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Κλιμάκιο ελέγχου 

Οι ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων επιδόσεων και των ελέγχων 
συμμόρφωσης που αυτό διενεργεί επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού ή επί 
συγκεκριμένων διαχειριστικών θεμάτων. Το ΕΕΣ επιλέγει και σχεδιάζει τα εν λόγω ελεγκτικά έργα 
κατά τρόπον ώστε αυτά να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων 
για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των 
επικείμενων εξελίξεων και του πολιτικού και δημόσιου συμφέροντος. 
 
H εν προκειμένω έκθεση καταρτίστηκε από το Τμήμα Ελέγχου IV, του οποίου προεδρεύει ο Baudilio 
Tomé Muguruza, Μέλος του ΕΕΣ, και το οποίο εστιάζει στους τομείς της ρύθμισης των αγορών και της 
ανταγωνιστικής οικονομίας. Επικεφαλής του ελέγχου ήταν o Neven Mates, Μέλος του Συνεδρίου, 
συνεπικουρούμενος στην κατάρτιση της έκθεσης από τους Γεώργιο Καρακατσάνη, προϊστάμενο του 
ιδιαίτερου γραφείου του, Marko Mrkalj, σύμβουλο στο ιδιαίτερο γραφείο του, Ζαχαρία Κόλια, 
διευθυντή, και Giuseppe Diana, υπεύθυνο έργου. Στο κλιμάκιο ελέγχου συμμετείχαν οι Stefano 
Sturaro, Shane Enright, Maëlle Bourque και Katia Mesonero-Herrera. 
 

 
 
Από αριστερά: Maëlle Bourque, Giuseppe Diana, Stefano Sturaro, Neven Mates, Marko Mrkalj, Shane 
Enright, Ζαχαρίας Κόλιας, Γεώργιος Καρακατσάνης. 
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 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σημεία 

 

Συντομογραφίες και ακρωνύμια 

Γλωσσάριο 

Σύνοψη I-IX 

Εισαγωγή 1-18 

Οικονομικό σκεπτικό και νομικό πλαίσιο 1-11 

Πρώτο στάδιο: Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης 12 

Δεύτερο στάδιο: Εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις 13-16 

Τρίτο στάδιο: Πρόληψη και διόρθωση 17-18 

Εμβέλεια, στόχοι και τρόπος προσέγγισης του ελέγχου 19-26 

Εμβέλεια και στόχοι του ελέγχου 19-23 

Τρόπος προσέγγισης 24-26 

Παρατηρήσεις 27-98 

Οι ανισορροπίες που διαπιστώνονται σε κράτη μέλη διαρκούν επί σειρά ετών 
και οι διορθωτικές πολιτικές υλοποιούνται πλημμελώς 27-52 

Κατά κανόνα, τα κράτη μέλη παραμένουν σε ανισορροπία επί σειρά ετών 28-30 

Παρά τη συχνή και εντατική παρακολούθηση, η υλοποίηση των συναφών 
με τη ΔΜΑ ΣΑΧ από τα κράτη μέλη ήταν περιορισμένη 31-52 

Η κατάταξη των ανισορροπιών δεν είναι διαφανής, και η ΔΥΑ δεν 
ενεργοποιήθηκε ποτέ 53-68 

Το σύστημα των κατηγοριών είναι γενικώς πολύπλοκο και χαρακτηρίζεται 
από συχνές μεταβολές 54-56 

Η σχέση μεταξύ ανάλυσης και των διαφόρων κατηγοριών ανισορροπίας 
δεν είναι πάντοτε σαφής 57-60 

Στα τελευταία στάδια, η διαδικασία έχει μάλλον πολιτικό παρά 
τεχνικό χαρακτήρα 61-66 
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Η σημασία των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων έχει μειωθεί σημαντικά 
με την πάροδο του χρόνου. Μολονότι η ποιότητα των αναλύσεων παραμένει 
ικανοποιητική, ορισμένες βασικές πτυχές αυτών των επισκοπήσεων χρειάζονται 
βελτίωση 67-87 

Η σημασία των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων έχει μειωθεί σημαντικά 
με την πάροδο του χρόνου 68-75 

Παρά το καλό επίπεδο της ανάλυσης, ορισμένες πτυχές των 
εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων χρειάζονται βελτίωση 76-87 

Η έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης και ο πίνακας αποτελεσμάτων 
διαδραματίζουν περιορισμένο ρόλο στο πλαίσιο της ΔΜΑ 88-96 

Συμπεράσματα και συστάσεις 97-111 

Υλοποίηση των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ 98-101 

Κατάταξη των ανισορροπιών 102-104 

Χαρακτηριστικά των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων 105-107 

Αναγνώριση του αντικτύπου των δημοσιονομικών πολιτικών στις εξωτερικές 
ανισορροπίες και την ανταγωνιστικότητα 108 

Η διάσταση της ζώνης του ευρώ 109-110 

Προβολή και επικοινωνία της ΔΜΑ 111 

 

 

Παράρτημα Ι – Λεπτομερές διάγραμμα ροής της διαδικασίας μακροοικονομικών 
ανισορροπιών 

Παράρτημα ΙΙ - Κατάσταση δημοσιευμένων εγγράφων συναφών με τη ΔΜΑ 

Παράρτημα ΙΙΙ - Ισχύον σύνολο βασικών δεικτών 

Παράρτημα IV - Επιλογή κρατών μελών για το δείγμα ελέγχου 

Παράρτημα V - Ποιοτική κατάταξη για την αξιολόγηση της υλοποίησης των συστάσεων ανά 
χώρα 
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Παράρτημα VI - Έρευνα στα μέλη της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής 

Παράρτημα VII - Επισκέψεις σε αρχές κρατών μελών και άλλους φορείς  

Παράρτημα VIII - Εξέλιξη της κατάταξης των κρατών μελών, 2012-2017 

Παράρτημα ΙΧ - Αριθμός και είδος εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων 

 

Απάντηση της Επιτροπής 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 

ΓΔ: Γενική Διεύθυνση 

ΔΜΑ: Διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών 

ΔΝΤ: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 

ΔΥΑ: Διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών 

ΔΥΕ: Διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 

ΕΚΤ: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

ΕΟΠ: Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής του Συμβουλίου της ΕΕ 

ΕΠΜ: Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 

ΟΟΣΑ: Οργανισμός Οικονομικής Ανάπτυξης και Συνεργασίας 

ΣΑΧ: Σύσταση ανά χώρα 

ΣΣΑ: Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

AMR: Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης  

DG EMPL: Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion 

IDR: In-depth review 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 

Εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων: Πρόκειται για έγγραφο που καταρτίζεται ετησίως και 

στο οποίο παρουσιάζονται οι πολιτικές και τα μέτρα του εκάστοτε κράτους μέλους για τη 

διατήρηση της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας, καθώς και για την επίτευξη των στόχων 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής (ΕΟΠ): Συμβουλευτικό όργανο που επικουρεί την 

Επιτροπή και το Συμβούλιο, συσταθέν με την απόφαση 74/122/ΕΟΚ της 18ης Φεβρουαρίου 

1974. Συμβάλλει στις εργασίες του Συμβουλίου για τον συντονισμό των οικονομικών 

πολιτικών των κρατών μελών και της ΕΕ. Απαρτίζεται από δύο αντιπροσώπους από κάθε 

κράτος μέλος, δύο από την Επιτροπή και δύο από την ΕΚΤ. 

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: Ο ετήσιος κύκλος συντονισμού των οικονομικών πολιτικών της ΕΕ. Το 

Εξάμηνο καλύπτει τις δημοσιονομικές πολιτικές, όπως καθορίζονται από το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης, την πρόληψη των υπερβολικών μακροοικονομικών 

ανισορροπιών (στο πλαίσιο της ΔΜΑ) και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Οδηγεί στη διατύπωση συστάσεων ανά χώρα 

απευθυνόμενων προς τα κράτη μέλη. 

Στρατηγική «Ευρώπη 2020»: Πρόκειται για το θεματολόγιο της ΕΕ για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση για τη δεκαετία που διανύουμε. Στη στρατηγική προσδιορίζονται πέντε 

πρωταρχικοί στόχοι, οι οποίοι εκφράζονται μέσω επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών. Οι 

κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν θέσει εθνικούς στόχους, οι οποίοι συμβάλλουν στην επίτευξη των 

γενικών στόχων της ΕΕ, και παρουσιάζουν στοιχεία σχετικά με την επιτυγχανόμενη πρόοδο 

στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ). 

Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ): Συμφωνία που δεσμεύει όλα τα κράτη μέλη 

της ΕΕ από το 1997 (όπως μεταρρυθμίστηκε το 2005 και το 2011) ως προς την εφαρμογή 

των διατάξεων της Συνθήκης του Μάαστριχτ που αφορούν τη βιωσιμότητα των 

δημοσιονομικών πολιτικών των κρατών μελών, ιδίως μέσω της διατήρησης του δημόσιου 

ελλείμματος και του δημόσιου χρέους σε αποδεκτά επίπεδα.  
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ΣΥΝΟΨΗ 

Τι είναι η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών 

I. Η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) σχεδιάστηκε για την 

αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ΕΕ, δεδομένου ότι πριν από την 

κρίση του 2008 δεν υπήρχαν εργαλεία πολιτικής για την αποφυγή της σώρευσης τέτοιων 

ανισορροπιών. 

II. Η ΔΜΑ λειτουργεί σε ετήσιο κύκλο. Αρχίζει με τη δημοσίευση από την Επιτροπή της 

οικονομικής και χρηματοπιστωτικής αξιολόγησης που είναι γνωστή ως έκθεση του 

μηχανισμού επαγρύπνησης (AMR), στην οποία προσδιορίζονται τα κράτη μέλη που 

διατρέχουν κίνδυνο ανισορροπιών οι οποίες χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης υπό μορφή 

εμπεριστατωμένης επισκόπησης. Σκοπός των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων είναι να 

διαπιστωθεί αν υπάρχουν ανισορροπίες στο εκάστοτε κράτος μέλος και αν αυτές πρέπει να 

θεωρούνται υπερβολικές. Τέλος, βάσει της ανάλυσης της εμπεριστατωμένης επισκόπησης, 

η Επιτροπή διατυπώνει συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ), οι οποίες τελικά εγκρίνονται από το 

Συμβούλιο και απευθύνονται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος με σκοπό την αντιμετώπιση 

των ανισορροπιών του. 

III. Εάν οι ανισορροπίες κριθούν «υπερβολικές», ο κανονισμός για τη ΔΜΑ προβλέπει ότι η 

Επιτροπή προτείνει στο Συμβούλιο να ενεργοποιήσει τη «διαδικασία υπερβολικών 

ανισορροπιών» (ΔΥΑ). Πρόκειται για έναν μηχανισμό ενισχυμένης εποπτείας που 

περιλαμβάνει τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων στα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ. 

Τι ελέγξαμε 

IV. Το κύριο ερώτημα του ελέγχου ήταν το εξής: «Ερείδεται σε άρτια βάση και εφαρμόζεται 

ικανοποιητικά η ΔΜΑ;» Αξιολογήσαμε την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της ΔΜΑ 

από την Επιτροπή κατά την περίοδο 2012-2017. 
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Τι διαπιστώσαμε 

V. Μολονότι σε γενικές γραμμές η ΔΜΑ σχεδιάστηκε κατά τρόπο ικανοποιητικό, η 

εφαρμογή της από την Επιτροπή δεν διασφαλίζει αποτελεσματικά την πρόληψη και τη 

διόρθωση των ανισορροπιών.  

VI. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ ως βασικό εργαλείο για την 

αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Παρ’ όλα αυτά, η υλοποίησή τους 

ήταν περιορισμένη. Αν και η υλοποίηση αυτή αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, 

αρκετές αδυναμίες σχετίζονται με τον τρόπο σχεδιασμού τους από την Επιτροπή. Οι 

συγκεκριμένες ανισορροπίες που προσδιορίζονται στην εμπεριστατωμένη επισκόπηση δεν 

συνδέονται συστηματικά με τις συστάσεις που διατυπώνονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 

οι ΣΑΧ χαρακτηρίζονται συναφείς με τη ΔΜΑ, μολονότι συνδέονται μόνον ελάχιστα, 

ενδεχομένως δε και καθόλου, με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που δυσχεραίνει τη 

λήψη των κατάλληλων διορθωτικών μέτρων από τα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι ΣΑΧ που είναι 

συναφείς με τη ΔΜΑ δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τη δημοσιονομική πολιτική, ακόμη 

και όταν αυτή σχετίζεται με τις μη δημοσιονομικού χαρακτήρα ανισορροπίες. Μεταξύ των 

ΣΑΧ που απευθύνονται σε επιμέρους κράτη μέλη και των συστάσεων που διατυπώνονται 

για τη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της εντοπίζονται ορισμένες ασυνέπειες. Τέλος, το 

χρονοδιάγραμμα που θέτει η Επιτροπή για την υλοποίηση των συστάσεων είναι, ενίοτε, 

εξαιρετικά δύσκολο να τηρηθεί.  

VII. Συμφωνούμε με τους ενδιαφερομένους που συμμετείχαν στην έρευνά μας, οι οποίοι 

κρίνουν ότι ανάλυση που περιέχουν οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις είναι καλής 

ποιότητας και ότι οι ανισορροπίες προσδιορίζονται ορθά. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι 

εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις τυγχάνουν σταδιακά μικρότερης προβολής στις εκθέσεις 

της Επιτροπής, όπου η σχετική με τη ΔΜΑ ανάλυση και η καθοδήγηση πολιτικής κατέχουν 

πλέον λιγότερο εξέχουσα θέση, μετά την ενσωμάτωσή τους στις ανά χώρα εκθέσεις, οι 

οποίες ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τον ευρύτερο οικονομικό συντονισμό των 

διαρθρωτικών πολιτικών. Η ΔΜΑ αποδυναμώθηκε περαιτέρω από τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων που εφαρμόζει η Επιτροπή για την κατάταξη των ανισορροπιών σε κατηγορίες 

αναλόγως της σοβαρότητάς τους. Αν και οι ανισορροπίες εντοπίζονται σε επίπεδο 

ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων επί τη βάσει σαφών, τεχνικών κριτηρίων, 
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οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις δεν περιέχουν σαφή αξιολόγηση της σοβαρότητάς τους. 

Τα κριτήρια στα οποία βασίζονται οι τελικές αποφάσεις που λαμβάνει το Σώμα των 

Επιτρόπων χαρακτηρίζονται από έλλειψη διαφάνειας.  

VIII. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή ουδέποτε συνέστησε την ενεργοποίηση της 

διαδικασίας υπερβολικών ανισορροπιών, παρά το γεγονός ότι, από τη θέσπιση της ΔΜΑ το 

2012, υπερβολικές ανισορροπίες έχουν εντοπιστεί σε αρκετά κράτη μέλη και μάλιστα για 

παρατεταμένο χρονικό διάστημα. 

IX. Το πρώτο έγγραφο της διαδικασίας, η έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης, δεν 

διευκολύνει επαρκώς τον έγκαιρο εντοπισμό των ανισορροπιών, καθώς χρησιμοποιεί 

δείκτες που βασίζονται σε παρωχημένα δεδομένα και κινητούς μέσους όρους, με 

αποτέλεσμα να μην λαμβάνει υπόψη πρόσφατα γεγονότα. Επιπλέον, το κείμενο της 

έκθεσης του μηχανισμού επαγρύπνησης είναι μάλλον περιγραφικό παρά αναλυτικό. Οι 

δευτερογενείς επιπτώσεις σε άλλα κράτη μέλη και η διάσταση «ζώνη του ευρώ» δεν 

εξετάζονται ενδελεχώς, παρά τις βελτιώσεις που έγιναν προς αυτή την κατεύθυνση.  

Τι συνιστούμε 

α) Η Επιτροπή οφείλει να συνδέει συστηματικά τις συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ με 

συγκεκριμένες μακροοικονομικές ανισορροπίες. Τα προτεινόμενα μέτρα πρέπει να είναι 

επαρκώς λεπτομερή και να εστιάζουν στη μείωση των ανισορροπιών σε βραχυπρόθεσμο 

έως μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. Οσάκις δυνατόν, η Επιτροπή οφείλει να διενεργεί εκ των 

προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις του αντίκτυπου των μέτρων που 

εφαρμόζονται για τις ανισορροπίες.  

β) Οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις πρέπει να παρέχουν σαφή χαρακτηρισμό της 

σοβαρότητας των ανισορροπιών που αντιμετωπίζει ένα κράτος μέλος. Η Επιτροπή 

οφείλει να ενισχύσει τη διαφάνεια μέσω της έγκρισης, της δημοσίευσης και της 

εφαρμογής σαφών κριτηρίων για την κατάταξη των ανισορροπιών. Εφόσον δεν 

συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, οφείλει, όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ένα 

κράτος μέλος αντιμετωπίζει υπερβολικές ανισορροπίες, να προτείνει την ενεργοποίηση 

ΔΥΑ. Εάν, εφόσον συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, η Επιτροπή ασκήσει τη διακριτική 
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ευχέρεια που διαθέτει προκειμένου να απόσχει από την ενέργεια αυτή, οφείλει να 

εξηγήσει τους λόγους σαφώς και δημοσίως. 

γ) Η Επιτροπή πρέπει να παρουσιάσει μια αναλυτική και αυτοτελή εμπεριστατωμένη 

επισκόπηση, της οποίας η έκταση και ο βαθμός λεπτομέρειας να αντικατοπτρίζουν τη 

σοβαρότητα της κατάστασης και τις προκλήσεις πολιτικής. Αντί του πίνακα 

αποτελεσμάτων, η εμπεριστατωμένη επισκόπηση πρέπει να παρέχει πρόσβαση στις 

ειδικές ανά χώρα μεταβλητές που πράγματι χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση. 

δ) Η Επιτροπή οφείλει να αναλύει συστηματικά τον αντίκτυπο της δημοσιονομικής 

πολιτικής στις εξωτερικές ανισορροπίες και την ανταγωνιστικότητα και να χρησιμοποιεί 

τη ΔΜΑ προκειμένου να διατυπώνει συστάσεις προς τα κράτη μέλη, όταν ζητήματα 

δημοσιονομικού χαρακτήρα επηρεάζουν άμεσα τις εξωτερικές ανισορροπίες.  

ε) Η ΔΜΑ πρέπει να εξετάζει συστηματικά πολιτικές με διακρατικό αντίκτυπο, οι οποίες 

μπορούν να ενισχύσουν τη συμμετρική επανεξισορρόπηση εντός της ζώνης του ευρώ. Οι 

συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ πρέπει να είναι συνεπείς με τις συστάσεις που δίδονται για τη 

ζώνη του ευρώ ως προς τις ανισορροπίες, περιλαμβανομένου, οσάκις σκόπιμο, του 

συνολικού δημοσιονομικού προσανατολισμού. 

στ) Η Επιτροπή οφείλει να προβάλλει περισσότερο τη ΔΜΑ στην επικοινωνία της με 

τους πολίτες. Στο πλαίσιο της αποτελεσματικής επικοινωνίας, οι αρμόδιοι Επίτροποι 

πρέπει να είναι στη διάθεση των κοινοβουλίων των κρατών μελών, σε κάθε περίπτωση 

που η Επιτροπή αξιολογεί ανισορροπίες ως υπερβολικές, προκειμένου να 

αποσαφηνίζουν το σκεπτικό των αποφάσεών της και τις αντίστοιχες συστάσεις 

πολιτικής.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οικονομικό σκεπτικό και νομικό πλαίσιο 

1. Πριν από την κρίση του 2008-2009, το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ (το 

σύνολο των κανόνων που διέπουν τις οικονομικές πολιτικές των κρατών μελών) εστίαζε στη 

βιωσιμότητα των δημοσιονομικών πολιτικών. Επί της ουσίας, περιοριζόταν στη διατήρηση 

υπό έλεγχο του δημόσιου ελλείμματος και του δημόσιου χρέους. Η διακυβέρνηση της ΕΕ ως 

προς τις μη δημοσιονομικές πολιτικές περιοριζόταν στις διατάξεις της Συνθήκης σχετικά με 

τον «χαλαρό» συντονισμό των οικονομικών πολιτικών1

2. Η κρίση και όσα ακολούθησαν έδειξαν ότι το πλαίσιο αυτό δεν είχε καταστήσει δυνατό 

τον εντοπισμό ούτε την αποτροπή της σώρευσης μακροοικονομικών ανισορροπιών. Σε 

αρκετά κράτη μέλη, οι υψηλές εισροές κεφαλαίου και η μη βιώσιμη πιστωτική επέκταση 

στον ιδιωτικό τομέα είχαν ως αποτέλεσμα την επιδείνωση των εξωτερικών ισοζυγίων και 

της ανταγωνιστικότητας, καθώς και υπέρμετρες επενδύσεις σε ορισμένους τομείς της 

οικονομίας και υπερβολική συσσώρευση χρέους στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, πριν από 

την κρίση, η μη βιώσιμη οικονομική άνθηση στρέβλωνε την αξιολόγηση της υποκείμενης 

δημοσιονομικής κατάστασης, καθώς η εικόνα που παρουσιαζόταν ήταν συχνά καλύτερη 

από την πραγματική. Όταν τελικώς οι ανισορροπίες προκάλεσαν μια επώδυνη προσαρμογή, 

οι επιπτώσεις επεκτάθηκαν σε άλλα κράτη μέλη, θέτοντας σε κίνδυνο την 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις οικονομικές επιδόσεις ολόκληρης της ΕΕ. 

. 

3. Με σκοπό την αποφυγή παρόμοιων εξελίξεων στο μέλλον και τη στήριξη πολιτικών για 

τη μείωση των ανισορροπιών που προκάλεσε η άνθηση που προηγήθηκε της κρίσης, το 

2011 θεσπίστηκε ένας νέος μηχανισμός, γνωστός ως «διαδικασία μακροοικονομικών 

                                                      

1 Άρθρα 121 και 148 της ΣΛΕΕ. 
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ανισορροπιών» (ΔΜΑ) στο πλαίσιο της νομοθετικής «δέσμης έξι μέτρων» του έτους 

εκείνου2

4. Η κύρια νομική βάση για τη ΔΜΑ είναι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 σχετικά με 

την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών (εφεξής 

ο «κανονισμός ΔΜΑ»)

.  

3

5. Η ΔΜΑ εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ (εκτός από εκείνα που λαμβάνουν 

χρηματοδοτική συνδρομή από την ΕΕ στο πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής 

προσαρμογής) και μάλιστα ήδη από το 2012, ως μέρος του ετήσιου κύκλου συντονισμού 

και εποπτείας των οικονομικών πολιτικών.  

. 

6. Συγκεκριμένα, η ΔΜΑ στοχεύει στον εντοπισμό, την πρόληψη και τη διόρθωση των 

«ανισορροπιών» και των «υπερβολικών ανισορροπιών». Οι ορισμοί των όρων αυτών 

παρέχονται στο άρθρο 2 του κανονισμού ΔΜΑ:  

α) «ως “ανισορροπίες” νοούνται οιεσδήποτε τάσεις προκαλούν μακροοικονομικές 

εξελίξεις που επηρεάζουν δυσμενώς, ή μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς, την 

εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας ενός κράτους μέλους ή της οικονομικής και 

νομισματικής ένωσης, ή της Ένωσης συνολικά· 

β) ως “υπερβολικές ανισορροπίες” νοούνται οι σοβαρές ανισορροπίες, 

συμπεριλαμβανομένων των ανισορροπιών που θέτουν ή θα μπορούσαν να θέσουν σε 

κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.» 

                                                      

2 Δέσμη πέντε κανονισμών και μίας οδηγίας της ΕΕ που τέθηκαν σε ισχύ 
στις 13 Δεκεμβρίου 2011. Οι τρεις κανονισμοί αφορούν την ενισχυμένη δημοσιονομική και 
φορολογική εποπτεία, ενώ η οδηγία επιδιώκει την εναρμόνιση των δημοσιονομικών πλαισίων 
των κρατών μελών. Οι δύο τελευταίοι κανονισμοί αφορούν τις διαδικασίες για τη ΔΜΑ και την 
επιβολή διορθωτικών μέτρων. 

3 Κανονισμός (EE) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών 
μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 25). 
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7. Εν συνεχεία, στο άρθρο 4, παράγραφος 3, του εν λόγω κανονισμού ορίζεται ο 

χαρακτήρας των ανισορροπιών:  

α) «εσωτερικών ανισορροπιών, περιλαμβανομένων και όσων προκύπτουν από την 

κατάσταση του χρέους τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, από τις 

εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές και περιουσιακών στοιχείων, 

περιλαμβανομένου και του τομέα της στέγασης, την εξέλιξη της ροής των πιστώσεων 

του ιδιωτικού τομέα και την εξέλιξη της ανεργίας, 

β) εξωτερικών ανισορροπιών, περιλαμβανομένων και όσων προκύπτουν από την εξέλιξη 

των θέσεων τρεχουσών συναλλαγών και καθαρών επενδύσεων των κρατών μελών, των 

πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών, των μεριδίων αγοράς των εξαγωγών και των 

αλλαγών στις εξελίξεις τιμών και κόστους καθώς και της μη τιμολογιακής 

ανταγωνιστικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές συνιστώσες 

παραγωγικότητας.» 

8. Συνεπώς, ο κανονισμός ΔΜΑ καλύπτει τον διττό στόχο, αφενός, της αντιμετώπισης των 

ανισορροπιών που επηρεάζουν τις οικονομίες των μεμονωμένων κρατών μελών, και, 

αφετέρου, της αντιμετώπισης των δευτερογενών4

9. Η ΔΜΑ αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, του πλαισίου που θεσπίστηκε το 

2010 για τον ευρύ συντονισμό των οικονομικών πολιτικών σε ολόκληρη την ΕΕ. Επιπλέον 

της ΔΜΑ, το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο περιλαμβάνει μέτρα για την εφαρμογή του Συμφώνου 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) και διαρθρωτικές πολιτικές που αποβλέπουν στην 

τόνωση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» με 

την τήρηση των τιμών-στόχου, των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών 

και των κατευθυντήριων οδηγιών για τις πολιτικές απασχόλησης. Η ετήσια διαδικασία του 

Ευρωπαϊκού Εξαμήνου κορυφώνεται με την υποβολή από την Επιτροπή στο Συμβούλιο 

 επιπτώσεων σε άλλα κράτη μέλη της 

ζώνης του ευρώ και στην ΕΕ συνολικά. 

                                                      

4 Για τον ορισμό των δευτερογενών επιπτώσεων, βλέπε υποσημείωση 31. 
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πρότασης για συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) σε όλους αυτούς τους τομείς. Αφότου οι 

συστάσεις εγκριθούν από το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη καλούνται να τις υλοποιήσουν. 

10. Σε γενικές γραμμές, η διάκριση μεταξύ της ΔΜΑ και του ΣΣΑ είναι η εξής: η ΔΜΑ αφορά 

τις μακροοικονομικές ανισορροπίες εν γένει, ενώ το ΣΣΑ καλύπτει μόνον τη δημοσιονομική 

βιωσιμότητα. Επιπλέον, αφότου ένα κράτος μέλος έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις σχετικά 

με το χρέος και το έλλειμμα, το ΣΣΑ παύει να παρέχει κατευθύνσεις σχετικά με τη 

δημοσιονομική πολιτική. Από την άλλη πλευρά, ο κανονισμός ΔΜΑ προβλέπει ότι η 

πολιτική ανταπόκριση στις ανισορροπίες που εντοπίζονται στο πλαίσιο της ΔΜΑ είναι 

δυνατόν να περιλαμβάνει μέτρα που άπτονται της δημοσιονομικής και της μισθολογικής 

πολιτικής5

11. Η ετήσια διαδικασία ΔΜΑ, που περιλαμβάνει εντοπισμό των ανισορροπιών, εκτίμηση 

της σοβαρότητάς τους και λήψη διορθωτικών μέτρων, αναλύεται σε επιμέρους στάδια. Η 

διαδικασία που περιγράφεται στον κανονισμό ΔΜΑ συνοψίζεται στο 

. Τα δύο μέσα πολιτικής έχουν ομοιότητες από την άποψη ότι αμφότερα 

παρέχουν στην Επιτροπή εκτελεστικό ρόλο και, ως εκ τούτου, διαθέτουν τόσο προληπτικό 

όσο και διορθωτικό στοιχείο. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν διαθέτει παρόμοιο ρόλο στο πλαίσιο 

της υλοποίησης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

γράφημα 1 (για 

περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε παράρτημα I), ενώ κατάσταση των αντίστοιχων 

εγγράφων παρατίθεται στο παράρτημα II

Πρώτο στάδιο: Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης 

. 

12. Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας είναι η δημοσίευση της έκθεσης του μηχανισμού 

επαγρύπνησης, κύριος σκοπός της οποίας είναι ο προσδιορισμός των κρατών μελών που η 

Επιτροπή θεωρεί ότι κινδυνεύουν να πληγούν από ανισορροπίες και για τα οποία, ως εκ 

τούτου, απαιτείται περαιτέρω ανάλυση υπό τη μορφή εμπεριστατωμένης επισκόπησης 

(βλέπε δεύτερο στάδιο). Η έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης χρησιμοποιεί πίνακα 

αποτελεσμάτων βάσει δεικτών για να επισημάνει τις εσωτερικές και εξωτερικές 

                                                      

5 Αιτιολογική σκέψη 20 του κανονισμού ΔΜΑ. 
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ανισορροπίες (βλέπε παράρτημα ΙΙΙ)6. Ωστόσο, στο άρθρο 3, παράγραφος 2, του 

κανονισμού ΔΜΑ καθίσταται σαφές ότι η απόφαση κατάρτισης εμπεριστατωμένης 

επισκόπησης δεν πρέπει να αποτελεί απόρροια «μιας μηχανικής ανάγνωσης του πίνακα 

αποτελεσμάτων». 

Γράφημα 1 - Απλό διάγραμμα ροής της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών 

 

Πηγή: ΕΕΣ. 

Δεύτερο στάδιο: Εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις 

13. Οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις συνίστανται σε λεπτομερείς αναλύσεις των ειδικών 

ανά χώρα συνθηκών και χρησιμοποιούν ένα ευρύ φάσμα εργαλείων ανάλυσης (όπως οι 

μετρήσεις των εμπορικών διασυνδέσεων και της διασυνοριακής έκθεσης μεταξύ των 

κρατών μελών), ειδικές ανά χώρα ποιοτικές πληροφορίες (όπως η εξειδίκευση της 

παραγωγής και οι μηχανισμοί μισθολογικής διαπραγμάτευσης) και, σε πολλές περιπτώσεις, 

μεταβλητές διαφορετικές από αυτές του πίνακα αποτελεσμάτων της έκθεσης του 

μηχανισμού επαγρύπνησης. 

14. Η Επιτροπή συγκεντρώνει πληροφοριακά στοιχεία στο πλαίσιο επισκέψεων στα κράτη 

μέλη. Επίσης είναι υποχρεωμένη να εξετάζει πληροφορίες που τυχόν της διαβιβάζουν ως 
                                                       

6 Η Επιτροπή λαμβάνει επίσης υπόψη 28 βοηθητικούς δείκτες, ως πηγή συμπληρωματικών 
πληροφοριών 
(http://ec.europa.eu/eurostat/cache/Imbalance_Scoreboard/MIPs_AUX_EN_banner.html). 

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/Imbalance_Scoreboard/MIPs_AUX_EN_banner.html�
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συναφείς τα κράτη μέλη. Τέλος, η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις υπό εξέταση 

πολιτικές των κρατών μελών, καθώς και τυχόν προηγούμενες συστάσεις του Συμβουλίου ή 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου. 

15. Ο κανονισμός ΔΜΑ προβλέπει ειδικά ότι στις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις πρέπει 

να αξιολογείται κατά πόσο το οικείο κράτος μέλος πλήττεται από ανισορροπίες και, εάν ναι, 

αν αυτές είναι υπερβολικές. Πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι δευτερογενείς 

επιπτώσεις των εθνικών οικονομικών πολιτικών. Εάν η Επιτροπή δεν εντοπίσει 

ανισορροπίες, η ΔΜΑ περαιώνεται για το συγκεκριμένο κράτος μέλος για το έτος αυτό. Εάν 

εντοπιστούν ανισορροπίες, αναλόγως της σοβαρότητάς τους, η Επιτροπή θέτει το κράτος 

μέλος είτε στο προληπτικό είτε στο διορθωτικό σκέλος της ΔΜΑ. 

16. Από το 2015, οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις αποτελούν μέρος των ετήσιων 

εκθέσεων ανά χώρα που παρουσιάζει η Επιτροπή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. 

Περιλαμβάνουν ευρείας κλίμακας αναλυτικές αξιολογήσεις των σημαντικότερων 

διαρθρωτικών προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζει ένα κράτος μέλος σε τομείς 

όπως η φορολογία και οι δαπάνες, η απασχόληση, η δημόσια διοίκηση και το 

επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς και της προόδου που αυτό έχει επιτύχει όσον αφορά 

την υλοποίηση των ΣΑΧ και των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 

Τρίτο στάδιο: Πρόληψη και διόρθωση 

Προληπτική δράση 

17. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι ένα κράτος μέλος εμφανίζει μακροοικονομικές ανισορροπίες, 

υποχρεούται να ενημερώσει το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο, 

προτάσει της Επιτροπής, μπορεί να απευθύνει εν συνεχεία στο κράτος μέλος συστάσεις για 

τη διόρθωση των ανισορροπιών και την αποτροπή της εξέλιξής τους σε «υπερβολικές 

ανισορροπίες» (εφεξής «οι συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ»). Οι ΣΑΧ εγκρίνονται τον Ιούλιο και 

πρέπει να επανεξετάζονται και, κατά περίπτωση, να αναπροσαρμόζονται ετησίως. Για τον 

σκοπό αυτό, διενεργείται συστηματική και δημόσια αξιολόγηση της προόδου που 

σημειώνεται όσον αφορά την υλοποίηση των ΣΑΧ, η οποία δημοσιεύεται σε παράρτημα της 

αντίστοιχης έκθεσης για τη χώρα τον Φεβρουάριο. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των 

συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ, η Επιτροπή οφείλει να βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με τις αρχές 
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του κράτους μέλους και τους κοινωνικούς εταίρους και να πραγματοποιεί ενημερωτικές 

επισκέψεις, συνήθως μία φορά ετησίως. 

Διορθωτική δράση: η διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών 

18. Εάν η Επιτροπή κρίνει ότι οι ανισορροπίες είναι υπερβολικές, οφείλει και πάλι, 

σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΔΜΑ, να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, μπορεί στη συνέχεια να 

αποφασίσει να ενεργοποιήσει τη «διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών» (ΔΥΑ), στο 

πλαίσιο της οποίας το κράτος μέλος βρίσκεται αντιμέτωπο με αυστηρότερες απαιτήσεις και 

παρακολούθηση και, στην περίπτωση των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ, ακόμη και με 

το ενδεχόμενο επιβολής οικονομικών κυρώσεων7

ΕΜΒΕΛΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

.  

Εμβέλεια και στόχοι του ελέγχου 

19. Το κύριο ερώτημα του ελέγχου ήταν το εξής: «Ερείδεται σε άρτια βάση και 

εφαρμόζεται ικανοποιητικά η ΔΜΑ;» Ως εκ τούτου, στο πλαίσιο του εν προκειμένω ελέγχου 

αξιολογήσαμε την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της ΔΜΑ εκ μέρους της Επιτροπής 

κατά την περίοδο 2012-20178, καθώς και, κατά περίπτωση, ορισμένα στοιχεία του 

σχεδιασμού της διαδικασίας. Εξετάσαμε λεπτομερώς τη ΔΜΑ για ένα δείγμα τεσσάρων 

κρατών μελών (Βουλγαρία, Ισπανία, Γαλλία και Σλοβενία), και, οσάκις σκόπιμο, καλύψαμε 

και άλλα κράτη μέλη αλλά σε μικρότερο βαθμό9

20. Ειδικότερα, εξετάσαμε τα εξής: 

. 

                                                      

7 Βλέπε κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των υπερβολικών 
μακροοικονομικών ανισορροπιών στην ευρωζώνη (ΕΕ L 306 της 23.11.2011, σ. 8). 

8 Η ανάλυσή μας ολοκληρώθηκε με τη δημοσίευση των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων τον 
Φεβρουάριο του 2017 και, συνεπώς, δεν κάλυψε τις ΣΑΧ του 2017. 

9 Βλέπε παράρτημα IV με ανάλυση της μεθοδολογίας δειγματοληψίας που εφαρμόσαμε. 
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α) την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της διαδικασίας βάσει της εξέλιξης της 

κατάταξης των ανισορροπιών των κρατών μελών και τις αιτίες του χαμηλού ποσοστού 

υλοποίησης των ΣΑΧ που είναι συναφείς με τη ΔΜΑ· 

β) τη διαδικασία της κατάταξης των μακροοικονομικών ανισορροπιών στα κράτη μέλη· 

γ) Την από πλευράς Επιτροπής χρήση των εργαλείων ανάλυσης και της οικονομικής 

ανάλυσης για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των ανισορροπιών, καθώς και την 

εξέλιξη της παρουσίασης των αποτελεσμάτων·  

δ) την καταλληλότητα του πίνακα αποτελεσμάτων και της έκθεσης του μηχανισμού 

επαγρύπνησης συνολικά στο πλαίσιο της ΔΜΑ. 

21. Δεν αξιολογήσαμε την καταλληλότητα των κατώτατων ορίων που έχουν οριστεί για 

τους δείκτες του πίνακα αποτελεσμάτων, ούτε την ποιότητα των υποκείμενων στατιστικών 

στοιχείων. Ακόμη, δεν εξετάσαμε τη διαδικασία για την αξιολόγηση της προόδου 

υλοποίησης των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ10

22. Τα κριτήρια ελέγχου που εφαρμόσαμε αντλήθηκαν από: 

. 

α) τις κανονιστικές απαιτήσεις (ιδίως τον κανονισμό ΔΜΑ)· 

β) τους εσωτερικούς κανόνες και τις εσωτερικές διαδικασίες της Επιτροπής (π.χ. οδηγίες 

και κατευθυντήριες γραμμές)·  

γ) έγγραφα εκδοθέντα από διάφορα θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλους διεθνείς 

οργανισμούς (ιδίως το ΔΝΤ και τον ΟΟΣΑ) ή τα οποία προέκυψαν από έρευνα για τον 

εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών. 

                                                      

10 Οι διαφορετικοί βαθμοί υλοποίησης των ΣΑΧ παρουσιάζονται στο παράρτημα V. Από την 
έρευνά μας στα κράτη μέλη της ΕΟΠ (βλέπε σημείο 24) προέκυψε ότι αυτά θεωρούσαν τις 
εκτιμήσεις της Επιτροπής κατά κανόνα ακριβείς (βλέπε γράφημα o στο παράρτημα VI). 
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23. Η παρούσα έκθεση ελέγχου είναι η δεύτερη μιας σειράς εκθέσεων που αποσκοπεί να 

καλύψει κατά τρόπο ουσιαστικό το πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ. Η πρώτη 

έκθεση της σειράς αυτής αφορούσε τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ)11

Τρόπος προσέγγισης 

 και 

δημοσιεύθηκε το 2016. 

24. Τον Μάρτιο του 2016 αποστείλαμε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο στα μέλη της 

Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής (ΕΟΠ) που συγκαταλέγονταν στα κράτη μέλη που είχαν 

υποβληθεί στη ΔΜΑ. Το ερωτηματολόγιο κάλυψε την περίοδο από τη δημοσίευση της 

έκθεσης του μηχανισμού επαγρύπνησης του 2012 έως τις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις 

του 2016. Περιελάμβανε 46 ερωτήσεις, τόσο ποιοτικού όσο και ποσοτικού χαρακτήρα, 

σχετικά με τις απόψεις των μελών της ΕΟΠ για τη ΔΜΑ. Έως την ολοκλήρωση της έρευνας, 

τον Δεκέμβριο του 2016, είχαν απαντήσει 19 από τα 20 μέλη της ΕΟΠ. Οι ελεγκτικές 

εργασίες μας βασίστηκαν στα αποτελέσματα της έρευνας, στα οποία γίνεται αναφορά σε 

ορισμένες παρατηρήσεις. Στο παράρτημα VI

25. Πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με υπαλλήλους τριών υπηρεσιών της Επιτροπής 

(ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Ένταξης και Γενική Γραμματεία), καθώς και με μέλη των ιδιαίτερων 

γραφείων του Επιτρόπου Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, Φορολογίας και 

Τελωνείων και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο. 

Εξετάσαμε μια σειρά δημοσίως διαθέσιμων και εσωτερικών εγγράφων της Επιτροπής. 

Ακόμη, πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με εκπροσώπους των φορέων που συμμετέχουν 

στην εφαρμογή και την παρακολούθηση της ΔΜΑ στα επιλεγέντα κράτη μέλη (βλέπε την 

κατάσταση των φορέων αυτών στο 

 παρουσιάζονται συνοπτικά οι απαντήσεις στα 

ποσοτικού χαρακτήρα ερωτήματα. 

παράρτημα VII

                                                      

11 Ειδική έκθεση αριθ. 10/2016 με τίτλο «Ανάγκη περαιτέρω βελτιώσεων για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος» 
(http://eca.europa.eu). 

). 
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26. Συζητήσαμε για τη ΔΜΑ με εκπροσώπους διαφόρων οργανισμών των οποίων οι 

απόψεις ήταν σημαντικές για τον έλεγχο [συμπεριλαμβανομένων της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), του ΔΝΤ, του ΟΟΣΑ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και, στη Γερμανία, του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και 

Ενέργειας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομικών], συγκροτήσαμε μια 

συμβουλευτική ομάδα και επιδιώξαμε να λάβουμε τις γνώμες ανεξάρτητων 

εμπειρογνωμόνων. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Οι ανισορροπίες που διαπιστώνονται σε κράτη μέλη διαρκούν επί σειρά ετών και οι 

διορθωτικές πολιτικές υλοποιούνται πλημμελώς 

27. Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η εξέλιξη του αριθμού των κρατών μελών στα οποία 

εντοπίστηκαν ανισορροπίες από την εισαγωγή της ΔΜΑ. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται ο 

βαθμός υλοποίησης των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ, όπως αξιολογήθηκε από την Επιτροπή, 

και εξετάζονται τα υποκείμενα αίτια. 

Κατά κανόνα, τα κράτη μέλη παραμένουν σε ανισορροπία επί σειρά ετών 

28. Ο αριθμός των κρατών μελών που εντοπίστηκε μέσω της ΔΜΑ ότι εμφανίζουν 

μακροοικονομικές ανισορροπίες σημείωσε σταθερή αύξηση μεταξύ 2012 και 2015 (από 12 

σε 16). Αναγνωρίζουμε, ωστόσο, ότι η αύξηση του αριθμού αυτού οφείλεται επίσης στην 

έξοδο αρκετών χωρών από τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής και στην 

προσχώρηση της Κροατίας στην ΕΕ. Πρόσφατα, η τάση αυτή αντιστράφηκε, απηχώντας 

πιθανώς την κυκλική ανάκαμψη των οικονομιών της ΕΕ. Εντούτοις, ο αριθμός των κρατών 

μελών με υπερβολικές ανισορροπίες δεν μειώθηκε (βλέπε γράφημα 2 και παράρτημα VIII). 
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Γράφημα 2 - Αριθμός των κρατών μελών που εμφανίζουν ανισορροπίες 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

29. Από το γράφημα 3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αρ
ιθ

μό
ς 

κρ
ατ

ώ
ν 

με
λώ

ν 

Υπερβολικές ανισορροπίες Ανισορροπίες

 προκύπτει ότι η κατάταξη των επιμέρους κρατών μελών παρέμενε 

κατά κανόνα αμετάβλητη από έτος σε έτος. Η βελτίωση της κατάταξης ήταν σχετικά σπάνια. 

Κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε ετών της ΔΜΑ (2012 έως 2016), συνολικά 67 κράτη 

μέλη διαπιστώθηκε ότι εμφάνιζαν ανισορροπίες (51) ή υπερβολικές ανισορροπίες (16). 

Σε 39 από τις 51 περιπτώσεις στις οποίες εντοπίστηκαν ανισορροπίες, δεν υπήρξε μεταβολή 

το επόμενο έτος, σε πέντε περιπτώσεις οι ανισορροπίες μετακύλησαν στην κατηγορία των 

«υπερβολικών ανισορροπιών», ενώ επτά κράτη μέλη κατόρθωσαν να διορθώσουν τις 

ανισορροπίες τους. Από τα 16 κράτη μέλη με υπερβολικές ανισορροπίες, δύο μόνον 

κατόρθωσαν να εξέλθουν από την κατηγορία αυτή το επόμενο έτος. 
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Γράφημα – Ελάχιστες αλλαγές στην κατάταξη, 2012-2017 

 

Σημ.: Τα βέλη δείχνουν την εξέλιξη της κατάταξης των ανισορροπιών των κρατών μελών 
από έτος σε έτος κατά τη διάρκεια της περιόδου: βελτιώθηκε, επιδεινώθηκε ή δεν 
μεταβλήθηκε. Το άθροισμα των εν λόγω μετακινήσεων ισούται με 67. 

Πηγή: ΕΕΣ.  

30. Αυτή η αδράνεια καθίσταται επίσης σαφής μέσω της εξέτασης των 12 κρατών μελών 

για τα οποία εντοπίστηκαν ανισορροπίες το 2012, πρώτο έτος εφαρμογής της ΔΜΑ. Έκτοτε, 

έξι από τα εν λόγω 12 κράτη μέλη μετακινήθηκαν κάποια στιγμή στην κατηγορία των 

«υπερβολικών ανισορροπιών» (Βουλγαρία, Κύπρος, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβενία και Ισπανία). 

Μόνο δύο από τα έξι αυτά κράτη μέλη κατόρθωσαν να επανέλθουν στην κατηγορία των 

«κανονικών» ανισορροπιών (Σλοβενία και Ισπανία), ενώ τα άλλα τέσσερα παραμένουν στην 

κατηγορία των «υπερβολικών ανισορροπιών» (τέσσερα διαδοχικά έτη για την Ιταλία, τρία 
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για τη Γαλλία και τη Βουλγαρία και δύο για την Κύπρο12). Κανένα κράτος μέλος με 

«υπερβολικές ανισορροπίες» δεν κατόρθωσε ποτέ να ανέλθει στην κατηγορία των χωρών 

που δεν παρουσιάζουν ανισορροπίες. Στο παράρτημα VIII

Παρά τη συχνή και εντατική παρακολούθηση, η υλοποίηση των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ 

από τα κράτη μέλη ήταν περιορισμένη  

 παρουσιάζεται αναλυτικά η 

εξέλιξη της κατάταξης κάθε κράτους μέλους από το 2012 και εντεύθεν. 

Ικανοποιητικό το επίπεδο παρακολούθησης της Επιτροπής …  

31. Ο κανονισμός ΔΜΑ13

32. Το 2013 η Επιτροπή εισήγαγε μια διαδικασία «ειδικής παρακολούθησης» για τα κράτη 

μέλη που πλήττονται από υπερβολικές ανισορροπίες. Η διαδικασία αυτή επεκτάθηκε το 

2014 σε επιλεγμένα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ με ανισορροπίες συστημικής σημασίας 

και, το 2016, στο σύνολο των κρατών μελών που εμφανίζουν ανισορροπίες. Επί του 

παρόντος, η ειδική παρακολούθηση συνίσταται σε μία ενημερωτική επίσκεψη σε κάθε 

κράτος μέλος ετησίως και, εν συνεχεία, στη δημοσίευση έκθεσης προόδου. 

 απαιτεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί την υλοποίηση των 

συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ, μεταξύ άλλων, μέσω της συγκέντρωσης πληροφοριών στα κράτη 

μέλη και της διατήρησης διαρκούς διαλόγου με τις αρχές και τους κοινωνικούς εταίρους. 

Διαπιστώσαμε ότι, στο πλαίσιο των συχνών ενημερωτικών επισκέψεων στα κράτη μέλη, η 

Επιτροπή πραγματοποιούσε ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο με ένα επαρκώς ευρύ φάσμα 

ενδιαφερομένων σε εθνικό επίπεδο. 

Ωστόσο, η υλοποίηση των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ από τα κράτη μέλη ήταν περιορισμένη  

33. Η Επιτροπή αξιολογεί τον βαθμό υλοποίησης των ΣΑΧ χρησιμοποιώντας μια ποιοτική 

κλίμακα κατάταξης (βλέπε παράρτημα V

                                                      

12 Από τον Μάιο του 2013 έως τον Μάρτιο του 2016, η Κύπρος ήταν σε πρόγραμμα οικονομικής 
προσαρμογής. 

). Το 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βασίστηκε 

13 Άρθρο 13, παράγραφοι 1 και 2. 
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στις εν λόγω αξιολογήσεις της Επιτροπής, προκειμένου να αξιολογήσει συνολικά τον βαθμό 

υλοποίησης των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ για την περίοδο 2012-201614. Η αξιολόγηση αυτή 

παρουσιάζεται συνοπτικά στο γράφημα 4. Δεδομένου ότι το ποσοστό των ΣΑΧ που έχουν 

υλοποιηθεί πλήρως ή ως επί το πλείστον είναι εξαιρετικά χαμηλό, καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι από το 2012 η υλοποίηση των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ παρέμενε 

περιορισμένη15

Γράφημα 4 – Υλοποίηση των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ που διατυπώθηκαν μεταξύ 2012 
και 2016 

. 

 
Πηγή: ΕΕΣ, βάσει εκτιμήσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Μονάδα Υποστήριξης της 

Οικονομικής Διακυβέρνησης) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η υλοποίηση των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ εμφανίζει πολλές αδυναμίες 

34. Οι ακόλουθες αδυναμίες στη διαχείριση της ΔΜΑ επηρέασαν αρνητικά την υλοποίηση 

των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ: i) απουσία συστηματικής σύνδεσης μεταξύ των συστάσεων 

αυτών και των ανισορροπιών· ii) απουσία συστηματικής εκτίμησης του αντικτύπου τους επί 

                                                      

14 Διεξοδική ανάλυση με τίτλο «Implementation of the Macroeconomic Imbalance Procedure – 
state-of-play (June 2017)» - PE 497.739. 

15 Για την κατάταξη στο πλαίσιο των αξιολογήσεων του βαθμού υλοποίησης των ΣΑΧ, η Επιτροπή 
ορίζει την κατηγορία «σχετική πρόοδος» ως εξής: «Το κράτος μέλος εξήγγειλε ή ενέκρινε μέτρα 
για την υλοποίηση της ΣΑΧ. Τα μέτρα αυτά είναι ενθαρρυντικά, αλλά δεν έχουν ακόμη 
εφαρμοστεί στο σύνολό τους, ούτε είναι βέβαιο ότι θα εφαρμοστούν σε όλες τις περιπτώσεις.» 
Αυτός ο βαθμός υλοποίησης δεν μπορεί να θεωρείται πάντοτε ότι εξασφαλίζει εύλογες 
πιθανότητες ως προς τη μείωση των ανισορροπιών.  
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των ανισορροπιών· iii) ασυνέπεια των συστάσεων για τη ζώνη του ευρώ συνολικά με τις 

συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ· iv) εξαιρετικά δύσκολο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους. 

Απουσία συστηματικής σύνδεσης μεταξύ των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ και των 

ανισορροπιών 

35. Προκειμένου να προωθηθεί η ανάληψη ευθύνης σε εθνικό επίπεδο, ώστε να 

ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να επιδεικνύουν μεγαλύτερη επιμέλεια στην υλοποίηση των 

συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ, είναι απαραίτητο να καταστεί σαφής ο τρόπος με τον οποίο η 

οικονομική ανάλυση και η εκτίμηση των ανισορροπιών οδηγούν στη διατύπωση 

συγκεκριμένων συστάσεων πολιτικής. Στις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής 

αναφέρεται ότι οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις πρέπει να παρέχουν την αναλυτική 

βάση για τη διατύπωση συστάσεων16. Στην πράξη, ωστόσο, η σχέση αυτή συχνά δεν είναι 

προφανής17. Η έρευνά μας στα μέλη της ΕΟΠ επιβεβαίωσε αυτή την εντύπωση: στο 

ερώτημα «Είναι σαφές ποιες ΣΑΧ είναι συναφείς με τη ΔΜΑ;» μόλις το ένα τέταρτο των 

μελών της ΕΟΠ απάντησαν «είναι πάντοτε σαφές» (βλέπε γράφημα ζ στο παράρτημα VI). Η 

σύνδεση κατέστη περισσότερο ασαφής τα τελευταία χρόνια με την απλούστευση τόσο των 

ΣΑΧ που είναι συναφείς με τη ΔΜΑ (βλέπε σημεία 40 έως 42) όσο και των 

εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων (βλέπε σημεία 67 έως 73

36. Πρώτον, η σύνδεση συχνά δεν είναι προφανής ή είναι πολύ ασθενής. Αυτό οφείλεται 

στο γεγονός ότι η Επιτροπή δεν διατυπώνει τις προτάσεις των ΣΑΧ με σκοπό την 

αντιμετώπιση συγκεκριμένων ανισορροπιών, όπως επιτάσσει το άρθρο 6, παράγραφος 1, 

του κανονισμού ΔΜΑ. Αντ’ αυτού, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποτελούν αντικείμενο 

συζήτησης με το οικείο κράτος μέλος στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» προτού 

). 

                                                      

16 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Institutional Paper 039, Νοέμβριος 2016, «The Macroeconomic 
Imbalance Procedure – Rationale, Process, Application: A Compendium», σ. 50. 

17 Κατά την άποψη του ΕΕΣ, λογικό θα ήταν η διαδικασία να εκκινά από τον εντοπισμό των 
ανισορροπιών και να καταλήγει στη διατύπωση συγκεκριμένων ΣΑΧ, αφού προηγουμένως 
εξεταστούν οι διάφορες επιλογές πολιτικής (περιλαμβανομένων των εκτιμήσεων των 
επιπτώσεων). 
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συμπεριληφθούν στις προτάσεις της Επιτροπής, και μπορούν να χαρακτηρίζονται συναφείς 

με τη ΔΜΑ ακόμη και αν συνδέονται ελάχιστα με την ύπαρξη ανισορροπιών. 

37. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ανάλυσης που πραγματοποιήσαμε σχετικά με τα τέσσερα 

επιλεγέντα κράτη μέλη διαπιστώσαμε ότι πολλές ΣΑΧ είχαν εσφαλμένα χαρακτηριστεί 

συναφείς με τη ΔΜΑ, δεδομένου ότι κανένα από τα συνιστώμενα μέτρα δεν αφορούσε την 

αντιμετώπιση των ανισορροπιών που είχαν εντοπιστεί στις εμπεριστατωμένες 

επισκοπήσεις. Για παραδείγματα βλέπε πλαίσιο 1. 

Πλαίσιο 1

• Η ΣΑΧ αριθ. 3/2016 προς τη Γαλλία αφορούσε θέματα (μεταρρυθμίσεις στους τομείς της 

μαθητείας, της επαγγελματικής κατάρτισης και των παροχών ανεργίας) που δεν συνδέονταν με τη 

ΔΜΑ: δεν εξετάζονταν στην ενότητα της εμπεριστατωμένης επισκόπησης της έκθεσης για τη χώρα, 

δεν αναφέρονταν στον πίνακα αξιολόγησης ΔΜΑ (βλέπε 

 – Παραδείγματα απουσίας σύνδεσης μεταξύ των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ και των 

εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων  

σημείο 68

• Η ΣΑΧ αριθ. 2/2013 προς τη Σλοβενία αφορούσε θέματα (μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του 

συνταξιοδοτικού συστήματος, υγειονομική περίθαλψη) στα οποία δεν γινόταν αναφορά στην 

εμπεριστατωμένη επισκόπηση. 

), και δεν τέθηκαν ως πρόκληση 

πολιτικής σε σχέση με την εμπεριστατωμένη επισκόπηση στη σύνοψη της έκθεσης για τη χώρα. 

Ομοίως, τα θέματα που θίγονται στις ΣΑΧ αριθ. 5/2015 και αριθ. 5/2016 (μεταρρύθμιση του 

γαλλικού φορολογικού συστήματος) δεν εξετάστηκαν στην ενότητα της εμπεριστατωμένης 

επισκόπησης της έκθεσης για τη χώρα. 

• Η ΣΑΧ αριθ. 1/2016 προς τη Βουλγαρία αφορούσε ζητήματα (στόχοι ΣΣΑ, μέτρα για τη βελτίωση 

της είσπραξης των φόρων και την περιστολή της παραοικονομίας) τα οποία δεν εξετάζονται στην 

ενότητα της εμπεριστατωμένης επισκόπησης της έκθεσης για τη χώρα, δεν περιλαμβάνονται στον 

πίνακα αξιολόγησης ΔΜΑ ούτε επισημαίνονται στη σύνοψη. Τα θέματα που θίγονται στη ΣΑΧ 

αριθ. 1/2015 (στόχοι ΣΣΑ, είσπραξη φόρων, παραοικονομία σχέση κόστους/αποτελεσματικότητας 

του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης) εξετάζονταν στην ενότητα με τίτλο «Άλλα διαρθρωτικά 

ζητήματα» της έκθεσης για τη χώρα και, ως εκ τούτου, δεν συνδέονταν με την εμπεριστατωμένη 

επισκόπηση. 

• Η ΣΑΧ αριθ. 9/2013 προς την Ισπανία αφορούσε θέματα (μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, 

αποδοτικότητα του δικαστικού συστήματος) που δεν εξετάζονταν στην εμπεριστατωμένη 
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επισκόπηση. Η ΣΑΧ αριθ. 2/2015 αφορούσε τις μεταρρυθμίσεις των ταμιευτηρίων, ζήτημα στο 

οποίο δεν γινόταν αναφορά σε κανένα σημείο της έκθεσης για τη χώρα. 

38. Στον πίνακα 1

Πίνακας 1 – Μερίδιο των ΣΑΧ που χαρακτηρίστηκαν συναφείς με τη ΔΜΑ επί του 
συνόλου των ΣΑΧ που διατυπώθηκαν προς κράτη μέλη τα οποία αντιμετώπιζαν 
μακροοικονομικές ανισορροπίες, 2012-2016 

 παρουσιάζεται ο βαθμός στον οποίο οι ΣΑΧ χαρακτηρίζονται συναφείς 

με τη ΔΜΑ. Το 2016, ποσοστό άνω του 80 % των ΣΑΧ προς τα κράτη μέλη που πλήττονταν 

από ανισορροπίες και το σύνολο των ΣΑΧ προς τα κράτη μέλη με υπερβολικές ανισορροπίες 

χαρακτηρίστηκαν συναφείς με τη ΔΜΑ. Η εν λόγω πρακτική του χαρακτηρισμού 

υπερβολικά μεγάλου ποσοστού των ΣΑΧ ως συναφών με τη ΔΜΑ είχε ως αποτέλεσμα την 

αποδυνάμωση της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας της ΔΜΑ. Την άποψη αυτή 

επιβεβαίωσαν πολλοί από τους ενδιαφερομένους τους οποίους συναντήσαμε στο πλαίσιο 

των ενημερωτικών επισκέψεων. 

 
Πηγή: ΕΕΣ.  

39. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι η απλούστευση των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ και των 

εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων κατέστησε ακόμη ασαφέστερη τη σύνδεση μεταξύ των 

πρώτων και των ανισορροπιών που διαπιστώνονται. 

40. Η διαδικασία των ΣΑΧ απλουστεύθηκε το 2015, σε συνέχεια σχολίων των κρατών 

μελών ότι ο υπερβολικός αριθμός και η μεγάλη έκταση των ΣΑΧ αποτελούσαν εμπόδια για 

την ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης και για την αποτελεσματικότητα της υλοποίησής τους. 

Έκτοτε, η Επιτροπή περιόρισε τον ετήσιο αριθμό των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ που 

διατυπώνει. Ακόμη, μείωσε τη μέση έκτασή τους κατά 50 % περίπου (βλέπε γράφημα 5

Ανισορροπίες Υπερβολικές ανισορροπίες Σύνολο

2012 52,0 % 52,0%

2013 63,3 % 94,4% 70,5 %

2014 67,2% 100,0 % 76,1 %

2015 87,2 % 92,9 % 89,6 %

2016 81,0 % 100,0 % 92,0 %

). 
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41. Η απλούστευση έτυχε γενικά θετικής υποδοχής από τα μέλη της ΕΟΠ 

(βλέπε γράφημα ια στο παράρτημα VI) και από πολλούς από τους ενδιαφερομένους τους 

οποίους συναντήσαμε στο πλαίσιο των ενημερωτικών επισκέψεων. Ωστόσο, τώρα που οι 

συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ είναι συντομότερες και περισσότερο αόριστες, δεν καλύπτουν 

πλέον συγκεκριμένα τις ανισορροπίες που εντοπίζονται στην εμπεριστατωμένη 

επισκόπηση. Η αοριστία τους καθιστά επίσης δυσχερέστερη την αξιολόγηση του βαθμού 

υλοποίησής τους και του βαθμού στον οποίο ενδεχομένως συνέβαλαν στην εξάλειψη των 

ανισορροπιών. Στο πλαίσιο 2

Γράφημα 5 – Αριθμός συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ και αριθμός λέξεων ανά σύσταση, 
2012-2016 

 παρουσιάζεται ο αντίκτυπος της απλούστευσης σε 

επιλεγμένες συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ για τη Γαλλία και την Ισπανία. 

 

Πηγή: ΕΕΣ. 
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Πλαίσιο 2 – Ο αντίκτυπος της απλούστευσης στις συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ για τη Γαλλία και την 

Ισπανία 

Η απλούστευση είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού και της έκτασης των συναφών με τη 

ΔΜΑ ΣΑΧ. 

 

Μετά τον περιορισμό της έκτασής τους, οι εν λόγω συστάσεις παρέχουν πλέον λιγότερο 

λεπτομερείς πολιτικές κατευθύνσεις.  

2014 2016
Γαλλία Ισπανία Γαλλία Ισπανία

Αριθμός ΣΑΧ
Συνολικός αριθμός ΣΑΧ 7 8 5 4
Συνολικός αριθμός ΣΑΧ 
συναφών με τη ΔΜΑ 6 7 5 4

Αριθμός λέξεων στις συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ
Σύνολο 803 978 280 227
Μέσος όρος 134 140 56 57
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Πηγή: ΕΕΣ. 

42. Ένα άλλο ζήτημα που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι η εξέταση των επιλογών 

πολιτικής για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών (ενότητα για τις «προκλήσεις πολιτικής») 

σταδιακά εξαλείφθηκε από την εμπεριστατωμένη επισκόπηση, μετά τη συγχώνευση του εν 

λόγω εγγράφου με την ανά χώρα έκθεση. Σε συνδυασμό με την απλούστευση των συναφών 

με τη ΔΜΑ ΣΑΧ, το γεγονός αυτό δυσχέρανε σημαντικά την κατανόηση του σκεπτικού των 

συστάσεων από τον αναγνώστη. Στον πίνακα 2

2014 2016
Γαλλία
3. Να απλουστεύσει τους διοικητικούς, δημοσιονομικούς και 
λογιστικούς κανόνες των εταιρειών και να λάβει συγκεκριμένα μέτρα 
για την υλοποίηση του εν εξελίξει «σχεδίου απλούστευσης» της 
κυβέρνησης έως τον Δεκέμβριο του 2014. Να εξαλείψει τα 
κανονιστικά εμπόδια για την ανάπτυξη των εταιρειών, 
επανεξετάζοντας ιδίως τα κριτήρια μεγέθους που περιέχουν οι 
κανονισμοί, ώστε να αποφευχθούν οι επιπτώσεις όσον αφορά τα 
κατώτατα όρια. Να λάβει μέτρα για την απλούστευση και τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής καινοτομίας, 
ειδικότερα μέσω αξιολογήσεων συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, την 
προσαρμογή της «φορολογικής πίστωσης CICE». Να μεριμνήσει 
ώστε οι πόροι να εστιάζονται στους αποτελεσματικότερους πόλους 
ανταγωνιστικότητας και να προωθήσει περαιτέρω τον οικονομικό 
αντίκτυπο της καινοτομίας που αναπτύσσεται στους πόλους.

4. Να άρει τα εμπόδια άσκησης δραστηριοτήτων στον τομέα των 
υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά τις υπηρεσίες υποστήριξης 
επιχειρήσεων και τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Να 
λάβει μέτρα για την απλούστευση και τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των καθεστώτων στο πλαίσιο της πολιτικής 
καινοτομίας. Έως το τέλος του 2016, να θεσπίσει περαιτέρω 
μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τα κριτήρια μεγέθους στις κανονιστικές 
ρυθμίσεις, τα οποία εμποδίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και 
να συνεχίσει την απλοποίηση των διοικητικών, φορολογικών και 
λογιστικών κανόνων που διέπουν τις επιχειρήσεις με τη συνέχιση του 
προγράμματος απλούστευσής τους.

4. Να εξαλείψει τους αδικαιολόγητους περιορισμούς πρόσβασης και 
άσκησης των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, να μειώσει 
το κόστος εισόδου και να προωθήσει τον ανταγωνισμό στις 
υπηρεσίες. Να αναλάβει περαιτέρω δράση για τη μείωση του 
κανονιστικού φόρτου που επηρεάζει τη λειτουργία του τομέα λιανικού 
εμπορίου, ιδίως μέσω της απλούστευσης της έγκρισης για το 
άνοιγμα εμπορικών καταστημάτων και της άρσης της απαγόρευσης 
των πωλήσεων κάτω του κόστους. Να διασφαλίσει τον καθορισμό 
κανονιστικά ρυθμιζόμενων τιμών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής 
ενέργειας για τους οικιακούς πελάτες στο κατάλληλο επίπεδο το 
οποίο δεν συνιστά εμπόδιο για τον ανταγωνισμό, διατηρώντας 
παράλληλα προσιτούς όρους για τις ευπαθείς ομάδες. Να ενισχύσει 
τις δυνατότητες διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου με την Ισπανία· ειδικότερα, να αυξήσει την ικανότητα 
διασυνδέσεων για την πλήρη ενσωμάτωση της ιβηρικής αγοράς 
φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά.  Στον τομέα των 
σιδηροδρόμων, να διασφαλίσει την ανεξαρτησία του νέου 
«ενοποιημένου διαχειριστή υποδομής» από τον κατεστημένο φορέα 
εκμετάλλευσης και να λάβει μέτρα για το άνοιγμα των εγχώριων 
επιβατικών μεταφορών στον ανταγωνισμό έως το 2019.

Ισπανία
6. Να διασφαλίσει τη φιλόδοξη και ταχεία εφαρμογή του νόμου 
αριθ. 20/2013 περί ενότητας της αγοράς σε όλα τα διοικητικά 
επίπεδα. Να εγκρίνει μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση των 
επαγγελματικών υπηρεσιών και επαγγελματικών ενώσεων έως τα 
τέλη του 2014, καθορίζοντας τα επαγγέλματα που απαιτούν εγγραφή 
σε επαγγελματική οργάνωση, καθώς και τη διαφάνεια και τη 
λογοδοσία των επαγγελματικών φορέων, ανοίγοντας τα 
αδικαιολόγητα περιορισμένης πρόσβασης επαγγέλματα και 
διασφαλίζοντας την ενότητα της αγοράς όσον αφορά την πρόσβαση 
σε επαγγελματικές υπηρεσίες και την παροχή τους στην Ισπανία. Να 
μειώσει περαιτέρω τον χρόνο, το κόστος και τον αριθμό των 
διαδικασιών που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας λειτουργούσας 
επιχείρησης. Να διευθετήσει τους αδικαιολόγητους περιορισμούς στη 
δημιουργία μεγάλης κλίμακας χώρων λιανικού εμπορίου, 
συγκεκριμένα μέσω της αναθεώρησης των υφιστάμενων 
περιφερειακών χωροταξικών ρυθμίσεων. Να προσδιορίσει τις πηγές 
χρηματοδότησης για τη νέα εθνική στρατηγική για την επιστήμη, την 
τεχνολογία και την καινοτομία και να θέσει σε λειτουργία τον νέο 
κρατικό οργανισμό έρευνας.

4. Να επιταχύνει την εφαρμογή του νόμου για την ενότητα της 
αγοράς σε περιφερειακό επίπεδο. Να διασφαλίσει ότι οι αυτόνομες 
περιφέρειες θα εφαρμόσουν τα μεταρρυθμιστικά μέτρα που 
εγκρίθηκαν για τον τομέα του λιανικού εμπορίου. Να θεσπίσει τη 
σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση για τις επαγγελματικές υπηρεσίες και 
ενώσεις.

 γίνεται σύγκριση της σύνδεσης μεταξύ της 

εμπεριστατωμένης επισκόπησης και της συναφούς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ αριθ. 3 για τη Βουλγαρία 

το 2014 και το 2015, ήτοι πριν και μετά την απλούστευση. 
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Πίνακας 2 – Παράδειγμα εξασθένισης της σύνδεσης μεταξύ της εμπεριστατωμένης 
επισκόπησης και των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ πριν και μετά την απλούστευση 

 

Πηγή: ΕΕΣ. 

43. Τέλος, η έλλειψη σύνδεσης ή αιτιώδους συνάφειας μεταξύ των εμπεριστατωμένων 

επισκοπήσεων και των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ από το 2016 και εξής δεν είναι συνεπής με 

Συναφής με τη ΔΜΑ ΣΑΧ αριθ. 3 για τη Βουλγαρία, 2014 και 2015

Καθοδήγηση πολιτικής στην εμπεριστατωμένη 
επισκόπηση Προτάσεις της Επιτροπής για ανά χώρα συστάσεις

2014

«Πολιτικές προκλήσεις»
- Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της 
αποδοτικότητας των ενεργών πολιτικών για την αγορά 
εργασίας.
- Αξιολόγηση του αντικτύπου των εφαρμοζόμενων 
ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, και 
θέσπιση νέων μέτρων.
- Σύνδεση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με τη 
μελλοντική πολιτική.
- Στόχευση των μέτρων στις ομάδες που έχουν 
μεγαλύτερη ανάγκη, και των οποίων η 
απασχολησιμότητα είναι υψηλότερη. (άνεργοι νέοι, 
μακροχρόνια άνεργοι χαμηλής ειδίκευσης με 
επαγγελματική πείρα, καθώς και άλλες ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες). 

Να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του Οργανισμού 
Απασχόλησης με την ανάπτυξη συστήματος 
παρακολούθησης των επιδόσεων και την καλύτερη 
εστίαση στους πλέον ευάλωτους, όπως οι εργαζόμενοι με 
χαμηλή ειδίκευση και οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, 
οι μακροχρόνια άνεργοι και οι Ρομά.

- Η βελτίωση των πρακτικών στους τομείς της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης φαίνεται να είναι 
σημαντική για την αγορά εργασίας· θα μπορούσε να 
εξεταστεί πώς οι πολιτικές που αποσκοπούν στην 
επίτευξη επαρκούς συμμετοχής θα οδηγήσουν στην 
αύξηση του μορφωτικού επιπέδου.  Ανάπτυξη πρακτικών 
κατάρτισης και διά βίου μάθησης που αποσκοπούν στην 
απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων περιζήτητων στην 
αγορά εργασίας.
- Τα μέτρα που απευθύνονται ειδικά στους νέους θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν προγράμματα που 
αποσκοπούν στην αύξηση του μορφωτικού επιπέδου και 
την αναβάθμιση των προσόντων τους μέσω στοχευμένης 
κατάρτισης. Τα μέτρα για την επανένταξη των 
μακροχρόνια ανέργων με επαγγελματική πείρα μπορούν 
να περιλαμβάνουν την αποτελεσματική σύνδεση των 
κοινωνικών παροχών με τη συμμετοχή σε προγράμματα 
κατάρτισης και επιδοτούμενης απασχόλησης.  Θα 
μπορούσαν επίσης να εξεταστούν προγράμματα που 
βασίζονται στην κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. 

Να επεκτείνει την κάλυψη και την αποτελεσματικότητα 
των ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας, ώστε 
να καταστούν αντίστοιχες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
των ατόμων που αναζητούν εργασία και να προσεγγίσει 
τους μη εγγεγραμμένους νέους που βρίσκονται εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, σύμφωνα με 
τους στόχους των «Εγγυήσεων για τη Νεολαία».

- Επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ 
ενεργητικών και παθητικών μέτρων.
- Αύξηση της αποτελεσματικότητας των κοινωνικών 
μεταβιβάσεων προκειμένου να διασφαλιστεί 
ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο για τους δικαιούχους.

Για την ανακούφιση της φτώχειας, να βελτιώσει 
περαιτέρω την πρόσβαση και την αποτελεσματικότητα 
των κοινωνικών υπηρεσιών και μεταβιβάσεων για τα 
παιδιά και τους ηλικιωμένους.

2015

«Σύνοψη»
- Ανεπαρκείς πολιτικές για την αγορά εργασίας ενδέχεται 
να αποκλείουν εργαζομένους από την αγορά εργασίας.
- Η έλλειψη στοχευμένων πρακτικών εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και ενεργητικών πολιτικών για την αγορά 
εργασίας μπορεί να εμποδίζει τη συμμετοχή στην αγορά 
εργασίας και να αποτελεί πρόσκομμα για την 
απασχολησιμότητα του εργατικού δυναμικού.

Να αναπτύξει ολοκληρωμένη προσέγγιση για ομάδες 
που βρίσκονται στο περιθώριο της αγοράς εργασίας, 
ιδίως των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας και των 
νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης. «Εμπεριστατωμένη επισκόπηση»

Η βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης εξακολουθεί να 
αποτελεί σημαντική πρόκληση.



 32 

 
 

τα όσα δήλωσε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα του Οκτωβρίου 2015. Προκειμένου να 

βελτιωθεί η διαφάνεια και η παρακολούθηση στο πλαίσιο της ΔΜΑ, η Επιτροπή δήλωσε ότι 

«[…] θα υποβάλει επίσης ρητή αιτιολόγηση των αποφάσεων που λαμβάνονται, μεταξύ 

άλλων όσον αφορά τις ειδικές ανά χώρα συστάσεις που σχετίζονται με τη διαδικασία 

μακροοικονομικών ανισορροπιών[…]» και «[…] θα εξηγήσει καλύτερα την σχέση μεταξύ της 

φύσεως των ανισορροπιών και του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανά 

χώρα συστάσεις»18

Δεν γίνεται συστηματική εκτίμηση του αντικτύπου των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ επί των 

ανισορροπιών 

. 

44. Η Επιτροπή δεν παρέχει κατά κανόνα εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων εκτιμήσεις 

του οικονομικού αντικτύπου των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ επί των ανισορροπιών. Αυτό 

είναι κατανοητό μόνον στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν εγγενείς δυσχέρειες για 

την αξιόπιστη μέτρηση ορισμένων επιπτώσεων λόγω της φύσης των συνιστώμενων μέτρων 

πολιτικής (π.χ. έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού ή προσομοιώσεις 

ακραίων καταστάσεων για τον τραπεζικό τομέα, βελτίωση του συντονισμού και της 

αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών) ή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αντίκτυπος 

θα είναι μακροπρόθεσμος (μεταρρυθμίσεις στους τομείς της εκπαίδευσης και της αγοράς 

εργασίας). 

45. Οι λίγες εξαιρέσεις περιλαμβάνουν παραπομπές σε εξωτερικές μελέτες εκτίμησης των 

επιδράσεων των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 

(ΑΕγχΠ)1920

                                                      

18 COM(2015) 600 final της 21ης Οκτωβρίου 2015, με τίτλο «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τα 
βήματα για την Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης», σ. 9. 

, καθώς και την άπαξ διαδικασία στα έγγραφα εργασίας των υπηρεσιών της 

19 Στην ανά χώρα έκθεση του 2015 για την Ισπανία (σ. 59) επισημαίνεται ότι, δεδομένης της 
σχετικά έντονης αιτιώδους συνάφειας, ο μετριασμός των τιμών μέσω της συμπίεσης του 
περιθωρίου κέρδους στο πλαίσιο μιας μεταρρύθμισης των επαγγελματικών υπηρεσιών με 

 
 



 33 

 
 

Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) των κρατών μελών 

του 201421

46. Επιπλέον, ορισμένες συστάσεις ενδεχομένως αντισταθμίζουν τον αντίκτυπο άλλων, και 

σε αυτή την περίπτωση είναι ενδεχομένως δυνατό να γίνει εύλογη εκτίμηση. Αυτό ισχύει 

στην περίπτωση των δημοσιονομικών συστάσεων και άλλων ΣΑΧ με δημοσιονομικό 

αντίκτυπο. Παραδείγματος χάριν, η συναφής με τη ΔΜΑ ΣΑΧ αριθ. 1/2013 προς την Ισπανία, 

ένα κράτος μέλος υπό ΔΥΕ, αφορούσε τη συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής που 

συνέστησε το Συμβούλιο, ώστε να επιτευχθεί η διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος 

της χώρας. Ταυτόχρονα, η συναφής με τη ΔΜΑ ΣΑΧ αριθ. 4/2013 αφορούσε την ανάγκη να 

ενισχύσει και να εκσυγχρονίσει τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης για να διασφαλίσει 

την παροχή αποτελεσματικής και εξατομικευμένης βοήθειας στους ανέργους. Η Επιτροπή 

δεν αξιολόγησε κατά πόσον το κόστος πρόσληψης του προσωπικού που απαιτείται για την 

παροχή εξατομικευμένης στήριξης σε περισσότερα από έξι εκατομμύρια ανέργους ήταν 

. Η εκτίμηση του οικονομικού αντικτύπου των ανισορροπιών θα καθιστούσε 

σαφέστερο ποιες συστάσεις είναι οι σημαντικότερες και, κατά πάσα πιθανότητα, 

αποτελεσματικές. 

                                                                                                                                                                      
 

στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού αναμένεται να είναι επωφελής για την υπόλοιπη 
οικονομία, γίνεται δε παραπομπή σε μια μελέτη της Επιτροπής («The Economic Impact of 
Professional Services Liberalisation», European Economy Economic Papers 533, 
Σεπτέμβριος 2014) σχετικά με τις επιδράσεις των κανονιστικών φραγμών σε τέσσερα 
επαγγέλματα στην ΕΕ από το 2008 έως το 2011. 

20 Στην πρώτη της επισκόπηση της προόδου («Review of progress on policy measures relevant for 
the correction of macroeconomic imbalances») για τη Γαλλία του 2014, η Επιτροπή περιγράφει 
τις διαπιστώσεις μιας μελέτης του ΟΟΣΑ του2014 σχετικά με τις συνέπειες των 
μεταρρυθμίσεων που πραγματοποιήθηκαν και ανακοινώθηκαν από τη γαλλική κυβέρνηση από 
το 2012. 

21 Η Επιτροπή χρησιμοποίησε ένα μακροοικονομικό μοντέλο (Quest) προκειμένου να εκτιμήσει 
πώς οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος θα επηρέαζαν την 
ανάπτυξη, εάν το εν λόγω κράτος μέλος μείωνε τη διαφορά με τον μέσο όρο των τριών κρατών 
μελών με τις καλύτερες επιδόσεις στην ΕΕ σε βασικούς οικονομικούς δείκτες. 
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συνεπές με τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που είχε ζητήσει να επιβληθούν στην 

πρώτη σύστασή της. 

Ασυνέπεια με τις συστάσεις που διατυπώνονται για τη ζώνη του ευρώ 

47. Από το 2012, η Επιτροπή προτείνει επίσης συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ συνολικά. 

Μετά την έγκρισή τους από το Συμβούλιο, οι συστάσεις αυτές απευθύνονται στους 

υπουργούς οικονομικών της Ευρωομάδας. Κανένα όργανο της ΕΕ δεν φέρει επισήμως την 

ευθύνη για την εφαρμογή τους. 

48. Σε επίπεδο Επιτροπής δεν προβλέπεται κάποιο σύστημα για τη διασφάλιση της 

συνοχής μεταξύ των συστάσεων για τη ζώνη του ευρώ και των ΣΑΧ προς τα κράτη μέλη που 

την απαρτίζουν. 

49. Μία πτυχή του προβλήματος αφορά τις συστάσεις της Επιτροπής σχετικά με τον 

δημοσιονομικό προσανατολισμό της ζώνης του ευρώ22

50. Τον Νοέμβριο του 016, η Επιτροπή συνέστησε θετικό δημοσιονομικό προσανατολισμό 

προκειμένου να τονώσει την ανάκαμψη προς υποστήριξη της νομισματικής πολιτικής της 

ΕΚΤ

. Όταν η νομισματική πολιτική 

αντιμετωπίζει δυσκολίες με τη μείωση των επιτοκίων, η διαχείριση του δημοσιονομικού 

προσανατολισμού είναι σημαντική για τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της 

συνολικής ζήτησης. Ωστόσο, το ΣΣΑ δεν μπορεί να επηρεάσει τον δημοσιονομικό 

προσανατολισμό ενός κράτους μέλους αφότου αυτό επιτύχει τη συμμόρφωση με τα 

κριτήρια σταθερότητας. Ως εκ τούτου, η ΔΜΑ παρέχει ένα πλαίσιο για τη διατύπωση 

δημοσιονομικών συστάσεων που αφορούν τη ζώνη του ευρώ συνολικά. 

23

                                                      

22 Ο δημοσιονομικός προσανατολισμός είναι μια εκτίμηση της εκούσιας ώθησης που δημιουργεί 
η δημοσιονομική πολιτική. 

. Η σύσταση αυτή δεν συνήδε με τις δημοσιονομικές απαιτήσεις που περιέχονταν στις 

ΣΑΧ προς τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και είχαν διατυπωθεί περίπου έξι μήνες 

23 COM(2016) 727, της 6ης Νοεμβρίου 2016. 
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νωρίτερα και υποδήλωναν μετρίως περιοριστικό δημοσιονομικό προσανατολισμό για τη 

ζώνη του ευρώ συνολικά για το 2017 και το 2018. Δεδομένου ότι οι προοπτικές αύξησης 

του ΑΕγχΠ δεν επιδεινώθηκαν κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο, η εν λόγω ασυνέπεια ήταν 

αδικαιολόγητη. Δεν υφίσταται αποτελεσματικός μηχανισμός περιορισμού των αποκλίσεων 

που ενδέχεται να ανακύψουν μεταξύ του τι είναι δημοσιονομικώς επιθυμητό για τη ζώνη 

του ευρώ και του αθροίσματος των δημοσιονομικών ΣΑΧ προς τα κράτη μέλη. 

Εξαιρετικά δύσκολο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ 

51. Η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι προσδοκά πως οι συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ θα 

υλοποιούνται εντός 12 έως 18 μηνών. Δεδομένου ότι η πρόβλεψη αυτή είναι συχνά 

υπερβολικά αισιόδοξη, προκαλεί νόθευση των σχετικών με την υλοποίηση στατιστικών. 

Πολλές από τις συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ είναι πολύπλοκες και απαιτούν ενέργειες από 

μεγάλο αριθμό ενδιαφερομένων. Πολλές από αυτές επαναλαμβάνονται κάθε έτος και, ως 

εκ τούτου, καταγράφονται ως μη υλοποιηθείσες. Η πρακτική της Επιτροπής έρχεται σε 

αντίθεση με την εφαρμοζόμενη από το ΔΝΤ και τον ΟΟΣΑ, που διαρθρώνουν τις συμβουλές 

τους σε θέματα πολιτικής γύρω από περισσότερο θεματικούς άξονες (βλέπε σχετικά 

το σημείο 78

52. Η δυσκολία αυτή επιβεβαιώθηκε ως έναν βαθμό από τις απαντήσεις στο ερώτημα 

«Είναι ρεαλιστικές οι ΣΑΧ που απευθύνονται στο κράτος μέλος σας;» που τέθηκε στο 

πλαίσιο της έρευνας στα μέλη της ΕΟΠ. Ποσοστό περίπου 53 % όσων απάντησαν τις έκριναν 

«ρεαλιστικές», 26 % «μάλλον μη ρεαλιστικές» και 11 % «καθόλου ρεαλιστικές» (βλέπε

). 

 

γράφημα ι στο παράρτημα VI

Η κατάταξη των ανισορροπιών δεν είναι διαφανής, και η ΔΥΑ δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ 

). Ο βασικός λόγος που επικαλέστηκαν όσοι έκριναν τις ΣΑΧ 

μη ρεαλιστικές ήταν το ιδιαιτέρως απαιτητικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους. 

53. Στην ενότητα αυτή εξετάζονται η λογική και η διαδικασία στις οποίες βασίζεται η 

εκτίμηση της σοβαρότητας των ανισορροπιών από την Επιτροπή. 
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Το σύστημα των κατηγοριών είναι γενικώς πολύπλοκο και χαρακτηρίζεται από συχνές 

μεταβολές 

54. Σύμφωνα με τον κανονισμό ΔΜΑ, ένα κράτος μέλος μπορεί να αξιολογηθεί είτε ότι δεν 

παρουσιάζει καμία ανισορροπία είτε ότι πλήττεται από ανισορροπίες ή από υπερβολικές 

ανισορροπίες. 

55. Ωστόσο, το 2012 η Επιτροπή όρισε πέντε κατηγορίες, οι οποίες αυξήθηκαν σε έξι το 

2013. Το 2014 οι κατηγορίες ήταν ακόμη έξι, αλλά διαφορετικές. Οι κατηγορίες 

διαφοροποιούνταν αναλόγως της σοβαρότητας των ανισορροπιών, καθώς και του 

απαιτούμενου βαθμού παρακολούθησης. Τέλος, οι κατηγορίες μειώθηκαν σε μόλις 

τέσσερις το 2016 (βλέπε πίνακα 3). Οι περισσότεροι από τους ενδιαφερομένους με τους 

οποίους συνομιλήσαμε εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη μείωση του αριθμού των 

κατηγοριών, επειδή αυτή είχε ως αποτέλεσμα την απλούστευση της διαδικασίας. 
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Πίνακας 3 – Εξέλιξη των κατηγοριών ανισορροπιών, 2012-2017 

 

Πηγή: ΕΕΣ. 

56. Από το 2013, μολονότι κοινό χαρακτηριστικό των διαφόρων κατατάξεων είναι η 

ύπαρξη μιας κατηγορίας που χαρακτηρίζεται από τον εντοπισμό υπερβολικών 

ανισορροπιών, η Επιτροπή δεν πρότεινε ποτέ την ενεργοποίηση ΔΥΑ στις αντίστοιχες 

περιπτώσεις. Η δυνατότητα αυτή δεν προβλέπεται ρητά στον κανονισμό ΔΜΑ 

(βλέπε πλαίσιο 3). Από την τεκμηρίωση της Επιτροπής δεν καθίσταται σαφές από πού 

προήλθε αυτή η πρακτική του εντοπισμού υπερβολικών ανισορροπιών και της μη 

εισήγησης ενεργοποίησης της ΔΜΑ, η οποία φαίνεται να έχει αποφασισθεί σε πολιτικό 

επίπεδο. Μέχρι στιγμής, η Επιτροπή έχει αποφύγει συστηματικά να εισηγηθεί 

ενεργοποίηση της ΔΥΑ, αλλά χωρίς σαφές σκεπτικό (βλέπε σημείο 63

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Απουσία ανισορροπιών Απουσία ανισορροπιών Απουσία ανισορροπιών Απουσία ανισορροπιών

DK, LU, MT AT, BE, EE, HU, RO, UK FI

Ανισορροπίες που δεν είναι 

υπερβολικές αλλά πρέπει να 

αντιμετωπιστούν

Ανισορροπίες που αξίζουν 

παρακολούθηση και δράση 

σε επίπεδο πολιτικής

Ανισορροπίες που απαιτούν παρακολούθηση 

και δράση σε επίπεδο πολιτικής

Ανισορροπίες

BE, BG, DK, FI, SE, UK BE, BG, DK, FI, MT, NL, SE, UK BE, BG, DE, FI, NL, SE, UK BE, FI, NL, RO, SE, UK

Σοβαρές ανισορροπίες που 

δεν είναι υπερβολικές αλλά 

πρέπει να αντιμετωπιστούν

Ανισορροπίες που απαιτούν 

παρακολούθηση και 

αποφασιστική δράση σε 

επίπεδο πολιτικής

Ανισορροπίες που απαιτούν παρακολούθηση 

και αποφασιστική δράση σε επίπεδο πολιτικής

FR, HU, IT, SI FR, HU, IT HU DE, HU

Πολύ σοβαρές ανισορροπίες 

που δεν είναι υπερβολικές 

αλλά χρήζουν επείγουσας 

αντιμετώπισης

Ανισορροπίες που απαιτούν ειδική 

παρακολούθηση και αποφασιστική δράση σε 

επίπεδο πολιτικής

CY, ES ES, FR, IE ES, IE, SI DE, ES, FI, IE, NL, SE, SI DE, ES, IE, NL, SE, SI

Υπερβολικές ανισορροπίες 

που απαιτούν συνεχή και 

έντονη πολιτική δράση 

(ειδική παρακολούθηση) Υπερβολικές ανισορροπίες που απαιτούν ειδική 

παρακολούθηση και αποφασιστική δράση σε 

επίπεδο πολιτικής

Υπερβολικές ανισορροπίεςES

Υπερβολικές ανισορροπίες 

που απαιτούν επείγουσα 

πολιτική δράση (ειδική 

παρακολούθηση)

SI HR, IT, SI BG, FR, HR, IT, PT BG, CY, FR, HR, IT, PT BG, CY, FR, HR, IT, PT

Διαδικασία υπερβολικών 

ανισορροπιών

Διαδικασία υπερβολικών 

ανισορροπιών

Υπερβολικές ανισορροπίες που απαιτούν 

αποφασιστική δράση σε επίπεδο πολιτικής και 

ενεργοποίηση της διαδικασίας υπερβολικών 

ανισορροπιών

Υπερβολικές ανισορροπίες με σχέδιο 

διορθωτικής δράσης (διαδικασία υπερβολικών 

ανισορροπιών)

). 
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Πλαίσιο 3

Το άρθρο 2 του κανονισμού ΔΜΑ περιλαμβάνει ορισμούς μόνον των «ανισορροπιών» και των 

«υπερβολικών ανισορροπιών». 

 – Πότε πρέπει να ενεργοποιείται η ΔΥΑ; 

Το άρθρο 7, παράγραφος 1, σχετικά με την κίνηση της ΔΥΑ ορίζει τα εξής: «Εάν, βάσει της 

εμπεριστατωμένης επισκόπησης που αναφέρεται στο άρθρο 5, η Επιτροπή θεωρήσει ότι το οικείο 

κράτος μέλος πλήττεται από υπερβολικές ανισορροπίες, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο και την Ευρωομάδα.» Εν συνεχεία, το άρθρο 7, παράγραφος 2, προβλέπει ότι το 

Συμβούλιο «μπορεί να» ενεργοποιήσει τη διαδικασία, υποδηλώνοντας ότι αυτό εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια του Συμβουλίου.  

Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι διαθέτει διακριτική ευχέρεια ως προς το εάν θα συστήσει την 

κίνηση της ΔΥΑ, ακόμη και αν κρίνει ότι ένα κράτος μέλος πλήττεται από υπερβολικές ανισορροπίες. 

Κατά πληροφορίες, βασίζει την ερμηνεία αυτή στο άρθρο 121, παράγραφος 4, της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει τα εξής: 

«Όταν διαπιστώνεται, στο πλαίσιο της διαδικασίας της παραγράφου 3, ότι η οικονομική πολιτική 

ενός κράτους μέλους αντιβαίνει προς τους γενικούς προσανατολισμούς της παραγράφου 2 ή ότι 

ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την καλή λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, η 

Επιτροπή μπορεί να απευθύνει προειδοποίηση στο εν λόγω κράτος μέλος.» 

Η σχέση μεταξύ ανάλυσης και των διαφόρων κατηγοριών ανισορροπίας δεν είναι 

πάντοτε σαφής  

57. Το άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού ΔΜΑ προβλέπει ότι η εμπεριστατωμένη 

επισκόπηση πρέπει να «περιλαμβάνει εκτίμηση του κατά πόσον το […] κράτος μέλος 

πλήττεται από ανισορροπίες και κατά πόσον αυτές συνιστούν υπερβολικές ανισορροπίες». 

Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή πρέπει να αποδείξει τη σαφή σύνδεση της οικονομικής 

ανάλυσης με την επιλεγείσα κατηγορία ανισορροπιών. 

58. Στην πράξη, οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις δεν καταλήγουν σε συμπέρασμα 

σχετικά με την κατάταξη των ανισορροπιών για τα κράτη μέλη. Αντιθέτως, αυτό περιέχεται 

στη συνοδευτική ανακοίνωση της Επιτροπής. Επιπροσθέτως, διαπιστώσαμε ότι τα 

συνιστώμενα συμπεράσματα σχετικά με τις ανισορροπίες δεν βασίζονται πάντοτε σαφώς 
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στην ανάλυση που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της αντίστοιχης εμπεριστατωμένης 

επισκόπησης. Ενδεικτικά: 

α) Το 2015, κατόπιν σύστασης της ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, η 

Βουλγαρία μετακινήθηκε τρία επίπεδα στην κατάταξη, από την κατηγορία των 

«ανισορροπιών που απαιτούν παρακολούθηση και δράση πολιτικής» σε εκείνη των 

«υπερβολικών ανισορροπιών που απαιτούν ειδική παρακολούθηση και αποφασιστική 

δράση πολιτικής». Η απόφαση αυτή οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην πτώχευση μίας 

τράπεζας το 2014 και τους φόβους για χρηματοπιστωτική αστάθεια που το γεγονός 

αυτό προκάλεσε στην Επιτροπή. Η κατάταξη αυτή διατηρήθηκε το 2016, μολονότι η 

εμπεριστατωμένη επισκόπηση του συγκεκριμένου έτους έδειξε ότι κανένας από τους 

χρηματοοικονομικούς κινδύνους που είχαν διαγνωστεί το 2015 δεν υλοποιήθηκε. 

β) Το 2015, κατόπιν σύστασης της ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων για 

κλιμάκωση της διαδικασίας, η Γαλλία μετακινήθηκε κατά ένα επίπεδο, στην κατηγορία 

των «υπερβολικών ανισορροπιών που απαιτούν ειδική παρακολούθηση και 

αποφασιστική δράση πολιτικής». Κατά την άποψή μας, ωστόσο, στην 

εμπεριστατωμένη επισκόπηση δεν είχαν εντοπιστεί σημαντικές μεταβολές από το ένα 

έτος στο άλλο όσον αφορά τους παράγοντες στους οποίους βασιζόταν η αξιολόγηση. 

Παράλληλα, παρά το γεγονός ότι η Γαλλία τελούσε επίσης υπό ΔΥΕ (το διορθωτικό 

σκέλος του ΣΣΑ), η διαδικασία αυτή δεν κλιμακώθηκε, μολονότι η λέξη «υπερβολικά» 

εμφανίστηκε στην εμπεριστατωμένη επισκόπηση μόνο σε σχέση με τα δημοσιονομικά 

ελλείμματα. 

γ) Η εμπεριστατωμένη επισκόπηση του 2016 για το Ηνωμένο Βασίλειο (που τελεί υπό ΔΥΕ 

από το 2008) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν ανισορροπίες, και η έκθεση 

του μηχανισμού επαγρύπνησης του 2017 για τη χώρα δεν απαίτησε καν τη διενέργεια 

εμπεριστατωμένης επισκόπησης. Και αυτό παρά την αναφορά, που περιείχε η 

εμπεριστατωμένη επισκόπηση του 2016, στο διαρκώς υψηλό έλλειμμα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών (το μεγαλύτερο κατά το συγκεκριμένο έτος στην ΕΕ) και στη 

συνεχή αύξηση από το 2013 των ήδη διογκωμένων τιμών των κατοικιών. 
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59. Η κατάσταση επιδεινώθηκε το 2017, όταν οι ολοκληρωμένες εμπεριστατωμένες 

επισκοπήσεις αντικαταστάθηκαν από «συνόψεις» στις ανά χώρα εκθέσεις 

(βλέπε σημείο 69

60. Το χρονοδιάγραμμα δημοσίευσης υποδηλώνει ότι οι εργασίες ανάλυσης και κατάταξης 

είναι επίσης λειτουργικώς διαχωρισμένες. Το 2012, το 2014 και το 2017, οι 

εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις και η ανακοίνωση σχετικά με την κατάταξη 

δημοσιεύθηκαν την ίδια ημέρα, ενώ, το 2013 και το 2016, οι εμπεριστατωμένες 

επισκοπήσεις δημοσιεύθηκαν πρώτες και η κατάταξη στις κατηγορίες ανισορροπιών δύο 

εβδομάδες αργότερα. Το 2015, η κατάταξη στις κατηγορίες ανισορροπιών δημοσιεύθηκε 

μία ημέρα πριν από τις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις. 

). 

Στα τελευταία στάδια, η διαδικασία έχει μάλλον πολιτικό παρά τεχνικό χαρακτήρα 

61. Η Επιτροπή εφαρμόζει επί του παρόντος μια διαδικασία πολλαπλών σταδίων για την 

κατάταξη των ανισορροπιών. Αρχικά, το προσωπικό της Επιτροπής διαβιβάζει γραπτές 

εισηγήσεις στον Επίτροπο Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων σχετικά με την 

κατάταξη των κρατών μελών που έχουν υποβληθεί σε εμπεριστατωμένη επισκόπηση. 

Διαπιστώσαμε ότι οι εισηγήσεις αυτές παρέχουν τεχνικές συμβουλές και εμφανίζουν 

συνοχή τόσο μεταξύ των χωρών όσο και σε βάθος χρόνου. 

62. Αφού οι συμβουλές αυτές εξεταστούν από το ιδιαίτερο γραφείο του Επιτρόπου και, 

από το 2014, από το ιδιαίτερο γραφείο του Αντιπροέδρου της Επιτροπής για το Ευρώ και 

τον Κοινωνικό Διάλογο (ο οποίος είναι από κοινού αρμόδιος για τη ΔΜΑ), σχέδιο 

ανακοίνωσης αποστέλλεται για έλεγχο στα ιδιαίτερα γραφεία όλων των Επιτρόπων και, 

τέλος, για έγκριση στο Σώμα των Επιτρόπων. 

63. Μεταξύ 2012 και 2016, σε 16 περιπτώσεις ορισμένα κράτη μέλη διαπιστώθηκε ότι 

είχαν υπερβολικές ανισορροπίες. Ωστόσο, ουδέποτε το Σώμα των Επιτρόπων εισηγήθηκε 

την ενεργοποίηση της ΔΜΑ στο Συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας, η Επιτροπή 

προσκόμισε ελάχιστα στοιχεία που να εξηγούν για ποιον λόγο το Σώμα των Επιτρόπων δεν 

πρότεινε την κίνηση της ΔΥΑ. 
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64. Η συστηματική μη ενεργοποίηση της ΔΥΑ έχει αποδυναμώσει την αξιοπιστία και την 

αποτελεσματικότητα της ΔΜΑ. Την άποψη αυτή συμμερίζεται μερίδα των ενδιαφερομένων, 

οι οποίοι αναφέρουν ότι η μη ενεργοποίηση της ΔΥΑ έχει υπονομεύσει τη διαδικασία τόσο 

από την άποψη της ικανότητάς της να αντιμετωπίζει τις ανισορροπίες όσο και από την 

άποψη του αποτρεπτικού χαρακτήρα της. Στην έκθεση των πέντε Προέδρων24 προτείνεται 

επίσης η πλήρης εφαρμογή της ΔΥΑ, περιλαμβανομένης της κίνησης της ΔΜΑ. Πέραν 

τούτου, η ΕΚΤ έχει δηλώσει ότι χρειάζεται η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή όλων 

των μέσων που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο της ΔΜΑ, περιλαμβανομένου του διορθωτικού 

σκέλους της, επαναλαμβάνοντας αυτό το μήνυμα σε διάφορες περιστάσεις25

65. Άλλοι ενδιαφερόμενοι, ωστόσο, παρατηρούν ότι η χρήση της ΔΥΑ σε περιπτώσεις που 

δεν είναι απολύτως σαφείς θα έθιγε επίσης την αξιοπιστία της, και ότι θα πρέπει να 

εφαρμόζεται μόνο σε πολύ προφανείς περιπτώσεις. 

. 

66. Σύμφωνα με τον κανονισμό ΔΜΑ, η Επιτροπή είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνη για την 

κατάταξη των ανισορροπιών. Ωστόσο, εντοπίσαμε ορισμένες αδυναμίες στον τρόπο με τον 

οποίο γίνεται η εν λόγω κατάταξη: 

α) Πρώτον, δεν μας παρασχέθηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη μιας 

επίσημης διαδικασίας που εφαρμόζεται από το Σώμα των Επιτρόπων και τα ιδιαίτερα 

γραφεία για την εξέταση των εισηγήσεων της ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών 

Υποθέσεων και την τεκμηρίωση των επαφών τους. 

                                                      

24 «Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης», έκθεση του Jean-
Claude Juncker, σε στενή συνεργασία με τους Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi 
και Martin Schulz, Ιούνιος 2015, σ. 8: «Το διορθωτικό σκέλος της [ΔΜΑ] θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται αποφασιστικά. Θα πρέπει να ενεργοποιείται μόλις εντοπίζονται υπερβολικές 
ανισορροπίες και να χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της υλοποίησης των 
μεταρρυθμίσεων.» 

25 ΕΚΤ, Οικονομικό Δελτίο, τεύχος 2, Μάρτιος 2017, πλαίσιο 7, σ. 63. Για άλλες δηλώσεις, βλέπε 
Οικονομικό Δελτίο, τεύχος 2, Μάρτιος 2015, πλαίσιο 5, σ. 48, και Οικονομικό Δελτίο, τεύχος 2, 
Μάρτιος 2016, πλαίσιο 8, σ. 57. 



 42 

 
 

β) Δεύτερον, έως το 2017, το σχέδιο ανακοίνωσης σχετικά με τις ανισορροπίες 

διανεμόταν με μεγάλη καθυστέρηση στο Σώμα των Επιτρόπων. Η πρακτική αυτή 

παραβίαζε τους εσωτερικούς κανόνες της Επιτροπής, σκοπός των οποίων είναι να 

διασφαλίζουν ότι το Σώμα των Επιτρόπων αποφασίζει κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης 

των σχετικών στοιχείων. 

γ) Τρίτον, προς το παρόν, δεν υπάρχουν σαφείς γραπτές οδηγίες όσον αφορά τις 

περιστάσεις υπό τις οποίες η Επιτροπή θα μπορούσε να αποφασίσει να προτείνει 

ενεργοποίηση της ΔΥΑ. 

Η σημασία των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων έχει μειωθεί σημαντικά με την πάροδο 

του χρόνου. Μολονότι η ποιότητα των αναλύσεων παραμένει ικανοποιητική, ορισμένες 

βασικές πτυχές αυτών των επισκοπήσεων χρειάζονται βελτίωση  

67. Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η εξέλιξη της παρουσίασης των εμπεριστατωμένων 

επισκοπήσεων και η ποιότητα των εργαλείων ανάλυσης, και ιδίως της οικονομικής, που 

χρησιμοποιεί η Επιτροπή για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των ανισορροπιών. 

Η σημασία των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων έχει μειωθεί σημαντικά με την πάροδο 

του χρόνου 

68. Τα όρια μεταξύ των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων και των ετήσιων εκθέσεων ανά 

χώρα καθίστανται ολοένα περισσότερο δυσδιάκριτα. Η Επιτροπή επιδίωξε να ενσωματώσει 

την ανάλυση και τις συμβουλές σε θέματα πολιτικής που παρέχει στα κράτη μέλη στο 

ευρύτερο πλαίσιο του συντονισμού των πολιτικών που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. 

Εντούτοις, η συγχώνευση των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων με τις εκθέσεις ανά χώρα 

περιόρισε την εστίαση στη ΔΜΑ και στον διακριτό στόχο του εντοπισμού και της πρόληψης 

των ανισορροπιών. 

69. Κατά τα πρώτα τρία έτη, οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις ήταν αυτοτελή έγγραφα 

που καταρτίζονταν κατά κύριο λόγο από τη ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών 

Υποθέσεων, με τη συνεισφορά της ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης 

και άλλων γενικών διευθύνσεων. Το 2015 η εμπεριστατωμένη επισκόπηση ενσωματώθηκε 

στη δεύτερη ενότητα της ανά χώρα έκθεσης, το υπόλοιπο της οποίας είναι αφιερωμένο στο 
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αποτέλεσμα ανάλυσης που προηγουμένως περιλαμβανόταν σε έγγραφο εργασίας των 

υπηρεσιών της Επιτροπής (που δεν εκδίδεται πλέον) για την αξιολόγηση του ΕΠΜ του 

κράτους μέλους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, 

η ενότητα της εμπεριστατωμένης επισκόπησης για τις «προκλήσεις πολιτικής» (σύνοψη των 

κυριότερων μακροοικονομικών προκλήσεων και των ενδεχόμενων αντιδράσεων) 

καταργήθηκε. Επιπλέον, οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται στις ανά χώρα εκθέσεις 

τυποποιήθηκαν και, ως εκ τούτου, δεν αντικατοπτρίζουν πλέον τη σοβαρότητα των 

ανισορροπιών στο εκάστοτε κράτος μέλος. 

70. Το 2016 η κατάργηση της ενότητας για τις «προκλήσεις πολιτικής» αντισταθμίστηκε εν 

μέρει από την προσθήκη ενός «πίνακα αξιολόγησης για τη ΔΜΑ». Πρόκειται για έναν 

χρήσιμο πίνακα στον οποίο συνοψίζονται οι κύριες διαπιστώσεις της εμπεριστατωμένης 

επισκόπησης. Ωστόσο, ο πίνακας δεν παρέχει πληροφορίες σχετικά με μέτρα που μπορούν 

ενδεχομένως να ληφθούν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εντοπίζονται στην 

εμπεριστατωμένη επισκόπηση. 

71. Η μορφή των εκθέσεων ανά χώρα τροποποιήθηκε περαιτέρω το 2017: επιπλέον της 

μείωσης της συνολικής έκτασής τους, η Επιτροπή περιόρισε την εμπεριστατωμένη 

επισκόπηση στον πίνακα αξιολόγησης για τη ΔΜΑ και σε μία σύντομη παρουσίαση των 

κύριων διαπιστώσεων (ενότητα 3). Λεπτομερή στοιχεία για όλα τα βασικά προβλήματα, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροοικονομικών ανισορροπιών, που αντιμετωπίζει το 

εκάστοτε κράτος μέλος παρουσιάζονται ανά θέμα στην ενότητα 4, με τίτλο 

«Μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες». Ένας αστερίσκος στον τίτλο υποδηλώνει θέματα που 

είναι συναφή με τη ΔΜΑ και περιλαμβάνονται στη σύντομη παρουσίαση στην ενότητα 3. 

72. Οι αλλαγές αυτές στη μορφή των εκθέσεων έγιναν με πρωτοβουλία της Γενικής 

Γραμματείας της Επιτροπής, ο ρόλος της οποίας στο πλαίσιο της διαδικασίας ενισχύεται 

συνεχώς. Η Γενική Γραμματεία ηγείται επίσης πλέον της κατάρτισης των ανά χώρα 

εκθέσεων, μέσω ομάδων ανά χώρα, που έχουν συγκροτηθεί με τη συμμετοχή υπαλλήλων 
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από τις διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής. Η ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Ένταξης παρέχει πλέον μεγαλύτερο μερίδιο των αναλυτικών στοιχείων26

73. Μετά τη συγχώνευση, η ανακοίνωση σχετικά με τις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις 

αντικαταστάθηκε από μια πολύ ευρύτερη ανακοίνωση σχετικά με τις εκθέσεις ανά χώρα. 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, τον Ιούνιο του 2015 η ΓΔ Οικονομικών και 

Χρηματοδοτικών Υποθέσεων δημοσίευσε επισκόπηση των διαπιστώσεων που περιέχονταν 

στις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις του συγκεκριμένου έτους

, ιδίως σχετικά με 

την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις, και η εμπεριστατωμένη επισκόπηση / ανά 

χώρα έκθεση δεν αποτελεί τόσο πολύ προϊόν της ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών 

Υποθέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι αναφέρουν ότι οι εξελίξεις αυτές έχουν περιορίσει την 

προβολή της ΔΜΑ. 

27

74. Η ανάλυση των μακροοικονομικών ανισορροπιών αποτελεί πλέον μέρος της συνολικής 

ανάλυσης των διαρθρωτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένα κράτος μέλος. Συνεπώς, 

οι ανισορροπίες δεν έχουν πλέον την σημασία που είχαν όταν η εμπεριστατωμένη 

επισκόπηση ήταν χωριστό έγγραφο. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει τη διάκριση μεταξύ των 

βραχυπρόθεσμων προβλημάτων (ανισορροπιών) και των μακροπρόθεσμων (ανάπτυξη). 

, προκειμένου να 

επισημάνει τις εξελίξεις που ήταν κοινές στις διάφορες χώρες και συνδέονταν με το 

μεταβαλλόμενο οικονομικό τοπίο. Ωστόσο, τέτοιου είδους επισκόπηση δεν δημοσιεύθηκε 

το 2016 ούτε το 2017, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. 

75. Συνοψίζοντας, οι προσπάθειες εξορθολογισμού του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου περιόρισαν 

την προβολή της ΔΜΑ. Ωστόσο, η αποτελεσματική επικοινωνία είναι σημαντική 

προκειμένου οι πολίτες να κατανοήσουν τη διαδικασία και τις προκλήσεις που 

συνεπάγονται για τα κράτη μέλη οι μακροοικονομικές ανισορροπίες. Η βελτίωση της 

                                                      

26 «The Macroeconomic Imbalance Procedure – Rationale, Process, Application: a Compendium», 
πλαίσιο 3.1, σ. 34. 

27 Occasional Paper 228, «Macroeconomic Imbalances - Main findings of the in-depth reviews 
2015.» 
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επικοινωνίας είναι επίσης απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθεί η ανάληψη από τα κράτη 

μέλη της ευθύνης για τη ΔΜΑ. Η άποψη αυτή τονίστηκε επανειλημμένως από τους 

ενδιαφερομένους κατά τις ενημερωτικές επισκέψεις μας. 

Παρά το καλό επίπεδο της ανάλυσης, ορισμένες πτυχές των εμπεριστατωμένων 

επισκοπήσεων χρειάζονται βελτίωση  

76. Τον Νοέμβριο του 2016, μία πενταετία μετά τη θέσπιση της ΔΜΑ, η ΓΔ Οικονομικών και 

Χρηματοδοτικών Υποθέσεων δημοσίευσε έγγραφο με τίτλο «The Macroeconomic Imbalance 

Procedure – Rationale, Process, Application: a Compendium». Η συλλογή αυτή βασίζεται σε 

μεγάλο βαθμό σε αναλυτικά στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί σε επιτροπές του 

Συμβουλίου ή που έχουν προηγουμένως δημοσιευθεί σε διάφορες μορφές. Αν και έγινε με 

καθυστέρηση, η ενοποίηση ολόκληρου του πλαισίου στη δημοσίευση αυτή είναι 

ευπρόσδεκτη, καθώς βοήθησε τα κράτη μέλη και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους να 

κατανοήσουν τη ΔΜΑ και, ειδικότερα, το σκεπτικό ορισμένων αποφάσεων. 

77. Στη συλλογή περιγράφονται ορισμένα από τα εργαλεία ανάλυσης που χρησιμοποιεί η 

ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων κατά την αξιολόγηση των 

μακροοικονομικών ανισορροπιών. Ωστόσο, η συλλογή θα μπορούσε να βελτιωθεί 

περαιτέρω με την προσθήκη σε αυτήν πληροφοριών σχετικά με τα εργαλεία που 

χρησιμοποιεί η Επιτροπή σε άλλες επαναλαμβανόμενες αναλύσεις, όπως, παραδείγματος 

χάριν, της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, των συναφών με τη ΔΜΑ εξελίξεων 

στην αγορά εργασίας και της ποιότητας των πολιτικών για την αγορά εργασίας. 

78. Το επίπεδο της ανάλυσης στις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις είναι γενικώς 

ικανοποιητικό, σύμφωνα με τους ενδιαφερομένους και τους εμπειρογνώμονες των οποίων 

ζητήσαμε τη γνώμη. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και τις 

λοιπές σχετικές πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη. Ορισμένα από αυτά θεώρησαν 

αναγκαία τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, και η Επιτροπή έχει καταβάλει 

τελευταία προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή. 

79. Η έρευνά μας μεταξύ των μελών της ΕΟΠ επιβεβαίωσε τις διαπιστώσεις αυτές. Η 

συντριπτική πλειονότητα όσων απάντησαν στην έρευνα (89 %) περιέγραψε ως «καλή» την 

ποιότητα της εμπεριστατωμένης επισκόπησης που αφορούσε το κράτος μέλος τους, ενώ 
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το 11 % την χαρακτήρισε «μέτρια». Κανείς δεν περιέγραψε την ποιότητα ως «πολύ καλή», 

«κακή» ή «εξαιρετικά κακή» (βλέπε γράφημα δ στο παράρτημα VI). Σε σύγκριση με 

παρόμοιες εκθέσεις ομολόγων μας, το 68 % των μελών της ΕΟΠ δήλωσε ότι δεν διαπίστωνε 

«καμία διαφορά», το 26 % ότι ήταν καλύτερες και το 5 % ότι οι εμπεριστατωμένες 

επισκοπήσεις ήταν χειρότερες (βλέπε γράφημα κα στο παράρτημα VI). Όλοι όσοι 

συμμετείχαν στην έρευνα συμφώνησαν ότι οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις λάμβαναν 

υπόψη τις ειδικές πληροφορίες για κάθε χώρα (53 % «σε μεγάλο βαθμό» και 47 % «ως έναν 

βαθμό», βλέπε γράφημα ε στο παράρτημα VI

80. Σε σύγκριση με τις εκθέσεις άλλων διεθνών οργανισμών (ΔΝΤ, ΟΟΣΑ), οι οποίοι 

εφαρμόζουν μια «θεματική» προσέγγιση, οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις συχνά 

καλύπτουν τα ίδια θέματα κάθε χρόνο. Ακόμη και αν συνυπολογιστεί το γεγονός ότι 

ορισμένες ανισορροπίες εμμένουν και δεν μπορούν να αγνοηθούν, αυτό συχνά έχει ως 

αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενη ανάλυση με μικρή προστιθέμενη αξία και μήνυμα που σε 

μεγάλο βαθμό δεν μεταβάλλεται από έτος σε έτος. 

). 

81. Ο κανονισμός ΔΜΑ απαιτεί από την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη τις «βαθιές 

εμπορικές και χρηματοοικονομικές διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών και τις 

δευτερογενείς επιπτώσεις των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών»28. Η Επιτροπή 

έχει αναπτύξει μια σειρά οικονομικών εργαλείων29

82. Ωστόσο, η ανάλυση των δευτερογενών επιπτώσεων

 για την κάλυψη αυτών των πτυχών. 

30

                                                      

28 Άρθρο 5, παράγραφος 2, του κανονισμού ΔΜΑ. 

 συχνά είναι ανεπαρκής. Στα 

τέσσερα επιλεγέντα κράτη μέλη η ανάλυση αυτή δεν έγινε με τη δέουσα συνέπεια. 

29 Η Επιτροπή έχει αναπτύξει μια σειρά τεχνικών οικονομικής αξιολόγησης. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται, παραδείγματος χάριν, οι αξιολογήσεις των μισθολογικών εξελίξεων στις 
διάφορες χώρες, καθώς και οι διακρατικές χρηματοοικονομικές ροές. 

30 Δευτερογενής επίπτωση είναι μια εξέλιξη σε ένα κράτος μέλος, η οποία έχει αντίκτυπο στην 
οικονομία ενός ή περισσοτέρων άλλων κρατών μελών. Ως προς τα έσω δευτερογενείς 
επιπτώσεις νοείται ο αντίκτυπος σε συγκεκριμένο κράτος μέλος από άλλο ή άλλα κράτη μέλη. 
Ως προς τα έξω δευτερογενείς επιπτώσεις νοείται ο αντίκτυπος από συγκεκριμένο κράτος 
μέλος προς άλλο ή άλλα. 
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Παραδείγματος χάριν, έως το 2014 στη Σλοβενία, το ζήτημα της εξάπλωσης της κρίσης 

δημόσιου χρέους31

83. Από το 2015, εφαρμόζεται η πρακτική της αναφοράς των προς τα έξω δευτερογενών 

επιπτώσεων στις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις των πέντε μεγαλύτερων κρατών μελών 

της ζώνης του ευρώ. Η εξέλιξη αυτή είναι θετική.  

 (δευτερογενείς επιπτώσεις εξωτερικής προέλευσης) εξεταζόταν μόνον 

παρεμπιπτόντως. Στη Βουλγαρία, η Επιτροπή δεν λάμβανε υπόψη της τις γενικές συνθήκες 

της αγοράς σε αυτό το μικρό κράτος μέλος εκτός της ζώνης του ευρώ. Αγνοώντας τις 

δευτερογενείς επιπτώσεις, η Επιτροπή επικεντρώνεται υπερβολικά στις εξελίξεις που 

αφορούν ειδικά ένα κράτος μέλος. 

84. Οι προς τα έσω δευτερογενείς επιπτώσεις αναφέρονταν σε όλες τις εμπεριστατωμένες 

επισκοπήσεις του δείγματος για όλα τα έτη, μολονότι το εύρος και το βάθος της ανάλυσης 

δεν ήταν πάντοτε τα ίδια. Παραδείγματος χάριν, η εξάπλωση της κρίσης κρατικού χρέους 

δεν εξεταζόταν ενδελεχώς, ακόμη και το 2012 και το 2013, όταν τα διαφορικά επιτόκια των 

κρατικών ομολόγων32

85. Εν κατακλείδι, τα εργαλεία ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν όσον αφορά τις 

δευτερογενείς επιπτώσεις δεν εφαρμόζονται συστηματικά στο πλαίσιο της ανάλυσης ανά 

χώρα. Ωστόσο, η κατάσταση έχει βελτιωθεί, ειδικότερα χάρη στη δημοσίευση του πίνακα 

αξιολόγησης για τη ΔΜΑ από το 2016 και έπειτα. 

 ήταν ιδιαίτερα υψηλά. 

86. Σε γενικές γραμμές, στις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις δεν αξιολογείται σε ποιον 

βαθμό η δημοσιονομική πολιτική επηρεάζει τις εξωτερικές ανισορροπίες. Μέχρι στιγμής, το 

μόνο κράτος μέλος που έχει αποτελέσει αντικείμενο ολοκληρωμένης αξιολόγησης είναι η 
                                                      

31 Η εξάπλωση της κρίσης δημόσιου χρέους είναι το φαινόμενο κατά το οποίο οι δυσμενείς 
μεταβολές του κόστους δανεισμού μιας χώρας συσχετίζονται με τις αντίστοιχες εξελίξεις σε 
άλλη χώρα.  

32 Διαφορικό επιτόκιο των κρατικών ομολόγων είναι η εκπεφρασμένη σε εκατοστιαίες μονάδες 
διαφορά του επιτοκίου δανεισμού μιας χώρας σε σχέση με ένα επιτόκιο αναφοράς. Στη ζώνη 
του ευρώ, ως επιτόκιο δανεισμού αναφοράς χρησιμοποιείται κατά κανόνα το επιτόκιο 
δανεισμού του γερμανικού δημοσίου. 
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Γερμανία, η οποία εμφανίζει μεγάλο πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 

Ωστόσο, δεν έχει διενεργηθεί αντίστοιχη ανάλυση για χώρες με διαρθρωτικό έλλειμμα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, υψηλή αρνητική καθαρή διεθνή επενδυτική θέση ή 

προβλήματα ανταγωνιστικότητας (βλέπε πλαίσιο 4). Στο δημοσιονομικό μέτωπο, οι 

εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις περιορίζονται κυρίως σε σύντομη εξέταση των εξελίξεων 

στον τομέα του δημόσιου χρέους. 

Πλαίσιο 4 - 

Στις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις του 2015 και του 2016, η Επιτροπή διενήργησε διεξοδική 

ανάλυση των πλεονασμάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Γερμανίας καταλήγοντας 

στο συμπέρασμα ότι η χώρα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα δημοσιονομικά περιθώριά της (τη 

δυνατότητά της να δαπανά περισσότερα χωρίς να παραβεί τα κριτήρια του ΣΣΑ), προκειμένου να 

ενισχύσει την εσωτερική ζήτηση και να αυξήσει τις δημόσιες επενδύσεις. Το 2016, το Συμβούλιο 

άμβλυνε τη διατύπωση της πρότασης της Επιτροπής, διαγράφοντας το μέρος της σύστασης που 

αφορούσε τα δημοσιονομικά περιθώρια. 

Εξωτερικές ανισορροπίες και δημοσιονομική πολιτική 

Το 2017, η ενότητα της εμπεριστατωμένης επισκόπησης για τη Γερμανία περιείχε επίσης ανάλυση33

Παρόλα αυτά, η Επιτροπή δεν έχει αναλύσει τη σχέση μεταξύ της δημοσιονομικής πολιτικής και των 

ασθενών εξωτερικών ισοζυγίων σε άλλα συστημικά κράτη μέλη (ιδίως στην Ισπανία και τη Γαλλία), 

ούτε έχει συστήσει την εφαρμογή περισσότερο περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής ώστε να 

ευνοηθεί η εξωτερική επανεξισορρόπηση.  

 

των θετικών δευτερογενών επιπτώσεων που θα είχε για τη ζώνη του ευρώ μια επεκτατική 

δημοσιονομική πολιτική. Εκ νέου η Επιτροπή παρότρυνε τη Γερμανία να χρησιμοποιήσει 

δημοσιονομικά εργαλεία, αφενός, για να αποκαταστήσει την ισορροπία του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών και, αφετέρου, για να συνδράμει άλλες χώρες να αντιμετωπίσουν το έλλειμμα του 

ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών τους. Η αναφορά στον αντίκτυπο των δημοσιονομικών 

πολιτικών στις εξωτερικές ανισορροπίες και την ανταγωνιστικότητα ήταν μια σημαντική εξέλιξη. 

                                                      

33 SWD(2017) 71 final «Country report - Germany 2017 - including an in-depth review on the 
prevention and correction of macroeconomic imbalances», πλαίσιο 3.1, σ. 18. 
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Στην εμπεριστατωμένη επισκόπηση του 2015 για την Ισπανία, η βελτίωση του συνολικού ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών αξιολογήθηκε ως μόνιμη. Με τον τρόπο αυτό, αγνοήθηκαν σημαντικές 

κυκλικές συνιστώσες, όπως η υποτίμηση του ευρώ, τα μέτρα της ΕΚΤ που είχαν συμβάλει στη 

μείωση των επιτοκίων εξωτερικού δανεισμού, καθώς και η μείωση του κόστους των εισαγωγών 

λόγω της σημαντικής πτώσης της τιμής του πετρελαίου. Στην εμπεριστατωμένη επισκόπηση του 

2016, η Επιτροπή εκμεταλλεύθηκε τη βελτίωση του συνολικού ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών, 

προκειμένου να αποφύγει να ασχοληθεί με την εξέλιξη του διαρθρωτικού ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών. Η υψηλή αρνητική καθαρή διεθνής επενδυτική θέση έχει επανειλημμένως αναφερθεί 

ως πρόβλημα, χωρίς ωστόσο να γίνει σύνδεση με τη δημοσιονομική πολιτική της Ισπανίας, η οποία 

ήταν ήδη επεκτατική, παρά την πρόσφατη επάνοδο στην ανάπτυξη με ταχύτερο ρυθμό από το 

ρυθμό αύξησης του δυνητικού προϊόντος. 

Στην εμπεριστατωμένη επισκόπηση του 2017 για τη Γαλλία, η Επιτροπή εντόπισε αδυναμίες όσον 

αφορά την ανταγωνιστικότητα και διαπίστωσε μείωση του μεριδίου αγοράς των εξαγωγών προς 

βασικούς εμπορικούς εταίρους, αλλά δεν ανέλυσε τη δυνατότητα χρήσης της δημοσιονομικής 

πολιτικής, προκειμένου να ευνοηθεί η εξωτερική επανεξισορρόπηση και να μεταφερθούν πόροι 

προς τον τομέα των εμπορεύσιμων αγαθών και υπηρεσιών. 

87. Στις περιπτώσεις της Σλοβενίας και της Βουλγαρίας, διαπιστώσαμε αδυναμίες στην 

ανάλυση των ανισορροπιών και τις συστάσεις πολιτικής που προέκυψαν (βλέπε πλαίσιο 5

Πλαίσιο 5 – Παραδείγματα αδυναμιών στις αναλύσεις ανισορροπιών Ι 

). 

 Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, η εμπεριστατωμένη επισκόπηση του 2013 

για τη Σλοβενία προειδοποιούσε ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα είχε σημαντικό αρνητικό 

αντίκτυπο στην απασχόληση, καθυστερώντας πιθανώς την ανάκαμψή της, αυξάνοντας την πίεση 

στους μισθούς μετά την αναζωογόνηση της οικονομικής ανάπτυξης και, συνεπώς, διακινδυνεύοντας 

την περαιτέρω υπονόμευση της ανταγωνιστικότητας. Στη σχετική ανακοίνωση του 2013, ένας από 

τους λόγους που προβλήθηκαν για την αυστηρότερη αξιολόγηση της Σλοβενίας και την κατάταξή 

της στην κατηγορία των «υπερβολικών ανισορροπιών» στο πλαίσιο της ΔΜΑ ήταν η αύξηση του 

κατώτατου μισθού. 

Ωστόσο, μια σειρά γεγονότων υποδηλώνουν ότι η Επιτροπή οφείλει να επιδεικνύει μεγαλύτερη 

προσοχή κατά την αξιολόγησή της: 
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• Το μέγεθος του αντικτύπου βασιζόταν σε έγγραφο34 το οποίο χρησιμοποιούσε στοιχεία του 2008 

για να εκτιμήσει μόνον τη σταθερή ελαστικότητα της ζήτησης εργασίας. Άλλες διαθέσιμες την ίδια 

εποχή έρευνες35

• Η Επιτροπή δεν έλαβε υπόψη την κατανομή των εργαζομένων που αμείβονται με τον κατώτατο 

μισθό στους επιμέρους τομείς, προκειμένου να σχηματίσει εικόνα περί του αντικτύπου στην 

απασχόληση και τη συνολική ανταγωνιστικότητα.  

 υποστήριζαν ότι ο αντίκτυπος της αύξησης του κατώτατου μισθού θα ήταν πολύ 

μικρότερος. 

• Η εκτίμηση του αντικτύπου για τη Σλοβενία διέφερε σημαντικά από την αντίστοιχη εκτίμηση για 

άλλα κράτη μέλη που γνώριζαν μεγαλύτερες αυξήσεις του κατώτατου μισθού, οι οποίες αφορούσαν 

μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων, και παρόμοια αναλογία ελάχιστου μισθού προς τον μέσο μισθό 

(παραδείγματος χάριν, Βουλγαρία).  

Οι δυσοίωνες προβλέψεις για την απασχόληση στη Σλοβενία εν τέλει δεν υλοποιήθηκαν, με 

αποτέλεσμα ο ΟΟΣΑ να καταλήξει στο συμπέρασμα36

 Η εμπεριστατωμένη επισκόπηση του 2013 για τη Σλοβενία ανέφερε ότι οι κρατικές τράπεζες 

χαρακτηρίζονται συχνά από μη ικανοποιητική εταιρική διακυβέρνηση και κατέληγε στο 

συμπέρασμα ότι η ιδιωτικοποίηση θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση των προφανών 

αδυναμιών της εταιρικής διακυβέρνησης, χωρίς, ωστόσο, να παρέχει συγκεκριμένα παραδείγματα 

των εν λόγω προβλημάτων. 

 ότι τα αποτελέσματα εξακολουθούν να είναι 

συνεπή προς τις προβλέψεις για (μετρίως) αρνητικό αντίκτυπο. 

Στην εμπεριστατωμένη επισκόπηση του 2015 για τη Βουλγαρία, η Επιτροπή παρατηρούσε ότι οι 

εγχώριες τράπεζες χρέωναν, κατά μέσο όρο, υψηλότερα επιτόκια για τα εταιρικά δάνεια που 

χορηγούσαν. Υπό το πρίσμα αυτής της διαπίστωσης, υποστήριξε ότι η πρακτική αυτή τις 

                                                      

34 IMAD, έγγραφο εργασίας αριθ. 3/2010 «Estimation of the Impact of the Minimum Wage Rise in 
Slovenia». 

35 Έκθεση της Τράπεζας της Σλοβενίας σχετικά με τη σταθερότητα των τιμών, Απρίλιος 2010, 
πλαίσιο 2.2. 

36 ΟΟΣΑ, «Connecting people with jobs: The labour market, activation policies and disadvantaged 
workers in Slovenia», 2016, σ. 52. 
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διαφοροποιούσε από το υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα, όχι μόνον σε ό,τι αφορά τη μέση πιστωτική 

ποιότητα των δανειοληπτών, αλλά και σε σχέση με τα πρότυπα διαχείρισης, τις πρακτικές αναδοχής 

πιστώσεων, το είδος των εξασφαλίσεων και τον υποκείμενο κίνδυνο του χαρτοφυλακίου. Και σε 

αυτή την περίπτωση, το συμπέρασμα αυτό δεν συνοδευόταν από περαιτέρω ανάλυση ή 

αποδεικτικά στοιχεία. 

Επιπλέον, η Επιτροπή σημείωσε ότι οι εγχώριες τράπεζες είχαν αναφέρει καλύτερη ποιότητα 

στοιχείων ενεργητικού σε σχέση με τις ανταγωνίστριες τράπεζες αλλοδαπής ιδιοκτησίας και 

εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με την αποτελεσματικότητα της τραπεζικής εποπτείας. Αν και το 

γεγονός αυτό ενδέχεται να αντικατοπτρίζει αδυναμίες των πρακτικών υποβολής στοιχείων και τον 

κίνδυνο κρυφών ζημιών, δεν αρκεί πάντως για να τεκμηριώσει το συμπέρασμα σχετικά με τις 

διαφορές στα πρότυπα διαχείρισης, την αναδοχή τίτλων και τις εξασφαλίσεις. 

Η έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης και ο πίνακας αποτελεσμάτων διαδραματίζουν 

περιορισμένο ρόλο στο πλαίσιο της ΔΜΑ 

88. Στην ενότητα αυτή εξετάζονται η προστιθέμενη αξία της έκθεσης του μηχανισμού 

επαγρύπνησης στο πλαίσιο της ΔΜΑ και τα χαρακτηριστικά του πίνακα αποτελεσμάτων 

σκοπός του οποίου είναι να διευκολύνει τον έγκαιρο εντοπισμό των ανισορροπιών. 

89. Από την εισαγωγή της ΔΜΑ, η έκταση της έκθεσης του μηχανισμού επαγρύπνησης έχει 

υπερδιπλασιαστεί (βλέπε γράφημα 6).  
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Γράφημα 6 – Έκταση της έκθεσης του μηχανισμού επαγρύπνησης, 2012-2017 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

90. Ωστόσο, δεν υπήρξε αντίστοιχη βελτίωση στην ποιότητα της αξιολόγησης, καθώς το 

έγγραφο εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό περιγραφικό37

α) Στο πρώτο μέρος της έκθεσης του μηχανισμού επαγρύπνησης περιγράφονται κατά 

κύριο λόγο οι κοινές τάσεις των διαφόρων οικονομιών και η εξέλιξη των διαφόρων 

δεικτών του πίνακα αποτελεσμάτων. Δεν εξετάζονται διεξοδικότερα οι επιπτώσεις των 

εξελίξεων αυτών (δευτερογενείς επιδράσεις ή αιτιώδεις παράγοντες), ούτε 

αναζητούνται οι αιτίες των τάσεων. 

: 

β) Το δεύτερο μέρος της έκθεσης του μηχανισμού επαγρύπνησης περιλαμβάνει απλώς 

περιγραφή του πίνακα αποτελεσμάτων και μια σύντομη ανά χώρα εκτίμηση των 

κινδύνων ανισορροπιών και των προσαρμογών. 

                                                      

37 Ωστόσο, επιδοκιμάζουμε την προσθήκη πλαισίου με τίτλο «Η σχετική με τη ζώνη του ευρώ 
διάσταση των μακροοικονομικών ανισορροπιών» στις εκθέσεις του μηχανισμού επαγρύπνησης 
των ετών 2016 και 2017. 
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91. Η άμεση χρησιμότητα της έκθεσης του μηχανισμού επαγρύπνησης για τον εντοπισμό 

των κρατών μελών που κινδυνεύουν να πληγούν από ανισορροπίες οι οποίες καθιστούν 

αναγκαία την εκπόνηση εμπεριστατωμένης επισκόπησης αποδυναμώθηκε από την 

πρακτική που εφαρμόζει η Επιτροπή να καθιστά υποχρεωτική την εμπεριστατωμένη 

επισκόπηση για τα κράτη μέλη στα οποία εντοπίστηκαν ανισορροπίες το προηγούμενο έτος 

(βλέπε παράρτημα ΙΧ). Η αδράνεια που συνεπάγεται για τη διαδικασία η πρακτική αυτή 

απεικονίζεται στο γράφημα 7

Γράφημα 7 – Κράτη μέλη που υπόκεινται σε εμπεριστατωμένη επισκόπηση (2012-2017) 

. 

 
Σημ.: Με αστερίσκο επισημαίνονται τα κράτη μέλη που δεν παρουσίαζαν ανισορροπίες 
κατά το έτος διενέργειας της εμπεριστατωμένης επισκόπησης. 

Πηγή: ΕΕΣ. 

92. Ο πίνακας αποτελεσμάτων της έκθεσης του μηχανισμού επαγρύπνησης δεν έχει 

σχεδιαστεί κατά τρόπο που να διευκολύνει τον έγκαιρο εντοπισμό των (επιδεινούμενων) 

μακροοικονομικών ανισορροπιών: 

α) αφορά το παρελθόν, καθώς βασίζεται σε δεδομένα επίκαιρα προ διετίας· 
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β) πολλοί δείκτες είναι είτε κινητοί μέσοι όροι είτε μεταβλητές αποθεμάτων 

(βλέπε πίνακα 4

Πίνακας 4 – Δείκτες που υπολογίζονται ως κινητοί μέσοι όροι και μεταβλητές 
αποθεμάτων, 2014-2017 

), με αποτέλεσμα να απαιτείται πολύς χρόνος για την προσαρμογή 

τους ή για να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις. 

 

Πηγή: ΕΕΣ.  

93. Ορισμένοι δείκτες σημαντικοί για τον εντοπισμό ανισορροπιών δεν περιλαμβάνονται 

ρητώς στον πίνακα αποτελεσμάτων. Ορισμένα παραδείγματα τέτοιων δεικτών είναι ο 

πληθωρισμός, η κερδοφορία των εταιρειών και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. 

94. Ο πίνακας αποτελεσμάτων αναθεωρήθηκε επανειλημμένως. Οι τροποποιήσεις 

αφορούσαν τον αριθμό, το είδος και την παρουσίαση των δεικτών. Η τελευταία 

αναθεώρησή του έγινε το 2016, οπότε τρεις κοινωνικοί δείκτες38

                                                      

38 Το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας, το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας και η 
ανεργία των νέων. 

 αναβαθμίστηκαν από 

«επικουρικοί» και περιελήφθησαν στον κύριο πίνακα αποτελεσμάτων. Ωστόσο, οι εν λόγω 

τρεις δείκτες συσχετίζονται στενά μεταξύ τους και δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι για τον 

Χαρακτηριστικό Δείκτης

Κινητός μέσος όρος τριών ετών

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% του ΑΕγχΠ) 

Σταθμισμένη πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία (42 εμπορικοί εταίροι, αποπληθωριστής 

ΕνΔΤΚ) 

Δείκτης του ονομαστικού κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος (2010=100) 

Ποσοστό ανεργίας 

Ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας (% του συνολικού πληθυσμού ηλικίας 15-64, 

εκατοστιαίες μονάδες) 

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (% ενεργού πληθυσμού ηλικίας 15-74, εκατοστιαίες 

μονάδες) 

Ποσοστό ανεργίας νέων (% ενεργού πληθυσμού ηλικίας 15-24, εκατοστιαίες μονάδες) 

Κινητός μέσος όρος πέντε ετών Μερίδιο αγοράς εξαγωγών (% παγκόσμιων εξαγωγών) 

Μεταβλητές αποθεμάτων

Καθαρή διεθνής επενδυτική θέση (% του ΑΕγχΠ)

Χρέος ιδιωτικού τομέα, ενοποιημένα δεδομένα (% του ΑΕγχΠ) 

Ακαθάριστο χρέος γενικής κυβέρνησης (% του ΑΕγχΠ) 
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έγκαιρο εντοπισμό των ανισορροπιών, δεδομένου ότι αντικατοπτρίζουν τις συνέπειες των 

οικονομικών αναταράξεων. Τόσο τα μέλη του ΕΟΠ που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο 

(βλέπε γράφημα γ στο παράρτημα VI

95. Ο πίνακας αποτελεσμάτων έχει περιορισμένη αξία κατά το στάδιο της κατάρτισης της 

έκθεσης του μηχανισμού επαγρύπνησης και καμία αξία στη συνέχεια. Όπως ήταν 

αναμενόμενο, διαπιστώσαμε άμεση σχέση μεταξύ, αφενός, του αριθμού των 

«προειδοποιητικών» δεικτών (ήτοι εκείνων που υπερβαίνουν την οριακή τιμή) και, 

αφετέρου, της απόφασης έκδοσης εμπεριστατωμένης επισκόπησης και της κατάταξης των 

ανισορροπιών στις επιμέρους κατηγορίες. Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις, η στατιστική 

σχέση είναι εξαιρετικά χαλαρή (βλέπε 

) όσο και η μεγάλη πλειονότητα των ενδιαφερομένων 

εξέφρασαν την άποψη ότι οι δείκτες αυτοί δεν βελτίωσαν τον πίνακα αποτελεσμάτων. 

γράφημα 8), κάτι που επιβεβαιώνει ότι η απόφαση 

για έκδοση εμπεριστατωμένης επισκόπησης δεν απορρέει αυτόματα από τον πίνακα 

αποτελεσμάτων. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν χρησιμοποιεί τους δείκτες του πίνακα 

αποτελεσμάτων για την ανάλυση στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης επισκόπησης, αλλά 

βασίζεται σε ένα ευρύτερο σύνολο εργαλείων ανάλυσης, καθώς και σε πιο πρόσφατα 

δεδομένα39

                                                      

39 Όσον αφορά την ανεργία, οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις αναφέρονται στους πίνακες 
«Κύριοι οικονομικοί, χρηματοοικονομικοί και κοινωνικοί δείκτες» (που περιέχεται στην 
εμπεριστατωμένη επισκόπηση από το 2014) και «Αγορά εργασίας και κοινωνικοί δείκτες» (από 
το 2015). Όσον αφορά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, λαμβάνουν υπόψη συγκεκριμένα 
στοιχεία για το προηγούμενο έτος. Για την ανάλυση του χρηματοπιστωτικού τομέα στο πλαίσιο 
της εμπεριστατωμένης επισκόπησης χρησιμοποιείται ευρύ φάσμα πρόσθετων μεταβλητών 
(π.χ. επιτόκια καταθέσεων, τάση και περιθώριο των όρων δανεισμού, καθαρά περιθώρια 
επιτοκίων, κερδοφορία των τραπεζών). 

. 
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Γράφημα 8 – Σχέση μεταξύ του αριθμού των προειδοποιητικών δεικτών και α) της 
έκδοσης εμπεριστατωμένης επισκόπησης και β) της κατάταξη των ανισορροπιών, 
2012-2017 

 

Σημ.: Οι μαύρες κουκκίδες αντιστοιχούν στον μέσο όρο. Η κατηγορία «Υπερβολικές 
ανισορροπίες με ΔΥΑ» δεν εμφανίζεται, δεδομένου ότι κανένα κράτος μέλος δεν 
έχει καταταχθεί μέχρι στιγμής σε αυτή την κατηγορία. 

Πηγή: ΕΕΣ.  

96. Από τις συζητήσεις με τους ενδιαφερομένους προέκυψε ότι, παρά τον περιορισμένο 

ρόλο του στη λήψη αποφάσεων, ο πίνακας αποτελεσμάτων τυγχάνει αρκετής προβολής, 

καθώς ο αριθμός των προειδοποιητικών δεικτών μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητός από το 

κοινό. Ωστόσο, οι μη ειδήμονες ενδέχεται να μην σχηματίσουν πλήρη εικόνα του 

χαρακτήρα και των λεπτομερειών των ανισορροπιών σε ένα κράτος μέλος, εάν βασιστούν 

στον αριθμό των προειδοποιητικών δεικτών, χωρίς να μελετήσουν το σύνολο της 

εμπεριστατωμένης επισκόπησης. Η ενσωμάτωση του πίνακα αποτελεσμάτων ως 

παραρτήματος στην ανά χώρα έκθεση από το 2016 μπορεί να ενισχύσει την εσφαλμένη 

αντίληψη ότι πρόκειται για εργαλείο καίριας σημασίας για την αξιολόγηση της 

σοβαρότητας των ανισορροπιών. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

97. Το γενικό συμπέρασμά μας είναι ότι, παρά το γεγονός ότι η ΔΜΑ σχεδιάστηκε κατά 

τρόπο γενικώς ικανοποιητικό, η εφαρμογή της από την Επιτροπή δεν διασφαλίζει 
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αποτελεσματικά την πρόληψη και τη διόρθωση των ανισορροπιών. Ως εκ τούτου, η 

Επιτροπή οφείλει να βελτιώσει σημαντικά ορισμένες πτυχές της διαχείρισης της ΔΜΑ. Ένα 

πρόσφατο βήμα προόδου ήταν η αντιμετώπιση του ζητήματος των δευτερογενών 

επιπτώσεων της αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής σε ορισμένα κράτη μέλη σε καιρούς 

οικονομικής ύφεσης στη ζώνη του ευρώ. 

Υλοποίηση των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ 

98. Η υλοποίηση των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ από τα κράτη μέλη ήταν περιορισμένη 

(βλέπε σημείο 33

99. Η Επιτροπή αποφασίζει ποιες από τις ΣΑΧ είναι συναφείς με τη ΔΜΑ μετά τη σύνταξή 

τους. Ακόμη και τότε, όμως, ο χαρακτηρισμός σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι σωστός, 

καθώς η σύνδεση με την ανάλυση της εμπεριστατωμένης επισκόπησης είναι, στην 

καλύτερη περίπτωση, μερική ή μακρινή. Οι συστάσεις που χαρακτηρίζονται ως συναφείς με 

τη ΔΜΑ συχνά αποτελούν συνδυασμό μέτρων για την αντιμετώπιση διαρθρωτικών 

προβλημάτων για τη δυνητική ανάπτυξη και μέτρων για την αντιμετώπιση των 

μακροοικονομικών ανισορροπιών σε βραχυπρόθεσμη έως μεσοπρόθεσμη βάση. Σε 

ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, οι συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ δεν έχουν καν σχέση με 

μακροοικονομικές ανισορροπίες (βλέπε 

). 

σημεία 35 έως 38 και 43

100. Μετά την απλούστευση του 2015, οι συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ είναι πλέον 

συντομότερες και διατυπωμένες με γενικότερο τρόπο από ό,τι στο παρελθόν. Η εξέλιξη 

αυτή έχει δυσχεράνει την αξιολόγηση της υλοποίησής τους και της συμβολής τους στην 

εξάλειψη των ανισορροπιών. Το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίησή τους συχνά είναι πολύ 

δύσκολο (βλέπε 

). 

σημεία 39 έως 42 και 51 έως 52

101. Τέλος, δεν πραγματοποιείται συστηματικά εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων 

αξιολόγηση του οικονομικού αντικτύπου των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ (βλέπε 

). 

Σύσταση 1 

σημεία 44 

έως 46). 

(i) Η Επιτροπή οφείλει να συνδέει συστηματικά τις συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ με 

συγκεκριμένες μακροοικονομικές ανισορροπίες που προσδιορίζονται στην 
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εμπεριστατωμένη επισκόπηση. Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στις συναφείς με τη 

ΔΜΑ ΣΑΧ πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερή, ώστε η εφαρμογή τους να έχει ως 

αποτέλεσμα ουσιαστική και αισθητή μείωση των ανισορροπιών.  

(ii) Η Επιτροπή οφείλει επίσης να διακρίνει σαφώς μεταξύ, αφενός, των μέτρων στο 

πλαίσιο της ΔΜΑ που αποσκοπούν στη μείωση των ανισορροπιών σε βραχυπρόθεσμο 

και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα με σκοπό την αποφυγή κρίσεων και, αφετέρου, των 

μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην αποτροπή της συσσώρευσης ανισορροπιών 

μακροπρόθεσμα, ενισχύοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης. 

(iii) Οσάκις δυνατόν, η Επιτροπή οφείλει να διενεργεί εκ των προτέρων και εκ των υστέρων 

αξιολογήσεις του αντικτύπου των μέτρων που προβλέπονται στις συναφείς με τη ΔΜΑ 

ΣΑΧ επί των ανισορροπιών. 

(iv) Η Επιτροπή οφείλει να προβλέπει ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, προκειμένου να 

διευκολύνει την υλοποίηση και την αξιολόγηση των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ. 

Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται από τον κύκλο της ΔΜΑ του 2019 

(που θα αρχίσει το φθινόπωρο του 2018). 

Κατάταξη των ανισορροπιών 

102. Στις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις καθαυτές δεν περιλαμβάνεται συμπέρασμα 

σχετικά με την κατάταξη των ανισορροπιών για τα κράτη μέλη. Επιπλέον, η σύνδεση μεταξύ 

της οικονομικής ανάλυσης στις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις και της κατάταξης των 

ανισορροπιών δεν είναι πάντοτε σαφής. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε όταν οι 

ολοκληρωμένες εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις αντικαταστάθηκαν από «συνόψεις» στις 

ανά χώρα εκθέσεις (βλέπε σημεία 57 έως 60

103. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εφαρμόζουν ένα σαφές σύνολο κριτηρίων για την 

κατάταξη των ανισορροπιών που προτείνουν στο Σώμα των Επιτρόπων. Ωστόσο, τα 

αποδεικτικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου υποδηλώνουν ότι δεν 

υπάρχει επίσημη διαδικασία για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο και 

ότι ορισμένες φορές η Επιτροπή παραβιάζει τους εσωτερικούς κανόνες της 

(βλέπε 

). 

σημεία 61 έως 62 και 66). 
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104. Η Επιτροπή δεν έχει εισηγηθεί ποτέ την ενεργοποίηση της ΔΥΑ, μολονότι έχει εξετάσει 

το ενδεχόμενο αυτό σε αρκετές περιπτώσεις. Σύμφωνα με την ερμηνεία του κανονισμού 

ΔΜΑ που υιοθετεί η Επιτροπή, η διάγνωση υπερβολικών ανισορροπιών δεν σημαίνει 

κατ’ ανάγκη υποχρέωσή της να προτείνει την ενεργοποίηση της ΔΥΑ (βλέπε σημεία 63 

έως 65

Σύσταση 2 

). 

(i) Όπως απαιτεί ο κανονισμός ΔΜΑ, στις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις η Επιτροπή 

οφείλει να προβαίνει σε σαφή χαρακτηρισμό της σοβαρότητας των ανισορροπιών που 

αντιμετωπίζει ένα κράτος μέλος.  

(ii) Η Επιτροπή οφείλει να εγκρίνει, να δημοσιεύσει και να εφαρμόζει σαφή κριτήρια και 

διαδικασίες για την κατάταξη των ανισορροπιών. 

(iii) Εφόσον δεν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, η Επιτροπή οφείλει να προτείνει την 

ενεργοποίηση ΔΥΑ, όταν υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ένα κράτος μέλος 

αντιμετωπίζει υπερβολικές ανισορροπίες, ιδίως όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος 

αστάθειας, οι ανισορροπίες επιμένουν ή έχουν δευτερογενείς επιπτώσεις, ή όταν άλλα 

διορθωτικά μέτρα έχουν αποδειχθεί ανεπαρκή. Εάν, υπό ειδικές περιστάσεις, η 

Επιτροπή ασκήσει τη διακριτική ευχέρεια που της παρέχεται προκειμένου να μην 

προβεί στην ενέργεια αυτή, οφείλει να εξηγήσει τους λόγους με σαφήνεια και 

δημοσίως. 

Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται από τον κύκλο της ΔΜΑ του 2019 

(που θα αρχίσει το φθινόπωρο του 2018). 

(iv) Στο πλαίσιο της επανεξέτασης της ΔΜΑ το 2019, η Επιτροπή οφείλει να προτείνει την 

τροποποίηση του κανονισμού ΔΜΑ, προκειμένου να κωδικοποιηθούν οι περιστάσεις 

υπό τις οποίες μπορεί να μην εισηγηθεί την ενεργοποίηση ΔΥΑ, ακόμη και αν έχει 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένα κράτος μέλος πλήττεται από υπερβολικές 

ανισορροπίες. 
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Χαρακτηριστικά των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων  

105. Από το 2015, οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις σταδιακά ενσωματώθηκαν στις ανά 

χώρα εκθέσεις, οι οποίες κατά κύριο λόγο καλύπτουν τον ευρύ οικονομικό συντονισμό των 

διαρθρωτικών πολιτικών, και τα όρια μεταξύ των δύο εγγράφων είναι πλέον δυσδιάκριτα. 

Το 2017 οι λεπτομερείς αναλύσεις όλων των βασικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ένα 

κράτος μέλος συγκεντρώθηκαν σε μία και μόνο ενότητα της έκθεσης ανά χώρα, όπου 

παρουσιάζονται ανά θέμα με επισήμανση των ζητημάτων εκείνων που είναι συναφή με τη 

ΔΜΑ (βλέπε σημεία 68 έως 72

106. Οι εξελίξεις αυτές περιόρισαν την προβολή της ΔΜΑ και καθίσταται ολοένα 

δυσχερέστερος ο εντοπισμός των συναφών με τη ΔΜΑ προκλήσεων. Η συρρίκνωση των 

εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων αποδυνάμωσε περαιτέρω τη σύνδεση μεταξύ, αφενός, 

της οικονομικής ανάλυσης και, αφετέρου, της κατάταξης των ανισορροπιών και των 

συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ που προκύπτουν (βλέπε 

). 

σημεία 59 και 73 έως 75

107. Επιπλέον, παρότι ο πίνακας αποτελεσμάτων δεν είναι αποφασιστικής σημασίας για την 

εμπεριστατωμένη επισκόπηση, η ενσωμάτωσή του, από το 2016, ως παράρτημα στην ανά 

χώρα έκθεση δημιουργεί την αντίθετη εντύπωση (βλέπε 

). 

σημεία 95 έως 96

Σύσταση 3 

). 

(i) Προκειμένου να παρέχεται μια σαφής εκτίμηση της σοβαρότητας των 

μακροοικονομικών ανισορροπιών που αντιμετωπίζει ένα κράτος μέλος και να 

διευκολύνεται ο προσδιορισμός της καταλληλότερης αντιμετώπισης, η Επιτροπή 

οφείλει να προβαίνει σε αναλυτική και αυτοτελή εμπεριστατωμένη επισκόπηση, της 

οποίας η έκταση και ο βαθμός λεπτομέρειας να αντικατοπτρίζουν τη σοβαρότητα της 

κατάστασης και τις προκλήσεις πολιτικής. 

(ii) Η Επιτροπή δεν πρέπει να δημοσιεύει τον πίνακα αποτελεσμάτων από κοινού με την 

εμπεριστατωμένη επισκόπηση, αλλά να παρέχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων που 

περιέχει τις ειδικές ανά χώρα μεταβλητές που πράγματι χρησιμοποίησε στην ανάλυσή 

της.  
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Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται από τον κύκλο της ΔΜΑ του 2019 

(που θα αρχίσει το φθινόπωρο του 2018). 

Αναγνώριση του αντικτύπου των δημοσιονομικών πολιτικών στις εξωτερικές 

ανισορροπίες και την ανταγωνιστικότητα  

108. Παρά τις κάποιες επαναλήψεις από έτος σε έτος, κατά γενικό κανόνα το επίπεδο της 

ανάλυσης στις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις είναι ικανοποιητικό. Ωστόσο, ο αντίκτυπος 

των δημοσιονομικών πολιτικών στις εξωτερικές ανισορροπίες δεν περιλαμβάνεται πάντοτε 

στην ανάλυση, ούτε λαμβάνεται πάντοτε υπόψη κατά τη διατύπωση των συναφών με τη 

ΔΜΑ ΣΑΧ, ακόμη και όταν στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης επισκόπησης έχουν 

εντοπιστεί ανισορροπίες σε εξωτερικές θέσεις που συνδέονται στενά με τη δημοσιονομική 

πολιτική. Η Επιτροπή έχει επίγνωση αυτών των δεσμών, αλλά θεωρεί γενικώς ότι τα 

δημοσιονομικά ζητήματα καλύπτονται από το ΣΣΑ. Ωστόσο, το ΣΣΑ περιορίζεται στη 

δημοσιονομική βιωσιμότητα, δεν λαμβάνει υπόψη τις επιδράσεις της δημοσιονομικής 

πολιτικής στις εξωτερικές ανισορροπίες και δεν καλύπτει τη δημοσιονομική πολιτική των 

κρατών μελών που πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας (βλέπε σημεία 78 έως 80 και 86 

έως 87

Σύσταση 4 

). 

Η Επιτροπή οφείλει, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων, 

να αναλύει συστηματικά τον αντίκτυπο της δημοσιονομικής πολιτικής στις εξωτερικές 

ανισορροπίες και την ανταγωνιστικότητα και να χρησιμοποιεί τη ΔΜΑ προκειμένου να 

διατυπώνει συστάσεις προς τα κράτη μέλη, όταν ζητήματα δημοσιονομικού χαρακτήρα 

επηρεάζουν άμεσα τις εξωτερικές ανισορροπίες. Αυτό πρέπει να ισχύει τόσο για τα κράτη 

μέλη με υψηλά πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών όσο και για εκείνα με 

μεγάλα ελλείμματα.  

Το μέτρο αυτό θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται από τον κύκλο της ΔΜΑ του 2019 (που 

θα αρχίσει το φθινόπωρο του 2018). 
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Η διάσταση της ζώνης του ευρώ 

109. Η ΔΜΑ εστιάζει σε υπερβολικό βαθμό στις επιμέρους οικονομίες και όχι επαρκώς στις 

δευτερογενείς επιπτώσεις. Ως αποτέλεσμα, οι συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ δεν προωθούν 

επαρκώς μέτρα με ευεργετικό αντίκτυπο σε άλλα κράτη μέλη, ούτε ενθαρρύνουν τη 

συμμετρική επανεξισορρόπηση στη ζώνη του ευρώ (βλέπε σημεία 81 έως 85)

110. Οι ΣΑΧ δεν συνάδουν πάντοτε με τις συστάσεις της Επιτροπής για τη ζώνη του ευρώ 

συνολικά (βλέπε 

. 

σημεία 47 έως 50

Σύσταση 5 

). 

(i) Η Επιτροπή οφείλει, μέσω της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών, να 

εξετάζει συστηματικά πολιτικές με διακρατικό αντίκτυπο, οι οποίες μπορούν να 

ενισχύσουν τη συμμετρική επανεξισορρόπηση εντός της ζώνης του ευρώ. 

(ii) Η Επιτροπή οφείλει να μεριμνά ώστε οι συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ να είναι συνεπείς με 

τις συστάσεις που δίδονται για τη ζώνη του ευρώ ως προς τις ανισορροπίες, 

περιλαμβανομένου, οσάκις σκόπιμο, του συνολικού δημοσιονομικού 

προσανατολισμού. 

Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται από τον κύκλο της ΔΜΑ του 2019 

(που θα αρχίσει το φθινόπωρο του 2018). 

Προβολή και επικοινωνία της ΔΜΑ 

111. Η αποτελεσματική επικοινωνία είναι καίριας σημασίας για την καλύτερη ενημέρωση 

των πολιτών σχετικά με τη ΔΜΑ και τον στόχο της (που συνίσταται στον εντοπισμό, την 

άμβλυνση και την πρόληψη των μακροοικονομικών ανισορροπιών), καθώς και για τις 

προκλήσεις που συνιστούν για τα κράτη μέλη οι ανισορροπίες. Η βελτίωση της 

επικοινωνίας είναι επίσης απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθεί η ανάληψη από τα κράτη 

μέλη της ευθύνης για τη ΔΜΑ (βλέπε σημεία 1 έως 6, 54 έως 56, 68 έως 72, 88 έως 91 

και 94 έως 96). 
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Σύσταση 6 

Η Επιτροπή οφείλει να προβάλλει περισσότερο τη ΔΜΑ: 

(i) αναφερόμενη συχνότερα στη διαδικασία στο πλαίσιο της επικοινωνίας της με τα κράτη 

μέλη· 

(ii) θέτοντας τους αρμόδιους Επιτρόπους στη διάθεση των κοινοβουλίων των κρατών 

μελών κάθε φορά που αξιολογεί τις ανισορροπίες ως υπερβολικές, προκειμένου να 

εξηγούν το σκεπτικό των αποφάσεών της και των αντίστοιχων συστάσεων πολιτικής. 

Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αρχίσουν να εφαρμόζονται από τον κύκλο της ΔΜΑ του 2019 

(που θα αρχίσει το φθινόπωρο του 2018). 

 

Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε από το Τμήμα IV, του οποίου προεδρεύει ο Baudilio TOMÉ 

MUGURUZA, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο Λουξεμβούργο, κατά τη συνεδρίασή του 

της 28ης Νοεμβρίου 2017. 

 Για το Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Λεπτομερές διάγραμμα ροής της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών 

 

Πηγή: ΕΕΣ. 

                                                      Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΓΔ Οικονομικών και 
Χρηματοδοτικών Υποθέσεων Κράτη μέληΣυμβούλιο της ΕΕΣώμα των ΕπιτρόπωνΓενική 

ΓραμματείαΛοιπές ΓΔ
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Πίνακας 
αποτελεσμάτων της 

έκθεσης του 
μηχανισμού 

επαγρύπνησης

Απόφαση για 
εμπεριστατωμένη επισκόπηση Επισκέψεις 

στα κράτη 
μέλη

Εθνικό πρόγραμμα 
μεταρρυθμίσεων

Συμβολή

Έγκριση

ΣΑΧ

Παρακολούθηση

Επισκόπηση της 
προόδου

Πρόγραμμα 
σταθερότητας 
και σύγκλισης

Ανά χώρα έκθεση χωρίς 
εμπεριστατωμένη 

επισκόπηση

Σημείωμα 
προσανατολισμού

Αξιολόγηση της 
υλοποίησης των ΣΑΧ 

κατά το έτος Ν-1

Ανά χώρα έκθεση με 
εμπεριστατωμένη επισκόπηση

Απόφαση περί της 
σοβαρότητας των 

ανισορροπιών

Ανακοίνωση

ΣΑΧ συναφείς 
με τη ΔΜΑ

Απουσία 
ανισορροπιών

Επικαιροποιημένη 
αξιολόγηση της πορείας 

υλοποίησης των ΣΑΧ κατά το 
έτος N-1

Πρώτη πρόταση για 
εισήγηση της Επιτροπής 

για ΣΑΧ
Ενοποίηση

Ενοποιημένη 
έκδοση

Εισήγηση για ΣΑΧ

Χαρακτηρισμός 
ΔΜΑ ή/και ΣΣΑ

Έγκριση από τη βασική ομάδα

Υπερβολικές 
ανισορροπίες

Ανισορροπίες

Υλοποίηση

Διαδικασία υπερβολικών 
ανισορροπιών (ΔΥΑ)

Διορθωτικό 
σχέδιο δράσης

Απόφαση περί 
ενεργοποίησης ΔΥΑ

Σύσταση για 
ενεργοποίηση ΔΥΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 

Κατάσταση δημοσιευμένων εγγράφων συναφών με τη ΔΜΑ 

 

 
Πηγή: ΕΕΣ. 

Επιτροπή

Συμβούλιο

Κράτη μέλη

Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης

Έκθεση για την παρακολούθηση της προόδου των μέτρων 
για τη διόρθωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών

Εμπεριστατωμένη επισκόπηση ή 
έκθεση ανά χώρα που περιλαμβάνει εμπεριστατωμένη επισκόπηση

Ανακοίνωση

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 

Πρόταση για ανά χώρα σύσταση του Συμβουλίου 

Σύσταση ανά χώρα του Συμβουλίου 

2012 Φεβρουάριος
2013-2016 Νοέμβριος 

2012 Μάιος
2013-2014 Μάρτιος
2015-2017 Φεβρουάριος

2012-2017 Μάιος
(με εξαίρεση το 2014 Ιούνιος)

2012-2013 Μάιος
2014 Ιούνιος

2012-2017 Ιούλιος

2013-2014 Δεκέμβριος και Φεβρουάριος
2015-2016 Δεκέμβριος

2012 Μάιος
2013 Απρίλιος
2014 Μάρτιος
2015 Φεβρουάριος
2016 Μάρτιος
2017 Φεβρουάριος

2012-2016 Νοέμβριος Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης

2012-2016 Νοέμβριος Φθινοπωρινές ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις

2012-2017 ΦεβρουάριοςΧειμερινές ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις

2012-2017 ΜάιοςΕαρινές ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις

Προγράμματα σταθερότητας ή σύγκλισης 
Εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων 2012-2017 Απρίλιος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

Ισχύον σύνολο βασικών δεικτών 

 

Πηγή: ΕΕΣ.

Δείκτες
Ενδεικτικά κατώτατα 

όρια

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% του ΑΕγχΠ)

(μέσος όρος τριετίας)
-4/6%

Καθαρή διεθνής επενδυτική θέση (% του ΑΕγχΠ) -35%

Σταθμισμένη πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, 42 εμπορικοί 

εταίροι, αποπληθωριστής ΕνΔΤΚ

(τριετής ποσοστιαία μεταβολή)

±5% (ζώνη του ευρώ)

±11% (εκτός ζώνης του 

ευρώ)

Μερίδιο αγοράς εξαγωγών, % παγκόσμιων εξαγωγών

(πενταετής ποσοστιαία μεταβολή)
-6%

Δείκτης του ονομαστικού κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 

(2010=100)

(τριετής ποσοστιαία μεταβολή)

9% (ζώνη του ευρώ)

12% (εκτός ζώνης του 

ευρώ)

Δείκτης τιμών κατοικιών (2010 = 100), αποπληθωρισμένος

(ετήσια ποσοστιαία μεταβολή)
6%

Πιστωτικές ροές ιδιωτικού τομέα, ενοποιημένα δεδομένα

(% του ΑΕγχΠ)
14%

Χρέος ιδιωτικού τομέα, ενοποιημένα δεδομένα

(% του ΑΕγχΠ)
133%

Ακαθάριστο χρέος γενικής κυβέρνησης

(% του ΑΕγχΠ)
60%

Ποσοστό ανεργίας

(μέσος όρος τριετίας)
10%

Συνολικές υποχρεώσεις του χρηματοοικονομικού τομέα, μη 

ενοποιημένες

(ετήσια ποσοστιαία μεταβολή)

16,5%

Ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας, % του συνολικού 

πληθυσμού ηλικίας 15-64

(τριετής ποσοστιαία μεταβολή)

-0,2 ποσοστιαίες 

μονάδες

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας, % ενεργού πληθυσμού ηλικίας 

15-74

(τριετής ποσοστιαία μεταβολή)

0.5pp

Ποσοστό ανεργίας νέων, % ενεργού πληθυσμού ηλικίας 15-24

(τριετής ποσοστιαία μεταβολή)
2 ποσοστιαίες μονάδες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Επιλογή κρατών μελών για το δείγμα ελέγχου 

Το δείγμα βασίστηκε στα τέσσερα πρώτα έτη της ΔΜΑ, καθώς και σε κατάσταση τελικής 

επιλογής κρατών μελών από τον οποίο αποκλείονταν: 

• τα κράτη μέλη για τα οποία δεν εκδόθηκε εμπεριστατωμένη επισκόπηση κατά τα 

πρώτα τέσσερα έτη: 

o τα κράτη μέλη που υπόκεινται σε πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής 

εξαιρούνταν από τη ΔΜΑ κατά τη διάρκεια του προγράμματος: Ιρλανδία, 

Ελλάδα, Κύπρος, Πορτογαλία, Ρουμανία· 

o τα κράτη μέλη για τα οποία η έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης 

τουλάχιστον ενός έτους κατέληγε στο συμπέρασμα ότι δεν πλήττονταν -ή δεν 

διέτρεχαν κίνδυνο να πληγούν- από ανισορροπίες: Τσεχική Δημοκρατία, 

Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω 

Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Σλοβακία· 

• τα κράτη μέλη για τα οποία η αξιολόγηση ήταν σταθερή: Βέλγιο, Ουγγαρία, 

Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο. 

• η Κροατία, η οποία προσχώρησε πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Οι χώρες που απέμειναν είναι η Βουλγαρία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία και η Σλοβενία. 

Καθώς, ωστόσο, η Γαλλία και η Ιταλία επελέγησαν και για τον έλεγχο της ΔΥΕ και έχουν 

αρκετά κοινά χαρακτηριστικά (μεγαλύτερα, παλαιά κράτη μέλη που ανήκουν στη ζώνη του 

ευρώ), αποφασίσαμε να αποκλείσουμε τη μία από τις δύο. Επελέγη η Γαλλία λόγω της 

μεγαλύτερης διακύμανσης που χαρακτηρίζει την αξιολόγηση των ανισορροπιών της. 

Ο τελικός κατάλογος ήταν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα μεγάλων και μικρών κρατών 

μελών, τόσο εντός όσο και εκτός της ζώνης του ευρώ. 

Αν και μικρό, το δείγμα των τεσσάρων κρατών μελών αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο περίπου 

του πληθυσμού και του ΑΕγχΠ της ΕΕ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Ποιοτική κατάταξη για την αξιολόγηση της υλοποίησης των ΣΑΧ 

Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις ακόλουθες κατηγορίες στο πλαίσιο της αξιολόγησης του 

βαθμού υλοποίησης των ΣΑΧ:  

• Πλήρης υλοποίηση: Το κράτος μέλος έχει θεσπίσει και εφαρμόσει μέτρα που 

ανταποκρίνονται με τον κατάλληλο τρόπο στις σχετικές ΣΑΧ. 

• Ουσιαστική πρόοδος: Το κράτος μέλος έχει θεσπίσει μέτρα, τα περισσότερα από τα 

οποία έχουν τεθεί σε εφαρμογή. 

• Κάποια πρόοδος: Το κράτος μέλος ανακοίνωσε ή θέσπισε μέτρα για να ανταποκριθεί 

στη ΣΑΧ. Τα μέτρα αυτά είναι ενθαρρυντικά, αλλά δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί όλα 

και δεν είναι βέβαιο ότι θα εφαρμοστούν σε όλες τις περιπτώσεις. 

• Περιορισμένη πρόοδος: Το κράτος μέλος ανακοίνωσε ορισμένα μέτρα για να 

ανταποκριθεί στη ΣΑΧ, αλλά τα μέτρα αυτά φαίνονται ανεπαρκή ή/και η 

θέσπιση/εφαρμογή τους φαίνεται επισφαλής. 

• Καμία πρόοδος: Το κράτος μέλος ούτε ανακοίνωσε ούτε θέσπισε οποιαδήποτε 

μέτρα για να ανταποκριθεί στη ΣΑΧ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 

Έρευνα μεταξύ των μελών της ΕΟΠ 

 

5,2%

21,1%

10,5%63,2%

Γράφημα α - 3 Θεωρείτε ότι ο πίνακας αποτελεσμάτων 
είναι αποτελεσματικός στη διευκόλυνση του έγκαιρου 

εντοπισμού και της παρακολούθησης των 
ανισορροπιών στην οικονομία της χώρας σας; 

Αναποτελεσματικός

Μάλλον 
αναποτελεσματικός
Ούτε αποτελεσματικός 
ούτε αναποτελεσματικός
Μάλλον 
αποτελεσματικός
Πολύ αποτελεσματικός

5,3%
5,3%

68,3%

21,1%

Γράφημα β - 5 Η έκθεση του μηχανισμού 
επαγρύπνησης περιλαμβάνει οικονομική ανάλυση ανά 

κράτος μέλος, επιπλέον των δεικτών του πίνακα 
αποτελεσμάτων. Είναι, κατά τη γνώμη σας, 

αποτελεσματική η έκθεση αυτή στον εντοπισμό των 
κρατών μελών που ενδέχεται να πλη

Αναποτελεσματική

Μάλλον 
αναποτελεσματική
Ούτε αποτελεσματική 
ούτε αναποτελεσματική
Μάλλον αποτελεσματική

Πολύ αποτελεσματική

36,8%

36,8%

15,8%

5,3% 5,3%

Γράφημα γ - 7 Ο πίνακας αποτελεσμάτων του 2016 
περιελάμβανε τρεις νέους σχετικούς με την απασχόληση 
δείκτες. Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τη δήλωση: «Η 

προσθήκη τριών νέων δεικτών για την απασχόληση 
βελτίωσε την αναλυτική ικανότητα και τη δυνατότητα επικο

Διαφωνώ πλήρως

Μάλλον διαφωνώ

Ούτε συμφωνώ 
ούτε διαφωνώ
Μάλλον 
συμφωνώ
Συμφωνώ 
πλήρως

10,5%

89,5%

Γράφημα δ - 9 Πώς αξιολογείτε την ποιότητα της 
ανάλυσης της Επιτροπής που περιέχεται στην 

εμπεριστατωμένη επισκόπηση για την οικονομία του 
κράτους μέλους σας; 

Ανεπαρκής

Μέση

Καλή

47,4%
52,6%

Γράφημα ε - 10 Σε ποιο βαθμό λαμβάνονται υπόψη 
στις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις για το κράτος 
μέλος σας συναφείς πληροφορίες που το αφορούν 

ειδικά; 

Καθόλου

Σε περιορισμένο 
βαθμό

Ως έναν βαθμό

Σε μεγάλο βαθμό

10,5%

10,5%

63,2%

15,8%

Γράφημα στ - 11 Η Επιτροπή κατατάσσει κάθε κράτος 
μέλος αναλόγως του επιπέδου των ανισορροπιών που 

αντιμετωπίζει. Πόσο ακριβής είναι, κατά την άποψή 
σας, η κατάταξη αυτή στην περίπτωση του κράτους 

μέλους σας; 

Καθόλου ακριβής

Μάλλον ακριβής

Ακριβής

Άλλο

10,5%

63,2%

26,3%

Γράφημα ζ - 13 Είναι σαφές ποιες ΣΑΧ είναι συναφείς 
με τη ΔΜΑ; 

Δεν είναι σαφές

Είναι μάλλον σαφές

Είναι πάντοτε σαφές

5,3%
10,5%

52,6%

31,6%

Γράφημα η - 14 Στην περίπτωση του κράτους μέλους 
σας, συνάδουν οι συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ με την 

οικονομική ανάλυση και τις πολιτικές προκλήσεις που 
προσδιορίζονται στην εμπεριστατωμένη επισκόπηση; 

Καθόλου

Μάλλον όχι

Ούτε ναι ούτε όχι

Μάλλον ναι

Σίγουρα ναι
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21,1%

73,7%

5,2%

Γράφημα θ - 15 Θεωρείτε υπερβολικά ειδικές ή 
υπερβολικά γενικές τις συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ που 

διατυπώθηκαν για το κράτος μέλος σας; 

Πολύ ειδικές

Ούτε πολύ ειδικές ούτε 
πολύ γενικές

Πολύ γενικές

10,5%

26,4%

52,6%

10,5%

Γράφημα ι - 17 Είναι ρεαλιστικές οι ΣΑΧ για το κράτος 
μέλος σας; (ήτοι, είναι υλοποιήσιμες;) 

Καθόλου ρεαλιστικές

Μάλλον μη ρεαλιστικές

Ρεαλιστικές

Άλλο

89,5%

10,5%

Γράφημα ια - 19 Ο αριθμός και ο βαθμός λεπτομέρειας 
των ΣΑΧ μειώθηκαν το 2015. Ήταν θετική αυτή η 

εξέλιξη; 

Θετική

Ούτε θετική ούτε αρνητική

Αρνητική

5,3%

31,6%

52,6%

10,5%

Γράφημα ιβ - 21 Σε ορισμένες περιπτώσεις, μεταξύ της 
πρότασης που υποβάλλει η Επιτροπή και της έγκρισής 

τους από το Συμβούλιο, η διατύπωση των ΣΑΧ 
τροποποιείται. Θεωρείτε ότι τα κράτη μέλη 

αντιμετωπίζονται ισότιμα στο πλαίσιο αυτής της 
διαδικασίας; 

Καθόλου ισότιμα

Μάλλον μη ισότιμα

Κατά κανόνα ισότιμα

Απολύτως ισότιμα

26,3%

57,9%

15,8%

Γράφημα ιγ - 23 Είναι διαφανής η διαδικασία 
τροποποίησης των ΣΑΧ; 

Καθόλου διαφανής

Μάλλον αδιαφανής

Κατά κανόνα διαφανής

Εξαιρετικά διαφανής

10,5%

26,3%

63,2%

Γράφημα ιδ - 25 Έχουν οι τροποποιήσεις του 
Συμβουλίου ως αποτέλεσμα καλύτερη διατύπωση των 

ΣΑΧ; 

Χειρότερη

Καμία διαφορά

Καλύτερη

10,5%

84,2%

5,3%

Γράφημα ιε - 27 Είναι ακριβής η αξιολόγηση της 
Επιτροπής όσον αφορά την υλοποίηση των ΣΑΧ; 

Καθόλου ακριβής

Μάλλον ανακριβής

Κατά κανόνα ακριβής

Απολύτως ακριβής

94,7%

5,3%

Γράφημα ιστ - 29 Είναι, κατά τη γνώμη σας, 
ευανάγνωστη η εμπεριστατωμένη επισκόπηση / ανά 

χώρα έκθεση; (περιέχει σαφείς αξιολογήσεις και σαφή 
συμπεράσματα) 

Δυσανάγνωστη

Ευανάγνωστη

Άλλο

94,7%

5,3%

Γράφημα ιζ - 31 Παρουσιάζει η εμπεριστατωμένη 
επισκόπηση / ανά χώρα έκθεση για το κράτος μέλος 

σας τα μηνύματά της με συνοπτικό τρόπο; 

Είναι πολύ σύντομη

Έχει την κατάλληλη 
έκταση

Είναι υπερβολικά 
μακροσκελής
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Πηγή: ΕΕΣ.

84,2%

15,8%

Γράφημα ιη - 33 Είναι, κατά τη γνώμη σας, πλήρης η 
εμπεριστατωμένη επισκόπηση / ανά χώρα έκθεση; 

Περιορισμένης 
εμβέλειας

Κατάλληλη

Πολύ διεξοδική

15,8%

84,2%

Γράφημα ιθ - 34 Θεωρείτε περιττό ή άσχετο κάποιο 
τμήμα της εμπεριστατωμένης επισκόπησης / ανά χώρα 

έκθεσης; 

Ναι

Όχι

10,5%

15,8%

52,6%

21,1%

Γράφημα κ - 36 Πώς αξιολογείτε τον συνολικό 
αντίκτυπο της ΔΜΕ στη συζήτηση προσανατολισμού 

στο κράτος μέλος σας; 

Κανένας αντίκτυπος

Μικρός αντίκτυπος

Αρκετός αντίκτυπος

Σημαντικός αντίκτυπος

5,3%

68,4%

26,3%

Γράφημα κα - 38 Πώς θα αξιολογούσατε την ποιότητα 
της εμπεριστατωμένης επισκόπησης / ανά χώρα 

έκθεσης της Επιτροπής σε σύγκριση με την ποιότητα 
αντίστοιχων εκθέσεων άλλων διεθνών οργανισμών; 

Χειρότερη

Καμία διαφορά

Καλύτερη

36,8%

63,2%

Γράφημα κβ - 40 Είναι περισσότερο ή λιγότερο 
σημαντική η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη 
χάραξη πολιτικής σε εθνικό επίπεδο στη χώρα σας σε 

σύγκριση με την περίοδο πριν από τη θέση σε ισχύ της 
ΔΜΑ; 

Λιγότερο σημαντική

Καμία διαφορά

Περισσότερο 
σημαντική

5,3%

68,4%

10,5%

15,8%

Γράφημα κγ - 44 Η ΔΜΑ εφαρμόζεται εδώ και περίπου 
πέντε χρόνια. Ποια είναι η συνολική εικόνα που έχετε 

σχηματίσει για την αποτελεσματικότητά της; 

Ιδιαίτερα 
αποτελεσματική

Μάλλον 
αποτελεσματική

Αναποτελεσματική

Είναι νωρίς ακόμη για 
να κρίνω

5,2%

5,3%

21,1%

10,5%

10,5%

31,6%

21,1%

10,5%

47,4%

47,4%

15,8%

26,3%

31,6%

73,7%

84,2%

52,6%

31,5%

73,7%

63,2%

36,8%

42.7. Το ΕΠΜ παρέχεται στις κοινοβουλευτικές επιτροπές ή/και αποτελεί 
αντικείμενο συζήτησης στο κοινοβούλιο

42.6. Το ΕΠΜ διαβιβάζεται επισήμως στους κοινωνικούς εταίρους στο 
πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου

42.5. Η Επιτροπή λαμβάνει επαρκώς υπόψη τα μέτρα που 
ανακοινώνονται στο ΕΠΜ

42.4. Το ΕΠΜ τυγχάνει ευρείας προβολής από τη κυβέρνηση σε εθνικό 
επίπεδο

42.3. Το ΕΠΜ συνδέεται καλά με άλλα εθνικά σχέδια πολιτικής

42.2. Το ΕΠΜ είναι διατυπωμένο κατά τρόπο σαφή και συνεκτικό

42.1. Το ΕΠΜ χρησιμοποιείται σε εθνικό επίπεδο για τον καθορισμό νέων 
μέτρων πολιτικής από την κυβέρνηση

Γράφημα κδ - 42 Το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) αποτελεί μια ευκαιρία για το κράτος μέλος να 
παρουσιάσει τα συναφή με τη ΔΜΑ μέτρα πολιτικής που προτίθεται να λάβει. Σε ποιον βαθμό συμφωνείτε με τις 

ακόλουθες δηλώσεις;

Διαφωνώ Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ Συμφωνώ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

Επισκέψεις σε αρχές κρατών μελών και άλλους φορείς 

 
Πηγή: ΕΕΣ.

Ανώτατο 

Όργανο 

Ελέγχου

Αντιπροσωπεία της 

Ευρωπαϊκής 

Ένωσης

Υπουργείο 

Οικονομικών

Δημοσιονομικό 

συμβούλιο

Κεντρική 

Τράπεζα

Υπουργείο 

Εργασίας

Εμπορικό και 

Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο 

Άλλοι φορείς

Βουλγαρία       
Υπουργείο Παιδείας και 

Επιστημών, IME, ABB

Γαλλία      

Γενική Γραμματεία 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 

MEDEF, CFDT, France 

Strategie, Conseil d’Analyse 

Economique, OFCE, Coe-

Rexecode

Σλοβενία      
IMAD, Slovenian Sovereign 

Holdings

Ισπανία     

Οικονομικό επιτελείο της 

Προεδρίας, Υπουργείο 

Οικονομίας, CEOE, Cepyme, 

FEDEA, FROB
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

Εξέλιξη της κατάταξης των κρατών μελών, 2012-2017 

 

Πηγή: ΕΕΣ.

Υπερβολικές 
ανισορροπίες Ανισορροπίες Απουσία ανισορροπιών Απουσία εμπεριστατωμένης επισκόπησης

SI HU

UKSE

BG

FR ES

DK

BEC�

IT FI

SI

ES

HU

UKSE

BG

FR

DK

BE

IT FI

MT NL

HR

IT SI

IE

DENL

HU

UKSE

BG

FR ES BE

FI

RO

SI HU

UKSEES BE

FI

IE

BG

FR

IT

HRPT

C�

BG

FR

IT

HRPT

SI

SEES

FI

IE

NL DE

DK

DENL

LU

EE

AT CZ

LT

SK

MT

DE

NL LV

PL

LU

EE

AT CZ

LT

SK

DE

LV

PL

EE

AT CZ

LT

SK

LV

PL

LU

EE

AT CZ

LT

SK

MT LV

PL

DK

LU CZ

LT

SK

MT LV

PL

SI

SEESIE

NL DE

C�

BG

FR

IT

HRPT RO

DK

LU CZ

LT

SK

MT LV

PLEE

AT

HU

UK BE

LUMT DK

EE

AT

HU

UK BE

RO

Απουσία εμπεριστατωμένης 
επισκόπησης το 2012

Ανισορροπίες το 2012

Κράτη μέλη που εντάχθηκαν στη ΔΜΑ σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία

FI
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

Αριθμός και είδος εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων 

 

Πηγή: ΕΕΣ. 

2012-2017 %

Εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις που καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι υπάρχουν ανισορροπίες 80 88,9

Εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις που καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ανισορροπίες 10 11,1

Σύνολο 90 100

2013-2017

Έτος 2

Εμπεριστατωμένη επισκόπηση
Απουσία εμπεριστατωμένης 

επισκόπησης

Ανισορροπίες Υπερβολικές ανισορροπίες
Απουσία 

ανισορροπιών

Απουσία 
εμπεριστατωμένης 
επισκόπησης

Πρόγραμμα 
οικονομικής 
προσαρμογής

Έτος 1

Εμπεριστατωμένη 
επισκόπηση

Ανισορροπίες 39 5 7 0 1

Υπερβολικές 
ανισορροπίες

2 14 0 0 0

Απουσία ανισορροπιών 0 0 0 9 0

Απουσία 
εμπεριστατωμένης 

επισκόπησης

Απουσία 
εμπεριστατωμένης 
επισκόπησης

3 0 3 39 0

Πρόγραμμα 
μακροοικονομικής 
προσαρμογής

2 2 0 0 12

Νέα χώρα στην ΕΕ 0 1 0 0 0

Σύνολο 46 22 10 48 13
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ (ΔΜΑ)» 

ΣΥΝΟΨΗ 

V. Η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (ΔΜΑ) θεσπίστηκε εν μέσω της οικονομικής 

και χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008-2009, με στόχο την ενίσχυση της μακροοικονομικής 

εποπτείας στην ΕΕ σε τομείς που δεν καλύπτονται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 

(ΣΣΑ).  

Τα γεγονότα που ακολούθησαν τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009 ανέδειξαν τη 

σπουδαιότητα της ενίσχυσης της μακροοικονομικής εποπτείας σε πεδία πέραν της δημοσιονομικής 

πολιτικής. Οι μακροοικονομικές χρηματοπιστωτικές και μακροδιαρθρωτικές πτυχές που ωθούν στη 

συσσώρευση ανισορροπιών, τόσο εξωτερικών (π.χ. μεγάλες ανισορροπίες στα ισοζύγια τρεχουσών 

συναλλαγών) όσο και εσωτερικών (υπερβολική συσσώρευση χρέους ή δημιουργία φαινομένων 

«φούσκας» στην αγορά ακινήτων), αποδείχθηκαν καθοριστικοί παράγοντες στην πρόκληση 

κρίσεων του ισοζυγίου πληρωμών και κρίσεων χρέους και ανέδειξαν την ανάγκη χρηματοδοτικής 

συνδρομής σε ορισμένες περιπτώσεις. 

Η εποπτεία βάσει της ΔΜΑ επιδιώκει, αφενός, την αποφυγή συσσώρευσης μη βιώσιμων τάσεων ή 

ευπαθειών και, αφετέρου, τη διασφάλιση της κατάλληλης προσαρμογής των υφιστάμενων 

ανισορροπιών. Η ΔΜΑ θεσπίστηκε σε μια περίοδο κατά την οποία ορισμένα κράτη μέλη 

βρίσκονταν ήδη σε διαδικασία διόρθωσης των υφιστάμενων ανισορροπιών. Ως εκ τούτου, στόχος 

της ΔΜΑ κατά τα πρώτα χρόνια της εφαρμογής της ήταν ιδίως η παρακολούθηση της διόρθωσης 

των ανισορροπιών και η έκδοση συστάσεων με στόχο την αναδιαμόρφωση των πλαισίων πολιτικής, 

προκειμένου η προσαρμογή να καταστεί αποτελεσματική και βιώσιμη και, παράλληλα, να 

περιοριστεί το κοινωνικό κόστος. Η εποπτεία βάσει της ΔΜΑ κάλυψε ευρύ φάσμα τομέων 

πολιτικής και ενισχύθηκε από την ευρύτερη οικονομική εποπτεία της ΕΕ. Οι συστάσεις στο πλαίσιο 

του προληπτικού σκέλους του ΣΣΑ, της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», των γενικών 

προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών, των κατευθυντήριων οδηγιών για τις πολιτικές 

απασχόλησης και τη ΔΜΑ ενσωματώθηκαν σε μια ενιαία δέσμη συστάσεων ανά χώρα (ΣΑΧ) του 

Συμβουλίου, και εναρμονίστηκαν στο πλαίσιο του κοινού Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.  

Παρά τους, κατά κύριο λόγο, διορθωτικούς στόχους της εποπτείας βάσει της ΔΜΑ κατά τα πρώτα 

χρόνια της εφαρμογής της, η διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών (ΔΥΑ) δεν ενεργοποιήθηκε 

ποτέ. Σε χώρες όπου εντοπίστηκαν υπερβολικές ανισορροπίες, η Επιτροπή, αντί να συστήσει στο 

Συμβούλιο την άμεση ενεργοποίηση της ΔΥΑ, στόχευσε καταρχάς στην ανάληψη πολιτικών 

δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις προκλήσεις που εντοπίστηκαν. Για τον σκοπό αυτό, εξέδωσε πιο 

λεπτομερείς και χρονικά δεσμευτικές ΣΑΧ και έθεσε σε εφαρμογή μια εντατική διαδικασία ειδικής 

παρακολούθησης της πολιτικής ανταπόκρισης, ενώ παράλληλα διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο 

ενεργοποίησης της ΔΥΑ σε μεταγενέστερο στάδιο.  

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής του 2014 για την επανεξέταση της ΔΜΑ, βάσει 

της εμπειρίας από τα πρώτα χρόνια εφαρμογής συνάγεται ότι η διαδικασία συνέβαλε στην αύξηση 

της επίγνωσης των προκλήσεων και έθεσε τις βάσεις για την επίτευξη συναίνεσης ως προς την 

πολιτική ανταπόκριση. Η εφαρμογή της ΔΜΑ εμπλουτίστηκε μέσω μιας διαδικασίας διαρκούς 

μάθησης και ανατροφοδότησης και ενισχύθηκε από τον συνεχή διάλογο ανάμεσα στην Επιτροπή 

και το Συμβούλιο, που οδήγησε σε σύγκλιση προς πιο σταθερές πρακτικές. Τα στοιχεία 
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καταδεικνύουν επίσης ότι η εποπτεία βάσει της ΔΜΑ συνδέθηκε με μεγαλύτερη πρόοδο στην 

εφαρμογή των συστάσεων πολιτικής, παρά το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις η δράση σε 

επίπεδο πολιτικής δεν ήταν επαρκής για να εξασφαλιστεί ικανοποιητική πρόοδος ως προς την 

αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης του 2014 υπογραμμίστηκε 

η ανάγκη να ενισχυθεί η διαφάνεια και να επέλθουν βελτιώσεις στην ανακοίνωση σχετικά με την 

εφαρμογή της ΔΜΑ.  

Η αποτελεσματική εφαρμογή της ΔΜΑ συγκαταλέγεται στις προτεραιότητες της Επιτροπής, όπως 

αναφέρεται στην έκθεση του Ιουνίου του 2015 με τίτλο «Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης», του Jean-Claude Juncker, σε στενή συνεργασία με τους 

Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi και Martin Schulz, και στην ανακοίνωση που 

εξέδωσε η Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2015 με τίτλο «Σχετικά με τα βήματα για την Ολοκλήρωση 

της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης»
1. Προϋπόθεση για μια αποτελεσματική ΔΜΑ είναι 

πρώτα απ’ όλα η ύπαρξη διαφανούς και σταθερού πλαισίου, που θα επεξηγεί με σαφήνεια το 

σκεπτικό βάσει του οποίου λαμβάνονται οι αποφάσεις στο πλαίσιο της ΔΜΑ. Η παρακολούθηση 

μετά τον εντοπισμό υπερβολικών ανισορροπιών θα πρέπει να συνεπάγεται κατάλληλη 

ενεργοποίηση της εποπτείας, ώστε να διασφαλίζεται επαρκώς ισχυρή πολιτική ανταπόκριση, 

ανάλογη των προκλήσεων. Με στόχο να ληφθεί περισσότερο υπόψη η διάσταση της ζώνης του 

ευρώ κατά την ενεργοποίηση της ΔΜΑ, βελτιώθηκε η ενσωμάτωση των ζητημάτων που αφορούν 

τη ζώνη του ευρώ στην ανάλυση και τις συστάσεις της Επιτροπής. 

Στις αρχές του 2016 η Επιτροπή δημοσίευσε «συλλογή» (Compendium) σχετικά με τη ΔΜΑ
2. Στη 

συλλογή παρουσιάζεται το σκεπτικό της ΔΜΑ, αποτυπώνονται οι νομικές και διαδικαστικές πτυχές 

της ΔΜΑ, εξετάζονται οι αρχές, τα κριτήρια και τα αναλυτικά πλαίσια που χρησιμοποιούνται στην 

υλοποίηση της ΔΜΑ και γίνεται επισκόπηση της εφαρμογής της ΔΜΑ στην πράξη. Με αυτόν τον 

τρόπο, η συλλογή σχετικά με τη ΔΜΑ παρέχει ένα σύνολο σχετικών πληροφοριών που βοηθά να 

κατανοηθεί τι είναι και πώς λειτουργεί η ΔΜΑ, και πώς εξελίχθηκε η εφαρμογή της μετά τη 

θέσπισή της. Η δημοσίευση της συλλογής έχει στόχο να συμβάλλει στην διαφανή εφαρμογή της 

ΔΜΑ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του 2014 για την επανεξέταση της ΔΜΑ και την ανακοίνωση 

που εξέδωσε η Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2015 με τίτλο «Σχετικά με τα βήματα για την 

Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης». Άλλο ένα βήμα προς την κατεύθυνση 

της αυξημένης διαφάνειας ήταν η πρακτική της σύνοψης των πορισμάτων των εμπεριστατωμένων 

επισκοπήσεων (ΕΜΕ) σε ειδικούς πίνακες αξιολόγησης της ΔΜΑ που περιλαμβάνονται στις 

εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις από το 2016.  

VI. Σε γενικές γραμμές, τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι χώρες που τελούν υπό εποπτεία βάσει της 

ΔΜΑ έλαβαν περισσότερες ΣΑΧ και επέδειξαν υψηλότερο βαθμό συμμόρφωσης συγκριτικά με 

ΣΑΧ που δεν συνδέονται με τη ΔΜΑ. Από την έρευνα που διεξήγαγε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 

Συνέδριο, στην οποία συμμετείχαν μέλη της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής (ΕΟΠ), προκύπτει 

ότι μόλις περίπου 10 % των ερωτηθέντων μελών θεωρούν τη ΔΜΑ αναποτελεσματική. Σε κάθε 

                                                       

1  COM(2015) 600 final, της 21ης Οκτωβρίου 2015, «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τα βήματα για την Ολοκλήρωση της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης». 

2 «The Macroeconomic Imbalance Procedure. Rationale, Process, Application: A Compendium» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2016). 
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περίπτωση, αναμένεται από τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν όλες τις ΣΑΧ, συναφείς ή μη με τη 

ΔΜΑ. 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο σχεδιασμός των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ ήταν συνεπής προς τον στόχο 

της αντιμετώπισης των ανισορροπιών που εντοπίστηκαν, άποψη που συμμερίζονται και τα μέλη 

που συμμετείχαν στην έρευνα μέσω ερωτηματολογίου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

παρότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης σε επίπεδο επικοινωνίας. 

Οι ΣΑΧ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στο πλαίσιο του ΣΣΑ χαρακτηρίστηκαν συναφείς με τη 

ΔΜΑ για χώρες όπου το υψηλό δημόσιο χρέος συνιστά στοιχείο που συμβάλλει στον εντοπισμό 

ανισορροπιών ή όπου η μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων συμβάλλει στη διόρθωση 

μεγάλων ελλειμμάτων τρεχουσών συναλλαγών που κρίνεται ότι αποτελούν έκφανση των 

ανισορροπιών. Στα κράτη μέλη με πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών, οι εμπεριστατωμένες 

επισκοπήσεις ανέλυσαν τους δεσμούς μεταξύ ορισμένων δημοσιονομικών μέτρων και της 

εξωτερικής θέσης. Για τις εν λόγω χώρες, ορισμένα μέτρα δημοσιονομικής φύσης στο πλαίσιο των 

ΣΑΧ, που εν δυνάμει συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των μεγάλων πλεονασμάτων, 

χαρακτηρίστηκαν συναφή με τη ΔΜΑ. 

Η θέση ότι υπάρχουν ασυνέπειες μεταξύ των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ και των συστάσεων για τη 

ζώνη του ευρώ απορρέει από το γεγονός ότι η ανάγκη συνοχής μεταξύ των συστάσεων για τη ζώνη 

του ευρώ και των συναφών με την ΔΜΑ ΣΑΧ ισχύει μόνο για χώρες που λαμβάνουν ΣΑΧ οι 

οποίες είναι συγχρόνως συναφείς με τη ΔΜΑ και για τις οποίες υπάρχει σύσταση σχετική με τη 

ζώνη του ευρώ. Δεν είναι όλες οι συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ σχετικές με τη ΔΜΑ, καθώς το 

πεδίο εφαρμογής τους είναι ευρύτερο. Δεν λαμβάνουν όλες οι χώρες συναφείς με τη ΔΜΑ 

συστάσεις, καθώς ορισμένες χώρες δεν τελούν υπό εποπτεία βάσει της ΔΜΑ. Δεν λαμβάνουν όλες 

οι χώρες ΣΑΧ που απορρέουν από συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ, καθώς είτε δεν αντιμετωπίζουν 

σχετικές προκλήσεις είτε δεν είναι αναγκαίο να εφαρμόσουν ειδικές πολιτικές είτε υφίστανται 

περιορισμοί που δικαιολογούν την απουσία ΣΑΧ. 

VII. Η ενσωμάτωση των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων στις εκθέσεις ανά χώρα επέτρεψε τη 

μείωση των αλληλεπικαλύψεων και δεν επηρέασε δυσμενώς τη σαφήνεια της αξιολόγησης της 

εμπεριστατωμένης επισκόπησης. Με τον τρόπο αυτό ενισχύθηκε η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

κρατών μελών και των σχετικών ενδιαφερομένων, και αυξήθηκε η κατανόηση και η ανάληψη της 

ευθύνης των προκλήσεων και των προσπαθειών προσαρμογής.  

Οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις αναφέρουν τα στοιχεία και τα επιχειρήματα βάσει των οποίων 

λήφθηκαν οι αποφάσεις σχετικά με την κατάταξη των ανισορροπιών κατά τη ΔΜΑ. Τα 

συμπεράσματα των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων δεν παρατίθενται στις ίδιες τις επισκοπήσεις, 

αλλά σε συνοδευτική ανακοίνωση της Επιτροπής. Αυτό συμβαίνει διότι, σύμφωνα με τον 

κανονισμό, τα συμπεράσματα των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 

το γενικό πλαίσιο, τις συστημικές πτυχές, τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των χωρών και, επομένως, 

θα πρέπει να βασίζονται στη συνολική ανάγνωση της δέσμης των εμπεριστατωμένων 

επισκοπήσεων.  

Η Επιτροπή δεν συμμερίζεται την άποψη ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων έχει αποδυναμώσει 

τη ΔΜΑ. Η Επιτροπή (υπό την έννοια του Σώματος των Επιτρόπων και των υπηρεσιών της 

Επιτροπής) ενεργεί ως σύνολο κατά τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της ΔΜΑ και ο κανονισμός 

ορίζει τις υποχρεώσεις της Επιτροπής ως συνόλου.  

Όσον αφορά τις αποφάσεις που εμπίπτουν στη ΔΜΑ, όπως ισχύει και για άλλες αποφάσεις, οι 

Επίτροποι λαμβάνουν γνωμοδοτήσεις είτε απευθείας από τις υπηρεσίες που υπάγονται στην 
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αρμοδιότητά τους είτε έμμεσα από άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής μέσω των άλλων Επιτρόπων και 

των αντίστοιχων ιδιαίτερων γραφείων τους. Το Σώμα των Επιτρόπων δύναται να ασκήσει το 

δικαίωμά του να μην υιοθετεί τη γνώμη των υπηρεσιών, καθώς δεν δεσμεύεται νομικά να υιοθετεί 

τις γνωμοδοτήσεις αυτές και δεν υποχρεούται να παράσχει αιτιολόγηση όταν δεν το πράττει.  

VIII. Η Επιτροπή δεν υποχρεούται να συστήσει την ενεργοποίηση της διαδικασίας υπερβολικών 

ανισορροπιών για τα κράτη μέλη στα οποία έχουν εντοπιστεί υπερβολικές ανισορροπίες.  

IX. Ο πίνακας αποτελεσμάτων θα πρέπει να βασίζεται σε μεταβλητές δεδομένων υψηλής 

ποιότητας, για αυτό και δεν χρησιμοποιούνται προβλέψεις και προκαταρκτικά στοιχεία. 

Για ορισμένες μεταβλητές των οποίων η συμπεριφορά είναι ιδιαιτέρως ασταθής στον πίνακα 

αποτελεσμάτων της έκθεσης του μηχανισμού επαγρύπνησης (ΕΜΕ) εξάγεται ο μέσος όρος 

τριετίας, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο να αντανακλούν ως επί το πλείστον προσωρινές 

εξελίξεις. 

Η έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης αποτελεί το σημείο εκκίνησης για την αξιολόγηση της 

εξέλιξης των μεταβλητών που χρειάζονται στενότερη παρακολούθηση στο πλαίσιο της ΔΜΑ, ιδίως 

στις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις. Η έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης δεν προορίζεται να 

αποτελεί σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, γι’ αυτό εξάλλου και οι δείκτες της έκθεσης του 

μηχανισμού επαγρύπνησης δεν διαμορφώνονται βάσει των πιο επικαιροποιημένων 

προκαταρκτικών στοιχείων ή προβλέψεων. 

α) Βλ. απαντήσεις της Επιτροπής στα συμπεράσματα και τις συστάσεις παρακάτω. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

4. Το νομικό πλαίσιο της ΔΜΑ αποτελείται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 σχετικά με 

την «πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών» και τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 σχετικά με τα «κατασταλτικά μέτρα για τη διόρθωση των 

υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών», οι οποίοι εκδόθηκαν βάσει διατάξεων της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η «Συνθήκη» ή «ΣΛΕΕ») που αφορούν τον 

συντονισμό της οικονομικής πολιτικής (άρθρα 121 και 136 της ΣΛΕΕ). Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

1176/2011 συνοψίζει τη διαδικασία, ενώ ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1174/2011 περιγράφει 

λεπτομερώς τον μηχανισμό επιβολής, ο οποίος βασίζεται σε χρηματικές κυρώσεις που 

επιβάλλονται μόνο σε κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ.  

8. Η ΔΜΑ αποσκοπεί στην ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ στο μέτωπο της 

μακροοικονομικής χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και διευρύνεται πέραν της δημοσιονομικής 

εποπτείας, προκειμένου να συμπεριλάβει ένα πλαίσιο στο οποίο να προλαμβάνονται οι υπερβολικές 

μακροοικονομικές ανισορροπίες και να βοηθούνται τα πληττόμενα κράτη μέλη να προβαίνουν σε 

διορθωτικές ενέργειες πριν παγιωθούν οι αποκλίσεις.  

Το βασικό σκεπτικό της εντολής για υπερεθνική εποπτεία βασίζεται στο γεγονός ότι οι 

μακροοικονομικές ανισορροπίες σε ένα κράτος μέλος αφορούν επίσης και άλλα κράτη μέλη. Αυτό 

δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι σε έναν οικονομικό χώρο που χαρακτηρίζεται από υψηλό 

βαθμό ολοκλήρωσης οι οικονομικές εξελίξεις σε ένα κράτος μέλος έχουν δευτερογενείς επιπτώσεις 

και σε άλλες χώρες, αλλά και στο γεγονός ότι οι μακροοικονομικές ανισορροπίες, εάν δεν 

αντιμετωπιστούν, μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ορθή λειτουργία της νομισματικής ένωσης και 

τα θεσμικά όργανα και τις κοινές πολιτικές της Ένωσης όπως η ενιαία αγορά. Συνεπώς, βάσει της 

ΔΜΑ, οι ανισορροπίες αξιολογούνται όχι μόνο από εθνική σκοπιά, αλλά και υπό το πρίσμα των 
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επιπτώσεών τους στη ζώνη του ευρώ και στην Ένωση, όπως απαιτείται και βάσει του κανονισμού 

για τη ΔΜΑ. 

10. Στην περίπτωση του ΣΣΑ, το προληπτικό σκέλος αποσκοπεί στη λήψη μέτρων ώστε να 

αποτραπεί η παραβίαση των δημοσιονομικών ορίων του «Μάαστριχτ», ενώ το διορθωτικό σκέλος 

έχει ως στόχο τη διασφάλιση της έγκαιρης διόρθωσης σε περίπτωση παραβίασης ή διαπίστωσης 

υπερβολικού ελλείμματος. Ως εκ τούτου, το προληπτικό σκέλος εκτείνεται πέραν του ονομαστικού 

ελλείμματος και των υποχρεώσεων σχετικά με το χρέος. Για την επιβολή του διορθωτικού σκέλος 

του ΣΣΑ προβλέπονται κυρώσεις στην περίπτωση κρατών μελών της ζώνης του ευρώ όταν υπάρχει 

επανειλημμένη παραβίαση των υποχρεώσεων βάσει της διαδικασίας. 

Στην περίπτωση της ΔΜΑ, τόσο η προληπτική όσο και η διορθωτική δράση αποσκοπούν στην 

πρόληψη και διόρθωση των ανισορροπιών. Η διορθωτική δράση αντιμετωπίζει ανισορροπίες 

μεγαλύτερης σοβαρότητας και για την επιβολή της μπορεί να γίνει χρήση κυρώσεων στην 

περίπτωση επανειλημμένης παραβίασης των απαιτήσεων βάσει της διαδικασίας για τα κράτη μέλη 

της ζώνης του ευρώ. 

Η νομική βάση τόσο για τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 όσο και για το προληπτικό σκέλος 

του ΣΣΑ στο πλαίσιο της Συνθήκης είναι κοινή (άρθρα 121 και 136 της ΣΛΕΕ). Η βάση για το 

διορθωτικό σκέλος του ΣΣΑ στο πλαίσιο της Συνθήκης είναι το άρθρο 126 της ΣΛΕΕ.  

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» δεν αποτελεί διαδικασία εποπτείας ανάλογη με τη ΔΜΑ ή το ΣΣΑ. 

Πρόκειται για στρατηγική που αποτελείται από δράσεις, στόχους και ολοκληρωμένη χρήση 

εποπτικών διαδικασιών της ΕΕ. Πέραν του ΣΣΑ και της ΔΜΑ, η εποπτεία διενεργείται στο πλαίσιο 

των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών (βάσει του άρθρου 121 της ΣΛΕΕ, που 

συνιστά κοινή νομική βάση και για τη ΔΜΑ) και των κατευθυντήριων οδηγιών για την 

απασχόληση (βάσει του άρθρου 148 της ΣΛΕΕ). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

29. Η κατάταξη των ανισορροπιών χαρακτηρίζεται από κάποιο βαθμό σταθερότητας, καθώς μπορεί 

να χρειαστούν αρκετά χρόνια για τη διόρθωση των ανισορροπιών, ιδίως εκείνων που αφορούν 

υψηλά επίπεδα χρέους, αλλά όχι μόνο.  

33. Το αναφερόμενο έγγραφο του Κοινοβουλίου [(Implementation of the Macroeconomic 

Imbalance Procedure – state-of-play (Ιούνιος 2017) - PE 497.739] ούτε αναφέρει συνολική 

αρνητική αξιολόγηση σχετικά με την υλοποίηση των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ από το 2012 ούτε 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω υλοποίηση είναι σταθερά πλημμελής. Όσον αφορά την 

υλοποίηση των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ, υπάρχει η ακόλουθη διατύπωση στο εν λόγω έγγραφο. 

«Το επίπεδο των συστάσεων που δεν υλοποιούνται καθόλου ή υλοποιούνται σε πολύ περιορισμένο 

βαθμό παρουσιάζει αύξηση από το 2014». 

Στο γράφημα 4 αναφέρεται ότι το ποσοστό «πλήρους υλοποίησης ή ουσιαστικής προόδου» και 

«σχετικής προόδου» υπερέβη το 50 % κατά τα έτη 2013, 2015 και 2016.  

Δεν είναι σαφές βάσει ποιου κριτηρίου αναφοράς ή προσδοκίας γίνεται αυτή η δήλωση. 

Ενδεχόμενο κριτήριο αναφοράς θα μπορούσε να είναι η συμμόρφωση με μη συναφείς με τη ΔΜΑ 

ΣΑΧ. Τα διαθέσιμα στοιχεία υποδηλώνουν ότι σε γενικές γραμμές ο βαθμός υλοποίησης των ΣΑΧ 

ήταν αυξημένος όσον αφορά τις συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ [βλ., π.χ., τη συλλογή ΔΜΑ].  
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Άλλο πιθανό σημείο αναφοράς θα μπορούσε να είναι η αντίληψη που επικρατεί στα κράτη μέλη 

όσον αφορά το πόσο αποτελεσματικές είναι οι ΣΑΧ στην «εκμαίευση» δράσης σε επίπεδο 

πολιτικής. Η έρευνα ερωτηματολογίου που διεξήγαγε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και 

απευθυνόταν στα μέλη της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής (ΕΟΠ) καταδεικνύει ότι μόλις 

περίπου 10 % όσων απάντησαν θεωρούν ότι η εποπτεία βάσει της ΔΜΑ είναι αναποτελεσματική. 

Τα κράτη μέλη που υπόκεινται στη ΔΜΑ έλαβαν επίσης, σε γενικές γραμμές, μεγαλύτερο αριθμό 

ΣΑΧ σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη.  

34. Βλ. απάντηση της Επιτροπής στο σημείο VI. 

35. Όσον αφορά τον τίτλο που προηγείται του σημείου 35, η Επιτροπή επισημαίνει ότι 

διασφαλίζεται σύνδεση μεταξύ των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ και των ανισορροπιών. Βλ. 

απαντήσεις της Επιτροπής γι’ αυτό το σημείο στο σημείο VI. και στο πλαίσιο 1.  

Κάθε ΣΑΧ περιλαμβάνει ορισμένες συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και όσων αποσκοπούν στην 

αντιμετώπιση των ανισορροπιών. Ανάλογα με την εκάστοτε σύνθεση των ΣΑΧ όσον αφορά τα 

ειδικά μέτρα που συστήνονται, οι αιτιολογικές σκέψεις στα νομικά κείμενα που περιγράφουν τις 

ΣΑΧ επισημαίνουν ποιες ΣΑΧ είναι συναφείς με τη ΔΜΑ. Κατά πάγια πρακτική, οι ΣΑΧ που 

χαρακτηρίζονται συναφείς με τη ΔΜΑ είναι όσες περιλαμβάνουν σειρά μέτρων που αφορούν 

ειδικά τη διόρθωση των ανισορροπιών που έχουν εντοπιστεί σε χώρες που τελούν υπό εποπτεία 

βάσει της ΔΜΑ. Πρακτική της Επιτροπής και του Συμβουλίου από την έναρξη ισχύος της ΔΜΑ 

είναι να επισημαίνεται ποιες ΣΑΧ είναι πλήρως ή μερικώς συναφείς με τη ΔΜΑ στις αιτιολογικές 

σκέψεις στις οποίες παρουσιάζονται οι ΣΑΧ. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ανισορροπίες μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω ευρέος φάσματος 

πολιτικών. Για παράδειγμα, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μπορεί να απαιτεί πολιτικές 

βελτίωσης της παραγωγικότητας της εργασίας, βελτίωσης της απόδοσης στην παραγωγή ενέργειας 

και μείωσης του κόστους της ενέργειας, αποτροπής της υπερβολικής αύξησης του κόστους 

εργασίας κ.λπ. Συνεπώς, είναι πιθανόν οι ΣΑΧ που σχετίζονται, για παράδειγμα, με την κατάρτιση, 

την ενέργεια ή τη διαμόρφωση των μισθών να χαρακτηρίζονται όλες συναφείς με τη ΔΜΑ, 

μολονότι μπορεί να έχουν αυτές καθεαυτές ουσιώδη ρόλο που δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση 

των συναφών με τη ΔΜΑ προκλήσεων, επειδή έχουν άμεση ή έμμεση σύνδεση με τη βασική 

πρόκληση στο πλαίσιο της ΔΜΑ, σύνδεση η οποία μπορεί να μην είναι πάντοτε άμεσα εμφανής.  

Συνολικά, το 2016 μόλις περίπου 10 % των ερωτηθέντων μελών της ΕΟΠ θεωρούσαν ασαφές ποιες 

ΣΑΧ είναι συναφείς με τη ΔΜΑ, ενώ το υπόλοιπο 90 % το θεωρούσε απολύτως ή σχετικά σαφές. 

37. Τα παραδείγματα στο πλαίσιο 1 δεν επιβεβαιώνουν επαρκώς αυτή την παρατήρηση για τους 

λόγους που παρατίθενται παρακάτω. 

Πλαίσιο 1  

Πρώτο σημείο: ΣΑΧ προς τη Γαλλία: στοιχεία όπως η μαθητεία και η κατάρτιση μπορούν να 

θεωρηθούν ότι διαδραματίζουν ρόλο στη διαμόρφωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του 

εργατικού δυναμικού, οι οποίες συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα, μια συναφή με τη ΔΜΑ 

πρόκληση για τη Γαλλία.  

Δεύτερο σημείο: ΣΑΧ προς τη Σλοβενία: στη σύνοψη της έκθεσης ανά χώρα αναφέρεται η πίεση 

που ασκεί η γήρανση του πληθυσμού στη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος και του 

συστήματος μακροχρόνιας περίθαλψης στη Σλοβενία. 
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Τρίτο σημείο: ΣΑΧ προς τη Βουλγαρία: η αναταραχή στον τραπεζικό τομέα της Βουλγαρίας το 

καλοκαίρι του 2014 και η συνακόλουθη στήριξη από τον δημόσιο προϋπολογισμό ευθύνονταν για 

την οξεία επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης το 2014. Το 2015 υπήρχε σαφής κίνδυνος 

να απαιτηθούν περαιτέρω μέτρα για τη στήριξη του τομέα. Η σύνδεση μεταξύ της κατάστασης στο 

δημοσιονομικό και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και η μεγάλη πρόκληση που συνιστά η 

χρηματοδότηση για την κυβέρνηση εξηγούνται στο κεφάλαιο 1 της έκθεσης για τη χώρα του 2015 

(σ. 8-9), όπου υπάρχει και παραπομπή στο τμήμα της εμπεριστατωμένης επισκόπησης (κεφάλαιο 2, 

σημεία 2.1 και 2.2).  

Το καθεστώς του νομισματικού συμβουλίου στη Βουλγαρία καθιστά ουσιαστικά την κυβέρνηση 

ύστατο δανειστή. Συνεπώς, η κυβέρνηση κλήθηκε να επωμιστεί το συνολικό κόστος για την 

παροχή ρευστότητας και κεφαλαίου στον τραπεζικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 

εγγυήσεως των καταθέσεων. Αυτό σημαίνει ότι η δημοσιονομική ΣΑΧ σχετίζεται άμεσα και με τη 

μακροοικονομική σταθερότητα και τη ΔΜΑ.  

Τους κινδύνους για τη μακροοικονομική χρηματοπιστωτική σταθερότητα αναγνώρισαν και οι 

βουλγαρικές αρχές. Το 2016 η κυβέρνηση δανείστηκε πρόσθετα κεφάλαια και περιέλαβε 

προβλέψεις για έκτακτο δανεισμό στον προϋπολογισμό, για το ενδεχόμενο να χρειαστεί στήριξη ο 

χρηματοπιστωτικός τομέας. Αυτό καταδεικνύει σαφώς ότι αναγνώρισε τους ενεχόμενους κινδύνους 

και συμφώνησε όσον αφορά τη σύνδεση με τη μακροοικονομική σταθερότητα.  

Για όλους αυτούς τους λόγους οι ΣΑΧ 1 το 2015 και το 2016 θεωρήθηκαν συναφείς με τη ΔΜΑ. 

Τέταρτο σημείο: ΣΑΧ προς την Ισπανία: στην αιτιολογική σκέψη 17 της αναφερθείσας ΣΑΧ του 

2016 αναφέρεται ότι: «Η εξαιρετικά αποκεντρωμένη δομή [της ισπανικής διοίκησης] απαιτεί 

μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων δημόσιων διοικήσεων, τόσο για να μειωθούν οι 

δαπάνες όσο και για να περιορισθεί ο διοικητικός φόρτος των εταιρειών και των νοικοκυριών». 

Στην έκθεση για τη χώρα εξηγείται περαιτέρω ότι μια πιο αποτελεσματική δημόσια διοίκηση 

μπορεί να συμβάλλει τόσο στην εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, ώστε να αντιμετωπιστεί η 

ανισορροπία που οφείλεται στο υψηλό χρέος, όσο και στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τις 

επιχειρήσεις, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα (του συνόλου των 

συντελεστών παραγωγής) (σ. 78).  

Όσον αφορά τη ΣΑΧ του 2015: Η μεταρρύθμιση στον τομέα των ταμιευτηρίων καλύπτεται στην 

έκθεση της άνοιξης του 2015 για την εποπτεία μετά τη λήξη του προγράμματος (PPS) (σ. 17-20).  

Όσον αφορά την Ισπανία, η παρακολούθηση βάσει της ΔΜΑ διενεργήθηκε επίσης σε συνεργασία 

με την εποπτεία μετά τη λήξη του προγράμματος, ιδίως όσον αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα. 

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο οι ΣΑΧ δεν περιορίζονται σε ζητήματα που 

καλύπτονται από τις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις· π.χ. ζητήματα που καλύπτονται στην έκθεση 

για την εποπτεία μετά τη λήξη του προγράμματος (βλ. Occasional Paper 193, Μάιος 2014, 

κεφάλαιο 4 για τη μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα).  

38. Εάν τμήμα της ΣΑΧ είναι συναφές με τη ΔΜΑ, ολόκληρη η ΣΑΧ χαρακτηρίζεται ως συναφής 

με τη ΔΜΑ. Πρόκειται για προληπτικό κριτήριο που υιοθετήθηκε λόγω της αντικειμενικότητάς 

του. Εντούτοις, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της συμμόρφωσης εφαρμόζεται μόνο όσον 

αφορά το συναφές με την ΔΜΑ τμήμα και αυτό έχει εφαρμοστεί με συνέπεια. 

39. Η μείωση του αριθμού των ΣΑΧ αντανακλά επίσης την εξέλιξη των ανισορροπιών και ό,τι 

αυτή συνεπάγεται ως προς την ανάγκη ανάληψης δράσης σε επίπεδο πολιτικής. 
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Ο αριθμός των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ έχει μειωθεί σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τις μη 

συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ. Βλ. τα στοιχεία για το 2015 και το 2016 στις τελευταίες γραμμές του 

πίνακα 1. 

41. Βλ. επίσης την απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 35. 

42. Παρά τη μη συμπερίληψη της ενότητας για τις «προκλήσεις πολιτικής», με την ενσωμάτωση, 

από το 2016, του πίνακα αξιολόγησης για τη ΔΜΑ στην έκθεση ανά χώρα έχει δημιουργηθεί 

σύνδεση μεταξύ της ισχύουσας κατάστασης και της διόρθωσης των ανισορροπιών, της προόδου σε 

επίπεδο πολιτικής και των ελλείψεων σε επίπεδο πολιτικής. 

43. Μετά την ανακοίνωση του Οκτωβρίου του 2015 πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος με την 

ενσωμάτωση του πίνακα αξιολόγησης για τη ΔΜΑ στις εκθέσεις ανά χώρα από το 2016 και εξής. 

44. Η Επιτροπή δεν προβαίνει σε συστηματική ποσοτικοποίηση του αντικτύπου των ΣΑΧ για 

διάφορους λόγους, με κυριότερους τους εξής:  

 Τα αποτελέσματα των μέτρων εξαρτώνται επίσης από τον συγκεκριμένο τρόπο που επιλέγουν τα 

κράτη μέλη για την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με τις ΣΑΧ, καθώς επαφίεται στη διακριτική 

ευχέρεια των κρατών μελών ο τρόπος που θα προχωρήσουν ώστε να συμμορφωθούν με αυτές. 

 Η σύνδεση μεταξύ των μέσων πολιτικής και των ανισορροπιών μπορεί να επηρεαστεί από 

διάφορους παράγοντες, με συνέπεια να μην είναι πάντοτε εύκολο για τους φορείς χάραξης 

πολιτικής να έχουν υπό τον έλεγχό τους τα αποτελέσματα. 

 Οι διεξοδικές εκ των προτέρων εκτιμήσεις επιπτώσεων χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό 

αβεβαιότητας και βασίζονται σε υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την 

αλλαγή στη συμπεριφορά άλλων παραγόντων και ενδιαφερομένων. Για τον ίδιο λόγο, οι 

συστάσεις άλλων παρεμφερών διεθνών θεσμών δεν συνοδεύονται συστηματικά από 

ποσοτικοποιήσεις.  

 Ορισμένες ΣΑΧ δεν προσφέρονται για ποσοτικοποίηση, καθώς δεν μπορούν να αποτυπωθούν 

ως παραμετρικές μεταβολές σε διαθέσιμα μοντέλα (π.χ. οι μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της 

διακυβέρνησης). Συνεπώς, η πλήρης αξιολόγηση της δέσμης των ΣΑΧ θα κινδύνευε να είναι 

ατελής ή άνιση, καθώς δεν θα μπορούσε να καλύπτει όλες τις ΣΑΧ, παρά μόνο το υποσύνολο 

που προσφέρεται για ποσοτικοποίηση. 

Εντούτοις, έχουν παρουσιαστεί ορισμένες ποσοτικοποιήσεις πιθανών μέτρων για συγκεκριμένες 

περιπτώσεις και η Επιτροπή προτίθεται να διενεργεί ανάλογες εργασίες οσάκις είναι εφικτό. 

46. Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι δεν υφίσταται αντίφαση μεταξύ δημοσιονομικών 

συστάσεων και άλλων συστάσεων με δημοσιονομικό αντίκτυπο, διότι οι δημοσιονομικές συστάσεις 

δεν διατυπώνονται με τρόπο που να αποκλείει την αναδιοργάνωση των δαπανών ή των εσόδων που 

αντιστοιχούν σε άλλες ΣΑΧ. 

48. Υπάρχουν συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ που αφορούν τομείς εκτός του πεδίου εφαρμογής 

της ΔΜΑ. Δεν λαμβάνουν όλα τα κράτη μέλη συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ. Μια συγκεκριμένη 

σύσταση για τη ζώνη του ευρώ δεν αφορά άμεσα όλα τα κράτη μέλη, καθώς οι προκλήσεις που 

προσδιορίζονται σε αυτή δεν αφορούν στον ίδιο βαθμό όλα τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ. Η 

ανάγκη συνοχής μεταξύ των συστάσεων για τη ζώνη του ευρώ και των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ 
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ισχύει μόνο για κράτη μέλη τα οποία αφορά μια σύσταση για τη ζώνη του ευρώ σχετικά με 

ζητήματα ΔΜΑ και ταυτόχρονα λαμβάνουν μια συναφή με τη ΔΜΑ ΣΑΧ στον ίδιο τομέα.  

49. Η ΔΜΑ δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την παροχή δημοσιονομικών συστάσεων έναντι 

πάντων. Σύμφωνα με τον κανονισμό για τη ΔΜΑ, συναφείς με τη ΔΜΑ συστάσεις μπορούν να 

εκδίδονται μόνο για κράτη μέλη στα οποία εντοπίζονται ανισορροπίες. Οι συναφείς με τη ΔΜΑ 

συστάσεις μπορεί να περιλαμβάνουν δημοσιονομικά μέτρα, εφόσον σχετίζονται με τον στόχο της 

αντιμετώπισης των ανισορροπιών που εντοπίστηκαν στα οικεία κράτη μέλη. 

50. Οι εν λόγω παρατηρήσεις δεν είναι συναφείς με τη ΔΜΑ. 

51. Η καταλληλότητα του χρονοδιαγράμματος μπορεί να αξιολογηθεί μόνο σε σχέση με τις 

ακριβείς απαιτήσεις των ΣΑΧ. Θα πρέπει επίσης να δοθεί η δέουσα προσοχή στον ενδεχομένως 

επείγοντα χαρακτήρα της δράσης που πρέπει να αναληφθεί για να υπάρξει συμμόρφωση με τις 

συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ. 

Η διατύπωση και η εστίαση των ΣΑΧ μπορεί να διαφοροποιούνται από έτος σε έτος προκειμένου 

να λαμβάνονται υπόψη οι πιο πρόσφατες εξελίξεις σε ζητήματα που εξακολουθούν να σχετίζονται 

με τη μακροοικονομική σταθερότητα. Αληθεύει επίσης ότι ορισμένες φορές λήφθηκαν μέτρα αλλά 

όχι επαρκή ώστε να αντιμετωπιστεί η επίμαχη ανισορροπία.  

54. Όσον αφορά τον τίτλο που προηγείται του σημείου 54, η Επιτροπή επισημαίνει ότι το σύστημα 

των κατηγοριών έχει παραμείνει αμετάβλητο στη διάρκεια των τελευταίων ετών. Βλ. απάντηση της 

Επιτροπής στο σημείο 55. 

55. Το σύστημα των έξι κατηγοριών παρέμεινε αμετάβλητο μεταξύ του 2013 και του 2015· η 

αλλαγή στη διατύπωση μεταξύ του 2013 και του 2014 αφορούσε μόνο το γεγονός ότι η πρακτική 

της ειδικής παρακολούθησης, που καθιερώθηκε το 2013, λίγο μετά τα συμπεράσματα των 

εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων, και εφαρμόστηκε αμέσως, αναφερόταν στην κατάταξη των 

ανισορροπιών αρχής γενομένης από το 2014.  

56. Ο εντοπισμός υπερβολικών ανισορροπιών δεν συμπίπτει με την ενεργοποίηση της διαδικασίας 

υπερβολικών ανισορροπιών.  

Πλαίσιο 3  

Το άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 θέτει «λεπτομερείς κανόνες για 

τον εντοπισμό μακροοικονομικών ανισορροπιών, και για την πρόληψη και διόρθωση των 

υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών εντός της Ένωσης». Όπως καθίσταται σαφές στην 

αιτιολογική σκέψη 9 του κανονισμού, οι συγκεκριμένοι κανόνες που θεσπίζονται για τον σκοπό 

αυτόν καθορίζονται προκειμένου να «συμπληρωθεί η διαδικασία πολυμερούς εποπτείας των 

παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 121 της ΣΛΕΕ».  

Στο πλαίσιο αυτού του σκοπού του κανονισμού, δεν εναπόκειται στο Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο, ως συννομοθέτες που θεσπίζουν παράγωγο δίκαιο με τη μορφή του κανονισμού, να 

αφαιρέσουν από την Επιτροπή τη διακριτική ευχέρεια που διαθέτει βάσει του πρωτογενούς δικαίου, 

με τη μορφή του άρθρου 121 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.  

Το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 δεν παράγει νέα εξουσία ή 

διαδικασία. Ορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες η υφιστάμενη εξουσία που προβλέπεται από τη 

Συνθήκη (άρθρο 121 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ ή διαδικασία πολυμερούς εποπτείας) πρέπει να 
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ασκείται εντός του συγκεκριμένου πλαισίου της ΔΜΑ. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν δεσμεύεται να 

κινεί τη διαδικασία όταν συντρέχουν ορισμένες περιστάσεις, εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 121 

παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ η αποκλειστική αρμοδιότητα πρωτοβουλίας της Επιτροπής, την οποία 

εξάλλου εγγυώνται οι Συνθήκες, εξακολουθεί να υφίσταται. Η Επιτροπή διατηρεί τη διακριτική 

ευχέρεια να κινεί ή να μην κινεί τη διαδικασία. Μια πράξη παράγωγου δικαίου μπορεί να στερήσει 

από την Επιτροπή την εξουσία διακριτικής ευχέρειας όπως αυτή προβλέπεται στις Συνθήκες. Η 

αιτιολογική σκέψη 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 —όπου αναφέρεται ότι «εάν 

εντοπίζονται σοβαρές μακροοικονομικές ανισορροπίες (...) θα πρέπει να κινηθεί διαδικασία 

υπερβολικών ανισορροπιών (...)» —θα πρέπει να ερμηνεύεται εντός αυτού του πλαισίου. Δεν 

επιβάλλει υποχρέωση στην Επιτροπή να υποβάλει σύσταση, αλλά εκφράζει την πολιτική επιθυμία 

του συννομοθέτη να πράξει κατά συγκεκριμένο τρόπο. 

58. Τα συμπεράσματα των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων περιλαμβάνονται σε ανακοίνωση για 

τους ακόλουθους λόγους: 

Πρώτον, πρέπει να διασφαλίζεται συνέπεια ως προς την κατάταξη των διαφόρων κρατών μελών 

και αυτό συνεπάγεται ότι μια εμπεριστατωμένη επισκόπηση δεν πρέπει να ερμηνεύεται 

μεμονωμένα.  

Δεύτερον, στην κατάταξη της ΔΜΑ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη συστημικές πτυχές, 

συμπεριλαμβανομένων των δευτερογενών επιπτώσεων και του συνολικού πλαισίου (βλ. άρθρο 5 

παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 και συλλογή ΔΜΑ, σ. 48). Η αξιολόγηση 

αυτή βασίζεται στην ερμηνεία της συνολικής δέσμης των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων και σε 

σχετικά στοιχεία. 

Τρίτον, το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 περιλαμβάνει τα στοιχεία 

που ορίζονται ρητά στην πρώτη περίοδο της εν λόγω διάταξης, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται σε 

αυτά. Η Επιτροπή υποχρεούται να λάβει υπόψη διάφορους άλλους παράγοντες που επίσης 

ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 (τις οικονομικές εξελίξεις στην Ένωση και τη ζώνη του 

ευρώ· την προέλευση των ανισορροπιών· τις οικονομικές περιστάσεις που επικρατούν· τις 

συστάσεις ή τις προσκλήσεις του Συμβουλίου στο πλαίσιο του ΣΣΑ και του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου· τις προθέσεις πολιτικής του υπό εξέταση κράτους μέλους). Επιπλέον, η επιλογή των 

συννομοθετών να χρησιμοποιήσουν στην πρώτη περίοδο του άρθρου 5 παράγραφος 2 τη λέξη 

«περιλαμβάνει» (αντί, για παράδειγμα, «συνίσταται σε») καταδεικνύει ότι επιτρέπεται στην 

Επιτροπή να λάβει υπόψη άλλα στοιχεία. Δεν προβλέπεται υποχρέωση η εκτίμηση των 

ανισορροπιών σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή να λαμβάνει υπόψη μόνο τις πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται στην τελευταία εμπεριστατωμένη επισκόπηση, καθώς σχετικά στοιχεία μπορεί να 

περιλαμβάνονται σε άλλα δημόσια έγγραφα (π.χ. προηγούμενες εκδόσεις εμπεριστατωμένων 

επισκοπήσεων, έκθεση μηχανισμού επαγρύπνησης, προβλέψεις). 

α) Στην περίπτωση της Βουλγαρίας, ενυπήρχε στις εν λόγω κατατάξεις και το στοιχείο της 

πρόληψης, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1176/2011: «(...) εξελίξεις που επηρεάζουν δυσμενώς, ή μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς, την 

εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας ενός κράτους μέλους (...)» (έμφαση δική μας). Όταν 

αναλαμβάνεται (κάποια) δράση σε συνέχεια των συστάσεων της Επιτροπής, το να μην υλοποιηθεί ο 

κίνδυνος τον οποίο αφορά η εν λόγω δράση αποτελεί φυσικό και θετικό αποτέλεσμα, και με αυτόν 

ακριβώς τον τρόπο λειτουργεί η προληπτική διαδικασία. 

Εάν τον Ιούνιο του 2014 δεν αποκαθίστατο η εμπιστοσύνη στον τραπεζικό τομέα και δεν 

περιοριζόταν η απόσυρση των καταθέσεων, θα επιδεινωνόταν η κρίση ρευστότητας, με κίνδυνο να 

εξελιχθεί σε κρίση φερεγγυότητας. Η αποτυχία του εποπτικού οργάνου να διαγνώσει τα σημαντικά 
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προβλήματα στην τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας κατέδειξε τις ανεπάρκειες των 

εποπτικών πρακτικών στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στην επίβλεψη του κινδύνου 

συγκέντρωσης. Παρότι οι άμεσοι κίνδυνοι υποχώρησαν το 2015, τα βαθύτερα αίτια δεν είχαν 

ακόμη αντιμετωπιστεί κατά τη στιγμή της δημοσίευσης της εμπεριστατωμένης επισκόπησης. Η 

κατάταξη στις «υπερβολικές ανισορροπίες» θεωρήθηκε απαραίτητη ώστε να ωθήσει σε ανάληψη 

αποφασιστικής δράσης από τις αρχές για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των 

προβλημάτων και την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας επανεμφάνισης ανάλογων καταστάσεων 

στο μέλλον. 

Η επιδείνωση της συνολικής μακροοικονομικής χρηματοπιστωτικής σταθερότητας αποδεικνύεται 

επίσης από τη δραματική αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος ως αποτέλεσμα της κρατικής 

στήριξης στον χρηματοπιστωτικό τομέα, και από την ακόμη πιο δραματική αύξηση του δημόσιου 

χρέους προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση πιθανών περαιτέρω μέτρων για τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα. Η συνακόλουθη υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας, που κατά 

κανόνα συνδέεται με υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης, ήταν άλλη μια επιβεβαίωση των 

σημαντικών ευπαθειών και κινδύνων. 

Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και το ΔΝΤ (άρθρο IV της έκθεσης κλιμακίου): η χρεοκοπία της 

Corporate Commercial Bank (KTB) το περασμένο καλοκαίρι ανέδειξε τις ανεπάρκειες στο 

εποπτικό πλαίσιο και στο πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων της Βουλγαρίας και ανέδειξε τη σύνδεση 

μεταξύ χρηματοπιστωτικών και δημοσιονομικών κινδύνων στο πλαίσιο του νομισματικού 

συμβουλίου. Απαιτείται η ανάληψη αποφασιστικής δράσης προκειμένου να βελτιωθεί η εποπτεία 

του χρηματοπιστωτικού τομέα και να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα. 

β) Η κατάταξη της Γαλλίας στη ΔΜΑ κλιμακώθηκε το 2015, δεδομένης της ανεπαρκούς πολιτικής 

ανταπόκρισης. Όπως επισημαίνεται στην εμπεριστατωμένη έκθεση, αυτό επέτεινε του κινδύνους 

που απορρέουν από την επιδείνωση τόσο της ανταγωνιστικότητας κόστους όσο και της μη 

σχετιζόμενης με το κόστος ανταγωνιστικότητας, σε συνδυασμό με τη χαμηλή κερδοφορία των 

εταιρειών, καθώς και από την υψηλή και αυξανόμενη δανειακή επιβάρυνση της Γαλλίας, σε ένα 

περιβάλλον χαμηλής οικονομικής ανάπτυξης και χαμηλού πληθωρισμού. 

Ο συστημικός κίνδυνος για τη ζώνη του ευρώ υπήρξε άλλος ένας παράγοντας που οδήγησε στη 

μετακίνηση στην κατηγορία των υπερβολικών ανισορροπιών, δεδομένων των ισχυρών εμπορικών 

και χρηματοπιστωτικών διασυνδέσεων της γαλλικής οικονομίας με άλλα κράτη μέλη.  

Εν γένει, η συγκεκριμένη απόφαση δεν βασίστηκε απλώς σε εκτιμήσεις για τα δημόσια οικονομικά. 

Αντιθέτως, ελήφθη κατόπιν ευρύτερης αξιολόγησης της οικονομικής επίδοσης και των 

οικονομικών προοπτικών της χώρας, της δράσης σε επίπεδο πολιτικής που αναλήφθηκε και των 

κινδύνων για άλλες οικονομίες της ζώνης του ευρώ. 

γ) Οι κίνδυνοι δεν παρουσίασαν σαφή αύξηση μεταξύ Μαρτίου και Νοεμβρίου του 2016, γεγονός 

που κατέστησε περιττή την επανεξέταση της αξιολόγησης της εμπεριστατωμένης επισκόπησης του 

Μαρτίου του 2016, σύμφωνα με την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο δεν επλήττετο από ανισορροπίες. 

60. Η χρονική στιγμή της δημοσίευσης της γενικής ανακοίνωσης δεν συνδέεται κατά κανέναν 

τρόπο με τη συνοχή μεταξύ της κατάταξης των ανισορροπιών και του περιεχομένου των 

εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων. 

61. Όσον αφορά τον τίτλο που προηγείται του σημείου 61, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η διαδικασία 

λήψης αποφάσεων της Επιτροπής βασίζεται σε μεγάλο όγκο αναλυτικών και τεχνικών εργασιών 

που διενεργούνται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Το Σώμα των Επιτρόπων και οι υπηρεσίες 
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λειτουργούν ως σύνολο. Οι αναλυτικές και τεχνικές εργασίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 

τελικών αποφάσεων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι άνω του 70 % των κρατών 

μελών θεωρούν ότι η κατάταξη της ΔΜΑ είναι είτε «ακριβής» είτε «μάλλον ακριβής» (βλ. 

γράφημα στ στο παράρτημα VI της έρευνας του ΕΕΣ).  

Επιπλέον, το 94,7 % των κρατών μελών θεωρούν ότι η συνολική ποιότητα των εκθέσεων ανά 

χώρα/εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων είναι τουλάχιστον εφάμιλλη με αυτή τεχνικών εκθέσεων 

που δημοσιεύονται από άλλους διεθνείς οργανισμούς (ΔΝΤ, ΟΟΣΑ,...), ενώ το 26,3 % τη θεωρούν 

ακόμη καλύτερη (βλ. γράφημα κα στο παράρτημα VI της έρευνας του ΕΕΣ). Ο κανονισμός ορίζει 

τις υποχρεώσεις της Επιτροπής ως συνόλου και η Επιτροπή είναι ο ελεγχόμενος στο πλαίσιο αυτού 

του ελέγχου.  

Το Σώμα των Επιτρόπων και οι υπηρεσίες λειτουργούν ως σύνολο. Οι Επίτροποι λαμβάνουν 

γνωμοδοτήσεις είτε απευθείας από τις υπηρεσίες που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους είτε 

έμμεσα από άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής μέσω των άλλων Επιτρόπων και των αντίστοιχων 

ιδιαίτερων γραφείων τους. Το Σώμα των Επιτρόπων διατηρεί το δικαίωμα μην υιοθετεί τη γνώμη 

των υπηρεσιών, δεν δεσμεύεται νομικά να την υιοθετεί και δεν υποχρεούται να παράσχει 

αιτιολόγηση.  

Επιπλέον, πέραν των γνωμοδοτήσεων των υπηρεσιών για το εκάστοτε ζήτημα, το Σώμα των 

Επιτρόπων μπορεί να λαμβάνει υπόψη άλλα στοιχεία, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις 

καθίστανται διαθέσιμα μόνο μετά την διενέργεια των αναλύσεων.  

Γενικά, το γεγονός ότι ασκούν κρίση και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι μόνο οι 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες δεν συνιστά κατ’ ανάγκη ένδειξη πολιτικοποίησης των διαδικασιών, αλλά 

ότι οι Επίτροποι και τα ιδιαίτερα γραφεία τους συμβάλλουν στην αξιολόγηση της ουσίας, 

συμπληρώνοντας την αξιολόγηση που παρέχουν οι υπηρεσίες σε ορισμένες περιπτώσεις.  

64. Η εκτίμηση της Επιτροπής είναι διαφορετική. Η Επιτροπή, στην ανακοίνωση που εξέδωσε τον 

Οκτώβριο του 2015 με τίτλο «Σχετικά με τα βήματα για την Ολοκλήρωση της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης», αναφέρει ότι «η Επιτροπή θα εξασφαλίσει ότι θα δίνεται κατάλληλη 

συνέχεια στη διαπίστωση υπερβολικών ανισορροπιών. Αυτό απαιτεί οικονομικού χαρακτήρα κρίση 

καθώς και ενεργό δέσμευση με τα κράτη μέλη ώστε να αντιμετωπίζονται οι συγκεκριμένες 

προκλήσεις της κάθε χώρας και να διασφαλίζεται η εγχώρια οικειοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Η 

Επιτροπή θα σταθεροποιήσει τις κατηγορίες, θα αποσαφηνίσει τα κριτήρια που διέπουν την 

απόφασή της, και θα εξηγήσει καλύτερα την σχέση μεταξύ της φύσεως των ανισορροπιών και του 

τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανά χώρα συστάσεις. (… ) Η διαδικασία 

υπερβολικών ανισορροπιών μπορεί να κινηθεί σε περίπτωση ανεπαρκούς δέσμευσης για 

μεταρρυθμίσεις και έλλειψης ουσιαστικής προόδου όσον αφορά την εφαρμογή, και θα 

χρησιμοποιείται σε περίπτωση σοβαρών μακροοικονομικών ανισορροπιών που θέτουν σε κίνδυνο 

την εύρυθμη λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, όπως αυτές που οδήγησαν 

στην κρίση. Η Επιτροπή θα ζητήσει επίσης μεγαλύτερη συμμετοχή του Συμβουλίου στην ειδική 
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παρακολούθηση των χωρών με υπερβολικές ανισορροπίες για τις οποίες δεν είναι ενεργοποιημένη 

η διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών».
3
  

Στο διάστημα μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης του Οκτωβρίου του 2015 η Επιτροπή 

εκπλήρωσε τις δεσμεύσεις που ανέλαβε σε αυτήν. Η εφαρμογή της ΔΜΑ κατέστη πιο διαφανής και 

είχε θετική αποδοχή από τα κράτη μέλη.  

Η σοβαρότητα των ανισορροπιών περιορίστηκε στα περισσότερα κράτη μέλη, γεγονός που 

δικαιολογεί τη μη ενεργοποίηση της διαδικασίας υπερβολικών ανισορροπιών μετά την ανακοίνωση 

του Οκτωβρίου του 2015.  

66. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων της Επιτροπής στο πλαίσιο της ΔΜΑ τηρεί απαρέγκλιτα τους 

εσωτερικούς κανόνες της Επιτροπής. 

α) Η παρατήρηση αυτή δεν θεωρείται σχετική καθώς δεν σχετίζεται με τη ΔΜΑ και δεν υφίσταται 

σχέση μεταξύ διαδικαστικών θεμάτων που παρατηρήθηκαν από το ΕΕΣ και του βάσιμου των 

τελικών αποφάσεων. Επιπλέον, οι κατατάξεις περιλαμβάνουν διαβουλεύσεις μεταξύ των διαφόρων 

Επιτρόπων και των γραφείων τους μέσω τηλεφώνου ή συσκέψεων και άλλων μέσων προφορικής 

επικοινωνίας. Ο επείγων χαρακτήρας, η πολιτική ευαισθησία και η ενδεχόμενη ευαισθησία της 

αγοράς καθιστούν δυσχερή την τήρηση λεπτομερών πρακτικών για κάθε επιμέρους συνομιλία 

μεταξύ των διαφόρων παραγόντων σχετικά με κάθε επιμέρους κράτος μέλος για το οποίο 

διεξάγεται εμπεριστατωμένη επισκόπηση. 

Βλ. επίσης απαντήσεις της Επιτροπής στα σημεία 61-62. 

β) Οι διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού που προβλέπουν ότι τα έγγραφα πρέπει να 

διακινούνται ορισμένες μέρες πριν από τη σύσκεψη του Σώματος των Επιτρόπων διασφαλίζουν ότι 

τα μέλη της Επιτροπής μπορούν να προετοιμάζονται κατάλληλα και να συμμετέχουν στη λήψη 

αποφάσεων. Οι διατάξεις αυτές θεσπίστηκαν αποκλειστικά με γνώμονα το συμφέρον των μελών 

του Σώματος των Επιτρόπων. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη δύνανται να παραβλέψουν την τήρηση 

της προθεσμίας εάν θεωρήσουν ότι μπορούν να προετοιμαστούν σε συντομότερο χρονικό 

διάστημα. Αυτό δεν είναι ασύνηθες και σίγουρα δεν παραβιάζει τους εσωτερικούς κανόνες της 

Επιτροπής. Η καθυστερημένη υποβολή οποιουδήποτε εγγράφου δεν επηρέασε καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο την αξία ή την εγκυρότητα της απόφασης.  

γ) Τα κωδικοποιημένα, εκ των προτέρων κριτήρια για την κίνηση της διαδικασίας υπερβολικών 

ανισορροπιών δεν θα ήταν ενδεδειγμένα, καθώς για τη λήψη απόφασης είναι απαραίτητο να ληφθεί 

υπόψη ότι οι μακροοικονομικές ανισορροπίες είναι πολυσχιδή και πολύπλοκα φαινόμενα, με 

μεταβαλλόμενη μορφή και αφορούν ευρύ φάσμα τομέων και μέσων πολιτικής. Αυτός είναι ο λόγος 

που οι μηχανισμοί εποπτείας, πέρα από τους κανόνες, περιλαμβάνουν και ένα περιθώριο κρίσης και 

ο κανονισμός 1176/2011 δεν κωδικοποιεί τον ορισμό της ανισορροπίας ή της υπερβολικής 

ανισορροπίας. 

                                                       

3  COM(2015) 600 final, της 21ης Οκτωβρίου 2015, «Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 

Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τα βήματα για την Ολοκλήρωση της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης». 
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68. Η συγχώνευση των αναλύσεων των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων με τις αναλύσεις των μη 

εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων συνέβαλε στη μείωση των αλληλεπικαλύψεων που θα 

μπορούσαν να προκύψουν μεταξύ των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων και των εγγράφων 

εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής.  

Από την πείρα προκύπτει ότι η εμπεριστατωμένη επισκόπηση εξακολουθεί να είναι αναγνωρίσιμη 

στην υφιστάμενη μορφή (χάρη επίσης στον πίνακα για τη ΔΜΑ και στο κεφάλαιο της σύνοψης της 

εμπεριστατωμένης επισκόπησης) και οι αλληλεπικαλύψεις στις ανά χώρα εκθέσεις μεταξύ των 

τμημάτων των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων και των μη εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων 

εξαλείφθηκαν.  

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου (ECOFIN) σχετικά με τις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις και 

την εφαρμογή των ΣΑΧ του 2016 χαιρετίστηκε η ολοκληρωμένη ανάλυση και τονίστηκε η ανάγκη 

να διατηρηθεί η υψηλή αναγνωρισιμότητα και διαφάνεια στην ανάλυση της εμπεριστατωμένης 

επισκόπησης στο πλαίσιο των εκθέσεων ανά χώρα.  

74. Σε μια ενότητα της έκθεσης ανά χώρα παρέχεται συνολική αξιολόγηση της υφιστάμενης 

κατάστασης, καθώς και ανάλυση για την πρόληψη και διόρθωση των ανισορροπιών. Η 

εμπεριστατωμένη ανάλυση διενεργείται ανά θεματικές ενότητες και αναφέρονται όλα τα στοιχεία 

της ανάλυσης που είναι συναφή προς την εμπεριστατωμένη επισκόπηση.  

Η έρευνα που διεξήγαγε το ΕΕΣ με τη συμμετοχή μελών της ΕΟΠ αποκαλύπτει ότι κανένα από τα 

ερωτηθέντα μέλη δεν θεωρεί ότι το πεδίο εφαρμογής της εμπεριστατωμένης επισκόπησης/ανά 

χώρα έκθεσης είναι περιορισμένο (γράφημα ιη στο παράρτημα VI) ούτε ότι η εμπεριστατωμένη 

επισκόπηση είναι υπερβολικά σύντομη (γράφημα ιζ στο παράρτημα VI). 

Ο βέλτιστος βαθμός ανάλυσης και η βέλτιστη έκταση που έλαβε στο πλαίσιο της 

εμπεριστατωμένης επισκόπησης/έκθεσης ανά χώρα θα πρέπει να εξεταστεί με βάση τη 

συνολικότερη ανάλυση, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί για παράδειγμα σε προηγούμενες 

εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις/εκθέσεις ανά χώρα, καθώς και οι εναπομένουσες ελλείψεις. 

75. Βλ. απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 68. 

80. Οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις πρέπει να επικεντρώνονται στις ανισορροπίες, κάτι που δεν 

ισχύει για άλλες εκθέσεις ανά χώρα. Αυτό περιλαμβάνει τη διάγνωσή τους, καθώς επίσης και την 

παροχή στοιχείων για τη διόρθωση ανισορροπιών που εντοπίστηκαν σε προγενέστερο στάδιο.  

82. Για τις αναλύσεις των δευτερογενών επιπτώσεων ακολουθήθηκαν οι πιο σύγχρονες 

προσεγγίσεις ανάπτυξης υποδειγμάτων.  

Από το 2015 και εξής οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις αναλύουν συστηματικά τις προς τα έξω 

δευτερογενείς επιπτώσεις που προέρχονται από μεγάλα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, καθώς οι 

επιπτώσεις αυτές πιθανόν να είναι μεγαλύτερης βαρύτητας εάν προέρχονται από μεγάλες 

οικονομίες. Πρόσθετη ανάλυση των προς τα έσω και προς τα έξω δευτερογενών επιπτώσεων 

περιλαμβάνεται κατά περίπτωση, στη βάση υπαρκτών ή αναμενόμενων εξελίξεων που 

συνεπάγονται σημαντικές διασυνοριακές συνέπειες.  

Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι ορισμένα είδη δευτερογενών επιπτώσεων (π.χ. φαινόμενα 

μετάδοσης μέσω της εμπιστοσύνης στη χρηματοπιστωτική αγορά) μπορούν να αποτυπωθούν με 

μορφή υποδείγματος μόνο στη βάση υποθέσεων και εικασιών και υπόκεινται σε περιορισμούς. 
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Η οικονομική ανάλυση που παρουσιάζεται στις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις βασίζεται επίσης 

στις πιο πρόσφατες μακροοικονομικές προβλέψεις, οι οποίες σκοπίμως λαμβάνουν υπόψη γενικές 

συνθήκες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων συνθηκών σε επίπεδο κράτους που 

οφείλονται στην επίδραση εξωγενών παραγόντων. 

84. Βλ. απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 82. 

85. Βλ. απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 82. 

86. Η δημοσιονομική πολιτική παρακολουθείται στο πλαίσιο του ΣΣΑ. Η εξέλιξη του δημόσιου 

χρέους παρακολουθείται επίσης στο πλαίσιο της ΔΜΑ, και δη στις εμπεριστατωμένες 

επισκοπήσεις, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών προοπτικών. Αυτό αφορά, μεταξύ άλλων, 

χώρες όπου το υψηλό δημόσιο χρέος συνιστά στοιχείο που συμβάλλει στον εντοπισμό 

ανισορροπιών ή όπου η μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων συμβάλλει στη διόρθωση 

μεγάλων ελλειμμάτων τρεχουσών συναλλαγών που κρίνεται ότι αποτελούν έκφανση των 

ανισορροπιών. 

Σε ορισμένα κράτη μέλη με υψηλό δημόσιο χρέος, αναλύθηκαν οι συνέπειες που έχουν τα 

αυξημένα διαφορικά επιτόκια στο δημόσιο χρέος. 

Στα κράτη μέλη με πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών, οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις 

ανέλυσαν τους δεσμούς μεταξύ ορισμένων δημοσιονομικών μέτρων και της εξωτερικής θέσης. Για 

τα εν λόγω κράτη μέλη, ορισμένες ΣΑΧ δημοσιονομικής φύσης, που εν δυνάμει συμβάλλουν στην 

αντιμετώπιση των μεγάλων πλεονασμάτων, χαρακτηρίστηκαν ως συναφείς με τη ΔΜΑ. 

Πλαίσιο 4  

Τέταρτη παράγραφος: Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών υπέστη κυκλική προσαρμογή, δηλ. 

προσαρμόστηκε βάσει των κενών παραγωγής τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, και 

συνεπώς αντικατοπτρίζει την πτώση της εγχώριας ζήτησης στην Ισπανία. Το κυκλικά 

προσαρμοσμένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Επιτροπής 

ανήλθε σε -1,2 % του ΑΕγχΠ το 2014 (στοιχεία του 2015) από -9,2 % του ΑΕγχΠ το 2008, γεγονός 

που υποδηλώνει ότι μεγάλο ποσοστό της βελτίωσης είναι ανεξάρτητο από τις κυκλικές θέσεις 

(εμπεριστατωμένη επισκόπηση/έκθεση ανά χώρα 2015).  

Πέμπτη παράγραφος: Στην περίπτωση της Γαλλίας, σε αντίθεση με την περίπτωση της Γερμανίας, 

η βασική πηγή των κινδύνων ανισορροπιών δεν αντικατοπτρίζεται στην εξωτερική θέση. 

Εντούτοις, η δημοσιονομική εξυγίανση αποτελεί τμήμα των αναλύσεων ΔΜΑ και απευθύνεται 

σαφής σύσταση προς τη Γαλλία για επιβολή αυστηρότερης δημοσιονομικής πολιτικής, μεταξύ 

άλλων και ως μέσο για την επανεξισορρόπηση του εξωτερικού της τομέα.  

87. Η συγκεκριμένη παρατήρηση δεν επιβεβαιώνεται επαρκώς με βάση το πλαίσιο 5· βλ. 

απαντήσεις στο πλαίσιο 5. 

Πλαίσιο 5  

Πρώτο βέλος: Οι αποφάσεις που έλαβε η Επιτροπή ως προς την κατάταξη βάσει της ΔΜΑ του 

2013 παρουσιάστηκαν και εξηγήθηκαν στη σχετική ανακοίνωση του Απριλίου του 2013, όπου 

γίνεται συνοπτική αναφορά στους κινδύνους που προκύπτουν από τις πολιτικές για τον κατώτατο 

μισθό, χωρίς ωστόσο να συγκαταλέγονται στους βασικούς λόγους (σ. 9-10).  
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Πρώτο σημείο: Η ελαστικότητα της ζήτησης εργασίας είναι σταθερή παράμετρος στον χρόνο και 

δεν απαιτείται η εκτίμησή της κάθε έτος. Οι διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν 

επίσης διαφοροποιήσεις ως προς τις παραδοχές, και δη, στην περίπτωση του εγγράφου στο οποίο 

γίνεται παραπομπή, ως προς την απουσία αντίκτυπου από την αύξηση του κατώτατου μισθού. 

Δεύτερο σημείο: Ο κατώτατος μισθός αναλύεται στην εμπεριστατωμένη επισκόπηση για τη 

Σλοβενία υπό τον τίτλο «Ανταγωνιστικότητα και εξαγωγικές επιδόσεις», στην οποία διευκρινίζεται 

το σημείο επικέντρωσης της ανάλυσης. Στην εμπεριστατωμένη επισκόπηση αναφέρεται ότι «ο 

κατώτατος μισθός ωθήθηκε πολύ πάνω από τα επίπεδα του βασικού μισθού που προέκυψε από τις 

διαπραγματεύσεις σε ορισμένες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, ακόμα και για εργασιακά 

καθήκοντα που προϋποθέτουν μέτριο μορφωτικό επίπεδο».  

Τρίτο σημείο: Οι αναλυτικές αξιολογήσεις στις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις είναι ειδικές ανά 

χώρα. Οι συνθήκες στη Σλοβενία το 2013 και στη Βουλγαρία το 2016 δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες. 

Δεύτερο βέλος: Άλλοι διεθνείς οργανισμοί, όπως το ΔΝΤ, συμμερίζονται την ανάλυση της 

Επιτροπής όσον αφορά τη σχετικά πιο αδύναμη θέση των κρατικών τραπεζών, βλ. π.χ. άρθρο IV 

των συμπερασμάτων της 17ης Ιανουαρίου 2014. 

Τρίτο βέλος: Από την ανάλυση προέκυψε διαφορά στην απόδοση του ενεργητικού μεταξύ των δύο 

ομάδων τραπεζών. Βάσει αυτού, η Επιτροπή συνήγαγε σειρά λόγων στους οποίους θα μπορούσε να 

οφείλεται αυτό το αποτέλεσμα. Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω, σε παρακάτω σημείο της 

έκθεσης παρατίθεται ανάλυση των στατιστικών στοιχείων που αφορούν την ποιότητα των 

στοιχείων ενεργητικού, από την οποία προκύπτει ότι οι εγχώριες τράπεζες παρουσιάζουν καλύτερη 

ποιότητα στοιχείων ενεργητικού. 

90. Δεν παρατίθενται σαφή επιχειρήματα από τα οποία μπορεί να συναχθεί ότι δεν υπήρξε 

βελτίωση στη ποιότητα της ανάλυσης στην έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης. Στην 

πραγματικότητα, προϊόντος του χρόνου η έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης εμπλουτίστηκε με 

πρόσθετη ανάλυση και στοιχεία. 

Σχεδόν το 90 % των μελών της ΕΟΠ θεώρησαν ότι η ανάλυση της έκθεσης του μηχανισμού 

επαγρύπνησης είναι αποτελεσματική όσον αφορά τον εντοπισμό των κρατών μελών που μπορεί να 

πληγούν από μακροοικονομικές ανισορροπίες (απαντήσεις στην ερώτηση β της έρευνας με τη 

συμμετοχή μελών της ΕΟΠ, όπως παρατίθενται στο παράρτημα VI αυτής της έκθεσης), που 

εξάλλου αποτελεί και τον σκοπό της έκθεσης του μηχανισμού επαγρύπνησης. 

91. Η επιλογή της πρώτης δέσμης κρατών μελών προς εξέταση στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης 

επισκόπησης διενεργήθηκε εξολοκλήρου βάσει της ανάλυσης της έκθεσης του μηχανισμού 

επαγρύπνησης.  

Η προληπτική πρακτική της έκδοσης εμπεριστατωμένης επισκόπησης για κράτη μέλη στα οποία 

έχουν ήδη εντοπιστεί ανισορροπίες ώστε να αξιολογηθεί η εξέλιξη των ανισορροπιών και η πιθανή 

διόρθωσή τους σήμαινε ότι η πλειονότητα των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων προέκυψε από 

ήδη διαπιστωθείσες ανισορροπίες. 

Εντούτοις, η έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης εξακολούθησε να διαδραματίζει κάποιο ρόλο 

στην επιλογή των χωρών για τις οποίες θα διενεργείτο εμπεριστατωμένη επισκόπηση, παρότι δεν 

είχαν εντοπιστεί ακόμη ανισορροπίες. 
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Καθώς ο αριθμός των κρατών μελών στα οποία εντοπίζονται ανισορροπίες μειώνεται, η απόφαση 

για διενέργεια εμπεριστατωμένης επισκόπησης εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από την 

ανάλυση της έκθεσης του μηχανισμού επαγρύπνησης. 

Η προληπτική πρακτική της έκδοσης εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων για όλες τις χώρες στις 

οποίες έχουν ήδη εντοπιστεί ανισορροπίες δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, καθώς έτσι αποφεύγεται ο 

κίνδυνος απουσίας εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων όταν παραστεί ανάγκη. Η εν λόγω πρακτική, 

σε συνδυασμό με τη συνήθως αργή εξέλιξη των σχετικών οικονομικών μεταβλητών στις οποίες 

βασίζονται οι ανισορροπίες οδηγεί αναπόφευκτα σε έναν ορισμένο βαθμό σταθερότητας στη δέσμη 

των χωρών που έχουν επιλεγεί για διενέργεια εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων· επίσης, με την 

πάροδο του χρόνου, δημιουργεί ένα στοιχείο συνοχής.  

92. Ο πίνακας αποτελεσμάτων της ΔΜΑ δεν έχει σχεδιαστεί πρωτίστως ως σύστημα έγκαιρης 

προειδοποίησης, αλλά λειτουργεί ως φίλτρο για την εκ πρώτης όψεως αναγνώριση περιπτώσεων 

πιθανών ανισορροπιών που χρήζουν περαιτέρω έρευνας και παρέχει τη δυνατότητα 

παρακολούθησης της εξέλιξης των δεικτών που υποδηλώνουν συσσώρευση κινδύνων. Στόχος του 

είναι η ευρεία κάλυψη των κινδύνων για τη μακροοικονομική σταθερότητα και δεν επικεντρώνεται 

στην πρόβλεψη κρίσεων κάποιου ιδιαίτερα συγκεκριμένου τύπου. 

Ο πίνακας αποτελεσμάτων τηρείται, ενημερώνεται και τροποποιείται από τις υπηρεσίες της 

Επιτροπής, κατόπιν διαβουλεύσεων με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Οι τεχνικές εργασίες 

στον πίνακα αποτελεσμάτων διεξάγονται από επιτροπές του Συμβουλίου, και ιδίως από την 

Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής του Συμβουλίου ECOFIN και την ομάδα εργασίας LIME που 

υπάγεται σε αυτή.  

α) Ο πίνακας αποτελεσμάτων της έκθεσης του μηχανισμού επαγρύπνησης δεν χρησιμοποιεί 

προκαταρκτικά στοιχεία ή προβλέψεις. Έως ότου καταστούν διαθέσιμα αξιόπιστα στατιστικά 

στοιχεία είναι αναπόφευκτο να υπάρχει καθυστέρηση. 

β) Ο καθορισμός μέσης τιμής περιορίζει τον κίνδυνο να εξαρτώνται οι ενδείξεις ορισμένων δεικτών 

από προσωρινές διακυμάνσεις.  

93. Υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στην ένταξη όλων των πιθανών σχετικών μεταβλητών στον πίνακα 

αποτελεσμάτων και στο να διατηρηθεί συνοπτικός, όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

1176/2011.  

Ο πληθωρισμός θα σχετιζόταν στενά με μεταβλητές που παρουσιάζονται στον πίνακα 

αποτελεσμάτων, όπως ιδίως ο ρυθμός αύξησης του μοναδιαίου κόστους εργασίας και οι μεταβολές 

στις πραγματικές τιμές των κατοικιών, και επομένως δεν θα συνεισέφερε ιδιαίτερα πρόσθετα 

στοιχεία.  

Συγκριτικά στοιχεία για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια δεν ήταν διαθέσιμα έως πρόσφατα (τα 

πρώτα δημοσιευμένα στοιχεία κοινοποιήθηκαν από την ΕΚΤ το 2015).  

94. Η ένταξη των εν λόγω δεικτών επιτρέπει καλύτερη κατανόηση των κοινωνικών συνεπειών των 

ανισορροπιών, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών κατά τη διόρθωσή τους, βοηθώντας, ως εκ 

τούτου, την προσαρμογή των συστάσεων της ΔΜΑ.  

Η ένταξη αυτών των μεταβλητών στον πίνακα αποτελεσμάτων δεν μετέβαλε το σημείο 

επικέντρωσης της ΔΜΑ, στόχος της οποίας παραμένει η πρόληψη εμφάνισης επιζήμιων 

μακροοικονομικών ισορροπιών και η διασφάλιση της διόρθωσής τους. 
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95. Ο αριθμός των «προειδοποιητικών» δεικτών δεν είναι το κύριο στοιχείο που κατευθύνει την 

ανάλυση της έκθεσης του μηχανισμού επαγρύπνησης. Σύμφωνα με τον κανονισμό για τη ΔΜΑ, η 

ανάγνωση του πίνακα αποτελεσμάτων δεν αποτελεί μηχανιστική διαδικασία και λαμβάνονται 

υπόψη και άλλα σχετικά στοιχεία.  

Βλ. επίσης την απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 92. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

97. Η προσεχής επανεξέταση της εφαρμογής της ΔΜΑ από την Επιτροπή, σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 (άρθρο 16), θα διενεργηθεί το 2019. Τα αποτελέσματά της θα 

δοθούν στη δημοσιότητα και θα συζητηθούν με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερομένους. Η 

συγκεκριμένη συγκυρία θα ήταν επίσης ιδανική και για την αναθεώρηση του πλαισίου, η οποία θα 

ήταν προτιμότερο να πραγματοποιηθεί κατά τρόπο ολοκληρωμένο, οργανικό και συνεπή με τις 

δραστηριότητες παρακολούθησης της επανεξέτασης του 2019. Οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού 

Ελεγκτικού Συνεδρίου θα ληφθούν δεόντως υπόψη. Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι κατά την 

εφαρμογή των συστάσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η επανεξέταση της ΔΜΑ του 2019, αλλά θα 

επιδιώξει την έναρξη της εφαρμογής ορισμένων μέτρων ήδη κατά τον κύκλο 2018/19, ιδίως όσον 

αφορά τις συστάσεις 3.ii, 4, 5 και 6. 

98. Βλ. την απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 33. 

99. Κάθε ΣΑΧ περιλαμβάνει ορισμένες συστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και όσων αποσκοπούν 

στην αντιμετώπιση των ανισορροπιών. Ανάλογα με την εκάστοτε σύνθεση των ΣΑΧ όσον αφορά 

το ειδικό μέτρο που συστήνεται, οι αιτιολογικές σκέψεις στα νομικά κείμενα που περιγράφουν τις 

ΣΑΧ επισημαίνουν ποιες ΣΑΧ είναι συναφείς με τη ΔΜΑ. Όπως εξηγείται στην απάντηση στο 

σημείο 38, κατά πάγια πρακτική, οι ΣΑΧ που χαρακτηρίζονται συναφείς με τη ΔΜΑ είναι όσες 

περιλαμβάνουν οποιοδήποτε μέτρο που αφορά ειδικά τη διόρθωση των ανισορροπιών που έχουν 

εντοπιστεί σε χώρες που τελούν υπό εποπτεία βάσει της ΔΜΑ.  

Οι ΣΑΧ που χαρακτηρίζονται συναφείς με τη ΔΜΑ περιλαμβάνουν σε κάθε περίπτωση μέτρα που 

συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των ανισορροπιών. Όπως εξηγείται στην απάντηση στο σημείο 35, 

το φάσμα αυτών των μέτρων είναι ενίοτε ευρύ και τα μέτρα αυτά μπορεί να έχουν ταυτόχρονα 

αντίκτυπο που υπερβαίνει την πρόληψη και διόρθωση των ανισορροπιών. Λαμβανομένων υπόψη 

των ανωτέρω, η σύνδεση μεταξύ μέτρων και ανισορροπιών είναι λιγότερο σαφής σε ορισμένες 

περιπτώσεις.  

100. Η καταλληλότητα του χρονοδιαγράμματος μπορεί να αξιολογηθεί μόνο σε σχέση με τις 

ακριβείς απαιτήσεις των ΣΑΧ. Θα πρέπει επίσης να δοθεί η δέουσα προσοχή στον επείγοντα 

χαρακτήρα της δράσης που πρέπει να αναληφθεί για να υπάρξει συμμόρφωση με τις συναφείς με τη 

ΔΜΑ ΣΑΧ, ώστε να αποφευχθεί η εξέλιξη των ανισορροπιών σε σοβαρές κρίσεις σε περίπτωση 

που δεν αντιμετωπιστούν. 

101. Η Επιτροπή δεν προβαίνει σε συστηματική ποσοτικοποίηση του αντικτύπου των ΣΑΧ για 

διάφορους λόγους, με κυριότερους τους εξής: τα αποτελέσματά τους εξαρτώνται επίσης από τον 

συγκεκριμένο τρόπο που επιλέγουν τα κράτη μέλη για την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με τις 

ΣΑΧ· η σύνδεση μεταξύ των μέσων πολιτικής και των ανισορροπιών μπορεί να επηρεαστεί από 

διάφορους παράγοντες· ορισμένες ΣΑΧ δεν προσφέρονται για ποσοτικοποίηση, συνεπώς αυτό 

συνεπάγεται ότι μια αξιολόγηση βάσει μόνο ενός υποσυνόλου μέτρων τα οποία ποσοτικοποιούνται 

πιο εύκολα δεν θα παρείχε ισόρροπη εικόνα· οι διεξοδικές εκ των προτέρων εκτιμήσεις επιπτώσεων 

χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και βασίζονται σε υποθέσεις. 
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Σύσταση 1 

i) Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. 

Οι ΣΑΧ έχουν ήδη διατυπωθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να αντιμετωπίζουν τις ανισορροπίες που 

εντοπίζονται. Υπάρχουν ενδεχομένως περιθώρια να καταστεί η σύνδεση πιο σαφής στα έγγραφα 

της Επιτροπής. 

Οι ΣΑΧ παραχωρούν έναν βαθμό διακριτικής ευχέρειας στα κράτη μέλη όσον αφορά τον τρόπο 

που θα προχωρήσουν προκειμένου να συμμορφωθούν προς αυτές, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η 

οικειοποίηση των μέτρων και των μεταρρυθμίσεων από τα κράτη μέλη. Δεν είναι βέβαιο ότι μια πιο 

λεπτομερής σύσταση θα έχει ισχυρότερο αντίκτυπο στις ανισορροπίες. 

ii) Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. 

iii) Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση. 

Όπως αναφέρεται στην απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 44, η Επιτροπή δεν προβαίνει σε 

συστηματική ποσοτικοποίηση του αντικτύπου των ΣΑΧ για διάφορους λόγους, με κυριότερους 

τους εξής:  

 Τα αποτελέσματα των μέτρων εξαρτώνται επίσης από τον συγκεκριμένο τρόπο που επιλέγουν τα 

κράτη μέλη για την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με τις ΣΑΧ, καθώς επαφίεται στη διακριτική 

ευχέρεια των κρατών μελών ο τρόπος που θα προχωρήσουν ώστε να συμμορφωθούν με αυτές. 

 Η σύνδεση μεταξύ των μέσων πολιτικής και των ανισορροπιών μπορεί να επηρεαστεί από 

διάφορους παράγοντες, με συνέπεια να μην είναι πάντοτε εύκολο για τους φορείς χάραξης 

πολιτικής να έχουν υπό τον έλεγχό τους τα αποτελέσματα. 

 Οι διεξοδικές εκ των προτέρων εκτιμήσεις επιπτώσεων χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό 

αβεβαιότητας και βασίζονται σε υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την 

αλλαγή στη συμπεριφορά άλλων παραγόντων και ενδιαφερομένων. Για τον ίδιο λόγο, οι 

συστάσεις άλλων παρεμφερών διεθνών θεσμών δεν συνοδεύονται συστηματικά από 

ποσοτικοποιήσεις.  

 Ορισμένες ΣΑΧ δεν προσφέρονται για ποσοτικοποίηση, καθώς δεν μπορούν να αποτυπωθούν 

ως παραμετρικές μεταβολές σε διαθέσιμα μοντέλα (π.χ. οι μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της 

διακυβέρνησης). Συνεπώς, η πλήρης αξιολόγηση της δέσμης των ΣΑΧ θα κινδύνευε να είναι 

ατελής ή άνιση, καθώς δεν θα μπορούσε να καλύπτει όλες τις ΣΑΧ, παρά μόνο το υποσύνολο 

που προσφέρεται για ποσοτικοποίηση. 

Εντούτοις, έχουν παρουσιαστεί ορισμένες ποσοτικοποιήσεις πιθανών μέτρων για συγκεκριμένες 

περιπτώσεις και η Επιτροπή προτίθεται να διενεργεί ανάλογες εργασίες οσάκις είναι εφικτό. 

iv) Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση και κατανοεί ότι οι σταθερές προθεσμίες του Ευρωπαϊκού 

Εξαμήνου για την εφαρμογή των ΣΑΧ ισχύουν, με ενδεχόμενες, επαρκώς αιτιολογημένες 

εξαιρέσεις για περιπτώσεις στις οποίες κατά τη στιγμή της έκδοσης της σύστασης είναι ήδη σαφές 

ότι οι σταθερές προθεσμίες δεν θα ήταν ρεαλιστικές για κάποιο συγκεκριμένο μέτρο.  

Βλ. απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 97.  
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102. Τα συμπεράσματα σχετικά με τις κατατάξεις των ανισορροπιών περιλαμβάνονται στην 

ανακοίνωση της Επιτροπής που συνοδεύει τις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις και η οποία 

βασίζεται στην ανάλυση της εμπεριστατωμένης επισκόπησης. Η κατάταξη βάσει της ΔΜΑ για ένα 

συγκεκριμένο κράτος μέλος καθορίζεται κυρίως από την ανάλυση της εμπεριστατωμένης 

επισκόπησης, αλλά λαμβάνονται υπόψη και άλλες πτυχές και αυτό συνάδει με τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1176/2011: 

 Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή της αξιολόγησης σε διακρατικό επίπεδο, τα 

συμπεράσματα της εμπεριστατωμένης επισκόπησης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πλήρη 

δέσμη των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων. Επιπλέον, για την κατάταξη βάσει της ΔΜΑ 

λαμβάνονται υπόψη συστημικές πτυχές (βλ. συλλογή ΔΜΑ, σ. 48). Μια τέτοια αξιολόγηση θα 

πρέπει κατ’ ανάγκη να βασίζεται στην ερμηνεία της συνολικής δέσμης των εμπεριστατωμένων 

επισκοπήσεων.  

 Το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 προβλέπει ότι στην 

αξιολόγησή της η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες (τις οικονομικές εξελίξεις 

στην Ένωση και τη ζώνη του ευρώ· την προέλευση των ανισορροπιών· τις οικονομικές 

περιστάσεις που επικρατούν· τις συστάσεις ή τις προσκλήσεις του Συμβουλίου στο πλαίσιο του 

ΣΣΑ και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· τις προθέσεις πολιτικής του υπό εξέταση κράτους μέλους).  

 Δεν προβλέπεται υποχρέωση η εκτίμηση των ανισορροπιών κατά το έτος t να λαμβάνει υπόψη 

μόνο τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εμπεριστατωμένη επισκόπηση για τον χρόνο t, 

καθώς σχετικά στοιχεία μπορεί να περιλαμβάνονται σε άλλα δημόσια έγγραφα (π.χ. 

προηγούμενες εκδόσεις εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων, έκθεση μηχανισμού επαγρύπνησης, 

πρόβλεψη). 

 Η Επιτροπή μελετά την εμπεριστατωμένη επισκόπηση καθώς και άλλες πτυχές πριν αποφασίσει 

σχετικά με την κατάταξη. 

Η ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι εν λόγω πτυχές, και ιδίως η πλήρης δέσμη των εμπεριστατωμένων 

επισκοπήσεων, αιτιολογεί την πρακτική της κοινοποίησης των συμπερασμάτων της 

εμπεριστατωμένης επισκόπησης για όλες τις χώρες που τελούν υπό τη ΔΜΑ μέσω ειδικής για τον 

σκοπό αυτό ανακοίνωσης. 

103. Ο κανονισμός για τη ΔΜΑ ορίζει τις υποχρεώσεις της Επιτροπής ως συνόλου. Βλ. επίσης τις 

απαντήσεις της Επιτροπής στα σημεία 61 και 66. 

104. Όπως αναφέρεται στην απάντηση της Επιτροπής στο πλαίσιο 3, το άρθρο 1 παράγραφος 1 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 προβλέπει ότι ο κανονισμός θέτει «λεπτομερείς κανόνες για τον 

εντοπισμό μακροοικονομικών ανισορροπιών, και για την πρόληψη και διόρθωση των υπερβολικών 

μακροοικονομικών ανισορροπιών εντός της Ένωσης». Όπως καθίσταται σαφές στην αιτιολογική 

σκέψη 9 του κανονισμού, οι συγκεκριμένοι κανόνες που θεσπίζονται για τον σκοπό αυτόν 

καθορίζονται προκειμένου να «συμπληρωθεί η διαδικασία πολυμερούς εποπτείας των παραγράφων 

3 και 4 του άρθρου 121 της ΣΛΕΕ».  

Στο πλαίσιο αυτού του σκοπού του κανονισμού, δεν εναπόκειται στο Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο, ως συννομοθέτες που θεσπίζουν παράγωγο δίκαιο με τη μορφή του κανονισμού, να 

αφαιρέσουν από την Επιτροπή τη διακριτική ευχέρεια που διαθέτει βάσει του πρωτογενούς δικαίου, 

με τη μορφή του άρθρου 121 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ.  
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Το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 δεν παράγει νέα εξουσία ή 

διαδικασία. Ορίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες η υφιστάμενη εξουσία που προβλέπεται από τη 

Συνθήκη (άρθρο 121 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ ή διαδικασία πολυμερούς εποπτείας) πρέπει να 

ασκείται εντός του συγκεκριμένου πλαισίου της ΔΜΑ. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν δεσμεύεται να 

κινεί τη διαδικασία όταν συντρέχουν ορισμένες περιστάσεις, εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 121 

παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ η αποκλειστική αρμοδιότητα πρωτοβουλίας της Επιτροπής, την οποία 

εξάλλου εγγυώνται οι Συνθήκες, εξακολουθεί να υφίσταται. Η Επιτροπή διατηρεί τη διακριτική 

ευχέρεια να κινεί ή να μην κινεί τη διαδικασία. Μια πράξη παράγωγου δικαίου μπορεί να στερήσει 

από την Επιτροπή την εξουσία διακριτικής ευχέρειας όπως αυτή προβλέπεται στις Συνθήκες. Η 

αιτιολογική σκέψη 22 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 —όπου αναφέρεται ότι «εάν 

εντοπίζονται σοβαρές μακροοικονομικές ανισορροπίες (...) θα πρέπει να κινηθεί διαδικασία 

υπερβολικών ανισορροπιών (...)» —θα πρέπει να ερμηνεύεται εντός αυτού του πλαισίου. Δεν 

επιβάλλει υποχρέωση στην Επιτροπή να υποβάλει σύσταση, αλλά εκφράζει την πολιτική επιθυμία 

του συννομοθέτη να πράξει κατά συγκεκριμένο τρόπο. 

Σύσταση 2 

i) Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.  

ii) Η Επιτροπή δεν αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.  

Η αιτιολόγηση της κατάταξης των ανισορροπιών δημοσιεύεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής 

που συνοδεύει τις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις και η Επιτροπή συμφωνεί ότι η αιτιολόγηση της 

τελικής κατάταξης των ανισορροπιών θα πρέπει να είναι σαφής. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται 

για την ανάλυση των ανισορροπιών συζητούνται σε τακτική βάση με τα κράτη μέλη στο πλαίσιο 

επιτροπών του Συμβουλίου και δημοσιεύτηκαν στην πρόσφατη «συλλογή» (Compendium) σχετικά 

με τη ΔΜΑ.  

Η Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα σειρά αρχών που ακολουθούνται για τον εντοπισμό και την 

αξιολόγηση των ανισορροπιών στο πλαίσιο της συλλογής και ενίσχυσε τη διαφάνεια της εν λόγω 

αξιολόγησης στις εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις μέσω των ειδικών πινάκων αξιολόγησης για τη 

ΔΜΑ.  

Η θέσπιση εκ των προτέρων κανόνων λήψης αποφάσεων για την κατάταξη και την αξιολόγηση των 

μακροοικονομικών ανισορροπιών δεν ενδείκνυται, καθώς τα ζητήματα αυτά απαιτούν κρίση και 

είναι πολυσχιδή, πολύπλοκα και μεταβάλλονται αναλόγως του οικονομικού πλαισίου. Υπό το ίδιο 

πνεύμα, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 δεν κωδικοποιεί τον ορισμό της ανισορροπίας ή της 

υπερβολικής ανισορροπίας. 

iii) Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση για βελτίωση της επικοινωνίας όσον αφορά τους λόγους 

που δεν συνιστάται η ΔΥΑ. 

Βλ. απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 97.  

iv) Η Επιτροπή δεν αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση.  

Η Επιτροπή επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι η χρήση κωδικοποιημένων κριτηρίων για την 

ενεργοποίηση της διαδικασίας υπερβολικών ανισορροπιών δεν ενδείκνυται διότι η έγκυρη 

αξιολόγηση των ανισορροπιών και η παρακολούθησή τους προϋποθέτει την άσκηση κρίσης, 

δεδομένου ότι οι μακροοικονομικές ανισορροπίες μπορεί να προέρχονται από πολλές διαφορετικές 

πηγές, να λαμβάνουν μεταβαλλόμενες μορφές, να αφορούν ευρύ φάσμα τομέων και μέσων 
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πολιτικής και να απαιτούν να ληφθεί υπόψη εκτενής κατάλογος στοιχείων σε επίπεδο χώρας αλλά 

και σε διακρατικό επίπεδο. Επίσης, η καθιέρωση τέτοιου είδους κριτηρίων δεν θα συμβάδιζε με το 

πνεύμα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011, ο οποίος δεν κωδικοποιεί την έννοια της 

ανισορροπίας ή της υπερβολικής ανισορροπίας.  

105. Η συγχώνευση των αναλύσεων των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων με τις αναλύσεις των 

μη εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων συνέβαλε στη μείωση των αλληλεπικαλύψεων που θα 

μπορούσαν να προκύψουν μεταξύ των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων και των εγγράφων 

εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής. Από την πείρα προκύπτει ότι η εμπεριστατωμένη 

επισκόπηση εξακολουθεί να είναι αναγνωρίσιμη στην υφιστάμενη μορφή (χάρη επίσης στον πίνακα 

για τη ΔΜΑ και στο κεφάλαιο της σύνοψης της εμπεριστατωμένης επισκόπησης) και οι 

αλληλεπικαλύψεις στις ανά χώρα εκθέσεις μεταξύ των τμημάτων των εμπεριστατωμένων 

επισκοπήσεων και των μη εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων εξαλείφθηκαν.  

106. Εφόσον η απαιτούμενη ανάλυση των ανισορροπιών εκπονείται, διατυπώνεται δεόντως και 

ανακοινώνεται, ο διαχωρισμός ή η ενσωμάτωση των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων στις 

εκθέσεις ανά χώρα είναι άνευ σημασίας. 

Σύσταση 3 

i) Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση.  

Η Επιτροπή συμφωνεί ότι η ανάλυση της εμπεριστατωμένης επισκόπησης πρέπει να μπορεί να 

αναπτύσσεται επαρκώς και να διατυπώνεται ώστε να καλύπτει τις ουσιώδεις ελλείψεις σε επίπεδο 

ανάλυσης. 

Η Επιτροπή διαφωνεί ότι στην περίπτωση σοβαρότερων ανισορροπιών απαιτούνται κατ’ ανάγκη 

μεγαλύτερης έκτασης έγγραφα ανάλυσης, καθώς αυτό εξαρτάται και από το κατά πόσο οι ελλείψεις 

σε επίπεδο ανάλυσης έχουν καλυφθεί σε προηγούμενες αναλύσεις.  

Η Επιτροπή θεωρεί επίσης ότι η ενσωμάτωση των εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων στις εκθέσεις 

ανά χώρα συνέβαλε στον περιορισμό των περιττών αλληλεπικαλύψεων και δεν συνεπάγεται 

λιγότερο σαφή πληροφόρηση σχετικά με την ανάλυση της εμπεριστατωμένης επισκόπησης.  

ii) Η Επιτροπή αποδέχεται τη σύσταση να μη δημοσιεύει τον πίνακα αποτελεσμάτων από κοινού με 

την εμπεριστατωμένη επισκόπηση.  

Η δημοσίευση των μεταβλητών του πίνακα αποτελεσμάτων ανά χώρα εντός των 

εμπεριστατωμένων επισκοπήσεων δεν απαιτείται από τον κανονισμό και ο ρόλος του πίνακα 

αποτελεσμάτων έγκειται κυρίως στην επιλογή των χωρών για τις οποίες εκπονούνται 

εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις και όχι στην ίδια την ανάλυση των εμπεριστατωμένων 

ανασκοπήσεων. 

Η Επιτροπή αποδέχεται να παρέχει στοιχεία σχετικά με την παροχή πρόσβασης σε σύνολα 

δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την ανάλυση των εμπεριστατωμένων ανασκοπήσεων. 

Βλ. απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 97.  

108. Η ανάλυση των εμπεριστατωμένων ανασκοπήσεων περιλαμβάνει πτυχές που σχετίζονται με 

τα δημόσια οικονομικά. Η εποπτεία βάσει της ΔΜΑ διενεργείται λαμβάνοντας υπόψη την εποπτεία 

στο πλαίσιο του ΣΣΑ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 και διασφαλίζοντας την 

ύπαρξη συνοχής. Οι ΣΑΧ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στο πλαίσιο του ΣΣΑ 
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χαρακτηρίστηκαν συναφείς με τη ΔΜΑ για κράτη μέλη όπου το υψηλό δημόσιο χρέος συνιστά 

στοιχείο που συμβάλλει στον εντοπισμό των ανισορροπιών σε μια συγκεκριμένη χώρα ή όπου η 

μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων συμβάλλει στη διόρθωση μεγάλων ελλειμμάτων 

τρεχουσών συναλλαγών που κρίνεται ότι αποτελούν έκφανση των ανισορροπιών. Στις χώρες με 

πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών, οι εμπεριστατωμένες επισκοπήσεις ανέλυσαν τους δεσμούς 

μεταξύ ορισμένων δημοσιονομικών μέτρων και της εξωτερικής θέσης. Για τα εν λόγω κράτη μέλη 

ορισμένα μέτρα δημοσιονομικής φύσης στο πλαίσιο των ΣΑΧ, που εν δυνάμει συμβάλλουν στην 

αντιμετώπιση των μεγάλων πλεονασμάτων, χαρακτηρίστηκαν συναφή με τη ΔΜΑ. 

Σύσταση 4 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση. 

Η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει την εποπτεία βάσει της ΔΜΑ λαμβάνοντας υπόψη την 

εποπτεία στο πλαίσιο του ΣΣΑ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 και 

διασφαλίζοντας συνοχή μεταξύ των δύο διαδικασιών.  

Βλ. απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 97.  

109. Για τις αναλύσεις των δευτερογενών επιπτώσεων ακολουθήθηκαν οι πιο σύγχρονες 

προσεγγίσεις ανάπτυξης υποδειγμάτων.  

Η ανάλυση εξετάζει συστηματικά τις προς τα έξω δευτερογενείς επιπτώσεις που προέρχονται από 

μεγάλες χώρες της ζώνης του ευρώ, καθώς οι επιπτώσεις αυτές πιθανόν να είναι μεγαλύτερης 

βαρύτητας εάν προέρχονται από μεγάλες οικονομίες. Πρόσθετη ανάλυση των προς τα έσω και προς 

τα έξω δευτερογενών επιπτώσεων περιλαμβάνεται κατά περίπτωση, στη βάση υπαρκτών ή 

αναμενόμενων εξελίξεων που συνεπάγονται σημαντικές διασυνοριακές συνέπειες.  

Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι ορισμένα είδη δευτερογενών επιπτώσεων (π.χ. φαινόμενα 

μετάδοσης μέσω της εμπιστοσύνης στη χρηματοπιστωτική αγορά) μπορούν να αποτυπωθούν με 

μορφή υποδείγματος μόνο στη βάση υποθέσεων και εικασιών και υπόκεινται σε περιορισμούς. 

Σε πρόσφατες εκδόσεις της έκθεσης του μηχανισμού επαγρύπνησης εξετάστηκε συστηματικά η 

διάσταση των ανισορροπιών που αφορά τη ζώνη του ευρώ. Στα συμπεράσματα της 

εμπεριστατωμένης επισκόπησης γίνεται αναφορά στις δευτερογενείς επιπτώσεις και στις 

συστημικές παραμέτρους για ορισμένα κράτη μέλη. 

110. Η θέση ότι υπάρχουν ασυνέπειες μεταξύ των συναφών με τη ΔΜΑ ΣΑΧ και των συστάσεων 

για τη ζώνη του ευρώ απορρέει από το γεγονός ότι η ανάγκη συνοχής μεταξύ των συστάσεων για 

τη ζώνη του ευρώ και των συναφών με την ΔΜΑ ΣΑΧ ισχύει μόνο για κράτη μέλη που λαμβάνουν 

ΣΑΧ οι οποίες είναι συγχρόνως συναφείς με τη ΔΜΑ και για τις οποίες υπάρχει σύσταση σχετική 

με τη ζώνη του ευρώ. Δεν είναι όλες οι συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ σχετικές με τη ΔΜΑ, 

καθώς το πεδίο εφαρμογής τους είναι ευρύτερο. Δεν λαμβάνουν όλες οι χώρες συναφείς με τη 

ΔΜΑ συστάσεις, καθώς ορισμένες χώρες δεν τελούν υπό εποπτεία βάσει της ΔΜΑ. Δεν λαμβάνουν 

όλα τα κράτη μέλη ΣΑΧ που απορρέουν από συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ, εφόσον είτε δεν 

αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις είτε δεν είναι αναγκαίο να εφαρμόσουν ειδικές πολιτικές 

είτε υφίστανται περιορισμοί που δικαιολογούν την απουσία ΣΑΧ. 

Σύσταση 5 

i) Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση και θεωρεί ότι την εφαρμόζει ήδη. 
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Η εφαρμογή της ΔΜΑ λαμβάνει ήδη υπόψη τις συστημικές πτυχές της ζώνης του ευρώ και το 

πλαίσιο για επανεξισορρόπηση, και αυτές οι παράμετροι αποτέλεσαν το σκεπτικό για την κατάταξη 

και τις συστάσεις όσον αφορά τις ανισορροπίες βάσει της ΔΜΑ. 

ii) Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση. 

Οι συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ εκδίδονται μόνο για χώρες στις οποίες έχουν εντοπιστεί 

ανισορροπίες. Οι συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ πρέπει να είναι συνεπείς με τις σχετικές συναφείς με 

τη ΔΜΑ συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ. Οι συναφείς με τη ΔΜΑ ΣΑΧ μπορεί να περιλαμβάνουν 

δημοσιονομικά μέτρα εάν χρειάζεται να αντιμετωπιστούν οι ανισορροπίες που εντοπίστηκαν στα 

οικεία κράτη μέλη. Η ΔΜΑ δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την παροχή δημοσιονομικών 

συστάσεων έναντι πάντων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η συνοχή με τη σύσταση που αφορά τη ζώνη 

του ευρώ στο δημοσιονομικό επίπεδο είναι σκόπιμη μόνο αν αιτιολογείται βάσει των ανισορροπιών 

που εντοπίστηκαν στα οικεία κράτη μέλη. 

Βλ. απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 97.  

Σύσταση 6 

Η Επιτροπή αποδέχεται τη συγκεκριμένη σύσταση και λαμβάνει ήδη μέτρα για την εφαρμογή της. 

Βλ. απάντηση της Επιτροπής στο σημείο 97.  
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Έγκριση του υπομνήματος σχεδιασμού του ελέγχου / Έναρξη του 
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31.5.2016 

Επίσημη διαβίβαση του σχεδίου έκθεσης στην Επιτροπή (ή σε 
άλλη ελεγχόμενη μονάδα) 

28.9.2017 

Έγκριση της τελικής έκθεσης μετά τη διαδικασία εκατέρωθεν 
ακρόασης   

28.11.2017 

Παραλαβή των επίσημων απαντήσεων της Επιτροπής (ή άλλης 
ελεγχόμενης μονάδας) σε όλες τις γλώσσες 

15.12.2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εξετάσαμε την εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
εφαρμογή της διαδικασίας μακροοικονομικών 
ανισορροπιών, σκοπός της οποίας είναι ο εντοπισμός, η 
πρόληψη και η αντιμετώπιση των μακροοικονομικών 
ανισορροπιών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
αρνητικά την οικονομική σταθερότητα είτε συγκεκριμένης 
χώρας της ΕΕ ή της ζώνης του ευρώ είτε την ΕΕ συνολικά. 
Διαπιστώσαμε ότι, παρά το γεγονός ότι η ΔΜΑ 
σχεδιάστηκε κατά τρόπο γενικώς ικανοποιητικό, η 
εφαρμογή της από την Επιτροπή δεν διασφαλίζει 
αποτελεσματικά την πρόληψη και τη διόρθωση των 
ανισορροπιών. Η κατάταξη των κρατών μελών που 
παρουσιάζουν αυτού του είδους τις ανισορροπίες 
χαρακτηρίζεται από έλλειψη διαφάνειας, η λεπτομερής 
ανάλυση της Επιτροπής, παρά το καλό της επίπεδο, 
προβάλλεται διαρκώς λιγότερο, ενώ δεν υπάρχει δημόσια 
ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία και τις επιπτώσεις 
της.  Ως εκ τούτου, προβαίνουμε σε ορισμένες συστάσεις 
προς την Επιτροπή που αποσκοπούν στην ουσιαστική 
βελτίωση ορισμένων πτυχών της διαχείρισής της και τη 
μεγαλύτερη προβολή της ΔΜΑ.
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