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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Με βάση το όραμα που παρουσιάζεται στην έκθεση των πέντε προέδρων, η Επιτροπή παρουσίασε, τον Δεκέμβριο του 2017,
τον χάρτη πορείας της για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Ως επόμενο βήμα, η Επιτροπή προτείνει
να ενταχθούν στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, μια Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης των Επενδύσεων,
καθώς και ένα Πρόγραμμα Στήριξης των Μεταρρυθμίσεων.
Το νέο αυτό μέσο θα συμβάλει στη διατήρηση του επιπέδου των δημοσίων επενδύσεων σε περίπτωση μεγάλων ασύμμετρων
κραδασμών και, ως εκ τούτου, στη διατήρηση της σταθερότητας και στη διευκόλυνση της οικονομικής ανάκαμψης.
Τα μέσα αυτά είναι συμπληρωματικά και λειτουργούν σε πλήρη συνέργεια με τις μεταρρυθμιστικές προτεραιότητες που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής, καθώς και με άλλα χρηματοδοτικά
μέσα της ΕΕ για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, όπως τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, το
νέο Ταμείο InvestEU και τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Προϋπολογισμός
της ΕΕ
30 δισ. EUR

Αποπληρωμή δανείων
συν τω χρόνω

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

Δάνεια αντιστήριξης
που εγγυάται ο
προϋπολογισμός
της ΕΕ

Ταμείο Στήριξης της
Σταθεροποίησης*

Ευρωπαϊκός
Μηχανισμός
Σταθερότητας
(μελλοντικό
Ευρωπαϊκό
Νομισματικό
Ταμείο)

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Προαιρετικός
Μηχανισμός
Ασφάλισης

Επιδότηση επιτοκίου

ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΚΡΑΔΑΣΜΟΥΣ

Συμπληρώνει τα υφιστάμενα μέσα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να απορροφώνται οι κραδασμοί.

Βοηθά στη διατήρηση του επιπέδου των δημοσίων
επενδύσεων σε περίπτωση μεγάλων ασύμμετρων
κραδασμών.

Συμβάλλει στη μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική
σταθερότητα

Διαθέτει ικανότητα αυτόματης και ταχείας ενεργοποίησης σε περίπτωση μεγάλων ασύμμετρων κραδασμών
βάσει προκαθορισμένων παραμέτρων.

Συμβάλλει στη χρηστή δημοσιονομική πολιτική και ελα-

Επενδυτικές προτεραιότητες

χιστοποιεί τον ηθικό κίνδυνο με βάση προκαθορισμένα
κριτήρια επιλεξιμότητας.

Είναι ανοικτός στα κράτη μέλη εντός και εκτός ζώνης του
ευρώ που συμμετέχουν στον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ II).

Μπορεί να συμπληρώνεται συν τω χρόνω από πρόσθε*Τροφοδοτείται εκ των προτέρων με συνεισφορές των κρατών μελών, με βάση το μερίδιο του
νομισματικού τους εισοδήματος («έσοδα από τη νομισματοκοπή»).

τες πηγές χρηματοδότησης εκτός του προϋπολογισμού
της ΕΕ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ
Όπως αποδείχθηκε στα χρόνια της κρίσης, οι υφιστάμενοι εθνικοί μηχανισμοί σταθεροποίησης μπορεί να μην επαρκούν για να
απορροφήσουν ορισμένους μακροοικονομικούς κραδασμούς και
συχνά υπάρχει κίνδυνος αρνητικών δευτερογενών επιπτώσεων
σε άλλες χώρες, με ιδιαίτερα επιζήμιες συνέπειες για τα επίπεδα
των δημόσιων επενδύσεων και την πραγματική οικονομία.
Η νέα Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης των Επενδύσεων θα παρέχει, στην περίπτωση μεγάλων ασύμμετρων κραδασμών,
δάνεια αντιστήριξης μέχρι το ποσό των 30 δισ. EUR, εγγυημένα
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, σε συνδυασμό με μια συνιστώσα
επιδοτήσεων για την πλήρη κάλυψη του κόστους των τόκων.
Τα δάνεια θα διατίθενται σε όσα κράτη μέλη συμμορφώνονται
με αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας που βασίζονται σε υγιείς
δημοσιονομικές και μακροοικονομικές πολιτικές. Θα παρέχουν
επιπλέον δημοσιονομική στήριξη σε περιόδους στενότητας των
δημόσιων οικονομικών και θα πρέπει να στοχεύουν στη διατήρηση των δημόσιων επενδύσεων που ευνοούν την ανάπτυξη.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ;

Η Επιτροπή αξιολογεί το αίτημα και
αποφασίζει για τους όρους του δανείου και
την επιδότηση επιτοκίου

Το ποσό της επιδότησης επιτοκίου καθορίζεται με βάση έναν προκαθορισμένο
μαθηματικό τύπο

Η επιδότηση επιτοκίου είναι δυνατή χάρη
Η Επιτροπή (εξ ονόματος της ΕΕ) συνάπτει στο
Ταμείο Στήριξης της Σταθεροποίησης,
δάνεια στις κεφαλαιαγορές και χορηγεί το οποίο
τροφοδοτείται εκ των προτέρων
δάνειο αντιστήριξης στο κράτος μέλος
με συνεισφορές των κρατών μελών
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3

Χρόνος
Οι εθνικοί σταθεροποιητές αγωνίζονται για την απορρόφηση των κραδασμών
Το κράτος μέλος πλήττεται από μεγάλους ασύμμετρους
κραδασμούς

Όπως ορίστηκε τον Δεκέμβριο του 2017, η Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης των Επενδύσεων μπορεί συν τω χρόνω να συμπληρωθεί
με πρόσθετα μέσα εκτός προϋπολογισμού της
ΕΕ, τα οποία θα προέρχονται για παράδειγμα από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ή το
μελλοντικό Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, καθώς και από έναν πιθανό προαιρετικό μηχανισμό
ασφάλισης που θα συσταθεί από τα κράτη μέλη.
Το νέο αυτό μέσο είναι ανοικτό σε όλες τις χώρες της
ζώνης του ευρώ και στα κράτη μέλη που συμμετέχουν
στον μηχανισμό συναλλαγματικών ισοτιμιών (ΜΣΙ II).

Το κράτος μέλος επενδύει τη στήριξη και διατηρεί
επαρκές επίπεδο δημόσιων επενδύσεων σε τομείς
που το ενδιαφέρουν

Μετά τη συμφωνηθείσα περίοδο, το
κράτος μέλος
αποπληρώνει το δάνειο.

1

Η Ευρωπαϊκή Λειτουργία Σταθεροποίησης
των Επενδύσεων ξεκινά με σκοπό τη διατήρηση των επιπέδων των επενδύσεων.

Θα δημιουργηθεί ένα νέο Ταμείο Στήριξης της
Σταθεροποίησης προκειμένου να εισπράττει συνεισφορές από τα κράτη μέλη κατ΄αναλογία με το
νομισματικό εισόδημά τους (γνωστή ως «έσοδα
από τη νομισματοκοπή»). Τα έσοδα αυτού του ταμείου θα διατίθενται στον προϋπολογισμό της ΕΕ
με στόχο τη χορήγηση επιδοτήσεων επιτοκίου στα
επιλέξιμα κράτη μέλη. Οι επιδοτήσεις αυτές είναι
σημαντικές για να καταστεί το εν λόγω μέσο οικονομικά πρόσφορο.

Ένα κράτος μέλος πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας
και αντιμετωπίζει μεγάλους ασύμμετρους κραδασμούς

Το ποσό του δανείου καθορίζεται με
βάση έναν μαθηματικό τύπο ο οποίος
λαμβάνει υπόψη το μέγιστο επίπεδο
της στήριξης και της σοβαρότητας των
κραδασμών

Επίπεδο επενδύσεων

Η επιδότηση επιτοκίου καταβάλλεται στα
κράτη μέλη τη στιγμή που αυτά προβαίνουν στην αποπληρωμή του δανείου ή
του οφειλόμενου τόκου
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