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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
 

ε αληίζεζε κε νπνηαδήπνηε άιια ζηνηρεία ηα δεκνζηνλνκηθά παξνπζηάδνπλ 
νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο.  
 

 επεξεάδνληαη έληνλα απφ ηηο ηέζζεξηο θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, 

 παξαηεξείηαη ηδηαίηεξε δπζθνιία ζηελ θαηακέηξεζε ηνπο θαη ζηνλ 
ππνινγηζκφ ησλ κεγεζψλ, 

 ππφθεηληαη ζε πνιιαπιέο αλαζεσξήζεηο νη νπνίεο ζπληεινχλ ζην λα 
αγγίδνπλ ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία, 

 εμαξηψληαη άκεζα απφ ηηο εθάζηνηε θνηλσληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο, 

 δεκηνπξγνχλ θαλφλεο θαη επεξεάδνπλ άκεζα ηα ππφινηπα κεγέζε ηεο 
νηθνλνκίαο. 

 
ηνηρεία γηα ηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε ππάξρνπλ ζε βάζεηο ηνπ OECD θαη ηεο 
Eurostat θαη ηα νπνία είλαη ηα πην επηθαηξνπνηεκέλα θαη αζθαιή γηα ηελ 
κειέηε θαη δηακφξθσζε ζπκπεξαζκάησλ. 
 
Έρεη εθθξαζηεί πνιιέο θνξέο ζηελ βηβιηνγξαθία ζε κειέηεο θαη άξζξα ε 
πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ ηα πην απνηειεζκαηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 
ηελ παξνχζα κειέηε ζα εμεηάζνπκε ην θαηά πφζν ηα exposed data έρνπλ 
ζεκαληηθέο απνθιείζεηο απφ ηα real time data.  
Δίλαη έλα εξψηεκα πνπ έρεη θαίξηα ζεκαζία ζηελ παξνχζα νηθνλνκηθή 
ζπγθπξία ηδηαηηέξσο κε ηελ θχξσζε ηνπ Νένπ Γεκνζηνλνκηθνχ πκθψλνπ 
ζηελ Δπξσδψλε, Απηέο νη αλαζεσξήζεηο ησλ ζηνηρείσλ δχλαηαη θαηά ηελ 
ρξήζε ηνπο λα δψζνπλ απνηειέζκαηα πνπ λα νδεγήζνπλ ζε ιαλζαζκέλεο 
απνθάζεηο. 
 
ηελ πξνζπάζεηα απηή θαινχκαζηε λα απαληήζνπκε ζε δχν θαίξηα 
εξσηήκαηα: 
 

 Καηά πφζν απηή ε ρξήζε ησλ real time ή ησλ exposed data είλαη 
αξσγφο ζηνλ εληνπηζκφ ησλ ‘ελφρσλ’; 

 Μήπσο κέζα απφ απηή ηελ πξνζπάζεηα ηηκσξνχληαη θαη ‘αζψνη’; 
 
Θα ζέιακε επίζεο λα αλαιχζνπκε ηελ επίδξαζε πνπ ππάξρεη ζηα 
αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία ειιείκκαηνο πξνυπνινγηζκνχ πξηλ θαη κεηά ηελ θξίζε 
ηνπ 2007.  
 
Μέζα ζε απηφ ην θαηλνκεληθά δαηδαιψδεο δεκνζηνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη κε 
ην πξίζκα φηη ην Νέν Γεκνζηνλνκηθφ χκθσλν ηέζεθε πνιχ πξφζθαηα ζε 
ηζρχ επηζπκία κνπ είλαη λα αλαδείμσ ηηο ηάζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα δνζεί 
πξνζνρή.  
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1. Δηζαγωγή 

1.Α) Fiscal Compact 

Ζ πλζήθε ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ πκθψλνπ έρεη ζαλ πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ 
έληαμε ζε ζπληαγκαηηθφ επίπεδν ηνπ ζπκθψλνπ ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο 
θπξίσο φκσο ηκεκάησλ απηνχ. Απφ ην απνηέιεζκα αλαγλσξίζηεθε ην 
πξφβιεκα ηνπ φηη ε χπαξμε θνηλνχ λνκίζκαηνο δελ ήηαλ νινθιεξσκέλε αλ 
δελ ζπλνδεχεηαη απφ θνηλή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, Πξψηε πξνζπάζεηα 
απνηπρεκέλε έγηλε απφ ηελ Γεξκαλία κε ηελ ζπλζήθε ηνπ Maastricht πνπ 
θαζφξεζε έλα κέγηζην απνδεθηφ επίπεδν ειιείκκαηνο πξνυπνινγηζκνχ 3% 
επί ηνπ ΑΔΠ θαη έλα ρξένο κέρξη 60% ηνπ ΑΔΠ ή ηθαλνπνηεηηθά κεηνχκελν. Ζ 
αληηπαξάζεζε κεηαμχ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο νδήγεζε ζηηο 
κεηαξξπζκίζεηο ηνπ 2005. Σα φξηα παξακείλαλ αιιά δφζεθε ζηηο ρψξεο κέιε 
ην δηθαίσκα λα έρνπλ κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα επηινγψλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο 
κεζνπξφζεζκψλ ζηφρσλ (MTO) ζηελ δεκνζηνλνκηθή ηνπο πνιηηηθή.  

Ο ζρεδηαζκφο απηνχ δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην 6 απαξάβαησλ θαλφλσλ, 
απνηεινχκελν απφ 5 θαλνληζκνχο θαη 1 νδεγία. Σξείο ήηαλ νη θχξηεο 
κεηαξξπζκίζεηο: αληίζηξνθε εηδηθή πιεηνςεθία, απζηεξφηεξν θξηηήξην ρξένπο 
θαη έλα ζχζηεκα άκεζεο εηδνπνίεζεο βαζηζκέλν ζε καθξννηθνλνκηθνχο 
δείθηεο. Ζ θχξηα θαηλνηνκία ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ πκθψλνπ είλαη ε 
πξνζπάζεηα εηζαγσγήο ησλ θαλφλσλ ζε ζπληαγκαηηθφ θπξίσο επίπεδν. Ζ 
θαηαλφεζε ηνπ δνκηθνχ ειιείκκαηνο πξνυπνινγηζκνχ αλ θαη εχθνιε εκθαλίδεη 
δπζθνιίεο θαηά ηνλ ππνινγηζκφ. Σα πξνβιήκαηα κε ην Κπθιηθά 
πξνζαξκνζκέλν έιιεηκκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη αξθεηά. Ο ππνινγηζκφο 
ηνπ θπθιηθή ζπληζηψζα ηνπ ειιείκκαηνο πξνυπνινγηζκνχ δεκηνπξγεί ηνλ 
ππνινγηζκφ:  

α) ησξηλψλ θαη ηζηνξηθψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο,  

β) πηζαλψλ ξπζκψλ αλάπηπμεο,  

γ) απνθιίζεσλ ζηα απνηειέζκαηα θαη ζηελ ζπλέπεηα ηνπο ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ.  

Πξηλ ην 2005 ην SGP επηθεληξψλνληαλ θπξίσο ζε κεζνπξφζεζκε ζέζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ή ζε πιενλάζκαηα παξά ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηνπ θάζε 
θξάηνπο κέινπο. Σν Μάξηην ηνπ 2005 εηζάγεηαη ε έλλνηα ησλ κεζνπξφζεζκσλ 
ζηφρσλ ζην SGP (πξφγξακκα ζχγθιηζεο θαη ζηαζεξφηεηαο). Σν 2009 γίλεηαη 
ε εηζαγσγή λέαο κεζνδνινγίαο ππνινγηζκνχ ησλ κεζνπξφζεζκψλ ζηφρσλ 
φρη κφλν ζην δεκφζην ρξένο , ηνλ ξπζκφ αλάπηπμεο θαη ηα φξηα 
πξνυπνινγηζκνχ αιιά θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο.  

Οη ΜΣΟ έρνπλ ηξηπιφ ζηφρν:  

1)ηελ παξνρή νξίσλ αζθαιείαο ζηελ μαθληθή αχμεζε ηνπ νλνκαζηηθνχ 
ειιείκκαηνο πξνυπνινγηζκνχ πάλσ απφ 3% ηνπ ΑΔΠ, 

2) ηελ δηαζθάιηζε πξνφδνπ ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά, 
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3) λα επηηξέπνπλ ηελ αιιαγή επελδπηηθψλ επηινγψλ ζηα θξάηε. Σν 2009 15 
ρψξεο; Μέιε ηεο ΔΔ δήισζαλ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κεζνπξφζεζκψλ ζηφρσλ 
κε βάζε ηελ λέα κεζνδνινγία. Ζ απφθιηζε ήηαλ +- 1% ελψ γηα 8 ρψξεο ήηαλ 
+-0,5%.  

ην πξφγξακκα ζηαζεξφηεηαο ηεο Ηξιαλδίαο ε δήισζε κεζνπξφζεζκνπ 
ζηφρνπ απφ 0- (κείσλ 0,5%) ειιείκκαηνο δνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δελ 
ζπλδπάδεηαη κε κία ρψξα πνπ ηα ειιείκκαηα ηεο είλαη άλσ ηνπ 60% ηνπ ΑΔΠ. 
Δδψ έξρεηαη ην πξφβιεκα ησλ δεηθηψλ ειιεηκκάησλ δνκηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ αθνχ ζηα αλαζεσξήζεηο πξνθχπηνπλ κεγάιεο απνθιίζεηο. 
Οη δείθηεο ηνπ IMF  θαη ηνπ OECD απέηπραλ λα δψζνπλ ελδείμεηο ζηελ 
πεξίπησζε ηεο Ηξιαλδίαο θάηη πνπ έγηλε αληηιεπηφ ην 2009. Σν 
Γεκνζηνλνκηθφ χκθσλν δελ πεξηιακβάλεη λένπο πεξηνξηζκνχο ζηα 
πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ην SGP. Οη αλαθνξέο ηνπ πκθψλνπ ζηα δνκηθά 
ειιείκκαηα 0,5& θαη 1% δελ πξέπεη λα ζεσξεζνχλ πνην πεξηνξηζηηθά απφ ην 
3% έιιεηκκα. ηελ πεξίπησζε ηεο Ηξιαλδίαο ηα αλαγθαία πιενλάζκαηα 3% 
ηνπ ΑΔΠ ζεζκνζεηήζεθαλ κε λφκν ην ηειεπηαίν ρξφλν. Σν Γεκνζηνλνκηθφ 
χκθσλν θάλεη πην ζηαζεξφ απηφ ηνλ λφκν δίλνληάο ηνπ ζπληαγκαηηθή κνξθή. 

1.Β) CAB (θπθιηθά πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην πξνυπνινγηζκνχ) 

ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ real time data.  Σα 
Cyclical Adjusted Balance Data (CABs) απνηεινχλ έλα βαζηθφ εξγαιείν γηα 
ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο. Μαο παξέρνπλ κία πην αθξηβή εηθφλα ησλ 
ζεκαληηθψλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο ρψξαο αλεμάξηεηα απφ ηελ 
δηαθχκαλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. Δπίζεο νη ζπλερείο αλαζεσξήζεηο ησλ 
real time CABs data πεξηνξίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ 
κεηαβνιψλ ζην ηζνδχγην θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ππνηηκψληαο ηηο 
δεκνζηνλνκηθέο απνθιίζεηο θαη ηελ δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε.  

Ζ πεξηνξηζκέλε αμηνπηζηία ησλ real time CAB απμάλεη ηνπο θηλδχλνπο 
επηβνιήο ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζπκπαγή ακθηζβήηεζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 
ηεο λα νδεγήζεη ζε θνξνινγηθή ελδπλάκσζε ζηελ δψλε ηνπ επξψ. Σν 
δηαξζξσηηθφ ηζνδχγην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πήξε θεληξηθφ ξφιν ζηελ 
πξνζθάησο εγθξηζείζα δεκνζηνλνκηθή ζπκθσλία. ηελ πξάμε, ε εθαξκνγή 
ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζπλζήθεο βαζίδεηαη ζηα real time CAB. H εμέηαζε ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο έδεημε ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη ζεκαληηθέο 
αλαζεσξήζεηο ησλ real time CAB κεηψλεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ εθάζηνηε κέηξνπ.  

Σν δεκνζηνλνκηθφ ζχκθσλν είλαη έλα ζχλνιν θαλφλσλ πνπ απνζθνπνχλ 
ζηελ ελίζρπζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ. Σν 
δηαξζξσηηθφ έιιεηκκα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 0,5% ηνπ νλνκαζηηθνχ 
ΑΔΠ. ε πεξίπησζε κεγαιχηεξσλ ειιεηκκάησλ πξέπεη δηα λφκνπ λα 
εμαζθαιίδεηαη ηαρεία ζχγθιηζε πξνο κηα ηζνξξνπεκέλε δεκνζηνλνκηθή ζέζε 
κε δηαξζξσηηθνχο φξνπο. ε πεξίπησζε πνπ ν ιφγνο ηνπ ρξένπο ηεο γεληθήο 
θπβέξλεζεο πξνο ην ΑΔΠ είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξν απφ ην 60% θαη ν 
θηλδχλνπο γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ νηθνλνκηθψλ είλαη 
ρακειφο, ην θαηψηαην φξην ηνπ δηαξζξσηηθνχ ειιείκκαηνο κπνξεί λα θζάζεη 
ην 1% ηνπ ΑΔΠ. Όηαλ ν ιφγνο ηνπ ρξένπο ππεξβαίλεη ην 60% ηα 
ζπκβεβιεκέλα κέιε ππνρξενχληαη λα κεηψζνπλ αλαθεξφκελα κεγέζε ησλ 
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θαηά κέζν φξν ην 1/20 εηεζίσο. Δάλ ε ΔΚ ή άιιν θξάηνο κέινο θαηαιήμεη ζην 
ζπκπέξαζκα φηη νη δηαηάμεηο είλαη αξθεηά ηζρπξή, ε ππφζεζε παξαπέκπεηαη 
ζην Γηθαζηήξην ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, πνπ κπνξεί λα επηβάιεη 
ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 0,1 % ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Σν ζεηηθφ 
απφ ηα παξαπάλσ είλαη φηη αθαηξψληαο ηελ επίδξαζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
θχθινπ ζηνπο απηφκαηνπο ζηαζεξνπνηεηηθνχο κεραληζκνχο απφ ην κέηξν, ην 
ππφινηπν πνζφ πνπ απνθαιχπηεη εθθξάδεη πην αθξηβή εηθφλα ησλ δεκφζησλ 
νηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο θαη κηα πεξηζζφηεξν ζπλεηή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. 
Αληίζεηα, είλαη επηξξεπείο ζε ζεκαληηθέο αλαζεσξήζεηο. 

(CAB=HBB-ε*OG*HBB) 

Σα real time data ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο παξνπζηάδνπλ κηα θαιχηεξε εηθφλα 
ηεο θαηάζηαζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ζε ζρέζε κε ηα exposed data. Σν 
ζθεπηηθφ ηεο άζθεζεο είλαη λα απνδείμεη ηα πξναλαθεξζέληα, θάησ απφ ην 
χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, νη ρψξεο πνπ δελ έρνπλ αθφκε 
επηηχρεη ην κεζνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ζην ηζνδχγην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα 
πξέπεη λα επηδηψμνπλ κηα εηήζηα βειηίσζε ηνπ 0,5% ηνπ ΑΔΠ κε θπθιηθά 
πξνζαξκνζκέλνπο φξνπο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ ζνβαξέο αδπλακίεο 
ζηε κέηξεζε κε αθξίβεηα ησλ αιιαγέο ζην δηαξζξσηηθφ ηζνδχγην ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ πνπ βαζίδεηαη ζε real time θπθιηθά πξνζαξκνζκέλν 
ηζνδχγην πξνυπνινγηζκνχ. 

Αλαιχνληαο ηελ αμηνπηζηία ησλ real time cyclical adjusted ηζνδπγίνπ 
πξνυπνινγηζκνχ σο εξγαιείνπ ιήςεο απνθάζεσλ πνιηηηθήο ζην  Δπξσπατθφ 
πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο επηηήξεζεο. Σα επξήκαηα απνδεηθλχνπλ φηη εμαηηίαο 
ησλ ζεκαληηθψλ αλαζεσξήζεσλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ real time data γηα 
λα παξέρνπλ κηα αθξηβή θαη έγθαηξε αμηνιφγεζε ηεο δηαξζξσηηθήο 
δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή κηαο ρψξαο είλαη πεξηνξηζκέλε. Σα επξήκαηα 
δείρλνπλ επίζεο φηη ηα θπθιηθά πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην πξνυπνινγηζκνχ  
έρνπλ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα λα κεηξήζνπλ ηφζν ηηο πξαγκαηηθφ επίπεδν θαη 
ηελ πξαγκαηηθή αιιαγή ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κηαο ρψξαο, 
ηφζν ζπζηεκαηηθά ππνηηκνχλ δεκνζηνλνκηθέο απνθιίζεηο φζν θαη ηελ 
δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε. Χο εθ ηνχηνπ, ηα δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 
θπθιηθά πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην πξνυπνινγηζκνχ (CAB) ζα πξέπεη λα 
ρξεζηκνπνηνχληαη κε εμαηξεηηθή πξνζνρή. Όζνλ αθνξά ηνλ θεληξηθφ ξφιν 
ηνπο ζηελ πξνζθάησο εγθξηζείζα θνξνινγηθή ζπκθσλία, νη αηέιεηεο ησλ real 
time CAB κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζπκθψλνπ. 
Τπάξρεη κηα κε ακειεηέα πηζαλφηεηα φηη κηα ρψξα κπνξεί λα θαηεγνξήζεθε 
άδηθα γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο θαη πξνθχπηνπλ 
θίλδπλνη επηβνιήο ησλ κέηξσλ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζπκθψλνπ. 

Σν θπθιηθά πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην πξνυπνινγηζκνχ απνηειεί έλα βαζηθφ 
εξγαιείν ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Σν βαζηθφ ζεηηθφ ηνπ είλαη ε 
δπλαηφηεηα πνπ έρεη λα κεηξάεη ην ηζνδχγην πξνυπνινγηζκνχ ζε πεξηφδνπο 
ρακεινχ θφζηνπο-κηθξνχ κεγέζνπο. Ζ πξνβνιή  ηνπ ζηελ δεκηνπξγία 
πνιηηηθψλ έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. Πξηλ ηελ αλαλέσζε ηνπ 
πκθψλνπ ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο ην θπθιηθά πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην 
πξνυπνινγηζκνχ ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ εξγαιείν αλάιπζεο ηεο 
δεκνζηνλνκηθήο θαηαζηάζεηο ζηελ Δπξψπε. Με ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ 
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πκθψλνπ ην θπθιηθά πξνζαξκνζκέλν ηζνδχγην πξνυπνινγηζκνχ  έιαβε 
κέξνο ζηελ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. 

ηελ έλαξμε ηνπ ην CAB ήξζε γηα λα εμαιείςεη ην πξφβιεκα ηνπ φηη ηα 
νλνκαζηηθά ζηνηρεία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αδπλαηνχζαλ λα εμεηάζνπλ θαη ηα 
δχν είδε παξαγφλησλ ηνπο κφληκνπο θαη ηνπο πξνζσξηλνχο, Ζ εηήζηα 
κεηαβνιή ηνπ CAB απνηέιεζε ζχλεζεο κέηξν γηα ηελ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. 
Πην πξφζθαηεο έξεπλεο θάλνπλ ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ δνκηθνχ VAR. Ζ 
Δπηηξνπή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ VAR ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηχπν 

 CABt=BBt-εOGt. 

BBt νλνκαζηηθφ ηζνδχγην πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΑΔΠ 

ε παξάκεηξνο επαηζζεζίαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  

OG output gap γηα ηελ ρξνληά t 

O ππνινγηζκφο ηνπ θπθιηθή ζπληζηψζα απαηηεί δχν εηζφδνπο: 

1) ηα κέηξα ηεο θπθιηθήο ζέζεο ηεο νηθνλνκίαο πνπ γεληθά κεηξνχληαη απφ ην 
θελφ παξαγσγήο, 

2) Δλφο κέηξνπ πνπ ελψλεη ηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Οη 
παξάκεηξνη επαηζζεζίαο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο εζληθνχο θψδηθεο θνξνινγίαο 
θαη ην αλάιπζε παιηλδξφκεζεο. Με ζηφρν ηελ επίηεπμε θαη δηαζθάιηζε ηεο 
καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ηα θξάηε κέιε απαηηνχζαλ ηελ επίηεπμε θαη 
δηαηήξεζε κίαο δεκνζηνλνκηθήο ζέζεο θνληά ζηνλ ηζνζθειηζκέλν ή αθφκα θαη 
ην πιεφλαζκα ζηελ κεζνπξφζεζκε πεξίνδν. Οη δπζθνιίεο πνπ ζρεηίζηεθαλ 
κε ηελ παξαηήξεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εθδειψλνληαη 
γξήγνξα. Σν CAB κπνξεί λα ππνινγηζζεί γηα ζπλερφκελα ρξφληα ζηελ 
καθξνπξφζεζκε πεξίνδν ζπλήζσο κεηαθξάδνληαλ νη κεηαβνιέο ηνπ CAB ζαλ 
ζπλέπεηα ηεο δηαθξηηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο.  

Ζ πξνζεθηηθή παξαηήξεζε ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ CAB εκθαλίδεη 2 αδπλακίεο 
ηνπ:  

1) ηελ παξαδνρή φηη πηζαλά παξαγσγή θαη θπθιηθέο ζπλζήθεο ζε πξαγκαηηθφ 
ρξφλν πεξηθπθιψλεηαη απφ ζεκαληηθφ βαζκφ αβεβαηφηεηαο, 

2) νη ειαζηηθνί θφξνη ζχκθσλα κε ην CAB κπνξνχλ λα ππφθεηληαη ζε 
δηαθχκαλζε. Μηα πην ζσζηή πξνζέιθπζε ππνινγηζκνχ ηνπ CAB είλαη ΓCAB 
correctedt=ΓCABt+(Gt-1 S/Yt-1 P)*(Et-1*Wt-Wt).  

Γειαδή γηα λα παξαηεξήζνπκε ζπλερή ζπκκφξθσζε πξέπεη ε 
παξαηεξνχκελε κεηαβνιή ζην CAB λα δηνξζψλεηαη πξνζζέηνληαο έλαλ φξην 
πνπ ηζνχηαη κε ηνπο δείθηεο ησλ κε θπθιηθψλ εμφδσλ σο πξνο ην πηζαλή 
παξαγσγή  ζην ρξφλν t-1 πνιιαπιαζηαδφκελν κε ην ιάζνο πξφβιεςεο ηεο 
πηζαλήο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο (Et-1*Wt-Wt). Με ηελ ππφζεζε φηη ε 
δεκνζηνλνκηθέο αξρέο ζρεδηάδνπλ κε θπθιηθά έμνδα κε βάζε ηηο πξνβνιέο 
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πηζαλψλ απμήζεσλ παξαγσγήο θαη φηη δελ κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ηα 
έμνδα ζηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα λα ππνινγίδνπλ ζε πςειφηεξε 
ή ρακειφηεξε απφ ηελ αλακελφκελε αλάπηπμε. Με απηέο ηηο ππνζέζεηο 
ειαρηζηνπνηνχληαη απνηειεζκαηηθά νη δηαθπκάλζεηο ηνπ CAB πνπ νθείινληαη 
ζηελ αλάπηπμε. 

 Έλαο ρξήζηκνο ηξφπνο γηα λα μεπεξάζνπκε ηελ αβεβαηφηεηα πνπ νθείιεηαη 
ζηα real-time ππνινγηζκφ ηνπ θελνχ παξαγσγήο είλαη λα δηεπξχλνπκε ηελ 
εθηίκεζε ηνπ θπθιηθήο θαηάζηαζεο κε κία ‘κπαηαξία ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ 
δεηθηψλ πνπ ιακβάλνληαη γηα λα αληηθαηνπηξίζνπλ ηελ θπθιηθή αλάπηπμε. 

 Γηα λα βειηηψζνπκε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θνξνινγηθήο ειαζηηθφηεηαο ζηνπο 
Δπξσπατθνχο δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο δεκηνπξγνχληαη 2 εξσηήκαηα: 

1) ηη νδεγεί ζηελ απφ ρξφλν ζε ρξφλν δηαθχκαλζεο ηεο ειαζηηθφηεηαο 
θνξνινγίαο,  

2) πφζν ζεκαληηθέο είλαη νη αιιαγέο ζηα θνξνινγηθά ζπκθξαδφκελα ηεο 
αλφδνπ γηα ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ CAB;  

H πην ζπλήζεο ζηελ βηβιηνγξαθία πξνζέιθπζε ζηελ θαηαλφεζε ησλ 
θνξνινγηθψλ εζφδσλ είλαη νηθνλνκεηξηθέο παιηλδξνκήζεηο φπνπ ηα εηήζηα 
θνξνινγηθά ζηνηρεία ζπλδένληαη κε κέηξα νηθνλνκηθήο δξάζεο θαη κία ζεηξά 
άιισλ κεηαβιεηψλ πνπ αλακέλνπκε λα επεξεάζνπλ ηα επίπεδα θνξνινγίαο. 
Γηα λα πξνζειθχζνπκε πεξηζζφηεξν αθξηβψο αλ ηα απνηειέζκαηα 
θαηαλάισζεο είλαη πξνζσξηλήο ή φρη θχζεο είλαη αλαγθαίν λα αλαιχζνπκε 
ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο αηνκηθήο θνξνινγηθήο βάζεο. Σα θνξνινγηθά έζνδα κε 
βάζε ην ESCB εληάζζνληαη ζε 2 θαηεγνξίεο: κε άκεζνπο θφξνπο, 
θνξνιφγεζε θπζηθψλ πξνζψπσλ, θνξνιφγεζε λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη 
ζπκκέηνρεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Σν CAB ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζαλ δείθηεο. ηελ αξρή ζεσξήζεθε φηη κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζηελ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θάηη πνπ αξγφηεξα 
έγηλε αληηιεπηφ φηη έρεη κεηνλεθηήκαηα θαη έγηλαλ πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηνπ. 
Απηέο νη βειηηψζεηο ην θαζηζηνχλ εξγαιείν ζηηο δεκνζηνλνκηθέο πξνζπάζεηεο 
ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ηνλ ππνινγηζκνχ ησλ θπθιηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηελ πξνζαξκνγή ηεο θνξνινγηθήο αλάπηπμεο. 

Πξέπεη επνκέλσο λα κειεηεζνχλ δχν νπηηθέο γσλίεο απηνχ ηνπ ζέκαηνο: 

1) Σν επίπεδν επαλειέγρνπ αλά πεξίνδν ησλ δνκηθψλ ηζνδπγίσλ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ 

2) Ση καο εθθξάδνπλ γηα ηελ θαηεχζπλζε  ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαηά 
ηελ φμπλζε ηεο θξίζεο. 

Οη αλαζεσξήζεηο γίλνληαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο φπσο αιιαγέο ζηα ηζηνξηθά 
ζηνηρεία, αιιαγέο ζηηο πξνβιέςεηο θαη ηηο κεζνδνινγίεο. Λακβάλνληαο ζε 
‘πξαγκαηηθφ ρξφλν’ ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ δίλνληαη απφ ηελ επξσπατθή 
επηηξνπή ακέζσο πξηλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ ηίζεηαη πξνο ζπδήηεζε 
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θαη ζπγθξίλεη ηνπο ππνινγηζκνχο κε ηηο ηειεπηαίεο πξνβιέςεηο ηεο 
επξσπατθήο επηηξνπήο ηνπ Ννεκβξίνπ 2011. ε ζχγθξηζε ησλ ηζηνξηθψλ κε 
ηηο αλαδξνκηθέο εηθφλεο παξαηεξείηαη φηη ζε ρψξεο φπσο ε Ηξιαλδία, ε 
Διιάδα ε Ηηαιία θαη ε Πνξηνγαιία νη δηαθνξνπνηήζεηο είλαη πην κεγάιεο απφ 
φηη εθείλεο ησλ ζηαζεξψλ νηθνλνκηψλ φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Ηζπαλία. Ζ 
ζεσξεία απφ ηελ πξάμε έδεημε άιια απφ φηη ηα αλακελφκελα γηα ηελ Ηξιαλδία. 
ηελ πεξίπησζε ηεο Ηζπαλίαο κπνξεί λα παξνκνηαζζεί κε εθείλε ηεο 
Ηξιαλδίαο αθνχ ηα κηθξά ειιείκκαηα πξνυπνινγηζκνχ θαηάιεμαλ λα γίλνπλ 
πιενλάζκαηα. Απφ ηηο έμη ρψξεο εθηφο απφ ηεο Διιάδα εκθάληζαλ δνκηθά 
ειιείκκαηα πξνυπνινγηζκνχ. Σν IMF ζηελ έθζεζή ηνπ 2007 γηα ηελ Ηξιαλδία 
ππνιφγηδε πιεφλαζκα 0,7% GDP , δειψλνληαο πγηή δεκφζηα νηθνλνκηθά. Σν 
2009 φκσο ε εηθφλα έδεημε έλα έιιεηκκα πξνυπνινγηζκνχ 8,7%. Μπνξνχκε 
λα ιάβνπκε θαιχηεξε εηθφλα ηνπ πξν θπθιηθνχ ζέκαηνο θνηηάδνληαο ηηο 
κεηαβνιέο ζην ηκήκα ηνπ δνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ αλά ρψξα ζπγθξηηηθά κε 
ηα ζπλνιηθά ζηνηρεία. Πξψηα θνηηάκε ζπλνιηθά ηελ θαηάζηαζε ζε πξαγκαηηθφ 
ρξφλν αλ νη απνθιίζεηο απνδφζεσλ είλαη αξλεηηθφ ηφηε ε πξν θπθιηθή 
πνιηηηθή ζα είλαη πην απζηεξή.  Χζηφζν ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηίζεληαη ππφ 
ακθηζβήηεζε γηαηί ηα ζηαηηζηηθά εξγαιεία δείρλνπλ ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα 
ησλ θνχζθεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζηα θνξνινγηθά έζνδα θαη 
έηζη δελ ην εκθαλίδνπλ ζσζηά. Πξέπεη επνκέλσο λα παξαθνινπζνχκε ηνπο 
ελεκεξσκέλνπο ππνινγηζκνχο φζν αθνξά ηελ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. Σα 
αλακνξθσκέλα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο έλσζεο δείρλνπλ ζπγθξαηεκέλα 
ζεηηθέο θπθιηθέο απνθιίζεηο ην 2006 γηα ηελ Ηξιαλδία ζηελ ζέζε ησλ 
πξνεγνχκελσλ αξλεηηθψλ. Απηά ζπλνδεχνληαη απφ ζπγθξαηεκέλα 
δεκνζηνλνκηθή απζηεξφηεηα.. Χζηφζν ηα αλακνξθσκέλα ζηνηρεηά  γηα ην 
2007 εκθαλίδνπλ έλα κεγάιν ζεηηθφ θελφ ζπλνδεπφκελν απφ κηα κεγάιε 
κεηαβνιή 3,8% απφ πιεφλαζκα ζε έιιεηκκα. ε απηή ηελ πεξίνδν ε Διιάδα 
είρε γηα ηα πεξηζζφηεξα ρξφληα ζεηηθά απνθιίζεηο ζηηο απνδφζεηο θαη ε 
δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ήηαλ πξν θπθιηθή κε ειάρηζηεο πξνζπάζεηεο 
απζηεξφηεξεο πνιηηηθήο. Δπίζεο ην δνκηθφ έιιεηκκα απμαλφηαλ ζρεδφλ θάζε 
ρξφλν. Ζ  Πνξηνγαιία είρε αξλεηηθέο απνθιίζεηο απνδφζεσλ αιιά έθαλε ιίγεο 
θηλήζεηο γηα λα ηα κεηψζεη ελψ ε Ηηαιία θαη ε Ηζπαλία έδεηρλαλ ζεηηθά αιιά 
παξφια απηά θάλα απζηεξφηεξε ηελ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ηνπο κε κία αληί 
θπθιηθή λννηξνπία.  Ζ Γεξκαλία κε αξλεηηθέο απνθιίζεηο ζηα απνηειέζκαηα 
αιιά απζηεξφηεξε πνιηηηθή. Μφλν ε Γεξκαλία θαη ε Διιάδα είραλ πξν  
θπθιηθή πνιηθή θαηά ηεο φμπλζεο ηεο θξίζεο. 

εκαληηθνί νηθνλνκηθνί δείθηεο είλαη ε πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ ΑΔΠ, ηα 
πνζνζηά αλεξγίαο, ε βειηίσζε ηεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο θαηαλάισζεο, ην 
ηζνδχγην πξνυπνινγηζκνχ ηεο θπβέξλεζεο, ην έιιεηκκα % ηνπ ΑΔΠ, ην 
πνζνζηφ αχμεζεο ηνπ δνιαξίνπ, ΔΚΣ πνζνζηφ αλαρξεκαηνδφηεζεο θαη ηα 
πνζνζηά ηνπ Euribor θαζψο θαη ηα δάλεηα πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ 
Γεξκαλία εκθάληδε ην έηνο 2011 ηα πςειφηεξα πνζνζηά αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ 
(7,5%) ζε αληίζεζε κε ηα ρακειφηεξα πνπ ήηαλ εθείλα ηεο Διιάδαο (-6,5%). 
ηελ επξσδψλε ησλ 17 ηνλ Μάην ηνπ 2011εκθαλίδεηαη κία ξαγδαία αχμεζε 
ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο ε νπνία ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2012 γηα ηελ Διιάδα θαη 
ηελ Ηζπαλία θηάλεη ηα πνζνζηά (19,9 % θαη 23,3% αληίζηνηρα). Σελ πεξίνδν 
Μάηνπ 2010-Μαηνπ 2011 παξαηεξείηαη αχμεζε θαηά 1,5% ηνπ CPI ζηελ 
Δπξσδψλε. Ζ πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ( κε κνλαδηθή εμαίξεζε 
ηελ Διβεηία) θαηά ηελ ρξνληά Ηαλνπάξηνο 2011-Ηαλνπάξην 2012 ζηελ 



   

Καλφλεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ην Νέν Γεκνζηνλνκηθφ χκθσλν ζηελ Δπξσδψλε. 
 

10 

επξσδψλε θπκαίλεηαη απφ 0,3-6,2%. Πνζνζηά ηδησηηθήο θαηαλάισζεο 
παξαηεξνχκε ξαγδαία κείσζε ζηα έηε 2008-2010 ε νπνία γηα ηελ πεξίνδν 
2010 ζπλερίδεη λα είλαη κεγάιε γηα Ηξιαλδία, Πνξηνγαιία θαη Μάιηα. Λίγν 
αξγνπνξεκέλα, ην 2009 κεηψλεηαη ξαγδαία ε δεκφζηα θαηαλάισζε ελψ γηα 
ηελ πεξίνδν 2010Q3-2011Q3 κφλν ε Ηξιαλδία ζπλερίδεη ηελ κείσζε ζηελ 
δεκφζηα θαηαλάισζε ζε αληίζηνηρνπο ξπζκνχο κε ηελ ηδησηηθή. Δλψ ε 
Ηζπαλία κεηψλεη θαη απηή κε πςειφ ξπζκφ ηελ δεκφζηα θαηαλάισζε. ηελ 
επξσδψλε ησλ 17 ή θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2010 απμάλνληαη ηα ειιείκκαηα 
ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ελψ ζηα έηε 2009 θαη 2010 κφλν ε Ννξβεγία 
έρεη πιεφλαζκα ζαλ % ηνπ ΑΔΠ ελψ ε Ηξιαλδία μεπεξλά ην -30% ηνπ ΑΔΠ 
ζαλ έιιεηκκα. Αληίζεηα ε αλαρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΚΣ ηνπ 2008-2009 
κεηψλεηαη δξακαηηθά φπσο θαη ηα πνζνζηά ηνπ Euribor. Σέινο ηα δάλεηα γηα 
ηηο Νφηηεο ρψξεο ηεο επξσδψλεο ην 2011 έρνπλ κεησζεί δξακαηηθά. 
πκπεξαζκαηηθά ε πεξίνδνο αχμεζεο ηνπ CPI (2010 Μάην-2011 Μάην) 
θαίλεηαη λα έρεη κία ζρέζε κε ηελ επεξρφκελε ξαγδαία αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 
αλεξγίαο ηνλ Μάην ηνπ 2011 θαη αληίζηνηρα ηα έηε 2008 σο 2009 είλαη 
θαζνξηζηηθά ζηελ κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο θαηαλάισζεο, 
Φαίλεηαη πσο είλαη ηα πξψηα ζεκάδηα ηεο θξίζεο. 

1.Γ) REAL TIME DATA 

Σν ζεηηθφ ηεο ρξήζεο ησλ real-time ζηνηρείσλ είλαη φηη αληαλαθινχλ θαιχηεξα 
ηηο ηάζεηο  ησλ θνξέσλ ράξαμεο πνιηηηθήο ζε ζρέζε κε ηα αλαζεσξεκέλα 
ζηνηρεία. Ζ εξψηεζε 'Πνίνη είλαη νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ησλ ζρεδίσλ ησλ 
δεκνζηνλνκηθψλ αξρψλ' είλαη ε βαζηθή δηεξεχλεζε ηνπ άξζξνπ. Γηα λα 
εμεηάζνπκε ηελ έλλνηα ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο πνιηηηθήο παξαηεξνχκε δχν είδε 
spill over δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Σν πξψην αθνξά απηφ πνπ αλαθέξνπκε 
ζαλ 'νηθνλνκηθφ μερείιηζκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ελψ ην δεχηεξν είλαη 
απηφ πνπ θαηνλνκάδνπκε θαζαξή εμάπισζε ΄ δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. 
Δδψ ηίζεηαη ην ζέκα φηη ην ζχκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο κπνξεί λα 
σζήζεη ηηο ρψξεο λα εμαζθήζνπλ 'ηζάμηα πίεζε' πξνθεηκέλνπ λα θξαηήζνπλ 
ρακειά ηα ειιείκκαηα ηνπο. αλ πξνζέγγηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ πιάλνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία ηνπ OECD -πξνβιέςεηο γηα ην δεκνζηνλνκηθφ 
ζηάδην ηνπ επφκελνπ ρξφλνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ζπλεγνξνχλ ζην 
φηη νη ζρεδηαζκέλνη κέζνη φξνη δεκνζηνλνκηθήο ζηάδην ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 
ΔΔ επεξεάδνπλ αηνκηθά ηα δεκνζηνλνκηθά ζηάδηα ηεο θάζε ρψξαο μερσξηζηά.  

ε απηφ ην άξζξν ππνινγίδεηαη ε ζρέζε κεηαμχ ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ αλά 
ρψξα δεκνζηνλνκηθψλ πιάλσλ ζε ζρέζε κε εθείλα ησλ άιισλ θξαηψλ κειψλ 
ηεο ΔΔ, , γηα ηνλ έιεγρν ησλ παξαδνζηαθψλ θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ησλ 
δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ . Απηφ βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη γηα θάπνηνπο ιφγνπο 
νη θπβεξλήζεηο έρνπλ θίλεηξν λα ζρεδηάδνπλ έλα ρακειφηεξν δεκνζηνλνκηθφ 
ζηάδην φηαλ θαη νη εηαίξνη ηνπο θάλνπλ ην ίδην θαη αληίζηξνθα. Γηα λα 
αληηιεθζνχκε ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ αξρψλ 
θαίλεηαη πην ζσζηφ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε real time δεδνκέλα φρη κφλν γηα 
επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο αιιά θαη γηα ηνλ δεκνζηνλνκηθφ ζηφρν. Κάζε 
ρξφλν νη θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο ζρεδηάδνπλ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο 
κε βάζε ηηο ησξηλέο πιεξνθνξίεο θαη πξνβνιέο. Αλ ζπκθσλήζνπκε φηη ε 
ζσζηή κνληεινπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ αληίδξαζεο πξέπεη λα βαζηζηεί ζε 
πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ηελ ζηηγκή πνπ ιήθζεθε ε απφθαζε ηφηε 
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πξνζηίζεηαη έλαο ιφγνο γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ζρεδηαζκέλν 
πξνυπνινγηζκφ ζαλ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή.  

Ο Cimadomo (2006) ρξεζηκνπνηεί επίζεο απηή ηελ πξνζέγγηζε. Παξά ηελ 
χπαξμε απνθιίζεσλ ζηηο πξνβνιέο δελ ηίζεηαη αλαγθαίν θαη ε αθχξσζε ηεο 
ππφζεζεο ησλ spill over ζηελ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή. Μηα θνηλή πξαθηηθή γηα 
λα κελ εμεηάδνληαη φινη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ είλαη κέζσ ηεο 
ρξήζεο time dummies γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ είλαη θνηλνί. 
Υξεζηκνπνηήζεθε δεδνκέλα ησλ εηψλ 1994-2005 γηα ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο 
θαη επηρεηξεκαηηθνχο θχθινπο γηα ηα 'παιηά' θξάηε κέιε. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 
ππνινγηζκνί ηνπ απνθιίζεσλ παξαγσγήο θαη δεκνζηνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ 
γηα ην έηνο 2006.Δπίζεο έγηλε ρξήζε πνιηηηθψλ θαη δεκνγξαθηθψλ 
κεηαβιεηψλ  απφ ην 'Comparative Political Data Set 1' 

εκαληηθφ είλαη φηη νη θπβεξλήζεηο έρνπλ δχν επηινγέο σο πξνο ηελ 
δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή Ζ πξψηε είλαη ε 'αληηπξνζσπεία' ζην νπνίν ν 
Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ έρεη έλαλ εγεηηθφ ξφιν ζηελ δηαδηθαζία 
πξνυπνινγηζκνχ θαη ε δεχηεξε ε ‘δέζκεπζε’ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα 
δεκνζηνλνκηθφ ζπκβφιαην κεηαμχ κειψλ θπβεξλήζεσλ κε απζηεξνχο ζηφρνπο 
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. Τπάξρεη θαζαξά ζεηηθή αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηνπ 
επηδξάζεσλ ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ δεκνζηνλνκηθψλ φξσλ έληαμεο.  

Πξέπεη λα ιεθζνχλ επίζεο ππφςε ε ζρέζε κεηαμχ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 
ζηαδίσλ ρσξψλ κειψλ ηεο ΔΔ θαη κή κειψλ θαζψο θαη ε δεκνζηνλνκηθή 
πνιηηηθή πξηλ θαη κεηά ην ζχκθσλν ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο. Πξέπεη 
επίζεο λα πξνζηεζεί ην ζηαζκηζκέλνο κέζνο φξνο ησλ θπθιηθψλ μέλν 
πξνζαξκνζκέλν πξσηνγελέο έιιεηκκα ζαλ επεμεγεκαηηθή κεηαβιεηή. πρλά 
πξνηείλεηαη δηαθνξνπνίεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο κεηαμχ κηθξψλ θαη 
κεγάισλ ρσξψλ ηεο ΔΔ κε απνηέιεζκα νη κεγάιεο ρψξεο λα παξαβηάδνπλ 
ζπρλά ηα φξηα ειιείκκαηνο ηνπ ΑΔΠ κε απνηέιεζκα απηή ε ραιαξφηεηα λα 
σζεί θαη ηηο κηθξέο ρψξεο λα θάλνπλ ην ίδην.  

Σα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία δείρλνπλ λα ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε γηα ιήςε κίαο 
κε θπθιηθήο απάληεζεο θαηά κέζσ φξν ζηα δεκνζηνλνκηθά πιάλα ζην output 
gap ελψ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηα απνηειέζκαηα είλαη ζχκθσλα κε κία 
αληίδξαζε ήπησλ θπθιηθψλ δηαθπκάλζεσλ. Σν πην ζεκαληηθφ είλαη φηη ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ άξζξνπ είλαη ζχκθσλα κε κία πηζαλή χπαξμε ησλ pure 
spill over ζηα δεκνζηνλνκηθά πιάλα. 

1.Γ) ΠΟΛΙΣΙΚΔ ΠΙΔΔΙ 

Ο θχθινο πξνυπνινγηζκνχ θαηά ηνπο Von Hagen and Harden ζπλνςίδεηαη ζε 
4 ζηάδηα: 

1) ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο θπβέξλεζεο,  

2) ηελ πηνζέηεζε ησλ Νφκσλ Δηήζηνπ Πξνυπνινγηζκνχ απφ ην θνηλνβνχιην,  

3) ηελ εθηέιεζε,  
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4) ηελ δηαρείξηζε.  

Αλ πξνζπαζήζνπκε λα αθαηξέζνπκε ην ηέηαξην ζηάδην θαη εμεηάζνπκε ηα δχν 
πξψηα εμεηάδνληαη καδί ζαλ ζηάδην πξνυπνινγηζκνχ ή ζρεδηαζκνχ 
παξαηεξνχληαη ηα παξαθάησ. ε πξψην ζηάδην παξαηεξείηαη απφθιηζε 
κεηαμχ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ εθηέιεζεο ηνπ ε νπνία νθείιεηαη είηε ζε 
ππεξαηζηνδνμία ζηα έζνδα είηε ζε  ππφ πξνυπνινγηζκφ ησλ εμφδσλ. Απηά ηα 
δχν κπνξεί λα νθείινληαη θαη ζε πνιηηηθέο θαη είλαη θάηη πνπ εκθαλίδεηαη 
επίζεο θαη ζηελ πεξίνδν ησλ Πξνγξακκάησλ ζηαζεξφηεηαο θαη Convergence 
ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο.  

ε δεχηεξν ζηάδην παξαηεξνχκε φηη θαηά ηελ ρξήζε real-time 
πξνυπνινγηζηηθά θαη καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ πνιιά 
πξνηεξήκαηα ζε ζρέζε κε ηα ex-post ζηνηρεία. Σέηνηα ζεηηθά ζηνηρεία είλαη φηη 
είλαη φηη πξνζεγγίδνπλ ην δπλαηφλ θαιχηεξα ζηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ησλ 
θνξέσλ ράξαμεο πνιηηηθήο θαη πξνζεγγίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαηά ηνλ 
βέιηηζην ηξφπν.  

Τπάξρεη αλαθνξά ζηελ βηβιηνγξαθία γηα απηφ πνπ αλαθέξεηαη ζαλ 
'δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή' ην νπνίν έρεη ζαλ απνηέιεζκα πξνζαξκνγέο 
ειιείκκαηνο-ρξένπο ε ηειεπηαία αλάιπζε εμεηάδεηαη ν ξφινο ησλ εζληθψλ 
νξγαληζκψλ ζηελ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζε θάζε έλα απφ ηα δχν ζηάδηα-
πξνυπνινγηζκφ θαη εθηέιεζε. Γηα απηή ηελ δηεξεχλεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 
κεζνπξφζεζκνη πξνυπνινγηζηηθνί θαλφλεο (MTBF) θαη αξηζκεηηθνί 
δεκνζηννηθνλνκηθνί θαλνληζκνί (FISRUL). 

Πηέζεηο ζε ζέκαηα πξνυπνινγηζκνχ κπνξνχλ λα αζθνχληαη απφ ην πνιηηηθφ 
ρψξν. Ζ πξψηε πεγή ηέηνηαο πίεζεο είλαη 'θξαγκνί ηνπ κεγέζνπο' θαη κία άιιε 
ε 'θξαγκνί ζηνλ ρξφλν. Άιια πηζαλά πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχλ ειιείκκαηα 
αθνξνχλ ηδενινγηθά θξηηήξηα θαη εθινγέο. Σν ηκήκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 
είλαη πηζαλψο ην πνην θξίζηκν ζεκείν ζηνλ θχθιν ηνπ θνηλνβνπιίνπ αθνχ 
κέζσ απηνχ ζα θαλνχλ νη πνιηηηθέο θαη ζα αζθεζνχλ πηέζεηο απφ δηάθνξνπο 
ρψξνπο.  

Σν ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα εκθαλίζεη φια απηά πνπ 
πηζαλφο θξχβνληαλ ζην ζηάδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Σν ζηάδην ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ είλαη πεξηζζφηεξν πξνέθηαζε ζηνλ ρξφλν ηεο λνκηθήο θαη 
θνξνινγηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο δεδνκέλεο ζηηγκήο ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ 
λα αιιάμνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Δξψηεζε απνηειεί ην 
γηαηί πνιιέο θνξέο ιακβάλεηαη πεξηζζφηεξν ππφςε ην ηκήκα εθείλν ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ απφ φηη εθείλν ηηο εθηέιεζεο ηνπ; ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ 
πξνυπνινγηζκνχ θαη εθηέιεζεο παίδνπλ ξφιν νη κέζνη φξνη πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε. Πην θαιφ απνηέιεζκα παίξλνπκε φηαλ απμάλνπκε ην 
δείγκα θάηη πνπ κπνξεί λα γίλεη αλ κειεηήζνπκε παξαπάλσ ρξφληα. Δπίζεο 
ζχγθξηζε πξέπεη λα γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ θνηλψλ πεξηφδσλ θαηά ηελ 
επηινγή ηνπ δείγκαηνο θαζψο θαη κε ηελ ρξήζε ηεο δηαθχκαλζεο ηνπ 
πξαγκαηηθή δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή.  

Γηα ηελ αλάιπζε ζε ηέηνηεο πεξίπησζεο ιφγσ έιιεηςεο δείγκαηνο 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ panel data. Ζ κειέηε πξέπεη λα γίλεη κε βάζε ηξία 
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ηκήκαηα: νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη ζεζκηθφ (institutional).Σν χκθσλν 
ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο βαζίδεηαη έρεη δχν φπια γηα λα πεηχρεη ηα φξηα 
ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ ειιείκκαηνο θαη 60% ηνπ ΑΔΠ ρξένο. Σν πξψην είλαη έλαο 
δηνξζσηηθφο κεραληζκφο θαη ην δεχηεξν έλαο κεραληζκφο απνηξεπηηθφο. Σελ 
άλνημε ηνπ 2005 ην Α αλαζεσξήζεθε κε ζθνπφ λα απνηξέςεη ηελ 
πξνθπθιηθή δεκνζηνλνκηθή ζπκπεξηθνξά. Μέζσ απηήο ηεο αλαζεψξεζεο 
ηέζεθαλ νη κεζνπξφζεζκνη ζηφρνη ηνπ ηζνδπγίνπ πξνυπνινγηζκνχ κε εηήζην 
ζηφρν κείσζε θαηά 1% ηνπ ΑΔΠ θαηά ειάρηζηνλ . ε πεξίπησζε κε 
ζπκκφξθσζεο κπνξνχλ λα ηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα χςνπο 0.5% ηνπ ΑΔΠ. 
Απφ ην ηέινο ηνπ 2008 θαη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έγηλαλ πνίν ειαζηηθά 
απηά ηα κέηξα. Απηή ηελ δεδνκέλε ζηηγκή έγηλε εκθαλέο φηη ε απηφκαηνη 
ζηαζεξνπνηεηηθνί κεραληζκνί σζνχζαλ ηειηθά ζε αχμεζε ησλ ειιεηκκάησλ. 
Καηά ηελ κειέηε πξνέθπςε φηη ε θπβέξλεζε δελ έρεη ηέιεηα δηαρείξηζε ησλ 
πιενλαζκάησλ νχηε θαη ησλ ηκεκάησλ πνπ ηα απνηεινχλ ηδηαίηεξα ησλ 
θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Σν θξάηνο κπνξεί λα αζθήζεη θνξνινγηθή πνιηηηθή είηε 
κέζσ ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ είηε κέζσ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο είηε 
θαη κε ηελ ρξήζε θαη ησλ δχν. Φαίλεηαη φηη ζην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ παίδνπλ ξφιν νη πνιηηηθέο ζπλζήθεο. Παξαηεξείηαη φηη φζν 
θαιχηεξνη νη ζεζκνί ηφζν θαιχηεξνο ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 
Δπίζεο θαιχηεξνη ζεζκνί ζπλδένληαη κε πην ξεαιηζηηθά θαη επφκελνο ιηγφηεξν 
ππεξαηζηφδνμεο πξνεθηάζεηο- πξνβιέςεηο θαη ιηγφηεξν ππεξαηζηφδνμν 
ζρεδηαζκφ.  

Δμεηάδεηαη επίζεο ην θαηά πφζν νη δχν ζεζκηθνί παξάγνληεο MTBF θαη 
FISRUL επεξεάδνπλ ην ππνινγηζηηθφ ιάζνο. Παξαηεξείηαη φηη κεηψλνληαο ηνλ 
ζπζηεκαηηθφ επεξεαζκφ ζηελ ππεξεθηίκεζε θαηά ην ζηάδην ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ επηηπγράλεηαη θαη ε κείσζε ησλ θηιφδνμσλ δεκνζηνλνκηθψλ 
ζρεδίσλ θαζψο θαη επηηπγράλεηαη θαη ε πην αθξηβήο εθηέιεζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ. Ζ EC παξαηήξεζε φηη ζε ρψξεο πνπ ν πξνυπνινγηζκφο 
γίλεηαη απφ αλεμάξηεηνπο θνξείο επηηπγράλνληαη πην θαιέο πξνβιέςεηο απφ 
φηη ζε εθείλεο πνπ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ζχληαμε 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. ε εζληθφ επίπεδν είλαη ζέκα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 
λα ειέγμνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ αλ είλαη εθηειέζηκνο θαη πξέπεη λα 
βειηησζνχλ ηα θίλεηξα γηα ηελ ζσζηή εθηέιεζε  ζχκθσλα κε ην ζρέδην 
ηαπηίδνληαο ηα επίπεδα ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ θαη ησλ MTBEs θαηά 
ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο εθηέιεζεο. 

Υσξίδνληαο ηελ δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζε δχν ζηάδηα ην ζηάδην ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο εθηέιεζεο απηνχ θαηέιεμαλ ζην φηη φζν πην 
ππεξαηζηφδνμν είλαη ην ζρέδην ηφζν κεγαιχηεξα ηα ζθάικαηα εθηέιεζεο. 
Δπίζεο έλα αθφκα ζεηηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ είλαη ε ρξήζε real-time 
δεδνκέλσλ πνπ είλαη πην απνηειεζκαηηθά απφ ηα ex-post data Σα 
ζπκπεξάζκαηα είλαη:  

1) θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζε 
ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ νη νπνίεο απμάλνληαη φζν πην καθξηλή είλαη ε 
πξφβιεςε, 

2) πξέπεη λα κεηψλεηαη ν επεξεαζκφο ησλ ζηνηρείσλ απφ παξάγνληεο φπσο 
ηα ΜΜΔ,  
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3) φζν πην ππεξαηζηφδνμνο ν πξνυπνινγηζκφο ηφζν κεγαιχηεξν ην ζθάικα 
εθηέιεζεο,  

4) θαίλεηαη φηη ε πνιηηηθή παίδεη πεξηνξηζκέλν ξφιν θαη ζηα δχν ζηάδηα,  

5) ην πην ζεκαληηθφ είλαη φηη θξαηψληαο φινπο ηνπο άιινπ ο παξάγνληεο 
ζηαζεξνχο νη πξνζεγγίζεηο πξνυπνινγηζκνχ θαη ε πξνζθφιιεζε ζε απηά 
είλαη ζεηηθά ζπλδεδεκέλα κε ην πφζν απζηεξνί έηλαη νη δεκνζηνλνκηθνί ζεζκνί 
θαη ζε επίπεδν κεζνπξφζεζκψλ ζηφρσλ αιιά θαη ζε αξηζκεηηθνχο 
δεκνζηνλνκηθνχο θαλφλεο. 
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2. Θεζκηθό Πιαίζην 

2.Α) ύκθωλν ηαζεξόηεηαο θαη Αλάπηπμεο 

Tν χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (Α) ππήξμε έλα θαλνληζηηθφ 
πιαίζην γηα ηνλ ζπληνληζκφ ησλ εζληθψλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ησλ 
ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε (ΟΝΔ). 
θνπφο ηνπ είλαη λα δηαζθαιίδεη ηελ επξσζηία ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ, 
απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ΟΝΔ. Σν ζχκθσλν 
είρε έλα πξνιεπηηθφ θαη έλα απνηξεπηηθφ ζθέινο. 

Tν πξνιεπηηθφ ζθέινο 

χκθσλα κε ην πξνιεπηηθφ ζθέινο ηνπ πκθψλνπ, ηα θξάηε κέιε 
ππνβάιινπλ θάζε ρξφλν πξφγξακκα ζηαζεξφηεηαο (ή ζχγθιηζεο) πνπ 
παξνπζηάδεη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζθνπεχνπλ λα επηηχρνπλ ή λα 
δηαηεξήζνπλ πγηή δεκφζηα νηθνλνκηθά κεζνπξφζεζκα ελφςεη ηδίσο ησλ 
δεκνζηνλνκηθψλ επηπηψζεσλ ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ Δπηηξνπή 
αμηνινγεί ηα πξνγξάκκαηα απηά θαη ην πκβνχιην εθδίδεη γλψκε. Tν 
πξνιεπηηθφ ζθέινο πεξηιακβάλεη δχν κέζα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνθπγή "ππεξβνιηθψλ" ειιεηκκάησλ. 

 Tν πκβνχιην, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο, κπνξεί λα 
απεπζχλεη έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε γηα ηελ απνθπγή ππεξβνιηθνχ 
ειιείκκαηνο 

 Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο έγθαηξεο ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζε 
ζέκαηα πνιηηηθήο, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα θάλεη ζχζηααζε ζε έλα 
θξάηνο κέινο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο 
θαη Αλάπηπμεο. 

Tν απνηξεπηηθφ ζθέινο 

 Tν απνηξεπηηθφ ζθέινο ηνπ ζπκθψλνπ αθνξά ηε ιεγφκελε δηαδηθαζία 
ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο. Ζ δηαδηθαζία απηή ηίζεηαη ζε εθαξκνγή φηαλ 
ην έιιεηκκα ππεξβαίλεη ην φξην 3% ηνπ ΑΔΠ πνπ πξνβιέπεη ε πλζήθε 
ΔΚ. Δάλ θξηζεί φηη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ελφο θξάηνπο κέινπο 
είλαη ππεξβνιηθφ θαηά ηελ έλλνηα ηεο πλζήθεο, ηo πκβνχιην ηνπ 
ζπληζηά λα ην δηνξζψζεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ ηνπ νξίδεη. ε 
πεξίπησζε πνπ ην θξάηνο κέινο δελ ζπκκνξθσζεί κε ηε ζχζηαζε, 
ιακβάλνληαη πεξαηηέξσ κέηξα θαη, εθφζνλ ην θξάηνο απηφ ζπκκεηέρεη 
ζηελ επξσδψλε, είλαη δπλαηφλ λα επηβιεζνχλ θπξψζεηο. 

Μαθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ 

Ο πιεζπζκφο ηεο Δπξψπεο γεξλάεη, αθνχ νη άλζξσπνη δνπλ πεξηζζφηεξα 
ρξφληα θαη απνθηνχλ ιηγφηεξα παηδηά. Έηζη, νη ρψξεο ηεο ΔΔ βξίζθνληαη 
αληηκέησπεο κε ην πξφβιεκα ηνπ πψο λα εμαζθαιίζνπλ καθξνπξφζεζκα ηε 
βησζηκφηεηα ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηψλ ηνπο. Δλφςεη απηήο ηεο πξφθιεζεο 
θαη κε δεδνκέλε ηελ έκθαζε πνπ δίλεη ην χκθσλν (φπσο κεηαξξπζκίζηεθε 
ην 2005) ζηε βησζηκφηεηα ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ καθξνπξφζεζκα, 
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θαηαξηίδνληαη θνηλέο δεκνζηνλνκηθέο πξνβιέςεηο ζε επίπεδν ΔΔ, ελψ 
παξάιιεια παξαθνινπζείηαη θαη αμηνινγείηαη ε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε 
θάζε ρψξαο. Ζ βησζηκφηεηα ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ εμεηάδεηαη επίζεο 
θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζηαζεξφηεηαο θαη ζχγθιηζεο. 

Σα θξάηε κέιε θαηαξηίδνπλ πξνγξάκκαηα ζηαζεξφηεηαο θαη ζχγθιηζεο ζηα 
νπνία παξνπζηάδνπλ ηε κεζνπξφζεζκε δεκνζηνλνκηθή ζηξαηεγηθή ηνπο. 

Τπνβνιή ησλ πξνγξακκάησλ 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνιεπηηθνχ ζθέινπο ηνπ πκθψλνπ 
ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (Α), ηα θξάηε κέιε ηεο επξσδψλεο 
θαηαξηίδνπλ εηήζηα πξνγξάκκαηα ζηαζεξφηεηαο, ελψ ηα ππφινηπα θξάηε κέιε 
θαηαξηίδνπλ πξνγξάκκαηα ζχγθιηζεο ηα νπνία ππνβάιινπλ θαηά θαλφλα 
ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην κέρξη ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ θάζε 
έηνπο. ηφρνο ηνπο είλαη ε δηαζθάιηζε απζηεξφηεξεο δεκνζηνλνκηθήο 
πεηζαξρίαο κέζσ ηεο επηηήξεζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 
πνιηηηθψλ ζηελ επξσδψλε θαη ηελ ΔΔ γεληθφηεξα.  

Σα πξνγξάκκαηα ζηαζεξφηεηαο θαη ζχγθιηζεο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 έλα κεζνπξφζεζκν ζηφρν πνπ αληηζηνηρεί ζε κηα δεκνζηνλνκηθή 
θαηάζηαζε ζηελ νπνία δελ ππάξρεη θίλδπλνο ππέξβαζεο ηνπ νξίνπ 3% 
ηνπ ΑΔΠ πνπ θαζνξίδεη ε πλζήθε ΔΚ γηα ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, 
νχησο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ησλ 
δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ), ηελ πνξεία πξνζαξκνγήο γηα ηελ επίηεπμε 
απηνχ ηνπ κεζνπξφζεζκνπ ζηφρνπ (εηήζηνη αξηζκεηηθνί ζηφρνη) θαη ηελ 
αλακελφκελε εμέιημε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ρξένπο ζην ΑΔΠ, 

 ηηο βαζηθέο νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο (αλάπηπμε, απαζρφιεζε, 
πιεζσξηζκφο θαη άιιεο ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο), 

 πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ πνιηηηθήο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

 αλάιπζε ησλ επηπηψζεσλ ηπρφλ κεηαβνιψλ ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ 
παξαδνρψλ ζηελ θαηάζηαζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ θαη ζην 
ρξένο, 

 ηνπο κεζνπξφζεζκνπο ζηφρνπο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζε ζπλάξηεζε 
κε ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ θαη ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ 
(κφλν γηα ηηο ρψξεο εθηφο ηεο επξσδψλεο). 

Σα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη αθνξνχλ ην πξνεγνχκελν θαη ην ηξέρνλ έηνο 
θαζψο θαη ηξία ηνπιάρηζηνλ πξνζερή έηε. 

Δμέηαζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ  

Tν πκβνχιην εμεηάδεη ηα πξνγξάκκαηα ζηελ αξρή θάζε έηνπο θαη γλσκνδνηεί 
γηα θαζέλα απφ απηά, κε βάζε εθηηκήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο 
Οηθνλνκηθήο θαη Γεκνζηνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΟΓΔ). Δπηθεληξψλεηαη θπξίσο 
ζηα αθφινπζα εξσηήκαηα: 
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 Δίλαη ξεαιηζηηθέο νη νηθνλνκηθέο παξαδνρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ην 
πξφγξακκα;  

 Παξέρεη πξάγκαηη ν κεζνπξφζεζκνο δεκνζηνλνκηθφο ζηφρνο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ην αλαγθαίν πεξηζψξην αζθαιείαο γηα ηελ απνθπγή ηνπ 
ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο θαη αθνινπζείηαη θαηάιιειε δηαδηθαζία 
πξνζαξκνγήο;  

 Αξθνχλ ηα κέηξα πνιηηηθήο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 
κεζνπξφζεζκνπ δεκνζηνλνκηθνχ ζηφρνπ;  

 Πνηεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο κπνξεί λα έρεη ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ 
ζηε καθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ;  

 Οη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο γεληθέο 
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο; 

Με βάζε απηή ηελ αλάιπζε, ην πκβνχιην εθδίδεη γλψκε κε ηελ νπνία λα 
κπνξεί λα ζπζηήλεη ζηελ εθάζηνηε ρψξα ηε ιήςε κέηξσλ πνιηηηθήο. 

Γηα λα ιεηηνπξγήζεη νκαιά ε Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε (ΟΝΔ), ηα 
θξάηε κέιε πξέπεη λα απνθεχγνπλ ηα ππεξβνιηθά δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα. 
χκθσλα κε ην ζχκθσλν ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο, νθείινπλ λα ηεξνχλ 
δχν θξηηήξηα: πνζνζηφ ηνπ ειιείκκαηνο ζην ΑΔΠ 3% θαη πνζνζηφ ηνπ ρξένπο 
ζην ΑΔΠ 60%. 

ε πεξίπησζε πνπ έλα θξάηνο κέινο ππεξβεί ην αλψηαην φξην ηνπ 
ειιείκκαηνο, ε ΔΔ θηλεί ηε δηαδηθαζία ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο (ΓΤΔ). Ζ 
δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηάδηα θαη ην ελδερφκελν επηβνιήο 
θπξψζεσλ κε ζηφρν λα παξαθηλεζνχλ ηα ελδηαθεξφκελα θξάηε κέιε λα 
ιάβνπλ δηνξζσηηθά κέηξα.  

Ζ ΓΤΔ νξίδεηαη ζηε πλζήθε θαη πξνβιέπεηαη ζηε λνκνζεζία γηα ην ζχκθσλν 
ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο. 

Δληνπηζκφο ηνπ ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο. 

Ζ ΓΤΔ θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα, ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ηηο πξνζεζκίεο γηα ηελ 
έθδνζε απφ ην πκβνχιην απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ππεξβνιηθνχ 
ειιείκκαηνο. Ζ απφθαζε ιακβάλεηαη εληφο θαζνξηζκέλνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο κεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ έρνπλ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ 
λα ππνβάινπλ έθζεζε ζηελ Δπηηξνπή γηα ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηνπο, ηελ 1ε 
Απξηιίνπ θαη ηελ 1ε Οθησβξίνπ. Γελ θηλείηαη ΓΤΔ εάλ ε ππέξβαζε ηνπ 
δεκνζίνπ ειιείκκαηνο πάλσ απφ ην αλψηαην φξην ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ ζεσξείηαη 
πξνζσξηλή θαη πεξηζηαζηαθή, ελψ ην έιιεηκκα παξακέλεη πιεζίνλ ηνπ 
αλψηαηνπ νξίνπ. 

Όηαλ ην πκβνχιην απνθαζίζεη φηη ην έιιεηκκα ελφο θξάηνπο κέινπο είλαη 
ππεξβνιηθφ, πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο ζην ελ ιφγσ θξάηνο θαη νξίδεη 
πξνζεζκίεο γηα ηελ αλάιεςε απνηειεζκαηηθψλ δηνξζσηηθψλ κέηξσλ.  Σν 
πκβνχιην παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζε ησλ ζπζηάζεψλ ηνπ θαη ηεξκαηίδεη ηε 
δηαδηθαζία ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ έρεη δηνξζσζεί ην 
ππεξβνιηθφ έιιεηκκα. ε πεξίπησζε πνπ ην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο κέινο δελ 
ζπκκνξθσζεί, ην πκβνχιην κπνξεί λα απνθαζίζεη λα πεξάζεη ζην επφκελν 
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ζηάδην ηεο ΓΤΔ, θαη λα θαηαιήμεη ελδερνκέλσο ζηελ επηβνιή νηθνλνκηθψλ 
θπξψζεσλ. 

ήκεξα πξνηείλεηαη κηα ζεηξά αιιαγψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ Α πνπ 
ζηνρεχνπλ ζηα εμήο: 

 λα ιεθζεί ηδηαηηέξσο ππφςε, ζην πιαίζην ηνπ δηνξζσηηθνχ ζθέινπο ηνπ 
Α, ε ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηνπ ρξένπο θαη ηνπ ειιείκκαηνο, θπξίσο ζε 
ρψξεο κε πςειφ ρξένο (ζηηο νπνίεο ην δεκφζην ρξένο ππεξβαίλεη ην 
60% ηνπ ΑΔΠ) 

 λα επηηαρπλζεί ε ΓΤΔ θαη λα θαηαζηεί ε επηβνιή θπξψζεσλ ζηα θξάηε 
κέιε εκηαπηφκαηε, δειαδή λα απαηηείηαη εηδηθή πιεηνςεθία ζην 
πκβνχιην γηα ηελ απφξξηςε πξφηαζεο ηεο Δπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ 
επηβνιή θπξψζεσλ, αιιά φρη θαη γηα ηελ έγθξηζή ηεο 

 λα βειηησζνχλ ηα εζληθά δεκνζηνλνκηθά πιαίζηα, κε ηδηαίηεξε έκθαζε 
ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο θαη ζηαηηζηηθψλ, θαζψο θαη ζε κεζφδνπο 
πξνγλψζεσλ 

Γηφξζσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ιφγσ ησλ απνθιίζεσλ ζηελ νηθνλνκηθή πνξεία ησλ 
θξαηψλ κειψλ, έγηλαλ αθφκε κεγαιχηεξα ηα ράζκαηα αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 
πξνθιήζεθαλ καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο ζην εζσηεξηθφ ηεο ΔΔ. Γηα λα 
απνηξέςεη ηελ επαλάιεςε παξφκνησλ θαηαζηάζεσλ ζην κέιινλ, ε Δπηηξνπή 
πξφηεηλε λέν κεραληζκφ επηηήξεζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα εληνπίδνληαη θαη ζα 
δηνξζψλνληαη λσξίηεξα ηέηνηνπ είδνπο πξνβιήκαηα. Μέζσ απηνχ ηνπ 
κεραληζκνχ, ζα παξαθνινπζνχληαη νη νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ κειψλ ψζηε λα 
εληνπίδνληαη λενεκθαληδφκελεο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο (π.ρ. 
"θνχζθεο" αθηλήησλ, απμαλφκελα ειιείκκαηα ή πιενλάζκαηα ηξερνπζψλ 
ζπλαιιαγψλ ή πηψζε αληαγσληζηηθφηεηαο). ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα θξάηε 
κέιε ππεξβαίλνπλ ηα "φξηα πξνεηδνπνίεζεο", ε Δπηηξνπή ζα δηελεξγεί 
δηεμνδηθέο κειέηεο γηα λα δηαπηζηψζεη θαηά πφζνλ νη αληζνξξνπίεο είλαη 
επηβιαβείο θαη, αλ είλαη αλαγθαίν, ζα δηαηππψλεη ζπζηάζεηο. 

Σν χκθσλν "Δπξψ +" 

Έλα ζπκπιεξσκαηηθφ πξφγξακκα κε πξφζζεηεο κεηαξξπζκίζεηο – κε ηελ 
νλνκαζία χκθσλν "Δπξψ+" – ζπκθσλήζεθε απφ ηα θξάηε κέιε ηεο 
επξσδψλεο, σο έθθξαζε ηεο βαζχηεξεο αιιειεμάξηεζήο ηνπο, θαζψο θαη 
απφ έμη ρψξεο εθηφο επξσδψλεο νη νπνίεο επέιεμαλ λα ην πξνζππνγξάςνπλ: 
Βνπιγαξία, Γαλία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Πνισλία θαη Ρνπκαλία. Σν πξφγξακκα 
απηφ επηθεληξψλεηαη ζε ηέζζεξηο ηνκείο: αληαγσληζηηθφηεηα, απαζρφιεζε, 
βησζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαη ελίζρπζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 
ζηαζεξφηεηαο. 

Σν χκθσλν πηνζεηήζεθε απφ ηνπο εγέηεο ηεο ΔΔ ηνλ Μάξηην 2011. Καη ηα 23 
ζπκβαιιφκελα κέξε δεζκεχηεθαλ λα πινπνηήζνπλ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζην 
ζχλνιφ ηνπο. Σα ππφινηπα ηέζζεξα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ην 
πξνζππνγξάςνπλ εθφζνλ ην επηζπκνχλ. Σν χκθσλν είλαη πιήξσο 
ελζσκαησκέλν ζην λέν πιαίζην νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη νη ζρεηηθέο 
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δεζκεχζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηα Δζληθά Πξνγξάκκαηα Μεηαξξπζκίζεσλ ησλ 
ελ ιφγσ θξαηψλ κειψλ. 

Απνθαηάζηαζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα 

Ζ ΔΔ ζέζπηζε λένπο θαλφλεο θαη νξγαληζκνχο γηα λα αληηκεησπίδνληαη 
έγθαηξα ηπρφλ πξνβιήκαηα θαη λα δηαζθαιίδεηαη φηη φινη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί 
θνξείο ζα δηέπνληαη απφ ην θαηάιιειν θαλνληζηηθφ θαη επνπηηθφ πιαίζην. 
Πξνσζνχληαη ήδε θαη άιια κέηξα κε ζηφρν λα δηαζθαιηζηεί φηη νη επξσπατθέο 
ηξάπεδεο δηαζέηνπλ επαξθή απνζέκαηα θεθαιαίσλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ 
ηπρφλ κειινληηθνχο θιπδσληζκνχο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο, 
έηζη ψζηε λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά θαη λα είλαη ζε ζέζε λα 
παξέρνπλ πηζηψζεηο ζε λνηθνθπξηά θαη επηρεηξήζεηο. 

2.Β) Νέν Γεκνζηνλνκηθό ύκθωλν  

ηα κέζα ηνπ 2010, θαη κεηά ηηο απνθαιχςεηο φηη ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα 
ηεο Διιάδαο έθιεηζε γηα ην 2009 ζε επίπεδα πνιχ πάλσ απφ απηά πνπ ζα 
θαζηζηνχζαλ ην δεκφζην ρξένο βηψζηκν, ε ειιεληθή θπβέξλεζε αδπλαηνχζε 
λα δαλεηζηεί κε ινγηθά επηηφθηα απφ ηηο αγνξέο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ 
ηξέρνληνο δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ 
ρξένπο. Απνηέιεζκα ήηαλ ν άκεζνο θίλδπλνο ρξενθνπίαο θαη ζηάζεο 
πιεξσκψλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Ζ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο λα 
αλαθηήζεη ηελ αμηνπηζηία ηεο ρψξαο ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη λα πεηχρεη 
κείσζε ησλ επηηνθίσλ νδήγεζε ζε ιήςε κέηξσλ κείσζεο ησλ δαπαλψλ, ηα 
νπνία δελ θαηάθεξαλ λα αλαηξέςνπλ ην αξλεηηθφ θιίκα. Καηφπηλ απηψλ ε 
Διιάδα θαηέθπγε ζηε βνήζεηα ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ, ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, πνπ 
ζπγθξφηεζαλ απφ θνηλνχ κεραληζκφ βνήζεηαο γηα ηελ Διιάδα. H αλαθνίλσζε 
ηεο πξνζθπγήο ζηνλ κεραληζκφ ζηήξημεο έγηλε ζηηο 23 Απξηιίνπ 2010 απφ 
ηνλ πξσζππνπξγφ ν νπνίνο βξηζθφηαλ εθείλε ηελ εκέξα ζην Καζηειφξηδν. Ζ 
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ κεραληζκφ ζηήξημεο έγηλε ππφ ηνπο φξνπο φηη ε 
Διιάδα ζα ιάβεη κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη, εηδηθφηεξα, ππφ 
ηνπο φξνπο φηη ζα ιάβεη κέηξα δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο. Με ηε 
ρξεκαηνδφηεζε απφ ην κεραληζκφ απνθεχρζεθε ν άκεζνο θίλδπλνο 
ρξενθνπίαο ηεο Διιάδαο, πνπ ζα είρε πηζαλέο αλεμέιεγθηεο ζπλέπεηεο θαη γηα 
φιε ηε δψλε ηνπ επξψ. Σα πξψηα κέηξα αλαθνηλψζεθαλ απφ ηνλ 
πξσζππνπξγφ ηελ Κπξηαθή 2 Μαΐνπ 2010. Ζ Διιεληθή νηθνλνκία ζπλέρηζε λα 
βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε δεκνζηνλνκηθήο αληζνξξνπίαο θαη ην επφκελν 
δηάζηεκα κε απνηέιεζκα έλα ρξφλν κεηά, ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011, ε θπβέξλεζε 
λα θαηαθχγεη ζηελ ςήθηζε ηνπ κεζνπξφζεζκνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ 
πεξηιάκβαλε λέα κέηξα ιηηφηεηαο θαη πεξηθνπέο. Δπίζεο ηέζεθε ζέκα 
αμηνπνίεζεο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο θαη αλαδηάξζξσζεο ή «θνπξέκαηνο» 
ηνπ ρξένπο κε ζθνπφ ηε καθξνπξφζεζκε κείσζε ηνπ ρξένπο ζε βηψζηκα 
επίπεδα. 

ε ηζρχ ηέζεθε απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013 ην λέν Γεκνζηνλνκηθφ χκθσλν 
πνπ πξνβιέπεη αθφκε απζηεξφηεξε δεκνζηνλνκηθή πεηζαξρία ηδίσο γηα ηα 
θξάηε-κέιε ηεο Δπξσδψλεο. Ζ θπξηφηεξε δηάηαμε ηνπ λένπ ζπκθψλνπ, ην 
νπνίν αλ θαη δελ είλαη επξσπατθή ζπλζήθε έρεη ηελ ηζρχ δηεζλνχο ζπλζήθεο, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CF%89%CF%83%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%87%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CF%8E%CF%87%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7_%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AD%CF%82_%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BE%CF%85%CE%B3%CE%AF%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82


   

Καλφλεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ην Νέν Γεκνζηνλνκηθφ χκθσλν ζηελ Δπξσδψλε. 
 

20 

είλαη απηή πνπ νξίδεη φηη ηα θξάηε-κέιε πξέπεη λα ελζσκαηψζνπλ ζην εζληθφ 
ηνπο δίθαην ηελ ππνρξέσζε λα παξνπζηάδνπλ ηζνζθειηζκέλνπο ή 
πιενλαζκαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο θαη ζε πεξίπησζε κε επίηεπμεο ησλ 
ζηφρσλ λα ιακβάλνπλ απηνκάησο δηνξζσηηθά κέηξα. 

Με βάζε ην δεκνζηνλνκηθφ ζχκθσλν, ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ππνρξενχληαη 
λα εηζαγάγνπλ ζην εζληθφ ηνπο δίθαην θαλφλεο γηα έλαλ δηνξζσηηθφ 
κεραληζκφ, ν νπνίνο ζα ηίζεηαη απηνκάησο ζε ιεηηνπξγία ζε πεξίπησζε πνπ 
παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απφ ηνλ κεζνπξφζεζκν ζηφρν ή ηελ 
πνξεία πξνζαξκνγήο ζ’ απηφλ...........................................................................             
 
εκεηψλεηαη, πσο ζην δεκνζηνλνκηθφ ζχκθσλν πξνβιέπεηαη, κεηαμχ άιισλ, 
φηη:                                                                                                                                                                                                     
 
α) ε δεκνζηνλνκηθή ζέζε ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο 
πξέπεη λα είλαη ηζνζθειηζκέλε ή πιενλαζκαηηθή,...............................................                                                                
 
β) ν θαλφλαο ηνπ ζηνηρείνπ α) ζεσξείηαη φηη ηεξείηαη αλ ην εηήζην δηαξζξσηηθφ 
ηζνδχγην ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο αληηζηνηρεί ζηνλ αλά ρψξα θαζνξηζζέληα 
κεζνπξφζεζκν ζηφρν, φπσο νξίδεηαη ζην αλαζεσξεκέλν χκθσλν 
ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, κε θαζνξηζκφ ηνπ θαηψηεξνπ νξίνπ γηα ην 
δηαξζξσηηθφ έιιεηκκα ζην 0,5% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ζε 
ηηκέο αγνξάο. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε εμαζθαιίδνπλ ηελ ηαρεία ζχγθιηζε 
πξνο ηνλ αληίζηνηρν κεζνπξφζεζκν ζηφρν ηνπο. Σν ρξνλνδηάγξακκα κηαο 
ηέηνηαο ζχγθιηζεο ζα πξνηείλεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ αλά ρψξα θηλδχλσλ βησζηκφηεηαο. Ζ πξφνδνο 
πνπ ζπληειείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ κεζνπξφζεζκνπ ζηφρνπ θαη ε 
ηήξεζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ αμηνινγνχληαη βάζεη ζπλνιηθήο εθηίκεζεο, κε 
ζεκείν αλαθνξάο ην δηαξζξσηηθφ ηζνδχγην, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο 
αλάιπζεο δαπαλψλ ρσξίο λα ππνινγίδνληαη ηα κέηξα δηαθξηηηθήο επρέξεηαο 
ζην ζθέινο ησλ εζφδσλ, ζχκθσλα κε ην αλαζεσξεκέλν χκθσλν 
ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο,.............................................................................                                                                                                                               
 
γ) ηα ζπκβαιιφκελα κέξε κπνξνχλ πξνζσξηλά λα απνθιίλνπλ απφ ηνλ 
αληίζηνηρν κεζνπξφζεζκν ζηφρν ηνπο ή απφ ηελ πνξεία πξνζαξκνγήο γηα 
ηελ επίηεπμή ηνπ κφλν ππφ εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 3 ζηνηρείν β),...................................................................................                                                                                                           
 
δ) φηαλ ν ιφγνο ηνπ ρξένπο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο πξνο ην αθαζάξηζην 
εγρψξην πξντφλ ζε ηηκέο αγνξάο είλαη αηζζεηά ρακειφηεξνο ηεο ηηκήο 
αλαθνξάο ηνπ 60% θαη φηαλ νη θίλδπλνη απφ ηελ άπνςε ηεο καθξνπξφζεζκεο 
βησζηκφηεηαο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ είλαη πεξηνξηζκέλνη, ην νξηδφκελν 
γηα ηνλ κεζνπξφζεζκν ζηφρν θαηψηαην φξην πνπ πξνβιέπεηαη ζην ζηνηρείν β) 
κπνξεί λα απμεζεί γηα λα θζάζεη ζε δηαξζξσηηθφ έιιεηκκα πνπ δελ ζα 
ππεξβαίλεη ην 1,0% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ζε ηηκέο αγνξάο,  
 
ε) ζε πεξίπησζε πνπ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απφ ηνλ 
κεζνπξφζεζκν ζηφρν ή ηελ πνξεία πξνζαξκνγήο ζε απηφλ, ηίζεηαη 
απηνκάησο ζε ιεηηνπξγία δηνξζσηηθφο κεραληζκφο 
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Ο κεραληζκφο πεξηιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 
ζπκβαιιφκελνπ κέξνπο λα εθαξκφζεη κέηξα γηα ηε δηφξζσζε ησλ 
απνθιίζεσλ εληφο νξηζκέλεο πξνζεζκίαο..........................................................  
 
Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηε Γ (άξζξν 3 παξάγξαθνο 2), νη δηνξζσηηθνί 
κεραληζκνί ζα ζεζπηζηνχλ «βάζεη θνηλψλ αξρψλ πνπ πξέπεη λα πξνηαζνχλ 
απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, φζνλ αθνξά θπξίσο ηνλ ραξαθηήξα, ηελ 
έθηαζε θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο δηνξζσηηθήο δξάζεο πνπ πξέπεη λα 
αλαιεθζεί, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε πνπ ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθέο πεξηζηάζεηο, 
θαζψο θαη ηνλ ξφιν θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ νξγάλσλ πνπ είλαη αξκφδηα, ζε 
εζληθφ επίπεδν, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ θαλφλσλ». 

χκθσλα κε ηνλ ιεγφκελν «ρξπζφ θαλφλα», ν νπνίνο επηβιήζεθε απφ ηε 
Γεξκαλίδα θαγθειάξην θ. Αγθεια Μέξθει, ζηε ρεηξφηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ 
έλα θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσδψλεο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεη δηαξζξσηηθφ 
έιιεηκκα (δελ πεξηιακβάλνληαη νη επηπηψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ θαη ηα 
εθάπαμ κέηξα) ίζν κε 0,5% ηνπ ΑΔΠ. Παξάιιεια, ηα θξάηε-κέιε πνπ έρνπλ 
δεκφζην ρξένο κεγαιχηεξν απφ 60% ηνπ ΑΔΠ ζα πξέπεη λα κεηψλνπλ ην 
ππεξβνιηθφ ρξένο θαηά ην 1/20φ θάζε ρξφλν. Δπίζεο, ηα θξάηε πξέπεη λα 
δηαζθαιίδνπλ φηη ζα πεηχρνπλ ηνπο εηδηθνχο γηα θάζε ρψξα κεζνπξφζεζκνπο 
δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο πνπ νξίδεη ε Κνκηζηφλ θαη ην EcoFin ζην πιαίζην 
ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο. Σα 25 θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. πνπ 
έρνπλ δειψζεη φηη ζα ππνγξάςνπλ ην Γεκνζηνλνκηθφ χκθσλν (πιελ 
Βξεηαλίαο θαη Σζερίαο) έρνπλ πεξηζψξην κέρξη ην ηέινο ηνπ 2013, 
πξνθεηκέλνπ λα ελζσκαηψζνπλ ην χκθσλν ζην εζληθφ ηνπο δίθαην, θαηά 
πξνηίκεζε ζε ζπληαγκαηηθφ επίπεδν. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ ππνγξάςεη ην 
Γεκνζηνλνκηθφ χκθσλν δψδεθα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. (κεηαμχ ηνπο θαη ε 
Διιάδα). 

ηελ πεξίπησζε πνπ έλα θξάηνο δελ πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ λένπ 
πκθψλνπ ζα ελεξγνπνηνχληαη απηνκάησο δηνξζσηηθά κέηξα, δειαδή 
απμήζεηο θφξσλ θαη πεξηθνπέο δαπαλψλ, ηα νπνία ζα απνθαζίδνληαη απφ ην 
ελ ιφγσ θξάηνο-κέινο κε βάζε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηεο Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο. Σν Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζα κπνξεί λα 
δηαπηζηψλεη ηε κεηαθνξά ηνπ θαλφλα πεξί ηζνζθειηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ 
ζην εζληθφ δίθαην θάζε θξάηνπο-κέινπο. Γεδνκέλνπ φηη νη απνθάζεηο ηνπ 
Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη δεζκεπηηθέο, ζε πεξίπησζε κε 
ζπκκφξθσζεο κε ην χκθσλν ζα κπνξεί λα επηβιεζεί πξφζηηκν ίζν κε ην 
0,1% ηνπ ΑΔΠ ζηα κέιε ηεο Δπξσδψλεο. Παξάιιεια, θξάηε-κέιε πνπ δελ 
έρνπλ κεηαθέξεη ην λέν χκθσλν ζην εζληθφ ηνπο δίθαην δελ ζα δηθαηνχληαη ηε 
ιήςε βνήζεηαο απφ ηνλ κφληκν Δπξσπατθφ Μεραληζκφ ηαζεξφηεηαο 
(E.S.M.). Σέινο, ην χκθσλν πξνβιέπεη ηε ζχγθιεζε ζπλφδσλ θνξπθήο ηεο 
Δπξσδψλεο, ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο ηνλ ρξφλν. 

Οη επηά αξρέο θαιχπηνπλ ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

ππφςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δηνξζσηηθψλ κεραληζκψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αθφινπζσλ παξακέηξσλ: λνκηθφ θαζεζηψο ησλ 

δηνξζσηηθψλ κεραληζκψλ, ζπλνρή ηνπο κε ην πιαίζην ηεο ΔΔ, ελεξγνπνίεζε 

ησλ κεραληζκψλ, ραξαθηήξαο ηεο δηφξζσζεο απφ πιεπξάο έθηαζεο θαη 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, επηρεηξεζηαθά κέζα εθαξκνγήο ηεο. πξφβιεςε πηζαλψλ 
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ξεηξψλ δηαθπγήο, ξφινο θαη αλεμαξηεζία ησλ νξγάλσλ παξαθνινχζεζεο. 

 

Ννκηθό θαζεζηώο ηωλ θαλόλωλ γηα ηνπο δηνξζωηηθνύο κεραληζκνύο θαη 

ζρέζε ηνπο κε ην πιαίζην ηεο ΔΔ:.................................................................. 

 

χκθσλα κε ηε Γ, νη θαλφλεο πνπ ζα δηέπνπλ ηνπο δηνξζσηηθνχο 

κεραληζκνχο πξέπεη λα εηζαρζνχλ ζην εζληθφ δίθαην «κέζσ δηαηάμεσλ 

δεζκεπηηθνχ θαη κφληκνπ ραξαθηήξα, θαηά πξνηίκεζε ζπληαγκαηηθνχ, ή άιισο 

δηαηάμεσλ ησλ νπνίσλ ε πιήξεο ηήξεζε θαη εθπιήξσζε θαηνρπξψλνληαη 

κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηέπνπλ ηνλ εζληθφ πξνυπνινγηζκφ» 

 

Καηά ζπλέπεηα, ην λνκηθφ θαζεζηψο ησλ δηνξζσηηθψλ κεραληζκψλ πξέπεη λα 

είλαη ηέηνην ψζηε νη δηαηάμεηο ηνπο λα κελ κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ κε ηε 

ζπλήζε δεκνζηνλνκηθή λνκνζεζία. Δπίζεο νη δηνξζσηηθνί κεραληζκνί πξέπεη 

λα «ζέβνληαη απφιπηα ηηο εμνπζίεο ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ». Με ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά επηδηψθεηαη λα εμαζθαιηζηεί φηη νη δεκνζηνλνκηθνί 

θαλφλεο ππνζηεξίδνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο εζληθέο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο, 

αλαγλσξίδνληαο ζπγρξφλσο ηα ζεκειηψδε θνηλνβνπιεπηηθά δηθαηψκαηα. 

 

Οη επηά θνηλέο αξρέο, πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηνπο εζληθνύο 

δηνξζωηηθνύο κεραληζκνύο, είλαη νη αθόινπζεο:...........................................                                   

 

1. (Ννκηθφ θαζεζηψο) Ο δηνξζσηηθφο κεραληζκφο ζα εηζαρζεί ζην εζληθφ 

δίθαην κέζσ δηαηάμεσλ δεζκεπηηθνχ θαη κφληκνπ ραξαθηήξα, θαηά πξνηίκεζε 

ζπληαγκαηηθνχ, ή άιισο δηαηάμεσλ ησλ νπνίσλ ε πιήξεο ηήξεζε θαη 

εθπιήξσζε θαηνρπξψλνληαη κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηέπνπλ ηνλ εζληθφ 

πξνυπνινγηζκφ. Ο κεραληζκφο ζα ζέβεηαη απφιπηα ηηο εμνπζίεο ησλ εζληθψλ 

θνηλνβνπιίσλ. 

 

2. (πλνρή κε ην πιαίζην ηεο ΔΔ) Οη εζληθνί δηνξζσηηθνί κεραληζκνί ζα 

ζηεξίδνληαη απζηεξά ζηηο έλλνηεο θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ επξσπατθνχ 

δεκνζηνλνκηθνχ πιαηζίνπ. Απηφ ηζρχεη ηδίσο γηα ηελ έλλνηα ηεο «ζεκαληηθήο 

απφθιηζεο» θαη γηα ηνλ νξηζκφ πηζαλψλ ξεηξψλ δηαθπγήο. Ζ δηφξζσζε, απφ 

πιεπξάο έθηαζεο θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζα ζπλάδεη κε ηηο ζπζηάζεηο πνπ 

ελδέρεηαη λα γίλνπλ ζην νηθείν θξάηνο κέινο βάζεη ηνπ πκθψλνπ 

ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο. 

 

3. (Δλεξγνπνίεζε) Ο δηνξζσηηθφο κεραληζκφο ζα ελεξγνπνηείηαη ζε ζαθψο 

θαζνξηζκέλεο πεξηζηάζεηο ζεκαληηθήο απφθιηζεο απφ ηνλ κεζνπξφζεζκν 

ζηφρν ή απφ ηελ πνξεία πξνζαξκνγήο ζ’ απηφλ. Οη παξάγνληεο 

ελεξγνπνίεζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θξηηήξηα επηπέδνπ ΔΔ ή θξηηήξηα 

εηδηθά αλά ρψξα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξείηαη ν αλσηέξσ φξνο. 

 

Τπφ ηνλ ίδην φξν, ηφζν νη εθ ησλ πξνηέξσλ κεραληζκνί πνπ ζέηνπλ 

δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο, νη νπνίνη απνηξέπνπλ ηελ εκθάληζε απνθιίζεσλ, 

φζν θαη νη εθ ησλ πζηέξσλ κεραληζκνί πνπ ζπλεπάγνληαη δηνξζψζεηο γηα ηελ 
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αληηκεηψπηζε πξνγελέζηεξσλ απνθιίζεσλ, είλαη δπλαηφλ λα πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο. 

 

4. (Υαξαθηήξαο ηεο δηφξζσζεο) Ζ έθηαζε θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο 

δηφξζσζεο πξέπεη λα δηέπνληαη απφ πξνθαζνξηζκέλνπο θαλφλεο. Οη 

κεγαιχηεξεο απνθιίζεηο απφ ηνλ κεζνπξφζεζκν ζηφρν ή απφ ηελ πνξεία 

πξνζαξκνγήο πξνο απηφλ ζα νδεγνχλ ζε κεγαιχηεξεο δηνξζψζεηο. Ζ 

επάλνδνο ηνπ δηαξζξσηηθνχ ηζνδπγίνπ ζην επίπεδν ηνπ κεζνπξφζεζκνπ 

ζηφρνπ ή πάλσ απφ ην επίπεδν απηφ εληφο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο 

πξνζεζκίαο, θαη ε δηαηήξεζή ηνπ ζην ελ ιφγσ επίπεδν ζηε ζπλέρεηα, ζα 

απνηεινχλ ην ζεκείν αλαθνξάο γηα ηνλ δηνξζσηηθφ κεραληζκφ.  

 

Ο δηνξζσηηθφο κεραληζκφο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ πξνζήισζε ζηνπο 

θξίζηκνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί πξηλ απφ ηε ζεκαληηθή 

απφθιηζε, απνηξέπνληαο έηζη θάζε καθξνρξφληα απφθιηζε απφ ηνπο γεληθνχο 

δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ηεο 

ζεκαληηθήο απφθιηζεο. Απφ ηελ αξρή ηεο δηφξζσζεο ηα θξάηε κέιε πξέπεη 

λα πηνζεηήζνπλ έλα δηνξζσηηθφ ζρέδην πνπ ζα είλαη δεζκεπηηθφ γηα ηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ πεξίνδν ηεο δηφξζσζεο. 

 

5. (Μέζα παξαθνινχζεζεο) Ο δηνξζσηηθφο κεραληζκφο κπνξεί λα δψζεη 

εμέρνληα επηρεηξεζηαθφ ξφιν ζηνπο θαλφλεο γηα ηηο δεκφζηεο δαπάλεο θαη ζηα 

θνξνινγηθά κέηξα δηαθξηηηθήο επρέξεηαο, κεηαμχ άιισλ ζε φ,ηη αθνξά ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνχ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο δηφξζσζεο, ζηνλ βαζκφ 

πνπ νη θαλφλεο απηνί ζπλάδνπλ κε ηελ επίηεπμε ησλ κεζνπξφζεζκσλ ζηφρσλ 

θαη κε ηελ πνξεία πξνζαξκνγήο πξνο απηνχο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ δηνξζσηηθνχ 

κεραληζκνχ πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ, ζε 

πεξίπησζε ελεξγνπνίεζεο, ηνλ ζπληνληζκφ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

πξνζαξκνγψλ ζε κεξηθνχο ή φινπο ηνπο ππνηνκείο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο. 

 

6. (Ρήηξεο δηαθπγήο) Ο θαζνξηζκφο πηζαλψλ ξεηξψλ δηαθπγήο πξέπεη λα 

γίλεηαη κε γλψκνλα ηελ έλλνηα ησλ «εμαηξεηηθψλ πεξηζηάζεσλ», φπσο απηή 

έρεη ζπκθσλεζεί ζην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο 

 Ζ έλλνηα απηή αλαθέξεηαη ζε πεξίπησζε αζπλήζηζηνπ γεγνλφηνο πνπ 
εθθεχγεη απφ ηνλ έιεγρν ηνπ νηθείνπ θξάηνπο κέινπο θαη ην νπνίν έρεη 
ζεκαληηθή επίπησζε ζηε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο γεληθήο 
θπβέξλεζεο, ή ζε πεξηφδνπο ζνβαξήο νηθνλνκηθήο θάκςεο, φπσο 
νξίδεηαη ζην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, κεηαμχ άιισλ θαη 
ζην επίπεδν ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Ζ αλαζηνιή ηνπ δηνξζσηηθνχ 
κεραληζκνχ ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ξήηξαο δηαθπγήο ζα είλαη 
πξνζσξηλή. Ο δηνξζσηηθφο κεραληζκφο πξέπεη λα πξνβιέπεη έλαλ 
ειάρηζην ξπζκφ δηαξζξσηηθήο πξνζαξκνγήο κεηά ηελ έμνδν απφ ηε 
ξήηξα δηαθπγήο, κε ηε ζρεηηθή απαίηεζε ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο 
θαη Αλάπηπμεο λα απνηειεί ην θαηψηαην φξην. Καηά ηελ έμνδν απφ ηε 
ξήηξα δηαθπγήο, ηελ θξάηε κέιε πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ έλα 
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δηνξζσηηθφ ζρέδην πνπ ζα είλαη δεζκεπηηθφ γηα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο 
πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ πεξίνδν ηεο δηφξζσζεο. 

7. (Ρφινο θαη αλεμαξηεζία ησλ νξγάλσλ παξαθνινχζεζεο) Ζ αμηνπηζηία θαη ε 
δηαθάλεηα ηνπ δηνξζσηηθνχ κεραληζκνχ ζα ππνζηεξίδεηαη απφ αλεμάξηεηνπο 
θνξείο ή απφ θνξείο κε επηρεηξεζηαθή απηνλνκία πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ σο 
φξγαλα παξαθνινχζεζεο. Απηά ηα φξγαλα ζα πξνβαίλνπλ ζε δεκφζηεο 
αμηνινγήζεηο γηα ηα αθφινπζα ζέκαηα: 

 χπαξμε πεξηζηάζεσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 
δηνξζσηηθνχ κεραληζκνχ 

 εθηέιεζε ηεο δηφξζσζεο ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο θαλφλεο θαη ζρέδηα                                     
 

 χπαξμε πεξηζηάζεσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ ελεξγνπνίεζε, ηελ 
επέθηαζε θαη ηε ιήμε ξεηξψλ δηαθπγήο. Σν νηθείν θξάηνο κέινο ζα 
είλαη ππνρξεσκέλν λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο αμηνινγήζεηο απηψλ ησλ 
θνξέσλ ή, δηαθνξεηηθά, λα εμεγεί δεκφζηα γηαηί δελ ηηο αθνινπζεί. Ο 
ζρεδηαζκφο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ ζα ιακβάλεη ππφςε ην ήδε 
πθηζηάκελν ζεζκηθφ πιαίζην θαη ηε δηνηθεηηθή δνκή θάζε ρψξαο.  

Οη θνξείο απηνί ζα ππνζηεξίδνληαη απφ εζληθέο λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ 
εμαζθαιίδνπλ πςειφ βαζκφ επηρεηξεζηαθήο απηνλνκίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ εμήο ζηνηρείσλ: 

1. ην λνκηθφ θαζεζηψο ηνπο ζα εδξάδεηαη ζε λνκηθή πξάμε 
 
2. ζα είλαη ειεχζεξνη απφ παξεκβάζεηο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη ελ ιφγσ 
θνξείο δελ ζα ιακβάλνπλ νδεγίεο θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλνχλ 
έγθαηξα κε ην θνηλφ 

3. νη δηαδηθαζίεο νξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπο ζα βαζίδνληαη ζηελ εκπεηξία θαη ηελ 
ηθαλφηεηα 

4. ζα έρνπλ επάξθεηα πφξσλ θαη θαηάιιειε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 
ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Σν πιαίζην 

Όπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζηελ αλαθνίλσζή ηεο, ε πλζήθε γηα 
ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο νξίδεη φηη ηα θξάηε κέιε πξέπεη λα 
ζεσξνχλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο πνιηηηθέο ζέκα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο θαη φηη νη 
δεκνζηνλνκηθέο ηνπο πνιηηηθέο πξέπεη λα θαηεπζχλνληαη απφ ηελ αλάγθε 
ρξεζηήο δηαρείξηζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ. 

Οη παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο απνθάιπςαλ 
αδπλακίεο ζηελ νηθνλνκηθή θαη ηε δεκνζηνλνκηθή δηαθπβέξλεζε ηεο 
Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο. Ήδε ηνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην 
εγθξίζεθε θαη ηέζεθε ζε ηζρχ κηα λέα δέζκε κεηαξξπζκίζεσλ —ε ιεγφκελε 
«εμάδα κέηξσλ». Καζψο ε θξίζε δελ έρεη παξέιζεη, ε έθηαζε θαη νη πηζαλέο 



   

Καλφλεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ην Νέν Γεκνζηνλνκηθφ χκθσλν ζηελ Δπξσδψλε. 
 

25 

ζπλέπεηεο ηεο επξχηεξεο δηάρπζεο ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ζηελ 
νηθνλνκηθή θαη δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο δψλεο ηνπ 
επξψ είλαη πιένλ πξνθαλείο. 

Με βάζε ην ζθεπηηθφ απηφ, ε Δπηηξνπή πξφηεηλε ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 2011 δχν 
αθφκε λνκνζεηηθέο πξάμεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ 
επνπηείαο ζηε δψλε ηνπ επξψ, πέξαλ ηεο πξάζηλεο βίβινπ γηα ηα 
επξσνκφινγα ζηαζεξφηεηαο. Απηή ε ιεγφκελε «δέζκε δχν κέηξσλ» 
πεξηιακβάλεη δχν πξνηάζεηο: 

 Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη 
ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζρεδίσλ δεκνζηνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ θαη γηα 
ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηφξζσζεο ησλ ππεξβνιηθψλ ειιεηκκάησλ ησλ 
θξαηψλ κειψλ ζηε δψλε ηνπ επξψ. 

 Καλνληζκφο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα 
ηελ ελίζρπζε ηε νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο επνπηείαο ησλ 
θξαηψλ κειψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ή ππάξρεη θίλδπλνο λα 
αληηκεησπίζνπλ ζνβαξέο δπζθνιίεο φζνλ αθνξά ηε δεκνζηνλνκηθή 
ηνπο ζηαζεξφηεηα ζηε δψλε ηνπ επξψ. 

2.Γ) Δπξωπαϊθόο Μεραληζκόο ηαζεξόηεηαο (European Stability 
Mechanism – ESM) 

Ο Δπξσπατθφο Μεραληζκφο ηαζεξφηεηαο (European Stability Mechanism – 
ESM) είλαη έλα κφληκν πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο γηα ηα 17 κέιε ηεο Δπξσδψλεο, ην νπνίν ζα δηαδερηεί ην Δπξσπατθφ 
Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο θαη ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ 
Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξνπνίεζεο. Αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή ηνλ 
Ηαλνπάξην ηνπ 2013, εθφζνλ επηθπξσζεί απφ ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσδψλεο.  

Ο ζθνπφο ηνπ ΔΜ είλαη ε θηλεηνπνίεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ε παξνρή 
ζηήξημεο ζηαζεξφηεηαο, ππφ απζηεξνχο φξνπο, θαηάιιεινπο γηα ην 
επηιεγκέλν κέζν ρξεκαηνδνηηθήο ζπλδξνκήο, πξνο φθεινο ησλ κειψλ ηνπ 
ΔΜ πνπ αληηκεησπίδνπλ ή απεηινχληαη απφ ζνβαξά πξνβιήκαηα 
ρξεκαηνδφηεζεο, εθφζνλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηαθχιαμε ηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ηεο δψλεο ηνπ επξψ ζην ζχλνιφ ηεο θαη 
ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, ν ΔΜ έρεη ην δηθαίσκα λα 
αληιεί θεθάιαηα κε ηελ έθδνζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηίηισλ ή κε ηε ζχλαςε 
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ή ινηπψλ ζπκθσληψλ ή ξπζκίζεσλ κε κέιε ηνπ ΔΜ, 
ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα ή άιια ηξίηα κέξε. 

 

Γνκή θαη θαλόλεο Φεθνθνξίαο. 

1. Ο ΔΜ δηαζέηεη ζπκβνχιην δηνηθεηψλ θαη ζπκβνχιην δηεπζπληψλ, θαζψο θαη 
δηεπζχλνληα ζχκβνπιν θαη ινηπφ εηδηθφ πξνζσπηθφ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο.  
 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF_%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/2013
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CE%B6%CF%8E%CE%BD%CE%B7
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2. Οη απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ δηνηθεηψλ θαη ηνπ ζπκβνπιίνπ δηεπζπληψλ 
ιακβάλνληαη κε ακνηβαία ζπκθσλία, εηδηθή πιεηνςεθία ή απιή πιεηνςεθία 
φπσο δηεπθξηλίδεηαη ζηελ παξνχζα ζπλζήθε. Γηα φιεο ηηο απνθάζεηο 
απαηηείηαη απαξηία 2/3 ησλ κειψλ κε δηθαίσκα ςήθνπ πνπ λα 
αληηπξνζσπεχνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα 2/3 ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ.  

3. Ζ έγθξηζε κηαο απφθαζεο κε ακνηβαία ζπκθσλία απαηηεί ηελ νκνθσλία 
ησλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ςεθνθνξία. Οη απνρέο δελ εκπνδίδνπλ ηε 
ιήςε απφθαζεο κε ακνηβαία ζπκθσλία. 

4. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 3, ελεξγνπνηείηαη δηαδηθαζία 
έθηαθηεο ςεθνθνξίαο εθφζνλ ηφζν ε Δπηηξνπή φζν θαη ε ΔΚΣ ζπκπεξαίλνπλ 
φηη ε κε επείγνπζα έθδνζε κηαο απφθαζεο γηα ηε ρνξήγεζε ή ηελ πινπνίεζε 
ρξεκαηνπηζησηηθήο ζπλδξνκήο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηα άξζξα 13 έσο 18, ζα 
απεηινχζε ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή βησζηκφηεηα ηεο δψλεο ηνπ 
επξψ. Ζ ιήςε απφθαζεο κε ακνηβαία ζπκθσλία απφ ην ζπκβνχιην δηνηθεηψλ 
πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 5 παξάγξαθνο 6 ζηνηρεία ζη) θαη δ) θαη ην 
ζπκβνχιην δηεπζπληψλ ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο εθηάθηνπ 
αλάγθεο απαηηεί εηδηθή πιεηνςεθία ηνπ 85% ησλ εθπεθξαζκέλσλ ςήθσλ.  

Όηαλ ελεξγνπνηείηαη ε θαηά ην πξψην εδάθην δηαδηθαζία εθηάθηνπ αλάγθεο, 
πξαγκαηνπνηείηαη κεηαθνξά απφ ην απνζεκαηηθφ θεθάιαην θαη/ή ην 
θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηεζεί έλα πνζφ αζθαιείαο 
κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 
ρξεκαηνπηζησηηθή ζπλδξνκή πνπ ρνξεγείηαη δπλάκεη ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο 
εθηάθηνπ αλάγθεο. Σν ζπκβνχιην δηνηθεηψλ κπνξεί λα απνθαζίζεη ηελ 
αθχξσζε ηνπ απνζεκαηηθνχ θεθαιαίνπ εθηάθηνπ αλάγθεο θαη λα επαλαθέξεη 
ην πνζφ ηνπ ζην απνζεκαηηθφ θεθάιαην θαη/ή ην θαηαβεβιεκέλν θεθάιαην. 

5. Ζ ιήςε απφθαζεο κε εηδηθή πιεηνςεθία απαηηεί πνζνζηφ 80% ησλ 
εθπεθξαζκέλσλ ςήθσλ.  
 
6. Ζ ιήςε απφθαζεο κε απιή πιεηνςεθία απαηηεί πιεηνςεθία ησλ 
εθπεθξαζκέλσλ ςήθσλ.  

7. Σα δηθαηψκαηα ςήθνπ εθάζηνπ κέινπο ηνπ ΔΜ, ηα νπνία αζθνχληαη απφ 
ην πξφζσπν πνπ έρεη δηνξίζεη ην κέινο ή απφ ηνλ αληηπξφζσπν απηνχ ηνπ 
πξνζψπνπ ζην ζπκβνχιην δηνηθεηψλ ή ζην ζπκβνχιην δηεπζπληψλ, ηζνχληαη 
κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεξηδίσλ πνπ ηνπ έρνπλ δηαλεκεζεί ζην εγθεθξηκέλν 
κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ ΔΜ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην παξάξηεκα ΗΗ. 

8. Δάλ νηνδήπνηε κέινο ηνπ ΔΜ παξαιείςεη λα θαηαβάιεη κέξνο ηνπ πνζνχ 
πνπ νθείιεηαη ζε ζρέζε κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαθνξηθά κε κεξίδηα 
θαηαβεβιεκέλνπ ή θαηαβιεηένπ θεθαιαίνπ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8, 9 θαη 10 
ή αλαθνξηθά κε ηελ απνπιεξσκή ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζπλδξνκήο βάζεη 
ησλ άξζξσλ 16 ή 17, ην ελ ιφγσ κέινο ηνπ ΔΜ δελ κπνξεί, εθφζνλ 
εμαθνινπζεί ε παξάιεηςε απηή, λα αζθήζεη νηνδήπνηε απφ ηα δηθαηψκαηα 
ςήθνπ ηα νπνία θαηέρεη. Σα φξηα γηα ηηο ςεθνθνξίεο επαλαυπνινγίδνληαη 
αλαιφγσο. 
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Αξρέο Λεηηνπξγίαο 

1. Δθφζνλ είλαη απαξαίηεην γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
ζηαζεξφηεηαο ηεο δψλεο ηνπ επξψ ζην ζχλνιφ ηεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο, 
ν ΔΜ δχλαηαη λα παξέρεη ζηήξημε ζηαζεξφηεηαο ζε κέινο ηνπ ΔΜ, θάησ 
απφ απζηεξνχο φξνπο, θαηάιιεινπο γηα ην επηιεγκέλν κέζν 
ρξεκαηνπηζησηηθήο ζπλδξνκήο. Οη ελ ιφγσ φξνη κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ ην 
θάζκα απφ έλα πξφγξακκα καθξννηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο έσο ηε ζπλερή 
ηήξεζε πξνθαζνξηζκέλσλ φξσλ επηιεμηκφηεηαο. 

2. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 19, ε ζηήξημε ζηαζεξφηεηαο ηνπ ΔΜ κπνξεί 
λα παξέρεηαη κε ηα κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 14 έσο 18. 

3. Απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2013, ζε φια ηα λέα θξαηηθά ρξεφγξαθα ηεο δψλεο ηνπ 
επξψ κε πξνζεζκία ιήμεο άλσ ηνπ έηνπο ζα πεξηιακβάλνληαη ξήηξεο 
ζπιινγηθήο δξάζεο κε ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη φηη νη λνκηθέο ηνπο 
ζπλέπεηεο είλαη απαξάιιαθηεο. 

Γηαδηθαζία γηα ηε ρνξήγεζε ζηήξημεο ζηαζεξφηεηαο 

1. Μέινο ηνπ ΔΜ κπνξεί λα δεηήζεη ζηήξημε ζηαζεξφηεηαο κε αίηεζε πξνο 
ηνλ πξφεδξν ηνπ ζπκβνπιίνπ δηνηθεηψλ. Ζ ελ ιφγσ αίηεζε αλαθέξεη ηα κέζα 
ρξεκαηνπηζησηηθήο ζπλδξνκήο πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ. Με ηελ παξαιαβή 
ηεο αίηεζεο, ν πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ δηνηθεηψλ αλαζέηεη ζηελ Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΚΣ, ηα αθφινπζα: 

Α. λα εθηηκήζεη ηελ χπαξμε θηλδχλνπ γηα ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα 
ηεο δψλεο ηνπ επξψ ζην ζχλνιφ ηεο ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο, εθηφο εάλ ε 
ΔΚΣ έρεη ήδε ππνβάιεη ζρεηηθή αλάιπζε βάζεη ηνπ άξζξνπ 18 παξάγξαθνο 2, 

Β.  λα εθηηκήζεη εάλ ην δεκφζην ρξένο είλαη βηψζηκν. Δθφζνλ θξίλεηαη ρξήζηκν 
θαη εθηθηφ, ε ελ ιφγσ εθηίκεζε αλακέλεηαη λα δηελεξγείηαη απφ θνηλνχ κε ην 
ΓΝΣ, 

Γ. λα εθηηκήζεη ηηο πξαγκαηηθέο ή δπλεηηθέο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 
ζπγθεθξηκέλνπ κέινπο ηνπ ΔΜ. 

2. Βάζεη ηεο αίηεζεο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηνπ ΔΜ θαη ηεο θαηά ηελ 
παξάγξαθν 1 εθηίκεζεο, ην ζπκβνχιην δηνηθεηψλ δχλαηαη λα απνθαζίζεη λα 
ρνξεγήζεη, θαη’ αξρήλ, ζηήξημε ζηαζεξφηεηαο ζην ελδηαθεξφκελν κέινο ηνπ 
ΔΜ κε ηε κνξθή δηεπθφιπλζεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζπλδξνκήο. 

Υξεκαηνπηζηωηηθή ζπλδξνκή: 

Μέιε ΔΜ Πνζνζηό 
ζπλεηζθνξάο 
(%) 

Κεθάιαην (€) Ολνκαζηηθό ΑΔΠ 2012  
(ζε εθαηνκ. US$) 

Γεξκαλία 27,15 190.024.800.000 3.315.643 

Γαιιία 20,39 142.701.300.000 2.582.527 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%95%CE%A0
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Μέιε ΔΜ Πνζνζηό 
ζπλεηζθνξάο 
(%) 

Κεθάιαην (€) Ολνκαζηηθό ΑΔΠ 2012  
(ζε εθαηνκ. US$) 

Ηηαιία 17,91 125.395.900.000 2.055.114 

Ηζπαλία 11,90 83,325,900,000 1,409,946 

Οιιαλδία 5,72 40.019.000.000 783.293 

Βέιγην 3,48 24.339.700.000 465.676 

Διιάδα 2,82 19.716.900.000 305.415 

Απζηξία 2,78 19.483.800.000 376.841 

Πνξηνγαιία 2,51 17.564.400.000 229.336 

Φηλιαλδία 1,80 12.581.800.000 239.232 

Ηξιαλδία 1,59 11.145.400.000 204.261 

ινβαθία 0,82 5,768,000,000 86.262 

ινβελία 0,43 2.993.200.000 46.442 

Λνπμεκβνχξγν 0,25 1.752.800.000 52.433 

Κχπξνο 0,20 1.373,400.000 22.752 

Δζζνλία 0,19 1.302.000.000 19.220 

Μάιηα 0,07 511.700.000 7.801 

 
3. Δάλ εθδνζεί απφθαζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, ην ζπκβνχιην 
δηνηθεηψλ αλαζέηεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή– ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΚΣ 
θαη, εθφζνλ είλαη εθηθηφ, απφ θνηλνχ κε ην ΓΝΣ – λα δηαπξαγκαηεπζεί κε ην 
ελδηαθεξφκελν κέινο ηνπ ΔΜ κλεκφλην θαηαλφεζεο («ΜΚ») φπνπ ζα 
πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη φξνη πνπ ζα ζπλδένληαη κε ηε δηεπθφιπλζε 
ρξεκαηνπηζησηηθήο ζπλδξνκήο. Σν πεξηερφκελν ηνπ ΜΚ αληηθαηνπηξίδεη ηηο 
αδπλακίεο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ θαη ην κέζν ρξεκαηνπηζησηηθήο 
ζπλδξνκήο πνπ έρεη επηιεγεί. Παξάιιεια, ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηνπ ΔΜ 
θαηαξηίδεη πξφηαζε ζπκθσλίαο γηα δηεπθφιπλζε ρξεκαηνπηζησηηθήο 
ζπλδξνκήο, πεξηιακβάλνπζα ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο θαη ηελ επηινγή ησλ κέζσλ, πνπ ππνβάιιεηαη ζην 
ζπκβνχιην δηνηθεηψλ πξνο έγθξηζε.  

Σν ΜΚ ζπλάδεη πιήξσο κε ηα κέηξα ζπληνληζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηε ΛΔΔ, ηδίσο κε ηπρφλ πξάμεηο ηνπ δηθαίνπ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε γλψκεο, 
πξνεηδνπνίεζεο, ζχζηαζεο ή απφθαζεο απεπζπλφκελεο ζην ελδηαθεξφκελν 
κέινο ηνπ ΔΜ. 

4. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππνγξάθεη ην ΜΚ εμ νλφκαηνο ηνπ ΔΜ, ππφ ηνλ 
φξν ηεο πξνεγνχκελεο ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 3 θαη ηεο πξνεγνχκελεο έγθξηζεο απφ ην ζπκβνχιην δηνηθεηψλ. 

5. Σν ζπκβνχιην δηεπζπληψλ εγθξίλεη ηε ζπκθσλία γηα δηεπθφιπλζε 
ρξεκαηνπηζησηηθήο ζπλδξνκήο ζηελ νπνία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη 
ρξεκαηννηθνλνκηθέο πηπρέο ηεο ζηήξημεο ζηαζεξφηεηαο πνπ πξφθεηηαη λα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%95%CE%A0
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ρνξεγεζεί θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ εθηακίεπζε ηεο πξψηεο δφζεο ηεο 
ζπλδξνκήο. 

6. Ο ΔΜ ζεζπίδεη θαηάιιειν ζχζηεκα πξνεηδνπνίεζεο γηα λα εμαζθαιίζεη 
φηη ιακβάλεη εγθαίξσο νπνηεζδήπνηε απνπιεξσκέο νθείιεη ην κέινο ηνπ ΔΜ 
ζην πιαίζην ηεο ζηήξημεο ζηαζεξφηεηαο. 

7. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή – ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΚΣ θαη, εθφζνλ είλαη 
εθηθηφ, απφ θνηλνχ κε ην ΓΝΣ – επηθνξηίδεηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
ζπκκφξθσζεο πξνο ηνπο φξνπο πνπ ζπλνδεχνπλ ηε δηεπθφιπλζε 
ρξεκαηνπηζησηηθήο ζπλδξνκήο. 

Σν χκθσλν, ην νπνίν εηζάγεη ηνλ «ρξπζφ θαλφλα» θαη πξνβιέπεη θπξψζεηο 
ζηελ πεξίπησζε δεκνζηνλνκηθνχ εθηξνρηαζκνχ, ππεγξάθε ζηηο 2 Μαξηίνπ 
ζηηο Βξπμέιιεο απφ 25 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ –ε Βξεηαλία θαη ε Σζερηθή 
Γεκνθξαηία απνθάζηζαλ λα κελ ην ππνγξάςνπλ. Σν Γεκνζηνλνκηθφ 
χκθσλν είλαη, νχησο ή άιισο, λνκηθά δεζκεπηηθφ γηα ηηο ρψξεο πνπ αλήθνπλ 
ζηελ Δπξσδψλε. Μφλνλ νη ρψξεο πνπ έρνπλ επηθπξψζεη ην χκθσλν ζα 
κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θεθάιαηα απφ ηνλ Δπξσπατθφ Μεραληζκφ 
ηαζεξφηεηαο (ESM), ην κφληκν ηακείν δηάζσζεο ηεο ΔΔ. 

Οη 6 απαξάβαηνη θαλφλεο ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ πκθψλνπ είλαη νη αθφινπζνη: 

1. Ο «ρξπζφο δεκνζηνλνκηθφο θαλφλαο»: Απηφ ζεκαίλεη φηη νη εζληθνί 
πξνυπνινγηζκνί νθείινπλ λα είλαη ηζνζθειηζκέλνη ή λα έρνπλ πιεφλαζκα. 
Ηζνζθειηζκέλνο ζεσξείηαη έλαο πξνυπνινγηζκφο κε δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα 
θάησ ηνπ 3% θαη εηήζην δηαξζξσηηθφ έιιεηκκα (ην δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα 
δειαδή εμαηξνπκέλσλ ησλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο) κηθξφηεξν 
ηνπ 0,5% ηνπ ΑΔΠ. 

2. Σν «δεκνζηνλνκηθφ θξέλν»: Οη ρψξεο κε δεκφζην ρξένο πνπ δελ μεπεξλά 
ην φξην πνπ έρεη ζέζεη ε Κνκηζηφλ, ήηνη ην 60% ηνπ ΑΔΠ, κπνξνχλ λα έρνπλ 
πςειφηεξν δηαξζξσηηθφ έιιεηκκα πνπ θηάλεη ην 1%. Οη ππφινηπεο ρψξεο – 
«παξαβάηεο» πξέπεη λα κεηψλνπλ ην δεκφζην ρξένο ηνπο θαηά 5% ζε ζρέζε 
κε ην πνζνζηφ ππέξβαζεο εηεζίσο. Οη ρψξεο-κέιε έρνπλ κηα πεξίνδν 
«ράξηηνο» ηξηψλ ρξφλσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ δεζκεχνληαη κφλν κε 
ηε κείσζε ηνπ ρξένπο κε ζηφρν ην 60% ρσξίο λα νξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν 
πνζνζηφ. 

3. Ο απηφκαηνο κεραληζκφο πξνζαξκνγήο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο είηε 
ηνπ «ρξπζνχ θαλφλα», είηε ηνπ «δεκνζηνλνκηθνχ θξέλνπ», ηίζεηαη ζε 
εθαξκνγή ν απηφκαηνο κεραληζκφο δηφξζσζεο. Κάζε ρψξα-κέινο ζα 
θαζνξίδεη ηνλ δηθφ ηνπ κεραληζκφ, πνπ φκσο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο αξρέο 
πνπ έζεζε ε Κνκηζηφλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012. 

4. Οη θαλφλεο απηνί νθείινπλ λα ελζσκαησζνχλ ζηελ εζληθή λνκνζεζία. Ζ 
εθαξκνγή ηνπο ζε εζληθφ επίπεδν ζα επηβιέπεηαη απφ ην Δπξσπατθφ 
Γηθαζηήξην. Οη απνθάζεηο ηνπ ζα είλαη δεζκεπηηθέο θαη κπνξνχλ λα 
πεξηιακβάλνπλ αθφκε θαη επηβνιή πξνζηίκνπ, πνπ ελδέρεηαη λα θηάζεη ην 
0,1% ηνπ ΑΔΠ. Σα ρξήκαηα απηά ζα κπνπλ είηε ζηνλ ESM είηε ζηνλ 
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πξνυπνινγηζκφ ηεο ΔΔ. 5. Πξνυπφζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε κηαο 
ρψξαο απφ ηνλ ESM, είλαη ε επηθχξσζε θαη ελζσκάησζε ζην εζληθφ δίθαην 
ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ πκθψλνπ. 

5. Πξνυπφζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε κηαο ρψξαο απφ ηνλ ESM είλαη ε 
επηθχξσζε θαη ελζσκάησζε ζην εζληθφ δίθαην ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ 
πκθψλνπ. 

6. Ζ Κνκηζηφλ θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην επηβιέπνπλ ηα ζρέδηα 
πξνυπνινγηζκψλ ησλ ρσξψλ-κειψλ. Δάλ κηα ρψξα έρεη ππεξβεί ην φξην ηνπ 
3% ζην δεκνζηνλνκηθφ ηεο έιιεηκκα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή κπνξεί λα 
πξνηείλεη αληίκεηξα ζπγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο. Μηα πιεηνςεθία θξαηψλ-κειψλ 
κπνξεί λα απνξξίςεη ηηο πξνηάζεηο ηεο Κνκηζηφλ. 

Ζ θξίζε έθεξε ζηελ επηθάλεηα νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα θαη κε βηψζηκεο ηάζεηο 
ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο. Καηέδεημε επίζεο πφζν αιιεινεμαξηψκελεο 
είλαη νη νηθνλνκίεο ηεο ΔΔ. Ο θαιχηεξνο ζπληνληζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ 
πνιηηηθψλ ζε φιε ηελ ΔΔ ζα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ 
πξνβιεκάησλ, αιιά θαη ζηελ ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο. 

Πην δπλαηνί κέζα απφ ηελ θξίζε: έλα θνηλφ επξσπατθφ φξακα.                                                                                                                                                                                                                                           
 
Πεξηζζφηεξν ελσκέλνη απφ πνηέ: πψο ε ΔΔ βξήθε ιχζεηο γηα λα 
αληηκεησπίζεη ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, πψο εληζρχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη 
λνκηζκαηηθή ηεο έλσζε θαη πψο αλνίγεη ηνλ δξφκν πξνο κηα ηζρπξφηεξε 
πνιηηηθή έλσζε. 

Ζ λέα νηθνλνκηθή δηαθπβέξλεζε ηεο ΔΔ βαζίδεηαη ζε ηξεηο βαζηθνχο άμνλεο: 

 Δληζρπκέλν νηθνλνκηθφ ζεκαηνιφγην κε απζηεξφηεξε επηηήξεζε απφ 
ηελ ΔΔ. ην ζεκαηνιφγην πεξηιακβάλνληαη πξνηεξαηφηεηεο πνιηηηθήο 
θαη ζηφρνη πνπ έρνπλ εγθξηζεί ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 
2020», πξφζζεηεο δεζκεχζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 
ζην χκθσλν «Δπξψ +», απζηεξφηεξε επνπηεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 
δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ απφ ηελ ΔΔ ζην πιαίζην ηνπ πκθψλνπ 
ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο θαη λέα εξγαιεία αληηκεηψπηζεο ησλ 
καθξννηθνλνκηθψλ αληζνξξνπηψλ, θαζψο θαη κηα λέα κέζνδνο 
εξγαζίαο, ην Δπξσπατθφ Δμάκελν, γηα ηελ εμέηαζε νηθνλνκηθψλ θαη 
δεκνζηνλνκηθψλ πξνηεξαηνηήησλ ην ίδην δηάζηεκα θάζε ρξφλν. 

 Γξάζε γηα ηε δηαθχιαμε ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηελ επξσδψλε. Σν 2010, ε 
ΔΔ αληέδξαζε ζηελ θξίζε δεκφζηνπ ρξένπο κε ηε ζχζηαζε 
πξνζσξηλψλ κεραληζκψλ ζηήξημεο γηα ηα θξάηε κέιε, νη νπνίνη, ην 
2013, ζα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ κφληκν Δπξσπατθφ Μεραληζκφ 
ηαζεξφηεηαο (ΔΜ). Απηά ηα κέηξα εμαξηψληαη απφ ηελ εθαξκνγή 
απζηεξψλ πξνγξακκάησλ δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαη 
κεηαξξπζκίζεσλ θαη θαηαξηίδνληαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην ΓΝΣ. 

 Γξάζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ηνκέα, φπσο 
πεξηγξάθεηαη ζηε ζπλέρεηα. 
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Σν Δπξωπαϊθό Δμάκελν 

Σν Δπξσπατθφ Δμάκελν είλαη κηα εμακεληαία πεξίνδνο θάζε ρξφλν θαηά ηελ 
νπνία ζπληνλίδνληαη απνηειεζκαηηθά νη δεκνζηνλνκηθέο, καθξννηθνλνκηθέο θαη 
δηαξζξσηηθέο πνιηηηθέο ησλ θξαηψλ κειψλ, έηζη ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε 
νη παξαηεξήζεηο ηεο ΔΔ ζε αξρηθφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ησλ 
εζληθψλ πξνυπνινγηζκψλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ γηα δηάθνξα ζέκαηα 
νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

Σα βαζηθά ζηάδηα ηνπ Δπξσπατθνχ Δμακήλνπ είλαη ηα εμήο: 

Σνλ Ιαλνπάξην, ε Δπηηξνπή εθδίδεη ηελ Δηήζηα Δπηζθφπεζε ηεο Αλάπηπμεο 
ζηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΔ γηα ηα επφκελα ρξφληα κε 
ζηφρν ηελ ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο. 

Σνλ Μάξηην, νη αξρεγνί θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ εθδίδνπλ ηηο θαηεπζπληήξηεο 
γξακκέο ηεο ΔΔ γηα ηηο εζληθέο πνιηηηθέο κε βάζε ηελ Δηήζηα Δπηζθφπεζε ηεο 
Αλάπηπμεο. 

Σνλ Απξίιην, ηα θξάηε κέιε ππνβάιινπλ ηα ζρέδηά ηνπο γηα πγηή δεκφζηα 
νηθνλνκηθά (Πξνγξάκκαηα ηαζεξφηεηαο ή χγθιηζεο) θαζψο θαη ηηο 
κεηαξξπζκίζεηο θαη ηα κέηξα πνπ απνζθνπνχλ ζε κηα έμππλε, δηαηεξήζηκε 
θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε (Δζληθά Πξνγξάκκαηα Μεηαξξπζκίζεσλ). 

Σνλ Ινύλην, ε Δπηηξνπή αμηνινγεί ηα πξνγξάκκαηα θαη δηαηππψλεη, θαηά 
πεξίπησζε, ζπζηάζεηο γηα θάζε ρψξα. Σν πκβνχιην εμεηάδεη ηηο ζπζηάζεηο 
θαη ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηηο εγθξίλεη. 

Σέινο, ζηα ηέιε Ινπλίνπ ή ζηηο αξρέο Ινπιίνπ, ην πκβνχιην εγθξίλεη επίζεκα 
ηηο ζπζηάζεηο γηα θάζε ρψξα. 

Ο ξόινο ηωλ νξγάλωλ ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο θαη ηωλ 
Πεξηθεξεηαθώλ Αξρώλ. 

Δπξωπαϊθό πκβνύιην 

Αζθψληαο ηε γεληθή επνπηεία ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ θαη ηεο δηάδξαζεο κεηαμχ 
ηεο ΔΔ θαη ησλ θξαηψλ κειψλ, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζην ηηκφλη 
ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα θαζήθνληά ηνπ 
πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

 Δηήζηεο ζπλνιηθέο αμηνινγήζεηο ηεο πξνφδνπ ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ 
επίπεδν, θαηά ηελ εαξηλή ηνπ ζχλνδν. Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην 
αμηνινγεί ηε ζπλνιηθή καθξννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ πξφνδν ζηελ 
επίηεπμε ησλ πέληε πξσηαξρηθψλ ζηφρσλ ζε επίπεδν ΔΔ, θαζψο θαη 
ηελ πινπνίεζε ησλ εκβιεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. Παξαθνινπζεί 
επίζεο ηελ πξφνδν φζνλ αθνξά ην χκθσλν γηα ην Δπξψ +.  

 Καζνδήγεζε ζε ζέκαηα νξηδφληηαο πνιηηηθήο γηα ηελ ΔΔ θαη ηελ 
επξσδψλε ζπλνιηθά κε βάζε ηελ Δηήζηα Δπηζθφπεζε γηα ηελ 
Αλάπηπμε πνπ ππνβάιιεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Σν Δπξσπατθφ 
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πκβνχιην ραξάζζεη ηελ θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία πξέπεη λα θηλεζεί 
ε Δπξψπε φζνλ αθνξά ηηο δεκνζηνλνκηθέο, καθξννηθνλνκηθέο θαη 
δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, θαζψο θαη ηνπο ηνκείο πνπ πξνάγνπλ 
ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

 πλνκηιίεο γηα ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 
ζηξαηεγηθήο. 

 Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Ηνπλίνπ, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην εθδίδεη 
ζπγθεθξηκέλεο ζπζηάζεηο αλά ρψξα, κε βάζε πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο. 

Σν πκβνύιην ηεο ΔΔ (ππνπξγνί) 

Ζ παξαθνινχζεζε θαη απφ θνηλνχ αμηνιφγεζε είλαη ην θχξην θαζήθνλ ηνπ 
πκβνπιίνπ, θαζψο νη αξκφδηνη εζληθνί ππνπξγνί (π.ρ. ζηνπο ηνκείο ηεο 
αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο) ζπδεηνχλ ηελ 
εθαξκνγή ησλ εζληθψλ κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηνλ ηνκέα ηεο 
αξκνδηφηεηάο ηνπο (πξφνδνο ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 
εκβιεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ). 

Η Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή 

 παξαθνινπζεί ηελ θαηάζηαζε θάζε ρξφλν κε βάζε νξηζκέλνπο δείθηεο, 
πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηε Eurostat ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο ππεξεζίεο 
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη δείρλνπλ ηε ζπλνιηθή πξφνδν φζνλ 
αθνξά ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020».  

 ζπληάζζεη ηελ Δηήζηα Δπηζθφπεζε γηα ηελ Αλάπηπμε θαη αμηνινγεί ηηο 
εθζέζεηο ησλ ρσξψλ θαη ηα πξνγξάκκαηα ζηαζεξφηεηαο / αλάπηπμεο 
(νη ζπδεηήζεηο ζηελ εαξηλή ζχλνδν ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ 
δηεμάγνληαη κε βάζε θπξίσο ηελ επηζθφπεζε απηή), 

 εθδίδεη ζπγθεθξηκέλεο ζπζηάζεηο πνιηηηθήο αλά ρψξα θαη, εάλ είλαη 
απαξαίηεην, πξνεηδνπνηήζεηο πνιηηηθήο πξνο ηα θξάηε κέιε (ηνλ 
Ηνχλην), κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ εθζέζεσλ πξνφδνπ φζνλ αθνξά ηελ 
επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ. 

Δπξωπαϊθό Κνηλνβνύιην 

Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο 
«Δπξψπε 2020», φρη κφλνλ σο ζπλ-λνκνζέηεο, ηδίσο γηα ηηο λνκνζεηηθέο 
πξνηάζεηο πνπ εληάζζνληαη ζηηο εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο, αιιά θαη σο 
κνριφο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ. Κάζε 
ρξφλν πξηλ απφ ην εαξηλφ Δπξσπατθφ πκβνχιην, ην Κνηλνβνχιην κπνξεί λα 
εθδίδεη ςήθηζκα αμηνιφγεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», ην νπνίν ζα 
απνηειεί βάζε ησλ ζπδεηήζεσλ. 

Δπξωπαϊθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλωληθή Δπηηξνπή 

Ζ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή (ΔΟΚΔ) δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα ζηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ζηα 
θξάηε κέιε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο 
«Δπξψπε 2020». Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε «ζπλνηθεηνπνίεζε» ηεο «Δπξψπεο 
2020» απφ ηηο εζληθέο θνηλσληθέο δπλάκεηο θαζψο θαη ε ελεξγνπνίεζε 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators
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δηαζπλνξηαθψλ δηθηχσλ. Ζ ΔΟΚΔ δηαζέηεη κηα ζπληνληζηηθή νκάδα «Δπξψπε 
2020» κε εληνιή: 

 λα ζπληνλίδεη ηηο εξγαζίεο ηεο ΔΟΚΔ θαη λα κεξηκλά ψζηε λα κελ 
ππάξρνπλ αλαθνινπζίεο ζην έξγν ηεο θαζψο θαη ζηηο γλψκεο πνπ 
εθδίδεη ζρεηηθά κε ηελ «Δπξψπε 2020»,  

 λα νξγαλψλεη ζπλεδξηάζεηο κε ηηο εζληθέο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 
επηηξνπέο θαζψο θαη παξφκνηεο νξγαλψζεηο κε ζθνπφ ηελ 
πξνεηνηκαζία θνηλψλ πξσηνβνπιηψλ θαη εθζέζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 
«Δπξψπε 2020»,  

 λα ζπληνλίδεη ηα κέιε θαη ηελ νκάδα επηθνηλσλίαο ηεο ΔΟΚΔ κε ζθνπφ 
ηελ έθδνζε αλαθνίλσζεο γηα ηελ «Δπξψπε 2020» απφ ηελ 
νξγαλσκέλε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ.  

Δπηηξνπή ηωλ Πεξηθεξεηώλ 

Ζ εδαθηθή ζπλνρή βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» 
θαη ε Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ (ΔηΠ) ζηεξίδεη θαη ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή 
ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο. Γη΄ απηφλ ηνλ ζθνπφ, δεκηνχξγεζε κηα πιαηθφξκα 
παξαθνινχζεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», ε νπνία απνηειεί κέζν 
γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ηεο ΔΔ ζηε 
δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο.  

Ζ πιαηθφξκα παξαθνινχζεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπεο 2020» ζηνρεχεη 
ζηα εμήο: 

 λα ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, 
έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ πνπ 
ζπκβάιινπλ ζηε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο «Δπξψπεο 2020», 

 λα εμεηάδεη ηε δπλακηθή ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 
2020» θαη ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο,  

 λα παξαθνινπζεί ηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ 
ζηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο, 

 λα εληνπίδεη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηνπηθέο θαη 
πεξηθεξεηαθέο αξρέο ζηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020», 

 λα πξνάγεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, εκπεηξηψλ θαη βέιηηζησλ 
πξαθηηθψλ. 

Ζ ΔηΠ πξφηεηλε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» κέζσ 
εδαθηθψλ ζπκθψλσλ, δειαδή κέζσ ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 
ηνπηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη εζληθψλ αξρψλ, έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη 
ζηφρνη ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο δηακέζνπ ζπλεξγαζίαο.  

Δπξωπαϊθή Σξάπεδα Δπελδύζεωλ θαη Δπξωπαϊθό Σακείν Δπελδύζεωλ 

Σα δχν απηά ζεζκηθά φξγαλα έρνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε λέσλ 
ρξεκαηνδνηηθψλ κέζσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ αλαγθψλ. Καη ηα 
δχν κπνξνχλ λα δξάζνπλ ππνζηεξηθηηθά ζε έλαλ «ελάξεην θχθιν» 
επσθεινχο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα – 
απφ επελδχζεηο ζε πξψηκν ζηάδην έσο ηελ εηζαγσγή ζην ρξεκαηηζηήξην. Κάηη 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.el.europe-2020
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.el.europe-2020
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/Pages/welcome.aspx
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/Pages/welcome.aspx
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/Pages/welcome.aspx
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ηέηνην κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε ζχκπξαμε κε πνιιέο δεκφζηεο πξσηνβνπιίεο 
θαη ζρήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ήδε ζε εζληθφ επίπεδν. 

Ζ επηηπρία ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» εμαξηάηαη ζε θαζνξηζηηθφ βαζκφ 
απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ: 

 λα εθαξκφζνπλ ηηο αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο ζε εζληθφ επίπεδν, ψζηε 
λα ηνλψζνπλ ηελ αλάπηπμε – π.ρ. απμάλνληαο ηα πνζνζηά 
απαζρφιεζεο θαη ηηο επελδχζεηο ζηελ έξεπλα, θαζψο θαη  

 λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζην πιαίζην ησλ επηά 
εκβιεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ. 

Δζληθέο αξρέο 

Σνλ Απξίιην θάζε έηνπο ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ πξέπεη λα ππνβάιινπλ δχν 
εθζέζεηο, εμεγψληαο ηη έπξαμαλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ ηνπο ζηφρσλ 
ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». 

 Σα πξνγξάκκαηα ζηαζεξφηεηαο/ζχγθιηζεο ππνβάιινληαη πξνηνχ νη 
θπβεξλήζεηο εγθξίλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο γηα ην επφκελν 
έηνο. Σν πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ πξέπεη λα επηηξέπεη 
ηε δηελέξγεηα επνηθνδνκεηηθψλ ζπδεηήζεσλ ζρεηηθά κε ηα δεκφζηα 
νηθνλνκηθά θαη ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή.  

 Σα εζληθά κεηαξξπζκηζηηθά πξνγξάκκαηα ππνβάιινληαη ηαπηφρξνλα κε 
ηα πξνγξάκκαηα ζηαζεξφηεηαο/ζχγθιηζεο θαη πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία 
πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζηελ 
επίηεπμε ησλ εζληθψλ ζηφρσλ γηα έμππλε θαη δηαηεξήζηκε αλάπηπμε 
ρσξίο απνθιεηζκνχο, ζχκθσλα κε ηελ «Δπξψπε 2020».  

 Παξά ηνπο ζεκαληηθνχο δεκνζηνλνκηθνχο πεξηνξηζκνχο, νη 
θπβεξλήζεηο έρνπλ ηελ επζχλε λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπλέρηζε ησλ 
επελδχζεσλ ζηελ αλάπηπμε, π.ρ. κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο έξεπλαο 
θαη ηεο θαηλνηνκίαο ή ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο.  

Καη νη δχν εθζέζεηο πξέπεη λα εληάζζνληαη πιήξσο ζηε δηαδηθαζία 
θαηάξηηζεο ηνπ εζληθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζην Δπξσπατθφ Δμάκελν, έλαλ 
κεραληζκφ κέζσ ηνπ νπνίνπ επηδηψθεηαη ε βειηίσζε ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ 
πνιηηηθψλ ζε φιε ηελ ΔΔ. Οη ηνπηθέο/πεξηθεξεηαθέο αξρέο, νη θνηλσληθνί 
εηαίξνη θαη άιινη ελδηαθεξφκελνη παξάγνληεο πξέπεη επίζεο λα ζπκκεηέρνπλ 
θαζ’ φιε ηελ πξνεηνηκαζία, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί επξεία ζπλαίλεζε γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ απηψλ. 

Πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο 

Ο δηάινγνο κεηαμχ ησλ εζληθψλ, ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ησλ ηνπηθψλ αξρψλ 
ζα θέξεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΔ πην θνληά ζηνπο πνιίηεο, εληζρχνληαο ην 
αίζζεκα ηεο αλάιεςεο επζχλεο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπκκεηνρή φισλ ζηελ 
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». 

ε πνιιέο ρψξεο ηεο ΔΔ, νη πεξηθεξεηαθέο θαη νη ηνπηθέο αξρέο είλαη αξκφδηεο 
γηα ηνκείο πνιηηηθήο πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020», φπσο 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_el.htm
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ε εθπαίδεπζε θαη ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε αγνξά 
εξγαζίαο ή νη ππνδνκέο. 

Έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία λα γίλεη αληηιεπηφ ζε φια ηα επίπεδα 
δηαθπβέξλεζεο φηη ε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» πξέπεη λα εθαξκνζηεί 
απνηειεζκαηηθά ζε ηνπηθφ επίπεδν, ψζηε λα επηηεπρζεί κηα έμππλε θαη 
δηαηεξήζηκε αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο, θαη φηη πξέπεη φινη λα 
δξαζηεξηνπνηεζνχλ γηα λα πξνρσξήζνπλ νη αλαγθαίεο αιιαγέο. 

Ζ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο βνεζά πεξηθεξεηαθέο 
θαη ηνπηθέο αξρέο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ, εηδηθφηεξα ζηα θξάηε κέιε φπνπ νη 
αξρέο απηέο δηαζέηνπλ εμνπζίεο ζε ηνκείο ζρεηηθνχο κε ηελ «Δπξψπε 2020», 
π.ρ., εθπαίδεπζε, θαηλνηνκία, κεηαθνξέο θαη θιηκαηηθή αιιαγή.  

Ζ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ δεκηνχξγεζε κηα πιαηθφξκα παξαθνινχζεζεο 
ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή παξέρεη κηα 
ειεθηξνληθή πιαηθφξκα δηθηχσζεο κε ζθνπφ λα θαηαζηεί δπλαηή ε 
ζπκκεηνρή θαη ε ζπκβνιή ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ζηελ 
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο «Δπξψπεο 2020». 

2.Γ) ΟΡΙΜΟΙ 

Γεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή 

ηφρνο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο είλαη ε ξχζκηζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ 
θαη εζφδσλ. Καηά ζπλέπεηα, ηα δχν βαζηθά ηεο ζηνηρεία είλαη νη δαπάλεο θαη ε 
θνξνινγία - κε ηε θνξνινγία λα απνηειεί ηε βαζηθή πεγή εζφδσλ. Ζ 
δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δήηεζε θαη ην επίπεδν 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηε δηαλνκή εηζνδήκαηνο θαη ηνλ ηξφπν 
θαηαλνκήο ησλ πφξσλ απφ ηελ θπβέξλεζε.  

Ζ θνξνινγηθή πνιηηηθή ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) 
απαξηίδεηαη απφ δχν θιάδνπο: ηελ άκεζε θνξνινγία, πνπ εμαθνινπζεί λα 
ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ, θαη ηελ έκκεζε 
θνξνινγία, πνπ άπηεηαη ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο εκπνξεπκάησλ θαη ηεο 
ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ. ην ρψξν ηεο άκεζεο θνξνινγίαο, ηα θξάηε 
κέιε έρνπλ ζεζπίζεη κέηξα πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνθπγή ηεο θνξνδηαθπγήο 
θαη ηεο δηπιήο θνξνινγίαο. Ζ θνξνινγηθή πνιηηηθή κεξηκλά ψζηε λα κε 
λνζεχεηαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά 
απφ ηηο δηαθνξέο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ησλ ζπζηεκάησλ 
θνξνινγίαο ζην επίπεδν ηεο έκκεζεο θνξνινγίαο. Έρνπλ επίζεο ζεζπηζηεί 
κέηξα γηα λα είλαη δπλαηφλ λα απνθεπρζνχλ νη δεκηνγφλεο ζπλέπεηεο ηνπ 
θνξνινγηθνχ αληαγσληζκνχ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη επηρεηξήζεηο 
πξνβαίλνπλ ζε κεηαθνξέο πίζησζεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμαγγέιιεη ζεηξά πξσηνβνπιηψλ κε ζθνπφ ηελ 
πξνψζεζε ηνπ θαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ άκεζεο 
θνξνινγίαο ζηελ Έλσζε. ηφρνο είλαη λα εμαζθαιηζηεί ε ζπκκφξθσζε ησλ 
εζληθψλ ζπζηεκάησλ άκεζεο θνξνινγίαο κε ην θνηλνηηθφ δίθαην θαη λα ιεθζεί 
κέξηκλα γηα ηελ νξζή αιιειεπίδξαζή ηνπο. Οη ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο 
απνβιέπνπλ ζηελ θαηάξγεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο δηπιήο θνξνιφγεζεο 
πξνο φθεινο ησλ ηδησηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπκβάιινληαο ζηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηε δηαηήξεζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο. 

Οη θχξηνη ζηφρνη κηαο ζπλεπνχο θαη ζπληνληζκέλεο θνξνινγηθήο πξνζέγγηζεο 
είλαη νη εμήο: 

 θαηάξγεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηεο δηπιήο θνξνιφγεζεο, 
 πξφιεςε ηεο αθνχζηαο απνθπγήο θνξνιφγεζεο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο 

θαη 
 κείσζε ηνπ θφζηνπο πνπ επηθέξεη ε ππνρξέσζε γηα ζπκκφξθσζε κε 

ηηο δηαηάμεηο πνιιψλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Παξάιιεια κε ηελ πξναλαθεξφκελε αλαθνίλσζε, ε Δπηηξνπή ελέθξηλε θαη 
δχν άιιεο αλαθνηλψζεηο. Ζ πξψηε αθνξά ηε δηαζπλνξηαθή θνξνινγηθή 
ειάθξπλζε ιφγσ δεκηψλ θαη ε δεχηεξε ηνπο θφξνπο θαηά ηελ έμνδν. 
Πξφθεηηαη γηα ηα πξψηα δχν απηά παξαδείγκαηα ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ 
ζηνπο νπνίνπο ε ζπληνληζκέλε πξνζέγγηζε ζα κπνξνχζε λα απνδεηρζεί 
επσθειήο. 

Ηζηνξηθφ  

Ζ θνηλνηηθή λνκνζεζία αθήλεη ζηα θξάηε κέιε κεγάιν πεξηζψξην ζην 
ζρεδηαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ άκεζεο θνξνινγίαο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηα 
πξνζαξκφδνπλ βάζεη ησλ εζληθψλ ηνπο ζηφρσλ θαη αλαγθψλ. Χζηφζν, νη 
θνξνινγηθέο δηαηάμεηο πνπ ζηεξίδνληαη απνθιεηζηηθά ή θπξίσο ζηα εζληθά 
δεδνκέλα είλαη δπλαηφλ λα ζπλεπάγνληαη άληζε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε φηαλ 
εθαξκφδνληαη ζε δηαζπλνξηαθφ πιαίζην. Έλαο θνξνινγνχκελνο πνπ 
δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν, είηε ηδηψηεο είηε επηρείξεζε, 
κπνξεί λα πθίζηαηαη δηαθξίζεηο ή δηπιή θνξνιφγεζε, φπσο επίζεο κπνξεί λα 
ππνβάιιεηαη ζε πξφζζεηα έμνδα πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί ζε πνιιέο 
δηαθνξεηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. 

Ζ αηζζεηή αχμεζε ησλ θαηαγγειηψλ πνπ ππνβάιινληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα 
απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο ζηα εζληθά δηθαζηήξηα θαη ζην Γηθαζηήξην ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ απνδεηθλχεη ζαθψο φηη είλαη απαξαίηεην λα απμεζεί 
ε ζπλεξγαζία θαη ν ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

ηφρνη  

Ζ πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο ζπλίζηαηαη ζηελ πξνψζεζε ιχζεσλ ζηα θνηλά 
πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αιιειεπίδξαζε πνιπάξηζκσλ 
θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ζην πιαίζην ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο. 

http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31059_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31059_el.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31060_el.htm
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Παξνπζηάδνληαο απηή ηελ πξσηνβνπιία, ε Δπηηξνπή δειψλεη ηε ζέιεζή ηεο 
λα βνεζήζεη ηα θξάηε κέιε λα θαζνξίζνπλ ηηο αξρέο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ 
επεμεξγαζία ζπληνληζκέλσλ ιχζεσλ θαη λα βειηηψζνπλ ηνπο πξαθηηθνχο 
δηαθαλνληζκνχο ηεο δηνηθεηηθήο ζπλεξγαζίαο. 

Ζ πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο δελ έρεη ζηφρν λα αληηθαηαζηήζεη ηα εζληθά 
θνξνινγηθά ζπζηήκαηα κε έλα εληαίν θνηλνηηθφ ζχζηεκα. Δπηδηψθεη θπξίσο λα 
εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη λα βειηηψζεη ην 
ζπληνληζκφ ησλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ ηνπο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε νξζή 
ιεηηνπξγία είθνζη επηά δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ ζην πιαίζην ηεο 
εζσηεξηθήο αγνξάο. 

Δθηφο απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο πνπ εμεηάδνληαη ζηηο δχν 
αλαθνηλψζεηο πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, ε πξναλαθεξφκελε αλαθνίλσζε θαιχπηεη 
θαη άιιεο πηπρέο ηεο άκεζεο θνξνινγίαο (παξαθξάηεζε ζηελ πεγή, κέηξα 
θαηά ηεο θνξναπνθπγήο, θφξνη θιεξνλνκίαο θ.ιπ.) γηα ηηο νπνίεο ε Δπηηξνπή 
εθηηκά φηη απαηηείηαη ζπληνληζκέλε πξνζέγγηζε. 

πληνληζκφο θαη ελαξκφληζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο γηα ηε θνξνινγία 
επηρεηξήζεσλ  

Ζ πξσηνβνπιία γηα ην ζπληνληζκφ ησλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ 
ζπκπιεξψλεη ηηο λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο Δπηηξνπήο ζε ζέκαηα άκεζεο 
θνξνινγίαο. Ζ Δπηηξνπή ζεσξεί φηη ν κφλνο ζπζηεκαηηθφο ηξφπνο γηα λα 
αξζνχλ ηα θνξνινγηθά εκπφδηα πνπ ζπλερψο αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο 
πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηζζφηεξα απφ έλα θξάηε κέιε είλαη λα 
ζεζπηζηεί γηα ηνπο πνιπεζληθνχο νκίινπο κηα θνηλή ελνπνηεκέλε βάζε 
θνξνινγίαο επηρεηξήζεσλ γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ 
ζηελ ΔΔ. Ζ Δπηηξνπή αλήγγεηιε ηελ πξφζεζή ηεο λα παξνπζηάζεη ην 2008 κηα 
ζπλνιηθή λνκνζεηηθή πξφηαζε κε ζθνπφ λα ζεζπηζηεί κηα θνηλή ελνπνηεκέλε 
βάζε θνξνινγίαο επηρεηξήζεσλ (ΚΔΒΦΔ). Ζ ΚΔΒΦΔ ζα ηζρχεη σζηφζν κφλν 
γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα πιεξνχλ ηα πξνβιεπφκελα θξηηήξηα θαη ζα 
ππνβάιινπλ ζρεηηθφ αίηεκα. Παξακέλεη γεληθφηεξα αλαγθαίν λα εμαζθαιηζηεί 
θαιχηεξνο ζπληνληζκφο ησλ εζληθψλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ πξνο φθεινο 
ησλ ηδησηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη λα πξνιεθζεί ε δηάβξσζε ηεο 
θνξνινγηθήο βάζεο ησλ θξαηψλ κειψλ. 

Πεδία ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ  

ε ζρέζε κε ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε, ε Δπηηξνπή δεκνζίεπζε δχν 
αλαθνηλψζεηο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο ησλ θφξσλ θαηά ηελ έμνδν θαη ηεο 
δηαζπλνξηαθήο θνξνινγηθήο ειάθξπλζεο ιφγσ δεκηψλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη 
ηνπο νκίινπο. 

Φφξνη θαηά ηελ έμνδν  

Ο ηνκέαο ησλ θφξσλ θαηά ηελ έμνδν αθνξά ηδίσο ηνπο θφξνπο γηα ηε 
κεηαβίβαζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηε δηθαηνδνζία άιινπ θξάηνπο κέινπο. 
ηελ αλαθνίλσζε γηα ηνπο θφξνπο θαηά ηελ έμνδν, πνπ αθνξά ηε θνξνινγία 
ησλ ηδησηψλ θαη ηε θνξνινγία ησλ επηρεηξήζεσλ, ε Δπηηξνπή δηαηππψλεη 
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πξνηάζεηο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα θξάηε κέιε ζα κπνξνχζαλ λα 
ζπληνλίζνπλ ηε δξάζε ηνπο ψζηε λα εμαιείςνπλ ηηο δηαθξίζεηο θαη ηε δηπιή 
θνξνιφγεζε. 

Γηαζπλνξηαθή θνξνινγηθή ειάθξπλζε ιφγσ δεκηψλ  

Υσξίο δηαζπλνξηαθή θνξνινγηθή ειάθξπλζε ιφγσ δεκηψλ γηα ηηο εηαηξείεο θαη 
ηνπο νκίινπο, ηα θέξδε θαη νη δεκίεο κηαο εηαηξείαο ή νκίινπ ελδέρεηαη λα 
θαηαλεκεζνχλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο δηθαηνδνζίαο κε απνηέιεζκα λα 
πεξηνξίδεηαη ε θνξνινγηθή ειάθξπλζε ησλ δεκηψλ κηαο εηαηξείαο ή ελφο 
νκίινπ ζηα θέξδε πνπ επηηεχρζεθαλ ζην θξάηνο κέινο ζην νπνίν 
πξαγκαηνπνηήζεθε ε επέλδπζε. Καηά ζπλέπεηα, έλαο φκηινο ή κηα εηαηξεία 
δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν λα θαηαβάινπλ θφξνπο γηα πνζφ ην νπνίν ππεξβαίλεη 
ην ζχλνιν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ζε επίπεδν ΔΔ. Ζ θαηάζηαζε απηή έρεη 
επίζεο σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Γηα φινπο απηνχο 
ηνπο ιφγνπο, ε Δπηηξνπή πξνηείλεη λα ππάξμεη ζπληνληζκέλε πξνζέγγηζε ησλ 
θξαηψλ κειψλ ζηνλ ηνκέα απηφ. 

ην πιαίζην κηαο ζπληνληζκέλεο πξνζέγγηζεο ηεο άκεζεο θνξνινγίαο ησλ 
θξαηψλ κειψλ, ε παξνχζα αλαθνίλσζε αθνξά ην ζπληνληζκφ ησλ 
θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ κειψλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηαζπλνξηαθήο 
θνξνινγηθήο ειάθξπλζεο ιφγσ δεκηψλ πνπ πθίζηαληαη νη επηρεηξήζεηο. ηα 
πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε, νη εζληθέο δεκηέο κπνξνχλ λα ζπκςεθηζηνχλ κε 
άιια θέξδε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ίδην θξάηνο κέινο. Αληίζεηα, απηή ε 
ειάθξπλζε γεληθά δελ πξνβιέπεηαη γηα δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη ζην 
εζσηεξηθφ άιισλ θξαηψλ κειψλ. Διιείςεη δηαζπλνξηαθήο ειάθξπλζεο ησλ 
δεκηψλ, ηα θέξδε θαη νη δεκίεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νκίισλ θηλδπλεχνπλ 
λα δηακνηξαζηνχλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ δηθαηνδνζηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε 
ειάθξπλζε ησλ δεκηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νκίισλ πεξηνξίδεηαη ζηα 
θέξδε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην θξάηνο κέινο φπνπ έρεη γίλεη ε επέλδπζε. 
Καηά ζπλέπεηα, νη επηρεηξήζεηο θαη νη φκηινη θηλδπλεχνπλ λα θαηαβάινπλ 
θφξνπο γηα πνζφ πνπ ππεξβαίλεη ηα πξαγκαηηθά ηνπο απνηειέζκαηα ζηελ 
θιίκαθα ηεο ΔΔ. Σν θελφ απηφ ζηηο λνκνζεζίεο ησλ θξαηψλ κειψλ απνηειεί 
εκπφδην ζηελ δηείζδπζε ζε άιιεο αγνξέο θαη έρεη θαηά ζπλέπεηα αξλεηηθφ 
αληίθηππν ζηε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ. 

ηφρνη 

Ζ Δπηηξνπή πξφθεηηαη λα πξνηείλεη κηα ζπληνληζκέλε πξνζέγγηζε ησλ θξαηψλ 
κειψλ πνπ ζα επέηξεπε ηελ πηνζέηεζε ελφο ειάρηζηνπ θαλφλα γηα ηελ 
ειάθξπλζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ δεκηψλ. Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε πξνηείλεη 
ηνπο ηξφπνπο θαηά ηνπο νπνίνπο ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα επηηξέπνπλ ηε 
δηαζπλνξηαθή ειάθξπλζε ιφγσ δεκηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη: ζην πιαίζην 
κηαο εηαηξείαο (δειαδή ησλ δεκηψλ ελφο ππνθαηαζηήκαηνο ή κηαο «κφληκεο 
εγθαηάζηαζεο» πνπ βξίζθεηαη ζε άιιν θξάηνο), ζην πιαίζην νκίινπ εηαηξεηψλ 
(δειαδή ησλ δεκηψλ κέινπο ελφο νκίινπ ζε άιιν θξάηνο κέινο). 

Εεκηέο ζην εζσηεξηθφ κηαο επηρείξεζεο 
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Ζ ειάθξπλζε ιφγσ δεκηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ δξαζηεξηφηεηεο ζηελ 
εκεδαπή ζην πιαίζην κίαο κφλν εηαηξείαο παξέρεηαη ζε φια ηα θξάηε κέιε. 
Απφ ηε ζηηγκή πνπ κηα επηρείξεζε είλαη εγθαηεζηεκέλε ζε άιιν θξάηνο κέινο 
κέζσ κφληκεο εγθαηάζηαζεο, ν ελδερφκελνο ζπλππνινγηζκφο ηεο δεκίαο 
απηήο ηεο κφληκεο εγθαηάζηαζεο ζην επίπεδν ηεο εηαηξηθήο έδξαο εμαξηάηαη 
ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηε κέζνδν πνπ έρεη επηιεγεί γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο 
δηπιήο θνξνινγίαο ζηηο ζπκθσλίεο πεξί δηπιήο θνξνινγίαο πνπ έρνπλ 
ζπλαθζεί κεηαμχ ησλ ελδηαθεξφκελσλ θξαηψλ κειψλ.  

Ζ κέζνδνο θνξνινγηθήο πίζησζεο (πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηα 12 εθ ησλ 27 
θξαηψλ κειψλ) θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ παγθνζκίσο παξαρζέληνο 
εηζνδήκαηνο ηεο εηαηξείαο ιακβάλεη ππφςε φιεο νη δεκίεο ζην θξάηνο φπνπ 
εδξεχεη ε επηρείξεζε. Με ηε κέζνδν ηεο θνξναπαιιαγήο, ην αιινδαπφ 
εηζφδεκα πνπ θνξνινγείηαη ζηε ρψξα πξνέιεπζεο απαιιάζζεηαη ελ γέλεη 
απφ ηε θνξνινγηθή βάζε ηεο εηαηξηθήο έδξαο: ρσξίο έθπησζε ησλ δεκηψλ ζην 
επίπεδν ηεο εηαηξηθήο έδξαο (εθαξκφδεηαη απφ 9 θξάηε κέιε εθ ηνπ ζπλφινπ 
ησλ 27), κε (πξνζσξηλή) έθπησζε ησλ δεκηψλ ησλ κφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ 
πνπ βξίζθνληαη ζε έλα άιιν θξάηνο κέινο (εθαξκφδεηαη απφ πέληε θξάηε 
κέιε). 

Ζ Δπηηξνπή ελζαξξχλεη ηδηαίηεξα ηα θξάηε κέιε, πνπ δελ επηηξέπνπλ λα 
ιακβάλνληαη ππφςε νη δεκηέο κφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ ζε άιια θξάηε κέιε, 
λα επαλεμεηάζνπλ ηα θνξνινγηθά ηνπο ζπζηήκαηα ψζηε λα πξoαρζεί ε 
ειεπζεξία εγθαηάζηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζπλζήθε ΔΚ. 

Εεκηέο ζην εζσηεξηθφ νκίινπ εηαηξεηψλ ζε εζληθφ επίπεδν 

Γεδνκέλνπ φηη ζην εζσηεξηθφ νκίινπ εηαηξεηψλ αιιά ζε θαηαζηάζεηο θαζαξά 
εζληθέο, νη δεκηέο δελ ιακβάλνληαη απηφκαηα ππφςε, 19 θξάηε κέιε δηαζέηνπλ 
έλα εζληθφ ζχζηεκα θνξνιφγεζεο ησλ νκίισλ ψζηε λα ηνπο αληηκεησπίδνπλ 
σο εληαία νηθνλνκηθή νληφηεηα. Αληίζεηα, νθηψ θξάηε κέιε δελ πξνβιέπνπλ 
παξφκνην ζχζηεκα. ε εζληθφ επίπεδν, πθίζηαληαη ηξία δηαθνξεηηθά 
ζπζηήκαηα ζην ζέκα ηεο θνξνιφγεζεο νκίισλ: έλα ζχζηεκα «κεηαβίβαζεο 
ησλ δεκηψλ εληφο ηνπ νκίινπ» (επηά θξάηε κέιε), έλα ζχζηεκα «ζψξεπζεο» 
ησλ θνξνινγηθψλ απνηειεζκάησλ ηνπ νκίινπ πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ 
ελνπνίεζε φισλ ησλ επηκέξνπο θνξνινγηθψλ απνηειεζκάησλ (δειαδή ησλ 
θεξδψλ θαη ησλ δεκηψλ) (11 θξάηε κέιε), κηα πιήξε θνξνινγηθή ελνπνίεζε. 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ νκίινπ θαζνξίδνληαη κε βάζε έλαλ κφλν ινγαξηαζκφ 
θεξδψλ θαη δεκηψλ (έλα θξάηνο κέινο). 

Γηαζπλνξηαθή ειάθξπλζε ησλ δεκηψλ ζην εζσηεξηθφ ελφο νκίινπ εηαηξεηψλ 

Μεηαμχ ησλ 19 θξαηψλ-κειψλ κε εζληθφ ζχζηεκα, 4 κφλν εθαξκφδνπλ 
ζχζηεκα ην νπνίν επεθηείλεη ην ζπλππνινγηζκφ ησλ δεκηψλ ζε δηαζπλνξηαθέο 
θαηαζηάζεηο. ηελ απφθαζε «Marks & Spencer», ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 
θιήζεθε λα απνθαλζεί γηα ην δήηεκα ηεο ιήςεο ππφςε ησλ δεκηψλ πνπ 
πθίζηαηαη κηα ζπγαηξηθή εγθαηεζηεκέλε ζε άιιν θξάηνο κέινο. Ζ Δπηηξνπή 
πεξηγξάθεη ηξεηο πηζαλέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
εμαζθαιίζνπλ έλα ειάρηζην επίπεδν δηαζπλνξηαθήο ειάθξπλζεο ησλ δεκηψλ. 
ηελ πξάμε, εληνχηνηο, κφλν νη δχν ηειεπηαίεο θαίλεηαη λα είλαη πηζαλφηεξν λα 
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επηιεγνχλ: κηα «κεηαβίβαζε ησλ δεκηψλ εληφο ηνπ νκίινπ», πξάγκα πνπ 
ζπλεπάγεηαη νξηζηηθή κεηαβίβαζε ησλ δεκηψλ ή ησλ θεξδψλ ρσξίο αλάθηεζε 
θαη ρσξίο λα ιεθζνχλ ππφςε ηα κειινληηθά θέξδε, ηε κέζνδν ηεο 
«έθπησζεο/επαλέληαμεο» πνπ κεηαθξάδεηαη ζε πξνζσξηλή κεηαθνξά ηεο 
δεκίαο. Οη δεκίεο κηαο επξηζθφκελεο ζε άιιν θξάηνο κέινο ζπγαηξηθήο πνπ 
έρνπλ εθπέζεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο αλαθηψληαη ζε 
κεηαγελέζηεξν ζηάδην, φηαλ ε ζπγαηξηθή θαηαζηεί εθ λένπ θεξδνθφξα, έλα 
«ζχζηεκα ελνπνηεκέλσλ θεξδψλ» πνπ νδήγεζε ζε ηξέρνπζα θνξνιφγεζε 
ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζπγαηξηθήο. Σα θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνξνινγηθφ έηνο απφ νξηζκέλα ή 
φια ηα κέιε ηνπ νκίινπ ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλνπ 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ζην επίπεδν ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο. Σν ζχζηεκα απηφ 
επηλνήζεθε γηα λα ζπκπεξηιεθζνχλ νξηζκέλεο ζπγαηξηθέο πνπ επηιέγνληαη 
(επηιεθηηθφ θαζεζηψο) ή θαη ην ζχλνιν ησλ ζπγαηξηθψλ ελφο νκίινπ (ζπλνιηθφ 
θαζεζηψο). 

πκπεξάζκαηα ηεο Δπηηξνπήο 

Ζ Δπηηξνπή ελζαξξχλεη ηα θξάηε κέιε: λα επαλεμεηάζνπλ ηα θνξνινγηθά 
ηνπο ζπζηήκαηα γηα λα επηηξέςνπλ ηε θνξνινγηθή ειάθξπλζε ιφγσ δεκηψλ 
εληφο κηαο εηαηξείαο ζην πιαίζην δηαζπλνξηαθψλ θαηαζηάζεσλ, ψζηε λα 
πξναρζεί ε ειεπζεξία εγθαηάζηαζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην θνηλνηηθφ 
δίθαην, λα εηζαγάγνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ εζληθά θνξνινγηθά ζπζηήκαηα γηα 
ηελ ειάθξπλζε ησλ δεκηψλ ζηνπο νκίινπο επηρεηξήζεσλ πνπ λα δηαζθαιίδνπλ 
ηζνδχλακε κεηαρείξηζε κε εθείλε πνπ πθίζηαηαη γηα ηελ αληηζηάζκηζε ησλ 
δεκηψλ ζε κηα κεκνλσκέλε εηαηξεία, λα απμήζνπλ ηε δπλαηφηεηα 
δηαζπλνξηαθήο αληηζηάζκηζεο ησλ δεκηψλ γηα ηνπο νκίινπο επηρεηξήζεσλ. 

ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Ο θφξνο εηζθνξάο είλαη έλαο έκκεζνο θφξνο ν νπνίνο παξαθσιχεη ηελ 
ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ θεθαιαίσλ. Ζ παξνχζα νδεγία αλαγλσξίδεη φηη ε 
βέιηηζηε ιχζε ζα ήηαλ ε θαηάξγεζε ηνπ θφξνπ απηνχ δηφηη ηνλ ζεσξεί 
επηδήκην γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή αλάπηπμε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ). 
Χζηφζν, νξηζκέλα θξάηε κέιε δελ απνδέρνληαη ηηο απψιεηεο εηζνδήκαηνο νη 
νπνίεο ζα πξνέθππηαλ απφ ηελ άκεζε εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ κέηξνπ. 
πλεπψο, φζα θξάηε κέιε επέβαιαλ ηνλ θφξν ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2006 
κπνξνχλ λα εμαθνινπζήζνπλ λα ην πξάηηνπλ ππφ απζηεξνχο φξνπο. 

Φφξνη θαη θνξνινγνχκελεο εηαηξείεο 

Ζ παξνχζα νδεγία ζηνρεχεη ζηε ξχζκηζε ηεο έκκεζεο θνξνιφγεζεο επί: ησλ 
εηαηξηθψλ εηζθνξψλ (θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο), ησλ πξάμεσλ αλαδηάξζξσζεο 
θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ηεο έθδνζεο ηίηισλ θαη νκνιφγσλ. Ζ νδεγία 
εθαξκφδεηαη ζε εηαηξείεο: αλψλπκεο, εηεξφξξπζκεο θαηά κεηνρέο, ηδησηηθέο 
εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Δθαξκφδεηαη επίζεο ζε θάζε εηαηξεία, 
επηρείξεζε, έλσζε πξνζψπσλ ή λνκηθφ πξφζσπν: ησλ νπνίσλ ηα κεξίδηα 
δχλαληαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζην ρξεκαηηζηήξην, 
ησλ νπνίσλ ηα κέιε έρνπλ ην δηθαίσκα λα εθρσξνχλ ειεχζεξα ηα εηαηξηθά 
ηνπο κεξίδηα θαη δελ επζχλνληαη γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξείαο παξά κφλν θαηά ην 
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κέηξν ηεο εηζθνξάο ηνπο, θαη ζε θάζε άιιε εηαηξεία, επηρείξεζε, έλσζε 
πξνζψπσλ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ επηδηψθεη θεξδνζθνπηθνχο ζθνπνχο. 

Χο εηζθνξέο θεθαιαίνπ λννχληαη: ε ζχζηαζε θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο ή ε 
κεηαηξνπή ζε θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία κηαο εηαηξείαο, ε αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ 
θεθαιαίνπ δη’ εηζθνξψλ ζε είδνο ή δηα ηεο θεθαιαηνπνηήζεσο θεξδψλ ή 
απνζεκαηηθψλ, ε αχμεζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο επ’ αληαιιάγκαηη 
δηθαησκάησλ ηεο ίδηαο θχζεσο πξνο εθείλα ησλ εηαίξσλ ή δηα παξνρψλ νη 
νπνίεο έρνπλ σο αληηπαξνρή κεηαβνιή ησλ εηαηξηθψλ δηθαησκάησλ, ε 
κεηαθνξά απφ ηξίηε ρψξα ζε θξάηνο κέινο ηεο πξαγκαηηθήο έδξαο ή ηεο 
θαηαζηαηηθήο έδξαο κηαο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο, ηα δάλεηα πνπ 
ζπλάπηνληαη, εθφζνλ ν πηζησηήο έρεη δηθαίσκα επί ελφο πνζνζηνχ ησλ 
εηαηξηθψλ θεξδψλ ή εάλ απηά είλαη εγγπεκέλα απφ έλαλ εηαίξν. Χο πξάμεηο 
αλαδηάξζξσζεο λννχληαη: νη ζπγρσλεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε 
εηζθνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, νη ζπγρσλεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 
κε αληαιιαγή κεξηδίσλ. 

Απαγφξεπζε επηβνιήο έκκεζσλ θφξσλ επί ησλ ζπγθεληξψζεσλ θεθαιαίσλ. 
Σα θξάηε κέιε δελ επηηξέπεηαη λα επηβάιινπλ έκκεζνπο θφξνπο επί ησλ 
ζπγθεληξψζεσλ θεθαιαίσλ ζηηο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο. Ζ ελ ιφγσ 
απαγφξεπζε αθνξά ηηο αθφινπζεο πξάμεηο: εηζθνξέο θεθαιαίνπ, δάλεηα ή 
παξνρή ππεξεζηψλ σο κέξνο ησλ εηζθνξψλ θεθαιαίνπ, θαηαρψξηζε ή άιιε 
δηαηχπσζε πνπ απαηηείηαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε δξαζηεξηνηήησλ, ιφγσ ηεο 
λνκηθήο κνξθήο ηεο εηαηξείαο, κεηαβνιή ηεο ζπζηαηηθήο πξάμεο ηεο εηαηξείαο, 
ηδίσο εάλ απηή ζπλεπάγεηαη ηε κεηαηξνπή κηαο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο ζε 
θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία άιινπ ηχπνπ, ηε κεηαθνξά απφ έλα θξάηνο κέινο ζε 
άιιν ηεο πξαγκαηηθήο ή ηεο θαηαζηαηηθήο έδξαο κηαο θεθαιαηνπρηθήο 
εηαηξείαο, ηε κεηαβνιή ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ ή ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο 
κηαο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξείαο, πξάμεηο αλαδηάξζξσζεο. Δπίζεο, 
απαγνξεχεηαη πιήξσο ε επηβνιή έκκεζσλ θφξσλ ζηελ έθδνζε νξηζκέλσλ 
ηίηισλ θαη νκνινγηψλ. Χζηφζν, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα επηβάιινπλ 
νξηζκέλνπο θφξνπο κεηαβίβαζεο, θφξνπο νη νπνίνη έρνπλ αληαπνδνηηθφ 
ραξαθηήξα θαη θφξν πξνζηηζεκέλεο αμίαο (ΦΠΑ). 

Παξεθθιίζεηο 

Γηα ηα θξάηε κέιε πνπ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2006 επέβαιαλ θφξν εηζθνξάο 
ηζρχνπλ εηδηθέο δηαηάμεηο. Σα ελ ιφγσ θξάηε κέιε κπνξνχλ λα 
εμαθνινπζήζνπλ λα επηβάιινπλ ηνλ θφξν, γηα ηνλ νπνίν πξέπεη λα 
εθαξκφδεηαη εληαίνο ζπληειεζηήο πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 1 %, φκσο ν θφξνο 
κπνξεί λα επηβάιιεηαη κφλν ζε εηζθνξέο θεθαιαίνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν 
θφξνο εηζθνξάο δελ κπνξεί λα επηβάιιεηαη ζε άιιεο πξάμεηο, φπσο ζηηο 
πξάμεηο αλαδηάξζξσζεο. Ο θφξνο εηζθνξάο κπνξεί λα επηβάιιεηαη κφλν απφ 
ην θξάηνο κέινο ζην νπνίν βξίζθεηαη ε πξαγκαηηθή έδξα κηαο θεθαιαηνπρηθήο 
εηαηξείαο θαηά ηε ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε εηζθνξά. Ο θφξνο 
εηζθνξάο, εθφζνλ πθίζηαηαη, επηβάιιεηαη άπαμ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 
ζπκκφξθσζε κε ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εζσηεξηθή αγνξά. Δίλαη δπλαηφ λα 
παξαρσξεζνχλ απαιιαγέο ζε νξηζκέλεο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο 
παξέρνπλ ππεξεζίεο θνηλήο σθειείαο ή επηδηψθνπλ απνθιεηζηηθά 
πνιηηηζηηθνχο ή θνηλσληθνχο ζθνπνχο. ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο 
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παξέθθιηζεο, κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ παξεθθιίζεηο ππφ κνξθή απαιιαγψλ 
ή κεηψζεσλ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ θφξνπ εηζθνξάο, γηα ιφγνπο δηθαηνζχλεο ή 
γηα θνηλσληθνχο ιφγνπο ή γηα λα κπνξέζεη έλα θξάηνο κέινο λα αληηκεησπίζεη 
εηδηθέο θαηαζηάζεηο. 

ΑΔΠ 

Σν αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (ή ΑΔΠ) (αγγι. Gross Domestic Product - 
GDP) είλαη ην ζχλνιν φισλ ησλ πξντφλησλ θαη αγαζψλ πνπ παξάγεη κηα 
νηθνλνκία, εθθξαζκέλν ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο. Με άιια ιφγηα είλαη ε 
ζπλνιηθή αμία φισλ ησλ ηειηθψλ αγαζψλ (πιηθψλ θαη απιψλ) πνπ 
παξήρζεζαλ εληφο κηαο ρψξαο ζε δηάζηεκα ελφο έηνπο, αθφκα θαη αλ κέξνο 
απηνχ παξήρζε απφ παξαγσγηθέο κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζε θαηνίθνπο ηνπ 
εμσηεξηθνχ. 

Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ - Α.Δ.Π. (ή Gross National Product - GNP) είλαη ην 
Πξντφλ ή Δηζφδεκα πνπ απνθηνχλ νη θάηνηθνη κηαο ρψξαο, φπνηα θαη αλ είλαη 
απηή. Με άιια ιφγηα είλαη ε ζπλνιηθή αμία φισλ ησλ ηειηθψλ αγαζψλ (πιηθψλ 
θαη απιψλ) πνπ απνθηνχλ νη θάηνηθνη κηαο ρψξαο ζε δηάζηεκα ελφο έηνπο. 
Γηαθέξεη απφ ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ θαηά ην φηη ζπκπεξηιακβάλεη 
θαη ην Δηζφδεκα πνπ απέθηεζαλ νη θάηνηθνη κηαο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ. 

Σν Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ εθθξάδεηαη καζεκαηηθά σο εμήο: 

GDP = C + I + G + NX 

φπνπ: (C) θαηαλάισζε, (Η) επέλδπζε, (G) δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ αγνξά 
αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη (ΝΥ) θαζαξέο εμαγσγέο κείνλ ηηο εηζαγσγέο. 

Καηαλάισζε (consumption) είλαη ε δαπάλε πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηα 
λνηθνθπξηά γηα ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, δειαδή ε ζπλνιηθή ηνπο 
θαηαλάισζε. Δπέλδπζε (investment) είλαη ε δαπάλε γηα ηελ αγνξά 
θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ, απνζεκάησλ θαη θηηξίσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο 
θαη ηεο δαπάλεο γηα ηελ αγνξά λέσλ θαηνηθηψλ. ηελ θαηεγνξία απηή 
εληάζζνληαη θαη έμνδα αγνξάο άπισλ αγαζψλ, φπσο ηα έμνδα έξεπλαο θαη 
αλάπηπμεο. Γεκφζηεο δαπάλεο (goverment expenses) είλαη νη δαπάλεο γηα ηελ 
αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνχλ ε ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε, νη θπβεξλήζεηο ησλ πνιηηεηψλ θαη ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε 
π.ρ. αγνξά ππνβξπρίνπ γηα ην λαπηηθφ. Καζαξέο εμαγσγέο (net exports) είλαη 
ε δαπάλε γηα ηελ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη ζηελ 
εγρψξηα νηθνλνκία θαη αγνξάδνληαη απφ αιινδαπνχο (εμαγσγέο). Δηζαγσγέο 
(Imports) Δίλαη ην θφζηνο νπνησλδήπνηε αγαζψλ ή ππεξεζηψλ φπνπ σο ρψξα 
θαηαζθεπήο δελ είλαη ε ρψξα ζηελ νπνία ππνινγίδεηε ην Α.Δ.Π.. 
Απνπιεζσξηζηήο ηνπ ΑΔΠ ή Γείθηεο Σηκψλ ηνπ ΑΔΠ : αξηζκνδείθηεο πνπ 
κεηξά ηηο κεηαβνιέο φισλ ησλ ηηκψλ ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 
παξάγνληαη ζε κηα νηθνλνκία, δειαδή ηνπ ΑΔΠ. Ηζνχηαη κε ην ιφγν ηνπ 
νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ ζην έηνο βάζεο πξνο ην νλνκαζηηθφ ΑΔΠ ζην έηνο πνπ έρεη 
επηιεγεί σο βάζε επί εθαηφ. Μέηξεζε ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο: 
Τπάξρνπλ ηξεηο ηξφπνη κέηξεζεο ηνπ Α.Δ.Π. : 1. Ζ κέζνδνο ηεο δαπάλεο 2. 
Μέζνδνο ακνηβήο ζπληειεζηψλ θαη 3. Μέζνδνο πξνζηηζέκελεο αμίαο. 
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ΔΛΛΔΙΜΜΑ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 

Σν δεκφζην έιιεηκκα είλαη ην πνζφ θαηά ην νπνίν ηα έμνδα ηεο θπβέξλεζεο 
ππεξβαίλνπλ ηα έζνδα θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο. Γίλεηαη δηάθξηζε ζε 
έιιεηκκα θεληξηθήο θπβέξλεζεο θαη έιιεηκκα γεληθήο θπβέξλεζεο, αλάινγα 
πνηνη αθξηβψο ηνκείο ηνπ δεκνζίνπ πεξηιακβάλνληαη. Ο ηνκέαο ηεο γεληθήο 
θπβέξλεζεο πεξηιακβάλεη ηνπο ππνηνκείο: θεληξηθή δηνίθεζε, ηνπηθή 
απηνδηνίθεζε θαη νξγαληζκνί θνηλσληθήο αζθάιηζεο, εμαηξνπκέλσλ ησλ 
εκπνξηθψλ πξάμεσλ, φπσο νξίδνληαη ζην Δπξσπατθφ χζηεκα 
Οινθιεξσκέλσλ Οηθνλνκηθψλ Λνγαξηαζκψλ (ΔΟΛ). Ζ εμαίξεζε ησλ 
εκπνξηθψλ πξάμεσλ ζεκαίλεη φηη ν ηνκέαο ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο 
πεξηιακβάλεη κφλν ηα ζεζκηθά φξγαλα, ηα νπνία σο θχξην θαζήθνλ έρνπλ ηελ 
παξαγσγή κε εκπνξηθψλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο γίλεηαη ε δηάθξηζε ζε 
πξσηνγελέο έιιεηκκα θαη ζπλνιηθφ έιιεηκκα. Σν πξσηνγελέο δελ 
πεξηιακβάλεη ηνπο ηφθνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ρξένπο. 

Όια ηα θξάηε είλαη θαηαξρήλ δπλαηφ λα έρνπλ γηα νζνδήπνηε καθξά θαη 
παξαηεηακέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα ζηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηνπο. Αξθεί λα ηεξνχληαη ζπγθεθξηκέλα πνζνηηθά φξηα γηα ην 
έιιεηκκα[2]. Σν γεγνλφο απηφ απνηππψλεηαη κε γιαθπξφ ηξφπν ζηε βαζηθή 
καθξννηθνλνκηθή ηαπηφηεηα, ε νπνία δίλεηαη εδψ ρσξίο απφδεημε ζε 
απινπνηεκέλε κνξθή γηα ηελ πεξίπησζε κηαο θιεηζηήο νηθνλνκίαο: 

S - I = G - T, 

ή 

S = (G - T) + I, 

φπνπ S είλαη ε ζπλνιηθή ηδησηηθή απνηακίεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, 
δειαδή ε θαζαξή αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ ησλ αηφκσλ ζηηο ηξάπεδεο απφ 
απνηακηεχζεηο ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο, 

I είλαη νη ζπλνιηθέο επελδχζεηο ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο ρξήζεο, νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη κε δάλεηα πνπ δίλνπλ νη ηξάπεδεο 
ζηηο επηρεηξήζεηο (κέζσ ηεο ξεπζηφηεηαο πνπ απνθηνχλ νη ηξάπεδεο απφ ηηο 
απνηακηεχζεηο ησλ αηφκσλ) θαζψο θαη κε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, 

G είλαη ε ζπλνιηθή εηήζηα θξαηηθή δαπάλε, 

Σ είλαη ηα ζπλνιηθά εηήζηα θνξνινγηθά έζνδα. 

Σν δεμί κέινο, G - T, είλαη ην έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Απηφ 
ρξεκαηνδνηείηαη κε δάλεηα πνπ δίλνπλ νη ηξάπεδεο (πάιη έκκεζα κέζσ ηεο 
επηπιένλ ξεπζηφηεηαο πνπ απνθηνχλ νη ηξάπεδεο απφ ηηο απνηακηεχζεηο ησλ 
αηφκσλ) θαη άιινη ζεζκηθνί επελδπηέο αιιά θαη ηδηψηεο πξνο ην θξάηνο θαη ηα 
νπνία έρνπλ ηε κνξθή νκνιφγσλ πνπ εθδίδεη ην θξάηνο. Απηφ πνπ έρεη 
ζεκαζία εδψ είλαη φηη ην έιιεηκκα είλαη δηαθνξεηηθφ απφ κεδέλ (δαπάλεο 
θξάηνπο κεγαιχηεξεο απφ έζνδα) θαη φηη ζε κηα θιεηζηή νηθνλνκία απηφ 
ρξεκαηνδνηείηαη, ζε ηειηθή αλάιπζε, απφ ηελ εγρψξηα ηδησηηθή απνηακίεπζε. 
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Ζ βαζηθή καθξννηθνλνκηθή ηαπηφηεηα απνηππψλεη ην γεγνλφο φηη ε ζπλνιηθή 
εηήζηα απνηακίεπζε S θαηαλέκεηαη ζε ρξεκαηνδφηεζε πξνο ην θξάηνο (G - T) 
θαη ρξεκαηνδφηεζε πξνο ηηο επηρεηξήζεηο Η, ή ηζνδχλακα νη ελδηάκεζνη 
ρξεκαηνπηζησηηθνί ζεζκνί θαη ηα άηνκα επηιέγνπλ λα έρνπλ ζηα 
ραξηνθπιάθηα ηνπο θαηά έλα κέξνο θξαηηθά νκφινγα (θξαηηθφ ρξένο) θαη θαηά 
έλα κέξνο κεηνρέο θαη ρξένο επηρεηξήζεσλ. Σν ηζνδχγην απηφ γίλεηαη ειαθξά 
πην πνιχπινθν αλ ππάξρεη θαη εμσηεξηθφ εκπφξην θαζψο θαη δηεζλήο θίλεζε 
ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, δειαδή ζε κηα αλνηρηή νηθνλνκία, φπσο γηα 
παξάδεηγκα είλαη θαη ε ειιεληθή. Αιιά ηα βαζηθά κέρξη εδψ θαηαξρήλ 
ηζρχνπλ. Πξνθχπηεη επηπιένλ φηη ην έιιεηκκα ηνπ εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ 
ζπλδέεηαη άκεζα κε ην θξαηηθφ έιιεηκκα, δειαδή αχμεζε ηνπ ελφο νδεγεί κε 
καζεκαηηθή αθξίβεηα ζε αχμεζε ηνπ άιινπ. Σαπηφρξνλα ε δηεζλήο θίλεζε 
θεθαιαίσλ επηηξέπεη επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε, ηφζν ηνπ ηνκέα ησλ 
επηρεηξήζεσλ φζν θαη ηνπ θξάηνπο, πέξα ηεο εγρψξηαο ρξεκαηνδφηεζεο. 

χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ θχξηνπ Άγγεινπ Α. Αληδνπιάηνπ ζην βηβιίν 
‘Κπβεξλεζεηο Υξεκαηαγνξέο θαη Μαθξννηθνλνκία.πινήγεζε ζηνλ θφζκν ηεο 
νηθνλνκίαο θαη ησλ αγνξψλ’ : 

ΚΤΚΛΙΚΟ ΚΑΙ ΓΟΜΙΚΟ ΔΛΛΔΙΜΜΑ/ΠΛΔΟΝΑΜΑ 

Ζ πξψηε δηάθξηζε , ζε θπθιηθφ θαη δνκηθφ έιιεηκκα/πιεφλαζκα, αλαδεηθλχεη 
ηελ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ επίδξαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. Χο 
απνηέιεζκα, δηαρσξίδεη ηηο βξαρππξφζεζκεο επηδξάζεηο, νη νπνίεο ζπλήζσο 
δελ απνηεινχλ πεγή πξνβιεκαηηζκνχ, απφ ηηο καθξνπξφζεζκεο ηάζεηο, νη 
νπνίεο απνηεινχλ πεγή ησλ πξναλαθεξζεηζψλ παξελεξγεηψλ. 

 
(έιιεηκα/πιεφλαζκα 

ηνπ 
πξνππνινγηζκνχ) 

= 
Κπθιηθφ 

έιιεηκα/πιεφλαζκα 
+ 

(δνκηθφ 
έιιεηκα/πιεφλαζκα) 

Σν θπθιηθφ έιιεηκκα/πιεφλαζκα πεξηιακβάλεη ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ, ηα νπνία κεηαβάιινληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θχθινπ. Κπθιηθφ έιιεηκκα ππάξρεη φηαλ ηα ελ ιφγσ έζνδα ππνιείπνληαη ησλ 
δαπαλψλ φπσο ζπκβαίλεη ζε πεξηφδνπο πθέζεσο ή βξαδείαο αλαπηχμεσο, 
φπνπ κεηψλνληαη ηα θνξνινγηθά έζνδα, TA κεηψλεηαη, θαη απμάλνληαη νη 
κεηαβηβάζεηο γηα επηδφκαηα θαη άιινπο θνηλσληθνχο ζηφρνπο, TR απμάλεηαη. 
Αληηζέησο, θπθιηθφ πιεφλαζκα ππάξρεη φηαλ ηα ελ ιφγσ έζνδα ππεξηεξνχλ 
ησλ δαπαλψλ, φπσο ζπκβαίλεη ζε πεξηφδνπο ηαρείαο νηθνλνκηθήο 
αλαπηχμεσο φπνπ απμάλνληαη ηα θνξνινγηθά έζνδα, ΣΑ απμάλεηαη θαη 
κεηψλνληαη νη κεηαβηβάζεηο TR κεηψλεηαη. 

(TA=Φφξνη-Γεκφζηα Καηαλάισζε, TR=κεηαβηβάζεηο ζηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα) 

Καηά αλαινγία, ην δνκηθφ έιιεηκκα/πιεφλαζκα, πεξηιακβάλεη ηα έζνδα θαη ηηο 
δαπάλεο πνπ δελ κεηαβάιινληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θχθινπ. Δάλ ηα έζνδα 
ππνιείπνληαη ησλ δαπαλψλ ππάξρεη δνκηθφ έιιεηκκα. ηελ αληίζεηε 
πεξίπησζε ππάξρεη δνκηθφ πιεφλαζκα. 
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ΠΡΧΣΟΓΔΝΔ ΔΛΛΔΙΜΜΑ/ΠΛΔΟΝΑΜΑ ΚΑΙ ΣΟΚΟΙ 

Ζ δεχηεξε δηάθξηζε ησλ ζπληζησζψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζε πξσηνγελέο 
έιιεηκκα/πιεφλαζκα θαη ζε ηφθνπο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ ππάξρνληνο 
ρξένπο, αλαδεηθλχεη , αλάκεζα ζε άιια ζέκαηα, θαη ηνλ θίλδπλν κία ρψξα λα 
πέζεη ζηελ παγίδα ηνπ πςεινχ ρξένπο: νη ηφθνη γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ 
πςεινχ ρξένπο λα δεκηνπξγνχλ ειιείκκαηα, ηα νπνία απμάλνπλ έηη πεξαηηέξσ 
ην ρξένο, ηνπο ηφθνπο, ην έιιεηκκα, θ.ν.θ.. 

(Πξνππνινγηζκφο 

Διιεηκα/Πιεφλαζκα) 

= 
(Πξσηνγελέο 

Διιεηκα/Πιεφλαζκα) 
+ (Σφθνη) 

Αλαιπηηθφηεξα: 

(Πξνππνινγηζκφο) = (Φφξνη) - 
(Γεκφζηα 

Καηαιάλσζε) 
- 

(Μεηαβηβάζεηο 
ζηνλ Ηδησηηθφ 

Σνκέα) 
- (Σφθνη) 

Αιγεβξηθά: 

SG=TA-G-TR-INT 

(TA-G-TR)=Πξσηνγελέο Έιιεηκκα/Πιεφλαζκα 

Σν πξσηνγελέο έιιεηκκα/πιεφλαζκα απνηειεί θαιχηεξε έλδεημε γηα ηε 
δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε κίαο θπβεξλήζεσο απφ φ,ηη ην ζπλνιηθφ. Καη ηνχην, 
δηφηη πεξηιακβάλεη εηζνδήκαηα θαη δαπάλεο ηα νπνία ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 
αθνξνχλ ηε δηθή ηεο δηαθπβέξλεζε. Δλ αληηζέζεη , νη ηφθνη αληαλαθινχλ ελ 
πνιινίο ηηο απνθάζεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ θπβεξλήζεσλ. Θεσξήζηε κία 
θπβέξλεζε ε νπνία θιεξνλφκεζε απφ ηηο πξνεγνχκελεο έλα κεγάιν ρξένο. 
Δπεηδή ππάξρεη ζπλέρεηα ζην θξάηνο , ε ελ ιφγσ θπβέξλεζε δελ κπνξεί λα 
απνπνηεζεί ην ρξένο κε ηελ δηθαηνινγία φηη ην δεκηνχξγεζαλ νη 
πξνεγνχκελεο. Οθείιεη λα ην εμππεξεηήζεη. 

Η ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΥΡΔΟΤ 

Σα ειιείκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ απμάλνπλ ην δεκφζην ρξένο, ηα 
πιενλάζκαηα ην κεηψλνπλ. πγθεθξηκέλα: 

(Υξένο ηεο 
Κπβεξλήζεσο 
ζην ηέινο ηνπ 

έηνπο t) 

= 

(Υξένο ηεο 
Κπβεξλήζεσο 
ζην ηέινο ηνπ 

έηνπο t-1) 

+ 
(Eιιεηκα ηνπ 

έηνπο t) 

   Ή  
(Πξνζζήθε 

ζηελ 
βηβιηνγξαθηθή 

αλαθνξά) 

  - 
(Πιεφλαζκα 
ηνπ έηνπο t) 
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3. ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ 

Γηα ηελ δηεπθφιπλζε παξαζέηνπκε ηηο ρψξεο κε ηα ζπληνκφιεθηά ηνπο: 

BE ΒΔΛΓΗΟ  

DE ΓΔΡΜΑΝΗΑ 

IE ΗΡΛΑΝΓΗΑ 

EL ΔΛΛΑΓΑ 

ES ΗΠΑΝΗΑ  

FR ΓΑΛΛΗΑ  

IT ΗΣΑΛΗΑ 

NL ΟΛΛΑΝΓΗΑ 

AT ΑΤΣΡΗΑ 

PT ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ 

FI ΦΗΛΑΝΓΗΑ 

3.Α) ΑΝΑΘΔΧΡΗΔΙ ΣΟΙΥΔΙΧΝ CAB  

Ξεθηλψληαο ζα κειεηήζνπκε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο αλαζεσξήζεηο ζηα 
ζηνηρεία ηνπ θπθιηθά αλαπξνζαξκνδφκελνπ ηζνδπγίνπ πξνυπνινγηζκνχ αλά 
έηνο κε ηηο αληίζηνηρεο αλαζεσξήζεηο. 

Δδψ πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη καο ελδηαθέξεη ν δηαρσξηζκφο ζε δχν επνρέο. 
Δθείλε πξν 2007  θαη κεηά ηελ θξίζε. 

2002-2006 

Θα μεθηλήζνπκε νπφηε κε ηα ζηνηρεία απφ 2002-2006 ηα νπνία θαη 
παξαζέηνπκε: 

2002 
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Παξαηεξνχκε φηη θαηά ηηο αλαζεσξήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 2002 ζηελ 
πεξίπησζε ηεο Διιάδαο είρακε ζεκαληηθέο απνθιίζεηο. Δλψ αξρηθά ην 2002 
ππνινγίζηεθε έλα έιιεηκκα πξνυπνινγηζκνχ ηεο ηάμεο ηνπ 1,73% ζηηο 
αλαζεσξήζεηο κεηά ην 2005 θαίλεηαη λα μεπεξλάεη ην 4%.   

2003 

 

Παξαηεξνχκε εδψ φηη νη αλαζεσξήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ έηνπο 2003 γηα ηελ 
Διιάδα εθηίλαμαλ ην έιιεηκκα πξνυπνινγηζκνχ απφ έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο 
ηνπ 2,2% πάλσ απφ 6%.  

2004 

 

Καη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 2004 γηα ηελ Διιάδα παξαηεξείηαη 
αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο πνπ πξνθχπηεη κεηά απφ ηηο αλαζεσξήζεηο ησλ 
ζηνηρείσλ. 
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2005 

 

ε αληίζεζε κε ηεο αλαζεσξήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, 
εθείλεο ηνπ 2005 γηα ηελ Διιάδα δελ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο. 

ηελ πεξίπησζε φκσο ηνπ Βειγίνπ έρνπκε έλαλ ηζνζθειηζκέλν ηζνινγηζκφ 
πνπ κεηά ηηο αλαζεσξήζεηο ησλ ζηνηρείσλ θαηαιήγεη ην 2011 ζε έιιεηκκα ηεο 
ηάμεο ηνπ 2,99%.   

Δδψ πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηελ κεηαξξχζκηζε πνπ επήιζε ζην χκθσλν 
ηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο θαηά ην έηνο 2005. Φαίλεηαη λα επεξεάδεη 
ζεκαληηθά απηφ ην πξνιεπηηθφ ζθέινο ηεο κεηαξξχζκηζεο αθφκα θαη ηηο 
αλαζεσξήζεηο ησλ ζηνηρείσλ. Μήπσο δειαδή φζν πην πξνιεπηηθφο θαη 
απνηξεπηηθφο γίλεηαη ν ηξφπνο άζθεζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ηφζν 
κεηψλεηαη ε πηζαλφηεηα αλαζεσξήζεσλ ησλ ζηνηρείσλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ; 

2006 
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Γηα ηελ Διιάδα νη αλαζεσξήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 2006 επαλαθέξνπλ ηηο 
κεγάιεο δηαθπκάλζεηο θαηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δλψ ην 2006 μεθηλάκε κε 
έλα έιιεηκκα ηεο ηάμεο ηνπ 3,27% θαηαιήγνπκε ζηηο αλαζεσξήζεηο ηνπ 2011 
λα έρνπκε έιιεηκκα γηα ην 2006 ηεο ηάμεο ηνπ 6,87%. 

Ζ βειηίσζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ζπλερίζηεθε ην 2006 ζηελ Δπξσπατθή 
Έλσζε θαη ζηελ επξσδψλε. Υάξε ζηελ επλντθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ην 
δεκφζην έιιεηκκα ηεο ΔΔ κεηψζεθε απφ ην 2,4% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ 
πξντφληνο (ΑΔγρΠ) ην 2005 ζην 1,7% ην 2006. Σφζν ζηελ ΔΔ φζν θαη ζηελ 
επξσδψλε, ην πνζνζηφ ρξέσζεο κεηψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ην 2002. 
πλνιηθά, ε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ραξαθηεξίζηεθε απφ ζεκαληηθή 
κείσζε ηνπ δηαξζξσηηθνχ ειιείκκαηνο ηεο ΔΔ: απφ πεξίπνπ 3% ηνπ ΑΔΠ ην 
2004, ζε ιηγφηεξν απφ 1,5% ην 2006, ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή. Δληνχηνηο, 
ε κνληκφηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί εμαηηίαο 
ηεο ηαρχηεξεο απ' φ,ηη πξνβιεπφηαλ αχμεζεο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ ζε 
έλαλ νξηζκέλν αξηζκφ ρσξψλ ηεο ΔΔ. 

Ζ θαηάζηαζε θαηά ηα ηέιε ηνπ 2006 κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 2007 , πνπ 
ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερή νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη απφ θνξνινγηθά έζνδα 
ζεκαληηθφηεξα απ' φηη πξνβιεπφηαλ, παξνπζηάδεη κεγάιεο νκνηφηεηεο κε ηελ 
θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζηελ αξρή ηεο ηξέρνπζαο δεθαεηίαο, πεξίνδν 
θαηά ηελ νπνία είραλ δηαπξαρζεί ζθάικαηα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Μεηαμχ 
ηνπ 1999 θαη ηνπ 2001, πνιιά θξάηε κέιε δελ είραλ επσθειεζεί απφ ηελ 
επλντθή νηθνλνκηθή ζπγθπξία γηα λα εμπγηάλνπλ ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά ηνπο. 
Δλ ζπλερεία, νη ρψξεο απηέο βξέζεθαλ ζε δχζθνιε θαηάζηαζε φηαλ ν 
νηθνλνκηθφο θχθινο εηζήιζε ζε ιηγφηεξν επλντθή θάζε. Ζ Δπξσπατθή 
Δπηηξνπή ππνγξακκίδεη φηη έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία λα δηαηεξεζεί ν ξπζκφο 
ηεο δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο θαηά ηελ θάζε επλντθήο νηθνλνκηθήο 
ζπγθπξίαο. 

Ζ κεηαξξχζκηζε ηνπ ζπκθψλνπ ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο έρεη βειηηψζεη 
ηε ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνξά ηα ππεξβνιηθά ειιείκκαηα. Οη ρψξεο 
πνπ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο επσθειήζεθαλ 
πξάγκαηη απφ ηηο πξνζεζκίεο πνπ είραλ ηαρζεί ζην αλαζεσξεκέλν ζχκθσλν 
γηα ηε δηφξζσζε ησλ ππεξβνιηθψλ ειιεηκκάησλ θαη θαηέβαιαλ ζεκαληηθέο 
δηαξζξσηηθέο πξνζπάζεηεο έηζη ψζηε λα δηνξζσζεί ε θαηάζηαζε. Σν 2004, 
ππήξραλ αθφκα δέθα θξάηε κέιε ησλ νπνίσλ ην έιιεηκκα ππεξέβαηλε ην 3% 
ηνπ ΑΔγρΠ, ελψ ην 2008 νη κφλεο ρψξεο πνπ ζα βξίζθνληαη αθφκα ζ' απηή ηελ 
θαηάζηαζε ζα είλαη ε Οπγγαξία θαη ε Σζερηθή Γεκνθξαηία, ζχκθσλα κε ηα 
ζρέδηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηειεπηαίεο ελεκεξσκέλεο εθδφζεηο ησλ 
πξνγξακκάησλ ζηαζεξφηεηαο θαη ζχγθιηζεο. 

Αληηζέησο, ε Δπηηξνπή αλεζπρεί φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνιεπηηθνχ 
ζθέινπο ηνπ ζπκθψλνπ ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο, βαζηδφκελε ζηελ πείξα 
ηνπ παξειζφληνο θαη ζηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο. Σν 2006, νη πξνζπάζεηεο 
δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο δελ ήηαλ επαξθείο, δεδνκέλεο ηεο ζπγθπξηαθήο 
βειηίσζεο, ζε νξηζκέλα θξάηε κέιε ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκα πεηχρεη ηνλ 
κεζνπξφζεζκν ζηφρν ηνπο. Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή είλαη απνγνεηεπκέλε απφ 
ηα δεκνζηνλνκηθά ζρέδηα πνπ ηεο έρνπλ ππνβιεζεί. ε νξηζκέλεο ρψξεο ηεο 
επξσδψλεο ηνπ ΜΗ ΗΗ κεραληζκφο ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ)ε 
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πξνβιεπφκελε βειηίσζε ηνπ δηαξζξσηηθνχ ππνινίπνπ ηνπ 2007 θαη ησλ 
επαθφινπζσλ εηψλ βξίζθεηαη θάησ απφ ην θαηψθιη ηνπ 0,5% ηνπ ΑΔγρΠ ην 
νπνίν πξνβιέπεηαη ζην αλαζεσξεκέλν ζχκθσλν, ζε αληίζεζε κε ηηο 
ζπζηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ θαη παξφιν πνπ νη νηθνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο ζα 
αηηηνινγνχζαλ ππέξβαζε απηνχ ηνπ θαησθιίνπ. 

Αλ ηίπνηα δελ άιιαμε απφ ην 2006 , ε Δπηηξνπή εθηηκά φηη κφλν νη δέθα απφ 
ηηο είθνζη επηά ρψξεο ηεο ΔΔ ζα έρνπλ πεηχρεη ηνλ κεζνπξφζεζκν ζηφρν ηνπο 
ην 2008, έπεηηα απφ δχν επαθφινπζα έηε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 
κεγαιχηεξεο απφ ηε γεληθή ηάζε. 

Δκπλεφκελε απφ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ, ε Δπηηξνπή 
δηαηππψλεη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηνπ 
πξνιεπηηθνχ ζθέινπο ηνπ ζπκθψλνπ. Οη πξνηάζεηο απηέο κπνξνχλ λα 
πινπνηεζνχλ ζην πιαίζην ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο. Δγγξάθνληαη ζηα 
αθφινπζα ηέζζεξα θχξηα ζέκαηα: 

 έληαμε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ζε επξχηεξε νηθνλνκηθή 
πξννπηηθή. Σα πξνγξάκκαηα ζηαζεξφηεηαο θαη ζχγθιηζεο θαζψο θαη ε 
αμηνιφγεζε ηεο Δπηηξνπήο ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ πεξηζζφηεξε 
έκθαζε ζηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δεκφζησλ 
νηθνλνκηθψλ θαη λα ζπζθίμνπλ ηνπο δεζκνχο ηνπο κε ηα εζληθά 
πξνγξάκκαηα κεηαξξχζκηζεο ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 
Ληζζαβφλαο. Σα θξάηε κέιε ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα παξέρνπλ 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο κεηαξξπζκίζεηο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 
νξγαληζκψλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ. Δπηπιένλ, ηα θξάηε 
κέιε θαη ε Δπηηξνπή ζα κπνξνχζαλ λα ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν 
ππφςε ηε καθξννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θάζε ρψξαο θαηά ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ εζληθψλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ, δίλνληαο ηδηαίηεξε 
πξνζνρή ζηελ εμέιημε ησλ εμσηεξηθψλ αληζνξξνπηψλ, ηνπ 
πιεζσξηζκνχ θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, 

 ελίζρπζε ηεο εζληθήο δηθαηνδνζίαο φζνλ αθνξά ηνπο κεζνπξφζεζκνπο 
δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα πξνγξάκκαηα 
ζηαζεξφηεηαο θαη ζχγθιηζεο. Γηα λα βειηηψζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ 
ζηφρσλ ηνπ κεζνπξφζεζκνπ δεκνζηνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπο, 
ηα θξάηε κέιε ζα έπξεπε λα εληζρχζνπλ ηε δέζκεπζε φισλ ησλ 
εζληθψλ θνξέσλ νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθαξκνγή ηεο 
δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη λα αθνινπζνχλ πνιηηηθέο ζπλεπείο σο 
πξνο απηνχο ηνπο ζηφρνπο, 

 ελίζρπζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ κεζνπξφζεζκσλ δεκνζηνλνκηθψλ 
ζρεδίσλ. Σα θξάηε κέιε ζα κπνξνχζαλ λα αλαθέξνπλ κε κεγαιχηεξε 
ζαθήλεηα ζηα πξνγξάκκαηα ζηαζεξφηεηαο θαη ζχγθιηζήο ηνπο θαηά 
πφζνλ νη κεζνπξφζεζκνη ζηφρνη κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη νη πνιηηηθέο παξακέλνπλ ακεηάβιεηεο ή θαηά πφζνλ 
είλαη αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα. Θα ήηαλ επίζεο ζεκαληηθφ λα 
αλαθέξεηαη ε απφθιηζε κεηαμχ ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη ηεο 
εμέιημεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ, θαζψο επίζεο θαη λα παξαηίζεληαη 
ιεπηνκεξή ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ 
απνξξφθεζε απηήο ηεο παξέθθιηζεο. Απηφ ζα ζπλέβαιε ζηελ 
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αμηνπηζηία θαη ηε βεβαηφηεηα ησλ κεζνπξφζεζκσλ δεκνζηνλνκηθψλ 
ζηφρσλ, 

 εμέιημε πξνο ηελ θαηεχζπλζε βηψζηκσλ κεζνπξφζεζκσλ 
δεκνζηνλνκηθψλ ζέζεσλ. Όπσο πξνβιέπεηαη απφ ηε κεηαξξχζκηζε 
ηνπ ζπκθψλνπ ζηαζεξφηεηαο θαη αλάπηπμεο ηνπ 2005, ε Δπηηξνπή θαη 
ηα θξάηε κέιε ζα εληαηηθνπνηήζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηηο νπνίεο 
θαηαβάιινπλ γηα λα αλαπηχμνπλ πεξηζζφηεξν ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 
κεζνπξφζεζκσλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηεο καθξνπξφζεζκεο 
δεκνζηνλνκηθήο δπλακηθήο. Ζ Δπηηξνπή ζα πξαγκαηνπνηήζεη αλάιπζε 
φζνλ αθνξά ηελ επηδίσμε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ 
παξειζφληνο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ εμέιημε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ. 

Καζψο κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ ρσξψλ πνπ εκθαλίδνπλ ππεξβνιηθά 
δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα, είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφ νη εζληθέο θπβεξλήζεηο 
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα επσθειεζνχλ απφ ηελ επλντθή νηθνλνκηθή 
ζπγθπξία γηα λα επηηχρνπλ ηαρχηεξα ηνλ ζηφρν ηεο πγηνχο θαη δηαηεξήζηκεο 
δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο . Με βάζε ηηο ηξέρνπζεο πνιηηηθέο, κφλνλ 10 απφ 
ηα 27 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζα έρνπλ επηηχρεη ηνλ κεζνπξφζεζκν δεκνζηνλνκηθφ 
ηνπο ζηφρν (ΜΓ) ην 2008 παξά ηελ άλσ ηεο δπλεηηθήο αλάπηπμε επί ηξία 
ζπλερή έηε. Γηα λα βειηησζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ «πξνιεπηηθνχ ζθέινπο» ηνπ 
πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (Α ε Δπηηξνπή ππνβάιιεη ζήκεξα 
νξηζκέλεο πξνηάζεηο βαζηδφκελεο ζηε κεηαξξχζκηζε ηνπ Α) ηνπ 2005. Οη 
πξνηάζεηο απηέο αθνξνχλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη θπβεξλήζεηο 
δηαηππψλνπλ θαη ζέηνπλ ζε εθαξκνγή ηηο δεκνζηνλνκηθέο ζηξαηεγηθέο ηνπο 
κεζνπξφζεζκα, θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο επνπηείαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ 
ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ ζε επίπεδν ΔΔ. ηφρνο είλαη 
λα επηηεπρζνχλ δηαηεξήζηκεο δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ ζα ζπκβάιινπλ 
ζε κεγαιχηεξε αλάπηπμε θαη απαζρφιεζε.«Μνινλφηη ε δεκνζηνλνκηθή 
θαηάζηαζε έρεη βειηησζεί εληππσζηαθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, είλαη ζαθέο φηη ηα 
πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε πξέπεη λα βειηηψζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο φζνλ 
αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ηνπο ζηφρσλ. Σα νθέιε πνπ 
πξνζθέξεη ε άζθεζε πγηψλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ είλαη μεθάζαξα: ε 
κείσζε ησλ ειιεηκκάησλ θαη ησλ ρξεψλ θαη, γεληθφηεξα, ε βειηίσζε ηεο 
πνηφηεηαο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ζα επηηξέςνπλ ζηα θξάηε κέιε λα 
ειεπζεξψζνπλ ηνπο αλαγθαίνπο δεκνζηνλνκηθνχο πφξνπο πξνθεηκέλνπ λα 
ελζαξξχλνπλ ηελ θαηλνηνκία, ηηο επελδχζεηο, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 
απαζρφιεζε πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κε 
κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε ηηο πξνθιήζεηο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηεο 
δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο» είπε ν θ. Joaquín Almunia, Δπίηξνπνο νηθνλνκηθψλ 
θαη λνκηζκαηηθψλ ππνζέζεσλ (Bξπμέιιεο, 13 Ηνπλίνπ 2007). 

Ζ Δπηηξνπή εμέδσζε αλαθνίλσζε πξνο ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 
πκβνχιην ζρεηηθά κε ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 
«πξνιεπηηθνχ ζθέινπο» ηνπ Α, ε νπνία ζπλνδεχεη ηελ ζήκεξα 
δεκνζηεπφκελε φγδνε εηήζηα Έθζεζε γηα ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά, ζηελ νπνία 
θαη βαζίδεηαη. Ζ επνπηεία θαη ν ζπληνληζκφο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ 
απνηεινχλ απαηηήζεηο ηεο ζπλζήθεο, ε νπνία ζέηεη σο αλψηαην φξην γηα ηα 
δεκφζηα ειιείκκαηα ην 3% ηνπ ΑΔΠ θαη νξίδεη φηη ηα εζληθά ρξέε πξέπεη λα 
είλαη θάησ ηνπ 60% ηνπ ΑΔΠ ή λα πιεζηάδνπλ ην πνζνζηφ απηφ κε 
ηθαλνπνηεηηθφ ξπζκφ. Σν Α πεξηιακβάλεη έλα πξνιεπηηθφ ζθέινο ζθνπφο 
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ηνπ νπνίνπ είλαη ε απνηξνπή ηεο εκθάληζεο ππεξβνιηθψλ ειιεηκκάησλ κε ηελ 
θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε πγηψλ κεζνπξφζεζκσλ πξνγξακκάησλ 
δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο.  

Σν 2006 ε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε βειηηψζεθε ζεκαληηθά. Σν κέζν 
έιιεηκκα ζηελ ΔΔ κεηψζεθε ζε 1,7% απφ 2,4% ην 2005 (θαη ζε 1,6% απφ 
2,5% ζηε δψλε ηνπ επξψ) ελψ ν δείθηεο ρξένπο εκθάληζε γηα πξψηε θνξά 
κείσζε απφ ην 2002 θαη ζηηο δχν δψλεο.  

Ζ εμέιημε απηή αληηθαηνπηξίδεη ηε ζπλερηδφκελε πξφνδν ζην ζέκα ηεο 
δηφξζσζεο ησλ ππεξβνιηθψλ ειιεηκκάησλ. Μεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ, ηελ 
πεξαζκέλε εβδνκάδα, ηεο δηαδηθαζίαο ππεξβνιηθνχ ειιείκκαηνο (ΓΤΔ) γηα ηε 
Γεξκαλία, ηελ Διιάδα θαη ηε Μάιηα, απνκέλνπλ επηά ρψξεο ζε ΓΤΔ έλαληη 13 
πξηλ ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ πκθψλνπ ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο. Με ηε 
κεηαξξχζκηζε, ε δηαδηθαζία ηεξκαηίζζεθε θαη γηα ηηο Κάησ Υψξεο (2005), ηελ 
Κχπξν (2006) θαη ηε Γαιιία (Ηαλνπάξηνο 2007). Οη ππφινηπεο επηά είλαη ε 
Ηηαιία θαη ε Πνξηνγαιία απφ ηηο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ, καδί κε ην 
Ζλσκέλν Βαζίιεην, ηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία, ηελ Οπγγαξία, ηελ Πνισλία θαη 
ηε ινβαθία. χκθσλα κε ηα ηειεπηαία επηθαηξνπνηεκέλα Πξνγξάκκαηα 
ηαζεξφηεηαο θαη χγθιηζεο κφλνλ δχν ρψξεο (Οπγγαξία θαη Σζερηθή 
Γεκνθξαηία) αλακέλεηαη λα παξνπζηάζνπλ ειιείκκαηα πάλσ απφ 3% ηνπ 
ΑΔΠ έσο ηα ηέιε ηνπ 2008. 

 Ζ Δπηηξνπή, φκσο, έρεη ηελ εληχπσζε φηη ην πξνιεπηηθφ ζθέινο ηνπ 
ζπκθψλνπ δελ ιεηηνπξγεί ηφζν θαιά φζν ην δηνξζσηηθφ. Οη ξπζκφο 
εμπγίαλζεο ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ ζηα θξάηε κέιε πνπ δελ έρνπλ αθφκε 
επηηχρεη ηνλ ΜΓ ηνπο, γεληθά δελ είλαη αξθεηά ηαρχο, παξά ην επλντθφ 
νηθνλνκηθφ θιίκα. ε νξηζκέλεο ρψξεο, απξφβιεπηα θνξνινγηθά έζνδα 
ρξεζηκνπνηνχληαη ελ κέξεη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε απμήζεσλ ζηηο δαπάλεο. 
Απηφ δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο σο πξνο ην εάλ ε ζπλερηδφκελε δεκνζηνλνκηθή 
εμπγίαλζε ζα έρεη κφληκν ραξαθηήξα. 

 Οη εαξηλέο πξνβιέςεηο (2007) ηεο Δπηηξνπήο δείρλνπλ φηη εάλ δελ 
κεηαβιεζνχλ νη πνιηηηθέο, κφλνλ 10 απφ ηα 27 θξάηε κέιε ηεο ΔΔ ζα έρνπλ 
επηηχρεη ηνλ κεζνπξφζεζκν δεκνζηνλνκηθφ ηνπο ζηφρν (ΜΓ) ην 2008 παξά 
ηελ άλσ ηεο δπλεηηθήο αλάπηπμε επί ηξία ζπλερή έηε. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζηε 
ζεκεξηλή ηεο αλαθνίλσζε ε Δπηηξνπή θάλεη νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε 
βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνιεπηηθνχ ζθέινπο ηνπ ζπκθψλνπ.  

 Κχξηνο ζθνπφο ηεο πξψηεο ζεηξάο πξνηάζεσλ είλαη ε δηεχξπλζε ηνπ 
πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο δεκνζηνλνκηθήο επνπηείαο πνπ αζθεί ε ΔΔ. Σα 
νθέιε πνπ παξάγνληαη απφ ηελ άζθεζε πγηνχο δεκνζηνλνκηθήο 
πνιηηηθήο ζα γίλνπλ πην θαηαλνεηά αλ ε δεκνζηνλνκηθή επνπηεία 
εληαρζεί ζε έλα επξχηεξν νηθνλνκηθφ πιαίζην, π.ρ. δίλνληαο 
κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηηο εζσηεξηθέο θαη ηηο εμσηεξηθέο αληζνξξνπίεο 
πνπ κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε δεκνζηνλνκηθή θαη νηθνλνκηθή 
ζηαζεξφηεηα. 

 Γεχηεξνλ, ε Δπηηξνπή πξνηείλεη ηελ ελίζρπζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο 
ζηελ επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηα 
Πξνγξάκκαηα χγθιηζεο θαη ηαζεξφηεηαο. Τπάξρεη ζεκαληηθφ 
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πεξηζψξην ελίζρπζεο ησλ δεζκψλ κεηαμχ εζληθψλ πξνυπνινγηζκψλ 
θαη ζηφρσλ πνπ ηίζεληαη ζε επίπεδν ΔΔ, π.ρ. κε ηελ ζηελφηεξε 
ζπκκεηνρή ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ θαη άιισλ θπβεξλεηηθψλ ηνκέσλ 
ζηελ θαηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ πξνγξακκάησλ.  

 Ζ ηξίηε ζεηξά πξνηάζεσλ αθνξά ηελ ελίζρπζε ζηεο αμηνπηζηίαο ησλ 
κεζνπξφζεζκσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ. Οη επαλεηιεκκέλεο 
απνθιίζεηο απφ ηα πξνγξάκκαηα κπνξνχλ, εθφζνλ ζπλερηζζνχλ, λα 
ππνλνκεχζνπλ ζνβαξά ηελ αμηνπηζηία ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ. Ζ 
παξνρή πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 
αλακέλεηαη λα επηηεπρζνχλ νη δεκνζηνλνκηθνί ζηφρνη κε βάζε ηηο 
παξαηεξνχκελεο ηάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ δαπαλψλ, ζα δηεπθφιπλε ηελ 
αμηνιφγεζε ησλ εζληθψλ δεκνζηνλνκηθψλ πνιηηηθψλ. 

 Ζ ηέηαξηε θαη ηειεπηαία ζεηξά πξνηάζεσλ αθνξά ηνλ απψηεξν ζηφρν 
ηνπ πξνιεπηηθνχ ζθέινπο ηνπ ζπκθψλνπ, δειαδή ηελ επίηεπμε 
δηαηεξήζηκσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζέζεσλ κεζνπξφζεζκα. Απηφ 
ζπλεπάγεηαη θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ 
δεκνζηνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ, θαζψο θαη θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ 
πνηεο απφ ηηο δεκνζηνλνκηθέο ζέζεηο πξνζθέξνπλ αξθεηά πεξηζψξηα 
γηα ηελ απνξξφθεζε ηνπ αληίθηππνπ ηεο δεκνγξαθηθήο γήξαλζεο. 

1) Πνιιέο ρψξεο ηεο ΔΔ ζθνπεχνπλ λα επηηχρνπλ ηζνζθειηζκέλν 
πξνυπνινγηζκφ (κεδεληθφ έιιεηκκα) κεζνπξφζεζκα, δειαδή κέζα ζηα 
επφκελα ηξία έσο ηέζζεξα έηε. Οη ππφινηπεο ζέηνπλ σο ζηφρν έιιεηκκα ην 
πνιχ 1% ή δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα. Οη κεκνλσκέλνη κεζνπξφζεζκνη 
ζηφρνη γεληθά αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο πξννπηηθέο ηεο 
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κηαο ρψξαο, ηελ θαηάζηαζε ηνπ ρξένπο ηεο θαη ηηο 
πξνβιεπφκελεο δαπάλεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δεκνγξαθηθή γήξαλζε. 

 2) Οη εαξηλέο πξνβιέςεηο ηεο Δπηηξνπήο ηεο 7εο Μαΐνπ 2007 είλαη ιηγφηεξν 
αηζηφδνμεο θαη πξνβιέπνπλ φηη νη ρψξεο ζα είλαη πέληε: Πνξηνγαιία, Σζερηθή 
Γεκνθξαηία, Οπγγαξία, Πνισλία θαη Ρνπκαλία. 

2007-2011 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ κειέηε «Ζ θξίζε ηνπ 2007-2009: ηα αίηηα, ε 
αληηκεηψπηζε θαη νη πξννπηηθέο »ησλ θπξίσλ (Καξακπνχδε Νηθφιαν, Κνιιηηδά 
Σξχθσλ, Υαξδνχβειε Γθίθα, Φαιηδφπνπιν Μηράιε) ‘Ζ ρξεκαηνηθνλνκηθή 
θξίζε πνπ μεθίλεζε ζηελ αγνξά ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ρακειήο εμαζθάιηζεο 
(subprime mortgages) ησλ ΖΠΑ ην θαινθαίξη ηνπ 2007 κεηαηξάπεθε ξαγδαία 
ζε θξίζε ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κεηαθέξζεθε 
ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία κε ηαρχ ξπζκφ.  
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2007 

 

ην παξαπάλσ δηάγξακκα παξαηεξνχκε ζρεδφλ δηπιαζηαζκφ ηνπ 
ειιείκκαηνο ηνπ 2007 ζηα αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία κεηαμχ 2007 (-3,45%)  θαη 
2011(7,95%).  

Γηα ηελ Διιάδα νη αλαζεσξήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 2007 νδήγεζαλ ζε έλα 
έιιεηκκα πξνυπνινγηζκνχ δηπιάζην απφ ην αξρηθά ππνινγηζζέλ ην νπνίν θαη 
μεπεξλάεη ηα φξηα πνπ ζέηεη ην Νέν Γεκνζηνλνκηθφ χκθσλν. 

2008 
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Καη ζε απηφ ην δηάγξακκα παξαηεξνχκε κεγάιε απφθιηζε θαηά ηελ 
αλαζεψξεζε ηνπ ειιείκκαηνο πξνυπνινγηζκνχ γηα ην έηνο 2008 γηα ηελ 
Διιάδα. Απφ έλαλ ππνινγηζκφ ηεο ηάμεο ηνπ -3,20% θαηαιήμακε ζηελ 
αλαζεψξεζε ηνπ 2011 πνπ ήηαλ ππεξδηπιάζην ην έιιεηκκα (-10,63%). 

Πξέπεη εδψ λα κειεηήζνπκε θαη ηηο αλαζεσξήζεηο ησλ ζηνηρείσλ φζν αθνξά 
ην έιιεηκκα πξνυπνινγηζκνχ 2008 θαη γηα ηελ Ηζπαλία. Δλψ ην 2008 ηα 
ζηνηρεία έδεημαλ έιιεηκκα ηεο ηάμεο 1,45% θαηαιήμακε ζηηο αλαζεσξήζεηο ηνπ 
2011 λα έρνπκε έλα πνζφ -4,59%. 

2009 

 

Γηα ην 2009 ε Ηξιαλδία θαη νη Διιάδα πέξα απφ ηα κεγαιχηεξα ειιείκκαηα 
ζηελ Δπξσδψλε παξνπζηάδνπλ θαη ηηο κεγαιχηεξεο δηαθπκάλζεηο κεηαμχ ησλ 
αλαζεσξεκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηα έηε 2009, 2010 θαη 2011. 

2010  
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Γηα ην 2010 είλαη αμηνζεκείσην ην κεγάιν έιιεηκκα πνπ παξνπζηάδεη ε 
Ηξιαλδία. Παξφια απηά παξαηεξνχκε κία κηθξή βειηίσζε θαηά ηελ 
αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ παξφιν φηη ην δηάζηεκα είλαη κηθξφ θαη πνιχ 
πξφζθαην. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Καλφλεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ην Νέν Γεκνζηνλνκηθφ χκθσλν ζηελ Δπξσδψλε. 
 

57 

3.Β) ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΔΣΑΞΤ EXPOSED DATA ΚΑΙ REAL TIME 
DATA. 

πγθξίλνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 3 πξνθχπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο σο ε 
απφθιηζε κεηαμχ exposed data θαη real time data αλαζεσξεκέλα θαηά ηελ 
ηειεπηαία ρξνληά πνπ κειεηάκε εδψ ην 2011. 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE 0,04 0,02 0,23 0,21 0,29 0,28 0,20 -0,10 -0,06 -0,47 

DE 0,02 0,06 0,06 0,07 -0,02 -0,09 -0,10 0,25 -0,01 0,40 

IE 0,00 0,21 0,33 0,11 0,06 -0,11 -0,25 -0,25 0,39 -3,07 

EL -0,04 0,11 0,11 0,11 0,10 0,02 0,12 0,23 0,39 0,18 

ES 0,02 0,06 0,07 0,07 0,05 -0,02 -0,11 -0,20 -0,59 -3,14 

FR -0,05 -0,01 -0,05 -0,06 -0,11 -0,17 -0,18 0,08 -0,10 0,41 

IT -0,05 -0,10 -0,10 -0,13 -0,11 -0,10 -0,25 -0,22 -0,22 -0,23 

NL 0,08 0,12 0,14 0,13 0,02 -0,08 -0,19 -0,19 -0,33 -0,18 

AT 0,01 -0,06 -0,05 0,00 0,09 0,14 0,06 -0,06 -0,19 0,79 

PT -0,61 -0,80 -0,79 -0,79 -0,72 -0,15 -0,09 0,18 0,10 1,45 

FI 0,38 0,45 0,29 0,24 0,02 -0,47 -0,15 0,37 0,06 0,13 

Αλ παξαζέζνπκε ηελ γξαθηθή απεηθφληζε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζα 
παξαηεξήζνπκε θάηη πνιχ ελδηαθέξνλ αλ θαη αλακελφκελν. 
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Οη δηαθνξέο κεηαμχ exposed data θαη revised real data είλαη αξθεηά κηθξέο 
φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε παξειζφληα ρξφληα. Όηαλ φκσο εξρφκαζηε πνιχ 
θνληά ζην παξφλ βιέπνπκε κεγαιχηεξεο απνιχζεηο άιινηε ζεηηθέο άιινηε 
αξλεηηθέο. Απηφ απνηειεί έλδεημε φηη κε ηελ απζηεξνπνίεζε ησλ 
δεκνζηνλνκηθψλ θαλφλσλ θαη κε ηελ ζέζπηζε πνηλψλ πνπ πξνβιέπεη θαη ην 
Νέν Γεκνζηνλνκηθφ χκθσλν δχλαηαη λα ηηκσξεζνχλ άδηθα νξηζκέλεο ρψξεο 
θαη αληίζηνηρα λα κελ απνδνζνχλ θπξψζεηο ζε ρψξεο πνπ απνθιίλνπλ ησλ 
δεκνζηνλνκηθψλ ηνπο ζηφρσλ. 

Υψξεο ζαλ ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηξιαλδία παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξα 
ειιείκκαηα βάζεη ησλ exposed data απφ φηη αλ κειεηήζνπκε ηα revisions 2011 
ησλ real time data. 

Αληίζεηα ε Πνξηνγαιία εκθαλίδεη κηθξφηεξν έιιεηκκα βάζεη ησλ exposed data 
απφ φηη ζα εκθάληδε κε ηελ ρξήζε ησλ revised 2011 real time data.  

ε απηή ηελ ζχγθξηζε δελ παξαηεξνχκε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ 
ησλ ζηνηρείσλ πξν θξίζεο (2002-2006) θαη κεηά ηελ θξίζε (2007-2011) γηα ηηο 
πεξηζζφηεξεο ρψξεο. Ζ κφλε ρψξα ζηελ νπνία παξαηεξείηαη ζεκαληηθή 
δηαθνξνπνίεζε είλαη ε Πνξηνγαιία γηα ηελ νπνία κέρξη ην 2006 ην έιιεηκκα 
βάζεη ησλ exposed data είλαη θαηά κία πεξίπνπ κνλάδα κεγαιχηεξν απφ 
εθείλν πνπ βαζίδεηαη ζηα revised 2011 real time data. Απφ 2007-2010 
θαίλεηαη λα νκαινπνηείηαη απηή ε δηαθνξά ζηελ πεξίπησζε ηεο Πνξηνγαιίαο. 

 Με ην παξφλ γξάθεκα δηαπηζηψκνπκε φηη κέρξη ην 2010 νη κηθξέο απνθιίζεηο 
ησλ ζηνηρείσλ δχλαηαη λα νθείινληαη ζηηο δηαθνξεηηθέο πεγέο ηνπο. Απφ εθεί 
θαη έπεηηα φκσο θαη κεηαμχ ησλ εηψλ 2010-2011 πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε 
ηελ ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ε νπνία νθείιεηαη ηηο κε γελφκελεο 
αλαζεσξήζεηο ησλ πξφζθαησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Καλφλεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ην Νέν Γεκνζηνλνκηθφ χκθσλν ζηελ Δπξσδψλε. 
 

59 

3.Γ) ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΥΡΔΟΤ ΚΑΣΑ ΣΑ ΔΣΗ 1999-2014 

Όπσο αλαθέξακε ζηνπο νξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηελ δπλακηθή ηνπ ρξένπο ην 
έιιεηκκα ηεο θάζε ρξνληάο πξνζηίζεηαη ζην ζπλνιηθφ ρξένο γηα ην θάζε 
θξάηνο κέιινο ηεο Δπξσδψλεο. Απηφ απνηειεί κηα πνιχ ζεκαληηθή 
παξαηήξεζε γηα λα πξνρσξήζνπκε ζηελ κειέηε ηνπ ρξένπο γηα ηηο ρψξεο ηεο 
Δπξσδψλεο. 

Βαζηδφκελνη ζηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 4 αλαθνξηθά κε ηελ δηακφξθσζε ηνπ 
ρξένπο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο θαη θάπνηεο πξνεθηάζεηο ηνπ κέρξη ην 
2014 πξνθχπηεη ην παξαθάησ γξάθεκα. 

 

 

Γηα ηελ κειέηε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζα ρσξίζνπκε ην δείγκα καο ζε δχν 
πεξηφδνπο: 
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1ε Πεξίνδνο 1999-2006 

 

 

ε απηέο ηηο ρξνληέο πξν ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή 
ησλ ρσξψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ κία κηθξή έιιεηςε δεκνζηνλνκηθήο 
πεηζαξρίαο.  

Σν ζπλνιηθφ ρξένο ηεο θάζε ρψξαο δελ παξνπζηάδεη κεγάιεο κεηαβνιέο αλά 
ρξνληά θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κία νκαιφηεηα. Δμαίξεζε ζε απηφ απνηεινχλ ε 
Γεξκαλία ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία γηα ηηο νπνίεο παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ Υξένπο 
θαηά ηελ πεξίνδν 1999 κέρξη 2006.  

Ζ Γεξκαλία θαη ε Γαιιία ζπγθεθξηκέλα έρνπλ ηνλ κεγαιχηεξν ξπζκφ αχμεζεο 
ηνπ Υξένπο. Απηφ απνηειεί κία πνιχ ζεκαληηθή έλδεημε γηα ηηο ρψξεο πνπ 
ηψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο εκθαλίδνληαη ζαλ νηθνλνκίεο πνπ 
ζηεξίδνπλ ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο θαη παίδνπλ ηνλ βαζηθφ ξφιν 
ζηελ εμνκάιπλζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ησλ ρσξψλ θαη ζηελ δεκηνπξγία 
θαλφλσλ πξφιεςεο θαη ηηκσξίαο ησλ θξαηψλ πνπ απνθιίλνπλ απφ ηνπο 
δεκνζηνλνκηθνχο ηνπο ζηφρνπο.  

 

 

 

 

 



   

Καλφλεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ην Νέν Γεκνζηνλνκηθφ χκθσλν ζηελ Δπξσδψλε. 
 

61 

2ε Πεξίνδνο 2007-2014 

 

Με ηηο πξψηεο ελδείμεηο ηεο θξίζεο λα έρνπλ ήδε θαλεί παξαηεξνχκε φηη ε 
Γεξκαλία ε Ηζπαλία ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία (νη ηέζζεξηο ρψξεο πνπ θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε πεξίνδν 1999-2006 παξνπζίαδαλ αχμεζε ζην Υξένο ηνπο) 
ζπλερίδνπλ ηελ ξαγδαία αχμεζε ηνπ ρξένπο.   
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3.Γ) CYCLICAL ADJUSTED NET LENDING/BORROWING & NET 
LENDING/ BORROWING 

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 5 γηα ηελ δηαθνξά κεηαμχ cyclical adjusted 
net lending/borrowing θαη net lending/borrowing αλ ηελ δηαηξέζνπκε κε ην net 
lending/borrowing παξαηεξνχκε θάηη αμηνζεκείσην ζηελ πεξίπησζε ηνπ 
Βειγίνπ (κε κπιε ρξψκα) θαη ηεο Ηξιαλδίαο (κε πξάζηλν ρξψκα). 

 

 

Γηα ην Βέιγην παξαηεξείηαη φηη ν παξάγνληαο πξνζαξκνγήο ηνπ net lending 
ψζηε λα πξνθχςνπλ ηα αληίζηνηρα cyclical adjusted πνζά έρεη κεηαβιεζεί 
έληνλα θαηά ην 2000 θαη ην 2007. Σν 2007 είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί απνηειεί 
θαη ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο. 

Αληίζηνηρα γηα ηελ Ηξιαλδία παξαηεξείηαη έληνλε κεηαβνιή ηηο ρξνληέο 2002 
θαη 2007. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην 2007 ε κεηαβνιή είλαη πνιχ πην έληνλε 
θαη πέξα απφ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο ζεκαηνδνηεί θαη ηα έληνλα 
δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ Ηξιαλδία. 
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4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Πξψην θαη ζπνπδαηφηεξν ζπκπέξαζκα είλαη ε έλδεημε ηεο ζεκαζίαο   πνπ 
έρνπλ νη ζπλερείο αλαζεσξήζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ φζν 
αθνξα ηα CAB deficit in percentage to GDP. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη 
ηελ αχμεζε ηνπο νδεγνχκαζηε ζε θαιχηεξα ζπκπεξάζκαηα αθνχ ηα ζηνηρεία 
καο είλαη πίν θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Οζφ πνηφ πξφζθαηα ηα CAB for deficit in % of GDP ηφζν ιηγφηεξεο νη 
αλαζεσξήζεηο πνπ έρνπλ ππνζηεί. Απηφ απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα λα 
ηηκνξήζνπκε αζψνπο θαη λα επηβξαβέπζνπκε ελφρνπο κέζσ ησλ 
δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ θαη απνθάζεσλ πνπ ζα ιεθζνχλ.  

Οη αλαζεσξήζεηο ησλ ζηνηρείσλ δελ θαίλεηαη λα έρνπλ θάπνηα εμάξηεζε απφ 
ηελ θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ πνπ βξηζθφκαζηε. Καη ζηηο δχν πεξηφδνπο 
2002-2006 θαη 2007-2011 παξαηεξνχκε γηα νξηζκέλεο ρψξεο ζεκαληηθέο 
δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ αξρηθψλ ππνινγηζκψλ θαη ησλ ηειεπηαίσλ 
αλαζεσξήζεσλ. Πξν θξίζεο ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο 
παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία γηα ηελ Διιάδα θαη γεληθφηεξα ησλ λφηησλ ρσξψλ 
φπσο ε Ηηαιία. Μεηά ην 2008 θαη κε ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο εθηφο απφ ηελ 
Διιάδα ζεκαληηθέο  δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ αξρηθψλ ζηνηρείσλ θαη 
ηειεπηαίσλ αλαζεσξήζεσλ παξνπζηάδνληαη ζηα ζηνηρεία ηεο Ηξιαλδίαο. 

Πξέπεη λα πξνζέμνπκε επίζεο φηη ζηελ ζχγθξηζε ησλ ηειηθψλ αλαζεσξήζεσλ 
ησλ ζηνηρείσλ (2011) CAB ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ exposed data 
απφ ηελ AMECO database ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο παξαηεξνχκε φηη γηα 
ηελ ηειεπηαία ρξνληά γηα ηελ νπνία δελ έρνπκε ιάβεη θάπνηα αλαζεψξεζε ησλ 
ζηνηρείσλ δειαδή ην 2011 ππάξρεη κεγάιε απφθιηζε γηα νξηζκέλεο ρψξεο.  

Πξέπεη δειαδή ηα απνηειέζκαηα γηα ην πνίν ζα ππνζηνχλ θπξψζεηο γηα 
κεγάια ειιείκκαηα λα βγαίλνπλ ηνπιάρηζηνλ 3 ρξφληα κεηά ηελ ρξνληά πνπ 
κειεηάκε. 

Μφλν φηαλ ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε είλαη ην δπλαηφλ πίν 
θνληά ζηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία κπνξνχκε λα έρνπκε έλα απνηειεζκαηηθφ 
ζχζηεκα δηαρείξεζεο θαη θπξψζεσλ. ε αληίζεηε πεξίπησζε κπνξεί λα 
παξνπζηαζηνχλ πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα ζηηο πνιηηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 
θξαηψλ κειιψλ θάηη πνπ δχλαηαη λα δπζθνιέςεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Νένπ 
Γεκνζηνλνκηθνχ πκθψλνπ θαη λα νδεγήζεη ζηελ de facto αθχξσζε, 
νξηζκέλσλ παξαγξάθσλ ηνπ πκθψλνπ ή αθφκα θαη νιφθιεινπ απηνχ. 

ηελ κειέηε ηνπ ρξένπο γηα ηηο Υψξεο ηεο Δπξσδψλεο παξαηεξήζακε φηη θαη 
θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ ηελ θξίζε (1999-2006) αιιά θαη κεηά απφ απηήλ (2007-
2014) Βέιγην, Ηξιαλδία, Διιάδα, Οιιαλδία, Απζηξία, Πνξηνγαιία θαη Φηιαλδία 
παξνπζηάδνπλ κηθξέο απνθιίζεηο ζην Υξένο αλά ρξνληά. Ζ Γεξκαλία, ε Γαιιία 
θαη ε Ηηαιία παξνπζηάδνπλ αχμεζε ηνπ Υξένπο θαη θαηά ηηο δχν παξαπάλσ 
πεξηφδνπο. εκαληηθφ είλαη λα ηνλίζνπκε ηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο πεξίπησζεο 
ηεο Ηζπαλίαο ε νπνία ελψ θαηά ηελ πεξίνδν πξν θξίζεο εκθαλίδεη κηα 
ζηαζεξή πνξεία ζην ρξένο ηεο κεηά ην 2007 παξνπζηάδεη κία ξαγδαία αχμεζε 
ηνπ. 
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Σέινο γηα ην Βέιγην θαη ηελ Ηξιαλδία παξαηεξνχκε φηη ν παξάγνληαο 
πξνζαξκνγήο ηνπ net lending/borrowing ψζηε λα πξνθχςνπλ ηα αληίζηνηρα 
cyclical adjusted πνζά έρεη ππνζηεί έληνλεο κεηαβνιέο γηα ηελ ρξνληά 2008 
πνπ είλαη ζεκαληηθή ρξνληά γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Φαίλεηαη δειαδή φηη ζε 
πεξηφδνπο θξίζεηο ην κέγεζνο απηφ κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά. 

Δλ θαηαθιείδη ε επηηπρία ζηελ επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη ζηελ 
νξζή ζέζπηζε θπξψζεσλ ζηηο ρψξεο πνπ απνθιίλνπλ απηψλ δχλαηαη λα 
νδεγήζεη ζηελ Δπξσπατθή νινθιήξσζε. 
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ΠΙΝΑΚΑ 1 

CAB 2002-2011 

2002 

 2002 

  

BE 0,24 

DE -3,22 

IE -1,41 

EL -1,73 

ES 0,35 

FR -2,70 

IT -1,85 

NL -0,55 

AT -1,69 

PT -2,95 

FI 3,67 

2003 

 2002 2003 

   

 BE (2) 0,02 0,75 

DE -3,37 -3,50 

IE -1,87 -0,96 

EL -1,46 -2,20 

ES 0,21 0,56 

FR -3,66 -3,88 

IT -2,30 -2,06 

NL -2,05 -1,26 

AT -0,15 -0,70 

PT -2,72 -2,02 

FI 3,75 2,79 

2004 

  2002 2003 2004 

        

BE 0,55 1,13 0,39 

DE -3,47 -3,03 -3,39 

IE -1,26 0,09 0,09 

EL -3,84 -5,06 -6,12 

ES 0,30 1,11 0,29 

FR -3,62 -3,84 -3,55 

IT -2,33 -1,90 -2,39 

NL -2,04 -1,83 -1,45 

AT -0,23 -0,79 -1,02 

PT -2,88 -1,94 -1,86 

FI 4,12 2,81 2,76 
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2005 

  2002 2003 2004 2005 

          

BE -0,15 0,47 0,08 0,39 

DE -3,80 -3,50 -3,40 -3,37 

IE -1,81 -0,40 1,41 0,24 

EL -4,99 -5,98 -7,51 -4,53 

ES -0,90 -0,35 -0,25 0,20 

FR -3,80 -3,97 -3,57 -3,00 

IT -3,05 -3,01 -2,96 -3,50 

NL -2,14 -2,32 -1,37 -0,57 

AT -0,32 -0,81 -0,88 -1,53 

PT -3,40 -2,31 -2,41 -5,06 

FI 4,36 2,89 2,26 2,51 

2006 

  2002 2003 2004 2005 2006 

            

BE -0,07 0,48 -0,04 -1,74 0,13 

DE -3,64 -3,36 -3,23 -2,58 -2,18 

IE -1,77 -0,33 1,42 1,27 1,72 

EL -5,14 -6,38 -8,45 -5,88 -3,27 

ES -0,74 -0,12 0,02 1,50 1,86 

FR -3,57 -4,11 -3,66 -2,50 -2,35 

IT -3,40 -3,48 -3,33 -3,38 -4,13 

NL -1,90 -2,11 -0,87 0,85 0,64 

AT -0,26 -0,90 -0,69 -0,89 -1,15 

PT -3,52 -2,45 -2,61 -5,11 -3,68 

FI 4,12 3,29 2,97 3,42 2,87 

2007 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

              

BE -0,03 0,47 0,01 -1,91 0,53 -0,20 

DE -3,60 -3,22 -2,89 -2,25 -1,32 -0,06 

IE -1,48 -0,04 1,49 1,35 3,12 1,22 

EL -4,65 -5,89 -7,90 -5,47 -2,97 -3,45 

ES -0,89 -0,29 -0,16 1,37 2,10 2,02 

FR -3,48 -3,98 -3,66 -2,85 -2,45 -2,43 

IT -3,36 -3,38 -3,27 -3,41 -3,87 -1,87 

NL -1,82 -2,02 -0,91 0,76 1,10 -0,15 

AT -0,19 -0,84 -0,49 -0,86 -1,17 -1,04 

PT -3,39 -2,38 -2,79 -5,20 -2,94 -2,22 

FI 4,09 3,35 3,00 3,73 4,06 4,36 
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2008 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

                

BE -0,07 0,33 -0,39 -2,70 -0,20 -1,06 -0,80 

DE -3,56 -3,25 -3,07 -2,54 -1,63 -0,83 -0,77 

IE -1,39 -0,08 1,19 1,16 2,32 -0,94 -4,88 

EL -4,44 -5,95 -8,23 -5,44 -3,43 -4,26 -3,20 

ES -0,85 -0,32 -0,31 1,03 1,88 1,95 -1,45 

FR -3,46 -3,99 -3,77 -3,12 -2,72 -3,15 -3,16 

IT -3,23 -3,33 -3,56 -4,18 -3,54 -1,83 -2,34 

NL -1,78 -1,89 -0,77 0,58 0,73 -0,35 0,37 

AT -0,48 -0,56 -3,73 -1,20 -1,85 -1,10 -1,19 

PT -3,37 -2,38 -2,90 -5,56 -3,51 -2,58 -1,90 

FI 4,05 3,25 2,85 3,53 3,97 4,55 4,71 

2009 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

                  

BE 0,05 0,49 -0,52 -2,96 -0,48 -1,50 -2,12 -4,63 

DE -3,70 -3,42 -3,28 -2,76 -2,23 -1,18 -1,49 -1,90 

IE -1,55 -0,34 0,91 0,80 1,92 -1,71 -7,12 -9,60 

EL -4,71 -6,37 -8,64 -5,71 -3,85 -5,13 -8,94 -12,57 

ES -0,54 -0,03 -0,10 1,09 1,70 1,24 -4,42 -10,03 

FR -3,64 -4,24 -4,02 -3,37 -2,93 -3,65 -3,78 -7,01 

IT -3,33 -3,45 -3,69 -4,52 -4,30 -2,93 -3,40 -3,48 

NL -1,66 -1,92 -0,97 0,21 0,08 -1,33 -0,97 -3,19 

AT -0,49 -0,54 -3,70 -1,13 -1,94 -1,71 -1,77 -3,30 

PT -3,23 -2,26 -2,82 -5,57 -3,63 -2,84 -2,65 -6,63 

FI 4,23 3,27 2,58 2,83 2,69 2,90 2,67 -0,53 

2010 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

                    

BE -0,21 0,26 -0,75 -3,19 -0,67 -1,64 -2,13 -4,59 -3,74 

DE -3,59 -3,20 -2,95 -2,32 -1,69 -0,59 -0,68 -0,98 -2,80 

IE -0,84 0,53 1,70 1,46 2,23 -1,70 -7,27 -11,81 -30,24 

EL -4,42 -5,87 -8,00 -5,20 -6,38 -7,74 -10,55 -15,17 -7,38 

ES -0,87 -0,34 -0,38 0,85 1,59 1,28 -4,22 -9,24 -7,37 

FR -4,19 -4,76 -4,48 -3,73 -3,15 -3,74 -3,53 -5,76 -6,04 

IT -3,38 -3,44 -3,71 -4,58 -4,40 -2,97 -3,33 -3,47 -3,69 

NL -1,70 -1,87 -0,78 0,53 0,57 -0,82 -0,33 -3,41 -4,08 

AT -0,57 -0,64 -3,79 -1,23 -1,83 -1,59 -1,78 -2,31 -3,41 

PT -3,42 -2,50 -2,94 -5,39 -3,72 -3,12 -2,96 -8,23 -6,68 

FI 3,48 2,47 1,72 2,06 2,49 2,40 2,36 0,56 -0,60 
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2011 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                      

BE -0,17 0,30 -0,68 -2,99 -0,62 -1,55 -2,09 -4,38 -3,24 -3,15 

DE -3,85 -3,30 -2,87 -2,20 -1,71 -0,82 -1,05 -1,19 -3,53 -1,34 

IE -1,24 0,07 1,24 1,35 2,20 -1,43 -7,24 -11,85 -29,29 -9,06 

EL -4,28 -5,76 -7,87 -5,45 -6,87 -7,95 
-
10,63 -15,19 -8,75 -5,33 

ES -0,89 -0,82 -0,54 0,74 1,53 1,04 -4,59 -9,16 -7,01 -4,50 

FR -4,24 -4,62 -4,46 -3,77 -3,48 -4,11 -3,87 -6,16 -5,81 -4,73 

IT -3,75 -3,63 -3,77 -4,74 -4,43 -3,02 -3,23 -3,38 -3,26 -2,82 

NL -1,77 -1,96 -0,90 0,36 0,40 -1,01 -0,54 -3,89 -3,69 -3,27 

AT -0,69 -0,80 -3,91 -1,30 -1,93 -2,07 -1,94 -2,76 -3,54 -3,27 

PT -3,51 -2,54 -2,91 -5,35 -3,64 -3,41 -3,49 -8,95 -9,20 -4,66 

FI 3,87 2,88 2,17 2,53 2,93 2,85 2,51 0,58 -0,57 0,13 
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ΠΙΝΑΚΑ 2 

REVISION CAB FOR EACH YEAR  

2002 

  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  

                      

BE 0,24 0,02 0,55 -0,15 -0,07 -0,03 -0,07 0,05 -0,21 -0,17 

DE -3,22 -3,37 -3,47 -3,80 -3,64 -3,60 -3,56 -3,70 -3,59 -3,85 

IE -1,41 -1,87 -1,26 -1,81 -1,77 -1,48 -1,39 -1,55 -0,84 -1,24 

EL -1,73 -1,46 -3,84 -4,99 -5,14 -4,65 -4,44 -4,71 -4,42 -4,28 

ES 0,35 0,21 0,30 -0,90 -0,74 -0,89 -0,85 -0,54 -0,87 -0,89 

FR -2,70 -3,66 -3,62 -3,80 -3,57 -3,48 -3,46 -3,64 -4,19 -4,24 

IT -1,85 -2,30 -2,33 -3,05 -3,40 -3,36 -3,23 -3,33 -3,38 -3,75 

NL -0,55 -2,05 -2,04 -2,14 -1,90 -1,82 -1,78 -1,66 -1,70 -1,77 

AT -1,69 -0,15 -0,23 -0,32 -0,26 -0,19 -0,48 -0,49 -0,57 -0,69 

PT -2,95 -2,72 -2,88 -3,40 -3,52 -3,39 -3,37 -3,23 -3,42 -3,51 

FI 3,67 3,75 4,12 4,36 4,12 4,09 4,05 4,23 3,48 3,87 

 

  AVERAGE MAX MIN VAR VARP 

            

BE 0,01 0,55 -0,21 0,052693 0,047424 

DE -3,58 -3,22 -3,85 0,036184 0,032566 

IE -1,46 -0,84 -1,87 0,096939 0,087245 

EL -3,97 -1,46 -5,14 1,695959 1,526363 

ES -0,48 0,35 -0,90 0,293576 0,264219 

FR -3,64 -2,70 -4,24 0,181993 0,163794 

IT -3,00 -1,85 -3,75 0,381805 0,343624 

NL -1,74 -0,55 -2,14 0,200427 0,180384 

AT -0,51 -0,15 -1,69 0,20463 0,184167 

PT -3,24 -2,72 -3,52 0,080637 0,072573 

FI 3,97 4,36 3,48 0,074859 0,067373 

2003 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                    

BE    0,75 1,13 0,47 0,48 0,47 0,33 0,49 0,26 0,30 

DE -3,50 -3,03 -3,50 -3,36 -3,22 -3,25 -3,42 -3,20 -3,30 

IE -0,96 0,09 -0,40 -0,33 -0,04 -0,08 -0,34 0,53 0,07 

EL -2,20 -5,06 -5,98 -6,38 -5,89 -5,95 -6,37 -5,87 -5,76 

ES 0,56 1,11 -0,35 -0,12 -0,29 -0,32 -0,03 -0,34 -0,82 

FR -3,88 -3,84 -3,97 -4,11 -3,98 -3,99 -4,24 -4,76 -4,62 

IT -2,06 -1,90 -3,01 -3,48 -3,38 -3,33 -3,45 -3,44 -3,63 

NL -1,26 -1,83 -2,32 -2,11 -2,02 -1,89 -1,92 -1,87 -1,96 

AT -0,70 -0,79 -0,81 -0,90 -0,84 -0,56 -0,54 -0,64 -0,80 

PT -2,02 -1,94 -2,31 -2,45 -2,38 -2,38 -2,26 -2,50 -2,54 

FI 2,79 2,81 2,89 3,29 3,35 3,25 3,27 2,47 2,88 
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  AVERAGE MAX MIN VAR VARP 

            

BE    0,52 1,13 0,26 0,072654 0,064581 

DE -3,31 -3,03 -3,50 0,022866 0,020326 

IE -0,16 0,53 -0,96 0,171317 0,152282 

EL -5,50 -2,20 -6,38 1,677622 1,49122 

ES -0,06 1,11 -0,82 0,326807 0,290495 

FR -4,15 -3,84 -4,76 0,106502 0,094668 

IT -3,08 -1,90 -3,63 0,416413 0,370145 

NL -1,91 -1,26 -2,32 0,081597 0,07253 

AT -0,73 -0,54 -0,90 0,015974 0,014199 

PT -2,31 -1,94 -2,54 0,042223 0,037532 

FI 3,00 3,35 2,47 0,091236 0,081099 

2004 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                  

BE 0,39 0,08 -0,04 0,01 -0,39 -0,52 -0,75 -0,68 

DE -3,39 -3,40 -3,23 -2,89 -3,07 -3,28 -2,95 -2,87 

IE 0,09 1,41 1,42 1,49 1,19 0,91 1,70 1,24 

EL -6,12 -7,51 -8,45 -7,90 -8,23 -8,64 -8,00 -7,87 

ES 0,29 -0,25 0,02 -0,16 -0,31 -0,10 -0,38 -0,54 

FR -3,55 -3,57 -3,66 -3,66 -3,77 -4,02 -4,48 -4,46 

IT -2,39 -2,96 -3,33 -3,27 -3,56 -3,69 -3,71 -3,77 

NL -1,45 -1,37 -0,87 -0,91 -0,77 -0,97 -0,78 -0,90 

AT -1,02 -0,88 -0,69 -0,49 -3,73 -3,70 -3,79 -3,91 

PT -1,86 -2,41 -2,61 -2,79 -2,90 -2,82 -2,94 -2,91 

FI 2,76 2,26 2,97 3,00 2,85 2,58 1,72 2,17 

 

  AVERAGE MAX MIN VAR VARP 

            

BE -0,24 0,39 -0,75 0,165079 0,144444 

DE -3,13 -2,87 -3,40 0,048226 0,042198 

IE 1,18 1,70 0,09 0,247424 0,216496 

EL -7,84 -6,12 -8,64 0,607705 0,531742 

ES -0,18 0,29 -0,54 0,065981 0,057734 

FR -3,90 -3,55 -4,48 0,148438 0,129884 

IT -3,33 -2,39 -3,77 0,219188 0,191789 

NL -1,00 -0,77 -1,45 0,068365 0,059819 

AT -2,28 -0,49 -3,91 2,615358 2,288438 

PT -2,66 -1,86 -2,94 0,134498 0,117685 

FI 2,54 3,00 1,72 0,2033 0,177888 
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2005 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

                

BE 0,39 -1,74 -1,91 -2,70 -2,96 -3,19 -2,99 

DE -3,37 -2,58 -2,25 -2,54 -2,76 -2,32 -2,20 

IE 0,24 1,27 1,35 1,16 0,80 1,46 1,35 

EL -4,53 -5,88 -5,47 -5,44 -5,71 -5,20 -5,45 

ES 0,20 1,50 1,37 1,03 1,09 0,85 0,74 

FR -3,00 -2,50 -2,85 -3,12 -3,37 -3,73 -3,77 

IT -3,50 -3,38 -3,41 -4,18 -4,52 -4,58 -4,74 

NL -0,57 0,85 0,76 0,58 0,21 0,53 0,36 

AT -1,53 -0,89 -0,86 -1,20 -1,13 -1,23 -1,30 

PT -5,06 -5,11 -5,20 -5,56 -5,57 -5,39 -5,35 

FI 2,51 3,42 3,73 3,53 2,83 2,06 2,53 

 

  AVERAGE MAX MIN VAR VARP 

            

BE -2,16 0,39 -3,19 1,567893 1,343908 

DE -2,57 -2,20 -3,37 0,161956 0,138819 

IE 1,09 1,46 0,24 0,185083 0,158643 

EL -5,38 -4,53 -5,88 0,188064 0,161198 

ES 0,97 1,50 0,20 0,185364 0,158883 

FR -3,19 -2,50 -3,77 0,215194 0,184452 

IT -4,04 -3,38 -4,74 0,360106 0,308662 

NL 0,39 0,85 -0,57 0,228545 0,195896 

AT -1,16 -0,86 -1,53 0,054979 0,047125 

PT -5,32 -5,06 -5,57 0,042171 0,036146 

FI 2,94 3,73 2,06 0,388303 0,332831 

2006 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

              

BE 0,13 0,53 -0,20 -0,48 -0,67 -0,62 

DE -2,18 -1,32 -1,63 -2,23 -1,69 -1,71 

IE 1,72 3,12 2,32 1,92 2,23 2,20 

EL -3,27 -2,97 -3,43 -3,85 -6,38 -6,87 

ES 1,86 2,10 1,88 1,70 1,59 1,53 

FR -2,35 -2,45 -2,72 -2,93 -3,15 -3,48 

IT -4,13 -3,87 -3,54 -4,30 -4,40 -4,43 

NL 0,64 1,10 0,73 0,08 0,57 0,40 

AT -1,15 -1,17 -1,85 -1,94 -1,83 -1,93 

PT -3,68 -2,94 -3,51 -3,63 -3,72 -3,64 

FI 2,87 4,06 3,97 2,69 2,49 2,93 
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  AVERAGE MAX MIN VAR VARP 

            

BE -0,22 0,53 -0,67 0,223949 0,186624 

DE -1,79 -1,32 -2,23 0,121383 0,101152 

IE 2,25 3,12 1,72 0,229457 0,191214 

EL -4,46 -2,97 -6,87 2,910892 2,425743 

ES 1,78 2,10 1,53 0,04456 0,037133 

FR -2,85 -2,35 -3,48 0,183613 0,15301 

IT -4,11 -3,54 -4,43 0,121306 0,101089 

NL 0,59 1,10 0,08 0,116433 0,097028 

AT -1,64 -1,15 -1,94 0,142016 0,118347 

PT -3,52 -2,94 -3,72 0,086262 0,071885 

FI 3,17 4,06 2,49 0,450334 0,375279 

2007 

  2007 2008 2009 2010 2011 

            

BE -0,20 -1,06 -1,50 -1,64 -1,55 

DE -0,06 -0,83 -1,18 -0,59 -0,82 

IE 1,22 -0,94 -1,71 -1,70 -1,43 

EL -3,45 -4,26 -5,13 -7,74 -7,95 

ES 2,02 1,95 1,24 1,28 1,04 

FR -2,43 -3,15 -3,65 -3,74 -4,11 

IT -1,87 -1,83 -2,93 -2,97 -3,02 

NL -0,15 -0,35 -1,33 -0,82 -1,01 

AT -1,04 -1,10 -1,71 -1,59 -2,07 

PT -2,22 -2,58 -2,84 -3,12 -3,41 

FI 4,36 4,55 2,90 2,40 2,85 

 

  AVERAGE MAX MIN VAR VARP 

            

BE -1,19 -0,20 -1,64 0,358683 0,286946 

DE -0,70 -0,06 -1,18 0,168864 0,135091 

IE -0,91 1,22 -1,71 1,513161 1,210529 

EL -5,70 -3,45 -7,95 4,170528 3,336422 

ES 1,51 2,02 1,04 0,200638 0,16051 

FR -3,41 -2,43 -4,11 0,417449 0,33396 

IT -2,52 -1,83 -3,02 0,378954 0,303163 

NL -0,73 -0,15 -1,33 0,231831 0,185465 

AT -1,50 -1,04 -2,07 0,187424 0,149939 

PT -2,84 -2,22 -3,41 0,215864 0,172691 

FI 3,41 4,55 2,40 0,950129 0,760103 

 

 

 



   

Καλφλεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ην Νέν Γεκνζηνλνκηθφ χκθσλν ζηελ Δπξσδψλε. 
 

73 

2008 

  2008 2009 2010 2011 

          

BE -0,80 -2,12 -2,13 -2,09 

DE -0,77 -1,49 -0,68 -1,05 

IE -4,88 -7,12 -7,27 -7,24 

EL -3,20 -8,94 -10,55 
-

10,63 

ES -1,45 -4,42 -4,22 -4,59 

FR -3,16 -3,78 -3,53 -3,87 

IT -2,34 -3,40 -3,33 -3,23 

NL 0,37 -0,97 -0,33 -0,54 

AT -1,19 -1,77 -1,78 -1,94 

PT -1,90 -2,65 -2,96 -3,49 

FI 4,71 2,67 2,36 2,51 

 

  AVERAGE MAX MIN VAR VARP 

            

BE -1,79 -0,80 -2,13 0,42892 0,32169 

DE -1,00 -0,68 -1,49 0,131034 0,098275 

IE -6,63 -4,88 -7,27 1,358446 1,018835 

EL -8,33 -3,20 -10,63 12,29179 9,218843 

ES -3,67 -1,45 -4,59 2,211652 1,658739 

FR -3,59 -3,16 -3,87 0,102341 0,076756 

IT -3,08 -2,34 -3,40 0,247645 0,185734 

NL -0,37 0,37 -0,97 0,312656 0,234492 

AT -1,67 -1,19 -1,94 0,106203 0,079652 

PT -2,75 -1,90 -3,49 0,442941 0,332205 

FI 3,06 4,71 2,36 1,216597 0,912448 

2009 

  2009 2010 2011 

        

BE -4,63 -4,59 -4,38 

DE -1,90 -0,98 -1,19 

IE -9,60 -11,81 
-

11,85 

EL -12,57 -15,17 
-

15,19 

ES -10,03 -9,24 -9,16 

FR -7,01 -5,76 -6,16 

IT -3,48 -3,47 -3,38 

NL -3,19 -3,41 -3,89 

AT -3,30 -2,31 -2,76 

PT -6,63 -8,23 -8,95 

FI -0,53 0,56 0,58 
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  AVERAGE MAX MIN VAR VARP 

            

BE -4,53 -4,38 -4,63 0,018461 0,012307 

DE -1,36 -0,98 -1,90 0,230809 0,153873 

IE -11,09 -9,60 -11,85 1,662877 1,108585 

EL -14,31 -12,57 -15,19 2,266095 1,51073 

ES -9,48 -9,16 -10,03 0,231791 0,154527 

FR -6,31 -5,76 -7,01 0,40568 0,270454 

IT -3,44 -3,38 -3,48 0,003219 0,002146 

NL -3,49 -3,19 -3,89 0,127634 0,085089 

AT -2,79 -2,31 -3,30 0,245847 0,163898 

PT -7,94 -6,63 -8,95 1,412925 0,94195 

FI 0,20 0,58 -0,53 0,405767 0,270511 

2010 

  2010 2011 

      

BE -3,74 -3,24 

DE -2,80 -3,53 

IE -30,24 
-

29,29 

EL -7,38 -8,75 

ES -7,37 -7,01 

FR -6,04 -5,81 

IT -3,69 -3,26 

NL -4,08 -3,69 

AT -3,41 -3,54 

PT -6,68 -9,20 

FI -0,60 -0,57 

 

  AVERAGE MAX MIN VAR VARP 

            

BE -3,49 -3,24 -3,74 0,122031 0,061016 

DE -3,17 -2,80 -3,53 0,261208 0,130604 

IE -29,76 -29,29 -30,24 0,454931 0,227466 

EL -8,06 -7,38 -8,75 0,935369 0,467684 

ES -7,19 -7,01 -7,37 0,064274 0,032137 

FR -5,92 -5,81 -6,04 0,025615 0,012807 

IT -3,48 -3,26 -3,69 0,094355 0,047177 

NL -3,89 -3,69 -4,08 0,075996 0,037998 

AT -3,47 -3,41 -3,54 0,008158 0,004079 

PT -7,94 -6,68 -9,20 3,184794 1,592397 

FI -0,59 -0,57 -0,60 0,000327 0,000163 
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ΠΙΝΑΚΑ 3 

EXPOSED DATA 2002-2011 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE -0,13 0,32 -0,45 -2,78 -0,33 -1,27 -1,89 -4,48 -3,30 -3,62 

DE -3,83 -3,24 -2,81 -2,13 -1,73 -0,91 -1,15 -0,94 -3,54 -0,94 

IE -1,24 0,28 1,57 1,46 2,26 -1,54 -7,49 -12,10 -28,90 -12,13 

EL -4,32 -5,65 -7,76 -5,35 -6,77 -7,93 -10,51 -14,96 -8,36 -5,15 

ES -0,87 -0,76 -0,47 0,81 1,58 1,02 -4,70 -9,36 -7,60 -7,64 

FR -4,29 -4,63 -4,51 -3,83 -3,59 -4,28 -4,05 -6,08 -5,91 -4,32 

IT -3,80 -3,73 -3,87 -4,87 -4,54 -3,12 -3,48 -3,60 -3,48 -3,05 

NL -1,69 -1,84 -0,76 0,49 0,42 -1,09 -0,73 -4,08 -4,02 -3,45 

AT -0,68 -0,86 -3,96 -1,30 -1,84 -1,93 -1,88 -2,82 -3,73 -2,48 

PT -4,12 -3,34 -3,70 -6,14 -4,36 -3,56 -3,58 -8,77 -9,10 -3,21 

FI 4,25 3,33 2,46 2,77 2,95 2,38 2,36 0,95 -0,51 0,26 

REVISED DATA (REVISION 2011) 2002-2011 

   2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BE -0,17 0,3 -0,68 -2,99 -0,62 -1,55 -2,09 -4,38 -3,24 -3,15 

DE -3,85 -3,3 -2,87 -2,2 -1,71 -0,82 -1,05 -1,19 -3,53 -1,34 

IE -1,24 0,07 1,24 1,35 2,2 -1,43 -7,24 -11,85 -29,29 -9,06 

EL -4,28 -5,76 -7,87 -5,45 -6,87 -7,95 -10,63 -15,19 -8,75 -5,33 

ES -0,89 -0,82 -0,54 0,74 1,53 1,04 -4,59 -9,16 -7,01 -4,5 

FR -4,24 -4,62 -4,46 -3,77 -3,48 -4,11 -3,87 -6,16 -5,81 -4,73 

IT -3,75 -3,63 -3,77 -4,74 -4,43 -3,02 -3,23 -3,38 -3,26 -2,82 

NL -1,77 -1,96 -0,9 0,36 0,4 -1,01 -0,54 -3,89 -3,69 -3,27 

AT -0,69 -0,8 -3,91 -1,3 -1,93 -2,07 -1,94 -2,76 -3,54 -3,27 

PT -3,51 -2,54 -2,91 -5,35 -3,64 -3,41 -3,49 -8,95 -9,2 -4,66 

FI 3,87 2,88 2,17 2,53 2,93 2,85 2,51 0,58 -0,57 0,13 
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ΠΙΝΑΚΑ 4 

ΚΡΑΣΙΚΟ ΥΡΔΟ 1999-2006 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Belgium  271,3 272,2 276,6 277,7 271,6 273,9 279,0 280,4 

Germany  1225,3 1232,3 1243,1 1295,3 1383,8 1454,1 1524,8 1573,8 

Ireland  42,6 37,2 41,4 41,9 43,3 44,3 44,4 43,8 

Greece  118,6 141,0 151,9 159,2 168,0 183,2 195,4 224,2 

Spain  361,8 374,0 378,2 383,4 382,0 389,1 392,5 391,1 

France  804,5 826,4 851,6 910,9 1003,4 1076,9 1145,4 1149,9 

Italy  1281,5 1299,8 1358,4 1368,9 1394,2 1445,9 1518,6 1587,8 

Netherlands  236,1 224,8 227,1 235,1 248,0 257,6 266,1 255,9 

Austria  133,1 138,0 143,1 146,0 146,9 151,9 157,4 161,4 

Portugal  61,0 64,5 72,3 79,9 85,2 92,4 104,4 111,7 

Finland  55,9 57,9 59,1 59,6 64,8 67,6 65,7 65,7 

 

AVERAGE MAX MIN 

275,3 280,4 271,3 

1366,6 1573,8 1225,3 

42,4 44,4 37,2 

167,7 224,2 118,6 

381,5 392,5 361,8 

971,1 1149,9 804,5 

1406,9 1587,8 1281,5 

243,8 266,1 224,8 

147,2 161,4 133,1 

83,9 111,7 61,0 

62,0 67,6 55,9 

 

ΚΡΑΣΙΚΟ ΥΡΔΟ 2007-2014 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Belgium  282,1 309,0 326,0 340,2 361,6 376,8 390,1 405,2 

Germany  1583,7 1652,3 1768,6 2059,0 2088,0 2161,7 2184,2 2194,5 

Ireland  47,2 79,6 104,6 144,2 169,2 190,9 203,6 205,3 

Greece  239,3 263,3 299,7 329,5 355,7 344,6 347,6 349,3 

Spain  382,3 437,0 565,1 644,7 736,5 904,1 977,7 1047,2 

France  1211,6 1318,6 1493,4 1595,0 1717,0 1831,3 1921,2 2000,6 

Italy  1605,1 1671,0 1769,2 1851,2 1906,7 1980,9 2019,4 2051,0 

Netherlands  259,0 347,5 348,3 371,8 394,2 419,3 429,5 447,0 

Austria  165,0 180,5 191,1 206,1 217,8 230,6 240,6 248,2 

Portugal  115,8 123,3 140,2 161,5 184,7 198,1 206,4 210,5 

Finland  63,2 63,0 75,0 87,0 92,8 103,4 109,3 113,5 
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AVERAGE MAX MIN 

348,9 405,2 282,1 

1961,5 2194,5 1583,7 

143,1 205,3 47,2 

316,1 355,7 239,3 

711,8 1047,2 382,3 

1636,1 2000,6 1211,6 

1856,8 2051,0 1605,1 

377,1 447,0 259,0 

210,0 248,2 165,0 

167,6 210,5 115,8 

88,4 113,5 63,0 
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ΠΙΝΑΚΑ 5 

1999-2006 

Net lending (+) or net borrowing (-): general government :- Excessive deficit 
procedure (Including one-off proceeds relative to the allocation of mobile phone 
licences (UMTS))  (UBLGE) 
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Belgium  -1,54 -0,09 1,06 -0,23 -0,29 -0,38 -7,55 1,21 

Germany  -32,17 23,28 -64,65 -82,01 -89,15 -82,51 -73,88 
-

37,91 

Ireland  2,33 4,99 1,05 -0,46 0,56 2,07 2,71 5,19 

Greece  -3,87 -5,03 -6,54 -7,47 -9,74 -13,94 -10,54 
-

11,97 

Spain  -7,10 -5,90 -3,58 -1,56 -2,73 -0,94 11,51 23,35 

France  -24,58 
-

21,72 -24,63 -50,39 -64,66 -59,24 -50,20 
-

41,91 

Italy  -22,05 -9,89 -39,41 -40,31 -48,45 -49,36 -63,92 
-

51,19 

Netherlands 
(1) 1,60 8,24 -1,08 -9,71 -14,90 -8,58 -1,36 2,92 

Austria  -4,58 -3,50 -0,10 -1,56 -3,39 -10,44 -4,16 -4,01 

Portugal  -3,65 -4,16 -6,40 -4,76 -5,27 -5,99 -10,07 -7,41 

Finland  2,11 9,28 7,14 5,99 3,86 3,76 4,53 6,94 

         

Cyclically adjusted net lending (+) or net borrowing (-) of general government :- 
Adjustment based on trend GDP Excessive deficit procedure  (UBLGA) 
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Belgium  -0,88 -0,90 0,12 -0,02 0,53 -0,19 -2,55 -0,21 

Germany  -1,49 0,38 -3,92 -4,00 -3,44 -3,02 -2,31 -1,94 

Ireland  1,47 2,59 -0,98 -1,90 -0,39 0,80 0,28 0,56 

Greece  -2,15 -2,99 -3,86 -4,08 -6,01 -8,51 -6,35 -8,32 

Spain  -0,93 -1,21 -0,90 -0,31 -0,43 -0,38 0,54 0,78 

France  -1,86 -2,31 -2,37 -3,46 -3,79 -3,75 -3,26 -3,27 

Italy  -1,39 -1,22 -3,78 -3,35 -3,33 -3,66 -4,71 -4,55 

Netherlands  -0,63 0,37 -1,61 -2,17 -2,19 -0,96 0,39 0,23 

Austria  -2,73 -2,65 -0,29 -0,69 -0,89 -4,05 -1,49 -2,17 

Portugal  -3,69 -4,45 -6,03 -4,18 -3,39 -3,90 -6,38 -4,84 

Finland  1,11 5,50 4,09 3,95 3,01 2,10 2,29 2,33 

         

Cyclical adjusted net lending /borrowing-Net lending/borrowing 
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Belgium  0,66 -0,81 -0,93 0,21 0,82 0,19 5,00 -1,42 

Germany  30,68 
-

22,90 60,73 78,01 85,71 79,49 71,57 35,97 

Ireland  -0,86 -2,40 -2,03 -1,44 -0,95 -1,27 -2,43 -4,63 

Greece  1,72 2,04 2,68 3,39 3,72 5,43 4,19 3,65 

Spain  6,17 4,68 2,68 1,24 2,29 0,57 -10,98 -22,57 

France  22,72 19,41 22,26 46,93 60,87 55,49 46,94 38,64 

Italy  20,66 8,67 35,63 36,95 45,13 45,70 59,21 46,64 
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Netherlands  -2,23 -7,87 -0,53 7,54 12,70 7,63 1,75 -2,69 

Austria  1,85 0,85 -0,19 0,88 2,50 6,39 2,67 1,84 

Portugal  -0,03 -0,29 0,37 0,58 1,89 2,09 3,69 2,57 

Finland  -1,00 -3,78 -3,05 -2,05 -0,85 -1,66 -2,25 -4,61 

         

(Cyclical adjusted net lending/borrowing-Net lending/borrowing)/Net 
lending/borrowing 
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Belgium  -0,43 8,85 -0,89 -0,90 -2,81 -0,51 -0,66 -1,17 

Germany  -0,95 -0,98 -0,94 -0,95 -0,96 -0,96 -0,97 -0,95 

Ireland  -0,37 -0,48 -1,93 3,14 -1,69 -0,61 -0,90 -0,89 

Greece  -0,45 -0,41 -0,41 -0,45 -0,38 -0,39 -0,40 -0,30 

Spain  -0,87 -0,79 -0,75 -0,80 -0,84 -0,60 -0,95 -0,97 

France  -0,92 -0,89 -0,90 -0,93 -0,94 -0,94 -0,94 -0,92 

Italy  -0,94 -0,88 -0,90 -0,92 -0,93 -0,93 -0,93 -0,91 

Netherlands  -1,39 -0,95 0,49 -0,78 -0,85 -0,89 -1,29 -0,92 

Austria  -0,40 -0,24 1,81 -0,56 -0,74 -0,61 -0,64 -0,46 

Portugal  0,01 0,07 -0,06 -0,12 -0,36 -0,35 -0,37 -0,35 

Finland  -0,47 -0,41 -0,43 -0,34 -0,22 -0,44 -0,50 -0,66 

2007-2014 

Net lending (+) or net borrowing (-): general government :- Excessive deficit 
procedure (Including one-off proceeds relative to the allocation of mobile phone 
licences (UMTS))  (UBLGE) 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Belgium  -0,17 -3,49 -18,87 -13,39 -13,77 -11,15 -13,23 -14,21 

Germany  5,76 -1,86 -73,18 
-

103,44 -20,23 -4,23 -6,31 -0,62 

Ireland  0,14 
-

13,16 -22,48 -48,30 -21,26 -13,62 -12,51 -8,55 

Greece  -14,42 
-

22,88 -36,13 -23,73 -19,69 -13,30 -10,07 -8,42 

Spain  20,26 
-

48,90 
-

117,14 
-

101,44 
-

100,40 -84,04 -63,56 -69,53 

France  -51,56 
-

64,30 
-

142,22 
-

136,97 
-

103,32 -91,71 -73,02 -74,82 

Italy  -25,27 
-

42,70 -82,75 -69,27 -61,76 -45,14 -32,84 -34,56 

Netherlands 
(1) 1,05 3,07 -32,07 -30,12 -27,01 -22,43 -17,68 -20,54 

Austria  -2,37 -2,63 -11,33 -12,87 -7,59 -9,78 -8,52 -6,27 

Portugal  -5,33 -6,24 -17,10 -16,95 -7,53 -8,32 -7,50 -4,22 

Finland  9,60 8,16 -4,25 -4,46 -1,17 -3,46 -2,36 -2,02 

         

Cyclically adjusted net lending (+) or net borrowing (-) of general government :- 
Adjustment based on trend GDP Excessive deficit procedure  (UBLGA) 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Belgium  -1,35 -2,15 -4,68 -3,56 -3,90 -2,54 -2,87 -3,31 
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Germany  -1,18 -1,44 -0,97 -3,56 -1,14 -0,27 -0,09 -0,22 

Ireland  -3,67 -9,25 -12,75 -28,95 -11,77 -6,69 -5,97 -4,01 

Greece  -10,31 
-

13,63 -18,45 -12,02 -8,60 -4,53 -2,60 -3,17 

Spain  -0,48 -6,76 -11,38 -9,50 -9,30 -7,12 -4,41 -5,01 

France  -4,28 -4,32 -6,43 -6,43 -5,05 -4,14 -3,00 -3,27 

Italy  -3,49 -4,00 -4,09 -4,12 -3,98 -2,03 -1,17 -1,81 

Netherlands  -1,53 -1,55 -4,99 -4,96 -4,50 -3,20 -2,20 -3,05 

Austria  
 
   -2,41 -2,42 -3,12 -3,82 -2,47 -2,88 -2,20 -1,75 

Portugal  -4,30 -4,73 -9,96 -10,37 -4,33 -3,72 -2,86 -1,24 

Finland  1,43 1,20 0,19 -1,10 -0,25 -0,98 -0,37 -0,39 

         

Cyclical adjusted net lending /borroeing-Net lending/borrowing 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Belgium  -1,18 1,34 14,19 9,83 9,87 8,61 10,36 10,89 

Germany  -6,94 0,42 72,21 99,88 19,09 3,96 6,22 0,40 

Ireland  -3,81 3,91 9,74 19,34 9,49 6,93 6,54 4,55 

Greece  4,11 9,25 17,68 11,72 11,08 8,77 7,46 5,25 

Spain  -20,74 42,14 105,77 91,94 91,10 76,92 59,16 64,52 

France  47,28 59,98 135,80 130,54 98,27 87,57 70,02 71,56 

Italy  21,79 38,70 78,67 65,15 57,78 43,10 31,68 32,75 

Netherlands  -2,58 -4,63 27,09 25,16 22,51 19,22 15,48 17,49 

Austria  -0,04 0,21 8,21 9,05 5,12 6,91 6,32 4,52 

Portugal  1,03 1,50 7,14 6,58 3,20 4,60 4,64 2,99 

Finland  -8,17 -6,96 4,44 3,35 0,92 2,48 1,99 1,63 

         

(Cyclical adjusted net lending/borrowing-Net lending/borrowing)/Net 
lending/borrowing 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Belgium  6,81 -0,38 -0,75 -0,73 -0,72 -0,77 -0,78 -0,77 

Germany  -1,20 -0,23 -0,99 -0,97 -0,94 -0,94 -0,99 -0,64 

Ireland  -26,72 -0,30 -0,43 -0,40 -0,45 -0,51 -0,52 -0,53 

Greece  -0,29 -0,40 -0,49 -0,49 -0,56 -0,66 -0,74 -0,62 

Spain  -1,02 -0,86 -0,90 -0,91 -0,91 -0,92 -0,93 -0,93 

France  -0,92 -0,93 -0,95 -0,95 -0,95 -0,95 -0,96 -0,96 

Italy  -0,86 -0,91 -0,95 -0,94 -0,94 -0,95 -0,96 -0,95 

Netherlands  -2,46 -1,51 -0,84 -0,84 -0,83 -0,86 -0,88 -0,85 

Austria  0,02 -0,08 -0,72 -0,70 -0,67 -0,71 -0,74 -0,72 

Portugal  -0,19 -0,24 -0,42 -0,39 -0,42 -0,55 -0,62 -0,71 

Finland  -0,85 -0,85 -1,04 -0,75 -0,78 -0,72 -0,84 -0,81 
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