
  

Λ9) OI ΓENIKEΣ KATEYΘYNTHPIEΣ APXEΣ OIKONOMIKHΣ ΠOΛITIKHΣ ΓIA TO 2000

Το Συμβούλιο ECOFIN διαμόρφωσε γενικές κατευθυντήριες αρχές οικονομικής πολιτικής από την αρχή του δεύτερου 
σταδίου της OΝΕ. Περιλαμβάνουν το πλαίσιο για τον καθορισμό της συνολικής πολιτικής στόχων και 
προσανατολισμών των κρατών μελών. Για το έτος 2000, είχαν εγκριθεί οι εξής προτεραιότητες οικονομικής πολιτικής: 

1. Εξασφάλιση μακροοικονομικών πολιτικών ανάπτυξης και σταθερότητας. Στη ζώνη του ευρώ η πρόκληση συνίσταται 
στη διάρκεια της ανάκαμψης και την αύξηση της απασχόλησης. Ενώ η νομισματική πολιτική συμβάλει στη διατήρηση 
της σταθερότητας των τιμών, τα κράτη μέλη πρέπει να επιταχύνουν τη δημοσιονομική εξυγίανση και να διατηρήσουν 
μεσοπρόθεσμα ισοσκελισμένους ή πλεονασματικούς ισολογισμούς. Επί πλέον, οι κοινωνικοί εταίροι οφείλουν να 
συνεχίσουν την υποστήριξη μιας εισοδηματικής πολιτικής συνεπούς με την σταθερότητα των τιμών και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας. 

2. Τα κράτη μέλη πρέπει να αποφύγουν να εκμεταλλευθούν τη βελτίωση της δημοσιονομικής τους θέσης, που 
προέρχεται από την αύξηση των εσόδων λόγω της ανάπτυξης, για να παρεκκλίνουν από το στόχο του Προγράμματος 
Σταθερότητας. Αντίθετα, οφείλουν να ξεπεράσουν το στόχο συσσωρεύοντας περισσότερα πλεονάσματα και να 
προετοιμασθούν για να αντιμετωπίσουν τη γήρανση του πληθυσμού που δημιουργεί προβλήματα στα ασφαλιστικά 
ταμεία. 

3. Η δημοσιονομική εξυγίανση θεωρείται σαν ένα όργανο στήριξης των επενδύσεων και της απασχόλησης. Η μείωση 
του ελλείμματος πρέπει να επιτευχθεί κύρια μέσω της μείωσης του σκέλους των δαπανών παρά με αύξηση των 
φόρων. Τα επιδόματα ανεργίας πρέπει να μειωθούν και να δοθούν κίνητρα για την τοποθέτηση των ανέργων σε θέσεις 
εργασίας. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία και τα ταμεία υγείας οφείλουν να αναθεωρήσουν την πολιτική τους για να 
αντιμετωπίσουν τη γήρανση του πληθυσμού και επόμενα την ανατροπή της σχέσης εργαζομένων - συνταξιούχων. 

4. Oι αυξήσεις των μισθών πρέπει να ανταποκρίνονται στην αύξηση της παραγωγικότητας και να λαμβάνουν υπόψη 
την εξειδίκευση, τα προσόντα και τη γεωγραφική περιοχή. Oι κοινωνικοί εταίροι συμβάλλουν σε μια πολιτική μισθών 
που διευκολύνει τις επενδύσεις και την απασχόληση. 

5. Εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την προώθηση προγραμμάτων έρευνας ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων 
και συνεργασία των ιδρυμάτων έρευνας με τον επιχειρηματικό κόσμο. Προώθηση της επιμόρφωσης με στόχο την 
προσαρμοστικότητα της εργασίας. 

6. Η νομοθεσία για την ενιαία αγορά πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στην εθνική νομοθεσία. Μέχρι το τέλος του 2001 
να έχει ολοκληρωθεί η απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών και να επιταχυνθεί η απελευθέρωση του ηλεκτρισμού, του 
φυσικού αερίου, των ταχυδρομικών υπηρεσιών και των μεταφορών. Μέχρι το τέλος του 2000 να αρθούν τα εμπόδια 
στο εμπόριο και ιδιαίτερα στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στον τομέα της διανομής και των επιχειρηματικών 
υπηρεσιών. 

7. Για τις αγορές κεφαλαίου πρέπει να εφαρμοσθεί το σχέδιο για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες μέχρι το 2005 και 
το σχέδιο για το Κεφάλαιο Κινδύνου μέχρι το 2003. Να διευρυνθούν οι επενδυτικές αγορές, να εξαλειφθούν τα εμπόδια 
ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την πρόσβαση των ασφαλιστικών ταμείων στις κεφαλαιαγορές. 

8. Τα κράτη μέλη οφείλουν να ενισχύσουν τις πολιτικές της αγοράς, να επανεκτιμήσουν τα φορολογικά κίνητρα και 
τους πόρους που ασκούν μια επιβλαβή επίδραση στο περιβάλλον και να συμφωνήσουν για το πλαίσιο ενός 
πανευρωπαϊκού φόρου ενέργειας. Σημειώνεται ότι για το φόρο αυτό έχει αντιδράσει η Ελλάδα. 


