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Πολιτικά

Η επόμενη 
ήμερα

Το χρονοδιάγραμμα των διαρθρωτικών μέτρων

Οι όροι των Βρυξελλών
Εξομοιώνονται με το ΙΚΑ όλα τα ασφαλιστικά ταμεία

ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η υποτίμηση της δραχμής και το υποστηρικτικό πακέτο 
των διαρθρωτικών μέτρων που τη συνοδεύουν 
αναπτύσσουν ήδη μια αυτόνομη δυναμική και κίνηση 
προς τα εμπρός για την ελληνική οικονομία και 
κοινωνία. «Ολες οι γέφυρες επιστροφής ανατινάχθηκαν 
και μόνο το άλμα προς τα εμπρός είναι η σωτηρία μας» 
δηλώνει ανώτατος κρατικός λειτουργός, προσθέτοντας 
ότι οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης είναι 
ασφυκτικά προσδιορισμένες ως προς τον χρόνο και 
αναπότρεπτες ως προς την εκτέλεση.

Είναι ενδεικτικό των ισχυρών πιέσεων υπό τις οποίες 
τελεί η κυβέρνηση όχι μόνο από τις διεθνείς αγορές αλλά κυρίως από τους εταίρους μας στην 
Ευρωπαϊκή Ενωση, έναντι των οποίων ανέλαβε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ότι στο κρίσιμο θέμα 
του Ασφαλιστικού θα προχωρήσει με αποφασιστικά βήματα και θα αποτολμήσει ρήξεις που ως 
τώρα εθεωρούντο αδύνατες. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος», η εξάωρη σκληρή 
διαπραγμάτευση που έγινε το Σάββατο 14 Μαρτίου στις Βρυξέλλες κινδύνευσε να αποβεί άκαρπη 
γιατί οι Γερμανοί αρνούνταν να αποδεχθούν την ένταξη της δραχμής μετά την υποτίμηση στον 
Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (ΜΣΙ) αν η ελληνική κυβέρνηση δεν δεσμευόταν ότι:

Θα τροποποιήσει το ισχύον ασφαλιστικό σύστημα με την κατάθεση σχετικού νομοθετήματος εντός 
του 1998.

Θα συγκροτήσει τις μισθολογικές αυξήσεις για το 1998 στον ιδιωτικό τομέα στα ίδια επίπεδα με το 
Δημόσιο, δηλαδή στο 2,5%.

*  Αμοιβαίες υποχωρήσεις

Ο υφυπουργός Οικονομικών της Γερμανίας κ. Γιούργκεν Σταρκ ήταν ανένδοτος, ενώ ο πρόεδρος 
του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων κ. I. Στουρνάρας, που είχε ενημερώσει σχετικά 
τον κ. I. Παπαντωνίου, είχε πάρει εντολή να μην υποχωρήσει. Ο πρόεδρος της Νομισματικής 
Επιτροπής σερ Νάιτζελ Γουίκς είχε σηκώσει τα χέρια και εξέφραζε φόβους ότι η συμφωνία 
ματαιώνεται και μόνο ύστερα από δραματικές τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ 8 και 9 μ.μ. του 
Σαββάτου μεταξύ του κ. Κ. Σημίτη και του γερμανού καγκελάριου κ. Χέλμουτ Κολ και του
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υπουργού Εθνικής Οικονομίας με τον γερμανό υπουργό Οικονομικών κ. Τέο Βάιγκελ έγιναν 
αμοιβαίες υποχωρήσεις και έκλεισε η συμφωνία στις 9 μ.μ..

Ασφυκτικές όμως είναι και οι άμεσες δεσμεύσεις. Πράγματι η θερμή υποδοχή στις διεθνείς αγορές 
των κυβερνητικών μέτρων, οι μεγάλες εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό και η φρενήρης άνοδος 
του Χρηματιστηρίου προκαλούν ευφορία μόνο στους ξένους που ρευστοποιούν τώρα τα κέρδη από 
την υποτίμηση που είχαν προβλέψει και στους «επικοινωνιολόγους» της κυβέρνησης! Αντίθετα ο 
πρωθυπουργός κ. Σημίτης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Παπαντωνίου και ο 
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Λουκάς Παπαδήμος, που έζησαν εκ των ένδον το θρίλερ 
των διαπραγματεύσεων για την υποτίμηση και γνωρίζουν τα ρίσκα που ανέλαβαν, είναι πεπεισμένοι 
ότι η περίοδος χάριτος δεν είναι μεγαλύτερη από ένα τρίμηνο και ότι από τον Ιούνιο και πέρα η 
κυβέρνηση πρέπει να δίνει απτά δείγματα συμμόρφωσής της με το χρονοδιάγραμμα για το οποίο 
δεσμεύθηκε στις Βρυξέλλες.

Το χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με πληροφορίες μας, προβλέπει:

1 Αμεσα δημοσιονομικά μέτρα στο σκέλος των δαπανών που να εγγυώνται μείωσή τους κατά 300 
δισ. δρχ. Αύριο Δευτέρα πραγματοποιείται στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας σύσκεψη υπό την 
προεδρία του κ. Παπαντωνίου και με τη συμμετοχή των υφυπουργών κκ. Γ. Δρυ και Ν. 
Χριστοδουλάκη για να αποφασισθεί ποιες επιχορηγήσεις σε δημόσιες επιχειρήσεις και ποιες 
επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις θα περικοπούν αμέσως.

2 Τη μετοχοποίηση εντός του 1998 της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (τον Μάιο), τη διάθεση 
ως τον Οκτώβριο στο Χρηματιστήριο του τρίτου πακέτου μετοχών του OTE σε ποσοστό 15% (το 
οποίο κατά τους υπολογισμούς του ΥΠΕΘΟ θα αποδώσει 480 δισ.) και θα ακολουθήσουν η 
ΕΥΔΑΠ, η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, η Διεθνής Εκθεση Θεσσαλονίκης και η Olympic 
Catering. Πρόθεση του κ. Παπαντωνίου είναι να γίνεται μία αποκρατικοποίηση κάθε μήνα, αλλά 
φυσικά τον ρυθμό θα τον δώσουν οι εισηγήσεις του συμβούλου (η ΕΤΕΒΑ) για τον κατάλληλο 
χρόνο.

Για το 1999 το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την αποκρατικοποίηση των εξής ΔΕΚΟ: Ολυμπιακή 
Τουριστική, Ιππόδρομος, ΟΛΠ, Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, Διώρυγα Κορίνθου, 
Οργανισμός Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Κάθε χρόνο πρέπει να αποδίδουν οι 
αποκρατικοποιήσεις 300 και πλέον δισ. δραχμές.

Να σημειωθεί ότι και στο θέμα αυτό οι Γερμανοί αξίωναν πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα με 
αναφορές σε μήνα και μόνο ύστερα από την παρέμβαση στη Νομισματική Επιτροπή του 
εκπροσώπου της Ιταλίας κ.
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ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Και τώρα πρόταση μομφής

Μετωπική πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση σχεδιάζει το επιτελείο της ΝΔ σε δύο επίπεδα. 
Το πρώτο επίπεδο, που αφορά τη Βουλή, σχεδιάζεται με πάσα μυστικότητα και προβλέπει την 
εξάντληση όλων των κοινοβουλευτικών μέσων για την άσκηση της μέγιστης δυνατόν πίεσης με τη 
χρήση και της πρότασης μομφής εναντίον της κυβέρνησης. Το δεύτερο αφορά την κινητοποίηση του 
κομματικού μηχανισμού της ΝΔ σε όλη τη χώρα με δύο στόχους. Αφενός την πρόκληση φθοράς 
στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική της και αφετέρου την καλλιέργεια κλίματος ευφορίας 
στους οπαδούς της ΝΔ εν όψει των εκλογών στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Ασφαλείς πληροφορίες του «Βήματος» αναφέρουν πως το μόνο που μένει είναι η επιλογή του 
χρόνου για την κατάθεση πρότασης μομφής που αποτελεί κορυφαία κοινοβουλευτική πράξη 
αμφισβήτησης της κυβερνήσεως. Η ηγεσία της ΝΔ υπό το βάρος των εξελίξεων στο μέτωπο της 
δραχμής πιθανόν να επισπεύσει την επίθεσή της εις βάρος της κυβερνήσεως, αν και ο τραυματισμός 
του προέδρου του κόμματος κ. Κ. Καραμανλή δυσκολεύει τα πράγματα. Η επιλογή της ηγεσίας της 
ΝΔ για την επίθεση στην κυβέρνηση, όπως διαβεβαίωνε «Το Βήμα» κορυφαίος παράγων του 
κόμματος, είχε ληφθεί προ ημερών και απλώς ενισχύθηκε από τις εξελίξεις εις βάρος του εθνικού 
νομίσματος μας.

Ο πρόεδρος της ΝΔ μάλιστα είχε φροντίσει από καιρό να κρατά αποστάσεις στο ενδεχόμενο 
υποτίμησης της δραχμής παρά το γεγονός ότι δήλωνε πως η πολιτική της σκληρής δραχμής έχει 
εξαντλήσει τα όριά της. Ο κ. Καραμανλής εξηγούσε σε συνεργάτες του πως η αναταραχή στην 
αγορά και η λαϊκή αγανάκτηση θα κορυφωθούν λόγω των επιπτώσεων που θα προκόψουν από την 
υποτίμηση της δραχμής.

Ενα θέμα της επικαιρότητας, βάσει του οποίου η ΝΔ θα ανεβάσει τους τόνους της πολιτικής 
αντιπαράθεσης, είναι και η υπόθεση με το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Φλώρινα. Η αξιωματική 
αντιπολίτευση θεωρεί πως οι εξελίξεις στο θέμα θα προσλάβουν τη μορφή χιονοστιβάδας και θέλει 
αυτή τη φορά να προηγηθούν οι δικές της πρωτοβουλίες. Κορυφαία στελέχη της ΝΔ πάντως 
«κάρφωναν» την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία, ενώ τυπικώς έχει την ευθύνη για το θέμα τις 
ημέρες που αυτό πήρε διαστάσεις, βρέθηκε να ταξιδεύει στο εξωτεβ, ^  %
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I. Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗΣ

Η υποτίμηση, λέει, δεν ανακοινώνεται... Ασφαλώς και ορθώς! Τίποτε δεν σε 
υποχρεώνει όμως, πέντε ημέρες πριν από την υποτίμηση και ενώ σχεδιάζεις την 
υποτίμηση, να βρίζεις τον Μ. Εβερτ επειδή μίλησε για υποτίμηση. Και τίποτε δεν σε 
υποχρεώνει να μας κοπανάς εδώ και έξι μήνες τα φούμαρα για την «εθνική μάχη της 
δραχμής» που δίνεις με επιτυχία «κατά των κερδοσκόπων», τη στιγμή που 

διαπραγματεύεσαι την υποτίμηση και ανοίγεις ο ίδιος τον δρόμο στους κερδοσκόπους. Διότι η 
υποτίμηση δεν είναι μόνο θέμα οικονομικής πολιτικής. Είναι θέμα πολιτικής συμπεριφοράς.

Οχι μόνο η υποτίμηση. Τα πάντα... Και ο πληθωρισμός και το δημόσιο έλλειμμα και η 
φορολογία και οι μεταφορές και οι ΔΕΚΟ και τα νοσοκομεία και το ποδόσφαιρο. Ολα είναι 
ζητήματα πολιτικής, ελάχιστα είναι απλά προβλήματα οικονομίας. Γι' αυτό οι κυβερνήσεις 
κρίνονται από την πολιτική συμπεριφορά τους. Οχι από τις οικονομικές αποφάσεις τους. 
Καλώς ή κακώς, το «πώς» στη δημοκρατία είναι εξίσου σημαντικό με το «τι», αν όχι 
σημαντικότερο.

Οταν ο άλλος πάει να ψηφίσει καλείται ουσιαστικά να απαντήσει αν του αρέσει η χώρα που ζει 
και πώς μπορεί να την φτιάξει καλύτερη. Ασφαλώς και θέλει μια χώρα χωρίς πληθωρισμό, 
χωρίς έλλειμμα, με σταθερό νόμισμα και χαμηλά επιτόκια. Δεν θέλει όμως μόνο αυτά. Ο 
πληθωρισμός πέφτει; Ναι, αλλά ταυτοχρόνως αυξάνεται ο χρόνος που χρειάζομαι κάθε μέρα 
για να πάω από το σπίτι μου στο γραφείο. Δεν ισχυρίζομαι ασφαλώς ότι ο δικός μου χρόνος 
είναι εξίσου σημαντικός με τον πληθωρισμό, προς Θεού! Ισχυρίζομαι όμως ότι μαζί με τον 
πληθωρισμό θα έπρεπε να απασχολούν την κυβέρνηση και οι εκατοντάδες χιλιάδες Αθηναίοι 
που περνούν την ημέρα τους μποτιλιαρισμένοι στους δρόμους.

Το δημόσιο έλλειμμα μειώνεται; Ναι, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυξάνεται η εγκληματικότητα 
και αυτός που βλέπει τους μασκοφόρους να εισβάλλουν στο μαγαζί του δύσκολα μπορεί να 
τους αντικρούσει λέγοντας «προσοχή, θα μπούμε στην ΟΝΕ!». Δεν υπάρχει καμία ζυγαριά που 
να λέει ότι για την ευημερία και την ησυχία των ανθρώπων ένα δημόσιο έλλειμμα είναι 
σημαντικότερο από μια εγκληματικότητα. Η ιεράρχηση είναι θέμα πολιτικής επιλογής και 
αυτή ακριβώς η
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