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                                                                                                            Μαδρίτη, 20 Απριλίου 2020  

                                                                                                

 

Ενημερωτικό πρωινό με τον κ. Zoζέπ Μπορέλ, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και Ύπατο Εκπρόσωπο της Eυρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, 

Nueva Economía Forum, 20.04.2020. 

 

Πραγματοποιήθηκε, τηλεματικά, στις 20 Απριλίου 2020, ενημερωτικό πρωινό αναφορικά με το 

μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνέχεια του πλήγματος από την πανδημία του Covid-19. 

Τη διοργάνωση του πρωινού ανέλαβε ο γνωστός εδώ ιδιωτικός οργανισμός – δεξαμενή σκέψης 

Nueva Economía Forum, ενώ ομιλητής ήταν ο κ. Zoζέπ Μπορέλ, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής 

Πολιτικής. Την παρουσίαση του πρωινού καθώς και τις ερωτήσεις προς τον κ. Μπορέλ, 

πραγματοποίησε ο κ. José Luis Rodríguez, Πρόεδρος του Nueva Economía Forum.  

Αρχικά, ο κ. Zoζέπ Μπορέλ, σημείωσε ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζουν να εργάζονται 

σκληρά, προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της Ένωσης για την 

αντιμετώπιση της πρωτοφανούς κατάστασης, εξαιτίας της πανδημίας. Αναφέρθηκε στο γεγονός 

ότι υπολογίζεται ότι ήδη 470.000 ευρωπαίοι πολίτες έχουν επαναπατριστεί στις χώρες διαμονής 

τους, μέσω των συμφωνηθεισών πτήσεων μεταξύ των κ-μ, ενώ μένει να επαναπατριστούν περί 

τα 90.000 άτομα. Σχολιάζοντας την κατάσταση στην Ισπανία, έκανε λόγο για το πολύ καλό 

δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας, αναφέροντας ότι άλλα κράτη και, ιδιαίτερα, εκτός της 

Ένωσης, δεν είναι επαρκώς εφοδιασμένα για την αντιμετώπιση των νοσούντων.  

Αναφορικά με την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα απαιτούμενα μέτρα στήριξης από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόνισε ότι η τελευταία έλαβε σημαντικές αποφάσεις για να εξομαλύνει 

την οικονομική παράλυση των κ-μ, οι οποίες αποτελούν την παράκαμψη των ορίων του 

Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, προκειμένου τα κράτη να διαθέσουν τα απαραίτητα 

κεφάλαια για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Παράλληλα, η βοήθεια 30 δις ευρώ για την κάλυψη 

εσωτερικών αναγκών κάθε χώρας εξαιτίας του Covid-19 καθώς και 70 δις ευρώ για την ενίσχυση 

της ανάπτυξης των χωρών αποτελούν επίσης εργαλεία προς όφελος τόσο των κρατών όσο και 

του συνόλου της Ένωσης. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις προσπάθειες της Ε.Ε. να μειώσει όσο το 

δυνατόν περισσότερο την ανεργία, η οποία είναι και η αχίλλειος πτέρνα της μελλοντικής 

επιβραδυμένης ανάπτυξης.  

Παρά τα θετικά μέτρα που έχει ήδη λάβει η Ε.Ε., ο κ. Μπορέλ επεσήμανε ότι αυτά δεν είναι αρκετά, 

ενώ προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος από τα αυξημένα χρέη ορισμένων κρατών της 

Ένωσης, είναι αναγκαίο να επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος και τα μέσα οικονομικής βοήθειας. 

Τόνισε ιδιαίτερα, ότι όλα αυτά τα χρόνια, η Ένωση διευκόλυνε τη χρηματοδότηση των αδύναμων 

οικονομιών, παρέχοντάς τους βοήθεια με τη μορφή δανείων. Στην τωρινή όμως περίπτωση, είναι 
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αναγκαία η χρηματοδότηση των κρατών που ως κύριο στόχο θα έχει την ανάπτυξή τους και την 

παροχή της απαραίτητης χρηματοδότησης των πολιτών και της ρευστότητας στις επιχειρήσεις, 

χωρίς να αυξάνει περαιτέρω το χρέος ορισμένων κρατών. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως ανέφερε, 

κινείται η πρόταση που θα καταθέσει η Ισπανία την Πέμπτη, 23 Απριλίου, δημιουργίας ενός 

ταμείου συνολικού ποσού 1,5 τρις ευρώ, το οποίο θα μεταφέρει ουσιαστικά τα αναγκαία 

χρηματικά ποσά για την κάλυψη των αναγκών κάθε κ-μ. Καθώς η Ε.Ε. δεν είναι ένα κράτος, εν 

αντιθέσει αποτελείται από πολλά, δεν διαθέτει τους απαραίτητους αυτόματους μηχανισμούς για 

να αντιμετωπίσει από μόνη της μία οικονομική κρίση. Η λύση πρέπει να βρεθεί, λαμβάνοντας 

υπόψη όλες τις παραμέτρους και τις απόψεις των κ-μ. Δεδομένου ότι ορισμένα κράτη έχουν 

ισχυρότερη οικονομία, μπορούν να επωφεληθούν έναντι των πιο αδύναμων, βάζοντας σε κίνδυνο 

τη συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη της Ε.Ε.. 

Προκειμένου να μην επαναληφθεί μία ισχυρή οικονομική κρίση, είναι αναγκαίο το κράτος να 

επέμβει, προκειμένου να διασώσει τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα αυτές που η κατάρρευσή τους 

μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές καταστάσεις. Επομένως, στο πλαίσιο αυτό, απαραίτητη είναι 

και η σωστή διανομή των κεφαλαίων που λαμβάνει η κάθε χώρα, το οποίο αποτελεί ένα δύσκολο 

έργο. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, δήλωσε ότι η οικολογική μετάβαση και η ενίσχυση της 

πράσινης οικονομίας θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα της Ε.Ε., καθώς τα τελευταία έτη, 

πέραν της σημαντικής επίπτωσης στο περιβάλλον, λειτουργεί και ως μηχανή ανάπτυξης για την 

ήπειρο. Παράλληλα, σημείωσε ότι το καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο γνωρίζαμε έως και σήμερα, 

θα αλλάξει μορφή μετά την αντιμετώπιση της κρίσης.  

Εκτός της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο κ. Μπορέλ αναφέρθηκε στην αλλαγή των πολιτικών και 

διπλωματικών σχέσεων της Ε.Ε. με τα υπόλοιπα κράτη του κόσμου. Κατόπιν ερώτησης της 

Γενικής Γραμματέως της Γραμματείας Ιβηρικής και Λατινικής Αμερικής, κας Rebeca Grynspan, ο 

κ. Μπορέλ δήλωσε ότι οι σχέσεις της Ε.Ε. με τη Λατινική Αμερική ιστορικά δεν είναι πολύ ισχυρές 

και αυτό δεν αναμένεται να αλλάξει στο μέλλον, αν και η Ε.Ε. θα συνεχίζει να στηρίζει τις χώρες 

της εν λόγω ηπείρου. Όσον αφορά άλλα κράτη, είναι πολύ πιθανό η κρίση της πανδημίας να 

αλλάξει τις σχέσεις μεταξύ των κρατών παγκοσμίως. Ανέφερε ότι οι διπλωματικές σχέσεις της 

Ε.Ε. με την Κίνα είναι ιδιαίτερα καλές, τονίζοντας ότι στην αρχή της κρίσης του Covid-19, η 

Ευρώπη έστειλε υγειονομικό υλικό στην τελευταία, ενώ από τη στιγμή που η Ευρώπη απειλήθηκε, 

η Κίνα έστειλε με τη σειρά της στήριξη. Τέλος, όσον αφορά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου 

από την Ε.Ε., ο κ. Μπορέλ δήλωσε ότι δεν έχει γνώση και δεν παρακολουθεί τις κινήσεις του 

Πρωθυπουργού κ. Μπόρις Τζόνσον. 
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