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Ημερίδα αναφορικά με τα κεφάλαια Next Generation της Ε.Ε., 01.03.2021 

Την 1Η Μαρτίου τ.έ., πραγματοποιήθηκε, τηλεματική ημερίδα, την οποία παρακολούθησε το 

Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, αναφορικά με τα κεφάλαια Next Generation της Ε.Ε. προς τα κ-μ, για 

την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Η 

ημερίδα είχε ως κεντρικό θέμα τη διαχείριση των συγκεκριμένων κεφαλαίων από την Ισπανία, τα 

οποία φθάνουν τα 200 δις ευρώ και διοργανώθηκε από τη συμβουλευτική εταιρία Kearney σε 

συνεργασία και την Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών Οργανισμών (CEOE).  

Συντονιστής της ημερίδας ήταν η κα. Σέλιν Μπακ (Céline Bak), συνεργάτιδα της Kearney, ενώ 

στη συζήτηση συμμετείχαν ο Επίτροπος Οικονομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Πάολο 

Τζεντιλόνι (Paolo Gentiloni), ο Αντιπρόεδρος του CEOE, κ. Ινίγκο Φερνάντεθ ντε Μέσα (Iñigo 

Fernandez de Mesa), ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ισπανία, κ. Γιόχεν Μιούλερ (Jochen Müller),  ο κ. Πέδρο Ματεάτσε 

(Pedro Mateache), Πρόεδρος της Kearney σε Ισπανία και Πορτογαλία καθώς και η τρίτη 

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Ισπανίας και Υπουργός Οικονομικών Θεμάτων και Ψηφιακής 

Μετάβασης, κα. Νάντια Καλβίνιο (Nadia Calviño). Τα σημαντικότερα σημεία που συγκρατήθηκαν 

από την ημερίδα, ήταν:  

Ο κ. Ινίγκο Φερνάντεθ ντε Μέσα τόνισε: 

• Τα ευρωπαϊκά κεφάλαια οφείλουν να εξασφαλίζουν τρία κριτήρια:  

1. Οικονομική Σταθερότητα 

2. Πραγματισμό σύμφωνα με τις δυνατότητες της οικονομίας 

3. Αλληλοϋποστήριξη 

 

• Πρωταρχικός στόχος τους οφείλει να είναι ο εκσυγχρονισμός της οικονομίας, 

προκειμένου να αναπτυχθεί και να είναι παγκοσμίως ανταγωνιστική. 

• Η συνεχής ανάπτυξη της οικονομίας θα επιτρέψει την αποπληρωμή των 

χρηματοδοτήσεων και τη συνέχιση της οικονομικής ανάκαμψης.  

• Η χρηματοδότηση θα πρέπει να αφορά κυρίως τον ιδιωτικό τομέα, ενώ για την Ισπανία 

οι κυριότεροι τομείς είναι ο τεχνολογικός, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η πράσινη 

ανάπτυξη καθώς και η βελτίωση του τουρισμού.  

• Οι τέσσερεις κυριότερες μεταρρυθμίσεις, που οφείλει να κάνει το κράτος της Ισπανίας 

είναι:  

1. Ισορροπία των δημοσίων λογαριασμών, βελτίωση της δημοσιονομικής πολιτικής 

και αποφυγή περαιτέρω αύξησης των φόρων. 

2. Μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού.  

3. Εναρμόνιση των κανονισμών μεταξύ των 17 Κοινοτήτων της Ισπανίας. 
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4. Βελτίωση του ανταγωνισμού και της ευελιξίας της οικονομίας, μετακινώντας το 

βάρος μεταξύ των σημαντικότερων τομέων αυτής. 

• Περιορισμός των πτωχεύσεων με το πέρας των κρατικών βοηθειών. 

 

Στην ομιλία του, ο κ. Πάολο Τζεντιλόνι ανέφερε: 

 

• Αν και το 2020 παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη ύφεση στην ιστορία της Ε.Ε., ο βαθμός 

αυτής ήταν μικρότερος από όσο προβλεπόταν το φθινόπωρο. Εντούτοις, το τρέχον έτος 

ξεκίνησε λιγότερο δυναμικά από όσο αναμενόταν, ενώ, κατά το δεύτερο μισό του έτους 

προβλέπεται έντονη ανάκαμψη της οικονομίας της Ευρώπης, με την Ισπανία να 

παρουσιάζει το μεγαλύτερο ρυθμό ανάκαμψης για το 2021. 

• Οι προτεραιότητες των κονδυλίων Next Generation EU είναι: 

1. Επενδύσεις: περί το ήμισυ των κεφαλαίων προορίζονται για επενδύσεις και 

ιδιαίτερα για την ψηφιακή μετάβαση των επιχειρήσεων και των κρατών. 

2. Μεταρρυθμίσεις: προκειμένου να υπάρξει ένα ανεπτυγμένο και σύγχρονο κράτος. 

• Δίνονται πολλές ευκαιρίες στις επιχειρήσεις της Ε.Ε., αφού, εκτός των προαναφερθέντων 

κονδυλίων, η Ένωση δίνει και άλλες βοήθειες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. 

• Κατά το 2020, σημειώθηκε το χαμηλότερο ποσοστό πτωχεύσεων στην Ε.Ε., δεδομένων 

των βοηθειών προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Με την πάροδο του χρόνου αναμένεται 

η αύξηση του συγκεκριμένου ρυθμού και τα κράτη οφείλουν να είναι προετοιμασμένα για 

το συγκεκριμένο σενάριο και να το αποτρέψουν στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό. 

Ο κ. Γιόχεν Μιούλερ εξήγησε το χρονοδιάγραμμα των Σχεδίων Ανάπτυξης των κ-μ. Σχετικά με 

την Ισπανία, αναμένεται να το έχει καταθέσει νωρίτερα από το καλοκαίρι. Στη συνέχεια, η 

Επιτροπή έχει διορία δύο μηνών για την εξέταση του Σχεδίου και τη σημείωση παρατηρήσεων. 

Αμέσως μετά, το Σχέδιο εγκρίνεται από το Συμβούλιο και τη Επιτροπή καταβάλλει προκαταβολή 

13%, ή περί τα 9 δις ευρώ. Ο ίδιος δήλωσε αισιόδοξος ότι τα συγκεκριμένα κεφάλαια θα δοθούν 

στην Ισπανία, πριν από το τέλος του καλοκαιριού.  

Στην ομιλία του, ο κ. Πέδρο Ματεάτσε σημείωσε:  

• Τα κεφάλαια από το Next Generation EU αποτελούν ευκαιρία για τις ισπανικές 

επιχειρήσεις προκειμένου να εκσυγχρονιστούν και να ψηφιοποιηθούν, να προσφέρουν 

στην πράσινη ανάπτυξη και να βοηθήσουν στη γενικότερη οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη. 

• Το σχέδιο για την οικονομία οφείλει να στοχεύει σε μακροπρόθεσμα θετικά 

αποτελέσματα.  

Τέλος, το λόγο πήρε η κα. Νάντια Καλβίνιο, με τα στοιχεία που ξεχωρίζουν να είναι: 
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• Υπογράμμισε την ταχύτητα, με την οποία κινήθηκε η Ε.Ε. στη συγκεκριμένη κρίση, αφού, 

η οργανωμένη και αλληλέγγυα αντίδραση των κ-μ ήταν διαφορετική από την αργή 

αντίδραση στην κρίση του 2008.  

• Όλα τα κ-μ υιοθέτησαν πολιτικές, οι οποίες ενίσχυσαν την οικονομία, αφού απέτρεψαν 

μαζικές απολύσεις, πτωχεύσεις και μεγάλες μειώσεις στα εισοδήματα των νοικοκυριών. 

• Το 2021 η Ισπανία θα σημειώσει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ε.Ε., με την μεγάλη 

ώθηση να αναμένεται κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, όντας ένας από τους 

παράγοντες ανάπτυξης όλης της Ευρώπης. 

• Βασικοί πυλώνες για την ανάκαμψη αποτελούν:  

1. Η καταπολέμηση της πανδημίας. Η χώρα έχει ήδη ξεκινήσει τους μαζικούς 

εμβολιασμούς ενώ πλέον τα εμβολιασμένα άτομα ξεπερνούν τα συνολικά 

κρούσματα του κορωνοϊού στη χώρα.  

2. Διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας 

3. Συνέχιση της ενίσχυσης της οικονομίας μέσω των κρατικών βοηθειών 

4. Εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης, το οποίο θα επιτρέψει την εφαρμογή των 

στόχων της Κυβέρνησης προ πανδημίας, για το 2023.  

• Σπουδαίας σημασίας είναι η συνεργασία μεταξύ του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την 

ενίσχυση των επενδύσεων και τη συνεχή ανάκαμψη της οικονομίας και της κοινωνίας, 

μέσω της βελτίωσης της διαφάνειας και της ισότητας.  

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α’  

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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