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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΑΛΕΚΟΥ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΒΡΑΔΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤ-1 (ΩΡΑ:2ΐί00)·

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Αλέκος Παπαδόπουλος, αναφερόμενος στη\ 
αποψινή ομιλία του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. Μιλτιάδη Εβερτ 
κατά την κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της 
Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματός του, δήλωσε τα εξής:

"0 κ. Εβερτ με την αποψινή ομιλία του έδειξε μια απελπιστική αγωνία 
για την τύχη του κόμματός του. Τέτοιο "ντελίριουμ τιοπουλ ισμού" έχει 
να εμφανιστεί στη χώρα μας αρκετές δεκαετίες.
Εκείνο που μου προκαλεί όμως εντύπωση είναι εάν αυτές τις απόψεις, 
οι οποίες σήμερα εκφράστηκαν ως απόψεις ενός οικονομικού 
προγράμματος μόνον παροχών και διάλυσης της Νέας Δημοκρατίας, τις 
συμμερίζονται και άλλα στελέχη της, τα οποία κατά καιρούς έχουν 
διατελέσει οικονομικοί υπουργοί. Εάν αυτό συμβαίνει, τότε 
πραγματικά το κόμμα αυτό είναι σε βαθειά κρίση και σε έναν πολύ 
μιεγάλο πανικό, ο οποίος πια δεν είναι επικίνδυνος μόνο για το ίδιο 
το κόμμα, είναι και επικίνδυνος για τη χώρα από την ατμόσφαιρα που 
μπυρε'ί να δημιουργήσει.
Συγκεκριμένα: Μίλησε - τη μόνη αναφορά που έκανε, που θα έπρεπε 
να ήταν κεντρικό θέμα της πολιτικής ζωής και ιδιαίτερα την' 
προεκλογική περίοδο - για το Πρόγραμμα Σύγκλισης, το οποίο - όπως 
είπε - θα το αναθεωρήσει.
Τι θα αναθεωρήσει άραγε; Ενα Πρόγραμμα Σύγκλισης που είναι το μόνο 
το οποίο είναι επιτυχημένο εδώ και τρία χρονιά και αναγνωρίζεται 
διεθνώς και από όλους τους Διεθνείς Οργανισμούς;
Οταν η-Νέα Δημοκρατ ία, την εποχή που ήταν κυβέρνηση, συνέταξε 
τρία; Και τα τρία απέτυχαν, κατέρρευσαν μετά από λίγους μήνες και 
οδήγησαν σε αυτή την αναξιοπιστία της χώρας στα πρόθυρα της 
κατάρρευσης - να μην το ξεχνάμε - το 1993;
Οταν ο ίδιος ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για άλλους 
λόγους τότε προσδιόριζε τον Σεπτέμβριο του 1994 ως το χρόνο όπου η 
Ελλάδα θα υποδήλωνε χρεωκοπία.
Κατάργηση αντικειμενικών κριτηρίων που αποτελούν την άμυνα του 
κράτους μας μπροστά σ' αυτό το εκτεταμένο φαινόμενό φοροδιαφυγής 
στη χώρα μας και που προσδιορίζονται - όπως είναι γνωστό - από το 
ελάχιστο εισόδημα. Εκατόν πενήντα δισεκατομμύρια δραχμές πού θα τα 
βρει η Νέα Δημοκρατία να τα καλύψει; Πρέπει να απαντήσουν αμέσως.
Συντάξεις αγροτών: Δέκα χιλιάδες δραχμές ανακοίνωσαν. Τους έπιασε 
μετά από πολλά χρόνια, ο πόνος για την αγροτική τάξη. Εκατόν δέκα 
δισεκατομμύρια δραχμές. Τόσο είναι ακριβώς. Πού θα τα βρει;



Δωρεάν παροχή καύσιμα στους αγρότες του ειδικού φόρου κατανάλωσης. 
Περίπου εκατό δισεκατομμύρια δραχμές πέραν των άλλων παρενεργείων 
που θα δημιουργηθούν στη φοροδιαφυγή εξαιτίας αυτής της κατάστασης. 
Αλλα εκατό δισεκατομμύρια δραχμές.
Είναι το 1/2 μείωση των φορολογικών συντελεστών στις παραμεθόριες 
περιοχές. Είναι πενήντα δισ. Πρέπει να δείξουμε και μια ευαισθησία 
και σ' αυτές τις περιοχές και μάλιστα θέλω να σας πω ότι εγώ 
κατάγομαι από τη Θεσπρωτία και γνωρίζω πάρα πολύ καλά, για να 
είμαι περισσότερο ευαίσθητος από εκείνους οι οιιοίοι κινούνται στο 
κλινόν άστυ.
Εκανε μια ανακοίνωση για μείωση στο 8% του ΦΠΑ για τα αγροτικά 
μηχανήματα. Το μονσ σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι σ' αυτό έχει 
επιδειχθεί - και βεβαίως φταίνε ο! οικονομικοί σύμβουλοι οι οποίοι 
του πρότειναν - μια πλήρη άγνοια του φόρου, δεδομένου ότι αυτά 
ρυθμίζονται σε κοινοτικό επίπεδο και χρειάζεται η παροχή σχετικής 
άδειας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενωσης, η οποία αν όχι αδύνατον 
είναι δύσκολο να δοθεί.
Βεβαίως έχουμε φορολογικά κίνητρα για το Χρηματιστήριο, τα οποία 
δεν τα προσδιόρισε. Είναι για να πιάσουμε και το χώρο της αγοράς να 
μη μας πουν ότι είμαστε και λαϊκιστές.
Και επίσης μια αύξηση των επενδύσεων 185 δισεκατομμύρια δραχμές 
στον αγροτικό τομέα. Αν δεν κάνω λάθος, αυτά όλα περίπου είναι 
πάνω από 600 δισεκατομμύρια δραχμές. Αυτά δεν έρχονται ως "μάννα εξ 
ουρανού". Θα πρέπει να μας πουν, για να έχει ένα ενδιαφέρον ο 
προεκλογικός αγώνας, για να σταματήσει αυτή η μελαγχολική 
ατμόσφαιρα της ανευθυνότητας σε όλα τα επίπεδα και απ' όλα 
τα κόμματα και να έχει ουσία και ζουμί για να κρίνει ο ελληνικός 
λαός, ως "μάννα εξ ουρανού" δεν θα έρθουν. Για να δοθούν, από κάπου 
πρέπει ή να περί κοπούν ή να εισπραχθούν από την επιβολή νέων φόρων, 
ενώ είπε ότι δεν θα επιβάλει και νέους φόρους. Συνεπώς πρέπει να 
επανελθεί μια ψυχραιμία και μια νηνεμία.
Και θέλω να σας δώσω μια πληροφορία σήμερα και μια είδηση στην ΕΤ- 
1: Ξέρετε την έκρηξη του Χρηματιστηρίου τις τελευταίες μέρες σε 
προεκλγοική περίοδο που είναι πρωτοφανές γεγονός, που δείχνει μια 
εμπιστοσύνη για τα τέσσερα χρόνια σταθερότητας, που υπσδηλοί ότι η 
αγορά ξέρει ποιά οικονομική πολιτική θα συνεχιστεί και μετά τις 
εκλογές, άρα ποιό κόμμα θα κερδίσει τις εκλογές. Συνήθως σ' αυτές 
τις περιπτώσεις έχουμε εκροές συναλλάγματος την προεκλογική 
περίοδο. Αντίθετα εμείς εδώ έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση από τα 
ξένα κεφάλαια. Υπάρχει τέτοιο κλίμα εμπιστοσύνης και σταθερότητας 
που για μένα, ως υπουργού Οικονομικών, μου δίδεται η δυνατότητα να 
ανακοινώσω από απόψε - είχα σκοπό να το κάνω αύριο - ότι τα 
επιτόκια των τίτλων του Δημοσίου στην έκδοση που θα κάνουμε στις 2 
Σεπτεμβρίου θα μειωθούν κατά 10 base points, δηλαδή από το 12,8 που 
είναι σήιιερα θα πάνε στο 12,7. Και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά 
στην ιστορία του τόπου για να καταδε ι. χΟι; ί - και σε ένα μήνα 
Σεπτέμβριο που έχουμε υψηλές δανειακές ανάγκες και οο προεκλογική 
περίοδο - η εμπιστοσύνη η οποία υπάρχει στην οικονομία”.


