Εν όψει της επόμενης συνεδρίασης
Τέσσερα θέματα-«κλειδιά» θέτει η Κομισιόν στο
Ecofin για τη δημοσιονομική πολιτική
Reuters
Ο επικεφαλής του Ecofin Ζαν Κλοντ Γιούνκερ
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Τέσσερα κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική που εφαρμόζεται
για την αντιμετώπιση της κρίσης και τα πρόσθετα μέτρα που πρέπει να ληφθούν θα
υποβάλλει η Κομισιόν στο Συμβούλιο των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
Ecofin, το οποίο αναμένεται να συνεδριάσει στις 10 Φεβρουαρίου.
Η Κομισιόν εκφράζει ανησυχία, καθώς έως τώρα περίπου το 6% του ΑΕΠ της ΕΕ
έχει χορηγηθεί στον χρηματοπιστωτικό τομέα, οι δε εγγυήσεις προς τον
χρηματοπιστωτικό τομέα φθάνουν περίπου το 19% του ΑΕΠ.
Επιπλέον, όπως τουλάχιστον εκτιμά η Επιτροπή, προσεχώς οι κυβερνήσεις των
κρατών-μελών θα δεχθούν μεγαλύτερες πιέσεις για να λάβουν πρόσθετα και
δαπανηρά μέτρα στήριξης, πλην όμως τα περιθώρια των δημοσιονομικών
παρεκκλίσεων έχουν περιοριστεί σημαντικά.
Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή ρωτά τους υπουργούς του Ecofin:
* Τι μπορεί να γίνει για να εξασφαλιστεί η συνεπής και αξιόπιστη εφαρμογή του
Συμφώνου Σταθερότητας; Αποτελεί άραγε η εφαρμογή του εποικοδομητικό εργαλείο
συλλογικής παρακίνησης και στήριξης μεταξύ των κρατών-μελών, το οποίο να
εξισορροπεί την ανάγκη να προωθηθεί η ανάπτυξη με την ανάγκη διαφύλαξης των
δημοσιονομικών θέσεων;
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* Πότε θα πρέπει να αρχίσει η εξυγίανση; Συμφωνούν οι υπουργοί ότι στις συστάσεις
για την ορθή πορεία των δημοσιονομικών πολιτικών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η
διαφορά των περιθωρίων χειρισμού μεταξύ κρατών-μελών;
* Στα πλαίσια των προσπαθειών ανάκαμψης, μήπως θα χρειαστεί να δοθεί
μεγαλύτερη έμφαση στον σχεδιασμό των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στην
οικονομική τους αποδοτικότητα, καθώς οι δημοσιονομικές θέσεις θα επιδεινώνονται;
* Υπάρχει ανάγκη στενότερης συνεργασίας εντός της ΕΕ, βασιζόμενης ενδεχομένως
σε κοινές αρχές, κατευθυντήριες γραμμές ή κοινά συστήματα, επί παραδείγματι με
υποβοήθηση των τομέων που πλήττονται σοβαρότερα από την επιβράδυνση ή όσον
αφορά τη χρηματοδότηση των εμπορικών συναλλαγών, ώστε να αποφευχθούν οι
στρεβλώσεις της εσωτερικής αγοράς;
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

2

