
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Πιθανές ερωτήσεις για τη συνέντευξη τύπου στο Ζάππειο στις 6 Μαίου 1998

1. Μία μερίδα της ευρωπαϊκής κοινής γνώμης εκτιμά πως το Ευρώ θα βάλει σε περιπέτειες την 

οικονομία της Ευρώπης. Πιστεύουν ότι η ανεργία θα αυξηθεί με το πέρασμα στην
" ' ρΟ»

Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης. Πως το σχολιάζετε ; ο*0 »<*
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2. Κάποιοι άλλοι ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη για την πλήρη 

οικονομική και νομισματική ενοποίηση, ότι όλα γίνονται πολύ νωρίς καθώς οι ευρωπαϊκές 

οικονομίες δεν είναι έτοιμες για να προχωρήσουν στην ουσιαστική ενοποίηση όπου η 

εξυγίανση των προϋπολογισμών δεν σημείωσε την απαραίτητη θεαματική πρόοδο παρά τη 

μείωση των επιτοκίων και του πληθωρισμού, τα δημοσιονομικά ελλείμματα δεν μειώθηκαν 

ανάλογα με τις προσδοκίες των εθνικών κυβερνήσεων και τα προβλήματα παραμένουν 

ακόμα και σε μεγάλες χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία και η Γαλλία. Πως το σχολιάζετε ;

3. Θα υπάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αλλαγές στις ΔΕΚΟ, στις μεταρρυθμίσεις 

των εργασιακών σχέσεων, στο ασφαλιστικό και στην προώθηση των αποκρατικοποιήσεων 

στο μικρό διάστημα των επόμενων 18 μηνών που απομένει; Πιστεύετε ότι ο χρόνος είναι 

αρκετός για τις αλλαγές αυτές ;

4. Γιατί από την μία μεριά δέχεστε το μοντέλο ενοποίησης μεγάλων κρατικών τραπεζών όπως 

η Εθνική και η Κτηματική και από την άλλη φαίνεται να απορρίπτετε την αντίστοιχη κίνηση 

,για την Εμπορική -  Ιονική ; Αν η Κυβέρνηση αποφασίσει να πωλήσει την Ιονική μέσω του 

Χρηματιστηρίου, διαδικασία η οποία είναι αποδεκτή, τότε η αξία των 62% των μετοχών που 

κατέχει η μητρική δεν θα αυξηθεί υπερβολικά, καθιστώντας ίσως αδύνατον την διαδικασία 

ευρέσεως αγοραστή, εφόσον ήδη στις σημερινές τιμές της μετοχής η αξία του πακέτου 

υπερβαίνει τα 220 δις δρχ. ;

5. Πως σχολιάζετε την προσπάθεια του υπουργείου για την συγκράτηση του τιμαρίθμου να 

υιοθετεί πρακτικές όπως η τιμολόγηση κάτω του κόστους των προϊόντων;

6. Πιστεύετε ότι ήταν επιτυχής ο χειρισμός της εξυγίανσης της Ολυμπιακής ; Θα αποτελέσει 

πράγματι υπόδειγμα για τις επόμενες εξυγιάνσεις που ακολουθούν ; Πως σχολιάζετε το 

γεγονός της επαναδιαπραγμάτευσης σημαντικών πτυχών του νόμου που ψήφισε η βουλή
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στο νομοσχέδιο για την εξυγίανση της Ολυμπιακής μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης ; 

Μήπως ήταν πολύ κακό για το τίποτα ;

7. Η Ελλάδα έχει μπροστά της 20 μήνες για να «προσαρμοστεί» στις απαιτήσεις των 11 πιο 

«προχωρημένων» εταίρων της. Αυτό που δεν κατάφερε τα τελευταία δέκα χρόνια -όπως το 

κατάφεραν οι σε χειρότερη μοίρα ευρισκόμενες τότε Ισπανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία- 

απαιτεί σήμερα πρόσθετες και μεγαλύτερες θυσίες. Έχετε υπολογίσει το πολιτικό κόστος 

που αυτές οι θυσίες συνεπάγονται;

8. Η ολοκλήρωση της ΟΝΕ είναι ένας δύσκολος δρόμος όπου η «δημοσιονομική πειθαρχία» 

και η «ευελιξία της αγοράς εργασίας» αποτελούν μονόδρομο για αριστερές και δεξιές 

κυβερνήσεις στη Γηραιά ήπειρο. Επίσης, η δημιουργία του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος 

θα σημαδέψει την πορεία της Ευρώπης για τις επόμενες δεκαετίες. Η επιτυχία του μπορεί να 

την καταστήσει πρώτη οικονομική δύναμη στον κόσμο. Η αποτυχία του, να επιφέρει δεινά

ν έτο υ ς  λαούς της. Πως το σχολιάζετε ; Επίσης η αυστηρή λιτότητα για τους Ευρωπαίους 

πολίτες και ειδικότερα για τους Έλληνες βλέπετε να σταματάει κάποτε ;

9. Πως θα αντιμετωπίσετε τις αντιδράσεις των εργαζομένων στους υπό εξυγίανση οργανισμούς 

Πως σχολιάζετε το επιχείρημα των εργαζομένων να μην προπονήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις

στους οργανισμούς που είναι κερδοφόροι;
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10. Η πώληση μετοχών του ΟΤΕ από το Υπουργείο Οικονομικών μέσω της ΔΕΚΑ Α.Ε. 

συνδέεται με τον περιορισμό του ελλείμματος ; Τα χρήματα αυτά δεν θα έπρεπε να 

διατεθούν για την αναπτυξιακή προσπάθεια του ΟΤΕ ; Η πώληση ενός πάγιου περιουσιακού 

στοιχείου για την κάλυψη καταναλωτικών δαπανών είναι πολιτική εξυγίανσης ;

11. Για την μείωση του ελλείμματος θα χρειαστούν ίσως πρόσθετα φορολογικά έσοδα. Από που 

θα τα αντλήσετε εφόσον ξέρετε ότι τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος οριακά πλέον 

μπορεί να αυξηθούν καθώς και τα έσοδα από την φοροδιαφυγή και την παραοικονομία ;

12. Βλέπετε να επηρεάζεται το εξοπλιστικό πρόγραμμα λόγω της αυστηρής δημοσιονομικής 

πειθαρχίας που θα πρέπει να εφαρμοστεί στην Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα;
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13. Το περιθώριο του ±15% βλέπετε να εξαντλείται στην ισοτιμία της δραχμής με τα άλλα 

ευρωπαϊκά νομίσματα ; Θεωρείτε θετική την εξέλιξη της ανατίμησης της δραχμής σε σχέση 

με τα άλλα νομίσματα ; Μήπως τα θετικά σημεία λόγω της υποτίμησης έχουν περιοριστεί;

14. Ο κ. Αλογοσκούφης καθώς και άλλοι από την Νέα Δημοκρατία μετά την υποτίμηση είχαν 

αναφέρει ότι ανέμεναν αύξηση του πληθωρισμού μέχρι και 7 μονάδες. Τελικά, όπως 

φαίνεται ο πληθωρισμός θ’ αυξηθεί κατά μία μονάδα μόνον, επίπτωση μικρότερη και από 

αυτή που η κυβέρνηση περίμενε. Πως το σχολιάζετε ;

15. Τι έχουν να περιμένουν από την ΟΝΕ οι χαμηλές εισοδηματικές τάξεις, τα κατώτατα 

κοινωνικά στρώματα και ιδιαίτερα οι κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται κάτω από τα 

- επίπεδα φτώχειας ; Σκέφτεστε να υιοθετηθεί κάποια στιγμή και στην Ελλάδα το υπόδειγμα 

«ης Ιταλίας και Πορτογαλίας για ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης σ’ αυτές τις κοινωνικές
0* ο*\  ατ^^άδες; Τα οφέλη που θα προκύψουν από το ΕΥΡΩ είναι γνωστά, όπως είναι προφανές και

! τ0 ποιους αφορούν. Ωστόσο, δεν αγγίζουν παρά μόνο την “κοινωνία των εργαζομένων”.',Ό
ιύ Ούτε η μείωση του πληθωρισμού ούτε τα χαμηλά επιτόκια, αλλά ούτε και τα φθηνότερα 

αυτοκίνητα θα βοηθήσουν τους άνεργους ή ακόμα όσους ζουν κάτω από τα όρια της

Ρ -ι ^  ̂ « χ ε ι α ς  Πως το σχολιάζετε ;

16. Στην Ελλάδα εμφανίζουμε μια θλιβερή πρωτιά στον τομέα της ανεργίας δηλ. το συγκριτικά 

υψηλότερο ποσοστό νέων στην ανεργία (που βαίνει αυξανόμενο), αλλά και υψηλό 

ποσοστό μακροχρόνια ανέργων. Παράλληλα, οι “δεσμεύσεις” μας για το επόμενο 18-μηνο, 

αλλά και οι εξελίξεις σε ότι αφορά το ΕΌΚΟ 11, υποδεικνύουν την απώλεια (ή συρρίκνωση) 

ορισμένων εργαλείων για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Πώς συμβιβάζεται 

ένα τέτοιο ενδεχόμενο ενόψει εκλογών (δημοτικών, κλπ.) και μάλιστα στα πλαίσια του 

προγράμματος ενός σοσιαλιστικού κόμματος ;

17. Τη στιγμή που η κυβέρνηση σχεδιάζει την εξυγίανση ΔΕΚΟ, βασιζόμενη μεταξύ άλλων 

στην τεχνογνωσία ανθρώπων που τοποθετήθηκαν επικεφαλής με αξιοκρατικά κριτήρια, 

παρατηρούμε μια ακόμη αποχώρηση (περίπτωση ΕΥΔΑΠ), ενώ είναι πολύ νωπά τα 

προβλήματα που είχαμε δεί στην Ολυμπιακή. Πως σχολιάζεται την επάρκεια, αλλά και την 

πρόθεση, των διοικήσεων να ανταποκριθούν στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς ;
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18. Στα πλαίσια της εξυγίανση των

ί(ύ\ ίνα ία  Μ&αροώ α ύρα  £ %  - ι α χ ή  εήη Η*1 
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ί(Τ και της υλοποίησης επιχειρησιακών σχεδίων,

προβλέπονται αλλαγές που πιθανόν να έχουν επιπτώσεις στον καθημερινό πολίτη, ιδιαίτερα 

στις μεταφορές και πέρα από ενδεχόμενες απεργίες. Αναφέρομαι ενδεικτικά στην 

κατάργηση ορισμένων γραμμών που θεωρούνται μη αποδοτικές στον ΟΣΕ ή και αλλού. Μια 

τέτοια πρακτική δεν έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική της κυβέρνησης για ποιότητα ζωής 

στην ελληνική περιφέρεια και άρση της απομόνωσης ;

19. Γενικά, ασκείται κριτική για την υιοθέτηση του ΕΥΡΩ και τις επιπτώσεις από τη μεταβίβαση 

ζωτικής σημασίας εθνικών εξουσιών σε υπερεθνικό-ευρωπαϊκό επίπεδο και την αύξηση του 

δημοκρατικού ελλείμματος της Ένωσης. Πέρα από τις πρώτες συνεδριάσεις (οργανωτικές ή 

“πανηγυρικού” χαρακτήρα) μόνο οι χώρες του ΕΥΡΩ 11 θα συμμετέχουν σε συμβούλια για 

νομισματικά θέματα, ενώ δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο απόσπασης αρμοδιοτήτων από το

νν* ν * ΕΟΟΡΙΝ. Αυτό δεν δημιουργεί ουσιαστικούς κινδύνους για τη συμμετοχή της χώρας σε 

^  * σημαντικές αποφάσεις; Τι σημαίνει το να βρισκόμαστε προ τετελεσμένων αποφάσεων για

^  , ,17 θέματα φορολογίας, εισοδηματικής πολιτικής ή και κοινωνικής πολιτικής κατά τα επόμενα 2
ν ' υ*

Λ ^ <  έτη ; Υπάρχουν τελικά ασφαλιστικές δικλείδες ;

λ Α  Υο* 20. Σε ποιο βαθμό είναι “εθνική υπόθεση” η ελληνική ένταξη στη ζώνη του ΕΥΡΩ, αν σε 1.5νκΧ χρόνο το νέο νόμισμα δεν αποδειχθεί τόσο ισχυρό όσο αναμένονταν, και παρά την επιτυχία 

του ελληνικού προγράμματος σύγκλισης οι εταίροι μας στο ισχυρό ΕΥΡΩ 11 δεν 

συναινέσουν στην ελληνική ένταξη ;

21. Λιτότητα μέχρι το 2002 όπως προβλέπεται από το Σύμφωνα Σταθερότητας ή χωρίς

ημερομηνία λήξης ώστε τα μεγέθη των κριτηρίων όχι μόνο να παραμένουν σταθερά, αλλά 

° ^ ν ° ·  και να βελτιώνονται; Τελικά που βρίσκεται η αλήθεια ;

Ιν 22. Ερωτήσεις που έθεσαν οι δημοσιογράφοι στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας:

■ Μπορείτε να μας δώσετε το χρονοδιάγραμμα για ιδιωτικοποιήσεις και κυρίως για εργασιακά και 
ασφαλιστικό ; Θα είναι μέσα στον Μάϊο ;

■ Σε ότι αφορά τις αποκρατικοποιήσεις: Μετά τις εξελίξεις αυτές ποια θα είναι η πρώτη κίνηση που 
θα κάνει η Κυβέρνηση ειδικότερα στον χώρο των τραπεζών;

Θα υπάρχει μείωση των τιμών των αυτοκινήτων.;^

Πότε θα γίνει η κατάθεση του αναθεωρημένου προγράμματος σι') ι̂^Λσης ; Μπορείτε να μας
δώσετε τους ενδιάμεσους στόχους του 1998 και 1999 ΰί((
Μετά το ευρώ έστω ότι φθάσαμε εκεί που ενταχθήκαμε. Θα είναι όλα ρόδινα με αυτά που είπατε 
με τα εισοδήματα διότι γνωρίζουμε ότι για να απολαύσουμε τα αγαθά του ευρώ θα πρέπει να
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συγκλίνουμε πραγματικά διότι ο ανταγωνισμός θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Εκτιμάτε ότι η 
πραγματική σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας θα είναι σε τέτοιο επίπεδο που τα αγαθά του 
ευρώ θα τα απολαύσουν όλοι οι έλληνες πολίτες ;

ϊ  * Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο για την δήλωση Παπαδήμου ότι η συνεπής αύξηση εισοδημάτων 
είναι 4.5% αν θέλουμε πληθωρισμό κάτω του 2% ; αριίοτσα υ ευ Οα

■ Δεν αισθάνεστε λυπημένοι που η Ελλάδα έμεινε έξω από αυτή την προσπάθεια; Αν είχαμε 
ξεκινήσει νωρίτερα δεν θα είμαστε και εμείς δώδεκα στους ένδεκα ;

■ Η πορεία προς την ΟΝΕ έχει δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα στην ελληνική κοινωνία. Μόλις 
πριν από λίγο αναφερθήκατε ότι οι έλληνες εργαζόμενοι πρέπει να απαλλαγούν από τις 
αγκυλώσεις των προηγούμενων ετών και ότι πρέπει να ακολουθήσουν τα παραδείγματα των 
Πορτογάλων και των Ιταλών. Πριν από μερικά χρόνια το παράδειγμα ήταν οι χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ασίας οι οποίες με την πρόσφατη νομισματική κρίση κατέρρευσαν. Γιατί η 
Κυβέρνηση δεν προσφεύγει σε δημοψήφισμα ώστε να αποφανθεί ο ελληνικός λαός αν τελικά 
εγκρίνει ή δεν εγκρίνει μια συγκεκριμένη πολιτική ;

■ Είναι δεκτό ότι η συναλλαγματική σταθερότητα είναι ένα από τα 5 κριτήρια τα οποία καλείται να 
εκπληρώσει η Ελλάδα για την ένταξη. Κανείς δεν αποκλείει ότι το μάρκο ή κάποιο άλλο νόμισμα 
ή ακόμα και στο κλείδωμα των ισοτιμιών της 1.1.99 θα υπάρξουν κάποιες πιέσεις ακόμα και από 
το δολάριο και να χρειαστεί μια διόρθωση της ισοτιμίας της δραχμής ή οτιδήποτε άλλο δεν είναι 
στο χέρι μας αν θα εκδηλωθούν πιέσεις από το εξωτερικό. Πως θα προστατέψουμε τη σταθερή 
ισοτιμία;



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ορισμένες θετικές επιπτώσεις της ΟΝΕ

Για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τους εργαζόμενους

■ Το ευρώ θα θέσει τέρμα στις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ 

συμμετοχόντων κρατών μελών οι οποίες στο παρελθόν μπορούσαν να εξουδετερώσουν 

αυξήσεις παραγωγικότητας που είχαν επιτευχθεί με σημαντικές προσπάθειες των 

επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους.

■ Τα χαμηλά επίπεδα πληθωρισμού και των επιτοκίων και ο πιο προβλέψιμος ρυθμός 

οικονομικής ανάπτυξης θα μειώσουν τις αβεβαιότητες που παρεμποδίζουν τις επενδυτικές 

αποφάσεις.

■ Θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και αν προετοιμαστούν έγκαιρα θα 

αντιμετωπίσουν τον διεθνή ανταγωνισμό με καλύτερους όρους.

■ Η δημιουργία μιας ευρείας κεφαλαιαγοράς σε ευρώ θα επιφέρει ριζικές μεταβολές στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές προς όφελος των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, χάρη στον 

εντονότερο ανταγωνισμό και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

■ Όλοι οι οικονομικοί φορείς θα επωφεληθούν τελικά από τη δυνατότητα να δανείζονται και 

να δανείζουν στο ίδιο νόμισμα σε μια πιο ευρεία και πιο ρευστή αγορά υπό συνθήκες 

διαφάνειας πρόσβασης και κόστους ανάλογες με εκείνες που υπάρχουν σήμερα με το 

δολάριο. Έτσι τα επιτόκια θα παραμείνουν χαμηλά σε διαρκή βάση προς όφελος των 

νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

■ Χάρη στη πλήρη εξάλειψη του κόστους των πράξεων σε συνάλλαγμα το νέο νόμισμα θα 

αποτελεί μια πηγή οικονομιών και απλουστεύσεων στην καθημερινή ζωή των ευρωπαίων 

πολιτών.

■ Η Ευρώπη δημιουργεί μία ευρεία ζώνη σταθερότητας και ευημερίας που ελαχιστοποιεί τις 

αβεβαιότητες για τους οικονομικούς φορείς τους.
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■ Για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις που πωλούν, ασκούν δραστηριότητες και 

επενδύουν σε άλλα κράτη, το ευρώ θα βελτιώσει τη διαφάνεια των συναλλαγών, θα 

ενισχύσει τον ανταγωνισμό και θα επιτρέψει στους καταναλωτές να επωφεληθούν από τις 

καλύτερες τιμές και στις επιχειρήσεις να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

■ Μέσα στην ΟΝΕ τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους πιο αποτελεσματικά μέσα για 

την προώθηση των πολιτικών για την απασχόληση και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

σε εθνικό επίπεδο. Το ευρώ αποτελεί μία εξαιρετική ευκαιρία για την εξάλειψη του φαύλου 

κύκλου έλλειμμα/ανεργία και την αντικατάστασή του με τη δυναμική 

σταθερότητα/απασχόληση.

■ Η πλήρης εξάλειψη του πληθωρισμού επιτρέπει μια στενότερη σύνδεση του επιπέδου των 

αποδοχών με την παραγωγικότητα των μισθωτών, διευκολύνοντας έτσι την υιοθέτηση από 

τους κοινωνικούς εταίρους μιας υπεύθυνης πολιτικής για τους μισθούς που ευνοεί την 

απασχόληση.
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