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λικά για την ευρωζώνη. Εχουμε ήδη προβλέψει μείω-
ση στο ΑΕΠ της ευρωζώνης για το πρώτο τρίμηνο του 
2020, ενώ αναμένουμε πολύ μεγάλη μείωση στο δεύ-
τερο τρίμηνο και την ανάκαμψη να ξεκινά σταδιακά 
από το τρίτο τρίμηνο. 
 Επίσης, η Fitch προβλέπει ότι για το 2021 η ανάπτυ-

ξη στην Ελλάδα θα φτάσει στο 5,1%. Υπάρχει περίπτω-
ση να δούμε μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, ώστε 
να απορροφηθεί η ύφεση που προβλέπεται για φέτος;

Επί του παρόντος, σε όλες τις προβλέψεις μας, εντοπίζου-
με το ρίσκο μιας περαιτέρω αρνητικής πορείας, τουλάχι-
στον γι’ αυτό το έτος. Ενα δεύτερο κύμα εξάπλωσης του 

ιού στην Ελλάδα ή στους εμπορικούς εταίρους της Ελλά-
δας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο αδύναμη ανά-
καμψη. Θα ήταν πιθανό να απορροφηθούν οι φετινές 
απώλειες του ΑΕΠ, αλλά δεν πιστεύουμε ότι αυτό θα γί-
νει σύντομα. Επιπλέον, η εξισορρόπηση των απωλειών 
θα απαιτήσει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης για μερικά 
χρόνια, ώστε να επιστρέψει το ΑΕΠ στην πορεία που εί-
χε μέχρι πρότινος. 
 Εχει εκφραστεί η άποψη ότι η πανδημία θα μπορού-

σε να εκτροχιάσει πλήρως την Ελλάδα από την πορεία 
της οικονομικής ανάκαμψης, κυρίως λόγω των συνεπει-
ών που έχει για τον τουρισμό. Ποια είναι η γνώμη σας;

Ο τουρισμός έχει πράγματι μια ιδιαίτερα σημαντική συ-
νεισφορά στην ελληνική οικονομία και στο ισοζύγιο των 
πληρωμών. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που θεωρού-
με ότι η ύφεση θα είναι βαθύτερη στην Ελλάδα σε σχέση 
με τον μέσο όρο της ευρωζώνης και ότι μπορεί να διατη-
ρηθεί και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Την ίδια στιγ-
μή, αναμένουμε μια ανάκαμψη της τουριστικής δραστη-
ριότητας γύρω στο τέλος του έτους και κατά την επόμε-
νη χρονιά. Υπάρχει μια κινητικότητα στην εσωτερική ζή-
τηση στην Ελλάδα και -σύμφωνα με τις προβλέψεις- αυ-
τή η κινητικότητα θα ενισχυθεί κατά την επόμενη χρονιά. 
 Η Fitch έχει προγραμματίσει να δημοσιοποιήσει την 

επόμενη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας γύρω 
στον Ιούλιο. Εως τότε, θα πρέπει να περιμένουμε μια 
νέα έκτακτη αξιολόγηση, όπως έγινε πρόσφατα;

Πρόσφατα «ανανεώσαμε» την προοπτική 
της αξιολόγησης της Ελλάδας από θετική σε 
σταθερή. Αυτό οφείλεται στον αντίκτυπο που 
έχει η πανδημία του κορωνοϊού στην ανάπτυ-
ξη, στα δημόσια οικονομικά και στο ισοζύγιο 
των πληρωμών. Η σταθερή προοπτική είναι 
ένα σημάδι ότι δεν αναμένουμε περισσότε-
ρες αλλαγές στην αξιολόγηση, τουλάχιστον 
στο εγγύς μέλλον. Οι έκτακτες αναθεωρήσεις 
δεν είναι συχνές και συνήθως αντανακλούν 
πολύ μεγάλες αλλαγές, οι οποίες επιφέρουν 
σημαντικές αλλαγές στην προοπτική μας. 

 Σε ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν εί-
ναι λίγοι αυτοί που σημειώνουν ότι αυτή η 
πανδημία μπορεί να εξελιχθεί στην πιο δει-
νή οικονομική κρίση από την εποχή του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου κι έπειτα. Ποια είναι 
η δική σας γνώμη;

Είναι δεδομένο ότι η πανδημία επηρεάζει τις 
χώρες και τις οικονομίες τους παντού και την 
ίδια στιγμή, σε αντίθεση με άλλες περιόδους 
κρίσης ή ύφεσης. Και αυτό σημαίνει ότι αναμέ-
νουμε τη μεγαλύτερη μείωση στο παγκόσμιο 
ΑΕΠ από την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πο-
λέμου. Εμείς προβλέπουμε πως η ανάκαμψη 
της παγκόσμιας οικονομίας θα ξεκινήσει σύντο-
μα, όμως, όπως ισχύει και για την περίπτωση 
της Ελλάδας, γι’ αυτήν την ανάκαμψη θα απαι-
τηθεί μια μακρά χρονική περίοδος. Θεωρού-
με πως στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη δεν πρόκει-
ται να δούμε μια επιστροφή στα προ της κρί-
σης επίπεδα εντός των επόμενων 20 μηνών. 
Αυτός ο χρονικός ορίζοντας παραμένει ίδιος, 
ακόμα και στην περίπτωση που υποθέσουμε 
ότι η υγειονομική κρίση θα ξεπεραστεί σε πολύ 
σημαντικό βαθμό κατά τη διάρκεια του δεύτε-
ρου εξαμήνου του έτους, και επίσης δεν εξαρ-
τάται από την πολιτική αντίδραση των κυβερ-
νήσεων σε όλο τον κόσμο. 
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Στον ΓΙΩΡΓΟ ΧΩΡΑΪΤΗ

Τ
ην εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα πρέπει να 
σημειώσει ισχυρούς αναπτυξιακούς 
ρυθμούς για σειρά ετών, ώστε να ξε-

περάσει την ύφεση που προκαλεί η πανδη-
μία, εκφράζει ο διευθυντής του τμήματος Πι-
στοληπτικής Αξιολόγησης της Fitch Ratings, 
Αλεξ Μουσκατέλι. Μετά την πρόσφατη έκ-
θεση της Fitch για την ελληνική οικονομία, 

η οποία προβλέπει ύφεση 8,1% το 2020, το 
υψηλόβαθμο στέλεχος του διεθνούς οίκου αξι-
ολόγησης σε συνέντευξή του στη Realnews 
δηλώνει πως «η ελληνική ύφεση θα είναι με-
γαλύτερη από τον μέσο όρο της ευρωζώ-
νης, κυρίως λόγω του τουρισμού». Παράλ-
ληλα, σημειώνει πως σε Ευρώπη και ΗΠΑ θα 
απαιτηθεί ένα διάστημα περίπου 20 μηνών 
ώστε το ΑΕΠ να επιστρέψει στα επίπεδα προ 
της πανδημίας. 

 Σύμφωνα με την τελευταία ανάλυση της 
Fitch Ratings, η ύφεση στην Ελλάδα αναμέ-
νεται να φτάσει το 8,1% το 2020. Πιστεύ-
ετε ότι η ύφεση μπορεί να περιοριστεί μό-
νο στο δεύτερο και στο τρίτο τρίμηνο του 
έτους; Θεωρείτε, δηλαδή, πως η ελληνική 
οικονομία θα αρχίσει να ανακάμπτει πριν 
από το τέλος του έτους;

Θεωρούμε πως είναι λογικό να υποθέσου-
με ότι το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο αυ-
τού του έτους θα δούμε μια ραγδαία μεί-
ωση στο ΑΕΠ. Την ίδια στιγμή, όμως, πρέ-
πει να περιμένουμε ότι η ανάκαμψη θα 
ξεκινήσει στο τέταρτο τρίμηνο του έτους. 
Πρόκειται για μια μικρή διαφοροποίηση 
σε σχέση με αυτό που αναμένουμε συνο-

ύφεση
«Η ύφεση στην 
Ελλάδα θα είναι 
μεγαλύτερη από 
τον μέσο όρο 
της ευρωζώνης, 
κυρίως λόγω του 
τουρισμού»

«Θα απαιτηθεί 
χρόνος για την 
ανάκαμψη της 
οικονομίας»

«Αναμένουμε τη μεγαλύτερη μείωση 
στο παγκόσμιο ΑΕΠ από την περίοδο 

του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου» 
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