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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
θα ήθελα συνοψίζοντας τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό να
προχωρήσω σε ορισμένα συμπεράσματα και παρατηρήσεις:
Το πρώτο είναι ότι με το οικονομικό πρόγραμμα που εφαρμόζουμε
βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο.
Αυτό επιβεβαιώνεται από παντού. Αυτό λέει η έκθεση του ΟΟΣΑ που
χθες δόθηκε στη δημοσιότητα, αυτό διαπιστώνει η τελευταία έκθεση της ΕΟΚ
αλλά αυτό είναι και το συμπέρασμα από τη συζήτηση του προϋπολογισμού του
'92 και τις τοποθετήσεις της Αντιπολίτευσης. Γιατί η αντιπολίτευση μπορεί
να εξάντλησε όλα τα περιθώρεια άσκησης κριτικής για καθαρά
αντιπολιτευτικούς λόγους, στην ουσία όμως δεν πρότεινε καμία διαφορετική
εναλλακτική λύση. Αντιθέτως και ο ίδιος ο Αρχηγός της Αξ.Αντιπολίτευσης
παραδέχθηκε σε παλαιότερες συνεντεύξεις του ότι θα χρειαστεί "μεταβατική
περίοδος 3 με 4 χρόνια νέας λιτότητας.
Η πολιτική μας συνεπώς, κυρίες και κύριοι, είναι σωστή όχι μόνο
στην οικονομία αλλά σ'όλους τους τομείς. Οι πρώτοι καρποί ήδη έρχονται,
κυρίως από το εξωτερικό. Οι συνεχείς εθνικές επιτυχίες της εξωτερικής μας
πολιτικής στο Μάαστριχτ, στις ΗΠΑ, στις Βρυξέλες είναι καρποί της ορθής
πολιτικής που ασκούμε. Το ίδιο θα ακολουθήσει και στο εσωτερικό. Το ίδιο
θα γίνει σ'όλους τους τομείς και στην οικονομία όπου η προσπάθεια είναι
δυσκολότερη και τα αποτελέσματα χρειάζεται περισσότερος χρόνος και σκληρή
δουλειά για να φανούν.
Γι'αυτό και οι επιτυχίες μας στο εξωτερικό δεν πρέπει να μας
εφησυχάζουν. Αντίθετα πρέπει να μας αφυπνίσουν ακόμ, περισσότερο. Τώρα ο
στόχος της Ενωμένης Ευρώπης είναι πιό ορατός και συγκεκριμένος. Είναι
όμως ταυτόχρονα και χρονικά προσδιορισμένος. Αυτό μας δημιουργεί νέες
υποχρεώσεις τις οποίες πρέπει να ικανοποιήσουμε δουλεύοντας σκληρά όλοι
μαζί οι Ελληνες, αν δεν θέλουμε να μείνουμε μόνοι μας, τελευταίοι
ουσιαστικά και έξω από την υπόθεση της Ενωμένης Ευρώπης.

Β. ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Τώρα όσον αφορά στη συζήτηση που έγινε σε όλα τα κεφάλαια που
αφορούν τον προϋπολογισμό τίποτε καινούριο, τίποτε διαφορετικό δεν
προτάθηκε.
ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ
Μας ελέγχει το ΠΑΣΟΚ για τη φοροδιαφυγή. Οι μόνοι βέβαια που δεν
μπορούν να μιλούν γι'αυτό είναι οι κύριοι του ΠΑΣΟΚ. Διότι κατά την
οκταετία του ΠΑΣΟΚ η φοροδιαφυγή αυξήθηκε κατά

%. Το ΠΑΣΟΚ δεν έκανε

καμία προσπάθεια στον τομέα αυτό. Η προσπάθεια όμως είναι δύσκολη γιατί
κυρίως αφορά τη νοοντροπία που χρόνια καλλιεργήθηκε και πρέπει να αλλάξει.
Προχωρήσαμε στη μηχανοργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών του
Υπ.Οικονομικών - τομέας που ας σημειωθεί επί 8 χρόνια δεν είχε γίνει
τίποτα.
Προχωρήσαμε στην υποχρεωτική εγκατάσταση των ταμειακών μηχανών πρόγραμμα που θα ολοκληρωθεί μέσα στο '92.
Καταρτίσαμε το νέο σύγχρονο και απλοποιημένο Κ.Φ.Σ. που θα ισχύσει
απότο '92.
Εγκαταλείψαμε το αναποτελεσματικό σύστημα του δειγματοληπτικού
ελέγχου με τ οποίο ελεγχόταν μόλις το 0.5% των φορολογικών Υποθέσεων
ετησίως. Και είναι σκανδαλώδες ότι το ΠΑΣΟΚ προτείνει σήμερα την
επαναφορά αυτού του συστήματος.
θεσπίσαμε ένα νέο σύστημα ελέγχου όλων των φορολογικών υποθέσεων,
με εξαίρεση τους μισθβτούς και τους συνταξιούχους, το οποίο άρχισε ήδη να
αποδίδει τα πρώτα αποτελέσματα. Παράλληλα προχωρήσαμε στη διασταύρωση του
εμβαδού μεγάλων - άνω των 200 τ.μ. - πολυτελών κατοικιών με τα στοιχεία
της ΔΕΗ ώστε να ελέγξουμε την ειλικρίνεια των δηλώσεων των κατόχων τους.
Αυτά είναι ορισμένα από τα μέτρα που πήραμε για την πάταξη της
φοροδιαγυγής. Και θα προχωρήσουμε μέσα στο '92 στη φορολογική
μεταρρύθμιση που θα καθιερώσει ένα νέο φορολογικό σύστημα, σταθερό και
κοινωνικά δίκαιο.

θα ήθελα εδώ να πω, επειδή μας κατηγορούν για έλλειψη κοινωνικής
δικαιοσύνης, ότι όλα όσα προανέφερα - όπως οι έλεγχοι, η διασταύρωση των
στοιχείων, οι φοροαπαλλαγές στα εισοδήματα των μισθωτών και των
συνταξιούχων γίνονται προς την κατελυθυνση της δίκαιης κατανομής των
βαρών. Και ειδικά το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να μιλά για όλα αυτά. Γιατί ήταν
επί ΠΑΣΟΚ που το 99% των δηλώσεων επιχειρηματιών, εμπόρων, γιατρών κλπ.
έμενε ανεξέλεγκτο δεν γινόταν καμία διασταύρωση στοιχείων, η φοροδιαφυγή
φούντωσε.
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Η αποκρατικοποίηση σήμερα είναι μιά διεθνής πρακτική. Η πολιτική
αυτή εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται με επιτυχία στις χώρες της Ευρώπης και
της ΗΠΑ αλλά σε όλες τις πρώην κομμουνιστικές χώρες.
Στη χώρα μας υπάρξε αρκετή καθυστέρηση στο πρόγραμμα
αποκρατικοποίησης και αυτό εξαιτιάς πολλών παραγόντων. Ας μη ξεχνάμε ότι
είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται αυτή η πολιτική στην Ελλάδα, δεν
υπήρχε κατάλληλο νομικό πλαίσιο, αλλά και τις αντιδράσεις που υπήρξαν.
Ηταν λοιπόν φυσικό να υπάρξουν προβλήματα που δεν είχαν αρχικά
προβλεφθεί. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν η χώρα μας δεν διαθέτει ισχυρό
διοικητικό μηχανισμό που να μπορεί να στηρίξει μιά τόσο φιλόδοξη
προσπάθεια.
Γι'αυτό η κυβέρνηση εψήφισε τελευταία ένα νόμο-πλαίσιο για τις
αποκρατικοποιήσεις όπου κωδικοποίησε όλες τις εμπειρίες και τα
συμπεράσματα των πρώτων 18 μηών ώστε προβλήματα καθυστέρησαν την πολιτική
της αποκρατικοποίησης.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ
1. ΜΕ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
Χωρίς αμφιβολία το πρόγραμμα που εφαρμόζουμε είναι ένα πρόγραμμα
σκληρό. Είναι όμως αναγκαίο. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτό μας το λένε
όλοι στο εξωτερικό. Ομως και στο εσωτερικό ο Ελληνικός λαός έχει πεισθεί
γι'αυτή την αναγκαιότητα. Γι'αυτό και αποδέχεται το πρόγραμμά μας. Μας
κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι δεν έχουμε εξασφαλίσει την κοινωνική
συναίνεση. Αυτό είναι λάθος. Μπορεί στην εφαρμογή του προγράμματος μας να
θίγονται συμφέροντά τους ή επειδή το επιτάσσει το κόμματους. Ομως η
πλειοψηφία του Ελληνικού λαού, πλειοψηφία των εργαζομένωνσυμφωνεί. Αυτό
είναι και το συμπέρασμα από την παταγώδη αποτυχία που σημείωσε η
τελευταία απεργιακή κινητοποίηση που απογοήτευσε τους διοργανωτές της.
Ηδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα της οικονομικής μας πολιτικής άρχισαν
να γίνονται αισθητά.
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
* 0 πληθωρισμός από το 23% που ήταν το '89 έπεσε κατά 5 μονάδες και
κινείται στα επίπεδα του 17,6%.
που είχαμε θέσει.

Είμαστε μέσα στα πλαίσια των στόχων

Σε πείσμα στελεχών της αντιπολίτευσης και του κ.

Παπανδρέου που προέβλεπαν και μέσα στη Βουλή πληθωρισμό της τάξεως του
20% εώς 25%.
ΙΣΟΖΥΓΙΟ
* Το έλλειμμα του ισοζυγίου σημειώνει εντυπωσιακή βελτίωση το έλλειμμα
αυτό θα είλναι κατά 70% μικρότερο από πέρυσι και θα πέσει κάτω και από
τους στόχους που είχαμε θέσει.

Και αυτό παρά τους εξωγενείς δυσμενείς

παράγοντες όπως ο πόλεμος στον Περσικό και η κρίση στην Γιουγκοσλαβία
που είχαν δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία μας και ειδικότερα στον
τουρισμό.
* Τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας έφθασαν στο ύψος ρεκόρ των 6,4
δις δολ.

Ενώ θα έχουμε και αύξηση του ΑΕΠ - μικρή αλλά αύξηση σε

αντίθεση με τις προβλέψεις του ΠΑΣΟΚ - κατά 1%.

Ξεκίνησαν τα μεγάλα έργα και προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς.

Αυτό αν

σκεφτεί κανείς την τραγική κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας είναι ο
μεγάλος άθλος της κυβέρνησης.

Και γίνεται γιατί ακολουθείται ορθολογική

πολιτική.
(α) Γιατί όλο το μεγάλο δάνειο που πήραμε από την ΕΟΚ με απόφαση της
κυβέρνησης πηγαίνει μόνο για έργα και όχι στην κατανάλωση.
(β) Χρησιμοποιήθηκε ένα νέο για την Ελλάδα σύστημα της
αυτοχρηματοδότησης.
Το μετρό της Αθήνας ξεκίνησε δόθηκαν τα πρώτα 33 δις, ενώ σημαντική
επιτυχία υπήρξε εδώ η απόφαση της Κοινότητας να αυξήσει το ποσοστό
χρηματοδότησης του έργου (δηλ. 50% - 75 δις δρχ.)
Εγινε η προεπιλογή αναδόχου στο Αεροδρόμιο των Σπάτων και την κινητή
τηλεφωνία.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί το μεγάλο ενδιαφέρον που έδειξαν για

τα έργα αυτά ορισμένες από τις μεγλύτερες επιχειρήσεις του είδους στον
κόσμο δείχνοντας έτσι και την εμπιστοσύνη της στην προοπτική της
Ελληνικής Οικονομίας.
Ενα άλλο σημαντικό έργο που προχωρεί με γρήγορους ρυθμούς είναι η
ΕΓΝΑΤΙΑ. Δρόμος που θα ενώσει τη Δ.Ελλάδα με τους κήπους του Εβρου, και
θα βγάλλει περιοχές όπως η Ηπειρος και η Δ.Μακεδονία από την φυσική και
οικονομική απομόνωση.

Τέλος με σειρά από άλλα έργα όπως το φυσικό Αέριο,

η ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου και Ακτίου-Πρέβεζας σημαντικοί δρόμοι όπως του
Σταυρού-Ελευσίνας προχωρούν.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 92

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
* ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
- Αυτό είναι και το συμπέρασμα από τη συζήτηση του προϋπολογισμού και
τη στάση της Αντιπολίτευσης
- Εκθεση ΟΟΣΑ/Εκθεση ΕΟΚ

* ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
- ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ, ΗΠΑ, Βρυξέλλες

* ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
- Κλειδί η οικονομία όπου χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να φανούν
τα αποτελέσματα

* ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΥΝ - Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΕΔΩ

Β. ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΛΛΕΙΜΜΑ
* Μείωση στο πρωτογενές έλλειμμα : 9% του ΑΕΠ το 1989, 0,8% το 91.

Το

'92 πλεόνασμα.
* Μείωση στις δανειακές ανάγκες : 13,1% του ΑΕΠ έναντι 17,2% του '90
* Υπήρξε απόκλιση : καθυστέρηση εισπράξεων εσόδων που προβλέπονταν από μη
φορολογικά έσοδα (αποκρατικοποίηση - αξιοποίηση δημόσιας γης).
Εξωγενείς παράγοντες (Κόλπος κλπ)
* Των χρημάτων αυτά θα εισπραχθούν το 92
* Πορεία προς το καλύτερο

ΔΑΠΑΝΕΣ
- Στο σκέλος των δαπανών δεν έχουμε απόκλιση (εξαίρεση η εξυπηρέτηση του
δημόσιου χρέους)
- Οι πρωτογενείς δαπάνες μειώθηκαν ως ποσοστό του ΑΕΠ
- Αποκαταστάθηκε η φερεγγυότητα του Ελληνικού Δημοσίου
- Τακτοποιήθηκαν όλες οι καταπίπτουσες εγγυήσεις
- Ασφαλιστικό

Προχωρήσαμε
- στην μηχανοργάνωση των υπηρεσιών,
- στην εγκατάσταση ταμειακών μηχανών,
- σε νέο σύστημα ελέγχου φορολογικών υποθέσεων,
- σε διασταύρωση φορολογικών στοιχείων π.χ. με ΔΕΗ
- στην αύξηση φοροαπαλλαγών μισθωτών και συνταξιούχων
- στο νέο Κ.Φ.Σ.
Προχωρούμε στη φορολογική μεταρρύθμιση

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
- Διεθνής επιτυχημένη πρακτική
- Υπήρξε καθυστέρηση στο πρόγραμμα.

Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά.

Δεν

υπήρχε νομικό πλαίσιο.
- Ψηφίσαμε το νόμο-πλαίσιο.

Ξεπερνώνται τα προβλήματα.

Επιταχύνουμε

τους ρυθμούς.

Γ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ
- Πληθωρισμός : έπεσε από 23% στο 17,6%
- Το έλλειμμα του ισοζυγίου : βελτιώθηκε εντυπωσιακά.
πέρυσι
- Τα συναλλαγματικά αποθέματα : ύψος ρεκόρ 6,4 δις δολ.
- Αύξηση του ΑΕΠ 1%

70% μικρότερο από

- Παρά την οικονομική στενότητα, με το δάνειο από την ΕΟΚ, και την
αυτοχρηματοδότηση προχωρούμε στα μεγάλα έργα (κινητή τηλεφωνία, ΜΕΤΡΟ,
Αεροδρόμιο Σπάτων, Εθνικές οδούς, ΕΓΝΑΤΙΑ, Pío - Αντίρριο)
- Δημιουργούμε την υποδομή για την ανάπτυξη

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΛΛΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
- το σταθεροποιητικό πρόγραμμα ΝΔ λιγότερο σκληρό από το αντίστοιχο του
ΠΑΣΟΚ 86-87
- Σταθεροποιητικό πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ 86-87. Μείωση εισοδήματος εργαζομένων
κατά 16,4%
- Σταθεροποιητικό πρόγραμμα Ν.Δ.. Μείωση εισοδήματος μικρότερη από το
1/3 τΠζ περιόδου 90-91
- Οι εργαζόμενοι συναινούν.

Η τελευταία απεργία απέτυχε παταγωδώς

Δ. Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
- ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΑΜΑ : ισχυρή οικονομία - Ευρωπαϊκό νόμισμα - Ευρωπαϊκός
πληθωρισμός.
- Πρέπει να εργαστούμε σκληρά - όλοι ενωμένοι.

