ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα. 27 Σεπτεμβρίου 1999
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ομοβροντία προεκλογικών παροχών που εξήγγειλε στις 26
Σεπτειιβοίου 1999 ο Πρόεδρος τηε ΝΔ. εάν υποθετικά εφαρμόξετο, θα
αδηγθύσε την ελληνική οικονομία σε δημοσιονομική κατάρρεηση με
ανυπολόγιστες συνέπειες για την θέση της χώρας στην ΟΝΕ,, την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την απασχόληση των
ε σκαζόμενων.
Συγκεκριμένα:
].

Οι αυξήσεις των συντάξεων του ΙΚΑ και η αυτονόητη επέκταση τους
στους συνταξιούχους του Δημοσίου θα οδηγούσαν σε επιπλέον
δαπάνη 582 Δισ. Δρχ, την οποία δεν μπορούν να αντέξουν τα
ασφαλιστικά ταμεία και θα πρέπει να επωμισθεί σχεδόν εξ
ολοκλήρου ο Κρατικός Προϋπολογισμός. Η δαπάνη αυτή είναι πολύ
υψηλότερη από την πρόχειρη εκτίμηση των 200 Δισ. Δρχ. που έκανε
η ΝΔ, για τον απλούστατυ λόγο ότι η αύξηση των κατώτατων
συντάξεων συμπαρασύμει αυτομάτως, έστω και σε μικρότερο βαθμό
και όλες τις υψηλότερες, πυσκειμένου να μην σημειωθούν ανατροπές
σε βασικές αρχές του ασφαλιστικού συστήματος.

2.

Η πλήρης επέκταση του ΕΚΑΣ στους αγρότες συνταξιούχους θα
σήμαινε νέα αύξηση 21.000 Δρχ. μηνιαίως, που ισοδύναμε! με ετήσια
δαπάνη 235 Δισ. Δρχ.

3.

Η πλήρης κατάργηση του ΕΦΚ καυσίμων δεν είναι εοικτή στο
πλαίσιο της ΕΕ, διότι μετά την σημαντική μείωση στην οποία
προέβη η κυβέρνηση βρισκόμαστε ήδη στην κατώτατη δυνατή
φορολογία. Ομοίως δεν είναι εφικτή η μείωση του ΦΠΑ από 18% σε
8% μόνο για τα αγροτικά μηχανήματα. Η περαιτέρω μείωση
αγροτικού τιμολογίου κατά 50% είναι επίσης ανέφικτη γιατί ήδη το
ηλεκτρικό ρεύμα διατίθεται στους αγρότες στο 38% του κόστους.
Το δημοσιονομικό κόστος από τυχόν εφαρμογή τους θα ανερχόταν
σε 44 Δισ. Δρχ. ετησίως.

4.

Οι προτεινόμενες καταργήσεις ΦΑΓΙ, ΕΦΤΕ, και άλλων συντελεστών
θα είχαν κόστος τουλάχιστον 102 Δισ. Δρχ., ενώ η έκταση άλλων
εξαγγελιών είναι απροσδιόριστη.
Συνολικά το δημοσιονομικό κόστος των απαλλαγών θα ήταν
τουλάχιστον 146 Δισ. Δρχ.

5.

Οι προβλέψεις της ΝΔ για περαιτέρω πτώση των τόκων του
Δημοσίου Χρέους κατά 350 Δισ. Δρχ. ετησίως είναι αβάσιμες γιατί οι
μειώσεις των τόκων έχουν ήδη ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό στον
Προϋπολογισμό. Τα επόμενα τρία χρόνια οι δαπάνες τόκων θα
μειωθούν περαιτέρω κατά 100 έως 200 Δισ. Δρχ. και θα κυμαίνονται
γύρω στο 6% του ΑΕΠ. όπως και σε άλλες χώρες του Ευρώ με
παρόμοιο επίπεδο Δημοσίου Χρέους.

C.

Οι αναφορές για την έκταση της φτώχειας στην Ελλάδα είναι
αβάσιμες, δυσφημιστικές και άδικες για την χώρα μας. Τα στοιχεία
της Eurostat βασίζονται σε έρευνα του 1994. που αν μη τι άλλο
αντικατοπτρίζει την καθίζηση των εισοδημάτων των ασθενέστερων
κοινωνικών τάξεων κατά την ζιερίοδο 1990-93. Σύμφωνα με
νεώτερες έρευνες το ποσοστό φτώχειας περιορίζεται σημαντικά και η
χώρα μας έχει πλέον βελτιώσει αισθητά την θέση των φτωχότερων
στρωμάτων.
Το 1998, οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα ήταν
24,3% του ΑΕΠ, αισθη ;ά υψηλότερα από τον μέσο όρο του
Ευρωπαϊκού Νότου, και πολύ καλύτερα από 22% του 1993.
Συνολικά η ομοβροντία παροχών της ΝΔ εάν ποτέ υλοποιείτο θα
ι οδηγούσε στα εξής αποτελέσματα:
1.

\ 2.

3.

4.

Η άμεση δημοσιονομική δαπάνη θα προσέγγιζε το I τρισ. Δρχ.,
ποσό που βρίσκεται πέρα από κάθε έννοια αντοχής της
οικονομίας.
Το έλλειμμα του 2000 Θα εκτινασσόταν κατά 2,4% στο 3,6% και
θα υπερέβαινε το επιτρεπόμενο όριο του 3%, με αποτέλεσμα η
Θέση της χώρας μας στο ΕΥΡΩ να κινδύνευε.
Το Δημόσιο Χρέος θα ξανάρχιζε την ανοδική του πορεία και 1
αυτό θα σήμαινε άνοδο των επιτοκίων δανεισμού και ππώση
των επενδύσεων και της απασχόλησης.
Η παράλογη δημοσιονομική επέκταση θα οδψ/ούσε αμέσως σε
αναζωπύρωση του -πληθωρισμού, ππώση της παραγωγικότητας ;
και απώλεια χλιάδω ν θέσεων εργασίας.

Ί

Κ ατηγορία

Κόστος
(Δισ. Δρχ.)

1.

Αύξηση κατώτατης σύνταξης ΙΚΑ κατά 37.000 δρχ.
(ποσοστό 33% στο 70% των συνταξιούχων)

300

2.

Συνεπαγόμενη αύξηση υψηλότερων συντάξεων
(μέσος όρος τουλάχιστον 15%)

130

3.

Αύξηση κατώτατης σύνταξης Δημοσίου κατά 37.000
δρχ. (περίπου 120.000 δικαιούχοι)

62

4.

Συνεπαγόμενη αύξηση υψηλότερων συντάξεων
(μέσος όρος 15% για περίπου 230.000
δικαιούχους)

90

5.

Πλήρης χορήγηση ΕΚΑΣ στους αγρότες (21.000
Δρχ. μηνιαίως σε 800.000 δικαιούχους)

235

ΣΥΝΟΛΟ

817

Φ Ο Ρ Ο Λ Ο ΓΙΚ Ε Σ Α Π Α ΛΛΑ ΓΕΣ Ν.Δ.

Κ ατηγορία

1. Κατάργηση ΦΑΠ

40

2. Κατάργηση ΕΦΤΕ

62

3. Κατάργηση ΕΦΚ καυσίμων για τους αγρότες

20

4. Μείωση ΦΠΑ αγροτικών μηχ/των από 18% σε 8%

10

5. Μείωση 50% τιμής ηλεκτρ. ρεύματος σε αγρότες

14
146

ΣΥΝΟΛΟ
Π ΙΝ Α Κ Α Σ 3
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ

απροσδιόριστης έκτασης

Κατηγορία
'.

Μείωση συντελεστών φορολογίας φυσικών και
νομικών προσώπων

2. Τιμαριθμοποίηση όλων των κλιμάκων
Εξσμοίωση φορολογίας Α.Ε. εισηγμένων και μη

*■-.

( Τλ

Κόστος
(Δισ. Δρχ.)

Πλήρης απαλλαγή πολυτέκνων μέχρι τον ανώτατο
συντελεστή
Μειώσεις φόρου κληρονομιάς και μεταβίβασης
αγροτικής γης

ΤΟΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
1 9 98-200 2

ΓΟΚΟΙ
υς % ΑΕΠ

1998
3.234
9,1 %|

1999 |
3.320
8,7% |

2000
3.220
8,0%

Τόκοι 1998 -2002 ως % ΑΕΓΊ

Ετη

27/09/1999

2001
3.000
7,1%

2002
3.050
6,8%

