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Αθήνα, 23 Μαΐου 2000

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, εγκαινιάζοντας τον κύκλο 
επισκέψεων του σε υπουργεία, πραγματοποίησε, σήμερα στις 
12.00 το μεσημέρι, την πρώτη επίσκεψή του στο υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όπου προήδρευσε 
συσκέψεως, στην οποία μετείχε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
(ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννος 
Παπαντωνίου, οι υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας Χρήστος Πάχτας 
και Γιάννης Ζαφειρόπουλος και οι υφυπουργοί Οικονομικών 
Απόστολος Φωτιάδης και Γιώργος Δρύς).

Αντικείμενο της σύσκεψης η πορεία της οικονομίας και οι εξελίξεις 
που διαγράφονται σε όλους τους τομείς, εν όψει της επικείμενης 
ένταξης της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση της 
Ευρώπης.

Μετά τη σύσκεψη που διήρκεσε περίπου δύο ώρες, ο Πρωθυπουργός 
προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις:

«Συζήτησα με τα επιτελεία των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας 
και Οικονομικών την οικονομική πολιτική την οποία θα 
ακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια.
Συζήτησα πώς θα συνεχίσουμε την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, 
πώς θα εμπεδώσουμε τα αποτελέσματα τα οποία πετύχαμε, πώς θα 
υπάρχει η δυνατότητα να διευρύνουμε τις βάσεις μας, να διευρύνουμε 
τις επιδόσεις μας, για να στραφούμε και προς άλλες δράσεις, ιδιαίτερα 
στα θέματα κοινωνικής πολιτικής.

Τα χρόνια που πέρασαν, όλοι ξέρουμε ότι είχαμε ένα πολύ θετικό 
αποτέλεσμα και το θετικό αυτό αποτέλεσμα πιστοποιείται τώρα 
από τις διαδικασίες ένταξης της δραχμής στη ζώνη του Ευρώ, από
τις διαδικασίες ένταξης της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση της Ευρώπης (ΟΝΕ).

Οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας ήταν ιδιαίτερα θετικές και η διαδικασία 
ένταξης δεν παρουσιάζει, ακριβώς λόγω των επιδόσεών μας, 
κανένα πρόβλημα. Θα συνεχίσουμε, λοιπόν, προς την κατεύθυνση, την 
οποία, με τόση επιτυχία, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και



Οικονομικών εφάρμοσε τα περασμένα χρόνια. Βέβαια, πρέπει να 
είμαστε προσεκτικοί και ασφαλώς πρέπει να δούμε μια σειρά από 
θέματα, τα οποία απασχολούν την ελληνική οικονομία και την ελληνική 
κοινωνία.

Ο φετινός χρόνος είναι χρόνος εφαρμογής του Ρ Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης (Π ΚΠΣ). Έχουμε περισσότερους πόρους. Θα 
υπάρχουν νέοι αυστηροί κανόνες, θα υπάρξουν νέες δράσεις. Όλα αυτά 
απαιτούν νέες σκέψεις και νέες πρωτοβουλίες τις οποίες θα πάρουμε και 
ήδη τις παίρνουμε. Όπως επίσης θέλουμε, τα θέματα του Γ'ΚΠΣ να 
συζητηθούν, εφόσον αφορούν νέα έργα στην ελληνική περιφέρεια, 
προκειμένου να συμμετάσχει και η ελληνική περιφέρεια στο σχεδίασμά 
και την εφαρμογή του Γ’ ΚΠΣ.

Ένα δεύτερο μεγάλο σημείο είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές. Το
υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έχει ήδη εξαγγείλει ένα σχέδιο για τις 
διαρθρωτικές αλλαγές, για τις μετοχοποιήσεις, για τις ιδιωτικοποιήσεις, 
για την απελευθέρωση από περιοριστικούς κανονισμούς, οι οποίοι 
ισχύουν σήμερα. Θα πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς δισταγμούς 
και ταυτόχρονα χωρίς να υπάρξουν κοινωνικά προβλήματα. Θα 
κοιτάξουμε τα θέματα τα οποία τίθενται. Πιστεύω ότι και εδώ, όπως και 
στο παρελθόν, θα προχωρήσουμε με επιτυχία.

Θέλω, επίσης, να αναφέρω το θέμα της επιχειρηματικότητας.
Χρειάζεται να συνδράμουμε επιχειρήσεις, προκειμένου να αναπτύξουν 
νέες πρωτοβουλίες. Χρειάζεται να συνδράμουμε νέες επιχειρήσεις, που 
εφαρμόζουν νέες τεχνολογίες, γιατί η ελληνική ανάπτυξη εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό και από τη δυνατότητά μας να αντιμετωπίσουμε τις 
τεχνολογικές προκλήσεις της νέας εποχής.

Σε σχέση με το θεσμικό πλαίσιο το οποίο εφαρμόζεται, υπάρχουν 
ήδη σε εξέλιξη μέτρα για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Θέλουμε μια Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα είναι πιο 
αποτελεσματική.
Θέλουμε να υπάρχουν ρυθμιστικές αρχές, οι οποίες θα κατοχυρώσουν 
τα συμφέροντα της πολιτείας και του πολίτη, για παράδειγμα στην 
ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες.

Μίλησα πριν για την ένταξη της δραχμής στη ζώνη του Ευρώ. Θα 
πρέπει να λύσουμε διάφορα διαδικαστικά θέματα στο τέλος αυτού του 
χρόνου, όπως και στο τέλος του επόμενου χρόνου. Συγκεκριμένα, πώς 
θα τηρούνται οι λογαριασμοί των τραπεζών ή μάλλον να τηρούνται με 
τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα πώς θα γίνει η 
εισαγωγή του νέου νομίσματος στη ζωή όλων μας. Κάποια στιγμή δεν 
θα υπάρχει η δραχμή, θα υπάρχει το Ευρώ. Δεν πρέπει, όταν έρθει



αυτή η αλλαγή, να υπάρξει οποιαδήποτε είτε ανησυχία, είτε μη 
προετοιμασία για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων.

Συζητήσαμε ακόμη και για τον προϋπολογισμό του 2000. Η 
εφαρμογή του προχωρεί, σύμφωνα με τα όσα έχουμε αποφασίσει.
Οι δαπάνες πρέπει πάντα να ελέγχονται, όπως και τα έσοδα που 
πραγματοποιούνται και τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο που έχουμε 
χαράξει και επιτρέπουν την εφαρμογή της πολιτικής μας. Και φέτος, θα 
επιδιώξουμε η διαδικασία αυτή να κλείσει νωρίτερα, συνεχίζοντας μια 
αρχή, την οποία είχαμε εφαρμόσει τον περασμένο χρόνο. Τα στοιχεία 
για την πορεία της οικονομίας, τον επόμενο χρόνο, θα πρέπει να είναι 
γνωστά, όσο το δυνατό νωρίτερα.

Μιλήσαμε και για τα θέματα του εξωτερικού εμπορίου. Τώρα, η 
Ελλάδα έχει περισσότερες δυνατότητες. Θα πρέπει να σχεδιάσουμε τις 
παρεμβάσεις μας και να αναπτύξουμε ιδιαίτερα, εδώ στο χώρο της 
Βαλκανικής, τις εμπορικές σχέσεις μας.

Στα θέματα που έχουν σχέση με το υπουργείο Οικονομικών, εξετάσαμε 
την πορεία της μηχανοργάνωσης. Θέλω να θυμίσω ότι κάποτε όλοι 
αμφέβαλλαν, εάν πρόκειται να εφαρμοστεί το πρόγραμμα TAXIS. Τώρα, 
διαπιστώνουμε ότι εφαρμόζεται, ότι προχωρεί ικανοποιητικά, ότι χάρη 
σ’αυτή τη μηχανοργάνωση την οποία εμείς εφαρμόσαμε, είναι δυνατό να 
ελέγξουμε τα στοιχεία και να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα του πώς 
λειτουργεί το φορολογικό σύστημα και να έχουμε περιορίσει δραστικά τη 
φοροδιαφυγή. Αυτή την προσπάθεια της μηχανοργάνωσης θα τη 
συνεχίσουμε.

Όπως θέλουμε να συνεχίσουμε και την προσπάθεια εξυπηρέτησης 
του πολίτη. Περιορίζονται τα πιστοποιητικά τα οποία ζητά η δημόσια 
αρχή, η εφορία. Και για πρώτη φορά, χθές -και αυτό είναι κάτι, πιστεύω, 
σημαντικό-οι δηλώσεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 
μπορούν να υποβληθούν μέσω του Διαδικτύου (Internet). Κατ’αυτό τον 
τρόπο, διευκολύνεται ο συναλασσόμενος με το κράτος.

Η οικονομική πολιτική, όπως ανέφερα στην αρχή, έχει αποδώσει και έχει 
δείξει ότι η Ελλάδα μπορεί. Θα δείξουμε και τα επόμενα τέσσερα χρόνια 
ότι μπορούμε να δώσουμε ακόμη περισσότερη ώθηση στην 
αναπτυξιακή πολιτική, ότι η οικονομία μας θα είναι πιο ισχυρή, ότι θα 
μας δώσει περισσότερες δυνατότητες.

Βεβαίως, χρειάζεται δουλειά και γι'αυτή τη δουλειά βρισκόμαστε εδώ. 
Βεβαίως, χρειάζεται και συνεργασία των πολιτών σ'αυτή την 
προσπάθεια, γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε.
Βεβαίως, χρειάζεται και μια κοινή αντίληψη για τους στόχους μας. Και 

πιστεύω ότι αυτή η κοινή αντίληψη υπάρχει.



Θέλουμε μια οικονομία δυνατή, ανθεκτική.
Θέλουμε μια Ελλάδα ισχυρή.
Θα συνεχίσουμε αταλάντευτα προς αυτή την κατεύθυνση”.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης απάντησε στις 
ακόλουθες ερωτήσεις δημοσιογράφων:

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ο όρος που κατά τη γνώμη μου θα 
περιγράφει την προσπάθεια τα επόμενα χρόνια μετά την ένταξη της 
χώρας στην ΟΝΕ είναι ο όρος “διατηρησιμότητα”. Θα ήθελα, λοιπόν, να 
σας ρωτήσω: Η οικονομική πολιτική για τα επόμενα χρόνια θα είναι 
προς τα εκεί προσανατολισμένη; Επίσης, όπως αναφέρεται στο 
προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, θα συνεχισθεί η φορολογική 
πολιτική, όπως αυτή περιγράφεται σ'αυτό το πρόγραμμα; Δηλαδή, θα 
μείνει ίδια η φορολογική πολιτική ή μήπως χρειαστούν αλλαγές για να 
πετύχουμε τη διατήρηση του πληθωρισμού στο 2% και χαμηλότερα;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ο όρος “διατηρησιμότητα” είναι ένας όρος, ο οποίος 
περιέχεται στη Συνθήκη, που καθορίζει τις προϋποθέσεις για να 
ενταχθούμε στην ΟΝΕ. Το ό,τι πετύχαμε πρέπει να υπάρχει και αύριο.

Υπάρχει μια πρώτη απάντηση: Οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν αναφέρονται παρά 
ελάχιστα σ'αυτό το θέμα, γιατί θεωρούν πως οι επιδόσεις τις οποίες 
πετύχαμε, είναι επιδόσεις οι οποίες έχουν μια τέτοια δυναμική ή έχουν 
τέτοιες προϋποθέσεις, ώστε θα συνεχίσουν να υπάρχουν.

Βεβαίως, εμείς θέλουμε και ο πληθωρισμός να γίνει χαμηλότερος και το 
έλλειμμα να περιοριστεί και να μειωθεί το δημόσιο χρέος.

Δεν υπάρχει πρόβλημα σε σχέση με τη διατηρησιμότητα. Αυτές οι 
επιδόσεις μας αποτελούν και τη στέρεα βάση. Θα συνεχίσουμε προς την 
ίδια κατεύθυνση.

Και δεν υπάρχει και λόγος να αλλάξουμε τη φορολογική πολιτική μας. 
Εμείς, πέρυσι το Σεπτέμβρη, καθορίσαμε ορισμένα μέτρα για το 2000 
και για 2001. Θα πάρουμε αυτά τα μέτρα που συνίστανται σε 
φορολογικές ελαφρύνσεις, μέσω τροποποίησης της φορολογικής 
νομοθεσίας.
Αλλά δεν πρόκειται να υπάρξουν νέοι φόροι, το έχουμε πει 
επανειλημμένα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με τις πρόσφατες 
προγραμματικές εξαγγελίες της κυβέρνησής σας, εφάνη ότι η τετραετία 
που έρχεται θα χαρακτηριστεί από την ένταση των αποκρατικοποιήσεων 
και ιδιωτικοποιήσεων. Αυτή θα είναι και η αιχμή του κυβερνητικού έργου



σας. Επειδή υπάρχει μια κάποια σύγχυση γύρω από τα θέματα αυτά, η 
οποία επιτάθηκε τελευταία και με τις παραιτήσεις στη ΔΕΗ, αλλά και με 
τις δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου του OTE, θα θέλατε να μας 
ξεκαθαρίσετε, εάν τελικά ομιλούμε για αλλαγή του “status quo” στο 
δημόσιο τομέα; Δηλαδή, αν θα πάμε σε 51% ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ 
για παράδειγμα ή στον OTE θα δούμε κάτι ανάλογο;

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πρώτα απ'όλα δεν είναι γι'αυτή την τετραετία οι 
ιδιωτικοποιήσεις-μετοχοποιήσεις κάτι το οποίο χαρακτηρίζει την 
τετραετία. Και την περασμένη τετραετία κάναμε πολύ σημαντικά βήματα 
και θέλω να θυμίσω τον OTE. Την περασμένη τετραετία, πήραμε την 
απόφαση ότι η ΔΕΗ θα αλλάξει μορφή, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή την τετραετία και στην αρχή αυτής της 
τετραετίας, δηλαδή το 2000, επιδιώκουμε να εκτελέσουμε αυτή την 
απόφαση.

Επομένως, θα συνεχίσουμε στην πορεία την οποία είχαμε καθορίσει. Ο 
κ. Παπαντωνίου έχει αναφέρει μια σειρά από δημόσιες επιχειρήσεις και 
δημόσιους οργανισμούς στους οποίους θα εξακολουθήσουμε αυτή την 
πολιτική. Είναι πολιτική κυρίως μετοχοποιήσεων και μεταβίβαση ενός 
τμήματος των μετοχών στο κοινό. Και κατά περιορισμένο ποσοστό είναι 
μια πολιτική ιδιωτικοποιήσεων, δηλαδή μεταβίβαση της επιχείρησης σε 
ιδιώτες.

Όσον αφορά το θέμα που θέσατε του 51%, η γενική αρχή μας είναι ότι 
το δημόσιο διατηρεί τη δυνατότητα ελέγχου της επιχείρησης. Αυτή τη 
δυνατότητα ελέγχου της επιχείρησης θα επιδιώξουμε πάντα να έχουμε. 
Τώρα μπορούμε, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, να εξετάσουμε πώς 
τίθεται το θέμα του 49% -51%.

Δεν υπάρχει θέμα για τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ θα ανήκει κατά ποσοστό 
πλειοψηφικό στο δημόσιο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά 
με τα μέτρα που θα πρέπει να αναληφθούν για την υλοποίηση του 
Γ'ΚΠΣ. Δεδομένης και της πρόθεσης της κυβέρνησης να ενισχύσει την 
επιχειρηματικότητα και να συνδέσει τις επιχειρήσεις με τις νέες 
τεχνολογίες, το Γ'ΚΠΣ θα αποτελέσει ένα εργαλείο προς αυτή την 
κατεύθυνση; Και ποιές είναι οι νέες πρωτοβουλίες, οι νέες σκέψεις;

ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το Γ'ΚΠΣ είναι ένα όργανο με το οποίο θέλουμε, 
πρώτα απ'όλα, να συνεχίσουμε την ανάπτυξη της υποδομής της χώρας 
και γι'αυτό μίλησα για συνέχιση των μεγάλων έργων που έχουν 
ξεκινήσει (αναφέρω ενδεικτικά τον ΠΑΘΕ, την Εγνατία, τη γέφυρα Ρίου- 
Αντιρρίου, που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη).



Είναι, επίσης, το Γ'ΚΠΣ, για να έρθω στο συγκεκριμένο θέμα, ένα μέσο 
για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν περισσότερη 
τεχνολογία, να αναπτύξουν δράσεις και ιδίως τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις που υπάρχουν στη χώρα. ΓΓαυτό προβλέπονται και θα 
υποστηριχτούν δράσεις, οι οποίες έχουν σχέση με τα επιχειρηματικά 
κεφάλαια. Δηλαδή, εκείνοι, οι οποίοι θέλουν να εφαρμόσουν νέες 
τεχνολογίες και να αναλάβουν περισσότερα “ρίσκα”, θα έχουν 
ενισχύσεις.

Θα υπάρξει μία εξειδίκευση σε σχέση με το Γ'ΚΠΣ. Θέλω να αναφέρω 
ότι πρόκειται να ολοκληρωθεί η έγκρισή του στο τέλος του Ιούλη από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά την έγκριση του συνόλου του πλαισίου, 
θα ολοκληρωθεί σε λίγους μήνες και η έγκριση των τομεακών και 
περιφερειακών προγραμμάτων. Και όσον αφορά την εφαρμογή τους, 
αφού εγκατασταθούν οι Επιτροπές Παρακολούθησης, θα υπάρξουν 
κάποιες πρόσθετες αποφάσεις για το πώς θα εφραμοστούν αυτά τα 
περιφερειακά και τα τομεακά προγράμματα.

Πιστεύω ότι τέλος του χρόνου, αρχές του επομένου χρόνου, όσον 
αφορά τα νέα έργα και κυριολεκτώ, θα έχει ολοκληρωθεί η θεσμική 
προεργασία.
Όσον αφορά, βέβαια, τα υπάρχοντα έργα τα οποία αποτελούν το 
καθοριστικό ποσοστό (ένα ποσοστό που κυμαίνεται γύρω στο 80%), 
έχουν ήδη αρχίσει να τρέχουν οι χρηματοδοτήσεις.
Συνεπώς, το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης βρίσκεται ήδη στη διαδικασία 
εφαρμογής.

Σας ευχαριστώ.


