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µό, εάν βεβαίως διατηρηθεί η κρίση παγκο-
σµίως πέραν του πρώτου τριµήνου. Η γενική 
εκτίµηση, πάντως, σήµερα είναι ότι, µε δεδο-
µένο ότι ο παγκόσµιος ρυθµός µεταβολής των 
νέων COVID-19 περιπτώσεων επιβραδύνεται, 
οι πιθανότητες να µετατραπεί σε πανδηµία εί-
ναι περιορισµένες. Ετσι, τα παγκόσµια βραχυ-
χρόνια αρνητικά αποτελέσµατα δεν θα διαρκέ-
σουν. Αντιθέτως, εάν η κρίση µετατρεπόταν σε 
πανδηµία, θα υπήρχαν µεσοµακροπρόθεσµες 
οικονοµικές επιπτώσεις, µε κύριο πρώτο θύµα 
την αύξηση του κινδύνου στις χρηµατοοικονο-

µικές αγορές», τονίζει στην «R» ο καθηγητής Οι-
κονοµικών του ΕΚΠΑ Παναγιώτης Πετράκης. 
Σύµφωνα µε τον καθηγητή του Οικονοµικού 
Πανεπιστηµίου, υπάρχουν τρία σηµεία που θα 
πρέπει να προσέξουµε στην παρούσα κρίση. 
«Το πρώτο αφορά την κατεύθυνση των πραγ-
µάτων στην παγκόσµια οικονοµία. Γνωρίζου-
µε πολύ καλά ότι εµφιλοχωρεί µια σοβαρότε-
ρη οικονοµική κρίση µετά από τη συνεχή δε-
καετή άνοδο της οικονοµίας. Το δεύτερο ση-
µείο αφορά το γεγονός ότι ο ιός χτύπησε βιο-
µηχανικές περιοχές της Κίνας και διαταράχθη-
καν οι διεθνείς γραµµές παραγωγής και προ-
σφοράς υπηρεσιών σε ολόκληρο τον κόσµο. Το 
τρίτο σηµαντικό σηµείο είναι ότι ο ιός έπληξε 
την Ιταλία κατά τρόπο µυστηριώδη µέχρι σή-
µερα! Τη µόνη χώρα στην οποία δεν θα θέλα-
µε να συµβεί κάτι τέτοιο λόγω του υπερβολι-
κού χρέους της και της στασιµότητας της οικο-
νοµικής ανάπτυξης».

Πολλά µέτωπα
Ανησυχία υπάρχει και για επιβράδυνση της 
οικονοµίας της ευρωζώνης, που έχει να αντι-
µετωπίσει και τις συνέπειες του Brexit. Eάν η 
έξαρση του κορωνοϊού κορυφωθεί τον Μάρ-
τιο, το σοκ για την ευρωπαϊκή οικονοµία πιθα-
νόν να γίνει αισθητό στο πρώτο τρίµηνο του 
έτους, αν και κλάδοι, όπως ο τουρισµός, µπο-
ρεί να χρειαστούν περισσότερο χρόνο για να 

ανακάµψουν, όπως σηµειώνουν Γάλλοι 
οικονοµολόγοι. «Τα αποτελέσµατα του 
κορωνοϊού αναδεικνύουν και εντεί-
νουν τα υπάρχοντα προβλήµατα στις 

η ελληνική οικονοµία δεν έχει κανένα περιθώριο για πισωγυρίσµατα στην 
προσπάθεια να ανακτήσει το χαµένο έδαφος από τη δεκαετή ύφεση και 
να επιτύχει ανάταξη της παραγωγικής διαδικασίας και µείωση της ανερ-
γίας. Ταυτόχρονα, οι φόβοι ότι η επιδηµία του κορωνοϊού θα πλήξει ιδι-
αίτερα τις οικονοµίες µεσογειακών χωρών που βασίζονται σε σηµαντικό 
βαθµό στον τουρισµό προκαλούν ισχυρές πιέσεις και στα οµόλογα του 
ευρωπαϊκού Νότου, µεταξύ αυτών και τα ελληνικά, που καταγράφουν µέ-
ρα µε τη µέρα σηµαντική άνοδο των µονάδων βάσης.

Οµόλογα 
Το «σφυροκόπηµα» που δέχεται το ελληνικό χρέος -εν µέσω της γενικό-
τερης στροφής των τροµαγµένων από τον κορωνοϊό επενδυτών προς 

ασφαλή «καταφύγια»- µπορεί να περιπλέξει τα σχέδια της Αθήνας για τις 
επόµενες εξόδους στις αγορές, αλλά κυρίως να επηρεάσει την καµπύλη 
βιωσιµότητας του χρέους και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθµίδας, 
στην οποία επενδύει σε πολιτικό και οικονοµικό επίπεδο η κυβέρνηση. 
Ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο υφυπουργός, αρ-
µόδιος για τη ∆ηµοσιονοµική Πολιτική, Θεόδωρος Σκυλακάκης βρίσκο-
νται σε εγρήγορση, επεξεργάζονται τα δεδοµένα που δέχονται και σχεδι-
άζουν τις επόµενες κινήσεις στις οποίες θα προχωρήσουν, εάν αυτό κρι-
θεί επιβεβληµένο. Και οι δύο είναι σε ανοιχτή γραµµή µε θεσµικούς πα-
ράγοντες του τουρισµού, της ναυτιλίας και της µεταποίησης και σταθµί-
ζουν καθηµερινά τις ποικίλες και πολύπλοκες διαστάσεις από την εξάπλω-
ση του ιού παγκοσµίως.

Επιπτώσεις
«Οι επιπτώσεις της κρίσης στην Ελλάδα θέλουν πολύ προσεκτική αποτί-
µηση, παρόλο που σε γενικές γραµµές βρισκόµαστε εκτός διεθνών γραµ-
µών παραγωγής, αλλά εξαρτώµεθα σηµαντικά από τον τουρισµό. Προ-
σεχώς θα υπάρξουν σχετικές εκτιµήσεις, αλλά σε γενικές γραµµές οι αρ-
νητικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ εκτιµούµε ότι θα έχουν µικρό δεκαδικό αριθ-

s.stavropierrakou@realnews.gr

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ

Σ
ε κατάσταση αυξηµένης ετοιµότητας 
έχει τεθεί το οικονοµικό επιτελείο της κυ-
βέρνησης, που παρακολουθεί στενά τις 

επιπτώσεις από την εξάπλωση του κορωνοϊού 
στην παγκόσµια οικονοµία. Στην οδό Νίκης δεν 
κρύβουν την ανησυχία τους για τον αντίκτυπο 
που µπορεί να έχει ο COVID-19, εάν συνεχί-
σει να εξαπλώνεται, όσον αφορά τον στόχο για 

ρυθµό ανάπτυξης της οικονοµίας κατά 2,8% 
του ΑΕΠ το τρέχον έτος, καθώς η κυβέρνηση 
«ποντάρει» στην αύξηση της ανάπτυξης µε µια 
σειρά από µάχες που δίνει, όπως η προσέλκυ-
ση επενδύσεων, η µείωση της ανεργίας, η τό-
νωση της κατανάλωσης και, βεβαίως, η µείω-
ση των πρωτογενών πλεονασµάτων. Πρόκει-
ται για τη µεγαλύτερη απειλή για την ελληνική 
οικονοµία, όπως άλλωστε επισηµαίνουν στη 
Realnews έγκριτοι οικονοµολόγοι.

Σε ένα δυσµενές ενδεχόµενο που θα µειω-
θούν τα τουριστικά έσοδα κατά 10%, εκτιµά-
ται ότι µπορεί να χαθεί από το ΑΕΠ ακόµα και 
µία ολόκληρη ποσοστιαία µονάδα. Σύµφωνα 
µε τα στοιχεία του 2018, επί συνολικού ονο-
µαστικού ΑΕΠ στα 182 δισ. ευρώ, η συµµετο-
χή του τουριστικού προϊόντος ήταν 37,5 δισ. 
ευρώ (ποσοστό 20,6%). Αυτό σηµαίνει ότι 
ακόµα και µια σχετικά µικρή µείωση στο προ-
ερχόµενο από τον τουρισµό ΑΕΠ κατά 5% θα 
επιφέρει µείωση στο ελληνικό ΑΕΠ κατά 1,875 
δισ. ευρώ. Αντιστοίχως, σε µια ανάλογη κάµ-
ψη του άλλου πυλώνα της ελληνικής οικονο-
µίας, της ναυτιλίας, θα χαθεί ακόµα µία ολό-
κληρη µονάδα από το ΑΕΠ. Είναι σαφές ότι 

Ο κορωνοϊός 
χτυπά την 
οικονοµία
Σε επιφυλακή βρίσκεται το οικονοµικό 
επιτελείο της κυβέρνησης, που 
παρακολουθεί στενά τις επιπτώσεις από 
την εξάπλωση της νόσου στην παγκόσµια 
οικονοµία και τις παρενέργειές της στην 
εγχώρια οικονοµική δραστηριότητα. 
Τι δηλώνουν στην «R» οι καθηγητές 
Οικονοµικών Π. Πετράκης, Γ. Χαλικιάς 
και ∆. Χιόνης 

Οι καθηγητές Οικονομικών 
∆ιονύσης Χιόνης,

Παναγιώτης Πετράκης 
και Γιάννης Χαλικιάς 
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e.oikonomaki@realnews.gr

Της ΕΥΑΣ ∆. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ

 ΑΝΗΣΥΧΙΑ κυριαρχεί στις τάξεις των 
φορέων τουρισµού, οι οποίοι, λίγους 
µήνες µετά την κατάρρευση του βρε-
τανικού κολοσσού Thomas Cook, κα-
λούνται να αντεπεξέλθουν σε µία ακό-
µη πρόκληση, εκείνη του κορωνοϊού, και 
βρίσκονται σε επιφυλακή όσον αφορά 
τις προκρατήσεις. Ηδη, η ακύρωση των 
πτήσεων από και προς την Ελλάδα από 
την αεροπορική εταιρεία Air China, για 
το διάστηµα από τις 2 έως τις 18 Μαρτί-
ου, καθώς επίσης και για την 25η Μαρ-
τίου, έχει ανατρέψει τα δεδοµένα, προ-
καλώντας προβληµατισµό. Ψυχραιµία, 
συντονισµό και συνεργασία συνιστά σε 
τοποθέτησή του ο Σύνδεσµος Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων, επισηµαίνοντας ότι ο ελληνικός τουρισµός 
έχει τη γνώση, την ωριµότητα και τον επαγγελµατισµό να αντεπεξέλ-
θει αποτελεσµατικά και σε αυτή την περίσταση.

«Η κινεζική αγορά αυτή τη στιγµή έχει χαθεί και είναι δύσκολο να 
επανέλθει. Ο αριθµός των Κινέζων που επισκέπτονται την Ελλάδα είναι 
τέτοιος, που δεν θα φέρει την καταστροφή, ωστόσο αφήνει ένα κενό», 
επισηµαίνει στη Realnews ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδί-
ας Ξενοδόχων, Γρηγόρης Τάσιος, εντοπίζοντας τις απώλειες κυρίως 
στην Αθήνα και στη Σαντορίνη, τους δύο πιο δηµοφιλείς ελληνικούς 
τουριστικούς προορισµούς των Κινέζων. «Μέχρι σήµερα, δεν έχουν 
καταγραφεί ακυρώσεις από Ευρωπαίους τουρίστες και δεν φαίνεται 
για την ώρα να έχει επηρεαστεί σε µεγάλο βαθµό ο ελληνικός τουρι-
σµός, ωστόσο δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τι θα συµβεί, κα-
θώς οι εξελίξεις αλλάζουν ώρα µε την ώρα. ∆εν µπορούµε να κάνου-
µε τώρα ασφαλείς προβλέψεις», συµπληρώνει. 

Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Ανδρέας Αν-
δρεάδης, µε ανάρτησή του επισηµαίνει: «Ψυχραιµία, συντονισµός 
και σύµµετρη µε το πρόβληµα αντίδραση των ΜΜΕ, πολιτείας και 
τουριστικού κόσµου. Οι κρατήσεις µέχρι σήµερα εξελίσσονται κανο-
νικά, ο κίνδυνος για νέες οικογένειες µε παιδιά είναι µικρότερος από 
τον ιό της γρίπης».

Αναβολές
Την ίδια στιγµή, ωστόσο, ακυρώσεις έχουν καταγραφεί στο µέτωπο 
του συνεδριακού τουρισµού, καθώς κάποια µεµονωµένα συνέδρια 
είτε έχουν ακυρωθεί είτε έχουν αναβληθεί για αργότερα, ενώ αντίθε-
τα… ευνοηµένος µέχρι στιγµής είναι ο κλάδος της κρουαζιέρας, αφού 

ισχυρές εταιρείες του θαλάσσιου τουρι-
σµού ακυρώνουν τα ταξίδια τους στην 
Ασία και µεταφέρουν τα κρουαζιερό-
πλοιά τους στη Μεσόγειο, µε την Ελλά-
δα να κερδίζει µέχρι στιγµής πόντους. 
Βέβαια, περαιτέρω εξάπλωση του κορω-
νοϊού προκαλεί φόβο για µαζικές ακυ-
ρώσεις των προγραµµατισµένων ταξι-
διών ακόµη και στην Ευρώπη. Η έξαρ-
ση του κορωνοϊού και η εξάπλωσή του 
στην Ευρώπη έρχονται σε µια περίοδο 
ιδιαίτερα κρίσιµη για τον παγκόσµιο του-
ρισµό, καθώς βρίσκονται σε πλήρη εξέ-
λιξη οι προκρατήσεις (early bookings) 
για την ερχόµενη τουριστική σεζόν ενό-
ψει, µάλιστα, της ∆ιεθνούς Εκθεσης του 
Βερολίνου (4-8 Μαρτίου), µε τους φο-
ρείς της ελληνικής τουριστικής αγοράς 
να παρακολουθούν στενά τη ροή των 
προκρατήσεων. Ηδη, πάντως, σηµαντι-

κό πλήγµα εξαιτίας της έξαρσης του κορωνοϊού έχουν δεχθεί µεγά-
λες ευρωπαϊκές πόλεις, όπου οι ακυρώσεις διαδέχονται η µία την άλ-
λη, µε τον υπουργό Οικονοµικών της Γαλλίας, Μπρούνο Λεµέρ, να 
εκτιµά ότι οι απώλειες ξεπερνούν µέχρι 
στιγµής το 40%.

Κινέζοι
Μπορεί η κινεζική αγορά να µην 
αποτελεί µία από τις βασικές πη-
γές εισερχόµενου τουρισµού για 
την Ελλάδα, καθώς ο αριθµός των 
Κινέζων που ταξίδεψαν στη χώ-
ρα µας το 2019 υπολογίζεται σε 
180.000, ωστόσο πρόκειται για µια 
ιδιαίτερη αγορά, στην ενίσχυ-
ση της οποίας επενδύει στρα-
τηγικά τα τελευταία χρόνια 
το υπουργείο Τουρισµού. 
Οι Κινέζοι τουρίστες θεω-
ρούνται από τους πιο γα-
λαντόµους, µε τη µέση κα-
τά κεφαλή δαπάνη τους να 
ξεπερνά κατά πολύ τον µέσο 
όρο, γεγονός που τους κατα-
τάσσει αυτόµατα σε µία από 
τις αγορές-στόχους του ελ-
ληνικού τουρισµού.

οικονοµίες της ευρωζώνης και ιδιαίτε-
ρα στην Ελλάδα. Η ασθενική ανάπτυ-
ξη, το µεγάλο δηµόσιο και ιδιωτικό χρέ-
ος αλλά και η στασιµότητα των επενδύ-
σεων προσέφεραν το κατάλληλο έδα-
φος για την κορύφωση των επιπτώ-
σεων της πανδηµίας. Η Κίνα αποτελεί 
την εφοδιαστική πηγή για τις ευρωπα-
ϊκές οικονοµίες. Στην ελληνική οικονο-
µία, οι κινεζικές εισαγωγές ανήλθαν το 
2019 στα 3,6 δισ. ευρώ. Με αυτές τις 
εισαγωγές τροφοδοτήθηκε η κατανά-

Ψυχραιµία και εγρήγορση
στον τουρισµό 

«Μέχρι σήμερα δεν έχουν 
καταγραφεί ακυρώσεις από 
Ευρωπαίους τουρίστες και 

δεν φαίνεται για την ώρα να 
έχει επηρεαστεί σε μεγάλο 

βαθμό ο ελληνικός τουρισμός, 
ωστόσο δεν είμαστε σε θέση 

να γνωρίζουμε τι θα συμβεί», 
τονίζει στην «R» ο πρόεδρος 

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ξενοδόχων, Γρηγόρης Τάσιος 

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ επικρατεί στις εξα-
γωγικές επιχειρήσεις, οι οποίες βλέπουν 
να εξαπλώνεται ο κορωνοϊός στην Ιταλία 
και στην Κίνα, όπου τα ελληνικά προϊό-
ντα πραγµατοποιούν συνολικές πωλή-
σεις που ξεπερνούν τα 4,6 δισ. ευρώ. 
Μάλιστα, το χτύπηµα για την ελληνική 
αγορά είναι διπλό, καθώς από την Κί-
να και την Ιταλία η χώρα µας προµη-
θεύεται προϊόντα αξίας 9 δισ. ευρώ, 
ήτοι το 16,6% των συνολικών ετήσιων 
εισαγωγών.

Η Ιταλία είναι η χώρα στην οποία κα-
τευθύνεται το µεγαλύτερο µέρος των ελ-
ληνικών εξαγωγών. Σύµφωνα µε τα δια-
θέσιµα στοιχεία του Συνδέσµου Εξαγω-
γέων Βορείου Ελλάδος, το 2019 οι εξα-

γωγές στη γείτονα χώρα ανήλθαν στα 
3,7 δισ. ευρώ, καταγράφοντας µάλι-
στα αύξηση κατά 184 εκατ. ευρώ. Ση-
µαντικές, όµως, είναι και οι εισαγωγές 
από την Ιταλία, οι οποίες τη χρονιά που 
µας πέρασε ανήλθαν στα 4,8 δισ. ευρώ. 
Η εξάπλωση του κορωνοϊού στην Ιτα-
λία προβληµατίζει τους Ελληνες εξαγω-
γείς, καθώς ένα σηµαντικό ποσοστό των 
συνολικών πωλήσεων ορισµένων εται-
ρειών προέρχεται από τη διάθεση των 
προϊόντων τους στη γειτονική χώρα. 

Η αγορά της Κίνας 
Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος να µει-
ωθούν αισθητά οι ελληνικές εξαγωγές 
στην Κίνα, µια αγορά στην οποία διείσ-

δυσαν οι Ελληνες εξαγωγείς µετά από 
σκληρές προσπάθειες, µε αποτέλεσµα 
να εξάγονται στη Χώρα του Μεταξιού 
κυρίως τρόφιµα υψηλής προστιθέµε-
νης αξίας. Το διµερές εµπόριο µε την 
Κίνα κινείται σε υψηλό επίπεδο, καθώς 
το 2019 οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν 
στα 892 εκατ. ευρώ, ενώ στη χώρα µας 
εισήχθησαν προϊόντα αξίας 4,1 δισ. ευ-
ρώ, όπως ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης 
και πολλά άλλα. Οµως, ήδη έχει µπει 
«φρένο» στις εισαγωγές, καθώς εκα-
τοντάδες εργοστάσια στην Κίνα έχουν 
διακόψει τη λειτουργία τους λόγω της 
ραγδαίας εξάπλωσης του κορωνοϊού. 
 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑΣ

«ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

λωση, που µε τη σειρά της συνεισέ-
φερε ουσιαστικά στο ΑΕΠ. Η µείω-
ση των εισροών από τον τουρισµό 
αποτελεί µια άλλη αξιολογήσιµη επί-
πτωση που θα επηρεάσει την οικο-
νοµία. Αυτές οι εξελίξεις κάνουν πο-
λύ επισφαλή την πρόβλεψη για ανά-
πτυξη της ελληνικής οικονοµίας άνω 
του 2% και επιπλέον παγώνουν για 
µια ακόµη φορά τις συζητήσεις για 
τη µείωση του δηµοσιονοµικού πλε-
ονάσµατος. 

Με τη διόγκωση των ανησυχιών, 
τα spreads των ελληνικών οµολόγων 
θα εκτοξευτούν, επαναφέροντας το 
θέµα της βιωσιµότητας του χρέους», 
προβλέπει ο καθηγητής Οικονοµικών 
στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θρά-
κης, ∆ιονύσης Χιόνης.

Κρίσιµη η διάρκεια
Πάντως, όπως επισηµαίνουν οικο-
νοµολόγοι, η διάρκεια διατήρησης 
του κορωνοϊού και η ταχύτητα µε 
την οποία θα καµφθεί είναι οι δύο 
κρίσιµοι παράγοντες που θα καθο-
ρίσουν το µέγεθος των οικονοµικών 
επιπτώσεων και θα διαµορφώσουν 
το κλίµα τόσο στην ελληνική όσο και 
στην παγκόσµια οικονοµία. «Τα πά-
ντα στην οικονοµία λειτουργούν βά-
σει δύο πυλώνων: των πραγµατικών 
γεγονότων και των προσδοκιών. Σε 
αυτή τη συγκυρία έχουµε να αντιµε-
τωπίσουµε και τους δύο. Ενας κρίσι-
µος παράγοντας είναι ο χρόνος δι-
άρκειας του ιού. Μπορεί να αποδει-
χθεί σύντοµος και οι επιπτώσεις του 
να περιοριστούν. Η εξέλιξή του, όµως, 
µπορεί να επιφέρει µεγάλες επιπτώ-
σεις στον τουρισµό, ειδικά από την Κί-
να, όπου υπήρχαν εκτιµήσεις για µε-
γάλη αύξηση των αφίξεων την τρέ-
χουσα χρονιά. Τολµώ να πω ότι, εάν 
ο τουρισµός δεχθεί πλήγµα, τότε η 
ανάπτυξη µπορεί να µειωθεί κατά µι-
σή εκατοστιαία µονάδα. Παράλληλα, 
µεγάλες θα είναι οι συνέπειες για την 
απασχόληση», αναφέρει ο οικονοµο-
λόγος Γιάννης Χαλικιάς.

Ο πρόεδρος 
της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας 
Ξενοδόχων, 
Γρηγόρης Τάσιος
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κτικές που υπάρχουν για την προµήθεια των 
συγκεκριµένων προϊόντων από άλλες χώρες. 
Το πρόβληµα, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει, 
θα ενταθεί πολύ περισσότερο το επόµενο διά-
στηµα, αν δεν λειτουργήσουν οι µεγάλες πα-
ραγωγικές µονάδες της Κίνας. 

Ενδυση-υπόδηση
Σε επιφυλακή βρίσκονται και οι επιχειρήσεις 

σαγωγείς να εστιάζουν πλέον στα προβλήµα-
τα που τους δηµιουργεί η έξαρση του κορω-
νοϊού στη γειτονική Ιταλία. 

Εφοδιαστική αλυσίδα 
Με την επέκταση του κορωνοϊού σε ευρωπαϊ-
κά εδάφη να παίρνει πλέον ανησυχητικές δια-
στάσεις, ήδη διαπιστώνεται, σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Logistics Νί-

d.christoulias@realnews.gr 

Του ∆ΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΥΛΙΑ

Α
ντιµέτωπη µε ελλείψεις σε δεκάδες προ-
ϊόντα κινδυνεύει να έρθει η ελληνική 
αγορά τον Μάρτιο, εξαιτίας του ισχυ-

ρού πλήγµατος που έχει δεχθεί η κινεζική βι-
οµηχανία από την έξαρση του κορωνοϊού και 
την κατακόρυφη πτώση των εισαγωγών από 
τη Χώρα του Μεταξιού. Την ίδια στιγµή, σε κρί-
σιµο σταυροδρόµι βρίσκεται και ο ελληνικός 
τουρισµός, καθώς τις επόµενες εβδοµάδες θα 
φανούν οι επιπτώσεις από την κρίση στην Κί-
να. Ηδη στο υπουργείο Οικονοµικών έχει ση-
µάνει συναγερµός προκειµένου να ληφθούν 
µέτρα στήριξης της επιχειρηµατικότητας και 
αναµένεται, σε συνεργασία µε φορείς της αγο-
ράς, να εκπονηθεί σχέδιο ώστε να ελαχιστο-
ποιηθούν οι επιπτώσεις που έχει ο κορωνοϊός 
στην ελληνική αγορά. Μάλιστα, αυτό ήταν το 
θέµα που κυριάρχησε στη συνάντηση που εί-
χαν την περασµένη Τρίτη ο υπουργός Οικονο-
µικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο Γάλλος οµό-
λογός του Μπρούνο Λεµέρ, ο οποίος τόνισε 
ότι η Γαλλία δέχεται 2,4 εκατοµµύρια Κινέζους 
τουρίστες τον χρόνο και πως ανησυχεί για την 
επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονοµίας και 
την εξάρτησή της από την κινεζική βιοµηχανία. 

Ανησυχία 
∆ύο µήνες µετά το χτύπηµα του νέου κορωνο-
ϊού, εκπρόσωποι του εµπορικού κόσµου κρού-
ουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισηµαίνοντας 
στη Realnews ότι ήδη υπάρχουν ελλείψεις σε 
ορισµένα προϊόντα, οι οποίες θα γίνουν αισθη-
τές στους καταναλωτές τις επόµενες εβδοµάδες, 
αν συνεχιστεί η αύξηση των κρουσµάτων του 
ιού στην Κίνα. Σύµφωνα µε ασφαλείς πληρο-
φορίες, µειώνονται τα αποθέµατα που έχουν 
στις αποθήκες τους οι µεγάλες ελληνικές εισα-
γωγικές επιχειρήσεις σε ορισµένες ηλεκτρο-
νικές συσκευές, εξαρτήµατα, αναλώσιµα και 
ανταλλακτικά, καθώς πολλά εργοστάσια στην 
Κίνα είτε έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, 
είτε υπολειτουργούν µε ελάχιστο προσωπικό. 
Μάλιστα, Ελληνες επιχειρηµατίες που γνωρί-
ζουν πολύ καλά την κινεζική αγορά επισηµαί-
νουν ότι υπάρχουν πολλά εργοστάσια στην Κί-
να που είτε έχουν διακόψει τη λειτουργία τους 
είτε υπολειτουργούν, µε το 20% του προσωπι-
κού τους. Οι ίδιοι αναφέρουν ότι οι όποιες ελ-
λείψεις στην ελληνική αγορά θα γίνουν αντι-
ληπτές τον Μάρτιο, καθώς για να φτάσει στη 
χώρα µας ένα προϊόν από την Κίνα απαιτού-
νται περίπου 2 µήνες.

Κρίσιµο δίµηνο 
Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις που έκανε 
στην «R» ο πρόεδρος του Εµπορικού και Βιο-
µηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιά, Βασίλης 
Κορκίδης, σύµφωνα µε τον οποίο «το επόµε-
νο δίµηνο είναι ιδιαίτερα κρίσιµο για την ελ-
ληνική αγορά. Χρειάζεται ψυχραιµία, αλλά όχι 
εφησυχασµός. Οι βασικές εισαγωγές της χώ-
ρας από την Κίνα είναι ηλεκτρονικοί υπολογι-
στές, τηλεφωνικές συσκευές, κλιµατιστικά και 
παιχνίδια. Είναι γεγονός πως οι θαλάσσιες µε-
ταφορές από την Κίνα στην Ευρώπη έχουν 
µειωθεί κατά 46%, ενώ όσα πλοία ταξιδεύουν 
από και προς την Κίνα δεν ξεπερνούν το 70% 
σε πληρότητα κοντέινερ». 

Σύµφωνα µε τον Β. Κορκίδη, «όσον αφορά 

τα εισαγόµενα είδη, είναι πιθανό να παρουσιαστεί κάποια αρρυθµία, καθώς 
πολλά προϊόντα είναι αποτέλεσµα συµπαραγωγής µε την Κίνα, όπου τα εργο-
στάσια έχουν σχεδόν παγώσει, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν για την ώρα εµ-
φανείς επιπτώσεις για την Ελλάδα. Εάν, όµως, η “καραντίνα” της παραγωγής 
στην Κίνα συνεχιστεί το δίµηνο Μαρτίου-Απριλίου, τότε θα επηρεάσει έντο-
να την οικονοµία σε όλο τον κόσµο, ενώ ανάλογες επιπτώσεις θα υποστεί και 
η ελληνική οικονοµία». 

Ηλεκτρικά είδη 
Η πλειονότητα των ηλεκτρικών συσκευών εισάγεται από την Κίνα. Εκπρόσω-
ποι των µεγάλων αλυσίδων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων υποστη-
ρίζουν ότι µέχρι στιγµής δεν έχουν εµφανιστεί ιδιαίτερα προβλήµατα όσον 
αφορά την επάρκεια των προϊόντων. Το γεγονός αυτό το αποδίδουν εν πολ-
λοίς και στο ότι οι πωλήσεις του συγκεκριµένου κλάδου κινήθηκαν το πρώ-
το δίµηνο του έτους στα ίδια επίπεδα, ίσως και σε χαµηλότερα, σε σχέση µε 
το αντίστοιχο περσινό διάστηµα. Ωστόσο, επισηµαίνουν ότι η κατάσταση εν-
δέχεται να επιδεινωθεί αν τα εργοστάσια της Κίνας δεν λειτουργήσουν στο 

ένδυσης και υπόδησης. Επιχειρηµατίες του 
κλάδου υποστηρίζουν ότι θα υπάρξει σηµα-
ντικό πρόβληµα στις εισαγωγές προϊόντων αλ-
λά και πρώτων υλών και ήδη βολιδοσκοπούν 
άλλες χώρες προκειµένου να κάνουν τις προ-
µήθειές τους. Υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι µέ-
χρι στιγµής, παρόλο που οι εισαγωγές από την 
Κίνα γίνονται µε το σταγονόµετρο, δεν εντο-
πίζονται στην ελληνική αγορά ιδιαίτερα προ-
βλήµατα. Το γεγονός αυτό το αποδίδουν στο 
ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις είχαν παραλάβει 
µεγάλες ποσότητες λόγω της δίµηνης εκπτω-
τικής περιόδου που λήγει σήµερα, ενώ πολλές 
από αυτές έχουν ακόµη αποθέµατα στις απο-
θήκες τους. Εξάλλου, κατά ένα µεγάλο ποσο-
στό, οι εισαγωγές προϊόντων ένδυσης και υπό-
δησης γίνονται από την Ευρώπη, µε τους ει-
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κο Ροδόπουλο, ότι οι εισαγωγές από την Κίνα 
έχουν περιοριστεί, ειδικά σε αναλώσιµα προ-
ϊόντα, καθώς έχει µειωθεί αισθητά η παραγω-
γή των µεγάλων βιοµηχανικών µονάδων στην 
Κίνα. «Τα πρώτα σηµάδια ελλείψεων έχουν εµ-
φανιστεί στην αγορά και η κατάσταση ενδέχε-
ται να επιδεινωθεί, καθώς έχουν γίνει παραγ-
γελίες για αρκετά προϊόντα, τα οποία θα εισα-
χθούν στη χώρα µας µετά τον Μάρτιο», τονίζει 
χαρακτηριστικά. Επιπροσθέτως, ο Ν. Ροδόπου-
λος επισηµαίνει ότι «σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η 
εφοδιαστική αλυσίδα πλήττεται από την κατά-
σταση στην Ιταλία, καθώς η γειτονική χώρα εί-
ναι διαµετακοµιστική οδός για δεκάδες προϊ-
όντα απ’ όλη την Ευρώπη, αλλά και παραγω-
γός χώρα, ειδικά στα τρόφιµα». 

Εκδηλη είναι η ανησυχία και του προέδρου 

του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρί-
ου της Αθήνας Κωνσταντίνου Μίχαλου, ο οποί-
ος, µε δηλώσεις του στην «R», επισηµαίνει ότι 
«τα εργοστάσια στην Κίνα υπολειτουργούν, µε 
αποτέλεσµα αρκετά προϊόντα να µην µπορούν 
πλέον να εισαχθούν στη χώρα µας. Η Ελλάδα 
είναι µια χώρα χωρίς ιδιαίτερο πρωτογενή το-
µέα, που πραγµατοποιεί κάθε χρόνο εισαγω-
γές άνω των 54 δισ. ευρώ. Είναι λογικό λοιπόν 
ότι, εάν τα εργοστάσια της Κίνας συνεχίσουν 
να παράγουν στους σηµερινούς ρυθµούς, θα 
υπάρξουν ελλείψεις σε ορισµένα προϊόντα, τα 
οποία οι επιχειρηµατίες θα πρέπει πλέον να 
αναζητήσουν σε άλλες αγορές». 

Η κρίση που έχει ξεσπάσει στην Κίνα έχει ως 
αποτέλεσµα να µειώνονται τα κοντέινερ που 
φτάνουν στην αγορά. Σύµφωνα µε κύκλους 
από το µεγαλύτερο λιµάνι της χώρας, «οι επι-
πτώσεις του κορωνοϊού στην εισαγωγική δρα-
στηριότητα στο λιµάνι του Πειραιά δεν έχει ακό-
µη αποτυπωθεί. Ωστόσο, αναµφισβήτητα πα-
ρατηρείται µείωση, η οποία θα ενταθεί ακόµη 
περισσότερο το επόµενο διάστηµα, εάν συνε-
χιστεί µε την ίδια ένταση η κρίση που έχει πλή-
ξει την Κίνα». 

Ναυτιλία 
Σοβαρό πλήγµα στην παγκόσµια και κατ’ επέ-
κταση και στην ελληνική ναυτιλία έχει επιφέρει 
η ραγδαία επιβράδυνση στην κινεζική οικονο-
µία. Το τελευταίο διάστηµα παρατηρείται µε-
γάλη πτώση της ναυλαγοράς. Οπως επισηµαί-
νουν παράγοντες που γνωρίζουν καλά τον χώ-
ρο της ναυτιλίας, «υπάρχουν πολλά πλοία για 
πολύ λιγότερα φορτία, µε αποτέλεσµα να πέ-
φτουν οι ναύλοι». Προσθέτουν, µάλιστα, ότι η 
κατάσταση στην παγκόσµια ναυτιλία θα επι-
δεινωθεί ακόµη περισσότερο, αν δεν µειω-
θούν οι επιπτώσεις του κορωνοϊού στη Χώρα 
του Μεταξιού. Παράλληλα, τα ναυπηγεία της 
Κίνας υπολειτουργούν και δεν γίνονται οι επι-
σκευές στους προγραµµατισµένους χρόνους, 
µε αποτέλεσµα να ζηµιώνονται οι ναυτιλιακές 
εταιρείες και να κινδυνεύουν τα προγράµµα-
τα που αφορούν τις εκδόσεις των πιστοποιητι-
κών που προβλέπονται από τον ∆ιεθνή Ναυτι-
λιακό Οργανισµό (ΙΜΟ) και τις συνθήκες για 
την ασφάλεια στη θάλασσα. Μάλιστα, πρόσφα-
τα η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών µε παρέµβα-
σή της ζήτησε να υπάρξουν χρονικές παρατά-
σεις, καθώς οι προγραµµατισµοί των δεξαµε-
νισµών που απαιτούνται σε ορισµένους ελέγ-
χους έχουν ανατραπεί. 

Ψάχνουν διέξοδο στην Τουρκία
Με τις εισαγωγές από την Κίνα να έχουν µει-
ωθεί αισθητά, οι Ελληνες επιχειρηµατίες προ-
σπαθούν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους για 
να εισάγουν πρώτες ύλες και προϊόντα από άλ-
λες χώρες. Ηδη, όπως επισηµαίνει στην «R» ο 
πρόεδρος του Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου 
Ελλάδος, Γιώργος Κωνσταντόπουλος, «οι κλω-
στοϋφαντουργίες στην Τουρκία κάνουν χρυ-
σές δουλειές», καθώς πλέον πολλές επιχειρή-
σεις αναγκάζονται να εισάγουν προϊόντα από 
τη γείτονα χώρα για να καλύψουν τις ανάγκες 
τους». Παράλληλα, σύµφωνα µε φορείς της αγο-
ράς, οι ελληνικές επιχειρήσεις αναζητούν πρώ-
τες ύλες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, προ-
κειµένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα την πα-
ραγωγή τους. Ωστόσο, υποστηρίζουν ότι πρό-
κειται για ένα δύσκολο εγχείρηµα, µε δεδοµέ-
νη και την κρίση που έχει ξεσπάσει στην Ιταλία. 

100% των δυνατοτήτων τους, καθώς προµη-
θεύουν όλες τις αγορές του κόσµου. Παράλλη-
λα, στην Κίνα κατασκευάζονται και πολλά εξαρ-
τήµατα ηλεκτρονικών συσκευών, τα οποία στη 
συνέχεια συναρµολογούνται στη χώρα µας. 

Είδη χαρτοπωλείου 
Με ιδιαίτερα προβλήµατα πραγµατοποιούνται 
οι εισαγωγές ειδών χαρτοπωλείου από την Κί-
να, όπως επισηµαίνει στην «R» υψηλόβαθµο 
στέλεχος µεγάλης αλυσίδας καταστηµάτων. Τα 
αποθέµατα τελειώνουν και, αν δεν οµαλοποι-
ηθεί η κατάσταση, θα υπάρξουν ελλείψεις το 
επόµενο διάστηµα. Σύµφωνα µε το ίδιο στέ-
λεχος, η Κίνα αποτελεί έναν από τους βασικό-
τερους προµηθευτές της ελληνικής αγοράς σε 
είδη χαρτοπωλείου και είναι λίγες οι εναλλα-
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Καθοριστικό αναµένεται 
να είναι το επόµενο 
δίµηνο για τις 
εµπορικές αλυσίδες, 
καθώς τελειώνουν 
τα αποθέµατα σε 
ορισµένα ηλεκτρικά και 
ηλεκτρονικά προϊόντα, 
αναλώσιµα και είδη 
χαρτοπωλείου που 
εισάγονται 
από την Κίνα 

εισαγωγές
Με ιδιαίτερα 
προβλήµατα 
πραγµατοποιούνται 
οι εισαγωγές ειδών 
χαρτοπωλείου από 
την Κίνα, όπως 
επισηµαίνει στην 
«R» υψηλόβαθµο 
στέλεχος µεγάλης 
αλυσίδας 
καταστηµάτων. 
Τα αποθέµατα 
τελειώνουν και, αν 
δεν οµαλοποιηθεί 
η κατάσταση, θα 
υπάρξουν ελλείψεις 
το επόµενο διάστηµα


