
 

 

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από ελληνικές & διεθνείς 
διατάξεις. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση ή μετάφραση του παρόντος, τμηματικά, 
περιληπτικά ή συνολικά,  χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,.  Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρείται η αποθήκευση ή 
αντιγραφή τμημάτων του παρόντος σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και χωρίς αυτό να σημαίνει τη 
με οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. 
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Στρατηγική «Ευρώπη 2020»   
 
Στις αρχές του 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020»,  με σκοπό να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ 
διατηρώντας παράλληλα το κοινωνικό μοντέλο της οικονομίας της 
αγοράς και βελτιώνοντας σε σημαντικό βαθμό την αποτελεσματική 
χρησιμοποίηση των πόρων της. 
 
Στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή μιας 
ανάπτυξης: έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην 
εκπαίδευση,  την έρευνα και την καινοτομία,  βιώσιμης,  χάρη στην 
αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα 
και χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και στη μείωση της φτώχειας.  
 
Η στρατηγική επικεντρώνεται σε πέντε φιλόδοξους στόχους στους τομείς 
της απασχόλησης, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης, της μείωσης της 
φτώχειας και του κλίματος/της ενέργειας. Για να διασφαλιστεί η επιτυχία 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», θεσπίστηκε ένα ισχυρό και 
αποτελεσματικό σύστημα οικονομικής διακυβέρνησης που συντονίζει τις 
δράσεις πολιτικής μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών διοικήσεων. 
 
Η ΕΕ αναμένεται να επιτύχει ή να προσεγγίσει τους στόχους της για την 
εκπαίδευση, το κλίμα και την ενέργεια, αλλά όχι για την απασχόληση, την 
έρευνα και την ανάπτυξη ή για τη μείωση της φτώχειας Η κρίση έχει 
αντιστρέψει την διαδικασία σύγκλισης των χωρών έχει διευρύνει τις 
ανισότητες στον τομέα της ανεργίας και έχει καταστήσει, για πολλές 
χώρες ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση την επίτευξη προόδου ως προς τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δημοσίευσε τον απολογισμό των πρώτων τεσσάρων ετών της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020»  και θα πραγματοποιήσει μια σειρά από 
διαβουλεύσεις,  ενόψει της αναθεώρησης της στρατηγικής για την 
περίοδο 2015-2020. 
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Στρατηγική «Ευρώπη 2020»   
Στις αρχές του 2010, η Επιτροπή εγκαινίασε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία τέθηκε σε εφαρμογή ως η στρατηγική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια έξυπνη,  διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.  Στόχος ήταν να βελτιωθεί η 
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ διατηρώντας παράλληλα το κοινωνικό μοντέλο της οικονομίας της αγοράς και βελτιώνοντας σε 
σημαντικό βαθμό την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων της.  Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» άντλησε διδάγματα από 
την στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση, η οποία δρομολογήθηκε το 2000, αναθεωρήθηκε το 2005 
και εφαρμόστηκε έως το 2010. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» δρομολογήθηκε όταν ο ρυθμός ανάπτυξης και τα επίπεδα 
παραγωγικότητας της ΕΕ ήταν χαμηλότερα από εκείνα άλλων ανεπτυγμένων χωρών και σε συνθήκες ενός ταχέως 
επιδεινούμενου οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αποτέλεσε την απάντηση της 
Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομική κρίση, η οποία την επηρέασε σημαντικά αλλάζοντας άρδην τα οικονομικά και κοινωνικά 
δεδομένα.  
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» έθεσε τρεις θεμελιώδεις προτεραιότητες: 

– Έξυπνη ανάπτυξη: ανάπτυξη μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία. 
– Διατηρήσιμη ανάπτυξη: προώθηση μιας πιο αποδοτικής στη χρήση πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής 

οικονομίας. 
– Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς:  μια οικονομία με υψηλή απασχόληση που θα επιτυγχάνει κοινωνική και εδαφική 

συνοχή.  
 
Τον Ιούνιο του 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε στην υιοθέτηση πέντε Πρωταρχικών Στόχων, οι οποίοι θα αποτελούν 
τους κοινούς στόχους που θα καθοδηγούν τις ενέργειες των Κρατών Μελών και της Ένωσης. Η στρατηγική επικεντρώνεται στους 
τομείς της απασχόλησης, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης, της μείωσης της φτώχειας και του κλίματος/της ενέργειας οι οποίοι 
αντανακλούν τις τρεις προτεραιότητες.  Αναλυτικά οι ευρωπαϊκοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι:  

 
 

· 75% του πληθυσμού μεταξύ 20-64 ετών θα πρέπει να απασχολείται με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των νέων, των 
μεγαλύτερης ηλικίας εργαζομένων,  των χαμηλής ειδίκευσης εργαζομένων και την καλύτερη ενσωμάτωση των 
νόμιμων μεταναστών. 
 

· 3% του ΑΕΠ τόσο με συμμετοχή δημοσίων όσο και ιδιωτικών κεφαλαίων  θα πρέπει να επενδύεται σε Έρευνα 
και Ανάπτυξη. Η Επιτροπή θα επεξεργαστεί έναν δείκτη ο οποίος θα αντανακλά και την ένταση της Έρευνας και 
Ανάπτυξης.  
 

· Η επίτευξη των στόχων "20/20/20"  για το περιβάλλον και την ενέργεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί.  Οι 
στόχοι περιλαμβάνουν τη μείωση τον εκπομπών θερμοκηπίου κατά 20% (σε σύγκριση με τα επίπεδα το 1990), 
την αύξηση του ποσοστού της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας στο 20% και την αύξηση κατά 20% της ενεργειακής αποτελεσματικότητας.   
 

· Το ποσοστό ατόμων που εγκαταλείπει πρόωρα το σχολείο θα πρέπει να είναι κάτω από 10% και τουλάχιστον 
40% των ατόμων μεταξύ 30 και 34 ετών θα πρέπει να έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
 

· 20 εκατομμύρια λιγότερα άτομα θα πρέπει να βρίσκονται στον κίνδυνο φτώχιας.  Ο στόχος αυτός αναφέρεται 
στο κίνδυνο της φτώχιας και του αποκλεισμού σε σχέση με τρείς δείκτες:  Τον κίνδυνο της φτώχιας,  την 
υστέρηση σε υλικά αγαθά και τα νοικοκυριά που τα μέλη του είναι άνεργα.  
 

 
Οι στόχοι αυτοί είναι αλληλένδετοι.  Τα καλύτερα επίπεδα εκπαίδευσης συμβάλλουν στην απασχολησιμότητα και η πρόοδος 
στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης συμβάλλει στη μείωση της φτώχειας.  Η μεγαλύτερη ικανότητα για έρευνα και 
ανάπτυξη,  καθώς και καινοτομία,  σε όλους τους τομείς της οικονομίας,  σε συνδυασμό με την αυξημένη αποδοτικότητα των 
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πόρων θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα και θα προωθήσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.  Οι επενδύσεις σε πιο 
καθαρές τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα θα έχουν ευνοϊκή επίδραση στο περιβάλλον μας,  θα συμβάλουν στην 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και θα δημιουργήσουν νέες δυνατότητες για επιχειρήσεις και απασχόληση.  
 
Η Επιτροπή πρότεινε επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες που θα ενεργήσουν ως καταλύτες για την επίτευξη προόδου σε κάθε 
βασική προτεραιότητα: 
 

1. «Ένωση καινοτομίας»,  για τη βελτίωση των συνθηκών-πλαίσιο και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την έρευνα 
και καινοτομία ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι καινοτόμες ιδέες θα μπορέσουν να μετατραπούν σε προϊόντα και υπηρεσίες 
που θα δημιουργήσουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. 

 
2. «Νεολαία σε κίνηση», για την ενίσχυση των επιδόσεων των εκπαιδευτικών συστημάτων και τη διευκόλυνση της εισόδου 

των νέων στην αγορά εργασίας. 
 
3. «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη», για την επίσπευση της ανάπτυξης των υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο 

υψηλής ταχύτητας και την άντληση οφελών από μια ψηφιακή ενιαία αγορά για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 
 
4. «Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους»,  για την αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από 

τη χρήση των πόρων,  τη στήριξη της μετάβασης σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα,  την αύξηση της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τον εκσυγχρονισμό του τομέα των μεταφορών και την ενθάρρυνση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας. 

 
5. «Μια βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης», για τη βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, ιδίως για τις ΜΜΕ, και τη στήριξη της ανάπτυξης μιας ισχυρής και βιώσιμης βιομηχανικής βάσης, ικανής 
να ασκεί ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 
6. «Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας»,  για τον εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας και την παροχή 

δυνατοτήτων στους πολίτες μέσω της δια βίου ανάπτυξης δεξιοτήτων με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής στην αγορά 
εργασίας και την καλύτερη αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας,  μεταξύ άλλων και μέσω της 
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού. 

 
7. «Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας»,  για τη διασφάλιση της κοινωνικής και εδαφικής 

συνοχής,  ούτως ώστε να εξαπλωθούν ευρέως τα οφέλη της ανάπτυξης και της απασχόλησης και τα άτομα που ζουν σε 
συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού να αποκτήσουν τα μέσα αξιοπρεπούς διαβίωσης και να συμμετάσχουν 
ενεργά στην κοινωνία. 

 
Η νέα οικονομική διακυβέρνηση 
Για να διασφαλιστεί η επιτυχία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», θεσπίστηκε ένα ισχυρό και αποτελεσματικό σύστημα 
οικονομικής διακυβέρνησης που συντονίζει τις δράσεις πολιτικής μεταξύ της ΕΕ και των εθνικών διοικήσεων. Η νέα οικονομική 
διακυβέρνηση της ΕΕ βασίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: 
 

1. ενισχυμένο οικονομικό θεματολόγιο με αυστηρότερη επιτήρηση από την ΕΕ,  
2. δράση για τη διαφύλαξη της σταθερότητας στην ευρωζώνη και  
3. δράση για την αποκατάσταση του δημοσιονομικού τομέα 

 
Σε ότι αφορά τον πρώτο άξονα στο θεματολόγιο περιλαμβάνονται προτεραιότητες πολιτικής και στόχοι που έχουν εγκριθεί στο 
πλαίσιο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020", πρόσθετες δεσμεύσεις των κρατών μελών που συμμετέχουν στο Σύμφωνο "Ευρώ +", 
αυστηρότερη εποπτεία των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών από την ΕΕ στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας 
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και Ανάπτυξης και νέα εργαλεία αντιμετώπισης των μακροοικονομικών ανισορροπιών, καθώς και μια νέα μέθοδος εργασίας, το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, για την εξέταση οικονομικών και δημοσιονομικών προτεραιοτήτων το ίδιο διάστημα κάθε χρόνο. 
 
Τα κράτη μέλη έθεσαν τους εθνικούς τους στόχους, με αναφορά στους πιο κατάλληλους δείκτες με βάση τα εθνικά τους 
χαρακτηριστικά και τις προτεραιότητές τους. Οι ευρωπαϊκοί στόχοι μεταφράστηκαν σε αντίστοιχους εθνικούς, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες και τις διαφορετικές θέσεις εκκίνησης κάθε χώρας. Οι εθνικοί στόχοι παρουσιάζονται 
στα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων (ΕΠΜ) κάθε χώρας.  
 
Απολογισμός της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
Η κρίση επιβράδυνε το ρυθμό επίτευξης των βασικών στόχων της στρατηγικής, ενώ οι μακροπρόθεσμες προκλήσεις που 
επηρεάζουν την ανάπτυξη στην Ευρώπη δεν έχουν εκλείψει. Κατά τη δρομολόγηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» το 2010, το 
βάθος και η διάρκεια της κρίσης ήταν ακόμα σε μεγάλο βαθμό άγνωστα.  Εξετάστηκαν διάφορα σενάρια για την επόμενη 
δεκαετία, από σενάρια επιστροφής σε «ισχυρή» ανάπτυξη, μέχρι σενάρια «βραδείας» ανάκαμψης ή ακόμη και «χαμένης 
δεκαετίας». Τέσσερα χρόνια αργότερα, έχει καταστεί σαφές ότι η πιθανή αναπτυξιακή πορεία για την ΕΕ την περίοδο 2010-2020 
θα πλησιάζει περισσότερο το σενάριο βραδείας ανάπτυξης (δηλ.  περίπου 1,3% ετησίως).  Όπως δείχνει η γραφική παράσταση 
παρακάτω,  η οικονομική παραγωγή στην ΕΕ το 2014  αναμένεται να φθάσει στο ίδιο επίπεδο με το 2008,  καθώς οι απώλειες 
κατά τις περιόδους της ύφεσης αντισταθμίζονται πλέον από τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη.  
 
Σύμφωνα με τις χειμερινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής του 2014, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ θα μπορούσε 
να είναι της τάξης του 1,6% καθ'  όλη τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020, έναντι 2,3% στη διάρκεια της περιόδου 2001-2007 
(πριν από την κρίση). Ωστόσο, οι επιπτώσεις της κρίσης είναι αισθητές τόσο άμεσα όσο και μακροπρόθεσμα: η κρίση στοίχισε 
ήδη στην Ευρώπη απώλεια πλούτου και διαβρώθηκε το δυναμικό της για μελλοντική ανάπτυξη, καθώς χάθηκαν θέσεις 
εργασίας, επιχειρήσεις και τεχνογνωσία.  
 
 

Επίπεδο του πραγματικού ΑΕΠ της ΕΕ και της ζώνης του ευρώ για την περίοδο 2000-2020  
(δείκτης 2010 = 100) 
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Παράγοντες που επηρεάζουν την στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
Η στρατηγική Ευρώπη 2020 δρομολογήθηκε με γνώμονα τις μακροπρόθεσμες προκλήσεις που αντιμετώπιζε η ΕΕ. Μερικές από 
τις προκλήσεις αυτές τονίστηκαν ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της κρίσης, ενώ άλλες παραμελήθηκαν ορισμένες φορές λόγω 
σημαντικών διαφορών σε πολιτικό επίπεδο. Οι περισσότερες από τις προκλήσεις που εντοπίστηκαν το 2010 δεν έχουν 
εξαλειφθεί και ορισμένες έχουν γίνει οξύτερες.  
 
Κοινωνικές αλλαγές. Δύο τάσεις θα καθορίσουν τη στρατηγική «Ευρώπη 2020».  Πρώτον,  η γήρανση του πληθυσμού της 
Ευρώπης.  Ο πληθυσμός ηλικίας άνω των 65  αναμένεται να διπλασιαστεί στην ΕΕ από το 1990  έως το 2050.  Η οικονομική 
εξάρτηση — η σχέση μεταξύ του αριθμού των ατόμων χωρίς απασχόληση και εκείνων που εργάζονται — αναμένεται να αυξηθεί 
από 1,32 το 2010 σε 1,47 το 2030.  Η κρίση πιστεύεται ότι έχει οδηγήσει σε περαιτέρω διεύρυνση των ανισοτήτων και ότι έχει 
περιορίσει ακόμη περισσότερο τα συστήματα αναδιανομής των εισοδημάτων.  Το 2012,   το 20%  του πληθυσμού με τα 
υψηλότερα εισοδήματα κέρδισε 5,1 φορές περισσότερα από το 20% του πληθυσμού με τα χαμηλότερα εισοδήματα. Η σχέση 
αυτή διαφέρει σημαντικά εντός της ΕΕ, από 3,4 στη Σλοβενία και 3,5 στην Τσεχική Δημοκρατία σε άνω του 6,0 στην Ελλάδα, τη 
Ρουμανία, τη Λετονία και τη Βουλγαρία, ενώ στην Ισπανία φθάνει σε 7,2. 
 
Παγκοσμιοποίηση και εμπόριο. Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο και η πρώτη παγκόσμια δύναμη   στο εμπόριο 
αγαθών. Είναι επίσης ο μεγαλύτερος φορέας παγκοσμίως όσον αφορά συναλλαγές σε υπηρεσίες, τομέα στον οποίο έχει ακόμη 
υψηλό δυναμικό ανάπτυξης. Εκτιμάται ότι τα επόμενα 10-15 έτη, το 90% της παγκόσμιας ανάπτυξης θα επιτευχθεί εκτός της ΕΕ, 
και συνεπώς η ΕΕ έχει κάθε συμφέρον να εξασφαλίσει ότι οι επιχειρήσεις της θα παραμείνουν πολύ ανταγωνιστικές και θα είναι 
σε θέση να έχουν πρόσβαση σε νέες αγορές επωφελούμενες από αυτές τις πηγές ανάπτυξης. Το 2015, παρά τη μεγάλη 
εξάρτησή της από τις εισαγωγές ενέργειας, η οικονομία της ΕΕ αναμένεται να εμφανίσει πλεόνασμα περίπου 1,5% του ΑΕΠ στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (αφού ληφθεί υπόψη και εσωτερικό εμπόριο της ΕΕ) έναντι ελλείμματος 0,5% του ΑΕΠ το 
2010. 
 
Εξέλιξη της παραγωγικότητας και χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ).  Η ανάπτυξη της 
Ευρώπης τα τελευταία τριάντα χρόνια παρουσιάζει υστέρηση σε σχέση με εκείνη άλλων προηγμένων οικονομιών και μεγάλο 
μέρος αυτής της διευρυνόμενης απόστασης οφείλεται στη χαμηλή αύξηση της παραγωγικότητας.  Η παραγωγή στη ζώνη του 
ευρώ έφθανε το 90% του κατά κεφαλή ΑΕΠ των ΗΠΑ το 1980, αλλά τώρα βρίσκεται στο 70% περίπου και για πολλές οικονομίες 
της ζώνης του ευρώ, σε λιγότερο από 60%. Μεγάλο μέρος της διαφοράς της παραγωγικότητας εργασίας μεταξύ της ΕΕ και των 
ΗΠΑ αποδίδεται στις χαμηλότερες επενδύσεις και την πιο περιορισμένη χρήση των ΤΠΕ στην Ευρώπη. Οι επενδύσεις της ΕΕ σε 
σύγχρονες υποδομές επικοινωνιών υστερούν επίσης έναντι των κύριων ανταγωνιστών της, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές 
κινητής τηλεφωνίας. Η μέση ταχύτητα των κινητών δεδομένων στην ΕΕ είναι η μισή εκείνης των ΗΠΑ, και η Ευρώπη έχει μόλις 
το 6% των παγκόσμιων συνδρομών κινητής τηλεφωνίας 4G. Στη Νότια Κορέα, το 58% των νοικοκυριών συνδέονται με οπτικές 
ίνες έως το σπίτι, αλλά στην Ευρώπη το ποσοστό αυτό είναι μόλις 5%. 
 
Πίεση στους πόρους και περιβαλλοντικά ζητήματα. Σήμερα στην ΕΕ, καταναλώνονται 15 τόνους υλικών κατ’ άτομο ετησίως, εκ 
των οποίων 5 τόνοι σπαταλούνται, ενώ η μισή από την ποσότητα αυτή καταλήγει στους χώρους υγειονομικής ταφής. η ζήτηση 
για τρόφιμα, ζωοτροφές και ίνες μπορεί να αυξηθεί κατά 70% έως το 2050, το 60% των κυριότερων οικοσυστημάτων της υφηλίου 
που συμβάλλουν στην παραγωγή των εν λόγω πόρων έχει ήδη υποβαθμιστεί ή χρησιμοποιείται κατά μη βιώσιμο τρόπο. Οι 
επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερο κόστος για τις βασικές πρώτες ύλες, την ενέργεια και τα ορυκτά και η 
έλλειψη ασφάλειας εφοδιασμού και η αστάθεια των τιμών έχουν αρνητικές συνέπειες για την οικονομία. 
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Εξελίξεις στους πέντε τομείς-στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση για τον απολογισμό των πρώτων τεσσάρων ετών της στρατηγικής «Ευρώπη 
2020». Αυτό αποτελεί  το πρώτο βήμα για την πλήρη αναθεώρηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Σύμφωνα με τα πορίσματα 
της Επιτροπής η κρίση είχε σαφή αντίκτυπο,   ιδίως στην απασχόληση και τα επίπεδα της φτώχειας,  και περιόρισε την πρόοδο 
για την επίτευξη των άλλων στόχων,  με εξαίρεση τις επιπτώσεις της στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Επίσης ενέτεινε τις διαφορές των επιδόσεων μεταξύ των κρατών μελών σε πολλούς τομείς,  όπως η απασχόληση και η Ε&Α.  Η 
πρόοδος επηρεάστηκε επίσης από τον διαφορετικό βαθμό αντίδρασης στην κρίση ανά την ΕΕ. 
 
Οι κυριότερες εξελίξεις σε καθέναν από τους πέντε τομείς-στόχους έχουν ως εξής: 
 
1. Αύξηση του ποσοστού απασχόλησης του πληθυσμού ηλικίας 20-64 σε τουλάχιστον 75% 
Το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ έχει παραμείνει στάσιμο κατά τα τελευταία έτη και παραμένει κάτω από τον στόχο της 
«Ευρώπης 2020» για απασχόληση του 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών έως το 2020. Το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ 
το 2012 ήταν 68,4%, και διατηρήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα το 2013 (68,3%), ενώ το 2008, έτος με το μεγαλύτερο ποσοστό 
απασχόλησης, έφθανε το 70,3%. Το 2013, υπολείπεται σήμερα κατά 6,7 ποσοστιαίες μονάδες του στόχου του 75%. Τούτο 
οφείλεται στον συνδυασμό των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης και του χρόνου που απαιτείται προκειμένου οι βελτιώσεις να 
γίνουν αισθητές στις αγορές εργασίας, καθώς και στον βραδύ ρυθμό των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας σε ορισμένα 
κράτη μέλη.  Με βάση την τρέχουσα κατάσταση των πραγμάτων και τις μικρές αυξήσεις του ποσοστού απασχόλησης που 
προβλέπονται κατά τα επόμενα έτη, δεν αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» ούτε να ανέλθει το 
ποσοστό απασχόλησης στο 71,8% το 2020. Η ΕΕ θα πρέπει να έχει περίπου 16 εκατομμύρια επιπλέον απασχολούμενους 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος έως το 2020. 
 
Οι εθνικές επιδόσεις είναι πολύ ανόμοιες, με τη Σουηδία και τη Γερμανία να εμφανίζουν υψηλά ποσοστά απασχόλησης και να 
πλησιάζουν τους εθνικούς τους στόχους,  ενώ η Ισπανία,  η Ελλάδα,  η Βουλγαρία και η Ουγγαρία απέχουν περισσότερο από τις 
άλλες χώρες. Η απόσταση μεταξύ των επιδόσεων του 2013 και του στόχου στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
είναι υψηλότερη στην Ισπανία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία, με απόκλιση άνω των 10 ποσοστιαίων μονάδων, 
στοιχείο που γεννά αμφιβολίες ως προς την δυνατότητά των χωρών αυτών να επιτύχουν τον στόχο τους έως το 2020. 
 
 

Ποσοστά απασχόλησης στα κράτη μέλη της ΕΕ 
(ποσοστό απασχολουμένων, ηλικιακή ομάδα 20-64 ετών) 
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2. Αύξηση των συνδυασμένων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην Ε&A σε 3% του ΑΕΠ 
Οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) στην ΕΕ εμφανίζονται πρόσφατα ελαφρώς αυξημένες, αλλά παραμένουν κάτω από 
τον στόχο του 3%  της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».  Ο στόχος που έχει τεθεί εκφράζεται ως ένταση της Ε&Α,  έννοια η οποία 
μετρά την ακαθάριστη εγχώρια δαπάνη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ. Οι δαπάνες της ΕΕ 
για Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ,  αφού παρέμειναν σταθερές στο 1,85% περίπου την περίοδο 2000-2007, ανήλθαν στο 2,01% το 
2009 και έκτοτε σημείωσαν μέτρια μόνο αύξηση. Οι δαπάνες της ΕΕ για Ε&Α με ποσοστό του ΑΕΠ 2,06% το 2012, παραμένουν. 
κάτω από του στόχο του 3% και είναι αισθητά χαμηλότερες από τις επιδόσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι επενδύσεις στην 
Ε&Α προβλέπεται να αυξηθούν σε 2,2% έως το 2020. Εάν τα κράτη μέλη επιτύχουν τους εθνικούς τους στόχους, το ποσοστό 
αυτό μπορεί να φθάσει το 2,6%. 
 
Οι εθνικοί στόχοι όσον αφορά την Ε&Α καταδεικνύουν τα διαφορετικά επίπεδα φιλοδοξίας που επικρατούν στα κράτη μέλη: η 
Φινλανδία και η Σουηδία,  οι οποίες ήδη εμφανίζουν τη μεγαλύτερη ένταση της E&A στην ΕΕ,  έχουν θέσει τους υψηλότερους 
στόχους για επένδυση του 4%  του ΑΕΠ στην E&A  έως το 2020.  Οι στόχοι της Κύπρου και της Ελλάδας,  0,50%  και 0,67%  
αντιστοίχως, είναι οι χαμηλότεροι. Άλλες χώρες έχουν θέσει εφικτούς αλλά όχι υπέρμετρα φιλόδοξους στόχους, όπως η Ιταλία 
με στόχο το 1,53%. Η Ελλάδα έχει ήδη επιτύχει τον στόχο του 0,67% δαπανών του ΑΕΠ για E&A το 2012. Η Γερμανία, η Δανία και 
η Κύπρος προσεγγίζουν τους αντίστοιχους στόχους τους. 
 

Επενδύσεις για E&A στα κράτη μέλη της ΕΕ ως % του ΑΕΠ 

 
 
3. Οι στόχοι του «20/20/20» ως προς το κλίμα και την ενέργεια  
Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990,  αύξηση του 
μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε 20%,  και αύξηση της ενεργειακής 
απόδοσης κατά 20% 
 
Α. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20%  
Μετά από μια σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,  η ΕΕ προσεγγίζει την επίτευξη του στόχου της 
«Ευρώπης 2020» για μείωση κατά 20% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Την περίοδο 1990-2012, οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου σε επίπεδο ΕΕ μειώθηκαν κατά 18%. Οι τρέχουσες πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια επέτρεψαν την επίτευξη 
προόδου,  ενώ η επιβράδυνση της οικονομίας συνέβαλε επίσης σημαντικά στη μείωση των εκπομπών.  Ελαφρά αύξηση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σημειώθηκε το 2010, κατά τη διάρκεια της προσωρινής ανάκαμψης. Η επίδοση αυτή είναι 
ακόμη πιο σημαντική δεδομένου ότι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας ανήλθε στο 45% περίπου σε πραγματικούς όρους 
από το 1990 και μετά, και δείχνει σαφή αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ως 
εκ τούτου, το 2012 η ευρωπαϊκή οικονομία ήταν σχεδόν δύο φορές μικρότερης εντάσεως άνθρακα σε σχέση με το 1990 (η 
ένταση άνθρακα αναφέρεται στο ποσό των εκπομπών που ελευθερώνονται ανά μονάδα του ΑΕΠ). 
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Με βάση τις τελευταίες τάσεις,  ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»  σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου 
φαίνεται εφικτός.  Σύμφωνα με τις εξελίξεις των τελευταίων ετών,  η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα 
μπορούσε να υπερβεί τον στόχο και να φθάσει το 24% μέχρι το 2020. 
 
Περίπου τα μισά κράτη μέλη έχουν ήδη καλύψει τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου στους τομείς που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ). Οι εθνικοί στόχοι 
στον τομέα αυτόν μετρούν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε τομείς που δεν καλύπτονται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ 
συγκρίνοντάς τις με τα επίπεδα του 2005. Κυμαίνονται από στόχο για μείωση των εκπομπών κατά 20% έως αύξησή τους κατά 
20%.  Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2012,  για 15  κράτη μέλη περιλαμβανομένης και της Ελλάδας,  οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου ήταν χαμηλότερες από τους αντίστοιχους στόχους τους για το 2020.. Σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες 
εθνικές προβλέψεις, σε 13 κράτη μέλη (Γερμανία, Κάτω Χώρες, Λετονία, Βουλγαρία, Ιταλία, Φινλανδία, Αυστρία, Ισπανία, 
Λιθουανία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Σλοβενία και Λουξεμβούργο) οι υφιστάμενες πολιτικές δεν θα ήταν επαρκείς προκειμένου να 
επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι έως το 2020. 
 

Μεταβολή των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε τομείς που δεν υπάγονται στο 
ΣΕΔΕ στα κράτη μέλη της ΕΕ 

 

 
 
Β. Αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας σε 20% 
Από 7,5% το 2000,  το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκε σε 8,5% το 2005  και ήδη έφθασε σε 14,4% το 
2012.  Ο στόχος του μεριδίου 20% έως το 2020  φαίνεται ρεαλιστικός και μπορεί να υπερκαλυφθεί (περίπου 21%).  Η πρόοδος 
αυτή σημαίνει ότι η ΕΕ κατέχει επί του παρόντος ηγετική θέση παγκοσμίως όσον αφορά τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Για παράδειγμα, στο τέλος του 2012 το μερίδιο της ΕΕ στην παγκοσμίως εγκατεστημένη δυναμικότητα 
ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές (εκτός της υδροηλεκτρικής ενέργειας) ανερχόταν σε περίπου 44%. 
 
Οι εθνικοί στόχοι κυμαίνονται από 10% στη Μάλτα έως 49% στη Σουηδία.  Γενικά,  όλα τα κράτη μέλη έχουν αυξήσει τη χρήση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το 2005,  ωστόσο μόνο τρία από αυτά,  η Σουηδία,  η Εσθονία και η Βουλγαρία,  έχουν 
μέχρι στιγμής επιτύχει τους εθνικούς τους στόχους. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο απέχουν περίπου 10  ποσοστιαίες 
μονάδες από τους στόχους τους. Όσον αφορά τις αποκλίσεις στο σύνολο της ΕΕ, το χάσμα μεταξύ των επιδόσεων των διαφόρων 
χωρών αυξήθηκε από το 2005, από 40,4 ποσοστιαίες μονάδες σε 52,1 ποσοστιαίες μονάδες το 2012. 
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Μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κράτη μέλη της ΕΕ 
(% της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας) 

 

 
                                                                                                                                   Πηγές: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EurObserv'ER 

 
Γ. Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% 
Όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, σημειώθηκε πρόσφατα κάποια πρόοδος, η οποία όμως πρέπει να παγιωθεί κατά τα 
προσεχή έτη προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020« για 20% αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, 
ποσοστό που αντιστοιχεί σε 1483 εκατ. ΤΙΠ (Τόνους Ισοδύναμου Πετρελαίου) κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας (σε 
αντίθεση με την κατανάλωση τελικής ενέργειας, η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας αφορά την ενέργεια η οποία δεν έχει 
υποβληθεί σε διαδικασία μετατροπής ή μετασχηματισμού). Η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας μειώθηκε κατά περίπου 8% 
μεταξύ του έτους αιχμής 2006  και του 2012.  Για να επιτευχθεί ο στόχος,  θα απαιτηθεί περαιτέρω μείωση κατά 6,3% μέχρι το 
2020. Μεγάλο μέρος της μείωσης της κατανάλωσης είναι συνάρτηση της οικονομικής επιβράδυνσης και, συνεπώς, η ανάκαμψη 
μπορεί να περιορίσει την πρόοδο για την επίτευξη του στόχου. Ωστόσο, πραγματοποιούνται και ορισμένες διαρθρωτικές 
αλλαγές:  η ενεργειακή ένταση της οικονομίας της ΕΕ είχε μειωθεί το 2011 κατά 24% σε σύγκριση με το 1995, ενώ η βελτίωση 
ανά κλάδο ήταν περίπου 30%.   Συνολικά,  εκτός από τη βραχυπρόθεσμη επίπτωση της κρίσης,  η ΕΕ αποσυνδέει σταθερά την 
ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων από τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου – μεταξύ του 1990 και του 2012, το ΑΕΠ της 
ΕΕ αυξήθηκε κατά 45% και οι εκπομπές μειώθηκαν κατά 18%. 
 
Η εικόνα όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση σε εθνικό επίπεδο είναι ανομοιογενής. Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση 
προσδιορίζει τον στόχο της ενεργειακής απόδοσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και απαιτεί από τα κράτη μέλη να θέσουν έναν 
ενδεικτικό εθνικό στόχο για το 2020. Συνολικά, το 2012, η Κύπρος, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Φινλανδία, η Κροατία, η Ουγγαρία, η 
Ιρλανδία, η Λιθουανία, η Λετονία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία, η Ισπανία, η Ιταλία και 
η Σλοβενία είχαν χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας σε σχέση με τους εθνικούς ενδεικτικούς τους 
στόχους. 
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4.  Μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε λιγότερο από 10%  και αύξηση του ποσοστού του 
πληθυσμού ηλικίας 30-34 ετών που έχει ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση σε τουλάχιστον 40% 

Α. Μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου σε λιγότερο από 10% 
Το ποσοστό των νέων που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο εμφανίζει σταθερά πτωτική τάση από το 2000, αλλά προς το 
παρόν παραμένει πάνω από τον στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για 10%. Το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν 
πρόωρα το σχολείο μειώθηκε από 15,7% το 2005 σε 12,7% το 2012 και σημείωσε περαιτέρω βελτίωση στο 11,9% το 2013, ενώ 
τα μισά κράτη μέλη έχουν ήδη επιτύχει ή πλησιάζουν τους στόχους τους.  Μολονότι ένα τμήμα της μείωσης αυτής μπορεί να 
αποδοθεί σε δυσκολότερο εργασιακό περιβάλλον, παράλληλα υπάρχουν επίσης στοιχεία που αποδεικνύουν την ύπαρξη 
διαρθρωτικών βελτιώσεων και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, αν και με βραδύτερο ρυθμό. 
 
Έχοντας θέσει εθνικούς στόχους που κυμαίνονται από 4% στην Κροατία έως 16% στην Ιταλία,  τα κράτη μέλη έχουν επιδείξει 
διαφορετικά επίπεδα φιλοδοξίας, γεγονός που δυσχεραίνει σε διαφορετικό βαθμό την πορεία προς την επίτευξη του στόχου. 
Έως το 2020, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, τα περισσότερα κράτη μέλη είναι πιθανό να επιτύχουν τον στόχο τους, με 
εξαίρεση την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. 
 

Πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης και κατάρτισης στα κράτη μέλη της ΕΕ 
(άτομα ηλικίας 18-24 ετών που έχουν ολοκληρώσει το πολύ την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

και δεν παρακολουθούν περαιτέρω εκπαίδευση ή κατάρτιση) 

 

 
                                                                                                                                                                          Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

 
Β. Αύξηση του (%) του πληθυσμού ηλικίας 30-34 ετών που έχει ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση σε τουλάχιστον 40% 
Το ποσοστό των νέων που έχει ολοκληρώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση αυξήθηκε από 27,9%  το 2005  σε 35,7%  το 2012  και 
σημείωσε περαιτέρω βελτίωση στο 36,8% το 2013. Αν και αυτό μπορεί να ποικίλλει από χώρα σε χώρα, η τάση θεωρείται επίσης 
διαρθρωτική και ο στόχος για το 2020 αναμένεται να επιτευχθεί. Οι επιδόσεις που εμφανίζει επί του παρόντος η ΕΕ απέχουν 
μόνο κατά 3,2 ποσοστιαίες μονάδες από τον στόχο του 40%. Οι επιδόσεις των διαφόρων χωρών δείχνουν μια ανομοιογενή 
εικόνα εντός της ΕΕ. Συνολικά, η βόρεια Ευρώπη εμφανίζει τα υψηλότερα επίπεδα ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, πράγμα που αποτυπώνεται επίσης στις επιδόσεις των διαφόρων χωρών. 
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Ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα κράτη μέλη της ΕΕ 
(% του πληθυσμού ηλικίας 30-34 ετών που έχει ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση  

- επίπεδα 5 και 6 της ISCED) 
 

 
                                                                                                                                                    Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

             
5. Έξοδος τουλάχιστον 20 εκατομμυρίων ανθρώπων από τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού 
Ο αριθμός των ατόμων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην ΕΕ (στον οποίο 
περιλαμβάνονται άτομα που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο χρηματικής ένδειας, που αντιμετωπίζουν υλική στέρηση ή που ζουν σε 
νοικοκυριά ανέργων) αυξήθηκε από 114 εκατομμύρια το 2009 σε 124 εκατομμύρια το 2012, ή 24,8% του πληθυσμού. 
Επομένως, η ΕΕ απομακρύνθηκε ακόμα περισσότερο από τον στόχο της – που αντιστοιχεί σε 96,4 εκατομμύρια άτομα έως το 
2020 – και δεν υπάρχουν σημάδια ταχείας προόδου για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής, εφόσον ο αριθμός των 
ατόμων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο φτώχειας πιθανόν να παραμείνει στα 100 περίπου εκατομμύρια μέχρι το 2020. Η 
κατάσταση έχει επιδεινωθεί ιδιαίτερα σε ορισμένα κράτη μέλη λόγω αύξησης των ατόμων που βιώνουν σοβαρή υλική στέρηση 
και του ποσοστού των νοικοκυριών ανέργων.  Η κρίση έχει καταδείξει την ανάγκη για αποτελεσματικά συστήματα κοινωνικής 
προστασίας. 
 
Ως αποτέλεσμα της κρίσης, η ευπάθεια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό έχει αυξηθεί στα περισσότερα 
κράτη μέλη. Η κρίση δεν έχει επηρεάσει όλα τα κράτη μέλη στον ίδιο βαθμό και με την ίδια ένταση αλλά επέτεινε τις διαφορές 
μεταξύ τους. Η Ιταλία, η Ουγγαρία, η Ελλάδα και η Ισπανία απέχουν στον μεγαλύτερο βαθμό από τους στόχους τους.  
 

Άτομα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στα κράτη μέλη της ΕΕ* 
(% του πληθυσμού) 
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Στρατηγική «Ευρώπη 2020» και Ελλάδα 
Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας αποτελεί  το βασικό εργαλείο υλοποίησης της Στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» σε εθνικό επίπεδο και περιλαμβάνει τους εθνικούς στόχους, σε σχέση με τους βασικούς στόχους της Ε.Ε. Η οικονομική 
κρίση και τα επακόλουθα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης είχαν αντίκτυπο στην ικανότητα της Ελλάδας να επιτύχει τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ιδίως τους στόχους που έχουν κοινωνικό προσανατολισμό. Σε ότι αφορά την 
απασχόληση, το ποσοστό επίτευξης για το 2013 είναι το χαμηλότερο των χωρών μελών της ΕΕ  και υπολείπεται κατά 15 π.μ. από 
το μέσο όρο της ΕΕ.  Επιπλέον,  ιδιαίτερα αρνητικές  ήταν οι εξελίξεις σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που κινδυνεύουν από 
φτώχεια ή αποκλεισμό. Στον τομέα της Ε&Α ως  ποσοστό του ΑΕΠ υπήρξε θετική πρόοδος λαμβάνοντας υπόψη τον 
αναθεωρημένο χαμηλό στόχο.  Στην εκπαίδευση,   η Ελλάδα παρουσιάζει καλύτερες από τον μέσο όρο της ΕΕ επιδόσεις όσον 
αφορά την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, ενώ και το ποσοστό συμπλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σημείωσε 
βελτίωση έναντι του προηγούμενου έτους. Τέλος στην ενότητα που αφορά το κλίμα και την ενέργεια, υπήρξε θετική πρόοδος 
στη χρήση ΑΠΕ ως ποσοστό της συνολικής χρήσης ενέργειας,  ενώ για τις κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης και μείωσης των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου η βελτιωμένη εικόνα οφείλεται κυρίως στην επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας. 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότερες εξελίξεις σε καθέναν από τους πέντε τομείς-στόχους. 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

«ΕΥΡΩΠΗ 2020» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΩΝ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» 

 ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε. 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΓΙΑ ΤΟ 2020 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 20-64 ΕΤΩΝ ΣΤΟ 75% 
70% 53,2% (2013) 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ 3% ΤΟΥ ΑΕΠ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

0,67% 

(αναθεωρημένος)  
0,69% (2012) 

ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

20/20/20 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ 

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20% ΣΕ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ 1990 

- 4% -15% (2012) 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 

ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ 20% 

18% 13,8% (2012) 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ 

20% 

επίπεδο πρωτογενούς 

κατανάλωσης ενέργειας 

27,1 εκ. ΤΙΠ  

επίπεδο πρωτογενούς 

κατανάλωσης ενέργειας  

25,9 εκ. ΤΙΠ (2012) 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΠΡΟΩΡΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΤΩ ΤΟΥ 10% 

9,7% 10,1% (2013) 

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 

ΗΛΙΚΙΑΣ 30-34 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 

ΚΑΤΑ 40% 

32% 34,6% (2013) 

ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20 ΕΚΑΤ. 

ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗΣ 

ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Μείωση κατά              

450,000 
+ 749,000 (2012) 

 
Απασχόληση 
Ο στόχος της επίτευξης συνολικού ποσοστού απασχόλησης 70 % έως το 2020 ήταν δύσκολο να επιτευχθεί ακόμη και πριν από 
την κρίση. Υπό το τρέχον πλαίσιο, οι προοπτικές είναι ακόμη πιο δύσκολες. Για το 2013 το ποσοστό απασχόλησης του 
πληθυσμού μεταξύ 20-64 ετών διαμορφώθηκε σε 53,2% από 55,3% το 2012 και 64% το 2010. Ωστόσο, η σταδιακή βελτίωση του 
οικονομικού κλίματος και οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας μπορεί, μεσοπρόθεσμα να αντιστρέψουν την καθοδική τάση. 
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Επενδύσεις E&A  
Η ένταση της Ε&Α στην Ελλάδα ήταν στάσιμη σε περίπου 0,60% του ΑΕΠ και χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά χαμηλή ένταση 
επιχειρηματική Ε&Α,  η οποία αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,3  %  μεταξύ 2000  και 2007.  Το 2011,  η Ελλάδα όρισε στόχο 
έντασης Ε&Α ποσοστού 2  %.  Το 2013,  αναθεώρησε αυτόν τον στόχο προς τα κάτω σε ποσοστό 0,67  %,  ως  πιο συνεπή με τις 
τρέχουσες τάσεις και τις οικονομικές προοπτικές.  Δεδομένου ότι ο στόχος διαμορφώθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, τόσο σε 
σχέση με το μέσο όρο της Ε.Ε. (3%) όσο και σε σχέση με τον αρχικό στόχο που έθεσε η χώρα (2%), ήδη από το 2011 (0,67%) έχει 
επιτευχθεί ο εν λόγω στόχος, ενώ με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το 2012 διαμορφώθηκε ελαφρά υψηλότερα στο 0,69%. 
 
Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε τομείς που δεν καλύπτονται από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπής (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005) 
Το 2012  οι εκπομπές εκτός ΣΕΔΕ στην Ελλάδα σημείωσαν μείωση κατά -15%  σε σύγκριση με το 2005.  Ωστόσο οι τρέχουσες 
προβλέψεις για το 2020,  με βάση τα υφιστάμενα μέτρα,  προβλέπουν ότι οι εκπομπές εκτός ΣΕΔΕ θα αυξηθούν κατά 3  %,  σε 
σύγκριση με το 2005, σύμφωνα με την έκθεση Αξιολόγησης του εθνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων της ΕΕ για την 
Ελλάδα. Επομένως, η χώρα πρέπει να εξετάσει πρόσθετα εγχώρια μέτρα ή να χρησιμοποιήσει ευέλικτες επιλογές για την 
επίτευξη των στόχων της. Ο στόχος για το 2020 είναι μείωση κατά 4% σε σύγκριση με τις εκπομπές του 2005, εκπομπές ΣΕΔΕ). 
 
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  
Το 2012, το ποσοστό των ΑΠΕ στην Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 13,8 % της συνολικής χρήσης ενέργειας, σχεδόν διπλάσιο από τα 
επίπεδα του 2005  (7%)  και με μικρή σχετικά απόσταση έναντι του μέσου όρου της ΕΕ (14,1%).  Η Ελλάδα έχει δεσμευθεί να 
επιτύχει τον στόχο του 18 % ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην τελική κατανάλωση ενέργειας. Να σημειωθεί ότι το Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα προβλέπει στόχο 20%. 
 
Ενεργειακή απόδοση — μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε εκατ. τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου (ΤΙΠ) 
Η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας μειώθηκε κατά 16% μεταξύ του έτους αιχμής 2006 και του 2012. Αντίστοιχα η μείωση 
της κατανάλωσης τελικής ενέργειας για το ίδιο διάστημα ήταν της τάξης του 25% και διαμορφώθηκε για το 2012  σε 16,3   εκ.  
ΤΙΠ.  Η μείωση της κατανάλωσης τελικής ενέργειας έχει ως επί το πλείστον επιτευχθεί λόγω της οικονομικής ύφεσης και όχι 
λόγω των μέτρων ενεργειακής απόδοσης. Η Ελλάδα όρισε ενδεικτικό στόχο ενεργειακής απόδοσης για το 2020, που προβλέπει 
επίπεδο τελικής κατανάλωσης ενέργειας 20,5 εκ. ΤΙΠ. Αυτό συνεπάγεται την επίτευξη επιπέδου πρωτογενούς κατανάλωσης 
ενέργειας 27,1 εκ. ΤΙΠ. 
 
Πρόωρη εγκατάλειψη της σχολικής εκπαίδευσης  
Η Ελλάδα παρουσιάζει καλύτερες από τον μέσο όρο της ΕΕ επιδόσεις όσον αφορά την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (10,1 
% το 2013, από ποσοστό 14,8 % το 2008),  σε σύγκριση με 11,9 % που είναι ο μέσος όρος της ΕΕ το 2013. Τμήμα της μείωσης 
αυτής μπορεί να αποδοθεί σε δυσκολότερο εργασιακό περιβάλλον, ωστόσο ο εθνικός μέσος όρος κρύβει σημαντική 
διακύμανση μεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών,  τύπων σχολείων και κοινωνικών ομάδων.  Ο εθνικός στόχος για το 
2020 είναι 9,7%. 
 
Ολοκλήρωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
Το ποσοστό συμπλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκε το 2013 σε 34.6% από 30,9% το 2013, αλλά εξακολουθεί να 
είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ που ήταν 36,8 % το 2013 και αυξανόταν με βραδύ ρυθμό κατά την τελευταία δεκαετία 
(25,4 % το 2000). Ο εθνικός στόχος για το 2020 είναι 32%. 
 
Μείωση του αριθμού των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή αποκλεισμό 
Το 2008  (έτος αναφοράς),  ο αριθμός των ατόμων που κινδύνευαν από φτώχεια ή αποκλεισμό ανερχόταν σε 3.046.000.  Ο 
αριθμός ατόμων το 2012 αυξήθηκε σε σχέση με το 2008 κατά 749,000 ή 25% ενώ σε σχέση με το 2011 η αύξηση ήταν της τάξης 
του 12%. Το 2012 το 23,1% του συνολικού πληθυσμού της χώρας ήταν σε κίνδυνο φτώχειας όταν το όριο φτώχειας ορίζεται στο 
60% του διάμεσου συνολικού ισοδύναμου εισοδήματος του νοικοκυριού.  Ο στόχος για το 2020 είναι μείωση κατά 450.000 σε 
σχέση με τα μεγέθη του 2008. 
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Συμπεράσματα 
Επί πολλές δεκαετίες,  η ΕΕ χαρακτηριζόταν από μεγάλη οικονομική ολοκλήρωση,  η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
ροής εμπορευμάτων, υπηρεσιών, εργασίας και χρηματοδότησης σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό ευνόησε τη σύγκλιση των 
εισοδημάτων και του επιπέδου διαβίωσης στις διάφορες χώρες.  Αυτή η διαδικασία σύγκλισης επιβραδύνθηκε και μάλιστα 
αντιστράφηκε σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, λόγω της συσσώρευσης ανισορροπιών και της πίεσης της κρίσης.  
 
Η οικονομική κρίση επηρέασε με άνισο τρόπο τις χώρες της ΕΕ, αυξάνοντας τις υπάρχουσες ανισότητες. Η κρίση έχει 
αντιστρέψει την διαδικασία σύγκλισης των χωρών και των περιφερειών έχει διευρύνει τις ανισότητες στον τομέα της ανεργίας 
και έχει καταστήσει, για πολλές χώρες αλλά και περιφέρειες, ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση την επίτευξη προόδου ως προς τους 
στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». 
 
Η οικονομική και κοινωνική κατάσταση της ΕΕ εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έλλειψη ανάπτυξης και από εξαιρετικά 
υψηλή ανεργία, με ορισμένα σημάδια ανάκαμψης να διαφαίνονται το 2014, όχι όμως αρκετά για να είναι αισθητή η βελτίωση 
των συνθηκών στην αγορά εργασίας.  Παρά το σημαντικό ρόλο των Διαρθρωτικών Ταμείων,  η χρηματοδότηση της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» εξακολουθεί να είναι ανεπαρκής λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και της συνακόλουθης ανάγκης 
να αντιμετωπιστούν οι βραχυπρόθεσμες κοινωνικές επιπτώσεις της, καθώς και των εφαρμοζόμενων, ακόμη, πολιτικών 
δημοσιονομικής εξυγίανσης ελλείψει οικονομικής ανάκαμψης. 
 
Οι πέντε βασικοί στόχοι που τέθηκαν το 2010  είχαν προταθεί ως φιλόδοξοι μεν,  αλλά εφικτοί στόχοι πολιτικής για την ΕΕ.   Η 
εμπειρία με τους στόχους και τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι ανομοιογενής.  Η ΕΕ 
αναμένεται να επιτύχει ή να προσεγγίσει τους στόχους της για την εκπαίδευση,  το κλίμα και την ενέργεια,  αλλά όχι για την 
απασχόληση, την έρευνα και την ανάπτυξη ή για τη μείωση της φτώχειας.  Ωστόσο, η ύπαρξη αυτών των στόχων συνέβαλε στο 
να δοθεί έμφαση σε πιο μακροπρόθεσμα, βασικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον της κοινωνίας 
και της οικονομίας της ΕΕ. Η θέσπιση, για πρώτη φορά, ποσοτικών στόχων στον τομέα της καταπολέμησης της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού σε επίπεδο ΕΕ συνιστά, αναμφίβολα, ένα θετικό βήμα, υποδηλώνοντας την πρόθεση, η κοινωνική 
διάσταση να έχει στο εξής το ίδιο υψηλό πολιτικό προφίλ με τις άλλες πολιτικές προτεραιότητες της Ευρώπης 2020. 
 
Οι λόγοι ύπαρξης της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι εξίσου επιτακτικοί σήμερα όσο ήταν και πριν από τέσσερα χρόνια. 
Παρά το γεγονός ότι η οικονομική κρίση έχει αναμφίβολα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, πράγμα που κατέστησε την επίτευξη 
των στόχων της στρατηγικής ακόμη σκληρότερη πρόκληση,  τα αποτελέσματα της παρακολούθησης που παρουσιάζονται 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» δεν φαίνεται να αποτελεί την κινητήρια δύναμη για διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις και, συνεπώς, πρέπει να επανεξεταστεί σε βάθος. Το Μάρτιο του 2014 η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα 
πραγματοποιήσει μια σειρά από διαβουλεύσεις, ενόψει της αναθεώρησης της στρατηγικής για την περίοδο 2015-2020. Μετά τη 
διαβούλευση, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για τη συνέχιση της στρατηγικής στις αρχές του 2015. 
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Γαβαλάς Δημήτρης Economic  Analyst 2164001737 GavalasD@piraeusbank.gr 

Ανεπτυγμένες Οικονομίες 
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Κλαδικές Μελέτες 
Δαγκαλίδης Αθανάσιος Senior Economist 2310293564 Athanasios.Dagalidis@piraeusbank.gr 
Βλάχου Παρασκευή Economic Analyst  2103335631  Vlachoupar@piraeusbank.gr 
Φραγκουλίδου Ιφιγένεια Junior Economist 2310293403 Fragkoulidoui@piraeusbank.gr 
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Disclaimer:To παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική  
συμβουλή ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή.  Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δεν θα πρέπει να εκληφθεί, 
σε καμία περίπτωση,  ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη,  ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε 
άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους  
αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία  και δεν θα πρέπει να 
βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία ως εάν αυτή αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δε συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των 
επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίσθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων.  Οι πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν βασίζονται σε πηγές που διατίθενται στο κοινό και που 
θεωρούνται αξιόπιστες. Η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών . Οι απόψεις και εκτιμήσεις που 
εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε  
αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Τράπεζα ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλαμβάνει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από 
τρίτα πρόσωπα που δεν ανήκουν στον όμιλο της. Η Τράπεζα δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει 
οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών. Ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς είναι ένας οργανισμός με σημαντική ελληνική, αλλά και αυξανόμενη διεθνή 
παρουσία, και μεγάλο εύρος παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο των επενδυτικών υπηρεσιών που παρέχει η Τράπεζα ή/και άλλες εταιρείες του 
ομίλου της ενδέχεται να ανακύψουν περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων σε σχέση με τις παρεχόμενες στο παρόν πληροφορίες. Σχετικά επισημαίνεται ότι η 
Τράπεζα και οι εταιρείες του ομίλου της μεταξύ άλλων:  α) Δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση όσον αφορά τη διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό ή στο 
πλαίσιο διαχείρισης χαρτοφυλακίου πριν από τη δημοσιοποίηση του παρόντος φυλλαδίου, ή την  απόκτηση μετοχών πριν από δημόσια εγγραφή. β) Ενδέχεται 
να παρέχει έναντι αμοιβής σε κάποιον από τους εκδότες, για τους οποίους παρέχονται με το παρόν πληροφορίες, υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής. γ) 
Ενδέχεται να συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο εκδοτών ή να έλκει άλλα χρηματοοικονομικά συμφέροντα από αυτούς. δ)Ενδέχεται να παρέχει υπηρεσίες 
ειδικού διαπραγματευτή ή αναδόχου σε κάποιους από τους αναφερόμενους στο παρόν εκδότες. ε)Η Τράπεζα Πειραιώς ενδεχομένως να έχει εκδώσει 
σημειώματα διαφορετικά ή μη συμβατά με τις πληροφορίες που εκτίθενται στο παρόν σημείωμα. Ρητά επισημαίνεται ότι: α)τα αριθμητικά στοιχεία 
αναφέρονται στο παρελθόν και ότι οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. β) τα αριθμητικά στοιχεία αφορούν 
προσομοίωση προηγουμένων επιδόσεων και ότι οι προηγούμενες αυτές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. γ) οι προβλέψεις 
σχετικά με τις μελλοντικές επιδόσεις δεν αποτελούν ασφαλή ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων. δ) η φορολογική μεταχείριση των αναφερόμενων στο παρόν 
πληροφοριών και συναλλαγών εξαρτάται και από τα ατομικά δεδομένα έκαστου επενδυτή και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον. Ως εκ τούτου ο παραλήπτης 
οφείλει να αναζητήσει ανεξάρτητες συμβουλές ως προς τη φορολογική νομοθεσία που τον διέπει. ε) Η Τράπεζα Πειραιώς δεν υποχρεούται να ενημερώνει ή να 
κρατά επίκαιρες τις πληροφορίες που εμπεριέχονται στο παρόν 
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