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ημαντικές απαντήσεις στα επείγοντα ερωτήματα της πανδημίας δίνει ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), Ανχελ Γκουρία. Ο 71χρονος Μεξικανός, αρχιτέκτονας του
σημερινού ΟΟΣΑ, με αφορμή τη συμμετοχή του
στο Φόρουμ των Δελφών στις 10-15 Μαΐου, μιλά στη Realnews, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, και καλεί τις κυβερνήσεις των χωρών
να προχωρήσουν σε συλλογικές απαντήσεις.
Επίσης, σχολιάζει την κρίση που βιώνει η τουριστική βιομηχανία, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα
πρέπει να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις και τη
διευκόλυνση άμεσων ξένων επενδύσεων. Επιπροσθέτως, προτείνει τρεις λύσεις για την αντιμετώπιση των χρεών που δημιούργησε στις επιχειρήσεις η πανδημία.
Κύριε Γκουρία, μετά από μια πανδημική
κρίση ενός και πλέον έτους, ποια είναι, κατά
τη γνώμη σας, τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης
που πρέπει να περιμένουμε;

Οι παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές συνεχίζουν να βελτιώνονται. Υπήρξε σημαντική στήριξη από τη σταδιακή ανάπτυξη αποτελεσματικών εμβολίων, την πρόσθετη δημοσιονομική στήριξη σε ορισμένες χώρες και τα σημάδια πως οι οικονομίες αντιμετωπίζουν με καλύτερα μέτρα την καταπολέμηση του ιού. Οι
προσδοκίες για μια ισχυρή παγκόσμια ανάκαμψη αντανακλώνται ήδη στις χρηματοπιστωτικές αγορές και στις αγορές εμπορευμάτων, με τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων
ομολόγων των ΗΠΑ και τις τιμές του πετρελαίου να επιστρέφουν στα προ-πανδημικά τους επίπεδα. Ωστόσο, αυξάνονται τα σημάδια απόκλισης μεταξύ των χωρών, αλλά και εντός των
χωρών, τα οποία αντανακλούν τη διαφορετική πρόοδο στην εξέλιξη του εμβολιασμού και
τα νέα κύματα του ιού σε ορισμένες οικονομίες. Παρ’ όλα αυτά, η βιομηχανική δραστηριότητα και το εμπόριο συνεχίζουν να δυναμώνουν. Η αυτοπεποίθηση επιχειρήσεων και
καταναλωτών βελτιώνεται σε πολλές χώρες, όμως τα μέτρα για τη δημόσια υγεία περιορίζουν πολλές δραστηριότητες στον τομέα των
υπηρεσιών. Το εμπόριο υπηρεσιών υστερεί από τους συνεχείς ταξιδιωτικούς περιορισμούς
και ένα όλο και περισσότερο περιοριστικό ρυθμιστικό περιβάλλον εμποδίζει την ανάκαμψή
του. Οι συνθήκες της αγοράς εργασίας ανακάμπτουν, επίσης, σταδιακά. Το ποσοστό ανεργίας του ΟΟΣΑ έχει μειωθεί από 8,8% τον Απρίλιο 2020 σε 6,7% τον Φεβρουάριο του 2021.
Ωστόσο, αυτοί οι αριθμοί δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως τη χαλάρωση που υπάρχει στις
αγορές εργασίας λόγω της COVID-19. Μεγάλος αριθμός πολιτών παραμένει μόνο οριακά
συνδεδεμένος με την αγορά εργασίας και η
αρχική πτώση στα ωράρια εργασίας δεν έχει
ανακάμψει πλήρως.
Πώς εκτιμάτε την πρόοδο της διαδικασίας
εμβολιασμού μέχρι στιγμής;

Η ταχεία ανάπτυξη εμβολίων υπήρξε ένα εξαιρετικό επίτευγμα. Μέχρι τις 15 Απριλίου, 416
εκατομμύρια δόσεις εμβολίου είχαν χορηγηθεί σε πολίτες χωρών του ΟΟΣΑ. Ωστόσο, η
ζήτηση για εμβόλια θα συνεχίσει να είναι μεγαλύτερη της προσφοράς για κάποιο χρονικό διάστημα. Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΟΟΣΑ αγωνίζονται
να εμβολιάσουν τους πληθυσμούς τους. Χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος ενδεχομένως να κάνουν χρόνια πριν ανοσοποιήσουν τους πληθυσμούς τους. Εως σήμερα,
πολλές χώρες έχουν λάβει ελάχιστες προμήθειες εμβολίων. Οι κυβερνήσεις πρέπει να ενεργήσουν τώρα συλλογικά για να επιταχυν-
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θεί ο εμβολιασμός σε όλες τις χώρες. Μέχρι το τέλος του 2021, οι χώρες με
υψηλό εισόδημα αναμένεται να έχουν μεγάλες ποσότητες δόσεων σε πλεόνασμα σε σύγκριση με αυτές που χρειάζονταν για τον εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων. Πρέπει, λοιπόν, να αναδιανείμουν το πλεόνασμα αυτό σε
περιοχές υψηλότερης ανάγκης σε άλλες χώρες, παρέχοντας περαιτέρω υποστήριξη στο ACT-Accelerator, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής υποστήριξης προς τον COVAX.
Πρέπει, επίσης, να συνεχίσουν να αυξάνουν την παραγωγική τους
ικανότητα και το απόθεμα και να διασφαλίσουν πως υπάρχουν
οι κατάλληλες υποδομές για τον εμβολιασμό των ανθρώπων. Γενικότερα, οι χώρες πρέπει να επικεντρωθούν σε μακροπρόθεσμες στρατηγικές, που θα περιλαμβάνουν δεσμεύσεις για παροχή εμβολίων, όπου αυτά χρειάζονται περισσότερο. Πρέπει, επίσης, να διασφαλίσουν ότι μελλοντικές συμβάσεις για
προϊόντα υγείας έκτακτης ανάγκης, που αναπτύχθηκαν με δημόσια κεφάλαια, περιλαμβάνουν διατάξεις για την κοινή χρήση πνευματικής ιδιοκτησίας και διευκόλυνση της μεταφοράς
τεχνολογίας. Δυστυχώς, οι πρόσφατες ανησυχίες για
την ασφάλεια των εμβολίων έχουν αυξήσει
τη διστακτικότητα των πολιτών απέναντι σε αυτά σε πολλές χώρες. Αυτό τονίζει τη σημασία των προσπαθειών των
κυβερνήσεων να επικοινωνούν ανοιχτά και αποτελεσματικά με το κοινό,
προκειμένου να προωθηθεί η εμπιστοσύνη στα προγράμματα εμβολίων και εμβολιασμού. Είναι, επίσης, σημαντικό να καλλιεργηθεί
μεγαλύτερη κατανόηση του κοινού τόσο της φύσης όσο και του
μεγέθους των κινδύνων και των
οφελών των εμβολίων κατά της
COVID-19. Αυτό θα πρέπει να
γίνει στο κατάλληλο πλαίσιο,
συγκριτικά με τους κινδύνους
του ίδιου του ιού.
Ποια είναι σήμερα η εκτίμηση του ΟΟΣΑ για την παγκόσμια οικονομία;

Οι προοπτικές για μια ανθεκτική οικονομική ανάκαμψη εξακολουθούν να εξαρτώνται από την ταχεία ανάπτυξη εμβολίων σε όλο τον
κόσμο και τη συνεχή υποστήριξη από τις φορολογικές και νομισματικές πολιτικές. Στην Ενδιάμεση Οικονομική Εκτίμηση του ΟΟΣΑ τον Μάρτιο 2021, η
παγκόσμια αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να ενισχυθεί
στο 5,5% το 2021 και στο 4%
το 2022. Η ώθηση από την ισχυρότερη οικονομική δραστηριότητα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 και οι αυξανόμενες ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα

Ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ
Ανχελ Γκουρία, σε συνέντευξή του
στην «R», μιλά για την πορεία της
ελληνικής οικονομίας, τις άμεσες
ξένες επενδύσεις και για την ανάγκη
αλλαγής παραγωγικού μοντέλου
των εμβολίων COVID-19 και την τόνωση της
ζήτησης από πρόσθετη υποστήριξη δημοσιονομικής πολιτικής -ιδιαίτερα στις ΗΠΑ- είναι
οι βασικοί παράγοντες πίσω από τη βελτίωση
των προοπτικών ανάπτυξης. Παρ’ όλα αυτά,
είναι πιθανό να παραμείνουν σημαντικές διαφορές στον ρυθμό ανάκαμψης μεταξύ των
χωρών. Οι εκστρατείες εμβολιασμού προχωρούν με πολύ διαφορετικά ποσοστά σε όλο τον
κόσμο, ενώ η πολιτική υποστήριξη και η τομεακή εξειδίκευση διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των οικονομιών.
Ποια θα είναι η θέση της Ευρώπης στις
διεθνείς αγορές μετά το πέρας της
πανδημίας;

Μετά το τέλος της πανδημίας,
η θέση της Ευρώπης στις διεθνείς αγορές είναι πιθανό να
αλλάξει, καθώς διαβλέπουμε
συνέχεια στην τάση πραγματοποίησης οικονομικών
δραστηριοτήτων προς την
Ασία. Συγκεκριμένα, το εμπόριο και λοιπές οικονομικές δραστηριότητες
στην Ευρώπη επλήγησαν σοβαρά από την
πανδημία το 2020,
ενώ η αναδυόμενη Ασία έδειξε
πιο σταθερή ανάπτυξη, καθοδηγούμενη από
την ισχυρή ανάπτυξη της Κίνας.
Ωστόσο, διαβλέπουμε μια αντισταθμιστική τάση, όπου η Ευρώπη, επιδιώκοντας
να οικοδομήσει μια
πιο ανθεκτική αλυσίδα εφοδιασμού, θα
μπορούσε να εντείνει την περιφερειοποίηση της προσφοράς της.
Με την πανδημία να αποκαλύπτει τα
τρωτά σημεία της παγκόσμιας παραγωγής, μπορούμε να περιμένουμε
από τις εταιρείες της Ε.Ε. να ανοικοδομήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού
τους σε πιο σταθερές δομές. Για ορισμένες εταιρείες, αυτό θα οδηγήσει σε

