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Στα 23 δισ. ευρώ η "τρύπα" στην οικονομία λόγω lockdown
"Τρύπα" μεγέθους τουλάχιστον 20 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τις πρώτες συντηρητικές εκτιμήσεις, προκλήθηκε στην ελληνική οικονομία από τον τζίρο των εταιρειών που χάθηκε
κατά το δίμηνο lockdown της αγοράς λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Σε αυτά προστίθεται απώλεια φορολογικών εσόδων ύψους 2 δισ. ευρώ αλλά και από ασφαλιστικές
εισφορές της τάξης των 800 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, πάντα με βάση τις ίδιες εκτιμήσεις. Επιπλέον, λόγω της αναστολής των συμβάσεων εργασίας, περίπου 1 εκατομμύριο
εργαζόμενοι υπέστησαν μείωση 35% στις καθαρές τους αμοιβές και σταμάτησαν οι προσλήψεις.
Όλα αυτά καταγράφονται στο φανερό κομμάτι της οικονομίας. Γιατί, εάν προστεθεί και το αφανές της τμήμα, η λεγόμενη "μαύρη οικονομία", το μέγεθος της "τρύπας" στην
αγορά είναι μεγαλύτερο. Το "Κεφάλαιο", επιχειρώντας μια πρώτη αποτίμηση μέσα από την επεξεργασία στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, της Τράπεζας της Ελλάδος, των αρμόδιων
υπουργείων, σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις των εκπροσώπων φορέων των πληττόμενων κλάδων και των μεγάλων επιχειρήσεων, αποτυπώνει μια μελανή εικόνα, που θα
απαιτηθεί εργώδης προσπάθεια για να βελτιωθεί.
Βεβαίως, επίσημος απολογισμός για την επίπτωση του lockdown, από τα μέσα Μαρτίου έως και σήμερα, στην οικονομία και την αγορά ακόμη δεν υπάρχει, καθώς τα επίσημα
στοιχεία θα αρχίσουν να ανακοινώνονται μέσα στο επόμενο διάστημα. Ωστόσο, οι επιπτώσεις στην κατανάλωση, στους τζίρους των επιχειρήσεων και στο εισόδημα των
νοικοκυριών είναι εμφανέστατη.
Ελεύθερη πτώση
Σε επίπεδο τζίρου, όπως αυτός αποτυπώνεται ανά κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ), εξαερώθηκε ένα ποσό της τάξης των 10 δισ. ευρώ τον μήνα, με βάση τις πρώτες συντηρητικές
εκτιμήσεις από εκπροσώπους της αγοράς. Δηλαδή το 50% περίπου του τζίρου των 1,4 εκατ. επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα.
Σε πολλές εταιρείες η απώλεια ήταν πλήρης, αφού έκλεισαν με κρατική εντολή, ενώ στους πληττόμενους κλάδους προκλήθηκε πολύ μεγάλη μείωση δραστηριοτήτων. Λίγοι ήταν
οι κλάδοι που συντηρήθηκαν ή ωφελήθηκαν (π.χ. όσοι προωθούν τα προϊόντα τους μέσω των σουπερ-μάρκετ ή όσοι κατάφεραν να αναπτύξουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και
την τηλεργασία).
Στον τουρισμό ήδη υπολογίζεται πως οι απώλειες για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου από τις τουριστικές εισπράξεις πλησιάζουν το 1 δισ. ευρώ, δεδομένου του ανοδικού ρυθμού
που εμφάνιζαν οι κρατήσεις πριν από την επιδημία (σημειώνεται πως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, πέρσι τον Μάρτιο τα έσοδα από τους επισκέπτες από
το εξωτερικό ήταν 320 εκατ. ευρώ και 540 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο).
Η βιομηχανία τροφίμων έχει δεχτεί πλήγμα από το σκέλος της εστίασης και του τουρισμού, από όπου προέρχεται το 40% του τζίρου του κλάδου. Ωστόσο, οι εταιρείες που
διαθέτουν πρόσβαση και στα σούπερ-μάρκετ περιόρισαν τις απώλειες. Πολλές εταιρείες, πάντως, δεν έχουν πρόσβαση στα σούπερ-μάρκετ ή η θέση τους στο ράφι είναι μικρή.
Στην ποτοποιία η πτώση φτάνει στο 80%, λόγω της μεγάλης έκθεσης του κλάδου στον τουρισμό και στην εστίαση. Ισχυρό είναι το πλήγμα στις υδατοκαλλιέργειες, όπου
καταγράφεται πτώση 80% των εξαγωγών, που αποτελούν πάνω από το 85% του τζίρου.
"Εξατμίστηκαν" οι τζίροι στα καύσιμα
Μεγάλοι είναι οι τριγμοί στην αγορά καυσίμων. Η πτώση του τζίρου έφτασε το 50% για τα καύσιμα κίνησης, ενώ σε επιμέρους κλάδους, όπως το αεροπορικό καύσιμο, η πτώση
έφτασε στο 95%. Η συνολική απώλεια των πωλήσεων στην αγορά στο επίμαχο δίμηνο της κρίσης του COVID-19 έφτασε το 1 δισ. ευρώ, ενώ το Δημόσιο εκτιμάται ότι απώλεσε
έσοδα της τάξης των 100 εκατ. ευρώ στο ίδιο διάστημα.
Έπονται χειρότερα
Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, τα χειρότερα έπονται. "Η ελληνική οικονομία έχει λιγότερες εξαγωγές αγαθών και πολύ μεγαλύτερη εξάρτηση από τον εισερχόμενο τουρισμό της θερινής
περιόδου, συνεπώς το ισχυρότερο πλήγμα στην οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να επέλθει χρονικά αργότερα σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες", αναφέρει ο
ΙΟΒΕ. Επιπλέον, στην τριμηνιαία του έκθεση κάνει λόγο για έντονη υποχώρηση της δραστηριότητας λόγω της υγειονομικής κρίσης πρωτίστως στις υπηρεσίες, αλλά και τη
βιομηχανία. Εκτιμά πως θα υπάρχει ισχυρή πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης, των εξαγωγών αλλά και των εισαγωγών, μείωση των θέσεων εργασίας (που θα προκαλέσουν
πρόσθετες πιέσεις στην ιδιωτική κατανάλωση), αλλά και υποχώρηση των φορολογικών εσόδων, καθώς και των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος. Εκτιμά πως θα υπάρξει
αναστολή μεγάλου μέρους των επενδύσεων, λόγω αβέβαιων προοπτικών.
Οι εκτιμήσεις για το μέγεθος της ύφεσης και η κρατική αντίδραση
Το ΥΠΟΙΚ εκτιμά ύφεση 4,7%-7,9% για το σύνολο του 2020 μετά τη λήψη μέτρων ή ύφεση 10%-13,2% χωρίς τα μέτρα στήριξης. Η συνολική αξία των μέτρων μέχρι στιγμής
φτάνει στα 17,35 δισ. ευρώ και αναμένεται να αυξηθούν το επόμενο διάστημα στα 24 δισ. ευρώ. Δηλαδή, σε αξία, τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι υπερδιπλάσια από τη
"συρρίκνωση" που προκαλούν στο "βάθος" της ύφεσης (κατά 10 δισ. ευρώ περίπου), δείχνοντας και τη δυσκολία του εγχειρήματος.
Η Κομισιόν υπολογίζει την ύφεση στο 9,7% στο καλό σενάριο αποκλιμάκωσης της κρίσης υγείας και εκτιμά πως θα είναι η μεγαλύτερη ανά την Ε.Ε. ακριβώς λόγω της μεγάλης
έκθεσης της χώρας στον τουρισμό αλλά και του μικρού μεγέθους των ελληνικών εταιρειών, που τις καθιστά πιο ευάλωτες.
Οικονομολόγοι εκτιμούν πως στα "συν" της μελλοντικής πορείας της αγοράς είναι η "ψυχραιμία" των επιχειρηματιών έπειτα από τόσα χρόνια κρίσης (κάτι που, εκτιμούν,
αποτυπώθηκε και στη μικρότερη από άλλα κράτη μείωση του δείκτη του ΙΟΒΕ), αλλά και η άμεση αντίδραση της κυβέρνησης στο υγειονομικό και στο οικονομικό πεδίο.
Ωστόσο, εξηγούν πως τα χειρότερα έπονται. Επίσης, αναφέρουν πως μένει να φανεί αν η "μαύρη οικονομία" θα αποτελέσει το "αντίβαρο", με την έννοια της ύπαρξης χρήματος
που θα "κυκλοφορήσει" στην αγορά, ή έναν αδύναμο κρίκο, λόγω των επιχειρηματιών και των εργαζομένων που θα βρεθούν εκτός πλέγματος στήριξης, μειώνοντας, έτσι, και
την κατανάλωση πιο πολύ από ό,τι επισήμως είναι "ορατό".
Τα κρατικά έσοδα
Στο πεδίο των ασφαλιστικών εσόδων, πληροφορίες κάνουν λόγο για μείωση 30% στις εισπράξεις από εισφορές ιδιωτικού τομέα (από εργοδότες, ασφαλισμένους και
επαγγελματίες) τον Απρίλιο, κάτι που μεταφράζεται σε απώλεια 400 εκατ. ευρώ τον μήνα.
Στο πεδίο των φορολογικών εσόδων καταγράφεται μείωση κατά 30% και τον Απρίλιο, η οποία μεταφράζεται σε απώλεια 1 δισ. ευρώ τον μήνα, με δεδομένο πως τον Απρίλιο του
2019 είχαν έρθει έσοδα 3,694 δισ. ευρώ. Ανάλογη ήταν η πτώση και τον Μάρτιο.
Επίσης οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν μείωση 35% στις μέσες αμοιβές σε 1 στους 2 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα λόγω αναστολής συμβάσεων τον Απρίλιο (ο μέσος καθαρός
μισθός ανερχόταν προ κρίσης στα 800 ευρώ, ενώ οι υπό αναστολή εργαζόμενοι έλαβαν αποζημίωση 532 ευρώ σε μηνιαία βάση).
Πηγή: capital.gr
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Τρία σενάρια για το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία τα επόμενα δύο χρόνια
Ασφαλώς κανένας δεν διαθέτει τη μαγική κρυστάλλινη σφαίρα που δείχνει το μέλλον. Όμως Αμερικανοί επιστήμονες,
θεωρώντας πολύ πιθανό ότι η πανδημία Covid-19 θα διαρκέσει περίπου δύο χρόνια, παρουσίασαν τα τρία πιθανότερα
σενάρια για το πώς μπορεί να εξελιχθεί μέσα στην επόμενη διετία.
Οι ερευνητές του Κέντρου Έρευνας και Πολιτικής Λοιμωδών Νόσων του Πανεπιστημίου της Μινεσότα βάσισαν τις
προβλέψεις τους στην εμπειρία οκτώ προηγούμενων πανδημιών γρίπης φθάνοντας έως τον 18ο αιώνα, καθώς και σε
στοιχεία από την τρέχουσα πανδημία. Αν και η Covid-19 δεν προκαλείται από ιό γρίπης αλλά κορονοϊό, και οι δύο τύποι
ιών πλήττουν το αναπνευστικό σύστημα και έχουν ομοιότητες, όπως η εξάπλωση από ασυμπτωματικούς φορείς (στην
περίπτωση του νέου κορονοϊού σε βαθμό μεγαλύτερο από ό,τι οι ιοί της γρίπης).
Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι, με δεδομένη την εύκολη εξάπλωση του SARS-CoV-2, περίπου το 60% έως 70% του
πληθυσμού σε κάθε χώρα θα πρέπει να αποκτήσει ανοσία για να επιτευχθεί η συλλογική ανοσία («της αγέλης») και έτσι να
μπει ένα «στοπ» στην πανδημία, κάτι που θα πάρει χρόνο.
Τα τρία πιθανά σενάρια για το μέλλον είναι τα εξής:
* Σενάριο 1 (το «άσχημο»): Το τωρινό πρώτο κύμα της Covid-19 ακολουθείται από μια σειρά μικρότερων κυμάτων
(«κορυφών και κοιλάδων») στη διάρκεια ενάμισι έως δύο ετών, τα οποία βαθμιαία εξασθενούν εντός του 2021.
* Σενάριο 2 (το «κακό»): Το πρώτο κύμα της φετινής άνοιξης ακολουθείται από ένα δεύτερο ακόμη μεγαλύτερο κύμα
κρουσμάτων φέτος το φθινόπωρο ή το χειμώνα, όπως συνέβη με την πανδημία της «ισπανικής γρίπης» το 1918. Στη
συνέχεια θα υπάρξουν ένα ή περισσότερα μικρότερα κύματα μέσα στο 2021.
* Σενάριο 3 (το «καλό»): Το τωρινό πρώτο κύμα δεν ακολουθείται από κάποιο άλλο κύμα ή μια διαδοχή κυμάτων, αλλά
από ένα «αργό σβήσιμο» της μετάδοσης της Covid-19 χωρίς μεγάλα «σκαμπανεβάσματα».
Στη διάρκεια των επόμενων κυμάτων - εάν υπάρξουν- οι αρμόδιες αρχές πιθανώς θα χρειαστεί, σύμφωνα με τους
ερευνητές, να παίρνουν περιοδικά νέα περιοριστικά μέτρα όπως η κοινωνική αποστασιοποίηση και μετά να τα χαλαρώνουν
ξανά, κυρίως για να διασφαλίσουν ότι τα συστήματα υγείας δεν κινδυνεύουν να κατακλυστούν από απότομη μαζική
εισαγωγή ασθενών με κορονοϊό.
Άσχετα με το ποιο από τα σενάρια τελικά θα επικρατήσει στην πραγματικότητα, «πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για
τουλάχιστον άλλους 18 έως 24 μήνες σημαντικής δραστηριότητας της Covid-19, με νέα επίκεντρα έξαρσης να ξεπηδούν
περιοδικά σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές», συμπεραίνουν οι Αμερικανοί επιστήμονες.
«Θα είναι κάτι που θα κρατήσει έως δύο χρόνια. Δεν είναι θέμα απλώς να περάσουμε την κορύφωση, όπως φαίνεται να
πιστεύουν μερικοί άνθρωποι», δήλωσε στους «Τάιμς της Νέας Υόρκης» ο επιδημιολόγος Μαρκ Λίπσιτς της Σχολής
Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, ο οποίος συνεργάσθηκε στη νέα μελέτη της Μινεσότα. Εκτίμησε ότι σε
βάθος χρόνου δεν θα είναι αρκετός ένας και μόνο «γύρος» κοινωνικής αποστασιοποίησης με κλείσιμο καταστημάτων,
σχολείων και άλλων περιορισμών.
Εάν τα κρούσματα περάσουν πάλι κάποιο όριο, που θα ορίσουν οι κατά τόπους αρχές (π.χ. 35 κρούσματα ανά 10.000
κατοίκους), ίσως καταστεί αναγκαία η επαναφορά της κοινωνικής αποστασιοποίησης, όπως εκτιμά μια δεύτερη μελέτη
στο "Science", στην οποία επίσης συμμετείχε ο δρ Λίπσιτς. Οι ερευνητές τονίζουν επίσης ότι όσο αυξάνεται η
δυναμικότητα σε κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), άρα και η αίσθηση ασφάλειας του συστήματος υγείας, τόσο
η επόμενη κοινωνική αποστασιοποίηση θα μπορεί να «πυροδοτηθεί» σε υψηλότερα επίπεδα (π.χ. στα 70 νέα κρούσματα
ανά 10.000 κατοίκους).
Και η δεύτερη αυτή μελέτη εκτιμά ότι θα απαιτηθεί χρόνος έως την κατάκτηση της συλλογικής ανοσίας και ότι
πιθανότατα δεν θα αρκέσει μια «εφάπαξ» προσπάθεια κοινωνικής αποστασιοποίησης, όπως αυτή που τώρα βρίσκεται σε
εξέλιξη ή σταδιακά χαλαρώνει (ανάλογα με το στάδιο της επιδημικής καμπύλης σε κάθε χώρα). Ένας βασικός άγνωστος
παράγοντας στην «εξίσωση» της Covid-19 είναι πότε θα υπάρξει ένα ευρέως διαθέσιμο εμβόλιο, έτσι ώστε μέσω αυτού του
τρόπου ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού να ανοσοποιηθεί. Αν αυτό συμβεί απρόσμενα γρήγορα, τότε ίσως επικρατήσει ένα
τέταρτο πιο αισιόδοξο σενάριο.
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Το ΔΝΤ εκτιμά επιδείνωη των προοπτικών της παγκόσμιας οικονομίας
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) δήλωσε ότι οι προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας έχουν επιδεινωθεί
περισσότερο από ό,τι προέβλεπε πριν από τρεις εβδομάδες και ότι θα πρέπει να αναμένονται και νέα κύματα αναταραχών
στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Η επικεφαλής του Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, ανέφερε ότι είναι πιθανό το ΔΝΤ να υποβαθμίσει τις προβλέψεις του
για την παγκόσμια οικονομία, προειδοποιώντας τις ΗΠΑ και την Κίνα να μην αναζωπυρώσουν έναν εμπορικό πόλεμο που
θα μπορούσε να αποδυναμώσει την ανάκαμψη από την πανδημία.
Όπως αναφέρει το Βήμα Online, μιλώντας σε μια διαδικτυακή εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου,
η Γκεοργκίεβα σημείωσε ότι τα πρόσφατα οικονομικά δεδομένα για πολλές χώρες είναι ήδη κάτω από τις αισιόδοξες
προβλέψεις του ΔΝΤ για ύφεση 3% το 2020.
«Χωρίς άμεσες ιατρικές λύσεις, δυσμενέστερα σενάρια ενδέχεται να υλοποιηθούν δυστυχώς για ορισμένες οικονομίες»
δήλωσε.
Αναμένονται νέα κύματα αναταραχών στις χρηματοπιστωτικές αγορές
Όπως ανέφερε η επικεφαλής οικονομολόγος του Ταμείου Γκίτα Γκόπιναθ, σε τηλεδιάσκεψη που φιλοξένησε το Συμβούλιο
Εξωτερικών Σχέσεων, οι ανάγκες χρηματοδότησης των αναπτυσσόμενων χωρών πιθανότατα θα υπερβούν κατά πολύ τα
2,5 τρισ. δολάρια που εκτιμούσε μέχρι πρότινος το Ταμείο. Πρόσθεσε μάλιστα ότι το Ταμείο θα χρειαστεί το σύνολο των
διαθέσιμων δανειοδοτικών πόρων του, ύψους 1 τρισ. δολαρίων.
«Ξέρουμε ότι η κρίση δεν θα περάσει γρήγορα”, σημείωσε η Γκόπιναθ, προσθέτοντας: «Η κατάσταση μπορεί να
επιδεινωθεί. Η υγειονομική κρίση δεν έχει επιλυθεί”.
Στην ίδια τηλεδιάσκεψη, ο Κένεθ Ρόγκοφ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και ένας από τους προκατόχους
της Γκόπιναθ στο ΔΝΤ, ανέφερε ότι ορισμένες χώρες θα αντιμετωπίσουν προβλήματα φερεγγυότητας και θα χρειαστούν
αναδιαρθρώσεις χρέους, όχι απλώς αναβολή αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους.
Οι δυσμενείς προβλέψεις του ΔΝΤ
Υπενθυμίζεται ότι το ΔΝΤ στην έκθεσή του στις 14 Απριλίου προέβλεπε ότι η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να
συρρικνωθεί κατά 3% το 2020. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κρίση από τη Μεγάλη Ύφεση του 1930.
Στο βασικό του σενάριο το Ταμείο, υπέθετε ότι η πανδημία θα εξασθενίσει το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους και
ότι τα μέτρα περιορισμού θα αρθούν σταδιακά, σενάριο όμως που πλέον φαίνεται λιγότερο πιθανό.
Τον Απρίλιο το ΔΝΤ είναι σκιαγραφήσει επίσης τρία εναλλακτικά σενάρια. Στο πρώτο η παραδοχή ήταν ότι η πανδημία
θα διαρκέσει περισσότερο, στο δεύτερο ότι θα επιστρέψει το 2021 και στο τρίτο ότι θα συμβούν και τα δύο παραπάνω
ενδεχόμενα.
Με βάση τα σενάρια αυτά, η διατήρηση της πανδημίας για μεγαλύτερο διάστημα θα οδηγούσε σε επιπλέον μείωση του
παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 3%, σε σχέση με το βασικό σενάριο, ενώ στο δυσμενές σενάριο, όπου θα διαρκέσει περισσότερο
και θα επανέλθει το επόμενο έτος, θα μπορούσε να οδηγήσει σε συρρίκνωση της οικονομίας κατά 8% το 2021.
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Ημερήσια Νέα

Εντυπωσιακή μείωση των άμεσων ξένων επενδύσεων έως και 40% το 2020
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ΟΟΣΑ σε έκθεση του, ακόμη και υπό το πιο αισιόδοξο σενάριο σχετικά με την πορεία της
πανδημίας, οι άμεσες ξένες επενδύσεις σε ολόκληρο τον κόσμο πρόκειται να συρρικνωθούν σχεδόν κατά ένα τρίτο μέχρι το
τέλος του έτους, επιβαρύνοντας κατά κύριο λόγο τις αναδυόμενες οικονομίες. Σύμφωνα πάντα με τη σχετική έκθεση του
ΟΟΣΑ, οι αναπτυσσόμενες χώρες θα βρεθούν στο επίκεντρο των εκροών, διότι καίριοι τομείς της οικονομίας τους, όπως
τα βασικά διατροφικά αγαθά και η μεταποίηση, έχουν πληγεί σε τεράστιο βαθμό από την πανδημία του κορωνοϊού.
Τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα, που έχουν επιβληθεί σε ολόκληρο τον πλανήτη για τον περιορισμό της μετάδοσης του
ιού, έχουν αναστείλει την ολοκλήρωση ενός μεγάλου όγκου επιχειρηματικών συμφωνιών, εμποδίζοντας κατ’ αυτόν τoν
τρόπο τις εισροές ξένων επενδύσεων. Παράλληλα, οι κυβερνήσεις παγκοσμίως διοχετεύουν πρωτοφανή ποσά στην
οικονομία, προκειμένου να αντισταθμίσουν την αιφνίδια διακοπή της οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο, είναι ακόμη
πολύ νωρίς για να φανούν τα αποτελέσματα των μέτρων, τόσο στην καθημερινή ζωή, όσο και στην οικονομία. Συνεπώς,
σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ, η επιτυχία της κάθε χώρας στην καταστολή της μετάδοσης και στην επανεκκίνηση
της οικονομίας ενδέχεται να καθορίσει την ανάκαμψη των άμεσων ξένων επενδύσεων μέχρι το τέλος του 2020.
Εξάλλου, όπως έχουν διδάξει και προηγούμενες κρίσεις, η ανάκαμψη των οικονομιών και ιδίως των αναδυόμενων είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με την εισροή άμεσων ξένων επενδύσεων. Ο ΟΟΣΑ θεωρεί καθοριστικό τον ρόλο των άμεσων
ξένων επενδύσεων στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, όχι μόνον επειδή οι θεμελιώδεις τομείς των οικονομιών τους έχουν
πληγεί έντονα από την πανδημία, αλλά επίσης διότι δεν έχουν ευρεία πρόσβαση σε άλλες πηγές ξένης χρηματοδότησης.
Συνεπώς, ελλείψει άμεσων ξένων επενδύσεων και δεδομένου του πλήγματος σε καίριους κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι
δηλαδή συνεισφέρουν περισσότερο στο ΑΕΠ, ο ΟΟΣΑ καταλήγει ότι οι αναδυόμενες οικονομίες θα δεχθούν τα ισχυρότερα
πλήγματα από την κρίση του κορωνοϊού τουλάχιστον για το 2020.
Το πιο αισιόδοξο σενάριο κατά τον ΟΟΣΑ είναι η ευόδωση των περιοριστικών μέτρων και η εύρεση θεραπείας για τα
συμπτώματα του ιού εντός δύο ή τριών μηνών. Σε αυτή την περίπτωση, προβλέπει πως η οικονομική δραστηριότητα θα
έχει επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα μέχρι το τέλος του 2021. Παράλληλα θα κινηθούν και οι άμεσες ξένες επενδύσεις,
καθώς όσες επιχειρηματικές συμφωνίες διακόπηκαν λόγω κορωνοϊού θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του επόμενου
έτους.
Στο χειρότερο σενάριο, βέβαια, τα περιοριστικά μέτρα δεν θα καταφέρουν να σταματήσουν τη μετάδοση του ιού και ως
αποτέλεσμα θα παραμείνουν σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο, εμποδίζοντας επ’ αόριστον τις άμεσες ξένες επενδύσεις και
την ολοκλήρωση επιχειρηματικών συμφωνιών. Συνολικά υπό το σενάριο αυτό, οι εισροές κεφαλαίων θα μειωθούν κατά
40% το 2020 και θα παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο μέχρι και το τέλος του επόμενου έτους, οπότε η εύρεση εμβολίου θα
μπορούσε να\ δώσει μία νέα ώθηση στην αγορά.
Μακροπρόθεσμα, η πανδημία ενδέχεται να προκαλέσει τάσεις φυγής σε ορισμένες διεθνείς επιχειρήσεις, που θα θελήσουν
να μικρύνουν ή να επαναπατρίσουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι ακόμη και πριν από
την επέλαση του ιού, οι άμεσες ξένες επενδύσεις παγκοσμίως βρίσκονταν στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας
δεκαετίας και επιπλέον το εταιρικό χρέος είχε ήδη εκτοξευθεί. Συνεπώς, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ, η πανδημία
θα μπορούσε να αποτελεί μόνον έναν από τους πολλούς λόγους για τους οποίους μειώνονται οι άμεσες ξένες επενδύσεις.
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Αν και υψηλότερα των 600 μονάδων, μεγάλη ανησυχία δημιουργεί η
παρατεταμένη παραμονή του ΓΔ χαμηλότερα των 615 – 625 μονάδων ….
Άμεσα υψηλότερα τους ….
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