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Ιστορική μείωση ελβετικού ΑΕΠ κατά το β΄ τρίμηνο 2020.

Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Οικονομικών Υποθέσεων (“SECO”) του
Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας, Παιδείας και Έρευνας της Ελβετίας, το ελβετικό ΑΕΠ μειώθηκε
το β΄ τρίμηνο 2020 κατά -8,2% έναντι του προηγούμενου τριμήνου, οποία συνιστά τη μεγαλύτερη
μείωση από έναρξης καταγραφής των τριμηνιαίων στατιστικών στοιχείων στην Ελβετία το 1980. Η
πτώση αυτή ακολουθεί τη μείωση του ελβετικού ΑΕΠ το α΄ τρίμηνο 2020 κατά -2,5% έναντι του
προηγούμενου τριμήνου. Συνολικά, κατά το α΄ εξάμηνο 2020 το ΑΕΠ της Ελβετίας συρρικνώθηκε έναντι
του δ΄ τριμήνου 2019 (προ κορωνοϊού) κατά -10,5%.
Ωστόσο, η εν λόγω συρρίκνωση του ΑΕΠ, κατά το α΄ εξάμηνο 2020, εκτιμάται ως ήπια, εν
συγκρίσει με τα αντίστοιχα δεδομένα από λοιπές αναπτυγμένες χώρες (-22,7% Ισπανία, -22,1% Ηνωμ.
Βασίλειο, -18,9% Γαλλία, -17,1% Ιταλία, -15,2% Ευρωζώνη, -12,9% Αυστρία, -11,5% Γερμανία, -10,6%
ΗΠΑ κ.α.). Κύριες αιτίες για την σχετικά ηπιότερη εξέλιξη αποτελούν η ισχυρή αύξηση του κύκλου
εργασιών της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το μικρότερο σχετικά
ποσοστό συμμετοχής στο ελβετικό ΑΕΠ (1,8%) των υπηρεσιών που σχετίζονται με τον τουρισμό, σε
σύγκριση με τις γειτονικές της χώρες (3% στη Γαλλία, 5,3% στην Αυστρία) και οι θετικές επιδόσεις που
σημειώθηκαν στο διασυνοριακό εμπόριο.
Ο βιομηχανικός τομέας μειώθηκε, κατά το β’ τρίμηνο 2020, μόνον κατά -9,0%, χάριν στις θετικές
επιδόσεις της φαρμακοβιομηχανίας. Ισχυρότερα πληγήκαν οι τομείς των μετάλλων και της κατασκευής
μηχανολογικού εξοπλισμού, οργάνων ακριβείας και ρολογιών. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν
συνολικά κατά -9,4%.
Ισχυρότερα επηρεάστηκαν οι υπηρεσίες από τα υγειονομικά περιοριστικά μέτρα που λήφθηκαν
εξαιτίας της πανδημίας. Οι τομείς ξενίας και εστίασης (-54,2%) και μεταφορών και επικοινωνιών (21,7%) κατακρημνίστηκαν. Ισχυρή μείωση στους τομείς υγείας (-8,6%) και υπηρεσιών συναφών με τις
επιχειρήσεις (-8,6%). Ήπια μείωση στο εμπόριο (-3,6%) με σταθεροποιητικές επιδόσεις στο λιανικό
εμπόριο και αυξητικές στο διασυνοριακό. Συνολικά, οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά -15,9%.
Η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά -8,6%, ως αποτέλεσμα των υγειονομικών περιοριστικών
μέτρων, ιδίως στην παροχή υπηρεσιών υγείας και στις ταξιδιωτικές μετακινήσεις, αλλά και του
μακρόχρονου κλεισίματος καταστημάτων και εστιατορίων. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν μπόρεσε να
αντισταθμίσει τις απώλειες. Οι επενδύσεις στις κατασκευές (-4,0%) και στον εξοπλισμό (-11,7%)
μειώθηκαν σημαντικά, ενώ η κατανάλωση της Κυβέρνησης αυξήθηκε οριακά (+0,2%). Η συνολική τελική
εγχώρια ζήτηση υποχώρησε κατά -7,4%, ενώ συρρικνώθηκαν σημαντικά και οι συνολικές εισαγωγές
αγαθών (-14,3%) και υπηρεσιών (-22,2%), επιτρέποντας έτσι τη διατήρηση του θετικού εμπορικού
ισοζυγίου.
Σε ότι αφορά στις προβλέψεις, επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία για περιορισμό της μείωσης
του ΑΕΠ σε -6,2% συνολικά για το έτος του 2020 και επάνοδο σε θετικό πρόσημο το 2021 (+4,6%), καθώς
αποτιμώνται θετικά τα μέτρα που λήφθηκαν στην έναρξη της πανδημίας για ενίσχυση των πιστώσεων
και επέκταση της βραχυχρόνιας εργασίας, ενώ μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων εμφανίζονται
ήδη ενθαρρυντικά σημάδια ανάκαμψης σε πολλούς επιμέρους τομείς της οικονομίας. Το αβέβαιο,
όμως, διεθνές οικονομικό περιβάλλον και η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της ίδιας της πανδημίας μάλλον
διατηρούν τον προβληματισμό στις ελβετικές αρχές
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