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Capital Economics: Ο κίνδυνος μιας παρατεταμένης κρίσης στην Ελλάδα
Mεταξύ των πλέον ευάλωτων οικονομιών απέναντι στην πανδημία κατατάσσει η Capital Economics την Ελλάδα
εξαιτίας δύο παραγόντων: της μεγάλης εξάρτησης από τον τουρισμό, που σήμερα δέχεται ισχυρότατο πλήγμα
και του υψηλού χρέους της, που προβλέπεται να διογκωθεί περαιτέρω.
Δεν είναι το πρώτο καμπανάκι που χτυπάει η CE για τη χώρα μας, αφού έχει ήδη προειδοποιήσει για ύφεση 15%
φέτος, με το έδαφος να καλύπτεται μερικώς μόνο την ερχόμενη χρονιά, κατά την οποία προβλέπει ανάπτυξη
10%. Η Capital Ecnomics διακρίνει τέσσερις κατηγορίες χωρών, οι οποίες κινδυνεύουν με παρατεταμένη κρίση.
Η πρώτη αφορά τις χώρες, που δεν μπορούν να θέσουν την πανδημία υπό έλεγχο- τουλάχιστον όχι έως ότου
βρεθεί το εμβόλιο ή επιτευχθεί ανοσία της αγέλης. Πρόκειται για ορισμένα από τα φτωχότερα κράτη του
πλανήτη στην Αφρική, τη Λατινική Αμερική και μέρος της Ασίας.
Η δεύτερη κατηγορία αφορά χώρες με κλάδους άκρως εκτεθειμένους στην πανδημία και με κίνδυνο μόνιμης
απώλειας στο ακαθάριστο προϊόν. Σε αυτές ξεχωρίζουν η Ελλάδα, η Ταϋλάνδη, οι Φιλιππίνες και το Μαρόκο
λόγω της υπερβολικά μεγάλης συμβολής του τουρισμού στο ΑΕΠ. Η CE προβλέπει ότι θα περάσουν αρκετά
χρόνια για να επιστρέψουν τα διεθνή ταξίδια σε φυσιολογικά επίπεδα. Στην ίδια κατηγορία χώρες που
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από μαζικές εκδηλώσεις (μεγάλα συνέδρια, φεστιβάλ κτλ) όπως το Μεξικό και η
Νότια Κορέα, αλλά και οικονομίες που παράγουν κεφαλαιουχικά αγαθά όπως η Κίνα.
Η Ελλάδα περιλαμβάνεται και σε μία τρίτη κατηγορία, αυτή των χωρών που απειλούνται με δημοσιονομικό
εκτροχιασμό. Αυτές διατρέχουν τον κίνδυνο μετά την έκρηξη ελλειμμάτων και χρεών να αναγκαστούν σε έναν
νέο κύκλο λιτότητας. Όπως αναφέρει οι σε μία πρώτη ματιά οι χώρες με τα υψηλότερα επίπεδα χρέους πριν από
την κρίση είναι η Ιαπωνία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Σιγκαπούρη, οι ΗΠΑ και η Βραζιλία.
Η τέταρτη ομάδα αφορά εκείνες τις χώρες που πιθανόν να δουν τη μεγαλύτερη μόνιμη βλάβη από την
πανδημία, όπου δηλαδή η αρχική βαθιά ύφεση θα εξελιχθεί σε μία ακόμη πιο σοβαρή κρίση. Αυτό είναι πιθανό
να συμβεί εάν έχουμε για παράδειγμα μία τραπεζική κρίση. Εδώ το καμπανάκι χτυπάει πιο δυνατά για την
Τουρκία, της οποίας τον τραπεζικό τομέα θεωρεί άκρως ευάλωτο η CE.
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Πέτερ Άλτμάιερ: Αναμένουμε το 2020 τη χειρότερη ύφεση στη μεταπολεμική
περίοδο
«Αντιμετωπίζουμε μεγάλες προκλήσεις. Aναμένουμε το 2020 τη χειρότερη ύφεση στη μεταπολεμική περίοδο»,
δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας Πέτερ Άλτμάιερ σήμερα στο Βερολίνο.
Ο χριστιανοδημοκράτης (CDU) πολιτικός θα παρουσιάσει σύντομα έναν οδικό χάρτη για το πώς οι περιορισμοί
λόγω κορωνοϊού μπορούν σταδιακά να χαλαρώσουν για τις επιχειρήσεις. Για κλάδους που επλήγησαν ιδιαίτερα,
όπως η γαστρονομία, προανήγγειλε περαιτέρω βοήθεια.
Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αναμένεται να υποχωρήσει 6,3% φέτος, σύμφωνα με την εαρινή
πρόβλεψη που δημοσίευσε το υπουργείο Οικονομίας.
Ο Άλτμάιερ αναμένει την μεγαλύτερη πτώση στο δεύτερο τρίμηνο του έτους και στη συνέχεια μια σταδιακή
ανάκαμψη. Σε αυτό θα συμβάλλει η ομπρέλα προστασίας άνω του ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ.
Για το 2021 κυβέρνηση προβλέπει αύξηση της ανάπτυξης κατά 5,2%. Κατά συνέπεια, το προ της κρίσης του
κορωνοϊού επίπεδο της οικονομίας θα επιτευχθεί το 2022».
Εάν το επιτρέπει ο αριθμός των κρουσμάτων, θα μπορούσε να υπάρξει περαιτέρω χαλάρωση για την οικονομία.
«Πρέπει να προχωρήσουμε βήμα-βήμα. Οι κλάδοι που επηρεάστηκαν ιδιαίτερα - επιχειρήσεις διοργάνωσης
εκδηλώσεων, εμπορικές εκθέσεις, οι κλάδοι του πολιτισμού και της φιλοξενίας - θα έπρεπε να λάβουν
επείγουσα βοήθεια, για παράδειγμα, μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις ή δάνεια τα οποία θα μπορούσαν να
μετατραπούν σε επιχορηγήσεις».
Ο Άλτμάιερ υποσχέθηκε τα πρώτα μέτρα χαλάρωσης για την γαστρονομία στα τέλη Μαΐου. Ωστόσο, θα
χρειαστεί πολύς χρόνος μέχρι την κανονική λειτουργία του κλάδου.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ, de.reuters
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Bloomberg: Οι χώρες να ξεχάσουν τη «γρήγορη ανάκαμψη» τύπου V
Ήταν ξεκάθαρο από την αρχή ότι η οικονομική συρρίκνωση εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού θα ήταν
ένα διαφορετικό είδος ύφεσης. Κάποιοι οικονομολόγοι μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι και η χρήση του όρου
«ύφεση» ήταν λάθος. Πολλοί πίστεψαν ότι η οπισθοδρόμηση θα ήταν έντονη και σύντομη, ένα εσκεμμένο σοκ
στην εφοδιαστική πλευρά της οικονομίας.
Συνέχεια….
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Όπως αναφέρει το Bloomberg, αλλά μέσα σε λίγους μήνες και προτού να προκληθεί μεγάλη ή μακροχρόνια
ψαι-ζημιά, οι κυβερνήσεις
θα μπορούσαν να άρουν τους περιορισμούς και να ενεργοποιήσουν ξανά τις οικονομίες
τους. Η παραγωγή θα αυξάνονταν και πάλι γρήγορα. Η διαδρομή ανάκαμψης από την κατάσταση έκτακτης
ανάγκης θα ήταν σχήματος V – και όχι σχήματος U, ούτε πολύ περισσότερο σχήματος L.
Κάτι τέτοιο δεν είναι πλέον εύλογο, αναφέρει το Bloomberg. Κάποιες χώρες έχουν αρχίσει να χαλαρώνουν τους
περιορισμούς και να επιτρέπουν σε ορισμένες επιχειρήσεις να λειτουργήσουν ξανά. Άλλες ετοιμάζονται για
παρόμοιες κινήσεις αλλά κινούνται προσεκτικά. Διαπίστωσαν ότι ακόμη και οι πολύ αυστηροί περιορισμοί
επιβράδυναν μόνο την εμφάνιση νέων κρουσμάτων, δεν τα απέτρεψαν ούτε τα σταμάτησαν.
Εάν χαλαρώσουν πάρα πολύ τους περιορισμούς, μπορεί να υπάρξουν νέα κύματα κρουσμάτων, ίσως χειρότερα
από το πρώτο, και θα αναγκαστούν να επιστρέψουν στο lockdown. Οι κυβερνήσεις δέχονται εισηγήσεις ότι
κάποιοι περιορισμοί ενδέχεται να είναι απαραίτητοι επ ‘αόριστον, έως ότου υπάρξει εμβόλιο κατά του ιού και η
χρήση του γενικευθεί.
Ξεπερασμένη η ανάκαμψη σχήματος V
Η σκέψη για μια ανάκαμψη σχήματος V μοιάζει ξεπερασμένη, αλλά οι τρέχουσες οικονομικές πολιτικές
εξακολουθούν να βασίζονται σε αυτήν. Η ιδέα ήταν να συνδυαστούν ασφυκτικοί προσωρινοί περιορισμοί με
τεράστια προσωρινή δημοσιονομική και νομισματική υποστήριξη. Η ενίσχυση της ζήτησης ενώ η προσφορά
βρίσκονταν σε ύφεση δεν θα διακινδύνευε την αύξηση του πληθωρισμού, διότι η κρίση θα τελείωνε σύντομα
και η προσφορά θα ανέκαμπτε. Για τον ίδιο λόγο, δεν θα υπήρχε λόγος ανησυχίας για το ότι η επιθετική
δημοσιονομική επέκταση θα συσσώρευε υπερβολικό χρέος.
Καθώς η συρρίκνωση συνεχίζεται, αυτοί οι φόβοι θα επανεμφανιστούν. Όχι σε μεγάλη έκταση, με δεδομένο ότι,
ειδικά στην Ευρώπη, το άμεσο πρόβλημα είναι η πολύ μικρή υποστήριξη της μακροοικονομικής πολιτικής.
Ακόμα και στις ΗΠΑ, παρά την τεράστια νομισματική και δημοσιονομική επέκταση, η αρχική επίπτωση της
κατάστασης έκτακτης ανάγκης ήταν ο αντιπληθωρισμός (υποδηλώνοντας ότι το σοκ στη ζήτηση ήταν ακόμη
μεγαλύτερο από το σοκ στην προσφορά).
Αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει εάν η επιβράδυνση διαρκέσει. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές ενδέχεται να
επαναστατήσουν εάν η επιθετική δημοσιονομική επέκταση θα πρέπει να διατηρείται επί μακρόν, μήνα τον
μήνα, τρίμηνο το τρίμηνο. Θα υπάρξουν νέες οικονομικές και χρηματοοικονομικές ρωγμές. Όσο περισσότερο
συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, τόσο πιθανότερο είναι ότι τα σοκ στην προσφορά και τη ζήτηση θα
αλληλοενισχύονται.
Σταδιακή χαλάρωση με παρακολούθηση
Το πιο λογικό είναι μια μετρημένη και σταδιακή χαλάρωση, με στενή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων.
Μέρος της θεωρίας της ανάκαμψης σε σχήμα V είναι ότι αποτελεί την οικονομική απάντηση σε μια εξίσου
απότομη και ραγδαία πολιτική επιλογή. Είτε η κυβέρνηση κάνει αρκετά για να νικήσει την ασθένεια, οπότε η
οικονομία ανεβαίνει αμέσως, είτε όχι.
Όμως το πρόβλημα είναι η διαχείριση μιας κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία που δεν
τελειώνει γρήγορα. Εάν δεν επανέλθει η κανονικότητα στη ζωή βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα – και εάν μια
μακροχρόνια συρρίκνωση προκαλέσει σοβαρές ζημιές στη ζωή των ανθρώπων – τότε θα πρέπει να επιτευχθεί
μια ισορροπία μεταξύ του περιορισμού εμφάνισης νέων κρουσμάτων και της επανεκκίνησης της οικονομίας.
Ελλείψη εμβολίου αυτή η κρίση δεν θα τελειώσει σύντομα. Για να τη διαχειριστούμε έξυπνα, είναι σημαντικό
να αναγνωρίσουμε το πόσο λίγα γνωρίζουμε ακόμα και τώρα. Ο μόνος δρόμος για τις καλύτερες επιλογές και
αποφάσεις είναι το να παρακολουθούμε και να μαθαίνουμε.
Πηγή: Bloomberg
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Παγκόσμιος Οργανισμός
προορισμών παγκοσμίως

Τουρισμού:
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απαγορεύσεις

τo

100%
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Μία πρωτοφανή -ιστορικά- στιγμή για τον τουρισμό διεθνώς διαπιστώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού- ΠΟΤ (UNWTO) , ο οποίος για πρώτη
φορά καταγράφει ταξιδιωτικές απαγορεύσεις στο 100% των τουριστικών προορισμών, ενώ καμία χώρα δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε άρση των
μέτρων.
Η έρευνα που πραγματοποίησε ο ΠΟΤ σε 217 προορισμούς- μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα- αναφέρει ότι από το σύνολο των προορισμών ποσοστό
83% έχουν περιορισμούς για τέσσερις ή ακόμη και περισσότερες εβδομάδες, με τον γενικό γραμματέα Zurab Pololikashvili να σχολιάζει ότι ο κλάδος
παγκοσμίως, αν και έχει πληγεί, μπορεί να οδηγήσει και το δρόμο προς την ανάκαμψη με θετικό αντίκτυπο στις οικονομίες και τις κοινωνίες.
Από την τελευταία ανάλυση για τον παγκόσμιο τουρισμό προκύπτει ότι:
-Ποσοστό 45% έχουν κλείσει πλήρως ή εν μέρει τα σύνορά τους για τους τουρίστες – «Δεν επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα»
– Το 30% έχει αναστείλει πλήρως ή εν μέρει διεθνείς πτήσεις – «Ολες οι πτήσεις έχουν τεθεί σε αναστολή»
– Το 18% απαγορεύει την είσοδο επιβατών από συγκεκριμένες χώρες προέλευσης ή επιβάτες που έχουν περάσει από συγκεκριμένους προορισμούς
– Το 7% εφαρμόζει 
διαφορετικά μέτρα, όπως καραντίνα ή αυτο-απομόνωση για 14 ημέρες και μέτρα θεώρησης.
Όπως αναφέρει το aftodioikisi, με αυτά τα δεδομένα, ο ΠΟΤ καλεί τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να δεσμευτούν να στηρίξουν τον τουρισμό εν μέσω
αυτής της πρωτοφανούς και ιστορικής- για τον παγκόσμιο τουρισμό- πρόκλησης. Σύμφωνα με την ηγεσία του ΠΟΤ, η απροσδόκητη πτώση της
τουριστικής ζήτησης που προκλήθηκε από το COVID-19 θέτει σε κίνδυνο εκατομμύρια θέσεις εργασίας, αλλά και την πρόοδο που σημειώθηκε στον
τομέα της αειφορίας τα τελευταία χρόνια.
Η ελληνική τουριστική βιομηχανία
Για τη χώρα μας, με βάση το σχεδιασμό από το υπουργείο Τουρισμού τις επόμενες ημέρες πρόκειται να ανακοινωθούν τα πρωτόκολλα λειτουργίας για
τις τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Στις τελευταίες του δηλώσεις του στο πρακτορείο Bloomberg, o υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης
Θεοχάρης ανέφερε ότι «θα πρέπει να ζήσουμε στην μετά τον Covid εποχή με διαφορετικά είδη λειτουργικών κανόνων σε ξενοδοχεία, λεωφορεία
κ.λπ.», οι οποίοι συζητούνται με τους αρμόδιους φορείς, υγειονομικούς και τουριστικούς.
Για τους εισερχόμενους επισκέπτες στη χώρα, «φυσικά θα πρέπει να υπάρξει κάποιο είδος τεστ που συζητάμε με τους ειδικούς της υγείας, ώστε να
μπορεί κανείς να ταξιδέψει. Ιδανικά μια τέτοια συμφωνία θα πρέπει να επιτευχθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα
επιδείξει την απαιτούμενη ηγετική ικανότητα, ώστε να επισπεύσει τις συνομιλίες και τις συμφωνίες, αλλά ακόμα και αν αυτό δε συμβεί, είμαστε
πρόθυμοι να καθιερώσουμε τους δικούς μας κανόνες και φυσικά να προσπαθήσουμε να συμφωνήσουμε επ’ αυτών με τις χώρες από τις οποίες έχουμε
επισκέπτες, και άλλες χώρες πέραν της ΕΕ.
»Κάθε εβδομάδα ο τομέας της τεχνολογίας υγείας βρίσκει καλύτερα διαγνωστικά τεστ. Πρόκειται για μία συνεχή δουλειά για να αποφασιστεί το είδος
των διαδικασιών που απαιτούνται πριν από το ταξίδι, στα αεροδρόμια, μέσα στα αεροσκάφη, και βέβαια στη διάρκεια της διαμονής των ανθρώπων μαζί
μας, σε συνάρτηση με το τί κάνουν, στις παραλίες, στις πισίνες, στα ξενοδοχεία, στο πρωινό κτλ.
»Όπως είπα, θέτουμε αυτούς τους κανόνες και κανονισμούς, θα τους συζητήσουμε διεξοδικά με τη βιομηχανία του τουρισμού, ώστε και να ικανοποιούν
τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να λειτουργήσουν αλλά και να είναι επαρκείς. Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε όσον αφορά τον αδιάκοπο εντοπισμό
των περιπτώσεων Covid 19».
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Το 3 στα 3 το Χ.Α., παραμένοντας και πάλι υψηλότερα των 625 – 630
μονάδων ….. Επόμενος στόχος οι αντιστάσεις στις 655 – 660 μονάδες….
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