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υνθήκη Ευρωασιατικής Ένωσης  
 

 

 

τις 29 Μαΐου 2014 υπεγράφη από την Ρωσία, το Καζακστάν και τη Λευκορωσία, η 
υνθήκη Ευρωασιατικής Ένωσης, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από 1/1/2015 μετά την έγκρισή 
της από τα κοινοβούλια των τριών ιδρυτικών κρατών-μελών. Η συνθήκη αναφέρεται 
αποκλειστικά σε οικονομικά και εμπορικά θέματα, βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία 
της Σελωνειακής Ένωσης και στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου οικονομικού χώρου, 
171 εκατομμυρίων ανθρώπων, με συνολικό Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν που θα υπερβαίνει 
τα τρία τρις δολάρια ΗΠΑ. Σα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύθηκαν να εναρμονίσουν την 
εθνική τους νομοθεσία σε 19 διαφορετικούς τομείς και θα υπάρχει πλήρης συμμόρφωση 
στους κανονισμούς του ΠΟΕ. Η υνθήκη δημιουργεί μια κοινή αγορά που θα βασίζεται 
στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίου και εργαζομένων, που σε γενικές 
γραμμές συνοψίζονται ως εξής: 
 
Α. ΑΓΑΘΑ 

 

Αναφορικά με την ελεύθερη διακίνηση των αγαθών, το υπάρχων καθεστώς της 
Σελωνειακής Ένωσης έχει μείνει σχεδόν ανέπαφο, ωστόσο έχουν συμπεριληφθεί νέοι 
κανονισμοί για φαρμακευτικά προϊόντα και ιατρικές συσκευές, που σχετίζονται με την 
ποιότητα, την ασφάλεια και την εποπτεία της αγοράς από τους εθνικούς οργανισμούς των 
κρατών-μελών.  
 
Β. ΤΠΗΡΔΙΔ & ΔΠΔΝΓΤΔΙ 

 

Η υνθήκη προβλέπει την απελευθέρωση των υπηρεσιών και την αμοιβαία αναγνώριση 
αδειών λειτουργίας, όπου απαιτούνται. Η εφαρμογή θα είναι σταδιακή και θα δοθεί 
προτεραιότητα στους τομείς των κατασκευών και της πληροφορικής, ενώ θα ακολουθήσει 
η βαθμιαία κατάργηση των περιορισμών διακίνησης κεφαλαίων. Ειδικότερα, στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα θα δρομολογηθεί η αμοιβαία αναγνώριση των αδειών 
λειτουργίας στον τραπεζικό και ασφαλιστικό τομέα και θα ακολουθήσει η δημιουργία 
Χρηματοπιστωτικής Ρυθμιστικής Αρχής, με ορίζοντα λειτουργίας το 2025. 
 
 
 

mailto:ecocom-moscow@mfa.gr


Γ. ΔΡΓΑΣΙΚΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ 

 

Ορισμένοι περιορισμοί στην διακίνηση των εργαζομένων εντός των κρατών - μελών της 
Ευρωασιατικής Ένωσης θα αρθούν εντός του 2015. Σου λοιπού δεν θα απαιτούνται άδειες 
εργασίας και οι πολίτες των κρατών-μελών θα δικαιούνται των ίδιων κοινωνικών 
παροχών, με αυτές που δίνονται στους πολίτες της χώρας υποδοχής.  
 
τη υνθήκη υπάρχουν ρυθμίσεις για συντονισμένη μακροοικονομική πολιτική που θέτει 
κατευθυντήριες αρχές και ποσοτικούς στόχους, οι βασικότεροι των οποίων είναι: το 
δημοσιοοικονομικό έλλειμμα να μην υπερβαίνει το 3% ΑΕΠ, το χρέος του δημόσιου τομέα 
να μην υπερβαίνει το 50% του ΑΕΠ και ο πληθωρισμός να μην είναι μεγαλύτερο από 
πέντε ποσοστιαίες μονάδες, από το χαμηλότερο πληθωρισμό που σημειώθηκε σε κράτος 
μέλος. τον τομέα της νομισματικής πολιτικής, τα κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόσουν 
πολιτικές εναρμόνισης και δημιουργίας αναγκαίων συνθηκών για μελλοντική 
νομισματική ολοκλήρωση, χωρίς ωστόσο να γίνεται αναφορά σε κοινό νόμισμα. 
 
Ακόμα, στη υνθήκη γίνεται αναφορά για συντονισμένη ενεργειακή πολιτική, που θα 
οδηγήσει στη δημιουργία κοινής αγοράς φυσικού αερίου και πετρελαιοειδών, μέχρι το 
2025. Σέλος, προβλέπονται διάφορες ρυθμίσεις για τις επιδοτήσεις, τις κρατικές προμήθειες 
και την αγροτική πολιτική.  
 
 
 


