Αθήνα, 19/11/1996

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Το Υπουργικό Συμβούλιο στη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε τον
Προϋπολογισμό του 1997, ο οποίος θα κατατεθεί στη Βουλή στα
τέλη Νοεμβρίου.
Ανάπτυξη, σταθεροποίηση και κοινωνική συνοχή αποτελούν σταθερό
άξονα προσανατολισμού των πολιτικών της κυβέρνησης για την
επίτευξη των μεγάλων εθνικών στόχων που έχει να αντιμετωπίσει
Θέλω να τονίσω με ιδιαίτερη έμφαση τρία σημεία :
Πρώτον,
όποιο κόστος και αν συνεπάγεται η πολιτική της
δημοσιονομικής
εξυγίανσης
και
της
καταπολέμησης
του
πληθωρισμού είναι ανυπολόγιστα μικρότερο από το κόστος του
αποκλεισμού της χώρας από μια Ευρώπη , στην οποία οι λοιπές 14
χώρες θα έχουν προχωρήσει και θα έχουν οριοθετήσει ως Ευρώπη
πρώτης ταχύτητας.
Δ εύτερον, για τη χώρα, την οικονομία, τον κάθε Έλληνα πολίτη, η
μείωση του πληθωρισμού, η σύλληψη της φοροδιαφυγής, η
αποκατάσταση της φορολογικής ισότητας και η επιλογή κοινωνικής
δικαιοσύνης στα φορολογικά βάρη δεν-ρπορούν να σηματοδοτούνται
ως^-Κ^στ©ςϊ==Θα είναι σημαντικά επιτεύγματα, αγαθά εθνικής
σημασίας, χωρίς τα οποία κάθε σοβαρή προσπάθεια να πετύχουμε
όσα

επί

χρόνια

έχουμε

οριοθετήσει

ως

στόχους,

είναι

καταδικασμένα σε αποτυχία.
Τρίτον, η Κυβέρνηση προχώρησε στην ιεράρχηση των επιλογών της
με γνώμονα το εθνικό
αποφάσεις μας μπορεί
κατάσταση πραγμάτων,
φορείς ή ομάδες. Όμως

και όχι το πολιτικό της συμφέρον.
Οι
να δημιουργούν αλλαγές στη σημερινή
τριβές και δυσαρέσκειες σε ορισμένους
άλλα περιθώρια δεν υπάρχουν.
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Ο Προϋπολογισμός του 1997 προωθεί ταυτόχρονα τη δημοσιονομική <-’Ίη/ΛοβΛ
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σταθερότητα, την οικονομική/ΐΠτοττ:λεσματικότητα και την κοινωνική
δικαιοσύνη. Ειδικότερα, η πολιτική μας κινείται σε πέντε άξονες :
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Πρώτον, στο δημοσιονομικό πεδίο να πετύχουμε τη μείωση του
ελλείμματος στο 4.2% του ΑΕΠ για το 1997.
Δεύτερον, να περιορίσουμε τις πληθωριστικές πιέσεις, που το 1996
ξέφυγαν από το στόχο που είχαμε θέσει.
Τρίτον, να προωθήσουμε την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα
της οικονομίας μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και
της όλης δράσης του ευρύτερου δημοσίου τομέα. |Να πετύχουμε
ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ πάνω από 3%. Οι Υπουργοί καλούνται
να αναλάβουν ατομικά την ευθύνη της πλήρους και ταχείας
υλοποίησης των κοινοτικών προγγραμμάτων που διαχειρίζονται.
Τέταρτον, να δημιουργήσουμε τα περιθώρια για μια ενίσχυση της
άμυνας της χώρας και τη διασφάλιση των κυριαρχικών μας
δικαιωμάτων απέναντι σε μια ισχυρή προκλητικότητα.
Πέυπτον. να υλοποιήσουμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και
τις κεντρικές προτεραιότητές μας στο πεδίο της κοινωνικής
πολιτικής, όπως είναι το Ν.Σ. για τον ΟΓΑ και τους αγρότες, η
πολιτική μας για το ΕΚΑΣ, η μάχη για την ενίσχυση των
εργαζόμενων, της απασχόλησης, και ενάντια στην ανεργία.
Η υλοποίηση των στόχων της Κυβέρνησης στηρίζεται στις εξής
βασικές παρεμβάσεις :

Παρέμβαση στις δαπάνες και στον εξορθολογισμό της
λειτουργίας του δημόσιου τομέα.
Το Ν.Σ. για τις δαπάνες, ο νόμος για τη λειτουργία των ΔΕΚΟ, η
αποτελεσματικότερη διαχείριση στους επιχορηγούμενους φορείς, η
διαχείριση του δημόσιου χρέους, η αξιοποίηση της δημόσιας
περιουσίας, ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του δημόσιου τομέα
συνολικότερα, αποτελούν
κατεύθυνση αυτή.
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Υπερβάσεις και εξαγγελίες δαπανών που δεν προβλέπονται στον
Προϋπολογισμό δεν θα γίνουν ανεκτές και κάθε Υπουργός θα έχει
προσωπική ευθύνη για τις επιδόσεις και την προσαρμογή των
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φορέων που εποπτεύει,
κυβερνητικών επιλογών.

σύμφωνα

με

τις

κατευθύνσεις

των

Παρέμβαση στην
αποκατάσταση
ίσης
φορολογικής
μεταχείρισης, με την κατάργηση όλων των φοροαπαλλαγών που
δημιουργούν ανεπίτρεπτες δυσαρέσκειες μεταξύ φορολογούμενων
πολιτών.

Παρέμβαση προς
διακαιοσύνης μ ε :

την

κατεύθυνση

της

κοινωνικής

•

Μέτρα για τη φορολογική συμμετοχή της μεγάλης ακίνητης
περιουσίας στην προσπάθεια της δημοσιονομικής εξυγίανσης.

•

Μια πιο σύμμετρη συμμετοχή στη φορολογία των εισοδήματων
με φορολόγηση των τόκων από νέους τίτλους του δημοσίου και
άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

•

Την αύξηση των τεκμηρίων διαβίωσης, ώστε να είναι πιο κοντά
στην πραγματική εισοδηματική κατάσταση των κατόχων τους.

•

Την τιμαριθμική σύνδεση στις κατώτατες συντάξεις και στις
συντάξεις του ΟΓΑ.

Εισοδηματική πολιτική στο δημόσιο τομέα,

με τη θέσπιση
νέου ενιαίου μισθολογίου που θα δώσει πραγματικές αυξήσεις στους
εργαζόμενους, λαμβάνοντας, όμως, υπόψη τις υψηλές εισοδηματικές
επιδοτήσεις που δόθηκαν το 1995-96, καθώς και τη σοβαρότητα του
εγχειρήματος που πρέπει να επιτελεσθεί.
Η αξιολόγηση των διοικήσεων των ΔΕΚΟ και των άλλων δημόσιων
φορέων θα λάβει σοβαρά υπόψη την προσαρμογή της εισοδηματικής
πολιτικής που θα ασκήσουν στους χώρους ευθύνης τους, σύμφωνα
με το στόχο της αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού.
Ο ιδιωτικός τομέας από την πλευρά του, καλείται επίσης να
επιδείξει αυτοσυγκράτηση στην πολιτική τιμολόγησης προϊόντων και
υπηρεσιών και στην εισοδηματική πολιτική και να συμμετάσχει
αποτελεσματικά
στην
προσπάθεια
αποκλιμάκωσης
του
πληθωρισμού.
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Ενίσχυση των τομέων της Παιδείας, Υγείας και Εθνικής
Αμυνας, για τους οποίους προβλέπονται μεγαλύτερες αυξήσεις
απότι ο μέσος όρος αύξησης των συνολικών δαπανών.

Την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής δημογραφικής
πολιτικής, μέσω της οποίας η οικογένεια θα στηριχθεί από σοβαρά
επιδόματα για το τρίτο παιδί και πέρα, και για σοβαρό χρονικό
διάστημα.
Η Κυβέρνηση θα προχωρήσει με αποφασιστικότητα στην υλοποίηση
της κυβερνητικής εντολής που έλαβε τον Σεπτέμβριο και θα
οδηγήσει τη χώρα στο δρόμο της ισχυροποίησης, της εξυγίανσης,
της επιτυχίας.
Το 1997 θα είναι ορόσημο για την Ελλάδα. Θα αποτελέσει το μέτρο
κρίσης για την ικανότητα της χώρας μας να διατηρήσει ή όχι τη θέση
της ως ισότιμου μέλους στην Ευρώπη. Η Κυβέρνηση θεωρεί ότι δεν
υπάρχει απολύτως κανένα περιθώριο παρέκλισης ή καθυστέρησης
στην πορεία αυτή. Γι'αυτό και ο Προϋπολογισμός, όπως και η
οικονομική
μας πολιτική, κινούνται σε μια πορεία εθνικής
εγρήγορσης και υπευθυνότητας.

Με

τον

προϋπολογισμό

που

καταθέτουμε,

μετά

από

συστηματική

επεξεργασία, κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για την ανάπτυξη της χώρας
με δημοσιονομική εξυγίανση και κοινωνική δικαιοσύνη.

Ένα κρίσιμο βήμα για την ισότιμη ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
ενοποίηση.

Πιστοί στις προεκλογικές εξαγγελίες και τις προγραμματικές δεσμεύσεις
υλοποιούμε το σχέδιο για μια ισχυρή Ελλάδα απαντώντας θετικά στο δίλημμα
Ευρώπη ή περιθώριο.

Είναι σημαντικό αυτό το σχέδιο να υποστηριχθεί από όλες τις ζωντανές
δυνάμεις της Ελληνικής κοινωνίας.

Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε το

κόστος του ενδεχόμενου αποκλεισμού της χώρας από την Ευρωπαϊκή
αναδιάταξη, να συνειδητοποιήσουμε τις δυσμενείς συνέπειες από ένα τέτοιο
αποκλεισμό.

Η ένταξη στην ΟΝΕ δεν είναι ένας απλός οικονομικός στόχος, είναι ζήτημα
εθνικής επιβίωσης η συμμετοχή της Ελλάδας σ'αυτό το κέντρο λήψης
αποφάσεων.

Καλώ τον Ελληνικό λαό σε μια καθημερινή ενεργή υποστήριξη αυτής της
προσπάθειας, αυτού του εθνικού σχεδίου για την ανταγωνιστική οικονομία, για
την πιο δίκαιη κοινωνία, την ισχυρή άμυνα, την προάσπιση των εθνικών
συμφερόντων.

Το μέλλον αρχίζει τώρα
και καθορίζεται από εμάς
με μια νέα σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο λαό και την κυβέρνηση.

