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Παρατηρητήριο Ελληνικής                      

& Ευρωπαϊκής Οικονομίας 

 

12ο Εβδομαδιαίο Δελτίο για τις Οικονομικές 
Επιπτώσεις του Κορωνοϊού 

 

Ευρωπαϊκές Εξελίξεις (05-12/06) 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

• Η Επιτροπή από κοινού με την ΕΤΕπ ενέκριναν χρηματοδότηση ύψους 
€100 εκατ. για τη φαρμακευτική εταιρεία BioNTech, η οποία αναπτύσσει 
εμβόλιο για την COVID-19.

• Επίσης, ανακοινώθηκε ότι έχουν προσφερθεί συνολικά €166 εκατ. σε 34 
καινοτόμες επιχειρήσεις.

• Η Επιτροπή ενέκρινε μέτρα κρατικής στήριξης 6 κρατών μελών ύψους 
€11,869 δισ.

"But for the Single Market to work as an engine of convergence, 
European companies should compete on similar terms. For our joint 

benefit, European spending should aim to re-establish a level playing 
field and support those most affected by the crisis."

Christine Lagarde, Πρόεδρος της ΕΚΤ

"Coordination, in particular within the euro zone, is key to ensure that 
we avoid divergence and the build-up of our imbalances. Protecting the 

single currency is as critical as protecting the single market."
Mario Centeno, Πρόεδρος του Eurogroup

"We will need to have a much more nationally and sectorially 
differentiated approach to fiscal policy. I think nobody is so stupid as to 
propose ‘just be back under 3% by year X’. That would be probably the 

largest mistake."
Thomas Wieser, Former President of the Eurogroup Working Group
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Εθνικά Μέτρα (05-12/06) 

 

Γαλλία: Ο Υπουργός Οικονομικών 
προανήγγειλε πακέτο στήριξης 

ύψους €15 δισ. για τον κλάδο της 
αεροναυπηγικής. 

Ελλάδα: Η Κυβέρνηση προέβη σε 
έκδοση 10-ετούς ομολόγου, 

αντλώντας €3 δισ. με επιτόκιο 
1,55%.

ΗΠΑ: Η Κεντρική Τράπεζα 
χαλάρωσε τους όρους παροχής 

δανείων, στο πλαίσιο 
χρηματοδοτικού εργαλείου ύψους 

$600 δισ. που προορίζεται για ΜμΕ,
αυξάνοντας το ανώτατο ύψος του 

δανείου και επεκτείνοντας την 
περίοδο αποπληρωμής του.

Ουκρανία: Η Κεντρική Τράπεζα 
μείωσε το βασικό επιτόκιο από 8% 
σε 6%, επίπεδο το οποίο αποτελεί 

ιστορικό χαμηλό για τη χώρα.

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

• Στο διάστημα 05-11/06 το ΔΝΤ ενέκρινε παροχή 
χρηματοδότησης σε 4 κράτη, συνολικού ύψους 555,15 εκατ. 
SDR ($669,36 εκατ.) μέσω του Rapid Credit Facility, του Rapid 
Financing Instrument και του Catastrophe Containment and 
Relief Trust.

OPEC

• Ο OPEC με την Ρωσία αποφάσισαν την χρονική επέκταση κατά 
1 μήνα, μέχρι τέλη Ιουλίου, της ιστορικά υψηλής μείωσης -
κατά 10 εκατ. βαρέλια - προσφοράς πετρελαίου.  Η Σαουδική 
Αραβία και η Ρωσία τόνισαν την ανάγκη συμμόρφωσης όλων 
των μελών στις αποφάσεις του οργανισμού.



3 
12/06/2020 

Ανάλυση μέτρων6 (16/03 – 12/06) 

  

 
1 Το κόστος των μέτρων αυτών αναμένεται να είναι υψηλότερο καθώς έχουν ληφθεί μέτρα το κόστος των οποίων δεν είναι ακόμα γνωστό. 
2 Περιλαμβάνει μέτρα αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων τα οποία δεν έχουν κοστολογηθεί ξεχωριστά.  
3 Περιλαμβάνει μέτρα αναστολής φορολογικών υποχρεώσεων και δάνεια/δανειακές εγγυήσεις.  
4 Συμπεριλαμβάνει το Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), συνολικής αξίας €750 δισ., την αύξηση κατά €120 δισ. των αγορών στο πλαίσιο του Asset 
Purchase Programme (APP), την παροχή επιπρόσθετης ρευστότητας ύψους €1 τρισ. στον τραπεζικό τομέα μέσω του προγράμματος TLTRO III καθώς και την 
απελευθέρωση κεφαλαίων ύψους €120 δισ. λόγω χαλάρωσης των κανονισμών. Οι αριθμοί αυτοί αναφέρονται στη συνολική αξία τίτλων και τραπεζικής ρευστότητας που 
θα έχουν προστεθεί στο ισολογισμό της ΕΚΤ μετά το πέρας των αντίστοιχων προγραμμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες για την εξέλιξη των αγορών τίτλων της ΕΚΤ, 
σας παραπέμπουμε στο διάγραμμα των Εβδομαδιαίων Καθαρών Αγορών Τίτλων.  
5 Το κόστος τους – εφόσον εξειδικεύεται – συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό δημοσιονομικό κόστος. 
6 Κύρια πηγή: IMF Policy Tracker. Επιπλέον πηγές: OECD Country Policy Tracker & επίσημες ανακοινώσεις των κυβερνήσεων. 

 ΕΕ Γαλλία Ιταλία Γερμανία Ολλανδία Αυστρία Δανία Ισπανία Ελλάδα Πορτογαλία Ιρλανδία 

Α. Δημοσιονομικά 
Μέτρα 1 

€65 δισ. €110 δισ.2 €52,5 δισ. €286 δισ. €33,1 δισ. €12,2 δισ. 90,7 δισ. DKK 
€31,2 
δισ. 

€24 δισ.3 €1 δισ.1 ≈ €7,3 δισ.1, 2 

Β. Μέτρα 
Νομισματικής 
Πολιτικής (Σύνολο) 

€2,6 τρισ.4 - - - - - 

Επέκταση 
πιστωτικής 

διευκόλυνσης 
των τραπεζών 

- - - - 

Γ. Δάνεια/ 
Δανειακές 
Εγγυήσεις 

€305 δισ. €315 δισ. €530 δισ. €819,7 δισ. 
Τουλάχιστον 

€12,1 δισ. 
€9 δισ. 70 δισ. DKK 

€112,4 
δισ. 

Απροσδιόριστο €6,8 δισ. 
Τουλάχιστον 

€5 δισ. 

Δ. Αναστολή 
Είσπραξης Φόρων 

- Απροσδιόριστο €27,5 δισ. €500 δισ. €36 δισ. ‘Εως €10 δισ. 208 δισ. DKK Τουλ. 
€14 δισ. 

Απροσδιόριστο €7,9 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 

Ενίσχυση του 
υπάρχοντος 
συστήματος 

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 

Τα μέτρα 
περιλαμβάνουν 

συνέχιση της 
παροχής 

αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού, 

ένα πλάνο 
ενίσχυσης 

απασχόλησης και 
επέκταση των 
επιδομάτων 

ανεργίας. 

Στήριξη 
μισθολογικού 
κόστους έως 

75% 
(επιχειρήσεις 

με τουλάχιστον 
40% μείωση 
στα έσοδα) 

Αύξηση 
επιδόματος 
ανεργίας και 

στήριξη 
μισθολογικού 
κόστους έως 

70% (όριο 
€410/εβδομάδα) 



 
4 

12/06/2020 

 ΗΠΑ Καναδάς Αυστραλία ΗΒ Ιαπωνία Ρωσία Ινδία Βραζιλία 

Α. Δημοσιονομικά 
μέτρα (Σύνολο)7 

≈$1,7 τρισ. 120 δισ. CAD 133,8 δισ. AUD £132,5 δισ. ¥148,9 τρισ.8 500 δισ. RUB ≈ 9,45 τρισ. INR ≈ 580 δισ. BRL 

Β. Μέτρα 
Νομισματικής 
Πολιτικής (Σύνολο) 

Απεριόριστο Δεν εξειδικεύεται 
Τουλάχιστον    
90 δισ. AUD 

Τουλάχιστον 
£645 δισ. 

Απεριόριστο 
Δεν 

εξειδικεύεται 
Τουλάχιστον   
3,7 τρισ. INR 

≈ 1,2  τρισ. BRL 

Β1. Αγορές 
Ομολόγων 

Δεν 
εξειδικεύεται 

Δεν εξειδικεύεται 
Δεν 

εξειδικεύεται 
Τουλάχιστον 

£645 δισ. 
Δεν 

εξειδικεύεται 
Δεν 

εξειδικεύεται 
Δεν 

εξειδικεύεται 
- 

Β2. Ρευστότητα προς 
τράπεζες 

Δεν 
εξειδικεύεται 

Δεν εξειδικεύεται 
Τουλάχιστον    
90 δισ. AUD 

Τουλάχιστον 
£190 δισ. 

Δεν 
εξειδικεύεται 

500 δισ. RUB 
Τουλάχιστον      
8 τρισ. INR 

≈ 1,2 τρισ. BRL 

Γ. Δάνεια/Δανειακές 
Εγγυήσεις 

$1,242 τρισ. 65 δισ. CAD 35 δισ. AUD £330 δισ.9 
Τουλάχιστον 

¥2,1 τρισ. 
Δεν 

εξειδικεύεται 
- ≈ 253 δισ. BRL 

Δ. Αναστολή 
Είσπραξης Φόρων 

$561 δισ. 85 δισ. CAD - 
Τουλάχιστον 

£3,1 δισ. 
Δεν 

εξειδικεύεται 
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 του 
επιδόματος 

ανεργίας 

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 και τα προγράμματα κρατικών εγγυήσεων/δανείων.  
8 Καθώς δεν έχει εξειδικευθεί η κατανομή του συνολικού πακέτου, στο ποσό συμπεριλαμβάνεται το κόστος των μέτρων αναστολής είσπραξης φόρων και παροχής 
δανείων/δανειακών εγγυήσεων. 
9 Από κοινού με την Τράπεζα της Αγγλίας 
10 Το κόστος τους – εφόσον εξειδικεύεται – συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό δημοσιονομικό κόστος. 



5 
12/06/2020 

Πρόσφατες Οικονομικές Εξελίξεις (08-11/06) 

 
 

 

 

 

 

 

*Δημοσιονομική Τόνωση: μέτρα που έχουν αποφασισθεί για εφαρμογή ή είναι σε διαδικασία συζήτησης έως και 28/5/2020.  

Κατά την έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ και η ΕΚΤ έκαναν εκτεταμένη χρήση των 

εργαλείων της μη συμβατικής νομισματικής πολιτικής σε επίπεδα πολύ μεγαλύτερα από εκείνα της Χρηματοπιστωτικής Κρίσης 

του 2008. Παράλληλα, υπήρξε γενναία δημοσιονομική τόνωση ώστε να στηριχθεί η ζήτηση και η απασχόληση.  

Με βάση τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ (10/6), η ελληνική οικονομία προβλέπεται να καταγράψει ύφεση από -8% (καλό σενάριο) έως 

-9,8% (δυσμενές σενάριο) για το 2020. Το ΚΕΠΕ (10/6) προβλέπει αντιστοίχως -5,67% έως -7,16%. 

-8%

-5,67%

-9,8%

-7,16%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

ΟΟΣΑ                                                                                                                         
(10/6/2020)

ΚΕΠΕ                                                                                                            
(10/6/2020)

Εκτιμήσεις για τη Μεγέθυνση της Ελληνικής Οικονομίας το 2020 
(% ΑΕΠ)

https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2020/issue-1_0d1d1e2e-en
https://www.kepe.gr/images/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82_7-2020.pdf
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Οι εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας (9/6) και του ΟΟΣΑ (10/6) δείχνουν τον συγκριτικό αντίκτυπο της επικείμενης ύφεσης 

στην ευρωπαϊκή και αμερικανική οικονομία. Η Ευρωζώνη προβλέπεται ότι θα πληγεί περισσότερο από τις ΗΠΑ το 2020, αλλά 

εμφανίζει μεγαλύτερη ανάκαμψη το 2021.   

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα (9/6), οι εκτιμήσεις για το ΑΕΠ δείχνουν πως η επικείμενη ύφεση λόγω του κορωνοϊού 

θα είναι η τέταρτη βαθύτερη από το 1870 και η πιο σοβαρή από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου .   
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Εκτίμηση για Μεγέθυνση Παγκόσμιας Οικονομίας      
(% ΑΕΠ)

ΑΕΠ Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ
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4% 4,1%

-10%
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Παγκόσμια Τράπεζα ΟΟΣΑ Παγκόσμια Τράπεζα ΟΟΣΑ

2020 2021

Εκτιμήσεις για Μεγέθυνση σε Ευρωζώνη και ΗΠΑ (% ΑΕΠ)

Ευρωζώνη ΗΠΑ

https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2020/issue-1_0d1d1e2e-en
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects
https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects


 
7 

12/06/2020 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (9/6), το ΑΕΠ της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μειώθηκε κατά 3,1% και 2,6% 

αντίστοιχα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019. Στο γράφημα παρατηρείται πως η 

Σουηδία κατέγραψε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης, ενώ αντιθέτως η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην Ιταλία. 

-5,4%

-5,0%

-4,1%

-3,1%

-2,6%
-2,3%

-0,9%

0,3% 0,4%

-6%

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%
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Ιταλία Γαλλία Ισπανία Ευρωζώνη Ε.Ε Γερμανία Ελλάδα ΗΠΑ Σουηδία

Μεγέθυνση ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο 2020 
(% μεταβολή σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους)

-40%

-35%

-30%

-25%
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-5%

0%

5%

10%

S+P 500 DOW 30 NASDAQ
100

DAX FTSE 100 CAC FTSE MIB STOXX 600 IBEX 35 ΓΔΧ 
Αθηνών*

Αποδόσεις Χρηματιστηρίων

% Μεταβολή (8-11/6) % Μεταβολή (2/1-11/6)

* Η μεταβολή αφορά το διάστημα 9-11/6.  

Έντονη πτώση καταγράφηκε στα αμερικανικά και ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Πέμπτη καθώς επανέρχεται στο 

προσκήνιο η ανησυχία για ένα δεύτερο κύμα κρουσμάτων, που θα πλήξει περαιτέρω την ήδη αποδυναμωμένη 

παγκόσμια οικονομία. 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10294996/2-09062020-AP-EN.pdf/8a68ea5e-5189-5b09-24de-ea057adeee15
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Αποδόσεις 10ετών Κρατικών Ομολόγων

Ελλάδα Γερμανία Γαλλία Ισπανία Ιταλία Πορτογαλία
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Τιμές Πετρελαίου ($/βαρέλι)

Τύπου Brent Τύπου WTI

Αποκλιμάκωση εμφανίζουν την τρέχουσα εβδομάδα οι αποδόσεις των ομολόγων τόσο των χωρών του πυρήνα όσο και της 

περιφέρειας. Αισθητή είναι η μείωση στην απόδοση του ελληνικού 10ετούς, που έπεσε κάτω από το ιταλικό την Τετάρτη. 

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να διαμορφώνεται στα 38,33 $/βαρέλι και το WTI στα 35,66 

$/βαρέλι.   
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Εβδομαδιαίες καθαρές αγορές τίτλων στο πλαίσιο της 
νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ (δισ. €) 

Λοιπά
Pandemic Emergency Purchase Programme
Corporate Sector Purchase Programme
Public Sector Purchase Programme
Συνολική αξία διακρατούμενων τίτλων (δεξιός άξονας)

Στην αγορά συναλλάγματος, διακυμάνσεις εμφανίζει το ευρώ την τρέχουσα εβδομάδα, με τη συναλλαγματική ισοτιμία να 

διαμορφώνεται στα 1,1299 $/€. 

Στις 18/3, η ΕΚΤ ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα αγοράς κρατικών και εταιρικών τίτλων (PEPP) συνολικού ύψους €750 δισ. 

Παράλληλα, συνεχίζονται οι αγορές κρατικών και εταιρικών ομολόγων στο πλαίσιο του APP, το οποίο είναι σε ισχύ από τον 

Οκτώβριο του 2014 και ενισχύθηκε στις 12/3 με επιπλέον €120 δισ. αγορών. Οι μπάρες αντιπροσωπεύουν τις εβδομαδιαίες 

αγορές τίτλων ανά πρόγραμμα, ενώ η γραμμή την εξέλιξη της αθροιστικής αξίας των τίτλων που διακρατώνται από την ΕΚΤ στο 

πλαίσιο όλων των παρελθόντων και παρόντων προγραμμάτων αγοράς τίτλων.  
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Στις 12 Μαρτίου 2020, η ΕΚΤ ανακοίνωσε τη χαλάρωση των όρων παροχής δανεισμού προς τράπεζες μέσω του προγράμματος 

TLTRO III. Μεταξύ άλλων, ανακοινώθηκε μελλοντική μείωση των επιτοκίων δανεισμού του προγράμματος καθώς και η άμεση 

αύξηση του ανώτατου ορίου δανεισμού ανά πιστωτικό ίδρυμα. Στην ίδια κατεύθυνση, ανακοινώθηκε στις 7 Απριλίου 2020 

χαλάρωση των όρων αποδοχής απαιτήσεων ως εγγυήσεις δανεισμού. 
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https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200312_1~39db50b717.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200407~2472a8ccda.en.html
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Διαβάσαμε 

Μελέτες, αναλύσεις, προβλέψεις για τις οικονομικές διαστάσεις της πανδημίας 

 

Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πάλι να είναι αισιόδοξοι, υποστηρίζει ο Erik Jones, με βάση δύο 

πρόσφατες και πολλά υποσχόμενες πρωτοβουλίες: Την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης να 

προσθέσει €130 δισ. στα δημοσιονομικά μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης και την απόφαση της 

ΕΚΤ να προσθέσει €600 δισ. στο πρόγραμμα Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), 

επεκτείνοντας το πρόγραμμα έως τον Ιούνιο του 2021, και διατηρώντας ή ανανεώνοντας οποιαδήποτε 

συμμετοχή έως το 2022. Ακόμα κι αν τα μέτρα αποδειχθούν εν μέρει ανεπαρκή, οι πολιτικές αυτές δείχνουν 

ότι οι ηγέτες της Ευρώπης έχουν πάρει το μάθημα τους από την τελευταία κρίση και είναι αποφασισμένοι 

να ανταποκριθούν στην τρέχουσα κρίση με αποτελεσματικό και συντονισμένο τρόπο. Το πρώτο μάθημα είναι 

ότι η γερμανική δημοσιονομική τόνωση ευνοεί τις ευρωπαϊκές μακροοικονομικές επιδόσεις. Το δεύτερο 

μάθημα είναι ότι ο ρόλος της ΕΚΤ είναι να κλείνει τη ‘ψαλίδα’ των επιτοκίων. Το τρίτο μάθημα είναι πως η 

συντονισμένη πολιτική παραμένει αναντικατάστατο εργαλείο. Εφόσον οι ηγέτες της Ευρώπης συνεχίσουν με 

τον ίδιο τρόπο, θα αντιμετωπίσουν την κρίση με επιτυχία. 

 

Ωστόσο, δεν συμμερίζονται όλοι αυτήν την αισιοδοξία. Η ερμηνεία της πρόσφατης γαλλο-

γερμανικής πρότασης για ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης - που θα χρηματοδοτηθεί από 

ομόλογα που εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - ως το «Hamiltonian moment» του μπλοκ, 

είναι παραπλανητική. Σύμφωνα με τον Daniel Gros στο Project Syndicate, μια πιο προσεκτική ματιά 

αποκαλύπτει ότι η εξίσωση «Hamilton = ευρωομόλογα τώρα» δεν ισχύει για τρείς λόγους. Πρώτον, ενώ τα 

δάνεια των αμερικανικών πολιτειών στόχευαν σε έναν κοινό σκοπό, δηλαδή τον πόλεμο κατά της Μεγάλης 

Βρετανίας, αυτό δεν ισχύει για τα σημερινά κράτη-μέλη της ΕΕ. Η πανδημία δεν μπορεί να αποτελέσει τον 

αντίστοιχο κοινό εχθρό, αφού το επιπλέον χρέος που θα επωμιστούν οι περισσότερες κυβερνήσεις για να 

διατηρήσουν ακέραιες τις εθνικές οικονομίες τους θα είναι μεγάλο, αλλά θα αποτελεί μόνο ένα κλάσμα του 

συνολικού χρέους τους. Δεύτερον, τα χρέη των πολιτειών των ΗΠΑ δεν εξοφλήθηκαν πλήρως από την 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση, καθώς το μερίδιο που οφειλόταν στους ιδιώτες πιστωτές αναδιαρθρώθηκε 

προτού το αναλάβει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ωστόσο, η αναδιάρθρωση του υφιστάμενου χρέους των 

κρατών-μελών της ΕΕ δεν τίθεται ως ζήτημα. Τρίτον, στην αμερικανική περίπτωση, τα κρατικά χρέη ήταν σε 

κάποιο βαθμό αναπόφευκτα, εν μέρει γιατί η κύρια πηγή κρατικών εσόδων είχε επίσης μεταφερθεί στο 

ομοσπονδιακό επίπεδο. 

 

Προβληματισμός υπάρχει επίσης και με τον νέο μηχανισμό ανάκαμψης που πρότεινε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το Next Generation EU. Σύμφωνα με τον Zsolt Darvas του Bruegel, λόγω εμποδίων στο 

σχεδιασμό, την έγκριση και την εφαρμογή προγραμμάτων της ΕE, λιγότερο από το ένα τέταρτο 

των πληρωμών του Next Generation EU αναμένεται να δαπανηθεί στα επόμενα δυόμισι χρόνια, 

στην περίοδο δηλαδή που οι ανάγκες των κρατών για ανάκαμψη θα είναι μεγαλύτερες. Υποστηρίζει ότι οι 

εύρυθμες χρηματοοικονομικές αγορές θα μπορούσαν να συμβάλουν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ 

της επείγουσας ανάγκης για ανάκαμψη και των μεταγενέστερων πληρωμών του προϋπολογισμού της ΕΕ. Οι 

χώρες θα μπορούσαν να δανειστούν και να ξοδέψουν αμέσως για να στηρίξουν την ανάκαμψη, ενώ τα 

κονδύλια της ΕΕ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αργότερα, επιτρέποντας έτσι στα κράτη-μέλη να 

δανείζονται λιγότερα σε μεταγενέστερο στάδιο. Ωστόσο, οι άμεσες πληρωμές της ΕΕ για τη στήριξη της 

οικονομικής ανάκαμψης παραμένουν ζωτικής σημασίας. 

https://erikjones.net/2020/06/08/can-europeans-afford-to-be-optimistic/https:/erikjones.net/2020/06/08/can-europeans-afford-to-be-optimistic
https://www.project-syndicate.org/commentary/european-union-recovery-effort-is-new-deal-moment-by-daniel-gros-2020-06https:/www.project-syndicate.org/commentary/european-union-recovery-effort-is-new-deal-moment-by-daniel-gros-2020-06
https://www.bruegel.org/2020/06/three-quarters-of-next-generation-eu-payments-will-have-to-wait-until-2023/


 
12 

12/06/2020 

            

 

 

            

 

 

 

Το νομικό καθεστώς και η πολιτική αποτελεσματικότητα του Eurogroup τίθενται υπό 

αμφισβήτηση τα τελευταία χρόνια. Παρά τη σημαντική επιρροή που απολαμβάνει και την 

ικανότητα να διαμορφώνει πολιτική σε περιόδους κρίσεων, το Eurogroup δεν αποτελεί επίσημο 

θεσμικό όργανο λήψης αποφάσεων της Ένωσης. Παράλληλα δεν αποτελεί αξιόπιστο 

υποκατάστατο άσκησης οικονομικής κυβερνητικής πολιτικής, καθώς δεν διαθέτει τα εργαλεία της 

δημοσιονομικής πολιτικής, ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν ότι πάσχει από δημοκρατικό έλλειμμα. Ωστόσο, 

είναι αδιαμφισβήτητη η ανάγκη να συναντώνται τακτικά οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της 

Ευρωζώνης. Μετά την παραίτηση του Centeno, ο Andrew Duff του European Policy Center υποστηρίζει, ένα 

μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να οριστεί ως ο επόμενος πρόεδρος του Eurogroup – η πρότασή 

του είναι ο Paolo Gentilloni. Καθώς η ΕΕ πλησιάζει περισσότερο στην αποδοχή της ανάγκης μιας κοινής 

δημοσιονομικής πολιτικής για την ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης μετά την πανδημία, η θέση της 

Επιτροπής καθίσταται κεντρική.  

 

 

Επιπρόσθετα, η κρίση του κορωνοϊού έχει αναδείξει τις τρωτές αλυσίδες ιατροφαρμακευτικού 

εφοδιασμού της Ευρώπης. Ωστόσο, o Sam Low του Center for European Reform, γράφει ότι η 

επιστροφή της παραγωγής στην Ευρώπη δεν είναι η λύση, καθώς το αποτέλεσμα θα ήταν 

αυξημένες τιμές. Η ΕΕ πρέπει να εντείνει τη ρυθμιστική συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους, όπως η Κίνα 

και το ΗΒ, έτσι ώστε να διασφαλιστούν τα πρότυπα ασφαλείας των εισαγωγών. Επίσης, η ΕΕ πρέπει να 

επεκτείνει τα αποθέματα ιατρικού υλικού, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να τεθεί υπεύθυνη για τη 

χρηστή διανομή των υλικών αυτών. Συνολικά, η ΕΕ πρέπει να εξετάσει εναλλακτικές επιλογές και να 

αναγνωρίσει ότι η επιστροφή της παραγωγής στην ευρωπαϊκή ήπειρο δεν είναι πανάκεια.  

 

 

Μια ακόμη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσει η ΕΕ είναι η πτώση του διεθνούς κύρους του 

ευρώ, ειδικά μετά την κρίση της Ευρωζώνης. Αντιμέτωπη με μια αμερικανική κυβέρνηση πρόθυμη 

να χρησιμοποιήσει το ηγεμονικό της νόμισμα για να επεκτείνει τις εσωτερικές της πολιτικές πέρα 

από τα σύνορά της, η Ευρώπη αναλογίζεται πώς μπορεί να προωθήσει το νόμισμά της στην παγκόσμια σκηνή, 

ώστε να διασφαλίσει την αυτονομία της. Ιστορικά, οι χώρες που εκδίδουν κυρίαρχα νομίσματα 

χαρακτηρίζονται από μια μεγάλη και αναπτυσσόμενη οικονομία, ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων, 

προθυμία για ανάληψη διεθνούς ρόλου, σταθερότητα, ικανότητα παροχής μεγάλης και ελαστικής 

προσφοράς ασφαλών περιουσιακών στοιχείων, ανεπτυγμένες χρηματοπιστωτικές αγορές και σημαντική 

γεωπολιτική και στρατιωτική δύναμη. Η νομισματική ένωση δεν πληροί όλα αυτά τα κριτήρια. Ο μόνος 

τρόπος για να διαδραματίσει το ευρώ σημαντικό διεθνή ρόλο είναι η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου της 

ΟΝΕ, σύμφωνα με τους Grégory Claeys και Guntram Wolff του Bruegel. Ειδικότερα, η προσφορά ασφαλών 

περιουσιακών στοιχείων εκφρασμένων σε ευρώ θα πρέπει να αυξηθεί. Με το νέο πρόγραμμα αγορών, η ΕΚΤ 

έχει εξασφαλίσει ότι τα κρατικά ομόλογα της ευρωζώνης διατηρούν το καθεστώς τους ως ασφαλή 

περιουσιακά στοιχεία, ενώ οι αποφάσεις του Eurogroup αυξάνουν παράλληλα την προσφορά κοινών 

ευρωπαϊκών ασφαλών περιουσιακών στοιχείων. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για έκδοση χρέους 

ύψους €750 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του σχεδίου ανάκαμψης, αποτελεί επίσης ένα βήμα προς τη 

σωστή κατεύθυνση. 

 

https://www.epc.eu/en/Publications/Eurogroup-Centenos-successor-should-be-a-Commissioner~3444dchttps:/www.epc.eu/en/Publications/Eurogroup-Centenos-successor-should-be-a-Commissioner~3444dc
https://www.cer.eu/in-the-press/onshoring-no-panacea-eu-medical-supplies
https://www.bruegel.org/2020/06/is-the-covid-19-crisis-an-opportunity-to-boost-the-euro-as-a-global-currency/
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Ένα άλλο μέτωπο όπου διεξάγεται αυτός ο «πόλεμος γοήτρου» είναι οι γραμμές ανταλλαγής 

νομισμάτων (currency swap lines). Η ΕΚΤ είναι μέρος ενός κλειστού δικτύου μεγάλων κεντρικών 

τραπεζών που έχουν απεριόριστες γραμμές ανταλλαγής μεταξύ τους. Τα τελευταία χρόνια έχει 

συμφωνήσει να παράσχει γραμμές ανταλλαγής σε ευρώ, σε άλλες μικρότερες κεντρικές τράπεζες. Ωστόσο, 

σύμφωνα με τους Daniel Gros και Angela Capolongo του Center for European Policy Studies, η ΕΚΤ δεν έκανε 

εκτενή χρήση των γραμμών ανταλλαγών, σε σύγκριση με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η οποία 

ενίσχυσε το ρόλο του δολαρίου ως κυρίαρχου αποθεματικού νομίσματος. Ωστόσο, δεν πρέπει να 

περιμένουμε μεγάλη ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ, ακόμη και εάν η ΕΚΤ προσφέρει παρόμοιες 

γραμμές ανταλλαγής νομισμάτων. Ο αγώνας αυτός δεν κερδίζεται αποκλειστικά από τη γενναιοδωρία των 

γραμμών ανταλλαγής νομισμάτων, δεδομένου ότι η καθιέρωση γραμμών ανταλλαγής είναι προς το 

συμφέρον της χώρας της οποίας το νόμισμα κατέχει ήδη ισχυρό διεθνή ρόλο.  

 

 

Τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στο  Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ (ETS), αναζητούν οι 

Milan Elkerbout και Lars Zetterberg, του Center for European Policy Studies. Στην προηγούμενη 

οικονομική κρίση, η τιμή του άνθρακα στο ETS μειώθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα καθώς 

αυξήθηκαν οι ανισορροπίες προσφοράς-ζήτησης. Σήμερα, το Aποθεματικό για τη Σταθερότητα 

της Αγοράς (MSR) λειτουργεί για να αποτρέψει τη συσσώρευση σημαντικών πλεονασμάτων δικαιωμάτων 

εκπομπών. Εκτός από τη βαθμονόμηση των παραμέτρων MSR, υπάρχει επίσης η επιλογή εισαγωγής 

εναλλακτικών λύσεων, όπως το κατώτατο όριο τιμών άνθρακα, όπως πρότειναν πρόσφατα Γαλλία και 

Γερμανία. Το όφελος μιας τέτοιας πρότασης θα ήταν μια πιο σταθερή τιμή άνθρακα για να καθοδηγήσει τις 

επενδύσεις, ωστόσο μια συμφωνία για τα κατάλληλα επίπεδα απαιτεί επένδυση πολιτικού κεφαλαίου. 

  

 

Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, ένας από τους τρεις πυλώνες του Μηχανισμού Δίκαιης 

Μετάβασης, στοχεύει στην παροχή βοήθειας σε περιοχές της ΕΕ που πλήττονται περισσότερο από 

τη μετάβαση σε μια ουδέτερη κλιματικά οικονομία. Εξαιτίας της κοινωνικοοικονομικής πίεσης που 

προκλήθηκε από την κρίση της πανδημίας, τα δεδομένα του αρχικού σχεδιασμού που 

παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο του 2020 άλλαξαν. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον περασμένο μήνα 

τρεις τροποποιήσεις: α) πενταπλασιασμό του μεγέθους του προγράμματος από €7,5 δισ. σε €40 δισ. β) 

προσαρμογές στη μέθοδο προ-κατανομής, γ) τροποποιημένες υποχρεωτικές μεταφορές κεφαλαίων από 

άλλα διαρθρωτικά ταμεία. Ωστόσο, οι Aliénor Cameron et al. του Bruegel υποστηρίζουν ότι οι τροπολογίες 

της Επιτροπής για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης είναι ανεπαρκείς και υποβάλλουν τρεις προτάσεις: α) 

τροποποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, β) απλοποίηση και επαναπροσδιορισμό της μεθοδολογίας 

κατανομής, γ) αλλαγές στη μέθοδο προ-κατανομής για πιο λεπτομερή σχεδιασμό. 

 

 

 

https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/207608/CEPS_FINAL%20online.pdf
https://www.ceps.eu/ceps-publications/can-the-eu-ets-weather-the-impact-of-covid-19/https:/www.ceps.eu/ceps-publications/can-the-eu-ets-weather-the-impact-of-covid-19
https://www.ceps.eu/ceps-publications/can-the-eu-ets-weather-the-impact-of-covid-19/https:/www.ceps.eu/ceps-publications/can-the-eu-ets-weather-the-impact-of-covid-19
https://www.bruegel.org/2020/06/one-last-push-is-needed-to-improve-the-just-transition-fund-proposal/
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Συγχρόνως, οι ηγέτες των G20 πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να μετριάσουν τον 

αντίκτυπο της κρίσης του κορωνοϊού στους πιο ευάλωτους πληθυσμούς, σύμφωνα με τους Erik 

Berglöf et al. στο Project Syndicate. Οι πιο φτωχές χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής 

Αμερικής αντιμετωπίζουν τόσο μια οικονομική κρίση όσο και μια ακραία κρίση δημόσιας υγείας. Η 

οικονομική κρίση στις περιοχές αυτές, είναι πιθανό να σπρώξει 420-580 εκατομμύρια ανθρώπους στη 

φτώχεια. Είναι ξεκάθαρο ότι οι G20 πρέπει να κάνουν περισσότερα. Πρώτον, το πρόγραμμα ελάφρυνσης 

χρέους, που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο, πρέπει να επεκταθεί και να συμπεριλάβει διμερείς και ιδιωτικούς 

πιστωτές. Δεύτερον, οι G20 πρέπει να παρέχουν $2,5 τρισ., ποσό που έχει υποδείξει το ΔΝΤ ως απαραίτητο 

για την ανάκαμψη των αναπτυσσόμενων κρατών. Αυτό σημαίνει ότι είναι αναγκαία η αύξηση των Ειδικών 

Τραβηχτικών Δικαιωμάτων, του αποθεματικού νομίσματος του ΔΝΤ. Τέλος, οι ηγέτες των G20 πρέπει να 

αναλάβουν συντονισμένη προσπάθεια για την ανάκτηση εσόδων από τους φορολογικούς παραδείσους. 

  

 

Άλλωστε, η αναδίπλωση της παγκοσμιοποίησης ενέχει αρνητικές συνέπειες για όλους, σύμφωνα 

με τον Kevin Rogoff στο Project Syndicate. Μετά την κρίση του κορωνοϊού, οι παγκόσμιες 

εφοδιαστικές αλυσίδες ενδέχεται να περιοριστούν σε τοπικό επίπεδο, με στόχο των περιορισμό 

των κινδύνων για τη δημόσια υγεία. Συνεπώς, ο κίνδυνος είναι μεγάλος για μια διαδικασία 

οπισθοχώρησης της παγκοσμιοποίησης, αντίστοιχη με εκείνη της δεκαετίας του 1930, ειδικά αν 

συνυπολογίσουμε τον ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας. Το αποτέλεσμα θα είναι μειωμένοι ρυθμοί ανάπτυξης καθώς 

και σημαντική μείωση των εθνικών εισοδημάτων για όλες τις οικονομίες. Ακόμα και οι ΗΠΑ θα υποστούν 

σημαντική μείωση του εθνικού τους εισοδήματος με πραγματικούς όρους ως συνέπεια αναδίπλωσης της 

παγκοσμιοποίησης. Άλλωστε, η ισχύς του δολαρίου εξαρτάται άμεσα από το παγκόσμιο εμπορικό και 

χρηματοοικονομικό σύστημα. Παρόλο που το τρέχον μοντέλο της παγκοσμιοποίησης χρειάζεται 

προσαρμογές, η συνολική κατάργηση του συστήματος δεν συνιστά λύση.  

 

 

Η δολοφονία του George Floyd έχει προκαλέσει εθνική αναταραχή στις ΗΠΑ. Για να καταλάβουμε 

όμως το φαινόμενο των διαδηλώσεων πρέπει να συνυπολογίσουμε την κρίση της πανδημίας, 

τονίζει ο Barry Eichengreen στο Project Syndicate. Οι Αφροαμερικανοί παρουσιάζουν υψηλότερα 

ποσοστά θνησιμότητας και ανεργίας από τους λευκούς, ενώ παράλληλα δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκή 

κοινωνική προστασία. Ο Eichengreen αναφέρεται στη δήλωση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, ότι παρόμοιες εξεγέρσεις εναντίον της αστυνομίας είναι σχετικά απίθανο να 

εμφανιστούν στην Ευρώπη, όπου οι πολίτες απολαμβάνουν ένα ισχυρό δίχτυ κοινωνικής προστασίας.  

 

 

 

 

 

https://www.project-syndicate.org/commentary/g20-must-strengthen-covid19-response-for-poor-countries-by-erik-berglof-et-al-2020-06
https://www.project-syndicate.org/commentary/g20-must-strengthen-covid19-response-for-poor-countries-by-erik-berglof-et-al-2020-06
https://www.project-syndicate.org/commentary/deglobalization-threat-to-world-economy-and-united-states-by-kenneth-rogoff-2020-06
https://www.project-syndicate.org/commentary/deglobalization-threat-to-world-economy-and-united-states-by-kenneth-rogoff-2020-06
https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-racial-disparities-fuel-usa-protests-by-barry-eichengreen-2020-06?a_la=english&a_d=5ede5368a7d5ee38d808a4f0&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Ftopic%2Fthe-covid-19-crisis&a_li=covid19-racial-disparities-fuel-usa-protests-by-barry-eichengreen-2020-06&a_pa=topic-commentaries&a_ps=&a_ms=&a_r=
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Oι ειδικοί του ΕΛΙΑΜΕΠ γράφουν 

 

«Έχουμε επενδύσει αμέτρητες ώρες μαστιγώνοντας τις δυσλειτουργίες της Ευρώπης, τη βραδύτητα των 

αποφάσεων, τη δυσκολία των μεταρρυθμίσεων, τις στρεβλώσεις γηρασμένων συστημάτων κοινωνικής 

πρόνοιας. Ας αναγνωρίσουμε όμως μια υπεροχή στη μεσότητα και ισορροπία που παράγουν οι 

δικαιοκρατούμενες δημοκρατίες της Ευρώπης. Στη διαρκή προσπάθεια ενσωμάτωσης των χαμένων και των 

απέξω, στην άμβλυνση των ακραίων ανισοτήτων που επιτελεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος. Το σημερινό 

δράμα της τραμπικής Αμερικής είναι μια υπόμνηση της αξίας της Ευρώπης όπως και των αξιών μιας 

φιλελεύθερης Αμερικής. Γύρω από τις οποίες επείγει ξανά να συναντηθούμε.» 

Γιώργος Παγουλάτος, Γενικός Διευθυντής, ΕΛΙΑΜΕΠ, Η Καθημερινή, 07.06.2020 

 

 «Την άνοιξη του 2020, η συγκριτικά επιτυχημένη αντιμετώπιση του πρώτου κύματος της πανδημίας στην 

Ελλάδα παρέχει μαθήματα για τον χειρισμό του επόμενου κύματος, ενώ οι αρνητικές επιπτώσεις στα 

επίπεδα ανεργίας και φτώχειας δεν έχουν ακόμα διογκωθεί. Σύμφωνα όμως με τις εκτιμήσεις του ΣΕΒ, η 

ανεργία συνολικά για το 2020 θα ανέλθει στο 20% (από 17% το 2019). Στο μεταξύ, στους τέσσερις πρώτους 

μήνες του 2020 το δημόσιο έλλειμμα είναι 1,5 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα παραμένει ανάμεσα στις χώρες-

ουραγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), όσον αφορά τις παροχές φροντίδας και στέγασης για τους 

ηλικιωμένους, δηλαδή την πλέον ευάλωτη στον κορωνοϊό ομάδα του πληθυσμού.» 

Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, Κύριος Ερευνητής, ΕΛΙΑΜΕΠ, Η Καθημερινή, 06.06.2020 

 

«Με βάση στοιχεία του Online Labour Index της Οξφόρδης, στις αναπτυγμένες οικονομίες, μεταξύ 2016 και 

2019, υπήρχε αυξημένη ζήτηση για εξωτερικούς συνεργάτες εταιρειών, ανεξάρτητους "υπεργολάβους" και 

ελεύθερους επαγγελματίες (freelancers) που εργάζονται μέσω του ίντερνετ. Πρόκειται για απασχόληση στην 

οικονομία επί μέρους παραδοτέων αγαθών και υπηρεσιών (gig economy, στο εξής οικονομία επί μέρους 

παραδοτέων). H απασχόληση σε αυτήν δεν είναι απαραίτητα περιστασιακή, αφού έτσι δραστηριοποιούνται 

και επιχειρηματίες και αυτοαπασχολούμενοι με λίγο-πολύ σταθερό ύψος παραγγελιών για παραδοτέα. Στην 

Ευρώπη η αύξηση της εν λόγω απασχόλησης ήταν μικρότερη από ό,τι στις ΗΠΑ, πάντως κι εκεί εμφανής.» 

Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, Κύριος Ερευνητής, ΕΛΙΑΜΕΠ, και Αστέρης Χουλιάρας, διαΝΕΟσις, 06.06.2020 

 

«Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπάρξουν γραμμικές αναγωγές σε γεγονότα. Ο Ιούνιος του 2020 των 

ΗΠΑ δεν είναι ο Δεκέμβρης του 2008 στην Αθήνα. Οι υποστηρικτές του Black Lives Matter δεν είναι τα Κίτρινα 

Γιλέκα των ΗΠΑ. Μιλάμε για διαφορετικές χώρες, κοινωνίες, πολιτικά συστήματα και αστυνομίες που 

λειτουργούν με άλλους επιχειρησιακούς κανόνες. Υπάρχει όμως μία κοινή συνισταμένη, η πόλωση των 

κοινωνιών της Δύσης. Ουσιαστικά το πρώτο διάστημα του 21ου αιώνα μπορούμε να υποστηρίξουμε πως 

είναι η περίοδος της πόλωσης.» 

Τριαντάφυλλος Καρατράντος, Ερευνητής, ΕΛΙΑΜΕΠ, ΤΑ ΝΕΑ, 11.06.2020 

 

https://www.kathimerini.gr/1081620/opinion/epikairothta/politikh/to-drama-ths-trampikhs-amerikhs
https://www.kathimerini.gr/1081617/opinion/epikairothta/politikh/anisothtes-sth-skia
https://www.dianeosis.org/2020/06/gig-economy/
https://www.eliamep.gr/media/%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%89%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%81%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%bf/
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«Τολμηρή είναι η πρόταση για τη χρηματοδότηση του νέου σχήματος μέσω της -προσωρινής-  αύξησης του 

ορίου των ίδιων πόρων και μέσω της έκδοσης ομόλογων από την Επιτροπή, κάτι που αντιπροσωπεύει μια 

πραγματική ρήξη με το status quo. Στο άλλο άκρο της κλίμακας βρίσκεται η επιλογή της Επιτροπής να 

διατηρήσει σχεδόν απαράλλακτο  το "κυρίως" ΠΔΠ: μια σύντομη ματιά στον Πίνακα είναι αρκετή για να 

αποκαλύψει ότι η πρόταση του 2020 ελάχιστα διαφέρει από την πρόταση του 2018 ως προς το ύψος και τη 

διάρθρωση των δαπανών του καθεαυτό ΠΔΠ.» 

Γιώργος Ανδρέου, Ερευνητής, ΕΛΙΑΜΕΠ, capital.gr, 11.06.2020 

 

https://www.capital.gr/arthra/3460028/oi-nees-protaseis-tis-epitropis-gia-ton-mellontiko-proupologismo-tis-ee-ta-duo-prosopa-tou-ianou

