
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 1999

Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη συνεδρίασε 
σήμερα στις 10.30 το πρωί η Κυβερνητική Επιτροπή, μετά το πέρας 
της οποίας ο Πρωθυπουργός προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις 
προς τους δημοσιογράφους στο Μέγαρο Μαξίμου:

“ Η οικονομική πορεία της χώρας το 1999, παρά την κρίση στο 
Κοσσυφοπέδιο, σφραγίσθηκε μέχρι σήμερα από τη σταθερά υψηλή 
πορεία του ρυθμού ανάπτυξης. Είναι υψηλός ο ρυθμός ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας, από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Υπάρχει, επίσης, η βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης για 
την οικονομία και την οικονομική πολιτική και έχουμε εκπληρώσει τα 4 
από τα 5 κριτήρια, τα οποία προβλέπονται για την ένταξη μιας 
χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ).

Επιπροσθέτους, θέλω να σημειώσω τη σταθερή και σημαντική βελτίωση 
των δημοσιονομικών εσόδων. Τα δημοσιονομικά έσοδα αυξήθηκαν 
πέραν από τους στόχους της κυβέρνησης. Αυτό επιβάλλει να 
δώσουμε μια νέα ώθηση στην πολιτική κοινωνικής δικαιοσύνης.
Έχουμε μέσα, αποκτήσαμε μέσα για να δώσουμε σημασία στην 
αναδιανομή του εισοδήματος, στο να ενισχύσουμε εκείνους, οι οποίοι 
έχουν περισσότερη ανάγκη, εκείνους που δεν εξασφάλισαν, στο 
διάστημα αυτό, με την οικονομική εξέλιξη, τα οφέλη τα οποία 
εξασφάλισαν άλλοι. Αυτό είναι ένα πρώτο σημείο.

Το δεύτερο σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι η μείωση του 
πληθωρισμού υπήρξε σημαντική. Πέρυσι τέτοια εποχή ο 
πληθωρισμός εκινείτο στο 5,2%, σήμερα είναι 2,1% και αυτό παρά τη 
σημαντική άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Είχαμε υπολογίσει την τιμή 
του πετρελαίου στα 16 δολάρια το βαρέλι και έχει φθάσει -όπως 
γνωρίζετε- στα 21 και πλέον δολάρια.

Ωστόσο, η ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ, ως προς τον πληθωρισμό, θα 
κριθεί με βάση τις επιδόσεις των τριών καλύτερων χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή των τριών χωρών που έχουν το 
χαμηλότερο πληθωρισμό. Οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι παρ’ όλο 
που ο μέσος πληθωρισμός στις χώρες της ζώνης του Ευρώ κινείται με



επίπεδο 1,1%, στις τρεις καλύτερες χώρες (δηλαδή στις χώρες αυτές που 
θα ληφθούν υπ’ όψιν) κινείται μεταξύ 0 και 0,5%. Αυτό είναι το στοιχείο 
που είναι το καθοριστικό για μας: Το 0 με 0,5%. Και αυτό καθιστά το 
κριτήριο του πληθωρισμού για την Ελλάδα ακόμα πιο δύσκολο να 
επιτευχθεί. Άλλαξε η κατάσταση, ο ττήχυς τώρα είναι υψηλότερα και 
πρέπει να κάνουμε μια πρόσθετη προσπάθεια.

Πρέπει, λοιπόν, στην πολιτική μας να λάβουμε υπ’ όψιν μας τα δυο 
αυτά σημεία. Βασικό κριτήριο είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η 
αναδιανομή του εισοδήματος, η στήριξη των εργαζομένων. Θέλουμε 
να περιορίσουμε τις κοινωνικές αδικίες που δημιουργήθηκαν και 
υπάρχουν και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε την επιτυχία των 
στόχων μας.

Γι’ αυτό σήμερα στην Κυβερνητική Επιτροπή αποφασίσαμε μια σειρά 
από μέτρα με κριτήριο την κοινωνική δικαιοσύνη και πάντα βέβαια την 
προσήλωση προς τον κεντρικό στόχο μας, δηλαδή την επίτευξη των 
προϋποθέσεων εκείνων για να μπορέσει η Ελλάδα να ενταχθεί ισότιμα 
στις διαδικασίες της Ε.Ε.

Πρώτον, αποφασίσαμε τη μείωση των τιμών ορισμένων αγαθών και 
υπηρεσιών, που θα οδηγήσουν στη βελτίωση των πραγματικών 
εισοδημάτων και θα βοηθήσουν τα χαμηλά και μεσαία στρώματα. 
Ταυτόχρονα, θα μειώσουν τον πληθωρισμό. Τα μέτρα αυτά έχουν σκοπό 
να βοηθήσουν εκείνους που έχουν χαμηλότερο εισόδημα, αλλά και να 
εξασφαλίσουν την επιτυχία της οικονομικής πολιτικής μας. Συγκεκριμένα:

1. Μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης
από 20.000 δρχ. τον τόννο σε 6.100 δρχ. τον τόννο. Πρόκειται για μια 
σημαντική μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου.

2. Μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκίνητα σε έκταση που θα οδηγήσει σε μείωση των 
τιμών τους κατά 10% κατά μέσο όρο. Τα αυτοκίνητα θα είναι κατά 10% 
πιο φθηνά, για να το πω απλά. Και αυτό όχι μονάχα θα συμβάλλει, 
ώστε περισσότεροι να μπορέσουν να αγοράσουν καινούργια 
αυτοκίνητα, θα συμβάλλει, επίσης, στη μείωση του στόλου των 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και στη βελτίωση του περιβάλλοντος, 
στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Το κόστος των ως άνω δυο μέτρων (1,2) για το δημόσιο 
προϋπολογισμό το 2000 εκτιμάται σε 150 δις δρχ., εάν
συνυπολογίσουμε και την πρόσφατη μείωση στην τιμή της βενζίνης το 
καλοκαίρι. Αυτό είναι το πρώτο κεφάλαιο.



Δεύτερον, προωθείται η μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, 
που ήταν πάγιο αίτημα των εργαζομένων, των επαγγελματιών και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση είχε δεσμευθεί να υλοποιήσει 
τα μέτρα αυτά, όταν η πορεία των οικονομικών εξελίξεων θα το επέτρεπε 
και τα μέτρα δεν θα έθεταν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων μας. 
Ήρθε, λοιπόν, η ώρα να πάρουμε τέτοια μέτρα. Αυτά είναι:

1. Το αφορολόγητο όριο εισοδήματος αυξάνεται σημαντικά για τους 
μισθωτούς, συνταξιούχους και λοιπούς φορολογουμένους. Η
αύξηση θα κλιμακωθεί σε δυο στάδια και θα γίνει ως εξής: Για τα 
φετινά εισοδήματα το αφορολόγητο όριο γίνεται 1.900.000 δρχ. 
από 1.355.000 δρχ. που είναι σήμερα (δηλαδή αυξάνεται από 
1.355.000 δρχ. στο 1.900.000 δρχ.) στους μισθωτούς και 
συνταξιούχους. Και στους λοιπούς φορολογουμένους το 
αφορολόγητο όριο αυξάνεται από 1.055.000 δρχ. που είναι 
σήμερα στο 1.600.000 δρχ. Και αυτή η αύξηση ισχύει για τα φετινά 
εισοδήματα. Το μέτρο αυτό θα ισχύσει από 1ης Ιανουάριου του 2000 
και θα φανεί, λόγω της παρακράτησης, στο εισόδημα που θα 
εισπράττει ο κάθε μισθωτός. Για τα εισοδήματα του 2000, το 
αφορολόγητο όριο θα ανέλθει στα 2.300.000 δρχ. για μισθωτούς 
και συνταξιούχους και σε 2.000.000 για τους λοιπούς 
φορολογουμένους. Με το μέτρο αυτό ανταποκρινόμαστε σε ένα 
πάγιο αίτημα που υπήρχε και είχε τεθεί ιδιαίτερα από τη ΓΣΕΕ.

2. Αυξάνονται σημαντικά οι εκπτώσεις φόρων για τα παιδιά. Η
έκπτωση για κάθε παιδί αυξάνεται κατά 10.000 δρχ. για οικογένεια με 
δυο παιδιά και ως και 35.000 δρχ. για οικογένεια με 6 παιδιά για κάθε 
παιδί. Είναι μια σημαντική αύξηση, η οποία θα βοηθήσει εκείνους που 
έχουν περισσότερα παιδιά να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της 
καθημερινότητας.

3. Ο συντελεστής φορολογίας των προσωπικών εταιριών μειώνεται 
στο 30% από 35% που είναι σήμερα για τα εισοδήματα του 1999. 
Και θα μειωθεί στο 25% για τα εισοδήματα του 2000. Από αυτό το 
μέτρο ωφελείται το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της 
χώρας, που είναι πάρα πολλές.

4. Καταργούνται τα αντικειμενικά κριτήρια. Είναι γνωστό ότι τα 
αντικειμενικά κριτήρια αποτελούσαν ένα σημείο τριβής με τις εφορίες. 
Ήταν ένα μέσο για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τη 
φοροδιαφυγή. Πιστεύουμε ότι η μηχανοργάνωση έχει προχωρήσει 
τώρα σε τέτοιο σημείο, ώστε να αντιμετωπίσουμε και με άλλους 
τρόπους τη φοροδιαφυγή. Γι’ αυτό είχαμε δηλώσει και το 
πραγματοποιούμε σήμερα: Καταργούνται τα αντικειμενικά κριτήρια.



Το κόστος των ως άνω μέτρων (1, 2, 3, 4) για τον προϋπολογισμό του 
2000 εκτιμάται σε 175 δις δρχ. Και όταν λέμε κόστος, πρέπει να πω ότι 
με άλλο τρόπο είναι αύξηση του εισοδήματος όλων εκείνων, οι οποίοι 
ευνοούνται, όλων εκείνων, τους οποίους αφορούν αυτά τα μέτρα. Για 
παράδειγμα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν, λόγω αυτών των 
μέτρων, περισσότερο εισόδημα. Αυτό είναι το δεύτερο κεφάλαιο.

Τρίτον, η κυβέρνηση λαμβάνει εξειδικευμένα μέτρα για τις πλέον 
αδύναμες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι συνταξιούχοι, οι αγρότες και 
οι άνεργοι. Συγκεκριμένα:
1. Αυξάνεται από 1/1/2000 η αγροτική σύνταξη του ΟΓΑ κατά 10.000 

δρχ. Είναι σήμερα 33.000 δρχ. και αυξάνεται σε 43.000 δρχ. Έτσι ένας 
αγρότης θα ωφεληθεί περισσότερο κατά 140.000 δρχ. το χρόνο και 
ένα ζευγάρι αγροτών (επειδή παίρνουν και οι δυο σύνταξη, όπως 
συμβαίνει συνήθως σε ηλικιωμένους αγρότες) θα έχει περισσότερα στη 
διάθεσή του 280.000 δρχ. το χρόνο. Αυτό το μέτρο αφορά περίπου 
800.000 αγρότες.

2. Αυξάνεται το επίδομα ανεργίας κατά 10%, δηλαδή κατά 112.000 
δρχ. το χρόνο ή και αρκετά παραπάνω, ανάλογα με την περίπτωση, 
επειδή όλα τα επιδόματα δεν είναι τα ίδια.

3. Όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, ανεξαρτήτως ηλικίας, δικαιούνται 
δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Μέχρι σήμερα δεν είχαν 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όταν έβγαιναν στην ανεργία. Από τώρα 
πια όσο είναι στην ανεργία και είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ θα 
έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Πιστεύουμε ότι και η αύξηση του 
επιδόματος ανεργίας κατά 10% και η δωρεάν ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη για τους εγγεγραμμένους ανέργους είναι δυο σημαντικά 
μέτρα, τα οποία βοηθούν σημαντικά στην αντιμετώπιση του 
κοινωνικού αποκλεισμού που φέρνει η ανεργία. Θέλουμε να 
βοηθήσουμε τους ανέργους και αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο 
βελτιώνουμε τις δυνατότητες της ζωής τους. Ήδη υπάρχει μια σειρά 
από μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας, όπως οι ενεργητικές 
πολιτικές απασχόλησης, οι οποίες συνεχίζονται και επαυξάνονται στο 
πλαίσιο του Β’ και του Γ Κ.Π.Σ.

4. Μειώνεται η ασφαλιστική εισφορά του εργοδότη στο 50% για δυο 
χρόνια για κάθε νέα πρόσληψη, εφ’ όσον δεν μειώνεται η 
απασχόληση στην επιχείρηση, με σκοπό την καταπολέμηση της 
ανεργίας. Δηλαδή, αν ένας εργοδότης προσλάβει έναν επιπλέον 
εργαζόμενο, δεν θα πρέπει να πληρώσει το σύνολο των ασφαλιστικών 
εισφορών, θα πληρώσει μονάχα το 50%. Αυτό είναι ένα κίνητρο για να



προσλάβει περισσότερους ανέργους, ένα κίνητρο για περισσότερες 
θέσεις εργασίας, ένα κίνητρο για τη μείωση της ανεργίας.

5. Αυξάνεται το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) από 
18.000 στις 21.000 δρχ. το μήνα. Θέλω να θυμίσω ότι το ΕΚΑΣ 
καθιερώθηκε από αυτή την κυβέρνηση. Υπήρχε κάθε χρόνο μια 
σταθερή αύξηση, δώσαμε ιδιαίτερη προσοχή. Και φέτος υπάρχει μια 
αύξηση. Δεν είναι τόσο μεγάλη όσο τα άλλα χρόνια, αλλά υπάρχει και 
φέτος μια αύξηση, η οποία είναι πέρα από το σύνηθες όριο των 
αυξήσεων.

6. Ουσιαστικές αυξήσεις πάνω από την εισοδηματική πολιτική θα 
δοθούν στους συνταξιούχους, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 
του 2000.

Το κόστος των ως άνω μέτρων (1,2,3,4,5,6) για τα θέματα κοινωνικής 
πολιτικής εκτιμάται σε 150 δις δρχ. περίπου.

Η συνολική δαπάνη όλων των μέτρων (πρώτου, δευτέρου και τρίτου 
κεφαλαίου) προσεγγίζει σε ετήσια βάση τα 470 δις δρχ. Είναι ένα πάρα 
πολύ σημαντικό πακέτο. Είναι πακέτο που όπως είπα και πριν και 
επαναλαμβάνω έχει κριτήριο την κοινωνική δικαιοσύνη και την ενίσχυση 
των εργαζομένων.

Είπα στην αρχή ότι υπάρχει ένα περίσσευμα ή προέκυψε από τη δική 
μας πολιτική η δυνατότητα μιας πολιτικής με μεγαλύτερη ευχέρεια. Αλλά 
οι δυνατότητες που προέκυψαν δεν καλύπτουν, βέβαια, το ποσό των 470 
δις δρχ. Και γι’ αυτό, για να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική και νομισματική 
σταθερότητα, αλλά και για να ενισχυθεί η δικαιότερη διανομή του 
εισοδήματος, η κυβέρνηση αποφάσισε την αύξηση του φόρου 
συναλλαγών στο Χρηματιστήριο από 3ο/οο που είναι σήμερα σε 
6ο/οο (από 3 τοις χιλίοις σε 6 τοις χιλίοις). Αυτό είναι μια πράξη 
κοινωνικής δικαιοσύνης. Υπάρχουν κάποιοι, οι οποίοι, μέσα από τις 
θετικές εξελίξεις της αγοράς και της οικονομίας, έχουν πραγματοποιήσει 
ή πραγματοποιούν κέρδη αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει και εκείνοι οι οποίοι 
έχουν και εξασφαλίζουν, να δώσουν και σε εκείνους οι οποίοι δεν έχουν 
και δεν μπορούν να συμμετάσχουν σ’ αυτές τις διαδικασίες, προκειμένου 
να βελτιώσουν το εισόδημά τους. Γι’ αυτό πιστεύουμε ότι αυτή η 
φορολογική ρύθμιση είναι μια ρύθμιση, η οποία επιβάλλεται για λόγους 
κοινωνικής δικαιοσύνης και βεβαίως για να μπορέσουμε να 
υλοποιήσουμε αυτό το πακέτο, το οποίο έχει ως στόχο μια σημαντική 
ανακατανομή του εισοδήματος. 470 δις δρχ. δίνονται στην κατεύθυνση 
εκείνων, οι οποίοι δουλεύουν και έχουν ανάγκη. Η τελική



επιβάρυνση του προϋπολογισμού, λόγω αυτής της ρύθμισης, 
υπολογίζεται σε 270 δις δρχ.

Με εξαίρεση τα μέτρα για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα που η ρύθμιση αυτή 
κατατίθεται σήμερα στη Βουλή για να ισχύσει αμέσως, τα υπόλοιπα 
μέτρα θα ενσωματωθούν στο φορολογικό νομοσχέδιο και στον 
κρατικό προϋπολογισμό του 2000.

Ανέφερα το αποτέλεσμα της συζήτησης στην Κυβερνητική Επιτροπή, 
επειδή όλο αυτό τον καιρό υπήρχαν εικασίες, υποθέσεις και ήθελα να 
διευκρινίσω το τοπίο, να είναι σαφές τι θα πράξει η κυβέρνηση.

Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσω το σύνολο της 
οικονομικής πολιτικής μας, τους κεντρικούς στόχους, τις κεντρικές 
κατευθύνσεις, τις διαφαινόμενες εξελίξεις. Πιστεύω ότι όπως έχουμε 
προχωρήσει μέχρι τώρα με επιτυχία, έτσι θα προχωρήσουμε και τον 
επόμενο χρόνο με επιτυχία, αταλάντευτα, για να πετύχουμε τους στόχους 
μας. Αλλά, ταυτόχρονα, αταλάντευτα για να υπάρχει περισσότερη 
κοινωνική δικαιοσύνη στη χώρα”.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, όλες αυτές οι παροχές που 
εξαγγείλατε είναι σημαντικές. Όμως, δεν φοβάστε μήπως η αύξηση του 
φόρου συναλλαγών στο Χρηματιστήριο θα έχει επιπτώσεις;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Έχουμε συζητήσει το θέμα με όλους τους 
αρμόδιους, κατ’ εξοχήν ο κ.Παπαντωνίου με τους αρμόδιους της 
κεφαλαιαγοράς. Η εκτίμησή μας είναι ότι δεν είναι πιθανό να υπάρχουν 
επιπτώσεις.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, μήπως όλα αυτά που εξαγγείλατε 
έχουν ουσιαστικά προεκλογικό χαρακτήρα;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το τέλος της θητείας αυτής της κυβέρνησης είναι το 
Σεπτέμβριο του 2000. Είμαστε ένα χρόνο πριν.
Σας ευχαριστώ πολύ.


