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Παρατηρητήριο Ελληνικής  

& Ευρωπαϊκής Οικονομίας 

 

18ο Εβδομαδιαίο Δελτίο για τις Οικονομικές 
Επιπτώσεις του Κορωνοϊού 

 

Ευρωπαϊκές Εξελίξεις (17-24/07) 

 

"Europe is united, Europe is present. We have demonstrated that the 
magic of the European project works because when we think that it is 

impossible, there is a spring in our step thanks to respect and 
cooperation."

Charles Michel, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

"We want negotiations with the EP to be open. The proposal is on the 
table but we want to improve it. And we want to improve it, above all, by 

focusing on responding to cuts that are unjustifiable for us."
David Sassoli, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

"The picture is much more negative when it comes to the EU long-term 
budget (the MFF). Parliament cannot accept the proposed record low 
ceilings as they mean renouncing the EU’s long-term objectives and 

strategic autonomy."
Διαπραγματευτική ομάδα του ΕΚ για τον προϋπολογισμό

• Η Επιτροπή ανακοίνωσε παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 
€112 εκατ. στο Τατζικιστάν. 

• Πραγματοποιήθηκαν τρεις 
πτήσεις μεταφοράς υλικού στο 
Νότιο Σουδάν και στην Υεμένη 
στο πλαίσιο της Αερογέφυρας 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας ΕΕ.

Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή

• Η ΕΚΤ συνήψε συμφωνίες 
επαναγοράς με τις Κεντρικές 
Τράπεζες της Ουγγαρίας, της 
Σερβίας και της Αλβανίας. 

ΕΚΤ
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Ειδικό Θέμα: Συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-27 

Πλεονεκτήματα

• Η ΕΕ δανείζεται για πρώτη φορά σε 
τέτοια κλίμακα.

• Περιλαμβάνεται μεγάλο ποσό 
επιχορηγήσεων, αν και χαμηλότερων 
σε σχέση με την αρχική πρόταση.

• Η ΕΕ πρόκειται να αποκτήσει νέα 
πηγή ιδίων εσόδων. Από την 
1/1/2021, θα εισαχθεί μία νέα εθνική 
εισφορά η οποία θα βασίζεται στην 
ποσότητα μη-ανακυκλωμένου 
πλαστικού. 

Μειονεκτήματα

• Χαμηλότερη χρηματοδότηση (σε 
σχέση με την πρόταση της Επιτροπής)  
για έρευνα, υγεία, κλιματική 
μετάβαση και απόρριψη του Solvency 
Support Instrument.

• Οι επιστροφές για τις AT, DE, DK, NL & 
SE αυξήθηκαν.

• Δεν προσδιορίστηκε επαρκώς η 
σύνδεση της παροχής ευρωπαϊκών 
κονδυλίων με την τήρηση των αρχών 
του κράτους δικαίου.
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Εθνικές Εξελίξεις (17-24/07) 

Γαλλία: Η Κυβέρνηση 
ανακοίνωσε πλάνο στήριξης της 

ένταξης των νέων στην αγορά 
εργασίας, ύψους €5,5 δισ.

ΗΒ: Η Κυβέρνηση παρείχε £100 
εκατ. σε ένα εργοστάσιο 

παραγωγής εμβολίων στο Essex
για την επιτάχυνση της 

μελλοντικής παραγωγής 
εμβολίου για τον Covid-19.

Αυστραλία: Το ετήσιο 
δημοσιονομικό έλλειμμα 

αναμένεται να ανέλθει σε 9,7% 
του ΑΕΠ, το υψηλότερο μετά τη 

λήξη του Β' ΠΠ.

Νότια Κορέα: Η Κυβέρνηση 
αποφάσισε να αυξήσει το 

κατώτατο όριο του φόρου στα 
κέρδη κεφαλαίου που είχε 

προτείνει πρόσφατα, από 20 σε 
50 εκατ. Won.
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Ανάλυση μέτρων6 (16/03 – 24/07) 

  

 
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 

€377,5 δισ. €135 δισ.2 €52,5 δισ. €286 δισ. €33,1 δισ. €40 δισ. 131,4 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 

€665 δισ. €315 δισ. €530 δισ. €819,7 δισ. 
Τουλάχιστον 

€30,6 δισ. 
€9 δισ. 94,7 δισ. DKK 

€115,2 
δισ. 

Απροσδιόριστο €13 δισ. 
Τουλάχιστον 

€5 δισ. 

Δ. Αναστολή 
Είσπραξης Φόρων 

- Απροσδιόριστο €22,4 δισ. €500 δισ. €36 δισ. ‘Εως €10 δισ. 208 δισ. DKK €9,7 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. 232 δισ. CAD 137,2 δισ. AUD £162,5 δισ. ¥148,9 τρισ.8 ≈3,2 τρισ. RUB ≈ 9,45 τρισ. INR ≈ 800 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 (20-23/07) 

 

 

 

 

 

*Τα στοιχεία προέρχονται από την ιστοσελίδα Indeed.com.  

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ (7/7) για τις Προοπτικές Απασχόλησης, ο αριθμός των διαδικτυακών αγγελιών εργασίας που 

αναρτήθηκαν, μειώθηκε δραματικά στο διάστημα Μαρτίου - Ιουνίου παρά το σταδιακό άνοιγμα των οικονομιών σε πολλές χώρες.  

Σε χαμηλά επίπεδα κινήθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο για την Ευρωζώνη παρότι οι τιμές καταναλωτή σημείωσαν άνοδο. 

Σύμφωνα με τη Eurostat (17/7) ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 0,3% στην Ευρωζώνη και στο -1,9% στην Ελλάδα. 
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https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/1686c758-en.pdf?expires=1595518942&id=id&accname=guest&checksum=D7FA08DDF01265B6FC30AEC895FE95F4
https://ec.europa.eu/eurostat/web/covid-19/visualisation
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ESI) στην ΕΕ σημείωσε άνοδο τον 

Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο και διαμορφώθηκε στις 74,8 μονάδες. Στην Ελλάδα σημείωσε οριακή πτώση και 

διαμορφώθηκε στις 87,6 μονάδες. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για την Απασχόληση (ΕΕΙ) στην ΕΕ και στην 

Ελλάδα σημείωσε άνοδο τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο και διαμορφώθηκε στις 82,8 και 97,6 μονάδες αντίστοιχα. 

60

70

80

90

100

110

120

Φεβ-16 Μαρ-17 Απρ-18 Μαϊ-19 Ιουν-20

Δείκτης Οικονομικού Κλίματος

Ευρωπαϊκή  Ένωση Ελλάδα

50

60

70

80

90

100

110

120

Φεβ-16 Μαρ-17 Απρ-18 Μαϊ-19 Ιουν-20

Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για την Απασχόληση

Ευρωπαϊκή  Ένωση Ελλάδα

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consumer-surveys_en
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Αποδόσεις 10ετών Κρατικών Ομολόγων

Ελλάδα Γερμανία Γαλλία Ισπανία Ιταλία Πορτογαλία

Πτωτικά κινήθηκαν οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων μετά τη συμφωνία των ηγετών της ΕΕ για το Πακέτο Ανάκαμψης  

των €750 δισ. στις 21 Ιουλίου. 

Στην αγορά συναλλάγματος, ανοδικά κινείται το ευρώ αυτή την εβδομάδα, με τη συναλλαγματική ισοτιμία να 

διαμορφώνεται στα 1,1617 $/€. 
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Εβδομαδιαίες καθαρές αγορές τίτλων ΕΚΤ (δισ. €)

Pandemic Emergency Purchase Programme

Corporate Sector Purchase Programme

Public Sector Purchase Programme

Λοιπά

Συνολική αξία διακρατούμενων τίτλων (δεξιός άξονας)

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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Αποδόσεις Χρηματιστηρίων

% Μεταβολή (20-23/7) % Μεταβολή (2/1-23/7)

Μικτές τάσεις επικράτησαν στα αμερικανικά και ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε 

πτωτικά λόγω έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. 



 
10 

24/07/2020 

            

 

 

 

Διαβάσαμε 

Μελέτες, αναλύσεις, προβλέψεις για τις οικονομικές διαστάσεις της πανδημίας 

 

Το Tagesschau φιλοξενεί ένα αναλυτικό άρθρο που απαντά στις πιο συχνές ερωτήσεις, σχετικά με 

την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Πακέτο Ανάκαμψης των €750 δισ., καθώς και του 

προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-27, με τα δύο έργα να ανέρχονται συνολικά στο 

εντυπωσιακό ποσό των €1,82 τρισ. Το Πακέτο αποτελείται από δύο μέρη, 390 €δισ. επιχορηγήσεων 

και €360 δισ. δανείων για χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες λόγω της κρίσης του 

κορωνοϊού. Το 70% των κονδυλίων θα πρέπει να έχει δεσμευθεί για συγκεκριμένες επενδύσεις τα 

δύο πρώτα χρόνια (2021-22), ενώ το υπόλοιπο 30% μέχρι το 2023. Η καταβολή των κονδυλίων θα 

πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το 2026. Η κατανομή των ποσών θα βασιστεί σε μεγάλο βαθμό 

στην οικονομική ζημία των κρατών μελών από την πανδημία κατά τη διάρκεια του 2020-21. Η ΕΕ 

προβλέπεται να αποκτήσει τις δικές της πηγές εσόδων, έτσι ώστε η αποπληρωμή των κονδυλίων (τα 

οποία θα δανειστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις αγορές) να μην επιβαρύνει τους εθνικούς 

προϋπολογισμούς. Η αποπληρωμή αναμένεται να ξεκινήσει πριν από το 2027 και να συνεχιστεί 

μέχρι το 2058. 

 

 

Η κρίση του κορωνοϊού φαίνεται ότι επέτρεψε στην Ευρώπη να κάνει ένα άλμα προς την 

πραγματική ολοκλήρωση, σύμφωνα με τον Shahin Vallée στο The Guardian. Το Πακέτο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας των €750 δισ. απέχει πολύ από το τέλειο. Είναι πολύ μικρό για να επουλώσει 

μόνο του το βάθος του σοκ που προκαλεί η πανδημία και απαιτεί από τις εθνικές κυβερνήσεις να 

παρουσιάσουν προγράμματα μεταρρυθμίσεων για να μπορέσουν να λάβουν χρηματοδότηση. 

Ωστόσο, από πολιτική άποψη, η συμφωνία είναι πρωτοποριακή. Παρήλθαν οι μέρες που οι πιο 

αδύναμες χώρες της Ευρωζώνης μπορούσαν να ελπίζουν μόνο σε ευρωπαϊκά δάνεια με όρους 

λιτότητας. Ωστόσο, η συμφωνία εγείρει ορισμένα ερωτήματα. Πρώτον, τα κράτη-μέλη έπρεπε να 

συμφωνήσουν να μειώσουν ορισμένα από τα πιο σημαντικά και μελλοντικά προσανατολισμένα 

μέρη του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως στην έρευνα, την υγειονομική περίθαλψη και τη μετάβαση 

στην πράσινη ενέργεια. Δεύτερον, υπάρχει μόνο ένας πολύ επιφανειακός έλεγχος της 

συμμόρφωσης των δαπανών με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και, ίσως το πιο σημαντικό, δεν 

υπάρχει σαφής μηχανισμός για να διασφαλιστεί ότι οι χώρες δικαιούχοι τηρούν τις αρχές του 

κράτους δικαίου και τις δημοκρατικές αξίες που κατοχυρώνονται στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες. Τρίτον, 

οι «φειδωλοί» τέσσερις επιτρέπεται να μπλοκάρουν τις εκταμιεύσεις εάν είναι δυσαρεστημένοι με 

τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Τέλος, η κρίσιμη αδυναμία της συμφωνίας είναι η έλλειψη σαφούς 

δέσμευσης για κοινή ευρωπαϊκή φορολογία. 

 

 

https://www.tagesschau.de/ausland/eu-gipfel-faq-101.html
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jul/22/recovery-deal-eu-unifying-economic-boost-integration
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Αφού οι ηγέτες της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με το προτεινόμενο πακέτο Ανάκαμψης των 

€750 δισ., το πιο σημαντικό ερώτημα τώρα είναι πώς τα κράτη μέλη πρέπει να ξοδέψουν τα 

διαθέσιμα κεφάλαια. Σύμφωνα με τον Christian Odendahl στο Project Syndicate τα κράτη μέλη 

πρέπει να σημειώσουν ταχύτερη πρόοδο προς την ουδετερότητα του άνθρακα κατά την επόμενη 

δεκαετία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προτείνει να δαπανήσει ένα μεγάλο μέρος του πακέτου 

Ανάκαμψης σε επενδύσεις που προωθούν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, προωθώντας παράλληλα 

πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις. Ωστόσο, οι δημόσιες επενδύσεις δεν θα ενισχύσουν την 

κατανάλωση τα επόμενα χρόνια, καθώς τα έργα υποδομής είναι χρονοβόρα. Η λύση έγκειται σε μια 

τολμηρή πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση, καθιστώντας τις επιβλαβείς εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου πιο δαπανηρές, έτσι ώστε οι πράσινοι φόροι να ωθούν τους καταναλωτές και τις 

επιχειρήσεις μακριά από τις ρυπογόνες δραστηριότητες και να καταστήσουν με αυτόν τον τρόπο 

την εξοικονόμηση ενέργειας κερδοφόρα. Οι πράσινοι φόροι μπορεί να είναι πολιτικά 

προβληματικοί, δεδομένου ότι οι βιομηχανίες καταγράφουν απώλειες και οι άνθρωποι ενδέχεται 

να μην είναι σε θέση να μονώσουν τα σπίτια τους ή να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο με οικονομία 

καυσίμου, αλλά αυτό μπορεί εύκολα να ξεπεραστεί, καθώς τα νέα κονδύλια της ΕΕ μπορούν να 

βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών. Σε περιφερειακό επίπεδο, το νέο "Ταμείο 

Δίκαιης Μετάβασης" της ΕΕ μπορεί να υποστηρίξει τις τοπικές οικονομίες, όπου οι ρυπογόνοι τομείς 

είναι σημαντικοί εργοδότες. Οι κυβερνήσεις πρέπει να επικουρούν αυτή τη βοήθεια με εθνικά 

επενδυτικά προγράμματα για να καταστήσουν τους πράσινους φόρους πιο αποδεκτούς πολιτικά σε 

αυτές τις περιοχές.  

 

 

Ο Spiegel σε ένα ρεπορτάζ ισχυρίζεται ότι η συμφωνία της ΕΕ υπήρξε μια ιστορική επιτυχία, με 

σχεδόν όλα τα κράτη μέλη να διακηρύσσουν την νίκη. Πράγματι, η αναθεωρημένη γαλλο-

γερμανική πρόταση ικανοποίησε, όχι μόνο τους 4+1 φειδωλούς, αλλά και τις ουγγρικές και 

πολωνικές κυβερνήσεις, οι οποίες είναι γνωστές για τις ευρωσκεπτικιστικές τους θέσεις. Ωστόσο, η 

έκθεση αναφέρει έναν μεγάλο ηττημένο, ο οποίος στην περίπτωση αυτή είναι το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Οι φειδωλές χώρες προκειμένου να αποδεχθούν την πρόταση, ζήτησαν την μείωση 

χρηματοδότησης μεγάλων έργων, τα περισσότερα από τα οποία είχαν προταθεί από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο. Αυτά τα έργα είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ΕΕ, όσον αφορά την πολιτική 

για το κλίμα, την ψηφιοποίηση της ΕΕ, την έρευνα και την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. 

Ωστόσο, το μεγαλύτερο πλήγμα για το Κοινοβούλιο είναι ότι η Ουγγαρία και η Πολωνία κατάφεραν 

να λάβουν χρηματοδότηση, καθώς το Πακέτο Ανάκαμψης δεν έχει περιοριστικές ρήτρες σχετικά με 

το σεβασμό του κράτους-δικαίου στα δικαιούχα κράτη-μέλη. 

 

 

 

 

https://www.project-syndicate.org/commentary/european-union-recovery-fund-green-tax-revolution-by-christian-odendahl-2020-07?a_la=english&a_d=5f0c72d13b06e450a4065c48&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Ftopic%2Fthe-covid-19-crisis&a_li=european-union-recovery-fund-green-tax-revolution-by-christian-odendahl-2020-07&a_pa=topic-commentaries&a_ps=&a_ms=&a_r=
https://www.spiegel.de/politik/ausland/eu-gipfel-zu-corona-hilfen-viele-gewinner-ein-grosser-verlierer-a-f1f53902-bef1-4396-8ece-623e1fe34eca
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Όπως ήταν αναμενόμενο, η αντίδραση του Kοινοβουλίου ήταν άμεση. Η Süddeutsche Zeitung 

αναφέρει ότι υπήρξε ακόμη και ένα προσχέδιο, το οποίο απορρίπτει το δημοσιονομικό 

προϋπολογισμό του 2021-27 στην τρέχουσα μορφή του. Ωστόσο, ο πρόεδρος David Sassoli χαιρέτισε 

την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πάνω απ’ όλα, ήταν πολύ σημαντικό να διατηρηθεί το 

Πακέτο Ανάκαμψης στα €750 δισεκατομμύρια. Η κοινή έκδοση χρέους, η οποία ήταν ταμπού πριν 

από λίγους μήνες, είναι πλέον δεδομένη. Επίσης, σύμφωνα με σχολιασμό της Zeit το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο απαιτεί επαναδιαπραγματεύσεις και έναν νέο συμβιβασμό μεταξύ των κρατών 

μελών της ΕΕ, καθώς οι περικοπές στην έρευνα, την προστασία του κλίματος και η απουσία ρήτρας 

για το κράτος δικαίου, αποτελούν παραβίαση των αξιών, τις οποίες το Κοινοβούλιο προστατεύει.  

 

 

Οι Πολωνοί επανέκλεξαν τον Andrzej Duda για την Προεδρία μετά από έναν γύρο αμφιλεγόμενων 

εκλογών, με την πολωνική κοινωνία να διχάζεται σε «ανατολή εναντίον δύσης» και «αστική εναντίον 

επαρχιακής». Σύμφωνα με τον Adam Łazowski στο CEPS, ο Duda ξάφνιασε με την αντισημιτική και 

ομοφοβική ρητορική του, και κατάφερε να διχάσει το εκλογικό σώμα σε «αληθινούς» Πολωνούς 

που τον ψηφίζουν, και το «χειρότερο είδος» που ψηφίζει τον Trzaskowski. Ωστόσο, ήταν μια 

πύρρειος νίκη, αφού ο Duda καλείται τώρα να αντιμετωπίσει τις δύο κύριες συνέπειες των 

ενεργειών του. Πρώτον, πρέπει να επουλώσει την πληγή της διχαστικής πολιτικής που ακολούθησε 

και να συσπειρώσει εκ νέου το υπόλοιπο εκλογικό σώμα. Δεύτερον, πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί 

από τον Jarosław Kaczyński, ο οποίος είναι ο de facto ηγέτης του PiS. Παρόλο που κέρδισε με πολύ 

μικρή πλειοψηφία (μόλις 1,03%), αυτό το αποτέλεσμα καθιστά την Πολωνία για άλλη μια φορά 

φάρο του ευρωσκεπτικισμού. 

 

 

Περισσότερο από ποτέ, οι φτωχότερες χώρες χρειάζονται την υποστήριξη και τη συνεργασία των 

προηγμένων οικονομιών. Αλλά ο ανεπτυγμένος κόσμος, υποστηρίζει η Πηνελόπη Κουγιάνου 

Goldenberg στο Project Syndicate, στρέφεται προς το εσωτερικό του. Στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση 

ανέστειλε τις θεωρήσεις βίζας H-1B για εξειδικευμένους ξένους εργαζόμενους μέχρι το τέλος του 

2020. Εν τω μεταξύ, στην Ευρώπη, οι συνοριακοί φόροι άνθρακα, που περιλαμβάνονται στο 

φιλόδοξο Πακέτο Ανάκαμψης της ΕΕ, θα επιβαρύνουν τις αναπτυσσόμενες χώρες με χαμηλότερα 

περιβαλλοντικά πρότυπα. Αυτά τα προστατευτικά μέτρα πλήττουν τις αναπτυσσόμενες χώρες, και 

ως εκ τούτου είναι σημαντικό οι προηγμένες οικονομίες να διατηρούν τα σύνορά τους ανοιχτά. 

Πρώτον, αυτό θα βοηθήσει τις φτωχότερες χώρες να ξεφύγουν από τη φτώχεια και θα μειώσει τις 

πιέσεις της μετανάστευσης. Δεύτερον, η οικονομική ευημερία θα ενισχύσει την ειρήνη και τη 

σταθερότητα. Τρίτον, οι πολίτες των αναπτυσσόμενων χωρών θα συμβάλουν στην ευημερία των 

προηγμένων οικονομιών μέσω της καινοτομίας και της κατανάλωσης. Όσοι προσπαθούν να 

οικοδομήσουν έναν καλύτερο κόσμο θα πρέπει επομένως να καταστήσουν προτεραιότητα τη 

στήριξη των φτωχών σε παγκόσμιο επίπεδο και δεν υπάρχει πιο αποτελεσματικός τρόπος να τους 

βοηθήσουμε παρά με το να διατηρούμε τα σύνορα ανοιχτά. 

https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-parlament-gipfel-haushalt-1.4975313
https://www.sueddeutsche.de/politik/eu-parlament-gipfel-haushalt-1.4975313
https://www.zeit.de/politik/ausland/2020-07/eu-finanzpaket-eu-gipfel-corona-krise-wiederaufbaufonds-klimapolitik-migration
https://www.ceps.eu/presidential-elections-in-poland/
https://www.project-syndicate.org/commentary/reasons-advanced-economies-must-support-developing-countries-by-pinelopi-koujianou-goldberg-2020-07
https://www.project-syndicate.org/commentary/reasons-advanced-economies-must-support-developing-countries-by-pinelopi-koujianou-goldberg-2020-07
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Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη στάθηκε επάξια απέναντι στη κρίση του 

κορωνοϊού, υπογραμμίζει ο Stephen S. Roach στο Project Syndicate. Μετά τη συμφωνία της 21ης  

Ιουλίου, το σκαμνί της ΟΝΕ αποτελείται πλέον από τρία «ποδάρια»: ένα κοινό νόμισμα, μία κεντρική 

τράπεζα και μια αξιόπιστη δέσμευση για μια ενοποιημένη δημοσιονομική πολιτική. Το γεγονός 

αυτό αλλάζει τη σχέση ανάμεσα στο υπερτιμημένο δολάριο και το υποτιμημένο ευρώ. Οι ταχέως 

επιδεινούμενες μακροοικονομικές ανισορροπίες της Αμερικής και οι απομονωτικές πολιτικές Τραμπ 

υποδεικνύουν πιθανή επικείμενη πτώση του δολαρίου. Ενώ το ΔΝΤ αναμένει ότι το έλλειμμα 

τρεχουσών συναλλαγών των ΗΠΑ θα φτάσει το 2,6% του ΑΕΠ το 2020, η ΕΕ αναμένεται να 

παρουσιάσει πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών 2,7% του ΑΕΠ - διαφορά 5,3 ποσοστιαίων 

μονάδων. Με τις ΗΠΑ να εισέρχονται στην κρίση με ένα πολύ λεπτό μαξιλάρι αποταμιεύσεων και 

επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, οι διαφορές της καθαρής αποταμίευσης και των τρεχουσών 

συναλλαγών θα συνεχίσουν να ευνοούν την Ευρώπη - ασκώντας σημαντική πίεση στο δολάριο.  

 

 

Όταν ξέσπασε η κρίση του κορωνοϊού, η Κίνα ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής βασικού 

υγειονομικού εξοπλισμού στον κόσμο, αντιπροσωπεύοντας το ήμισυ όλων των ευρωπαϊκών και 

αμερικανικών εισαγωγών εξοπλισμού ατομικής προστασίας, γράφει ο Dani Rodrik στο Project 

Syndicate. Όλο και περισσότερο, ο ρόλος της Κίνας στην παγκόσμια οικονομία απεικονίζεται ως 

επεκτατικός. Ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις είναι μια πραγματικότητα, δεν πρέπει ωστόσο να 

αφήσουμε τα οικονομικά να γίνουν όμηρος της γεωπολιτικής. Πρώτον, οι αναπτυξιακές πολιτικές 

που υιοθετούν σήμερα άλλες χώρες είναι ο λόγος που η Κίνα έχει γίνει μια τόσο μεγάλη αγορά για 

δυτικούς εξαγωγείς και επενδυτές. Δεύτερον, οι βιομηχανικές πολιτικές της Κίνας δεν είναι 

απαραίτητα άδικες για τους ανταγωνιστές. Οι Κινέζοι παραγωγοί σπάνια κατηγορούνται για αύξηση 

των τιμών, σήμα κατατεθέν της ισχύος στην αγορά. Τις περισσότερες φορές, το παράπονο είναι το 

αντίθετο, με τέτοιου είδους εκτιμήσεις πιθανότατα να ισχύουν περισσότερο για τις αμερικανικές και 

ευρωπαϊκές εταιρείες, που είναι συχνά κυρίαρχοι στις αγορές υψηλής τεχνολογίας. Μεγάλο μέρος 

της νέας ώθησης για τη βιομηχανική πολιτική των ΗΠΑ και την Ευρώπη οφείλεται στη διάγνωση 

μιας «κινεζικής απειλής», αλλά οι οικονομικές εκτιμήσεις υποδηλώνουν ότι αυτή είναι η εσφαλμένη 

εστίαση. Οι ανάγκες και τα διορθωτικά μέτρα βρίσκονται στην εγχώρια σφαίρα και ο στόχος πρέπει 

να είναι η οικοδόμηση πιο παραγωγικών και χωρίς αποκλεισμούς οικονομιών εγχώρια, και όχι 

απλώς να ξεπεραστεί η Κίνα ή να καταβάλλεται προσπάθεια να μειωθεί η οικονομική της πρόοδος. 

 

 

Η Stefania Benaglia δημοσίευσε ένα άρθρο στο CEPS σχετικά με την διαδικτυακή σύνοδο κορυφής 

ΕΕ-Ινδίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουλίου. Χωρίς αμφιβολία, η ΕΕ χρειάζεται μια 

ισχυρή εταιρική σχέση με την Ινδία για να επιτύχει τους στόχους της, να γίνει μια διεθνής ηγετική 

δύναμη και να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. Από την άλλη πλευρά, η Ινδία χρειάζεται έναν 

νέο και αξιόπιστο συνεργάτη. Ωστόσο, οι πραγματικές προοπτικές για την αναθέρμανση των 

σχέσεων έγκεινται στην πιθανή επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια ζώνη ελεύθερου 

εμπορίου (FTA). Η αναστολή των διαπραγματεύσεων για τη δημιουργία της το 2013 έπληξε σκληρά 

την εταιρική σχέση, με τους περισσότερους να καταλογίζουν έλλειψη πολιτικού ενδιαφέροντος στις 

δύο πλευρές. Τα δυνητικά κέρδη μιας εμπορικής συμφωνίας ΕΕ - Ινδίας υπολογίζονται περίπου στα 

€8-8,5 δισ. από την αύξηση του εμπορίου και για τις δύο πλευρές. 

https://www.project-syndicate.org/commentary/european-rescue-fund-weakens-dollar-hegemony-by-stephen-s-roach-2020-07?a_la=english&a_d=5f182b53e8a87f0378c0a8de&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Ftopic%2Fthe-covid-19-crisis&a_li=european-rescue-fund-weakens-dollar-hegemony-by-stephen-s-roach-2020-07&a_pa=topic-commentaries&a_ps=&a_ms=&a_r=
https://www.project-syndicate.org/commentary/west-should-stop-criticizing-china-industrial-policy-by-dani-rodrik-2020-07?a_la=english&a_d=5f06d6cf0e56fb442859c8af&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Ftopic%2Fthe-covid-19-crisis&a_li=west-should-stop-criticizing-china-industrial-policy-by-dani-rodrik-2020-07&a_pa=topic-commentaries&a_ps=&a_ms=&a_r=
https://www.project-syndicate.org/commentary/west-should-stop-criticizing-china-industrial-policy-by-dani-rodrik-2020-07?a_la=english&a_d=5f06d6cf0e56fb442859c8af&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Ftopic%2Fthe-covid-19-crisis&a_li=west-should-stop-criticizing-china-industrial-policy-by-dani-rodrik-2020-07&a_pa=topic-commentaries&a_ps=&a_ms=&a_r=
https://www.ceps.eu/eu-india-relations-set-for-a-new-era/
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Μετά τον COVID-19, υπάρχει επείγουσα ανάγκη αναδιάρθρωσης κρατικών χρεών, σύμφωνα με 

τους Joseph E. Stiglitz et al. στο Project Syndicate. Ενώ  έχουν ήδη δοθεί υποσχέσεις για κάποια 

ειδική ανακούφιση από επίσημους πιστωτές, οι χρεωμένες φτωχές χώρες αντιμετωπίζουν και πάλι 

ιδιωτικούς πιστωτές χωρίς μηχανισμό αναδιάρθρωσης κρατικών χρεών. Το πιο ελπιδοφόρο μέτρο 

είναι η ρήτρα συλλογικής δράσης (CAC) που επιτρέπει μια αναδιάρθρωση να προχωρήσει όταν 

εγκριθεί από μια ενισχυμένη πλειοψηφία του συνόλου των πιστωτών. Κατά τις συνεχιζόμενες 

διαπραγματεύσεις χρέους μεταξύ Αργεντινής και ιδιωτών πιστωτών, μια ομάδα εξ αυτών πρότεινε 

να αποσυρθεί και πιέζει την Αργεντινή για την κατάργηση αυτού του καινοτόμου χαρακτηριστικού 

στις μελλοντικές συμβάσεις χρέους της. Αυτό θα ήταν μια άνευ προηγουμένου οπισθοδρόμηση 

διαγράφοντας μια δεκαετή εξέλιξη της διεθνούς νομικής αρχιτεκτονικής για το δημόσιο χρέος. 

Μακροπρόθεσμα, αυτό δεν θα ωφελήσει την πλειονότητα των πιστωτών, οι οποίοι ενδιαφέρονται 

για έγκαιρες και λειτουργικές ρυθμίσεις αναδιάρθρωσης προσαρμόζοντας  την έκθεσή τους σε 

κίνδυνο στην πραγματικότητα των αναδυόμενων αγορών. Κερδισμένοι από μια τέτοια εξέλιξη θα 

βγουν μόνο τα «κεφάλαια όρνεα» (vulture funds),  οι ακριβοπληρωμένοι σύμβουλοι,  και οι 

επενδυτικές τράπεζες. 

 

 

Η πανδημία του κορωνοϊού θα προκαλέσει μεγάλο πλήγμα σε πολλούς από τους νότιους γείτονες 

της ΕΕ στην απέναντι πλευρά της Μεσογείου, καθιστώντας ακόμη πιο επείγουσα μια στρατηγική 

επανεκτίμηση της προσέγγισης της ΕΕ, υποστηρίζει ο Luigi Scazzieri του Center for European Reform. 

Ενώ οι περισσότεροι από τους νότιους γείτονες δεν έχουν ακόμη πληγεί σοβαρά από την ίδια την 

πανδημία, θα υποφέρουν από τις οικονομικές επιπτώσεις της: η ανεργία και οι κοινωνικές 

συγκρούσεις θα τροφοδοτήσουν την αστάθεια, τη μετανάστευση προς την Ευρώπη, και πιθανώς τις 

ένοπλες συγκρούσεις. Εάν οι Ευρωπαίοι θέλουν τη γειτονιά τους να είναι σταθερή, πρέπει να 

αναλάβουν περισσότερη ευθύνη για την ασφάλειά της. Θα πρέπει, για παράδειγμα, να είναι πιο 

προνοητικοί στη Λιβύη, να συμφωνήσουν σε μια κοινή στρατηγική, να επιτύχουν κατάπαυση του 

πυρός, και να παρέχουν στρατεύματα για ειρηνευτική αποστολή μετά την κατάπαυση του πυρός. 

Επιπλέον, η ΕΕ πρέπει να καταθέσει στις χώρες της γειτονιάς της μια πιο φιλόδοξη προσφορά: 

βαθύτερη πρόσβαση στην ενιαία αγορά, περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες τους να 

εργαστούν στην Ευρώπη, και περισσότερη οικονομική και τεχνική βοήθεια. Η Ένωση θα πρέπει 

επίσης να αναπτύξει ένα νέο μοντέλο συνεργασίας για τις δημοκρατικές χώρες στην περιοχή, που 

θα μπορούσαν πιθανώς να ήταν υποψήφιες προς ένταξη εάν δεν τους το απαγόρευε η γεωγραφική 

τους θέση. Ταυτόχρονα, η Ένωση θα πρέπει να στοχεύει πιο στρατηγικά την αναπτυξιακή της 

βοήθεια, ωθώντας τις χώρες να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να ευθυγραμμιστούν με 

τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα της 

αιρεσιμότητας. 

 

https://www.project-syndicate.org/commentary/argentina-sovereign-debt-rules-creditors-by-joseph-e-stiglitz-et-al-2020-07?a_la=english&a_d=5f073dca0e56fb4428bf342d&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Ftopic%2Fthe-covid-19-crisis&a_li=argentina-sovereign-debt-rules-creditors-by-joseph-e-stiglitz-et-al-2020-07&a_pa=topic-commentaries&a_ps=&a_ms=&a_r=
https://www.project-syndicate.org/commentary/argentina-sovereign-debt-rules-creditors-by-joseph-e-stiglitz-et-al-2020-07?a_la=english&a_d=5f073dca0e56fb4428bf342d&a_m=&a_a=click&a_s=&a_p=%2Ftopic%2Fthe-covid-19-crisis&a_li=argentina-sovereign-debt-rules-creditors-by-joseph-e-stiglitz-et-al-2020-07&a_pa=topic-commentaries&a_ps=&a_ms=&a_r=
https://www.cer.eu/publications/archive/policy-brief/2020/rethinking-eus-approach-towards-its-southern-neighbours
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Με τη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στον ορίζοντα, ο Riccardo Perissich ισχυρίζεται στο 

CEPS ότι η ΕΕ πρέπει να βρει νέες πηγές εσόδων. Αυτές θα μπορούσαν να έχουν τη μορφή ενός 

νέου φόρου, όπως π.χ. ένας περιβαλλοντικός φόρος, αλλά ο συγγραφέας επισημαίνει ότι στην 

παρούσα φάση ένας τέτοιος φόρος θα μπορούσε να είναι αρκετά επικίνδυνος, καθώς οι 

περισσότερες αεροπορικές και ακτοπλοϊκέςεταιρίες βρίσκονται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Η 

δεύτερη επιλογή είναι ένας ψηφιακός φόρος που στοχεύει σε αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, 

ένα θέμα που συζητήθηκε επί μακρόν και υπάρχει ευρεία συμφωνία, ότι επί του παρόντος, οι 

εταιρείες διαδικτύου δεν καταβάλλουν το δίκαιο μερίδιό τους στις χώρες στις οποίες 

δραστηριοποιούνται. Ούτως ή άλλως, ο Perissich υποστηρίζει ότι το Πακέτο Ανάκαμψης είναι 

ζωτικής σημασίας, αλλά χρειάζεται αυτόνομη χρηματοδότηση. 

 

 

Η πανδημία έπληξε κάθε τομέα της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των τεχνών. Παρόλο που 

το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ένα πακέτο στήριξης ύψους £1,57 δισ. για πολιτιστικούς 

οργανισμούς, το οποίο αποτελείται από £880 εκατ.  επιχορηγήσεων και £270 εκατ. επιστρεπτέων 

δανείων, ο Andrew Lloyd Webber - ο διεθνούς φήμης συνθέτης - ισχυρίζεται ότι το πακέτο δεν θα 

είναι αρκετό. Οι θεατρικές και μουσικές σκηνές σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν 

προγραμματιστεί να ανοίξουν ξανά την 1η Αυγούστου με αυστηρούς κανόνες κοινωνικής 

απόστασης, με τον Webber να ισχυρίζεται ότι τα πράγματα είναι απελπιστικά αφού μια παράσταση 

χρειάζεται τουλάχιστον 65% πληρότητα προκειμένου να είναι κερδοφόρα. Επομένως η κυβέρνηση 

καταδικάζει τους παραγωγούς να δουλεύουν με ζημία. Από την άλλη πλευρά, ο Υπουργός 

Πολιτισμού Oliver Dowden υποστηρίζει αυτήν την πρωτοβουλία δηλώνοντας στο BBC, ότι το πακέτο 

θα προστατεύσει τα «διαμάντια του στέμματος του Ηνωμένου Βασιλείου», όπως το Royal Albert 

Hall και τις εθνικές πινακοθήκες, και έχει σχεδιαστεί για να παρέχει αρκετή χρηματοδότηση για το 

υπόλοιπο του 2020. 

 

 

Oι ειδικοί του ΕΛΙΑΜΕΠ γράφουν 

 

«Ορισμένες κυβερνήσεις εργαλειοποίησαν την πανδημία του κορωνοϊού για τους σκοπούς τους. 

O Viktor Orbán στην Ουγγαρία και ο Recep Tayyip Erdogan στην Τουρκία είναι παραδείγματα 

πολιτικών, που εκμεταλλεύτηκαν την πανδημία για να περιορίσουν δημοκρατικά δικαιώματα και να 

επεκτείνουν τη δύναμή τους. Αντίθετα, η Ελλάδα αντιμετώπισε την κρίση με αξιοσημείωτη 

αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό. Όταν οι θεσμοί του κράτους αποδίδουν έργο για τη 

μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, η δημοκρατία ενισχύεται.» 

Γιώργος Παγουλάτος, Γενικός Διευθυντής, ΕΛΙΑΜΕΠ, Handelsblatt, 19/07 

 

https://www.ceps.eu/did-we-say-new-own-resources-for-the-recovery-fund/
https://www.ceps.eu/did-we-say-new-own-resources-for-the-recovery-fund/
https://www.classicfm.com/composers/lloyd-webber/theatres-cant-open-with-social-distancing-london-palladium-pilots/
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53302415
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53302415
https://www.eliamep.gr/media/%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%8e%cf%80%ce%b9%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%bd/
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 «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το τελικό αποτέλεσμα αποτελεί προϊόν συμβιβασμού και η κριτική που 

ασκείται σε επιμέρους σημεία του είναι δικαιολογημένη. Ωστόσο, δεν θα μπορούσε να γίνει και 

αλλιώς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα είναι μοναδικό στην ανθρώπινη ιστορία 

και η πρόοδος στην εξεύρεση κοινών λύσεων για 27 διαφορετικά κράτη είναι μια αργή και δύσκολη 

διαδικασία, η οποία στηρίζεται πάντα στη βάση αμοιβαίων συμβιβασμών. Σε αυτό το πλαίσιο η 

συμφωνία της 21ης Ιουλίου αποτελεί αναμφίβολα μια σπουδαία συμφωνία, όχι μόνο γιατί 

ανταποκρίνεται, με τρόπο που δεν έγινε στην προηγούμενη κρίση, στις ανάγκες των ευρωπαίων 

πολιτών σε μια δύσκολη συγκυρία, αλλά και γιατί θέτει τα θεμέλια δημιουργίας κοινών 

δημοσιονομικών δυνατοτήτων στο μέσο-μακροπρόθεσμο διάστημα, ισχυροποιώντας σημαντικά 

την προοπτική της ευρωπαϊκής ενοποίησης.» 

Δημήτρης Κατσίκας, Επικεφαλής του Παρατηρητηρίου για την Ελληνική & Ευρωπαϊκή Οικονομία 

του ΕΛΙΑΜΕΠ, Capital.gr, 23/7 

 

 

«Και στην περίπτωση αυτή λοιπόν, αφού όλες οι στατιστικές και μαθηματικές μέθοδοι δεν έφερναν 

το αποτέλεσμα που θα επέτρεπε τον τελικό συμβιβασμό επιστρατεύτηκαν τα «ζαχαρωτά» που στην 

περίπτωση αυτή πήραν ως συνήθως τη μορφή έκτακτων ενισχύσεων διαφόρων χωρών χωρίς καν να 

υπάρχει αυτή τη φορά έστω και κάποια προσχηματική αιτιολόγηση ο χρόνος πίεζε και δεν άφηνε 

τέτοια περιθώρια. Έτσι, είδαμε μεταξύ άλλων να δίνεται πρόσθετη ενίσχυση 1,55 δισ. ευρώ στην 

Τσεχία 600 εκατομμύρια στην Πολωνία 300 εκατομμύρια στην Πορτογαλία αλλά και 650 

εκατομμύρια στη Γερμανία Τα ζαχαρωτά πήραν επίσης τη μορφή επιστροφών κυρίως προς τις 

τέσσερις φειδωλές χώρες που αντιδρούσαν μέχρι το τέλος.» 

Αλέκος Κρητικός, Ειδικός Σύμβουλος, ΕΛΙΑΜΕΠ, Τα Νέα, 22/7 

 

 

 

 «[Οι φειδωλοί] δεν θέλουν να παραμεριστούν από την γαλλο-γερμανική συμμαχία. Αυτό που 

προσπαθεί αυτή η ομάδα χωρών είναι να το αποτρέψει [NextGenerationEU] να γίνει δομικό κομμάτι 

της ΕΕ- δηλαδή διασυνοριακές μεταφορές με την μορφή επιδοτήσεων καταλήγοντας η ΕΕ να 

δανείζεται. Δεν θέλουν να ξανασυμβεί αυτό. Θέλουν να γίνει μια και μοναδική φορά.» 

Γιώργος Παγουλάτος, Γενικός Διευθυντής, ΕΛΙΑΜΕΠ, Al Jazeera, 21/07 

 

 

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΤΙΣ 21/8. ΚΑΛΟ & ΑΣΦΑΛΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ! 

  

https://www.capital.gr/me-apopsi/3469971/mia-kali-imera-gia-tin-europi
https://www.eliamep.gr/media/%cf%84%ce%b1-%ce%b6%ce%b1%cf%87%ce%b1%cf%81%cf%89%cf%84%ce%ac-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b2%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b5%ce%bb%ce%bb%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%ce%bb%ce%ad%ce%ba%ce%bf%cf%82-%ce%ba%cf%81%ce%b7/
https://www.eliamep.gr/media/%ce%b7-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%cf%84/

