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Παρατηρητήριο Ελληνικής  

& Ευρωπαϊκής Οικονομίας 

 

13ο Εβδομαδιαίο Δελτίο για τις Οικονομικές 
Επιπτώσεις του Κορωνοϊού 

 

Ευρωπαϊκές Εξελίξεις (12-19/06) 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

• Η Επιτροπή δημιούργησε την πλατφόρμα 'Re-Open EU' μέσω της οποίας 
θα προσφέρεται χρήσιμη πληροφόρηση για τους Ευρωπαίους πολίτες 
που σκοπεύουν να ταξιδέψουν εντός της Ένωσης.

• Επίσης, η Επιτροπή θα προσφέρει οικονομική βοήθεια €60 εκατ. για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας σε 8 χώρες στο Κέρας της 
Αφρικής. 

"Η πανδημία μας δείχνει πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη. Επομένως, θέλω 
να υπογραμμίσω ότι η συνοχή και η αλληλεγγύη στην Ευρώπη δεν ήταν 

ποτέ τόσο σημαντικές όσο είναι σήμερα."
Angela Merkel, Καγκελάριος της Γερμανίας, Ομιλία στο Γερμανικό Κοινοβούλιο

"We believe that when we borrow money together in the EU, the 
fundamentally sound way to use that money is to convert it into loans for 

those who really need them, on the best possible terms."
Απόσπασμα άρθρου των Πρωθυπουργών SE, NL, DK & AT

"There is no country in the world for which the national budget is 1% of the 
total wealth. We need to increase this so that we can relaunch our 

economy."
Elisa Ferreira, Επίτροπος αρμόδια για την Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις

"The money must be found elsewhere: in the pockets of big tech, big 
polluters, and tax dodgers. (...) The Parliament will give its consent to the 

next MFF only if a basket of new own resources is introduced."
Επιστολή Προέδρων 5 πολιτικών ομάδων του ΕΚ προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
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Εθνικά Μέτρα (12-19/06) 

 

Γερμανία: Η Κυβέρνηση αποφάσισε 
επένδυση ύψους €300 εκατ. στην 
εταιρεία βιοτεχνολογίας CureVac,

με απόκτηση του 23% των μετοχών 
της.

Ισπανία: Ο κυβερνητικός 
συνασπισμός ενέκρινε νέο πακέτο 
δημοσιονομικής τόνωσης ύψους 
€16 δισ. το οποίο περιλαμβάνει, 

μεταξύ άλλων, αύξηση της 
χρηματοδότησης για την υγεία 
καθώς και μέτρα στήριξης του 

εισοδήματος.

Αυστρία: Ο Υπουργός Οικονομικών 
παρουσίασε νέα δημοσιονομικά 

μέτρα ύψους €19 δισ.

ΗΠΑ: Η Κεντρική Τράπεζα 
ανακοίνωσε την έναρξη αγορών 

εταιρικών τίτλων στη δευτερογενή 
αγορά.

ΗΒ: Η Τράπεζα της Αγγλίας 
αποφάσισε τη διατήρηση του 

βασικού επιτοκίο σε 0,1% και την 
αύξηση του προγράμματος αγοράς 

τίτλων κατά £100 δισ., το οποίο 
ανέρχεται πλέον σε £750 δισ.

Ιαπωνία: Η Κεντρική Τράπεζα 
αποφάσισε την αύξηση του 

προγράμματος δανειοδότησης 
τραπεζών από ¥75 τρισ. σε ¥110 

τρισ. (≈$1 τρισ.).

Asian Infrastructure Investment Bank

• Η AIIB ενέκρινε χρηματοδότηση συνολικού ύψους $1,35 δισ.  
για την Ινδία, τη Μογγολία και το Πακιστάν, στο πλαίσιο του 
COVID-19 Crisis Response Facility. Η χρηματοδότηση αυτή 
προστίθεται στα $1,6 δισ. δανείων που έχουν ήδη εγκριθεί από 
τις αρχές Απριλίου. 
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Ανάλυση μέτρων6 (16/03 – 19/06) 

  

 
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. 120,9 δισ. DKK 
€31,2 
δισ. 

€24 δισ.3 €1 δισ.1 ≈ €6,8 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 €13 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) 
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 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 ≈3,2 τρισ. RUB ≈ 9,45 τρισ. INR ≈ 580 δισ. BRL 

Β. Μέτρα 
Νομισματικής 
Πολιτικής (Σύνολο) 

Απεριόριστο Δεν εξειδικεύεται 
Τουλάχιστον    
90 δισ. AUD 

Τουλάχιστον 
£940 δισ. 

Απεριόριστο 
Δεν 

εξειδικεύεται 
Τουλάχιστον   
3,7 τρισ. INR 

≈ 1,2  τρισ. BRL 

Β1. Αγορές 
Ομολόγων 

Δεν 
εξειδικεύεται 

Δεν εξειδικεύεται 
Δεν 

εξειδικεύεται 
£750 δισ. 

Δεν 
εξειδικεύεται 

Δεν 
εξειδικεύεται 

Δεν 
εξειδικεύεται 

- 

Β2. Ρευστότητα προς 
τράπεζες 

Δεν 
εξειδικεύεται 

Δεν εξειδικεύεται 
Τουλάχιστον    
90 δισ. AUD 

Τουλάχιστον 
£190 δισ. 

Δεν 
εξειδικεύεται 

700 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 
¥2,135 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. 
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Πρόσφατες Οικονομικές Εξελίξεις (15-18/06) 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat (17/6), ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη κινήθηκε στο 0,1% ενώ στην Ε.Ε. στο 0,6% τον 

Μάιο. Στο γράφημα παρατηρείται πως η Ισπανία και η Ελλάδα κατέγραψαν αποπληθωρισμό -0,9% και -0,7% αντίστοιχα.  

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

περιφέρειας. Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου εμφανίζει σαφή αποκλιμάκωση από την αρχή της πανδημίας. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10294984/2-17062020-AP-EN.pdf/27a39aa1-8a45-10f9-dc06-71d41f235e03
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Άνοδο παρουσίασαν αυτή την εβδομάδα οι δείκτες τόσο στην Wall Street όσο και στην Ευρώπη. Τα ευρωπαϊκά 

χρηματιστήρια σημείωσαν κέρδη, ακολουθώντας το θετικό κλίμα στην αγορά ομολόγων. 

Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να διαμορφώνεται στα 41,47 $/βαρέλι και το WTI στα 38,84 

$/βαρέλι. 
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Στην αγορά συναλλάγματος πτωτικά κινείται το ευρώ την τρέχουσα εβδομάδα με τη συναλλαγματική ισοτιμία να 

διαμορφώνεται στα 1,1205 $/€. 

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 

 

 

Όταν οι ευρωπαίοι ηγέτες συνεδριάσουν στις 19 Ιουνίου, το κύριο ερώτημα στο τραπέζι θα είναι 

πόσα χρήματα θα λάβουν τα κράτη-μέλη από το σχέδιο ανάκαμψης της Επιτροπής, δηλαδή από 

τα €750 δισ. του ‘Next Generation EU’ καθώς και από τα €11.2 δισ. που προστέθηκαν στον ετήσιο 

προϋπολογισμό του 2020. Παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή έχει μέχρι στιγμής αποφύγει να δημοσιεύσει 

εκτιμήσεις των εθνικών κατανομών, σύμφωνα με τον Zsolt Darvas του Bruegel, οι διακρατικές χορηγήσεις θα 

ενέχουν τόσο ένα στοιχείο ασφάλισης (οι χώρες που πλήττονται περισσότερο, θα πάρουν περισσότερα 

χρήματα) όσο και ένα στοιχείο αναδιανομής (χώρες με χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΕ, επίσης λαμβάνουν 

περισσότερα χρήματα). Πιο συγκεκριμένα, βάσει της πρότασης της Επιτροπής, η Ιταλία και η Ισπανία θα είναι 

οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι επιχορηγήσεων από πλευράς αξίας σε ευρώ, ενώ η Βουλγαρία, η Ελλάδα και η 

Κροατία θα λάβουν τα υψηλότερα μερίδια στη βάση ΑΕΕ τους, περίπου 15%. Όσον αφορά τις εγγυήσεις, η 

Ιταλία και η Γαλλία θα είναι οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι σε τιμές ευρώ, ενώ η Ελλάδα θα καταλάβει την πρώτη 

θέση όσον αφορά το μερίδιο του ΑΕΕ. Ωστόσο, η πρόταση θα αποτελεί πιθανότατα καθαρό όφελος για όλες 

τις χώρες της ΕΕ, ακόμη και αν ο θετικός οικονομικός αντίκτυπος είναι μικρός μακροπρόθεσμα. Τα 

προτεινόμενα δάνεια μεγάλης διάρκειας θα οδηγήσουν ενδεχομένως σε αξιοσημείωτα οφέλη, 

υπερβαίνοντας το 1% του ΑΕΠ για ορισμένες χώρες. 

 

 

Η κοινωνική αποστασιοποίηση που φέρνει η κρίση του κορωνοϊού, περιορίζει την οικονομική 

δραστηριότητα, ιδίως μεταξύ των εργαζομένων σε μη απαραίτητες θέσεις εργασίας που δεν 

μπορούν να «τηλε-εργαστούν», με αποτέλεσμα την αυξανόμενη φτώχεια και ανισότητα. Ο Juan 

Palomino, ο Juan Rodríguez και ο Raquel Sebastian αναλύουν στο VoxEU την ικανότητα των ατόμων σε 29 

ευρωπαϊκές χώρες, να εργάζονται υπό συνθήκες περιορισμένων μετακινήσεων, καθώς και τον πιθανό 

αντίκτυπο που έχει μια δίμηνη απαγόρευση κυκλοφορίας στους μισθούς και την ανισότητα. Πρώτον, 

δείχνουν ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας αυξάνει τη φτώχεια σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Πιο 

συγκεκριμένα, βρίσκουν ένα μέσο ποσοστό απώλειας 10% για τους φτωχούς εργαζόμενους, δηλαδή εκείνους 

που λαμβάνουν κάτω από το 60% του μέσου μισθού. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στο 22,5% όταν εξετάζεται 

μια επιπλέον περίοδος 6 μηνών με μερική λειτουργία ορισμένων δραστηριοτήτων. Δεύτερον, το ποσοστό 

των φτωχών εργαζομένων αυξάνεται σημαντικά για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η μέση αύξηση είναι 4,9 

εκατοστιαίες μονάδες ύστερα από δύο μήνες απαγόρευσης κυκλοφορίας και 14,5 εκατοστιαίες μονάδες με 

την πρόσθετη περίοδο μερικής λειτουργίας των 6 μηνών. Αυτά τα νούμερα υποδηλώνουν ότι – στην 

περίπτωση που δε ληφθούν αντισταθμιστικά κυβερνητικά μέτρα - το ποσοστό των φτωχών στην Ευρώπη 

μπορεί να αυξηθεί σημαντικά, ακόμη και αν περιορισμοί των μετακινήσεων δεν διαρκέσουν πολύ. 

 

https://www.bruegel.org/2020/06/the-eus-recovery-fund-proposals-crisis-relief-with-massive-redistribution/
https://voxeu.org/article/inequality-and-poverty-effects-lockdown-europehttps:/voxeu.org/article/inequality-and-poverty-effects-lockdown-europe
https://voxeu.org/article/inequality-and-poverty-effects-lockdown-europehttps:/voxeu.org/article/inequality-and-poverty-effects-lockdown-europe
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Ένα ισχυρό, αν και αμφιλεγόμενο, εργαλείο κάθε κεντρικής τράπεζας είναι η νομισματοποίηση των 

ελλειμμάτων των κρατών. Σύμφωνα με τους Paul de Grauwe και Sebastian Diessner στο VoxEU, ένα 

από τα κύρια πλεονεκτήματα της νομισματικής χρηματοδότησης στο τρέχον πλαίσιο είναι ότι 

θα απαλλάξει τις κυβερνήσεις από την έκδοση νέου χρέους: εάν όλα τα νέα χρέη νομισματοποιηθούν, η 

κρίση δεν θα αυξήσει την αναλογία δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Για τις χώρες που υποφέρουν τα μέγιστα 

από την πανδημία, ο κίνδυνος πανικού των ομολογιούχων που θα αποσταθεροποιούσε την Ευρωζώνη, θα 

εξαλειφθεί. Το πλεονέκτημα αυτό βρίσκεται πίσω από την αυξανόμενη αποδοχή του επιχειρήματος ότι 

κάποια μορφή νομισματικής χρηματοδότησης καθίσταται αναπόφευκτη, ενόψει της σοβαρότητας της 

τρέχουσας ύφεσης. Ωστόσο, πολλές θεμελιώδεις αντιρρήσεις διατυπώνονται συνήθως ενάντια σε όλες τις 

μορφές νομισματικής χρηματοδότησης: α) o κίνδυνος ενός αχαλίνωτου πληθωρισμού β) η υποτιθέμενη 

έλλειψη νομιμότητας της νομισματικής χρηματοδότησης στην ΕΕ, γ) χρηματοδοτώντας κρατικό χρέος, μέσα 

από την δημιουργία χρήματος, η κεντρική τράπεζα απλώς ανταλλάσσει μια μορφή χρέους για μίαν άλλη και 

δ) η νομισματική χρηματοδότηση θεωρείται ασύμβατη με την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας. Οι 

συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το μοναδικό κόστος που μπορεί να προκύψει λόγω της 

νομισματοποίησης είναι ένα μέτριο επίπεδο πληθωρισμού μεσοπρόθεσμα, κάτι το οποίο είναι ανεκτό, αν 

αναλογιστούμε πως με τον τρόπο αυτό θα αποφύγουμε μελλοντικές κρίσεις κρατικού χρέους στην Ευρωζώνη.  

 

 

Οι ηγέτες της Ευρώπης οφείλουν να συμπεριλάβουν τα παιδιά στα σχέδια ανάκαμψης, 

υπογραμμίζει η Réka Tunyogi στο Social Europe. Σε πολλά κράτη, τα σχολεία παραμένουν κλειστά, 

καθώς και μια σειρά από κοινωνικές υπηρεσίες, από ψυχολόγους έως οικογενειακούς 

συμβούλους. Συνεπώς, τα παιδιά και οι οικογένειές τους έχουν βρεθεί σε ευάλωτη θέση, χωρίς την 

απαραίτητη κρατική υποστήριξη. Οι κυβερνήσεις πρέπει να καθιερώσουν εξαιρέσεις όσον αφορά τους 

δημοσιονομικούς κανόνες για να ενισχύσουν τις κοινωνικές επενδύσεις. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η 

υιοθέτηση πολιτικών και η μεταρρύθμιση των συστημάτων προστασίας των παιδιών, ώστε ένα προληφθεί η 

φτώχεια και η ανισότητα. Η πρόταση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ αφιερώνει το 5% των συνολικών 

δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Plus στην καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας. Η έγκριση 

του σχεδίου από τους αρχηγούς κυβερνήσεων, θα αποτελέσει αξιοσημείωτο επίτευγμα στον τομέα της 

προστασίας των παιδιών. 

 

 

Εν μέσω της κρίσης αυτής, υπάρχει επείγουσα ανάγκη παράτασης της μεταβατικής περιόδου του 

Brexit, ωστόσο η βρετανική κυβέρνηση αρνείται κατηγορηματικά είτε να ζητήσει είτε να 

αποδεχτεί μια παράταση. Είναι πολύ απίθανο η κυβέρνηση να αλλάξει γνώμη πριν από την 1η 

Ιουλίου, την προθεσμία που έχει οριστεί από τη Συμφωνία Ανάκλησης για να δοθεί παράταση ενός έως δύο 

ετών. Αξιολογώντας τα διαφορετικά σενάρια, τα οποία περιλαμβάνουν μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, οι 

Fabian Zuleeg, Tobias Lock και Jannike Wachowiak του European Policy Center, υποστηρίζουν ότι η πιο νομικά 

ορθή επιλογή φαίνεται να είναι μια μικτή συνθήκη. Ακόμα όμως και σε αυτό το σενάριο, πολλά από τα 

εμπόδια παραμένουν. Μια μικτή συμφωνία θα συνεπαγόταν μια μακρά διαδικασία επικύρωσης και την 

πιθανή εμπλοκή ομάδων συμφερόντων και την ανάδυση νέων πολιτικών διαφωνιών εντός του Ηνωμένου 

Βασιλείου και της ΕΕ. Μόλις το ΗΒ συνειδητοποιήσει ότι η ΕΕ δεν είναι διατεθειμένη να θέσει σε κίνδυνο την 

ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς για να παραχωρήσει τη συμφωνία που επιθυμούν, το ζήτημα της παράτασης 

θα επιστρέψει στην ημερήσια διάταξη. 

https://voxeu.org/article/what-price-pay-monetary-financing-budget-deficits-euro-area
https://www.socialeurope.eu/why-recovery-needs-to-have-children-at-its-centre
https://www.epc.eu/en/publications/The-Brexit-transition-extension-20~344ab8https:/www.epc.eu/en/publications/The-Brexit-transition-extension-20~344ab8
https://www.epc.eu/en/publications/The-Brexit-transition-extension-20~344ab8https:/www.epc.eu/en/publications/The-Brexit-transition-extension-20~344ab8
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Το 2017, η ουγγρική κυβέρνηση είχε περάσει έναν νόμο, ο οποίος υποχρεώνει τις ΜΚΟ  εντός της 

χώρας να δημοσιεύουν όλες τις επιχορηγήσεις που λαμβάνουν από το εξωτερικό. Αυτή την 

εβδομάδα, σύμφωνα με το Der Spiegel, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε ότι αυτή η πρόταση 

παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο. Αυτή η απόφαση ασκεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην Ουγγαρία, η 

κυβέρνηση της οποίας συνεχίζει να αγνοεί το δίκαιο της ΕΕ, ειδικά όσον αφορά την πολιτική ασύλου και 

μετανάστευσης. Σύμφωνα με τον Charles Grant του Centre for European Reform, υπάρχουν πολλές 

διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Η διάσταση μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης σχετικά 

με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον πλουραλισμό, προστίθεται στο προϋπάρχον χάσμα Βορρά-Νότου για 

την οικονομική πολιτική. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια εποχή οπισθοχώρησης της παγκοσμιοποίησης, 

εθνικιστικών πολιτικών και δυνητικών αναταραχών εντός της ΕΕ (όπως για παράδειγμα με τα κίτρινα γιλέκα 

στη Γαλλία).  

 

Η ΕΕ υποστηρίζει τον αγροτικό τομέα παρέχοντας δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, και όμως 

πολλοί εργοδότες στον εν λόγω τομέα συνεχίζουν να προσφέρουν κακές συνθήκες εργασίας, 

σύμφωνα με τους Johan Danielsson et al. στο Social Europe. Η κρίση της πανδημίας έχει 

προκαλέσει την αύξηση των ποσοστών ανεργίας σε όλη την Ευρώπη. Όμως, στη γεωργία παρατηρείται 

έλλειψη εργατικού δυναμικού, γεγονός που οφείλεται εν πολλοίς στις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας. Η 

ΕΕ πρέπει να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα: η χρηματοδότηση δεν προσφέρεται για όσους εκμεταλλεύονται 

τους εργαζομένους. Η παρακράτηση των πόρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους στόχους, όπως είναι 

η εκπαίδευση των εργαζομένων ή η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Επιπλέον, η ΕΕ πρέπει να 

υποστηρίξει την ενδυνάμωση των κοινωνικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα 

ενώ οφείλει να προωθήσει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Οι υψηλές προδιαγραφές που χαρακτηρίζουν 

τη χρηματοδότηση των υπόλοιπων παραγωγικών τομέων πρέπει να εφαρμοστούν και στη γεωργία.  

 

Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ξεκινούν από διαφορετικά σημεία τη διαδικασία 

μετάβασης προς την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Αντιμετωπίζουν συστημικές προκλήσεις τόσο 

στην ενεργειακή τους αγορά όσο και στην εφαρμογή του ενεργειακού κεκτημένου της ΕΕ, 

σύμφωνα με τους Mihnea Catuti, Irina Kustova και Christian Egenhofer του Center for European Policy Studies, 

και συνεπώς απαιτείται μια νέα προσέγγιση θα λαμβάνει υπόψιν τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Οι 

συγγραφείς εξετάζουν τρεις χώρες της περιοχής που μερικές φορές θεωρούνται απρόθυμες να προχωρήσουν 

στη μετάβαση: τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία. Διαπιστώνουν έξι βασικούς φραγμούς που 

ενδέχεται να αποτρέψουν περισσότερο ολοκληρωμένες και αποδοτικές αγορές στην περιοχή: α) υψηλή 

εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, που συχνά υποστηρίζονται από την εθνική ενεργειακή πολιτική, β) 

συγκέντρωση της αγοράς και κρατική παρέμβαση, γ) αγορές που πάσχουν από έλλειψη ρευστότητας, δ) κακή 

διασυνδεσιμότητα και διασυνοριακό εμπόριο ενέργειας, ε) ανεπαρκές κανονιστικό πλαίσιο και θεσμικός 

σχεδιασμός, και στ) αδύναμες στρατηγικές για τη διαχείριση της μετάβασης. Ο συνδυασμός ενεργειακών 

τομέων υψηλής έντασης άνθρακα, σχετικά χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, και του χαμηλού κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ της Βουλγαρίας, της Ελλάδας και της Ρουμανίας, που βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο, καθιστούν τον μετασχηματισμό τεχνικά δύσκολο καθώς και πολιτικά ευαίσθητο. Η Ευρωπαϊκή 

Πράσινη Συμφωνία και η «δίκαιη μετάβαση» προσφέρουν νέες ευκαιρίες στην περιοχή 

(συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίων για την ανάκαμψη από την κρίση του κορωνοϊού) για την ανάπτυξη 

συστημάτων χαμηλότερης έντασης άνθρακα. Ωστόσο, οι χρηματικές εισφορές από μόνες τους δεν επαρκούν 

– απαιτούνται επιπλέον μηχανισμοί κατά την περίοδο της μετάβασης, προσαρμοσμένοι στις ανάγκες της 

περιφέρειας. 

https://www.spiegel.de/politik/ausland/viktor-orban-kassiert-niederlage-vor-europaeischem-gerichtshof-a-eb20249c-c40d-4138-97d6-184e5af5870b
https://www.spiegel.de/politik/ausland/viktor-orban-kassiert-niederlage-vor-europaeischem-gerichtshof-a-eb20249c-c40d-4138-97d6-184e5af5870b
https://www.theguardian.com/world/2020/may/14/how-coronavirus-is-reshaping-europe-in-dangerous-ways?fbclid=IwAR1ENxAu3J9-_5rPUohE4_yvDxqy_KyQ8f-nNgCtNpJPcKBSF6qebxa2_uQ
https://www.socialeurope.eu/stop-eu-money-for-labour-exploitation-in-agriculture
https://www.ceps.eu/ceps-publications/delivering-the-european-green-deal-for-southeast-europe/
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Η Αφρική βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αναπάντεχη οικονομική κρίση. Αυτή όμως είναι και μια 

ευκαιρία για την ανάπτυξη των αφρικανικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με την Assia 

Sidibe στο Project Syndicate. Από την αρχή της πανδημίας, οι νέοι επιχειρηματίες στην ήπειρο της 

Αφρικής έχουν αναπτύξει καινοτόμες λύσεις για να περιορίσουν τον αντίκτυπο του ιού. Με τη σωστή 

χρηματοδότηση, οι καινοτομίες αυτές μπορούν να υποστηρίξουν τη μεταποίηση και να δημιουργήσουν 

θέσεις εργασίας. Οι κυβερνήσεις πρέπει να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε κεφάλαια και να δημιουργήσουν 

ένα διαφανές και αξιόπιστο ρυθμιστικό περιβάλλον. Οι επιχειρηματικοί ηγέτες από την άλλη, μπορούν να 

προσφέρουν χρηματοδότηση καθώς και τεχνογνωσία για τους νέους επιχειρηματίες.  

 

 

Στο πανόραμα της Die Welt για την συνεχή ενημέρωση από τον κορωνοϊό, αναφέρονται οι πρώτες 

επικρίσεις της Τουρκίας προς την γερμανική κυβέρνηση, μετά την απόφαση της τελευταίας να 

χαρακτηρίσει την Τουρκία ως περιοχή υψηλού κινδύνου, όσον αφορά τις καλοκαιρινές 

διακοπές. Ακόμα και σήμερα η Τουρκία παραμένει ο 3ος αγαπημένος γερμανικός τουριστικός προορισμός, 

μετά την Ισπανία και την Ιταλία. Ταυτόχρονα, η Ισπανία ανοίγει σταδιακά τα σύνορα της και υπολογίζεται 

πως 11.000 Γερμανοί τουρίστες επισκέφθηκαν τις Βαλεαρίδες νήσους, με μόνο 6 κρούσματα να 

καταγράφονται. Τέλος, η Welt αναφέρει πως και η Ελλάδα αναμένεται να δεχθεί σημαντικές τουριστικές 

ροές από τον Βορρά, καθώς είναι προετοιμασμένη κατάλληλα με 687 γιατρούς και προσωπικό και 450 κλίνες 

αποκλειστικά για τα ελληνικά νησιά. 

 

 

Oι ειδικοί του ΕΛΙΑΜΕΠ γράφουν 

 

«Η γερμανική κυβέρνηση αγόρασε το 23% της CureVac για να εμποδίσει την εχθρική εξαγορά. Αυτό είναι ένα 

βήμα προς μια κρατική ενίσχυση που δεν είχαμε συνηθίσει στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Πηγαίνουμε επομένως 

σε έναν προσδιορισμό της βιομηχανικής πολιτικής στην Ευρώπη με τη λογική να προστατεύσουμε τις 

επιχειρήσεις από εχθρικές εξαγορές και τρίτες χώρες, που στην περίπτωση αυτή είναι οι ΗΠΑ και η Κίνα. 

Επίσης βλέπουμε μια ευρωπαϊκή αυτονομία σε μια πραγματικότητα όπου οι παγκόσμιες αλυσίδες 

παραγωγής σιγά σιγά αποσταθεροποιούνται και περιφερειοποιείται η παραγωγή. Υπάρχει μια επιδίωξη 

μείωσης της εξάρτησης των αλυσίδων παραγωγής από την Κίνα. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την πράσινη 

ανάπτυξη που ενισχύθηκε από την υγειονομική κρίση και μαζί με την έμφαση στην κοινωνική συνοχή και τη 

θωράκιση των συστημάτων δημόσιας υγείας, συγκροτούν το νέο περιβάλλον που έχουμε στην Ευρώπη ως 

αποτέλεσμα της πανδημίας που αφήνει μια διαρκέστερη κληρονομιά.» 

Γιώργος Παγουλάτος, Γενικός Διευθυντής, ΕΛΙΑΜΕΠ, iefimerida.gr, 17.06.2020 

 

 

https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-opportunity-to-promote-and-support-startups-by-assia-sidibe-2020-06?a_la=english&a_d=5ee8cfab4025683e000c5ef8&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Ftopic%2Fthe-covid-19-crisis&a_li=covid19-opportunity-to-promote-and-support-startups-by-assia-sidibe-2020-06&a_pa=topic-commentaries&a_ps=&a_ms=&a_r=
https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-opportunity-to-promote-and-support-startups-by-assia-sidibe-2020-06?a_la=english&a_d=5ee8cfab4025683e000c5ef8&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Ftopic%2Fthe-covid-19-crisis&a_li=covid19-opportunity-to-promote-and-support-startups-by-assia-sidibe-2020-06&a_pa=topic-commentaries&a_ps=&a_ms=&a_r=
https://www.welt.de/vermischtes/live206935325/Corona-Tuerkei-kritisiert-Deutschland-fuer-Einstufung-als-Risikogebiet.html#live-ticker-entry-44027
https://www.iefimerida.gr/ellada/giorgos-pagoylatos-eyropi-tramp-kina-anakampsi
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 «Φαίνεται ότι η γερμανική ηγεσία συνειδητοποίησε την αδήριτη ανάγκη στήριξης των οικονομιών του 

Νότου, καθώς μια νέα βαθιά οικονομική κρίση, σε ένα υπόστρωμα έντονου ευρωσκεπτικισμού που 

κληροδότησε η προηγούμενη κρίση, θα συνιστούσε καίρια απειλή για τη βιωσιμότητα της ευρωζώνης. 

Ταυτόχρονα, και κατά ειρωνικό τρόπο, η πρόσφατη απόφαση του γερμανικού συνταγματικού δικαστηρίου, 

έδειξε τα όρια της «δημιουργικής» νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 

επιβάλλοντας εμμέσως την ανάληψη δημοσιονομικής δράσης. Η συγκυρία είναι ευνοϊκή καθώς η 

Καγκελάριος Μέρκελ φαίνεται να ενδιαφέρεται περισσότερο για την πολιτική της παρακαταθήκη, γεγονός 

που την οδηγεί στην υιοθέτηση των συμβιβαστικών θέσεων των σοσιαλδημοκρατών συγκυβερνητών της.» 

Δημήτρης Κατσίκας, Επικεφαλής Παρατηρητηρίου Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας, ΕΛΙΑΜΕΠ, Το 

Βήμα, 14.06.2020 

 

«Με την ύφεση προ των πυλών, την οποία προκαλεί η πανδημία, οι ΗΠΑ χρειάζονται τη συναίνεση που 

σπανίζει ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα στο εσωτερικό και καλές εμπορικές σχέσεις που απουσιάζουν 

στο εξωτερικό. Ένα νέο πακέτο δημοσιονομικής τόνωσης θα χρειαστεί συνεννόηση που χάρη στον Τραμπ 

φαίνεται ανέφικτη. Με τα επιτόκια να φτάνουν στο 0, το περιθώριο νομισματικών ελιγμών έχει σχεδόν 

εξαφανιστεί. Η τελευταία ελπίδα στις ευρωαμερικανικές σχέσεις είναι η αποτυχία αυτού του ευτράπελου 

προέδρου στις επερχόμενες εκλογές.» 

Θάνος Βερέμης, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ΕΛΙΑΜΕΠ, TA NEA, 13.06.2020 

 

 «Η Επιτροπή πρότεινε τελικώς έναν φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό συνδυασμό επιδοτήσεων και δανείων ύψους 

750 δισ ευρώ, που θα ανεβάσει τον προϋπολογισμό της EE στο 2% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματός 

της (ΑΕΕ) την περίοδο 2021-2024. Το ποσό αυτό θα αντληθεί από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, με εγγύηση 

τον προϋπολογισμό της EE, πράγμα που αποτελεί μεγάλη θεσμική καινοτομία, η οποία προέκυψε από την 

αδυναμία κάλυψης ενός τέτοιου ποσού μέσω αύξησης των εθνικών συνεισφορών ή από νέους ιδίους 

πόρους. Η δημοσιονομική δηλαδή ανάγκη δημιούργησε την ανάγκη τολμηρών θεσμικών προσαρμογών.» 

Παναγιώτης Ιωακειμίδης, Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής ΕΛΙΑΜΕΠ και Αλέκος Κρητικός, Ειδικός 

Σύμβουλος, ΕΛΙΑΜΕΠ, TA NEA, 15.06.2020 

 

«Ενώ η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται σε ύφεση και οι άνεργοι είναι εκατομμύρια, οι κινητοποιήσεις αυτές 

σε ολόκληρη τη χώρα αναπτερώνουν τις ελπίδες για πολιτική αλλαγή στην Ουάσιγκτον και πέραν αυτής. Το 

σύνθημα “Χωρίς (φυλετική) δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ειρήνη” ήδη υποκινεί πρωτοβουλίες για νομοθετικές 

αλλαγές στο Κογκρέσο. Πολλοί επικεφαλής μεγάλων επιχειρήσεων στις ΗΠΑ, από το Ίδρυμα Bill και Melinda 

Gates μέχρι τον αφροαμερικανό επικεφαλής της φαρμακευτικής εταιρείας Merck Co Kenneth C Frazier, 

αναφέρθηκαν δημόσια στα προβλήματα της ρατσιστικής συμπεριφοράς στην εφαρμογή του νόμου και 

κάλεσαν την επιχειρηματική κοινότητα να ενεργοποιηθεί.» 

Jens Bastian, Ειδικός Σύμβουλος, ΕΛΙΑΜΕΠ, TA NEA, 13.06.2020 

 

 

https://www.eliamep.gr/en/media/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1-%cf%89%cf%82-%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5/
https://www.eliamep.gr/en/media/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1-%cf%89%cf%82-%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%b5%ce%bd%ce%af%cf%83%cf%87%cf%85%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5/
https://www.eliamep.gr/en/media/h-%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b1%ce%af%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%cf%80%ce%af%ce%b4%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b8-%ce%b2%ce%b5%cf%81%ce%ad%ce%bc%ce%b7/
https://www.eliamep.gr/en/media/%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%88%ce%b7%cf%82-%cf%89%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%bc/
https://www.eliamep.gr/en/media/%ce%b7-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9/

