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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η συνεχιζόμενη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση στην ΕΕ αποτέλεσε τον καταλύτη 
για βαθιές αλλαγές. Ο αντίκτυπός της φαίνεται στη ριζική αναδιάρθρωση των οικονομιών 
μας που λαμβάνει σήμερα χώρα. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί διαταραχές, περιέχει πολλές 
προκλήσεις από πολιτικής πλευράς και ενέχει δυσκολίες για τον κοινωνικό τομέα - αλλά είναι 
αναγκαία για να θέσει τις βάσεις μιας έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης 
και ανταγωνιστικότητας στο μέλλον.  

Για να συνεχιστούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, η ΕΕ πρέπει να είναι ικανή να αποδείξει 
ότι οι πολιτικές μας λειτουργούν ομαλά, ότι θα έχουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και ότι 
θα εφαρμόζονται δίκαια σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στις κοινωνίες μας. Η διόρθωση των 
προβλημάτων του παρελθόντος και η επαναφορά της ΕΕ σε πιο βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά 
για το μέλλον αποτελεί κοινή αρμοδιότητα των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ. Αναγνωρίζοντας ότι οι οικονομίες μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους, η 
ΕΕ αναμορφώνει τώρα την οικονομική διακυβέρνησή της προκειμένου να εξασφαλίσει 
καλύτερη πολιτική αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων.  

Η παρούσα Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης εγκαινιάζει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για το 
2013 και διερευνά τον τρόπο με τον οποίο αυτή η κοινή αρμοδιότητα μπορεί να κατευθύνει 
τις αλλαγές σε ολόκληρη την ΕΕ, θέτοντας τις βάσεις για επιστροφή στην ανάπτυξη και 
δημιουργία θέσεων εργασίας. 

Το πλαίσιο 

Η οικονομική κατάσταση στην ΕΕ παρέμεινε ευάλωτη το 2012. Για το σύνολο του έτους, 
αναμένεται τώρα το ΑΕΠ να μειωθεί κατά 0,3% στην ΕΕ και κατά 0,4% στη ζώνη του ευρώ. 
Η επαναφορά σε μια βιώσιμη ανάκαμψη θα απαιτήσει χρόνο1. Μετά από πολλά χρόνια 
χαμηλής ανάπτυξης, η κρίση έχει σοβαρές κοινωνικές συνέπειες. Τα συστήματα κοινωνικής 
ασφάλειας ήταν τα πρώτα που επλήγησαν από τις επιπτώσεις, αλλά ο αντίκτυπος γίνεται 
τώρα αισθητός σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Η ανεργία αυξήθηκε σημαντικά και η 
οικονομική δυσχέρεια και φτώχεια εντείνονται. Οι δυσκολίες αυτές είναι ιδιαίτερα αισθητές 
στη ζώνη του ευρώ, αλλά επεκτείνονται επίσης και πέρα από αυτήν. 

Εξ αιτίας της διάρκειας της κρίσης τα κράτη μέλη δεν μπόρεσαν να επιταχύνουν τις 
προσπάθειές τους προκειμένου να υλοποιήσουν τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» όσον αφορά την απασχόληση, την έρευνα και ανάπτυξη, το κλίμα/την ενέργεια, την 
εκπαίδευση και την καταπολέμηση της φτώχειας, και ολόκληρη η Ευρώπη καθυστερεί στην 
εκπλήρωση των στόχων της2. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πρόοδος σε όλους αυτούς τους 
τομείς, ώστε να προχωρήσουμε προς μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ευρωπαϊκή οικονομία. 

Ενώ οι προκλήσεις διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα και εντός της ζώνης του ευρώ, η 
προοπτική για μια βραδεία ανάκαμψη καθιστά την κατάσταση δύσκολη για ολόκληρη την 
ΕΕ. Τα επίπεδα του χρέους που έχει συσσωρευθεί από τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 
περιορίζουν τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων δραστηριοτήτων και επενδύσεων. Τα μέσα 
                                                 
1  Περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της οικονομίας και της απασχόλησης περιλαμβάνονται 

στις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής που δημοσιεύθηκαν στις 7 Νοεμβρίου 2012 
και στα έγγραφα που συνοδεύουν την παρούσα επισκόπηση. 

2  Για μια γενική επισκόπηση της προόδου προς την υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020», βλ: «Στρατηγική Ευρώπη 2020 – προς μια πιο έξυπνη, πράσινη και χωρίς αποκλεισμούς 
οικονομία της ΕΕ;», Eurostat, Statistics in focus, 39/2012. 
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δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής έχουν κινητοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, 
οπότε στενεύουν πλέον τα περιθώρια ελιγμών. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν 
ουσιαστικό παράγοντα για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, αλλά 
συχνά είναι δύσκολο να λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις. Η διαφάνεια όσον αφορά τους 
στόχους των σημερινών πολιτικών και η προσοχή που πρέπει να δοθεί, ώστε να μην 
υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνία θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση του 
ρυθμού των μεταρρυθμίσεων. 

Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές είναι ακόμη επισφαλείς, αλλά διαφαίνονται επίσης ορισμένες 
πιο θετικές τάσεις. Οι μακροοικονομικές ανισορροπίες, οι οποίες συσσωρεύθηκαν επί 
μακρόν, διορθώνονται τώρα, και ορισμένες περιοχές της Ευρώπης ανακτούν την 
ανταγωνιστικότητά τους, ακόμη και αν πρέπει να διανυθεί ακόμη πολύς δρόμος για να 
εξαλειφθούν οι αποκλίσεις των επιδόσεων3. Σημειώνεται πρόοδος όσον αφορά την εξυγίανση 
των δημόσιων οικονομικών και έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα για να μειωθούν οι εντάσεις 
των χρηματοπιστωτικών αγορών. Κυρίως, για τις χώρες εκείνες οι οποίες προχώρησαν σε 
βαθιές μεταρρυθμίσεις, υπάρχουν αρχικές ενδείξεις ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές αρχίζουν να 
παράγουν αποτελέσματα, δεδομένου ότι το χρέος μειώνεται στον δημόσιο και τον ιδιωτικό 
τομέα σε ορισμένα κράτη μέλη και οι εξαγωγές αυξάνονται σε πολλές χώρες που 
παρουσίαζαν προηγουμένως μεγάλα εμπορικά ελλείμματα. 

Σε επίπεδο ΕΕ έγιναν ήδη πολλά το 2012 για να διασπασθεί ο φαύλος κύκλος μεταξύ των 
αδυναμιών των χρηματοπιστωτικών συστημάτων μας, των εντάσεων στην αγορά κρατικών 
χρεωστικών τίτλων και της χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης, ώστε να δημιουργηθούν οι 
συνθήκες για βιώσιμη ανάκαμψη: 

 Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας παρέχει ένα αξιόπιστο 
τείχος προστασίας για την παροχή βοήθειας στις χώρες της ζώνης του ευρώ που 
έχουν περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. 

 Η υιοθέτηση ενός «Συμφώνου για την ανάπτυξη και την απασχόληση» από τους 
αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου 2012 θα 
πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειες του νομοθέτη και των διοικήσεων της ΕΕ σε 
όλα τα επίπεδα ώστε να κινητοποιήσουν τους μηχανισμούς μόχλευσης που 
διαθέτουν – από την εφαρμογή των πράξεων για την Ενιαία αγορά έως την πιο 
στοχευμένη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. Η Επιτροπή πρότεινε 
επίσης πρόσφατα μια στρατηγική για τη βελτίωση της λειτουργίας ενεργειακών 
αγορών, καθώς και μέτρα για μια ενισχυμένη βιομηχανική πολιτική. 

 Νέοι κανόνες για την ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης, ιδίως στη ζώνη 
του ευρώ, εφαρμόζονται (νομοθεσία της δέσμης των έξι μέτρων («six pack»)), 
έχουν συμφωνηθεί (Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη 
διακυβέρνηση) ή θα πρέπει να συμφωνηθούν σύντομα (νομοθεσία δέσμης δύο 
μέτρων («two pack»)). 

 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει λάβει σημαντικά μέτρα για τη διασφάλιση 
της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη ζώνη του ευρώ. 

Συζητώνται άλλες καίριες αποφάσεις, οι οποίες θα επηρεάσουν το μέλλον της Ευρώπης: 

                                                 
3  Η δεύτερη ετήσια Έκθεση σχετικά με τον Μηχανισμό Επαγρύπνησης (COM(2012)751) για να 

εντοπιστούν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες εκδίδεται από την Επιτροπή από κοινού με την 
παρούσα επισκόπηση. 
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 Θα πρέπει ακόμη να επιτευχθεί μια συνολική συμφωνία σχετικά με το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για το 2014-2020. Τούτο θα είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την αποκατάσταση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και για την υλοποίηση των στόχων της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020».  

 Εξετάζονται σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Παράλληλα με την παρούσα επισκόπηση, η 
Επιτροπή παρουσιάζει ένα σχέδιο εργασίας για μια αυθεντική ΟΝΕ. Το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2012 θα συζητήσει επίσης αυτά τα 
θέματα. 

Οι ετήσιες ειδικές ανά χώρα συστάσεις που εγκρίθηκαν τον Ιούλιο 20124 θα πρέπει να 
αποτελέσουν τη βάση για την ανάληψη δράσης από τα κράτη μέλη. Η εφαρμογή αποτελεί 
αντικείμενο συνεχούς διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής και η πρόοδος 
θα αξιολογηθεί την προσεχή άνοιξη. Όπως φαίνεται από την έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο5, η παρακολούθηση σε επίπεδο ΕΕ συμβάλλει 
σημαντικά στον συντονισμό και την συμπλήρωση των προσπαθειών που καταβάλλουν τα 
κράτη μέλη. 

Οι προτεραιότητες 

Στόχος της παρούσας Ετήσιας Επισκόπησης της Ανάπτυξης είναι να καθορίσει τις 
οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες για την ΕΕ το 2013, παρέχοντας γενικές 
κατευθύνσεις στα κράτη μέλη και στην ΕΕ για τη διεξαγωγή των πολιτικών τους. Εγκαινιάζει 
το τρίτο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού των πολιτικών, μέσω του οποίου επανεξετάζονται 
συλλογικά οι εθνικές επιδόσεις και προτεραιότητες σε επίπεδο ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο 
κάθε έτους. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές τον Μάρτιο του 
2013 και τα κράτη μέλη οφείλουν να παρουσιάσουν επικαιροποιημένα εθνικά προγράμματα 
μέχρι τα μέσα Απριλίου 2013, οπότε και η Επιτροπή θα υποβάλει τις ειδικές ανά χώρα 
συστάσεις. 

Η βραχυπρόθεσμη πρόκληση συνίσταται στο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να 
σταθεροποιηθεί η οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση, με την παράλληλη 
εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα θέσουν τα θεμέλια για βιώσιμη ανάκαμψη 
με άφθονες θέσεις εργασίας και θα επιτρέψουν στην οικονομία να μετασχηματιστεί 
μεσοπρόθεσμα. Αυτή η προσαρμογή θα απαιτήσει χρόνο και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
αναληφθεί δράση τώρα. 

Στηριζόμενη στις θετικές ενδείξεις ότι οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται ήδη παράγουν 
αποτελέσματα, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προτεραιότητες που καθορίστηκαν στην περυσινή 
επισκόπηση εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως και ότι οι προσπάθειες σε εθνικό και 
ενωσιακό επίπεδο το 2013 θα πρέπει να επικεντρωθούν στις ακόλουθες πέντε 
προτεραιότητες: 

 Συνέχιση της διαφοροποιημένης δημοσιονομικής εξυγίανσης που ευνοεί την 
ανάπτυξη 

 Αποκατάσταση της δανειακής ροής στην οικονομία 
                                                 
4  Οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις βρίσκονται στην εξής διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm  
5 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, «Έκθεση για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών 

πολιτικών: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2012 [2012/2150(INI)], Οκτώβριος 2012. 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
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 Προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας σήμερα και στο μέλλον 
 Αντιμετώπιση της ανεργίας και των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης 
 Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης 

1. ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΟΥ 
ΕΥΝΟΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Ως συνέπεια της κρίσης, η αναλογία του κρατικού χρεωστικού τίτλου αυξήθηκε, εντός 
ελάχιστων ετών, από 60% σε 90% του ΑΕΠ κατά μέσον όρο στη ζώνη του ευρώ. Τα δημόσια 
οικονομικά πρέπει να αναθεωρηθούν εκ βάθρων για να διατηρηθούν τα συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας και οι δημόσιες υπηρεσίες, να περιοριστεί το κόστος 
αναχρηματοδότησης για το κράτος και άλλες δημόσιες αρχές και για να αποτραπούν 
αρνητικές δευτερογενείς συνέπειες για την υπόλοιπη οικονομία, όπως πιθανοί κίνδυνοι 
μετάδοσης σε άλλες χώρες. Οι δημογραφικές εξελίξεις θα εξακολουθήσουν επίσης να ασκούν 
πίεση στις δαπάνες που συνδέονται με τη γήρανση του πληθυσμού. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 
προσοχή στη δημοσιονομική πολιτική στη ζώνη του ευρώ, όπου ο αντίκτυπος των μη 
βιώσιμων εθνικών δημοσιονομικών πολιτικών σε άλλα κράτη μέλη είναι πιο ισχυρός από ό,τι 
αλλού.  

Η γενική τάση της δημοσιονομικής εξυγίανσης που λαμβάνει χώρα τη στιγμή αυτή, δείχνει 
ότι επιτυγχάνεται πρόοδος: αναμένεται ότι τα κρατικά ελλείμματα στη ζώνη του ευρώ θα 
μειωθούν από μέσο όρο άνω του 6% του ΑΕΠ το 2010 σε μόλις άνω του 3% το 2012. Το 
δημόσιο χρέος αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 94,5% τον επόμενο χρόνο στη ζώνη του 
ευρώ και το 2014 σε ολόκληρη την ΕΕ, αλλά εν συνεχεία θα πρέπει να αρχίσει να μειώνεται 
εκφραζόμενο ως ποσοστό του ΑΕΠ.  

Η δημοσιονομική εξυγίανση μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη 
βραχυπρόθεσμα. Οι επιπτώσεις αυτές είναι ισχυρότερες ενδεχομένως κατά τη διάρκεια 
χρηματοπιστωτικών κρίσεων, όταν οι χρηματοδοτικοί όροι για άλλους οικονομικούς φορείς 
είναι επίσης αυστηροί. Εντούτοις, αυτό δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που παίζει 
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη: ανάλογα με τις επιλογές που γίνονται όσον αφορά τη 
σύνθεση της προσαρμογής, μεταβάλλεται και το «πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα» της 
δημοσιονομικής πολιτικής. Για παράδειγμα, η πείρα έχει δείξει ότι, σε χώρες με σχετικά 
υψηλά ποσοστά δημόσιων δαπανών σε σχέση με το ΑΕΠ και σχετικά υψηλούς φορολογικούς 
συντελεστές, η δημοσιονομική εξυγίανση που επιτυγχάνεται μέσω μείωσης των δαπανών και 
όχι με περαιτέρω αυξήσεις των φορολογικών εσόδων ενισχύει περισσότερο την ανάπτυξη 
μακροπρόθεσμα. Μεταξύ του 2009 και του 2012 επετεύχθη δημοσιονομική εξυγίανση με την 
εφαρμογή μέτρων για τις δαπάνες και τα έσοδα σε παρόμοιο γενικό βαθμό: οι δαπάνες 
μειώθηκαν κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,3 
ποσοστιαίες μονάδες. 

Επιπλέον, το εναλλακτικό σενάριο αναβολής της δημοσιονομικής προσαρμογής θα είχε 
αποδειχθεί πολύ πιο δαπανηρό. Πολλά κράτη μέλη αδυνατούν να χρηματοδοτούν τις ανάγκες 
τους προσφεύγοντας στις αγορές ή αγωνίζονται να συγκρατήσουν την αύξηση των 
διαφορικών επιτοκίων των κρατικών ομολόγων τους λόγω αμφιβολιών ως προς τη 
βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών τους. Για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών, τη μείωση του κόστους αποπληρωμής του χρέους και τη δημιουργία 
δημοσιονομικού περιθωρίου ελιγμών, οι χώρες αυτές πρέπει να καταβάλουν αποφασιστικές 
προσπάθειες, με τον κατάλληλο ρυθμό, για να επαναφέρουν τα δημόσια οικονομικά σε 
βιώσιμη τροχιά. Οι αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη μπορούν να μετριασθούν σε μεγάλο 
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βαθμό, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστεί καλός σχεδιασμός της δημοσιονομικής 
προσαρμογής. Η ανάκτηση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας θα ωφελήσει τόσο τους 
δημόσιους όσο και τους ιδιωτικούς φορείς στις εν λόγω χώρες και θα συμβάλει στη συνολική 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην ΕΕ.  

Κάθε κράτος μέλος βρίσκεται σε διαφορετική δημοσιονομική και οικονομική θέση και για 
τον λόγο αυτό η Επιτροπή προτείνει διαφορετικές προσπάθειες δημοσιονομικής εξυγίανσης, 
προσαρμοσμένες σε κάθε χώρα. Βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, οι 
στρατηγικές αυτές θα πρέπει να επικεντρώνονται στην υλοποιηθείσα πρόοδο σε διαρθρωτικές 
και όχι αποκλειστικά ονομαστικές τιμές, και να περιλαμβάνουν μια σύνθεση μέτρων 
προσαρμογής που να προωθούν τόσο την ανάπτυξη όσο και την κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτή 
η διαφοροποιημένη προσέγγιση βοηθά επίσης στην αναπροσαρμογή των ανισορροπιών στα 
ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών. 

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης προβλέπει το κατάλληλο πλαίσιο για ευέλικτη και 
αποτελεσματική δημοσιονομική προσαρμογή. Οι δημοσιονομικοί στόχοι εκφράζονται σε 
ονομαστικές τιμές, και αυτές προβάλλονται κυρίως στους τίτλους των εφημερίδων. Ωστόσο, 
το Σύμφωνο δίνει έμφαση στην υποκείμενη δημοσιονομική θέση, οπότε και οι προσπάθειες 
εξυγίανσης που προτείνει το Συμβούλιο εκφράζονται σε διαρθρωτικούς όρους6. Κατά 
συνέπεια, εάν πληρούνται αυτοί οι όροι, τα κράτη μέλη μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα για να διορθώσουν τα υπερβολικά ελλείμματά τους, στην περίπτωση που 
μια χειρότερη από την αναμενόμενη οικονομική κατάσταση θα τα εμπόδιζε να υλοποιήσουν 
τους συμφωνηθέντες στόχους τους. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του 2012, οι 
προθεσμίες που καθορίστηκαν για την Ισπανία και την Πορτογαλία για να επαναφέρουν τα 
κρατικά ελλείμματά τους σε επίπεδο κάτω του 3% του ΑΕΠ παρατάθηκαν κατά ένα έτος, 
ώστε να επιτευχθεί ο στόχος αυτός μέχρι το 2014. Μόλις διορθωθούν οι καταστάσεις 
υπερβολικού ελλείμματος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιτύχουν τον μεσοπρόθεσμο 
δημοσιονομικό στόχο τους, που θα εξασφαλίσει τη διατήρηση των δημόσιων οικονομικών σε 
βιώσιμα επίπεδα. 

Για τα κράτη μέλη τα οποία έχουν χάσει την πρόσβαση στην αγορά για την 
αναχρηματοδότηση του χρέους τους, απαιτείται ταχύς ρυθμός δημοσιονομικής προσαρμογής, 
ώστε να αποκατασταθεί επειγόντως η εμπιστοσύνη των επενδυτών. Μια συντονισμένη 
προσπάθεια, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής, 
θα διευκολύνει επίσης την αναγκαία διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Αυτό 
ενισχύεται από τη θετική προσαρμογή που πραγματοποιείται στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία 
και στη Ρουμανία. Στην Ελλάδα, ωστόσο, η διαδικασία ήταν μακρύτερη και πιο δαπανηρή 
λόγω συνδυασμού παραγόντων, όπως η συνεχής αβεβαιότητα όσον αφορά την εφαρμογή του 
προγράμματος. 

Για τα κράτη μέλη με μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο ελιγμών, οι αυτόματοι 
σταθεροποιητές μπορούν να παίξουν τον ρόλο τους πλήρως, βάσει του Συμφώνου. Ο ρυθμός 
της εξυγίανσης μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη, αλλά τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν 
υπόψη πιθανούς δημοσιονομικούς κινδύνους που απορρέουν από την καθυστέρηση της 
εξυγίανσης ενόψει των προκλήσεων των υψηλών επιπέδων χρέους, της προοπτικής γήρανσης 
του πληθυσμού και του σχετικά χαμηλού αναπτυξιακού δυναμικού σε ορισμένες χώρες, 
καθώς και από τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να δημιουργήσει μια αλλαγή στις 
διαθέσεις της αγοράς. 

                                                 
6 Η δημοσιονομική ισορροπία εκφράζεται σε διαρθρωτικούς όρους όταν διορθώνεται για να ληφθούν 

υπόψη οι επιπτώσεις στον κύκλο της οικονομίας και τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα. 
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Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις της πραγματικής οικονομίας. 
Ειδικότερα, οι προσεχείς χειμερινές προβλέψεις της Επιτροπής, που προγραμματίστηκαν για 
τις αρχές του επόμενου έτους, θα δείξουν κατά πόσον τα κράτη μέλη διατηρούν τη 
συμφωνηθείσα πορεία για τη μείωση του διαρθρωτικού τους ελλείμματος και εάν 
αιτιολογούνται προσαρμογές των προθεσμιών για την διόρθωση υπερβολικών ελλειμμάτων, 
τηρώντας πλήρως το πνεύμα και το γράμμα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 

Η αποκατάσταση υγιών δημόσιων οικονομικών είναι μια μακροχρόνια διαδικασία. Ισχυροί 
κανόνες διακυβέρνησης της ΕΕ και εθνικά δημοσιονομικά πλαίσια, όπως προβλέπεται στη 
νομοθεσία της ΕΕ, θα συμβάλουν στην παγίωση αυτών των προσπαθειών μακροπρόθεσμα. 
Τέτοιοι κανόνες περιλαμβάνουν τη θέσπιση αριθμητικών δημοσιονομικών κανόνων, την 
προσφυγή σε ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα και μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό, με 
πολυμερή έλεγχο της προόδου.  

Από την πλευρά δαπανών των κρατικών προϋπολογισμών, είναι ουσιαστικό να εξετάζεται η 
συνολική αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των δαπανών. Ενώ η κατάσταση 
διαφέρει από χώρα σε χώρα, η Επιτροπή πρότεινε μια επιλεκτική προσέγγιση όταν 
προβλέπονται περικοπές, ούτως ώστε να διατηρηθούν το δυναμικό μελλοντικής ανάπτυξης 
και τα σημαντικά δίκτυα κοινωνικής ασφάλειας. Ειδικότερα, η Επιτροπή θεωρεί ότι: 

 Οι επενδύσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτομίας και της 
ενέργειας θα πρέπει να καταστούν προτεραιότητες και να ενισχυθούν, όταν είναι 
δυνατό, και παράλληλα πρέπει να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα αυτών των 
δαπανών. Θα πρέπει επίσης να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση ή την 
ενίσχυση της κάλυψης και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών 
απασχόλησης και των ενεργών πολιτικών αγοράς εργασίας, όπως κατάρτιση για 
τους ανέργους και συστήματα εγγύησης για τη νεολαία.  

 Ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να 
συνεχιστεί για να εξασφαλιστούν η αποτελεσματικότητα, η καταλληλότητα και η 
βιωσιμότητά τους. Οι μεταρρυθμίσεις των συνταξιοδοτικών συστημάτων θα 
πρέπει να επιταχυνθούν ώστε να εναρμονιστεί η ηλικία συνταξιοδότησης με το 
προσδόκιμο ζωής, να περιοριστεί η πρόσβαση σε καθεστώτα πρόωρης 
συνταξιοδότησης και να επιτραπεί μεγαλύτερος χρόνος επαγγελματικού βίου. 
Επίσης στο πλαίσιο των δημογραφικών προκλήσεων και της πίεσης που ασκείται 
στις δαπάνες λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, οι μεταρρυθμίσεις των 
συστημάτων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα πρέπει να εφαρμοστούν για να 
βελτιωθούν η σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας και η βιωσιμότητα, 
αξιολογώντας τις επιδόσεις αυτών των συστημάτων με γνώμονα τον διττό στόχο 
της πιο αποδοτικής χρήσης των δημόσιων πόρων και της πρόσβασης σε 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη υψηλής ποιότητας. 

Από την πλευρά εσόδων των κρατικών προϋπολογισμών, οι πρόσφατες τάσεις δείχνουν ότι 
πολλά κράτη μέλη έχουν αυξήσει τους φόρους προσωπικού εισοδήματος και/ή τους 
συντελεστές ΦΠΑ7. Υπάρχει, ωστόσο, ακόμη περιθώριο για να μετατοπιστεί η συνολική 
φορολογική επιβάρυνση προς φορολογικές βάσεις οι οποίες είναι επηρεάζουν λιγότερο την 
ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και για να καταστούν τα φορολογικά 
συστήματα πιο αποτελεσματικά, ανταγωνιστικά και δίκαια. Αυτή η μετατόπιση απαιτεί μια 
σφαιρική προσέγγιση που θα εξασφαλίζει δίκαιη κατανομή και θα είναι προσαρμοσμένη στις 

                                                 
7  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Φορολογικές μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη της ΕΕ 2012», Ευρωπαϊκή 

Οικονομία, 6/2012.  
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συνθήκες που επικρατούν σε επιμέρους κράτη μέλη. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή προτείνει 
τα εξής:  

 Η φορολογική επιβάρυνση της εργασίας θα πρέπει να μειωθεί σημαντικά σε χώρες 
όπου είναι συγκριτικά υψηλή και εμποδίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Για 
να εξασφαλιστεί ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι ουδέτερες ως προς τα έσοδα, φόροι 
όπως ο φόρος κατανάλωσης, ο περιοδικός φόρος επί των ακινήτων και 
περιβαλλοντικοί φόροι, θα μπορούσαν να αυξηθούν.  

 Θα πρέπει να δημιουργηθούν συμπληρωματικά έσοδα κατά προτίμηση με τη 
διεύρυνση των φορολογικών βάσεων και όχι με την αύξηση των φορολογικών 
συντελεστών ή με τη δημιουργία νέων φόρων. Οι φορολογικές απαλλαγές, οι 
μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ ή οι απαλλαγές από τους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης θα πρέπει να μειωθούν ή να εξαλειφθούν. Οι περιβαλλοντικά 
επιβλαβείς επιδοτήσεις θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά8. Η φορολογική 
συμμόρφωση θα πρέπει να βελτιωθεί με συστηματική δράση για τη μείωση της 
παραοικονομίας, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής9 και την εξασφάλιση 
μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας των φορολογικών διοικήσεων. 

 Η απόκλιση της φορολογίας εταιρειών έναντι της χρηματοδότησης του χρέους θα 
πρέπει να μειωθεί. 

 Η φορολογία ακινήτων και κατοικιών θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί ώστε να 
αποτρέπεται η επανάληψη χρηματοοικονομικών κινδύνων στον στεγαστικό τομέα. 
Ειδικότερα, θα πρέπει να επανεξεταστούν οι πτυχές των φορολογικών 
συστημάτων που αυξάνουν τη «στρέβλωση του χρέους» των νοικοκυριών, 
ουσιαστικά μέσω φορολογικών ελαφρύνσεων για τις υποθήκες.  

Για τα περισσότερα από αυτά τα μέτρα, εκδόθηκαν λεπτομερείς ειδικές ανά χώρα συστάσεις, 
ενώ διοργανώνονται δραστηριότητες αξιολόγησης από ομολόγους σε επίπεδο ΕΕ για να 
εξετάζονται η πρόοδος και οι βέλτιστες πρακτικές. Τώρα η εφαρμογή τους αποτελεί τη 
βασικότερη πρόκληση. 

2. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
Η κρίση είχε μακροχρόνιες επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση πολλών ιδιωτικών 
και δημόσιων φορέων, επηρεάζοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των δανειστών και 
την αποτελεσματικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα. Οι εντάσεις στις αγορές κρατικών 
χρεωστικών τίτλων και στον χρηματοπιστωτικό τομέα τροφοδότησαν η μία την άλλη, 
δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα χρηματοδότησης για πολλούς δανειολήπτες. Οι 
εξελίξεις αυτές οδήγησαν επίσης στον κατακερματισμό του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
εκατέρωθεν των εθνικών συνόρων, με συρρίκνωση των χρηματοοικονομικών 
δραστηριοτήτων στις εθνικές εγχώριες αγορές. Η συνεπακόλουθη περιορισμένη ή δαπανηρή 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση για πολλές επιχειρήσεις και νοικοκυριά που επιθυμούσαν να 
επενδύσουν, αποτέλεσε το σημαντικότερο εμπόδιο στην ανάκαμψη σε ολόκληρη την Ευρώπη 
μέχρι σήμερα. Παράλληλα, τα υψηλά επίπεδα χρέους αναγκάζουν πολλούς οικονομικούς 
φορείς να μειώσουν το χρηματοοικονομικό τους άνοιγμα ή να αυξήσουν τις οικονομίες τους. 
                                                 
8  Το 2013 τα κράτη μέλη θα αρχίσουν να λαμβάνουν επίσης νέα έσοδα από τις δημοπρασίες 

δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου στο πλαίσιο της τρίτης φάσης του συστήματος εμπορίας 
εκπομπών της ΕΕ. 

9  Η Επιτροπή θα υποβάλει σύντομα ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της 
φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, μαζί με κατευθυντήριες οδηγίες για να εξασφαλιστεί η 
χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα. 
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Αυτή η «απομόχλευση» μπορεί επίσης να εμποδίσει την ανάκαμψη βραχυπρόθεσμα. Τα 
προβλήματα είναι ιδιαίτερα οξεία στα ευάλωτα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ. 

Σε επίπεδο ΕΕ έχει αναληφθεί δράση για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι που απειλούν το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα και να διορθωθούν οι παλαιές αδυναμίες των κανονιστικών και 
εποπτικών συστημάτων μας: 

 Καταβλήθηκε συντονισμένη προσπάθεια εκτίμησης των κινδύνων του τραπεζικού 
τομέα και ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Η αναγνώριση των ζημιών και η 
εκκαθάριση των ισολογισμών των τραπεζών είναι κρίσιμης σημασίας για τη 
βελτίωση της εμπιστοσύνης στις αγορές και θα πρέπει να γίνουν χωρίς 
καθυστέρηση. 

 Από τον Ιανουάριο του 2011 έχουν συγκροτηθεί νέες εποπτικές αρχές της ΕΕ οι 
οποίες εργάζονται για την ανάπτυξη ενιαίου εγχειριδίου κανόνων με σκοπό την 
ενίσχυση του νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται στους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς. Απαιτείται ταχεία επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τις προτάσεις της 
Επιτροπής για τα τραπεζικά κεφάλαια και ρευστότητα, τα συστήματα εγγύησης 
των καταθέσεων και ρυθμίσεις εξυγίανσης των τραπεζών προκειμένου να 
προβλεφθεί ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο πρόληψης και διαχείρισης 
χρηματοπιστωτικών κρίσεων. 

 Η στενότερη παρακολούθηση των επιπέδων του ιδιωτικού χρέους και των 
συνδεδεμένων χρηματοοικονομικών κινδύνων, όπως η διόγκωση της αγοράς 
ακινήτων, επιτυγχάνεται τώρα μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού 
Κινδύνου (ΕΣΣΚ) και της νέας διαδικασίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση 
μακροοικονομικών ανισορροπιών. 

 Ως ένα από τα τέσσερα συστατικά στοιχεία για την ενίσχυση της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης, η Επιτροπή πρότεινε τραπεζική ένωση, καθώς και έναν 
ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, υπό την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
ώστε να συμπεριληφθούν περαιτέρω ρυθμίσεις για την εποπτεία των τραπεζών σε 
επίπεδο ΕΕ. Η καθιέρωση ενός τέτοιου μηχανισμού, θα δημιουργήσει επίσης τις 
προϋποθέσεις για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας να ανακεφαλαιοποιεί 
απευθείας τις τράπεζες που αδυνατούν να αντλήσουν κεφάλαια στις αγορές. 

Σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη μπορούν να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να 
προωθήσουν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, να αυξήσουν τη ρευστότητα και να 
μειώσουν την παραδοσιακή εξάρτηση των εταιρειών από την τραπεζική χρηματοδότηση, με 
τους ακόλουθους τρόπους: 

 Προώθηση νέων πηγών κεφαλαίων, όπως δανεισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, 
παροχής περισσότερων ευκαιριών έκδοσης εταιρικών ομολόγων και διευκόλυνσης 
της πρόσβασης σε επιχειρηματικά κεφάλαια.  

 Μείωση των καθυστερημένων πληρωμών από τις δημόσιες αρχές, δεδομένου ότι η 
μέση διάρκειά τους επιδεινώθηκε περαιτέρω λόγω της κρίσης, γεγονός που 
επιβαρύνει ιδιαίτερα τις ΜΜΕ μέσα σε ένα ήδη δυσχερές επιχειρηματικό 
περιβάλλον. Η οδηγία της ΕΕ για καθυστερημένες πληρωμές που πρέπει να έχει 
μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι τον Μάρτιο του 2013 θα μειώσει τις 
καθυστερήσεις σε 30 ημέρες και θα βελτιώσει τις αντισταθμίσεις σε περίπτωση 
καθυστερημένης πληρωμής. 

 Ανάπτυξη του ρόλου των κρατικών τραπεζών και των οργανισμών εγγυήσεως στη 
χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Τούτο μπορεί να καλύψει ορισμένους από τους 
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κινδύνους που αναλαμβάνουν οι ιδιωτικοί επενδυτές και να αντισταθμίσει την 
έλλειψη μετοχικού κεφαλαίου ή το μικρό μέγεθος της χρηματοδοτούμενης 
εταιρείας, μεταξύ άλλων, με νέες μορφές τιτλοποίησης. 

 Στήριξη καινοτόμων σχεδίων, όπως κρατικά σχέδια που επιτρέπουν στις τράπεζες 
να δανείζονται με χαμηλότερα επιτόκια εάν αυξήσουν τα μακροπρόθεσμα δάνεια 
που χορηγούν σε επιχειρήσεις ή παροχή φθηνότερων και περισσότερο προσιτών 
δανείων στις ΜΜΕ.  

 Εξασφάλιση μιας ισορροπημένης προσέγγισης για τις κατασχέσεις σε περίπτωση 
ενυπόθηκου δανεισμού, προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και παράλληλα 
μέριμνα ώστε να μην επιβαρύνονται υπερβολικά τα ισοζύγια των τραπεζών. Σ’ 
αυτά περιλαμβάνονται μέτρα για την εισαγωγή καθεστώτων αφερεγγυότητας 
φυσικού προσώπου που επιτρέπουν τροποποίηση των όρων των ενυπόθηκων 
δανείων προκειμένου να αποτρέπονται οι κατασχέσεις. 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να γίνεται πλήρης χρήση των υφιστάμενων ή νέων 
χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ που μπορούν να δράσουν ως καταλύτες για επενδύσεις, 
ειδικότερα για τις βασικές υποδομές: 

 Η παροχή ενός επιπλέον ποσού 10 δισεκατ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕ) θα επιτρέψει να διατεθούν 60 δισεκατ. ευρώ 
συμπληρωματικής χρηματοδότησης κατά τα επόμενα τρία έως τέσσερα έτη και θα 
αποδεσμεύσει τριπλάσιο ποσό σε σχέση με αυτό που προέρχεται από άλλες πηγές 
χρηματοδότησης.  

 Η δημιουργία ομολογιακών δανείων για τη χρηματοδότηση των έργων 
αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό νέο μέσο καταμερισμού των κινδύνων για να 
αποδεσμευθεί η ιδιωτική χρηματοδότηση, για παράδειγμα από ασφαλιστικές 
εταιρείες και συνταξιοδοτικά ταμεία, συμπληρώνοντας έτσι τον παραδοσιακό 
τραπεζικό δανεισμό. Πολλά σχέδια βρίσκονται τώρα σε προχωρημένο στάδιο 
επεξεργασίας από την ΕΤΕπ.  

 Ως μέρος του συμφώνου για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η Επιτροπή 
εξακολουθεί να εργάζεται με τα κράτη μέλη για να επαναπρογραμματίσει και να 
επιταχύνει τη χρήση των διαθρωτικών ταμείων της ΕΕ προς στήριξη της 
ανάπτυξης, ιδίως για τις ΜΜΕ. Επιπλέον, τα κράτη μέλη καλούνται να υποδείξουν 
στα εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων τον τρόπο με τον οποίο 
προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τα διαρθρωτικά ταμεία για να προωθήσουν 
προτεραιότητες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη για τον επόμενο γύρο 
προγραμμάτων (2014-2010). Θα πρέπει επίσης να γίνει πλήρης χρήση των 
διευκολύνσεων του προγράμματος ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας που 
έχουν ήδη συγκεντρώσει 2,1 δισεκατ. ευρώ σε επιχειρηματικά κεφάλαια και έχουν 
παράσχει δάνεια ύψους 11,6 δισεκατ. ευρώ σε ΜΜΕ. 

3. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ 

Η κρίση επιταχύνει τις αλλαγές στην οικονομία όπου ορισμένοι πιο παραδοσιακοί τομείς 
πλήττονται σκληρά και οι νεότεροι αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες ανάπτυξης. Ο ταχύς 
ρυθμός της αναδιάρθρωσης δημιουργεί μεν προβλήματα αλλά προσφέρει και μια ευκαιρία 
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αξιοποίησης του δυναμικού των νέων μοχλών ανάπτυξης και εργασίας10. Αυτές οι 
προσαρμογές προστίθενται στις πιο μακροπρόθεσμες προκλήσεις ανταγωνιστικότητας τις 
οποίες αντιμετωπίζουν πολλές από τις οικονομίες μας, ενώ συμβάλλουν συχνά στη διόρθωσή 
τους. Η Έκθεση σχετικά με τον Μηχανισμό Επαγρύπνησης που εκδόθηκε μαζί με την 
παρούσα επισκόπηση δείχνει ότι οι εξελίξεις στην ανταγωνιστικότητα, είτε αυτή αφορά τις 
τιμές είτε όχι, συμβάλλουν θετικά στη βελτίωση των εξωτερικών ανισορροπιών αν και με 
ορισμένες χρονικές καθυστερήσεις. Τα κράτη μέλη που βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση των 
αγορών έχουν εφαρμόσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, αλλά πρέπει να καταβληθούν 
περισσότερες προσπάθειες για να βελτιωθούν η εσωτερική και εξωτερική ανταγωνιστικότητα 
σε πολλά από αυτά. 

Όπως φαίνεται από τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις, δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα «ενιαίας 
αντιμετώπισης», αλλά υπάρχουν κοινοί στόχοι, ένα φάσμα προς εξέταση μεταρρυθμίσεων και 
πολλά παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών – στα οποία περιλαμβάνονται παραδείγματα 
ευρωπαϊκών χωρών που κατέχουν το παγκόσμιο προβάδισμα – από όπου μπορούν να 
αντληθούν διδάγματα. Αν και ορισμένες μεταρρυθμίσεις απαιτούν ορισμένο χρόνο έως ότου 
φανεί η συμβολή τους, άλλες μπορούν να προσφέρουν άμεσα αποτελέσματα.  

Είναι αναγκαίο να καθοριστούν ορισμένες προϋποθέσεις-πλαίσια σε εθνικό επίπεδο και οι 
προτεραιότητες θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:  

 Προώθηση των επενδύσεων, των νέων τεχνολογιών και αύξηση των επιπέδων των 
δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη. Η εστιασμένη 
στήριξη από τις δημόσιες αρχές και ο μεγαλύτερος ανταγωνισμός για τις 
ερευνητικές επιχορηγήσεις μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο σ’ αυτόν τον 
τομέα. 

 Αύξηση των επιδόσεων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και του γενικού 
επιπέδου των δεξιοτήτων, με τη στενότερη σύνδεση του κόσμου της εργασίας με 
την εκπαίδευση.  

 Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, με τη χαλάρωση των διατυπώσεων 
που απαιτούνται για την έναρξη νέας επιχείρησης, την απλούστευση των 
διαδικασιών έκδοσης αδειών και εγκρίσεων και των διαδικασιών φορολογικής 
συμμόρφωσης, καθώς και τη μείωση της συνολικής διοικητικής επιβάρυνσης των 
επιχειρήσεων. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ειδικά εμπόδια για 
δραστηριότητες σε τομείς που δημιουργούν πολλές θέσεις εργασίας, όπως ο 
κατασκευαστικός τομέας, οι επιχειρηματικές υπηρεσίες, η υλικοτεχνική 
υποστήριξη, ο τουρισμός και το χονδρικό εμπόριο.  

 Αξιοποίηση του δυναμικού της πράσινης οικονομίας με τον καθορισμό ενός 
προβλέψιμου κανονιστικού πλαισίου και την προώθηση της ανάδυσης νέων 
αγορών και τεχνολογιών. Ειδικότερα, πιο φιλόδοξα προγράμματα αναμόρφωσης 
της ενεργειακής απόδοσης – που θα λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις της οδηγίας 
της ΕΕ για ενεργειακή απόδοση, χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτές – μπορούν 
να συμβάλουν σε σημαντικές οικονομίες και σε δημιουργία θέσεων εργασίας, 
πέρα από τα περιβαλλοντικά τους οφέλη. Η καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων 
και του ύδατος και οι βιομηχανίες ανακύκλωσης παρουσιάζουν επίσης ισχυρό 
δυναμικό ανάπτυξης νέων θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη 
διασφάλιση της προμήθειας ανεπαρκών πόρων και υλικών. 

                                                 
10  Η πρώτη έκδοση της έκθεσης για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς (COM(2012)752) που συνοδεύει 

την παρούσα επισκόπηση παρουσιάζει πολλές περιπτώσεις αναξιοποίητων πηγών ανάπτυξης. 
Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται επίσης στην προσεχή μελέτη της Επιτροπής που θα 
αφορά «Το κόστος της ανυπαρξίας της Ευρώπης: το αναξιοποίητο δυναμικό της ενιαίας αγοράς».  
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Η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά προσφέρει πολλές ευκαιρίες στις επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν 
και στους καταναλωτές για να ωφεληθούν από καλύτερες υπηρεσίες και πρακτικές. Στον 
τομέα των υπηρεσιών, τα κράτη μέλη μπορούν να αποκομίσουν πολλά οφέλη εάν βελτιώσουν 
την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες με τους εξής τρόπους: 

 Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις τους να εξαλείψουν τους περιορισμούς λόγω της 
ιθαγένειας ή του τόπου κατοικίας του παρόχου υπηρεσίας. 

 Επανεξέταση της ανάγκης και της αναλογικότητας της ρύθμισης των 
επαγγελματικών υπηρεσιών, ειδικότερα των πάγιων τιμών και των περιορισμών 
στις εταιρικές δομές και την κυριότητα του. 

 Επανεξέταση της εφαρμογής της ρήτρας σχετικά με την ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών για να εξαλειφθούν οι αδικαιολόγητες διπλές ρυθμίσεις σε τομείς όπως 
ο κατασκευαστικός τομέας, οι επιχειρηματικές υπηρεσίες και ο τουρισμός και 
εξασφάλιση διαφανούς τιμολόγησης στις υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. 

 Ενίσχυση του ανταγωνισμού στον τομέα λιανικής με τη μείωση των 
επιχειρησιακών περιορισμών, ειδικότερα με την κατάργηση της εξέτασης των 
οικονομικών αναγκών. 

Οι επιδόσεις των επιχειρήσεων δικτύων κοινής ωφελείας σε όλη την Ευρώπη έχουν κρίσιμα 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην υπόλοιπη οικονομία και μπορούν να βελτιωθούν με 
τα εξής: 

 Ανάπτυξη των κατάλληλων κινήτρων για την ταχεία επέκταση του διαδικτύου 
υψηλής ταχύτητας σε επίπεδο χώρας και την ανάπτυξη της κυκλοφορίας 
δεδομένων μέσω κινητών ψηφιακών πλαισίων. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να 
ελευθερώσουν τις ζώνες συχνοτήτων των ασύρματων ευρυζωνικών επικοινωνιών.  

 Εξασφάλιση της πλήρους μεταφοράς και εφαρμογής της τρίτης δέσμης μέτρων για 
την ενέργεια, ειδικότερα ελευθέρωση των δικτύων, διασφάλιση της ανεξαρτησίας 
και των αναγκαίων εξουσιών των εθνικών ρυθμιστικών φορέων και σταδιακή 
κατάργηση των ρυθμιζόμενων τιμών ενέργειας, με παράλληλη προστασία των 
ευάλωτων καταναλωτών. 

 Επιτάχυνση της εφαρμογής του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού με τη μείωση του 
κατακερματισμού της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και τη βελτίωση της 
οργάνωσης του εναέριου χώρου. 

 Άνοιγμα στον ανταγωνισμό των σιδηροδρομικών επιβατικών υπηρεσιών 
εσωτερικού, ειδικότερα με την ίση πρόσβαση στις υποδομές. 

 Καλύτερη ένταξη των λιμένων στην υλικοτεχνική αλυσίδα, με την άρση των 
φραγμών εισόδου στις λιμενικές υπηρεσίες. 

 Άρση των υπόλοιπων εμποδίων στις ενδομεταφορές για να βελτιωθεί η ισορροπία 
προσφοράς και ζήτησης στις διεθνείς μεταφορές. 

 Σύμφωνα με την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, εφαρμογή εναρμονισμένων 
κανόνων σχετικά με τη διαφάνεια και τις απαιτήσεις πληροφόρησης των 
επιχειρήσεων και καταναλωτών. 

Οι επιδόσεις των αγορών προϊόντων θα βελτιωθούν επίσης σημαντικά εάν οι εθνικοί 
οργανισμοί τυποποίησης υλοποιήσουν τους στόχους που καθορίστηκαν σε επίπεδο ΕΕ, 
ειδικότερα μετακινούμενοι από τα εθνικά πρότυπα σε πρότυπα ευρωπαϊκού επιπέδου. Θα 
πρέπει να γίνεται πλήρης χρήση της κοινοποίησης τεχνικών κανόνων για τα προϊόντα και τις 
υπηρεσίες ΤΠΕ ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία τους στην ενιαία αγορά. 
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4. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 
Κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 2 εκατ. 
υπερβαίνοντας τα 25 εκατ. άτομα. Το ποσοστό ανεργίας καθορίζεται σε 10,6% στην ΕΕ και 
σε 11,6% στη ζώνη του ευρώ. Η μακροχρόνια ανεργία αυξάνεται και σχεδόν ένας στους δύο 
ανέργους έχουν μείνει χωρίς εργασία για πάνω από ένα έτος. Η κατάσταση διαφέρει 
σημαντικά εντός της Ευρώπης, όπου τα εθνικά ποσοστά ανεργίας κυμαίνονται από κάτω του 
5% σε άνω του 25%. Οι νέοι είναι κυρίως εκείνοι που πλήττονται περισσότερο, εφόσον τα 
ποσοστά ανεργίας των νέων υπερβαίνουν το 50% σε ορισμένες χώρες11, αλλά έχουν επίσης 
θιγεί και άλλες ηλικιακές ομάδες.  

Λόγω των μακρών περιόδων ανεργίας, της ταχείας αναδιάρθρωσης της οικονομίας και των 
δυσκολιών εξεύρεσης εργασίας, αυξάνεται ο κίνδυνος να καταστεί η ανεργία διαρθρωτική 
και να απομακρυνθεί από την αγορά εργασίας ένας μεγαλύτερος αριθμός ατόμων12. 
Υπάρχουν επίσης σαφείς ενδείξεις ότι αυξάνονται οι κίνδυνοι φτώχειας και κοινωνικού 
αποκλεισμού σε πολλά κράτη μέλη13. Επιπλέον πιέσεις στα συστήματα κοινωνικής 
προστασίας επηρεάζουν επίσης την ικανότητα αυτών των συστημάτων να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. 

Οι ασθενείς προοπτικές ανάπτυξης και η καθυστέρηση που σημειώνεται μεταξύ της 
οικονομικής ανάκαμψης και της ανάκαμψης της αγοράς εργασίας υποδηλώνουν ότι δεν 
υπάρχει προοπτική άμεσης ή αυτόματης βελτίωσης της κατάστασης της απασχόλησης. Τούτο 
συνιστά σοβαρό πρόβλημα για την ΕΕ συνολικά, καθώς και για τις πλέον πληγείσες χώρες, 
και απαιτεί την ανάληψη πιο αποφασιστικής δράσης από τις δημόσιες αρχές και τους 
κοινωνικούς εταίρους. 

Εκτός από τις επιπτώσεις της σημερινής κρίσης, η διαρθρωτική τάση γήρανσης και, σύντομα, 
συρρίκνωσης του ενεργού πληθυσμού σε περιοχές της Ευρώπης, δημιουργεί ιδιαίτερα 
προβλήματα. Το να ενθαρρύνεται η πρόωρη συνταξιοδότηση εργαζομένων μεγαλύτερης 
ηλικίας με την ελπίδα ότι θα προσλαμβάνονται νέοι στη θέση αυτών είναι μια πολιτική που 
αποδείχθηκε εντελώς αναποτελεσματική και δαπανηρή κατά το παρελθόν και δεν πρέπει να 
επαναληφθεί. 

Παρά τα υψηλά επίπεδα ανεργίας, υπάρχουν επίσης ενδείξεις για στενότητες και 
αναντιστοιχίες ως προς τις δεξιότητες, με ορισμένες περιοχές ή τομείς να στερούνται 
προσωπικού ικανού να καλύψει τις ανάγκες τους. Η μεγαλύτερη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας, η βελτίωση των επιπέδων των δεξιοτήτων και η διευκόλυνση της κινητικότητας 
αποτελούν επιτακτικές προτεραιότητες.  

Σε ολόκληρη την Ευρώπη εφαρμόζονται πολλές φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις. Σε χώρες που 
βρίσκονται υπό οικονομική πίεση, λήφθηκαν μέτρα για να διευκολυνθούν ευέλικτες 
εργασιακές ρυθμίσεις στις επιχειρήσεις, να μειωθούν οι αποζημιώσεις λόγω απόλυσης για 
τυποποιημένες συμβάσεις και να απλοποιηθούν οι διαδικασίες ατομικής ή ομαδικής 
απόλυσης. Λήφθηκαν επίσης μέτρα για να ενισχυθεί η ευελιξία καθορισμού των μισθών, 

                                                 
11  Το τελευταίο έτος, η Επιτροπή έχει συστήσει ομάδες δράσης που βοηθούν τις χώρες με τα υψηλότερα 

ποσοστά ανεργίας των νέων στον επαναπρογραμματισμό των πόρων της ΕΕ για να ενισχυθούν η 
κατάρτιση και οι ευκαιρίες εργασίας για νέους. Βλ. πρώτα αποτελέσματα στη διεύθυνση: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/council_dinner/youth_action_team_en.pdf  

12  Το σχέδιο Κοινής Έκθεσης Απασχόλησης που συνοδεύει την παρούσα επισκόπηση περιέχει πιο 
λεπτομερείς πληροφορίες. 

13  Ο αριθμός των ατόμων που απειλούνται με φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό αυξήθηκε από το 2008 
σε 13 από τα 23 κράτη μέλη για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία το 2011. 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/pdf/council_dinner/youth_action_team_en.pdf
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όπως χαλάρωση των όρων αποχώρησης για επιχειρήσεις από συλλογικές συμβάσεις εργασίας 
υψηλότερου επιπέδου και επανεξέταση τομεακών συμφωνιών μισθών. 

Προετοιμασία για ανάκαμψη με άφθονες θέσεις εργασίας 

Είναι σημαντικό να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να βελτιωθεί η αντοχή της 
αγοράς εργασίας και να γίνουν επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να μπορούν οι 
επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν προσωπικό και να προσαρμόζονται και για να επιτραπεί σε 
περισσότερα άτομα να παραμένουν ενεργά και να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες. Οι 
κοινωνικοί εταίροι μπορούν να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο μαζί με τις δημόσιες αρχές. 
Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή προτείνει, ιδίως, τα εξής: 

 Να περιοριστεί η φορολογική επιβάρυνση της εργασίας, ιδίως για τους 
χαμηλόμισθους, ως μέρος ευρύτερων προσπαθειών μετατόπισης της φορολογικής 
επιβάρυνσης από την εργασία. Θα μπορούσαν επίσης να εξεταστούν προσωρινές 
μειώσεις των εισφορών στα συστήματα κοινωνικής ασφάλειας ή των μηχανισμών 
επιδότησης της εργασίας για νεοπροσλαμβανόμενους, ιδίως τους εργαζόμενους με 
χαμηλά προσόντα που παραμένουν άνεργοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με 
στόχο την προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτές είναι ορθά στοχευμένες.  

 Να συνεχιστεί ο εκσυγχρονισμός των αγορών εργασίας με την απλοποίηση της 
εργατικής νομοθεσίας και την ανάπτυξη ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας, καθώς 
και ρυθμίσεων περιορισμένου χρόνου εργασίας και εργασιακού περιβάλλοντος 
που ευνοεί μακρύτερο επαγγελματικό βίο. Η μείωση των διαφορών προστασίας 
της απασχόλησης μεταξύ διαφόρων τύπων συμβάσεων εργασίας θα μπορούσε 
επίσης να συμβάλει στη μείωση της κατάτμησης της αγοράς εργασίας, όπως και 
της αδήλωτης εργασίας, σε πολλές χώρες. Ο αντίκτυπος των επιδομάτων ανεργίας 
θα πρέπει να παρακολουθείται για να διασφαλίζονται κατάλληλες απαιτήσεις 
επιλεξιμότητας και αποτελεσματικής ανεύρεσης εργασίας.  

 Να ελεγχθούν οι επιπτώσεις των συστημάτων καθορισμού των μισθών, ειδικότερα 
των μηχανισμών τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, με ενδεχόμενο τροποποίησής 
τους, βάσει εθνικών πρακτικών διαβούλευσης, ώστε να αντανακλώνται καλύτερα 
οι εξελίξεις της παραγωγικότητας και να ενισχύεται η δημιουργία θέσεων 
εργασίας. Είναι σημαντικό τα ελάχιστα επίπεδα μισθών να επιτύχουν την ορθή 
ισορροπία μεταξύ της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και του κατάλληλου 
εισοδήματος.  

 Να αξιοποιηθεί το δυναμικό απασχόλησης αναπτυσσόμενων τομέων, όπως η 
πράσινη οικονομία, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και οι ΤΠΕ, μέσω ενός 
αξιόπιστου νομικού πλαισίου προσανατολισμένου στο μέλλον, η ανάπτυξη 
κατάλληλων δεξιοτήτων και η εστιασμένη δημόσια στήριξη14. 

Βελτίωση των επιπέδων απασχολησιμότητας, ειδικότερα για τους νέους 
 
Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να 
καταπολεμήσουν την ανεργία, να βελτιώσουν την απασχολησιμότητα και να προωθήσουν την 
πρόσβαση στις θέσεις εργασίας ή την επιστροφή στον κόσμο της εργασίας, ειδικότερα για 
τους ανέργους μακράς διάρκειας και τους νέους. Τούτο περιλαμβάνει μέτρα που αποβλέπουν 
στα εξής: 

                                                 
14  Η Επιτροπή διατύπωσε τρόπους αξιοποίησης αυτού του δυναμικού στην ανακοίνωσή της «Στοχεύοντας 

σε μια ανάκαμψη με άφθονες θέσεις απασχόλησης» (COM(2012)173) της 18ης Απριλίου 2012. 
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 Τόνωση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και επιτάχυνση ενεργών μέτρων 
της αγοράς εργασίας, μεταξύ των οποίων, αναβάθμιση των δεξιοτήτων, 
εξατομικευμένη βοήθεια ανεύρεσης εργασίας, στήριξη της επιχειρηματικότητας 
και της αυτοαπασχόλησης, και συστήματα ενθάρρυνσης της κινητικότητας. Παρά 
το γεγονός ότι ορισμένοι συμπληρωματικοί πόροι έχουν αφιερωθεί σε αυτές τις 
δραστηριότητες ή τις προσπάθειες για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς 
τους, η παρεχόμενη ενίσχυση σπάνια συνοδεύει τη διόγκωση του αριθμού 
εγγεγραμμένων αιτούντων εργασία σε πολλές χώρες.  

 Μείωση της πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο και διευκόλυνση της 
μετάβασης από το σχολείο στην εργασία με την ανάπτυξη περιόδων κατάρτισης 
υψηλής ποιότητας, δευτερεύουσας επαγγελματικής εκπαίδευσης και διπλών τύπων 
εκμάθησης – εκπαίδευση στην αίθουσα διδασκαλίας σε συνδυασμό με πρακτική 
εξάσκηση στον τόπο εργασίας. Απαιτούνται προσπάθειες για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικών δεξιοτήτων για την ενίσχυση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων 
και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων15. 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων εγγύησης για τη νεολαία στο πλαίσιο των 
οποίων κάθε νέος ηλικίας κάτω των 25 ετών λαμβάνει προσφορά απασχόλησης, 
συνεχούς εκπαίδευσης, δευτερεύουσας επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης 
εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή που αποχωρεί από την επίσημη εκπαίδευση 
ή καθίσταται άνεργος. Τέτοια συστήματα μπορούν επίσης να 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο16. 

 Διευκόλυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας και της πρόσβασης σε θέσεις 
εργασίας για το δεύτερο ενεργό μέλος της οικογένειας, με τα κατάλληλα κίνητρα 
φορολογίας-παροχών και την παροχή οικονομικά προσιτής φροντίδας των 
παιδιών. 

 Βελτίωση της πρόσβασης σε συστήματα δια βίου μάθησης καθόλη τη διάρκεια 
του επαγγελματικού βίου, μεταξύ άλλων και για τους εργαζόμενους μεγαλύτερης 
ηλικίας, με την ενίσχυση των εταιρικών σχέσεων μεταξύ των δημόσιων και 
ιδιωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην παροχή, την εφαρμογή και 
την αναπροσαρμογή ειδικών δεξιοτήτων.  

 Βελτίωση της σχέσης μεταξύ εκπαίδευσης και συστημάτων δια βίου μάθησης και 
των αναγκών της αγοράς εργασίας. Η βραχεία τριτοβάθμια εκπαίδευση σε 
κύκλους δύο ετών, εστιασμένη σε τομείς όπου έχει επισημανθεί έλλειψη 
δεξιοτήτων, καθώς και στοχευμένα συστήματα κινητικότητας μπορούν να 
αποδειχθούν ιδιαίτερα αποτελεσματικά στις σημερινές συνθήκες.  

 Ενθάρρυνση της διασυνοριακής κινητικότητας της εργασίας με την άρση των 
νομικών εμποδίων και τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των επαγγελματικών 
προσόντων και πείρας. Η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών απασχόλησης θα 
πρέπει να ενισχυθεί και η πλατφόρμα EURES μπορεί να αποτελέσει τη βάση για 
μια πιο ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. 

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και αντιμετώπιση της φτώχειας 
Εκτός από τα μέτρα αυτά, απαιτούνται συμπληρωματικές προσπάθειες για να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της κρίσης, να ενισχυθεί η κοινωνική ένταξη και να αποτραπεί η φτώχεια. 

                                                 
15  Η Επιτροπή ενέκρινε στις 20 Νοεμβρίου 2012 μια ανακοίνωση με τίτλο «ανασχεδιασμός της 

εκπαίδευσης» (COM (2012) 669). 
16  Η Επιτροπή θα υποβάλει σύντομα μια «δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων».  
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 Θα πρέπει να αναπτυχθούν ενεργές στρατηγικές κοινωνικής ένταξης, που θα 
περιλαμβάνουν αποτελεσματική και κατάλληλη στήριξη των εισοδημάτων, μέτρα 
για την αντιμετώπιση της φτώχειας, και της φτώχειας των παιδιών, καθώς και 
ευρεία πρόσβαση σε προσιτές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, όπως οι υπηρεσίες 
κοινωνικής ωφελείας και υγείας, η παιδική φροντίδα, η στέγαση και η ενέργεια.  

 Ο δεσμός μεταξύ κοινωνικής πρόνοιας και μέτρων ενεργοποίησης θα πρέπει α 
ενισχυθεί, με πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες («μονοαπευθυντική διαδικασία») και 
με προσπάθειες βελτίωσης της υιοθέτησης των μέτρων από τις ευάλωτες ομάδες. 
Μόλις ανακάμψει η αγορά εργασίας, θα είναι σημαντικό να καταργηθούν 
σταδιακά τα μέτρα που σχετίζονται με την κρίση και να διασφαλισθούν 
παράλληλα τα βασικά δίκτυα ασφαλείας. 

5. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΗΣΗΣ 
Η συμπίεση των δημόσιων οικονομικών έδωσε νέα ώθηση στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας 
διοίκησης. Στην ΕΕ, οι δημόσιες δαπάνες αντιστοιχούν σε σχεδόν 50% του ΑΕΠ και ο 
δημόσιος τομέας αντιπροσωπεύει περίπου το 17% της συνολικής απασχόλησης.  

 
Επί σειρά ετών, πολλά κράτη μέλη εφήρμοσαν μέτρα για να αυξήσουν την αποδοτικότητα 
των δημόσιων υπηρεσιών τους, καθώς και να βελτιώσουν τη διαφάνεια και την ποιότητα της 
δημόσιας διοίκησης και του δικαστικού τομέα. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις ήταν ιδιαίτερα 
εκτεταμένες σε χώρες που βρίσκονταν σε χρηματοοικονομική δυσχέρεια. Ως παράδειγμα 
μπορούμε να αναφέρουμε τον ανασχηματισμό της τοπικής και κεντρικής κυβέρνησης, τον 
εξορθολογισμό του συστήματος πληρωμών του δημόσιου τομέα και της διαχείρισης 
κρατικών επιχειρήσεων, τη μεταρρύθμιση των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων, τακτικές 
εκτεταμένες επανεξετάσεις δαπανών και την προώθηση μέτρων αποτελεσματικότητας σε 
ολόκληρο τον δημόσιο τομέα, όπως μεγαλύτερη χρήση κοινών υπηρεσιών και λύσεων της 
τεχνολογίας των πληροφοριών. Σε πολλές περιπτώσεις, τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
συνεργάστηκαν με την παροχή και την ανταλλαγή τεχνικής βοήθειας. 

Πολλά μέτρα που έχουν ήδη περιγραφεί ανωτέρω – όπως η πλήρης και ορθή μεταφορά του 
δικαίου της ΕΕ, η αποτελεσματικότητα των συστημάτων είσπραξης φόρων και 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, η ανάγκη μείωσης των καθυστερήσεων στις πληρωμές και 
ο ρόλος των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης – μπορούν να έχουν σημαντικές θετικές 
επιπτώσεις και θα πρέπει να συνεχιστούν. Επιπλέον, η Επιτροπή θεωρεί ότι τα ακόλουθα 
συμβάλλουν ιδιαίτερα στην ανάπτυξη: 

 Η εφαρμογή χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης με πλήρη χρήση των ευκαιριών 
σύναψης δημόσιων συμβάσεων με στόχο την τόνωση του ανταγωνισμού της 
αγοράς και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων στο σύνολο της 
ενιαίας αγοράς. Τέτοιες δράσεις συμβάλλουν σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα 
και δικαιοσύνη και βοηθούν στην καταπολέμηση της διαφθοράς. 

 Η απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις και η μείωση της 
διοικητικής επιβάρυνσης και της γραφειοκρατίας, ιδιαίτερα σε εθνικό επίπεδο.  

 Η διασφάλιση ευρείας διαλειτουργικής ψηφιοποίησης της δημόσιας διοίκησης, με 
σκοπό την εστίαση σε πιο φιλικές προς τον χρήστη διαδικασίες για τους παρόχους 
και τους δικαιούχους υπηρεσιών, καθώς και η διοικητική απλοποίηση και η 
διαφάνεια. Η διασυνοριακή διαλειτουργικότητα επιγραμμικών υπηρεσιών και 
ερευνητικών κέντρων σε ολόκληρη την ΕΕ είναι ιδιαίτερης σημασίας.  
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 Η βελτίωση της ποιότητας, της ανεξαρτησίας και της αποτελεσματικότητας των 
δικαστικών συστημάτων, καθώς και η διασφάλιση εύλογου χρονικού διαστήματος 
για την διεκπεραίωση των αξιώσεων και η προώθηση της χρήσης εναλλακτικών 
μηχανισμών επίλυσης των διαφορών. Τούτο θα πρέπει να μειώσει το κόστος για 
τις επιχειρήσεις και να αυξήσει την ελκυστικότητα της χώρας για τους ξένους 
επενδυτές. 

 Η καλύτερη χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ με την επιτάχυνση των 
προσπαθειών διοικητικής ικανότητας κατά το τρέχον έτος, ώστε να εξασφαλιστεί 
ταχύτερη κατανομή μη χρησιμοποιηθέντων πόρων. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  

Η οικονομία της ΕΕ εξέρχεται σιγά-σιγά από τη βαθύτερη χρηματοπιστωτική και οικονομική 
κρίση που έχει γνωρίσει εδώ και δεκαετίες. Τα κράτη μέλη ξεκινούν από διαφορετικές θέσεις, 
η φύση και το μέγεθος των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν δεν είναι οι ίδιες και διαφέρει ο 
ρυθμός των μεταρρυθμίσεων. Η κατάσταση παραμένει ευάλωτη. Οι μεταρρυθμίσεις έχουν 
αρχίσει να εφαρμόζονται και σημαντικές προσαρμογές λαμβάνουν ακόμη χώρα, αλλά 
υπάρχουν ενδείξεις ότι κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους θα αρχίσουμε να βλέπουμε 
σημάδια ανάκαμψης. Στα κράτη μέλη τα οποία έχουν εφαρμόσει βαθιές μεταρρυθμίσεις, οι 
προσπάθειες αρχίζουν να έχουν αποτελέσματα: οι ανισορροπίες μειώνονται και η 
ανταγωνιστικότητα βελτιώνεται. 

Η διαδικασία αυτή δεν αποτελεί μόνο μια επιστροφή στην ανάπτυξη, αλλά αφορά επίσης την 
οικοδόμηση των θεμελίων για διαφορετική ποιότητα ανάπτυξης μετά την κρίση. Οι 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο πρέπει να ενισχύσουν την 
ικανότητα της ΕΕ να ανταγωνίζεται στην παγκόσμια σκηνή, δημιουργώντας ανάπτυξη εντός 
αυτής μέσω βιώσιμων δραστηριοτήτων οι οποίες εξοπλίζουν την ΕΕ με πολιτικές και μέσα 
αναγκαία για τη διασφάλιση μέλλοντος ευημερίας, χωρίς αποκλεισμούς και αποδοτικού από 
πλευράς πόρων. Η αλληλεγγύη και η δικαιοσύνη – εντός των χωρών, αλλά και σε ολόκληρη 
την Ευρώπη – θα είναι ουσιαστικά στοιχεία για να εξασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες που 
καταβάλλονται θα γίνουν αποδεκτές από πολιτικής και κοινωνικής πλευράς και θα 
ωφελήσουν όλους.  

Έχουν ήδη ληφθεί πολλές σημαντικές αποφάσεις στα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ. Τώρα 
ήλθε η στιγμή να επιβεβαιωθεί η πορεία και να τηρηθούν όσα έχουν συμφωνηθεί. Για να 
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να επανέλθει η ανάπτυξη, είναι επίσης κρίσιμης σημασίας 
να διατηρηθεί ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων, ιδίως στους ακόλουθους τομείς: 

• Τα δημόσια οικονομικά πρέπει να επανέλθουν στην προηγούμενη πορεία ώστε να 
αποκατασταθεί η βιωσιμότητά τους. Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο για να 
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών βραχυπρόθεσμα, αλλά και για να 
καλυφθούν οι ανάγκες μιας γηράσκουσας κοινωνίας και να διατηρηθούν οι προοπτικές 
των μελλοντικών γενεών. Ο ρυθμός και η φύση της δημοσιονομικής εξυγίανσης 
μπορούν να διαφέρουν: ενώ ορισμένα κράτη μέλη πρέπει να μειώσουν γρήγορα τα 
ελλείμματα, άλλα διαθέτουν μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών. Κάθε αρνητικός 
αντίκτυπος στην ανάπτυξη βραχυπρόθεσμα μπορεί να μετριασθεί με τα κατάλληλα 
μέτρα από πλευράς δαπανών και εσόδων των κρατικών προϋπολογισμών. 

• Οι προσπάθειες για την εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού τομέα πρέπει να 
συνεχιστούν με στόχο την αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και 
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τη βελτίωση των δημοσιονομικών συνθηκών για την οικονομία, μεταξύ άλλων, μέσω 
εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης. Είναι αναγκαίο να σημειωθεί περαιτέρω 
πρόοδος σε επίπεδο ΕΕ για την συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου εποπτικού πλαισίου 
και την ενίσχυση του νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται στους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς. 

• Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να ενισχυθούν με στόχο την προώθηση της 
ανάπτυξης και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας. Πρέπει ακόμη να εξεταστεί ένα 
ευρύ φάσμα μέτρων σε εθνικό επίπεδο, ενώ η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ θα 
αποτελέσει τον καταλύτη για αλλαγή. Μπορούν να αντληθούν πολλά διδάγματα ως 
προς τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες.   

• Η κατάσταση της αγοράς εργασίας και η κοινωνική κατάσταση απαιτούν μια 
επείγουσα αντίδραση. Η επιτάχυνση της εφαρμογής ενεργών πολιτικών αγοράς 
εργασίας, η ενίσχυση και η βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, η 
απλοποίηση της εργατικής νομοθεσίας και η υποστήριξη της δημιουργίας θέσεων 
εργασίας από την εξέλιξη των μισθών αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία μιας τέτοιας 
στρατηγικής. Η κατάσταση των νέων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Επιπλέον, οι 
προσπάθειες θα πρέπει να επιταχυνθούν για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης 
και την πρόληψη της φτώχειας με την ενίσχυση των βασικών δικτύων ασφαλείας. 

• Στρατηγικές ανάπτυξης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο μπορούν να εφαρμοστούν 
μόνο με τη βοήθεια μιας αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης. Μπορούν να γίνουν 
περισσότερα για να εκσυγχρονιστεί η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης, π.χ. 
στους τομείς των δημόσιων συμβάσεων, να βελτιωθούν η ποιότητα και η ανεξαρτησία 
των δικαστικών συστημάτων και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική 
ανάπτυξη των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές που περιλαμβάνονται στην παρούσα Ετήσια Επισκόπηση της 
Ανάπτυξης θα συζητηθούν σε επίπεδο ΕΕ για να προετοιμαστεί το εαρινό Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του προσεχούς Μαρτίου και για να εκπονηθεί η επικαιροποιημένη σειρά εθνικών 
προγραμμάτων και συστάσεων ανά χώρα. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τις εθνικές 
αρχές, καθώς και με τα εθνικά κοινοβούλια, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλους 
ενδιαφερόμενους για τη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης ως προς την κυριότητα και τη 
στήριξη της προόδου ως μέρος των ευρύτερων προσπαθειών της ΕΕ με σκοπό την έξοδο από 
την κρίση και τη θέση των θεμελίων μιας ευφυούς, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ένωση. 


