
22. Τ ο  νομοσχέδιο γ ια  τις  αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις επ ιδεινώ νει το εργασιακό καθεστώς 

κα ι δ ίν ε ι πρόσθετα π λεονεκτήματα  στις επ ιχειρήσ εις  ; Πω ς σ υμβ ιβάζετα ι μ ε τις  δ ιακηρύξεις  

σας π ερ ί κοινω νικής συνοχής ;

Με το νομοσχέδιο πράγματι θα υπάρξουν ορισμένες αλλαγές, ιδιαίτερα στη ρύθμιση 
του χρόνου εργασίας. Πρέπει να σημειώσω ότι τέτοιες ρυθμίσεις και άλλες πολύ πιο 
σημαντικές έχουν εισαχθεί από καιρό σε άλλες χώρες της Ε.Ε. Το παραγωγικό μοντέλο 
αλλάζει, ο ανταγωνισμός αλλάζει, η οργάνωση της εργασίας μεταβάλλεται. Η ακινησία 
είναι ο χειρότερος εχθρός για την ίδια την εργασία. Προσπαθούμε να βρούμε τη χρυσή 
τομή μεταξύ προσαρμογής που είναι αναγκαία και διαμόρφωσης νέων θεσμών και 
σχέσεων, με τρόπο που να προκύπτουν οφέλη για τους εργαζόμενους. Δεν είναι η εμμονή 
σε μορφές και εργαλεία του παρελθόντος που αποτελεί εγγύηση για την ευημερία του 
σήμερα και του αύριο.
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6. Γ ιατί η Κυβέρνηση αρνείται να συζητήσει στη Βουλή το νέο

πρόγραμμα σύγκλισης που έχει αποφασίσει και να ανακοινώσει τα 

συγκεκριμένα μέτρα της οικονομικής της πολιτικής για τα οποία  

δεσμεύτηκε ;

Απάντηση : Δεν πρόκειται περί νέου προγράμματος σύγκλισης, αλλά 

περί επικαιροποίησης (υράαΐΐης)) και διετούς χρονικής επέκτασης του 

προηγούμενου, μετά την προσαρμογή της δραχμής της 14ης Μαρτίου 

1998. Άλλωστε, η επικαιροποίηση αυτή δεν περιλαμβάνει κανένα νέο 

μέτρο πολιτικής που δεν έχει εξαγγελθεί μέχρι σήμερα, ούτε η κυβέρνηση 

έχει δεσμευτεί σε κανέναν για νέα οικονομικά μέτρα. Οι 

επικαιροποιήσεις των προγραμμάτων σύγκλισης είναι πλέον μία τεχνική 

διαδικασία ρουτίνας και εξετάζονται σε υπηρεσιακό επίπεδο στο πλαίσιο 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές χώρες-μέλη υποβάλλουν

επικαιροποιήσεις δύο φορές το χρόνο, οι οποίες δεν αποτελούν τίποτε 

περισσότερο από προβλέψεις ορισμένων οικονομικών μεγεθών. Φυσικά 

δεν μπορούν να συγκριθούν με πολιτικές πράξεις, όπως είναι η κατάθεση 

και η ψήφιση του προϋπολογισμού, και έτσι δεν είναι σκόπιμο να 

περιβάλλονται με το κύρος μιας κοινοβουλευτικής συζήτησης.
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* Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα σύγκλισης που θα περατωθεί και 

υποβληθεί στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί τα τέλη 

Μαΐου, θα περιέχει προβλέψεις μέχρι το έτος 2001 για τον πληθωρισμό, 

το δημοσιονομικό έλλειμμα, το δημόσιο χρέος, το ισοζύγιο πληρωμών, το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, την Απασχόληση, κλπ., ιδιαίτερα μετά την 

ένταξη της δραχμής στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών στις 14 

Μαρτίου του τρέχοντος έτους.



2. Μπορούσε να υπάρξει "πολ ιτ ική  διαπραγμάτευση" για την 

ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του Ευρώ ;

*\

ΑΛαωρ'«^>(0* έΐυοπ ο ΐα ο υ β μ ι^  
{ Χ υ α ία α .  ο ο ϊ  & ιχ .ο τω©«ρΐοβ<3^»ί

Απάντηση : Η Ελλάδα δεν πληροί τα πέντε Κριτήρια σύγκλισης, αιχο^ο-
υι

Οποιαδήποτε πολιτική διαπραγμάτευση που θα απέβλεπε στην ένταξη 

της Ελλάδας με δεδομένη τη μη ικανοποίηση όλων των κριτηρίων

σύγκλισης, θα παραβίαζε κατάφωρα τη Συνθήκη και δεν υπήρχε έτσι ούτε

η ελάχιστη δυνατή πιθανότητα αποδοχής, αφού θα άνοιγε και το δρόμο 

για τις χώρες της διεύρυνσης για μία αντίστοιχη πολιτική 

διαπραγμάτευση. Αυτό θα είχε αρνητικές συνέπειες για την αξιοπιστία 

της ζώνης του Ευρώ, γεγονός που αποτελεί πρόσθετο λόγο απόρριψης. 

Επιπλέον θα δημιουργούσε σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας και

σοβαρότητας για την ίδια τη 

προτείνει αδιανόητα πράγματα.

χώρα μας, η οποία θα εμφανιζόταν να
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Η Ευρώπη χτίστηκε μέσω της ενιαίας αγοράς. Σήμερα η 

ευρωπαϊκή προσπάθεια στηρίζεται στο ενιαίο νόμισμα. Αυτά 

δεν αρκούν. Χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξει 

την κοινωνική της πλευρά, να είναι πιο κοντά στους πολίτες, 

ν’ ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών για αλληλεγγύη 

που ενώνει. Ήδη με τις αποφάσεις για τα εθνικά σχέδια 

δράσης για την απασχόληση έχει γίνει ένα βήμα. Η 

νομισματική ενοποίηση είναι βέβαιο ότι θα εμφυσήσει μια νέα 

δυναμική στην πολιτική ενοποίηση και την αντιμετώπιση των 

κοινωνικών θεμάτων.


