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ΔΝΤ: Μεγαλύτερη ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας φέτος και εκτίναξη του
παγκόσμιου δημόσιου χρέους
Σημαντικά μεγαλύτερη ύφεση της παγκόσμιας οικονομίας το 2020 και μικρότερη ανάκαμψή της το 2021, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, προβλέπει το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) με την αναθεώρηση των προβλέψεων του Απριλίου (World Economic Outlook Update). Παράλληλα, το Ταμείο
προβλέπει πιο εκρηκτική αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, καθώς τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί σε όλο τον κόσμο εκτιμώνται τώρα
σε πάνω από 11 τρισ. δολάρια αντί 8 τρισ. δολαρίων τον Απρίλιο. Αυτό θα έχει ως συνέπεια μία επίσης πιο εκρηκτική αύξηση του δημόσιου χρέους σε
παγκόσμιο επίπεδο από αυτή που εκτιμούσε το ΔΝΤ τον Απρίλιο, το οποίο προβλέπεται ότι θα υπερβεί για πρώτη φορά το 100% του ΑΕΠ και για τις
αναπτυγμένες οικονομίες θα υπερβεί το 130% του ΑΕΠ.
Το Ταμείο εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομία θα σημειώσει φέτος ύφεση 4,9% έναντι 3% που εκτιμούσε τον Απρίλιο, ενώ για το 2021 εκτιμά ότι θα
ανακάμψει 5,4%. Το πλήγμα θα είναι μεγαλύτερο για τις ανεπτυγμένες οικονομίες, οι οποίες εκτιμάται ότι θα υποστούν φέτος ύφεση 8% για να
ανακάμψουν 4,8% το 2021, με αποτέλεσμα το ΑΕΠ τους να είναι χαμηλότερο το επόμενο έτος κατά 4% σε σχέση με το επίπεδο του 2019. Ειδικότερα για
την Ευρωζώνη, το ΔΝΤ προβλέπει ύφεση 10,2% φέτος και ανάκαμψη 6% το 2021, με την Ιταλία και την Ισπανία να αντιμετωπίζουν τις χειρότερες
προοπτικές (12,8% ύφεση φέτος και ανάκαμψη 6,3% το 2021). Ιδιαίτερα έντονες εκτιμώνται οι επιπτώσεις της κρίσης και για τη Γαλλία (12,5% ύφεση
και 7,3% ανάκαμψη, αντίστοιχα), ενώ μικρότερο αναμένεται το πλήγμα για τη Γερμανία, όπου προβλέπεται ύφεση 7,8% φέτος και ανάκαμψη 5,4% το
2021.
Ισχυρή μείωση του ΑΕΠ θα σημειώσει και η αμερικανική οικονομία, με την ύφεση να προβλέπεται στο 8% το 2020 και την ανάκαμψη στο 4,5% το 2021.
Η Κίνα, από την οποία ξεκίνησε η πανδημία του κορονοϊού, προβλέπεται ότι θα αποφύγει την ύφεση, καταγράφοντας ανάπτυξη της τάξης του 1% φέτος
και 8,1% το 2021.
Πάνω από το 95% των χωρών του κόσμου εκτιμάται ότι θα έχουν φέτος μείωση του κατά κεφαλήν εισοδήματός τους, με αποτέλεσμα να ανακοπεί η
σημαντική πρόοδος που είχε σημειωθεί στη μείωση της ακραίας φτώχειας στον κόσμο από τη δεκαετία του 1990.
«Πάνω από το 75% των χωρών ξανανοίγουν τώρα τις οικονομίες τους, την ίδια ώρα που η πανδημία εντείνεται σε πολλές αναδυόμενες αγορές και
αναπτυσσόμενες οικονομίες», δήλωσε η επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Γκίτα Γκόπινατ, προσθέτοντας: «Αρκετές χώρες έχουν αρχίσει να
ανακάμπτουν. Ωστόσο, απουσία μίας ιατρικής λύσης, η ισχύς της ανάκαμψης είναι εξαιρετικά αβέβαιη και ο αντίκτυπος σε τομείς και χώρες
ανομοιόμορφος».
Από τα 11 τρισ. δολάρια που εκτιμώνται τα μέτρα που πήραν όλες οι χώρες για τη στήριξη των οικονομιών τους, τα μισά (5,4 τρισ. δολάρια) αφορούν
πρόσθετες δημόσιες δαπάνες και απώλειες δημόσιων εσόδων, ενώ τα υπόλοιπα μισά αφορούν τη στήριξη της ρευστότητας με δάνεια, συμμετοχή στο
μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων και εγγυήσεις. Για τις χώρες της G20, τα δημοσιονομικά μέτρα αντιστοιχούν στο 6% του ΑΕΠ έναντι 3% τον περασμένο
Απρίλιο. Το μέσο δημοσιονομικό έλλειμμα στον κόσμο εκτιμάται ότι θα φθάσει φέτος στο επίπεδο του 14% του ΑΕΠ, αυξημένο κατά 10 ποσοστιαίες
μονάδες σε σχέση με το 2019, ενώ για τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες προβλέπεται να διευρυνθεί στο 16,5% του ΑΕΠ, αυξημένο κατά 13 ποσοστιαίες
μονάδες σε σχέση με τα περυσινά επίπεδα. Για την Ευρωζώνη, το ΔΝΤ προβλέπει δημοσιονομικό έλλειμμα 11,7% για φέτος και 5,3% για το 2021, με
αποτέλεσμα το δημόσιο χρέος της να εκτιναχθεί στο 105,1% του ΑΕΠ φέτος για να υποχωρήσει ελαφρά στο 103% το 2021. Το χρέος της Ιταλίας
προβλέπεται να εκτιναχθεί σο 166,1% του ΑΕΠ φέτος, ενώ της Ισπανίας και της Γαλλίας εκτιμάται ότι θα φθάσει σε επίπεδα πολύ πάνω από το 100% (στο
123,8% και το 125,7%, αντίστοιχα).
Το ΔΝΤ συνιστά στις χώρες που χαλαρώνουν τα περιοριστικά μέτρα για την εξάπλωση του κορονοϊού να στρέψουν σταδιακά τις δημοσιονομικές πολιτικές
τους από τη στήριξη των επιχειρήσεων προς μία καλύτερα στοχευμένη στήριξη των νοικοκυριών, λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της παραοικονομίας. Τα
μέτρα για τη στήριξη της απασχόλησης πρέπει να ενθαρρύνουν την ασφαλή επιστροφή στην εργασία και να διευκολύνουν τις διαρθρωτικές μεταβολές στις
αγορές εργασίας για να είναι πιο ανθεκτικές οι οικονομίες μετά την COVID-19, αναφέρει το ΔΝΤ.
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ΕΤΕ: Ύφεση 7,5% το 2020 και ανάπτυξη 5,1% το 2021
Ύφεση της τάξεως του 7,5% για το 2020 και ανάπτυξη 5,1% για το 2021 προβλέπει η Εθνική Τράπεζα στην ανάλυση που
δημοσίευσε σήμερα για την ελληνική οικονομία. Οι προβλέψεις αυτές δεν συνυπολογίζουν πάντως τις θετικές επιπτώσεις
από το πακέτο στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως αναφέρεται στην ανάλυση, η έγκαιρη αποτίμηση των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα
και ο τρόπος με τον οποίο επιχειρήσεις και νοικοκυριά αντιδρούν στην άρση των περιοριστικών μέτρων αποκτούν
αυξανόμενη σπουδαιότητα για τη λήψη οικονομικών και επιχειρηματικών αποφάσεων και τη χάραξη πολιτικής.
Οι περισσότεροι από τους συμβατικούς οικονομικούς δείκτες που εμφανίζουν υψηλή συσχέτιση με το ΑΕΠ ή τα επιμέρους
συστατικά του (λ.χ. βιομηχανική παραγωγή, λιανικές πωλήσεις, δημοσιονομικά στοιχεία, στοιχεία εισαγωγών-εξαγωγών)
δημοσιεύονται με σημαντική χρονική υστέρηση, καθιστώντας επιτακτική την αξιοποίηση συμπληρωματικής
πληροφόρησης, που είναι διαθέσιμη πιο έγκαιρα και με μεγαλύτερη συχνότητα.
Είναι αξιοσημείωτο ότι ένας μικρός μόνο αριθμός δεικτών αντέδρασε άμεσα και σε βαθμό που αντιστοιχούσε στο μέγεθος
της διαταραχής. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται: α) οι δείκτες κινητικότητας (δεδομένα «Αναφοράς Κινητικότητας
Κοινότητας για τον COVID-19» από την Google), β) τα στοιχεία χρηματοοικονομικών συναλλαγών, τα οποία είναι
διαθέσιμα, τουλάχιστον, σε εβδομαδιαία συχνότητα, με πολύ μικρή χρονική υστέρηση (μία έως δύο εβδομάδες από την
περίοδο αναφοράς τους), και γ) τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ (που δημοσιεύονται μηνιαία αλλά καταρτίζονται σε ημερήσια
συχνότητα).
Οι ίδιοι δείκτες που διέγνωσαν έγκαιρα τη βύθιση της οικονομικής δραστηριότητας βρίσκονται σε σταθερή τροχιά
βελτίωσης από τα μέσα Μαΐου και ειδικά τον Ιούνιο. Συγκεκριμένα, οι επιμέρους δείκτες κινητικότητας αλλά και τα
στοιχεία των χρηματοοικονομικών συναλλαγών έχουν επιστρέψει σε επίπεδα αντίστοιχα με το 1ο δεκαπενθήμερο του
Μαρτίου, πριν, δηλαδή, την επιβολή των περιορισμών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της ΕΤΕ καταρτίζει και επικαιροποιεί προβλέψεις
του ΑΕΠ, σε συστηματική βάση, με δυο εναλλακτικές μεθοδολογίες, προκειμένου να αξιοποιήσει τη διαθέσιμη
πληροφόρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό, συνδυάζοντας δείκτες υψηλής συχνότητας με τους παραδοσιακούς δείκτες
συγκυρίας. Σύμφωνα με την πρώτη μέθοδο (Factor/Principal Component Analysis) που οδηγεί στην κατάρτιση μηνιαίου
δείκτη, το ΑΕΠ συρρικνώθηκε στο -21,0% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο, με το ρυθμό μείωσης, στη συνέχεια, να
επιβραδύνεται στο -10,0% ετησίως το Μάιο και περαιτέρω στο -4,7% ετησίως τις δύο πρώτες εβδομάδες του Ιουνίου – με
περιορισμένη, εντούτοις, ενσωμάτωση των δεικτών που σχετίζονται με τουριστικές υπηρεσίες. H συγκεκριμένη τάση
μεταφράζεται σε μέση συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά περίπου 12,0% το 2ο τρίμηνο.
Παρόμοια εκτίμηση για μέση ύφεση περίπου 15,0% ετησίως το 2ο τρίμηνο του 2020 προκύπτει και από τη δεύτερη
μεθοδολογία, ο δείκτης της οποίας βασίζεται σε παλινδρόμηση με μεταβλητές μεικτής συχνότητας (MIDAS), καθώς
ενσωματώνει σταδιακά τις νέες πληροφορίες που δημοσιοποιούνται και παρέχει πρόβλεψη του ΑΕΠ τριμήνου.
Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω ευρήματα με προβλέψεις που προκύπτουν από άλλα εμπειρικά υποδείγματα της Τράπεζας,
τόσο σε ορίζοντα έτους όσο και μεσοπρόθεσμα – τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και δημοσιονομικές επιδράσεις – ο
μέσος ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ προβλέπεται να διαμορφωθεί στο -7,0% ετησίως το 2ο εξάμηνο του 2020,
ανακάμπτοντας, ωστόσο, σε εποχικά διορθωμένη τριμηνιαία βάση κατά 7,1% την ίδια περίοδο.
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Χρηματοδότηση και μεγάλων προβληματικών επιχειρήσεων
Αίτημα προς την Κομισιόν να επιτρέψει την πρόσβαση στα κρατικά προγράμματα χορήγησης ρευστότητας και των προβληματικών
επιχειρήσεων έχει απευθύνει το υπουργείο Ανάπτυξης.
Οι προβληματικές εταιρείες εξαιρούνται μέχρι σήμερα από τα προγράμματα στήριξης της οικονομίας με χρήματα του ΕΣΠΑ που έχουν
εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είναι το ΤΕΠΙΧ ΙΙ και το Ταμείο Εγγυοδοσίας. Το σκεπτικό είναι ότι τα χρήματα του
ΕΣΠΑ απελευθερώνονται προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την οικονομική κρίση που προκαλεί ο
κορωνοϊός και όχι όσες επιχειρήσεις ήταν ήδη προβληματικές, πριν δηλαδή από το ξέσπασμα της πανδημίας.
Η κυβέρνηση, όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις που έκαναν χθες στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης και ο
υφυπουργός Γιάννης Τσακίρης, έχει συνταχθεί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ζητούν την εξαίρεση από αυτό το καθεστώς των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούν έως 50 άτομα και, όπως εκτίμησε χθες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, το
σχετικό αίτημα αναμένεται να εγκριθεί τις επόμενες ημέρες. Με βάση τις δηλώσεις στη Βουλή του υφυπουργού Ανάπτυξης, η ελληνική
πλευρά ζήτησε από την Επιτροπή η εξαίρεση για τη χώρα μας να επεκταθεί και στις μεγαλύτερες προβληματικές επιχειρήσεις, δηλαδή
αυτές που απασχολούν έως 250 άτομα, αίτημα που, όπως διευκρίνισε ο κ. Τσακίρης, αφορά τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και όχι
τις ΔΕΚΟ, όπως η ΛΑΡΚΟ.
Να σημειωθεί ότι, με βάση τον κοινοτικό ορισμό, μια επιχείρηση θεωρείται προβληματική όταν:
• Εχει απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου της λόγω συσσωρευμένων ζημιών.
• Υπάγεται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου όσον αφορά την υπαγωγή της σε
συλλογική πτωχευτική διαδικασία έπειτα από αίτημα των πιστωτών.
• Εχει λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχει ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης, ή που έχει λάβει ενίσχυση
αναδιάρθρωσης και υπόκειται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.
Απαντώντας σε επίκαιρη επερώτηση 53 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με θέμα «Ενίσχυση επιχειρήσεων», ο κ. Τσακίρης ανακοίνωσε επίσης
τρία επιπλέον μέτρα για τη χορήγηση ρευστότητας στην οικονομία. Οπως είπε, πρόκειται για:
• Ενα νέο πλαίσιο για αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων κατά τα πρότυπα της Αυστρίας μέσω τραπεζικού δανεισμού.
• Ενα νέο ταμείο μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη χορήγηση εγγύησης προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς,
προκειμένου να διευκολυνθεί η χορήγηση εγγυητικών επιστολών για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν εγκριθεί από το
ΕΣΠΑ.
• Ενα νέο ταμείο για την παροχή μεγαλύτερης ρευστότητας στις επιχειρήσεις μέσω της χρηματοδότησης τιμολογίων, το λεγόμενο trade
finance.
Στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται από την οικονομική κρίση λόγω κορωνοϊού, το υπουργείο
Ανάπτυξης ανακοίνωσε επίσης χθες την επέκταση της περιόδου κάλυψης των τόκων υφιστάμενων ενήμερων επιχειρηματικών δανείων
και των αλληλόχρεων λογαριασμών των πληττόμενων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για επιπλέον δύο μήνες. Η επιδότηση των
τόκων από το Δημόσιο για τα επιχειρηματικά δάνεια αυτής της κατηγορίας κάλυπτε τους μήνες από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο, και
πλέον επεκτείνεται έως και τον Αύγουστο, καλύπτοντας δηλαδή τους τόκους πέντε μηνών. Ο αρχικός προϋπολογισμός του μέτρου, που
χρηματοδοτείται επίσης από το ΕΣΠΑ, είχε προβλεφθεί στα 750 εκατ. ευρώ, και μετά την επέκταση του μέτρου θα ανέλθει στο 1,2 δισ.
ευρώ, καλύπτοντας επιχειρήσεις με 300.000 θέσεις εργασίας.
Μιλώντας στη Βουλή, στο πλαίσιο ειδικής συνεδρίασης των επιτροπών οικονομικών, παραγωγής και εμπορίου, ο κ. Γεωργιάδης
παραδέχθηκε ότι σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων που υπέβαλαν αίτηση για κεφάλαιο κίνησης, μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ με επιδότηση των
τόκων από την πλευρά του Δημοσίου, έμεινε εκτός χρηματοδότησης, καθώς το αιτούμενο ποσό για δανεισμό έφτασε τα 10 δισ. ευρώ
όταν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός δεν ξεπερνούσε τα 2 δισ. ευρώ. Ο κ. Γεωργιάδης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να αναζητηθούν
πρόσθετοι πόροι προκειμένου να καλυφθεί μέρος αυτών των αιτήσεων, εκτίμησε ωστόσο ότι η ζήτηση που υπήρξε ήταν εν μέρει
τεχνητή, καθώς πολλές επιχειρήσεις υπέβαλαν αίτηση σε πάνω από μία τράπεζα. Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Εγγυοδοσίας, τα αιτήματα
από επιχειρήσεις για κεφάλαια κίνησης με κρατική εγγύηση φθάνουν μέχρι σήμερα τα 18 δισ. ευρώ, όταν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός
ανέρχεται στα 7 δισ. ευρώ.
Ρευστότητα 15-18 δισ.
Κατά την τοποθέτησή του στην ίδια συνεδρίαση ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών Γ. Χαντζηνικολάου υπεραμύνθηκε του
ρόλου του τραπεζικού συστήματος στη στήριξη της οικονομίας και εκτίμησε ότι η ρευστότητα που θα δοθεί συνολικά εντός του 2020 θα
φτάσει τα 15-18 δισ. ευρώ. Οπως είπε, από την αρχή του έτους μέχρι τέλος Μαρτίου, το τραπεζικό σύστημα δημιούργησε καθαρή
πιστωτική επέκταση (δηλαδή, ύστερα από τις αποπληρωμές) προς την οικονομία κατά 3 δισ. ευρώ και η προσδοκία είναι ότι θα
δημιουργήσει τουλάχιστον 3-5 επιπλέον δισ. ευρώ μέσα στο 2020, βάσει των προγραμματισμένων δανειοδοτήσεων των τραπεζών. Σε
αυτά θα πρέπει να προστεθούν και οι αναστολές δόσεων που έχουν δοθεί σε 179.621 επιχειρήσεις και νοικοκυριά κατά τους 3 πρώτους
μήνες του 2020, καλύπτοντας το 75% των αιτήσεων που έγιναν στις τράπεζες.
Πηγή: Καθημερινή
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Φάουτσι: Κάποια εμβόλια θα είναι έτοιμα ως το τέλος 2020
Ο κορυφαίος Αμερικανός επιδημιολόγος, Άντονι Φάουτσι, δήλωσε σε επιτροπή της Βουλής των
Αντιπροσώπων την Τρίτη πως «είναι ζήτημα του πότε και όχι του αν» θα υπάρξει εμβόλιο κατά της Covid-19.
Ο ίδιος τόνισε ότι παραμένει «συγκρατημένα αισιόδοξος» ότι κάποια εμβόλια θα είναι έτοιμα ως το τέλος του
έτους.
Όπως μεταδίδει το CNBC, ο κ. Φάουτσι προειδοποίησε ότι σε κάποιες περιοχές των ΗΠΑ καταγράφεται
ανησυχητική άνοδος
των κρουσμάτων κορονοϊού.

O κ. Φάουτσι ανέφερε επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «ποτέ» δεν του ζήτησε να επιβραδύνει τον ρυθμό των τεστ
για την Covid-19, σε αντίθεση με όσα ισχυρίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.
«Σε κανέναν από εμάς δεν ζητήθηκε ποτέ να επιβραδύνει τους ελέγχους, αυτό είναι γεγονός. Εκτός αυτού, θα
αυξήσουμε τους ελέγχους», τόνισε ο κορυφαίος Αμερικανός επιδημιολόγος στο Κογκρέσο μετά τις πρόσφατες
αμφιλεγόμενες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ.«Οπότε ισχύει το αντίθετο, θα κάνουμε περισσότερους ελέγχους,
όχι λιγότερους», είπε.
Μαζί του, οι τρεις άλλοι εμπειρογνώμονες υγείας στην κυβέρνηση Τραμπ απάντησαν επίσης «όχι» χωρίς
δισταγμό, όταν ένας βουλευτής τους ρώτησε αν ο πρόεδρος τους είχε ζητήσει να επιβραδύνουν τους ελέγχους
για τον νέο κορονοϊό, ο οποίος έχει σκοτώσει περισσότερους από 120.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ.
Στην ομιλία του στη προεκλογική συγκέντρωση στην Τάλσα της Οκλαχόμα το Σάββατο, ο Ρεπουμπλικάνος
πρόεδρος είπε ότι ο μεγάλος αριθμός κρουσμάτων στις ΗΠΑ οφείλεται στη διεξαγωγή πάρα πολλών
διαγνωστικών τεστ. «Όταν κάνεις τεστ σε αυτή την έκταση, θα βρεις (…) περισσότερα κρούσματα. Οπότε λέω
στους ανθρώπους μου ‘επιβραδύνετε τα τεστ, σας παρακαλώ’».
Λίγο αργότερα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο Τραμπ «προφανώς έκανε
πλάκα» με τη δήλωση αυτή.
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Με τα βλέμματα στις διεθνείς αγορές και παρά τη χθεσινή πτώση,
παραμένει θετική η διαγραμματική εικόνα ….. Σε περίπτωση συνέχιση
των πιέσεων, πολύ σημαντικό να μείνει ο δείκτης υψηλότερα των 635 –
645 μονάδων …..
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