον έλεγχο των θανάτων.19 

Εύλογη -αν και ίσως λιγότερο διερευνημένη για την ώρα- είναι η δημογραφική, ιδίως η ηλικιακή, 

εξειδίκευση των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας, κατ’ ακολουθίαν της αντίστοιχης 

επιδημικής κατανομής, με έμφαση στα μέτρα προστασίας που αφορούν στην απασχόληση και την 

αγορά εργασίας. Τούτο έχει σημασία τόσο σε σχέση με την επιτυχή ισοπέδωση της επιδημικής 

καμπύλης -και την άμβλυνση της αντισταθμιστικής σχέσης μεταξύ εργασίας και υγειονομικής 

ασφάλειας-, όσο και με την προοδευτική αποκλιμάκωση των μέτρων προστασίας.20  

Η προοδευτική άρση των μέτρων καταστολής ή συμπίεσης των ανταλλαγών και κοινωνικής 

απομάκρυνσης (μπορεί να) προσεγγίζεται, από την άποψη του κοινωνικού σχεδιαστή, ως 

                                                   
17 Ενδεικτικώς, βλέπε Eichenbaum, Martin, Sérgio Rebelo, Mathias Trabandt (2020) “The Macroeconomics of 

Epidemics”, Discussion Paper No. 14520, CEPR.  
18 Για παράδειγμα, βλέπε Krueger, Dirk, Harald Uhlig and Taojun Xie (2020) “Macroeconomic dynamics and 

reallocation in an epidemic”, Covid Economics – Vetted and Real-Time Papers, 5, 16 April: 21-50, στο οποίο -

δηλαδή, στο υπόδειγμά του- η κατανάλωση δεν αναφέρεται σε ένα ομοιογενές αγαθό, όπως στα υποδείγματα με 

ομοιογενείς τομείς, αλλά διακρίνεται μεταξύ αγαθών που καταναλώνονται στο σπίτι και αγαθών που καταναλώνονται 

σε κοινωνικό περιβάλλον. Επίσης, Toda, Alexis Akira “Susceptible-Infected-Recovered (SIR) Dynamics of COVID-19 

and Economic Impact”, Covid Economics – Vetted and Real-Time Papers, 1, 3 April: 43-63. 
19 Ενδεικτικώς, βλέπε Jones, Callum, Thomas Philippon and Venky Venkateswaran (2020) “A Note on Efficient 

Mitigation Policies”, Covid Economics – Vetted and Real-Time Papers, 4, 14 April: 25-46. Επίσης, Garibaldi, Pietro, 

Espen R. Moen and Christopher Pissarides (2020) “Modelling Contacts and Transitions in the SIR Epidemics Model”, 

Covid Economics – Vetted and Real-Time Papers, 5, 16 April: 1-20. 
20 Bignami-Van Assche, Simona, Daniela Ghio, Ari Van Assche (2020) “Workforce demographics and the flattening 

of COVID-19’s curve of infections”, https://voxeu.org/article/workforce-dynamics-and-flattening-curve. Επίσης, 

Boeri, Tito, Alessandro Caiumi and Marco Paccagnella (2020) “Mitigating the work-safety trade-off”, Covid 

Economics – Vetted and Real-Time Papers, 2, 8 April: 60-66.  

https://voxeu.org/article/workforce-dynamics-and-flattening-curve
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πρόβλημα αριστοποίησης υπό τους περιορισμούς της υγειονομικής ασφάλειας -σε συνάρτηση με 

την μη-υπερφόρτωση των υπηρεσιών υγείας- και της κοινωνικής ανοχής – συνυφασμένης 

(αρνητικώς) με κάθε μορφής δυσανεξία, πέραν της (σχετικώς σημαντικότερης) οικονομικής. Δεν 

προσεγγίζεται, δηλαδή, ως χειρισμός του διλήμματος υγεία vs. πλούτος αποκλειστικώς και μόνον, 

όπως στο πλαίσιο της συμβατικής οικονομικής ανάλυσης.21 Και, ως εκ τούτου, ανακύπτουν 

διαφορετικές εναλλακτικές στρατηγικές αποκλιμάκωσης των μέτρων προστασίας, εν δυνάμει 

προσαρμόσιμες (και ενίοτε ασταθείς), η γνωσιακή τεκμηρίωση των οποίων δεν περιορίζεται στην 

οικονομική επιστήμη και την στατιστική επιδημιολογία, αλλά εκτείνεται και σε άλλες πειθαρχίες και 

υπο-πειθαρχίες των κοινωνικών επιστημών.22 Εδώ, ανακαλείται η συζήτηση περί την οικονομική (της 

πανδημίας) ως ηθική επιστήμη.  

Τέλος, η οικονομική επιδημιολογία του κορωνοϊού έχει επίσης στραφεί στην διερεύνηση της 

σημασίας των τεστ μοριακού ελέγχου της μόλυνσης (RT-PCR) και των τεστ αντισωμάτων 

(serological), τόσο προκειμένου για τον έλεγχο της μετάδοσης της νόσου, καθώς και την 

διακρίβωση της επιδημικής φάσης, όσο και σε σχέση με την αποκλιμάκωση των μέτρων 

προστασίας – ιδίως ως προς την απασχόληση και τις εσωτερικές αγορές εργασίας.23 Το ερώτημα 

εξετάζεται, ασφαλώς, από την άποψη της κατανομής των (σπάνιων) πόρων, και η σημασία -η 

ατομική και, κυριότερα, η συλλογική αξία- της διενέργειας των τεστ εντοπίζεται στις διαφορετικές 

επιδημικές φάσεις και στα διαφορετικά στάδια εφαρμογής (ή άρσης) των μέτρων προστασίας της 

δημόσιας υγείας, λαμβανομένων υπόψη των λοιμωξιολογικών και ανοσολογικών επιφυλάξεων – 

λάθος αρνητικά τεστ μοριακού ελέγχου της μόλυνσης, λάθος θετικά τεστ αντισωμάτων, αβεβαιότητα 

ανοσίας (ατομικής και αγέλης). Έμφαση αποδίδεται, επίσης, στην μέθοδο διενέργειας των τεστ, ιδίως 

σε ό,τι αφορά τον ελεγχόμενο πληθυσμό και την επανάληψή τους και, σε αυτό το πλαίσιο, ερευνάται 

η αποδοτικότητα της καθολικής τυχαίας διενέργειας, της διενέργειας μεταξύ ομάδων του πληθυσμού 

με διαφορετικό κίνδυνο προσβολής (στρωματοποίηση),24 καθώς και οι (επιδημιολογικές) συνέπειες 

της στατιστικής/δειγματοληπτικής μεροληψίας.25  

 

 

                                                   
21 Παραδόξως(;), μια τέτοια προσέγγιση δεν απαντάται -απ’ όσο γνωρίζω- στην έρευνα για την σκοπιμότητα 

εφαρμογής και τις συνέπειες των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. 
22 Baldwin, Richard (2020a) “COVID, remobilization and the ‘stringency possibility corridor’: Creating wealth while 

protecting health”, https://voxeu.org/article/covid-remobilisation-and-stringency-possibility-corridor και (2020b) 

“Remobilising the workforce for ‘World War COVID’: A two-imperatives approach”, 

https://voxeu.org/article/remobilising-workforce-world-war-covid.  
23 Ενδεικτικώς, βλέπε Dewatripont, Mathias, Michel Goldman, Eric Muraille, Jean-Philippe Platteau (2020) “Rapidly 

identifying workers who are immune to COVID-19 and virus-free is a priority for restarting the economy”, 

https://voxeu.org/article/rapidly-identifying-workers-who-are-immune-covid-19-and-virus-free-priority-restarting-

economy. 
24 Gollier, Christian and Olivier Gossner (2020) “Group testing against Covid-19”, Covid Economics – Vetted and 

Real-Time Papers, 2, 8 April: 32-42.  
25 Για παράδειγμα, βλέπε Borjas, George G. (2020) “Demographic determinants of testing incidence and Covid-19 

infections in New York City neighbourhoods”, Covid Economics – Vetted and Real-Time Papers, 3, 10 April: 12-39. 

https://voxeu.org/article/covid-remobilisation-and-stringency-possibility-corridor
https://voxeu.org/article/remobilising-workforce-world-war-covid
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Οικονομικές διαταράξεις και μακροοικονομική πολιτική  

 

Οι οικονομικές διαταράξεις που ανάγονται στην πανδημία του κορωνοϊού, κατά μείζονα λόγο στα 

μέτρα καταστολής ή συμπίεσης των ανταλλαγών, συναθροίζονται και χαρακτηρίζονται ως 

Κεϋνσιανή διατάραξη της προσφοράς, δηλαδή, μια τέτοια διατάραξη, οι επιπτώσεις της οποίας στην 

συναθροιστική ζήτηση ξεπερνούν σε μέγεθος την αρχική διατάραξη της συναθροιστικής 

προσφοράς.26 Η Κεϋνσιανή διατάραξη της προσφοράς αναγνωρίζεται αφετηριακώς στο νέο 

Κεϋνσιανό θεωρητικό υπόδειγμα, στο οποίο όμως η μείωση της συναθροιστικής ζήτησης 

ενεργοποιεί την ανακύκλωση αρνητικών επιδράσεων μεταξύ ζήτησης και προσφοράς -η 

υποχώρηση της παραγωγικότητας είναι ο καταλύτης- και ενδεχομένως προκαλεί τον κίνδυνο 

παρατεταμένης στασιμότητας ένεκα αρνητικών προσδοκιών.27 Το νέο Κεϋνσιανό υπόδειγμα συνιστά 

το κανονικό θεωρητικό πλαίσιο για την ανάλυση των μακροοικονομικών συνεπειών της πανδημίας 

και, κατ’ επέκταση, για την διατύπωση προτάσεων περί την μακροοικονομική πολιτική.  

Στο ίδιο περίπου μήκος κύματος, η πανδημία προσλαμβάνεται ως ένα οξύτατο μακροοικονομικό 

επεισόδιο στην εποχή της κανονικής στασιμότητας, ως αποτέλεσμα του οποίου δεν αποκλείονται, 

αφενός η ενίσχυση της δυναμικής της υστέρησης και η επί μακρόν μείωση του δυνητικού ΑΕΠ  -

τουτέστιν, μια δευτερογενής αρνητική επίδραση στην προσφορά-28 και αφετέρου η περαιτέρω 

συμπίεση του (φυσικού) επιτοκίου ισορροπίας.29 Δεν λείπουν, πάντως, προσεγγίσεις που αποδίδουν 

μεγαλύτερη έμφαση, σε σύγκριση με το κανονικό υπόδειγμα, στην διατάραξη της προσφοράς, 

κυρίως επισημαίνοντας την δυναμική μετάδοσης και επιδείνωσης της διατάραξης αυτής μέσω των 

(παγκοσμίων) αλυσίδων παραγωγής.30 Κατά συνέπεια, διατυπώνονται εν μέρει διιστάμενες 

προβλέψεις αναφορικώς προς τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες μακροοικονομικές τάσεις, 

ιδίως δε σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο αναβίωσης πληθωριστικών πιέσεων.31 Παρόμοιες προβλέψεις 

εξαρτώνται, ασφαλώς, και από υποθέσεις σε σχέση με τις προσδοκίες -ή τα ζωώδη ένστικτα, αν 

προτιμάτε- (και) την προληπτική αποταμίευση, την πίστωση, τις αποδόσεις των κυβερνητικών 

                                                   
26 Guerrieri, Veronica, Guido Lorenzoni, Ludwig Straub, Iván Werning (2020) “Macroeconomic Implications of 

COVID-19: Can Negative Supply Shocks Cause Demand Shortages?”, Working Paper No 26918, NBER.  
27 Fornaro, Luca, Martin Wolf (2020) “Coronavirus and macroeconomic policy”, https://voxeu.org/article/ 

coronavirus-and-macroeconomic-policy. 

28 Krugman, Paul (2020) “The case for permanent stimulus”, in Richard Baldwin and Beatrice Weder di Mauro (eds.) 

Mitigating the COVID Economic Crisis: Act Fast and Do Whatever It Takes, A VoxEU.org Book/CEPR Press: 213-219.   
29 Goy, Gavin, Jan Willem van den End (2020) “The impact of the COVID-19 crisis on the equilibrium interest rate”, 

https://voxeu.org/article/impact-covid-19-crisis-equilibrium-interest-rate.  
30 Baldwin, Richard (2020) “Supply chain contagion waves: Thinking ahead on manufacturing ‘contagion and 

reinfection’ from the COVID concussion”, https://voxeu.org/article/covid-concussion-and-supply-chain-contagion-

waves. Επίσης, Inoue, Hiroyasu, Yasuyuki Todo (2020) “Propagation of the economic impact of lockdowns through 

supply chains”, https://voxeu.org/article/propagation-economic-impact-lockdowns-through-supply-chains.   
31 Για μια απλή, Μαρσαλιανή ανάλυση του ενδεχόμενου πρόκλησης πληθωρισμού κόστους, βλέπε Baldwin, Richard 

(2020) “The supply side matters: Guns versus butter, COVID style”, https://voxeu.org/article/supply-side-matters-

guns-versus-butter-covid-style. 

https://voxeu.org/article/coronavirus-and-macroeconomic-policy
https://voxeu.org/article/coronavirus-and-macroeconomic-policy
https://voxeu.org/article/impact-covid-19-crisis-equilibrium-interest-rate
https://voxeu.org/article/covid-concussion-and-supply-chain-contagion-waves
https://voxeu.org/article/covid-concussion-and-supply-chain-contagion-waves
https://voxeu.org/article/propagation-economic-impact-lockdowns-through-supply-chains
https://voxeu.org/article/supply-side-matters-guns-versus-butter-covid-style
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ομολόγων και την εξυπηρέτηση του χρέους, την προσφορά χρήματος και την νομισματική 

κυκλοφορία, κ.ά.32 Τέτοιες προβλέψεις είναι, δηλαδή, ενδογενείς στην μακροοικονομική πολιτική.  

Σε εμπειρικό επίπεδο, οι επιδράσεις της πανδημίας του κορωνοϊού ερευνώνται, συνήθως, με την 

χρήση απλών υποδειγμάτων χρονολογικών σειρών, περιλαμβανουσών δεδομένα από επιδημικά 

φαινόμενα του πρόσφατου παρελθόντος,33 και άλλες φορές αντλώντας δεδομένα από την 

οικονομική ιστορία των επιδημιών.34 Συχνότερη (και σχετικώς ασφαλέστερη) είναι, πάντως, η 

εμπειρική μελέτη των συνεπειών της πανδημίας σε κλαδική ή/και επαγγελματική κλίμακα,35 ή ως προς 

ορισμένες συνιστώσες της συναθροιστικής ζήτησης, 36 ή αναφορικώς προς την αγορά εργασίας,37 

καθώς και την αγορά χρήματος και δανεισμού.38 Και συνηθέστερη, σε αυτές τις εμπειρικές μελέτες, 

είναι η χρήση χρονολογικών σειρών, εθνικολογιστικών δεδομένων, στοιχείων δειγματοληπτικών 

ερευνών, χρηματιστηριακών στοιχείων, κάποιες φορές χωρίς ρητή αναφορά σε δομικά θεωρητικά 

υποδείγματα – στα οποία θεμελιώνονται τα εκτιμώμενα ανηγμένα (υποδείγματα). Τέλος, ωστόσο 

αξιοσημείωτη, είναι η συχνότητα των εμπειρικών μελετών σε σχέση με τις ποικίλες (ανα)διανεμητικές 

επιπτώσεις της πανδημίας, στην αγορά εργασίας και μεταξύ των νοικοκυριών.39  

Οι συνδηλώσεις του κανονικού υποδείγματος για την μακροοικονομική πολιτική είναι σχεδόν 

προφανείς. Η συμβατική νομισματική πολιτική αδυνατεί να αποτρέψει τον κίνδυνο (παρατεταμένης) 

στασιμότητας, κυρίως ένεκα του μηδενικού κατώτατου ορίου στο επιτόκιο πολιτικής. Τα μη συμβατικά 

νομισματικά μέσα -τα οποία εκλογικεύονται θεωρητικώς σε νέα Κεϋνσιανά υποδείγματα με 

ανομοιογενείς συναλλασσόμενους- συμβάλλουν τόσο στην άμβλυνση των βραχυπρόθεσμων 

συνεπειών της πανδημίας όσο και στην σταθεροποίηση και την επάνοδο των οικονομιών στην (νέα) 

                                                   
32 Ενδεικτικώς, βλέπε Goodhart, Charles, Manoj Pradhan (2020) “Future imperfect after coronavirus”, 

https://voxeu.org/article/future-imperfect-after-coronavirus. 
33 Ma, Chang, John Rogers and Sili Zhou (2020) “Global economic and financial effects of 21st century pandemics 

and epidemics”, Covid Economics – Vetted and Real-Time Papers, 5, 16 April: 56-78. 
34 Jordà, Òscar, Sanjay R. Singh and Alan M. Taylor (2020) “Longer-run economic consequences of pandemics”, 

Covid Economics – Vetted and Real-Time Papers, 1, 3 April: 1-15. Επίσης, MØller Dahl, Christian, Casper Worm 

Hansen and Peter Sandholt Jensen (2020) “The 1918 epidemic and a V-shaped recession: Evidence from municipal 

income data”, Covid Economics – Vetted and Real-Time Papers, 6, 17 April: 137-162. 
35 del Rio-Chanona, R. Maria, Penny Mealy, Anton Pichler, Francois Lafond and J. Doyne Farmer (2020) “Supply and 

demand shocks in the COVID-19 pandemic: An industry and occupation perspective”, Covid Economics – Vetted 

and Real-Time Papers, 6, 17 April: 65-103.  
36 Για παράδειγμα, σχετικά με την κατανάλωση βλέπε Muellbauer, John (2020) “The coronavirus pandemic and US 

consumption”, https://voxeu.org/article/coronavirus-pandemic-and-us-consumption.  
37 Coibion, Olivier, Yurly Gorodnichenko, Michael Weber (2020) “Labour markets during the Covid-19 crisis: A 

preliminary view”, https://voxeu.org/article/labour-markets-during-covid-19-crisis-preliminary-view.  
38 Ενδεικτικώς, βλέπε Schoenfeld, Jordan (2020) “ The invisible risk: Pandemics and the financial markets”, Covid 

Economics – Vetted and Real-Time Papers, 6, 17 April: 119-136.  
39 Adams-Prassl, Abigail, Teodora Boneva, Marta Golin, Christopher Rauh (2020) “The large and unequal impact of 

COVID-19 on workers”, https://voxeu.org/article/large-and-unequal-impact-covid-19-workers. Επίσης, Alon, Titan 

M., Matthias Doepke, Jane Olmstead-Rumsey, Michèle Tertilt (2020) “The Impact of COVID-19 on Gender Equality”, 

Working Paper No 26947, NBER. Βλέπε ακόμη, Gambacorta, Romina, Alfonso Rosolia, Francesca Zanichelli (2020) “All 

in it together, but with differences: The finances of European households through the pandemic”, 

https://voxeu.org/article/finances-european-households-through-pandemic. 
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κανονική τροχιά τους – στηρίζοντας τις αγορές δανειακών κεφαλαίων και την ρευστότητα των 

κυβερνητικών ομολόγων (βλ. κυρίως ΕΚΤ – επίσης, βλ. παρακάτω). Ωστόσο, αναθερμαίνεται το 

ενδιαφέρον των θεωρητικών της νομισματικής πολιτικής σχετικώς με την σκοπιμότητα -και το εφικτόν 

της- αναγωγής του αρνητικού επιτοκίου πολιτικής σε συμβατικό νομισματικό μέσο, δεδομένου του 

χαμηλού (και υποχωρούντος, πιθανώς) επιτοκίου ισορροπίας.40        

Στην δημοσιονομική πολιτική εναπόκειται, κατά μείζονα λόγο, η άμβλυνση των βραχυπρόθεσμων 

συνεπειών της πανδημίας -μέσω κάθε λογής (αμέσων και εμμέσων) μεταβιβάσεων- και, πολύ 

περισσότερο, η ακύρωση του κινδύνου παρατεταμένης στασιμότητας και η οικονομική ανάκαμψη – 

με μέτρα ενθάρρυνσης της ιδιωτικής επένδυσης και, κυρίως, σοβαρή αύξηση των δημοσίων 

επενδύσεων, κατ’ αυτόν τον τρόπο αυξάνοντας την παραγωγικότητα. Το επίμαχο, εν προκειμένω, 

ζήτημα είναι η χρηματοδότηση της δημοσιονομικής τόνωσης, συνυπολογιζομένης, μάλιστα, της 

μείωσης των φορολογικών εσόδων. Η αύξηση των δημοσίων ελλειμμάτων, για τον σκοπό αυτό, και 

η συνακόλουθη αύξηση του δημοσίου χρέους είναι, όπως υποστηρίζεται, απολύτως ενδεδειγμένες, 

καθώς οι αποδόσεις των κυβερνητικών ομολόγων (θα) παραμένουν ισχνές – και υπό κανονικές 

συνθήκες μικρότερες των (ακόμη ταχύτερων ένεκα των δημοσίων επενδυτικών προγραμμάτων) 

ρυθμών μεγέθυνσης, συνεπώς ευνοώντας την μερική αυτοχρηματοδότηση της δημοσιονομικής 

τόνωσης.41  

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη θεωρητική -και όχι μόνον- σημασία αποκτά η ραγδαία διάδοση της 

μοντέρνας νομισματικής θεωρίας και η (ένθερμη ως προς τις συνδηλώσεις πολιτικής) υποδοχή της 

από πολλούς (και κορυφαίους) θεωρητικούς της νέας Κεϋνσιανής μακροοικονομικής. Όπως 

υποστηρίζεται -πειστικώς- η εκπλήρωση της ανάγκης ογκώδους δημοσιονομικής τόνωσης των 

οικονομιών δεν (μπορεί να) προσκρούει σε ανησυχίες για αύξηση των επιτοκίων κυβερνητικού 

δανεισμού στην αγορά των ομολόγων. Οι κεντρικές τράπεζες έχουν απεριόριστες δυνατότητες 

αγοράς κυβερνητικών ομολόγων -νομισματικής χρηματοδότησης των δημοσίων ελλειμμάτων- χωρίς 

να τίθεται σε κίνδυνο η σταθερότητα των τιμών.42 Αυτή η βασική ιδέα της μοντέρνας νομισματικής 

θεωρίας εξειδικεύεται σε διαφορετικές εκδοχές, ιδίως σε ό,τι αφορά τον ακριβή τρόπο παρέμβασης 

των κεντρικών τραπεζών, οι συνδηλώσεις των οποίων ως προς την σχέση δημοσιονομικής και 

νομισματικής πολιτικής επίσης διαφέρουν.43 Ειδικότερα, η πολιτική του μάννα εξ ουρανού (helicopter 

money), με διαφορετικές παραλλαγές και αυτή, έχει πλέον αποκτήσει ευρεία ακαδημαϊκή αποδοχή.44     

Δίχως άλλο, το ζήτημα της χρηματοδότησης της δημοσιονομικής πολιτικής, και του ύψους της 

δημοσιονομικής τόνωσης κατά τούτο, προσλαμβάνει ξεχωριστή -και επείγουσα- σημασία στην 

                                                   
40 Lilley, Andrew, Kenneth Rogoff (2020) “Negative interest rate policy in the post COVID-19 world”, 

https://voxeu.org/article/negative-interest-rate-policy-post-covid-19-world. 
41 Krugman, ό.π . (υποσημ. 28). 
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περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ιδίως, της Ευρωζώνης. Το ζήτημα αυτό, εν προκειμένω, 

αναφέρεται σε μία νομισματική ένωση πολιτικώς αυτόνομων και άνισων δημοσιονομικών χώρων με 

μία ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα, η νομισματική πολιτική της οποίας είναι στενά οριοθετημένη 

νομικώς, αλλά στην πράξη έχει ασκηθεί με ικανή ευελιξία. Το δίλημμα σε αυτή την περίπτωση είναι 

μεταξύ (της ασθενούς πολιτικώς) δημοσιονομικής αλληλεγγύης και οιονεί απεριόριστης -μέχρι πού;- 

νομισματικής πολιτικής. Η επίλυσή του, κατ’ ουσίαν, αφορά στην έκταση του κοινώς αποδεκτού 

επιμερισμού των ζημιών και παραπέμπει, συνεπώς, στην πολιτική οικονομία.     

 


