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Μ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ

Το 1999 ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος 

της προσαρμογής της Ελλάδας στις συνθήκες 

της σύγχρονης παγκόσμιας οικονομίας.

Ταυτόχρονα, ολοκληρώνεται 

η προσπάθεια ένταξης της χώρας μας 

στην Οικονομική και Νομισματική Ενωση 

της Ευρώπης.

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, στις προγραμματικές 

δηλώσεις τον Οκτώβριο του 1993, 

είχε προσδιορίσει τους στοχους 

της οικονομικής πολιτικής με το τρίπτυχο 

Σταθεροποίηση-Ανάπτυξη-Κοινωνική Δικαιοσύνη. 

Οι ίδιοι στόχοι επαναβεβαιώθηκαν 

στις προγραμματικές δηλώσεις της νέας Κυβέρνησης 

το Σεπτέμβριο του 1996.

Το Π Α ΣΟ Κ κρίνεται από την επίτευξη 

αυτών των τριών μεγάλων στόχων.

• Τ ο  έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης από 13 ,8%  του 
Α Ε Π  το 1993, έπ εσ ε στο 2 ,4 %  το 1998 και επ ιτεύχθηκε 
έτσ ι η δημοσιονομική σύγκλιση με την Ευρω παϊκή 
Ένω ση . Η ταχύτητα προσαρμογής της Ελλάδας ήταν πολλα
πλάσια σε ότι αφορά τη σύγκλιση των δημοσίων οικονομικών 
σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό το 
αναγνωρίζουν όλοι οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί και 
πρώτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει διαπιστώσει αυτή 
την πολλαπλάσια ελληνική ταχύτητα σε σχέση με τα άλλα 
Κράτη-μέλη.
• Τ ο  δημόσιο χρέος ως ποσοστό του Α Ε Π  μειώθηκε απο 
112%  σ ε 105%  σε διάστημα 5 ετών. Για πρώτη φορά 
αναστρέφ εται η καλπόζουσα τάση του δημόσιου χρέους, 
που επ ικρατούσε για μια ολόκληρη Ι5ετία .
• Ο πληθωρισμός έπ εσ ε από 14% στο τέλος του ^ ^ 3 , 
σ ε  3 ,4 %  το Μάρτιο του 1999, δηλαδη σε διόστη1^Β5 
ετών. Πρόκειται για το χαμηλότερο ρυθμό πληθωρισμού της 
τελευταίας εικοσιπενταετίας, με την προοπτική να π έσει 
στο 2 %  στο τέλος του χρόνου.
• Όσον αφορά τη Νομισματική πολιτική, υπήρξε ενδεδειγ- 
μένη, παρά το γεγονός ότι ήταν αυστηρή. Μας επέτρεψε τη 
μείωση των επιτοκίων απο 28% -30%  που δανείζονταν οι 
επ ιχ ειρ ή σ εις , στο 12 % -1 4 %  σήμερα , με αποτέλεσμα να 
ανακουφισθουν μικροί και μεσαίοι επ ιχειρηματίες που 
στηρίζονταν σε τραπεζικό δανεισμό. Χιλιάδες νέα ζευγά
ρια απέκτησαν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να πάρουν 
δάνειο για αγορά στέγης. Με την προσέγγιση στην Ο Ν Ε , 
τα επιτόκια θα μειωθούν στο 6 % -7%  στο επόμενο διά
στημα των 24 μηνών. Όταν την 1.1.2001 θα καταργηθεί η 
δραχμή και θα έχουμε το ΕΥΡΩ, τότε εκ των πραγμάτων, τα 
επιτόκια θα ανέρχονται σε 6% περίπου για τις επιχειρήσεις και 
για όσους λαμβάνουν στεγαστικά δάνεια.
• Τ έλο ς , για τη δραχμή ακολουθήθηκε μια πολίτικη στα
θερής ισοτιμίας για 4 χρονιά, που ήταν αναγκαία γ ια ^ Β ' 
εδραιωση της εμπιστοσύνης στην οικονομική π ο λ Λ ^ ΐ 
της Κ υβέρ νησης .
Στ ις  14.3 .98, η Κυβέρνηση προχώρησε σε μία διπλή κίνηση: 
Υπ οτίμηση της δραχμής παραλληλα με την ένταξή της 
στο Μ ηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών.
Η ένταξη αυτή ήταν ιστορικής σημασίας.
- Προστάτευσε την εθνική μας οικονομία από την επερχόμε- 
νη κρίση
- Επέτρεψε στην Ελλάδα να αναδείξει αντοχές ανάλογες με 
αυτές που επεδειξαν άλλες χώρες, όπως η Ολλανδία, η 
Γερμανία, η Αγγλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία.
- Δεν υπήρξε καμία πίεση στο νόμισμα μας
- Δεν υπήρξε άνοδος επιτοκίων, ούτε εκροές κεφαλαίων.
Η ιστορία, ίσως, κρίνει ότι αυτή η υποτίμηση με την ένταξη στο 
Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών υπήρξε το ίδιο σημα
ντική με την ιστορική υποτίμηση του 1953, που προσδιόρισε 
την πορεία της εθνικής μας οικονομίας για πολλά χρόνια.

Ά ρ α , χο πρώτο σκέλο ς της υποχρέωσης που είχα με 
αναλάβει απέναντι στον ελληνικό λαό, η Σ Τ Α Θ Ε Ρ Ο 
Π Ο ΙΗ Σ Η , επ ιτεύχθηκε πλήρως.



Ο ελληνικός λαός έχει σήμερα σταθερό νόμισμα , χαμηλά 
επ ιτόκια , χαμηλό έλλειμμα και το χρέος μειώνεται. 
Εδραιώ σαμε, συνεπώς, συνθήκες δημοσιονομικής εξυ
γίανσης, μια μεγάλη προσφορά προς τις επόμενες γενιές.

2.1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ
• Ο ρυθμός ανάπτυξης το 1993 ήταν αρνητικός (μείον
1 ,6 % ). Κατά την περίοδο 1989-1993 ο μέσος ρυθμός ήταν 
μόλις 0,6%. Ο μέσος ρυθμός της μεταπολίτευσης, από το 
1974 μέχρι και το 1993, ήταν μόλις 1,5%.
Σή μ ερ α  έχουμε ρυθμό 3 ,5 % , άρα περίπου τριπλάσιο σε 
σ χέση  με αυτόν της μεταπολίτευσης και εξαπλάσιο σε 
σ χέση  με την αμέσως προηγούμενη περίοδο της Νέας 
Δημοκρατίας.
Ποιος μπορεί να πει ότι σήμερα υπάρχει έλλειμμα ανάπτυξης 
στην Ελλάδα, όταν είμαστε τρεις έως έξι φορές καλύτερα από 
οποιαδήποτε άλλη περίοδο της μεταπολίτευσης;
• Η ανάπτυξη στηρίχθηκε στις επενδύσεις τόσο του

* ιτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Εκτός από τη συμ- 
ή των κοινοτικών κονδυλίων στις δημόσιες επενδύσεις, 
υπάρχει ουσιαστική ανακαμψη των ιδιωτικών επ ενδύσε

ων που αυξάνονται με ρυθμούς της τάξης του I 0 %  σε 
πραγματικές δραχμές.
• Η ανάπτυξη είναι ισόρροπη.
Η βιομηχανική παραγωγή, ο ασφ αλέστερος δείκτης, ανα
κάμπτει με 5 % , σ ε σχέση  με μηδενικούς ρυθμούς κατα 
την προηγούμενη 15ετία. Όλοι οι τομείς της οικονομίας 
ανέκαμψαν, αναπτύχθηκαν, εκσυγχρονίστηκαν. Ιδιαίτερα στον 
τραπεζικό τομέα, στις επικοινωνίες, στις μεταφορές οι εξελί
ξεις είναι ραγδαίες.
• Είναι η πρώτη φορά που αντί να απομακρυνόμαστε, πλη
σιάζουμε την Ευρώπη. Ο αναπτυξιακός ρυθμός της 
Ελλαδας είναι ανώτερος του ευρωπαϊκού. Για πρώτη 
φορά επιτυγχάνεται πραγματική σύγκλιση. Τα στοιχεία 
μιλούν από μόνα τους.

£>*οα, στο δεύτερο κεφάλαιο του συμβολαίου μας με 
’β α ό ,  στην ΑΝ ΑΠ ΤΥΞΗ , είμαστε απόλυτα συνεπείς. 
Για τρίτη συνεχή χρονιά, επιτυγχάνουμε την πραγματι
κή σύγκλιση.

3.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Οταν μιλάμε για Κοινωνική Δ ικαιοσύνη, αναφερομαστε 
καταρχην στην εξέλιξη των πραγματικών εισοδημάτων 
των εργαζομένων.
Υπάρχει ομοφωνία στην Ελλάδα, αλλά και στους διεθνείς 
οργανισμούς, ότι τα πραγματικά εισοδήματα των εργαζό
μενων αυξήθηκαν με θετικούς ρυθμους σε όλη τη διάρ
κεια των τελευταίων 5 ετών, για τον απλό λόγο οτι οι 
αυξήσεις , συστηματικά , κάθε χρονο, ήταν πάνω απο τον 
πληθωρισμό. Επεσε ραγδαία ο πληθωρισμός και άρα υπήρ
ξε αύξηση του πραγματικού εισοδήματος. Κατα μέσο όρο, 

α πραγματικό εισοδήματα αυξήθηκαν κατα 2 ,5 %  το 
χρονο, σε ολη τη διάρκεια της προηγούμενης πενταετίας,

ενώ κατά τη διάρκεια της περιόδου 1990-1993 τα πραγ
ματικά εισοδήματα μειώθηκαν κατά 3 ,3 %  το χρόνο.
• Ο ρ ισμένοι υποστηρίζουν ότι η φορολογική μας πολίτι
κη ανετρεψ ε αυτές τις αυξήσεις, βάζοντας βαθιά το χέρι 
στην τσέπ η των πολιτών, με αποτέλεσμα το διαθέσιμο 
εισόδημα να μην έχει αυτή την εξέλιξη .
Αυτό είναι λάθος γιατί:
α . Τ ο  διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων μετά τους 
φόρους αυξήθηκε και αυτό κατα 1,7 %  το χρονο, ενώ τη
περίοδο 1990-1993 μειώθηκε κατά 3,6% το χρόνο. 
β .Ο ι φόροι που επεβαλε η Κυβέρνηση του Π Α Σ Ο Κ  ήταν 
αποκλειστικά φοροι στο κεφαλαίο και τα κέρδη των επ ι
χειρήσεω ν. Οι ρυθμοί ανόδου του διαθέσιμου εισοδήματος 
που επιτυγχάνονται τα τελευταία χρόνια είναι ανώτεροι από 
αυτούς που έχει πετύχει η Ευρώπη, όπου υπάρχει στασιμότη
τα στο διαθέσιμο εισόδημα σε όλη τη διάρκεια της προηγού
μενης πενταετίας.
γ . Σημειώθηκε μεγάλη βελτίωση στη συμμετοχή των άμεσων 
φόρων στο σύνολο της φορολογίας. Το  1993 η αναλογία 
άμεσων προς έμμεσους φορους ήταν 4 2 ,5 % , ενω το 1998 
η αναλογία αυτή αυξήθηκε στο 61% . Το  1999, με τη μεί
ωση των έμμεσω ν φορών που αποφασίσαμε, η αναλογία 
αυτή θα αυξηθεί ακόμα περισσότερό , φθανοντας το 62% . 
δ . Επειδή οι έμμεσοι φόροι αντιπροσωπεύουν συνήθως υψη
λότερο ποσοστό στο εισόδημα των χαμηλών εισοδηματικών 
τάξεων, η βελτίωση της αναλογίας άμεσων προς έμ μ ε
σους φορους σημαίνει βελτίωση της σχετικής θέσης των 
χαμηλόμισθων στη διανομή του εισοδήματος.
Όλα αυτά σημαίνουν δικαιότερο φορολογικά σύστημα.

Το συμπέρασμα είναι ότι ο συνδυασμός της εξέλιξης 
των πραγματικών εισοδημάτων με τη φορολογική πολι
τική που έχουμε ασκήσει, έχουν οδηγήσει σε σταθερή 
αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων 
στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

• Κοινωνική Δικαιοσύνη σημαίνει, επίσης, αύξηση των 
Κοινωνικών Δαπανών. Είναι ασφαλώς τεράστιες οι ανά
γκες του Ε Σ Υ  και του εκπαιδευτικού μας συστήματος, και 
η σημερινή κατασταση δεν είναι ικανοποιητική.
• Είναι, όμως, βέβαιο οτι ήμασταν μια χωρά περίπου χρε- 
ωκοπημένη το 1993, όταν το έλλειμμα ήταν κοντά στο 
14% του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος και μας έπνι
γε ένα χρέος ! I 2 %  του Α Ε Π , ενώ θέταμε ως στόχο να εντα
χθούμε στην ΟΝΕ. γεγονός που επέβαλε τεράστιες εξοικονο
μήσεις δαπανών σε όλους τους τομείς. Τα περιθώρια ήταν 
πράγματι ασφυκτικά.
• Παρόλα αυτα, εξασφαλίσαμε αυξήσεις στα κονδύλια της 
Υγείας και της Παιδείας που είναι διπλάσιες σε ρυθμό, σε 
σχέση  με την εξελιξη όλων των υπολοίπων δαπανών του 
Κρατικού Προϋπολογισμού. Αν, μαλιστα, προστεθούν σε 
αυτά τα κονδύλια και οι δημοσίες επενδύσεις στο χώρο της 
Υγείας και της Παιδείας, τότε σημειώνονται πολύ μεγαλύτερες



αυξήσεις, σε σχέση με το συνολικό ρυθμό αυξήσεων των 
δημοσίων δαπανών.
• Το 1999 είναι έτος ολοκλήρωσης των μεγάλων έργων 
κοινωνικής υποδομής.
Λεκάδες νοσοκομεία, 1000 αίθουσες διδασκαλίας, ολο
κληρώνονται εντός του 1999 και αποδίδονται για χρήση.
» Επίσης, έχουμε αναλάβει σημαντικές δράσεις για τρεις κατη
γορίες συμπολιτών μας που είναι ευάλωτες, αδύναμες και 
έχουν ανάγκη στήριξης.
Είναι οι άνεργοι, οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι εργαζόμε
νες μητέρες.
• Για πρώτη φορά στη χώρα μας, μέσα στη διετία 1998-1999, 
ασκείται μία ενεργός πολιτική εναντίον της ανεργίας με 
προγράμματα ύψους 200 δις δρχ. για νέους άνεργους, για 
επανένταξή τους στο σύστημα, για εκπαίδευση και για 
κατάρτιση. Ήδη εντός του 1998 επιχορηγήθηκε η δημιουργία 
60 χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας και νέων επαγγελματιών.
• Για τους χαμηλοσυνταξιούχους, καθιερώσαμε το Επίδομα 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε Κ Α Σ ) , που ανέρχεται σε 18 χιλ. 
δρχ. το μήνα ως μία πρόσθετη, μία σημαντική ενίσχυση 
για 360.000 ηλικιωμένους που έχουν μεγάλη ανάγκη οικο
νομικής στήριξης.
• Καθιερώσαμε την τιμαριθμική αναπροσαρμογή στα 
κατώτατα όρια Συντάξεων του 1ΚΑ, του Ο ΓΑ  και των λοι
πών Ασφαλιστικών Ταμείων.
• Επίσης, για τους συνταξιούχους μειώσαμε τη συμμέτο
χη τους στην αγορα των φαρμάκων από 25%  σε 10%.
«Γι α τις εργαζόμενες μητέρες, η Κυβέρνηση ιδρύει πολλούς 
νέους βρεφονηπιακούς σταθμούς, για τη διευκόλυνση της νέας 
εργαζόμενης Ελληνίδας, η οποία είναι και μητέρα.
Τα προγράμματα αυτά θα συνεχιστούν με επιταχυνόμενους 
ρυθμούς τα επόμενα χρονιά.
» Ξντάχθηκαν στο σύστημα της Δωρεάν Ιατροφαρμακευ
τικής Περίθαλψης σε ολους τους Ν έους Ανεργους (18-29 
ετών) και σε όλους τους Μακροχρόνια Ανεργους ανω των 
55 ετών.
• Από το 1996-1999 έχουν διατεθεί για όλα τα Προγράμ
ματα Εργατικής Κατοικίας 352 δις δρχ. (80 δις δρχ. για το 
Κατασκευαστικό Πρόγραμμα, 240 δις δρχ. για το Δανειοδοτικο 
Πρόγραμμα και 32 δις δρχ. για το Πρόγραμμα Επιδότησης 
Ενοικίου.
• Αυτή τη στιγμή ανεγείρονται σε ολη τη χώρα οικισμοί 
συνολικής δυναμικότητας 9.500 κατοικιών που θα στεγά
σουν 50.000 μέλη των δικαιούχων οικογενειών.
• Επ ίσης, για το 1999 θα διατεθούν 200 δις για το 
Πρόγραμμα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.
• Μπαίνουμε, πλέον, στη θετική φάση του νέου κύκλου, όπου 
θα υπάρξει μεγάλη μείωση των τραπεζικών επιτοκίων στο 
6% -7%  και θα πέσουν τα επιτόκια των κρατικών τίτλων 
κατα περίπου 5 με 6 μονάδες.
Κάθε μονάδα χαμηλότερο επιτόκιο στα έντοκα γραμμάτια και 
τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου εξοικονομεί για το 
Υπουργείο Οικονομικών περίπου 150 δις δρχ.
Αοα, με την ένταξη στην ΟΝΕ, θα έχουμε ένα πρόσθετο 
κονδύλι της τάξης των 600 δις δρχ., που θα διατεθεί για 
τους άνεργους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τις εργαζόμε

νες Μητέρες, το ΕΣΥ και την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση, 
για το Περιβάλλον και την Ποιότητα ζωής.
Το Νέο Κοινωνικό Κράτος θα οικοδομηθεί με την ενίσχυση 
αυτών των 600 δις δρχ., τα οποία είναι τα οφέλη της 
σύγκλισης χαι της ένταξής μας στην ΟΝΕ.
• Η μείωση των επιτοκίων έχει κατεξοχήν κοινωνικό 
χαρακτήρα. Απελευθερώνει πόρους, ώστε να δώσουμε 
περ ισσότερα στο Ε Σ Υ , στην Παιδεία, στις Συντάξεις.
Η μείωση των τόκων είναι το κλειδί της κοινωνικής πολιτικής 
που ασκεί αυτή η Κυβέρνηση, εξοικονομώντας πόρους για την 
οικοδόμηση του Νέου Κοινωνικού Κράτους. 
Απελευθερώνουμε πόρους από τόκους, που τα προηγούμενα 
χρόνια επί Ν.Δ., πήγαιναν στους έχοντες και κατέχοντας, στους 
ραντιέρηδες και στους μεγάλους θεσμικούς επενδυτές του 
εξωτερικού. Τώρα κερδίζουν λιγοτερα όσοι αγοράζουν 
ελληνικούς τίτλους γιατί, πλέον, αγοράζουν ασφαλείς τίτ
λους. Όχι τους τίτλους που γνώριζαν πριν από 5-6 χρόνια, που 
ενσωμάτωναν επισφάλειες και αβεβαιότητες. Αυτή η εμπιστο
σύνη των διεθνών αγορών σε ότι αφορά στις προοπτικές 
της ελληνικής οικονομίας, είναι όπλο της Κυβερνηοας, 
στην πορεία προς τα εμπρός.
Τα προηγούμενα 5 χρόνια υπήρξαν περίοδος σποράς. 
Τώρα μπαίνουμε στην περίοδο συγκομιδής των καρπών 
της πράγματι αυστηρής και δύσκολης οικονομικής πολιτι
κής, που είμαστε αναγκασμένοι, για μείζονες εθνικούς 
λόγους, να ασκήσουμε την τελευταία πενταετία .

a ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΈΣ ΠΑ ΤΗΝ 
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Η Κυβέρνηση  το Μάρτιο του 1998, όταν εξήγγειλε την 
υποτίμηση της δραχμής, μαζί με την ένταξή της στο 
Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, ανακοίνωσε ενα 
πρόγραμμα από 22 διαρθρωτικές αλλαγές.

Η Αντιπολίτευση αμφισβητούσε ότι μπορεί να εφαρμόσει η 
Κυβέρνηση ένα τόσο φιλόδοξο, σχεδόν ουτοπικό πρόγο^ι- 
μα διαρθρωτικών αλλαγών.

Σή μ ερ α , μετά απο 8 μήνες εφαρμογής του προγράμ
ματος -το οποίο έχει χρονικο ορίζοντα 20 μηνών- εχουμε 
υλοποιήσει 14 απο τις 22 αυτές διαρθρωτικές αλλαγές.

1. Τραπεζα Μακεδονίας-Θρακης:
Ιδιωτικοποιηθηκε τον Απρίλιο του 1998.

2. Νομος για την Ολυμπιακή Αεροπορία:
Ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 1998.
3. Ελληνικά Πετρέλαια:
Μετοχοποιηθηκαν τον Ιούνιο του 1998.

4. Τραπεζα Κρητης:
Ιδιωτικοποιηθηκε τον Ιούλιο του 1998.

5. Τραπεζα Κεντρικής Ελλάδος:
Ιδιωτικοποιηθηκε τον Ιούλιο του 1998.

6. Νομος για τις εργασιακές σχεσεις:
Ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 1998.

7. Πρόγραμμα εξυγίανσης των ΕΛ ΤΑ :
Ενκριθηκε τον Ιούλιο του 1998 και ο σχετικός νομος ψηφίστηκε 
το Νοευβριο.



8. Πρόγραμμα εξυγίανσης του ΟΑΣΑ, της ΕΘΕΛ, των ΗΑΠΑΠ 
και των ΗΣΑΠ:
Εγκρίθηκε το Σεπτέμβριο του 1998 και σχετικός νόμος ψηφίστηκε 
το Νοέμβριο.

9. OTE:
Πραγματοποιήθηκε η τρίτη μετοχοποίηση το Νοέμβριο του 1998.
10. Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών:
Πραγματοποιήθηκε η δεύτερη μετοχοποίηση το Νοέμβριο του 1998.

! I . Πρόγραμμα εξυγίανσης του ΟΣΕ:
Εγκρίθηκε το Σεπτέμβριο του 1998 και ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε 
το Δεκέμβριο.

12. Ασφαλιστικός Νόμος:
Ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 1998.

13. Olympic Catering:
Κατατέθηκε η αίτηση στο Χρηματιστήριο το Δεκέμβριο του 1998 και 
πραγματοποιείται η δημόσια εγγραφή εντός του Απριλίου του 1999.

14. Ιονική Τράπεζα:
Πραγματοποιήθηκε η ιδιωτικοποίηση τον Μάρτιο του 1999.

• Αυτές οι !4 ενέργειες, από πλευράς ειδικού βάρους,

•αλύπτουν περισσότερο από το ήμισυ του προγράμμα-
ος. Περιλαμβάνουν τις σημαντικότερες αλλαγές, όπως η 

μετοχοποίηση μεγάλων δημοσίων οργανισμών, Ελληνικά 
Πετρέλαια και OTE, την ιδιωτικοποίηση 4 τραπεζών, εξυγιάν
σεις 3 ζημιογόνων επιχειρήσεων -ταχυδρομεία, συγκοινωνίες, 
σιδηρόδρομοι- καθώς και νομοθετικές παρεμβάσεις στις 
εργασιακές σχέσεις και στο ασφαλιστικό σύστημα που θα 
καθορίσουν την πορεία των τομέων αυτών, για αρκετά χρόνια.
» Σ ε  ότι αφόρα τις διαρθρωτικές αλλαγές, η Κυβέρνηση 
υπήρξε αποτελεσματική, γρήγορή και τολμηρή. Οι μετο
χοποιήσεις και οι ιδιωτικοποιήσεις αλλάζουν την ισορροπία 
μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Εισάγουν ιδιωτικά κε
φαλαία σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας και συμβάλ
λουν οπτήν ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, σε ότι αφο
ρά τη διενεργεια των οικονομικών δραστηριοτήτων.
• Το  συνολικό ποσο που εισπράχθηκε είναι 720 δις δρχ. 
δηλαδή 2 ,7 %  του Α Ε Π  και, αν προστεθούν και τα προμέ- 
τοχα, φθάνουμε στα 1.059 δις δρχ. Αυτό το ποσο εσόδων 

^ ^ π ό  μετοχοποιήσεις και ιδιωτικοποιήσεις, ως ποσοστό 
^ Κ )υ  Α Ε Π , είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη το I 998, και 
^πολλαπλάσιο σε σχέση με την περίοδο 1990-93.

• Οι Κ υβερνήσεις του Π Α Σ Ο Κ  από το 1994 μέχρι σήμερα, 
πραγματοποίησαν ο υσ ια σ τ ικές  ιδ ιω τικοποιήσεις και 
μετοχοποιήσεις, οι οποίες απέδωσαν σημαντικά και στις 
εταιρίες που τις πραγματοποίησαν για την προώθηση των 
επενδυτικών τους προγραμμάτων, αλλά και στο Δημόσιο για 
να αποπληρώσει χρέη που επιβαρύνουν τις μελλοντικές γενιές.
• Οι μετοχοποιήσεις έγιναν με αποτελεσματικοτητα, με 
πολύ καλές τιμές, με διαφάνεια, και με συναίνεση. Πραγ- 
τοποιήθηκαν με απόλυτο σεβασμό και κατοχύρωση των εργα
σιακών και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. 
Δεν υπήρξαν απολύσεις, οι συντάξεις είναι κατοχυρωμένες.
• Οι Κ υβερνήσεις του Π Α Σ Ο Κ  απο το 1994 μέχρι σήμ ε
ρα, στοχεύουν παραλληλα στην αναβάθμιση του ανθρώπι
νου παραγοντα επενδύοντας, μέσα απο την εκπαίδευση 
και την κατάρτιση, στον Ελληνα εργαζόμενο, στους 
νέους. Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση γίνε
ται μία συστηματική προσπάθεια αναβάθμισης του ανθρώπι
νου δυναμικού για να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις σύγ-

χρονες απαιτήσεις της κοινωνίας των πληροφοριών που ανα
τέλλει.
Το  Εθνικό Σχέδ ιο  Δράσης έχει ήδη εισέλθει στο στάδιο 
ταχείας υλοποίησης.
• Τέλος, πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια μεγάλη πρό
οδος στον εκσυγχρονισμό της κεφαλαιαγοράς και τη στήριξη 
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Ή δ η , τροποποιήθηκε η 
χρηματιστηριακή νομοθεσία για την ενίσχυση της δυνα
τότητα των επ ιχειρήσεω ν να αντλούν με ανταγωνιστικούς 
όρους τα αναγκαία κεφάλαια για τον εκσυγχρονισμό τους.
Εντός του 1999 θα λειτουργήσει και η νεα αγορά για 
μ ικρο μεσα ίες επ ιχειρήσεις . Η ανάπτυξη της νέας αγοράς 
κρίνεται απαραίτητη για την ενίσχυση της επ ιχειρηματι
κότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Η δημιουργία της αγοράς θα ενισχύσει σημαντικά την προ
σπάθεια που καταβάλλει η χώρα για την καταπολέμηση της 
ανεργίας στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδ ίο υ  
Α πα σχόλησης .
Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υ Π Ε Θ Ο  σχεδιάζει και ένα 
γενικότερο πλαίσιο ενίσχυσης της επ ιχειρηματικότητας 
με έμφ α ση  στη σύγχρονη δυναμική MME που πρεπει να 
είναι η ραχοκοκαλιό της νέας ανάπτυξης.

& ι ο ι π ρ ο ο π τ ικ έ : t o y  i w k a i
■ I ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2000 ΠΑ 
9  ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

• Για το 1999, το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης 9α 
είναι μειωμένο στο 1 ,9%  του Α Ε Π , χαμηλότερο απο το 
3 %  της Συνθήκης του Μααστριχ, αλλα και απο το 2 ,1 %  
που είναι ο στοχος του Προγράμματος Σύ γκλ ισ η ς . 
Χρ εια ζό μα στε περιθώρια ασφαλείας, ώστε να είμαστε 
βέβαιοι οτι θα πετυχουμε τους δημοσιονομικούς στόχους.
• Στα έσοδα για πρώτη φορά έχουμε αύξηση λιγοτερη από 
το εθνικό μας εισόδημα. Αυτό έχει μία αυτονόητη πολιτική 
σημασία. Εως σήμερα τα έσοδα του προύπολονισμου 
αυξάνονταν γρηγορότερα απο το εισόδημα των Ελλήνων. 
Ο μω ς, φ έτος το εισόδημα θα αυξηθεί 6 ,7 %  και τα έσοδα 
5 ,8 % . Απο  το εισόδημα μας θα πληρώσουμε λιγοτερο 
μερίδιο σε φορους.
Και αυτό αντανακλά δύο βασικά γεγονότα:
- Δεν επιβάλλεται κανένας νέος φορος.
- Δεν αυξάνεται κανένας παλαιός φόρος, δεν θα υπάρξει φο
ρολογικό νομοσχέδιο.
Α ντίθ ετα , εισηχθησαν μέτρα μείω σης της εμ μ εσ η ς  
φορολογίας, της τάξης των 170 δις. δρχ.
• Οι μειώ σεις αυτές θα συμβάλλουν στην εν ίσχυση της 
αγοραστικής δύναμης των εργαζόμενων, δεδομένου οτι 
αφορούν προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης. Στο  πετρέλαιο 
θέρμανσης, η τιμή είναι 68 δρχ. το λίτρο σ ε σ χέση  με I 00 
δρχ. π έρ υσ ι. Επομένω ς, υπάρχει ουσιαστική ενίσχυση 
του πραγματικού εισοδήματος των εργαζόμενω ν.
• Υπ άρχει, σ ε κάποιο βαθμό, η ψευδαίσθηση οτι ο μονος 
φορος που πληρώνουμε, είναι ο φορος εισοδήματος. Αυτό, 
όμως, είναι λάθος. Ο φορος εισοδήματος φυσικών προσώ
πων είναι μονο το 14 %  του συνολου των εσόδων, ενω ολοι



οι άμεσοι φοροι μαζί είναι μόνο το ένα τρίτο (3 3 % ) των 
εσόδων. Τα  υπόλοιπα είναι έμμεσοι φόροι. Επομένως, όταν 
μειώνουμε τους έμμεσους φόρους, συμβάλλουμε έμμεσα 
στην ενίσχυση των πραγματικών εισοδημάτων των εργαζό
μενων, και ιδιαίτερα των χαμηλόμισθων.
• Σ ε  ότι αφορά τη φοροδιαφυγή, σε καμία άλλη περίοδο 
δεν έχει γίνει τόσο συστηματική δουλειά. Τ ο  Σώμα Δίωξης 
Ο ικονομικού Εγκλήματος λειτούργησε πολύ αποτελε
σματικά . Ο Φορος Προστιθέμενης Α ξία ς , αυξάνεται πολύ 
ταχύτερα από το τζίρο της οικονομίας και αποδίδει 180 
δις. δρχ. πρόσθετα έσοδα σε ετήσια βάση.
Η Κυβέρνηση απεδειξε ότι δεν φοβάται ούτε επώνυμους 
ούτε ισχυρούς.
Παράλληλα με την ενεργοποίηση του ΣΔΟΕ, προχωρούν με 
ταχύτατους ρυθμούς μεγάλες διοικητικές μεταρρυθμίσεις στο 
Υπουργείο Οικονομικών με σκοπό την αποτελεσματικότερη 
πάταξη της φοροδιαφυγής και την καλύτερη εξυπηρέτηση 
του πολίτη.
• Συνεχίζεται η τάση των προηγουμένων ετών σαν αποτέλε
σμα των μέτρων περιορισμού της σπατάλης στο Δημόσιο που 
έχει εφαρμόσει η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο κυρίως του Νόμου 
2463/1997. Π εριορισμοί προσλήψεων, περικοπή υπερω
ριών, αυστηροί δημοσιονομικοί έλεγχοι, κατάργηση και 
συγχώ νευση υπηρεσιών και φορέων, περιλαμβάνονται σε 
αυτα τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης.
• Η αύξηση των εισοδημάτων θα καλύπτει πλήρως τον 
πληθωρισμό ;<αι θα εξασφαλίσει συμμέτοχη στην πραγ
ματική αύξηση του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος.
Η μείωση του πληθωρισμού είναι, πλέον, κυρίως ευθυνη 
των επιχειρηματιώ ν. Πρεπει να περιορίσουν τα κέρδη, να 
παγώσουν τις τιμές, στο πλαίσιο και των συμφωνιών που προ
ωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, ώστε να επιτευχθεί ταχεία 
αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.
» Οι δαπανες αμυντικού και κοινωνικού χαρακτήρα 
αυξάνονται με ρυθμούς αισθητα υψηλότερους του προ- 
βλεπομενου πληθωρισμού, ακολουθώντας τους επίσης 
υψηλους ρυθμούς των προηγούμενων ετών. Παράλληλα, η 
Κυβέρνηση προωθεί δέσμη μέτρων κοινωνικής πολιτικής για 
κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη στήριξης (άνεργοι, φτω
χοί ηλικιωμένοι, εργαζόμενες μητερες).
• Η Ν ομισματική και Συναλλαγματική πολιτική του 1999 
είναι και αυτή προσανατολισμένη στο στοχο πληθωρι
σμού, καθώς και στη σταθερότητα της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας.
» Το  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεω ν είναι έντονα 
αναπτυξιακό . Οι δαπανες αυξάνονται κατα 16 ,5 % . 
Πρόκειται για ενα πολύ μεγάλο πρόγραμμα 2,2 τρις. δρχ. 
που οδηγεί στην ολοκλήρωσή του Δευτέρου Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήρ ιξής.

Η απορροφητικότητα επιταχύνθηκε εντυπωσιακά το 1998 
και στο τέλος του 1999 θα ανέλθει στο 8 0 % . Με το πρό
γραμμα αυτό αλλάζει η εικόνα της Ελλάδας. Δρόμοι, λιμάνια, 
αεροδρόμια, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια , βιομηχανία, του
ρ ισμός, μεταφ ορές, κοινωνικές υποδομές αναβαθμίζο
νται, ενισχυοντας την ανταγωνιστικότητα της εθνική μας 
οικονομίας.

Για το Τρίτο Κοινοτικο Πλαίσιο Στήριξής, που θα καλύ
ψει την περίοδο 2000-2006, έχουμε εξασφαλίσει πορους

ύψους 9 τρις, δρχ., που μαζί με τους αντίστοιχους 
Εθνικούς Πόρους για την ίδια χρονική περίοδο οι συνολι
κοί πόροι Εθνικοί και Κοινοτικοί, ανέρχονται στα 15 τρις 
δρχ.
Η προετοιμασία του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξής 
έχει ξεκ ινήσει. Το μείς  προτεραιότητας είναι:

- Ο ι Σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς  Υ π ο δ ο μ έ ς  
- Τ α  Μ εγά λα  Εργα
- Η  Π α ιδ ε ία
- Η  Υ γ ε ία
- Η Α π α σ χ ό λ η σ η
- Τ ο  Π ερ ιβ ά λ λο ν
- Η  Π ο ιό τη τα  Ζ ω ή ς.
Παράλληλα, θα ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα υποδομών 
καθώς και οι επενδύσεις της Ολυμπιάδας 2004.

• Η ονομαστική σύγκλιση είναι γεγονός. Η πραγματική 
σύγκλιση είναι γεγονός. Οι επενδύσεις και οι διαρθρω 
κές αλλαγές προχωρούν με γοργούς ρυθμούς. Η κοινω 
κή πολιτική ενισχύεται.

Αυτά τα αποτελέσματα δεν προέκυψαν αυτόματα. 
Είναι προϊόν των κόπων, του μόχθου, των θυσιών του 
ελληνικού λαού. Ξεκινώντας από πολύ δυσμενέστερες 
θέσεις σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες πετύ
χαμε μια ραγδαία ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας.

Ταυτόχρονα, δημιουργήσαμε προϋποθέσεις ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας, που είναι αναγκαία για τη θετική πορεία 
της χώρας μέσα στην ΟΝΕ. Υπάρχουν πολλοί τρόποι ενίσχυ
σης της ανταγωνιστικότητας.

Οι Κ υβερ νήσεις  του Π Α Σ Ο Κ  συνειδητά επ έλεξαν από 
το 1994 το δρόμο που συνδυάζει επενδύσεις και διαρ
θρωτικές αλλαγές με διάλογο και συναίνεση, με σεβασμό 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Π ετύχαμε χωρίς κοινωνικές αναταραξεις, να αυξηθώ 
σημαντικά η παραγωγικότητα και η ανταγω νιστικοτη^  
της εθνικής οικονομίας.

ΠΑΣΟΚ
Όλοι μαζί 
μπορούμε


