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Εισαγωγή

Το εξαμηνιαίο δελτίο οικονομικής συγκυρίας αποτελεί μια προσπάθεια του

Ομίλου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων να καταγράφει, να αναλύει και

να παρουσιάζει τις εξελίξεις στην οικονομία σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό και

παγκόσμιο επίπεδο.

Για τον σκοπό αυτό στις ακόλουθες ενότητες παρουσιάζονται κατά σειρά :

• Οι εξελίξεις στην Ελληνική Οικονομία

• Οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Οικονομία

• Οι εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Πολιτική.

• Οι εξελίξεις στην Οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών.

• Οι εξελίξεις στην Νομισματική Πολιτική των ΗΠΑ.

• Οι εξελίξεις σε άλλες σημαντικές οικονομίες του πλανήτη.

Όπως είναι αναμενόμενο η πανδημία Covid-19 άφησε το στίγμα της σε κάθε

πτυχή της οικονομικής ζωής και αυτό αποτυπώνεται στις παραπάνω

ενότητες.

Για τον σκοπό αυτό παρουσιάζονται σε χωριστή ενότητα τόσο οι

αναμενόμενες δράσεις της Ε.Ε. για την ανάκαμψη των οικονομιών μετά την

πανδημία, αλλά και η κήρυξη μερικής αντισυνταγματικότητας της

προηγούμενης ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ από το Γερμανικό

Συνταγματικό δικαστήριο, μία είδηση που πέρασε σε δεύτερη μοίρα λόγω

του μεγέθους των επιπτώσεων της πανδημίας.

Τέλος, παρουσιάζονται και τα αποτελέσματα της συνεδρίασης των

Eurogroup & Ecofin στα πλαίσια της πρώτης διαδικτυακής προσομοίωσης

Ευρωπαϊκών θεσμών που έγινε από τον ΟΔΕΘ τον περασμένο Οκτώβρη,

από τα οποία προκύπτουν ενδιαφέρουσες ιδέες για την αντιμετώπιση των

οικονομικών συνεπειών της πανδημίας δίχως να εγκαταλείπονται οι

στρατηγικοί στόχοι της Ε.Ε.

Καλή ανάγνωση,

Η ομάδα του ΟΔΕΘ
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Ενότητα 1: Ελληνική Οικονομία

Γράφει ο Αλέξανδρος Καρράς

Η επιδημία του νέου κορωνοϊού, Covid-19, όπως είναι πλέον κατανοητό, έφερε τα πάνω-κάτω στην

οικονομία και τις ανάλογες προβλέψεις τόσο της Ελλάδας όσο και ολόκληρου του κόσμου. Μπορεί με βεβαιότητα

να θεωρηθούν οι προηγούμενες προβλέψεις ως μη γενόμενες, αφού αφορούσαν μία άλλη πραγματικότητα, αυτή

της προ-πανδημίας εποχής. Επομένως στη παρούσα ενότητα θα αναφερθούμε για χάριν σύγκρισης στη διαφορά

των προβλέψεων και θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τις τάσεις που φαίνεται να υπάρχουν αλλά και τα

δεδομένα των δύο πρώτων τριμήνων του 2020 και το κλείσιμο του 2019.

Το αναμενόμενο προ-πανδημίας ΑΕΠ της χώρας για το 2020 ήτο στις αρχές του έτους, εκτιμώμενο στα 199 δις

ευρώ ενώ σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις του IMF θα αγγίξει τα 176 δις ευρώ, μια διαφορά της τάξης του -12%.

Ωστόσο σε πραγματικούς όρους η διαφορά σε σχέση με το ΑΕΠ 2019 αναμένεται να είναι της τάξης του -9%. Επιπλέον το

Q3 του 2020 καθώς συνέπεσε, με τη λήξη των περιοριστικών μέτρων του Μαρτίου-Μαΐου λόγω πανδημίας, με τη

προώθηση του τουρισμού μέσω του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» αλλά και τη διατήρηση διεθνώς ενός

τουριστικού προφίλ χαμηλού πανδημικού κινδύνου, αναμένεται, προσωπικά, με συγκρατημένη αισιοδοξία να αγγίξει το Q1

του 2020 και πάντως καλύτερα από το Q2 του 2020. Το 2021 από τις, πάντα, συγκρατημένες εκτιμήσεις του IMF αναμένεται

να φέρει ανάπτυξη της τάξης του 4% με το καλό σενάριο λήξης της πανδημίας. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για

ανάπτυξη 5%, εφόσον πολύ σύντομα επανέλθουμε στη κανονικότητα, κάτι που δύσκολα φαίνεται στον ορίζοντα.

Σημαντική αλλαγή στις μετρήσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ. θα αποτελέσει η αναφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε

σταθερές τιμές έτους 2015 αρχής γενομένης από το πρόσφατο Δελτίο Τύπου της 16ή Οκτωβρίου 2020. Ενημερωτικά,

ακολουθεί ο Πίνακας 2Β.

*Προσωρινά Στοιχεία από ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Πίνακας 2Β : Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε σταθερές 

τιμές έτους 2015

(Σε εκατ. €) Αλυσωτοί δείκτες όγκου % Μεταβολή

2017 177492 1,3%

2018* 180259 1,6%

2019* 183606 1,9%

Πίνακας 1: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Στοιχεία με 

Εποχική και Ημερολογιακή διόρθωση)

Πίνακας 2: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μεταβολή 

σε πραγματικούς όρους

(Σε εκατ. €)
Σε τρέχουσες 

τιμές

q-o-q y-o-y

(Σε εκατ. €) αλυσωτοί δείκτες όγκου
% 

Μεταβολή%** %*

2019 ΙΙΙ 46718 -0,7% 0,9% 2017*** 187196 1,5%

IV 46265 -1,0% -0,4% 2018*** 190818 1,9%

2020 Ι 45821 -1,0% -2,2% 2019*** 194387 1,9%

IΙ 39069 -14,7% -16,9% 2020**** 175912 -9%

****** ΙΙΙ >39069 >3,0% >-10,0% 2021***** 183155 4%

* Ποσοστιαία μεταβολή ως προς το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους

** Ποσοστιαία μεταβολή ως προς το προηγούμενο τρίμηνο
******Εκτίμηση με βάση τα στοιχεία Q1 & Q2 του 2020
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Πίνακας 3. Συγκρίσεις 24μηνων περιόδων Γενικού ΔΤΚ, κατά τα έτη 2019-2020(Οκτώβριος)

Πίνακας 3 Έτος βάσης : 2009=100,0

2 0 1 9 2 0 2 0

Μήνας Δείκτης Μεταβολή* Δείκτης Μεταβολή*

1 105,035 0,4% 105,942 0,9%

2 105,171 0,6% 105,413 0,2%

3 107,085 0,9% 107,081 0,0%

4 108,145 1,0% 106,592 -1,4%

5 106,947 0,2% 105,726 -1,1%

6 107,459 -0,3% 105,773 -1,6%

7 105,888 0,0% 103,973 -1,8%

8 105,309 -0,2% 103,299 -1,9%

9 107,532 -0,1% 105,400 -2,0%

10 107,671 -0,7% 105,768 -1,8%

11 107,051 0,2%

12 107,758 0,8%

Μέσος** 106,754 0,3% 105,497 ~ -1,1%

*Μεταβολή (%)  με αντίστοιχο δείκτη προηγούμενου έτους

** Μεταβολή (%) Μέσου δείκτη δωδεκαμήνου με αντίστοιχο δείκτη προηγούμενου δωδεκαμήνου

Πληθωρισμός:

Ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο του 2020 παραμένει κάτω από τον εναρκτήριο και κατά -1,8% χαμηλότερος σε

σχέση με τον αντίστοιχο του 2019. Ο Δείκτης Τιμών για το 2020 κυμαίνεται στο -1,1% από τον αντίστοιχο του 2019,

στο 105,497 και στο -0,8% για το δωδεκάμηνο 2019/11-2020/10. Ιδιαιτέρως παρατηρούμε πως η μειωμένη αγοραστική

δυναμική των μηνών Απριλίου-Μαΐου επηρέασε τον δείκτη τιμών Ιουλίου-Αυγούστου όπου κινήθηκε στο 104 και 103,3

αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί πως για τον μήνα Οκτώβριο 2020 ο πληθωρισμός για την ομάδα αγαθών «Διατροφή

και μη αλκοολούχα ποτά» ανήλθε στο επίπεδο 106,73 αποτελώντας μαζί με τον δείκτη τιμών «Αλκοολούχα ποτά και

καπνός» τους μόνους δείκτες που αυξήθηκαν σε σχέση με το αντίστοιχο επίπεδο τον Οκτώβριο του 2019.

Σε σχέση πάντως με τον Πληθωρισμό στην Ευρωζώνη (0,1%) και της Ε..Ε. (0,5%) διαπιστώνεται μια αισθητή

διαφορά. Το νέο lockdown Νοεμβρίου πιθανότατα θα οδηγήσει σε εκ νέου χαμηλά τον Δείκτη Τιμών, αναλογιζόμενοι τα

δεδομένα του πρώτου. Με την αβεβαιότητα οδηγό, καθώς δεν αποκλείεται να επανέλθουμε σε καθεστώς lockdown

τουλάχιστον γι’ άλλη μία φορά μέχρι την Άνοιξη του 2021 ο Πληθωρισμός δεν προβλέπεται να φτάσει στα επίπεδα του

2019 (ως μέσος έτους).

Ενότητα 1: Ελληνική Οικονομία

Γράφει ο Αλέξανδρος Καρράς
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Εμπορικά:

Πίνακας 4, ΕΛΛΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΦΙΞΕΙΣ (2) ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ (2) ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ (2)

ΕΤΟΣ
ΜΗΝ

ΑΣ

Αξία σε 

εκατομμύρι

α ευρώ

Μεταβολέ

ς % από 

μήνα σε 

μήνα

Μεταβολές % 

με αντίστοιχο 

μήνα 

προηγούμενο

υ έτους 

Αξία σε 

εκατομμύ

ρια ευρώ

Μεταβολέ

ς % από 

μήνα σε 

μήνα

Μεταβολές % 

με αντίστοιχο 

μήνα 

προηγούμενο

υ έτους 

Αξία σε 

εκατομμύρι

α ευρώ

Μεταβολέ

ς % από 

μήνα σε 

μήνα

Μεταβολές % 

με αντίστοιχο 

μήνα 

προηγούμενο

υ έτους 

Σύνολο 

2018 54.119,8 14,3 33.471,6 16,0 -20.648,1 ~12,0

2019(1)(4)(5) 1 4.627,6 8,4 3,6 2.507,3 -3,0 -1,1 -2.120,4 26,6 10,1

2019(1)(4)(5) 2 4.262,5 -7,9 8,6 2.691,3 7,3 10,9 -1.571,3 -25,9 4,7

2019(1)(4)(5) 3 4.772,6 12,0 7,0 2.809,1 4,4 -3,2 -1.963,5 25,0 26,0

2019(1)(4)(5) 4 4.607,4 -3,5 6,9 2.978,6 6,0 14,3 -1.628,8 -17,0 -4,3

2019(1)(4)(5) 5 5.299,9 15,0 21,5 3.071,1 3,1 3,9 -2.228,9 36,8 58,4

2019(1)(4)(5) 6 4.364,4 -17,7 -13,0 2.786,4 -9,3 -8,2 -1.578,0 -29,2 -20,4

2019(1)(4)(5) 7 5.100,0 16,9 9,0 3.210,3 15,2 8,5 -1.889,8 19,8 9,9

2019(1)(4)(5) 8 4.147,5 -18,7 -4,1 2.399,3 -25,3 -6,6 -1.748,3 -7,5 -0,5

2019(1)(4)(5) 9 4.807,0 15,9 6,5 2.860,1 19,2 7,0 -1.946,9 11,4 5,7

2019(1)(4)(5) 10 4.914,7 2,2 -6,0 2.907,9 1,7 -7,8 -2.006,8 3,1 -3,3

2019(1)(4)(5) 11 4.393,7 -10,6 -3,7 2.736,1 -5,9 -10,6 -1.657,5 -17,4 10,3

2019(1)(4)(5) 12 4.542,1 3,4 6,4 2.907,5 6,3 12,1 -1.634,7 -1,4 -2,4

Σύνολο 

2019 55.839,4 3.2 33.864,7 1.2 -21.974,7 6,4

2020(1) 1 4.747,2 4,5 2,6 2.856,9 -1,7 13,9 -1.890,4 15,6 -10,8

2020(1) 2 4.357,4 -8,2 2,2 2.646,8 -7,4 -1,7 -1.710,6 -9,5 8,9

2020(1) 3 4.112,5 -5,6 -13,8 2.478,0 -6,4 -11,8 -1.634,4 -4,5 -16,8

2020(1) 4 3.196,4 -22,3 -30,6 2.118,8 -14,5 -28,9 -1.077,7 -34,1 -33,8

2020(1) 5 3.270,3 2,3 -38,3 2.132,5 0,6 -30,6 -1.137,8 5,6 -48,9

2020(1) 6 4.000,2 22,3 -8,3 2.573,1 20,7 -7,7 -1.427,1 25,4 -9,6

2020(1) 7 4.547,6 13,7 -10,8 2.914,0 13,2 -9,2 -1.633,6 14,5 -13,6

2020(1) 8 3.585,1 -21,2 -13,6 2.071,1 -28,9 -13,7 -1.514,1 -7,3 -13,4

2020(1) 9 4.037,2 12,6 -16,0 2.556,8 23,5 -10,6 -1.480,4 -2,2 -24,0

Σύνολο 9 

μηνών 35.854,0 22.347,8 -13.506,2

(1) Προσωρινά στοιχεία.

(2) Τα στοιχεία του ενδοκοινοτικού εμπορίου προσαρμόζονται στο σύνολο του εμπορίου με τις χώρες της Ε.Ε. από το 2004 και μετά. Στα στοιχεία 

των τρίτων χωρών ενσωματώνονται και τα προσωρινά στοιχεία των «ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων», τα οποία μετά τη συμπλήρωσή 

τους θα αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα οριστικά

(4) αναθεωρημένα στοιχεία

(5) Διόρθωση ΕΛΣΤΑΤ σε σχέση με το προηγούμενο Δ.Ο.Σ. ΟΔΕΘ.( κόκκινο=μείωση, πράσινο=απόλυτη αύξηση, μαύρο=αμετάβλητο)

Ενότητα 1: Ελληνική Οικονομία

Γράφει ο Αλέξανδρος Καρράς
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Το εμπορικό ισοζύγιο της Χώρας παρέμεινε αρνητικό, υψηλό και με αυξητικές τάσεις για το 2019 που πιθανότητα όμως να

μην συνεχίζονταν και το 2020 κρίνοντας από τους 3 πρώτους μήνες του. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις της

ΕΛ.ΣΤΑΤ. ανήλθε σε -21.974,7 εκ. ευρώ και κατά +6,4% σε σχέση με το 2018. Η αρχική πρόβλεψη αξίζει να σημειωθεί πως ήτο

αύξηση 5,0%. Μετά και τα τελευταία δεδομένα, το εμπορικό ισοζύγιο για το Q1 2019 ανήλθε σε -5.655,1 εκ. ευρώ, για το Q2

2019 ανήλθε σε -5.435,6 εκ. ευρώ, το Q3 2019 ανήλθε σε -5.585 εκ. ευρώ και το Q4 2019 ανήλθε σε -5.299 εκ. ευρώ.

Στο τομέα των εισαγωγών παρατηρούμε, τελικώς, για το 2019 μια αυξητική τάση, που υποδηλώνεται από το +3,2%

σε σχέση με το 2018 και που πιθανότατα να συνεχίζονταν και το 2020. Στο τομέα των εξαγωγών μπορούμε να

διατηρήσουμε την αρχική μας αντίληψη πως η ανάκαμψη του 2018 είχε «φρενάρει», αλλά η εκτίμηση για αύξηση 1,2% το

2019 σε συνδυασμό με τα δεδομένα των τελευταίων μηνών του 2019 και των 3 πρώτων μηνών του 2020, έδειχναν πως

υπήρχε περιθώριο βελτίωσης που θα αξιοποιείτο. Μάλιστα η αύξηση στις εξαγωγές εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και

της αξίας των πλοίων ήτο

Το 2020 παρατηρούμε από τον Απρίλιο και έπειτα μία σταθερά περιορισμένη κινητικότητα τόσο στις

εισαγωγές όσο και στις εξαγωγές. Και η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγω στη μείωση εισαγωγών/εξαγωγών

πετρελαιοειδών. Το διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2020 οι εισαγωγές ανήλθαν σε 35.854 εκ. ευρώ έναντι 41.989

εκ. ευρώ το αντίστοιχο του 2019, μείωση κατά -14,6%. Ιδιαιτέρως για το διάστημα Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2020 σε

22.637 εκ. ευρώ έναντι 28.326 εκ. ευρώ το 2019, διαφορά 5.689 εκ. ευρώ ή της τάξης του -20%. Για το διάστημα

Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2020 οι εξαγωγές ανήλθαν σε 22.348 εκ. ευρώ έναντι 25.313 εκ. ευρώ το αντίστοιχο του 2019,

μείωση κατά -11,7%. Ιδιαιτέρως για το διάστημα Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2020 οι εξαγωγές ανήλθαν σε 14.366 εκ. ευρώ

έναντι 17.306 εκ ευρώ το 2019, διαφορά 2.940 εκ. ευρώ ή της τάξης του -17%.

Οι μεγάλες αυτές διαφορές ωστόσο αφορούν τη μείωση εισαγωγών/εξαγωγών πετρελαιοειδών, αφού για το

9μηνο του 2020 οι εξαγωγές δίχως τα πετρελαιοειδή αυξήθηκαν κατά 1,5% σε 17.393 εκ. ευρώ από 17.140 εκ. ευρώ

το 2019. Πράγμα σπουδαίο εν μέσω κρίσης. Επιπλέον Αξίζει να αναφερθεί πως εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών οι

εισαγωγές το 9μηνο του 2020 μειώθηκαν σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019 κατά -5,9% μόνο.

Το θετικό μέσα στην ανεπιθύμητη συγκυρία της πανδημίας είναι πως οι εξαγωγές φαίνεται σταθερά να αυξάνονται

από έτος σε έτος και δεν προβλέπεται να αλλάξει αυτή η πορεία. Αν και με το πρόσφατο Lockdown του Νοεμβρίου τόσο

στην Ελλάδα όσο και γενικότερα σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. ο Οκτώβριος-Νοέμβριος θα κινηθεί στα επίπεδα του Απριλίου-

Μαΐου με τον Δεκέμβριο να κλείνει μία δύσκολη χρονιά, τα δεδομένα δείχνουν πως το κύριο μερίδιο μείωσης των

εισαγωγών θα προέρχεται από τα πετρελαιοειδή. Ενδιαφέρον θα παρουσιάσει σε μελλοντικό Δ.Ο.Σ. η ανάλυση των

εξαγωγών του έτους 2020.

Για το 2021 οι προβλέψεις είναι εξαιρετικά μεταβαλλόμενες, καθώς πολλά θα εξαρτηθούν από την εύρεση εμβολίου, των

ποσοστών επιτυχίας (παροχής προστασίας έναντι του κοβιντ-19) και της δυνατότητας διάθεσής του. Εν μέσω παγκόσμιας

υγειονομικής αβεβαιότητας οι ανθρώπινες οικονομικές δραστηριότητες είναι λογικό να αναστέλλονται για ένα μέλλον

ασφαλέστερο.

Ενότητα 1: Ελληνική Οικονομία

Γράφει ο Αλέξανδρος Καρράς
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Γενική Κυβέρνηση:

Πίνακας 5 : Τριμηνιαίοι  μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης (ESA 2010)

Σε εκατομμύρια ευρώ

Τρίμηνο

Τελική 

καταναλωτική 

δαπάνη

Ατομική 

καταναλωτική 

δαπανη

Συλλογική 

καταναλωτική 

δαπάνη

Αποταμίευση, 

ακαθάριστη

Καθαρή ικανότητα 

χρηματοδότησης 

(+) / Καθαρή 

ανάγκη 

χρηματοδότησης (-

)

Συνολικά 

έξοδα

Συνολικά 

έσοδα
Παραγωγή

2018-Q1 8242 3691 4551 -60 -590 19698 19108 8446

2018-Q2 8500 3851 4649 1160 -22 20310 20288 8974

2018-Q3 8673 3977 4696 3223 2410 20916 23326 9117

2018-Q4 9720 4267 5453 2329 37 26118 26155 10404

Συνολικά 1835

2019-Q1 8211 3705 4506 -856 -1707 19428 17721 8273

2019-Q2 9313 4222 5091 1532 319 22147 22466 9512

2019-Q3 8786 3994 4792 3925 2450 21577 24027 9070

2019-Q4 9732 4371 5361 2524 1735 23878 25613 10150

Συνολικά 2797

2020-Q1 8462 3804 4658 -1121 -2423 19916 17493 8392

2020-Q2 9051 4042 5009 -3155 -4780 23049 18269 9071

Διόρθωση ΕΛΣΤΑΤ σε σχέση με το προηγούμενο Δ.Ο.Σ. ΟΔΕΘ.( κόκκινο=μείωση, πράσινο=απόλυτη αύξηση, μαύρο=αμετάβλητο)

Το 2018 έκλεισε, με βάση τα τελευταία στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., στα +1835 εκ. ευρώ (αντί του +1.991 εκ. ευρώ, 07/2019 και

+1.868 εκ. ευρώ 02/2020). Το Q2 του 2019 υπήρξε μια σημαντική αύξηση στα έσοδα από 17.721 εκ. ευρώ (17.536 εκ. ευρώ 02/2020) σε

22.466 εκ. ευρώ (22.511 εκ. ευρώ 02/2020), αλλά και μια αντίστοιχη αύξηση στα έξοδα, από 19.428 εκ. ευρώ (19.331 εκ. ευρώ 02/2020)

σε 22.147 εκ. ευρώ. ( 22.211 εκ. ευρώ 02/2020) που δικαιολογείται εν μέρη λόγω των Εθνικών/Κοινοτικών/Τοπικής Αυτοδιοίκησης

εκλογών αλλά και τής αύξησης των κοινωνικών παροχών κατά 1.149 εκ. ευρώ. Το Ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης ήταν θετικό και

για το 2019 και μάλιστα αρκετά παραπάνω από τα επίπεδα του 2018, υπολογιζόμενο προσωρινά στα 2.797 εκ. ευρώ. αυξημένο κατά

52%. Για τα Q1-4 2018/2019 διακρίνουμε μία μικρή αύξηση των εσόδων, της τάξεως των 950 εκ. ευρώ κυρίως από φόρους στη

παραγωγή και στις εισαγωγές και δευτερευόντως από τα λοιπά τρέχοντα έσοδα. Επίσης το Q4/2019 έκλεισε με μειωμένα έξοδα σε σχέση

με το αντίστοιχο του 2018 κατά -9%.

Το 2020 φαίνεται πως θα υπάρξει, αναγκαία, άνοιγμα μεταξύ εσόδων και εξόδων της Γενικής Κυβέρνησης. Ήδη

υπολογίζεται η διαφορά αυτή σε 7.203 εκ. ευρώ και πιθανώς, μετά και το τρέχον Lockdown αλλά και τα μειωμένα έσοδα που

αναμένονται έναντι άλλων ετών του Q3-4/2020, το 2020 να κλείσει με τη υπερδιπλάσια διαφορά αν όχι τριπλάσια.

Ενότητα 1: Ελληνική Οικονομία

Γράφει ο Αλέξανδρος Καρράς
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Επενδύσεις:

Πίνακας 6   :Καθαρές ξένες άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά χώρα προέλευσης

2016 2017 2018 2019*

W0 ΣΥΝΟΛΟ 2.498 3.085 3.364 4.484

Ιδιωτικές Αγοροπωλησίες ακινήτων** 178 328 655 750

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας** 147 69 715 1.777

Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες** 9 21 -104 264

Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την 

Κοινωνική Μέριμνα**
28 18 -76 174

Μεταφορές και Αποθήκευση 543 1.292 738 248

E1 ΕΥΡΩΠΗ 1.800 2.735 2.601 3.307

Αυστρία** 7 -2 2 50

Κύπρος** 258 367 686 523

Γαλλία** 130 -41 -24 138

Γερμανία** 219 635 459 455

Ιταλία** 76 118 289 65

Λουξεμβούργο** 733 99 345 439

Ολλανδία** 90 435 -78 989

Ισπανία** 99 42 26 232

Ελβετία** 138 753 468 197

F1 ΑΦΡΙΚΗ -10 -4 -11 -1

Αίγυπτος** 2 6 7 9

A1 ΑΜΕΡΙΚΗ 329 204 120 342

Καναδάς** 186 163 150 220

Η.Π.Α.** 57 34 70 80

S1 ΑΣΙΑ 380 151 640 820

Ισραήλ** 3 28 24 71

Κίνα** 29 48 215 184

Χονγκ Κονγκ** 317 26 314 433

Σιγκαπούρη** 1 3 24 66

O1 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΩΚΕΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ -1 -1 12 13

Αυστραλία** 5 7 14 17

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(α) Το θετικό πρόσημο (+) σημαίνει αύξηση ενώ το αρνητικό πρόσημο (-) σημαίνει μείωση των καθαρών ξένων άμεσων επενδύσεων των μη κατοίκων 

στην Ελλάδα.

(β) Η γεωγραφική κατανομή βασίζεται στο Benchmark Definition of Foreign Direct Investment του ΟΟΣΑ (BMD4).

(γ) Τα στοιχεία των ξένων άμεσων επενδύσεων περιλαμβάνουν επανεπενδυθέντα κέρδη.

(δ) Ποσά σε εκατ. ευρώ.

(ε) Διόρθωση Τράπεζας της Ελλάδος σε σχέση με το προηγούμενο Δ.Ο.Σ. ΟΔΕΘ.( κόκκινο=μείωση, πράσινο=απόλυτη αύξηση, μαύρο=αμετάβλητο)

* Προσωρινά στοιχεία

**Επιλεγμένες Χώρες προέλευσης Άμεσων Επενδύσεων που διακρίνονται σημαντικές 

αλλαγές ως προς το ύψος αυτών το 2019 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.

Αν και η Πανδημία δεν θα αφήσει ανεπηρέαστο ούτε το τομέα των επενδύσεων, εντούτοις, καθώς εκ φύσεως έχουν 

ορίζοντα ετών κι όχι άμεσης υλοποίησης, και καθώς υπάρχει μια συνεχείς βελτίωση του επενδυτικού τοπίου στη Χώρα, η 

μείωση το 2020 αναμένεται κυρίως από την καθίζηση στην Αγοραπωλησία Ιδιωτικών Ακινήτων. Επίσης η Διαχείριση 

Ακίνητης Περιουσίας αναμένεται να κινηθεί κάπου μεταξύ 2017-2018. Κατά τα λοιπά, η Ευρώπη αναμένεται να 

διατηρήσει την επαφή της και την πρωτοκαθεδρία εδώ και αρκετά έτη, της διοχέτευσης επενδυτικών πόρων, με το 2019 

να έχουμε αύξηση κατά 27% ή αλλιώς κατά 701 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2018, με τα συνολικά κεφάλαια να φτάνουν τα 

3.307 εκ. ευρώ. Μάλιστα παρατηρούμε το 2019 μια πρωτοφανή, σε σύγκριση με παρελθοντικά χρόνια, προσέλκυση 

κεφαλαίων από χώρες της Ευρώπης που είχαν να εμφανίσουν χρόνια στο προσκήνιο. Το 2021 αναλόγως βέβαια και της 

πορείας της επιδημίας αναμένεται να ανακάμψουν τόσο η Αγορά Ακινήτων όσο και η προσέλευση κεφαλαίων από την 

υφήλιο

Ενότητα 1: Ελληνική Οικονομία

Γράφει ο Αλέξανδρος Καρράς
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Το 2019 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για την Ελλάδα, καθώς η αύξηση των καθαρών άμεσων επενδύσεων από

μη κατοίκους αυξήθηκε κατά 33% σε σχέση με το 2018, με αυτές να ανέρχονται στα 4.484 εκ. ευρώ. Τα κεφάλαια που

διοχετεύτηκαν μάλιστα, από την Ολλανδία την κατατάσσουν ως τον πρώτο επενδυτικό εταίρο για την Ελλάδα

για το έτος 2019, αγγίζοντας το 1 δις. ευρώ, με τη Κύπρο, τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο να ακολουθούν,

έχοντας διοχετεύσει, 523 εκ. ευρώ (-23%/2018), 455 εκ. ευρώ (2018) και 439 εκ. ευρώ (+27%/2018) αντίστοιχα.

Από την υπόλοιπη Ευρώπη, ευχάριστη έκπληξη αποτελεί η προσέλκυση κεφαλαίων από Ισπανία (+792%/2018 ή αλλιώς

232/26 εκ. ευρώ.), Γαλλία (138 εκ. ευρώ) και Αυστρία (50 εκ. ευρώ), που απείχαν καιρό. Από τον υπόλοιπο κόσμο,

παρατηρήθηκε μια σημαντική βελτίωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος από το Καναδά (+47%/2018 ή αλλιώς 220/150

εκ. ευρώ), το Χονγκ Κονγκ (+38%/2018 ή αλλιώς 433/314 εκ. ευρώ) και το Ισραήλ (+195%/2018 ή αλλιώς 71/24 εκ.

ευρώ). Στον αντίποδα, μειώθηκαν τα κεφάλαια από Ιταλία και Ελβετία, σε 65 εκ. ευρώ (-78%/2018) και 197 εκ. ευρώ (-

58%/2018) αντίστοιχα.

Όπως είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο Δ.Ο.Σ. του Ο.Δ.Ε.Θ., το 2019 η Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

πορεύθηκε δυναμικά, φτάνοντας τελικά τα 1.777 εκ. ευρώ (+149%/2018) και η Αγορά Ακινήτων κινήθηκε ομοίως

ανοδικά, στο +15%/2018. Βέβαια, το 2020 αναμένεται να περάσει δίχως να ακουμπήσει, κυρίως για το πρώτο τομέα,

καθώς μέχρι το Μάρτιο η Αγορά Ακινήτων δεν είχε πληγεί σημαντικά οπότε και αναμένεται να κινηθεί στα επίπεδα του

2017.

Ενότητα 1: Ελληνική Οικονομία
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Ενότητα 2: Ευρωπαϊκή Οικονομία

Γράφει η Όλγα Τσουκαλά

Στο διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2020 η Ευρωπαϊκή Οικονομία διάβει μια περίοδο «crash test» των αντοχών της

και δη του αποθεματικού της. Ο λόγος της οικονομικής αναταραχής αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί η διαρκώς

αυξανόμενη έξαρση της πανδημίας του Covid-19 και της οικονομικής κρίσης που αυτή ακολουθεί. Είναι γεγονός πως η

έξαρση της πανδημίας έφερε την ΕΕ απέναντι σε ένα πρωτόγνωρο και υπερμεγέθη αντίπαλο τον οποίο με δυστοκία

προσπαθεί να καταπολεμήσει και να επιβιώσει χωρίς ανεπανόρθωτες απώλειες που θα κοστίσουν το μέλλον της ΕΕ.

Στο ως άνω διάστημα, η εξάπλωση του φονικού ιού «SARS

COV-2» και η πανδημική κρίση «Covid-19», ήρθαν το Χειμώνα του

2020 και συγκεκριμένα το διάστημα Ιανουάριος-Φεβρουαριος 2020 να

διαταράξουν τις σχέσεις της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ-

Κίνας. Η εμφάνιση της πανδημίας και η επιγενόμενη πτώση και

αναταραχή έλαβε χώρα στο πιο κρίσιμο στάδιο των οικονομικών

σχέσεων της Κίνας με την ΕΕ, τη στιγμή που η οικονομική πορεία στην

παγκόσμια διασυνοριακή βιομηχανία βρισκόταν σε μια ομαλή κυκλική

ροή και πρόοδο. Το ξέσπασμα του «2019-nCoV», με τις επιπτώσεις του

στη δημόσια υγεία, την οικονομική δραστηριότητα και το εμπόριο,

ειδικά στην Κίνα ,αποτελούσε μειωμένο κίνδυνο προτού αγγίξει την

οικονομία της ΕΕ σε ευρύτερο επίπεδο. Η βασική παραδοχή είναι ότι

το ξέσπασμα κορυφώνεται το πρώτο τρίμηνο του 2020, με σχετικά

περιορισμένες παγκόσμιες διαρροές.

Από το παρακάτω γράφημα πληροφόρησης διακρίνεται αυτή

η παραδοχή. Το ΑΕΠ της ΕΕ παραμένει σταθερό στην Ευρωζώνη των

19 και αυξημένο κατά 2% στην ΕΕ στο σύνολο της υπολογίζοντας τις

οικονομίες που δεν έχουν προσχωρήσει στο ΕΥΡΩ. Στο 1.3 %

παραμένει το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ της ΕΕ στην Ευρωζώνη με

μικρή απόκλιση προς τα πάνω στο 1.5 για τα 27 κμ., η οποία οφείλεται

κατά ένα μέρος και στην τιμή του πετρελαίου που το διάστημα εκείνο

είχε αυξητική πορεία. Ήδη από το τελευταίο δίμηνο του χειμερινού

εξαμήνου 2020 διαφαινόταν ότι η έξαρση του «Covid-19» θα οδηγήσει

σε μια οικονομικά πρωτόγνωρη περίοδο, με απαγορεύσεις ταξιδιών,

απώλεια θέσεων εργασίας, κλείσιμο επιχειρήσεων.

Συνεχίζοντας, η πανδημική κρίση εξαπλώθηκε και παρουσίασε αυξητική πορεία τους πρώτους μήνες της άνοιξης

του 2020, ιδιαίτερα του μήνες που η ΕΕ τελούσε υπό γενικό lockdown, με την ΕΕ των 27 και την Ευρωζώνη των 19 να

σημειώνουν αρνητικό ρεκόρ στο ΑΕΠ τους -7.7% και -7.4% αντιστοίχως. (βλ. το παρακάτω γράφημα πληροφόρησης)
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Ενότητα 2: Ευρωπαϊκή Οικονομία

Γράφει η Όλγα Τσουκαλά

Tα μεγαλύτερα θύματα της κρίσης να είναι η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμάνια, οι οποίες σημείωσαν και το

μεγαλύτερο αριθμό νεκρών στην ΕΕ. Οι ίδιες χώρες μαζί με την Ελλάδα σημείωσαν τις υψηλότερες πτώσεις στο ΑΕΠ με αρνητικό

ρεκόρ που οδήγησε τις εγχώριες οικονομίες στα «κόκκινα». Παρατηρώντας τον παρακάτω πίνακα διαπιστώνεται το παραπάνω

συμπέρασμα. Η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία σημείωσαν αρνητικό ρεκόρ στο ΑΕΠ τους στο -9.53 κατά Μ.Ο. Το συνολικό

διαθέσιμο της Ιταλίας και της Ισπανίας άγγιξε και το -11.1 και -10.1 αντιστοίχως. Αυτό είναι ένα δείγμα της συνολικής εικόνας

που αντιμετώπισε και καλείται να αντιμετωπίσει η ΕΕ ακόμη και τη σήμερον ημέρα.

Μια πρώτη εκτίμηση του ΑΕΠ μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου έδειξε μείωση 3,8%, δυσμενέστερη από ό, τι κατά τη διάρκεια της

χρηματοπιστωτικής κρίσης, οπότε και η μείωση άγγιξε περίπου το -3%, σύμφωνα με το παρακάτω γράφημα της Eurostat. Ο

διεθνής οργανισμός βαθμολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των χωρών, Moody’s, προέβλεψε το Σεπτέμβριο 2020 χρέος

αύξηση του χρέους μεσοπρόθεσμα για την ΕΕ στο 1 τρισ. ευρώ, βαθμολογώντας την ΕΕ με πιστοληπτική ικανότητα Aaa/stable

outlook τονίζοντας στην επιτακτική ανάγκη των κρατών μελών της ΕΕ να την υποστηρίξουν οικονομικά.
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Ενότητα 2: Ευρωπαϊκή Οικονομία

Γράφει η Όλγα Τσουκαλά

Ως εκ τούτου, η ΕΕ οδηγείται το Μάρτιο του 2020 σε μια συζήτηση περί της υιοθέτησης ενός κοινού «Ευρωομολόγου» ή

«Κορωνομολόγου» προκειμένου να σταθεί όρθια στην οικονομική δεινή της πανδημικής κρίσης. Οι ηγέτες της ΕΕ

αφουγκραζόμενοι τις κρίσιμες ημέρες και περιόδους που περνάει η Ένωση, σκέφτηκαν να καταλήξουν σε σαφείς, συμφωνημένες

κατευθυντήριες γραμμές, σε μια κοινή βάση για τη συλλογή και την ανταλλαγή ιατρικών και επιδημιολογικών πληροφοριών. Το

Ευρωομόλογο κατά τις συναντήσεις τους θα αποτελέσει ένα προσωρινό χρηματοδοτικό όπλο απέναντι σε μια εξωτερική απειλή

στην οποία όλοι είναι παθητικοί παρατηρητές καθώς κάνεις δεν είναι υπαίτιος ευθέως και άμεσα για την διασπορά και την

εμφάνιση της πανδημίας και των οικονομικών προκλήσεων που αυτή ακολουθεί. Είναι γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Οικονομία θα

αγγίξει σχεδόν το 7.5% σε πτώση της οικονομικής δραστηριότητας ενώ στον τομέα του εμπορίου οι απολεσθείσες θέσεις

εργασίας και το κλείσιμο των επιχειρήσεων θα ανακάμψουν το 2022 και όχι το 2021, όπως είχαν προβλεφθεί αρχικά, ήτοι στο

6,1% μικρότερη από τη συρρίκνωση που προβλέπει η Επιτροπή για το τρέχον έτος.

Ολοκληρώνοντας, η πανδημική κρίση του Covid-19 οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφανθεί και να συγκαλέσει

έκτακτη Σύνοδο Κορυφής σε επίπεδο Αρχηγών Κρατών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προκειμένου να υιοθετηθούν

τα νέα μετρά ανάκαμψης και σταθερότητας στην ΕΕ. Αρχής γενομένης τον Ιούλιο 2020 (17-21), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε μια

σειρά συμπερασμάτων του, μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η υλοποίηση ενός σχεδίου ανάκαμψης και σταθερότητας, το σχέδιο

NextGenerationEU. Στο πλαίσιο του σχεδίου η Επιτροπή́εξουσιοδοτείται να δανειστεί́εξ ονόματος της Ένωσης κεφάλαια από́τις

κεφαλαιαγορές συνολικού́ ύψους έως 750 δισ. EUR σε τιμές 2018, με γνώμονα την αντιμετώπιση των συνεπειών από την

πανδημία «Covid-19». Τα 750 δις Ε αποτελούσαν την Ατζέντα της ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) για την οικονομική

ανασυγκρότηση των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων και τα οποία θα εκταμιευθούν σε μορφή ομολόγων από πλευράς των

κρατών-μελών με ευνοϊκούς όρους.
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Ενότητα 3: Ευρωπαϊκή Νομισματική Πολιτική

Γράφει ο Γιώργος Συμεωνίδης

Στο τιμόνι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), βρίσκεται η Κριστίν Λαγκάρντ πλέον για ένα χρόνο. Μια χρονιά που

μόνο εύκολη δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, διότι η ευρωπαϊκή οικονομία εισήλθε σε μια ξαφνική ύφεση το πρώτο εξάμηνο του

τρέχοντος έτους με τη βαθύτερη συρρίκνωση της παραγωγής της μετά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο, και ο λόγος δεν είναι άλλος

από τον ιό με ονομασία Covid-19. Για να αντιμετωπίσουν την εξάπλωση του ιού, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέσπισαν

σημαντικά μέτρα περιορισμού, κλείνοντας εθελοντικά μεγάλα τμήματα της οικονομίας κάτι που δυστυχώς έπληξε την

παγκόσμια οικονομία. Παρόλα αυτά η ΕΚΤ έχει κρατήσει σταθερή την νομισματική της πολιτική η οποία θεωρείται και χαλαρή κι

αυτό φαίνεται από τα αρνητικά επιτόκια που διατηρεί. Η χαλαρή αυτή νομισματική πολιτική της ΕΚΤ συνέβαλε μάλλον στην

υλοποίηση περισσότερων μεταρρυθμίσεων στην Ευρωζώνη από αυτές που θα υλοποιούνταν σε περίπτωση που ακολουθούνταν

μια συγκρατημένη πολιτική. Με άλλα λόγια: μια συγκρατημένη πολιτική της ΕΚΤ θα είχε οδηγήσει πιθανότατα σε λιγότερες

μεταρρυθμίσεις.

Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αυξάνουν τις δυνατότητες ανάπτυξης, καταλήγει μια έρευνα που διεξήγαγε το Ινστιτούτο

Μπέρτελσμαν. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι η νομισματική πολιτική δεν μπορεί να είναι πανάκεια. Η ΕΚΤ κάνει εκπληκτική

δουλειά μεν, ωστόσο είναι αναγκασμένη να το κάνει διότι "η δημοσιονομική πολιτική στην Ευρώπη είναι περιορισμένη". Όπως

σχολιάζει εν κατακλείδι το ίδρυμα Μπέρτελσμαν, οι περισσότεροι πολιτικοί και οικονομολόγοι συμφωνούν ότι οι

μεταρρυθμίσεις αυξάνουν τις δυνατότητες ανάπτυξης, τη σταθερότητα αλλά και την ανθεκτικότητα οικονομιών σε περιόδους

κρίσης. Υπό αυτή την έννοια, μια σαφής και κοινή αντίληψη για το πώς επιδρούν οι αποφάσεις της ΕΚΤ στην υλοποίηση των

αναγκαίων αυτών μεταρρυθμίσεων μπορεί να βοηθήσει τις κυβερνήσεις στη χάραξη των κατάλληλων πολιτικών σε περιόδους

ύφεσης και χαμηλής ανάπτυξης όπως στην παρούσα πανδημία. Έτσι η ΕΚΤ δεν άλλαξε νομισματική πολιτική καθώς τα ισχυρά

μέτρα στήριξης που έχει λάβει έως τώρα έχουν ηρεμήσει τις αγορές, όπως διαμήνυσε και η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ.

Κυρίως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις νομισματικής πολιτικής και λειτουργεί στους

εξής πυλώνες:

Α) Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής

χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και -0,50%

αντιστοίχως.

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει τη διενέργεια αγορών στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων

ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme - PEPP), το συνολικό ποσό του οποίου ανέρχεται σε

1.350 δισ. ευρώ. Αυτές οι αγορές συμβάλλουν στη χαλάρωση της συνολικής κατεύθυνσης της νομισματικής πολιτικής,

βοηθώντας έτσι να αντισταθμιστεί η προς τα κάτω επίδραση της πανδημίας στην προβλεπόμενη πορεία του πληθωρισμού. Οι

αγορές θα συνεχίσουν να διενεργούνται με ευελιξία ως προς τον χρόνο, τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και τις χώρες. Με

αυτό τον τρόπο, το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορέσει να αποτρέψει αποτελεσματικά τους κινδύνους για την ομαλή μετάδοση

της νομισματικής πολιτικής.Το Διοικητικό Συμβούλιο θα διενεργεί καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του

προγράμματος PEPP τουλάχιστον μέχρι το τέλος Ιουνίου 2021 και, σε κάθε περίπτωση, μέχρις ότου κρίνει ότι η κρίση του

κορωνοϊού έχει λήξει. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επανεπενδύει τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που

αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του PEPP κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2022. Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική

σταδιακή μείωση (roll-off) του χαρτοφυλακίου PEPP θα ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές στην

ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Γ) Οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP) θα

συνεχιστούν με ύψος 20 δισ. ευρώ μηνιαίως, σε συνδυασμό με τις αγορές στο πλαίσιο της πρόσθετης χρηματοδότησης ύψους

120 δισ. ευρώ, που διατίθεται προσωρινά μέχρι το τέλος του έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να αναμένει ότι οι

μηνιαίες καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος APP θα διενεργούνται για όσο χρονικό

διάστημα κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων πολιτικής του και ότι θα

λήξουν λίγο πριν αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.

Δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει επίσης να παρέχει άφθονη ρευστότητα μέσω των πράξεων αναχρηματοδότησης

που διενεργεί. Πιο συγκεκριμένα, η τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ III)

εξακολουθεί να αποτελεί ελκυστική πηγή χρηματοδότησης για τις τράπεζες, στηρίζοντας τη χορήγηση τραπεζικών δανείων σε

επιχειρήσεις και νοικοκυριά.
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Ενότητα 3: Ευρωπαϊκή Νομισματική Πολιτική

Γράφει ο Γιώργος Συμεωνίδης

Επιπλέον η συναλλαγματική αξία του ευρώ για την χρονιά του 2020 κινήθηκε στα εξής πλαίσια: Για την αρχική περίοδο του

έτους η ισοτιμία του 1 ευρώ με την Αγγλική λύρα ήταν ίση με 0.85285 λύρες, ενώ η ισοτιμία του 1 ευρώ για το Αμερικανικό

δολάριο ήταν ίση με 1.1091. Για την μεσαία περίοδο του έτους η ισοτιμία του 1 ευρώ ήταν ίση με 0.90088 λύρες και 1.1136

δολάρια αντίστοιχα. Τέλος για την τελευταία περίοδο του έτους η ισοτιμία του 1 ευρώ ήταν ίση με 0.89765 λύρες και 1.1815

δολάρια αντίστοιχα. Βλέπουμε σύμφωνα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ ότι με την πάροδο του έτους 2020 το δολάριο

ήταν σχετικά κοντά στις πρώτες περιόδους του έτους ενώ μετά το καλοκαίρι ανέβηκε σε σχέση με το ευρώ. Ενώ βλέπουμε την

αγγλική λύρα να ανέβηκε στην δεύτερη περίοδο του 2020 και παραμένει σχετικά σταθερή.

Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα βυθίστηκε σε μια άνευ προηγουμένου ύφεση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Τα

έκτακτα μέτρα μακροοικονομικής πολιτικής σε όλο τον κόσμο βοήθησαν στη μείωση του αντίκτυπου και, μαζί με τη χαλάρωση

των μέτρων περιορισμού, βοήθησαν στην ώθηση μιας κυκλικής, αν και άνισης, ανάκαμψης το καλοκαίρι. Τα τοπικά μέτρα

περιορισμού διαφορετικής έντασης και χρονισμού θεωρείται ότι θα παραμείνουν σε ισχύ κατά τη διάρκεια του 2021, πριν

χαλαρώσουν σταδιακά στο υπόλοιπο του ορίζοντα πρόβλεψης. Μετά το καλοκαίρι υπάρχει μια νέα έξαρση του ιού και πολλές

χώρες οδηγούνται σε νέα ισχυρά περιοριστικά μέτρα. Αυτά αναμένεται να επηρεάσουν βραχυπρόθεσμα την οικονομική

δραστηριότητα, με αρνητικές επιπτώσεις στην κατανάλωση και τις επενδύσεις, αν και σε μικρότερο βαθμό από ό, τι την άνοιξη,

καθώς η προσέγγιση μέχρι στιγμής ήταν πιο στοχευμένη. Κατά συνέπεια, μετά από μια εξαιρετικά ισχυρή ανάκαμψη το τρίτο

τρίμηνο, η αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ φαίνεται ότι θα σταματήσει στο τέταρτο τρίμηνο του 2020. Οι προβλέψεις σε αυτές τις

εξαιρετικές περιστάσεις είναι δυστυχώς πολύ δύσκολες και όσες έχουν γίνει είναι κυρίως τεχνικές υποθέσεις. Μετά τη σημαντική

αυστηρότητά τους, τα μέτρα θα μειωθούν σταδιακά το 2021 και το 2022. Σύμφωνα με αυτές τις υποθέσεις, η οικονομική

δραστηριότητα αναμένεται να ανακάμψει ξανά το πρώτο τρίμηνο του 2021, αλλά θα παραμείνει περιορισμένη από τα μέτρα

περιορισμού των ιών, το ΑΕΠ της ΕΕ προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά περίπου 7,5 % φέτος πριν από την ανάκαμψη κατά 4%

το 2021, το οποίο είναι μικρότερο από το προηγούμενο, και κατά 3% το 2022. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή στην ευρωπαϊκή

οικονομία θα επιστρέψει στα προ - επιδημικά επίπεδα το 2022.

Η απόφαση της ΕΚΤ να παραμείνει σταθερή η χαλαρή νομισματική της πολιτική, κατά την άποψη μου ήταν σωστή, καθώς οι

οικονομίες είχαν ανάγκη για πιο χαλαρές πολιτικές λόγω των δύσκολων συνθηκών τις πανδημίας. Παρόλα αυτά οι πολιτικές

αυτές σίγουρα δεν πρέπει να διατηρηθούν καθώς θα προκύψουν προβλήματα μεσοπρόθεσμα. Όσο λοιπόν η ΕΚΤ αρνείται να

επανεξετάσει την μακροπρόθεσμη πολιτική της εστιάζοντας στην υγεία του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα, τόσο οι αγορές θα

βρίσκουν τρόπους να αντλούν χρήμα μέσω της κεφαλαιαγοράς. Και μάλιστα, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την

πανδημία και την κατακόρυφη πτώση της διστακτικότητας, ενδέχεται να υπάρξουν απροσδόκητες υπεραποδόσεις, ιδιαίτερα σε

κλάδους όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, οι κατασκευές και η ναυτιλία. Η αναθεώρηση της πολιτικής της ΕΚΤ, θα έπρεπε να

βρίσκεται σε εξέλιξη και σίγουρα θα φέρει αντιπαραθέσεις. Ήδη η Λαγκάρντ προσπαθεί να δώσει στην ΕΚΤ ένα «κοινωνικό

προφίλ», αναμιγνυόμενη σε θέματα που αφορούν εισοδηματικές ανισότητες και κλιματική αλλαγή, κάτι το οποίο βρίσκει

αντίθετο το Βερολίνο, με τον ισχυρισμό ότι ξεφεύγει από τις δικαιοδοσίες της ΕΚΤ, καθιστώντας την πιο πολιτική. Αντιπαλότητες

θα βγουν και πάλι στο προσκήνιο, όταν η ΕΚΤ θα κληθεί να σχεδιάσει μία πολιτική σταδιακής εξόδου από τα μέτρα στήριξης

λόγω του ιού.
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Ενότητα 4: Oικονομία Η.Π.Α.

Γράφει ο Βαγγέλης Κινόπουλος

Αν κανείς προσπαθούσε να βρει ποια ήταν η χώρα εκείνη που συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα επάνω της, σε ότι έχει να κάνει με

το τρόπο διαχείρισης και τις επιπτώσεις του κορονοϊού, τότε αναμφίλεκτα τα πρωτεία θα λάμβαναν οι Η.Π.Α. Οι κινήσεις

άλλωστε του οικονομικού αυτού γίγαντα, όπως είναι λογικό, επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα τις αποφάσεις και τάσεις του

παγκόσμιου οικονομικού ιστού.

Αντιπροσωπεύοντας το 17,5% της παγκόσμιας οικονομίας, η πτώση του αμερικάνικου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, είναι

αντιπροσωπευτική της παγκόσμιας πτωτικής τάσης για το δεύτερο μισό, του πρώτου εξαμήνου του 2020. Από 21427.70 δις

δολάρια στο τέλος του 2019, το ΑΕΠ μειώθηκε κάτω από τα 20300.00 δις δολάρια βάζοντας φρένο στον συνεχώς αυξανόμενο

ρυθμό που ακολουθούσε την τελευταία δεκαετία.

Σχήμα 1. ΑΕΠ Η.Π.Α (2019-2020) Σχήμα 2. ΑΕΠ Η.Π.Α (2010-2020)

Χαρακτηριστική είναι η μείωση μεγέθυνσης του Α.Ε.Π το οποίο αν και φαινόταν να ακολουθεί θετικούς ρυθμούς (+2,4%) στο

τέλος του 2019, έπειτα από μία μικρή μείωση στις αρχές της έξαρσης της πανδημίας στο -5%, ακολούθησε μία ακόμα

μεγαλύτερη στο -31,4%.

Σχήμα 3. Ρυθμός Μεγέθυνσης ΑΕΠ Η.Π.Α (2020)
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Ενότητα 4: Oικονομία Η.Π.Α.

Γράφει ο Βαγγέλης Κινόπουλος

Η γενική καθίζηση της οικονομίας, συνεπήρε μαζί της τους δείκτες ανεργίας υπερτριπλασιάζοντας το ποσοστό των ανέργων,

μόλις σε ένα μήνα, από 4,4% τον Μάρτιο του 2020 σε 14,7% τον Απρίλιο.

Σχήμα 4. Ποσοστό Ανεργίας Η.Π.Α (2020)Σχήμα 5. Αγοραστική δύναμη καταναλωτών Η.Π.Α (2020)

Όπως είναι λοιπόν πρόδηλο, η συρρίκνωση της αμερικανικής οικονομίας κατά το δεύτερο τετράμηνο του 2020 είναι τεράστια,

οδηγώντας τη χώρα σε σενάρια και πραγματικότητες που θύμιζαν την μεγάλη κρίση του 2008. Καθώς τα κρούσματα και οι

θάνατοι συνέχιζαν να αυξάνονται, οι κρατικές απαγορεύσεις και η νοσούσα οικονομική πραγματικότητα μόνο ανασφάλεια

μπόρεσαν να φέρουν στην αγορά. Μεγάλοι πυλώνες του Α.Ε.Π όπως η παροχή υπηρεσιών και οι εξορύξεις σημείωσαν μεγάλες

πτώσεις. Αντίστοιχα ο αριθμός χρεοκοπημένων επιχειρήσεων παρέμεινε σταθερός, ενώ έτεινε να μειωθεί, και πωλήσεις

ακινήτων και αυτοκινήτων υπέστησαν μειώσεις άνω του 50%.

Δυστυχώς, ενώ το τέλος του 2019 και οι αρχές του 2020 προϊδέαζαν πως η τρέχουσα χρονιά θα έχει θετικά πρόσημο σε όλες

τις πτυχές της οικονομίας, οι πληγές της πανδημίας είναι βαθύτατες. Ήδη από την αρχή του καλοκαιριού οι δείκτες δείχνουν

σημάδια ανάκαμψης, δεδομένης και της άρσης των εγκλεισμών. Οδεύοντας όμως προς το τέλος της χρονιάς, με τα

κρούσματα ακόμη σε υψηλά επίπεδα και ένα ρεαλιστικό σενάριο αντιμετώπισης σε παγκόσμια κλίμακα, να μην είναι υπαρκτό,

οι φόβοι για μια παρατεταμένη οικονομική εσωστρέφεια μοιάζουν να πλησιάζουν προς την πραγμάτωσή τους.

3ο τετράμηνο 2019 1ο τετράμηνο 2020 2ο τετράμηνο 2020

Α.Ε.Π από γεωργία (δις $) 248.1 264.1 235.9

Α.Ε.Π από κατασκευαστικό τομέα 

(δις $)

664.2 665.1 615.8

Α.Ε.Π από βιομηχανίες (δις $) 2236.4 2199.9 1962.9

Α.Ε.Π από εξορύξεις (δις $) 502.5 499.7 438.5

Α.Ε.Π παροχής υπηρεσιών (δις $) 13300.6 13097.9 11847.2

Δημόσια έξοδα (δις $) 3337.46 3347.85 3368.73

Τιμή βενζίνης ($/ltr) 0.69 0.67 0.49

Πωλήσεις νέων ακινήτων 

(χιλιάδες)

731 774 570

Χρεοκοπίες (αριθμός 

επιχειρήσεων)

22780 23114 22482

Πωλήσεις αυτοκινήτων 

(εκατομμύρια μονάδες)

17.1 16.84 8.6
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Ενότητα 4: Oικονομία Η.Π.Α.

Γράφει ο Βαγγέλης Κινόπουλος
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Ενότητα 5: Νομισματική Πολιτική Η.Π.Α.

Γράφει ο Παντελής Καραμάλης

Το 2020 είναι ένα έτος που χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα και πολλές προκλήσεις λόγω του ξεσπάσματος της

πανδημίας COVID-19. Η εν λόγω πανδημία δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη και τη μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως

η οποία ακόμα και τώρα, έπειτα από την μεσολάβηση αρκετών μηνών από την αρχή της πανδημίας, προσπαθεί να βρει τρόπους

ώστε να μπορέσει να έχει η κρίση αυτή όσο το δυνατόν μικρότερες αρνητικές επιπτώσεις στους πολίτες, τις επιχειρήσεις, αλλά

και το χρηματοπιστωτικό σύστημα της. Αρωγός σε αυτές τις προσπάθειες στέκεται η Ομοσπονδιακή Τράπεζα η οποία μέσω μιας

ευρείας γκάμας μέτρων νομισματικής πολιτικής προσπαθεί να «απορροφήσει» τους κραδασμούς που προκύπτουν από την

διαρκή αβεβαιότητα που επικρατεί στις αγορές, τονώνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις με ενέσεις ρευστότητας.

Στις 12 Μαρτίου 2020, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι το Open Market Trading Desk θα προσφέρει

$500 δισεκατομμύρια σε τρίμηνη και μηνιαία διενέργεια πράξεων repos. Εν συνεχεία, στις 15 Μαρτίου 2020, η Ομοσπονδιακή

Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) αποφάσισε να αυξήσει τα χρεόγραφα και τα καλυμμένα με στεγαστικά δάνεια ομόλογα που

διατηρεί στην κατοχή της κατά τουλάχιστον $500 δισεκατομμύρια και τουλάχιστον $200 δισεκατομμύρια αντιστοίχως, αρχής

γενομένης από τις 16 Μαρτίου. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις σχεδιάστηκαν προκειμένου να πραγματοποιούνται με έναν

κατάλληλο ρυθμό ώστε να υποστηρίξουν την ομαλή λειτουργία των αγορών.

Επιπλέον, στις 15 Μαρτίου η FED ανακοίνωσε δράσεις προκειμένου να υποστηρίξει την ροή πιστώσεων στα νοικοκυριά και τις

επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, μείωσε τα επιτόκια παρέμβασης στο 0% με 0.25% από 1% με 1.25% που ήταν προηγουμένως.

Μάλιστα η κίνηση αυτή της FED δείχνει την σημασία των συγκεκριμένων παρεμβάσεων και το κατεπείγον της κατάστασης, από

τη στιγμή που θα μπορούσε να αναμένει έως τις 18 Μαρτίου που ήταν η τακτική συνεδρίαση της ώστε να λάβει τα ανωτέρω

μέτρα. Στο πακέτο έκτακτων δράσεων της FED με στόχο την τόνωση της ρευστότητας σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

εντάσσεται και η δημιουργία του Primary Dealer Credit Facility (PDCF), το οποίο σχεδιάστηκε προκειμένου να παρέχει

χρηματοδότηση μιας ημέρας σε πρωτογενείς ενδιαφερόμενους από τις 20 Μαρτίου και έπειτα. Οι εξασφαλίσεις που μπορούν να

λειτουργήσουν ως ενέχυρο στο PDCF είναι τα χρεόγραφα εταιρικών ομολόγων (επενδυτικού βαθμού), εμπορικά χρεόγραφα,

τίτλοι διεθνών οργανισμών, αστικά χρεόγραφα και τίτλοι που εξασφαλίζονται με υποθήκες και τίτλους καλυμμένους με

περιουσιακά στοιχεία και μετοχές.

Επιπρόσθετα, στις 23 Μαρτίου η FED ανακοίνωσε μία σειρά νέων μέτρων που δίνουν την δυνατότητα σε ένα ευρύ φάσμα

επιχειρήσεων να έχουν άμεση πρόσβαση σε νέα κεφάλαια προκειμένου να επιβιώσουν από τη σοβαρή οικονομική ταραχή που

έχει προκαλέσει η πανδημία. Συγκεκριμένα, η FED γνωστοποίησε ότι το νέο πρόγραμμα βοήθειας αγγίζει τα $300

δισεκατομμύρια, τα οποία προορίζονται για την στήριξη της ροής πιστώσεων προς τους εργοδότες, τους καταναλωτές, καθώς

και τις επιχειρήσεις. Παράλληλα δεσμεύτηκε ότι θα συσταθεί ένα δανειακό πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες

αποτελούν την ραχοκοκαλιά της αμερικανικής οικονομίας, κάτι που ισχύει άλλωστε για την πλειονότητα των χωρών. Μία

εβδομάδα αργότερα, η FED ανακοίνωσε την δημιουργία της προσωρινής διευκόλυνσης FIMA Repo έτσι ώστε να υποστηριχθεί με

αυτό τον τρόπο η ομαλή λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ειδικότερα, θα επιτρέπεται στους κατόχους

λογαριασμών FIMA να συνάπτουν συμφωνίες επαναγοράς με την FED. Στους κατόχους τέτοιων λογαριασμών περιλαμβάνονται

κεντρικές τράπεζες, καθώς και άλλες νομισματικές αρχές που διατηρούν λογαριασμούς στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας

Υόρκης, οι οποίες έχουν την δυνατότητα να ανταλλάσσουν προσωρινά τα αμερικανικά κρατικά χρεόγραφα που διακρατούν με

την FED με αμερικανικά δολάρια, διαθέτοντας τα εν συνεχεία σε ιδρύματα της δικαιοδοσίας τους. Η εν λόγω διευκόλυνση

σχεδιάστηκε ώστε να τεθεί σε ισχύ από τις 6 Απριλίου και για τουλάχιστον έξι μήνες.
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Ωστόσο, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Αμερικής δεν έμεινε εκεί. Λίγες ημέρες αργότερα και πιο συγκεκριμένα στις 9 Απριλίου

2020, η FED ανακοίνωσε την ανάληψη επιπλέων δράσεων με σκοπό την χορήγηση έως $2.3 τρισεκατομμυρίων υπό τη μορφή

δανείων προκειμένου να τονώσει περαιτέρω την οικονομία. Αυτή η νέα απόφαση πάρθηκε ώστε να αυξηθεί η ροή πίστωσης σε

νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέσω των αγορών κεφαλαίου με τη διεύρυνση τόσο του μεγέθους, όσο και του σκοπού των Primary

and Secondary Market Corporate Credit Facilities (PMCCF και SMCCF αντιστοίχως), καθώς και του Term Asset-Backed Securities

Loan Facility (TALF). Τα εν λόγω προγράμματα πίστωσης παρατάθηκαν έως το τέλος του 2020, από τις 30 Σεπτεμβρίου που ήταν

αρχικά σχεδιασμένο να ολοκληρωθούν, έπειτα από απόφαση της FED στις 20 Ιουλίου.

Επιπλέον, ο πληθωρισμός ανήλθε σε 1.4% τον Σεπτέμβριο 2020 από το 1.3% του περασμένου μήνα, συμβαδίζοντας με τις 

προσδοκίες της FED και προσεγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάρτιο (Γράφημα 1). Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ 

αυξάνεται σταθερά από το χαμηλό 0.1% του Μαΐου, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο 2015 ως απόρροια της 

πανδημίας COVID-19.

Γράφημα 1. Πορεία Πληθωρισμού στις ΗΠΑ

Το κόστος για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και φορτηγά εκτοξεύτηκε τον Σεπτέμβριο στο 10.3% έναντι 4% τον Αύγουστο, οι τιμές

για νέα οχήματα (1% έναντι 0.7%) και τα προϊόντα ιατρικής φροντίδας (0.9% έναντι 0.8%) αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό, ενώ

το ενεργειακό κόστος μειώθηκε λιγότερο, -7.7% τον Σεπτέμβριο έναντι -9% τον Αύγουστο.

Ακόμα, όταν ξέσπασε η πανδημία και επιβλήθηκαν περιοριστικά μέτρα σε όλο τον κόσμο, με τα διεθνή χρηματιστήρια να

καταποντίζονται, οι επενδυτές ανά τον κόσμο επέλεξαν την ασφάλεια που προσδίδει το δολάριο. Σε μόλις εννέα μέρες το

αμερικανικό δολάριο πραγματοποίησε ένα ράλι της τάξεως του 9%, όπως φαίνεται και στα γραφήματα 2 και 3, χωρίς ωστόσο

να ακολουθήσει την ίδια πορεία και στην συνέχεια. Η εκτόξευση των κρουσμάτων παράλληλα με την καθίζηση του

αμερικανικού ΑΕΠ κατά 32.9% το δεύτερο τρίμηνο του 2020 οδήγησε το δολάριο σε χαμηλό δύο ετών έναντι του ευρώ τον

Αύγουστο. Επομένως, είναι ξεκάθαρη η επίπτωση της πανδημίας τόσο στην εξασθένιση του αμερικανικού νομίσματος, όσο και

την απειλή αναφορικά με την κυριαρχία του δολαρίου ως αποθεματικό νόμισμα.
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Γράφημα 2. United States Dollar (USD) to Euro (EUR)

Γράφημα 3. Συναλλαγματική Ισοτιμία Αμερικανικού Δολαρίου (USD) και Βρετανικής Λίρας (GBP)

Η υπάρχουσα αβεβαιότητα θα συνεχίσει να υφίσταται σε παγκόσμιο επίπεδο για το σύνολο του έτους, με πολλές προσπάθειες

να γίνονται ώστε να υπάρξει μία ισχυρή και κυρίως πειστική ανάκαμψη το 2021. Είναι σίγουρο ότι η αποτελεσματικότητα καθώς

και η διάρκεια των έκτακτων μέτρων νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό

από την πορεία των μελετών για ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του COVID-19.
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H ραγδαία εξάπλωση του Covid-19 και το παγκόσμιο «lockdown» έχουν πλήξει βαθύτατα την παγκόσμια οικονομία. Σύμφωνα με

εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας τo παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται να καταγράψει πτώση μεγαλύτερη του 5,2% για το 2020,

ενώ εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προβλέπουν μείωση 4,4%. Η παγκόσμια ύφεση το πρώτο εξάμηνο της

πανδημίας εκτιμήθηκε στο 4,8%.

Κίνα
Οι οικονομική δραστηριότητα της Κίνας συρρικνώθηκε, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ, ενώ το ΑΕΠ το

πρώτο τρίμηνο κατέγραψε πτώση 6,8% με τη κατανάλωση να αντιπροσωπεύει σχεδόν τα δύο τρίτα της πτώσης του. H

απότομη πτώση της ζήτησης οδήγησε σε μείωση της κατανάλωσης κατά 7,2%. Το κατά κεφαλήν εισόδημα μειώθηκε κατά 3,9%

και οι ιδιωτικές δαπάνες κατά 12,5%. O δείκτης ανεργίας τον Απρίλιο άγγιξε το 6%. Το δεύτερο τρίμηνο, ωστόσο το ΑΕΠ

αυξήθηκε κατά 3,2%, χάρη στον επιτυχή έλεγχο της πανδημίας.

Σε αντίθεση με τη Κίνα, η υπόλοιπη Ασία αντιμετώπισε τον αρνητικό αντίκτυπο το δεύτερο τρίμηνο της πανδημίας. Οι

οικονομίες της περιοχής έχουν συρρικνωθεί και οι εκτιμήσεις δείχνουν πτώση του ΑΕΠ στην Κορέα περίπου 2%, στην Ινδία

4,5%, στην Ιαπωνία 5,8% το, ,ενώ σε άλλες χώρες η μείωση προβλέπεται μεγαλύτερη δεδομένης της εξάρτησής τους από τα

εμβάσματα, τον τουρισμό και τα εμπορεύματα, όπως η Καμπότζη, η Μαλαισία, η Ταϊλάνδη. Τέλος, τόσο στις προηγμένες όσο και

στις αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας οι κρατικές δαπάνες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας έχουν

αυξηθεί, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο έχει καταστεί ασταθές και οι ροές κεφαλαίων έχουν μειωθεί.
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Αφρική
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη οι Αφρικανικές

οικονομίες κατέγραψαν πτώση του ΑΕΠ 1,4% με τις μικρότερες οικονομίες να αγγίζουν το 7,8%. Η συρρίκνωση οφείλεται κυρίως

στη μείωση των εξαγωγών εμπορευμάτων του πρωτογενή τομέα και στη μείωση των φορολογικών εσόδων που έχει ως

αποτέλεσμα τη περιορισμένη ικανότητα των κυβερνήσεων να επεκτείνει τις δημόσιες υπηρεσίες της για την αντιμετώπιση της

κρίσης. Ως εκ τούτου οι απώλειες των δημοσίων εσόδων εκτιμώνται κατά μέσο όρο 5% και μείωση των εξαγωγών το 17%. Οι

μεγαλύτερες οικονομίες της ηπείρου η Νότια Αφρική, η Αίγυπτος και η Νιγηρία αντιμετωπίζουν σοβαρή απώλεια εσόδων που

αγγίζει το 11%.

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις και οι ροές εξωτερικής χρηματοδότησης παρουσίασαν πτώση. Οι εξαγωγείς εμπορευμάτων κυρίως

στην Αγκόλα, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Γκάνα, την Αλγερία, και το Γκαμπόν αντιμετώπισαν ασθενέστερη εξωτερική

ζήτηση (-10,6%) και χαμηλότερες τιμές για το πετρέλαιο και μέταλλα εως 60%. Σημαντικά επηρεάστηκαν και οι εξαγωγείς

τροφίμων, οι οποίοι αντιμετώπισαν πτώση στα έσοδά τους έως -10,2% και μείωση του ΑΕΠ -3% στις Κομόρες, το Πράσινο

Ακρωτήριο, το Μπουρούντι, τη Γκάμπια, το Λιβερί και άλλες χώρες. Οι επιπτώσεις αυτές αναμένεται να κοστίσουν στην

περιοχή από 37 έως 79 δισ. δολάρια σε απώλειες παραγωγής, σύμφωνα με τη Παγκόσμια Τράπεζα.

Λατινική Αμερική 
Η πανδημία προκάλεσε πρωτοφανή οικονομική ύφεση στην Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

εκτιμά μια συρρίκνωση 9,4% στο περιφερειακό ΑΕΠ το 2020. Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική ανήκουν στις περιοχές που

πλήττονται περισσότερο στον κόσμο, όσον αφορά τις ώρες εργασίας και το εισόδημα.

Κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του τρέχοντος έτους, οι ώρες εργασίας μειώθηκαν κατά 20,9%,ενώ το εισόδημα της εργασίας

μειώθηκε κατά 19,3%. Η ανεργία αυξήθηκε από 8,1% το 2019 στο 11,5%, σύμφωνα με προβλέψεις της Διεθνούς Οργάνωσης

Εργασίας (ΔΟΕ) και της Οικονομικής Επιτροπής για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (ECLAC). Σύμφωνα με τις πληροφορίες

που διαθέτουμε για το πρώτο εξάμηνο του 2020, 34 εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη δουλειά τους, προμηνύοντας την αύξηση

του επιπέδου φτώχειας έως και 4,4%.

Το δημόσιο χρέος είναι σημαντικά υψηλότερο για όλες τις χώρες, εκτός από την περίπτωση του Περού. Αξιοσημείωτο είναι πως

το δημόσιο χρέος της Βραζιλίας και της Αργεντινής υπολογίζεται άνω του 90% του ΑΕΠ.
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Υπόλοιπος κόσμος
Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού δεν άφησαν ανεπηρέαστη την οικονομία της Αυστραλίας, η οποία κατέγραψε πτώση στο ΑΕΠ το 

πρώτο τρίμηνο 0,3% και το δεύτερο τρίμηνο 7%. Η απασχόληση μειώθηκε, καθώς το διάστημα Απριλίου Μαΐου, 872.000 

εργαζόμενοι έχασαν τις δουλειές τους.

Τέλος, η οικονομίες της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας που στηρίζονται στην εξαγωγή πετρελαίου αναμένουν ύφεση

της τάξης του 4,2% για το 2020 με τη πορεία των τιμών του πετρελαίου, να βρίσκονται σχεδόν 40% κάτω από τα προ-

κορωνοϊού επίπεδα.
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Αναμφισβήτητα, η έλευση του Covid-19ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την σύγχρονη εποχή του 21ου αιώνα παγκοσμίως. Αποτελεί

έναν ευκόλως μεταδιδόμενο ιό που ξεκίνησε να εμφανίζεται στην Κίνα, στην πόλη της Γιουχάν και με ραγδαίους ρυθμούς

ταχύτητας εξαπλώθηκε στην Ευρώπη, στην Αμερική και τον υπόλοιπο κόσμο.

Κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας υπήρξαν περιορισμοί των καθημερινών μας συνηθειών και δραστηριοτήτων, ενώ

σταδιακά έκλεισαν όλα τα καταστήματα, εστίαση και σχεδόν ολόκληρος ο Δημόσιος και ο Ιδιωτικός Τομέας. Απαγορεύτηκαν οι

μετακινήσεις ακόμα και μέσα στις πόλεις όπου ζουν οι άνθρωποι, ενώ εάν κάποιος έχρηζε ανάγκης να βγει έξω, τότε θα έπρεπε

να αποστείλει μήνυμα σε έναν συγκεκριμένο πενταψήφιο γράφοντας τον λόγο που πρέπει να βγει από το σπίτι.

Η Ελλάδα αλλά και οι υπόλοιπες χώρες βίωσαν το πρώτο Lockdown στις αρχές του Μαρτίου του 2020. Οι κοινωνίες έρχονται

αντιμέτωπες με νέες συνθήκες και καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Η καθημερινότητα των ανθρώπων άλλαξε

ριζικά, αφού ένα μεγάλο ποσοστό αναγκάστηκε να διακόψει προσωρινά την εργασία του, και ένα αξιόλογο ποσοστό, επίσης,

αναγκάστηκε ή αποφάσισε να εργαστεί κάτω υπό άλλες συνθήκες. Οι συνθήκες αυτές αφορούσαν στην τήρηση των

επιβεβλημένων μέτρων προστασίας, όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας (ιδιαίτερα όταν έρχεται κάποιος σε επαφή με κάποιον

άλλο), η τήρηση της απόστασης του 1,70m και η χρήση αντισηπτικών υγρών. Αρκετός κόσμος εργάστηκε μέσω Διαδικτύου, τα

σχολεία και τα πανεπιστήμια λειτουργούσαν μέσω του e-learning, καθώς επίσης, όλες τις λοιπές δραστηριότητες γίνονταν μέσω

των ταχυδρομείων, όπως για παράδειγμα η αποστολή εγγράφων ή η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές.

Η νεοδημιουργηθείσα πραγματικότητα προκάλεσε πολύ σοβαρά κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά προβλήματα στους ιστούς

των κοινωνιών. Οι άνθρωποι αποστασιοποιήθηκαν, άλλοι λόγω του φόβου και άλλοι επειδή ήθελαν να αποφύγουν κάποιο

πρόστιμο. Το πρώτο άνοιγμα των οικονομικών δραστηριοτήτων ήρθε τον Μάιο του 2020 με κάποια από τα περιοριστικά μέτρα

να παραμένουν εν ενεργεία ολόκληρο το καλοκαίρι.

Αναφορικά με την πολιτική στρατηγική ανάκαμψης της οικονομίας και όλων δεικτών της κοινωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση

βασίζεται σε τρεις άξονες που σχετίζονται με την εγχώρια παραγωγικότητα. Αρχικά, θα ενισχυθεί η ανθεκτικότητα σε ήδη

υπάρχουσες όσο και σε νέες οικονομικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις. Έπειτα, θα ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της οικονομίας

έναντι οικονομικών κρίσεων μέσω πολιτικών διαφοροποίησης της εγχώριας παραγωγικής βάσης και στην συνέχεια η

ανθεκτικότητα της οικονομίας απέναντι στις νέες αλλαγές που θα φέρουν οι τεχνολογίες της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης.

Προτού γίνει ανάλυση των πολιτικών της Ευρώπης, αξίζει να σημειωθεί πως έχουν ήδη υποχωρήσει οι προβλέψεις

για μία άμεση και ισχυρή ανάκαμψη. Οι ευρωπαϊκοί εσμοί εστιάζουν περισσότερο στα ποσοτικά και ποιοτικά

χαρακτηριστικά των πολιτικών και των εργαλείων οικονομικής στήριξης για την ανάσχεση της ύφεσης.
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Ενότητα 7: Δράσεις για την ανάκαμψη μετά την Πανδημία

Γράφει ο Γιώργος Αθανασόπουλος

Ο σχεδιασμός των πολιτικών αυτών βασίζεται σε κάποια κριτήρια για να δομηθεί και να καταλήξει στην ολοκληρωτική τους

έγκριση. Πρώτα από όλα εκείνο που λαμβάνεται υπόψη είναι εάν τα μέτρα των πολιτικών υλοποιούνται και σε ποιο βαθμό και

κατά πόσο επιτυγχάνονται οι οριοθετημένοι στόχοι. Εν συνεχεία, το δεύτερο κριτήριο η επιλογή επενδύσεων με υψηλό

οικονομικό πολλαπλασιαστή αλλά και η υποστήριξη των επενδύσεων που είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Επίσης, εκείνο που

ελέγχει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατά πόσο οι πολιτικές που σχεδιάζει ευνοούν την απασχόληση εργατικού δυναμικού.

Αναμφισβήτητα εκείνο για το οποίο θα υπάρξει σκέψη είναι ο τουρισμός. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες βρίσκονται σε

άμεση εξάρτηση από την απόδοση του τουριστικού τομέα. Ενδεχομένως, θα μπορούσε να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος ή

να μειωθεί η εποχικότητα. Ένας άλλος τομέας στον οποίος η Ευρώπη δρομολογεί να ελέγξει ο αγροτοδιατροφικός, καθώς

μπορεί να προκύψουν ζητήματα έλλειψης βασικών αγαθών.

Το ενεργειακό μοντέλο της Ευρώπης χαρακτηρίζεται συνολικά από σημαντικές ανομοιογένειες και αδυναμίες όπως υψηλή

εξάρτηση από εισαγωγές και χαμηλή ενεργειακή παραγωγικότητα με αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της

οικονομίας. Οι εισαγωγές καυσίμων επιβαρύνουν σημαντικά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της. Η αντιμετώπιση των

οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και γεωπολιτικών αδυναμιών που χαρακτηρίζουν το υφιστάμενο ενεργειακό

μοντέλο της Ευρώπης επιτάσσει συνεπώς την επιτάχυνση της διαδικασίας ενεργειακής και κλιματικής μετάβασης.

Σχετικά με την κυκλική οικονομία, η ανάπτυξη της κυκλικού μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης αποτελεί μια υποσχόμενη

προοπτική για τη σύζευξη Βιωσιμότητας-Ανθεκτικότητας - Αποδοτικότητας.

Οι περισσότερες προσπάθειες των Ευρωπαίων προσανατολίζονται στα πλεονεκτήματα του Διαδικτύου. Οι πολιτικές τους

στηρίζονται στις νέες τεχνολογίες. Δεν αποτελεί καθόλου τυχαίο γεγονός οι πληρωμές για τα περισσότερα επαγγέλματα

γίνονται μέσω των τραπεζών ή μέσω του υπολογιστή. Τα παιδιά διδάσκονται μέσα από το διαδίκτυο. Το εμπόριο διαφόρων

αγαθών πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. Οι ενέργειες και δραστηριότητες μέσω Ίντερνετ είναι λιγότερο κοστοβόρες, ενώ σε

πολλές περιπτώσεις εξαλείφεται η διαφθορά μέσω του μαύρου χρήματος. Καταληκτικά, η υιοθέτηση πολιτικών που εγγυώνται

ανάκαμψη μετά την Covid εποχή αποτελούν μία αναπόδραστη ανάγκη για ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτό που πρέπει να γίνει

είναι ο προσεκτικός σχεδιασμός με βάση τα διαφορετικά δεδομένα κάθε εποχής και την κατά δύναμιν πιστή εφαρμογή τους.
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Ενότητα 8: Γερμανική Δικαιοσύνη εναντίον ΕΚΤ

Γράφει ο Ηλίας Συμενταρίδης

Oι επιπτώσεις της αποφάσεως της 5ης Μαΐου 2020 του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας

"Bundesverfassungsgericht" ενέχει ανασταλτικό χαρακτήρα, επέφερε ετερογένεια στην ασκούσα νομισματική πολιτική και

περαιτέρω προκλήσεις στην ελευθερία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να δρα εν καιρώ αστάθειας στις χρηματαγορές διά

του προγράμματος αγοράς κρατικών τίτλων Public Sector Purchase Programme -P.S.P.P. Ανεπίλυτος επ’ αυτού ο συντονισμός

οικονομικών πολιτικών με τις αρμοδιότητες που παρέχονται στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σύμφωνα με το αρ. 127(1) και

130 Συνθ.ΛΕΕ να εναπόκεινται σε αμφισημία του όρου "ultra vires" και δη του προσανατολισμού των μηχανισμών συντονισμού

των νομισματικών πολιτικών που ασκούνται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να επιδέχονται ερμηνείες διά της

αποφάσεως ΕΕ C-493/17 Weiss της 11ης Δεκεμβρίου 2018:

73) Ως προς τον δικαστικό έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων αυτών, δεδομένου ότι το Ε.Σ.Κ.Τ. καλείται, όταν εκπονεί και

θέτει σε εφαρμογή πρόγραμμα πράξεων ανοικτής αγοράς όπως το προβλεπόμενο με την απόφαση 2015/774, να προβεί σε

επιλογές τεχνικής φύσης και να πραγματοποιήσει σύνθετες προβλέψεις και εκτιμήσεις, πρέπει να αναγνωριστεί ότι έχει, στο

πλαίσιο αυτό, ευρεία εξουσία εκτίμησης (απόφαση της 16ης Ιουνίου 2015, Gauweiler κ.λπ., C-62/14, EU:C:2015:400, σκέψη 68 και

εκεί παρατιθέμενη νομολογία). 76) Στο πλαίσιο αυτό, από την αιτιολογική σκέψη 4 της απόφασης 2015/774 καθίσταται σαφές

ότι, προς επίτευξη του στόχου της επιστροφής σε ετήσιους ρυθμούς πληθωρισμού κάτω, αλλά πλησίον του 2,00%, το πρόγραμμα

P.S.P.P. αποσκοπούσε στη χαλάρωση των νομισματικών και χρηματοδοτικών συνθηκών, μεταξύ άλλων και ως προς τον δανεισμό

των νοικοκυριών και των μη χρηματοπιστωτικών εταιριών, προς στήριξη της συνολικής κατανάλωσης και της επενδυτικής

δαπάνης στη ζώνη του ευρώ, ώστε να καταστεί, εν τέλει, δυνατή η μεσοπρόθεσμη επάνοδος στους επιδιωκόμενους ρυθμούς

πληθωρισμού. 78) Συνεπώς, από τα στοιχεία που το Δικαστήριο έχει στη διάθεσή του δεν προκύπτει ότι ενέχει πρόδηλο σφάλμα

η οικονομική ανάλυση του ΕΣΚΤ, σύμφωνα με την οποία το πρόγραμμα P.S.P.P. ήταν ικανό, υπό τις νομισματικές και

χρηματοδοτικές συνθήκες της ζώνης του ευρώ, να συμβάλει στην υλοποίηση του σκοπού της διατήρησης της σταθερότητας των

τιμών.

Αυτές ήταν οι αιτιάσεις του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας διά της αποφάσεως να αποδειχτούν

αμφότερες μερικώς αντισυνταγματικές. Εν προκειμένω, η αποδειχθείσα πολυδιαυλική προσέγγιση του προγράμματος αγοράς

στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές, όπου κατά το άρθρο 18 του European System of

Central Banks -E.S.C.B. τεκμαίρονται οι κοινοί στόχοι και η συνεκτικότητα των ενεργειών πολυμερούς πολιτικής, περιέρχονται

κάποιες ιδιαιτερότητες των οικονομικών πολιτικών διαθέτοντας τα αναγκαία εργαλεία σε μία πολυπολική διαδικασία.

91) Υπενθυμίζεται δε ότι το γεγονός και μόνον ότι προβάλλονται αντιρρήσεις επί της άνω αιτιολογημένης ανάλυσης δεν αρκεί, αυτό καθαυτό, για να

διαπιστωθεί ότι το Ε.Σ.Κ.Τ. υπέπεσε σε πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης, δεδομένου ότι, λόγω του αμφιλεγόμενου χαρακτήρα που έχουν συνήθως τα

ζητήματα νομισματικής πολιτικής και λόγω της ευρείας εξουσίας εκτίμησης του Ε.Σ.Κ.Τ., δεν μπορεί να απαιτείται από αυτό κάτι περισσότερο από

τη χρήση της οικονομικής τεχνογνωσίας του και των αναγκαίων τεχνικών μέσων τα οποία διαθέτει για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης

ανάλυσης με επιμέλεια και ακρίβεια (βλ., υπ’ αυτή την έννοια, απόφαση της 16ης Ιουνίου 2015, Gauweiler κ.λπ., C-62/14, EU:C:2015:400, σκέψη

75). 92) Τέλος, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, λαμβανομένων υπόψη, αφενός, των στοιχείων που περιέχει η δικογραφία ενώπιον του Δικαστηρίου

και, αφετέρου, της ευρείας εξουσίας εκτίμησης του Ε.Σ.Κ.Τ., δεν προκύπτει προδήλως ότι ένα πιο περιορισμένο, ως προς τον όγκο και τη διάρκειά

του, πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων θα μπορούσε να επιτύχει, με την ίδια αποτελεσματικότητα και ταχύτητα όπως το πρόγραμμα P.S.P.P.,

μια προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού παρόμοια με εκείνη την οποία επεδίωκε το Ε.Σ.Κ.Τ., προς υλοποίηση του πρωταρχικού σκοπού της

νομισματικής πολιτικής, όπως αυτός έχει οριστεί από τους συντάκτες των Συνθηκών. 126) Η αβεβαιότητα που δημιουργείται ως προς το ζήτημα

αυτό από τα εν λόγω όρια στην κατοχή ομολόγων ενισχύεται από τους περιορισμούς τους οποίους επιβάλλει το άρθρο 8 της απόφασης 2015/774

στη δημοσίευση πληροφοριών σχετικών με τα ομόλογα που βρίσκονται στην κατοχή του Ε.Σ.Κ.Τ., αφού από την προαναφερθείσα διάταξη

προκύπτει ότι δημοσιεύονται μόνο συγκεντρωτικές πληροφορίες και, αντιθέτως, αποκλείεται οποιαδήποτε ένδειξη όσον αφορά το ποσοστό το οποίο

κατέχει κατά τον χρόνο της δημοσίευσης η Ε.Κ.Τ. επί ομολόγων προερχόμενων από μια μεμονωμένη έκδοση.
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Ενότητα 8: Γερμανική Δικαιοσύνη εναντίον ΕΚΤ

Γράφει ο Ηλίας Συμενταρίδης

Ο υιοθέτηση των αποφάσεων κινδυνεύει να θέσει περιορισμούς στις ανεξάρτητες νομισματικές πολιτικές, η

αμοιβαία αναγνώριση των οποίων εγγυάται την προστασία των χρηματοοικονομικών συμφερόντων, ενώ

έτσι άγεται η Ενωσιακή νομιμότητα των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά του άρ. 267

Συνθ.ΛΕΕ. Εν ολίγοις, οι προσαρμογές που έχουν επισημοποιηθεί και αποκλίνουν από τις συνήθεις

νομισματικές πολιτικές για την ευρυθμία της ευρωπαϊκής οικονομίας και η αρρυθμία των ισχυόντων

κανόνων της αγοράς οδηγεί στην αναπροσαρμογή του ισχύοντος δόγματος και έτσι η διόγκωση του

κρατικού χρέους επιμηκύνεται με τα ελληνικά ομόλογα να παραμένουν non-investment grade, ενώ με

παρακωλύεται η ενοποίηση των κεφαλαιαγορών (Capital Market Union) με τις υποθέσεις νομισματικής

πολιτικής να ανάγονται σε απότοκο αντίρροπων νομικών δυνάμεων.
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OΔΕΘ Simulations: Eurogroup & Ecofin

#Ένα κλικ μακριά

Κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου έλαβε χώρα η διοργάνωση προσομοίωσης Ευρωπαϊκών Θεσμών του ΟΔΕΘ, όπου

μεταξύ άλλων συνεδρίασαν προσομοιωτικά για το Οικονομικό και Δημοσιονομικό Συμβούλιο οι 27 συμμετέχοντες ως Υπουργοί

Οικονομικών των κρατών μελών της Ένωσης, ο Πρόεδρος της ΕΚΤ και ο Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών

Υποθέσεων.

Η επικαιρότητα και οι οικονομικές παράμετροι της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης έθεσαν στο επίκεντρο των

συζητήσεων μια σωρεία ζητημάτων με κεντρικό άξονα την Τόνωση της δράσης των μέσων διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ, όπως

είναι η IPCR, ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης (UCPM), καθώς και η αντιμετώπιση του δεύτερου κύματος της

πανδημίας στο οποίο όπως φαίνεται έχουν εισέλθει αρκετές χώρες μέσω ενός συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών, το οποίο

προβλέπεται και στο IPCR ως δεύτερη φάση λειτουργίας. Επιπλέον συζητήθηκε και αποφασίστηκε η χρηματοδότηση ύψους 15%

από το πακέτο ανάκαμψης Next Generation EU και το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την ενίσχυση λειτουργίας τους. Οι

συμμετέχοντες εντόπισαν την αναγκαιότητα ύπαρξης περιόδων παρέκκλισης από τους οικονομικούς στόχους σε περιόδους

μεγάλης οικονομικής κρίσης για περίοδο 12 μηνών και συμφώνησαν σχετικά με τη χρηματοδότηση μέσω επιδοτήσεων και όχι

με μορφή δανεισμού για την κάλυψη δημοσίου χρέους σε ποσοστό που αντιστοιχεί στο 5% του ΑΕΠ βάσει πάντα των

αξιολογήσεων της φερεγγυότητας των χωρών και της βιωσιμότητας του χρέους.

Προχωρώντας τη συζήτηση σχετικά με την πανδημία υπερψηφίστηκε η άμεση εκκίνηση του προγράμματος

EU4HEALTH για τα κράτη μέλη, που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο αριθμό κρουσμάτων καθημερινά και ο τομέας

της δημόσιας υγείας τους αδυνατεί να ανταπεξέλθει και ομοίως η μείωση του ποσού που θα κατευθύνεται υπέρ της

αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής από 21% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 15%. Δηλαδή από 36,18

δισεκατομμύρια ευρώ σε 25,84 δις. Η διαφορά των 10,34 δις να διατεθεί στην ενίσχυση του συστήματος υγείας των κρατών-

μελών για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19. Υπερτονίστηκε η σημασία του προγράμματος SURE στο πλαίσιο του

οποίου αποφασίστηκε το 10% των κονδυλίων που αναλογούν σε κάθε κράτος μέλος από το πρόγραμμα SURE να διατεθεί

υποχρεωτικά για την στήριξη κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, όπως και η έκδοση κοινωνικών ομολόγων, προκειμένου και οι

υπόλοιπες 10 χώρες που δεν αξιοποιούν το ταμείο SURE να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για την στήριξη της τηλεργασίας.

Αναφορικά με την πράσινη οικονομία και την κλιματική αλλαγή, οι Υπουργοί Οικονομικών ήλθαν σε συμφωνία σχετικά

με την ανάγκη συνεργασίας την European Environmental Agency, για να προβλέπεται η υιοθέτηση μηχανισμών ελέγχου μέσω

των οποίων θα εξασφαλιστεί πως τουλάχιστον το 30% της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης θα διατεθεί αποκλειστικά και μόνο για

την ανάπτυξη και υλοποίηση πράσινων πολιτικών. Σε κάθε περίπτωση υπογραμμίστηκε η σημασία της σύνδεσης της πράσινης

σταθερότητας και της στοχοπροσήλωσης στη βιώσιμη συμφωνία πάντοτε σε συνάρτηση και συμφωνία με την πιστοληπτική

ικανότητα των κρατών μελών. Επιπρόσθετα, τέθηκαν οι βάσεις για τη συνεργασία για την πραγματοποίηση του στόχου της

μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 65% έως το 2030, την επιδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων και

ιδιωτικών κτιρίων σύμφωνα με το πρότυπο «passive house» στα πλαίσια του Μηχανισμού Ανάκαμψης, την επιδότηση της

ανανέωσης του στόλου των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης με ταυτόχρονη ανακύκλωση των παλαιών και ρυπογόνων

αυτοκινήτων, την επιπρόσθετη επιχορήγηση προγραμμάτων για πράσινη ανάπτυξη και την ταυτόχρονη θέσπιση επιδοτήσεων

για όσες επιχειρήσεις έχουν γίνει πράσινες μέχρι το 2023 και μείωση φορολογίας κατά 25% σε όσες επιχειρήσεις έχουν γίνει

πράσινες στο πρώτο χρόνο λειτουργίας τους.

Συνεχίζοντας την αναφορά των αποφάσεων στις οποίες κατέληξε το Οικονομικό και Δημοσιονομικό Συμβούλιο, αξίζει

να τονιστεί η συμφωνία περί εφαρμογής αυξημένης φορολογίας σε προϊόντα που δεν πληρούν τις «πράσινες» προδιαγραφές,

για παράδειγμα κατά τη διαδικασία παραγωγής τους και η συμφωνία ως προς τη δυνατότητα δανειοδότησης με χαμηλότερα

επιτόκια στα δάνεια επιχειρήσεων που κατευθύνονται σε κινήσεις προσαρμογής στην πράσινη ανάπτυξη. Επισημάνθηκε η

μείζονος σημασίας πιστή τήρηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και η πρακτική βελτίωση των κτιριακών υποδομών των

κρατών με σκοπό να καταστούν ενεργειακά αποδοτικά, είτε με την μετατροπή των ήδη υπαρχόντων κτιρίων, είτε με την

κατασκευή νέων. Το κόστος που θα προκύψει δύναται να καλυφθεί μέσα από την έκδοση πράσινων ομολόγων. Τέλος, οι

Υπουργοί Οικονομικών συμφώνησαν τη δημιουργία μιας τράπεζας εμπορίας δικαιωμάτων ρύπων, η οποία θα καθορίζει τις

τιμές εκπομπών άνθρακα, καθώς και δημιουργία ενός κατώτατου ορίου-πλαφόν για κάθε χώρα έτσι ώστε να ελέγχονται οι

συναλλαγές και οι αγορές δικαιωμάτων από ένα φορέα.
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#Ένα κλικ μακριά

Στο Οικονομικό και Δημοσιονομικό Συμβούλιο αποτέλεσε κεντρικό άξονα των συζητήσεων η μετάβαση στην ψηφιακή

οικονομία και το ενδεχόμενο της υποστήριξης της έκδοσης ψηφιακού ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με αρχικό

υλοποίησης του σχεδιασμού να αποτελεί η σύσταση κοινών ομάδων εργασίας της ΕΚΤ, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ECOFIN

για το ψηφιακό ευρώ, έτσι ώστε να είναι συμβατό με το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και η λειτουργία του να καταστεί

εύρυθμη. Σε κοινή συμφωνία κατέληξαν οι συμμετέχοντες σχετικά με την επιβολή Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Φόρου ύψους 3% σε

εταιρείες παροχής ψηφιακών υπηρεσιών (Υπηρεσίες Τύπου 1), με ετήσια έσοδα άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των

οποίων τα 300 εκατομμύρια θα προέρχονται από παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο φόρος

3% θα επιβάλλεται στα κέρδη παροχής ψηφιακών υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα συμφωνήθηκε η

επιβολή περιορισμών στο ποσό των ψηφιακών ευρώ, αλλά και των αριθμών των συναλλαγών σε ψηφιακό ευρώ που θα μπορεί

να εκτελεί κάθε πολίτης της Ένωσης. Οι εύλογοι προβληματισμοί αναφορικα με την ασφάλεια του συστήματος οδήγησε στην

απόφαση περί δημιουργίας μηχανισμού ασφάλειας χρηστών και προστασίας προσωπικών δεδομένων από πιθανές

κυβερνοεπιθέσεις, ενώ προτάθηκε η δημιουργία data center στην Κροατία και σε άλλες χώρες ώστε να είναι έτοιμες να

αντιμετωπίσουν ενδεχόμενους κινδύνους τρομοκρατίας και απειλής κυβερνοασφάλειας (5 data centers μέχρι το 2023 σε

νοτιοανατολική Ευρώπη).

Η έκδοση ευρωομολόγου αμφιταλάντευσε τους Υπουργούς Οικονομικών οι οποίοι ωστόσο κατέληξαν σε συμφωνία

σχετικά με ένα δεκαετές σχέδιο αποπληρωμής των δανείων μέσω της κοινής έκδοσης ευρωομολόγων, κατά το οποίο

προβλέπεται η εναρξη τους τα 4 πρώτα χρόνια με χρήση σταθερού επιτοκίου και μακροπρόθεσμα τα 6 υπόλοιπα χρόνια με τη

χρήση κυμαινόμενου επιτοκίου, εφόσον οι οικονομίες των χωρών θα έχουν ρυθμίσει το δημοσιονομικό έλλειμμά τους και

εφόσον θα κυμαίνεται και δε θα υπάρχει απόκλιση πέραν του +-25%. Το σταθερό επιτόκιο λαμβάνοντας υπόψη το μέσο όρο

των ξεχωριστών επιτοκίων των χωρών μελών που θα μπορούσαν να δανειστούν μεμονωμένα προτείνεται να διαμορφωθεί

στο 1,5%. Προτείνεται και ρήτρα ανάπτυξης εφόσον η οικονομική μεγέθυνση έχει αυξητική τάση με το πέρασμα των χρόνων,

ώστε αυξάνοντας το ποσό ή το επιτόκιο των δόσεων των δανείων, για να επιτευχθεί μια αμεσότερη κάλυψη των δανείων. Η

κατανομή του ποσού θα λαμβάνει υπόψιν κυρίως το ΑΕΠ της κάθε χώρας και τον βαθμό στον οποίο επλήγη από την πανδημία

του Covid-19.

Έχοντας αποφασίσει τα ανωτέρω οι συνεδριάσεις ολοκληρώθηκαν με τους εκπροσώπους να έχουν ήδη διαμορφώσει

ένα πλάνο για τα πιο κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν τους οικονομικούς κόλπους της Ένωσης.

Τους ευχαριστούμε όλους για την άψογη προετοιμασία και έρευνα τους!
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