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Οι εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών για τις οικονομικές επιπτώσεις του κοροναϊού Ποια μέτρα προτείνουν
Παγκόσμιες κρίσεις υγείας κατά το παρελθόν, όπως αυτή του SARS που είχε ξεκινήσει επίσης από την Κίνα πριν από 17
χρόνια, είχαν σχετικά περιορισμένες και βραχύβιες οικονομικές επιπτώσεις, καθώς η οικονομική δραστηριότητα
επανερχόταν πολύ γρήγορα στα κανονικά της επίπεδα. Η κατάσταση φαίνεται να είναι διαφορετική σήμερα, με τον
κοροναϊό να αποτελεί μία μεγαλύτερη απειλή για όλες τις οικονομίες του κόσμου. Όσο το πρόβλημα εστιαζόταν στην
Κίνα - και σε μικρότερο βαθμό κάποιες γειτονικές της χώρες - η απειλή φαινόταν περιορισμένη. Από τη στιγμή, όμως,
που ο ιός εξαπλώθηκε στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, με περισσότερες από 80 χώρες να έχουν καταγεγραμμένα κρούσματα,
η ανησυχία έλαβε μεγαλύτερη έκταση, όπως φάνηκε και από τη μεγάλη πτώση των χρηματιστηρίων.
Την αίσθηση της βαρύτητας των επιπτώσεων που θα υπάρξουν έδωσε την Καθαρά Δευτέρα ο ΟΟΣΑ με την ενδιάμεση
έκθεσή του για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, όπου τόνισε ότι ο Covid-19 αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο
για την παγκόσμια οικονομία μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009 και κάλεσε τις χώρες να λάβουν άμεσα
μέτρα για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων και τη στήριξη της ζήτησης στην οικονομία. Σύμφωνα με
τον ΟΟΣΑ, ακόμη και στο καλύτερο σενάριο, που προβλέπει μία περιορισμένη έκταση του κοροναϊού εκτός της Κίνας,
αναμένεται μία απότομη πτώση της παγκόσμιας ανάπτυξης στο πρώτο εξάμηνο του 2020, καθώς πλήττονται οι
αλυσίδες προσφοράς, ο τουρισμός υποχωρεί και η εμπιστοσύνη μειώνεται. Ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας
οικονομίας, στο σενάριο αυτό, θα μειωθεί στο 2,4% για το σύνολο του έτους από το ήδη χαμηλό 2,9% το 2019, ενώ
αναμένεται να αυξηθεί στο 3,3% το 2021.
Αν, όμως, υπάρξει ευρύτερη μετάδοση του ιού στις χώρες της Ασίας και τις αναπτυγμένες οικονομίες, τότε, σύμφωνα με
τον ΟΟΣΑ, η παγκόσμια ανάπτυξη μπορεί να μειωθεί στο 1,5%, στο μισό δηλαδή της πρόβλεψης που είχε κάνει ο
Οργανισμός τον περασμένο Νοέμβριο. Τα μέτρα για τον περιορισμό μίας σειράς δραστηριοτήτων και η απώλεια
εμπιστοσύνης θα πλήξουν την παραγωγή και τις δαπάνες, ωθώντας στην ύφεση την οικονομία της Ευρωζώνης και της
Ιαπωνίας, αναφέρει ο ΟΟΣΑ. Αυτό που προτείνει είναι η λήψη προσωρινών φορολογικών και γενικότερα
δημοσιονομικών μέτρων από τις χώρες για να απορροφηθεί η επίπτωση στους τομείς που επηρεάζονται περισσότερο,
όπως ο ταξιδιωτικός και ο τουριστικός καθώς και οι βιομηχανίες αυτοκινήτων και ηλεκτρονικών ειδών. Τονίζει, επίσης,
ότι πρέπει να δοθεί επαρκής ρευστότητα για να μπορέσουν οι τράπεζες να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις με προβλήματα
ταμειακών ροών, όσο θα εφαρμόζονται μέτρα για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού στις χώρες που έχουν
επηρεαστεί περισσότερο. Αν η επιδημία εξαπλωθεί πολύ, ο ΟΟΣΑ συνιστά τη λήψη συντονισμένων δημοσιονομικών και
νομισματικών μέτρων στήριξης από τις 20 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου (G20) για την αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης.
Συνέχεια….
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/ των οικονομικών επιπτώσεων αναγνωρίζουν ήδη οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες, οι οποίες έσπευσαν να
Τη βαρύτητα
λάβουν ή να προαναγγείλουν νέα μέτρα χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής. Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Fed)
αποφάσισε την περασμένη Τρίτη τη μείωση του βασικού επιτοκίου της κατά μισή ποσοστιαία μονάδα στο 1% έως
1,25%. Το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε
ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη να δράσει, με την προσοχή να είναι πλέον στραμμένη στη συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της την ερχόμενη Πέμπτη (12 Μαρτίου). Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΚΤ εξετάζει τη χορήγηση νέων
δανείων με πολύ χαμηλό (μηδενικό ή αρνητικό) επιτόκιο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από τον
κοροναϊό.
Η αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών του κοροναϊού βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της ελληνικής κυβέρνησης
και των κυβερνήσεων των άλλων χωρών της Ευρωζώνης, ενώ για το θέμα αυτό αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις
και στο Eurogroup που θα γίνει στις 16 Μαρτίου. Ήδη, σε ένα έκτακτο διευρυμένο Eurogroup, που έγινε με
τηλεδιάσκεψη μέσα στην εβδομάδα, συμφωνήθηκε η λήψη δημοσιονομικών μέτρων, με χρήση της ευελιξίας που δίνει
το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για αύξηση των δαπανών σε έκτακτες καταστάσεις.
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει το ποσό των 50 δισ. δολαρίων με γρήγορες διαδικασίες σε
χώρες - μέλη του που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Προανήγγειλε, επίσης, ότι θα αναθεωρήσει τον Απρίλιο τις
προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομία, καλώντας τις κυβερνήσεις να προστατεύσουν τους πολίτες από τις
οικονομικές επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης υγείας. Όπως αναφέρει, ανάλογα με τις διαχειριστικές δυνατότητές
τους, οι κυβερνήσεις μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις άμεσα με διάφορους τρόπους, όπως:
- Να δώσουν επιδοτήσεις μισθών σε πολίτες και επιχειρήσεις για να βοηθήσουν στον περιορισμό της μετάδοσης των
επιπτώσεων. Για παράδειγμα, σημειώνει το Ταμείο, η Γαλλία, η Ιαπωνία και η Κορέα παρέχουν επιδοτήσεις σε
εταιρείες και άτομα, τα οποία παίρνουν άδεια για να προσέχουν τα παιδιά στο σπίτι, όταν τα σχολεία είναι κλειστά. Η
Γαλλία παρέχει αναρρωτικές άδειες για όσους έχουν επηρεαστεί άμεσα από τον ιό και πρέπει να τεθούν σε οικειοθελή
καραντίνα.
- Να διευρύνουν και να παρατείνουν τη χορήγηση επιδομάτων, σε χρήμα και σε είδος.
- Να δώσουν φορολογικές ελαφρύνσεις σε άτομα και επιχειρήσεις που δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Χαμηλές πτήσεις για την ανάπτυξη το 2019, αβεβαιότητα για το 2020
Στο 1,9% προσγειώθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης το 2019, κυρίως λόγω αδύναμης επενδυτικής δραστηριότητας, ενώ στην
περιοχή του 2% τοποθετεί, σύμφωνα με πληροφορίες, το δυσμενές σενάριο που έχει διαμορφώσει η Τράπεζα της
Ελλάδος και τον ρυθμό του 2020, λόγω κορωνοϊού. Το βασικό σενάριο των υπηρεσιών της τράπεζας ανεβάζει τον
ρυθμό στο 2,3%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψής της για 2,5% και έναντι στόχου της κυβέρνησης –μέχρι στιγμής– για
2,8%. Διαμορφώνεται έτσι ένα σκηνικό χαμηλότερων από τις αρχικές προσδοκίες πτήσεων του ΑΕΠ, που –παρότι
υπερβαίνει σημαντικά τους ρυθμούς της Ευρωζώνης– καθυστερεί την ανάκτηση του χαμένου εδάφους από την κρίση,
εφόσον βεβαίως επιβεβαιωθεί. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι προσωρινά, ενώ οι εκτιμήσεις για τον
κορωνοϊό χαρακτηρίζονται ακόμη από ισχυρό βαθμό αβεβαιότητας.
Συνέχεια….
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ψαι--

Ο ρυθμός ανάπτυξης χαμήλωσε ταχύτητα το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Συγκεκριμένα, αυξήθηκε μόνο κατά 1% σε
σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ μειώθηκε κατά 0,7% σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο. Ετσι,
κατά μέσον όρο τον προηγούμενο χρόνο διαμορφώθηκε στο 1,9%, στα ίδια επίπεδα με το 2018, σύμφωνα με τα
στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η ΕΛΣΤΑΤ. Παρότι δεν απέχει σημαντικά από την εκτίμηση της κυβέρνησης για 2%,
απογοήτευσε, καθώς δεν έσπασε το ψυχολογικό φράγμα του 2% και διέψευσε τις προσδοκίες που διατυπώνονταν
ανεπισήμως για καλύτερο αποτέλεσμα. Η ίδια η Κομισιόν προέβλεπε ρυθμό 2,2% για το 2019 πριν από ένα μήνα,
έναντι 1,8% των φθινοπωρινών προβλέψεών της. Η ανάλυση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ δείχνει ότι οι επενδύσεις
αυξήθηκαν το 2019 μόνο κατά 0,7%, ενώ στο 0,8% περιορίστηκε και η κατανάλωση των νοικοκυριών. Αντιθέτως, κατά
4,8% αυξήθηκαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, κυρίως λόγω υπηρεσιών τουρισμού. Κατά 2,1% αυξήθηκαν και
οι δαπάνες γενικής κυβέρνησης.
Απαντώντας σε σχετική ερώτησή μας, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank Τάσος Αναστασάτος σημείωσε ότι η
συνέχιση της ανάκαμψης είναι ασφαλώς ένα θετικό γεγονός, αλλά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δημιουργούν
προβληματισμούς. «Η ανάπτυξη», λέει, «βασίστηκε σχεδόν αποκλειστικά σε μια σχετικά ικανοποιητική επίδοση των
εξαγωγών και στην προεκλογική μεγέθυνση της δημόσιας κατανάλωσης. Αντιθέτως, η αύξηση της ιδιωτικής
κατανάλωσης παρέμεινε υποτονική και, το κυριότερο, οι επενδύσεις ήταν σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με το 2018
(+0,8%). Η αύξηση των επενδύσεων παγίων δεν ξεπερνάει το 5%. Το ποσοστό αυτό είναι εντελώς ανεπαρκές για μια
χώρα που έχει μερίδιο επενδύσεων στο ΑΕΠ κάτω από το μισό σε σχέση με την περίοδο πριν από την κρίση και έχει
χάσει πάνω από 80 δισ. ευρώ από το κεφαλαιακό της απόθεμα. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η ανάγκη
προσέλκυσης επενδύσεων αποτελεί τον υπ’ αριθμόν ένα στόχο της οικονομικής πολιτικής». Η κυβέρνηση, σε
ανακοίνωση των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης, επισημαίνει το γεγονός ότι επιβεβαιώθηκε ο στόχος του
προϋπολογισμού του περασμένου Νοεμβρίου, για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία. Επίσης, υπογραμμίζει ότι το
διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών ενισχύεται και ένα τμήμα αυτής της ενίσχυσης κατευθύνεται στην αύξηση των
καταθέσεων και στη ρύθμιση των οφειλών προς την εφορία.
«Παράλληλα», σημειώνει η ανακοίνωση, «η ανεργία συρρικνώνεται, η επιχειρηματικότητα άρχισε σταδιακά να
χρηματοδοτείται και το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται. Συνεχίζουμε, παρά τους αυξημένους εξωγενείς κινδύνους, την
προσπάθεια, ώστε η καλή εικόνα της ελληνικής οικονομίας να αποτυπωθεί, το ταχύτερο δυνατό, κατά τον καλύτερο
τρόπο, στο πορτοφόλι των πολιτών».
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Bloomberg: Ο Θουκυδίδης, ο Ερντογάν και ο Πούτιν
«Για να καταλάβεις τον κόσμο σήμερα, διάβασε… Θουκυδίδη». Αυτό προτρέπει τους αναγνώστες του Bloomberg ο
αρθρογράφος Αντρέας Κλουθ, ο οποίος προσπαθεί να συγκρίνει την Αρχαία Αθήνα με τις σύγχρονες υπερδυνάμεις.
«Το 416 π.Χ. ο στρατός της Αθήνας μετέβη στο μικρό και ουδέτερο νησί της Μήλου. Οι Αθηναίοι ζήτησαν από τους
Μήλιους να υποταχθούν σ’ αυτούς και να αποτίνουν τιμές, ειδάλλως θα εξαλείφονταν. Έκπληκτοι, οι Μήλιοι
επικαλέστηκαντην ηθική, τη δικαιοσύνη, τον νόμο, ακόμη και τους Θεούς. Οι Αθηναίοι απάντησαν: “Έχετε απλώς να
επιλέξετε μεταξύ του να κάνετε ό,τι σας είπαμε ή να καταστραφείτε. Μην σπαταλάτε τον χρόνο μας”. “Αυτό είναι
άδικο” επέμειναν οι Μήλιοι» αφηγείται ο αρθρογράφος του Bloomberg.
Και συνεχίζει: «Έτσι οι Αθηναίοι σκότωσαν όλους τους ενήλικους άνδρες και πούλησαν τις γυναίκες και τα παιδιά ως
σκλάβους. Στη συνέχεια, έστειλαν περίπου 500 αποίκους να κατοικήσουν στο νησί».
Σύμφωνα με τον Αντρέας Κλουθ, το παραπάνω κείμενο, στο οποίο περιγράφεται στο έργο του Θουκυδίδη για την
«Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου» αποτυπώνεται όλη η ουσία των διεθνών σχέσεων, συνιστώντας ένα καλό
εγχειρίδιο κατανόησης του σημερινού κόσμου.
Στον διάλογο μεταξύ Αθηναίων και Μήλιων αντικατοπτρίζονται οι δύο παραδοσιακές προσεγγίσεις της πολιτικής.
Ο ρεαλισμός των Αθηναίων που αποκωδικοποιεί τον κόσμο ως μία «σκηνή, η οποία οργανώνεται αποκλειστικά από
την ισχύ και το συμφέρον».
Ο ιδεαλισμός των Μήλιων, ο οποίος συχνά αναπτύσσεται ως διεθνές δίκαιο και εντάσσεται στα κείμενα των
Ηνωμένων Εθνών και της Ε.Ε., με στόχο την προστασία του αδύναμου από τον δυνατό και την κοινή ωφέλεια.
Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σύμφωνα με το Bloomberg, ο Δυτικός Κόσμος οργανώθηκε - κατά βάση - στην
αρχιτεκτονική των Μήλιων. Κι αυτό ίσχυε για τουλάχιστον μία 10ετία, μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου.
«Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι μία ραγδαία μεταστροφή από τον ιδεαλισμό στον ρεαλισμό. Ορισμένες σύγχρονες
δυνάμεις, όπως η Ρωσία, η Τουρκία και η Κίνα, οι οποίες παλαιότερα βίωσαν την ταπείνωση από τη Δύση, τώρα
αναλαμβάνουν τον ρόλο των αρχη-ρεαλιστών» επισημαίνει ο αρθρογράφος του Bloomberg.
Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα επικαλείται τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος το 2008 εισέβαλε στη Γεωργία και το 2014
προσάρτησε την Κριμαία. «Και το έκανε, όπως ακριβώς οι Αθηναίοι με τη Μήλο».
Όσον αφορά την Ευρώπη, κατά τον Αντρέας Κλουθ, φαίνεται ότι διαθέτει μόνο αξίες, αλλά όχι ισχύ. Αντίθετα, οι ΗΠΑ,
υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, μάλλον έχουν απολέσει το ενδιαφέρον για τις αξίες, προωθώντας το «Πρώτα η Αμερική»
(σ.σ. America First) – ό,τι κι αν σημαίνει αυτό.
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Χ.Α.: Με την αγορά να πηγαίνει από την μια μακροπρόθεσμη στήριξη στην άλλη μέσα σε
μια συνεδρίαση, ζητούμενο να μη χαθούνε τουλάχιστον οι στηρίξεις στις 680 – 690 μονάδες.
Χαμηλότερα οι επόμενες στηρίξεις είναι στις 630 – 640 και 590 – 600 μονάδες…..
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