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Οικονομία

Πανδημία και
συγκρατημένη αισιοδοξία

ετά από δύο δύσκολα χρόνια η
διεθνής οικονομία φαίνεται να
βρίσκει ξανά τον βηματισμό της
και να ανακτά το χαμένο έδαφος
Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες
εκτιμήσεις των διεθνών οργανισμών

ο ρυθμός ανάπτυξης της
παγκόσμιας οικονομίας αναμένεται

να φτάσει ή να ξεπεράσει το 4,5 το 2022 Παρόμοια
προβλέπεται να είναι η επίδοση και της ευρωπαϊκής οικονομίας

η οποία βέβαια είχε πληγεί περισσότερο από τους
περιορισμούς για την αντιμετώπιση του πρώτου κύματος
της πανδημίας

Σε αυτό το περιβάλλον η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας

επιτρέπει συγκρατημένη αισιοδοξία Από τη μια
η πανδημική κρίση κατάφερε νέο ισχυρό πλήγμα σε μια
οικονομία ήδη εξασθενημένη Από την άλλη τα τελευταία
δεδομένα αποκαλύπτουν αξιοσημείωτο δυναμισμό με τις
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανάπτυξη το
2022 λίγο πάνω από 7 δεύτερη υψηλότερη στη ζώνη του
ευρώ μετά την Ιρλανδία

Το εάν οι ευνοϊκές αυτές προβλέψεις επιβεβαιωθούν
θα εξαρτηθεί μεταξύ άλλων από το πώς η πολιτική και η
κοινωνία στον κόσμο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα θα
αντιμετωπίσουν τις διάφορες απειλές για την οικονομία

Η πανδημία είναι μια από αυτές Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
του ΔΝΤ Οκτώβριος 2021 το ποσοστό των πλήρως

εμβολιασμένων στο σύνολο του πληθυσμού ήταν 58
στις ανεπτυγμένες 36 στις αναδυόμενες και μόλις
4 στις αναπτυσσόμενες οικονομίες Η εμφάνιση νέων
μεταλλάξεων δείχνει ότι ο πόλεμος κατά του κορωνοϊού δεν
θα κερδηθεί πουθενά προτού κερδηθεί παντού

Η ταχύτατη ανάπτυξη αποτελεσματικών και ακίνδυνων
εμβολίων υπήρξε θρίαμβος της επιστήμης και απόδειξη
του δυναμισμού και της δημιουργικότητας των δυτικών
δημοκρατιών Στο εσωτερικό της Ευρώπης η μεταβαλλόμενη
γεωγραφία των εμβολιασμών ανέτρεψε κάποια στερεότυπα
και ενίσχυσε άλλα Το υποτιθέμενο χάσμα αντιλήψεων και
συμπεριφορών μεταξύ Βορρά και Νότου ανατρέπεται Η
Πορτογαλία και η Ισπανία βρίσκονται στην κορυφή της
κατάταξης του ποσοστού πλήρως εμβολιασμένων Η εμ
βολιαστική εκστρατεία προχωρά ταχύτερα και ομαλότερα
στην Ιταλία παρά στη Γερμανία Οι αντιδράσεις στις επιβεβλημένες

για την προστασία του κοινωνικού συνόλου
διακρίσεις εναντίον όσων αρνούνται να εμβολιαστούν είναι
βιαιοτερες στην Ολλανδία από ό,τι στην Ελλάδα

Ταυτόχρονα η γεωγραφία των εμβολιασμών φαίνεται να
επιβεβαιώνει το πολιτισμικό χάσμα μεταξύ Ανατολής και
Δύσης Σε όλες σχεδόν τις χώρες της ανατολικής Ευρώπης το
ποσοστό πλήρως εμβολιασμένων είναι χαμηλότερο από ό,τι
σε όλες σχεδόν τις χώρες της δυτικής Ευρώπης Η Ελλάδα η
οποία υστερεί έναντι των άλλων δυτικοευρωπαϊκών χωρών
υπερέχει καθαρά έναντι όλων των ανατολικοευρωπαϊκών
πλην Λιθουανίας και Λετονίας

Εν τω μεταξύ η γοργή πρόοδος της επιστήμης στην
κατεύθυνση της προσαρμογής των εμβολίων στις νέες μεταλλάξεις

και της ανάπτυξης φαρμάκων για την προστασία

Μασκοφόροε χρηματιστήβ στο Χρηματιστήριο
Tns Néas Υόρκηβ
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όσων νοσούν δημιουργεί βάσιμες ελπίδες ότι ο κορωνοϊός
μπορεί αν όχι να εξαφανιστεί ξαφνικά να ξεθωριάσει σταδιακά

και να γίνει από πανδημικός ενδημικός όπως π.χ
η γρίπη Αυτό θα εξαρτηθεί και από την ωριμότητα των
πολιτών Η διαφαινόμενη ευρεία συναίνεσή τους στην
Ελλάδα και αλλού σε μέτρα άσκησης πίεσης σε βάρος
όσων δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμη ώστε να το κάνουν
και αυτοί δημιουργεί την εύλογη προσδοκία ότι οι νέες
μεταλλάξεις θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά Οσο
μαζικότερη είναι η προσέλευση στα εμβολιαστικά κέντρα
τόσο μικρότερο θα είναι το κόστος σε ανθρώπινες ζωές
και για την οικονομία

Κληρονομιά της πανδημίας είναι και η απότομη διόγκωση
του δημοσίου χρέους σε 99 του ΑΕΠ στην ευρωζώνη

συνολικά 206 του ΑΕΠ στην Ελλάδα Οσο τα επιτόκια
παραμένουν χαμηλά η εξυπηρέτησή του θα είναι άνετη
Μεσοπρόθεσμα το ερώτημα είναι πώς θα επιτευχθεί η
αναγκαία μείωση του δείκτη δημοσίου χρέους στο ΑΕΠ
χωρίς αυτό να υποσκάψει την ανάκαμψη Πάντως το
2022 χάρη και στην τόνωση των δημοσίων επενδύσεων
από τα ευρωπαϊκά ταμεία η δημοσιονομική πολιτική
θα παραμείνει επεκτατική Βέβαια η επανέναρξη της
οικονομικής δραστηριότητας και η σταδιακή απόσυρση
των μέτρων στήριξης θα περιορίσουν τα δημοσιονομικά
ελλείμματα

Οι διεθνείς οργανισμοί και οι περισσότεροι αναλυτές
συμφωνούν ότι στην Ευρώπη η άνοδος του πληθωρισμού
θα είναι σε μεγάλο βαθμό παροδική Εάν οι προβλέψεις
τους επιβεβαιωθούν και αν οι κεντρικές τράπεζες κρατήσουν

την ψυχραιμία τους όπως φαίνεται ότι συμβαίνει η
ανάκαμψη της οικονομίας δεν θα υπονομευθεί από τυχόν
πρόωρες και απότομες αλλαγές στη νομισματική πολιτική

Οι αναστατώσεις που προκάλεσε η πανδημία στις διεθνείς
εφοδιαστικές αλυσίδες θα επιβραδύνουν την ανάκαμψη
βραχυπρόθεσμα αναλογικά με την εξάρτηση κάθε οικονομίας

από τις εισαγόμενες εισροές που υπολείπονται
Για παράδειγμα ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι οι καθυστερήσεις στην
τροφοδοσία της αυτοκινητοβιομηχανίας με τις απαιτούμενες
ποσότητες ημιαγωγών κυρίως από την Ταϊβάν κόστισε
στη γερμανική οικονομία πάνω από 1,5 του ΑΕΠ το 202 1

Το
2022 βρίσκει την Ελλάδα 25 φτωχότερη από ό,τι

ήταν το 2007 ενώ στα χρόνια που μεσολάβησαν η
ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολο της έγινε 11 πλουσιότερη

Για να καλύψει το χάσμα η χώρα μας θα πρέπει
να παίξει τα χαρτιά που διαθέτει όσο πιο επιδέξια μπορεί
Οι πόροι που θα εισρεύσουν μετά την ιστορική απόφαση
των κρατών μελών της EE να χρηματοδοτήσουν με γενναιοδωρία

ένα φιλόδοξο πρόγραμμα επούλωσης των πληγών
της πανδημίας και της κρίσης του ευρώ αντιμετώπισης
της κλιματικής αλλαγής και προετοιμασίας της ψηφιακής
επανάστασης είναι το καλύτερο από τα χαρτιά μας Δεν
έχουμε την πολυτέλεια να σπαταλήσουμε ούτε ευρώ
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