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«Οι επιδημίες είναι σαν τις φωτιές. Όταν υπάρχουν άφθονα καύσιμα, καίνε ανεξέλεγκτα, 
όταν όμως τα καύσιμα σπανίζουν, σιγοκαίνε αργά».  
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Ο νέος κοροναϊός SARS-CoV-2, που προκαλεί τη νόσο Covid-19, δεν πρόκειται να μας 
εγκαταλείψει σύντομα.  Ο ιός θα μολύνει 40%-70% του παγκόσμιου πληθυσμού κατά το 
πρώτο κύμα εξάπλωσης, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτό, με βάση το κακό σενάριο, μπορεί 
να συμβεί μέσα σε 6-12 μήνες ή, με βάση το πιο αισιόδοξο σενάριο, μπορεί να χρειαστεί 
αρκετά χρόνια.  

Ως παράδειγμα, για να γίνει αντιληπτή η σημασία αυτών των εκτιμήσεων, αναφέρουμε 
ενδεικτικά ότι μεταφράζονται σε πάνω από 1,7 εκατομμύρια νοσοκομειακές εισαγωγές και 
170 χιλιάδες θανάτους κατά το πρώτο κύμα μόνο στις ΗΠΑ, ήτοι 5-10 φορές 
περισσότερους σε σχέση με τους θανάτους από γρίπη. Εάν η εξέλιξη συμβεί στο διάστημα 
των 6-12 μηνών (του κακού σεναρίου), τότε το σύστημα υγείας – ακόμη και αυτής της 
τόσο προηγμένης χώρας – θα «γονατίσει». 

Σε κάθε περίπτωση, είτε με το καλό είτε με το κακό σενάριο και από τη στιγμή που το 
πρώτο κύμα θα έχει τελειώσει, ο ιός θα παραμείνει. Οι εδραιωμένες ασθένειες 
συμπεριφέρονται διαφορετικά από τους νέους ιούς. Όταν μία νόσος «παλιώνει», αλλάζει η 
ηλικιακή κατανομή των λοιμώξεων. Σήμερα, οι περισσότεροι θάνατοι από τη νόσο Covid-
19 αφορούν σχεδόν αποκλειστικά ηλικιωμένους. Παρόλο που ένας 70χρονος έχει ίδια 
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πιθανότητα με έναν επτάχρονο να μολυνθεί, ο πρώτος έχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα 
να πεθάνει.  

Αυτό πιθανώς θα αλλάξει στο μέλλον. Ακόμη δεν είναι γνωστό κατά πόσο ο νέος ιός 
προσφέρει μακρόχρονη ανοσία σε όποιον τον κολλάει, αλλά αν όντως αυτό συμβαίνει, τότε 
σχεδόν όλοι οι ενήλικες μελλοντικά θα έχουν ανοσία έναντι του νέου κορονοϊού και τα νέα 
κρούσματα θα αφορούν κυρίως παιδιά. Εφόσον ο SARS-CoV-2 προκαλεί σοβαρά 
συμπτώματα και επιπλοκές σχεδόν αποκλειστικά στους μεγάλους, η διαχρονική 
μετατόπισή του στις μικρές ηλικίες θα σημάνει μία σχεδόν πλήρη - αλλά όχι ολοκληρωτική- 
εξαφάνιση των εισαγωγών στα νοσοκομεία και των θανάτων. 

Κανένας από τους κορονoϊούς που είναι κοινοί σήμερα στους ανθρώπους δεν παρέχουν 
ανοσία εφ' όρου ζωής και είναι πολύ πιθανό ότι ούτε ο νέος ιός θα παρέχει. Παρόλα αυτά, 
οι μελλοντικές λοιμώξεις θα είναι σχεδόν σίγουρα λιγότερο σοβαρές, καθώς οι άνθρωποι 
θα αποκτούν έστω μερική ανοσία. Η ζωή θα επιστρέψει στο φυσιολογικό, ακόμη κι αν δεν 
αναπτυχθεί εμβόλιο, δεν ανακαλυφθούν νέα φάρμακα ή δεν εξαλείψουμε τον ιό μέσω 
δραματικών παρεμβάσεων στη δημόσια υγεία – παρότι όλα αυτά είναι ευπρόσδεκτα, 
επειδή επισπεύδουν το τέλος της κρίσης. 

Τα κρούσματα ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια παγκοσμίως 

Ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων παγκοσμίως ξεπέρασε τα 2.056.055 *πριν το Πάσχα και 
περισσότεροι από 134.178 άνθρωποι είναι πλέον νεκροί από την ασθένεια. Περισσότεροι 
από 636.300 έχουν μολυνθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η 
Γερμανία έχουν αναφέρει περισσότερες από 134.000 περιπτώσεις. Οι περιπτώσεις στο 
Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν σε πάνω από 99.400 και περισσότεροι από 12.800 άνθρωποι 
έχασαν τη ζωή τους.  

*Τα νούμερα μεταβάλλονται μέρα με την μέρα. 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στις 10 ημέρες πριν από το Πάσχα ο 
αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην Ευρώπη διπλασιάστηκε, φθάνοντας 
σχεδόν το 1 εκατομμύριο. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το 50% του παγκόσμιου βάρους του 
Covid-19 βρίσκεται στην Ευρώπη, όπου περισσότεροι από 84.000 έχουν πεθάνει από τον 
ιό. 

 

 



 

 

 

Τα κρούσματα του κορονοϊού παγκοσμίως 

 

 

Η οικονομική ζημιά αρχίζει να διαφαίνεται 

Τα πλουσιότερα έθνη του κόσμου έδωσαν άνευ προηγουμένου βοήθεια στην παγκόσμια 
οικονομία, καθώς τα κρούσματα του κορονοϊού διογκώθηκαν στο νέο επίκεντρό του, την 
Ευρώπη, με τον αριθμό των θανάτων στην Ιταλία να ξεπερνά εκείνους στην ηπειρωτική 
Κίνα, απ’ όπου προήλθε ο ιός. Με μεγάλο αριθμό μολύνσεων και πολλούς θανάτους, η 
επιδημία έχει συγκλονίσει τον κόσμο και πυροδοτεί συγκρίσεις με άλλες επώδυνες 
περιόδους, όπως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την οικονομική κρίση του 2008 και την 
Ισπανική γρίπη του 1918. Αυτή είναι σίγουρα μια συγκυρία που απαιτεί συντονισμένη, 
αποφασιστική και καινοτόμο πολιτική δράση από τις κορυφαίες οικονομίες του κόσμου.  

Ο τουρισμός και οι αεροπορικές εταιρείες έχουν πληγεί ιδιαίτερα, καθώς οι πολίτες του 
κόσμου επιδιώκουν να ελαχιστοποιήσουν τις επαφές και να περιορίσουν την εξάπλωση 
του COVID-19.  Αλλά λίγοι είναι οι τομείς δραστηριότητας που διασώθηκαν από την κρίση 
που απειλεί με μακράς διαρκείας, παγκόσμια ύφεση. 



 

 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παροτρύνουν τους Αμερικανούς να μην ταξιδέψουν καθόλου στο 
εξωτερικό και ανακοινώνουν περιορισμούς στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού που μοιάζουν με το 
κλείσιμο των συνόρων ΗΠΑ-Καναδά, όπου απαγορεύεται η μη απαραίτητη μετακίνηση.   

Οι αγορές έχουν υποστεί καταστάσεις που δεν είχαν επαναληφθεί από την οικονομική 
κρίση του 2008, με τους επενδυτές να βρίσκουν καταφύγιο στο δολάριο. Η Wall Street 
προσπάθησε προσωρινά να ανακάμψει, με τον S&P 500 και τις τιμές του πετρελαίου να 
σημειώνουν το μεγαλύτερο κέρδος σε μία ημέρα (12/3). Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής 
στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Ασία μείωσαν τα επιτόκια και άνοιξαν τις 
κάνουλες ρευστότητας σε μία προσπάθεια να σταθεροποιήσουν τις οικονομίες που 
πλήττονται από καταναλωτές σε καραντίνα, κομμένες εφοδιαστικές αλυσίδες, 
διαταραγμένες μεταφορές και παραλυμένες επιχειρήσεις.  

Ο ιός, που πιστεύεται ότι ξεκίνησε από τη φύση της ηπειρωτικής Κίνας στα τέλη του 
περασμένου έτους, έφτασε σε 172 χώρες. Η Βρετανία έκλεισε δεκάδες υπόγειους σταθμούς 
στο Λονδίνο και τα σχολεία της. Περίπου 20.000 στρατιώτες ήταν σε κατάσταση αναμονής, 
η Βασίλισσα Ελισάβετ κατευθύνθηκε για καταφύγιο στο αρχαίο κάστρο του Windsor και 
ιστορικά κτίρια όπως ο Πύργος του Λονδίνου έκλεισαν. Ιταλοί στρατιώτες μετέφεραν 
πτώματα όλη τη νύχτα στο πιο χτυπημένο έθνος της Ευρώπης όπου τεράστιος αριθμός 
ανθρώπων έχασαν τη ζωή τους – περισσότεροι από όσους στην ηπειρωτική Κίνα. Ο 
γερμανικός στρατός τέθηκε επίσης σε επιφυλακή για να προσφέρει βοήθεια. 

Τα supermarkets πολλών χωρών πολιορκήθηκαν με αγοραστές που εφοδιάζονταν με 
βασικά τρόφιμα και προϊόντα υγιεινής. Μερικά περιόρισαν τις διαθεσιμότητες προϊόντων 
και έθεσαν συγκεκριμένες ώρες για ηλικιωμένους, που είναι πιο ευάλωτοι σε ασθένειες.  

Έργα αλληλεγγύης ξεκίνησαν σε μερικές από τις φτωχότερες περιοχές του κόσμου. Στην 
παραγκούπολη Kibera της Κένυας, εθελοντές με πλαστικά βαρέλια νερού και κουτιά 
σαπουνιού σε μοτοσικλέτες δημιούργησαν σταθμούς πλυσίματος για άτομα χωρίς καθαρό 
νερό.  

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εν μέσω αύξησης κρουσμάτων και θανάτων, ο επικεφαλής της 
Εθνικής Φρουράς είπε ότι δεκάδες χιλιάδες στρατεύσιμοι θα μπορούσαν να 
ενεργοποιηθούν για να βοηθήσουν τα 50 ομοσπονδιακά κράτη να αντιμετωπίσουν το 
ξέσπασμα.  



 

 

Η Κίνα μόνον έδωσε μια ελπίδα, όταν ανέφερε μηδενικές νέες τοπικές μεταδόσεις του ιού – 
ένα σημάδι επιτυχίας για τις δρακόντειες πολιτικές περιορισμού από τον Ιανουάριο. Οι 34 
νέες μολύνσεις εκεί ήταν πλέον μόνον εισαγόμενες περιπτώσεις.  

Εν μέσω μίας εκπληκτικής σειράς χρηματοοικονομικών μέτρων σε όλο τον κόσμο, η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ξεκίνησε νέες αγορές ομολόγων αξίας €750 
δισεκατομμυρίων. Αυτό έφερε κάποια ανακούφιση στις αγορές ομολόγων και σταμάτησε 
την πτώση των ευρωπαϊκών μετοχών. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ εγκαινίασε το 
τρίτο εντός δύο ημερών πρόγραμμα πίστωσης έκτακτης ανάγκης, με στόχο τη διατήρηση 
της ομαλής λειτουργίας των Αμοιβαίων Κεφαλαίων προϊόντων χρηματαγοράς, ύψους $3,8 
τρισεκατομμυρίων. Η Τράπεζα της Αγγλίας μείωσε τα επιτόκια, για δεύτερη φορά εντός 
μίας εβδομάδας, στο 0,1%. Η Κίνα απελευθέρωσε τρισεκατομμύρια yuan για 
δημοσιονομική τόνωση, ενώ η Νότια Κορέα διέθεσε CNY 50 τρισεκατομμύρια. 

Η κατάσταση της αυτοκινητοβιομηχανίας του Detroit είναι απελπιστική, αφού και οι τρεις 
μεγάλες βιομηχανίες (Ford Motor Co, General Motors Co και Fiat Chrysler Automobiles NV) 
έχουν κλείσει τα εργοστάσιά τους σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. Κάποιες 
αυτοκινητοβιομηχανίες δεσμεύτηκαν να βοηθήσουν στην κατασκευή απαραίτητων 
ιατρικών προμηθειών. Στη Βρετανία, τα μικρά αποστακτήρια gin άρχισαν να παράγουν 
απολυμαντικά χεριών εν μέσω εθνικής έλλειψης – τάση που αντικατοπτρίζεται σε 
ολόκληρο τον κόσμο, από την Αυστραλία έως τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το Μονακό 
ακύρωσε τη «βιτρίνα» του, το Grand Prix της Formula 1, προσθέτοντας ακόμη ένα 
αθλητικό θύμα υψηλού προφίλ στις ακυρώσεις και αναβολές που προκάλεσε η επιδημία.  

Με ορισμένους οικονομολόγους να φοβούνται μία παράταση που θα προσομοιάζει τη 
Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930 και άλλους να αναμένουν την αναστροφή της 
κατάστασης, τα θλιβερά δεδομένα και οι προβλέψεις αφθονούν. Σε μια από τις πιο 
αρνητικές προβλέψεις, η κινεζική οικονομία φέρεται ότι θα γνωρίσει πτώση μεγαλύτερη 
του 40% το α’ τρίμηνο του 2020 και αυτή των ΗΠΑ θα συρρικνωθεί κατά 14% το επόμενο. 
Οι οίκοι αξιολόγησης προετοιμάζουν μαζικές υποβαθμίσεις. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Η ταχύτητα ξεσπάσματος του κοροναϊού 

 

Στις ΗΠΑ ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων αυξήθηκε γρηγορότερα από ότι στις άλλες χώρες σε αντίστοιχα στάδια της 
εξάπλωσης. Η καμπύλη κάθε χώρας ξεκινά την ημέρα καταχώρησης των πρώτων 100 κρουσμάτων. Όσο πιο απότομα ανοδική είναι η 
καμπύλη, τόσο γρηγορότερη ήταν η εξάπλωση της επιδημίας. 

Θα προκαλέσει παγκόσμια ύφεση ο κορονοϊός; 

Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε πάνω από 2.000 μονάδες κατά το μήνα 
Μάρτιο, λόγω των αυξανόμενων φόβων για το ξέσπασμα του κορονοϊού και τις τιμές του 
πετρελαίου. Οι αγορές στην Ευρώπη και την Ασία υποχώρησαν επίσης, σε μια από τις 
χειρότερες εβδομάδες για τα χρηματιστήρια μετά την οικονομική κρίση του 2008. 

Αυτά είναι τα τελευταία ζοφερά μαντάτα. Η εξάπλωση του Covid-19 προκαλεί 
αναστάτωση στις αλυσίδες εφοδιασμού, υπονομεύει τις πωλήσεις ορισμένων προϊόντων, 
προκαλεί χάος στις μετακινήσεις και τις μεταφορές, τρομοκρατεί τα χρηματιστήρια και 
οξύνει τους φόβους για μία παγκόσμια ύφεση. 



 

 

Υπάρχουν ακόμα πολλά που δεν γνωρίζουμε για τον κορονοϊό, που καθιστούν τις πιθανές 
οικονομικές επιπτώσεις εξαιρετικά αβέβαιες, τόσο για την Κίνα όσο και για τον υπόλοιπο 
κόσμο. Είναι επίσης δύσκολο να απομονώσουμε έναν μόνον παράγοντα (όπως το 
ξέσπασμα του κορονοϊού) από οτιδήποτε άλλο συμβαίνει στον κόσμο που μπορεί να 
ταρακουνήσει τις αγορές ή να φτάσει τις οικονομίες στα όριά τους. Είναι λοιπόν δύσκολο 
να προβλεφθεί πόσο βαθιά, διαρκής ή ευρεία θα είναι οποιαδήποτε οικονομική επίπτωση. 
Ωστόσο, είναι ξεκάθαρο από την αντίδραση των αγορών και από τις δράσεις των 
κυβερνήσεων (η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μείωσε τα επιτόκια στις 3 Μαρτίου) ότι 
ο κόσμος προετοιμάζεται για μια πιθανή ύφεση που σχετίζεται με τον κορονοϊό. 

Η Κίνα καταλαμβάνει πολύ μεγαλύτερο μερίδιο της παγκόσμιας οικονομίας από ότι το 
2003, όταν ξέσπασε το SARS. Τώρα, εταιρίες όπως η Apple και η Nike και άλλοι μεγάλοι 
κατασκευαστές παγκοσμίως παραδέχονται ήδη ότι αισθάνονται τις αρνητικές επιπτώσεις 
του ιού. Το ίδιο και οι κλάδοι δραστηριότητας που συνδέονται με τα ταξίδια και τον 
τουρισμό: οι αεροπορικές εταιρείες, οι ναυτιλιακές με κρουαζιερόπλοια και τα ξενοδοχεία 
κρουαζιέρας και τα ξενοδοχεία δέχονται χτυπήματα εξαιτίας των ταξιδιωτικών 
απαγορεύσεων, των προειδοποιήσεων και των γενικών φόβων για μετάδοση του ιού. 
Πρόκειται για μία απειλή κατά της παγκόσμιας οικονομίας.  Οι αλυσίδες εφοδιασμού 
μπορούν να αντιμετωπίσουν τη διαταραχή για λίγες εβδομάδες με τις υπάρχουσες 
προμήθειες. Αλλά η πιθανότητα να συνεχιστεί για μεγαλύτερο διάστημα αποτελεί λόγο 
πραγματικής ανησυχίας. 

Ο κορονοϊός θα μπορούσε να αποδειχθεί πιο θανατηφόρος από ότι φαίνεται  σήμερα. Στις 
αρχές Μαρτίου, ο Π.Ο.Υ. υπολόγισε το ποσοστό θνησιμότητας σε 3,4% περίπου, αλλά αυτό 
θα μπορούσε να αλλάξει. Όπως θα μπορούσε επίσης να αποδειχθεί το αντίθετο, εάν 
διαγνωσθούν περισσότερα άτομα με ήπιες περιπτώσεις. Ο ιός αποτελεί πλέον επίσημα 
πανδημία, αλλά θα μπορούσε να κατασταλεί στο κοντινό μέλλον. Οι κυβερνητικές 
παρεμβάσεις θα μπορούσαν να μειώσουν τις επιπτώσεις στους πληθυσμούς, ενώ αν η 
απάντηση δεν είχε κανέναν συντονισμό θα μπορούσε να συμβεί το αντίθετο. 

Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη χτυπηθεί, αλλά το πόσο άσχημα θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια 
της κατάστασης.  Η Apple είναι μία από τις εταιρείες που έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω 
τις προβλέψεις τους για αυτό το τρίμηνο. Η Nike αναμένει επίσης μία κακή χρονιά. 
Εταιρείες όπως αυτές ουσιαστικά βάλλονται κατά δις, γιατί όχι μόνον παράγουν πολλά 
από τα προϊόντα τους στην Κίνα αλλά επιπλέον πωλούν πολλά από αυτά εκεί.  

Τα εργοστάσια στην Κίνα λειτουργούσαν ήδη με λιγότερο προσωπικό και καθυστερήσεις 
λόγω του Σεληνιακού Νέου Έτους. Στη συνέχεια ήρθε η έκτακτη ανάγκη που δημιούργησε 



 

 

ο κορονoϊός, που έγινε αιτία κλεισίματος πολλών εργοστασίων. Ακόμα κι αν κάποια 
εργοστάσια σε ανεπηρέαστες περιοχές της χώρας προσπαθούν να επανεκκινήσουν την 
παραγωγή, οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί δυσκολεύουν πολύ την πρόσβαση των 
εργαζομένων σε αυτά. Και επειδή όλα συμβαίνουν τόσο αργά, θα χρειαστεί χρόνος για 
αυτούς τους κατασκευαστές να επανέλθουν στο φυσιολογικό επίπεδο λειτουργίας. 

Μετά υπάρχει και η λιανική πλευρά της αγοράς.  Η κινεζική κυβέρνηση διέταξε το 
«κλείσιμο» πολλών πόλεων, που κράτησε τον κόσμο μακριά από το δρόμο και κατά 
συνέπεια έξω από καταστήματα, εστιατόρια, κομμωτήρια, θέατρα κ.ο.κ. Πολλά από αυτά 
απλά έκλεισαν.  Η Apple έκλεισε τα καταστήματα και τα κεντρικά γραφεία της και έχει 
ξανανοίξει ξανά περίπου τα μισά της καταστήματά της από τα τέλη Φεβρουαρίου. Η 
Starbucks έκλεισε 2.000 καταστήματα στην Κίνα, ήτοι περίπου τα μισά, αν και αυτή έχει 
ξεκινήσει τη λειτουργία της από τα τέλη Φεβρουαρίου. 

Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις για τις οποίες η Κίνα αποτελεί μέρος της εφοδιαστικής τους 
αλυσίδας ή που έχουν μεγάλη λιανική παρουσία στη χώρα αντιμετωπίζουν παρόμοιες 
προκλήσεις. Ειδικά οι οίκοι ειδών πολυτελείας, οι οποίοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από 
Κινέζους καταναλωτές, υποφέρουν. Ο κορονoϊός θα μπορούσε να κοστίσει στην αγορά 
πολυτελών ειδών πωλήσεις έως και $43 δισεκατομμυρίων το 2020. 

Κι ενώ οι μεγάλες φίρμες τραβούν την προσοχή, οι μικρότεροι κατασκευαστές μπορεί να 
είναι ακόμη λιγότερο ανθεκτικοί στο σοκ. Για παράδειγμα, οι πωλητές του Amazon, που 
συχνά βασίζονται σε φθηνά κινεζικά προϊόντα, βάλλονται άγρια εξαιτίας της μείωσης των 
αποθεμάτων. Πλατφόρμες όπως η Amazon δεν έχουν αντιμετωπίσει ποτέ παρόμοια 
προβλήματα αποθήκης. 

Τέλος, υπάρχουν οι αεροπορικές εταιρίες, που θα μπορούσαν να χάσουν έως και $100 
δισεκατομμύρια, αλλά και όλες οι επιχειρήσεις που βασίζονται στον τουρισμό (ξενοδοχεία, 
καζίνο, κρουαζιέρες, ξεναγοί κ.ά.). Οι Κινέζοι τουρίστες είναι μερικοί από τους 
μεγαλύτερους καταναλωτές στον κόσμο και οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί, οι καραντίνες και 
τα κλειστά σύνορα καθιστούν τον τουρισμό όλο δυσκολότερο. 

Και καθώς εξαπλώνεται ο ιός, αυτό το πρόβλημα επαναλαμβάνεται και αλλού: η Ιταλία, για 
παράδειγμα, επέβαλε απαγόρευση μη αναγκαστικών μετακινήσεων από τις 4 Μαρτίου. Η 
τουριστική της βιομηχανία αναμένεται να πληγεί σκληρά. Αυτό σημαίνει ότι πολλές 
βιομηχανίες θα έχουν μια κακή αρχή το 2020. Αλλά το πόσο κακή θα είναι θα εξαρτηθεί 
από το για πόσο ακόμα θα συνεχίζεται η εξάπλωση του ιού και πόσο μακριά θα φτάσει. 



 

 

Όσο τα κρούσματα σε Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνονται, τόσο η ζημιά θα 
μεγαλώνει. 

Οι ειδικοί πιστεύουν ότι το ΑΕΠ της Κίνας πιθανότατα θα υποφέρει πολύ άσχημα το α’ 
τρίμηνο και, δεδομένου ότι αποτελεί περίπου το 17% της παγκόσμιας οικονομίας, αυτό θα 
είναι άσχημο. Η εκτιμώμενη αύξηση του ΑΕΠ της Κίνας για το α’ τρίμηνο του 2020 ήταν 
περίπου 6%. Η συντριπτική πλειοψηφία όλων των οικονομολόγων αναμένουν τώρα ότι το 
καλύτερο σενάριο θα είναι στο 0%. Αρκετοί αναμένουν δε αρνητικό ΑΕΠ για το α’ τρίμηνο 
– πράγμα που σαφώς θα βλάψει το παγκόσμιο ΑΕΠ αφού η κινεζική οικονομία αποτελεί 
τόσο μεγάλο μέρος του. Το ΔΝΤ δήλωσε ότι αναμένει ανάπτυξη 0% στην Ασία  για το 2020. 
Πρόκειται για τη χειρότερη ανάπτυξη των τελευταίων 60 ετών, συμπεριλαμβανομένων 
των περιόδων της παγκόσμιας (4,7%) και της ασιατικής (1,3%) χρηματοπιστωτικής 
κρίσης. Παρ 'όλα αυτά, η Ασία φαίνεται ότι θα έχει καλύτερη πορεία από άλλες περιοχές, 
όσον αφορά την οικονομική δραστηριότητα. Η Κίνα αναμένεται να έχει πτώση από την 
αύξηση 6,1% ΑΕΠ του 2019 σε αύξηση 1,2% το 2020. 

Αυτό που συμβαίνει στην Κίνα θα φέρει κύματα και στον υπόλοιπο κόσμο. Οι χώρες της 
ευρωζώνης σίγουρα προετοιμάζονται, καθώς το ΑΕΠ της ευρωζώνης αυξήθηκε μόνο 0,1% 
στα τέλη του περασμένου έτους – οπότε οποιοδήποτε σοκ μπορεί να το ωθήσει σε 
αρνητικό έδαφος. Οι ΗΠΑ έχουν μία από τις ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη αυτήν τη 
στιγμή, οπότε είναι περισσότερο προστατευμένες. Το ΑΕΠ τους αυξήθηκε 2,1% το δ’ 
τρίμηνο του περασμένου έτους και οι ειδικοί λένε μεν ότι μπορεί η αύξηση να είμαι 
μικρότερη στις αρχές του 2020, αλλά θεωρούν απίθανο να έχει αρνητικό πρόσημο. 

Η ύφεση ορίζεται γενικά ως δύο διαδοχικά τρίμηνα αρνητικής οικονομικής ανάπτυξης του 
ΑΕΠ μιας χώρας (που μετρά τη συνολική αξία των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που 
παράγονται σε μία χώρα μία συγκεκριμένη περίοδο, συνήθως τρίμηνη). Οι αναθεωρήσεις 
προς τα κάτω είναι γενικά σημαντικές, και κυμαίνονται  από 3,5% στην περίπτωση της 
Νότιας Κορέας έως άνω του 9% στις περιπτώσεις της Αυστραλίας, της Ταϊλάνδης και της 
Νέας Ζηλανδίας. Οι τελευταίες τρεις χώρες έχουν πληγεί από την παγκόσμια επιβράδυνση 
του τουρισμού, ενώ η Αυστραλία έχει επίσης επηρεαστεί από την πτώση στις τιμές των 
εμπορευμάτων. Συνολικά, το ΔΝΤ αναμένει ότι η παγκόσμια οικονομία θα συρρικνωθεί 
κατά 3% το 2020, χαρακτηρίζοντάς την ύφεση αυτή ως τη χειρότερη μετά τη Μεγάλη 
Ύφεση της δεκαετίας του ’30. 

Έτσι, σε όλους γεννάται το ερώτημα αν ο κορονοϊός θα προκαλέσει παγκόσμια ύφεση. Η 
απάντηση είναι ότι δύναται να το κάνει αλλά, αν το κάνει και σε ποιο βαθμό εξαρτάται από 
το πότε θα λήξη το καθεστώς έκτακτης ανάγκης.  Η επόμενη ερώτηση λοιπόν είναι για 



 

 

πόσον καιρό θα συνεχίζεται η εξάπλωση του κορονοϊού. Όσο δεν περιορίζεται και η 
εξάπλωση συνεχίζεται, η πιθανότητα ύφεσης μεγαλώνει. Σημαντικό όμως είναι να 
θυμόμαστε ότι ο κορονοϊός αποτελεί μόνον έναν παράγοντα, ο οποίος μπορεί να επιτείνει 
και να εκτραχύνει τις συνέπειες των άλλων σημερινών πιέσεων που δέχεται η παγκόσμια 
οικονομία, όπως οι εμπορικοί πόλεμοι. 

Οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι, εάν οι κυβερνήσεις ανταποκριθούν καταλλήλως και 
αμβλύνουν αυτό το ξέσπασμα, το χειρότερο σενάριο πιθανότατα θα αποφευχθεί. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι θα αποτραπεί στον ίδιο βαθμό σε όλο τον κόσμο ή ακόμη και σε όλες τις 
βιομηχανίες ή τους εργαζόμενους. Όμως, σε ό,τι αφορά την παγκόσμια οικονομία, προς το 
παρόν το κάλεσμά τους είναι «μην πανικοβάλλεστε». 

Αυτά μπορεί να αποτελούν καλύτερα νέα για εταιρείες όπως η Apple, που παράγουν 
διαρκή αγαθά, αλλά θα μπορούσαν να είναι άσχημα νέα για υπηρεσίες όπως εστιατόρια, 
κρουαζιέρες ή ξενοδοχεία, οι οποίες θα δυσκολευτούν να αντισταθμίσουν τα χαμένα έσοδα. 
Αυτό συμβαίνει επειδή, για παράδειγμα, αν θέλει κάποιος να αγοράσει ένα iPhone ή ένα 
πλυντήριο ρούχων ή ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν μπόρεσε να το κάνει λόγω της έλλειψης του 
προϊόντος ή του κλεισίματος του καταστήματος, ίσως να περιμένει να το αγοράσει 
αργότερα, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες και με την προϋπόθεση ότι το οικονομικό σοκ 
είναι αρκετά προσωρινό, ώστε να έχει ακόμη εργασία και διαθέσιμα χρήματα. Αλλά αν ο 
ίδιος άνθρωπος σύχναζε καθημερινά σε μια καφετέρια ή στο καζίνο κάθε Σαββατοκύριακο 
και τώρα δεν μπορεί εξαιτίας του κορονοϊού, δεν πρόκειται να πάει περισσότερες φορές 
στα μέρη αυτά για να αντισταθμίσει τις επισκέψεις που ματαιώθηκαν, όταν τα πράγματα 
επανέλθουν στο φυσιολογικό. 

Οι εταιρείες με διαφοροποιημένα επιχειρηματικά μοντέλα είναι σε θέση να αντέξουν 
ορισμένες από τις επιπτώσεις. Ένα παράδειγμα είναι ο «γίγαντας» της Νοτιοανατολικής 
Ασίας Grab, που είδε το μεταφορικό του GMV (Μικτός Όγκος Εμπορευμάτων: 
παρακολουθείται συνήθως από εταιρείες Διαδικτύου και μετρά τη συνολική αξία των 
πωλήσεων για αγαθά και υπηρεσίες που πωλούνται στις πλατφόρμες τους) να πέφτει 
κατά διψήφιο ποσοστό σε ορισμένες χώρες, αλλά οι γραμμές της εταιρείας – που 
περιλαμβάνουν παράδοση τροφίμων και ειδών παντοπωλείου – βοήθησαν την επιχείρηση 
να προσαρμοστεί στο περιβάλλον, κλιμακώνοντας άλλα τμήματα για να καλύψει τις αιχμές 
της ζήτησης και ανακατανέμοντας τα αποθέματά της έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι οι 
οδηγοί των προϊόντων της πλατφόρμας μπορούν ακόμη να έχουν ευκαιρίες εισοδήματος. Η 
άνοδος αυτή των υπηρεσιών παράδοσης της Grab ενδέχεται να μην αντισταθμίσει πλήρως 
τον αρνητικό αντίκτυπο στο μεταφορικό κομμάτι, αλλά για μία υπηρεσία μαζικού 



 

 

marketing αναμένεται να ανακάμψει δυναμικά μόλις αρθούν οι περιορισμοί στις 
μετακινήσεις. 
Ακόμα κι αν ο κορονοϊός δεν προκαλέσει ύφεση, θα μπορούσε να αναμορφώσει την 
παγκόσμια οικονομία με άλλους τρόπους. Το ξέσπασμα του κορονοϊού έχει αναδείξει τα 
τρωτά σημεία των επιχειρήσεων, ειδικά εκείνων που βασίζουν σε μεγάλο βαθμό την 
αλυσίδα εφοδιασμού και τα προϊόντα τους στην Κίνα. Αυτό μπορεί να αναγκάσει τις 
εταιρίες να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα – κάτι που είχε ήδη αρχίσει να 
συμβαίνει εξαιτίας του εμπορικού πολέμου του Προέδρου Donald Trump. Αυτό δεν 
σημαίνει παντελή εγκατάλειψη της Κίνας από τις εταιρίες, αλλά την αναδιανομή και 
διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού για καλύτερη προστασία από μεγάλες κρίσεις 
που επηρεάζουν δραματικά μια χώρα ή περιοχή περισσότερο από άλλες. Αυτό επίσης δεν 
σημαίνει απαραίτητα ότι περισσότεροι κατασκευαστές θα επιστρέψουν στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, αλλά ότι οι εταιρείες πιθανότατα θα κοιτάζουν για ευκαιρίες και σε άλλες χώρες. 
Ακόμη και για τις εταιρείες που δεν εξαρτώνται από την Κίνα, εξακολουθεί να αποτελεί 
καλή υπενθύμιση ότι κανείς δεν ξέρει πότε ή πού μπορεί να συμβεί η επόμενη πανδημία ή 
κρίση. Ένα όμως είναι σίγουρο: θα υπάρξει ξανά κάτι ανάλογο κάπου αλλού. Επομένως, η 
προετοιμασία από τώρα είναι καλή ιδέα. 

Οι Ασιατικές οικονομίες μπορεί να ξεπεράσουν την κρίση ευκολότερα από τη Δύση 

Οι επενδυτές που αναζητούν ασφαλείς επενδύσεις πρέπει να κοιτάξουν προς την Ασία εν 
μέσω πανδημίας, επειδή η επικράτεια αυτή είναι πολύ περισσότερο προετοιμασμένη 
οικονομικά για να ξεπεράσει την τρέχουσα κρίση σε σύγκριση με τη Δύση. Επιπλέον, ο ιός 
φαίνεται να έχει περιορισθεί τώρα στην Ασία, ενώ συνεχίζει ακόμη τη δράση του στην 
Δύση. 

Χώρες των ΗΠΑ και της Ευρώπης προσπαθούν να περιορίσουν την πανδημία, με ολόκληρες 
πολιτείες και πόλεις να κλείνουν. Οι χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο στην Ευρώπη, 
όπως η Ιταλία και η Ισπανία, έχουν δει τα κρούσματα  να αυξάνονται σε δεκάδες χιλιάδες, 
ενώ οι μολύνσεις στις ΗΠΑ δεκαπλασιάστηκαν φτάνοντας τις 50.000 σε διάστημα μίας 
εβδομάδας.   

Είναι λογικό να τοποθετήσει κανείς το βάρος των επενδύσεών του στην Κίνα και την Ασία 
γενικότερα, αφού ο ιός μετακομίζει από εκείνες τις περιοχές προς δυσμάς, όπου δυστυχώς 
ακόμη δεν έχει περιοριστεί στον ίδιο βαθμό.  Ωστόσο, η Δύση εξακολουθεί να είναι ο 
μεγαλύτερος πελάτης της Κίνας, και επομένως είναι απαραίτητη η παγκόσμια ανάκαμψη 
για να μπορέσει και η Κίνα να επανακάμψει πλήρως. Ο οικονομικός αντίκτυπος της 
πανδημίας έχει πλήξει επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και πολλές μικρές επιχειρήσεις, που 



 

 

απασχολούν περίπου το 60% του εργατικού δυναμικού της χώρας, έχουν ταμείο για 
διάρκεια ενός μηνός. 

Ακολουθούν οι λόγοι για τους οποίους οι ασιατικές χώρες είναι πιθανώς καλύτερα 
προετοιμασμένες από τις δυτικές ομολόγους τους: 

α. Καλύτερη τοποθέτηση μετά τις προηγούμενες κρίσεις 

Οι σοβαρές επιδημίες δεν είναι ξένες για τις χώρες της Ασίας. Το πρόσφατο ξέσπασμα του 
κορονoϊού συχνά παραλληλίστηκε με την επιδημία του SARS το 2003, η οποία έπληξε την 
ηπειρωτική Κίνα, το Χονγκ Κονγκ και τη Σιγκαπούρη ιδιαίτερα σκληρά, και έριξε τις 
οικονομίες τους σε ύφεση. Αυτό οδήγησε τις κυβερνήσεις τους να λάβουν προληπτικά 
μέτρα για μία επόμενη καταστροφή. Οι μεγαλύτερες ασιατικές οικονομίες έχουν διδαχθεί 
από προηγούμενες κρίσεις και έχουν διαμορφώσει ισχυρούς ισολογισμούς για την 
προστασία των οικονομιών τους από εξωγενείς κραδασμούς, έτσι ώστε να βρίσκονται 
σήμερα σε καλύτερη θέση για να ανταποκριθούν σε αυτό το ξέσπασμα. 

Οι κυβερνήσεις της περιοχής διδάχθηκαν επίσης γρήγορα από την ανταπόκριση της Κίνας 
στο ξέσπασμα. Η ανταπόκρισή της στην κρίση του ιού κορονoϊού δίδαξε στον κόσμο 
σημαντικά μαθήματα για την πορεία προς τα εμπρός: περιορισμός πρώτα και τόνωση μετά. 
Ασιατικές κυβερνήσεις όπως αυτές του Χονγκ Κονγκ, της Σιγκαπούρης, της Νότιας Κορέας, 
των Φιλιππίνων και της Μαλαισίας έχουν λάβει δυναμικά μέτρα περιορισμού, και αυτό 
είναι καλός οιωνός για την ανάκαμψη της αγοράς. 

β. Οι ασιατικές εταιρίες έχουν υψηλότερα διαθέσιμα 

Οι ασιατικές εταιρείες έχουν βαθιές τσέπες. Οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ασία έχουν 
ανταποκριθεί με επιτυχία στο σκληρό επιχειρηματικό περιβάλλον των τελευταίων δύο 
ετών, ελέγχοντας τα κόστη και πραγματοποιώντας με πειθαρχία τις κεφαλαιακές δαπάνες. 
Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η σύγκριση των κορυφαίων 100 εταιριών σε μεγάλες 
αγορές της Ασίας και της Δύσης δείχνει ότι περισσότερες ασιατικές εταιρείες έχουν 
πλεόνασμα σε μετρητά – πράγμα που σημαίνει ότι έχουν τη δυνατότητα να 
επανεπενδύσουν στην επιχείρηση και ενδεχομένως έτσι να κερδίσουν μερίδιο αγοράς μόλις 
η σκόνη κατακαθίσει. 

γ. Οι Κεντρικές Τράπεζες στην Ασία έχουν περιθώρια για μείωση των επιτοκίων 



 

 

Τα επιτόκια παγκοσμίως είναι ήδη χαμηλά, και σε ορισμένες χώρες αρνητικά. Ωστόσο, οι 
Κεντρικές Τράπεζες στην Ασία έχουν γενικά μεγαλύτερη ευχέρεια να μειώσουν το κόστος 
δανεισμού για να στηρίξουν τις οικονομίες τους, σε σύγκριση τις αμερικάνικες και τις 
ευρωπαϊκές ομολόγους τους. Αυτό σημαίνει ότι οι ασιατικές Κεντρικές Τράπεζες έχουν 
περισσότερο χώρο για χρήση νομισματικών πολιτικών προς ενίσχυση των οικονομιών 
τους. Οι επενδυτές δεν πρέπει να ξεχνούν ότι τα πραγματικά επιτόκια παραμένουν θετικά 
και τα ονομαστικά επιτόκια είναι ακόμη υψηλότερα σε πολλές ασιατικές και αναδυόμενες 
αγορές, σε αντίθεση με τις ανεπτυγμένες. Αυτό σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι για την χάραξη 
πολιτικής στην Ασία έχουν περιθώρια προσαρμογής και επιτρέπει στις Κεντρικές Τράπεζες 
να μπορούν να μειώνουν προληπτικά τα επιτόκια, παρέχοντας πρόσθετη ρευστότητα. 

Οι Κεντρικές Τράπεζες των Η.Π.Α. και της Ευρώπης μπορεί κάλλιστα να έχουν εξαντλήσει 
τα εργαλεία τους. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ είχε μειώσει το επιτόκιο τρεις φορές 
το 2019, συνολικά κατά 75 μονάδες βάσης. Στη συνέχεια μείωσε τα επιτόκια ουσιαστικά 
στο 0% τον Μάρτιο, μετά από δύο επιπλέον περικοπές εκτάκτου ανάγκης. Τα επιτόκια της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ήδη αρνητικά. 

Μπορούν ΗΠΑ και Ευρώπη να ακολουθήσουν το παράδειγμα Κίνας για ανάκαμψη; 

Μετά από δύο μήνες σχεδόν πλήρους κλειδώματος πολλών περιοχών της χώρας, η Κίνα 
φαίνεται να επιστρέφει στις δραστηριότητές της, με σημαντικούς δείκτες όπως τη ζήτηση 
ηλεκτρικής ενέργειας και χάλυβα και την αυτοκινητοβιομηχανία να επιστρέφουν σε 
επίπεδα που δεν απέχουν πολύ από το κανονικό. Αυτό εγείρει ένα μεγάλο ερώτημα για την 
Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που τώρα υφίστανται το πλήρες βάρος της 
πανδημίας: μπορούν να απορροφήσουν ένα καταστροφικό β’ τρίμηνο και να ποντάρουν σε 
μια υγιή οικονομική ανάκαμψη κατά το υπόλοιπο του έτους; Με άλλα λόγια, βρίσκονται οι 
μεγάλες οικονομίες του κόσμου στο δρόμο προς αυτό που είναι γνωστό ως ανάκαμψη 
τύπου V, παρά τις καταστροφικές προβλέψεις για το β’ τρίμηνο; Ή, δεδομένης της 
αναστολής λειτουργίας ολόκληρων κλάδων (από αεροπορικές εταιρείες έως εστιατόρια), οι 
μεγάλες οικονομίες θα είναι ισοπεδωμένες? 

Κοιτάζοντας την Κίνα, όπου ξεκίνησε το ξέσπασμα του ιού – και την οποία οι οικονομικές 
διαταραχές έπληξαν πρώτη και πιο σκληρά – είναι σαν να κοιτά κανείς το μέλλον της 
Αμερικής. Εν πολλοίς, μετά από περίπου δύο μήνες σχεδόν ολοκληρωτικού τερματισμού 
λειτουργίας, η Κίνα επιστρέφει κοντά στα κανονικά επίπεδα δραστηριότητας. Στη Σαγκάη 
και το Πεκίνο επέστρεψε η κυκλοφοριακή συμφόρηση.  Η ποιότητα του αέρα, που είχε 
βελτιωθεί τη διάρκεια αναστολής των δραστηριοτήτων, επιδεινώνεται ξανά καθώς τα 
εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, που λειτουργούν με άνθρακα, ξανάρχισαν να 



 

 

λειτουργούν, ενώ η ζήτηση για βαριά βιομηχανικά είδη όπως ο χάλυβας έχει ήδη 
επιστρέψει στα επίπεδα της περιόδου 2018-2019. Οι περισσότερες μεγάλες 
αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας άνοιξαν ξανάνοιξαν τα εργοστάσιά τους. Οι πωλήσεις 
κατοικιών, παρότι βρίσκονται ακόμη κάτω από τα επίπεδα των τελευταίων ετών, 
κινούνται ανοδικά. 

Μοιάζει με μια αρκετά ισχυρή ανάκαμψη, κρίνοντας από τα δεδομένα, κάνοντας τους 
ειδικούς να αναμένουν μια απότομη συρρίκνωση του κινεζικού ΑΕΠ το α’ τρίμηνο και στη 
συνέχεια μια ισχυρή ανάκαμψη στο β’ τρίμηνο – ήτοι μία πραγματική ανάκαμψη τύπου V. 
Μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του έτους η κινεζική ανάπτυξη αναμένεται να έχει ανακάμψει. 
Το βασικό μήνυμα είναι ότι αυτή ήταν μια απότομη διακοπή, αλλά το ΑΕΠ θα ανακάμψει 
περίπου στο σημείο που ήταν πριν. 

Η προφανής ανάκαμψη της Κίνας είναι ενθαρρυντική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η 
Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να περιμένουν τις οικονομίες τους να 
βρίσκονται σε άριστη κατάσταση σε έξι εβδομάδες από τώρα. Οι χώρες της Ασίας που 
χαρακτηρίστηκαν ως μοντέλα για το χειρισμό της αρχικής επιδημίας, όπως το Χονγκ 
Κονγκ, η Ταϊβάν, η Σιγκαπούρη και η Κίνα, αντιμετώπισαν ένα δεύτερο κύμα 
«εισαγόμενων» κρουσμάτων αμέσως μετά την άρση των αρχικών περιορισμών . Αυτό 
αποτελεί προειδοποίηση για χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία και το ΗΒ, που προσπαθούν 
να σταθμίσουν το οικονομικό κόστος και τις πολιτικές πρακτικές μιας σκληρής στάσης 
έναντι του ανθρώπινου κόστους μιας μερικής επανεκκίνησης της κανονικής 
δραστηριότητας. 

Η κινεζική εμπειρία δεν έχει εμπεδωθεί σωστά – στη Δύση δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις 
ατομικές ελευθερίες και η δύναμη των κυβερνήσεων δεν είναι τόσο καθολική. Γι' αυτό 
υπάρχει μεγαλύτερη αντιπαράθεση για το πόση οικονομική δραστηριότητα πρέπει να 
θυσιαστεί, και αυτό είναι φανερό στις ΗΠΑ, τη Γερμανία και το ΗΒ. Μια γρήγορη 
επιστροφή στη δουλειά – όπως περιοχές σαν το Χονγκ Κονγκ έχουν μάθει – ρισκάρει την 
αναζωπύρωση του ιού και ένα νέο κύκλο εξάπλωσης της επιδημίας και οικονομικών 
διαταραχών. 

Η παγκοσμιοποίηση γεννά ανησυχίες 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι ενώ τμήματα της εταιρικής  Κίνας επιστρέφει, ένα 
μεγάλο κομμάτι της εγχώριας οικονομίας εξακολουθεί να απουσιάζει από τη δράση, καθώς 
οι καταναλωτές περιορίζουν τις δαπάνες τους, ειδικά για τα ακριβά προϊόντα. Και ενώ η 
Κίνα ακόμη προσπαθεί να ξεπεράσει τις επιπτώσεις του ιού, οι μεγάλοι πελάτες των 



 

 

εξαγωγών της και οι εμπορικοί της εταίροι σε Ευρώπη και ΗΠΑ βρίσκονται στο απόγειο 
της επιδημίας, απειλώντας να αποτελέσουν τροχοπέδη στην πορεία ανάκαμψής της. 

Η ανάκαμψη της Κίνας από το Φεβρουάριο είναι σημαντική. Η ανησυχία τώρα σχετίζεται 
με τον αντίκτυπο της επιβράδυνσης της καταναλωτικής δαπάνης σε Ευρώπη και ΗΠΑ. 
Θεωρητικά, η επιβράδυνση αυτή στις αρχές του έτους σημαίνει ότι οι καταναλωτές απλά 
αναβάλλουν τις αγορές τους και η υποβόσκουσα ζήτηση θα εκφραστεί αργότερα μέσα από 
ένα κύμα αγορών, αλλά ίσως όχι φέτος. Μέχρι στιγμής, η ζήτηση πασχίζει να επιστρέψει 
στα προηγούμενα επίπεδα. Η εμπειρία της Κίνας προκαλεί αμφιβολίες για την ιδέα μίας 
επιστροφής τύπου V στην ανάπτυξη. Έτσι, μακριά από τις προβλέψεις για ένα 
εκρηκτικό δεύτερο μισό 2020 στην Κίνα, κάποιοι βλέπουν περισσότερα κακά νέα 
στον ορίζοντα και μία δεύτερη «βουτιά», όχι τόσο βαθιά όσο η πρώτη του 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου αλλά πάντως σημαντική. 

Αυτό που προκαλεί σύγχυση σχετικά με την επιστροφή της Κίνας είναι ότι, ενώ οι 
αυτοκινητοβιομηχανίες επιστρέφουν, οι έμποροι αυτοκινήτων δεν κάνουν το ίδιο, επειδή 
οι καταναλωτές δεν αγοράζουν. Τα εργοστάσια μπορεί να ξανανοίγουν, αλλά οι πελάτες σε 
χώρες εξαγωγικούς προορισμούς είναι κλειστοί. Αυτό καθιστά την όποια ανάκαμψη 
δύσκολη στην πρόβλεψη. Το μοτίβο είναι άνισο:  η παραγωγή στέλνει σημάδια ζωής, ενώ η 
κατανάλωση είναι ακόμη κωματώδης. Γι’ αυτό κάποιοι δεν είναι ακόμη τόσο σίγουροι για 
την ιδέα της αποκατάστασης σχήματος V. 

Η εμπειρία της Κίνας προσφέρει μια ματιά στο μέλλον. Παρά την προθυμία του Τραμπ να 
ξεκινήσει την αμερικανική οικονομία τώρα και να αντιστρέψει την καταστροφική 
ολίσθηση των χρηματιστηρίων, η επαναφορά της οικονομίας σε πλήρη λειτουργία δεν είναι 
τόσο απλή όσο το άνοιγμα των εργοστασίων και η επιστροφή των εργαζομένων στις 
δουλειές τους. Για οικονομίες που βασίζονται σε μεγαλύτερο βαθμό στην κατανάλωση και 
τις υπηρεσίες, όπως αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, η πιθανή ζημία 
στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών και οι παρατεταμένες προσπάθειες στη διατήρηση 
των κοινωνικών αποστάσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικοί παράγοντες. 

Η ανάκαμψη για το γ’ και το δ’ τρίμηνο στις ΗΠΑ θα είναι πιθανότατα χαμηλή, της τάξεως 
του 0,3% και 0,5% αντίστοιχα. Τα ερωτήματα για ένα πιθανό δεύτερο ξέσπασμα, για την 
αντίδραση των καταναλωτών και για το πόσο αποτελεσματικό θα είναι το πακέτο 
διάσωσης μετριάζουν οποιεσδήποτε προσδοκίες μίας μεγάλης επιστροφής και καθιστούν 
δύσκολη οποιαδήποτε πρόβλεψη σχετικά με την ανάκαμψη που οραματίζεται ο Τραμπ.  



 

 

Δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζει κανείς αν μπορεί να υπάρξει αναβίωση κατά τη διάρκεια 
της ισοπέδωσης της καμπύλης, πόσο καιρό θα κρατήσουν οι περιορισμοί ή πώς θα 
επηρεαστεί η ανθρώπινη συμπεριφορά. Για παράδειγμα, ως επακόλουθο της μεγάλης 
χρηματοπιστωτικής κρίσης προ δεκαετίας, οι καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες και 
αλλού απέφυγαν τις αγορές, εξόφλησαν τα χρέη τους και ουσιαστικά αδράνησαν, 
μειώνοντας την το ρυθμό ανάκαμψης στα δύο τρίτα των προσδοκιών για οποιασδήποτε 
προηγμένη οικονομία. Η προνοητική συμπεριφορά που επικράτησε τότε, θα μπορούσε 
επίσης να επικρατήσει και τώρα. 

Τα χρηματιστήρια 

Τα χρηματιστήρια είναι νευρικά. Έτσι, η πιθανότητα ότι ο κορονoϊός θα συνεχίσει να 
εξαπλώνεται και να επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία εμφανίζεται ως ο κύριος λόγος για 
τους οικονομικούς φόβους. 

Το χρηματιστήριο δεν είναι η οικονομία, αλλά στέλνει το μήνυμα ότι οι επενδυτές 
ανησυχούν για τις οικονομικές προοπτικές του επόμενου έτους εξαιτίας του ιού. Βασικά, 
προβλέπουν ότι ο ιός θα συνεχίσει να εξαπλώνεται και να προκαλεί διαταραχές, θα μειώσει 
τη ζήτηση και ίσως προκαλέσει μία παγκόσμια επιβράδυνση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για 
τους κλάδους που εξυπηρετούν τα ταξίδια και τον τουρισμό, οι οποίοι επηρεάζονται 
σφοδρά από το ξέσπασμα και επιδεινώθηκε από τις ακυρώσεις σημαντικών γεγονότων και 
τους φόβους ότι αυτές θα επαναληφθούν.  

Η ανταγωνιστική σχέση μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ρωσίας για την παραγωγή 
πετρελαίου που προκάλεσε την πτώση στις τιμές του έχει ενισχύσει το φόβο για ευρύτερη 
επιβράδυνση. Αυτήν τη στιγμή, οι επενδυτές δεν γνωρίζουν με σιγουριά αν μία παγκόσμια 
επιβράδυνση είναι στα χαρτιά, αλλά προετοιμάζονται σαν να πρόκειται να συμβεί, 
λειτουργώντας με το φόβο. Αν όμως αρχίσουν να έρχονται καλά νέα, θα μπορούσαν να 
στραφούν προς την αντίθετη κατεύθυνση. 

Οι διακυμάνσεις των χρηματιστηρίων οφείλονται σε αυτήν την αβεβαιότητα. Οι επενδυτές 
αναρωτιούνται τι θα συμβεί αν τα πράγματα γίνουν πραγματικά άσχημα και, όταν 
πιστεύουν ότι οι τιμές θα πέσουν, πωλούν.  Προετοιμάζονται για το χειρότερο, και κάποιες 
εταιρίες και αναλυτές έχουν αναθεωρήσει τις πρoβλέψεις κερδών για φέτος. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Goldman Sachs που αναθεώρησε τις εκτιμήσεις 
για αύξηση κερδών σε $0 για τις εταιρίες των ΗΠΑ. 

Πώς αντιμετωπίζει την κατάσταση η Ελλάδα 



 

 

Το ξέσπασμα του κορονoϊού στην Ελλάδα θα μπορούσε να σημαίνει καταστροφή. Ως 
δημοφιλής τουριστικός προορισμός, η Ελλάδα δέχτηκε 27,2 εκατομμύρια επισκέπτες το 
2019 – πράγμα που συνιστά δυνητικά σημαντικό κίνδυνο μετάδοσης του COVID-19 από 
διεθνείς ταξιδιώτες. Ο πληθυσμός της χώρας είναι ο δεύτερος σε ηλικία στην ΕΕ (πίσω από 
την Ιταλία), ο τομέας της υγείας σχεδόν καταστράφηκε κατά την περίοδο της 
παρατεταμένης λιτότητας και η οικονομία της παραμένει σχεδόν 40% μικρότερη σήμερα 
από ότι ήταν το 2008, πριν από την τελευταία παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.  

Αξιωματούχοι της χώρας το 2019 δήλωσαν ότι, μετά από τις τρεις διασώσεις (bailouts) και 
τις δραστικές περικοπές στο ΕΣΥ λόγω λιτότητας, υπήρχαν μόνο 560 κρεβάτια σε ΜΕΘ ICU 
σε ολόκληρη τη χώρα των 11 εκατομμυρίων κατοίκων (δηλ. 5,2 κρεβάτια ανά 100.000 
άτομα σε σύγκριση, λόγου χάρη, με τα 29,2 της Γερμανίας). Ωστόσο, η Ελλάδα έχει 
αποφύγει τα χειρότερα της πανδημίας μέχρι στιγμής, με μόνο 2.245 επιβεβαιωμένα 
περιστατικά και 116 θανάτους την 21 Απριλίου – έναν από τους χαμηλότερους αριθμούς 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι μεσογειακοί γείτονες της Ελλάδας δεν είναι τόσο τυχεροί. Στα δυτικά της, η Ιταλία είναι 
μία από τις χώρες που πλήττονται περισσότερο στον κόσμο, με σχεδόν 200.000 
επιβεβαιωμένες περιπτώσεις και περισσότερους από 23.000 θανάτους. Η Ισπανία επλήγη 
επίσης, με ελαφρώς περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα από την Ιταλία, αλλά 
λιγότερους θανάτους. Στα ανατολικά της, η Τουρκία, η οποία δεν κατέγραψε την πρώτη 
της υπόθεση COVID-19 έως τις 11 Μαρτίου, έχει πλέον περισσότερες από 90.000 μολύνσεις 
και 2.140 άνθρωποι έχουν πεθάνει λόγω του ιού (αν και οι συγκρίσεις του ποσοστού 
θανάτων της Κωνσταντινούπολης το 2020 με στοιχεία των προηγούμενων ετών 
υποδηλώνουν ο πραγματικός αριθμός θανάτων θα μπορούσε να είναι πολύ υψηλότερος). 

Οι πρόσφατες αυξήσεις σε χώρες με χαμηλό αριθμό περιστατικών όπως η Σιγκαπούρη, 
δείχνουν ότι ο ιός μπορεί γρήγορα να κερδίσει έδαφος, ακόμη και σε χώρες που τα 
πηγαίνουν καλά. Αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι υπάρχουν μαθήματα που πρέπει να 
αντληθούν από την Ελλάδα. 

Τι έκανε σωστά η Ελλάδα; 

Το κλειδί για την επιτυχία της Ελλάδας ήταν τα πρώτα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για 
τον περιορισμό του ιού πριν την υπόλοιπη Ευρώπη. Στα τέλη Φεβρουαρίου, πριν 
καταγραφεί θάνατος από την ασθένεια, ακυρώθηκαν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις. Στις 10 
Μαρτίου τα σχολεία και τα πανεπιστήμια έκλεισαν, με μόλις 89 επιβεβαιωμένα κρούσματα. 
Τρείς μέρες αργότερα έκλεισαν οι καφετέριες, τα εστιατόρια και τα τουριστικά σημεία. Η 



 

 

ελληνική κυβέρνηση προχώρησε γρήγορα για να προλάβει το κακό που θα μπορούσε να 
συμβεί εξαιτίας του παραμελημένου συστήματος υγείας της χώρας. 

Όταν στις 23 Μαρτίου η κυβέρνηση απαγόρευσε όλες τις μη απαραίτητες μετακινήσεις, 
είχε το ένα μάτι στραμμένο προς την Ιταλία και την κατάσταση που διαμορφωνόταν εκεί, 
με τις κατακλυσμένες από περιστατικά ΜΕΘ και τους χωρίς θεραπεία ασθενείς στους 
διαδρόμους. Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι γνώριζαν ότι θα χρειαζόταν ένα πολύ 
μικρότερο ξέσπασμα για να παρατηρηθούν οι ίδιες σκηνές στην Αθήνα. Η κυβέρνηση 
ξεκίνησε καθημερινές τηλεοπτικές εκπομπές εξηγώντας την κατάσταση και 
προειδοποιώντας τους πολίτες ότι το αδύναμο σύστημα υγείας καθιστούσε αναγκαία την 
εφαρμογή σκληρών μέτρων από νωρίς, ώστε να σωθούν ζωές, ακόμη και αν η οικονομία 
επρόκειτο να υποφέρει.  

Τα μέτρα έτυχαν ευρείας υποστήριξης, καθώς οι Έλληνες ήξεραν ότι το σύστημα υγείας δεν 
θα λειτουργούσε. Και η σημασία της καλής υγείας για τους Έλληνες ήταν σοβαρή αιτία για 
την εύκολη αποδοχή των λουκέτων. Γιατί στην ελληνική κουλτούρα, σε αντίθεση με άλλες, 
δεν είναι ποτέ αμφισβητήσιμο το ότι η υγεία είναι πιο σημαντική από τα ανοικτά 
καταστήματα.  

Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε επίσης το λουκέτο για να αυξήσει τη δυναμικότητα του 
συστήματος υγείας, αυξάνοντας τις κλίνες των ΜΕΘ από 565 στις αρχές Μαρτίου σε 910 
έως το τέλος του ίδιου μήνα. Και μετά από συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με τα 
ιδιωτικά νοσοκομεία, τα τελευταία  άρχισαν να δέχονται ασθενείς με συμπτώματα άλλα 
από του κορονoϊού, ελευθερώνοντας χώρο για τα κρούσματα του κορονoϊού στα δημόσια 
νοσοκομεία. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι τις μέρες του Πάσχα οι Έλληνες παραδοσιακά φεύγουν από τα 
αστικά κέντρα για την εξοχή και τα νησιά.  Αλλά, αυτή τη χρονιά, οι αρχές 
παρακολουθούσαν τις εκκλησίες, έκαναν περιπολίες και χρησιμοποίησαν drones για να 
διαφυλάξουν την αυστηρή τήρηση των μέτρων.   Οι ειδικοί πιστεύουν ότι τόσο η 
αυστηρότητα των μέτρων όσο και η ευρεία αποδοχή τους από τους πολίτες ήταν το κλειδί 
για την αποφυγή των χειρότερων καταστάσεων που δημιούργησε παγκοσμίως η 
πανδημία.  

Το ρίσκο των μεταναστών 

Αλλά όπως και παντού αλλού, ο ιός και τα λουκέτα συγκρούονται με μακροχρόνιες 
ανισότητες. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και όταν η Ελλάδα αποδίδει καλά σε σύγκριση με 



 

 

άλλες χώρες, πολλοί από τους κατοίκους της διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από άλλους. 
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα πέντε στρατόπεδα προσφύγων στα ελληνικά νησιά, όπου 
περίπου 40.000 άνθρωποι επιβιώνουν σε άθλιες συνθήκες. Στον πιο πολυσύχναστο 
καταυλισμό στη Λέσβο, η οποία εξυπηρετείται από τρεις μόνο γιατρούς, περισσότεροι από 
18.000 άνθρωποι συσσωρεύονται σε έκταση μικρότερη από ένα δέκατο του τετραγωνικού 
χιλιομέτρου. Πολλοί ζουν κάτω από μουσαμάδες ή σε πρόχειρες καλύβες σε έναν χώρο που 
είχε αρχικά σχεδιαστεί για να φιλοξενεί λιγότερα από 3.000 άτομα. 

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περιπτώσεις COVID-19 στους πιο πολυσύχναστους 
καταυλισμούς στα ελληνικά νησιά. Ωστόσο, δύο τέτοιες δομές στην ηπειρωτική χώρα 
τέθηκαν σε καραντίνα, αφού επιβεβαιώθηκαν 44 κρούσματα μεταξύ των μεταναστών που 
βρίσκονται εκεί. Και αργότερα, 148 άτομα διαγνώστηκαν με COVID-19 σε ένα ξενοδοχείο 
νοτιοδυτικά της Αθήνας που φιλοξενούσε πρόσφυγες. Στις 16 Απριλίου, η ελληνική 
κυβέρνηση δήλωσε ότι θα μετεγκαταστήσει 2.380 άτομα (τους πιο ηλικιωμένους 
μετανάστες και εκείνους με βεβαρυμένη υγεία) μαζί με τις οικογένειές τους μακριά από τα 
ελληνικά νησιά, σε δομές στην ηπειρωτική χώρα. Ωστόσο, ανακοίνωσε επίσης ότι οι 
περιορισμοί στην κυκλοφορία των μεταναστών θα συνεχιστούν έως τις 10 Μαΐου, και 
τέτοιοι περιορισμοί θέτουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο τα άτομα που βρίσκονται σε τέτοιες 
δομές. 

Η αίσθηση της ευθύνης είναι έντονα αισθητή γιατί, παρόλο που στους ανθρώπους δεν 
αρέσει να ακολουθούν κυβερνητικές εντολές, υπακούουν για να διαφυλάξουν τους στενούς 
οικογενειακούς δεσμούς και από σεβασμό για τους ηλικιωμένους. 

Οικονομικός απολογισμός 

Παρότι ως τώρα η Ελλάδα καταφέρνει να διατηρήσει τον συνολικό αριθμό των 
κρουσμάτων και των θανάτων χαμηλό, η κρίση του κορονoϊού απειλεί να έχει άσχημες 
επιπτώσεις στην ήδη ταλαιπωρημένη οικονομία της. Η παραγωγή της Ελλάδας βασίζεται 
σε μεγάλο βαθμό σε τομείς που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση, όπως η διεθνής 
ναυτιλία και ο τουρισμός. Οι επιπτώσεις του κορονoϊού αναμένονται να έχουν μεγάλο 
αντίκτυπο στα τουριστικά έσοδα της χώρας. Οι πτήσεις, ειδικά εκείνες για τους εποχιακούς 
τουρίστες, έχουν ακυρωθεί από τα τέλη Φεβρουαρίου. Τα αεροπλάνα των 200 θέσεων 
απογειώνονται με 10 επιβάτες. Οι αίθουσες αναμονής είναι έρημες. Η πίεση στις 
επιχειρήσεις έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει τις θέσεις εργασίας. Οι εταιρείες ζητούν από 
τους ανθρώπους να λάβουν άδειες άνευ αποδοχών ή να κάνουν διακοπές, δεδομένου ότι η 
κίνηση στο αεροδρόμιο παρουσιάζει πτώση σχεδόν 80%. 



 

 

Η διστακτική οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας απειλείται από το κλείδωμα που πλήττει 
τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και την αναμενόμενη τεράστια μείωση του 
τουρισμού τους επόμενους μήνες. Από τη δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου, η ελληνική 
κυβέρνηση προσπαθεί να καθυστερήσει την εξάπλωση του ιού, αναστέλλοντας μεγάλο 
μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων και υποχρεώνοντας σε κλείσιμο τα καταστήματα 
πλην supermarkets, αρτοποιεία, πρατήρια καυσίμων και φαρμακεία. Επίσης, ανακοίνωσε 
τη διάθεση κεφαλαίων άνω των €5 δισεκατομμυρίων από εθνικά και κοινοτικά ταμεία, για 
να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας να απορροφήσουν το οικονομικό σοκ. 

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε από εταιρείες που παραμένουν 
κλειστές λόγω των υγειονομικών μέτρων να μην απολύσουν εργαζομένους και υποσχέθηκε 
πρόσθετη ρευστότητα για τις επιχειρήσεις που υποχρεώθηκαν να κλείσουν. Η κυβέρνηση 
διπλασίασε τις προσπάθειές της για την προστασία των θέσεων εργασίας, ανακοινώνοντας 
ότι οι εταιρείες που απολύουν άτομα θα αποκλειστούν από τα μέτρα της κοινωνικής 
ασφάλισης και της αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων. Ωστόσο, επικρίθηκε για την 
απόφασή της να πληρώσει €800 έως τα τέλη Απριλίου σε εργαζόμενους που έχουν τεθεί σε 
αναστολή από τη δουλειά τους, καθώς αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει κίνητρο στις 
εταιρίες που πληρώνουν υψηλότερους μισθούς να αναστείλουν θέσεις εργασίας – γεγονός 
που θα μειώσει το μηνιαίο εισόδημα σε περίπου €500 ανά άτομο. Το μέτρο μπορεί να 
επηρεάσει έως και 500.000 υπαλλήλους. Από τις αρχές Μαρτίου, περίπου 35.000 απολύσεις 
έχουν εγγραφεί στο Υπουργείο Εργασίας, δημιουργώντας ανησυχία για πιθανή ταχεία 
συρρίκνωση της αγοράς εργασίας. 

Στις 9 Μαρτίου, η Ελλάδα ζήτησε και έλαβε τη χαλάρωση των οικονομικών κανόνων που 
υπαγορεύει το Eurogroup, που ήρε την υποχρέωση της κυβέρνησης για εξασφάλιση 
ετήσιου πλεονάσματος 3,5% επί του ΑΕΠ. Η ύπαρξη υψηλού δημοσιονομικού 
πλεονάσματος αποτελούσε βασικό όρο για την Ελλάδα, που λαμβάνει οικονομική βοήθεια 
για να αντιμετωπίσει την κρίση χρέους της. Τα τελευταία χρόνια η χώρα είχε πλεονάσματα 
3,8% (2016), 4,1% (2017) και κοντά στο 3,8% (2018). Το Eurogroup αποφάσισε ότι όλες 
οι δαπάνες της ελληνικής κυβέρνησης για την υγεία και τη μετανάστευση δεν θα 
υπολογίζονται στο ΑΕΠ το 2020, όπως δεν θα υπολογίζονται και οι έκτακτες δαπάνες για 
άνεργους και φτωχούς. 

Το Eurogroup υπολόγισε ότι 1% του ΑΕΠ της ΕΕ έχει ήδη διατεθεί για τη σταθεροποίηση 
των οικονομιών των κρατών-μελών. Υπάρχουν όμως φωνές κυβερνητικών αξιωματούχων 
εντός των κρατών-μελών που υποστηρίζουν ότι απαιτείται περισσότερη οικονομική 
υποστήριξη. Η προσέγγιση της ΕΕ φαίνεται να είναι οι δαπάνες με φειδώ και η 
παρατήρηση των αποτελεσμάτων. Οι πολέμιοι της φιλοσοφίας αυτής υποστηρίζουν ότι 



 

 

απαιτείται το αντίθετο, ήτοι υψηλές δαπάνες άμεσα για στήριξη των συστημάτων υγείας, 
των εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων, γιατί – όπως υποστηρίζουν – κάνοντας λίγα 
στην αρχή και περισσότερα όσο περνά ο χρόνος αποτελεί ακριβώς τη συνταγή μετατροπής 
της ύφεσης σε κρίση.  

Κι ενώ η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα τόνωσης για τη στήριξη των επιχειρήσεων κατά τη 
διάρκεια των λουκέτων, ο υψηλός λόγος χρέους προς ΑΕΠ σημαίνει ότι μπορεί να είναι 
δύσκολο για τη χώρα να συνεχίσει να δανείζεται, εάν η κρίση κρατήσει μήνες ή χρόνια. Ως 
αποτέλεσμα, τα διαθέσιμα φορολογικά μέτρα είναι σχετικά περιορισμένα. Ωστόσο, η 
πιθανότητα να χρειαστεί η Ελλάδα μία ακόμη διάσωση παραμένει χαμηλή, και θα 
παραμείνει έτσι εφόσον οι Έλληνες συνεχίσουν να τηρούν τους περιορισμούς. Μετά το 
Σαββατοκύριακο του Πάσχα, η κυβέρνηση αναγνώρισε τη δυσκολία να κρατήσει πλέον 
τους πολίτες κλειδωμένους και ανακοίνωσε ότι θα αρχίσει να χαλαρώνει σταδιακά τους 
περιορισμούς από το Μάιο. 

Μετά από σχεδόν μια δεκαετία βαθιάς ύφεσης και λιτότητας, κατά τη διάρκεια της οποίας 
το ΑΕΠ μειώθηκε περισσότερο από 26% και τα ποσοστά ανεργίας αυξήθηκαν στο 29%, η 
Ελλάδα είχε καταφέρει να αλλάξει και να τερματίσει την οικονομική συρρίκνωση το 2017. 
Από τότε το ΑΕΠ αυξήθηκε με μέτριους αλλά σταθερούς ρυθμούς, ήτοι κατά 1,4% το 2017, 
1,9% το 2018 και κατά  1,8% το 2019 (σύμφωνα με την εκτίμηση του ΟΟΣΑ), ενώ οι 
προβλέψεις ήταν αισιόδοξες για το  2020 (+2,1%) και για το 2021 (+2%). Αλλά τώρα είναι 
βέβαιο ότι η Ελλάδα θα επιστρέψει σε ύφεση, μαζί με τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. 
Εμπειρογνώμονες της αγοράς υποστηρίζουν μάλιστα ότι ολόκληρη η ΕΕ βρίσκεται ήδη σε 
ύφεση λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας και μειώνουν τις προβλέψεις ανάπτυξης της 
Γερμανίας κατά 1,9%, της Ιταλίας κατά 3,4%, της Ισπανίας κατά 1,3% και της Γαλλίας 
κατά 0,9% για το 2020. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η ύφεση εξαιτίας 
του κορoνοϊού θα συρρικνώσει τη συνολική οικονομία της ΕΕ κατά 2,5%, ενώ η οικονομία 
της Ελλάδας ενδέχεται να συρρικνωθεί έως και κατά 3%. 

Ο τουριστικός τομέας  

Ο μεγαλύτερος μηχανισμός εσόδων της Ελλάδας, ο τουρισμός, βρίσκεται σε πορεία 
απώλειας 70% το 2020 εξαιτίας του κοροναϊού, που περιόρισε σοβαρά (αν δεν σταμάτησε 
εντελώς), τα διεθνή αλλά και τα εσωτερικά αεροπορικά ταξίδια. Ο τουρισμός αποτελεί το 
18% του ετήσιου ΑΕΠ της χώρας (€181,51 δισεκατομμύρια), φέρνοντας αναγκαία έσοδα 
σε μία χώρα που αντιμετωπίζει έντονες προκλήσεις από ανταγωνιστικές τουριστικές 
χώρες. 



 

 

Το 2019, ο τουρισμός έφερε ρεκόρ εσόδων €18,179 δισεκατομμύρια, αλλά €4,7 
δισεκατομμύρια το β’ τρίμηνο θα χαθούν και μια ετήσια μείωση της τάξης του 70% θα 
μπορούσε να σημαίνει ετήσια πτώση €12,73 δισεκατομμυρίων. Το κακό είναι 
ανεπανόρθωτο για φέτος καθώς, ακόμη και αν τα ξενοδοχεία και άλλοι τομείς τουριστικής 
δραστηριότητας ανοίξουν σταδιακά στις αρχές του καλοκαιριού, θα είναι πιθανόν αργά, 
καθώς οι διεθνείς ταξιδιώτες σχεδιάζουν συχνά μήνες νωρίτερα και πολλοί φοβούνται 
γενικά να μεταβούν στο εξωτερικό φέτος. 

Η ελληνική οικονομία έστελνε ήδη σημάδια κορεσμού το τελευταίο τρίμηνο του 2019. Το 
αρνητικό πρόσημο κατά τη μεταφορά στο 2020 αναμενόταν να αντιμετωπιστεί σε μεγάλο 
βαθμό από την έναρξη της τουριστικής περιόδου του Απριλίου, αλλά προφανώς δεν θα 
συμβεί κάτι τέτοιο. Τα εποχικά τουριστικά καταλύματα αποφασίστηκε να παραμείνουν 
κλειστά μέχρι τις 30 Απριλίου και η πραγματική ημερομηνία έναρξης λειτουργίας δεν είναι 
γνωστή, καθώς εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθεί η επιδημία. Η κερδοφορία πολλών 
μεγάλων ξενοδοχείων εξαρτάται από τις ομαδικές αφίξεις του Μαΐου και του Ιουνίου και η 
ανάκαμψη του τομέα εξαρτάται επίσης από το πώς οι μεγάλοι διεθνείς ταξιδιωτικοί 
πράκτορες θα ανταποκριθούν στις πιέσεις και πώς θα ανακάμψει η αεροπορία όταν 
συγκρατηθεί η επιδημία. Και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει η τουριστική βιομηχανία της 
χώρας θα έχουν αντίκτυπο σε πολλούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, καθώς ο 
τουρισμός έχει τεράστια άμεση και έμμεση επίδραση στο ελληνικό ΑΕΠ. Πολλές 
επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εστιατορίων και των καταστημάτων λιανικής, θα 
υποστούν άμεσο αντίκτυπο. 

Η Ελλάδα θα χάσει τις βασικές αγορές της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, του 
Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί 
εντός της χώρας φαίνεται πως θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τα μέσα Ιουνίου ή τις αρχές 
Ιουλίου, ουσιαστικά καθιστώντας το φετινό καλοκαίρι μια τελειωμένη υπόθεση. Αυτό θα 
μπορούσε να έχει δραματική επίδραση στην υπόλοιπη οικονομία και σε οποιαδήποτε 
πιθανή ανάκαμψη. 

Ένας άλλος σημαντικός τομέας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας που έχει πληγεί 
ιδιαίτερα είναι αυτός της κοινής χρήσης σπιτιών (Airbnb), ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως 
«οικονομική φούσκα» κι έχει αναμορφώσει το κέντρο της Αθήνας από το 2016. Σε μικρή 
απόσταση από την Ακρόπολη είναι το Κουκάκι, η πέμπτη ταχύτερα αναπτυσσόμενη 
γειτονιά της Airbnb παγκοσμίως για το 2016, με αύξηση δραστηριότητας 800%. Σήμερα το 
Κουκάκι φαίνεται άδειο, αφού όλα τα μαγαζιά είναι κλειστά και δεν βλέπει πλέον κανείς 
βαλίτσες – κοινό θέαμα στους δρόμους του μέχρι πρόσφατα.  



 

 

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος εκτιμά ότι η απώλεια κερδών λόγω ακυρώσεων 
έχει ήδη ξεπεράσει το μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Οι κρατήσεις δωματίων σε ξενοδοχεία 
που φιλοξενούν τουρίστες όλο το χρόνο, κι όχι μόνον κατά τη θερινή περίοδο, είναι 
μειωμένες κατά 72%, ενώ η πτώση όσον αφορά συνέδρια και εκδηλώσεις πλησιάζει το 
85%. 

Μια μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ καταλήγει στο τραγικό συμπέρασμα της εξάλειψης του 
ξενοδοχειακού κλάδου από κάθε πρακτική άποψη.  Προβλέπει μεγάλη πτώση εσόδων το 
2020 ενώ υπογραμμίζει την αβεβαιότητα όσον αφορά το χρόνο λήξης των μέτρων 
έκτακτης ανάγκης και το ρυθμό ανάκαμψης των αγορών. Αυτά θα μπορούσαν να 
επαναφέρουν σενάρια λιτότητας αφού, στο κακό σενάριο, τα κυβερνητικά στοιχεία 
δείχνουν απώλειες θέσεων εργασίας που μπορεί να φτάσουν τις 500.000 (ανεβάζοντας την 
ανεργία στο 22%) και αδυναμία χρηματοδότησης των υπηρεσιών, ειδικά αν αναλογιστεί 
κανείς τα τεράστια χρηματικά ποσά που διοχετεύονται στην υγειονομική περίθαλψη τώρα. 

Εάν οι δαπάνες μειωθούν κατά 60% για το β’ εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με τις 
συντηρητικές εκτιμήσεις του ΙΝΣΕΤΕ, αντί για €12,9 δισεκατομμύρια ο τουρισμός θα φέρει 
μόνο €5,1 δισεκατομμύρια και συνολικά €5,65 δισεκατομμύρια φέτος – λιγότερο από το 
ένα τρίτο του προηγούμενου έτους-ρεκόρ. Η μελέτη του INSETE επεσήμανε επίσης ότι η 
ανάκαμψη των εσόδων είναι συνήθως πιο αργή από εκείνη των αφίξεων, και συνεπώς θα 
υπάρξει καθυστέρηση τουλάχιστον ενός έτους στην ανάκαμψη – πράγμα που σημαίνει ότι 
οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας θα επεκταθούν έως το καλοκαίρι του 2021. Στη 
δεκαετία της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ο τουρισμός – με συνολικά 260 εκατομμύρια 
επισκέπτες και €143 δισεκατομμύρια έσοδα από το εξωτερικό – αναδείχθηκε ως ο πιο 
σημαντικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας και απασχόλησης. Με το COVID-19, ο 
τουρισμός εμφανίστηκε ως ένας από τους πρώτους τομείς που υπέστησαν ζημίες με 
μεγάλη ταχύτητα και ένταση. Η ανάκαμψή του θα διαρκέσει αρκετό χρόνο και θα λάβει 
χώρα μέσα σε μία νέα κανονικότητα που θα διαμορφωθεί. 

Ο τουρισμός απασχολεί περίπου το 20% του εργατικού δυναμικού των περίπου 4,32 
εκατομμυρίων ανθρώπων, με περίπου 1,08 εκατομμύρια ανθρώπους να εργάζονται στον 
τομέα που έχει επιτύχει τα τελευταία χρόνια μία σειρά από ρεκόρ κι έχει δημιουργήσει έναν 
κυματοθραύστη ενάντια στην οικονομική κρίση και την λιτότητα. Ο κλάδος αναμένεται να 
υποστεί ένα κρίσιμο πλήγμα, με τις αεροπορικές εταιρείες να μειώνουν τις πτήσεις σε όλο 
τον κόσμο και τους ανθρώπους να επικεντρώνονται στην επιβίωση, αντί για τα ταξίδια και 
τις κρατήσεις σε ξενοδοχεία και βραχυπρόθεσμα καταλύματα μέσω πλατφορμών όπως η 
Airbnb, που έχουν μειωθεί έως και 70%. Την ώρα που οι Έλληνες αναδύονται από μια 
κρίση δεκαετίας που κόστισε στη χώρα το ένα τέταρτο της παραγωγής της, ο αντίκτυπος 



 

 

του κοροναϊού στον τουριστικό τομέα απειλεί να τους στερήσει τους καρπούς της 
ανάκαμψης. 

Συμπεράσματα και πιθανές συνέπειες  

Η πανδημία του κορονοϊού αλλάζει ταχύτατα τις συνθήκες υγείας, την καθημερινή ζωή, τις 
κοινωνικές σχέσεις και τις οικονομικές προοπτικές σε όλο τον κόσμο. Οι συνέπειες αυτής 
της πανδημίας θα είναι ευρείας εμβέλειας, επηρεάζοντας τις απόψεις για την υγεία, το 
κοινό καλό και τον τρόπο λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας. Υπάρχουν ορισμένα 
ζητήματα που εγείρονται από αυτήν την πανδημία, διδάγματα που πρέπει να αντληθούν 
και πιθανές αλλαγές στις σχέσεις μεταξύ υγείας, οικονομίας και πολιτικής. 

α. Η υγεία είναι ένα παγκόσμιο δημόσιο αγαθό 

Η ιδιαιτερότητα της υγείας ως παγκόσμιου δημόσιου αγαθού βρίσκεται στο επίκεντρο 
πολλών μελετών, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσής της με την κλιματική αλλαγή και 
αναγνωρίζεται ακόμη και στις πολιτικές της Παγκόσμιας Τράπεζας για την πρόληψη των 
πανδημιών. Ωστόσο, η πορεία της παγκόσμιας οικονομίας αγνόησε την ανάγκη για 
παγκόσμια δημόσια αγαθά. Η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση έχει επικρατήσει, 
δημιουργώντας κανόνες και θεσμούς για την προστασία της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
κεφαλαίων και των εμπορευμάτων μόνο. Γεννήθηκαν νέοι διακυβερνητικοί οργανισμοί 
(Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου) και κυβερνήθηκαν νέες παγκόσμιες ιδιωτικές 
δυνάμεις (Wall Street, City, οργανισμοί αξιολόγησης, πολυεθνικές εταιρείες). 

Οι προοδευτικές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, τα συνδικάτα, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας 
και τα κοινωνικά κινήματα πρότειναν το συνδυασμό της οικονομικής παγκοσμιοποίησης 
με νέες παγκόσμιες πολιτικές προστασίες για τα εργατικά και κοινωνικά δικαιώματα και 
το περιβάλλον. Σε μεγάλο βαθμό αγνοήθηκαν και δεν θεσπίστηκαν κανόνες και πόροι σε 
παγκόσμια κλίμακα για τις πολιτικές πρόνοιας και υγείας, για τα εργασιακά δικαιώματα 
και τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Όλα αυτά θεωρήθηκαν «κόστος», αφέθηκαν σε 
κατακερματισμένες εθνικές πολιτικές και υπέστησαν τις πιέσεις των ιδιωτικοποιήσεων και 
των περικοπών των δημόσιων πόρων. 

Η πανδημία του κορονοϊού έχει καταστήσει εμφανές το οικονομικό και κοινωνικό κόστος 
που προκαλείται από την έλλειψη επαρκών συστημάτων υγείας και ευημερίας σε όλες τις 
χώρες και από την απουσία παγκόσμιων κανόνων για την προστασία της υγείας. 
Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτά τα παγκόσμια ζητήματα, η υγεία, η ευημερία, τα 



 

 

εργασιακά δικαιώματα και το περιβάλλον πρέπει να προστατεύονται με διεθνή πρότυπα 
τα οποία θα πρέπει να είναι δεσμευτικά για τη διεθνή κίνηση κεφαλαίων και αγαθών. 

β. Το κράτος πρόνοιας είναι μια αποτελεσματική εναλλακτική λύση έναντι της αγοράς 

Στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, θεμελιώδη ρόλο διαδραματίζουν τα 
δημόσια συστήματα υγείας. Αυτά βασίζονται στο όραμα της υγείας ως θεμελιώδους 
δικαιώματος που πρέπει να εγγυηθεί η κυβέρνηση μέσω της παροχής καθολικών δημόσιων 
υπηρεσιών, που έχουν σχεδιαστεί για την κάλυψη ατομικών και κοινωνικών αναγκών και 
εκτός της λογικής της αγοράς. Στην Ευρώπη, αυτό το μοντέλο έχει εμπνεύσει την 
οικοδόμηση του κράτους πρόνοιας που παραμένει στον πυρήνα του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου. 

Τρεις δεκαετίες πολιτικών μείωσαν σοβαρά το κράτος πρόνοιας: οι ιδιωτικοποιήσεις και οι 
περικοπές στον δημόσιο προϋπολογισμό ανάγκασαν τους δημόσιους οργανισμούς να 
μειώσουν τις δραστηριότητές τους, μερικές φορές χάνοντας την καθολικότητα, την 
αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών. Ιδιωτικές εταιρίες εισήλθαν σε 
αυτές τις δραστηριότητες, ξεκινώντας από τους πιο κερδοφόρους τομείς (συντάξεις, 
υγειονομική περίθαλψη και πανεπιστήμια). Η μειωμένη χρηματοδότηση, η ανεπαρκής 
ανανέωση του προσωπικού και οι πιέσεις για να πληρώνουν οι πελάτες, έχουν καταστήσει 
τις υπηρεσίες πρόνοιας όμοιες με εμπόρευμα. 

Η πανδημία κατέδειξε το κόστος της στροφής αυτής με δραματικό τρόπο. Η 
παγκοσμιοποίηση της αγοράς δημιουργεί απειλές για την υγεία και δεν είναι σε θέση να 
ανταποκριθεί σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη είναι 
σε μεγάλο βαθμό άσχετη με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Το κράτος πρόνοιας δεν 
είναι κόστος για το ιδιωτικό οικονομικό σύστημα. Αντίθετα, είναι ένα παράλληλο σύστημα 
που παράγει δημόσια αγαθά και υπηρεσίες και διασφαλίζει την αναπαραγωγή της 
κοινωνίας με βάση τα δικαιώματα και τις ανάγκες των πολιτών, παρά την αγοραστική 
δύναμη των πελατών. Οι διαστάσεις του κράτους πρόνοιας δεν μπορούν να μετρηθούν από 
το ΑΕΠ. 

Η προφανής συνέπεια είναι ότι πρέπει να αναχρηματοδοτηθεί μαζικά – μέσω μιας πιο 
προοδευτικής φορολόγησης εισοδήματος και πλούτου και μέσω δαπανών ελλείματος – όλο 
το φάσμα των δημόσιων δραστηριοτήτων: υγεία, εκπαίδευση, πανεπιστήμια, έρευνα, 
συντάξεις, κοινωνική βοήθεια και περιβάλλον. Το κράτος πρόνοιας θα μπορούσε να γίνει η 
μηχανή ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης, με υψηλή κοινωνική ποιότητα και περιβαλλοντική 
βιωσιμότητα και η δημόσια πολιτική δεν θα έπρεπε να περιορίζεται στην παροχή 



 

 

υπηρεσιών πρόνοιας, αλλά να καθοδηγεί τις αναπτυξιακές πορείες των οικονομιών 
συνολικά, διασφαλίζοντας τη συνοχή μεταξύ της επιχειρηματικής συμπεριφοράς και των 
κοινωνικών, υγειονομικών και περιβαλλοντικών στόχων. 

γ. Το κράτος πρόνοιας και η δημόσια υγεία μειώνουν τις ανισότητες 

Από τη δεκαετία του 1980, οι προηγμένες χώρες έχουν υποστεί απότομες αυξήσεις στις 
ανισότητες εισοδήματος και πλούτου. Η σχέση μεταξύ των οικονομικών ανισοτήτων και 
των ανισοτήτων στην υγεία έχει τεκμηριωθεί επαρκώς. Η σχέση μεταξύ ανισοτήτων και 
υγείας έχει αναλυθεί σε πολλές χώρες, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές κοινωνικές και 
επαγγελματικές συνθήκες και κατέδειξε ότι τα ποσοστά θνησιμότητας αυξάνονται 
ανάλογα με τις οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες, τα χαμηλότερα εισοδήματα, τη 
χαμηλότερη εκπαίδευση και την κατώτερη κοινωνική τάξη. Έτσι, η μείωση των 
οικονομικών ανισοτήτων θα καθιστούσε δυνατή τη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία, 
ενώ, ταυτόχρονα, η μεγαλύτερη καθολική και ισότιμη προστασία της υγείας θα μείωνε 
σημαντικά το κόστος της δημόσιας υγείας. 

Η εξάπλωση της πανδημίας δημιούργησε μια κατάσταση ισότητας στην πιθανότητα 
μετάδοσης, με την έννοια ότι τα επίπεδα εισοδήματος δεν έχουν μεγάλη σημασία αφού δεν 
υπάρχει τρόπος να «αγοράσουν» ατομική προστασία στην ελεύθερη αγορά. Έτσι, η 
ισότητα στις συμπεριφορές και τις θεραπείες καθίσταται απαραίτητη για την 
καταπολέμηση της πανδημίας. Αλλά αυτή η ισότητα μπορεί να είναι μόνο το αποτέλεσμα 
της καθολικής δημόσιας υγείας, που είναι θεμελιώδες αποτέλεσμα του κράτους πρόνοιας. 
Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αναγνωριστεί ως βασική προτεραιότητα για τις οικονομικές, 
κοινωνικές και υγειονομικές πολιτικές της εποχής που θα ακολουθήσει την πανδημία. 

δ. Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει, ανακαλύπτοντας ξανά το κράτος πρόνοιας 

Στις μεταπολεμικές δεκαετίες, το ευρωπαϊκό μοντέλο ανάπτυξης χτίστηκε με βάση μια 
μικτή οικονομία, με ισχυρή κρατική παρέμβαση και κεντρικό ρόλο του κράτους πρόνοιας. 
Από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ του 1992, οι ευρωπαϊκοί κανόνες έχουν αποδυναμωθεί 
δραστικά μέσω των ιδιωτικοποιήσεων και των περιορισμών στις δημόσιες δαπάνες, που 
αποτελούσαν τους δύο πυλώνες του ευρωπαϊκού μοντέλου. Το κραχ του 2008 κατέδειξε 
την ανεπάρκεια των ευρωπαϊκών θεσμών και πολιτικών. Η κρίση μεταφράστηκε σε μια 
δεκαετία ύφεσης και στασιμότητας για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης και γέννησε 
σημαντικά ζητήματα νομιμότητας, συμβάλλοντας στην τελική έξοδο του ΗΒ. 



 

 

Αυτό το σενάριο θα μπορούσε να ξανασυμβεί, καθώς η Ευρώπη δεν έχει την ικανότητα να 
παρέμβει έγκαιρα για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του 
κορονοϊού. Με χαρακτηριστική έλλειψη συντονισμού, μεμονωμένες εθνικές κυβερνήσεις 
αναλαμβάνουν δράσεις με αποσπασματικούς τρόπους, με πολλές από αυτές έως και να 
κλείνουν μονομερώς τα σύνορά τους. 

Προτεινόμενα μέτρα όπως η επέκταση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, η έκδοση 
ευρωομολόγων και η αναθεώρηση του ρόλου του ΕΜΣ και της ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση 
ευρωπαϊκών δημόσιων επενδύσεων, είναι απαραίτητα για τη μετατροπή της Ευρώπης σε 
έναν πολιτικό θεσμό ικανό να αντιμετωπίσει την πανδημία και τις οικονομικές της 
συνέπειες. Δυστυχώς, όμως, δεν υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές κυβερνήσεις: δεν υπάρχει πολιτικό 
όραμα και δυνατότητα για δράση ικανή να αντισταθμίσει τη σοβαρότητα της τρέχουσας 
έκτακτης ανάγκης. Η κρίση του κορονοϊού μπορεί πράγματι να εξελιχθεί σε κρίση της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 

ε. Η οικονομική κρίση είναι εδώ. 

Η πανδημία κορονοϊού φέρνει μια μεγάλη οικονομική κρίση. Σύμφωνα με την τελευταίες 
οικονομικές προβλέψεις του ΟΟΣΑ, η ετήσια παγκόσμια αύξηση του ΑΕΠ προβλέπεται να 
μειωθεί στο 2,4% το 2020, από το ήδη αδύναμο 2,9% του 2019, με πιθανή συρρίκνωση του 
ΑΕΠ το α’ τρίμηνο. Η αύξηση του ΑΕΠ στην Κίνα θα μπορούσε να είναι κάτω από 5% φέτος, 
σε μία έντονα πτωτική «διόρθωση». Η εξάπλωση της πανδημίας στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ 
θα κάνει την πτώση του ΑΕΠ πολύ μεγαλύτερη, με στασιμότητα ή ύφεση σε όλη την 
Ευρώπη, και σημαντική πτώση (μέχρι και 5%) για τις πιο ευάλωτες οικονομίες της Νότιας 
Ευρώπης.  

Αντιμετωπίζοντας την κρίση του ιού, τα παραδοσιακά εργαλεία οικονομικής πολιτικής 
ενδέχεται να αποδειχθούν αναποτελεσματικά. Η ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική είχε από 
καιρό μικρή επίδραση στην πραγματική οικονομία. Η έμμεση τόνωση των επεκτατικών 
δημοσιονομικών πολιτικών ή οι φορολογικές ελαφρύνσεις θα μπορούσαν να έχουν μέτρια 
και βραχυπρόθεσμη επίπτωση. Πιο αποτελεσματικό εργαλείο για τον περιορισμό της 
κρίσης θα μπορούσε να αποδειχτεί μία μεγάλη αύξηση των δημόσιων δαπανών για:  i/ 
παροχή δημοσίων υπηρεσιών, ii/ αγορά εγχώριων προϊόντων και iii/ επένδυση σε νέες 
παραγωγικές διαδιακασίες στο πλαίσιο μιας «πράσινης» βιομηχανικής πολιτικής. 

στ. Η χρηματοπιστωτική κρίση έρχεται 



 

 

Η χρηματοοικονομία είναι μία πρόσθετη κινητήριος δύναμη της επερχόμενης κρίσης. 
Μεταξύ 19 Φεβρουαρίου και 12 Μαρτίου 2020, στην Νέα Υόρκη ο S&P500 έχασε 25%, στο 
Λονδίνο ο FTSE100 έχασε 28% και στο Μιλάνο ο FTSEMIB έχασε 40%. Η Fed ανέλαβε 
δράση, ανακοινώνοντας πρόσθετη ρευστότητα $1.500 δισεκατομμυρίων. Η ΕΚΤ, όπως 
συνήθως, έμεινε πίσω €120 δισεκατομμύρια που ανακοινώθηκε για ολόκληρο το 2020 και 
χωρίς περικοπές επιτοκίων Αυτά τα μέτρα επιβράδυναν προσωρινά, αλλά δεν σταμάτησαν, 
τη χρηματοπιστωτική αστάθεια. 

Επιπλέον, η απόφαση της ΕΚΤ στις 12 Μαρτίου να παράσχει νέα ρευστότητα, συνοδεύτηκε 
από την καταστροφική δήλωση της Κριστίν Λαγκάρντ που είπε ότι «δεν είμαστε εδώ για 
να κλείσουμε τα spreads», χρησιμοποιώντας τη φράση ενός Γερμανού, μέλους της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ. Σημαντική επιδείνωση του spread μεταξύ ιταλικών και 
γερμανικών κρατικών ομολόγων και πτώση των χρηματαγορών ακολούθησαν αμέσως 
μετά τη δήλωση. 

Η άνευ προηγουμένου σύγκρουση μεταξύ της Ιταλίας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας αποκαλύπτει το βαθύ διχασμό εντός του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και το 
πόσο απέχουν οι στρατηγικές της Γερμανίας και της Γαλλίας από τα συμφέροντα της 
Ιταλίας και της Νότιας Ευρώπης. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν 
μια έκτακτη οικονομική ανάγκη και, χωρίς ριζική αλλαγή, ο «κατακερματισμός» της 
ευρωζώνης θα μπορούσε να κάλλιστα γίνει ένα από τα αποτελέσματα της πανδημίας. 

Το επίκεντρο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, ωστόσο, είναι πιθανό να βρίσκεται στις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Φεβρουάριο του 2020, οι χρηματιστηριακοί δείκτες της Wall 
Street έφτασαν σε διπλάσιο ύψος από το 2007 – κάτι που δύσκολα δικαιολογούν οι 
συνθήκες της πραγματικής οικονομίας. Η κερδοσκοπία τροφοδοτήθηκε από την πεποίθηση 
ότι, με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, οι πολιτικές στήριξης των αγορών και των 
επιχειρήσεων και οι φορολογικές ελαφρύνσεις θα επέτρεπαν στη Wall Street να συνεχίσει 
την άνοδό της. Τα πρόσφατα επεκτατικά μέτρα που ελήφθησαν από τη Fed για τη 
σταθεροποίηση των αγορών – που είχαν ταρακουνηθεί από την εξάπλωση του κορονοϊού 
και την πτώση των τιμών πετρελαίου – συνεχίστηκαν προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά 
αυτή τη φορά οι αγορές δεν φαίνεται να ηρεμούν. 

Πριν από την πανδημία του κορονοϊού, το πιο πιθανό σενάριο για τις ΗΠΑ ήταν η συνέχιση 
της οικονομικής επέκτασης, τεχνητά υποστηριζόμενη από δημοσιονομικές και 
νομισματικές πολιτικές έως τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου 2020. Μια 
πολιτικοοικονομική «σταθερά» στις ΗΠΑ είναι ότι δεν υπάρχει ποτέ ύφεση τη χρονιά των 
εκλογών και οι όποιες προσαρμογές ή κρίσεις συνήθως συμβαίνουν την επόμενη χρονιά. Σε 



 

 

ένα τέτοιο σενάριο, ο Τραμπ θα μπορούσε να κερδίσει ξανά, εκμεταλλευόμενος την 
αναπτυσσόμενη οικονομίας και τη χαμηλή ανεργία. Όμως το  σενάριο άλλαξε και είναι 
δύσκολο να εκτιμηθεί η ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών να ελέγξουν την πανδημία, 
ενώ υπάρχει και η πιθανότητα να καταρρεύσουν τα πάντα. 

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί κανένας συγκεκριμένος παράγοντας που θα μπορούσε 
να πυροδοτήσει μια νέα οικονομική ύφεση, όπως τα γεγονότα του 2007 με την 
κατάρρευση των στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου και την πτώχευση της Lehman 
Brothers, που ακολούθησε η κρίση του δημόσιου χρέους στη Νότια Ευρώπη. Ωστόσο, το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει γίνει πολύ περίπλοκο και ευάλωτο και μια κρίση θα 
μπορούσε να συμβεί απροσδόκητα (π.χ., από μια χρεοκοπία των ιδιωτικών ασφαλιστικών 
εταιριών ή υπό το βάρος του ιδιωτικού χρέους των ΗΠΑ ή από μία νέα κρίση δημόσιου 
χρέους στην Ευρώπη). 

Ένα αβέβαιο και κατακερματισμένο παγκόσμιο σύστημα 

Όταν βλέπουμε τη διεθνή τάξη πραγμάτων, διαπιστώνουμε ότι η πανδημία έχει οξύνει 
κάποιες αντιφάσεις κι έχει αυξήσει την αβεβαιότητα και τον κατακερματισμό, 
υπογραμμίζοντας την αδυναμία των απανταχού κυβερνητικών αντιδράσεων: 

 Η παγκοσμιοποίηση βασίζεται μεν στην παρουσία ενός ανοικτού, 
αλληλεξαρτώμενου και ολοκληρωμένου παγκόσμιου συστήματος μεν, αλλά έχει 
αποδυναμώσει δραστικά τις ρυθμίσεις της παγκόσμιας διακυβέρνησης σε όλους τους 
τομείς – υγεία, πρόνοια και περιβάλλον. Έχει οξύνει την πόλωση μεταξύ κέντρων και 
περιφερειών, καθιστώντας δυσκολότερη την όποια ενοποίηση. 
 
 Η δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών γνωρίζει μία παρατεταμένη παρακμή. Το παλιό 
μοντέλο της αμερικανικής ηγεμονίας διατηρούσε την παγκόσμια τάξη μέσω ενός 
συστήματος σχέσεων εξουσίας, κοινών κανόνων, συμμαχιών και διεθνών θεσμών όπως το 
ΝΑΤΟ, το ΔΝΤ, τον ΠΟΕ κλπ. Η πολιτική του Τραμπ απάντησε στην απώλεια αυτής της 
ηγεμονίας με μία επίθεση κατά των θεμέλιων λίθων της παγκόσμιας τάξης, μερικούς εκ 
των οποίων είχαν θέσει οι ίδιες οι ΗΠΑ, αμφισβητώντας το ρόλο του ΝΑΤΟ και του ΠΟΕ. 
Ψάχνοντας για βραχυπρόθεσμα οικονομικά και πολιτικά πλεονεκτήματα, η κυβέρνηση των 
ΗΠΑ επέλεξε τη μονομερή δράση έναντι της διεθνούς συνεργασίας, και η πολιτική αυτή 
συμβάλλει στην παγκόσμια αταξία και άρει το ρόλο των ΗΠΑ ως κέντρο του παγκόσμιου 
συστήματος. 

 



 

 

 Με την υποχώρηση της Αμερικής και την παράλυση της Ευρώπης, η Δύση δεν έχει 
κανένα σχέδιο για την παγκόσμια τάξη, σε αντίθεση με τον δυναμισμό της Ασίας και της 
Κίνας. Η Κίνα ανέλαβε μια νέα κεντρική οικονομική θέση, που χαρακτηρίζεται μεν από 
βαθιές εσωτερικές αντιφάσεις – συμπεριλαμβανομένων των ανεπαρκών υπηρεσιών υγείας 
και πρόνοιας, όπως φάνηκε από τη εξάπλωση του κορονοϊού – αλλά δείχνει ισχυρή 
ικανότητα αντιμετώπισης προβλημάτων με παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας, όπως στην 
περίπτωση τόσο της πανδημίας όσο και της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Η 
Κίνα παρέμεινε μακριά από την οικονομική κρίση του 2008 και την ύφεση που ακολούθησε 
στη Δύση. Τώρα, η οικονομία της και το χρηματιστήριό της θα μπορούσαν  να ανακάμψουν 
γρηγορότερα από τη Δύση. Εάν έδειχνε μια αποτελεσματική ικανότητα αντιμετώπισης της 
πανδημίας του κορονοϊού, η Κίνα θα μπορούσε να εμφανιστεί ως ένας σημαντικός 
παγκόσμιος παίκτης, ικανός να φέρει στοιχεία «τάξης» στην αβεβαιότητα του παγκόσμιου 
συστήματος. Το συστημικό χάος που θα έφερνε μια αμερικανική παρακμή θα μπορούσε να 
προσδώσει στην Κίνα σε έναν ισχυρότερο ρόλο και να αναδείξει μια νέα ηγεμονία. 
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