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νομίες εκτιμάται ότι θα έχουν σχετικά καλές
επιδόσεις μετά την πανδημία. Αυτό ίσως αποδειχθεί πιο σημαντικό για τα επίπεδα των
τουριστικών αφίξεων από τον αριθμό των
κρουσμάτων στην Ελλάδα.
Συμφωνείτε με όσους συγκρίνουν την κρίση που προκαλεί η COVID-19 με εκείνη που
προκάλεσε ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος;

Στον Αλέξανδρο Κόντη
a.kontis@realnews.gr

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος προκάλεσε μαζική απώλεια ζωών, περιουσιών και επενδύσεων για 6 χρόνια. Προκάλεσε πληθυσμιακές αλλαγές και υπερπληθωρισμό σε αρκετές χώρες. Η παρούσα κρίση έχει καταστροφικές συνέπειες σε αμέτρητες ζωές. Ομως,
σε οικονομικό επίπεδο, μιλάμε για δύο με
τρεις μήνες κατά τους οποίους οι άνθρωποι
ξοδεύουν το 70% από αυτό που θα ξόδευαν κανονικά. Δεν υπάρχει καμία σύγκριση
με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η κρίση
είναι πολύ ασυνήθιστη, διότι οι κυβερνήσεις
σκοπίμως προσπαθούν να περιορίσουν την
ανάπτυξη του ΑΕΠ τους για να σώσουν ζωές,
αλλά πρόκειται για μια διαχειρίσιμη κρίση.

T

ην εκτίμηση ότι η Ελλάδα, όπως και κάθε χώρα με περιοριστικά μέτρα, θα βιώσει ύφεση 2% με 3% για κάθε μήνα
που διαρκούν τα μέτρα αποκλεισμού εκφράζει ο global chief economist της UBS Wealth
Management, Πολ Ντόνοβαν. Σε συνέντευξή
του στη Realnews, το κορυφαίο στέλεχος της
UBS εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση χωρών όπως η Βρετανία και η Γερμανία μετά τη
λήξη της πανδημίας θα καθορίσει πόσο μεγάλο πλήγμα θα δεχθεί φέτος ο ελληνικός τουρισμός. Χαρακτηρίζει, ωστόσο, διαχειρίσιμη την
οικονομική κρίση που προκαλεί η πανδημία.

Πιστεύεται ότι η παγκόσμια ύφεση θα είναι περισσότερο από το 3%, που κάποιοι
προβλέπουν;

Πριν από την πανδημία, η προοπτική για
την ανάπτυξη της Ελλάδας βασιζόταν στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Πλέον, κάποιοι εκτιμούν ότι οι ξένες επενδύσεις θα είναι εξαιρετικά ισχνές μέχρι και το 2021. Συμφωνείτε
με αυτή την εκτίμηση;

Τα επίπεδα των άμεσων ξένων επενδύσεων πιθανότατα θα παραμείνουν σε αστάθεια για ικανό χρονικό διάστημα. Ακόμα και
πριν «χτυπήσει» ο ιός, υπήρξε επιβράδυνση
των επενδύσεων. Οι εμπορικοί δασμοί που
επέβαλε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ
Τραμπ, οδήγησαν σε αύξηση της αβεβαιότητας, κάτι που έκανε τις επιχειρήσεις διστακτικές στο να επενδύσουν στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα. Στη μεταποίηση υπάρχει τώρα μια επιπρόσθετη αβεβαιότητα σε
παγκόσμιο επίπεδο και οι επενδύσεις πιθανότατα θα προσαρμοστούν σε αυτή την αβεβαιότητα. Για ένα χρονικό διάστημα περιμένω ότι η παραγωγή θα είναι περισσότερο
τοπική, παρά παγκόσμια.
Η Ελλάδα έχει χαμηλότερο αριθμό κρουσμάτων και θανάτων από την COVID-19, συγκρινόμενη με άλλες μεσογειακές χώρες, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Τουρκία. Αυτό θα βοηθήσει στην προσέλκυση επενδύσεων, ειδικά στον
τουρισμό, αλλά και περισσότερων τουριστών;

Αν ο τουρισμός είναι πιο σταθερός στην Ελλάδα, τότε ίσως υπάρξει περισσότερη προθυμία για επενδύσεις στην ελληνική οικονομία.
Ομως, ο ελληνικός τουρισμός δεν εξαρτάται
μόνο από το πόσο αποτελεσματική ήταν και
είναι η Ελλάδα στη διαχείριση της πανδημίας. Εχει να κάνει και με τη δύναμη των οικονομιών από τις οποίες προέρχονται οι τουρίστες. Αν η οικονομία μιας χώρας είναι αδύναμη και ο πληθυσμός της εξακολουθεί να
φοβάται, τότε πολύ λιγότεροι τουρίστες από
αυτή τη χώρα θα ταξιδέψουν οπουδήποτε.
Σχεδόν το ένα τέταρτο των τουριστών που
επισκέπτονται την Ελλάδα προέρχεται από
τη Βρετανία και τη Γερμανία. Αυτές οι οικο-

Πολ Ντόνοβαν Επικεφαλής των
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«Υφεση έως 3%
για κάθε μήνα
με καραντίνα»
«Κάθε χώρα με κλειστά καταστήματα
θα δει την οικονομία της να συρρικνώνεται
για ένα τρίμηνο, ωστόσο εκτιμώ ότι η ανάκαμψη
θα ξεκινήσει εντός του έτους»

Πιστεύω πως οποιαδήποτε χώρα με κλείσιμο καταστημάτων και περιορισμούς στη μετακίνηση θα έχει ύφεση της τάξης του 2% με
3% για κάθε μήνα που διαρκούν οι περιορισμοί. Μόλις αρθούν οι περιορισμοί, θα υπάρξει ένας βαθμός ανάκαμψης. Αν οι κυβερνήσεις έχουν κρατήσει την ανεργία σε
χαμηλά επίπεδα και έχουν περιορίσει τον
αριθμό των επιχειρήσεων που θα κλείσουν,
θα υπάρξει σχετικά γρήγορη ανάκαμψη. Από την προηγούμενη εμπειρία μου από καταστροφικά γεγονότα (π.χ. η τραγωδία της
Φουκουσίμα στην Ιαπωνία ή η 11η Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ), μπορώ να πω ότι έχουμε
την τάση να υποτιμούμε το πόσο καλά μπορούν οι άνθρωποι να προσαρμοστούν σε
μία κρίση. Συνεπώς, ενώ η παγκόσμια ύφεση θα κυμανθεί σίγουρα πάνω από το 3%
μέσα σε ένα τρίμηνο, η ανάκαμψη θα ξεκινήσει εντός του έτους.
Πιστεύετε ότι η Ε.Ε. πρέπει να κινηθεί άμεσα για την έκδοση του λεγόμενου «κορωνοομολόγου»;

Μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση θα ήταν
ένα πολύ ισχυρό μήνυμα ενότητας της Ευρώπης ενώπιον αυτής της κρίσης. Αυτό είναι
πολύ σημαντικό. Ωστόσο, η κοινή δημοσιονομική βοήθεια δεν είναι απαραίτητο να βασίζεται σε ένα κορωνο-ομόλογο. Στην πραγματικότητα, επειδή θα πάρει χρόνο για να
δημιουργηθούν η θεσμική και η πολιτική δομή του κορωνο-ομολόγου, επί του παρόντος
θα ήταν καλύτερο να κοιτάξουμε και άλλους
τρόπους παροχής βοήθειας. Για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕSM). Μακροπρόθεσμα, η Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερη δημοσιονομική ενσωμάτωση, ώστε
η ευρωζώνη να λειτουργήσει πιο ορθολογικά. Ισως είναι καλύτερο αυτή η ενσωμάτωση να σχεδιαστεί προσεκτικά, αντί να δημιουργηθεί βιαστικά, εν μέσω μιας κρίσης.

