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Περίληψη

               

Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται να παρουσιαστεί η διαχείριση των οικονομικών

επιπτώσεων της πανδημίας του covid-19 από την ΕΕ. Επιδιώκουμε να παρουσιάσουμε τον τρόπο

αντίδρασης και το σχέδιο της Ένωσης απέναντι στη νέα και αναπάντεχη οικονομική κρίση που

προέκυψε. 

Με  μια  ιστορικής  σημασίας  απόφαση,  το  Συμβούλιο της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  θέσπισε  τον

Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 750 δισ. €, που θα διατεθούν για την ενίσχυση

της  ευρωπαϊκής  οικονομίας.  Η  ΕΕ  ζητάει  να  υπάρχουν  συνεκτικά  προγράμματα  με

μεταρρυθμιστικά και επενδυτικά σχέδια σε συγκεκριμένους κλάδους πολιτικής, προκειμένου να

απελευθερώσει τα χρηματοδοτικά κονδύλια από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το χρηματοδοτικό αυτό ταμείο  δεν  έχει  σχέση με  οποιαδήποτε  άλλη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία.

Μερικές  από  τις  καινοτομίες  του  είναι  το  μέγεθος  της  χρηματοδότησης,  ότι  ορίζεται

χρονοδιάγραμμα  ολοκλήρωσης  των  έργων  έως  το  τέλος  του  2026,  διαφορετικά  διακόπτεται  η

χρηματοδότηση,  κινητοποιούνται  πολλές  ιδιωτικές  επενδύσεις  και  αξιοποιούνται  δημόσιες

επενδύσεις των ΣΔΙΤ.

Η παρούσα εργασία αφού αναφερθεί στον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επιχειρεί να

αναδείξει  τους  λόγους που  οδήγησαν  την  ΕΕ  να  επιδείξει  διαφορετικά  αντανακλαστικά  στην

αντιμετώπιση αυτής της οικονομικής κρίσης, σε σχέση με την κρίση του 2008. 

Αποτελεί  μεγάλη πρόκληση για την ΕΕ με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και  Ανθεκτικότητας  να

περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες από την πανδημία του covid-19 στην οικονομική, κοινωνική

και  εδαφική  συνοχή  και  να  γίνουν  οι  ευρωπαϊκές  οικονομίες  πιο  βιώσιμες  και  καλύτερα

προετοιμασμένες για πιθανές μελλοντικές απειλές.
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Abstract

               

                                                                

In this dissertation we attempt to present the management of the financial  effects of the covid-19

pandemic by the EU. We seek to present the way of reaction and the plan of the Union against the

new and unexpected economic crisis that came up. 

With a decision of historic importance the Council of the European Union enacted the Recovery and

Resilience Mechanism, amounting to € 750 billion, which will be used to reinforce the European

economy.

The EU asks for coherent programs with reform and investment plans in specific policy areas, in

order to release the financial resources from the Recovery and Resilience Mechanism.

This financial fund is not related to any other European initiative. Some of its innovations are the

size of the funding, the fact that a timetable is defined for the completion of the projects until the

end of 2026, otherwise the funding  will be stopped, many private investments are mobilized and

public investments of public-private partnerships (PPP's) are utilized.

The present dissertation after referring to the Recovery and Resilience Mechanism, attempts to give

prominence to the reasons that led the EU to show different reflexes in  the  confrontation  of  this

economic crisis, compared to the 2008 crisis.

Constitutes a big challenge for the EU, with the Recovery and Resilience Mechanism, to reduce the

negative effects of the covid-19 pandemic on economic, social and territorial cohesion and to make

European economies more sustainable and better prepared for potential new threats.

ii
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πανδημία της ασθένειας του κορωνοϊού (covid-19) προκλήθηκε από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2,

που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην πόλη Wuhan της Κίνας τον Δεκέμβριο του 2019. Ο

Παγκόσμιος  Οργανισμός  Υγείας  (ΠΟΥ)  ονόμασε  τον  νέο  ιό  SARS-Cov-2  (Severe Acute

Respiratory Syndrome Corona-virus 2) και τη νόσο που προκαλεί covid-19 (coronavirus  disease

2019).  Μέχρι  σήμερα  (Οκτώβρης  2021)  έχει  προκαλέσει  παγκοσμίως  πάνω  από  4.800.000

θανάτους,  ενώ  έχουν  καταγραφεί  σχεδόν  240  εκατομμύρια  κρούσματα.  Στις  χώρες  της  ΕΕ

υπολογίζονται  για  το  ίδιο  χρονικό  διάστημα  780.000  ανθρώπινα  θύματα  και  σχεδόν  40

εκατομμύρια κρούσματα1 (WHO, Coronavirus disease pandemic).

Το πρώτο κρούσμα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρήθηκε τον Ιανουάριο του 2020. Το

ένα μετά το άλλο τα κράτη-μέλη της ΕΕ άρχισαν να αναφέρουν κρούσματα του ιού, με την Ιταλία

να βρίσκεται στο επίκεντρο της πανδημίας. Τον Μάρτιο του 2020 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ

αναφέρονται πλέον κρούσματα του  covid-19, ενώ στις 13 Μαρτίου 2020 ο ΠΟΥ ανακήρυξε την

Ευρώπη ως το κέντρο της πανδημίας.  Από τότε ο αριθμός των κρουσμάτων στην ΕΕ συνεχίζει να

αυξάνεται οδηγώντας σε μια άνευ προηγουμένου υγειονομική κρίση.

Από την άνοιξη  του  2020,  εκατομμύρια  πολίτες  στις  χώρες  της  ΕΕ μπήκαν σε  καραντίνα  για

πολλούς μήνες με αποφάσεις των κυβερνήσεων των κρατών-μελών, προκειμένου να περιοριστεί η

μετάδοση του covid-19. Το σταμάτημα πολλών οικονομικών δραστηριοτήτων, ο περιορισμός των

μετακινήσεων και των ταξιδίων και η μείωση της κατανάλωσης έπληξαν την ευρωπαϊκή και την

παγκόσμια οικονομία και οδηγηθήκαμε, εκτός από υγειονομική και σε μεγάλη οικονομική κρίση.

Οι επιπτώσεις της νόσου αφορούν τόσο σε επίπεδο αύξησης της θνησιμότητας και νοσηρότητας

του πληθυσμού, που σαφέστατα είναι και το σημαντικότερο, όσο και στο επίπεδο της οικονομίας με

παγκόσμια  αναταραχή,  συρρίκνωση της  παραγωγής  και  πτώση των  χρηματιστηριακών  δεικτών

παντού. 

Από τις αρχές του 2020 οι θεσμοί και τα όργανα της ΕΕ στις συνεδριάσεις τους αποφάσισαν να

λάβουν μέτρα σε τέσσερις άξονες δράσεις:

 τον έλεγχο και τη μείωση της επέκτασης του covid-19

 τη διασφάλιση επάρκειας στην προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού

1 World Health Organization, Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. Διαθέσιμο στη διεύθυνση:  
https://www.who.int/ [Πρόσβαση στις 10 Ιουλίου 2021].       
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 την ενίσχυση της έρευνας για εμβόλια

 τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιβαρύνσεων της πανδημίας

Το Συμβούλιο παρακολουθεί από κοντά την κατάσταση, μαζί με τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ

και  λαμβάνει  μέτρα  για  τον  συντονισμό  μεταξύ  των  κρατών-μελών,  για  την  ανταλλαγή

πληροφοριών και την εξασφάλιση ενιαίας αντίδρασης σε επίπεδο ΕΕ. Η προστασία της υγείας των

πολιτών και η ενίσχυση των συστημάτων υγείας μπήκαν σε πρώτη προτεραιότητα.

Τις πρώτες εβδομάδες μετά το ξέσπασμα της πανδημίας επικράτησε  πανικός και υπήρξαν αρκετές

μονομερείς  και  σπασμωδικές  ενέργειες  των  κρατών-μελών  της  Ένωσης2.  Γρήγορα  όμως

ακολούθησαν  δραστικά  μέτρα  άμεσης  αντιμετώπισης  των  επιπτώσεων  της  υγειονομικής  και

οικονομικής κρίσης από τα θεσμικά όργανα.

Ήταν επιτακτική ανάγκη για την ΕΕ να πάρει συλλογικά και έμπρακτα μέτρα για την στήριξη της

οικονομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να επανέλθει σε αναπτυξιακούς ρυθμούς.  Σε αυτή την

κρίση, η ΕΕ ανταποκρίθηκε άμεσα και έλαβε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μέτρα για να

μειώσει όσο γίνεται τις συνέπειες της πανδημίας covid-19 και στην οικονομία.

Οι  υπουργοί  Οικονομικών  από  τις  23  Μαρτίου  2020  συμφωνούν  να  χαλαρώσουν  τους

δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ λόγω των επιπτώσεων της νόσου covid-19 και να προετοιμάζουν

τρόπους και κονδύλια για οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, ώστε να

αντιμετωπιστεί η επερχόμενη ύφεση. 

Τα  περισσότερα  και  ίσως  τα  σημαντικότερα  από  τα  μέτρα  που  έχει  λάβει  η  Ένωση  για  την

αντιμετώπιση της κρίσης  του  covid-19 αφορούν το οικονομικό πεδίο,  καθώς η ευθύνη για την

οργάνωση  και  παροχή  υγειονομικής  περίθαλψης  ανήκει  κυρίως  στις  εθνικές  κυβερνήσεις3

(European  Commission,  Public  Health).  Στον  τομέα  της  υγείας  ο  ρόλος  της  ΕΕ  είναι

συμπληρωματικός  των  εθνικών  κυβερνήσεων,  αν  και  ακόμα  και  έτσι  βοήθησε  σημαντικά  στη

μείωση του αντίκτυπου της πανδημίας.

Η κρίση του covid-19 αποτελεί τεράστια πρόκληση για την ΕΕ. Δημιούργησε κατάσταση έκτακτης

ανάγκης και πρωτοφανούς κρίσης και έπρεπε να αντιμετωπιστεί με ανάλογα μέτρα από την ΕΕ,

όπως και έγινε σε σημαντικό βαθμό.

 

2 Κρητικός, Α. (2021), Πολιτική Συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Η επόμενη μέρα μετά την πανδημία, Ελληνικό 
Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Αθήνα.

3 European Commission, Public Health, Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/policies/public-
health_en [Πρόσβαση στις 19 Ιουλίου].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ΕΕ 

1.1 Οι πρώτες επιδράσεις της πανδημίας στην ΕΕ

Η πανδημία του κορωνοϊού έπληξε με σφοδρότητα τις χώρες της Ευρώπης και της ΕΕ. Ειδικά στην

πρώτη περίοδο επέκτασης της πανδημίας (χειμώνας-άνοιξη 2020), η Ευρώπη ήταν το κέντρο της

εξάπλωσης του ιού με πολλές ανθρώπινες απώλειες, ιδιαίτερα σε αναπτυγμένες οικονομίες, όπως

στην Ιταλία, την Ισπανία και την Γαλλία.

Η Ιταλία δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα από την πανδημία από την αρχή της εξάπλωσης της με

τους περισσότερους νεκρούς στην ΕΕ (πάνω από 130.000 άτομα) και εκατομμύρια κρούσματα.

Ιδιαίτερα την περίοδο Μαρτίου-Μαΐου του 2020 υπήρχαν εκατοντάδες νεκροί καθημερινά και τα

νοσοκομεία της χώρας ήταν σε αδιέξοδο. Ο ιός χτύπησε ακολούθως με ιδιαίτερη μανία την Ισπανία

και  την  Γαλλία  με  δεκάδες  χιλιάδες  νεκρούς  και  εκεί  και  συνολική  αποδιοργάνωση  κάθε

δραστηριότητας. 

Η ταχύτητα και η ευκολία μετάδοσης του κορωνοϊού δεν άφηνε περιθώρια στα κράτη, ώστε να

μπορέσουν με τα εθνικά υγειονομικά τους  συστήματα μόνο να περιορίσουν την εξάπλωση της

πανδημίας. Το πλήγμα για τις εθνικές οικονομία ήταν τεράστιο, αλλά έπρεπε να παρθούν μέτρα

πρώτα για την ασφάλεια της υγείας των πολιτών. Έτσι το όλες οι χώρες-μέλη της ΕΕ άρχισαν να

θέτουν κανόνες περιορισμού στις μετακινήσεις των πολιτών και σε οικονομικές δραστηριότητες. 

Η πανδημία  αποτέλεσε  την  μεγαλύτερη υγειονομική  κρίση που αντιμετώπισε  η  ΕΕ φέρνοντας

άμεσα περιορισμούς σε όλες τις κοινωνικές, επαγγελματικές και οικονομικές δραστηριότητες. Οι

λέξεις  καραντίνα  και  lock down μπήκαν  στην  καθημερινότητα  μας.  Θεσπίστηκαν  μέτρα

περιορισμού και απαγόρευσης των ταξιδίων και των μετακινήσεων, έκλεισαν χώροι διασκέδασης

(εστιατόρια,  μπαρ,  κέντρα  διασκέδασης),  πολιτισμού  (μουσεία,  θέατρα,  κινηματογράφοι),

αναψυχής  (πάρκα  κ.α.),  αθλητισμού  (γυμναστήρια,  γήπεδα),  καταστήματα  λιανικού  εμπορίου.

Απαγορεύτηκε η κυκλοφορία τις νυχτερινές ώρες, έκλεισαν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, ενώ η

τηλεργασία επεκτάθηκε και επιβλήθηκε σε πολλές επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου

τομέα.  Όλα  αυτά  τα  μέτρα  περιορισμού  είχαν  αντίκτυπο  στον  τρόπο  ζωής,  θέτοντας  υπό

3



αμφισβήτηση βεβαιότητες της σύγχρονης ζωής.

Τις πρώτες εβδομάδες εξάπλωσης του covid-19 στις χώρες της ΕΕ υπήρξαν πολλά προβλήματα στη

διαχείριση αυτής της υγειονομικής κρίσης. Η ΕΕ δυστυχώς είχε καταστεί μια περιοχή με μεγάλους

αριθμούς θανάτων από τον κορωνοϊό και μάλιστα χώρες της Ένωσης ήταν στις πρώτες θέσεις του

αριθμού των απωλειών εξαιτίας της επιδημίας4 (JHU, Coronavirus Resource Center). 

Αυτό δεν είναι εύκολα αποδεκτό, καθώς αποτελεί μία από τις πλουσιότερες περιοχές του κόσμου

και  με  ένα,  μέχρι  πρότινος  τουλάχιστον,  υψηλού  επιπέδου  σύστημα  υγείας.  Τα  προβλήματα

διαχείρισης  εντοπίζονταν  τόσο  σε  επίπεδο  ΕΕ,  όσο  και  στο  επίπεδο  των  κρατών-μελών.  Η

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  δεν  πήρε  άμεσα  πρωτοβουλίες  για  συντονισμό  και  κοινές  δράσεις  στο

πλαίσιο της Ένωσης.

Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο τα όργανα και οι ηγέτες της ΕΕ υποεκτίμησαν τον αντίκτυπο

της επιδημίας στην Ευρώπη, ακόμα και την δυνατότητα μετάδοσης του στα κράτη-μέλη. Πιθανά

επειδή δεν είχαν ακόμα την κατάλληλη πληροφόρηση για την μεταδοτικότητα και θνησιμότητα του

ιού.  Στο πεδίο  της  υγείας  άλλωστε  η ευθύνη για την χάραξη και  εφαρμογή των υγειονομικών

πολιτικών  ανήκει  στα  κράτη-μέλη.  Μέσα  στο  Φεβρουάριο  έγιναν  κάποιες  τηλεδιασκέψεις  των

υπουργών Υγείας των χωρών της ΕΕ, με στόχο τον συντονισμό μεταξύ των εθνικών αρχών υγείας

και της Ένωσης, αλλά δεν έφεραν ιδιαίτερα αποτελέσματα. 

Αντίθετα τα κράτη-μέλη προέβησαν σε ανταγωνιστικές ενέργειες μεταξύ τους, όπως οι ανεπίσημες

απαγορεύσεις  εξαγωγών υγειονομικού υλικού σε άλλες χώρες της Ένωσης και το κλείσιμο των

συνόρων  κατά  παράβαση  της  Συνθήκης  Σένγκεν.  Η  ελεύθερη  κυκλοφορία  εμπορευμάτων  και

προσώπων,  δηλαδή   δύο  από  τις  τέσσερις  βασικές  ελευθερίες  της  ΕΕ ουσιαστικά  τέθηκαν  σε

αναστολή, έστω και εν μέρει. Η παρέμβαση της Επιτροπής ήταν καθυστερημένη και έτρεχε πίσω

από τα γεγονότα προσπαθώντας να καταργήσει ή να τροποποιήσει τέτοιες μεμονωμένες ενέργειες.  

Συνέβησαν  επίσης  διάφορες  ομαδοποιήσεις  κρατών  σε  συνθήκες  πανικού,  οι  οποίες  σε  μια

προσπάθεια  αντιμετώπισης  της  πανδημίας,  παρέκαμψαν  τις  θεσμικές  διαδικασίες  λήψης

αποφάσεων, τραυματίζοντας τη συνοχή στην ΕΕ. 

Βρεθήκαμε στο σημείο η Ιταλία, η οποία βρίσκονταν σε δεινή υγειονομική θέση λόγω του covid-

19, να δέχεται πρώτα βοήθεια από χώρες εκτός ΕΕ (Κίνα, Κούβα, Ρωσία), καθώς οι χώρες της

Ένωσης δεν θέλησαν ή άργησαν να ανταποκριθούν, βάζοντας σε πρώτη προτεραιότητα τις εθνικές

4 J. Hopkins University & Medicine, Coronavirus Resource Center, Διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html [Πρόσβαση στις 14 Ιουλίου].
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ανάγκες τους. 

Στη συνέχεια βέβαια η ΕΕ και  τα θεσμικά της όργανα λειτούργησαν πιο ομαλά και  πάρθηκαν

αποφάσεις για την επιβολή μέτρων από  κοινού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από τις αρχές Μαρτίου του

2020 και αφού ενεργοποιήθηκε η πλήρης λειτουργία του συστήματος  Integrated Political  Crisis

Response  (IPCR),  η  ΕΕ  σταδιακά  έλαβε  αποφάσεις  για  την  διαχείριση  όλων  των  πτυχών  της

πανδημίας, όπως μέτρα για την οικονομική ενίσχυση των ευρωπαϊκών οικονομιών και μέτρα για

την ενίσχυση της έρευνας για την καταπολέμηση της πανδημίας. 

Με την έναρξη της πανδημίας στην Ευρώπη στα τέλη Ιανουαρίου 2020 ενεργοποιήθηκαν τα πρώτα

κεφάλαια από την ΕΕ για την έρευνα γύρω από τον κορωνοϊό, μέσω του προγράμματος  Horizon

2020.  Η  Επιτροπή  διέθεσε  3  δισ.  ευρώ  από  τον  προϋπολογισμό  της  ΕΕ,  ενώ  τα  κράτη  μέλη

συνεισέφεραν άλλα 3 δισ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση του Μέσου Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης

και του Κοινού Αποθέματος Εξοπλισμού του RescEU5 (Ευρ. Επιτροπή, Επισκόπηση).

Παράλληλα  βασιζόμενη  σε  επιστημονικές  συμβουλές  η  Επιτροπή  έλαβε  διάφορα  μέτρα

υγειονομικού χαρακτήρα και πρότεινε διάφορες συστάσεις και οδηγίες προς τα κράτη-μέλη για την

ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας. Κεντρικός άξονας στην υγειονομική πολιτική της ΕΕ αποτέλεσε η

προσπάθεια  για  γρήγορη  ανακάλυψη  εμβολίου,  η  οποία  θα  θωράκιζε  την  υγεία  των  πολιτών

απέναντι στην πανδημία και θα μπορούσε η ευρωπαϊκή κοινωνία να επανέλθει στην κανονικότητα. 

Μετά το  δεύτερο κύμα της  πανδημίας  στην Ευρώπη το φθινόπωρο και  τον χειμώνα του 2020

επιβλήθηκαν εκ νέου περιοριστικά μέτρα, για να μειωθεί ο κίνδυνος εξάπλωσης της πανδημίας.

Ωστόσο, το κόστος σε ανθρώπινες ζωές παρέμεινε υψηλό. Η ΕΕ προσπαθεί με εκστρατεία μαζικών

εμβολιασμών να θωρακίσει την υγεία των πολιτών και να περιορίσει τον  covid-19. Σύμφωνα με

πρόσφατα στοιχεία του  European Center for Disease Prevention and Control, έχει εμβολιστεί με

τουλάχιστον  μία  δόση  το  79,4%  του  ενήλικου  πληθυσμού  της  ΕΕ  και  ΕΟΧ  (Ευρωπαϊκός

Οικονομικός  Χώρος),  ενώ  πλήρως  εμβολιασμένο  και  με  τις  δύο  δόσεις  είναι  το  74,1%  των

ενηλίκων6 (ECDC, Vaccine Tracker).

Μετά  την  υγειονομική  κρίση  ακολούθησε  πλέον  και  η  οικονομική  με  όλες  τις  κοινωνικές

προεκτάσεις της, για την ανάσχεση της οποίας η ΕΕ προχώρησε σε σημαντικές παρεμβάσεις, τις

5 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Επισκόπηση της απόκρισης της Επιτροπής. Διαθέσιμο στη διεύθυνση:  
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/overview-commissions-response_el    
[Πρόσβαση στις 28 Ιουλίου 2021].                                                                                                                                  

6 European Center for Disease Prevention and Control Covid-19, Vaccine Tracker, Διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://vaccinetracker.ecdc.europa.eu/public/extensions/COVID-19/vaccine-tracker.html#uptake-tab [Πρόσβαση 
στις 14 Σεπτεμβρίου 2021].
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οποίες θα εξετάσουμε στη συνέχεια. 

                                                    

1.2 Οι πρώτες οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στην ΕΕ

                                          

Σύμφωνα με τις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύτηκαν

τον  Φεβρουάριο  του  20207 (Ευρ.  Επιτροπή,  Χειμερινές  οικονομικές  προβλέψεις  2020),

αναμένονταν  αύξηση  της  ανάπτυξης  στην  ΕΕ  το  2020  και  το  2021  κατά  1,4%,  ενώ  για  την

ευρωζώνη  οι  εκτιμήσεις  ήταν  αντίστοιχα  στο  1,2%,  καθώς  δεν  είχαν  προβλεφθεί  ακόμα  οι

καταστροφικές επιπτώσεις της πανδημίας.

Σύντομα  όμως  η  Επιτροπή  σε  Ανακοίνωση  που  εξέδωσε  στις  13/03/2020  αναθεώρησε  τις

προβλέψεις της, καθώς το ξέσπασμα και ο αντίκτυπος της πανδημίας στην ανθρώπινη υγεία και τις

οικονομικές δραστηριότητες αποτελούσε πηγή ανησυχίας. Η ΕΕ υπολόγισε ότι η οικονομία της ΕΕ

θα  συρρικνωθεί  κατά  ποσοστό  ρεκόρ  7,5%  το  2020,  πριν  ανακάμψει  πάλι  το  2021,

διαμορφώνοντας τη βαθύτερη οικονομική ύφεση στην ιστορία της.

Τελικά το 2020 είχαμε μεγάλη μείωση του ΑΕΠ, όπου κυμάνθηκε στο 6,3% (στην ΕΕ των 27), ενώ

στην ευρωζώνη είχαμε μείωση κατά 6,5%8 (Eurostat,  Data Browser). Ειδικά το 2ο Τρίμηνο του

2020  είχαμε  πτώση  που  έφτασε  στο  11,1%  για  την  ΕΕ.  Μετά  το  κατώτερο  αυτό  σημείο,  η

ευρωπαϊκή οικονομία άρχισε να ανακάμπτει, καθώς οι προσδοκίες από την γρήγορη ανακάλυψη

εμβολίου και η υποχώρηση της πανδημίας στις  αρχές του καλοκαιριού του 2020, τόνωσαν την

αισιοδοξία στις αγορές. Η οποία όμως δεν ήταν σταθερή, αφού ακολούθησε το δεύτερο κύμα της

πανδημίας και είχαμε ξανά επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης. 

Η πανδημία και  τα μέτρα περιορισμού στην κυκλοφορία των πολιτών επηρέασαν αρνητικά τις

καταναλωτικές δαπάνες και κυρίως τον τριτογενή τομέα της οικονομίας, αλλά και τις επενδύσεις

και τη βιομηχανική παραγωγή. Ιδιαίτερο πλήγμα δέχτηκαν οι κλάδοι του τουρισμού, της εστίασης,

των μεταφορών και του λιανεμπορίου, καθώς τα κράτη-μέλη με αποφάσεις τους περιόρισαν τις

μετακινήσεις  των  πολιτών  και  ανέστειλαν  πολλές  δραστηριότητες,  που  έχουν  σχέση  με  την

7 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2020: Αντίρροπες δυνάμεις που επιβεβαιώνουν την 
υποτονική ανάπτυξη. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_232     
[Πρόσβαση στις 12 Ιουλίου 2021].

8 Eurostat, Real GDP growth rate – volume.  Διαθέσιμο στη διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00115/default/table?lang=en    [Πρόσβαση στις 14 Ιουλίου 2021].
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διασκέδαση, τον αθλητισμό, την εκπαίδευση, τα ταξίδια και άλλες. 

Η συρρίκνωση της ευρωπαϊκής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας οφείλονταν κατά κύριο λόγο

στη  δραματική  μείωση  του  τομέα  των  υπηρεσιών,  επειδή  είναι  εντάσεως  εργασίας  και

περιλαμβάνει την άμεση συναλλαγή μεταξύ πελάτη και καταναλωτή. Η βιομηχανική παραγωγή

επέστρεψε σύντομα στα επίπεδα πριν την πανδημία, ο κλάδος των υπηρεσιών συνέχισε όμως να

συρρικνώνεται και αυτό επηρέασε αρνητικά χώρες με σημαντικούς τομείς υπηρεσιών (πχ Κροατία,

Ιταλία, Ισπανία).  

Διάγραμμα 1.1

Τριμηνιαία αύξηση του ΑΕΠ στην ΕΕ

Πηγή: Eurostat (Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία)

                                      

Ο κορωνοϊός  προκάλεσε την μεγαλύτερη ύφεση της  διεθνούς  οικονομίας  μετά  την Παγκόσμια

Οικονομική Κρίση του 1929. Στην ΕΕ σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής είχαμε μείωση κατά

1,7% της  απασχόλησης στις  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις  (δηλ.  -1,4 εκατ.  θέσεις  εργασίας),  24%

μείωση του εμπορίου εντός της ΕΕ, 60% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ανέφεραν μείωση του

κύκλου εργασιών το 2020 και 45% των επιχειρήσεων αναμένεται να μειώσουν τις επενδύσεις το

20219. 

Υπήρξαν και εξαιρέσεις βέβαια από την ραγδαία επιδείνωση των οικονομικών στοιχείων. Εξαιτίας

της πανδημίας παρουσιάστηκε αυξημένη ζήτηση για μέσα ατομικής προστασίας (απολυμαντικά,

9 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή βιομηχανική στρατηγική. Διαθέσιμο στη διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_el 

[Πρόσβαση στις 30 Ιουλίου 2021].
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μάσκες και ασπίδες προσώπου κ.α.) και ιατρικά είδη (αναπνευστήρες, εμβόλια κ.α.). Για πολλές

επιχειρήσεις  αυτό  αποτέλεσε  ευκαιρία  για  αύξηση  της  παραγωγής  τέτοιων  υλικών  και  κατά

συνέπεια  αύξηση  των  κερδών.  Σημαντικές  εταιρίες  τροποποίησαν  ή  άλλαξαν  τα  συστήματα

παραγωγής τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες καταναλωτικές ανάγκες. 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι διαδικτυακές υπηρεσίες επίσης αύξησαν πολύ τις πωλήσεις τους,

καθώς  και  οι  ταχυμεταφορικές  υπηρεσίες,  εξαιτίας  των  μέτρων  περιορισμού  κυκλοφορίας,

κοινωνικής αποστασιοποίησης και της ανάπτυξης της τηλεργασίας.

Η κρίση του  covid-19 αυξάνει  τη  μισθολογική  ανισότητα  μεταξύ  των  εργαζομένων,  αλλά  και

συνολικά τα ποσοστά της φτώχειας σε όλη την ΕΕ. Ταυτόχρονα απειλεί να αυξήσει περαιτέρω τις

οικονομικές διαφορές και ανισότητες μεταξύ των χωρών της ΕΕ, όπου σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό

Ελεγκτικό  Συνέδριο  στην  Επισκόπηση  αριθμ.  06  του  2020,  αναφέρετε  ότι  ο  οικονομικός

αντίκτυπος  της  πανδημίας  υπήρξε  ανομοιογενής  μεταξύ  των  διαφόρων  κρατών-μελών  εξαιτίας

διαφόρων παραγόντων. Η παύση των δραστηριοτήτων σε μία χώρα (πχ Γερμανία) είχε μικρότερες

επιπτώσεις από ότι στη Γαλλία  ή την Ιταλία, καθώς οι διαφορές στη διάρθρωση των οικονομιών,

στη δημοσιονομική κατάσταση, οι στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και η ικανότητα των χωρών και

των συστημάτων υγείας να ανταποκρίνονται  στις  έκτακτες συνθήκες,  ενέτειναν τις  οικονομικές

αποκλίσεις εντός της Ένωσης.

Πολύ  σημαντικό  αρνητικό  παράγοντα  αποτέλεσε  ο  πανικός,  που  δημιουργήθηκε  στους

καταναλωτές με αποτέλεσμα την αλλοίωση και αλλαγή των συνηθισμένων προτύπων κατανάλωσης

και την εμφάνιση ελλείψεων στην αγορά.

Επίσης οι επιπτώσεις της νόσου στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και στην υγεία των

πολιτών  επιβαρύνουν  άμεσα  και  έμμεσα  την  οικονομία  της  Ένωσης,  καθώς  δημιουργούνται

υπέρογκες δαπάνες για ιατρικές υπηρεσίες, ενώ υπάρχει απώλεια εργατοωρών και μελλοντικών

ευκαιριών από νοσούντες και θανόντες από τον ιό. 

Τέλος  οι  εισοδηματικές  απώλειες  των  νοικοκυριών  και  των  επιχειρήσεων  επηρέασαν  και

επηρεάζουν ακόμα αρνητικά τα φορολογικά έσοδα των κρατών-μελών. 

Η παρούσα οικονομική κρίση επιδρά συνολικά την παγκόσμια  οικονομία,  σε  αντίθεση με  την

προηγούμενη χρηματοπιστωτική κρίση, η οποία επικεντρώθηκε κυρίως στον χρηματιστηριακό και

τραπεζικό τομέα. Οι οικονομίες και οι κοινωνίες της ΕΕ διανύουν μία βαθιά και ασύμμετρη κρίση

εξαιτίας της πανδημίας του covid-19 και μπορεί να βρισκόμαστε σε φάση σταδιακής ανάκαμψης,
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όμως o αντίκτυπος της θα είναι αισθητός για πολύ καιρό ακόμα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις όλων.

 

1.3 Αναζητώντας μια ευρωπαϊκή απάντηση στην πανδημία

Η ΕΕ δεν έχει συστήσει κάποιο θεσμό με την δικαιοδοσία να παίρνει καθοριστικές  αποφάσεις σε

καταστάσεις  έκτακτης  ανάγκης,  όπως  αυτές  που  δημιούργησε  ο  covid-19  σε  υγειονομικό  και

οικονομικό επίπεδο. Οι αποφάσεις που λήφθηκαν από την ΕΕ, πάρθηκαν από τα θεσμικά όργανα

της  Ένωσης  με  τη  συνήθη  νομοθετική  διαδικασία,  δηλαδή  με  τις  ισχύουσες  διαδικασίες  και

διατάξεις, με την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο.

Πολύ σύντομα από το ξέσπασμα της επιδημίας, η Επιτροπή αντιλήφθηκε το μέγεθος του αρνητικού

αντίκτυπου  και  στο  οικονομικό  επίπεδο  και  ότι  η  δύσκολη  αυτή  κατάσταση  έπρεπε  να

αντιμετωπιστεί συλλογικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μεμονωμένα από τα κράτη-μέλη. Στην

Ανακοίνωση της Επιτροπής  Coordinated economic response to the COVID-19  Outbreak, (COM

2020, 112 final, Brussels, 13.03.2020), δίνεται το έναυσμα για την ανάληψη πρωτοβουλιών, ώστε

να υπάρχει συλλογική και συντονισμένη απάντηση από την ΕΕ απέναντι στην υγειονομική και την

οικονομική κρίση. 

Πρωτεύον ζήτημα ήταν η λήψη των κατάλληλων μέτρων για την διαφύλαξη της υγείας και της

ζωής των ανθρώπων,  γι’ αυτό  οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ σε τηλεδιάσκεψη

που  πραγματοποίησαν  στις  10  Μαρτίου  2020,  εξουσιοδότησαν  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  να

αναλάβει πρωτοβουλίες με τη μέγιστη δυνατή ευελιξία, για την πρόληψη των ελλείψεων σε ιατρικό

εξοπλισμό, μέσα ατομικής προστασίας, φάρμακα αναπνευστήρες και άλλα. Από τον Ιανουάριο του

2020 η Επιτροπή είχε ήδη ενεργοποιηθεί για τη δημιουργία των εμβολίων, νέων θεραπευτικών

αγωγών και άλλων μέσων, ώστε να περιοριστεί η διάδοση του κορωνοϊού και να προστατευτούν

ανθρώπινες ζωές.

Επόμενο  ζήτημα  που  έπρεπε  να  εξεταστεί,  αφορούσε  τις  κρατικές  οικονομικές  ενισχύσεις  σε

επιχειρήσεις, για τις ζημίες που υπέστησαν από την κρίση του  covid-19 και που αντιμετωπίζουν

πιεστικές οικονομικές ανάγκες ή\και χρεοκοπία. 

Από τις αρχές Μαρτίου τα όργανα της ΕΕ ξεκίνησαν διασκέψεις για το πως θα αντιμετωπιστούν

και  οι  επερχόμενες  οικονομικές  συνέπειες  από την πανδημία του  covid-19.  Στις  4  Μαρτίου το
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Eurogroup συζητά τον αντίκτυπο της νόσου στην οικονομία και πολύ σύντομα στις 13 Μαρτίου η

Επιτροπή σήμανε συναγερμό και  απηύθυνε  έκκληση στους  αρχηγούς  κρατών και  στα θεσμικά

όργανα της ΕΕ για οργανωμένη οικονομική αντίδραση στην κρίση του κορωνοϊού.

Ενδεικτική  του μεγέθους  της  οικονομικής  κρίσης  που προκλήθηκε ήταν η ιστορικής  σημασίας

απόφαση  για  την  αναστολή  των  κανόνων  του  Συμφώνου  Σταθερότητας  και  Ανάπτυξης,  που

καθορίζουν τις διαδικασίες για τα υπερβολικά ελλείμματα και το χρέος των κρατών της ΕΕ.

Οι κανόνες αυτοί να τέθηκαν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής, όπως προβλέπεται σε περιόδους

σοβαρών οικονομικών προβλημάτων, κάτι που έγινε και αυτή την περίοδο με αφορμή την κρίση

λόγω του covid-19. 

Οπότε στις 23 Μαρτίου οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συμφωνούν να εφαρμόσουν τη μέγιστη

δυνατή ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ (ενεργοποίηση της “ρήτρας διαφυγής”),

λόγω των επιπτώσεων της νόσου covid-19, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να αναλάβουν

μέτρα  για  την  στήριξη  των  συστημάτων  υγείας  και  της  οικονομίας.  Η  ανάγκη  για  γρήγορη

χρηματοδότηση της οικονομίας, αλλά και η ανάγκη για την άμεση απορρόφηση και χρήση των

διαρθρωτικών  πόρων  επέβαλλαν  την  απόφαση  της  Επιτροπής  για  χαλάρωση  των  ισχυόντων

κανονισμών των διαρθρωτικών ταμείων.

Τον Απρίλιο του 2020 οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να προχωρήσουν με τη σύσταση ενός Ταμείου

Ανάκαμψης και ζήτησαν από την Επιτροπή να ετοιμάσει σχετική πρόταση, ενώ η ΕΕ έλαβε μέτρα

για την χαλάρωση των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις και τις δημόσιες συμβάσεις. Η

Επιτροπή ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020 την επενδυτική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του

κορωνοϊού CRII (Coronavirus Response Investment Initiative)  και CRII+, τα οποία εγκρίθηκαν

γρήγορα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.  

Επιπλέον τον Απρίλιο του 2020 η Επιτροπή δημιούργησε το χρηματοδοτικό μέσο στήριξης για τον

μετριασμό  των  κινδύνων  ανεργίας  στην  κατάσταση  έκτακτης  ανάγκης  που  δημιούργησε  η

πανδημία  (The  European instrument for temporary Support to mitigate Unemployment Risk -

SURE). Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να παρέχει χρηματοδοτήσεις  με τη μορφή δανείων από την

ΕΕ,  προκειμένου  τα  κράτη-μέλη  να  αντιμετωπίσουν  τις  αιφνίδιες  και  αναγκαίες  αυξήσεις  των

δημόσιων δαπανών για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας10 (Commission, Business).

Το πρόγραμμα διαθέτει χρηματοδοτική παρέμβαση έως και 100 δισ. ευρώ, τα οποία παρέχονται με

10 European Commission, Business, Economy, Euro. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: Business, Economy, Euro | European 
Commission (europa.eu) [Πρόσβαση στις 28 Ιουλίου 2021].

10

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro_en


τη μορφή δανείων της ΕΕ προς τα κράτη-μέλη, με χρήματα από την έκδοση ομολόγων της ΕΕ. Τα

χρήματα  χρησιμοποιούνται  για  να  καλυφθεί  η  χρηματοδότηση  εργαζομένων,  επιχειρήσεων  και

αυτοαπασχολούμενων  από  τα  περιοριστικά  μέτρα,  το  προσωρινό  κλείσιμο  οικονομικών

δραστηριοτήτων και τη μείωση της απασχόλησης.  

Η ΕΕ τροποποίησε τον προϋπολογισμό του 2020  και προχώρησε γρήγορα σε αναδιάταξη των

πόρων  από  το  Ταμείο  Συνοχής  για  να  στηρίξει  τα  κράτη-μέλη  και  να  ανταπεξέλθουν  στην

υγειονομική και οικονομική κρίση που προκλήθηκε από τον covid-19.

Επίσης  η  Ευρωπαϊκή  Κεντρική  Τράπεζα  (ΕΚΤ)  και  ο  Όμιλος  ΕΤΕπ  (Ευρωπαϊκή  Τράπεζα

Επενδύσεων)  ενεργοποιήθηκαν  για  πρόσθετα  οικονομικά  μέτρα  σε  μικρές  και  μεγάλες

επιχειρήσεις. 

Ο Όμιλος (ΕΤΕπ) δημιούργησε ένα πανευρωπαϊκό ταμείο εγγυήσεων ύψους 25 δισ. ευρώ, το οποίο

μπορεί να προσφέρει δάνεια συνολικού ποσού έως και 200 δισ. ευρώ για επιχειρήσεις στην ΕΕ, με

προτεραιότητα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). 

Η ΕΚΤ ενεργοποίησε ένα πρόγραμμα αγορών έκτακτης ανάγκης  (Pandemic Emergency Purchase

Programme – PEPP), προκειμένου με μια σειρά μέτρων να βοηθήσει την ανεμπόδιστη πρόσβαση

των πολιτών, των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων σε δανειακά κεφάλαια, με τους καλύτερους

δυνατούς όρους, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν για την αντιμετώπιση της κρίσης

Κατά τη διάρκεια του 2020 θεσπίστηκαν πάνω από 1.350 μέτρα για την άμβλυνση των συνεπειών

της κρίσης, από τα οποία 400 ήταν αποφάσεις που αφορούσαν την παροχή κρατικών ενισχύσεων

προς τις ευρωπαϊκές εταιρείες11 (Υπ. Εκδόσεων ΕΕ, Η ΕΕ το 2020), δείχνοντας τον αποφασιστικό

ρόλο της ΕΕ στην άμβλυνση των συνεπειών της πανδημίας του covid-19.                             

11 Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Η ΕΕ το 2020. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://op.europa.eu/webpub/com/general-report-2020/el/   [Πρόσβαση στις 31 Αυγούστου 2021].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2                                                        

Η Ευρωπαϊκή Απάντηση: Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας

                                                              

2.1 Η δημιουργία του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πραγματοποιούν την τρίτη κατά σειρά τηλεδιάσκεψη για την

αντιμετώπιση  της  πανδημίας  covid-19  στις  26  Μαρτίου  2020  και  αποφασίζουν  να  λάβουν

επείγοντα  και  αποφασιστικά  μέτρα  σε  ενωσιακό,  εθνικό,  περιφερειακό  και  τοπικό  επίπεδο,

προκειμένου η ΕΕ να προστατεύσει τους πολίτες και να ξεπεράσει την κρίση12 (Ευρ. Συμβούλιο-

Συμβούλιο ΕΕ, Χρονολόγιο).  Καλούν το Eurogroup να υποβάλλει προτάσεις εντός δύο εβδομάδων

για το πως θα μπορέσει να αντιμετωπίσει η ΕΕ τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης. 

Στις 9 Απριλίου 2020 το Eurogroup προτείνει μεταξύ άλλων τη δημιουργία Ταμείου Ανάκαμψης

(Recovery Fund)  με  δέσμη μέτρων  στήριξης  ύψους  500 δισ.  ευρώ.  Η Έκθεση του  Eurogroup

αποτελεί μια ολοκληρωμένη απάντηση οικονομικής πολιτικής απέναντι στην πανδημία.

Αποδεχόμενοι τα μέχρι τότε οικονομικά μέτρα της ΕΕ, η Έκθεση προτείνει ένα δίχτυ ασφαλείας για

τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τα κράτη-μέλη και θέτει τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός

Ταμείου Ανάκαμψης, που αποτέλεσε στη συνέχεια τον πυρήνα του χρηματοδοτικού προγράμματος

της ΕΕ για την διαχείριση των συνεπειών του covid-19.

Στις  23 Απριλίου 2020,  οι  ηγέτες  της  ΕΕ αποφάσισαν να ξεκινήσουν τις  προσπάθειες  για  την

ίδρυση Ταμείου Ανάκαμψης με σκοπό να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις της κρίσης στην οικονομία.

Ανατέθηκε  στην  Επιτροπή  να  υποβάλλει  πρόταση  για  τη  δημιουργία  ενός  ταμείου  επαρκούς

χρηματοδοτικού μεγέθους, που θα απευθύνεται στους κλάδους και τις γεωγραφικές περιοχές με τα

μεγαλύτερα προβλήματα, και  θα έχει  ξεκάθαρη σχέση με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο

(ΠΔΠ). Το ΠΔΠ αποτελεί τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την χρονική περίοδο

2021-2027 και καθορίζει τα χρήματα που θα επενδυθούν και σε ποιους τομείς.

12 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Χρονολόγιο - Ενέργειες του Συμβουλίου για τον 
COVID-19.  Διαθέσιμο στη διεύθυνση:
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/coronavirus/timeline/  [Πρόσβαση στις 31 Αυγούστου 2021].
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Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  παρουσίασε  την  πρόταση  της  στις  27  Μαΐου  2020  για  το  Ταμείο

Ανάκαμψης (Μέσο Προσωρινής Ανάκαμψης Next Generation EU) και το Πολυετές Δημοσιονομικό

Πλαίσιο. Η δημιουργία του νέου μέσου οικονομικής ανάκαμψης, του  Next Generation EU, είχε

προοπτική  από  την  Επιτροπή  να  ενταχθεί  σε  έναν  ισχυρό,  σύγχρονο  και  ανανεωμένο

μακροπρόθεσμο  προϋπολογισμό  της  ΕΕ  με  στόχο  μία  ανάκαμψη βιώσιμη,  ομοιόμορφη,  χωρίς

αποκλεισμούς και δίκαιη για όλα τα κράτη-μέλη13 (Ευρ. Επιτροπή, Η ώρα της Ευρώπης).

Αποφασίστηκε το θέμα να τεθεί στο τακτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης Ιουνίου 2020, ενώ

ξεκίνησε η ανάλυση και η αξιολόγηση της πρότασης της Επιτροπής στα όργανα του Συμβουλίου.

Στις 10 Ιουλίου ο πρόεδρος κ.  Charles Michel παρουσίασε την πρότασή του για το ΠΔΠ και το

πακέτο μέτρων για την ανάκαμψη μετά από διαπραγματεύσεις και διμερείς συναντήσεις με όλους

τους ηγέτες της ΕΕ. 

Τελικά στις 21 Ιουλίου 2020 μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις, οι ηγέτες της ΕΕ κατέληξαν

σε συμφωνία για το  Next Generation EU, μία προσπάθεια ανάκαμψης με προϋπολογισμό 750

δισ. ευρώ, ενώ συμφώνησαν και για έναν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 1.074,3

δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Μαζί με τα ήδη υπάρχοντα κονδύλια ύψους 540 δισ. ευρώ

για  τα  τρία  δίχτυα  ασφαλείας  (για  τους  εργαζομένους,  τις  επιχειρήσεις  και  τα  κράτη-μέλη),  η

συνολική  δέσμη  μέτρων  για  την  ανάκαμψη  της  ΕΕ  ανέρχεται  σε  2.364,3  δισ.  ευρώ14 (Ευρ.

Συμβούλιο- Συμβούλιο ΕΕ, Η αντίδραση της ΕΕ). 

Το Συμβούλιο κατέληξε στις 10 Νοεμβρίου σε πολιτική συμφωνία με τους διαπραγματευτές του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και το σχέδιο

ανάκαμψης.  Η  συμφωνία  επιτεύχθηκε  μετά  από  διαβουλεύσεις  με  το  Κοινοβούλιο  και  την

Επιτροπή,  οι  οποίες  βρίσκονταν  σε  εξέλιξη  από  τα  τέλη  Αυγούστου.  Προβλέπει  μεγαλύτερη

συμμετοχή  της  αρμόδιας  για  τον  προϋπολογισμό  αρχής  του  Κοινοβουλίου  στην  εποπτεία  των

εσόδων στο πλαίσιο του  Next Generation EU και συνολικά μεγαλύτερο ρόλο του Κοινοβουλίου

στη διακυβέρνηση του Μηχανισμού.

13 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά.
Διαθέσιμο στη διεύθυνση:  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_940  [Πρόσβαση στις 10 
Ιουλίου 2021]. 

14 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, COVID-19: Η αντίδραση της ΕΕ στις οικονομικές 
επιπτώσεις. Διαθέσιμο στη διεύθυνση:
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/coronavirus/covid-19-economy/   [Πρόσβαση στις 15 Ιουλίου 2021].
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                                                              Πίνακας 2.1

Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027: σύνολο κονδυλίων ανά τομέα

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στις  11  Φεβρουαρίου  2021,  το  Συμβούλιο  εξέδωσε  τον  κανονισμό  για  τη  θέσπιση  του

Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility), ο οποίος θα

βρίσκεται  στο επίκεντρο του  Next Generation EU, παρέχοντας στα κράτη-μέλη στήριξη ύψους

672,5 δισ. ευρώ προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της

πανδημίας covid-19.

Θα διαθέσει  312,5  δισ.  ευρώ σε  επιχορηγήσεις  και   360 δισ.  ευρώ σε  δάνεια  για  τη  στήριξη

μεταρρυθμίσεων  και  επενδύσεων  που  έχουν  αναλάβει  τα  κράτη-μέλη.  Ο  στόχος  είναι  να

περιοριστεί ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος της πανδημίας του κορωνοϊού και να γίνουν

οι  ευρωπαϊκές  οικονομίες  και  κοινωνίες  πιο  βιώσιμες,  πιο  ανθεκτικές  και  καλύτερα

προετοιμασμένες  για  μελλοντικές  προκλήσεις,  αλλά  και  για  τις  ευκαιρίες  των  πράσινων  και

ψηφιακών μεταβάσεων15 (Ευρ. Συμβούλιο- Συμβούλιο ΕΕ, Χρονολόγιο). 

                                          

15 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Χρονολόγιο - Ενέργειες του Συμβουλίου για τον 
COVID-19.  Διαθέσιμο στη διεύθυνση:
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/coronavirus/timeline/  [Πρόσβαση στις 31 Αυγούστου 2021].
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Πίνακας 2.2

Κατανομή ποσών ενισχύσεων σε δάνεια & επιχορηγήσεις 

Πηγή: European Commission (The Recovery and Resilience Facility)

 

Στις χώρες της ΕΕ δόθηκε διορία έως τις 30 Απριλίου 2021 για να υποβάλουν τα εθνικά τους

σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, στα οποία θα ορίζονται τα προγράμματα επενδύσεων και

μεταρρυθμίσεων,  που θα  χρηματοδοτούνταν από τον  Μηχανισμό. Οι  υπουργοί  Οικονομίας  και

Οικονομικών της ΕΕ ενέκριναν στις  13 Ιουλίου 2021 το πρώτο πακέτο κονδυλίων του Συμβουλίου

που αφορούσαν την έγκριση εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας προς 12 χώρες-μέλη.

Η Επιτροπή υπέβαλε θετική εισήγηση επί των σχεδίων των 12 κρατών-μελών στο Συμβούλιο τον

προηγούμενο Ιούνιο και μετά την έγκριση τους, τα κράτη μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες με την

Επιτροπή και  να αρχίσουν να λαμβάνουν οικονομικές ενισχύσεις  για την πραγματοποίηση των

εθνικών τους δράσεων είτε με επιχορηγήσεις είτε δανειοδότηση.

Στις  28  Ιουλίου  2021  εγκρίθηκαν  τα  εθνικά  σχέδια  από  τέσσερις  ακόμα  χώρες  της  ΕΕ,

πετυχαίνοντας να έχουν εγκριθεί τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης από ποσοστό άνω του 50% των

χωρών-μελών της ΕΕ, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται απρόσκοπτα και σήμερα.

Οι διαπραγματεύσεις για την σύσταση του Μηχανισμού δεν ήταν ανέφελες. Προέκυψαν διαφωνίες

μεταξύ των χωρών,  καθώς οι  υποστηρικτές  του χρηματοδοτικού προγράμματος,  το  θεωρούσαν

απαραίτητο  για  την  οικονομική  σταθερότητα  και  τη  συνοχή  της  ΕΕ,  ενώ  οι  επικριτές  του

ισχυρίζονταν ότι θα πλήξει την δημοσιονομική πειθαρχία. 
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Υπήρξαν  όμως  αμοιβαίου  συμβιβασμοί  με  κυριότερο  αυτόν  της  μείωσης  των  ποσών  των

επιχορηγήσεων έναντι των δανείων, σε σχέση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής, αλλά και μια

υποχώρηση  σε σχέση με το σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου. Παρόλα αυτά δεν αναιρείται

ο χαρακτήρας μιας πολύ σημαντική πρωτοβουλίας της ΕΕ για την από κοινού αντιμετώπιση της

κρίσης του covid-19.

                               

2.2 Οι στόχοι – οι πολιτικές

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τέθηκε σε ισχύ στις 19 Φεβρουαρίου 2021 με στόχο

να χρηματοδοτήσει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στα κράτη μέλη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Διαρθρώνεται σε έξι πυλώνες: 

 πράσινη μετάβαση

 ψηφιακός μετασχηματισμός

 έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

 κοινωνική και εδαφική συνοχή

 οικοδόμηση ανθεκτικότητας και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων

 πολιτικές για την επόμενη γενιά, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για την παιδεία και

την  ανάπτυξη  δεξιοτήτων16 (Ευρ.  Επιτροπή,  Η  Επιτροπή  χαιρετίζει  την  έγκριση  του

Μηχανισμού).

Στοχεύει στην ανάκαμψη από την κρίση, αλλά και να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν

τις  προκλήσεις  του  21ου  αιώνα.  Για  να  γίνει  αυτό  φιλοδοξεί  να  χρηματοδοτηθούν  ιδιαίτερα

μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και της προώθησης

της ψηφιοποίησης.

Ένα ποσοστό 37% των δαπανών σε κάθε εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα πρέπει

να στοχεύει στην επίτευξη των κλιματικών στόχων για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, ενώ

τουλάχιστον το 20% των δαπανών για τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις που θα αποφασιστούν,

θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη της ψηφιακής μετάβασης.

16 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_21_423   [Πρόσβαση στις 13 Ιουλίου 2021]
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Πίνακας 2.3

Αξιολόγηση βάση επίτευξης κλιματικών στόχων & ψηφιακής μετάβασης

Πηγή: European Commission  (The Recovery and Resilience Facility) 

Ο  Μηχανισμός  θα  στηρίζεται  στις  ειδικές  συστάσεις  ανά  χώρα  στα  πλαίσια  του  Ευρωπαϊκού

Εξαμήνου, καθώς και  στην αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Το

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και ο νέος Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι αλληλένδετα

συνδεδεμένα.  

Πριν ξεσπάσει η κρίση εξαιτίας του  covid-19 η ΕΕ επεξεργάζονταν σχέδια για την βιομηχανική

πολιτική της με μακροχρόνιο ορίζοντα. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (11.12.2019) και η Νέα

Βιομηχανική  Στρατηγική  για  την  Ευρώπη  (10.03.2020),  ήταν  τα  κείμενα  ανακοινώσεων  της

Επιτροπής  για  μία  βιομηχανική  στρατηγική  βασισμένη  στην  κλιματική  ουδετερότητα  και  την

ψηφιακή πρωτοκαθεδρία, οι οποίες θα δημιουργούσαν μια ΕΕ πιο ανταγωνιστική σε μια παγκόσμια

οικονομία απρόβλεπτη και διαρκώς μεταβαλλόμενη.

Η δημιουργία του  Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βασίζεται σε αυτές τις αποφάσεις

και γι’ αυτό οι στόχοι που τίθενται είναι, εκτός από την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης

του covid-19, να καταστήσει τις οικονομίες και τις κοινωνίες της ΕΕ πιο ανθεκτικές και ασφαλείς

για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Δηλαδή οι στόχοι του Μηχανισμού δεν θα αποκλίνουν

από τους στόχους της προ κορωνοϊού εποχής.
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Πράσινη μετάβαση

Ο  πυλώνας  αυτός  αφορά  μεταρρυθμίσεις  και  επενδύσεις  σε  τεχνολογίες  φιλικές  προς  το

περιβάλλον  και  τη  βιοποικιλότητα  όπως  οι  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας,  στη  μείωση  της

κατανάλωσης ενέργειας, στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, ώστε να επιτευχθούν οι κλιματικοί

στόχοι της Ένωσης και η ενεργειακή της αυτάρκεια και αυτονομία.

Παράλληλα με τις επενδύσεις στους τομείς αυτούς θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα εταιριών και

εργαζομένων και θα συμβάλει στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας και στην τόνωση της

ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Οι  μεταρρυθμίσεις  και  οι  επενδύσεις  σε  ψηφιακές  τεχνολογίες  και  υποδομές  προωθούν  την

οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ

από άλλες χώρες. 

Για  να  πραγματοποιηθεί  αυτό  απαιτούνται  αξιόπιστες  ψηφιακές  τεχνολογίες,  υποδομές  και

εφαρμογές. Η ψηφιοποίηση υπηρεσιών, η ανάπτυξη υποδομών ψηφιακών δεδομένων και κόμβων

ψηφιακής καινοτομίας, τα κίνητρα για την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων, η μείωση του χάσματος

δεξιοτήτων είναι ενέργειες που μπορούν να συμβάλλουν να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις

νέες προκλήσεις.

Χρειάζεται  μια  μεγάλη  και  συντονισμένη  αύξηση των επενδύσεων στον τομέα αυτό  στην  ΕΕ,

προσέχοντας παράλληλα ώστε τα οφέλη από την ανάπτυξη να υπερτερούν σημαντικά από το όποιο

περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

Οι πολιτικές αυτού του άξονα θα βοηθήσουν τις προσπάθειες για υψηλά ποσοστά απασχόλησης και

παραγωγικότητας,  άρα  και  κοινωνικής  συνοχής.  Προβλέπει  μέτρα  για  την  ενίσχυση  της

απασχόλησης, της έρευνας και της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, της εκβιομηχάνισης, την

ενεργειακή βιωσιμότητα, και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η  στοχευμένη  ενίσχυση  της  ανάπτυξης  μπορεί  να  δημιουργήσει  τους  όρους  για  μια  βιώσιμη

ανάκαμψη της οικονομίας της ΕΕ. 
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Κοινωνική και εδαφική συνοχή

Η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ αποτελεί έναν από τους

κυριότερους στόχους της. Ένα σημαντικό μέρος των χρηματοδοτικών έργων και δράσεων της  ΕΕ

αφορά την προσπάθεια για τον  περιορισμό των ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων κρατών και

περιοχών.

Και στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα η Ένωση επιδιώκει την καταπολέμηση της φτώχειας και

της ανεργίας, την μείωση του αποκλεισμού κοινωνικών ομάδων από την εργασία και την ενίσχυση

της κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας. 

Οικοδόμηση ανθεκτικότητας και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κρίσεων

Η κρίση του covid-19 επισήμανε εμφατικά την ανάγκη για μεγαλύτερη οικονομική, κοινωνική και

θεσμική ανθεκτικότητα και καλύτερη προετοιμασία της ΕΕ για μελλοντικές κρίσεις. Μέσω των

δράσεων του Μηχανισμού η ΕΕ και τα κράτη-μέλη της πρέπει να εξοπλιστούν και να συντονιστούν

στην πρόληψη και διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, ιδιαίτερα στους τομείς της Υγείας,

της Δημόσιας Διοίκησης και της επιχειρηματικότητας.   

                                                                                                     

Πολιτικές για την επόμενη γενιά, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για την παιδεία και

την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

Ο άξονας αυτός στοχεύει στην αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού και ιδιαίτερα των νέων με

δεξιότητες για τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας σε στενή σχέση με την πράσινη και

ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ.

Οι  μεταρρυθμίσεις  και  οι  επενδύσεις  στη  νέα  γενιά  θα  ενισχύσουν  την  καινοτομία,  την

ανταγωνιστικότητα  και  τη  δυναμική  ανάπτυξης  των  οικονομιών,  δημιουργώντας  νέες  θέσεις

εργασίας, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της απασχολησιμότητας και την μείωση του κοινωνικού

αποκλεισμού. 

Κάθε χρηματοδοτικό σχέδιο αναμένεται να συμβάλει στις τέσσερις διαστάσεις που περιγράφονται

στην Ετήσια Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2021 (Βρυξέλλες 17/09/2020), η οποία ξεκίνησε

τον φετινό κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου:

 Πράσινη μετάβαση

 Ψηφιακή μετάβαση και παραγωγικότητα
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 Δικαιοσύνη 

 Μακροοικονομική σταθερότητα 

Τα κράτη-μέλη θα καταρτίσουν τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την περίοδο

2021-2023,  σύμφωνα  με  τις  ειδικές  ανά χώρα  συστάσεις  της  Επιτροπής.  Τα  σχέδια  πρέπει  να

τονώνουν την ανάπτυξη και την απασχόληση και να συμβάλλουν στην πράσινη και την ψηφιακή

μετάβαση της ΕΕ, θωρακίζοντας την οικονομία και την κοινωνική συνοχή και δημιουργώντας μια

Ένωση πιο ανθεκτική σε κρίσεις. 

                                                                                      

2.3 Η ενεργοποίηση του Μηχανισμού

Ο Μηχανισμός  Ανάκαμψης  και  Ανθεκτικότητας  αποτελεί  τον  βασικό  χρηματοδοτικό  μέσο  του

Προγράμματος  Next Generation EU, που μαζί με την απόφαση για το Πολυετές Δημοσιονομικό

Πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 συνιστούν τη μεγαλύτερη δέσμη οικονομικών μέτρων της ΕΕ,

συνολικού ύψους 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ. 

Πίνακας 2.4

Κατανομή πόρων Next Generation EU 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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Ο Μηχανισμός θα διαθέσει 672,5 δισ. ευρώ με τη μορφή μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων  και με

τη μορφή δανείων προς τις χώρες-μέλη. Η κατανομή αφορά σε 360 δισ. δανείων και 312,5 δισ.

επιχορηγήσεων, με κάθε κράτος-μέλος να δύναται να αντλήσει ποσό δανείων μέχρι το 6,8% του

Ακαθάριστου Εθνικού του Εισοδήματος (ΑΕΕ/GNI) 2019.

Η κατεύθυνση των εκταμιεύσεων προβλέπει τα περισσότερα ποσά από δανεισμό να λαμβάνονται

στην αρχή του χρονοδιαγράμματος ενώ των επιχορηγήσεων προς τη λήξη του προγράμματος. 

Οι  χώρες-μέλη  θα  αξιολογούνται  συνεχώς  για  την  εκπλήρωση  στόχων  και  μεταρρυθμίσεων

προκειμένου  να  λάβουν  τα  χρήματα  του  Μηχανισμού  Ανάκαμψης  και  Ανθεκτικότητας.  Αν  οι

κυβερνήσεις  δεν  συμμορφώνονται  προς  τα  συμφωνημένα σχέδια Ανάκαμψης,  η  στρόφιγγα των

χρημάτων θα κλείνει.

Στις  16  Αυγούστου  2020  συστάθηκε  η  Ειδική  Ομάδα  Αποκατάστασης  και  Ανθεκτικότητας

(RECOVER) στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας της ΕΕ. Η RECOVER είναι υπεύθυνη για την

εφαρμογή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, για τον συντονισμό του Ευρωπαϊκού

Εξαμήνου και  για την αξιολόγηση των κρατών-μελών ως προς την επίτευξη των στόχων στην

εφαρμογή των εθνικών σχεδίων, σε στενή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και

Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Επιτροπής17 (Commission, Recovery and Resilience Task Force).

Στις 31 Μαΐου 2021 το Συμβούλιο της ΕΕ ολοκλήρωσε την διαδικασία προκειμένου να ξεκινήσει η

χρηματοδότηση  στο  πλαίσιο  του  Μηχανισμού  Ανάκαμψης  και  Ανθεκτικότητας.  Τα  κράτη-μέλη

έπρεπε να την εγκρίνουν σύμφωνα με τους πολιτειακούς κανόνες τους. 

Η Επιτροπή εξουσιοδοτήθηκε κατ’ εξαίρεση να δανειστεί ποσό έως 750 δισ. ευρώ (σε τιμές 2018)

από  τις  διεθνείς  κεφαλαιαγορές  για  τη  χρηματοδότηση  εθνικών  οικονομικών  και  κοινωνικών

μέτρων για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Για να γίνει εφικτό αυτό έπρεπε να παρθεί απόφαση για

αύξηση των ανώτατων ορίων των ιδίων πόρων, και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η

ΕΕ άρχισε να δανείζεται κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές από τον Ιούνιο του 2021.

Η αύξηση των ανώτατων ορίων των ιδίων πόρων ήταν απαραίτητη, για να μπορέσει η Ένωση να

καλύψει  τις  ανάγκες  της  από  τον  έκτακτο  δανεισμό  κεφαλαίων.  Όλες  οι  υποχρεώσεις  που

προκύπτουν  από  τον  δανεισμό  κεφαλαίων  θα  πρέπει  να  έχουν  εξοφληθεί  πλήρως  έως  τις  31

Δεκεμβρίου 2058, σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου.

17 European Commission, Recovery and Resilience Task Force,  Διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://ec.europa.eu/info/departments/recovery-and-resilience-task-force_en  [Πρόσβαση στις 10 Ιουλίου 2021].
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Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  έχει  ξεκινήσει  να  εκταμιεύει  ποσά  από  τις  αγορές  με  την  έκδοση

ομολόγων,  τα  οποία  συγκεντρώνουν  το  ενδιαφέρον  πολλών  επενδυτών  υπερκαλύπτοντας  τους

στόχους της. Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος  Next Generation EU, η ΕΕ θα πρέπει να

συγκεντρώσει από τις κεφαλαιαγορές, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της, ποσά έως και 800 δισ.

ευρώ ως το τέλος του 2026.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, η Επιτροπή θα εκδώσει μακροπρόθεσμα ομόλογα ύψους 80 δισ.

ευρώ  το  2021,  τα  οποία  μαζί  με  δεκάδες  δισεκατομμύρια  βραχυπρόθεσμα  γραμμάτια,  θα

χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών του Μηχανισμού. Με τις ενέργειες

αυτές  θα  εξασφαλιστούν  τα  αναγκαία  κονδύλια  για  την  κάλυψη  των  χρηματοδοτήσεων  του

Μηχανισμού προς τις χώρες της ΕΕ. 

Η Επιτροπή υπέβαλε θετική αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων των πρώτων κρατών-μελών στο

Συμβούλιο και στις 13 Ιουλίου 2021 το Συμβούλιο ενέκρινε αυτά τα σχέδια. Έτσι η Αυστρία, το

Βέλγιο,  η  Γαλλία,  η  Γερμανία,  η  Δανία,  η  Ελλάδα,  η  Ισπανία,  η  Ιταλία,  η  Λετονία,  το

Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία και η Σλοβακία άμεσα μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες με την

Επιτροπή και  να  αρχίσουν  να  λαμβάνουν  χρηματοδότηση για  την  εκτέλεση των εθνικών  τους

σχεδίων ανάκαμψης.

Στις 28 Ιουλίου 2021 προστέθηκαν άλλα τέσσερα κράτη, η Κροατία, η Κύπρος, η Λιθουανία και η

Σλοβενία, όπου οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών της δέχτηκαν τα προτεινόμενα σχέδια

τους.  Και  τα  16  κράτη-μέλη  ζήτησαν  προχρηματοδότηση  από  τα  διατιθέμενα  κονδύλια  του

Μηχανισμού,  κάτι  που  προβλέπεται.  Η  ΕΕ θα  πληρώνει  13% της  συνολικής  στήριξης  εκ  των

προτέρων, για να ξεκινήσει η ανάκαμψη και τα κράτη μέλη θα ζητούν περαιτέρω εκταμιεύσεις

κατά την επίτευξη συμφωνημένων ορόσημων και στόχων, έως δύο φορές το χρόνο.

Το 70% των πόρων του Μηχανισμού πρέπει να δεσμευτεί τα έτη 2021 και 2022 και το 30% των

πόρων το έτος 2023. Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται στα σχέδια θα

πρέπει να εφαρμοστούν το αργότερο έως το τέλος του 2026.  Αποτελεί ένα στοίχημα για την ΕΕ και

τις χώρες-μέλη της, καθώς η απορρόφηση των κονδυλίων, με βάση την έως τώρα εμπειρία, έχει

σημαντικές καθυστερήσεις. Άρα πρέπει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να ενεργοποιηθούν πιο δραστικά

για την υλοποίηση αυτού του χρηματοδοτικού προγράμματος.

Τα κράτη-μέλη κατέθεσαν προσχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από τις 15 Οκτωβρίου 2020,

τα οποία συζητήθηκαν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακολούθως οι χώρες υπέβαλλαν εθνικά σχέδια

επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, με σαφή ορόσημα και στόχους, κατά κανόνα έως τις 30 Απριλίου
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2021.  Η Επιτροπή είχε στη διάθεσή της δύο μήνες για την αξιολόγησή τους και εν συνεχεία τα

σχέδια τέθηκαν προς έγκριση στο Συμβούλιο, το οποίο αξιολογεί τα εθνικά σχέδια κατά περίπτωση.

Το Συμβούλιο εξετάζει το προτεινόμενο σχέδιο εντός τεσσάρων εβδομάδων. Μετά την έκδοση της

απόφασης,  το  κράτος-μέλος  μπορεί  να  ξεκινήσει  διμερείς  συμφωνίες  χρηματοδότησης  με  την

Επιτροπή και να λάβει τη συμφωνηθείσα προκαταβολή μέσα σε δύο μήνες.

Οι  υπόλοιπες  εκταμιεύσεις  από  τον  Μηχανισμό  θα  βασίζονται  στη  θετική  αξιολόγηση  της

εφαρμογής  του  εθνικού  σχεδίου,  λαμβάνοντας  υπόψη  την  επίτευξη  των  στόχων  και  του

χρονοδιαγράμματος, που καθορίζονται στο σχέδιο κάθε χώρας. 

Τα κράτη-μέλη είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την πρόοδο τους δύο φορές

το χρόνο, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Το Συμβούλιο μπορεί να αναστείλει την έγκριση

ή τις πληρωμές σε περίπτωση σημαντικής μη συμμόρφωσης τους18 (Ευρ. Κοινοβούλιο, Πως θα

λειτουργεί ο Μηχανισμός).

 

Πίνακας 2.5 

Χρονοδιάγραμμα

Πηγή: European Commission  (The Recovery and Resilience Facility) 

                                                                   

18 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, COVID-19: Πώς θα λειτουργεί ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.  Διαθέσιμο 
στη διεύθυνση:                                               
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/economy/20210128STO96608/covid-19-pos-tha-leitourgei-o-
michanismos-anakampsis-kai-anthektikotitas   Πρόσβαση στις 10 Ιουλίου 2021.
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Μέχρι στιγμής (αρχές Οκτωβρίου 2021) δεκαεννιά κράτη της ΕΕ έχουν πάρει έγκριση για τα εθνικά

σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Επίσης σε αρκετά κράτη-μέλη έχουν αρχίσει ήδη από το

καλοκαίρι  του  2021  να  εγκρίνονται  οι  προκαταβολές,  που  αντιστοιχούν  στο  13%  των

επιχορηγήσεων και δανείων που προορίζονται για την κάθε χώρα στο πλαίσιο του Μηχανισμού

Ανάκαμψης  και  Ανθεκτικότητας  (ΜΑΑ).  Μεταξύ  αυτών  η  Ελλάδα,  η  Γαλλία,  η  Ισπανία,  η

Λιθουανία, η Γερμανία, η Ιταλία κ.α επισφραγίζοντας μεταξύ άλλων την ομαλή και απρόσκοπτη

λειτουργία του Μηχανισμού. 

2.4 Οι επιδράσεις στα κράτη-μέλη

Ο  Μηχανισμός  Ανάκαμψης  και  Ανθεκτικότητας  είναι  ο  πυρήνας  του  χρηματοδοτικού

προγράμματος Next Generation EU, που θα βοηθήσει την ΕΕ για την αποκατάσταση των άμεσων

οικονομικών και κοινωνικών ζημιών που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού. Στόχος είναι

η Ευρώπη μετά την υγειονομική και οικονομική κρίση να είναι πιο πράσινη, πιο ψηφιακή, πιο

ανθεκτική, και καλύτερα προσαρμοσμένη στις τρέχουσες και στις μελλοντικές προκλήσεις19 (Ευρ.

Επιτροπή, Σχέδιο ανάκαμψης).

Οι  πιο  αδύναμες  οικονομικά  χώρες  της  ΕΕ  και  οι  λιγότερο  εύρωστοι  τομείς  της  οικονομίας

αντιμετώπισαν περισσότερες δυσκολίες στη διαχείριση της κρίσης και στο να ανταπεξέλθουν στις

έκτακτες οικονομικές  συνέπειες.  Χωρίς συντονισμένη προσπάθεια και  αντίδραση, η κατάσταση

αυτή θα επηρεάσει αρνητικά τα επόμενα έτη και δεκαετίες όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης, γι’ αυτό

και ο Μηχανισμός θα συμβάλει στην αποκατάσταση των ζημιών, που προκάλεσε η κρίση και θα

προετοιμάσει τις χώρες της ΕΕ καλύτερα για το μέλλον.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής και περιβαλλοντικής κρίσης προσφέρει μια ευκαιρία για μαζικές

επενδύσεις  και  σημαντικές  μεταρρυθμίσεις  για  την  επανεκκίνηση  των  οικονομιών  με  βιώσιμο

τρόπο.

Παρόλα  τα  πολύ  σημαντικά  βήματα  στην  ψηφιακή  μετάβαση  εξαιτίας  των  περιορισμών  στις

19 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el [Πρόσβαση στις 29 Ιουλίου 2021]. 
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μετακινήσεις, λόγω covid-19, εξακολουθούν να εμφανίζονται διαφορές και υστερήσεις όσον αφορά

την ψηφιοποίηση των οικονομιών και των κοινωνιών. Οι στρατηγικές προς αυτή την κατεύθυνση

θα  αποτελέσουν  σημαντικό  στήριγμα  για  την  αύξηση  της  παραγωγικότητας  και  της

ανταγωνιστικότητας.

Τα  κράτη-μέλη  θα  πρέπει  να  διασφαλίσουν  ίσες  ευκαιρίες  στους  πολίτες,  εκπαίδευση  χωρίς

αποκλεισμούς, δίκαιες συνθήκες εργασίας και επαρκή κοινωνική προστασία, ώστε να διασφαλιστεί

η δικαιοσύνη και η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν στα εθνικά σχέδιά τους έργα και δράσεις

στους ακόλουθους σημαντικούς τομείς:

 Ενέργεια - Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιώσιμων τεχνολογιών

 Ενεργειακή απόδοση των δημόσιων κτιρίων

 Προώθηση καθαρών τεχνολογιών για τις μεταφορές

 Σύνδεση - Ευρυζωνικές υπηρεσίες

 Εκσυγχρονισμός - Ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης

 Αύξηση των ικανοτήτων υπολογιστικού νέφους 

 Απόκτηση νέων δεξιοτήτων και αναβάθμιση υπαρχόντων.

              Πίνακας 2.6

Εμβληματικοί τομείς για επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις                                                                                      

 Πηγή: European Commission (The Recovery and Resilience Facility)  
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Στις θερινές (ενδιάμεσες) προβλέψεις για την οικονομία της ΕΕ και της ευρωζώνης (Ιούλιος 2021),

η  Επιτροπή  αναμένει  ανάπτυξη  για  το  2021  σε  4,8%  και  4,5% για  το  2022.  Ο  Μηχανισμός

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας επιδιώκεται να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη. Ο συνολικός

οικονομικός αντίκτυπος που θα δημιουργηθεί από τον Μηχανισμό κατά τη διάρκεια του χρονικού

ορίζοντα των προβλέψεων αναμένεται να είναι περίπου 1,2 % του πραγματικού ΑΕΠ της ΕΕ για το

2019.

Όπως έχουμε αναφέρει  και  παραπάνω για να έχουν πρόσβαση στα κονδύλια του Μηχανισμού,

πρέπει τα κράτη-μέλη να διαθέσουν το 37% του ποσού στην πράσινη οικονομία και το 20% στην

ψηφιοποίηση των οικονομιών τους. 

Στις 11 Δεκεμβρίου 2019 η Επιτροπή παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία με στόχο η

ΕΕ  να  επιτύχει  κλιματική  ουδετερότητα  έως  το  205020 (Ευρ.  Συμβούλιο  -  Συμβούλιο  ΕΕ,

Ευρωπαϊκή  Πράσινη  Συμφωνία).  Με  την  δημιουργία  του  Μηχανισμού  Ανάκαμψης  και

Ανθεκτικότητας όλα τα εθνικά σχέδια θα πρέπει  να επικεντρώνονται σε μεταρρυθμίσεις  και  σε

επενδύσεις, που θα στηρίζουν την κλιματική μετάβαση.

Η ΕΕ στοχεύει στην ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την εύρεση νέων μεθόδων

αποθήκευσης  ηλεκτρικής  ενέργειας,  στην  ενεργειακή  ασφάλεια  των  κρατών-μελών,  στην

προώθηση  των  ηλεκτρονικών  μεταφορών  και  την  ενεργειακή  αναβάθμιση  του  δημόσιου  και

ιδιωτικού κτιριακού αποθέματος των χωρών, που θα αντιμετωπίσει και την ενεργειακή φτώχεια. 

Όλες  οι  μεταρρυθμίσεις  και  οι  επενδύσεις  που  θα  χρηματοδοτούνται  από  τον  Μηχανισμό,

υποχρεωτικά δεν θα πρέπει να αποβαίνουν σε βάρος των κλιματικών και περιβαλλοντικών στόχων

της ΕΕ, ώστε να υπάρχει αειφόρο χρήση των πόρων, να μην επιβαρύνεται περαιτέρω η κλιματική

αλλαγή και να προστατεύεται η βιοποικιλότητα.

Στις 9 Μαρτίου 2021, η Επιτροπή παρουσίασε τις θέσεις και τις προοπτικές της για τον ψηφιακό

μετασχηματισμό της Ευρώπης έως το 2030. 

Αυτό το όραμα για την ψηφιακή μετάβαση της ΕΕ διαμορφώνεται γύρω από τέσσερις άξονες: 

 Δεξιότητες

 Ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές

 Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

 Ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών

20 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Διαθέσιμο στη 
διεύθυνση: https://www.consilium.europa.eu/el/policies/green-deal/ [Πρόσβαση στις 16 Ιουλίου 2021]. 
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Η ψηφιακή τεχνολογία αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, όμως υπάρχει ένα χάσμα στην δυνατότητα

χρήσης της εντός της ΕΕ, το οποίο η Επιτροπή θέλει να το περιορίσει και να ωφεληθούν όσο

περισσότεροι πολίτες και επιχειρήσεις από την χρήση των ψηφιακών καινοτομιών.

Σύμφωνα  με  στοιχεία  της  ΕΕ21 (euronews,  Η  ευρωπαϊκή  ψηφιακή  μετάβαση)  το  42%  των

Ευρωπαίων δεν έχουν ακόμα βασικές ψηφιακές δεξιότητες, σχεδόν το 1/4 των νοικοκυριών δεν έχει

ευρυζωνική σύνδεση και λιγότερο από το 20% των μικρών επιχειρήσεων χρησιμοποιεί το διαδίκτυο

για να διαθέσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Το 83% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν

χρησιμοποιούν  υπηρεσίες  cloud,  ενώ  ακόμα  και  βασικές  δημόσιες  υπηρεσίες  δεν  λειτουργούν

ηλεκτρονικά.

Αυτά είναι βασικά ζητήματα όπου στοχεύει στην επίλυση τους ο Μηχανισμός και στη μείωση των

ανισοτήτων με επέκταση των στοιχειωδών ψηφιακών δεξιοτήτων σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού,

διεύρυνση του 5G,  επίτευξη από τις επιχειρήσεις ενός στοιχειώδους επιπέδου ψηφιακής έντασης

και προώθηση της πλήρους ψηφιοποίησης των δημοσίων υπηρεσιών. 

Βασικοί στόχοι των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Μηχανισμού αποτελούν η προστασία του

περιβάλλοντος, η προώθηση της ψηφιακής τεχνολογίας, η προστασία της υγείας των πολιτών, η

στήριξη της εκπαίδευσης και των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των νέων και η ενίσχυση της

ισότητας. 

Η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση αποτελούν βασικά εργαλεία για τη μελλοντική πρόοδο και

ανάπτυξη. Το σχέδιο χρηματοδότησης του Μηχανισμού δεν αφορά μόνο την αποκατάσταση των

ζημιών από την κρίση λόγω της  covid-19,  αλλά είναι  και  μια  μακροχρόνια  επένδυση προς  το

μέλλον. Η ΕΕ έχει πετύχει ήδη μία ισχυρή και συντονισμένη αντίδραση στις επιπτώσεις της κρίσης

και συνεχίζει χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο για την στήριξη του τομέα της υγείας, των

εργαζομένων  και  των  επιχειρήσεων.  Βασική και  μακροπρόθεσμη επιδίωξη  της  ΕΕ είναι  με  το

μεταρρυθμιστικό  και  επενδυτικό  πρόγραμμα  του  Μηχανισμού  να  αποτρέψει  το  ενδεχόμενο  να

περιέλθουν ξανά σε αντίστοιχη κρίση οι πολίτες και οι επιχειρήσεις.

21  Euronews, Το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ και η ευρωπαϊκή ψηφιακή μετάβαση. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://gr.euronews.com/next/2021/05/19/to-tameio-anakampsis-tis-ee-kai-ievropaiki-psifiaki-metavasi     
[Πρόσβαση στις 14 Ιουλίου 2021].        
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2.5 Η περίπτωση της Ελλάδας

Η ελληνική οικονομία χτυπημένη ιδιαίτερα από την χρηματοοικονομική κρίση του 2009 (Grexit),

εκεί  που  άρχισε  να  δείχνει  σημάδια  βελτίωσης,  βρέθηκε  αντιμέτωπη  με  τη  νέα  οικονομική

αναταραχή που προκάλεσε η πανδημία από τον Μάρτιο του 2020. Παρά τα προβλήματα και τις

εγγενείς  αδυναμίες  της  ελληνικής  οικονομίας,  η  Ελλάδα  έδειξε  γρήγορα  αντανακλαστικά  στη

διαχείριση  της  υγειονομικής  και  οικονομικής  κρίσης.  Η  ελληνική  οικονομία  συρρικνώθηκε

λιγότερο σε σχέση με τον μέσο όρο των οικονομιών της ευρωζώνης και κόντρα στις εκτιμήσεις

όλων.

Τα  προβλήματα  όμως  του  ελληνικού  οικονομικού  μοντέλου  είναι  πολλά  και  δομικά  και  δεν

καταφέραμε την μακρά περίοδο δημοσιονομικής προσαρμογής (2010-2018) να τα επιλύσουμε. Η

μεγάλη εξάρτηση της Ελλάδας από τον τουρισμό, την εστίαση και την ιδιωτική κατανάλωση, σε

συνδυασμό με το χαμηλό επίπεδο ψηφιοποίησης και στο κράτος και στις επιχειρήσεις, και το μικρό

μέγεθος των επιχειρήσεων, δημιουργούν εύφορο έδαφος για μελλοντικές αρνητικές προσδοκίες,

αβεβαιότητα και ανησυχία. Το χρέος παραμένει σε δυσθεώρητα ύψη, προσεγγίζοντας το 200% του

ΑΕΠ αυξάνοντας  την  επιφυλακτικότητα  απέναντι  στην  ελληνική  οικονομία.  Επίσης  η  Ελλάδα

εμφανίζει  υψηλά  ποσοστά  ανεργίας  και  κοινωνικού  αποκλεισμού  και  η  πανδημία  μπορεί  να

ενισχύσει αυτά τα προβλήματα, παρά τα σημαντικά βήματα προόδου που έχουν γίνει.

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχει προϋπολογίσει να δώσει στην Ελλάδα, εφόσον

τηρούνται  οι  στόχοι,  ένα  ποσό  της  τάξης  των  31,16 δισ.  ευρώ,  εκ  των  οποίων  18,43 δισ.  θα

αφορούν  επιχορηγήσεις  και  12,73  δισ.  ευρώ  θα  είναι  δάνεια.  Ήδη  η  Ελλάδα  βρίσκεται  στη

διαδικασία απορρόφησης της προχρηματοδότησης 4 δισ. από τον Μηχανισμό, όπου 1,97 δισ. ευρώ

θα προέρχονται από επιδοτήσεις και 2,12 δισ. από δάνεια.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0” έχει σαν βασικούς στόχους να

περιορίσει τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της κρίσης του  covid-19, να αντιμετωπίσει

χρόνιες παθογένειες της ελληνικής οικονομίας και να ενισχύσει την ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων

θέσεων εργασίας,  την οικονομική και  κοινωνική συνοχή και  την ανθεκτικότητα της οικονομίας

απέναντι  σε  νέες  απειλές.  Φιλοδοξεί  να  γίνουν  θεμελιώδεις  οικονομικές  και  κοινωνικές

μεταρρυθμίσεις,  που  θα  επηρεάσουν  όχι  μόνο  το  επίπεδο  της  οικονομίας,  αλλά  συνολικά  την

κοινωνία, τις τεχνολογίες, τις νοοτροπίες και τους θεσμούς22 (Ελλάδα 2.0, Εθνικό Σχέδιο).

22 Ελλάδα 2.0, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και  Ανθεκτικότητας. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://www.greece20.gov.gr/  [Πρόσβαση στις 14 Ιουλίου 2021].
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Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “ Ελλάδα 2.0“ περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο

και συνεκτικό σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Πυλώνες

με δεκαοκτώ (18) επιμέρους Άξονες:

1. Πράσινη Μετάβαση

Κεντρικός στόχος αυτού του πυλώνα είναι η μείωση των εκπομπών ρύπων, που συμβάλλουν στο

φαινόμενο  του  θερμοκηπίου,  η  αύξηση  της  χρήσης  ΑΠΕ  στην  ενέργεια  και  η  βελτίωση  της

ενεργειακής  απόδοσης  των  κτιρίων.  Περιλαμβάνει  έργα  όπως  η  ενεργειακή  διασύνδεση  των

ελληνικών  νησιών,  η  υπογειοποίηση  του  δικτύου  ηλεκτρικού  ρεύματος,  η  παύση  χρήσης  του

λιγνίτη και του πετρελαίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.                                        

Στοχεύει  επίσης  σε  μέτρα  για  την  προώθηση  της  ηλεκτροκίνησης  στα  μέσα  μεταφοράς  και

προγραμματίζονται  και  τρεις  δράσεις  για  την  προστασία  των  υδάτινων  πόρων  και  του

περιβάλλοντος,  και  την  αναβάθμιση  των  υπηρεσιών  της  πολιτικής  προστασίας  για  την

αντιμετώπιση καταστροφών που συνδέονται με την κλιματική κρίση.

2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Οι δράσεις και οι μεταρρυθμίσεις σε αυτό τον πυλώνα έχουν τρεις Άξονες και προωθούν:

α)  την  εγκατάσταση  υποδομών  οπτικών  ινών  για  γρήγορες  ευρυζωνικές  συνδέσεις  και  την

ανάπτυξη δικτύων 5G, για να βοηθήσουν τη χώρα να καλύψει  τις  ελλείψεις  στις  διασυνδέσεις

υψηλής ταχύτητας, που λειτουργούν ανασταλτικά στην ανάπτυξη.

β) τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Τομέα και την ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών

με εκτεταμένη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, για την παροχή  ποιοτικών υπηρεσιών προς τους

πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθώς η Ελλάδα υστερεί χαρακτηριστικά στον τομέα αυτόν.

γ) την ενίσχυση της χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας από τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

με  φορολογικά  κίνητρα,  προκειμένου  να  μειωθεί  η  απόκλιση  που  υπάρχει  σε  σχέση  με  τον

κοινοτικό μέσο όρο.

3. Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή

Οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις αυτού του πυλώνα αφορούν αλλαγές σε τρεις τομείς:

α) στην αγορά εργασίας για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για την σταθερότητα αυτών των

θέσεων και για την προστασία κατά της ανεργίας
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β) στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων με την κατάρτιση και επανακατάρτιση τους με

έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες, με καινοτόμες μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια και σύνδεση

τους με την αγορά εργασίας και προώθηση ερευνητικών προγραμμάτων

γ) στην κοινωνική συνοχή με την βελτίωση του συστήματος υγείας, την ενίσχυση της κοινωνικής

δικαιοσύνης και του δικτύου κοινωνικής προστασίας, μέσω διαφόρων προγραμμάτων.

4. Ιδιωτικές επενδύσεις και θεσμικός μετασχηματισμός

Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τη συνέχιση και εντατικοποίηση

της  καταπολέμηση  της  φοροδιαφυγής  και  φοροαποφυγής  με  περαιτέρω  ψηφιοποίηση  του

φορολογικού και ελεγκτικού μηχανισμού, κωδικοποίηση της νομοθεσίας, βελτίωση της ταχύτητας

και αποτελεσματικότητας στην απονομή της δικαιοσύνης κ.α.

Περιλαμβάνει επίσης την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών, ώστε

να  μπορεί  να  αποτελεί  σταθερό  πάροχο  πιστώσεων  στην  ελληνική  οικονομία  ακόμα  και  σε

περιπτώσεις ενδεχόμενων κρίσεων.

Τέλος μέσω του πυλώνα αυτού το Εθνικό Σχέδιο προάγει ιδιαίτερα τα οικονομικά κίνητρα για

ιδιωτικές επενδύσεις εξαγωγικού χαρακτήρα, ενώ μεταρρυθμίσεις και αλλαγές θα διευκολύνουν την

επιχειρηματική  δραστηριότητα  και  θα  επιδιώξουν  να  προσελκύσουν  στρατηγικές  επενδύσεις.

Στόχος  είναι  η  διεθνοποίηση  της  οικονομίας  της  χώρας,  που  δεν  θα  εξαρτάται  μόνο  από  την

εσωτερική ζήτηση και με αυτό τον τρόπο θα ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και η

θετική απορρόφηση μελλοντικών οικονομικών κρίσεων. 

Η Ελλάδα στοχεύει  να επιτύχει  με το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων “Ελλάδα 2.0” τον  ψηφιακό

μετασχηματισμό της χώρας σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική

συνοχή και δικαιοσύνη. Επιδιώκει τη δημιουργία νέων, σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας

και μια συνολική και μόνιμη αύξηση του ΑΕΠ23 (ο.π.). 

                                                                          

23 Όπου παραπάνω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Πτυχές Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης υπό το πρίσμα των δύο κρίσεων

(Κρίση Ευρωζώνη και Κρίση Covid-19)

3.1 H διαφορετικότητα στην αντιμετώπιση της κρίσης του covid-19

Η ΕΕ αντιμετώπισε διάφορες κρίσεις στη διάρκεια της ιστορίας της, όπως την χρηματοπιστωτική

και  οικονομική κρίση του 2008 (Grexit),  την  κρίση με  αφορμή την  Ευρωπαϊκή Συνταγματική

Συνθήκη (2009),  τη μεταναστευτική κρίση -  Schengen (2015) και το  Brexit (2016-2019). Όπως

δείχνει  η ιστορία της ΕΕ με αφορμή τις  κρίσεις  και  τα προβλήματα, προωθούνταν λύσεις  που

έβγαζαν από το αδιέξοδο και ταυτόχρονα δημιουργούσαν τις διαδικασίες και τις συνεννοήσεις, για

να αποφεύγονται ή να μειώνονται οι επιπτώσεις όταν ξεσπούσαν νέες δοκιμασίες.

Η   χρηματοπιστωτική  κρίση  του  2008,  που  επηρέασε  και  την  ευρωπαϊκή  και  την  παγκόσμια

οικονομία  και  οι  αρχικές  ολιγωρίες  και  ανεπάρκειες  στην  αντιμετώπιση  της,  αποτέλεσε

χαρακτηριστικό παράδειγμα προς αποφυγή, το οποίο ευτυχώς δεν επαναλήφθηκε με αφορμή την

κρίση εξαιτίας της πανδημίας του covid-1924.

Το  2008  η  ΕΕ  βρέθηκε  απροετοίμαστη  για  να  αντιμετωπίσει  την  δημοσιονομική  κρίση,  που

ξεκίνησε αρχικά από τις  ΗΠΑ.  Στην ΕΕ εκείνη  την περίοδο δεν  υπήρχε  κάποια  διαδικασία  ή

κάποιος μηχανισμός για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση έκτακτων φαινομένων και κρίσεων,

πόσο μάλλον για πρόβλεψη ή αποφυγή τέτοιων καταστάσεων.   

Και  ενώ σχετικά  σύντομα  οι  ΗΠΑ αντιμετώπισαν τις  συνέπειες  της  κρίσης  και  επανήλθαν  σε

ρυθμούς  ανάπτυξης,  η  ΕΕ  περιήλθε  σε  ύφεση  με  τις  χώρες  του  Νότου  να  βρίσκονται  σε  πιο

δύσκολη  θέση  και  ιδιαίτερα  την  Ελλάδα.  Το  οικοδόμημα  της  ΟΝΕ  και  του  ευρώ  άρχισε  να

κλυδωνίζεται και δημιουργήθηκαν εντάσεις μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΕ. Υπήρξαν πολλές

μακροοικονομικές  και  χρηματοπιστωτικές  ανισορροπίες  που  έκαναν  εμφανή  την  ευπάθεια  της

οικονομίας της ευρωζώνης. 

Οι  χώρες  του Νότου στοχοποιήθηκαν σαν υπεύθυνες  για την  κρίση,  αφού τα οικονομικά τους

μεγέθη δεν βρέθηκαν εκείνη την περίοδο υγιή (PIIGS – Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain). Η

24 Ladi, S. and Dr Tsarouhas, D. (2020), EU economic governance and Covid-19: policy learning and windows of 
opportunity, Journal of European Integration, 42:8, 1041-1056, Διαθέσιμο στη διεύθυνση:    
https://doi.org/10.1080/07036337.2020.1852231 [Πρόσβαση στις 14 Αυγούστου 2021].
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Ελλάδα θεωρήθηκε σαν “αδύναμος κρίκος” της αλυσίδας της ευρωζώνης και για πολλούς μήνες το

φάντασμα της εξόδου της χώρας από το κοινό νόμισμα, πλανιόταν πάνω από την Ευρώπη.

Το  2010  σε  μια  προσπάθεια  να  υπάρξει  ένας  ολοκληρωμένος  συντονισμός  της  οικονομικής

πολιτικής, άρχισε η ΕΕ να λαμβάνει μέτρα για την καλύτερη αντιμετώπιση της κρίσης. Στο πλέγμα

εκείνων των μέτρων που αποφασίστηκαν κεντρικό ρόλο είχε το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, η θέσπιση

του οποίου έγινε στις 14 Ιουνίου 2010.  Σημαντικοί πυλώνες αυτών των προσπαθειών ήταν επίσης

τα νομοθετικά πακέτα για την ενίσχυση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης γνωστά ως

“Six Pack”   και   “Two Pack”  και  η   Συνθήκη  για  τη  Σταθερότητα,  το  Συντονισμό  και  τη

Διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. 

Το  Ευρωπαϊκό  Εξάμηνο  είναι  ένας  κύκλος  συντονισμού  της  οικονομικής,  δημοσιονομικής,

εργασιακής  και  κοινωνικής  πολιτικής  εντός  της  ΕΕ,  όπου  μέσα  στο  πρώτο  μέρος  του  έτους

συζητιούνται  τα οικονομικά σχέδια των κρατών-μελών,  ώστε  στο δεύτερο μέρος  του έτους  να

εκτελεστούν συντονισμένα οι αντίστοιχες δράσεις25 (Ευρ. Συμβούλιο-Συμβούλιο, Ευρ. Εξάμηνο).

Οι δέσμες μέτρων “Six Pack” και “Two Pack” ενίσχυσαν το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης

και  διασφάλισαν ότι  στη  διαμόρφωση της  δημοσιονομικής  πολιτικής  κάθε  χώρας  λαμβάνονται

υπόψη οι οδηγίες της Επιτροπής. 

Το  2010  επίσης  ιδρύθηκε  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Χρηματοπιστωτικής  Σταθερότητας  (European

Financial Stability Facility – EFSF) με σκοπό την παροχή οικονομικής βοήθειας προς τα κράτη της

ευρωζώνης, που αντιμετωπίζουν προβλήματα από την κρίση.

Ακολούθως ιδρύθηκε ο  Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European

Financial Stabilization Mechanism - EFSM), για να παρέχει χρηματοδότηση σε οποιαδήποτε χώρα

της ΕΕ βρίσκεται σε οικονομική δυσκολία.

Τέλος  το  2012  ιδρύθηκε  ένας  μόνιμος  μηχανισμός,  ο  Ευρωπαϊκός  Μηχανισμός  Σταθερότητας

(European Stability Mechanism - ESM), καθώς οι χώρες της ΕΕ συνειδητοποίησαν ότι το μέγεθος

της κρίσης στην ήπειρο μας, απαιτεί μια μόνιμη λύση, ειδικά επειδή αρκετά κράτη της ζώνης του

ευρώ,  λόγω της  κρίσης  του  δημόσιου  χρέους,  δεν  μπορούσαν  να  καταφύγουν στις  αγορές  για

χρηματοδότηση των οικονομιών τους.

Σε αντίθεση με την χρηματοοικονομική κρίση του 2008, όπου η ΕΕ έδειξε με καθυστέρηση τα

25 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Διαθέσιμο στη διεύθυνση: 
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/european-semester/ [Πρόσβαση στις 22 Ιουλίου 2021].
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αντανακλαστικά αντίδρασης της και  έλλειψη αλληλεγγύης,  στην κρίση του  covid-19, η Ένωση

ανταποκρίθηκε άμεσα.

Στα τέλη  Ιανουαρίου  2020 η κροατική  Προεδρία  ενεργοποίησε τη  λειτουργία  του  μηχανισμού

ολοκληρωμένων ρυθμίσεων της ΕΕ για την αντιμετώπιση κρίσεων σε πολιτικό επίπεδο ( Integrated

Political Crisis Response  -  IPCR). Ο εν λόγω μηχανισμός αποτελεί το πλαίσιο της ΕΕ για το

συντονισμό της αντιμετώπισης  κρίσεων στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο και δημιουργήθηκε στις

αρχές  της  δεκαετίας  του  2000.  Ο  IPCR κυρώθηκε  από  το  Συμβούλιο  της  ΕΕ  το  2013  και

ενεργοποιήθηκε πρώτη φορά στην προσφυγική και μεταναστευτική κρίση το 2015.

Μέσω του μηχανισμού αυτού,  η Προεδρία του Συμβουλίου συντονίζει  την πολιτική αντίδραση

στην κρίση φέρνοντας  σε  επαφή: α)  τα θεσμικά όργανα της  ΕΕ,  β)  τα κράτη-μέλη που έχουν

υποστεί πλήγμα, και γ) άλλους βασικούς φορείς26 (Ευρ. Συμβούλιο – Συμβούλιο ΕΕ, Η αντίδραση

του Συμβουλίου σε κρίσεις).

Η ανταλλαγή πληροφοριών και ο συντονισμός μέσω του  IPCR για την αντιμετώπιση της κρίσης

που προκάλεσε η πανδημία, ήταν καθοριστικής σημασίας αυτή τη φορά για γρήγορες αποφάσεις

και άμεσα μέτρα. 

Λίγες μέρες μόνο μετά τα πρώτα περιοριστικά μέτρα στην οικονομία και στις μετακινήσεις των

πολιτών  της  Ένωσης  τον  Απρίλη  του  2020,  οι  ηγέτες  της  ΕΕ  συμφώνησαν  να  ξεκινήσουν  οι

προσπάθειες για τη σύσταση ταμείου ανάκαμψης της ΕΕ με σκοπό να μετριαστούν οι επιπτώσεις

της κρίσης. Οι προσπάθειες αυτή τη φορά καρποφόρησαν σύντομα. Έτσι υπήρξε η συμφωνία για το

πρόγραμμα  Next Generation EU,  όπου κεντρικό τμήμα του αποτελεί ο Μηχανισμός Ανάκαμψης

και Ανθεκτικότητας για την υποστήριξη της οικονομίας και των πολιτών.

3.2  Ευρωπαϊκή  αλληλεγγύη,  διακυβέρνηση  και  ο  ρόλος  των  Ευρωπαϊκών

θεσμών

Η έννοια της αλληλεγγύης είναι συνυφασμένη με την ιδέα και την ανάπτυξη της ΕΕ. Η Συνθήκη

της ΕΕ στο άρθρο 3 αναφέρεται στην αλληλεγγύη σαν αξία και μεταξύ των κρατών-μελών: “Η

26 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Η αντίδραση του Συμβουλίου σε κρίσεις (IPCR). 
Διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.consilium.europa.eu/el/policies/ipcr-response-to-crises/  [Πρόσβαση στις 13
Αυγούστου 2021].
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Ένωση προάγει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ των

κρατών-μελών”.

Εν μέσω κορωνοϊού η ΕΕ και τα κράτη-μέλη εξέφρασαν την αλληλεγγύη μεταξύ τους και προς

τους πολίτες τους, κυρίως με χρηματοδοτικά μέσα για την διάσωση της οικονομίας. 

Στο πεδίο της υγείας η ΕΕ έχει περιορισμένες αρμοδιότητες σε σχέση με τις εθνικές κυβερνήσεις

και είχε μικρότερη εμπλοκή. Εκεί πραγματοποιήθηκαν, όπως αναφέραμε και παραπάνω, στην αρχή

της  υγειονομική  κρίσης  πολλές  μονομερείς  ενέργειες  από  τις  χώρες  της  ΕΕ  με  κλείσιμο  των

συνόρων, απαγόρευση εξαγωγών ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού κ.α.

Παρόλα αυτά, αρκετά περιορισμένα και επιφυλακτικά στην αρχή, οι χώρες της ΕΕ άρχισαν να

συνεργάζονται  προκειμένου  να  εξασφαλίσουν  επάρκεια  σε  ιατροφαρμακευτικά  είδη  στις

υγειονομικές μονάδες.  Παρότι  υπήρξαν λάθη και  μονομερείς  ενέργειες από κάποιες πλευρές,  η

συνεργασία αποκαταστάθηκε και εκφράστηκε με έμπρακτες κινήσεις αλληλεγγύης στα συστήματα

υγείας χωρών που δέχτηκαν μεγάλη πίεση.

Τα όργανα της ΕΕ προώθησαν την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της διάδοσης εμβολίου κατά του

covid-19 στην ΕΕ και  κινήθηκαν συλλογικά και  αλληλέγγυα στην προμήθεια και  διάθεση των

εμβολίων στις χώρες-μέλη της. 

Στο οικονομικό πεδίο οι διαπραγματεύσεις δεν ήταν και εκεί καθόλου εύκολες και δεν λειτούργησε

άμεσα η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Οι χώρες με πιο εύρωστες οικονομίες, που δεν είχαν χτυπηθεί

(τουλάχιστον  στο  πρώτο  κύμα  της  πανδημίας)  από  τον  covid-19  δεν  ήταν  διαθέσιμες  να

συμβάλλουν οικονομικά για περαιτέρω χρηματοδοτική θωράκιση της οικονομίας της ΕΕ. 

Έτσι η πρόταση εννέα χωρών (μεταξύ αυτών η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία) την άνοιξη

του 2020, για έκδοση ευρώ-ομολόγου (κορωνο-ομόλογο)  απορρίφθηκε από τις χώρες του Βορά και

κυρίως την Αυστρία, την Ολλανδία, την Φινλανδία και τη Γερμανία. 

Επίσης  κατά  τη  διάρκεια  των  διαπραγματεύσεων  για  το  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  Next

Generation EU και τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπήρξαν αρκετές διαφωνίες. Οι

περισσότερες  εξ  αυτών  προήλθε  από  την  ομαδοποίηση  των  χωρών  της  “Νέας  Χανσεατικής

Ένωσης”, που περιλαμβάνει την Ολλανδία, τη Δανία, την Σουηδία, την Φινλανδία, την Εσθονία, τη

Λετονία, τη Λιθουανία και την Ιρλανδία. 

Οι χώρες αυτές ήρθαν σε ρήξη με τη Γαλλία και τη Γερμανία, που υπερασπίζονταν την πρόταση
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της  Επιτροπής  για  τη  δημιουργία  του  Μηχανισμού,  καθώς  θεωρούσαν  ότι  η  ανατροπή

προηγούμενων και συμφωνημένων διαδικασιών και κανόνων, θα έστελναν λάθος μηνύματα στις

χώρες για χαλάρωση των κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας. 

Διαφωνίες  μεταξύ  των  κρατών-μελών  υπήρξαν  και  ως  προς  τη  σύνδεση  του  νέου  Κοινοτικού

Προϋπολογισμού και κατ’ επέκταση του Μηχανισμού Ανάκαμψης με το κράτος δικαίου. Τα όργανα

της ΕΕ θα αποκτούσαν δικαίωμα να αναστείλουν την χρηματοδότηση σε χώρες που παραβιάζουν

τους κανόνες του κράτους δικαίου.

Η Ουγγαρία και η Πολωνία αντιτάχτηκαν σφοδρά σε αυτή την διάταξη, παρόλο που αφορούσε τα

θέματα απορρόφησης και διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων και όχι δικαιώματα και ελευθερίες

που θίγονται στις χώρες αυτές και υπάρχει αντιπαράθεση για αυτό με τις κοινοτικές αρχές.

Τελικά  οι χώρες της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία με εκατέρωθεν συμβιβασμούς και υποχωρήσεις

και με την μεσολάβηση της Γερμανικής Προεδρίας αποφεύχθηκε το βέτο των δύο αυτών χωρών και

το αδιέξοδο. 

Συμβιβασμός επήλθε και με τις πλούσιες χωρών του “κλαμπ των φειδωλών” (Frugal Four). Άλλαξε

το ύψος των ποσών μεταξύ επιχορηγήσεων και δανείων, που θα λάβουν οι χώρες της Ένωσης μέσω

του Next Generation EU και αντί 500 δισ. ευρώ που ήταν η αρχική πρόταση για τις επιχορηγήσεις

προς τα κράτη-μέλη θα δοθούν 390 δισ., ενώ το ποσό των δανείων από 250 δισ. αυξήθηκε στα 360

δισ. ευρώ. Επίσης μειώθηκε το ποσό του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-27 στα 1,07

τρις ευρώ έναντι 1,3 τρισ. και οι πλουσιότερες χώρες θα λάβουν μεγαλύτερες εκπτώσεις, άρα και

επιστροφές χρημάτων από τους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της ΕΕ.

Μέσα όμως από τις δυσκολίες οι χώρες της ΕΕ κατέληξαν στην πολύ σημαντική αυτή συμφωνία

και η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη επανέκαμψε. 

Έπειτα  από  κάθε  κρίση  στην  ΕΕ  ανακύπτει  το  ζήτημα  του  μοντέλου  διακυβέρνησης  και

ολοκλήρωσης της  ΕΕ.  Ενισχύεται  ή  αποδυναμώνεται  ο  υπερεθνικός  χαρακτήρας  της  ΕΕ και  ο

ρόλος των κοινοτικών θεσμών ή οι κρίσεις ενισχύουν τον διακυβερνητικό της χαρακτήρα και το

ρόλο ιδιαίτερα των πιο ισχυρών κρατών-μελών; 

Για την διαχείριση της πανδημίας όπως είδαμε, οι θεσμοί της ΕΕ πήραν καθοριστικές και άμεσες

αποφάσεις.  Παρά  τον  θεμελιώδη  ρόλο  των  κρατών-μελών  της  ΕΕ  και  της  μεταξύ  τους

διαπραγμάτευσης,  σημαντικός  αναδείχθηκε  και  ο  ρόλος  των  θεσμών  της  Επιτροπής,  της

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και του Κοινοβουλίου στη διαχείριση της πανδημίας.
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Όπως φάνηκε και στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Γερμανικής Προεδρίας και της Ουγγαρίας και

Πολωνίας,  ο  ρόλος  των  εθνικών  κυβερνήσεων  μέσω  του  Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου  παραμένει

καθοριστικός  στην  αντιμετώπιση  κρίσεων  εντός  της  ΕΕ  λόγω  της  αναγκαιότητας  επίτευξης

συμβιβασμών στη βάση εθνικών προτεραιοτήτων.

Ωστόσο, η κρίση της πανδημίας ανέδειξε ιδιαίτερα τη σημασία της Επιτροπής, η οποία ανέπτυξε

ουσιαστική συντονιστική  δράση για  την  από κοινού αντιμετώπιση της  πανδημίας.  Η Επιτροπή

συνέστησε  ομάδα  αντιμετώπισης  του  κορωνοϊού  και  ανέλαβε  τον  συντονισμό  δράσεων  για

περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας και προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών

της Ένωσης, με μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της κρίσης. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,  αν  και  παρέμεινε  στο  περιθώριο  της  λήψης αποφάσεων,  ανέδειξε

ζητήματα αλληλεγγύης,  διαφάνειας  και  πρόσβασης στο εμβολιασμό ενισχύοντας  παράλληλα τη

θέση  της  ΕΕ  και  στην  παγκόσμια  αντιμετώπιση  της  πανδημίας  Η  προώθηση  του  ψηφιακού

πιστοποιητικού covid-19 και το ψήφισμα για την προσωρινή άρση των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας

για  τα  εμβόλια  κατά  του  ιού,  αποτελούν  χαρακτηριστικά  παραδείγματα  της  δράσης  του

Ευρωκοινοβουλίου. 

Η ΕΚΤ έλαβε σημαντικές αποφάσεις και παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας. Το

έκτακτο  πρόγραμμα  της  ΕΚΤ  για  αγορά  στοιχείων  ενεργητικού  λόγω  πανδημίας  (Pandemic

Emergency Purchase Programme – PEPP), στοχεύει στη μείωση του κόστους δανεισμού, ώστε να

προωθηθούν οι επενδύσεις και η κατανάλωση. Με χαμηλά επιτόκια δανεισμού και στήριξη προς τις

τράπεζες  και  τις  επιχειρήσεις  η  ΕΚΤ  δημιουργεί  ευνοϊκές  συνθήκες  για  την  ανάπτυξη  της

οικονομίας. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε στις 23 Απριλίου 2020 ένα πακέτο βοήθειας (540 δισ. ευρώ) με

στόχο  τη  δημιουργία  των  τριών  δικτύων  ασφαλείας.  Επίσης  αποφάσισε  να  ξεκινήσουν  οι

διαδικασίες δημιουργίας ενός ταμείου ανάκαμψης, για να μετριαστούν οι επιπτώσεις της κρίσης και

ανατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η σύνταξη σχετικού σχεδίου. 

Η Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση της στις 24 Μαΐου και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 21

Ιουλίου αποφάσισε τον σχηματισμό του μέσου ανάκαμψης  Next Generation EU και το Πολυετές

Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ 2021-2027.

Η συμφωνία για τον Πολυετή Προϋπολογισμό και για το ταμείο ανάκαμψης Next Generation EU

ολοκληρώθηκε  στο  Ευρωπαϊκό  Συμβούλιο  στις  10-11  Δεκεμβρίου  2020  και  αποτελεί  ένα
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σημαντικό βήμα στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθώς επεκτείνεται ο συντονισμός

των  δημοσιονομικών  πολιτικών  των  κρατών-μελών  προς  τη  δημοσιονομική  ένωση  και  την

ανάληψη κεντρικής δημοσιονομικής δράσης σε επίπεδο ΕΕ (Ταγκαλάκης-Σαραϊδάρης, 2021)27.

Βέβαια η δημιουργία του Μηχανισμού και ο προσωρινός χαρακτήρας της λειτουργίας του, παρότι

συμβάλει στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, δεν αποτελεί μια θεσμική καινοτομία

σε μόνιμη βάση για την ΕΕ.  Η Ένωση χρειάζεται  ενέργειες  που να προωθούν την ευρωπαϊκή

ολοκλήρωση, ακόμα και εν μέσω κρίσεων.

Η ΕΕ αποτελεί ένα μοντέλο διακυβέρνησης ομοσπονδιακού και διακυβερνητικού χαρακτήρα, που

δεν ταυτίζεται με κανένα άλλο μοντέλο διακυβέρνησης του παρελθόντος. Ο τρόπος λήψης των

αποφάσεων  και  η  λειτουργία  της  Ένωσης  με  μια  τεχνοκρατική  και  γραφειοκρατική  δομή  και

αντίληψη  δημιούργησε  αξιακά  κενά  και  έλλειμμα  αντιπροσωπευτικότητας.  Τα  προβλήματα

δημοκρατικής  νομιμοποίησης στην ΕΕ είναι  έντονα και  περιγράφονται  σε αρκετές  μελέτες  και

δημοσιεύσεις με την έννοια του δημοκρατικού ελλείμματος.  

Ο  προτεινόμενος  τρόπος  διακυβέρνησης  με  τον  Μηχανισμό  Ανάκαμψης  και  Ανθεκτικότητας

στερείται δημοκρατικών στοιχείων, καθώς τα εθνικά Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

δεν συμμετέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό στη λήψη των αποφάσεων,  προφανώς λόγω και  των

συνθηκών  έκτακτης  ανάγκης.  Το  Ευρωκοινοβούλιο  διεκδίκησε  και  πέτυχε  τη  συζήτηση  στις

κοινοβουλευτικές  επιτροπές  της  προόδου  των  εθνικών  σχεδίων  με  την  Επιτροπή,  καθώς  και

ετήσιες ή άλλες εκθέσεις που θα υποβάλλει η Επιτροπή για την υλοποίηση των έργων και της

χρηματοδότησης,  όμως χρειάζονται κι  άλλα βήματα προκειμένου να έχει  ο Μηχανισμός πλήρη

δημοκρατική νομιμοποίηση.

Επίσης η κρίση του covid-19, παρά τα πιο γρήγορα αντανακλαστικά αντίδρασης της ΕΕ σε σχέση

με προηγούμενες κρίσεις, φανερώνει για άλλη μια φορά την απουσία θεσμικών οργάνων για την

αντιμετώπιση έκτακτων ζητημάτων. Ενδεχομένως όσο θα προχωράει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, θα

πρέπει η ΕΕ να δημιουργεί το θεσμικό πλαίσιο και τη δημοκρατική νομιμοποίηση αρχών, που θα

μπορούν να παίρνουν τις κατάλληλες αποφάσεις.

Η ΕΕ με την δημιουργία του Μηχανισμού έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Για πρώτη φορά λαμβάνονται αποφάσεις για τη συνολική στήριξη της

ευρωπαϊκής ευημερίας με χρηματοδότηση, που δεν θα βασίζεται σε προγράμματα λιτότητας και η

27 Ταγκαλάκης, A. και Δρ. Σαραϊδάρης, Α. (2021), Η εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης: 
Εξελίξεις και δράσεις μετά την Έκθεση των Πέντε Προέδρων, Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα. 
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ίδια η ΕΕ θα αναλάβει την εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων από τις διεθνείς αγορές. Είναι

μία  ενέργεια  προς  έναν  πιο  διευρυμένο  προϋπολογισμό  της  Ένωσης  και  προς  μία  πιο

ολοκληρωμένη  και  κεντρική  διαχείριση  των  δημοσιονομικών  πολιτικών.  Οι  ενέργειες  αυτές

απαιτούν από τα θεσμικά όργανα να παίζουν σημαντικότερο ρόλο στη λήψη των αποφάσεων και

στην εκτέλεση τους σε επίπεδο ΕΕ. Αποτελεί μία πολύ σημαντική ευκαιρία για την ενοποιητική

διαδικασία της Ένωσης.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ και ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί μία πολύ σημαντική ενέργεια της ΕΕ για

την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της κρίσης του covid-19 στις οικονομίες της ΕΕ και με μία άνευ

προηγουμένου  οικονομική  χρηματοδότηση  προς  τα  κράτη-μέλη,  που  ξεπερνάει  το  4,5%  του

συνολικού ΑΕΠ των χωρών-μελών

Είναι γεγονός ότι η ΕΕ μετά από κάθε κρίση αποκομίζει θετικά στοιχεία και βελτιώσεις στον τρόπο

λειτουργία της, τα οποία βοηθούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα μελλοντικές δυσκολίες.

Το  2010  και  ενώ  συνεχίζονταν  η  χρηματοοικονομική  αναταραχή  που  είχε  ξεσπάσει  από  την

κατάρρευση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων 2008-09 στις ΗΠΑ, μία μεγάλη οικονομική

κρίση έπληξε την ΕΕ. Οι αγορές άρχισαν να δυσπιστούν απέναντι σε τραπεζικά ιδρύματα αλλά και

σε ορισμένες χώρες της Ένωσης, απαιτώντας ολοένα και υψηλότερα επιτόκια δανεισμού με την

Ελλάδα να βρίσκεται πρώτη στη δίνη του κυκλώνα.

Σε εκείνη την κρίση η ΕΕ απάντησε μετά από αρκετές διαβουλεύσεις και σκαμπανεβάσματα με τη

τη δημιουργία του EFSM ( European Financial Stabilisation Mechanism) στην αρχή και του ESM

(European Stability Mechanism)  στη  συνέχεια  σε  μόνιμη  βάση.  Πολλές  χώρες  έλαβαν

χρηματοδοτικά  πακέτα  διάσωσης  (μεταξύ  αυτών  και  η  Ελλάδα),  τα  οποία  σε  συνδυασμό  με

αυστηρά μέτρα λιτότητας και μεταρρυθμίσεις ανέστρεψαν την πορεία της ύφεσης.    

Στην τωρινή κρίση εξαιτίας του  covid-19, η ΕΕ έδειξε καλύτερα αντανακλαστικά. Παρόλο που

στην αρχή με το ξέσπασμα της πανδημίας αρκετές χώρες της Ένωσης κινήθηκαν πρωτίστως σε

εθνικό επίπεδο και με μονομερείς ενέργειες, παραμερίζοντας τις συλλογικές διαδικασίες και την

ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Άμεσα όμως ενεργοποιήθηκε η Επιτροπή και λίγες μέρες μόνο μετά τα

πρώτα περιοριστικά μέτρα ξεκίνησαν συναντήσεις και συζητήσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων

για την καλύτερη αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης του covid-19.

Πολύ  σύντομα  διαπιστώθηκε  ότι  θα  υπάρχουν  και  μεγάλες  οικονομικές  επιπτώσεις  από  την

επιδημία και  η ΕΕ  κατεύθυνε τις  δράσεις  της σε οικονομική στήριξη και  σε ένα πρωτοφανές

χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  με  έμπρακτη  αλληλεγγύη  μεταξύ  των  κρατών-μελών.  Παρά  τους

δισταγμούς  και  τις  αντιπαλότητες  που  παρατηρήθηκαν  μεταξύ  των  χωρών,  καθώς  υπήρχαν

διαφορετικές  απόψεις  ως προς  τον τρόπο αντιμετώπισης της  κρίσης  κυρίως μεταξύ Βορρά και

Νότου, υπήρξε όπως είδαμε θετική κατάληξη με διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα και κυρίως
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με τη δημιουργία του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Το μήνυμα που θέλει να στείλει η ΕΕ είναι ξεκάθαρο: Τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για

την  ανάκαμψη  των  πληγέντων  οικονομιών  και  πολιτών,  αλλά  και  για  να  εκσυγχρονιστούν  τα

κράτη-μέλη,  σύμφωνα  με  τις  επιδιώξεις  και  τις  Συνθήκες  της  Ένωσης  και  ταυτόχρονα  να

ενισχύσουν  την  ικανότητα  τους  να  ανταποκρίνονται  καλύτερα  σε  μελλοντικές  κρίσεις.  Ο

Μηχανισμός  Ανάκαμψης  και  Ανθεκτικότητας  αποτελεί  ένα  σημαντικό  βήμα  στη  διαδικασία

ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής. Είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα χωρίς

προηγούμενο, τόσο ως προς το ύψος των χρημάτων που διατίθενται, όσο και ως προς το ποσοστό

των επιχορηγήσεων που αφορά.

Παρά  την  πρόοδο  που  σημειώθηκε  στην  αντίδραση  της  ΕΕ  σε  αυτή  την  κρίση,  σε  σχέση  με

αντίστοιχες στο παρελθόν, έχει υπάρξει κριτική από αρκετές πλευρές για αργά αντανακλαστικά,

ατολμία,  ημίμετρα και  πολυφωνία.  Τέτοια  μορφής  κριτική  υπάρχει  για  την  ΕΕ σχεδόν  από τη

δημιουργία της, όμως τις περισσότερες φορές διαψεύδονται από την πραγματικότητα.

Ένα από τα προβλήματα που υπάρχουν ακόμα στον τρόπο λειτουργίας της ΕΕ είναι η αναγκαιότητα

της  συνεργασίας  διαφορετικών  αρχών,  καθώς  υπάρχουν  οι  κρατικές  αρχές  και  οι  αρχές  της

Ένωσης,  όπου πολλές  φορές  έχουν ανταγωνιστικές  σχέσεις  προσπαθώντας  να κρατήσουν ή να

επεκτείνουν την κυριαρχία τους  στη λήψη των αποφάσεων σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Η

απαραίτητη σύμπραξη και συνεργασία που ακολουθείτε, πολλές φορές δημιουργεί καθυστερήσεις

στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων. 

Τις τελευταίες δεκαετίες πάντως η ΕΕ έχει κάνει αξιοθαύμαστη πρόοδο στο συντονισμό και στον

τρόπο αντιμετώπισης των διαφόρων κρίσεων που προκύπτουν. Στην κρίση του covid-19 τα θεσμικά

όργανα πήραν άμεσα μέτρα για να περιορίσουν τις  οικονομικές  επιπτώσεις  και  τα μέτρα αυτά

θεσπίστηκαν  πολύ  πιο  γρήγορα  απ'  ότι  σε  προηγούμενες  κρίσεις.  Με  τη  δημιουργία  του

Μηχανισμού η ΕΕ επιδιώκει μία κατά κάποιο τρόπο μόνιμη λύση στην αντιμετώπιση μελλοντικών

κρίσεων και των επιπτώσεων τους, παρόλο που αυτό δεν γίνεται μέσω της μετατροπής του ESM σε

μόνιμο μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων.

Άλλη μία κρίση αποδεικνύει την αναγκαιότητα της συνεργασίας και του καλύτερου συντονισμού

μεταξύ  των  χωρών  της  ΕΕ.  Αυτό  όμως  προϋποθέτει  και  την  θεσμοθέτηση  των  κατάλληλων

διαδικασιών ή\και οργάνων, που να μπορούν να λειτουργήσουν άμεσα σε συνθήκες οποιασδήποτε

κρίσης συγκεράζοντας διαφορές και σκοπιμότητες των κρατών-μελών και ταυτόχρονα να έχουν

όσο το δυνατό μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμοποίηση από τους λαούς της ΕΕ. 
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Το μοντέλο διακυβέρνησης της ΕΕ διαρκώς μεταβάλλεται και εξελίσσεται σύμφωνα με τις ανάγκες

που παρουσιάζονται  με  στόχο την καλύτερη λειτουργία  του και  την  επίτευξη  των στόχων της

Ένωσης.

Η υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών και επενδυτικών προγραμμάτων του Μηχανισμού αποτελεί

μία νέα μεγάλη πρόκληση για την ΕΕ και τα κράτη-μέλη της και ταυτόχρονα αποτελεί και μία νέα

ευκαιρία για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. 
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Πίνακας 4

RFF: allocation of grants, net of expected repayments 

Sources: European Council conclusions of 21 July 2020, European Commission and ECB calculations.
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Recovery and Resilience Facility – Next Generation EU

Source: European Commission
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4Bgdj4NVnsZXbrKsNIaAqS-EALw_wcB        Πρόσβαση στις 10 Ιουλίου 2021.
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