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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι η μελέτη και ανάλυση της 
πορείας των υπο μετάβαση οικονομιών των υποψηφίων χωρών, καθώς και οι 
προοπτικές ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Συγκρεκριμένα, η μελέτη 
αναφέρεται στις υποψήφιες προς ένταξη στην Ε.Ε χώρες των Βαλκανίων 
(Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία), της Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης (Τσεχική 
Δημοκρατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία) και της Βαλτικής (Εσθονία, 
Λιθουανία, Λετονία).

Στην ανάλυση της μελέτης, παρουσιάζονται τα στοιχεία της μέχρι τώρα πορείας των 
υποψηφίων χωρών που βασίζονται στα κριτήρια της Συνθήκης της Κοπεγχάγης, 
σύμφωνα με τα οποία έχουν καθοριστεί οι προενταξιακές διαδικασίες καθώς και το 
πλαίσιο μέσα στο οποίο αξιολογείται η πρόοδος που παρουσιάζουν οι υποψήφιες 
προς ένταξη στην Ε.Ε χώρες.

Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται παρουσίαση των κυριότερων σταθμών της ιστορικής 
εξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην πορεία της προς την διεύρυνση και την 
ολοκήρωση, από την αρχή της δημιουργίας της μέχρι και σήμερα.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, εξετάζονται και αναλύονται οι προοπτικές που διαφαίνονται 
για την κάθε μία χώρα ξεχωριστά, σύμφωνα με την μέχρι τώρα πορεία τους που 
αφορά στην εκπλήρωση των κριτηρίων προσχώρησής τους.
Η ανάλυση της μελέτης περιλαμβάνει τα επιμέρους κεφάλαια που αφορούν στα 
πολιτικά και οικονομικά κριτήρια καθώς και την αξιολόγηση της πορείας τους 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κριτήρια ενταξιακής διαδικασίας της Κοπεγχάγης. 
Δίνεται επιπλέον έμφαση στα οικονομικά κριτήρια δεδομένης της σπουδαιότητός 
τους ως σημαντικά σχετικά με την προοπτική ένταξής τους, μέσα από τα 
προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα που επιβάλλει η Συνθήκη.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται συγκριτική ανάλυση των υποψηφίων χωρών με 
βάση την αξιολόγηση της πορείας τους σε σχέση με την πρόοδο που έχουν 
παρουσιάσει μέχρι τώρα και που αφορά αυτή στα οικονομικά κριτήρια, συγκριτική 
ανάλυση των βασικών οικονομικών δεικτών των χωρών κατά περιοχή (Βαλκάνια, 

Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη, Βαλτική), καθώς και συγκριτικά στατιστικά στοιχεία
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σε σχέση με τους μέσους όρους των οικονομικών δεικτών της Ε.Ε. Η μελέτη 
καταλήγει με τα συμπεράσματα που εξάγονται από την ανάλυση των στατιστικών 
στοιχείων με βάση τα οποία καταγράφεται και η μεσοπρόθεσμη προοπτική ένταξης 
των υποψηφίων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Στην παρούσα μελέτη, έγινε προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν στοιχεία από μια 
διευρυμένη πηγή πληροφοριών η οποία να καλύπτει αξιόπιστα το σύνολο των 
στοιχείων πάνω στα οποία γίνεται και η τεκμηρίωση τους.

Κύρια, η πηγή πληροφόρησης στηρίχθηκε σε επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του ΟΟΣΑ, αναγνωρισμένων Ερευνητικών 
Οικονομικών Ινστιτούτων καθώς και ιστοσελίδων του διαδικτύου, οικονομικού και 
στατιστικού περιεχομένου.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον αγαπητό και 
ανεγνωρισμένου κύρους οικονομικό επιστήμονα, καθηγητή στις Μεταπτυχιακές μου 
σπουδές κ. Κ. Καρφάκη, η καθοδήγηση καθώς και οι συμβουλές του οποίου υπήρξαν 
ουσιαστικά καταλυτικές για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης η οποία αποτελεί 
την διπλωματική μου διατριβή για την ολοκλήρωση των Μεταπτυχιακών μου 
σπουδών στο MBA Executive του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Μεταπτυχιακός Φοιτητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
Τμήμα Μ.Β.Α Executive
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα αναφέρεται σε ένα σύνολο των οργανισμών, οργάνων, 
συνθηκών και σχέσεων γύρω από τα οποία διαρθρώνεται ο ευρωπαϊκός χώρος, 
ώστε να αντιμετωπίσει από συμφώνου τα προβλήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Ένα σημαντικό τμήμα του οικοδομήματος αυτού δημιουργήθηκε από τη Συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θέσπισε τρεις πυλώνες: την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
(πρώτος πυλώνας), την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (δεύτερος 
πυλώνας) και τη συνεργασία στους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών 
υποθέσεων (τρίτος πυλώνας). Τον δεύτερο και τον τρίτο πυλώνα τον χειρίζονται τα 
θεσμικά όργανα της Κοινότητας (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο Υπουργών, 
Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κ.τ.λ ), σύμφωνα όμως με διαδικασίες 
διακυβερνητικής φύσεως.

Η ευρωπαϊκή οικοδόμηση βασίζεται στις ακόλουθες τρεις ιδρυτικές συνθήκες:

• τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα 
(ΕΚΑΧ), που υπεγράφη στο Παρίσι και άρχισε να ισχύει στις 23 Ιουλίου 1952

• τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ), που υπεγράφη 
στη Ρώμη και άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουάριου 1958

• τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας 
(Ευρατόμ), που υπεγράφη στη Ρώμη και άρχισε να ισχύει την
1η Ιανουάριου 1958.

Οι ιδρυτικές συνθήκες αναπροσαρμόστηκαν επανειλημμένως, ιδίως με την 
προσχώρηση νέων κρατών μελών τα έτη 1973, 1981, 1986 και 1995. Υπέστησαν 
επίσης τρεις ριζικές μεταρρυθμίσεις με τις οποίες επήλθαν σοβαρές θεσμικές 
μεταβολές, καθιερώθηκαν δε νέοι τομείς αρμοδιότητας των ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων.

Πρόκειται για τις εξής τρεις συνθήκες:

• την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (ΕΕΠ), που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο και 
στη Χάγη και άρχισε να ισχύει την 1η Ιουλίου 1987
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• τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπεγράφη στο Μάαστριχτ και 
άρχισε να ισχύει την 1η Νοεμβρίου 1993

• τη Συνθήκη του Αμστερνταμ, που άρχισε να ισχύει την 1η Μαΐου 1999.

Η Συνθήκη της Νίκαιας, η οποία συνήφθη κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 7-9 
Δεκεμβρίου 2000 και υπεγράφη στις 26 Φεβρουάριου 2001, έχει στόχο την 
τροποποίηση των ισχυουσών Συνθηκών. Θα αρχίσει να ισχύει μετά την κύρωσή της 
από τα 15 κράτη μέλη σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς κανόνες τους. 
Η διαδικασία κύρωσης θα συνεχισθεί έως το 2002.

1.2 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Το πρώτο κύτταρο της Ενωμένης Ευρώπης δημιουργήθηκε το Σεπτέμβριο 
του 1946 όταν ο Winston Churchill απευθύνει έκκληση για τη δημιουργία ενός 
"είδους Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης" σε ομιλία του στο πανεπιστήμιο της 
Ζυρίχης. Η δημιουργία και η μετεξέλιξη της Ενωμένης Ευρώπης παίρνει σάρκα και 
οστά. Οι αμέσως επόμενες συμφωνίες και συνθήκες που ακολούθησαν την ιδρυτική 
διακήρυξη λειτούργησαν καταλυτικά προς την Οικονομική κατ' αρχάς ένωση των 
χωρών της Ευρώπης και προς την θεμελίωση των κανόνων πάνω στους οποίους θα 
στηριχθεί η πορεία και η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Με τις εν λόγω συνθήκες οικονομικού περιεχομένου μπήκαν τα θεμέλια και οι 
κανόνες λειτουργίας των κρατών-μελών ώστε να υπάρξει μια ενιαία λειτουργία αυτών 
στα πλαίσια της Ε.Ε.

Ετσι, στις 13 Απριλίου του 1951, οι Έξι (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, 
Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες) υπογράφουν τη Συνθήκη των Παρισίων για τη 
δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Ταυτόχρονα 
το Λουξεμβούργο επιλέγεται ως προσωρινή έδρα της ΕΚΑΧ και τον Αύγουστο η 
Ανώτατη Αρχή ΕΚΑΧ αναλαμβάνει καθήκοντα. Το Μάρτιο του 1957 υπογράφονται 
από τους Έξι (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες) στη 
Ρώμη, οι Συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) 
και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ), οι οποίες από αυτή 
τη στιγμή και στο εξής αναφέρονται ως οι Συνθήκες της Ρώμης.

Το Φεβρουάριο του 1967 αποφασίζεται η Τελωνειακή Ενωση στα πλαίσια της 
Συνθήκης της Ρώμης με πρώτο στάδιο την απελευθέρωση του εμπορίου, την 

εφαρμογή κοινού δασμολογίου προς τρίτες χώρες, κατάργηση δασμών χωρών της
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Ε.Ε και την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου (ΕΚΤ) για κινητικότητα 
(mobility), κατάρτιση (vocational training), επανακατάρτιση.

Το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΟΚ αποφασίζει την εναρμόνιση των έμμεσων 
φόρων στην Κοινότητα, την έγκριση της αρχής του συστήματος φόρου 
προστιθέμενης αξίας και την έγκριση του πρώτου προγράμματος μεσοπρόθεσμης 
οικονομικής πολιτικής, ορίζοντας και καθορίζοντας τους στόχους της οικονομικής 
πολιτικής της Κοινότητας για τα επόμενα έτη.

Τα κύρια χαρακτηριστικά στοιχεία της δεκαετίας του 70 μπορούν να 
συνοψισθούν στα παρακάτω σημεία όπως, αυτά που αναφέρονται στα 
Παραδασμολογικά εμπόδια και η Προστασία εγχώριας παραγωγής και 
απασχόλησης. Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας παρατηρείται στασιμότητα στην 
λειτουργία της Ε.Ε. Το πρώτο βήμα για την οικονομική και νομισματική σύγκλιση 
πραγματοποιείται το Μάρτιο του 1970 όταν η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο 
υπόμνημα σχετικά με την κατάρτιση σχεδίου για τη δημιουργία της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ενωσης.

Τον Απρίλιο του ίδιου έτους υπογράφεται η Συνθήκη του Λουξεμβούργου. Το 
Συμβούλιο αποφασίζει τη σταδιακή εφαρμογή συστήματος ιδίων πόρων της 
Κοινότητας, βάσει του οποίου θα εισπράττει όλους τους δασμούς κατά την εισαγωγή 
προϊόντων από χώρες μη μέλη, όλες τις εισφορές από τις εισαγωγές γεωργικών 
προϊόντων και τους πόρους από τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
αποκτά το Συμβούλιο μια αυτοδυναμία σχετικά με την οικονομική του αυτοτέλεια 
προκειμένου να υλοποιεί τις στρατηγικές και πολιτικές του αποφάσεις προς στήριξη 
των χωρών-μελών της Ε.Ε. Τα κράτη μέλη εγκρίνουν την Έκθεση Davignon για την 
πολιτική συνεργασία. Στόχος της είναι να εκφράζεται η Ευρώπη με μία μόνο φωνή 
για τα μεγάλα διεθνή προβλήματα. Το Φεβρουάριο του 1971 το Συμβούλιο εγκρίνει 
το Σχέδιο Werner για την ενίσχυση του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών. Τα 
κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν μέτρα για την εναρμόνιση των δημοσιονομικών 
πολιτικών τους και για να μειώσουν τα όρια διακύμανσης των ισοτιμιών των 
νομισμάτων τους. Το Μάϊο του ίδιου έτους το Συμβούλιο θεσπίζει Σύστημα 
Νομισματικών Εξισωτικών Ποσών για τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων μεταξύ 
των κρατών μελών, με στόχο να διατηρηθεί η ενότητα της κοινής γεωργικής αγοράς. 
Τον Ιούνιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκδίδει ψήφισμα για τους κανόνες 
ανταγωνισμού και τη θέση των κοινοτικών επιχειρήσεων στην κοινή αγορά και στην 
παγκόσμια οικονομία, ενώ το Νοέμβριο πραγματοποιείται η 27η σύνοδος της Γενικής
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Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) τοποθετώντας τα πλαίσια λειτουργίας του 
οικονομικού θεμελιώματος συνεπικουρούμενου από παράπλευρες ρυθμίσεις 
εμπορικών και άλλων δραστηριοτήτων.

Τον Απρίλιο του 1972 πραγματοποιείται στο Σαντιάγκο, Χιλή, η τρίτη Διάσκεψη των 
Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) ενώ γίνεται η 
απαρχή της δημιουργίας του νομισματικού «φιδιού»: οι Έξι συμφωνούν να 
περιορίσουν τα περιθώρια διακύμανσης ανάμεσα στα νομίσματά τους στο 2,25%. 
Τον Μάιο του ίδιου έτους τίθεται σε λειτουργία το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ), όπως αναμορφώθηκε με την απόφαση του Συμβουλίου του Φεβρουάριου 
1971. Τον Σεπτέμβριο συνέρχονται στη Ρώμη, Ιταλία, οι Υπουργοί Οικονομίας των 
έξι κρατών μελών και των τεσσάρων χωρών που υπέβαλαν αίτηση προσχώρησης 
και συμφωνούν ότι, κατά το πρώτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης 
απαιτείται η δημιουργία ενός Ταμείου Ευρωπαϊκής Νομισματικής Συνεργασίας.

Την ίδια χρονική περίοδο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναβεβαιώνει το 1980 ως 
προθεσμία για την ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Κατά τη 
διάρκεια του ίδιου έτους το Συμβούλιο συζητεί λεπτομερώς τα μέτρα που πρότεινε η 
Επιτροπή για την αναδιοργάνωση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ), η οποία 
προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή στα τέλη 1977. Κατά την ίδια χρονική περίοδο το 
Συμβούλιο αναγνωρίζει επίσημα το δικαίωμα της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (ΟΚΕ) να διατυπώνει γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας. Συμφωνεί επίσης να 
δημοσιεύει η ΟΚΕ τις γνωμοδοτήσεις της. Πραγματοποιείται σύνοδος του 
συμβουλίου (σε υπουργικό επίπεδο) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Το συμβούλιο του ΟΟΣΑ - η λειτουργία του οποίου εξασφαλίζει 
τον έλεγχο της πορείας της οικονομικής και νομισματικής ένωσης μελετώντας και 
καταγράφοντας τα οικονομικά στοιχεία και τους οικονομικούς δείκτες των χωρών και 
εκδίδοντας papers σχετικά με την μεμονωμένη αναπτυξιακή και οικονομική πορεία 
της κάθε χώρας μέλους συμπεριλαμβανομένων και των υπο προσχώρηση. Το 
Συμβούλιο καταλήγει σε συμφωνία σχετικά με το περιεχόμενο σχεδίου συνθήκης για 
τις δημοσιονομικές εξουσίες του Κοινοβουλίου και τη δημιουργία ενός Ελεγκτικού 
Συνεδρίου. Στη σύνοδος κορυφής που πραγματοποιείται Παρίσι, οι αρχηγοί κρατών 

και κυβερνήσεων της Κοινότητας, συμφωνούν για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη δημιουργία της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ενωσης. Πραγματοποιείται η πρώτη σύνοδος του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου στο Δουβλίνο, Ιρλανδία. Λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις και 
εγκρίνεται δήλωση για τη Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία (Δ.Α.Σ.Ε)
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στην Ευρώπη. Το Συμβούλιο ιδρύει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής. Το Συμβούλιο θεσπίζει Ευρωπαϊκή 
Λογιστική Μονάδα η οποία βασίζεται σε δέσμη που περιλαμβάνει το σύνολο των 
κοινοτικών νομισμάτων. Αρχικά θα χρησιμοποιηθεί για τις πράξεις της σύμβασης 
Λομέ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

Η τελική πράξη της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη 
υπογράφεται στο Ελσίνκι, Φινλανδία, από 35 κράτη. Συνέρχεται στην Ουάσινγκτον 
DC, ΗΠΑ, το συμβούλιο των διοικητών της προσωρινής επιτροπής του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Εγκρίνει νέες ρυθμίσεις για τις συναλλαγές χρυσού. 
Θεσπίζονται επίσημες σχέσεις μεταξύ της Κίνας και της Κοινότητας. 
Πραγματοποιείται Σύνοδος Κορυφής στο Rambouillet, Γαλλία. Οι αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλίας, της 
Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ιαπωνίας 
επισημαίνουν την επείγουσα ανάγκη για οικονομική ανάκαμψη στις βιομηχανικές 
χώρες και δηλώνουν την πρόθεσή τους να εντείνουν τη διεθνή συνεργασία. 
Συνέρχεται στο Παρίσι, Γαλλία, η υπουργική διάσκεψη για τη Διεθνή Οικονομική 
Συνεργασία.

Η Γαλλική κυβέρνηση υιοθετεί το Σχέδιο Barre για την καταπολέμηση του 
πληθωρισμού ένα από τα μέτρα που προβλέπει η έκθεση είναι η μείωση του ΦΠΑ.
Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ενός νέου κοινοτικού δανειοληπτικού οργάνου 
για τη χρηματοδότηση των διαρθρωτικών επενδύσεων. Ιδρυτική συνεδρίαση στο 
Λουξεμβούργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Κατά τη 
διάρκεια της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Βρέμη, επιτυγχάνεται 
συμφωνία σχετικά με κοινή στρατηγική για την επίτευξη υψηλότερου ποσοστού 
οικονομικής ανάπτυξης, με στόχο τη μείωση της ανεργίας, και εγκρίνεται σχέδιο για 
τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ) ενώ στη Σύνοδο 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες θεσπίζεται το Ευρωπαϊκό Νομισματικό 
Σύστημα, το οποίο βασίζεται σε μια ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα (το ECU). 
Ορίζεται η 13η Μαρτίου ως ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Ευρωπαϊκού 
Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ).

Κατά τη διάρκεια του έτους 1986 εγκρίνεται η ίδρυση του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (World Trade Organisation).
Πραγματοποιείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Μιλάνο. Οι αρχηγοί των κυβερνήσεων 
εγκρίνουν τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής για την εσωτερική αγορά και αποφασίζουν
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επίσης να διοργανώσουν μια διακυβερνητική διάσκεψη για να εξετάσουν τη θεσμική 
μεταρρύθμιση η οποία θα βελτιώσει τις διαδικασίες λειτουργίας της Επιτροπής και 
του Συβουλίου και θα καθιερώσει τους κανόνες λειτουργίας της εσωτερικής 
ευρωπαϊκής αγοράς.

Οι Υπουργοί και οι Διοικητές των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών ρυθμίζουν 
τις Κεντρικές Τιμές εντός του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ). 
Πραγματοποιείται Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο. Οι δέκα συμφωνούν να 
τροποποιήσουν τη Συνθήκη της Ρώμης και να προωθήσουν τη διαδικασία της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με τη σύνταξη Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης 
(EUROPEAN SINGLE ACT). Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, που τροποποιεί τη 
Συνθήκη της Ρώμης, υπογράφεται στο Λουξεμβούργο και στη Χάγη.
Κατά τη διάρκεια του έτους 1992, οι υπουργοί εξωτερικών και οικονομίας των κρατών 
μελών υπογράφουν στο Μάαστριχτ τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα κριτήρια τα οποία επέβαλλε η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 
αναφέρονται σε:

1. Μακροοικονομικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία της ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ
2. Νομισματική σταθερότητα με:

• Σταθερότητα τιμών

• Μειωμένοι πληθωρισμοί (<+1,5% Μ.Ο των τριών χωρών με το 
μικρότερο πληθωρισμό)

• Δημοσιονομική σταθερότητα (Fiscal stability):

• Δημόσιο έλλειμα / ΑΕΠ <3%

• Δημόσιο χρέος 60% του ΑΕΠ (λόγω δυσκολίας εφαρμογής του 
κριτηρίου ορίστηκε η συνεχής πτωτική τάση με απώτερο στόχο το 
<60%)

• Μακροπρόθεσμα επιτόκια δεν πρέπει να ξεπερνούν το 2% του Μ.Ο 
των επιτοκίων των χωρών με το μικρότερο πληθωρισμό

• Σταθερά νομίσματα (+- 2,25% με υπόλοιπα νοσμίσματα, ecu, euro)

• Σταθερότητα στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τουλάχιστον για 2 
χρόνια καμμία υποτίμηση.

Ο Ελεγχος εφαρμογής των κριτηρίων πραγματοποιείται από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, την ΚΟΜΙΣΙΟΝ και το ΕΚΟΦΙΝ.
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Κατά τη διάρκεια του έτους 1997 η Επιτροπή εκδίδει την Πράσινη Βίβλο "Εταιρική 
σχέση για μια νέα οργάνωση της εργασίας". Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει 
στο Αμστερνταμ και καταλήγει σε συναίνεση σχετικά με ένα σχέδιο συνθήκης. 
Εγκρίνει διάφορες προτάσεις που διευκολύνουν την ευχερή μετάβαση στην τρίτη 
φάση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και εγκρίνει ψήφισμα για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση. Οι υπουργοί εξωτερικών των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράφουν τη Συνθήκη του Αμστερνταμ.

Στις αρχές του έτους 1999 πραγματοποιείται η επίσημη δρομολόγηση του ευρώ.
Η Επιτροπή εκδίδει τη Λευκή Βίβλο για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων εφαρμογής 
των άρθρων 85 και 86 της Συνθήκης ΕΚ (Πολιτική ανταγωνισμού), πραγματοποιείται 
έναρξη της ισχύος της Συνθήκης του Αμστερνταμ, ενώ το Κοινοβούλιο εγκρίνει τον 
ορισμό του κ. Romano Prodi ως Προέδρου της Επιτροπής.
Εγκρίνεται επίσης το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Απασχόλησης. Η ετήσια σύνοδος 
κορυφής G8 πραγματοποιείται στην Κολωνία της Γερμανίας. Οι αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων καθορίζουν τις προτεραιότητές τους για την αντιμετώπιση των 
προκλήσεων του 21ου αιώνα και ιδίως της παγκοσμιοποίησης. Στον οικονομικό 
τομέα, δίδεται προτεραιότητα στην κοινή δράση για την εφαρμογή των 
αποτελεσμάτων του Γύρου της Ουρουγουάης, καθιερώνοντας ένα νέο γύρο αμοιβαία 
επωφελών πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων και εδραιώνοντας το διεθνές 
οικονομικό σύστημα.

Πραγματοποιείται σύγκλιση ειδικού Συμβουλίου στη Λισσαβόνα, Πορτογαλία, για τη 
χάραξη νέας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης με στόχο την ενίσχυση της 
απασχόλησης, της οικονομικής μεταρρύθμισης και της κοινωνικής συνοχής, στο 
πλαίσιο μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση.
Κατά την συνεδρίαση του Συμβουλίου ECOFIN στις Βερσαλλίες προτείνονται μέτρα 
όπως ότι σε περίπτωση υπέρβασης ή καταστρατήγισης του 3% του ΑΕΠ των 
δημοσιονομικών δαπανών συνεπάγεται επιβολή προστίμων και παρακράτηση 
επιδοτήσεων (0,2-0,5% + το 1/10 της υπέρβασης) μένουν σε άτοκο 
λογαριασμό στην Ε.Κ.Τ μέχρι συμμόρφωσης της χώρας διαφορετικά το ποσό 
μοιράζεται σε άλλες χώρες.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η Ομοσπονδιακή Τράπεζα Αποθεμάτων των 
ΗΠΑ και η Τράπεζα της Ιαπωνίας παρεμβαίνουν προς στήριξη του ευρώ, στοιχείο το 
οποίο καταδεικνύει τη θέληση αλλά και την απόφαση συνέχισης της πορείας προς 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική Ολοκλήρωση με την καθιέρωση και στήριξη του κοινού 
νομίσματος, του EURO.
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Πραγματοποιείται στη Νίκαια (Γαλλία) Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ολοκληρώνεται η 
Διακυβερνητική Διάσκεψη με πολιτική συμφωνία σχετικά με τη Συνθήκη της Νίκαιας 
η οποία τροποποιεί την Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ιδρυτικές 
συνθήκες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενώ αποφασίζεται η φυσική κυκλοφορία του 
Ευρώ την 1η Μαρτίου του 2002.
Στα πλαίσια της λειτουργίας της η Ευρωπαϊκή Ενωση καταβάλλει προσπάθειες ώστε 
το EURO να αποτελεί φερέγγυο νόμισμα στα πλαίσια της Ε.Ε για Μακροοικονομική 
σταθερότητα.

Σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης (The stability and Growth Pact).

To σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης εντάσσεται στο πλαίσιο της τρίτης φάσης 
της οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ) που ξεκίνησε την 1η Ιανουάριου 
1999. Στόχος του είναι να εξασφαλίσει ότι η προσπάθεια δημοσιονομικής πειθαρχίας 
των κρατών μελών θα συνεχισθεί μετά την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος. 
Συγκεκριμένα, το Σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης είναι ένα πακέτο που 
αποτελείται από ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (που εγκρίθηκε στο 
Άμστερνταμ στις 17 Ιουνίου 1997) και από δύο κανονισμούς του Συμβουλίου της 7ης 
Ιουλίου 1997 που προσδιορίζουν τις τεχνικές λεπτομέρειες (επίβλεψη των 
δημοσιονομικών θέσεων και του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών- εφαρμογή 
της διαδικασίας που αφορά τα υπερβολικά ελλείμματα).
Μεσοπρόθεσμα, τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να τηρήσουν τον στόχο μιας θέσης που 
προσεγγίζει τη δημοσιονομική ισορροπία και να παρουσιάσουν στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή πρόγραμμα σταθερότητας πριν την 1η Ιανουάριου 1999 (το 
πρόγραμμα αυτό ενημερώνεται στη συνέχεια κάθε χρόνο). Με βάση το ίδιο πρότυπο, 
τα κράτη που δεν συμμετέχουν στην τρίτη φάση της ΟΝΕ πρέπει να υποβάλλουν 
πρόγραμμα σύγκλισης. Το Σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης παρέχει τη 
δυνατότητα επιβολής κυρώσεων εκ μέρους του Συμβουλίου σε συμμετέχον κράτος 
μέλος που δεν λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να αντιμετωπισθεί η κατάσταση 
υπερβολικού ελλείμματος. Σε μια πρώτη φάση η κύρωση θα λαμβάνει τη μορφή 
κατάθεσης ποσού χωρίς τόκους προς όφελος της Κοινότητας αλλά θα μπορεί να 
μετατραπεί σε πρόστιμο εάν το υπερβολικό έλλειμμα δεν διορθωθεί εντός των δύο 
επομένων ετών.Η εφαρμογή του θεσμού αποτελεί ένα δρακόντειο μέτρο ελέγχου και 
πειθαρχίας από πλευράς της Ε.Ε προς τα κράτη-μέλη ενώ ταυτόχρονα περιορίζεται η 

δυνατότητα ανεξέλεγκτης ανάπτυξης των δημοσιονομικών στοιχείων κάθε χώρας.
Η περίπτωση της Ιρλανδίας με την ταχύτατη ανάπτυξη των δημοσιονομικών της 
(μείωση δημοσίου χρέους, μείωση του πληθωρισμού και αύξηση του ποσοστού επι
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του ΑΕΠ ανάπτυξης που έφτασε περίπου στο 10%) έδωσε την αφορμή επέμβασης 
της Ε.Ε ώστε να συμμορφωθεί προς τα προβλεπόμενα του Συμφώνου τα οποία 
αποτελούν τη γενική οδηγία προς όλες τις χώρες-μέλη ώστε να υπάρχει ισόρροπη 
ανάπτυξή τους στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης. Στην εφαρμογή του θεσμού 
υπήρχε και κριτική από πλευράς των οικονομολόγων οι οποίοι κατέδειξαν την 
ανελαστικότητα του συστήματος εφαρμογής του θεσμού και ταυτόχρονα επεσήμαναν 
τον περιορισμό των βαθμών ελευθερίας των κρατών-μελών να ρυθμίζουν την πορεία 
της εθνικής και οικονομικής τους ανάπτυξης ανεμπόδιστα.

Κριτήρια Σύγκλισης

Με στόχο την εξασφάλιση της συνεχούς σύγκλισης που απαιτείται για την υλοποίηση 
της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), η Συνθήκη καθόρισε πέντε 
κριτήρια σύγκλισης τα οποία οφείλει να τηρήσει κάθε κράτος μέλος για να είναι σε 
θέση να συμμετάσχει στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ. Η εξέταση της τήρησης αυτών των 
κριτηρίων σύγκλισης γίνεται βάσει εκθέσεων της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΝΙ), Αυτά τα κριτήρια είναι τα ακόλουθα:

• ο λόγος μεταξύ δημόσιου ελλείμματος και ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3%.

• ο λόγος μεταξύ δημόσιου χρέους και ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 60%.

• ένας συνεχής βαθμός σταθερότητας των τιμών και ένα μέσο ποσοστό 
πληθωρισμού (που παρατηρείται κατά τη διάρκεια περιόδου ενός έτους πριν 
από την εξέταση) που δεν πρέπει να υπερβαίνει περισσότερο από 1,5% το 
αντίστοιχο των τριών κρατών μελών που παρουσιάζουν τα καλύτερα 
αποτελέσματα όσον αφορά τη σταθερότητα των τιμών.

• ένα μακροπρόθεσμο μέσο ονομαστικό επιτόκιο που δεν πρέπει να υπερβαίνει 
κατά περισσότερο από 2% το επιτόκιο των τριών κρατών μελών που 
παρουσιάζουν τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη σταθερότητα των 
τιμών.

• τα φυσιολογικά περιθώρια διακύμανσης που προβλέπονται από το 
μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών του Ευρωπαϊκού Νομισματικού 
Συστήματος πρέπει να τηρούνται, χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις, τουλάχιστον κατά 
τα δύο τελευταία έτη πριν από την εξέταση.
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Στόχος των κριτηρίων σύγκλισης είναι να εξασφαλιστεί ότι η οικονομική ανάπτυξη 
στο πλαίσιο της ΟΝΕ είναι ισόρροπη και δεν επιφέρει εντάσεις μεταξύ των κρατών 
μελών. Εδώ, πρέπει να σημειωθεί ότι τα κριτήρια όσον αφορά το δημόσιο έλλειμμα 
και το δημόσιο χρέος πρέπει να συνεχίσουν να τηρούνται μετά την έναρξη ισχύος του 
τρίτου σταδίου της ΟΝΕ (1η Ιανουάριου 1999). Για το σκοπό αυτό, στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του Άμστερνταμ, τον Ιούνιο του 1997, εγκρίθηκε Σύμφωνο σταθερότητας.

Οικονομική και νομισματική ένωση

Ως οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ) νοείται η διαδικασία που αποβλέπει 
στην εναρμόνιση των οικονομικών και νομισματικών πολιτικών των κρατών μελών 
της Ένωσης, με στόχο τη θέσπιση ενιαίου νομίσματος το ευρώ. Η ΟΝΕ υπήρξε το 
αντικείμενο μιας από τις δύο διακυβερνητικές διασκέψεις που άρχισαν το Δεκέμβριο 
του 1990. Η Συνθήκη προβλέπει ότι η ΟΝΕ θα διεξαχθεί σε τρεις φάσεις:

• 1η φάση (1η Ιουλίου 1990 έως 31 Δεκεμβρίου 1993): η ελεύθερη κυκλοφορία 
των κεφαλαίων ανάμεσα στα κράτη μέλη, η ενίσχυση του συντονισμού των 
οικονομικών πολιτικών και η αύξηση της συνεργασίας μεταξύ των κεντρικών 
τραπεζών.

• 2η φάση (1η Ιανουάριου 1994 έως 31 Δεκεμβρίου 1998): η σύγκλιση των 
οικονομικών και νομισματικών πολιτικών των κρατών μελών (για να 
διασφαλιστεί η σταθερότητα τιμών και η υγιής κατάσταση των δημοσίων 
οικονομικών).

• 3η φάση (ξεκίνησε την 1η Ιανουάριου 1999): η δημιουργία κεντρικής 
ευρωπαϊκής τράπεζας, ο καθορισμός των συναλλαγματικών ισοτιμιών και η 
εισαγωγή ενιαίου νομίσματος.

Έντεκα κράτη μέλη συμμετέχουν στην τρίτη φάση της ΟΝΕ από την 1η Ιανουάριου 
1999. Τέσσερα κράτη μέλη δεν υιοθέτησαν το ενιαίο νόμισμα, είτε διότι έλαβαν την 
απόφαση αυτή σε εφαρμογή των πρωτοκόλλων που επισυνάπτονται στη συνθήκη 
ΕΚ και τα οποία τους παρέχουν τη δυνατότητα αυτή (Ηνωμένο Βασίλειο και Δανία), 
είτε διότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια σύγκλισης που καθορίστηκαν από τη συνθήκη 
του Μάαστριχτ (Ελλάδα και Σουηδία).

1.3 ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΕΣ

Η οικονομική και πολιτική σταθερότητα της Ευρώπης αποτελεί πόλο έλξης για 

πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες δικαιούνται να ζητήσουν την προσχώρησή τους
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στην Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 49, πρώην άρθρο Ο της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση).

Οι χώρες που έχουν υποβάλει αίτηση προσχώρησης είναι:

• Τουρκία: αίτησης προσχώρησης υποβληθείσα την 14η Απριλίου 1987
• Κύπρος: 3 Ιουλίου 1990
• Μάλτα : 16 Ιουλίου 1990
• Ουγγαρία: 31 Μαρτίου 1994
• Πολωνία : 5 Απριλίου 1994
• Ρουμανία: 22 Ιουνίου 1995
• Σλοβακία: 27 Ιουνίου 1995
• Λετονία: 13 Οκτωβρίου 1995
• Εσθονία: 24 Νοεμβρίου 1995
• Λιθουανία: 8 Δεκεμβρίου 1995
• Βουλγαρία: 14 Δεκεμβρίου 1995
• Δημοκρατία της Τσεχίας: 17 Ιανουάριου 1996
• Σλοβενία : 10 Ιουνίου 1996.

Το Δεκέμβριο του 1997 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου αποφάσισε να 
ξεκινήσει κατά το 1998 τις διαπραγματεύσεις με 6 χώρες: την Κύπρο, την Εσθονία, 
την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Δημοκρατία της Τσεχίας και τη Σλοβενία. Οι έξι 
αυτές χώρες συμμετέχουν στο "πρώτο κύμα" των υποψηφίων χωρών. Ένα "δεύτερο 
κύμα" θα περιλάβει τη Βουλγαρία, τη Λετονία, την Λιθουανία, την Ρουμανία και τη 
Σλοβακία. Η έναρξη διαπραγματεύσεων με τις εν λόγω υποψήφιες χώρες θα 
εξαρτηθεί από την πολιτική και οικονομική τους ανάπτυξη.

Αφού πάγωσε τις διαδικασίες για την υποψηφιότητά της από το 1996 έως το 1998, η 
Μάλτα εκδήλωσε την πρόθεσή της να επανέλθει στην τράπεζα των 
διαπραγματεύσεων. Αναμένεται ειδική έκθεση της Επιτροπής για τις προόδους που 
έχει σημειώσει η Μάλτα, βάσει της οποίας θα αποφασιστεί εάν η χώρα αυτή θα 
περιληφθεί στο πρώτο ή στο δεύτερο «κύμα» της διεύρυνσης. Όσον αφορά την 
Τουρκία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου διαπίστωσε ότι δεν 
πληρούνται ακόμη οι πολιτικοί και οικονομικοί όροι που θα επέτρεπαν να 
αποφασισθεί η έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης και ότι πρέπει να 
συνεχισθεί η ευρωπαϊκή στρατηγική με στόχο για την προετοιμασία της Τουρκίας για 
την προσχώρηση.

13



Κάθε χρόνο οι υποψήφιες χώρες του πρώτου και δεύτερου κύματος συμμετέχουν 
στην καλούμενη ευρωπαϊκή διάσκεψη. Πρέπει να σημειωθεί ότι στο παρελθόν η 
Ελβετία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία είχαν επίσης υποβάλει αίτηση προσχώρησης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η Νορβηγία απέρριψε δύο φορές την 
προσχώρησή της με δημοψηφίσματα το 1972 και το 1994, ενώ οι υποψηφιότητες της 
Ελβετίας και του Λιχτενστάιν ανεστάλησαν μετά το δημοψήφισμα του 1992 με το 
οποίο η Ελβετία αποφάσισε να μην συμμετάσχει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Η Λευκή Βίβλος για την προετοιμασία των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης για την ενσωμάτωσή τους στην εσωτερική αγορά της Ένωσης 
περιλάμβανε, το Μάιο του 1995, έναν πρώτο πίνακα των κοινοτικών νομοθετικών 
ρυθμίσεων που οι εν λόγω χώρες οφείλουν να εντάξουν στην νομοθεσία τους πριν 
προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 30 Μαρτίου 1998 ξεκίνησαν οι 
διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση των υποψηφίων χωρών που επέλεξε το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου (Δεκέμβριος 1997). Στις 3 Απριλίου 1998 
ξεκίνησε η αναλυτική εξέταση του κοινοτικού κεκτημένου.

Η πρώτη φάση συνίσταται στην αξιολόγηση, για κάθε υποψήφια χώρα, της 
συμβατότητας της νομοθεσίας της με τους κοινοτικούς κανόνες. Η διαδικασία αυτή η 
οποία επονομάστηκε "screening" διεξάγεται από κοινού από την Επιτροπή και την 
κάθε υποψήφια χώρα και θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τον Ιούνιο του 1999. Η 
αναλυτική αυτή εξέταση για κάθε τομέα επιτρέπει να καταρτισθεί για κάθε υποψήφια 
χώρα ένας "χάρτης" σχετικά με ποιες νομοθετικές πράξεις πρέπει είτε να θεσπισθούν 
είτε να τροποποιηθούν προκειμένου το μελλοντικό κράτος μέλος να είναι σε θέση να 
εφαρμόσει το κοινοτικό κεκτημένο το συντομότερο δυνατόν μετά την προσχώρησή 
του. Ένα γραφείο τεχνικής βοήθειας το ΤΑΙΕΧ, είναι επιφορτισμένο με την καταγραφή 
των κοινοτικών νομοθετικών ρυθμίσεων (κοινοτικό κεκτημένο) καθώς και των μέτρων 
των υποψηφίων χωρών για την ενσωμάτωση των εν λόγω αρχών. Η άσκηση αυτή 
του "screening" είναι ουσιαστική καθόσον θα χρησιμεύσει ως βάση στις διμερείς 
διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκή Ένωσης και της κάθε υποψήφιας χώρας.

Προενταξιακή στρατηγική

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έθεσε ήδη από το 1989 σε εφαρμογή πρόγραμμα 

χρηματοδοτικής βοήθειας προοριζόμενο να διευκολύνει τη φάση μετάβασης στον 
οικονομικό και πολιτικό τομέα για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 

(πρόγραμμα PHARE). Το 1991 υπεγράφησαν οι πρώτες συμφωνίες σύνδεσης 
(επιλεγόμενες ευρωπαϊκές συμφωνίες) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των
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χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Για να ξεκινήσει άμεσα η δημιουργία 
ζώνης ελεύθερων συναλλαγών συνήφθησαν ενδιάμεσες συμφωνίες. Παρόλο που 
υφίστανται ακόμη περιορισμοί για τα γεωργικά και τα χαλυβουργικά προϊόντα, 
σήμερα αποτελεί πραγματικότητα η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην 
Ευρώπη των 26.

Βάσει των ευρωπαϊκών συμφωνιών, η Επιτροπή πρότεινε το 1993 την οργάνωση 
"διαρθρωμένου διαλόγου" μεταξύ των συνδεδεμένων χωρών και των οργάνων της 
Ένωσης υπό μορφή συνεδριάσεων διαβούλευσης των διαφόρων εταίρων.

Το Δεκέμβριο του 1994, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσσεν θέσπισε προενταξιακή 
στρατηγική η οποία βασίζεται στα εξής:

• Ανάπτυξη εις βάθος των σχέσεων μεταξύ των συνδεδεμένων χωρών και των 
οργάνων της Ένωσης (ενίσχυση του διαρθρωμένου διάλογου σε 
κοινοβουλευτικό και κυβερνητικό επίπεδο),

• ανάπτυξη των ευρωπαϊκών συμφωνιών,
• προσαρμογή της χρηματοδοτικής βοήθειας που παρέχεται από το PHARE,
• προετοιμασία για την ενσωμάτωση στην εσωτερική αγορά.

Από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Μαδρίτης (Δεκέμβριος 1995) ξεκίνησε η εξέταση 
των επιπτώσεων της διεύρυνσης στις κοινοτικές πολιτικές, ιδίως στην κοινή γεωργική 
πολιτική, στις διαρθρωτικές πολιτικές και στις δημοσιονομικές προοπτικές της 
Ένωσης μετά το 1999. Το πρόγραμμα δράσης Agenda 2000 που παρουσιάστηκε 
από την Επιτροπή τον Ιούλιο του 1997, περιλαμβάνει προτάσεις για μεταρρυθμίσεις 
στους τρεις αυτούς τομείς που είναι καθοριστικοί για το μέλλον της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Παράλληλα με το διάλογο αυτό, δημιουργήθηκαν νέα μέσα για να 
βοηθηθούν οι υποψήφιες χώρες στην προετοιμασία τους για την προσχώρηση, τόσο 
στο δημοσιονομικό όσο και στο νομοθετικό επίπεδο. Το 1998 ξεκίνησαν οι εταιρικές 
σχέσεις προσχώρησης για τις 10 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Για την Κύπρο εκπονήθηκε ιδιαίτερη προενταξιακή στρατηγική:

• συμμετοχή σε δράσεις με συγκεκριμένο στόχο προκειμένου να ενισχύσει τις 
θεσμικές και διοικητικές δυνατότητές της και να αναπτύξει δράσεις στον τομέα 
της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων

• συμμετοχή σε ορισμένα προγράμματα και σε κοινοτικούς οργανισμούς (όπως 
όλες οι υποψήφιες χώρες)·
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• χρησιμοποίηση του γραφείου τεχνικής βοήθειας ΤΑΙΕΧ προκειμένου να 
βοηθηθεί στην προσαρμογή της νομοθεσίας της στους κοινοτικούς κανόνες.

Προενταξιακές ενισχύσεις

Η προσαρμογή των προτύπων, ιδίως των βιομηχανικών και περιβαλλοντικών, 
απαιτεί τεράστιες επενδύσεις προκειμένου οι υποψήφιες χώρες να είναι ικανές να 
συμμορφωθούν προς το κοινοτικό κεκτημένο κατά την προσχώρησή τους. 
Καθοριστικά μέσα για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι των 
υποψηφίων χωρών αποτελούν οι προενταξιακές ενισχύσεις οι οποίες έχουν 
προβλεφθεί για την περίοδο 2000-2006, προορίζονται για τις χώρες της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης και περιλαμβάνουν δύο βασικές πτυχές:

• το πρόγραμμα PHARE χρηματοδοτεί τα σχέδια που είναι αναγκαία για την 
προσαρμογή των διοικητικών και δικαστικών συστημάτων και την ανάπτυξη 
των υποδομών των υποψηφίων χωρών (10,5 δισ. ευρώ)

• δύο ταμεία παροχής βοήθειας έχουν συσταθεί προκειμένου να διαχειριστούν 
τις συμπληρωματικές ενισχύσεις υπέρ της γεωργίας (SARARD 3,5 δισ. ευρώ) 
και των υποδομών, ειδικότερα στους τομείς του περιβάλλοντος και των 
μεταφορών (7 δισ. ευρώ). Το ταμείο για την ανάπτυξη των υποδομών είναι το 
«Μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών» (ISPA) το οποίο θα ασκήσει 
για τις υποψήφιες χώρες το ρόλο που διαδραματίζει σήμερα το Ταμείο 
Συνοχής όσον αφορά την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την 
Ιρλανδία.

Οι εταιρικές σχέσεις για την προσχώρηση που συνήφθησαν το 1998 μεταξύ της 
Ένωσης και καθεμιάς από τις δέκα υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης, αποτελούν τον κύριο άξονα της προενταξιακής στρατηγικής και 

χρησιμεύουν ως μέσο για την παροχή των διαφόρων τύπων ενισχύσεων.

Οι εταιρικές σχέσεις για την προσχώρηση που συνήψε το Συμβούλιο με κάθε μια από 
τις υποψήφιες χώρες (εκτός της Κύπρου) το 1998, συντονίζουν τη βοήθεια που 
παρέχει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην κάθε χώρα της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης και καθορίζουν τις κατά τομείς προτεραιότητες στο πλαίσιο της 
προσαρμογής στην κοινοτική νομοθεσία. Η τήρηση των εν λόγω προτεραιοτήτων 

από τις υποψήφιες χώρες αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της κοινοτικής 
χρηματοδοτικής βοήθειας.
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Βάσει της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση, κάθε χώρα καταρτίζει αναλυτικό 
πρόγραμμα για την ανάληψη του κοινοτικού κεκτημένου προκειμένου να οργανώσει 
την εφαρμογή των εν λόγω προτεραιοτήτων, δεσμευόμενη για συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα και αναφέροντας τους ανθρώπινους και δημοσιονομικούς πόρους 
που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Το πρόγραμμα αυτό προσαρμόζεται 
ανάλογα από την Επιτροπή και την ενδιαφερόμενη χώρα. Εξάλλου, θεσπίζονται από 
κοινού οικονομικές προτεραιότητες.

Στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων για την προσχώρηση, τρία χρηματοδοτικά 
όργανα θα συμβάλουν από το έτος 2000 στην στήριξη των μεταρρυθμίσεων των 
χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης:

• ένα γεωργικό ταμείο προενταξιακής βοήθειας
• ένα διαρθρωτικό ταμείο προενταξιακής βοήθειας
• το πρόγραμμα PHARE

Κριτήρια προσχώρησης (κριτήρια της Κοπεγχάγης)

Τον Ιούνιο του 1993, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης αναγνώρισε το 
δικαίωμα των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης να προσχωρήσουν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον θα πληρούν τρία κριτήρια:

• Πολιτικό κριτήριο: σταθεροί θεσμοί που εγγυώνται τη δημοκρατία, την 
υπεροχή του δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το σεβασμό των 
μειονοτήτων

• οικονομικό κριτήριο: βιώσιμη οικονομία της αγοράς
• ανάληψη του κοινοτικού κεκτημένου: αποδοχή των διαφόρων πολιτικών, 

οικονομικών και νομισματικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα εν λόγω κριτήρια προσχώρησης επικυρώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
της Μαδρίτης το Δεκέμβριο του 1995 το οποίο υπογράμμισε επίσης τη σημασία της 
προσαρμογής των διοικητικών δομών των υποψηφίων χωρών προκειμένου να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια προοδευτική και αρμονική ενσωμάτωση.

Η Ένωση διατηρεί ωστόσο το δικαίωμα να αποφασίσει τη χρονική στιγμή κατά την 
οποία θα είναι έτοιμη να δεχτεί νέα μέλη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΓΕΝΙΚΑ

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης, τον Ιούνιο του 
1993, αναφέρεται ότι:
«Οι συνδεδεμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που το επιθυμούν 
θα γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η προσχώρηση θα πραγματοποιηθεί από 
τη στιγμή που μια συνδεδεμένη χώρα θα είναι ικανή να αναλάβει τις υποχρεώσεις 
του μέλους, δηλαδή εφόσον πληροί τις απαιτούμενες οικονομικές και πολιτικές 
προϋποθέσεις. Για τη συμμετοχή, η υποψήφια χώρα απαιτείται να έχει επιτύχει:

1. τη σταθερότητα των θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος 
δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό και την προστασία των 
μειονοτήτων

2. την ύπαρξη οικονομίας της αγοράς που να λειτουργεί, καθώς και την 
ικανότητα αντιμετώπισης της ανταγωνιστικής πίεσης και των δυνάμεων της 
αγοράς στα πλαίσια της Ενωσης

3. την ικανότητα να αναλάβει τις υποχρεώσεις του μέλους, μεταξύ των οποίων 
και την υιοθέτηση των στόχων της πολιτικής, οικονομικής και νομισματικής 
ένωσης.

Η ικανότητα της Ενωσης να απορροφήσει νέα μέλη χωρίς να επιβραδυνθεί η 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αποτελεί ένα άλλο σημαντικό συνεκτιμητέο στοιχείο προς το 
συμφέρον τόσο της Ενωσης όσο και των υποψηφίων χωρών».

Με τη δήλωση αυτή καθορίστηκαν τα πολιτικά και οικονομικά κριτήρια βάσει των 

οποίων θα εξεταστούν οι υποψηφιότητες των συνδεδεμένων χωρών της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης.
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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Μαδρίτης, το Δεκέμβριο του 1995, αναφέρθηκε στην 
ανάγκη, στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής, «να δημιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις προοδευτικής και αρμονικής ένταξης αυτών των κρατών, κυρίως:

■ Στην ανάπτυξη της οικονομίας της αγοράς,
■ Στην προσαρμογή των διοικητικών τους δομών,
■ Στη δημιουργία ενός σταθερού οικονομικού και νομισματικού περιβάλλοντος»

Δραστηριότητες και στόχοι προτεραιότητας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
σχετικά με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις και της διαδικασίας διεύρυνσης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Φέιρα επιβεβαίωσε τις θεμελιώδεις αρχές που 
θεσπίστηκαν τον Δεκέμβριο του 1999 στο Ελσίνκι όσον αφορά τη διεξαγωγή των 
διαπραγματεύσεων και δήλωσε ότι θα πρέπει να είναι δυνατό να αρχίσουν 
διαπραγματεύσεις σε όλους τους τομείς του κεκτημένου μέσα στο 2001 με τις πιο 
προχωρημένες υποψήφιες χώρες με τις οποίες άρχισαν οι διαπραγματεύσεις τον 
Φεβρουάριο (Βουλγαρία, Λεττονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ρουμανία και Σλοβακία). Με 
τις χώρες αυτές ανοίχθηκαν 9-17 διαπραγματευτικά κεφάλαια, εκ των οποίων 
ορισμένα έχουν προσωρινά κλείσει. Η δυναμική των διαπραγματεύσεων διατηρήθηκε 
για την Εσθονία, την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Σλοβενία και την 
Τσεχική Δημοκρατία, με τις οποίες άνοιξαν προς συζήτηση όλα τα υπόλοιπα 
κεφάλαια του κεκτημένου. Στις αρχές Δεκεμβρίου, προέβη σε πολιτική συμφωνία 
σχετικά με μια πρώτη «εταιρική σχέση για την προσχώρηση» με την Τουρκία. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας επιβεβαίωσε την πολιτική προτεραιότητα που 
αντιπροσωπεύει η διαδικασία διεύρυνσης, ενέκρινε την υιοθέτηση του εγγράφου 
στρατηγικής και υποδέχθηκε ευνοϊκά την υιοθέτηση του εγγράφου στρατηγικής που 
αφορά την Τουρκία.

Στις 4 Δεκεμβρίου το Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη δέσμευση που έχει αναλάβει και 
την αποφασιστικότητά του να μεριμνήσει για την επιτυχία της διαδικασίας της 
διεύρυνσης, καθώς και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων για τη 
συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Το Συμβούλιο στη συνέχεια θα βασιστεί στο 
"χάρτη πορείας" που έχει προτείνει η Επιτροπή, και θεωρεί ότι είναι σημαντικό 
πλαίσιο αναφοράς και ότι προσαρμόζεται ανάλογα στο ρυθμό προόδου κάθε χώρας 
και ότι επιτρέπει να τηρηθεί η αρχή της διαφοροποίησης. Παίρνοντας υπόψη την 
πρόταση της Επιτροπής για την κατάταξη των αιτήσεων μεταβατικής περιόδου των 
υποψηφίων χωρών σε τρεις κατηγορίες -αποδεκτές, διαπραγματεύσιμες,
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απαράδεκτες- το Συμβούλιο αναφέρει ωστόσο ότι η εξέταση των αιτήσεων αυτών θα 
πρέπει να συμβαδίζει με μια σαφή δέσμευση των υποψηφίων χωρών να μεταφέρουν 
και να υλοποιήσουν το κεκτημένο κατά ουσιαστικό τρόπο. Τέλος, καθορίζεται ότι οι 
εταιρικές σχέσεις για την προσχώρηση αποτελούν ουσιώδες μέσο της προενταξιακής 
στρατηγικής, διότι καθορίζουν βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες 
προτεραιότητες.

Στις 7 Δεκεμβρίου στη Νίκαια πραγματοποιείται η Ευρωπαϊκή διάσκεψη για την 
προσχώρηση. Σε αυτή τη διάσκεψη συμμετείχαν, στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου στη Νίκαια, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 15 κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 13 υποψηφίων προς ένταξη κρατών και της Ελβετίας, 
ως παρατηρητή. Κάθε χώρα έλαβε ένα "χάρτη πορείας" στον οποίο καθορίστηκαν οι 
πολιτικοί και οικονομικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2002. Οι 
συμμετέχοντες εξέθεσαν επίσης την άποψή τους σχετικά με μια διεύρυνση της 
διάσκεψης προς την Ουκρανία, τις χώρες των Βαλκανίων καθώς και τις χώρες του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αυτό θα έδινε νέα ώθηση, ο στόχος της οποίας 
από την αρχή της το 1998 ήταν να προσφερθεί στην Τουρκία ένα φόρουμ έκφρασης 
επειδή μόλις είχε απορριφθεί η αίτηση της να αποκτήσει το καθεστώς υποψήφιας 
χώρας.

Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες ένταξης καλύπτονται από Ευρωπαϊκές 
συμφωνίες και συμβούλια σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 
κρατών μελών τους, αφενός, και, αντιστοίχως, των υπο ένταξη χωρών, αφετέρου.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο:

■ Επιβεβαιώνει εκ νέου την ιστορική διάσταση της διαδικασίας διεύρυνσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική προτεραιότητα που αποδίδει στην 
επιτυχία της. Προωθεί το πλαίσιο για την εντατικοποίηση των 
διαπραγματεύσεων προσχώρησης με τις υποψήφιες χώρες, η οποία θα 
επιτρέψει την επίτευξη σημαντικότατης προόδου, ιδίως κατά τους τελευταίους 
μήνες.

■ Θεωρεί ότι έχει φθάσει πλέον η στιγμή να δοθεί μια νέα ώθηση στη διαδικασία 
αυτή. Υιοθετεί τα συμπεράσματα του Συμβουλίου "Γενικές υποθέσεις" της 4ης 
Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με τη στρατηγική που προτάθηκε από την 
Επιτροπή. Σημειώνει με ικανοποίηση ότι η αρχή της διαφοροποίησης 
ανάλογα με τις ιδιαίτερες επιδόσεις κάθε υποψήφιας χώρας, καθώς και η 
δυνατότητα "γεφύρωσης του χάσματος" επιβεβαιώνονται στα συμπεράσματα
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του Συμβουλίου. Ο "χάρτης πορείας" για τους επόμενους 18 μήνες θα 
διευκολύνει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, με δεδομένο πάντως ότι οι 
καλύτερα προετοιμασμένες χώρες διατηρούν τη δυνατότητα να 
προχωρήσουν ταχύτερα.

■ Θεωρεί ότι η στρατηγική αυτή, από κοινού με την ολοκλήρωση της 
διακυβερνητικής διάσκεψης για τη θεσμική μεταρρύθμιση, θα επιτρέψει στην 
Ένωση, σύμφωνα με το στόχο που καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του Ελσίνκι, να είναι σε θέση να υποδεχθεί, από το τέλος του 
2002, όσα νέα κράτη μέλη θα είναι έτοιμα, με την ελπίδα να μπορέσουν να 

συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προβαίνει σε αξιολόγηση τον Ιούνιο του 2001 στο 
Γκέτεμποργκ (Goteborg) σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον 
αφορά την υλοποίηση αυτής της νέας στρατηγικής, προκειμένου να δώσει τις 
αναγκαίες κατευθυντήριες γραμμές για την επιτυχή ολοκλήρωση της 
διαδικασίας αυτής.

■ Εκτιμά επίσης τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι υποψήφιες χώρες για την 
εφαρμογή των προϋποθέσεων που επιτρέπουν την υιοθέτηση, την εφαρμογή 
και την ουσιαστική υλοποίηση του κεκτημένου. Οι υποψήφιες χώρες 
καλούνται να συνεχίσουν και να επιταχύνουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις 
προκειμένου να προετοιμασθούν για την προσχώρηση, ιδίως όσον αφορά 
την ενίσχυση των διοικητικών τους ικανοτήτων, προκειμένου να είναι σε θέση 
να ενταχθούν στην Ένωση το ταχύτερο δυνατόν.

■ Σημειώνει στην έκθεση του Συμβουλίου σχετικά με τις συναλλαγματικές 
στρατηγικές των υποψηφίων χωρών, η οποία καθορίζει τη συναλλαγματική 
στρατηγική που είναι συμβατή με την προσχώρηση στην Ένωση, στη 
συνέχεια τη συμμετοχή στο μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών και τέλος 
την υιοθέτηση του ευρώ. Προβαίνει δε στην οργάνωση ενός διαλόγου για 
οικονομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα με τις υποψήφιες χώρες.

■ Επιβεβαιώνει την περιεκτική φύση της διαδικασίας προσχώρησης, η οποία 
τώρα περιλαμβάνει 13 υποψήφια κράτη εντός ενιαίου πλαισίου. Τα υποψήφια 
κράτη συμμετέχουν στη διαδικασία προσχώρησης με ίσους όρους. Πρέπει 
επίσης, να συμμερίζονται τις αξίες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
όπως ορίζονται στις Συνθήκες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει την αρχή της 
ειρηνικής επίλυσης των διαφορών σύμφωνα με το χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών και παροτρύνει τα υποψήφια κράτη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια 
για την επίλυση κάθε εκκρεμούς συνοριακής διαφοράς και άλλων συναφών 
θεμάτων. Διαφορετικά, θα πρέπει να φέρουν τη διαφορά ενώπιον του
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Διεθνούς Δικαστηρίου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Το αργότερο στα 
τέλη του 2004, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα επανεξετάσει την κατάσταση ως 
προς κάθε εκκρεμή διαφορά, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις στην 
ενταξιακή διαδικασία προκειμένου να προαγάγει την επίλυσή τους μέσω του 
Διεθνούς Δικαστηρίου. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι η 
τήρηση των πολιτικών κριτηρίων που όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Κοπεγχάγης αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη διαπραγματεύσεων 
προσχώρησης και ότι η τήρηση όλων των κριτηρίων της Κοπεγχάγης 
αποτελεί τη βάση για την προσχώρηση στην Ένωση.

Η Ένωση κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρώσει τη διακυβερνητική 
διάσκεψη για τη θεσμική μεταρρύθμιση με χρονικό ορίζοντα τον Δεκέμβριο του 2000, 
προκειμένου να ακολουθήσει η επικύρωση. Μετά την επικύρωση των 
αποτελεσμάτων της διάσκεψης αυτής, η Ένωση θα να είναι σε θέση να υποδεχτεί 
νέα κράτη μέλη από τα τέλη του 2002 αμέσως μόλις αποδείξουν την ικανότητά τους 
να αναλάβουν τις υποχρεώσεις του μέλους και αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η 
διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Από την αξιολόγηση της Επιτροπής προκύπτει ότι σημειώθηκε πρόοδος στην 
εκπλήρωση των κριτηρίων προσχώρησης. Παράλληλα, λόγω των δυσκολιών που 
εξακολουθούν να συναντώνται σε ορισμένους τομείς, οι υποψήφιες χώρες 
προτρέπονται να συνεχίσουν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να 
συμμορφωθούν προς τα κριτήρια προσχώρησης.

Ως συμπέρασμα φαίνεται ότι ορισμένες υποψήφιες χώρες δεν θα είναι σε θέση να 
ικανοποιήσουν όλα τα κριτήρια της Κοπεγχάγης μεσοπρόθεσμα. Το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο δε, επικυρώνει τις ουσιαστικές εργασίες και τη σημειωθείσα πρόοδο κατά 
τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την 
Εσθονία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβενία.

Κατά τις διαπραγματεύσεις, κάθε υποψήφια χώρα θα κριθεί ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητές της. Η αρχή αυτή θα ισχύσει τόσο κατά την έναρξη των διαφόρων 
διαπραγματευτικών κεφαλαίων όσο και κατά τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων. 
Προκειμένου να διατηρηθεί η δυναμική των διαπραγματεύσεων, θα πρέπει να 
αποφευχθούν οι πολύπλοκες διαδικασίες. Οι υποψήφιες χώρες οι οποίες άρχισαν 
τώρα τη διαδικασία διαπραγματεύσεων θα έχουν τη δυνατότητα να ανέλθουν, μέσα 
σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, στο επίπεδο των χωρών που βρίσκονται ήδη σε 
διαπραγματεύσεις, εφόσον έχουν σημειώσει επαρκή πρόοδο στην προετοιμασία
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τους. Η πρόοδος των διαπραγματεύσεων πρέπει να συμβαδίζει με την πρόοδο της 
ενσωμάτωσης του κεκτημένου στη νομοθεσία τους, καθώς και την εφαρμογή και 
επιβολή του στην πράξη.

Προενταξιακή στρατηγική & Εταιρικές σχέσεις για την προσχώρηση

Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 622/98 του Συμβουλίου αναφέρεται σχετικά στη βοήθεια 
που απευθύνεται στα υποψήφια κράτη στο πλαίσιο της προενταξιακής στρατηγικής, 
και ιδίως για τη θέσπιση εταιρικών σχέσεων ενόψει της προσχώρησης. Η 
Γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 11 Μαρτίου κρίνεται ευνοϊκή, με 
ορισμένες τροπολογίες, ενώ ζητεί ειδικότερα να γνωμοδοτεί πριν από την έκδοση 
απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις 
προϋποθέσεις κάθε εταιρικής σχέσης και πριν από τη λήψη οιασδήποτε απόφασης 
σχετικά με ενδεχόμενη τροποποίηση των εν λόγω εταιρικών σχέσεων.
Οι κανονισμοί που αναφέρονται στις διαδικασίες ένταξης αποτελούν το πλαίσιο των 

εταιρικών σχέσεων ενόψει της προσχώρησης που θεσπίζονται με τις υποψήφιες 
χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και προβλέπει ότι το Συμβούλιο, μετά 
από πρόταση της Επιτροπής, αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία για τις αρχές, τις 
προτεραιότητες, τους ενδιάμεσους στόχους και τις προϋποθέσεις που θα 
περιληφθούν σε κάθε εταιρική σχέση, καθώς και για τις επακόλουθες σημαντικές 
προσαρμογές. Όταν λείπει ένα στοιχείο που είναι ουσιώδες για τη συνέχιση της 
χορήγησης της προενταξιακής βοήθειας, ιδίως όταν δεν τηρούνται οι υποχρεώσεις 
που περιέχονται στην ευρωπαϊκή συμφωνία ή/και είναι ανεπαρκής η πρόοδος για την 
πλήρωση των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική 
πλειοψηφία μετά από πρόταση της Επιτροπής, δύναται να λάβει τα απαραίτητα 
μέτρα σχετικά με οιαδήποτε προενταξιακή βοήθεια χορηγούμενη σε ένα υποψήφιο 
κράτος.
Ο στόχος των προσεχών ετών είναι να μπορέσουν τα υποψήφια κράτη να 
προσχωρήσουν στην Ένωση και να προετοιμαστεί η ίδια η Ένωση για τη διεύρυνσή 
της υπό τους καλύτερους όρους. Η διεύρυνση αυτή είναι μια σφαιρική και εξελικτική 
διαδικασία με τη συμμετοχή όλων των υποψηφίων, η οποία θα διεξαχθεί κατά 
στάδια, σύμφωνα με τον ιδιαίτερο ρυθμό κάθε υποψήφιου κράτους ανάλογα με το 
βαθμό προετοιμασίας του. Η διεύρυνση της Ένωσης προϋποθέτει ενίσχυση και 
βελτίωση της λειτουργίας των θεσμικών οργάνων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
της Συνθήκης του Άμστερνταμ.
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Σχετικές Οδηγίες της Επιτροπής για τη διαδικασία της διεύρυνσης

Η Επιτροπή πιστεύει ότι έχει έρθει η ώρα να εμφυσήσει μια νέα δυναμική στη 
διαδικασία διεύρυνσης και να δώσει ένα σαφές μήνυμα για την αποφασιστικότητά της 
να την προωθήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γεγονός που θα ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των υποψηφίων χωρών στην προοπτική της ένταξής τους.

Παίρνοντας υπόψη τα προηγούμενα, συστήνει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο 
Ελσίνκι να εγκρίνει τα εξής:

> Οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης να αρχίσουν το 2000 με όλες τις 
υποψήφιες χώρες που ικανοποιούν τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης και 
έχουν προσκομίσει την απόδειξη ότι είναι έτοιμες να λάβουν τα αναγκαία 
μέτρα για να ικανοποιήσουν τα οικονομικά κριτήρια, δηλαδή με τη Βουλγαρία, 
τη Μάλτα, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία

> Η έναρξη των διαπραγματεύσεων με τη Βουλγαρία θα εξαρτηθεί τόσο από 
την υποχρέωση των αρχών της χώρας να ορίσουν πριν από το τέλος του 
1999 αποδεκτές ημερομηνίες για το κλείσιμο των μονάδων 1 έως 4 του 
πυρηνικού εργοστασίου του Kozloduy όσο και από την επιβεβαίωση 
σημαντικής προόδου στη διαδικασία της οικονομικής μεταρρύθμισης

> Η έναρξη των διαπραγματεύσεων με τη Ρουμανία θα εξαρτηθεί από το εάν οι 
αρχές της χώρας επιβεβαίωσαν ότι ξεκίνησαν αποτελεσματική δράση με 
στόχο να διαθέσουν για τα κέντρα παιδικής φροντίδας τους αναγκαίους 
δημοσιονομικούς πόρους και από την πραγματοποίηση διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων που επιβάλλονται πριν από το τέλος του 1999. Επίσης 
εξαρτάται από τη συμπληρωματική αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης, 
ενώ αναμένεται να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
μακροοικονομικής κατάστασης

> Η φύση και ο αριθμός των κεφαλαίων που θα ανοίξουν διαδοχικά κατά τη 
διαπραγμάτευση με κάθε υποψήφια χώρα θα καθοριστούν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση την αρχή της διαφοροποίησης, παίρνοντας 
υπόψη την πρόοδο που έχει σημειώσει κάθε υποψήφια χώρα στην 
προετοιμασία για την ένταξη όσον αφορά τα κριτήρια της Κοπεγχάγης.
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Η διαδικασία προσχώρησης και διαπραγματεύσεων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέτασε την κατάσταση που ισχύει σήμερα στο καθένα 
από τα ένδεκα υποψήφια κράτη με βάση τις γνώμες της Επιτροπής και την έκθεση 
της προεδρίας του Συμβουλίου. Σύμφωνα μ’ αυτή, αποφάσισε να ξεκινήσει μια 
ενταξιακή διαδικασία που θα περιλαμβάνει τα δέκα υποψήφια κράτη της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης και την Κύπρο. Η ενταξιακή αυτή διαδικασία εγγράφεται 
στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου Ξ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι όλα αυτά τα κράτη καλούνται να 
προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει των αυτών κριτηρίων και ότι 
συμμετέχουν υπό τους ίδιους όρους στην ενταξιακή διαδικασία.

Αυτή η εξελικτική και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία περιλαμβάνει τα στοιχεία που 
περιγράφονται παρακάτω:

α) Το πλαίσιο

Η ενταξιακή διαδικασία θα αρχίσει στις 30 Μαρτίου 1998 με μια σύνοδο των 
υπουργών εξωτερικών των 15 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των δέκα 
υποψήφιων κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Κύπρου, με τη 
δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου για τα εν λόγω υποψήφια κράτη.

β) Η ενισχυμένη προενταξιακή στρατηγική

Η ενισχυμένη προενταξιακή στρατηγική έχει ως στόχο να μπορέσουν όλα τα 
υποψήφια κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης να προσχωρήσουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και, για το σκοπό αυτό, να ευθυγραμμιστούν όσο γίνεται 
περισσότερο με το κεκτημένο της Ένωσης ήδη πριν από την προσχώρηση. Μαζί με 
τις ευρωπαϊκές συμφωνίες οι οποίες θα παραμείνουν η βάση των σχέσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κράτη αυτά, η εν λόγω στρατηγική περιλαμβάνει τις 
εταιρικές σχέσεις για την προσχώρηση και την αύξηση της προενταξιακής βοήθειας. 
Θα συνοδεύεται από την αναλυτική εξέταση του κεκτημένου της Ένωσης ατομικά για 
κάθε υποψήφιο κράτος.

ί) Εταιρική σχέση για την προσχώρηση

Η εταιρική σχέση για την προσχώρηση είναι ένα νέο μέσο που αποτελεί τον κύριο 
άξονα της ενισχυμένης προενταξιακής στρατηγικής, με το οποίο κινητοποιούνται όλες
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οι μορφές συνδρομής προς τα υποψήφια κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης σε ένα ενιαίο πλαίσιο.

Σε αυτό το ενιαίο πλαίσιο θα συγκεντρωθούν λεπτομερώς, για κάθε υποψήφιο 
κράτος, αφενός, οι προτεραιότητες που πρέπει να γίνουν σεβαστές κατά την 
υιοθέτηση του κεκτημένου της Ένωσης και, αφετέρου, οι διαθέσιμοι για το σκοπό 
αυτό οικονομικοί πόροι και ιδίως το πρόγραμμα PHARE. Τα χρηματοδοτικά μέτρα θα 
συνδέονται με την επιτευχθείσα πρόοδο στα υποψήφια κράτη και, ειδικότερα, με την 
τήρηση του προγραμματισμού για την υιοθέτηση του κεκτημένου.

Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την καθιέρωση συστήματος εταιρικών σχέσεων 
ως ουσιαστικό στοιχείο της προενταξιακής στρατηγικής. Βάσει αυτών, θα αποφασίσει 
στη συνεχεία με ειδική πλειοψηφία, έως τις 15 Μαρτίου 1998, τις αρχές, τις 
προτεραιότητες, τους ενδιάμεσους στόχους, τις μείζονος σημασίας προσαρμογές, 
καθώς και τις προϋποθέσεις κάθε επιμέρους εταιρικής σχέσης. Όταν απουσιάζει σε 
ένα υποψήφιο κράτος ένα ουσιαστικό στοιχείο για τη συνέχιση της προενταξιακής 
συνδρομής, το Συμβούλιο, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, θα παίρνει τα κατάλληλα 
μέτρα.

ϋ) Αύξηση της προενταξιακής βοήθειας

Η προενταξιακή βοήθεια θα αυξηθεί ουσιωδώς και, παράλληλα προς το πρόγραμμα 
PHARE το οποίο ήδη έχει αναπροσανατολιστεί προς τις προτεραιότητες που 
συνδέονται με την προσχώρηση, θα περιλαμβάνει από το έτος 2000 ενισχύσεις για 
τη γεωργία και ένα διαρθρωτικό ρυθμιστικό μηχανισμό που θα ευνοεί δράσεις 
παρόμοιες με εκείνες του Ταμείου Συνοχής.

Η κατανομή της οικονομικής στήριξης προς τις χώρες που συμμετέχουν στη 
διαδικασία διεύρυνσης βασίζεται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης, ανεξαρτήτως του 
χρόνου προσχώρησης, θα δίνεται δε ιδιαίτερη προσοχή στις χώρες με τις 
μεγαλύτερες ανάγκες.

Με την επιφύλαξη των αποφάσεων σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές 2000- 

2006, το πρόγραμμα PHARE θα έχει ως βάση την προοπτική της προσχώρησης, 
ορίζοντας δύο στόχους προτεραιότητας: ενίσχυση του διοικητικού και δικαστικού 
δυναμικού (περίπου 30 % της συνολικής χρηματοδότησης) και επενδύσεις που 
συνδέονται με την υιοθέτηση και την εφαρμογή του κεκτημένου (περίπου 70 %).
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Τα υποψήφια κράτη θα μπορούν να συμμετέχουν σε ορισμένα κοινοτικά 
προγράμματα (όπως, π.χ., στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
έρευνας), πράγμα που θα τους επιτρέψει να εξοικειωθούν με τις πολιτικές και τις 
μεθόδους εργασίας της Ένωσης. Η συμμετοχή αυτή θα πρέπει να αποφασιστεί για 
κάθε περίπτωση ξεχωριστά, δεδομένου ότι κάθε υποψήφιο κράτος θα πρέπει να 
συμβάλλει με βαθμιαία αυξανόμενη ίδια χρηματοδοτική συνεισφορά. Το πρόγραμμα 
PHARE θα μπορεί, εφόσον παρίσταται ανάγκη, να αναλαμβάνει, ένα μέρος της 
χρηματοδότησης της εθνικής συνεισφοράς των υποψήφιων κρατών. Αυτή η 
χρηματοδότηση θα πρέπει να παραμείνει στο 10 % της συνολικής χρηματοδότησης 

PHARE, ανεξαρτήτως της συμμετοχής στο πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και 
ανάπτυξης.

Τα υποψήφια κράτη θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν, ως παρατηρητές και για 
τα σημεία που τα αφορούν, στις επιτροπές παρακολούθησης των προγραμμάτων 
στα οποία συνεισφέρουν οικονομικά, σύμφωνα με συγκεκριμένες και κατάλληλες για 
κάθε περίπτωση διατυπώσεις.

Τα υποψήφια κράτη θα μπορούν να συμμετέχουν σε κοινοτικούς οργανισμούς, 
κατόπιν αποφάσεων που θα λαμβάνεται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

γ) Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής και οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση

Οι γνώμες της Επιτροπής για τα υποψήφια κράτη αποτελούν την συνολική ανάλυση 
της κατάστασης που επικρατεί σε κάθε υποψήφιο κράτος, με βάση τα κριτήρια 
προσχώρησης που όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης. Η προοπτική 
της προσχώρησης αποτελεί μια μοναδική παρότρυνση στα υποψήφια κράτη να 
επισπεύσουν την εφαρμογή πολιτικών που θα είναι σύμφωνες με το κεκτημένο της 
Ένωσης. Η μεταφορά του κεκτημένου της Ένωσης στο εσωτερικό δίκαιο συνιστά ένα 
αναγκαίο αλλά όχι επαρκές στοιχείο, διότι θα πρέπει να εξασφαλισθεί και η 
αποτελεσματική εφαρμογή του.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει επίσης τη σχέση που υπάρχει μεταξύ της συνεχούς 
προσέγγισης του κοινοτικού επιπέδου εκ μέρους των υποψήφιων κρατών όσον 
αφορά τις κλαδικές πολιτικές, ιδίως δε όσον αφορά την εσωτερική αγορά και τις 

συναφείς πολιτικές, και της αρμονικής λειτουργίας των κοινοτικών πολιτικών μετά την 
προσχώρηση.
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Ο σεβασμός των πολιτικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης αποτελεί προϋπόθεση για την 
έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης. Τα οικονομικά κριτήρια και η ικανότητα 
ανάληψης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την προσχώρηση πρέπει, όπως 
έγινε μέχρι τώρα, να συνεχίσουν να εκτιμώνται υπό μελλοντική και δυναμική 
προοπτική.

Η απόφαση για την έναρξη διαπραγματεύσεων δεν συνεπάγεται ότι θα 
ολοκληρωθούν όλες μαζί. Η ολοκλήρωσή τους και η επακόλουθη προσχώρηση των 
διαφόρων υποψήφιων κρατών θα εξαρτηθούν από το σεβασμό των κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης και από την ικανότητα της Ένωσης να αφομοιώσει νέα μέλη.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συγκαλεί, την άνοιξη του 1998, διμερείς διακυβερνητικές 
διασκέψεις για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με την Κύπρο, την Ουγγαρία, την 
Πολωνία, την Εσθονία, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Σλοβενία σχετικά με τις 
προϋποθέσεις της ένταξής τους στην Ένωση και τις συνακόλουθες προσαρμογές 
των Συνθηκών. Οι διαπραγματεύσεις αυτές βασίζονται στο γενικό διαπραγματευτικό 
πλαίσιο που όρισε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 1997.

Παράλληλα, η προετοιμασία των διαπραγματεύσεων με τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη 
Λεττονία, τη Λιθουανία και τη Βουλγαρία θα επιταχυνθεί ιδίως βάσει αναλυτικής 
εξέτασης του κεκτημένου της Ένωσης. Η ένταξη της Κύπρου θα πρέπει να αποβεί 
προς όφελος όλων των κοινοτήτων και να συμβάλει στην εσωτερική ειρήνη και τη 
συμφιλίωση. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα επηρεάσουν θετικά την προσπάθεια 
πολιτικής επίλυσης του Κυπριακού διά της οδού των συνομιλιών υπό την αιγίδα του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που θα πρέπει να συνεχισθούν ενόψει της 
δημιουργίας μιας δικοινοτικής και διζωνικής ομοσπονδίας. Στα πλαίσια αυτά, το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητεί να υλοποιηθεί στην πράξη η βούληση της κυπριακής 
κυβέρνησης να συμπεριλάβει αντιπροσώπους της τουρκοκυπριακής κοινότητας στην 
αντιπροσωπεία των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Προκειμένου να υλοποιηθεί 
αυτό το αίτημα, θα αναληφθούν οι αναγκαίες επαφές από την προεδρία και την 
Επιτροπή.

δ) Διαδικασία παρακολούθησης

Η εξέταση της προόδου κάθε υποψηφίου κράτους της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης προς την κατεύθυνση της προσχώρησης, σε σχέση με τα κριτήρια της 
Κοπεγχάγης και ειδικότερα ως προς το ρυθμό υιοθέτησης του κεκτημένου της 

Ένωσης, θα περιλαμβάνεται, για το καθένα από τα κράτη αυτά, σε τακτικές εκθέσεις
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της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, συνοδευόμενες ενδεχομένως από συστάσεις για 
την έναρξη διμερών διακυβερνητικών διασκέψεων. Πριν από τις εν λόγω εκθέσεις, η 
εφαρμογή των εταιρικών σχέσεων για την προσχώρηση και η πρόοδος υιοθέτησης 
του κεκτημένου θα εξετάζονται με κάθε υποψήφιο κράτος, στο πλαίσιο των οργάνων 
των ευρωπαϊκών συμφωνιών. Οι εκθέσεις της Επιτροπής θα χρησιμεύουν ως βάση 
για τις αναγκαίες αποφάσεις στα πλαίσια του Συμβουλίου όσον αφορά τη διεξαγωγή 
ή την επέκταση των διαπραγματεύσεων προσχώρησης και σε άλλους υποψηφίους. 
Στα πλαίσια αυτά, η Επιτροπή θα συνεχίσει να ακολουθεί τη μέθοδο που επελέγη με 
την Ατζέντα 2000 για την εκτίμηση της ικανότητας των υποψηφίων κρατών να 

πληρούν τα οικονομικά κριτήρια και να εκπληρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από την προσχώρηση.

Στο έγγραφο με τίτλο "Πρόγραμμα δράσης 2000", η Επιτροπή διατυπώνει ορισμένες 
προτάσεις για την ενίσχυση της προενταξιακής στρατηγικής, προκειμένου να 
στηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλουν οι υποψήφιες για προσχώρηση στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Στις γνωμοδοτήσεις που 
εξέδωσε σχετικά με τις αιτήσεις προσχώρησης των εν λόγω χωρών, η Επιτροπή 
εντοπίζει τις κυριότερες δυσκολίες που αυτές θα πρέπει να ξεπεραστούν κατά την 
προετοιμασία τους για την προσχώρηση. Η κοινοτική συνδρομή κατά την υλοποίηση 
της προενταξιακής στρατηγικής θα οργανώνεται στο πλαίσιο των εταιρικών σχέσεων 
που έχουν συναφθεί με κάθε επιμέρους υποψήφια χώρα και θα επικεντρώνεται 
στους τομείς προτεραιότητας που καθορίζουν οι προαναφερθείσες γνωμοδοτήσεις. 
Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό, το Συμβούλιο θα αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, 
με βάση πρόταση της Επιτροπής, τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις γενικές 
προϋποθέσεις που θα περιλαμβάνει κάθε εταιρική σχέση προσχώρησης, ώστε η 
Επιτροπή να είναι σε θέση να τις συνεκτιμήσει στο πλαίσιο αυτών των εταιρικών 
σχέσεων. Η χρηματοδοτική βοήθεια θα προγραμματίζεται σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που προβλέπουν οι κανονισμοί σχετικά με τα αντίστοιχα 
χρηματοπιστωτικά μέσα και προγράμματα. Καθώς η χορήγηση των προενταξιακών 
ενισχύσεων εξαρτάται από το σεβασμό των αρχών της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ο 
κανονισμός θα καθορίζει τις ακολουθητέες διαδικασίες σε περίπτωση παραβίασης 
αυτών των αρχών.
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Δραστηριότητες και στόχοι προτεραιότητας

Το 1997 υπήρξε αποφασιστικό για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης που είναι υποψήφιες για προσχώρηση. Ετσι, 
μετά την ολοκλήρωση της διακυβερνητικής διάσκεψης και με βάση την ανακοίνωση 
της Επιτροπής «Πρόγραμμα δράσης 2000 - Για μια ισχυρότερη, ευρύτερη Ένωση» 
καθώς και τις γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις αιτήσεις προσχώρησης των δέκα αυτών 
χωρών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου έλαβε τον Δεκέμβριο τις 
αποφάσεις που ανοίγουν το δρόμο στην έναρξη της διαδικασίας διεύρυνσης. Επίσης, 
η Επιτροπή όρισε για το πρόγραμμα PHARE νέες κατευθύνσεις, που προορίζονται 
να ενισχύσουν την προενταξιακή στρατηγική.

Προενταξιακή στρατηγική

Κατά τη διάρκεια του 1997, τρίτου έτους εφαρμογής του διαρθρωμένου διαλόγου, 
επεκτάθηκε περαιτέρω το πεδίο που καλύπτουν οι κοινές υπουργικές συνεδριάσεις. 
Ετσι, εκτός από τις συνεδριάσεις των υπουργών εξωτερικών και εκείνες των 
αρμοδίων υπουργών στους τομείς της γεωργίας, των οικονομικών και 
δημοσιονομικών υποθέσεων, της παιδείας, του πολιτισμού του περιβάλλοντος, των 
οπτικοακουστικών μέσων, της εσωτερικής αγοράς, της έρευνας, των μεταφορών, της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών, για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν κοινές 
συνεδριάσεις σε επίπεδο υπουργών στον τομέα της ενέργειας και των κοινωνικών 
υποθέσεων. Γενικότερα, οι συνεδριάσεις αυτές άρχισαν να ασχολούνται με πιο ειδικά 
θέματα, ανάλογα με τη σημασία τους για την επικείμενη προσχώρηση.

Ευρωπαϊκές συμφωνίες σύνδεσης και άλλες συμφωνίες

Η ευρωπαϊκή συμφωνία σύνδεσης με τη Σλοβενία, κυρώθηκε, στις 15 Ιουλίου, από 
τη χώρα αυτή, άρχισε δε να ισχύει η ενδιάμεση συμφωνία που καλύπτει τις 
εμπορικές όψεις και τα συνοδευτικά μέτρα της εν λόγω συμφωνίας.

Το Συμβούλιο και η Επιτροπή ενέκριναν τον Δεκέμβριο τις αποφάσεις για τη σύναψη 
ευρωπαϊκών συμφωνιών σύνδεσης με την Εσθονία, τη Λεττονία και τη Λιθουανία.

Στις 17 Οκτωβρίου, η Επιτροπή πρότεινε τη σύναψη πρωτοκόλλων προσαρμογής 
των ευρωπαϊκών συμφωνιών μετά τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την 

προσχώρηση της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας, καθώς και την 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης.
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Οι αποφάσεις των συμβουλίων σύνδεσης σχετικά με τη συμμετοχή της Ουγγαρίας 
και της Ρουμανίας στα κοινοτικά προγράμματα σε τομείς όπως η παιδεία, η 
κατάρτιση και η νεολαία, άρχισαν να ισχύουν την 1η Σεπτεμβρίου. Ανάλογη απόφαση 
του συμβουλίου συνεργασίας με την Τσεχική Δημοκρατία άρχισε να ισχύει την 1η 
Οκτωβρίου. Επελέγησαν έργα στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo de Vinci για 
τις χώρες αυτές, οι οποίες συμμετείχαν και στις πρόσφατες προσκλήσεις για 
υποβολή προτάσεων για το 1997 στο πλαίσιο των προγραμμάτων Socrates και 
«Νεολαία για την Ευρώπη». Επιπλέον, μετά την έναρξη ισχύος την 7η Ιουλίου 1996 
και 1η Μαρτίου 1997, των πρόσθετων πρωτοκόλλων των ευρωπαϊκών συμφωνιών 
με τη Σλοβακία και την Πολωνία αντιστοίχως προτάθηκαν για τις δύο αυτές χώρες 
παρόμοιες αποφάσεις.

Στις 20 Οκτωβρίου, το Συμβούλιο σύναψε πρωτόκολλο της ευρωπαϊκής συμφωνίας 
με την Τσεχική Δημοκρατία, με στόχο τη σταδιακή εναρμόνιση των κτηνιατρικών και 
φυτοϋγειονομικών μέτρων που εφαρμόζουν τα μέρη, με την προοπτική της 
προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια

Η Επιτροπή εξακολούθησε να συντονίζει τη βοήθεια της Ομάδας των 24 (G24) και 
των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οργάνωσε, από κοινού με την 
Παγκόσμια Τράπεζα, μια σειρά συνεδριάσεων συντονισμού με τους χορηγούς (για 
την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία 
και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη) ιδίως όσον αφορά τη συνδρομή για την αποκατάσταση 
των μακροοικονομικών ισορροπιών και τη βοήθεια για την ανασυγκρότηση. Ανέπτυξε 
επίσης τον διμερή συντονισμό με τους κυριότερους χορηγούς. Εξασφαλίστηκαν για 
ορισμένες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης τακτικές επαφές με τους εκπροσώπους 
των Ηνωμένων Πολιτειών και κατά περιόδους ανταλλαγές απόψεων με την Ιαπωνία. 
Επίσης, συνέχισε να συντονίζει τις δράσεις της με τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς με τους οποίους προέβη σε τακτικές ανταλλαγές απόψεων.

Η Επιτροπή ενέκρινε νέες κατευθύνσεις για το πρόγραμμα PHARE ως συνδρομή 
στην προενταξιακή περίοδο, με στόχο να επικεντρωθεί το εν λόγω πρόγραμμα, στις 
χώρες που προετοιμάζονται για την προσχώρησή τους στην Ένωση, στην 
προετοιμασία, κυρίως όσον αφορά την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου και τη 
συμμόρφωση των επιχειρήσεων και κυριότερων υποδομών τους με τα κοινοτικά 
πρότυπα.
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Ετσι, η Επιτροπή πρόκειται να επικεντρώσει το πρόγραμμα PHARE σε δύο 
προτεραιότητες: την ανάπτυξη των θεσμών και τη χρηματοδότηση των επενδύσεων. 
Για την ανάπτυξη των θεσμών θα χορηγηθεί βοήθεια στις υποψήφιες χώρες που θα 
τους επιτρέψει να ενισχύσουν τους δημοκρατικούς τους θεσμούς και τις δημόσιες 
διοικήσεις, ώστε να διευκολυνθεί η υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου και να 
ικανοποιηθούν έτσι οι οικονομικοί και πολιτικοί όροι ολοκλήρωσης της Ένωσης. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών 
υποθέσεων (καταπολέμηση της απάτης, της παράνομης μετανάστευσης και του 
οργανωμένου εγκλήματος). Συνολικά 30 % των χρηματοδοτήσεων του PHARE 

προορίζονται για το στόχο αυτό.

Η χρηματοδότηση των επενδύσεων αφορά κυρίως τους τομείς όπου η υιοθέτηση του 
κοινοτικού κεκτημένου θα απαιτήσει σημαντικά μέσα (περιβάλλον, μεταφορές, 
ποιότητα προϊόντων, συνθήκες εργασίας) καθώς και τα μεγάλα έργα υποδομής που 
συνδέονται με τα διευρωπαϊκά δίκτυα και αντιπροσωπεύει το 70 % των 
χρηματοδοτήσεων PHARE. Παράλληλα δεδομένου ότι οι διαθέσιμοι πόροι είναι 
περιορισμένοι, η Επιτροπή θα φροντίσει να εξασφαλίσει τη στενή συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕΠ), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και την Παγκόσμια Τράπεζα. Οι 
κατευθύνσεις αυτές, που ενέκρινε το Συμβούλιο σε ψήφισμα της 9ης Ιουνίου, 
εφαρμόζονται μέσω των «εταιρικών σχέσεων για την προσχώρηση», που 
διαμόρφωσε η Επιτροπή για κάθε υποψήφιο κράτος και που θα αποτελέσουν νέο 
πλαίσιο προγραμματισμού, κυρίως με τον προσδιορισμό των τομέων στους οποίους 
οι χώρες συγκεντρώνουν τις προσπάθειές τους και για τους οποίους προσφέρει 
συνδρομή το PHARE.

Δεδομένου ότι αφορούν μόνο τις υποψήφιες χώρες, δεν επηρεάζουν ούτε την 
εκτέλεση των προγραμμάτων που εφαρμόζονται σήμερα σε άλλες χώρες εταίρους 
(Αλβανία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη) ούτε τους πόρους του προϋπολογισμού που ήδη προβλέπονται υπέρ 
των χωρών αυτών έως το 1999.

Η Επιτροπή διαμόρφωσε ανεξάρτητο σύστημα αξιολόγησης των προγραμμάτων 

PHARE. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης, ψήφισμα σχετικά με την ειδική 
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το αποκεντρωμένο σύστημα εφαρμογής του 

προγράμματος PHARE.

32



Ο προϋπολογισμός του PHARE για το1997 ανήλθε, μετά τον νέο προγραμματισμό 
που είχε στόχο να λαμβάνονται υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερο οι νέες 
κατευθύνσεις από το 1997 σε 1 142,6 εκατ. Ecu. Οι δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν 
κατανέμονται ως εξής (σε εκατ. Ecu): Αλβανία 68,9, Βοσνία και Ερζεγοβίνη 73, 
Βουλγαρία 66, Εσθονία 4,3, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 33, 
Ουγγαρία 87,9, Λεττονία 42,6, Λιθουανία 50,3, Πολωνία 147,9, Τσεχική Δημοκρατία 
60, Ρουμανία 100, Σλοβακία 43, Σλοβενία 25, πολυκρατικά προγράμματα 340,7.

Διμερείς σχέσεις

Το συμβούλιο σύνδεσης με τη Βουλγαρία συνεδρίασε στις Βρυξέλλες στις 25 
Φεβρουάριου και στις 27 και 28 Οκτωβρίου. Η μεικτή κοινοβουλευτική επιτροπή 
συνήλθε στη Σόφια στις 23 έως 25 Ιουλίου και στις 26 και 27 Νοεμβρίου.

Η δεύτερη συνεδρίαση της μεικτής επιτροπής που προβλέπει η συμφωνία ελεύθερων 
συναλλαγών μεταξύ της Εσθονίας και της Κοινότητας πραγματοποιήθηκε στις 20 
Ιουνίου στο Τάλλιν. Η μεικτή κοινοβουλευτική επιτροπή συνήλθε στις Βρυξέλλες στις 
21 και 22 Μαρτίου και στο Τάλλιν στις 27 έως 29 Οκτωβρίου.

Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου σύνδεσης και της επιτροπής σύνδεσης με την 
Ουγγαρία πραγματοποιήθηκαν στο Λουξεμβούργο στις 30 Απριλίου και στη 
Βουδαπέστη στις 30 και 31 Ιανουάριου. Η μεικτή γνωμοδοτική επιτροπή που 
συστάθηκε με απόφαση του συμβουλίου σύνδεσης πραγματοποίησε την πρώτη της 
συνεδρίαση στις 18 Φεβρουάριου στη Βουδαπέστη.

Η δεύτερη συνεδρίαση της μεικτής επιτροπής που προβλέπει η συμφωνία ελεύθερων 
συναλλαγών μεταξύ της Λεττονίας και της Κοινότητας πραγματοποιήθηκε στις 18 
Ιουνίου στη Ρίγα. Η εναρκτήρια συνεδρίαση της μεικτής κοινοβουλευτικής επιτροπής 
πραγματοποιήθηκε επίσης στη Ρίγα στις 3 και 4 Νοεμβρίου.

Η δεύτερη συνεδρίαση της μεικτής επιτροπής που προβλέπει η συμφωνία ελεύθερων 
συναλλαγών μεταξύ της Λιθουανίας και της Κοινότητας πραγματοποιήθηκε στις 16 
Ιουνίου στο Βίλνιους. Η εναρκτήρια συνεδρίαση της μεικτής κοινοβουλευτικής 

επιτροπής πραγματοποιήθηκε επίσης στο Βίλνιους στις 6 έως 8 Οκτωβρίου.

Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου σύνδεσης και της επιτροπής σύνδεσης με την 
Πολωνία πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχα στο Λουξεμβούργο στις 30 Απριλίου και
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στη Βαρσοβία στις 6 και 7 Μαρτίου. Η μεικτή κοινοβουλευτική επιτροπή συνήλθε στη 
Βαρσοβία από τις 14 έως τις 16 Απριλίου.

Το συμβούλιο σύνδεσης με την Τσεχική Δημοκρατία συνεδρίασε στις 7 Οκτωβρίου. 
Στις 29 Μαΐου συνεδρίασε επίσης ειδική επιτροπή σύνδεσης.

Η επιτροπή σύνδεσης και το συμβούλιο σύνδεσης ΕΚ-Ρουμανίας συνεδρίασαν στις 
Βρυξέλλες στις 24 Μαρτίου, και στο Βουκουρέστι στις 19 Σεπτεμβρίου.

Το συμβούλιο σύνδεσης ΕΚ-Σλοβακίας συνήλθε στις Βρυξέλλες στις 25 
Φεβρουάριου. Πραγματοποιήθηκαν συνεδριάσεις της ειδικής επιτροπής σύνδεσης 
στις 12 Ιουνίου στις Βρυξέλλες και της επιτροπής σύνδεσης στις 25 και 26 

Σεπτεμβρίου στη Μπρατισλάβα. Η μεικτή κοινοβουλευτική επιτροπή συνήλθε στη 
Μπρατισλάβα από τις 16 έως 18 Ιουνίου και στις Βρυξέλλες στις 25 και 26 
Νοεμβρίου.

Η ενδιάμεση συμφωνία με τη Σλοβενία άρχισε να ισχύει την 1η Ιανουάριου. Η μεικτή 
επιτροπή συνεργασίας συνήλθε στη Λιουμπλιάνα στις 20 και 21 Μαρτίου. Στις 14 
Ιουλίου, η Σλοβενία ενέκρινε τα συνταγματικά μέτρα που είναι αναγκαία για την 
κύρωση της ευρωπαϊκής συμφωνίας σύνδεσης, τα οποία άρχισαν να ισχύουν την 
επομένη.

Περιφερειακή συνεργασία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχισε να υποστηρίζει τη συνεργασία στην περιοχή της 
Βαλτικής Θάλασσας. Εκπρόσωποι της Επιτροπής και της προεδρίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετείχαν στην έκτη υπουργική διάσκεψη του συμβουλίου 
των κρατών της Βαλτικής Θάλασσας (ΣΚΒΘ) που πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 
Ιουλίου στη Ρίγα. Η Επιτροπή συμμετείχε επίσης στην έκτη κοινοβουλευτική 
διάσκεψη για τη συνεργασία στην περιοχή των κρατών της Βαλτικής Θάλασσας που 
πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο στο Γκντανσκ, καθώς και σε δραστηριότητες 
πολλών ειδικών μέσων συνεργασίας, όπως η επιτροπή για την προστασία του 
περιβάλλοντος της Βαλτικής Θάλασσας. Επίσης, η Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή ενέκρινε, γνώμη πρωτοβουλίας στην οποία επιβεβαιώνει τη σημασία των 
σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα εν λόγω κράτη.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποδέχεται επίσης την ανακοίνωση της Επιτροπής της 
4ης Μαρτίου 1998 για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την
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προετοιμασία της Τουρκίας για την προσχώρηση σύμφωνα με το άρθρο 28 της 
συμφωνίας σύνδεσης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφωνεί ότι, θεωρούμενη ως 
σύνολο, η ανακοίνωση αυτή παρέχει τα θεμέλια για την ανάπτυξη, σε υγιή και 
εξελικτική βάση, της σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία. Καλεί επίσης 
την Επιτροπή να προχωρήσει στην εφαρμογή αυτής της στρατηγικής, που 
συμπεριλαμβάνει και την υποβολή όσων προτάσεων κρίνονται αναγκαίες για την 
ουσιαστική της υλοποίηση. Η στρατηγική θα μπορεί στη συνέχεια να εμπλουτιστεί, 
λαμβανομένων υπόψη και των ιδεών της Τουρκίας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την 
Επιτροπή, καθώς και τις αρμόδιες τουρκικές αρχές, να συνεχίσουν την επιδίωξη του 
στόχου της εναρμόνισης της τουρκικής νομοθεσίας και πρακτικής με το κεκτημένο, 
και ζητεί από την Επιτροπή να εκθέσει τα σχετικά με την επιτελεσθείσα πρόοδο σε 
κάποιο προσεχές Συμβούλιο σύνδεσης. Υπενθυμίζοντας την ανάγκη να υποστηριχθεί 
οικονομικά η ευρωπαϊκή στρατηγική, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σημειώνει την 
πρόθεση της Επιτροπής να μελετήσει τρόπους και μέσα υποστήριξης της 
υλοποίησης της ευρωπαϊκής στρατηγικής και να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις για 
το σκοπό αυτό.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι οι διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση 
απέκτησαν νέα δυναμική και ακολουθούν καλή πορεία. Αποδέχεται τα θετικά 
αποτελέσματα του δεύτερου γύρου ουσιαστικών διαπραγματεύσεων κατά το πρώτο 
εξάμηνο του 1999 με την Εσθονία, την Πολωνία, τη Σλοβενία, την Τσεχική 
Δημοκρατία, την Ουγγαρία και την Κύπρο όσον αφορά μια σειρά σημαντικών και 
πολύπλοκων θεμάτων. Δέχεται επίσης το γεγονός ότι η αναλυτική εξέταση του 
κεκτημένου με τη Βουλγαρία, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία 
προχώρησε από την πολυμερή φάση στην αποφασιστική διμερή φάση, πράγμα το 
οποίο θα επιτρέψει στις εν λόγω χώρες να επισπεύσουν τις προετοιμασίες για την 
προσχώρηση. Ακόμη, τονίζεται ότι είναι σημαντικό να θεσπισθούν αυστηρές 
προδιαγραφές πυρηνικής ασφάλειας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Επίσης, η Επιτροπή υπογραμμίζει καταρχήν στην εισαγωγή του εν λόγω εγγράφου 
ότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ενίσχυση των θεσμικών οργάνων δεν μπορεί 
παρά να θέσει σε κίνδυνο την αποτελεσματική διεύρυνση της Ένωσης. Το 
πρωτόκολλο για το μέλλον των θεσμικών οργάνων, το οποίο συνήφθη στο σχέδιο 
Συνθήκης που εγκρίθηκε στο Αμστερνταμ προβλέπει ότι η Ένωση δεν θα είναι σε 

θέση να διευρυνθεί με περισσότερα από πέντε νέα μέλη, χωρίς να έχει επιτευχθεί
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βαθύτερη μεταρρύθμιση των διατάξεων της Συνθήκης που αφορούν τη σύνθεση και 
τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων.

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι, παρά το γεγονός ότι όλες οι υποψήφιες χώρες έχουν 
σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την ικανοποίηση των οικονομικών κριτηρίων της 
Κοπεγχάγης, εξακολουθούν ωστόσο να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους. 
Αν και οι περισσότερες από τις χώρες αυτές χαρακτηρίζονται από ικανοποιητικό 
βαθμό μακροοικονομικής σταθερότητας, εκτιμάται ότι πρέπει να διατηρήσουν το 
επίπεδο αυτό, αλλά και να εξασφαλίσουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Η 
μακροοικονομική σταθερότητα θα εξασφαλιστεί εάν υπάρξει σύγκλιση μεταξύ της 
σταθερότητας των τιμών και των τιμών συναλλάγματος, ταχεία ανάπτυξη της 
παραγωγής και βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Για να εξασφαλιστεί η 
χρηματοοικονομική σταθερότητα, το Συμβούλιο συστήνει την προετοιμασία του 
τραπεζικού συστήματος για τον ανταγωνισμό, την εφαρμογή τεχνικώς άρτιων 
συστημάτων πληρωμών και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Εξωτερικές σχέσεις

Η έκδοση κανονισμών από το Συμβούλιο, στις 5 Δεκεμβρίου, στοχεύουν στη 
βελτίωση, την απλοποίηση και την επιτάχυνση της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στα Βαλκάνια μέσω της ενοποίησης σε μια νομική βάση και σε ένα πρόγραμμα των 
πρωτοβουλιών που καλύπτονται σήμερα από τα προγράμματα Phare και Obnova, 
μέσω της διασαφήνισης και της διευκρίνισης των στόχων της κοινοτικής δράσης 
καθώς και μέσω της προώθησης της στενής περιφερειακής συνεργασίας ανάμεσα 
στις δικαιούχες χώρες. Η βοήθεια έχει στόχο την ανασυγκρότηση και τη 
σταθεροποίηση της περιοχής, την υποστήριξη της δημοκρατίας και του κράτους 
δικαίου, την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των δικαιωμάτων των 
μειονοτήτων καθώς και την οικονομική ανάπτυξη και τις μεταρρυθμίσεις που 
προσανατολίζονται προς την οικονομία της αγοράς.

Ο προγραμματισμός της βοήθειας θα πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με τις 
αρχές των εν λόγω χωρών και θα τεθεί ως προϋπόθεση για τη χορήγησή της η 
δέσμευσή τους να προχωρήσουν στις θεσμικές, διοικητικές και οικονομικές 
μεταρρυθμίσεις, καθώς και να τηρήσουν τις δημοκρατικές αρχές και τις θεμελιώδεις 
ελευθερίες.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2454/1999 για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
για την Ανασυγκρότηση προσαρμόστηκε σε αυτόν τον κανονισμό για τη βοήθεια.
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Οσο αφορά στην αξιολόγηση των αιτήσεων προσχώρησης της Ουγγαρίας, της 
Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας, της Λεττονίας, της Εσθονίας, της 
Λιθουανίας, της Βουλγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Σλοβενίας (με τη 
σειρά υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας), που υποβλήθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο Ξ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή αξιολογεί την 
ικανότητα κάθε υποψήφιας χώρας να αναλάβει μεσοπρόθεσμα τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την προσχώρηση, με βάση οικονομικά και πολιτικά κριτήρια.

Τα αντικειμενικά αυτά κριτήρια, που εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση όλων των 
υποψήφιων χωρών, καθορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης το 
1993 και είναι τα εξής:

■ η σταθερότητα των θεσμών που εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, 
τα δικαιώματα του ανθρώπου καθώς και το σεβασμό και την προστασία των 
μειονοτήτων-

■ η ύπαρξη βιώσιμης οικονομίας της αγοράς, καθώς και η ικανότητα 
αντιμετώπισης της ανταγωνιστικής πίεσης και των δυνάμεων της αγοράς στα 

πλαίσια της Ένωσης-
■ η ικανότητα των υποψηφίων να αναλάβουν τις υποχρεώσεις του μέλους, 

μεταξύ των οποίων και την υιοθέτηση των στόχων της πολιτικής, οικονομικής 
και νομισματικής ένωσης.

Η Επιτροπή προσπάθησε να αξιολογήσει την πρόοδο που μπορεί λογικά να 
αναμένεται από κάθε υποψήφια χώρα κατά τα προσεχή έτη, λαμβανομένου υπόψη 
του γεγονότος ότι το κοινοτικό κεκτημένο θα εξακολουθήσει να αναπτύσσεται. Προς 
το σκοπό αυτό, και με την επιφύλαξη της πραγματικής ημερομηνίας προσχώρησης, 
κάθε γνώμη βασίζεται σε μεσοπρόθεσμη προοπτική όσον αφορά τα οικονομικά 
κριτήρια και την ικανότητα εξασφάλισης του κεκτημένου.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί από τις 
ενδιαφερόμενες χώρες σε σχέση με τα κριτήρια προσχώρησης, καθώς και με βάση 
λεπτομερείς αναλύσεις, διαπιστώνεται ότι όλες οι χώρες, με εξαίρεση την Τουρκία, 
εξακολουθούν να πληρούν τα πολιτικά κριτήρια που είχε καθορίσει το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Κοπεγχάγης και, επιπλέον, έχουν παγιώσει την πρόοδο που 
σημειώθηκε κατά τα προηγούμενα έτη.

Σύμφωνα δε με την αξιολόγηση της Επιτροπής, ορισμένα ζητήματα απαιτούν ακόμη 
ιδιαίτερη προσοχή, όπως, η λειτουργία του δικαστικού συστήματος, το πρόβλημα της
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διαφθοράς και η εμπορία γυναικών και παιδιών ή, ακόμη, η κατάσταση των 
μειονοτήτων όπως των Ρομ. Όσον αφορά τα οικονομικά κριτήρια, οι περισσότερες 
από τις υποψήφιες χώρες θεωρούνται ή μπορούν να θεωρούνται ως χώρες με 
οικονομίες της αγοράς, ικανές να αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα 
την ανταγωνιστική πίεση στο πλαίσιο της Ένωσης. Η Βουλγαρία, αν και δεν πληροί 
ακόμη όλα τα κριτήρια, έχει σημειώσει ορατή πρόοδο, ενώ η Ρουμανία και η Τουρκία 
πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εκπλήρωση των κριτηρίων αυτών. 
Επιπλέον, έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά την ικανότητα ανάληψης των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από την προσχώρηση όσον αφορά την υιοθέτηση και 
την εφαρμογή του κεκτημένου. Ειδικότερα, η πρόοδος ήταν αξιοσημείωτη όσον 
αφορά τη θέσπιση της νομοθεσίας, αλλά άνιση όσον αφορά τη δημιουργία ή την 
ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων που είναι αναγκαίες στην εφαρμογή του 
κεκτημένου. Η Επιτροπή προτείνει επίσης να εξασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
θα είναι σε θέση να υποδεχθεί νέα κράτη μέλη από το τέλος του 2002, σε συνάρτηση 
με την ικανότητα των υποψηφίων χωρών να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους που 
απορρέουν από την προσχώρηση στην Ένωση και να φέρουν εις πέρας τις 
διαπραγματεύσεις. Η στρατηγική που έχει καθοριστεί με τον τρόπο αυτό 
περιλαμβάνει «χάρτη πορείας» που σκοπό έχει να αντιμετωπίσει τα θέματα που 
βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα στις διαπραγματεύσεις, συμπεριλαμβανομένων 
των αιτημάτων μεταβατικών ρυθμίσεων, σύμφωνα με ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για 
τους επόμενους 18 μήνες.

Με βάση λεπτομερή ανάλυση της προόδου της πορείας τους προς την προσχώρηση, 
η Επιτροπή διαπιστώνει ότι όλες οι χώρες αυτές, με εξαίρεση την Τουρκία, πληρούν 
τα πολιτικά κριτήρια που είχε καθορίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης, 
αλλά ότι μόνο η Κύπρος και η Μάλτα πληρούν πλήρως τα οικονομικά κριτήρια, ενώ ο 
ρυθμός μεταφοράς του κοινοτικού κεκτημένου ποικίλλει από τη μία χώρα στην άλλη 
(ιδιαίτερα σημαντικές προσπάθειες στην Ουγγαρία, τη Λεττονία και τη Βουλγαρία, 
μάλλον αργός ρυθμός στην Πολωνία και την Τσεχική Δημοκρατία). Με βάση τις 
εκθέσεις αυτές, η Επιτροπή συνέστησε την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Μάλτα, 
τη Λεττονία, τη Λιθουανία και τη Σλοβακία, καθώς και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Επίσης, συνέστησε τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων σύμφωνα με διαφοροποιημένη 

προσέγγιση, λαμβανομένης υπόψη της σημειωθείσας προόδου, το χαρακτηρισμό της 
Τουρκίας ως υποψήφιας χώρας, καθώς και την καταβολή προσπαθειών για την 
έναρξη ισχύος το 2002 της θεσμικής μεταρρύθμισης της Ένωσης ώστε να επιτραπεί
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η προσχώρηση των πρώτων υποψήφιων χωρών που θα ανταποκρίνονται σε όλα τα 
κριτήρια.

Τα κριτήρια της Κοπεγχάγης

Αναφορικά με τα πολιτικά κριτήρια η Επιτροπή σημειώνει ότι οι πλέον αξιοσημείωτες 
εξελίξεις παρατηρήθηκαν στη Σλοβακία: η χώρα ακολούθησε ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα πολιτικών μεταρρυθμίσεων, έγιναν δημοκρατικές εκλογές τον Δεκέμβριο 
του 1998, έχουν ληφθεί συνταγματικά μέτρα για να διευκολυνθεί την εκλογή του 
προέδρου της Σλοβακίας με καθολική ψηφοφορία τον Μάιο του 1999, ψηφίστηκε 
νόμος για τις μειονοτικές γλώσσες από το Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 1999 και 
προετοιμάζονται τροπολογίες του Συντάγματος για να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία 
της δικαστικής εξουσίας. Δεδομένου του βάθους και της επιτυχίας αυτής της 
μεταρρυθμιστικής διαδικασίας η Επιτροπή θεωρεί ότι η Σλοβακία ικανοποιεί τα 
κριτήρια της Κοπεγχάγης. Σχετικά με τις άλλες υποψήφιες χώρες τονίζεται ότι έχει 
βελτιωθεί ο συνολικός απολογισμός των προσπαθειών που καταβλήθηκαν για να 
αποκτήσουν αυτές σταθερή και ισχυρή δημοκρατία, με σεβασμό του κράτους δικαίου, 
αν και η μεταχείριση των μειονοτήτων και των Τσιγγάνων καθώς και η κατάσταση των 
παιδιών που εξαρτώνται από την κρατική βοήθεια στη Ρουμανία εξακολουθούν να 
εμπνέουν ανησυχία.

Όσον αφορά τα οικονομικά κριτήρια (ύπαρξη μιας βιώσιμης οικονομίας της αγοράς 
και ικανότητα αντιμετώπισης της ανταγωνιστικής πίεσης και των δυνάμεων της 
αγοράς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης), διαπιστώνεται ότι η Ουγγαρία και 
η Πολωνία προσεγγίζουν περισσότερο την τήρηση των κριτηρίων, ενώ η Ρουμανία 
και η Βουλγαρία δεν ικανοποιούν κανένα από τα δύο κριτήρια παρά τη σημαντική 
πρόοδο που σημείωσε η Βουλγαρία.

Σχετικά με τις άλλες υποχρεώσεις που συνδέονται με την προσχώρηση 
(ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου), σημειώνεται ότι όλες οι χώρες κατέβαλαν 
προσπάθειες προσέγγισης στο νομοθετικό πεδίο με σημαντικές διαφορές από χώρα 
σε χώρα.

Προτείνεται λεπτομερής "χαρτογραφημένη πορεία" στην οποία προβλέπεται σειρά 
μέτρων για την επίλυση των εκκρεμών θεμάτων κατά τη διάρκεια των ετών 2001 και 
2002. Πρόκειται για ένα χρονοδιάγραμμα, ενδεικτικού χαρακτήρα, η τήρηση του 
οποίου θα μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να επισπευσθεί. Η προσέγγιση αυτή 
διατηρεί την αρχή της διαφοροποίησης και καθιστά δυνατή την επίσπευση των
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διαπραγματεύσεων με τις καλά προετοιμασμένες χώρες. Η Επιτροπή προτείνει μια 
νέα μέθοδο έναρξης των διαπραγματεύσεων για τα υπόλοιπα κεφάλαια με τις 
υποψήφιες χώρες με τις οποίες οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν ήδη το 2000 
(Βουλγαρία, Λεττονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ρουμανία και Σλοβακία), σύμφωνα με τα 
συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Φέιρα. Συνιστά στις χώρες αυτές 
να συντάξουν γρήγορα εκθέσεις σχετικά με τη θέση τους για τα κεφάλαια τα οποία 
θεωρούν έτοιμα για διαπραγμάτευση. Τέλος, προβαίνει σε συστάσεις όσον αφορά 
την εφαρμογή της προενταξιακής στρατηγικής για την Τουρκία.

Πολιτικά κριτήρια

Οι συνολικές επιδόσεις όσον αφορά την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, το 
σεβασμό του κράτους δικαίου και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
παρουσιάζουν βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, ο ρυθμός της 
μεταρρύθμισης ή της ενίσχυσης του δικαστικού συστήματος πρέπει να επιταχυνθεί 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ο σεβασμός του κράτους δικαίου και η αποτελεσματική 
εφαρμογή του κεκτημένου. Η παράταση του φαινομένου της διαφθοράς στις 
περισσότερες χώρες προκαλεί ανησυχία. Το εντεινόμενο πρόβλημα της εμπορίας 
γυναικών και παιδιών σε ορισμένες χώρες απαιτεί τη λήψη δραστικών μέτρων. 
Απαιτούνται, συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομ σε 
ορισμένες χώρες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Η Τουρκία εξακολουθεί 
να μην πληροί τα πολιτικά κριτήρια και θα πρέπει τώρα να λάβει τις αναγκαίες 
αποφάσεις, όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου, για την υλοποίηση των 
προθέσεών της με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων.

Οικονομικά κριτήρια

Οι συνολικές οικονομικές επιδόσεις των υποψηφίων χωρών κατά τη διάρκεια της 
προηγούμενης περιόδου αναφοράς θεωρούνται ικανοποιητικές. Ο αρνητικός ρυθμός 
ανάπτυξης πολλών χωρών κατά το προηγούμενο έτος (Εσθονία, Λιθουανία, Τσεχική 
Δημοκρατία, Ρουμανία, Τουρκία) μετατράπηκε σε θετικό και, κατά το πρώτο εξάμηνο 
του έτους, παρουσίασε αύξηση σε όλες τις υποψήφιες χώρες σε σχέση με το 
αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 1999, κυμαινόμενος μεταξύ 2 % περίπου στη 
Λιθουανία, στη Ρουμανία και στη Σλοβακία και 6 % περίπου στην Εσθονία, στην 
Ουγγαρία, στην Τουρκία και στην Πολωνία. Οι ρυθμοί ανάπτυξης για τη Βουλγαρία, 
τη Λετονία, τη Σλοβενία, και την Τσεχική Δημοκρατία κυμαίνονται μεταξύ ποσοστού 
ελαφρώς ανώτερου του 3 % και ποσοστού ελαφρώς ανώτερου του 5 %. Η Εσθονία, 
η Ουγγαρία και η Πολωνία συνιστούν λειτουργούσες οικονομίες της αγοράς και
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αναμένεται να είναι σε θέση να ικανοποιήσουν το δεύτερο κριτήριο βραχυπρόθεσμα 
(αυτό συνιστά πρόοδο σε σχέση με την έκθεση του προηγουμένου έτους, στην οποία 
αναφέρεται "μεσοπρόθεσμα") υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχισθεί ο σημερινός 
ρυθμός όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις. Επίσης, η Τσεχική Δημοκρατία και η 
Σλοβενία είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως οικονομίες της αγοράς ικανές να 
ικανοποιήσουν, επίσης, το δεύτερο κριτήριο βραχυπρόθεσμα (έχουν σημειώσει την 
ίδια πρόοδο με την Εσθονία, την Ουγγαρία και την Πολωνία), υπό την προϋπόθεση 
ότι θα ολοκληρώσουν και θα θέσουν σε εφαρμογή τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις.

Η Λετονία μπορεί να θεωρηθεί ως οικονομία της αγοράς όπως, επίσης, και για 
πρώτη φορά η Λιθουανία και η Σλοβακία. Οι τρεις αυτές χώρες αναμένεται να είναι 
σε θέση να ικανοποιήσουν το δεύτερο κριτήριο μεσοπρόθεσμα, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν τα υπό εκτέλεση προγράμματα 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και θα προβούν, αν παραστεί ανάγκη, σε περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις.

Η Βουλγαρία δεν πληροί κανένα από τα δύο κριτήρια αλλά έχει σημειώσει ουσιαστική 
πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση. Η Τουρκία οφείλει να συνεχίσει τις προσπάθειες 
βελτίωσης της λειτουργίας των αγορών και αύξησης της ανταγωνιστικότητάς της 
προκειμένου να ικανοποιήσει τα εν λόγω κριτήρια. Τέλος, η Ρουμανία δεν έχει 
καταβάλει αρκετές προσπάθειες για να ανταποκριθεί στα οικονομικά κριτήρια.

Υιοθέτηση και εφαρμογή του κεκτημένου

Η θέσπιση της αναγκαίας νομοθεσίας για την εναρμόνιση με το κεκτημένο έχει 

προχωρήσει, ικανοποιητικά στις περισσότερες υποψήφιες χώρες. Αντίθετα, η 
πρόοδος που συντελέσθηκε όσον αφορά τη θέσπιση και την ενίσχυση των θεσμών 
που απαιτούνται για την εφαρμογή και την τήρηση του κεκτημένου υπήρξε 
ανομοιογενής.

Όσον αφορά τα πολιτικά κριτήρια, διαπιστώνεται ότι ενώ στην Κεντρική Ευρώπη δεν 
έχουν εμφανιστεί νέα προβλήματα, ελάχιστα έχουν αλλάξει στους τελευταίους 18 
μήνες, παρά τη συνεχή ανάγκη για προσπάθεια να γίνουν περισσότερα για την 
προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τη βελτίωση του δικαστικού 
συστήματος και την καταπολέμηση της διαφθοράς.
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Σημαντική εξαίρεση ήταν η Λετονία, σχετικά με τα θετικά αποτελέσματα που 
σημειώθηκαν μετά το δημοψήφισμα για θέματα σχετικά με την υπηκοότητα.

Όσον αφορά τα οικονομικά κριτήρια, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, 
η Πολωνία και η Σλοβενία έχουν λειτουργικές οικονομίες αγοράς που θα πρέπει να 
μπορούν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάμεις της 
αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης, μεσοπρόθεσμα. Στη Σλοβακία υπάρχει 
υπερβολική κυβερνητική παρέμβαση και έλλειψη διαφάνειας. Η Λετονία και η 
Λιθουανία έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην καθιέρωση οικονομιών αγοράς, 
αλλά χρειάζεται ακόμα να δείξουν ότι μπορεί να συνεχιστεί η μεταρρύθμιση πριν 
θεωρηθεί ότι ανταποκρίνονται στα οικονομικά κριτήρια. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία 
δεν μπορούν να θεωρηθούν ακόμα ως λειτουργικές οικονομίες αγοράς. Ωστόσο, η 
Βουλγαρία έχει σημειώσει προσφάτως σημαντική πρόοδο που πρέπει να συνεχισθεί, 
ενώ η οικονομική κατάσταση στη Ρουμανία έχει σημαντικά επιδεινωθεί. Οι 
υποψήφιες χώρες συνέχισαν να παρουσιάζουν ποσοστά ανάπτυξης ύψους 4-7 %, 
μεταξύ των υψηλότερων στον κόσμο.
Οι ξένες άμεσες επενδύσεις συνεχίζουν να αναπτύσσονται, ενώ ο πληθωρισμός είναι 
χαμηλότερος από διψήφιο αριθμό στις πέντε από τις χώρες και τα ελλείμματα του 
προϋπολογισμού είναι χαμηλά.
Όσον αφορά την ικανότητα των υποψήφιων χωρών να αναλάβουν τις υποχρεώσεις 
της προσχώρησης και ιδιαίτερα το κοινοτικό κεκτημένο, η Ουγγαρία, η Λετονία και η 
Εσθονία συνέχισαν να σημειώνουν πρόοδο στη μεταφορά της νομοθεσίας. Η 

Βουλγαρία και η Ρουμανία αύξησαν τις προσπάθειές τους όσον αφορά τη νομοθεσία, 
παρότι ξεκίνησαν από χαμηλότερη βάση. Η Πολωνία και η Λιθουανία είχαν μεικτά 
αποτελέσματα με σημαντική πρόοδο σε ορισμένους τομείς που αντισταθμίζονταν 
από καθυστερήσεις σε άλλους. Ο γενικός ρυθμός της προσέγγισης επιβραδύνθηκε 
σημαντικά στη Σλοβακία, στην Τσεχική Δημοκρατία και στη Σλοβενία.

Η υιοθέτηση μιας προσέγγισης προς τα πρότυπα και την πιστοποίηση που ισχύουν 
στην Ένωση διαρκεί πολύ χρόνο στις περισσότερες από τις χώρες. Καμία από τις 
υποψήφιες χώρες δεν σημείωσε σημαντική πρόοδο στην καθιέρωση συστημάτων για 
την παρακολούθηση της κρατικής ενίσχυσης ή δεν έδωσε την απαιτούμενη 
προτεραιότητα στο περιβάλλον. Υπάρχει ανησυχία από την αποτυχία ορισμένων 
υποψηφίων χωρών (κυρίως της Βουλγαρίας και της Λιθουανίας) να τηρήσουν τις 
διεθνείς υποχρεώσεις τους στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας. Ορισμένες χώρες 

(Πολωνία, Ουγγαρία, Εσθονία) σημείωσαν φανερή πρόοδο στον τομέα της 
δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης
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των συνόρων τους τα οποία θα καταστούν τα μελλοντικά εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 
μετά την προσχώρηση.

Όσον αφορά την ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας, η Ουγγαρία σημείωσε 
σημαντική πρόοδο στην καθιέρωση των απαραίτητων οργανισμών και στην ενίσχυση 
της ικανότητά της να εφαρμόζει και να ενισχύει το κεκτημένο. Η Λεττονία, η 
Λιθουανία, η Βουλγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία και η Πολωνία σημείωσαν πρόοδο 
στην καθιέρωση των απαραίτητων δομών αλλά αυτές χρειάζονται ακόμα 
προσαρμογή και ενίσχυση. Η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Σλοβενία δεν κατέβαλαν 
ακόμα μεγάλες προσπάθειες για να μεταρρυθμίσουν τις διοικήσεις τους ενόψει της 
προσχώρησης.

Οσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου, τα προβλήματα παραμένουν σε μεγάλο 
βαθμό τα ίδια στην Τουρκία παρά μερικές βελτιώσεις που έχουν γίνει. Η χώρα αυτή 
πρέπει να ενισχύσει την ικανότητά της να αντιμετωπίσει την ανταγωνιστική πίεση και 
τις δυνάμεις της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης.

Επίσης, παίρνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Επιτροπή πιστεύει ότι η Τουρκία 
πρέπει να θεωρείται σήμερα υποψήφια χώρα αν και δεν τίθεται θέμα έναρξης των 
διαπραγματεύσεων σε αυτό το στάδιο. Για να επιτρέψει στη χώρα να επωφεληθεί 
από αυτό το καθεστώς, προτείνονται τα ακόλουθα μέτρα:

■ ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου με ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου-

■ συντονισμός σε έναν ενιαίο μηχανισμό όλων των πηγών χρηματοδοτικής 

βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προένταξη-
■ δυνατότητα συμμετοχής στα προγράμματα και στα όργανα της Κοινότητας
■ σύναψη σύμπραξης για την προσχώρηση που συνδέεται με ένα εθνικό 

πρόγραμμα για την υιοθέτηση του κεκτημένου και την έναρξη της διαδικασίας 
αναλυτικής εξέτασης αυτού του κεκτημένου.

Η Τουρκία είναι υποψήφιο κράτος που προορίζεται να προσχωρήσει στην Ένωση με 
βάση τα ίδια κριτήρια τα οποία ισχύουν για τα λοιπά υποψήφια κράτη. Με βάση την 
υφιστάμενη ευρωπαϊκή στρατηγική για την Τουρκία, όπως και για άλλα υποψήφια 

κράτη, θα ισχύει μια προενταξιακή στρατηγική για την ενθάρρυνση και στήριξη των 
μεταρρυθμίσεών της.
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Η στρατηγική αυτή θα περιλαμβάνει ενισχυμένο πολιτικό διάλογο, με έμφαση στην 
πρόοδο για την εκπλήρωση των πολιτικών κριτηρίων προσχώρησης ιδίως όσον 
αφορά το θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, καθώς και στα θέματα που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 και στην παράγραφο 9 στοιχείο (α). Η Τουρκία θα 
έχει επίσης την ευκαιρία να συμμετέχει σε κοινοτικά προγράμματα και οργανισμούς 
και σε συνεδριάσεις μεταξύ υποψήφιων κρατών και της Ένωσης στα πλαίσια της 
διαδικασίας προσχώρησης.

Σε συνδυασμό με ένα εθνικό πρόγραμμα για την αποδοχή του κεκτημένου, θα 
εκπονηθεί μια εταιρική σχέση προσχώρησης βάσει των συμπερασμάτων 
προηγούμενων Ευρωπαϊκών Συμβουλίων, αλλά με προτεραιότητες στις οποίες 
πρέπει να επικεντρωθούν οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την προσχώρηση 
λαμβανομένων υπόψη των πολιτικών και οικονομικών κριτηρίων και των 
υποχρεώσεων ενός κράτους μέλους. Θα δημιουργηθούν οι ενδεδειγμένοι μηχανισμοί 
παρακολούθησης. Για να ενισχυθεί η εναρμόνιση της τουρκικής νομοθεσίας και 
πρακτικής με το κεκτημένο, καλείται η Επιτροπή να εκπονήσει μια διαδικασία 
αναλυτικής εξέτασης του κεκτημένου.

Η πολιτική συμφωνία του Συμβουλίου για την υιοθέτηση κοινής θέσης 
πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου και αφορά την εταιρική σχέση προσχώρησης 
για την Τουρκία καθώς και τον σχετικό κανονισμό-πλαίσιο που αποτελεί τη νομική 
βάση.

Σύμφωνα με την πολιτική συμφωνία, η πρόταση απόφασης στοχεύει να καθορίσει 
πιο συγκεκριμένους στόχους βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ιδίως για να 
επισπευσθεί η υιοθέτηση του κεκτημένου σε ποικίλους τομείς όπως το περιβάλλον, η 
ενεργειακή πολιτική, η φορολογία ή η αλιεία, και επαναλαμβάνει την αναγκαιότητα 
τήρησης των πολιτικών και οικονομικών κριτηρίων που έχουν καθορίσει οι 
υποψήφιες χώρες σύμφωνα με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης.

Προς τα τέλη του 1997, πραγματοποιείται Διαβούλευση με τη Συμβουλευτική 
Επιτροπή ΕΚΑΧ και των Δημοκρατιών της Εσθονίας, της Λετονίας και της 
Λιθουανίας, αποτέλεσμα της οποίας είναι αποφάσεις και συμφωνίες που τίθενται σε 
ισχύ την 1η Φεβρουάριου 1998.

44



Αυτές οι αποφάσεις:

■ καθορίζουν το πλαίσιο των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης-χωρών της 
Βαλτικής

■ επιβεβαιώνουν εκ νέου τη σημασία του σεβασμού των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου, της δημοκρατίας και της οικονομίας αγοράς

■ εγκαθιδρύουν πολιτικό διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
τριών βαλτικών χωρών στο πολυμερές πλαίσιο που ορίζεται με τις άλλες 
συνδεδεμένες χώρες και, σε διμερές πλαίσιο, στα συμβούλια σύνδεσης-

■ επιβεβαιώνουν τις διατάξεις περί ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων οι 
οποίες περιλαμβάνονται στις υφιστάμενες συμφωνίες ελευθέρων 
συναλλαγών-

■ καθορίζουν τους όρους της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, του 
δικαιώματος εγκατάστασης και της παροχής υπηρεσιών-

■ καθορίζουν τους όρους σχετικά με τις πληρωμές, τα κεφάλαια, τον 
ανταγωνισμό και άλλες οικονομικές διατάξεις, καθώς και την προσέγγιση της 
νομοθεσίας με την κοινοτική-

■ θεσπίζουν την οικονομική συνεργασία με βάση την αρχή της αειφόρου 
ανάπτυξης.
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

2.1 ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ

2.1.1 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Μετά την αίτηση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ενωση που υπέβαλε η Βουλγαρία 
στις 14 Δεκεμβρίου 1995, το Συμβούλιο Υπουργών αποφάσισε στις 29 Ιανουάριου
1996 να εφαρμόσει τη διαδικασία του άρθρου Ξ της Συνθήκης που αφορά στην 
αξιολόγηση της πορείας της χώρας προς την προσχώρηση.
Η αίτηση προσχώρησης της Βουλγαρίας εξετάζεται παράλληλα με τις αιτήσεις των 
υπολοίπων εννέα συνδεδεμένων χωρών. Η προσχώρηση της Βουλγαρίας πρέπει να 
θεωρηθεί ως τμήμα μιας ιστορικής πορείας μέσω της οποίας οι χώρες της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης αφήνουν πίσω τους τη διαίρεση της ηπείρου, η οποία 
διήρκεσε περισσότερο από 40 χρόνια, και προσχωρούν στον χώρο της ειρήνης, 
σταθερότητας και ευημερίας που δημιούργησε η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Η Βουλγαρία διαθέτει δημοκρατικούς θεσμούς, των οποίων η σταθερότητα φαίνεται 
πλέον εξασφαλισμένη. Οι θεσμοί αυτοί πρέπει να ενισχυθούν με πρακτική, η οποία 
να σέβεται περισσότερο το κράτος δικαίου σε όλες τις βαθμίδες της κρατικής 
μηχανής. Οι εκλογές είναι ελεύθερες και γνήσιες και κατέστησαν δυνατή την πολιτική 
εναλλαγή το 1994 και το 1997.
Οσο αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, παραμένουν ορισμένα κενά, 
παρά το γεγονός ότι η νέα κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές του Απριλίου
1997 ανακοίνωσε σειρά μεταρρυθμίσεων, οι οποίες είναι θετικές. Ετσι, χρειάζεται να 
γίνουν σημαντικές προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς, για τη 
βελτίωση της λειτουργίας της δικαιοσύνης και της προστασίας των ατομικών 
ελευθεριών, ιδίως έναντι εξαιρετικά πολυάριθμων ακόμη περιπτώσεων κατάχρησης 
εκ μέρους της αστυνομίας και των μυστικών υπηρεσιών.
Παρά το γεγονός ότι η τουρκική μειονότητα φαίνεται πλήρως ενταγμένη κοινωνικά, 
αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση των Ρόμ (Τσιγγάνων).
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Η σημερινή βελτίωση, μετά την άνοδο στην εξουσία της νέας κυβέρνησης, επιτρέπει 
την πρόβλεψη ότι η Βουλγαρία είναι σε καλό δρόμο όσο αφορά την εκπλήρωση των 
πολιτικών προϋποθέσεων που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης. 
Σύμφωνα δε με την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φαίνεται ότι οι εξελίξεις 
επιβεβαιώνουν ότι η Βουλγαρία πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Εχει 
σημειωθεί σχετική πρόοδος όσο αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς, πρέπει 
όμως να καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες. Επίσης, πρέπει να δοθεί περαιτέρω 
προσοχή στο σεβασμό του κράτους δικαίου από όλα τα επίπεδα της διοίκησης και τα 
όργανα επιβολής του νόμου. Απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρόμ και τη μεταρρύθμιση της 
δικαστικής εξουσίας.

Ακόμη, η Βουλγαρία σημείωσε πρόοδο όσο αφορά στη θέσπιση του παράγωγου 
δικαίου που απαιτείται για την εφαρμογή του νόμου περί δημοσίων υπηρεσιών. Η 
θέσπιση, τον Ιούνιο του 2000, του νόμου περί προστασίας των παιδιών, ο οποίος 
ορίζει τη σύσταση κρατικής υπηρεσίας για την προστασία των παιδιών, αποτελεί ένα 
ακόμη θετικό βήμα προόδου.

Ελάχιστη όμως πρόοδος επιτεύχθηκε στον τομέα της αναβάθμισης του δικαστικού 
σώματος, η στελέχωση του οποίου εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής. Επίσης, η 
διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα. Από την έγκριση του 
προγράμματος πλαισίου για την ένταξη των Ρομ στην κοινωνία σημειώθηκε κάποια 
πρόοδος, αλλά η διοικητική ικανότητα του εθνικού συμβουλίου για τα εθνοτικά και 
δημογραφικά θέματα για την εφαρμογή του προγράμματος εξακολουθεί να είναι 
περιορισμένη, τα δε χρηματοδοτικά μέσα που έχουν διατεθεί για την υλοποίηση του 
προγράμματος καθιστούν δυσχερή την πραγματοποίηση του στόχου του.

Οι διοικητικές δομές της Βουλγαρίας προϋποθέτουν σημαντική και σύντομη 
μεταρρυθμιστική προσπάθεια, προκειμένου να αποκτήσουν ικανότητα 
αποτελεσματικής εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου.

Η ικανότητα της δικαιοσύνης να εξασφαλίσει την ομοιόμορφη εφαρμογή του 
κοινοτικού δικαίου αποτελεί σημαντικό στοιχείο, ιδίως σε σχέση με την υλοποίηση της 
ενιαίας αγοράς. Στο παρόν στάδιο είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η κατάσταση σε αυτόν 

τον τομέα.
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Η Βουλγαρία έχει εκπληρώσει εν μέρει όλες σχεδόν τις βραχυπρόθεσμες 
προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση στον τομέα του 
κεκτημένου.
Οσο αφορά τη διοικητική ικανότητα, η Βουλγαρία έχει σημειώσει προόδους σε σχέση 
με την εκπλήρωση των προτεραιοτήτων, εξαιρουμένων εκείνων που αφορούν την 
ικανότητα αξιολόγησης των χρηματοπιστωτικών και θεσμικών επιπτώσεων της νέας 
νομοθεσίας και τη βελτίωση του δικαστικού συστήματος, όπου τα αποτελέσματα είναι 
ολιγάριθμα.

Τέλος, σημαντικές προσπάθειες απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός ισχυρού, 
ανεξάρτητου, αποτελεσματικού και επαγγελματικού δικαστικού συστήματος. Η 
καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να εντατικοποιηθεί. Σύμφωνα με τη 
βραχυπρόθεσμη προτεραιότητα της εταιρικής σχέσης προσχώρησης που αφορά 
στους Ρομ, απαιτούνται περαιτέρω συγκεκριμένες ενέργειες και επαρκείς 
χρηματοδοτικοί πόροι.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Μετά τα πρώτα μέτρα που ελήφθησαν το 1991, η Βουλγαρία βρίσκεται σήμερα 
ακόμη στην αρχή της διαδικασίας διαρθρωτικής μεταρρύθμισης. Η νέα κυβέρνηση 
δεσμεύθηκε ρητώς έναντι του ΔΝΤ, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ότι θα πραγματοποιήσει ταχύτατες μεταρρυθμίσεις στους τομείς της 
ελευθέρωσης των τιμών και των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτή η πολιτική αναμένεται ότι θα 
διορθώσει τη σημερινή κατάσταση, που προέκυψε μετά την κρίση των τελευταίων 
μηνών και χαρακτηρίζεται από πτώση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας και 
υποτίμηση του εθνικού νομίσματος.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (1999)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (μ.ο χιλ.) 8,211
Κατά Κεφαλή ΑΕΠ (%μ.ο Ε.Ε) 22
Επενδύσεις/ΑΕΠ (%) 15,9
Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος/ΑΕΠ (%) 79,8
Εξαγωγές/Α ΕΠ (%) 44,1

Η Βουλγαρία έχει πληθυσμό 8,3 εκατ. κατοίκους (στοιχεία 1999), ενώ το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ αντιστοιχεί στο 24% του αντίστοιχου μέσου όρου της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης. Ο γεωργικός τομέας απασχολεί περισσότερο από το 20% του ενεργού 
πληθυσμού, αποδίδει το 13% της προστιθέμενης αξίας και αντιμετωπίζει ακόμη
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έντονες διαρθρωτικές δυσχέρειες παρά την πρόσφατη ιδιωτικοποίηση. Οι εμπορικές 
συναλλαγές με την Ενωση αυξήθηκαν σημαντικά και καλύπτουν σήμερα το 35% του 
εξωτερικού εμπορίου της Βουλγαρίας.

Η πρόοδος της Βουλγαρίας όσο αφορά τη δημιουργία οικονομίας της αγοράς ήταν 
περιορισμένη, επειδή δεν υπήρξε ρητή δέσμευση για την πραγματοποίηση 
οικονομικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την καθιέρωση μηχανισμών της αγοράς. Η 
ταχεία απελευθέρωση του εμπορίου και των τιμών αμφισβητήθηκε εν μέρει, ενώ ο 
έλεγχος των τιμών καταργήθηκε μόλις φέτος. Η συναίνεση όσο αφορά την 

αναγκαιότητα των οικονομικών μεταρρυθμίσεων άρχισε να επιτυγχάνεται μετά την 
κρίση στα τέλη του περασμένου έτους και την πρόσφατη κυβερνητική μεταβολή.
Η Βουλγαρία δεν θα είναι ικανή να αντιμετωπίσει, μεσοπρόθεσμα, τις ανταγωνιστικές 
πιέσεις και τις δυνάμεις της αγοράς στο εσωτερικό της Ενωσης. Η ανατροπή των 
σημερινών προοπτικών όσο αφορά τη Βουλγαρία είναι πιθανή μόνο αν οι αρχές 
κατορθώσουν να μετατρέψουν την ανανεωμένη δέσμευσή τους να επιτύχουν την 
οικονομική μετάβαση σε ανάληψη επιτυχούς και διαρκούς δράσης. Ωστόσο, η χώρα 
έχει καθυστερήσει, λόγω των έξι προηγούμενων ετών που σε μεγάλο βαθμό ήταν 
χαμένα. Ο ατελής αναδασμός των γαιών εμπόδισε την ανάδυση ενός σύγχρονου 
γεωργικού τομέα, η βραδύτητα των ιδιωτικοποιήσεων και η οικονομική αστάθεια 
αποδυνάμωσαν τη θέση των επιχειρήσεων και καθυστέρησαν την ανάπτυξη ενός 
δυναμικού ιδιωτικού τομέα.

Από τα μέσα του 1997, οι οικονομικές επιδόσεις της Βουλγαρίας βελτιώθηκαν 
σημαντικά. Εχει επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος όσο αφορά τη μακροοικονομική 
σταθεροποίηση. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν σημειώσει πρόοδο, αν και ο 
ρυθμός προόδου φάνηκε να επιβραδύνεται σε μεγάλο διάστημα του 1998. Η επιτυχία 
της σταθεροποίησης της οφείλεται κυρίως στη λειτουργία σταθερής συναλλαγματικής 
ισοτιμίας στο πλαίσιο ενός καθεστώτος συμβουλίου συναλλάγματος (currency 
board). Το καθεστώς αυτό θεσπίστηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας «stand-by» για 
ένα έτος που συμφωνήθηκε με το ΔΝΤ την άνοιξη του 1997. Η εν λόγω συμφωνία 
«stand-by» έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. Μετά τη συμφωνία αυτή επακολούθησε 
τριετής ρύθμιση στο πλαίσιο της Διευρυμένης Πιστωτικής Διευκόλυνσης του ΔΝΤ 
βάσει της οποίας η βουλγαρική κυβέρνηση ανέλαβε τη δέσμευση να καταστρώσει 
πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής που θέτει τις βάσεις για περαιτέρω διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις.
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Το ΑΕΠ ενώ αναμένονταν να αυξηθεί 
κατά 4-5% περίπου το 1998 αυξήθηκε 
κατά 10,4% ξεπερνώντας κατά πολύ τις 
αρχικές προβλέψεις. Η επάνοδος αυτή 
στην οικονομική ανάπτυξη εμφανίζεται 
μετά από δύο έτη βαθιάς ύφεσης, κατά 
τα οποία το ΑΕΠ μειώθηκε σωρευτικά 
περίπου κατά 17%.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 1996 και τους πρώτους μήνες του 1997, σημειώθηκαν 
πολύ υψηλά ποσοστά πληθωρισμού, ενώ το Φεβρουάριο μόνο του ίδιου έτους οι 
τιμές αυξήθηκαν κατά 240%.
Ο πληθωρισμός είναι πλέον σχετικά χαμηλός σε επίπεδο κατώτερο του 1% μηνιαίως. 
Κατά το δωδεκάμηνο έως τον Αύγουστο 1998, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 6,1%.

Ο προϋπολογισμός αναμένεται ότι θα 
είναι για την ίδια χρονιά ισοσκελισμένος 
έναντι του στόχου για έλλειμμα 2% του 
ΑΕΠ στο νόμο του προϋπολογισμού.
Το 1997, σημειώθηκε έλλειμμα 2,6%.
Τα αποτελέσματα αυτά είναι σαφώς 
καλύτερα από εκείνα που είχαν 
προβλεφθεί. Ο προϋπολογισμός που 
είχε συμφωνηθεί αρχικά με το ΔΝΤ 
προέβλεπε έλλειμμα περίπου 4%.

Βελτιώσεις όσο αφορά την είσπραξη των φόρων, μερικές από τις οποίες ήταν 
εφάπαξ, συνέβαλαν στο καλύτερο από το αναμενόμενο αποτέλεσμα.
Ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή μειώθηκε σημαντικά μετά την εισαγωγή του 
καθεστώτος του συμβουλίου συναλλάγματος. Το πρώτο εξάμηνο του 1999, η άνοδος 
του δείκτη τιμών καταναλωτή ήταν ιδιαίτερα χαμηλή, αλλά στα τέλη του 1999, οι 
υψηλότερες τιμές ενέργειας και οι αυξήσεις των ελεγχόμενων τιμών εκτόξευσαν στα 
ύψη τον πληθωρισμό.
Στο τέλος του έτους ο πληθωρισμός ανερχόταν σε 7%, ενώ ο μέσος πληθωρισμός 

του 1999 ήταν 2,6%. Τον Ιούνιο του 2000, ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός ανερχόταν 
σε 7,6%, αλλά είναι εμφανής η ανάπτυξη ανοδικών πιέσεων.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

ΑΕΠ
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Η υποτίμηση του ευρώ, με το οποίο συνδέεται το λεβ, είχε αντίκτυπο στην 

εξυπηρέτηση του χρέους, στα συναλλαγματικά αποθέματα και στο εξωτερικό 

εμπόριο. Οι εκφρασμένες σε USD πληρωμές της εξυπηρέτησης του χρέους είναι 

τρεις φορές υψηλότερες από τις εκφρασμένες σε ευρώ πληρωμές και αφορούν το 

61% του δημόσιου χρέους.

Οι σχέσεις που αναφέρονται στους δείκτες μεταξύ του ΑΕΠ, του πληθωρισμού (ΔΚΤ) 

καθώς και η συσχέτιση τους με τους ρυθμούς μεταβολής του ποσοστού της ανεργίας 

ως εξαρτώμενου δείκτη από τις μεταβολές των άλλων μακροοικονομικών δεικτών 

παρουσιάζονται στο γράφημα 1. Ως χαρακτηριστικό στοιχείο του γραφήματος 

φαίνεται η υπερβολική αύξηση του ΔΚΤ κατά το έτος 1997, ενώ τα αντίστοιχα 

ποσοστά του ΑΕΠ και του ποσοστού αύξησης της ανεργίας παρέμειναν σε χαμηλά 

επίπεδα.

Οι πληρωμές χαμηλότερων τόκων λόγω των χαμηλότερων επιτοκίων για το 

εσωτερικό χρέος εξηγούν σε μεγάλο βαθμό τη βελτίωση που παρατηρήθηκε στη 

φορολογική θέση: τα επιτόκια για το χρέος αυτό είναι χαμηλότερα από 10% ετησίως, 

έναντι μερικών εκατοντάδων ποσοστιαίων μονάδων ετησίως κατά τα τέλη του 1996 

και στις αρχές του 1997.

Οι πληρωμές τόκων για το εσωτερικό χρέος ανήλθαν σε επίπεδο χαμηλότερο 

περίπου από 2% του ΑΕΠ το 1998, σε σύγκριση με 18% το 1996, όταν το έλλειμμα 

του προϋπολογισμού είχε υπερβεί τα 13% του ΑΕΠ. Η συνεχής μακροοικονομική 

σταθεροποίηση σε συνδυασμό με τη δέσμευση των αρχών να επισπεύσουν τις 

ιδιωτικοποιήσεις, είχαν ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αύξηση των άμεσων ξένων 

επενδύσεων (ΑΞΕ). Το 1997, οι εισροές των ΑΞΕ ανήλθαν σε 439 εκατομμύρια ECU, 

ποσό που ισοδυναμεί με 4,8% του ΑΕΠ. Το ποσό αυτό υπερβαίνει το συνολικό ποσό 

των ΑΞΕ που ελήφθησαν από το 1991 έως το 1996.

Το 1998, οι εισροές ΑΞΕ σημείωσαν ελαφρά επιβράδυνση. Περαιτέρω εισροές ξένου 

συναλλάγματος προήλθαν από τα δάνεια των διεθνών οργανισμών και από το 

σημαντικό πλεόνασμα του εμπορικού ισοζυγίου το 1997.
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Το εμπορικό πλεόνασμα οφείλεται στη μείωση των εισαγωγών, που αντανακλά τη 
σοβαρότητα της ύφεσης, σε έντονη εξαγωγική επίδοση. Το καθαρό αποτέλεσμα της 
πορείας του ισοζυγίου πληρωμών ήταν μια έντονη αύξηση των συναλλαγματικών 
αποθεμάτων της κεντρικής τράπεζας. Τα αποθέματα αυτά αυξήθηκαν από λιγότερο 
από 450 εκατομμύρια ECU τον Ιανουάριο 1997 σε περισσότερα από 2,5 
δισεκατομμύρια ECU στο τέλος του Αυγούστου 1998. Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με 
περίπου πέντε μήνες εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών.
Η κρίση στη Ρωσία επηρέασε τη Βουλγαρία, κυρίως μέσω του εμπορίου και λόγω 
των επιπτώσεών της στις παγκόσμιες χρηματαγορές. Η Βουλγαρία έχει ορισμένες 
εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία (το 1997 οι εξαγωγές προς τη Ρωσία 
αντιπροσώπευαν 8% των συνολικών εξαγωγών), αλλά οι συναλλαγές με τις άλλες 
χώρες της ΚΑΚ εξακολουθούν να είναι σημαντικές (18% των συνολικών εξαγωγών). 
Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί όσο αφορά την ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων 
είναι σημαντική. Στο τέλος του 1997 το σωρευτικό μερίδιο των εκποιηθέντων 
μακροπρόθεσμων στοιχείων ενεργητικού ανερχόταν σε 20% έναντι 5,1% κατά το 
προηγούμενο έτος. Η κυβέρνηση προγραμμάτιζε να ιδιωτικοποιήσει το 50% των 
κρατικών στοιχείων ενεργητικού μέχρι το πρώτο τρίμηνο του 1999, στόχος ο οποίος 
φαίνεται να είναι εφικτός και πραγματοποιήσιμος κατά την συγκεκριμένη χρονική 
περίοδο.
Η αναδιάρθρωση της οικονομίας προχωρεί και η ιδιωτικοποίηση εισέρχεται σε ένα 
δεύτερο στάδιο. Δεδομένου ότι το πρώτο στάδιο εστιάστηκε σε επιχειρήσεις και 
κάλυψε περίπου το 63% όλων των κρατικών περιουσιακών στοιχείων, το δεύτερο 
στάδιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων αφορά κυρίως επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας και υποδομή. Εχουν ήδη αναληφθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα 
της ασφάλισης της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης και του συνταξιοδοτικού 
συστήματος, ενώ ο προσανατολισμός της οικονομίας προς την αγορά πρέπει να 
τύχει περαιτέρω στήριξης.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Το 1999, το ΑΕΠ αυξήθηκε σε 2,4%. Στη διάρκεια του έτους, μόνο ο τομέας των 
υπηρεσιών γνώρισε θετική ανάπτυξη. Το πρώτο εξάμηνο του 1999, η βιομηχανία 
συρρικνώθηκε ως αποτέλεσμα των κρίσεων στη Ρωσία και στο Κοσσυφοπέδιο. Το 
δεύτερο εξάμηνο η κατάσταση αντιστράφηκε, εφόσον η βιομηχανική δραστηριότητα 
καθοδηγείτο από υψηλότερες εξαγωγές. Η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ συνεχίστηκε 

το πρώτο εξάμηνο του 2000 και προβλέπεται να φθάσει σε 4,5%.
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Οι εγχώριες βιομηχανικές πωλήσεις μειώθηκαν 8,6% την περίοδο Ιανουάριος-Ιούλιος 
2000, αλλά οι σημαντικές εξαγωγές συνέχιζαν να καθοδηγούν τη συνολική ανάπτυξη. 
Από τα μέσα του 1999 η ανεργία αυξάνει με ταχείς ρυθμούς.

Το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 17% το 
Δεκέμβριο του 1999. Αυξήθηκε την 
άνοιξη του 2000 και έφθασε τα ανώτατα 
επίπεδα (19%) τον Απρίλιο, 
σημειώνοντας στη συνέχεια ελαφρά 
κάμψη λόγω εποχιακών παραγόντων.

Η οικονομική ανάπτυξη, από κοινού με πολιτικές που αποβλέπουν στην ενίσχυση 
της αγοράς εργασίας, είναι σημαντική για την εξασφάλιση της διάθεσης ανθρώπινου 
κεφαλαίου σε οικονομικά βιώσιμους τομείς προκειμένου η υψηλή ανεργία να μην 
μετατραπεί σε μακροπρόθεσμη υποχρέωση για τον κρατικό προϋπολογισμό.
Το υψηλό ποσοστό των εκφρασμένων σε USD εξαγωγών και οι εκταμιεύσεις βάσει 
της τριετούς παραταθείσας ρύθμισης με το ΔΝΤ προστατεύουν έναντι ορισμένων 
συναλλαγματικών κινδύνων για το χρέος. Τον Ιούνιο του 2000, τα συναλλαγματικά 
αποθέματα (3,2 δις. Ευρώ) αντιστοιχούσαν σε εισαγωγές περίπου 7 μηνών.
Περί τα τέλη Αυγούστου 2000, το βασικό επιτόκιο που καθορίζει η κεντρική τράπεζα 
ανερχόταν σε 4,1%, ήτοι χαμηλότερο από το 4,75% του προηγούμενου έτους. 
Επίσης τα επιτόκια των εμπορικών τραπεζών κινήθηκαν ανεπαίσθητα και 
κυμάνθηκαν γύρω στο 16%. Αυτό δείχνει ότι οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι παραμένουν 
υψηλοί αν και ο κίνδυνος κρατικής παρέμβασης φαίνεται να φθίνει.
Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας μείωσε το δημοσιονομικό έλλειμμα σε 0,9% το 1999, 
από 12% του ΑΕΠ το 1996.

Το έλλειμμα στόχος για το 2000 είναι 
1,5% του ΑΕΠ. Οι δαπάνες προβλέπεται 

να μειωθούν σε περίπου 39,5% του ΑΕΠ, 
ενώ τα έσοδα αναμένεται να ανέλθουν σε 
38% του ΑΕΠ. Το πρώτο εξάμηνο του 
2000, η απόδοση των εσόδων ήταν 
καλύτερη από την αναμενόμενη, γεγονός 

που αφήνει κάποια περιθώρια για 
δαπάνες το δεύτερο εξάμηνο.

ΑΝΕΡΓΙΑ
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Για το 2001 η κυβέρνηση σχεδιάζει μείωση κατά 2% του φόρου ατομικού 
εισοδήματος, μείωση κατά 5% του φόρου επι των κερδών, μείωση των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης από 35% σε 32% του μισθολογίου και συντόμευση του 
χρόνου των επιστροφών ΦΠΑ σε μη εξαγωγείς από 6 σε 4 μήνες. Τα μέτρα αυτά 
αναμένεται να προωθήσουν τη δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα.

Το 1999 το έλλειμμα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών, αυξήθηκε σε 

5,3% του ΑΕΠ, το υψηλότερο επίπεδο 
μετά την έναρξη των οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων.

Αν και ο όγκος των συναλλαγών αυξήθηκε γρήγορα το πρώτο εξάμηνο του 2000, το 
έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε 
σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ύψους 735 
εκατ. Ευρώ, που σχετίζονταν σε μεγάλο 
βαθμό με το πρόγραμμα 
ιδιωτικοποιήσεων, χρηματοδότησαν εξ 
ολοκλήρου το έλλειμμα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών της τάξης των 
620 εκατ. Ευρώ.

Η κάλυψη αυτή προβλεπόταν να επαναληφθεί και στα επόμενα έτη, υπο την 
προϋπόθεση ότι το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων προχωρεί σύμφωνα με τις 
προβλέψεις, αλλά υπάρχει κίνδυνος οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων να 
υπολείπονται των χρηματοδοτικών αναγκών μετά τη λήξη του τρέχοντος σταδίου 
ιδιωτικοποιήσεων.
Η επιδείνωση του εξωτερικού ισοζυγίου μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα 
μεσοπρόθεσμα.
Απαιτείται προσεκτική εξισορρόπηση των βραχυ-μακροπρόθεσμων στόχων όσο 
αφορά μια στρατηγική για τη μείωση του επιπέδου του χρέους. Η υψηλή επιβάρυνση 
από το χρέος της χώρας επιτείνει την ευαισθησία της χώρας σε μεταβολές του 
εξωτερικού περιβάλλοντος.

ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

1996 1997 1990 1999

54



Στα τέλη του 1999, το συνολικό εξωτερικό χρέος ανερχόταν σε 79,8% του ΑΕΠ και η 

εξυπηρέτηση του ακαθάριστου εξωτερικού χρέους αντιστοιχούσε σε 7,7% του ΑΕΠ. 

Χαμηλότερο εξωτερικό χρέος θα συνέβαλε στην ελάφρυνση των δημοσιονομικών 

περιορισμών της κυβέρνησης και στη μείωση των δημοσιονομικών κινδύνων. 

Υψηλότερες επενδύσεις μπορούν να προωθηθούν χωρίς να διακυβευτεί η 

βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών με προσεκτικό καθορισμό προτεραιοτήτων 

και συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Όμως σύμφωνα με τα κριτήρια του 

Μάαστριχτ, μείωση του χρέους δεν 

απαιτείται πριν από την προσχώρηση και 

στο παρόν στάδιο μπορεί να περιορίσει 

άσκοπα τις επιλογές της οικονομικής 

πολιτικής.

Στο Γράφημα 2, απεικονίζονται οι διακυμάνσεις των δεικτών που αφορούν στο 
συσχετισμό του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών με το παρουσιαζόμενο 
έλλειμμα/πλεόνασμα του δημοσίου, στην εξέλιξή τους από το 1995 έως το 1998.

Από το παραπάνω γράφημα φαίνεται μια αντιστρόφως ανάλογη αντιστοιχία ανάμεσα 

στην πορεία των δεικτών κατά το έτος 1996, όπου μια αύξηση της τάξης του 5% στο 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αντιστοιχεί σε μια αρνητική αύξηση του 

ελλείμματος δημοσίου της τάξης του 10%.

Οσο αφορά στην ικανότητα του τραπεζικού τομέα να διοχετεύει τις αποταμιεύσεις σε 

παραγωγικές επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα, δεν παρατηρείται σημαντική βελτίωση, 

παρά την αυξημένη διείσδυση ξένων τραπεζών. Το 1999, οι πιστώσεις του 

τραπεζικού τομέα προς τον ιδιωτικό ανήλθαν σε 13,5% του ΑΕΠ, σημειώνοντας 

ανεπαίσθητη αύξηση σε σχέση με το 12,7% του 1998. Το ποσοστό αυτό είναι χαμηλό 

από κάθε άποψη, η δε μέση διαφορά μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανεισμού
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είναι περίπου 9%, αντικατοπτρίζοντας το υψηλό κόστος της χρηματοπιστωτικής 

διαμεσολάβησης και τους προσδοκώμενους κινδύνους.

Τον Ιούλιο του 2000, με τη μείωση της απαίτησης του ελάχιστου αποθεματικού από 

11 σε 8% η Βουλγαρία εναρμονίστηκε με τα διεθνή πρότυπα. Αυτό μπορεί να 

βελτιώσει την κατάσταση της αγοράς, καθώς οι τράπεζες θα είναι σε θέση να 

αυξήσουν τη δανειοδοτική δραστηριότητά τους. Επίσης έχει σημειωθεί πρόοδος όσο 

αφορά στην εγκαθίδρυση λειτουργούσας οικονομίας αγοράς. Καταγράφονται 

ικανοποιητικές επιδόσεις μακροοικονομικής σταθεροποίησης και απόδοσης.

Η ικανότητα αντιμετώπισης των ανταγωνιστικών πιέσεων και των δυνάμεων της 

αγοράς μέσα στην Ε.Ε από πλευράς της Βουλγαρίας για να μπορέσει να 

ανταποκριθεί σ’ αυτό το κριτήριο αυτό θα εξαρτηθεί από την ύπαρξη οικονομίας 

αγοράς και σταθερού μακροοικονομικού πλαισίου που θα επιτρέψει στους 

οικονομικούς παράγοντες να λάβουν αποφάσεις σε κλίμα προβλεψιμότητας.

Η συνεχής μακροοικονομική σταθερότητα έχει συμβάλλει στις επιδόσεις της 

Βουλγαρίας όσο αφορά την οικονομική μεταρρύθμιση. Επίσης η βαθμιαία ανάπτυξη 

αγορών βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων. Το 1999, οι 

επενδύσεις ως μερίδιο του ΑΕΠ (σχηματισμός παγίου κεφαλαίου) ανήλθαν σε 15,9% 

του ΑΕΠ, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο του αντίστοιχου άλλων υποψηφίων 

χωρών. Η αύξηση των επενδύσεων είναι αναγκαία προκειμένου να εξασφαλιστεί 

επαρκής οικονομική ανάπτυξη και σταδιακή οικονομική προσέγγιση.

Οι υλικές υποδομές δεν είναι ανεπτυγμένες σε βαθμό που να ενθαρρύνουν την 

ανάπτυξη και να βελτιώνουν την οικονομική απόδοση. Οι επενδύσεις και η 

αναδιάρθρωση μεγάλης κλίμακας είναι αναγκαίες για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας.

Στο γράφημα 3, παρουσιάζεται η εξέλιξη των ποσοστιαίων μεταβολών των δεικτών 

που αφορούν στις δαπάνες τελικής κατανάλωσης σε σχέση με τις ακαθάριστες 

επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου και με τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.

56



Σύμφωνα με αυτό, τταρατηρείται μια σταθερή πορεία της εξέλιξής τους 
παραμένοντας σχεδόν στα ίδια αναλογικά επίπεδα ο κάθε δείκτης ξεχωριστά αλλά 
και σε συσχέτιση με τους άλλους δύο αλληλεξαρτώμενους δείκτες.
Η εμπορική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση συνεχίζει τη στήριξη της 
βελτιωμένης ανταγωνιστικότητας.

Η προοδευτική άρση των εμπορικών περιορισμών, συμπεριλαμβανομένων των νέων 
συμφωνιών για ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, οδήγησε σε μείωση των μέσων 
εισαγωγικών δασμών από 9,4% το 1998 σε 5,9% το 1999, ενώ περαιτέρω μείωση 
αναμένεται στα επόμενα έτη.

Η εμπορική ολοκλήρωση με την Ε.Ε εξελίσσεται με σχετικά βραδείς ρυθμούς. Την 
περίοδο 1995-1999, το μερίδιο των βουλγαρικών εξαγωγών προς την ΕΚ στις 
συνολικές εξαγωγές αυξήθηκε από 37,6% σε 52,6%, ενώ το μερίδιο των εισαγωγών 
αυξήθηκε από 37,25% σε 48,6%. Η σημασία των μικρών επιχειρήσεων στη 
βουλγαρική οικονομία παραμένει υψηλή. Τα στοιχεία για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις είναι χαμηλής ποιότητας, αλλά περισσότερο του 90% των ΜΜΕ είναι 
επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζόμενους και το 1998 περισσότερο του 50% 
της συνολικής απασχόλησης ήταν σε ΜΜΕ.
Η Βουλγαρία δεν είναι ακόμα σε θέση να αντιμετωπίσει μεσοπρόθεσμα τις 
ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάμεις της αγοράς στο εσωτερικό της Ενωσης. Η 
πρόοδος στη μακροοικονομική σταθερότητα έχει συμβάλλει στη βελτίωση της 
λειτουργίας εγχώριων αγορών, αυξάνοντας έτσι την ικανότητα να καταστεί 
ανταγωνιστική. Όμως, βασικά τμήματα του ιδιωτικού τομέα εξακολουθούν να είναι 
ελάχιστα ανεπτυγμένα και η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων απαιτεί μεγαλύτερη 
πρόοδο.

Η Βουλγαρία κατέβαλλε αξιοσημείωτες προσπάθειες εφαρμογής των υποχρεώσεών 
της που απορρέουν από την ευρωπαϊκή συμφωνία. Η εφαρμογή της 
πραγματοποιήθηκε χωρίς σοβαρά προβλήματα και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής 
της συμφωνίας τηρήθηκε. Τα περισσότερα από τα προβλήματα που ανέκυψαν από 
την εφαρμογή της επιλύθηκαν. Ωστόσο, η αδυναμία των εθνικών συντονιστικών 
οργάνων δεν επέτρεψε την εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων που αυτή παρέχει, 
με αποτέλεσμα η νέα κυβέρνηση να αποφασίσει την ενίσχυση των εν λόγω οργάνων. 
Στη Βουλγαρία, ο ρυθμός μεταφοράς των κανονισμών και των οδηγιών που 
προβλέπει η Λευκή Βίβλος στην εθνική έννομη τάξη είναι ανεπαρκής.
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Οσο αφορά τα θεμελιώδη στοιχεία της ενιαίας αγοράς, συμπεριλαμβανομένου του 
ανταγωνισμού, η βουλγαρική νομοθεσία έχει ενσωματώσει μικρό μόνο μέρος του 
κοινοτικού κεκτημένου, με εξαίρεση ορισμένους τομείς της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των εμπορευμάτων. Η έκταση της προόδου που πρέπει να συντελεστεί απαιτεί να 
καταβληθούν ιδιαίτερα έντονες και συνεχείς προσπάθειες τόσο στον τομέα της 
προσέγγισης των νομοθεσιών όσο και στον τομέα της δημιουργίας δομών που θα 
καθιστούν δυνατή την εφαρμογή τους. Ανάμεσα στις πλέον επείγουσες 
προτεραιότητες περιλαμβάνεται η πλήρης αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού 
τομέα, έτσι ώστε να αποκατασταθεί το αναγκαίο επίπεδο εμπιστοσύνης εκ μέρους 
του κοινού και των επενδυτών η δε κυβέρνηση αναγνωρίζει αυτή την αναγκαιότητα.
Η αδυναμία της δημόσιας διοίκησης αποτελεί μείζον πρόβλημα, που προκαλεί 
αμφιβολίες τόσο για τον ρυθμό της προσέγγισης των νομοθεσιών όσο και για την 
ποιότητά της. Οι διάφορες δομές που απαιτούνται για την εφαρμογή της νομοθεσίας 
στον τομέα της ενιαίας αγοράς δεν είναι προς το παρόν ικανές να εκπληρώσουν την 
αποστολή τους.
Όσο αφορά τα άλλα τμήματα του κεκτημένου, αν η Βουλγαρία συνεχίσει τις 
προσπάθειες μεταφοράς του κοινοτικής νομοθεσίας στην εθνική έννομη τάξη και 
εκσυγχρονισμού, δεν φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες όσο αφορά 
τη μεσοπρόθεσμη εφαρμογή του στους τομείς, Εκπαίδευση Νεολαία και 
επαγγελματική κατάρτιση, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, αλιεία, μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, εξωτερικό εμπόριο και ανάπτυξη.
Αντίθετα η Βουλγαρία επιβάλλεται να πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο όσο 
αφορά τις τηλεπικοινωνίες (ιδίως σε σχέση με την τιμολόγηση), τον τομέα των 
οπτικοακουστικών μέσων, τη φορολογία, τη στατιστική, την προστασία του 
καταναλωτή και τα τελωνεία. Η ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Αγορά θα μπορούσε 
να προκαλέσει μεσοπρόθεσμα σοβαρές δυσκολίες στη Βουλγαρική βιομηχανία. Κατά 
συνέπεια, αρκετοί τομείς έχουν ακόμη σημαντικές ανάκγες αναδιάρθρωσης και 

ιδιωτικοποίησης. Η Βουλγαρία έχει πραγματοποιήσει ορισμένες προόδους όσο 
αφορά την υιοθέτηση του κεκτημένου στον τομέα των μεταφορών, αλλά οι 
πρόσφατες δυσχέρειες αποτέλεσαν τροχοπέδη γι’ αυτήν τη διαδικασία. Η Βουλγαρία 
πρέπει να επιταχύνει τις προσπάθειές της ιδίως όσο αφορά τις θαλάσσιες και τις 
αεροπορικές μεταφορές, καθώς και τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές. Επίσης η 
Βουλγαρία θα χρειαστεί να πραγματοποιήσει τις αναγκαίες επενδύσεις για την 
υλοποίηση των διευρωπαϊκών δικτύων, τα οποία αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για 
την καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς.
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Η Βουλγαρία οφείλει ακόμη να καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να 
εναρμονίσει τις προδιαγραφές της στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών 
θεμάτων με τις αντίστοιχες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ειδικότερα, χρειάζεται να 
σημειωθεί πρόοδος όσο αφορά την προστασία των μισθωτών και τα όργανα 
επιθεώρησης των συνθηκών εργασίας, που δεν διαθέτουν ούτε ανεξαρτησία ούτε τα 
αναγκαία μέσα για να επιτελέσουν ικανοποιητικά το έργο τους.
Οσο αφορά την περιφερειακή πολιτική και τη συνοχή, η Βουλγαρία οφείλει να 
ολοκληρώσει σημαντική προπαρασκευαστική εργασία, ιδίως σε σχέση με τον 
δημοσιονομικό έλεγχο και τον συντονισμό των διαφόρων φορέων που εμπλέκονται 

κατά την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών, πριν να είναι σε θέση να 
χρησιμοποιήσει τα διαρθρωτικά ταμεία.

Η Βουλγαρία χρειάζεται να προβεί σε ριζικές μεταρρυθμίσεις στον γεωργικό τομέα, 
πριν να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
προσχώρηση. Σημαντικές προσπάθειες πρέπει να καταβληθούν όσο αφορά τις 
γεωργικές διαρθρώσεις, τη βιομηχανία γεωργικών ειδών διατροφής, τη γεωργική 
πολιτική και τους υγειονομικούς και ποιοτικούς ελέγχους. Απαιτείται επίσης ιδιαίτερη 
προσπάθεια σε σχέση με την ενίσχυση των διοικητικών διαρθρώσεων που είναι 
αρμόδιες για την εφαρμογή της ΚΑΠ.
Στον τομέα της ενέργειας, απαιτείται να ολοκληρωθούν οι προσπάθειες 
προετοιμασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ιδίως όσο αφορά τη λειτουργία των 
μονοπωλίων, τον καθορισμό των τιμών και την παρέμβαση του κράτους στους τομείς 
των στερεών καυσίμων και του ουρανίου. Η Βουλγαρία, η οποία διαθέτει στο 
Κοζλοντούι πυρηνικό σταθμό που παράγει το 40% περίπου της ηλεκτρικής ενέργειας 
της χώρας, πρέπει να εκσυγχρονίσει μεσοπρόθεσμα όσες μονάδες παραγωγής 
επιδέχονται εκσυγχρονισμό, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις διεθνώς αποδεκτές 
προδιαγραφές, και να τηρήσει τη δέσμευσή της ότι θα διακόψει τη λειτουργία των 
υπολοίπων, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει η απόφαση του 1993. Ακόμη, η 
Βουλγαρία πρέπει να επιφέρει αρκετές τροποποιήσεις στη νομοθεσία της 
προκειμένου να υιοθετήσει την κοινοτική νομοθεσία στην πυρηνικό τομέα και να 
τηρήσει τα ισχύοντα διεθνώς.
Παίρνοντας υπόψη τη συνολική αξιολόγηση των σχετικών τομέων, είναι δύσκολο 
προς το παρόν να υπολογιστεί πότε η Βουλγαρία θα είναι σε θέση να υιοθετήσει και 
να εφαρμόσει το σύνολο των μέτρων που είναι αναγκαία για την κατάργηση των 
ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα και για τη μεταφορά αυτών των ελέγχων στα 
εξωτερικά σύνορα της Ενωσης.
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Η συμμετοχή της Βουλγαρίας στο τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ενωσης, που προϋποθέτει το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και την πλήρη 
ελευθέρωση της κυκλοφορίας κεφαλαίων, θέτει στο παρόν στάδιο σοβαρά 
προβλήματα, αν ληφθεί υπόψη η έκταση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που 
απομένει ακόμη να πραγματοποιηθούν. Είναι πρόωρο να εκτιμηθεί αν η Βουλγαρία 
θα είναι σε θέση κατά την ημερομηνία της προσχώρησης να συμπεριληφθεί στη 
ζώνη του ευρώ. Η ικανοποίηση των κριτηρίων σύγκλισης εξαρτάται από την επιτυχία 
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιούνται και δεν αποτελεί 
προϋπόθεση για την ένταξη.

Για τη Βουλγαρία θα αποτελέσει ιδιαίτερη πρόκληση ο τομέας των εσωτερικών 
υποθέσεων και της δικαιοσύνης, δεδομένου ότι στους σχετικούς τομείς αντιμετωπίζει 
σημαντικές δυσκολίες. Η ικανότητα υιοθέτησης του κεκτημένου εξαρτάται από τη 
σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας των οργάνων που είναι επιφορτισμένα 
με την εφαρμογή αυτών των δράσεων. Αναμένεται επίσης να μπορεί να 
αντιμετωπίσει χωρίς προβλήματα τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κοινή 
εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας.
Η Βουλγαρία βελτίωσε σημαντικά τις σχέσεις της με τις όμορες χώρες και ρύθμισε το 
σύνολο σχεδόν των διαφορών που την χώριζαν με αυτές. Συμπερασματικά, η 
σημερινή βελτίωση της κατάστασης, μετά την άνοδο στην εξουσία της νέας 
κυβέρνησης, αφήνει να διαφανεί ότι η χώρα βρίσκεται σε καλό δρόμο όσο αφορά την 
ικανοποίηση των πολιτικών κριτηρίων. Η πρόοδος της, όσο αφορά τη δημιουργία 
οικονομίας της αγοράς, έχει περιοριστεί από την απουσία σαφούς δέσμευσης για την 
άσκηση οικονομικής πολιτικής προς αυτήν την κατεύθυνση. Η χώρα δεν θα είναι σε 
θέση, μεσοπρόθεσμα, να αντιμετωπίσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάμεις 
της αγοράς στο πλαίσιο της Ενωσης.
Παρά τη σημειωθείσα πρόοδο, η Βουλγαρία ούτε έχει μεταφέρει στην εθνική έννομη 
τάξη ούτε έχει θέσει σε εφαρμογή τα ουσιώδη στοιχεία του κοινοτικού κεκτημένου και 
ιδίως αυτά που αφορούν την ενιαία αγορά. Επίσης, είναι αμφίβολο κατά πόσο είναι 
σε θέση να ανταποκριθεί μεσοπρόθεσμα στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 
προσχώρηση. Εξάλλου, θα απαιτηθούν ιδιαίτερες προσπάθειες, κυρίως σε 
επενδύσεις, σε τομείς όπως το περιβάλλον, οι μεταφορές, η ενέργεια, οι εσωτερικές 
υποθέσεις και η δικαιοσύνη, και η γεωργία. Γενικά, είναι απαραίτητη η 
πραγματοποίηση ιδιαίτερα εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων προκειμένου η χώρα να 
αποκτήσει τα όργανα που θα είναι ικανά να εφαρμόσουν το κεκτημένο κατά τρόπο 
συγκεκριμένο.
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Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, μπορεί να θεωρηθεί ότι οι διαπραγματεύσεις με τη 
Βουλγαρία για την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ενωση θα πρέπει να αρχίσουν 
μόλις αυτή θα έχει επιτελέσει επαρκή πρόοδο όσο αφορά την ικανοποίηση των όρων 
για να γίνει μέλος, όπως αυτοί καθορίσθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Κοπεγχάγης.

2.1.2 ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η Ρουμανία εξακολουθεί να πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Η 
κυβέρνηση ανέλαβε πολιτική δέσμευση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
παιδιών των ιδρυμάτων και έχει σημειωθεί πρόοδος στον τομέα αυτό. Η ευθύνη για 
τα ιδρύματα έχει μεταβιβασθεί στις τοπικές αρχές, έχει θεσπισθεί εθνική στρατηγική 
για τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση και έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες 
χρηματοδοτικές μεταφορές. Κατά συνέπεια κρίνεται ότι η Ρουμανία έχει εκπληρώσει 
τις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης προσχώρησης του 1999. 
Ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εν λόγω θετικές εξελίξεις της πολιτικής θα 
καταλήξουν σε μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση, καθώς και στη βελτίωση των 
πραγματικών συνθηκών διαβίωσης των παιδιών στα υπο εξέταση ιδρύματα.

Η κυβέρνηση έχει δείξει ότι διαθέτει την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσει τα 
προβλήματα των παιδιών των ιδρυμάτων και έχει σημειώσει πρόοδο σ’ αυτή την 
κατεύθυνση. Η Ρουμανία μπορεί να θεωρηθεί ότι εκπλήρωσε τις βραχυπρόθεσμες 
προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης του 1999 για την προσχώρηση. Συνεχείς 
επίσης βελτιώσεις παρατηρούνται σε σχέση με τη λειτουργία της δικαστικής 
εξουσίας, αν και η μεταρρυθμιστική διαδικασία χρειάζεται να συνεχιστεί και να 
παγιωθεί σύμφωνα με τις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης για 
την προσχώρηση. Οι δημοκρατικοί θεσμοί της χώρας είναι πλήρως εδραιωμένοι, 
αλλά η διαδικασία λήψης αποφάσεων παραμένει αδύναμη. Η διαδικασία 
διαβούλευσης κατά την κατάρτιση των νομοσχεδίων θα πρέπει να βελτιωθεί 
σημαντικά. Οσο αφορά την διοικητική της ικανότητα, η Ρουμανία ανταποκρίθηκε στις 
βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση, 
εκδίδοντας νόμο περί δημοσίων υπηρεσιών και συγκροτώντας ειδικό φορέα 

δημοσίων υπηρεσιών.
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Θεσπίστηκαν επαρκείς δημοσιονομικές διατάξεις για τα παιδιά που ζούν σε ιδρύματα 

ενώ έχει τεθεί σε εφαρμογή μια στρατηγική εκτενούς μεταρρύθμισης των πολιτικών 

για την προστασία των παιδιών. Παράλληλα η κατάσταση των ενηλίκων με χρόνιες 

παθήσεις και αναπηρίες εξακολουθεί να αποτελεί σημείο προβληματισμού. Σε ότι 

αφορά την περίπτωση των Ρομ, δεν σημειώθηκε ιδιαίτερη πρόοδος αναφορικά με 

την κατάρτιση μιας εθνικής στρατηγικής ή την παροχή επαρκούς χρηματοδοτικής 

στήριξης σε προγράμματα για τις μειονότητες. Συνολικά, ορισμένες από τις 

προτεραιότητες των πολιτικών κριτηρίων έχουν εκπληρωθεί ενώ άλλες πρέπει να 

αντιμετωπιστούν.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Οσο αφορά την χρονική περίοδο του έτους 1997, η Ρουμανία έχει σημειώσει 

σημαντική πρόοδο στη δημιουργία οικονομίας της αγοράς, ενώ είχε προβλεφθεί ότι 

θα έχει πιθανόν μεσοπρόθεσμα σοβαρές δυσκολίες στην αντιμετώπιση των 

ανταγωνιστικών πιέσεων και των δυνάμεων της αγοράς εντός της Ε.Ε.

Αυτό επιβεβαιώθηκε για την χρονική περίοδο 1999, όπου διαπιστώθηκε ότι η 

Ρουμανία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως λειτουργούσα οικονομία αγοράς και δεν είναι 

σε θέση να αντιμετωπίσει μεσοπρόθεσμα τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάμεις 

της αγοράς στο πλαίσιο της Ε.Ε.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (1999)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (μ.ο χιλ.) 22458

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ (%μ.ο Ε.Ε) 27

Επενδύσεις/ΑΕΠ (%) 18,5

Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος/ΑΕΠ (%) 23,7

Εξαγωγές/ΑΕΠ (%) 30,1

Το 1999 και για τρίτη συνεχή χρονιά, το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε με χαμηλότερο 

ρυθμό απ' ότι τα προηγούμενα έτη, ενώ συνεχίστηκε η αύξηση της ανεργίας. Παρ’ 

όλο που η μακροοικονομική κατάσταση της Ρουμανίας παραμένει εύθραυστη και ο 

πληθωρισμός έχει αυξηθεί, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις σταδιακής βελτίωσης. Η 
μεγάλη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, η πλήρης και 

έγκαιρη αποπληρωμή όλων των εξωτερικών υποχρεώσεων και η ανασυγκρότηση 

των επίσημων αποθεματικών ήταν σημαντικά επιτεύγματα.

Η ανάκαμψη που παρατηρήθηκε στις εξαγωγές και η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ 

το πρώτο εξάμηνο του 2000 είναι ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι πιθανόν οι
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προσπάθειες των τελευταίων ετών θα αρχίσουν να αποφέρουν θετικά αποτελέσματα 

για την οικονομία.
Η συμφωνία με το ΔΝΤ τον Ιούνιο του 2000 σχετικά με την επέκταση της συμφωνίας 

stand-by επανέφερε τον επίσημο δανεισμό στη Ρουμανία. Τα οφέλη όσο αφορά τη 

μακροοικονομική σταθεροποίηση δεν έχουν εκόμη εξασφαλιστεί λόγω έλλειψης 

σημαντικής προόδου σε σχέση με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, κυρίως στον 

τομέα της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Το επιχειρηματικό περιβάλλον εξακολουθεί να μην είναι ελκυστικό, κυρίως λόγω της 

νομικής, πολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας, του μη λειτουργικού 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και των ασαφών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Οι 

παράγοντες αυτοί έχουν συμβάλλει στη μείωση των εισροών άμεσων ξένων 

επενδύσεων.

Η μακροοικονομική σταθερότητα έχει βελτιωθεί αλλά εξακολουθεί να είναι 

εύθραυστη. Η μεσοπρόθεσμη οικονομική στρατηγική έχει καταρτιστεί και 

αντιμετωπίζει ζητήματα διαρθρωτικής μεταρρύθμισης. Ωστόσο, η εφαρμογή των 

μέτρων που ορίζονται στη στρατηγική αυτή υπήρξε μέχρι στιγμής περιορισμένη και 

θα πρέπει να θεωρηθεί ως προτεραιότητα τον επόμενο χρόνο.

Η Ρουμανία έχει εφαρμόσει τους βασικούς όρους των συμφωνιών με τα διεθνή 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οφείλει να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν 

αναλήφθηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες για την αναδιάρθρωση των δημοσίων 

οικονομικών. Θεσπίστηκε νομοθεσία με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της 

αγοράς ακινήτων αλλά η εφαρμογή της αποδείχτηκε απογοητευτική και θα 

χρειαστούν περαιτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις.

Το γενικό επιχειρηματικό περιβάλλον παραμένει δυσμενές και η συνολική 

ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας δεν έχει βελτιωθεί σημαντικά.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Η μακροοικονομική σταθερότητα βελτιώθηκε το 1999 και στις αρχές του 2000, 

γεγονός το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις αυστηρές δημοσιονομικές και 

νομισματικές πολιτικές. Ωστόσο, δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί ότι έχει 

εξασφαλιστεί. Στην πραγματικότητα, παρ’ όλο που στις αρχές του 2000 επανήλθε 

ένας μέτριος βαθμός ανάπτυξης, ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα και η 

βιωσιμότητα της δημοσιονομικής κατάστασης εξακολουθεί να είναι αμφίβολη.

Η τρέχουσα οικονομική ανάκαμψη μπορεί να αποδοθεί σε ένα μεγάλο βαθμό στην 

επιτάχυνση της ανάπτυξης στην Ε.Ε καθώς και σε άλλους εξωτερικούς παράγοντες. 

Η βιωσιμότητά της θα εξαρτηθεί από τη βελτίωση των συνθηκών της εγχώριας
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αγοράς και από τις οικονομικές πολιτικές που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερες 

επενδύσεις καλύτερης ποιότητας.

Το 1999, το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε 

κατά 3,2%, κυρίως λόγω μιας μεγάλης 

μείωσης που παρατηρήθηκε στην 

εγχώρια ζήτηση. Οι πάγιες επενδύσεις 

μειώθηκαν κατά 11% σχεδόν και η 

ιδιωτική κατανάλωση κατά 5% περίπου 

Το 1999 και το 2000 παρατηρήθηκε 

μείωση των επενδύσεων, μέσα σε ένα 

κλίμα αβεβαιότητας σχετικά με τις 

προοπτικές μιας βιώσιμης ανάκαμψης.

Οι αυστηρές μακροοικονομικές πολιτικές και η σημαντική υποτίμηση της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας ήταν οι βασικοί λόγοι για τη μείωση της εγχώριας ζήτησης 

και τη βελτίωση των εξωτερικών λογαριασμών.

ΑΕΠ

Η συσχέτιση εξέλιξης των δεικτών που αφορούν στο ΑΕΠ, τον πληθωρισμό και την 
ανεργία (Γράφημα 1), δείχνει την υπερβολική απόκλιση του ποσοστού των τιμών 
ΔΚΤ κατά τη χρονική περίοδο 1996-97 - παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση της 

τάξης του 90-92% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος - σε σχέση με την αντίστοιχη 
αναλογική μεταβολή των αντίστοιχων δεικτών του ΑΕΠ καθώς και της εξέλιξης του 

ποσοστού της ανεργίας οι οποίοι κυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα ποσοστιαίας 

μεταβολής της τάξης του 1-2%.
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Μόνο η εξωτερική ζήτηση στήριξε τη 

συνολική οικονομική δραστηριότητα, με 

άνοδο των εξαγωγών προϊόντων και 

υπηρεσιών κατά 9% σχεδόν το 1999 και 

με ένα ελαφρά χαμηλότερο ποσοστό 

εισαγωγών.

Οι τάσεις αυτές συνεχίστηκαν το 2000 και κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους το 

πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2,1% κυρίως λόγω της συσσώρευσης αποθέματος, 

ενώ στις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών παρατηρήθηκε μια αύξηση 24% σε 

σύγκριση με την ίδια περίοδο το 1999. Η δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης 

ήταν αυστηρότερη το 1999. Κατά συνέπεια, το πάγιο δημοσιονομικό έλλειμμα 

μειώθηκε από 5% σε 3,5% του ΑΕΠ (εξαιρουμένων των εσόδων από τις 

ιδιωτικοποιήσεις), ενώ σημειώθηκε πρωτογενές πλεόνασμα 2,6% του ΑΕΠ 

(εξαιρουμένης της αποπληρωμής των τόκων).

Ωστόσο, η συνέχιση της δημοσιονομικής 

πειθαρχίας το 2000 αποδεικνύεται 

δυσκολότερη, και παρά το γεγονός ότι το 

βασικό έλλειμμα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο, το 

πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται να 

μειωθεί στο 2% περίπου του ΑΕΠ.

Σημαντικές αυξήσεις στις αμοιβές του 

δημοσίου τομέα εφαρμόστηκαν σε ορισμένους 

τομείς, δίνοντας το παράδειγμα για την 

ανάληψη παρόμοιας δράσης και σε άλλους 

τομείς.

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ
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Ο πληθωρισμός το 1999 ανερχόταν στο 

45,8% δηλαδή σε χαμηλότερα επίπεδα απ’ 

ότι το 1998. Η νομισματική πολιτική 

επιβαρύνθηκε σε υπέρμετρο βαθμό, καθώς η 

κεντρική τράπεζα επιδίωξε πολλούς στόχους 

την ίδια περίοδο: την ενδυνάμωση της 

αξιοπιστίας του νομίσματος, την αύξηση των 

αποθεμάτων σε συνάλλαγμα, την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων του 

χρηματοπιστωτικού τομέα και τον έλεγχο της 

ρευστότητας με σκοπό τη μείωση του 

πληθωρισμού.

Η συναλλαγματική ισοτιμία μειώθηκε κατά ένα τρίτο έναντι του δολαρίου από τον 

Οκτώβριο του 1999 έως τον Αύγουστο του 2000, ενώ μειώθηκε μόνο κατά 13% 

έναντι του ευρώ, γεγονός το οποίο υποδηλώνει μια σημαντική ανατίμηση της 

πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας άναντι του ευρώ με βάση τον ΔΤΚ.

Αυτή η μεταβλητή κατάσταση της νομισματικής πολιτικής είχε επιπτώσεις στην 

εξέλιξη των πραγματικών επιτοκίων, τα οποία μειώθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος 

του 2000, αλλά αυξήθηκαν εκ νέου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ως συνέπεια 

των υψηλοτέρων ονομαστικών επιτοκίων. Τον Σεπτέμβριο του 2000, τα ετήσια 

διατραπεζικά επιτόκια ανέρχονταν περίπου στο 50%. Παρατηρήθηκε επίσης ταχεία 

άνοδος του πληθωρισμού, ο οποίος έφτασε το 45,5% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο 

του 2000. Κατά συνέπεια, η κυβέρνηση δεν κατάφερε να πετύχει το στόχο του 27% 

που είχε θέσει για τον πληθωρισμό.

Το ποσοστό ανεργίας, όπως μετρήθηκε σύμφωνα με τη μεθοδολογία της ΔΟΕ, 

αυξήθηκε από 6,8% στα τέλη του 1998 σε 8,4% το πρώτο τρίμηνο του 2000.

Η αύξηση αυτή θα μπορούσε να 

συνεχιστεί, καθώς επιταχύνεται η 
αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων. Η 

μείωση της συνολικής απασχόλησης 

συνεχίστηκε το 1999 και το 2000. Το 

1999, σημειώθηκε πρόοδος σε σχέση με 

ένα από τα βασικά και σταθερά 

οικονομικά προβλήματα της Ρουμανίας, 

τη σχετικά αδύναμη εξωτερική της θέση.
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Παρατηρήθηκαν σημαντικές 

μεταβολές στο ισοζύγιο πληρωμών, 

όπως:

■ Σημαντική μείωση του 

ελλείμματος του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών σε 

ποσοστό άνω του 55%, με 

αποτέλεσμα να ανέρχεται στο 

3,8% περίπου του ΑΕΠ,

■ Μείωση του εξωτερικού 

χρέους και αύξηση των 

επίσημων αποθεμάτων σε 

συνάλλαγμα.

Το 2000, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 26% τους πρώτους επτά μήνες σε σύγκριση 

με την ίδια περίοδο το 1999, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή της 

μεταβατικής περιόδου. Οι εισαγωγές σημείωσαν επίσης άνοδο, αν και με ελαφρώς 

βραδύτερο ρυθμό. Οι τάσεις αυτές οδήγησαν και πάλι σε μείωση του εμπορικού 

ελλείμματος.

Σε συνδυασμό με το υψηλότερο ποσοστό μεταβιβάσεων, το αποτέλεσμα ήταν μια 

μείωση 39% στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατά τους πρώτους 

επτά μήνες του 2000 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 1999 (Γράφημα 2).

Η συσχέτιση των δεικτών Δαπάνες Τελικής Κατανάλωσης-Ακαθάριστες Επενδύσεις 

Πάγιου Κεφαλαίου-Εξαγωγές Αγαθών & Υπηρεσιών, περιόδου [1995-1999] 

παρουσιάζεται στο γράφημα 3. Σύμφωνα με τα στοιχεία παρουσιάζεται μια ελαφρά 

αύξηση των δαπανών τελικής κατανάλωσης της τάξης του 9% κατά τα έτη 1997 και 

1998, ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου καθώς και οι εξαγωγές

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

1995 1996 1997 1998 1999
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αγαθών και υπηρεσιών παραμένουν στα ίδια περίπου επίπεδα με εξαίρεση το 1999 

όπου εμφανίζεται μια ελαφρά σχετικά αύξηση (7-8%) η οποία όμως δεν συνδυάζεται 
με ταυτόχρονη αύξηση των ακαθάριστων επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου.

Γρόφημα 3

100 
80 
60 
40 
20 

0
1995 1996 1997 1998 1999

[ΡΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ^ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Π/ΥίΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ^ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩτΤκΑίΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |

Το μέγεθος του ιδιωτικού τομέα παραμένει στο ίδιο περίπου επίπεδο και στα τέλη του 

1999 αντιπροσώπευε το 60% περίπου του ΑΕΠ. Η παραοικονομία υπολογίζεται ότι 

αντιπροσωπεύει το 30-40% περίπου του ΑΕΠ. Το κράτος εξακολουθεί να 

διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην οικονομία καθώς η πλειονότητα των μεγάλων 

επιχειρήσεων είναι στην ιδιοκτησία του, ενώ κάθε χρόνο ψηφίζεται υπερβολικά 

μεγάλος αριθμός οικονομικών κανονισμών και η επιρροή της δημόσιας διοίκησης 

όσο αφορά την ερμηνεία των κανονισμών αυτών είναι συχνά αδιαφανής. Αν και έχει 

σημειωθεί πρόοδος σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

δεν ισχύει το ίδιο για τις μεγάλες επιχειρήσεις, των οποίων η επιρροή είναι ιδιαίτερα 

σημαντική για ολόκληρη την οικονομία.

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν διαδραματίζει το ρόλο που του αναλογεί κατά τη 

διοχέτευση των αποτεμιεύσεων σε επενδύσεις. Η Ρουμανία δεν διαθέτει λειτουργικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα που να στηρίζει την ανάπτυξη της οικονομικής 

δραστηριότητας και τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Λόγω της περιορισμένης 

οικονομικής δραστηριότητας σε συνδυασμό με την έλλειψη εμπιστοσύνης από την 

πλευρά του κοινού, οι εγχώριες πιστώσεις στον μη κυβερνητικό τομέα μειώθηκαν 

από 14,8% του ΑΕΠ τον Ιούνιο του 1999 στο 10,7% τον Ιούνιο του 2000.

Οσο αφορά στην ικανότητα της Ρουμανίας να αντιμετωπίσει τις ανταγωνιστικές 

πιέσεις και τις δυνάμεις της αγοράς εντός της Ε.Ε, αυτή θα εξαρτηθεί από την 

ύπαρξη οικονομίας αγοράς και σταθερού μακροοικονομικού πλαισίου, το οποίο να 

παρέχει τη δυνατότητα στους οικονομικούς φορές να παίρνουν αποφάσεις σε κλίμα 

προβλεψιμότητας. Η απουσία μιας λειτουργούσας οικονομίας αγοράς σε συνδυασμό 

με τη μακροοικονομική αστάθεια αποτελούν σοβαρά εμπόδια που εξακολουθούν να
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παρακωλύουν την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας και κυρίως την 

ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα.

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις μειώθηκαν αισθητά το 1999 και το 2000, αφού 

σημείωσαν άνοδο το 1997 και το 1998. Μειώθηκαν κατά 19% τους επτά πρώτους 

μήνες του 2000 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 1999 ενώ το επίπεδο των κατά 

κεφαλήν άμεσων ξένων επενδύσεων εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλό.

Η μείωση των επενδύσεων και τα χαμηλά επίπεδα άμεσων ξένων επενδύσεων 

αποτελούν ανησυχητικούς παράγοντες που καταδεικνύουν την ανικανότητα της 

χώρας να εκσυγχρονίσει τον παραγωγικό της μηχανισμό.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της 

Ρουμανίας, αν και η σχετική της σημασία ως εμπορικού εταίρου έχει μειωθεί. Κατά 

τους πρώτους επτά μήνες του 2000 τόσο το μερίδιο εξαγωγών, το οποίο ανερχόταν 

στο 64%, όσο και το μερίδιο εισαγωγών, στο 57,8% μειώθηκαν σε σχέση με την ίδια 

περίοδο το 1999. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ρουμανίας εξακολουθεί να 

στρέφεται στις βιομηχανίες υψηλής εντάσεων εργασίας, λόγω του σχετικά χαμηλού 

κόστους του εργατικού δυναμικού. Το 1999, οι μέσες ονομαστικές αμοιβές, 

εκφρασμένες σε ευρώ και δολάρια, μειώθηκαν κατά 11,4% και 16% αντίστοιχα. Το 

2000, η μείωση με βάση το δολάριο συνεχίστηκε ενώ με βάση το ευρώ 

παρατηρήθηκε αύξηση λόγω υποτίμησης του ευρώ έναντι του δολαρίου.

2.1.3 ΤΟΥΡΚΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Κατά την γενική αξιολόγηση, θετική εξέλιξη αποτελεί η έναρξη ενός ευρύτατου 

διαλόγου στην τουρκική κοινωνία σχετικά με τις απαραίτητες πολιτικές 

μεταρρυθμίσεις εν όψει της ένταξης στην Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό αναλήφθηκαν δύο 

σημαντικές πρωτοβουλίες όπως η υπογραφή πολλών διεθνών πράξεων για τα 

δικαιώματα του ανθρώπου και η πρόσφατη έγκριση από την κυβέρνηση του έργου 

του ανώτατου συντονιστικού συμβουλίου για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Ωστόσο 

σε σύγκριση με το παρελθόν έτος η κατάσταση στην πράξη σημείωσε ελάχιστη 

πρόοδο και η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληροί τα πολιτικά κριτήρια της 

Κοπεγχάγης.
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Σε σύγκριση με το παρελθόν έτος, η κατάσταση στον τομέα των οικονομικών, 

κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων δεν βελτιώθηκε, ιδίως όσο αφορά στην 

άσκηση των πολιτιστικών δικαιωμάτων όλων των τούρκων υπηκόων, ανεξαρτήτως 

εθνοτικής προέλευσης. Η κατάσταση στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας που 

κατοικείται κατά κύριο λόγο από Κούρδους δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά.

Στο Συμβούλιο σύνδεσης ΕΚ-Τουρκίας στις 31 Δεκεμβρίου 1995, αποφασίστηκαν τα 

πλαίσια για την έναρξη του τελικού σταδίου της τελωνειακής ένωσης μεταξύ της 

Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την ομαλή λειτουργία της. Τονίστηκε 

ότι η τελωνειακή αυτή ένωση αποτελεί σημαντικό στάδιο του ευρωπαϊκού 

προσανατολισμού και ότι πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Επιβεβαιώθηκαν τα 

σχετικά με τους "όρους επιλεξιμότητας της Τουρκίας για να καταστεί μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αναφέρονται στη συμφωνία σύνδεσης και στη 

γνωμοδότηση της Επιτροπής την οποία ασπάζεται το Συμβούλιο" και επιβεβαιώθηκε 

επίσης ότι η Τουρκία θα κριθεί βάσει των ιδίων προτύπων και αντικειμενικών 

κριτηρίων με τους λοιπούς υποψηφίους.

Ωστόσο, η συνέχιση της ενίσχυσης των σχέσεων εξαρτάται ιδίως από τη βελτίωση 

των σχέσεων μεταξύ ενός των κρατών της Ένωσης και της Τουρκίας χάρη στη 

διευθέτηση των διαφορών τους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, από την εφαρμογή 

στην Τουρκία ενός ειδικού προγράμματος έτσι ώστε η κατάσταση όσον αφορά το 

σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη χώρα να είναι σύμφωνη με τους 

διεθνώς αποδεκτούς κανόνες, και από την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο 

πλαίσιο του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του κράτους δικαίου. 

Όσον αφορά την Κύπρο, επιβεβαιώθηκε η έναρξη των διαπραγματεύσεων έξι μήνες 

μετά την ολοκλήρωση της διακυβερνητικής διάσκεψης και λαμβάνοντας υπόψη τα 

αποτελέσματα αυτής, και τονίστηκε ότι η προσχώρηση της Κύπρου αναμένεται να 
ωφελήσει όλες τις κοινότητες της νήσου. Όσον αφορά τη χρηματοδοτική συνεργασία, 

επιβεβαιώθηκε η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σεβασθεί το σύνολο των 
στοιχείων που περιέχονται στη δήλωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της 6ης 

Μαρτίου 1995, για την επανάληψη της χρηματοδοτικής συνεργασίας. Τονίστηκαν 

ακόμη στοιχεία που αφορούν σχετικά με την αναμφίβολη πρόοδο που 

αντιπροσωπεύει η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας για το διορισμό δύο 

προσωπικοτήτων από κάθε πλευρά, υπεύθυνων για την εξέταση των διαφορών 

μεταξύ των δύο αυτών χωρών.
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Οσο αφορά στην εναρμόνισή της με το κεκτημένο, το γενικό συμπέρασμα για την 

Τουρκία είναι ότι πρέπει να καταβληθούν ουσιαστικές προσπάθειες σε τομείς 

πολιτικής εκτός τελωνειακής ένωσης για περαιτέρω εναρμόνιση με το κεκτημένο, 

συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης κατάλληλων μηχανισμών εφαρμογής και 

εκτέλεσης. Αυτό θα απαιτήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις της διοίκησης σε όλα τα 

επίπεδα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό θα έχει ως επακόλουθο τη δημιουργία 

νέων διαρθρώσεων, όπως στους τομείς των κρατικών ενισχύσεων και της 

περιφερειακής ανάπτυξης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η Τουρκική οικονομία βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης μετά την απότομη ύφεση το 

1999, όταν το ακαθάριστο ΑΕΠ μειώθηκε κατά 5% και η ανεργία ανήλθε στο 7,6% 

του εργατικού δυναμικού. Οι βασικοί λόγοι αυτής της επιβράδυνσης ήταν ο 

συνδυασμός του προγράμματος σταθεροποίησης του 1998, η ρωσική κρίση και οι 

σεισμοί του Αυγούστου του 1999.

Τον Δεκέμβριο του 1999, η τουρκική κυβέρνηση εκγαινίασε ένα ευρύ τριετές 

μακροοικονομικό πρόγραμμα μείωσης του πληθωρισμού και φορολογικής 

σταθεροποίησης. Βασικός στόχος είναι η μείωση του χρονίως υψηλού πληθωρισμού 

και των επιτοκίων και η σταθεροποίηση των δημοσίων οικονομικών.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (1999)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (μ.οχιλ.) 64330

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ (%μ.ο Ε.Ε) 28

Επενδύσεις/ΑΕΠ (%) 20,3

Α καθάριστο Εξωτερικό Χρέος/Α ΕΠ (%) 50,5

Εξαγωγές/ΑΕΠ (%) 21,6

Η αργή σταθεροποίηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας και οι χαμηλές αυξήσεις των 

μισθών του δημοσίου τομέα, καθώς και η κυβερνητική στήριξη των τιμών, στηρίζουν 

με επιτυχία τη μείωση του πληθωρισμού. Ωστόσο οι πληθωριστικές προοπτικές των 

τουρκικών νοικοκυριών φαίνεται ότι υπολείπονται των στόχων της κυβέρνησης. Οι 

φορολογικές επιδόσεις του 2000 ήταν σημαντικές και η σταθεροποίηση προχωρά 

ελαφρώς γρηγορότερα από το στόχο. Η οικονομική μεγέθυνση επανήλθε το 2000, 

βασισμένη στη ραγδαίως ανερχόμενη εγχώρια ζήτηση, η οποία επίσης επωφελείται 

από την απότομη μείωση των πραγματικών επιτοκίων. Η αύξηση των εισαγωγών 

είναι πολύ έντονη, γεγονός που οδήγησε σε ταχεία επιδείνωση του εμπορικού 

ισοζυγίου και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.



Η ασταθής συμπεριφορά των επενδύσεων και οι χαμηλές εισροές άμεσων ξένων 

επενδύσεων φανερώνουν πάντα την επιφυλακτική στάση των επενδυτών όσο αφορά 

την προοπτική της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης μακροοικονομικής 

σταθερότητας και του μεταρρυθμιστικού προγράμματος.

Η Τουρκία προκειμένου να διαφυλάξει τη μακροοικονομική σταθερότητα, το 

κυβερνητικό πρόγραμμα σταθεροποίησης βασίζεται σε ένα φιλόδοξο κατάλογο 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που πρόκειται να εφαρμοστούν κατά τα επόμενα τρία 

χρόνια. Το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα καλύπτει σχεδόν όλους τους βασικούς 

τομείς: Δημόσια οικονομικά, δημόσια διοίκηση, ιδιωτικοποιήσεις κρατικών 

επιχειρήσεων, τραπεζικό και γεωργικό τομέα και σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων. 

Το πρόγραμμα στηρίζεται από ένα τριετή διακανονισμό υποστήριξης που έχει 

συναφθεί με το ΔΝΤ και από μεταρρυθμιστικό προγράμματα του οικονομικού και 

χρηματοοικονομικού τομέα που συμφωνήθηκαν με τη Διεθνή Τράπεζα. Το 1999, η 

μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα βελτίωσε την αποτελεσματικότητα της 

φορολογικής διοίκησης και μειώθηκε ο αριθμός των εκτός προϋπολογισμού ταμείων.

Οσο αφορά στη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα, βελτιώθηκε το 

νομοθετικό πλαίσιο και θεσπίστηκε το Συμβούλιο Ρύθμισης και Εποπτείας 

Τραπεζών. Ωστόσο, οι προετοιμασίες για την ιδιωτικοποίηση των τεσσάρων 

ελεγχομένων από το κράτος τραπεζών, που αντιστοιχούν περίπου στο 40% των 

συνολικών περιουσιακών στοιχείων, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Η τουρκική οικονομία έχει ανακάμψει μετά τα εξωτερικά πλήγματα που προκάλεσαν 

η ρωσική κρίση το 1998 και οι σεισμοί το φθινόπωρο του 1999. Μετά την σημαντική 
μείωση της παραγωγής, με πτώση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 5,1% το 1999, το 

πραγματικό ΑΕΠ σημείωσε αύξηση πάνω από 5% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2000.
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Σ’ αυτό συνέβαλλε κυρίως η ιδιωτική 

κατανάλωση την οποία ώθησε η 

σημαντική μείωση των πραγματικών 

επιτοκίων και η αυξημένη διαθεσιμότητα 

φθηνών καταναλωτικών δανείων. Το 

αποτέλεσμα ήταν η ισχυρή αύξηση της 

ζήτησης για διαρκή καταναλωτικά αγαθά, 

η οποία είχε ανασταλεί κατά την ύφεση 

του 1998 και 1999.

Οι επενδύσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα αυξήθηκαν επίσης έντονα, 

γεγονός που αντικατοπτρίζει την πτωτική τάση του χρηματοπιστωτικού κόστους και 

την ανοικοδόμηση μετά τους σεισμούς.

Η αύξηση των εισαγωγών ήταν ιδιαιτέρως υψηλή κατά το πρώτο εξάμηνο του 2000, 

ως αποτέλεσμα της ισχυρής εγχώριας ζήτησης, της αύξησης της τιμής του 

πετρελαίου και της ανατίμησης της τουρκικής λίρας.

Ταυτόχρονα, η πραγματική ανατίμηση της τουρκικής λίρας περιόρισε τα έσοδα των 

εξαγωγών. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 3,4% στη διάρκεια των επτά 

πρώτων μηνών του έτους, ενώ το ποσοστό αυτό είναι κατώτερο του μακροπρό

θεσμου δυναμικού ανάπτυξης του τομέα και δείχνει ότι η ανάκαμψη δεν έχει ακόμη 

επιτευχθεί σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

ΑΕΠ

Στο γράφημα 1, παρουσιάζονται οι συσχετιζόμενες εξελίξεις των δεικτών που 

αφορούν στο ΑΕΠ, στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και στην % ποσοστιαία μεταβολή 

της εξέλιξης της ανεργίας. Σημαντικό στοιχείο αποτελούν οι υψηλές τιμές του ΔΚΤ, 

κυμαινόμενες σε ποσοστά της τάξης του 85-90 % σε ετήσια βάση, και οι οποίες 

διατηρούνται καθ’ όλη τη χρονική περίοδο από το 1995 έως και το 1998, ενώ κατά τις 

αρχές του 1999 παρουσιάζεται μια πτωτική τάση. Κατά την ίδια χρονική περίοδο η
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εξέλιξη του ΑΕΠ μειώθηκε καταγράφοντας αρνητικές τιμές η ποσοστιαία μεταβολή 

των οποίων ήταν της τάξης του -5% περίπου.

Η ανεργία αυξήθηκε σημαντικά. Ως αποτέλεσμα της οικονομικής επιβράδυνσης του 

1998 και του 1999 το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε σημαντικά το 1999, 

προσεγγίζοντας το υψηλότερο απίπεδο μετά την οικονομική κρίση του 1994.

Σύμφωνα με μια μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε κατά τα πρότυπα 

των προδιαγραφών της ΔΟΕ , το 

συνολικό ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε 

από 7,3% τον Απρίλιο του 1999 σε 8,3% 

κατά το πρώτο τετράμηνο του 2000. 

Υπάρχουν τεράστιες διαφορές στα 

ποσοστά ανεργίας μεταξύ αστικών 

περιοχών όπου υπερβαίνουν το 10% και 

αγροτικών περιοχών με ποσοστά 

ανεργίας περίπου 5%.

Κατά την αξιολόγηση των στοιχείων αυτών πρέπει να ληφθεί υπόψη η 

υποαπασχόληση η οποία αντικατοπτρίζεται στο χαμηλό ποσοστό συμμετοχής ύψους 

μόνο 47% κατά το πρώτο τετράμηνο του 2000. Η πλέον όμως σημαντική και 

αξιοσημείωτη μακροοικονομική επίπτωση του οικονομικού προγράμματος ήταν η 

σημαντική μείωση των επιτοκίων και ο περιορισμός του πληθωρισμού. Μετά την 

αναγγελία του προγράμματος, υποχώρησαν αμέσως τα επιτόκια, από 100% περίπου 

στο τέλος του 1999 σε 45% περίπου κατά τα μέσα Ιανουάριου και στο 35% περίπου 

κατά τα μέσα του 2000.
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αρχικώς 

αυξήθηκε φτάνοντας το 69% σε 

δωδεκάμηνη βάση το Φεβρουάριο του 
2000, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις 

επιπτώσεις επι των τιμών της σχετικής 

με τους σεισμούς φορολογικής δέσμης 

καθώς και την αύξηση των διοικητικά 

καθοριζόμενων τιμών.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ

Το Σεπτέμβριο του 2000, ο ΔΤΚ σε δωδεκάμηνη βάση μειώθηκε στο 49%, το 

χαμηλότερο ποσοστό από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η υποχώρηση του
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πυρήνα του πληθωρισμού βρίσκεται κοντά στο στόχο. Η πρόσδεση της ονομαστικής 

ισοτιμίας συναλλάγματος και η αντιπληθωριστική στάση της κυβέρνησης 

διαδραμάτισαν κεντρικό ρόλο για τη μείωση του πληθωρισμού. Η κυβέρνηση δεν 

εφαρμόζει πλέον για τις αμοιβές του δημόσιου τομέα και τη στήριξη των γεωργικών 

τιμών τιμαριθμική αναπροσαρμογή με βάση τα προηγούμενα στοιχεία αλλά 

χρησιμοποιεί το στόχο για τον πληθωρισμό ως κατευθυντήρια γραμμή για τον 

καθορισμό αμοιβών και τιμών.

Επιπλέον η Κεντρική Τράπεζα εφαρμόζει μια προαναγγελθείσα αργή καθήλωση 

τιμών που συνδέεται με τις στοχοθετημένες αυξήσεις στο Δείκτη Τιμών Χονδρικής 

αντί να διαχειρίζεται απλώς τον πληθωρισμό. Το κυβερνητικό πρόγραμμα προβλέπει 

την υποχώρηση του ΔΚΤ στο 25% μέχρι το τέλος του 2000 και την επίτευξη 

μονοψήφιου ποσοστού μέχρι του τέλος του 2001. Παρά τις ενδείξεις κάποιας 

καθυστέρησης στη διαδικασία προσαρμογής των πληθωριστικών προοπτικών των 

νοικοκυριών, το πρόγραμμα σημείωσε επιτυχία όσο αφορά την δημιουργία πτωτικής 

τάσης στο πλαίσιο αυτό.

Η κατάσταση των λογαριασμών του δημόσιου τομέα βελτιώθηκε σημαντικά. Χάρη 

στην ισχυρότερη από το αναμενόμενο ανάκαμψη και τον έλεγχο των δαπανών, η 

φορολογική σταθεροποίηση επι του παρόντος είναι ελαφρώς καλύτερη από το 

στόχο. Για το 2000, ο βασικός φορολογικός στόχος του προγράμματος είναι να 

αυξηθεί το πρωτογενές πλεόνασμα του δημόσιου τομέα από -2,5% περίπου του 

ΑΕΠ το 1999 σε +3,5% περίπου του ΑΕΠ το 2000.

Εξαιρούνται οι έκτακτες φορολογικές δαπάνες που συνδέονται με τους σεισμούς και 

οι οποίες ανέρχονται περίπου σε 1,5% του ΑΕΠ.

Γ ράφημα2

[□ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ■ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ □ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στο γράφημα 2, παρουσιάζεται η συσχέτιση καθώς και η εξέλιξη των αντίστοιχων 

οικονομικών δεικτών οι οποίοι παρουσίασαν μία σταθερότητα κατά την συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο (1995-1999).
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Εξαίρεση αποτελεί ο δείκτης που αφορά στις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου 

κεφαλαίου οι οποίες παρουσίασαν μια αυξητική τάση, χωρίς όμως αυτή να επεκταθεί 

περαιτέρω ενώ τελικά ο δείκτης σταθεροποιήθηκε σε σχετικά χαμηλότερα επίπεδα 

στα επόμενα δύο έτη 1998 και 1999 μειούμενος κατά ποσοστό περίπου 2,5-3%.

Στα τέλη Νοεμβρίου 1999, το Κοινοβούλιο ενέκρινε μια φορολογική δέσμη για τους 

σεισμούς η οποία αναμένεται να αυξήσει τα έσοδα κατά 2% περίπου του ΑΕΠ το 

2000.

Εκτός από τη δέσμη για τους σεισμούς, αυξήθηκαν άμεσοι και έμμεσοι φόροι όπως ο 

φόρος εισοδήματος και ο συντελεστής του ΦΠΑ γεγονός που θα συμβάλλει με 

επιπλέον έσοδα περίπου 3% του ΑΕΠ.

Οσο αφορά στις δαπάνες, περικοπές σε επενδύσεις και τρέχοντα έξοδα, 

συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών του δημόσιου τομέα, θα βελτιώσουν περαιτέρω 

το έλλλειμμα κατά 0,6% του ΑΕΠ . Επιπλέον, διαρθρωτικά μέτρα που εγκρίθηκαν το

1999, όπως η μεταρρύθμιση των συντάξεων, θα μειώσουν τις κρατικές μεταφορές 

προς το ταμείο κοινωνικής ασφάλισης κατά 0,5% του ΑΕΠ. Προκειμένου να αυξηθεί 

η διαφάνεια των οικονομικών του δημόσιου τομέα, έχουν καταργηθεί μέχρι τώρα 27 

από τα 61 εκτός προϋπολογισμού ταμεία, ενώ χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες 

προς την κατεύθυνση αυτή. Ως αποτέλεσμα των σχετικά υψηλών δανειακών 

απαιτήσεων του δημόσιου τομέα, το καθαρό δημόσιο χρέος αυξήθηκε σημαντικά από 

44,5% του ΑΕΠ το 1998 σε 62% το 1999.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε ταχεία επιδείνωση κατά τη διάρκεια 

του 2000. Οι κύριες αιτίες της επιδείνωσης ήταν η έντονη αύξηση των εισαγωγών και 

η επακόλουθη αύξηση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. Παρά το γεγονός 

ότι τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν περίπου κατά 5% στο πρώτο εξάμηνο του

2000, αντιστάθμισαν μόνο ένα μικρό τμήμα της επιδείνωσης του εμπορικού 

ισοζυγίου.
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Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
εκτινάχθηκε σχεδόν στο 6% του ΑΕΠ.

Ο εξωτερικός δανεισμός, μέρος του 

οποίου είναι βραχυπρόθεσμος, συνεχίζει 

να χρηματοδοτεί με ευκολία το 

αυξανόμενο έλλειμμα τρεχουσών 

συναλλαγών, εφόσον η τουρκική 

κυβέρνηση, ο τραπεζικός τομέας και ο 

επιχειρηματικός τομέας έχουν εύκολη 

πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Ωστόσο, αυτή η εξάρτηση καθιστά τη χώρα ευάλωτη στις μεταβολές όσο αφορά την 

εμπιστοσύνη της αγοράς. Οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων παραμένουν ακόμη 

ασήμαντες και έτσι δεν συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών (Γράφημα 3).

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα δέχεται έντονες πιέσεις για αναδιάρθρωση. Επειδή οι 

τράπεζες επικεντρώνονται σημαντικά στη χρηματοδότηση του ελλείμματος του 

δημόσιου τομέα, έχουν σε μεγάλο βαθμό αποτύχει να διοχετεύσουν αποταμιεύσεις 

προς παραγωγικές επενδύσεις.

Οι τέσσερις ελεγχόμενες από το κράτος εμπορικές τράπεζες αντιπροσωπεύουν 

περίπου το 40% του ενεργητικού του τομέα.
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ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ
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Λόγω της ύφεσης του 1999, η αναλογία 

μη εκτελούμενων δανείων στο συνολικό 

ενεργητικό όλου του τομέα ανήλθε από 

2,7% το 1998 σε 3,2% το 1999, 

ποσοστό που παραμένει σχετικά 

χαμηλό λόγω κυρίως του χαμηλού 

δανεισμού του ιδιωτικού τομέα.

Τέλος η Τουρκία έχει σημειώσει 

σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση 

των ανισορροπιών με τον πιο επείγοντα 

χαρακτήρα στην οικονομία, αν και η 

διαδικασία εγκαθίδρυσης μιας 

λειτουργούσας οικονομίας αγοράς δεν 

έχει ολοκληρωθεί.

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
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Η μακροοικονομική σταθερότητα βελτιώνεται αν και ο πληθωρισμός παραμένει πολύ 

υψηλός και πρέπει ακόμη να δημιουργηθεί σταθερή βάση για βιώσιμα δημόσια 

οικονομικά μεσοπρόθεσμα.

Προκειμένου δε να αποκατασταθούν αυτές οι χρόνιες ελλείψεις και να ενεργοποιηθεί 

το αναπτυξιακό δυναμικό του Τουρκίας, θα πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή της 

κυβέρνησης στην καταπολέμηση των πληθωριστικών πιέσεων και στον περιορισμό 

των δημοσίων ελλειμμάτων και να διατηρήσει τη δέσμευσή της για διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις και απελευθέρωση της αγοράς.
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2.2.1 ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η Τσεχική Δημοκρατία εξακολουθεί να σέβεται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του 

ανθρώπου, έχει δε αναπτύξει το εσωτερικό θεσμικό πλαίσιο στον τομέα αυτό. Παρ’ 

όλα αυτά, εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα, ιδίως όσο αφορά στους 

υπεράριθμους τροφίμους των φυλακών και στι συνεχιζόμενες δραστηριότητες 

εμπορίας γυναικών και παιδιών. Τα αποτελέσματα στον τομέα της καταπολέμησης 

της διαφθοράς και του μέχρι τώρα οικονομικού εγκλήματος κρίνονται ανεπαρκή. Η 

επίτευξη απτών αποτελεσμάτων στον τομέα αυτό θα καθησυχάσει τις ανησυχίες του 

κοινού και θα συμβάλλει στη διασφάλιση της διαφάνειας του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος.

Η μεταρρύθμιση επίσης του δικαστικού σώματος αποτελεί βραχυπρόθεσμη 

προτεραιότητα της εταιρικής σχέσης προσχώρησης. Παρά την πρόοδο που έχει 

σημειωθεί, δεν έχουν ακόμη θεσπισθεί ορισμένα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης. 

Η διοικητική και η δικαστική μεταρρύθμιση αποτελούν ουσιώδη στοιχεία για την 

αποτελεσματική επιβολή του κεκτημένου και τη βελτίωση της χρηστής 

διακυβέρνησης. Από το 1999 και πέρα καταβλήθηκαν εντατικές σε ορισμένους δε 

τομείς αξιόλογες προσπάθειες για τη βελτίωση της κατάστασης των Ρομ, ιδίως όσο 

αφορά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ωστόσο για τη μόνιμη βελτίωση της κατάστασης 

των Ρομ απαιτούνται διαρκείς προσπάθειες.

Κατά συνέπεια πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες στους εν λόγω 
τομείς, σύμφωνα με τις μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης 

προσχώρησης.

Η Τσέχικη Δημοκρατία πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης, ενώ οι 

πρόσφατες σημαντικές εξελίξεις περιλαμβάνουν ειδικότερα την αποτελεσματικότερη 

συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η μακροοικονομική κατάσταση στην Τσεχική Δημοκρατία παρουσίασε βελτίωση σε 

σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Το δεύτερο τρίμηνο του 1999, έληξε η τριετής 

περίοδος ύφεσης και σημειώθηκε αύξηση του ΑΕΠ.

Το πρώτο εξέμηνο του 2000, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,1%. Η ανάκαμψη 

αυτή προήλθε από την εξωτερική ζήτηση, που αντανακλά την αναζωογόνηση της 

οικονομικής δραστηριότητας στην Ε.Ε και από την ιδιωτική κατανάλωση. Το 

ποσοστό της ανεργίας, που αυξανόταν κατά την περίοδο της ύφεσης και ανήλθε στο 

9,4% στο τέλος του 1999, μειώθηκε στο 9% τον Αύγουστο του 2000. Οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις στήριξαν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και συνέβαλαν στη μερική 

αντιστάθμιση των απωλειών στην απασχόληση λόγω της αναδιάρθρωσης. Το 

έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε από 2,4% του ΑΕΠ το 

1998 σε 2% το 1999. Η συνετή νομισματική πολιτική είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθεί 

ο πληθωρισμός σε μέσο ποσοστό μόλις 2,1% το 1999. Όμως το ποσοστό του 

πληθωρισμού άρχισε πρόσφατα να αυξάνεται, κυρίως λόγω της αύξησης των 

διεθνών τιμών καταναλωτικών προϊόντων. Το δημοσιονομικό έλλειμμα της γενικής 

κυβέρνησης το 2000 θα είναι σημαντικά υψηλότερο από το 0,6% του ΑΕΠ που 

σημειώθηκε το 1999, ενώ ο συνδυασμός νομισματικής και φορολογικής πολιτικής 
ήταν ορθός.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Το Νοέμβριο του 1999, η Τσεχική κυβέρνηση και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής υπέγραψαν «Κοινή αξιολόγηση των προτεραιοτήτων οικονομικής 

πολιτικής», η οποία αναθεωρεί τις μεσοπρόθεσμες επιλογές οικονομικής πολιτικής. 

Παίρνοντας υπόψη τις τρέχουσες ευνοϊκές μακροοικονομικές εξελίξεις στην Τσεχική 

Δημοκρατία, η κυβέρνηση σχεδιάζει να φέρει στο επίκεντρο της προσοχής, τις 

μεσοπρόθεσμες οικονομικές προτεραιότητες, κυρίως στον τομέα της φορολογικής

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (μ.οχιλ.)
Κατά Κεφαλή ΑΕΠ (%μ.ο Ε.Ε) 
Επενδύσεις/ΑΕΠ (%)
Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος/ΑΕΠ (%) 
Εξαγωγές!ΑΕΠ (%)

10283

59

26,4

24

63,6
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πολιτικής. Η κυβέρνηση έχει εγκρίνει τη μεσοπρόθεσμη νομισματική στρατηγική της 

ΕΤΣ και τον στόχο που όρισε για τον προϋπολογισμό του 2001.

Το 1999, το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε 

κατά 0,2% σε σύγκριση με αρνητικό 

ποσοστό ανάπτυξης 2,3% το 1998. Η 

ύφεση της τσεχικής οικονομίας έφθασε 

στο χαμηλότερο σημείο το πρώτο 

τρίμηνο του 1999, όταν το πραγματικό 

ΑΕΠ ήταν κατά 3,3% χαμηλότερο σε 

σχέση με την ίδια περίοδο του 

προηγούμενου έτους.

Στη συνέχεια άρχισε διαδικασία ανάκαμψης, αν και αρχικά με αργό ρυθμό. Η 

ανάκαμψη οφείλεται στην εξωτερική ζήτηση και την αύξηση της ιδιωτικής 

κατανάλωσης.

Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, που συρρικνώθηκαν κατά 5,5% ετησίως, είχαν 

αρνητικότερη επίπτωση στην οικονομική ανάπτυξη σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος. Στο πρώτο εξάμηνο του 2000, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 

3,8% και το συνολικό ποσοστό οικονομικής ανάπτυξης ήταν 3,1% σε σχέση με την 

ίδια περίοδο του 1999. Η μεγάλη ζήτηση στην Ε.Ε συνέχισε να προωθεί τις 

εξαγωγές, η αξία των οποίων αυξήθηκε κατά 22,5% σε διάστημα ενός έτους, ενώ οι 

εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 19,4%.

Η ανεργία διατηρήθηκε σε μάλλον υψηλά 

επίπεδα, πλησιάζοντας σε ποσοστά της 
τάξης του 9% περίπου κατά τη διετία 

1998-1999, σε συνδυασμό με σημαντικές 

περιφερειακές ανισότητες. Περί τα τέλη 

Ιανουάριου του 2000, το ποσοστό της 

ανεργίας ανήλθε στο υψηλότερο σημείο, 

στο 9,8% και στη συνέχεια μειώθηκε στο 

9% στο τέλος Αυγούστου 2000.
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Ο πληθωρισμός παρουσίασε θεαματική 

μείωση από μέσο ποσοστό 10,7% το 

1998 σε 2,1% το 1999. Ο στόχος της 

Εθνικής Τράπεζας της Τσεχίας για τον 

πληθωρισμό, που είχε καθοριστεί στο 

4,5±0,5% υπερκαλύφθηκε, όπως συνέβη 

και το 1998. Η απότομη μείωση του 

πληθωρισμού ήταν αποτέλεσμα της 

συνετής νομισματικής πολιτικής και της 

χαμηλής οικονομικής δραστηριότητας τα 

πρώτα τρία τρίμηνα του 1999.

Από το τέλος του έτους και μετά, η απελευθέρωση των τιμών, η αύξηση των διεθνών 

τιμών των ενεργειακών προϊόντων και η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, 

προκάλεσαν την αύξηση του πληθωρισμού στο 4,1% στα τέλη του Σεπτεμβρίου 

2000, σε διάστημα ενός έτους. Ο καθαρός πληθωρισμός, χωρίς να παίρνονται 

υπόψη οι μεταβολές των ελεγχόμενων τιμών, ανήλθε στο 3,2%.

Συσχετίζοντας τους δείκτες που αφορούν στο γράφημα 1, παρατηρείται μια απόκλιση 

αυτών που αντιστοιχούν στην εξέλιξη του πληθωρισμού σε σχέση με το ΑΕΠ. Ενώ οι 

τάσεις βαίνουν μειούμενες κατά τα έτη 1996 και 1997, με μεγαλύτερη μείωση αυτή 

που αφορά στο ΑΕΠ, στη συνέχεια οι τάσεις των δύο αυτών δεικτών συγκλίνουν 

κατά τη διάρκεια του έτους 1999, καταγράφοντας ποσοστά που βρίσκονται κοντά στο 

0-2%. Η αυξητική τάση του ΑΕΠ από το 1998 συνεχίστηκε μέχρι και τα τέλη του 1999 

εξισορροπώντας την αρνητική του πορεία κατά τα δύο προηγούμενα έτη, γεγονός 

που συνδυάζεται και με την πτωτική τάση του ΔΚΤ με τον έλεγχο και την ταυτόχρονη 

σταθεροποίηση των τιμών καταναλωτή και την συγκράτηση του πληθωρισμού. Η 

σταδιακή αύξηση δε του ΑΕΠ, με την κλιμακούμενη πτώση του δείκτη τιμών 

καταναλωτή, συνοδεύτηκε με την αυξητική τάση του ποσοστού της ανεργίας που 

πλησίασε σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα, σημειώνοντας αρκετά υψηλό ποσοστό κατά
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το 1999, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα μία αυξητική τάση και για τα επόμενα έτη. Με 

δεδομένη όμως την αυξητική τάση του ποσοστού του ΑΕΠ, σε συνδυασμό με την 
συγκράτηση των τιμών καταναλωτή και την αύξηση των εγχώριων και ξένων 

επενδύσεων, το ποσοστό της ανεργίας προβλέπεται να παρουσιάσει επιπλέον 

μείωση κατά τα επόμενα έτη, με την προϋπόθεση όμως της σταθεροποίησης της 

αυξητικής τάσης του δείκτη του ΑΕΠ σε συνδυασμό με την αύξηση των επενδύσεων 

και την ολοκλήρωση των διαρθρωτικών αλλαγών της οικονομίας.

Η νομισματική πολιτική διευκολύνθηκε κατά το τελευταίο έτος σε μια προσπάθεια να 

στηριχθούν οι αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας. Το φθινόπωρο του 1999, η 

τσεχική Εθνική Τράπεζα μείωσε βασικά τα επιτόκια, αλλά χρειάστηκε κάποιο 

διάστημα για να επιφέρουν τα μέτρα αυτά αποτελέσματα σε όρους επιτοκίων αγοράς 

που προσφέρονται στους πολίτες. Οι εμπορικές τράπεζες παρέμειναν επιφυλακτικές 

στο να επεκτείνουν τη χορήγηση πιστώσεων σε επιχειρήσεις, εφόσον αυτές θα 

συνεχίσουν να πλήττονται από αδυναμία ισολογισμού και ανεπαρκή διαχειριστική 

ικανότητα.

Το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών έχει μειωθεί σημαντικά.

Το 1999 μειώθηκε στο 2% του ΑΕΠ 

από 2,4% το 1998. Η βελτίωση αυτή 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση 

του εμπορικού ελλείμματος. Το 1999, 

ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών 

ήταν σημαντικά χαμηλότερος σε 

σχέση με το 1998, αλλά η αύξηση των 

εξαγωγών εξακολούθησε να είναι 

μεγαλύτερη από την αύξηση των 

εισαγωγών.

Το έλλειμμα υπερκαλύφθηκε από χρηματοοικονομικές ροές, που προστέθηκαν στα 

αποθεματικά, ενώ η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2000.
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Γρόφημα 2

1995 1996 1997 1998 1999

—♦— ΙΣΟΖ. ΤΡΕΧ. ΣΥΝΑΛ. —■— ΕΛΛΕΙΜΜΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το 1999, η γενική κυβέρνηση παρουσίασε δημοσιονομικό έλλειμμα 0,6% του ΑΕΠ, 

επωφελούμενη από το πλεόνασμα στον προϋπολογισμό των τοπικών αρχών 

(γράφημα 2). Το αποτέλεσμα αυτό ήταν πολύ καλύτερο σε σχέση με το αναμενόμενο 

έλλειμμα έως 3,5% του ΑΕΠ και ήταν δυνατό να επιτευχθεί μόνο μέσω της 

μεταφοράς των απωλειών του 1998 της κρατικής Konsolidachi Banka στον 

προϋπολογισμό του 2000.
Στις αρχές του έτους, σύμφωνα με τις 

προβολές, το έλλειμμα της γενικής 

κυβέρνησης για το 2000 θα ανερχόταν 

στο 3,5% του ΑΕΠ αλλά η κυβέρνηση 

αναθεώρησε πρόσφατα την προβολή 

αυτή στο 5,2% του ΑΕΠ.

Η εξήγηση που έδωσε για το υψηλότερο έλλειμμα είναι η ανάγκη να καλυφθούν οι 

απώλειες της Konsolidacni Banka το 1998 και 1999, οι οποίες ανήλθαν σε 1,369 δις 

ευρώ. Παρόλα αυτά εάν δεν υπολογίζονταν οι εισπράξεις από την ιδιωτικοποίηση ως 

έσοδα, το έλλειμμα του γενικού προϋπολογισμού θα ανερχόταν στο 7,7% του ΑΕΠ. 

Το επίσημο δημόσιο χρέος αυξήθηκε το 1999 κατά 1,193 δις ευρώ, ανεβάζοντας το 

συνολικό δημόσιο χρέος σε 8,051 δις ευρώ ή στο 16% του ΑΕΠ.

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ
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Γρόφημα 3

ΒΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΟΣΗΣ ■ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ □ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ~ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΟΝ~]

Οι δαπάνες τελικής κατανάλωσης καθώς και οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου 

κεφαλαίου παρέμειναν σχεδόν σταθερές κατά την ανάπτυξη των ετών από το 1995- 

1999, με εξαίρεση το1999, όπου καταγράφηκε μία ελαφρά μείωση στις ακαθάριστες 

επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου. Η μεγαλύτερη όμως αύξηση που παρουσιάστηκε ήταν 

αυτή που αναφέρεται στις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών οι οποίες κατέγραψαν 

ένα αρκετά υψηλό ποσοστό κατά το προηγούμενο έτος, φτάνοντας στο υψηλότερο 

σημείο ξεπερνώντας το 60%. Αυτό που θα αναμένονταν από την αύξηση των 

εξαγωγών, θα ήταν και η ταυτόχρονη αυξητική τάση του δείκτη των ακαθάριστων 

επενδύσεων παγίου κεφαλαίου προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες που 

αφορούν στις υποδομές καθώς και στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων για 

επιπλέον επενδύσεις από εξωτερικές πηγές (γράφημα 3).

Οι δυνάμεις της αγοράς καθορίζουν τις τιμές της τεράστιας πλειοψηφίας των 

εμπορευμάτων. Εχουν απελευθερωθεί το εμπόριο και ο μηχανισμός 

συναλλαγματικών ισοτιμιών. Οι ελεγχόμενες τιμές αντιπροσωπεύουν το 18% δείκτη 

τιμών καταναλωτή. Η ελευθέρωση των τιμών, που επιβραδύνθηκε το 1999, ανέκτησε 

και πάλι τη δυναμική της κατά το ίδιο έτος.

Παρά τη μεγάλη μείωση των ονομαστικών επιτοκίων, η προσφορά τραπεζικής 

πίστωσης στον ιδιωτικό τομέα έχει μειωθεί, επειδή οι τράπεζες έχουν γίνει 

περισσότερο διστακτικές στη χορήγηση νέων πιστώσεων. Η εγχώρια πίστωση ως 

αναλογία του ΑΕΠ ήταν 65% το 1999. Το μεγάλο ποσοστό επισφαλών δανείων 

αποτελεί σημαντικό βάρος για τον τραπεζικό τομέα της Τσεχίας. Το 1999 τα 

επισφαλή δάνεια, χωρίς να παίρνεται υπόψη η Konsolidacni Banka, ανήλθαν σε 7,89 

δις ευρώ, ή στο 32% του συνόλου των δανείων, το δε 40% περίπου των επισφαλών 

δανείων είχαν δηλωθεί ως απώλειες. Το συνολικό ενεργητικό της Konsolidacni 

Banka, που συνίστανται σε επισφαλή δάνεια από τον υπόλοιπο τραπεζικό τομέα, 

αυξήθηκε από 39% περίπου το 1999 σε 5,31 δις ευρώ.
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Ετσι συνολικά τα επισφαλή δάνεια στο τσεχικό χρηματοπιστωτικό σύστημα ανήλθαν 

σε 13,2 δις ευρώ, ή στο 26,5% του ΑΕΠ γεγονός που δημιουργεί σοβαρή ανησυχία. 

Η Τσεχική Δημοκρατία μπορεί να θεωρηθεί ως λειτουργούσα οικονομία αγοράς.

Κατά το προηγούμενο έτος βελτιώθηκε η μακροοικονομική σταθερότητα επανήλθε δε 

η ανάπτυξη και διατηρήθηκαν οι θετικές επιδόσεις στον τομέα του πληθωρισμοπύ και 

του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών. Παρόλα αυτά πρέπει να ληφθούν μέτρα για 

να εξασφαλιστεί η μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα του φορολογικού συστήματος. Η 

ενίσχυση της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα έχει καθοριστική σημασία για 

να ενισχυθούν οι μακροοικονομικές πολιτικές και η οικονομική δραστηριότητα. Οσο 

αφορά στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, ως ποσοστό του ΑΕΠ, η Τσεχική 

Δημοκρατία έχει επωφεληθεί από γενικά υψηλά επίπεδα επενδύσεων για μεγάλο 

διάστημα, κυμαίνονται δε σε ποσοστό περίπου 30%. Όμως οι συντελεστές απόδοσης 

κεφαλαίου δεν έχουν οδηγήσει σε ταχεία και σταθερή αύξηση της παραγωγής, 

γεγονός που οφείλεται κυρίως στις προηγούμενες ασυνέπειες των οικονομικών 

πολιτικών.

Επίσης, η χώρα έχει ήδη επιτύχει υψηλό 

επίπεδο εμπορικής ολοκλήρωσης με την 

Ε.Ε η οποία συνεχίζει να αυξάνεται, 

εφόσον η ΕΚ αντιπροσώπευε το 69% 

των συνολικών τσεχικών εξαγωγών και 

το 64% των εισαγωγών το 1999. Οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις απασχολούν 

το 56% του εργατικού δυναμικού και 

παράγουν το 53% του ΑΕΠ.

Η Τσεχική Δημοκρατία, τέλος, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 

βραχυπρόθεσμα τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάμεις της αγοράς στο 

εσωτερικό της Ε.Ε υπο τον όρο ότι θα συνεχίσει και θα ολοκληρώσει την εφαρμογή 

των διαρθρωτικών αλλαγών.

Στη γενική αξιολόγηση της χώρας, οσο αφορά στο κεκτημένο της Ε.Ε, φαίνεται ότι 

έχει επιταχυνθεί σημαντικά ο ρυθμός εναρμόνισης της νομοθεσίας αλλά απαιτούνται 

περαιτέρω προσπάθειες σε ορισμένους βασικούς τομείς. Εχει σημειωθεί επίσης 

πρόοδος όσο αφορά την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας, αν και οι προσπάθειες 

αυτές δυσχεραίνονται από καθυστερήσεις της διοικητικής και δικαστικής 

μεταρρύθμισης. Εχει σημειωθεί επίσης σημαντική πρόοδος ως προς την εναρμόνιση 

της νομοθεσίας σε σημαντικούς τομείς του κεκτημένου για την εσωτερική αγορά.

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ 
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Γενικά, έχουν τηρηθεί οι περισσότερες από τις προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης 

για την προσχώρηση, αν και πρέπει να στηριχθούν οι προσπάθειες που έχουν 

καταβληθεί μέχρι στιγμής, ώστε να επιτευχθούν πλήρως οι επιδιωκόμενοι στόχοι.

2.2.2 ΠΟΛΩΝΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η νέα ώθηση που παρατηρήθηκε μετά τη συζήτηση του ζητήματος της ευρωπαϊκής 

ολοκλήρωσης στην πολωνική Δίαιτα (Sejm) τον Φεβρουάριο και τη σύσταση 

κοινοβουλευτικής επιτροπής για το ευρωπαϊκό δίκαιο, έχει ήδη αρχίσει να αποφέρει 

καρπούς, καθώς επιταχύνθηκε σημαντικά η υιοθέτηση του κεκτημένου σε σύγκριση 

με την περίοδο που αφορούσε η τελευταία έκθεση. Αν και έχουν γίνει πολλά για την 

επίτευξη νέας δυναμικής, οι σχετικές προσπάθειες θα πρέπει να ενταθούν περαιτέρω 

και να αυξηθεί πιθανότατα η ροή της εκδιδόμενης νομοθεσίας. Η ανάγκη περαιτέρω 

προσπαθειών ισχύει ακόμη περισσότερο όσο αφορά την ενίσχυση της διοικητικής 

ικανότητας για την υιοθέτηση του κεκτημένου. Ως προς το σημείο αυτό έχει σημειωθεί 

πρόοδος, ιδίως όσο αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τις δημόσιες 

υπηρεσίες, η οποία όμως δεν είναι ανάλογη της προόδου που σημειώνεται κατά τη 

θέσπιση της νομοθεσίας.

Αξιοσημείωτες ήταν οι εξελίξεις όσο αφορά την περιφερειακή πολιτική, αλλά θα 

πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες διαρθρώσεις για την εφαρμογή του σχεδίου 

εθνικής ανάπτυξης και για την εφαρμογή της παρεμφερούς με τη συμφωνία NUTS 

νομοθεσίας. Στον κοινωνικό τομέα, οι προσπάθειες ήταν περιορισμένες και η 

επιβολή της νομοθεσίας εξακολουθεί να αποτελεί πηγή ανησυχίας, ιδίως σε σχέση με 

την ικανότητα των θεσμικών οργάνων στον τομέα της απασχόλησης.

Σημειώθηκε επίσης πρόοδος στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών 

υποθέσεων, κυρίως όσο αφορά τη μεθοριακή φρουρά και τη διαχείριση των 

συνόρων, για την οποία έχει χαραχθεί μια συνολική στρατηγική. Η εφαρμογή αυτής 

της στρατηγικής θα απαιτήσει σημαντική προσπάθεια και υψηλό βαθμό συντονισμού 

μεταξύ των αρμοδίων φορέων. Στον τελωνειακό τομέα τόσο η εναρμόνιση με το 

κεκτημένο όσο και η εδραίωση αποτελεσματικής ικανότητας εφαρμογής του απαιτούν 

σημαντικές πρόσθετες προσπάθειες. Το ίδιο ισχύει και στον τομέα του 

δημοσιονομικού ελέγχου.
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Γενικά η Πολωνία έχει φτάσει σε σημείο που μπορεί να ειπωθεί ότι έχουν ήδη 

αντιμετωπιστεί οι βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης για την 

προσχώρηση. Σημειώθηκε επίσης πρόοδος όσο αφορά στην εκπλήρωση των 
βασικών στοιχείων του κεκτημένου, ιδίως της πιστοποίησης και των κρατικών 

ενισχύσεων, αλλά απαιτούνται διαρκείς προσπάθειες για τη δημιουργία ή την 

ενίσχυση της ικανότητας στους τομείς της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, 

της πιστοποίησης, των κρατικών ενισχύσεων, της γεωργίας και της περιφερειακής 

πολιτικής, του κοινωνικού τομέα, των τελωνείων, της δικαιοσύνης και των 

εσωτερικών υποθέσεων.

Η πολώνια έχει ήδη αρχίσει να αντιμετωπίζει ορισμένες από τις μεσοπρόθεσμες 

προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση και εξακολουθεί να 

πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η μακροοικονομική κατάσταση στην Πολωνία έχει βελτιωθεί. Η επιβράδυνση του 

ρυθμού ανάπτυξης, που ήταν κυρίως αποτέλεσμα της κρίσης στη Ρωσία το 1998, 

έχει αναστραφεί από τα μέσα του 1999 και αυτή την περίοδο η οικονομία 

παρουσιάζει έντονη ανάκαμψη όσο αφορά την παραγωγή, η οποία σχετίζεται με την 

άνοδο της εξωτερικής ζήτησης και την επιτάχυνση της εγχώριας ζήτησης. Ωστόσο 

στη χώρα ανέκυψαν ορισμένες μακροοικονομικές ανισορροπίες.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (1999)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (μ.ο χιλ.) 38654

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ (%μ.ο Ε.Ε) 37

Επενδύσεις/ΑΕΠ (%) 26,2

Α καθάριστο Εξωτερικό Χρέος/Α ΕΠ (%) 33,6

Εξαγωγές/ΑΕΠ (%) 26,2

Το ποσοστό ανεργίας είναι υψηλό και αυξάνεται, ενώ ο πληθωρισμός σημείωσε 

σημαντική άνοδο το δεύτερο εξάμηνο του 1999. Ο μεγαλύτερος ρυθμός ανάπτυξης 

δεν αντισταθμίζει τις ζημίες όσο αφορά την απασχόληση, οι οποίες σχετίζονται με τον 

οικονομικό μετασχηματισμό. Επιπλέον το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών έχει διευρυνθεί σε σημαντικό βαθμό. Το 1999 το δημόσιο έλλειμμα 

ανερχόταν περίπου στο 3,5% του ΑΕΠ ενώ παρατηρήθηκε κάποια δημοσιονομική 

χαλαρότητα κατά τη διάρκεια του έτους εν μέρει λόγω της δύσκολης εφαρμογής των 

μεταρρυθμίσεων στον κοινωνικό τομέα.
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ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Η Πολωνία εξακολουθεί να βελτιώνεται ως λειτουργούσα, ανοιχτή οικονομία αγοράς 

μέσω της εφαρμογής συνετών μακροοικονομικών πολιτικών και διαφόρων μορφών 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ωστόσο υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις όσο 

αφορά την ταχύτητα με την οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι 

μεταρρυθμίσεις αυτές. Σε διάφορους τομείς ασκούνται πιέσεις για προστασία των 

εμπορικών συναλλαγών, ενώ έντονες είναι οι συζητήσεις σχετικά με την κατάλληλη 

στάση που πρέπει να υιοθετηθεί όσο αφορά τα δημόσια οικονομικά. Η κυβέρνηση 

έχει καθυστερήσει τις αποφάσεις σχετικά με την τελική ελευθέρωση των εισροών 

κεφαλαίων σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Πολωνίας ως μέλους του ΟΟΣΑ.

Το 1999, η οικονομία της χώρας 

σημείωσε ρυθμό ανάπτυξης 4,1% 

ποσοστό ελαφρώς μικρότερο σε σχέση 

με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο 

παρατηρήθηκε σημαντική επιτάχυνση 

της παραγωγής κατά το δεύτερο εξάμηνο 

του έτους φτάνοντας στο 5,6% η οποία 

συνεχίστηκε το 2000, κατά το πρώτο 

τρίμηνο του οποίου υπολογίστηκε ότι η 

αύξηση του ΑΕΠ ανερχόταν περίπου στο 

6%.

Η βιομηχανική παραγωγή αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό κατά σχεδόν 10% την 

περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2000, έναντι 4,3% το 1999. Στην 

ανάκαμψη αυτή σημαντικό ρόλο έπαιξε κυρίως η εγχώρια ζήτηση. Η ιδιωτική 

κατανάλωση αυξήθηκε κατά 5% σε πραγματικές τιμές, ενώ οι ακαθάριστες 

επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σημείωσαν άνοδο κατά 6,9%. Από τα τέλη του 

περασμένου έτους ο εξωτερικός τομέας συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη. Σύμφωνα 

με τα εμπορικά στοιχεία ο όγκος των εξαγωγών μειώθηκε κατά 5,1% τα πρώτα τρία 

τρίμηνα του 1999, αλλά σημείωσε άνοδο κατά 3,5% το τέταρτο τρίμηνο και κατά 

9,2% το πρώτο τρίμηνο του 2000.

Η εξαιρετικά σημαντική διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών αποτελεί την πιο πιεστική πρόκληση για την οικονομική πολιτική της 

Πολωνίας. Το 1999 το έλλειμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

αντιπροσώπευε το 7,5% του ΑΕΠ ενώ το περασμένο έτος υπερέβαινε το 4% και 

αναμένεται ότι θα φτάσει περίπου το 8% του ΑΕΠ την περίοδο από τον Ιανουάριο
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έως τον Απρίλιο του 2000. Η σημαντική βελτίωση που καταγράφηκε στα στοιχεία της 

κεντρικής τράπεζας τον Απρίλιο, ενδεχομένως υποδηλώνει ότι πραγματοποιείται 

κάποια προσαρμογή.

Εκτός από την επιδείνωση της 

κατάστασης του εμπορικού ισοζυγίου, η 

διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών 

συναλλαγών οφείλεται αφενός στην 

απότομη μείωση του πλεονάσματος των 

μη καταχωρημένων συναλλαγών , το 

οποίο μειώθηκε το 1999 κατά το ήμισυ σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος, και 

αφετέρου στον τριπλασιασμό του 

ελλείμματος στον τομέα των υπηρεσιών.

Η αύξηση του εμπορικού ελλείμματος σε 9,5% του ΑΕΠ το 1999 σημειώθηκε στο 

πλαίσιο δυσμενών εξωτερικών κραδασμών κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 

ετών. Το συνολικό έλλειμμα χρηματοδοτείται μόνο εν μέρει από εισροές που δεν 

συνεπάγονται οφειλές.

Στο γράφημα 1, παρουσιάζεται η συσχετιζόμενη εξέλιξη των δεικτών που αφορούν 

στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σε σχέση με το έλλειμμα/πλεόνασμα του 

δημοσίου. Σύμφωνα μ’ αυτό, παρατηρείται μια αυξητική απόκλιση της εξέλιξης των 

δεικτών από το 1997, συνεχιζόμενη και κατά το επόμενο έτος με μεγαλύτερο ρυθμό 

απόκλισης. Ενώ παρατηρείται μια έντονα αρνητική τάση στο ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών, ταυτόχρονα το έλλειμμα του δημοσίου κατέγραφε μια πολύ μικρή τάση, 

οδηγώντας τον δείκτη του ελλείμματος σε ακόμη περισσότερο αρνητικά ποσοστά 

παρά την σχετική σταθεροποίηση του δείκτη κατά τα έτη 1997 και 1998. Το υψηλό 

επίπεδο ανεργίας αποτελεί μια ακόμη μεγάλη πρόκληση για την πολιτική της χώρας.
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Από τον Αύγουστο του 1998 το 

ποσοστό ανεργίας σημειώνει σταθερή 

άνοδο, αγγίζοντας περίπου το 15% το 

1999 σύμφωνα με τη μεθοδολογία της 

ΔΟΕ, ενώ η αύξηση της ανεργίας 

αντικατοπτρίζει πιέσεις σε δημογραφικό 

επίπεδο και σε επίπεδο 

αναδιάρθρωσης.

Το 1999 ο πληθωρισμός ήταν κατά μέσο όρο 7,3% και είναι πολύ πιθανό ο ΔΚΤ στο 

τέλος του 2000 να είναι πολύ μεγαλύτερος από το υψηλότερο σημείο του περιθωρίου 

διακύμανσης, 6,8% που έχει θέσει ως στόχο το Συμβούλιο Νομισματικής Πολιτικής.

Η προοπτική μη επίτευξης του στόχου 

αυτού για δεύτερη κατά σειρά χρονιά 

επισημαίνει τις δυσκολίες εφαρμογής 

ενός πλαισίου οριοθέτησης του 

πληθωρισμού για τη νομισματική 

πολιτική.

Εφόσον η νομισματική πολιτική είναι ήδη αυστηρή, το διευρυμένο έλλειμμα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό που 

παραμένει στα ίδια επίπεδα, καθιστούν τη δημοσιονομική πολιτική το μοναδικό 

ισχυρό μέσο για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών, βελτιώνοντας και αυξάνοντας 

τα ποσοστά που αφορούν στην απασχόληση σε συνδυασμό με την αύξηση του ΑΕΠ 

και την ταυτόχρονη συγκράτηση των τιμών καταναλωτή (Γράφημα 2).

Το 1999, το δημόσιο έλλειμμα ανερχόταν περίπου στο 3,5% του ΑΕΠ με κάποια 

δημοσιονομική χαλαρότητα κατά τη διάρκεια του έτους, η οποία οφείλεται τόσο σε
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κυκλικά όσο και σε διαρθρωτικά αίτια. Κατά το πρώτο δε εξάμηνο του έτους τα 

φορολογικά έσοδα ήταν χαμηλότερα από το αναμενόμενο.

Παρά όμως τις δυσκολίες 

αυτές, ο στόχος το γενικό 

έλλειμμα του δημοσίου το 2000 

να φτάσει στο 2,8% του ΑΕΠ 

φαίνεται ότι είναι δυνατόν να 

επιτευχθεί.

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ

Οι κύριες διορθωτικές ελλείψεις που παρατηρούνται όσο αφορά στη διαχείριση των 

δημοσίων δαπανών, είναι ο υψηλός αριθμός κονδυλίων εκτός προϋπολογισμού και η 

ανάγκη ενσωμάτωσης της χρηματοοικονομικής διαχείρισης των κονδυλίων αυτών 

στις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για τις δαπάνες του κρατικού 

προϋπολογισμού. Στο ζήτημα αυτό σημειώνεται ότι η εφαρμογή της εδαφικής 

μεταρρύθμισης δεν επιφέρει μεγαλύτερο βαθμό δημοσιονομικού φεντεραλισμού. 

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2000, τόσο τα έσοδα (16%) όσο και οι δαπάνες 

(17,1%) στον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης αναμένεται ότι θα αυξηθούν αλλά ο 

φόρος εισοδήματος θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.

Αυτό σημαίνει ότι οι προϋπολογισμοί της 

τοπικής αυτοδιοίκησης θα βασίζονται 

ολοένα και περισσότερο σε επιδοτήσεις 

από τον κρατικό προϋπολογισμό οι 

οποίες για το τρέχον έτος θα φτάσουν το 

ονομαστικό ποσοστό του 21,6%.

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1995 1996 1997 1998 1999

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας αναπτύσσεται, αν και ξεκινά από χαμηλή βάση. Οι 
δείκτες οικονομικής ανάπτυξης σημειώνουν σταθερή άνοδο. Η χρηματοπιστωτική 

διαμεσολάβηση αυξάνεται επίσης και οι εγχώριες πιστώσεις ανέρχονται στο 28,8% 

του ΑΕΠ έναντι 20% περίπου στα μέσα της δεκαετίας. Το 1999 τα στοιχεία 

ενεργητικού των εμπορικών τραπεζών αντιπροσώπευαν το 62,3% περίπου του ΑΕΠ.
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Γράφημα 3

| Ρ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ «ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ □ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΐΓ]

Οι δαπάνες τελικής κατανάλωσης παρέμειναν σταθερές κατά το χρονικό διάστημα 

από το 1995 έως το 1999, ενώ η αυξητική τάση των ακαθάριστων επενδύσεων 

πάγιου κεφαλαίου που εμφανίστηκε από το 1995 συνεχίστηκε μέχρι και το 1999, 

παρουσιάζοντας καταγράφοντας επίσης και την επιπλέον δυνατότητα αύξησης του % 

ποσοστού και κατά τα επόμενα έτη. Κατά δε το έτος 1999, παρουσιάστηκε μια 

εξισορροπημένη ποσοστιαία αύξηση της τάξης του 25% περίπου και στους δύο 

δείκτες που αφορούν στις ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου με την αυξητική 

τάση που εμφάνισαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (γράφημα 3). Όσο αφορά 

στα πραγματικά επιτόκια, αυτά είναι υψηλά αλλά η ικανότητα εξυπηρέτησης των 

οφειλών των εγχώριων δανειστών θα διατηρηθεί λόγω του υψηλού ρυθμού 

ανάπτυξης. Οι δείκτες των αποθεματικών των τραπεζών παραμένουν επίσης σε 

επαρκή επίπεδα, καθώς με τα ακαθάριστα επίσημα αποθεματικά αντιπροσώπευαν 

περισσότερους από 7 μήνες εισαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών στα τέλη Ιουνίου 

του 2000.

Η ικανότητα της Πολωνίας να εκπληρώσει το κριτήριο της αντιμετώπισης των 

ανταγωνιστικών πιέσεων και των δυνάμεων της αγοράς εντός της Ε.Ε, εξαρτάται από 

την ύπαρξη οικονομίας αγοράς και στεθερού μακροοικονομικού πλαισίου, το οποίο 

να παρέχει τη δυνατότητα στους οικονομικούς φορές να λαμβάνουν αποφάσεις σε 

κλίμα προβλεψιμότητας.
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2.2.3 ΟΥΓΓΑΡΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η Ουγγαρία εξακολουθεί να πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Η 

συνεχιζόμενη εφαρμογή του αναπτυξιακού προγράμματος του 1999 αποτελεί ένδειξη 

περαιτέρω προόδου στον τομέα του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης.

Η καταπολέμηση της διαφθοράς εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα πρέπει δε να 

καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος. 

Η χώρα εξακολουθεί να σέβεται τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του ανθρώπου. 

Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός κρατουμένων στις φυλακές αποτελεί επιδεινούμενο 

πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπισθεί.

Σύμφωνα με τη βραχυπρόθεσμη προτεραιότητα της εταιρικής σχέσης προσχώρησης, 

η Ουγγαρία δρομολόγησε την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου προγράμματος δράσης 

για τους Ρομ που υποστηρίζεται με χρηματοδοτικά μέσα σε εθνικό και τοπικό 

επίπεδο. Το πρόγραμμα αυτό διευκολύνει την ένταξη των Ρομ και τον αγώνα τους 

κατά των διακρίσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της 

απασχόλησης, της στέγασης, της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών. Ωστόσο, 

απαιτείται η συνέχιση της εφαρμογής του εν λόγω προγράμματος ώστε να υπάρξουν 

απτά αποτελέσματα μεσοπρόθεσμα.

Παρά την ικανοποιητική λειτουργία του δικαστικού σώματος και την κατάρτιση των 

δικαστών στον τομέα του κοινοτικού κεκτημένου, ο μεγάλος αριθμός των υποθέσεων 

που εκκρεμούν ενώπιον του ανώτατου δικαστηρίου καθιστά δυσχερή την ενοποίηση 

της πρακτικής των δικαστηρίων και την ανάπτυξη συνεκτικής νομολογίας. Πρέπει 
επίσης να συνεχισθούν τα εντατικά προγράμματα κατάρτισης των δημοσίων 

υπαλλήλων και των δικαστών σύμφωνα με τη μεσοπρόθεσμη προτεραιότητα της 

εταιρικής σχέσης προσχώρησης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η μακροοικονομική κατάσταση βελτιώθηκε, ενώ σημειώθηκε επιτάχυνση της 

οικονομικής ανάπτυξης και μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών, παρά τη σημαντική αύξηση των εισαγωγών.
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (1999)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (μ.οχιλ.) 10068

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ (%μ.ο Ε.Ε) 51

Επενδύσεις/ΑΕΠ (%) 23,9

Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος/ΑΕΠ (%) 55,9

Εξαγωγές/ΑΕΠ (%) 52,6

Το δημοσιονομικό έλλειμμα περιορίστηκε το 1999 και η δημοσιονομική απόδοση 

κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2000 ήταν καλύτερη του αναμενόμενου. 

Ωστόσο εκφράζονται ανησυχίες ότι μπορεί να υπάρξει υπερθέρμανση τους 

ουγγρικής οικονομίας. Σημαντικές κερδοσκοπικές εισροές κεφαλαίων ανάγκασαν την 

κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια, προκαλώντας ανησυχία για περαιτέρω 

αύξηση της εγχώριας ζήτησης. Τους τελευταίους 18 μήνες η πρόοδος προς 

χαμηλότερο πληθωρισμό ήταν περιορισμένη.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Η μακροοικονομική σταθερότητα και η συναίνεση σε θέματα οικονομικής πολιτικής 

ενισχύουν την απόδοση της οικονομίας αγοράς. Υπάρχει ευρεία συναίνεση όσο 

αφορά τα βασικά ζητήματα οικονομικής πολιτικής και ιδιαίτερα για τη σημασία της 

προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ενωση, τη στήριξη των επιχειρήσεων του ιδιωτικού 

τομέα, και την ανάγκη άμεσων ξένων επενδύσεων ώστε να χρηματοδοτηθεί η 

βιομηχανική αναδιάρθρωση.

Το 1999, η ουγγρική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 4,5%. Αν και ο ρυθμός ανάπτυξης 

ήταν ελαφρώς μικρότερος σε σχέση με το 1998, η ανάπτυξη επιταχύνθηκε το 

δεύτερο εξάμηνο του έτους, μετά την ώθηση από την έντονη κυκλική ανάκαμψη στις 

αγορές της Ε.Ε

Η αύξηση του ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο 

του 2000 εκτιμάται ότι ανήλθε στο 6,2% 

και ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής 

που βασίζεται στον όγκο σημείωσε 

αύξηση κατά 21%. Οι εξαγωγές είχαν 

εξαιρετική απόδοση με τον όγκο των 

εξαγωγών να σημειώνει ετήσια αύξηση 

κατά 17%.

Την ίδια περίοδο η εγχώρια ζήτηση σημείωσε ταχεία αύξηση. Μετά την απότομη 

μείωση τους πρώτους εννέα μήνες του περασμένου έτους, η κατανάλωση τονώθηκε

ΑΕΠ
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το τέταρτο τρίμηνο, με τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης για το πρώτο τρίμηνο του 2000 

να ανέρχεται σχεδόν στο 6%. Λόγω της απότομης πτώσης των επιτοκίων, το 
ποσοστό αποταμίευσης έπεσε από το 10,5% στα τέλη του 1998 στο 6,6% τον 

Μάρτιο του 2000.

Η ανεργία μειώθηκε σημαντικά. Ετσι, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας 

εργατικού δυναμικού το επίπεδο της 

ανεργίας ανήλθε στο 6,5% τον Ιούνιο του 

2000 σε σχέση με το 7,4% την ίδια 

περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών άρχισε να μειώνεται προς το τέλος του 

περασμένου έτους.

Τα προκαταρκτικά στοιχεία για το 1999 

δείχνουν ότι το έλλειμμα ανήλθε 

περίπου στο 4,3% του ΑΕΠ, 

σημειώνοντας μείωση μεγαλύτερη του 

0,5% του ΑΕΠ σε σχέση με το 1998. 

Αυτή η ευνοϊκή τάση συνεχίστηκε και 

τους πρώτους πέντε μήνες του 2000.

ΑΝΕΡΓΙΑ

5 Π Π Π
1995 1996 1997 1998 1999

Το έλλειμμα ανήλθε σε 0,43 δις ευρώ σε σχέση με 0,76 δις ευρώ για την ίδια περίοδο 

το 1999. Αρχικά, η καλύτερη του αναμενόμενου απόδοση του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών οφειλόταν στη σημαντική επιβράδυνση των εισαγωγών που συνδέονται 

με τις επενδύσεις, ιδιαίτερα εντός του δημόσιου τομέα και τη μειωμένη επιστροφή 

κερδών από ξένους επενδυτές (Γράφημα 1).
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Οσο αφορά στον πληθωρισμό, από πλευράς της μακροοικονομικής απόδοσης, η 

πρόοδος προς την σταθερότητα των τιμών ήταν αργή.

Ο πληθωρισμός σημείωσε πτώση 

κατά το πρώτο εξάμηνο του 1999 

φτάνοντας σε μονοψήφιο αριθμό, η 

καθοδική πορεία του οποίου 

διήρκεσε τέσσερα χρόνια αλλά στη 

συνέχεια αναστάφηκε. Στοιχεία του 

Ιουλίου έδειξαν πως η τάση προς 

χαμηλότερο πληθωρισμό 

αναστράφηκε και πάλι όταν το ετήσιο 

ποσοστό ανήλθε στο 9,6%.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

1995 1996 1997 1998

Η αύξηση της τιμής του πετρελαίου και των τροφίμων συνέτειναν σημαντικά στην 

αύξηση του πληθωρισμού. Σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι πληθωριστικές 

πιέσεις, η κυβέρνηση περιόρισε τις αυξήσεις στις ελεγχόμενες τιμές το 2000 στο 6%. 

Οι πληθωριστικές προσδοκίες κράτησαν το πρώτο τρίμηνο την ετήσια αύξηση των 

ονομαστικών αμοιβών πάνω από το 13%. Η κυβέρνηση αναγνώρισε ότι δεν 

πρόκειται να πετύχει τον στόχο για πληθωρισμό 6-7% για το 2000 (Γράφημα 2).

Γράφημα 2

Τα ονομαστικά επιτόκια πέφτουν σταθερά από το τέλος του 1998. Το τριμηνιαίο 

διατραπεζικό επιτόκιο έπεσε από το 16,4% το Δεκέμβριο του 1998 στο 10,1% τον 

Απρίλιο του 2000. Κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο μηνών του 2000, η κεντρική 

τράπεζα αναγκάστηκε να μειώσει άμεσα τα επιτόκια σε μια προσπάθεια να 

περιοριστούν οι μεγάλες κερδοσκοπικές εισροές κεφαλαίου, που έσπρωξαν την 

συναλλαγματική ισοτιμία προς το ανώτατο όριο της ζώνης παρέμβασης.
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Σε αντίθεση με τις προηγούμενες αυξήσεις κεφαλαίου, που κυριαρχούνταν από 

εισροές ΑΞΕ, οι πρόσφατες εισροές κεφαλαίων συνίστανται κυρίως σε ευαίσθητες 

επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Κατά την ίδια επίσης περίοδο εμφανίστηκε μια δυνητική 

σύγκρουση μεταξύ των στόχων της συναλλαγματικής ισοτιμίας και του πληθωρισμού.

Ενώ η διολισθαίνουσα συναλλαγματική ισοτιμία λειτούργησε σχετικά καλά, η κεντρική 

τράπεζα προσπάθησε να μειώσει τις πιέσεις στις τιμές περιορίζοντας τον μηνιαίο 

ρυθμό διολίσθησης κατά 0,1% κατά τον Απρίλιο του 2000. Βραχυπρόθεσμα, οι 

προσπάθειες της κεντρικής τράπεζας συγκράτησαν τις ανοδικές πιέσεις της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, καθώς οι κερδοσκοπικές εισροές φαινόταν να έχουν 

περιοριστεί. Παρόλα αυτά η απότομη πτώση των επιτοκίων απειλεί να δώσει 

περαιτέρω ώθηση στη συνολική ζήτηση και νέα ώθηση στον πληθωρισμό.

Το έλλειμμα του δημοσίου τομέα το 1999 ανήλθε στο 3,7% του ΑΕΠ, η δε 

δημοσιονομική απόδοση κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους μειώθηκε 

λόγω της μείωσης των εσόδων και ορισμένων αποκλίσεων στις τρέχουσες δαπάνες, 

ιδιαίτερα στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.

Οι αρμόδιες κυβερνητικές αρχές 

προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν την 

κατάσταση προβαίνοντας σε μια σειρά 

αιφνίδιων περικοπών δαπανών, το κύριο 

μέρος των οποίων αφορούσε τις 

δαπάνες κεφαλαίου.

Μόνο τα Υ* των επενδύσεων του προϋπολογισμού υλοποιήθηκαν στην 

πραγματικότητα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Κατά τους τελευταίους όμως 

μήνες του έτους τα αίτια των προηγούμενων δημοσιονομικών προβλημάτων 

αντιστράφηκαν.

Η απόδοση όσο αφορά τα έσοδα βελτιώθηκε με την επιτάχυνση της οικονομικής 

ανάπτυξης και τη μικρή αύξηση του πληθωρισμού. Στη συνέχεια η Ουγγαρία 

ακολούθησε σταδιακή προσέγγιση προς την δημοσιονομική εξυγίανση.

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

24 

22 

20
18-------------------------------------- τ---------

1995 1996 1997 1998
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Γράφημα 3

1995 1996 1997 1998

Β ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΟΣΗΣ ■ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΊΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ □ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΟΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ j

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μια αυξητική τάση από τα μέσα 

του 1996 καταγράφοντας ένα αρκετό υψηλό ποσοστό της τάξης του 50% περίπου 

στα τέλη του 1998, ενώ οι δαπάνες τελικής κατανάλωσης καθώς και οι ακαθάριστες 

επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου παρουσίασαν μια στασιμότητα εξέλιξης ισορροπώντας 

στα ίδια περίπου ποσοστά που κυμάνθηκαν γύρω στο 75-77% για τα έτη από το 

1996 - 1999, με μια εξαίρεση αυξητικής τάσης εκφρασμένης σε ποσοστιαία αύξηση 

της τάξης του 80% περίπου - η οποία όμως δεν συνεχίστηκε για τα επόμενα έτη - 

κατά την χρονική περίοδο 1995 έως τις αρχές του 1996 (Γράφημα 3).

Η μεγάλη αύξηση του ΑΕΠ και ο υψηλότερος του αναμενόμενου πληθωρισμός 

οδήγησε σε αύξηση των φορολογικών εσόδων και ιδιαίτερα του ΦΠΑ, των φόρων 

από τα κέρδη και των φόρων από το ατομικά εισόδημα. Η δημοσιονομική αξιοπιστία 

ενισχύθηκε από την απόφαση της κυβέρνησης να μην αναθεωρήσει τις 

μεσοπρόθεσμες κατευθυντήριες γραμμές του Ιουνίου 1999.

Η απόδοση του δημοσιονομικού τομέα το 

πρώτο τρίμηνο ήταν καλύτερη του 
αναμενόμενου και η κυβέρνηση είναι 

πιθανό να επιτύχει το στόχο για έλλειμμα 

του δημοσίου τομέα στο 3,5% για το 

2000.

Επίσης, το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο θα ενισχυθεί και αυτό από την 

απόφαση να κατατεθεί προϋπολογισμός ο οποίος θα καλύπτει τα επόμενα δύο έτη. 

Στο άμεσο μέλλον, η επίτευξη χαμηλότερου πληθωρισμού θα απαιτήσει πιο σφιχτή 

δημοσιονομική ανταπόκριση για να αντιμετωπιστεί η πρόσφατη πτώση των 

επιτοκίων.

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ
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Επίσης έχει θεσπιστεί ένας ισχυρός και καλά ρυθμισμένος χρηματοπιστωτικός 

τομέας. Πολλές από τις βασικές τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

ιδιωτικοποιήθηκαν μέσω πωλήσεων σε ξένους στρατηγικούς επενδυτές με σημαντική 

εμπειρία στη διαχείριση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η Postabank ανήκει ακόμη 

στο κράτος αλλά υπάρχουν σχέδια για την ιδιωτικοποίησή της. Η αποδοτικότητα του 

πραπεζικού τομέα μειώθηκε δραματικά τα τελευταία χρόνια, λόγω της επίπτωσης 

που είχε η κρίση στη Ρωσία, και του μεγαλύτερου ανταγωνισμού μεταξύ των 

τραπεζών. Η δανειοληψία αυξάνεται λόγω του έντονου ανταγωνισμού αν και η 

παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κάπως 

μειωμένη. Οι πιστώσεις προς τις επιχειρήσεις αποτελούν μόνο το 27% του ΑΕΠ. Ο 

χρηματοπιστωτικός τομέας δίνει μεγαλύτερη προσοχή στις τραπεζικές απαιτήσεις 

του τομέα του νοικοκυριού. Οι πιστώσεις στους ιδιώτες αυξάνονται, αν και από 

χαμηλή βάση, ενώ ο ανταγωνισμός αυξάνεται μεταξύ των εναλλακτικών 

χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών για τις ιδιωτικές αποτεμιεύσεις. Η εποπτεία 

του χρηματοπιστωτικού τομέα ενοποιείται σε ένα όργανο αν και υπάρχουν ακόμη 

ερωτηματικά για τις διακριτικές εξουσίες του οργάνου, την οικονομική του 

ανεξαρτησία και την εφαρμογή της ενοποιημένης εποπτείας των τραπεζικών 

δραστηριοτήτων.

Η Ουγγαρία είναι λειτουργούσα οικονομία της αγοράς, σημείωσε δε σημαντική 

πρόοδο προς την εδραίωση της μακροοικονομικής σταθερότητας, ενισχύοντας την 

αειφορία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και ενδυναμώνοντας την θεσμική 

βάση της οικονομίας της αγοράς. Ωστόσο, η δημοσιονομική σύνεση παραμένει 

ουσιαστική και υπάρχει η ανάγκη να συνεχιστεί η δημοσιονομική εξυγίανση 

μεσοπρόθεσμα. Για την διατήρηση των υπαρχόντων κερδών, η κυβέρνηση θα 

πρέπει να προχωρήσει στην εφαρμογή του νέου προγράμματος μεταρρύθμισης, 

ιδιαίτερα στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, των μεταφορών και των 

οικονομικών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η αργή πρόοδος προς τη σταθερότητα των 

τιμών αποτελεί αιτία ανησυχιών και οι ουγγρικές αρχές θα πρέπει να ακολουθήσουν 

συνετή και ευέλικτη νομισματική και συναλλαγματική πολιτική. Μεταξύ βελτιώσεων, 

που πρέπει να γίνουν ακόμη, ο διαμεσολαβητικός ρόλος του χρηματοπιστωτικού 

τομέα θα πρέπει να αυξήσει την παροχή υπηρεσιών σε εγχώριες μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις.

Οσο αφορά την ικανότητα της χώρας να αντιμετωπίσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις και 

τις δυνάμεις της αγοράς στο πλαίσιο της Ε.Ε, αυτό θα εξαρτηθεί από την ύπαρξη
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οικονομίας αγοράς και σταθερού μακροοικονομικού πλαισίου που θα επιτρέψει στους 

οικονομικούς παράγοντες να λάβουν αποφάσεις σε κλίμα προβλεψιμότητας.

Θα πρέπει επίσης να υπάρχει επαρκής βαθμός ανθρώπινου δυναμικού και 

κεφαλαίων, περιλαμβανόμενης και της υποδομής. Ακόμη, οι κρατικές επιχειρήσεις θα 

πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο αναδιάρθρωσης και θα πρέπει να επενδύσουν 

για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους. Επιπλέον, η ικανότητα προσαρμογής 

θα είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η πρόσβαση των επιχειρήσεων στην 

εξωτερική χρηματοδότηση και όσο αποτελεσματικότερες είναι στη διαδικασία 

αναδιάρθρωσης και εισαγωγής καινοτομιών. Γενικά όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός 

της οικονομικής ολοκλήρωσης που η οικονομίας μιας χώρας επιτυγχάνει με την Ε.Ε 

πριν από την προσχώρηση, τόσο ικανότερη θα είναι να τηρήσει τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους.

Τα υψηλά επίπεδα επενδύσεων οδήγησαν σε σημαντικά κέρδη παραγωγικότητας. Οι 

επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν σταθερά από το 22,3% το 1995 στο 

26,6% το 1999. Η ταχεία αύξηση της παραγωγικότητας, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των 

επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τη συγράτηση των αμοιβών, εκφράστηκε με την 

σημαντική υποτίμηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας υπολογιζόμενης 

σε κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος.

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις ήταν το πρωταρχικό μέσο οικονομικού 

μετασχηματισμού. Το 1999 η χώρα έλαβε καθαρές εισφορές άμεσων ξένων 

επενδύσεων ύψους 1,8 δις ευρώ που αποτελεί το 4,1% του ΑΕΠ.

Μεταξύ του 1989 και 1999, η Ουγγαρία έλαβε εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων 

ύψους 15,2 δις ευρώ και σε μεγαλύτερο βαθμό στον τομέα των επενδύσεων σε 

αναξιοποίητες ζώνες. Οι ξένοι επενδυτές θεώρησαν ενθαρρυντικό το σταθερό 

μακροοικονομικό πλαίσιο και την ισχυρή δέσμευση στους στόχους για την 

προσχώρηση στην Ε.Ε.

Η πρόσφατη απόδοση των εξαγωγών υπήρξε εντυπωσιακή και δίνει έμφαση στην 

ανοιχτή και ανταγωνιστική φύση της ουγγρικής οικονομίας. Το 1999 η ΕΚ 

αντιστοιχούσε στο 76,2% των εξαγωγών της Ουγγαρίας και στο 64,4% των 

εισαγωγών.

Τέλος, ως συμπέρασμα, η Ουγγαρία εξακολουθεί να πληροί τα πολιτικά κριτήρια της 

Κοπεγχάγης.
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Ταυτόχρονα είναι μια λειτουργούσα οικονομία της αγοράς και αναμένεται αν 

μπορέσει να αντιμετωπίσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις και δυνάμεις της αγοράς στο 

πλαίσιο της Ε.Ε βραχυπρόθεσμα, αφόσον ακολουθήσει την τρέχουσα πορεία 

μεταρρυθμίσεων.

Ωστόσο η αργή πρόοδος προς την σταθερότητα των τιμών αποτελεί αιτία ανησυχίας 

και η διατήρηση της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας θα απαιτήσει ένα κατάλληλο 

πολιτικό μίγμα, που θα περιλαμβάνει τη διαρκή δημοσιονομική εξυγίανση, ιδιαίτερα 

στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, των μεταφορών και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης.

Η κυβέρνηση της Ουγγαρίας θα πρέπει να διατηρήσει ένα καλά ισορροπημένο 

πολιτικό μίγμα και να ακολουθήσει μια συνετή και ευέλικτη νομισματική πολιτική. Η 

εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω και ιδιαίτερα 

σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά ταμεία.

Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και την 

αύξηση της ευελιξίας (flexibility) και της κινητικότητας στην αγορά εργασίας. 

Ταυτόχρονα πρέπει να προχωρήσει η εφαρμογή των διαρθρωτικών αλλαγών και 

μεταρρυθμίσεων στους προαναφερόμενους τομείς της υγειονομική περίθαλψης, της 

τοπικής αυτοδιοίκησης και των μεταφορών, για να επιτευχθεί η δημοσιονομική 

εξυγίανση.
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2.2.4 ΣΛΟΒΑΚΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η Σλοβακία εξακολουθεί να πληροί τα πολιτικά κριτήρια για την ένταξη, τα οποία είχε 

ήδη εκπληρώσει. Σημείωσε περαιτέρω πρόοδο στον τομέα της εδραίωσης του 

δημοκρατικού της συστήματος και της κανονικής λειτουργίας των θεσμών της. 

Ωστόσο, η διαδικασία της μεταρρύθμισης έχει επιβραδυνθεί, γεγονός που οφείλεται 

κατά ένα μέρος στη διχογνωμία που επικρατεί στους κόλπους του κυβερνώντος 

συνασπισμού. Εχουν ληφθεί επίσης ορισμένα νομικά μέτρα για την ενίσχυση της 

ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος. Δεν έχουν ακόμη όμως υιοθετηθεί βασικά 

στοιχεία της μεταρρύθμισης, ιδίως η τροποποίηση του Συντάγματος σχετικά με το 

σύστημα διορισμών και τη δοκιμαστική περίοδο των δικαστών που καθορίζονται ως 

βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες. Απαιτούνται έτσι περαιτέρω προσπάθειες για τη 

διασφάλιση της ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος.

Πρόοδος επίσης σημειώθηκε στον τομέα της καταπολέμησης του εγκλήματος και της 

διαφθοράς, κυρίως όσο αφορά στη χάραξη μιας κυβερνητικής πολιτικής και στη 

μεταφορά διεθνών υποχρεώσεων. Παρατηρείται μια επιπλέον πρόοδος στον τομέα 

της ανάπτυξης προσεγγίσεων για την επίλυση των προβλημάτων των μειονοτήτων. 

Υπάρχει όμως ακόμη κενό μεταξύ της κατάρτισης πολιτικών και της εφαρμογής τους 

στην πράξη. Για το λόγο αυτό δεν επήλθε σημαντική ουσιαστική βελτίωση της 

κατάστασης της μειονότητας των Ρομ, ιδίως όσο αφορά στην εφαρμογή 

συγκεκριμένων μέτρων, στοιχείο που αποτελεί βραχυπρόθεσμη προτεραιότητα της 

εταιρικής σχέσης προσχώρησης του 1999. Από την άποψη αυτή θα πρέπει να 

ενταθούν οι προσπάθειες για την εφαρμογή νομοθεσίας σε διάφορους τομείς, καθώς 

και για την ενίσχυση των πολιτικών και των δημοσιονομικών μέσων, σύμφωνα με τις 

μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης προσχώρησης του 1999. 

Καθυστέρηση παρατηρείται όσο αφορά στη θέσπιση του νόμου περί δημοσίων 

υπηρεσιών και στην έναρξη της εφαρμογής της στρατηγικής για τη μεταρρύθμιση της 

δημόσισας διοίκησης, στοιχεία που αποτελούν βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες της 

εταιρικής σχέσης προσχώρησης του 1999. Απαιτείται, τέλος, η συνέχιση των 

προσπαθειών για τη διατήρηση της δυναμικής στους σημαντικούς αυτούς τομείς της 

μεταρρυθμιστικής διαδικασίας.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οι σταθεροποιητικές μακροοικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης οδήγησαν γενικά 

στα επιθυμητά αποτελέσματα. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί η δημοσιονομική 

πειθαρχία, ώστε να μην τεθούν σε κίνδυνο τα αποτελέσματα της μακροοικονομικής 

σταθεροποίησης, τα οποία παραμένουν εύθραστα. Κατά την τρέχουσα περίοδο, η 

δημοσιονομική περιστολή δαπανών και οι ραγδαίες αυξήσεις των ελεγχόμενων τιμών 

ελάττωσαν την πλεονάζουσα εγχώρια ζήτηση. Αποτέλεσμα ήταν να μειωθεί στο 50% 

το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, ενώ 

την ίδια στιγμή ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης επιβραδύνθηκε το 1999, φθάνοντας 

το 1,9% και παρέμεινε θετικός χάρη στις αυξημένες εξαγωγές.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (1999)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (μ.οχιλ.) 5395

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ (%μ.ο Ε.Ε) 49

Επενδύσεις/ΑΕΠ (%) 30,8

Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος/ΑΕΠ (%) 38,9

Εξαγωγές!ΑΕΠ (%) 61,5

Με το μικρότερο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και την αύξηση των 

καθαρών άμεσων επενδύσεων, η χρηματοδότηση του ισοζυγίου πληρωμών άρχισε 

να γίνεται σε πιο σταθερή βάση. Η αύξηση του πληθωρισμού υπήρξε η αναμενόμενη, 

ως αποτέλεσμα της αναγκαίας διοικητικής τιμαριθμικής προσαρμογής. Η 

συναλλαγματική ισοτιμία σταθεροποιήθηκε, παρόλο που εξακολουθούν να 

καταγράφονται περιοδικές πιέσεις, οφειλόμενες στην πολιτική αστάθεια. Η ανεργία 

αυξήθηκε με πιο ταχείς ρυθμούς από τους αναμενόμενους, κυρίως λόγω της 

συνεχιζόμενης αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Όπως ορίζεται στο Πρόγραμμα Δράσης 2000, η ύπαρξη λειτουργούσας οικονομίας 

της αγοράς απαιτεί την ελευθέρωση των τιμών και των συναλλαγών και τη θέσπιση 

ενός νομικού συστήματος που να μπορεί να εφαρμοσθεί και το οποίο θα 

περιλαμβάνει και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Η μακροοικονομική σταθερότητα και η 

συναίνεση στον τομέα της οικονομικής πολιτικής βελτιώνουν τις επιδόσεις μιας 

οικονομίας της αγοράς. Ενας καλά ανεπτυγμένος χρηματοπιστωτικός τομέας και η 

απουσία σημαντικών φραγμών κατά την είσοδο στην αγορά και την έξοδο από αυτήν 

συμβάλλουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της οικονομίας.
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Κατά το έτος 1999, η κυβέρνηση άρχισε να εφαρμόζει ένα σύνολο μέτρων λιτότητας, 

για να ττεριστείλει την πλεονάζουσα εγχώρια ζήτηση, προκειμένου να αποκατασταθεί 

η μακροοικονομική σταθερότητα. Μέχρι τα τέλη του 1998, οπότε σχηματίστηκε η 

σημερινή κυβέρνηση, η εξωτερική και η εσωτερική μακροοικονομική κατάσταση είχαν 

καταστεί εξαιρετικά δυσχερείς, με αποτέλεσμα να ασκούνται κατά περιόδους πιέσεις 

στη συναλλαγματική ισοτιμία. Τα αρχικά θετικά αποτελέσματα των μέτρων λιτότητας 

που καταγράφηκαν για την περίοδο 1998-99 επιβεβαιώθηκαν και ενισχύθηκαν 

περαιτέρω.

Η μείωση της οικονομικής ανάπτυξης από 4,1% το 1998 σε 1,9% το 1999 είναι 

σχετικά μικρή, δεδομένου του μεγέθους της επώδυνης, αλλά απαραίτητης 

περιστολής της εγχώριας ζήτησης.

Οι αυξήσεις των τιμών και των φόρων η 

μείωση των δημοσίων επενδύσεων και 

οι αυστηρότερες περικοπές του 

προϋπολογισμού στον τομέα των 

επιχειρήσεων οδήγησαν στη μείωση της 

εγχώρας ζήτησης - μη 

συμπεριλαμβανομένων των 

αποθεμάτων - κατά 7,7% το 1999, ενώ 

το 1998 είχε αυξηθεί κατά 7,2%.

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΠΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως στη δραστική συμπίεση των ακαθάριστων 

επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Επιπλέον, υπήρξε κατακόρυφη μείωση της ιδιωτικής 

κατανάλωσης, από 5,3% σε 0,1% ως συνέπεια της συρρίκνωσης των πραγματικών 

αποδοχών κατά 3,1%.
Τα αρνητικά αποτελέσματα της μειωμένης εγχώριας ανάπτυξης στην αύξηση του 

ΑΕΠ αντισταθμίστηκαν κατά κύριο λόγο από τις καθαρές εξαγωγές. Οι πραγματικές 

εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,6% γεγονός που αποτελεί ένδειξη καλής λειτουργίας, αν 

πάρουμε υπόψη μας τη μειωμένη οικονομική ανάπτυξη, κατά το μεγαλύτερο μέρος 

του έτους, της Γερμανίας, της Δημοκρατίας της Τσεχίας και της Ιταλίας, που 

αποτελούν τις κύριες εξαγωγικές αγορές της Σλοβακίας. Στην ενίσχυση των 

εξαγωγών συνέβαλαν οι μικρές αυξήσεις των εγχώριων αμοιβών και η αύξηση της 

παραγωγικότητας σε ορισμένους τομείς. Η κατακόρυφη μείωση της εγχώριας 

ζήτησης οφείλεται στη μείωση των πραγματικών εισαγωγών κατά 6,1 % σε σχέση με 

την αύξηση της τάξης του 20% που παρουσίαζαν το 1998.
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Στο πρώτο εξάμηνο του 2000 η 

παρατεταμένη συρρίκνωση της 

εγχώριας ζήτησης εξακολούθησε να 

αντισταθμίζεται κυρίως από τη μεγάλη 

και θετική συμβολή των καθαρών 

εξαγωγών, οδηγώντας στην αύξηση του 

ΑΕΠ κατά 1,7%.

Παρόλο που η μείωση των επενδύσεων επιβραδύνθηκε η ιδιωτική και δημόσια 

κατανάλωση μειώθηκε περαιτέρω το 1999.

Η ανεργία αυξήθηκε με ταχύς ρυθμούς και έφτασε το 18,9% στο δεύτερο τρίμηνο του 

2000, αύξηση της τάξης του 6,4% σε σχέση με το τέλος του 1998.

Η ανεργία ήταν υψηλή από την αρχή ήδη 

της μεταβατικής περιόδου και απλώς 

μειώθηκε οριακά με την επιτάχυνση της 

οικονομικής ανάπτυξης, από το 1994 και

εξής·

Αρχισε και πάλι να αυξάνει το 1997, παρόλο που η οικονομία εκείνη την εποχή 

εξακολουθούσε να αναπτύσσεται με ρυθμό 6,5%. Η αύξηση αυτή οφειλόταν στις 

αυξημένες πιέσεις για αναδιάρθρωση που δέχονταν οι επιχειρήσεις οι οποίες 

αναγκάστηκαν να προβούν σε περικοπές δαπανών απολύοντας το πλεονάζον 

εργατικό δυναμικό. Η ταχεία αύξηση της ανεργίας εξισορρόπησε την αύξηση των 

αμοιβών με αποτέλεσμα οι πραγματικές αποδοχές να μειωθούν το 1999 κατά 3,1%. 

Στις οικονομικές περιόδους του δεύτερου εξαμήνου του 1999 καθώς και στις αρχές 
του έτους 2000, οι μεταβολές στο ποσοστό του πληθωρισμού καθορίστηκαν από τις 

κυβερνητικές αποφάσεις.

Οι διάφορες αυξήσεις των τιμών και 

κυρίως στον ενεργειακό τομέα, οι 

υψηλότεροι έμμεσοι φόροι και οι 

πρόσθετοι φόροι επι των εισαγωγών 

εκτόξευσαν τον πληθωρισμό από το 

7,1% τον Ιούνιο του 1999 στο 16,6% τον 

Μάρτιο του 2000.
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Ο μέσος ρυθμός του πληθωρισμού έφτασε το 1999 στο 10,6%, έναντι του 6,7% του 

1998. Παρόλα αυτά, η αύξηση του γενικού πληθωρισμού δεν έθεσε σε κίνδυνο τη 

μεσοπρόθεσμη σταθερότητα των τιμών επειδή ο σκληρός πυρήνας του 

πληθωρισμού στον οποίο τα κυβερνητικά μέτρα δεν επιδρούν παρέμεινε υπο έλεγχο 

στο 6-7% περίπου. Λόγω των συνεχών αυξήσεων των ελεγχόμενων τιμών στο 

παρελθόν, ο πληθωρισμός παρέμεινε υψηλός κατά το πρώτο εξάμηνο του 2000, 

αλλά μειώθηκε με γρήγορους ρυθμούς από τον Ιούλιο και πέρα και το Σεπτέμβριο 

έφτασε το 8,7%. Ο σκληρός πυρήνας του πληθωρισμού έπεσε επίσης τον 

Σεπτέμβριο κάτω από το 5%.

Ο υψηλός πληθωρισμός της περιόδου 1995-1996, άρχισε να μειώνεται αισθητά 

ισορροπώντας με την ταυτόχρονη σχετική αύξηση του ΑΕΠ προς τα τέλη του 1996.

Η ισορρόπηση των τιμών καταναλωτή και η σταθεροποίηση του ποσοστού αύξησης 

του ΑΕΠ κατά την επόμενη διετία άρχισαν να αποκλίνουν ακολουθώντας διαφορετική 

πορεία από τις αρχές του 1998 και συνεχιζόμενες και κατά την επόμενη χρονιά. Ετσι 

περί τα μέσα του 1999, ο πληθωρισμός κατέγραφε ακόμη ένα υψηλό πλησιάζοντας 

το 12% περίπου επι του ΑΕΠ, ενώ ταυτόχρονα το ΑΕΠ σημείωνε μια καθοδική τάση 

η οποία άρχισε το 1998 και συνεχίστηκε με περισσότερη ένταση το 1999. Αυτό 
οδήγησε στην επακολουθούμενη αύξηση της ανεργίας και μείωση του ποσοστού της 

απασχόλησης επι του συνόλου του εργατικού δυναμικού, καταγράφοντας το 

υψηλότερο ποσοστό πλησιάζοντας στο 20%της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου 

(Γράφημα 1).

Κατά το έτος 1999, τα ελλείμματα του εμπορικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκαν σχεδόν κατά το ήμισυ. Το ποσοστό αυτό των 

ελλειμμάτων είχε παραμείνει σταθερό επι τρία περίπου χρόνια στο 10% του ΑΕΠ 

μειώθηκε κάτω από το 6%, λόγω της μεγάλης αύξησης των εξαγωγών και της
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μείωσης των εισαγωγών παρά τη ραγδαία αύξηση των τιμών στα εισαγόμενα 

ενεργειακά προϊόντα.

Το μικρότερο έλλειμμα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών καλύφθηκε 

εύκολα κατά ένα μέρος από την αύξηση 

των καθαρών και άμεσων ξένων 

επενδύσεων στο 3,6% του ΑΕΠ.

Οι θετικές εξωτερικές εξελίξεις συνεχίστηκαν και το 2000. Το έλλειμμα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε στο 1,5% περίπου του ΑΕΠ κατά το πρώτο 

εξάμηνο και το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κυμαινόταν στο 2,8% του ΑΕΠ 

μόνο κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους. Στη μοναδική περίοδο που 

παρουσιάστηκε πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο ήταν αυτή του Απριλίου του 2000. 

Η μείωση του ελλείμματος του δημοσίου θα αποτελέσει μείζονος σημασίας 

παράγοντα για την εμπέδωση των επιτευγμάτων της κυβέρνησης σε επίπεδο 

μακροοικονομικής σταθεροποίησης.

Γράφημα 2

Παρόλο που το γενικό έλλειμμα του δημοσίου ανερχόταν σε 3,4% του ΑΕΠ το 1999, 

και υπερέβαινε το στόχο του 3%, οι κυβερνητικές αρχές κατόρθωσαν να μειώσουν το 

αρχικό έλλειμμα, χωρίς σ’ αυτό να συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι, κατά 2% περίπου 

του ΑΕΠ, γεγονός που αποτελεί μια σημαντική δημοσιονομική περιστολή δαπανών 

(Γράφημα 2).

Ο προϋπολογισμός του 2000 έχει και πάλι στόχο του τη διατήρηση του γενικού 

ελλείμματος του δημοσίου στο 3% του ΑΕΠ, μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους 

αναδιάρθρωσης των τραπεζών. Η κατάσταση στον κρατικό προϋπολογισμό κατά 

τους πρώτους εννέα μήνες του 2000 ήταν ικανοποιητική. Κατ’ αυτή την περίοδο, 

καταγράφηκε έλλειμμα 7,8 δις SKK ή 184 εκατομ. Ευρώ, σε σύγκριση με το έλλειμμα
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των 12,4 δις SKK ή 279 εκατομ. Ευρώ της ίδιας περιόδου του 1999, ως αποτέλεσμα 

κυρίως της σημαντικής αύξησης των κρατικών εσόδων.

Οι τρέχουσες προτάσεις για τον 

προϋπολογισμό του 2001 δεν είναι 

σύμφωνες όπως φαίνεται με τη 

μεσοπρόθεσμη σταθερότητα που 

επιδιώκει η Κοινή Αξιολόγηση, 

γεγονός που γεννά ανησυχίες.

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ
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Οι τρέχουσες προτάσεις για τον προϋπολογισμό προβλέπουν ένα γενικό έλλειμμα 

του δημοσίου της τάξης του 4,9% για το 2001 συμπεριλαμβανομένων και των 

εξωδημοσιονομικών δαπανών και μη συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την 

αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα. Είναι σημαντικό ο τελικός προϋπολογισμός για 

το 2001 να θεσπίσει επαρκή μέτρα και σε επίπεδο κοινωνικών δαπανών, 

προκειμένου το γενικό έλλειμμα του δημοσίου να παραμείνει υπο έλεγχο, 

διαφορετικά θα κινδυνεύσουν τα θετικά αλλά εύθραυστα ακόμα αποτελέσματα της 

μακροοικονομικής σταθερότητας.

Γράφημα 3

|·ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ■ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ □ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Σλοβακία κατά το προηγούμενο έτος σημείωσε μεγάλη πρόοδο στον τομέα της 

αναδιοργάνωσης και της αναδιάρθρωσης του κεφαλαίου των κρατικών τραπεζών. Η 
κυβέρνηση αύξησε το κεφάλαιό τους και ανέλαβε σε δύο φάσεις - περίπου στο 13% 

του ΑΕΠ - τα επισφαλή στοιχεία του ενεργητικού τους, μειώνοντας το μερίδιό τους 

στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε λιγότερο από 20%. Τα περισσότερα από τα 

αναληφθέντα στοιχεία τοποθετήθηκαν στη νεοσύστατη Υπηρεσία Σταθεροποίησης 

της Σλοβακίας (Slovak Consolidation Agency), ενώ τα υπόλοιπα τοποθετήθηκαν 

στην Τράπεζα Σταθεροποίησης της Σλοβακίας (Slovak Consolidation Bank).
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Η Υπηρεσία Σταθεροποίησης δεν θα διαχειριστεί άμεσα τα στοιχεία που ανέλαβε, 

αλλά θα τα δημοπρατήσει σύντομα. Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων όλων των 

κρατικών τραπεζών υπερβαίνει το ζητούμενο ποσοστό του 8%, τα δε μέτρα που 

ελήφθησαν για τη βελτίωση της χρηματοπιστωτικής κατάστασης των κρατικών 

τραπεζών θα πρέπει να επιτρέψουν την ιδιωτικοποίησή τους.

Η Σλοβακία μπορεί να θεωρηθεί ως λειτουργούσα οικονομία της αγοράς. Η 

μεσοπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της βελτιώθηκε σταθερά με τις προσπάθειες που 

καταβλήθηκαν για την εδραίωση της λειτουργούσας οικονομίας αγοράς. Ο βαθμός 

προβλεψιμότητας του οικονομικού περιβάλλοντος επίσης βελτιώθηκε, μετά την 

αύξηση της μακροοικονομικής σταθερότητας και της διαφάνειας, τη θέσπιση ενός 

συνεπούς μεσοπρόθεσμου μακροοικονομικού πλαισίου και την επίτευξη αρτιότερου 

πολιτικού συντονισμού. Μετά την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της εγχώρας 

ζήτησης, η αύξηση των επενδύσεων περιορίστηκε. Ο λόγος των επενδύσεων προς 

το ΑΕΠ υποχώρησε από 38% το 1998 σε 30,8% το 1999 και 28,4% το πρώτο 

εξάμηνο του 2000. Οι άμεσες ξένεες επενδύσεις αυξήθηκαν το 1999 στο 3,6% του 

ΑΕΠ, το υψηλότερο ως σήμερα ποσοστό τους. Αυτό υπήρξε ωστόσο αποτέλεσμα 

της μείωσης των άμεσων επενδύσεων των Σλοβάκων στο εξωτερικό διότι οι εισροές 

άμεσων ξένων επενδύσεων στη Σλοβακία ήταν μικρότερες ακόμα και από το 1998 

(Γράφημα 3).

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις αναμένεται αν αυξηθούν σημαντικά το 2000. Η 

ιδιωτικοποίηση της Slovak ΤθΙβοοπι μόνο, αντιπροσωπεύει το 5% σχεδόν του ΑΕΠ. 

Η Σλοβακία αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις ανταγωνιστικές 

πιέσεις και τις δυνάμεις της αγοράς μεσοπρόθεσμα στο πλαίσιο της Ε.Ε, αρκεί το 

πρόγραμμα δράσης διαρθρωτικών αλλαγών να εφαρμοστεί πλήρως και να 

διευρυνθεί ώστε να συμπεριλάβει και τις λοιπές προς υλοποίηση μεταρρυθμίσεις. Το 

σχέδιο της μακροοικονομικής σταθερότητας έχει βελτιωθεί σε σημαντικό βαθμό και η 

εφαρμογή του προγράμματος των νομικών και διαρθρωτικών αλλαγών στο 

χρηματοπιστωτικό τομέα και τον τομέα των επιχειρήσεων έχει σημειώσει πρόοδο. Η 

εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο και η 

ιδιωτικοποίηση του χρηματοπιστωτικού και του ενεργειακού τομέα να διεξαχθεί 

σύμφωνα με το σχέδιο. Τα δημόσια οικονομικά πρέπει να εξυγιανθούν σε ένα 

μεσοπρόθεσμο πλαίσιο, ειδικά στους τομείς της υγείας, των συντάξεων και της 

κοινωνικής ασφάλισης. Ετσι θα υπάρξει περιθώριο χρηματοδότησης των δημοσίων 

επενδύσεων και λήψης μέτρων για τον περιορισμό των ανισοτήτων στις
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περιφερειακές αγορές εργασίας και την ενθάρρυνση της επαγγελματικής 

κινητικότητας.

Τέλος, η Σλοβακία συνεχίζει να σημειώνει σημαντική πρόοδο όσο αφορά την 

εναρμόνιση της νομοθεσίας με το κεκτημένο, αναπτύσσοντας έτσι την ικανότητά της 

να αναλάβει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα του μέλους. Η 

πρόοδος όμως αυτή δεν είναι ομοιόμορφη σε όλα τα κεφάλαια. Συνεχίζουν να 

παρατηρούνται καθυστερήσεις σε ορισμένους τομείς, όπως το εταιρικό δίκαιο, η 

γεωργία, οι μεταφορές, η περιφερειακή πολιτική και ο συντονισμός των 

διαρθρωτικών μέσων, το περιβάλλον και ο δημοσιονομικός έλεγχος. Περαιτέρω δε 

πρόοδος έχει παρουσιαστεί στον τομέα της νομοθεσίας παρά στην ενίσχυση των 

θεσμικών οργάνων που είναι αρμόδια για την εφαρμογή και την επιβολή, ενώ 

ταυτόχρονα προκειμένου να ξεπεράσει η χώρα αυτές τις αδυναμίες θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλοι πόροι.

......  2.2.5 ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Σύμφωνα με την γενική αξιολόγηση της πορείας της χώρας προς την προσχώρηση, 

η Σλοβενία εξακολουθεί να πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Σημειώθηκε 

πρόοδος στον τομέα της δικαστικής μεταρρύθμισης, η οποία αποτελεί 

μεσοπρόθεσμη προτεραιότητα της εταιρικής σχέσης προσχώρησης. Είναι όμως 

πολύ νωρίς ακόμη για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των νέων μέτρων που 

αποσκοπούν στον περιορισμό του όγκου των εκκρεμών υποθέσεων. Η Σλοβενία 

επίσης έχει κυρώσει στο μεγαλύτερο μέρος της τη διεθνή νομοθεσία στον τομέα των 

δικαιωμάτων και της προστασίας των μειονοτήτων. Οι μειονότητες εκπροσωπούνται 
στην κυβερνητική επιτροπή για τις μειονότητες και στην επιτροπή για τους Ρομ. Το 

ειδικό καθεστώς της κοινότητας των Ρομ κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα, το οποίο 

προβλέπει (άρθρο 65) τη θέσπιση ειδικού νόμου για την προστασία των Ρομ.

Η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης είναι ένας ακόμη τομέας στον οποίο πρέπει 

να δοθεί έμφαση. Ελάχιστη πρόοδος σημειώθηκε στον τομέα αυτό, καθώς δεν έχουν 

ψηφιστεί ακόμη σημαντικές νομοθετικές πράξεις, οι οποίες αναμένεται να 

αποτελέσουν τη βάση της μεταρρύθμισης. Η θέσπιση της αντίστοιχης νομοθεσίας 

υπήρξε μια από τις βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης 

προσχώρησης του 1999. Η διαδικασία απεθνικοποίησης εξακολουθεί να προχωρεί
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με αργό ρυθμό και πρέπει να καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες για την 

επίσπευσή της.

Η Σλοβενία έχει σημειώσει ικανοποιητική συνολικά πρόοδο όσο αφορά τη μεταφορά 

του κεκτημένου. Εχει σημειώσει σημαντική πρόοδο σε ορισμένους βασικούς τομείς, 

όπως το περιβάλλον, η γεωργία, η ελευθερία παροχής υπηρεσιών και η ενέργεια. Σ’ 

αυτούς τους τομείς οι προετοιμασίες για την προσχώρηση βρίσκονται ήδη σε 

προχωρημένο στάδιο. Περιορισμένη πρόοδος έχει σημειωθεί σε ορισμένους άλλους 

τομείς όπως σ’ αυτόν που αφορά στην ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, τις 

τηλεπικοινωνίες και το κεκτημένο στον οπτικοακουστικό τομέα. Η διοικητική 

ικανότητα της χώρας έχει ενισχυθεί αλλά σε ορισμένους τομείς απαιτείται μεγαλύτερη 

ενδυνάμωση. Ακόμη, έχει σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο σε σχέση με την 

εφαρμογή της νομοθεσίας σε βασικούς τομείς του κεκτημένου εσωτερικής αγοράς, 

έχει ολοκληρώσει το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για την πολιτική ανταγωνισμού 

με την ψήφιση του νόμου περί ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων και με την ψήφιση 

παράγωγης νομοθεσίας καθώς και με τη σύσταση επιτροπής παρακολούθησης των 

κρατικών ενισχύσεων. Τέλος η Σλοβενία, έχει εκπληρώσει σημαντικό τμήμα των 

βραχυπρόθεσμων προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση, 

κυρίως όσο αφορά τα οικονομικά κριτήρια, τις μεταφορές, την απασχόληση και τις 

κοινωνικές υποθέσεις, ενώ έχει επίσης αρχίσει την εφαρμογή ορισμένων 

μεσοπρόθεσμων προτεραιοτήτων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η μακροοικονομική κατάσταση στη Σλοβενία παρέμεινε σταθερή κατά το 

προηγούμενο έτος και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2000. Η αύξηση του ΑΕΠ η οποία 

ενισχύθηκε από την εγχώρια ζήτηση και την γρήγορη αύξηση των εξαγωγών, 

ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας στην Ε.Ε 

συνέβαλλε σ' αυτές τις εξελίξεις. Η μεγαλύτερη εγχώρια ζήτηση η οποία οφείλεται 

στην επιτάχυνση των επενδύσεων και των καταναλωτικών δαπανών, επιδείνωσε την 

κατάσταση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που σημείωσε τα 
υψηλότερα επίπεδα μέσα σε διάστημα μιας δεκαετίας.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (1999)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (μ.οχιλ.) 1986

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ (%μ.ο Ε.Ε) 71

Επενδύσεις/ΑΕΠ (%) 26,9

Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος/ΑΕΠ (%) 28,5

Εξαγωγές/ΑΕΠ (%) 52,7
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Το έλλειμμα εξακολουθεί να κυμαίνεται σε σχετικά μέτρια επίπεδα, παρόλο που οι 

τρέχουσες χαμηλές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων θέτουν ζήτημα σχετικά με τη 

βιωσιμότητα του μεσοπρόθεσμα. Ο πληθωρισμός διατηρήθηκε υπο έλεγχο το 1999 

αλλά οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και η επιταχυνόμενη ονομαστική υποτίμηση σε 

συνδυασμό με την εκτεταμένη εφαρμογή της τιμαριθμοποίησης ανέβασαν το επίπεδο 

των τιμών στις αρχές του 2000. Η δημοσιονομική απόδοση ήταν ικανοποιητική το 

1999 και η εφαρμογή της μεταρρύθμισης με την εισαγωγή του ΦΠΑ σημείωσε 

επιτυχία. Οσο αφορά στην πρόοδο που σημείωσαν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις 

αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν ότι κινήθηκαν με αρκετά αργούς ρυθμούς. Μικρή 

πρόοδος έχει σημειωθεί στις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης στον χρηματοπιστωτικό 

τομέα όπου εξακολουθούν να κυριαρχούν δύο κρατικές τράπεζες και ο ξένος 

ανταγωνισμός είναι περιορισμένος, λόγω δε της απουσίας σημαντικών 

ιδιωτικοποιήσεων, οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων παρέμειναν σε χαμηλά 

επίπεδα το 1999 και στις αρχές του 2000.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Κατά το προηγούμενο έτος 1999, σημειώθηκε αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,9%, ποσοστό 

το οποίο ήταν κατά πολύ υψηλότερο από αυτό που αναμενόταν αρχικά. Η αύξηση 

αυτή ήταν αποτέλεσμα των επενδύσεων, της ιδιωτικής κατανάλωσης και των 

αυξανόμενων εξαγωγών η αύξηση των οποίων παρουσιάστηκε στις αρχές του 2000.

Επίσης το υψηλό αυτό ποσοστό 

αύξησης οφείλεται κατά ένα μέρος στην 

αντικατάσταση των φόρων επι των 

πωλήσεων από τον ΦΠΑ, γεγονός που 

φαίνεται ότι λειτούργησε ως κίνητρο 

ώστε να δηλωθούν οικονομικές 

δραστηριότητες που μέχρι πριν ανήκαν 

στο χώρο της παραοικονομίας.

Οσο αφορά στη συνολική απασχόληση, αυτή σημείωσε μικρή πτώση, ενώ το μέσο 

ποσοστό ανεργίας μειώθηκε από 7,9% το 1998 στο 7,6% το 1999. Η μακροχρόνια 

όμως ανεργία αυξήθηκε στο 63%. Η σταθερή μακροχρόνια ανεργία επηρεάζει κυρίως 

τους εργάτες μέσης ηλικίας με περιορισμένη ειδίκευση.
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ΑΝΕΡΓΙΑ
Παράλληλα υπάρχει μεγάλη ζήτηση που 

καλύπτεται μόνο εν μέρει για προσωπικό 

νεαρής ηλικίας και ανώτερης 

εκπαίδευσης με δεξιότητες 

προσανατολισμένες προς τις ανάγκες της 

αγοράς.

Ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί με πολύ ταχείς ρυθμούς, δείχνει δε ότι αυξήθηκε από 

6,4% στο τέλος του 1998 στο 8,1% προς τα τέλη του 1999, ενώ κατά την τρέχουσα 

χρονική περίοδο του 2000, τείνει σε διψήφιο ποσοστό.

Ο βασικός πληθωρισμός παρέμεινε 

σταθερός κοντά στο 5% το 1999, 

κυρίως λόγω μιας συμφωνίας μεταξύ 

των κοινωνικών εταίρων που 

εξασφάλιζε ότι η καθιέρωση του ΦΠΑ 

δεν θα ωθούσε αμέσως τον 

πληθωρισμό σε άνοδο μέσω του 

μηχανισμού τιμαριθμοποίησης.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

Η σχετική πτώση που παρουσίασε ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή από τα μέσα του 

1998 μέχρι το 1999, φτάνοντας στα επίπεδα κοντά 6%, συνοδεύτηκε με την 

ταυτόχρονη ποσοστιαία αύξηση του ΑΕΠ περίπου κατά μία ποσοστιαία μονάδα 

καταλήγοντας στο 1,2% περίπου.

Ταυτόχρονα όμως παρατηρήθηκε αύξηση του βασικού πληθωρισμού το πρώτο 

εξάμηνο του 2000 λόγω των εμμέσων επιπτώσεων των υψηλών τιμών πετρελαίου 

και λόγω των αυξήσεων των κατευθυνόμενων τιμών μέσω της εκτεταμένης 

τιμαριθμοποίησης των αμοιβών και των συντάξεων (Γράφημα 1).
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Γ ράφημα 1
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Ο αυξανόμενος πληθωρισμός και η επιδείνωση της κατάστασης του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών οδήγησαν την Τράπεζα της Σλοβενίας στην απόφαση να 

προσαρμόσει την νομισματική της πολιτική. Αν και ο στόχος της νομισματικής 

πολιτικής της τράπεζας της Σλοβενίας για το 1999 ήταν να διατηρήσει την επέκταση 

της ευρείας προσφοράς χρήματος (M3) μεταξύ 16% και 24%, προκειμένου να 

επιτευχθεί αύξηση χωρίς να σημειωθεί άνοδος στο βασικό πληθωρισμό το 2000, η 

αύξηση του M3 θα περιοριστεί μεταξύ 12% και 18%.

Η πραγματική σταθμισμένη 

συναλλαγματική ισοτιμία (σταθμισμένος 

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) σημείωσε 

πτώση κατά 2,3% το 1999, στις αρχές 

του 2000 παρατηρήθηκε αυξημένος 

ρυθμός ονομαστικής υποτίμησης, 

γεγονός το οποίο ίσως σχετίζεται με την 

προσπάθεια της κεντρικής τράπεζας να 

μειώσει το έλλειμμα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών.

Επιπλέον όμως πληθωριστικές πιέσεις δημιουργούνται και από την εξασθένιση του 

νομίσματος. Η έλλειψη ανταγωνισμού στις χρηματοπιστωτικές αγορές έχει περιορίσει 

την αποδοτικότητα των μέσων νομισματικής πολιτικής. Το έλλειμμα δε κατά το έτος 

1999 ανερχόταν στο 0,6% του ΑΕΠ, επιβεβαιώνοντας την πτωτική τάση από 0,8% το 

1998 και 1,2% το 1997. Η πτώση αυτή ήταν αποτέλεσμα μιας καλά διαχειριζόμενης 

και προσεκτικής δημοσιονομικής πολιτικής σε όλη τη διάρκεια της μεταβατικής 

περιόδου, ενώ ο προϋπολογισμός χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο μη 

διακριτικών δαπανών.

-ΑΕΠ —■—ΔΚΤ ΑΝΕΡΓΙΑ
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Το δημόσιο χρέος εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, στο 24,6% του 

ΑΕΠ στο τέλος του έτους 1999, αλλά οι τάσεις που παρουσιάζονται φαίνονται 

αυξητικές, κατά το μεγαλύτερο δε μέρος, πρόκειται για εγχώριο χρέος.

Το χαμηλό επίπεδο του δημόσιου χρέους, έχει έως τώρα διατηρήσει την 

εξυπηρέτηση των χρεών σε χαμηλά επίπεδα μόλις στο 1,4% του ΑΕΠ. Συνεπώς, ο 

δημοσιονομικός κίνδυνος που σχετίζεται με το τρέχον επίπεδο του δημόσιου χρέους 

είναι μικρός. Κατά το έτος 1999, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

αυξήθηκε στο 2,9% του ΑΕΠ. Οι εξαγωγές των προϊόντων μειώθηκαν κατά 0,5% ενώ 

οι εισαγωγές σημείωσαν άνοδο 4,1%. Η αύξηση των εξαγωγών οφείλεται στη μεγάλη 

ζήτηση καταναλωτικών αγαθών κατά το πρώτο εξάμηνο του 1999, καθώς και 

μεγαλύτερη ζήτηση ενδιάμεσων αγαθών το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών χρειάστηκε να χρηματοδοτηθεί 

σχεδόν στο σύνολό του από εισροές κεφαλαίων που δημιουργούν οφειλές, εφόσον οι 

άμεσες ξένες επενδύσεις ανέρχονταν συνολικά μόνο σε 38 εκατομ. Ευρώ. Εάν αυτή 

η κατάσταση δεν βελτιωθεί, οι επιπτώσεις στα οφειλόμενα χρέη ενδέχεται να 

δημιουργήσουν πρόβλημα μεσοπρόθεσμα. Το μερίδιο των κατευθυνόμενων τιμών 

στο ΔΤΚ σταθεροποιήθηκε περίπου στο 14% το 1999. Λόγω νέας στάθμισης του 
ΔΤΚ, το μερίδιο αυτό σημείωσε περαιτέρω πτώση και στις αρχές του 2000 έφτασε το 

13,7% (Γράφημα 2). Ο έλεγχος των τιμών αφορά κυρίως τον τομέα της ενέργειας, τις 

κοινοτικές υπηρεσίες, τις δημόσιες μεταφορές και τις βασικές υπηρεσίες επικοινωνίας 

καθώς και ορισμένα βασικά είδη διατροφής όπως το γάλα.

Κατά τους μήνες Απρίλιο και Σεπτέμβριο του 2000, λόγω των αλλαγών στο μοντέλο 

καθορισμού των τιμών των προϊόντων βενζίνης, εδραιώθηκε μια αμεσότερη σχέση 

ανάμεσα στις μεταβολές των τιμών της παγκόσμιας αγοράς και τις μεταβολές των 

τιμών λιανικής πώλησης της Σλοβενίας για τα πετρελαιοειδή.

116



Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι ο καθορισμός των τιμών, εξακολουθεί να υπόκειται 

σε κυβερνητικό έλεγχο, ενώ για τις υπόλοιπες κατευθυνόμενες τιμές εξετάζονται 

πρακτικές τιμολόγησης που παίρνουν υπόψη τις εξελίξεις της αγοράς. Η 

αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα πραγματοποιείται με αργούς ρυθμούς. Η 

βασική εξέλιξη ήταν η μεταβίβαση του 10% του κρατικού μεριδίου της Nova 

Ljubljanska Banka και της ΝΚΒΜ στο Ταμείο Κεφαλαίου και στο Ταμείο Υγείας. Στις 

αρχές του 2000, πάνω από το 40% του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα 

ελέγχονταν από το κράτος, ενώ το ποσοστό επάρκειας κεφαλαίου ανέρχεται στο 

13,9% κατά μέσο όρο, αλλά είναι χαμηλότερο για τις κρατικές τράπεζες. Οι 

χρηματοπιστωτικές αγορές προστατεύονται από τον διεθνή ανταγωνισμό μόνο κατά 

ένα μέρος μέσω de facto περιορισμών επι των βραχυπρόθεσμων κινήσεων 

κεφαλαίων.

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ

1995 1996 1997 199Θ 1999

Οι περιορισμοί αυτοί έχουν επιβληθεί 

λόγω του φόβου ενδεχόμενης 

αποσταθεροποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος από τις 

μαζικές κινήσεις κεφαλαίων 

κερδοσκοπικής φύσης. Συμπερασματικά, 

η Σλοβενία μπορεί να θεωρηθεί ως 

λειτουργούσα οικονομία αγοράς.

Η διαρκής μακροοικονομική σταθερότητα καθώς και ο έλεγχος των δημοσιονομικών 

και των εξωτερικών ελλειμμάτων αποτελεί τη βάση για σταθερή ανάπτυξη. Η 

οικονομική μεταρρύθμιση βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά το κράτος εξακολουθεί να 

επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό ορισμένους τομείς της οικονομίας. Η βελτίωση του 

οικονομικού κλίματος σε συνδυασμό με την πλήρη και έγκαιρη ολοκλήρωση των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και της ελευθέρωσης της αγοράς, θα συνέβαλαν 

στην προσέλκυση περισσότερων ξένων επενδυτών και στη διαμόρφωση καλύτερων 

προϋποθέσεων για μελλοντική ανάπτυξη.
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Αναφορικά με τις επενδύσεις, 

παρατηρείται μια σταθερή 

αύξησή τους σε σχέση με το 

ΑΕΠ. Κατά το έτος 1999, η 

αναλογία επενδύσεων/ΑΕΠ 

αυξήθηκε στο 27% περίπου, 

σημειώνοντας άνοδο σε σχέση 

με το 25,5% του προηγούμενου 

έτους. Το χαμηλό όμως 

ποσοστό άμεσων ξένων 

επενδύσεων προκαλεί ανησυχία. 

Το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί καθώς οι άμεσες ξένες επενδύσεις 

αποτελούν σημαντικό μέσο για τη μεταφορά τεχνολογίας και σύγχρονων τεχνικών 

διαχείρισης. Η οικονομία της Σλοβενίας παραμένει πολύ ανοιχτή και ο όγκος των 

εισαγωγών και των εξαγωγών ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 110% του ΑΕΠ. Το 

1999, το 66,1% των εξαγωγών προορίζονταν για τις αγορές της Ε.Ε, ενώ το 68,6% 

των εισαγωγών προέρχονταν από την Ε.Ε. Η αύξηση των εξαγωγών προέρχεται 

κυρίως από ξένες ή ιδιωτικές εταιρείες.

Οσο αφορά στις ανταγωνιστικές πιέσεις, η Σλοβενία θεωρείται ότι βραχυπρόθεσμα 

ότι θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθει σ’ αυτές καθώς και στις δυνάμεις της αγοράς 

εντός της Ε.Ε, εφόσον όμως ολοκληρώσει τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις που θα 

αυξήσουν τον ανταγωνισμό στην οικονομία. Για να ανταποκριθεί καλύτερα σ’ αυτή 

την πρόκληση, θα πρέπει σταδιακά να περιοριστεί ο ρόλος του κράτους στην 

οικονομία και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις δυνάμεις της αγοράς μέσω της 

ενθάρρυνσης του ανταγωνισμού.

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
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Βραχυπρόθεσμα, θα προκόψει η ανάγκη για τόνωση της μεταρρύθμισης του 

χρηματοπιστωτικού τομέα και για επιτάχυνση της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων. 

Επίσης θα πρέπει να αυξηθεί η ευελιξία της αγοράς εργασίας, υιοθετώντας νέες 

μορφές ευελιξίας που θα είναι προσαρμοσμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις των 

επιχειρήσεων οι οποίες εφαρμόζουν κανόνες αντιμετώπισης των ανταγωνιστικών 

πιέσεων, όπως μερική και εποχική απασχόληση.

Η ικανότητα προσέλκυσης ξένων επενδυτών αποτελεί ένδειξη της πραγματικής 

προόδου που έχει συντελεσθεί όσο αφορά την ολοκλήρωση του προγράμματος 

μεταρρυθμίσεων καθώς και ένδειξη της περαιτέρω ολοκλήρωσης με την οικονομία 

της Ε.Ε. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας και 

μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα (Γράφημα 3).

Η αξιολόγηση της Σλοβενίας όσο αφορά στην μεταφορά του κεκτημένου, δείχνει ότι 

αυτή σημείωσε ικανοποιητική πρόοδο η οποία υπήρξε σημαντική σε ορισμένους 

βασικούς τομείς, στους οποίους οι προετοιμασίες για την προσχώρηση βρίσκονται σε 

καλό δρόμο, ενώ η πρόοδος σε άλλους τομείς είναι περιορισμένη όπως στον τομέα 

των τηλεπικοινωνιών και το κεκτημένο στον οπτικοακουστικό τομέα.

Τέλος, όσο αφορά στη διοικητική ικανότητα της Σλοβενίας, αν και έχει ενισχυθεί 

ικανοποιητικά, χρειάζεται ακόμη περισσότερη ενίσχυση σε ορισμένους τομείς καθώς 

επίσης και στη θέσπιση νομοθεσίας στους βασικούς τομείς του κεκτημένου της 

εσωτερικής αγοράς.
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2.3.1 ΛΕΤΟΝΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η Λετονία εξακολουθεί να πληροί τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης. Κατά το έτος 

1999 σημειώθηκε πρόοδος όσο αφορά στην προσαρμογή της διαδικασίας 

μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της θέσπισης ενός 

νέου νόμου για τη δημόσια διοίκηση, στη βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού 

συστήματος και στο σχεδίασμά του πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Ετσι, η Λετονία, έλαβε σημαντικά μέτρα για τη στήριξη της ένταξης των μη πολιτών 

στην κοινωνία της Λετονίας, όπως εφαρμογή εκτελεστικών κανονισμών που 

ουσιαστικά εναρμονίζονται με τις διεθνείς υποχρεώσεις της και με την ευρωπαϊκή 

συμφωνία, καθώς και του προγράμματος για την ένταξη στην κοινωνία της χώρας.

Μ’ αυτόν τον τρόπο, η Λετονία σημείωσε πρόοδο που αφορά στην εκπλήρωση των 

βραχυπρόθεσμων προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης προσχώρησης.

Με την εφαρμογή επίσης του νέου νόμου για τη δημόσια διοίκηση, η Λετονία θα 

πρέπει να αναπτύξει μια επαγγελματική και σταθερή δημόσια διοίκηση, καθώς και να 

βελτιώσει την ικανότητα της δημόσιας διοίκησης στον τομέα της υλοποίησης και της 

διαχείρισης του κεκτημένου, σύμφωνα με τις σχετικές μεσοπρόθεσμες 

προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης προσχώρησης του 1999. Προκειμένου δε να 

διευκολυνθεί και να προωθηθεί η ένταξη των μη λετονών πολιτών πρέπει να 

διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας πολιτογράφησης, πρέπει δε ακόμη 

να συνεχισθεί και να διευρυνθεί η γλωσσική κατάρτιση στη λετονική γλώσσα 

σύμφωνα με τη σχετική μεσοπρόθεσμη προτεραιότητα της εταιρικής σχέσης 

προσχώρησης του 1999.

Ακόμη είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί η διάθεση επαρκών πόρων για μέτρα 

προώθησης της ένταξης των μη Λετονών πολιτών, προωθώντας νόμο για τις 

γλώσσες και εκτελεστικούς κανονισμούς οι οποίοι θα πρέπει να εφαρμόζονται και να 

επιβάλλονται στο βαθμό που επιβάλλει το νόμιμο δημόσιο συμφέρον, παίρνοντας 

υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και τις διεθνείς υποχρεώσεις της Λετονίας και 

την ευρωπαϊκή συμφωνία.
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Μεταξύ των άλλων θα πρέπει η χώρα να προωθήσει προς θέσπιση πολλών 

θεμελιωδών νομοθετικών κειμένων που αφορούν την εσωτερική αγορά και τη 

νομοθεσία-πλαίσιο στον τομέα του περιβάλλοντος, τον εκσυγχρονισμό της 

φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τον 

εκσυγχρονισμό των συνοριακών σταθμών. Η επικέντρωση των προσπαθειών της 

κυβέρνησης της Λετονίας θα πρέπει να γίνει στους τομείς των βραχυπρόθεσμων 

προτεραιοτήτων, στου οποίους δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη καμία αισθητή 

πρόοδος. Εκτός από ορισμένα ειδικά θέματα της εσωτερικής αγοράς, αυτό 

περιλαμβάνει τις προτεραιότηττες που συνδέονται με την απασχόληση και τις 

κοινωνικές υποθέσεις καθώς και τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Η μακροοικονομική κατάσταση της Λετονίας βελτιώθηκε κατά το προηγούμενο έτος

1999. Μετά την οικονομική ύφεση που παρατηρήθηκε με την κρίση του 1998 στη 

Ρωσία ακολούθησε σημαντική ανάκαμψη, η οποία ξεκίνησε περί τα τέλη του 1999. Η 

αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ ανήλθε σε ποσοστό 5,1% το πρώτο εξάμηνο του

2000. Οι εμπορικές συναλλαγές με την Ε.Ε αυξάνονται συνεχώς, ενώ έχει σημειωθεί 

κάποια βελτίωση όσο αφορά το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το 

οποίο εξακολουθεί να είναι υψηλό.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (1999)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (μ.ο χιλ.) 2432

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ (%μ.ο Ε.Ε) 27

Επενδύσεις!ΑΕΠ (%) 25

Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος!ΑΕΠ (%) 21,2

Εξαγωγές!Α ΕΠ (%) 46,7

Συνεχίζεται επίσης η αύξηση των εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων, 

αντισταθμίζοντας εν μέρει τη μείωση των τρεχουσών συναλλαγών. Ο χαμηλός 

πληθωρισμός έχει αρχείσει να σημειώνει άνοδο, ενώ το επίπεδο της ανεργίας 

παραμένει υψηλό. Το 1999 η στασιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης είχε σαν 

αποτέλεσμα το έλλειμμα του ευρύτερου δημόσιου τομέα να φτάσει περίπου στο 4% 

του ΑΕΠ. Ο προϋπολογισμός του 2000 προβλέπει ότι τα αυστηρά όρια δαπανών και 

η αύξηση των εσόδων από φόρους σαν αποτέλεσμα της ανάκαμψης του ρυθμού 

ανάπτυξης θα οδηγήσουν το έλλειμμα του ευρύτερου δημόσιου τομέα στο 1,9%.
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Στόχος της κυβέρνησης της Λετονίας είναι η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών 

ελλείψεων της οικονομίας. Σημαντική πρόοδος έχει σημειωθεί στον τομέα της 

δημοσιονομικής μεταρρύθμισης και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ανάμεσα στα 

μέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος έχουν δρομολογηθεί και μέτρα 

που επικεντρώνονται στη μείωση του κόστους σύστασης νέων επιχειρήσεων. Κατά 

το 1999, παρατηρήθηκε επιβράδυνση στο ρυθμό ιδιωτικοποίησης και 

αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων ενώ ιδιαίτερη πολιτική σημασία δόθηκε στις 

ενεργές πολιτικές σχετικά με τις αγορές εργασίας καθώς και στην προσαρμογή του 

γεωργικού τομέα.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Σημαντικοί στόχοι της κυβέρνησης της Λετονίας είναι η συνέχιση της δημοσιονομικής 

εξυγίανσης και της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού τομέα, η ολοκλήρωση της 

ιδιωτικοποίησης εταιρειών μεγάλης κλίμακας μέσα στο επόμενο έτος, καθώς και η 

μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 8%. Τον Φεβρουάριο του 1999, η Λετονία 

υπέγραψε με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μια κοινή αξιολόγηση των 

προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής, με βάση τη μεσοπρόθεσμη οικονομική 

στρατηγική της που καλύπτει την περίοδο έως το 2003. Θεσπίζεται επίσης το πλαίσιο 

των μέτρων οικονομικής πολιτκής που θα ληφθούν προκειμένου να διατηρηθεί η 

μακροοικονομική σταθερότητα και να επιταχυνθεί ο ρυθμός προόδου των 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Κατά την τελευταία περίοδο του 1999, το ΔΝΤ ενέκρινε μια Ιθμηνη σημφωνία stand

by για τη Λετονία, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση της Λετονίας συμφώνησε σε 

ένα αυστηρό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνει ορισμένα δύσκολα 

μέτρα για το δημόσιο τομέα. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη μείωση του 

ενοποιημένου ελλείμματος του προϋπολογισμού από 4% περίπου του ΑΕΠ το 1999 

σε 2% το 2000 και σε 1% το 2001, σύμφωνα δε με τα σημερινά δεδομένα είναι 
πιθανό η κυβέρνηση να μην καταφέρει να επιτύχει τις συμφωνηθείσες μειώσεις του 

ελλείμματος.
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Κατά το 1999, το πραγματικό ΑΕΠ 

αυξήθηκε κατά 0,1% σε ετήσια βάση, 

αύξηση η οποία συνεχίστηκε και το 2000. 

Οι αρνητικές επιπτώσεις από την κρίση 

στη Ρωσία ήταν ακόμη εμφανείς το 

πρώτο αξάμηνο του 1999, ενώ τα 

τελευταία δύο τρίμηνα σημειώθηκαν 

θετικές εξελίξεις, επιβεβαιώνοντας ότι η 

ύφεση είχε φτάσει στο χαμηλότερο πλέον 

επίπεδο.

Συνολικά η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 9,8% σε ετήσια βάση αλλά προς 

το τέλος του έτους σημειώθηκε ανάκαμψη και η παραγωγή έφτασε τα επίπεδα του

1998. Η ανάκαμψη αυτή συνεχίστηκε το πρώτο εξάμηνο του 2000, καθώς η 

βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο 

του προηγούμενου έτους. Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ ανήλθε στο 5,1% σε 

ετήσια βάση και ήταν υψηλότερη από αυτή που αναμενόταν. Η αύξηση του ρυθμού 

ανάπτυξης οφειλόταν κυρίως στην εξωτερική ζήτηση. Η ιδιωτική κατανάλωση 

σημείωσε μέτρια μόνο αύξηση κατά 0,8% το 1999, ενώ η δημόσια κατανάλωση 

μειώθηκε κατά 6,7%. Παίρνοντας υπόψη τις θετικές οικονομικές εξελίξεις των 

τελευταίων μηνών, η κυβέρνηση έχει αναθεωρήσει τις οικονομικές της προβλέψεις 

και τώρα αναμένει αυξήσεις ύψους 3,5% έως 4% για το 2000.

Η ανεργία παρουσιάζει μεγάλες 

περιφερειακές ανισότητες και πλήττει 

κυρίως το ανατολικό τμήμα της Λετονίας 

όπου το ποσοστό ανεργίας ξεπερνά το 

20%. Το συνολικό ποσοστό ανεργίας 
έχει σημειώσει μικρή άνοδο από το 

τελευταίο τρίμηνο του 1999 και ανήλθε 

περίπου στο 14% κατά το πρώτο 

τρίμηνο του 2000.

ΑΝΕΡΠΑ

Σε όλη τη διάρκεια του 1999, ο πληθωρισμός στη χώρα κυμάνθηκε σε χαμηλά 

επίπεδα κοντά στο 2,4% κατά μέσο όρο, αλλά αυξήθηκε σε 3,7% κατά το δεύτερο 

τρίμηνο του 2000 και συγκεκριμένα κατά το μήνα Απρίλιο, γεγονός το οποίο 

αντικατοπτρίζει τις υψηλότερες τιμές στους τομείς της ενέργειας και των μεταφορών
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καθώς και μια αύξηση στις κατευθυνόμενες τιμές και στους ειδικούς φορολογικούς 

συντελεστές. Οι τιμές των παραγωγών μειώθηκαν κατά 4% το 1999 και στη συνέχεια 

παρουσίασαν μια μικρή άνοδο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2000.

Ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης και οι προσδοκίες για χαμηλό πληθωρισμό σε ένα 

σταθερό χρηματοπιστωτικό περιβάλλον είχαν σαν αποτέλεσμα μια χαλάρωση της 

νομισματικής πολιτικής μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του 2000. Η τράπεζα της 

Λετονίας ανακοίνωσε ότι η σχέση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του λατ με τη δέσμη 

των νομισμάτων που συναποτελούν τα ειδικά δικαιώματα, πιθανόν θα διατηρηθεί 

κατά τη διάρκεια της περιόδου πριν από την προσχώρηση. Επισημαίνει δε ότι από 

τεχνική άποψη είναι προετοιμασμένη να συνδεθεί με το ευρώ οποιαδήποτε στιγμή 

αυτό τεθεί.

Η αυξητική τάση του δείκτη του ΑΕΠ που ξεκίνησε από τις αρχές του 1995 και 

συνεχίστηκε μέχρι και τα μέσα του 1997, στη συνέχεια μετατράπηκε σε αρνητική με 

ταχύτατους ρυθμούς φτάνοντας περί τα τέλη του 1999 σε επίπεδα κοντά στο 0,5% 

ακολουθώντας από τα μέσα του 1997 τον δείκτη τιμών καταναλωτή που παρουσίασε 
την ίδια αρνητική τάση καταλήγοντας σε επίπεδα λίγο μεγαλύτερα της ποσοστιαίας 

αύξησης του ΑΕΠ (4-5%). Η πτώση του δείκτη του ΑΕΠ που συμπαρέσυρε και τον 

αντίστοιχο δείκτη τιμών καταναλωτή, απέφερε από τη μια πλευρά την 

αποσυμφόρηση των πληθωριστικών τάσεων, ενώ όπως αναμένονταν δεν 

λειτούργησε ως κινητήρια δύναμη για την αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου 

προϊόντος καθώς και την αύξηση της απασχόλησης. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να 

αποδοθεί στην υστέρηση της αύξησης και βελτίωσης των επενδύσεων καθώς 

ταυτόχρονα και την στασιμότητα των διαρθρωτικών και δημοσιονομικών αλλαγών 

(Γράφημα 1).
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Κατά το προηγούμενο έτος 1999, το ενοποιημένο έλλειμα του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα ανερχόταν στο 3,8% του ΑΕΠ, ενώ η οικονομική στασιμότητα είχε σαν 

αποτέλεσμα την πολύ μικρή αύξηση των εσόδων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 

καθώς οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 9,9%. Ο προϋπολογισμός του 2000 προβλέπει 

μείωση του ελλείμματος του ευρύτερου δημόσιου τομέα στο 1,9% του ΑΕΠ, στόχο 

τον οποίο η κυβέρνηση σκοπεύει να επιτύχει εφαρμόζοντας αυστηρά όρια όσο 

αφορά τις δαπάνες και επιτυγχάνοντας αύξηση των εσόδων από φόρους χάρη στην 

ανάκαμψη του ρυθμού ανάπτυξης.

Στον τομέα της δημοσιονομικής 

πολιτικής, τα στοιχεία δείχνουν ότι η 

Λετονία δεν θα μπορέσει να εκπληρώσει 

τους στόχους της και η δημοσιονομική 

εξυγίανση θα προχωρήσει με ακόμη πιο 

αργούς ρυθμούς. Κατά το 2000, η 

κυβέρνηση υπέβαλε ένα 

συμπληρωματικό γενικό κρατικό 

προϋπολογισμό, σύμφωνα με το 

προσχέδιο του οποίου,

το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να αυξηθεί στο 2,7% του ΑΕΠ, ποσοστό 

υψηλότερο από το στόχο του 2%, που είχε συμφωνηθεί με το ΔΝΤ.

Επιπλέον το προσχέδιο του επόμενου προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2001, 

προβλέπει έλλειμμα του προϋπολογισμού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 1,75% του 

ΑΕΠ, ενώ η συμφωνία με το ΔΝΤ προβλέπει περαιτέρω εξυγίανση που θα μειώσει το 

έλλειμμα στο 1% για το 2001. Σε ετήσια βάση, το συνολικό δημόσιο χρέος ανήλθε 

στο 26%, ενώ στο τέλος του 1999 περιορίστηκε στο 13,9% του ΑΕΠ. Τα χαμηλότερα 

από το αναμενόμενο έσοδα των ιδιωτικοποιήσεων είχαν σαν αποτέλεσμα το 

χρηματοδοτικό έλλειμμα νε είναι μεγαλύτερο απ’ ότι αναμενόταν, καθώς η κυβέρνηση 

αναγκάστηκε να βασιστεί σε σημαντικό βαθμό στο δανεισμό. Τα έσοδα από τις 

ιδιωτικοποιήσεις θα εξακολουθήσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο για τη 

χρηματοδότηση του προϋπολογισμού, ωστόσο είναι ανάγκη να συνεχιστεί η 

δημοσιονομική εξυγίανση μεσοπρόθεσμα καθώς τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις 

θα μειωθούν.
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Οσο αφορά στο έλλειμμα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών παραμένει το 

αδύνατο σημείο της οικονομίας της 

Λετονίας. Κατά το 1999, το έλλειμμα 

ήταν της τάξης του 10,2% του ΑΕΠ και 

μειώθηκε σε σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος που ήταν 10,6%.

Οι εισαγωγές μειώθηκαν με ρυθμό ταχύτερο απ’ ότι οι εξαγωγές, με αποτέλεσμα 

χαμηλότερο εμπορικό έλλειμμα σε σχέση με το 1998. Παρά όμως τη βελτίωση του 

εμπορικού ισοζυγίου καθώς και του ισοζυγίου στον τομέα των υπηρεσιών, το 1999 

σημειώθηκε επιδείνωση της κατάστασης του ισοζυγίου εισοδημάτων των 

συντελεστών παραγωγής και τρεχουσών μεταβιβάσεων.

Παράλληλα παρατηρήθηκε πλεόνασμα στους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς 

και στους λογαριασμούς κεφαλαίου, ενώ οι καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις 

κάλυψαν περισσότερο από το 50% του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών. Στις αρχές δε του 2000, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών σημείωσε περαιτέρω αύξηση φτάνοντας το 4% του ΑΕΠ (Γράφημα 2).
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Οι τιμές μεγάλου αριθμού προϊόντων 

καθορίζονται από τις δυνάμεις της 
αγοράς, ενώ οι κατευθυνόμενες τιμές 

αντιπροσωπεύουν το 22,3% του ΔΚΤ 

και όταν πρόκειται για τιμές που 

αφορούν υπηρεσίες φυσικού 

μονοπωλίου επιδιώκεται γενικά η 

κάλυψη του κόστους με την καθιέρωση 

νέων χρονοδιαγραμμάτων πληρωμών.

Στον τραπεζικό τομέα της Λετονίας έχει παρατηρηθεί ενδυνάμωση σε σημαντικό 

βαθμό και αυτό έχει συμβάλλει θετικά στη μακροοικονομική σταθερότητα. Η θέσπιση 

συνετών κανονισμών και αυστηρής εποπτείας των πραπεζών έχει οδηγήσει στην 

εδραίωση του κατάλληλου πλαισίου για τις τραπεζικές εργασίες. Σαν αποτέλεσμα της 

κρίσης στη Ρωσία το 1998, η εποπτεία και οι κανονισμοί έγιναν αυστηρότεροι, ενώ 

όσο αφορά στο νόμο περί πιστωτικών ιδρυμάτων αυτός απαιτεί ελάχιστο ποσοστό 

επάρκειας κεφαλαίου 10%, το ποσοστό επάρκειας κεφαλαίου έφτασε το 15% στο 

τέλος του 1999 και βαίνει αυξητικά φτάνοντας στο επίπεδο του 16%, ταυτόχρονα δε 

μόνο το 1% των συνολικών δανείων έχουν χαρακτηριστεί επισφαλή. Οι θετικές 

εξελίξεις και τάσεις στον τραπεζικό τομέα της Λετονίας συνεχίζονται και κατά την 

τρέχουσα περίοδο και ενώ τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού αυξήθηκαν κατά 21,4%, 

οι συνολικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 23,8% και τα δάνεια σημείωσαν άνοδο 

16,1%.

Οσο αφορά στα ποσοστά 

επενδύσεων αυτά σημείωσαν πτώση 

από τα υψηλά επίπεδα που είχαν 

φτάσει κατά το 1998. Το ποσοστό 

αυτό έφτανε το 20% ετησίως το 

1996 και το 1997 και σημείωσε 

ιδιαίτερη άνοδο το 1998 φτάνοντας 

το 27,3%.

Καθοριστικοί παράγοντες γι’ αυτή την άνοδο ήταν οι μεγάλες εισροές άμεσων ξένων 

επενδύσεων που σχετίζονταν με ιδιωτικοποιήσεις καθώς και οι επενδύσεις σε νέες 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
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Το συνολικό μερίδιο των παγίων επενδύσεων στο ΑΕΠ ανερχόταν στο 25% το 1999 

και θα απαιτηθεί να αυξηθεί περισσότερο, προκειμένου να βελτιωθεί η παραγωγική 

ικανότητα της λετονικής οικονομίας.

Γράφημα 3
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Ο ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ □ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

□ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με στόχο τη δημοσιονομική εξυγίανση η κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει την 

αναλογία επενδύσεων/ΑΕΠ στο 3,6% το 2000, ενώ αρχικά είχε προγραμματιστεί να 

ανέρχεται στο 4,8%. Το μερίδιο των εξαγωγών προς την Ε.Ε παρουσιάζει σημαντική 

αύξηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, φτάνοντας το 68% των συνολικών 

εξαγωγών της Λετονίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2000. Το 1999, η Ε.Ε 

απορρόφησε το 62,5% των εξαγωγών της Λετονίας έναντι 56,6% το 1998 και 48,9% 

το 1997 (Γράφημα 3).

Συμπερασματικά, η Λετονία μπορεί να θεωρηθεί ως λειτουργούσα οικονομία αγοράς 

και φαίνεται ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μεσοπρόθεσμα τις ανταγωνιστικές 

πιέσεις και τις δυνάμεις της αγοράς μέσα στην Ε.Ε, εφόσον διατηρήσει το ρυθμό 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τις ολοκληρώσει. Εχει διατηρήσει επίσης 

μακροοικονομική σταθερότητα, ενώ έχει σημειωθεί πρόοδος σε σχέση με τις 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

πρέπει να διατηρηθεί υπο έλεγχο, η ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων πρέπει να 
προχωρήσει με ταχύτερους ρυθμούς, ενώ πρέπει να καταβληθούν σοβαρές 

προσπάθειες προκειμένου να προωθηθούν οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις και 

να βελτιωθούν οι δεξιότητες του εργατικού δυναμικού με προσανατολισμό την αγορά. 

Θα πρέπει επίσης να συνεχιστεί η πολιτική δημοσιονομικής πειθαρχίας και να 

επιδιωχθεί δημοσιονομική εξυγίανση. Η ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης, εκτός 

αυτών που ήδη έχουν ιδιωτικοποιηθεί, (όπως το 26,85% της εταιρείας φυσικού 

αερίου Latvjas Gaze μέσω χρηματιστηρίου της Ρίγα) πρέπει να συνεχιστεί για τις 

υπόλοιπες μεγάλες εταιρείες.
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Πρέπει επίσης η κυβέρνηση της Λετονίας να ενθαρρύνει τη σύσταση εγχώριων 

επιχειρήσεων απλουστεύοντας τις διαδικασίες εισαγωγής και καθιστώντας τις 

περισσότερο διαφανείς, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο το περιβάλλον για τους 

ξένους επενδυτές καθώς και την υποδομή και τις δυνατότητες πρόσβασης σε πηγές 

χρηματοδότησης. Ακόμη, θα πρέπει να αυξηθεί η χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση 

όπως και να αυξηθεί η ευελιξία της αγοράς εργασίας.

2.3.2 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Σύμφωνα με την εξέλιξη της πορείας της Λιθουανίας προς την προσχώρηση, η 

πορεία της αξιολογείται ότι αυτή εξακολουθεί να πληροί τα πολιτικά κριτήρια της 

Κοπεγχάγης. Όσο αφορά στη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με τη 

μεσοπρόθεσμη προτεραιότητα της εταιρικής σχέσης προσχώρησης, η Λιθουανία 

σημείωσε πρόοδο στον τομέα της εφαρμογής της νομοθεσίας περί δημόσιας 

διοίκησης και δημοσίων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο της συνέχισης της εν λόγω 

μεταρρύθμισης πρέπει να εξετασθούν περαιτέρω ζητήματα, όπως στο επίπεδο των 

αποδοχών, η πρόσθετη κατάρτιση και η βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των 

υπουργείων. Στον τομέα της μεταρρύθμισης του νομικού συστήματος σημειώθηκε 

σημαντική πρόοδος με τη θέσπιση του αστικού και του ποινικού κώδικα. Αυτή η 

μεταρρύθμιση πρέπει να ολοκληρωθεί μέσω της θέσπισης και της εφαρμογής νέων 

κωδίκων πολιτικής και ποινικής δικονομίας, οι οποίοι αναμένεται μεταξύ άλλων να 

συμβάλλουν στην επίσπευση των δικαστικών διαδικασιών.

Πρέπει επίσης να επισπευσθούν οι προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 

συστήματος ιδίως όσο αφορά στην κατάρτιση των δικαστών και των εισαγγελέων 

καθώς και στη βελτίωση της λειτουργίας των δικαστηρίων, ειδικότερα δε των 

διοικητικών δικαστηρίων. Τα σημαντικά ήδη μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να ολοκληρωθούν με τη χάραξη εθνικής 

στρατηγικής κατά της διαφθοράς. Πρέπει ακόμη να βελτιωθεί σημαντικά η επιβολή 

του νόμου με την περαιτέρω ενίσχυση των σχετικών υπηρεσιών και την 

αποτελεσματική διασφάλιση του συντονισμού της δράσης τους.
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Συνολικά, η Λιθουανία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο όσο αφορά τη μεταφορά και 

την εφαρμογή του κεκτημένου.

Στον τομέα της εσωτερικής αγοράς, έχει σημειώσει πρόοδο όσο αφορά στην 

ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, αν και θα πρέπει να επισπευσθεί η 

υιοθέτηση των εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων. Η εφαρμογή της 

νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις συνεχίστηκε αλλά η διοικητική ικανότητα και η 

ανεξαρτησία του Γραφείου Δημοσίων Συμβάσεων θα πρέπει να ενισχυθούν. Η 

εναρμόνιση έχει προχωρήσει και στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας, αλλά η σωστή επιβολή της εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής. Σημαντική 

επίσης είναι η πρόοδος που έχει σημειωθεί στην εναρμόνιση του κεκτημένου στον 

τομέα των οπτικοακουστικών μέσων. Σημειώθηκαν εξελίξεις στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών μετά την απόφαση να δημιουργηθεί ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή η 

οποία θα πρέπει να λειτουργεί πλήρως.

Εχει επίσης σημειωθεί σχετική πρόοδος όσο αφορά τη δημιουργία της νομικής και 

διοικητικής βάσης με σκοπό τη συμμετοχή της στην Κοινή Αγροτική Πολιτική. Στον 

τομέα της περιφερειακής πολιτικής έχει σημειωθεί πρόοδος στη δημιουργία του 

νομικού πλαισίου αν και υφίστανται σοβαρές ελλείψεις ως προς τη διοικητική 

ικανότητα. Παρά τις τεράστιες προσπάθειες, ο δημοσιονομικός έλεγχος στη 

Λιθουανία δεν συνάδει ακόμη προς τις διεθνώς αποδεκτές πρακτικές ιδίως όσο 

αφορά στον εσωτερικό έλεγχο. Η νομοθετική εναρμόνιση και η διοικητική ικανότητα 

έχουν βελτιωθεί σε όλους σχεδόν τους τομείς της δικαιοσύνης και των εσωτερικών 

υποθέσεων.

Συνολικά η Λιθουανία έχει επιτελέσει σημαντική πρόοδο στην εκπλήρωση των 

βραχυπρόθεσμων προτεραιοτήτων της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση, ιδίως 

όσο αφορά την οικονομική μεταρρύθμιση. Θα πρέπει όμως να καταβάλλει 

μεγαλύτερες προσπάθειες σε ορισμένους τομείς όπως η γεωργία, η φορολογία, η 

διοικητική ικανότητα, συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης και του ελέγχου των 

κοινοτικών πόρων. Τέλος η Λιθουανία έχει ήδη αρχίσει να ανταποκρίνεται σε 

ορισμένες μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης για την 

προσχώρηση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η οικονομική κατάσταση της Λιθουανίας παρουσίασε κατά το τελευταίο διάστημα της 

αξιολόγησής της βελτίωση, ο δε ρυθμός αύξησης της παραγωγής κινήθηκε θετικά 

στο πρώτο εξάμηνο του 2000. Ο κύριος παράγοντας που συνέβαλε στην ανάκαμψη
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αυτή είναι η τόνωση της εξωτερικής ζήτησης. Ταυτόχρονα όμως η ανεργία αυξήθηκε 

θεωρώντας οτι αυτό αποτελεί αποτέλεσμα της οικονομικής αναδιάρθρωσης.

Ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή παρέμεινε ιδιαίτερα χαμηλός αντανακλώντας τη 

χαμηλή εσωτερική ζήτηση και τη μείωση των τιμών των εισαγόμενων προϊόντων που 

προκάλεσε η ανατίμηση του λιθουανικού λίτας. Το πρόγραμμα εξυγίανσης που 

εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 1999 επέβαλε καθεστώς δημοσιονομικής πειθαρχίας, το 

οποίο παράλληλα με την άνοδο της εξωτερικής ζήτησης, είχε θετικές επιπτώσεις στο 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Δρομολογήθηκαν επίσης σημαντικές διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις. Με στόχο την εξασφάλιση της μεσοπρόθεσμης βιωσιμότητας των 

δημόσιων οικονομικών τέθηκε σε εφαρμογή η μεταρρύθμιση του τομέα της δημόσιας 

διοίκησης και εγκρίθηκε η αναδιάρθρωση του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Στον τομέα της ενέργειας εγκρίθηκε νέο νομικό πλαίσιο η δε προετοιμασία της 

ιδιωτικοποίησης των δημόσιων επιχειρήσεων φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού 

σημείωσε πρόοδο. Η πώληση μιας από τις δύο εναπομείνασες κρατικές τράπεζες σε 

διεθνή κοινοπραξία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αλλά η ιδιωτικοποίηση της άλλης 

τράπεζας βρίσκεται ακόμη σε προπαρασκευαστικό στάδιο. Επίσης, μελετάται η 

εισαγωγή σημαντικών μεταρρυθμίσεων στο πτωχευτικό δίκαιο και στις διαδικασίες 

αναδιάρθρωσης. Στον τομέα του εμπορίου τα προστατευτικά μέτρα που θεσπίστηκαν 

μετά την οικονομική κρίση της Ρωσίας έχουν ανακληθεί.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Στο πρόγραμμα δράσης 2000 αναφέρεται ότι η ύπαρξη μιας λειτουργούσας 

οικονομίας της αγοράς απαιτεί την απελευθέρωση των τιμών και του εμπορίου 

καθώς και τη θέσπιση και επιβολή ενός νομικού συστήματος που θα ρυθμίζει και τα 

δικαιώματα ιδιοκτησίας. Η μακροοικονομική σταθερότητα και η συναίνεση επι της 

ακολουθητέας οικονομικής πολιτικής βελτιώνουν την απόδοση μιας οικονομίας της 

αγοράς. Η ύπαρξη ανεπτυγμένου χρηματοπιστωτικού τομέα και η απουσία

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (μ.ο χιλ.)
Κατά Κεφαλή ΑΕΠ (%μ.ο Ε.Ε) 
Επενδύσεις/ΑΕΠ (%)
Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος/ΑΕΠ (%) 

Εξαγωγές!ΑΕΠ (%)

3700

29

22.5

25.5 

39,8
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σημαντικών φραγμών για την είσοδο στην αγορά και την έξοδο από αυτή ενισχύουν 

την αποτελεσματικότητα της οικονομίας.

Τον Μάρτιο του 2000, η κυβέρνηση υπέγραψε με το ΔΝΤ μια συμφωνία stand-by 

διάρκειας 15 μηνών η οποία προβλέπει ταχεία πρόοδο όσο αφορά στην εξυγίανση 

των δημοσίων οικονομικών, ενέκρινε δε ακόμη από κοινού με την Παγκόσμια 

Τράπεζα ένα πρόγραμμα διαρθρωτικών προσαρμογών. Τον Μάιο του 2000 η 

κυβέρνηση της Λιθουανίας και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέγραψαν 

κοινή αξιολόγηση των προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής. Σ’ αυτή την 

αξιολόγηση σκιαγραφούνται οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης για τις μεσοπρόθεσμες 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις όσο αφορά στις ιδιωτικοποιήσεις στον τραπεζικό και 

ενεργειακό τομέα, στη φορολογική εξυγίανση, στη μείωση της κρατικής παρέμβασης 

στην οικονομία και στη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Ο 

συντονισμός των βασικών υπουργείων είναι ακόμη ατελής, αλλά η επιτυχής σύναψη 

της κοινής αξιολόγησης μπορεί να θεωρηθεί σαν ένδειξη βελτίωσης.

Κατά το έτος 1999, το πραγματικό ΑΕΠ 

μειώθηκε κατά 4,1% αλλά αυξήθηκε κατά 

2% στο πρώτο εξάμηνο του 2000.

Η μείωση των εξαγωγών που οφείλεται 

στη ρωσική κρίση και ο ασταθής 

ανεφοδιασμός της βιομηχανίας διύλισης 

πετρελαίου, η οποία έχει ιδιαίτερη 

σημασία για την οικονομία της χώρας, 

προκάλεσαν μείωση του πραγματικού 

ΑΕΠ το 1999.

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΠΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1995 1996 1997 1998 1999

ΑΕΠ

1995 1996 1997 1998 1999

Οι αρνητικές επιπτώσεις της ρωσικής κρίσης μετριάστηκαν στο τέλος του 1999 και η 

βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 4,5% στο πρώτο εξάμηνο του 2000. Η 

τόνωση της ανάπτυξης οφείλεται κυρίως στην άνοδο της εξωτερικής ζήτησης.
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Η εγχώρια ζήτηση παραμένει 

περιορισμένη, αντανακλώντας τις 
συγκρατημένες αυξήσεις των μισθών, 

την αύξηση της ανεργίας και την 

περιοριστική δημοσιονομική πολιτική 

που ακολουθείται. Η ανεργία 

παρουσίασε απότομη αύξηση κατά το 

προηγούμενο έτος 1999, καθώς η 

οικονομική ύφεση επηρέασε 

σημαντικά την αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τις στατιστικές της ΔΟΕ, η ανεργία ανήλθε από 13% τον Μάιο του 1999 

σε 15,3% τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Η τάση αυτή συνεχίστηκε κατά το πρώτο 

εξάμηνο του 2000. Ειδικότερα η αύξηση της ανεργίας των νέων και της μακροχρόνιας 

ανεργίας είναι ανησυχητική. Οι τομείς που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ανεργία είναι 

η γεωργία, η βιομηχανία και οι κατασκευές, ενώ νέες θέσεις εργασίας 

δημιουργήθηκαν στον τομέα των υπηρεσιών.

Οι περιφερειακές διαφορές στον τομέα 

της ανεργίας υπήρξαν σχετικά 

περιορισμένες και μειώθηκαν ακόμη 

περισσότερο κατά τη διάρκεια του 1999, 

καθώς η ύφεση έπληξε σε μεγαλύτερο 

βαθμό όλες τις περιφέρειες. Ο 

πληθωρισμός μειώθηκε δραστικά 

γεγονός που αντανακλά την 

περιορισμένη εγχώρια ζήτηση και την 

ανατίμηση του λιθουανικού νομίσματος.

Η πλεονασματική προσφορά γεωργικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά και η 

ανατίμηση του λίτας μείωσαν τις πληθωριστικές πιέσεις που προέρχονταν από την 

άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των κατευθυνόμενων τιμών.

Το 1999 ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός του δείκτη τιμών καταναλωτή ήταν μόνο 

0,8% σε σύγκριση με 5,1% το 1998, ενώ ο βασικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε το 

1999 στο 3,3%. Οι κατευθυνόμενες τιμές αυξήθηκαν κατά 10% περίπου, ενώ ο μέσος 

ετήσιος πληθωρισμός στο πρώτο εξάμηνο του 2000 ήταν της τάξης του 0,8% σε 

σύγκριση με 1,2% και 6,6% κατά το πρώτο εξάμηνο του 1999 και του 1998 

αντίστοιχα.
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Ο σημαντικότερος παράγοντας που συνέβαλλε στην πτώση του πληθωρισμού ήταν 

η πτώση κατά 1,4% των τιμών των τροφίμων, οι οποίες αντιστοιχούν στο 40% του 

καλαθιού του καταναλωτή.

Τη μείωση του δείκτη τιμών καταναλωτή η οποία ξεκίνησε περί τα μέσα του 1995, 

ξεκινώντας από ένα υψηλό ποσοστό της τάξης του 40% περίπου του ΑΕΠ, και 

συνεχίστηκε και για τις επόμενες χρονιές καταλήγοντας σε πολύ χαμηλά ποσοστά 

που κυμάνθηκαν περίπου στο 1% κατά το 1999.

Την τάση αυτή του δείκτη τιμών καταναλωτή ακολούθησε και ο δείκτης του 

ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος καταγράφοντας πολύ χαμηλά ποσοστά κατά τη 

διάρκεια του 1999, και καταλήγοντας σε αρνητικό ποσοστό που πλησίαζε στο -5%. 

Αυτό οφείλεται στην αδυναμία της οικονομίας να αντλήσει κεφάλαια καθώς και να 

αυξήσει τις ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου σε υποδομές καθώς και σε 

διαθρωτικές αλλαγές που θα είχαν σαν συνέπεια την προσέλκυση επενδυτικών 

κεφαλαίων από εξωτερικές πηγές (Γράφημα 1). Η ανατίμηση της πραγματικής 

συναλλαγματικής ισοτιμίας συνεχίστηκε κατά 10% περίπου το 1999, κατά ένα μέρος 

λόγω της σύνδεσης του νομίσματος της Λιθουανίας του λίτας με το δολάριο (USD).

Περί το τέλος του 1999 η τράπεζα της Λιθουανίας ανακοίνωσε την πρόθεσή της να 

συνδέσει το λίτας με το ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2001, διατηρώντας τη 

συναλλαγματική ισοτιμία της ημέρας. Η ανακοίνωση αυτή είχε θετικές επιδράσεις στις 

χρηματαγορές. Ο στόχος αυτός πρέπει να επιτευχθεί μέσω περικοπών στις 

τρέχουσες δημόσιες δαπάνες και στις δημόσιες επενδύσεις.
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Το γενικό έλλειμμα του δημοσίου 

παρουσίασε σημαντική βελτίωση. Το

1999 ανερχόταν στο 7,5% περίπου του 

ΑΕΠ μη συμπεριλαμβανομένων των 

εσόδων από τις ιδιωτικοποιήσεις - έσοδα 

τα οποία αντιστοιχούσαν περίπου στο 

1% του ΑΕΠ. Ο προϋπολογισμός του

2000 θέτει ως στόχο τη μεγάλη μείωση 

του ελλείμματος σε ποσοστό 2,5% 

περίπου του ΑΕΠ.

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει το πάγωμα των μισθών και της απασχόλησης στον 

δημόσιο τομέα και την περικοπή των επιδοτήσεων σε επιχειρήσεις καθώς και στον 

γεωργικό τομέα.

Γράφημα 2

1995 1996 1997 1998 1999

|ί ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣηΤ~1|ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ο ΕΑΓΟΓΕΣ ΑΓΑΘΟΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΟΝ |

Οι δαπάνες τελικής κατανάλωσης διατηρήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα σε 

συνδυασμό με την εξέλιξη του δείκτη που αφορά στις ακαθάριστες επενδύσεις 

πάγιου κεφαλαίου οι οποίες ταυτόχρονα ενώ διατηρήθηκαν σταθερές, ενώ σε 

ορισμένες περιπτώσεις παρουσίασαν επιπλέον μια αρνητική τάση περαιτέρω 

μείωσης του ποσοστού τους. Η οικονομική ύφεση που παρουσιάστηκε με την 

ραγδαία μείωση του ΑΕΠ, συνοδεύτηκε από την αισθητή μείωση των εξαγωγών 

αγαθών και υπηρεσιών, αφαιρώντας έτσι τη δυνατότητα αύξησης των εισροών 

κεφαλαίων και της δυνατότητας νέων επενδύσεων στους τομείς της οικονομίας 

(Γράφημα 2).

Ταυτόχρονα προκειμένου να βελτιωθεί και ενισχυθεί η βιωσιμότητα του συστήματος 

κοινωνικής ασφάλισης, αυξήθηκε το μέγιστο εισόδημα που υποβάλλεται σε 

φορολόγηση μισθωτών υπηρεσιών, ενώ και ο συντελεστής το φόρου μισθωτών 

υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 3%. Εξαιτίας αυτών των μέτρων η κατάσταση των

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ
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δημοσίων οικονομικών παρουσίασε ήδη σημαντική βελτίωση. Σύμφωνα με τις 

τελευταίες προβλέψεις, το έλλειμμα υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% περίπου του 
ΑΕΠ.

Τα υψηλά ελλείμματα των τελευταίων 

ετών προκάλεσαν διόγκωση του χρέους 

του δημόσιου τομέα το οποίο ανήλθε στο 

28,1% προς το τέλος του 1999. Το 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

βελτιώνεται μετά από τη μεγάλη 

επιδείνωση που παρουσίασε το 1998 και 

το 1999.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η επιδείνωση αυτή οφειλόταν στην απότομη μείωση της εξωτερικής ζήτησης και στη 

διατήρηση της εγχώριας ζήτησης στα ίδια επίπεδα. Ο όγκος των εισαγωγών 

μειώθηκε λόγω των χαμηλών αυξήσεων των μισθών, της αύξησης της ανεργίας και 

της άσκησης αυστηρότερης δημοσιονομικής πολιτικής. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη 

μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από 11% του ΑΕΠ το 

1999 σε 4,3% περίπου στο πρώτο εξάμηνο του 2000. Το εμπορικό έλλειμμα 

παρέμεινε σταθερό το 1999, αλλά μειώθηκε από 12,5% του ΑΕΠ κατά το πρώτο 

εξάμηνο του 1999 και σε 7,8% του ΑΕΠ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2000. Η αξία 

των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 37% ενώ οι εισαγωγές σημείωσαν άνοδο κατά 19%. 

Πάνω από το 95% του συνολικού εμπορικού κύκλου εργασιών καλύπτεται από 

συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2000, το μέσο 

σταθμικό δασμολόγιο ήταν μόλις 2,5%. Οι συνολικές εισροές ξένων άμεσων 

επενδύσεων κάλυψαν περίπου το 40% της χρηματοδότησης του ελλείμματος του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η χρηματοδότηση του υψηλού ελλείμματος του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών κατέστησε αναγκαία την αυξημένη προσφυγή σε 

εξωτερικό δανεισμό από τις διεθνείς χρηματαγορές, γεγονός που προκάλεσε την 

απότομη αύξηση του εξωτερικού χρέους, ενώ τα επίσημα αποθεματικά 

εξακολουθούν να επαρκούν για τις εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών για 3 μήνες.
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Γράφημα 3

ΙΣΟΖ. ΤΡΕΧ. ΣΥΝΑΛ. —ΕΛΛΕΙΜΜΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Οσο αφορά στο μερίδιο των κατευθυνομένων τιμών του ΔΚΤ μειώθηκε από 16% το 

1998 σε 10,6% το 1999. Η αύξηση αυτών των τιμών, εντάσσεται στη στρατηγική της 

κυβέρνησης να βελτιώσει την κάλυψη του κόστους παροχής των υπηρεσιών κοινής 

ωφέλειας και να μειώσει τις στρεβλώσεις των τιμών (Γράφημα 3). Ειδικότερα, οι τιμές 

για τη θέρμανση, το φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισμό αυξήθηκαν σημαντικά. Τόσο 

από την άποψη της προστιθέμενης αξίας όσο και από την άποψη της απασχόλησης, 

το μερίδιο του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται περίπου στο 70% του ΑΕΠ.

Στο σχέδιο των προγραμματισμένων ιδιωτικοποιήσεων, το σημαντικότερο σχέδιο 

κατά το πρώτο εξάμηνο του 2000 ήταν η πώληση του 81% των μετοχών της 

εταιρείας παραγωγής και εκμετάλλευσης πετρελαίου Geonafta, η οποία δημιουργεί 

εισοδήματα που αντιστοιχούν στο 11/4% του ΑΕΠ. Τον Ιούνιο του ίδιου έτους 

πωλήθηκε μερίδιο 25% της εταιρείας τηλεπικοινωνιών της Λιθουανίας και τα 

ακαθάριστα έσοδα από την ιδιωτικοποίηση ανήλθαν στο 1,5% περίπου του ΑΕΠ. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια των πρώτων οκτώ μηνών του 2000, έχουν ιδιωτικοποιηθεί 

589 επιχειρήσεις οι οποίες απέφεραν έσοδα που αντιστοιχούν σε ποσοστό 

υψηλότερο από το 3% του ΑΕΠ. Οι ιδιωτικοποιήσεις προκάλεσαν την απώλεια 

περίπου 25.000 θέσεων εργασίας από το 1998, δηλαδή του 1,5% των εργαζομένων, 

ενώ το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων προβλέπει την ιδιωτικοποίηση ακόμη 

2.800 επιχειρήσεων εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι 103 κρατικές επιχειρήσεις 

με αξία που αντιστοιχεί στο 4% του ΑΕΠ.

Οσο αφορά στον τραπεζικό τομέα της Λιθουανίας, αυτός είναι μικρός αλλά λειτουργεί 

ικανοποιητικά. Αποτελείται δε από 10 εμπορικές τράπεζες, μία τράπεζα ειδικού 

σκοπού και 3 παραρτήματα ξένων τραπεζών. Το μερίδιο του δημόσιου τομέα στο 

κεφάλαιο των εμπορικών τραπεζών μειώθηκε από 36,6% το 1998 σε 32,6% το 1999, 

ενώ ταυτόχρονα το μερίδιο των εγχώριων ιδιωτικών κεφαλαίων αυξήθηκε από 25,8%
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το 1998 σε 28,2% το 1999. Ο δείκτης επάρκειας κεφαλαίων ανήλθε σε 16% στα μέσα 

του 2000, αρκετά πάνω από το όριο του 10% που έχει θέσει η Τράπεζα της 

Λιθουανίας και το όριο του 8% που ορίζουν τα διεθνή πρότυπα. Το μερίδιο των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων επι του συνόλου των δανείων μειώθηκε από 12,5% το 

1998 σε 11,9% το 1999, η βελτίωση δε αυτή οφείλεται κατά ένα μέρος στη μεταφορά 

ορισμένων μη εξυπηρετούμενων δανείων στη δοκιμαστική τραπεζική μονάδα Turto 

Bankas. Τα καθαρά κέρδη του τραπεζικού τομέα στο σύνολό του παρουσίασαν 

αύξηση το 1999, χάρη κυρίως στις καλές επιδόσεις των μεγαλύτερων τραπεζών.

Οι εγχώριες ιδιωτικές πιστώσεις αντιστοιχούν μόνο στο 12% του ΑΕΠ, ενώ από τα 

μέσα του 1999 έως τα μέσα του 2000 ο άμεσος εγχώριος δανεισμός του δημόσιου 

τομέα μειώθηκε. Τα υψηλά επιτόκια αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό τους 

υψηλότερους κινδύνους και την οικονομική αστάθεια στην περιορισμένη και 

υποανάπτυκτη εγχώρια κεφαλαιαγορά. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των επιτοκίων 

δανεισμού και χορηγήσεων, η οποία ανέρχεται σε 8,5% περίπου, αντανακλά τη 

χαμηλή αποτελεσματικότητα και τον περιορισμένο ανταγωνισμό που χαρακτηρίζουν 

τον τραπεζικό τομέα.

Συμπερασματικά, η Λιθουανία μπορεί να θεωρηθεί ως λειτουργούσα οικονομία της 

αγοράς και αναμένεται ότι θα είναι ικανή να αντιμετωπίσει μεσοπρόθεσμα τις 

ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάμεις της αγοράς που υφίστανται στο εσωτερικό 

της Ε.Ε, υπο τον όρο ότι θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει το τρέχον πρόγραμμα 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και θα δρομολογήσει τις περαιτέρω απαιτούμενες 

μεταρρυθμίσεις. Η χώρα έχει διατηρήσει τη μακροοικονομική σταθερότηα και έχει 

κατορθώσει να μειώσει τα δημοσιονομικά και εξωτερικά ελλείμματα, καθώς και την 

κρατική παρέμβαση, έχουν δε θεσπιστεί σημαντικοί νόμοι για την αναδιάρθρωση και 

την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Είναι αναγκαίο όμως να διατηρηθεί η 

δημοσιονομική πειθαρχία και να τεθεί υπο έλεγχο το έλλειμμα τρεχουσών 

συναλλαγών. Η μεσοπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών δεν έχει 

ακόμη εξασφαλιστεί. Το ανθρώπινο δυναμικό και το φυσικό κεφάλαιο πρέπει να 

αναπτυχθούν περισσότερο, ο δε χρηματοπιστωτικός τομέας εξακολουθεί να 

παρουσιάζει αδυναμίες με δεδομένο ότι υπάρχουν περιθώρια για περισσότερη 

εμπορική ολοκλήρωση με την Ε.Ε. Η σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση του 

συνταξιοδοτικού συστήματος πρέπει να περάσει στη φάση υλοποίησης, ενώ θα 

πρέπει να ενισχυθεί και η ευελιξία της αγοράς εργασίας.
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2.3.3 ΕΣΘΟΝΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η Εσθονία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μέχρι τώρα πορείας της σχετικά με τα 

κριτήρια προσχώρησής της στην Ε.Ε, εξακολουθεί να πληροί τα πολιτικά κριτήρια 

της Κοπεγχάγης. Εχει εκπληρώσει τις περισσότερες από τις βραχυπρόθεσμες 

προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης προσχώρησης του 1999 στον τομέα αυτό, 

συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων του νόμου περί γλώσσας, της έγκρισης 

του κρατικού προγράμματος ένταξης για μη Εσθονούς, της ενίσχυσης της κατάρτισης 

των δικαστών και της μείωσης του αριθμού των κενών θέσεων δικαστών. Επιπλέον, 

έχουν ληφθεί μέτρα για την βελτίωση της ικανότητας της Επιτροπής Ιθαγένειας και 

Μετανάστευσης να διεκπεραιώνει αιτήσεις χορήγησης αδειών διαμονής και 

πολιτογράφησης.

Η πρόοδος στον τομέα του εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης ήταν 

περιορισμένη, ενώ θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την χάραξη 

ολοκληρωμένης στρατηγικής στον εν λόγω τομέα η οποία θα αποσκοπεί στην 

αντιμετώπιση των σημερινών αδυναμιών. Πρέπει επίσης να συνεχισθούν τα μέτρα 

που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού σώματος, ιδίως για 

την ενίσχυση της κατάρτισης των δικαστών. Ακόμη πρέπει να ενισχυθεί ο 

συντονισμός των διαφόρων δικαστικών οργάνων όπως ταυτόχρονα θα πρέπει να 

επισπευσθεί η μεταρρύθμιση του ποινικού και του αστικού δικαίου. Οσο αφορά στην 

ένταξη των μειονοτήτων, η Εσθονία οφείλει να διασφαλίσει την εφαρμογή του νόμου 

περί γλώσσας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την ευρωπαϊκή συμφωνία. Πρέπει 

επίσης να ενισχυθούν οι ικανότητες του Συνήγορου του Πολίτη σε θέματα που 

αφορούν στην προστασία των μειονοτήτων.

Η Εσθονία, συνολικά συνέχισε με ικανοποιητικό ρυθμό να εναρμονίζει τη νομοθεσία 

της στους περισσότερους τομείς του κεκτημένου. Αν και έχουν ληφθεί ορισμένα 

μέτρα για να δημιουργηθούν οι διοικητικές δομές για τα περισσότερα κεφάλαια, η 

Εσθονία πρέπει να καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες ακόμη σ' αυτόν τον τομέα. Η 

νομοθεσία, επίσης είναι ήδη σε μεγάλο βαθμό εναρμονισμένη με το κεκτημένο στους 

τομείς της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, της ελεύθερης παροχής 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και του εταιρικού δικαίου. Παρόλα αυτά θα πρέπει να 

συνεχιστούν οι προσπάθειες για να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα που αναφέρεται 

στους εν λόγω τομείς.
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Οφείλει ακόμη η χώρα να εκδώσει χρονοδιάγραμμα για την σταδιακή και πραγματική 

εφαρμογή δασμών και συναφών δασμολογικών μέτρων όπως επίσης και να 

καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να αυξήσει τη διοικητική και επιχειρησιακή 

της ικανότητα για την εφαρμογή του κεκτημένου. Πρόοδος έχει καταγραφεί στους 

περισσότερους τομείς κοινωνικής πολιτικής με ταυτόχρονη επικέντρωση των 

προσπαθειών στην εφαρμογή και επιβολή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και 

με την ενίσχυση των οργάνων επιβολής της νομοθεσίας. Στον τομέα της 

περιφερειακής πολιτικής, η πρόοδος ήταν περιορισμένη. Αν και έχουν ληφθεί μέτρα 

για τη δημιουργία των αναγκαίων μέσων σ’ αυτόν τον τομέα, εξακολουθούν να 

υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες, οι οποίες για να ξεπεραστούν θα πρέπει να 

καταβληθούν προσπάθειες ολοκλήρωσης του νομικού και διοικητικού πλαισίου για 

την εφαρμογή της περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής συνοχής της Ε Κ.

Επιπλέον η Εσθονία έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο όσο αφορά τη θέσπιση 

νομοθεσίας και τη δημιουργία των αναγκαίων διοικητικών δομών στον τομέα του 

δημοσιονομικού ελέγχου. Ικανοποιητικές επίσης είναι οι προσπάθειες της χώρας όσο 

αφορά στην πρόοδο που παρατηρήθηκε ως προς την εναρμόνιση της νομοθεσίας 

στον τομέα της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Τέλος, η Εσθονία έχει 

τηρήσει τις προτεραιότητες που αφορούν στις τηλεπικοινωνίες, τον οπτικοακουστικό 

τομέα, την τυποποίηση και την εκτίμηση της συμμόρφωσης, τον κτηνιατρικό και 

φυτοϋγειονομικό τομέα, τις μεταφορές, την απασχόληση και τους οργανισμούς 

απασχόλησης. Εχει δε, αρχίσει να αντιμετωπίζει ορισμένες από τις μεσοπρόθεσμες 

προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση που προβλέπονται από 

την εταιρική σχέση συμφωνίας του 1999.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Από το δεύτερο εξάμηνο του 1999, παρατηρήθηκε ανάκαμψη της οικονομίας της 

Εσθονίας. Ειδικότερα η κυβερνητική μακροοικονομική πολιτική που προσβλέπει στη 

σταθερότητα είχε σαν αποτέλεσμα την αναδιάρθρωση και την ταχεία προσαρμογή 

των επιχειρήσεων και άλλων οικονομικών φορέων στις νέες συνθήκες. Αυτό το 

στοιχείο επέτρεψε στην οικονομία να επωφεληθεί πλήρως από τις ευνοϊκότερες 

διεθνείς οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες με αποτέλεσμα να 

περιοριστούν οι προηγούμενες μακροοικονομικές ανισορροπίες και κυρίως το μεγάλο 

φορολογικό έλλειμμα και το έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών σε 

συνδυασμό με τον αποτελεσματικό έλεγχο του πληθωρισμού.
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ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ (1999)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (μ.οχιλ.) 1442

Κατά Κεφαλή ΑΕΠ (%μ.ο Ε.Ε) 36

Επενδύσεις/ΑΕΠ (%) 25,1

Ακαθάριστο Εξωτερικό Χρέος!ΑΕΠ (%) 23

Εξαγωγές/ΑΕΠ (%) 76,9

Η επιτάχυνση του ρυθμού των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων συνέβαλε στην 

αντιμετώπιση πολλών διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας. Η αναδιάρθρωση 

και σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, η συνέχιση της διαδικασίας 

ιδιωτικοποίησης περιουσιακών στοιχείων του κράτους, κυρίως στον τομέα 

εκμετάλλευσης κοιτασμάτων ασφαλτούχου σχιστόλιθου και παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας και ορισμένες σημαντικές αποφάσεις στους τομείς των συντάξεων, της 

κοινωνικής πρόνοιας καθώς και φορολογικές μεταρρυθμίσεις έχουν ενισχύσει τις 

βάσεις για μια ασφαλή και βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας. Η 

εξωτερική ανταγωνιστικότητα παρουσίασε επιπλέον πρόοδο αλλά η συνεχιζόμενη 

αύξηση της ανεργίας υποδηλώνει ότι πρέπει να καταβληθούν σημαντικές 

προσπάθειες στους τομείς της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης επαγγελματικών 

ικανοτήτων και να πραγματοποιηθούν μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, για να 

αποτραπούν τα στοιχεία που θα εμποδίσουν την ανάπτυξη.

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Η Εσθονία επωφελείται από την ευρεία πολιτική συναίνεση ως προς τις αρχές της 

οικονομίας της αγοράς και τις μακροοικονομικές πολιτικές, γεγονός που εξασφαλίζει 

κλίμα οικονομικής σταθερότητας. Η μεσοπρόθεσμη οικονομική στρατηγική της 

Εσθονίας εξακολουθεί να βασίζεται στις ίδιες αρχές οι οποίες ακολουθήθηκαν από 

την έναρξη της μεταβατικής περιόδου. Οι αρχές αυτές είναι το καθεστώς 

Νομισματικού Συμβουλίου, το ελεύθερο εξωτερικό εμπόριο, η ελεύθερη κυκλοφορία 

κεφαλαίων, η συνετή φορολογική πολιτική και η συνέχιση των διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων. Η μακροοικονομική σταθερότητα βελτιώθηκε σημαντικά κατά το 

τελευταίο έτος. Η επιτάχυνση μιας ανάπτυξης ευρείας βάσης συνδυάστηκε με τη 

μείωση του φορολογικού ελλείμματος, γεγονός που συνέβαλε στη σταθεροποίηση 

του ελλείμματος των εξωτερικών συναλλαγών.
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ΑΕΠ
Οσο αφορά στο ΑΕΠ, μετά τη μείωσή του 

κατά το πρώτο εξάμηνο του 1999, άρχισε 

σταδιακά από το δεύτερο εξάμηνο η 

πραγματική αύξησή του.

Το 1999, σημειώθηκε κάμψη της 

οικονομικής δραστηριότητας κατά 1,1%, 

κυρίως λόγω της μεγάλης μείωσης της 

εγχώριας ζήτησης.

Από τα τέλη του 1999 και πέρα, η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ στηρίχθηκε από 

εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Το πρώτο εξάμηνο του 2000, το 

πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 6,4% σε σχέση με την ίδια περίοδο του

1999.

Γ ράφημα 1

—♦—ΑΕΠ —ΔΚΤ ΑΝΕΡΓΙΑ

Τη θετική πορεία των δεικτών (Γράφημα 1), που αφορούν στις μακροοικονομικές 

εξελίξεις των οικονομικών δεικτών του ΑΕΠ, και του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, κατά 
τα έτη 1995-1997, ακολούθησε αντίστοιχη εξελικτική πορεία η οποία οδήγησε σε 

σχετική σύγκλιση και των τριών δεικτών κατά τα μέσα του 1997, ενώ αντίθετα 

αυξητική ήταν στη συνέχεια η πορεία του δείκτη της ανεργίας φτάνοντας σε υψηλά 

επίπεδα της τάξης του 15% περίπου κατά τη διάρκεια του 1999. Ακολούθησε μια 

απότομη μείωση του ποσοστού του ΑΕΠ που συνοδεύτηκε με ταυτόχρονη μείωση 

του ΔΚΤ.

Οι τάσεις αυτές διατηρήθηκαν για περίπου ολόκληρο το 1998, ενώ κατά το 1999, αν 

και συνεχίστηκε η πτωτική τάση του ποσοστού του ΑΕΠ, ο ΔΚΤ σημείωσε περαιτέρω 

πτώση καταλήγοντας σε ποσοστό περίπου 5% επι του ΑΕΠ.
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Κατόπιν της επιδείνωσης της κατάστασης που παρουσιάστηκε κατά το δεύτερο 

εξάμηνο του 1998, καθώς και κατά το πρώτο εξάμηνο του 1999, η κυβέρνηση έλαβε 

ορισμένα μέτρα πολιτικής, περιλαμβανομένης της κατάθεσης αρνητικού 

συμπληρωματικού προϋπολογισμού στα μέσα του 1999 και της αναστολής 

δαπανών.

Το σημαντικότερο δε είναι ότι οι 

ακαθάριστες επενδύσεις παγίου 

κεφαλαίου και οι εξαγωγές αυξήθηκαν το 

2000, ενώ είχαν μειωθεί το 1999. Το 

δημοσιονομικό έλλειμμα της γενικής 

κυβέρνησης ανήλθε στο 4,7% του ΑΕΠ 

το 1999 και ο στόχος για το 2000 είναι 

1,2% του ΑΕΠ.

Οι συνολικές δαπάνες του προϋπολογισμού του 2000 αντιπροσωπεύουν μικρότερο 

ποσοστό του ΑΕΠ, με στόχο να μειωθεί το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης περίπου 

κατά 2/3 ώστε να μειωθεί στο 1,2% του ΑΕΠ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών μειώθηκε και το επίπεδο του 

επίσημου εξωτερικού χρέους παρέμεινε 

χαμηλό. Το 1999, το έλλειμμα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 

μειώθηκε στο 5,8% του ΑΕΠ, που 

αποτελεί ισχυρή μείωση από τα 

υψηλότατα επίπεδα του 1997 και του 
1998.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2000, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών συνέχισε να μειώνεται, παρά το γεγονός ότι παρατηρήθηκε αύξηση του 

εμπορικού ελλείμματος λόγω της υψηλότερης εσωτερικής ζήτησης (Γράφημα 2).

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
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Γρόφημα 2

Ο
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Οι εξαγωγές προϊόντων παρουσίασαν μεγάλη αύξηση της τάξης του 49% κατά τους 

πρώτους επτά μήνες, με ταχύτερο ρυθμό σε σχέση με τις εισαγωγές, ενώ η 

συνεχιζόμενη αύξηση των εξαγωγών υπηρεσιών (έως 31% κατά το πρώτο τρίμηνο) 

συνέβαλλε στο να αυξηθεί το ήδη μεγάλο πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών. 

Κατά το ίδιο διάστημα, η Εσθονία κατάφερε να προσελκύσει μεγάλες εισροές 

κεφαλαίου και κυρίως ξένες άμεσες επενδύσεις (ΞΑΕ) και επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου.

Το 1999 και στις αρχές του 2000, οι 

εισροές κεφαλαίου ήταν υψηλότερες από 

το τρέχον έλλειμμα του ισοζυγίοιυ 

πληρωμών, συμβάλλοντας στην αύξηση 

των συναλλαγματικών αποθεμάτων.

Ταυτόχρονα, η παγίωση της μακροοικονομικής σταθερότητας είχε σαν αποτέλεσμα 

τη θετική εξέλιξη των νομισματικών δεικτών. Τα ονομαστικά επιτόκια μειώθηκαν σε 

πολύ χαμηλά επίπεδα στο τέλος του 1999 και τα πραγματικά επιτόκια μειώθηκαν 

από τα υψηλά επίπεδα στα οποία βρίσκονταν στα μέσα του 1999.

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 4,4% σε 

ετήσια βάση τον Αύγουστο του 2000, 

λόγω της αύξησης των τιμών των 

προϊόντων, της υποτίμησης του εθνικού 

νομίσματος έναντι του USD και των 

υψηλότερων συντελεστών φόρου 

προστιθέμενες αξίας για τα καύσιμα 

θέρμανσης.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΡΕΟΣ

1995 1996 1997 1998 1999

- ΙΣΟΖ. ΤΡΕΧ. ΣΥΝΑΛ. -ΕΛΛΕΙΜΜΑ/ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
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Η αυξητική τάση του ποσοστού της ανεργίας από τα μέσα του 1997, συνεχίστηκε και 

κατά τα δύο επόμενα έτη, ενώ κατά την χρονική περίοδο του δεύτερου τριμήνου του 
2000, η ανεργία αυξήθηκε στο 13,2% του εργατικού δυναμικού, παραμένοντας όπως 

και κατά το προηγούμενο έτος σε αρκετά υψηλά επίπεδα.

Βασικές αιτίες ήταν η επίπτωση της 

χαμηλότερης ανάπτυξης και της 

αναδιάρθρωσης πολλών τομέων, αν και 

η αύξηση του κόστους εργασίας ανά 

μονάδα προϊόντος το 1999 και 2000 

είχε επίσης δυσμενή επίπτωση στη 

δημιουργία θέσεων εργασίας.

Οι ελεγχόμενες τιμές προσαρμόζονται τακτικά για να εξασφαλιστεί επαρκής κάλυψη 

του κόστους. Αυτές εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το 25,6% του ΔΚΤ και 

αφορούν κυρίως τα φυσικά μονοπώλια σε τομείς υπηρεσιών, ορισμένοι από τους 

οποίους ελέγχονται από τις τοπικές κυβερνήσεις. Τα προϊόντα για τα οποία οι αρχές 

καθορίζουν απευθείας την τιμή αντιπροσωπεύουν μόνο το 0,9% του ΔΚΤ, ενώ τα 

προϊόντα για τα οποία οφείλουν να δώσουν την έγκρισή τους για τη μεταβολή της 

τιμής αντιπροσωπεύουν το 16,8% του ΔΤΚ.

Επίσης, η φορολογική πολιτική της κυβέρνησης επηρεάζει σημαντικά τις τιμές 

ορισμένων προϊόντων όπως του καπνού, των αλκοολούχων ποτών και καυσίμων 

που αντιπροσωπεύουν το 8% του ΔΤΚ.

Ο ιδιωτικός τομέας παράγει ποσοστό άνω του 70% του ΑΕΠ της Εσθονίας. Η 

διάρθρωση της οικονομίας χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία του τομέα των 

υπηρεσιών και το πολύ μικρό μερίδιο της γεωργίας το οποίο μειώθηκε από το 3,8% 
του ΑΕΠ το 1998 στο 3,3% το 1999. Μ’ αυτόν τον τρόπο η οικονομία της Εσθονίας 

προσεγγίζει κατά πολύ τις περισσότερο αναπτυγμένες οικονομίες.

ΑΝΕΡΠΑ
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Γράφημα 3

■ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ■ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ □ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο τραπεζικός τομέας είναι αρκετά ανεπτυγμένος και ισχυρός. Οι τρεις μεγαλύτερες 

τράπεζες της χώρας έλεγχαν το 95% του συνολικού ενεργητικού μέχρι τα μέσα του

2000. Παρουσίασαν δε θετικά οικονομικά αποτελέσματα το 1999 και το 2000. Εχουν 

επίσης μειώσει το ύψος και το ποσοστό της βραχυπρόθεσμης εξωτερικής 

χρηματοδότησης από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, περιορίζοντας 

τον βαθμό ευαισθησίας τους στο διεθνές κλίμα της αγοράς και βελτιώνοντας τη 

μακροοικονομική σταθερότητα. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αντιρποσώπευαν μόνο 

το 2,1% του συνολικού όγκου των δανείων κατά τα μέσα του 2000, σε σύγκριση με 

το 3% κατά το προηγούμενο έτος, ενώ η απόκλιση ανάμεσα στα επιτόκια 

χορηγήσεων και καταθέσεων μειώθηκαν σημαντικά (Γράφημα 3)

Μετά και την πώληση της τρίτης σε μέγεθος κρατικής τράπεζας σε ξένους επενδυτές, 

οι τράπεζες υπο ξένη κατοχή ελέγχουν ποσοστό άνω του 95% του ενεργητικού των 
εγχώριων τραπεζών. Αυτό έχει ανισχύσει τη δυνατότητα πρόσβασης των τοπικών 

τραπεζών σε μακροχρόνια και ασφαλέστερη χρηματοδότηση και έχει βελτιώσει την 

οικονομική της ισχύ και τις αναπτυξιακές τους προοπτικές. Ο υψηλός βαθμός 

κεφαλαιοποίησης (13,5% του συνόλου των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο 

στοιχείων ενεργητικού στα μέσα του 2000, σε σύγκριση με το επίσημο απαιτούμενο 

όριο του 10%), και η πιο μακροπρόθεσμη διάρθρωση των στοιχείων παθητικού των 

τραπεζών αντικατοπτρίζουν επίσης την αυξημένη ισχύ του τραπεζικού τομέα.

Στον τομέα της χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης, το μερίδιο των εγχώριων 

πιστώσεων αυξήθηκε από το 31,9% του ΑΕΠ στα τέλη του 1999, στο 36,3% στα 

μέσα του 2000, ενώ σημειώθηκε παρόμοια αύξηση του ποσοστού των καταθέσεων 

των μονίμων κατοίκων σε σχέση με το ΑΕΠ.
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Η ανοικτή πολιτική της Εσθονίας προς τις εμπορικές συναλλαγές και κινήσεις 

κεφαλαίων, σε συνδυασμό με ένα ισχυρό ιδιωτικό τομέα και ένα ελκυστικό 
περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, παρέχουν ισχυρά κίνητρα για την ανάπτυξη της 

οικονομικής δραστηριότητας μέσα στη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς η οποία 

ήδη αποτελεί συστατικό στοιχείο της Εσθονίας η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι 

ως λειτουργούσα οικονομία αγοράς. Σε ορισμένους όμως τομείς πρέπει να 

σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος όπως ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση 

των συστημάτων συνταξιοδότησης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, περαιτέρω 

σταθεροποίηση της διαχείρισης των δημοσίων δαπανών, καλύτερος έλεγχος της 

πολιτικής δαπανών και χρέους των τοπικών κυβερνήσεων.

Συμπερασματικά, η Εσθονία αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 

βραχυπρόθεσμα τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάμεις της αγοράς στο 

εσωτερικό της Ε.Ε, υπο τον όρο ότι θα εξακολουθήσει τη διαδικασία των σημερινών 

μεταρρυθμίσεων. Εχει επιτύχει σημαντική πρόοδο όσο αφορά την αναδιάρθρωση 

των επιχειρήσεων και του χρηματοπιστωτικού τομέα και την εφαρμογή διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων στις κοινωφελείς υπηρεσίες και στον ενεργειακό τομέα, σε πλαίσιο 

μακροοικονομικής σταθερότητας. Οι εξαγωγές προϊόντων προς την Ε.Ε έχουν 

παρουσιάσει σημαντική αύξηση (πάνω από 59% σε όρους εθνικού νομίσματος κατά 

το πρώτο εξάμηνο του 2000), εφόσον οι επιχειρήσεις έχουν προσαρμοστεί στις 

μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες και έχουν διατηρήσει την εξωτερική τους 

ανταγωνιστικότητα.

Η Εσθονία οφείλει να συνεχίσει την πλήρη και έγκαιρη υλοποίηση των 

μεταρρυθμίσεων που έχουν προγραμματισθεί σύμφωνα και με την Προγραμματική 

συμφωνία του 2000. Πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα που θα βοηθήσουν την αγορά 
εργασίας να ανταποκριθεί στην οικονομική ανάπτυξη, με ιδιαίτερη έμφαση στη 

βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό θα 

επιτρέψει στην Εσθονία να συνεχίσει να προσελκύει μεγάλες εισροές ξένων άμεσων 

επενδύσεων και να διευρύνει τις εξαγωγικές της δυνατότητες. Οσο αφορά στην 

εναρμόνιση της Εσθονικής νομοθεσίας με το κεκτημένο, έχει προχωρήσει με 

ικανοποιητικό ρυθμό στους περισσότερους τομείς. Θα πρέπει όμως η χώρα να 

καταβάλλει μεγαλύτερες προσπάθειες για τον καθορισμό των απαιτουμένων 

διοικητικών δομών, καθώς και να λαμβάνει μέτρα σε όλους τους τομείς για τα θέματα 

που αναφέρεται ότι έχουν προτεραιότητα βραχυπρόθεσμα στην εταιρική σχέση του 

1999 για την προσχώρηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε

3.1.1 ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης, «για τη συμμετοχή 

απαιτείται η υποψήφια χώρα να έχει επιτύχει τη σταθερότητα των θεσμών που 

εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα του ανθρώπου και το 

σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων». Το άρθρο 6 της συνθήκης του 

Αμστερνταμ ορίζει ότι «η Ενωση βασίζεται στις αρχές της ελευθερίας, της 

δημοκρατίας, του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών 

ελευθεριών και του κράτους δικαίου».

Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και η ενίσχυση της δικαστικής εξουσίας 

είναι υψηλής σημασίας για την εφαρμογή του κεκτημένου και τη διαδικασία 

μετάβασης. Συνολικά, έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες για την κατάρτιση 

των δημοσίων υπαλλήλων και των δικαστών και για την ενίσχυση της ανεξαρτηρίσα, 

του επαγγελματισμού και της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης και των 

δημοσίων υπηρεσιών.

Οσο αφορά στην νομική προστασία της ισότητας των δύο φύλων, έχει σημειωθεί 

πρόοδος στην πλειονότητα των υποψηφίων χωρών, με τη θέσπιση καταλληλότερου 

νομοθετικού πλαισίου καθώς επίσης και με την υπογραφή του προαιρετικού 

πρωτοκόλλου της σύμβασης για την εξέλειψη όλων των μορφών διάκρισης κατά των 

γυναικών. Ακόμη, έχει προοδεύσει η εφαρμογή της νομοθεσίας με τη σύσταση 

αποτελεσματικότερων υπηρεσιών επιθεώρησης εργασίας ή ειδικών φορέων σε 

ορισμένες χώρες, όπως ο διαμεσολαβητής για την ισότητα ευκαιριών.

Στα ζητήματα που αφορούν στις μειονότητες, έχουν σημειωθεί θετικές εξελίξεις. Η 

Εσθονία και η Λετονία προώθησαν ακόμη περισσότερο την ένταξη των πολιτών 

χωρίς υπηκοότητα και συνεχίζουν να εφαρμόζουν τις συστάσεις του ΟΑΣΕ όσο 

αφορά την υπηκοότητα και την πολιτογράφηση, ενώ το γλωσσικό καθεστώς είναι 

σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα. Η βασική συνθήκη μεταξύ Ουγγαρίας και Σλοβακίας 

τέθηκε σε εφαρμογή όσο αφορά την ουγγρική μειονότητα της Σλοβακίας.
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Στη Ρουμανία, μετά την απόρριψη των προσφυγών κατά της κυβερνητικής 

απόφασης που προβλέπει την καθιέρωση πανεπιστημιακής διδασκαλίας στην 

ουγγρική, γερμανική και ρουμανική γλώσσα, αναμένεται ότι σύντομα αυτό το σχέδιο 

θα υλοποιηθεί.

Σύμφωνα, επίσης με την μέχρι τώρα αξιολόγηση, η Τουρκία δεν πληροί τα πολιτικά 

κριτήρια της Κοπεγχάγης. Η διαπίστωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει αν και κατά το 

περασμένο έτος δημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές όπως ότι η κυβέρνηση το 2000, 

έθεσε ορισμένους «στόχους προτεραιότητας» σε θέματα μεταρρυθμίσεων και 

νομοθεσίας για τη συμμόρφωση με τα πολιτικά κριτήρια της Κοπεγχάγης με βάση 

έκθεση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συντονισμού για τα δικαιώματα του ανθρώπου. 

Υπάρχουν επίσης ακόμη ανεπάρκειες στο θέμα του σεβασμού των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων καθώς και για το θεσμικό ρόλο 

που διαδραματίζει ο στρατός στην πολιτική ζωή του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. 

Η αξιολόγηση της ικανότητας της Τουρκίας να ανταποκριθεί στα πολιτικά κριτήρια της 

Κοπεγχάγης έφερε στο φως διάφορες ανωμαλίες στη λειτουργία των δημόσιων 

αρχών, όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου και την προστασία των 

μειονοτήτων. Ιδιαίτερα, σημειώνεται η έλλειψη πολιτικού ελέγχου του στρατού. 

Τονίζεται επίσης η σημασία εξεύρεσης μιας πολιτικής λύσης στην κατάσταση που 

επικρατεί στο νοτιοανατολικό τμήμα της Τουρκίας γιατί οι περισσότερες από τις 

παραβιάσεις των πολιτικών δικαιωμάτων συνδέονται με το θέμα αυτό.

Επιπλέον υπογραμμίζεται η σημασία της ύπαρξης καλών σχέσεων με τους γείτονες. 

Όσον αφορά την οικονομική πλευρά, παρά τις μεγάλες διαφορές περιφερειακής 

ανάπτυξης, η Τουρκία έχει τα περισσότερα από τα τεκμήρια για μια οικονομία 

αγοράς, συμπεριλαμβανομένων ενός δυναμικού ιδιωτικού τομέα και κανόνων 

φιλελεύθερου εμπορίου. Θεωρείται δε ότι, εφόσον μπορέσει να αποκατασταθεί η 

μακροοικονομική σταθερότητα, θα είναι σε θέση να αποκτήσει μια λειτουργική 

οικονομία αγοράς ικανής να ανταποκριθεί επιτυχώς στις ανταγωνιστικές πιέσεις 

μεσοπρόθεσμα.

Όσον αφορά την υιοθέτηση του κεκτημένου, η Τουρκία έδειξε την ικανότητά της να 

υιοθετεί και να εφαρμόζει την κοινοτική νομοθεσία στο πλαίσιο της τελωνειακής 

ένωσης. Η διαδικασία ευθυγράμμισης με τους κοινοτικούς νόμους θα πρέπει να 

συνεχιστεί, ενώ η ικανότητα της για την υιοθέτηση του κεκτημένου πέραν της 

τελωνειακής ένωσης θα πρέπει ακόμα να ελεγχθεί.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάνει ευνοϊκά δεκτή την πρόοδο που σημειώθηκε στην 

εφαρμογή της προενταξιακής στρατηγικής για την Τουρκία καθώς και για τη
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συμφωνία όσον αφορά τον κανονισμό-πλαίσιο και όσον αφορά τη συνεργασία 

προσχώρησης στο Συμβούλιο στις 4 Δεκεμβρίου 2000. Υπογραμμίζεται επίσης η 
σημασία του εγγράφου αυτού για την προσέγγιση ανάμεσα στην Ένωση και την 

Τουρκία μέσω της οδού που ανοίχθηκε από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου του Ελσίνκι. Η Τουρκία καλείται να υποβάλει σε σύντομο χρονικό 

διάστημα το εθνικό της πρόγραμμα υιοθέτησης του κεκτημένου και να το βασίσει 

στην εταιρική σχέση προσχώρησης.

Ύστερα από την πρόταση κανονισμού-πλαισίου της Επιτροπής στις 8 Νοεμβρίου, με 

την οποία καθορίζεται η νομική βάση της εταιρικής σχέσης για την προσχώρηση της 

Τουρκίας, προτείνονται βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες προτεραιότητες, 

ενδιάμεσους στόχους και όρους στους οποίους είναι δυνατόν να βασιστούν οι 

προπαρασκευαστικές εργασίες για την προσχώρηση. Πέρα από την επιβεβαίωση της 

αναγκαιότητας συμμόρφωσης σύμφωνα με τα πολιτικά και οικονομικά κριτήρια που 

έχουν καθοριστεί για όλες τις υποψήφιες χώρες, δηλαδή τη σταθερότητα των 

θεσμών, την υπεροχή του δικαίου, το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και 

τη βιώσιμη οικονομία της αγοράς, η πρόταση σκοπό έχει επίσης να καθορίσει πιο 

συγκεκριμένους βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους κυρίως για την 

ταχύτερη ενσωμάτωση του κεκτημένου σε διαφορετικούς μεταξύ τους τομείς όπως το 

περιβάλλον, η ενεργειακή πολιτική, η φορολογία ή η αλιεία.

Η Ουγγαρία παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά δημοκρατίας, με σταθερούς θεσμούς 

που εγγυώνται το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα του ανθρώπου, καθώς και το 

σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων. Μπορεί να θεωρηθεί ως βιώσιμη 

οικονομία αγοράς και εκτιμάται ότι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μεσοπρόθεσμα 

την ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάμεις της αγοράς στο πλαίσιο της Ένωσης. 
Μεσοπρόθεσμα πάντα, εκτιμάται ότι θα μπορέσει να υιοθετήσει το κεκτημένο, ιδίως 

στον τομέα της ενιαίας αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσει τις 

προσπάθειές της στο θέμα της μεταφοράς και της εφαρμογής του κεκτημένου. 

Ωστόσο, θα πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες στον τομέα του 

περιβάλλοντος, των τελωνείων και της ενέργειας. Επίσης, θα απαιτηθούν περαιτέρω 

μεταρρυθμίσεις προκειμένου να αποκτήσει η χώρα τις δομές που απαιτούνται για την 

εφαρμογή και την επιβολή του κεκτημένου.

Η Πολωνία παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά δημοκρατίας, με σταθερούς θεσμούς που 

εγγυώνται το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα του ανθρώπου καθώς και το σεβασμό
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και την προστασία των μειονοτήτων. Μπορεί να θεωρηθεί ως βιώσιμη οικονομία 

αγοράς και εκτιμάται ότι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μεσοπρόθεσμα την 

ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάμεις της αγοράς στο πλαίσιο της Ένωσης. 

Μεσοπρόθεσμα πάντα, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να συμμετάσχει πλήρως στην 

ενιαία αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές της στο θέμα 

της μεταφοράς του κεκτημένου και ότι θα εντείνει τις εργασίες της για την εφαρμογή 

του. Ωστόσο, θα απαιτηθούν ιδιαίτερες προσπάθειες, ιδίως όσον αφορά τις 

επενδύσεις, για την ενσωμάτωση του κεκτημένου σε τομείς όπως της γεωργίας, του 

περιβάλλοντος και των μεταφορών. Επίσης, θα απαιτηθούν περαιτέρω διοικητικές 

μεταρρυθμίσεις προκειμένου να αποκτήσει η Πολωνία τις δομές που απαιτούνται για 

την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή του κεκτημένου. Με βάση τα στοιχεία 

αυτά, η Επιτροπή συνιστά να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την 

Πολωνία.

Η σημερινή βελτίωση της κατάστασης, μετά την άνοδο νέας κυβέρνησης στην 

εξουσία, προμηνύει ότι η Ρουμανία θα είναι σε θέση να εκπληρώσει τα πολιτικά 

κριτήρια. Η Ρουμανία έχει πραγματοποιήσει αξιοσημείωτη πρόοδο όσον αφορά τη 

δημιουργία οικονομίας αγοράς, αλλά εκτιμάται ότι θα συναντήσει σοβαρές δυσκολίες 

στην αντιμετώπιση της ανταγωνιστικής πίεσης και των δυνάμεων της αγοράς στο 

πλαίσιο της Ένωσης μεσοπρόθεσμα. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η 

Ρουμανία δεν έχει ακόμη μεταφέρει ούτε έχει θέσει σε εφαρμογή τα βασικά στοιχεία 

του κεκτημένου, ιδίως όσον αφορά την ενιαία αγορά. Επομένως, υπάρχουν 

αμφιβολίες ως προς την ικανότητά της να αναλάβει μεσοπρόθεσμα τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από την προσχώρηση. Επιπλέον, πρέπει να καταβληθούν τεράστιες 

προσπάθειες, ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις, στον τομέα του περιβάλλοντος, των 

μεταφορών, της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, των εσωτερικών 

υποθέσεων, της δικαιοσύνης και της γεωργίας. Σε γενικές γραμμές, απαιτούνται 

μεταρρυθμίσεις μεγάλης κλίμακας προκειμένου να αποκτήσει η χώρα τις απαραίτητες 

δομές για την πραγματική εφαρμογή του κεκτημένου. Με βάση τα στοιχεία αυτά, 

εκτιμάται ότι οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη 
Ρουμανία πρέπει να αρχίσουν όταν θα έχει σημειώσει η χώρα αυτή επαρκή πρόοδο 

για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων προσχώρησης που καθόρισε το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της Κοπεγχάγης.

Η Σλοβακία δεν πληροί σε ικανοποιητικό βαθμό τις πολιτικές προϋποθέσεις που έχει 

καθορίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης λόγω της αστάθειας των 

θεσμών της, της μη εδραίωσής τους στην πολιτική ζωή και της ανεπαρκούς
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λειτουργίας της δημοκρατίας. Η κατάσταση αυτή είναι ακόμη περισσότερο ατυχής, 

διότι η χώρα αυτή θα μπορούσε να ανταποκριθεί μεσοπρόθεσμα στα οικονομικά 

κριτήρια και διότι έχει αναλάβει με αποφασιστικότητα την υιοθέτηση του κεκτημένου 

ιδίως όσον αφορά την ενιαία αγορά, παρά το γεγονός ότι μένει ακόμη να 

πραγματοποιηθεί σημαντική πρόοδος για την αποτελεσματική εφαρμογή του. Με 

βάση τα στοιχεία αυτά, εκτιμάται ότι οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Σλοβακία πρέπει να αρχίσουν όταν θα έχει σημειώσει η 

χώρα αυτή επαρκή πρόοδο για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων προσχώρησης 

που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης.

Η Λετονία παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά δημοκρατίας, με σταθερούς θεσμούς που 

εγγυώνται το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα του ανθρώπου, καθώς και το σεβασμό 

και την προστασία των μειονοτήτων. Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν μέτρα για να 

επισπευσθεί ο ρυθμός πολιτογράφησης των ρωσόφωνων μη εχόντων την ιθαγένεια 

προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην κοινωνία της Λετονίας. Η Λετονία 

έχει πραγματοποιήσει αξιοσημείωτη πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία οικονομίας 

αγοράς, αλλά εκτιμάται ότι θα συναντήσει σοβαρές δυσκολίες στην αντιμετώπιση της 

ανταγωνιστικής πίεσης και των δυνάμεων της αγοράς μεσοπρόθεσμα στο πλαίσιο 

της Κοινότητας. Έχει επίσης σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τη μεταφορά και την 

εφαρμογή του κεκτημένου ιδίως στον τομέα της ενιαίας αγοράς. Αν καταβάλει 

σημαντικές προσπάθειες, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να συμμετάσχει πλήρως 

στην ενιαία αγορά μεσοπρόθεσμα. Ωστόσο, θα απαιτηθούν ιδιαίτερες προσπάθειες, 

ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις, για την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου σε τομείς 

όπως του περιβάλλοντος και της γεωργίας. Η ενίσχυση των διοικητικών δομών της 

είναι απαραίτητη προκειμένου να αποκτήσει η Λεττονία τα μέσα που απαιτούνται για 

την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή του κεκτημένου. Η απόφαση του 

Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Κοινότητας στο Συμβούλιο Σύνδεσης που 
θεσπίστηκε από την ευρωπαϊκή συμφωνία μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 

των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Λετονίας, αφετέρου, 

αφορά σχετικά με την έγκριση των απαραίτητων κανόνων για την εφαρμογή του 

άρθρου 64 παράγραφος 1 σημεία ί) και ϋ) και παράγραφος 2 της εν λόγω 

συμφωνίας. Επίσης στις 4 Δεκεμβρίου το Συμβούλιο έκρινε αναγκαίο να επαναλάβει 

τη θέση του Απριλίου 1999, επειδή η θέση της Λετονίας, η οποία προκαλούσε 

πρόβλημα τότε, αναθεωρήθηκε μόλις πρόσφατα.

Οι αποφάσεις αυτές ορίζουν τις διαδικασίες συνεργασίας μεταξύ των αρχών καθενός 

από τα δύο αρμόδια μέρη στον τομέα του ανταγωνισμού.
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Με βάση τα στοιχεία αυτά, εκτιμάται ότι πρέπει να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις 

προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Λετονία όταν θα έχει σημειώσει η 

χώρα αυτή επαρκή πρόοδο για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων προσχώρησης 

που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης.

Η Εσθονία παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά δημοκρατίας, με σταθερούς θεσμούς που 

εγγυώνται το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα του ανθρώπου, καθώς και το σεβασμό 

και την προστασία των μειονοτήτων. Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν μέτρα για να 

επισπευσθεί η διαδικασία πολιτογράφησης των ρωσόφωνων μη εχόντων την 

ιθαγένεια προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην κοινωνία της Εσθονίας. 

Μπορεί να θεωρηθεί ως βιώσιμη οικονομία αγοράς και εκτιμάται ότι θα είναι σε θέση 

να πραγματοποιήσει την πρόοδο που απαιτείται για να αντιμετωπίσει μεσοπρόθεσμα 

την ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάμεις της αγοράς στο πλαίσιο της Ένωσης. Η 

Εσθονία έχει πραγματοποιήσει αξιοσημείωτη πρόοδο όσον αφορά τη μεταφορά και 

την εφαρμογή του κεκτημένου, ιδίως στον τομέα της ενιαίας αγοράς. Αν καταβάλει 

επιπλέον προσπάθειες, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να συμμετάσχει πλήρως 

στην ενιαία αγορά μεσοπρόθεσμα. Ωστόσο, θα απαιτηθούν ιδιαίτερες προσπάθειες, 

ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις, για την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου σε τομείς 

όπως του περιβάλλοντος. Επίσης, θα απαιτηθεί η ενίσχυση της διοικητικής 

οργάνωσης προκειμένου να αποκτήσει η Εσθονία τις δομές που απαιτούνται για την 

αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή του κεκτημένου.

Η Λιθουανία παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά δημοκρατίας, με σταθερούς θεσμούς 

που εγγυώνται το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα του ανθρώπου, καθώς και το 

σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων. Η Λιθουανία έχει πραγματοποιήσει 

αξιοσημείωτη πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία οικονομίας αγοράς, αλλά εκτιμάται 

ότι θα συναντήσει σοβαρές δυσκολίες στην αντιμετώπιση της ανταγωνιστικής πίεσης 

και των δυνάμεων της αγοράς μεσοπρόθεσμα στο πλαίσιο της Ένωσης. Έχει 
επίσης σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τη μεταφορά και την εφαρμογή του 

κεκτημένου ιδίως στον τομέα της ενιαίας αγοράς. Αν καταβάλει σημαντικές 

προσπάθειες, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να συμμετάσχει πλήρως στην ενιαία 

αγορά μεσοπρόθεσμα. Ωστόσο, θα απαιτηθούν ιδιαίτερες προσπάθειες, ιδίως όσον 

αφορά τις επενδύσεις, για την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου σε τομείς όπως της 

γεωργίας, της ενέργειας και του περιβάλλοντος.

Η ενίσχυση των διοικητικών δομών της είναι απαραίτητη προκειμένου να αποκτήσει 

η Λιθουανία τα μέσα που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή
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του κεκτημένου. Με βάση τα στοιχεία αυτά, εκτιμάται ότι οι διαπραγματεύσεις 

προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Λιθουανία πρέπει να αρχίσουν όταν 

θα έχει σημειώσει η χώρα αυτή επαρκή πρόοδο για την εκπλήρωση των 

προϋποθέσεων προσχώρησης που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 

Κοπεγχάγης.

Η σημερινή βελτίωση της κατάστασης, που οφείλεται στην άνοδο νέας κυβέρνησης 

στην εξουσία, προμηνύει ότι η Βουλγαρία είναι σε θέση να εκπληρώσει τα πολιτικά 

κριτήρια. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί στη χώρα αυτή για τη δημιουργία οικονομίας 

αγοράς ήταν περιορισμένη λόγω ελλείψεως σαφούς δέσμευσης υπέρ οικονομικής 

πολιτικής προς την κατεύθυνση αυτή. Η Βουλγαρία δεν θα είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσει την ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάμεις της αγοράς μεσοπρόθεσμα 

στο πλαίσιο της Ένωσης. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η Βουλγαρία δεν 

έχει ακόμη μεταφέρει ούτε έχει θέσει σε εφαρμογή τα βασικά στοιχεία του 

κεκτημένου, ιδίως όσον αφορά την ενιαία αγορά. Επομένως, υπάρχουν αμφιβολίες 

ως προς την ικανότητά της να αναλάβει μεσοπρόθεσμα τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την προσχώρηση. Επιπλέον, πρέπει να καταβληθούν τεράστιες 

προσπάθειες, ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις, στον τομέα του περιβάλλοντος, των 

μεταφορών, της ενέργειας, των εσωτερικών υποθέσεων, της δικαιοσύνης και της 

γεωργίας. Σε γενικές γραμμές, απαιτούνται μεταρρυθμίσεις μεγάλης κλίμακας 

προκειμένου να αποκτήσει η χώρα τις δομές που απαιτούνται για την πραγματική 

εφαρμογή του κεκτημένου. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Επιτροπή εκτιμά ότι οι 

διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Βουλγαρία πρέπει 

να αρχίσουν όταν θα έχει σημειωθεί στη χώρα αυτή επαρκής πρόοδος για την 

εκπλήρωση των προϋποθέσεων προσχώρησης που καθόρισε το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο της Κοπεγχάγης.

Η Τσεχική Δημοκρατία παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά δημοκρατίας, με σταθερούς 

θεσμούς που εγγυώνται το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα του ανθρώπου, καθώς και 

το σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων. Μπορεί να θεωρηθεί ως βιώσιμη 

οικονομία αγοράς και εκτιμάται ότι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μεσοπρόθεσμα 
την ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάμεις της αγοράς στο πλαίσιο της Ένωσης. 

Μεσοπρόθεσμα πάντα, αναμένεται ότι θα είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως το 

κεκτημένο που αφορά την ενιαία αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσει τις 

προσπάθειές της στο θέμα της μεταφοράς του κεκτημένου στο εθνικό δίκαιο και ότι 

θα επισπεύσει τις εργασίες για την αποτελεσματική εφαρμογή του. Ωστόσο, θα 

απαιτηθούν ιδιαίτερες προσπάθειες, ιδίως όσον αφορά τις επενδύσεις, για την
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υιοθέτηση του κεκτημένου σε τομείς όπως της γεωργίας, του περιβάλλοντος και της 

ενέργειας. Επίσης, θα απαιτηθούν περαιτέρω διοικητικές μεταρρυθμίσεις 
προκειμένου να αποκτήσει η Τσεχική Δημοκρατία τις δομές που απαιτούνται για την 

πλήρη εφαρμογή και επιβολή του κεκτημένου. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Επιτροπή 

συνιστά να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Τσεχική 

Δημοκρατία.

Η Σλοβενία παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά δημοκρατίας, με σταθερούς θεσμούς που 

εγγυώνται τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα δικαιώματα του ανθρώπου καθώς 

και το σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων. Μπορεί να θεωρηθεί ως 

βιώσιμη οικονομία αγοράς και εκτιμάται ότι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει 

μεσοπρόθεσμα την ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάμεις της αγοράς στο πλαίσιο της 

Ένωσης. Ωστόσο, θα απαιτηθούν σημαντικές προσπάθειες για την υιοθέτηση του 

κεκτημένου, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή της ενιαίας αγοράς. 

Θα πρέπει να επιτευχθεί επίσης σημαντική πρόοδος στους τομείς του 

περιβάλλοντος, της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και της ενέργειας. 

Τέλος, θα απαιτηθούν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις προκειμένου να εφοδιαστεί η 

Σλοβενία με τους διοικητικούς μηχανισμούς που απαιτούνται για την αποτελεσματική 

εφαρμογή του κεκτημένου. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Επιτροπή συνιστά να 

αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης με τη Σλοβενία.

3.1.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί όσο αφορά την εκπλήρωση των 

οικονομικών κριτηρίων της Κοπεγχάγης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου , 

εντάσσεται στο πλαίσιο μιας έντονης παγκόσμιας ανάπτυξης, ενώ η ανάκαμψη που 

παρατηρείται στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τις υποψήφιες 

χώρες.

Αν και τα στοιχεία του 1999 είναι ακόμη επηρεασμένα από τις αρνητικές επιπτώσεις 

της κρίσης στην Ασία, στη Ρωσία και στο Κοσσυφοπέδιο, οι επιπτώσεις αυτές είναι 

λιγότερο αισθητές στα στοιχεία για το έτος 2000. Η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ στις 

χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης ανέρχεται σε 4% περίπου και σε μόλις 

κάτω του 5% και για όλες μαζί τις υποψήφιες χώρες.

Το 1999, η μέση πραγματική αύξηση του ΑΕΠ για τις χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης ήταν 2,2%. Πέντε υποψήφιες χώρες διατήρησαν υψηλούς 

ρυθμούς ανάπτυξης, η Σλοβενία με 4,9%, η Ουγγαρία με 4,5%, και η Πολωνία με
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4,2%. Η οικονομική ανάπτυξη της Βουλγαρίας παρέμεινε θετική στο 2,4% αλλά 

μειώθηκε σε σύγκριση με το 1998, κυρίως λόγω των κρίσεων του Κοσσυφοπεδίου 

και της Ρωσίας. Ο ρυθμός ανάπτυξης της Σλοβακίας μειώθηκε στο 1,9%, ενώ οι 

αρνητικές επιπτώσεις της ρωσικής κρίσης συνέχισαν να επηρεάζουν τους ρυθμούς 

ανάπτυξης τριών άλλων χωρών, της Λετονίας (0,1%), της Εσθονίας (-1,1%), και της 

Λιθουανίας (-4,1%). Στη Ρουμανία, η ανεπάρκεια των διαρθρωτικών προσαρμογών 

και οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις της κρίσης του Κοσσυφοπεδίου είχαν σαν 

αποτέλεσμα αρνητική ανάπτυξη της τάξης του -3,2%. Ο καταστρεπτικός σεισμός και 

η ρωσική κρίση έπληξαν την Τουρκία η οποία σημείωσε αρνητική ανάπτυξη (-5%).

Οσο αφορά δε στην Τσεχική Δημοκρατία αυτή σημείωσε μόνο -0,2% αρνητική 

ανάπτυξη κατά το έτος 1999. Κατά το πρώτο δε εξάμηνο του 2000, η ανάπτυξη 

παρουσιάστηκε θετική και σημείωσε άνοδο σε όλες τις υποψήφιες χώρες, 

κυμαινόμενη από 2% περίπου στην Λιθουανία, στη Ρουμανία και στη Σλοβακία έως 

6% στην Εσθονία, στην Ουγγαρία, στην Τουρκία και στην Πολωνία, σε σύγκριση με 

την αντίστοιχη περίοδο του 1999. Τα αντίστοιχα ποσοστά ανάπτυξης στη Βουλγαρία, 

στη Λετονία, στη Σλοβενία, και στην Τσεχική Δημοκρατία κυμαίνονται μεταξύ 3% - 

5%. Η μακροοικονομική κατάσταση παρέμεινε υγιής στις περισσότερες χώρες αλλά 

οι επιδόσεις που αφορούν στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, τον 

πληθωρισμό και το δημοσιονομικό έλλειμμα παρουσιάζουν διαφορές.

Το 1999, με εξαίρεση την Ρουμανία και την Τουρκία, όπου το ποσοστό του 

πληθωρισμού ήταν 45,8% και 64,9% αντίστοιχα, ο πληθωρισμός παρέμεινε 

ελεγχόμενος στις υποψήφιες χώρες με ποσοστά που πλησίαζαν κατά μέσο όρο το 

10% ή ήταν χαμηλότερα.

Στην Ουγγαρία και Πολωνία, η αργή υποχώρηση του πληθωρισμού παραμένει αιτία 

ανησυχίας της πορείας της. Ακόμη, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα σχετικά 
σημαντικά ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στην Εσθονία, στη 

Λετονία, στη Λιθουανία και στην Πολωνία.

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε βελτίωση στην Εσθονία, στη 

Ρουμανία και στη Σλοβακία και μια συγκρατημένη επιδείνωση στη Βουλγαρία και στη 

Σλοβενία.

Τα ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών χρηματοδοτήθηκαν σε μεγάλο 

βαθμό από εισροές κεφαλαίων συνδεδεμένες με την ιδιωτικοποίηση, αλλά και οι νέες 

επενδύσεις αυξάνονται σε ορισμένες χώρες.
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Οι προσπάθειες των υποψηφίων χωρών να σταθεροποιήσουν το δημοσιονομικό 

αποτέλεσμα του δημόσιου τομέα, δεν απέδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα που 

να εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών, τα οποία θα πρέπει να 

βελτιωθούν περαιτέρω.

Στις περισσότερες χώρες η ανεργία αυξήθηκε σημαντικά, γεγονός που οφείλεται στην 

οικονομική αναδιάρθρωση και στην παράλληλη επιβράδυνση της ανάπτυξης εξαιτίας 

των εξωτερικών κρίσεων.

Το ποσοστό ανεργίας είναι σχετικά υψηλό στη Βουλγαρία, Λετονία, Λιθουανία, 

Πολωνία και Σλοβακία, ενώ οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις παρέχουν υγιή βάση για 

την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στο μέλλον.

Στην Ουγγαρία και στη Σλοβενία το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά το 2000 στο 

7% και στο 7,6% αντίστοιχα.

Προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αφορούν στην ανεργία, θα πρέπει 

να καταβληθούν προσπάθειες σε όλες τις χώρες για να αυξηθεί η επαγγελματική 

ευελιξία και η κινητικότητα και έτσι να βελτιωθεί η ανταπόκριση των αγορών εργασίας 

στις αναπτυξιακές δυνατότητες.

Το 1999, ο συνολικός όγκος των άμεσων ξένων επενδύσεων στις χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης συνέχισε την ανοδική πορεία. Στις περισσότερες 

από αυτές, οι καθαρές εισροές υπερέβησαν το 3% του ΑΕΠ, ενώ οι σημαντικότερες 

αυξήσεις σημειώθηκαν στη Σλοβακία που κυμάνθηκαν από 2,8% έως 3,7% του ΑΕΠ, 

στην Τσεχική Δημοκρατία από 4,5% έως 9,1% και στη Βουλγαρία από 2,8 έως 6,1%.

Οσο αφορά στις εμπορικές συναλλαγές των υποψηφίων χωρών με την Ε.Ε, η 

συνολική αξία τους σχεδόν τριπλασιάστηκε κατά την περίοδο από 1993 έως το 1999, 

και έφθασε τα 210 δις ευρώ. Το σύνολο των υποψηφίων χωρών που 

αντιπροσωπεύουν το 13,7% των συνολικών συναλλαγών της Ε.Ε, είναι ο δεύτερος 

εμπορικός εταίρος της Ε.Ε μετά τις ΗΠΑ.

Το 1999, το εμπορικό πλεόνασμα της Ε.Ε έναντι των υποψηφίων χωρών μειώθηκε 

αισθητά αλλά ανήλθε σε 25,8 δις ευρώ εκ των οποίων το 45% αντιπροσώπευαν οι 

συναλλαγές με την Πολωνία και το 20% οι συναλλαγές με την Τουρκία.
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Το πλεόνασμα ήταν υπέρ αρκετό για να αντισταθμίσει κατά πολύ το συνολικό 

εμπορικό έλλειμμα της Ε.Ε (13,7 δις ευρώ δηλαδή περίπου το 0,2% του ΑΕΠ της 

Ε.Ε). Η εμπορική ολοκλήρωση των υποψηφίων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης με την Ε.Ε συνέχισε να αυξάνεται με τα υψηλότερα επίπεδα να 

παρατηρούνται στην Ουγγαρία όπου το 64,4% των εισαγωγών της οποίας 

προέρχονται από την Ε.Ε και το 76,2% των εξαγωγών προορίζονται για την Ε.Ε, και 

στην Εσθονία, με αντίστοιχα ποσοστά 65% και 72,7%. Η εμπορική ολοκλήρωση 

συνεχίστηκε και με τις άλλες χώρες, περιλαμβανομένων εκείνων με τα χαμηλότερα 

ποσοστά το 1998, όπως η Λετονία και η Λιθουανία.

Τέλος, στα συμπεράσματα της αξιολόγησης των υποψηφίων χωρών που 

συμμετέχουν σήμερα στις διαπραγματεύσεις φαίνεται ότι πληρούν τα πολιτικά 

κριτήρια, ενώ ορισμένες από αυτές πρέπει να σημειώσουν περαιτέρω πρόοδο όσο 

αφορά την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των μειονοτήτων.

Οι υποψήφιες χώρες συνέχισαν να ενισχύουν τη λειτουργία των δημοκρατικών 

συστημάτων διακυβέρνησης και στα πλαίσιο των δημοκρατικών διαδικασιών 

πραγματοποιήθηκαν ελεύθερες και αδιάβλητες εκλογές σε εθνικό επίπεδο ή σε 

επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, στη Βουλγαρία, στην Ουγγαρία, στη Λιθουανία, στην 

Πολωνία, στη Ρουμανία και στη Σλοβακία.

Οι συνολικές οικονομικές επιδόσεις των υποψηφίων χωρών μπορούν να θεωρηθούν 

θετικές. Επειδή όμως η Ε.Ε σημείωσε σημαντική ανάπτυξη κατά την ίδια περίοδο, 

δεν παρατηρήθηκε σε ορισμένες υποψήφιες χώρες πραγματική οικονομική σύγκλιση 

με το μέσο όρο της Ενωσης. Επιπλέον οι ανισότητες στις υποψήφιες χώρες, τείνουν 

να αυξάνονται ιδίως μεταξύ των πρωτευουσών και των περιφερειών που 

συνορεύουν με την Ε.Ε, αφενός, και των ανατολικών περιφερειών αφετέρου.

Στα γραφήματα 1-15 που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι σημαντικότεροι 

μακροοικονομικοί και δημοσιονομικοί δείκτες καθώς και η μεταβολή του δείκτη 

ποσοστού της ανεργίας των υποψηφίων χωρών, συσχετισμένοι με τους αντίστοιχους 

μέσους όρους της Ευρωζώνης (euro area) στην εξέλιξή τους από το 1989-1999.
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3.2 Η εξέλιξη των μακροοικονομικών δεικτών των υποψηφίων χωρών 

συσχετιζόμενοι με τους δείκτες της Ευρωζώνης [1989-1999]

Γράφημα 1-3 : Gross Domestic Product.

I. ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ [1]

Gross Domestic Product (GDP)
annual real growth (%) changes from previous year

- Bulgaria - Romania Turkey - Euro area

II. ΒΑΛΤΙΚΕΣ [2]

Gross Domestic Product (GDP) 
annual real growth (%) changes from previous year

- Estonia Latvia Lithuania - Euro area

III. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ [3]

Gross Domestic Product (GDP) 
annual growth (%) changes from previous year

—♦— Slovenia —■— Czech Republic Hungary
X Poland X Slovak Republic —·— Euro area
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Γρόφημα 4-6 : Current Account balance [(%) of GDP]

I. ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ [4]

Current account balance
[% of GDP]

Bulgaria —■—-Romania Turkey —M—Euro area

II. ΒΑΛΤΙΚΕΣ [5]

Current Account Balance 
(as percent of GDP)

30.0
20.0
10,0
0,0

-10,0
-20,0

III. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ [6]

Current Account balance
(as percent of GDP)

—♦— Czech Republic —■— Hungary Poland
—X— Slobak Republic X Slovenia —·— Euro area
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Γράφημα 7-9 : Consumer Prices [% changes from previous year]

I. ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ [7]

Consumer Prices
[% change from previous period]

II. ΒΑΛΤΙΚΗΣ [8]

III. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ [9]

Consumer Prices

—♦— Slovenia —*— Czech Republic Hungary
■X-'" Poland —X— Slovak Republic —·— Euro area
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Γράφημα 10-12 General government budget balance [% of GDP]

I. ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ [10]

General government budget balance 
[% of GDP]

II. ΒΑΛΤΙΚΗΣ [11]

General government budget balance

- Estonia - Latvia Lithuania - Euro area

III. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ [12]

General government budget balance

♦ Slovenia —■— Czech Republic Hungary
—X— Poland X Slovak Republic —·— Euro area
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3.3 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (Unemployment rate) 

ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ME TO Μ.Ο ΤΗΣ Ε.Ε (Euro Area).

Γράφημα 13-15: ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ - ΒΑΛΤΙΚΗΣ - Κ. & Α. ΕΥΡΩΠΗΣ

ΒΑΛΤΙΚΕΣ

ΕΣΘΟΝΙΑ Γ~~ΊΛΕΤΟΝΙΑ ΠΖ3ΛΙ00ΥΑΝΙΑ —Euro area

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

20,0

15.0

10.0 

5,0 

0,0

■ai ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ I . ΟΥΓΓΑΡΙΑ I' I ΠΟΛΩΝΙΑ ■■■ ΣΛΟΒΑΚΙΑ L I ΣΛΟΒΕΝΙΑ —Φ—Euro area

Source: NATIONAL BANK OF GREECE S A Vol 2, Issue 5-April/May 2001 

Flash:South Eastern Europe and Mediterranean Emerging Market Economies 

CENTRE FOR CO-OPERATION WITH NON-MEMBERS (OECD)

Source: TRANSITION AT A GLANCE 2001 EDITION
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενωσης που έχει δρομολογηθεί βάσει των 

αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Λουξεμβούργου το 1997 και του 

Ελσίνκι του 1999, έχει μια πολύπλευρη πολιτική, ιστορική και ηθική διάσταση.

Η κατεύθυνση που παίρνουν οι πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, 

αντανακλούν την ανάγκη εκπλήρωσης των κριτηρίων προσχώρησης στην 

Ευρωπαϊκή Ενωση, τα οποία καθόρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης το 

1993.

Η μέχρι σήμερα πορεία των υπο προσχώρηση χωρών όπως της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης, αποδεικνύει την καθιέρωση της πολιτικής σταθερότητας η 

οποία έχει τις ρίζες της στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες όπως δημοκρατία, κράτος 

δικαίου, σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασία των μειονοτήτων, 

ασφάλεια, προστασία και ευημερία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες καλούνται να 

αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητες που απορρέουν από τις υπάρχουσες συνθήκες 

πλαισίου ένταξης της Ε.Ε, προκειμένου να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο 

καθώς και τις προοπτικές επιβίωσης και ανάπτυξής τους στο σύγχρονο πλαίσιο του 

παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από αυτή την ενταξιακή διαδικασία είναι 

προφανή και εστιάζονται στις δυνατότητες που έχουν οι υπο ένταξη χώρες να 

βελτιώσουν το εμπορικό τους ισοζύγιο, αυξάνοντας το προκύπτον πλεόνασμα, το 

οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των θέσεων εργασίας, γενικά αύξηση της 

απασχόλησης και κατά συνέπεια αύξηση των πόρων των ταμείων κοινωνικής 

ασφάλισης.

Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας διαπραγμάτευσης και διεύρυνσης, σε συνδυασμό 

με τις δυσκολίες που παρουσιάζει η προετοιμασία της προσχώρησης, δημιουργούν 

μια αβεβαιότητα στις υποψήφιες χώρες όσο αφορά στην πορεία τους προς την 

ένταξη.
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Η Ευρωπαϊκή Ενωση, προσπαθώντας να ξεπεραστούν τα προκύπτοντα 

προβλήματα και κατανοώντας τη δυσκολία της ενταξιακής διαδικασίας, δεν έχει 

καθορίσει αυστηρό χρονοδιάγραμμα, δίνοντας έτσι τον απαραίτητο χρόνο στις υπο 

ένταξη χώρες να προσαρμόσουν τις ενέργειες, λειτουργίες και διαδικασίες που 

απαιτούνται για την ολοκλήρωση επίτευξης των κριτηρίων προσχώρησης.

Τέλος, η διεύρυνση, αποτελεί σαφώς κάτι περισσότερο από μια απλή ενταξιακή 

διαδικασία, με την προσχώρηση των υποψηφίων καθώς και των ήδη συμμετεχόντων 

χωρών στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Αποτελεί τελικά, μια συγκροτημένη ένωση της Ευρωπαϊκής ηπείρου, καθιερώνοντας 

μέσα από τα γενικά πλαίσια λειτουργίας των μελών της, την πολιτική και οικονομική 

σταθερότητα, την εγκαθίδρυση σταθερών δημοκρατιών και την απάλειψη του 

κινδύνου υποτροπής τους προς τον ολοκληρωτισμό, τη συνεργασία, την απάλειψη 

των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και τέλος την διαμόρφωση των 

πλαισίων για ευημερία, πρόοδο και προοπτική βελτίωσης της ποιότητας ζωής των 

πολιτών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

I. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Συντονισμένη στρατηγική για την απασχόληση

Η συνθήκη του Άμστερνταμ εισάγει την έννοια της συντονισμένης στρατηγικής για την 
απασχόληση η οποία αποτελεί συνέχεια της ολοκληρωμένης στρατηγικής για την 
απασχόληση που θεσπίσθηκε κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Έσσεν το Δεκέμβριο του 
1994.

Στο Έσσεν, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε ζητήσει από τα κράτη μέλη να καταρτίσουν 
πολυετή προγράμματα για την απασχόληση (MAP) και να συντάξουν προκειμένου να 
υποβάλουν στην Επιτροπή, εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή τους. Οι εκθέσεις αυτές 
περιγράφουν τα κύρια μέτρα που έχουν ληφθεί από τις κυβερνήσεις για να εφαρμόσουν τα 
πολυετή τους προγράμματα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, αξιολογούν σε 
ορισμένες περιπτώσεις την επίπτωση των μέτρων αυτών στην απασχόληση και αναγγέλλουν 
τις κύριες τροποποιήσεις ή τις νέες πρωτοβουλίες στον εν λόγω τομέα.

Η λεγάμενη στρατηγική του Έσσεν προσδιορίστηκε περαιτέρω στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια 
της Μαδρίτης (Δεκέμβριος 1995) και στη συνέχεια του Δουβλίνου (Δεκέμβριος 1996), κάθε 
φορά βάσει κοινής έκθεσης που προετοιμάσθηκε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο και 
αντιπροσώπευε μια σύνοψη των εκθέσεων για την εφαρμογή των MAP. Στη Φλωρεντία 
(Ιούνιος 1996) και στο Άμστερνταμ (Ιούνιος 1997) υποβλήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
ενδιάμεσες από κοινού εκθέσεις οι οποίες ήταν πιο συνοπτικές.

Η συνθήκη του Άμστερνταμ, εισήγαγε τίτλο για την απασχόληση στη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο νέος αυτός τίτλος εισάγει τις έννοιες της συντονισμένης 
στρατηγικής και των προσανατολισμών για την απασχόληση. Ειδικότερα, αυτό συνεπάγεται 
δύο μεγάλες καινοτομίες:

• Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από πρόταση της 
Επιτροπής και αφού λάβει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής των Περιφερειών και της Επιτροπής 
Απασχόλησης, επεξεργάζεται κάθε έτος προσανατολισμούς για την απασχόληση οι 
οποίοι συνάδουν προς τους γενικούς προσανατολισμούς της οικονομικής πολιτικής.

• Το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία μετά από σύσταση της 
Επιτροπής, δύναται επίσης να απευθύνει συστάσεις προς τα κράτη μέλη στα πλαίσια 
της ετήσιας εξέτασης που πραγματοποιεί σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών 
τους στον τομέα της απασχόλησης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Άμστερνταμ αποφάσισε ότι οι σχετικές διατάξεις του νέου 
τίτλου για την απασχόληση έπρεπε να ακολουθηθούν άμεσα, και για το λόγο αυτό τέθηκαν σε 
εφαρμογή από τον Ιούνιο του 1997.

Συμφωνία για την κοινωνική πολιτική

Η συμφωνία για την κοινωνική πολιτική αποτελεί παράρτημα του Πρωτοκόλλου σχετικά με 
την κοινωνική πολιτική, το οποίο επίσης αποτελεί παράρτημα της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Υπογεγραμμένη από δεκατέσσερα κράτη μέλη (το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επιθυμούσε να 
συμμετάσχει), καθορίζει τους στόχους της κοινωνικής πολιτικής στην κατεύθυνση που 
χαράχθηκε από τον Κοινωνικό Χάρτη του 1989: προαγωγή της απασχόλησης, βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, καταπολέμηση του αποκλεισμού, ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού, κ.τ.λ. Εξάλλου, προβλέπει τη διαδικασία θέσπισης μέτρων 
κοινωνικής πολιτικής. Τέλος, επιβεβαιώνει την αναγνώριση του θεμελιώδους ρόλου που 
διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου.

Μετά το σχηματισμό νέας κυβέρνησης τον Μάιο του 1997, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε 
την πρόθεσή του να παραιτηθεί από τη ρήτρα εξαίρεσης για τα κοινωνικά θέματα, που το 
αφορούσε. Η συνθήκη του Άμστερνταμ ενσωματώνει λοιπόν τη συμφωνία για την κοινωνική 
πολιτική, της οποίας οι διατάξεις ενισχύθηκαν, στο κοινωνικό κεφάλαιο της συνθήκης για την 
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Δημιουργήθηκε νέα νομική βάση για την ισότητα 
ευκαιριών και την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην εργασία και θα γίνεται μνεία της 
καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού. Τέλος, οι στόχοι της κοινωνικής πολιτικής 
εμπλουτίστηκαν με ρητή αναφορά στα θεμελιώδη δικαιώματα.

Σένγκεν (συμφωνία και σύμβαση)

Συμφωνία Σένγκεν καλείται η συμφωνία που υπεγράφη στις 14 Ιουνίου 1985 στο Σένγκεν, 
μεταξύ της Γερμανίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, του Λουξεμβούργου και των Κάτω Χωρών, η 
οποία είχε ως στόχο την προοδευτική κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα και την 
εγκατάσταση καθεστώτος ελεύθερης κυκλοφορίας για όλα τα πρόσωπα, υπηκόους των 
κρατών που υπέγραψαν τη συμφωνία, άλλων κρατών της Κοινότητας ή τρίτων χωρών.

Η σύμβαση του Σένγκεν υπεγράφη στις 19 Ιουνίου 1990 από τα 5 αυτά κράτη. Καθορίζει τις 
προϋποθέσεις εφαρμογής και τις εγγυήσεις της υλοποίησης της ελεύθερης αυτής 
κυκλοφορίας. Τροποποιεί τις εθνικές νομοθεσίες και υπόκειται στην επικύρωση από τα εθνικά 
Κοινοβούλια. Η Ιταλία (1990), η Ισπανία και η Πορτογαλία (1991), η Ελλάδα (1992), η 
Αυστρία (1995), η Σουηδία, η Φινλανδία και η Δανία (1996) προστέθηκαν στον κατάλογο των 
κρατών που υπέγραψαν τη σύμβαση. Στην εν λόγω σύμβαση συμμετέχουν ακόμη η Ισλανδία 
και η Νορβηγία.

Η συμφωνία, η σύμβαση καθώς και οι δηλώσεις και οι αποφάσεις που εγκρίθηκαν από την 
εκτελεστική επιτροπή του Σένγκεν αποτέλεσαν το καλούμενο "κεκτημένο του Σένγκεν". Κατά 
την εκπόνηση της συνθήκης του Άμστερνταμ, αποφασίστηκε να ενσωματωθεί το κεκτημένο 
αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1η ΜαΤου 1999 καθόσον αντιστοιχεί σε έναν από τους 
κύριους στόχους της ενιαίας αγοράς και συγκεκριμένα τη θέσπιση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των ατόμων.

Για το σκοπό αυτό το Συμβούλιο των υπουργών προσδιόρισε αρχικά τα μέτρα που θα 
αποτελούσαν το πραγματικό "κεκτημένο" του Σένγκεν. Στη συνέχεια και προκειμένου να τους 
δοθεί νομική βάση, προσδιόρισε εάν εμπίπτουν στο νέο τίτλο IV "θεωρήσεις εισόδου, άσυλο, 
μετανάστευση και άλλες πολιτικές που συνδέονται κατά την ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων" της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή στον τίτλο VI 
"αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικά θέματα" της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Εξάλλου, η νομική ενσωμάτωση του Σένγκεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνοδεύθηκε και από 
τη θεσμική ενσωμάτωση. Έτσι το Συμβούλιο υποκατέστησε την εκτελεστική επιτροπή του 
Σένγκεν και η γενική γραμματεία του Συμβουλίου την γραμματεία Σένγκεν.

Όσον αφορά την Ισλανδία και τη Νορβηγία, που είναι μη κοινοτικά κράτη που συμμετέχουν 
στο Σένγκεν, υπεγράφη συμφωνία στις 18 ΜαΤου 1999, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
των εν λόγω χωρών. Βάσει της συμφωνίας αυτής τα εν λόγω κράτη συμμετέχουν στην 
εφαρμογή και στην ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν και διευθετείται η συμμετοχή τους 
στο χώρο ελεύθερης κυκλοφορίας που θεσπίστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Για τα κράτη που το επιθυμούν υπάρχει πάντα η δυνατότητα της ανάπτυξης ενισχυμένης 
συνεργασίας ανάμεσα σε πιο περιορισμένο αριθμό κρατών μελών.

Εξωτερικές αρμοδιότητες της Κοινότητας

Οι εξωτερικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθορίζονται ανάλογα με την 
κατανομή τους μεταξύ Κοινότητας και κρατών μελών. Αποκαλούνται "αποκλειστικές" εφόσον 
ασκούνται καθ' ολοκληρίαν από την Κοινότητα (π.χ. κοινή γεωργική πολιτική) και "μικτές" 
εφόσον ασκούνται με συμμετοχή των κρατών μελών (π.χ. πολιτική μεταφορών).

Η τυπολογία αυτή ορίστηκε με νομολογία του Δικαστηρίου και βασίστηκε στη θεωρία των μη 
ρητών αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με την οποία η εξωτερική αρμοδιότητα απορρέει από την 
ύπαρξη αρμοδιότητας στο εσωτερικό επίπεδο. Πράγματι, η Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας δεν έχει καθορίσει ρητώς εξωτερικές αρμοδιότητες παρά σε δύο 
περιπτώσεις: εμπορική πολιτική (άρθρο 133, πρώην άρθρο 113) και συμφωνίες σύνδεσης 
(άρθρο 310 πρώην άρθρο 238 ).

Υπογραμμίζεται ότι η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας εμπίπτει στις 
εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπονται από τη διακυβερνητική μέθοδο 
(δεύτερος πυλώνας) και όχι στις εξωτερικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της Κοινότητας (π.χ. ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς), 
η εξέλιξη του παγκόσμιου εμπορίου και μια περισσότερο διαφοροποιημένη νομολογία 
κατέστησαν δυσχερέστερη την άσκηση των εξωτερικών αρμοδιοτήτων, ενώ αυτή 
προϋποθέτει σημαντικά καθήκοντα συνεργασίας και συντονισμού εν ονόματι της ενιαίας 
διεθνούς εκπροσώπησης.

Για να επιτραπεί στην Κοινότητα να προσαρμοστεί στη ριζοσπαστική εξέλιξη των δομών της 
παγκόσμιας οικονομίας και για να αντικατοπτριστούν οι αυξημένες αρμοδιότητες που 
χορηγήθηκαν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, η συνθήκη του Άμστερνταμ 
τροποποίησε το άρθρο 133 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ώστε 
να επιτραπεί στο Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα, να επεκτείνει την εφαρμογή της 
κοινής εμπορικής πολιτικής στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και συμφωνίες που αφορούν τις 
υπηρεσίες και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη

Το τμήμα αυτό έχει ως στόχο να διευκρινίσει τις εγγυήσεις που παρέχει η συνθήκη του 
Άμστερνταμ όσον αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σχετικά με την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, την 
εξάλειψη των διακρίσεων και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το τμήμα αυτό συγκεφαλαιώνει τις αλλαγές στον τομέα της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
προσώπων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως την εισαγωγή ενός νέου τίτλου στη 
Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ο οποίος αφορά τις θεωρήσεις, το 
άσυλο, τη μετανάστευση και τις λοιπές πολιτικές που συνδέονται με την ελεύθερη κυκλοφορία 
των προσώπων.

Παράλληλα, παρουσιάζεται ο νέος τίτλος VI της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που 
αφορά την αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, καθώς και οι όροι για 
την ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στο νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ενωση και ο πολίτης

Στο τμήμα αυτό, τα επτά επεξηγηματικά δελτία περιγράφουν τις βελτιώσεις που προκύπτουν 
από τη συνθήκη του Άμστερνταμ στους τομείς που αφορούν άμεσα τα δικαιώματα, τα 
συμφέροντα και την ευημερία των πολιτών.
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• ανάπτυξη της έννοιας της ευρωπαϊκής ιθαγένειας προκειμένου να συμπληρωθεί ο 
κατάλογος των πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης και να 
αποσαφηνιστεί η σχέση μεταξύ εθνικής ιθαγένειας και ευρωπαϊκής ιθαγένειας,

• εισαγωγή στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ενός κεφαλαίου 
σχετικά με την απασχόληση, το οποίο προβλέπει τον καθορισμό κοινών στρατηγικών 
υπέρ της απασχόλησης καθώς και το συντονισμό των εθνικών πολιτικών,

• ενσωμάτωση στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ενός 
ενισχυμένου κοινωνικού συμφώνου, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενίσχυση της ίσης μεταχείρισης 
μεταξύ ανδρών και γυναικών,

• παγίωση της περιβαλλοντικής πολιτικής χάρη στην έμφαση που δίνεται στην αειφόρο 
ανάπτυξη, στην συμπερίληψη των περιβαλλοντικών ζητημάτων σε όλες τις τομεακές 
πολιτικές και στην απλοποίηση της λήψης των κοινοτικών αποφάσεων,

• βελτίωση των μέσων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να προωθήσει 
ένα υψηλό επίπεδο δημόσιας υγείας,

• αποσαφήνιση των στόχων σε θέματα προστασίας των καταναλωτών και καλύτερη 
ενσωμάτωση των σχετικών μέτρων στις λοιπές πολιτικές,

• εξασφάλιση του δικαιώματος πρόσβασης για όλους τους πολίτες στα έγγραφα των 
οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της επικοινωνίας με αυτά στη γλώσσα τους. 
Έμφαση δίνεται εξάλλου στην ποιότητα της διατύπωσης της κοινοτικής νομοθεσίας 
ώστε να γίνει πιο κατανοητή και ευκολότερη στην εφαρμογή της.

Αποτελεσματική και συνεκτική εξωτερική πολιτική

Το κεφάλαιο αυτό έχει ως στόχο να διευκρινίσει τις βελτιώσεις που επιφέρει η συνθήκη του 
Άμστερνταμ ώστε να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει καλύτερα τα 
συμφέροντά της σε διεθνές επίπεδο. Περιλαμβάνει ένα οικονομικό μέρος που αφορά την 
επέκταση του πεδίου της κοινής εμπορικής πολιτικής, και ένα πολιτικό μέρος που αφορά τη 
μεταρρύθμιση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ).

Σε οικονομικό επίπεδο, παρουσιάζονται τα διακυβευόμενα και οι διαδικασίες της επέκτασης 
του πεδίου εφαρμογής της κοινής εμπορικής πολιτικής προκειμένου να συμπεριληφθούν οι 
διεθνείς συμφωνίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας. 
1/4σον αφορά την ΚΕΠΠΑ, περί γράφονται οι ακόλουθες μεταρρυθμίσεις:

• η δημιουργία ενός νέου μέσου δράσης: η κοινή στρατηγική,
• η βελτίωση της λήψης αποφάσεων χάρη στη μεγαλύτερη χρησιμοποίηση της 

ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία στο πλαίσιο του Συμβουλίου,
• η δημιουργία μιας θέσης Ύπατου Εκπροσώπου για την ΚΕΠΠΑ, έτσι ώστε να 

βελτιωθεί η ευκρίνεια και η συνεκτικότητα αυτής της πολιτικής,
• η συγκρότηση μιας μονάδας σχεδιασμού της πολιτικής και έγκαιρης προειδοποίησης 

προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογική ανάλυση των διεθνών γεγονότων και των 
επιπτώσεών τους,

• η εισαγωγή των αποστολών Petersberg στον τίτλο V (ΚΕΠΠΑ) της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να υλοποιηθεί η κοινή βούληση των κρατών μελών για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας στην Ευρώπη μέσω της ανάληψης δράσεων όπως οι 
αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας ή αποκατάστασης της ειρήνης,

• η απλοποίηση των διαδικασιών των σχετικών με τη χρηματοδότηση της ΚΕΠΠΑ.

Θεσμικά ζητήματα

Το κεφάλαιο αυτό ανακεφαλαιώνει και εξηγεί τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που προβλέπει η 
συνθήκη του Άμστερνταμ ενόψει της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι βελτιώσεις αυτές συνδέονται με τις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις:
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Διευκρινίζονται πολλά ζητήματα, και ιδίως:

• το πεδίο εφαρμογής και η λειτουργία της διαδικασίας συναπόφασης, η οποία ενισχύει 
τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

• η στάθμιση των ψήφων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 
επέκταση της ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία,

• η διάρθρωση και η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ειδικότερα το βέλτιστο 
μέγεθος του σώματος των επιτρόπων, οι δυνατότητες πρωτοβουλίας και ο ρόλος του 
προέδρου,

• ο ρόλος του Δικαστηρίου σε τομείς όπως τα θεμελιώδη δικαιώματα και ορισμένες 
πτυχές που αφορούν στενά την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

• η ενίσχυση του ρόλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής όπως και της Επιτροπής των Περιφερειών,

• η μεγαλύτερη συμμετοχή και ενημέρωση των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με τις 
δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

• η παγίωση της αρχής της επικουρικότητας με την προσάρτιση πρωτοκόλλου που 
περιλαμβάνει κατευθυντήριες γραμμές δεσμευτικές από νομική άποψη,

• η δυνατότητα εμβάθυνσης της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών που το 
επιθυμούν.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές αποτελούν ένα πρώτο στάδιο. Η γενική αναθεώρηση των θεσμικών 
διατάξεων των συνθηκών θα αποτελέσει το αντικείμενο μιας νέας διακυβερνητικής διάσκεψης 
πριν να απαριθμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση είκοσι κράτη μέλη.

Επικουρικότητα

Η αρχή της επικουρικότητας έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο 
το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη ενώ ελέγχεται διαρκώς ότι η δράση που αναλαμβάνεται σε 
κοινοτικό επίπεδο δικαιολογείται σε σχέση με τις δυνατότητες που προσφέρονται σε εθνική, 
περιφερειακή ή τοπική κλίμακα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την αρχή σύμφωνα με την οποία 
η Ένωση ενεργεί -εκτός από τους τομείς που υπάγονται στην αποκλειστική της αρμοδιότητα- 
μόνο όταν η δράση της θα είναι πιο αποτελεσματική από τη δράση που θα διεξαχθεί σε 
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Συνδέεται στενά με τις αρχές της αναλογικότητας και 
της αναγκαιότητας που προϋποθέτουν ότι η δράση της Ένωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει ό,τι 
είναι αναγκαίο για να επιτευχθούν οι στόχοι της Συνθήκης.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Εδιμβούργου τον Δεκέμβριο 1992 καθόρισε τις θεμελιώδεις 
αρχές της έννοιας της επικουρικότητας και τις κατευθυντήριες γραμμές ερμηνείας του άρθρου 
5 (πρώην άρθρο 3Β) που θεμελιώνει την επικουρικότητα στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Τα συμπεράσματά του συμπεριελήφθησαν σε μια δήλωση που ακόμη ως σήμερα 
χρησιμεύει ως ακρογωνιαίος λίθος της αρχής της επικουρικότητας. Η συνολική προσέγγιση 
που απορρέει από τη δήλωση αυτή ενσωματώθηκε από τη συνθήκη του Άμστερνταμ σε 
πρωτόκολλο για την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας που 
επισυνάφθηκε στη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπονεί κάθε χρόνο έκθεση ("Καλύτερη νομοθεσία") η οποία 
προορίζεται για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αφορά κατά 
κύριο λόγο την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας.

Εμβάθυνση

Η εμβάθυνση δηλώνει μια δυναμική ολοκλήρωση που είναι αισθητή από την έναρξη της 
ευρωπαϊκής οικοδόμησης. Τελωνειακή ένωση, κοινή αγορά, στη συνέχεια ζώνη ευρώ, οι 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες μετετράπησαν σε Ένωση μεταξύ των λαών της Ευρώπης η οποία 
επιδιώκει να καταστεί "διαρκώς στενότερη" (άρθρο 1 της ΣΕΕ). Η εμβάθυνση είναι μια κίνηση 
παράλληλη με τη διεύρυνση και συχνά παρουσιάζεται ως προϋπόθεση γι' αυτήν.
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Υπό το πνεύμα αυτό αποφασίσθηκε η μεταρρύθμιση των βασικών κοινοτικών πολιτικών 
(κοινή γεωργική πολιτική και διαρθρωτική πολιτική) καθώς και της λειτουργίας των οργάνων 
προκειμένου να καταστεί δυνατή η προσχώρηση νέων κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε ένα ευνοϊκό πλαίσιο.

Πολιτισμός

Ο πολιτισμός περιλήφθηκε στο πεδίο δράσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τη συνθήκη για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το άρθρο 157 (πρώην άρθρο 128) της συνθήκης περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας προβλέπει ότι η Κοινότητα πρέπει να ενθαρρύνει την πολιτιστική 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και ενδεχομένως να συμπληρώνει τη δράση τους σε 
θέματα:

• διάδοσης του πολιτισμού και της ιστορίας των ευρωπαϊκών λαών,
• διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς ευρωπαϊκής σημασίας,
• μη εμπορικών πολιτιστικών ανταλλαγών,
• καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής δημιουργίας συμπεριλαμβανομένου του 

οπτικοακουστικού τομέα,
• συνεργασίας με τις τρίτες χώρες και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς στον 

πολιτιστικό τομέα, ειδικότερα με το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Οι δράσεις στους εν λόγω τομείς αποφασίζονται από το Συμβούλιο με ομοφωνία σύμφωνα με 
τη διαδικασία συναπόφασης, μετά από διαβούλευση με την Επιτροπή των Περιφερειών. 
Επιπλέον, το Συμβούλιο μπορεί να διατυπώσει συστάσεις αποφασίζοντας ομόφωνα μετά 
από πρόταση της Επιτροπής.

Από το 1999 έχουν εκδοθεί διάφορα προγράμματα όπως το Καλειδοσκόπιο (στήριξη των 
ευρωπαϊκών πολιτιστικών εκδηλώσεων και της καλλιτεχνικής δημιουργίας), το Ariane (για το 
βιβλίο και την ανάγνωση) και το Rapl^l (για την αποκατάσταση και αξιοποίηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς). Εξάλλου, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα στήριξε την πρωτοβουλία των 
κρατών μελών που ορίζουν κάθε χρόνο, από το 1985, μια «πολιτιστική πρώτευσα της 
Ευρώπης». Προκειμένου να εξασφαλισθεί μεγαλύτερη συνοχή στις πρωτοβουλίες που 
αναλαμβάνονται από την Κοινότητα η Επιτροπή επιθυμεί την έγκριση του προγράμματος 
πλαισίου «Πολιτισμός 2000» το οποίο θα καλύψει την περίοδο 2000-2004.

Παράλληλα αναπτύσσονται άλλες δράσεις στο πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής 
πολιτικής της Κοινότητας (στήριξη των δημιουργών, ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής 
βιομηχανίας).

Πράσινες βίβλοι

Οι Πράσινες βίβλοι που δημοσιεύονται από την Επιτροπή είναι έγγραφα που αποσκοπούν 
στην προώθηση του προβληματισμού και στην έναρξη διαβουλεύσεων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο επί συγκεκριμένου θέματος (π.χ. : κοινωνική πολιτική, ενιαίο νόμισμα, 
τηλεπικοινωνίες, κλπ.). Οι διαβουλεύσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια πράσινης 
βίβλου μπορούν στη συνέχεια να αποτελέσουν το έναυσμα της έκδοσης λευκής βίβλου 
προκειμένου να μετατραπούν οι καρποί του προβληματισμού σε συγκεκριμένα μέτρα 
κοινοτικής δράσης.

Πρόγραμμα δράσης Agenda 2000

Η Agenda 2000 είναι ένα πρόγραμμα δράσης που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στις 15 Ιουλίου 1997. Το έγγραφο αυτό αποτελεί την απάντηση της Επιτροπής στα αιτήματα 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Μαδρίτης, του Δεκεμβρίου 1995, για την υποβολή 
συνολικού εγγράφου για τη διεύρυνση, την αναμόρφωση των κοινών πολιτικών καθώς και το 
μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης, από την 31η Δεκεμβρίου 1999.
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Οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής για τις υποψηφιότητες προσχώρησης επισυνάφθηκαν στο 
έγγραφο αυτό, το οποίο προσεγγίζει όλα τα θέματα τα οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές του 21ου αιώνα.

Το πρόγραμμα δράσης Agenda 2000 περιλαμβάνει τρία τμήματα :

• το πρώτο τμήμα εξετάζει το θέμα της εσωτερικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ιδίως τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής και της πολιτικής για 
την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Περιλαμβάνει επίσης συστάσεις που 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της πρόκλησης της διεύρυνσης υπό τις καλύτερες 
συνθήκες και προτείνει τη θέσπιση νέου δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 
2000-2006·

• το δεύτερο τμήμα προτείνει μια ενισχυμένη προενταξιακή στρατηγική στην οποία 
ενσωματώνει δύο νέα στοιχεία: την εταιρική σχέση για την προσχώρηση και την 
συμμετοχή των υποψηφίων χωρών στα κοινοτικά προγράμματα και στους 
μηχανισμούς εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου·

• το τρίτο τμήμα αποτελείται από μελέτη των επιπτώσεων της διεύρυνσης στις 
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προτεραιότητες αυτές λήφθηκαν υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το 1998, σε 
είκοσι περίπου νομοθετικές προτάσεις. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Βερολίνου κατέληξε σε 
συνολική πολιτική συμφωνία για τη δέσμη αυτή νομοθετικών μέτρων, τον Μάρτιο του 1999, 
γεγονός που επέτρεψε την τελική έγκριση των μέτρων κατά το έτος αυτό. Τα εν λόγω μέτρα 
καλύπτουν κατά την περίοδο 2000-2006 τέσσερις στενά συνδεόμενους τομείς:

• τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής
• τη μεταρρύθμιση της διαρθρωτικής πολιτικής
• τα προενταξιακά όργανα
• το δημοσιονομικό πλαίσιο

Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ)

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Κοινότητας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 33 (πρώην άρθρο 39) της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, αποβλέπει στη διασφάλιση λογικών τιμών για τους ευρωπαίους καταναλωτές και 
δίκαιο εισόδημα για τους γεωργούς, ιδίως με την κοινή οργάνωση των γεωργικών αγορών και 
την τήρηση των ακόλουθων αρχών: κοινή πολιτική τιμών, χρηματοοικονομική αλληλεγγύη και 
κοινοτική προτίμηση.

Η ΚΑΠ αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πολιτικές της Ένωσης (οι γεωργικές δαπάνες 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 45% του κοινοτικού προϋπολογισμού). Όσον αφορά τη 
χάραξή της υπόκειται στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων που προβλέπει ειδική πλειοψηφία 
στο Συμβούλιο και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σε ένα πρώτο στάδιο η ΚΑΠ επέτρεψε στην Κοινότητα να καταστεί ταχέως αυτάρκης. 
Ωστόσο, η εφαρμογή της πολιτικής αυτής καθίστατο όλο και πιο δαπανηρή λόγω των 
ιδιαίτερα υψηλών ευρωπαϊκών τιμών σε σχέση με την παγκόσμια αγορά και λόγω της 
υπερπαραγωγής. Η μεταρρύθμιση του 1992 διόρθωσε την κατάσταση αυτή μέσω της 
μείωσης των εγγυημένων γεωργικών τιμών που αντισταθμίστηκε από πριμοδοτήσεις στους 
φορείς της παραγωγής και τη θέσπιση των καλούμενων συνοδευτικών μέτρων.

Υπό την προοπτική της διεύρυνσης, εγκρίθηκε το 1999 μια νέα μεταρρύθμιση για την περίοδο 
2000-2006. Με βάση τις κατευθύνσεις που προτείνονται από την ανακοίνωση της Επιτροπής 
"πρόγραμμα δράσης Agenda 2000" του Ιουλίου 1997, ενισχύονται οι τροποποιήσεις που 
εισήχθησαν το 1992 και δίδεται έμφαση στην ασφάλεια των τροφίμων, στην επίτευξη των 
περιβαλλοντικών στόχων και στην προώθηση της αειφόρου γεωργίας. Εξάλλου, επιδιώκεται 
η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κοινοτικών γεωργικών προϊόντων, απλουστεύεται η 
γεωργική νομοθεσία και βελτιώνεται η εφαρμογή της, ενισχύεται η θέση της Ένωσης κατά τις
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διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Millenium Round) και 
τέλος επιδιώκεται η σταθεροποίηση των γεωργικών δαπανών.

Στο πνεύμα αυτό έγιναν τροποποιήσεις στις κοινές οργανώσεις αγορών του αμπελοοινικού 
τομέα, των αροτραίων καλλιεργειών, το βοείου κρέατος και του γάλακτος. Έτσι η 
προβλεπόμενη μείωση στις τιμές παρέμβασης αντισταθμίστηκε από την αύξηση των 
ενισχύσεων προς τους γεωργούς και συνοδεύτηκε από τη θέσπιση μιας πραγματικής 
ολοκληρωμένης πολιτικής για την ανάπτυξη της υπαίθρου.

Κοινή δράση (ΔΕΥ)

Η κοινή δράση η οποία αποτελούσε νομικό μέσο του πρώην τίτλου VI της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιήθηκε από το 1993 έως το 1999. Ο όρος αυτός υποδήλωνε 
μια συντονισμένη δράση των κρατών μελών, που διεξαγόταν εξ ονόματος ή στο πλαίσιο της 
Ένωσης, εφόσον οι στόχοι της Ένωσης μπορούσαν να εξυπηρετηθούν καλύτερα από μια 
κοινή δράση παρά από τη μεμονωμένη δράση των κρατών μελών, εξαιτίας των διαστάσεων ή 
των αποτελεσμάτων της προβλεπόμενης δράσης. Η κοινή δράση καταργήθηκε από τη 
συνθήκη του Άμστερνταμ και αντικαταστάθηκε από «αποφάσεις» και «αποφάσεις - πλαίσιο».

Κοινή δράση (ΚΕΠΠΑ)

Με τον όρο αυτό νοείται ένα νομικό μέσο του τίτλου V της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και δηλώνεται μια συντονισμένη δράση των κρατών μελών μέσω της οποίας 
κινητοποιούνται πόροι όλων των ειδών (ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία, χρηματοδότηση, 
υλικός εξοπλισμός, κ.τ.λ.) για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων τους οποίους έχει θέσει το 
Συμβούλιο, βάσει των γενικών προσανατολισμών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Κοινή εμπορική πολιτική

Η κοινή εμπορική πολιτική ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Κοινότητας (άρθρο 133 
- πρώην άρθρο 113 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας). Βάσει αυτής 
υλοποιήθηκε η τελωνειακή ένωση μεταξύ των κρατών μελών της Κοινότητας. Βασίστηκε σε 
ενιαίες αρχές, κυρίως όσον αφορά τις δασμολογικές τροποποιήσεις, τη σύναψη 
δασμολογικών και εμπορικών συμφωνιών με τα τρίτα κράτη, την πολιτική εξαγωγών και 
εισαγωγών, κλπ. Στο επίπεδο της επεξεργασίας της υπόκειται σε διαδικασία λήψεως 
αποφάσεων που προβλέπει ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο.

Η συνθήκη του Άμστερνταμ, τροποποίησε το άρθρο 133 προκειμένου να επιτρέψει στο 
Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ομοφωνία, να επεκτείνει την εφαρμογή των διατάξεων της 
κοινής εμπορικής πολιτικής στις διεθνείς διαπραγματεύσεις και συμφωνίες που αφορούν τις 
υπηρεσίες και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Προστασία των καταναλωτών

Η προστασία των καταναλωτών αποτελεί το αντικείμενο του άρθρου 153 (πρώην άρθρο 129 
Α) της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας το οποίο ενσωματώθηκε από τη 
συνθήκη του Μάαστριχτ. Στόχος του άρθρου είναι η προστασία της υγείας, της ασφάλειας, 
των οικονομικών και νομικών συμφερόντων των καταναλωτών καθώς και του δικαιώματος 
τους για πληροφόρηση.

Η εφαρμογή των στόχων του άρθρου 153 παραπέμπει ρητά σε μια άλλη νομική βάση, το 
άρθρο 95 (πρώην άρθρο 100 Α) που προβλέπει τη διαδικασία συνσπόφασης για όλα τα 
μέτρα προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την υλοποίηση της 
εσωτερικής αγοράς όταν πρέπει να προστατευθούν οι καταναλωτές. Παράλληλα, 
προβλέπεται ότι οι ειδικές δράσεις που στηρίζουν και συμπληρώνουν την πολιτική των 
κρατών μελών θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία της συνσπόφασης και μετά από 
διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
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Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν ή να εισάγουν αυστηρότερα μέτρα 
προστασίας των καταναλωτών από αυτά που προβλέπονται στην Κοινότητα στο βαθμό που 
τα εν λόγω μέτρα συμβιβάζονται με τη συνθήκη και έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή.

Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)

Η ΚΕΠΠΑ θεσπίζεται και διέπεται από τον τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Αντικατέστησε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνεργασία (ΕΠΣ) και προβλέπει την χάραξη κοινής 
πολιτικής άμυνας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει, σε εύθετο χρόνο, σε κοινή άμυνα.

Οι στόχοι του δεύτερου αυτού πυλώνα της Ένωσης προσδιορίζονται στο άρθρο 11 (πρώην 
άρθρο 1.1) και για την επίτευξή τους χρησιμοποιούνται ειδικά νομοθετικά μέσα (κοινή δράση, 
κοινή θέση) που εγκρίνονται ομόφωνα στα πλαίσια του Συμβουλίου. Με την έναρξη ισχύος 
της συνθήκης του Άμστερνταμ η Ένωση μπορεί να κάνει χρήση ενός νέου οργάνου: της 
κοινής στρατηγικής. Το όργανο αυτό αναφέρεται στο νέο άρθρο 12 της συνθήκης.

Κοινή Θέση (ΚΕΠΠΑ)

Η κοινή θέση στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ προορίζεται να καταστήσει τη συνεργασία πιο 
συστηματική και συντονισμένη. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να ακολουθούν και 
υπερασπίζονται τις θέσεις που ενέκριναν ομόφωνα στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου.

Κοινή πολιτική μεταφορών

Η κοινή πολιτική μεταφορών αποβλέπει στη θέσπιση κοινών κανόνων που εφαρμόζονται στις 
διεθνείς μεταφορές που εκτελούνται από ή προς το έδαφος κράτους μέλους ή διασχίζοντας το 
έδαφος ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών (άρθρα 70 έως 80 της συνθήκης ΕΚ). Καλύπτει 
ακόμη τον προσδιορισμό των όρων αποδοχής στις εθνικές μεταφορές ενός κράτους μέλους 
των μεταφορέων που δεν είναι κάτοικοί του. Τέλος, περιλαμβάνει τα μέτρα για τη βελτίωση 
της ασφάλειας στις μεταφορές.

Από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης του Άμστερνταμ, οι αποφάσεις εκδίδονται με τη διαδικασία 
της συναπόφασης (άρθρο 251 της συνθήκης ΕΚ), μετά από διαβούλευση της Κοινωνικής και 
Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών.

Ωστόσο, υφίστανται ορισμένες ιδιαιτερότητες:

• οι διατάξεις που μπορεί να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το βιοτικό επίπεδο και την 
απασχόληση καθώς και την εκμετάλλευση των εξοπλισμών μεταφορών εκδίδονται 
από το Συμβούλιο ομόφωνα, μετά από διαβούλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.

• στην περίπτωση των ειδικών διατάξεων που αφορούν τις θαλάσσιες και τις εναέριες 
μεταφορές, το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία για τη διαδικασία που 
πρέπει να ακολουθηθεί στην κάθε περίπτωση.

Κωδικοποίηση των νομοθετικών κειμένων

Η συστατική ή επίσημη κωδικοποίηση αναφέρεται στην έκδοση μιας νέας νομικής πράξης, 
δημοσιευμένης στην Επίσημη Εφημερίδα (σειρά L), η οποία συμπεριλαμβάνει και καταργεί τις 
πράξεις οι οποίες αποτελούν αντικείμενο της κωδικοποίησης (βασική (ές) πράξη(εις) + 
τροποποιητικές πράξεις), χωρίς να τις τροποποιεί ουσιωδώς. Η κωδικοποίηση μπορεί να 
είναι:

• κάθετη: η νέα νομική πράξη ενσωματώνει σε μία μόνο τη βασική πράξη και τις 
πράξεις τροποποίησής της-

• οριζόντια: η νέα νομική πράξη ενσωματώνει σε μία μόνη πολλές παράλληλες βασικές 
πράξεις -και τις τροποποιήσεις τους- που αφορούν όμως το ίδιο ζήτημα.
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Η αφετηρία της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής ανάγεται στη Συνθήκη της Ρώμης στο 
προοίμιο της οποίας γίνεται αναφορά στη μείωση των αναπτυξιακών διαφορών μεταξύ των 
περιφερειών. Ωστόσο, οι κοινοτικές ενέργειες για τον συντονισμό και τη χρηματοδοτική 
κάλυψη των εθνικών μέσων στον εν λόγω τομέα ξεκίνησαν τη δεκαετία του 70. Τα μέτρα 
αυτά αποδείχθηκαν εκ των υστέρων ανεπαρκή σε ένα κοινοτικό πλαίσιο όπου η δημιουργία 
της εσωτερικής αγοράς, αντίθετα από τις προβλέψεις, δεν εξαφάνισε τις διαφορές μεταξύ των 
περιφερειών.

Το 1986, η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη θέσπισε, πέραν της ενιαίας αγοράς το στόχο της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Υπό την προοπτική της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης, η νομική αυτή βάση επέτρεψε στη κοινοτική δράση να καταστεί ο κεντρικός άξονας 
μιας συνολικής αναπτυξιακής πολιτικής από το 1988.

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ θεσμοθέτησε τελικά την πολιτική αυτή στη Συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (άρθρα 130Α έως 130 Ε τα οποία έγιναν με τη νέα αρίθμηση 158 
έως 162). Η οικονομική και κοινωνική συνοχή εκφράζει την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών 
μελών και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προωθεί την ισόρροπη και βιώσιμη 
ανάπτυξη, τη μείωση των διαρθρωτικών αποκλίσεων μεταξύ περιφερειών και κρατών καθώς 
και την προώθηση της πραγματικής ισότητας ευκαιριών μεταξύ των ανθρώπων. 
Συγκεκριμενοποιείται μέσω διαφόρων δημοσιονομικών παρεμβάσεων, ιδίως μέσω των 
διαρθρωτικών ταμείων.

Κάθε τρία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει έκθεση για τη σημειωθείσα 
πρόοδο στην υλοποίηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και για τον τρόπο με τον 
οποίο τα προβλεπόμενα στη συνθήκη μέσα συνέβαλαν στην πρόοδο αυτή.

Το μέλλον της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής αποτέλεσε μία από τις μεγάλες 
προκλήσεις που συζητήθηκαν στο Πρόγραμμα δράσης Agenda 2000 που παρουσιάστηκε 
από την Επιτροπή την 15η Ιουλίου 1997, κυρίως λόγω των δημοσιονομικών του 
προεκτάσεών. Πράγματι, η πολιτική για την οικονομική και κοινωνική συνοχή κατείχε τη 
δεύτερη σημαντικότερη θέση στον προϋπολογισμό της Κοινότητας κατά την περίοδο 1994- 
1999 (περίπου το 35% του προϋπολογισμού). Η σημασία της επιβεβαιώθηκε από τις 
δημοσιονομικές προοπτικές 2000-2006.

Ενόψει της διεύρυνσης προς χώρες με σαφώς χαμηλότερο εθνικό εισόδημα από τον 
κοινοτικό μέσο όρο, η διαρθρωτική πολιτική της Κοινότητας μεταρρυθμίστηκε το 1999 
προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά της και αυξήθηκε η επιδότηση από τον 
προϋπολογισμό από 208 σε 213 δισεκατ. ευρώ για την περίοδο 2000-2006.

Οικονομική πολιτική

Οι εθνικές οικονομικές πολιτικές αντιμετωπίζονται στη Συνθήκη ως θέμα κοινού 
ενδιαφέροντος για το οποίο απαιτείται κάποιος βαθμός συντονισμού στα πλαίσια του 
Συμβουλίου για να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων της Κοινότητας.

Για την υλοποίηση του συντονισμού αυτού, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική 
πλειοψηφία, μετά από αίτημα της Επιτροπής, επεξεργάζεται σχέδιο κεντρικών κατευθύνσεων 
που διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Βάσει των συμπερασμάτων του σχεδίου αυτού, 
το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία, εγκρίνει ψήφισμα που καθορίζει τις 
κεντρικές κατευθύνσεις των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών και της Κοινότητας και 
ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρο 99, παρ. 2 της συνθήκης ΕΚ).

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις που αφορούν την οικονομική πολιτική και περιλαμβάνονται στα 
άρθρα 98 έως 104 (πρώην άρθρα 102 Α έως 104 Γ) προβλέπουν πολλές άλλες διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων ανάλογα με τα εξεταζόμενα θέματα:

Οικονομική και κοινωνική συνοχή
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• τη διαδικασία συνεργασίας για θέματα που αφορούν την πολυμερή εποπτεία (άρθρο
99, παρ. 5), την εφαρμογή της απαγόρευσης της προνομιακής πρόσβασης (άρθρο 
102, παρ. 2), την εφαρμογή της απαγόρευσης για ανάληψη υποχρεώσεων και 
ρύθμιση ακάλυπτων (άρθρο 103 Β, παρ. ).

• την απλή διαβούλευση με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, για διατάξεις που 
αφορούν την εφαρμογή του πρωτοκόλλου για τα υπερβολικά ελλείμματα (άρθρο 104, 
παρ. 14, εδάφιο 3).

• την ομοφωνία στο Συμβούλιο χωρίς διαβούλευση για τα θέματα που αφορούν τη 
λήψη κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση της οικονομικής κατάστασης (άρθρο
100, παρ. 1).

• την ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο, έκθεση της Επιτροπής, τη γνώμη της 
Νομισματικής Επιτροπής, τη γνώμη και τη σύσταση της Επιτροπής (λαμβανομένων 
υπόψη των παρατηρήσεων των ενδιαφερομένων κρατών μελών) για να αποφασιστεί 
εάν υπάρχει ή όχι υπερβολικό έλλειμμα (άρθρο 104, παρ. 6).

• τα δύο τρίτα των ψήφων στο Συμβούλιο (εξαιρουμένων των ψήφων του 
ενδιαφερομένου κράτους μέλους) μετά από σύσταση της Επιτροπής, για τη 
διαδικασία που αφορά τα υπερβολικά ελλείμματα (άρθρο 104, παρ. 13).

• την ομοφωνία στο Συμβούλιο (εκτός από την περίπτωση των φυσικών καταστροφών) 
μετά από πρόταση της Επιτροπής και ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
σχετικά με κοινοτική χρηματοδοτική ενίσχυση σε κράτος που αντιμετωπίζει σοβαρές 
οικονομικές δυσκολίες (άρθρο 100, παρ. 2).

Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τις θεσμικές διατάξεις (άρθρα 112-115) και τις μεταβατικές 
διατάξεις (άρθρα 116-124) σχετικά με τον τίτλο VII (πρώην τίτλο VI) της συνθήκης ΕΚ 
(οικονομική και νομισματική πολιτική) υπάρχουν ειδικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων που 
διαφέρουν απ'αυτές που παρουσιάζονται ανωτέρω.

Πολιτική άμυνα, τουρισμός και ενέργεια

Η πολιτική άμυνα, ο τουρισμός και η ενέργεια αποτελούν αντικείμενο δήλωσης, που έχει 
προσαρτηθεί στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματοποίησε ορισμένες δράσεις στους τρεις αυτούς τομείς βάσει 
του άρθρου 308 (πρώην άρθρο 235), λόγω έλλειψης ειδικών νομικών βάσεων. Στο μέλλον 
εισαγωγή διατάξεων μέσα στη Συνθήκη θα μπορούσε να διασφαλίσει τη συνέχεια και τη 
συνοχή της κοινοτικής δράσης καθιστώντας την πιο ευανάγνωστη. Καθένας από τους τρεις 
τομείς παρουσιάζει ωστόσο ιδιαιτερότητες, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη:

• η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, ο μόνος τομέας για τον οποίο η Ευρωπαϊκή 
Ένωση διαθέτει ήδη σαφή νομικά μέσα, παραμένει διασκορπισμένη αφενός μεταξύ 
των συνθηκών ΕΚΑΧ και Ευρατόμ και αφετέρου μεταξύ των γενικών διατάξεων της 
συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

• οι δράσεις στον τομέα του τουρισμού, διεξήχθησαν μέχρι σήμερα στο πλαίσιο άλλων 
πολιτικών της ΕΕ (περιβάλλον, ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, κατάρτιση...).

• πολλά ψηφίσματα εγκρίθηκαν στον τομέα της πολιτικής άμυνας, που προέρχονται 
από τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, παρά την έλλειψη νομικών βάσεων.

Κοινή στρατηγική (ΚΕΠΠΑ)

Η κοινή στρατηγική είναι ένα νέο όργανο που εισήχθη στο πλαίσιο της κοινής εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) από τη συνθήκη του Άμστερνταμ.

Ένα νέο άρθρο 13 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο καθορίζει τις αρχές και τις γενικές κατευθύνσεις της ΚΕΠΠΑ και αποφασίζει κοινές 
στρατηγικές προς υλοποίηση από την Ένωση, στους τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη 
έχουν σημαντικά κοινά συμφέροντα.
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Ειδικότερα, η κοινή στρατηγική προσδιορίζει το στόχο της, τη διάρκειά της και τα μέσα που 
πρέπει να παράσχουν η Ένωση και τα κράτη μέλη. Τίθεται σε εφαρμογή από το Συμβούλιο, 
ιδίως εγκρίνοντας κοινές δράσεις και κοινές θέσεις. Το Συμβούλιο μπορεί να υποδείξει κοινέ 
Ευρωπαϊκή πολιτική συνεργασία (ΕΠΣ)

Η ευρωπαϊκή πολιτική συνεργασία (ΕΠΣ) ξεκίνησε άτυπα το 1970 (σε συνέχεια της έκθεσης 
Davignon), και στη συνέχεια καθιερώθηκε ως θεσμός από την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη το 
1987. Προέβλεπε τη διαβούλευση μεταξύ των κρατών μελών στους τομείς που ανάγονται 
στην εξωτερική πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη όφειλαν να λαμβάνουν υπόψη τις 
απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, στο μέτρο του δυνατού, να υπερασπίζονται 
κοινές θέσεις στο πλαίσιο των διεθνών οργανώσεων. Η Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) διαδέχθηκε την ΕΠΣ.

Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που υπεγράφη στη Ρώμη στις 4 
Νοεμβρίου 1950, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, θεμελίωσε ένα πρωτότυπο 
σύστημα διεθνούς προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παρέχοντας στα άτομα το 
πλεονέκτημα του δικαστικού ελέγχου όσον αφορά το σεβασμό των δικαιωμάτων τους. Η 
σύμβαση που επικυρώθηκε από όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης, καθιέρωσε διάφορα όργανα 
ελέγχου με έδρα το Στρασβούργο:

• Επιτροπή επιφορτισμένη με την προηγούμενη μελέτη των προσφυγών που 
υποβάλλονται από ένα κράτος ή, ενδεχομένως από ένα άτομο-

• Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο οποίο προσφεύγει η 
Επιτροπή ή ένα κράτος μέλος μετά από έκθεση της Επιτροπής (σε περίπτωση 
δικαστικής διευθέτησης)·

• Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης που εκτελεί χρέη 
"θεματοφύλακα" της ΕΣΔΑ και στην οποία ανατίθεται η πολιτική διευθέτηση μιας 
διαφοράς στην περίπτωση που η υπόθεση δεν έχει παραπεμφθεί στο Δικαστήριο.

Ο αυξανόμενος αριθμός των υποθέσεων προς διεκπεραίωση επέβαλε την μεταρρύθμιση του 
μηχανισμού ελέγχου που θεσπίστηκε από τη σύμβαση (προσθήκη του πρωτοκόλλου αριθ. 
11). Στα πλαίσια αυτά τα εν λόγω όργανα αντί καταστάθηκαν, την 1η Νοεμβρίου 1998, από 
ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η απλούστευση των 
δομών επέτρεψε τη μείωση της διάρκειας των διαδικασιών καθώς και την ενίσχυση του 
νομικού χαρακτήρα του συστήματος.

Η ιδέα της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΣΔΑ διατυπώθηκε επανειλημμένα 
αλλά σε γνώμη της 28ης Μαρτίου 1996, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
απεφάνθη ότι η Κοινότητα δεν έχει τη δυνατότητα να προσχωρήσει στη σύμβαση δεδομένου 
ότι η συνθήκη ΕΚ δεν προέβλεπε καμία αρμοδιότητα για θέσπιση κανόνων ή σύναψη διεθνών 
συμφωνιών σε θέματα Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κατά συνέπεια, η προσχώρηση 
υπόκειται επί του παρόντος σε τροποποίηση της συνθήκης.

Το γεγονός αυτό δεν εμπόδισε τη σαφή αναφορά στο κείμενο της συνθήκης του Άμστερνταμ 
στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τα οποία εγγυάται η σύμβαση, σχηματοποιώντας 
παράλληλα τη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον εν λόγω τομέα. 
Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των δύο δικαστηρίων, η πρακτική που ανέπτυξε το 
Δικαστήριο να ενσωματώσει τις αρχές της σύμβασης στο δίκαιο της Ένωσης, επέτρεψε να 
διατηρηθεί η συνοχή στις εργασίες των δικαστηρίων αυτών καθώς και η ανεξαρτησία τους.

Ευρωπαϊκή συμφωνία

Η ευρωπαϊκή συμφωνία προσδιορίζει μια ειδική μορφή συμφωνίας σύνδεσης η οποία έχει 
συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορισμένων κρατών της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης (άρθρο 238 της συνθήκης ΕΚ). Στόχος της είναι η προετοιμασία της 
μελλοντικής προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση των συνδεδεμένων κρατών και βασίζεται
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στην τήρηση των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας, του κράτους 
δικαίου και της οικονομίας της αγοράς. Μέχρι σήμερα έχουν συναφθεί ευρωπαϊκές συμφωνίες 
με δέκα χώρες: τη Βουλγαρία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την 
Πολωνία, την Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Ρουμανία, την Σλοβακία και τη Σλοβενία.

Η ευρωπαϊκή συμφωνία η οποία συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα απαρτίζεται 
από πολλά στοιχεία:

• μια πολιτική πτυχή που προβλέπει διμερείς και πολυμερείς διαβουλεύσεις για κάθε 
θέμα κοινού ενδιαφέροντος,

• μια εμπορική πτυχή με στόχο τη δημιουργία ζώνης ελευθέρων συναλλαγών,
• τη συνεργασία σε οικονομικό πολιτιστικό και δημοσιονομικό επίπεδο,
• την προσέγγιση των νομοθεσιών, ιδίως όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία και 

τους κανόνες ανταγωνισμού.

Στο θεσμικό επίπεδο, η γενική διαχείριση μιας ευρωπαϊκής συμφωνίας διασφαλίζεται από 
συμβούλιο σύνδεσης αποτελούμενο, αφενός από εκπροσώπους του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής και, αφετέρου, από εκπροσώπους της κυβέρνησης του συνδεδεμένου κράτους. 
Μια επιτροπή σύνδεσης, αποτελούμενη από μέλη του συμβουλίου σύνδεσης, παρακολουθεί 
τις εργασίες και προετοιμάζει τις συζητήσεις του συμβουλίου σύνδεσης. Τέλος, μια 
κοινοβουλευτική επιτροπή σύνδεσης, αποτελούμενη από μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του εθνικού κοινοβουλίου του συνδεδεμένου κράτους, δύναται ναδιατυπώσ 
Κοινωνική Πολιτική

Η ενσωμάτωση, από τη συνθήκη του Άμστερνταμ της συμφωνίας για την κοινωνική πολιτική 
που υπεγράφη από 14 κράτη μέλη, στη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 
θέτει τέλος σε μια περίπλοκη κατάσταση. Από το 1993 έως το 1999 υπήρχαν δύο ξεχωριστές 
νομικές βάσεις στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής: η ίδια η συνθήκη ΕΚ και μια ξεχωριστή 
συμφωνία την οποία δεν επιθυμούσε να προσυπογράψει το Ηνωμένο Βασίλειο. Στο εξής, όλα 
τα μέτρα μπορούν να ληφθούν βάσει του νέου τίτλου 11 της συνθήκης ΕΚ.

Οι στόχοι που ορίζονται στη συνθήκη είναι εμπνευσμένοι από τον ευρωπαϊκό κοινωνικό 
χάρτη του 1991 και από τον κοινοτικό χάρτη των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων του 1989. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβανόταν ήδη στη συμφωνία για την κοινωνική 
πολιτική: η προώθηση της απασχόλησης, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η κατάλληλη 
κοινωνική προστασία, ο κοινωνικός διάλογος, η ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων και η 
καταπολέμηση του αποκλεισμού (άρθρο 136).

Ανάλογα με τα μέτρα, το Συμβούλιο αποφασίζει:

• είτε σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης μετά από διαβούλευση της Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής και της Επιτροπής των Περιφερειών·

• είτε ομόφωνα μετά από πρόταση της Επιτροπής, μετά από διαβούλευση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Κοινωνικής και Οικονομικής Επιτροπής και της 
Επιτροπής των Περιφερειών.

Η συνθήκη του Άμστερνταμ κατάργησε το πρωτόκολλο σχετικά με την κοινωνική πολιτική με 
το οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο εξουσιοδοτούσε τα άλλα κράτη μέλη να προχωρήσουν στον 
κοινωνικό τομέα χωρίς τη συμμετοχή του. Πράγματι, μετά τη δήλωση της πρόθεσης της νέας 
βρετανικής κυβέρνησης να ακολουθήσει τη θέση των άλλων κρατών μελών στον κοινωνικό 
τομέα, αποφασίσθηκε να ενταχθεί η συμφωνία για την κοινωνική πολιτική στη συνθήκη για 
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Επίσης, δόθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο προθεσμία δύο ετών για να εφαρμόσει τις οδηγίες 
που έχουν ληφθεί από τα δεκατέσσερα κράτη μέλη στο πλαίσιο της συμφωνίας για την 
κοινωνική πολιτική. Επομένως, η άρση της βρετανικής εξαίρεσης στον κοινωνικό τομέα 
πραγματοποιήθηκε ήδη από το 1997 πριν την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ 
και την επίσημη κατάργηση του πρωτοκόλλου σχετικά με την κοινωνική πολιτική.
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Η ανάπτυξη των πολπικών της Ένωσης

Η ενίσχυση και η μεταρρύθμιση των πολιτικών της Ένωσης πρέπει να καθοριστούν σε 
συνάρτηση με τις προκλήσεις, με τις οποίες αυτή βρίσκεται αντιμέτωπη: δημογραφικοί 
περιορισμοί, εμφάνιση νέων τεχνολογιών, αναδιαρθρώσεις, αυξανόμενη αλληλεξάρτηση των 
οικονομιών και ανάγκη να καταστεί εμφανέστερος ο ρόλος της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή.

Όσον αφορά τις εσωτερικές κοινοτικές πολιτικές, η Επιτροπή σημειώνει τέσσερις ευρύτερους 
στόχους: δημιουργία συνθηκών για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, θεμελίωση της 
ανάπτυξης στη γνώση, επιδίωξη εκσυγχρονισμού σε βάθος των συστημάτων απασχόλησης 
και προώθηση μιας αλληλέγγυας και ασφαλούς κοινωνίας με μέριμνα για το γενικότερο 
συμφέρον και σεβασμό για το περιβάλλον. Προκειμένου να τηρηθούν οι ανωτέρω 
κατευθύνσεις, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί το σχετικό μερίδιο των εσωτερικών πολιτικών 
στον κοινοτικό προϋπολογισμό και συγχρόνως να επικεντρωθεί σε προτεραιότητες όπως η 
έρευνα και η ανάπτυξη, η κατάρτιση, τα μεγάλα δίκτυα και οι ΜΜΕ. Ακόμη, η Επιτροπή 
θεωρεί αναγκαίο να επανεξεταστεί ο ρόλος της ίδιας και να βελτιωθούν οι δυνατότητές της 
στους τομείς της διαχείρισης, του συντονισμού και του ελέγχου. Όπως αναγγέλθηκε κατά τη 
διακυβερνητική διάσκεψη, η Επιτροπή θα προβεί σε συγκέντρωση και αναπροσδιορισμό των 
καθηκόντων της, καθώς και στην αντίστοιχη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της.

Όσον αφορά την οικονομική και κοινωνική συνοχή, η Επιτροπή αφήνει να διαγραφούν τρεις 
σαφείς προτεραιότητες: μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, στήριξη των περιοχών υπό 
οικονομική μετεξέλιξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε ολόκληρη την Ένωση· 
αυτές οι προτεραιότητες θα πρέπει να λάβουν τη μορφή αντίστοιχων στόχων. Η Ένωση 
περιορίζοντας τους στόχους από επτά σε τρεις θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα και την 
παρουσία της διαρθρωτικής δράσης της. Ακόμη, ηΕπιτροπή τάσσεται υπέρ της μεγαλύτερης 
γεωγραφικής συγκέντρωσης: ενώ περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της Ένωσης 
λαμβάνει σήμερα διαρθρωτικές ενισχύσεις, η Επιτροπή προτείνει αυτό το ποσοστό να μειωθεί 
κάτω του 40 %. Με αυτήν την προσέγγιση, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της συνολικής 
προσπάθειας για την επίτευξη συνοχής, όσον αφορά το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ), 
μέχρι το 1999, θα καταστεί δυνατόν να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες όσον αφορά τη 
διαρθρωτική ενίσχυση στη σημερινή Ένωση και να ληφθούν υπόψη οι νέες ανάγκες 
αλληλεγγύης που θα επιβάλει η διεύρυνση. Συγκεκριμένα, οι ανάγκες αυτές θα ανέρχονται 
συνολικά για τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής στο ποσό των 230 δισεκατ. Ecu 
(σε σταθερές τιμές 1997) κατά την περίοδο 2000-2006 για τα 15 σημερινά κράτη μέλη και σε 
45 δισεκατ. Ecu για τα νέα κράτη μέλη, εκ των οποίων 7 δισεκατ. υπό μορφή προενταξιακής 
ενίσχυσης. Η αύξηση της μεταφοράς πόρων προς τις προσχωρούσες χώρες θα είναι 
σταδιακή, ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη η ικανότητα απορρόφησης που θα 
παρουσιάζουν. Εν πάση περιπτώσει, οι συνολικές μεταφορές από τα διαρθρωτικά ταμεία και 
το Ταμείο Συνοχής δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 4 % του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος (ΑΕΠ) του σημερινού ή του μελλοντικού ενδιαφερόμενου κράτους μέλους. Όσον 
αφορά, ειδικότερα, το Ταμείο Συνοχής, η Επιτροπή προτείνει να διατηρηθεί για τις χώρες που 
θα συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ και των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα είναι κατώτερο 
από το 90 % του κοινοτικού μέσου όρου. Εντούτοις, η Επιτροπή θεωρεί απαραίτητο να 
προβεί σε ενδιάμεση επανεξέταση της επιλεξιμότητας για το εν λόγω Ταμείο.

Όσον αφορά την κοινή γεωργική πολιτική, η Επιτροπή θεωρεί απαραίτητο να προχωρήσει σε 
βάθος η μεταρρύθμιση του 1992 και να επιδιωχθεί η μετάβαση στις τιμές της παγκόσμιας 
αγοράς σε συνδυασμό με άμεση στήριξη του εισοδήματος. Μια τέτοια προσέγγιση 
δικαιολογείται για πολλούς λόγους, μεταξύ των οποίων οι εξής: ο κίνδυνος εμφάνισης νέων 
ανισορροπιών στην αγορά, η προοπτική νέου κύκλου εμπορικών διαπραγματεύσεων, η 
αναζήτηση μιας φιλικότερης προς το περιβάλλον και ποιοτικότερης γεωργίας, και η 
προοπτική της διεύρυνσης. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή προβλέπει μείωση των θεσμικών 
τιμών, ουσιαστικότερη για τα δημητριακά και το βοδινό κρέας και πιο περιορισμένη για το 
γάλα που υπόκειταισε σύστημα ποσοστώσεων. Αυτές οι μειώσεις θα αντισταθμιστούν με την 
αύξηση των πριμοδοτήσεων του εισοδήματος. Ο καταναλωτής θα ωφεληθεί, επομένως, 
άμεσα από τη νέα προσέγγιση. Προκειμένου να μην υπερβεί η αντιστάθμιση τις απώλειες 
εισοδήματος που θα προκαλέσουν οι μειώσεις των τιμών, η Επιτροπή αντιμετωπίζει το 
ενδεχόμενο τα αντισταθμιστικά ποσά να είναι χαμηλότερα κατά 100 %, πρόταση που
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δικαιολογείται από το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι τιμές της αγοράς θα 
παραμείνουν υψηλότερες από τις θεσμικές τιμές στήριξης. Ακόμη, η Επιτροπή προτείνει να 
οριστεί ένα συγκεκριμένο ανώτατο όριο ανά εκμετάλλευση για όλες τις άμεσες ενισχύσεις του 
εισοδήματος που χρηματοδοτούνται από την Κοινότητα. Η αναγκαιότητα της χάραξης μιας 
ολοκληρωμένης πολιτικής για την αγροτική ανάπτυξη γίνεται πλέον όλο και περισσότερο 
αισθητή- έτσι, η Επιτροπή προτείνει να επέλθουν προσαρμογές στα υφιστάμενα μέσα στον 
τομέα της αγροτικής πολιτικής και να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον στα διαρθρωτικά 
συνοδευτικά μέτρα που χρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΠΕ-Τμήμα Εγγυήσεων, με την αύξηση 
των δημοσιονομικών πόρων που διατίθενται για περιβαλλοντικά μέτρα στον αγροτικό τομέα 
και με την παροχή στα κράτη μέλη της δυνατότητας να καθιερώσουν ως όρο για την 
καταβολή των άμεσων πληρωμών το σεβασμό των περιβαλλοντικών διατάξεων.

Το δημοσιονομικό πλαίσιο

Το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, που θα εφαρμοστεί κατά τα έτη 2000 έως 2006 
ανταποκρίνεται σε τρία σημεία μέριμνας: κάλυψη αρκετά μακράς περιόδου, χρηματοδότηση 
τόσο της εδραίωσης των κοινοτικών υφιστάμενων πολιτικών όσο και της διεύρυνσης, και 
διασφάλιση της υγιούς διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η 
κάλυψη των αναγκών είναι δυνατή εντός του ανώτατου ορίου των ιδίων πόρων που θα 
επιτευχθεί το 1999, ήτοι του 1,27 % του ΑΕΠ της Ένωσης, αφήνοντας μάλιστα περιθώρια 
κάτω από αυτό το όριο. Πράγματι, η Επιτροπή έλαβε υπόψη ορισμένους παράγοντες και 
κυρίως τα περιθώρια που είναι δυνατόν να προκύψουν στο πλαίσιο της γεωργικής 
κατευθυντήριας γραμμής, το αποτέλεσμα της αυξημένης συγκέντρωσης διαρθρωτικών 
δαπανών, τους καρπούς της οικονομικής ανάπτυξης και, τέλος, τα οφέλη από τη 
δημοσιονομική λιτότητα που τηρείται κατά την τρέχουσα περίοδο δημοσιονομικών 
προοπτικών.

Οι κυριότερες δημοσιονομικές επιπτώσεις του προγράμματος δράσης 2000 είναι οι εξής: η 
μεταγενέστερη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής θα συνεπάγεται, περί τα τέλη 
της περιόδου, καθαρό πρόσθετοκόστος περίπου 4 δισεκατ. Ecu ετησίως. Παρά αυτό το 
πρόσθετο κόστος, θα υφίσταται ακόμη περιθώριο 4,7 δισεκατ. Ecu στο πλαίσιο της γεωργικής 
κατευθυντήριας γραμμής. Αυτό το περιθώριο είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των 
απρόοπτων της γεωργικής αγοράς, για τη διασφάλιση της ορθής ενσωμάτωσης των νέων 
κρατών μελών και για την προετοιμασία ενόψει των μεταγενέστερων προσχωρήσεων. Όσον 
αφορά την οικονομική και κοινωνική συνοχή, το ποσό που θα διατεθεί συνολικά για την 
περίοδο 2000-2006 θα ανέρχεται σε 275 δισεκατ. Ecu, εκ των οποίων 45 δισεκατ. θα 
διατεθούν για τα νέα κράτη μέλη. Η συνδυασμένη προσπάθεια των διαφόρων προενταξιακών 
ενισχύσεων και της ενσωμάτωσης των νέων κρατών μελών στις κοινοτικές πολιτικές θα 
ανέλθει για το σύνολο της περιόδου σε 75 δισεκατ. Ecu.

Όσον αφορά το σύστημα χρηματοδότησης, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι λειτούργησε κατά τον 
κατάλληλο τρόπο και δεν προβλέπει τροποποιήσεις της δημοσιονομικής θέσης των κρατών 
μελών σε σημείο που να απαιτείται η αναμόρφωση του μηχανισμού χρηματοδότησης, ο 
οποίος θεσπίστηκε με την απόφαση για το σύστημα των ιδίων πόρων του 1994. 
Μεταρρύθμιση όσον αφορά το χαρακτήρα των ιδίων πόρων καθ' αυτόν θα πρέπει 
ενδεχομένως να επέλθει μόλις η Ένωση αναγκαστεί να αυξήσει το ανώτατο όριο των ιδίων 
πόρων. Σε αυτήν την περίπτωση, αν εμφανιστούν σημαντικές μεταβολές στη δημοσιονομική 
θέση των κρατών μελών, θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο καθιέρωσης γενικευμένου 
διορθωτικού συστήματος.

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε, στις 30 Οκτωβρίου, γνωμοδότηση σχετικά με 
το πρόγραμμα δράσης 2000, στην οποία αναφέρει ότι συντάσσεται με τις κατευθύνσεις που 
προτείνει η Επιτροπή όσον αφορά τη διατήρηση του ανωτάτου ορίου των ιδίων πόρων και 
την ενίσχυση των συμπράξεων για την προσχώρηση, και υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο 
αφενός να μη διακυβευθεί η ήδη επιτευχθείσα πρόοδος όσον αφορά τη σύγκλιση εντός της 
Ένωσης και αφετέρου να καταστεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις υποψήφιες 
χώρες μία από τις προτεραιότητες της προενταξιακής στρατηγικής. Διατυπώνοντας την 
άποψή της, τον Δεκέμβριο, για τις γεωργικές πτυχές του προγράμματος δράσης 2000, η ΟΚΕ

180



τάχθηκε υπέρ του καθορισμού σε αυτόν τον τομέα μιας μεταβατικής περιόδου για τα νέα 
κράτη μέλη, υπενθύμισε τη σημασία της γεωργίας για την απασχόληση και τη συνοχή, και 
εξέτασε την κατάσταση που επικρατεί σε διάφορους τομείς της γεωργικής παραγωγής.

Η Επιτροπή των Περιφερειών διατύπωσε επίσης τη γνώμη της, στις 20 Νοεμβρίου, σχετικά με 
το πρόγραμμα δράσης 2000, τις κατευθύνσεις του οποίου εγκρίνει κατά το μεγαλύτερο μέρος. 
Η Επιτροπή των Περιφερειών τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της διεύρυνσης, τονίζει ότι αυτή 
θα πρέπει να μη θέτει σε κίνδυνο την ήδη επιτευχθείσα κοινοτική ολοκλήρωση και εκτιμά ότι, 
αν τηρηθεί η κατάλληλη προενταξιακή στρατηγική και καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες 
όσον αφορά τη διαρθρωτική πολιτική στις υποψήφιες χώρες, οι τελευταίες θα είναι σε θέση να 
αφομοιώσουν σταδιακά το σύνολο του κοινοτικού κεκτημένου. Επίσης, η Επιτροπή των 
Περιφερειών υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής στους τομείς της διαρθρωτικής και 
γεωργικής πολιτικής, καθώς και τη διατήρηση του ανωτάτου ορίου των ιδίων πόρων.

Χρηματοδότηση των κοινοτικών δραστηριοτήτων, διαχείριση των πόρων
Προϋπολογισμοί

Προϋπολογισμός για το 2001.

Ο προϋπολογισμός 2001 εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 14 Δεκεμβρίου. 
Ανέρχεται συνολικά σε 96,238 δισ. ευρώ ως προς τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων 
και σε 92,569 δισ. ευρώ ως προς τις πιστώσεις πληρωμών. Σε σύγκριση με τον 
προϋπολογισμό 2000, τα ποσά αυτά αντιπροσωπεύουν αύξηση 3,1 % ως προς τις πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων και 3,5 % ως προς τις πιστώσεις πληρωμών. Εντός του ανωτάτου 
ορίου των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων απομένει περιθώριο 1,113 δια. ευρώ, που 
είναι, με δεδομένη την υπέρβαση στον τομέα 4 λόγω της ενεργοποίησης του μέσου ευελιξίας, 
σχετικά περιορισμένο εφέτος. Οι πιστώσεις πληρωμών αντιστοιχούν στο 1,08 % του 
κοινοτικού ΑΕΠ, υπολείπονται δε κατά 2,323 δισ. ευρώ, ήτοι 1,11 % του ανωτάτου ορίου.

Ως προς τον τομέα 1 τον οποίο συγκροτούν οι υποχρεωτικές δαπάνες, το τελικό αποτέλεσμα 
αντιστοιχεί σε εκείνο που εγκρίθηκε κατά τη δεύτερη ανάγνωση του Συμβουλίου. Οι πιστώσεις 
που προβλέπονται για τις γεωργικές δαπάνες ανέρχονται συνολικά σε 43 297,7 εκατ. ευρώ, 
ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 5,7 % σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό 2000. Το 
ποσό αυτό περιλαμβάνει δαπάνες 38 802,7 εκατ. ευρώ για τις αγορές, με συνεκτίμηση της 
αναπροσαρμογής που προτάθηκε από την Επιτροπή. Όσον αφορά τον τομέα αγροτική 
ανάπτυξη και συνοδευτικά μέτρα, τα εγκριθέντα 4,495 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στο ανώτατο 
όριο του τομέα.

Οι προβλεπόμενες δαπάνες για τις διαρθρωτικές ενέργειες ανέρχονται ως προς τις πιστώσεις 
αναλήψεων υποχρεώσεων σε 32,720 δισ. ευρώ και ως προς τις πιστώσεις πληρωμών σε 31 
574,4 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά περιλαμβάνουν τα 30,005 δισ. ευρώ που προβλέπονται στις 
δημοσιονομικές προοπτικές για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 28 714,4 εκατ. 
ευρώ για τις πιστώσεις πληρωμών των διαρθρωτικών ταμείων. Το Κοινοβούλιο εγκατέλειψε 
το αποθεματικό για απρόβλεπτα ύψους 880 εκατ. ευρώ ως προς τις πιστώσεις πληρωμών 
που είχε δημιουργηθεί προκειμένου να τηρηθεί το ποσοστό 3,5 % συνολικής αύξησης των 
πιστώσεων πληρωμών σε σύγκριση με το 2000, το οποίο συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο. Για 
το Ταμείο Συνοχής είναι διαθέσιμα 2,715 δισ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, 
όπως προβλέπεται από τις δημοσιονομικές προοπτικές, και 2,860 δισ. ευρώ σε πιστώσεις 
πληρωμών. Τούτο αντιστοιχεί σε συμπλήρωμα 360 εκατ. ευρώ ως προς τις πιστώσεις 
πληρωμών σε σχέση με το προσχέδιο προϋπολογισμού.

Το συνολικό ποσό των πιστώσεων που διατίθεται για τις εσωτερικές πολιτικές ανέρχεται σε 6 
232,16 εκατ. ευρώ ως προς τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και σε 5 854,767 εκατ. 
ευρώ ως προς τις πιστώσεις πληρωμών. Το διαθέσιμο για τον τομέα περιθώριο ανέρχεται 
μόνο σε 39,84 εκατ. ευρώ και η αύξηση σε σχέση με το 2000 είναι 3 %. Σύμφωνα με τη 
βούληση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, ο προϋπολογισμός του 2001 δίνει έμφαση 
στην απασχόληση εγκαινιάζοντας ένα πολυετές πρόγραμμα για τις ΜΜΕ με τίτλο 
"Επιχειρηματικό πνεύμα”, προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ για πέντε έτη. Το 2001, 100 εκατ. 
ευρώ θα επιτρέψουν την ενεργοποίηση διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων στις γραμμές Β5-
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510 και 511. Οι πιστώσεις που διατίθενται για την έρευνα, ύψους 3,920 δισ. ευρώ, 
παρουσιάζουν αύξηση κατά 8 % σε σχέση με το 2000 ως προς τις πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων. Ως προς τις πιστώσεις πληρωμών διατίθενται συνολικά 3,610 δισ. ευρώ. 
Άλλοι τομείς που παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση είναι οι μεταφορές (για τις οποίες η αύξηση 
σε σύγκριση με το 2000 ανέρχεται σε 23 %, διαμορφώνοντας τις πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων σε 25,205 εκατ. ευρώ) και ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (+ 
14,9 % και 113,15 εκατ. ευρώ), καθώς και, σε μικρότερο βαθμό, η εσωτερική αγορά (με 
159,58 εκατ. ευρώ ή + 8 %).

Σημαντικό στοιχείο για τον προϋπολογισμό του 2001 ήταν η συζήτηση για τη χρηματοδότηση 
του προγράμματος σταθεροποίησης των Δυτικών Βαλκανίων. Στον τομέα των εξωτερικών 
ενεργειών, διατίθενται συνολικά 4 928,672 εκατ. ευρώ ως προς τις πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων και 3 920,997 εκατ. ως προς τις πιστώσεις πληρωμών. Η αύξηση σε σύγκριση 
με το 2000 ανέρχεται σε 2,1 %. Τούτο παραβάλλεται με αύξηση των πιστώσεων πληρωμών 
κατά 7,6 %. Σύμφωνα με τη συμφωνία που επετεύχθη συμβιβαστικά, ο προϋπολογισμός 
προβλέπει και τη χρήση του μέσου ευελιξίας, οπότε το πραγματικό περιθώριο του τομέα 4 
ανέρχεται μόλις σε 6,3 εκατ. ευρώ. Το μέσο ευελιξίας ενεργοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου για 
ποσό 200 εκατ. ευρώ υπέρ της Σερβίας, η οποία θα λάβει και 240 εκατ. ευρώ από το 
συνολικό κονδύλιο των 839 εκατ. ευρώ που διατίθεται για τα Δυτικά Βαλκάνια. Το ποσό αυτό 
λαμβάνει υπόψη τον εκδημοκρατισμό της Σερβίας καθώς και την προχρηματοδότηση ύψους 
175 εκατ. ευρώ υπέρ του Κοσσυφοπεδίου, η οποία κατέστη δυνατή κατά το 2000 μέσω 
αναδιάταξης πιστώσεων στο πλαίσιο του εν λόγω τομέα. Το πρόγραμμα MEDA εξασφαλίζει 
741 εκατ. ευρώ, με μείωση, ωστόσο, κατά 20,5 % σε σύγκριση με το 2000. Σε σύγκριση με το 
προσχέδιο προϋπολογισμού, ενισχύθηκαν τα ακόλουθα κονδύλια: Συνεργασία με την Ασία, 
Συνεργασία με τη Λατινική Αμερική, Συνεργασία με τη Νότια Αφρική, Άλλες ενέργειες 
συνεργασίας, Δημοκρατία και δικαιώματα του ανθρώπου η ενίσχυσή τους αυτή 
ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες που παραδοσιακά θέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 
αποθεματικό επιδόσεων που είχε εγκρίνει το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωσή του 
καταργήθηκε, και τούτο λόγω της διαβίβασης από την Επιτροπή, στις 15 Νοεμβρίου, έκθεσης 
για τη στρατηγική εκκαθάρισης του μη φυσιολογικού υπολοίπου προς εκκαθάριση μέχρι το 
2003.

Οι πιστώσεις που διατίθενται για τις διοικητικές δαπάνες ανέρχονται σε 4 904,294 εκατ. ευρώ, 
ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 3,8 % σε σύγκριση με το 2000 και επιτρέπει τη 
χρηματοδότηση 400 νέων θέσεων απασχόλησης στην Επιτροπή καθώς και την κάλυψη των 
δαπανών για το εξωτερικό προσωπικό που είναι αναγκαίο για την προσωρινή ανάληψη από 
την Επιτροπή των δραστηριοτήτων των Γραφείων Τεχνικής Βοήθειας, τα οποία πρόκειται να 
καταργηθούν. Όσον αφορά τα λοιπά όργανα, οι συνολικές πιστώσεις ανέρχονται σε 1 
683,843 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες για τις συντάξεις αποτελούν το τμήμα του τομέα αυτού που 
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αύξηση, κατά 9,6 %. Για τα λοιπά όργανα, η δεύτερη ανάγνωση 
του Συμβουλίου είχε ήδη επιβεβαιώσει την αύξηση των πιστώσεων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και τον ευρωπαίο 
διαμεσολαβητή. Κατά τη δεύτερη ανάγνωση, το Κοινοβούλιο αποκατέστησε την αύξηση που 
είχε προταθεί τον Οκτώβριο για τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Δικαστηρίου και την οποία 
είχε απορρίψει το Συμβούλιο. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου που αναφέρεται στη δεύτερη 
ανάγνωση ενθαρρύνει, εξάλλου, τη σύσταση, κατά το 2001, μιας διοργανικής υπηρεσίας 
προσλήψεων. Συνολικά, το περιθώριο που απομένει στον τομέα 5 για το 2001 ανέρχεται 
μόλις σε 34,705 εκατ. ευρώ.

Τέλος, οι πιστώσεις που προορίζονται για την προενταξιακή βοήθεια ανέρχονται σε 3,240 δισ. 
ευρώ για τις αναλήψεις υποχρεώσεων, ποσό που αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο του τομέα 
αυτού. Με δεδομένα τα προβλήματα εκκίνησης κατά το 2000, οι πιστώσεις πληρωμών 
παρουσιάζουν έντονη προοδευτική αύξηση, αλλά παραμένουν πολύ χαμηλότερα από τις 
πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων.
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II. ΟΡΓΑΝΑ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελείται από αντιπροσώπους των 370 εκατ. πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία από το 1979 και 
ανέρχονται σήμερα σε 626 μέλη που κατανέμονται ανάλογα με τον πληθυσμό των κρατών 
μελών. Οι κύριες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι οι ακόλουθες:

• εξετάζει τις προτάσεις της Επιτροπής και συμμετέχει με το Συμβούλιο στη νομοθετική 
διαδικασία υπό διάφορους τρόπους (διαδικασίες συναπόφασης, συνεργασίας ...).

• ασκεί εξουσία ελέγχου των δραστηριοτήτων της Ένωσης μέσω του διορισμού της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (και της δυνατότητας να ψηφίσει πρόταση δυσπιστίας εις 
βάρος της) καθώς και μέσω των γραπτών ή προφορικών ερωτήσεων που απευθύνει 
στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

• μοιράζεται με το Συμβούλιο τις εξουσίες στα θέματα προϋπολογισμού, οι οποίες 
αφορούν την ψήφιση του ετήσιου προϋπολογισμού και τον έλεγχο της εκτέλεσής του.

Επιπλέον, ορίζει διαμεσολαβητή στον οποίο μπορούν να προσφύγουν όλοι οι πολίτες της 
Ένωσης για περιπτώσεις κακής διαχείρισης κατά την δράση των οργάνων της Κοινότητας. 
Τέλος, μπορεί να προβεί στη σύσταση έκτακτων ερευνητικών επιτροπών οι εξουσίες των 
οποίων δεν περιορίζονται στη δραστηριότητα των κοινοτικών οργάνων αλλά καλύπτουν και 
τη δράση των κρατών μελών στην εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών.

Η συνθήκη του Άμστερνταμ απλουστεύει τις νομοθετικές διαδικασίες καθόσον προβλέπει την 
εξάλειψη σχεδόν της διαδικασίας συνεργασίας (συνεχίζει να εφαρμόζεται σε ορισμένες 
περιπτώσεις που εμπίπτουν στον τίτλο για την οικονομική και νομισματική ένωση) και τη 
σημαντική επέκταση της διαδικασίας συναπόφασης. ς στρατηγικές στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο.

Εθνικά Κοινοβούλια

Από το 1989 συνέρχονται ανά εξάμηνο βουλευτές των αρμοδίων επιτροπών των εθνικών 
Κοινοβουλίων καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της Διάσκεψης των 
ειδικευμένων σε κοινοτικά θέματα οργάνων των Κοινοβουλίων της EE (COSAC).

Μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Μάαστριχτ, οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης επεκτάθηκαν σε τομείς που ανήκουν παραδοσιακά στην εθνική δικαιοδοσία, όπως η 
δικαιοσύνη και οι εσωτερικές υποθέσεις. Για το λόγο αυτό, η σημασία των ανταλλαγών μεταξύ 
των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπογραμμίστηκε σε δήλωση 
σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον, ζητήθηκε 
από τις εθνικές κυβερνήσεις να διαβιβάζουν εγκαίρως στα εθνικά τους κοινοβούλια τις 
νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής για ενδεχόμενη εξέταση. Η καλύτερη ενημέρωση των 
εθνικών κοινοβουλίων θα συμβάλει στην ευρύτερη συμμετοχή τους στις κοινοτικές διαδικασίες 
και στον αποτελεσματικότερο δημοκρατικό έλεγχό τους.

Με τη θέσπιση της συνθήκης του Άμστερνταμ, επισυνάφθηκε στη συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτόκολλο για το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων το οποίο 
προσδιορίζει ποιες πληροφορίες πρέπει επιτακτικά να διαβιβαστούν στα εθνικά κοινοβούλια 
(λευκές βίβλοι, πράσινες βίβλοι, ανακοινώσεις και νομοθετικές προτάσεις). Πρέπει να τηρείται 
προθεσμία έξι εβδομάδων από τη στιγμή που μια πρόταση για πράξη υποβάλλεται από την 
Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μέχρι την ημερομηνία κατά την 
οποία η πρόταση εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου, προκειμένου τα εθνικά 
κοινοβούλια να μπορούν ενδεχομένως να τη συζητήσουν.

Εξάλλου, η COSAC μπορεί στο εξής να υποβάλει στα όργανα της Ένωσης κάθε συνεισφορά 
που κρίνει κατάλληλη καθώς και να εξετάσει κάθε πρόταση νομοθετικής πράξης σε σχέση με
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τη θέσπιση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (σε σχέση με τα δικαιώματα 
και τις ατομικές ελευθερίες).

Στα πλαίσια της προετοιμασίας των υποψηφίων χωρών για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, οι αντιπρόσωποι των εθνικών κοινοβουλίων των έξι χωρών του "πρώτου κύματος" 
(Κύπρος, Εσθονία, Ουγγαρία, Πολωνία, Δημοκρατία της Τσεχίας και Σλοβενία) συμμετέχουν 
στις εργασίες της COSAC από την έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρησης, την 30ή 
Μαρτίου 1998.

Προεδρία της Ένωσης (εναλλαγή της προεδρίας)

Η προεδρία της Ένωσης έχει οργανωθεί βάσει συστήματος εξαμηναίας εναλλαγής σύμφωνα 
με το οποίο κάθε κράτος μέλος την ασκεί για περίοδο 6 μηνών. Η άσκηση της προεδρίας 
αποτελεί υποχρέωση και συνεισφορά του κάθε κράτους μέλους στην καλή λειτουργία των 
κοινοτικών οργάνων. Με τον σημερινό ρυθμό, κάθε κράτος μέλος ασκεί την προεδρία κάθε 
επτάμισυ έτη.

Πολιτική επιτροπή (ΠΟΕΠ)

Η πολιτική επιτροπή αποτελείται από τους πολιτικούς διευθυντές των Υπουργείων 
Εξωτερικών των κρατών μελών. Παρακολουθεί την παγκόσμια κατάσταση στους τομείς που 
ανάγονται στην ΚΕΠΠΑ και συντελεί στη χάραξη της σχετικής πολιτικής εκδίδοντας γνώμες τις 
οποίες θέτει στη διάθεση του Συμβουλίου. Επίσης, εποπτεύει την εφαρμογή των 
συμφωνηθεισών πολιτικών, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της προεδρίας και της 
Επιτροπής.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο περιλαμβάνει τις τακτικές συνεδριάσεις των αρχηγών κρατών και 
κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθιερώθηκε με το τελικό 
ανακοινωθέν της Διάσκεψης κορυφής του Παρισιού τον Δεκέμβριο 1974 και συνήλθε για 
πρώτη φορά το 1975 (10 και 11 Μαρτίου 1975 στο Δουβλίνο). Διαδέχθηκε την πρακτική των 
ευρωπαϊκών Διασκέψεων κορυφής που χαρακτήριζε την περίοδο από το 1961 ως το 1974. Η 
Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη καθιέρωσε νομικά την ύπαρξή του και απέκτησε επίσημο καθεστώς 
στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνέρχεται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και σε 
αυτό συμμετέχει αυτοδικαίως ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος του είναι να 
δώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις απαραίτητες ωθήσεις για την ανάπτυξή της και να 
καθορίσει τους γενικούς προσανατολισμούς.

Ευρωπαίος διαμεσολαβητής (ombudsman europeen)

Ο ευρωπαίος διαμεσολαβητής διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από κάθε 
εκλογή του και για όλη τη διάρκεια της θητείας του. Στο εν λόγω άτομο υποβάλλονται εκ 
μέρους των πολιτών της Ένωσης, ή φυσικών ή νομικών προσώπων που κατοικούν στα 
κράτη μέλη, προσφυγές σχετικές με κακή διαχείριση στη δράση των κοινοτικών οργάνων (με 
εξαίρεση το Δικαστήριο και το Πρωτοδικείο).

Σε περίπτωση που διαπιστώσει διοικητικά σφάλματα, απευθύνεται στην αρμόδια διοίκηση, 
πραγματοποιεί έρευνα, αναζητεί λύση που μπορεί να εξαλείψει το πρόβλημα και υποβάλει 
εφόσον χρειαστεί, σχέδια σύστασης στα οποία το όργανο υποχρεούται να απαντήσει με 
εμπεριστατωμένη γνώμη.

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η συνθήκη του Άμστερνταμ ενισχύει το ρόλο και τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής. 
Εφεξής οι κυβερνήσεις των κρατών μελών υποδεικνύουν με κοινή συναίνεση την 
προσωπικότητα που προτίθενται να διορίσουν Πρόεδρο της Επιτροπής. Η επιλογή αυτή 
πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Στη συνέχεια, οι κυβερνήσεις των κρατών μελών υποδεικνύουν τις άλλες προσωπικότητες 
που προτίθενται να διορίσουν ως μέλη της Επιτροπής, σε συμφωνία με το νέο Πρόεδρο. Ο 
τελευταίος καθορίζει τους πολιτικούς προσανατολισμούς που επιτρέπουν στην Επιτροπή να 
εκπληρώσει την αποστολή της και αποφασίζει για την κατανομή των καθηκόντων μεταξύ των 
Επιτρόπων καθώς και για κάθε αναδιάταξη των καθηκόντων αυτών κατά τη διάρκεια της 
θητείας.

Στη δήλωση που επισυνάπτεται στην συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
και αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία της Επιτροπής, διατυπώνεται η ευχή να 
περιέλθουν οι εξωτερικές σχέσεις υπό την αρμοδιότητα ενός αντιπροέδρου προκειμένου να 
υπάρξει συνοχή (ο τομέας αυτός είναι κατακερματισμένος σήμερα μεταξύ πέντε ατόμων).

Ευρωπαϊκή διάσκεψη

Η Ευρωπαϊκή διάσκεψη έχει συνοδευτικό ως προς τη διεύρυνση χαρακτήρα καθόσον 
αποβλέπει κατά τα προσεχή έτη στη συγκέντρωση των κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τα ευρωπαϊκά κράτη που επιθυμούν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Αποτελεί πολυμερή φορέα πολιτικής διαβούλευσης για θέματα γενικού 
ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα:

• την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας,
• τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις,
• τον οικονομικό τομέα και τους τομείς που αφορούν την περιφερειακή συνεργασία.

Η ευρωπαϊκή διάσκεψη θεσπίσθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου το 
Δεκέμβριο του 1997 μετά από πρωτοβουλία της Γαλλίας που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο του 
1997. Συνέρχεται μια φορά ετησίως σε επίπεδο αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων και 
Προέδρου της Επιτροπής και μια φορά ετησίως σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών. Η 
προεδρία ασκείται από το κράτος που προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ευρωπαϊκή διάσκεψη συνήλθε για πρώτη φορά στο Λονδίνο στις 12 Μαρτίου 1998 και 
αποφάσισε τη σύσταση κοινής ομάδας εμπειρογνωμόνων επιφορτισμένης με την υποβολή 
έκθεσης για τα αυξανόμενα προβλήματα που δημιουργεί το οργανωμένο έγκλημα στις 
ευρωπαϊκές κοινωνίες και ειδικότερα στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η πρώτη σύνοδος 
σε υπουργικό επίπεδο διεξήχθη στις 6 Οκτωβρίου 1998 στο Λουξεμβούργο.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα όργανο με εξουσίες πρωτοβουλίας, εκτέλεσης, διαχείρισης 
και ελέγχου. Είναι ο θεματοφύλακας των Συνθηκών και ενσαρκώνει το κοινοτικό συμφέρον. 
Είναι ένα σώμα από 20 ανεξάρτητα μέλη (2 μέλη για τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την 
Ιταλία και το Ην. Βασίλειο και 1 μέλος για καθένα από τα άλλα κράτη). Διορίζεται για 5 χρόνια, 
με κοινή συμφωνία των κρατών μελών, και κατά την ανάληψη των καθηκόντων της υπόκειται 
σε ψήφο έγκρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώπιον του οποίου είναι υπεύθυνη. Το 
σώμα των επιτρόπων επικουρείται από διοικητικό μηχανισμό αποτελούμενο από γενικές 
διευθύνσεις και ειδικευμένες υπηρεσίες το προσωπικό των οποίων είναι μοιρασμένο κυρίως 
μεταξύ Βρυξελλών και Λουξεμβούργου.

Με την έγκριση της συνθήκης του Άμστερνταμ, η Διακυβερνητική Διάσκεψη έλαβε υπόψη της 
την πρόθεση της Επιτροπής να προετοιμάσει την αναδιοργάνωση των καθηκόντων εντός του 
σώματος των Επιτρόπων πριν την ανάληψη των καθηκόντων της προσεχούς Επιτροπής το 
2000 και να αναλάβει παράλληλα την κατάλληλη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της.

Στις 15 Ιουλίου 1997, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετώπισε, στο πλαίσιο του προγράμματος 
δράσης Agenda 2000, το θέμα της μεταρρύθμισης της λειτουργίας της Επιτροπής. Αυτό το 
πρόγραμμα δράσης παραπέμπει στο ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που ήδη 
πραγματοποιούνται στην Επιτροπή βάσει των πρωτοβουλιών SEM 2000 («χρηστή και 
αποτελεσματική διαχείριση») και MAP 2000 («εκσυγχρονισμός του προσωπικού και της
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διοίκησης») και τονίζει ότι η Επιτροπή χρειάζεται την επανασύνταξη και τον 
επαναπροσδιορισμό των καθηκόντων της, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών του 21ου 
αιώνα.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εγκαινιάστηκε την 1η Ιουνίου 1998. Από την 1η 
Ιανουάριου 1999 το καθήκον της συνίσταται στη εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομισματικής 
πολιτικής που έχει προσδιοριστεί από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. 
Συγκεκριμένα, τα όργανα λήψεως αποφάσεων της ΕΚΤ (διοικητικό συμβούλιο και εκτελεστική 
επιτροπή) διευθύνουν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) του οποίου 
αποστολή είναι να διαχειρίζεται το κυκλοφορούν χρήμα, να διενεργεί τις πράξεις 
συναλλάγματος, να κατέχει και να διαχειρίζεται τα επίσημα συναλλαγματικά διαθέσιμα των 
κρατών μελών και να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών. Η ΕΚΤ 
διαδέχεται το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα (ΕΝΙ).

Συνδεδεμένα μέλη της Δυτικοευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ)

Με τη διακήρυξη του Μάαστριχτ, της 10ης Δεκεμβρίου 1991, τα κράτη μέλη της ΔΕΕ κάλεσαν 
τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη του ΝΑΤΟ (που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) να γίνουν 
συνδεδεμένα μέλη της ΔΕΕ. Τα κράτη αυτά είναι έξι: η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Τουρκία και 
από τον Μάρτιο του 1999, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Δημοκρατία της Τσεχίας. Τα 
"συνδεδεμένα μέλη" των οποίων το καθεστώς προσδιορίζεται στη Διακήρυξη του Petersberg 
της 19ης Ιουνίου 1992, μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στις συνεδριάσεις της ΔΕΕ και των 
ομάδων εργασίας της. Έχουν ακόμη τη δυνατότητα συμμετοχής στην ομάδα 
προγραμματισμού της ΔΕΕ με μια διαδικασία διαρκούς σύνδεσης. Διαθέτουν επίσης το 
δικαίωμα έκφρασης των απόψεών τους, χωρίς ωστόσο να μπορούν να αποτρέψουν 
απόφαση για την οποία υπάρχει ομοφωνία των κρατών μελών. Μπορούν να συμμετέχουν 
στις αποφάσεις των κρατών μελών και ενδεχομένως στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΔΕΕ 
υπό την αιγίδα της.

Συνδεδεμένοι εταίροι της Δυτικοευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ)

Το καθεστώς του συνδεδεμένου εταίρου θεσπίστηκε το 1994 για τις 10 χώρες της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης που είχαν συνάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την Ένωση. Δεδομένου 
ότι η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Τσεχική Δημοκρατία κατέστησαν συνδεδεμένα μέλη της 
ΔΕΕ, το 1999, οι συνδεδεμένοι εταίροι είναι σήμερα επτά: η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η 
Σλοβακία, η Σλοβενία και οι τρεις Βαλτικές χώρες. Το εν λόγω καθεστώς επιτρέπει στα κράτη 
αυτά να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου της ΔΕΕ όπου ενημερώνονται 
τακτικά για τις δραστηριότητες των ομάδων εργασίας του εν λόγω συμβουλίου στις οποίες 
μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν σε ad hoc βάση. Μπορούν ακόμη να κάνουν χρήση 
της διαδικασίας σύνδεσης με τη μονάδα σχεδιασμού. Τέλος μπορούν να συμμετάσχουν στις 
αποφάσεις που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη σχετικά με τις ακόλουθες αποστολές που 
προβλέπει η διακήρυξη της Πετρούπολης: ανθρωπιστικές αποστολές ή για απομάκρυνση 
υπηκόων, αποστολές διατήρησης της ειρήνης, αποστολές δυνάμεων κρούσης για τη 
διαχείριση κρίσεων, περιλαμβανομένης της αποκατάστασης της ειρήνης.

Επιτροπή των Περιφερειών

Η Επιτροπή των Περιφερειών η οποία ιδρύθηκε από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, αποτελείται 
από 222 αντιπροσώπους των αρχών τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι 
διορίζονται ομόφωνα από το Συμβούλιο για 4 χρόνια βάσει πρότασης των κρατών μελών. Τη 
συμβουλεύεται το Συμβούλιο ή η Επιτροπή σε τομείς που αγγίζουν συμφέροντα της 
περιφέρειας, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του πολιτισμού, της δημόσιας 
υγείας, της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.
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Από την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ πρέπει να ζητείται η γνώμη της 
Επιτροπής των Περιφερειών σε περισσότερους τομείς : περιβάλλον, Κοινωνικό Ταμείο, 
επαγγελματική κατάρτιση, διασυνοριακή συνεργασία και μεταφορές. Επιπλέον η Επιτροπή 
των Περιφερειών μπορεί να διατυπώνει γνώμες με δική της πρωτοβουλία ενώ μπορεί να 
ζητήσει τη γνώμη της το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επιτροπή για την απασχόληση

Η επιτροπή για την απασχόληση η οποία ιδρύθηκε με τη συνθήκη του Άμστερνταμ 
υποκατέστησε την επιτροπή για την απασχόληση και την αγορά εργασίας που ιδρύθηκε το 
1966 (άρθρο 130 της συνθήκης ΕΚ).

Αποτελούμενη από δύο αντιπροσώπους από κάθε κράτος μέλος και δύο αντιπροσώπους 
από την Επιτροπή, η επιτροπή για την απασχόληση είναι επιφορτισμένη να βοηθάει το 
Συμβούλιο στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του στον εν λόγω τομέα. Η επιτροπή αυτή 
παρακολουθεί τις πολιτικές για την απασχόληση και την αγορά εργασίας που εφαρμόζουν τα 
κράτη μέλη, προωθεί το συντονισμό τους και διατυπώνει γνώμες. Για την ικανοποιητική 
διεκπεραίωση των εργασιών της συμβουλεύεται του κοινωνικούς εταίρους.

Επιτροπή μόνιμων αντιπροσώπων (Coreper)

Η Coreper αποτελείται από τους μόνιμους αντιπροσώπους των κρατών μελών. Είναι 
επιφορτισμένη να συνεπικουρεί το Συμβούλιο της Ένωσης εξετάζοντας φακέλους (προτάσεις 
και σχέδια πράξεων που υποβάλλονται από την Επιτροπή) σύμφωνα με την ημερήσια 
διάταξη της τελευταίας, σε ένα στάδιο προκαταρκτικών διαπραγματεύσεων. Κατέχει κεντρική 
θέση στο κοινοτικό σύστημα λήψεως αποφάσεων, όπου αποτελεί ταυτόχρονα μιαν αρχή 
διαλόγου (διαλόγου μεταξύ των μονίμων αντιπροσώπων και καθενός από αυτούς με την 
πρωτεύουσά του) καθώς και πολιτικού ελέγχου (προσανατολισμού και εποπτείας των 
εργασιών των ομάδων εμπειρογνωμόνων). Στην πράξη, διαιρείται σε δύο, ώστε να 
αντιμετωπίζει το σύνολο των καθηκόντων τα οποία της έχουν ανατεθεί:

• COREPER I, αποτελούμενη από τους αναπληρωτές μόνιμους αντιπροσώπους,
• COREPER II, αποτελούμενη από τους πρέσβεις.

Η ποιότητα των εργασιών του Coreper αποτελεί ενέχυρο για την απρόσκοπτη λειτουργία του 
Συμβουλίου.

Επιτροπή του άρθρου 36 της ΣΕΕ

Με το άρθρο 36 (πρώην άρθρο Κ.4) της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστάται 
συντονιστική επιτροπή, αποτελούμενη από ανώτατους υπαλλήλους, ρόλος της οποίας είναι 
να προετοιμάζει τις εργασίες του Συμβουλίου στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής 
συνεργασίας σε αστικά θέματα. Στην πράξη, η επιτροπή αυτή υπήρχε ήδη από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο της Ρόδου (Δεκέμβριος 1988).

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή αποτελείται από 222 μέλη που χωρίζονται σε τρεις 
ομάδες: εργοδότες, εργαζομένους και αντιπροσώπους συγκεκριμένων δραστηριοτήτων 
(γεωργούς, βιοτέχνες, ΜΜΕ και βιομηχανίες, ελεύθερα επαγγέλματα, αντιπροσώπους των 
καταναλωτών, της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, της κοινωνικής οικονομίας, 
των οικογενειών, των οικολογικών κινημάτων). Τα εν λόγω μέλη διορίζονται για τέσσερα έτη 
με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου. Η ΟΚΕ γνωμοδοτεί πριν από την έγκριση πολλών 
πράξεων και επίσης μπορεί να εκδίδει γνώμες με δική της πρωτοβουλία.

Μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ, λαμβάνει χώρα υποχρεωτικά 
διαβούλευση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή όσον αφορά μεγαλύτερο αριθμό
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τομέων (νέα πολιτική απασχόλησης, κοινωνικά θέματα, δημόσια υγεία) και μπορεί να λάβει 
χώρα διαβούλευση εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σκληρός πυρήνας

Η έννοια "σκληρός πυρήνας" προσδιορίζει ορισμένη ομάδα κρατών που έχουν τη δυνατότητα 
και επιθυμούν να εμβαθύνουν τη συνεργασία μεταξύ τους. Η ιδέα αυτή πρέπει να ενταχθεί 
στο ευρύτερο πλαίσιο της συζήτησης για την ευελιξία καθιστώντας έτσι δυνατή την ένταξη της 
διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης προκειμένου να 
αποφευχθεί ο σχηματισμός σκληρών πυρήνων εκτός του πλαισίου αυτού όπως συνέβη στην 
περίπτωση του χώρου του Σένγκεν.

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Το Συμβούλιο της Ένωσης (Συμβούλιο Υπουργών ή Συμβούλιο) είναι το κύριο όργανο 
λήψεως αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα πλαίσια του Συμβουλίου συνεδριάζουν οι 
Υπουργοί των δεκαπέντε κρατών μελών οι οποίοι είναι αρμόδιοι για το θέμα που αναγράφεται 
στην ημερήσια διάταξη: εξωτερικές υποθέσεις, γεωργία, βιομηχανία, μεταφορές, κ.τ.λ. Πρέπει 
ωστόσο να υπενθυμιστεί ότι οι διαφορετικές συνθέσεις της υπουργικής εκπροσώπησης 
ανάλογα με τα εξεταζόμενα θέματα δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση την αρχή της ενιαίας 
εκπροσώπησης του εν λόγω οργάνου.

Κάθε κράτος της Ένωσης ασκεί την προεδρία με εναλλαγή, για 6 μήνες. Οι αποφάσεις του 
Συμβουλίου προετοιμάζονται από την Επιτροπή μονίμων αντιπροσώπων των κρατών μελών 
(Coreper), επικουρούμενη από ομάδες εργασίας αποτελούμενες από υπαλλήλους των 
εθνικών διοικητικών αρχών. Το Συμβούλιο επικουρείται από μια γενική γραμματεία. Στο 
πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με βάση τις 
προτάσεις της Επιτροπής.

Μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άμστερνταμ, ο Γενικός Γραμματέας εκτελεί τα 
καθήκοντα του Ύπατου Εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφάλειας. Επικουρείται από αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, ο οποίος διορίζεται ομόφωνα 
από το Συμβούλιο και είναι αρμόδιος για τη διαχείριση της Γενικής Γραμματείας του 
Συμβουλίου.

Επιπλέον, η ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο εφαρμόζεται στο εξής στις 
περισσότερες νέες διατάξεις (στα μέτρα ενθάρρυνσης στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα 
της απασχόλησης, στη δημόσια υγεία, στα μέτρα καταπολέμησης της απάτης) και κατά τη 
θέσπιση του προγράμματος - πλαισίου για την έρευνα. Ορισμένοι εκτιμούν ότι η επέκταση της 
ειδικής πλειοψηφίας έπρεπε να είναι σημαντικότερη για να αποφευχθεί κάθε εμπλοκή, που 
συνιστά πάντα πιθανό κίνδυνο κατά τη λήψη αποφάσεων με ομοφωνία. Υπό την προοπτική 
της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Βέλγιο, η Γαλλία και η Ιταλία εκτίμησαν ότι η 
επέκταση της ειδικής πλειοψηφίας αποτελούσε κρίσιμο θέμα και προσάρτησαν σχετικά με 
αυτό δήλωση στη Τελική Πράξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης. Οι συζητήσεις θα 
επαναληφθούν στη νέα Διακυβερνητική Διάσκεψη που θα συγκληθεί ένα τουλάχιστον έτος 
προτού τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπεράσουν τα 20, προκειμένου να 
αναθεωρηθούν εξ ολοκλήρου η σύνθεση και η λειτουργία των οργάνων.

Παρατηρητής στη Δυτικοευρωπαϊκή Ενωση (ΔΕΕ)

Στη δήλωση του Μάαστριχτ της 10 Δεκεμβρίου 1991, τα κράτη μέλη της ΔΕΕ πρότειναν να 
προσκληθούν και τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνουν μέλη ή 
παρατηρητές της ΔΕΕ.

Η Αυστρία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία και η Σουηδία έχουν ήδη το καθεστώς του 
παρατηρητή, γεγονός που τις εξασφαλίζει το δικαίωμα να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις 
του Συμβουλίου της ΔΕΕ, να καλούνται στις συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας και, εφόσον 
το ζητήσουν, να λαμβάνουν το λόγο.
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Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ελεγκτικό Συνέδριο σττοτελείται από δεκαπέντε μέλη που διορίζονται για έξι χρόνια με 
ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Ένωσης μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. Ελέγχει τη νομιμότητα και την κανονικότητα των εσόδων και των δαπανών της 
Ένωσης, καθώς και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Το όργανο αυτό το οποίο ιδρύθηκε 
το 1977 χαρακτηρίστηκε από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πλήρως θεσμικό 
όργανο.

Χάρη στη συνθήκη του Άμστερνταμ, το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί στο εξής να επισημαίνει 
κάθε παρατυπία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Επιπλέον, η εξουσία 
ελέγχου του διευρύνθηκε και στα κοινοτικά ταμεία των οποίων η διαχείριση γίνεται από 
εξωτερικούς οργανισμούς και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Κοινοβουλευτικές επιτροπές

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν συσταθεί διάφορες επιτροπές προκειμένου 
να διοργανωθούν οι εργασίες του. Στην αρχή και στα μέσα της βουλευτικής περιόδου, γίνεται 
η εκλογή των μελών της κάθε επιτροπής ανάλογα με το πολιτικό κόμμα που ανήκουν και την 
εμπειρία τους.

Ο εσωτερικός κανονισμός του Κοινονοβουλίου προβλέπει ότι οι βουλευτές καθορίζουν τον 
αριθμό των κοινοβουλευτικών επιτροπών και τις αρμοδιότητές τους. Σήμερα υπάρχουν 17 
μόνιμες ειδικές επιτροπές στις οποίες συζητούνται οι προτάσεις της Επιτροπής. Εξάλλου, το 
Κοινοβούλιο μπορεί να δημιουργήσει υποεπιτροπές, προσωρινές επιτροπές καθώς και 
ερευνητικές επιτροπές αν το κρίνει απαραίτητο. Δύο ερευνητικές επιτροπές έχουν συσταθεί 
μέχρι σήμερα: για το καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης το 1996 και στη συνέχεια για 
την επιδημία της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ISB) το 1997.

Η κύρια αποστολή των μονίμων επιτροπών είναι να συζητούν τις νέες νομοθετικές προτάσεις 
που υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να εκπονούν εκθέσεις πρωτοβουλίας. Για κάθε 
νομοθετική πρόταση ή πρωτοβουλία, ορίζεται εισηγητής μετά από συμφωνία μεταξύ των 
πολιτικών ομάδων που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο. Η έκθεσή τους συζητείται, τροποποιείται 
και ψηφίζεται εντός της κοινοβουλευτικής επιτροπής και στη συνέχεια διαβιβάζεται στη 
σύνοδο της ολομέλειας που συνέρχεται μια φορά το μήνα στο Στρασβούργο και η οποία 
συζητεί και ψηφίζει με βάση την εν λόγω έκθεση.

Στα πλαίσια της ψηφοφορίας για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 
Κοινοβούλιο, οι κοινοβουλευτικές επιτροπές διεξάγουν τις ακροάσεις των μελών της 
προτεινόμενης Επιτροπής στον τομέα της αρμοδιότητάς τους.

Κοινοτικά νομοθετικά μέσα

Ως κοινοτικά νομοθετικά μέσα ορίζονται τα μέσα που διαθέτουν τα κοινοτικά θεσμικά όργανα 
για την εκπλήρωση της αποστολής τους, στο πλαίσιο της συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τηρώντας την αρχή της επικουρικότητας. Τα μέσα αυτά είναι τα 
ακόλουθα:

• ο κανονισμός: υποχρεωτικός ως προς όλα τα στοιχεία που τον αποτελούν, 
εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη.

• η οδηγία: δεσμεύει το κράτος μέλος ως προς τα αποτελέσματα που πρέπει να 
επιτευχθούν, προϋποθέτει μεταφορά στο εθνικό νομοθετικό πλαίσιο ενώ παράλληλα 
αφήνει περιθώριο επιλογής όσον αφορά τον τύπο και τα μέσα εφαρμογής.

• η απόφαση: υποχρεωτική ως προς όλα της τα στοιχεία, δεσμεύει εκείνους για τους 
οποίους προορίζεται και τους προσδιορίζει ρητά.

• η σύσταση και η γνώμη: μη υποχρεωτικές, έχουν δηλωτικό χαρακτήρα.
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Ενιαία εκλογική διαδικασία και σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το άρθρο 190 (πρώην άρθρο 138) της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) καταρτίζει σχέδια για την διεξαγωγή εκλογών 
με άμεση καθολική ψηφοφορία κατά ενιαία διαδικασία σε όλα τα κράτη μέλη. Μια τέτοια 
διαδικασία θα εξασφάλιζε τη μεγαλύτερη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα των διαφόρων 
ευρωπαϊκών πολιτικών τάσεων εντός του ΕΚ. Επί του παρόντος, οι συγκεκριμένες προτάσεις 
που διατυπώνονται προσκρούουν στις εθνικές εκλογικές παραδόσεις.

Μέχρι σήμερα, ο αριθμός των εδρών που έχουν χορηγηθεί σε κάθε κράτος μέσα στο ΕΚ 
επέτρεψε να επιτευχθεί συμβιβασμός μεταξύ της δημογραφικής πραγματικότητας και της 
ισότητας μεταξύ των κρατών μελών με την υπεραντιπροσώπευση των κρατών με τον 
μικρότερο πληθυσμό. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του ΕΚ σε μια διευρυμένη 
Ένωση, η συνθήκη του Άμστερνταμ προβλέπει ότι ο αριθμός των μελών του περιορίζεται σε 
700.

Ενιαίο θεσμικό πλαίσιο

Το ενιαίο θεσμικό πλαίσιο αποτελεί συγκεκριμένη έκφραση της αρχής της θεσμικής ενότητας. 
Προϋποθέτει ότι τα κράτη μέλη που επιθυμούν να εντείνουν την ολοκλήρωση και τη 
συνεργασία μεταξύ τους δέχονται να ενεργούν μέσω κοινών οργάνων. Απαιτεί επίσης τα 
υπόλοιπα κράτη μέλη, τα οποία δεν συμμετέχουν, να δέχονται την κοινή χρήση των οργάνων 
για ενέργειες διαφοροποιημένης ολοκλήρωσης.

Ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία

Η ιδέα πρόβλεψης της δυνατότητας προσφυγής σε ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία προκύπτει 
από την πεποίθηση ορισμένων κρατών μελών (καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) ότι η 
διατήρηση του κανόνα της ομοφωνίας θα οδηγούσε σε πολλές περιπτώσεις τη διευρυμένη 
Ένωση σε παραλυσία. Κατά συνέπεια η ομοφωνία θα μπορούσε σε ορισμένες περιπτώσεις 
να αντί κατασταθεί από ενισχυμένη ειδική πλειοψηφία με ελάχιστο όριο μεγαλύτερο του 71% 
των ψήφων που χαρακτηρίζει γενικά την ψήφο κατά πλειοψηφία. Το πεδίο εφαρμογής και ο 
καθορισμός του ελάχιστου ορίου μιας τέτοιας πλειοψηφίας αποτέλεσε το αντικείμενο πολλών 
προτάσεων.

Η επιλογή αυτή μπορεί να συζητηθεί κατά την προσεχή Διακυβερνητική Διάσκεψη που είναι 
αφιερωμένη στην πλήρη επανεξέταση των διατάξεων των συνθηκών που αφορούν τη 
σύνθεση και τη λειτουργία των οργάνων. Ένα πρωτόκολλο που επισυνάφθηκε στη συνθήκη 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη συνθήκη του Άμστερνταμ, προβλέπει ότι η εν λόγω 
Διάσκεψη θα συγκληθεί τουλάχιστον ένα χρόνο προτού τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ξεπεράσουν τα είκοσι.

Ενισχυμένη συνεργασία

Η έννοια της «ενισχυμένης συνεργασίας» εντάχθηκε στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(τίτλος VII) και στη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (άρθρο 11) με τη 
συνθήκη του Άμστερνταμ. Ο στόχος που επιδιώκεται με αυτή τη μορφή συνεργασίας είναι να 
δοθεί η δυνατότητα σε περιορισμένο αριθμό κρατών μελών, τα οποία επιθυμούν και δύνανται 
να προχωρήσουν περαιτέρω, να συνεχίσουν να εμβαθύνουν στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, 
σεβόμενα το ενιαίο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης. Η ενισχυμένη συνεργασία πρέπει να τηρεί 
ορισμένο αριθμό προϋποθέσεων, και συγκεκριμένα:

• να αφορά τομέα που δεν υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Κοινότητας
• να ευνοεί την υλοποίηση των στόχων της Ένωσης
• να σέβεται τις αρχές των συνθηκών-
• να χρησιμοποιείται μόνο ως ύστατη λύση
• να αφορά την πλειοψηφία των κρατών μελών.
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Στο πλαίσιο της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, η έναρξη ενισχυμένης 
συνεργασίας ψηφίζεται από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, μετά 
από πρόταση της Επιτροπής και διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η ενισχυμένη συνεργασία στο πλαίσιο της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπεί 
στην ταχύτερη ανάπτυξη του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Τίθεται σε 
εφαρμογή μετά από υποβολή αιτήματος από τα ενδιαφερόμενο κράτη, για το οποίο 
αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία το Συμβούλιο, αφού γνωμοδοτήσει η Επιτροπή και 
διαβιβαστεί το αίτημα στο Κοινοβούλιο

Ενοποίηση των νομοθετικών κειμένων

Η ενοποίηση των νομοθετικών κειμένων ανταποκρίνεται σε μια καθαρά δηλωτική και 
ανεπίσημη απλούστευση των νομοθετικών πράξεων. Η ενσωμάτωση των διαφόρων 
τροποποιήσεων στη βασική πράξη δεν συνεπάγεται τη θέσπιση νέας πράξης. Το κείμενο που 
προκύπτει έτσι, δεν παράγει νομικά αποτελέσματα, αλλά μπορεί, ενδεχομένως, να 
δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα (σειρά C), χωρίς «υπόψη» ή«εκτιμώντας».

Ελεγχος της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου

Ο έλεγχος της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου υπάγεται στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής που είναι ο "θεματοφύλακας των Συνθηκών". Απηχεί το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση θεμελιώνεται στο δίκαιο και ότι στόχος της είναι η εξασφάλιση της τήρησής του και της 
πραγματικής εφαρμογής του μέσα στα κράτη μέλη και από αυτά. Κατά τα καθήκοντα ελέγχου 
που ασκεί, η Επιτροπή μεριμνά να διατηρήσει το ρόλο που διαδραματίζουν στο ζήτημα αυτό 
οι εθνικές, ιδίως οι δικαστικές, αρχές.

Ο έλεγχος της εφαρμογής μπορεί να λαμβάνει τις ακόλουθες μορφές:

• κίνηση διαδικασιών λόγω παραβάσεως μετά από καταγγελίες ή από περιπτώσεις 
αποκαλυφθείσες μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα.

• δικαστικές προσφυγές κατά άλλων οργάνων.
• έλεγχος της νομιμότητας των ενισχύσεων που χορηγούνται από τα κράτη μέλη.
• σεβασμός των αρχών της απαγόρευσης ορισμένων συμφωνιών, αποφάσεων και 

περιπτώσεων εναρμονισμένης πρακτικής, καθώς και κατάχρησης δεσπόζουσας 
θέσης.

Οι ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου 
απηχούν τη βούληση διαφάνειας όχι μόνο απέναντι στους καταγγέλλοντες, αλλά και στους 
πολίτες και στους βουλευτές.

Ύπατος Εκπρόσωπος για την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)

Κατόπιν των συζητήσεων για το επίκαιρο του διορισμού κυρίου ή κυρίας ΚΕΠΠΑ, η συνθήκη 
του Άμστερνταμ θέσπισε το λειτούργημα του Ύπατου Εκπροσώπου το οποίο ασκείται από το 
γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου με στόχο να συνδράμει την Προεδρία που αντιπροσωπεύει 
την Ένωση στα θέματα που υπάγονται στην κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική 
ασφάλειας.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος συμβάλλει επίσης στη διατύπωση, την επεξεργασία και την 
εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων του Συμβουλίου. Ενεργώντας εξ ονόματος του 
Συμβουλίου και κατόπιν αιτήματος της Προεδρίας, μπορεί να διεξάγει τον πολιτικό διάλογο με 
τρίτους.

Η διαχείριση της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου ασκείται στο εξής από τον 
αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα.
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Η ομάδα προβληματισμού δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κέρκυρας, στις 
24 και 25 Ιουνίου 1994, με αποστολή να προετοιμάσει τη Διακυβερνητική Διάσκεψη του 1996 
(ΔΚΔ), προτείνοντας τις λύσεις για την αντιμετώπιση των εσωτερικών και εξωτερικών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ένωση.

Συστάθηκε από εκπροσώπους των υπουργών εξωτερικών των κρατών μελών, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Elmar Brok, ΡΡΕ, D και Elisabeth Guigou, PSE, F) και του 
αρμοδίου για τα θεσμικά θέματα επιτρόπου, κ. Oreja. Η προεδρία της ομάδας ασκήθηκε από 
τον Carlos Westendorp, που ορίστηκε από την ισπανική κυβέρνηση.

Κάθε όργανο για να συμβάλει στις εργασίες της ομάδας που διεξήχθησαν από τον Ιούνιο ως 
το Σεπτέμβριο του 1995, κατήρτησε προκαταρκτική έκθεση για τα θέματα λειτουργίας της 
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα συμπεράσματα της ομάδας διαβιβάστηκαν στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Μαδρίτης (15 και 16 Δεκεμβρίου 1995) και αποτέλεσαν τη βάση 
εργασίας για τη Διακυβερνητική Διάσκεψη.

Παρατηρητής στη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση (ΔΕΕ)

Στη δήλωση του Μάαστριχτ της 10 Δεκεμβρίου 1991, τα κράτη μέλη της ΔΕΕ πρότειναν να 
προσκληθούν και τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνουν μέλη ή 
παρατηρητές της ΔΕΕ.

Η Αυστρία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία και η Σουηδία έχουν ήδη το καθεστώς του 
παρατηρητή, γεγονός που τις εξασφαλίζει το δικαίωμα να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις 
του Συμβουλίου της ΔΕΕ, να καλούνται στις συνεδριάσεις των ομάδων εργασίας και, εφόσον 
το ζητήσουν, να λαμβάνουν το λόγο.

III. ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος

Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος περιλαμβάνουν δραστηριότητες εμπορικού 
χαρακτήρα, ενώ εκπληρώνουν αποστολή κοινής ωφέλειας και ως εκ τούτου τα κράτη μέλη 
τους χορηγούν ειδικά δικαιώματα δημόσιας υπηρεσίας (άρθρο 86 - πρώην άρθρο 90 της 
Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας). Αυτό ισχύει ειδικότερα όσον αφορά 
τις υπηρεσίες στους τομείς των δικτύων μεταφοράς, ενέργειας και επικοινωνιών.

Ένα νέο άρθρο 16 προστέθηκε στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από 
τη συνθήκη του Άμστερνταμ. Το άρθρο αυτό αναγνωρίζει τη θέση που κατέχουν οι υπηρεσίες 
γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος στα πλαίσια των αξιών που είναι κοινές στους πολίτες της 
Ένωσης καθώς και τη συμβολή τους στην προώθηση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής 
της Ένωσης. Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να λειτουργούν βάσει αρχών και προϋποθέσεων οι 
οποίες διευκολύνουν την εκπλήρωση του σκοπού τους.

Υπηρεσίες κοινής ωφελείας

Ως υπηρεσίες κοινής ωφελείας νοούνται οι δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, εμπορικού 
χαρακτήρα ή όχι, τις οποίες οι δημόσιες αρχές θεωρούν κοινωφελείς και για το λόγο αυτό 
τους επιβάλλουν ειδικές υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Περιλαμβάνουν τις 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών μη οικονομικού χαρακτήρα (υποχρεωτικό σύστημα 
σχολικής εκπαίδευσης, κοινωνική προστασία, κ.λ.π.), τις λειτουργίες που αφορούν την 
άσκηση δημόσιας εξουσίας (ασφάλεια, δικαιοσύνη, κ.λ.π.) και τις υπηρεσίες γενικού 
οικονομικού συμφέροντος (ενέργεια, επικοινωνίες, κ.λ.π ). Υπενθυμίζεται ότι οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 86 - πρώην άρθρο 90 - της συνθήκης δεν εφαρμόζονται στις δύο πρώτες

Ομάδα προβληματισμού ΔΚΔ 1996 (Ομάδα Westendorp)
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κατηγορίες (κατηγορίες παροχής υπηρεσιών μη εμπορικού χαρακτήρα και λειτουργίες που 
αφορούν την άσκηση δημόσιας εξουσίας).

Ερευνα και ανάπτυξη

Η ευρωπαϊκή πολιτική σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης βασίζεται στις διατάξεις που 
περιέχονται στις 3 ιδρυτικές συνθήκες (ΕΚΑΧ, Ευρατόμ και τίτλος XV της συνθήκης περί 
ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας). Με την ενιαία ευρωπαϊκή πράξη καταχωρήθηκε η 
έννοια της τεχνολογίας στο κοινοτικό δίκαιο και στη συνέχεια η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ανέπτυξε τους στόχους της Κοινότητας στον τομέα αυτό. Οι προτεραιότητες της 
Κοινότητας είναι η στήριξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και η 
προώθηση της έρευνας που θα της επιτρέψει να αντιμετωπίσει τις τεχνολογικές προκλήσεις.

Ο συντονισμός των πρωτοβουλιών στο επίπεδο της Κοινότητας, σε θέματα έρευνας και 
ανάπτυξης βασίζεται σε διάφορα μέσα:

• Το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Το πολυετές 
αυτό πρόγραμμα το οποίο θεσπίσθηκε το 1984, συντονίζει επιμέρους προγράμματα 
αφιερωμένα σε διαφορετικούς μεταξύ τους τομείς όπως οι τεχνολογίες της 
πληροφόρησης και της επικοινωνίας, το περιβάλλον, η βιολογία, η ενέργεια 
(περιλαμβανομένης της πυρηνικής), οι μεταφορές ή η κινητικότητα των ερευνητών. 
Το πέμπτο πρόγραμμα πλαίσιο (1998-2002) χρηματοδοτήθηκε με περισσότερα από 
14,9 δισ. ευρώ για να επιτύχει στους στόχους του, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται η προώθηση μιας κοινωνίας της πληροφορίας φιλικής προς το 
χρήστη η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην έρευνα

• το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) και ο οργανισμός εφοδιασμού Ευρατόμ. Το ΚΚΕρ 
αποτελείται από 8 ερευνητικά ινστιτούτα κατανεμημένα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας τα οποία καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες της Επιτροπής. Οι 
δραστηριότητές τους είναι ιδιαίτερα προωθημένες σε θέματα πυρηνικής ενέργειας 
(ιδίως ασφάλειας) και έχουν διαφοροποιηθεί στους τομείς των υλικών, του 
περιβάλλοντος, του βιομηχανικού κινδύνου κλπ.

• To COST που δημιουργήθηκε το 1971 και στο οποίο συμμετέχουν 25 κράτη: τα πέντε 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία, η Κροατία, 
η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η Σλοβακία, η Σλοβενία και η 
Τουρκία. Το πρόγραμμα αυτό ευρωπαϊκής συνεργασίας έχει ως στόχο τον 
συντονισμό των προτεραιοτήτων των εθνικών τομέων έρευνας στην Ευρώπη

• το EUREKA είναι διακυβερνητική οργάνωση 26 χωρών στην οποία μεταξύ άλλων 
συμμετέχουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ρωσία, η Ελβετία και η 
Τουρκία. Ιδρύθηκε το 1985 και σποσκοπεί στην στήριξη των εταιρικών σχέσεων 
μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών ινστιτούτων, ιδίως στους τομείς των 
τεχνολογιών αιχμής.

Σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης το πολυετές πρόγραμμα πλαίσιο εκδόθηκε 
σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης. Ωστόσο, μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης του 
Άμστερνταμ, δεν απαιτείται πλέον ομοφωνία στο Συμβούλιο. Εξάλλου, τα ειδικά 
προγράμματα εκδίδονται πάντα από το Συμβούλιο το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία 
μετά από πρόταση της Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Οπτικοακουστικός τομέας

Η βιομηχανία του οπτικοακουστικού τομέα πρέπει να τηρεί διάφορες αρχές οι οποίες μάλιστα 
μερικές φορές είναι αντιφατικές όπως οι κανόνες του ανταγωνισμού (ιδίως σε θέματα 
κρατικών ενισχύσεων), οι κανόνες που εφαρμόζονται για την πνευματική ιδιοκτησία και οι 
αρχές που αφορούν τις δημόσιες υπηρεσίες.

Για τους λόγους αυτούς η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αντιμετωπίζει δυσκολίες στην 
αποτελεσματική άσκηση μιας πραγματικής πολιτικής στον οπτικοακουστικό τομέα.
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Επιπλέον, η ευρωπαϊκή αγορά του οπτικοακουστικού τομέα έχει να αντιμετωπίσει τα 
ακόλουθα προβλήματα:

• τα γλωσσικά εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των προγραμμάτων,
• μια δύσκαμπτη θεσμική διαδικασία κατά την οποία απαιτείται σε γενικές γραμμές 

ομοφωνία,
• την ανάγκη συγκέντρωσης σημαντικών επενδύσεων για την έγκαιρη αντιμετώπιση 

των τεχνολογικών εξελίξεων, γεγονός που απαιτεί διεθνείς συμμαχίες ή/και 
συγχωνεύσεις.

Η ανάπτυξη της ψηφιακής τηλεόρασης και των πολυμέσων καθώς και η εντυπωσιακή αύξηση 
της ζήτησης προγραμμάτων για να αντιμετωπισθεί η αύξηση του αριθμού των καναλιών 
αποτελούν επίσης προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και για τις επιχειρήσεις της σε 
έναν τομέα ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη επέκταση και δημιουργεί θέσεις απασχόλησης.

Παρά τις δυσκολίες που προαναφέρονται, η δράση της Κοινότητας στον οπτικοακουστικό 
τομέα αναπτύχθηκε σε δύο κατευθύνσεις:

• στο βιομηχανικό επίπεδο, εκδόθηκε το 1986, οδηγία προκειμένου να εξασφαλισθεί η 
ενοποίηση των συστημάτων που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη για την 
καλωδιακή και μέσου δορυφόρου μετάδοση των προγραμμάτων. Το 1989 
προσδιορίσθηκαν οι στόχοι για την ανάπτυξη της τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας και 
στη συνέχεια, το 1991, θεσπίσθηκε ενιαίο πρότυπο για τη μετάδοση των υπηρεσιών 
και εγκρίθηκε χρηματοδοτική ενίσχυση για πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ των 
ενδιαφερομένων επιχειρήσεων. Το 1993 εκδόθηκε πρόγραμμα επιχορήγησης που 
έχει ως στόχο την προώθηση του σχήματος 16/9

• στο νομικό πλαίσιο, η οδηγία «Τηλεόραση χωρίς σύνορα» που εκδόθηκε το 1989 και 
τροποποιήθηκε το 1997, παρέχει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για τη μετάδοση των 
προγραμμάτων στην τηλεόραση και τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας. Η 
οδηγία αυτή έθεσε τις βάσεις για την στήριξη της παραγωγής των ευρωπαϊκών 
οπτικοακουστικών προγραμμάτων και της διανομής, εισήγαγε κοινούς κανόνες σε 
θέματα διαφήμισης, χορηγίας, προστασίας των ανηλίκων και δικαιώματος απάντησης 
και θέσπισε την υποχρέωση για τους τηλεοπτικούς σταθμούς να αφιερώνουν, όποτε 
αυτό είναι δυνατό, περισσότερο από το ήμισυ του χρόνου μετάδοσής τους σε 
ευρωπαϊκά έργα.

Εξάλλου, το πρόγραμμα MEDIA («Μέτρα για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης της 
οπτικοακουστικής βιομηχανίας») που τέθηκε σε εφαρμογή από το 1991, αποβλέπει στην 
στήριξη της κατάρτισης των επαγγελματιών της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας 
καθώς και στην ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της διανομής ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών 
έργων. Ο προϋπολογισμός του MEDIA II (1996-2000) ανέρχεται σε 310 εκατ. ευρώ.

Βάσει της συνθήκης του Άμστερνταμ, προστίθεται πρωτόκολλο για το σύστημα δημοσίων 
ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων στα κράτη μέλη στη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. Επίσης διευκρινίζεται ο ρόλος των κρατών μελών έναντι των δημοσίων 
τηλεοπτικών σταθμών: μπορούν να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν τη δημόσια υπηρεσία 
τους, στο μέτρο που ο οργανισμός ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων εκπληρώνει αποστολή 
δημόσιας υπηρεσίας και η χρηματοδότησή του δεν αλλοιώνει ούτε τις συναλλαγές ούτε τον 
ανταγωνισμό στον τομέα.

Κοινωνικός διάλογος

Ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί μια διαδικασία διαβούλευσης που διεξάγεται από τους 
κοινωνικούς εταίρους στο ευρωπαϊκό επίπεδο (Ένωση βιομηχανιών της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας -UNICE-, Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημόσιας Επιχείρησης -CEEP-, Ευρωπαϊκή 
Συνομοσπονδία Συνδικάτων -CES). Περιλαμβάνει τις συζητήσεις μεταξύ των ευρωπαίων 
κοινωνικών εταίρων, τις κοινές ενέργειές τους και τις τυχόν διαπραγματεύσεις τους, καθώς και 
τις συζητήσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ο διάλογος αυτός ξεκίνησε το 1985 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, μετά την Ενιαία 
Ευρωπαϊκή Πράξη, η Συνθήκη υποχρεώνει ρητώς την Επιτροπή να τον αναπτύσσει (άρθρο 
139 πρώην άρθρο 118Β). Μέχρι σήμερα έχουν διατυπωθεί δεκαπέντε κοινές γνώμες όσον 
αφορά την οικονομική ανάπτυξη, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, την εκπαίδευση, την 
επαγγελματική κατάρτιση κ.τ.λ. Ο κοινωνικός διάλογος μπορεί επίσης να οδηγήσει σε 
συμβατικές σχέσεις -συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών- η εφαρμογή των οποίων 
εξαρτάται από την απόφαση του Συμβουλίου, βάσει προτάσεως της Επιτροπής. Μέχρι 
σήμερα, υπάρχουν δύο συμφωνίες του είδους αυτού μεταξύ των κοινωνικών εταίρων που 
αφορούν τη γονική άδεια και τη μερική απασχόληση.

Εκτός από το μόνιμο διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, η Επιτροπή οργάνωσε το πρώτο 
ευρωπαϊκό φόρουμ για την κοινωνική πολιτική το Μάρτιο του 1996 για να συγκεντρωθούν οι 
αντιπρόσωποι των ενώσεων, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, των κοινωνικών εταίρων, 
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών.

Κοινωνικός Χάρτης

Ο Χάρτης των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων ο οποίος καλείται 
Κοινωνικός Χάρτης εκδόθηκε το 1989 με τη μορφή δήλωσης, από όλα τα κράτη μέλη πλην 
του Ηνωμένου Βασιλείου. Θεωρήθηκε ως πολιτικό μέσο το οποίο περιλαμβάνει "ηθικές 
υποχρεώσεις" οι οποίες αποσκοπούν στην εξασφάλιση του σεβασμού ορισμένων κοινωνικών 
δικαιωμάτων στα κράτη αυτά. Τα δικαιώματα αυτά αφορούν κυρίως την αγορά εργασίας, την 
επαγγελματική κατάρτιση, τις ίσες ευκαιρίες και το περιβάλλον εργασίας. Περιλαμβάνει επίσης 
το ρητό προς την Επιτροπή αίτημα να αναλάβει πρωτοβουλίες με στόχο τη μεταφορά του 
περιεχομένου του Κοινωνικού Χάρτη στις νομοθετικές πράξεις. Τον Κοινωνικό Χάρτη 
ακολούθησαν προγράμματα δράσης.

ΚΕΠΠΑ

Κατά τη διάρκεια της διακυβερνητικής διάσκεψης που οδήγησε στη συνθήκη του Άμστερνταμ 
διεξήχθη συζήτηση για τη σκοπιμότητα θέσπισης νέων ειδικών καθηκόντων, στο πλαίσιο της 
κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) προκειμένου να μπορεί η 
Ένωση να εκφράζεται με μεγαλύτερη σαφήνεια και συνοχή στη διεθνή σκηνή αποκτώντας πιο 
κατανοητή φωνή και πρόσωπο. Η συνθήκη του Άμστερνταμ καθιέρωσε με την ονομασία 
Ύπατος Αρμοστής για την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, τον επί ένα 
διάστημα καλούμενο "Κο ή κα PESC".

Ομοφωνία

Ως ομοφωνία νοείται η υποχρέωση επίτευξης συναίνεσης, μεταξύ όλων των κρατών μελών 
που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο του Συμβουλίου, ώστε να μπορεί μια πρόταση να εγκριθεί. 
Μετά την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, η ομοφωνία έχει σαφώς πιο περιορισμένο πεδίο 
εφαρμογής από ότι παλαιότερα. Έτσι, στο κοινοτικό πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, η 
ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία αποτελεί τώρα τον γενικό κανόνα. Αντίθετα, ο δεύτερος και 
τρίτος πυλώνας χαρακτηρίζονται ακόμα τελείως από τη διακυβερνητική μέθοδο καθώς και την 
προσφυγή στην ψηφοφορία με ομοφωνία.

Προϋπολογισμός

Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες της Ένωσης αποτελούν το αντικείμενο ετησίων προβλέψεων και 
εγγράφονται στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Από τον κανόνα αυτό μπορούν να εξαιρεθούν οι 
λειτουργικές δαπάνες για την εφαρμογή των τίτλων V και VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και να ανατεθούν στα κράτη μέλη. Το 1998, ο κοινοτικός προϋπολογισμός ανήλθε σε 
91 δισ. ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων.
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• η ενότητα (το σύνολο των δαπανών και των εσόδων καταχωρούνται σε ένα ενιαίο 
έγγραφο)

• η αυτοτέλεια των χρήσεων (οι πράξεις του προϋπολογισμού αναφέρονται σε ένα 
οικονομικό έτος

• η ισοσκέλιση (οι δαπάνες δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα έσοδα).

Η Επιτροπή είναι επιφορτισμένη με την υποβολή προσχεδίου του προϋπολογισμού στο 
Συμβούλιο το οποίο από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελούν την αρμόδια για 
τον προϋπολογισμό αρχή. Η φύση των δαπανών προσδιορίζει την κατανομή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο αυτών οργάνων ανάλογα με το εάν πρόκειται για 
υποχρεωτικές ή μη υποχρεωτικές δαπάνες. Ωστόσο, πέραν από την ταξινόμηση των 
δαπανών και τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων, πρέπει να υπενθυμισθεί ότι τον τελευταίο 
λόγο για την έγκριση ή απόρριψη του προϋπολογισμού στο σύνολό του τον έχει το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Από το 1993 ο προϋπολογισμός αποτέλεσε το αντικείμενο διοργανικής συμφωνίας μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη 
δημοσιονομική πειθαρχία και τη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού. Το 1998, η 
Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο που αποβλέπει όχι μόνο στην ανανέωση της διοργανικής 
συμφωνίας του 1993 με βάση την αποκτηθείσα κατά την εφαρμογή εμπειρία αλλά και στην 
ενοποίηση του συνόλου των κοινών δηλώσεων και των διοργανικών συμφωνιών που έχουν 
συναφθεί σε θέματα προϋπολογισμού από το 1992.

Εξάλλου, στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων που προτάθηκαν στο έγγραφο της Επιτροπής 
«πρόγραμμα δράσης Agenda 2000» τον Ιούλιο του 1997, θα θεσπιστούν νέες 
δημοσιονομικές προοπτικές από τα κράτη μέλη προκειμένου να προσδιοριστεί η αύξηση του 
προϋπολογισμού στο διάστημα 2000-2006.

Κοινωνικοί εταίροι

Η Επιτροπή υποχρεούται να λαμβάνει την άποψη διαφόρων κοινωνικών εταίρων όταν 
επιθυμεί να υποβάλει προτάσεις στον εν λόγω τομέα. Ο κοινωνικός διάλογος 
πραγματοποιείται με τις τρεις κύριες οργανώσεις εκπροσώπησης των κοινωνικών εταίρων σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο:

• Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (CES)
• Ένωση των Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (UNICE)
• Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρήσεων (CEEP)

Καθήκον λοιπόν της Επιτροπής είναι να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να προωθήσει 
και να διευκολύνει την διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τον μελλοντικό 
προσανατολισμό της κοινοτικής δράσης καθώς και για το περιεχόμενο των ενδεχόμενων 
προτάσεων που αφορούν την κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία αφορά 
κατά κύριο λόγο την αγορά εργασίας.

Από τη Συνθήκη της Ρώμης, το 1957, είχε ήδη ιδρυθεί συμβουλευτική συνέλευση των 
οικονομικών και κοινωνικών εταίρων από την Ευρώπη προκειμένου να συμμετάσχουν οι 
διάφορες αυτές ομάδες συμφερόντων στην οικοδόμηση της κοινής αγοράς. Η συνέλευση 
αυτή περιλαμβάνει εκπροσώπους από τρεις κατηγορίες: τους εργοδότες, τους μισθωτούς και 
τα ανεξάρτητα επαγγέλματα. Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη και η συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση διευρύνουν τους τομείς για τους οποίους τα υπόλοιπα όργανα πρέπει να ζητήσουν τη 
γνώμη της συνέλευσης αυτής, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, όταν επιθυμούν να 
νομοθετήσουν σε κοινωνικά θέματα.

Ο κοινοτικός προϋπολογισμός βασίζεται σε πολλές αρχές μεταξύ των οποίων:
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Η συνθήκη του Μάαστριχτ εισήγαγε τη δυνατότητα να εφαρμοστούν οι κοινοτικές διατάξεις 
(ειδική ττλειοψηφία που προβλέπεται από το πρώην άρθρο 100 Γ) σε ορισμένους τομείς του 
τίτλου VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χρησιμοποίηση της δυνατότητας αυτής 
διασύνδεσης (passerelle) απαιτούσε την ομοφωνία του Συμβουλίου καθώς και τις 
επικυρώσεις όλων των κρατών μελών σύμφωνα με τις εθνικές θεσμικές τους διατάξεις. Με τη 
θέση σε ισχύ της συνθήκης του Άμστερνταμ όλοι οι τομείς του νέου άρθρου 29 του τίτλου VI 
θα μπορούν να μεταφερθούν στο νέο τίτλο IV της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας. Όπως και στο παρελθόν η "κοινοτικοποίηση" αυτή πρέπει να αποφασιστεί 
ομόφωνα από το Συμβούλιο και να κυρωθεί από το κάθε κράτος μέλος.

Κοινοτική και διακυβερνητική μέθοδος

Η κοινοτική μέθοδος αναφέρεται στον θεσμικό τρόπο λειτουργίας του πρώτου πυλώνα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασίζεται στη λογική της ολοκλήρωσης, τηρώντας την αρχή της 
επικουρικότητας, και χαρακτηρίζεται ιδίως από τα ακόλουθα κύρια στοιχεία:

• το μονοπώλιο του δικαιώματος πρωτοβουλίας της Επιτροπής
• τη γενικευμένη εφαρμογή της λήψης αποφάσεων με ειδική πλειοψηφία στο 

Συμβούλιο
• τον ενεργό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (γνώμη, προτάσεις τροπολογιών, 

κλπ)
• την ομοιόμορφη ερμηνεία του κοινοτικού δικαίου που εξασφαλίζεται από το 

Δικαστήριο

Έρχεται σε αντίθεση με τον τρόπο θεσμικής λειτουργίας του δεύτερου και τρίτου πυλώνα που 
βασίζεται στη λογική της διακυβερνητικής συνεργασίας (διακυβερνητική μέθοδος) η οποία 
χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

• το δικαίωμα πρωτοβουλίας που διαθέτει η Επιτροπή είτε το μοιράζεται με τα κράτη 
μέλη είτε περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς

• τη γενικευμένη εφαρμογή της λήψης αποφάσεων με ομοφωνία στο Συμβούλιο
• ο συμβουλευτικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
• ο περιορισμένος ρόλος του Δικαστηρίου

Κοινοτικό δίκαιο

Με τη στενή έννοια του όρου, το κοινοτικό δίκαιο αποτελείται από τις ιδρυτικές Συνθήκες 
(πρωτογενές δίκαιο) καθώς και από τους κανόνες που περιλαμβάνονται στις πράξεις τις 
οποίες θέσπισαν τα κοινοτικά όργανα κατ' εφαρμογή των Συνθηκών αυτών (παράγωγο 
δίκαιο).

Με την ευρεία έννοια, το κοινοτικό δίκαιο συμπεριλαμβάνει το σύνολο των κανόνων δικαίου 
που είναι εφαρμοστέοι στην κοινοτική έννομη τάξη. Περιλαμβάνει επομένως εξίσου τις γενικές 
αρχές δικαίου, τη νομολογία του Δικαστηρίου, το δίκαιο που έχει προκύψει από τις εξωτερικές 
σχέσεις των Κοινοτήτων ή ακόμη το συμπληρωματικό δίκαιο που έχει προκύψει από τις 
συμβατικές πράξεις οι οποίες συνήφθησαν μεταξύ των κρατών μελών για την εφαρμογή των 
Συνθηκών. Εξάλλου, οι κανόνες αυτοί δικαίου αποτελούν μέρος αυτού που καλούμε κοινοτικό 
κεκτημένο.

Κοινοτικό κεκτημένο

Το κοινοτικό κεκτημένο συνιστά το κοινό υπόβαθρο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων 
που συνδέει το σύνολο των κρατών μελών ως Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κοινοτική διασύνδεση (passerelle) (τίτλος VI της ΣΕΕ)
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Το εν λόγω κεκτημένο βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και περιλαμβάνει:

• το περιεχόμενο, τις αρχές και τους πολιτικούς στόχους των συνθηκών,
• τη νομοθεσία που έχει εκδοθεί σε εφαρμογή των συνθηκών και την νομολογία του 

Δικαστηρίου,
• τις δηλώσεις και τα ψηφίσματα που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της Ένωσης,
• τις πράξεις που αφορούν την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας,
• τις πράξεις που έχουν συναφθεί στα πλαίσια της δικαιοσύνης και των εσωτερικών 

υποθέσεων,
• τις διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί από την Κοινότητα και εκείνες που έχουν 

συναφθεί από τα κράτη μέλη μεταξύ τους στον τομέα των δραστηριοτήτων της 
Ένωσης.

Εκτός από το κοινοτικό δίκαιο καθεαυτό, το κοινοτικό κεκτημένο αποτελείται λοιπόν από όλες 
τις πράξεις που έχουν εγκριθεί στα πλαίσια του δεύτερου και του τρίτου πυλώνα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως από τους κοινούς στόχους που καθορίζονται από τις 
συνθήκες.

Οι υποψήφιες χώρες οφείλουν να αποδεχτούν το κοινοτικό κεκτημένο πριν προσχωρήσουν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εξαιρέσεις και οι παρεκκλίσεις από το κοινοτικό κεκτημένο 
αποτελούν την εξαίρεση και είναι περιορισμένης έκτασης.

Υπό την προοπτική της προσχώρησης νέων κρατών μελών η Επιτροπή και οι υποψήφιες 
χώρες μελετούν επί του παρόντος την αντιστοιχία της νομοθεσίας των εν λόγω χωρών με το 
κοινοτικό κεκτημένο.

Πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Στην κοινοτική ορολογία γίνεται αναφορά στους τρεις πυλώνες της συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι οι ακόλουθοι:

• η κοινοτική διάσταση η οποία αντιστοιχεί στις διατάξεις που περιλαμβάνονται στη 
συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας της ΕΚΑΧ και της ΕΥΡΑΤΟΜ: 
ιθαγένεια της Ένωσης, πολιτικές της Κοινότητας, Οικονομική και Νομισματική Ένωση, 
κλπ (πρώτος πυλώνας).

• η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας που εμπεριέχεται στον τίτλο V της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (δεύτερος πυλώνας).

• η αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικά θέματα που καλύπτεται από τον 
τίτλο VI της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (τρίτος πυλώνας).

Η συνθήκη του Άμστερνταμ μετέφερε ορισμένους από τους τομείς που περιλαμβάνονται στον 
πρώην τρίτο πυλώνα, στον πρώτο πυλώνα (ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων).

Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Μαδρίτης (15-16 Δεκεμβρίου 1995) καθόρισε το πρόγραμμα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το τέλος του αιώνα αυτού, σύμφωνα με το οποίο τίθενται οι 
βάσεις για την Ευρώπη του μέλλοντος, μιας μεγάλης κοινότητας, ελευθερίας, ευημερίας και 
σταθερότητας. Συγκεκριμένα, πρόκειται για:

• την πορεία προς την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• την πραγματοποίηση της μετάβασης στο ενιαίο νόμισμα σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα και τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
• την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση.
• την έκδοση των δημοσιονομικών προοπτικών μετά την 31η Δεκεμβρίου 1999.
• τη συνδρομή στην κατάρτιση νέας ευρωπαϊκής δομής ασφαλείας.
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• την ενεργό συνέχιση της πολιτικής διαλόγου, συνεργασίας και σύνδεσης που έχει ήδη 
αναληφθεί με τους γείτονες της Ένωσης και ιδιαίτερα τη Ρωσία, την Ουκρανία, την 
Τουρκία και τις μεσογειακές χώρες.

Πρωτόκολλο σχετικά με την κοινωνική πολιτική

Το πρωτόκολλο σχετικά με την κοινωνική πολιτική εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
του Μάαστριχτ του Δεκεμβρίου 1991. Προσαρτήθηκε στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και αποτελούσε προέκταση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. 
Υπογράφηκε από έντεκα κράτη μέλη και υποδήλωνε τη θέλησή τους (το Ηνωμένο Βασίλειο 
δεν συμμερίστηκε, ως προς το θέμα αυτό, τους στόχους που καθορίστηκαν από τα άλλα 
κράτη μέλη) να προβούν σε σημαντικές προόδους με βάση τη συμφωνία για την κοινωνική 
πολιτική που επισυνάπτεται στο πρωτόκολλο. Στη συνέχεια το πρωτόκολλο υπεγράφη από 
την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία.

Μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη νέα κυβέρνηση, το Μάιο του 1997, το Ηνωμένο 
Βασίλειο δέχθηκε να προσχωρήσει στη συμφωνία για την κοινωνική πολιτική. Η εν λόγω 
συμφωνία ενσωματώθηκε στη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας από τη 
συνθήκη του Άμστερνταμ και το πρωτόκολλο σχετικά με την κοινωνική πολιτική καταργήθηκε

Συμβιβασμός των Ιωαννίνων

Ο συμβιβασμός των Ιωαννίνων έλκει την ονομασία του από μια άτυπη συνεδρίαση των 
Υπουργών Εξωτερικών στα Ιωάννινα της Ελλάδας στις 27 Μαρτίου 1994. Η συνεδρίαση αυτή 
κατέληξε, μεταξύ άλλων, σε απόφαση του Συμβουλίου όσον αφορά το ειδικό ζήτημα της 
ψήφου με ειδική πλειοψηφία σε μια διευρυμένη Ένωση των 16 μελών. Στη συνέχεια, η 
απόφαση αυτή προσαρμόστηκε για να ληφθεί υπόψη η επιλογή της μη προσχώρησης της 
Νορβηγίας. Ο συμβιβασμός ο οποίος επετεύχθη προβλέπει ότι αν μέλη του Συμβουλίου που 
αντιπροσωπεύουν ανάμεσα σε 23 (παλαιό κατώφλι αναστέλλουσας μειοψηφίας) και 26 
ψήφους (νέο κατώφλι αναστέλλουσας μειοψηφίας) δηλώσουν την πρόθεσή τους να 
αντιταχθούν στη λήψη απόφασης από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, το Συμβούλιο θα 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να καταλήξει, εντός εύλογης προθεσμίας, σε 
ικανοποιητική λύση που να μπορεί να εγκριθεί με τουλάχιστον 65 από 87 ψήφους.

Με κοινή δήλωση που επισυνάφθηκε στη συνθήκη του Άμστερνταμ, ο εν λόγω συμβιβασμός 
παρατείνεται μέχρι να τεθεί σε ισχύ η προσεχής διεύρυνση.

Συμβιβασμός του Λουξεμβούργου

Ο συμβιβασμός του Αουξεμβούργου (Ιανουάριος 1966) έθεσε τέρμα στην κρίση που 
αποκαλούνταν "της άδειας έδρας", κατά την οποία η Γαλλία δεν παρίστατο πλέον στο 
Συμβούλιο από τον Ιούλιο 1965. Ο συμβιβασμός αυτός ήταν μια διαπίστωση της διαφωνίας 
μεταξύ αφενός εκείνων οι οποίοι, εφόσον διακυβευόνταν ένα ιδιαίτερα σημαντικό εθνικό 
συμφέρον, επιθυμούσαν τα μέλη του Συμβουλίου να προσπαθήσουν, εντός εύλογης 
προθεσμίας, να καταλήξουν σε λύσεις οι οποίες να μπορούν να γίνουν δεκτές από όλους 
μέσα στο πνεύμα του σεβασμού των αμοιβαίων συμφερόντων τους και, αφετέρου, της 
Γαλλίας η οποία διέκειτο ευμενώς στη συνέχιση των συζητήσεων έως ότου επιτευχθεί 
ομοφωνία. Περαιτέρω, και άλλα κράτη μέλη υιοθέτησαν τη γαλλική άποψη.

Ο συμβιβασμός δεν εμπόδισε το Συμβούλιο να λαμβάνει τις αποφάσεις του σύμφωνα με τη 
Συνθήκη ΕΚ η οποία προβλέπει, σε πολλές περιπτώσεις, την ειδική πλειοψηφία. Ούτε 
εξάλλου ενόχλησε τα μέλη του Συμβουλίου κατά τη συνέχιση των προσπαθειών τους με 
στόχο την προσέγγιση των απόψεων, πριν την απόφαση του Συμβουλίου.

Σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης

Το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης εντάσσεται στο πλαίσιο της τρίτης φάσης της 
οικονομικής και νομισματικής ένωσης (ΟΝΕ) που ξεκίνησε την 1η Ιανουάριου 1999.
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Στόχος του είναι να εξασφαλίσει ότι η προσπάθεια δημοσιονομικής πειθαρχίας των κρατών 
μελών θα συνεχισθεί μετά την εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος.

Συγκεκριμένα, το Σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης είναι ένα πακέτο που αποτελείται 
από ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (που εγκρίθηκε στο Άμστερνταμ στις 17 
Ιουνίου 1997) και από δύο κανονισμούς του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 1997 που 
προσδιορίζουν τις τεχνικές λεπτομέρειες (επίβλεψη των δημοσιονομικών θέσεων και του 
συντονισμού των οικονομικών πολιτικών· εφαρμογή της διαδικασίας που αφορά τα 
υπερβολικά ελλείμματα).

Μεσοπρόθεσμα, τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να τηρήσουν τον στόχο μιας θέσης που 
προσεγγίζει τη δημοσιονομική ισορροπία και να παρουσιάσουν στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή πρόγραμμα σταθερότητας πριν την 1η Ιανουάριου 1999 (το πρόγραμμα αυτό 
ενημερώνεται στη συνέχεια κάθε χρόνο). Με βάση το ίδιο πρότυπο, τα κράτη που δεν 
συμμετέχουν στην τρίτη φάση της ΟΝΕ πρέπει να υποβάλλουν πρόγραμμα σύγκλισης.

Το Σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης παρέχει τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων εκ 
μέρους του Συμβουλίου σε συμμετέχον κράτος μέλος που δεν λαμβάνει τα απαιτούμενα 
μέτρα ώστε να αντιμετωπισθεί η κατάσταση υπερβολικού ελλείμματος. Σε μια πρώτη φάση η 
κύρωση θα λαμβάνει τη μορφή κατάθεσης ποσού χωρίς τόκους προς όφελος της Κοινότητας 
αλλά θα μπορεί να μετατραπεί σε πρόστιμο εάν το υπερβολικό έλλειμμα δεν διορθωθεί εντός 
των δύο επομένων ετών.

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η συνθήκη του Άμστερνταμ, που συνάφθηκε με πολιτική συμφωνία στις 17 Ιουνίου και 
υπογράφηκε στις 2 Οκτωβρίου 1997, είναι το αποτέλεσμα μελετών δύο ετών και έπεται 
διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο της διάσκεψης των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των 
κρατών μελών. Τέθηκε σε ισχύ αφού επικυρώθηκε από τα δεκαπέντε κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες.

Η σύγκληση της διακυβερνητικής διάσκεψης είχε ρητά προβλεφθεί στη Συνθήκη για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (παλαιό άρθρο Ν) προκειμένου να αναθεωρήσει ορισμένες από τις 
διατάξεις της. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 1995, κάθε όργανο κατάρτισε έκθεση σχετικά με τη 
λειτουργία της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο εξάμηνο αφιερώθηκε στη σε 
βάθος ανάλυση των πιθανών επιλογών από την "ομάδα προβληματισμού", της οποία 
πρόεδρος ήταν ο Ισπανός Υφυπουργός για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις Carlos Westendorp. Η 
έκθεση της ομάδας αυτής υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Μαδρίτης το Δεκέμβριο 
του 1995.

Έπειτα από διαβούλευση με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, των οποίων οι γνώμες είναι 
ουσιώδους σημασίας πριν την έναρξη μιας διακυβερνητικής διάσκεψης, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του Τορίνου άρχισε επίσημα τις διαπραγματεύσεις στις 29 Μαρτίου 1996, με 
φιλόδοξους στόχους προσανατολισμένους στην Ευρώπη των Πολιτών, στο ρόλο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή, στη βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων και στην 
προοπτική της διεύρυνσης.

Τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια της Φλωρεντίας (21-22 Ιουνίου 1996), του Δουβλίνου I (5 
Οκτωβρίου 1996) και του Δουβλίνου II (13-14 Δεκεμβρίου 1996), όπως και το άτυπο 
Συμβούλιο του Noordwijk (23 Μαϊου 1997), εξέτασαν και διαπραγματεύθηκαν τις διάφορες 
προτάσεις. Έτσι, μετά από 15 μήνες εργασίας επιτεύχθηκε η συναίνεση σχετικά με τη 
συνθήκη του Άμστερνταμ.
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ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Το αντικείμενο των εργασιών ήταν σαφές. Σκοπός ήταν να δημιουργηθούν οι αναγκαίες 
θεσμικές και πολιτικές συνθήκες που θα επιτρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να 
αντιμετωπίσει μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την ταχεία εξέλιξη της 
διεθνούς κατάστασης, τη διεθνοποίηση της οικονομίας και των επιπτώσεων της στην 
απασχόληση, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της διεθνούς εγκληματικότητας και του 
εμπορίου ναρκωτικών, τις οικολογικές ανισορροπίες και τις απειλές για τη δημόσια υγεία.

Η αποστολή της διακυβερνητικής διάσκεψης είχε εν μέρει καθοριστεί από τις ίδιες τις 
Συνθήκες, αλλά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρόσθεσε ορισμένα συγκεκριμένα θέματα που 
αφορούσαν τη λειτουργία των οργάνων, όπως η σύνθεση της Επιτροπής και η στάθμιση των 
ψήφων στο Συμβούλιο. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, η ημερήσια 
διάταξη εμπλουτίστηκε με άλλα ζητήματα που έθεσαν τα κοινοτικά όργανα και τα κράτη μέλη.

Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Η συνθήκη του Άμστερνταμ αποτελείται από τρία μέρη, ένα παράρτημα και δεκατρία 
πρωτόκολλα. Παράλληλα, η διακυβερνητική διάσκεψη θέσπισε πενήντα μία δηλώσεις που 
έχουν προσαρτηθεί στην τελική πράξη της. Έλαβε εξάλλου υπό σημείωση οκτώ δηλώσεις, 
που διατύπωσαν διάφορα κράτη μέλη, οι οποίες έχουν επίσης προσαρτηθεί στην τελική 
πράξη.

Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τις ουσιαστικές τροποποιήσεις. Είναι τα ακόλουθα πέντε 
άρθρα:

• το άρθρο 1, που περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη 
Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

• το άρθρο 2, που περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις της Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

• το άρθρο 3, που περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις της Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα,

• το άρθρο 4, που περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις της Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

• το άρθρο 5, που περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις της πράξης, που προσαρτάται στην 
απόφαση του Συμβουλίου της 20ης Σεπτεμβρίου 1976, η οποία αφορά την εκλογή 
των αντιπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση και καθολική 
ψηφοφορία.

Το δεύτερο μέρος της Συνθήκης συγκεντρώνει τα άρθρα 6 έως 11 και αφορά την απλοποίηση 
των συνθηκών για την ίδρυση των τριών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 
των παραρτημάτων και των πρωτοκόλλων, ώστε να απαλειφθούν διατάξεις άνευ αντικειμένου 
και να προσαρμοστεί αναλόγως το κείμενο ορισμένων διατάξεων (άρθρα 6, 7 και 8).

Προβλέπει επίσης την κατάργηση της σύμβασης της 25ης Μαρτίου 1957 σχετικά με ορισμένα 
κοινά όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της συνθήκης συγχώνευσης της 8ης Απριλίου 
1965 (άρθρο 9). Διευκρινίζει ωστόσο ότι η προσπάθεια απλοποίησης δεν επηρεάζει τα νομικά 
αποτελέσματα των εν λόγω κειμένων ούτε των εν ισχύ πράξεων οι οποίες έχουν εκδοθεί 
βάσει αυτών (άρθρο 10). Εξάλλου, διευκρινίζεται ότι το Δικαστήριο έχει πλήρη αρμοδιότητα 
όσον αφορά την ερμηνεία των διατάξεων του μέρους αυτού της συνθήκης (άρθρο 11).

Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τα άρθρα 12 έως 15 που είναι οι γενικές και τελικές διατάξεις της 
συνθήκης, και αφορούν τη νέα αρίθμηση των διατάξεων της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (άρθρο 12), τη σύναψη 
της συνθήκης για απεριόριστο χρονικό διάστημα (άρθρο 13), την επικύρωση και τη θέση σε 
ισχύ (άρθρο 14) όπως και τον κατάλογο των γλωσσικών αποδόσεων (άρθρο 15).
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Το παράρτημα της συνθήκης του Άμστερνταμ περιλαμβάνει τους πίνακες αντιστοιχιών που 
αφορούν τη νέα αρίθμηση των διατάξεων της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της 
Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Όσον αφορά τα πρωτόκολλα, 
πρόκειται για τα ακόλουθα κείμενα:

• πρωτόκολλο για το άρθρο 17 (πρώην 1.7) της συνθήκης για την ΕΕ που αφορά τη 
Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση και τον προοδευτικό καθορισμό μιας κοινής πολιτικής 
άμυνας,

• πρωτόκολλο για την ενσωμάτωση του κεκτημένου του Σένγκεν στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

• πρωτόκολλο για την εφαρμογή ορισμένων πτυχών του άρθρου 14 (πρώην 7Α) της 
Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την 
Ιρλανδία,

• πρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά το 
νέο τίτλο "θεωρήσεις, άσυλο, μετανάστευση και άλλες πολιτικές που συνδέονται με 
την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων" της Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

• πρωτόκολλο για τη θέση της Δανίας όσον αφορά το νέο τίτλο "θεωρήσεις, άσυλο, 
μετανάστευση και άλλες πολιτικές που συνδέονται με την ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων" της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες 
πτυχές που αφορούν την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας,

• πρωτόκολλο για το άσυλο υπηκόων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
• πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της 

αναλογικότητας,
• πρωτόκολλο για τις εξωτερικές σχέσεις των κρατών μελών όσον αφορά τη διέλευση 

των εξωτερικών συνόρων,
• πρωτόκολλο για το σύστημα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη,
• πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων,
• πρωτόκολλο σχετικά με τα όργανα εν όψει της διεύρυνσης.
• πρωτόκολλο για τον καθορισμό της έδρας των οργάνων και ορισμένων οργανισμών 

και υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και της Ευρωπόλ,
• πρωτόκολλο σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συνθήκη του Άμστερνταμ είναι το αποτέλεσμα της Διακυβερνητικής Διάσκεψης που 
ξεκίνησε στις 29 Μαρτίου 1996 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τορίνο. Εγκρίθηκε στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Άμστερνταμ (16 και 17 Ιουνίου 1997) και στη συνέχεια υπεγράφη 
στις 2 Οκτωβρίου 1997 από τους Υπουργούς Εξωτερικών των 15 κρατών μελών. Τέθηκε σε 
ισχύ την 1η Μαΐου 1999 (την πρώτη μέρα του δεύτερου μήνα που έπεται της κύρωσής της 
από το τελευταίο κράτος μέλος) μετά την κύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με 
τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες.

Στο νομοθετικό επίπεδο, η συνθήκη του Άμστερνταμ τροποποιεί ορισμένες διατάξεις της 
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διατάξεις για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
και ορισμένες συναφείς πράξεις. Η εν λόγω συνθήκη δεν υποκαθιστά τις υπόλοιπες αλλά 
προστίθεται σε αυτές.
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