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Γειψλσ ππεπζχλσο φηη φια ηα ζηνηρεία ζε απηήλ ηελ εξγαζία ηα απέθηεζα, ηα 
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ηνπο θαλφλεο, αλαθέξνκαη θαη παξαπέκπσ ζηηο πεγέο φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
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ΤΝΣΜΗΔΙ 
 

Ο παξαθάησ πίλαθαο ζπληκήζεσλ παξέρεηαη πξνο δηεπθφιπλζε αλάγλσζεο ηεο παξνχζεο 

εξγαζίαο. Έρεη δεκηνπξγεζεί ηφζν ζηα ειιεληθά φζν θαη γηα ηνπο αλαγλψζηεο νη νπνίνη είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηελ αγγιηθή νηθνλνκηθή νξνινγία. Γεδνκέλνπ φηη πνιιά απφ ηα παξαθάησ 

θείκελα απνηεινχλ κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά απφ θείκελα πνπ είλαη γξακκέλα ζηελ αγγιηθή 

γιψζζα, θξίζεθε αλαγθαίν ν πίλαθαο ζπληκήζεσλ λα πεξηέρεη θαη ηηο αληίζηνηρεο ζπληκήζεηο 

ζηελ αγγιηθή γιψζζα. 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ 

ΤΝΣΜΗΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΤΝΣΜΗΗ 

ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

ΓΜΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΑΝΗΟΡΡΟΠΗΧΝ 

MIP MACROECONOMIC 

IMBALANCE 

PROCEDURE 

ΔΜΠΔΡΗΣΑΣΧΜΈΝΔ 

ΔΠΗΚΟΠΉΔΗ 

ΔΜΠΔΡΗΣΑΣΧΜΔΝH 

ΔΠΗΚΟΠΖΔΗ 

IDR IN DEPTH REVIEW 

ΑΥ ΤΣΑΔΗ ΑΝΑ ΥΧΡΑ CSR COUNTRY SPECIFIC 

RECOMMENDATIONS 

ΓΤΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΤΠΔΡΒΟΛΗΚΧΝ 

ΑΝΗΟΡΡΟΠΗΧΝ 

EIP EXCESIVE 

IMBALANCE 

PROCEDURE 

ΔλΓΣΚ ΔΝΑΡΜΟΝΗΜΔΝΟ 

ΓΔΗΚΣΖ ΣΗΜΧΝ 

ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

HICP HARMONISED INDEX 

OF CONSUMER 

PRICES 

ΚΓΔΘ ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ 

NIPP NET 

INTERNATIONAL 

INVESTMENT 

POSITION 

ΚΔΑΜΠ ΚΟΣΟ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΑ 

ΜΟΝΑΓΑ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 

ULC UNIT LABOUR COST 

ΔΚ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ 

ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΤΣΖΜΗΚΟΤ 

ΚΗΝΓΤΝΟΤ 

ESRB EUROPEAN 

SYSTEMIC RISK 

BOARD 

 ΤΜΒΟΤΛΗΟ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ 

ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ECOFIN ECONOMIC AND 

FINANCIAL AFFAIRS 

COUNCIL 

 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ 

ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

DG EMPL DIRECTORATE-

GENERAL 

EMPLOYMENT, 

SOCIAL AFFAIRS 

AND INCLUSION 

 ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ 

ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΧΝ 

ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

DG ECFIN DIRECTORATE-

GENERAL 

ECONOMIC AND 

FINANCIAL AFFAIRS 

ΓΓ ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΟ ΥΔΓΗΟ 

ΓΡΑΖ 

CAP CORRECTIVE 

ACTION PLAN 

  LIME LISBON 

METHODOLOGY 

 ΦΖΦΟΦΟΡΊΑ ΜΔ 

ΔΗΓΗΚΉ ΠΛΔΗΟΦΖΦΊΑ 

QMV QUALIFIED 

MAJORITY VOTING 

ΠΗ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ 

ΣΑΘΜΗΜΔΝΖ 

ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΗΚΖ 

ΗΟΣΗΜΗΑ 

REER REAL EFFECTIVE 

EXCHANGE RATE 
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ΜΓ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟ 

ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟ 

ΣΟΥΟ 

MTO MEDIUM-TERM 

OBJECTIVE 

 ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΠΗΣΧΖ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΣΖΣΑ 

CICE TAX CREDIT FOR 

EMPLOYMENT AND 

COMPETITIVENESS 

ΠΓΠ ΠΟΛΤΔΣΔ 

ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΟ 

ΠΛΑΗΗΟ 

MFF MULTI-ANNUAL 

FINANCIAL 

FRAMEWOTK 

ΔΣΠΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΑ 

ΓΗΑΡΘΡΧΣΗΚΑ ΚΑΗ 

ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΑ ΣΑΜΔΗΑ 

ESIF EUROPEAN 

STRUCTURAL AND 

INVESTMENT FUNDS 

ΜΜΔ ΜΗΚΡΟΜΔΑΗΔ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 

SME SMALL MEDIUM 

ENTERPRIZES 
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ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

ΣΑ ΜΔΡΗ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία απνηειείηαη απφ  ηξία κέξε: 

ην πξψην κέξνο πεξηγξάθεηαη ε Γηαδηθαζία Μαθξννηθνλνκηθψλ Αληζνξξνπηψλ 

φζνλ αθνξά ηελ πξνέιεπζή ηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ηε λνκηθή ηεο βάζε θαη ηα 

θχξηα ζηάδηα ηεο εθαξκνγήο ηεο.  

Σν δεχηεξν κέξνο πεξηιακβάλεη ηελ πνξεία ηεο ΓΜΑ ζηα πιαίζηα ησλ Δπξσπατθψλ 

Δμακήλσλ γηα ηα έηε 2014, 2015 θαη 2016 θαη εηδηθά γηα ηξία θξάηε-κέιε ηεο 

Δπξσδψλεο : ηε Γεξκαλία, ηε Γαιιία θαη ηελ Ηηαιία. Γηα θάζε κία απφ ηηο ηξείο απηέο 

ρψξεο θαη γηα θάζε έηνο μερσξηζηά πεξηγξάθνληαη νη ΔΜΔ, νη Δκπεξηζηαησκέλεο 

Δπηζθνπήζεηο θαη νη ΑΥ. 

ην ηξίην κέξνο εμεηάδεηαη ε ζηάζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ απέλαληη ζηηο 

αλαθνηλψζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζηα πιαίζηα ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ θαη ηεο ΓΜΑ. 

 

ΟΙ  ΥΡΟΝΙΚΟΙ  ΠΔΡΙΟΓΟΙ 

Ζ εθαξκνγή ηεο ΓΜΑ μεθίλεζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2011 κε ηελ πξψηε Έθζεζε ηνπ 

Μεραληζκνχ Δπαγξχπλεζεο (ΔΜΔ), ε νπνία απνηειεί ηελ έλαξμε ηεο ΓΜΑ, θαη  

ζπγρξφλσο κε ηελ Δηήζηα Δπηζθφπεζε ηεο Αλάπηπμεο ζεκαηνδνηνχζε ηελ αξρή ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ 2012.   

Γηα ηελ παξνχζα εξγαζία επηιέρζεθαλ ηα Δπξσπατθά Δμάκελα ησλ εηψλ 2014, 2015 

θαη 2016 πξνθεηκέλνπ, αθ’ ελφο κελ λα πεξηνξηζηεί ην ρξνληθφ εχξνο ηεο αλάιπζεο, 

αθεηέξνπ δε λα μεθηλήζεη ε αλάιπζε απφ ην 2014, ην έηνο θαηά ην νπνίν 

δηαηππψζεθε επίζεκα κέζα απφ ηελ ΔΜΔ θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο Δκπεξηζηαησκέλεο 

Δπηζθνπήζεηο ην πξφβιεκα ησλ πιενλαζκάησλ ηνπ Ηζνδπγίνπ Σξερνπζψλ 

πλαιιαγψλ ηεο Γεξκαλίαο. 

 

Η ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο επηιέρζεθαλ ηξείο ρψξεο γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο πνξείαο ησλ Δπξσπατθψλ Δμακήλσλ: ε Γεξκαλία, ε Γαιιία θαη ε 

Ηηαιία. Ο θχξηνο ιφγνο γηα ηελ επηινγή ηνπο αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ θαη εηδηθά 

ηεο δψλεο ηνπ επξψ είλαη δηφηη απφ ηελ επηζθφπεζε ηνπ πιηθνχ πνπ είρακε ζηε 

δηάζεζή καο, ηα δηαξζξσηηθά καθξννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα ηξία 

απηά θξάηε-κέιε δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο θαη αιιεινζπγθξηλφκελα παξέρνπλ κία 

αξθεηά πιήξε εηθφλα ησλ καθξννηθνλνκηθψλ αδπλακηψλ πνπ ππάξρνπλ κέζα ζηελ 

Δπξσδψλε.  

 

ΟΙ ΠΗΓΔ 

Ζ βάζε πνπ καο ρξεζίκεπζε ζαλ πξσηνγελέο πιηθφ γηα ηελ παξνχζα εξγαζία 

απνηειείηαη απφ θείκελα ηα νπνία είλαη δεκνζηεπκέλα ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Σα θείκελα απηά είλαη νη Δθζέζεηο ηνπ Μεραληζκνχ Δπαγξχπλεζεο (ΔΜΔ) θαη νη 

Δκπεξηζηαησκέλεο  Δπηζθνπήζεηο, νη νπνίεο είλαη αλαθνηλψζεηο δεκνζηεπκέλεο ζηνλ 

επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  
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Δπίζεο είλαη νη πζηάζεηο αλά Υψξα (ΑΥ), νη νπνίεο είλαη δεκνζηεπκέλεο ζηνλ 

επίζεκν δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Τπνπξγψλ ηεο ΔΔ.  

Σέινο είλαη ηα θείκελα ησλ ςεθηζκάησλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηα νπνία 

αθνξνχλ ην Δπξσπατθφ Δμάκελν θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη πνπ κέζα ζε απηά 

εληάζζεηαη θαη ε ΓΜΑ. Απηά εκπεξηέρνπλ ηφζν ηηο γεληθέο απφςεηο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ ΓΜΑ φζν θαη ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΜΑ ζε 

θάζε Δπξσπατθφ Δμάκελν. 
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ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ 

Η ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΙΟΡΡΟΠΙΩΝ 

(ΓΜΑ) 

Δηζαγσγή 

 

Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο γηα απμεκέλε επνπηεία ησλ καθξννηθνλνκηθψλ 

αληζνξξνπηψλ πξνεγείηαη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. Οη δηαθνξέο ζηελ 

αλάπηπμε, ηνλ πιεζσξηζκφ θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, θαζψο θαη νη αληζνξξνπίεο 

ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ήηαλ ππφ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε απφ ηελ 

έλαξμε ηεο ΟΝΔ απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ζπδεηήζεθε ζηηο Δπηηξνπέο ηνπ πκβνπιίνπ. 

Ζ εκθάληζε ζεκαληηθψλ απνθιίζεσλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, αληζνξξνπηψλ ηνπ 

ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη θνπζθψλ ηεο ζηεγαζηηθήο αγνξάο θαηά ην 

δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη ζε 

Νέα Κξάηε-Μέιε ζεσξήζεθαλ σο δπλεηηθά επηθίλδπλεο εμειίμεηο απφ νξηζκέλνπο 

παξαηεξεηέο θαη δηαπηζηψζεθε φηη απαηηνχλ απμεκέλε παξαθνινχζεζε απφ ηελ 

Δπηηξνπή ζηελ έθζεζή ηεο ζρεηηθά κε ηελ πξψηε δεθαεηία ηεο ΟΝΔ. (Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή α 2008) 

Ζ θξίζε νδήγεζε ζηελ αξλεηηθή απφθιηζε ησλ αληζνξξνπηψλ πνπ ζπζζσξεχηεθαλ 

θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηεο ΟΝΔ κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ. 

Μεηά ηελ πηψρεπζε ηεο Lehman Brothers ην 2008, ην θεθάιαην απνκαθξχλζεθε απφ 

ηα επηθίλδπλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηδίσο ηα απνζέκαηα θαη ηα εηαηξηθά νκφινγα 

ρακειήο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο. Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο ζπξξηθλψζεθε φρη κφλν 

κέζσ ησλ πσιήζεσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, αιιά θαη κε ηε κείσζε ηεο ρνξήγεζεο 

πηζηψζεσλ. Οξηζκέλεο ρψξεο ηεο ΔΔ φπνπ ν ηδησηηθφο ή ν δεκφζηνο ηνκέαο 

εμαξηηφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε ρηππήζεθαλ έληνλα 

γηαηί ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην εμσηεξηθφ, πνπ βαζίδνληαλ ζηελ αγνξά θαη ζηηο 

ηξάπεδεο, ζηακάηεζε λα ξέεη. Οη αλαζηξνθέο ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

θαηαγξάθεθαλ πξψηα ζε ρψξεο εθηφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, θαη ε ηζνξξνπία ησλ 

εληζρχζεσλ πιεξσκψλ θαηέζηε αλαγθαία γηα ηε Λεηνλία, ηελ Οπγγαξία θαη ηε 

Ρνπκαλία. Ζ χθεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απζηεξφηεξεο πξνδηαγξαθέο δαλεηζκνχ, 

κεηαθξάζηεθε ζε θαηάξξεπζε ησλ ζηεγαζηηθψλ αγνξψλ ζε πνιιέο ρψξεο, ηδίσο ζηελ 

Ηζπαλία, ηελ Ηξιαλδία θαη ηηο ρψξεο ηεο Βαιηηθήο. Οη ηζνινγηζκνί νξηζκέλσλ 

κεγάισλ ηξαπεδψλ επηδεηλψζεθαλ θαη ε επαλαθεθαιαηνπνίεζε ρξεηάζηεθε 

θπβεξλεηηθή δηάζσζε ζε νξηζκέλεο ρψξεο. Ζ θξίζε ρξένπο ζηελ Διιάδα απαηηνχζε 

ηε δεκηνπξγία δηαθπβεξλεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ, πνπ 

πεξηιάκβαλε ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή ζε κέινο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Ζ ειιεληθή 

θξίζε ρξένπο αθνινπζήζεθε απφ θξίζεηο ρξεψλ ζε άιιεο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ 

θαη αθνινχζεζαλ πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο βνήζεηαο γηα ηελ Ηξιαλδία, ηελ 

Πνξηνγαιία, ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Κχπξν. 

Ζ θξίζε νδήγεζε ζηελ επαλεμέηαζε ηεο επξσπατθήο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο 

ζηελ ΔΔ. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην ηεο 26 Μαξηίνπ 2010 αλέζεζε εξγαζίεο ζε κηα 

νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ Οηθνλνκηθή Γηαθπβέξλεζε, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπηηξνπή, εθπξνζψπνπο ησλ 

θξαηψλ κειψλ, ηελ ΔΚΣ, θαη ηελ εθ πεξηηξνπήο Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ. 

ηελ αλαθνίλσζή ηεο ηνπ Μαΐνπ 2010, ε Δπηηξνπή πξφηεηλε λα νξγαλψζεη ηε 
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κεηαξξχζκηζε ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ΔΔ ζε ηέζζεξηο ππιψλεο: ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 

πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (Α), ηελ ελίζρπζε ηεο επνπηείαο ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ, ηελ ελζσκάησζε ηεο νηθνλνκηθήο επνπηείαο ζε 

έλα αλαζεσξεκέλν ρξνλνδηάγξακκα (ην Δπξσπατθφ Δμάκελν) θαη ηε δεκηνπξγία ελφο 

κφληκνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θξίζεσλ ζηε δψλε ηνπ επξψ. (Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

β 2010) 

Οη πξνηάζεηο γηα έλα αλαζεσξεκέλν πιαίζην νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο  

εθπνλήζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010. Οη κεηαξξπζκηζηηθέο 

γξακκέο πνπ παξνπζηάδνληαη ιεπηνκεξψο ζηηο πξνηάζεηο εγθξίζεθαλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηελ έθζεζε ηεο Δηδηθήο Οκάδαο γηα ηελ Οηθνλνκηθή Γηαθπβέξλεζε ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2010. Οη αλαζεσξεκέλνη θαλνληζκνί εγθξίζεθαλ απφ ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ζηηο 16 Ννεκβξίνπ 2011. 

Η πξνέιεπζε ηεο Γηαδηθαζίαο Μαθξννηθνλνκηθώλ Αληζνξξνπηώλ (ΓΜΑ) 
 

Ζ εκπεηξία κε ηα πξψηα δέθα ρξφληα ηνπ Δπξψ απνθάιπςε φηη ε επηηήξεζε ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ έπξεπε λα εληζρπζεί. 

Ζ πεξίνδνο κεηά ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ ραξαθηεξίζηεθε απφ ηε κείσζε ησλ 

δηαθνξψλ ησλ επηηνθίσλ θαη απφ κεγάιεο ξνέο θεθαιαίσλ απφ ηνλ ππξήλα ηεο 

Δπξσδψλεο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη ζηηο νηθνλνκίεο ησλ λέσλ 

θξαηψλ-κειψλ. Οη θηλήζεηο θεθαιαίσλ ππνζηήξημαλ ηνπο ζηαζεξνχο ξπζκνχο  

αλάπηπμεο ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη ζηηο ρψξεο 

πνπ πξνζρψξεζαλ πξφζθαηα ζηελ ΔΔ. Σαπηφρξνλα, απηέο νη ξνέο ζπλνδεχνληαλ απφ 

απμαλφκελεο αληζνξξνπίεο ζηα ηζνδχγηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ζηνλ 

πιεζσξηζκφ θαη απφ απνθιίλνπζα αληαγσληζηηθφηεηα ζηηο ηηκέο θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο απφ θνχζθεο ζηελ αγνξά θαηνηθίαο. 

Αθφκε θαη πξηλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 2008-2009, ππήξμε επίγλσζε φηη νη 

απμαλφκελεο απνθιίζεηο ζηνλ πιεζσξηζκφ, ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηηκψλ θαη 

ζηα ηζνδχγηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζηε δψλε ηνπ επξψ θαη ηελ ΔΔ έπξεπε λα 

παξαθνινπζνχληαη ζηελά, κε ζθνπφ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο  λνκηζκαηηθήο έλσζεο 

θαη ηελ πξφιεςε ηνπ θηλδχλνπ μαθληθψλ ζηάζεσλ ζηηο ξνέο θεθαιαίσλ. Ζ θξίζε 

2008-2009 ζπλνδεχηεθε απφ κηα γεληθή επαλεμέηαζε ηνπ θηλδχλνπ ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη ελήξγεζε σο έλαπζκα γηα κηα μαθληθή δηαθνπή ησλ 

ξνψλ θεθαιαίσλ θαη αληηζηξνθή ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. 

Αξρηθά, ν αληίθηππνο ζηελ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε έγηλε θπξίσο αηζζεηφο ζηα 

θξάηε-κέιε πνπ δελ ήηαλ κέιε ηεο δψλεο ηνπ επξψ, ηα νπνία ζπζζψξεπαλ κεγάια 

ειιείκκαηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. ζν εθηπιηζζφηαλ ε νηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, απαηηνχληαλ επίζεο νηθνλνκηθή βνήζεηα γηα θάπνηεο ρψξεο 

ηεο  επξσδψλεο. 

Απηή ε πξφζθαηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε λα εληζρπζεί ε 

καθξννηθνλνκηθή επνπηεία θαη λα δηεπξπλζεί ην πεδίν εθαξκνγήο πέξαλ ηεο 

θνξνινγηθήο επηηήξεζεο ζε καθξννηθνλνκηθέο θαη καθξνδνκηθέο πηπρέο πνπ 

αθνξνχλ ηφζν ηηο εμσηεξηθέο αληζνξξνπίεο (ηξερνχκελνη ινγαξηαζκνί, εμσηεξηθφ 

ρξένο) φζν θαη ηηο εζσηεξηθέο αληζνξξνπίεο (ηδησηηθφ ρξένο, δπλακηθή ηεο αγνξάο 

θαηνηθίαο, ππνρξεψζεηο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα). Απηέο νη αληζνξξνπίεο 

απνθαιχθζεθαλ σο βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηε ζηφρεπζε ζηηο θξίζεηο ηνπ ηζνδπγίνπ 

πιεξσκψλ θαη ηηο αλάγθεο ρξεκαηνδνηηθήο βνήζεηαο. 
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Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά, ζηόρνο θαη πεδίν εθαξκνγήο 
 

Ζ Γηαδηθαζία ησλ Μαθξννηθνλνκηθψλ Αληζνξξνπηψλ (ΓΜΑ) εηζήρζε σο κέξνο ηεο 

ιεγφκελεο δεζκίδαο λνκνζεζίαο «Έμη Μέηξσλ» (―Six-Pack‖), πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ 

ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 2011. Πεξηιακβάλεη δχν θαλνληζκνχο πνπ ηξνπνπνηνχλ ην 

πιαίζην ηεο πθηζηάκελεο δεκνζηνλνκηθήο επνπηείαο (θαλνληζκνί ηνπ Α), έλαλ επί 

πιένλ Καλνληζκφ ζρεηηθά κε ηηο θπξψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επνπηεία ηνπ  

πξνυπνινγηζκνχ ζηε δψλε ηνπ επξψ, κηα νδεγία γηα ηα πιαίζηα θνξνινγίαο θαη δχν 

θαλνληζκνχο γηα ηε ΓΜΑ. Έλαο απφ ηνπο δχν θαλνληζκνχο γηα ηελ ΓΜΑ, ν 

θαλνληζκφο 1176/2011, δηεπθξηλίδεη ηε δηαδηθαζία, ελψ ν άιινο Καλνληζκφο, κε αξηζ. 

1174/2011, εηζάγεη ηνλ κεραληζκφ επηβνιήο ηεο ΓΜΑ. πλνιηθά, ν ζθνπφο ηνπ Six-

Pack ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο επνπηείαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ζηα 

θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ, νξγαλψλνληαο  ην ζχζηεκα νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ΔΔ 

ζε εηήζηα βάζε ζε έλαλ θχθιν, γλσζηφ σο Δπξσπατθφ Δμάκελν. 

Ζ ΓΜΑ ζηνρεχεη λα αληηκεησπίζεη πηζαλά επηβιαβείο καθξννηθνλνκηθέο 

αληζνξξνπίεο. Πεξηγξάθεη ζηνηρεία επηηήξεζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνβιέςεη θαη λα 

δηνξζψζεη καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο, δηεπξχλνληαο έηζη ηελ επνπηεία θαη ηνλ 

ζπληνληζκφ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.  

Ζ ΓΜΑ έρεη αθελφο κελ πξνιεπηηθφ ζθνπφ, αθεηέξνπ δε ην ζθνπφ ηεο εμαζθάιηζεο 

κηαο απνηειεζκαηηθήο δηφξζσζεο ησλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ. Ζ 

επηηήξεζε ηεο ΜΗΡ πξνζπαζεί λα απνθχγεη κε βηψζηκεο αλζίζεηο ζε θαιέο επνρέο θαη 

κε βηψζηκεο ηάζεηο πνπ νδεγνχλ ζε απψιεηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Απφ ηελ άπνςε 

απηή, έρεη έλα πξνιεπηηθφ ζθνπφ πιήξσο ελζσκαησκέλν ζην ζπλνιηθφ πιαίζην ηεο 

επηηήξεζεο  ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Ζ ΓΜΑ έρεη επίζεο σο ζηφρν λα εμαζθαιίζεη 

κηα νκαιή δηφξζσζε ησλ πθηζηάκελσλ αληζνξξνπηψλ. Ζ επνπηεία ΜΗΡ άξρηζε ζε κηα 

πεξίνδν ζηελ νπνία νξηζκέλα θξάηε-κέιε είραλ ήδε εκπιαθεί ζε κία δηαδηθαζία 

εθηφλσζεο ησλ πθηζηάκελσλ αληζνξξνπηψλ. ε απηφ ην πιαίζην, ν ζηφρνο ηεο ΓΜΑ 

ήηαλ λα παξαθνινπζεί θαη λα ππνζηεξίδεη ηε δηφξζσζε ησλ αληζνξξνπηψλ θαη λα 

ζηεξίδεη ζπζηάζεηο σο κέξνο ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ κε ζηφρν ηελ πξνζαξκνγή 

ησλ πιαηζίσλ πνιηηηθήο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή θαη αλζεθηηθή πξνζαξκνγή, ελψ 

πεξηέρεη νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θφζηε. 

Ζ επνπηεία ηνπ ΓΜΑ ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ απαζρφιεζε θαη ηηο θνηλσληθέο πηπρέο 

ησλ πξνγξακκάησλ καθξννηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Ζ δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο 

κεηά ηελ εθηφλσζε ησλ αληζνξξνπηψλ είλαη ζπρλά ζπλδεδεκέλε κε δπζθνξία ζηελ 

αγνξά εξγαζίαο θαη επηδείλσζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

απμεκέλε αλεξγία, ηελ αδξάλεηα θαη ηε ζηαζηκφηεηα εηζνδεκάησλ. Ζ επνπηεία ζην 

πιαίζην ηεο ΓΜΑ απνζθνπεί ζην λα πξνσζήζεη ηελ πξνζαξκνγή θαη παξάιιεια λα 

εθζέζεη ηηο θνηλσληθέο ηεο επηπηψζεηο. 

Ζ ΓΜΑ πεξηγξάθεη νξηζκέλα βήκαηα γηα ηνλ εληνπηζκφ αληζνξξνπηψλ ζηα θξάηε-

κέιε πξνθεηκέλνπ λα ζπζηήζεη δξάζεηο πνιηηηθήο θαη λα εμαζθαιίζεη επαξθή 

παξαθνινχζεζε θαη επηβνιή. ιεο νη ρψξεο πνπ είλαη ππφ ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ΓΜΑ εμεηάδνληαη κέζσ ελφο ζπλφινπ δεηθηψλ (ηνπ "πίλαθα απνηειεζκάησλ" ηεο 

ΓΜΑ), ηνπ νπνίνπ ε νηθνλνκηθή αλάγλσζε, ζπκπιεξσκέλε κε πξφζζεηεο ζρεηηθέο 

πιεξνθνξίεο, πεξηιακβάλεηαη ζηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Μεραληζκνχ Δπαγξχπλεζεο 

(ΔΜΔ) πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή. Ζ ΔΜΔ ππνδεηθλχεη ηηο ρψξεο γηα ηηο νπνίεο 

πξέπεη λα εηνηκαζηνχλ Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο (ΔΜΠΔ) κε βάζε εθ ησλ 

πξνηέξσλ – πξψηκα ζηνηρεία πνπ ππνδειψλνπλ ηελ πηζαλή παξνπζία αληζνξξνπηψλ. 

Σα επξήκαηα ησλ ΔΜΠΔ θνηλνπνηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην θαη ηελ Δπξσνκάδα (Eurogroup). Οη ρψξεο κε 

αληζνξξνπίεο ζηηο ΔΜΠΔ είλαη ππνθείκελεο ζε πηζαλέο ζπζηάζεηο πνπ εθδίδνληαη απφ 
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ην πκβνχιην, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, σο κέξνο ηνπ επξχηεξνπ ζπλφινπ 

ησλ ζπζηάζεσλ αλά ρψξα ζην πιαίζην ηνπ θχθινπ ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ. 

Ζ ΓΜΑ πεξηιακβάλεη δχν ηχπνπο δξάζεο: πξνιεπηηθή θαη δηνξζσηηθή. Ο θαλνληζκφο 

αξηζ. 1176/2011 πξνβιέπεη πξνιεπηηθή δξάζε γηα ηηο ρψξεο πνπ εληνπίδνληαη κε 

αληζνξξνπίεο. πζηήλνληαη εηδηθέο αλά ρψξα ζπζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΓΜΑ 

γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο αληζνξξνπίεο θαη λα  πξνσζήζνπλ ηελ πξνζαξκνγή, θαη ε 

εθαξκνγή ησλ ζπληζηψκελσλ πνιηηηθψλ ππφθεηηαη ζε κηα δηαδηθαζία εηδηθήο 

παξαθνινχζεζεο. Γηα ρψξεο κε ππεξβνιηθέο αληζνξξνπίεο, ην πκβνχιην, κεηά απφ 

ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηε ιήςε κέηξσλ πνιηηηθήο ζε 

ζπλδπαζκφ κε κηα εληζρπκέλε δηαδηθαζία επηηήξεζεο. Απηφ αλαθέξεηαη σο 

«Γηαδηθαζία ππεξβνιηθψλ αληζνξξνπηψλ» (ΓΤΑ) ζηνπο θαλνληζκνχο αξηζ. 

1176/2011 θαη 1174/2011 θαη αληηζηνηρεί ζην δηνξζσηηθφ ζθέινο ηεο ΓΜΑ. Ζ ΓΜΑ 

πξνβιέπεη ηελ δπλαηφηεηα θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλεο κε 

ζπκκφξθσζεο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ. 

Ζ επηηήξεζε ΓΜΑ είλαη επξεία ζε θάιπςε θαη δελ αθνινπζεί απηφκαηνπο 

αξηζκεηηθνχο θαλφλεο. Δίλαη επξέσο πεδίνπ, δεδνκέλνπ φηη πξέπεη λα θαιχπηεη φινπο 

ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο φπνπ ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ καθξννηθνλνκηθνί 

θίλδπλνη (ππεξβνιηθφ ρξένο, απψιεηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, θνχζθεο ζηελ αγνξά 

θαηνηθηψλ θιπ.). Ζ ΓΜΑ κπνξεί λα εμαπισζεί ζε έλα επξχ θάζκα ηνκέσλ πνιηηηθήο, 

θαζφηη ε δηφξζσζε ησλ αληζνξξνπηψλ κπνξεί λα απαηηήζεη δξάζε ζε έλα επξχ θάζκα 

κεηψπσλ. ε ζχγθξηζε κε ηε δεκνζηνλνκηθή επνπηεία ηεο ΔΔ, νη αξηζκεηηθνί θαλφλεο 

δηαδξακαηίδνπλ ξφιν κφλν θαηά ηελ έλαξμε ηεο ΓΜΑ, κε ηε κνξθή κηαο εθ πξψηεο 

φςεσο επηζθφπεζεο ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ ζηνλ Μεραληζκφ Δπαγξχπλεζεο κέζσ 

ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ. Γεδνκέλνπ φηη νη πξνθιήζεηο είλαη πνιπδηάζηαηεο θαη νη 

ζπζηάζεηο ελδέρεηαη λα αθνξνχλ κηα κεγάιε πνηθηιία κέζσλ πνιηηηθήο, νη 

αξηζκεηηθνί ζηφρνη θαη φξηα δε κπνξνχλ απφ κφλνη ηνπο λα ζπιιάβνπλ ηελ βαζχηεξε 

νηθνλνκηθή πνιππινθφηεηα.  

Ζ επηηήξεζε ηεο ΓΜΑ ελζσκαηψλεηαη ζηνλ εηήζην θχθιν πνιπκεξνχο επνπηείαο ηεο 

ΔΔ – ην Δπξσπατθφ Δμάκελν. Ζ ΓΜΑ είλαη ζε ζπκθσλία κε άιιεο πηπρέο ηεο 

επνπηείαο ηεο ΔΔ. Μεηαμχ άιισλ, νη ζπζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ΓΜΑ είλαη 

επηπξφζζεηεο θαη πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο πθηζηάκελεο ζπζηάζεηο θαη 

δεζκεχζεηο ησλ Κξαηψλ Μειψλ ζην πιαίζην ηεο δεκνζηνλνκηθήο επνπηείαο ηνπ Α, 

ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», ηεο νηθνλνκηθήο επνπηείαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο 

επξείεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηα ηελ απαζρφιεζε θαη ηηο εζληθέο δεζκεχζεηο ζην πιαίζην ηνπ Μεραληζκνχ 

πλαιιαγκαηηθψλ  Ηζνηηκηψλ (ΜΗ). Οη ζπζηάζεηο νη ζρεηηθέο κε ηε ΓΜΑ πξέπεη 

επίζεο λα ιάβνπλ ππφςε ηηο πξνεηδνπνηήζεηο θαη ζπζηάζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ 

πκβνπιίνπ πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΚ). 

 

Λνγηθή 

 

Σν θχξην ζθεπηηθφ γηα κηα ππεξεζληθή εληνιή επνπηείαο βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο ζε κηα ρψξα αθνξνχλ επίζεο ηα άιια θξάηε-κέιε. 

Απηφ ζπκβαίλεη εηδηθά ζηηο ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζηε Ννκηζκαηηθή Έλσζε.  

Πξψηνλ, νη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ησλ ζε κεγάιν βαζκφ ελζσκαησκέλσλ ρσξψλ  

είλαη ζέκα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο ιφγσ ησλ κεγάισλ εκπνξηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ζπλδέζκσλ. Απηφ δίλεη ην έλαπζκα γηα πηζαλέο δηαρχζεηο θαη δηαζπλνξηαθέο 

επηπηψζεηο. Σππηθά παξαδείγκαηα είλαη νη πνιηηηθέο ζε κηα ρψξα πνπ ελδέρεηαη λα 
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έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ή ζηα εκπνξηθά ηζνδχγηα ησλ εηαίξσλ ηεο. Δπνκέλσο απαηηείηαη 

ππεξεζληθή επνπηεία θαη ζπληνληζκφο γηα λα εληνπηζηεί ε παξνπζία δηαρχζεσλ. 

Γεχηεξνλ, εάλ αθεζνχλ κε δηνξζσκέλεο, νη καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο κπνξεί 

λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο θαη ηηο θνηλέο 

πνιηηηθέο θαη ζεζκηθά φξγαλα ηεο Έλσζεο. Γηα παξάδεηγκα, φπσο θάλεθε ζηελ 

πνξεία πξνο ηελ θξίζε, πςειφο θαη επίκνλνο πιεζσξηζκφο θαη απνθιίζεηο ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ζα ζπλνδεπφηαλ απφ ζηαδηαθή ζπζζψξεπζε εμσηεξηθψλ 

αληζνξξνπηψλ θαη ηνλ θίλδπλν κηαο μαθληθήο δηαθνπήο ή αληηζηξνθήο ησλ ξνψλ 

θεθαιαίνπ, κε ελδερνκέλσο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή 

νινθιήξσζε ηεο αγνξάο, θαη ζα νδεγνχζε ζε απνθιίζεηο ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

Δπηπιένλ, επίκνλεο απνθιίζεηο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηείλνπλ λα κεηψλνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εληαίαο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζην θπλήγη ηεο 

ζηαζεξφηεηαο ησλ ηηκψλ θαη ησλ ζηφρσλ γηα ζηαζεξνπνίεζε  θαη ζα κπνξνχζαλ, κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, λα επεξεάζνπλ ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα 

εθπιεξψζνπλ ηα θξάηε-κέιε ηηο δεζκεχζεηο ηνπο γηα ηελ Δληαία Αγνξά. 

Σξίηνλ, ε εκθάληζε ζεκαληηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ ζε κηα ρψξα (π.ρ. 

εμσηεξηθφ ρξένο, ην ρξένο ησλ λνηθνθπξηψλ, ην εηαηξηθφ ρξένο) κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ αθεξεγγπφηεηα κεγάισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζε θξίζεηο δεκφζηνπ 

ρξένπο ή ζε δπζθνιίεο ζηε δηαηήξεζε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, γεγνλφο πνπ 

ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε απψιεηα ηεο πξφζβαζεο ζηελ αγνξά θεθαιαίσλ θαη ζηελ 

αλάγθε ελεξγνπνίεζεο  ρξεκαηνδνηηθήο βνήζεηαο. Δπνκέλσο είλαη ζέκα θνηλνχ 

ελδηαθέξνληνο ε ζπλεηή ζπκπεξηθνξά φπσο θαη ν ππεχζπλνο δαλεηζκφο εθ κέξνπο 

ησλ ρσξψλ πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηνλ ππεξβνιηθφ δαλεηζκφ. 

Ζ ππεξεζληθή επνπηεία ππνζηεξίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή  ράξαμε πνιηηηθήο ζε εζληθφ 

επίπεδν απφ δηάθνξεο απφςεηο, κεηαμχ άιισλ ζηαζεξνπνηψληαο πξνηεξαηφηεηεο θαη 

βνεζψληαο ηηο εζληθέο αξρέο λα δεζκεπηνχλ γηα ηελ καθξνπξφζεζκε 

κεηαξξπζκηζηηθή αηδέληα ηνπο θαη πξνζθέξνληαο έλα πιαίζην γηα ακνηβαία 

αληαιιαγή θαη δεκηνπξγία βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. Ζ ΓΜΑ εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο 

ρψξεο ηεο ΔΔ, αιιά είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηηο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. 

Παξέρεη επηηήξεζε ζηηο αληζνξξνπίεο γηα κηα νκάδα ρσξψλ πνπ κνηξάδνληαη ην ίδην 

λφκηζκα, δηαηεξψληαο παξάιιεια ζε κεγάιν βαζκφ απηφλνκεο πνιηηηθέο ζηνλ 

θνξνινγηθφ θαη ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα. 

Ννκηθή βάζε θαη αληηθείκελν 
 

Ο θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1176/2011 (Δπξσπατθή Δπηηξνπή γ 2011) αλαθέξεη 

ιεπηνκεξψο ηε δηαδηθαζία θαη ηζρχεη γηα φια ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ ηα νπνία αθνξά 

ε ΓΜΑ, ελψ ν θαλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1174/2011 (Δπξσπατθή Δπηηξνπή δ 2011) 

πξνβιέπεη έλα κεραληζκφ επηβνιήο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. 

Οη θαλνληζκνί ηεο ΓΜΑ έρνπλ ηε λνκηθή ηνπο βάζε ζηα άξζξα ηεο πλζήθεο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ζπληνληζκφ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Ζ βάζε ηεο πλζήθεο γηα ηελ 

επηηήξεζε ηεο ΓΜΑ είλαη ην άξζξν 121 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Λεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ), ην νπνίν παξέρεη ην ζθεπηηθφ ηεο πνιπκεξνχο 

επηηήξεζεο ηεο ΔΔ, ηηο γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ 

θαη ηηο Δηδηθέο αλά Υψξα πζηάζεηο. χκθσλα κε απηέο ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

αθξηβέζηεξα, ε ΓΜΑ ζηνρεχεη λα ζπκπιεξψζεη ην άξζξν 121 ΛΔΔ κε εηδηθνχο 

θαλφλεο γηα ηελ αλίρλεπζε, ηελ πξφιεςε θαη ηε δηφξζσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ 

αληζνξξνπηψλ (Αηηηνινγηθή ζθέςε 9 ηνπ θαλνληζκνχ αξηζ. 1176/2011). Ζ βάζε ηεο 
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πλζήθεο γηα ηνλ κεραληζκφ επηβνιήο ηνπ θαλνληζκνχ αξηζ. 1174/2011 είλαη ην 

άξζξν 136 ΛΔΔ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 121 ΛΔΔ, ην νπνίν παξέρεη ηνπο 

ιφγνπο γηα εληζρπκέλε επνπηεία θαη ζπληνληζκφ γηα ηηο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. 

Ζ ΓΜΑ είλαη ελζσκαησκέλε ζηνλ θχθιν ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο ΔΔ πνπ 

νξίδεηαη απφ ην Δπξσπατθφ Δμάκελν. Σν άξζξν 1 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ 

αξηζ. 1176/2011 νξίδεη φηη "Ο παξψλ θαλνληζκφο ζα εθαξκφδεηαη ζην πιαίζην ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ φπσο νξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1175/2011 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16
εο

 Ννεκβξίνπ 2011 γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1466/97 γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο επνπηείαο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζέζεσλ θαη ηεο επηηήξεζεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ". 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΜΑ, ε Δπηηξνπή θαη ε ην πκβνχιην είλαη ππνρξεσκέλνη 

λα ζεβαζηνχλ νξηζκέλα εζληθά πξνλφκηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ξφινπ ησλ 

εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ. Ζ αηηηνινγηθή ζθέςε 25 ηνπ 

Καλνληζκνχ αξηζ. 1176/2011 νξίδεη φηη ε Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην πξέπεη λα 

έρνπλ πιήξε ζεβαζκφ ζην ξφιν ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ, θαζψο θαη ζηηο δηαθνξέο ζηα εζληθά ζπζηήκαηα, φπσο ην ζχζηεκα 

δηακφξθσζεο ησλ κηζζψλ. Σν άξζξν 1 αλαθέξεη φηη "ν παξψλ Καλνληζκφο ιακβάλεη 

ππφςε ην άξζξν 28 ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

θαη θαηά ζπλέπεηα δελ επεξεάδεη ην δηθαίσκα δηαπξαγκάηεπζεο, ζχλαςεο ή επηβνιήο 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ ή ηελ αλάιεςε ζπιινγηθήο δξάζεο ζχκθσλα κε ην εζληθφ 

δίθαην θαη ηηο πξαθηηθέο". Σν άξζξν 6 παξάγξαθνο 1 ηνπ Καλνληζκνχ αξηζ. 

1176/2011 πξνβιέπεη φηη "νη ζπζηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο ζα ηεξνχλ 

πιήξσο ην άξζξν 152 ηεο ΛΔΔ θαη ζα ιακβάλνπλ ππφςε ην άξζξν 28 ηνπ Υάξηε 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο".  

Ζ Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην ζπκκεηέρνπλ ζε έλαλ νηθνλνκηθφ δηάινγν κε ην 

Κνηλνβνχιην γηα ηε δηαζθάιηζε κεγαιχηεξεο δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο  (άξζξν 14 

ηνπ Καλνληζκνχ αξηζ. 1176/2011). Ζ Δπηηξνπή, ην πκβνχιην θαη ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην, θαζψο θαη ηα ελδηαθεξφκελα θξάηε-κέιε, κπνξεί λα θιεζνχλ λα 

ζπδεηήζνπλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή επηηήξεζε ζην πιαίζην ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην. Απηφ επίζεο ζρεηίδεηαη κε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ΓΜΑ. 

Ζ λνκνζεζία ηεο ΔΔ, κεηαμχ άιισλ, ζηνρεχεη ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο επηηήξεζεο 

θαη ζηε κείσζε ησλ αιιεινεπηθαιχςεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε λνκνζεζία πνπ ηζρχεη 

γηα ηηο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ (the "Two-Pack") πνπ εγθξίζεθε ην 2013 δειψλεη 

ζαθψο φηη ε επηηήξεζε ηεο ΓΜΑ δελ επεθηείλεηαη ζε απηά ηα θξάηε-κέιε πνπ 

ππφθεηληαη ζε πξφγξακκα καθξννηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

ζηήξημε ηεο ζηαζεξφηεηαο (άξζξν 11 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 472/2013). Απηφ 

ζπκβαίλεη αθξηβψο γηαηί νη ρψξεο πνπ ππφθεηληαη ζε ηέηνηεο πεξηζηάζεηο ζα έρνπλ ηελ 

καθξννηθνλνκηθή θαη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε ζε ηαθηηθή αμηνιφγεζε απφ ην 

πξφγξακκα. 

Ο Καλνληζκφο αξηζ. 1176/2011 παξέρεη επξχ νξηζκφ ησλ αληζνξξνπηψλ. θαη νξίδεη 

ηηο αληζνξξνπίεο κε έλα αξθεηά γεληθφ θαη αλνηθηφ ηξφπν, πνπ απαηηεί νηθνλνκηθή 

εξκελεία. Γηαθνξνπνηνχληαη νη "αληζνξξνπίεο" απφ ηηο "ππεξβνιηθέο αληζνξξνπίεο", 

κε ηηο ηειεπηαίεο λα απαηηνχλ κηα ηζρπξφηεξε ελεξγνπνίεζε ηεο επηηήξεζεο. Ο 

Καλνληζκφο αξηζ. 1176/2011 δίλεη ηνπο αθφινπζνπο νξηζκνχο: Άξζξν 2 ηνπ 

θαλνληζκνχ αξηζ. 1176/2011. Οξηζκνί. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ: 

Αληζνξξνπίεο: «θάζε ηάζε πνπ δεκηνπξγεί καθξννηθνλνκηθέο εμειίμεηο πνπ 

επεξεάδνπλ δπζκελψο ή ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ δπζκελψο, ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 
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ηεο νηθνλνκίαο ελφο Κξάηνπο κέινπο ή ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο ή 

νιφθιεξεο ηεο Έλσζεο» (άξζξν 2 παξάγξαθνο 1). Τπεξβνιηθέο αληζνξξνπίεο: 

"ζνβαξέο αληζνξξνπίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αληζνξξνπηψλ πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν 

ή ελδέρεηαη λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο Οηθνλνκηθήο θαη 

Ννκηζκαηηθήο έλσζεο » (άξζξν 2 παξάγξαθνο 2). 

Η ΓΜΑ : θύξηα ζηάδηα 
 

Ζ ΓΜΑ εμειίζζεηαη κέζσ δηαθφξσλ ζηαδίσλ πνπ κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ σο εμήο 

(ρήκα 2.1): 

 Δπηινγή ησλ ρσξψλ (άξζξα 3 θαη 4 ηνπ Καλνληζκνχ αξηζ. 1176/2011). Ζ 

Δπηηξνπή αλαιχεη ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζε φια ηα θξάηε-κέιε θαη 

επηιέγεη ηηο ρψξεο πνπ ελδερνκέλσο αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν 

καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ πεξαηηέξσ σο 

επφκελν βήκα ζε Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο (IDRs). Σα ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ ρσξψλ θνηλνπνηνχληαη ζην  Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην θαη ηελ Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή θαη 

δεκνζηνπνηνχληαη ζηελ Έθζεζε ηνπ Μεραληζκνχ Δπαγξχπλεζεο  (ΔΜΔ). Σν 

πκβνχιην ζπδεηά θαη αμηνινγεί ηελ ΔΜΔ. Σν Eurogroup εμεηάδεη ηελ 

έθζεζε ζην βαζκφ πνπ απηή αθνξά ηα θξάηε-κέιε ηεο δψλεο ηνπ επξψ. 

 Αλαγλψξηζε θαη αλάιπζε αληζνξξνπηψλ (Άξζξα 5 θαη 6, παξάγξαθνο 1, ηνπ 

Καλνληζκνχ 1176/2011). Ζ Δπηηξνπή δηεμάγεη Δκπεξηζηαησκέλεο 

Δπηζθνπήζεηο (IDRs) γηα ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ επηιεγεί ζηελ ΔΜΔ. Σα  

ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

χπαξμε θαη ηε βαξχηεηα ησλ αληζνξξνπηψλ θνηλνπνηνχληαη  μερσξηζηά ζην 

Κνηλνβνχιην, ζην πκβνχιην, ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη ζην Eurogroup 

θαη δεκνζηνπνηνχληαη. Σν πκβνχιην ζπδεηά ηηο Δκπεξηζηαησκέλεο 

Δπηζθνπήζεηο θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο. 

 πζηάζεηο, παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 6 έσο 12 ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. Αξηζ. 1176/2011 θαη ηνπ Καλνληζκνχ αξηζ. 

1174/2011. Σν πκβνχιην πξνηείλεη πνιηηηθέο γηα ηηο ρψξεο κε αληζνξξνπίεο 

θαηφπηλ ζχζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο. 

 Με ηελ πξνιεπηηθή δξάζε, ε Δπηηξνπή πξνηείλεη ζην πκβνχιην ηελ έγθξηζε 

ησλ Δηδηθψλ πζηάζεσλ αλά Υψξα (ΑΥ ή CSR) πξνθεηκέλνπ νη ζπζηάζεηο 

λα απεπζπλζνχλ ζηα θξάηε-κέιε ζε ηνκείο πνιηηηθήο πνπ θαιχπηνληαη απφ 

ηελ ΓΜΑ. Οη ΑΥ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΓΜΑ απνηεινχλ κέξνο ηνπ 

επξχηεξνπ ζπλφινπ ησλ  ΑΥ ζην Δπξσπατθφ Δμάκελν. Ζ Δπηηξνπή θαη ην 

πκβνχιην παξαθνινπζνχλ ηηο ελέξγεηεο αληαπφθξηζεο ζηηο ΑΥ (Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή ζη 2016). 

 Σν πκβνχιην, χζηεξα απφ ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, κπνξεί λα μεθηλήζεη ην 

δηνξζσηηθφ ζθέινο ηεο ΓΜΑ, ηε Γηαδηθαζία Τπεξβνιηθψλ Αληζνξξνπηψλ, γηα 

ρψξεο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί κε ππεξβνιηθέο αληζνξξνπίεο. Οη ζπζηάζεηο 

πινπνηνχληαη κέζσ ελφο Γηνξζσηηθνχ ρεδίνπ Γξάζεο (ΓΓ) πνπ 

ππνβάιιεηαη απφ ην θξάηνο κέινο. Σν πκβνχιην, κεηά απφ ζχζηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο, κπνξεί λα εγθξίλεη ην ΓΓ θαη λα παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή 

ηνπ. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ νηθνλνκηθέο 

θπξψζεηο γηα ηηο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ αξηζ. 

1174/2011. 
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Δπηινγή ησλ ρσξώλ 

Η έθζεζε κεραληζκνύ επαγξύπλεζεο (ΔΜΔ) 
 

Ζ ΔΜΔ είλαη ην αξρηθφ βήκα ηεο ΓΜΑ. Ζ ΔΜΔ ρξεζηκεχεη γηα ηελ επηινγή ρσξψλ 

γηα ηηο νπνίεο ηα εθ πξψηεο φςεσο ζηνηρεία δείρλνπλ ηελ πηζαλή παξνπζία 

καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ (άξζξν 3, παξάγξαθνο 3). Απηφ ην ππνζχλνιν ησλ 

ρσξψλ ππφθεηηαη, ζηε ζπλέρεηα, ζε εκπεξηζηαησκέλεο επηζθνπήζεηο. 

Ζ ΔΜΔ θάλεη δηαινγή γηα ηελ πηζαλή παξνπζία καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ 

κέζσ κηαο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο εθηίκεζεο επξείαο βάζεο. Ζ αλάιπζε ηεο 

Δπηηξνπήο ιακβάλεη ππφςε έλαλ πίλαθα δεηθηψλ (άξζξν 4 ηνπ Καλνληζκνχ αξηζ. 

1176/2011). Ο πίλαθαο απνηειεζκάησλ "ζα ρξεζηκνπνηείηαη σο εξγαιείν γηα λα 

δηεπθνιχλεη ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ θαη παξαθνινχζεζε ησλ αληζνξξνπηψλ" (άξζξν 

4, παξάγξαθνο 1). Οη δείθηεο ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ αμηνινγνχληαη κεηαμχ 

άιισλ έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ νξίσλ (άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 θαη άξζξν 4 

παξάγξαθνο 4 ηνπ Καλνληζκνχ αξηζ. 1176/2011). Ο θαλνληζκφο νξίδεη φηη, ζην 

πιαίζην ηεο αλάγλσζεο ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ, ε Δπηηξνπή ρξεζηκνπνηεί 

νηθνλνκηθή θξίζε (άξζξν 3 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1176/2011). 
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Ζ αμηνιφγεζε βαζίδεηαη επίζεο ζε άιινπο ζρεηηθνχο νηθνλνκηθνχο θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ, 

θαη επηπιένλ ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο.  

Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηελ Δπηηξνπή ζηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ Δκπεξηζηαησκέλσλ Δπηζθνπήζεσλ. Σν πκβνχιην εμεηάδεη ηελ 

έθζεζε ηνπ ΔΜΔ θαη πηνζεηεί ζπκπεξάζκαηα (άξζξν 3 παξάγξαθνο 5 ηνπ 

Καλνληζκνχ αξηζ. 1176/2011). Ο θαλνληζκφο γηα ηηο ΓΜΑ νξίδεη επίζεο φηη θαη ε 

Δπξσνκάδα ζα ζπδεηήζεη ηελ έθζεζε ζην βαζκφ πνπ απηή αθνξά ηηο ρψξεο ηεο 

δψλεο ηνπ επξψ (άξζξν 3 παξάγξαθνο 5 ηνπ Καλνληζκνχ αξηζ. 1176/2011). Ο 

θαλνληζκφο πξνβιέπεη φηη ε Δπηηξνπή δηαβηβάδεη ηελ έθζεζε επίζεο ζην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή (άξζξν 3 

παξάγξαθνο 4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1176/2011). 

 

Ο πίλαθαο απνηειεζκάησλ 
 

Ο πίλαθαο απνηειεζκάησλ είλαη έλα ζχλνιν δεηθηψλ πνπ επηηξέπνπλ ηε ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο ζέζεο ησλ θξαηψλ κειψλ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. Ο θαλνληζκφο νξίδεη φηη ν πίλαθαο 

απνηειεζκάησλ "ζα πεξηιακβάλεη έλα κηθξφ αξηζκφ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ γηα 

ηα θξάηε-κέιε πνπ ζα είλαη ζρεηηθνί, πξαθηηθνί, απινί, κεηξήζηκνη θαη δηαζέζηκνη" 

(άξζξν 4 παξάγξαθνο 2). Ο θαλνληζκφο δελ νξίδεη πνηνη δείθηεο ζα ππάξρνπλ ζηνλ 

πίλαθα απνηειεζκάησλ, αιιά αλαθέξεη επξείεο πεξηνρέο πνπ αλακέλεηαη λα 

θαιπθζνχλ, ζρεηηθέο θαη γηα ηηο εζσηεξηθέο θαη γηα ηηο εμσηεξηθέο αληζνξξνπίεο 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζη 2016). 

Οη δείθηεο ζηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ δηαβάδνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζε ζχγθξηζε κε 

φξηα πνπ νξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ. Απηά ηα φξηα αλακέλεηαη λα είλαη 

εμεηδηθεπκέλα γηα θάζε δείθηε θαη θνηλά γηα φιεο ηηο ρψξεο. Ο θαλνληζκφο, σζηφζν, 

αλαθέξεη ξεηά φηη ηα φξηα ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ γηα δηαθνξεηηθέο νκάδεο ρσξψλ κε 

παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά, θαηά πεξίπησζε. Δάλ ην δηθαηνινγνχλ ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο θαη ζρεηηθέο νηθνλνκηθέο πεξηζηάζεηο, ηα 

φξηα κπνξνχλ λα είλαη δηαθνξεηηθά γηα ηηο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη εθηφο ηεο 

δψλεο ηνπ επξψ. Δηεξνγελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, φπσο ε δηφξζσζε θάπνησλ  

επηπηψζεσλ, ζα κπνξνχζαλ λα απαηηνχλ επίζεο δηαθνξνπνίεζε θαηά ηνλ νξηζκφ ησλ 

νξίσλ (άξζξν 4 παξάγξαθνο 4). 

Σα φξηα ελδέρεηαη λα ππνδεηθλχνπλ ηηκέο γηα ηνπο δείθηεο αλψηεξεο ή θαηψηεξεο απφ 

ηα ζπλεηά επίπεδα, θαη ζα κπνξνχζαλ λα ππάξρνπλ αλψηαηα θαζψο θαη θαηψηαηα 

φξηα. πσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 

1176/2011, νξηζκέλνη δείθηεο ελδέρεηαη λα έρνπλ αλψηεξν ή/θαη θαηψηαην φξην 

"εθηφο θαη αλ δελ είλαη πξέπνλ. Ζ πεξίπησζε ηεο παξνπζίαο ηφζν ησλ αλψηεξσλ φζν 

θαη ησλ θαηψηεξσλ νξίσλ ζεσξήζεθε φηη έρεη ζεκαζία γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πίλαθα 

απνηειεζκάησλ, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε δεηθηψλ πνπ κεηξνχλ εμσηεξηθέο 

αληζνξξνπίεο, φπσο νη ηξέρνπζεο ζπλαιιαγέο θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα. 

χκθσλα κε ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 3 ηνπ Καλνληζκνχ αξηζ. 1176/2011: 

"Ο πίλαθαο απνηειεζκάησλ ζα πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, δείθηεο πνπ είλαη 

ρξήζηκνη ζηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε: 

(α) εζσηεξηθψλ αληζνξξνπηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ απφ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ρξένο· ρξεκαηννηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη 

εμειίμεηο ζηελ αγνξά ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηέγαζεο, 

ηελ εμέιημε ηεο πηζησηηθήο ξνήο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηελ εμέιημε ηεο αλεξγίαο. 
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(β) εμσηεξηθψλ αληζνξξνπηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ εμέιημε ηνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ θαζαξψλ 

επελδπηηθψλ ζέζεσλ ησλ θξαηψλ κειψλ· πξαγκαηηθψλ απνηειεζκαηηθψλ 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ· κεξίδηα αγνξάο εμαγσγψλ· αιιαγέο ζηελ εμέιημε ησλ 

ηηκψλ θαη ηνπ θφζηνπο· θαη κε ζρεηηδφκελε κε ηηο ηηκέο αληαγσληζηηθφηεηα, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηεο παξαγσγηθφηεηαο". 

Ο Καλνληζκφο αξηζ. 1176/2011 παξέρεη ηε βάζε γηα παξαθνινχζεζε ηφζν ησλ 

ειιεηκκάησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ φζν θαη ησλ πιενλαζκάησλ, ελψ αλαγλσξίδεη 

φηη ε αμηνιφγεζε δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη πιήξσο ζπκκεηξηθή. Ζ αηηηνινγηθή ζθέςε 

17 ηνπ Καλνληζκνχ αξηζ. 1176/2011 αλαθέξεη φηη "ε αλάγθε γηα δξάζεηο πνιηηηθήο 

είλαη ηδηαίηεξα πηεζηηθή γηα ηα θξάηε-κέιε πνπ παξνπζηάδνπλ ζηαζεξά κεγάια 

ειιείκκαηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη απψιεηεο αληαγσληζηηθφηεηαο». Σν άξζξν 3 

παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ αξηζ. 1176/2011 νξίδεη φηη "ε αμηνιφγεζε ησλ 

κεγάισλ ειιεηκκάησλ ηξερνπζψλ  ζπλαιιαγψλ ελδέρεηαη λα δηαθέξεη απφ απηήλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ πνπ ζπζζσξεχνπλ κεγάια πιενλάζκαηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ". Ζ 

αηηηνινγηθή ζθέςε 17 πξνζζέηεη φηη "ζηα θξάηε-κέιε πνπ ζπζζσξεχνπλ κεγάια 

πιενλάζκαηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, νη πνιηηηθέο πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο εγρψξηαο 

δήηεζεο ζηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή". 

Ζ Δπηηξνπή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ, 

ζχκθσλα κε ηελ 12ε αηηηνινγηθή ζθέςε ηνπ Καλνληζκνχ. Δπηπιένλ, ε ίδηα 

αηηηνινγηθή ζθέςε αλαθέξεη επίζεο φηη "ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη 

ζηελά κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πίλαθα απνηειεζκάησλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ καθξννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ γηα ηα 

θξάηε-κέιε". ε ηερληθφ επίπεδν, ε Δπηηξνπή ζπλεξγάδεηαη κε ηηο Δπηηξνπέο ηνπ 

πκβνπιίνπ (ηδίσο ηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο) θαη ηηο νκάδεο εξγαζίαο 

ηνπο. Ζ Δπηηξνπή απαηηείηαη απφ ηε λνκνζεζία λα δεκνζηνπνηεί ηνλ πίλαθα 

απνηειεζκάησλ (άξζξν 4 παξάγξαθνο 6) θαη λα ελεκεξψλεη ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα 

απνηειεζκάησλ ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε (άξζξν 4 παξάγξαθνο 8) (Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή ζη 2016). 

Ζ Δπηηξνπή είλαη επίζεο ππεχζπλε γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ πίλαθα 

απνηειεζκάησλ. πσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 7 ηνπ Καλνληζκνχ, "ε 

Δπηηξνπή ζα αμηνινγεί ζε ηαθηηθή βάζε ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πίλαθα 

απνηειεζκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζχλζεζεο ησλ δεηθηψλ, ηα φξηα πνπ 

θαζνξίζηεθαλ θαη ηε ρξεζηκνπνηνχκελε κεζνδνινγία, θαη ζα ηα πξνζαξκφδεη ή ζα 

ηνπο ηξνπνπνηεί φπνπ είλαη αλαγθαίν". Ζ αηηηνινγηθή ζθέςε 12 ηνπ Καλνληζκνχ 

νξίδεη φηη "ε Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη πξνηάζεηο γηα ηελ ππνβνιή 

παξαηεξήζεσλ ζηηο αξκφδηεο επηηξνπέο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηα ζρέδηα γηα ηε ζέζπηζε θαη ηελ πξνζαξκνγή ησλ δεηθηψλ 

θαη ησλ νξίσλ. Ζ Δπηηξνπή πξέπεη λα ελεκεξψλεη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 

πκβνχιην ζρεηηθά κε ηπρφλ αιιαγέο ζηνπο δείθηεο θαη ηα φξηα θαη λα εμεγεί ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο πξνηείλεη απηέο ηηο αιιαγέο". 

 

Αλάιπζε θαη ηαπηνπνίεζε ησλ αληζνξξνπηώλ 

 

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ Δκπεξηζηαησκέλσλ Δπηζθνπήζεσλ γεληθά εθαξκφδεηαη  γηα ηηο 

ρψξεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΔΜΔ. Λακβάλνληαο ππφςε ην απνηέιεζκα ηεο 

ζπδήηεζεο ηεο ΔΜΔ απφ ην πκβνχιην  θαη ηελ Δπξσνκάδα, ε Δπηηξνπή  

πξνεηνηκάδεη ηηο Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο γηα εθείλεο ηηο ρψξεο πνπ 
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ππνδεηθλχνληαη ζηελ ΔΜΔ (άξζξν 5 ηνπ θαλνληζκνχ αξηζ. 1176/2011). Οη 

Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ρψξεο 

πνπ δελ έρνπλ επηιεγεί ζηελ ΔΜΔ "ζηελ πεξίπησζε απξνζδφθεησλ, ζεκαληηθψλ 

νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ πνπ απαηηνχλ επείγνπζα αλάιπζε γηα ην ζθνπφ απηνχ ηνπ 

Καλνληζκνχ ", φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 1. 

Σν πεδίν εθαξκνγήο ησλ Δκπεξηζηαησκέλσλ Δπηζθνπήζεσλ κπνξεί λα είλαη επξχ, 

ελψ ε αλάιπζε είλαη ζπγθεθξηκέλε γηα θάζε ρψξα. Ζ αλάιπζε ζηηο 

Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο εμεηάδεη έλα επξχ θάζκα νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ 

θαη πιεξνθνξίεο γηα θάζε ρψξα ζρεηηθά κε πνιηηηθέο θαη ζεζκηθέο ξπζκίζεηο. "Οη 

Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο βαζίδνληαη ζε ιεπηνκεξή αλάιπζε ησλ εηδηθψλ 

ζπλζεθψλ ηεο ρψξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαθνξεηηθέο ζέζεο εθθίλεζεο ζε 

φια ηα θξάηε-κέιε· εμεηάδεη έλα επξχ θάζκα νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ θαη 

πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ θαη πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ ηδηαίηεξε θχζε ηεο ρψξαο. Αλαγλσξίδεη ηηο εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο φζνλ αθνξά 

ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν" (άξζξν 5 παξάγξαθνο 1). 

πγθεθξηκέλα, νη Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζεηξά 

αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ζπδεηήζεθαλ κε 

Δπηηξνπέο ηνπ πκβνπιίνπ θαη Οκάδεο Δξγαζίαο. Ζ Δπηηξνπή ζα δψζεη επίζεο ηε 

δένπζα πξνζνρή ζε νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία πνπ ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο 

κέινο ζεσξεί φηη είλαη ζρεηηθή θαη έρεη θνηλνπνηήζεη ζηελ Δπηηξνπή, αθφκε θαη ζην 

πιαίζην ηεο απνζηνιήο επνπηείαο (άξζξν 5 παξάγξαθνο 1). 

Οη Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο βαζίδνληαη επίζεο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπιιέρζεθαλ θαηά ηηο απνζηνιέο επηηήξεζεο πξνο ηα αθνξνχκελα θξάηε-κέιε. 

Απηέο νη απνζηνιέο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ 

Καλνληζκνχ αξηζ. 1176/2011. Οη απνζηνιέο πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ εθηίκεζε 

ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ θξάηνπο-κέινπο ππφ επηηήξεζε θαη ζε δπζθνιίεο 

ζηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ Καλνληζκνχ ηεο ΓΜΑ. Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα 

θαιέζεη εθπξνζψπνπο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ζε απνζηνιέο ζε ρψξεο 

ηεο Δπξσδψλεο ή ζε ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Μεραληζκφ πλαιιαγκαηηθψλ 

Ηζνηηκηψλ ΗΗ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζη 2016). 

ηφρνο ησλ Δκπεξηζηαησκέλσλ Δπηζθνπήζεσλ είλαη λα εληνπηζηνχλ νη αληζνξξνπίεο 

θαη λα αμηνινγεζεί ε ζνβαξφηεηά ηνπο. Οη IDR εμεηάδνπλ αλ ππάξρνπλ αληζνξξνπίεο 

ζηε ρψξα ππφ αλάιπζε, αμηνινγνχλ ηε θχζε θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ αληζνξξνπηψλ, 

ζπγθεθξηκέλα αλ κπνξνχλ νη αληζνξξνπίεο λα ζεσξεζνχλ ππεξβνιηθέο (άξζξν 5 

παξάγξαθνο 2).  

Οη Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο αμηνινγνχλ ηηο εμειίμεηο ζε θάζε ρψξα 

ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηελ Έλσζε θαη ζηε δψλε ηνπ 

επξψ ζην ζχλνιφ ηεο. Σν άξζξν 5 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ νξίδεη φηη ε 

Δπηηξνπή "εμεηάδεη ηελ πξνέιεπζε ησλ αληζνξξνπηψλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζρεηηθά κε  

ηηο επηθξαηνχζεο νηθνλνκηθέο πεξηζηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βαζηψλ 

εκπνξηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ". Γειψλεηαη φηη ε Δπηηξνπή 

"εμεηάδεη επίζεο ηε ζεκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ζηελ Έλσζε θαη ηελ 

επξσδψλε σο ζχλνιν", θαζψο θαη ηηο πθηζηάκελεο ζπζηάζεηο ηεο ΔΔ θαη ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ, θαη ζρέδηα πνιηηηθήο πνπ 

αλαθνηλψζεθαλ ζηα θξάηε-κέιε πνπ είλαη ππφ εμέηαζε. 

Με βάζε ηηο αλαιχζεηο ζηηο Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο, ε Δπηηξνπή θνηλνπνηεί 

ην απνηέιεζκα ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην θαη ην Eurogroup. Σα 

άξζξα 5 παξάγξαθνο 3 θαη 6 παξάγξαθνο 1 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1176/2011 

απαηηνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή λα αλαθνηλψλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο ησλ 
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Δκπεξηζηαησκέλσλ Δπηζθνπήζεσλ φζνλ αθνξά ηελ χπαξμε, ηε θχζε θαη ηε 

ζνβαξφηεηα ησλ αληζνξξνπηψλ. 

πζηάζεηο, παξαθνινύζεζε θαη επηβνιή 

Πξνιεπηηθή δξάζε 
 

ηνλ Καλνληζκφ αξηζ. 1176/2011, ε πξνιεπηηθή δξάζε αλαθέξεηαη ζε έλα ζχζηεκα 

επηηήξεζεο πνπ ηζρχεη γηα ρψξεο πνπ βξέζεθαλ λα έρνπλ αληζνξξνπίεο. Ζ επηηήξεζε 

πξνβιέπεη ζπζηάζεηο πνπ εθδφζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ έγηλαλ. Ζ πξνιεπηηθή δξάζε ηζρχεη γηα ηηο ρψξεο 

κε αληζνξξνπίεο θαζψο θαη γηα ηηο ρψξεο κε ππεξβνιηθέο αληζνξξνπίεο γηα ηηο νπνίεο 

δελ έρεη αλνίμεη ε Γηαδηθαζία Τπεξβνιηθψλ Αληζνξξνπηψλ (ΓΤΑ). 

Μεηά απφ ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ην πκβνχιην κπνξεί λα απεπζχλεη ζπζηάζεηο 

πξνο ηηο ρψξεο πνπ βηψλνπλ αληζνξξνπίεο. Οη ζπζηάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ΓΜΑ 

είλαη ην κέζν πνπ πξνβιέπεη ν Καλνληζκφο γηα ηελ πξφιεςε θαη δηφξζσζε ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ. Απηέο απνηεινχλ πνιηηηθή θαζνδήγεζε ζρεηηθά 

κε έλα επξχ θάζκα ηνκέσλ πνιηηηθήο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αληζνξξνπηψλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί, βαζηδφκελεο κεηαμχ άιισλ ζηα πνξίζκαηα ησλ 

Δκπεξηζηαησκέλσλ Δπηζθνπήζεσλ. Σν Άξζξν 6 παξάγξαθνο 4 ηνπ Καλνληζκνχ 

αξηζ. 1176/2011 δηεπθξηλίδεη φηη νη ζπζηάζεηο πξνηείλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζην 

πκβνχιην θαη φηη ε δηαδηθαζία πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 121 

παξάγξαθνο 2 ηεο ΛΔΔ. Ζ Δπηηξνπή ππνβάιιεη πξφηαζε γηα ζπζηάζεηο πξνο ην 

πκβνχιην, ην νπνίν απνθαζίδεη κε ςεθνθνξία κε εηδηθή πιεηνςεθία (QMV). Σν 

άξζξν 6 παξάγξαθνο 2 απαηηεί απφ ην πκβνχιην λα ελεκεξψλεη ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην ζρεηηθά κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαη λα πξνβαίλεη ζε δεκνζηνπνίεζε ησλ 

ζπζηάζεσλ. Σν άξζξν 6 παξάγξαθνο 3 αλαθέξεη φηη "νη ζπζηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ 

θαη ηεο  Δπηηξνπήο ζα ηεξνχλ πιήξσο ην άξζξν 152 ηεο ΛΔΔ θαη ιακβάλνπλ ππφςε 

ηνπο ην άξζξν 28 ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο". 

Οη ΑΥ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΓΜΑ απνηεινχλ κέξνο ηεο ζπλνιηθήο δέζκεο 

ζπζηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ θχθινπ ηνπ Δπξσπατθνχ Δμάκελνπ. Σν άξζξν 6 

παξάγξαθνο 4 νξίδεη φηη "ην πκβνχιην επαλεμεηάδεη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ εηεζίσο ζην 

πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ".  

ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ΓΜΑ, εηζήρζε κία δηαδηθαζία εηδηθήο παξαθνινχζεζεο 

γηα λα παξαθνινπζήζεη ηελ πινπνίεζε ησλ ΑΥ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΓΜΑ θαη ηηο 

πνιηηηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληζνξξνπηψλ θαη γηα λα πξνσζήζεη ηελ 

πξνζαξκνγή.  

Γηνξζσηηθή ελέξγεηα: Η Γηαδηθαζία Τπεξβνιηθώλ Αληζνξξνπηώλ (ΓΤΑ)   

Η ΓΤΑ κε ιίγα ιόγηα  
 

Ζ ΓΤΑ πξνβιέπεη κία εληζρπκέλε δηαδηθαζία επηηήξεζεο γηα ρψξεο κε «Yπεξβνιηθέο 

Αληζνξξνπίεο». Σα ζρεηηθά άξζξα πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ ΓΤΑ πεξηιακβάλνληαη ζην 

θεθάιαην III ηνπ Καλνληζκνχ αξηζ. 1176/2011. Ο Καλνληζκφο αξηζ. 1174/2011 

πεξηιακβάλεη ηε λνκηθή βάζε γηα ηελ επηβνιή ρξεκαηηθψλ θπξψζεσλ ζηα θξάηε-

κέιε ηεο δψλεο ηνπ επξψ ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηελ ΓΤΑ.  

Ζ ΓΤΑ δηαθέξεη απφ ηελ επνπηεία ζην πιαίζην ηεο πξνιεπηηθήο δξάζεο ηεο ΓΜΑ 

απφ πνιιέο απφςεηο. Απαηηεί κηα πιήξε εξκελεία ησλ κέηξσλ πνιηηηθήο κε έλα 

ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αθνκνίσζή 
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ηνπο απφ ηα θξάηε-κέιε, ηα κέηξα πνιηηηθήο πνπ ππφθεηληαη ζηελ επίβιεςε ηεο  ΓΤΑ 

πξνηείλνληαη απφ ην θξάηνο κέινο, ελζσκαηψλνπλ έλα ρέδην Γηνξζσηηθήο Γξάζεο 

(ΓΓ ή CAP) κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θχξησλ πξνθιήζεσλ πνιηηηθήο πνπ 

εληνπίζηεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην. Σν πκβνχιην ελζσκαηψλεη ην 

ΓΓ ζε κία ζχζηαζε πξνο ην θξάηνο-κέινο κε πξνζεζκίεο θαη έλα ρξνλνδηάγξακκα 

γηα εθζέζεηο πξνφδνπ ηνπ νηθείνπ θξάηνπο-κέινπο. Γηα ην ζέκα απηφ ε Δπηηξνπή 

εθηειεί ηαθηηθά παξαθνινχζεζε θαη εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηηο εζληθέο δξάζεηο πνπ 

έρνπλ ιεθζεί.  

Δπαλαιακβαλφκελε αλεπάξθεηα ηνπ ΓΓ πνπ ππέβαιε ην θξάηνο κέινο ή έιιεηςε 

ζπκκφξθσζεο ηεο ζχζηαζεο ηεο ΓΤΑ λα ζπκκνξθσζεί κε ην ΓΓ, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε θπξψζεηο εάλ ην θξάηνο-κέινο αλήθεη ζηελ επξσδψλε. Ζ ΓΤΑ 

εθηπιίζζεηαη ζχκθσλα κε ηα βήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην ΗΗΗ ηνπ 

Καλνληζκνχ αξηζ. 1176/2011. 

Ζ ΓΤΑ θιείλεη φηαλ δηνξζψλνληαη νη ππεξβνιηθέο αληζνξξνπίεο. Σν άξζξν 11 ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1176/2011 νξίδεη φηη "ην πκβνχιην, κεηά απφ ζχζηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο, θαηαξγεί ηηο ζπζηάζεηο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ησλ άξζξσλ 7, 8 ή 10 

κφιηο θξίλεη φηη ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο δελ επεξεάδεηαη πιένλ απφ 

ππεξβνιηθέο αληζνξξνπίεο". Σν άξζξν επηβεβαηψλεη φηη ην πκβνχιην, βάζεη 

ζχζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο, θαηαξγεί ηπρφλ πθηζηάκελεο ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ηε ΓΤΑ 

κφιηο ππάξμνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ ηε δηφξζσζε ηεο ππεξβνιηθήο 

αληζνξξνπίαο. Αλεμάξηεηα απφ ην αλ νη ζρεηηθέο κε ηελ ΓΤΑ ζπζηάζεηο πνιηηηθήο  

εθηειέζηεθαλ πιήξσο, ε δηφξζσζε ηεο αληζνξξνπίαο είλαη επαξθήο γηα ηελ 

θαηάξγεζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπζηάζεσλ θαη ην θιείζηκν ηεο ΓΤΑ. Αληίζεηα, ε 

πιήξεο εθηέιεζε ησλ ζπζηάζεσλ πνιηηηθήο πνπ απεπζχλεη ε Δπηηξνπή αξθεί γηα λα 

ηεζεί ε δηαδηθαζία ζε αλαζηνιή, αιιά δελ αξθεί γηα ην θιείζηκν ηεο ΓΤΑ.  

Σν ρέδην Γηνξζσηηθήο Γξάζεο (ΓΓ ή CAP) θαη ν ζρεδηαζκόο ηνπ 
 

Σν ρέδην Γηνξζσηηθήο Γξάζεο ΓΓ (CAP) μεθηλά απφ ηηο αξρέο ησλ θξαηψλ-κειψλ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 8 παξάγξαθνο 1 ηνπ Καλνληζκνχ αξηζ. 1176/2011, ην θξάηνο-

κέινο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ΓΓ κε βάζε ηηο ζπζηάζεηο πνιηηηθήο 

πνπ πεξηέρνληαη ζηηο ζπζηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 

παξάγξαθνο 2 (άξζξν 8 παξάγξαθνο 1 Καλνληζκφο αξηζ. 1176/2011). Σν ΓΓ 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξάζεηο πνιηηηθήο πνπ έρεη πινπνηήζεη ή πξνηίζεηαη λα 

πινπνηήζεη ην θξάηνο-κέινο γηα ηε δηφξζσζε ησλ ππεξβνιηθψλ αληζνξξνπηψλ θαη 

έλα ρξνλνδηάγξακκα γηα ηηο ελέξγεηεο απηέο. Σν ΓΓ ζα ιακβάλεη ππφςε ηνλ 

νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ αληίθηππν ησλ κέηξσλ πνπ πεξηέρνληαη θαη λα είλαη 

ζπλεπέο κε ηηο γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ηηο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ απαζρφιεζε. Σν ΓΓ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζε 

πεξίπησζε "ζρεηηθψλ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε" (άξζξν 9 

παξάγξαθνο 4 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1176/2011).  

Ο θαλνληζκφο γηα ηελ ΓΜΑ δελ θαζνξίδεη ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ηνπ ΓΓ. Σν άξζξν 

8 παξάγξαθνο 1 ηνπ Καλνληζκνχ αξηζ. 1176/2011 αλαθέξεη φηη ην ΓΓ  

πεξηιακβάλεη "εηδηθέο" δξάζεηο πνιηηηθήο θαη έλα ρξνλνδηάγξακκα. Σν γεγνλφο φηη νη 

δξάζεηο πνιηηηθήο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΓΓ πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο 

ζεκαίλεη φηη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ ΓΓ δελ κπνξεί λα επεθηαζεί πνιχ 

καθξνπξφζεζκα. Χζηφζν, εμ αηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ην ΓΓ αλακέλεηαη λα 

επηηξέςεη ηελ δηφξζσζε ησλ ππεξβνιηθψλ αληζνξξνπηψλ πνπ εληνπίζηεθαλ, κπνξεί 

λα ρξεηαζηεί λα επεθηαζεί ν ρξνληθφο νξίδνληαο ηνπ ΓΓ ζε έλα απαηηνχκελν 
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κεζνπξφζεζκν ρξνληθφ πιαίζην, ην νπνίν ζα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν ησλ αληζνξξνπηψλ πνπ εληνπίζηεθαλ. 

 

 

Η εθαξκνγή ηεο ΓΜΑ 
 

Ση είλαη καθξννηθνλνκηθή αληζνξξνπία; 
 

Οη καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο είλαη ηάζεηο ή νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα εάλ δελ 

δηνξζσζνχλ. Ο Καλνληζκφο αξηζ. 1176/2011 παξέρεη έλαλ επξχ νξηζκφ γηα ηη ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο. Ζ νηθνλνκηθή  εξκελεία ησλ 

αληζνξξνπηψλ πξέπεη λα είλαη ζπλεπήο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ΓΜΑ, πνπ είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηε ζηαζεξφηεηα. ην πιαίζην απηφ, νη καθξννηθνλνκηθέο 

αληζνξξνπίεο είλαη κε βηψζηκεο ηάζεηο ή θαηαζηάζεηο ηεο νηθνλνκίαο πνπ 

δεκηνπξγνχλ  ηξσηά ζεκεία θαη ζπκβάιινπλ ζε καθξννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο.  

Καζψο ε ΓΜΑ είλαη ηειηθά ζρεδηαζκέλε γηα λα απνηξέςεη θαη λα δηνξζψζεη 

αληζνξξνπίεο κέζσ ηεο δξάζεο πνιηηηθήο, ε ΓΜΑ ρξεζηκεχεη γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη 

ηελ αλάιπζε ηεο θχζεο θαη ηε βαζηθή αηηία ησλ αληζνξξνπηψλ κε ζηφρν λα 

πξνζδηνξίζεη ηνπο ηνκείο γηα κέηξα πνιηηηθήο. Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε εθηίκεζε ησλ 

αληζνξξνπηψλ απαηηεί αμηνιφγεζε ηεο πηζαλφηεηαο θαη ησλ επηπηψζεσλ ησλ 

πεξηφδσλ καθξννηθνλνκηθήο αζηάζεηαο, γηα παξάδεηγκα αληηζηξνθέο ζην ηζνδχγην 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ηξαπεδηθέο θξίζεηο ή πηψζε ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Ζ 
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ζπλερήο αμηνιφγεζε ησλ αληζνξξνπηψλ ιακβάλεη ππφςε ηηο νηθνλνκηθέο αιιά θαη ηηο 

πνιηηηθέο εμειίμεηο. 

Οξηζκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεξνχληαη ζηηο αλαιχζεηο ΔΜΔ θαη ζηηο 

Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο. Παξφιν πνπ ν Καλνληζκφο αξηζ. 1176/2011 δελ 

πξνβιέπεη αξηζκεηηθά ή βαζηδφκελα ζε θαλφλεο θξηηήξηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ θαη απνθιείεη κηα κεραληζηηθή 

αλάγλσζε ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ, ππάξρνπλ νξηζκέλα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

πνπ αθνινπζνχληαη ζηελ αλάιπζε ηεο ΓΜΑ. Σα θξηηήξηα πνπ ιακβάλνληαη ππφςε 

ζηηο αλαιχζεηο ΔΜΔ θαη ζηηο Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο ζε κηα έλλνηα 

καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζε θηλδχλνπο καθξννηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο. 

Η θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αληζνξξνπηώλ ηεο ΓΜΑ 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αληζνξξνπηψλ ππφ ηελ έλλνηα ηεο ΓΜΑ δηαθνξνπνηήζεθε 

γηα λα ιάβεη ππφςε ηνπο δηάθνξνπο βαζκνχο βαξχηεηαο ησλ πξνθιήζεσλ. Ζ 

Δπηηξνπή πξνζδηφξηζε ηα επξήκαηα πέξα απφ ην ζηελφ πιαίζην ησλ ηξηψλ 

θαηεγνξηψλ ηνπ Καλνληζκνχ αξηζ. 1176/2011 («θακία αληζνξξνπία», «αληζνξξνπία» 

θαη «ππεξβνιηθή αληζνξξνπία»), κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε εξκελεία ησλ επξεκάησλ 

απφ ηηο Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο θαη λα απνδψζεη ηηο δηαθνξεηηθέο  θχζεηο 

θηλδχλσλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο. 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αληζνξξνπηψλ έρεη εμειηρζεί κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Σν 

2012, θαηά ην πξψην έηνο ηεο εθαξκνγήο ηεο ΓΜΑ, ε Δπηηξνπή δε ραξαθηήξηζε 

θακία ρψξα κε ππεξβνιηθέο αληζνξξνπίεο. Οη αληζνξξνπίεο γηα ηε Γαιιία, ηελ 

Ηηαιία, ηελ Οπγγαξία θαη ηελ Οπγγαξία θαη ηε ινβελία ραξαθηεξίζηεθαλ σο 

"ζνβαξέο", ελψ απηέο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Ηζπαλίαο σο "πνιχ ζνβαξέο". Απφ ην 2013, 

ε ηαπηνπνίεζε ησλ αληζνξξνπηψλ ραξαθηεξίζηεθε πεξαηηέξσ ζχκθσλα κε ηηο 

απαξαίηεηεο πνιηηηθέο δξάζεηο. Γηα νξηζκέλεο ρψξεο νη αληζνξξνπίεο απηέο 

απαηηνχζαλ «παξαθνινχζεζε θαη δξάζε πνιηηηθήο», γηα άιιεο ρψξεο απαηηνχζαλ 

«παξαθνινχζεζε θαη απνθαζηζηηθή δξάζε πνιηηηθήο». Σν 2013, ε Δπηηξνπή 

εληφπηζε ππεξβνιηθέο αληζνξξνπίεο ζηελ Ηζπαλία θαη ηε ινβελία. Απηέο νη 

ππεξβνιηθέο αληζνξξνπίεο θξίζεθαλ φηη απαηηνχζαλ "ηζρπξή" θαη "επείγνπζα" 

πνιηηηθή δξάζε αληίζηνηρα. Δθαξκφζηεθε γηα ηηο δχν ρψξεο κηα δηαδηθαζία εηδηθήο 

παξαθνινχζεζεο, πνπ πεξηειάκβαλε απνζηνιέο θαη εθζέζεηο πνπ ζπλνςίδνπλ ηηο 

ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ ζην πιαίζην ηεο ΓΜΑ. Σν 2014 ζπλερίζηεθε ε εθαξκνγή 

εηδηθήο παξαθνινχζεζεο ζε ρψξεο κε ππεξβνιηθέο αληζνξξνπίεο θαη επεθηάζεθε ζε 

επηιεγκέλεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, ρψξεο φπνπ νη αληζνξξνπίεο απαηηνχζαλ 

απνθαζηζηηθή δξάζε πνιηηηθήο θαη κε βάζε ηελ ζεκαζία ησλ αληζνξξνπηψλ ηνπο γηα 

ηελ επξσδψλε. Σν 2015 δηαηεξήζεθε ε ίδηα θαηεγνξηνπνίεζε κε ην 2014. 

Χο εθ ηνχηνπ, θαηά ηνπο θχθινπο ηνπ 2014 θαη ηνπ 2015, ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

αληζνξξνπηψλ δηαηεξήζεθε ζηαζεξή θαη δηεπθξίληδε φρη κφλν αλ ππάξρνπλ 

ππεξβνιηθέο αληζνξξνπίεο ή φρη, αιιά θαη ηνλ ηχπν πνιηηηθήο δξάζεο θαη ηνλ ηχπν 

παξαθνινχζεζεο πνπ απαηηείηαη. Αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ησλ αληζνξξνπηψλ θαη 

ην ηζηνξηθφ ζε ζρέζε κε ηα κέηξα πνιηηηθήο, νη αληζνξξνπίεο κπνξεί λα απαηηνχλ 

"δξάζε πνιηηηθήο" ή "απνθαζηζηηθή δξάζε πνιηηηθήο", "παξαθνινχζεζε" ή "εηδηθή 

παξαθνινχζεζε". Τπήξραλ έμη θαηεγνξίεο ΓΜΑ: "ρσξίο αληζνξξνπίεο", 

"αληζνξξνπίεο, νη νπνίεο απαηηνχλ παξαθνινχζεζε θαη δξάζε πνιηηηθήο", 

"αληζνξξνπίεο, νη νπνίεο απαηηνχλ παξαθνινχζεζε θαη απνθαζηζηηθή δξάζε 

πνιηηηθήο, "αληζνξξνπίεο, νη νπνίεο απαηηνχλ εηδηθή παξαθνινχζεζε θαη 

απνθαζηζηηθή δξάζε πνιηηηθήο", " ππεξβνιηθέο αληζνξξνπίεο, νη νπνίεο απαηηνχλ 
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εηδηθή παξαθνινχζεζε θαη απνθαζηζηηθή δξάζε πνιηηηθήο" θαη "ππεξβνιηθέο 

αληζνξξνπίεο κε ΓΤΑ". 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αληζνξξνπηψλ ζηαζεξνπνηήζεθε θαη εμνξζνινγίζηεθε ην 

2016. ηελ αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015 "ηελ πνξεία γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο", ε Δπηηξνπή αλαθνίλσζε 

ηελ πξφζεζε λα πξνρσξήζεη πξνο κηα πην δηαθαλή εθαξκνγή ηεο ΓΜΑ. Δηδηθφηεξα, ε 

Δπηηξνπή αλέιαβε ηε δέζκεπζε λα ζηαζεξνπνηήζεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα ζπκπεξάζκαηά ηεο γηα ηηο αληζνξξνπίεο. Σελ άλνημε ηνπ 2016, 

νη θαηεγνξίεο ΓΜΑ νξίζηεθαλ απφ 6 θαηεγνξίεο ζε 4: "ρσξίο αληζνξξνπίεο", 

"αληζνξξνπίεο", "ππεξβνιηθέο αληζνξξνπίεο" θαη  "ππεξβνιηθέο αληζνξξνπίεο κε ηελ 

ΓΤΑ" (Δπξσπατθή Δπηηξνπή δ 2016). Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη ν 

εμνξζνινγηζκφο ησλ θαηεγνξηψλ δελ ζπλεπάγεηαη ηελ απνδπλάκσζε ηεο επηηήξεζεο 

ηεο ΓΜΑ, ε Δπηηξνπή έζεζε ζε εθαξκνγή ην 2016 εηδηθή παξαθνινύζεζε γηα φιεο ηηο 

ρψξεο πνπ πξνζδηνξίδνληαη είηε κε αληζνξξνπίεο είηε κε ππεξβνιηθέο αληζνξξνπίεο. 

Ζ παξαθνινχζεζε ξπζκίδεηαη  αλάινγα κε ηε ζνβαξφηεηα ησλ πξνθιήζεσλ θαη 

αλάινγα κε ην εάλ νη δηαπηζησκέλεο αληζνξξνπίεο είλαη ππεξβνιηθέο ή φρη. 

Αμηνιόγεζε ησλ καθξννηθνλνκηθώλ αληζνξξνπηώλ 

Αλάιπζε ζηελ Έθζεζε ηνπ Μεραληζκνύ Δπαγξύπλεζεο (ΔΜΔ) 
 

Ο ζηφρνο ηεο έθζεζεο κεραληζκνχ επαγξχπλεζεο (ΔΜΔ) είλαη λα εμεηάζεη ην 

ελδερφκελν ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ γηα πηζαλέο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο 

θαη λα εληνπίζεη ρψξεο πνπ ζα αλαιπζνχλ πεξαηηέξσ ζηηο Δκπεξηζηαησκέλεο  

Δπηζθνπήζεηο. Ζ ΔΜΔ πξνβιέπεη επίζεο δηαζηαπξσηηθέο ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζηηο 

ρψξεο πνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα κία θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

νηθνλνκηθνχ πιαηζίνπ. Σν ρξνληθφ πιαίζην γηα ηελ αλάιπζε είλαη ην κεζνπξφζεζκν, 

θαη ε αλάιπζε βιέπεη πξνο ηα πίζσ θαη πξνο ηα εκπξφο. 

Ζ ΔΜΔ εθδίδεηαη θάζε ρξφλν ην θζηλφπσξν, ζηελ αξρή ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ, 

ηαπηφρξνλα κε ηελ Δηήζηα Δπηζθφπεζε ηεο Αλάπηπμεο (ΔΔΑ), ην έγγξαθν πνπ 

θαζνξίδεη ηηο θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ ΔΔ γηα ην 

επφκελν έηνο. Ζ ΔΜΔ ιακβάλεη ηε κνξθή αλαθνίλσζεο ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ηελ 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή. Σν πκβνχιην εμεηάδεη ηελ ΔΜΔ 

θαη ζπλήζσο πηνζεηεί ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ επφκελνπ 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Μέρξη ζηηγκήο, ην πκβνχιην έρεη εγθξίλεη επξέσο ηελ επηινγή 

ησλ ρσξψλ ζηελ ΔΜΔ απφ ηελ Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζε 

Δκπεξηζηαησκέλεο  Δπηζθνπήζεηο. 

Ζ επηινγή ησλ ρσξψλ γηα ηηο Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο (IDR) αθνινπζεί 

ζπλεηή πξνζέγγηζε. Ζ EME έρεη εληνπίζεη ρψξεο γηα ηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα γίλνπλ 

Δκπεξηζηαησκέλεο  Δπηζθνπήζεηο γηα πξψηε θνξά. ζνλ αθνξά ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ 

ήδε αλαιπζεί ζε Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο, ε ΔΜΔ έρεη δειψζεη ζπζηεκαηηθά 

φηη πξέπεη λα γίλνπλ Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο γηα φιεο ηηο ρψξεο πνπ έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί κε αληζνξξνπίεο θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο. πλεπψο, ε Δπηηξνπή 

ζεψξεζε ζπλεηή πξαθηηθή ηελ πξνεηνηκαζία κίαο λέαο Δκπεξηζηαησκέλεο 

Δπηζθφπεζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εμειίρζεθαλ νη 

αληζνξξνπίεο, κε απψηεξν ζθνπφ λα παξαθνινπζεί ζπλερψο ηνπο πθηζηάκελνπο 

θηλδχλνπο θαη ηειηθά λα ελεκεξψλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία θαη 

ηε ζνβαξφηεηα ησλ αληζνξξνπηψλ. 
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Ζ αλάιπζε ζηελ ΔΜΔ βαζίδεηαη ζηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ησλ δεηθηψλ ηεο ΓΜΑ. 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ ηεο ΓΜΑ ζρεδηάζηεθε ην 2011 θαη γηα  

πξψηε θνξά ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ ΔΜΔ ηνπ 2012. Απφ ηφηε εμειίρζεθε νξηαθά.  

Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ πεξηειάκβαλε 10 θχξηνπο θαη 19 

βνεζεηηθνχο δείθηεο. πδεηήζεθε ζηελ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο (EPC) θαη 

ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο ηεο Μεζνδνινγίαο ηεο Ληζαβφλαο (LIME). Σν Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην δηαβίβαζαλ γλσκνδνηήζεηο, ππνζηεξίδνληαο ζε 

γεληθέο γξακκέο ηελ αξρηθή πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πίλαθα 

απνηειεζκάησλ. 

Σν 2012 πξνζηέζεθε έλαο ελδέθαηνο βαζηθφο δείθηεο γηα ηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα, κεηά 

απφ δηαβνχιεπζε κε ην ΔΚ, φπσο απαηηείηαη απφ ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 5 ηνπ 

Καλνληζκνχ αξηζ. 1176/2011. Σν θζηλφπσξν ηνπ 2013, έγηλαλ κηθξέο ηερληθέο 

αιιαγέο ζηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ, πνπ ήηαλ αλαζεσξήζεηο ησλ πεγψλ δεδνκέλσλ 

θαη αιιαγέο νξίσλ. Σαπηφρξνλα πξνζηέζεθαλ ε απαζρφιεζε θαη νη θνηλσληθέο 

κεηαβιεηέο ζηνπο  βνεζεηηθνχο δείθηεο ππφ ην πξίζκα ηεο δέζκεπζεο ηεο Δπηηξνπήο 

λα ιάβεη πεξηζζφηεξν ππφςε ηεο ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ζηελ νηθνλνκηθή ηεο 

επνπηεία. Ο πίλαθαο Α1 αλαθέξεη ηνπο δείθηεο ζηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ΔΜΔ θαη 

ησλ βνεζεηηθψλ δεηθηψλ, ησλ ζηαηηζηηθψλ ηνπο νξηζκψλ θαη ηηο πεγέο δεδνκέλσλ. 

Σν 2015 ηξεηο εξγαζηαθέο θαη θνηλσληθέο κεηαβιεηέο, πνπ ήηαλ πξνεγνπκέλσο 

βνεζεηηθνί δείθηεο, έγηλαλ θχξηνη δείθηεο. Ζ ζπκπεξίιεςε ηνπ βαζκνχ 

δξαζηεξηφηεηαο, ηεο καθξνπξφζεζκεο αλεξγίαο θαη ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ ζαλ 

δείθηεο ζηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ απνζθνπνχλ ζηελ θαιχηεξε ζπλεθηίκεζε ηεο 

αλάιπζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ εμειίμεσλ ζηελ ΓΜΑ, ρσξίο λα 

αιιάδνπλ ηελ εζηίαζε ηεο ΓΜΑ. Σν ζπκβνχιην ECOFIN ζηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ ηεο 

15εο Ηαλνπαξίνπ 2016 γηα ηελ ΔΜΔ, ελψ "αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ηεο 

αληηκεηψπηζεο ησλ θνηλσληθψλ θαη εξγαζηαθψλ πξνθιήζεσλ ηεο αγνξάο", εμέθξαζε 

αλεζπρία "ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξίιεςε απφ ηελ Δπηηξνπή ησλ ηξηψλ πξφζζεησλ 

δεηθηψλ απαζρφιεζεο ζηνλ θχξην πίλαθα απνηειεζκάησλ" θαη ππνγξάκκηζε "φηη νη 

θνηλσληθνί δείθηεο θαη νη δείθηεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο δελ παίδνπλ ξφιν ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ καθξννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαη νη εμειίμεηο ζηνπο δείθηεο απηνχο 

δελ κπνξνχλ λα είλαη αθνξκή γηα ελέξγεηεο ζηε δηαδηθαζία ΓΜΑ". 

Ζ αλάιπζε ηεο ΔΜΔ ππεξβαίλεη ηελ αλάγλσζε ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ. Ο 

Καλνληζκφο αξηζ. 1176/2011 απνθιείεη κηα κεραληζηηθή αλάγλσζε ηνπ πίλαθα 

απνηειεζκάησλ θαη επηζεκαίλεη φηη νη ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο αλακέλεηαη λα 

ιάβνπλ ππφςε πξφζζεηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο 

αλάιπζεο ΔΜΔ. Δπνκέλσο, ε Δπηηξνπή έιαβε ππφςε φρη κφλν νξηδφληηεο, 

δηαζηαπξσηηθέο ζπγθξίζεηο κεηαμχ ρσξψλ, αιιά θαη πιεξνθνξίεο εηδηθά γηα θάζε 

ρψξα. 

Ζ ΔΜΔ παξέρεη αλαζθφπεζε ησλ δεηθηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία 

θηλδχλσλ, ρσξίο σζηφζν λα έρεη ηνλ επίζεκν ζηφρν λα πξνβιέςεη ηελ πηζαλφηεηα 

θξίζεσλ. πζηήκαηα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο έρνπλ αλαπηπρζεί απφ αθαδεκατθνχο 

θαη δηεζλή ηδξχκαηα κε ζθνπφ λα εληνπίζνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ελδερνκέλσο 

επηβιαβείο ηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε θξίζεηο θαη καθξννηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα. Ζ επίδνζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο ζηελ 

πξφβιεςε ησλ θξίζεσλ είλαη αλάκεηθηε, αιιά έρνπλ βνεζήζεη λα νηθνδνκήζνπκε κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζπλαίλεζε γηα ηελ αλάγθε ηαθηηθήο παξαθνινχζεζεο 

ζρεηηθψλ δεηθηψλ. Παξφιν πνπ ν πίλαθαο απνηειεζκάησλ ηνπ ΓΜΑ δελ πξννξίδεηαη 

γηα ηελ πξφβιεςε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο θξίζεσλ, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο ησλ δεηθηψλ πνπ ππνδειψλνπλ ηε δεκηνπξγία 

θηλδχλσλ. Πνιιέο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αληζνξξνπίεο (φπσο π.ρ. κε βηψζηκε 
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επηηάρπλζε ησλ ηηκψλ ησλ θαηνηθηψλ ή κε βηψζηκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηζξνέο απφ 

ην εμσηεξηθφ, ή ζπζζσξεπκέλεο απψιεηεο αληαγσληζηηθφηεηαο) αλαπηχζζνληαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο άλζηζεο, ελψ ζπέξλνπλ ηνπο ζπφξνπο γηα απφηνκεο 

κειινληηθέο δηνξζψζεηο θαη κεγάια νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά θφζηε. 

Ζ αλάιπζε ΔΜΔ ζηνρεχεη επίζεο ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ 

πθηζηάκελσλ αληζνξξνπηψλ. Ζ ΓΜΑ εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηζηνξηθφ πιαίζην, φπνπ νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ 

εμαθνινπζνχζαλ λα πθίζηαληαη κεγάιεο αληζνξξνπίεο ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη 

ζπζζψξεπαλ κεγάια απνζέκαηα θαζαξψλ εμσηεξηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη δεκφζηνπ 

θαη ηδησηηθνχ ρξένπο. Αληζνξξνπίεο εληνπίζηεθαλ ζε έλαλ αξηζκφ ρσξψλ απφ ηελ 

πξψηε εθαξκνγή ηεο ΓΜΑ ην 2012. Ζ ΔΜΔ απνδείρζεθε ρξήζηκε ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εμαζζέληζεο ησλ αληζνξξνπηψλ απφ κηα ζπγθξηηηθή πξννπηηθή. 

Μεηαβιεηέο πίλαθα απνηειεζκάησλ 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ αληαπνθξίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αξρέο: 

α) θαηαγξαθή ησλ πην ζρεηηθψλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ πεγψλ 

καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ, επηηξέπνληαο κηα επξεία θάιπςε δπλεηηθψλ 

καθξννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, β) ζεκαηνδφηεζε ηεο πηζαλήο ζπζζψξεπζεο ησλ 

θηλδχλσλ ζε πξψηκν ζηάδην κε ην ζπλδπαζκφ ησλ κεηαβιεηψλ απνζέκαηνο (π.ρ. 

μέλεο ππνρξεψζεηο) κε κεηαβιεηέο ξνήο (π.ρ. ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ) θαη 

ηηο κεηαβιεηέο πνπ θαηαγξάθνπλ καθξνπξφζεζκνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο 

δπλεηηθψλ αληζνξξνπηψλ (π.ρ. εμέιημε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα), γ) ζεκαηνδφηεζε 

ζεκάησλ πνπ απαηηνχλ ξχζκηζε, δ) εθπιήξσζε επηθνηλσληαθψλ ζθνπψλ,  

βαζηδφκελνο ζε έλα πεξηνξηζκέλν ζχλνιν δηαθαλψλ δεηθηψλ, ε) πςειή ζηαηηζηηθή 

πνηφηεηα θαη ζη) εμαζθάιηζε εμνηθνλφκεζεο. 

Κύξηνη θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή ηεο επνπηείαο ησλ ΓΜΑ 
 

Ζ εθαξκνγή ηεο ΓΜΑ πεξηιακβάλεη επξεία ζπκκεηνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

Δπηηξνπήο. Ζ ΓΓ ECFIN είλαη ε θχξηνο θνξέαο ηεο αλάιπζεο ζηελ ΔΜΔ θαη γηα 

κεγάιν κέξνο ζηηο Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο θαη δηαδξακαηίδεη ζπληνληζηηθφ 

ξφιν ζε νξηζκέλεο πηπρέο ηεο επνπηείαο ησλ ΓΜΑ. Γεδνκέλνπ φηη νη πνιηηηθέο 

πξνθιήζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο  εληνπίδνληαη 

επίζεο ζηηο δηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο, ζεκαληηθέο αλαιπηηθέο εηζξνέο ζηηο IDR 

ιακβάλνληαη απφ άιιεο ΓΓ. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο Δπηηξνπήο ζπληνλίδεη ην 

ζχλνιν ηνπ επξσπατθνχ εμακήλνπ θαη νη εηζξένπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ ΑΥ  παξέρνληαη απφ ηηο αξκφδηεο ΓΓ. 

Ζ Eurostat ζπκβάιιεη ζηελ ελαξκνληζκέλε παξαγσγή δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο ΓΜΑ. Δπίζεο παξέρεη εκπεηξνγλσκνζχλε ζρεηηθά 

κε ηε ζηαηηζηηθή πνηφηεηα ησλ δεηθηψλ θαη ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο. Σνπο βαζηθνχο 

ζηαηηζηηθνχο ηνκείο πνπ ππφθεηληαη ζηελ ΓΜΑ ηνπο δηαρεηξίδνληαη ηφζν ην 

Δπξσπατθφ ηαηηζηηθφ χζηεκα (Δ) φζν θαη ην Δπξσπατθφ χζηεκα ησλ 

Κεληξηθψλ Σξαπεδψλ (ΔΚΣ). Οη θνξείο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηα δχν απηά 

ζηαηηζηηθά ζπζηήκαηα ζπλεξγάδνληαη ζηελά γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ζηαηηζηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο ΓΜΑ. 

Ζ Δπηηξνπή ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηηο Δπηηξνπέο ηνπ πκβνπιίνπ θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα θάζε θχθινπ ΓΜΑ. Μεηαμχ Ννεκβξίνπ θαη Ηνπλίνπ, ε Οηθνλνκηθή θαη 

Πνιηηηθή Δπηηξνπή (EPC) ζπδεηά ηα απνηειέζκαηα ηεο ΔΜΔ, ηηο Δκπεξηζηαησκέλεο 

Δπηζθνπήζεηο θαη ηηο ΑΥ. Ζ EPC παξέρεη ηερληθή αλαηξνθνδφηεζε ζρεηηθά κε ηα 
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ζπκπεξάζκαηα ηεο ΔΜΔ θαη ησλ Δκπεξηζηαησκέλσλ Δπηζθνπήζεσλ θαη ζρεηηθά κε 

ηελ πξαθηηθή πνπ αθνινπζεί ε Δπηηξνπή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΜΑ θαη δηεμάγεη 

ζεκαηηθέο ζπδεηήζεηο γηα ηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ΓΜΑ. Ζ Οκάδα Δξγαζίαο 

ηεο Μεζνδνινγίαο ηεο Ληζαβφλαο (LIME) ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Δπηηξνπή 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη πςειήο πνηφηεηαο θαη ζπλεπή αλάιπζε ζηηο ΔΜΔ θαη 

ζηηο Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο, ππνβάιινληαο αλαθνξά ζηελ Δπηηξνπή 

Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο. Σα αλαιπηηθά εξγαιεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ην πξνζσπηθφ ηεο 

Δπηηξνπήο επαλεμεηάδνληαη ζην LIME θαη ηα κέιε παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε. Οη 

ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηηο ΑΥ ζπδεηνχληαη ζηηο  Δπηηξνπέο ηνπ πκβνπιίνπ 

(Οηθνλνκηθή θαη Γεκνζηνλνκηθή Δπηηξνπή, Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο, Δπηηξνπή 

Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο EPC) πξηλ λα εγθξηζνχλ νη ηειηθέο ζπζηάζεηο απφ ην 

πκβνχιην. 

Ζ Δπηηξνπή ελεκεξψλεη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ θαη αιιειεπηδξά κε εθπξνζψπνπο ησλ θνηλσληθψλ 

εηαίξσλ. Ζ Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην ελεκεξψλνπλ ην Κνηλνβνχιην ζην πιαίζην 

ηνπ ηαθηηθνχ νηθνλνκηθνχ δηαιφγνπ ηνπο (άξζξν 14 ηνπ Καλνληζκνχ ΓΜΑ). 

Δηδηθφηεξα, ε Δπηηξνπή ππνβάιιεη εηεζίσο έθζεζε ζην Κνηλνβνχιην ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ, φπσο επίζεο ζρεηηθά κε ηηο ελεκεξψζεηο ηνπ πίλαθα 

απνηειεζκάησλ, εάλ ππάξρνπλ. Ζ Δπηηξνπή παξνπζηάδεη επίζεο ηα ζπκπεξάζκαηά 

ηεο ηφζν ζην πκβνχιην φζν θαη ζην Κνηλνβνχιην ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ 

εμακήλνπ (άξζξν 15 ηνπ Καλνληζκνχ). Σαθηηθέο ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη 

κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο, ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ Δπξσπατθψλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζην πιαίζην ηνπ ηξηκεξνχο θνηλσληθνχ δηαιφγνπ θαη ηνπ 

Μαθξννηθνλνκηθνχ Γηαιφγνπ, φπνπ κεηαμχ άιισλ ζεκάησλ ζπδεηείηαη ε νηθνλνκηθή 

επνπηεία. 

Σνκείο πνπ θαιύπηεη ν πίλαθαο απνηειεζκάησλ ηεο ΓΜΑ:  

 

Εμσηεξηθή βησζηκόηεηα. Ο ζηφρνο είλαη λα ζπιιάβεη θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε 

κεγάια θαη αλαπηπζζφκελα απνζέκαηα μέλσλ ππνρξεψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο μαθληθήο απφζπξζεο ηεο ηδησηηθήο εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο (ζηάζεηο θαη 

αληηζηξνθέο ησλ ηξερνχκελσλ ινγαξηαζκψλ). Μεγάια απνζέκαηα μέλσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη πιενλάζκαηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ δελ δεκηνπξγνχλ 

ζπγθξίζηκνπο θηλδχλνπο, αιιά αμίδνπλ παξαθνινχζεζε, θαζψο είλαη ηα αληίζηνηρα 

ησλ εμσηεξηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ειιεηκκάησλ ζηηο ρψξεο εηαίξνπο θαη κπνξεί λα 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ απμαλφκελν θίλδπλν ηνπ πηζησηή θαη κηα πηζαλή ιαλζαζκέλε 

θαηαλνκή ησλ πφξσλ. 

Απόδνζε ηνπ εκπνξίνπ θαη αληαγσληζηηθόηεηα. Ο ζηφρνο είλαη λα παξαηεξεζνχλ 

δηαξζξσηηθέο, καθξνπξφζεζκεο εμειίμεηο πνπ κπνξεί ηειηθά λα νδεγήζνπλ ζε 

παξαηεηακέλα ειιείκκαηα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαη ζε ζπζζψξεπζε θαζαξψλ 

μέλσλ ππνρξεψζεσλ. Ζ επηδείλσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κπνξεί επίζεο λα είλαη 

ππεχζπλε γηα ηε κείσζε ηεο πηζαλήο αλάπηπμεο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ εμφθιεζε 

ηνπ ρξένπο πην δχζθνιε. 

Χξένο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. Ο ζηφρνο είλαη λα παξαθνινπζεί ην απφζεκα ηνπ ρξένπο 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (λνηθνθπξηά θαη κε ρξεκαηνδνηηθέο εηαηξείεο) γηα λα αλαιχζεη 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ππεξβνιηθή ρξέσζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ππεξβνιηθψλ ρξεψλ, κε εμππεξεηήζηκσλ δαλείσλ θαη ηηο επηπηψζεηο γηα ηνλ 

νηθνλνκηθφ ηνκέα θαη ηελ ππφινηπε νηθνλνκία. 
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Δεκόζην ρξένο. Ζ θπβέξλεζε είλαη ν θπξηφηεξνο νθεηιέηεο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο. 

Παξφηη ε επηηήξεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο είλαη ην αληηθείκελν ηνπ Α, ε 

παξαθνινχζεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένο ζην πιαίζην ηεο ΓΜΑ είλαη απαξαίηεηε ψζηε λα 

έρνπκε κηα πιήξε εηθφλα ησλ πεγψλ ησλ καθξννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαη λα 

αμηνινγήζνπκε ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ δεκφζηνπ ρξένπο θαη άιισλ ηνκέσλ ηεο 

νηθνλνκίαο. 

Χξεκαηννηθνλνκηθόο ηνκέαο. Ο ζηφρνο είλαη ε παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο 

θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο 

κε ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ άιισλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

 ν ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο ζα κπνξνχζε λα κεγεζχλεη ηνπο θξαδαζκνχο ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία. 

Αγνξά θαηνηθίαο θαη ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ. Ο ζθνπφο είλαη λα παξαηεξήζνπκε ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο θνχζθεο ζηηο ηηκέο αθηλήησλ θαη κεγάιεο 

δηνξζψζεηο πξνο ηα θάησ ζηηο εθηηκήζεηο ησλ ηηκψλ, ηδίσο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ηζνινγηζκνχο ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. 

Απαζρόιεζε θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο. Ο ζηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο 

θαη ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ζηελ ΓΜΑ. Γείθηεο απαζρφιεζεο πεξηιακβάλνληαη 

ζηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ κε ζθνπφ λα πξνζδηνξίζνπλ ζεκεία πξνζαξκνγήο. Απηφ 

ζα βνεζνχζε λα εληνπίζνπκε θαιχηεξα ηα κέηξα πνιηηηθήο γηα ηε δηφξζσζε ησλ 

αληζνξξνπηψλ, ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε. πσο 

επηζεκάλζεθε ζηε πξσηφηππε πξφηαζε ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ θαη 

επαλαιακβάλεηαη ζηε γλψκε ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ 

ηεο ΓΜΑ, ε αλεξγία παίδεη ην ξφιν κηαο ζπκπιεξσκαηηθήο κεηαβιεηήο, πνπ 

ζπκβάιιεη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ησλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ 

θαη ηελ πνηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο πξνζαξκνγήο. Σξείο άιιεο κεηαβιεηέο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ πνηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηελ άπνςε ησλ εμειίμεσλ ζηελ  

αγνξά εξγαζίαο έρνπλ κεηαθεξζεί απφ ηνπο βνεζεηηθνχο δείθηεο ζηνλ θχξην πίλαθα 

δεηθηψλ.  

Οη κεηαβιεηέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην απφζεκα ηνπ ρξένπο γεληθά δεκηνπξγνχληαη  

απφ κεηαβιεηέο ξνήο, νη νπνίεο θαηαγξάθνπλ ηηο αιιαγέο κέζα ζην ρξφλν. Δδψ 

αλήθνπλ νη μέλεο ππνρξεψζεηο (ζπκπιεξψλεηαη απφ ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ) θαη ην ηδησηηθφ ρξένο (ζπκπιεξσκέλν απφ ηελ πηζησηηθή επέθηαζε). 

Τπάξρεη κηα εμαίξεζε κε ην δεκφζην ρξένο: ην ηζνδχγην ηνπ δεκφζηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ δελ εκθαλίδεηαη κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ ηνπ πίλαθα 

απνηειεζκάησλ, γηαηί απηφ είλαη αληηθείκελν δηεμνδηθήο εμέηαζεο ζην πιαίζην ηνπ 

Α. 

Δλψ νη κεηαβιεηέο απνζέκαηνο είλαη ζηαηηθέο εθηηκήζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζην πην 

πξφζθαην δηαζέζηκν έηνο, νη κεηαβιεηέο ξνήο πνπ είλαη πην επκεηάβιεηεο, είηε 

κεηαζρεκαηίδνληαη ζε θηλεηνχο κέζνπο φξνπο ηξηψλ ρξφλσλ είηε ζε πνζνζηηαίεο 

δηαθνξέο ζε έλα ρξνληθφ πιαίζην 3 ή 5 εηψλ. 

Σα φξηα ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ έρνπλ νξηζηεί πάλσ ζηε βάζε ζηαηηζηηθψλ 

θξηηεξίσλ. Ο νξηζκφο ησλ νξίσλ πνπ πξφηεηλε ε Δπηηξνπή ζπδεηήζεθε ζην Lisbon 

Methodology θαη ζην Economic Policy Commitee. Σα φξηα νξίζηεθαλ κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα αληηπξνζσπεχνπλ ηα επίπεδα ζπλαγεξκνχ (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε κηαο 

κεηαβιεηήο πνπ κεηξάεη ην ηδησηηθφ ρξένο, ππεξβνιηθά πςειά επίπεδα ρξένπο). 

Δπηιέρζεθαλ απιά ζηαηηζηηθά θξηηήξηα, βαζηδφκελα ζηελ θαηαλνκή ησλ δεηθηψλ ζην 

ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ θαη κε ηε ρξήζε ηεο θαηαλνκήο ηεηαξηεκνξίσλ σο ηηκέο 

απνθνπήο. Σηκέο πάλσ απφ ην φξην πξέπεη λα ζεσξνχληαη αζπλήζηζηεο, δηφηη είλαη 

αξθεηά δηαθνξεηηθέο ζε ζχγθξηζε κε απηέο πνπ παξαηεξνχληαη θαλνληθά. Ζ επηινγή 
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ησλ ηειηθψλ νξίσλ βαζίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζε κηα ηέηνηα πξνζέγγηζε, αιιά 

θάπνηεο πξνζαξκνγέο αληαλαθινχλ:  

-Σε  δπλαηφηεηα ζπκκεηξηθώλ νξίσλ (γηα λα εληνπίδνπλ θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

πνιχ πςειέο ή πνιχ ρακειέο ηηκέο γηα ηελ ππνθείκελε κεηαβιεηή) θαη ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε πνιχ πςειέο ή πνιχ ρακειέο 

παξαηεξνχκελεο ηηκέο (π.ρ. πνιχ αξλεηηθά έλαληη πνιχ ζεηηθψλ ηζνδπγίσλ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ) 

- Σελ πηζαλή παξνπζία δηαθνξεηηθψλ ηάζεσλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ, πνπ 

ζπλδένληαη θπξίσο κε ηε δψλε ηνπ επξψ, φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 4 παξάγξαθνο 

3 ηνπ Καλνληζκνχ αξηζ. 1176/2011 

- Σν γεγνλφο φηη ηα φξηα πνπ ρξεζηκεχνπλ σο επίπεδν πξνεηδνπνίεζεο ελδέρεηαη λα 

ππάξρνπλ ήδε ζηελ επνπηεία ηεο ΔΔ (π.ρ. ην φξην 60% γηα ηελ αλαινγία δεκφζηνπ 

ρξένπο / ΑΔΠ, πνπ θαηνρπξψλεηαη ζηε πλζήθε) θαη 

- Σελ έιιεηςε αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ησλ δηαζέζηκσλ δεηγκάησλ γηα νξηζκέλεο 

κεηαβιεηέο. 

Ο πίλαθαο απνηειεζκάησλ ππνζηεξίδεηαη θαη ζπκπιεξώλεηαη από κηα ζεηξά 

βνεζεηηθώλ δεηθηώλ. Οη βνεζεηηθνί δείθηεο, πνπ επίζεο αλαθέξνληαη σο δείθηεο 

δεπηεξεχνληνο επηπέδνπ, θαιχπηνπλ έλα αθφκε επξχηεξν θάζκα απφ ηνκείο εθηφο 

ηνπ θπξίνπ πίλαθα δεηθηψλ: καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ ΑΔγρΠ, αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο, 

αληαγσληζηηθφηεηα, δαπάλεο γηα Δ&Α, άκεζεο επελδχζεηο απφ ην εμσηεξηθφ, ηηκέο 

ησλ θαηνηθηψλ, ρξένο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, αγνξέο εξγαζίαο θαη θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο. Οη βνεζεηηθνί δείθηεο δελ έρνπλ φξηα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηελ αλάγλσζε ηνπ θπξίσο πίλαθα.  

Παξαθάησ ζηνλ πίλαθα Α1 πεξηγξάθνληαη νη θχξηνη δείθηεο ηνπ πίλαθα 

απνηειεζκάησλ θαη ηα ελδεηθηηθά ηνπο φξηα θαη ζηνλ πίλαθα Α2 νη βνεζεηηθνί 

δείθηεο νη νπνίνη δε δηαζέηνπλ ελδεηθηηθά φξηα : 
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Πίλαθαο Α1 

Γείθηεο ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ θαη ελδεηθηηθά όξηα 
 

Γείθηεο Πεγή δεδνκέλσλ Δλδεηθηηθά όξηα 

Δμσηεξηθέο αληζνξξνπίεο θαη 

αληαγσληζηηθόηεηα 

  

Σξηεηήο κέζνο φξνο ηζνδπγίνπ 

ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ  

σο % ηνπ ΑΔΠ 

EUROSTAT (ηαηηζηηθά ζηνηρεία 

ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ) 

 

-4/+6% 

Καηψηεξν ηεηαξηεκφξην 

(ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο αλαθνξά 

γηα αλψηεξν φξην) 

 

Καζαξή δηεζλήο επελδπηηθή ζέζε 

σο % ηνπ ΑΔΠ 

EUROSTAT (ηαηηζηηθά ζηνηρεία 

ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ) 

-35% 

Καηψηεξν ηεηαξηεκφξην 

% κεηαβνιή 

(3 έηε)  

ηεο πξαγκαηηθήο ζηαζκηζκέλεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο (ΠΗ), 

κε απνπιεζσξηζηέο ΔλΓΣΚ ζε 

ζρέζε κε 41 βηνκεραληθέο ρψξεο 

(α) 

 

DG ECFIN (Βάζε δεδνκέλσλ 

δεηθηψλ γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ηηκψλ θαη θφζηνπο) 

 

 

+/-5% γηα ρψξεο εληφο ΕΔ 

+/-11% γηα ρψξεο εθηφο ΕΔ 

Αλψηεξν θαη θαηψηεξν 

ηεηαξηεκφξην γηα ΕΔ -/+ ηππηθή 

απφθιηζε ΕΔ 

% κεηαβνιή  (πέληε έηε)  

ησλ κεξηδίσλ ζηηο εμαγσγηθέο 

αγνξέο 

EUROSTAT (ηαηηζηηθά ζηνηρεία 

ηζνδπγίνπ πιεξσκψλ) 

-6% 

Καηψηεξν ηεηαξηεκφξην 

% κεηαβνιή  

(ηξία έηε) ηνπ νλνκαζηηθνχ 

θφζηνπο εξγαζίαο αλά κνλάδα 

πξντφληνο (β) 

EUROSTAT 

(Δζληθνί ινγαξηαζκνί) 

 

+9% γηα ρψξεο εληφο ΕΔ 

+12% γηα ρψξεο εθηφο ΕΔ 

Αλψηεξν 

Σεηαξηεκφξην ΕΔ +3% 

Δζσηεξηθέο αληζνξξνπίεο   

εηήζην % 

κεηαβνιήο ζηηο απνπιεζσξηζκέλεο 

ηηκέο αθηλήησλ (γ) 

EUROSTAT +6% 

Αλψηεξν ηεηαξηεκφξην 

πηζησηηθέο ξνέο ηδησηηθνχ ηνκέα 

(ελνπνηεκέλα δεδνκέλα)  

σο % 

ηνπ ΑΔΠ (δ), (ε) 

EUROSTAT  

(Δζληθνί ινγαξηαζκνί) 

+15% 

Αλψηεξν 

ηεηαξηεκφξην 

Υξένο ηδησηηθνχ ηνκέα  

(ελνπνηεκέλα δεδνκέλα) 

σο % 

ηνπ ΑΔΠ (δ), (ε) 

 

EUROSTAT  

(Δζληθνί ινγαξηαζκνί) 

133% 

Αλψηεξν 

ηεηαξηεκφξην 

Υξένο  

ηνκέα γεληθήο θπβέξλεζεο 

σο % ηνπ ΑΔΠ 

 

EUROSTAT (ΓΤΔ – νξηζκφο 

πλζήθεο). 

+60% 

Δηήζην % κεηαβνιήο ζηηο 

ζπλνιηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, κε 

ελνπνηεκέλα δεδνκέλα 

 

EUROSTAT  

(Δζληθνί ινγαξηαζκνί) 

16,5% 

Κνηλσληθνί δείθηεο   

Πνζνζηφ αλεξγίαο 

- ηξηεηήο κέζνο φξνο 

EUROSTAT  

(Έξεπλα γηα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ) 

+10% 

Πνζνζηφ δξαζηεξηφηεηαο (% ηνπ 

ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ απφ 16-84 

ρξφλσλ, ηξηεηήο  κεηαβνιή) 

EUROSTAT  

(Έξεπλα γηα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ) 

Καηψθιη: -0,2% (θαηψηεξν 

ηεηαξηεκφξην) 

Μαθξνρξφληα αλεξγία (% ηνπ 

ελεξγνχ πιεζπζκνχ απφ 16-74 

ρξφλσλ, ηξηεηήο κεηαβνιή ) 

EUROSTAT  

(Έξεπλα γηα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ) 

0,5% (αλψηεξν ηεηαξηεκφξην) 

Αλεξγία ησλ λέσλ (% ησλ άλεξγσλ 

λέσλ απφ 15-24 ρξφλσλ πάλσ ζηνλ 

ελεξγφ πιεζπζκφ ηεο ίδηαο ειηθίαο, 

ηξηεηήο κεηαβνιή) 

EUROSTAT  

(Έξεπλα γηα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ) 

2% (αλψηεξν ηεηαξηεκφξην) 
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Πίλαθαο Α2 

Βνεζεηηθνί δείθηεο: θαηάινγνο δεηθηώλ θαη νη πεγέο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο 
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Αλάιπζε ζηελ ΔΜΔ: 

 

 

Αλάιπζε ζηηο Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο  

 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο αλάιπζεο ζηηο Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο είλαη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ελδερφκελεο αληζνξξνπίεο θαη λα εθηηκεζνχλ ε θχζε ηνπο θαη ε 

ζνβαξφηεηά ηνπο. Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ αληζνξξνπηψλ είλαη ν 

ππξήλαο ηεο αλάιπζεο ησλ Δκπεξηζηαησκέλσλ Δπηζθνπήζεσλ, φπσο απαηηείηαη απφ 

ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ αξηζ. 1176/2011. Οη Δκπεξηζηαησκέλεο 

Δπηζθνπήζεηο κπνξεί επίζεο λα επηζεκάλνπλ πξνθιήζεηο πνιηηηθήο θαη 

πξνηεξαηφηεηεο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε δηφξζσζε ησλ εληνπηζζέλησλ αληζνξξνπηψλ. 

Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο αλάιπζεο, νη ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο 

ππάξρνπζεο ζπζηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηηο δεζκεχζεηο πνιηηηθήο ηνπ νηθείνπ  

θξάηνπο κέινπο (άξζξν 5 παξάγξαθνο 2). 

Σν απνηέιεζκα ησλ Δκπεξηζηαησκέλσλ Δπηζθνπήζεσλ είλαη ην ζπκπέξαζκα ηεο 

Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε αληζνξξνπηψλ θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο. Ζ 

αλάιπζε απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο παξέρεη ηε βάζε γηα ην ζπκπέξαζκα 

ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε αληζνξξνπηψλ θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο σο ππεξβνιηθέο 

ή κε. Σν ζπκπέξαζκα ηεο Δπηηξνπήο γηα θάζε ρψξα πνπ αλαιχεηαη ζηηο 

Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο πεξηιακβάλεηαη ζε κηα αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο 

πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην. 

Οη Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο δεκνζηεχνληαη ζηηο αξρέο ηεο άλνημεο. Οη 

πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο γηα ηηο Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο βαζίδνληαη 

ζε έλα κφληκν δηάινγν κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ αξρψλ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

Κάζε ρξφλν, νη ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο ζπδεηνχλ ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

εμειίμεηο κε ηηο αξρέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ απνζηνιψλ επηηφπηαο επηζεψξεζεο (πνπ 

νξγαλψλνληαη ζπλήζσο ηνλ Ηαλνπάξην). Δπίζεο γίλνληαη δηκεξείο ζπλεδξηάζεηο ζε 

ηερληθφ επίπεδν ζηηο Βξπμέιιεο. 
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Με ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο νινθιεξσκέλεο επνπηείαο, ην 2015 νη Δκπεξηζηαησκέλεο 

Δπηζθνπήζεηο έγηλαλ κέξνο ησλ Δθζέζεσλ Υσξψλ ηεο Δπηηξνπήο. ηα πξψηα ρξφληα 

εθαξκνγήο ηεο ΓΜΑ νη  Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο ήηαλ μερσξηζηά αλαιπηηθά 

έγγξαθα πνπ δεκνζηεχνληαλ ην Μάξηην, ελψ άιιεο αλαιχζεηο ηεο Δπηηξνπήο πνπ 

ζπλδένληαλ κε ηνλ θχθιν επηηήξεζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ δεκνζηεχνληαλ ηνλ 

Μάην σο έγγξαθν εξγαζίαο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο, καδί κε ηηο πξνηάζεηο ησλ 

ΑΥ. Γηα λα εθζπγρξνληζηεί ηε δηαδηθαζία θαη λα δψζεη ζηα θξάηε-κέιε 

πεξηζζφηεξν ρξφλν λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηελ αλάιπζε ηεο Δπηηξνπήο θαηά ηελ 

έθδνζε ησλ Δζληθψλ Πξνγξακκάησλ Μεηαξξχζκηζεο (ΔΠΜ) θαη λα πξνσζήζνπλ κηα 

αληαιιαγή απφςεσλ κε ηνπο δηαθπβεπκαηνχρνπο πξηλ πξνρσξήζνπλ ζηε ζπδήηεζε 

ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε κέζσ ησλ ΑΥ, απφ ην 2015 νη αλαιχζεηο ησλ 

ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη ή κε κε ηε ΓΜΑ ζπλδπάζηεθαλ ζε έλα εληαίν έγγξαθν, ηελ 

Έθζεζε Υψξαο (Country Report), ηνπ νπνίνπ ε δεκνζίεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηα 

ηέιε Φεβξνπαξίνπ ή ζηηο αξρέο Μαξηίνπ.  

Οη Δθζέζεηο Υσξψλ ηνπ 2016 πεξηιακβάλνπλ έλα ζχλζεην πίλαθα πνπ ζπλνςίδεη ηα 

θπξηφηεξα ζηνηρεία ηεο Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθφπεζεο, ηνλ "Πίλαθα αμηνιφγεζεο 

ΓΜΑ". χκθσλα κε ηε δέζκεπζε λα εληζρπζεί ε δηαθάλεηα ζηελ εθαξκνγή ηεο ΓΜΑ 

πνπ έιαβε ε Δπηηξνπή ζηελ αλαθνίλσζή ηεο  ηνλ Οθησβξίνπ 2015 «Βαδίδνληαο ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο», αξρήο γελνκέλεο απφ ηηο 

Δθζέζεηο αλά Υψξα ηνπ 2016, νη αλαιχζεηο ησλ Δκπεξηζηαησκέλσλ Δπηζθνπήζεσλ 

ζπλνςίδνληαη ζε έλαλ "πίλαθα αμηνιφγεζεο ηεο ΓΜΑ" ν νπνίνο, ρσξηζηά γηα θάζε 

πεγή αληζνξξνπίαο θαη δεηεκάησλ πξνζαξκνγήο, αλαθέξεη ηα θχξηα επξήκαηα 

ζρεηηθά κε ηε βαξχηεηα ησλ πξνθιήζεσλ πνπ εληνπίζηεθαλ, ηελ εμέιημε ησλ 

θηλδχλσλ, ηελ αληαπφθξηζε ησλ αξρψλ ζηελ πνιηηηθή θαη θελά πνιηηηθήο. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηε ζνβαξφηεηα 

ησλ αληζνξξνπηψλ αλαθέξνληαη ζε αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην, ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ηελ Δπξσνκάδα. 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο Δπηηξνπήο δελ δεκνζηεχνληαη ζηηο Δκπεξηζηαησκέλεο 

Δπηζθνπήζεηο. Οη  Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο παξνπζηάδνπλ ηελ εθηίκεζε ησλ 

Τπεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο, ελψ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ ιακβάλνληαη πάλσ ζηε βάζε 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ Δκπεξηζηαησκέλσλ Δπηζθνπήζεσλ αλαθέξνληαη ζε κηα 

μερσξηζηή Αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεχεηαη ηαπηφρξνλα ή ακέζσο κεηά ηηο 

Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο. 

Δληνπηζκόο ησλ αληζνξξνπηώλ 

 

Ο νξηζκφο ησλ αληζνξξνπηψλ πνπ παξέρεηαη ζηνλ Καλνληζκφ αξηζ. 1176/2011 

ζπκβάιιεη ζε νξηζκέλν βαζκφ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ ηεο επηηήξεζεο ζην 

πιαίζην ηεο ΓΜΑ. Ο Καλνληζκφο αξηζ. 1176/2011 παξέρεη έλα πνιχ επξχ νξηζκφ ηεο 

καθξννηθνλνκηθήο αληζνξξνπίαο. Χζηφζν, νξηζκέλα ζηνηρεία βνεζνχλ ζηελ 

απνκφλσζε ησλ αληζνξξνπηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ΓΜΑ σο εμήο: 

 Οη αληζνξξνπίεο ππφ ηελ έλλνηα ηεο ΓΜΑ ππνλννχλ ηελ έιιεηςε ηεο "νξζήο 

ιεηηνπξγίαο" κηαο νηθνλνκίαο. Χο εθ ηνχηνπ, έλα πξόβιεκα πνπ απιώο 

απνηειείηαη από απνγνεηεπηηθή νηθνλνκηθή επίδνζε (π.ρ. κηα πεξίνδνο 

αλάπηπμεο θάησ απφ ην δπλακηθφ) δελ θαίλεηαη λα επαξθεί ώζηε λα 

ραξαθηεξίδεηαη per se σο αληζνξξνπία 

 Οη αληζνξξνπίεο θαηά ηελ ΓΜΑ ζπρλά έρνπλ δηαζπλνξηαθή ζεκαζία, 

δεδνκέλνπ φηη ζα κπνξνχζαλ ελδερνκέλσο λα επεξεάζνπλ ηηο επηδφζεηο 

νιφθιεξεο ηεο επξσδψλεο 
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 ή ηεο Έλσζεο θαη ππφθεηληαη ζε ππεξεζληθή νηθνλνκηθή επνπηεία. Χο εθ 

ηνχηνπ, κηθξά ζέκαηα κε σο επί ην πιείζηνλ ηνπηθή ζπλάθεηα (π.ρ. θνύζθεο 

ζηελ αγνξά  θαηνηθίαο πνπ πεξηνξίδνληαη  ζην γεσγξαθηθό πεδίν) δελ κπνξνύλ 

λα ζεσξεζνύλ αληζνξξνπίεο θαηά ηελ έλλνηα ηεο ΔΜΑ 

 Ο πξνζδηνξηζκόο κηαο αληζνξξνπίαο δε ζεκαίλεη όηη ππάξρεη ήδε κηα αξλεηηθή 

θαηάζηαζε πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηε ιεηηνπξγία κηαο νηθνλνκίαο. Αξθεί θαη κφλν 

ην ελδερφκελν ηεο εκθάληζεο ηεο αξλεηηθήο απηήο θαηάζηαζεο. Απηφ είλαη 

ζχκθσλν κε ηνλ πξνιεπηηθφ ξφιν ηεο επνπηείαο ησλ ΓΜΑ 

 Ζ έλλνηα ηεο ππεξβνιηθήο αληζνξξνπίαο δε δηαθέξεη απφ εθείλε ηεο 

αληζνξξνπίαο φζνλ αθνξά ζηε θχζε αιιά ηελ έληαζε, ηε ζνβαξφηεηα. 

Ο νξηζκφο ηεο αληζνξξνπίαο πνπ παξέρεηαη ζηνλ Καλνληζκφ αξηζ. 1176/2011 απαηηεί 

εληνχηνηο επαξθή νηθνλνκηθή εξκελεία. Απηφ είλαη αλαγθαίν γηα λα απνθεπρζεί ν 

θίλδπλνο φηη ην αληηθείκελν ηεο επνπηείαο ηεο ΓΜΑ παξακέλεη ππεξβνιηθά επξχ θαη 

λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλεπήο εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

 ην πλεχκα ηεο ινγηθήο θαη ηεο πξνέιεπζεο ηεο δηαδηθαζίαο, νη ζπλήζεηο 

θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα εξκελεπζνχλ σο κε ζπκβαηέο κε κηα "ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο" είλαη πεξίνδνη καθξννηθνλνκηθήο αζηάζεηαο, πην 

ζπγθεθξηκέλα, αθαηάζηαηεο δηνξζψζεηο ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο νη μαθληθέο απμήζεηο ησλ αζθαιίζηξσλ θηλδχλνπ, 

ε εκθάληζε ηξαπεδηθψλ θξίζεσλ, ηξέρνπζεο αλαηξνπέο ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ, ρξενθνπίεο ζηελ αγνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θιπ. 

 Τπφ ην θσο ηεο αλσηέξσ εξκελείαο, ε έλλνηα ηεο αληζνξξνπίαο πεξηιακβάλεη 

ηελ παξνπζία κε βηώζηκσλ ηάζεσλ, γηα παξάδεηγκα ηελ ηαρεία ζπζζψξεπζε 

εμσηεξηθψλ ππνρξεψζεσλ ή κεγάισλ θαη παξαηεηακέλσλ απσιεηψλ 

αληαγσληζηηθφηεηαο, θαη θαηαζηάζεσλ εππάζεηαο, φπσο ηδηαίηεξα 

κνριεπκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζέζεηο ή πςειά απνζέκαηα εμσηεξηθνχ 

ρξένπο. 

 πλνπηηθά, νη καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο πνπ είλαη ζπλαθείο κε ηε ΔΜΑ 

νξίδνληαη σο κε βηώζηκεο ηάζεηο ή εππάζεηεο νη νπνίεο, εάλ δελ δηνξζσζνύλ, ζα 

κπνξνύζαλ λα έρνπλ επηβιαβείο ζπλέπεηεο γηα ηε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα 

γηα ηελ ίδηα ηε ρώξα, ηε δώλε ηνπ επξώ ή ηελ ίδηα ηελ ΕΕ. 

 

Αλαγλώξηζε θαη ηαπηνπνίεζε ησλ Μαθξννηθνλνκηθώλ Αληζνξξνπηώλ 
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Σα πιενλάζκαηα ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ σο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο 
 

Σα πιενλάζκαηα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ δελ απνηεινχλ δήηεκα 

βησζηκφηεηαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα. Χζηφζν, παξαηεηακέλα κεγάια 

πιενλάζκαηα κπνξεί λα αληαλαθινχλ ππφ ην βέιηηζην επελδχζεηο θαη κεησκέλν 

αλαπηπμηαθφ δπλακηθφ. Δπηπιένλ, κεγάια θαη απμαλφκελα πιενλάζκαηα 

ζπλεπάγνληαη απμαλφκελε έθζεζε ηεο νηθείαο ρψξαο σο δηεζλνχο πηζησηή, δεδνκέλνπ 

φηη έλα απμαλφκελν κεξίδην ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη εθηφο ηνπ ειέγρνπ ησλ 

εγρψξησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ θαη ησλ ππεπζχλσλ ράξαμεο πνιηηηθήο θαη κπνξεί λα 

θέξεη ζπλαιιαγκαηηθφ θίλδπλν. Σα κεγάια πιενλάζκαηα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαζία θαη γηα ηηο ρψξεο εηαίξνπο, θαζψο ηα 

πιενλάζκαηα είλαη ην αληηζηάζκηζκα ησλ ειιεηκκάησλ θάπνπ αιινχ. Οη θίλδπλνη ηεο 

δηαηαξαρήο ηεο ηζνξξνπίαο είλαη πςειφηεξνη φηαλ νξηζκέλεο ρψξεο έρνπλ κεγάια 

πιενλάζκαηα θαη άιιεο κεγάια ειιείκκαηα, ελψ είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνη φηαλ νη 

ρψξεο ιεηηνπξγνχλ ζε επξέσο ηζνξξνπεκέλεο ζέζεηο. Δπηπιένλ, ζην βαζκφ πνπ ηα 

παξαηεηακέλα κεγάια πιενλάζκαηα αληαλαθινχλ κηα αζζελή δπλακηθή ηεο εγρψξηαο 

δήηεζεο, κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηελ ππνηνληθή δπλακηθή ησλ επφκελσλ εμαγσγψλ 

θαη αλάπηπμεο ζηηο ρψξεο εηαίξνπο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο, ππφ νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο, κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη κεησκέλν πεξηζψξην γηα ηε δηφξζσζε ησλ 

πθηζηάκελσλ εμσηεξηθψλ αληζνξξνπηψλ ή γηα απνκφριεπζε ιφγσ παξνπζίαο πςεινχ 

εζσηεξηθνχ ρξένπο. χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηα πιενλάζκαηα αμίδνπλ πξνζνρήο 

απφ ηελ άπνςε ηεο ππεξεζληθήο καθξννηθνλνκηθήο επνπηείαο (π.ρ. Blanchard θαη 

Milesi Ferretti, 2011) θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αληζνξξνπηψλ πνπ κπνξεί λα 

έρνπλ ζεκαζία γηα ηε λνκηζκαηηθή έλσζε ή ηελ ΔΔ. ην πιαίζην απηφ, ηφζν ζηε 

λνκνζεζία φζν θαη ζηελ πξάμε, είλαη ζαθέο φηη ε ΓΜΑ εθαξκφδεηαη θαη ζηα  

ειιείκκαηα θαη ζηα πιενλάζκαηα, αλ θαη φρη απαξαίηεηα κε ηηο ίδηεο αλεζπρίεο ή κε 

ηνλ ίδην βαζκφ επείγνληνο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζη 2016). 

Δληνπηζκόο ησλ πξνθιήζεσλ πνιηηηθήο θαη ζπζηάζεηο 

 

Μεηά ηνλ εληνπηζκφ ησλ αληζνξξνπηψλ, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα πξνηείλεη ζπζηάζεηο 

πξνο ην πκβνχιην. Απηέο νη ζπζηάζεηο ζα είλαη ζην πιαίζην ησλ ΑΥ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ ή σο κέξνο ηεο πινπνίεζεο ηεο ΓΜΑ θαη ζα απνζθνπνχλ ζηε 

δηφξζσζε ησλ εληνπηδφκελσλ αληζνξξνπηψλ. Οη Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο 

παξέρνπλ ηελ αλαιπηηθή βάζε γηα ηε δηαηχπσζε ζπζηάζεσλ ζρεηηθψλ κε ηε ΓΜΑ. 

Οη ζπζηάζεηο γηα ηελ ΓΜΑ απνηεινχλ κέξνο ηνπ ζπλφινπ ησλ Δηδηθψλ αλά Υψξα 

πζηάζεσλ (ΑΥ)  πνπ εθδίδνληαη ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ. Οη ΑΥ 

δεκνζηεχνληαη γεληθά απφ ηελ Δπηηξνπή ηνλ Μάην, εγθξίλνληαη απφ ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ηνλ Ηνχλην θαη πηνζεηνχληαη απφ ην πκβνχιην ECOFIN ηνλ Ηνχιην. Ζ 

πξαθηηθή απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ΓΜΑ είλαη 

λα ππνγξακκίδνπλ πνηεο ΑΥ είλαη πιήξσο ή ελ κέξεη ζρεηηθέο κε ηελ ΓΜΑ ζηηο 

αηηηνινγηθέο ζθέςεηο πνπ εηζήγαγαλ ηηο ΑΥ. Οη πνιηηηθέο πξνθιήζεηο πνπ 

επηζεκαίλνληαη ζηηο Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο ζηνρεχνπλ ζηελ επηζήκαλζε 

ησλ θελψλ πνιηηηθήο απφ ηελ άπνςε ηεο πξφιεςεο θαη ηεο δηφξζσζεο ησλ 

εληνπηζζέλησλ αληζνξξνπηψλ. Χο εθ ηνχηνπ, καδί κε ηα Δζληθά Μεηαξξπζκηζηηθά 

Πξνγξάκκαηα, είλαη απφ ηηο εηζξνέο πνπ ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηελ Δπηηξνπή θαη 

ην πκβνχιην ζηε δηαηχπσζε ησλ ΑΥ.  

Σν πκβνχιην, κεηά απφ ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, κπνξεί λα μεθηλήζεη ην δηνξζσηηθφ 

ζθέινο ηεο ΓΜΑ, δει. ηελ δηαδηθαζία Τπεξβνιηθψλ Αληζνξξνπηψλ (ΓΤΑ) ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη ππεξβνιηθέο αληζνξξνπίεο. Ζ ΓΤΑ δελ έρεη 
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εθαξκνζηεί πνηέ κέρξη ζηηγκήο, γηα ην ιφγν φηη πξνζδηνξηζκφο ησλ ππεξβνιηθψλ 

αληζνξξνπηψλ αθνινπζνχληαλ απφ εληζρπκέλεο πνιηηηθέο δεζκεχζεηο ζηα Δζληθά 

Μεηαξξπζκηζηηθά Πξνγξάκκαηα θαη αθνινχζεζε ε εθαξκνγή ηνπο. 

 

ρέδην 1 – Η Γηαδηθαζία Μαθξννηθνλνκηθώλ Αληζνξξνπηώλ (ΓΜΑ) 
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ρέδην 2 - Δπξσπατθό Δμάκελν – θνξείο θαη ξόινη

 



39 
 

ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

Η ΓΜΑ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΔΞΑΜΗΝΩΝ 2014, 2015 ΚΑΙ 2016 
 

Ζ ΓΜΑ γηα θάζε λέν έηνο μεθηλά κε ηελ ΔΜΔ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα  πεξηέρνληαη 

ηα απνηειέζκαηα ησλ ΔΜΔ γηα ηηο ηξεηο ππφ εμέηαζε ρψξεο γηα ηα έηε 2014, 2015 

θαη 2016. ηνλ πίλαθα αλαθέξνληαη νη δείθηεο ηα φξηα ησλ νπνίσλ ππεξβαίλνληαη απφ 

ηα εμεηαδφκελα θξάηε-κέιε. 

 

Πίλαθαο απνηειεζκάησλ ηεο ΓΜΑ από ηηο ΔΜΔ ηνπ 2014 (δεκνζηεπκέλνο ην 

2013), 2015 (δεκνζηεπκέλνο ην 2014) θαη 2016 (δεκνζηεπκέλνο ην 2015) γηα ηε 

Γεξκαλία, Γαιιία θαη Ιηαιία γηα ηνπο δείθηεο πνπ μεπεξλνύλ ηα ελδεηθηηθά όξηα 

 

Γείθηεο ΔΜΔ 2014 ΔΜΔ 2015 ΔΜΔ 2016  

Δμσηεξηθέο αληζνξξνπίεο 

θαη αληαγσληζηηθόηεηα 

Σξηεηήο 

κέζνο όξνο 

Σξηεηήο κέζνο 

όξνο 

Σξηεηήο κέζνο 

όξνο 

Δλδεηθηηθά όξηα 

Ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ  

σο %  

ηνπ ΑΔΠ 

DE 6.3 

 

DE 6.7 

 

DE 6.9 

 

-4/+6% 

Καηψηεξν 

ηεηαξηεκφξην 

(ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

σο αλαθνξά γηα 

αλψηεξν φξην) 

 

% κεηαβνιήο  

(3 έηε)  

ηεο πξαγκαηηθήο 

ζηαζκηζκέλεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, 

κε απνπιεζσξηζηέο ΔλΓΣΚ 

ζε ζρέζε κε 41 

βηνκεραληθέο ρψξεο (α) 

DE -9 

 

IT -6.2 

 

FR -7.8 

  +/-5% γηα ρψξεο 

εληφο ΕΔ 

+/-11% γηα ρψξεο 

εθηφο ΕΔ 

Αλψηεξν θαη 

θαηψηεξν 

ηεηαξηεκφξην γηα ΕΔ 

-/+ ηππηθή απφθιηζε 

ΕΔ 

% κεηαβνιήο  

(πέληε έηε)  

ησλ κεξηδίσλ ζηηο 

εμαγσγηθέο αγνξέο 

DE -15.8 

 

IT -24.8 

FR -17.4 

DE -10.7 

 

IT -18.4 

FR -13 

DE -8,3 

 

IT -18.4 

FR -13.1 

-6% 

Καηψηεξν 

ηεηαξηεκφξην 

Δζσηεξηθέο αληζνξξνπίεο     

Υξένο ηδησηηθνχ ηνκέα  

(ελνπνηεκέλα δεδνκέλα) 

σο % 

ηνπ ΑΔΠ (δ), (ε) 

FR 138.2 FR 137.3 FR 143.2 133% 

Αλψηεξν 

ηεηαξηεκφξην 

Υξένο  

ηνκέα γεληθήο θπβέξλεζεο 

σο % 

ηνπ ΑΔΠ 

 

DE 79.0 

 

IT 122.2 

 

FR 89.2 

DE 76.9 

 

IT 127.9 

 

FR 92.2 

DE 74.9 

 

IT 127.9 

 

FR 95.6 

+60% 

Κνηλσληθνί δείθηεο     

Πνζνζηφ αλεξγίαο 

- ηξηεηήο κέζνο φξνο 

 IT 10.4 IT 10.1 

FR 10.1 

+10% 

Μαθξνρξφληα αλεξγία (% 

ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ 

απφ 16-74 ρξφλσλ, ηξηεηήο 

κεηαβνιή) 

  FR 0.6 +0.5% 
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ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

ΔΜΔ 2014 γηα ηελ Γεξκαλία  

 

Καηά ηνπο πξνεγνχκελνπο γχξνπο ηεο ΓΜΑ, δελ εληνπίζηεθαλ αληζνξξνπίεο ζηε 

Γεξκαλία. ηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πίλαθα απνηειεζκάησλ αξθεηνί δείθηεο 

ππεξβαίλνπλ ηα αληίζηνηρα ελδεηθηηθά φξηα, ζπγθεθξηκέλα ην πιεφλαζκα ηνπ 

ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ε ππνηίκεζε ηεο Πξαγκαηηθήο ηαζκηζκέλεο 

πλαιιαγκαηηθήο Ηζνηηκίαο (ΠΗ), νη απψιεηεο ησλ κεξηδίσλ ζηηο εμαγσγηθέο 

αγνξέο θαη ην ρξένο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα.  

 

Πίλαθαο απνηειεζκάησλ ηεο ΓΜΑ από ηηο ΔΜΔ ηνπ 2014 (δεκνζηεπκέλνο ην 

2013) γηα ηε Γεξκαλία γηα ηνπο δείθηεο πνπ μεπεξλνύλ ηα ελδεηθηηθά όξηα 

Γείθηεο ΔΜΔ 2014 Δλδεηθηηθά όξηα 

Δμσηεξηθέο αληζνξξνπίεο θαη 

αληαγσληζηηθόηεηα 

Σξηεηήο 

κέζνο όξνο 

 

Ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ σο 

% ηνπ ΑΔΠ 

DE 6.3 

 

-4/+6% Καηψηεξν ηεηαξηεκφξην 

(ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο αλαθνξά γηα 

αλψηεξν φξην) 

% κεηαβνιήο (3 έηε)  

ηεο ΠΗ, κε απνπιεζσξηζηέο 

ΔλΓΣΚ ζε ζρέζε κε 41 βηνκεραληθέο 

ρψξεο  

DE -9 

 

 

+/-5% γηα ρψξεο εληφο ΕΔ 

Αλψηεξν θαη θαηψηεξν 

ηεηαξηεκφξην γηα ΕΔ  

% κεηαβνιήο (πέληε έηε)  

ησλ κεξηδίσλ ζηηο εμαγσγηθέο αγνξέο 

DE -15.8 

 

 

-6% 

Καηψηεξν ηεηαξηεκφξην 

Δζσηεξηθέο αληζνξξνπίεο   

Υξένο  

ηνκέα γεληθήο θπβέξλεζεο 

σο % ηνπ ΑΔΠ 

DE 79.0 

 

 

+60% 

 

Σηνπο δείθηεο εμσηεξηθήο αληζνξξνπίαο, ν δείθηεο πνπ αθνξά ην ηζνδύγην ηξερνπζώλ 

ζπλαιιαγώλ βξίζθεηαη πνιύ πάλσ από ην ελδεηθηηθό όξην θαη ην πιεόλαζκα ηνπ 

ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ ηεο Γεξκαλίαο αληηπξνζσπεύεη ην κεγαιύηεξν κέξνο 

ηνπ πιενλάζκαηνο ζηε δώλε ηνπ επξώ, δεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο ηεο γεξκαληθήο 

νηθνλνκίαο. χκθσλα κε ζηαηηζηηθέο αλαζεσξήζεηο, ν δείθηεο ππεξέβαηλε ην φξην 

θάζε ρξφλν απφ ην 2007. Σα ηειεπηαία ηξηκεληαία ζηνηρεία θαη νη θζηλνπσξηλέο 

πξνβιέςεηο ηεο Δπηηξνπήο δείρλνπλ πιεφλαζκα ην 2013 ζηα ίδηα επίπεδα κε εθείλα 

ηνπ 2012: 7% ηνπ ΑΔΠ. Μειινληηθά, ζχκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο πξνβιέςεηο ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο, αλακέλεηαη ην πιεφλαζκα λα παξακείλεη πάλσ απφ ην 

ελδεηθηηθφ φξην γηα ην ππφινηπν ηνπ ρξνληθνχ νξίδνληα πνπ θαιχπηνπλ νη 

πξνβιέςεηο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη δελ πξφθεηηαη γηα βξαρχβην θπθιηθφ θαηλφκελν. 

Σα κεγάια πιενλάζκαηα αληηθαηνπηξίδνληαη ζε κηα ηδηαίηεξα ηζρπξή θαη απμαλφκελε 

Καζαξή Γηεζλή Δπελδπηηθή Θέζε (ΚΓΔΘ) θαη ζε ζεηηθά ηζνδχγηα εζφδσλ. Μπνξνχλ 

λα αζθήζνπλ πίεζε γηα αλαηίκεζε ηνπ επξψ έλαληη άιισλ λνκηζκάησλ. ε 

πεξίπησζε πνπ αζθεζνχλ ηέηνηεο πηέζεηο, ζα θαηαζηεί δπζρεξέζηεξν γηα ηηο 

πεξηθεξεηαθέο ρψξεο λα αλαθηήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο κέζσ εζσηεξηθήο 

ππνηίκεζεο.  

Τν κεγάιν πιεόλαζκα θαηαδεηθλύεη όηη έγηλαλ κεγαιύηεξεο απνηακηεύζεηο ζηε 

γεξκαληθή νηθνλνκία από ό,ηη επελδύζεηο. Σν πνζνζηφ απνηακίεπζεο ησλ λνηθνθπξηψλ 

ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ πςειφηεξσλ ζηε δψλε ηνπ επξψ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε 

2013). Παξά ην γεγνλφο φηη ην κεξίδην ηνπ ρξένπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζην ΑΔΠ 
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(εηαηξείεο θαη λνηθνθπξηά) είλαη θαηά ζεηξά ην δεχηεξν ρακειφηεξν ζηε δψλε ηνπ 

επξψ θαη παξά ηνπο επλντθνχο φξνπο ησλ επηηνθίσλ, ε απνκφριεπζε ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ζπλερίζηεθε, αλ θαη κε βξαδχηεξν ξπζκφ, αδπλαηψληαο έηζη λα ζηεξίμεη ηελ 

αχμεζε ηεο ηδησηηθήο δήηεζεο.  

Οη ηδησηηθέο πηζησηηθέο ξνέο παξέκεηλαλ πεξηνξηζκέλεο, ελώ νη αθαζάξηζηεο 

επελδύζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ κεηώζεθαλ ηνλ πεξαζκέλν ρξόλν. Οη πξνεγνχκελεο 

ζπζηάζεηο επηθεληξψλνληαλ ζηελ αλάγθε λα εληζρπζνχλ νη εγρψξηεο πεγέο δπλεηηθήο 

αλάπηπμεο κέζα ζην πιαίζην δπζκελψλ δεκνγξαθηθψλ πξννπηηθψλ. Ζ δπλακηθή ηεο 

εμσηεξηθήο ζέζεο ηεο Γεξκαλίαο απαηηεί πεξαηηέξσ έξεπλα ψζηε λα θαηαλνεζεί 

θαιχηεξα, π.ρ. ν ξφινο νξηζκέλσλ εγρψξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ξνέο, ηα ηνκεαθά ηζνδχγηα απνηακίεπζεο-επελδχζεσλ θαη νη  

εμειίμεηο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ.  

Η ΠΣΣΘ βάζεη ηνπ ΕλΔΤΚ ππνηηκήζεθε ην 2010-12 θπξίσο έλαληη εηαίξσλ πνπ δελ 

αλήθνπλ ζηε δψλε ηνπ επξψ, αληαλαθιψληαο ηελ νλνκαζηηθή ππνηίκεζε ηνπ επξψ, 

φκσο ππνηηκήζεθε ιηγφηεξν έλαληη ησλ νκνιφγσλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Απηφ έθαλε 

ηηο γεξκαληθέο εηαηξίεο πην αληαγσληζηηθέο απέλαληη ζηνπο αληαγσληζηέο ηνπο εθηφο 

ηεο δψλεο ηνπ επξψ.  

Τν θόζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντόληνο (ΚΕΑΜΠ) εμαθνινύζεζε λα ππεξβαίλεη ηνλ 

κέζν όξν ηεο δώλεο ηνπ επξώ, πξάγκα πνπ νθείιεηαη ζε κηα εχξσζηε αγνξά εξγαζίαο, 

κε πςειφηεξνπο κηζζνχο, θαη ζηε ζρεηηθά ρακειή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Ζ 

ζπλδεφκελε αλαηίκεζε ηεο αληίζηνηρεο ΠΗ είλαη, σζηφζν, κηθξή ζε ζχγθξηζε κε 

ηα θέξδε πνπ θαηαγξάθεθαλ θαηά ηε δεθαεηία πξν ηεο θξίζεο.  

Τν ρξένο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο βξίζθεηαη πάλσ από ην ελδεηθηηθό όξην, αιιά 

πξνβιέπεηαη λα κεησζεί απφ ην 2013 θαη κεηά. Οη ηηκέο ησλ θαηνηθηψλ ζεκείσζαλ 

ζπγθξαηεκέλε αχμεζε, ελψ κεγαιχηεξε άλνδνο ησλ ηηκψλ παξαηεξείηαη ζε 

νξηζκέλεο αζηηθέο πεξηνρέο.  

Γεληθά, ε Δπηηξνπή έθξηλε ρξήζηκν λα δηεμαγάγεη ελδειερή αλάιπζε πξνθεηκέλνπ λα 

εθηηκήζεη εάλ ππάξρεη αληζνξξνπία. 

Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο 2014 γηα ηε Γεξκαλία 

 

Ζ ρψξα αληηκεησπίδεη καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο πνπ απαηηνχλ 

παξαθνινχζεζε θαη πηνζέηεζε κέηξσλ πνιηηηθήο. Δηδηθφηεξα, ην ηζνδύγην ηξερνπζώλ 

ζπλαιιαγώλ παξνπζηάδεη ζηαζεξά πνιύ πςειό πιεόλαζκα, γεγνλφο πνπ καξηπξεί 

ηζρπξή αληαγσληζηηθφηεηα, ελψ κεγάιν κέξνο ησλ απνηακηεχζεσλ επελδχζεθε ζην 

εμσηεξηθφ. Σν γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεη επίζεο φηη ε εγρψξηα αλάπηπμε παξακέλεη 

ππνηνληθή θαη φηη νη νηθνλνκηθνί πφξνη ελδέρεηαη λα κελ θαηαλέκνληαη 

απνηειεζκαηηθά. Μνινλόηη νη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη κε ηα πιενλάζκαηα ζην 

ηζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ δελ είλαη αλάινγνη εθείλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα 

κεγάια ειιείκκαηα, ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζην κέγεζνο θαη ηε ζηαζεξόηεηα 

ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ. Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ 

κεγέζνπο ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο, επηβάιιεηαη λα ιεθζνχλ κέηξα πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο εγρψξηαο 

νηθνλνκίαο θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο δψλεο ηνπ επξψ. 

 

ην παξαθάησ γξάθεκα απεηθνλίδεηαη ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, νη 

εζληθέο απνηακηεχζεηο θαη νη επελδχζεηο ζηε Γεξκαλία θαη ζηελ ππφινηπε Δπξσδψλε. 
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Ζ ζπζζψξεπζε ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηελ 

πεξίνδν έσο ην 2007 αληηθαηφπηξηδε ηελ ηάζε γηα αχμεζε ησλ απνηακηεχζεσλ θαη ηε 

κείσζε ησλ επελδχζεσλ ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ. Απηέο νη δπλακηθέο αληηηίζεληαη κε 

εμειίμεηο ζην επίπεδν ηεο δψλεο ηνπ επξψ (εθηφο ηεο Γεξκαλίαο), φπνπ ην κεξίδην 

απνηακίεπζεο παξέκεηλε ζε κεγάιν βαζκφ ζην ίδην επίπεδν, ελψ παξαηεξήζεθε κηα 

κηθξή αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ. Μεηά απφ κηα κείσζε ησλ 

απνηακηεχζεσλ θαη ησλ επελδχζεσλ πνπ νθείινληαλ ζηελ θξίζε ηφζν ζηε Γεξκαλία 

φζν θαη ζηε δψλε ηνπ επξψ, θαη νη δχν θακπχιεο έρνπλ αθνινπζήζεη κηα παξάιιειε 

πνξεία ζηε Γεξκαλία, ππνλνψληαο έλα γεληθά ακεηάβιεην ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ. 

 

 
Ζ αχμεζε ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο ήηαλ αξγή ην 2000 ζε ζρέζε κε ηε δψλε ηνπ 

επξψ. Ζ νλνκαζηηθή θαη ε πξαγκαηηθή αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ήηαλ αξγή αθφκε θη 

αλ ιακβάλακε ππφςε φηη ν κέζνο φξνο ηεο δψλεο ηνπ επξψ (εθηφο ηεο Γεξκαλίαο) 
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ήηαλ επεξεαζκέλνο απφ ηηο εμειίμεηο ζηηο ρψξεο πνπ αληηκεηψπηδαλ κε βηψζηκα 

κπνχκ ζηελ εγρψξηα δήηεζε. Ο ρακειφηεξνο πιεζσξηζκφο ζε ηηκέο θαηαλαισηή ζηε 

Γεξκαλία απφ φ,ηη ζηε δψλε ηνπ επξψ εμεγεί κεξηθά απφ ηα θελά, αιιά ην πξφηππν 

ηεο ζεκαληηθά ρακειφηεξεο ζρεηηθήο αλάπηπμεο παξακέλεη έγθπξν φηαλ εμεηάδνπκε 

ηα πνζά ηεο θαηαλάισζεο. Με ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε λα είλαη ην κεγαιχηεξν 

ζηνηρείν ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, ε ππνηνληθή θαηαλάισζε ησλ λνηθνθπξηψλ ήηαλ έλαο 

βαζηθφο ιφγνο γηα ηελ ζρεηηθά ρακειή απφδνζε ηεο Γεξκαλίαο ζηελ αλάπηπμε ζε έλα 

κεγάιν κέξνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζρεηηθά ρακειέο επελδχζεηο ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπγθξαηεκέλε ηδησηηθή θαηαλάισζε γηα κεγάιν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ζπλέβαιαλ ζηε ρακειή αλάπηπμε, ηελ πησηηθή ηάζε αλάπηπμεο, ηε 

κεγαιχηεξε εμάξηεζε ηεο νηθνλνκίαο απφ ηελ εμσηεξηθή δήηεζε θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

εμσηεξηθνχ πιενλάζκαηνο. Η πξόθιεζε ζπλίζηαηαη επνκέλσο ζηνλ πξνζδηνξηζκό θαη 

ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο εγρώξηαο δήηεζεο θαη ηνπ 

αλαπηπμηαθνύ δπλακηθνύ ηεο νηθνλνκίαο. Οη κεγαιχηεξεο επελδχζεηο ζε θπζηθφ θαη 

αλζξψπηλν θεθάιαην θαη ε πξνψζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, κεηαμχ άιισλ κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ δπλακηθνχ ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, γεγνλφο ην νπνίν ζα ζπλέβαιιε 

επίζεο ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο, απνηεινχλ θαίξηεο 

πξνθιήζεηο πνιηηηθήο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζ 2014). 

 

πζηάζεηο 2014 πξνο ηε Γεξκαλία:  
 

1. Ζ ζχζηαζε αθνξά ην Α θαη ηελ ΓΜΑ 

Να αθνινπζήζεη επλντθή γηα ηελ αλάπηπμε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη λα δηαηεξήζεη 

πγηή δεκνζηνλνκηθή ζέζε, δηαζθαιίδνληαο φηη ν κεζνπξφζεζκνο δεκνζηνλνκηθφο 

ζηφρνο (ΜΓ) εμαθνινπζεί λα ηεξείηαη θαζ’ φιε ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεηαη απφ ην 

πξφγξακκα ζηαζεξφηεηαο θαη φηη ν δείθηεο ρξένπο γεληθήο θπβέξλεζεο παξακέλεη ζε 

ζηαζεξά πησηηθή ηξνρηά. πγθεθξηκέλα, λα αμηνπνηήζεη ηα δηαζέζηκα πεξηζψξηα γηα 

αχμεζε θαη απνηειεζκαηηθφηεξεο δεκφζηεο επελδχζεηο ζηνπο ηνκείο ησλ ππνδνκψλ, 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο. Να βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνξνινγίαο, ηδίσο δηεπξχλνληαο ηε βάζε ηνπ ΦΠΑ, θπξίσο ζηελ 

θαηαλάισζε, επαλεμεηάδνληαο ηε βάζε ηνπ δεκνηηθνχ θφξνπ αθίλεηεο πεξηνπζίαο, 

βειηηψλνληαο ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε θαη επαλεμεηάδνληαο ηνπο ηνπηθνχο 

εκπνξηθνχο θφξνπο, κε ζθνπφ επίζεο ηελ πξνψζεζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ. Να 

θαηαβάιεη πξφζζεηεο πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ζρέζεο 

θφζηνπο/απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε θαη ηε καθξνρξφληα πεξίζαιςε.  

Να δηαζθαιίζεη ηε βησζηκφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο (i) 

κεηαβάιινληαο ηε ρξεκαηνδφηεζε λέσλ κε αζθαιηζηηθψλ/εμσηεξηθψλ παξνρψλ 

(«Mütterrente») ζε ρξεκαηνδφηεζε απφ θνξνινγηθά έζνδα, πξνθεηκέλνπ επίζεο λα 

απνθεπρζεί πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, (ii) απμάλνληαο 

ηα θίλεηξα γηα ζπληαμηνδφηεζε ζε κεγαιχηεξε ειηθία θαη (iii) απμάλνληαο ηελ 

θάιπςε ζηνλ δεχηεξν θαη ηνλ ηξίην ππιψλα ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ. Να 

νινθιεξψζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ «θξέλνπ ζην ρξένο» θαηά ηξφπν ζπλεθηηθφ ζε φια 

ηα Länder, θξνληίδνληαο ψζηε νη δηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο θαη νη δηνξζσηηθνί 

κεραληζκνί λα είλαη έγθαηξνη θαη ρξήζηκνη. Να βειηηψζεη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο νκνζπνλδίαο, ησλ Länder θαη ησλ δήκσλ, κε 
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ζθνπφ επίζεο ηε δηαζθάιηζε θαηάιιεισλ δεκφζησλ επελδχζεσλ ζε φια ηα επίπεδα 

δηαθπβέξλεζεο (Δπξσπατθφ πκβνχιην α 2014). 

2. Ζ ζχζηαζε αθνξά ηελ ΓΜΑ 

 Να βειηηώζεη ηηο ζπλζήθεο πνπ ζηεξίδνπλ πεξαηηέξσ ηελ εγρώξηα δήηεζε, κεηαμύ 

άιισλ κεηώλνληαο ηνπο πςεινύο θόξνπο θαη ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηδίσο 

ησλ ρακειόκηζζσλ. Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ γεληθνχ θαηψηαηνπ κηζζνχ, λα 

παξαθνινπζεί ηνλ αληίθηππν ζηελ απαζρφιεζε. Να απμήζεη ηελ απαζρνιεζηκφηεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ, απμάλνληαο πεξαηηέξσ ηηο εθπαηδεπηηθέο επηδφζεηο ησλ 

κεηνλεθηνχλησλ αηφκσλ θαη εθαξκφδνληαο πην θηιφδνμα κέηξα ελεξγνπνίεζεο θαη 

ελζσκάησζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ηδίσο ππέξ ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ. Να ιάβεη 

κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ αληηθηλήηξσλ εξγαζίαο, ηδίσο γηα ηα άηνκα 

πνπ ζπλεηζθέξνπλ δεχηεξν εηζφδεκα ζε έλα λνηθνθπξηφ, θαη λα δηεπθνιχλεη ηε 

κεηάβαζε απφ ηηο «κηθξνδνπιεηέο» («mini-jobs») ζε κνξθέο απαζρφιεζεο πνπ 

ππφθεηληαη ζε πιήξεηο ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Να 

αληηκεησπίζεη ηηο πεξηθεξεηαθέο ειιείςεηο φζνλ αθνξά ηνπο δηαζέζηκνπο παηδηθνχο 

ζηαζκνχο πιήξνπο σξαξίνπ θαη ηα νινήκεξα ζρνιεία, βειηηψλνληαο ζπγρξφλσο ηε 

ζπλνιηθή πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο.  

3. Ζ ζχζηαζε αθνξά ηελ ΓΜΑ 

 Να δηαηεξήζεη ζην ειάρηζην ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ελεξγεηαθνύ 

ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα, λα παξαθνινπζεί ηνλ αληίθηππν ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 

λφκνπ γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζηε ζρέζε θφζηνπο/απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπ θαζεζηψηνο ζηήξημεο γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Να εληείλεη ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο επέθηαζεο ησλ εζληθψλ θαη δηαζπλνξηαθψλ 

δηθηχσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Να εληείλεη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο 

ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο κε ηηο γεηηνληθέο ρψξεο.  

4. Η ζύζηαζε αθνξά ηελ ΔΜΑ 

 Να ιάβεη πην θηιόδνμα κέηξα γηα ηελ πεξαηηέξσ ηόλσζε ηνπ αληαγσληζκνύ ζηνπο 

ηνκείο ησλ ππεξεζηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νξηζκέλσλ επαγγεικαηηθψλ 

ππεξεζηψλ, επαλεμεηάδνληαο επίζεο ηηο πθηζηάκελεο θαλνληζηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη 

ζπγθιίλνληαο πξνο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζηα δηάθνξα Länder. Να εληνπίζεη ηνπο 

ιφγνπο πνπ εμεγνχλ ηε ρακειή αμία ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ ζπλάπηνληαη κε 

αλνηθηφ δηαγσληζκφ βάζεη ηεο ελσζηαθήο λνκνζεζίαο. Να εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο 

γηα ηελ θαηάξγεζε αδηθαηνιφγεησλ πνιενδνκηθψλ θαλνληζκψλ νη νπνίνη πεξηνξίδνπλ 

ηελ είζνδν λέσλ θνξέσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Να αλαιάβεη δξάζε γηα 

ηελ θαηάξγεζε ησλ ελαπνκελφλησλ θξαγκψλ φζνλ αθνξά ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο 

αγνξέο ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ. Να ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηεο εμπγίαλζεο ζηνλ 

ηνκέα ησλ «Landesbanken», κεηαμχ άιισλ βειηηψλνληαο ην πιαίζην δηαθπβέξλεζεο 

(Δπξσπατθφ πκβνχιην α 2014). 

 

ΔΜΔ 2015 γηα ηε Γεξκαλία 
 

Η αλάγθε λα αληηκεησπηζηεί ε ππνηνληθόηεηα ηεο δήηεζεο θαη ησλ επελδύζεσλ, ε 

νπνία απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο Γεξκαλίαο, είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, δεδνκέλνπ ηνπ εμέρνληνο ξφινπ ηεο γεξκαληθήο νηθνλνκίαο θαη 

ησλ δπλεηηθψλ δεπηεξνγελψλ επηπηψζεψλ ηεο ζηελ ΔΔ θαη ηε δψλε ηνπ επξψ. 

Οξηζκέλνη δείθηεο ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πίλαθα απνηειεζκάησλ παξακέλνπλ άλσ ηνπ 

ελδεηθηηθνύ νξίνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ην πιεόλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ 
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ζπλαιιαγώλ, νη απώιεηεο ησλ κεξηδίσλ εμαγσγηθώλ αγνξώλ θαη ην ρξένο ηνπ ηδησηηθνύ 

ηνκέα.  

 

Πίλαθαο απνηειεζκάησλ ηεο ΓΜΑ από ηηο ΔΜΔ ηνπ 2015 (δεκνζηεπκέλνο ην 

2014) γηα ηε Γεξκαλία γηα ηνπο δείθηεο πνπ μεπεξλνύλ ηα ελδεηθηηθά όξηα 

 
Γείθηεο ΔΜΔ 2015  

Δμσηεξηθέο αληζνξξνπίεο θαη 

αληαγσληζηηθόηεηα 

Σξηεηήο 

κέζνο όξνο 

Δλδεηθηηθά όξηα 

Ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ  

σο %  ηνπ ΑΔΠ 

DE 6.7 

 

-4/+6% 

Καηψηεξν ηεηαξηεκφξην 

(ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο αλαθνξά 

γηα αλψηεξν φξην) 

 

% κεηαβνιήο (πέληε έηε)  

ησλ κεξηδίσλ ζηηο εμαγσγηθέο αγνξέο 

DE -10.7 

 

 

-6% 

Καηψηεξν ηεηαξηεκφξην 

Δζσηεξηθέο αληζνξξνπίεο   

Υξένο ηνκέα γεληθήο θπβέξλεζεο 

σο % ηνπ ΑΔΠ 

 

DE 76.9 

 

 

+60% 

 

 

Ο ηξηεηήο κέζνο φξνο ηνπ δείθηε γηα ην πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ ηεο Γεξκαλίαο έρεη απμεζεί πεξαηηέξσ θαη ην εηήζην πιεφλαζκα, ην 

νπνίν αληηπξνζσπεχεη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπ πιενλάζκαηνο ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ, αλακέλεηαη 

λα παξακείλεη πςειφ θαηά ηα επφκελα έηε. Σν 

ηζνδχγην ηεο Γεξκαλίαο έλαληη ηεο δψλεο ηνπ 

επξψ έρεη κεησζεί, θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο 

ησλ εμαγσγψλ, ελψ ην ηζνδχγηφ ηεο έλαληη ηνπ 

ππφινηπνπ θφζκνπ έρεη απμεζεί (Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή η 2014). 

Ζ ζεηηθή θαζαξή δηεζλήο επελδπηηθή ζέζε 

εμαθνινπζεί λα εληζρχεηαη. Ο δείθηεο 

πεληαεηνχο ρξνληθνχ νξίδνληα ζρεηηθά κε ηελ 

απψιεηα κεξηδίσλ εμαγσγηθψλ αγνξψλ 

ππεξβαίλεη ην θαηψηαην φξην, αλ θαη ππήξμαλ 

κηθξέο απμήζεηο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ην 2013. Οη απψιεηεο είλαη πην πεξηνξηζκέλεο 

απφ φ,ηη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη ελ γέλεη αλάινγεο κε άιιεο 

πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο. Οη δείθηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο εκθαλίδνπλ θάπνηα 

επηδείλσζε, αλ θαη δηαηεξνχληαη νη κεγάιεο ζπζζσξεπκέλεο βειηηψζεηο ηεο 

ηειεπηαίαο δεθαεηίαο.  

Ζ ΠΗ βάζεη ηνπ ΔλΓΣΚ ήηαλ πςειφηεξε απφ ηνλ κέζν φξν ηεο δψλεο ηνπ επξψ ην 

2013, γεγνλφο πνπ αληηζηαζκίδεη ελ κέξεη ηηο ππνηηκήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. 

Σν ΚΔΑΜΠ απμήζεθε πεξαηηέξσ ην 2013, ππφ ηελ επίδξαζε ησλ ηζρπξψλ 

κηζζνινγηθψλ απμήζεσλ.  

Οη επελδχζεηο ζπλέβαιαλ αξλεηηθά ζηελ αλάθακςε θαηά ηα έηε 2012 θαη 2013. Οη 

ηδησηηθέο επελδχζεηο κεηψζεθαλ ην δεχηεξν ηξίκελν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 

δηαθφπηνληαο ηελ αλάπηπμε πνπ είρε αξρίζεη ην 2013. Παξά ηηο πξφζθαηεο 

πξσηνβνπιίεο πνιηηηθήο, νη θαζπζηεξήζεηο ζηηο δεκφζηεο επελδχζεηο παξακέλνπλ.  

Πηγή: Eurostat

Γράφημα Α5: Εμπορικό ισοζύγιο - Ζώνη του ευρώ 
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Ζ απνκφριεπζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ζπλερίζηεθε, ελψ ε πηζησηηθή επέθηαζε 

παξακέλεη ππνηνληθή ιφγσ ηεο ρακειήο δήηεζεο πηζηψζεσλ θαη ηνπ πςεινχ 

κεξηδίνπ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ εζσηεξηθψλ θεθαιαίσλ. Ζ δπλακηθή ησλ ηηκψλ 

ησλ θαηνηθηψλ θαη νη εμειίμεηο ζηελ αγνξά θαηνηθηψλ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο θαη 

νξηζκέλεο πεξηθέξεηεο ελδέρεηαη λα απαηηήζνπλ ζηελή παξαθνινχζεζε.  

Ο δείθηεο δεκφζηνπ ρξένπο κεηψζεθε ην 2013 θαη πξνβιέπεηαη λα ζπλερίζεη λα 

κεηψλεηαη. Ζ αγνξά εξγαζίαο παξακέλεη εχξσζηε θαη ε αλεξγία δηαγξάθεη πησηηθή 

πνξεία.  

Γεληθά, ε Δπηηξνπή θξίλεη ζθφπηκν λα εμεηάζεη πεξαηηέξσ ηελ εκκνλή ησλ 

αληζνξξνπηψλ ή ηελ εμάιεηςή ηνπο, ιακβαλνκέλεο επίζεο ππφςε ηεο δηαπίζησζεο 

αληζνξξνπηψλ, ηνλ Μάξηην ηνπ 2014. 

Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο 2015 γηα ηε Γεξκαλία 
 

Αληηκεησπίδεη καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο, πνπ απαηηνχλ ηελ πηνζέηεζε 

απνθαζηζηηθώλ κέηξσλ πνιηηηθήο θαη παξαθνινύζεζε. Οη θίλδπλνη έρνπλ απμεζεί, 

ιφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο αλεπάξθεηαο ησλ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ επελδχζεσλ, 

πξάγκα πνπ απνηειεί ηξνρνπέδε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζπκβάιιεη ζην 

πνιύ πςειό πιεόλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ, ην νπνίν εμαθνινπζεί 

λα ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε αλάγθε ιήςεο κέηξσλ γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζηε γεξκαληθή νηθνλνκία θαη, 

δεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο ηεο, κεηάδνζεο ησλ αξλεηηθψλ δεπηεξνγελψλ 

απνηειεζκάησλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή έλσζε (Δπξσπατθή Δπηηξνπή θ 

2015). 

πζηάζεηο 2015  πξνο ηε Γεξκαλία  
 

ιεο νη ζπζηάζεηο αθνξνχλ ηε ΓΜΑ. 

1. Πεξαηηέξσ αύμεζε ησλ δεκόζησλ επελδύζεσλ ζηνπο ηνκείο ησλ ππνδνκώλ, ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο. Με ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, 

ιήςε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θνξνινγίαο, ηδίσο επαλεμεηάδνληαο ηνπο ηνπηθνχο εκπνξηθνχο θφξνπο θαη ηε 

θνξνινγία ησλ εηαηξεηψλ θαη εθζπγρξνλίδνληαο ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε. 

Αμηνπνίεζε ηεο δηεμαγφκελεο επαλεμέηαζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο νκνζπνλδίαο, ησλ νκφζπνλδσλ θξαηψλ θαη ησλ 

δήκσλ, κε ζθνπφ ηδίσο ηε δηαζθάιηζε επαξθψλ δεκφζησλ επελδχζεσλ ζε φια ηα 

επίπεδα δηαθπβέξλεζεο.  

2. Αύμεζε ησλ θηλήηξσλ γηα ζπληαμηνδόηεζε ζε κεγαιύηεξε ειηθία. Λήςε κέηξσλ γηα 

ηε κείσζε ηεο πςειήο θνξνιφγεζεο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ηδίσο ησλ ρακειφκηζζσλ, θαη αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ. Αλαζεψξεζε ηεο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο ηεο 

κηθξναπαζρφιεζεο (mini-jobs) πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε κεηάβαζε πξνο άιιεο 

κνξθέο απαζρφιεζεο. 

 3. Λήςε πην θηιόδνμσλ κέηξσλ γηα ηελ αύμεζε ηνπ αληαγσληζκνύ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηώλ, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ησλ επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ, κε ηελ εμάιεηςε 

αδηθαηνιφγεησλ πεξηνξηζκψλ φπσο απηψλ πνπ αθνξνχλ ηε λνκηθή κνξθή θαη ηηο 

απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην θαζψο θαη ηηο πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο. 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, νινθιήξσζε ηεο ελ εμειίμεη εζσηεξηθήο επαλεμέηαζεο ησλ ελ 

ιφγσ εκπνδίσλ θαη ιήςε κέηξσλ παξαθνινχζεζεο. Καηάξγεζε ησλ ελαπνκελφλησλ 
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θξαγκψλ φζνλ αθνξά ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο αγνξέο ζηδεξνδξνκηθψλ κεηαθνξψλ, 

ηδίσο ησλ ζηδεξνδξνκηθψλ επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ κεγάισλ απνζηάζεσλ (Δπξσπατθφ 

πκβνχιην β 2015). 

 

ΔΜΔ 2016 γηα ηε Γεξκαλία 
 

Οξηζκέλνη δείθηεο ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πίλαθα απνηειεζκάησλ ππεξβαίλνπλ ην 

ελδεηθηηθό όξην, θαη ζπγθεθξηκέλα ην πιεόλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ, 

νη απώιεηεο κεξηδίσλ ζηηο εμαγσγηθέο αγνξέο θαη ην δεκόζην ρξένο.  

 

Πίλαθαο απνηειεζκάησλ ηεο ΓΜΑ από ηηο ΔΜΔ ηνπ 2016 (δεκνζηεπκέλνο ην 

2015) γηα ηε Γεξκαλία, γηα ηνπο δείθηεο πνπ μεπεξλνύλ ηα ελδεηθηηθά όξηα 

 

Γείθηεο ΔΜΔ 2016  

Δμσηεξηθέο αληζνξξνπίεο θαη 

αληαγσληζηηθόηεηα 

Σξηεηήο 

κέζνο όξνο 

Δλδεηθηηθά όξηα 

Ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ  

σο %  

ηνπ ΑΔΠ 

DE 6.9 

 

-4/+6% 

Καηψηεξν ηεηαξηεκφξην 

(ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο αλαθνξά γηα 

αλψηεξν φξην) 

 

% κεηαβνιήο  

(πέληε έηε)  

ησλ κεξηδίσλ ζηηο εμαγσγηθέο αγνξέο 

DE -8,3 

 

 

-6% 

Καηψηεξν ηεηαξηεκφξην 

Δζσηεξηθέο αληζνξξνπίεο   

Υξένο ηνκέα γεληθήο θπβέξλεζεο 

σο % ηνπ ΑΔΠ 

 

DE 74.9 

 

 

+60% 

 

Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ εμαθνινπζεί λα απμάλεηαη, εληζρπφκελν 

πεξαηηέξσ θαη απφ ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηηο επλντθέο εμειίμεηο 

ησλ ηηκψλ ζπλαιιάγκαηνο, ελψ ην πιεφλαζκα επίζεο αλακέλεηαη λα παξακείλεη 

πςειφ θαηά ηα επφκελα ρξφληα. Σν 2014, ε ζρεηηθή ζεκαζία ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη 

ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ γηα ην εμσηεξηθφ πιεφλαζκα έρνπλ παξακείλεη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζε ζηαζεξά επίπεδα. Ζ θαζαξή δηεζλήο επελδπηηθή ζέζε είλαη πνιχ κεγάιε 

θαη απμάλεηαη ηαρχηαηα. Οη αθαζάξηζηεο επελδχζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ έρνπλ 

παξακείλεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα ίδηα επίπεδα απφ ην 2011. Ο δείθηεο ζρεηηθά κε ηελ 

απψιεηα κεξηδίσλ ζηηο εμαγσγηθέο αγνξέο βειηηψζεθε ιφγσ κηθξψλ απμήζεσλ ησλ 

κεξηδίσλ ην 2014, αιιά ζπλνιηθά εμαθνινπζεί λα ππεξβαίλεη ην φξην.  

Σν θφζηνο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο απμάλεηαη πέξαλ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο 

δψλεο ηνπ επξψ, αιιά ζπλνιηθά εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη αξλεηηθέο απνθιίζεηο 

ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο εηαίξνπο ζηε δψλε ηνπ επξψ. Ζ απνκφριεπζε ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ζπλερίζηεθε, ελψ νη ηδησηηθέο πηζησηηθέο ξνέο ήηαλ ζεηηθέο, αιιά ζε 

ρακειά επίπεδα. Παξά ην γεγνλφο φηη νη απνπιεζσξηζκέλεο ηηκέο ησλ θαηνηθηψλ 

απμάλνληαη θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο πεξηθεξεηαθέο 

αληζφηεηεο, ν δείθηεο παξακέλεη εληφο ηνπ νξίνπ, αιιά απαηηεί ζηελή 

παξαθνινχζεζε. Ο δείθηεο δεκφζηνπ ρξένπο ζηε Γεξκαλία ππεξβαίλεη ην φξην, παξά 

ην γεγνλφο φηη ζπλέρηζε λα κεηψλεηαη ην 2014. Σα ρακειά επίπεδα θαη ε πησηηθή 

πνξεία ησλ πνζνζηψλ αλεξγίαο αληηθαηνπηξίδνπλ φηη ε αγνξά εξγαζίαο ζηε Γεξκαλία 

παξακέλεη ηζρπξή (Δπξσπατθή Δπηηξνπή κ 2015). 
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πλνιηθά, ην πνιχ κεγάιν θαη απμαλφκελν εμσηεξηθφ πιεφλαζκα θαη ε ηζρπξή 

εμάξηεζε απφ ηελ εμσηεξηθή δήηεζε εθζέηνπλ ηε ρψξα ζε θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ 

ηελ αλάπηπμε θαη ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε γηα ζπλερή επαλεμηζνξξφπεζε πξνο 

εγρψξηεο πεγέο. πλεπψο, ε Δπηηξνπή θξίλεη ζθφπηκν λα εμεηάζεη πεξαηηέξσ ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε εκκνλή αληζνξξνπηψλ ή ηελ εμάιεηςή ηνπο, 

ιακβαλνκέλεο επίζεο ππφςε ηεο δηαπίζησζεο ππεξβνιηθψλ αληζνξξνπηψλ, ηνλ 

Φεβξνπάξην, πνπ απαηηνχλ απνθαζηζηηθή δξάζε θαη παξαθνινχζεζε. 

Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο 2016 γηα ηε Γεξκαλία 
 

Ζ ρψξα αληηκεησπίδεη καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο. Τν κεγάιν θαη ζπλερηδόκελν 

πιεόλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ έρεη δηαζπλνξηαθό αληίθηππν θαη 

αληαλαθιά ηελ πιενλάδνπζα απνηακίεπζε θαη ηηο ππνηνληθέο επελδύζεηο ηόζν ζηνλ 

ηδησηηθό όζν θαη ζηνλ δεκόζην ηνκέα. Οη ρακειέο εγρώξηεο επελδύζεηο παξεκπνδίδνπλ 

ηε δπλεηηθή αλάπηπμε θαη ε κεγάιε εμάξηεζε από ηελ εμσηεξηθή δήηεζε ζπλεπάγεηαη 

καθξννηθνλνκηθνύο θηλδύλνπο ζε έλα πιαίζην ππνηνληθήο εμσηεξηθήο δήηεζεο. Δλψ ε 

ηδησηηθή θαηαλάισζε έρεη θαηά θάπνηνλ ηξφπν εληζρπζεί, ε αλεπάξθεηα επελδχζεσλ 

θαίλεηαη παγησκέλε. Οη δεκφζηεο επελδχζεηο κεηψζεθαλ, παξά ηα δηαζέζηκα 

δεκνζηνλνκηθά πεξηζψξηα θαη ηνπο επλντθνχο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο, θαη ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ γηα ηελ αχμεζε ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ δελ επαξθνχλ γηα λα 

θαιχςνπλ ην επελδπηηθφ θελφ ζηηο ππνδνκέο. Απαηηείηαη πεξαηηέξσ δξάζε γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ησλ ζπλζεθψλ πξαγκαηνπνίεζεο ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, κεηαμχ άιισλ 

κε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο 

ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή δ 2016). 

πζηάζεηο 2016 πξνο ηε Γεξκαλία 
 

 ιεο νη ζπζηάζεηο αθνξνχλ ηε ΓΜΑ 

1. Να επηηύρεη ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία ησλ δεκόζησλ επελδύζεσλ, ηδίσο ζηνπο ηνκείο 

ησλ ππνδνκψλ, ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, ηεξψληαο ηαπηφρξνλα 

ηνλ κεζνπξφζεζκν ζηφρν. Να βειηηψζεη ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ νκνζπνλδηαθψλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ζρέζεσλ, κε ζθνπφ λα απμήζεη ηηο δεκφζηεο επελδχζεηο, ηδίσο ζε 

επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. 

2 . Να κεηψζεη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ηδίσο 

επαλεμεηάδνληαο ηε θνξνινγία ησλ εηαηξεηψλ θαη ηνπο ηνπηθνχο εκπνξηθνχο θφξνπο, 

λα εθζπγρξνλίζεη ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε θαη λα αλαζεσξήζεη ην θαλνληζηηθφ 

πιαίζην γηα ηα επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα. Να επηζπεχζεη ηα κέηξα γηα ηελ ηφλσζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηα λνκνζεηηθψο θαηνρπξσκέλα επαγγέικαηα. 

3.Να απμήζεη ηα θίλεηξα γηα ζπληαμηνδφηεζε ζε κεγαιχηεξε ειηθία θαη λα 

πεξηνξίζεη ηα αληηθίλεηξα πξνο εξγαζία γηα ηα δεχηεξα εξγαδφκελα κέιε ησλ 

νηθνγελεηψλ. Να κεηψζεη ηελ πςειή θνξνινγηθή επηβάξπλζε γηα ηνπο ρακειφκηζζνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηε κεηάβαζε απφ ηηο κηθξνδνπιεηέο ζε θαλνληθέο 

ζέζεηο απαζρφιεζεο (Δπξσπατθφ πκβνχιην γ 2016). 
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ΓΔΡΜΑΝΙΑ: ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΙΟΡΡΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ 
 

 

 

 

ΓΔΡΜΑΝΙΑ: ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥ ΓΙΑ 2014,2015,2016 

2014 2015 2016 

ΑΥ Σνκέαο Πξόνδνο ΑΥ Σνκέαο Πξόνδνο ΑΥ Σνκέαο Πξόνδνο 

1 Γεκνζηνλνκηθή 

Πνιηηηθή 

Μηθξή 1 Γεκφζηεο 

επελδχζεηο 

Μηθξή 1 Γεκφζηεο 

επελδχζεηο 

Μέηξηα 

2 Αγνξά εξγαζίαο 

θαη εθπαίδεπζε 

Μηθξή 2 Αγνξά εξγαζίαο 

θαη εθπαίδεπζε 

Μηθξή 3 Αγνξά εξγαζίαο  Μηθξή 

3 Δλέξγεηα Μέηξηα       

4 Αληαγσληζκφο Μηθξή 3 Αληαγσληζκφο Μηθξή 2 Φνξνινγία θαη 

Αληαγσληζκφο 

Μηθξή 

 

ΔΣΟ ΓΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ 

  Πόξηζκα   

2014 Αληζνξξνπίεο  

(απαηηνύλ 
παξαθνινύζεζε 
θαη πηνζέηεζε 
κέηξσλ 
πνιηηηθήο) 

1. Τν ηζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ παξνπζηάδεη ζηαζεξά πνιύ πςειό 
πιεόλαζκα, γεγνλόο πνπ καξηπξά 

 ηζρπξή αληαγσληζηηθόηεηα, ελώ κεγάιν κέξνο ησλ 
απνηακηεύζεσλ επελδύζεθε ζην εμσηεξηθό 

 ε εγρώξηα αλάπηπμε παξακέλεη ππνηνληθή  

 νη νηθνλνκηθνί πόξνη ελδέρεηαη λα κελ θαηαλέκνληαη 
απνηειεζκαηηθά 

 νη ζρεηηθά ρακειέο επελδύζεηο ηνπ ηδησηηθνύ θαη ηνπ 
δεκόζηνπ ηνκέα, ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζπγθξαηεκέλε 
ηδησηηθή θαηαλάισζε γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, 
ζπλέβαιαλ ζηε ρακειή αλάπηπμε, ηελ πησηηθή ηάζε 
αλάπηπμεο, ηε κεγαιύηεξε εμάξηεζε ηεο νηθνλνκίαο από ηελ 
εμσηεξηθή δήηεζε θαη ηελ αύμεζε ηνπ εμσηεξηθνύ 
πιενλάζκαηνο 

Σπληζηάηαη ε εθαξκνγή κέηξσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 
εγρώξηαο δήηεζεο θαη ηνπ αλαπηπμηαθνύ δπλακηθνύ ηεο νηθνλνκίαο 

 κεγαιύηεξεο επελδύζεηο ζε θπζηθό θαη αλζξώπηλν θεθάιαην  

 βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ  πνπ ζηεξίδνπλ πεξαηηέξσ ηελ 
εγρώξηα δήηεζε 

 πξνώζεζε ηεο βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ζε 
όινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, κεηαμύ άιισλ κε ηελ 
απειεπζέξσζε ηνπ αλαπηπμηαθνύ δπλακηθνύ ηνπ ηνκέα ησλ 
ππεξεζηώλ, γεγνλόο ην νπνίν ζα ζπλέβαιιε επίζεο ζηελ 
πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο 

2015 Αληζνξξνπίεο, 
πνπ απαηηνύλ 
απνθαζηζηηθή 
δξάζε πνιηηηθήο 
θαη 

παξαθνινύζεζε 

Κιηκάθσζε ΓΜΑ πνπ νθείιεηαη ζε: 

- ζπλερηδόκελεο ρακειέο επελδύζεηο θαη πςειό πιεόλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ 
ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ ζε ζπλδπαζκό κε αλεπαξθή δξάζε πνιηηηθήο 

- απμεκέλν ζπζηεκηθό θίλδπλν γηα ηε δώλε ηνπ επξώ 

2016 Αληζνξξνπίεο Σπλέρηζε ΓΜΑ κε ηα ίδηα ζε γεληθέο γξακκέο πξνβιήκαηα 
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ΓΑΛΛΙΑ 

ΔΜΔ 2014 γηα ηε Γαιιία 

 Σηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πίλαθα απνηειεζκάησλ, νξηζκέλνο αξηζκόο δεηθηώλ είλαη 

πάλσ από ηα ελδεηθηηθά όξηα θαη, ζπγθεθξηκέλα, όπσο θαη θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο, 

νη απώιεηεο κεξηδίσλ ζηηο εμαγσγηθέο αγνξέο, ν δείθηεο ρξένπο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη 

ηνπ ηνκέα γεληθήο θπβέξλεζεο θαη, ηώξα, θαη ε ππνηίκεζε ηνπ δείθηε ηεο ΠΣΣΘ. Ζ 

αλάγλσζε ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ αλαδεηθλχεη δεηήκαηα ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν 

θαη ζην εζσηεξηθφ επίπεδν. 

 Πίλαθαο απνηειεζκάησλ ηεο ΓΜΑ από ηηο ΔΜΔ ηνπ 2014 (δεκνζηεπκέλνο ην 

2013) γηα ηε Γαιιία γηα ηνπο δείθηεο πνπ μεπεξλνύλ ηα ελδεηθηηθά όξηα 

 

Γείθηεο ΔΜΔ 2014  

Δμσηεξηθέο αληζνξξνπίεο θαη 

αληαγσληζηηθόηεηα 

Σξηεηήο κέζνο 

όξνο 

Δλδεηθηηθά όξηα 

% κεηαβνιήο  

(3 έηε)  

ηεο πξαγκαηηθήο ζηαζκηζκέλεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, κε 

απνπιεζσξηζηέο ΔλΓΣΚ ζε ζρέζε κε 

41 βηνκεραληθέο ρψξεο (α) 

 

FR -7.8 

+/-5% γηα ρψξεο εληφο ΕΔ 

+/-11% γηα ρψξεο εθηφο ΕΔ 

Αλψηεξν θαη θαηψηεξν 

ηεηαξηεκφξην γηα ΕΔ -/+ ηππηθή 

απφθιηζε ΕΔ 

% κεηαβνιήο  

(πέληε έηε)  

ησλ κεξηδίσλ ζηηο εμαγσγηθέο αγνξέο 

FR -17.4 -6% 

Καηψηεξν ηεηαξηεκφξην 

Δζσηεξηθέο αληζνξξνπίεο   

Υξένο ηδησηηθνχ ηνκέα  

(ελνπνηεκέλα δεδνκέλα) 

σο % 

ηνπ ΑΔΠ (δ), (ε) 

FR 138.2 133% 

Αλψηεξν 

ηεηαξηεκφξην 

Υξένο ηνκέα γεληθήο θπβέξλεζεο 

σο % ηνπ ΑΔΠ 

 

 

FR 89.2 

+60% 

 

Η Γαιιία ζπλερίδεη λα ράλεη κεξίδηα αγνξάο, αλ θαη ιηγφηεξν απ’ φ,ηη ε ΔΔ (ή ε 

επξσδψλε) σο ζχλνιν. Οη απώιεηεο απηέο αληαλαθιώληαη ζηελ επηδείλσζε ηνπ 

ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ θαη ζηελ αξλεηηθή ΚΔΕΘ, αλ θαη παξακέλνπλ πνιχ 

θάησ απφ ηα ελδεηθηηθά θαηψηαηα φξηά ηνπο. Ζ εμέιημε απηή έιαβε ρψξα παξά ηελ 

ππνηίκεζε ηεο ΠΗ θαη ηνπ ζρεηηθά ζπγθξαηεκέλνπ ΚΔΑΜΠ, δίλνληαο πεξαηηέξσ 

έκθαζε ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα πνπ δελ ζπλδέεηαη κε ηηο ηηκέο. Πξάγκαηη, νη 

πξνεγνχκελεο αλαιχζεηο θαηέδεημαλ ηνλ αξλεηηθφ αληίθηππν πνπ έρεη ε ρακειή 

απνδνηηθφηεηα ησλ γαιιηθψλ εηαηξηψλ ζην επελδπηηθφ ηνπο δπλακηθφ, θαζψο θαη 

ζηελ ηθαλφηεηα θαηλνηνκίαο ζε βάξνο ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο. Ζ ρακειή 

απνδνηηθφηεηα ησλ εηαηξηψλ επηδξά επίζεο αξλεηηθά ζηελ ηθαλφηεηα απνκφριεπζήο 

ηνπο, θαη σο εθ ηνχηνπ, ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηνπ ρξένπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. 

Σαπηφρξνλα, ην ρξένο ησλ λνηθνθπξηψλ παξακέλεη ζρεηηθά ρακειφ, αλ θαη ε 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηά ηνπο επιήγε απφ ηε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηφο 

ηνπο ζην πιαίζην ηεο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο.  

Η αύμεζε ηνπ επηπέδνπ ηνπ ρξένπο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα είλαη αλεζπρεηηθή ζην πιαίζην 

ηνπ ζπλερψο απμαλφκελνπ ρξένπο ηνπ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, ην νπνίν 

ππεξβαίλεη ηψξα ην 90 ηνηο εθαηφ ηνπ ΑΔΠ. πλνιηθά, ε Δπηηξνπή θξίλεη ζθφπηκν, 

ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε ηε δηαπίζησζε αληζνξξνπηψλ ηνλ Απξίιην, λα εμεηάζεη 

πεξαηηέξσ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ζπλερήο εκθάληζε αληζνξξνπηψλ 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε 2013). 
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Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο 2014 γηα ηε Γαιιία 
 

Ζ ρψξα εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο πνπ απαηηνχλ 

εηδηθή παξαθνινχζεζε θαη απνθαζηζηηθή δξάζε πνιηηηθήο. Δηδηθφηεξα, ε επηδείλσζε 

ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ θαη ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο, θαζώο θαη νη επηπηώζεηο ηεο 

ππεξρξέσζεο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα ρξήδνπλ ζπλερνύο πξνζνρήο. Λφγσ ηνπ κεγέζνπο 

ηεο γαιιηθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ δπλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο δψλεο 

ηνπ επξψ, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα ιεθζνχλ απνθαζηζηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ 

λα πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο γαιιηθήο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Γεδνκέλεο ηεο αλάγθεο γηα αλάιεςε πνιηηηθήο 

δξάζεο πνπ δηαηππψζεθε ήδε ζηελ εκπεξηζηαησκέλε επηζθφπεζε ηνπ 2013, ε 

Δπηηξνπή ζα ζέζεη ζε εθαξκνγή εηδηθή παξαθνινχζεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ 

ζπλέζηεζε ην πκβνχιην ζηε Γαιιία ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ θαη ζα 

ππνβάιιεη ηαθηηθά εθζέζεηο ζην πκβνχιην θαη ηελ Δπξσνκάδα. 

Δηδηθφηεξα, ε αχμεζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο αληαλαθιά ηε καθξνπξφζεζκε 

κείσζε ησλ κεξηδίσλ ζηηο εμαγσγηθέο αγνξέο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζηαζεξή θάκςε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο θαη ηεο κε ηηκνινγηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο. Παξά 

ηα κέηξα πνπ έρνπλ ιεθζεί κέρξη ζήκεξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, 

πεξηνξηζκέλεο είλαη νη ελδείμεηο επαλεμηζνξξφπεζεο. Μνινλφηη νη κηζζνί 

εμειίζζνληαη παξάιιεια κε ηελ παξαγσγηθφηεηα, ην θόζηνο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ 

παξακέλεη πςειό θαη επεξεάδεη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ρακειή 

θαη κεηνχκελε θεξδνθνξία ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο 

κεηαπνίεζεο, ελδέρεηαη λα έρεη επεξεάζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα αλαπηχζζνληαη θαη 

λα βειηηψλνπλ ηηο εμαγσγηθέο ηνπο επηδφζεηο. Σν δπζκελέο επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ, θαη ηδίσο ην 

ρακειφ επίπεδν αληαγσληζκνχ 

ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, 

επηδεηλψλεη πεξαηηέξσ ην 

πξφβιεκα ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Δπηπιένλ, εμαηηίαο ηεο 

δπζθακςίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαζνξηζκνχ ησλ κηζζψλ, νη 

επηρεηξήζεηο δπζθνιεχνληαη λα 

πξνζαξκφζνπλ ηνπο κηζζνχο 

ζηελ παξαγσγηθφηεηα.  

Παξά ηα κέηξα πνπ ειήθζεζαλ 

απφ ην 2010 γηα ηε κείσζε ηνπ 

δεκφζηνπ ειιείκκαηνο, ην 

δεκφζην ρξένο ζπλέρηζε λα 

απμάλεηαη, γεγνλφο πνπ 

επηβάιιεη ηε ζπλέρηζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο 

θαη, δεδνκέλνπ ηνπ πςεινχ επηπέδνπ ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο 

πεξηθνπέο ησλ δαπαλψλ, ηδίσο κέζσ ηεο πξνζπάζεηαο βειηίσζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δθηηκάηαη φηη ε Γαιιία δελ ζα ηεξήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο φζνλ 

αθνξά ην νλνκαζηηθφ έιιεηκκα θαη ηε δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή θαζ’ φιε ηελ 

πεξίνδν πνπ θαιχπηνπλ νη πξνβιέςεηο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζ 2014). 
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Σν πςειφ δεκφζην ρξένο ηεο Γαιιίαο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη δπζκελψο ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο, ηνπ νπνίνπ ε έθζεζε ζην γαιιηθφ δεκφζην απμήζεθε 

θαηά ηελ ηειεπηαία ρξνληά. Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013, ηα ηέζζεξα κεγάια γαιιηθά  

ηδξχκαηα είραλ ζπλνιηθά 150 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ζε γαιιηθά θξαηηθά νκφινγα 

ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Σξαπεδηθή Αξρή (European Banking Authority), 

απμεκέλε θαηά πεξίπνπ ην έλα ηξίην ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ Ηνπλίνπ 2012 

(115 δηζ. επξψ). Αλ θαη νη θξαηηθέο απνδφζεηο έρνπλ θάπσο απμεζεί θαηά ην 

πεξαζκέλν έηνο, εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ θάησ απφ ηα ηζηνξηθά επίπεδα. Απηφ 

έρεη απνηξέςεη κέρξη ζηηγκήο ηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο λα βηψζνπλ ζεκαληηθέο  απψιεηεο 

απφ ηα θξαηηθά νκφινγα θαη πεξηνξηζκνχο ζε πξφζζεηεο ρξεκαηνδνηήζεηο θαη ζε 

ξεπζηφηεηα. Δλψ είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζεί ν ρξφλνο, ε ηαρχηεηα ή ε θαηεχζπλζε 

νπνηαζδήπνηε κεηαβνιήο ζηελ θαηάζηαζε απηή, κία ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

θξαηηθψλ απνδφζεσλ είλαη πηζαλφ λα πξνθαιέζεη αλεζπρίεο γηα ηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα θαη λα νδεγήζεη ζε πηψζε ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ 

ησλ ηξαπεδψλ, φπσο παξαηεξήζεθε ην 2011. Οη γαιιηθέο ηξάπεδεο είραλ δεη ηφηε ηελ 

πξφζβαζή ηνπο ζε βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηνδνηήζεηο λα πεξηνξίδεηαη απφηνκα 

εμαηηίαο ηνπ θφβνπ λα εθηεζνχλ ζηηο ρψξεο ηεο πεξηθέξεηαο ηεο ΔΔ θαη εηδηθφηεξα 

ζην δεκφζην ρξένο. 

πζηάζεηο 2014 πξνο ηε Γαιιία 

1. Αθνξά ην Α θαη ηε ΓΜΑ 

Να εληζρύζεη ηε δεκνζηνλνκηθή ζηξαηεγηθή, πξνζδηνξίδνληαο πεξαηηέξσ ηα αλαγθαία 

κέηξα γηα ην 2014 θαη ηα επόκελα έηε, ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε δηόξζσζε ηνπ 

ππεξβνιηθνύ ειιείκκαηνο κε δηαηεξήζηκν ηξόπν, ην αξγφηεξν έσο ην 2015, κε ηελ 

επίηεπμε ηεο πξνζπάζεηαο δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζχζηαζε πνπ δηαηχπσζε ην πκβνχιην ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ππεξβνιηθνχ 

ειιείκκαηνο (ΓΤΔ). Ζ κφληκε δηφξζσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ απαηηεί 

ηελ αμηφπηζηε εθαξκνγή θηιφδνμσλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ψζηε λα απμεζεί 

ε ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο θαη λα ηνλσζεί ε αλάπηπμε θαη ε απαζρφιεζε. Μεηά ηε 

δηόξζσζε ηνπ ππεξβνιηθνύ ειιείκκαηνο, λα επηδηώμεη δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ κεζνπξόζεζκνπ ζηόρνπ ίζε ηνπιάρηζηνλ κε 0,5% ηνπ ΑΕΠ εηεζίσο, θαη 

κεγαιχηεξε ζε πεξίπησζε επλντθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ, ή ελ αλάγθε λα 
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δηαζθαιίζεη φηη πιεξνχηαη ν θαλφλαο γηα ην ρξένο ψζηε λα ηεζεί ν πςειφο δείθηεο 

ρξένπο γεληθήο θπβέξλεζεο ζε ζηαζεξή πησηηθή ηξνρηά (Δπξσπατθφ πκβνχιην δ 

2014). 

Να εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο επίηεπμεο απνδνηηθφηεηαο ζε φινπο ηνπο ππνηνκείο ηεο 

γεληθήο θπβέξλεζεο, κεηαμχ άιισλ αλαθαζνξίδνληαο, θαηά πεξίπησζε, ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο θπβεξλεηηθήο δξάζεο. Δηδηθφηεξα, λα ιάβεη κέηξα γηα ηνλ ζεκαληηθό 

πεξηνξηζκό από ην 2015, βάζεη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, ηεο αύμεζεο ηνπ θόζηνπο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, κε ηνλ θαζνξηζκό πεξηζζόηεξν θηιόδνμσλ εηήζησλ ζηόρσλ 

όζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, πεξηνξηζκό ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ 

δαπαλώλ, θαη εμνξζνινγηζκό ησλ νηθνγελεηαθώλ παξνρώλ θαη επηδνκάησλ ζηέγαζεο. 

Να ζέζεη ζαθέο ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ ελ εμειίμεη δηαδηθαζία απνθέληξσζεο θαη λα 

ιάβεη ηα πξψηα κέηξα έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε ησλ 

δηνηθεηηθψλ επηθαιχςεσλ, ηε δηεπθφιπλζε ησλ ζπγρσλεχζεσλ ζην πιαίζην ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηελ απνζαθήληζε ησλ επζπλψλ θάζε βαζκίδαο ηνπηθήο 

δηνίθεζεο. Να εληζρύζεη ηα θίλεηξα γηα ηνλ εμνξζνινγηζκό ησλ δαπαλώλ ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, θαζνξίδνληαο αλψηαην φξην ζηελ εηήζηα αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, κεηψλνληαο παξάιιεια ηηο επηρνξεγήζεηο απφ 

κέξνπο ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο, φπσο έρεη πξνγξακκαηηζηεί. Πέξαλ ηεο αλάγθεο 

γηα βξαρππξφζεζκε εμνηθνλφκεζε, λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

πξνβιεπόκελεο κεζνπξόζεζκεο θαη καθξνπξόζεζκεο αύμεζεο ησλ δεκόζησλ δαπαλώλ 

γηα ηελ πγεία, κεηαμύ άιισλ θαη ζηνλ ηνκέα ησλ θαξκαθεπηηθώλ δαπαλώλ, θαη λα 

ιάβεη, φηαλ θαη φπνπ ρξεηάδεηαη, πξφζζεηα κέηξα ψζηε λα εμηζνξξνπεζεί κε 

δηαηεξήζηκν ηξφπν ην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα έσο ην 2020 θαιχπηνληαο φια ηα 

θαζεζηψηα, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα πθηζηάκελα εηδηθά θαη ζπκπιεξσκαηηθά 

θαζεζηψηα.  

2. Ζ ζχζηαζε αθνξά ηε ΓΜΑ 

Να δηαζθαιίζεη ηε δηαηήξεζε ηεο κείσζεο ηνπ εξγαηηθνύ θόζηνπο πνπ πξνθύπηεη από ηε 

θνξνινγηθή πίζησζε CICE. Να αλαιάβεη δξάζε γηα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ 

εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηηο δεζκεχζεηο πνπ έρνπλ 

αλαιεθζεί ζην πιαίζην ηνπ ζπκθψλνπ επζχλεο θαη αιιειεγγχεο, δηαζθαιίδνληαο φηη 

ην απνηέιεζκα δελ αληηζηαζκίδεηαη απφ άιια κέηξα θαη φηη ε πξνβιεπφκελε 

ζηφρεπζε δηαηεξείηαη. Να αμηνινγήζεη πεξαηηέξσ ηηο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ησλ 

απαιιαγψλ απφ ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, δίλνληαο έκθαζε 

ζηελ απαζρφιεζε, ηηο κηζζνινγηθέο εμειίμεηο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη, εθφζνλ 

ρξεηάδεηαη, λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα. Να κεηψζεη πεξαηηέξσ ην θφζηνο εξγαζίαο 

κε δεκνζηνλνκηθά νπδέηεξν ηξφπν θπξίσο ζην ρακειφηεξν άθξν ηεο κηζζνινγηθήο 

θιίκαθαο ηδίσο κέζσ ζηνρεπκέλσλ κεηψζεσλ ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ιακβάλνληαο ππφςε δηάθνξα θαζεζηψηα κηζζνινγηθήο ζηήξημεο. 

3.Ζ ζχζηαζε αθνξά ηε ΓΜΑ  

Να απινπζηεύζεη ηνπο δηνηθεηηθνύο, δεκνζηνλνκηθνύο θαη ινγηζηηθνύο θαλόλεο ησλ 

εηαηξεηώλ θαη λα ιάβεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ελ εμειίμεη «ζρεδίνπ 

απινύζηεπζεο» ηεο θπβέξλεζεο έσο ηνλ Δεθέκβξην ηνπ 2014. Να εμαιείςεη ηα 

θαλνληζηηθά εκπφδηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εηαηξεηψλ, επαλεμεηάδνληαο ηδίσο ηα 

θξηηήξηα κεγέζνπο πνπ πεξηέρνπλ νη θαλνληζκνί, ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη επηπηψζεηο 

φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα φξηα. Να ιάβεη κέηξα γηα ηελ απινχζηεπζε θαη ηε 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πνιηηηθήο ηεο θαηλνηνκίαο, εηδηθφηεξα κέζσ 

αμηνινγήζεσλ ζπλεθηηκψληαο ηηο πην πξφζθαηεο κεηαξξπζκίζεηο θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηελ πξνζαξκνγή ηεο θνξνινγηθήο πίζησζεο CICE. Να κεξηκλήζεη ψζηε 

νη πφξνη λα εζηηάδνληαη ζηνπο απνηειεζκαηηθφηεξνπο πφινπο αληαγσληζηηθφηεηαο 
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θαη λα πξνσζήζεη πεξαηηέξσ ηνλ νηθνλνκηθφ αληίθηππν ηεο θαηλνηνκίαο πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζηνπο πφινπο.  

4. Ζ ζχζηαζε αθνξά ηε ΓΜΑ 

Να εμαιείςεη ηνπο αδηθαηνιόγεηνπο πεξηνξηζκνύο πξόζβαζεο θαη άζθεζεο ησλ 

λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλσλ επαγγεικάησλ, λα κεηώζεη ην θόζηνο εηζόδνπ θαη λα 

πξνσζήζεη ηνλ αληαγσληζκό ζηηο ππεξεζίεο. Να αλαιάβεη πεξαηηέξσ δξάζε γηα ηε 

κείσζε ηνπ θαλνληζηηθνχ θφξηνπ πνπ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνκέα ιηαληθνχ 

εκπνξίνπ, ηδίσο κέζσ ηεο απινχζηεπζεο ηεο έγθξηζεο γηα ην άλνηγκα εκπνξηθψλ 

θαηαζηεκάησλ θαη ηεο άξζεο ηεο απαγφξεπζεο ησλ πσιήζεσλ θάησ ηνπ θφζηνπο. Να 

δηαζθαιίζεη ηνλ θαζνξηζκφ θαλνληζηηθά ξπζκηδφκελσλ ηηκψλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηνπο νηθηαθνχο πειάηεο ζην θαηάιιειν επίπεδν ην νπνίν 

δελ ζπληζηά εκπφδην γηα ηνλ αληαγσληζκφ, δηαηεξψληαο παξάιιεια πξνζηηνχο φξνπο 

γηα ηηο εππαζείο νκάδεο. Να εληζρχζεη ηηο δπλαηφηεηεο δηαζχλδεζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη θπζηθνχ αεξίνπ κε ηελ Ηζπαλία· εηδηθφηεξα, λα απμήζεη ηελ ηθαλφηεηα 

δηαζπλδέζεσλ γηα ηελ πιήξε ελζσκάησζε ηεο ηβεξηθήο αγνξάο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ 

επξσπατθή αγνξά. ηνλ ηνκέα ησλ ζηδεξνδξφκσλ, λα δηαζθαιίζεη ηελ αλεμαξηεζία 

ηνπ λένπ «ελνπνηεκέλνπ δηαρεηξηζηή ππνδνκήο» απφ ηνλ θαηεζηεκέλν θνξέα 

εθκεηάιιεπζεο θαη λα ιάβεη κέηξα γηα ην άλνηγκα ησλ εγρψξησλ επηβαηηθψλ 

κεηαθνξψλ ζηνλ αληαγσληζκφ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ππφ έθδνζε νδεγηψλ 

θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ απηέο ζα νξίζνπλ.  

5.Ζ ζχζηαζε αθνξά ηε ΓΜΑ 

Να κεηώζεη ηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηεο εξγαζίαο θαη λα επηηαρύλεη ηηο πξνζπάζεηεο 

γηα ηελ απινύζηεπζε ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηελ αύμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2015, λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ κε απνδνηηθψλ 

δαπαλψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ηνλ θφξν 

εηζνδήκαηνο εηαηξεηψλ βάζεη ησλ πξφζθαησλ αμηνινγήζεσλ θαη ηεο πξσηνβνπιίαο 

«Assises de la fiscalité», κεηψλνληαο παξάιιεια ηνπο λφκηκνπο ζπληειεζηέο· λα 

ιάβεη πξφζζεηα κέηξα γηα λα εμαιεηθζεί ε επλντθή κεηαρείξηζε ηεο ζχλαςεο ρξεψλ 

ζηε θνξνινγία ησλ επηρεηξήζεσλ· λα δηεπξχλεη ηε θνξνινγεηέα βάζε, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηελ θαηαλάισζε· λα θαηαξγήζεη ζηαδηαθά ηηο επηδήκηεο γηα ην πεξηβάιινλ 

επηδνηήζεηο (Δπξσπατθφ πκβνχιην δ 2014). 

6. Ζ ζχζηαζε αθνξά ηε  ΓΜΑ  

Να αλαιάβεη πεξαηηέξσ δξάζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δπζθακςίαο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο, θαη εηδηθόηεξα λα ιάβεη κέηξα γηα ηε κεηαξξύζκηζε ησλ όξσλ ησλ 

ζπκθσληώλ δηαηήξεζεο ηεο απαζρόιεζεο «accords de maintien de l’emploi» ώζηε λα 

απμεζεί ε πηνζέηεζή ηνπο από εηαηξείεο πνπ αληηκεησπίδνπλ δπζρέξεηεο. Να ιάβεη 

πξφζζεηα κέηξα γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρψλ αλεξγίαο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε βησζηκφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ελψ παξάιιεια λα εμαζθαιίδεηαη ε παξνρή επαξθψλ θηλήηξσλ γηα 

επηζηξνθή ζηελ εξγαζία. Να εμαζθαιίζεη ηελ παξνρή θαηάιιεισλ ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο κεγαιχηεξεο ειηθίαο, θαζψο θαη ηελ θαηάξηηζή 

ηνπο, θαη λα αμηνινγήζεη εθ λένπ ηηο ζρεηηθέο εηδηθέο ξπζκίζεηο παξνρψλ αλεξγίαο 

εθηηκψληαο ηελ θαηάζηαζή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

7. Ζ ζχζηαζε αθνξά ηε ΓΜΑ  

Να επηδηώμεη ηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, λα 

εθαξκόζεη ηε κεηαξξύζκηζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο θαη λα ιάβεη πεξαηηέξσ 

κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αληζνηήησλ, ηδίσο κε ηελ ελίζρπζε ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηελ πξόσξε εγθαηάιεηςε ηνπ ζρνιείνπ. Να δηαζθαιίζεη φηη νη ελεξγεηηθέο 

πνιηηηθέο αγνξάο εξγαζίαο ζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο πιένλ εππαζείο νκάδεο. Να 
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βειηηψζεη ηε κεηάβαζε απφ ην ζρνιείν ζηελ εξγαζία, εηδηθφηεξα κέζσ ηεο ελίζρπζεο 

ησλ κέηξσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο καζεηείαο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο 

αλεηδίθεπηνπο εξγαδφκελνπο.  

ΔΜΔ 2015 γηα ηε Γαιιία 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2014, ε Δπηηξνπή θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Γαιιία ζπλέρηδε 

λα αληηκεησπίδεη καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο πνπ απαηηνχλ εηδηθή 

παξαθνινχζεζε
 
θαη απνθαζηζηηθή δξάζε πνιηηηθήο. Οη αληζνξξνπίεο αθνξνχζαλ ηελ 

επηδείλσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, θαζψο θαη ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ ρξένπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. πσο αλαθνηλψζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 

2014 θαη ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε γηα ηε δψλε ηνπ επξψ, ε Δπηηξνπή έζεζε ζε 

εθαξκνγή εηδηθή παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηε Γαιιία. ηνλ 

επηθαηξνπνηεκέλν πίλαθα απνηειεζκάησλ, νξηζκέλνη δείθηεο εμαθνινπζνχλ λα 

ππεξβαίλνπλ ηα ελδεηθηηθά ηνπο φξηα, θαη ζπγθεθξηκέλα νη απώιεηεο κεξηδίσλ αγνξάο 

ζηηο εμαγσγέο, ην ρξένο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα θαη ην ρξένο ηνπ ηνκέα γεληθήο 

θπβέξλεζεο  (Δπξσπατθή Δπηηξνπή η 2014). 

 

Πίλαθαο απνηειεζκάησλ ηεο ΓΜΑ από ηηο ΔΜΔ ηνπ 2015 (δεκνζηεπκέλνο ην 

2014) γηα ηε Γαιιία γηα ηνπο δείθηεο πνπ μεπεξλνύλ ηα ελδεηθηηθά όξηα 

 

Γείθηεο ΔΜΔ 2015  

Δμσηεξηθέο αληζνξξνπίεο θαη 

αληαγσληζηηθόηεηα 

Σξηεηήο 

κέζνο όξνο 

Δλδεηθηηθά όξηα 

% κεηαβνιήο  

(πέληε έηε)  

ησλ κεξηδίσλ ζηηο εμαγσγηθέο αγνξέο 

FR -13 -6% 

Καηψηεξν ηεηαξηεκφξην 

Δζσηεξηθέο αληζνξξνπίεο   

Υξένο ηδησηηθνχ ηνκέα  

(ελνπνηεκέλα δεδνκέλα) 

σο % 

ηνπ ΑΔΠ (δ), (ε) 

FR 137.3 133% 

Αλψηεξν 

ηεηαξηεκφξην 

Υξένο ηνκέα γεληθήο θπβέξλεζεο 

σο % ηνπ ΑΔΠ 

 

 

FR 92.2 

+60% 

 

Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα δελ παξνπζηάδνπλ θακία έλδεημε 

αληηζηξνθήο ησλ ηάζεσλ. Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ παξακέλεη ζε 

θαηάζηαζε ζηαζεξνχ ειιείκκαηνο εληφο ησλ νξίσλ, ελψ ε ΚΓΔΘ είλαη ειαθξψο 

αξλεηηθή. Οη εμαγσγηθέο επηδφζεηο παξακέλνπλ ρακειέο, κε ζεκαληηθέο 

ζπζζσξεπκέλεο απψιεηεο κεξηδίσλ αγνξάο ζηηο εμαγσγέο, παξφηη ππήξμε 

πεξηνξηζκέλε βειηίσζε ην 2013. Ζ αχμεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο αλά κνλάδα 

πξντφληνο είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε, αιιά δελ εκθαλίδεη βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο. Ζ θεξδνθνξία ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ παξακέλεη 

ρακειή, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδνληαη νη πξννπηηθέο απνκφριεπζεο θαη ε 

ηθαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο επελδχζεσλ.  

Σν ρξένο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ππεξβαίλεη ην φξην θαη αθνινπζεί παξάιιειε πνξεία 

κε ηνλ πςειφ θαη αλνδηθφ δείθηε ρξένπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ν νπνίνο πιεζηάδεη ην 

100% ηνπ ΑΔΠ.  

Ζ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο επηδεηλψλεηαη θαη ηα επίπεδα αλεξγίαο βξίζθνληαη 

πνιχ θνληά ζην φξην. Ζ αλεξγία ησλ λέσλ είλαη επίζεο πςειή κε αλνδηθέο ηάζεηο. 

ην πιαίζην ρακειήο αλάπηπμεο θαη ρακεινχ πιεζσξηζκνχ, είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ λα αληηκεησπηζηνχλ νη καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο ηεο Γαιιίαο, ιφγσ 
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ηνπ κεγέζνπο ηεο γαιιηθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ δπλεηηθψλ δεπηεξνγελψλ επηπηψζεσλ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο δψλεο ηνπ επξψ.  

πλνιηθά, ε Δπηηξνπή ζεσξεί ζθφπηκν, ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε ηηο 

δηαπηζησζείζεο ηνλ Μάξηην ηνπ 2014 αληζνξξνπίεο πνπ απαηηνχλ απνθαζηζηηθή 

δξάζε, λα εμεηάζεη πεξαηηέξσ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε ζπλέρηζε ησλ 

αληζνξξνπηψλ ή ε εμάιεηςή ηνπο. Γεληθά, ε Δπηηξνπή θξίλεη ζθφπηκν λα εμεηάζεη 

πεξαηηέξσ ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε εκκνλή καθξννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ ή 

ηελ εμάιεηςή ηνπο, ιακβαλνκέλεο επίζεο ππφςε ηεο δηαπίζησζεο ππεξβνιηθψλ 

αληζνξξνπηψλ, ηνλ Μάξηην ηνπ 2014, πνπ απαηηνχλ απνθαζηζηηθή δξάζε. 

 

Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο 2015 γηα ηε Γαιιία 
 

Αληηκεησπίδεη ππεξβνιηθέο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο, πνπ απαηηνχλ ηελ  

πηνζέηεζε απνθαζηζηηθώλ κέηξσλ πνιηηηθήο θαη εηδηθή παξαθνινύζεζε. Σνλ Μάην, κε 

βάζε ηα εζληθά πξνγξάκκαηα κεηαξξπζκίζεσλ (ΔΠΜ) θαη ηηο άιιεο δεζκεχζεηο γηα 

δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα έρνπλ αλαθνηλσζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή, 

ε Δπηηξνπή ζα ιάβεη απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ππεξβνιηθψλ αληζνξξνπηψλ (ΓΤΑ). ε έλα πιαίζην ρακειήο αλάπηπμεο θαη ρακεινχ 

πιεζσξηζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρακειή θεξδνθνξία ησλ εηαηξεηψλ, θαη δεδνκέλεο 

ηεο αλεπαξθνχο πνιηηηθήο απφθξηζεο κέρξη ζηηγκήο, έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά νη 

θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ ηελ επηδείλσζε ηφζν ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο 

φζν θαη ηεο κε ζρεηηδφκελεο κε ην θφζηνο αληαγσληζηηθφηεηαο, θαζψο θαη απφ ηελ 

πςειή θαη απμαλφκελε δαλεηαθή επηβάξπλζε ηεο Γαιιίαο, θαη ηδίσο ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε αλάγθε ιήςεο κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

θηλδχλνπ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζηε γαιιηθή νηθνλνκία θαη, δεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο 

ηεο, κεηάδνζεο ησλ αξλεηηθψλ δεπηεξνγελψλ απνηειεζκάησλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη 

λνκηζκαηηθή έλσζε (Δπξσπατθή Δπηηξνπή θ 2015). 

πζηάζεηο 2015 πξνο ηε Γαιιία 
 

Ζ ζχζηαζε 1 αθνξά ην Α θαη ηελ ΓΜΑ θαη φιεο νη άιιεο αθνξνχλ ηε ΓΜΑ 

1. Να εμαζθαιίζεη απνηειεζκαηηθή δξάζε ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ππεξβνιηθνύ 

ειιείκκαηνο θαη κόληκε δηόξζσζε ηνπ ππεξβνιηθνύ ειιείκκαηνο έσο ην 2017 κέζσ ηεο 

ελίζρπζεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο, ηεο ιήςεο ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα 

φια ηα έηε θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο φισλ ησλ έθηαθησλ εζφδσλ γηα ηε κείσζε ηνπ 

ειιείκκαηνο θαη ηνπ ρξένπο. Να πξνζδηνξίζεη ηηο πξνβιεπφκελεο πεξηθνπέο δαπαλψλ 

γηα ηα έηε απηά θαη λα πξνβεί ζε αλεμάξηεηε εθηίκεζε ηνπ αληίθηππνπ βαζηθψλ 

κέηξσλ (Δπξσπατθφ πκβνχιην ε 2015). 

2. Να επηηαρύλεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή επαλεμέηαζε ησλ δαπαλώλ, 

λα ζπλερίζεη ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ θαη λα εληνπίζεη δπλαηφηεηεο 

εμνηθνλφκεζεο πφξσλ ζε φινπο ηνπο ππνηνκείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Να 

ιάβεη κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αχμεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ ησλ ηνπηθψλ 

αξρψλ. Να ιάβεη πξφζζεηα κέηξα γηα εμηζνξξφπεζε ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, εμαζθαιίδνληαο ηδίσο κέρξη ην Μάξηην 2016 ηε καθξνπξφζεζκε 

βησζηκφηεηα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ ζπκπιεξσκαηηθήο 

ζπληαμηνδφηεζεο.  
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3. Να εμαζθαιίζεη ηε ζπλέρηζε ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ έθπησζε θφξνπ ππέξ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο απαζρφιεζεο θαη απφ 

ην ζχκθσλν επζχλεο θαη αιιειεγγχεο, ηδίσο κε ηελ εθαξκνγή ηνπο ην 2016, φπσο 

είρε πξνγξακκαηηζηεί. Να αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ 

θαζεζηψησλ κε βάζε ηηο δπζθακςίεο ησλ αγνξψλ εξγαζίαο θαη πξντφλησλ. Να 

πξνβεί ζε δηαβνχιεπζε κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο 

πξαθηηθέο, ζηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ κηζζψλ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε εμέιημε 

ησλ κηζζψλ ζχκθσλα κε ηελ παξαγσγηθφηεηα. Να εμαζθαιίζεη φηη ε εμέιημε ησλ 

θαηψηαησλ κηζζψλ ζπλάδεη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο πξνψζεζεο ηεο απαζρφιεζεο θαη 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο.  

4. Να κεηώζεη, κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2015, ηα θαλνληζηηθά εκπόδηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, επαλεμεηάδνληαο ηδίσο ηα θξηηήξηα κεγέζνπο πνπ πεξηέρνπλ ηα 

θαλνληζηηθά θείκελα, ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη επηπηψζεηο φζνλ αθνξά ηα θαηψηαηα 

φξηα. Να άξεη ηνπο πεξηνξηζκνχο πξφζβαζεο ζε λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλα 

επαγγέικαηα θαη άζθεζεο απηψλ, πέξαλ ησλ λνκηθψλ επαγγεικάησλ, ηδίσο φζνλ 

αθνξά ηα επαγγέικαηα ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο απφ ην 2015.  

5. Να απινπζηεχζεη θαη λα βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηδίσο κε ηελ άξζε ησλ κε απνδνηηθψλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ. Να 

πξνσζήζεη ηηο επελδχζεηο, λα ιάβεη κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ θφξσλ επί ηεο 

παξαγσγήο θαη ηνπ λφκηκνπ ζπληειεζηή θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ, κε 

παξάιιειε δηεχξπλζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο γηα ηελ θαηαλάισζε. Να ιάβεη κέηξα 

απφ ην 2015 γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ αλαπνηειεζκαηηθψλ θφξσλ πνπ παξάγνπλ ιίγα ή 

θαζφινπ έζνδα.  

6. Να πξνβεί ζε κεηαξξύζκηζε ηνπ εξγαηηθνύ δηθαίνπ, ώζηε λα παξέρνληαη πεξηζζόηεξα 

θίλεηξα ζηνπο εξγνδόηεο λα πξνζιακβάλνπλ κε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξόλνπ. Να 

δηεπθνιχλεη ηηο δπλαηφηεηεο παξέθθιηζεο, ζε επίπεδν επηρείξεζεο θαη θιάδνπ, απφ 

ηηο γεληθέο λνκηθέο δηαηάμεηο, ηδίσο φζνλ αθνξά ξπζκίζεηο γηα ηνλ ρξφλν εξγαζίαο. 

Να πξνβεί, έσο ην ηέινο ηνπ 2015, ζε κεηαξξχζκηζε ηνπ λφκνπ κε ηνλ νπνίν 

ζεζπίζηεθαλ νη accords de maintien de l’emploi (ζπκθσλίεο δηαηήξεζεο ηεο 

απαζρφιεζεο) ψζηε λα απμεζεί ε πηνζέηεζή ηνπο απφ επηρεηξήζεηο. Να πξνβεί ζε 

ελέξγεηεο, ζε δηαβνχιεπζε κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο 

πξαθηηθέο, γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρψλ αλεξγίαο κε ζηφρν ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ παξνρή 

πεξηζζφηεξσλ θηλήηξσλ γηα επηζηξνθή ζηελ εξγαζία. 

 

ΔΜΔ 2016 γηα ηε Γαιιία 
 

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2015, ε Δπηηξνπή θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Γαιιία 

αληηκεηψπηδε καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο πνπ απαηηνχλ απνθαζηζηηθή πνιηηηθή 

δξάζε θαη εηδηθή παξαθνινχζεζε, ηδίσο φζνλ αθνξά θηλδχλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ επηδείλσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ην πςειό επίπεδν δεκόζηνπ δαλεηζκνύ. 

Οξηζκέλνη δείθηεο ζηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πίλαθα απνηειεζκάησλ ππεξβαίλνπλ ην 

ελδεηθηηθό όξην, θαη ζπγθεθξηκέλα, νη απώιεηεο κεξηδίσλ ζηηο εμαγσγηθέο αγνξέο, ην 

ρξένο ηνπ ηδησηηθνύ θαη δεκνζίνπ ηνκέα, ε αλεξγία, αιιά θαη ε αύμεζε ηεο 

καθξνρξόληαο αλεξγίαο. 
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Πίλαθαο απνηειεζκάησλ ηεο ΓΜΑ από ηηο ΔΜΔ ηνπ 2016 (δεκνζηεπκέλνο ην 

2015) γηα ηε Γαιιία γηα ηνπο δείθηεο πνπ μεπεξλνύλ ηα ελδεηθηηθά όξηα 

 

Γείθηεο ΔΜΔ 2016  

Δμσηεξηθέο αληζνξξνπίεο θαη 

αληαγσληζηηθόηεηα 

Σξηεηήο 

κέζνο όξνο 

Δλδεηθηηθά όξηα 

% κεηαβνιήο  

(πέληε έηε)  

ησλ κεξηδίσλ ζηηο εμαγσγηθέο αγνξέο 

FR -13.1 -6% 

Καηψηεξν ηεηαξηεκφξην 

Δζσηεξηθέο αληζνξξνπίεο   

Υξένο ηδησηηθνχ ηνκέα  

(ελνπνηεκέλα δεδνκέλα) 

σο % 

ηνπ ΑΔΠ (δ), (ε) 

FR 143.2 133% 

Αλψηεξν 

ηεηαξηεκφξην 

Υξένο ηνκέα γεληθήο θπβέξλεζεο 

σο % ηνπ ΑΔΠ 

 

 

FR 95.6 

+60% 

Κνηλσληθνί δείθηεο   

Πνζνζηφ αλεξγίαο 

- ηξηεηήο κέζνο φξνο 

FR 10.1 +10% 

Μαθξνρξφληα αλεξγία (% ηνπ ελεξγνχ 

πιεζπζκνχ απφ 16-74 ρξφλσλ, ηξηεηήο 

κεηαβνιή ) 

FR 0.6 +0.5% 

 

Σν ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ έρεη παξακείλεη ζηαζεξφ, παξνπζηάδνληαο 

κέηξην έιιεηκκα, ελψ ε θαζαξή δηεζλήο επελδπηηθή ζέζε έρεη παξακείλεη αξλεηηθή, 

ζεκεηψλνληαο πεξαηηέξσ επηδείλσζε ην 2014. Οη ζπζζσξεπκέλεο απώιεηεο κεξηδίσλ 

ζηηο εμαγσγηθέο αγνξέο εμαθνινπζνύλ λα ππεξβαίλνπλ θαηά πνιύ ην όξην, παξά ηελ 

πεξηνξηζκέλε εηήζηα αχμεζε ην 2014, ζέηνληαο βάζεηο γηα βειηίσζε ησλ ηηκψλ ησλ 

δεηθηψλ θαηά ηα επφκελα ρξφληα. Σν θφζηνο εξγαζίαο παξακέλεη πςειφ θαη 

εμαθνινπζεί λα επηβαξχλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εηαηξεηψλ σο πξνο ην θφζηνο. 

Τν ηδησηηθό ρξένο ππεξβαίλεη ην όξην, αιιά νη πηέζεηο απνκφριεπζεο είλαη 

πεξηνξηζκέλεο ζε έλα πιαίζην ειαθξψο ζεηηθήο πηζησηηθήο επέθηαζεο. Σν πνιχ 

πςειφ δεκφζην ρξένο ζεκείσζε πεξαηηέξσ αχμεζε ην 2014 θαη νη θίλδπλνη απφ ηε 

δπλακηθή ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, ιφγσ ηνπ ρακεινχ ξπζκνχ αλάπηπμεο θαη 

πιεζσξηζκνχ, εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη. Ζ δηφξζσζε ζηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ 

θαηνηθηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε αξγνχο ξπζκνχο. Ζ πξνζαξκνγή ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο απνηειεί πξφβιεκα, θαζψο ε αλεξγία ζεκεηψλεη αχμεζε θαη έρεη πιένλ 

ππεξβεί ην φξην, ζπλνδεπφκελε απφ αχμεζε ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο θαη ηεο 

αλεξγίαο ησλ λέσλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή κ 2015). 

Σπλνιηθά, ε νηθνλνκηθή αλάγλσζε ηνπ πίλαθα ππνγξακκίδεη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο εμειίμεηο όζνλ αθνξά ηελ αληαγσληζηηθόηεηα θαη ην πςειό επίπεδν ηνπ δεκόζηνπ 

ρξένπο ζηα πιαίζηα ρακεινύ ξπζκνύ αλάπηπμεο θαη ρακεινύ πιεζσξηζκνύ. πλεπψο, ε 

Δπηηξνπή θξίλεη ρξήζηκν λα εμεηάζεη πεξαηηέξσ ηελ εκκνλή καθξννηθνλνκηθψλ 

θηλδχλσλ θαη λα παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν φζνλ αθνξά ηελ εμάιεηςε ησλ 

αληζνξξνπηψλ, ιακβαλνκέλεο επίζεο ππφςε ηεο δηαπίζησζεο ππεξβνιηθήο 

αληζνξξνπίαο ηνλ Φεβξνπάξην. 

Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο 2016 γηα ηε Γαιιία: 

 

Ζ ρψξα αληηκεησπίδεη ππεξβνιηθέο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο. Τν κεγάιν 

δεκόζην ρξένο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ επηδείλσζε ηεο αύμεζεο ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη 

ηελ επηδείλσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο, κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη θηλδύλνπο γηα ην 
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κέιινλ, κε δηαζπλνξηαθό αληίθηππν. Σν δεκφζην ρξένο εμαθνινπζεί λα απμάλεηαη θαη 

απφ ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο δελ δηαθαίλεηαη ζαθήο άλνδνο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Μνινλφηη έρνπλ απμεζεί ηα πεξηζψξηα θέξδνπο, δελ 

πξνβιέπεηαη αλάθακςε ησλ επελδχζεσλ πξηλ απφ ην 2017. Λήθζεθαλ κέηξα 

πνιηηηθήο γηα ηε κείσζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ηεο εξγαζίαο θαη νη πνιηηηθέο 

δεζκεχζεηο έρνπλ πξφζθαηα εληαζεί. Χζηφζν, ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ παξακέλεη δσηηθήο ζεκαζίαο, κεηαμχ άιισλ φζνλ 

αθνξά ην ζύζηεκα θαζνξηζκνύ ησλ κηζζώλ θαη ηα θαλνληζηηθά εκπόδηα γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ, ελώ ρξεηάδεηαη λα επηηαρπλζεί ε ζθνπνύκελε επαλεμέηαζε 

ησλ δαπαλώλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή δ 2016). 

 

Δμέιημε ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ ηεο Γαιιίαο

 

 

Οη θαζαξέο εμαγσγέο εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ εκπφδην ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Ζ ζπκβνιή ησλ θαζαξψλ εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ήηαλ 

αξλεηηθή ην 2013 θαη ην 2014 θαη παξέκεηλε αξλεηηθή ην 2015, παξά ηελ απφηνκε 

ππνηίκεζε ηνπ επξψ. Ζ επηηάρπλζε ησλ εμαγσγψλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ αληηζηαζκίζηεθε πεξηζζφηεξν απφ ηελ επηηάρπλζε ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, κεηά ηελ άλνδν ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο. 

Ζ πξφζθαηε βειηίσζε ησλ εμαγσγηθψλ επηδφζεσλ παξακέλεη αλεπαξθήο κέρξη 

ζηηγκήο γηα λα επηηεπρζεί βηψζηκε κείσζε ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ηεο Γαιιίαο. 
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ην παξαπάλσ γξάθεκα απεηθνλίδεηαη ν θαηψηαηνο κηζζφο ζαλ πνζνζηφ ηνπ κέζνπ 

κηζζνχ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο ηεο ΔΔ. Ζ Γαιιία είλαη ζηελ πξψηε ζέζε κε πνζνζηφ 

63%. Δίλαη αλαγθαίν λα ππάξμεη κεηαξξχζκηζε ζην θφζηνο εξγαζίαο, δει. πεξαηηέξσ 

κείσζε ησλ κηζζψλ. 

πζηάζεηο 2016 πξνο ηε Γαιιία 
 

Ζ πξψηε ζχζηαζε αθνξά ην Α θαη ηε ΓΜΑ, ελψ νη επφκελεο αθνξνχλ ηε ΓΜΑ 

1. Να δηαζθαιίζεη ηε κόληκε δηόξζσζε ηνπ ππεξβνιηθνύ ειιείκκαηνο έσο ην 2017 

κέζσ ηεο ζέζπηζεο ησλ απαηηνύκελσλ δηαξζξσηηθώλ κέηξσλ θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

φισλ ησλ έθηαθησλ εζφδσλ γηα ηε κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο θαη ηνπ ρξένπο. Να 

πξνζδηνξίζεη ηηο πεξηθνπέο δαπαλψλ πνπ πξνγξακκαηίδνληαη γηα ηα επφκελα έηε θαη 

λα εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα αχμεζε ηνπ πνζνχ πνπ εμνηθνλνκείηαη απφ ηελ 

επαλεμέηαζε ησλ δαπαλψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ ησλ θνξέσλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, έσο ην ηέινο ηνπ 2016. Να εληζρχζεη ηηο αλεμάξηεηεο 

αμηνινγήζεηο ησλ δεκφζησλ πνιηηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ηξφπνη αχμεζεο 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε φινπο ηνπο ππνηνκείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο 

(Δπξσπατθφ πκβνχιην θ 2016).  

2. Να δηαζθαιίζεη όηη νη κεηώζεηο ηνπ θόζηνπο εξγαζίαο ζα ζπλερηζηνύλ θαη όηη ε 

εμέιημε ησλ θαηώηαησλ κηζζώλ ζπλάδεη κε ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ 

αληαγσληζηηθόηεηα. Να πξνβεί ζε κεηαξξχζκηζε ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ, ψζηε λα 

παξέρνληαη πεξηζζφηεξα θίλεηξα ζηνπο εξγνδφηεο λα πξαγκαηνπνηνχλ πξνζιήςεηο κε 

ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ.  

3. Να βειηηώζεη ηε ζύλδεζε κεηαμύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνκέα θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο, 

ηδίσο κε ηε κεηαξξχζκηζε ηεο καζεηείαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, κε 

έκθαζε ζηα άηνκα ρακειήο εηδίθεπζεο. Να αλαιάβεη δξάζε κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2016 

γηα ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο παξνρψλ αλεξγίαο κε ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε 



61 
 

ηεο δεκνζηνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ 

θηλήηξσλ γηα επηζηξνθή ζηελ εξγαζία.  

4. Να άξεη ηα εκπόδηα άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ, ηδίσο 

όζνλ αθνξά ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ θαη ηα λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλα 

επαγγέικαηα. Να ιάβεη κέηξα γηα ηελ απινχζηεπζε θαη ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θαζεζηψησλ ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο. Έσο 

ην ηέινο ηνπ 2016, λα ζεζπίζεη πεξαηηέξσ κεηαξξπζκίζεηο φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα 

κεγέζνπο ζηηο θαλνληζηηθέο ξπζκίζεηο, ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη λα ζπλερίζεη ηελ απινπνίεζε ησλ δηνηθεηηθψλ, θνξνινγηθψλ θαη 

ινγηζηηθψλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηηο επηρεηξήζεηο κε ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απινχζηεπζήο ηνπο.  

5. Να ιάβεη κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ θόξσλ επί ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ λόκηκνπ 

ζπληειεζηή θόξνπ εηζνδήκαηνο ησλ επηρεηξήζεσλ, κε παξάιιειε δηεύξπλζε ηεο 

θνξνινγηθήο βάζεο γηα ηελ θαηαλάισζε, ηδίσο όζνλ αθνξά ηνλ ΦΠΑ. Να θαηαξγήζεη 

ηηο κε απνδνηηθέο θνξνινγηθέο δαπάλεο, λα θαηαξγήζεη ηνπο θφξνπο πνπ απνθέξνπλ 

ιίγα ή θαζφινπ έζνδα θαη λα εγθξίλεη ηε κεηαξξχζκηζε ηεο παξαθξάηεζεο ηνπ 

θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ ζηελ πεγή κέρξη ην ηέινο ηνπ 2016. 

 

 

ΓΑΛΛΙΑ : ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΙΟΡΡΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΛΛΙΑ 

 

  ΓΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ 

  Πόξηζκα   

2014 Αληζνξξνπίεο Υπεξρξέσζε ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα  

 ην δεκόζην ρξένο ζπλέρηζε λα απμάλεηαη, γεγνλόο πνπ 
επηβάιιεη ηε ζπλέρηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο 
θαη, δεδνκέλνπ ηνπ πςεινύ επηπέδνπ ησλ δεκόζησλ 
δαπαλώλ, ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πεξηθνπέο ησλ 
δαπαλώλ 

 ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη δπζκελώο ην ηξαπεδηθό 
ζύζηεκα ηεο ρώξαο, ηνπ νπνίνπ ε έθζεζε ζην γαιιηθό 
δεκόζην απμήζεθε θαηά ηελ ηειεπηαία ρξνληά 

Αύμεζε ηνπ εκπνξηθνύ ειιείκκαηνο 

 Λόγσ ηεο καθξνπξόζεζκε κείσζεο ησλ κεξηδίσλ ζηηο 
εμαγσγηθέο αγνξέο πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζηαζεξή 
θάκςε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θόζηνπο (ην θόζηνο ηνπ 
εξγαηηθνύ δπλακηθνύ παξακέλεη πςειό θαη επεξεάδεη 
ηα πεξηζώξηα θέξδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ) 

Δθαξκνγή κέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο 
δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε δηόξζσζε ηνπ 
ππεξβνιηθνύ ειιείκκαηνο: 

 Η κόληκε δηόξζσζε ησλ δεκνζηνλνκηθώλ 
αληζνξξνπηώλ απαηηεί ηελ αμηόπηζηε εθαξκνγή 
θηιόδνμσλ δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ ώζηε λα 
απμεζεί ε ηθαλόηεηα πξνζαξκνγήο θαη λα ηνλσζεί ε 
αλάπηπμε θαη ε απαζρόιεζε 

 Μεηά ηε δηόξζσζε ηνπ ππεξβνιηθνύ ειιείκκαηνο, λα 
επηδηώμεη δηαξζξσηηθή πξνζαξκνγή γηα ηελ επίηεπμε 
ηνπ κεζνπξόζεζκνπ ζηόρνπ ίζε ηνπιάρηζηνλ κε 0,5% 
ηνπ ΑΔΠ εηεζίσο 
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 λα ιάβεη κέηξα γηα ηνλ ζεκαληηθό πεξηνξηζκό ηεο 
αύμεζεο ηνπ θόζηνπο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, κε 
κείσζε ησλ δαπαλώλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ησλ 
ζπληαμηνδνηηθώλ δαπαλώλ, θαη εμνξζνινγηζκό ησλ 
νηθνγελεηαθώλ παξνρώλ θαη επηδνκάησλ ζηέγαζεο 

 Να δηαζθαιίζεη ηε δηαηήξεζε ηεο κείσζεο ηνπ 
εξγαηηθνύ θόζηνπο πνπ πξνθύπηεη από ηε θνξνινγηθή 
πίζησζε CICE. Να αλαιάβεη δξάζε γηα ηελ πεξαηηέξσ 
κείσζε ησλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο. 

 Να εμαιείςεη ηνπο αδηθαηνιόγεηνπο πεξηνξηζκνύο 
πξόζβαζεο θαη άζθεζεο ησλ λνκνζεηηθά 
θαηνρπξσκέλσλ επαγγεικάησλ, λα κεηώζεη ην θόζηνο 
εηζόδνπ θαη λα πξνσζήζεη ηνλ αληαγσληζκό ζηηο 
ππεξεζίεο 

 Να κεηώζεη ηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηεο εξγαζίαο 
θαη λα επηηαρύλεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 
απινύζηεπζε ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 
αύμεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηάο ηνπ 

2015 Υπεξβνιηθέο 
αληζνξξνπίεο, 
πνπ απαηηνύλ 
απνθαζηζηηθή 
δξάζε πνιηηηθήο 
θαη εηδηθή 
παξαθνινύζεζε 

Κιηκάθσζε ΓΜΑ πνπ νθείιεηαη ζε 

- επηδείλσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηεο βησζηκόηεηαο ηνπ 
δεκνζίνπ ρξένπο πνπ δελ πεξηνξίδεηαη επαξθώο κε ηα εμαγγειζέληα 
κέηξα  

- ζπζηεκηθό θίλδπλν γηα ηε δώλε ηνπ επξώ. Απόθαζε ζρεηηθά κε ηελ 
ελεξγνπνίεζε ηνπ δηνξζσηηθνύ ζθέινπο ζα ιεθζεί ην Μάην, 
ιακβάλνληαο ππόςε ην εζληθό πξόγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ θαη 
άιιεο δεζκεύζεηο γηα δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

ΓΥΔ - λέα πξνζεζκία, πνπ πεξηιακβάλεη απζηεξά νξόζεκα θαη 
ιακβάλεη επίζεο ππόςε ην ζρέδην κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ππνβιήζεθε 
από ηε Γαιιία 

2016 Υπεξβνιηθέο 
Αληζνξξνπίεο 

Σπλέρηζε ΓΜΑ κε ηα ίδηα ζε γεληθέο γξακκέο πξνβιήκαηα 

 

ΓΑΛΛΙΑ: ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥ ΓΙΑ 2014,2015,2016 

2014 2015 2016 

ΑΥ Σνκέαο Πξόνδνο ΑΥ Σνκέαο Πξόνδνο ΑΥ Σνκέαο Πξόνδνο 

1 Γεκνζηνλνκηθή 

πνιηηηθή 

Μηθξή 1 Γεκνζηνλνκηθή 

πνιηηηθή 

Μηθξή 1 Γεκνζηνλνκηθή 

πνιηηηθή 

Μηθξή 

2 Κφζηνο 
εξγαζίαο 

Μέηξηα 2 Αγνξά 
εξγαζίαο, 

κηζζνί θαη 

ζπκβφιαηα 

Μέηξηα 2 Αγνξά εξγαζίαο, 
κηζζνί θαη 

ζπκβφιαηα 

εκαληηθή 

3 Απινπνίεζε 

δηαδηθαζηψλ γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο 

Μηθξή 3 Αγνξά εξγαζίαο Μέηξηα 3 Αγνξά εξγαζίαο, 

παξνρέο αλεξγίαο 

Μηθξή 

4 Απειεπζέξσζε 
θιεηζηψλ 

επαγγεικάησλ 

Μέηξηα 4 Απειεπζέξσζε 
θιεηζηψλ 

επαγγεικάησλ 

Μέηξηα 4 Απειεπζέξσζε 
θιεηζηψλ 

επαγγεικάησλ 

Μέηξηα 

5 Φνξνινγηθφ 
ζχζηεκα 

Μηθξή 5 Φνξνινγηθφ 
ζχζηεκα 

Μηθξή 5 Φνξνινγηθφ 
ζχζηεκα 

Μηθξή 

6 Αγνξά εξγαζίαο  Μηθξή 6 Αγνξά 

εξγαζίαο, 

παξνρέο 
αλεξγίαο 

Μηθξή    

7 Δθπαίδεπζε Μέηξηα       
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ΙΣΑΛΙΑ 

ΔΜΔ 2014 γηα ηελ Ιηαιία 

Σνλ Απξίιην ηνπ 2013, ε Δπηηξνπή θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Ηηαιία 

αληηκεηψπηδε καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο θαη ππέδεημε ηελ αλαγθαηφηεηα 

ζέζπηζεο απνθαζηζηηθψλ κέηξσλ πνιηηηθήο. Οη αληζνξξνπίεο αθνξνχζαλ ηδίσο ηηο 

επηδφζεηο ηεο σο πξνο ηηο εμαγσγέο θαη ηελ ππνθείκελε απψιεηα αληαγσληζηηθφηεηαο, 

θαζψο θαη ην πςειφ ρξένο ηνπ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. 

ηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πίλαθα απνηειεζκάησλ, νξηζκέλνη δείθηεο είλαη πάλσ από ην 

ελδεηθηηθό όξην: ε απώιεηα κεξηδίσλ ζηηο εμαγσγηθέο αγνξέο, ε ππνηίκεζε ηεο ΠΣΣΘ 

θαη ην ρξένο ηνπ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο.  

 

Πίλαθαο απνηειεζκάησλ ηεο ΓΜΑ από ηηο ΔΜΔ ηνπ 2014 (δεκνζηεπκέλνο ην 

2013) γηα ηελ Ιηαιία γηα ηνπο δείθηεο πνπ μεπεξλνύλ ηα ελδεηθηηθά όξηα 

 

Γείθηεο ΔΜΔ 2014  

Δμσηεξηθέο αληζνξξνπίεο θαη 

αληαγσληζηηθόηεηα 

Σξηεηήο 

κέζνο όξνο 

Δλδεηθηηθά όξηα 

% κεηαβνιήο  

(3 έηε)  

ηεο πξαγκαηηθήο ζηαζκηζκέλεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο, κε 

απνπιεζσξηζηέο ΔλΓΣΚ ζε ζρέζε κε 41 

βηνκεραληθέο ρψξεο (α) 

IT -6.2 

 

 

+/-5% γηα ρψξεο εληφο ΕΔ 

+/-11% γηα ρψξεο εθηφο ΕΔ 

Αλψηεξν θαη θαηψηεξν 

ηεηαξηεκφξην γηα ΕΔ -/+ ηππηθή απφθιηζε ΕΔ 

% κεηαβνιήο  

(πέληε έηε)  

ησλ κεξηδίσλ ζηηο εμαγσγηθέο αγνξέο 

 

IT -24.8 

 

-6% 

Καηψηεξν ηεηαξηεκφξην 

Δζσηεξηθέο αληζνξξνπίεο   

Υξένο  

ηνκέα γεληθήο θπβέξλεζεο 

σο % 

ηνπ ΑΔΠ 

 

 

 

IT 122.2 

 

 

+60% 

 

Η απώιεηα κεξηδίσλ αγνξάο παξακέλεη ζεκαληηθά πάλσ από ην ελδεηθηηθό όξην θαη νη 

επηδφζεηο σο πξνο ηηο εμαγσγέο πζηεξνχλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο επηδφζεηο άιισλ 

πξνεγκέλσλ νηθνλνκηψλ. Οη εμαγσγέο πξνο εκπνξηθνχο εηαίξνπο εθηφο επξσδψλεο 

ππνζηεξίρηεθαλ απφ ζεκαληηθή πηψζε ηεο ΠΗ ζηα κέζα ηνπ 2012, ε νπνία 

νθεηιφηαλ θπξίσο ζε νλνκαζηηθή ππνηίκεζε ηνπ επξψ. Δλ ησ κεηαμχ, ε 

απνγνεηεπηηθή εμέιημε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ζπλερίδεη λα ζηεξίδεη ην νλνκαζηηθφ 

ΚΔΑΜΠ, ην νπνίν ην 2012 απμήζεθε πεξηζζφηεξν απ’ φ,ηη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

εκπνξηθνχο εηαίξνπο. Ζ πηψζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο θαη, ηδίσο, ε έληνλε 

ζπξξίθλσζε ησλ επελδχζεσλ ήηαλ νη βαζηθνί παξάγνληεο ηεο βειηίσζεο ζην 

ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ην νπνίν πξνβιέπεηαη λα κεηαηξαπεί ζε 

πιενλαζκαηηθφ ην 2013 (Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε 2013). 

ην εζσηεξηθφ, ην πςειό επίπεδν ηνπ ρξένπο ηνπ ηνκέα ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο 

ζπλερίδεη λα απνηειεί ζεκαληηθφ επάισην ζηνηρείν γηα ηε ρψξα, δεδνκέλεο ηδίσο ηεο 

πξννπηηθήο γηα αζζεληθή αλάπηπμε. Σν 2012, ην ρξένο ηνπ ηνκέα ηεο θπβέξλεζεο σο 

κεξίδην ηνπ ΑΔΠ απμήζεθε ζε 127%, ιφγσ ηεο ζπξξίθλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο αχμεζεο ησλ δαπαλψλ γηα ηφθνπο, ελψ ην πξσηνγελέο 

πιεφλαζκα (2,5% ηνπ ΑΔΠ) κεηξίαζε ηελ αχμεζε απηή. Ζ επίηεπμε θαη ε δηαηήξεζε 

ελφο πςεινχ πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο εμαθνινπζνχλ λα είλαη θαζνξηζηηθήο 
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ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ ν δείθηεο ηνπ ρξένπο λα αθνινπζήζεη ζηαζεξή πησηηθή 

πνξεία.  

Σν ρξένο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα παξακέλεη θάησ απφ ην φξην θαη είλαη ζπγθεληξσκέλν 

ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ, ν νπνίνο, ζην πιαίζην ηεο παξαηεηακέλεο χθεζεο, 

ππήξμε ν θπξηφηεξνο παξάγσλ ηεο έληνλεο αχμεζεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 

δαλείσλ.  

Αλ θαη ν δείθηεο αλεξγίαο (3εηήο θαηά κέζν φξν) είλαη αθφκε θάησ απφ ην φξην, ε 

αλεξγία απμήζεθε ζεκαληηθά θαη αλήιζε ζρεδφλ ζην 11 ηνηο εθαηφ ην 2012, ελψ, ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2013, απμήζεθε πεξαηηέξσ ζην 12¼ ηνηο εθαηφ, ελψ ε αλεξγία ησλ 

λέσλ θαη ηα πνζνζηά ΝΔΔΣ (εθηφο εθπαίδεπζεο, απαζρφιεζεο ή θαηάξηηζεο) είλαη 

πνιχ πςειά. Ζ θηψρεηα θαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο (ηδίσο νη ζνβαξέο πιηθέο 

ζηεξήζεηο) απμήζεθαλ επίζεο αηζζεηά. Γεληθά, ε Επηηξνπή θξίλεη ζθόπηκν, 

ιακβάλνληαο επίζεο ππόςε ηελ δηαπίζησζε αληζνξξνπηώλ ηνλ Απξίιην, λα εμεηάζεη 

πεξαηηέξσ ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλεπάγεηαη ε εκκνλή ησλ αληζνξξνπηώλ. 

Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο 2014 γηα ηελ Ιηαιία 

Αληηκεησπίδεη ππεξβνιηθέο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο, νη νπνίεο απαηηνχλ 

εηδηθή παξαθνινχζεζε θαη έληνλε δξάζε πνιηηηθήο. Δηδηθφηεξα, νη επηπηώζεηο ηνπ 

πνιύ πςεινύ δεκόζηνπ ρξένπο θαη ηεο ηζρλήο εμσηεξηθήο αληαγσληζηηθόηεηαο, πνπ 

ακθόηεξεο ελ ηέιεη πεγάδνπλ από ηελ παξαηεηλόκελε επηβξάδπλζε ηεο 

παξαγσγηθόηεηαο, απαηηνύλ επείγνπζα πξνζνρή ζε επίπεδν πνιηηηθήο. Λακβαλνκέλνπ 

ππφςε ηνπ κεγέζνπο ηεο ηηαιηθήο νηθνλνκίαο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα αλαιεθζεί 

απνθαζηζηηθή δξάζε κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ δπζκελψλ επηπηψζεσλ 

ζηε ιεηηνπξγία ηεο ηηαιηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Ζ Δπηηξνπή 

ζθνπεχεη λα ζέζεη ζε εθαξκνγή εηδηθή παξαθνινχζεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ 

ζπλέζηεζε ην πκβνχιην ζηελ Ηηαιία ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ θαη ζα 

ππνβάιιεη ηαθηηθά εθζέζεηο ζην πκβνχιην θαη ηελ Δπξσνκάδα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ην πςειό δεκόζην ρξένο επηβαξύλεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκία, ηδίσο ζην πιαίζην ηεο 

ρξφληαο ρακειήο αλάπηπμεο θαη ηνπ ζπγθξαηεκέλνπ πιεζσξηζκνχ. εκαληηθή 

πξφθιεζε ζα απνηειέζνπλ ε επίηεπμε θαη δηαηήξεζε πνιχ πςειψλ πξσηνγελψλ 

πιενλαζκάησλ — πάλσ απφ ηνπο ηζηνξηθνχο κέζνπο φξνπο — θαη εχξσζησλ ξπζκψλ 

αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ γηα καθξά πεξίνδν, πνπ ακθφηεξα είλαη παξάγνληεο αλαγθαίνη γηα 

λα ηεζεί ζε ζηαζεξή πησηηθή πνξεία ν δείθηεο ρξένπο πξνο ΑΔΠ (Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή ζ 2014). 
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ην παξαπάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ηνπηθνχ δεκνζίνπ ρξένπο 

ζαλ πνζνζηφ ζηα ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ηνπηθψλ ηξαπεδψλ. Ζ Ηηαιία 

θαηέρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηνλ πίλαθα απηφ. Ζ άκεζε έθζεζε ηνπ ηηαιηθνχ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζην εγρψξην δεκφζην ρξένο θάλεη ηηο ηξάπεδεο επάισηεο ζε 

ηπρφλ δπζκελείο εμειίμεηο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηεο ρψξαο. Παξά ηελ πξφζθαηε 

κείσζε ζηηο ηηαιηθέο θξαηηθέο απνδφζεηο, ε ηζρπξή αχμεζε ησλ εγρψξησλ 

ζπκκεηνρψλ ησλ ηηαιηθψλ ηξαπεδψλ ζην δεκφζην ρξένο αχμεζε ηελ εππάζεηα ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζε αλαλεσκέλε αξλεηηθή θξαηηθή απφδνζε θαη εμειίμεηο 

πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο κέζσ δηαθφξσλ θαλαιηψλ. Δθηφο απφ ηελ έθζεζε ζηνλ 

ηζνινγηζκφ, ν ηηαιηθφο ηξαπεδηθφο ηνκέαο είλαη επίζεο έκκεζα εθηεζεηκέλνο ζην 

ηνπηθφ δεκφζην κέζσ ηνπ πςεινχ ρξένπο ηνπ δεκνζίνπ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. 

Σν λα επηηχρεη ε Ηηαιία λα ζέζεη ην δείθηε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ ζε κία 

ηθαλνπνηεηηθά πησηηθή πνξεία ζα είλαη κία ζπλερήο πξφθιεζε. Οη ηππνπνηεκέλεο 

πξνζνκνηψζεηο δείρλνπλ φηη ηα πςειά πξσηνγελή πιενλάζκαηα θαη ε ζπλερήο 

αλάπηπμε είλαη απαξαίηεηα πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί ν δείθηεο ρξένπο πξνο ΑΔΠ ζε κηα  

ηθαλνπνηεηηθά πησηηθή πνξεία, αληαπνθξηλφκελε ζην λέν δείθηε αλαθνξάο ηνπ Α. 

Καη νη δχν παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο απνηεινχλ κεγάιεο πξνθιήζεηο. 
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ην παξαπάλσ δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη ηα ζελάξηα εμέιημεο ηνπ Ηηαιηθνχ δεκνζίνπ 

ρξένπο.  

Σν 2013, ε Ηηαιία ζεκείσζε πξφνδν φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ηνπ κεζνπξφζεζκνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ηεο ζηφρνπ. Χζηφζν, ππάξρεη θίλδπλνο λα είλαη αλεπαξθήο ε 

πξνζαξκνγή ηνπ δηαξζξσηηθνχ ηζνδπγίνπ ην 2014 ιφγσ ηεο αλάγθεο λα κεησζεί κε 

ηθαλνπνηεηηθφ ξπζκφ ν πνιχ πςειφο δείθηεο δεκφζηνπ ρξένπο. Η θξίζε έρεη 

δηαβξώζεη ηελ αξρηθή αλζεθηηθόηεηα ηνπ ηηαιηθνύ ηξαπεδηθνύ ηνκέα θαη απνδπλακψλεη 

ηνλ ξφιν ηνπ ζηε ζηήξημε ηεο αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ απψιεηα ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε ζπλερή απφθιηζε κεηαμχ κηζζψλ θαη 

παξαγσγηθφηεηαο, ζηελ πςειή θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηεο εξγαζίαο, ζηε δπζκελή 

δηάξζξσζε ησλ εμαγσγψλ θαη ζην πςειφ πνζνζηφ ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δπζθνιεχνληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ. Οη δπζθακςίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαζνξηζκνχ ησλ κηζζψλ παξεκπνδίδνπλ ηελ ηθαλνπνηεηηθή 

δηαθνξνπνίεζε ησλ κηζζψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εμειίμεηο ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη 

ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. (Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζ 2014) 

Η καθξνρξόληα αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη ηνπ δηθαζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο, ε αλεπαξθήο εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαη ηα πςειά επίπεδα δηαθζνξάο θαη 

θνξνδηαθπγήο πεξηνξίδνπλ ηελ απνδνηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηελ νηθνλνκία θαη 

απνδπλακψλνπλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ πηνζεηνχκελσλ κεηαξξπζκίζεσλ.  

Σα κεγάια ειιείκκαηα αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ – πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηε ρακειή 

απνδνηηθφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηηο λεφηεξεο γεληέο, ε εηδίθεπζε ηεο ρψξαο ζηνπο 

ηνκείο ρακειήο έσο κέηξηαο ηερλνινγίαο θαη νη δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο – δηνγθψλνπλ ην πξφβιεκα ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

 

 

πζηάζεηο 2014 πξνο ηελ Ιηαιία:  

1. Ζ ζχζηαζε αθνξά ην Α θαη ηε ΓΜΑ  

Να εληζρύζεη ηα δεκνζηνλνκηθά κέηξα γηα ην 2014 δεδνκέλεο ηεο δηαθαηλφκελεο 

δηαθνξάο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνλ θαλφλα κείσζεο ηνπ ρξένπο, κε βάζε ηηο εαξηλέο πξνβιέςεηο ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 2014 θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ πξφνδν πξνο ηνλ ΜΓ. 

Τν 2015 λα εληζρύζεη ζεκαληηθά ηε δεκνζηνλνκηθή ζηξαηεγηθή γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

ζπκκόξθσζε κε ηελ απαίηεζε κείσζεο ηνπ ρξένπο θαη σο εθ ηνύηνπ λα επηηεπρζεί ν 
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ΜΔΣ. Δλ ζπλερεία, λα κεξηκλήζεη ψζηε ην ρξένο γεληθήο θπβέξλεζεο λα αθνινπζεί 

επαξθψο θαζνδηθή πνξεία, λα πινπνηήζεη ην θηιφδνμν ζρέδην ηδησηηθνπνίεζεο, λα 

εθαξκφζεη θηιηθή πξνο ηελ αλάπηπμε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή κε βάζε ηηο 

αλαγγειζείζεο ζεκαληηθέο εμνηθνλνκήζεηο απφ ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ ζε φια ηα 

θπβεξλεηηθά επίπεδα, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηηο δαπάλεο γηα ηελ ηφλσζε ηεο 

αλάπηπμεο, φπσο ε Δ&Α, ε θαηλνηνκία, ε εθπαίδεπζε θαη έξγα βαζηθψλ ππνδνκψλ. 

Να δηαζθαιίζεη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ πιήξε ζέζε ζε ιεηηνπξγία ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ζπκβνπιίνπ ην ηαρχηεξν δπλαηφλ θαη ην αξγφηεξν ηνλ επηέκβξην 

ηνπ 2014, εγθαίξσο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ δεκνζηνλνκηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ηνπ 2015 (Δπξσπατθφ πκβνχιην δ 2014). 

2. Ζ ζχζηαζε αθνξά ηε ΓΜΑ  

Να κεηαζέζεη πεξαηηέξσ ην θνξνινγηθό βάξνο από ηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο 

ζηελ θαηαλάισζε, ηελ ηδηνθηεζία θαη ην πεξηβάιινλ, ζε ζπκκόξθσζε κε ηνπο 

δεκνζηνλνκηθνύο ζηόρνπο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, λα αμηνινγήζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξφζθαηεο κείσζεο ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ηεο 

εξγαζίαο θαη λα δηαζθαιίζεη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο γηα ην 2015, λα επαλεμεηάζεη ην 

πεδίν ησλ άκεζσλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ θαη λα δηεπξχλεη ηε θνξνινγηθή βάζε, 

ηδίσο ζηελ θαηαλάισζε. Να εμαζθαιίζεη κηα πην απνηειεζκαηηθή πεξηβαιινληηθή 

θνξνινγία, κεηαμχ άιισλ ζηνλ ηνκέα ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο, θαη λα 

θαηαξγήζεη ηηο επηδήκηεο γηα ην πεξηβάιινλ επηδνηήζεηο. Να εθαξκφζεη ηνλ 

εμνπζηνδνηηθφ λφκν γηα ηε θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2015, 

κεηαμχ άιισλ κε ηελ έθδνζε ησλ δηαηαγκάησλ κε ζθνπφ ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θηεκαηνινγίνπ, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ηεο θνξνιφγεζεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. Να βειηηψζεη πεξαηηέξσ ηε 

θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε, κε ηελ ελίζρπζε ηεο πξνβιεςηκφηεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ηε βειηίσζε ηεο είζπξαμεο 

θνξνινγηθψλ νθεηιψλ θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. Να 

ζπλερίζεη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη λα ιάβεη πξφζζεηα κέηξα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. 

3. Ζ ζχζηαζε αθνξά ηε ΓΜΑ  

Σην πιαίζην ηεο επξύηεξεο πξνζπάζεηαο γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο 

δεκόζηαο δηνίθεζεο, λα δηεπθξηλίζεη ηηο αξκνδηόηεηεο ζε όια ηα επίπεδα θπβέξλεζεο. 

Να δηαζθαιίζεη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο ΔΔ, αλαιακβάλνληαο 

απνθαζηζηηθή δξάζε γηα ηε βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο, ηεο δηαθάλεηαο, 

ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν, ηδίσο ζηηο λφηηεο πεξηνρέο. Να εληζρύζεη πεξαηηέξσ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα 

ησλ κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο, κεηαμχ άιισλ κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ 

δηαηάμεσλ πεξί παξαγξαθήο έσο ην ηέινο ηνπ 2014, θαη ηελ ελίζρπζε ησλ εμνπζηψλ 

ηεο εζληθήο αξρήο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο. Να παξαθνινπζεί εγθαίξσο ηνλ 

αληίθηππν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζεζπίζηεθαλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο αζηηθήο δηθαηνζχλεο, κε ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο θαη ηε ζέζπηζε ζπκπιεξσκαηηθήο δξάζεο εθφζνλ 

ρξεηαζηεί.  

4. Ζ ζχζηαζε αθνξά ηε ΓΜΑ 

 Να εληζρύζεη ηελ αλζεθηηθόηεηα ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνκέα θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ γηα δηαρείξηζε θαη δηάζεζε απνκεησκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Να πξνσζήζεη ηελ πξφζβαζε ζε πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο εθηφο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο, θαη ηδίσο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Να εμαθνινπζήζεη λα 

πξνσζεί θαη λα παξαθνινπζεί απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο 
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ζε νιφθιεξν ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο κεγάιεο 

ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο («banche popolari») θαη ζηνλ ξφιν ησλ ηδξπκάησλ, κε 

ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

δηακεζνιάβεζεο.  

5. Ζ ζχζηαζε αθνξά ηε ΓΜΑ 

 Να αμηνινγήζεη, έσο ην ηέινο ηνπ 2014, ηνλ αληίθηππν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζρεηηθά 

κε ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κηζζψλ ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ 

απαζρφιεζεο, ζηηο δηαδηθαζίεο απνιχζεσλ, ζηνλ δηηηφ ραξαθηήξα ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο, θαη λα εθηηκήζεη ηελ αλάγθε 

αλάιεςεο ζπκπιεξσκαηηθήο δξάζεο. Να θαηαβάιεη πξνζπάζεηεο πξνο ηελ θαηεύζπλζε 

ηεο πιεξέζηεξεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ησλ αλέξγσλ, πεξηνξίδνληαο ηαπηνρξφλσο ηε 

ρξήζε ζπζηεκάησλ ζπκπιήξσζεο ηνπ κηζζνχ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο αλαθαηαλνκήο 

ηεο εξγαζίαο. Να εληζρχζεη ηε ζχλδεζε κεηαμχ ελεξγεηηθψλ θαη παζεηηθψλ 

πνιηηηθψλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο, μεθηλψληαο κε έλαλ αλαιπηηθφ ράξηε πνξείαο γηα 

ηελ αλάιεςε δξάζεο έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, θαη λα βειηηψζεη ηνλ ζπληνληζκφ 

θαη ηηο επηδφζεηο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ απαζρφιεζεο ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Να 

αλαιάβεη απνηειεζκαηηθή δξάζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ, 

κε ηε ζέζπηζε κέηξσλ γηα ηε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ αληηθηλήηξσλ γηα ηα δεχηεξα 

εξγαδφκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2015 θαη ηελ παξνρή 

θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο. Να παξάζρεη επαξθείο ππεξεζίεο ζε νιφθιεξε ηε 

ρψξα ζηνπο κε εγγεγξακκέλνπο λένπο θαη λα κεξηκλήζεη γηα ηε κεγαιχηεξε 

δέζκεπζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ πξνζθνξά πνηνηηθψλ ζέζεσλ καζεηείαο θαη 

θαηάξηηζεο έσο ην ηέινο ηνπ 2014, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο εγγχεζεο γηα ηε 

λενιαία. Να αληηκεησπίζεη ηελ έθζεζε ζηε θηψρεηα θαη ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, 

λα δηεπξχλεη ην λέν πηινηηθφ ζχζηεκα θνηλσληθήο πξφλνηαο, ζχκθσλα κε 

δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο, δηαζθαιίδνληαο ηελ θαηάιιειε ζηφρεπζε, ηελ ηήξεζε 

απζηεξψλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηελ εδαθηθή νκνηνκνξθία, θαη εληζρχνληαο ηε ζχλδεζε 

κε κέηξα ελεξγνπνίεζεο. Να βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ 

ζηήξημεο ηεο νηθνγέλεηαο θαη πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ππέξ ησλ λνηθνθπξηψλ ρακεινχ 

εηζνδήκαηνο κε παηδηά (Δπξσπατθφ πκβνχιην δ 2014). 

 6. Ζ ζχζηαζε αθνξά ηε ΓΜΑ 

 Να εθαξκφζεη ην Δζληθφ χζηεκα Αμηνιφγεζεο ησλ ρνιείσλ γηα ηε βειηίσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ ζρνιείσλ θαη ηε κείσζε ησλ πνζνζηώλ πξόσξεο εγθαηάιεηςεο 

ηνπ ζρνιείνπ. Να απμήζεη ηε κάζεζε ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο ζηελ αλψηεξε 

δεπηεξνβάζκηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε θαη λα εληζρχζεη ηελ 

επαγγεικαηηθά πξνζαλαηνιηζκέλε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Να δεκηνπξγήζεη έλα 

εζληθφ κεηξψν ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ γηα λα εμαζθαιηζηεί ε επξεία αλαγλψξηζε 

ησλ δεμηνηήησλ. Να δηαζθαιίζεη φηη ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε αληακείβεη θαιχηεξα 

ηελ πνηφηεηα ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο.  

7. Ζ ζχζηαζε αθνξά ηε ΓΜΑ 

Να εγθξίλεη ηελ εθθξεκνχζα λνκνζεζία ή άιια ηζνδχλακα κέηξα κε ζηφρν ηελ 

απινύζηεπζε ηνπ θαλνληζηηθνύ πεξηβάιινληνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο θαη 

λα αληηκεησπίζεη ηα θελά ζηελ εθαξκνγή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. Να πξνσζήζεη 

ην άλνηγκα ηεο αγνξάο θαη λα άξεη ηνπο ελαπνκείλαληεο θξαγκνχο θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ζηνλ αληαγσληζκφ ζηνπο ηνκείο ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη ηνπηθψλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ηεο αζθάιηζεο, ηεο δηαλνκήο θαπζίκσλ, ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ 

θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ. Να εληζρχζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, ηδίσο κε ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ, κεηαμχ άιισλ κε 

ηελ θαιχηεξε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, ηνλ εμνξζνινγηζκφ 

ησλ θεληξηθψλ αξρψλ πξνκεζεηψλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ 
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θαλφλσλ πξηλ θαη κεηά ηελ αλάζεζε. ηηο ηνπηθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο, λα εθαξκφζεη 

απαξέγθιηηα ηε λνκνζεζία πνπ πξνβιέπεη ηε δηφξζσζε ησλ ζπκβάζεσλ πνπ δελ 

πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο εζσηεξηθήο αλάζεζεο έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2014. 

 8. Ζ ζχζηαζε αθνξά ηε ΓΜΑ 

Να δηαζθαιίζεη ηελ ηαρεία θαη πιήξε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο αξρήο κεηαθνξψλ έσο 

ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014. Να εγθξίλεη ηνλ θαηάινγν ησλ ζηξαηεγηθψλ ππνδνκψλ 

ζηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα θαη λα εληζρχζεη ηε δηαρείξηζε ησλ ιηκέλσλ θαη ηηο ζπλδέζεηο 

κε ηελ ελδνρψξα. 

 

ΔΜΔ 2015 γηα ηελ Ιηαιία 

 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2014, ε Δπηηξνπή θαηέιεμε ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε Ηηαιία αληηκεηψπηδε 

ππεξβνιηθέο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο 

πνπ απαηηνχλ εηδηθή παξαθνινχζεζε θαη 

απνθαζηζηηθή πνιηηηθή δξάζε. Οη αληζνξξνπίεο 

αθνξνχλ εηδηθφηεξα ην πνιχ πςειφ επίπεδν 

ρξένπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηε ρακειή 

εμσηεξηθή αληαγσληζηηθφηεηα, πνπ νθείινληαη 

ζηελ ππνηνληθή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

πσο αλαθνηλψζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2014 θαη 

ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε γηα ηε δψλε ηνπ επξψ, 

ε Δπηηξνπή έζεζε ζε εθαξκνγή εηδηθή 

παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ 

γηα ηελ Ηηαιία. ηνλ επηθαηξνπνηεκέλν πίλαθα 

απνηειεζκάησλ, νξηζκέλνη δείθηεο ππεξβαίλνπλ ην ελδεηθηηθφ φξην, θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη απψιεηεο κεξηδίσλ αγνξάο ζηηο εμαγσγέο, ν δείθηεο δεκφζηνπ 

ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή η 2014).  

 

Πίλαθαο απνηειεζκάησλ ηεο ΓΜΑ από ηηο ΔΜΔ ηνπ 2015 (δεκνζηεπκέλνο ην 

2014) γηα ηελ Ιηαιία γηα ηνπο δείθηεο πνπ μεπεξλνύλ ηα ελδεηθηηθά όξηα 

 

Γείθηεο ΔΜΔ 2015  

Δμσηεξηθέο αληζνξξνπίεο θαη 

αληαγσληζηηθόηεηα 

Σξηεηήο 

κέζνο όξνο 

Δλδεηθηηθά όξηα 

% κεηαβνιήο  

(πέληε έηε)  

ησλ κεξηδίσλ ζηηο εμαγσγηθέο αγνξέο 

 

IT -18.4 

-6% 

Καηψηεξν ηεηαξηεκφξην 

Δζσηεξηθέο αληζνξξνπίεο   

Υξένο ηνκέα γεληθήο θπβέξλεζεο 

σο % ηνπ ΑΔΠ 

 

 

 

IT 127.9 

 

 

+60% 

Κνηλσληθνί δείθηεο   

Πνζνζηφ αλεξγίαο 

- ηξηεηήο κέζνο φξνο 

IT 10.4 +10% 

 

Παξφηη ε εμσηεξηθή ζέζε πξνζαξκφδεηαη θαη ην πιεφλαζκα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ θαηαγξάθεθε ην 2013 αλακέλεηαη λα απμεζεί πεξαηηέξσ, νη ελ ιφγσ 

εμειίμεηο νθείινληαη θπξίσο ζηε ρακειή εζσηεξηθή δήηεζε θαη ζηε ζπγθξαηεκέλε 
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αχμεζε ησλ εμαγσγψλ. ε πεληαεηή βάζε, νη ζπζσξεπζείζεο απψιεηεο κεξηδίσλ 

αγνξάο ζηηο εμαγσγέο εμαθνινπζνχλ λα είλαη κεγάιεο θαη νη εμαγσγηθέο επηδφζεηο 

παξακέλνπλ επίζεο ρακειέο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο. Οη δείθηεο 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο είλαη ζηαζεξνί, αιιά δελ παξνπζηάδνπλ θακία 

έλδεημε βειηίσζεο. Ζ αχμεζε ηνπ νλνκαζηηθνχ θφζηνπο εξγαζίαο αλά κνλάδα 

πξντφληνο ζεκείσζε επηβξάδπλζε ην 2013, ελ κέξεη ράξε ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο κεηά ηε κεγάιε κείσζε πνπ θαηαγξάθεθε ην 

πξνεγνχκελν έηνο. Σν ρξένο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα είλαη κέηξην, ελψ ην πνιχ πςειφ 

ρξένο γεληθήο θπβέξλεζεο πξνο ην ΑΔΠ ζπλέρηζε λα απμάλεηαη, ιφγσ ηεο αξλεηηθήο 

πξαγκαηηθήο αλάπηπμεο θαη ηνπ ππνηνληθνχ πιεζσξηζκνχ. Ζ νηθνλνκηθή αδπλακία 

είλαη επίζεο εκθαλήο απφ ηε ζπλερή κείσζε ησλ επελδχζεσλ πάγηνπ θεθαιαίνπ σο 

πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηηο αβέβαηεο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο θαη 

ζηε κεγάιε ζπξξίθλσζε ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ην 2013. Ζ αλεξγία ζηελ 

Ηηαιία απμήζεθε πεξαηηέξσ ην 2013, αιιά ζηαζεξνπνηήζεθε θαηά ην πξψην εμάκελν 

ηνπ 2014. Ζ αλεξγία ησλ λέσλ απμήζεθε θαηαθφξπθα ζε πνιχ πςειά πνζνζηά θαη ε 

καθξνρξφληα αλεξγία εμαθνινπζεί λα είλαη πνιχ πςειή. Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο 

είλαη ην ρακειφηεξν ζηελ ΔΔ. Παξφηη ε θηψρεηα θαη νη θνηλσληθνί δείθηεο ήηαλ ζε 

γεληθέο γξακκέο ζηαζεξνί ην 2013, δηαηεξήζεθαλ ζε αλεζπρεηηθά πςειά επίπεδα θαη 

ελδέρεηαη λα έρνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο κεζνπξφζεζκεο αλαπηπμηαθέο 

πξννπηηθέο. ην πιαίζην ρακειήο αλάπηπμεο θαη ρακεινχ πιεζσξηζκνχ, είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα αληηκεησπηζηνχλ νη ππεξβνιηθέο αληζνξξνπίεο ηεο Ηηαιίαο, 

ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηεο ηηαιηθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ δπλεηηθψλ δεπηεξνγελψλ 

επηπηψζεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο δψλεο ηνπ επξψ. 

Γεληθά, ε Δπηηξνπή θξίλεη ζθφπηκν λα εμεηάζεη πεξαηηέξσ ηελ εκκνλή 

καθξννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαη λα παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψλεηαη φζνλ 

αθνξά ηελ εμάιεηςε ππεξβνιηθώλ αληζνξξνπηώλ, ιακβαλνκέλεο επίζεο ππόςε ηεο 

δηαπίζησζεο ππεξβνιηθώλ αληζνξξνπηώλ, ηνλ Μάξηην ηνπ 2014. 

Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο 2015 γηα ηελ Ιηαιία 
 

Αληηκεησπίδεη ππεξβνιηθέο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο, πνπ απαηηνχλ ηελ 

πηνζέηεζε απνθαζηζηηθψλ κέηξσλ πνιηηηθήο θαη εηδηθή παξαθνινχζεζε. ε έλα 

πιαίζην παξαηεηακέλεο ππνηνληθήο αλάπηπμεο θαη επίκνλεο ρακειήο 

παξαγσγηθφηεηαο, έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά νη θίλδπλνη πνπ απνξξένπλ απφ ην πνιχ 

πςειφ επίπεδν ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, θαζψο θαη ηηο αδπλακίεο ηφζν ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο φζν θαη ηεο κε ζρεηηδφκελεο κε ην θφζηνο 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε αλάγθε ιήςεο κέηξσλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζηε ηηαιηθή νηθνλνκία θαη, 

δεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο ηεο, κεηάδνζεο ησλ αξλεηηθψλ δεπηεξνγελψλ 

απνηειεζκάησλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή έλσζε (Δπξσπατθή Δπηηξνπή θ 

2015). 

πζηάζεηο 2015 πξνο ηε Ιηαιία 

 

1. Επίηεπμε δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ηνπιάρηζηνλ 0,25 % ηνπ ΑΕΠ γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ κεζνπξφζεζκνπ ζηφρνπ ην 2015 θαη 0,1 % ηνπ ΑΔΠ ην 2016 κε ηε 

ιήςε ησλ αλαγθαίσλ δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ ηφζν ην 2015 φζν θαη ην 2016, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επηηξεπφκελε απφθιηζε απφ ηελ εθαξκνγή κεγάισλ 

δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Πιήξε θαη ηαρεία εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη ρξήζε ησλ έθηαθησλ θεξδψλ κε ζθνπφ λα ζεκεησζεί 
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πεξαηηέξσ πξφνδνο γηα λα ηεζεί ν δείθηεο ρξένπο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζε 

θαηάιιειε πησηηθή πνξεία. Δθαξκνγή ηνπ εμνπζηνδνηηθνχ λφκνπ γηα ηε θνξνινγηθή 

κεηαξξχζκηζε έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015, ηδίσο ηεο αλαζεψξεζεο ησλ 

θνξνινγηθψλ δαπαλψλ θαη ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ ησλ αθηλήησλ θαη ησλ κέηξσλ 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο (Δπξσπατθφ πκβνχιην ε 2015). 

2. Έγθξηζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ εζληθνχ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηνπο ιηκέλεο 

θαη ηελ εθνδηαζηηθή, πξνθεηκέλνπ ηδίσο λα ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ησλ δηαηνπηθψλ 

κεηαθνξψλ κε ηε βειηίσζε ησλ ζπλδέζεσλ. Γηαζθάιηζε φηη ν Οξγαληζκφο Δδαθηθήο 

πλνρήο ζα θαηαζηεί πιήξσο ιεηηνπξγηθφο, ψζηε ε δηαρείξηζε ησλ θνλδπιίσλ ηεο ΔΔ 

λα ζεκεηψζεη αηζζεηή βειηίσζε. 

3. Έγθξηζε θαη εθαξκνγή ησλ εθθξεκνχλησλ λφκσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε 

βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ζηνλ εθζπγρξνληζκό ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο. 

Αλαζεψξεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί παξαγξαθήο έσο ηα κέζα ηνπ 2015. Γηαζθάιηζε φηη 

νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζεζπίζηεθαλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

αζηηθήο δηθαηνζχλεο ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο δηάξθεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ. 

4. Θέζπηζε δεζκεπηηθψλ κέηξσλ, έσο ηα ηέιε ηνπ 2015, γηα λα αληηκεησπηζηνχλ 

νη ελαπνκέλνπζεο αδπλακίεο φζνλ αθνξά ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ησλ ηξαπεδψλ, 

ηδηαίηεξα ν ξφινο ησλ ηδξπκάησλ, θαη ιήςε κέηξσλ γηα λα επηηαρπλζεί ε κείσζε ζε 

επξεία βάζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. 

5. Έθδνζε ησλ λνκνζεηηθψλ δηαηαγκάησλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ 

ζπκπιήξσζεο ηνπ κηζζνχ, ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ξπζκίζεσλ, ηελ 

ηζνξξνπία κεηαμχ επαγγεικαηηθήο θαη ηδησηηθήο δσήο θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 

ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο. Γεκηνπξγία ζε δηαβνχιεπζε κε ηνπο 

θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο πξαθηηθέο, ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

πιαηζίνπ γηα δεπηεξνβάζκηεο ζπκβαηηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. ην πιαίζην ησλ 

πξνζπαζεηψλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ, 

έγθξηζε θαη εθαξκνγή ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο κεηαξξχζκηζεο ησλ ζρνιείσλ θαη 

επέθηαζε ηεο επαγγεικαηηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

6. Δθαξκνγή ηνπ ζεκαηνινγίνπ απινχζηεπζεο γηα ην δηάζηεκα 2015-2017 κε 

ζθνπφ ηελ ειάθξπλζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ξπζκηζηηθψλ βαξψλ. Έγθξηζε κέηξσλ γηα 

ηελ ηφλσζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην δίθαην 

ηνπ αληαγσληζκνχ θαη αλάιεςε απνθαζηζηηθήο δξάζεο γηα ηελ άξζε ησλ θξαγκψλ 

πνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ. Γηαζθάιηζε φηη νη ζπκβάζεηο ησλ ηνπηθψλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ πνπ δελ πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο εζσηεξηθήο αλάζεζεο ζα 

δηνξζσζνχλ ην αξγφηεξν έσο ην ηέινο ηνπ 2015. 

ΔΜΔ 2016 γηα ηελ Ιηαιία 

Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2015, ε Δπηηξνπή θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Ηηαιία 

αληηκεηψπηδε ππεξβνιηθέο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο πνπ απαηηνχλ 

απνθαζηζηηθή πνιηηηθή δξάζε θαη εηδηθή παξαθνινχζεζε, ηδίσο φζνλ αθνξά 

θηλδχλνπο πνπ απνξξένπλ απφ ην πνιχ πςειφ δεκφζην ρξένο θαη ηελ αζζελή 

αληαγσληζηηθφηεηα, είηε ζε ζρέζε κε ηηο ηηκέο είηε φρη, ιφγσ ηεο κεησκέλεο 

δπλακηθήο ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Οξηζκέλνη δείθηεο ζηνλ 

επηθαηξνπνηεκέλν πίλαθα απνηειεζκάησλ ππεξβαίλνπλ ην ελδεηθηηθφ φξην, θαη 

ζπγθεθξηκέλα, νη απώιεηεο ησλ κεξηδίσλ ζηηο εμαγσγηθέο αγνξέο, ην ρξένο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα, ε αλεξγία αιιά θαη ε αύμεζε ηεο καθξνρξόληαο αλεξγίαο θαη ηεο 

αλεξγίαο ησλ λέσλ. 
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Πίλαθαο απνηειεζκάησλ ηεο ΓΜΑ από ηηο ΔΜΔ ηνπ 2016 (δεκνζηεπκέλνο ην 

2015) γηα ηε Ιηαιία γηα ηνπο δείθηεο πνπ μεπεξλνύλ ηα ελδεηθηηθά όξηα 

 

Γείθηεο ΔΜΔ 2016  

Δμσηεξηθέο αληζνξξνπίεο θαη 

αληαγσληζηηθόηεηα 

Σξηεηήο κέζνο όξνο Δλδεηθηηθά όξηα 

% κεηαβνιήο  

(πέληε έηε)  

ησλ κεξηδίσλ ζηηο εμαγσγηθέο 

αγνξέο 

 

 

IT -18.4 

 

-6% 

Καηψηεξν ηεηαξηεκφξην 

Δζσηεξηθέο αληζνξξνπίεο   

Υξένο ηνκέα γεληθήο 

θπβέξλεζεο 

σο % ηνπ ΑΔΠ 

 

 

 

IT 127.9 

 

+60% 

Κνηλσληθνί δείθηεο   

Πνζνζηφ αλεξγίαο 

- ηξηεηήο κέζνο φξνο 

IT 10.1 

 

+10% 

 

Σν πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ζεκείσζε πεξαηηέξσ αχμεζε 

ην 2014, ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηεο θαζαξήο δηεζλνχο επελδπηηθήο ζέζεο, θπξίσο 

ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ θαη ηεο ρακειήο εγρψξηαο δήηεζεο, ε νπνία φκσο 

ζεκεηψλεη αλάθακςε ην 2015. Οη απψιεηεο κεξηδίσλ ζηηο εμαγσγηθέο αγνξέο 

παξνπζίαζαλ κηθξή κείσζε, ε νπνία ζηεξίδεηαη απφ πεξηνξηζκέλεο απμήζεηο ησλ 

δεηθηψλ αληαγσληζηηθφηεηαο θφζηνπο. Χζηφζν, ε πηψζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο θαη ην πεξηβάιινλ ρακεινχ πιεζσξηζκνχ εκπνδίδνπλ ηελ πεξαηηέξσ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Δλψ ν δείθηεο ρξένπο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πξνο ην 

ΑΔΠ παξακέλεη ζηαζεξφο, ν δείθηεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζεκείσζε πεξαηηέξσ 

αχμεζε ην 2014, ιφγσ ηεο αξλεηηθήο πξαγκαηηθήο αλάπηπμεο, ηνπ ρακεινχ 

πιεζσξηζκνχ θαη ησλ ζπλερηδφκελσλ δεκνζηνλνκηθψλ ειιεηκκάησλ. Ζ νηθνλνκηθή 

αδπλακία θαζίζηαηαη επίζεο εκθαλήο απφ ηε ζπλερή κείσζε ησλ επελδχζεσλ σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ελ κέξεη ζηελ ειαθξά πεξαηηέξσ 

ζπξξίθλσζε ηνπ δαλεηζκνχ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ην 2014. Οη φξνη ρξεκαηνδφηεζεο, 

παξά ην γεγνλφο φηη απφ ηα κέζα ηνπ 2014 ζεκεηψζεθαλ νξηζκέλεο βειηηψζεηο, 

εμαθνινπζνχλ λα επεξεάδνληαη απφ ην κεγάιν απφζεκα ησλ ηξαπεδψλ ζε κε 

εμππεξεηνχκελα δάλεηα. Σα πνζνζηά αλεξγίαο θνξπθψζεθαλ ην 2014, φπσο θαη ηα 

πνζνζηά ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο θαη ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ, ιφγσ ησλ πςειψλ 

πνζνζηψλ ησλ λέσλ ΔΔΑΚ. Παξφηη νη δείθηεο θηψρεηαο θαη νη θνηλσληθνί δείθηεο 

ήηαλ ζε γεληθέο γξακκέο ζηαζεξνί ην 2014, δηαηεξήζεθαλ ζε αλεζπρεηηθά πςειά 

επίπεδα (Δπξσπατθή Δπηηξνπή η 2014). 

Σπλνιηθά, ε νηθνλνκηθή αλάγλσζε ηνπ πίλαθα ππνγξακκίδεη δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ππνηνληθή αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο, ηα εκπόδηα ζηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο 

θαη ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηηο πξνζθιήζεηο πνπ αθνξνύλ ηε κείσζε 

ηνπ δεκόζηνπ δαλεηζκνύ. πλεπψο, ε Δπηηξνπή θξίλεη ρξήζηκν λα εμεηάζεη πεξαηηέξσ 

ηελ εκκνλή καθξννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ θαη λα παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν φζνλ 

αθνξά ηελ εμάιεηςε ησλ αληζνξξνπηψλ, ιακβαλνκέλεο επίζεο ππφςε ηεο 

δηαπίζησζεο ππεξβνιηθήο αληζνξξνπίαο ηνλ Φεβξνπάξην. 

Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο 2016 γηα ηελ Ιηαιία 
 

Ζ ρψξα αληηκεησπίδεη ππεξβνιηθέο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο. Τν πςειό 

δεκόζην ρξένο θαη ε παξαηεηακέλε ππνηνληθή δπλακηθή ηεο παξαγσγηθόηεηαο 
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ζπλεπάγνληαη θηλδύλνπο γηα ην κέιινλ, κε δηαζπλνξηαθό αληίθηππν. Παξά ηε κέηξηα 

αχμεζε ησλ κηζζψλ, ε αληαγσληζηηθφηεηα παξακέλεη ρακειή ιφγσ ηεο επηδείλσζεο 

ηεο δπλακηθήο ηεο παξαγσγηθφηεηαο, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ηελ πξνζαξκνγή ηνπ 

θφζηνπο εξγαζίαο αλά κνλάδα πξντφληνο. Ζ βξαδεία εμπγίαλζε ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ επηβαξχλεη ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηξαπεδψλ. Σα πςειά 

πνζνζηά καθξνρξφληαο αλεξγίαο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο. 

Ζ κείσζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζα απαηηήζεη πςειφηεξα πξσηνγελή πιενλάζκαηα 

θαη ζηαζεξή νλνκαζηηθή αλάπηπμε ζην κέιινλ. Έρνπλ ιεθζεί κέηξα πνιηηηθήο γηα ηε 

ζεζκηθή κεηαξξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο. Δμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ θελά πνιηηηθήο, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο 

ηδησηηθνπνηήζεηο, ην πιαίζην ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ηελ επαλεμέηαζε 

ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, ηα κέηξα γηα ην άλνηγκα ηεο αγνξάο, ηε θνξνινγία θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή θ 2015). 

πζηάζεηο 2016 πξνο ηε Ιηαιία  

Ζ πξψηε ζχζηαζε αθνξά ην Α θαη ηελ ΓΜΑ, ελψ νη ππφινηπεο ηελ ΓΜΑ 

1. Να πεξηνξίζεη, ην 2016, ηελ πξνζσξηλή απφθιηζε απφ ηελ απαηηνχκελε 

πξνζαξκνγή 0,5 % ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ κεζνπξφζεζκνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

ζηφρνπ ζην 0,75 % ηνπ ΑΔΠ πνπ επηηξέπεηαη γηα επελδχζεηο θαη ηελ εθαξκνγή 

δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, ππφ ηνλ φξν ηεο ζπλέρηζεο ηεο πνξείαο πξνζαξκνγήο 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ κεζνπξφζεζκνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζηφρνπ ην 2017. Να επηηχρεη 

εηήζηα δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή 0,6 % ηνπ ΑΔΠ ή άλσ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

κεζνπξφζεζκνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζηφρνπ ην 2017. Να νινθιεξψζεη ηε κεηαξξχζκηζε 

ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2016 θαη λα εμαζθαιίζεη 

φηη ε επαλεμέηαζε ησλ δαπαλψλ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο. Να εμαζθαιίζεη 

ηελ έγθαηξε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

ηα έθηαθηα θέξδε γηα λα επηηαρχλεη ηε κείσζε ηνπ δείθηε ρξένπο ηεο γεληθήο 

θπβέξλεζεο. Να κεηαηνπίζεη ηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε απφ ηνπο παξαγσγηθνχο 

ζπληειεζηέο ζηελ θαηαλάισζε θαη ηελ ηδηνθηεζία. Να κεηψζεη ηνλ αξηζκφ θαη ην 

πεδίν εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δαπαλψλ θαη λα νινθιεξψζεη ηε κεηαξξχζκηζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο θηεκαηνινγίνπ έσο ηα κέζα ηνπ 2017. Να ιάβεη κέηξα γηα ηε 

βειηίσζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο, κεηαμχ άιισλ κέζσ ειεθηξνληθψλ 

ηηκνινγίσλ θαη πιεξσκψλ (Δπξσπατθφ πκβνχιην ε 2015). 

2. Να πινπνηήζεη ηε κεηαξξχζκηζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε ηε ζέζπηζε θαη 

εθαξκνγή φισλ ησλ απαξαίηεησλ λνκνζεηηθψλ δηαηαγκάησλ, ηδίσο εθείλσλ πνπ 

αθνξνχλ ηε κεηαξξχζκηζε ησλ θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ησλ ηνπηθψλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ. Να εληείλεη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, κεηαμχ άιισλ κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ δηαηάμεσλ πεξί 

παξαγξαθήο έσο ην ηέινο ηνπ 2016. Να κεηψζεη ηε δηάξθεηα ησλ αζηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ κε ηελ εθαξκνγή κεηαξξπζκίζεσλ θαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ ππνζέζεσλ.  

3. Να επηηαρχλεη ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, κεηαμχ 

άιισλ κε ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ αθεξεγγπφηεηαο θαη είζπξαμεο 

νθεηιψλ. Να νινθιεξψζεη ζχληνκα ηελ εθαξκνγή ησλ ελ εμειίμεη κεηαξξπζκίζεσλ 

ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. 

 4. Να εθαξκφζεη ηε κεηαξξχζκηζε ησλ ελεξγεηηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ηδίσο κε ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

απαζρφιεζεο. Να δηεπθνιχλεη ηελ απαζρφιεζε γηα ηα δεχηεξα εξγαδφκελα κέιε ηεο 
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νηθνγέλεηαο. Να ζεζπίζεη θαη λα εθαξκφζεη ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή θαηαπνιέκεζεο 

ηεο θηψρεηαο, λα επαλεμεηάζεη θαη λα εμνξζνινγίζεη ηηο θνηλσληθέο δαπάλεο.  

5. Να εγθξίλεη ζχληνκα θαη λα εθαξκφζεη ηνλ εθθξεκνχληα λφκν γηα ηνλ 

αληαγσληζκφ. Να αλαιάβεη πεξαηηέξσ δξάζε γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

ζηνπο ηνκείο ησλ λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλσλ επαγγεικάησλ, ησλ κεηαθνξψλ, ηεο 

πγείαο θαη ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ, θαζψο θαη ζην ζχζηεκα παξαρσξήζεσλ. 

 

ΙΣΑΛΙΑ : ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥ ΓΙΑ 2014, 2015, 2016 

2014 2015 2016 

ΑΥ Σνκέαο Πξόνδνο ΑΥ Σνκέαο Πξόνδνο ΑΥ Σνκέαο Πξόνδνο 

1 Γεκνζηνλνκηθή 

πνιηηηθή 

Μηθξή 1 Γεκνζηνλνκηθή 

πνιηηηθή 

Μηθξή 1 Γεκνζηνλνκηθή 

πνιηηηθή 

Μέηξηα 

2 Γεκνζηνλνκηθή 

πνιηηηθή 

Μέηξηα 2 Σνκέαο 

κεηαθνξψλ θαη 

δηαρείξηζε 
θνλδπιίσλ ΔΔ 

Μέηξηα 2 Γεκφζηα δηνίθεζε, 

εηαηξίεο δεκνζίνπ 

θαη δηθαηνζχλε 

Μηθξή 

3 Γεκφζηα 

δηνίθεζε θαη 

δηθαηνζχλε 

Μηθξή 3 Γεκφζηα 

δηνίθεζε θαη 

δηθαηνζχλε 

Μέηξηα 3 Με 

εμππεξεηνχκελα 

δάλεηα θαη 
αθεξεγγπφηεηα 

Μηθξή 

4 Σξαπεδηθφο 

ηνκέαο θαη κε 
εμππεξεηνχκελ

α δάλεηα 

Μέηξηα 4 Σξαπεδηθφο 

ηνκέαο θαη κε 
εμππεξεηνχκελ

α δάλεηα 

εκαληηθ

ή 

4 Αγνξά εξγαζίαο 

θαη αζθαιηζηηθφ 
ζχζηεκα 

Μέηξηα 

5 Αγνξά εξγαζίαο 
θαη 

αζθαιηζηηθφ 

ζχζηεκα 

Μέηξηα 5 Αγνξά εξγαζίαο 
θαη εθπαίδεπζε 

εκαληηθ
ή 

5 Δπηρεηξεκαηηθφ 
πεξηβάιινλ θαη 

αληαγσληζκφο 

Μηθξή 

6 Δθπαίδεπζε θαη 
έξεπλα 

Μέηξηα 6 Δπηρεηξεζηαθφ 
πεξηβάιινλ 

Μηθξή    

7 Δπηρεηξεζηαθφ 

πεξηβάιινλ 

Μηθξή       

8 Μεηαθνξέο θαη 
ελέξγεηα 

Μηθξή       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΣΑΛΙΑ : ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΔΠΟΠΣΔΙΑ ΣΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΙΟΡΡΟΠΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΙΣΑΛΙΑ 
 

 

  ΓΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ 

  Πόξηζκα   
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2014 ππεξβνιηθέο 
καθξννηθνλνκηθέο 
αληζνξξνπίεο, νη νπνίεο 
απαηηνύλ εηδηθή 
παξαθνινύζεζε θαη 
έληνλε δξάζε πνιηηηθήο 

Πολύ ςτηλό δημόζιο σπέορ 
• Η άκεζε έθζεζε ηνπ ηηαιηθνύ ηξαπεδηθνύ 

ζπζηήκαηνο ζην εγρώξην δεκόζην ρξένο, θάλεη 
ηηο ηξάπεδεο επάισηεο ζε ηπρόλ δπζκελείο 
εμειίμεηο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηεο ρώξαο 

Ιζσνή εξυηεπική ανηαγυνιζηικόηηηα, πνπ έρεη ηηο ξίδεο 

ηεο  
• ζηε ζπλερή απόθιηζε κεηαμύ κηζζώλ θαη 

παξαγσγηθόηεηαο 
• ζηελ πςειή θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηεο εξγαζίαο 
• ζηε δπζκελή δηάξζξσζε ησλ εμαγσγώλ  
• ζην πςειό πνζνζηό ησλ κηθξώλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ δπζθνιεύνληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ 
δηεζλή αληαγσληζκό 

Οι μεηαππςθμίζειρ παπεμποδίζονηαι από 
• αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο θαη 

ηνπ δηθαζηηθνύ ζπζηήκαηνο 
• ε αλεπαξθήο εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 
• πςειά επίπεδα δηαθζνξάο θαη θνξνδηαθπγήο 

Δθαπμογή μέηπυν πος ζσεηίζονηαι με ηη ζημανηική 
ενίζσςζη ηηρ δημοζιονομικήρ ζηπαηηγικήρ γηα λα 
εμαζθαιηζηεί ε ζπκκόξθσζε κε ηελ απαίηεζε κείσζεο 
ηνπ ρξένπο θαη σο εθ ηνύηνπ λα επηηεπρζεί ν ΜΓΣ 

• εμνηθνλνκήζεηο από ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο 
απνηειεζκαηηθόηεηαο θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ 
δεκόζησλ δαπαλώλ ζε όια ηα θπβεξλεηηθά 
επίπεδα, δηαηεξώληαο παξάιιεια ηηο δαπάλεο 
γηα ηελ ηόλσζε ηεο αλάπηπμεο, όπσο ε Δ&Α, ε 
θαηλνηνκία, ε εθπαίδεπζε θαη έξγα βαζηθώλ 
ππνδνκώλ 

• Μεηάζεζε πεξαηηέξσ ηνπ θνξνινγηθνύ βάξνπο 
από ηνπο ζπληειεζηέο ηεο παξαγσγήο ζηελ 
θαηαλάισζε, ηελ ηδηνθηεζία θαη ην πεξηβάιινλ 

• βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο δεκόζηαο 
δηνίθεζεο κε δηεπθξίλεζε ηώλ αξκνδηνηήησλ ζε 
όια ηα επίπεδα θπβέξλεζεο θαη ελίζρπζε 
πεξαηηέξσ ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ 
κέηξσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 

• Δλίζρπζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνύ 
ηνκέα  

• πιεξέζηεξε θνηλσληθή πξνζηαζία ησλ αλέξγσλ 

2015 Υπεξβνιηθέο 
καθξννηθνλνκηθέο 
αληζνξξνπίεο, πνπ 
απαηηνύλ ηελ πηνζέηεζε 
απνθαζηζηηθώλ κέηξσλ 
πνιηηηθήο θαη εηδηθή 
παξαθνινύζεζε 

Κιηκάθσζε ΓΜΑ πνπ νθείιεηαη ζε 
• Σε έλα πιαίζην παξαηεηακέλεο ππνηνληθήο 

αλάπηπμεο θαη επίκνλεο ρακειήο 
παξαγσγηθόηεηαο 

• έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά νη θίλδπλνη πνπ 
απνξξένπλ από ην πνιύ πςειό επίπεδν ηνπ 
δεκόζηνπ ρξένπο 

• αδπλακίεο ηόζν ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θόζηνπο 
όζν θαη ηεο κε ζρεηηδόκελεο κε ην θόζηνο 
αληαγσληζηηθόηεηαο 

2016 Υπεξβνιηθέο Αληζνξξνπίεο Σπλέρηζε ΓΜΑ κε ηα ίδηα ζε γεληθέο γξακκέο πξνβιήκαηα 
Βειηίσζε ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο 
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πκπεξάζκαηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΜΑ ζηα επξσπατθά εμάκελα 2014, 2015 

θαη 2016  

 

Σα ηξία θξάηε-κέιε ππφ εμέηαζε αληηκεησπίδνπλ κία ζεηξά απφ καθξννηθνλνκηθέο 

αληζνξξνπίεο, νη νπνίεο απνηεινχλ ελ δπλάκεη θίλδπλν γηα ηελ ΔΔ θαη ηελ Δπξσδψλε 

ζην ζχλνιφ ηεο ιφγσ ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ ζηηο 

ππφινηπεο ρψξεο. 

Ζ Γεξκαλία αληηκεησπίδεη γηα πξψηε θνξά αληζνξξνπίεο ην 2014, ην έηνο θαηά ην 

νπνίν ν πίλαθαο απνηειεζκάησλ ζηελ ΔΜΔ παξνπζηάδεη δείθηεο πάλσ απφ ην φξην   

ζρεηηθά κε ην πιεφλαζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ (ν ηξηεηήο Μ.Ο. 

ππεξβαίλεη ην 6%). Απηφ απνδίδεηαη ζηελ έιιεηςε επελδχζεσλ θαη ζηελ ππεξβνιηθή 

απνηακίεπζε θαη κηθξή εγρψξηα δήηεζε. Οη ζπζηάζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηε 

Γεξκαλία απφ ην πκβνχιην έρνπλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ ζηήξημε ηεο εγρψξηαο 

δήηεζεο κε θνξνινγηθά κέζα, κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ εξγαζία αιιά θαη κε 

θνηλσληθέο κεηαξξπζκίζεηο. Οη ζπζηάζεηο απηέο δελ αθνινπζήζεθαλ ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ απφ ηε Γεξκαλία κε απνηέιεζκα ην 2015 λα έρεη απμεζεί ν 

ηξηεηήο  Μ.Ο. ζε 6.7% θαη λα απαηηείηαη πηνζέηεζε απνθαζηζηηθώλ κέηξσλ πνιηηηθήο 

θαη παξαθνινύζεζε. Οη ζπζηάζεηο ζπλίζηαληαη βαζηθά θαη πάιη ζηελ ηφλσζε ησλ 

επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο ησλ ππνδνκψλ, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο. Σν 

απνηέιεζκα σζηφζν είλαη πάιη αξλεηηθφ θαη ν ηξηεηήο Μ.Ο. ζηελ ΔΜΔ 2016 

αλεβαίλεη ζην 6,9%. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ρψξα εθηίζεηαη ζε θηλδχλνπο πνπ αθνξνχλ 

ηελ αλάπηπμε, εμαξηψκελε απφ ηελ εμσηεξηθή δήηεζε. Δλψ ε ηδησηηθή θαηαλάισζε 

έρεη θαηά θάπνηνλ ηξφπν εληζρπζεί, ε αλεπάξθεηα επελδχζεσλ παξακέλεη ζηαζεξή. Οη 

ζπζηάζεηο απηή ηε θνξά απνζθνπνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ 

κέζσ κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Απφ ηηο 10 ζπλνιηθά ζπζηάζεηο πνπ έρεη δερζεί ε Γεξκαλία, παξνπζηάδεη κηθξή 

πξφνδν ζε 8 απφ απηέο, θαη κέηξηα πξφνδν ζε 2. ε θακία δελ ππάξρεη νπζηαζηηθή 

πξφνδνο.  

Απφ ηηο ζπζηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ πξνο ηε Γεξκαλία κία αθνξά ην Α θαη φιεο 

αθνξνχλ ηε ΓΜΑ. 

Απφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη ε Γεξκαλία δελ είλαη πξφζπκε λα πινπνηήζεη ηηο 

ζπζηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ θαη αθνινπζεί πνιηηηθέο πνπ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

ππεξβνιηθή αχμεζε ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο. 

Ζ Γαιιία ζπλερίδεη ην 2014 λα παξνπζηάδεη καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο κε ην 

κεγαιχηεξφ ηεο πξφβιεκα λα είλαη ην πςειφ δεκφζην ρξένο θαη ε επηδείλσζε ηνπ 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο. Οη ζπζηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ (δηφξζσζε ειιεηκκάησλ), ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο, εμάιεηςε 

θαλνληζηηθψλ εκπνδίσλ, κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο. Χζηφζν ζηελ ΔΜΔ ηνπ 2015 

ν δείθηεο δεκνζίνπ ρξένπο παξέκεηλε ζε πςειά επίπεδα (92,2%) θαη ε αγνξά 

εξγαζίαο επηδεηλψζεθε. Έηζη ε Δπηηξνπή έθξηλε φηη ε ρψξα αληηκεησπίδεη 

ππεξβνιηθέο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο, πνπ απαηηνχλ ηελ πηνζέηεζε 

απνθαζηζηηθψλ κέηξσλ πνιηηηθήο θαη εηδηθή παξαθνινχζεζε. Οη ζπζηάζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη πάιη απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ (δηφξζσζε 

ειιεηκκάησλ) θαη ησλ ίδησλ παξαγφλησλ κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Καηά ην 2016 ηα 

δεκφζηα νηθνλνκηθά παξακέλνπλ ζην ίδην πξνβιεκαηηθφ επίπεδν, ελψ αλαθχπηνπλ 

ππεξβάζεηο νξίσλ φζνλ αθνξά ζηελ αλεξγία θαη ζηελ καθξνρξφληα αλεξγία. Ζ ρψξα 
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θξίλεηαη ζηηο Δκπεξηζηαησκέλεο Δπηζθνπήζεηο φηη αληηκεησπίδεη ππεξβνιηθέο 

καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο. Ζ δηφξζσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο γίλεηαη 

επηηαθηηθή απφ ηηο ζπζηάζεηο, νη νπνίεο απηήλ ηελ θνξά απνζθνπνχλ εθηφο ησλ 

άιισλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο θαηαιιειφηεηαο γηα εξγαζία κέζσ ηεο δηαζχλδεζήο ηεο 

κε ηελ εθπαίδεπζε. 

Ζ Γαιιία θάλεη απνηειεζκαηηθέο ελέξγεηεο φζνλ αθνξά ζηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα, αιιά δελ πξνρσξάεη ζε εθαξκνγή πνιηηηθψλ 

πνπ λα βειηηψλνπλ ηε ειιεηκκαηηθή δεκνζηνλνκηθή ηεο ζέζε σο πξνο ην ρξένο. Απφ 

ηηο ζπλνιηθά 17 ζπζηάζεηο πνπ έρεη δερζεί ε Γαιιία, παξνπζηάδεη κηθξή πξφνδν ζε 9 

απφ απηέο, κέηξηα πξφνδν ζε 6 θαη ζεκαληηθή πξφνδν κφλν ζε 1.  

Απφ ηηο ζπζηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ πξνο ηε Γαιιία νη ηέζζεξηο αθνξνχλ ην Α θαη 

φιεο αθνξνχλ ηε ΓΜΑ. 

Σέινο, ε Ηηαιία βξίζθεηαη ζηελ ΔΜΔ ηνπ 2014 λα παξνπζηάδεη πξφβιεκα ζηηο 

εμαγσγέο ηεο αιιά θαη πςειφ δεκφζην ρξένο. Αληηκεησπίδεη ππεξβνιηθέο 

καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο, νη νπνίεο απαηηνχλ εηδηθή παξαθνινχζεζε θαη 

έληνλε δξάζε πνιηηηθήο. Σν πκβνχιην ηεο απεπζχλεη ζπζηάζεηο ζηνλ 

δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα γηα ηε κείσζε ηνπ ρξένπο, ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηνκέα, ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο. ηελ ΔΜΔ ηνπ 2015 

δηαπηζηψλεηαη πξφνδνο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνκέα, σζηφζν 

δηαηεξνχληαη ηα ίδηα πξνβιήκαηα ζηηο εμαγσγέο θαη ζην δεκφζην ρξένο θαη 

πξνζηίζεηαη θαη ε ππέξβαζε ηνπ δείθηε αλεξγίαο. Ζ θαηάζηαζή ηεο απφ ηελ 

Δπηηξνπή εθηηκάηαη φηη αληηκεησπίδεη ππεξβνιηθέο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο, 

πνπ απαηηνχλ ηελ πηνζέηεζε απνθαζηζηηθψλ κέηξσλ πνιηηηθήο θαη εηδηθή 

παξαθνινχζεζε. Οη πζηάζεηο ζπλερίδνπλ λα απεπζχλνληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πςεινχ δεκνζίνπ ρξένπο, ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Καηά ην 

έηνο 2016 ε ΔΜΔ δείρλεη ζπλέρεηα ησλ ηδίσλ πξνβιεκάησλ θαη πην έληνλν ην 

πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο. Ζ ρψξα βξίζθεηαη λα αληηκεησπίδεη ππεξβνιηθέο 

καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο θαη ζπλερίδνληαη νη ζπζηάζεηο απφ ην πκβνχιην 

ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε. 

Απφ ηηο 19 ζε ζχλνιν ζπζηάζεηο, ε Ηηαιία έρεη κηθξή πξφνδν ζηηο 9, κέηξηα πξφνδν 

ζηηο 16 θαη κφλν ζε 2 παξνπζηάδεη ζεκαληηθή πξφνδν. 

Απφ ηηο ζπζηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ πξνο ηελ Ηηαιία ηέζζεξηο αθνξνχλ ην Α θαη 

φιεο αθνξνχλ ηε ΓΜΑ. 

Γηα ηηο ηξείο ππφ εμέηαζε ρψξεο έρνπλ εθδνζεί ζπλνιηθά 46 ζπζηάζεηο εθ ησλ νπνίσλ 

νη 8 αθνξνχλ ην Α θαη φιεο αθνξνχλ ηε ΓΜΑ. Ζ ζπληξηπηηθή απηή πιεηνςεθία 

ησλ ΑΥ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ΓΜΑ θαηαδεηθλχεη ηε κεγάιε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

ΓΜΑ ζηελ δηεμαγσγή ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ, κέξνο ηνπ νπνίνπ απνηειεί.  

Γηαπηζηψλνπκε απφ ηα παξαπάλσ φηη ηα θξάηε κέιε εθαξκφδνπλ θάπνηεο δξάζεηο 

πνιηηηθήο απφ απηέο πνπ πξνηείλνληαη κέζσ ηεο ΓΜΑ θαη ησλ ΑΥ, νη νπνίεο έρνπλ 

κηθξφ έσο κέηξην απνηέιεζκα ζε ζρέζε κε ηνλ επηζπκεηφ ζηφρν πνπ έρεη ηεζεί απφ 

ηελ ΓΜΑ θαη ηα φξγαλα ηεο ΔΔ. Οη δξάζεηο πνπ εθαξκφδνπλ εμαξηψληαη απφ ηελ 

εθάζηνηε θπβέξλεζε ηνπ νηθείνπ θξάηνπο-κέινπο θαη δε ιακβάλεηαη ππφςε ζην 

βαζκφ πνπ ζα έπξεπε ην παθέην ησλ πζηάζεσλ απφ ην νηθείν θξάηνο-κέινο. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, δηαπηζηψλνπκε φηη ε Δπηηξνπή, αλ θαη έρεη δηαπηζηψζεη 

ππεξβνιηθέο αληζνξξνπίεο, δελ έρεη πάξεη ηελ απφθαζε λα επηβάιεη ηελ Γηαδηθαζία 

Τπεξβνιηθψλ Αληζνξξνπηψλ (ΓΤΑ), θαηά ηελ νπνία ην πκβνχιην ελζσκαηψλεη έλα 

ρέδην Γηνξζσηηθήο Γξάζεο (ΓΓ) ζε κία ζχζηαζε πξνο ην θξάηνο κέινο κε 

πξνζεζκίεο θαη έλα ρξνλνδηάγξακκα γηα εθζέζεηο πξνφδνπ ηνπ νηθείνπ θξάηνπο 
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κέινπο, θαη φπνπ ε έιιεηςε ζπκκφξθσζεο ηεο ζχζηαζεο ηεο ΓΤΑ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε θπξψζεηο εάλ ην θξάηνο κέινο αλήθεη ζηελ επξσδψλε. Απηφ κπνξεί λα 

εξκελεπηεί κε δχν ηξφπνπο: α. Ζ Δπηηξνπή δηζηάδεη λα εθαξκφζεη ηε ΓΤΑ, αλ θαη 

πξνβιέπεηαη ξεηά απφ ηνλ Καλνληζκφ γηα ηελ ΓΜΑ, θνβνχκελε ηε δπζαξέζθεηα θαη 

πηζαλφλ ηελ αληίδξαζε ησλ θξαηψλ-κειψλ πνπ ζα εθαξκνζηεί β. Γελ επηζπκεί λα 

εθαξκφζεη ηελ ΓΤΑ θαζφζνλ δηαηξέρνπκε ηα πξψηα έηε εθαξκνγήο ηεο ΓΜΑ θαη 

έρεη επηιέμεη λα είλαη επηεηθήο γηα ηα πξψηα απηά έηε. 

Δλ φςεη ηεο ζηάζεο απηήο ηεο Δπηηξνπήο ζε ζρέζε κε ηε κε ελεξγνπνίεζε ηεο ΓΤΑ, 

ηα θξάηε πνπ πθίζηαληαη ππεξβνιηθέο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο δελ 

εθαξκφδνπλ ζηνλ απαηηνχκελν βαζκφ ηηο επηβαιιφκελεο ζπζηάζεηο, κε θνβνχκελα 

ηελ χπαξμε πνηλψλ ππφ κνξθή πξνζηίκσλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ ΓΤΑ. 

Σν ΔΚ έρεη θάλεη ιφγν επαλεηιεκκέλα γηα ελζηεξληζκφ ησλ ΑΥ απφ ηα θξάηε-κέιε, 

πξνηείλνληαο ηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ θαη ησλ ηνπηθψλ 

θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, θαζψο θαη ησλ ζρεηηθψλ εζληθψλ θαη επξσπαίσλ 

δηαθπβεπκαηνχρσλ, φπσο νη εθπξφζσπνη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ζηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ηελ εθπφλεζε ηεο Δζληθψλ Πξνγξακκάησλ Μεηαξξπζκίζεσλ. 

Ζ κε εθαξκνγή φκσο απφ ηα θξάηε-κέιε ησλ επηβαιιφκελσλ ζπζηάζεσλ ζε απηά, 

πεγάδεη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηελ νηθνγέλεηα ηεο ΔΔ θαη ηδηαίηεξα ηεο Δπξσδψλεο 

ππάξρεη έιιεηκκα αιιειεγγχεο. Σν θάζε θξάηνο επηδηψθεη θαη εθαξκφδεη πνιηηηθέο 

πνπ έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηελ δηθή ηνπ νηθνλνκηθνθνηλσληθή θαηάζηαζε, κε 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζηα ππφινηπα 

θξάηε νη αληζνξξνπίεο πνπ ηα δηέπνπλ. Ζ Δπξσδψλε δε ιεηηνπξγεί ζα κηα νηθνγέλεηα, 

φπσο ιεηηνπξγνχλ νη νκνζπνλδίεο, ζηηο νπνίεο ε θεληξηθή θπβέξλεζε θαζνδεγεί αιιά 

θαη ππνζηεξίδεη άκεζα κε δηνξζσηηθά κέηξα ηα νκφζπνλδα θξαηίδηα. Αλ ιάβνπκε 

ππφςε καο φηη θαηά ηα ηειεπηαία έηε ππάξρεη κία ηάζε ησλ θξαηψλ-κειψλ λα 

ιεηηνπξγνχλ κφλν πξνο δηθή ηνπο σθέιεηα, ηφηε θαηαλννχκε ηε κε ζπκκφξθσζή ηνπο 

ζηηο ζπζηάζεηο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ. 
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ΜΔΡΟ ΣΡΙΣΟ 

Η ΣΑΗ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΑΠΔΝΑΝΣΙ 

ΣΙ  ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΑ  

ΠΛΑΙΙΑ ΣΗ  ΓΜΑ 

Η γεληθή ζηάζε ηνπ ΔΚ 
 

ηηο 29 επηεκβξίνπ 2010, ε Δπηηξνπή παξνπζίαζε κηα λνκνζεηηθή δέζκε κέηξσλ 

(Six-pack) πνπ απέβιεπε ζηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηελ ΔΔ θαη 

ζηε δψλε ηνπ επξψ (COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD)). Ζ ελ 

ιφγσ δέζκε απαξηίδεηαη απφ έμη πξνηάζεηο: ηέζζεξηο απφ απηέο αθνξνχλ 

δεκνζηνλνκηθά δεηήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο κεηαξξχζκηζεο ηνπ πκθψλνπ 

ηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο (Α), ελψ δχν λένη θαλνληζκνί απνβιέπνπλ ζηελ 

αλίρλεπζε θαη ηελ αληηκεηψπηζε λενεκθαληδφκελσλ καθξννηθνλνκηθψλ 

αληζνξξνπηψλ κέζα ζηελ ΔΔ θαη ζηε δψλε ηνπ επξψ. 

ηηο ηειεπηαίεο δχν πξνηάζεηο, θαη κε ζηφρν λα δηεπξπλζεί ε νηθνλνκηθή επνπηεία ηεο 

ΔΔ ζε κε δεκνζηνλνκηθνχο ηνκείο, ε Δπηηξνπή παξνπζηάδεη κηα ζεηξά λέσλ ζηνηρείσλ 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επνπηεία θαη δηφξζσζε καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ. Σν 

"πξνιεπηηθφ ζθέινο" απηψλ ησλ ζηνηρείσλ πεξηιακβάλεη ηαθηηθή εθηίκεζε ησλ 

θηλδχλσλ αληζνξξνπηψλ κε βάζε έλαλ πίλαθα απνηειεζκάησλ ν νπνίνο πεξηιακβάλεη 

δείθηεο, θαη κε δηελέξγεηα εηο βάζνο αλαιχζεσλ αλά ρψξα. Δάλ είλαη αλαγθαίν ζα 

κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη εηδηθέο αλά ρψξα ζπζηάζεηο απφ ην πκβνχιην πξνο ηα 

θξάηε-κέιε πνπ παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο αληζνξξνπίεο ή αληζνξξνπίεο πνπ ζέηνπλ ζε 

θίλδπλν ηε ιεηηνπξγία ηεο ΟΝΔ. Δπηπιένλ, ην "δηνξζσηηθφ ζθέινο", φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ πξφηαζε ζρεηηθά κε ηα "θαηαζηαιηηθά κέηξα γηα ηε δηφξζσζε 

ησλ ππεξβνιηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ", πξνβιέπεη φηη ηα θξάηε-κέιε 

ηεο επξσδψλεο ηα νπνία επηδεηθλχνπλ αλεπαξθή ζπκκφξθσζε κε ηηο αληίζηνηρεο 

ζπζηάζεηο ελδέρεηαη λα ππαρζνχλ ζε δηαδηθαζία ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο θαη, 

ηειηθά, ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπίζνπλ θπξψζεηο ππφ ηε κνξθή εηήζηνπ 

πξνζηίκνπ. ηα πιαίζηα απηά ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε πξφηαζε ζηηο 29 

επηεκβξίνπ 2010 γηα ηελ έθδνζε Καλνληζκνχ ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη ηε δηφξζσζε ησλ Τπεξβνιηθψλ 

Μαθξννηθνλνκηθψλ Αληζνξξνπηψλ (ΓΜΑ) (Δπξσπατθή Δπηηξνπή π 2010). 

ηηο 6 Μαΐνπ 2011 ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ε Δπηηξνπή 

Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο (ECON), κε εηζεγήηξηα ηελ Elisa Ferreira 

ππέβαιε ηξνπνπνηήζεηο θαη αηηηνινγηθή έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ παξαπάλσ πξφηαζε 

ηεο Δπηηξνπήο, ε νπνία δηαβάζηεθε ζε πξψηε αλάγλσζε ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε 

λνκνζεηηθή δηαδηθαζία (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην α 2011). 

ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε εθθξάδεηαη ε πξφζεζε ηεο ECON γηα βειηίσζε ησλ  

πξνηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο πξνθεηκέλνπ λα ζεζπηζζεί έλα ζηηβαξφ θαη κε εζσηεξηθή 

ζπλνρή πιαίζην ην νπνίν ζα παξάζρεη ζηαζεξφηεηα θαη βησζηκφηεηα ζηελ Έλσζε θαη 

ην επξψ. Σν πιαίζην απηφ, ζχκθσλα κε ηελ εηζεγήηξηα, πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηε 

ζπκβαηόηεηα αλάκεζα ζηε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία θαη ηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ηνπο ζηόρνπο γηα ηελ απαζρόιεζε ζηελ Έλσζε ζε όια ηα θξάηε-κέιε. Σνλίδεηαη φηη 

κε ηε πλζήθε ηεο Ληζζαβφλαο δίδνληαη λέεο εμνπζίεο ζην Κνηλνβνχιην θαη έηζη ην 

πκβνχιην ρξεηάδεηαη ηε ζπκθσλία ηνπ Κνηλνβνπιίνπ γηα λα θζάζεη ζε ηειηθή θνηλή 
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ζπλαίλεζε, θαη φηη απηή ζα ήηαλ ε πξψηε θνξά φπνπ ην Κνηλνβνχιην ζπλαπνθαζίδεη 

κε ην πκβνχιην ζρεηηθά κε ηηο καθξννηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη ηε δεκνζηνλνκηθή 

πεηζαξρία ζηελ Έλσζε.  

Ζ Δπηηξνπή ECON θάλεη ιφγν γηα ελίζρπζε ηεο δεκνθξαηηθήο λνκηκνπνίεζεο ησλ 

απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη θαη πνπ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεη ηελ  ελίζρπζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο κε ζηελφηεξε θαη πεξηζζφηεξν επίθαηξε ζπκκεηνρή ησλ 

θνηλνβνπιίσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαζ' φιε ηε 

δηεξγαζία. Δπίζεο ηνλίδεηαη φηη ην πιαίζην ηνπ λένπ Επξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ 

Εμακήλνπ πξέπεη λα ελζσκαησζεί ζηα λνκνζεηηθά θείκελα θαη φρη κφλν ζε έλα θψδηθα 

ζπκπεξηθνξάο πνπ εγθξίλεηαη απφ ην πκβνχιην.  

Γίλεη κεγάιε έκθαζε ζηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ΓΜΑ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ εηδηθά ζηε δψλε ηνπ επξψ θαη ζηελ αλάγθε 

εθπφλεζεο ελφο πίλαθα απνηειεζκάησλ κε δείθηεο, ν νπνίνο ζα εξκελεχεηαη κε 

ελδειερή αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθάζηνηε ρψξα. Πξνηείλεη πνηλέο 

ζηελ πεξίπησζε απάηεο ή απξνζπκίαο αλάιεςεο δξάζεσλ θαη φρη ζηελ πεξίπησζε κε 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ, θαζψο θαη κία εληζρπκέλε ξχζκηζε θαη επνπηεία ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ πνπ ζα ζπλδέεηαη κε ηε βειηησκέλε νηθνλνκηθή 

δηαθπβέξλεζε. Οη εηζεγεηέο ηάζζνληαη ππέξ κηαο εθηεηακέλεο κεηαξξχζκηζεο θαη 

βειηίσζεο ηνπ πιαηζίνπ δηαθπβέξλεζεο κε βάζε ηελ θνηλνηηθή (ελσζηαθή) κέζνδν. 

Σα  θξάηε-κέιε πξέπεη λα ελζσκαηψζνπλ ηνπο απφ θνηλνχ ζπκθσλεζέληεο θαλφλεο 

θαη πνιηηηθέο θαη απφ ηελ άιιε λα ππάξμεη έλα ζηηβαξφηεξν ζχζηεκα επνπηείαο ησλ 

εζληθψλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ζε επξσπατθφ επίπεδν. 

Ζ Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, κε ζπληάθηξηα ηελ θ.  

Pervenche Berès, ζηελ γλσκνδφηεζή ηεο πνπ εγθξίζεθε ζηηο 16 Μαξηίνπ  2011, 

επηθξνηεί ηελ πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο, σζηφζν ζπκπιεξψλεη φηη ην πιαίζην 

επνπηείαο ηεο ΔΔ πξέπεη πέξα απφ ηηο πηπρέο γεληθνχ νηθνλνκηθνχ θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ραξαθηήξα λα πεξηιακβάλεη ηελ απαζρφιεζε θαη ηηο θνηλσληθέο 

πηπρέο θαη ν ζρεηηθόο θαλνληζκόο πξέπεη λα αληηκεησπίδεη ζε ίζε βάζε ηελ πξόιεςε 

θαη δηόξζσζε ησλ καθξννηθνλνκηθώλ θαζώο θαη ησλ θνηλσληθώλ αληζνξξνπηώλ. 

Πξνηείλεη νη βαζηθνί δείθηεο λα πεξηιακβάλνπλ ηηο ζρεηηθέο πηπρέο απαζρφιεζεο, 

αλεξγίαο, θηψρεηαο θαη θνξνινγίαο. Δπηζεκαίλεη φηη ε ΔΜΑ εθηόο από ηνλ 

δεκνζηνλνκηθό ηεο ζηόρν πξέπεη λα απνηξέπεη ηελ εκθάληζε αζύκκεηξσλ ζνθ θαη λα 

ζπλεηζθέξεη επίζεο ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρόιεζεο 

ζύκθσλα κε ηελ Σηξαηεγηθή «Επξώπε 2020» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή ξ 2010). 

Τπνζηεξίδεη ηε ζέζπηζε θηλήηξσλ θαη φρη κφλν πνηλψλ γηα ηε δηφξζσζε ησλ 

ππεξβνιηθψλ αληζνξξνπηψλ. Πξνηείλεη ηα πξφζηηκα πνπ εηζπξάηηνληαη απφ θξάηε-

κέιε, ηα νπνία δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο ζπζηάζεηο, λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζηήξημε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ επέλδπζεο θαη 

απαζρφιεζεο ηεο ΔΔ θαη λα κε δηαλέκνληαη κφλν ζηα θξάηε-κέιε πνπ δελ ππφθεηληαη 

ζε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ππεξβνιηθψλ αληζνξξνπηψλ, φπσο πξνηείλεη ε Δπηηξνπή. 

Σέινο, ζεσξεί φηη χςηζηε ζεκαζία έρεη λα εληζρπζεί ν ξφινο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζηελ 

φιε δηαδηθαζία επνπηείαο (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην α 2011). 

Σν Κνηλνβνχιην πηνζέηεζε κε ςήθηζκά ηνπ ζηηο 28 επηεκβξίνπ 2011 ην ηειηθφ 

εληαίν λνκνζεηηθφ θείκελν (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην γ 2011). ε απηφ ηξνπνπνηεί ηελ 

πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο σο πξνο ηα παξαθάησ ζεκεία (ην θείκελν ζε έληνλε γξαθή 

είλαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ΔΚ): 

«Καηά ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ηεξείηαη πιήξσο ην άξζξν 152 ηεο 

ΣΛΕΕ θαη νη ζπζηάζεηο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ 

ιακβάλνπλ ππφςε ηηο πξαθηηθέο θαη ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο γηα ηε 



81 
 

δηακφξθσζε ησλ κηζζψλ ησλ θξαηψλ κειψλ. Ο παξψλ θαλνληζκφο ηεξεί ην άξζξν 

28 ηνπ Χάξηε Θεκειησδψλ Δηθαησκάησλ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο θαη, θαη’ 

αλαινγία, δελ ζίγεηαη ην δηθαίσκα δηαπξαγκάηεπζεο, ζχλαςεο θαη εθαξκνγήο 

ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ην δηθαίσκα εξγαηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ ζχκθσλα κε 

ην εζληθφ δίθαην θαη ηηο εζληθέο πξαθηηθέο.» 

«1) σο «αληζνξξνπίεο» λνείηαη νηαδήπνηε ηάζε πξνθαιεί καθξννηθνλνκηθέο 

εμειίμεηο πνπ επεξεάδνπλ δπζκελώο, ή κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ δπζκελώο, ηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο ελόο θξάηνπο κέινπο ή ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο 

Έλσζεο, ή ηεο Έλσζεο ζπλνιηθά 

2) σο «ππεξβνιηθέο αληζνξξνπίεο» λννύληαη νη ζνβαξέο αληζνξξνπίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληζνξξνπηώλ πνπ ζέηνπλ ή ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε 

θίλδπλν ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο έλσζεο.» 

Γηα ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ: 

Ο πίλαθαο απνηειεζκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη ηε δέζκε δεηθηώλ ρξεζηκνπνηείηαη  σο 

εξγαιείν γηα ηε δηεπθόιπλζε ηνπ έγθαηξνπ εληνπηζκνύ θαη ηεο παξαθνινύζεζεο ησλ 

αληζνξξνπηώλ. 

Ο πίλαθαο απνηειεζκάησλ απνηειείηαη από έλα κηθξό αξηζκό ζπλαθψλ, πξαθηηθψλ, 

απιψλ, κεηξήζηκσλ θαη δηαζέζηκσλ καθξννηθνλνκηθώλ θαη 

καθξνρξεκαηνπηζησηηθώλ δεηθηώλ γηα ηα Κξάηε-Μέιε. Λακβάλεη ππφςε ηνλ έγθαηξν 

εληνπηζκφ ηφζν ησλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ πνπ πξνθχπηνπλ 

βξαρππξφζεζκα φζν θαη ησλ αληζνξξνπηψλ πνπ νθείινληαη ζε δηαξζξσηηθέο θαη 

καθξνπξφζεζκεο ηάζεηο. 

Ο πίλαθαο απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλεη θαη δείθηεο ρξήζηκνπο γηα ηνλ έγθαηξν 

εληνπηζκφ ησλ: 

α) εζσηεξηθψλ αληζνξξνπηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη φζσλ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ θαηάζηαζε ηνπ ρξένπο ηφζν ηνπ δεκνζίνπ φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, απφ 

ηηο εμειίμεηο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηνκέα ηεο ζηέγαζεο, ηελ εμέιημε ηεο ξνήο ησλ 

πηζηψζεσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηελ εμέιημε ηεο αλεξγίαο, 

β) εμσηεξηθψλ αληζνξξνπηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη φζσλ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ εμέιημε ησλ ζέζεσλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη θαζαξψλ επελδχζεσλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ, ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, ησλ κεξηδίσλ 

αγνξάο ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ αιιαγψλ ζηηο εμειίμεηο ηηκψλ θαη θφζηνπο θαζψο 

θαη ηεο κε ηηκνινγηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

δηαθνξεηηθέο ζπληζηψζεο παξαγσγηθφηεηαο.  

Η Επηηξνπή, θαηά ηελ απφ νηθνλνκηθήο ζθνπηάο αλάγλσζε ηνπ πίλαθα 

απνηειεζκάησλ ζηνλ κεραληζκφ επαγξχπλεζεο, πξέπεη λα ιάβεη δεφλησο ππφςε 

ηηο εμειίμεηο ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο 

αχμεζεο, ησλ επηδφζεσλ απαζρφιεζεο θαη αλεξγίαο, ηεο νλνκαζηηθήο θαη 

πξαγκαηηθήο ζχγθιηζεο εληφο θαη εθηφο ηεο επξσδψλεο, ησλ εμειίμεσλ ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ησλ ζρεηηθψλ θνξέσλ φπσο είλαη νη εγρψξηεο θαη εμσηεξηθέο 

επελδχζεηο ζηελ Ε&Α, θαζψο θαη ησλ ηνκεαθψλ εμειίμεσλ πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ηνκέα ηεο ελέξγεηαο, πνπ επεξεάδνπλ ην ΑΕΠ θαη ηηο επηδφζεηο ησλ ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ. 

Σηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλνληαη επίζεο ελδεηθηηθά θαηψηαηα φξηα 

γηα ηνπο δείθηεο απηνχο, ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ σο φξηα πξνεηδνπνίεζεο. Η επηινγή 

δεηθηψλ θαη θαηψηαησλ νξίσλ πξνάγεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ Έλσζε.   
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Ο πίλαθαο απνηειεζκάησλ βάζεη δεηθηψλ έρεη αλψηαηα θαη θαηψηαηα φξηα 

πξνεηδνπνίεζεο, εθηφο αλ δελ ρξεηάδεηαη, ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη γηα ηα 

Κξάηε-Μέιε θαη κε κέιε ηεο επξσδψλεο, εθφζνλ απηφ αηηηνινγείηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λνκηζκαηηθήο έλσζεο θαη ζπλαθείο νηθνλνκηθέο 

πεξηζηάζεηο. Καηά ηελ αλάπηπμε ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ, πξέπεη επίζεο λα 

δίλεηαη ε δένπζα πξνζνρή ζηελ πξφβιεςε γηα εηεξνγελείο νηθνλνκηθέο πεξηζηάζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηπηψζεσλ θάιπςεο πζηέξεζεο. 

Η θαηαιιειφηεηα ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο 

ζχλζεζεο ησλ δεηθηψλ, ησλ νξηζζέλησλ θαηψηαησλ νξίσλ θαη ηεο κεζνδνινγίαο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, πξέπεη λα αμηνινγείηαη αλά ηαθηά δηαζηήκαηα απφ ηελ 

Επηηξνπή θαη λα πξνζαξκφδεηαη ή λα ηξνπνπνηείηαη, φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

Γηα ηνλ ΔΜΔ: 

Θεζπίδεηαη κεραληζκφο επαγξχπλεζεο ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ν έγθαηξνο 

εληνπηζκφο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ αληζνξξνπηψλ. Η Επηηξνπή εθπνλεί εηήζηα 

έθζεζε πνπ πεξηιακβάλεη πνηνηηθή νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή αμηνιφγεζε 

βαζηζκέλε ζε πίλαθα απνηειεζκάησλ πνπ πεξηέρεη κία δέζκε δεηθηψλ, νη ηηκέο ησλ 

νπνίσλ ζπγθξίλνληαη κε  ηα αληίζηνηρα ελδεηθηηθά θαηψηαηα φξηα, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 4. Η εηήζηα έθζεζε καδί κε ηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ ηνπ 

πίλαθα απνηειεζκάησλ δεκνζηνπνηείηαη. 

Δελ πξέπεη λα ζπλάγνληαη ζπκπεξάζκαηα απφ  κηα κεραληθή αλάγλσζε ησλ 

δεηθηψλ ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ. Η αμηνιφγεζε ιακβάλεη ππφςε ηελ εμέιημε 

ησλ αληζνξξνπηψλ ζηελ Έλσζε θαη ηελ επξσδψλε (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην γ 

2011) 

Η έθζεζε αλαθέξεη επίζεο εάλ ε ππέξβαζε ησλ θαηψηαησλ νξίσλ ζε έλα ή 

πεξηζζφηεξα Κξάηε-Μέιε ζεκαίλεη ηελ πηζαλή εκθάληζε αληζνξξνπηψλ. Η 

αμηνιφγεζε ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάια ειιείκκαηα ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ κπνξεί λα δηαθέξεη απφ απηή ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ ζπζζσξεχνπλ 

κεγάια πιενλάζκαηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. 

 

Γηα ηελ Δκπεξηζηαησκέλε επηζθόπεζε 

Λακβάλνληαο δεφλησο ππφςε ηηο ζπδεηήζεηο ζην πκβνχιην θαη ηελ Δπξσνκάδα, 

φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 5, ή, ζε πεξίπησζε ζεκαληηθψλ θαη 

απξφβιεπησλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ πνπ απαηηνχλ επείγνπζα αλάιπζε γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ε Δπηηξνπή δηελεξγεί εκπεξηζηαησκέλε 

επηζθφπεζε γηα θάζε θξάηνο κέινο πνπ ζεσξεί φηη κπνξεί λα πιήηηεηαη ή θηλδπλεχεη  

λα πιεγεί απφ αληζνξξνπίεο. 

Η εκπεξηζηαησκέλε επηζθφπεζε βαζίδεηαη ζε ιεπηνκεξείο αλαιχζεηο ησλ εηδηθψλ 

αλά ρψξα ζπλζεθψλ θαη ηηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο εθθίλεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ· 

Εμεηάδεη επξχ θάζκα νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ θαη πξνυπνζέηεη ηε ρξήζε 

εξγαιείσλ αλάιπζεο θαη πνηνηηθψλ πιεξνθνξηψλ εηδηθψλ αλά ρψξα. Αλαγλσξίδεη 

ηηο εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ζηνλ θνηλσληθφ δηάινγν.  

Επηπιένλ, ε Επηηξνπή ιακβάλεη δεφλησο ππφςε νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ε 

νπνία θαηά ηε γλψκε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θξάηνπο κέινπο είλαη ζρεηηθή θαη ηελ 

νπνία έρεη γλσζηνπνηήζεη ζηελ Επηηξνπή. 

Η εκπεξηζηαησκέλε επηζθφπεζε απφ ηελ Επηηξνπή πεξηιακβάλεη εθηίκεζε ηνπ 

θαηά πφζνλ ην ελ ιφγσ θξάηνο κέινο πιήηηεηαη απφ αληζνξξνπίεο θαη θαηά πφζνλ 

απηέο ζπληζηνχλ ππεξβνιηθέο αληζνξξνπίεο. Εμεηάδεη ηελ πξνέιεπζε ησλ 
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εληνπηδφκελσλ αληζνξξνπηψλ δεδνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ πεξηζηάζεσλ πνπ 

επηθξαηνχλ, πεξηιακβαλνκέλσλ βαζηψλ εκπνξηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

δηαζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ δεπηεξνγελψλ επηπηψζεσλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ. Η επηζθφπεζε αλαιχεη ζπλαθείο 

εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο Έλσζεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

απαζρφιεζε. Λακβάλεη επίζεο ππφςε ηε ζεκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ 

ζηελ Έλσζε θαη ηε δψλε ηνπ επξψ ζην ζχλνιφ ηεο. Εηδηθφηεξα, ιακβάλεη ππφςε 

ηεο ηα εμήο: 

α) νζάθηο ελδείθλπηαη, ηηο ζπζηάζεηο ή ηηο πξνζθιήζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ πνπ 

απεπζχλνληαη ζηα ππφ εμέηαζε Κξάηε-Μέιε θαη εθδίδνληαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 

121, 126 θαη 148 ηεο ΣΛΕΕ θαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 6, 7, 8 θαη 10 ηνπ παξόληνο 

θαλνληζκνύ· 

β) ηηο πξνζέζεηο πνιηηηθήο ηνπ ππό εμέηαζε θξάηνπο κέινπο, όπσο 

αληηθαηνπηξίδνληαη ζηα εζληθά πξνγξάκκαηα κεηαξξπζκίζεσλ θαη, ελδερνκέλσο, 

ζην πξόγξακκα ζηαζεξόηεηαο θαη ζύγθιηζεο· 

γ) ηπρόλ πξνεηδνπνηήζεηο ή ζπζηάζεηο εθ κέξνπο ηνπ Επξσπατθνύ Σπκβνπιίνπ 

Σπζηεκηθώλ Κηλδύλσλ γηα ζπζηεκηθνχο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ή πνπ αθνξνύλ 

ην ππό εμέηαζε θξάηνο κέινο. Τεξείηαη ην θαζεζηψο απνξξήηνπ ηνπ Επξσπατθνχ 

Σπκβνπιίνπ Σπζηεκηθνχ Κηλδχλνπ (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην γ 2011). 

Γηα ηελ πξνιεπηηθή δξάζε 

Εάλ, βάζεη ηεο εκπεξηζηαησκέλεο επηζθόπεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5, ε 

Επηηξνπή ζεσξήζεη όηη έλα θξάηνο κέινο αληηκεησπίδεη αληζνξξνπίεο, ελεκεξώλεη  ην 

Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην  Σπκβνύιην, ηελ Επξσνκάδα. Τν Σπκβνύιην, έπεηηα από 

ζύζηαζε ηεο Επηηξνπήο, κπνξεί λα απεπζύλεη ηηο απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο ζην νηθείν 

θξάηνο κέινο, κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 121 παξάγξαθνο 2 ηεο ΣΛΕΕ. 

Τν Σπκβνύιην ελεκεξώλεη ην Επξσπατθό Κνηλνβνύιην γηα ηε ζχζηαζε θαη ηελ 

δεκνζηνπνηεί. 

Γηα ηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ππεξβνιηθώλ αληζνξξνπηώλ 

Δάλ, βάζεη ηεο εκπεξηζηαησκέλεο επηζθφπεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5, ε 

Δπηηξνπή ζεσξήζεη φηη ην νηθείν θξάηνο κέινο πιήηηεηαη απφ ππεξβνιηθέο 

αληζνξξνπίεο, ελεκεξψλεη ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην πκβνχιην θαη  ηελ 

Επξσνκάδα. 

Η Επηηξνπή ελεκεξψλεη επίζεο ηηο ζρεηηθέο επξσπατθέο επνπηηθέο αξρέο θαη ην 

Επξσπατθφ Σπκβνχιην Σπζηεκηθψλ Κηλδχλσλ. Τν ΕΣΣΚ θαιείηαη λα πξνβεί ζηηο 

ελέξγεηεο πνπ θξίλεη απαξαίηεηεο. 

Τν Σπκβνύιην, κεηά από ζύζηαζε ηεο Επηηξνπήο, κπνξεί λα εγθξίλεη ζύζηαζε, ζύκθσλα 

κε ην άξζξν 121 παξάγξαθνο 4 ηεο ΣΛΕΕ, δηα ηεο νπνίαο δηαπηζηώλεη ηελ ύπαξμε 

ππεξβνιηθήο αληζνξξνπίαο  ζπληζηώληαο ζην νηθείν θξάηνο κέινο λα ιάβεη δηνξζσηηθά 

κέηξα.  

Η ζχζηαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ δηεπθξηλίδεη ηε θύζε θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ 

αληζνξξνπηώλ θαη νξίδεη κηα δέζκε ζπζηάζεσλ πνιηηηθήο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε θαη ηελ πξνζεζκία εληόο ηεο νπνίαο ην νηθείν θξάηνο κέινο πξέπεη λα ππνβάιεη 

ζρέδην δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ. Τν Σπκβνύιην δύλαηαη, όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

121 παξάγξαθνο 4 ηεο ΣΛΕΕ, λα δεκνζηνπνηήζεη ηε ζχζηαζή ηνπ. 

Γηα ην ζρέδην δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ 
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Τν ζρέδην δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ιακβάλεη ππφςε ηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ 

αληίθηππν απηψλ ησλ ελεξγεηψλ πνιηηηθήο θαη ηεξεί ηηο επξείεο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ 

απαζρφιεζε. 

Εάλ ην ζρέδην ζεσξεζεί επαξθέο από ην Σπκβνύιην κε βάζε ηε ζχζηαζε ηεο 

Επηηξνπήο, ην Σπκβνύιην ην εγθξίλεη κέζσ κηαο ζχζηαζεο πνπ απαξηζκεί ηηο 

απαηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη ηηο πξνζεζκίεο γηα ηελ αλάιεςή ηνπο 

θαη θαηαξηίδεη ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ επνπηεία, εθηζηψληαο ηδίσο ηελ πξνζνρή 

ζηνπο θνξείο κεηάδνζεο θαη αλαγλσξίδνληαο φηη ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ κεγάιεο 

θαζπζηεξήζεηο κεηαμχ ηεο έγθξηζεο ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ηεο 

πξαγκαηηθήο επίιπζεο ησλ αληζνξξνπηψλ (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην γ 2011). 

Εάλ, βάζεη ζχζηαζεο ηεο Επηηξνπήο, ην Σπκβνχιην ζεσξεί αλεπαξθείο ηηο 

ελέξγεηεο ή ην ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ηνπο φπσο πξνβιέπεηαη ζην ζρέδην 

δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, εθδίδεη ζχζηαζε κε ηελ νπνία θαιεί ην θξάηνο κέινο λα 

ππνβάιεη, θαηά θαλφλα εληφο δχν κελψλ, λέν ζρέδην δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. Τν 

λέν ζρέδην δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ εμεηάδεηαη απφ ην Σπκβνχιην κε ηε δηαδηθαζία 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ησλ δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ 

Η Επηηξνπή δύλαηαη λα δηελεξγήζεη εληζρπκέλεο απνζηνιέο επνπηείαο ζην νηθείν 

θξάηνο κέινο γηα λα παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δηνξζσηηθώλ ελεξγεηώλ, 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ΕΚΤ φηαλ απηέο νη απνζηνιέο αθνξνχλ Κξάηε-Μέιε κε 

λφκηζκα ην επξψ ή Κξάηε-Μέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ Μεραληζκφ 

Σπλαιιαγκαηηθψλ Ιζνηηκηψλ ΙΙ. Οη θνηλσληθνί εηαίξνη θαη άιινη δηαθπβεπκαηνχρνη 

ηνπ θξάηνπο κέινπο ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη ζθφπηκν, ζηνλ 

δηάινγν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ελ ιφγσ απνζηνιψλ κεηά απφ πξφζθιεζε ηεο 

Επηηξνπήο. 

Βάζεη έθζεζεο ηεο Δπηηξνπήο, ην πκβνχιην αμηνινγεί θαηά πφζνλ ην νηθείν θξάηνο 

κέινο πξνέβε ζηηο ζπληζηψκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ζχκθσλα κε ηε ζχζηαζε ηνπ 

Σπκβνπιίνπ πνπ εθδφζεθε.  ηαλ ην πκβνχιην εθηηκά φηη ην θξάηνο κέινο δελ έρεη 

πξνβεί ζηηο ζπληζηψκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, εθδίδεη, κεηά απφ ζχζηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο, απφθαζε κε ηελ νπνία δηαπηζηψλεηαη ε κε ζπκκφξθσζε θαη κηα 

ζχζηαζε κε ηελ νπνία νξίδνληαη λέεο πξνζεζκίεο γηα ηελ αλάιεςε δηνξζσηηθψλ 

ελεξγεηψλ. Σηελ πεξίπησζε απηή, ην Σπκβνχιην ελεκεξψλεη ην Επξσπατθφ 

Σπκβνχιην θαη δεκνζηνπνηεί ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηηο απνζηνιέο επνπηείαο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9 παξάγξαθνο 3.  

Γηα ηελ πεξάησζε ηεο δηαδηθαζίαο ππεξβνιηθώλ αληζνξξνπηώλ 

Τν Σπκβνχιην έπεηηα απφ ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο αλαθαιεί ηηο ζπζηάζεηο πνπ 

εμέδσζε δπλάκεη ησλ άξζξσλ 7, 8 ή 10, κφιηο ζεσξήζεη φηη ην νηθείν θξάηνο κέινο 

δελ πιήηηεηαη πιένλ απφ ππεξβνιηθέο αληζνξξνπίεο θαηά ηα νξηδφκελα ζηε ζχζηαζε 

πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 7 παξάγξαθνο 2, θαη πξνβαίλεη ζε δεκφζηα δήισζε 

ζρεηηθά κε απηφ ην γεγνλφο.  

Η Επηηξνπή εμαζθαιίδεη κφληκν δηάινγν κε ηηο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ ζχκθσλα 

κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Πξνο ηνχην, ε Επηηξνπή δηελεξγεί 

ζπγθεθξηκέλα απνζηνιέο κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

ζην θξάηνο κέινο θαη ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ θηλδχλσλ ή δπζρεξεηψλ ζε ζρέζε κε ηε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο ζηφρνπο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
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Η Επηηξνπή δχλαηαη λα δηελεξγεί απνζηνιέο εληζρπκέλεο επνπηείαο γηα ηα Κξάηε-

Μέιε γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί  ζχζηαζε φζνλ αθνξά ηελ χπαξμε θαηάζηαζεο 

ππεξβνιηθήο αληζνξξνπίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθνο 2 γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηεο επηηφπηαο παξαθνινχζεζεο.  

Όηαλ ην ελδηαθεξφκελν θξάηνο κέινο είλαη θξάηνο κε λφκηζκα ην επξψ ή 

ζπκκεηέρεη ζην ΜΣΙ ΙΙ, ε Επηηξνπή δχλαηαη λα θαιέζεη εθπξνζψπνπο ηεο 

Επξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο, εθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν, γηα λα ζπκκεηάζρνπλ 

ζηηο απνζηνιέο επνπηείαο (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην γ 2011). 

Γηα ηνλ νηθνλνκηθό δηάινγν 

Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν δηάινγνο κεηαμχ ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο Έλσζεο, 

εηδηθφηεξα δε ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ηεο Επηηξνπήο 

θαη κε ζηφρν λα δηαζθαιηζζεί κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη ινγνδνζία, ε αξκφδηα 

επηηξνπή ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ κπνξεί λα θαιέζεη ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηελ Επηηξνπή θαη, εθφζνλ θξηζεί ζθφπηκν, ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

Επξσπατθνχ Σπκβνπιίνπ, ή ηνλ Πξφεδξν ηεο Επξσνκάδαο λα ιάβνπλ ηνλ ιφγν 

ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο απηήο γηα λα ζπδεηήζνπλ ζέκαηα πνιπκεξνχο επνπηείαο 

πνπ ιήθζεθαλ βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ. 

Η αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ηελ 

επθαηξία ζπκκεηνρήο ζε κηα αληαιιαγή απφςεσλ ζην θξάηνο κέινο ην νπνίν 

απνηειεί ην αληηθείκελν κίαο ζχζηαζεο ή απφθαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ.  

Τν Σπκβνχιην θαη  ε  Επηηξνπή ελεκεξψλνπλ ηαθηηθά ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

Γηα ηελ Δηήζηα έθζεζε 

Η Επηηξνπή ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελεκέξσζεο ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ ηνπ άξζξνπ 4 θαη 

ππνβάιιεη ηα πνξίζκαηά ηεο ζην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην Σπκβνχιην ζηα 

πιαίζηα ηνπ Επξσπατθνχ Εμακήλνπ. 

Μέζα ζε ηξία ρξφληα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Καλνληζκνχ θαη ελ ζπλερεία αλά 

πεληαεηία ε Επηηξνπή επαλεμεηάδεη θαη δεκνζηεχεη έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

Οη εθζέζεηο απηέο αμηνινγνχλ, κεηαμχ άιισλ: 

α) ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, 

β) ηελ πξφνδν σο πξνο ηελ εμαζθάιηζε ζηελφηεξνπ ζπληνληζκνχ ησλ 

νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη ζπλερνχο ζχγθιηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ησλ 

θξαηψλ κειψλ ζχκθσλα κε ηε ΣΛΕΕ. 

Όηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν, νη εθζέζεηο απηέο ζπλνδεχνληαη απφ πξφηαζε γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

Παξαηεξνχκε φηη ζηελ έθζεζε ηεο ECON δηαηππψλεηαη ε αλάγθε χπαξμεο ζηνλ 

πίλαθα απνηειεζκάησλ δεηθηψλ ζρεηηθψλ κε ηελ απαζρφιεζε, ηε καθξφρξνλε 

αλεξγία, ηελ αλεξγία ησλ λέσλ θαη ηε θηψρεηα. Ζ ίδηα πξφηαζε δηαηππψλεηαη θαη απφ 

ηελ Δπηηξνπή Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ. ην ηειηθφ ςήθηζκά ηνπ ην 

Κνηλνβνχιην ελζσκαηψλεη απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο, πξνηείλνληαο ζηνλ πίλαθα 

απνηειεζκάησλ λα ππάξρνπλ θαη δείθηεο γηα ηελ εμέιημε ηεο αλεξγίαο. 

ηηο 8 Ννεκβξίνπ 2011 ε Δπηηξνπή αλαθνίλσζε ην αξρηθφ ζρέδην ηνπ πίλαθα 

απνηειεζκάησλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζ 2011), ην νπνίν ην Κνηλνβνχιην ζρνιίαζε 

κε ςήθηζκά ηνπ ηεο 15 Γεθεκβξίνπ 2011 (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δ 2011). ην 
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ςήθηζκά ηνπ απηφ ην ΔΚ επηζεκαίλεη φηη ηα ελδεηθηηθφηεξα φξηα ησλ δεηθηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ζρέδην πίλαθα απνηειεζκάησλ είλαη είηε αλψηαηα είηε 

θαηψηαηα φξηα θαη φρη θαη ηα δχν, κνινλφηη ν Καλνληζκφο αλαθέξεη ξεηά φηη ζα 

εγθξηζνχλ ηφζν αλψηαηα φζν θαη θαηψηαηα φξηα εθηφο αλ δελ ρξεηάδεηαη· ηνλίδεη ελ 

πξνθεηκέλσ φηη ην έγγξαθν εξγαζίαο ηεο Δπηηξνπήο δελ εμεγεί γηαηί δελ ρξεηάδνληαη 

ηαπηφρξνλα αλψηαηα θαη θαηψηαηα φξηα γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ απηνχο ηνπο 

δείθηεο· επηζεκαίλεη φηη ε Δπηηξνπή δελ έιαβε ππφςε φια ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάγλσζε ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ ζην άξζξν 4 

ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 1176/2011 θαη θαιεί ηελ Επηηξνπή λα ζπκπεξηιάβεη όια 

απηά ηα ζηνηρεία ζηελ νηθνλνκηθή αλάγλσζε ηνπ πίλαθα απνηειεζκάησλ, ηδίσο όζνλ 

αθνξά ηελ απαζρόιεζε, ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ηνλ ξόιν ηεο 

ελέξγεηαο· ηνλίδεη φηη ην φξην πνπ πηνζεηήζεθε γηα ην πνζνζηφ αλεξγίαο δελ 

ελζσκαηψλεη ηελ εμέιημε ησλ ξνψλ, φπσο ηηο εηήζηεο απμήζεηο ηνπ πνζνζηνχ απηνχ· 

ζεκεηψλεη ηελ πξφζεζε ηεο Δπηηξνπήο λα παξάζρεη, έσο ην ηέινο ηνπ 2012 θαη 

εγθαίξσο γηα ην επαθφινπζν Δπξσπατθφ Δμάκελν, έλα λέν ζχλνιν δεηθηψλ θαη 

ζπλαθψλ νξίσλ γηα ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

απνζαθελίζεη ξεηά ηε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο δείθηεο απηνχο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηνκέα θαη ηνλ πίλαθα ελδείμεσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ γηα ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΚ). 

ηηο 18 Απξηιίνπ 2013 ην ΔΚ εμέδσζε ςήθηζκα ζρεηηθά κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

πίλαθα επηδφζεσλ γηα ηελ ΓΜΑ (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην η 2013). ε απηφ ηνλίδεη 

ηελ αλάγθε πιήξνπο ζπκκεηνρήο ηνπ ΔΚ ζε φιεο ηηο ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο γηα ην 

λέν κεραληζκφ παξαθνινχζεζεο καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηζφηηκα κε ην πκβνχιην ζε φιεο ηηο ελσζηαθέο 

πξάμεηο, θαηεγνξψληαο ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή φηη ην αγλφεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

εηδηθνχ εξγαιείνπ αλάιπζεο ησλ αληζνξξνπηψλ απηψλ γηα ην 2012. Γεδνκέλσλ ησλ 

ζπλεπεηψλ ηέηνησλ αλαιχζεσλ ζε επίπεδν κέηξσλ, κηιά γηα αιιαγή λννηξνπίαο εθ 

κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο θαζφηη είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη πιήξεο ζπκκεηνρή ηνπ 

ΔΚ. Σν ΔΚ ηφληζε φηη νπδέπνηε εξσηήζεθε θαλνληθά γηα ην λέν δείθηε πνπ πξφζζεζε 

ε Δπηηξνπή ην 2012 γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, (Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή π 2013) θάηη πνπ ε επίηξνπνο Cecilia Malmström δηαβεβαίσζε ζηε 

ζπδήηεζε ζηελ Οινκέιεηα φηη δελ ζα επαλαιεθζεί (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ι 2013). 

Σν 2013 ε ζπδήηεζε ζην ΔΚ ζηξάθεθε ζηνλ ξφιν ησλ θνηλσληθψλ δεηθηψλ, κε 

ζπδήηεζε κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ (EMPL), 

ηνπ πκβνπιίνπ Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Τπνζέζεσλ(ECOFIN) θαη ησλ 

Δπηηξφπσλ ζρεηηθά κε ηε δηαζεζηκφηεηα θαηάιιεισλ θνηλσληθψλ δεηθηψλ 

βαζηζκέλσλ ζε έγθαηξα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Σν ΔΚ δήηεζε έλαλ εληαίν, πην 

δεζκεπηηθφ πίλαθα απνηειεζκάησλ. Σν ζέκα ζεσξήζεθε επίζεο σο θάπσο επαίζζεην 

κεηαμχ ρσξψλ πνπ δελ ζα βαζκνινγνχζαλ πνιχ θαιά ηνπο θνηλσληθνχο δείθηεο. 

Τπήξρε επίζεο ην δήηεκα ηεο κέηξεζεο θηψρεηαο: ζρεηηθή ή απφιπηε θηψρεηα; 

Σειηθά ζπκθσλήζεθε λα ππάξρεη μερσξηζηφο πίλαθαο απνηειεζκάησλ γηα δείθηεο 

απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθνχο δείθηεο, κε νξηζκέλνπο δείθηεο απαζρφιεζεο θαη 

θνηλσληθνχο βνεζεηηθνχο δείθηεο ζηελ ΓΜΑ. 

Χζηφζν ε ζπκπεξίιεςε πξφζζεησλ δεηθηψλ ηεο αγνξάο εξγαζίαο ζηνπο βαζηθνχο 

δείθηεο ηεο ΓΜΑ ακθηζβεηήζεθε απφ νξηζκέλα θξάηε-κέιε ιφγσ ηνπ θηλδχλνπ 

επέθηαζεο ηεο πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ ζε ηνκείο 

πνιηηηθήο εζληθήο επζχλεο, ράλνληαο ηελ αξκνδηφηεηα απηψλ ησλ πνιηηηθψλ. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, νη εθπξφζσπνη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ηφληζαλ ηελ αλάγθε λα 

εμεηαζηεί έλαο δείθηεο αληζφηεηαο / θηψρεηαο κεηαμχ ησλ θχξησλ δεηθηψλ ηεο ΓΜΑ 
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γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη λα 

ελζαξξχλνπλ ηελ πεξαηηέξσ πιαηζηνπνίεζε κέζσ ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα.  

ηηο 4 επηεκβξίνπ 2015, ε Δπηηξνπή αλαθνίλσζε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα 

επηδφζεσλ κε ηξείο δείθηεο γηα ηελ απαζρφιεζε: ηνλ δείθηε απαζρφιεζεο, ηνλ δείθηε 

καθξνρξφληαο αλεξγίαο θαη ηνλ δείθηε αλεξγίαο ησλ λέσλ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή θ 

2015). 

Γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ (EMPL) 

ηνπ ΔΚ, εμεδφζε κειέηε ηoλ Φεβξνπάξην 2016 απφ ην Istituto per la Ricerca Sociale 

(IRS) ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ησλ δεηθηψλ απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθψλ 

δεηθηψλ ζηελ καθξννηθνλνκηθή επνπηεία (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ε 2016). 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην έρεη επαλεηιεκκέλα ηνλίζεη φηη ε απαζρόιεζε θαη νη 

θνηλσληθνί δείθηεο ζα πξέπεη λα δηαδξακαηίζνπλ κεγαιχηεξν ξφιν ζηε δηαδηθαζία 

ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ. Δηδηθφηεξα, ε έθζεζε de Backer ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ην επξσπατθφ εμάκελν ζπληνληζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ 

πνιηηηθψλ: εθαξκνγή ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 2014 ηεο 15 Οθησβξίνπ 2014 

(Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ε 2014) θαζψο θαη ηα ςεθίζκαηα ηνπ ΔΚ ηεο 25 

Φεβξνπαξίνπ 2014 (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ζ 2014) θαη ηεο 22αο Οθησβξίνπ 2014, 

(Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ς 2014) επέθξηλαλ ηνλ πεξηνξηζκέλν ξφιν ησλ δεηθηψλ 

απαζρφιεζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ δεηθηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα 

απνηειεζκάησλ θαη δήηεζαλ «... θνηλσληθνχο δείθηεο πνπ ζα θαηαζηνχλ δεζκεπηηθνί 

θαη δείθηεο πνπ ζα επεθηαζνχλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί πιήξεο θάιπςε ησλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ θξαηψλ κειψλ, π.ρ. γηα 

ηελ παηδηθή θηψρεηα θαη ηελ αμηνπξεπή εξγαζία». Δπίζεο  «…θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη 

ην πκβνχιην λα ζπλερίζνπλ λα βειηηψλνπλ ηνπο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θνηλσληθήο, πεξηβαιινληηθήο θαη θαηλνηφκνπ δηάζηαζεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα ζπλερίζεη ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

θνηλσληθψλ δεηθηψλ θαη δεηθηψλ απαζρφιεζεο, δεδνκέλνπ φηη νη νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο πηπρέο ηεο ΔΔ είλαη νη δχν φςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο, θαη νη δχν παίδνπλ 

βαζηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο ΔΔ».  

ην ςήθηζκα ηνπ ΔΚ ζηηο 28 επηεκβξίνπ 2011 (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην γ 2011) 

θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ελεκέξσζε ηνπ ΔΚ αιιά θαη ηεο Δπξσνκάδαο ηφζν ζην 

ζηάδην ηεο πξνιεπηηθήο δξάζεο, φπνπ ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη έλα θξάηνο κέινο 

αληηκεησπίδεη αληζνξξνπίεο, φζν θαη ζηελ ΓΤΑ, φπνπ ε Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ην 

νηθείν θξάηνο κέινο πιήηηεηαη απφ ππεξβνιηθέο αληζνξξνπίεο. Δπίζεο ζεσξεί 

αλαγθαία ηελ ελεκέξσζε ησλ ζρεηηθψλ επξσπατθψλ επνπηηθψλ αξρψλ θαη ηνπ 

Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΚ). 

Γηα ην ζρέδην δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, ε άπνςε ηνπ ΔΚ είλαη φηη ζην ζρέδην ε 

Δπηηξνπή πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηνλ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ αληίθηππν 

ησλ ελεξγεηψλ πνιηηηθήο πνπ θαζνξίδεη θαη λα ηεξεί ηηο επξείεο θαηεπζπληήξηεο 

γξακκέο ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ 

απαζρφιεζε. 

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ, θξίλεη απαξαίηεηε ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ησλ δηαθπβεπκαηνχρσλ ζηνλ δηάινγν θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ απνζηνιψλ επνπηείαο ζην θξάηνο-κέινο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ. 
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Σν ΔΚ δίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ελίζρπζε ηνπ δηαιόγνπ, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

ινγνδνζίαο, γη’ απηφ ζπκπιεξψλεη ηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο κε ηε δπλαηφηεηα λα 

κπνξεί λα θαιέζεη ην ΔΚ ηνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ, ηελ Δπηηξνπή θαη, εθφζνλ 

θξηζεί ζθφπηκν, ηνλ Πξφεδξν ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ, ή ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Δπξσνκάδαο λα ιάβνπλ ηνλ ιφγν ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ ΔΚ γηα λα 

ζπδεηήζνπλ ζέκαηα πνιπκεξνχο επνπηείαο πνπ ιήθζεθαλ βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ. 

Δπίζεο ην θξάηνο-κέινο ην νπνίν απνηειεί ην αληηθείκελν κίαο ζχζηαζεο ή 

απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ κπνξεί λα θιεζεί απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΔΚ γηα 

αληαιιαγή απφςεσλ. 

ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ 2014, ζε δειηίν ηχπνπ, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ηφληζε φηη «ε 

ζηελφηεξε νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί κε απζηεξφηεξν 

δεκνθξαηηθφ έιεγρν». Ζ κεγαιχηεξε εκβάζπλζε απαηηεί θαη λα βξεζνχλ ηξφπνη γηα 

ηε λνκηκνπνίεζή ηεο θαη ην ΔΚ πάληα πίεδε λα εθαξκνζηεί ην άξζξν 13 ηνπ 

πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο. Σν Κνηλνβνχιην πηζηεχεη φηη ην θιεηδί γηα επηηπρή 

ζπληνληζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ είλαη ην Δπξσπατθφ Δμάκελν λα γίλεη πην 

πνιηηηθνπνηεκέλν θαη δεκνθξαηηθά ππεχζπλν. Με ηνπο λένπο θαλφλεο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε, ην ΔΚ κπνξεί λα θαζηεξψζεη έλαλ Οηθνλνκηθφ Γηάινγν κε 

ην πκβνχιην θαη ηελ Δπηηξνπή. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη βνπιεπηέο ηνπ ΔΚ κπνξνχλ λα 

εμεηάζνπλ ιεπηνκεξψο θαη λα δεηήζνπλ απαληήζεηο απφ ηα δχν ζεζκηθά φξγαλα γηα 

ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπο αλά πάζα ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο. Απηφ, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ ΔΚ, θάλεη ηε δηαδηθαζία πεξηζζφηεξν 

δηαθαλή θαη ην πκβνχιην θαη ηε Δπηηξνπή λα είλαη πεξηζζφηεξν ππεχζπλνη. 

ην ςήθηζκά ηνπ ηεο 24εο Ηνπλίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηελ «Επαλεμέηαζε ηνπ πιαηζίνπ 

νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο: αλαζθόπεζε θαη πξνθιήζεηο» (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ρ 

2015) ην Δπξσπατθφ  Κνηλνβνχιην, κεηαμχ άιισλ: 

«…ηνλίδεη φηη ζην επίθεληξν ηνπ ζπζηήκαηνο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο βξίζθεηαη 

ε πξφιεςε ππεξβνιηθά πςειψλ επηπέδσλ ειιείκκαηνο θαη ρξένπο θαη ππέξκεηξσλ 

καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ, θαζψο θαη ν ζπληνληζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ 

πνιηηηθψλ. Τπνγξακκίδεη, σο εθ ηνχηνπ, φηη ην βαζηθφ δήηεκα ζηελ επαλεμέηαζε 

είλαη εάλ ε ΟΝΔ έγηλε πεξηζζφηεξν αλζεθηηθή κε ην λέν πιαίζην νηθνλνκηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα απνηξέπεη ηνλ θίλδπλν λα 

πεξηέιζεη έλα θξάηνο κέινο ζε αδπλακία εμππεξέηεζεο ηνπ ρξένπο ηνπ, 

ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηνλ ζηελφηεξν ζπληνληζκφ θαη ζηε κεγαιχηεξε ζχγθιηζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη δηαζθαιίδνληαο πςειφ επίπεδν 

δηαθάλεηαο, αμηνπηζηίαο θαη δεκνθξαηηθήο ινγνδνζίαο».  

Δπίζεο, «… ζα βειηησζνχλ ν εζληθφο ελζηεξληζκφο θαη ε δεκνθξαηηθή ινγνδνζία 

φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ (πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε 

εκπηζηνζχλε, λα πξνσζεζεί ε ζχγθιηζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, λα βειηησζεί ε 

δεκνζηνλνκηθή βησζηκφηεηα, λα πξνσζεζνχλ βηψζηκεο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο 

θαη λα ηνλσζνχλ νη επελδχζεηο)» θαη «…ελζαξξχλεη ηηο επηηξνπέο νηθνλνκηθψλ ησλ 

εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ λα θαινχλ ζπζηεκαηηθά ηνπο αξκφδηνπο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

δηαθπβέξλεζε Δπηηξφπνπο ζε δεκφζηα ζπδήηεζε ζηα θνηλνβνχιηα πξηλ απφ ηελ 

έγθξηζε ησλ ζρεδίσλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ θξαηψλ κειψλ»,  

«…δεηεί κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε 

θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο κε δηθαηψκαηα, κέζσ ηεο ζηήξημεο κέηξσλ γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αλεξγίαο θαη ηεο θηψρεηαο»,  
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«…ζεκεηψλεη κε ζνβαξή αλεζπρία φηη ε καθξνρξφληα αλεξγία έρεη δηπιαζηαζηεί 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο· ζεκεηψλεη επίζεο φηη ε αχμεζε απηή ήηαλ αθφκε 

πςειφηεξε ζηνπο αλεηδίθεπηνπο εξγαδφκελνπο· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα δηαζθαιίζεη 

φηη ε αληηκεηψπηζε ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο αληηθαηνπηξίδεηαη ζηηο πνιηηηθέο ηεο 

θαη ζηηο εηδηθέο αλά ρψξα ζπζηάζεηο»,  

«…θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην λα δηαηππψζνπλ θαιχηεξα ηα 

δεκνζηνλνκηθά θαη καθξννηθνλνκηθά πιαίζηα, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηφλ λα γίλεηαη 

ζε λσξίηεξν ζηάδην θαη κε κεγαιχηεξε ζπλέπεηα ν δηάινγνο κεηαμχ φισλ ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα επξσπατθά ζπκθέξνληα πνπ εμππεξεηνχλ 

απηά ηα πιαίζηα, ηελ αλάγθε γηα κεγαιχηεξε ζχγθιηζε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 

δψλεο ηνπ επξψ, ηε δηαβνχιεπζε κε ηα εζληθά θνηλνβνχιηα θαη ηνλ ξφιν ησλ 

θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ησλ ηνπηθψλ αξρψλ φζνλ αθνξά ηνλ ελζηεξληζκφ βηψζηκσλ 

θαη θνηλσληθά ηζφξξνπσλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ»,  

«…ηάζζεηαη ππέξ κηαο εληζρπκέλεο δηαδηθαζίαο ζε επίπεδν ΔΔ θαη ζε εζληθφ επίπεδν 

φζνλ αθνξά ηελ εθπφλεζε, ηελ επαθνινχζεζε, ηε ζηήξημε θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ εηδηθψλ ζπζηάζεσλ αλά ρψξα, πνπ λα επηηξέπεη επίζεο ηνλ έιεγρν ηεο πξαθηηθήο 

εθαξκνγήο ηνπο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ» θαη  

«…ππελζπκίδεη φηη ε ΓΜΑ έρεη σο ζηφρν ηελ απνθπγή θξίζεσλ κέζσ ηνπ έγθαηξνπ 

εληνπηζκνχ ησλ επηδήκησλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ κε βάζε ηελ 

αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο εμέιημεο ησλ βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ 

κεηαβιεηψλ· ζεσξεί φηη ε ΓΜΑ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εθηηκεζεί κε 

απνδνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ε αλάπηπμε βαζηθψλ καθξννηθνλνκηθψλ 

κεηαβιεηψλ, ηφζν ζηηο ειιεηκκαηηθέο φζν θαη ζηηο πιενλαζκαηηθέο ρψξεο, ηδίσο γηα 

λα εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα θαη λα ιεθζεί θαιχηεξα ππφςε ην ζχλνιν ηεο 

δψλεο ηνπ επξψ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δεπηεξνγελψλ επηπηψζεσλ· ππελζπκίδεη φηη 

ε καθξννηθνλνκηθή επνπηεία έρεη επίζεο σο ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ησλ ρσξψλ πνπ 

είλαη πηζαλφ λα αληηκεησπίζνπλ κηα κειινληηθή αληζνξξνπία θαη ηελ απνθπγή ηεο 

αληζνξξνπίαο απηήο κε ηελ έγθαηξε έλαξμε βηψζηκσλ θαη θνηλσληθά ηζφξξνπσλ 

δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, φηαλ ππάξρνπλ αθφκε πεξηζψξηα γηα δξάζε»  

(Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ρ 2015). 

ην παξαπάλσ ςήθηζκα δηαθαίλεηαη ε έκθαζε πνπ δίλεη ην ΔΚ ζηνλ εληνπηζκφ θαη 

δηφξζσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ. Γίλεηαη γη’ αθφκε κηα θνξά έκθαζε 

ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ΓΜΑ θαη ηνλίδεηαη ε 

επαηζζεηνπνίεζή ηνπ ζρεηηθά κε θνηλσληθά δεηήκαηα φπσο ε αλεξγία θαη ε  θηψρεηα. 

Σν ΔΚ δίλεη έκθαζε ζηνλ θνηλσληθφ δηάινγν θαη θάλεη ζρεηηθέο πξνηάζεηο πξνο ηελ 

Δπηηξνπή. Δπηθεληξψλεηαη ζηε δηαδηθαζία ελζηεξληζκνχ ησλ ΑΥ απφ ηα θξάηε-

κέιε αιιά θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο. Δπηζεκαίλεη ηελ ζεκαληηθφηεηα 

ηεο ΓΜΑ σο πξνο ηελ ζσζηή ρξεζηκνπνίεζή ηεο ζηηο ρψξεο κε ειιείκκαηα αιιά θαη 

κε πιενλάζκαηα. 

ζνλ αθνξά ζην πιεόλαζκα ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ ηεο Γεξκαλίαο, ην ζέκα απηφ 

ήξζε ζην πξνζθήλην ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο γηα ηελ  εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ ζηηο 15 επηεκβξίνπ 2015, φπνπ ε Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο θαη 

Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο (ECON) πξνέβε ζε αληαιιαγή απφςεσλ κε ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Δμάκελν 

γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο πνιηηηθήο: πινπνίεζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ γηα ην 2015. ηε 

ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ εθπξφζσπνη απφ ην Βέιγην, ηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία, ηε 

Γεξκαλία, ηελ Δζζνλία, ηελ Ηξιαλδία, ηε Γαιιία, ηελ Κξναηία, ηελ Ηηαιία, ηελ 

Κχπξν, ην Λνπμεκβνχξγν, ηελ Οπγγαξία, ηε Μάιηα, ηηο Κάησ Υψξεο, ηελ Απζηξία, 

ηελ Πνισλία, ηελ Πνξηνγαιία, ηε Ρνπκαλία, ηε ινβελία, ηε Φηλιαλδία θαη ηε 
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νπεδία. Οξηζκέλνη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ φηη νη ζπζηάζεηο κε ζηφρν ηε 

κείσζε ησλ αληζνξξνπηψλ ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ δελ είρε ζπκκεηξία 

ζηηο ειιεηκκαηηθέο θαη πιενλαζκαηηθέο ρψξεο, φρη κφλν φζνλ αθνξά ηε δηαηχπσζή 

ηνπο, αιιά θαη ηελ πινπνίεζή ηνπο. Δπηπιένλ, ην πιαίζην θαζαπηφ ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδεηαη αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηνπ θξάηνπο-κέινπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

νξηζκέλα κέιε αληέηεηλαλ φηη ην πιεφλαζκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Γεξκαλίαο 

αληαλαθιά ην επηηπρεκέλν νηθνλνκηθφ κνληέιν ηεο ρψξαο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε 

θξηηηθή ήηαλ αδηθαηνιφγεηε, ηφζν απφ πνιηηηθή φζν θαη απφ νηθνλνκηθή ζθνπηά. ε 

απηφ ην πιαίζην, είλαη ζεκαληηθφ λα ππελζπκίζνπκε φηη ε δηαδηθαζία 

καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ (ΓΜΑ) αξζξψλεηαη γχξσ απφ ελδεηθηηθά θαηψηαηα 

φξηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ) θαη φρη ζηα 

ζεκηηά αλψηαηα φξηα, φπσο είλαη ε πεξίπησζε ηνπ δεκφζηνπ ειιείκκαηνο ζην πιαίζην 

ηεο Γηαδηθαζίαο Τπεξβνιηθψλ Διιεηκκάησλ (ΓΤΔ). Σέινο, εθφζνλ φια ηα άιια 

ζηνηρεία είλαη ίδηα, κηα ρψξα κε πιεφλαζκα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ παξακέλεη ζε 

νηθνλνκηθά αζθαιέζηεξε ζέζε (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην κ 2015). 

ηελ πξφηαζε ςεθίζκαηνο ηνπ ΔΚ ζηηο 20 Οθησβξίνπ 2015, ε Δπηηξνπή ECON 

επηζεκαίλεη φηη ηα πιενλάζκαηα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ελέρνπλ 

δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο απ’ φ,ηη ηα ειιείκκαηα, θαη ηνλίδεη ηελ επηδείλσζε ησλ 

απνθιίζεσλ εληφο ηεο Έλσζεο θαη ηεο επξσδψλεο, νη νπνίεο απεηινχλ ηε ζπλνρή θαη 

ηε ζπλεθηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ. 

Θέζεηο ηνπ ΔΚ ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθό Δμάκελν 2014 

 

ηηο 15 Οθησβξίνπ 2014 ε Δπηηξνπή Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 

(ECON) ηνπ ΔΚ ελέθξηλε ηελ έθζεζε πξσηνβνπιίαο ηνπ Philippe De Backer ζρεηηθά 

κε ην επξσπατθφ εμάκελν γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο: εθαξκνγή 

ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 2014. ’ απηήλ ηελ έθζεζε ιήθζεθε ππφςε ε άπνςε ηεο 

Δπηηξνπήο Πξνυπνινγηζκψλ θαζψο θαη ηεο Δπηηξνπήο Απαζρφιεζεο θαη 

Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ. ηε ζπλέρεηα ζην ςήθηζκά ηνπ ηεο 22 Οθησβξίνπ 2014 κε 

ηίηιν «Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 22αο Οθησβξίνπ 2014 ζρεηηθά 

κε ην Δπξσπατθφ Δμάκελν γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ: 

εθαξκνγή ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 2014» (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ε 2014) ην ΔΚ 

ππεξςήθηζε ηελ πξφηαζε ηεο ECON (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην δ 2014). 

To Eπξσπατθφ Kνηλνβνχιην ζεσξεί απαξαίηεηεο ηηο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ επελδύζεσλ ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ ψζηε λα αλαδξνκνινγεζεί θαη λα 

δηαηεξεζεί ε νηθνλνκηθή αλάθακςε, ραηξεηίδεη ηε δέζκεπζε ηνπ Jean-Claude Juncker 

λα εληζρχζεη ηηο επξσπατθέο επελδχζεηο θαηά 300 δηζ. επξψ θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή 

λα ζέζεη επεηγφλησο ζε θίλεζε έλα αληίζηνηρν επξσπατθφ πξφγξακκα επελδχζεσλ. 

Τπνγξακκίδεη ην γεγνλφο φηη ε ΟΝΔ απέρεη πνιχ απφ ηελ πιήξε νινθιήξσζή ηεο θαη 

ππελζπκίδεη ζηελ Δπηηξνπή ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο δεζκεχζεηο ηεο γηα 

ζπλππνινγηζκφ ησλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ εληφο ηεο ΔΔ θαη ηδίσο εληφο 

ηεο δψλεο ηνπ επξψ κε ζηφρν ηελ ηφλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη δεκνζηνλνκηθνχ 

ζπληνληζκνχ. Καιεί ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπξσνκάδαο λα παξαθνινπζεί απνηειεζκαηηθά 

ηελ εθαξκνγή ησλ ΑΥ απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαη λα ππνβάιεη 

έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψζεθε ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο απφ ηελ 

Δπξσνκάδα ησλ ζρεδίσλ δεκνζηνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ην 2015. Πηζηεχεη φηη, 

φζνλ αθνξά ην πξνζερέο  Δπξσπατθφ Δμάκελν, ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί κηα 

καθξνπξφζεζκε θαη ηζνξξνπεκέλε ζηξαηεγηθή γηα δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θηιηθή 
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πξνο ηελ αλάπηπμε θαη ηηο επελδχζεηο, ψζηε λα βειηησζεί ε δεκνζηνλνκηθή 

βησζηκφηεηα· ηνλίδεη, σζηφζν, ηελ ηδηαίηεξε έκθαζε πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηηο 

κεηαξξπζκίζεηο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ πξνσζνύλ ηελ αλάπηπμε, ηδίσο απφ ηα θξάηε-

κέιε πνπ έρνπλ δεκνζηνλνκηθφ ρψξν γηα επελδχζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε 

αλάπηπμε θαη λα δηεπθνιπλζεί ε ζηε δψλε ηνπ επξψ. Τπελζπκίδεη ηελ αλάγθε ηαρείαο 

θαη απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ ηφζν ζε επίπεδν ΔΔ φζν 

θαη ζε επίπεδν θξαηψλ κειψλ, θαηά ηελ έλαξμε ηνπ λένπ πνιπεηνχο δεκνζηνλνκηθνχ 

πιαηζίνπ (ΠΓΠ), έηζη ψζηε ηα πξνγξάκκαηα απηά λα κπνξέζνπλ λα ζπκβάινπλ ζηε 

δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο αλάθακςεο.  

Όζνλ αθνξά ζηα θνξνινγηθά, επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο ηα θξάηε-κέιε 

γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπο κε ζηφρν ηελ 

απνθαηάζηαζε επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζε φια ηα θξάηε-κέιε 

αλεμαηξέησο θαη επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ γηα κείσζε ηεο θνξνινγίαο ζηελ 

εξγαζία. Καιεί ηελ Δπηηξνπή λα αλαιάβεη επεηγφλησο δξάζε θαη λα αλαπηχμεη 

νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή κε βάζε ζπγθεθξηκέλα λνκνζεηηθά κέηξα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνινγηθήο απάηεο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηνλίδεη ηελ 

αλάγθε λα κεηαηνπηζηεί ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε απφ ηελ εξγαζία ζε άιιεο κνξθέο 

βηψζηκεο θνξνιφγεζεο, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο δεκηνπξγίαο 

ζέζεσλ εξγαζίαο. Υαηξεηίδεη ηηο ΑΥ ηεο Δπηηξνπήο ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο 

θνξνινγίαο θαη θαιεί ηα θξάηε-κέιε λα εθαξκφζνπλ ηηο ζπζηάζεηο, δηαζθαιίδνληαο 

παξάιιεια φηη ηνχην ζα σθειήζεη ηδίσο ηα ρακειφηεξα εηζνδήκαηα. Τπνγξακκίδεη 

ηηο ζεηηθέο δεκνζηνλνκηθέο, εξγαζηαθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο 

πνπ ζα έρνπλ ε κεηαηφπηζε ηεο θνξνινγίαο απφ ηελ εξγαζία ζηελ πεξηβαιινληηθή 

θνξνινγία θαη ε ζηαδηαθή θαηάξγεζε ησλ επηδήκησλ γηα ην πεξηβάιινλ επηδνηήζεσλ.  

Θεσξεί όηη δύν είλαη νη ζεκαληηθόηεξνη ζηόρνη ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο: ε 

απνθαηάζηαζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ θξαηώλ κειώλ θαη ε κείσζε ηεο αλεξγίαο. 

Γη’ απηφ ην ιφγν θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμαζθαιίζεη ζπγθεθξηκέλεο ζπζηάζεηο πξνο 

ηα θξάηε-κέιε θαη ηελ ΔΔ ζπλνιηθά, ψζηε λα κελ αληηκεησπίδνπλ κφλν ηε 

δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε αιιά θαη ηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ νδεγνχλ ζε 

πξαγκαηηθή, βηψζηκε θαη θνηλσληθά ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε, απαζρφιεζε, 

εληζρπκέλε αληαγσληζηηθφηεηα θαη απμαλφκελε ζχγθιηζε (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

ε 2014). 

Γίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο βαζηψλ, ηζνξξνπεκέλσλ θαη 

θνηλσληθά βηψζηκσλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη πηζηεχεη φηη ε ΔΔ δελ κπνξεί 

λα είλαη αληαγσληζηηθή κφλν σο πξνο ην θφζηνο, αιιά πξέπεη λα επελδχζεη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ζηελ έξεπλα, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αλάπηπμε, ζηε βηνκεραληθή 

αλαλέσζε, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηηο δεμηόηεηεο, θαζώο θαη ζηελ απνδνηηθόηεηα ησλ 

πόξσλ. Θεσξεί φηη έλα θαηάιιειν θαη δεκνθξαηηθά ππφινγν ζχζηεκα γηα ην 

Δπξσπατθφ Δμάκελν, θαζψο θαη ε εθαξκνγή ησλ ΑΥ, απνηεινχλ ζεκαληηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηεο νηθνλνκηθήο ζχγθιηζεο ζηελ ΟΝΔ, ε νπνία είλαη ην 

θιεηδί γηα ηελ πςειή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο θαη φηη νη 

επελδύζεηο ζηελ έξεπλα, ηελ θαηλνηνκία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο ππνδνκέο απνηεινχλ 

πξνυπφζεζε γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο.  

Θεσξεί φηη ε ΔΔ δελ κπνξεί λα αλαθηήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο κφλνλ κε ηελ 

πεξηθνπή ησλ δαπαλψλ, αιιά φηη ε πξνζπάζεηα απηή πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ 

αύμεζε ησλ επελδύζεσλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηηο 

δεμηφηεηεο· πξέπεη επίζεο λα εμεηάζεη ζηξαηεγηθέο πνπ εζηηάδνπλ ζε άιια είδε 

θφζηνπο παξαγσγήο, εμειίμεηο ησλ ηηκψλ θαη πεξηζψξηα θέξδνπο θαη ζε δηαηνκεαθέο 
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πνιηηηθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ηφλσζε ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη 

ηεο αξηζηείαο· ζεσξεί φηη ε επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε ηνλψλεη ην δπλακηθφ ησλ 

θξαηψλ γηα αχμεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαζψο θαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Τπνγξακκίδεη ην γεγνλφο φηη ην «πξαζίληζκα» ησλ 

νηθνλνκηώλ ηεο ΕΕ ζπκβάιιεη ζε κηα καθξνπξφζεζκε θαη αλζεθηηθή απέλαληη ζηηο 

θξίζεηο αλάπηπμε, απμάλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο, 

ελψ επίζεο βειηηψλεη ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα θαη αλεμαξηεζία ηεο Έλσζεο. 

ζνλ αθνξά ζηελ απαζρφιεζε, ην ΔΚ θαιεί ηε λέα Δπηηξνπή λα θαηαζηήζεη ηελ 

αλάθακςε ηεο απαζρόιεζεο απφιπηε πξνηεξαηφηεηα θαη  εθθξάδεη έληνλε αλεζπρία, 

δηφηη ε ΔΔ απέρεη πνιχ απφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απαζρφιεζεο θαη ησλ 

θνηλσληθψλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020, θαη δηφηη ηδίσο ν ζηόρνο κείσζεο 

ηεο θηώρεηαο πζηεξεί ζεκαληηθά. Θεσξεί φηη ηα θξάηε-κέιε δελ πξέπεη λα 

αληηκεησπίδνπλ κφλν ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε αιιά θαη ηηο δηαξζξσηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο. Σνλίδεη φηη νη θνηλσληθέο πνιηηηθέο θαη νη πνιηηηθέο απαζρφιεζεο 

δελ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη κφλν απφ άπνςε θφζηνπο, αιιά λα απνδίδεηαη πξνζνρή 

θαη ζηηο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ζηελ πξννπηηθή 

καθξνπξφζεζκσλ επεξγεηεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζνχλ νη επελδχζεηο ζηελ 

θνηλσλία θαη ηνπο πνιίηεο ηεο, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο 

ΔΔ 2020 θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ κέιινληνο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ θξαηψλ κειψλ 

θαη ηεο ΔΔ ζπλνιηθά.  

Εεηεί λα πεξηιεθζνχλ πξόζζεηνη δείθηεο γηα ηελ απαζρόιεζε – φπσο είλαη ε πνηφηεηα 

ηεο εξγαζίαο, ηα επίπεδα παηδηθήο θηψρεηαο, ε πξφζβαζε ζε πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, 

θαη ε έιιεηςε ζηέγεο – ζηνλ πίλαθα επηδφζεσλ ηεο ΔΜΔ. Δπαλαιακβάλεη ην αίηεκά 

ηνπ γηα ηε δηελέξγεηα ζπλάληεζεο ησλ ππνπξγψλ απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθψλ 

ππνζέζεσλ ηεο Δπξσνκάδαο πξηλ απφ ηηο επξσπατθέο ζπλφδνπο θνξπθήο, φπνηε 

ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην. Πηζηεχεη φηη είλαη ζεκαληηθέο νη απφ θνηλνχ ζπλεδξηάζεηο 

ησλ πκβνπιίσλ EPSCO (πκβνχιην Απαζρφιεζεο, Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Τγείαο 

θαη Καηαλαισηψλ) θαη ECOFIN (πκβνχιην Οηθνλνκηθψλ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ 

Θεκάησλ) κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζπλεπνχο ζέζεο φηαλ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

Τπελζπκίδεη φηη ζηε ηξαηεγηθή Δπξψπε 2020 δειψλεηαη κε αθξίβεηα φηη ην 

αξηζκεηηθφ δεδνκέλν πνπ πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη είλαη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο, 

θαη ζεσξεί ιππεξφ ην φηη νη ηζρχνληεο δείθηεο γηα ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο δελ 

απνηππψλνπλ κε αθξίβεηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα φισλ ησλ αγνξψλ εξγαζίαο ζηελ ΔΔ. 

Τνλίδεη όηη είλαη αλαγθαίν ε Επηηξνπή θαη ηα θξάηε-κέιε λα θαηαβάινπλ εηδηθέο 

πξνζπάζεηεο γηα λα βειηηώζνπλ ηελ πνηόηεηα ζηελ απαζρόιεζε κε ζθνπό λα 

ζπλδπάδνληαη νη δεμηόηεηεο κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο.  

Καιεί ηελ Επηηξνπή λα πεξηιάβεη ζηηο ΣΑΧ ηε ζεκαζία ηεο δηαηήξεζεο ηζρπξώλ 

απηόκαησλ ζηαζεξνπνηεηώλ ζηα θξάηε-κέιε, έρνληαο ππφςε ην ζεκαληηθφ ξφιν ηνπο 

ζηε δηαηήξεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαζψο θαη ζηελ ηφλσζε ηεο εζσηεξηθήο 

δήηεζεο θαη ηεο αχμεζεο ηεο νηθνλνκίαο· επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο ηελ 

Δπηηξνπή γηα ηε ζχληαμε Πξάζηλεο Βίβινπ ζρεηηθά κε ηνπο απηφκαηνπο 

ζηαζεξνπνηεηέο ζηελ επξσδψλε. Σνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη ελεξγεηηθέο θαη 

ρσξίο απνθιεηζκνχο πνιηηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο σο ζηξαηεγηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο· παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή, απφ θνηλνχ κε ηα θξάηε-

κέιε, λα πξνσζήζεη ηελ θηλεηηθόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην εζσηεξηθό ηεο ΕΕ 

πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε ειεχζεξε θπθινθνξία θαη ηαπηφρξνλα λα γίλεηαη 

ζεβαζηή ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη λα δηαζθαιίδνληαη νη ακνηβέο θαη ηα 

θνηλσληθά πξφηππα. Δπηζεκαίλεη ζρεηηθά φηη ε Πξσηνβνπιία γηα ηελ Απαζρόιεζε ησλ 

Νέσλ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί θίλεηξν γηα φια ηα θξάηε-κέιε πξνθεηκέλνπ λα 
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αμηνπνηήζνπλ ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε επξχηεξσλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ζα αθνξνχλ ηνπο λένπο, εηδηθά εθείλσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

θηψρεηα θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε. Καιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη επξσπατθφ 

πιαίζην πνπ ζα εηζάγεη ειάρηζηα πξφηππα γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Δγγπήζεσλ γηα ηε 

Νενιαία – πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο πνηφηεηαο ησλ πεξηφδσλ καζεηείαο θαη ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο, ησλ αμηνπξεπψλ ακνηβψλ γηα ηνπο λένπο θαη ηεο πξφζβαζεο ζε 

ππεξεζίεο απαζρφιεζεο θαη δηθαηψκαηα – θαη ζα θαιχπηεη ηνπο λένπο ειηθίαο κεηαμχ 

25 θαη 30 εηψλ· θαιεί ηα θξάηε-κέιε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηνλ 

δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ θαη λα εθηειέζνπλ ηηο Δγγπήζεηο γηα ηε Νενιαία ρσξίο 

θαζπζηέξεζε· θαιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε-κέιε λα αλαγάγνπλ ηηο Δγγπήζεηο γηα 

ηε Νενιαία ζε πξνηεξαηφηεηα δεδνκέλνπ φηη νη πηζηψζεηο θαιχπηνληαη 

πξνθαηαβνιηθά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηα πξψηα δχν έηε. Καιεί ηα θξάηε-κέιε λα 

δψζνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο 

κεηνλεθηνχζεο νκάδεο, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξφζβαζε θαη ζηελ έληαμή ηνπο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Δθθξάδεη έληνλε αλεζπρία, δηφηη νη άλεξγνη καθξάο δηαξθείαο 

θαη νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο θαη 

αληηκεησπίδνπλ πξφζζεηεο δπζθνιίεο επαλεηζδνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο· θαιεί ηα 

θξάηε-κέιε λα πξνβνχλ ζε πιήξε ρξήζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ γηα 

λα βνεζήζνπλ απηνχο ηνπο εξγαδνκέλνπο λα εηζέιζνπλ εθ λένπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

Τπνζηεξίδεη ηφζν ηελ «Δγγχεζε γηα ηνπο λένπο» ηεο ΔΔ φζν θαη ηελ Πξσηνβνπιία 

γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ λέσλ, σο κέζα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ δξακαηηθά πςεινχ επηπέδνπ αλεξγίαο ησλ λέσλ (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ς 

2014). 

Τν ΕΚ είλαη επαηζζεηνπνηεκέλν ζε ό,ηη αθνξά ηε θηώρεηα. Σν ΔΚ θαιεί ηελ Δπηηξνπή 

λα δηαζθαιίζεη φηη νη ζπζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο κηζζνχο δελ απμάλνπλ ηε θηψρεηα 

φζσλ έρνπλ εξγαζία ή ηηο κηζζνινγηθέο αληζφηεηεο ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ-

κειψλ, νχηε δεκηψλνπλ ηηο νκάδεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο. Δθθξάδεη έληνλε αλεζπρία, 

δηφηη ε ΔΔ απέρεη πνιχ απφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απαζρφιεζεο θαη ησλ 

θνηλσληθψλ ζηφρσλ ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», θαη δηφηη ηδίσο ν ζηφρνο 

κείσζεο ηεο θηψρεηαο πζηεξεί ζεκαληηθά. Καιεί ηα θξάηε-κέιε λα ραξάμνπλ ζηα 

εζληθά πξνγξάκκαηα κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφδνπλ ζαθψο θαζνξηζκέλεο εζληθέο 

ζηξαηεγηθέο γηα λα δνζεί ψζεζε ζηε ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020», εηδηθά φζνλ αθνξά 

ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο. Δίλαη ηεο άπνςεο φηη ζηα εζληθά πξνγξάκκαηα 

κεηαξξπζκίζεσλ πξέπεη λα απνηππψλεηαη ε πξφνδνο πνπ ζεκεηψλεηαη φζνλ αθνξά 

ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο θαηά ηεο θηψρεηαο, θαηαδεηθλχνληαο ηε ζπκβνιή ζηνλ θνηλφ 

πξσηαξρηθφ ζηφρν θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί ζην πιαίζην 

ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». Καιεί ηελ Επηηξνπή λα εθδώζεη ζπζηάζεηο αλά 

ρώξα ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρεηαο ζε όια ηα θξάηε-κέιε ζην κέιινλ. 

Καιεί ηα θξάηε-κέιε λα ιάβνπλ εηδηθά κέηξα θνηλσληθήο έληαμεο θαη 

θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ γηα ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ηηο 

νκάδεο πνπ θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Καιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα αληηκεησπίζεη άκεζα ηελ αλεζπρεηηθή αχμεζε ηεο παηδηθήο θηψρεηαο ζε 

νιφθιεξε ηελ ΔΔ κέζσ ηεο ζέζπηζεο κηαο εγγχεζεο θαηά ηεο παηδηθήο θηψρεηαο. 

Θεσξεί ιππεξφ ην φηη πνιχ ιίγεο ζπζηάζεηο αλά ρψξα επηιακβάλνληαη ηνπ ζέκαηνο 

ηεο θηψρεηαο φζσλ έρνπλ εξγαζία ή ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ αζηέγσλ. Γεδνκέλσλ ησλ 

πςειψλ πνζνζηψλ θηψρεηαο, δεηεί επίζεο λα αμηνινγεζεί θαηά πφζν ην Σακείν 

Δπξσπατθήο Βνήζεηαο πξνο ηνπο Απφξνπο ρξεκαηνδνηείηαη επαξθψο (Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην ς 2014). 
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Εθθξάδεη έληνλε αλεζπρία, δηόηη ε ΕΕ απέρεη πνιύ από ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ 

απαζρόιεζεο θαη ησλ θνηλσληθώλ ζηόρσλ ηεο Σηξαηεγηθήο «Επξώπε 2020», θαη δηφηη 

ηδίσο ν ζηφρνο κείσζεο ηεο θηψρεηαο πζηεξεί ζεκαληηθά, δεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο 

ησλ αλζξψπσλ πνπ δνπλ ππφ ζπλζήθεο θηψρεηαο απμήζεθε θαηά 10 εθαηνκκχξηα 

κεηαμχ 2010 θαη 2012 αληί λα κεησζεί· θαιεί ηε λέα Δπηηξνπή λα πηνζεηήζεη κηα 

ζπλεθηηθή πξνζέγγηζε θαη λα δεηήζεη απφ ηα θξάηε-κέιε λα ππνβάινπλ έθζεζε 

ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν πνπ ζεκεηψλεηαη ζε εζληθφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηε 

ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020»· θαιεί ηα θξάηε-κέιε λα ραξάμνπλ – ζηα εζληθά 

πξνγξάκκαηα κεηαξξπζκίζεσλ πνπ εθαξκφδνπλ – ζαθψο θαζνξηζκέλεο εζληθέο 

ζηξαηεγηθέο γηα λα δνζεί ψζεζε ζηε ηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020», εηδηθά φζνλ αθνξά 

ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο. Καιεί ηελ Δπηηξνπή λα ζπλδέζεη ην Δπξσπατθφ Δμάκελν 

πεξηζζφηεξν κε ηνπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020»· είλαη 

ηεο άπνςεο φηη ζηα εζληθά πξνγξάκκαηα κεηαξξπζκίζεσλ πξέπεη λα απνηππψλεηαη ε 

πξφνδνο πνπ ζεκεηψλεηαη φζνλ αθνξά ηνπο εζληθνχο ζηφρνπο θαηά ηεο θηψρεηαο, 

θαηαδεηθλχνληαο ηε ζπκβνιή ζηνλ θνηλφ πξσηαξρηθφ ζηφρν θαηαπνιέκεζεο ηεο 

θηψρεηαο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί ζην πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020».  

Τν ΕΚ δίλεη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ δηάζηαζε ηνπ θύινπ. Καιεί ηελ Δπηηξνπή λα δψζεη 

πξνζνρή ζηε δηάζηαζε θχινπ ησλ εζληθψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ, φπσο 

είλαη ε ελζσκάησζε ησλ γπλαηθψλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ, ε εμάιεηςε ησλ δηαθνξψλ 

ακνηβήο θαη ζπληάμεσλ κεηαμχ ησλ θχισλ. Εεηεί ζπλεπψο εηδηθά ζρέδηα δεκηνπξγίαο 

ζέζεσλ εξγαζίαο πςειήο πνηφηεηαο κε ζηνρνζεηεκέλα κέηξα ππέξ ησλ γπλαηθψλ· 

δεηεί ηελ ελζσκάησζε ηεο δηάζηαζεο ηνπ θχινπ ζηηο ζπζηάζεηο, θαη επηζεκαίλεη φηη 

ε αχμεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο δελ πξέπεη λα απεηιεζεί απφ άιιεο ζπζηάζεηο. Καιεί ηελ Δπηηξνπή λα 

ζπκπεξηιάβεη κηα επξχηεξε πξννπηηθή γηα ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ – πέξαλ ησλ 

πνζνζηψλ απαζρφιεζεο – ζηελ επφκελε ΔΔΑ. Καιεί ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε-

κέιε λα δψζνπλ έκθαζε ζηνλ δηαρσξηζκφ βάζεη ηνπ θχινπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη 

ζηελ άληζε θαηαλνκή ησλ επζπλψλ θξνληίδαο (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ς 2014). 

Τπνγξακκίδεη ην γεγνλφο φηη ε ΟΝΔ απέρεη πνιχ απφ ηελ πιήξε νινθιήξσζή ηεο θαη 

ππελζπκίδεη ζηελ Δπηηξνπή ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηηο δεζκεχζεηο ηεο γηα 

ζπλππνινγηζκφ ησλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ εληφο ηεο ΔΔ θαη, ηδίσο, εληφο 

ηεο δψλεο ηνπ επξψ κε ζηφρν ηελ ηφλσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη δεκνζηνλνκηθνχ 

ζπληνληζκνχ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ ΔΔ. Τπνγξακκίδεη γηα 

κία αθφκε θνξά ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν πξνυπνινγηζκφο ηεο ΔΔ 

ζηελ ηφλσζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγίαο ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη ηε κείσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ ζηελ ΔΔ, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηε κείσζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ.  

Σην ςήθηζκά ηνπ ην ΕΚ αλαθέξεηαη ζπρλά ζηελ πξνζηαζία ηνπ ζεζκνύ ηνπ ΕΚ θαη ζηελ 

ηόλσζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο δηαδηθαζίεο. Σνλίδεη φηη ην Δπξσπατθφ Δμάκελν δελ 

πξέπεη λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηα πξνλφκηα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ή εθείλα ησλ 

εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ θνηλνβνπιίσλ θαη φηη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

απνηειεί ην θέληξν ινγνδνζίαο ζε επίπεδν Έλσζεο, ελψ ηα εζληθά θνηλνβνχιηα 

απνηεινχλ θέληξα ινγνδνζίαο ζην επίπεδν ησλ θξαηψλ-κειψλ. Εεηεί απφ ηελ 

Δπηηξνπή λα ππνβάιιεη ηξηκεληαία έθζεζε ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηε δηαζθάιηζε πξνφδνπ 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΑΥ θαη ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί 

θαη  θαιεί ηα θξάηε-κέιε λα εμεγήζνπλ ηνπο ιφγνπο γηα ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηηο 

ΑΥ ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. Τπνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο απφ 

λσξίο θαη επξχηεξεο δπλαηήο ζπκκεηνρήο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, νχησο 
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ψζηε – ιακβάλνληαο ππφςε ηελ απμαλφκελε ζεκαζία ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνλ 

δεζκεπηηθφ ξφιν ηνπ – λα κελ δεκηνπξγείηαη θελφ λνκηκνπνίεζεο ζηε δηαδηθαζία 

δηακφξθσζεο πνιηηηθήο γλψκεο. Δπηθξίλεη ην γεγνλφο φηη δελ δήηεζαλ φια ηα θξάηε-

κέιε ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνβνπιίνπ ηνπο, ησλ εζληθψλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ηνπο 

θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ζηελ εθπφλεζε ησλ Δζληθψλ ηνπο Πξνγξακκάησλ 

Μεηαξξπζκίζεσλ θαη θαιεί ηα θξάηε-κέιε λα πεξηιάβνπλ ιεπηνκεξή επηζθφπεζε 

ησλ εζληθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ζηελ νπνία ζα εμεγνχλ πνηνο 

ζπκκεηείρε θαη κε πνηνλ ηξφπν. Καιεί ηελ Δπηηξνπή λα θαηαγξάςεη ηηο δηάθνξεο 

εζληθέο πξαθηηθέο φζνλ αθνξά ηηο θνηλνβνπιεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηε ζπκκεηνρή 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ ζην Δπξσπατθφ Δμάκελν θαη εθθξάδεη ηε ιχπε ηνπ δηφηη 

νη ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο ζπληάμεηο έγηλαλ ρσξίο λα ιεθζεί ππφςε ε 

ζέζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ πξάζηλε θαη ηε ιεπθή βίβιν. Πηζηεχεη φηη 

πξέπεη λα εληζρπζεί ν ελζηεξληζκφο ησλ ΑΥ απφ ηα εζληθά θνηλνβνχιηα· θαιεί ηελ 

Δπηηξνπή λα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάδνληαη νη ΑΥ ζηα εζληθά 

θνηλνβνχιηα πξηλ εγθξηζνχλ απφ ην πκβνχιην.  

Σηεξίδεη ηηο ΜΜΕ: εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο ν ρξεκαηνπηζησηηθφο θαηαθεξκαηηζκφο ζηε  δψλε ηνπ επξψ ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηελ αλάπηπμε θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ ΜΜΔ· δεηεί ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

δαλεηνδνηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, ε νπνία επηηξέπεη ζηηο ΜΜΔ λα 

πξαγκαηνπνηνχλ επελδχζεηο θαη λα δεκηνπξγνχλ ζέζεηο εξγαζίαο, θαζψο θαη ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ ΜΜΔ ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζε 

πξνγξάκκαηα φπσο ην COSME θαη ην «Οξίδσλ 2020». Γηαπηζηψλεη  φηη ιφγσ ηεο 

θξίζεο, νη ΜΜΔ θαη νη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε 

εμαηξεηηθά πςειφ θφζηνο θαη δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζή ηνπο ζε 

ρξεκαηνδφηεζε, γεγνλφο πνπ απνηειεί εκπφδην ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπο γηα αλάπηπμε 

θαη δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη φηη ε Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε-κέιε πξέπεη 

λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ΜΜΔ κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο έμππλεο, 

δηαηεξήζηκεο θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμεο θαη ηεο πνηνηηθήο απαζρφιεζεο 

ζηελ ΔΔ, ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» (Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην ς 2014). 

Θέζεηο ηνπ ΔΚ ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθό Δμάκελν 2015 

 

Ζ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Θεκάησλ (ECON) ελέθξηλε ζηηο 20 

Οθησβξίνπ 2015 ηελ έθζεζε πξσηνβνπιίαο ηνπ Dariusz Rosati ζρεηηθά κε ην 

επξσπατθφ εμάκελν γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο: εθαξκνγή ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 2015 (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην κ 2015). Εεηήζεθε επίζεο 

γλσκνδφηεζε γηα ηελ έθζεζε απφ ηελ Δπηηξνπή Πξνυπνινγηζκψλ θαη ηελ Δπηηξνπή 

Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, αζθψληαο ηα πξνλφκηά ηνπο σο 

ζπλδεδεκέλεο επηηξνπέο ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ.  

χκθσλα κε ην ςήθηζκα, ηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο ηνπ 2015 έρεη ιεθζεί κηα 

νιφθιεξε ζεηξά δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ πξνο εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηελ Δηήζηα Έξεπλα γηα ηελ Αλάπηπμε: ε έγθξηζε ηνπ θαλνληζκνχ γηα 

ην Δπξσπατθφ Σακείν ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ (EFSI), ε έλαξμε επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα ηακεία ζπλνρήο, ηε κεηαθνξά πηζηψζεσλ 

αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ απφ ην Σακείν πλνρήο ηελ πεξίνδν 2007-2013, ηα νπνία 
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δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην 2014 έσο ην 2015, ην 2016 θαη ην 2017, θαη ε απφθαζε λα 

απμεζεί ε πξνρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ Πξσηνβνπιία γηα ηελ Δπξσπατθή Νενιαία. 

Σα κέιε εθηηκνχλ φηη ε νηθνλνκηθή αλάθακςε πξνρσξά αξγά, ελψ ην ΑΔΠ 

αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 1,9% ζηε δψλε ηνπ επξψ θαη θαηά 2,1% ζηελ ΔΔ ην 

2016. εκείσζαλ σζηφζν κε αλεζπρία φηη ηα ζεκέιηα ηεο αλάθακςεο είλαη 

εχζξαπζηα ιφγσ, κεηαμχ άιισλ παξαγφλησλ, ησλ ππνθείκελσλ δηαξζξσηηθψλ 

αδπλακηψλ ηεο ΔΔ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ νηθνλνκηθψλ απνθιίζεσλ, κε απνηέιεζκα 

ηελ άληζε αλάπηπμε θαη ηε ρακειή δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα. 

Δλ πξνθεηκέλσ, εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή 

επηθεληξψλεηαη ζηηο πζηάζεηο αλά Υψξα θαηά ην 2015 φζνλ αθνξά ηηο ηέζζεξηο 

θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο γηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε: ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ, 

εθαξκνγή δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηηο αγνξέο πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη 

εξγαζίαο, ηε δεκνζηνλνκηθή επζχλε θαη ηε βειηίσζε ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

απαζρφιεζε. 

Οηθνλνκηθέο πξννπηηθέο θαη πξνθιήζεηο γηα ηελ ΔΔ: Σα κέιε έιαβαλ γλψζε ηεο λέαο 

πξνζέγγηζεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο θαη ην 

ηξέρνλ ρξνλνδηάγξακκά ηεο γηα ηελ ελαξκφληζε ηνπ ακνηβαίνπ αληίθηππνπ ησλ 

εζληθψλ εγγξάθσλ (Δζληθά Μεηαξξπζκηζηηθά Πξνγξάκκαηα θαη Πξνγξάκκαηα 

χγθιηζεο / ηαζεξφηεηαο) θαη έγγξαθα πνπ εθπνλήζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή (ΑΥ 

θαη εθζέζεηο ρσξψλ), πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε ζπλέξγεηα θαη λα δηεπθνιπλζεί ν 

ζπληνληζκφο ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ ρσξίο λα παξαβιέπνληαη νη αξρηθνί ζηφρνη πνπ 

ζέηεη έλα θξάηνο-κέινο. εκείσζαλ κε αλεζπρία ηνπο δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο 

δέζκεπζεο πνπ επέδεημαλ ηα θξάηε-κέιε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΑΥ ησλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ θαη ησλ γεληθά ρακειψλ απνδφζεσλ πινπνίεζεο. Ζ έθζεζε επαλέιαβε ηελ 

αλάγθε ζπληνληζκέλεο πνιηηηθήο εληφο ηεο Έλσζεο (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην κ 

2015). 

Ζ Δπηηξνπή θαιείηαη, ιακβάλνληαο ππφςε ην ςήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ ηεο 24εο Ηνπλίνπ 2015 κε ηίηιν «Δπαλεμέηαζε ηνπ πιαηζίνπ 

νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο: αλαζθφπεζε θαη πξνθιήζεηο», λα ζθεθηεί ηε 

δπλαηφηεηα ζέζπηζεο κεραληζκνχ πνπ ζα ελζαξξχλεη ηα θξάηε-κέιε λα εθαξκφζνπλ 

ηηο ΑΥ. Καιείηαη επίζεο λα δεκνζηεχζεη έλα έγγξαθν πνπ λα παξέρεη πιήξε 

εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πινπνίεζεο ησλ ΑΥ ζε θάζε θξάηνο-κέινο, θαζψο θαη λα 

πξνζδηνξίδεη ξεηά ηηο ζπζηάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εθπιήξσζε ησλ 

επηθαηξνπνηεκέλσλ εζληθψλ ζηφρσλ ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» (Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην ρ 2015). 

Δθθξάδνληαο ηε ιχπε ηνπο γηα ηα επίκνλα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο ζηα πεξηζζφηεξα 

θξάηε-κέιε, ηα κέιε ηφληζαλ ηελ αλάγθε γηα απμεκέλεο επελδχζεηο παξάιιεια κε ηε 

κεηαξξχζκηζε ησλ εζληθψλ αγνξψλ εξγαζίαο θαη ηε ζεκαζία ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ 

ηφλσζε ηεο νηθνλνκίαο πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 

θαζψο θαη λα επηθεληξσζεί ζηε δεκηνπξγία πνηνηηθψλ ρψξσλ εξγαζίαο. Σα εζληθά 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα βειηησζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο 

απαηηήζεηο δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο ΔΔ, ζπγθεθξηκέλα  κε 

ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πξνηχπνπ εθπαίδεπζεο δηπιήο ηξνρηάο. 

Σα κέιε θαισζφξηζαλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Καλνληζκνχ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν 

ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ (EFSI) σο έλα βήκα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε, κε ζηφρν 

ηελ ελίζρπζε ηεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο επέλδπζεο, κέζσ, κεηαμχ άιισλ, ησλ 

Δζληθψλ Πξνσζεηηθψλ Σξαπεδψλ ζηελ ΔΔ. Δπηπιένλ, νη βνπιεπηέο ηφληζαλ ηνλ ξφιν 

πνπ δηαδξακάηηζε ην Κνηλνβνχιην ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αλαδηάηαμεο απφ ην 
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πξφγξακκα «Οξίδνληαο 2020» θαη ηνπ «πλδένληαο ηελ Δπξψπε» ζην πιαίζην ηνπ 

EFSI θαη επαλέιαβαλ ηε δέζκεπζή ηνπο λα κεηψζνπλ ηηο πεξηθνπέο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εηήζηαο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

ΑΥ - πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηφρνη: Σα κέιε θάιεζαλ ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη δεφλησο 

ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ ΜΜΔ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ κειινληηθνχ ζρεδίνπ Έλσζεο 

Κεθαιαηαγνξψλ (CMU). Εήηεζαλ επίζεο ηελ αλάπηπμε ηεο θεθαιαηαγνξάο, ηελ 

άξζε ησλ δηνηθεηηθψλ θξαγκψλ (φπνπ θάηη ηέηνην δελ ζα ππνλφκεπε ηελ νπζηαζηηθή 

πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θαηαλαισηψλ), κεηψλνληαο ηε γξαθεηνθξαηία, 

εληζρχνληαο ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηθαζηηθψλ ζπζηεκάησλ 

ησλ θξαηψλ-κειψλ, θαηαπνιέκεζε ηεο θνξναπνθπγήο, ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ησλ 

θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ θαη ηε κεηαξξχζκηζε ησλ θνξνινγηθψλ θαη λνκηθψλ 

πζηεκάησλ ησλ θξαηψλ-κειψλ. Σφληζαλ, σζηφζν, ηε ζεκαζία ηεο απνθπγήο ελφο 

κέηξνπ γηα φιεο ηηο πνιηηηθέο. 

Ο πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ECON θ. Gualtieri παξαηήξεζε φηη, φζνλ αθνξά ηελ 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή, κηα γεληθή ζπλαίλεζε κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ θνηλψλ θαηεπζχλζεσλ 

ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ζε επίπεδν δψλεο επξψ, έηζη ψζηε λα θαζνξίζεη ην 

κείγκα πνιηηηθήο, ζα βνεζνχζε ηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. 

ζνλ αθνξά ηελ αδήισηε εξγαζία, ε έθζεζε δεηεί ηελ ηαρεία έλαξμε ηζρχνο ηεο 

επξσπατθήο πιαηθφξκαο θαηά ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. Σα θξάηε-κέιε ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκφζνπλ ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηνπο, εθαξκφδνληαο κηα αληηθπθιηθή πνιηηηθή 

φηαλ είλαη απαξαίηεην θαη αμηνπνηψληαο πιήξσο ηηο ππάξρνπζεο ξήηξεο επειημίαο 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε λνκνζεζία, ελψ παξάιιεια ηεξνχληαη νη θαλφλεο ηνπ 

πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (Α). 

πζηάζεηο: Σα κέιε εθθξάδνπλ ηε ιχπε ηνπο γηα ην γεγνλφο φηη νη ΣΑΧ ππνθέξνπλ 

από έιιεηςε ελζηέξλεζεο ζε εζληθό επίπεδν, θαζηζηψληαο δχζθνιν ηνλ ζπληνληζκφ 

ησλ δεκνθξαηηθά λφκηκσλ εζληθψλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ κε ηηο επξσπατθέο 

ζπζηάζεηο, θαζψο θαη απφ αλεπαξθή κεραληζκφ δεκνθξαηηθήο επζχλεο. Εήηεζαλ, 

ζην πιαίζην απηφ, λα εληζρπζεί ν ξόινο ησλ εζληθώλ θνηλνβνπιίσλ θαη ησλ ηνπηθώλ 

θαη πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ, θαζώο θαη ησλ ζρεηηθώλ εζληθώλ θαη επξσπαίσλ 

δηαθπβεπκαηνύρσλ, φπσο νη εθπξφζσπνη ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ζηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ηελ εθπφλεζε ηεο Δζληθψλ Πξνγξακκάησλ Μεηαξξπζκίζεσλ  

(ΔΠΜ). Οη βνπιεπηέο ππελζχκηζαλ φηη ε θαιχηεξε νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε ζηε 

δψλε ηνπ επξψ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Τα κέιε επαλέιαβαλ ηελ αλάγθε γηα έλα λέν 

ζύζηεκα ηδίσλ πόξσλ πνπ ζα αλνίμεη ην δξόκν γηα κηα πξαγκαηηθή αλαζεώξεζε ηεο 

ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ΕΕ ρσξίο λα απαηηείηαη απφ ηνπο πνιίηεο ηεο ΔΔ λα θαηαβάιινπλ 

πεξηζζφηεξνπο θφξνπο θαη ζα δεκηνπξγήζεη πξαγκαηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ 

θαη ησλ Δπξσπατθψλ Αξρψλ. 

Γεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο: Σα κέιε επεζήκαλαλ φηη ε δεκνζίεπζε κηαο Λεπθήο 

Βίβινπ γηα έλαλ κεραληζκφ δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηε δψλε ηνπ επξψ ηελ 

άλνημε ηνπ 2017 ζα ζπκπέζεη κε ηελ ελδηάκεζε αλαζεψξεζε ηνπ ΠΓΠ (MFF). 

Δπαλέιαβαλ ην αίηεκά ηνπο φηη νπνηαδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ή 

κέζν πξέπεη λα εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο δεκνζηνλνκηθήο επνπηείαο ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ζα πξέπεη λα ρξεκαηνδνηεζεί πέξαλ ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ηνπ ΠΓΠ 

γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020. 

ζνλ αθνξά ηηο λέεο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζα πξέπεη λα 

επηηεπρζεί ε απαηηνχκελε ηζνξξνπία κεηαμύ ηεο επειημίαο θαη ηεο αζθάιεηαο γηα ηνπο 

εξγαδόκελνπο θαη ηνπο εξγνδόηεο. Ζ Δπηηξνπή θαιείηαη λα δηαζθαιίζεη φηη, ζηνλ 
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πξνζαλαηνιηζκφ ησλ πνιηηηθψλ ηεο, νη κεηαξξπζκίζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

ζηνρεχνπλ, κεηαμχ άιισλ, ζηε κείσζε ηεο θαηάηκεζεο, εμαζθαιίδνληαο θαιχηεξε 

πξφβιεςε θαη αληηζηνίρηζε δεμηνηήησλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο, πξνσζψληαο ηελ 

έληαμε επάισησλ νκάδσλ, κεηψλνληαο ηελ θηψρεηα κέζα ηελ εξγαζία, πξνσζψληαο 

ηελ ηζφηεηα ησλ θχισλ, ηελ ελίζρπζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ κε άηππεο 

ζπκβάζεηο θαη ηελ παξνρή πεξηζζφηεξεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ζηνπο 

απηναπαζρνινχκελνπο. Σα κέιε αλεζπρνχλ γηα ηελ επέθηαζε ζπκβάζεσλ κεδεληθψλ 

σξψλ. Πηζηεχνπλ φηη φινη νη ηχπνη ζπκβαηηθψλ ξπζκίζεσλ πξέπεη λα δψζνπλ 

πξφζβαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε έλα βαζηθφ ζχλνιν δηθαησκάησλ θαη επαξθή 

θνηλσληθή πξνζηαζία. Σα κέιε αλαγλψξηζαλ φηη ν θαζνξηζκφο ειάρηζησλ κηζζψλ 

απνηειεί αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ, ε νπνία πξέπεη λα ηεξείηαη ζχκθσλα κε 

ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο. Σέινο, ππνγξακκίδνληαο ηε κείσζε ησλ πνζνζηψλ 

αλεξγίαο ησλ λέσλ, ηα κέιε θαισζφξηζαλ ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο λα 

απνδεζκεχζεη 1 δηζεθαηνκκχξην επξψ ρξεκαηνδφηεζε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ην 

χζηεκα Δγγχεζεο ησλ Νέσλ θαη θάιεζε ηα θξάηε-κέιε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ φια ηα 

δηαζέζηκα θεθάιαηα ηαρέσο θαη απνηειεζκαηηθά πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ 

εθαξκνγή ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ κε ειάρηζηα πνηνηηθά 

πξφηππα (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην κ 2015). 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην κε ςήθηζκά ηνπ ζηηο 29 Οθησβξίνπ 2015 θαηαςήθηζε 

ηελ παξαπάλσ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο ECON κε 91 ςήθνπο ππέξ, 409 θαηά θαη 131 

απνρέο (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην β 2015). 

Θέζεηο ηνπ ΔΚ ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθό Δμάκελν 2016 
 

Ζ Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ θαη Ννκηζκαηηθψλ Θεκάησλ (ECON) ελέθξηλε ζηηο 20 

Οθησβξίνπ 2016 ηελ έθζεζε πξσηνβνπιίαο ηνπ Alfred Sant ζρεηηθά κε ην επξσπατθφ 

εμάκελν γηα ηνλ ζπληνληζκφ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο: εθαξκνγή ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 2016 (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην η 2016). Εεηήζεθε επίζεο 

γλσκνδφηεζε γηα ηελ έθζεζε απφ ηελ Δπηηξνπή Πξνυπνινγηζκψλ θαη ηελ Δπηηξνπή 

Απαζρφιεζεο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, αζθψληαο ηα πξνλφκηά ηνπο σο 

ζπλδεδεκέλεο επηηξνπέο ζχκθσλα κε ην άξζξν 54 ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ. ηε ζπλέρεηα, ζην ςήθηζκά ηνπ ηεο 26 Οθησβξίνπ 2016 κε ηίηιν 

«Φήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2016 ζρεηηθά κε ην 

Δπξσπατθφ Δμάκελν γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ: εθαξκνγή ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 2016, (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην π 2016) ην ΔΚ ππεξςήθηζε ηελ 

πξφηαζε ηεο ECON. 

Οη επξσβνπιεπηέο ππελζχκηζαλ φηη ε Δπξψπε εμαθνινπζεί λα αληηκεησπίδεη 

ζεκαληηθή έιιεηςε επελδχζεσλ. Δπηπιένλ, ε πξφβιεςε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ άλνημε 

ηνπ 2016 δείρλεη φηη αλακέλεηαη ξπζκφο αχμεζεο 1,6% γηα ηε δψλε ηνπ επξψ θαη 

1,8% γηα ηελ ΔΔ ην 2016. Ζ αλεξγία γεληθά (θαη ηδίσο ε δηαξζξσηηθή) παξακέλεη κηα 

απφ ηηο θπξηφηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα θξάηε-κέιε, δεδνκέλνπ φηη 

ζήκεξα βξίζθεηαη ζε πνιχ πςειφ πνζνζηφ (10,5 εθαηνκκχξηα καθξνρξφληα άλεξγνη 

ζηελ ΔΔ). 

Ζ πξφθιεζε ηεο Δπξψπεο ζην πιαίζην ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο επηβξάδπλζεο: 

ζεκεηψλνληαο κε αλεζπρία φηη ε νηθνλνκία ηεο ΔΔ ζα απμεζεί ιηγφηεξν απφ φ,ηη 

αλακελφηαλ ζηε βάζε ηεο επξσπατθήο νηθνλνκηθήο εαξηλήο πξφβιεςεο γηα ην 2016, 

ην Κνηλνβνχιην ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε βειηίσζεο ηεο αλάπηπμεο, ηεο ζπλνρήο, ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ελψ ζεσξεί φηη ε έιιεηςε βηψζηκσλ 
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επελδχζεσλ θαη νη ειιείςεηο ζηελ νινθιήξσζε ηεο εληαίαο αγνξάο ζηεξνχλ ηελ ΔΔ 

απφ ην πιήξεο αλαπηπμηαθφ ηεο δπλακηθφ. 

Σα κέιε θαισζφξηζαλ ηελ εζηίαζε ηεο Δπηηξνπήο ζηηο ζπζηάζεηο ηεο γηα ην 2016 

πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο (ΔΚΔ) ζρεηηθά κε ηηο ηξεηο θχξηεο πξνηεξαηφηεηεο 

γηα πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο: i) ζηήξημε ησλ επελδχζεσλ γηα 

ηελ θαηλνηνκία, ii) αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, iii) επηδίσμε 

θνηλσληθά ηζνξξνπεκέλσλ δηαξζξσηηθψλ πνιηηηθψλ θαη ελζάξξπλζε ησλ ππεχζπλσλ 

δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ. Ζ Δπηηξνπή πξέπεη λα ζπκβάιεη πεξηζζφηεξν ζηελ ελίζρπζε 

ηεο δεκνζηνλνκηθήο βησζηκφηεηαο ζχκθσλα κε ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη 

Αλάπηπμεο, αμηνπνηψληαο πιήξσο ηηο ξήηξεο επειημίαο ηεο. 

Σν ςήθηζκα ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε λα δηεπθνιπλζνχλ νη επελδχζεηο ζε ηνκείο 

φπσο ε εθπαίδεπζε, ε θαηλνηνκία θαη ε έξεπλα θαη αλάπηπμε, παξάιιεια κε ηελ 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ΔΔ, κέζσ ηεο επηδίσμεο βηψζηκσλ  

δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ γηα ηελ ηφλσζε ηεο δεκηνπξγίαο πνηνηηθψλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, ηελ εθαξκνγή ππεχζπλσλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ γηα ηε δεκηνπξγία 

θαιχηεξνπ πεξηβάιινληνο γηα ζέζεηο εξγαζίαο, επηρεηξήζεηο (ηδίσο ΜΜΔ) θαη 

επελδχζεηο. 

Σα κέιε ηφληζαλ φηη ηα κέηξα πνπ ζπλδένπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

επξσπατθψλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ θαη ησλ ηακείσλ επελδχζεσλ κε ηε ρξεζηή 

νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε πξέπεη λα εθαξκφδνληαη κε ζχλεζε θαη κε ηζνξξνπεκέλν 

ηξφπν, αιιά κφλν σο έζραηε ιχζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν πεξηνξηζκφο ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ επελδχζεσλ, νη νπνίεο είλαη απνιχησο απαξαίηεηεο γηα 

ηηο νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ κειψλ. 

Πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ν εζληθφο ελζηεξληζκφο θαη λα πξνσζεζεί ε απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ησλ ΑΥ, πξέπεη απηέο λα δηαξζξσζνχλ ζαθψο γχξσ απφ θαιά 

θαζνξηζκέλεο θαη δηαξζξσκέλεο πξνηεξαηφηεηεο ζε επξσπατθφ επίπεδν, φπνπ ζα 

ζπκκεηέρνπλ εζληθά θνηλνβνχιηα, πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο, φπνπ 

ελδείθλπηαη. Σα θξάηε-κέιε πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ ηνλ θαηάιιειν δεκνθξαηηθφ 

έιεγρν ησλ εζληθψλ ηνπο πξνγξακκάησλ κεηαξξπζκίζεσλ ζηα αληίζηνηρα εζληθά 

θνηλνβνχιηα. 

Πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηφρνη ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ 2016: ε Δπηηξνπή θαιείηαη λα 

ζπλερίζεη λα ελζαξξχλεη ππεχζπλεο θαη βηψζηκεο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ 

ζηεξίδνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αλάθακςε ζε φια ηα θξάηε-κέιε, δίδνληαο 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηηο επελδχζεηο θαη ζηηο απνηειεζκαηηθέο θξαηηθέο δαπάλεο θαη 

ηελ ππνζηήξημε βηψζηκσλ θαη ηζνξξνπεκέλσλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. 

Σν Κνηλνβνχιην ζεκείσζε φηη απαηηνχληαη πεξαηηέξσ κέηξα πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί 

ε ηθαλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ λα δαλείζνπλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία γηα ηελ αύμεζε 

ησλ δπλαηνηήησλ ρξεκαηνδόηεζεο, ηδίσο γηα ηηο ΜΜΕ. Σφληζε επίζεο ηε ζεκαζία ηεο 

εθαξκνγήο ηεο Σξαπεδηθήο Έλσζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο Έλσζεο Κεθαιαηαγνξψλ. 

Σα κέιε ππνγξακκίδνπλ ην γεγνλφο φηη νη επελδχζεηο έρνπλ κέρξη ζηηγκήο 

θαζπζηεξήζεη θαη δελ θαηάθεξαλ λα νδεγήζνπλ ζε βηψζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο 

αλάπηπμε ζηελ ΔΔ θαη λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Σφληζαλ φηη ηα κέζα επελδπηηθήο πνιηηηθήο, φπσο ην Δπξσπατθφ 

Σακείν  ηξαηεγηθψλ Δπελδχζεσλ (EFSI) θαη ηα Σακεία ESI, απαηηνχλ θαηάιιεια 

βαζκνλνκεκέλε αλάκεημε θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα κεηαμχ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρχζνπλ ηελ πξνζηηζέκελε αμία ησλ δαπαλψλ ηεο Έλσζεο πξνζειθχνληαο 

πξφζζεηνπο πφξνπο απφ ηδηψηεο επελδπηέο. 
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Απαληήζεηο πνιηηηθήο θαη ζπκπεξάζκαηα: Σν Κνηλνβνχιην ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε 

βειηίσζεο ηεο ζπλνιηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ΔΔ λα αλαπηπρζεί, λα δεκηνπξγήζεη θαη λα 

δηαηεξήζεη ηελ πνηφηεηα ζηελ απαζρφιεζε θαη, σο εθ ηνχηνπ, λα αληηκεησπηζηνύλ ηα 

πςειά επίπεδα αλεξγίαο. Η κεηαλάζηεπζε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ αληηζηάζκηζε ησλ 

αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ ηεο γήξαλζεο αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ θξαηψλ-κειψλ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ θαιχηεξα ηηο δεμηφηεηεο ησλ κεηαλαζηψλ θαη λα πξνζαξκφδνπλ ηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο κεηαλάζηεπζεο εξγαζίαο ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην π 2016). 

Σν ςήθηζκα ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία: 

 Σεο ζπκπεξίιεςεο εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ελζαξξχλνπλ ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη δηδάζθνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηελ 

επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε· 

 Πξνηεξαηφηεηα ζε κέηξα πνπ κεηψλνπλ ηα εκπφδηα ζηηο κεγαιχηεξεο 

επελδπηηθέο ξνέο θαη ην εκπφξην, ηδίσο ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο, ησλ 

κεηαθνξψλ, ησλ επηθνηλσληψλ θαη ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο. Σα κέιε 

ζεκείσζαλ ηα δπζθίλεηα λνκηθά ζπζηήκαηα, ηελ έιιεηςε δηαθάλεηαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, ηελ χπαξμεο θξαγκψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θαη αζθαιηζηηθφ ηνκέα θαη εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα πνπ δελ 

ζπκβαδίδνπλ κε ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο· 

 Να επηηξαπεί έλα πην θαηάιιειν κίγκα πξνζαλαηνιηζκέλν ζηηο πνιηηηθέο πνπ 

πξνσζνχλ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξαγκαηηθήο 

εζηίαζεο ζηηο δαπάλεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε· 

 Να απνθεπρζεί ε ππεξβνιηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε ηεο εξγαζίαο. 

Απαζρφιεζε θαη θνηλσληθέο πνιηηηθέο: Σα κέιε επεζήκαλαλ φηη ε δηαδηθαζία ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηελ παξνρή απαληήζεσλ ζηηο 

ππάξρνπζεο θαη ηηο αλαδπφκελεο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο θαη φηη νη θνηλσληθέο 

επελδχζεηο ζην αλζξψπηλν θεθάιαην πξέπεη λα απνηειέζνπλ βαζηθή 

ζπκπιεξσκαηηθή δξάζε. Ζ αλεξγία, θαη ηδίσο ε αλεξγία ησλ λέσλ, παξακέλεη έλα 

πξσηαξρηθφ πξφβιεκα γηα ηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο θαη ππάξρνπλ ηεξάζηηεο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

Απφ ηελ άπνςε απηή, νη βνπιεπηέο δήηεζαλ: 

 ηε ζέζπηζε κηαο δηαδηθαζίαο θνηλσληθψλ αληζνξξνπηψλ θαηά ην ζρεδηαζκφ 

ησλ ζπζηάζεσλ αλά ρψξα ΑΥ (CSR), ζηεξηδφκελνη ζηελ απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ησλ θνηλσληθώλ δεηθηώλ θαη ησλ δεηθηώλ απαζρόιεζεο ζηε 

καθξννηθνλνκηθή επηηήξεζε 

 ηελ πεξαηηέξσ επέλδπζε θαη αλάπηπμε ζε ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο, παξέρνληαο ζηελ θνηλσλία ηα εξγαιεία θαη ηηο ηθαλφηεηεο γηα 

επαλαπξνζαξκνγή ζηηο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. 

Τα κέιε ραηξέηηζαλ ηελ εηζαγσγή ησλ ηξηώλ λέσλ βαζηθώλ δεηθηώλ απαζρόιεζεο ζηνλ 

καθξννηθνλνκηθό πίλαθα απνηειεζκάησλ. Ζήηεζαλ απηά λα ηεζνύλ ζε ηζόηηκε βάζε κε 

ηνπο πθηζηάκελνπο νηθνλνκηθνύο δείθηεο. Οη επξσβνπιεπηέο δήηεζαλ επίζεο ηελ 

αλάιεςε επείγνπζαο δξάζεο γηα ηελ εμαζθάιηζε αμηνπξεπνχο εξγαζίαο κε κηζζφ 

δηαβίσζεο, πξφζβαζε ζε επαξθέο ειάρηζην εηζφδεκα θαη θνηλσληθή πξνζηαζία. 

Δπηπιένλ, ην Κνηλνβνχιην εμέθξαζε ηε ιχπε ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη πεξηζζφηεξα απφ 

ηξία ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο Δγγχεζεο γηα ηε Νενιαία είλαη ηφζν αλνκνηνγελή θαη ελίνηε  

αλαπνηειεζκαηηθά. 



101 
 

Ζ Δπηηξνπή θαιείηαη λα ππνβάιεη εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ηεο εθαξκνγήο ηεο 

Δγγχεζεο γηα ηε Νενιαία, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο βάζε γηα ηε ζπλέρηζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην π 2016). 

Δζσηεξηθή αγνξά: δειψλνληαο φηη ε εληαία αγνξά απνηειεί ηε ξαρνθνθαιηά ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο ΔΔ, νη βνπιεπηέο δήηεζαλ απφ ηελ Δπηηξνπή λα παξαθνινπζήζεη ηελ 

πξφνδν ησλ θξαηψλ κειψλ θαη επαλέιαβε ηε ζεκαζία ηεο επίζεκεο ελζσκάησζεο 

ηνπ ππιψλα ηεο εληαίαο αγνξάο ζην επξσπατθφ εμάκελν. 

Ζ Δπηηξνπή θαιείηαη λα αμηνινγήζεη ηε ζθνπηκφηεηα πεξαηηέξσ θνξνινγηθνχ 

ζπληνληζκνχ θαη, εηδηθφηεξα, λα αμηνινγήζεη ηε δπλαηφηεηα απινπνηεκέλεο 

πξνζέγγηζεο ηνπ ΦΠΑ ζηελ ςεθηαθή εληαία αγνξά. 

Σέινο, ην Κνηλνβνχιην θαηαδίθαζε ηα εκπφδηα πνπ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ή 

έρνπλ δεκηνπξγεζεί, ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηελ θαιή θαη πιήξε ιεηηνπξγία κηαο 

εληαίαο αγνξάο. Δπέζηεζε ηελ πξνζνρή ζηε κεξηθή κεηαθνξά θαη εθαξκνγή ηεο 

Οδεγίαο γηα ηηο Τπεξεζίεο απφ πνιιά θξάηε-κέιε θαη θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα 

επηβάιεη απνηειεζκαηηθφηεξα απηά πνπ ηα θξάηε-κέιε έρνπλ ππνγξάςεη κε ηελ 

πξνζρψξεζή ηνπο ζην δίθαην ηεο ΔΔ. 

πκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηηο απόςεηο ηνπ ΔΚ γηα ηα Δπξσπατθά Δμάκελα 2014, 

2015 θαη 2016 

 

Σν ΔΚ κέζα απφ ηηο επηηξνπέο ηνπ θαη ηα ςεθίζκαηά ηνπ δηαηππψλεη ηηο απφςεηο ηνπ 

ζρεηηθά κε ηα επξσπατθά εμάκελα 2014, 2015 θαη 2016. Θεσξεί φηη νη 

ζεκαληηθφηεξνη ζηφρνη ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη ε απνθαηάζηαζε ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ θξαηώλ κειώλ θαη ε κείσζε ηεο αλεξγίαο. 

ζνλ αθνξά ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ζεσξεί φηη ην θιεηδί γηα ηελ πςειή 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο είλαη ε νηθνλνκηθή ζχγθιηζε ζηελ 

ΟΝΔ θαη πξνυπφζεζε γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα είλαη νη επελδύζεηο ζηελ έξεπλα, 

ηελ θαηλνηνκία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο ππνδνκέο. Έηζη αγγίδεη θαη ην πξφβιεκα ηνπ 

πιενλάζκαηνο ηεο Γεξκαλίαο, ζηεξίδνληαο ηελ αλάπηπμε ησλ επελδχζεσλ «… κηα 

δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θηιηθή πξνο ηηο επελδχζεηο…», «…ηδίσο απφ ηα Κξάηε-

Μέιε πνπ έρνπλ δεκνζηνλνκηθφ ρψξν γηα επελδχζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε 

αλάπηπμε θαη λα δηεπθνιπλζεί ε εμηζνξξφπεζε ζηε δψλε ηνπ επξψ». ρεηηθά κε ηελ 

ηφλσζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο, ζπκθσλεί κε ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηε κεηαηφπηζε 

ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο «…απφ ηελ εξγαζία ζε άιιεο κνξθέο βηψζηκεο 

θνξνιφγεζεο…» πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. Δπίζεο  

πξνηείλεη ηελ απινχζηεπζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ-κειψλ κε 

ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζε φια ηα 

θξάηε-κέιε θαη επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ γηα κείσζε ηεο θνξνινγίαο ζηελ 

εξγαζία. Θεσξεί φηη ε πξάζηλε αλάπηπμε απμάλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ΔΔ θαη 

ζπκθσλεί γηα ηελ πεξηβαιινληνινγηθή θνξνινγία ζε φθεινο ηεο εξγαζίαο. εκεηψλεη 

φηη ε άληζε αλάπηπμε θαη ε ρακειή δηεζλήο αληαγσληζηηθφηεηα πξνέξρνληαη απφ ηηο 

ππνθείκελεο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο ΔΔ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ  νηθνλνκηθψλ 

απνθιίζεσλ, νη νπνίεο απνηεινχλ εκπφδηα γηα ηελ αλάθακςε ηεο ΔΔ. 

ζνλ αθνξά ζηελ αλεξγία, γηα ηελ νπνία ζεσξεί φηη γεληθά (θαη ηδίσο ηε 

δηαξζξσηηθή) παξακέλεη κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

θξάηε-κέιε, ην ΔΚ εθηζηά ηελ πξνζνρή ζηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηηο κεηνλεθηνχζεο νκάδεο, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξφζβαζε 

θαη ζηελ έληαμή ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαη εθθξάδεη ζηαζεξά ηελ έληνλε 
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αλεζπρία ηνπ, δηφηη νη λένη άλεξγνη, νη άλεξγνη καθξάο δηαξθείαο θαη νη κεγαιχηεξεο 

ειηθίαο εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο θαη αληηκεησπίδνπλ πξφζζεηεο 

δπζθνιίεο επαλεηζδνρήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Τπνζηεξίδεη ηε ρξεκαηνδφηεζε εθ 

ησλ πξνηέξσλ γηα ην χζηεκα Δγγχεζεο ησλ Νέσλ θαη θαιεί ηα θξάηε-κέιε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ φια ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ εθαξκνγή 

ηεο Πξσηνβνπιίαο γηα ηελ Απαζρφιεζε ησλ Νέσλ.  

Γηα ηελ δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε, ην ΔΚ ζεσξεί φηη πξέπεη λα είλαη  

θηιναλαπηπμηαθή θαη φηη ηα θξάηε κέιε κε πςειά επίπεδα ρξένπο πξέπεη λα 

ζπλερίζνπλ λα ηελ εθαξκφδνπλ παξάιιεια κε ηηο ζπληζηψκελεο δηαξζξσηηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο, ζπλεθηηκψληαο ηηο θνηλσληθέο πηπρέο. Τπνγξακκίδεη φηη ππάξρεη 

επειημία ζην πιαίζην ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο ζρεηηθά κε ηηο 

δαπάλεο θαη φηη ζα πξέπεη λα αμηνπνηείηαη, αιιά απαηηεί πξσηίζησο απφ ηα θξάηε-

κέιε λα πξνηείλνπλ αμηφπηζηεο κεηαξξπζκίζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα θξάηε-

κέιε πνπ δηαζέηνπλ κεγαιχηεξα δεκνζηνλνκηθά πεξηζψξηα ζα πξέπεη λα 

ελζαξξπλζνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα πεξηζψξηα απηά γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ 

επελδχζεσλ, ηε κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ 

θξαγκψλ. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ην ΔΚ εθθξάδεη ηε γλψκε ηνπ ζρεηηθά κε ηα 

δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα ηεο Ηηαιίαο, ηεο Γαιιίαο αιιά θαη ηελ πνιηηηθή πνπ 

πξέπεη λα αθνινπζεζεί απφ ηε Γεξκαλία. 

ζνλ αθνξά ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο πξνο ηε 

Γαιιία, ην ΔΚ, ζεβφκελν ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ θξαηψλ-κειψλ, ηάζζεηαη ππέξ ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηεο θαζηέξσζεο ελφο πιήξνπο, βηψζηκνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνζθέξεη ππνζηήξημε ζηα θξάηε-κέιε θαη λα 

κεξηκλήζεη γηα ηελ αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. Χζηφζν, ππνγξακκίδεη φηη ε 

παξνρή θαη ε δηαρείξηζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απνηειεί 

αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ-κειψλ, ηελ νπνία ε Έλσζε ζπληνλίδεη αιιά δελ 

ελαξκνλίδεη. Δπίζεο, αλαγλσξίδεη φηη ν θαζνξηζκφο ησλ κηζζψλ απνηειεί 

αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ-κειψλ, πνπ πξέπεη λα γίλεηαη ζεβαζηή ζχκθσλα κε ηελ 

αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο. Τπνζηεξίδεη ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο φζνλ αθνξά ηα 

λνκνζεηηθψο θαηνρπξσκέλα επαγγέικαηα θαη ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ πξφζβαζεο 

ζε απηά. 

ρεηηθά κε ηηο ζπζηάζεηο γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε (Ηηαιία), ην ΔΚ ηνλίδεη φηη ν 

εθζπγρξνληζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηφζν ζε θεληξηθφ φζν θαη ζε ηνπηθφ 

επίπεδν, ζα επέιζεη κέζσ ηεο ζσζηήο θαη πιήξνπο εθαξκνγήο ηεο ελσζηαθήο 

λνκνζεζίαο γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαη παξαρσξήζεηο θαη έηζη ζα εληζρπζεί ε 

πνηφηεηα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε δηαθάλεηα ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ θαη 

επελδχζεσλ. 

ε γεληθέο γξακκέο, ην ΔΚ επηθξνηεί ηηο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο πνπ ζηνρεχνπλ ζηε 

δηφξζσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ ζηα πιαίζηα ηεο ΓΜΑ. Γείρλεη 

ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζηα θνηλσληθά ζέκαηα, φπσο νη αληζφηεηεο, ε θηψρεηα, ε 

αλεξγία θαη νη κεηνλεθηνχζεο νκάδεο θαη παξνηξχλεη ηελ Δπηηξνπή λα δψζεη 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα θνηλσληθά ζέκαηα, θαζηεξψλνληαο θνηλσληθνχο δείθηεο ηφζν 

σο θχξηνπο δείθηεο φζν θαη ζην επίπεδν ησλ ΑΥ.  
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ΓΔΝΙΚΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ 
 

Γεδνκέλνπ ηνπ ζχλζεηνπ ραξαθηήξα ηεο, ε ΓΜΑ πεηπραίλεη κία ζε βάζνο αλάιπζε 

ησλ αδπλακηψλ πνπ εκθαλίδνπλ νη νηθνλνκίεο ηεο Δπξσδψλεο θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε θξάηνπο-κέινπο είλαη ζε ζέζε λα ζπκβάιεη ζηελ 

απνηχπσζε κίαο θαζαξήο εηθφλαο ηεο νηθνλνκηθνθνηλσληθήο θαηάζηαζεο ησλ 

θξαηψλ-κειψλ. Έηζη  ηα επξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα είλαη ζε ζέζε λα θάλνπλ ηηο 

θαηάιιειεο ζπζηάζεηο πξνο ηα θξάηε κέιε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε δηφξζσζε ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ, ζπζηάζεηο πνπ ζα είλαη πξνζαξκνζκέλεο θαη ζα 

ζέβνληαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε θξάηνο-κέινο. Σν ΔΚ, 

φληαο επαηζζεηνπνηεκέλν ζηελ θνηλσληθή πιεπξά ηεο ΔΔ, ζεβφκελν ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο θαη δίλνληαο ηελ δένπζα ζεκαζία ζηνλ παξάγνληα «άλζξσπν», κε ηα 

ςεθίζκαηά ηνπ θαη ηηο γλσκνδνηήζεηο ηνπ έρεη ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε θαη ηελ 

εθαξκνγή κηαο ΓΜΑ πνπ λα ιακβάλεη ππφςε ηεο φρη κφλν ηνπο νηθνλνκηθνχο αιιά  

θαη ηνπο θνηλσληθνχο δείθηεο, δίλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν κία πην αλζξσπνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε θαη ζπκβάιινληαο  ζηελ αλάδεημε ηνπ  πνιπδηάζηαηνπ ραξαθηήξα ηεο 

ΓΜΑ.  

Ζ ΓΜΑ απνηειεί έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε δηφξζσζε ησλ 

καθξννηθνλνκηθψλ ηζνξξνπηψλ ζηελ Δπξσδψλε θαη σο ηέηνηα ην Κνηλνβνχιην ηελ 

αλαγλσξίδεη θαη ηεο απνδίδεη ην πξέπνλ βάξνο. Μέζα απφ ηηο επηηξνπέο ηνπ θαη ηηο 

δηάθνξεο απφςεηο πνπ δηαηππψλνληαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ, απνηειεί έλα 

επνηθνδνκεηηθφ φξγαλν εμηζνξξφπεζεο ησλ απνθάζεσλ ησλ δχν άιισλ ζεζκηθψλ 

νξγάλσλ, ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζπκβάιινληαο ζε κηα δεκνθξαηηθφηεξε 

νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε. Δίλαη ην κφλν φξγαλν πνπ βνεζά ζηνλ ελζηεξληζκφ ησλ 

απνθάζεσλ θαη ζπζηάζεσλ πνιηηηθήο πνπ επηβάιινληαη απφ ηα άιια δχν ζεζκηθά 

φξγαλα πξνο ηα θξάηε-κέιε θαη ν ελζηεξληζκφο είλαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν κπνξνχλ νη πνιηηηθέο λα εθαξκνζηνχλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα θξάηε-κέιε. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ΓΜΑ θαηά ηα πξψηα έηε ηεο εθαξκνγήο ηεο δελ είλαη ηα 

αλακελφκελα, γεγνλφο ην νπνίν έρεη επηζεκαλζεί επαλεηιεκκέλα απφ ην ΔΚ. Ο 

θπξηφηεξνο ιφγνο γη απηφ είλαη ε κε πηζηή εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ 

ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ απφ ηα θξάηε-κέιε. Ζ φζν ην δπλαηφ 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηνπ ΔΚ ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε φζν ην 

δπλαηφλ ελσξίηεξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηνλ 

εθδεκνθξαηηζκφ ηεο ΓΜΑ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηάζεσλ απφ ηα θξάηε-κέιε. 

Αλέθαζελ γίλεηαη ιφγνο γηα ην ιεγφκελν «δεκνθξαηηθφ έιιεηκκα», ζαλ ιφγν ηεο 

αδηαθνξίαο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ Έλσζε, ππνλνψληαο φηη νη πνιίηεο δε ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ επξσπατθή δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ, ε νπνία είλαη επνκέλσο κε 

δεκνθξαηηθή θαη πξνθαιεί ηελ απνμέλσζε ησλ πνιηηψλ απφ ηνπο Δπξσπατθνχο 

ζεζκνχο. Με ηε  πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο  νξίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά ηα 

δεκνθξαηηθά ζεκέιηα ηεο Έλσζεο, ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζε ηξεηο αξρέο: ηελ αξρή ηεο 

δεκνθξαηηθήο ηζφηεηαο, ηελ αξρή ηεο αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη ηελ αξρή 

ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο. Οη πνιίηεο εθπξνζσπνχληαη άκεζα ζην επίπεδν ηεο 

Έλσζεο ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη εληζρχεηαη ν ξφινο ησλ εζληθψλ 

θνηλνβνπιίσλ. ηα πιαίζηα απηά ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην απνηειεί ην 

ζεκαληηθφηεξν φξγαλν εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο ΔΔ θαη σο ηέηνην πξέπεη λα ινγίδεηαη 
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ζηε Γηαδηθαζία Μαθξννηθνλνκηθψλ Αληζνξξνπηψλ θαη πεξαηηέξσ ζην Δπξσπατθφ 

Δμάκελν, κέζα ζηα νπνία ν ξφινο ηνπ ζα πξέπεη λα αλαβαζκηζηεί ψζηε λα γίλεη 

εμίζνπ ζεκαληηθφ κε ηα δχν άιια ζεζκηθά φξγαλα -ηελ Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην- 

ζπκκεηέρνληαο απφ θνηλνχ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη εθπξνζσπψληαο ην Δπξσπαίν 

πνιίηε. 
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