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Στο 1,13% υποχώρησε η απόδοση των ελληνικών 10ετών ομολόγων
Συνεχίζεται το ράλι των ελληνικών ομολόγων, με την απόδοση των 10ετών τίτλων να υποχωρεί την Τρίτη κατά
επτά μονάδες βάσης στο 1,13% από 1,20% χθες. Δημοσίευμα του investing.com αναφέρει ότι η στήριξη της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) δημιουργεί μία ανοδική αγορά για τα ομόλογα της Ελλάδας και άλλων
χωρών της περιφέρειας της Ευρωζώνης. Όπως σημειώνει, η αγορά ελληνικών ομολόγων, ύψους 4,69 δισ. ευρώ,
από την ΕΤΚΤ στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματός της (Pandemic Emergency Purchase Programme,
PEPP) βοήθησε στη μείωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων. Το δημοσίευμα τονίζει ότι η έκδοση
10ετών ομολόγων του ελληνικού δημοσίου την περασμένη εβδομάδα υπερκαλύφθηκε κατά περισσότερο από
πέντε φορές, «επιτρέποντας στον άλλοτε ασθενή της Ευρώπης να αντλήσει 3 δισ. ευρώ με μία απόδοση 1,55% με
τη δεύτερη έκδοσή της από την έναρξη της πανδημίας». Οι αποδόσεις των 10ετών ελληνικών ομολόγων,
αναφέρει, υποχώρησαν κάτω από το 1% τον Φεβρουάριο, αλλά στη συνέχεια αυξήθηκαν περίπου στο 4% μετά
τη δήλωση της προέδρου της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ότι δεν είναι δουλειά της κεντρικής τράπεζας να κρατά
σε ορισμένα όρια τα spreads (τις διαφορές των αποδόσεων) των ομολόγων της Ευρωζώνης. Η Λαγκάρντ
διόρθωσε γρήγορα τη δήλωσή της και η ΕΚΤ χρησιμοποιεί τώρα μία εντυπωσιακή δύναμη πυρός για να
σταθεροποιήσει τα spreads, προσθέτει.
Σύμφωνα με άλλο δημοσίευμα του Reuters, οι αποδόσεις των ομολόγων χωρών του πυρήνα της Ευρωζώνης
αυξήθηκαν σήμερα, καθώς η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει από σήμερα τις
αγορές εταιρικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, μία κίνηση που μειώνει τη ζήτηση για το θεωρούμενο
ασφαλές κρατικό χρέος. Η ανακοίνωση αυτή έδωσε ώθηση στις μετοχές παγκοσμίως, οι οποίες είχαν
υποχωρήσει από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας εν μέσω ανησυχιών για την αμερικανική οικονομία και την
επιβεβαίωση μίας νέας ομάδας κρουσμάτων κορονοϊού στο Πεκίνο. Οι αποδόσεις των γερμανικών, γαλλικών και
ολλανδικών ομολόγων αυξήθηκαν, ενώ η απόδοση του ιταλικού 10ετούς τίτλους υποχωρούσε κατά μία μονάδα
βάσης, στο 1,397%.
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Άνοδος 9 θέσεων της Ελλάδας στην Παγκόσμια Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Institute for Management Development (IMD) της Ελβετίας, η ανταγωνιστική
θέση της Ελλάδας κατά το 2020 παρουσίασε σημαντική άνοδο κατά εννέα (9) θέσεις και εφέτος βρίσκεται στην
49η θέση μεταξύ 63 οικονομιών, από την 58η την οποία κατείχε την περσινή χρονιά, δηλαδή το 2019.
Η Ελλάδα βελτίωσε τη θέση της στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας, επιτυγχάνοντας σημαντικές
βελτιώσεις στους επιμέρους δείκτες, και συγκεκριμένα:
-Στην κατηγορία των δεικτών της «Οικονομικής Αποδοτικότητας», η χώρα μας βρίσκεται στην πεντηκοστή
θέση (55η) για το 2020, βελτιώνοντας τη κατάταξή της της κατά πέντε (5) θέσεις αφού πέρυσι βρισκόταν στην
60η θέση, μεταξύ των 63 οικονομιών της κατάταξης.
-Στην κατηγορία των δεικτών της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», η Ελλάδα βρίσκεται εφέτος στην
52η θέση, εμφανίζοντας άνοδο οκτώ (8) θέσεων σε σχέση με την 60η θέση στην οποία βρισκόταν κατά την
περυσινή χρονιά.
-Στην κατηγορία των δεικτών της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας», καταγράφεται βελτίωση της
Ελλάδας κατά επτά (7) θέσεις, σε σχέση με την περυσινή κατάταξη, καταλαμβάνοντας της 51η θέση το 2020,
έναντι της 58ης θέσης την προηγούμενη χρονιά, και, τέλος,
-Στην κατηγορία των «Υποδομών» σημειώνεται επίσης βελτίωση της κατάταξης της χώρας μας κατά δύο
θέσεις: συγκεκριμένα από την 41η θέση του 2019, η χώρα μας για το 2019 κατατάσσεται στην 39η θέση,
ανακόπτοντας την πτωτική πορεία των προηγούμενων ετών.
Υπογραμμίζουμε ότι τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται σήμερα (2020) και η συνολική αξιολόγηση της
ελληνικής οικονομίας με όρους ανταγωνιστικότητας, αφορούν τις επιδόσεις της χώρας μας κατά την
προηγούμενη χρονιά, δηλαδή το 2019.
Την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook - WCY) εκδίδει κάθε
χρόνο το παγκοσμίου φήμης business school της Λωζάνης (Ελβετία), IMD. (www.imd.ch)
Δήλωση του Προέδρου του ΣΒΕ κ. Αθανάσιου Σαββάκη
Η σημαντική βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας, αποδεικνύει ότι η
πολιτική σταθερότητα ήταν και παραμένει το κεντρικό ζητούμενο για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα στη
χώρα μας, τονίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος κ. Αθανάσιος Σαββάκης.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο ΣΒΕ είναι τοπικός εταίρος του Ελβετικού ιδρύματος.
Σύμφωνα με τον πρόεδρος του ΣΒΕ, επειδή ακριβώς η κατάταξη αξιολογεί με όρους ανταγωνιστικότητας τις
επιδόσεις της χώρας κατά το 2019, είναι φανερό ότι οι επιδόσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, η
βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και οι πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης για βελτίωση του γενικότερου
περιβάλλοντος λειτουργίας των επιχειρήσεων, συνέβαλλαν αποτελεσματικά στη σημαντική βελτίωση της θέσης
της χώρας μας στην Παγκόσμια Κατάταξη Ανταγωνιστικότητας του IMD.
Μετά από πολλά χρόνια κατάληψης από την Ελλάδα των τελευταίων θέσεων στη διεθνή κατάταξη
ανταγωνιστικότητας, ας υιοθετήσουμε τις πέντε προτάσεις του IMD για την περαιτέρω ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της πατρίδας μας, με πρώτη αυτή της διεύρυνσης της παραγωγικής βάσης, μέσω
επενδύσεων στη βιομηχανία.
Για το λόγο αυτό, ο ΣΒΕ προτείνει προς την Κυβέρνηση να τεθεί η μεταποιητική δραστηριότητα και η
βιομηχανία στην πρωτοπορία ενίσχυσης με έμπρακτο τρόπο, για να θωρακισθεί η πατρίδα μας από δυσάρεστες
διεθνείς μελλοντικές αναταράξεις όπως η πρόσφατη από τον COVID-19.
Για μας, επισημαίνει ο κ. Αθανάσιος Σαββάκης, η έμπρακτη ενίσχυση της μικρομεσαίας μεταποιητικής
επιχείρησης με έδρα την Ελληνική περιφέρεια την εποχή μετά την πανδημία, θα συμβάλλει αποφασιστικά στη
διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, στη βιωσιμότητα πλήθους υγιών μεταποιητικών επιχειρήσεων
και, εν τέλει, στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
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EY: Τα τρία πιθανά σενάρια για την ελληνική οικονομία στη μετά κορωνοϊό
εποχή
Τρία διαφορετικά σενάρια- αισιόδοξο, απαισιόδοξο και σενάριο βάσης- για τις οικονομικές επιπτώσεις του COVID-19 ανά κλάδο της ελληνικής
οικονομίας, εξετάζει νέα έκθεση της EY (Ernst & Young). Σημειώνεται ότι και στα τρία σενάρια, η ύφεση κορυφώνεται κατά το δεύτερο τρίμηνο του
2020.

Σύμφωνα με το σενάριο βάσης, η ελληνική οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 9,5% το 2020 σε όρους ΑΠΑ (Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας}, σε
σύγκριση με το 2019, ενώ η απασχόληση θα υποχωρήσει κατά 4,1%. Το σενάριο αυτό, το οποίο σύμφωνα με την έκθεση συγκεντρώνει πιθανότητες 60%,
προϋποθέτει ότι ο δείκτης μετάδοσης του ιού «R», θα διαμορφωθεί στα επίπεδα του R=1, η κατανάλωση θα επανέλθει μεσοπρόθεσμα, οι επενδύσεις θα
συρρικνωθούν, τα σύνορα θα ανοίξουν μερικώς τον Ιούλιο, ενώ η κοινωνική συμπεριφορά των Ελλήνων θα εξακολουθήσει να επηρεάζεται από την
πανδημία, με λιγότερες μετακινήσεις για ταξίδια και αυξημένη τηλεργασία.
Το αισιόδοξο σενάριο, το οποίο συγκεντρώνει πιθανότητες 20%, βασίζεται στην παραδοχή δείκτη R μικρότερου της μονάδας (R<1), γεγονός που θα
επιτρέψει την ταχεία ανάκτηση των απωλειών της κατανάλωσης και των επενδύσεων, που καταγράφηκαν κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, το άνοιγμα
των συνόρων τον Ιούνιο και την επιστροφή στις προ-κορονοϊού κοινωνικές συμπεριφορές. Σύμφωνα με το σενάριο αυτό, η μείωση της Ακαθάριστης
Προστιθέμενης Αξίας θα περιοριστεί στο 7,1% και της απασχόλησης στο 3,1%.
Το απαισιόδοξο σενάριο, το οποίο, επίσης, συγκεντρώνει πιθανότητες 20%, βασίζεται στην υπόθεση δείκτη R μεγαλύτερου της μονάδας (R>1), που θα
οδηγήσει σε δεύτερο κύμα της πανδημίας, και, κατ’ επέκταση, σε εξαιρετικά αργή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και πλήρη άρση των
ταξιδιωτικών περιορισμών στις αρχές του 2021. Σύμφωνα με τη δυσμενή αυτή εκτίμηση, η μείωση σε όρους ΑΠΑ θα φθάσει το 12,5%, ενώ η
απασχόληση θα συρρικνωθεί κατά 5,4%.
Κορύφωση της ύφεσης στο δεύτερο τρίμηνο του 2020
Σύμφωνα με την έκθεση της ΕΥ και στα τρία σενάρια, η ύφεση κορυφώνεται κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, με μέγιστη συρρίκνωση της
Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας κατά 17% (σενάριο βάσης), 15% (αισιόδοξο σενάριο) και 19% (απαισιόδοξο σενάριο) ανά εκτίμηση, με την
απασχόληση να συρρικνώνεται κατά 6,9%, 5,8% και 8,8% αντίστοιχα, ενώ επιστροφή στα απόλυτα μεγέθη που καταγράφηκαν στο τέλος του 2019, δεν
αναμένεται πριν το τελευταίο τρίμηνο του 2021.
Ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας διαφοροποιείται σημαντικά ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Έτσι, στο βασικό σενάριο, κατά το
δεύτερο τρίμηνο του 2020, όπου και καταγράφεται κορύφωση στις απώλειες σε όρους Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, στη μεταποίηση προβλέπεται
μείωση της τάξης του 26%, στις επαγγελματικές υπηρεσίες 21% και στις μεταφορές και την αποθήκευση 49%. Αντίστοιχα, στο απαισιόδοξο σενάριο, η
μεταποίηση καταγράφει απώλειες της τάξης του 27% σε ΑΠΑ, οι επαγγελματικές υπηρεσίες 22% και οι μεταφορές και η αποθήκευση περί το 52%.
Στον κρίσιμο τομέα του τουρισμού, η έκθεση εκτιμά, ανά σενάριο, ότι η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία θα καταγράψει ανώτατες απώλειες μέσα στο
2020, έως 49% (σενάριο βάσης), 41% (αισιόδοξο σενάριο) και 53% (απαισιόδοξο σενάριο) αντίστοιχα.
Σε σύγκριση με την οικονομική κρίση της περιόδου 2009-2016, οι τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών
εστίασης, της αγροτικής παραγωγής, καθώς και του real estate, αναμένεται να πληγούν βαρύτερα εξαιτίας της πανδημίας, ενώ, αντίθετα, οι
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, το εμπόριο, η υγεία, η εκπαίδευση και η δημόσια διοίκηση αναμένεται να επηρεασθούν συγκριτικά λιγότερο. Συνολικά,
η έκθεση εκτιμά ότι οι απώλειες της οικονομίας εξαιτίας της πανδημίας, σε όρους Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, και για τα τρία σενάρια, θα
κυμανθούν μεταξύ 29% και 38% των συνολικών απωλειών που καταγράφηκαν την περίοδο της οικονομικής κρίσης 2009-2016.
Η έκθεση περιλαμβάνει, επίσης, μια επισκόπηση των οικονομικών μέτρων για τη στήριξη των πληττόμενων κλάδων και την επανεκκίνηση της
οικονομίας, τα οποία ανακοίνωσε η Κυβέρνηση. Η έκθεση αποτιμά τα άμεσα μέτρα στήριξης σε 6,8 δισ. ευρώ ή 3,5% του ΑΕΠ, εκ των οποίων το 49%
αφορά τους εργαζόμενους και το 51% τις επιχειρήσεις. Οι κρατικές εγγυήσεις αποτιμώνται σε 5,3 δισ. ευρώ, ή 2,7% του ΑΕΠ, ενώ σημειώνεται ότι
πρόσθετα μέτρα ύψους 7,2 δισ. ευρώ βρίσκονται υπό μελέτη. Στα ανωτέρω μέτρα, αναμένεται να προστεθούν 32 δισ. ευρώ από το ταμείο ανάκαμψης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα 22,5 δισ. ευρώ να εκταμιεύονται σε περίοδο τεσσάρων ετών.
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Εθνική Τράπεζα: Στο 15,1% η ύφεση το β’ τρίμηνο
Οι αυξανόμενες επιδράσεις του COVID-19 πλήττουν κομβικούς τομείς της οικονομίας, με τα πρώτα, ωστόσο, σημάδια βελτίωσης να γίνονται ορατά,
σημειώνει η Eθνική Τράπεζα σε ανάλυσή της. Η υγειονομική κρίση ήρθε σε μια περίοδο που η οικονομία εισερχόταν στο 4ο έτος ανάκαμψης, με
αρκετούς δείκτες να εμφανίζουν αυξανόμενη δυναμική κατά το 1ο δίμηνο του 2020.
Όμως, η αναστροφή του κλίματος ήταν απότομη, με ένα μεγάλο αριθμό δεικτών προσδοκιών και οικονομικής συγκυρίας να μεταπίπτουν, μέσα σε 2
μήνες, από πολυετή υψηλά επίπεδα σε πολυετή χαμηλά, παραμένοντας, εντούτοις, σε επίπεδο υψηλότερο από τις περιόδους κορύφωσης της οικονομικής
κρίσης το 2012 και το 2015.
Ωστόσο, αυτό που αυξάνει την αβεβαιότητα αναφορικά με την τρέχουσα διαταραχή – η οποία θεωρείται εξωγενής και προσωρινή – είναι το πλήγμα που
επιφέρει σε κομβικούς τομείς, στους οποίους βασίστηκε η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, και κυρίως στον τουρισμό αλλά και το ευρύτερο πλέγμα
δραστηριοτήτων που συνδέονται με αυτόν.
Η πίεση για τους συγκεκριμένους τομείς είναι πρωτοφανής, καθώς είχαν εμφανίσει σταθερά ανοδική τάση κατά την προηγούμενη δεκαετία,
παραμένοντας εν πολλοίς
 αλώβητοι από τη συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης κατά την ελληνική κρίση. Παράλληλα, η επιτυχημένη μετάβαση σε ένα
πιο εξωστρεφές υπόδειγμα οικονομικής ανάπτυξης τα προηγούμενα χρόνια καθιστά την οικονομία πιο ευάλωτη στην εν εξελίξει πρωτοφανή
συγχρονισμένη ύφεση στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία.
Η επιβολή των αυστηρών περιοριστικών μέτρων κατά της πανδημίας που οδήγησε στον επιτυχημένο περιορισμό της εξάπλωσης κατατάσσοντας τη
χώρα μεταξύ των πιο αποτελεσματικών στην διαχείριση της κρίσης υπαγορεύτηκε μεταξύ άλλων από:
• Το υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης του πληθυσμού σε λίγες περιοχές (35% του πληθυσμού κατοικεί στην περιοχή της Αττικής) που ενδεχομένως να
καθιστούσε αναποτελεσματικά τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, η εφαρμογή των οποίων επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των πολιτών, ειδικά
κατά τη φάση εξάπλωσης του ιού
• Τη σχετικά υψηλή μέση ηλικία του πληθυσμού, με 2,4 εκατομμύρια κατοίκους ή 22% του πληθυσμού της Ελλάδας να έχει ηλικία πάνω από 65 έτη (από
τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ μαζί με την Ιταλία)
• Την περιορισμένη δυναμικότητα του ελληνικού συστήματος υγείας, πριν την εκδήλωση της κρίσης, να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα πολυάριθμα
περιστατικά που χρήζουν άμεσης εντατικής φροντίδας, με την αναλογία των κλινών εντατικής θεραπείας να αντιστοιχεί στο ένα τρίτο περίπου του μ.ο.
της ευρωζώνης.
• Αλλά κοινωνικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον υψηλό αριθμό οικογενειών με πολλά μέλη, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και το
σημαντικό ρόλο αυτών στην επίβλεψη και φροντίδα των παιδιών
Η ύφεση αναμένεται να βαθύνει το 2ο τρίμηνο, καθώς τον Απρίλιο και μέχρι τις αρχές Μαΐου σχεδόν τα τρία τέταρτα των επιχειρήσεων ανέστειλαν τη
λειτουργία τους ή λειτούργησαν με μειωμένο προσωπικό και με εξαιρετικά συρρικνωμένο κύκλο εργασιών.
Η κρίση φαίνεται να πλήττει δυσανάλογα κομβικούς τομείς όπως το λιανικό εμπόριο, την εστίαση, την παροχή καταλύματος, τις μεταφορές, οι οποίοι
συνδυαστικά αντιστοιχούν στο 18% της προστιθέμενης αξίας της οικονομίας το 1ο τρίμηνο του 2020 και περισσότερο από 23% και 27% περίπου κατά το
δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους, αντίστοιχα (βάσει των μη εποχικά προσαρμοσμένων στοιχείων του 2019), ενώ αναλογούν και στο 40% περίπου της
συνολικής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.
Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι συγκεκριμένοι τομείς συνεισέφεραν τα δύο τρίτα του ετήσιου ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ κατά την περίοδο 2017-2019
και σχεδόν τα τρία τέταρτα των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν στην οικονομία την ίδια περίοδο, σημειώνει η ΕΤΕ. Κατά συνέπεια, οι εξελίξεις
των επόμενων μηνών συνιστούν ένα κρίσιμο τεστ για την ανθεκτικότητα του αναπτυξιακού μείγματος της οικονομίας.
Με δεδομένο ότι μία πρωτόγνωρη συρρίκνωση του εισερχόμενου τουρισμού είναι αναπόφευκτη, καθώς η μείωση των αφίξεων προσεγγίζει το 100% για
τον Απρίλιο και το Μάιο, ενώ και η ανάκαμψη από τα μέσα Ιουνίου αναμένεται βραδεία, η αντίδραση της εγχώριας ζήτησης είναι κρίσιμη για τον
προσδιορισμό του μεγέθους της ύφεσης και τη διαμόρφωση της τροχιάς ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας.
Η διαθεσιμότητα δεικτών οικονομικής συγκυρίας για το δεύτερο τρίμηνο είναι σχετικά περιορισμένη. Ωστόσο, οι δείκτες υψηλής συχνότητας (μηνιαία ή
εβδομαδιαία) επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της δραστηριότητας, παράλληλα όμως δίνουν και κάποιες πρώιμες ενδείξεις αντιστροφής της
πτωτικής τάσης από τα τέλη Μαΐου.
Το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθεί περίπου κατά 13.5% σε τριμηνιαία βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2020 (-15.1% σε ετήσια), με τους διαθέσιμους δείκτες
υψηλής συχνότητας, ωστόσο, να καταδεικνύουν υποχώρηση των υφεσιακών πιέσεων από το Μάϊο. Αυτή η υποχώρηση συμβαδίζει με το εκτιμώμενο
σενάριο για αύξηση του ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση κατά 4,6% το τρίτο τρίμηνο, η οποία αναμένεται να ενισχυθεί στο 9,6% το τέταρτο τρίμηνο, με τη
ετήσια ύφεση για το 2020 να διαμορφώνεται στο 7,5% σύμφωνα με το βασικό σενάριο.
Η σωρευτική εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής στήριξης που υπερβαίνουν τα €15 δισ. – €8 δισ. σε κοινωνικές παροχές, επιδοτήσεις και φορολογικές
\ δισ. σε αναστολές πληρωμών φορολογικών υποχρεώσεων και κοινωνικής ασφάλισης και €4 δισ. σε μορφή κρατικών δανείων και
ελαφρύνσεις, €3
εγγυήσεων για νέο τραπεζικό δανεισμό – αναμένεται να συμβάλει στη μείωση της αβεβαιότητας, επιταχύνοντας την ανάκαμψη.
Η ανωτέρω επίδραση, όπως και η εισροή πόρων από την ΕΕ το 2ο εξάμηνο (άνω των €5 δισ., τα οποία θα συμβάλουν και στη χρηματοδότηση των
προαναφερθέντων μέτρων δημοσιονομικής στήριξης) ενσωματώνονται μερικώς, μόνο, στις προβλέψεις για ετήσια ύφεση 7,5% το 2020, διότι δεν είναι
εύκολο να εκτιμηθεί η αντίδραση του ιδιωτικού τομέα στα μέτρα στήριξης, σε ένα περιβάλλον – έστω και παροδικής – επιδείνωσης των συνθηκών στην
αγορά εργασίας, καθώς η πίεση στη δραστηριότητα υποκλάδων υπηρεσιών πιθανόν να διατηρηθεί μέχρι το τέλος του έτους.
Ενδεχομένη έγκριση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μηχανισμό χρηματοδότησης της ανάκαμψης θα στηρίξει ουσιαστικά το σκέλος των
επενδύσεων και της παραγωγικής εμβάθυνσης, προσδίδοντας σημαντική ώθηση στο ΑΕΠ από το 2021 και μετά.
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Αν και θα θέλαμε υψηλότερα τζίρο, θετική εξέλιξη η χθεσινή ισχυρή
αντίδραση που ήλθε ακριβώς στις στηρίξεις στις 625 – 635 μονάδες …..
Επανέρχεται ως στόχος οι επόμενες αντιστάσεις στις 690 – 700
μονάδες….
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