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Οι επιχειρήσεις πιο κοντά στην Ευρώπη
διαβάστε

Η Επιτροπή χαιρετίζει την συμφωνία 
που επετεύχθη από τα κράτη μέλη 
σχετικά με την αυτόματη ανταλλαγή 

πληροφοριών για φορολογικές συμφωνίες τύπου 
«tax ruling»

Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για 
την ομόφωνη συμφωνία των κρατών μελών σχε-
τικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών 
για διασυνο-
ριακές φορο-
λογικές συμ-
φωνίες τύπου 
«tax ruling», 
επτά μόλις μή-
νες μετά την 
υποβολή από 
την Επιτροπή 
της φιλόδοξης 
πρότασης για 
το θέμα αυτό.

Οι νέοι κανό-
νες θα πρέπει 
να έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη συνεργα-
σία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της 
φορολογίας και θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά 
ως προς τη χρήση φορολογικών συμφωνιών τύ-
που «tax ruling» ως μέσο φοροδιαφυγής. Όλα 
τα κράτη μέλη θα διαθέτουν τις πληροφορίες 
που χρειάζονται για να προστατεύσουν τις φο-
ρολογικές τους βάσεις και να στοχεύσουν απο-
τελεσματικά τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να 
αποφύγουν την καταβολή του μεριδίου που τους 
αναλογεί όσον αφορά τη φορολογία. Η συμφω-
νία επετεύχθη κατά τη σύνοδο των Υπουργών Οι-
κονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων στο 
Λουξεμβούργο.

Ποια είναι τα κύρια στοιχεία των νέων κανόνων;

Επί του παρόντος, τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν 
ελάχιστες πληροφορίες μεταξύ τους σχετικά με 
τις φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling». 
Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών 
μελών να αποφασίσουν αν μια φορολογική συμ-
φωνία του εν λόγω τύπου ενδέχεται να αφορά 
άλλη χώρα της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, τα κράτη 

μέλη συχνά 
δεν είναι ενή-
μερα για δι-
ασυνοριακές 
φορολογικές 
σ υ μ φ ω ν ί ε ς 
τύπου «tax 
ruling» που 
έχουν εκδο-
θεί σε άλλο 
κράτος μέλος 
της ΕΕ και οι 
οποίες μπο-
ρεί να έχουν 

αντίκτυπο στις δικές τους φορολογικές βάσεις. 
Η έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τις εν λόγω 
φορολογικές συμφωνίες μπορεί να αξιοποιηθεί 
από ορισμένες εταιρείες με σκοπό την τεχνητή 
μείωση της καταβαλλόμενης φορολογίας.

Για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση, οι νέοι κα-
νόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα θα απαιτούν 
από τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν αυτόματα 
πληροφορίες σχετικά με τις φορολογικές συμφω-
νίες τύπου «tax ruling». Με την οδηγία καταργεί-
ται η διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να 
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Η Υπηρεσία Ενημέρωσης του Ευρωπαϊ-
κού Κέντρου Επιχειρηματικής Στήριξης 
Κύπρου έχει σκοπό να δείξει ότι με τη σω-
στή ενημέρωση και καθοδήγηση σε θέμα-
τα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μπορεί να βοηθήσει στη συνεχή οικονομι-
κή ανάπτυξη και προώθηση των Μικρομε-
σαίων Επιχειρήσεων στην νέα Ευρωπαϊκή 
αγορά.
Το Ενημερωτικό Δελτίο «Οι Επιχειρήσεις 
πιο κοντά στην Ευρώπη» είναι ένα μηνιαίο 
έντυπο στο οποίο μπορείτε να βρείτε πλη-
ροφορίες όπως πρόσφατη κοινοτική νομο-
θεσία, εμπορικές συνεργασίες από άλλα 
Κράτη Μέλη της Ε.Ε., και νέα σχετικά με 
την πολιτική της Ε.Ε. για τις επιχειρήσεις.
Ευελπιστούμε πως οι ενδιαφερόμενες 
επιχειρήσεις θα βρουν τις πληροφορίες 
μας υποβοηθητικές στις καθημερινές τους 
δραστηριότητες.

Με εκτίμηση,
Στάλω Δημοσθένους

Συντονίστρια Yπηρεσιών Eνημέρωσης:
Ευρωπαϊκό Κέντρο

Επιχειρηματικής Στήριξης Κύπρου

Οι επιχειρήσεις πιο κοντά 
στην Ευρώπη

Μηνιαία έκδοση 
του ΚΕΒΕ και της 

Υπηρεσίας Ενημέρωσης 
του Ευρωπαϊκού Κέντρου 

Επιχειρηματικής 
Στήριξης Κύπρου 

Διεύθυνση: 38 Γρίβα Διγενή
 και Δεληγιώργη 3, T.K. 21455, 

1509, Λευκωσία 
Tηλ: 22889800
Φαξ: 22661044

 www.bsccyprus.org.cy
 e-mail: info.bsccy@ccci.org.cy

Yπεύθυνοι ύλης: 
Στάλω Δημοσθένους,
Μαρία Κωνσταντίνου,
Μιχάλης Πρωτοπαπάς

Δημοσιογραφική 
και τεχνική επιμέλεια: 

fmw financial media way
Αρμενίας 23Β,  

Γραφείο 101, 2003, 
Στρόβολος  Λευκωσία  

τηλ: 22342005,
 Fax: 22342006

email: info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy

Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ε.Ε.

Συμπληρώνοντας τον πιο κάτω πίνακα, θα λάβετε την πιο πρόσφατη 
πληροφόρηση (Ανακοινώσεις / Εκδόσεις) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για 

τα θέματα που σας ενδιαφέρουν. Παρακαλώ επιλέξτε μέχρι τρία (3) θέματα.

 Δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Δίκαιο και δικαιοσύνη 

 Εξωτερικές σχέσεις/ Διεθνής Πολιτική 

Εμπόριο – Ανταγωνισμός:
 Εμπορική Πολιτική & Πολιτική 

 Ανταγωνισμού
 Ελεύθερη Κυκλοφορία Εμπορευμάτων 

Οικονομία - Δημοσιονομικά θέματα:
 Οικονομική Πολιτική 
 Φορολογία

 Κοινωνικά θέματα 

 Πληροφόρηση - Παιδεία - 

 Πολιτιστικά θέματα - Αθλητισμός 

 Γεωργία - Δασοκομία - Αλιεία 

 Βιομηχανία - Επιχειρήσεις - Υπηρεσίες 

 Ενέργεια 

 Μεταφορές

 Περιβάλλον - Οικολογία 

 Επιστημονική και τεχνολογική έρευνα 

(Βιομηχανική Έρευνα, ICT, 

 Τεχνολογία Τροφίμων)  

 Στατιστικές 

Όνομα Εταιρείας/Οργανισμού: .................................................................................. 

Όνομα Υπευθύνου: ..................................................................................................... 

Δραστηριότητα Εταιρείας: ........................................................................................... 

Διεύθυνση:...................................................................................................................

Τ. Τομέας: ...................................... Τ. Θυρίδα: ...........................................................

Τηλ.: ........................................... Ηλεκτρ. Διεύθυνση: ................................................

Αποστείλετε το απόκομμα αυτό στο Fax 22661044 ή στο ΚΕΒΕ, 
υπόψη Μαρίας Κωνσταντίνου, T.Θ. 21455, 1509, Λευκωσία.

πληροφορίες
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Συνέχεια απο σελ. 1

θέμα

Υπενθύμιση:
Σχέδιο  «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Επιχειρήσεις»

Τ ο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού (ΥΕ-
ΕΒ&Τ) ανακοίνωσε την πρώτη πρό-

σκληση για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια 
του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω 
στις Επιχειρήσεις», το οποίο συγχρηματοδο-
τήται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αει-
φόρος Ανάπτυξη » ΠΠ 2014-2020. Το Σχέ-
διο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση 
μεγάλης κλίμακας κτηριακών εγκαταστάσεων 
που ανήκουν ή ενοικιάζονται από Μικρομε-
σαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), συμπεριλαμβα-
νομένης της χρήσης ΑΠΕ από αυτές.

Ο σκοπός αυτός προβλέπεται να επιτευχθεί 
με την αξιοποίηση κινήτρων υπό τη μορφή 
μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσε-
ων, κατά την πρώτη Πρόσκληση Υποβολής 
Προτάσεων (ΠρΥΠ), με το ενδεχόμενο ανα-
θεώρησης στις υπόλοιπες Προσκλήσεις. 

Το ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του 
Σχεδίου κατά την ΠρΥΠ ανέρχεται στα  €6 
εκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός αυτός 
δύναται να τροποποιηθεί. Ο συνολικός προ-
ϋπολογισμός του Σχεδίου, που θα διατεθεί 
την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, 
ανέρχεται στα  €15,3 εκ. (Δημόσια Δαπάνη) .

Οι χορηγίες που θα παραχωρούνται στους 

δικαιούχους που θα ενταχθούν στο Σχέδιο 
ανέρχονται σε:

•50% επί του συνολικού εγκεκριμένου προ-
ϋπολογισμού της πρότασης για κτίρια που 
θα αναβαθμιστούν σε ενεργειακή κατηγο-
ρία τουλάχιστον Β στο Πιστοποιητικό Ενερ-
γειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ή θα επιτύχουν 
εξοικονόμηση ενέργεια πέραν του 40% 
επί της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας 
του κτιρίου. 

•75% επί του συνολικού εγκεκριμένου προ-
ϋπολογισμού της πρότασης για κτίρια που 
θα αναβαθμιστούν σε κτίρια με Σχεδόν 
Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας.

Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά επιχείρηση 
ανέρχεται στις €200.000.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφα-
λίσουν τον Οδηγό του Σχεδίου (στον οποίο 
αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες) και το 
Έντυπο της Αίτησης από τα Κεντρικά και 
Επαρχιακά Γραφεία του ΥΕΕΒ&Τ καθώς και 
την ιστοσελίδα του Υπουργείου (http://www.
mcit.gov.cy). 

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 23 
Δεκεμβρίου 2016 ή μέχρι εξαντλήσεως του 
διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρώτης 
πρόσκλησης. 

Το Σχέδιο ή μέρος του δύναται να τροποποι-

ηθεί, ανασταλεί ή αντικατασταθεί με άλλο 
Σχέδιο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους 
αρμόδιους Λειτουργούς στα πιο κάτω τηλέ-
φωνα: 22409386, 22606060, 22606014, 
22606016, 22606037.

Διευθύνσεις και Τηλέφωνα Κεντρικών και 
Επαρχιακών Γραφείων ΥΕΕΒ&Τ:

Λευκωσίας - Κεντρικά 
Ανδρέα Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία 
Τηλ.: +357 22867100

Λεμεσού
Μισιαούλη και Καβάζογλου 41, 1ος όροφος, 
SUN FRESH HOUSE 
Τηλ.: +357 25819150 / 151

Λάρνακας 
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 20, Διαμέρισμα 
301, Ελένειο Μέγαρο 
Τηλ.: +357 24816160 /3/4/5/6/7/8

Πάφου 
Νέα Κυβερνητικά κτίρια Πάφου, Μπλοκ Ε, 
1ος όροφος 
Τηλ.: +357 26804610 /1/2/3/5/7 

αποφασίζουν σχετικά με το ποιες πληροφο-
ρίες ανταλλάσσονται, πότε και με ποιους.

Οι αποφάσεις αυτές - ορίζονται ευρέως 
ώστε να καταγραφούν όλα τα παρόμοια 
μέσα και ανεξάρτητα από το συναφές 
φορολογικό πλεονέκτημα - θα πρέπει να 
ανταλλάσσονται ανά εξάμηνο. Η συμφωνία 
θα καλύπτει επίσης τις υφιστάμενες συμ-
φωνίες τύπου «tax ruling»της τελευταίας 
πενταετίας. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα 
είναι σε θέση να ζητήσουν λεπτομερέστε-
ρες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες 
συμφωνίες.

Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για 
φορολογικές συμφωνίες τύπου «tax ruling» 
θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη 
να εντοπίσουν ορισμένες καταχρηστικές 
φορολογικές πρακτικές επιχειρήσεων 
και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης. Αναμένε-
ται ότι η πρωτοβουλία αυτή θα αποτρέψει 
τις φορολογικές αρχές από την προσφορά 
επιλεκτικής φορολογικής μεταχείρισης σε 

εταιρείες, εφόσον αυτή θα είναι ανοιχτή σε 
διεξοδικό έλεγχο από τις αντίστοιχες υπη-
ρεσίες των υπόλοιπων κρατών μελών. Αυτό 
θα έχει ως αποτέλεσμα πολύ υγιέστερο φο-
ρολογικό ανταγωνισμό.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα λαμβάνει τακτικά 
τις πληροφορίες που χρειάζεται προκειμέ-
νου να ελέγχει την εφαρμογή της σχετικής 
οδηγίας και να εξασφαλίζει ότι τα κράτη 
μέλη συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις 

τους.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν 
τις νέες διατάξεις στο εθνικό δίκαιο πριν 
από το τέλος του 2016, πράγμα που ση-
μαίνει ότι η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ την 1 
Ιανουαρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες: 

•Δέσμη μέτρων για τη φορολογική διαφά-
νεια της 18 Μαρτίου 2015

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4610_el.htm


4 Νοέμβριος 2015

Νέα Σφραγίδα Αριστείας για την αύξηση της ποιότητας 
της περιφερειακής χρηματοδότησης της έρευνας

Η Επιτροπή εγκαινίασε μια νέα 
πρωτοβουλία, που θα διασφα-
λίσει ότι τα χρήματα των φορο-

λογούμενων δαπανώνται αποτελεσματικά, 
μέσω της βελτίωσης των συνεργειών με-
ταξύ της χρηματοδότησης της ΕΕ για την 
περιφερειακή πολιτική και για την έρευνα.

Το νέο σύστημα «Σφραγίδα Αριστείας» θα 
δώσει στις περιφέρειες τη δυνατότητα να 
αναγνωρίζουν το σήμα ποιότητας που χο-
ρηγείται σε ελπιδοφόρες προτάσεις έργων 
που υποβάλλονται στο πλαίσιο του προ-
γράμματος έρευνας και καινοτομίας της 
ΕΕ «Ορίζοντας 2020» και θα προωθήσει 
την πρόσβασή τους σε διαφορετικές πηγές 
χρηματοδότησης, όπως τα Ευρωπαϊκά Δι-
αρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), 
καθώς και άλλα εθνικά ή περιφερειακά 
επενδυτικά προγράμματα. 

Οι Επίτροποι Corina Crețu, αρμόδια για την 
περιφερειακή πολιτική, και Carlos Moedas, 
αρμόδιος για την έρευνα, την επιστήμη και 
την καινοτομία, εγκαινίασαν σήμερα την 
πρωτοβουλία στην εκδήλωση OPEN DAYS 
- Ευρωπαϊκή εβδομάδα των περιφερειών 
και των πόλεων. 

Η Επίτροπος CorinațCreţu δήλωσε: «Για 
την περίοδο 2014-2020, επενδύσεις του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανά-
πτυξης αξίας 100 δισ. ευρώ θα προαγά-
γουν την έρευνα και την καινοτομία, με 
περισσότερα από 32 δισ. ευρώ να προ-
ορίζονται για την υποστήριξη των ΜΜΕ, 
των νεοσύστατων επιχειρήσεων και των 
επιχειρηματιών, που αποτελούν τους κύρι-
ους μοχλούς καινοτομίας στην Ευρώπη. Η 
Σφραγίδα της Αριστείας θα συμβάλει στον 
εντοπισμό και τη στήριξη καινοτόμων έργων 
και θα τα βοηθήσει να αναπτυχθούν και να 
ανταγωνιστούν διεθνώς.» 

Ο Επίτροπος Carlos Moedas δήλωσε: «Οι 
περιφέρειες της ΕΕ επενδύουν ήδη σημα-
ντικά στην ποιοτική έρευνα και την καινο-
τομία στην Ευρώπη. Μέσω της Σφραγίδας 
Αριστείας μπορούν να επωφεληθούν από 
το παγκόσμιου κύρους σύστημα αξιολόγη-
σης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», 
ώστε να αναγνωρίζουν εύκολα τα καλύτερα 
έργα στις περιφέρειές τους και να τα υπο-
στηρίζουν με τα κεφάλαιά τους.» 

Ο Markku Markkula, Πρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, 
δήλωσε: «Χάρη στη Σφραγίδα Αριστείας, 
οι περιφέρειες και οι πόλεις μπορούν να 
περιλαμβάνουν στα σχέδια καινοτομίας και 
επενδύσεών τους εξέχοντα έργα ΜΜΕ τα 
οποία συμμορφώνονται με τους στόχους 
και τις προτεραιότητες ανάπτυξης που 
έχουν θέσει. Αυτός είναι επίσης ο λόγος 
για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
η Επιτροπή των Περιφερειών θα δημιουρ-
γήσουν πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων 
για τις τοπικές και τις περιφερειακές αρ-
χές, ενισχύοντας τις συνέργειες μεταξύ του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των 
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτι-
κών Ταμείων». 

Το σήμα ποιότητας «Σφραγίδα Αριστείας» 
θα χορηγείται σε υποσχόμενα έργα που 
υποβάλλονται δυνάμει του προγράμματος-
πλαισίου «Ορίζοντας 2020» και τα οποία 
δεν θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν χρη-
ματοδότηση λόγω δημοσιονομικών περιορι-
σμών, αλλά έλαβαν υψηλή βαθμολογία αξι-
ολόγησης στην απαιτητική και ανεξάρτητη 
διαδικασία αξιολόγησης. Κατά την πιλοτική 
φάση, η «Σφραγίδα Αριστείας» θα χορη-
γείται αρχικά σε προτάσεις από μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες υπο-
βάλλονται στο πλαίσιο του μηχανισμού για 
τις ΜΜΕ του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020».Αργότερα, η δράση θα μπορούσε 
να διευρυνθεί, ώστε να καλύπτει περισσό-
τερους τομείς του προγράμματος «Ορίζο-
ντας 2020».

Η πρωτοβουλία «Σφραγίδα Αριστείας» 
συνιστά απτό παράδειγμα της ευρύτερης 
δέσμευσης της Επιτροπής για τη μεγιστο-
ποίηση του αντίκτυπου των επενδύσεων της 
ΕΕ στην έρευνα και την καινοτομία, μέσω 
της βελτίωσης των συνεργειών μεταξύ του 
προγράμματος «Ορίζοντας 2020», των Ευ-
ρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 
Ταμείων και άλλων κοινοτικών προγραμμά-

των, όπως το COSME και το Erasmus+. 
Αυτό καθορίστηκε και από τον Πρόεδρο 
Juncker στην ομιλία του για την κατάσταση 
της Ένωσης, στις 9 Σεπτεμβρίου. 

Ιστορικό 
Το πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευ-
νας και καινοτομίας της ΕΕ για την περίοδο 
2014-2020 «Ορίζοντας 2020» προσφέ-
ρει σχεδόν 80 δισ. ευρώ σε επενδύσεις για 
έργα έρευνας και καινοτομίας, με σκοπό 
την υποστήριξη της οικονομικής ανταγω-
νιστικότητας της Ευρώπης. Ποσό ύψους 9 
δισ. ευρώ περίπου, δηλαδή τουλάχιστον το 
20% του προϋπολογισμού που διατίθεται 
στους πυλώνες «υπεροχή στις βιομηχανι-
κές τεχνολογίες» και «κοινωνική πρόκλη-
ση» του εν λόγω προγράμματος, αναμένε-
ται να χορηγηθεί άμεσα στις ΜΜΕ με τη 
μορφή επιχορηγήσεων, μεταξύ άλλων, από 
τον «μηχανισμό για τις ΜΜΕ».

Από το 2013, οι νέοι κανόνες που διέπουν 
τις επενδύσεις στο πλαίσιο των Ευρωπαϊ-
κών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμεί-
ων απαιτούν μια περισσότερο στρατηγική 
και συνεργική χρήση των διαφόρων ταμεί-
ων της ΕΕ για μεγαλύτερο αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη και την απασχόληση. Με προϋ-
πολογισμό ύψους 450 δισ. ευρώ για την 
περίοδο 2020-2014, τα Ευρωπαϊκά Διαρ-
θρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία επενδύουν 
σε καίριους τομείς που δημιουργούν ανά-
πτυξη, όπως είναι η καινοτομία, η στήριξη 
των ΜΜΕ, η κατάρτιση και η εκπαίδευση, η 
κοινωνική ένταξη και η οικονομία χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Για περισσότερες πληροφορίες 

MEMO/15/5802

Δικτυακός τόπος της Σφραγίδας Αριστείας 

Μηχανισμός για τις ΜΜΕ του προγράμμα-
τος «Ορίζοντας 2020» 

Καθοδήγηση για δικαιούχους των Ευρω-
παϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 
Ταμείων και σχετικών μηχανισμών της ΕΕ 

OPEN DAYS — Ευρωπαϊκή εβδομάδα των 
περιφερειών και των πόλεων 

Δικτυακός τόπος του InfoRegio

θέμα

http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/soteu/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5802_en.htm
http://ec.europa.eu/research/regions
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/sme_participation.html
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guidance-for-beneficiaries-of-european-structural-and-investment-funds-and-related-eu-instruments
http://www.opendays.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/
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Πρόσφατες Εκδόσεις της ΕΕ
Ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες 
των μικρομεσαίων επιχειρηματιών η 
παρεχόμενη από την ΕΕ χρηματοδο-
τική στήριξη;
Ειδική έκθεση αρ. 08, 2015
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετω-
πίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε πιστώ-
σεις. Η ΕΕ προσπαθεί να τις βοηθήσει με 
επιδοτήσεις και χρηματοπιστωτικά μέσα. 
Είναι όμως πραγματικά ό,τι χρειάζονται οι 
επιχειρηματίες; Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό 
Συνέδριο προσπαθεί να απαντήσει στο 
ερώτημα σε αυτή την έκθεση, που διατί-
θεται δωρεάν στην πιο κάτω ιστοσελίδα: 
(http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/
SR15_08/SR_MICROFINANCE_EL.pdf)

Προστασία Δεδομένων της ΕΕ
Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της ΕΕ 
σχετικά με την προστασία των προσωπι-
κών δεδομένων
Η εφαρμογή αυτή, που έχει δημοσιευθεί 
από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασί-
ας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), επιτρέπει στους 
χρήστες να συγκρίνουν τα τελευταία προ-
τεινόμενα κείμενα για τον επικείμενο Κα-
νονισμό Προστασίας Δεδομένων. Περι-
λαμβάνει επίσης τις τελευταίες συστάσεις 
του ΕΕΠΔ για τους συν-νομοθέτες της ΕΕ 
με σκοπό την παροχή βοήθειας για την 
επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτε-
λέσματος προς όφελος του ατόμου, με 
πλήρη σεβασμό των αρμοδιοτήτων τους 
σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ
Διαθέσιμη στα Αγγλικά
Λήψη εφαρμογής:
(https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.
europa.edps.dataprotection)

Έκθεση σχετικά με την ισότητα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών 2014
Γινόμαστε ίσοι στην ΕΕ;
Η «Έκθεση για την ισότητα μεταξύ γυναι-
κών και ανδρών το 2014» παρουσιάζει 
τα τελευταία στοιχεία που απεικονίζουν 
τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Η έκθεση 
παρουσιάζει τις βασικές δράσεις της ΕΕ 
για την ισότητα των φύλων, συνδυάζο-
ντας τη νομοθεσία, τα μέτρα πολιτικής και 
χρηματοδότησης. Περιλαμβάνει σχέδια 
σε εθνικό και λαϊκό επίπεδο, αναδεικνύ-
οντας τις κοινές προσπάθειες από την ΕΕ 
και τα κράτη μέλη της. Σύμφωνα με τις 

υποχρεώσεις της δυνάμει των Συνθηκών, 
η ΕΕ προωθεί την ισότητα των φύλων σε 
όλες τις δραστηριότητές της, από την εκ-
παίδευση στην εργασία, από την έρευνα 
έως την εξωτερική πολιτική.
Διαθέσιμη στα Αγγλικά
(http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/
annual_reports/150304_annual_report_2014_
web_en.pdf)

Βρεφονηπιοκομία
Προσβασιμότητα και η ποιότητα των 
υπηρεσιών
Η πρόσβαση στις υπηρεσίες εκπαίδευσης 
και φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλι-
κίας είναι ένα σημαντικό ζήτημα που απο-
κτά μεγαλύτερη σημασία στην ΕΕ. Αυτή 
η μελέτη παρουσιάζει παραδείγματα επι-
τυχημένων πρακτικών που αποσκοπούν 
στην αύξηση της ποιότητας των υπηρεσι-
ών αυτών.
Διαθέσιμη στα Αγγλικά
(http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/
ef_publication/field_ef_document/ef1512en.pdf)

Ανοικτή Καινοτομία 2.0
Επετηρίδα 2015
Μια συλλογή από άρθρα σχετικά με τα 
βασικά θέματα καινοτομίας του 2015. Τα 
θέματα κυμαίνονται από ευρωπαϊκά οικο-
συστήματα καινοτομίας σε παραδείγματα 
για το πώς η ανοιχτή καινοτομία συμβάλ-
λει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, 
στην τόνωση της ανάπτυξης και στη βελ-

τίωση της ποιότητας ζωής. «Έχουμε το 

θάρρος να επιδιώξουμε διαταρα-

χές;», ρωτούν οι συγγραφείς. 

Διαθέσιμη στα Αγγλικά

(https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/

open-innovation-20-yearbook-2015)

Eurostat περιφερειακή επετηρίδα 

2015: Ένα στατιστικό πορτρέτο της 

ΕΕ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη έμ-

φαση στην περιφερειακή πολιτική. Η πε-

ριφερειακή επετηρίδα, που δημοσιεύεται 

κάθε χρόνο από την Eurostat, τη στατιστι-

κή υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

δίνει μια λεπτομερή εικόνα σχετικά με 

ένα ευρύ φάσμα στατιστικών θεμάτων σε 

όλες τις περιφέρειες των κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και 

των περιοχών της ΕΖΕΣ και τις υποψήφι-

ες χώρες. Επομένως, είναι ένα χρήσιμο 

εργαλείο για την κατανόηση και ποσοτι-

κοποίηση των επιπτώσεων των πολιτικών 

αποφάσεων σε μια συγκεκριμένη περιο-

χή. Κάθε κεφάλαιο παρουσιάζει στατιστι-

κά στοιχεία σε χάρτες, διαγράμματα και 

πίνακες, που συνοδεύεται από τη περι-

γραφή του πλαισίου πολιτικής, τα κύρια 

ευρήματα και πηγές δεδομένων. Οι πε-

ριφερειακοί δείκτες που παρουσιάζονται 

ασχολούνται με τα ακόλουθα 12 θέματα:

περιφερειακές πολιτικές και η Ευρώπη 

το 2020, πληθυσμός, υγεία, εκπαίδευση, 

αγορά εργασίας, οικονομία, στατιστικές 

διάρθρωσης των επιχειρήσεων, έρευνα 

και καινοτομία, κοινωνία της πληροφόρη-

σης, τουρισμός, μεταφορές, και γεωργία. 

Επιπλέον, σε αυτή την έκδοση περιλαμ-

βάνονται τρία ειδικά κεφάλαια που εστι-

άζονται σε θέματα ισότητας των φύλων, 

στην ποιότητα της ζωής, καθώς και σε 

πληροφορίες σχετικά με τη ζωή στις Ευ-

ρωπαϊκές πόλεις.

(http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7018888/

KS-HA-15-001-EN-N.pdf)

Eurostat regional yearbook 2015

S t a t i s t i c a l  b o o k s

ISSN 2363-1716

Eurostat regional yearbook 2015

S t a t i s t i c a l  b o o k s

ISSN 2363-1716



6 Νοέμβριος 2015θέμα

Βαθύτερη και δικαιότερη ενιαία αγορά
Η Επιτροπή προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες 

σε πολίτες και επιχειρήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσί-
ασε χάρτη πορείας για την υλο-
ποίηση της πολιτικής δέσμευσης 

του προέδρου Juncker να αξιοποιηθούν στο 
έπακρο οι δυνατότητες της ενιαίας αγοράς 
και να καταστεί η ενιαία αγορά το εφαλ-
τήριο που θα εκτινάξει την Ευρώπη στις 
πρώτες θέσεις ανάπτυξης της παγκόσμιας 
οικονομίας.

Η ενιαία αγορά είναι ένα από τα σημαντι-
κότερα επιτεύγματα της Ευρώπης, και ο 
σκοπός που υπηρετεί είναι η μεγαλύτερη 
ελευθερία στην κυκλοφορία των εμπορευ-
μάτων, των υπηρεσιών, των κεφαλαίων και 
των προσώπων. Προσφέρει ευκαιρίες σε 
επαγγελματίες και επιχειρήσεις και μεγαλύ-
τερη επιλογή και χαμηλότερες τιμές στους 
καταναλωτές. Δίνει τη δυνατότητα στους 
ανθρώπους να ταξιδεύουν, να ζουν, να ερ-
γάζονται και να σπουδάζουν οπουδήποτε 
επιθυμούν. Ωστόσο, οι δυνατότητες αυτές 
δεν υλοποιούνται πάντα, δεδομένου ότι οι 
κανόνες της ενιαίας αγοράς δεν είναι γνω-
στοί ή δεν εφαρμόζονται ή απλώς υπονο-
μεύονται από διάφορους, αδικαιολόγητους 
φραγμούς. Άλλωστε, η ενιαία αγορά πρέπει 
να προσαρμοστεί ώστε να αντικατοπτρίζει 
τη σημερινή πραγματικότητα: καινοτομικές 
ιδέες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα πρέ-
πει να βρίσκουν τη θέση τους στην ενιαία 
αγορά. 

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής και Επίτροπος αρμόδιος για την απα-
σχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και 
την ανταγωνιστικότητα, κος Jyrki Katainen, 
δήλωσε: «Η περαιτέρω ενίσχυση και εμβά-
θυνση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ είναι το 
πιο σημαντικό μέρος του Επενδυτικού Σχε-
δίου για την Ευρώπη. Θα πρέπει να άρου-
με τους επενδυτικούς περιορισμούς και να 
προσφέρουμε νέες ευκαιρίες στους κατα-
ναλωτές, τους επαγγελματίες και τις επι-
χειρήσεις. Η ενιαία αγορά πρέπει να προ-
σαρμοστεί στις εξελίξεις: να ενθαρρυνθούν 
καινοτομικά επιχειρηματικά μοντέλα και να 
εισαχθούν στην ενιαία αγορά».

Η κ. Elżbieta Bieńkowska, Επίτροπος 
αρμόδια για την εσωτερική αγορά, τη βι-
ομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις 

ΜΜΕ, δήλωσε: «Η ενιαία αγορά βρίσκεται 
στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ολοκλήρω-
σης. Εάν θέλουμε να αποκαταστήσουμε 
την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπα-
ϊκό εγχείρημα, να δημιουργήσουμε θέσεις 
εργασίας και να οικοδομήσουμε μια αντα-
γωνιστική οικονομία, πρέπει να αξιοποιή-
σουμε στο έπακρο όλες τις δυνατότητες της 
ενιαίας αγοράς. Με τη σημερινή φιλόδοξη 
και ρεαλιστική στρατηγική, δίνουμε μεγα-
λύτερη έμφαση στα αποτελέσματα. Σε συ-
νεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
τα κράτη μέλη, πρέπει να εξασφαλίσουμε 
τώρα ότι οι συγκεκριμένες αυτές δράσεις 
τίθενται σε εφαρμογή ολοταχώς. Η Ευρώπη 
δεν έχει καιρό να χάσει για να απαντήσει 
στις προκλήσεις της ανταγωνιστικότητας».
 
Οι δράσεις που συμφωνήθηκαν θα παραγά-
γουν αποτελέσματα για τα ακόλουθα: 

•Καταναλωτές: Η Επιτροπή θα λάβει μέτρα 
που να διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές 
που επιθυμούν να αγοράσουν υπηρεσίες 
ή προϊόντα σε άλλο κράτος μέλος, είτε στο 
διαδίκτυο είτε οι ίδιοι προσωπικά, δεν θα 
αντιμετωπίσουν διαφορετικές τιμές, όρους 
πώλησης, ή τρόπους παράδοσης, εκτός εάν 
αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς 
και επαληθεύσιμους λόγους. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τα ευρωπαϊκά κέντρα κατανα-
λωτών συχνά δέχονται καταγγελίες κατανα-

λωτών που αφορούν αδικαιολόγητη διαφο-
ρετική μεταχείριση για λόγους ιθαγένειας ή 
κράτους διαμονής.

•ΜΜΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις: Οι 
νεοσύστατες επιχειρήσεις έχουν πολλά να 
προσφέρουν στην οικονομία, αλλά ορισμέ-
νοι επιχειρηματίες εγκαταλείπουν την Ευ-
ρώπη, επειδή δεν μπορούν να υλοποιήσουν 
τις καινοτομικές ιδέες τους στην αγορά. 
Καταβάλλονται προσπάθειες στο πλαίσιο 
του Επενδυτικού Σχεδίου και της Ένωσης 
Κεφαλαιαγορών ώστε να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ΜΜΕ. 
Επιπλέον, η Επιτροπή προτίθεται να απλου-
στεύσει τη νομοθεσία για τον ΦΠΑ, να μει-
ώσει το κόστος εγγραφής των εταιρειών, να 
υποβάλει πρόταση για την αφερεγγυότητα 
των επιχειρήσεων και να παράσχει πρόσβα-
ση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις 
κανονιστικές απαιτήσεις μέσω ενιαίας ψη-
φιακής πύλης εισόδου. Η Επιτροπή θα επε-
ξεργαστεί επίσης σαφείς και φιλικούς προς 
τις ΜΜΕ κανόνες διανοητικής ιδιοκτησίας 
και θα λάβει τα τελικά μέτρα που απαιτού-
νται ώστε το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
να καταστεί ελκυστικό και προσιτό για τις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που θέλουν να 
αξιοποιήσουν τις ιδέες τους, συμπεριλαμ-
βανομένων των ΜΜΕ.

Συνέχεια στη σελ. 7
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Γεωργία:  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει δύο νέες 
Προστατευόμενες Γεωγραφικές Ενδείξεις

•Καινοτομικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή θα 
αναπτύξει μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τη συ-
νεργατική οικονομία. Νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα αποφέρουν οφέλη στους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις και συμβάλλουν στη 
βελτιστοποίηση της χρήσης των υφιστά-
μενων πόρων. Ωστόσο, εγείρονται ερωτή-
ματα ως προς την καταλληλότητα των υφι-
στάμενων κανονιστικών διατάξεων για τον 
σκοπό τον οποίο εξυπηρετούν και ως προς 
την ανάγκη θέσπισης νέων κανόνων. Πα-
ράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλίζουμε ότι 
υπηρετούνται οι στόχοι πολιτικής δημόσιου 
συμφέροντος, όπως η προστασία των κατα-
ναλωτών, και ότι τηρούνται οι διατάξεις του 
φορολογικού και του εργατικού δικαίου.

•Επαγγελματίες: Η Επιτροπή θα βελτιώσει 
τις ευκαιρίες για διασυνοριακή κινητικό-
τητα τόσο των επιχειρήσεων όσο και των 
επαγγελματιών. Θα βελτιώσει την αναγνώ-
ριση των επαγγελματικών προσόντων και 
θα διευκολύνει τη διασυνοριακή παροχή 
επιχειρηματικών υπηρεσιών, κατασκευαστι-
κών και άλλων υπηρεσιών που παράγουν 
ανάπτυξη. Από κοινού, οι ενέργειες αυτές 
θα διευκολύνουν την πρόσβαση των επι-
χειρήσεων και των επαγγελματιών σε νέες 
αγορές: οι μικροί εθνικοί παίκτες θα μπο-

ρέσουν να εξελιχθούν σε μεγαλύτερους ευ-
ρωπαϊκούς παίκτες.

Η Επιτροπή θα τα υποστηρίξει όλα αυτά, 
συνεργαζόμενη στενά με τα κράτη μέλη και 
τους παράγοντες της αγοράς με σκοπό την 
καλλιέργεια μιας πραγματικής νοοτροπίας 
συμμόρφωσης με τους κανόνες της ενιαίας 
αγοράς. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στον 
τομέα των υπηρεσιών και στις δημόσιες 
συμβάσεις, πράγμα το οποίο είναι απαραί-
τητο για να δαπανώνται αποτελεσματικότε-
ρα τα χρήματα των φορολογουμένων. 

Η Επιτροπή θα ενισχύσει την αμοιβαία 
αναγνώριση για να ανοίξουν περισσότερες 
ευκαιρίες για επιχειρήσεις που επιζητούν 
να επεκταθούν διασυνοριακά. Επίσης, θα 
ενισχύσει την εποπτεία της αγοράς στον 
τομέα των προϊόντων, ώστε τα μη συμμορ-
φούμενα προϊόντα να μην εισέρχονται στην 
αγορά της ΕΕ. Τέλος, θα προτείνει ένα ερ-
γαλείο πληροφόρησης για την αγορά, με το 
οποίο θα μπορεί η Επιτροπή να συλλέγει 
συνολικές, αξιόπιστες και αντικειμενικές 
πληροφορίες από επιλεγμένους παίκτες 
της αγοράς, με σκοπό να βελτιωθεί η ικα-
νότητα της Επιτροπής να παρακολουθεί και 
να επιβάλλει τους κανόνες της ΕΕ σε τομείς 

προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες 
MEMO/15/5910 Βαθύτερη και δικαιότερη 
ενιαία αγορά

Επικοινωνία: Αναβάθμιση της ενιαίας αγο-
ράς: περισσότερες ευκαιρίες για πολίτες 
και επιχειρήσεις

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής (SWD): Στρατηγική για την ψη-
φιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης — Ανά-
λυση και στοιχεία

Έκθεση για την ολοκλήρωση και την αντα-
γωνιστικότητα στην ΕΕ και στα κράτη μέλη 
της  
    
Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη

Ένωση Κεφαλαιογορών

Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

Ενεργειακή Ένωση

Κινητικότητα του εργατικού δυναμικού 

Συνέχεια απο σελ. 6

Η Επιτροπή ενέκρινε την προσθήκη δύο νέων 
προϊόντων στο μητρώο των Προστατευόμε-
νων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ). Νέα 

προσθήκη για την Κύπρο είναι το «Παφίτικο Λουκά-
νικο», το οποίο παρασκευάζεται από τεμαχισμένο χοι-
ρινό κρέας και αφήνεται να ωριμάσει σε κόκκινο ξηρό 
κρασί της περιοχής Πάφου. Το δεύτερο προϊόν είναι 
από την Ιταλία και πρόκειται για το “Cipolla Bianca di 
Margherita”, ένα λευκό, γλυκό κρεμμύδι που παράγε-
ται κατά μήκος της Αδριατικής Ακτής. Οι δύο εν λόγω 
ονομασίες θα προστεθούν στον κατάλογο με τα περισ-
σότερα από 1 300 προϊόντα που ήδη τυγχάνουν προ-
στασίας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις 
ιστοσελίδες για τα προϊόντα ποιότητας και στη βάση 
δεδομένων DOOR (δημόσιο μητρώο προστατευόμενων 
ονομασιών). 
Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Rosario (τηλ: 
+ 32 229 56 185) και Clémence Robin (τηλ: + 32 
229 52 509)

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/publishedName.html?denominationId=12051
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/publishedName.html?denominationId=11700
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5910_en.htm
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents?locale=en&tags=single-market-strategy-2015-communication
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13405?locale=en
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents?locale=en&tags=competitiveness-report-2015
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5763_en.htm
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Η οικονομική ανάκαμψη στην 
Ευρωζώνη και στο σύνολο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης συ-

νεχίζεται για τρίτη χρονιά. Αναμένεται να 
συνεχιστεί με συγκρατημένο ρυθμό το 
επόμενο έτος, παρά τις δυσμενέστερες 
συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία.

Ως αποτέλεσμα της πτώσης των τιμών 
του πετρελαίου, της χαλαρής νομισματι-
κής πολιτικής και μιας σχετικής εξασθέ-
νησης της εξωτερικής αξίας του ευρώ, η 
οικονομική ανάκαμψη ήταν φέτος ανθε-
κτική και αφορούσε περισσότερα κράτη 
μέλη. Παρέμεινε, ωστόσο, αργή. 

Ο αντίκτυπος των θετικών παραγόντων 
εξασθενεί, ενώ εμφανίζονται νέες προ-
κλήσεις, όπως η επιβράδυνση τόσο της 
οικονομικής δραστηριότητας στις ανα-
δυόμενες οικονομίες της αγοράς όσο 
και του παγκόσμιου εμπορίου, και οι 
παρατεταμένες γεωπολιτικές εντάσεις. 
Σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, 
όπως οι καλύτερες επιδόσεις του τομέα 
της απασχόλησης που συνέβαλαν στην 
ενίσχυση του πραγματικού διαθέσιμου 
εισοδήματος, η χαλάρωση των πιστωτι-
κών συνθηκών, η πρόοδος στην χρημα-
τοοικονομική απομόχλευση και η αύξηση 
του αριθμού των επενδύσεων, ο ρυθμός 
οικονομικής ανάπτυξης αναμένεται να 
αντισταθεί στις δυσκολίες το 2016 και 
το 2017. Σε ορισμένες χώρες, ο θετικός 
αντίκτυπος των διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων θα συμβάλει επίσης στην περαι-
τέρω στήριξη της ανάπτυξης. 

Συνολικά, το πραγματικό ΑΕΠ στην Ευ-
ρωζώνη αναμένεται να αυξηθεί κατά 
1,6% το 2015, 1,8% το 2016 και 1,9% 
το 2017. Στο σύνολο της ΕΕ, το πραγ-
ματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί από 
1,9% φέτος σε 2,0% το 2016 και 2,1% 
το 2017. 

Ο Βάλντις Ντομπρόβσκις, Αντιπρόεδρος 
της Επιτροπής και αρμόδιος για το Ευρώ 

και τον Κοινωνικό Διάλογο, δήλωσε: «Οι 
σημερινές οικονομικές προβλέψεις δεί-
χνουν ότι συνεχίζεται η συγκρατημένη 
ανάκαμψη της οικονομίας της Ευρωζώ-
νης. Η ανάπτυξη ευνοείται, σε μεγάλο 
βαθμό, από προσωρινούς παράγοντες, 
όπως οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου, 
η ασθενέστερη συναλλαγματική ισοτιμία 
του ευρώ και η χαλαρή νομισματική πολι-
τική της ΕΚΤ. Η Ευρωζώνη έχει επιδείξει 
ανθεκτικότητα σε εξωτερικές εξελίξεις, 
όπως η επιβράδυνση του παγκόσμιου 
εμπορίου, και αυτό είναι ενθαρρυντικό. 
Για τη διατήρηση και την ενίσχυση της 
ανάκαμψης απαιτείται η αξιοποίηση αυ-
τής της προσωρινής ευνοϊκής συγκυρί-
ας με στόχο την προώθηση υπεύθυνων 
δημόσιων οικονομικών, την τόνωση των 
επενδύσεων και την εφαρμογή διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας. Αυτό είναι ση-
μαντικό, λαμβανομένων ιδίως υπόψη της 
επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονο-
μίας, των συνεχιζόμενων εντάσεων στις 
γειτονικές μας χώρες και της ανάγκης 
διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης με 
αποφασιστικότητα και συλλογικό τρόπο.» 

Ο Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονο-
μικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, 
Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε: «Η 
ευρωπαϊκή οικονομία εξακολουθεί να 
βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης. Για το 
2016, προβλέπουμε αύξηση της οικονο-
μικής ανάπτυξης και μείωση της ανεργί-
ας και των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. 
Ωστόσο, οι βελτιώσεις εξακολουθούν να 
κατανέμονται άνισα: στην Ευρωζώνη, ιδί-
ως, η σύγκλιση δεν πραγματοποιείται με 
επαρκώς ταχείς ρυθμούς. Εξακολουθούν 
να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις: 
ανεπαρκείς επενδύσεις, οικονομικές δο-
μές που παρεμποδίζουν τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη, και 
διατήρηση υψηλών επιπέδων ιδιωτικού 
και δημόσιου χρέους. Οι προκλήσεις 
αυτές απαιτούν την εφαρμογή τολμηρών 
και αποφασιστικών πολιτικών το 2016, 

ιδίως ενόψει των αβέβαιων παγκόσμιων 
προοπτικών». 

Η ανάκαμψη δεν περιορίζεται 
σε λίγα κράτη μέλη

Κατά το τρέχον έτος, παρατηρείται αύ-
ξηση της εγχώριας ζήτησης στα περισ-
σότερα κράτη μέλη της Ευρωζώνης, ενώ 
το 2016 και το 2017 αναμένεται άνοδος 
της οικονομικής δραστηριότητας σε ολό-
κληρη την ΕΕ. Η ιδιωτική κατανάλωση 
αυξάνεται ως συνέπεια της αύξησης των 
ονομαστικών εισοδημάτων και του χαμη-
λού πληθωρισμού. Οι επενδύσεις ανα-
μένεται επίσης να ενισχυθούν, ως ένα 
βαθμό, χάρη στην αύξηση των διαθέσι-
μων εισοδημάτων των νοικοκυριών, στη 
βελτίωση των περιθωρίων κέρδους των 
επιχειρήσεων, στις ευνοϊκές συνθήκες 
χρηματοδότησης και στις θετικότερες 
προοπτικές από την πλευρά της ζήτησης. 

Οι μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη 
συντελεστεί συμβάλλουν στις καλύτερες 

επιδόσεις της αγοράς εργασίας 
Η αγορά εργασίας εξακολουθεί να ενι-
σχύεται με αργό και άνισο ρυθμό μεταξύ 
των κρατών μελών. Ωστόσο, οι χώρες 
που επλήγησαν περισσότερο και αναγκά-
στηκαν να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις 
στην αγορά εργασίας θα έχουν περισσό-
τερα οφέλη όσον αφορά την αύξηση της 
απασχόλησης. Στη Ευρωζώνη, η απασχό-
ληση αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,9% 
το τρέχον και το επόμενο έτος και κατά 
1% το 2017. Στην ΕΕ, η απασχόληση 
προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,0% φέ-
τος και κατά 0,9% το 2016 και το 2017. 
Συνολικά, η ανεργία αναμένεται να συ-
νεχίσει να μειώνεται μόνο σταδιακά, με 
σημαντικές όμως διαφορές μεταξύ των 
κρατών μελών. Στην Ευρωζώνη, προβλέ-
πεται να μειωθεί από 11,0% το τρέχον 
έτος σε 10,6% το επόμενο έτος και σε 
10,3% το 2017, ενώ σε ολόκληρη την 
ΕΕ, οι προβλέψεις δείχνουν πτώση από 
9,5% το τρέχον έτος σε 9,2% και 8,9% 
το 2016 και το 2017 αντίστοιχα. 

Φθινοπωρινές προβλέψεις 2015
Συγκρατημένη ανάκαμψη παρά τις δυσκολίες

Συνέχεια στη σελ. 9

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
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Οι δημοσιονομικές προοπτικές 
εξακολουθούν να βελτιώνονται

Το 2015, ο συνολικός δείκτης του ελλείμ-
ματος προς το ΑΕΠ της Ευρωζώνης ανα-
μένεται να μειωθεί σε 2,0%, χάρη στις 
προηγούμενες προσπάθειες δημοσιονομι-
κής εξυγίανσης, την κυκλική ενίσχυση της 
οικονομικής δραστηριότητας και, σε μι-
κρότερο βαθμό, στη μείωση των δαπανών 
για την πληρωμή τόκων. Μέχρι το 2017, 
ο δείκτης του ελλείμματος προς το ΑΕΠ 
της Ευρωζώνης αναμένεται να μειωθεί σε 
1,5%. Ο δημοσιονομικός προσανατολι-
σμός της Ευρωζώνης αναμένεται να πα-
ραμείνει σε γενικές γραμμές ουδέτερος. 
Ο δείκτης του ελλείμματος προς το ΑΕΠ 
της Ευρωζώνης προβλέπεται να μειωθεί 
από το ανώτατο επίπεδο του 94,5% το 
2014 σε 91,3% το 2017. Ο δείκτης του 
ελλείμματος προς το ΑΕΠ για το σύνολο 
της ΕΕ προβλέπεται να μειωθεί σε 1,6% 
το 2017 από το προβλεπόμενο ποσοστό 
2,5% το τρέχον έτος, ενώ ο δείκτης του 
χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να μειω-
θεί σε 85,8% το 2017 από το προβλεπό-
μενο ποσοστό 87,8% το τρέχον έτος. 

Λόγω των χαμηλότερων τιμών 
του πετρελαίου υποχωρεί προσωρινά 

ο πληθωρισμός 
Τον Σεπτέμβριο, ως αποτέλεσμα της ρα-
γδαίας πτώσης των τιμών του πετρελαί-
ου και άλλων βασικών εμπορευμάτων, 
ο γενικός πληθωρισμός στην Ευρωζώνη 
και την ΕΕ έφθασε σε αρνητικά επίπεδα. 
Ωστόσο, η διαπίστωση αυτή αποκρύπτει 
το γεγονός ότι η αύξηση των μισθών, η 
ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης και 
η μείωση του κενού παραγωγής αρχίζουν 
να ασκούν ολοένα και μεγαλύτερες πιέ-
σεις στις τιμές. Ο ετήσιος πληθωρισμός 
αναμένεται να αυξηθεί από 0,1% στην 
Ευρωζώνη και 0% στην ΕΕ το τρέχον έτος 
σε 1,0% και 1,1% αντίστοιχα το επόμενο 
έτος, και σε 1,6% στην ΕΕ και την Ευρω-
ζώνη το 2017. 

Η επιβράδυνση της παγκόσμιας 
οικονομίας παρεμποδίζει τη ζήτηση 

για τις εξαγωγές της ΕΕ

Οι προοπτικές όσον αφορά την παγκόσμια 
ανάπτυξη και το παγκόσμιο εμπόριο επι-
δεινώθηκαν σημαντικά μετά την άνοιξη, 
λόγω της ύφεσης στις αναδυόμενες οικο-
νομίες της αγοράς, και ιδίως την Κίνα. Οι 
αναδυόμενες οικονομίες της αγοράς ανα-
μένεται να φθάσουν στο κατώτατο σημείο 
το τρέχον έτος και να αρχίσουν να ανακά-
μπτουν το 2016.
Μέχρι στιγμής, οι εξαγωγές της Ευρωζώ-
νης δεν έχουν επηρεαστεί από την επιδεί-
νωση του παγκόσμιου εμπορίου, κυρίως 
χάρη στην προηγούμενη υποτίμηση του 
ευρώ. Ωστόσο, η αύξηση των εξαγωγών 
αναμένεται να μειωθεί το 2016 και να 
αρχίσει να ανακάμπτει πάλι ελαφρώς το 
2017. 

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών αυξάνεται

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών της Ευρωζώνης αναμένε-
ται να αυξηθεί το τρέχον έτος, λόγω του 
χαμηλότερου ελλείμματος του ισοζυγίου 
καυσίμων και της βελτίωσης των όρων 
του εμπορίου, καθώς επίσης και λόγω της 
διατήρησης υψηλών πλεονασμάτων σε 
ορισμένα κράτη μέλη και της διόρθωσης 
προηγούμενων ελλειμμάτων σε άλλα. Το 
πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συ-
ναλλαγών αναμένεται να μειωθεί ελαφρά 
το 2017, καθώς θα αρχίσουν να αυξάνο-
νται οι τιμές του πετρελαίου και να επιδει-
νώνονται οι όροι του εμπορίου. 

Η άφιξη των αιτούντων άσυλο 
ενδεχομένως να έχει έναν μικρό 

θετικό οικονομικό αντίκτυπο
Οι προβλέψεις αυτές παρέχουν μια πρώτη 
εκτίμηση του οικονομικού αντίκτυπου της 
άφιξης μεγάλου αριθμού αιτούντων άσυλο 
στην ΕΕ. Ενώ, βραχυπρόθεσμα, οι πρό-
σθετες δημόσιες δαπάνες θα αυξήσουν το 
ΑΕΠ, μεσοπρόθεσμα, αναμένεται να ευ-
νοηθεί περαιτέρω η οικονομική ανάπτυξη 
λόγω της αύξησης της προσφοράς εργα-
τικού δυναμικού, υπό την προϋπόθεση ότι 
θα εφαρμοστούν οι σωστές πολιτικές για 
τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγο-
ρά εργασίας. Για την ΕΕ στο σύνολό της, 

ο αντίκτυπος στην οικονομική ανάπτυξη 
είναι περιορισμένος, αλλά μπορεί να είναι 
σημαντικότερος σε ορισμένα κράτη μέλη. 

Η αξιοπιστία αυτών των προβλέψεων 
απειλείται κυρίως από εξωτερικούς
 και ως επί το πλείστον αρνητικούς 

παράγοντες
Οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις παγκό-
σμιες οικονομικές προοπτικές έχουν αυ-
ξηθεί. Η χαμηλότερη ανάπτυξη στις ανα-
δυόμενες αγορές, ιδίως μια περισσότερο 
αποσταθεροποιητική προσαρμογή στην 
Κίνα, και οι επιπτώσεις της αναμενόμενης 
εξομάλυνσης της νομισματικής πολιτικής 
των ΗΠΑ στις αναδυόμενες αγορές, ενδέ-
χεται να έχουν πιο αρνητικές επιπτώσεις 
στις επενδύσεις και την οικονομική δρα-
στηριότητα στην Ευρώπη από ό, τι αναμέ-
νεται σήμερα. 

Ιστορικό 
Οι προβλέψεις αυτές λαμβάνουν υπόψη 
όλα τα σχετικά στοιχεία και τους παρά-
γοντες, συμπεριλαμβανομένων των πα-
ραδοχών για τις κυβερνητικές πολιτικές, 
έως τις 22 Οκτωβρίου 2015. Λαμβάνο-
νται υπόψη μόνον οι πολιτικές που έχουν 
εξαγγελθεί με αξιόπιστο τρόπο και έχουν 
προσδιοριστεί με επαρκείς λεπτομέρειες, 
ενώ στις προβλέψεις δεν συνεκτιμώνται 
τυχόν αλλαγές πολιτικής. 
Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται επίσης 
σε ένα σύνολο εξωτερικών παραδοχών 
όσον αφορά τις συναλλαγματικές ισοτιμί-
ες, τα επιτόκια και τις τιμές των βασικών 
εμπορευμάτων. Τα αριθμητικά στοιχεία 
που χρησιμοποιήθηκαν αντανακλούν τις 
προσδοκίες της αγοράς, και προήλθαν 
από αγορές παραγώγων τη στιγμή των 
προβλέψεων. 
Η Επιτροπή αναμένεται να επικαιροποι-
ήσει τις οικονομικές προβλέψεις της τον 
Φεβρουάριο του 2016. 

Περισσότερες πληροφορίες: 
Ευρωπαϊκές Οικονομικές Προβλέψεις – 
Φθινόπωρο 2015 
Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις - 
Ιστότοπος  

Συνέχεια απο σελ. 8

Ζητήστε το δωρεάν Ενημερωτικό Δελτίο του OSHA
Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το δωρεάν ηλεκτρονικό μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο εκδίδει ο Ευ-
ρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία , παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε 
την πιο κάτω ιστοσελίδα (http://osha.europa.eu/el/news/oshmail)

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip011_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/index_el.htm
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Επιχειρηματικές προτάσεις
Business proposals

•Profile ID:  BOGR20140509002
A Greek company specialized in processing, 
packaging and trading of a large variety of coffees 
(greek, espresso, filter and instant coffee) as well as 
chocolate drinks is looking for trade intermediaries 
(agents and distributors) in Balkan countries, 
Russia, USA and all over Europe.

•Profile ID:  BOGR20141204001
A Greek company operates in the sector of textile.  
The company manufactures innovative motorized 
blind systems, panel blinds, curtain rails, which are 
very easy to use and is looking for distributors or 
commercial agents in Italy, Germany, Bulgaria and 
Cyprus.

•Profile ID:  BOGR20150818001
A Greek family business specialized in the hand-
made production of jams/marmalades and fruit 
sweets in syrup, is looking for distributors of its 
products in EU market.

•Profile ID:  BRPL20150930001
A company from Poland (Lower Silesia) is one 
of the leaders on the Polish market in the sale of 
bituminous coatings, mainly torch-on membranes.  
The company is looking to expand its products base 
to new, interesting products that fit to its current 
products base. Types of partnership considered:  
distribution services of bituminous coatings and 
building materials.

•Profile ID:  BRBE20151015001
A Belgian SME which designs and commercializes 
a whole range of leather slippers for kids, women 
and men is seeking producers of slippers or leather 
items for a manufacturing agreement in order to 
produce leather slippers with supple soles. 
A production capacity of around 2000 items per 
month is expected.

•Profile ID:  BRUK20150907003
A British recruitment agency with more than 30 
years experience in staffing healthcare professionals, 
particularly doctors and nurses for work in the 
NHS.  They are looking for partner organisations to 
help them place nurses and doctors in the UK.  The 
objective is to work with recruitment agencies in 
selected European countries as well as Canada and 
the USA via services agreement.
 
•Profile ID:  BRRU20150728001
Russian company is looking for the supplier of 
clothes of such brands as Strellson, Tommy Hilfiger, 
GAP, Guess and other famous and not so famous 
brands for franchise agency agreement.

Please contact:
Mrs. Maria Constantinou,

European Business Support Centre – Cyprus
Enterprise Europe Network

Tel: +357 22 889749,Fax: +357 22 661044 
 Email: maria@ccci.org.cy

Δήλωση αποποίησης ευθύνης

Το έντυπο “Επιχειρήσεις στην Ευρώπη” αποτελεί ένα έγκυρο εργαλείο ενημέρωσης για τη δράση και τις πολιτικές 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του είναι να ενημερώνει έγκυρα και τεκμηριωμένα για το νομικό πλαίσιο, 

τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και γενικά για το οικονομικό γίγνεσθαι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται αποτελούν αναδημοσίευση από επίσημες πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και άλλων διεθνών και τοπικών οργανισμών.
Ως εκ τούτου η Συντακτική Επιτροπή του εντύπου δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν λανθασμένες πληροφορίες, 

τις οποίες ωστόσο προσπαθούμε να αποφεύγουμε ή να διορθώνουμε.


