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Παρατηρητήριο Ελληνικής                      

& Ευρωπαϊκής Οικονομίας 

 

6ο Εβδομαδιαίο Δελτίο για τις Οικονομικές 
Επιπτώσεις του Κορωνοϊού 

 

Ευρωπαϊκές Εξελίξεις (24/04 – 01/05) 

• Περαιτέρω χαλάρωση των 
μακροπροληπτικών και λογιστικών 
κανόνων που ρυθμίζουν την 
αξιολόγηση του ρίσκου, την 
κατηγοριοποίηση των NPLs και τη 
λογιστική αντιμετώπιση των 
καθυστερήσεων αποπληρωμής.

• Εγκρίθηκαν μέτρα κρατικής 
στήριξης 9 κρατών μελών ύψους 
€33,6 δισ. τουλάχιστον.

Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

• Μείωση του επιτοκίου των 
στοχευμένων πράξεων 
μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης 
(TLTRO III) στο -0,5%

• Έναρξη προγράμματος μη-
στοχευμένων πράξεων 
μακροχρόνιας αναχρηματοδότησης 
μέχρι  με επιτόκιο -0,25% 

• Τα κύρια επιτόκια παρέμειναν 
σταθερά.

ΕΚΤ

"We will conduct net asset purchases under the PEPP until the 
Governing Council judges that the coronavirus crisis phase is 

over, but in any case until the end of this year."
Christine Lagarde, Πρόεδρος της ΕΚΤ

"It will be all the more important that if we set up economic 
stimulus programmes, we must always keep a close eye on 

climate protection."
Angela Merkel, Καγκελάριος της Γερμανίας

"We can repeat what we did before and throw a lot of money 
to the old economy; or we can be smart and combine this with 

the necessity to move to a green economy."
Frans Timmermans, Α' Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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Μέτρα εθνικών κυβερνήσεων (24/04 – 01/05)

Γαλλία: Αποφασίστηκε παροχή 
κρατικής στήριξης ύψους €7 δισ. 
για την Air France-KLM. Για την 

εφαρμογή του εκκρεμεί η έγκριση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σουηδία: Η Κεντρική Τράπεζα 
αποφάσισε τη διατήρηση του 

βασικού επιτοκίου στο 0% καθώς 
και τη συνέχιση του προγράμματος 

ποσοτικής χαλάρωσης.

Αυστρία: Ο υπουργός οικονομικών 
ανακοίνωσε πλάνο στήριξης της 

οικονομίας το οποίο περιλαμβάνει 
φοροελαφρύνσεις για τα χαμηλά 
και μεσαία εισοδήματα καθώς και 

επενδύσεις για την κλιματική 
αλλαγή και την ψηφιοποίηση.

Βουλγαρία: Επιδοτήσεις συνολικού 
ύψους €88,4 εκατ. για τις μικρές 

επιχειρήσεις οι οποίες σημειώνουν 
πτώση εσόδων άνω του 20%.

ΗΠΑ: Η Fed εξέδωσε απόφαση 
σύμφωνα με την οποία το βασικό 
επιτόκιο θα διατηρηθεί κοντά στο 

0%.

Καναδάς: Για την προστασία της 
εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων, 
η κυβέρνηση παρείχε οικονομική 
υποστήριξη συνολικής αξίας 62,5 

εκατ. CAD στον τομέα της 
μεταποίησης θαλασσινών.

Ιαπωνία: Απόφαση της Κεντρικής 
Τράπεζας για απεριόριστες αγορές 

κρατικών ομολόγων και 
τετραπλασιασμό των αγορών 

εταιρικών ομολόγων στα ¥20 τρισ.  

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

• Στο διάστημα 24/04 - 01/05 το ΔΝΤ ενέκρινε παροχή 
χρηματοδότησης σε 11 κράτη, συνολικού ύψους 3,9 δισ. SDR 
($5,4 δισ.) μέσω του Rapid Credit Facility, του Rapid Financing 
Instrument και του Catastrophe Containment and Relief Trust.
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Ανάλυση μέτρων6 (16/03 – 01/05)  

  

 
1 Για την Πορτογαλία και την Ιρλανδία, το δημοσιονομικό κόστος αναμένεται υψηλότερο καθώς έχουν ληφθεί μέτρα το κόστος των οποίων δεν είναι ακόμα γνωστό. 
2 Συμπεριλαμβάνει το Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), συνολικής αξίας €750 δισ., και την αύξηση κατά €120 δισ. των αγορών στο πλαίσιο του Asset 
Purchase Programme (APP). 
3 Δεν αφορά στο σύνολο της αξίας των μέτρων καθώς μέρος της αξίας αυτών δεν έχει εκτιμηθεί. 
4 Πακέτο αναστολής και διαγραφής φορολογικών υποχρεώσεων συνολικού ύψους €32 δισ. Καθώς δεν έχει εξειδικευθεί η αξία των δύο μέτρων ξεχωριστά, υιοθετούμε 
την εκτίμηση του Ινστιτούτου Bruegel περί ίσου καταμερισμού του πακέτου, σε €16 δισ. αναστολών και €16 δισ. διαγραφών  
5 Το κόστος τους – εφόσον εξειδικεύεται – συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό δημοσιονομικό κόστος. 
6 Πηγές: IMF Policy Tracker, OECD Country Policy Tracker, Ινστιτούτο Bruegel & επίσημες ανακοινώσεις των κυβερνήσεων. 

 ΕΕ Γαλλία Ιταλία Γερμανία Ολλανδία Αυστρία Δανία Ισπανία Ελλάδα Πορτογαλία Ιρλανδία 

Α. Δημοσιονομικά 
Μέτρα 1 

€65 δισ. €56,7 δισ. €16 δισ. €126 δισ. €15,6 δισ. €19 δισ. 55,9 δισ. DKK 
€13,9 
δισ. 

€3,92 - 3,97 
δισ. 

€1 δισ.1 €7,2 δισ.1 

Β. Μέτρα 
Νομισματικής 
Πολιτικής (Σύνολο) 

€1,9 τρισ.2 - - - - - 

Επέκταση 
πιστωτικής 

διευκόλυνσης 
των τραπεζών 

- - - - 

Γ. Δάνεια/ 
Δανειακές 
Εγγυήσεις 

€305 δισ. 
€337,9 

δισ. 
€530 δισ. €600 δισ. 

Τουλάχιστον 
€12,1 δισ. 

€9 δισ. 66 δισ. DKK 
€112,4 

δισ. 
Έως €3 δισ. €3,96 δισ. €400 εκατ.3 

Δ. Αναστολή 
Είσπραξης Φόρων 

- €19 δισ.4  €10,7 δισ. €500 δισ. 
€35 – 45 δισ. 

(εκτίμηση) 
‘Εως €10 δισ. 165 δισ. DKK Τουλ. 

€14 δισ. 
€4,11 δισ. €6,2 δισ. Απροσδιόριστο 

Ε. Μέτρα Στήριξης 
της Αγοράς 
Εργασίας5 

SURE: Ταμείο 
παροχής 

δανείων στα 
κράτη μέλη για 
προγράμματα 
στήριξης της 

απασχόλησης. 
Συνολικό ύψος: 

€100 δις. 

Κάλυψη 
μισθών 

κατά 70% 
για άτομα 

σε 
καθεστώς 
μερικής 

ανεργίας 

Πάγωμα 
απολύσεων & 

χρονική 
επέκταση 

επιδόματος 
ανεργίας 

Επιπλέον 
κονδύλια για 
το υπάρχον 

σύστημα 
στήριξης 

εισοδήματος 
των ανέργων 

Στήριξη 
μισθολογικού 
κόστους έως 

90% 
(επιχειρήσεις με 

τουλάχιστον 
20% μείωση στα 

έσοδα) 

Στήριξη 
μισθολογικού 

κόστους 
κλιμακωτά 

ανάλογα με το 
ύψος του 

μισθού έως 
90% του 
χρόνου 

εργασίας 

Στήριξη 
μισθολογικού 
κόστους έως 

75% 
(επιχειρήσεις 

με τουλάχιστον 
20% μείωση 
στα έσοδα) 

Κάλυψη 
μισθών 

κατά 70%6 

Παροχή 
βοηθήματος 

€800 σε 
εργαζόμενους 
υπό αναστολή 

σύμβασης 
εργασίας σε 

πληττόμενους 
κλάδους 

Στήριξη 
μισθολογικού 
κόστους έως 

75% 
(επιχειρήσεις 

με τουλάχιστον 
40% μείωση 
στα έσοδα) 

Αύξηση 
επιδόματος 
ανεργίας και 

στήριξη 
μισθολογικού 

κόστους έως 70% 
(όριο 

€410/εβδομάδα) 
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 ΗΠΑ Καναδάς Αυστραλία ΗΒ Ιαπωνία Ρωσία Ινδία Βραζιλία 

Α. Δημοσιονομικά 
μέτρα (Σύνολο)7 

≈$1,3 τρισ. 108,3 δισ. CAD 193,8 δισ. AUD 
£100,5 δισ. 
(εκτίμηση8) 

¥108,2 τρισ. 500 δισ. RUB 1,85 τρισ. INR ≈ 470 δισ. BRL 

Β. Μέτρα 
Νομισματικής 
Πολιτικής (Σύνολο) 

Απεριόριστο Δεν εξειδικεύεται 
Τουλάχιστον    
90 δισ. AUD 

Τουλάχιστον 
£200 δισ. 

Απεριόριστο 
Δεν 

εξειδικεύεται 
3,709 τρισ. INR ≈ 1,2  τρισ. BRL 

Β1. Αγορές 
Ομολόγων 

Δεν 
εξειδικεύεται 

Δεν εξειδικεύεται 
Δεν 

εξειδικεύεται 
£200 δισ. 

Δεν 
εξειδικεύεται 

Δεν 
εξειδικεύεται 

9,25 δισ. - 

Β2. Χρηματοδότηση 
τραπεζών 

Δεν 
εξειδικεύεται 

Δεν εξειδικεύεται 
Τουλάχιστον    
90 δισ. AUD 

Δεν 
εξειδικεύεται 

Δεν 
εξειδικεύεται 

500 δισ. RUB 3,7 τρισ. INR ≈ 1,2 τρισ. BRL 

Γ. Δάνεια/Δανειακές 
Εγγυήσεις 

$1,257 τρισ. 65 δισ. CAD 35 δισ. AUD £330 δισ.9 
Τουλάχιστον 

¥2,1 τρισ. 
Δεν 

εξειδικεύεται 
- 

Τουλάχιστον       
43 δισ. BRL 

Δ. Αναστολή 
Είσπραξης Φόρων 

$561 δισ. 85 δισ. CAD - £30 δισ. 
Δεν 

εξειδικεύεται 
Δεν 

εξειδικεύεται 
- Δεν εξειδικεύεται 

Ε. Μέτρα Στήριξης 
της Αγοράς 
Εργασίας10 

$250 δισ. 
(μέσω 

επιδομάτων 
ανεργίας) 

Παροχή στήριξης 
2000 CAD/μήνα σε 
άτομα με απώλεια 

εισοδήματος & 
στήριξη 

μισθολογικού 
κόστους κατά 75% 
για πληττόμενες 

επιχειρήσεις 

Στήριξη 
μισθολογικού 

κόστους με 
παροχή ανά δύο 
εβδομάδες 1500 

AUD/ 
εργαζόμενο  

Στήριξη 
μισθολογικού 
κόστους κατά 

80% 

- 

Μείωση 
εργοδοτικών 

εισφορών για τις 
μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις 

Αύξηση μισθού 
για εργάτες που 
έχουν ενταχθεί 

σε κρατικό 
πρόγραμμα 

απασχόλησης 
αγροτών 

Παροχή 
βοηθήματος $120 
σε ανέργους και 

στους άτυπα 
απασχολούμενους 

 
7 Δεν περιλαμβάνει τα μέτρα αναστολής είσπραξης φόρων καθώς και τα προγράμματα κρατικών εγγυήσεων/δανείων με εξαίρεση την Ιαπωνία, τη Ρωσία, την Ινδία και τη 
Βραζιλία, χώρες για τις οποίες δεν έχει εξειδικευθεί η κατανομή του συνολικού πακέτου. 
8 Θα κυμανθεί ανάλογα με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος στήριξης των μισθών. 
9 Από κοινού με την Τράπεζα της Αγγλίας 
10 Το κόστος τους – εφόσον εξειδικεύεται – συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό δημοσιονομικό κόστος. 
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Πρόσφατες Οικονομικές Εξελίξεις 

 

  

 

*Σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους 
Σύμφωνα με εκτίμηση της Eurostat στις 30 Απριλίου 2020, πτώση 3,3% κατέγραψε το ΑΕΠ της Ευρωζώνης το πρώτο τρίμηνο του 

2020. 

Στο 7,4% αυξήθηκε το ποσοστό της ανεργίας στην Ευρωζώνη τον Μάρτιο σύμφωνα με την εκτίμηση της Eurostat στις 

30 Απριλίου 2020. 
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Θετική ήταν η μεταβολή για τους αμερικανικούς και ευρωπαϊκούς δείκτες από την αρχή της εβδομάδας με φόντο την 

σταδιακή άρση του lockdown σε πολλές οικονομίες.  

Παρά την νευρικότητα των επενδυτών πριν την Σύνοδο Κορυφής της 23
ης

 Απριλίου, η απόφαση της ΕΚΤ να αποδεχτεί ομόλογα 

junk ως εγγυήσεις, αποκλιμάκωσε τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Η Σύνοδος Κορυφής όπως και τα νέα μέτρα της ΕΚΤ 

στις 30 Απριλίου συνέβαλαν στην περαιτέρω μείωση των αποδόσεων. 
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Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου τις τελευταίες ημέρες καθώς υπάρχει αισιοδοξία για αύξηση της παγκόσμιας 

ζήτησης εν όψει χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων σε πολλές χώρες.  

Στην αγορά συναλλάγματος ανοδικά κινείται το ευρώ μετά την εξαγγελία των μέτρων της ΕΚΤ, με την  συναλλαγματική 

ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1.095 $/€. 
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Εβδομαδιαίες καθαρές αγορές τίτλων στο πλαίσιο της 
νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ (σε δισ. €) 

Λοιπά Pandemic Emergency Purchase Programme

Corporate Sector Purchase Programme Public Sector Purchase Programme

Συνολική αξία διακρατούμενων τίτλων (δεξιός άξονας)

Στις 18 Μαρτίου, η ΕΚΤ ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα αγοράς κρατικών και εταιρικών τίτλων (Pandemic Emergency Purchase 

Programme) συνολικού ύψους €750 δισ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι αγορές κρατικών και εταιρικών ομολόγων στο 

πλαίσιο του Asset Purchase Programme το οποίο είναι σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2014 και ενισχύθηκε στις 12 

Μαρτίου με επιπλέον €120 δισ. αγορών. 
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Διαβάσαμε 

Μελέτες, αναλύσεις, προβλέψεις για τις οικονομικές διαστάσεις της πανδημίας 

 

Τι μπορούμε να διδαχθούμε από την οικονομική ιστορία όσον αφορά τις πανδημίες και τον 

πραγματικό αντίκτυπο στην οικονομία; Σε μια εκτενή έρευνα της Ισπανικής Γρίπης του 1918, 

η Liberty Street Economics καταλήγει πως οι επιπτώσεις του σήμερα δεν είναι κάτι 

πρωτοφανές. Συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ τότε παρατηρήθηκε μια πτώση της τάξης του 18% στα 

βιομηχανικά αγαθά. Στις πολιτείες που δεν πήραν τα κατάλληλα μέτρα παρατηρήθηκε αύξηση χρεοκοπιών 

τόσο στις επιχειρήσεις, όσο και στα νοικοκυριά. Αν και είναι αδύνατο να χαρτογραφηθεί πλήρως η Ισπανική 

Γρίπη, φαίνεται ότι οι οικονομικές τάσεις εν καιρώ πανδημίας ακόμα και σήμερα ακολουθούν ένα 

συγκεκριμένο μοτίβο ύφεσης. 

 

 

Με τον κορωνοϊό να έχει πλήξει ιδιαίτερα την Ιταλία, ο S&P απέφυγε να υποβαθμίσει την ιταλική 

οικονομία, παρά την εκτόξευση του χρέους της στο 153% του ΑΕΠ της. Η εκτίμηση παραμένει 

στο ΒΒΒ, καθώς η απόφαση της ΕΚΤ κατεύνασε τον παραπάνω οίκο. Ταυτόχρονα, ο οίκος Fitch 

υποβάθμισε την ιταλική οικονομία σε ΒΒΒ-, προβλέποντας ύφεση 8% του ΑΕΠ για το 2020. 

Τέλος, χαρακτήρισε την υποβάθμιση προσωρινή, καθώς αναμένει γρήγορη οικονομική ανάπτυξη το 2021. 

 

 

Με το διάγγελμά της προς τον γερμανικό λαό, η Άνγκελα Μέρκελ υπογράμμισε τον ενεργό ρόλο που 

θα αναλάβει η Γερμανία στην αύξηση της συνεισφοράς της στο κοινό Ευρωπαϊκό ταμείο, στην 

προστασία του περιβάλλοντος, όπως και την εισήγηση ενός μελλοντικού προγράμματος για ένα 

ευρωπαϊκό σύστημα υγείας, το οποίο θα μπορεί να ανταποκριθεί στην παρούσα πανδημία. Η πρωτοβουλία 

της καγκελαρίας λαμβάνεται ενόψει της γερμανικής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο 

εξάμηνο του 2020. 

 

 

Υπό την σκιά του κορωνοϊού διοργανώθηκε το φετινό συνέδριο του G20, το οποίο 

παρομοιάζεται για ευνόητους λόγους με το συνέδριο του 2009. Συγκεκριμένα, τρία 

συμπεράσματα συνδέουν την παρούσα με την προ δεκαετίας σύνοδο. Αρχικά ταυτίζεται το ποσό 

του stimulus για την αντιμετώπιση της κρίσης, το οποίο ανέρχεται στα 5 τρισ. Δεύτερον, 

χρησιμοποιούνται τα ίδια και πολλαπλά βραχυχρόνια εργαλεία για την αντιμετώπιση της κρίσης, ακόμα και 

αν στην παρούσα κρίση δεν υπήρχε πρωτοβουλία για θεσμοθέτηση νέων μηχανισμών διάσωσης, όπως το 

2009. Τέλος, οι δεσμεύσεις των πολυμερών αναπτυξιακών τραπεζών (multilateral development banks) 

ανέρχονται στα 200 δισ., ενώ το 2009 ανέρχονταν σε 120 δισ. 

 

 

https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2020/03/fight-the-pandemic-save-the-economy-lessons-from-the-1918-flu.html
https://www.ft.com/content/ec672629-aa29-470f-a306-5066dddf523c
https://www.ft.com/content/4f0cbd96-042a-43b6-919d-e8abf3cb1372
https://www.ft.com/content/4f0cbd96-042a-43b6-919d-e8abf3cb1372
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/europa-und-corona-pandemie-1747006
https://www.bruegel.org/2020/04/the-revived-centrality-of-the-g20/
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Έκκληση για ένα Grand Plan για την Ένωση απευθύνει ο Giovanni Grevi του EPC, για την 

καταπολέμηση της πανδημίας. Το παρόν πλάνο βασίζεται στο να αντιληφθεί η Ευρώπη τα λάθη 

της και να διαβεβαιώσει πως η οικονομική της ανάπτυξη δεν θα είναι χρηματιστικού χαρακτήρα, 

αλλά ενός δημοσιονομικού grand strategy. Οι βασικοί πυλώνες του προγράμματος είναι το 

μοτίβο του Brace, Empower, Engage. O στόχος του Grand Plan είναι η τόνωση της συνοχής των κρατών-μελών 

της Ένωσης, όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων, την εκμετάλλευση της δυναμικής της ΕΕ στη διεθνή 

κοινότητα, καθώς και τη σθεναρή προώθηση των αξιών της, όπως και της διεθνούς συνεργασίας. 

 

 

Στο νέο του Report, το Spinelli Group αναλύει την κατεύθυνση που πρέπει να πάρει η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να επιβιώσει τόσο την οικονομική, όσο και την πολιτική 

κρίση που προκάλεσε η πανδημία. Υπογραμμίζει παράλληλα πως ιστορικές συγκυρίες όπως η 

σημερινή, αποτελούν εν δυνάμει πρόσφορο έδαφος για τη ευρωπαϊκή ενοποίηση, η οποία έχει 

καθυστερήσει πολύ καιρό τώρα, με βασική προϋπόθεση την ενεργό συμμετοχή τόσο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής όσο και των κρατών-μελών. 

 

 

Ο Olivier Blanchard εξετάζει διαφορετικά σενάρια για τον πληθωρισμό των αναπτυγμένων 

οικονομιών στον καιρό του κορωνοϊού. Αν και ο ίδιος δίνει υψηλότερες πιθανότητες σε ένα σενάριο 

χαμηλού πληθωρισμού, δεν απορρίπτει πλήρως το ενδεχόμενο σημαντικής αύξησης του 

πληθωρισμού ως αποτέλεσμα της κρίσης του κορωνοϊού και των οικονομικών πολιτικών που υιοθετούνται 

για την αντιμετώπισή του.  Συγκεκριμένα, ένα τέτοιο ενδεχόμενο εξαρτάται από την ταυτόχρονη εμφάνιση 

τριών διαφορετικών εξελίξεων: (α) την σημαντική αύξηση του ποσοστιαίου λόγου χρέους προς ΑΕΠ, (β) την 

αύξηση των επιτοκίων και (γ) την κυριαρχία δημοσιονομικών προτεραιοτήτων στη διαμόρφωση της 

νομισματικής πολιτικής. Δεδομένων των χαμηλών πιθανοτήτων ταυτόχρονης πλήρωσης όλων των παραπάνω 

προϋποθέσεων, το ενδεχόμενο υψηλού πληθωρισμού είναι μάλλον απίθανο, αλλά όχι αδύνατο.  

  

  

Ο Philippe Pochet με άρθρο του στην Social Europe, διακρίνει τέσσερα πιθανά σενάρια για την 

ευρωπαϊκή επόμενη μέρα. Το πρώτο αναφέρεται στην συνέχιση της “νεοφιλελεύθερης” 

πορείας, ενώ το δεύτερο κάνει λόγο για την υιοθέτηση ενός κινεζικού μοντέλου, το οποίο 

θυσιάζει μερικές βασικές ελευθερίες για την προστασία των πολιτών. Το τρίτο σενάριο 

υπογραμμίζει την άμεση ανάγκη της οικονομικής μεγέθυνσης στα πλαίσια της Ένωσης, με το περιβάλλον να 

αποτελεί προτεραιότητα. Τέλος το τέταρτο σενάριο αναφέρεται σε μια στροφή 180ο μοιρών που πρέπει να 

κάνει η Ένωση και να εστιάσει στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Τέλος ο συντάκτης υπογραμμίζει πως 

αυτά τα πιθανά σενάρια δεν είναι αλληλοαποκλειόμενα, καθώς μπορεί να παρατηρηθεί ένας συνδυασμός 

τους. 

 

https://www.epc.eu/en/publications/Europes-path-to-strategic-recovery-Brace-empower-and-engage~31c43c
https://www.federalists.eu/fileadmin/files_uef/press_releases/Spinelli_Group_Way_out_Crisis_20200428.pdf
https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/high-inflation-unlikely-not-impossible-advanced-economies
https://www.socialeurope.eu/four-scenarios-for-europes-future-after-the-crisis
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Αν και δεν υπάρχει ακόμα καθαρή εικόνα των οικονομικών επιπτώσεων στην 

Γερμανία, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δια του υπουργού οικονομικών Olaf Scholz 

διατύπωσε την δέσμευση της, πως τα επιπλέον χρέη λόγω του κορωνοϊού θα 

έχουν αποπληρωθεί μέχρι και το 2023. Η παραπάνω δήλωση βεβαιώνει τους 

Γερμανούς πολίτες, όπως και την υπόλοιπη Ευρώπη πως η Γερμανία θα τηρήσει την πάγια 

πολιτική χρέους της, η οποία ανήκει και στο Γερμανικό σύνταγμα από το 2009. Ακολουθεί ένας 

πίνακας με την οικονομική ενίσχυση που θα λάβουν οι επιχειρήσεις από τα κρατίδια, 

εξαιρουμένης της ομοσπονδιακής βοήθειας. Η παρακάτω βοήθεια είναι εφάπαξ και μη 

επιστρεπτέα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federal States 
>5 

employees 
>10 

employees 
>50 

employees 
>100 

employees 

Saxony €5.000 - €50.000 

Bavaria €9.000 €15.000 €30.000 - €50.000 

Berlin €9.000 €15.000 - - 

Bremen - Εγγύηση €10 δισ. - 

Hamburg €2.500 - €30.000 

Northern 
Rhineland - 
Westphalia 

€9.000 €15.000 €25.000 - 

Saarland €3.000 - €10.000 €30 δισ. 

Baden - 
Wurttemberg 

€9.000 €15.000 €30.000 - 

Hesse €10.000 €20.000 €30.000 - 

Thuringia €5.000 
€10.000 - 
€20.000 

€30.000 - 

Brandenburg €9.000 €15.000 €30.000 €60.000 

Lower Saxony €9.000 €15.000 €20.000 €25.000 

Saxony - Anhalt €9.000 €15.000 
€20.000 - 
€25.000 

- 

Rhineland - 
Palatinate 

€10.000- €39.000 - 

Mecklenburg - 
West Pomerania 

- €15.000 
€20.000 - 
€40.000 

€60.000 

Schleswig - 
Holstein 

€9.000 €15.000 €30.000 - 

https://www.bitkom.org/Themen/Corona/Uebersicht-politische-Unterstuetzungsmassnahmen-der-Bundeslaender
https://www.bitkom.org/Themen/Corona/Uebersicht-politische-Unterstuetzungsmassnahmen-der-Bundeslaender


 
12 

01/05/2020 

Οι ειδικοί του ΕΛΙΑΜΕΠ γράφουν 

 

«Τελικά, ο κίνδυνος ενός επικείμενου πολιτικού σεισμού σε μια μεγάλη χώρα της Ευρωζώνης ίσως 

αποδειχθεί το καταλυτικό επιχείρημα για να προχωρήσει η Ευρώπη παραπέρα. Μια πιθανή άνοδος του 

Σαλβίνι στην εξουσία στη γειτονική Ιταλία θα έπειθε πιο εύκολα όσους δεν θέλουν να πειστούν μέχρι σήμερα 

ότι αυτό που διακυβεύεται πλέον είναι η επιβίωση του ευρώ και του ευρωπαϊκού οικοδομήματος γενικότερα. 

Καμιά φορά, ο τρελός του χωριού γίνεται πιο πειστικός από τους λογικούς, φτάνει να μπορεί να προκαλέσει 

αρκετή φασαρία.»  

Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος, ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθημερινή 19.04.2020 

 

«Γιατί είναι λογική η διάσωση του Νότου από τον Βορρά; Όχι μόνο από αλληλεγγύη, που είναι στο κάτω κάτω 
μια υποκειμενική ηθική επιλογή. Είναι η (ευφυής) αντίληψη του ίδιου συμφέροντος ως κοινού ευρωπαϊκού 
συμφέροντος που υπαγορεύει στον Βορρά να βοηθήσει τον Νότο. Η προστασία των κεκτημένων της ενιαίας 
αγοράς, του κοινού νομίσματος, των κοινών θεσμών, από τα οποία οι πλούσιες χώρες βγαίνουν κατεξοχήν 
ωφελημένες. Οι μεγάλες οικονομίες μόνες τους, η ίδια η κραταιά Γερμανία, θα ήταν μικρομεσαία μεγέθη 
στον κόσμο, κλωτσοσκούφι στον ανταγωνισμό ΗΠΑ και Κίνας, χωρίς την ΕΕ των 27 πίσω τους.» 

Γιώργος Παγουλάτος, Γενικός Διευθυντής, ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθημερινή, 26.04.2020 

 

«Αναμένεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τις έκτακτες συνεισφορές των κρατών- μελών για τη 

σύσταση του Ταμείου- εκτός από το να δώσει άμεσες επιχορηγήσεις στις ιδιαίτερα πληττόμενες χώρες- σαν 

εγγυήσεις προς άντληση πολλαπλάσιου ύψους δανειακών κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές, μέσω 

μόχλευσης, και προσφυγής σε καινοτόμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η ισορροπία μεταξύ παροχής 

επιχορηγήσεων και δανείων παραμένει ανοιχτή και θα είναι αντικείμενο σκληρής διαπραγμάτευσης καθώς 

οι προθέσεις των διαφόρων χωρών διίστανται ενώ η δική μας χώρα κλίνει φυσικά προς τις επιχορηγήσεις. Οι 

επιχορηγήσεις θα είναι πάντως το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσει ο καθεαυτός 

ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ο οποίος θα κινητοποιηθεί κι αυτός παράλληλα για την ανάκαμψη της 

ευρωπαϊκής οικονομίας.»  

Πάνος Καρβούνης, Ειδικός Σύμβουλος, ΕΛΙΑΜΕΠ, Τα Νέα 29.04.20  

 

 

«Η Κίνα επιδιώκει να ξαναγράψει το αφήγημα του κορονοϊού. Το Πεκίνο εστιάζει στη μετάβαση από 

εκκολαπτήριο μιας πανδημίας σε δυναμικό παίκτη στο πεδίο των διεθνών σχέσεων. Κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων εβδομάδων, η Κίνα έχει παραδώσει τόνους ιατρικού υλικού για 17 + 1 κράτη μέλη, όπως η 

Ελλάδα, η Σερβία, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η Σλοβενία. Αυτή η "διπλωματία της 

δωρεάς" κατά τη διάρκεια της πανδημίας υπογραμμίζει τις προσπάθειες του Πεκίνο να επανατοποθετηθεί 

παρέχοντας πρακτική υποστήριξη.» 

Jens Bastian, Ειδικός Σύμβουλος, ΕΛΙΑΜΕΠ, Capital 30.04.20 

 

https://www.kathimerini.gr/1074509/article/oikonomia/die8nhs-oikonomia/treis-alh8eies-kai-o-trelos-toy-xwrioy
https://www.kathimerini.gr/1075474/opinion/epikairothta/politikh/ti-akoma-xreiazetai-h-eyrwph-gia-na-3ypnhsei
https://www.tanea.gr/print/2020/04/29/opinions/eyropaiko-tameio-anakampsis-prosdokies-kai-prokliseis/
https://www.capital.gr/arthra/3449748/i-anablitheisa-sunodos-korufis-17-1-sto-pekino-epiptoseis-gia-tin-ellada
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«Το κρίσιμο ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν είναι το αν θα αντέξει η Ευρώπη την ημέρα μετά τον 

κορωνοϊό. Η απάντηση είναι «ναι, θα αντέξει» γιατί αυτό επιτάσσουν οι καιροί. Το «όλοι μαζί θα πάμε 

καλύτερα» είναι το δίδαγμα μετά τον πόλεμο.»  

Αντώνης Τριφύλλης, Ειδικός Σύμβουλος, ΕΛΙΑΜΕΠ, Το Βήμα 05.04.20 

 

 

«Η τυχαία δειγματοληψία μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην απόσυρση των μέτρων κοινωνικού 

περιορισμού. Επιπλέον μπορεί να παράσχει αξιόπιστη και σε πραγματικό χρόνο ενημέρωση στην πολιτεία 

για τυχόν επανεμφάνιση του ιού (early warning indicators). Θα βοηθήσει το ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό στην κατανόηση της εξάπλωσης του ιού και στην ανθεκτικότητα τμημάτων των πληθυσμού. Και 

θα τοποθετήσει την χώρα μας στην παγκόσμια πρωτοπορία, ενισχύοντας την θέση της και το πολιτικό της 

κεφάλαιο που έχει ενισχυθεί σημαντικά με την ταχεία αντιμετώπιση της πανδημίας στο πρώτο στάδιο.» 

 Ηλίας Παπαϊωάννου, Καθηγητής LBS, Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής ΕΛΙΑΜΕΠ, ΕΛΙΑΜΕΠ 29.04.20 

 

 

«H Πανδημία COVID- 19 ήταν μια πρόκληση για την Ελλάδα, για να δείξει ότι προοδεύει στην ευρωπαϊκή της 

πορεία. Επιπλέον, αναδεικνύεται σε έναν αξιοσέβαστο παίκτη και έναν κρίσιμης σημασίας εταίρο στο 

γεωστρατηγικό μέτωπο- η “Ασπίδα” της Ευρώπης, όπως δήλωσε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν- η Ελλάδα 

αναδύεται ως μια πραγματική Ευρωπαϊκή δύναμη σε θέματα διακυβέρνησης, μια ασπίδα συνταγματισμού 

και φιλελεύθερης δημοκρατίας.» 

 Βασιλική Πουλά, Βοηθός Ερευνητή, ΕΛΙΑΜΕΠ, Greece@LSE 21.05.2020 

 

 

 

 

 

https://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2020/04/%CE%97-%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%91-%CE%9C%CE%95%CE%A4%CE%91-%CE%A4%CE%97%CE%9D-%CE%95%CE%A0%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%97-%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%91-%CE%93%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%97%CE%9D-%CE%95%CE%A5%CE%A1%CE%A9%CE%A0%CE%97_%CE%A4%CE%9F-%CE%92%CE%97%CE%9C%CE%91-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%9A%CE%A5%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%97%CE%A3_%CE%A328_2020-04-05.pdf
https://www.eliamep.gr/publication/%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%AF/
https://blogs.lse.ac.uk/greeceatlse/2020/04/21/greece-in-the-time-of-covid-19-a-chance-to-defend-european-ideals/

