ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΜΕ’
Σάββατο 18 ∆εκεµβρίου 2010

ΘΕΜΑΤΑ

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Α. ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 2893
2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ. 2893,2894

Α. Επί διαδικαστικού θέµατος:
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φ. ,
σελ.2893,2894

B. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συζήτηση επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: “Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών
οικονοµικού έτους 2011”, σελ. 2893

Β. Επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών:
ΑΛΕΥΡΑΣ Α. ,
σελ.2894
ΒΟΡΙ∆ΗΣ Μ. ,
σελ.2905
ΓΙΑΝΝΑΚΑ Σ. ,
σελ.2923
∆ΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α. ,
σελ.2931
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ,
σελ.2901
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Θ. ,
σελ.2913
ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. , σελ.2928
ΚΟΥΤΜΕΡΙ∆ΗΣ Ε. ,
σελ.2911,2913
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Π. ,
σελ.2908,2909,2910,2911
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ ∆. ,
σελ.2916
ΜΑΡΚΑΚΗΣ Π. ,
σελ.2918,2919,2920
ΜΠΕΚΙΡΗΣ Μ. ,
σελ.2925
ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ ∆. ,
σελ.2921,2922,2923
ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Φ. ,
σελ.2897
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ Χ. ,
σελ.2898,2899,2900
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ Ε. ,
σελ.2933

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΓ’ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟ∆ΟΣ Β’
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΜΕ’
Σάββατο 18 ∆εκεµβρίου 2010
Αθήνα, σήµερα στις 18 ∆εκεµβρίου 2010, ηµέρα Σάββατο και
ώρα 18.52’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Προέδρου αυτής κ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ.
(Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλιππος Πετσάλνικος ανελθών
επί της Έδρας είπε: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα αρχίσουµε
αµέσως τη συνεδρίαση, αλλά θα ήθελα να ενηµερώσω κι εσάς
που διαµαρτυρηθήκατε ότι στις έξι παρά είκοσι ενηµέρωσα τους
εκπροσώπους των κοµµάτων ότι θα έχουµε µια µικρή καθυστέρηση επειδή διαρκούσε ακόµα η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΠΑΣΟΚ και είπα πως εκτιµούσα ότι πριν τις
επτά παρά είκοσι ή επτά παρά τέταρτο δεν θα ξεκινήσει η συνεδρίαση. Εποµένως υπήρχε ενηµέρωση στις Κοινοβουλευτικές
Οµάδες. Μην βιάζεστε να διαµαρτυρηθείτε. Είναι σαφές αυτό
που είπα. Φαντάζοµαι να έγινε και κατανοητό).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 17 ∆εκεµβρίου 2010 εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της Μ∆’ συνεδριάσεώς του
της Παρασκευής 17 ∆εκεµβρίου 2010 σε ό,τι αφορά την ψήφιση
στο σύνολο του σχεδίου νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας Προσχώρησης στο Ευρωπαϊκό Κοινό Ταµείο ∆υτικών Βαλκανίων των
Γενικών Όρων του Ευρωπαϊκού Κοινού Ταµείου ∆υτικών Βαλκανίων και των Όρων αναφοράς της Ενιαίας Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης του Επενδυτικού Πλαισίου ∆υτικών Βαλκανίων»).
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση επί του σχεδίου νόµου «Κύρωση του κρατικού
προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών
ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση επί του προϋπολογισµού του κράτους θα διεξαχθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 123 του
Κανονισµού της Βουλής, σε πέντε συνεχείς συνεδριάσεις.
Σήµερα θα µιλήσουν οι ορισθέντες από τα κόµµατα γενικοί και
ειδικοί εισηγητές. Ο χρόνος αγορεύσεως των γενικών εισηγητών
είναι τριάντα λεπτά της ώρας και των ειδικών εισηγητών είκοσι
λεπτά της ώρας. Στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων συµφωνήθηκε να
δοθούν από τα κόµµατα που το επιθυµούν κατάλογοι οµιλητών
στο Προεδρείο. Θα ήθελα, λοιπόν, να προτείνω στο Σώµα να δεχθεί, όπως προβλέπει και ο Κανονισµός της Βουλής -άρθρο 65,
παράγραφος 5- την υποβολή καταλόγου οµιλητών από τα κόµµατα, εάν αυτά το επιθυµούν.

Οι συνάδελφοι που επιθυµούν να οµιλήσουν και που δεν συµπεριλαµβάνονται στον κατάλογο του κόµµατός τους θα εγγραφούν µε το ηλεκτρονικό σύστηµα έως το τέλος της οµιλίας των
γενικών εισηγητών και θα καταρτιστεί ενιαίος κατάλογος µε εναλλαγή των οµιλητών. Οι οµιλητές που θα δοθούν από τα κόµµατα
µε κατάλογο θα προηγηθούν των οµιλητών που θα εγγραφούν µε
το ηλεκτρονικό σύστηµα.
Επίσης, στη ∆ιάσκεψη των Προέδρων συµφωνήθηκε µετά τις
οµιλίες των εισηγητών να υπάρξει ένας κύκλος οµιλητών κατά
προτεραιότητα µε οµιλίες από έναν Βουλευτή από κάθε κόµµα,
δηλαδή κατά προτεραιότητα θα έχουµε πέντε εναλλασσόµενους
Βουλευτές από τα πέντε κόµµατα. Στη συνέχεια και για να τηρηθεί όσο το δυνατόν η, κατ’ αναλογία βουλευτικών εδρών, εκπροσώπηση των κοµµάτων, προτείνω στον ενιαίο κατάλογο να
εγγράφονται πέντε Βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ, τέσσερις Βουλευτές από τη Νέα ∆ηµοκρατία και ένας Βουλευτής από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Θα ακολουθήσει πάλι ο ίδιος κύκλος,
δηλαδή θα έχουµε πέντε οµιλητές από το ΠΑΣΟΚ, τέσσερις από
τη Νέα ∆ηµοκρατία και έναν από το ΛΑΟΣ. Κατόπιν θα ακολουθήσει ο ίδιος κύκλος µε πέντε οµιλητές από το ΠΑΣΟΚ, τέσσερις
από τη Νέα ∆ηµοκρατία, έναν από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και πέντε οµιλητές από το ΠΑΣΟΚ, τέσσερις από τη Νέα
∆ηµοκρατία και έναν από το ΣΥΡΙΖΑ και τέλος ο ίδιος κύκλος µε
πέντε οµιλητές από το ΠΑΣΟΚ, τέσσερις από τη Νέα ∆ηµοκρατία και έναν από τους Ανεξάρτητους Βουλευτές.
Τυχόν αλλαγές στη σειρά των εγγεγραµµένων οµιλητών –και
το υπογραµµίζω αυτό- θα πρέπει να γίνονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις µε την έγκριση του Προεδρείου και µε έγγραφο του
Γενικού Γραµµατέα της Κοινοβουλευτικής Οµάδας που θα απευθύνεται στο Προεδρείο και µε την απαραίτητη προϋπόθεση της
αµοιβαίας αλλαγής έως τη λήξη και της δεύτερης συνεδρίασης.
Μέχρι τότε θα επιτραπούν οι αµοιβαίες αλλαγές µε τη διαδικασία
που ανέφερα νωρίτερα, δηλαδή µέχρι και τη λήξη της δεύτερης
συνεδρίασης.
Θα καταβάλλουµε και φέτος κάθε προσπάθεια, όπως γίνεται
τα τελευταία χρόνια, ώστε να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι. Αυτό θα καταστεί δυνατόν αν περιοριζόµαστε όλοι στο χρόνο που δικαιούται ο καθένας και εάν οι
συνεδριάσεις αρχίζουν ακριβώς την ώρα που έχουµε αποφασίσει
και που καθορίζονται άλλωστε από την ηµερήσια διάταξη. Γι’
αυτό τονίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι θα είναι πολύ αυστηρή η τήρηση του χρόνου και η έναρξη των συνεδριάσεων.
Προτείνω στο Σώµα τη ∆ευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη να
υπάρξουν και πρωινές συνεδριάσεις, όπως συµφωνήθηκε και στη
∆ιάσκεψη των Προέδρων, οι οποίες προτείνω να αρχίζουν στις
δέκα το πρωί. Το βράδυ της Τετάρτης, όπως ορίζεται από τον
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Κανονισµό, η συζήτηση θα κλείσει ακριβώς στις δώδεκα τα µεσάνυχτα και θα αρχίσει η ψηφοφορία.
Σας υπενθυµίζω ότι ο χρόνος οµιλίας των γενικών εισηγητών
είναι τριάντα λεπτά, των ειδικών εισηγητών είκοσι λεπτά, του
Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας ∆ηµοκρατίας τριάντα πέντε λεπτά, των Προέδρων
των Κοινοβουλευτικών Οµάδων του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας, του ΛΑΟΣ και του ΣΥΡΙΖΑ τριάντα λεπτά, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης δεκαοκτώ λεπτά, του αρµοδίου Υπουργού Οικονοµικών τριάντα πέντε λεπτά, του Υφυπουργού
Οικονοµικών δεκαοκτώ λεπτά, των Υπουργών των άλλων Υπουργείων δεκαοκτώ λεπτά. Αποφασίσαµε να υπάρχει µία σύντµηση
του χρόνου οµιλίας των Υπουργών για να δοθεί η δυνατότητα σε
όσο το δυνατόν µεγαλύτερο αριθµό συναδέλφων Βουλευτών να
τοποθετηθούν. Έτσι θα είναι δεκαοκτώ λεπτά ο χρόνος οµιλίας
των Υπουργών. Οι δευτερολογίες των ανωτέρω είναι το µισό του
χρόνου της πρωτολογίας τους.
Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δικαιούνται να µιλήσουν για
δώδεκα λεπτά, εφόσον όµως προηγηθούν των Προέδρων των
Κοινοβουλευτικών Οµάδων, αλλιώς θα περιοριστούν στο χρόνο
της δευτερολογίας και στα τρία λεπτά της τριτολογίας, σύµφωνα
µε το άρθρο 167 παράγραφος 2 του Κανονισµού της Βουλής.
Επίσης, ο χρόνος οµιλίας για όλους τους εγγεγραµµένους στον
κατάλογο οµιλητές θα είναι επτά λεπτά, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής.
Τέλος, προτείνω η σηµερινή συνεδρίαση να λήξει µετά το
πέρας των οµιλιών των ειδικών εισηγητών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµφωνείτε;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Συνεπώς η Βουλή συνεφώνησε οµοφώνως.
Θα σας παρακαλούσα, αν έχετε θέσει τις κάρτες στις ειδικές
θήκες για την ηλεκτρονική εγγραφή, να τις βγάλετε όλες για να
µην υπάρξει κάποια εµπλοκή στο σύστηµα. Θα σας ανακοινώσω
εγώ σε λίγο πότε θα ανοίξει το σύστηµα για να κάνετε την εγγραφή.
Παρακαλώ να έλθει στο Βήµα ο γενικός εισηγητής της Πλειοψηφίας, κ. Αθανάσιος Αλευράς.
Κύριοι συνάδελφοι, τώρα µπορείτε να τοποθετήσετε τις κάρτες σας.
Ορίστε, κύριε Αλευρά, έχετε το λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε το
συνάδελφό µου εισηγητή της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης ελπίζω ότι θα προσπαθήσουµε τουλάχιστον να σας διαφωτίσουµε
για τον προϋπολογισµό. ∆εν ξέρω αν θα τα καταφέρουµε, όµως
είναι σίγουρο ότι στο τέλος των εισηγήσεών µας θα έχετε µάθει
να λέτε καλύτερα το «ρο» στα γαλλικά!
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): ∆ηλαδή, κύριε Αλευρά,
στα γαλλικά θα µας κάνετε την εισήγησή σας σήµερα;
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Στα ελληνικά µε γαλλική προφορά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ ησυχία. Με τις κάρτες σας επιχειρήστε την
εγγραφή σας. Αλλά δεν πρέπει να θορυβείτε.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, είναι βαριά η ευθύνη να εισηγούµαι εκ µέρους της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας τον προϋπολογισµό του 2010 και την ψήφισή του ως
αναπόσπαστο τµήµα της µεγάλης προσπάθειας που έχουµε αναλάβει µε στόχο τη διάσωση της χώρας από τη χρεοκοπία.
Είναι προφανές ότι η αποστολή µας δεν είναι ευχάριστη αλλά
αυτό σε τίποτα δεν µειώνει την αξία της. Όλοι έχουµε επίγνωση
ότι θα κριθούµε από την ικανότητά µας να τη φέρουµε σε πέρας
µε επιτυχία και όχι από την επιδεξιότητά µας να γίνουµε ευχάριστοι. Άλλωστε, πολλές φορές στο παρελθόν υπήρξαµε υπέρ του
δέοντος ευχάριστοι όµως αυτό δεν απέτρεψε τα πράγµατα να
φτάσουν στο σηµερινό δυσάρεστο σηµείο.
Όλοι θυµόµαστε πως αυτές οι κοινοβουλευτικές συνεδριάσεις
του ∆εκεµβρίου κάθε έτους είχαν τα δικά τους ήθη. Κυβερνητικούς διθυράµβους, αντιπολιτευτικές καταγγελίες, λεκτικές ακροβασίες, αλλά δυστυχώς και ακροβασίες στα οικονοµικά µεγέθη.
Οι προϋπολογισµοί ήσαν κατ’ έθιµον ευχάριστοι και κατ’ έθιµον
ελάχιστα ακριβείς.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Μόνο που πλέον όλες αυτές οι κοινοβουλευτικές γιορτές του
∆εκεµβρίου γεµάτες από την αβάσταχτη ελαφρότητα της αισιοδοξίας έχουν τελειώσει. Μετά από πολλά χρόνια η χώρα µοιάζει
πληγωµένη στην περηφάνια της, απαισιόδοξη, σχεδόν µια έρηµη
χώρα για να δανειστώ τον τίτλο του ποιήµατος του Τόµας Έλιοτ
του 1922.
Και για να χαριτολογήσω -αν µου επιτρέπετε- ο προϋπολογισµός µοιάζει πλέον µε την τούρτα γενεθλίων ενός µοναχικού ηλικιωµένου. ∆εν υπάρχουν πολλοί καλεσµένοι. Τα κεράκια που
πρέπει να σβήσουν σου θυµίζουν τα χρόνια που πέρασαν. Και η
ανέµελη ευτυχία των χρόνων που πέρασαν σε κάνει να σκεφτείς
πως η µνήµη είναι διφυής: νοσταλγική αλλά και µελαγχολική.
Πολύ περισσότερο αν έχεις ακόµη να ξεπληρώσεις ένα χρέος.
Που ίσως και να µην προλάβεις. Είναι η ώρα να αναλάβουµε το
χρέος. Εµείς αυτό που µας αναλογεί και ευθυνόµαστε, οι επόµενες γενιές αυτό που θα τους αναλογεί δίχως να ευθύνονται.
Και αυτό το τελευταίο είναι εκείνο που µας θλίβει.
Κάνω την παρέκβαση στην οικονοµική κρίση του 1929-1932 για
να δανειστώ από µια οµιλία του Πρωθυπουργού εκείνης της εποχής του Ελευθερίου Βενιζέλου µια προµετωπίδα για την εισήγησή µου αυτή.
Στις 31 Μαρτίου 1932 στο Κοινοβούλιο της χώρας ο Ελευθέριος Βενιζέλος τονίζει: «Το κόµµα των Φιλελευθέρων», το κόµµα
του «αξιοί υπέρ εαυτού την τιµητικήν αποστολήν, αυτό µόνο να
εκτεθή εις φθοράν αφού άλλως τε του επιβάλλεται τούτο ως καθήκον λόγω της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας... Γνωρίζω βεβαίως ότι το κυβερνητικόν έργον θα δηµιουργήσει χιλιάδας
δυσαρεστηµένων. Αλλ’ όπως δεν εδίστασα ν’ αντιµετωπίσω την
δυσαρέσκειαν του προσφυγικού κόσµου µε τον οποίον τόσοι µε
συνέδεαν δεσµοί όταν έκρινα ότι καθήκον ειλικρινείας µου επέβαλλε και απέναντι αυτού του ιδίου να του εξαγγείλω την θλιβεράν αλήθειαν ότι δεν ήτο δυνατό να δοθούν συµπληρωµατικαί
αποζηµιώσεις- όπως αντιµετώπισα, τόσας φοράς κατά τον τετραετή κυβερνητικόν βίον µου κάθε απαράδεκτον απαίτησιν οιωνδήποτε οργανωµένων οµάδων, οσονδήποτε πολυπληθών, δεν
θα διστάσω και τώρα να επιτελέσω µέχρι τέλους το καθήκον
µου».
Αυτό το καθήκον της ειλικρίνειας είναι που πρέπει να επιδείξουµε όλοι και είναι ο πρώτος προϋπολογισµός αυτόν τον οποίον
συζητάµε που φιλοδοξεί µε ακριβή και ειλικρινή στατιστικά στοιχεία να φέρει σε πέρας µια σηµαντικά δύσκολη αποστολή, που
υπερβαίνει τα όρια της προσαρµογής του ελλείµµατος στο όριο
του 7,5% του ΑΕΠ για την επόµενη χρονιά.
Η προσπάθεια όπως γνωρίζετε δεν ξεκινά σήµερα. Έχει ξεκινήσει ήδη από την άνοιξη του τρέχοντος έτους όταν η Ελλάδα
έφτασε στο όριο της κήρυξης παύσης πληρωµών. Μέχρι σήµερα
µε µια σειρά δύσκολων και επώδυνων µέτρων φορολογικής και
δηµοσιονοµικής πολιτικής πετύχαµε να κάνουµε µια σοβαρή δηµοσιονοµική προσαρµογή περιορίζοντας δραστικά το έλλειµµα
από 15,4% του ΑΕΠ στο 9,4%, δηλαδή µια προσαρµογή της
τάξης των 6 ποσοστιαίων µονάδων του ΑΕΠ ή σε απόλυτους
αριθµούς να µειώσουµε το έλλειµµα από τα 36 δισεκατοµµύρια
ευρώ στα 22, µια µείωση 14 δισεκατοµµύρια ευρώ σε λιγότερο
από ένα χρόνο.
Η Αντιπολίτευση ισχυρίζεται µπροστά στην δύσκολη κατάσταση που έχουµε να διαχειριστούµε ότι η χώρα σήµερα αντιµετωπίζει πρόβληµα µνηµονίου. Και αν τα κόµµατα της αριστερής
αντιπολίτευσης έχουν πολιτικά και ιδεολογικά επιχειρήµατα γι’
αυτό, στην Αξιωµατική Αντιπολίτευση απλώς προσποιούνται ότι
είναι εναντίον του µνηµονίου παριστάνοντες τους αµνήµονες.
Η θέση µου είναι απλή: Η χώρα δεν αντιµετωπίζει πρόβληµα
µνηµονίου αλλά πρόβληµα χρέους. Ένα εκρηκτικό πρόβληµα δηµοσίου χρέους. Ένα εφιαλτικό πρόβληµα.
Αναζήτησα στη βάση δεδοµένων του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου στοιχεία για το δηµόσιο χρέος των χωρών σε όλον τον
κόσµο. Από τις εκατόν ογδόντα πέντε καταχωρηµένες χώρες
υπάρχουν στοιχεία για τις εκατόν εξήντα οκτώ. Η Ελλάδα βρίσκεται στην εκατοστή εξηκοστή τέταρτη θέση. Είναι το τέταρτο
µεγαλύτερο χρέος παγκοσµίως. Και του χρόνου θα είναι το δεύτερο µεγαλύτερο χρέος παγκοσµίως. Το χρέος της είναι διπλάσιο από το χρέος του Σουδάν και της Ζιµπάµπουε, µεγαλύτερο
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από το χρέος της Ερυθραίας. Η Ερυθραία µείωσε το χρέος της
κατά δεκαπέντε µονάδες -για να χαριτολογήσουµε και πάλι- τα
δύο τελευταία χρόνια, ενώ εµείς το αυξήσαµε κατά τριάντα και
πλέον µονάδες.
Και θα προσθέσω ακόµα ένα στοιχείο από τη στατιστική βάση
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου που δείχνει το υπόβαθρο
του προβλήµατος. Ενώ η Ελλάδα είναι η χώρα µ’ αυτό το τεράστιο χρέος, το 2009 ήταν η τριακοστή στον κόσµο χώρα µε τις
υψηλότερες δαπάνες. ∆απάνες δηµόσιες στο 47% του ΑΕΠ. Τα
µεγέθη αυτά δείχνουν γιατί η Ελλάδα έφτασε στο χείλος της οικονοµικής χρεοκοπίας. Και έφτασε όχι γιατί υπήρχε κάποιο µνηµόνιο αλλά γιατί υπήρχε ένα δυσβάσταχτο χρέος. Θα θυµίσω ότι
η Αργεντινή χρεοκόπησε µε χρέος 110% του ΑΕΠ. Και χώρες
όπως η Ουγγαρία, η Ρουµανία και η Λετονία βρήκαν κλειστές τις
αγορές χρήµατος και κατέφυγαν στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µε πολύ µικρότερο ποσοστό χρέους.
Θα θυµίσω, επίσης, µια αγαπηµένη φράση σε όλους µας του
Ανδρέα Παπανδρέου που στα µέσα της δεκαετίας του 1980 είχε
πει ότι «ή η χώρα θα αφανίσει το χρέος ή το χρέος θα αφανίσει
τη χώρα». Μόνο που ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε χρησιµοποιήσει εκείνη την εποχή τη φράση αυτή µε το χρέος στο ήµισυ του
χρέους που µας παρέδωσε η Νέα ∆ηµοκρατία το 2009.
Με αυτά τα µεγέθη, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ήταν εύκολα
διαχειρίσιµη η κατάσταση στην οικονοµία. Και θα δείξω και έναν
πίνακα –τον οποίον θα καταθέσω- ο οποίος αποκαλύπτει το πραγµατικό µέγεθος του προβλήµατος της ελληνικής οικονοµίας
όπως το παραλάβαµε από τη Νέα ∆ηµοκρατία. Είναι τα έσοδα
στην αριστερή στήλη, είναι οι δαπάνες στη δεξιά. Το 2009 τα
έσοδα της ελληνικής οικονοµίας είναι 48,5 δισεκατοµµύρια ευρώ,
103 δισεκατοµµύρια ευρώ είναι οι δαπάνες. Έχουµε ανάγκη
πάνω από 55 δισεκατοµµύρια ευρώ δανεικά µε έσοδα κάτω από
50 δισεκατοµµύρια ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Αθανάσιος Αλευράς καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Αυτό η Νέα ∆ηµοκρατία, για να µειώσει τις δικές της πολιτικές
ευθύνες, το βάφτισε «κρίση χρέους». Μας λέει: «Σας παραδώσαµε µια κρίση χρέους, κάνατε µια κρίση δανεισµού». Φαντάζοµαι ότι κανείς δεν αισθάνετο ότι οι διεθνείς αγορές χρήµατος
βλέπανε αυτό το γράφηµα και δεν αντιλαµβανόντουσαν ότι αυτή
η χώρα δεν µπορούσε να δανειστεί ούτε ένα ευρώ. Ότι αυτό ήταν
και κρίση χρέους και κρίση δανεισµού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι χώρες όπως η Ιρλανδία που πρόσφατα είχε 65% χρέος του ΑΕΠ βρήκε κλειστές σιγά-σιγά τις
αγορές χρήµατος και η Ελλάδα είχε χρέος που έφτανε στο
130%. Αυτή είναι η κατάσταση.
Εποµένως, το να ονοµάζουµε κρίση µνηµονίου την κατάσταση
που έχουµε µπροστά µας είναι απλώς µια πολιτική να χαϊδέψουµε αυτιά. Χρειαζόµαστε να σκεφτούµε µε ειλικρίνεια. Ας υποθέσουµε ότι κάποιες παράλογες αγορές χρήµατος βλέπανε
αυτήν την εικόνα της οικονοµίας και συνέχιζαν να µας δανείζουν.
Ας υποθέσουµε ότι δεν είχαµε ανάγκη του µηχανισµού και του
µνηµονίου.
Εµείς δεν θα έπρεπε να πάρουµε µέτρα για να µειώσουµε αυτό
το χρέος; ∆εν θα έπρεπε να πάρουµε µέτρα –και δυσάρεστα
µέτρα- για να µειώσουµε το έλλειµµα; Ποια είναι αυτά τα µέτρα;
Γιατί δεν µας λέει κάποιος µια άλλη πολιτική;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα πρέπει να το πούµε απλά και
καθαρά. Η χώρα αντιµετωπίζει πρόβληµα χρέους, δεν αντιµετωπίζει πρόβληµα µνηµονίου. Το γεγονός ότι η χώρα αυτήν τη
στιγµή βρίσκεται κάτω από το καθεστώς ενός νέου διεθνούς οικονοµικού ελέγχου, ότι βρίσκεται υπό την εποπτεία του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου είναι επιλογή, για την οποία δεν ευθύνεται το ΠΑΣΟΚ.
Αν κάποιος οδήγησε τη χώρα στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
και στην επιτροπεία του, αυτός είναι η Νέα ∆ηµοκρατία και οι κυβερνήσεις της και αν κάποιος εργάζεται σκληρά για να τελειώσει
µια ώρα αρχύτερα αυτή η ιστορία, αυτός είναι το ΠΑΣΟΚ και η
Κυβέρνησή του.
Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο δεν το έφερε το ΠΑΣΟΚ στη
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χώρα. Το ΠΑΣΟΚ το βρήκε. Ήταν εδώ ήδη από τη στιγµή που
µέσα στη µεγάλη διεθνή κρίση η προηγούµενη κυβέρνηση υπό το
φόβο του πολιτικού κόστους δεν πήρε τις αποφάσεις που θα περιόριζαν το έλλειµµα.
Ο τελευταίος προϋπολογισµός της κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας –του 2009- εισήχθη στη Βουλή µε πρόβλεψη ελλείµµατος µικρότερου από 3%. Το έλλειµµα κατέληξε να κλείσει στο
15,4%. Μέσα σε ένα χρόνο, το 2009, οι δηµόσιες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 10 δισεκατοµµύρια ευρώ. Τα δυο τελευταία χρόνια
της Νέας ∆ηµοκρατίας οι δηµόσιες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 18
δισεκατοµµύρια ευρώ.
Ορισµένοι πολιτικοί λένε –για να κάνουµε τη σύγκριση των µεγεθών- ότι για το χρέος ευθύνονται οι Ολυµπιακοί Αγώνες. Οι
Ολυµπιακοί Αγώνες, λοιπόν, είχαν κόστος 5,5 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Τα 18 δισεκατοµµύρια ευρώ που ήταν η αύξηση των δηµόσιων δαπανών τα δυο τελευταία χρόνια είναι το κόστος προετοιµασίας τριών Ολυµπιάδων, τριών Ολυµπιακών Αγώνων! Αυτή
ήταν η κατάσταση. Πώς, λοιπόν, ενώ οι τρεις διοργανώσεις άφησαν µια σηµαντική υποδοµή κληρονοµιάς, από την άλλη µεριά
τα 18 δισεκατοµµύρια ευρώ σκορπίστηκαν στην κατανάλωση και
στο πελατειακό κράτος;
Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, λοιπόν, υπήρχε. Είχατε προειδοποιηθεί, αγαπητοί συνάδελφοι της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, ότι το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ήταν µπροστά στην
πόρτα του Γενικού Λογιστηρίου της χώρας από το 2008.
Θυµίζω το ∆εκέµβρη του 2008 στη συζήτηση του προϋπολογισµού της Νέας ∆ηµοκρατίας ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας
Σηµίτης είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας λέγοντας: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι η Ελλάδα
τους κορόιδεψε και γι’ αυτό πιστεύουν ότι η Ελλάδα καλό θα
ήταν να αναγκαστεί να προσφύγει στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για να εξασφαλίσει τον απαραίτητο δανεισµό και η παρακολούθηση της ελληνικής οικονοµίας να είναι αρµοδιότητα του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου».
Απαντά ο Υπουργός Οικονοµικών της Νέας ∆ηµοκρατίας εκείνης της εποχής: «∆υστυχώς και το λέω αυτό µε λύπη µου ακόµη
και ο πρώην Πρωθυπουργός, κ. Σηµίτης, έφτασε χθες να κινδυνολογεί για δήθεν προσφυγή της Ελλάδας στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο επικαλούµενος κάποιους ανώνυµους κύκλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» Και συνεχίζει καθησυχάζοντάς µας:
«Το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται να διαµορφωθεί
το 2009 στο 91,4% του ΑΕΠ από 93,1% φέτος».
Το 91,4% του ΑΕΠ που προέβλεπε ο Υπουργός Οικονοµικών το
∆εκέµβρη του 2008 κατέληξε 130% του ΑΕΠ! ∆εν γνωρίζω ειλικρινά ποια άλλη πρόβλεψη έχει διαψευστεί τόσο τραγικά στην
ιστορία της πολιτικής οικονοµίας της χώρας.
Επειδή, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα ισχυριστώ πως η ευθύνη
βαρύνει αποκλειστικά την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας και
δεν βαρύνει ασφαλώς όλους το ίδιο, αλλά βαρύνει κι εµάς, θα
έρθω και στο αγαπηµένο ερώτηµα της εποχής: Πού πήγαν τα
λεφτά; Εξέτασα τα στοιχεία εξέλιξης των δαπανών από το 2003
έως το 2009. Ιδού τα αποτελέσµατα κατά κατηγορία:
Οι αποδοχές και οι συντάξεις του δηµοσίου από το 2003 που
ήταν 15,6 δισεκατοµµύρια ευρώ, το 2009 αυξήθηκαν στα 25,1 δισεκατοµµύρια ευρώ. Σε έξι χρόνια δηλαδή οι δαπάνες για αποδοχές και συντάξεις αυξήθηκαν κατά 10 περίπου δισεκατοµµύρια
ευρώ, ποσοστό 75%. Οι λειτουργικές και καταναλωτικές δαπάνες
από τα 6,2 δισεκατοµµύρια ευρώ αυξήθηκαν στα 9,6 δισεκατοµµύρια ευρώ, αύξηση 50%. Και τέλος στο ασφαλιστικό σύστηµα οι
δαπάνες από 5,9 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2003, αυξήθηκαν το
2009 σε 17,6 δισεκατοµµύρια ευρώ, αύξηση –κρατηθείτε!- 300%.
Μέσα σε έξι χρόνια οι δαπάνες στο ασφαλιστικό σύστηµα τριπλασιάστηκαν. Γιατί; Πρώτον, για τις αυτονόητες ευθύνες της
προηγούµενης κυβέρνησης. Ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό δαπανών στον τοµέα αυτό χρησιµοποιήθηκε για πελατειακούς λόγους ή κατασπαταλήθηκε από τη διαφθορά.
Να σας θυµίσω τα εξής: Ειδικό καθεστώς προµηθειών στα νοσοκοµεία, απουσία λογιστικού διπλογραφικού συστήµατος και
βεβαίως αυτό το εξόχως «φιλολαϊκό µέτρο» που υποσχόταν η
Νέα ∆ηµοκρατία πριν τις εκλογές του 2004, την κατάργηση της
λίστας φαρµάκου, η οποία οδήγησε τη φαρµακευτική δαπάνη να
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φτάσει στην Ελλάδα στο 2,4% του ΑΕΠ, όταν ο µέσος ευρωπαϊκός όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 1,6%.
Όµως, υπάρχει και µια διαρθρωτική όψη του προβλήµατος
αυτής της τεράστιας αύξησης των δαπανών στην κοινωνική
ασφάλιση. Θυµόµαστε όλοι ότι το 2001 το πολιτικό και συνδικαλιστικό κίνηµα χειροκρότησε την απόσυρση του νόµου Γιαννίτση
µπροστά στο φόβο του πολιτικού κόστους και κάτω από την επήρεια του λαϊκισµού έκρυψε το πρόβληµα «κάτω από το χαλί».
Αποτέλεσµα; Οι δαπάνες µέσα σε έξι χρόνια τριπλασιάστηκαν, ο
«νεοφιλελεύθερος» Γιαννίτσης ηττήθηκε, όλοι µαζί όµως πληρώνουµε σήµερα το βαρύ λογαριασµό.
Αυτή είναι η ιστορία της χρεοκοπίας, αν δεν µας ενοχλούν οι
αριθµοί βεβαίως και αν αναρωτιόµαστε ειλικρινώς πού πήγαν τα
λεφτά. Θυµίζω ότι σήµερα η χώρα αντιµετωπίζει αυτά τα τεράστια διαρθρωτικά και δηµοσιονοµικά προβλήµατα. Η Νέα ∆ηµοκρατία µας λέει πως η πολιτική µας οδηγεί στην ύφεση.
Θυµίζω και πάλι ότι το 2009 είχαµε αύξηση των δαπανών κατά
10 δισεκατοµµύρια ευρώ. Είχαµε χαµηλή φορολογία, χαµηλούς
έµµεσους φόρους. Είχαµε ανάπτυξη, αγαπητοί συνάδελφοι; Όχι.
Είχαµε ύφεση και ύφεση µεγάλη–κοντά στο 3%- και παρ’ ότι δεν
είχαµε την αύξηση του ΦΠΑ και των φόρων που κατά τη Νέα ∆ηµοκρατία οδηγεί σήµερα στην ύφεση, δεν εισπράξαµε περισσότερους φόρους.
Αντίθετα, τα φορολογικά έσοδα κατέρρευσαν. Έτσι η Νέα ∆ηµοκρατία στην προσπάθειά της να αποφύγει τις ευθύνες απέναντι στην κρίση που βασανίζει τη χώρα προσπαθεί σήµερα να µας
πει ότι πρέπει να αντιµετωπίσουµε την ύφεση κάνοντας ανάπτυξη, διότι θα κάνουµε ανάπτυξη καταργώντας το έλλειµµα.
Συγγνώµη, αλλά θα µου επιτρέψετε να πω ότι αυτές είναι κουραστικές περιγραφές του προβλήµατος και κοινοτυπίες, έκθεση
επιπέδου «Βουλής των Εφήβων». Αλλά, δυστυχώς, συνάδελφοι
της Νέας ∆ηµοκρατίας, χωρίς το ελαφρυντικό της εφηβικής αθωότητας. Είναι απλώς µια έκθεση ιδεών, για να αποποιηθείτε την
ευθύνη σας, την ευθύνη όχι µόνο για όσα κάνατε αλλά και για
την άρνησή σας να συµπράξετε σε ένα µέτωπο ευθύνης για την
αποτροπή της χρεοκοπίας της χώρας.
Η χώρα δίνει µια τεράστια µάχη εξασφάλισης της επόµενης
µέρας, κάθε µέρα, κάθε µήνα και για κάθε δόση δανεικών. Αυτή
είναι η αλήθεια. Και όσοι αντιλαµβάνονται την τραγικότητα των
στιγµών, αποφεύγουν τους λαϊκισµούς και τη συνθηµατολογία.
Αν η χώρα δεν προχωρήσει σύντοµα στις µεγάλες διαρθρωτικές
αλλαγές, αγαπητοί συνάδελφοι, θα απαλλαγεί σύντοµα από το
µνηµόνιο, αλλά δυστυχώς θα απαλλαγεί και από τα αναγκαία δάνεια.
Η Νέα ∆ηµοκρατία θέλει ένα µνηµόνιο δικής της επινόησης,
µε τη δική της εφηβική συνθηµατολογία, αυτή που θα εκµεταλλεύεται την αγωνία και τις ανάγκες του ανέργου, του συνταξιούχου και του µισθωτού. Θέλει τα χρήµατα του µνηµονίου χωρίς
την πολιτική των αλλαγών.
Υπάρχει άλλος δρόµος, αγαπητοί συνάδελφοι, να περικόψεις
το δηµόσιο έλλειµµα κατά 14 δισεκατοµµύρια ευρώ σε µια χρονιά –όπως κάναµε- και να µην έχεις ύφεση; Είναι σοβαρό να λέει
η Αξιωµατική Αντιπολίτευση ότι διαθέτει µια πολιτική που περικόπτει το έλλειµµα και µάλιστα το µηδενίζει σε δεκαοκτώ µήνες
και αυτή η πολιτική δεν έχει ύφεση;
Για να είµαστε ειλικρινείς, οι κρατικές δαπάνες το 2011 είναι
19,8 δισεκατοµµύρια ευρώ για µισθούς και συντάξεις, 14,8 δισεκατοµµύρια ευρώ στην κοινωνική ασφάλιση, 8,2 δισεκατοµµύρια
ευρώ στις ∆ΕΚΟ, περίπου 51 δισεκατοµµύρια ευρώ στα τοκοχρεολύσια και 8,5 δισεκατοµµύρια ευρώ στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Η Νέα ∆ηµοκρατία τι µας λέει πάνω στους συγκεκριµένους κωδικούς; Λέει: «Συµφωνούµε ότι στους τόκους και στα χρεολύσια
δεν µπορεί να γίνει αλλιώς. Συµφωνούµε στις περικοπές στις
∆ΕΚΟ». Στις τρεις από τις έξι κατηγορίες συµφωνεί. Στις άλλες
τρεις όµως κατηγορίες µας λέει: «Ως προς τους µισθούς και τις
συντάξεις διαφωνώ που τα περικόψατε». Άρα, προτείνει αύξηση.
Στην κοινωνική ασφάλιση προτείνει αύξηση των χαµηλών συντάξεων. Στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων προτείνει αύξηση
για να έχουµε ανάπτυξη.
Πάµε τώρα στα έσοδα: Στους άµεσους φόρους ο προϋπολο-
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γισµός προβλέπει έσοδα 20,8 δισεκατοµµύρια ευρώ και στους
έµµεσους 32 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η Νέα ∆ηµοκρατία και στους
άµεσους και στους έµµεσους φόρους µας λέει ότι πρέπει να προχωρήσουµε σε µείωση των άµεσων φόρων, γιατί τους αυξήσαµε
πολύ και σε µείωση των έµµεσων φόρων, εκτός από τα τσιγάρα
και τα ποτά. Άρα και στις δύο αυτές κατηγορίες προτείνει µείωση.
Πώς µπορεί, λοιπόν, προτείνοντας σηµαντική µείωση των εσόδων από τη µια µεριά και από την άλλη αύξηση των δαπανών στις
τρεις από τις έξι κατηγορίες του προϋπολογισµού όχι µόνο να
περιορίσουµε το έλλειµµα, αλλά και να το µηδενίσουµε; Αυτό
είναι κάτι το οποίο πραγµατικά θα χαρώ πολύ να το διαπιστώσω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα έφθασε στο χείλος της
χρεοκοπίας. Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι στις αρχές Μαΐου αν δεν
υπήρχε η µεγάλη κινητοποίηση, το προσωπικό κύρος και σθένος
του Πρωθυπουργού, ο µηχανισµός σωτηρίας της χώρας δεν θα
υπήρχε. Ορισµένοι απέναντι στο ενδεχόµενο της χρεοκοπίας τοποθετούνται σαν να είναι απλώς ένα λογιστικό µέγεθος, σαν να
είναι µία ίντριγκα των αγορών, ένα παιχνίδι των καπιταλιστών,
που ενδεχοµένως µπορεί και να ζηµιωθούν ή και να πρέπει να ζηµιωθούν.
Υπάρχει, όµως, εναλλακτική πρόταση; Ακούω από το χώρο του
ΣΥΡΙΖΑ ότι µια εναλλακτική πρόταση είναι η αναδιάρθρωση και
η διαγραφή µέρους του χρέους. Ευχάριστο είναι να λέγεται, δυσάρεστο, όµως, να λέγεται χωρίς καµµία στοιχειώδη µελέτη.
Εξάλλου, έχετε αρκετά καλούς οικονοµολόγους, κύριοι συνάδελφοι. Θα πρέπει να πείτε ποιες είναι οι συνέπειες µιας τέτοιας
πολιτικής για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τις τράπεζες. Θα πρέπει να µας πείτε τι θα συµβεί ακόµα και αν διαγράψουµε, «κουρέψουµε» το χρέος κατά 50%, ποια θα είναι η επίπτωση στα
δηµόσια οικονοµικά. Σας τη λέει η Τράπεζα της Ελλάδος στην
ενδιάµεση έκθεση. Λέει, ότι ακόµα και αν «κουρευτεί» το χρέος
κατά 50%, αν έχουµε, δηλαδή, αναδιάρθρωση του χρέους κατά
50%, αυτό δεν θα απάλλασσε τη χώρα από την υποχρέωση να
έχει πρωτογενές πλεόνασµα 2,8%. Θα χρειαζόταν, δηλαδή, προσαρµογή πάνω από 10 δισεκατοµµύρια ευρώ, ακόµα και αν είχαµε αναδιάρθρωση στο ύψος του 50% του χρέους, αυτή η
αναδιάρθρωση, την οποία είναι πολύ αµφίβολο αν θα άντεχαν οι
ελληνικές τράπεζες.
∆εν έχουν, λοιπόν, οι συνάδελφοι υποχρέωση να µας προτείνουν πώς ακριβώς θα γίνει και πώς θα υπάρξει µια άλλη οικονοµική πολιτική, µια εναλλακτική οικονοµική πολιτική; Πώς είναι
δυνατόν να προτείνονται λύσεις και µέτρα χωρίς κανενός είδους
και καµµιά στοιχειώδη τεκµηρίωση; Πώς θα καταφέρουµε να µειώσουµε το έλλειµµα κατά 10 δισεκατοµµύρια ευρώ, που είναι
απαραίτητο να µειωθεί µετά από µία υποθετική αναδιάρθρωση
του χρέους, όταν οι δυνάµεις της παραδοσιακής Αριστεράς σταθερά, αν το παρακολουθήσει κανένας τα τελευταία χρόνια, έχουν
προσυπογράψει κάθε οικονοµική διεκδίκηση και ζητούν όχι µόνο
την ικανοποίηση όλων των οικονοµικών διεκδικήσεων, αλλά ζητούν και πρόσθετες παροχές σε υγεία, σε παιδεία, σε κοινωνικό
κράτος; Πώς θα γίνουν όλα αυτά; ∆εν πρέπει κάποιος να µας πει
πώς θα γίνουν όλες αυτές οι πολιτικές, πώς θα χρηµατοδοτηθούν οι οικονοµικές διεκδικήσεις και οι πολιτικές χωρίς να υπάρχουν χρήµατα;
Αγαπητοί συνάδελφοι, µέσα στους δεκατέσσερις µήνες από
τις εκλογές, µια σειρά από µεταρρυθµίσεις και τοµές έγιναν µε
στόχο όχι µόνο να αλλάξουν την οικονοµία της χώρας, αλλά και
τη διοίκησή της. Θα αναφέρω τη µεγάλη µεταρρύθµιση του
ασφαλιστικού συστήµατος, το οποίο απειλούσε τη µακροχρόνια
δηµοσιονοµική ισορροπία της χώρας. Θα αναφέρω τη µεγάλη
µεταρρύθµιση στα διοικητικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε τον
«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», τη µεταρρύθµιση στο φορολογικό σύστηµα,
όπου καταργήσαµε προκλητικές προνοµίες κοινωνικών οµάδων
και ισχυρών. Νοµοθετήσαµε για την προστασία των πολιτών και
των επιχειρήσεων που είχαν δάνεια τα οποία αδυνατούσαν να
αποπληρώσουν στις τράπεζες. Καθιερώσαµε τη δηµοσιοποίηση
κάθε δαπάνης στο διαδίκτυο, τον κοινοβουλευτικό έλεγχο στους
εξοπλισµούς και την περιστολή των εξοπλιστικών δαπανών σε
αυτήν την κρίσιµη δηµοσιονοµικά περίοδο. Καταργήσαµε και
συγχωνεύσαµε δεκάδες δηµόσιους φορείς. Κατατέθηκε προς
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ψήφιση στη Βουλή ο νέος αναπτυξιακός νόµος, για να δοθεί µια
επενδυτική ώθηση στην ελληνική οικονοµία. Και τέλος, θεσπίσαµε ένα νέο πλαίσιο δηµοσιονοµικής ευθύνης, ώστε να παρακολουθείται η υλοποίηση του προϋπολογισµού και να µη
βρεθούµε σε δυσάρεστες εκπλήξεις ξανά.
Παρά το γεγονός ότι ο προϋπολογισµός του 2011 είναι δύσκολος και µε πολλά επώδυνα µέτρα, η Κυβέρνηση περιέλαβε
σε αυτόν και σηµαντικές αποφάσεις κοινωνικής ευαισθησίας: την
καθιέρωση δωρεάν ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για τους
ανέργους, τη µείωση του ΦΠΑ στον τουρισµό και τα φάρµακα, τη
µείωση της φορολογίας στα µη διανεµόµενα κέρδη και την αναστολή του «πόθεν έσχες» στην πρώτη κατοικία.
Όπως προανέφερα, η υλοποίηση του προϋπολογισµού είναι
ένα κρίσιµο και δύσκολο στοίχηµα. Εστιάζω την προσοχή µου σε
δύο τοµείς, εκεί που κατά τη γνώµη µου θα κριθεί η επιτυχία της
προσπάθειας. Ο ένας είναι η επιτυχής και αποτελεσµατική καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Ο δεύτερος, η αποτελεσµατική
αντιµετώπιση του προβλήµατος της µη απόδοσης του ΦΠΑ, που,
κατά την εκτίµηση του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου φτάνει
στο 30%. Ο τρίτος είναι η πάταξη των εικονικών τιµολογίων και ο
τέταρτος, η επιτυχία του στόχου για την εξοικονόµηση 2,1 δισεκατοµµυρίων ευρώ στο συνολικό σύστηµα υγείας. Όλα αυτά
είναι τα µέτωπα στα οποία θα κριθεί η Κυβέρνηση και θα κριθεί
και το στοίχηµα υλοποίησης του προϋπολογισµού.
Αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόµαστε στη µέση µιας διεθνούς
κρίσης χρέους. Κανείς δεν µπορεί να προβλέψει τους επόµενους
µήνες πώς θα εξελιχθεί αυτή. Είναι ασφαλώς µία επικίνδυνη
κρίση. Ο προκλητικός πλούτος που σωρεύτηκε το προηγούµενο
διάστηµα της διεθνούς ευφορίας στα µεγάλα χρηµατοπιστωτικά
κέντρα µετατρέπεται, όπως είναι αναµενόµενο, σε παράγοντα
ανισορροπίας. Μέσα σε αυτό το σκηνικό των µικρών κρίσεων ή
µιας µεγάλης καπιταλιστικής κρίσης -ο καιρός θα δείξει- η Ελλάδα, δυστυχώς, είναι λόγω του χρέους ο ευάλωτος κρίκος.
Θα ήµουν άδικος, αν παρέλειπα να πω ότι η σηµερινή κρίση
έχει αναφορά και σε χρόνιες διαρθρωτικές αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας. Η χώρα παράγει πολύ λίγα πράγµατα και πολύ
λίγο ανταγωνιστικά. Η απώλεια θέσεων στο διεθνή ανταγωνισµό
προϋπήρξε της κρίσης. Μεταφράστηκε σε οξύ πρόβληµα στο
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, εκεί που το έλλειµµα αυξήθηκε
από 0,9% το 1995 σε 14,5% το 2009. Είναι χαρακτηριστικό αυτό
που συνέβη µε το άνοιγµα της αγοράς των εµπορευµατικών µεταφορών. Η Αριστερά µάς κατηγόρησε γιατί θίγαµε κεκτηµένα.
Προσέξτε, όµως, τι γινόταν πίσω από την κουρτίνα της σκληρής και προστατευτικής νοµοθεσίας του κλειστού επαγγέλµατος. Η Ελλάδα το 2008 και το 2009 έχασε περίπου το 50% του
κύκλου εργασιών στις µεταφορές. Πόσες θέσεις εργασίας χάθηκαν στη χώρα; Κανείς δεν το λέει, όπως κανείς δεν λέει πόσες
θέσεις δηµιουργήθηκαν στη Βουλγαρία και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας θέλει µεγάλες επενδύσεις και αλλαγές στην Εκπαίδευση και στην Έρευνα και για να γίνουν αυτές και να βρεθούν πόροι, πρέπει να εξοικονοµηθούν
πόροι από περικοπές στο υπόλοιπο κράτος.
Πριν από λίγο καιρό παρακολούθησα στο Παρίσι ένα κοινοβουλευτικό σεµινάριο του ΟΟΣΑ. Εκεί, ο συνάδελφος από το Ισραήλ έκανε µια παρουσίαση του πώς η ισραηλινή οικονοµία µε
µεγάλες δαπάνες για εξοπλισµούς καταφέρνει να έχει µικρά ελλείµµατα και κυρίως ισχυρές εξαγωγές. Τα κατάφερε, αυξάνοντας µέσα σε λίγα χρόνια τις δαπάνες για την έρευνα από 0,3%
σε 4,5% του ΑΕΠ. Χάρη σ’ αυτήν την επένδυση είδαµε στα διαγράµµατα πως αυτή η µικρή χώρα πέτυχε να ανεβάσει κατακόρυφα το ισοζύγιο των εξωτερικών συναλλαγών, το πλεόνασµά
της, να έχει ισχυρές εξαγωγές σε όλο τον κόσµο και µάλιστα,
εξαγωγές προϊόντων που ενσωµατώνουν τεχνολογική καινοτοµία και πατέντες.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.
Την ίδια ώρα στην Ελλάδα, παρ’ ότι είχαµε την εκτίναξη των
δηµοσίων δαπανών, οι δαπάνες για την παιδεία έµειναν στο τραγικά χαµηλό 3% του ΑΕΠ. Και αυτό νοµίζω ότι λέει, επίσης, πολλά
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πράγµατα.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ζούµε σε δύσκολες εποχές και θα ζήσουµε µια δύσκολη χρονιά. Όλοι µας υφιστάµεθα την έντονη
πίεση της κοινωνίας που απογοητευµένη ρίχνει σε εµάς την ευθύνη για ό,τι έχει συµβεί.
Θα ήθελα αυτήν τη στιγµή διερµηνεύοντας και τα αισθήµατα
όλων των συναδέλφων µου στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του
ΠΑΣΟΚ, να πω δυο λόγια.
Γνωρίζετε ασφαλώς πως και ανάµεσά µας έχουµε διαφορετικές απόψεις, ιδέες και προτάσεις. Εδώ και λίγους µήνες βρισκόµαστε εκτεθειµένοι στην οργή, το θυµό πολλών συµπολιτών µας
για τις αποφάσεις που λαµβάνουµε στο Κοινοβούλιο. Πολλές
από αυτές έχουν φέρει βίαιη αλλαγή σε κεκτηµένα και συνήθειες
στη ζωή πολλών ανθρώπων. Το γνωρίζουµε. Όχι µόνο δεν το
αγνοούµε, αλλά νιώθουµε το βάρος του. Κάθε µέρα στα µάτια
των συµπολιτών µας, που µας ψήφισαν να τους εκπροσωπούµε,
διαβάζουµε τη δυσπιστία και την αγωνία.
Όµως, το χρέος µας είναι να κάνουµε αυτό που επιβάλλει, όχι
το προσωπικό µας συµφέρον, αλλά το συµφέρον της χώρας. Οι
συνθηµατολογίες, τα ευχάριστα λόγια και οι ανέξοδες υποσχέσεις, πρέπει να χαθούν µαζί µε το έλλειµµα στο παρελθόν της
πολιτικής µας ιστορίας.
Είµαι σίγουρος, αξιότιµε κύριε Πρόεδρε της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, πως µε το σθένος και τη µεσσηνιακή σας καταγωγή
-την οποία άλλωστε µοιραζόµαστε- θα σταθείτε αρωγός σ’ αυτήν
τη µεγάλη και δύσκολη στιγµή της χώρας, µε συνεννόηση και συναίνεση για να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα, προβλήµατα
για τα οποία εσείς µε θάρρος µιλήσατε εγκαίρως το 1993 όταν
ενδεχοµένως ήταν νωρίς, αλλά δυστυχώς σήµερα είναι πολύ
αργά.
Η συνδροµή όλων των δυνάµεων σ’ αυτήν την προσπάθεια
είναι απαραίτητη και αναγκαία για να αντιµετωπίσουµε τον κίνδυνο -για τον οποίο µίλησα στην αρχή της οµιλίας µου- να ζήσουµε σε µια «έρηµη χώρα». Την έρηµη χώρα, την οποία
προφήτευσε ο Αµερικανός ποιητής Τόµας Έλιοτ το 1922 στο µεγαλύτερο ίσως ποίηµα του προηγούµενου αιώνα. Ο αγγλικός τίτλος είναι «Waste Land». ∆εν ξέρω αν µεταφράζεται σωστά στα
ελληνικά ως «Έρηµη Χώρα».
Ο ποιητής ως εισαγωγή στο ποίηµα χρησιµοποιεί ένα τετράστιχο -που είναι στα λατινικά και στα αρχαία ελληνικά- ενός Λατίνου ποιητή. Το τετράστιχο λέει: «Και εσύ Σίβυλλα τι θέλεις;».
Είναι απλό το ερώτηµα. Η Σίβυλλα στο ποίηµα –το ποίηµα είναι
µια πικρή αλληγορία και προφητεία για την παρακµή της δυτικής
κοινωνίας- αποκρίθηκε: «Αποθανείν θέλω». Η πικρή, µελαγχολική
της απάντηση χρωµατίζει το ποίηµα.
Η δική µας απάντηση πρέπει να είναι ασφαλώς πιο αισιόδοξη.
Να είναι η απάντηση στο αίτηµα της νέας γενιάς που θέλει να
ζήσει τη ζωή της και να τη χαρεί όπως το αξίζει.
Πρέπει να έχουµε στο µυαλό µας ένα άλλο στοίχο του ποιήµατος, που επαναλαµβάνεται πιο κάτω πολλές φορές: «Βιαστείτε
παρακαλώ, έχει έρθει η ώρα».
Ο προϋπολογισµός τον οποίο θα κληθούµε να ψηφίσουµε, δεν
είναι ένας προϋπολογισµός αριστερός, δεν είναι ένας προϋπολογισµός δεξιός, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι γαλάζιος, δεν
είναι πράσινος, δεν είναι κόκκινος. Είναι ένας προϋπολογισµός
αναγκαίος, όµως, ένας προϋπολογισµός που δεν θα απαντήσει
σε συνήθη ερωτήµατα συνηθισµένων εποχών. Αλλά είναι ένας
προϋπολογισµός για να οδηγήσει τη χώρα στη σωτηρία. Ασφαλώς η υλοποίησή του περιέχει επώδυνες επιλογές και αρκετές
οδύνες. Αλλά χωρίς αυτές τις οδύνες δεν θα ζήσουµε τον τοκετό
µιας εποχής καλύτερης, µε λιγότερη ανασφάλεια και περισσότερες ευκαιρίες για τους Έλληνες.
Εισηγούµαι την ψήφισή του.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (Φίλιππος Πετσάλνικος): Ευχαριστούµε τον κ.
Αλευρά.
Ξεκίνησε λέγοντας ότι θα ακούσουµε από τους δύο πρώτους
εισηγητές ελληνικές οµιλίες µε γαλλική προφορά. Υποθέτω ότι
εννοεί αυτό το χαριτωµένο τρόπο µε τον οποίο εκφέρει το «ρο»!
Και αν δεν κάνω λάθος και ο κ.Σταϊκούρας έχει τον ίδιο όµορφο,
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χαριτωµένο τρόπο στην εκφορά του «ρο»! Αλλά είµαι σίγουρος
ότι θα είναι ενδιαφέρουσες όλες οι οµιλίες.
Το λόγο έχει ο κ. Χρήστος Σταϊκούρας για τριάντα λεπτά.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ως
πολιτικό σύστηµα καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε µια εξαιρετικά κρίσιµη οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα. Συνεπώς
οφείλουµε να επιδείξουµε πολιτική διορατικότητα και ευθύνη,
υπερβαίνοντας χρόνιες παθογένειές του.
Ο αξιότιµος συνάδελφος της Πλειοψηφίας συνεπής προς τη
στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, έκανε και σήµερα επίµονα βουτιά στο
παρελθόν σε βαθµό που να θεωρώ ότι µιλάµε για τον προϋπολογισµό του 2009 και όχι του 2011. Η ώρα ΠΑΣΟΚ δυστυχώς
είναι κολληµένη δύο χρόνια πίσω.
Το ΠΑΣΟΚ αντί να κυβερνά, επιµένει να επιρρίπτει αυθαίρετα
την ευθύνη για την τρέχουσα κρίση στη Νέα ∆ηµοκρατία. Στόχος του είναι η συνεχής παραπλάνηση των πολιτών, ελπίζει δε
και της ιστορίας. Όµως, η επιστηµονική αξιολόγηση των εξελίξεων έχει καταλογίσει βαρύτατες ευθύνες στις Κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ. ∆ιαπιστώνει ότι τα υποκείµενα νοσήµατα της οικονοµίας
ρίζωσαν και εξακολουθούν να σέρνονται ακόµη και σήµερα από
τις αρχές της δεκαετίας του ’80. Οι ίδιες βάσεις δεδοµένων του
∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, που επικαλέστηκε ο εισηγητής
της Πλειοψηφίας, δείχνουν τη διαχρονική εξέλιξη του χρέους.
Η Νέα ∆ηµοκρατία επιδεικνύει διαχρονικά πολιτικό θάρρος.
Αναγνωρίζει ότι κατά την περίοδο που είχε την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας, µαζί µε τις πολλές συγκεκριµένες επιτυχίες, καθυστέρησε στη λήψη µέτρων θεραπείας της οικονοµίας.
Αντίθετα, το ΠΑΣΟΚ δεν βρίσκει το πολιτικό θάρρος ούτε τις
δικές του βαρύτατες ευθύνες να αναλάβει ούτε να αναγνωρίσει
τις όποιες διαχρονικά θετικές προσπάθειες της Νέας ∆ηµοκρατίας, προσπάθειες τις οποίες αφού αρχικά επικρίνει, στη συνέχεια τις υιοθετεί και τις εφαρµόζει.
Το ΠΑΣΟΚ νοµίζει ότι µπορεί να γράψει την οικονοµική και πολιτική ιστορία της χώρας στα µέτρα του. Είναι αυτονόητο ότι µια
τέτοια επιδίωξη δεν θα τελεσφορήσει. Και τούτο διότι δεν αντανακλά την αλήθεια, αλήθεια την οποία εµείς υποστηρίζουµε και
σε ανύποπτο χρόνο έχουν βεβαιώσει διεθνείς παράγοντες.
Σήµερα θα αναφερθώ ενδεικτικά σε µία βεβαίωση -ακούστε,
κύριοι του ΠΑΣΟΚ- σε κείµενο του 2008: «Η ανάπτυξη έχει γίνει
πιο βιώσιµη την περίοδο 2005-2007 µέσω της µετατόπισης από
µια επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική που χρηµατοδοτούσε τα
χρέη, σε µεταρρυθµίσεις. Η ιδιωτική επένδυση την περίοδο 20052007 έχει υποστηριχθεί από τους χαµηλότερους φορολογικούς
συντελεστές σε επιχειρήσεις και τη βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος. Ο νόµος της Νέας ∆ηµοκρατίας για τη συνταξιοδοτική µεταρρύθµιση θα συµβάλει στη µακροπρόθεσµη
βιωσιµότητά του». Και καταλήγει: «Οι πολιτικές της περιόδου
2005-2007 επέτυχαν τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναµικής
και τη µείωση της ανεργίας παρά τη συσταλτική δηµοσιονοµική
πολιτική». Φορέας έκδοσης; Το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Σας
προκαλεί έκπληξη; Ακούστε και τον συγγραφέα: Τοµάζο ΠάντοαΣκιάπα. Είναι ο σύµβουλός σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Σύµβουλός σας είπε το 2008 αυτά για την Κυβέρνηση της Νέας
∆ηµοκρατίας. Αν έχετε απορία για τις διαπιστώσεις αυτές, καλό
είναι να απευθυνθείτε στο σύµβουλό σας.
Το καταθέτω για τα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία
βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός τον οποίο
συζητούµε, είναι ο πρώτος που καταρτίζει και καλείται να υλοποιήσει η Κυβέρνηση µετά την προσφυγή στον µηχανισµό στήριξης και την υπογραφή χωρίς κανένα ίχνος διαπραγµάτευσης
του µνηµονίου. Προσφυγή για την οποία φέρει το µεγάλο µερίδιο ευθύνης. Και τούτο γιατί:
Πρώτον, συνέβαλε µε πράξεις και παραλείψεις στη διόγκωση
του ελλείµµατος του 2009.
∆εύτερον, δεν είχε σχέδιο και αναλώθηκε στις διακηρύξεις.
Τρίτον, ψήφισε προϋπολογισµό που ενσωµάτωνε µη ρεαλιστι-
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κούς στόχους.
Τέταρτον, κατέθεσε Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης
κατώτερο των περιστάσεων.
Πέµπτον, εµφάνισε διαχειριστικές αδυναµίες και υπέπεσε σε
σωρεία παλινωδιών.
Έκτον, έστελνε αντιφατικά µηνύµατα στις αγορές µε αποτέλεσµα ακόµη και τα διεθνή µέσα ενηµέρωσης να συστήσουν στα
κυβερνητικά στελέχη να σιωπήσουν.
Έβδοµον, αναφέρονταν απαξιωτικά για τη χώρα, το κύρος, την
αξιοπιστία της. Ο κ. Γιούνκερ πρόσφατα µας υπενθύµισε αυτό
το λάθος της.
Όγδοον, θριαµβολογούσε αδικαιολόγητα για ευρωπαϊκές αποφάσεις.
Ένατον, δεν άντλησε έγκαιρα κεφάλαια από τις αγορές.
∆έκατον, άργησε να πάρει τα αναγκαία µέτρα, κάτι που αναγνώρισε και ο κ. Τρισέ µία εβδοµάδα µετά την προσφυγή στο µηχανισµό στήριξης. Καταθέτω τη συγκεκριµένη αναφορά για τα
Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά την προαναφερθείσα αναφορά, η οποία
βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Και αν λέτε ότι αυτό είναι παρελθόν, τον Οκτώβριο, δηλαδή
πριν από δυο µήνες, το µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο κ. Σµάγκι υπογράµµιζε: «Εάν
η ελληνική Κυβέρνηση είχε αποφασίσει να προχωρήσει σε διορθωτικές δράσεις από το φθινόπωρο του 2009, θα µπορούσε να
αποφύγει την κρίση χρέους» που δεν την αναγνωρίζατε «και το
δραστικό πρόγραµµα προσαρµογής». Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Έτσι, η Κυβέρνηση µετέτρεψε ένα απόθεµα ελλείµµατος και
χρέους, κοινό στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπως άλλωστε καταγράφει και ο ίδιος ο φετινός Προϋπολογισµός, σε
κρίση δανεισµού, µε αποτέλεσµα την προσφυγή στο µηχανισµό
στήριξης.
Όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός που µόλις έφυγε, αποδίδει αυτήν την απόφασή της στο έλλειµµα αξιοπιστίας της χώρας, εξαιτίας της
προηγούµενης κυβέρνησης. Ο κ. Αλευράς αφιέρωσε περίπου δεκαπέντε λεπτά σε αυτό.
Επειδή, όµως, όπως σωστά ανέφερε στην επιτροπή ο συνάδελφος κ. Παπαδηµούλης, δεν µπορούµε να έχουµε µνήµη λωτοφάγου εδώ µέσα, ας αξιολογήσουµε τις επιδόσεις της
Κυβέρνησης στο κεφάλαιο της αξιοπιστίας. Ενδεικτικά και µόνο
αναφέρω τα εξής:
Πρώτον, ο κύριος Πρωθυπουργός προεκλογικά υποστήριζε ότι
η κρίση στην Ελλάδα δεν έχει καµµία σχέση µε τη διεθνή κρίση.
Πριν από δύο µήνες στη διακαναλική συνέντευξη δήλωνε ότι
υπήρχε µία κρίση στη διεθνή οικονοµία και ότι αυτό είχε δηµιουργήσει ένα πολύ αρνητικό κλίµα διεθνώς, ένα φόβο που ξέσπασε πάνω στην Ελλάδα. Και µιλάτε σήµερα για αξιοπιστία;
∆εύτερον, ο κύριος Πρωθυπουργός προεκλογικά διαβεβαίωνε
ότι λεφτά υπάρχουν. Μετά τις εκλογές µέλος της Κυβέρνησής
του έλεγε ότι δεν υπάρχει σάλιο. Και µιλάτε σήµερα για αξιοπιστία;
Τρίτον, ο κύριος Πρωθυπουργός προεκλογικά υπόσχονταν ότι
θα µαζέψει τα ληξιπρόθεσµα χρέη προς το δηµόσιο ύψους περίπου 32 δισ. ευρώ. Σήµερα η Κυβέρνηση επιδιώκει τη διαγραφή
οφειλών ύψους 24 δισ. ευρώ. Και µιλάτε σήµερα για αξιοπιστία;
Τέταρτον, ο κύριος Πρωθυπουργός προεκλογικά υποστήριζε
ότι αν σήµερα παγώσουµε τους µισθούς και αυξήσουµε τους φόρους, θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης. Ο δε
Υπουργός Οικονοµικών µε περισσή αλαζονεία δήλωνε: «Εµείς,
που κάτι παραπάνω σκαµπάζουµε από οικονοµικά, αναρωτιόµαστε διπλά και λέµε πώς είναι δυνατόν µια κυβέρνηση, η οποία
επικαλείται την κρίση, να αφαιρεί από την οικονοµία αντί να προσθέτει.»
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Μετεκλογικά παραδόθηκαν αυτά τα µαθήµατα οικονοµίας: Η
Κυβέρνηση προχώρησε σε οριζόντιες περικοπές και επιβαρύνσεις. Μείωσε τις µέσες πραγµατικές ακαθάριστες αποδοχές κατά
17% στο δηµόσιο το 2010 και κατά 8% στο σύνολο της οικονοµίας και έχει αυξήσει τρεις φορές τους συντελεστές στα καύσιµα, στον καπνό, στα ποτά και πλέον και στο ΦΠΑ. Και µιλάτε
σήµερα για αξιοπιστία;
Πέµπτον, η Κυβέρνηση προεκλογικά υποστήριζε ότι η ενεργοποίηση του πακέτου ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονοµίας
ύψους 28 δισ. ευρώ ήταν σκάνδαλο, χαριστική ρύθµιση στους
τραπεζίτες.
Σήµερα η Κυβέρνηση ενισχύει µε 40 δισ. ευρώ –και καλώς
κάνει- τις εγγυήσεις προς τις τράπεζες, στηριζόµενη στο πλαίσιο του νόµου της Νέας ∆ηµοκρατίας. Και µιλάτε σήµερα για
αξιοπιστία;
Έκτον, η Κυβέρνηση εκτιµούσε όχι προεκλογικά, αλλά τον Ιανουάριο στο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, ότι οι
ιδιωτικοποιήσεις θα εξασφαλίσουν 2,5 δισ. ευρώ το 2010. Τελικά,
η Κυβέρνηση δεν εξασφάλισε ούτε ένα ευρώ το 2010. Και µιλάτε
για αξιοπιστία;
Έβδοµον, ο κύριος Πρωθυπουργός διαβεβαίωνε το Μάρτιο ότι
εµείς οι Έλληνες θα τα καταφέρουµε µε τις δικές µας δυνάµεις.
Οι διαβεβαιώσεις αυτές γρήγορα διαψεύστηκαν. Και µιλάτε για
αξιοπιστία;
Όγδοον, ο Υπουργός Οικονοµικών διαβεβαίωνε το Μάρτιο, τον
Απρίλιο και το Μάιο ότι η Κυβέρνηση έχει πάρει όσα µέτρα χρειάζονται. Κανείς δεν µας έχει πει ότι χρειάζονται νέα µέτρα και η
Κυβέρνηση σε συνεργασία µε την τρόικα επέβαλε µόνο για το
2010 επιπλέον µέτρα 5,8 δισ. ευρώ. Και µιλάτε για αξιοπιστία;
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΕΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ)
Ένατον, ο Υπουργός Οικονοµικών διαβεβαίωνε δύο µόλις ηµέρες πριν από το δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών: «Τα
µέτρα για τα οποία έχουµε δεσµευθεί στο προσχέδιο του προϋπολογισµό και στο µνηµόνιο -τα περίφηµα 9 δισ. ευρώ για το
2011- είναι αρκετά.» Τελικά, η Κυβέρνηση επιβάλλει –και το βλέπουµε στον προϋπολογισµό- νέα µέτρα συνολικού ύψους 14,3
δισ. ευρώ για το 2011. Και µιλάτε για αξιοπιστία;
∆έκατον, ο Υπουργός Οικονοµικών υποστήριζε σε πρόσφατες
δηλώσεις του ότι η αύξηση του ελλείµµατος του 2010 από το
8,1% στο 9,4% οφείλεται στην αναθεώρηση των στοιχείων του
2009. Πολύ γρήγορα, όµως, ήρθε η διάψευση από την ίδια την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα 2/3 της αύξησης οφείλονται στην υστέρηση των φετινών εσόδων.
Συνεπώς ένας ακόµη µύθος της Κυβέρνησης καταρρίπτεται
και µιλάτε σήµερα για αξιοπιστία; Ε, όχι, κύριοι της Κυβέρνησης!
Πάει πολύ να µιλάτε εσείς για αξιοπιστία! Το κριτήριο της ειλικρίνειας που είπε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ πάει για όλους µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αξιολογώντας την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού του 2010 και την ασκούµενη κυβερνητική πολιτική υπογραµµίζουµε τα ακόλουθα:
Πρώτον, η εκτέλεση του φετινού προϋπολογισµού χαρακτηρίζεται από αστοχίες στις προβλέψεις και αποκλίσεις στους στόχους για βασικά µεγέθη της οικονοµίας. Θα καταθέσω στα
Πρακτικά όλες τις αποκλίσεις σε όλα τα βασικά µεγέθη της οικονοµίας –ύφεση, ανεργία, πληθωρισµός- και στα βασικά µεγέθη
του προϋπολογισµού, όπως έσοδα και Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ενδεικτικά µόνο αναφέρω ότι η Κυβέρνηση εκτιµούσε τον Ιανουάριο ότι η ύφεση θα διαµορφωθεί στο 0,3%, το Μάρτιο στο
2%, το Μάιο στο 4% -κάθε δύο µήνες και 2% χειρότερα- και τώρα
στον προϋπολογισµό στο 4,2%, δηλαδή ύφεση και πληθωρισµός
που είναι τα µεγαλύτερα στην Ευρώπη.
∆εύτερον, η υστέρηση εσόδων έναντι των στόχων συνεχίζεται.
Ο µόνος τρόπος για να καλυφθεί αυτή η υστέρηση είναι να συνεχίσει να αναθεωρεί η Κυβέρνηση προς τα κάτω τις προβλέψεις
της ή να προσθέτει συνέχεια νέα µέτρα, όπως έκανε για την πε-
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ραίωση.
Σηµειώνεται δε ότι η Κυβέρνηση, µετά τη σύναψη του µνηµονίου, έχει προβεί σε δύο αναθεωρήσεις του ετήσιου στόχου για
τα έσοδα. Αρχικά είχε υπολογίσει να εισπράξει 55 δισ. ευρώ. Στο
προσχέδιο το ποσό αυτό µειώθηκε στα 52 δισ. ευρώ και στον
προϋπολογισµό συρρικνώθηκε στα 51,3 δισ. ευρώ.
Τρίτον, οι δαπάνες, αν και µειωµένες, κυρίως λόγω της οριζόντιας περιοριστικής εισοδηµατικής πολιτικής και της συρρίκνωσης των προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας, υπολείπονται
του αναθεωρηµένου στόχου. Αυτό καταδεικνύει την αδυναµία
της Κυβέρνησης να περιορίσει την κρατική σπατάλη.
Τέταρτον, η συρρίκνωση των δαπανών για δηµόσιες επενδύσεις συνεχίζεται. Καθίσταται σαφής η θυσία της αναπτυξιακής
δυναµικής, προκειµένου να καλυφθούν αστοχίες στην εκτέλεση
του προϋπολογισµού. Έτσι βυθίζεται ακόµη περισσότερο η οικονοµία στην ύφεση, συρρικνώνονται ακόµη περισσότερο οι προοπτικές ανάταξης της οικονοµίας.
Πέµπτον, η Κυβέρνηση έχει δηµιουργήσει ένα τεράστιο εσωτερικό χρέος. Το κράτος ουσιαστικά µέχρι σήµερα δεν έχει πληρώσει τις οφειλές του προς τις επιχειρήσεις, που εκτιµάται ότι
ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ.
Έκτον, η Κυβέρνηση έχει αδρανοποιήσει τα διαθέσιµα αναπτυξιακά εργαλεία: Το ΕΣΠΑ έχει βαλτώσει το ΤΕΜΠΜΕ αδρανεί.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κύριοι συνάδελφοι,
λίγη ησυχία παρακαλώ!
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ: Τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ τον ακούσαµε όλοι µε ευλάβεια.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Συνεχίστε, κύριε Σταϊκούρα.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Οι πρωτοβουλίες για Σ∆ΙΤ και συµβάσεις παραχώρησης είναι ανύπαρκτες. Επενδυτικός νόµος
τώρα διαµορφώνεται. Το αποτέλεσµα είναι η συρρίκνωση της
ρευστότητας, η αύξηση των λουκέτων, η µετανάστευση των επιχειρήσεων.
Έβδοµον, η ανεργία µήνα µε το µήνα διογκώνεται. Σκαρφάλωσε στο 12,4% στο τρίτο τρίµηνο του έτους από 9,3% το αντίστοιχο τρίµηνο του 2009. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό
ανεργίας της τελευταίας δεκαετίας. Χάθηκαν 210 χιλιάδες θέσεις απασχόλησης σε ένα χρόνο.
Όγδοον, η µείωση του ελλείµµατος της γενικής Κυβέρνησης,
για το οποίο µίλησε ο κ. Αλευράς, θα είναι –εάν είναι- 14 δισ.
ευρώ για το 2010, εξαιτίας λογιστικών καταγραφών και εθνικολογιστικών προσαρµογών. Τα αναφέρει ο ίδιος ο προϋπολογισµός. Η µείωση του ελλείµµατος του κρατικού προϋπολογισµού
που πρέπει να αξιολογήσουµε θα είναι –εάν είναι- 10 δισ. ευρώ.
Ένατον, µέχρι σήµερα στο πρώτο εντεκάµηνο του έτους η µείωση του ελλείµµατος είναι 7 δισ. ευρώ. Συνεπώς θα πρέπει το
έλλειµµα τον τελευταίο µήνα του έτους να µειωθεί περαιτέρω
κατά 3 δισ. ευρώ, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος του προϋπολογισµού.
∆έκατον, ακόµη όµως και αν η Κυβέρνηση επιτύχει αυτήν τη
µείωση του ελλείµµατος, έχει ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς τις
πηγές της. Συνεπώς σύµφωνα µε τον ίδιο τον προϋπολογισµό
έχουµε τα εξής:
Πρώτον, η αύξηση της έµµεσης φορολογίας θα επιφέρει 3,2
δισ. ευρώ. Οι οριζόντιες περικοπές µισθών και συντάξεων άλλα
2 δισ. ευρώ.
Η µείωση των µεταβιβαστικών πληρωµών, οι περίφηµες µειώσεις στις αµυντικές δαπάνες και η εξόφληση παλαιών χρεών των
νοσοκοµείων του 2009, κατά 2,9 δισεκατοµµύρια ευρώ. Η µείωση των δαπανών του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων
κατά 1,1 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και η µείωση των καταναλωτικών δαπανών κατά 700 εκατοµµύρια ευρώ. ∆ηλαδή, η µείωση
του ελλείµµατος θα προέλθει κυρίως από λογιστικές ταξινοµήσεις, από τη φορολογική αφαίµαξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και από την περιοριστική εισοδηµατική πολιτική,
δηλαδή, από πολιτικές επιλογές που ενισχύουν τις υφεσιακές τάσεις της οικονοµίας και όχι από τη µείωση της σπατάλης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αυταπόδεικτη αποτυχία της
ασκούµενης οικονοµικής πολιτικής µεταφέρεται και επιβαρύνει
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τη δηµοσιονοµική κατάσταση και του επόµενου έτους, του 2011
για το οποίο µπορούµε να διαπιστώσουµε τα εξής:
Πρώτον, η ύφεση παραµένει βαθειά και είναι παρατεταµένη.
Εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί στο 3% το 2011. Μάλιστα, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν το τρίτο τρίµηνο του 2010 κατρακύλησε
στο επίπεδο του πρώτου τριµήνου του 2006 για πρώτη φορά.
Καταθέτω στα Πρακτικά το συγκεκριµένο πίνακα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χρήστος Σταϊκούρας καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
∆εύτερον, η δηµοσιονοµική προσαρµογή είναι οικονοµικά αναποτελεσµατική. Λαµβάνονται µέτρα συνολικού ύψους 14,3 δισεκατοµµυρίων ευρώ, προκειµένου να µειωθεί το έλλειµµα της
γενικής κυβέρνησης κατά 5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτή η διαφορά µεταξύ επιθυµίας και πραγµατικής προσαρµογής οφείλεται στις πολλαπλασιαστικές, δυσµενείς επιπτώσεις των
περιοριστικών µέτρων και στην ύφεση.
Τρίτον, η δηµοσιονοµική προσαρµογή είναι εξαιρετικά φιλόδοξη. Εάν δεν συµπεριλάβει κάποιος την επίπτωση των µέτρων
του 2010 στο 2011, τα µέτρα που θα λαµβάναµε το 2011 µε βάση
το µνηµόνιο ήταν ύψους 5,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Σε αυτά
προστίθενται πλέον νέα µέτρα εκτός µνηµονίου ύψους 6,1 δισεκατοµµυρίων ευρώ. ∆ηλαδή, περισσότερα και από αυτά που προβλέπονταν αρχικά. Με λίγα λόγια, δύο µνηµόνια σε έναν
προϋπολογισµό.
Τέταρτον, τα συσταλτικά µέτρα είναι υπερβολικά σε ένταση
και έκταση. Το γεγονός ότι πολλά από αυτά τα µέτρα περιλαµβάνονται στο µνηµόνιο δεν τα κάνει παλιά ούτε καταργεί τις οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες που αυτά έχουν στα
νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις. Η προσπάθεια µάλιστα, που
πρέπει να καταβληθεί το 2011 για να επιτευχθούν οι στόχοι είναι
διπλάσια από αυτή που καταβλήθηκε το 2010.
Πέµπτον, πολλά από τα µέτρα δεν είναι σαφώς καθορισµένα.
Και εδώ τίθεται ένα απλό ερώτηµα: Εάν αυτά τα περίφηµα 6 δισεκατοµµύρια, τα µέτρα εκτός µνηµονίου, είναι απαραίτητα, τα
προσδοκώµενα αποτελέσµατά τους είναι ρεαλιστικά, έχει εξειδικευτεί ο τρόπος υλοποίησής τους, γιατί αυτά δεν τα βάζατε και
στο προσχέδιο του προϋπολογισµού; Η απάντηση είναι απλή:
∆ιότι µεταξύ προσχεδίου και προϋπολογισµού µεσολαβούσαν οι
αυτοδιοικητικές εκλογές.
Έκτον, η δηµοσιονοµική προσαρµογή είναι κοινωνικά άδικη,
διαµορφώνει µια µελαγχολία –όπως είπε και ο εισηγητής του
ΠΑΣΟΚ- µια καταθλιπτική πραγµατικότητα. Προκαλεί κοινωνική
αναταραχή.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Παρακαλώ τους συναδέλφους από τα ορεινά να ησυχάσουν ή να βγουν έξω από την
Αίθουσα.
Συνεχίστε, κύριε συνάδελφε.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: Η τελευταία εσπευσµένη και επεισοδιακή ψήφιση του πολυνοµοσχεδίου της Κυβέρνησης έχει
αφήσει ανοιχτή πληγή στο σώµα των κοινοβουλευτικών θεσµών,
στην οικονοµία, στην κοινωνία.
Έβδοµον, η επίτευξη των στόχων της δηµοσιονοµικής προσαρµογής είναι µη ρεαλιστική. Η Κυβέρνηση παραµένει αθεράπευτα φιλόδοξη στην είσπραξη εσόδων, παρά τη βαθειά ύφεση,
την καθίζηση της κατανάλωσης, τη συρρίκνωση των εισοδηµάτων, την εκτίναξη της ανεργίας. Ο απόλυτος όµως, κυβερνητικός παραλογισµός προέρχεται από την έκτακτη εισφορά των
επιχειρήσεων, έκτακτη εισφορά µε βάση τα κέρδη του 2009 που
εκτιµάται ότι θα αποφέρει ένα δισεκατοµµύριο ευρώ το 2011.
Σύµφωνα όµως, µε τον προϋπολογισµό, τον οποίο συζητούµε,
τα έσοδα από τη φορολογία νοµικών προσώπων εκτιµάται ότι θα
εµφανίσουν µείωση 12,5% το 2010 λόγω της µειωµένης κερδοφορίας των επιχειρήσεων για το 2009. Ο προϋπολογισµός συνεπώς, λέει ότι οι επιχειρήσεις θα έχουν µειωµένα κέρδη το 2009.
Αυτό δίνει µειωµένα έσοδα το 2010. Παρά ταύτα η Κυβέρνηση
προσδοκά να πάρει παραπάνω χρήµατα από τις επιχειρήσεις το
2011. Και παραπάνω χρήµατα και από το 2010 και απ’ ότι λέει το
µνηµόνιο. Το µνηµόνιο έλεγε 600 εκατοµµύρια ευρώ. Το 2010 η
Κυβέρνηση πήρε έκτακτη εισφορά 800 εκατοµµύρια ευρώ. Τώρα
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η Κυβέρνηση προσδοκά να πάρει ένα δισεκατοµµύριο ευρώ.
Όγδοο, δεν υπάρχει αναπτυξιακός προσανατολισµός. Η Κυβέρνηση κρατάει το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων που
κατά την ίδια, στον προϋπολογισµό µέσα είναι το σηµαντικότερο
µέσο άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής στο 3,7% το Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος, στο χαµηλότερο ποσοστό της τελευταίας
δεκαετίας. Σύµφωνα µάλιστα, µε το ΙΟΒΕ –και όχι µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση- η µείωση του φετινού προγράµµατος ευθύνεται για τη µισή ύφεση. Η µισή ύφεση φέτος είναι εξαιτίας
της µείωσης, της συρρίκνωσης του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων, που για να µη ξεχνιόµαστε –να δούµε και τις επιτυχίες του προγράµµατός σας- λέγατε πέρσι αυτήν την εποχή,
από αυτό το Βήµα ότι θα αυξηθεί φέτος 8% και είναι στο µείον
12%.
Ένατο, το δηµόσιο χρέος µεγαλώνει και διατηρεί τη δυναµική
του. Το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης αναµένεται να διευρυνθεί στο 159% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος το 2011.
Αναµένεται να εκτοξευθεί στα 362 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2011,
δηλαδή, αυξάνεται –για να µη ξεχνιόµαστε- κατά 64 δισεκατοµµύρια ευρώ στα δύο χρόνια διακυβέρνησής σας.
Με αυτά τα δεδοµένα η αναµενόµενη επιµήκυνση του χρόνου
αποπληρωµής του χρέους από το µηχανισµό στήριξης, προκειµένου αυτός να ευθυγραµµιστεί µε τον αντίστοιχο της Ιρλανδίας
θα ευνοήσει την αποπληρωµή του, αρκεί να µη συνοδευθεί από
νέους δυσµενείς όρους και προϋποθέσεις. Ελπίζουµε, κύριοι της
Κυβέρνησης, να υλοποιηθεί αυτή η επιµήκυνση.
∆έκατον, η ανεργία διογκώνεται δραµατικά. Αναµένεται να διαµορφωθεί στο 14,6% το 2011 από 9,1% το 2009.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού του 2010, για την οποία µίλησα, η δηµοσιονοµική
προσαρµογή του 2011, για την οποία µίλησα, η αστοχία στις εκτιµήσεις και αποκλείσεις από τους στόχους του µνηµονίου, για τις
οποίες µίλησα δικαιώνουν τη στάση της Νέας ∆ηµοκρατίας. Επιβεβαιώνουν ότι το θεραπευτικό σχήµα που έχει τεθεί σε εφαρµογή δεν είναι κατάλληλο. Αναδεικνύουν το φόβο ενός
µακροχρόνιου παγετώνα της οικονοµίας, τον οποίο επισήµανε
και ο κ. Παπαδόπουλος, πρώην Υπουργός κυβερνήσεων του
ΠΑΣΟΚ. Καθιστούν επιβεβληµένη την αλλαγή της οικονοµικής
πολιτικής. Και αυτό, γιατί η δηµοσιονοµική εξυγίανση και πειθαρχία είναι αναγκαία, αλλά όχι και ικανή συνθήκη για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονοµίας. Αυτό που χρειάζεται
σήµερα είναι η άµεση συγκρότηση σχεδίου και ανάληψη δράσεων για τη διαµόρφωση ενός νέου οικονοµικού προτύπου, προτύπου που θα στοχεύει επί της ουσίας στην επίτευξη της
διατηρήσιµης ανάπτυξης, στην ενίσχυση της απασχόλησης και
της κοινωνικής συνοχής.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, έγκαιρα ο Πρόεδρος της Νέας
∆ηµοκρατίας κ. Σαµαράς, κατέθεσε ένα ρεαλιστικό σχέδιο, σχέδιο το οποίο αρχικά αγνοήθηκε, στην συνέχεια διαστρεβλώθηκε
και ποτέ δεν έχει γίνει κατανοητό από τους κυρίους το ΠΑΣΟΚ,
σχέδιο το οποίο διαρκώς εµπλουτίζεται. Βασικοί άξονες του
είναι:
Πρώτος, η µείωση του διαρθρωτικού ελλείµµατος κυρίως
µέσω της περιστολής των δαπανών. Η δηµοσιονοµική προσαρµογή είναι διατηρήσιµη όταν βασίζεται στην περικοπή των πρωτογενών δαπανών. Απαιτείται όµως, και η αναδιάρθρωση των
δαπανών µε τη βελτίωση της ποιότητας των δηµοσίων οικονοµικών και µε την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των πόρων. Η
τελευταία έκθεση νοµισµατικής πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος το επισηµαίνει αυτό και αναφέρει ότι υπάρχουν µεγάλα
περιθώρια για ουσιαστική µείωση των δαπανών.
∆εύτερος άξονας, η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων µε
την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και του συντονισµού σε
όλα τα επίπεδα του φορολογικού ελεγκτικού και εισπρακτικού
µηχανισµού, µε τη βελτίωση της ποιότητας του θεσµικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της φορολογικής διοίκησης.
Τρίτος άξονας, η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των κοινωνικών δαπανών, ώστε να αντιµετωπιστεί το κύµα φτώχειας και
ανεργίας που σαρώνει ολόκληρη τη χώρα, µε στοχευµένες παρεµβάσεις κοινωνικής πολιτικής, µε τον εξορθολογισµό των µηχανισµών αναδιανοµής του εισοδήµατος.
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Τέταρτος, η ανάληψη των αναγκαίων µέτρων τόνωσης της
αγοράς µε παρεµβάσεις όπως είναι ενδεικτικά: Η εµπροσθοβαρής αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, η επιτάχυνση της κατασκευής έργων παραχώρησης, οι στοχευµένες δράσεις για την
οικοδοµή, τον τουρισµό, τη ναυτιλία.
Πέµπτος, η αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου.
Μια ορθολογική διαχείριση και µια δυναµική και στοχευµένη
αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας µπορεί να εξασφαλίσει σηµαντικά, σταθερά και σε µακροχρόνια βάση έσοδα για το δηµόσιο, να µειώσει το ύψος του χρέους και να δηµιουργήσει
πρόσθετα αναπτυξιακά οφέλη.
Έκτος άξονας. Η επιτάχυνση των διαρθρωτικών αλλαγών,
ώστε να αξιοποιηθούν λιµνάζουσες αναπτυξιακές δυνατότητες
της χώρας. Πρόκειται για αλλαγές, κάποιες από τις οποίες περιλαµβάνονται και στο µνηµόνιο και για µεταρρυθµίσεις, που πράγµατι επί δεκαετίες δεν είχαµε θέσει σε εφαρµογή και οι οποίες
είναι αναγκαίες για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας.
Έβδοµος άξονας. Η επένδυση στη γνώση, στην έρευνα και
στην καινοτοµία -το είπε και ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ και συµφωνώ απόλυτα- µε την ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου και ποιοτικού συστήµατος εκπαίδευσης και διά βίου µάθησης.
Όγδοος άξονας. Η ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µε τη
διαµόρφωση απλών, διαφανών, σταθερών κανόνων, µε τη βελτίωση του ρυθµιστικού, του ανταγωνιστικού πλαισίου των αγορών, µε τη σταδιακή µείωση των φόρων, µε τη µείωση των
ασφαλιστικών εισφορών, αφού αυτές στο ύψος που είναι διαµορφωµένες σήµερα δηµιουργούν προβλήµατα στην απασχόληση και στην ανταγωνιστικότητα.
Ένατος άξονας. Η δηµιουργία ενός σύγχρονου κοινωνικού
κράτους µε τη βελτίωση της ποιότητας των θεσµών, µε τη δραστική µείωση της γραφειοκρατίας, µε πρωτοβουλίες, όπως είναι
ο περιορισµός των ερµηνευτικών εγκυκλίων, η ενοποίηση των µηχανισµών χρέωσης του πολίτη, ο περιορισµός των επικαλύψεων
των αρµοδιοτήτων των δηµοσίων υπηρεσιών.
∆έκατος άξονας. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας µε την τόνωση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη των
ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων της χώρας. Η τελευταία έκθεση
της Εθνικής Τραπέζας µιλά ακριβώς για το ρόλο που µπορεί να
διαδραµατίσει ο πρωτογενής τοµέας στην εξωστρέφεια της οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτούς τους άξονες πολιτικής δράσης η Νέα ∆ηµοκρατία συνέβαλε και θα συµβάλλει µε
σύνεση, συνέπεια, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα.
Άλλωστε, έχει αποδείξει έµπρακτα και διαχρονικά ότι ασκεί µε
ευθύνη τον εκάστοτε θεσµικό της ρόλο. Τον τελευταίο χρόνο ενίσχυσε την προσπάθεια για τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού µηχανισµού στήριξης. Συµµετέχει ενεργά και δηµιουργικά στην
αναζήτηση των βέλτιστων λύσεων στο πλαίσιο της Ευρωζώνης.
Πρότεινε έγκαιρα συσταλτικά µέτρα δηµοσιονοµικής πολιτικής.
Στήριξε χρηµατοπιστωτικά µέτρα για τη διαφύλαξη της σταθερότητας του τραπεζικού συστήµατος. Στήριξε διαρθρωτικά
µέτρα για τη βιώσιµη διόρθωση των δηµόσιων οικονοµικών. Στήριξε διαρθρωτικά µέτρα για την απελευθέρωση δυνάµεων και
πόρων στην οικονοµία. Στήριξε αρκετές από τις ρυθµίσεις που
εµπεριέχονται στο πρόσφατο πολυνοµοσχέδιο. Κατέθεσε τεκµηριωµένες προτάσεις για την ταχύτερη έξοδο της χώρας από
την κρίση. Έτσι αντιλαµβάνεται το ρόλο της η Νέα ∆ηµοκρατία
και ο Πρόεδρός της, ο κ. Σαµαράς, ένα ρόλο που ποτέ δεν έπαιξε
ο κύριος Πρωθυπουργός ως Αρχηγός της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης. Σε κάθε περίπτωση βέβαια –και ευτυχώς για τη χώραη Νέα ∆ηµοκρατία δεν είναι ΠΑΣΟΚ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συµπερασµατικά ο προϋπολογισµός του 2011 εδράζεται σε έωλες παραδοχές. Ενσωµατώνει
µη ρεαλιστικές προβλέψεις. Αγνοεί την ανάκαµψη της οικονοµίας και την κοινωνική προστασία. Γι’ αυτό είναι ένας µετέωρος
προϋπολογισµός. Είναι ένας προϋπολογισµός µίας εικονικής
πραγµατικότητας και θα αποδειχθεί ως ο πρώτος προσωρινός
προϋπολογισµός για το 2011. Πολύ γρήγορα θα αναθεωρηθεί,
όπως άλλωστε έγινε και µε το προσχέδιό του, γεγονός που δείχνει ξεκάθαρα την αδιέξοδη οικονοµική πολιτική της Κυβέρνη-
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σης, γεγονός που αποτελεί άλλη µία ισχυρή ένδειξη της αναγκαιότητας αλλαγής του µείγµατος της οικονοµικής πολιτικής,
αναγκαία αλλαγή για να πιάσουν τόπο οι µεγάλες, οι διευρυνόµενες θυσίες των Ελλήνων πολιτών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Ευχαριστούµε τον κ.
Σταϊκούρα.
Καλείται στο Βήµα ο γενικός εισηγητής του Κοµµουνιστικού
Κόµµατος Ελλάδας κ. Καραθανασόπουλος.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
Κύριε Καραθανασόπουλε, θα περιµένετε να φύγει και ο τελευταίος από την Αίθουσα, για να ξεκινήσετε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Από τους προτιθέµενους να φύγουν.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Από τους προτιθέµενους, οπωσδήποτε.
Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε το λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, ο κρατικός προϋπολογισµός του
2011 εντάσσεται στο πλαίσιο της κλιµάκωσης της πιο βάρβαρης
επίθεσης ενάντια στη λαϊκή οικογένεια. Ο κρατικός προϋπολογισµός υπηρετεί µε συνέπεια τη στρατηγική επιλογή της αστικής
τάξης για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και επιτάχυνση της
υλοποίησης των αντιλαϊκών καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων.
Ταυτόχρονα, επιδιώκει τη διαχείριση της δηµοσιονοµικής εκτροπής, η οποία είναι απόρροια της καπιταλιστικής κρίσης, φορτώνοντας τα βάρη στις πλάτες του λαού.
Η υλοποίηση του προϋπολογισµού θα έχει ως βασική συνέπεια την επιτάχυνση της πορείας επιδείνωσης της θέσης της λαϊκής οικογένειας και για πρώτη φορά θα οδηγήσει στην απόλυτη
εξαθλίωση σηµαντικών τµηµάτων των εργατοϋπαλλήλων. Ο στόχος του κρατικού προϋπολογισµού, η στρατηγική επιλογή που
αυτός θέλει να υλοποιήσει δεν είναι άλλη, παρά να υπάρξει µια
φθηνή εργατική δύναµη, χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα και κατακτήσεις, µόνο και µόνο για να µπορέσει να
σωθεί το κεφάλαιο.
Η Κυβέρνηση, αλλά και οι κάθε λογής απολογητές και διαχειριστές του συστήµατος ισχυρίζονται –το ακούσαµε εδώ και από
τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ και από τον εισηγητή της Νέας ∆ηµοκρατίας- ότι πρέπει να αντιµετωπίσουµε την κρίση χρέους, η
οποία, λένε, είναι αποτέλεσµα του υπερµεγέθους, του σπάταλου
κράτους, ενός κράτους µε έντονα τα φαινόµενα της διαφθοράς
και της διαπλοκής και, κατά συνέπεια, η Κυβέρνηση προβάλλει
ως αναγκαία προϋπόθεση για τη διέξοδο από την κρίση το εξής
τρίπτυχο: Αντιµετώπιση του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού, αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και ένα
νέο αναπτυξιακό µοντέλο.
Ο λογικοφανής αυτός ισχυρισµός είναι ψευδεπίγραφος και
ταυτόχρονα βαθύτατα αντιεπιστηµονικός από τη στιγµή που αρνείται πεισµατικά να απαντήσει σε δύο βασικά ερωτήµατα.
Ερώτηµα πρώτο. Πώς φθάσαµε στο δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό; Το χρέος αποτελεί φυσικό φαινόµενο; Είναι κάτι σαν τον κεραυνό, τη βροχή ή το χαλάζι; Γιατί αποφεύγουν να απαντήσουν
σε αυτό το ερώτηµα ή, όπως έκανε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, ο κ.
Αλευράς, λένε ότι φταίνε οι µισθοί; Ντροπή και αίσχος να λέµε ότι
για το χρέος φταίνε οι µισθοί, οι κοινωνικές δαπάνες για την
υγεία και την παιδεία, οι οποίες συνεχώς συρρικνώνονται και
διαρκώς εξαθλιώνεται η λαϊκή οικογένεια! Θα έπρεπε να υπήρχε
λίγη ντροπή!
Γιατί δεν απαντά, λοιπόν, σε αυτό το ερώτηµα, δηλαδή στο
ποια πολιτική οδήγησε στο χρέος και ποιοι επωφελήθηκαν απ’
αυτήν την πολιτική, από τη διόγκωση του χρέους; Είναι, µήπως,
ανίκανοι; Είναι άσχετοι; Όχι, εµείς λέµε ότι είναι πάρα πολύ ικανοί, αλλά δεν απαντούν στο συγκεκριµένο ερώτηµα, γιατί τους
τροµοκρατεί και τους ίδιους η απάντηση, γιατί αυτή η απάντηση
αναδεικνύει τα αδιέξοδα της πολιτικής τους, αλλά και την ιστορική χρεοκοπία του συστήµατος.
Είναι ή όχι αλήθεια το γεγονός ότι φθάσαµε στο δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό και στη διόγκωση του δηµόσιου χρέους µετά
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από µία υπερδεκαετή πολιτική υψηλών ρυθµών ανάπτυξης στην
ελληνική οικονοµία, των υψηλότερων ρυθµών από το µέσο όρο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Πρόκειται για µία περίοδο η οποία χαρακτηρίστηκε, µε βάση τα λεγόµενά ΠΑΣΟΚ και Νέας ∆ηµοκρατίας, από την πορεία της ισχυρής Ελλάδας, µίας ισχυρής
Ελλάδας που είχε κύρος και αξιοπιστία στο παγκόσµιο σύστηµα,
µίας πορείας των ιστορικών, όπως τις χαρακτηρίσατε, επιτυχιών,
δηλαδή της ένταξης της Ελλάδας στην ΟΝΕ, της κυκλοφορίας
του ευρώ, της πραγµατοποίησης των Ολυµπιακών Αγώνων, αλλά
και των ελληνικών επιχειρήσεων, που εξαπλώνονταν στα Βαλκάνια, στον Εύξεινο Πόντο και στην ευρύτερη περιοχή και που από
κοινού οι δύο συνεταίροι χειροκροτούσατε.
Αλήθεια, όλα αυτά για τα οποία τότε πανηγυρίζατε, όλα αυτά
τα ανδραγαθήµατα για τα οποία καυχιόσασταν πού πήγαν σήµερα; Πού πήγαν σήµερα τα ψεύτικα τα λόγια τα µεγάλα, µε τα
οποία εξαπατούσατε τον ελληνικό λαό από τη δεκαετία του ’80
και µετά τουλάχιστον, ότι δηλαδή θα φάει µε χρυσά κουτάλια;
∆εν είναι σηµαντικό ζήτηµα το µε ποια πολιτική, µε ποια εργαλεία υλοποιήθηκε αυτή η ανάπτυξη; Θα απαντήσετε σ’ αυτό το
ζήτηµα; Πρώτον, υλοποιήθηκε ή όχι µε την προσφορά γης και
ύδωρ στους κεφαλαιοκράτες; Είχαµε φοροαπαλλαγές για το κεφάλαιο. Οι εφοπλιστές δεν πληρώνουν δεκάρα τσακιστή, προνόµια και κίνητρα αναπτυξιακών νόµων διαχρονικά, ακόµη, αν
θέλετε, και προνόµια για τη εξαγωγή κεφαλαίων, αλλά και παραγωγικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό.
Το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, που ήταν ταγµένο στην
υλοποίηση των αναγκών του κεφαλαίου µε τις κατάλληλες υποδοµές; Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικότητας; Οι συµβάσεις
παραχώρησης για να γίνουν ιδιωτικά µεγάλα έργα, το Αεροδρόµιο, η Αττική Οδός, η Γέφυρα, που είναι πανάκριβη για το λαό; Η
πολιτική προµηθειών, όπου στηρίζατε µε κάθε τρόπο την κερδοφορία του κεφαλαίου; Τα υπερµεγέθη κέρδη, µέσα από αυτή την
πολιτική προµηθειών δεν βγήκαν;
Επίσης, είχαµε την πολιτική της απελευθέρωσης των αγορών,
τις ιδιωτικοποιήσεις. Ξεκινήσατε στην αρχή ΠΑΣΟΚ και Νέα ∆ηµοκρατία µε την ιδιωτικοποίηση των κερδοφόρων επιχειρήσεων,
ΟΤΕ, ∆ΕΗ και άλλες κερδοφόρες επιχειρήσεις, στο όνοµα ότι
πρέπει το κράτος να αποσύρεται από την επιχειρηµατική δράση,
γιατί είναι κακός επιχειρηµατίας. Και ταυτόχρονα, είχαµε την πολιτική της εµπορευµατοποίησης της παιδείας, της υγείας. Όµως,
και αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις πού οδήγησαν; Σε πανάκριβο
ρεύµα, σε πολύ ακριβές παροχές για τα λαϊκά στρώµατα και ταυτόχρονα σε µία εντατικοποίηση, στην επιδείνωση της θέσης των
εργαζοµένων στους κλάδους αυτούς.
Το δεύτερο σκέλος αυτής της πολιτικής σας ήταν η αφαίρεση
εργατικών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων, για να προσαρµοστεί,
όπως ισχυρίζεστε και εσείς, µε βάση τις ευρωενωσιακές επιταγές, η εργατική δύναµη στις ανάγκες της επιχείρησης, στις ανάγκες των κεφαλαιοκρατών, για να γίνει ακόµη πιο φθηνή η
εργατική δύναµη. ∆ηλαδή, όλα αυτά τα επιτεύγµατα της προηγούµενης δεκαετίας ήταν αποτελέσµατα της πιστής, µε συνέπεια
υλοποίηση από µεριά και της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και της
κυβέρνησης της Νέας ∆ηµοκρατίας εφαρµογή της ευρωενωσιακής πολιτικής για την ανταγωνιστικότητα.
Θα ρωτήσει κάποιος: Ποια ήταν, τέλος πάντων, τα αποτελέσµατα αυτής της ανάπτυξης; Γιατί και τώρα την ανάπτυξη επικαλούνται ΠΑΣΟΚ και Νέα ∆ηµοκρατία ως σωτηρία. ∆εν είχαµε
µία συσσώρευση του κοινωνικά παραγόµενου πλούτου σε όλο
και λιγότερα χέρια; ∆ηλαδή, ο πλούτος τον οποίο δηµιουργούσαν οι εργατοϋπάλληλοι συγκεντρωνόταν, ιδιοποιούνταν από µία
χούφτα κεφαλαιοκράτες, για να υπάρχει µια τεράστια κερδοφορία για τους επιχειρηµατικούς οµίλους στην Ελλάδα, µε υψηλότερους ρυθµούς και ταυτόχρονα να ισχυροποιείται η θέση των
επιχειρηµατικών οµίλων.
∆εύτερον, δεν είχε ως αποτέλεσµα την επιδείνωση της θέσης
της λαϊκής οικογένειας, των εργαζόµενων, των επαγγελµατιών
και των εµπόρων που συνθλίβονται από τον ανταγωνισµό των µεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων, αλλά και των φτωχών αγροτικών νοικοκυριών που οδηγούνται στο ξεκλήρισµα ως συνέπεια
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, για να συγκεντρωθεί η γη σε
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όλο και λιγότερα χέρια, να αναπτυχθεί η επιχειρηµατική καπιταλιστική δραστηριότητα στην ύπαιθρο και να αλλάξει η χρήση γης;
Το τρίτο αποτέλεσµα ήταν τα υψηλά επίπεδα του δηµόσιου
χρέους, γιατί το χρέος δεν ξεφύτρωσε από το πουθενά. Ήταν
υπερδιαχρονικό το υψηλό χρέος στην Ελλάδα, όπως είναι και
στην Ιταλία. Πάνω από το 100% του ΑΕΠ ήταν την τελευταία εικοσαετία το χρέος στην Ελλάδα. Το ίδιο και στην Ιταλία. Τότε
που υπήρχε ανάπτυξη, δεν υπήρχε πρόβληµα χρέους και σήµερα
ξαφνικά υπάρχει πρόβληµα χρέους; Γιατί; ∆ιότι υπάρχει η καπιταλιστική κρίση. Γι’ αυτό, αναδεικνύετε ως πρωταρχικό ζήτηµα το
χρέος.
Πού οφείλεται, λοιπόν, αυτό το υψηλό δηµόσιο χρέος; Στις
απαλλαγές από το σκέλος των εσόδων, για να µιλήσουµε µε
όρους προϋπολογισµού, προς το µεγάλο κεφάλαιο, προς τους
επιχειρηµατικούς οµίλους και ταυτόχρονα στο ζεστό χρήµα, στο
οποίο στηρίζατε διαχρονικά την επιχειρηµατική δράση. Οφείλεται στους αµερικανονατοϊκούς εξοπλισµούς, που είναι ξένοι µε
την αµυντική θωράκιση της χώρας µας, στην πραγµατοποίηση
των Ολυµπιακών Αγώνων, αλλά πάνω από όλα, στη συρρίκνωση
της παραγωγικής βάσης της χώρας µας ως αποτέλεσµα και της
συµµετοχής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως αποτέλεσµα της
πολιτικής της απελευθέρωσης των αγορών.
Η Κοινή Αγροτική Πολιτική πού οδήγησε; Στη συρρίκνωση της
παραγωγής και της αγροτικής δραστηριότητας. Από εκεί που
ήµασταν πλεονασµατικοί και εξαγωγείς σε αγροτικά προϊόντα,
πρωτεύοντα για τη διατροφή του ελληνικού λαού, σήµερα κάνουµε τεράστιες εισαγωγές λόγω της µεταφοράς της παραγωγικής δραστηριότητας και της συρρίκνωσης των παραδοσιακών
και πολύ ισχυρών κλάδων της µεταποίησης στις χώρες µε φθηνότερο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό. Άρα, λοιπόν, το υψηλό δηµόσιο χρέος οφείλεται στην µε κάθε τρόπο στήριξη της
ικανοποίησης των αναγκών του κεφαλαίου.
Σ’ αυτό ακριβώς το σηµείο, σε αυτήν ακριβώς την ανάγκη της
στήριξης των αναγκών του κεφαλαίου, συµβάλλει και ο ίδιος ο
κρατικός µηχανισµός, που τώρα τον έχετε στήσει στο απόσπασµα, που είναι δικό σας παιδί αυτός ο κρατικός µηχανισµός. Ο µε
αυτόν τον τρόπο ιστορικά διαµορφωµένος κρατικός µηχανισµός
απαντούσε τότε στις ανάγκες στήριξης των επιχειρηµατικών οµίλων, στις ανάγκες ενίσχυσης και κεφαλαιοποίησης των δράσεών
τους, στην ανάγκη προώθησης της πολιτικής των συµµαχιών της
αστικής τάξης, εξαγοράζοντας µεσαία στρώµατα και ταυτόχρονα
στη δηµιουργία µια εργατικής αριστοκρατίας, την οποία θα την
αξιοποιούσε η αστική τάξη και το πολιτικό της υπηρετικό προσωπικό, ως µέσο για τη χειραγώγηση των συνειδήσεων των εργαζοµένων, ως µέσο για τον εκφυλισµό του κινήµατος. Όµως,
αυτός ο κρατικός µηχανισµός αποτέλεσε και στήριξη των κοµµάτων της πλουτοκρατίας, αποτέλεσε το πελατειακό και κοµµατικό κράτος για να µπορείτε να έχετε αυτή τη δύναµη.
Στο κάτω-κάτω της γραφής, και η διαπλοκή είναι αποτέλεσµα
αυτής ακριβώς της σύµφυσης των αναγκών και των συµφερόντων του κεφαλαίου µε το πολιτικό σύστηµα. Το παράδειγµα της
«SIEMENS» είναι τρανταχτό και δεν χρειάζεται να αναφερθούµε
πολύ αναλυτικά.
Σήµερα, λοιπόν, αυτή η συγκεκριµένη διαµόρφωση του κράτους, που εσείς και η Νέα ∆ηµοκρατία συµβάλλατε για να γίνει,
βάζει εµπόδια, δυσκολεύει στη δράση του κεφαλαίου, γιατί θέλει
απελευθέρωση και νέους τοµείς δράσης. Γι’ αυτό και προωθείτε
τα νέα µέτρα αναδιάρθρωσης και ριζικής ανασυγκρότησης του
κράτους, µιας ανασυγκρότησης που θα συµβαδίζει µε τις σηµερινές ανάγκες της πλουτοκρατίας.
Η αντίθεσή µας, λοιπόν, στην προσπάθεια ανασυγκρότησης
του κράτους δεν πηγάζει από τη λογική της υπεράσπισης αυτού
του κράτους που έχουµε ιδρύσει ως σήµερα, των σηµερινών δηλαδή δοµών και λειτουργιών -άλλωστε, ο ταξικός του χαρακτήρας ως µηχανισµός υπεράσπισης και προστασίας της αστικής
τάξης δεν έχει αναιρεθεί- αλλά από το γεγονός ότι η υλοποίηση
αυτών των αναδιαρθρώσεων θα οδηγήσει σε σηµαντική επιδείνωση της θέσης της λαϊκής οικογένειας, αλλά και των εργαζόµενων στον κρατικό µηχανισµό.
Το δεύτερο σηµαντικό ερώτηµα, κατά τη γνώµη µας, είναι το
εξής: Όλες αυτές οι εξελίξεις τις οποίες βιώνουµε σήµερα στην
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Ελλάδα, αποτελούν ελληνική ιδιοµορφία; Όσοι το ισχυρίζονται
και επιµένουν να το ισχυρίζονται αυτό, οι ίδιες οι εξελίξεις χλευάζουν αυτόν τον ισχυρισµό. Χλευάζουν, δηλαδή, την αποπροσανατολιστική τακτική και αντιπαράθεση, που και σήµερα
παρακολουθήσαµε ανάµεσα στη Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ
για το ποια διαχείριση ευθύνεται, για το ποια κυβερνητική διαχείριση είχε τις περισσότερες κυβερνητικές ανεπάρκειες στην
υλοποίηση του έργου ή για το ποιος έκανε τα µεγαλύτερα µαγειρέµατα και την αλλοίωση των στατιστικών µεγεθών.
Το παράδειγµα της Ιρλανδίας αποτελεί πάρα πολύ καθαρό
όπλο που συντρίβει αυτές τις λογικές. Τι ήταν η Ιρλανδία; ∆εν
αποτέλεσε η Ιρλανδία τον παράδεισο της επιχειρηµατικότητας
και της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων; ∆εν αποτέλεσε η Ιρλανδία την όαση της ανταγωνιστικότητας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και το δακτυλοδεικτούµενο παράδειγµα; ∆εν αποτέλεσε η
Ιρλανδία το πρότυπο του νέου παραγωγικού µοντέλου που θέλουν να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του µοντέλου δηλαδή της
καινοτοµίας που αξιοποίησε στο έπακρο τα συγκριτικά του πλεονεκτήµατα και µάλιστα µε εξαγωγικό προσανατολισµό, που είχε
ένα µικρό και ευέλικτο δηµόσιο τοµέα, χωρίς αυτό το βαθµό της
διαφθοράς και της διαπλοκής και βεβαίως µε µία πλήρως απελευθερωµένη αγορά κεφαλαίων, εµπορευµάτων, υπηρεσιών,
χωρίς δηλαδή κλειστά επαγγέλµατα, αλλά και εργαζόµενο χωρίς
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα; Και πού έφθασε σήµερα
αυτό το µοντέλο που το χειροκροτούσαν κάποτε όλες οι πτέρυγες του ευρωµονόδροµου της Βουλής; Το µοντέλο, λοιπόν, της
Ιρλανδίας έφθασε σήµερα να έχει έλλειµµα τριπλάσιο από την
Ελλάδα. Το δηµόσιο χρέος από 44%, που ήταν πριν από δύο χρόνια, έφθασε το 100% µέσα σε δύο χρόνια και ταυτόχρονα εντάσσεται η Ιρλανδία στο µηχανισµό στήριξης.
Άρα, λοιπόν, εδώ τι επιβεβαιώνεται; Επιβεβαιώνεται ότι ανεξάρτητα από τη µορφή που προσλαµβάνει το δηµόσιο χρέος, µία
είναι η αιτία. Η Ιρλανδία αύξησε το δηµόσιο χρέος για να σώσει
τις τράπεζες, η Ελλάδα γιατί, όπως ισχυρίζεται, έχει υπερµεγέθη
δηµόσιο τοµέα. Ψέµατα. Μία, λοιπόν, είναι η αιτία και στη µία και
στην άλλη περίπτωση, όπως είδαµε. Η µε κάθε τρόπο στήριξη
των αναγκών του κεφαλαίου και στην Ελλάδα και στην Ιρλανδία
και αλλαχού.
Έτσι, λοιπόν, αυτό επιβεβαιώνεται εξάλλου και από την ίδια
πορεία του χρέους και στις πλέον ανεπτυγµένες καπιταλιστικές
οικονοµίες. Πού ήταν το χρέος συνολικά σε όλες αυτές τις ανεπτυγµένες καπιταλιστικές οικονοµίες πριν την κρίση; Το 2007
ήταν στο 75% του συνολικού ΑΕΠ τους. Αµέσως µετά την κρίση
πού έφτασε και µέχρι το 2014; Η πρόβλεψη που γίνεται είναι ότι
θα ξεπεράσει το 110% του ΑΕΠ και αυτό, ως βασικός παράγοντας της χρηµατοδοτικής στήριξης που παρείχαν οι ανεπτυγµένες καπιταλιστικές οικονοµίες για τη σωτηρία των µεγάλων
επιχειρηµατικών οµίλων και ιδιαίτερα όχι µόνο του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
Συµπέρασµα: Η διόγκωση του δηµόσιου χρέους είναι αποτέλεσµα της διεθνούς καπιταλιστικής κρίσης και όχι το ανάποδο,
όπως επιµένει το πολιτικό και επιστηµονικό προσωπικό του συστήµατος να ισχυρίζεται εδώ. Άλλωστε, εξ αυτού του συµπεράσµατος προκύπτουν και οι παρακάτω βασικές εκτιµήσεις που
επιβεβαιώνουν τις θέσεις του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Η πρώτη εκτίµηση αφορά τα όρια και την αναποτελεσµατικότητα της αστικής πολιτικής διαχείρισης της κρίσης όχι µόνο στη
χώρα µας, αλλά σε παγκόσµιο καπιταλιστικό επίπεδο. Οι ανεπτυγµένες καπιταλιστικές οικονοµίες ξεκίνησαν µε µία επεκτατική πολιτική για τη σωτηρία των επιχειρηµατικών οµίλων, που
οδήγησε στη διόγκωση του χρέους. Ως συνέπεια τη διόγκωσης
αυτού του χρέους επέλεξαν την περιοριστική πολιτική, για να
µπορέσουν να διαχειριστούν τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, περιοριστική πολιτική που επιδεινώνει τα φαινόµενα την ύφεση και
ταυτόχρονα δηµιουργεί νέες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση του
δηµόσιου χρέους. Είναι, δηλαδή, φαύλος κύκλος.
∆εύτερο συµπέρασµα είναι ότι όποια ανάκαµψη σε διεθνές επίπεδο στις µεγάλες ανεπτυγµένες καπιταλιστικές οικονοµίες είναι
ασταθής και αβέβαιη, όπως άλλωστε επιβεβαιώνουν και οι πρόσφατες προβλέψεις των µεγάλων ιµπεριαλιστικών οργανισµών
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από ΟΟΣΑ, ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτή την αβέβαιη ανάκαµψη θα την ακολουθήσει µία νέα ακόµη
µεγαλύτερη κρίση.
Τρίτον. Αυτή η διεθνής καπιταλιστική κρίση υπερσυσσώρευσης είναι αποτέλεσµα της αναρχίας στην παραγωγή και έχει ως
συνέπεια εκτός από τα ζητήµατα επιδείνωσης του χρέους και
των δηµοσιονοµικών µεγεθών, εκτός από την ολοµέτωπη συνολική επίθεση απέναντι στους λαούς, και την όξυνση των ανισοµετριών σε επίπεδο ανάπτυξης των καπιταλιστικών οικονοµιών,
µία ανισόµετρη ανάπτυξη η οποία αµφισβητεί το δοσµένο συσχετισµό δύναµης.
Οι παλιές αναπτυγµένες καπιταλιστικές οικονοµίες αισθάνονται πολύ καυτή την ανάσα της Κίνας και της Ινδίας, που τους
αµφισβητούν το ρόλο. Αυτή η αµφισβήτηση του συσχετισµού δύναµης επιδεινώνει και κορυφώνει ακόµη περισσότερο τις αντιθέσεις ανάµεσα στα ιµπεριαλιστικά κράτη. Έκφραση αυτών των
αντιθέσεων είναι και η διαπάλη ανάµεσα στα τµήµατα του κεφαλαίου για το ποιο από αυτά θα υποστεί το µεγαλύτερο βαθµό
απαξίωσης του πλεονάζοντος κεφαλαίου, αλλά και ανάµεσα στα
ιµπεριαλιστικά κράτη για το ποιο απ’ αυτά θα έχει τις λιγότερες
απώλειες ή και θα κερδίσει θέση µετά από την κρίση.
Αυτό εκφράστηκε και στο επίπεδο των G20 µε τη διαπάλη για
το εµπορικό ισοζύγιο και τη διεθνή του ρύθµιση σε παγκόσµιο
επίπεδο, µε τη νοµισµατική πολιτική και τη διαπάλη για τα ισχυρά
και αδύναµα νοµίσµατα και την αλλαγή των ισοτιµιών, αλλά και
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ακριβώς εκφράζεται στην υιοθέτηση του µηχανισµού στήριξης και στο ευρωοµόλογο. Είναι ένας
µηχανισµός στήριξης, ο οποίος δεν µπορεί να αναιρέσει και να
αντιµετωπίσει τις αιτίες της καπιταλιστικής κρίσης και αποτελεί
µέσο για τη θωράκιση του ευρώ ως ενιαίο ισχυρού νοµίσµατος,
αλλά και ταυτόχρονα ως µέσο για την προστασία των πιστωτών
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, που κατέχουν στα χέρια
τους τα γραπτά οµόλογα και εργαλείο για την περαιτέρω κλιµάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης.
Άλλωστε αυτό διαφάνηκε από το συµβούλιο κορυφής, ότι µπορεί οι αντιθέσεις ως προς τη σύνθεση του µηχανισµού στήριξης
να υπάρχουν ακόµη και ως προς το αν είναι υπαρκτά και αναγκαία και άλλα µέτρα να ληφθούν, αλλά ταυτόχρονα εκφράστηκε
και µε τη συµφωνία, τη συναίνεση και την αποδοχή από όλους
στην ανάγκη κλιµάκωσης της αντιλαϊκής επίθεσης.
Οι εξελίξεις, λοιπόν, επιβεβαιώνουν ότι και σε συνθήκες κρίσης και στην ευρωζώνη οξύνονται οι αντιθέσεις και οι ανισόµετρες σχέσεις, αλλά και το ευρώ ως κοινό νόµισµα δεν µπόρεσε
να θωρακίσει την οικονοµία της. Επιβεβαιώνεται δηλαδή, η
έγκαιρη επισήµανση που είχαµε κάνει ως ΚΚΕ ότι το ευρώ αποτέλεσε την οικονοµική συγκόλληση των οικονοµιών των κρατώνµελών µε βαθιές ανισοµετρίες στην ανάπτυξη και στη διάθρωση
των βιοµηχανικών κλάδων και εποµένως της παραγωγικότητας
και της ανταγωνιστικότητας. Σε συνθήκες κρίσης ήταν αναµενόµενο να δοκιµάζεται η συνοχή της Ευρωπαϊκής Ζώνης.
Η Κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, στην προσπάθειά
της αυτή να συσκοτίσει την επίδραση της εκδήλωσης της κρίσης
στη δηµοσιονοµική κατάσταση, τι θέλει να κάνει στη πραγµατικότητα; Στην πραγµατικότητα θέλει να συγκαλύψει ότι έχει µία
αυξανόµενη διαχειριστική δυσκολία, µία διαχειριστική δυσκολία
που οδηγεί στο βάθεµα της κρίσης, της ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας και κατά το 2010 και στην εκµηδένιση της όποιας δυνατότητας ή πιθανότητας για ουσιαστική ανάκαµψη µετά το 2011
µε επάνοδο στο προ κρίσης επίπεδο.
Οι ίδιες οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι η προσφυγή της Κυβέρνησης στο µηχανισµό στήριξης και στο µνηµόνιο αποτέλεσε
στρατηγική της επιλογή. Αποτελεί συνειδητή διαστρέβλωση της
πραγµατικότητας ότι η επιλογή αυτή ήταν αναγκαστική για την
αποφυγή της χρεοκοπίας και τη διασφάλιση της καταβολής των
µισθών και των συντάξεων, χρεοκοπία και στάση πληρωµών που
η Κυβέρνηση έχει δροµολογήσει για τη λαϊκή οικογένεια. Άλλωστε και τα ίδια τα στοιχεία που περιλαµβάνει ο προϋπολογισµός
του 2011 διαψεύδουν αυτόν τον ισχυρισµό από τη στιγµή που το
54% του συνόλου των κρατικών δαπανών θα διατεθούν για την
εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους και µόνο το 16% για την πληρωµή των µισθών και των συντάξεων.
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Στην πραγµατικότητα και το νέο πακέτο µέτρων που συµπεριλαµβάνεται στον προϋπολογισµό, όπως διαµορφώθηκε και από
τη νέα επικαιροποίηση του µνηµονίου, στοχεύει στη θωράκιση
της ανταγωνιστικότητας των µονοπωλιακών οµίλων, στην ανάσχεση της πτώσης του ποσοστού κέρδους και στη µεταφορά
πρόσθετων βαρών στις πλάτες της λαϊκής οικογένειας.
Αυτά, λοιπόν, τα αντεργατικά, αντιλαϊκά µέτρα έρχεται να εξειδικεύσει και να υλοποιήσει ο προϋπολογισµός του 2011, τα µεγέθη του οποίου βρίσκονται υπό συνεχή αναθεώρηση ανάλογα
µε την πορεία εκτέλεσής του. Όπως και σε κάθε προϋπολογισµό,
έτσι και σε αυτόν για το 2011, είναι υπαρκτά τα φαινόµενα της
αναξιοπιστίας των µεγεθών και της πιθανότητας αποκλίσεων από
τις προβλέψεις.
Σήµερα, όµως, η όποια απόκλιση θα αξιοποιηθεί ως εφαλτήριο
για τη νοµιµοποίηση νέων, ακόµη πιο σκληρών, αντιλαϊκών µέτρων. Για παράδειγµα η πρόβλεψη, την οποία κάνει για ενίσχυση
των αποθεµατικών των ασφαλιστικών ταµείων, που θα προέλθει
µέσα από τη αύξηση της αποτίµησης των µετοχών και των οµολόγων, είναι µία πολύ επισφαλής πρόβλεψη. Όπως, επίσης, δεν
αντέχει σε σοβαρή κριτική η εκτίµηση, την οποία κάνει ο κρατικός προϋπολογισµός, ότι θα ανέλθουν οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία τη στιγµή που αυξάνεται η ανεργία και
κλιµακώνονται οι ανατροπές προς την κατεύθυνση της ευελιξίας
των εργασιακών σχέσεων.
Η µη πραγµατοποίηση αυτών των σχεδιασµών, που κάνει για
τα ασφαλιστικά ταµεία, θα οδηγήσει σε µέτρα ακόµη µεγαλύτερων µειώσεων στις συντάξεις, κατάργηση ουσιαστικά των επικουρικών, αλλά και στις παροχές προς τους ασφαλισµένους.
Αλλά αυτή η κυβερνητική πολιτική είναι και αδιέξοδη, γιατί και
ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αυτό το οποίο τόνισε είναι ότι αυτό το
οποίο θέλουµε να κάνουµε είναι να δηµιουργήσουµε ένα νέο παραγωγικό µοντέλο µε επίκεντρο την πράσινη ανάπτυξη, την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων στηριγµένο στην
ανταγωνιστικότητα και στην εξωστρέφεια, για µία φιλική προς
τις επιχειρήσεις Ελλάδα, όπως είπε. ∆ηλαδή, το µοντέλο που
προτείνει η Κυβέρνηση µε βάση τα επίσηµα λόγια του κυρίου
Πρωθυπουργού δεν είναι τίποτε άλλο και έχει ακριβώς τα ίδια
χαρακτηριστικά του µοντέλου που παρουσιάσαµε πριν για την
Ιρλανδία, το οποίο µοντέλο χρεοκόπησε µε τραγικές συνέπειες
για τα λαϊκά στρώµατα.
Έτσι, λοιπόν, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, οι θυσίες για το
λαό δεν θα έχουν ηµεροµηνία λήξης. Είναι αδιέξοδη η πολιτική
της Κυβέρνησης για τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα του λαού.
Είστε ένοχοι και θα απολογηθείτε αργά ή γρήγορα. Θα λογοδοτήσετε στον ελληνικό λαό για µία πολιτική βαθύτατα αντιλαϊκή,
επικίνδυνη για τα λαϊκά συµφέροντα, για µια πολιτική που συµβάλλει στο να βυθίζεται η χώρα σε µία κρίση διαρκείας. Παραλάβατε τη µείωση του ΑΕΠ στο 2,2% και µε το θαυµατουργό σας
µείγµα, όπως ισχυριζόσασταν προεκλογικά, οδηγήσατε το 2010
στο 4,2% την πτώση του ΑΕΠ. Αυξήσατε, λοιπόν, του πτώση του
ΑΕΠ και ταυτόχρονα αυξήσατε το δηµόσιο χρέος. Να πιο ήταν το
θαυµατουργό σας µείγµα που ισχυριζόσασταν ότι είχατε προεκλογικά. Συνοδεύεται αυτό από τα αποτελέσµατα, όπως από την
εκτεταµένη φτώχεια, από την αύξηση της ανεργίας και καταστρέφεται το µέλλον της νέας γενιάς από τα δεκάδες χιλιάδες
λουκέτα στους επαγγελµατίες.
Η Κυβέρνηση επιδιώκει τη δηµιουργία ενός κλίµατος ευρύτερης συναίνεσης, για την αντιλαϊκή της πολιτική. Εκτός από τη
στήριξη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, θέλει να αξιοποιήσει για το σκοπό αυτό και τη δηµιουργία των νέων πολιτικών σχηµατισµών. Η Νέα ∆ηµοκρατία επικεντρώνει την αντιπαράθεσή
της στην αναγκαιότητα ή όχι του µνηµονίου. Οι οποίες επιµέρους
επιφυλάξεις της δεν µπορούν να αναιρέσουν το γεγονός ότι ο
βασικός πυρήνας της κριτικής και της πολιτικής της Νέας ∆ηµοκρατίας, αλλά και της πρότασής της, εστιάζεται στην αναγκαιότητα της επιτάχυνσης και της υλοποίησης των καπιταλιστικών,
αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων.
Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτός από την κριτική στο µνηµόνιο υποστηρίζει ότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αλλάξει, διαφορετικά θα χρεοκοπήσει. Επαναφέρει δηλαδή ήδη συνθήµατα που από τη δεκαετία του ’80 έχουν χρεοκοπήσει και αντιλήψεις για µια
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ευρω-ένωση των λαών.
Ο Συνασπισµός θεωρεί την επιλογή της εσωτερικής υποτίµησης ως αδιέξοδη –δηλαδή την επιλογή της Κυβέρνησης- χωρίς
αντιϋφεσιακά φαινόµενα και υποστηρίζει ένα άλλο µείγµα πολιτικής για ανάπτυξη µε κοινωνικό περιεχόµενο. ∆ηλαδή οι κεφαλαιοκράτες θα αποκτήσουν ξαφνικά κοινωνικό προσωπείο και
περιεχόµενο στα µέτρα τα οποία επιλέγουν και επιβάλλουν.
Κοινή συνισταµένη και των µεν και των δε είναι πως η διαχειριστική τους λογική και η µη αµφισβήτηση του συστήµατος,
καθώς και το γεγονός ότι από τη στιγµή που επίσηµα αµφισβητούν τη λογική της αναδιάρθρωσης του χρέους, αδυνατούν να
απαντήσουν στο πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες εξυπηρέτησης
αυτού του δηµόσιου χρέους.
Η κυβερνητική πολιτική αποτελεί µονόδροµο για τις ανάγκες
του κεφαλαίου και του καπιταλιστικού συστήµατος, ενός συστήµατος που επιβεβαιώνεται από τον ίδιο το χαρακτήρα της διεθνούς καπιταλιστικής κρίσης, αλλά και από τις δυσκολίες στην
αστική πολιτική διαχείρισης ότι έχει εξαντλήσει τα όριά του. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν αποµακρύνεται η πιθανότητα χρεοκοπίας, µια πιθανότητα που επιβεβαιώνει την ιστορική χρεοκοπία
του καπιταλιστικού συστήµατος και σηµατοδοτεί το γεγονός ότι
ήρθε η ιστορική στιγµή, δηλαδή διαµορφώθηκαν οι αντικειµενικές προϋποθέσεις για έναν άλλο δρόµο ανάπτυξης και στην ελληνική κοινωνία.
Σήµερα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, γίνεται ακόµη πιο καθαρό ότι ανοίγονται δυο δρόµοι στην ελληνική κοινωνία. Ο ένας
είναι ο δρόµος που ακολουθείται σήµερα και θυσιάζει την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών στο βωµό της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Ο άλλος δρόµος είναι αυτός που βάζει στο επίκεντρό
του την ολόπλευρη ικανοποίηση των σύγχρονων και διευρυµένων λαϊκών αναγκών. Ένας δρόµος που συνδέεται µε την ανάγκη
της αντεπίθεσης στη γραµµή της ρήξης µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση, µε την αποδέσµευση δηλαδή από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και το ΝΑΤΟ στο πλαίσιο
της λαϊκής εξουσίας.
Γιατί εµείς προτείνουµε αυτόν τον άλλο δρόµο, ξεκινώντας
από τρεις βασικές διαπιστώσεις; Γιατί µε αυτόν τον άλλο δρόµο
ικανοποιούνται οι εξής προϋποθέσεις: Πρώτον, είναι ο µόνος
απαραίτητος και αναγκαίος δρόµος για να µπορέσει να διαγραφεί, προς όφελος του λαού, το κρατικό χρέος που δηµιούργησαν οι πολιτικές εξυπηρέτησης των αναγκών του κεφαλαίου.
∆εύτερον, για να µπορέσουν να απελευθερωθούν, αλλά και να
αξιοποιηθούν οι πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες που έχει η
χώρα µας προς όφελος του λαού. Για παράδειγµα, δηλαδή, να
αξιοποιήσει στο σύνολο η ελληνική κοινωνία τις εγχώριες ενεργειακές πηγές, το λιγνίτη, τα ανεξερεύνητα κοιτάσµατα πετρελαίου, όχι στη βάση βεβαίως που προωθεί η Κυβέρνηση της
συνδιαχείρισης µε την Τουρκία των κοιτασµάτων του πετρελαίου,
στο πλαίσιο της αµερικανονατοποίησης του Αιγαίου, της αξιοποίησης της αιολικής και ηλιακής ενέργειας, της γεωθερµίας
προς όφελος της κοινωνικής ευηµερίας και όχι των κερδών.
Με αυτόν τον τρόπο θα µπορέσει η χώρα µας να αναπτύξει τη
ναυπηγική βιοµηχανία. Θα µπορέσουν να καλυφθούν έτσι µεγάλες ανάγκες που έχει για θαλάσσιες µεταφορές, γιατί έχει ένα
νησιωτικό σύµπλεγµα, αλλά και να υπερασπίσει ταυτόχρονα τα
κυριαρχικά της δικαιώµατα στη θάλασσα. Θα δώσει ώθηση να
αξιοποιήσει τις τεράστιες δυνατότητες αγροτικής παραγωγής
που έχει, µιας αγροτικής παραγωγής η οποία θα συνδέεται, θα
συµβαδίζει όχι σε θέσεις ανταγωνιστικές, αλλά σε θέσεις συνδιαµόρφωσης µε τους βασικούς κλάδους της εγχώριας µεταποίησης, δηλαδή τα τρόφιµα, τα ποτά, την κλωστοϋφαντουργία
και την ένδυση. Μέσα απ’ αυτόν τον τρόπο, µέσα απ’ αυτόν το
δρόµο θα µπορέσουµε να ικανοποιήσουµετις σύγχρονες λαϊκές
ανάγκες.
Η κατάργηση κάθε είδους ιδιωτικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας στους τοµείς της παιδείας, της υγείας και της πρόνοιας, του πολιτισµού και του αθλητισµού συνδέεται άµεσα µε
την παροχή δωρεάν αναβαθµισµένων παροχών για όλο το λαό,
χωρίς διακρίσεις µε βάση το βαλάντιο. Αυτή η πολιτική θα έχει ως
αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας µε υψηλές αποδοχές, µε εργασιακά και ασφαλιστικά δι-
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καιώµατα µε αναβαθµισµένη κατάσταση.
Γι’ αυτό, όµως, υπάρχουν ορισµένες βασικές προϋποθέσεις.
Πρώτη προϋπόθεση είναι ότι θα πρέπει το κράτος να έχει τα εργαλεία στα χέρια του και το βασικό εργαλείο είναι να έχει τα συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής στα χέρια του. ∆ηλαδή, να γίνουν
λαϊκή περιουσία τα βασικά και συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής.
Να µετατραπεί, δηλαδή, η ιδιοκτησία των µονοπωλίων σε κοινωνική λαϊκή ιδιοκτησία. ∆ίπλα στα κοινωνικοποιηµένα µέσα παραγωγής θα δηµιουργηθεί ο παραγωγικός συνεταιρισµός για τη
µικρή εµπορευµατική παραγωγή στην πόλη και ο παραγωγικός
συνεταιρισµός των µικρών και µεσαίων αγροτών, µε εργατικό και
λαϊκό έλεγχο και κεντρικό σχεδιασµό για να µπορεί να αξιοποιεί
το σύνολο των παραγωγικών δυνατοτήτων, να αξιοποιεί και να
κατανέµει καλύτερα το σύνολο του ανθρώπινου δυναµικού, ώστε
µε αυτόν τον τρόπο να µπορέσει να οδηγήσει στην απάλειψη της
ανεργίας. Αυτός ο κεντρικός σχεδιασµός µπορεί να αντιµετωπίσει τις ανισοµετρίες σε επίπεδο περιφέρειας, αλλά και σε επίπεδο κλάδων της οικονοµίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αυτή η µορφή οργάνωσης της
οικονοµίας έρχεται σε αντίθεση µε τη συµµετοχή της χώρας µας
στους ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, το ΝΑΤΟ και προϋποθέτει την αποδέσµευση απ’ αυτούς.
Σε αυτό το πλαίσιο η λαϊκή εξουσία δεν µπορεί να αναγνωρίσει το δηµόσιο χρέος που δηµιουργήθηκε από την εξυπηρέτηση
των αναγκών των µονοπωλίων και των ιµπεριαλιστικών ενώσεων.
Προϋπόθεση για την λαϊκή οικονοµία αποτελεί η ριζική ανατροπή
του συσχετισµού δύναµης µε στόχο όχι την εναλλαγή σε κυβερνητική διαχείριση, αλλά το να αλλάξει χέρια η εξουσία, να περάσει δηλαδή από την αστική τάξη στην εργατική τάξη και τους
κοινωνικούς της συµµάχους.
Αυτό αποτελεί µονόδροµο, δηλαδή η συγκρότηση του κοινωνικού µετώπου των λαϊκών δυνάµεων που πλήττονται από τα µονοπώλια, τον ιµπεριαλισµό. Η οργάνωση της λαϊκής πάλης από
τα κάτω προβάλλονται ως ένα συνεκτικό πλαίσιο στόχων πάλης
που διευκολύνει την κοινή δράση και εντάσσεται στην προοπτική
ανοίγµατος του δρόµου προς τη λαϊκή εξουσία. Αυτός είναι και
ο µόνος ρεαλιστικός δρόµος για τους λαούς. Γι’ αυτό ακριβώς
και τον πολεµάνε οι υπερασπιστές του συστήµατος κάνοντας τον
αντικοµουνισµό επίσηµη ιδεολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τη συκοφαντία απέναντι στο Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας.
Βεβαίως, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αποτελεί πλεονασµό
και είναι περιττό να πούµε ότι καταψηφίζουµε τον κρατικό προϋπολογισµό για το 2011. Αυτό που λέµε στον ελληνικό λαό είναι
ότι µπορούµε να ανατρέψουµε αυτό το εκµεταλλευτικό σύστηµα.
Πρέπει ο λαός να αρχίσει σήµερα, γιατί αύριο θα είναι ακόµη δυσκολότερο γι’ αυτόν, να χειραφετείται από την πολιτική που εξυπηρετεί τα µονοπώλια και τους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς
και να αρχίσει να ξηλώνει το πολιτικό σύστηµα που υπηρετεί
αυτήν την πολιτική.
Μπορούµε να τα καταφέρουµε -το λέµε και το τονίζουµε- γιατί
έχουµε εµπιστοσύνη στη δύναµη του ελληνικού λαού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Βέρα Νικολαΐδου): Κι εµείς σας ευχαριστούµε, κύριε Καραθανασόπουλε.
Το λόγο έχει ο γενικός εισηγητής του ΛΑΟΣ, κ. Μαυρουδής
Βορίδης.
ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ ΒΟΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νοµίζω ότι στην παρούσα συζήτηση και κάτω από τις συγκεκριµένες ιδιαιτέρως κρίσιµες περιστάσεις εκείνο που έχει ιδιαίτερα µεγάλη σηµασία είναι να
προσπαθήσουµε καταθέτοντας τις σκέψεις µας πάνω στο συγκεκριµένο προϋπολογισµό, να απαντήσουµε σε ένα βασικό ερώτηµα το οποίο θέτει ο ελληνικός λαός.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει η Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΡΟ∆ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ)
Αυτό το ερώτηµα είναι εάν παρά τα όσα συµβαίνουν, µε τα
µέτρα τα οποία λαµβάνονται, µπορεί κανείς να έχει ελπίδα για
τον τόπο, µπορεί να ελπίζει σε ανάπτυξη, µπορεί να δει έστω

2905

µέσα από µία επίπονη διαδικασία, ένα καλύτερο µέλλον, µια καλύτερη προοπτική. Αυτό είναι ένα κεντρικό ερώτηµα. Με δυο
λόγια, εάν αυτά που καλούνται να υποστούν οι Έλληνες πολίτες
οδηγούν κάπου.
Ένα δεύτερο ερώτηµα είναι, εάν τελικώς θα υπάρξει κάποιου
είδους καταλογισµός, κάποιου είδους κριτική η οποία να συνδέεται προφανώς µε συγκεκριµένες επιπτώσεις ως προς το γιατί
οδηγηθήκαµε εδώ.
Αυτό, θα µου επιτρέψετε να πω, είναι ένα ερώτηµα που το παραδοσιακό πολιτικό σύστηµα δεν µπορεί να κρύψει κάτω από το
χαλί. ∆εν µπορεί να το αποφύγει, γιατί πρέπει πρωτίστως να εξηγήσει τους λόγους και εξηγώντας τους λόγους να χαράξει την
όποια διαφορετική πολιτική και ταυτόχρονα µε την εξήγηση των
λόγων αυτό θα αποτελεί και µια συνοµολόγηση ευθύνης.
Εάν δεν συµβεί αυτό είναι σαν να µηδενίσουµε µια πορεία πολλών ετών και να θεωρήσουµε ότι όλα ξεκινάνε τώρα από το συγκεκριµένο δυσµενές σηµείο. Πόσο πειστικό µπορεί να ακούγεται
αυτό στα αυτιά οποιουδήποτε;
Το ζήτηµα του καταλογισµού δεν είναι ένα ζήτηµα απλώς δικαιοσύνης. Που για τέτοια µέτρα και για τέτοιους προϋπολογισµούς το ζήτηµα της δικαιοσύνης δεν είναι ασήµαντο βεβαίως.
Είναι κεντρικό ζήτηµα. Είναι όµως και ένα ζήτηµα αναγκαίο, κορυφαίο, µια απάντηση που πρέπει να δοθεί για να µπορέσει να
εξηγηθεί το περαιτέρω. Αυτό λοιπόν είναι ένα κεφάλαιο.
Το δεύτερο είναι το κατά πόσο υπάρχει µια εθνική απάντηση
στην κρίση, κατά πόσο δηλαδή ο προϋπολογισµός αυτός του
2011, αυτός που θα έρθει, του 2012, ο επόµενος του 2013, ο
άλλος του 2014, αυτοί οι προϋπολογισµοί µπορούν να συγκροτήσουν απάντηση εθνική, επαρκή και να µας οδηγήσουν σε συγκεκριµένες διεξόδους.
Θα ξεκινήσω από ένα κατά τη γνώµη πολύ µεγάλο ζήτηµα.
Αυτή τη στιγµή θα συζητάγαµε τίποτα από όλα αυτά που συζητάµε, από όλα αυτά τα επαχθή και δυσµενή µέτρα εάν δεν
υπήρχε η κρίση δανεισµού; Με δύο λόγια, το πολιτικό σύστηµα,
θα είχε την αυτοσυνειδησία να αλλάξει µια πολιτική τριάντα ετών
εάν θεωρητικά είχε τη δυνατότητα να δανείζεται αενάως; Απάντηση: Θα µου επιτρέψετε να σας πω, δεν θα αλλάζατε τίποτα.
Ποιείτε την ανάγκη φιλοτιµία. Αλλάζετε γιατί είστε υποχρεωµένοι
εκ των πραγµάτων.
Υπάρχει όµως ένα δεύτερο ζήτηµα. Γιατί δηµιουργείται και
πώς δηµιουργείται σε διεθνές και παγκόσµιο επίπεδο αυτή η
κρίση δανεισµού; Εδώ υπάρχει όµως ένα οξύµωρο, υπάρχει ένα
παράδοξο και αυτό είναι το εξής. Από τη µια µεριά υπήρχε για
πάρα πολλά χρόνια ένα πολύ µεγάλο επιχείρηµα της απορρύθµισης των αγορών. Οι αυτορρυθµιζόµενες διεθνείς αγορές θα
µπορούσαν αενάως να παράγουν πλούτο, να κάνουν τις καλύτερες επιλογές, να βελτιώνουν µέσα από την ίδια την απελευθέρωση της κίνησης των κεφαλαίων, των εργαζοµένων, των
προϊόντων, των υπηρεσιών.
Προσέξτε τι συνέβη. Όταν κατέρρευσε –και αυτό ξεκίνησε µε
την κρίση των ενυπόθηκων δανείων στις Ηνωµένες Πολιτείεςαυτή η υπόθεση, τότε αυτές οι ίδιες οι αγορές, δηλαδή οι µεγάλες τράπεζες, οι µεγάλες επενδυτικές εταιρείες προσέτρεξαν
στα εθνικά κράτη προκειµένου να διασωθούν. Γιατί βρέθηκαν
τότε τα εθνικά κράτη µπροστά στο εξής µεγάλο ζήτηµα. Τους
αφήνεις να καταρρεύσουν µε όλες τις δυσµενείς συνέπειες για
ανθρώπους που καµµία σχέση δεν είχαν µε όλη αυτή τη λειτουργία του συστήµατος, τους καταθέτες, τους επιχειρηµατίες,
τους µικρούς και µεσαίους εµπόρους, αφήνεις να καταρρεύσει
αυτό το σύστηµα ή το µαζεύεις. Η επιλογή που έγινε ήταν να υποστηριχθεί αυτό το σύστηµα. Υποστηρίχθηκε. ∆ιεσώθησαν οι συγκεκριµένες αγορές. ∆ιεσώθησαν µε την τεράστια αύξηση του
δηµόσιου χρέους των εθνικών κρατών. Και ιδού το επόµενο οξύµωρο και κεντρικό ζήτηµα. Και µόλις φτιάχτηκε το µεγάλο δηµόσιο χρέος εξαιτίας της διασώσεως αυτών των εταιρειών, αυτών
των τραπεζών, αυτών των αγορών, αυτές οι ίδιες οι αγορές λένε:
Τώρα τα κράτη είναι αναξιόπιστα και δεν τα δανείζουµε.
Αυτό όµως δηµιουργεί ένα τεράστιο θέµα. Ξαναθέτει στο κέντρο της συζήτησης τις κεντρικότερες επιλογές. Ποια είναι η
προτεραιότητα; Η οικονοµία ή η πολιτική; Ποιος τελικά θα αποφασίζει; Και είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ξαναγυρίσουµε στην
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προτεραιότητα της πολιτικής. Η πολιτική πρέπει να ξαναποκτήσει τη σηµασία της, τον τρόπο να καθορίσει τους όρους του οικονοµικού παιχνιδιού, όχι βεβαίως παριστάνοντας τον
επιχειρηµατία αλλά ξαναθέτοντας σε διεθνές επίπεδο όρους λειτουργίας, κανονισµούς, ρυθµίσεις που θα προστατεύουν αποτελεσµατικά το δηµόσιο συµφέρον. Ένα λοιπόν κεντρικό ζήτηµα.
Κρατήστε το στο µυαλό σας γιατί κατά τη γνώµη αυτό θα µας
οδηγήσει σε γενικότερες σκέψεις ως προς το πού θα καταλήξουµε.
∆εύτερο ζήτηµα. Ό,τι και να κάνουµε, µε το δεδοµένο ότι το
2014 στο καλό σενάριο, στο σενάριο του προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής, αν πετύχουν όλα, αν η ύφεση είναι αυτή που
λέµε και δεν είναι µεγαλύτερη, αν µέχρι τότε δεν έχουν καταρρεύσει τα οικονοµικά µεγέθη, εάν δεν υπάρχει κανένα πρόβληµα
στις τράπεζες, εάν δεν υπάρξει περαιτέρω επιδείνωση της κρίσεως σε διεθνές επίπεδο, αν όλα πάνε καλά, το 2014 το χρέος
µας θα ανέρχεται πάνω από 150% του ΑΕΠ. Το 2014 8,1% θα
είναι η εξυπηρέτηση µόνο των τόκων. ∆είτε την εξέλιξη της πληρωµής των τόκων µέσα στα επόµενα χρόνια και θα δείτε πού πηγαίνουν ακριβώς οι θυσίες του ελληνικού λαού. Εκεί πηγαίνουν,
στους τόκους.
Όταν λοιπόν φέτος η σχέση των δαπανών µας είναι ότι το
52,7% των δαπανών πηγαίνει σε αποπληρωµή τοκοχρεολυσίων
και αποπληρωµή βραχυπρόθεσµων δανείων και αποπληρωµή µακρυπρόθεσµων δανείων, γεννάται το ερώτηµα: Βγαίνει πέρα
αυτό; Πώς;
Θα κάνω πιο εφιαλτικό το ερώτηµα. Θα το κάνω ακόµη πιο δύσκολο. Γιατί η απάντηση η οποία κατ’ αρχάς δίνεται από τον
Υπουργό των Οικονοµικών και την Κυβέρνηση είναι η εξής: «Θα
το λύσουµε αυτό, θα λύσουµε αυτόν το γόρδιο δεσµό, αυτό το
πνιγηρό περιβάλλον του χρέους µέσα από την ανάπτυξη». Μάλιστα. Πώς θα την κάνουµε αυτήν; Μήπως έχουµε τη δυνατότητα
να κάνουµε υποτίµηση στο νόµισµά µας για να γίνουµε ανταγωνιστικοί; ∆εν την έχουµε. Αυτή τη δυνατότητα την έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αν το θελήσει και µέσα από καινούργιο
θεσµικό πλαίσιο. Μήπως έχουµε τη δυνατότητα να κόψουµε νόµισµα προκειµένου να απαντήσουµε στις πιεστικές ανάγκες που
υπάρχουν αυτή τη στιγµή; ∆εν έχουµε αυτή τη δυνατότητα. Αυτή
τη δυνατότητα την έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πάλι
µέσα από ένα καινούργιο θεσµικό πλαίσιο. Ποια είναι η µόνη δυνατότητα που έχουµε; Η µόνη δυνατότητα που έχουµε είναι ο περίφηµος αποπληθωρισµός. Τι είναι αυτό; Αυτό είναι ότι θα
µειωθούν στην πραγµατικότητα οι µισθοί. Καθώς θα µειώνονται
οι µισθοί και θα αυξάνεται η φορολογία, θα αφαιρείται χρήµα
από την αγορά. Η αφαίρεση χρήµατος από την αγορά θα οδηγεί
σε µείωση της ζητήσεως. Η µείωση της ζητήσεως λογικά θα οδηγήσει σε µια µείωση των τιµών. Η µείωση των τιµών –λέει αυτή η
θεωρία- θα καταστήσει την οικονοµία ανταγωνιστική και θα
µπούµε σε τροχιά ανάπτυξης.
Τι κάνουµε όµως όταν έχουµε µεγάλο δηµόσιο χρέος; Γιατί
όσο συρρικνώνεις το ΑΕΠ, τόσο η σχέση χρέους- ΑΕΠ χειροτερεύει. Άρα, επειδή αυτό εκφράζεται σε ποσοστό, το δηµόσιο
χρέος, ο λόγος αυτός, θα επιδεινώνεται όσο συµβαίνει αυτό το
σενάριο.
Φανταστείτε λοιπόν: ∆εν έχουµε τη δυνατότητα οποιασδήποτε
νοµισµατικής πολιτικής, γιατί αυτή δεν εξαρτάται από µας.
Επειδή έχουµε µεγάλο χρέος, η πολιτική του αποπληθωρισµού
θα λειτουργήσει στραγγαλιστικά ως προς τη σχέση του χρέους.
Πού µας οδηγεί η πολιτική αυτή; Αυτό είναι το βασικό ερώτηµα, το οποίο µοιραία εµπλέκει και την ίδια την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν µπορεί να µη δώσει απαντήσεις στο ζήτηµα αυτό. ∆εν µπορεί να µην πάρει θέση στο ζήτηµα
αυτό ούτε µπορεί να νίπτει τας χείρας της λέγοντας ότι αυτό
είναι ένα πρόβληµα του νότου, είναι ένα πρόβληµα της Ελλάδας,
είναι ένα πρόβληµα για το οποίο εµείς δεν θέλουµε να ακούσουµε. ∆ιότι τότε θα τεθεί στο πιο στενό πυρήνα αυτής της ευρωπαϊκής ιδέας το κατ’ εξοχήν µεγάλο πρόβληµα.
Και αυτό είναι το πρόβληµα. Είναι δυνατόν να έχεις νοµισµατική ενοποίηση, να έχεις –πάω παραπέρα- Σύµφωνο Σταθερότητας, µ’ όλα αυτά τα προαπαιτούµενα, χωρίς να έχεις πολιτική
ενοποίηση, χωρίς να εκφράζεται η αλληλεγγύη αυτών των κρα-
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τών-µελών µε συγκεκριµένο τρόπο τις πιο κρίσιµες στιγµές;
Και να σας πω γιατί; Γιατί δεν έχουµε όλοι, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, τις ίδιες αµυντικές δαπάνες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, δεν µας βαραίνουν όλους µε τον ίδιο τρόπο, δεν πρέπει
όλοι να παίζουµε τον ίδιο γεωπολιτικό ρόλο. Το Βέλγιο δεν έχει
απέναντί του την Τουρκία. Εµείς την έχουµε και πρέπει να πληρώνουµε αυτά που πληρώνουµε σε εξοπλισµούς. ∆εν έχουµε
όλοι τον ίδιο φόρτο παράνοµης µετανάστευσης στην Ευρώπη,
δεν έχουµε το ίδιο πρόβληµα να διαχειριστούµε. Εµείς έχουµε
αυτό το φόρτο, µ’ όλο το κόστος που σηµαίνει για τον τόπο µας.
Ξαφνικά, λοιπόν, στα δύσκολα δείτε τι θα κάνετε. Εθνικός ο
προϋπολογισµός, εθνικά τα προβλήµατα, αλλά η νοµισµατική πολιτική ευρωπαϊκή, αλλά η πολιτική του σκληρού ευρώ, η οποία
εξυπηρετεί συγκεκριµένες χώρες, είναι ευρωπαϊκή πολιτική. Ε,
δεν γίνεται όµως αυτό! Άρα, λοιπόν, αυτή η κρίση και για τον
τόπο µας και παγκοσµίως, θέτει ξανά το µεγάλο ερώτηµα, τη
σχέση των εθνικών κρατών µ’ αυτά τα υπερεθνικά µορφώµατα
τα οποία δηµιουργούνται.
Αυτό είναι µια µεγάλη πολιτική πρόκληση. ∆ιότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι –και το λέω από τώρα, γιατί θα συνεχίσω την τοποθέτησή µου για τα κακώς κείµενα στην Ελλάδα- εγώ είµαι ο
πρώτος που θα πω ότι βεβαίως η ελληνική κρίση έχει ελληνικά
χαρακτηριστικά που συνδέονται µε τον τρόπο που αναπτύχθηκε
το κράτος της Μεταπολίτευσης, βεβαίως πρέπει να γίνουν πολλά
πράγµατα για να διορθωθεί στην κατεύθυνση αυτή, όµως αυτή η
κρίση είναι προφανές ότι έχει και διεθνή και ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά και το χειρότερο, ότι ακόµα και να αντιµετωπίσεις µε
τον πιο σκληρό, τον πιο αποφασιστικό, τον πιο κατηγορηµατικό
τρόπο τα προβλήµατα που έχουν συσσωρευθεί, έτσι όπως έχει
διαµορφωθεί σήµερα η συγκυρία, πάλι δεν βγαίνεις από την
κρίση χωρίς να υπάρξουν απαντήσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο.
Άρα, ξαναγυρνάµε. Ή θα δοθούν αυτές οι απαντήσεις µε
τρόπο που να µας απαλλάσσουν από το µεγάλο βάρος των επιτοκίων –θέλετε να είναι το ευρωοµόλογο; Το ευρωοµόλογο. Θέλετε να είναι νοµισµατικές πολιτικές; Νοµισµατικές πολιτικές- ή
θα πρέπει πια να πάρουµε κεντρικές αποφάσεις, γιατί η πολιτική,
που οδηγεί µε µαθηµατικό τρόπο στην εξαθλίωση του ελληνικού
λαού, είναι µία πολιτική που καµµία ιδέα δεν µπορεί να τη δικαιολογήσει, καµµία απολύτως ιδέα, ούτε ευρωπαϊκή ούτε παγκόσµια ούτε καπιταλιστική ούτε κοµµουνιστική ούτε οποιαδήποτε.
Το εθνικό κράτος οφείλει να προστατεύει τον ελληνικό λαό. Σ’
αυτό το σηµείο βρισκόµαστε, σ’ αυτό το κρίσιµο σηµείο επιλογών. Αυτά είναι που θα κληθούµε να αποφασίσουµε στο αµέσως
επόµενο χρονικό διάστηµα και κατά τη γνώµη µου αυτό είναι µία
αλήθεια που η Κυβέρνηση οφείλει να την πει στο λαό, ότι µ’ αυτό
το βάρος του δηµόσιου χρέους δεν έχουµε πολιτικές διεξόδου.
Οφείλει να πει στο λαό –το διευκρινίζω- όχι ότι δεν πρέπει να
λύσουµε το θέµα του ελλείµµατος, όχι ότι δεν πρέπει να λύσουµε
το θέµα της ανταγωνιστικότητας, αλλά στο σηµείο που βρεθήκαµε, έστω µε λελυµένα αυτά, µε ό,τι πρέπει να γίνει, ότι εξακολουθούµε να βρισκόµαστε σε βαθύ πρόβληµα. Εκτός και εάν
κάποιος πει ότι άποψή του είναι πως ο ελληνικός λαός θα πρέπει
για τα επόµενα σαράντα χρόνια να µατώνει, να πληρώνει, όλες
του δε οι προσπάθειες θα πηγαίνουν στην εξυπηρέτηση τοκοχρεολυσίων, τα οποία ουσιαστικά θα διαιωνίζονται και θα αυξάνονται ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό το τεράστιο βάρος και
ενδεχοµένως δεν θα µπορούν να εξυπηρετηθούν από ένα σηµείο
και µετά.
Υπάρχουν δύο µεγάλα ζητήµατα και κατά τη γνώµη µου ένα
µεγάλο θέµα το οποίο δικαιώνει την εθνική ιδεολογία. Γιατί; Γιατί
η παγκοσµιοποίηση προχώρησε πολύ γρήγορα. Γιατί; Γιατί τα
εθνικά κράτη πρέπει να εξακολουθούν θα παίζουν το δικό τους
ρόλο, της προστασία των πληθυσµών τους, της προστασίας των
κοινωνιών τους, της προστασίας των λαών τους και δεν πρέπει να
εκχωρήσουµε περαιτέρω αρµοδιότητες.
Αυτό το λέω γιατί –προσέξτε!- ετοιµάζεται να δοθεί µια άλλη
απάντηση απ’ αυτή που προτείνω εγώ, απ’ αυτήν που σας λέµε
και σας εξηγούµε, η απάντηση πλέον της διεθνοποίησης της οικονοµικής διακυβέρνησης µε περαιτέρω υποβάθµιση της εθνικής κυριαρχίας, αυτά που συζητούν σήµερα στην Ευρωπαϊκή
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Ένωση.
Με δύο λόγια λένε: «Αφού πρέπει εµείς να παρέµβουµε για να
σας γλιτώσουµε, για να βεβαιωθούµε ότι στο µέλλον δεν θα ξανακάνετε τα σφάλµατα του παρελθόντος, θα µας στέλνετε πια
τον προϋπολογισµό σας να τον εγκρίνουµε εµείς και εν συνεχεία,
θα τον επικυρώνετε στα εθνικά κοινοβούλια ως µία πράξη διαδικαστική, γιατί αφού υπάρχει η προέγκριση δεν θα µπορεί να
υπάρξει και οποιαδήποτε ουσιαστική απόφαση.
Θα παρακολουθούµε στενά την εκτέλεση του προϋπολογισµού, όχι στο πλαίσιο ενός Συµφώνου Σταθερότητας, αλλά στο
πλαίσιο πια µιας θεσµικής αλλαγής της Ευρωσυνθήκης και θα
παρεµβαίνουµε αν ο προϋπολογισµός και ο τρόπος εκτέλεσής
του δεν µας αρέσει, µε κυρώσεις µέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή περαιτέρω υποβάθµιση της εθνικής κυριαρχίας, ενίσχυση αυτών των λογικών µιας υπερεθνικής πια
κυβέρνησης, η οποία θα παρεµβαίνει ακόµη και στις πιο στοιχειώδεις επιλογές της καθηµερινότητας στα κράτη-µέλη και θα επηρεάζει µε καθοριστικό τρόπο τη ζωή και τις επιλογές που θα
κάνουν οι λαοί.
Αυτό, λοιπόν, θέλω να τονίσω ότι δεν είναι µία απάντηση, δεν
είναι µία λύση, δεν είναι κάτι που θα οδηγήσει σε λύση. Είναι η τελείως λάθος απάντηση, γιατί ακριβώς δεν αναγνωρίζει ή διαβάζει µε λάθος τρόπο –µε τον τρόπο που θέλει- τα δοµικά
προβλήµατα που µας οδήγησαν εδώ. Και αυτό τονίζω -για µία
ακόµη φορά- ότι είναι η αγριότητα της παγκοσµιοποίησης, το
ανεξέλεγκτο και το αρρύθµιστο όλων ουσιαστικά αυτών των διαδικασιών ροών του κεφαλαίου εργασίας, υπηρεσιών, προϊόντων.
Αυτό είναι που πρέπει κανείς να ξανασκεφτεί σε παγκόσµιο επίπεδο.
Έρχοµαι στα δικά µας. Όλο αυτό δεν σηµαίνει –και εκεί είναι,
ενδεχοµένως, µία διαφωνία µας- ότι εδώ δεν έχουµε τα δικά µας
λάθη. ∆εν σηµαίνει ότι καλώς έγιναν όλα αυτά που έγιναν από
τα δύο κυβερνητικά κόµµατα όλα αυτά τα χρόνια. ∆εν σηµαίνει
ότι καλώς ζούσαµε µε δανεικά λεφτά και µε ελλειµµατικούς προϋπολογισµούς. ∆ιότι τα ελλείµµατα ξέρουµε ότι µπορούν να γίνουν αποδεκτά µόνο όταν είναι παραγωγικά ελλείµµατα, µόνο
όταν είναι επενδυτικά ελλείµµατα, µόνο όταν στοχεύουν στη διαµόρφωση υποδοµών που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα,
όχι όµως όταν χρησιµοποιούνται για να οικοδοµηθεί ένα πελατειακό, διεφθαρµένο, γραφειοκρατικό, δυσκίνητο, δυσλειτουργικό κράτος, το οποίο στην πραγµατικότητα εξυπηρετούσε µέχρι
χθες τις ανάγκες του πολιτικού προσωπικού.
Εδώ επιτρέψτε µου να πω ότι εγώ θέλω την κριτική σας πιο
τολµηρή. ∆ιότι δεν µπορεί να λέµε σήµερα στην ελληνική κοινωνία γιατί εξανίσταται. Εξανίσταται, γιατί αυτό που της τάξατε –τα
δύο µεγάλα κόµµατα επί τριάντα χρόνια της το τάζατε- κατέρρευσε. Γι’ αυτό εξανίσταται.
Και δεν µπορεί να λέτε ότι αυτή η κοινωνία είναι συµµέτοχη
υπό την έννοια ότι κάνετε κάτι τελείως απαράδεκτο. Μεταθέτετε
την ευθύνη της ηγεσίας! Η ευθύνη της ηγεσίας βρίσκεται στην Αίθουσα αυτή, βρίσκεται στα κυβερνητικά έδρανα. ∆εν θα µεταφέρουµε την ευθύνη της ηγεσίας στην κοινωνία. Η κοινωνία
εκλέγει αυτήν την Αίθουσα, εκλέγει τις κυβερνήσεις, γιατί υποτίθεται ότι ξέρουν κάτι παραπάνω απ’ αυτήν.
Σας διαβεβαιώ, ότι οι λέξεις «έλλειµµα, χρέος, ανταγωνιστικότητα» µέχρι χθες δεν υπήρχαν στο λεξιλόγιο του ελληνικού λαού.
Απέκτησαν νόηµα µετά την κρίση και χρησιµοποιούνται πια για να
του εξηγήσουν τι πρέπει να υποστεί. Μέχρι χθες δεν τις λέγατε.
Μέχρι χθες δεν του είπατε κάτι. ∆εν του είπατε ποτέ «δεν µπορούµε να σου το χορηγήσουµε αυτό, γιατί αυξάνει το έλλειµµα».
∆εν του το είπε κανείς. Αντίθετα, γινόταν χορήγηση αφειδώς
προς πάσα κατεύθυνση. Αυτό, λοιπόν, το κράτος καταρρέει.
Να σας πω και κάτι άλλο. Μ’ όλες τις δυσµενείς συνέπειες και
όλη την κατανόηση για την αγωνία όσων ενεπλάκησαν στην οικοδόµηση του κράτους αυτού, που τώρα µοιραία υφίσταται τις
συνέπειες καταρρεύσεώς του, πάντως αυτό το κράτος καλώς καταρρέει. Έπρεπε να καταρρεύσει και σωστά καταρρέει!
Το µόνο που µένει είναι να σας αποδοθεί το πολιτικό επιτίµιο,
να σας αποδοθεί η τιµωρία σας. Αυτό είναι που µένει γιατί τώρα
έρχεστε µ’ αυτούς τους προϋπολογισµούς και λέτε τι σ’ αυτόν
που σας ενεπιστεύθη τη διαχείριση του µαγαζιού, σ’ αυτόν που
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σας ενεπιστεύθη τη διαχείριση της τύχης του, σ’ αυτόν που σας
ενεπιστεύθη το µέλλον του που είναι ο ελληνικός λαός; Έρχεστε
σήµερα και του λέτε: «Τετρακόσια δισεκατοµµύρια το χρέος. ∆υστυχώς αυτό κάναµε». Τώρα µοιράστε το µεταξύ σας πόσο κάνατε το ΠΑΣΟΚ και πόσο η Νέα ∆ηµοκρατία. Αυτά θα τα βρείτε
εσείς, αλλά αυτό που ακούνε όλοι οι υπόλοιποι είναι ο λογαριασµός.
Λέτε λοιπόν σ’ αυτόν που τώρα πρέπει να πληρώσει αυτόν το
λογαριασµό, σ’ αυτούς που έφταιξαν, αλλά κυρίως σ’ αυτούς
που δεν φταίνε, στη νέα γενιά που δεν έφταιξε σε τίποτα:
«Έχουµε µία καινούργια ιδέα για το πώς θα σε σώσουµε, τον
προϋπολογισµό του 2011».
Εσείς τι θα απαντούσατε σε κάποιον που είχε καταστρέψει το
κατάστηµά σας, την επιχείρησή σας; Τον είχατε διευθυντή, σας
άφησε ένα µεγάλο χρέος και σας λέει τώρα ότι θέλει να του επιτρέψετε να σας εκθέσει το καινούργιο επιχειρησιακό σχέδιο που
έχει στο µυαλό του, το καινούργιο business plan, τον καινούργιο
προϋπολογισµό. Είµαι βέβαιος ότι θα του λέγατε να περάσει έξω,
θα ετοιµάζατε –υποθέτω- τις αγωγές εναντίον του, ενδεχοµένως
τις µηνύσεις, θα πηγαίνατε στην οικογένειά σας και θα λέγατε
«πώς θα τον κλείσουµε φυλακή αυτόν» και βεβαίως θα κοιτάζατε
να κάνετε πια κουµάντο στο µαγαζί σας µε κανέναν άλλο.
Αυτό είναι που αποµένει για να περατωθεί το δράµα της Μεταπολιτεύσεως και αυτό έρχεται µέρα µε τη µέρα, απεικονίζεται
στα αποτελέσµατα των εκλογών, παράγει κρίση απονοµιµοποίησης της πολιτικής και δυστυχώς παράγει και απαράδεκτα φαινόµενα βίας, αλλά αυτό τα παράγει, η θεµελιακή σας αποτυχία.
Για να έλθω στον προϋπολογισµό του 2011 και στα καθ’ ηµάς,
σε τελευταία ανάλυση τι είναι αυτός ο προϋπολογισµός; Είναι
ένας προϋπολογισµός, ο οποίος µας λέει ότι το 2011 θα έχουµε
αύξηση της ανεργίας, θα έχουµε εξακολουθητική ύφεση από το
4,2 στο 3%, δηλαδή θα αθροίσουµε τα δύο χρόνια, να πάµε στο
7,2. Μας λέει ότι παρατηρεί τις καταθέσεις να φεύγουν από την
Ελλάδα. ∆έκα τα εκατό των καταθέσεων έχουν φύγει από την Ελλάδα, 27-28 δισεκατοµµύρια. Μας λέει βεβαίως ότι συνεχίζει η
µεγάλη ύπαρξη του ελλείµµατος, µας λέει ότι το δηµόσιο χρέος
συνεχίζει να αυξάνεται, µας λέει ότι πρέπει να πληρώσουµε το
52% των δαπανών, για να εξυπηρετήσουµε το δανεισµό. Αυτός
είναι ο προϋπολογισµός σας, αυτά λέει και µας υπόσχεται ότι
ίσως κάποια στιγµή στο µακρινό µέλλον –όχι στο εγγύς- αυτά θα
βελτιωθούν, αν όλα πάνε καλά.
Μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό; Το ρωτάει η Κυβέρνηση.
Ακούστε, το ξανάπα: ∆εν κάνει να το λέτε αυτό και δεν κάνει να
το λέτε καθόλου διότι αυτό µοιάζει να λέει ότι οι επιλογές σας, η
πολιτική σας είναι µονόδροµος. Γιατί είναι µονόδροµος αυτή η
πολιτική; Γιατί δεν υπάρχουν, παραδείγµατος χάριν, πολιτικές
περαιτέρω µειώσεως των δαπανών;
Θα πω κάτι. Κοιτάζω τον πίνακα το δικό σας. Ο πίνακας ο δικός
σας λέει ότι το 2010 οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης ήταν
50,2 του ΑΕΠ, τα δε έσοδα της γενικής κυβέρνησης ήταν 40,6
του ΑΕΠ και λέει ότι το 2011 οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης θα µειωθούν στο 49,7 του ΑΕΠ, δηλαδή ουσιαστικά µία µείωση στο επίπεδο των δαπανών της τάξης του 0,5% του ΑΕΠ.
Αυτό είναι όλο κι όλο σε επίπεδο δαπανών. Η αύξηση, όµως, του
2011 είναι από το 40,6 στο 42,2% του ΑΕΠ, δηλαδή εδώ έχουµε
µεγαλύτερη αύξηση των εσόδων συγκριτικά. Επιµένετε στο εξής,
στη φορολογία και βεβαίως η φορολογία λειτουργεί σωρευτικά.
Οι φορολογικοί συντελεστές υπάρχουν, αυτοί που θέσατε στο
2010, αλλά θα υπάρξουν. Το 45% δεν θα εξαφανιστεί το 2011,
ίσα-ίσα θα ενεργοποιηθεί.
Επιµένετε στη διατήρηση του υψηλού ΦΠΑ. Επιµένετε µε τον
προϋπολογισµό αυτόν µε τον προσφάτως ψηφισθέντα νόµο στην
αύξηση του χαµηλού ΦΠΑ. Βεβαίως και θα υπάρξει και νέα έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις, βεβαίως και υπάρχουν όλοι αυτοί
οι έµµεσοι φόροι οι οποίοι έχουν περιγραφεί, τσιγάρα, καπνοί,
αλκοόλ, όλοι αυτοί οι έµµεσοι φόροι. Εποµένως, στην πραγµατικότητα η πολιτική σας είναι λίγο ως πολύ η γνωστή πολιτική, η
πολιτική της φορολογίας.
Έχετε ένα θέµα. Πρέπει υποχρεωτικά να κάνετε κάτι και µε τις
δαπάνες, αλλά και στις δαπάνες κάνετε ό,τι λιγότερο µπορείτε.
Άκουσα το επιχείρηµα του «πάµε κωδικό-κωδικό». Ωραία, να
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πάµε κωδικό-κωδικό, αλλά επαναλαµβάνω ότι αυτή δεν είναι η
δουλειά της Αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η δουλειά του Γενικού
Λογιστηρίου. Είναι η δική σας δουλειά να δώσετε τη γενική κατεύθυνση. Η δική σας δουλειά είναι να πείτε πόσο και από πού και
από ποιες συγκεκριµένες δαπάνες. Εκείνο το οποίο αρκεί να
πούµε εµείς είναι ότι δεν µας αρέσουν οι επιλογές σας, ότι πιστεύουµε ότι µπορεί να υπάρξουν διαφορετικές επιλογές. Ακόµα
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και ενδεικτικά παραδείγµατα.
∆εν είναι ανάγκη εδώ να εξαντλήσουµε τους κωδικούς.
Να σας πω ότι ένα χρόνο ανεχόµαστε τη λειτουργία αχρήστων
νοµικών προσώπων. Να σας πω ότι πληρώνουµε, ότι πληρώνει ο
Έλληνας φορολογούµενος τα ελλείµµατα του Οργανισµού ∆ιεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδος. Μέγα κοινωνικό έργο επιτελεί
αυτός ο οργανισµός! ∆ιεξάγει τις ιπποδροµίες και πληρώνουµε
εµείς αυτά τα ελλείµµατα. Να σας πω ότι τις πολιτικές του
Υπουργείου Πολιτισµού, τις περίφηµες επιδοτήσεις που εξακολουθούν να δίδονται µε το γνωστό αδιαφανή τρόπο, εξακολουθείτε να τις έχετε.
Να σας πω ότι βεβαίως στο µεγάλο ζήτηµα της ανάπτυξης ενάµισι χρόνο τώρα, µε συγχωρείτε αλλά δεν είδαµε τίποτα. Ανάπτυξη ακούµε και ανάπτυξη δεν βλέπουµε. Ακούµε ότι θα
υπάρξει –λέει- επαναπροσδιορισµός της παραγωγικής κατεύθυνσης. Πώς δηλαδή; Φεύγουµε –λέει- από την εσωτερική κατανάλωση, φεύγουµε από τη διαµόρφωση εσωτερικής ζητήσεως
και πηγαίνουµε πια σ’ ένα άλλο πρότυπο, πηγαίνουµε στις επενδύσεις και στις εξαγωγές.
Ποιες επενδύσεις έχετε φέρει εδώ και ενάµιση χρόνο; Είδατε;
∆εν είδατε. ∆εν πειράζει. Να µην είδατε. Λέω όµως το εξής: Τι
κάνατε για να δείτε; Φτιάξατε καινούργιο φορολογικό σύστηµα;
∆εν εννοώ την αύξηση των φόρων για καινούργιο φορολογικό
σύστηµα. Εννοώ ένα διαφανές, καθαρό φορολογικό σύστηµα
που αναφέρεται στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.
Αναθεωρήσατε το Αγορανοµικό ∆ίκαιο; Ακόµα λειτουργούµε
µε την ΑΙΒ 85 του ’77 αγορανοµική διάταξη πεντακοσίων άρθρων.
Ακόµα η 1489. Άλλα τετρακόσια άρθρα. Ακόµα Αγορανοµικός
Κώδικας του 1940. Πού είναι λοιπόν αυτά τα νοµοθετήµατατοµές;
Έχετε εξασφαλίσει την ακεραιότητα της ∆ηµοσίας ∆ιοικήσεως
στο επίπεδο των φορολογικών ελέγχων; Όχι βέβαια. Ό,τι είχαµε
έχουµε. Όσο διεφθαρµένοι ήταν, τόσο διεφθαρµένοι παραµένουν.
Τι έχει αλλάξει στο επίπεδο της γραφειοκρατίας; Κάποιες παρεµβάσεις στο ζήτηµα της αδειοδοτήσεως, του fast track, λες και
το µεγάλο ζήτηµα είναι οι µεγάλες στρατηγικές επενδύσεις και
δεν είναι η καθηµερινότητα της λειτουργίας του επιχειρηµατία
και της µικρής επιχείρησης.
Τι είναι εκείνο που έχει αλλάξει στα συστήµατα των εισφορών;
Επιβαρύνθηκαν. Φτιάξατε χειρότερο πλαίσιο διοικητικής δικαιοσύνης που αποθαρρύνει πλήρως τον όποιο επενδυτή. Στερείτε
εφέσεις, στερείτε ένδικα µέσα, στερείτε την προστασία. Εγώ δεν
έχω καταλάβει πώς ακριβώς περιµένετε µε δεδοµένο και το φορολογικό συντελεστή του 45% να γίνουµε µία χώρα ελκυστική
στις επενδύσεις. Το Συµβούλιο της Επικρατείας µέχρι χθες κηρύσσει νόµους ως αντισυνταγµατικούς και ακυρώνει επενδύσεις
οι οποίες έχουν νόµο του 1997 πραγµατοποιηµένες το 2010.
Πώς ακριβώς περιµένετε ότι θα διαµορφώσετε ελκυστικό πλαίσιο; Οι τράπεζες δεν χρηµατοδοτούν τις αγορές. Τι κάνετε γι’
αυτό; Τι έχετε κάνει για τις τράπεζες; Έχετε επιτρόπους σ’ όλες
τις τράπεζες. Πώς παρενέβητε, ώστε να πιέσετε για τη χρηµατοδότηση, για την ενίσχυση της ρευστότητας; Πώς χρησιµοποιήσατε τα προνόµιά σας σ’ αυτήν την κατεύθυνση;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι
µία Κυβέρνηση η οποία κάνει τα ελάχιστα δυνατά, γιατί στην
πράξη, µέσα της, ψυχικά προσπαθεί να υποστηρίξει το κράτος
που έχει το ΠΑΣΟΚ οικοδοµήσει. Είναι ΠΑΣΟΚ εναντίον ΠΑΣΟΚ
αυτόν τον καιρό στο επίπεδο της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.
Και γι’ αυτό δεν προχωρά γοργά, γι’ αυτό είναι αναβλητικό, γι’
αυτό δεν έχει µια ξεκάθαρη θέση, γι’ αυτό δεν µπορεί να πείσει
δυνάµεις εντός και εκτός αγορών για τις κατευθύνσεις που πρέπει να υιοθετήσει.
Άρα, λοιπόν, εµείς δεν είναι δυνατόν να συµπράξουµε σε µια
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κυβερνητική πολιτική η οποία είναι αδιέξοδη, η οποία είναι δειλή,
η οποία είναι άτολµη και η οποία οδηγεί σε απόλυτη εξαθλίωση
τον ελληνικό λαό. Είναι υποχρέωσή µας να δηµιουργήσουµε µια
εναλλακτική πρόταση που στο κέντρο της θα βρίσκεται η υπεράσπιση της ελληνικής κοινωνίας από το εθνικό κράτος.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΟΥΣΑ (Ροδούλα Ζήση): Ευχαριστούµε τον γενικό
εισηγητή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Βορίδη.
∆ίνω το λόγο τώρα στον γενικό εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
∆εν ξέρω αν αυτήν την περίοδο, βεβαίως, έχουµε µια µάχη
ΠΑΣΟΚ εναντίον ΠΑΣΟΚ, αλλά σίγουρα έχουµε ένα πόλεµο που
έχει εξαπολύσει αυτή η Κυβέρνηση εναντίον της συντριπτικής
πλειοψηφίας της κοινωνίας.
Κύριοι της Κυβέρνησης, λυπάµαι να πω ότι δεν φέρατε έναν
προϋπολογισµό. Αυτός ο προϋπολογισµός δεν µοιάζει µε κανέναν από τους προϋπολογισµούς όχι µόνο της Μεταπολίτευσης
αλλά ολόκληρης της µεταπολεµικής περιόδου. ∆εν φέρατε προϋπολογισµό, αλλά στήσατε µια λαιµητόµο –επιτρέψτε µου τις µακάβριες λέξεις- µε δυο µελλοθάνατους. Και το εννοώ πλήρως
αυτό. Από τη µια την ελληνική οικονοµία και από την άλλη την
συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Αυτός ο προϋπολογισµός γράφτηκε δια χειρός του διεθνούς χρηµατιστικού
κεφαλαίου. Αυτός ο προϋπολογισµός είναι ο προϋπολογισµός
που έχει σήµα κατατεθέν τον Στρος-Καν, τον Όλι Ρεν και τον
Τρισέ. Αυτός είναι ο προϋπολογισµός που έχουµε µπροστά µας.
Και αυτά δεν τα λέω τυχαία. ∆εν είναι αυθαίρετες κατηγορίες,
δεν είναι αυθαίρετες υπερβολές. ∆ιότι, αγαπητοί κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, αυτός ο προϋπολογισµός θίγει τους πάντες
σχεδόν στην ελληνική κοινωνία, πλην µιας οικονοµικής και κοινωνικής ελίτ. Και κυρίως αυτός ο προϋπολογισµός είναι ένας
προϋπολογισµός που δεν θίγει τους δανειστές, το πιστωτικό κεφάλαιο, δεν θίγει το χρηµατιστικό κεφάλαιο. Σχεδόν όλοι πληρώνουν µ’ αυτόν τον προϋπολογισµό πλην του χρηµατιστικού
κεφαλαίου.
Θα επαναλάβω αυτό που είπα και στην επιτροπή. Η Κυβέρνηση
αυτή και εσείς, κύριοι Υπουργοί επί των οικονοµικών, έχετε να
προσφέρετε µια και µόνο υπηρεσία αυτήν την περίοδο, να αποσύρετε αυτόν τον προϋπολογισµό εδώ και τώρα. Και αυτό δεν
είναι ρητορική υπερβολή. Να τον αποσύρετε, γιατί είναι άκρως
πια επικίνδυνος για τον τόπο. Ή αυτός ο προϋπολογισµός θα
αποσυρθεί από εσάς, ή θα αποσυρθεί µε τους κοινωνικούς αγώνες, αλλιώς θα υποθηκεύσει το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας,
το µέλλον της χώρας και το µέλλον του ελληνικού λαού φοβάµαι
για δεκαετίες.
Πιο είναι το πιο θεµελιώδες χαρακτηριστικό αυτού του προϋπολογισµού, κυρίες και κύριοι; Είναι κάτι το οποίο δεν ελέχθη
µέσα στην Αίθουσα αυτή, µέχρι τώρα τουλάχιστον. Ποιο είναι το
καινοτόµο, το πρωτότυπο στοιχείο αυτού του προϋπολογισµού;
Ότι περιέχει νέα µέτρα ύψους 14,33 δισεκατοµµυρίων ευρώ,
τόσο όσον αφορά το σκέλος των εσόδων και όσον αφορά και το
σκέλος των δαπανών.
Και σας ρωτώ: Πού έχετε δει στην παγκόσµια ιστορία µέσα σε
έναν χρόνο για µια χώρα των οικονοµικών δεδοµένων της Ελλάδας να γίνει δυνατόν να αφαιρεθούν είτε µε έσοδα είτε από δαπάνες 14,33 δισεκατοµµύρια; Αυτό είναι παγκόσµια πρωτοτυπία.
Πρέπει να γραφτεί στο βιβλίο Γκίνες. Στα παγκόσµια χρονικά δεν
έχει ξαναγίνει. Κρίµα. Και µιλάµε για οικονοµολόγους. Ή γράψατε αυτό το νούµερο αυθαίρετα, έτσι για να συµπληρώσετε το
µνηµονιακό σας προϋπολογισµό, ή αν το πιστεύετε αυτό, δεν
µπορεί να εφαρµοστεί στην πράξη, εκτός αν διαλύσουµε την ελληνική οικονοµία και εξοντώσουµε τον ελληνικό λαό. ∆εν υπάρχει άλλος τρόπος.
Και πάτε να µαζέψετε 14,33 δισεκατοµµύρια ευρώ σε µια περίοδο βαθύτατης ύφεσης της ελληνικής οικονοµίας, όταν ήδη
σας έχει ξεφύγει -είναι πολύ πάνω από 4% που προβλέπατε- και
σε µια περίοδο λεηλασίας του ελληνικού λαού, όταν έχει πληρώσει ο κόσµος τα µαλλιά της κεφαλής του το 2010.
Είναι δυνατόν να γίνουν αυτά τα πράγµατα; Πάτε να κατα-
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στρέψετε τον τόπο; Αυτό είναι το στοίχηµα που έχετε βάλει στο
όνοµα της τρόικας; Να µην αφήσετε τίποτα όρθιο; Οικονοµική
και κοινωνική έρηµος να γίνει; ∆ιότι δεν υπάρχει διέξοδος µ’
αυτόν τον προϋπολογισµό και µε αυτά τα µέτρα, καµµία απολύτως διέξοδος.
Και να προσθέσω και κάτι. Αυτά τα 14,33 δισεκατοµµύρια,
πέρα απ’ αυτά που πλήρωσαν πέρυσι οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι µικροµεσαίοι, ποιος θα τα πληρώσει; Μήπως θα τα πληρώσουν οι πιο πλούσιοι αυτής της χώρας; Μήπως θα τα
πληρώσουν οι πολυεθνικές εταιρείες, οι πολυεθνικές αλυσίδες,
αυτοί που έχουν µεγάλη περιουσία; Αυτοί που έχουν πολύ µεγάλα εισοδήµατα; Όπως θα αναφέρω παρακάτω, σ’ αυτούς χαρίζετε. Θα τα πληρώσουν τα πλατιά λαϊκά στρώµατα! Θα τα
πληρώσουν πρώτα απ’ όλα οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι πολύ µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες κλείνουν κατά δεκάδες χιλιάδες. Θα τα πληρώσουν οι µικροµεσαίοι αγρότες, οι
µικροί επαγγελµατίες, αυτοί που λέτε «απελευθερώσαµε τα
επαγγέλµατά τους». Τα απελευθερώσατε, για να τα παραδώσετε
σε καρτέλ µεγάλων εταιρειών. Αυτό κάνετε. Θα τα πληρώσουν
κυρίως οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Αυτοί θα πληρώσουν τη
νύφη. ∆ιότι αυτοί θα πληρώσουν και τους νέους περιορισµούς
στους µισθούς και τις συντάξεις και τη νέα φοροεπιδροµή κυρίως στους έµµεσους φόρους.
Κατά πρόχειρους υπολογισµούς που έχω κάνει από τα 14 αυτά
δισεκατοµµύρια πάνω από τα 10 δισεκατοµµύρια θα πληρωθούν
από τα µικρά και µεσαία εισοδήµατα. Μια απίστευτη λεηλασία.
Μια πρωτοφανής λεηλασία στα ιστορικά χρονικά. Έχουµε τον
πιο βάρβαρο, τον πιο άδικο, τον πιο ταξικά προσανατολισµένο
προϋπολογισµό ίσως στη νεοελληνική ιστορία. Γιατί περί αυτού
πρόκειται.
Και την ίδια ώρα που επιβάλλετε αυτήν την επιδροµή, αυτήν τη
λεηλασία στα λαϊκά στρώµατα, όχι µόνο αφήνετε άθικτη τη φορολογική ασυλία και ασυδοσία του µεγάλου κεφαλαίου, αλλά δυστυχώς αυτήν την περίοδο µε αυτά τα µέτρα την κλιµακώνετε.
Εγώ δεν θα κάνω µια γενική θεωρητική τοποθέτηση επ’ αυτού.
Θα αναφερθώ σε πολύ συγκεκριµένα παραδείγµατα. Και σας
ρωτώ, κύριε Υπουργέ, τώρα βρήκατε την ώρα να µειώσετε κατ’
ευθείαν τον φορολογικό συντελεστή για τα κέρδη των επιχειρήσεων κατά 4 µονάδες;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αυτά που δεν διανέµονται και
δεν επανεπενδύονται.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κατά τέσσερις µονάδες το φορολογικό συντελεστή των κερδών των επιχειρήσεων;
∆εν κατάλαβα. Αυτή είναι η προτεραιότητα αυτήν την περίοδο;
Όταν πάτε και πετσοκόβετε τη σύνταξη του συνταξιούχου των
500 ευρώ, η προτεραιότητά σας είναι να ρίξετε κατευθείαν τέσσερις µονάδες το φορολογικό συντελεστή; Ακόµα και στην αντίληψή σας να είναι –που εµείς δεν συµφωνούµε- αυτή η µείωση
των φορολογικών συντελεστών, αυτήν την ώρα που λεηλατείτε
το µικροσυνταξιούχο έρχεστε να κάνετε τέσσερις µονάδες δώρο
στο µεγάλο κεφάλαιο και στις µεγάλες επιχειρήσεις; Αυτή είναι
η πολιτική σας;
Και βεβαίως θυµάστε πόσο ήταν αυτός ο φορολογικός συντελεστής κάποτε; Οι παλιότεροι θα το θυµούνται. Στην Ελλάδα
ήταν 53% στην Ελλάδα και δεν µιλάω για τόσο πολύ µακριά,
µιλάω για το 1988. Τόσο ήταν αυτός ο συντελεστής και άρχισε
ύστερα ραγδαία ο κατήφορος.
Επίσης, ξέρω ποιο είναι το όραµά σας: Μηδέν φορολογία για
τα κέρδη. Αυτή είναι η τάση και αυτή είναι η κατεύθυνση, την
οποία έχετε. Όµως, το φέρνω ως παράδειγµα αυτής της απίστευτης αναλγησίας. Την ίδια ώρα δεν εφαρµόζετε και συνεχώς
αναβάλλετε και αναστέλλετε το φόρο υπεραξίας για τα κέρδη
από τις αγοραπωλησίες µετοχών στο Χρηµατιστήριο.
Σας ερωτώ: Τον συνταξιούχο των 500 ευρώ τον βρίσκετε να
του κόψετε ακόµα και το δώρο. Γιατί, λοιπόν, δεν πρέπει να πληρώνουν φόρο υπεραξίας, όπως γίνεται σε όλες τις καπιταλιστικές
χώρες –δεν µιλάω για κανένα σοσιαλιστικό πείραµα- αυτοί που
κερδίζουν από το Χρηµατιστήριο; Θα µου πείτε –είναι ένα επιχείρηµα που το έχω ακούσει- ότι τώρα το Χρηµατιστήριο δεν πάει
καλά.
Λάθος κάνετε, κύριοι της Κυβέρνησης. Βεβαίως, δεν πάει
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καλά. Όµως, ξέρετε, τα κέρδη δεν σηµειώνονται µόνο όταν πάει
καλά το Χρηµατιστήριο. Πολλές φορές οι επιτήδειοι και αυτοί
που πρέπει να τους πάρετε φόρο κερδίζουν και όταν πέφτει ο
χρηµατιστηριακός δείκτης και µάλιστα κερδίζουν περισσότερα.
Γιατί δεν εφαρµόζετε, λοιπόν, αυτό το φόρο; Γιατί;
Άλλο παράδειγµα, προχθές εδώ δώσατε µια περαιτέρω αναβολή στο φόρο 20% για τις τηλεοπτικές διαφηµίσεις. Γιατί, κύριοι
της Κυβέρνησης, τέτοια γαλαντοµία, όταν λεηλατείται το σύµπαν; Γιατί; Γιατί αυτή η γαλαντοµία; Μπορείτε να µου την εξηγήσετε; Ποιοι πηγαίνουν και κάνουν τηλεοπτική διαφήµιση;
Ξέρετε; Ποιοι διαφηµίζονται τηλεοπτικά; Μπορεί να πάει µια πολύ
µικρή επιχείρηση και να κάνει διαφήµιση στην τηλεόραση; Έχετε
δει καµµία τέτοια διαφήµιση; Μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, µεγάλες εµπορικές πολυεθνικές αλυσίδες, µεγάλα συµφέροντα,
τράπεζες κατά κύριο λόγο κ.λπ..
Έρχεστε, λοιπόν και λέτε «το 20% δεν θα το πάρουµε από αυτούς, θα πατήσουµε όµως κάτω, θα γονατίσουµε τον άνεργο
γιατί θα του πάρουµε το επίδοµα ανεργίας, θα τον πατήσουµε,
θα τον λιώσουµε»! Και σας ρωτώ: Είναι αυτή πολιτική, η οποία –
υποτίθεται- στοιχειωδώς θέλει να ανοίξει θετικούς δρόµους,
έστω και µε τη δική σας λογική, µέσα στην κοινωνία;
Έρχοµαι στο θέµα της περαίωσης. Τι κάνετε µε την περαίωση;
Με την περαίωση που εφαρµόζετε δίνετε συγχωροχάρτι στους
µεγάλους φοροφυγάδες, σε αυτούς που υποτίθεται ότι θέλετε
να πλήξετε, τη µεγάλη φοροδιαφυγή. Εδώ βέβαια πήγατε να διαγράψετε µε µια µονοκονδυλιά 24 δισεκατοµµύρια οφειλόµενα
χρέη και βλέπουµε να δηµοσιεύετε και τη λίστα αυτών των οφειλετών, κύριοι της Κυβέρνησης.
Τι βλέπουµε σε αυτήν τη λίστα; Μεγαλοσχήµονες, λειτουργούσες εταιρείες µε κέρδη και ευηµερούντες επιχειρηµατίες µε
µεγάλες περιουσίες. Και πήγατε σε µια νύχτα να χαρίσετε 24 δισεκατοµµύρια! Και τώρα τι θα κάνετε µε αυτούς;
Εν πάση περιπτώσει, στην περαίωση αντί να χτυπήσετε τη φοροδιαφυγή, έρχεται για όλους τους µεγαλοφοροφυγάδες η δικαίωση. Ποιος θα την πληρώσει µε την περαίωση; Ο έντιµος
φορολογούµενος που έχει κάνει σωστά τη φορολογική του δήλωση και του έρχεται η χαρταπιάγκα και ξέρει τι θα υποστεί αν
δεν πληρώσει την επιπλέον χαρταπιάγκα. Θα υποστεί όχι τον
αντικειµενικό έλεγχο, αλλά θα έρθει η φορολογική υπηρεσία και
στο όνοµα του ότι την ταλαιπωρεί –αλλά και για άλλους λόγουςθα του «κόψει ένα κουστουµάκι» για να κλείσει τελικά την επιχείρησή του. Αυτή είναι η πολιτική σας.
Όµως, αυτό που ξεπερνά κάθε όριο είναι αυτό που κάνετε µε
τις τράπεζες. ∆εν µου λέτε τι κάνετε; Λεηλατείτε την κοινωνία,
την ξεζουµίζετε κυριολεκτικά και την ίδια ώρα ενεργοποιείτε κρατικές εγγυήσεις για τις τράπεζες 25 δισεκατοµµύρια ευρώ!
Έλεος, κύριοι. Έλεος επιτέλους! Ένα δισεκατοµµύριο είναι τα
κέρδη φέτος µέσα στην κρίση και στις αναδουλειές των τραπεζών. Ένα δισεκατοµµύριο! Είναι τα µισά από αυτά που παίρνετε,
λεηλατώντας φέτος τους µισθούς και τις συντάξεις.
Και έρχεστε και µιλάτε για 25 δισεκατοµµύρια εγγυήσεις του
δηµοσίου στο τραπεζικό κεφάλαιο; Ξέρετε πού έχουν φθάσει αισίως αυτά τα ποσά, κυρίες και κύριοι; Έχουν φθάσει 78 δισεκατοµµύρια οι παροχές προς τις «αναξιοπαθούσες» τράπεζες, γιατί
έχουν πνίξει την ελληνική κοινωνία στα χρέη και την τοκογλυφία.
Επαναλαµβάνω, 78 δισεκατοµµύρια! Ξέρετε τι είναι αυτό το
ποσό; Το έχετε αναλογιστεί; Είναι έξι φορές τα µέτρα που παίρνει σήµερα η Κυβέρνηση. Είναι πάνω από τις κρατικές δαπάνες.
Είναι πάνω από το ένα τρίτο του δηµοσίου χρέους. Όλα αυτά
δώρο στο τραπεζικό κεφάλαιο! ∆ώρο στο τραπεζικό κεφάλαιο!
∆ίνετε, λοιπόν, αυτές τις εγγυήσεις. ∆εν συµφωνούµε. ∆εν µου
λέτε όµως, βάζετε και κανένα φόρο για τη ρευστότητα; Γιατί η
ρευστότητα των τραπεζών στην οικονοµία είναι µηδενική και
φέτος καταλήγει αρνητική. Πού πάνε, λοιπόν, αυτά τα λεφτά;
Μπορείτε να µας πείτε;
Ξέρετε πού πάνε και ξέρετε, γιατί τα δίνετε. ∆ιότι αυτές οι εγγυήσεις δεν µένουν εγγυήσεις στις τράπεζες. Φέρνετε εδώ έναν
προϋπολογισµό λεηλασίας για τις τράπεζες. ∆εν µένουν ως αυθαίρετες γενικές εγγυήσεις, αλλά αυτές µεταφράζονται µετά σε
δανεισµό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κύριοι, µε 1%
επιτόκιο, προνοµιακό χαριστικό επιτόκιο. Γι’ αυτό οι τράπεζες
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παίρνουν τις εγγυήσεις.
Και ερωτώ: ∆εν είναι ντροπή αυτό το οποίο κάνετε; Να δανείζεται τοκογλυφικά το δηµόσιο και τα spread τώρα να είναι 10%
και οι τράπεζες µε τις εγγυήσεις του αναξιόπιστου δηµοσίου –
που βγαίνει στις αγορές για να δανειστεί µε 12% και 13% και
14%- να δανείζονται µε 1% και µε αυτές τις εγγυήσεις; ∆εν είναι
τρέλα αυτό; ∆εν είναι για ζουρλοµανδύα;
Ποιους υπηρετείτε, κύριοι; ∆εν υπηρετείτε τις τράπεζες; ∆εν
έχετε µια Ευρώπη των τραπεζιτών; Αυτό δεν είναι το σύστηµα;
Ξέρετε, κύριοι, πόσα είναι τα δάνεια των τραπεζών µε 1% από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα; Το υπόλοιπο αυτών των δανείων είναι 95 δισεκατοµµύρια ευρώ! Αµύθητο ποσό! Έπρεπε να
έχει πληµµυρίσει η αγορά µε φθηνά δάνεια, κύριοι, µε το 1%.
Φθηνά δάνεια µε 95 δισεκατοµµύρια! Σκεφτείτε δανειοδότηση.
∆εν έπρεπε να έχει πληµµυρίσει η αγορά µε φθηνά δάνεια;
Όµως, αντ’ αυτού, υπάρχει τοκογλυφία και τεράστια κέρδη.
Όταν εµείς κάναµε µια πρόταση –που την κάναµε από καιρόκαι µας βγάλατε τρελούς τότε, όταν για πρώτη φορά το είπαµε.
Προσωπικά αισθανόµουν µια απίστευτη πίεση λες και έλεγα τη
µεγάλη επαναστατική πρόταση, όταν είπαµε ότι πρέπει απευθείας να διεκδικήσετε να δανείζεται το ελληνικό δηµόσιο –και όχι
µόνο φυσικά- από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε αυτή ιδιαίτερα τη συγκυρία και µέχρι ένα ορισµένο ποσό ανάσας και ανακούφισης µε το 1% και που δεν θα είχαµε πρόβληµα αυτήν τη
στιγµή!
Ούτε καν διανοείστε να θέσετε µια τέτοια πρόταση. ∆εν διανοείστε να τη θέσετε. Και ερωτώ το γιατί. Τις τράπεζες εξυπηρετείτε; Για τους τραπεζίτες είναι η Ευρώπη; Βεβαίως για τους
τραπεζίτες είναι. Βεβαίως τις τράπεζες –κατά κύριο λόγο- και το
χρηµατιστικό κεφάλαιο εξυπηρετείτε!
Και µια πρόταση ακόµα, την οποία δεν µπορώ παρά να την πω
γιατί είναι ένα εθνικό άγος, ιδιαίτερα σε αυτήν τη συγκυρία. Όταν
έχουµε τη γερµανική Ευρώπη, η οποία φτιάχνει µηχανισµούς για
να στέλνει –στην ουσία- στο εκτελεστικό απόσπασµα τα θύµατά
της, όταν είµαστε και εµείς µε έναν ορισµένο τρόπο θύµα του
γερµανικού ιµπεριαλισµού και του γερµανικού κεφαλαίου και των
γερµανικών πολυεθνικών, δεν είναι δυνατόν, κύριοι, ακόµα και
αυτήν την ώρα που είµαστε πνιγµένοι µέχρι το λαιµό ως χώρα
και ως ελληνικός λαός να µην διεκδικείτε τις γερµανικές επανορθώσεις!
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ∆’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥ∆ΩΡΑΣ)
Είµαστε η µόνη χώρα -δεν ξέρω αν το ξέρουν όλες οι συναδέλφισσες και όλοι οι συνάδελφοι- σε όλην την Ευρώπη, κατεχόµενη από τροµακτικές καταστροφές από την τριπλή φασιστική
και ναζιστική κατοχή, από την οποία δεν έχουµε πάρει ούτε ένα
µάρκο για τις επανορθώσεις, παρότι ληστεύτηκε κιόλας το δηµόσιο ταµείο, ο ελληνικός χρυσός από τους Γερµανούς ναζί.
Ούτε ένα µάρκο, εκτός αν θεωρείτε ορισµένοι αποζηµίωση ίσως
αυτά τα κωµικοτραγικά τα οποία συνέβησαν µε την «υπόθεση
Μέρτεν». Γιατί δεν το διεκδικείτε;
Είµαστε η µόνη χώρα που δεν έχει πάρει καµµία αποζηµίωση
και µάλιστα, µετά τη συµφωνία ειρήνης, έπρεπε πρώτοι να τη
διεκδικήσουµε. Και ξέρετε, κατά την Επιτροπή ∆ιεκδίκησης των
Γερµανικών Επανορθώσεων, η οποία είχε κάνει µια πολύ καλή
δουλειά επ’ αυτού, αυτό το ποσό µε τους τόκους σήµερα των
επανορθώσεων ανέρχεται σε 162 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και δεν
είναι καθόλου υπερβολή, είναι µετρηµένο το ποσό κατά γράµµα.
Είναι 162 δισεκατοµµύρια ευρώ. Γιατί δεν τα διεκδικείτε και αντίθετα, έχουµε αποφάσεις σαν αυτές του Αρείου Πάγου;
∆εν είναι ένα θέµα για το οποίο έπρεπε να συνέλθει η Ολοµέλεια της Βουλής για να το εξετάσει και να λάβει απόφαση η ελληνική Βουλή οµόφωνη; ∆ιότι δεν είναι θέµα συγκυρίας µόνο,
αλλά είναι και ένα θέµα εθνικής αξιοπρέπειας. Είναι και ένα θέµα
σεβασµού χιλιάδων και χιλιάδων που µαρτύρησαν στην γερµανική κατοχή.
Τα είπα αυτά, διότι λεφτά εξακολουθούν να υπάρχουν και
µέσα στην κρίση και µέσα στις δυσκολίες, αλλά λειτουργεί το ελληνικό κράτος, η ελληνική Κυβέρνηση χαριστικά στους µεγαλοσχήµονες και κοιτάζει να λεηλατήσει µέχρι εξαφανίσεως τους
κοινωνικά ασθενέστερους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Γι’ αυτό βλέπουµε σήµερα ότι στο επίκεντρο όλης της επίθεσης είναι ο µισθός, ο µισθός που πρέπει να πέσει, κυρίες και κύριοι, κάτω από το µισό ως πραγµατικό διαθέσιµο εισόδηµα, ως
βιοτικό επίπεδο, υποτίθεται για να αντιµετωπίσουµε την κρίση
χρέους. Αντί να «κουρέψει» -για να χρησιµοποιήσω αυτήν τη
φράση- ή να προσπαθήσει να «κουρέψει» η ελληνική Κυβέρνηση
το χρέος ως όφειλε, πάει να «κουρέψει» και µάλιστα, γουλί τον
κόσµο της µισθωτής εργασίας και τους συνταξιούχους. Και
αυτός ο µισθός πάει να λεηλατηθεί όχι µόνο από τις µειώσεις τις
οποίες είχατε και πέρυσι και φέτος στον προϋπολογισµό -και
πρόσφατα συζητήσαµε- µειώσεις απευθείας µισθών και συντάξεων, αλλά και από ένα τροµακτικό πληθωρισµό, ο οποίος, παρόλη την κρίση και παρόλη την ύφεση, κατατρώγει τα λαϊκά
εισοδήµατα και µάλιστα, κατατρώγει και την αποδοτικότητα και
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας, η οποία υποτίθεται
ότι θα έπρεπε να βελτιωθεί εξαιτίας αυτών των µέτρων. Πώς θα
τη βελτιώσετε, όταν τα καρτέλ ενδηµούν στην ελληνική οικονοµία και θησαυρίζουν µέσα στην κρίση και αξιοποιούν τις αυξήσεις και των φορολογικών σας µέτρων, όπως το ΦΠΑ, για να
τινάζουν τις τιµές στον αέρα;
Επίσης, οι πραγµατικοί µισθοί µειώνονται από τη φορολογική
επιδροµή, πρώτα από όλα, τη φοροεπιδροµή των έµµεσων
φόρων την οποία έχετε εξαπολύσει. Τέσσερις µονάδες αύξηση ο
ανώτατος συντελεστής, δυο τώρα ο µεσαίος, συµπαρασύρει και
τον µικρότερο, 1%. Λεηλασία στα βασικότερα είδη διατροφής,
εκεί που πηγαίνει να αγοράσει ο άνεργος από το σούπερ µάρκετ.
Αυτόν βρίσκετε, το µεγάλο θύµα, για να αντιµετωπίσετε -υποτίθεται- µε τα µέτρα, την ώρα που προσφέρετε άσυλο στους µεγαλοκαρχαρίες.
Αυτές είναι οι λογικές σας και αυτή είναι η πολιτική σας. Και
µέχρι τώρα µας λέγατε, βεβαίως, ότι στόχος είναι οι παχυλά αµειβόµενοι του δηµοσίου. Βεβαίως, όποιος διαθέτει στοιχειώδη
εµπειρία και ταξικό ένστικτο σε αυτή τη χώρα, ήξερε ότι θέλετε
να πετσοκόψετε τους µισθούς και τις συνολικές απολαβές των
εργαζοµένων στο δηµόσιο, στενό και ευρύτερο. Όµως, ξέραµε και όχι γιατί είµαστε προφήτες, αλλά γιατί εκεί θα κατευθύνονταν τα πράγµατα, µε βεβαιότητα µε µαθηµατική ακρίβεια- ότι ο
βασικότερος στόχος σας είναι οι µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα,
ότι ο στόχος σας είναι ο µισθωτός που δουλεύει στον ιδιωτικό
τοµέα, των 800 και των 900 ευρώ.
Γι’ αυτό τώρα, µια µε τις επιχειρησιακές συµβάσεις και από
την άλλη, µε το άλλο µέτρο της διαιτησίας, όπου από πλεονέκτηµα των εργαζοµένων το καταντήσατε πλέον µε το νοµοθέτηµά σας πλεονέκτηµα για το κεφάλαιο και µε τα δυο αυτά µέτρα
καταφέρνετε να πάµε σε µειώσεις στον ιδιωτικό τοµέα, οι οποίες
θα προσεγγίσουν σε πρώτη φάση το 40%. Αυτού του είδους θα
είναι οι µειώσεις σε πρώτη φάση από τις επιχειρησιακές, κλαδικές σας συµβάσεις.
Και το γνωρίζετε πολύ καλά και µη µειδιάτε ειρωνικά, διότι
αυτά είναι τα έργα σας. Αυτά είναι τα έργα σας, κύριε Παπακωνσταντίνου.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Υπουργός Οικονοµικών):
Μα, 40%;
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Βεβαίως, 40%. Καµµία υπερβολή. Και εδώ ήταν η κ. Κατσέλη που µας έφερνε το παράδειγµα
αυτού που παίρνει τα 1.000 ευρώ, πώς θα τα κάνει 740, µε βάση
την Εθνική Συλλογική Σύµβαση. Και σας λέω: Από 1.000 ευρώ
στα 740 πόση είναι η µείωση; Κάντε έναν µικρό υπολογισµό.
Μικρή είναι;
Και µιλάµε για τον εργαζόµενο των 1.000 ευρώ, κύριε Παπακωνσταντίνου. Αυτόν βρήκατε να συντρίψετε µέσα στην ελληνική
κοινωνία; Αυτός είναι το πρόβληµα; Αυτός έχει δηµιουργήσει την
κρίση χρέους; Αυτός θα πρέπει να εξουθενωθεί και να µην βλέπει προοπτική; Ο νέος που δουλεύει σε ευέλικτη εργασία, τετράωρη και του κόβετε, όταν δουλεύει λιγότερο ή όταν δουλεύει
περισσότερο µερικά λεπτά -το 7% και 10% το πετσοκόβετε- ή τον
επινοικιαζόµενο µε τον κ. Γιαννίτση, που εκθείασε προηγουµένως ως πρωτοπόρο ο κ. Αλευράς στην εισήγησή του, γιατί σκέφτηκε να πετσοκόψει ο άνθρωπος τη βασική σύνταξη των 440
ευρώ; Μεγάλη ανακάλυψη, 440 ευρώ! Αυτά ήταν τα µέτρα Γιαννίτση.
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Αυτή είναι η στάση σας, η ευέλικτη εργασία, λοιπόν; Αυτός
είναι ο στόχος, ο επινοικιαζόµενος να δουλεύει για τρία χρόνια;
Ο αξιότιµος εισηγητής της Συµπολίτευσης, µιας και αναφέρθηκα σε αυτόν -λείπει αυτή την ώρα- άκουσα προηγουµένως, εν
είδει και µιας αυτοκριτικής, να λέει: «Κοιτάξτε τους µισθούς από
το 2003 µέχρι το 2009 πόσο αυξήθηκαν στο δηµόσιο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Κοιτάξτε τις καταναλωτικές δαπάνες του
δηµοσίου. Κοιτάξτε και τις δαπάνες για τα ασφαλιστικά ταµεία.
Εκτινάχθηκαν όλες στον αέρα. Ιδού το πρόβληµα». Βέβαια,
έσπευσε να αθωώσει τις δαπάνες για τους Ολυµπιακούς Αγώνες, που ήταν επένδυση µιας χρήσης και άφησαν κουφάρια πίσω
τους, διότι φυσικά συνετέλεσε στην εξαίρεση, υλοποίηση των
αγώνων αυτών.
Αυτό είναι το πρόβληµα και φτάσαµε ως εδώ; Εκεί εντοπίζεται
το πρόβληµα; Εγώ δεν αµφιβάλλω για τη σπατάλη, τη γραφειοκρατία, την ανευθυνότητα και τις πελατειακές σχέσεις του ελληνικού κράτους, οι οποίες είναι πελατειακές σχέσεις Νέας
∆ηµοκρατίας-ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ-Νέας ∆ηµοκρατίας, αυτές είναι.
Τώρα αν κάποιος έχει το περισσότερο, ασφαλώς είναι ένα θέµα.
∆εν θα µπω, όµως, εγώ σε αυτό το µακάβριο παιχνίδι για να πω:
Αυτός φταίει περισσότερο από τον άλλον. Φταίνε και οι δυο, πάντως. Είναι βέβαιον. Όµως, αυτό είναι το πρόβληµα;
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Και άλλοι φταίνε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Θα έλεγα στον αξιότιµο, λοιπόν,
εισηγητή, ο οποίος κατά τα άλλα έκανε µια πολιτική οµιλία µε ένα
πολιτικό σκεπτικό, ότι εντάξει, η Ελλάδα είναι η χώρα των πολύ
παχυλά αµειβόµενων στο δηµόσιο τοµέα, της υπεργραφειοκρατίας, η χώρα που σπαταλάει και δίνει τα λεφτά της στα ασφαλιστικά ταµεία για να δίνουν συντάξεις. ∆ιότι η µέση σύνταξη είναι
600 ευρώ στην Ελλάδα, αυτή είναι, γι’ αυτό µιλάµε. Να το δεχθώ,
λοιπόν. Και κατέρρευσε, λοιπόν, από αυτά τα ανοµήµατα και
αµαρτήµατά της.
Αλλά, κύριοι, η Ιρλανδία γιατί κατέρρευσε;
Η Ιρλανδία έχει το µικρότερο δηµόσιο τοµέα. Η Ιρλανδία έχει
τις πιο απορυθµισµένες εργασιακές σχέσεις. Η Ιρλανδία έχει το
µικρότερο φορολογικό συντελεστή, µικρότερο κι από αυτόν, που
τον πάει τώρα ο κ. Παπακωνσταντίνου. Έχει φορολογικό συντελεστή 12%. Η Ιρλανδία είναι το πρότυπο των αγορών και των φιλελεύθερων δογµάτων.
Γιατί, λοιπόν, κατέρρευσε; Και η Πορτογαλία που ακολουθεί;
Η Ισπανία; Το Βέλγιο; Ίσως η Γαλλία;
Ο µηχανισµός αυτός, το ταµείο της ελεγχόµενης πτώχευσης που ψήφισε ο κ. Παπανδρέου και συντάχθηκε µε την κ. Μέρκελγια ποιους το φτιάχνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Για τους τεµπέληδες Έλληνες, που έχουν υπερτροφικό δηµόσιο τοµέα; Το
φτιάχνουν για τα θύµατα ενός µηχανισµού που λέγεται «νεοφιλελευθερισµός», «καπιταλισµός», που λέγεται «ευρώ» που οικοδοµήθηκε πάνω στην ΟΝΕ, που λέγεται «νεοφιλελεύθερη
µονεταριστική Ευρωπαϊκή Ένωση». Αυτά είναι που πρέπει να αλλάξουν.
Κλείνω µε την πρότασή µας για την αναδιάρθρωση του χρέους –ένα από τα µεγάλα προβλήµατα- την οποία επιτίµησε ο κ.
Αλευράς ως ατεκµηρίωτη.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ: Όχι.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ: Κύριε Αλευρά, εγώ θα σας συνιστούσα να διαβάσετε τον Σταϊνµάγερ και τον Μπράιµπουργκ και
όχι αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Σταϊνµάγερ, Πρόεδρος του Σοσιαλδηµοκρατικού Κόµµατος,
προσπαθεί να συµβιβάσει τα ασυµβίβαστα και µιλά για έξυπνες
πλέον προτάσεις «κουρέµατος» του χρέους για την Ελλάδα.
Εσείς, λοιπόν, είστε πίσω ακόµη κι από αυτά που λέει ο Σταϊνµάγερ, όταν πρέπει να πάτε πιο µπροστά και να δείτε το πρόβληµα,
να δείτε ότι µε τέτοιους τόκους που έχουµε να πληρώσουµε και
µε τέτοια τοκοχρεολύσια που υπερβαίνουν τα δηµόσια έσοδα
ετησίως κατά πολύ, δεν πάει άλλο, δεν βγαίνει η υπόθεση, εκτός
αν εξοντώσουµε τον ελληνικό λαό.
Η αναδιαπραγµάτευση χωρίς κηδεµόνες και χωρίς όρους,
είναι όρος εθνικής και κοινωνικής επιβίωσης, µια ανάσα για τη
χώρα, όχι για να επιστρέψουµε στα ίδια φυσικά, αλλά για να ακολουθήσουµε µια νέα προοδευτική, σοσιαλιστική πορεία. Αλλά
αυτό δεν φαίνεται να είστε διατεθειµένοι ούτε να το διανοηθείτε.
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Μόνο αν κάποιοι σας τη φέρουν µε τη λογική πια των πιστωτών
και όχι µε τη λογική που θα υπηρετεί τη χώρα.
Είστε µια Κυβέρνηση, η οποία βλάπτει πάρα πολύ τον τόπο.
Είστε µια Κυβέρνηση επικίνδυνη πλέον για το µέλλον της χώρας
και του ελληνικού λαού και πρέπει να φύγετε.
Αυτό το σκηνικό βεβαίως -το κατεστηµένο σκηνικό- του δικοµµατισµού, της εναλλαγής των κοµµάτων, που υπηρετεί συγκεκριµένα µεγάλα οικονοµικά συµφέροντα και εδώ και στο
εξωτερικό, πρέπει να ανατραπεί και να ηττηθεί.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Σήµερα υπάρχει εναλλακτική λύση. Κι αυτή η εναλλακτική
λύση, που σας την έχουµε περιγράψει, την έχουµε υπογραµµίσει,
την έχουµε τεκµηριώσει, θα προέλθει µόνο από την αριστερά.
Ο Συνασπισµός Ριζοσπαστικής Αριστεράς µε την ισχυροποίησή του, µε τη συµπαράταξη των αριστερών δυνάµεων, µε την
ανάπτυξη των ενωτικών κοινωνικών λαϊκών αγώνων, µπορεί να
ανοίξει δρόµους για µια προοδευτική εναλλακτική λύση στη
χώρα µε σοσιαλιστικό ορίζοντα. Κι αυτός δεν θα είναι µονόδροµος, αλλά θα είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή για τη χώρα, για
τον ελληνικό λαό.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Λαφαζάνη.
Με τον κ. Λαφαζάνη ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των γενικών
εισηγητών.
Εισερχόµεθα στον κατάλογο των ειδικών εισηγητών.
Ανανεώνω ή επαναλαµβάνω την παράκληση του Προεδρείου
να είµαστε πειθαρχηµένοι στο χρόνο για να µην καταπονηθεί το
Σώµα συνεδριάζοντας έως πολύ αργά, όπως εκτιµάται ο χρόνος.
Ο πρώτος ειδικός εισηγητής κ. Ευστάθιος Κουτµερίδης, Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ από το Νοµό Σερρών, έχει το λόγο.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙ∆ΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Μετά την απαισιόδοξη εισήγηση του κ. Λαφαζάνη, θα προσπαθήσω να δώσω λίγη αισιοδοξία.
Κύριοι Υπουργοί, κάνετε πραγµατικά µια τεράστια προσπάθεια. Είναι µοναχικός ο δρόµος σας. Κανείς απ’ όλους αυτούς
που αναλώνονται σε εύκολα λόγια, δεν θα ήθελε να βρισκόταν
στη θέση σας. Θέλω να ξέρετε πως γράφετε ιστορία. Συνεχίστε
τον αγώνα σας. Ο χρόνος θα σας δικαιώσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα έναν από
τους κρισιµότερους προϋπολογισµούς. Έναν προϋπολογισµό, ο
οποίος θα καθορίσει την πορεία της ελληνικής οικονοµίας για τα
επόµενα χρόνια. Πρόκειται για ένα µεσοπρόθεσµο, φιλόδοξο
σχέδιο δηµοσιονοµικής προσαρµογής και οικονοµικής ανάπτυξης. Ένα σχέδιο που θα αποσκοπεί στο να αποτελέσει το διαβατήριο για την πλήρη αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας
µας και την επάνοδο της ελληνικής οικονοµίας σε µία νέα, βιώσιµη πορεία ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Στον ένα χρόνο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ αποτρέψαµε το
ζοφερό σενάριο της χρεοκοπίας της χώρας µας. ∆υστυχώς, λαθεµένες πολιτικές, αναλγησία, πολιτική ανευθυνότητα µας έφεραν στη θέση που βρισκόµαστε σήµερα και µας οδήγησαν στο
χείλος της καταστροφής και στον διεθνή διασυρµό.
Με επικοινωνιακούς χειρισµούς η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας διατράνωνε ότι τα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας είναι µόνο συνέπεια της διεθνούς οικονοµικής κρίσης,
αποκρύπτοντας τα µεγάλα εσωτερικά, διαχρονικά και διαρθρωτικά προβλήµατα που υπήρχαν. Επί έξι χρόνια η αλόγιστη σπατάλη, η κακοδιαχείριση, η πελατειακές σχέσεις, η αδιαφάνεια
κορυφώθηκαν. Η περιβόητη επανίδρυση του κράτους κατέληξε
σε διάλυση των φοροεισπρακτικών µηχανισµών, σε έξαρση της
φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και της παραοικονοµίας. Κατέληξε σε εκτίναξη του ελλείµµατος στα 36 δισεκατοµµύρια ευρώ
και του χρέους στα 320 δισεκατοµµύρια ευρώ στο τέλος του
2009.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αρκεί και µόνο να αναφέρει
κανείς πως τον ∆εκέµβριο του 2008 τέτοια εποχή, σ’ αυτήν την
Αίθουσα, µέσα από παρατεταµένα χειροκροτήµατα, η τότε κυβέρνηση και οι Βουλευτές της Νέας ∆ηµοκρατίας ψήφισαν τον
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προϋπολογισµό για το 2009, ο οποίος προέβλεπε περίπου δηµοσιονοµικό έλλειµµα 2%, δηλαδή περίπου 5 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Μάλιστα, δυο µέρες πριν τις εκλογές του Οκτωβρίου του
2009 ενηµέρωσαν µε έγγραφα τη EUROSTAT πως αναθεωρείται
το έλλειµµα και θα φθάσει περίπου στο 6%.
Σήµερα, µετά και τα αναθεωρηµένα στοιχεία της EUROSTAT,
το έλλειµµα δυστυχώς ανήλθε στο ιλιγγιώδες 15,4%, δηλαδή στα
36 δισεκατοµµύρια ευρώ. Έπεσε έξω η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας περισσότερο από 31 δισεκατοµµύρια ευρώ. Νοµίζω
ότι τα σχόλια περιττεύουν.
∆ικαιολογηµένα χαρακτηρίζεται ως η µεγαλύτερη δηµοσιονοµική εκτροπή που συνέβη ποτέ στη χώρα µας. Το µέγεθος βέβαια του προβλήµατος αποκαλύφθηκε µε τη φυγοµαχία της
Νέας ∆ηµοκρατίας µέσω των εθνικών εκλογών, αποδεικνύοντας
την αδυναµία της να αντιµετωπίζει τα µείζονα πολιτικά και οικονοµικά προβλήµατα της χώρας µας.
Η Νέα ∆ηµοκρατία σεµνά και ταπεινά φυγοµάχησε. Και έρχονται σήµερα, χωρίς σεµνότητα και ταπεινότητα, χωρίς ίχνος αυτοκριτικής, αυτοί που δηµιούργησαν αυτήν την κρίση, να µας
κάνουν και µαθήµατα και πώς να την υπερβούµε. Μας προτείνουν θεωρητικά µείγµατα οικονοµικής πολιτικής. Μας προτείνουν
µαγικές συνταγές, µαγικές λύσεις εξαφάνισης του ελλείµµατος,
χωρίς περικοπές δαπανών, χωρίς νέους φόρους. Εξαγγελίες που
πραγµατικά αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώµη και σίγουρα
δεν συµβάλλουν σε µια υπεύθυνη πολιτική στάση για την υπέρβαση της κρίσης.
Τελικά την επανίδρυση του κράτους κλήθηκε να την κάνει
πράξη η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε τον Γιώργο Παπανδρέου.
Προχωρούµε χωρίς να υπολογίζουµε το πολιτικό κόστος σε
όλες αυτές τις αναγκαίες και αυτονόητες αλλαγές και µεταρρυθµίσεις, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα µας. Γιατί απέναντι στο
πολιτικό κόστος προτάσσουµε το εθνικό συµφέρον.
Ο πρώτος στόχος µας επιτεύχθηκε: Αποτρέψαµε τη χρεοκοπία, την οποία όλοι είχαν προδικάσει. Η Ελλάδα σήµερα, µε τις
πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού µας του Γιώργου Παπανδρέου, έχει εξασφαλίσει την επαρκή χρηµατοδότηση των δανειακών της αναγκών µέσα από το µηχανισµό στήριξης που
προβλέπει δανεισµό ύψους 110 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Επιπλέον και η επιµήκυνση της διάρκειας αποπληρωµής θα µας εξασφαλίσει πολύτιµο χρόνο για να προχωρήσουµε σε όλες αυτές
τις µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές και µεταρρυθµίσεις.
Ο δεύτερός µας στόχος είναι να αλλάξουµε οριστικά την Ελλάδα, να αναµορφώσουµε και να ισχυροποιήσουµε τους θεσµούς, αποκαθιστώντας παράλληλα τις αδικίες και τις
στρεβλώσεις που υπάρχουν στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Σε αυτήν την προσπάθειά µας οι Έλληνες πολίτες να γνωρίζουν πως οι θυσίες τους θα πιάσουν τόπο. Ήδη ο κοινοβουλευτικός απολογισµός, το θεσµικό έργο της Κυβέρνησης για το 2010
είναι θετικό.
Προχωρήσαµε στην αυτονόητη εξοικονόµηση πόρων από σπατάλες και περικοπές λειτουργικών δαπανών στο δηµόσιο.
Προχωρήσαµε στην αυτονόητη εξοικονόµηση πόρων από την
κατάργηση επιτροπών, υπερωριών, εξόδων κίνησης χωρίς ουσιαστικό αντίκρισµα.
∆ιαµορφώσαµε ένα νέο πλαίσιο κατάρτισης, εκτέλεσης, παρακολούθησης, λογοδοσίας και ελέγχου των δηµοσίων δαπανών
σε κάθε επίπεδο του δηµόσιου τοµέα.
Προχωρήσαµε στην ασφαλιστική µεταρρύθµιση, για να σώσουµε το ασφαλιστικό µας σύστηµα και να κατοχυρώσουµε µια
αξιοπρεπή σύνταξη για όλους τους Έλληνες πολίτες.
Προχωρήσαµε στην υλοποίηση της νέας αρχιτεκτονικής για
την Αυτοδιοίκηση, τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».
Προχωρήσαµε στον αυτονόητο εξορθολογισµό των δαπανών
για την υγεία, µε τη µείωση των τιµών των φαρµάκων µεσοσταθµικά περίπου 20%.
∆ηµιουργήσαµε για πρώτη φορά την ενιαία αρχή πληρωµών
για τη µισθοδοσία στο δηµόσιο.
Θεσµοθετήσαµε την υποχρέωση ανάρτησης κάθε απόφασης
στο διαδίκτυο στο πλαίσιο του προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ».
Γίνεται µια συντονισµένη προσπάθεια να αντιµετωπίσουµε τη
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φοροδιαφυγή, µε εντατικούς ελέγχους, επιλύοντας φορολογικές
εκκρεµότητες, που καθυστερούν χρόνια στα δικαστήρια.
Προχωρήσαµε στην ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών µε
την επανασύσταση του Σ∆ΟΕ.
Ψηφίσαµε την εκούσια ρύθµιση των ανέλεγκτων φορολογικών
χρήσεων του παρελθόντος και τη ρύθµιση των ληξιπρόθεσµων
οφειλών προς το δηµόσιο, βάζοντας έτσι ένα τέλος στο φαύλο
παρελθόν και κάνοντας µια καινούργια αρχή.
Ψηφίσαµε το δικαιότερο και αναλογικότερο φορολογικό νόµο
που ψηφίστηκε ποτέ στη χώρα µας, εµπεδώνοντας τις αρχές της
δικαιοσύνης, της ισότητας και της διαφάνειας.
Ψηφίσαµε τη νέα ενιαία κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων.
Συνδέουµε άµεσα το ατοµικό φορολογητέο ποσό µε τις δαπάνες, δηλαδή τον προσδιορισµό του εισοδήµατος, µε βάση τις
αντικειµενικές δαπάνες διαβίωσης, για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και για να καταπολεµήσουµε το φαινόµενο φτωχών
φορολογικών δηλώσεων µε πολυτελή βίο.
Καταργήσαµε τις χαριστικές φοροαπαλλαγές και την αυτοτελή
φορολόγηση για πολλές κατηγορίες εισοδηµάτων.
Καθιερώσαµε το λογιστικό προσδιορισµό όλων των εισοδηµάτων.
Καταργήσαµε το ενιαίο τέλος ακινήτων, το οποίο επιβάρυνε
µικροϊδιοκτήτες. Εισάγουµε το φόρο µεγάλης ακίνητης περιουσίας για όλους όσους έχουν ακίνητη περιουσία αντικειµενικής
αξίας άνω των 400 χιλιάδων ευρώ.
Καθιερώσαµε τη φορολόγηση των εξωχώριων -offshore- εταιρειών ακινήτων µε υψηλό συντελεστή 15%.
Ψηφίσαµε τη φορολόγηση βραχυχρόνιων χρηµατιστηριακών
συναλλαγών και τη φορολόγηση των bonus των τραπεζών.
Στον ένα χρόνο κάναµε πολλά. ∆εν τα κάναµε όλα. Κάναµε και
λάθη. Υπάρχουν αργοπορίες. Υπάρχουν ολιγωρίες. Υπάρχει αναβλητικότητα. Υπάρχουν και αστοχίες. Προχωρούµε, όµως, µπροστά µε σχέδιο, µε όραµα, µε αποφασιστικότητα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι ο προϋπολογισµός του 2010 υλοποιείται σε ένα δυσµενές δηµοσιονοµικό περιβάλλον. Λόγω της οικονοµικής κρίσης και της ύφεσης, µε κύρια
χαρακτηριστικά το υψηλό έλλειµµα τόσο της κεντρικής όσο και
της γενικής κυβέρνησης και ταυτόχρονα την αδυναµία χρηµατοδότησής του.
Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2010, έχουµε
πραγµατικά µια ιστορική µείωση του ελλείµµατος του κρατικού
προϋπολογισµού κατά 30,2%, δηλαδή περίπου 6% του Α.Ε.Π. ή
περισσότερο από 14 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Ποτέ στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας µας, αλλά και
ούτε σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επιτεύχθηκε
τέτοια µείωση του ελλείµµατος. Η µείωση αυτή οφείλεται, κυρίως, στον περιορισµό των δαπανών, αλλά και στην αύξηση των
εσόδων σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος.
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού µειώθηκαν κατά
7,1%, µε τις πρωτογενείς δαπάνες να παρουσιάζουν µείωση κατά
11,2% έναντι του ετήσιου στόχου µείωσης.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού αυξήθηκαν
κατά 3,7% σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους κατά 3,6%.
Ειδικά για το ΦΠΑ, τα έσοδα τους τελευταίους τρεις µήνες παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση, ενώ εξαιτίας των ελέγχων του
Σ∆ΟΕ το συνολικό εκτιµώµενο ύψος προστίµων που καταλογίστηκαν, αλλά και το ύψος του ΦΠΑ υπερδιπλασιάστηκαν, παρουσιάζοντας έτσι µια αύξηση περίπου 136%. Η χώρα µας,
πραγµατικά, µέρα µε την ηµέρα ανακτά την αξιοπιστία της τόσο
προς τους εταίρους µας, αλλά και στους διεθνείς οικονοµικούς
οργανισµούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2011
ακολουθεί µια από τις πιο κρίσιµες χρονιές για την ελληνική οικονοµία. Έχει ως αφετηρία τη µεγάλη δηµοσιονοµική προσπάθεια που ξεκίνησε το 2010. Βασίζεται στην εφαρµογή και στα
αποτελέσµατα των µεγάλων αλλαγών και µεταρρυθµίσεων που
έγιναν το 2010, όπως το φορολογικό, το ασφαλιστικό, ο «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και η νέα δηµοσιονοµική διαχείριση. Είναι το δεύτερο
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σηµαντικό βήµα που συµπληρώνει το εµπροσθοβαρές πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής που εφαρµόζει η Κυβέρνηση.
Στόχος µας για το οικονοµικό έτος 2011 είναι η εφαρµογή ενός
πιο δίκαιου και πιο αποτελεσµατικού φορολογικού συστήµατος,
που θα στηρίζει τα µεσαία και χαµηλά εισοδήµατα και θα επιτύχει τη βελτίωση των εσόδων. Τα έσοδα αναµένεται να διαµορφωθούν στα 59,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή στο 26% του
ΑΕΠ.
Στην κατεύθυνση αυτή θετική επίδραση στα έσοδα αναµένεται
να έχουµε από την επέκταση του λογιστικού προσδιορισµού του
εισοδήµατος και την εφαρµογή των νέων τεκµηρίων, από την περαίωση, τις ληξιπρόθεσµες οφειλές και τις υποθέσεις που εκκρεµούν στα δικαστήρια, από την αναπροσαρµογή των
αντικειµενικών αξιών των ακινήτων, από την αναµόρφωση της
φορολογίας των κληρονοµιών, των δωρεών, των γονικών παροχών, καθώς και της φορολόγησης της µεγάλης ακίνητης περιουσίας, από την έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις µε µεγάλη
κερδοφορία για τη χρήση έτους 2009 και, τέλος, από την αναπροσαρµογή των συντελεστών του ΦΠΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει ιδιαίτερη σηµασία να αναφέρω πως ο προϋπολογισµός του 2011 θα είναι ο πρώτος προϋπολογισµός που θα συνταχθεί και θα εκτελεστεί, µε βάση το
νέο πλαίσιο δηµοσιονοµικής διαχείρισης που ψηφίσαµε και το
οποίο προβλέπει µια σειρά από καινοτοµίες.
Προβλέπει την αναλυτική περιγραφή και κατάρτιση των λογαριασµών της γενικής κυβέρνησης, τη δηµιουργία αποθεµατικού.
Προβλέπει µέγιστο ύψος δανεισµού. Προβλέπει την υποχρέωση για συµπληρωµατικό προϋπολογισµό σε περίπτωση υπέρβασης των δαπανών.
Προβλέπει διαδικασίες ελέγχου και ανάληψης υποχρεώσεων
και, τέλος, προβλέπει την υποχρέωση για τακτικές, µηνιαίες, τριµηνιαίες και εξαµηνιαίες αναφορές και δηµοσιοποίηση των στοιχείων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρά την αυστηρή δηµοσιονοµική προσαρµογή, ο προϋπολογισµός για το 2011 έχει και τα θετικά του σηµεία. Πρόκειται για θετικά σηµεία, διότι επιχειρεί να
στηρίξει και να ανακουφίσει τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, οι
οποίες πραγµατικά αντιµετωπίζουν προβλήµατα, µε τη µεγάλη
µείωση του ΦΠΑ για τις τιµές των φαρµάκων, µε τη µεγάλη µείωση του ΦΠΑ στα ξενοδοχεία και στα καταλύµατα, µε την αναστολή της εφαρµογής του «πόθεν έσχες» για την πρώτη κατοικία
για δύο χρόνια, για να τονωθεί ο κλάδος της οικοδοµής, µε τη
χορήγηση του επιδόµατος θέρµανσης από το 2011 και, τέλος,
µε τη µείωση της φορολόγησης των κερδών των επιχειρήσεων
για τα κέρδη που επανεπενδύονται από το 24% στο 20%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2011
είναι ένας προϋπολογισµός µετάβασης, επαναφοράς και αποκατάστασης. Είναι ένας προϋπολογισµός µετάβασης, γιατί µας
µεταφέρει από το γκρίζο και αδιαφανές παρελθόν σε ένα διαυγές µέλλον. Είναι ένας προϋπολογισµός επαναφοράς, διότι µας
επαναφέρει στη νοµιµότητα, στη διαφάνεια, στη δηµοσιονοµική
εξυγίανση και προσαρµογή. Είναι ένας προϋπολογισµός αποκατάστασης, διότι αποκαθιστά την παθογένεια των δηµοσιονοµικών µας στοιχείων του παρελθόντος και δηµιουργεί νέες
συνθήκες, συνθήκες επανένταξης στις διεθνείς αγορές και στους
χρηµατοπιστωτικούς οίκους.
Ο δρόµος βέβαια, είναι δύσκολος και χρειάζεται προσπάθεια
από όλους µας. Στο τέλος της υλοποίησης αυτού του προϋπολογισµού θα έχει κλείσει οριστικά ένας φαύλος κύκλος µιας δηµοσιονοµικής εποχής που άφησε ανεξίτηλα τα σηµάδια της
κακοδιαχείρισης, της σπατάλης, της διαφθοράς που δηµιούργησαν τεράστια προβλήµατα στους Έλληνες πολίτες και την ελληνική κοινωνία. Κλείνει οριστικά ο κύκλος της αµφισβήτησης και
της απαξίωσης και ανοίγει ένας νέος κύκλος της αξιοπιστίας, της
προοπτικής και της ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας. Είναι ο
δεύτερος προϋπολογισµός της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και είναι
ένας προϋπολογισµός συνέχειας και συνέπειας µε τους στόχους
που θέσαµε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναγνωρίζουµε πως οι πολίτες
αντιµετωπίζουν δυσκολίες, ανατρέπονται κεκτηµένα, οικογενει-
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ακοί προγραµµατισµοί και δηµιουργούνται τεράστια προβλήµατα. Αναγνωρίζουµε πως και βεβαίως, υπάρχουν ευθύνες σε
όλους µας. Και βεβαίως, οι ευθύνες είναι αναλογικές σε αυτούς
που διαχρονικά κυβέρνησαν τη χώρα µας, ευθύνες γι’ αυτά που
έπρεπε να γίνουν και κάτω από το φόβο του πολιτικού κόστους
δεν οραµατιστήκαµε, δεν µπορέσαµε, δεν τολµήσαµε να πραγµατοποιήσουµε. Υπάρχουν ευθύνες όµως, και σε αυτούς που δεν
κυβέρνησαν, γιατί µε το στείρο αντιπολιτευτικό τους λόγο, χωρίς
θέσεις και προτάσεις, δεν έπεισαν ποτέ την ελληνική κοινωνία
ότι αποτελούν µια αξιόπιστη εναλλακτική λύση.
Σήµερα όµως, είναι µια διαφορετική εποχή. Η κρίση είναι και
ευκαιρία. Σήµερα γίνεται µια καινούρια αρχή και ξεκινάει µια διαφορετική πορεία µε το Γιώργο Παπανδρέου. ∆ιδαχθήκαµε από
τα λάθη του παρελθόντος. Πάθαµε και µάθαµε. Η κρίση µας δίνει
την ευκαιρία να αλλάξουµε. Σήµερα τολµάµε. ∆εν φοβόµαστε το
πολιτικό κόστος. Λαµβάνουµε σηµαντικές αποφάσεις για να διορθώσουµε όλα αυτά που όλοι συµφωνούµε πως πρέπει να αλλάξουµε. ∆ίνουµε σήµερα µαζί µε τον ελληνικό λαό τον πιο κρίσιµο
αγώνα για τη σωτηρία της χώρας µας µέσα από ρηξικέλευθες
αλλαγές και µεταρρυθµίσεις µε επώδυνες αποφάσεις που θα
εξασφαλίσουν όµως, µια νέα βιώσιµη πορεία ανάπτυξης και ευηµερίας για τη χώρα µας.
Σε αυτή τη µάχη που δίνουµε για να κατανοήσουµε τα αυτονόητα, σε αυτόν τον αγώνα που διεκδικούµε τα αυτοδίκαια, σε
αυτήν την τιτάνια προσπάθεια δεν χωρούν µικροκοµµατισµοί,
λαϊκισµοί, κινήσεις εντυπωσιασµού και επικοινωνιακά τεχνάσµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως
του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆εν χωρούν εύκολα λόγια. Μαγικές συνταγές και προτάσεις
χωρίς αντίκρισµα πρέπει να τελειώνουν εδώ και τώρα. Πρέπει
όλοι να συνειδητοποιήσουµε ότι αυτή η κρίση, η οποία απογύµνωσε το κοινωνικοπολιτικό µας σύστηµα, τους θεσµούς και αποκάλυψε βαθύτερα και µείζονα προβλήµατα αποτελεί µία
µοναδική ευκαιρία να αλλάξουµε αντιλήψεις, να ανατρέψουµε
κατεστηµένα, να αλλάξουµε σελίδα. Μόνο µε υπευθυνότητα, µε
σύνεση, µε ρεαλισµό µπορούµε να προχωρήσουµε στη νέα
πραγµατικότητα που διαµορφώνεται παγκόσµια. Και µέχρι να
βρεθεί µια νέα ισορροπία µεταξύ οικονοµίας, κοινωνίας και κράτους, αλλά και στο νέο κύκλο ενηλικίωσης της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας θέλουµε τον Έλληνα πολίτη συµµέτοχο και
συνοδοιπόρο, τον θέλουµε µαζί µας για να αντιµετωπίσουµε τα
κοινά µας προβλήµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό ακόµη, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Μάλιστα, κύριε συνάδελφε.
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙ∆ΗΣ: ∆ιότι, κανένας Πρωθυπουργός,
καµµία κυβέρνηση, κανένας πολιτικός δεν µπορεί να αλλάξει την
κοινωνία αν και οι ίδιοι οι πολίτες δεν θέλουν να αλλάξουν.
Μαζί, λοιπόν, µε τον πολίτη και απέναντι στο λαϊκισµό και την
ανευθυνότητα. Μαζί µε τον πολίτη και απέναντι στους µαθητευόµενους µάγους και επίδοξους σωτήρες που τα ξέρουν όλα και
για όλα έχουν κάποια λύση, αλλά όταν τους δίνεται η ευκαιρία
δεν τα εφαρµόζουν. Μαζί µε τον ελληνικό λαό θα αλλάξουµε όλα
όσα µας έφεραν µέχρι εδώ, όλα όσα µας πλήγωσαν και µαζί θα
δηµιουργήσουµε µια νέα Ελλάδα και για εµάς τους ίδιους, αλλά
πολύ περισσότερο για τα παιδιά µας, για τα δικά τους όνειρα για
ένα καλύτερο αύριο. Είναι πραγµατικά ώρες εθνικής ευθύνης για
όλους µας. Η πρόσκληση είναι προς όλους µας. Η πρόκληση
αφορά όλους µας. Ο αγώνας είναι κοινός.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε τον κ.
Κουτµερίδη.
Το λόγο έχει ο ειδικός εισηγητής της Νέα ∆ηµοκρατίας κ. Θεόδωρος Καράογλου.
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε λίγες ηµέρες ολοκληρώνεται
το 2010, ένας χρόνος, ο οποίος σίγουρα θα µείνει ορόσηµο στη
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νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας µας, ένας χρόνος που σηµαδεύτηκε έντονα από την επιβολή του µνηµονίου και την επιτήρηση της τρόικας, που κατά δήλωση του Πρωθυπουργού της
χώρας περιόρισε µέρος της εθνικής µας κυριαρχίας. Και όλα
αυτά, εξαιτίας των τραγικών λαθών της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ
που µπροστά στην προσπάθειά της να συκοφαντήσει και να σπιλώσει, να σκάψει το λάκκο της Νέα ∆ηµοκρατίας, όπως νόµισε,
τελικά το µόνο που κατάφερε ήταν να συκοφαντήσει, να σπιλώσει και να σκάψει το λάκκο της χώρας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σε λίγες ηµέρες ολοκληρώνεται και ο
µήνας ∆εκέµβριος, ένας µήνας πάντοτε σηµαντικός κοινοβουλευτικά κυρίως λόγω του προϋπολογισµού που κάθε χρόνο τέτοια εποχή συζητάµε. Ο φετινός ∆εκέµβριος όµως, ο ∆εκέµβριος
του 2010, ήταν ένας ιδιαίτερα έντονος µήνας, ένας µήνας ο
οποίος σηµαδεύτηκε από τις επισκέψεις του «γιατρού» κ. Στρος
Κάν, ο οποίος ήλθε, έδωσε τις ιατρικές συµβουλές και τα φάρµακά του στη χώρα, δηλαδή, νηστεία, µεγάλη νηστεία και δίαιτα,
πολύ µεγάλη δίαιτα για τον ελληνικό λαό και από την επίσκεψη
του «ποδοσφαιριστή» του κ. Όλι Ρεν, ο οποίος ο «καηµένος»
λόγω του ότι ασχολείται µε τα προβλήµατα της Ελλάδος, δυστυχώς κάθε Σαββατοκύριακο χάνει τις προπονήσεις και τους
αγώνες της οµάδας του. Φοβάµαι όµως, ότι αν είναι τόσο καλός
οικονοµολόγος όσο ήταν και ποδοσφαιριστής, µάλλον δεν είναι
ευοίωνα τα µηνύµατα για την οικονοµία της χώρας µας.
Ακόµη, το µήνα αυτό, το ∆εκέµβριο εκτός από τις επισκέψεις
των κυρίων Στρος Καν και Όλι Ρεν που ήλθαν, είδαν και απήλθαν
σε µια απέλπιδα προσπάθειά τους να στηρίξουν τη σοσιαλιστική
κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου είχαµε την προσπάθεια του Πρωθυπουργού να πετύχει συναίνεση µε τα υπόλοιπα πολιτικά κόµµατα. Πολύ καλό πράγµα, βέβαια, η συναίνεση. Συναίνεση όµως,
την ίδια ώρα που «συζητείτο» στη Βουλή µε την επαίσχυντη διαδικασία του κατεπείγοντος το γνωστό πολυνοµοσχέδιο της ντροπής, το οποίο µεταξύ των άλλων αυξάνει το ΦΠΑ στο ψωµί και
στο γάλα του ελληνικού λαού, ξεθεµελιώνει εργασιακά δικαιώµατα των Ελλήνων πολιτών, βάζει χέρι για πρώτη φορά στους µισθούς και στα ηµεροµίσθια στον ιδιωτικό τοµέα, αυξάνει το ποσό
των απευθείας αναθέσεων από σαράντα πέντε χιλιάδες έως και
εκατό χιλιάδες στην Αυτοδιοίκηση. Προσπαθούσε –και βέβαια,
µπροστά στην καθολική αντίδραση αναγκάστηκε να το πάρει
πίσω- να διαγράψει 24 δισεκατοµµύρια ευρώ από τα περίφηµα 31
δισεκατοµµύρια που ήταν βεβαιωµένα από το γνωστό «λεφτά
υπάρχουν». Περίεργο timing αλήθεια βρήκε ο Πρωθυπουργός
µας για να συζητήσουν οι πολιτικοί ηγέτες. Περίεργη έννοια δίνει
ο Πρωθυπουργός µας στη λέξη «συναίνεση». Προφανώς, δεν την
εννοεί ως διάλογο, κατάθεση και σύνθεση απόψεων, αλλά προφανώς την εννοεί ως έγκριση στην ασκούµενη πολιτική του και
ως συνενοχή στα εγκληµατικά λάθη που ο ίδιος και η Κυβέρνηση
του συνεχίζει να κάνει σε βάρος του ελληνικού λαού.
Μετά όµως, από αυτές τις εισαγωγικές παρατηρήσεις για την
τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, ας έλθουµε στο συζητούµενο
προϋπολογισµό του 2011. Ευθύς εξαρχής τονίζω ότι τόσο εγώ
όσο και η παράταξή µας αισθανόµαστε ως υποχρέωσή µας σήµερα περισσότερο παρά ποτέ να συνδράµουµε µε εποικοδοµητική κριτική και προτάσεις στην προσπάθεια για το εθνικό καλό.
Γι’ αυτό το λόγο θα αποφύγω να εµπλακώ σε στείρες µικροκοµµατικές αντιπαραθέσεις.
Όλοι µας, κατά καιρούς ανατρέχουµε σε παλαιότερες δηλώσεις µας. ∆ιαβάζοντας λοιπόν, τις σηµειώσεις µου και τις δηλώσεις στις οποίες έχω προβεί κατά την αντίστοιχη περσινή
περίοδο, δύο θλιβερά συµπεράσµατα έχουν αυθόρµητα κυριαρχήσει στη σκέψη µου: Το πρώτο είναι ότι πληθώρα προτάσεων
και τόσες σκέψεις που καταθέσαµε σε αυτήν την Αίθουσα κυριολεκτικά περιφρονήθηκαν και δεν αξιοποιήθηκαν ούτε στο ελάχιστο από το κυβερνητικό επιτελείο όλη τη χρονιά που πέρασε.
Το δεύτερο είναι ότι πέρυσι είχαµε διατυπώσει φόβους και επιφυλάξεις για την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισµού του
2010, αλλά αυτά που ακολούθησαν την ψήφισή του ούτε ο πιο
απαισιόδοξος πολίτης αυτής της χώρας θα περίµενε. Συνέβησαν
γεγονότα που άλλαξαν δραµατικά τη ζωή του Έλληνα πολίτη,
την οικονοµία της χώρας, την πολιτική ζωή της χώρας.
Σε µία µόνο χρονιά αναθεωρήθηκε δύο φορές επίσηµα ο προ-
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ϋπολογισµός, ενώ σηµαντικά µεγέθη του αναθεωρήθηκαν αρκετές φορές ακόµα.
Η κρίση δανεισµού που έπληξε τη χώρα, ως αποτέλεσµα επιπόλαιων χειρισµών από την πλευρά της Κυβέρνησης, µας οδήγησε στην πολιτική επιλογή του µνηµονίου, στη σύναψη
δανειακών συµβάσεων της χώρας µας µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φάνηκαν
πρόθυµες να µας δανείσουν, µε πολύ υψηλά βέβαια επιτόκια.
Η ζωή των Ελλήνων πολιτών άλλαξε µε τα σκληρά µέτρα που
έχουν ληφθεί, µέτρα που δυστυχώς αποδεικνύεται ότι είναι αναποτελεσµατικά. Πριν από λίγες ηµέρες ο Πρωθυπουργός, κ. Παπανδρέου, ως επακόλουθο του σκληρού µηνύµατος που του
έστειλαν οι πολίτες στις περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές,
έκανε έκκληση για συναίνεση στα πολιτικά κόµµατα. Βέβαια,
πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγµατα σήµερα, εάν ο ίδιος είχε
την ίδια συναινετική στάση στις αρχές του 2009, όταν ο τότε
Πρωθυπουργός κ. Καραµανλής, βλέποντας την κρίση που ερχόταν, ζήτησε συναίνεση για να παρθούν έγκαιρες πρωτοβουλίες;
Πόσο πιο καλά θα ήταν τα πράγµατα σήµερα; Όµως, η αδιάλλακτη στάση του κ. Παπανδρέου, του ΠΑΣΟΚ, αλλά και των υπολοίπων κοµµάτων της τότε αντιπολίτευσης µας οδήγησαν σε
επιδείνωση του προβλήµατος σε βαθµό που κανείς δεν το περίµενε.
Σήµερα καλούµαστε να συζητήσουµε τον προϋπολογισµό του
2011, αντικειµενικά ίσως τον πιο δύσκολο προϋπολογισµό της
Μεταπολίτευσης, όπου οι εύκολες λύσεις όντως δεν υπάρχουν.
Ωστόσο, κύριοι της Κυβέρνησης, φαίνεται ότι προσπαθείτε να
συµβιβάσετε, από τη µία, την ανάγκη να παρουσιαστεί ένας προϋπολογισµός όσο γίνεται πιο ήπιος απέναντι στους πολίτες και
από την άλλη να τηρηθούν οι δεσµεύσεις και οι υποχρεώσεις που
έχετε αναλάβει προς την τρόικα στο πλαίσιο του µνηµονίου.
Μελετώντας το σχέδιο του προϋπολογισµού που κατατέθηκε
από τον κ. Παπακωνσταντίνου, βλέπουµε στα βασικά του µεγέθη
ορισµένα στοιχεία που µας τροµάζουν. Το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού του 2010 θα είναι σοβαρά µεγαλύτερο από
εκείνο που υπολόγιζε µέχρι πρόσφατα η Κυβέρνηση, καθώς η
απόκλιση στα αναµενόµενα έσοδα θα φθάσει ή και θα ξεπεράσει
τα 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Έτσι, αντί για 8,1% που υπολόγιζε
µε βάση το µνηµόνιο, τελικά θα είναι λίγο πάνω ή λίγο κάτω
οριακά γύρω στο 10%.
Για το 2011 υπολογίζετε, µε πολύ µεγάλη αισιοδοξία, ότι το
έλλειµµα αυτό θα διαµορφωθεί στο 7,1% αλλά και αυτό πιθανότατα πολύ σύντοµα θα αναγκαστείτε να το αναθεωρήσετε.
Η ανεργία, ήδη, είναι πάρα πολύ υψηλή. Είναι στο 12,6% στο
τρίτο τρίµηνο του 2010, που θεωρητικά είναι το καλύτερο τρίµηνο στα εργασιακά λόγω καλοκαιρινής περιόδου.
Ήδη, τα πρώτα επίσηµα στοιχεία που υπάρχουν για τους
µήνες Οκτώβριο και Νοέµβριο δείχνουν ακόµα σοβαρότερη επιδείνωση. Η χρονιά θα κλείσει µε ανεργία µεγαλύτερη του 12,2%,
ενώ για το 2011 η πιο µετριοπαθής πρόβλεψη µιλά για ανεργία
που θα ξεπερνά το 15,5%. ∆ηλαδή, διπλασιάσατε την ανεργία
µέσα σε δύο χρόνια µε τις πολιτικές που εφαρµόζετε.
Ο πληθωρισµός τρέχει µε 5,2% και εκτιµάτε -υπεραισιόδοξα,
θα έλεγα- ότι το 2011 θα πέσει στο 2,2%, κυρίως λόγω της ισχυρής ύφεσης, ενώ το χρέος της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε
κατά τουλάχιστον 39 δισεκατοµµύρια φέτος και θα αυξηθεί άλλα
20 δισεκατοµµύρια του χρόνου.
Ως ποσοστό του ΑΕΠ αναµένετε να διευρυνθεί στο 152,6% το
2011 -αισιόδοξη εκτίµηση- από 126,8% το 2009 και 142,5% το
2010. ∆υστυχώς, η άνοδος του δηµοσίου χρέους τρέχει πλέον
µε ανεξέλεγκτους ρυθµούς!
Η ύφεση επιδεινώνεται και αυτό είναι συνέπεια των σκληρών
φοροεισπρακτικών µέτρων που έχετε επιβάλει. Πέρυσι µιλούσατε
για ύφεση 0,3% και ήδη βρισκόµαστε στο 4,6% σχεδόν ένα χρόνο
µετά. Φέτος που µιλάτε για ύφεση 3%, πόσο άσχηµα θα είναι τελικά τα πράγµατα; Πού θα σταθεί η ύφεση; Τι ρυθµό µείωσης
του ΑΕΠ θα δούµε; Κινδυνεύουµε να καταφέρετε –γιατί πραγµατικά περί κατορθώµατος θα πρόκειται- να µειώσετε το ΑΕΠ
της χώρας κατά περίπου 10% µέσα σε δύο χρόνια.
Γενικά, όλοι οι δείκτες δείχνουν επιδείνωση, ενώ µειωµένες
είναι οι δαπάνες στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, στην
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παιδεία, στην υγεία, στην εθνική άµυνα.
Επικαλείσθε την ανάγκη της µείωσης της σπατάλης. Ωστόσο,
έχω έντονες επιφυλάξεις εάν µειώνεται η σπατάλη ή εάν µειώνονται αναγκαίες δαπάνες για την εύρυθµη λειτουργία κρίσιµων
δοµών του κράτους. Από την επάρκεια αναλώσιµων και φαρµάκων στα νοσοκοµεία µέχρι καύσιµα και γραφική ύλη στα σχολεία,
συνολικά η κοινωνική διάσταση του κράτους συρρικνώνεται. Περικόπτονται επιδόµατα ανεργίας, επιδόµατα για τρίτεκνους και
πολύτεκνους. Συνολικά, οι δαπάνες για κοινωνική προστασία διαµορφώνονται στο 1,15% του ΑΕΠ για το 2011, σε πολύ χαµηλότερο επίπεδο δηλαδή απ’ αυτό του 2009.
Θα ήθελα να κάνω τώρα µια ιδιαίτερη αναφορά σε δύο κλάδους που έχουν πληγεί ίσως περισσότερο από την πολιτική της
Κυβέρνησης από οποιονδήποτε άλλον κλάδο. Αναφέροµαι στον
κλάδο των αυτοκινήτων και στον κλάδο των ακινήτων.
Οι πωλήσεις των αυτοκινήτων έχουν µειωθεί περίπου στο 65%
σε σχέση µε δύο χρόνια πριν και 50% σε σχέση µε πέρυσι. Οι
επαγγελµατίες του κλάδου, όσοι απέµειναν, αγωνίζονται απλώς
να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους εν ζωή και προχωρούν συνεχώς σε µειώσεις προσωπικού.
Στον κλάδο των ακινήτων, την άλλοτε κραταιά ατµοµηχανή της
ελληνικής οικονοµίας, την εικόνα της αγοράς σήµερα συνθέτουν
η υποχώρηση στις τιµές έως και 20%, η µείωση των αγοραπωλησιών µέχρι και 60% σε σχέση µε τα επίπεδα του 2007, η πτώση
στις τιµές των ενοικίων από 20% έως 40%, ιδίως στα επαγγελµατικά ακίνητα και η αύξηση των κενών καταστηµάτων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι στο εµπορικό τρίγωνο της Αθήνας τα
κενά καταστήµατα ανέρχονται στο 18,7% των προσφεροµένων,
κάτι που αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ.
Η υψηλή φορολόγηση που σχεδιάζεται από την Κυβέρνηση µε
την ελπίδα ότι µε τον τρόπο αυτό θα διπλασιάσει τα έσοδα από
τα ακίνητα, σε συνδυασµό µε την αύξηση των υλικών οικοδοµής
και γενικότερα του κόστους κατασκευής, τελικά αναµένεται να
προκαλέσει πλήρη καθίζηση στον τοµέα των κατασκευών και των
πωλήσεων και ιδίως στις νέες κατοικίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι
περισσότερες από οκτακόσιες οικοδοµικές επιχειρήσεις έχουν
ζητήσει τη διαγραφή τους από το µητρώο της ένωσής τους.
Και στους δύο αυτούς κλάδους, δηλαδή στα αυτοκίνητα και
την οικοδοµή, η αύξηση της ανεργίας είναι πάρα πολύ µεγάλη,
ενώ πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν εξέλθει του κλάδου που µέχρι
πρόσφατα εργάζονταν και ψάχνουν την επαγγελµατική τους τύχη
σε άλλους τοµείς.
Μάλιστα, τις τελευταίες ηµέρες η Κυβέρνηση, καταλαβαίνοντας τα τραγικά της λάθη στον τοµέα των αυτοκινήτων αλλά και
των ακινήτων, σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα αποφάσισε, µε το πολυνοµοσχέδιο, να δώσει κίνητρα στην αγορά αυτοκινήτων µε τα
µειωµένα τέλη και σε ό,τι αφορά τον τοµέα των ακινήτων αποφάσισε, επιτέλους, να κάνει πράξη αυτό που της λέγαµε τον
Απρίλιο του 2010, µε αφορµή τη συζήτηση του φορολογικού νοµοσχεδίου, να αναστείλει δηλαδή, να παγώσει την εφαρµογή του
«πόθεν έσχες» για την αγορά πρώτης κατοικίας. Ποιος, όµως,
πολίτης θα εµπιστευθεί ένα αφερέγγυο κράτος, που από τη µια
δίνει κίνητρα φοροαπαλλαγών και από την άλλη επιβάλλει νέους
φόρους και επιβαρύνσεις;
Στον τοµέα των εσόδων πραγµατικά εκτιµώ ότι η Κυβέρνηση
βασίζεται µόνο σε ευχολόγια. Στοχεύει να εισπράξει 6,6 δισεκατοµµύρια ευρώ επιπλέον από φόρους σε µία οικονοµία που διαρκώς βυθίζεται στην ύφεση. Όσο όµως και να εφαρµόσει µέτρα
αφαίµαξης των πολιτών, αυτό είναι αδύνατο να γίνει, γιατί απλούστατα ουκ αν λάβοις παρά του µη έχοντος.
Με τα σκληρά µέτρα που πήρατε το 2010, αύξηση του ΦΠΑ,
αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης, αυξήσεις σε έµµεσους
και άµεσους φόρους, υπολογίζατε σε αύξηση του ρυθµού των
εσόδων στο 13,7% και καταλήξατε να είναι γύρω στο 5% µε βάση
τα πιο πρόσφατα στοιχεία και φυσικά µέσα σε αυτήν την αύξηση
είναι και τα έσοδα από την περαίωση. Έτσι, το κράτος θα εισπράξει 51,4 δισεκατοµµύρια ευρώ, αντί για 55,2 δισεκατοµµύρια ευρώ που προέβλεπε αρχικά ο προϋπολογισµός του 2010.
Για το 2011 στοχεύετε σε έσοδα 55,6 δισεκατοµµυρίων ευρώ,
αυξηµένα δηλαδή σε σχέση µε το 2010 κατά 4,2 δισεκατοµµύρια ευρώ.
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Στοχεύετε σε αύξηση της φορολογίας των φυσικών προσώπων κατά 6,5% ή 650 εκατοµµύρια ευρώ, τη στιγµή που το 90%
των συµπολιτών µας θα έχει µειωµένα εισοδήµατα. Φαίνεται ότι
υπολογίζετε ότι η κατάργηση του αφορολόγητου και των φοροαπαλλαγών θα σας δώσουν επιπλέον έσοδα.
Από το ΦΠΑ σκοπεύετε να εισπράξετε 1,2 δισεκατοµµύριο
ευρώ επιπλέον, τη στιγµή που η ιδιωτική κατανάλωση βυθίζεται
όλο και πιο πολύ και υπολογίζεται περίπου στο 9,5% µέσα σε µία
διετία.
Υπολογίζετε να εισπράξετε 1 δισεκατοµµύριο ευρώ από την
έκτακτη εισφορά, ενώ οι επιχειρήσεις έχουν διαρκώς µειωµένα
έσοδα. Έχετε υπολογίσει τις συνέπειες στην ψυχολογία των
επενδυτών, όταν βλέπουν τις επιχειρήσεις τους να έχουν µονίµως έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις, καθιστώντας ακόµα
δυσχερέστερη την εικόνα της πατρίδας µας σε σχέση µε τους
ανταγωνιστές της;
Υπολογίζετε να εισπράξετε 820 εκατοµµύρια ευρώ από τα ακίνητα, όταν έχει παγώσει εντελώς η αγορά των ακινήτων, 270 εκατοµµύρια ευρώ από την αναπροσαρµογή των αντικειµενικών
αξιών, 150 εκατοµµύρια από τους ηµιυπαίθριους, 300 εκατοµµύρια ευρώ από πρόστιµα σε αυθαίρετα. Αυτά είναι τεράστια
ποσά για τα νοικοκυριά που σε συνδυασµό µε όλες τις άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις θα είναι αδύνατον να τα σηκώσει η µέση
ελληνική οικογένεια. Η υπέρµετρη φορολόγηση των ακινήτων,
όπως έχω ήδη πει, έχει οδηγήσει σε απόλυτη ύφεση την αγορά.
Έτσι η άλλοτε ατµοµηχανή της ελληνικής οικονοµίας παραµένει
παροπλισµένη.
Καταργείτε την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρµανσης, υπολογίζοντας µ’ αυτόν τον τρόπο να εισπράξετε 600 εκατοµµύρια
ευρώ, εκ των οποίων θα επιστρέψετε λέτε 190 εκατοµµύρια µε
µορφή επιδόµατος σε ανθρώπους µε χαµηλά εισοδήµατα. Σε
σχέση µε το πετρέλαιο θέρµανσης, πράγµατι υπήρχε σοβαρό
πρόβληµα µε τη λαθρεµπορία καυσίµων. Μήπως, όµως, το πρόβληµα είχε να κάνει πιο πολύ µε οργανωµένα συµφέροντα και
έλλειψη ελεγκτικών µηχανισµών και θα έπρεπε να αποφευχθεί
όλη αυτή η αναστάτωση; Η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά για το
πετρέλαιο θέρµανσης και ειδικότερα στη βόρεια Ελλάδα θα είναι
τεράστια και πολύ φοβάµαι ότι θα υπάρξουν οικογένειες που δεν
θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στην ανάγκη αυτή.
Από την πρώτη στιγµή της εκλογής σας έχετε ρίξει όλο το
βάρος σας στην εύκολη λύση της αύξησης των έµµεσων φόρων,
αυτών που κάποτε αποκαλούσατε τους πιο άδικους φόρους και
είναι πραγµατικά οι πιο άδικοι φόροι. Ο λόγος έµµεσων προς
άµεσους φόρους εκτιµάται ότι το 2011 θα διαµορφωθεί στο
1,65% από 1,33% που ήταν το 2009.
Πριν από λίγο καιρό σηµερινοί κορυφαίοι Υπουργοί του
ΠΑΣΟΚ δήλωναν ότι οι υψηλότεροι έµµεσοι φόροι επιβαρύνουν
άδικα και δυσανάλογα τα χαµηλά και µεσαία εισοδηµατικά στρώµατα. Και είχαν απόλυτο δίκιο. Σήµερα, όµως, καύσιµα, τσιγάρα,
ποτά έχουν υπέρµετρα επιβαρυνθεί και ειδικά για τα καύσιµα οι
αυξήσεις αυτές αποτελούν τροχοπέδη ανάπτυξης, καθώς επιβαρύνουν τεράστια το κόστος των επιχειρήσεων. Εξακόσια εκατοµµύρια ευρώ υπολογίζετε να εισπράξετε επιπλέον από
έµµεσους φόρους. Πολύ φοβάµαι, όµως, ότι η βέβαιη µείωση
της κατανάλωσης και το λαθρεµπόριο καυσίµων και τσιγάρων θα
οδηγήσει σίγουρα και σε µειωµένα έσοδα.
Θετικό κρίνουµε το γεγονός ότι επιτέλους η Κυβέρνηση υπολογίζει σε έσοδα από τη φορολόγηση των τυχερών παιχνιδιών.
Ωστόσο το νούµερο των 700 εκατοµµυρίων ευρώ αν δεν γίνουν
άµεσα και έγκαιρα κινήσεις εκτιµώ ότι θα είναι ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο νούµερο που πολύ δύσκολα θα επιτευχθεί. Εδώ και καιρό
περιµένουµε το σχετικό νοµοσχέδιο να έρθει στη Βουλή και δυστυχώς µόνο υποσχέσεις βλέπουµε τη στιγµή που ο ιντερνετικός τζόγος ανθεί και τεράστια ποσά χάνονται κάθε µέρα για το
ελληνικό δηµόσιο.
Σε όλα αυτά να προσθέσω ότι όταν εκλεχθήκατε, διακηρύσσατε ότι υπάρχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές άνω των 31 δισεκατοµµυρίων ευρώ, οφειλές προς το ελληνικό δηµόσιο, τις οποίες
θα τις εισπράττατε. Μέχρι σήµερα πέρα από µερικές επικοινωνιακού τύπου κινήσεις, δεν έχει ξεκινήσει κάτι ουσιαστικό προς
αυτήν την κατεύθυνση. Αντίθετα, µόλις πριν από λίγες ηµέρες
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προσπαθήσατε µε το πολυνοµοσχέδιο της ντροπής να διαγράψετε 24 δισεκατοµµύρια από αυτά τα περίφηµα 31 δισεκατοµµύρια των χρηµάτων, όταν λέγατε «τα λεφτά υπάρχουν». Έστω
και τώρα θέλουµε να µάθουµε πόσες οφειλές από τις ληξιπρόθεσµες έχουν εισπραχτεί, πόσες µπορούν να διεκδικηθούν και τι
έχει να περιµένει το κράτος από αυτές;
Ακόµη, από τον προϋπολογισµό του 2011 απουσιάζει παντελώς η αναγκαία αναπτυξιακή διάσταση. ∆εν υπάρχει σχέδιο για
παρέµβαση σε τοµείς, όπως είναι η αξιοποίηση της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας, όπως είναι οι αποκρατικοποιήσεις, όπως είναι
η αξιοποίηση του θεσµού των συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Εδώ και ένα χρόνο η χώρα µας δεν έχει αναπτυξιακό
νόµο. Εδώ και ένα χρόνο το ΕΣΠΑ έχει βαλτώσει και έχει κατρακυλήσει από την πέµπτη θέση στην απορροφητικότητα που ήταν
το 2009 στην εικοστή τρίτη θέση το 2010, ενώ όσον αφορά το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων επενδύσεων, όπως ήδη έχουµε πει, έχει
παγώσει εντελώς.
Το χειρότερο όµως είναι ότι το φορολογικό πλαίσιο και το φορολογικό περιβάλλον είναι τόσο ασταθές, που όχι µόνο δεν είναι
ικανό να προσελκύσει νέες επενδύσεις, αλλά και πολλές υπάρχουσες επιχειρήσεις θα µετακοµίσουν στις γύρω χώρες που
έχουν σταθερούς και χαµηλούς συντελεστές φορολόγησης.
Ακόµη, σύµφωνα µε το µνηµόνιο θα πρέπει να υπάρξει ένα
σχέδιο που θα εξειδικεύει το πλαίσιο αποκρατικοποιήσεων και
αξιοποίησης της δηµόσιας περιουσίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η πρόβλεψη για τουλάχιστον 1 δισεκατοµµύριο ετήσια
έσοδα από αποκρατικοποιήσεις στην περίοδο 2011 έως 2013.
Στο σηµείο που έχουµε φθάσει βέβαια αυτό φαντάζει ως ουτοπία. Αν θέλουµε, λοιπόν, να ασκήσουµε µία σοβαρή, σωστή,
υπεύθυνη πολιτική, τότε πρέπει να στραφούµε σε άλλες κατευθύνσεις. Να κατευθυνθούµε στην αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής από τη µία και στην κατεύθυνση της δραστικής µείωσης των
κρατικών δαπανών, σπαταλών, θα έλεγα, καλύτερα από την
άλλη.
Απαιτείται πολιτική βούληση, προγραµµατισµός, σύνεση, σταθερότητα, εµµονή σε µια τέτοια σχεδιαζόµενη πολιτική. Να σταµατήσουµε τώρα τη φοροεπιδροµή σε βάρος νοικοκυριών και
µικροµεσαίων επιχειρήσεων που δυστυχώς κάνει τόσο κακό στην
οικονοµία του τόπου. Προτάσεις υπάρχουν, είναι συγκεκριµένες,
τις καταθέσαµε έγκαιρα και σας τις καταθέτουµε ξανά υπεύθυνα.
Σταθερό, απλό, κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστηµα, κατανοητό από όλους, εφοριακούς, λογιστές, επιχειρήσεις, πολίτες.
«Καποδίστρια» στις φορολογικές υπηρεσίες, λιγότερες και ισχυρότερες φορολογικές υπηρεσίες. Αξιοκρατικές επιλογές σε όλα
τα επίπεδα, διευθυντές και προϊσταµένους. Όχι στις κοµµατικές
επιλογές, όχι στις κοµµατικές διώξεις. Επίλυση των προβληµάτων του φορολογικού κλάδου να σταµατήσει επιτέλους αυτή η
αβεβαιότητα που σέρνεται επί µήνες σχετικά µε τα οικονοµικά
δεδοµένα, αλλά και µε τις ενδεχόµενες ή επερχόµενες κατά άλλους αλλαγές.
Σύνδεση του ηλεκτρονικού συστήµατος TAXIS µε τα αντίστοιχα πληροφορικά συστήµατα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και όλων των υπόλοιπων δηµοσίων υπηρεσιών.
Ηλεκτρονική διασταύρωση όλων των στοιχείων από όλα τα πληροφορικά συστήµατα, όλων των φορέων του δηµοσίου και αξιοποίηση των στοιχείων αυτών. Κατάργηση του τραπεζικού
απορρήτου για τις φορολογικές αρχές, οι οποίες κάτω από συγκεκριµένους όρους και προϋποθέσεις θα έχουν τη δυνατότητα
πρόσβασης στα τραπεζικά στοιχεία των φορολογουµένων. Αποτελεσµατική αντιµετώπιση της διαφθοράς στις φορολογικές υπηρεσίες.
Φυσικά, πολλές ακόµη προτάσεις θα µπορούσαν να γίνουν από
κάθε καλοπροαίρετο συνοµιλητή για την οριστική αντιµετώπιση
του προβλήµατος της φοροδιαφυγής, αυτού του εθνικού εγκλήµατος. Αυτός, κύριοι της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, θα έπρεπε να
είναι ο βασικός σας στόχος. Η πολιτική σας βούληση για τη ριζική
αντιµετώπιση του οικονοµικού εγκλήµατος θα έπρεπε να είναι
µόνιµη διαρκής, δεδοµένη. Μόνο µε τη δραστική αντιµετώπιση
της φοροδιαφυγής σε συνδυασµό µε την ουσιαστική µείωση των
σπαταλών του ελληνικού κράτους, θα µπορούσε να υπάρξει
πραγµατική και ουσιαστική αντιµετώπιση των βασικών προβλη-
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µάτων της ελληνικής οικονοµίας, µείωση του δηµοσιοοικονοµικού ελλείµµατος, µείωση του δηµόσιου χρέους. Ένα χρέος που
έχει πιστοποιηµένη ονοµασία προέλευσης made by ΠΑΣΟΚ, θα
µπορούσαµε να πούµε χαριτολογώντας,αλλά και βλέποντας τη
διαχρονική του εξέλιξη.
Αλλαγή πολιτικής επιβάλλεται το ταχύτερο δυνατό. Αλλαγή
ψυχολογίας επιβάλλεται το ταχύτερο δυνατό. Σήµερα αν είναι
δυνατόν, πριν να είναι πολύ αργά για την ελληνική οικονοµία
αύριο.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Το λόγο έχει η ειδική εισηγήτρια του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, κ. ∆ιαµάντω
Μανωλάκου.
∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Θα πρέπει η Κυβέρνηση να νοιώθει µεγάλο καµάρι, αφού στην
προχθεσινή Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σ’ αυτήν
τη λυκοσυµµαχία όπου συντονίζουν την ενιαία στρατηγική του
µονοπωλιακού κεφαλαίου ενάντια στο λαό, ενάντια στους λαούς
και µάλιστα την κλιµακώνουν, καλωσορίστηκε η ελληνική Κυβέρνηση για την εντυπωσιακή πρόοδο στη δηµοσιονοµική προσαρµογή. Έτσι είναι. Όταν ξεθεµελιώνονται κοινωνικές
κατακτήσεις που µε αγώνα και αίµα κερδήθηκαν από το 19ο
αιώνα, µε τον εκβιασµό του ελλείµµατος και του χρέους, µε
αντεργατικά τερατουργήµατα, τη σφαγή συλλογικών συµβάσεων, µε διαδικασίες του κατεπείγοντος για να περάσετε ό,τι ευνοεί το κεφάλαιο και χρεοκοπεί τα λαϊκά νοικοκυριά, τότε θα
παίρνετε τα συχαρίκια των ευρωληστών. Γιατί έχουν οµοφωνία
για τα διαρθρωτικά µέτρα κατά των εργαζοµένων. Αντιθέσεις,
όµως και ανταγωνισµούς οξύτατους, για να µη χάσουν αγορές
και να µην πληρώσουν για την κρίση που αυτοί δηµιούργησαν.
Αυτό εξάλλου εκφράζει και η διαµάχη για τη διαµόρφωση του
λεγόµενου µηχανισµού στήριξης. Ουσιαστικά είναι η διαµάχη µεταξύ ιµπεριαλιστικών δυνάµεων, µεταξύ κυβερνήσεων και τµηµάτων του µονοπωλιακού κεφαλαίου. Σ’ αυτή τη ρότα είσαστε κι
εσείς και ο προϋπολογισµός σας.
Προώθηση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων που ονοµάζετε δηµοσιονοµική εξυγίανση και δεν διστάζετε να χρησιµοποιείτε αυταρχισµό και ωµή κρατική βία για να τα περάσετε.
Αυταρχισµός είναι η διαδικασία του κατεπείγοντος µε µία συζήτηση εξπρές για το σφαγιασµό των εργατικών δικαιωµάτων.
Ωµή κρατική βία είναι η επιστράτευση, απειλή µε όπλα και συνοδεία περιπολικών µέσα στα καράβια για να γίνουν δροµολόγια,
να σπάσει η απεργία. Έτσι την καταστείλατε και τον ηρωικό
αγώνα των πληρωµάτων, προκειµένου να επιβάλετε τα συµφέροντα των εφοπλιστών που θέλουν φτηνό εργατικό δυναµικό µε
µισθούς και συνθήκες γαλέρας.
Όµως, τέτοιες αποφάσεις γίνονται κουρελόχαρτα και το έδειξε
και η µεγάλη πανελλαδική απεργία στις 15 του ∆εκέµβρη –και
είναι µόνο η αρχή- και τα ποτάµια των διαδηλωτών σε όλες τις
πόλεις, γιατί ήταν και ενάντια στον προϋπολογισµό της σκληρής
λιτότητας και αφαίµαξης των λαϊκών στρωµάτων.
Αυτή είναι η επιλογή των ιµπεριαλιστικών οργανισµών και ενώσεων, ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ
και των κυβερνήσεων σοσιαλδηµοκρατικών και κεντροδεξιών, να
πληρώσουν οι εργαζόµενοι την οικονοµική καπιταλιστική κρίση
για να σωθούν τα κέρδη της πλουτοκρατίας σε κάθε χώρα.
Γι’ αυτό συνοδεύονται µε διαρθρωτικές αλλαγές για φθηνότερη αµοιβή της εργασίας µε µισθούς πείνας µέχρι και εκποίηση
δηµόσιας περιουσίας. Γι’ αυτό είναι αποκρουστική η πολιτική
σας. Και το επιβεβαιώνει και ο κρατικός προϋπολογισµός, παρ’
όλο ότι είναι ενδεικτικός και διαµορφώθηκε σε συνεργασία Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Στρώνει το έδαφος για τα χειρότερα. Κλιµακώνει τον
πόλεµο ενάντια στον λαό. Επιβάλλει µία πρωτοφανή ληστεία σε
βάρος εργατοϋπαλλήλων και λαϊκών στρωµάτων στο όνοµα της
κρίσης, των ελλειµµάτων και του µνηµονίου, αυξάνοντας και
εντείνοντας την εκµετάλλευση και συνθλίβοντας τα λαϊκά εισοδήµατα.
Καµµία θυσία δεν θα πιάσει τόπο, είτε µε επιµήκυνση είτε όχι
και αυτό το ξέρετε. Έλλειµµα και χρέος θα αυξηθούν. Το ξέρετε
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καλά. Γιατί για την κρίση ευθύνεται η συσσώρευση του πλούτου
στους λίγους και της φτώχειας στους πολλούς. Αυτό εξασφαλίζει χρόνια τώρα η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και Νέας ∆ηµοκρατίας. Και µε εργαλείο τον
προϋπολογισµό συνεχίζεται αυτή η πολιτική της υψηλής κερδοφορίας δίνοντας κίνητρα και φοροαπαλλαγές στο µεγάλο κεφάλαιο.
Ταυτόχρονα προχωράτε σε fast track, στο ξεπούληµα φιλέτων
της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας, την εκχώρηση βασικών και
συγκεντρωµένων κλάδων και υποδοµών όπου το κράτος έχει
ακόµη µετοχικά ποσοστά. Όλα στο σφυρί για τους µεγαλοεπιχειρηµατίες. Γι’ αυτό είναι ένας προϋπολογισµός που αποτυπώνει τον παρασιτικό καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής σε φάση
κρίσης. Λεηλατεί σκληρά, κυνικά τον πλούτο που παράγουν οι
εργαζόµενοι, καταστρέφουν παραγωγικές δυνάµεις και δεν µπορεί να ικανοποιήσει βασικές λαϊκές ανάγκες. Φαίνεται ξεκάθαρα
και στον τρόπο κατανοµής των κονδυλίων του τακτικού προϋπολογισµού, αλλά και στα µεγέθη του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων.
Από τον τακτικό προϋπολογισµό το 54,4% πάει κατευθείαν
στους άρπαγες των τραπεζών που έχουν αναλάβει εργολαβικά
τη διαχείριση του δηµόσιου χρέους. Το 2,5% για τη στήριξη επιχειρηµατικών οµίλων µε τη µορφή συµµετοχής του δηµοσίου στο
µετοχικό τους κεφάλαιο για απαλλοτριώσεις που ευνοούν κατασκευαστικές εταιρείες, για το ΝΑΤΟ και για το αποθεµατικό που
συµφώνησε η Κυβέρνηση µε την τρόϊκα να βάλει στον προϋπολογισµό. Στο κονδύλι µεταβιβαστικές πληρωµές, µειωµένο είναι
και µόλις το 15,5% των κρατικών δαπανών. Και αυτά είναι για να
καλυφθούν όλες οι ανάγκες στη λειτουργία των κλάδων της
υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας, του πολιτισµού, των συγκοινωνιών και να πληρωθούν και οι υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στα ασφαλιστικά ταµεία. Που σηµαίνει ότι τα ασφαλιστικά
ταµεία θα συρρικνώσουν το ταµείο στην κυριολεξία.
Οι δαπάνες µισθοδοσίας και συντάξεων του 2011 µειωµένες
κατά 22,3%. Και αφορά µόλις το 8,7% του ΑΕΠ της χώρας. Την
ίδια ώρα το µεγάλο κοµµάτι των άµεσων φόρων πληρώνεται από
µισθωτούς και συνταξιούχους και αυταπασχολούµενους. Παρά
τη µείωση του εισοδήµατος, τη µαζική ανεργία, οι φόροι εισοδήµατος παίρνουν µία αύξηση 6,5%. Στις επιχειρήσεις, όµως,
προβλέπεται µείωση 16%. Έτσι είναι. Εκεί δεν σας ενοχλούν οι
µειώσεις. Αλλά και οι έµµεσοι φόροι αυξάνονται παρά την κάθετη πτώση της λαϊκής κατανάλωσης. Γιατί; ∆ιότι αυξάνεται προκλητικά ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι. Και από την 1/1/2011 οι
µαζικές µετατάξεις εµπορευµάτων πρώτης ανάγκης εξασφαλίζουν ένα νέο κύµα ακρίβειας µε ανατιµήσεις 2% σε τρόφιµα και
άλλα βασικά είδη, για να αποτελειώσει το λαϊκό εισόδηµα.
Την ίδια στιγµή που οδηγείτε την πλειοψηφία των µικρών επαγγελµατιών, βιοτεχνών, εµπόρων στα πρόθυρα της χρεοκοπίας
και την ανεργία, προκλητικά µειώνετε τους φορολογικούς συντελεστές των µεγάλων επιχειρήσεων. ∆ίνετε νέα κίνητρα µέσω
του αναπτυξιακού νόµου και χαρίζετε τις ασφαλιστικές εισφορές
στους µεγαλοεργοδότες. Με τη λεγόµενη απελευθέρωση αυτών
που ονοµάζετε «κλειστά επαγγέλµατα» παραδίνετε ολόκληρους
κλάδους στο µεγάλο κεφάλαιο. Έτσι αυγαταίνουν τα επιχειρηµατικά κέρδη και µε τις φοροελαφρύνσεις ο φορολογικός συντελεστής πέφτει από το 24% στο 20%. Οι απώλειες εσόδων; Στα
320 εκατοµµύρια. Αυτές οι απώλειες δεν σας ενοχλούν καθόλου.
Επιλεκτικά µειώνεται ο ΦΠΑ των µεγαλοξενοδόχων από το
11% στο 6,5% και στηρίζονται οι τράπεζες µε ζεστό χρήµα 10 δισεκατοµµύρια ευρώ. Και όλα αυτά σ’ ένα περιβάλλον βαθιάς κρίσης και µεγάλης ανόδου της απεργίας.
Αλλά και το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων καθηλωµένο
είναι στα επίπεδα του 2004, αφού ο ρόλος των κυβερνήσεων του
ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας είναι να το υποβαθµίζουν όλο
και περισσότερο, προκειµένου να αφήνουν ελεύθερο χώρο για
την πραγµατοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων. Μάλιστα περιορίζονται επιλεκτικά µόνο ως έργα που είναι αναγκαία για τη χρηµατοδότηση της ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας. ∆ηλαδή, δεν έχει
σηµασία µόνο η µείωση των πόρων, αλλά και αυτοί οι πόροι πού
κατευθύνονται. Ήδη µέσα σ’ ένα χρόνο έχετε περικόψει κονδύλια του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων δύο φορές, µε
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στόχο τη µείωση των κρατικών δαπανών και µάλιστα αυτό θα ξαναγίνει. Ούτε αυτό θα υλοποιηθεί.
Ποιο είναι το αποτέλεσµα; Η κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας. Πέρυσι ήταν 9,1%, το 2011 λέτε ότι θα σκαρφαλώσει στο
14,6%, η Ευρωπαϊκή Ένωση το δίνει 15%. Βέβαια δεν καταγράφονται όλοι επειδή µπορεί περιστασιακά µερικοί να βρίσκουν κάποιο µεροκάµατο και τους λέτε εργαζόµενους. Και όταν οι
άνεργοι διεκδικούν αγωνιστικά το δικαίωµα στη δουλειά ή κάποιο
έκτακτο επίδοµα για να πληρώσουν το κοµµένο φως και νερό,
γιατί εκεί έχουν φτάσει –και θα πολλαπλασιαστούν- τότε γνωρίζουν τον αυταρχισµό και την κρατική καταστολή µε δακρυγόνα
και χηµικά, όπως επανειληµµένα έχει συµβεί µε τους άνεργους
µεταλλεργάτες της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάµατος.
Αυτή είναι η πολιτική σας. Σκληρή, άγρια, απάνθρωπη και αυτές
οι βασικές συντεταγµένες του προϋπολογισµού, µε ανθρωποθυσίες χωρίς τέλος για τα µονοπώλια.
Το ψευτοδίλληµα που βάζετε «µείωση µισθών ή απολύσεις»
είναι µία κοροϊδία, γιατί και τα δύο θα συµβούν. Με το ενιαίο µισθολόγιο µειώνονται µισθοί και συντάξεις στο δηµόσιο –εξάλλου
φαίνεται αυτό στον προϋπολογισµό- και χιλιάδες συµβασιούχοι
θα απολυθούν το 2011 από το δηµόσιο. Το αποδεικνύει το σχετικό κονδύλι. Μειώνεται κατά 100.000.000 ευρώ.
Ταυτόχρονα η Κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων, που θα εφαρµοστεί µε τη νέα χρονιά µεταξύ
άλλων η παραπέρα ιδιωτικοποίηση της ∆ΕΗ και αυτό βέβαια συνδέεται και µε νέα αύξηση του οικιακού τιµολογίου και των εισιτηρίων, για τη µεγάλη µάζα του λαού.
Συνεπώς τα νέα µέτρα σας περιλαµβάνουν µαζικές απολύσεις
στις πρώην ∆ΕΚΟ και στους ΟΤΑ, στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα,
δραστικές περικοπές στην υγεία, µειώσεις µισθών, µπαράζ νέων
φόρων και αύξηση του ΦΠΑ σε είδη λαϊκής κατανάλωσης και
προκαλείτε τη νοηµοσύνη του λαού όταν λέτε ότι δεν θα υπάρξει καµµιά νέα περικοπή σε µισθούς και συντάξεις, ούτε θα υπάρξουν φορολογικές αυξήσεις.
Υποκρινόσαστε όταν λέτε «Μαχαίρι στην κακοδιαχείριση στα
δηµόσια νοσοκοµεία». Γιατί και νέες, σε συνέχεια των προηγούµενων ετών, άγριες περικοπές σε υγεία, πρόνοια και στους προϋπολογισµούς στα δηµόσια νοσοκοµεία κάνετε, θέτοντας σε
κίνδυνο την υγεία του λαού, ωστόσο και αυτές οι προβλεπόµενες
δαπάνες είναι υπό αίρεση, µπορεί να µειωθούν ακόµη περισσότερο ανάλογα µε την πορεία των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων.
Γιατί αυτό το άλλοθι πάντα επικαλείσθε. Ήδη, τα ασφαλιστικά
ταµεία προχώρησαν σε περικοπές φαρµάκων, εξετάσεων, υγειονοµικών υλικών σε χρόνια πάσχοντες.
Θα υπάρχει, λοιπόν, µείωση κατά 4,1% και ακόµα µεγαλύτερη
στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων κατά 58,25%.
Στον προϋπολογισµό οι λειτουργικές δαπάνες µειώνονται κατά
600.000.000 ευρώ λιγότερα και µε τη µείωση στη µισθοδοσία
αυτό θα πιάσει το 1,4 δισεκατοµµύριο ευρώ λιγότερα στην υγεία.
Είναι αξιοσηµείωτο ότι στον προϋπολογισµό του Υπουργείου
Υγείας -και δεν είναι µόνο στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στα περισσότερα, θα έλεγα- για το 2011 δεν αναφέρεται η εσωτερική
κατανοµή των κονδυλίων. Ίσως µε αυτόν τον τρόπο θέλετε να
κρύψετε πολλές και τεράστιες περικοπές και ειδικά στις λειτουργικές δαπάνες των νοσοκοµείων, για να µετατραπούν σε αυτοδιοικούµενες και αυτοχρηµατοδοτούµενες µονάδες. Όπως,
δραστική µείωση φαίνεται ότι πηγαίνετε να κάνετε και σε επιδόµατα που έπαιρναν οι νεφροπαθείς και οι µεταµοσχευµένοι καρδιάς, ύπατος, πνευµόνων κ.λπ., και επίσης περικοπές δραστικές
γίνονται και προς τα ασφαλιστικά ταµεία.
Η κρίση, λοιπόν, αξιοποιείται για να επιταχυνθούν ουσιαστικές
ανατροπές στο σύστηµα υγείας, να µειωθεί το µη µισθολογικό
κόστος και να εξασφαλιστεί η κερδοφορία του κεφαλαίου. Εκεί
έχει να επενδύσει και να κερδίσει. Αυτή είναι η κατάσταση. Τα
νοσοκοµεία οδηγούνται σε µείωση κρεβατιών, σε συγχωνεύσεις
κλινικών, σε αλλαγή του ρόλου τους ή µερικά σε κλείσιµο, όχι βέβαια µε κριτήριο την ορθολογική κατανοµή υγειονοµικών µονάδων για τις λαϊκές ανάγκες.
Αλλά και στην παιδεία επίσης δεν είναι καλύτερη η κατάσταση.
Είναι µειωµένες οι δαπάνες κατά 21,9% σε σχέση µε το 2010 και
βέβαια το ποσοστό είναι κατά από το 3% του ΑΕΠ. Αυτό το λέω
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γιατί είχατε υποσχεθεί ως σίγουρο το 3%. Εξάλλου, µέσω του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων υλοποιήθηκαν οι κύριοι
σχεδιασµοί της Κυβέρνησης για το λεγόµενο νέο σχολείο µε
αιχµή το ολοήµερο, το σπάσιµο του ενιαίου αναλυτικού προγράµµατος, την εισαγωγή των δεξιοτήτων και τη στρατηγική της
διά βίου µάθησης από το δηµοτικό, την παραπέρα άλωση των
εργασιακών σχέσεων.
Για το 2011 και στο κοµµάτι της παιδείας το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων είναι µειωµένο κατά 50,6%, αλλά µειώσεις
έχουµε και στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση,
που φτάνουν το 50%. Είναι δαπάνες που αφορούν τις λειτουργίες των σχολείων, που ήδη πέρασαν από φωτιά και σίδερο το
2010 και η κατάσταση θα γίνει εκρηκτική στη λειτουργία και τις
υποδοµές µε άµεση την επιβάρυνση των γονιών. Και φυσικά ο
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ θα δώσει διέξοδο µε την ανταποδοτική λειτουργία, τους σπόνσορες, την είσοδο των ιδιωτών, τη συρρίκνωση
λειτουργιών και υποδοµών στο σχολείο. Και βέβαια µετά θα λέτε
ότι φταίνε οι µαθητές, που κάνουν καταλήψεις. Και θα δουλέψουν και τα µαθητοδικεία.
Ίδια είναι η κατάσταση και στις αποδοχές των εκπαιδευτικών.
Έχουµε µείωση κατά 24%, που τι σηµαίνει αυτό; Μείωση αποδοχών και ραγδαία διεύρυνση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Μειώσεις υπάρχουν στις δαπάνες και στη λειτουργία τον
ΑΕΙ και ΤΕΙ όσο και στις αποδοχές του προσωπικού.
Εδώ αποτυπώνονται ευδιάκριτα οι αντιδραστικές αλλαγές που
επεξεργάζονται και µε τις εργασιακές σχέσεις, ζήτηµα εξάλλου
που επιβεβαιώνουν και οι εξαγγελίες του επικείµενου νέου νόµου
- πλαισίου για βαθύτερες ανατροπές στις κατώτερες βαθµίδες
των διδασκόντων ΑΕΙ και ΤΕΙ. Μάλιστα, στα πανεπιστήµια και στα
ΤΕΙ αποτυπώνονται ως να είναι επιχειρήσεις µε στοιχεία για πλεόνασµα έλλειµµα, αξιοποίηση µετοχών και επενδύσεις, που δείχνει την παιδεία ως εµπόρευµα που διέπεται από το πνεύµα και
της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηµατικότητας και όχι κοινωνικό αγαθό που πρέπει να απολαµβάνει η νεολαία.
Αλλά και στην έρευνα, πάλι έχουµε µειώσεις κατά 16,5 εκατοµµύρια ευρώ, που σηµαίνει ότι η ερευνητική δουλειά ερευνητικών κέντρων και πανεπιστηµίων θα µπει στην άµεση εποπτεία
και στόχευση των επιχειρήσεων. Αυτό που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό υλοποιείτε, σε αυτό συµφωνείτε.
Ωστόσο αυξήσεις έχουµε στα κονδύλια στη διά βίου µάθηση
κατά 4,5 εκατοµµύρια ευρώ για την υλοποίηση των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην εκπαίδευση, άµεσα συνδεδεµένες µε
τις ανάγκες των επιχειρήσεων.
Μειώσεις έχουµε και στις δαπάνες του αγροτικού τοµέα για
δεύτερη συνεχή χρονιά. Μεγάλο µέρος αφορούν τις ενισχύσεις
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάθε χρόνο µειώνονται. Σε συνδυασµό, µάλιστα, µε τις εξευτελιστικές τιµές και την αύξηση του
κόστους παραγωγής, το σίγουρο είναι ότι και µε την πολιτική της
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής το 2011 θα ενταθεί το ξεκλήρισµα
των µικροµεσαίων αγροτών. Κατά τ’ άλλα προπαγανδίζετε τα καλάθια ανά περιφέρεια. Είναι, όµως, τα καλάθια της φτώχειας και
της εγκατάλειψης για την αγροτιά.
Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων είναι µειωµένο κατά
47,5%, άρα αυξάνονται οι ελλείψεις στα έργα υποδοµής. Κατά
τ’ άλλα µιλάτε για µείωση του κόστους παραγωγής στους αγρότες.
Μειώσεις έχουµε και στον ΟΓΑ κατά 7,7%. Αλήθεια κόβονται οι
συντάξεις αναπηρίας; Γιατί αυτό λέγεται. Μείωση έχουµε και
στον ΕΛΓΑ κατά 42,25%, που δείχνει την ιδιωτικοποίησή του και
ταυτόχρονα γίνεται αφαίµαξη των αγροτών, αφού τριπλασιάστηκαν οι εισφορές τους χωρίς να έχουν ουσιαστική ασφαλιστική
κάλυψη στην παραγωγή τους. Πηγαίνετε στη Θεσσαλία να το
ακούσετε.
Έτσι είναι η λογική των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων. Σε
σχέση µε τον εκσυγχρονισµό στις λειτουργίες των ΟΤΑ και του
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, η ουσία είναι ότι το ελληνικό κράτος σε διαφορετικές χρονικές περιόδους εµφανίζει διαφορετικές διοικητικές
δοµές για την εξυπηρέτηση πάντα των καπιταλιστικών σχέσεων
και της κερδοφορίας του κεφαλαίου, όµως, φαίνεται καθαρά και
σε αυτούς τους πόρους ότι αυξάνεται η επιχειρησιακή ικανότητα
της τοπικής και κυρίως της περιφερειακής διοίκησης για συνερ-
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γασίες µε µονοπωλιακούς οµίλους και την προώθηση των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων και το στενό συντονισµό µε όργανα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος βέβαια των λαϊκών αναγκών.
Να πω για τον πολιτισµό, που πάντα τον θεωρείτε πολυτέλεια.
Οι µειώσεις είναι 13%. Βέβαια, διευκολύνει την εκµετάλλευση
από επιχειρηµατικά συµφέροντα µέσω των Σ∆ΙΤ, µέσω της στήριξης της τουριστικής βιοµηχανίας και του αθλητικού θεάµατος.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξης χρόνου οµιλίας
της κυρίας Βουλευτού)
Θέλω ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Ωστόσο και οι λιγοστοί πόροι πάνε για συντήρηση κτηρίων, δηλαδή µη πραγµατική ανάπτυξη του πολιτισµού. Την ίδια ώρα σε
εγκατάλειψη είναι η Λυρική, το ∆ΗΠΕΘΕ, οι κρατικές ορχήστρες,
η Αρχαιολογική Υπηρεσία κ.ο.κ..
Έτσι διευκολύνεται η επιχειρηµατική δράση µε την πολιτισµική
υποβάθµιση και βαθύτερη αλλοτρίωση. Ο προϋπολογισµός, λοιπόν, είναι δοµηµένος µε βάση τις ανάγκες του κεφαλαίου και όχι
του λαού και σε αυτό έχετε και συνέχεια και συνέπεια. Γι’ αυτό
µεγαλοβιοµήχανοι και µεγαλέµποροι προβάλλουν άγριες αξιώσεις για µεγαλύτερη εκµετάλλευση χωρίς εµπόδια, µε εργαζόµενους εξαγριωµένους, ζητούν ιδιωτικοποίηση των πάντων και
λόγω της κρίσης να τους ξελασπώσει το κράτος. Και αυτό κάνετε.
Εµείς το λέµε καθαρά. Καµµιά ανοχή, καµµιά συναίνεση. Καλούµε την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα να δυναµώσει
παντού το λαϊκό µέτωπο πάλης και αντεπίθεσης για την προστασία των ανέργων, της λαϊκής οικογένειας, για την απόκρουση,
ρήξη και ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας. Ταυτόχρονα, µπαίνει επιτακτικά η λύση της ριζικής αλλαγής του συσχετισµού δύναµης υπέρ της λαϊκής εξουσίας για δρόµο
ανάπτυξης υπέρ του λαού και των αναγκών του. Αυτή είναι η πρόταση και απάντηση στην καπιταλιστική βαρβαρότητα που ζει ο
λαός µας. Αυτό θεωρούµε µονόδροµο µε την αποφασιστική, οργανωµένη πάλη, µε αποδέσµευση από Ευρωπαϊκή Ένωση και
ΝΑΤΟ για τη λαϊκή εξουσία. Μόνο έτσι θα µπορέσει ο λαός να
µην πληρώσει το χρέος που διαµόρφωσαν οι κυβερνήσεις για να
κερδοφορούν τα µονοπώλια. Μόνο έτσι θα ανοίξει ο δρόµος της
λαϊκής ευηµερίας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Ευχαριστούµε την κ.
Μανωλάκου.
Το λόγο έχει ο ειδικός εισηγητής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, κ. Παύλος Μαρκάκης εκ Βόλου ορµώµενος.
Κύριε Μαρκάκη, ελπίζω να έχετε οικονοµήσει σωστά το χρόνο,
για να µην καταπονηθεί το Σώµα.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Μη στεναχωριέστε, κύριε Πρόεδρε.
Έτσι κι αλλιώς είµαστε οι κυρίαρχοι της Αίθουσας.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βύρων Πολύδωρας): Όχι ανοχή. Μην καταγράφονται προηγούµενα!
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι,
είναι µια χρονιά που ο χαρακτηρισµός που ταιριάζει να δώσουµε
στον προϋπολογισµό του 2011 είναι «πάµε στοίχηµα;». Γιατί κανένας ακόµα και µέσα στη Κυβέρνηση δεν ξέρει αν θα υλοποιηθεί και τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει. Εδώ το πραγµατικό
στοίχηµα δεν είναι αν θα πετύχουµε τους ετήσιους στόχους, είναι
αν θα πάρουµε την τέταρτη δόση τον Μάρτιο. Και για να γίνει
αυτό, κύριε Υπουργέ, πρέπει µέσα σε δύο εβδοµάδες να πετύχετε τριάντα τρεις όρους του µνηµονίου. Εποµένως, δεν είναι
ένας προϋπολογισµός έτους αλλά στην ουσία το κράτος λειτουργεί µε δωδεκατηµόρια. Καταντήσατε ΠΑΣΟΚ και Νέα ∆ηµοκρατία το κράτος να λειτουργεί στην ουσία µε δόσεις.
Κύριε Υπουργέ, ξέρω ότι υπερηφανεύεστε ότι µειώσατε το έλλειµµα το 2010 κατά έξι µονάδες. Ξέρω όµως και πόσο µειώσατε
την κοινοβουλευτική δύναµη του ΠΑΣΟΚ το 2010. Τη µειώσατε
κατά τέσσερις Βουλευτές. Και αν πιάσετε τους στόχους σας το
2011, µε το ζόρι θα εξασφαλίσετε κυβερνητική πλειοψηφία.
Τα έσοδα σας από την εκλογική σας δύναµη µειώθηκαν σηµαντικά. Έχουν κατρακυλήσει σε ποσοστά του 30% και τα ποσοστά της αξιοπιστίας τα δαπανήσατε γρήγορα. Τώρα
βρίσκονται στο ναδίρ. Γιατί γίνεται αυτό; Γιατί δεν φτάνει που κοροϊδέψατε τον κόσµο στις εθνικές εκλογές µε το «λεφτά υπάρχουν» και ότι θα δώσετε αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισµό.
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Αλήθεια, ήθελα να ήξερα πώς νιώθετε όταν ακούτε σήµερα αυτά
τα χονδροειδή ψέµατα; Τους ξανακοροϊδέψατε και στις δηµοτικές εκλογές, ότι δεν θα µειωθούν οι µισθοί και δεν επιβληθούν
άλλοι φόροι. Και θα µου πείτε: «Καλά να πάθουν, αφού µας πιστεύουν!». Τι να κάνουν οι άνθρωποι; Έχετε δοµήσει έτσι το σύστηµα, που πρέπει να πάνε από τη Σκύλα στη Χάρυβδη. Και γι’
αυτό φυσικά προτίµησαν τον τρίτο δρόµο, προτίµησαν την
αποχή, δηλαδή δεν ψήφισαν κανέναν.
Ο δεύτερος λόγος της αποχής είναι ότι έχει καταλάβει πλέον
ο κόσµος ότι και η Νέα ∆ηµοκρατία δεν τους δίνει αξιόπιστη
εναλλακτική λύση. Και δεν φτάνει που ευθύνεται και εξαιτίας της
φτάσαµε στο µνηµόνιο. Έχει γίνει και πατερίτσα του ΠΑΣΟΚ και
µάλιστα υπερηφανεύεται ότι έχετε ψηφίσει τα περισσότερα νοµοσχέδια του ΠΑΣΟΚ.
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: ∆εν είναι εδώ κανείς απ’ αυτούς να
τα ακούει.
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: Και εις ανώτερα, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, που δεν είσαστε εδώ!
Προχθές υπερψηφίσατε τα δέκα από τα δεκαοκτώ άρθρα για
τα έκτακτα µέτρα, δηλαδή όλο σχεδόν το µνηµόνιο νούµερο ΙΙΙ.
Γι’ αυτό φυσικά και τα εκλογικά ποσοστά της Νέας ∆ηµοκρατίας
έχουν φτάσει σε επίπεδα ΦΠΑ.
Ας δούµε τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, πώς φτάσαµε στα µεγέθη του σηµερινού προϋπολογισµού.
Πέρυσι, αν θυµάστε, το µοναδικό θέµα συζήτησης ήταν πόσο
ήταν το έλλειµµα και σε τι ποσοστό διαµορφώνεται το δηµόσιο
χρέος. Και τα δύο κόµµατα έλεγαν τελείως διαφορετικά νούµερα. Το αξιοπερίεργο είναι ότι και τα δύο κόµµατα είχαν ξεχωριστές µεν ενηµερώσεις αλλά από το ίδιο πρόσωπο, τον ∆ιοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος. ∆εν ξέρω αν ο κ. Προβόπουλος άλλα
έλεγε στον κ. Καραµανλή και άλλα έλεγε στον κ. Παπανδρέου.
Αυτό, όµως, που είναι σίγουρο, είναι ότι ο κ. Προβόπουλος εξακολουθεί να είναι ακόµα ο ∆ιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.
Είναι τυχαίο; ∆εν νοµίζω.
Τελικά τα πραγµατικά µεγέθη τα µάθαµε ένα χρόνο µετά, στις
15 Νοεµβρίου του 2010 αµέσως µετά τις δηµοτικές εκλογές: Στο
15,4% το έλλειµµα το αναθεωρηµένο, δηλαδή 36 εκατοµµύρια
από το 13,6% που το υπολόγιζε το ΠΑΣΟΚ και από το 6% που το
ξεκίνησε η Νέα ∆ηµοκρατία. Και η Νέα ∆ηµοκρατία δεν µας είπε
πόσο υπολογίζει ότι κατέληξε το έλλειµµά της. Το δηµόσιο χρέος
έχει φτάσει στο 127% του ΑΕΠ, δηλαδή στα 298 δισεκατοµµύρια από το 115% του ΑΕΠ µε τα δικά σας στοιχεία. Αυτά σύµφωνα µε τη EUROSTAT.
Εδώ θα κάνω µια διαπίστωση και θα εκφράσω µια αµφιβολία.
Η EUROSTAT το 2008 ανέβαζε το χρέος µόλις στο 99% του ΑΕΠ.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο την ίδια χρονιά µε την έκθεση που κατέθεσε στη Βουλή –άρα την ξέρατε- ανέβαζε το χρέος στο 109,7%
του ΑΕΠ, δέκα µονάδες επάνω. Γιατί δεν αποδεχθήκατε το χρέος
όπως σας το έδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο; Τουλάχιστον γιατί
δεν ανησυχήσατε; Ή µήπως αυτό σας βόλευε; Άρα, τόσο µε την
ελληνική πολιτική µεριά όσο και µε την ευρωπαϊκή κάτι συνέβαινε. Μήπως µας έκαναν χάρες οι φίλοι µας οι Ευρωπαίοι εν
όψει της εκλογής του Προέδρου της Κοµισιόν, του κ. Μπαρόζο;
Μήπως το πλαίσιο της ανταλλαγής εξυπηρετήσεων πνίξατε την
αλήθεια; Μήπως τελικά ξέρατε όλοι την αλήθεια για την οικονοµία και δεν την λέγατε; Άρα, στην πραγµατικότητα αγαπητοί συνάδελφοι, δεν έχουµε ελληνικά στατιστικά στοιχεία, αλλά γενικώς
πολιτικά στατιστικά στοιχεία.
Γιατί φέτος είναι αξιόπιστα τα στοιχεία της EUROSTAT;
Μήπως επειδή είστε εσείς Κυβέρνηση; Η Ευρώπη παίρνει στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ και αυτή από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Είστε σίγουροι ότι οι φορείς αυτοί µπορούν να
παράσχουν αξιόπιστα στοιχεία; Τι ακριβώς κάνατε για να βελτιώσετε την ποιότητα των παρεχόµενων στοιχείων από το 2009
στο 2010 και τώρα το 2011; Αυτό που ξέρουµε εµείς είναι ότι
όπως συγκέντρωνε παλιά τα στοιχεία η ΕΣΥΕ, έτσι τα συγκεντρώνει και η ΕΛΣΤΑΤ, από τα ίδια ακριβώς Υπουργεία, από ίδια
ακριβώς πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Τι έχετε αλλάξει στον
τοµέα αυτόν; Μόνοι σας το οµολογείτε. Από τους χίλιους τριάντα
τέσσερις δήµους και κοινότητες, µόλις διακόσιοι ενενήντα τρεις
έδωσαν στοιχεία στο Γενικό Λογιστήριο και από εξήντα ασφαλι-
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στικά ταµεία µόλις τα είκοσι δύο.
Πώς φτάσαµε, όµως, στα νέα στοιχεία της EUROSTAT; Περάσατε πρώτα έναν αποτυχηµένο προϋπολογισµό, αυτόν που φτιάξατε πέρυσι το 2010 και στον οποίο σήµερα δεν αναφέρεστε
καθόλου, λες και δεν υπήρξε ποτέ, µε τη δικαιολογία ότι το φτιάξατε βιαστικά. Μετά αναγκαστήκατε να τον αναπροσαρµόσετε
µε το πρόγραµµα οικονοµικής πολιτικής, το οποίο αναθεωρείτε
συνέχεια.
Κύριε Υπουργέ, δεν δίνετε την εντύπωση της αξιοπιστίας των
µεγεθών. Τώρα το έλλειµµα κινδυνεύει να φτάσει από το 9,4%
που το υπολογίζατε εσείς στο 10,1%, αφού η EUROSTAT ανακάλυψε οφειλές σας ύψους 1,7 δισεκατοµµυρίων που θα ανεβάσει το έλλειµµα κατά 0,70.
Ας δούµε, όµως, τα µεγέθη του προϋπολογισµού, όπως τα παρουσιάζετε µόνοι σας. Όσον αφορά τον τοµέα των εσόδων, εδώ
έχουµε µία κυρίαρχη υστέρηση. Για το 2010 τα µέτρα που πήρατε για αύξηση των εσόδων είχαν εκτιµηθεί στα 9,2 δισεκατοµµύρια, δηλαδή στο 4% του ΑΕΠ. Απέδωσαν µόνο 5,8
δισεκατοµµύρια, δηλαδή 2,5% του ΑΕΠ. Καλύψατε µόνο το 63%
των εσόδων που θέλατε και η απόκλιση του 37% δεν µπορεί να
θεωρηθεί αστεία υπόθεση. Μιλάµε για 3,5 δισεκατοµµύρια διαφορά που πρέπει να βρεθούν.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο ΣΤ’
Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΒΑΪΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ)
Εδώ δεν µπορείτε να λέτε ότι βάζουµε µεγάλους στόχους σε
φόρους και να πάρουµε ό,τι να ’ναι, γιατί στη συνέχεια παίρνετε
από τις σίγουρες πηγές, φόρους από τα καύσιµα, από τα τσιγάρα και τα ποτά –φόρους από τις γυναίκες ακόµη δεν έχετε
πάρει!- στα κινητά, τρεις φορές αυξήσεις του ΦΠΑ κ.λπ.. ∆εν
χρειάζεται να είναι κανείς οικονοµολόγος για τέτοιες σίγουρες
επεµβάσεις. Ακούµε χρόνια τώρα τα ίδια και τα ίδια, τα εύκολα,
τα σίγουρα και µε τη Νέα ∆ηµοκρατία και µε το ΠΑΣΟΚ. Το έντιµο
θα ήταν να παραδεχθείτε ποιοι στόχοι σας έπεσαν έξω και να
βρείτε τους λόγους της αποτυχίας σας.
Όσον αφορά τη σχέση των έµµεσων µε τους άµεσους φόρους,
σε αντίθεση µε ό,τι λέγατε ως αντιπολίτευση και ως σοσιαλιστικό
κόµµα, έχουν δραµατικά ενισχυθεί οι άδικοι έµµεσοι φόροι. Από
το 28% παραπάνω έναντι των άµεσων στον προϋπολογισµό του
2010 πήγαν στο 55% και στο Πρόγραµµα Οικονοµικής Προσαρµογής και στον προϋπολογισµό του 2011 αντίστοιχα. Έτσι, οι έµµεσοι φόροι σήµερα από το 12% του ΑΕΠ, έφθασαν στο 14%.
Τέλος, η πρόβλεψή σας για αύξηση καθαρών εσόδων για το
2011 κατά 8% έναντι του 2010, δηλαδή κατά 55 δισεκατοµµύρια,
δεν είναι ρεαλιστική, γιατί όπως και το 2010 που υπολογίζατε καθαρά έσοδα 54 δισεκατοµµύρια και πετύχατε µόλις 51 δισεκατοµµύρια, δηλαδή 2,1 δισεκατοµµύρια λιγότερα, έτσι και η φετινή
σας πρόβλεψη δεν θα πετύχει. Γιατί δεν είναι ρεαλιστική; Θα σας
φέρω ένα παράδειγµα.
Στον προϋπολογισµό, εκεί που λέτε «αύξηση των λοιπών µη
φορολογικών εσόδων από 3 δισεκατοµµύρια σε 4,7 δισεκατοµµύρια», έχετε µία αύξηση γύρω στα 2 δισεκατοµµύρια, δηλαδή
αύξηση 60%. Πώς θα γίνει αυτό όταν οι απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένουν σταθερές ή µειώνονται ελαφρώς
και όταν οι ελεγκτικές υπηρεσίες παραµένουν στην ίδια κατάσταση –για να µην πω σε χειρότερη- χωρίς ηθικό και χωρίς διάθεση, λόγω των οικονοµικών περικοπών;
Κύριε Υπουργέ, η επανασύσταση του Σ∆ΟΕ δεν σας έσωσε.
Το λαθρεµπόριο των καυσίµων συνεχίζεται, αφού και οι καταγγελίες των τιµίων εφοριακών πετάγονται στο καλάθι των αχρήστων. Η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής είναι ένας πόλεµος
του ∆ον Κιχώτη, ένας πόλεµος µε τους ανεµόµυλους, εκτός εάν
περιµένετε να σας σώσουν οι µετατασσόµενοι από τον ΟΣΕ και
τις ∆ΕΚΟ που όλοι θέλουν να πάνε στις εφορίες, µια και είναι και
τα δικά σας παιδιά.
Τέλος, ξεκαθαρίστε πότε θα τολµήσετε την πώληση των
αδειών συχνοτήτων και την ανανέωση αδειών τηλεπικοινωνίας.
Τα ακούµε χρόνια τώρα. Όποιος δεν θέλει να ζυµώσει, σαράντα
µέρες κοσκινίζει. Μήπως όµως και αυτά τα κανάλια είναι τα δικά
σας παιδιά;
Ας πάρουµε τώρα έναν άλλο τοµέα του προϋπολογισµού, τις
δαπάνες και το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Τα µέτρα
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που πήρατε για µείωση των δαπανών το 2010 ήταν πρωτόγνωρα
για την ελληνική κοινωνία και µπορεί να απέδωσαν γιατί ήταν
υποχρεωτικά, αλλά στην ουσία είναι οι θυσίες του ελληνικού
λαού. Αυτός περιµένει όσο µπορεί να περιµένει να δει φως στο
τούνελ. ∆εν βλέπει, όµως, τίποτα γιατί εσείς τον σπρώχνετε, όχι
σ’ ένα τούνελ, αλλά σ’ έναν ολόκληρο λαβύρινθο.
Σταµατήστε, επιτέλους, να κόβετε συντάξεις και χαµηλούς µισθούς. Μέχρι και η τρόικα µας λυπήθηκε. Έπρεπε να σας το πει
η τρόικα για να το καταλάβετε και εσείς; Ξεκινήστε, λοιπόν, διαρθρωτικές αλλαγές και προσπάθεια ανάπτυξης της χώρας. Αφήστε τις εύκολες λύσεις. Έχετε ακόµη πολλά περιθώρια.
Σταµατήστε και τη χρηµατοδότηση των πολιτικών κοµµάτων,
εκτός αν φέτος θέλετε να πάτε σε εκλογές. Ελαχιστοποιείστε τα
κονδύλια για περίθαλψη και διαµονή λαθροµεταναστών.
Ακούστε την πρότασή µας για την ανάπτυξη, ακούστε αυτό
που σας λέµε συνέχεια. Κανένα επώδυνο µέτρο δεν θα ήταν απαραίτητο, εάν αξιοποιούσατε τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδος.
Αξιοποιείστε τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο που είναι στον ελλαδικό χώρο, όπως το αποδεικνύουν έγκριτοι ειδικοί επιστήµονες. ∆είξτε αποφασιστικότητα σε εθνικά θέµατα. Έχετε µεγάλο
έλλειµµα στη διεκδίκηση εθνικών θεµάτων.
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ. Τα τραγικά αποτελέσµατα της µη ανάπτυξης της χώρας αποτυπώνονται στο
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει γίνει λάστιχο. Μειώνεται συνεχώς και το έχουν µετατρέψει σε ασκό που χάνει συνεχώς αέρα µέχρι στο τέλος να ξεφουσκώσει. Είναι µια συνεχής
κατρακύλα.
Από τα 9,6 δισεκατοµµύρια το 2009, φθάσαµε στα 10,3 δισεκατοµµύρια του προϋπολογισµού του 2010, ενώ µε το Πρόγραµµα Οικονοµικής Προσαρµογής του Μαΐου, το κατεβάσατε
στα 9 δισεκατοµµύρια. Τελικά, στο τέλος του 2010 το υποβιβάζετε στα 8,5 δισεκατοµµύρια, δηλαδή 2 ολόκληρα δισεκατοµµύρια χαµένα και αφήνετε τα ίδια µεγέθη για το 2011, που είναι
σίγουρο ότι δεν θα διατηρηθούν, γιατί και πάλι συγκρατείτε το
Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, µήπως το 2011 δεν πιάσετε
το στόχο του ελλείµµατος και ξανακόψετε από το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων κονδύλια. Για να υλοποιηθούν όµως αυτά
τα 8,5 δισεκατοµµύρια του 2011, έχετε βάλει χρονοβόρες προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι ο αναπτυξιακός νόµος ο
οποίος ούτε ψηφίστηκε ακόµα και είναι σίγουρο ότι θα ενεργοποιηθεί µετά τον Απρίλιο. ∆εν ξέρουµε και πότε θα αποδώσει.
∆εύτερη προϋπόθεση είναι η εξής: Λέτε ότι θα κάνετε αναθεώρηση του ΕΣΠΑ. Τώρα, σκεφτήκατε να κάνετε αναθεώρηση του
ΕΣΠΑ, όταν µπαίνουµε στον πέµπτο χρόνο υλοποίησης;
Τρίτη προϋπόθεση είναι να έχουµε, λέει, µία λειτουργική και
αποτελεσµατική ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. Το άλλο ανέκδοτο µε τον
Τοτό το ξέρετε;
ΕΣΠΑ. Το πρόβληµα που θα εµφανιστεί στο ΕΣΠΑ είναι το
εξής: Η απορροφητικότητα το 2009 επί Νέας ∆ηµοκρατίας ήταν
ελάχιστη, στο 3,2%. Βελτιώθηκε επί των ηµερών σας το 2010 στο
12,4%, όµως παραµένει ακόµα χαµηλή. ∆εν δίνει σηµάδια επιτάχυνσης µπαίνοντας στο 2011.
Μπορεί, κύριε Υπουργέ, να έχουν θεσπιστεί τα επιχειρησιακά
σύµφωνα υλοποίησης µεταξύ των Υπουργείων και των περιφερειών, ώστε να οδηγηθούν οι πόροι στην περιφέρεια, αλλά οι
καλλικρατικές περιφέρειες δεν έχουν ακόµα τις διοικητικές
δοµές για να λειτουργήσουν. Το υπαλληλικό προσωπικό είναι σε
ανακατανοµή και οι αιρετοί περιφερειάρχες θέλουν να καθορίσουν δικές τους προτεραιότητες.
Εποµένως, τουλάχιστον το πρώτο εξάµηνο του 2011 θα χαθεί.
Εξάλλου το ποσό του 1,14 δισεκατοµµυρίου, που προβλέπεται
για χρηµατοδότηση έργων που εκτελούνται από τις περιφέρειες,
δεν θα υλοποιηθεί αφού και το 2010 οι αντίστοιχες πληρωµές
έφθασαν µόλις στα 750 εκατοµµύρια.
Ας πάµε τώρα να δούµε ένα άλλο σοβαρό µέγεθος του προϋπολογισµού, τις χρηµατοδοτήσεις, τις εισροές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανικανότητα και άσχηµη εικόνα εµφανίζουν οι
απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ασφαλώς λόγω αδυναµίας δικής σας, αλλά και του ανήµπορου κρατικού µηχανισµού.
Εσείς, βέβαια, εκ του πονηρού κάνετε συγκρίσεις µε το 2009, δη-
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λαδή θέλετε να συγκριθείτε µε την ανικανότητα της Νέας ∆ηµοκρατίας και αποφεύγετε να συγκριθείτε µε τον κακό εαυτό σας,
δηλαδή τον προϋπολογισµό του 2010.
Τελικά τα αποτελέσµατα µέχρι σήµερα δείχνουν ότι είχατε
προϋπολογίσει απολήψεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση 6,9 δισεκατοµµυρίων και εισπράξατε τελικά µόνο 5,6. Για να καταλάβει ο
κόσµος τι σηµαίνει αυτό, είναι λιγότερα λεφτά για το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο που χρηµατοδοτεί µέτρα για δράσεις αγροτικής
ανάπτυξης. Είναι λιγότερα λεφτά για δηµόσιες επενδύσεις από
τα διαρθρωτικά ταµεία του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ για έργα που
εντάσσονται στο ΕΣΠΑ και στο Ταµείο Συνοχής. Είναι λιγότερα
λεφτά για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Εγγυήσεων που χρηµατοδοτεί άµεσες εισοδηµατικές ενισχύσεις για τον αγροτικό
πληθυσµό.
Αγαπητοί συνάδελφοι, συνέβη και το εξής εκπληκτικό: Οι απολήψεις από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας το 2010 ήταν µηδέν.
Ακριβώς όπως το ακούσατε. Φαίνεται ότι η Ελλάδα δεν έχει αλιεία ή τουλάχιστον µας µπέρδεψαν µε την Αυστρία. Ελπίζουµε οι
προβλέψεις σας για το 2011 να επαληθευτούν και να µην έχουν
την αποτυχία του 2010.
Θα τελειώσω µε επισηµάνσεις για τις παρεµβάσεις που προβλέπονται στο Πρόγραµµα Οικονοµικής Προσαρµογής για το
2011 και για τις νέες παρεµβάσεις στις οποίες οδηγηθήκαµε
λόγω αύξησης του ελλείµµατος του 2009.
Κύριε Υπουργέ, πρώτα-πρώτα είµαστε κάθετα αντίθετοι µε την
περικοπή επιδόµατος τριτέκνων και πολυτέκνων οικογενειών.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
Σε µια χώρα που το δηµογραφικό πρόβληµα είναι έντονο και
έχουµε γεµίσει µε αλλοδαπούς, εσείς θέλετε να λιγοστέψετε και
τους Έλληνες. Έλεος, κύριε Υπουργέ! Αυτά τα 150 εκατοµµύρια
βρείτε τα από µία άλλη ισοδύναµη πηγή. Τα επιδόµατα των πολυτέκνων οικογενειών βρήκατε για να κάνετε οικονοµία;
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Θέλουν λεφτά για να κάνουν τώρα
το τζαµί στην Αθήνα!
ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ: ∆εύτερον, µη χτυπάτε άλλο την οικοδοµή. Από τη µία, φέρνετε αύξηση αντικειµενικών αξιών όταν σήµερα οι εµπορικές αξίες σε άλλες περιοχές είναι κατώτερες των
υπαρχόντων και από την άλλη, η απελευθέρωση του «πόθεν
έσχες» που έγινε στην οικοδοµή έγινε µίζερα, µε περιορισµούς
στα τετραγωνικά, στην πρώτη κατοικία, µε πλαφόν στο κόστος.
Τρίτον, χάνετε έσοδα από την ασυδοσία του παραεµπορίου.
Πουθενά στον προϋπολογισµό δεν εκφράζετε τη βούληση να φορολογήσετε την ύλη που σας διαφεύγει από την παράνοµη αυτή
δραστηριότητα και που δηµιουργεί παρενέργειες στο υγιές
εµπόριο.
Τέταρτον, για τις ∆ΕΚΟ εµείς σας το είπαµε στο πολυνοµοσχέδιο. Εσείς δεν µας είπατε τι θα κάνετε αν τα ελλείµµατα συνεχιστούν και αν οι διορθωτικές επεµβάσεις και τα προγράµµατα
εξυγίανσης δεν αποδώσουν.
Πέµπτον, η εξοικονόµηση πόρων από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» και
από την Ενιαία Αρχή Πληρωµών δεν τεκµηριώνεται. Θα βρεθείτε
σε πολύ δύσκολη θέση στο τέλος του χρόνου, κύριε Υπουργέ,
και ίσως νωρίτερα γιατί «είναι πολλά τα λεφτά, Άρη», όπως έλεγε
στην ταινία ο Σπύρος Καλογήρου.
Κλείνοντας θα ήθελα να ξέρω κάτι, κύριε Υπουργέ: Στη σελίδα
84 του Υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού ανάµεσα στις πιστώσεις για τις δαπάνες έχει και µια δαπάνη που λέει «∆ιοργάνωση διεθνών αγώνων». Σε τι αναφέρεται αυτή η δαπάνη όταν οι
κυριότεροι αγώνες που έχουν προγραµµατιστεί είναι οι Μεσογειακοί Αγώνες και αυτούς τους έχετε εξευτελίσει;
Κύριε Υπουργέ, αυτόν τον προϋπολογισµό που έχει σα σύνθηµα «ραντεβού στα τυφλά», που δεν έχει καµµία αναπτυξιακή
προοπτική για το 2011, που δεν δίνει καµµία ελπίδα προοπτικής
στους συµπατριώτες µας, που δεν ενσωµατώνει καµµία από τις
προτάσεις µας, εµείς οι υπερήφανοι Βουλευτές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού αρνούµαστε να τον ψηφίσουµε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΛΑΟΣ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε πολύ
το Βουλευτή Μαγνησίας του ΛΑΟΣ κ. Μαρκάκη.
Ο ειδικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βουλευτής Β’ Αθήνας κ. ∆η-
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µήτριος Παπαδηµούλης έχει το λόγο για είκοσι λεπτά.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αναρωτιέµαι τι πρέπει να αλλάξει επιτέλους και τι πρέπει να
συµβεί στην οικονοµία της χώρας και στην κοινωνία για να αλλάξει επιτέλους ο τρόπος µε τον οποίο συζητάει η ελληνική
Βουλή τον προϋπολογισµό. Η κοινωνία «βουλιάζει» στην ένταση
των ανισοτήτων, στην απελπισία της ανεργίας, στην οργή και
στην απογοήτευση της µεγάλης πλειοψηφίας του κόσµου απέναντι στους κυβερνώντες αλλά και το πολιτικό σύστηµα, η οικονοµία «βουλιάζει» στην ύφεση, την αύξηση της ανεργίας, το
διαρκώς ογκούµενο χρέος και παρ’ όλα αυτά στη Βουλή επαναλαµβάνεται η ίδια λιτανεία: Παράλληλοι κοµµατικοί µονόλογοι
και στο τέλος υπερψήφιση µε κοµµατική πειθαρχία ενός «πακέτου» εκατοντάδων σελίδων –τόσο βγαίνει αν τυπώσει κανείς τον
προϋπολογισµό µε τα παραρτήµατά του- το οποίο θα επηρεάσει
τις ζωές εκατοµµυρίων πολιτών από αύριο.
Ακόµη και οι τριακόσιοι Βουλευτές να θέλουν να συµφωνήσουν να µειωθεί ένα κονδύλι –για παράδειγµα για τους εξοπλισµούς - ή να αυξηθεί ένα κονδύλι –για παράδειγµα για τη στήριξη
των ανέργων ή για την έρευνα ή για τη δηµόσια παιδεία και υγείαδεν µπορούν να το κάνουν. Αναρωτιέµαι: Όλες αυτές τις «σαπουνόφουσκες» των αλλαγών, των µεταρρυθµίσεων, του περιορισµού
του
ελλείµµατος
δηµοκρατίας,
αυτόν
τον
αντιδηµοκρατικό, απαράδεκτο, προσβλητικό για τη χώρα και
τους πολίτες τρόπο συζήτησης του προϋπολογισµού γιατί δεν
τον αλλάζουν; ∆ιότι δεν συµφέρει τους εκάστοτε κυβερνώντες.
Τόσο απλά.
Συζητάµε για τον προϋπολογισµό του 2011. Ο καθένας που
προϋπολογίζει και λογαριάζει και προγραµµατίζει για την επόµενη χρόνια όφειλε να ξεκινά από µία αξιολόγηση τού τι έγινε
αυτήν τη χρονιά, πώς υλοποιήθηκε ο προϋπολογισµός του 2010
-πού απέτυχε, πού έπεσε έξω- και εν πάση περιπτώσει να κοντοστέκεται λίγο και να λέει: «Πάει σωστά αυτή η πολιτική; Πετυχαίνει τους στόχους; Τη θέλει ο κόσµος; Έρχονται µηνύµατα
αλλαγής πολιτικής;». Εδώ πέρα η κυβερνητική πολιτική πρέπει
να υλοποιείται από ένα µείγµα τυφλών και κουφών. ∆εν βλέπετε
ότι η αντίθεση στην οικονοµική πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση έχει ξεπεράσει πια το 70% του ελληνικού λαού που λέει
ότι ακολουθείτε λάθος δρόµο;
Πέρυσι όταν αποφασίστηκε αυτή η πολιτική του µνηµονίου και
του προϋπολογισµού του 2010 σας είπαµε ότι αυτά τα µέτρα θα
αποδειχθούν και άδικα και αναποτελεσµατικά. Η εξέλιξη, αγαπητοί συνάδελφοι που µιλάτε εδώ µπροστά µου –δεν θέλω να
αναφέρω ονόµατα για λόγους που καταλαβαίνετε- δείχνει ότι
αυτά τα µέτρα είναι και κραυγαλέα άδικα σε βάρος των ασθενέστερων αλλά και εξόχως αναποτελεσµατικά.
Πέσατε έξω. Το 2010 σφραγίζεται από τρεις µεγάλες αποτυχίες. Πέσατε έξω πρώτα απ’ όλα, κύριοι της Κυβέρνησης, στα
έσοδα. Θα έχετε υστέρηση εσόδων έναντι των προβλεποµένων
κατά 4 δισεκατοµµύρια. Γιατί; ∆ιότι πολύ απλά αποτύχατε να πιάσετε τη φοροδιαφυγή, γιατί στην Ελλάδα και µε Νέα ∆ηµοκρατία
και µε ΠΑΣΟΚ συνεχίζουν εδώ και δεκαετίες τώρα οι πλούσιοι να
µην πληρώνουν φόρους, µε αποτέλεσµα και ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας που δεν είναι του ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι κάτι πρέπει να
γίνει διότι αυτοί οι κύριοι έχουν «καβούρια στις τσέπες» και δεν
πληρώνουν φόρους. Αποτύχατε εκεί και για να κρατήσετε το
στόχο της επίτευξης του ελλείµµατος «κόψατε µε το µπαλτά»
από τις δαπάνες. Ποιες δαπάνες; Τις παραγωγικές, τις επενδυτικές. Συρρικνώσατε κι άλλο το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και προκαλέσατε πρόσθετη ύφεση και η πρόσθετη ύφεση
σηµαίνει πρόσθετη ανεργία.
Πού αλλού πέσατε έξω; Πέσατε έξω στον πληθωρισµό, στην
ακρίβεια. Προγραµµατίζατε και προβλέπατε το 2010 να κλείσει
µε πληθωρισµό 1,9% και κλείνει µε πληθωρισµό επίσηµο σχεδόν
στο 5%. Τι σηµαίνει αυτό; Αυτό σηµαίνει πρόσθετη διάβρωση του
εισοδήµατος για τον ελληνικό λαό. ∆εν φτάνει που του κόψατε µε
το µαχαίρι µισθούς και συντάξεις, του κλέβετε και πρόσθετο εισόδηµα µέσω του πληθωρισµού, που είναι η πιο άγρια µορφή
αναδιανοµής εισοδήµατος. Και ο αυξηµένος πληθωρισµός σηµαίνει και πέραν των άλλων και διάβρωση της ανταγωνιστικότη-
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τας προϊόντων και υπηρεσιών. Και έτσι εξηγείται και η τρίτη αποτυχία. Προβλέπατε αύξηση των εξαγωγών και έχουµε µείωση των
εξαγωγών.
Πέρυσι περάσατε το µνηµόνιο και την οικονοµική σας πολιτική
µε το δίληµµα ή «µνηµόνιο ή χρεοκοπία». Και τώρα µε την ύφεση
να καλπάζει και να βαθαίνει και µε το χρέος να αυξάνεται, παρά
τη σκληρή µονόπλευρη λιτότητα, ολοένα και περισσότεροι συνειδητοποιούν ότι το δίληµµα «ή µνηµόνιο ή χρεοκοπία» οδηγείται στο «και µνηµόνιο και χρεοκοπία». Ελεγχόµενη χρεοκοπία µε
το κουστούµι που έχει ράψει η κ. Μέρκελ, που πέρασε κατ’ αρχήν
στη Σύνοδο Κορυφής προχθές. Ελεγχόµενη χρεοκοπία µε τους
όρους και τις προδιαγραφές και τη στιγµή που βολεύει τους δανειστές µας, τις γαλλογερµανικές τράπεζες, όταν θα έχουν ξεφορτωθεί µέρος του δικού τους χρέους και θα το έχουν
φορτώσει αλλού, κατά βάση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
∆εν καταλαβαίνετε ότι αυτό το µίγµα πολιτικής που ακολουθείτε µε τη σκληρή µονόπλευρη λιτότητα και την ύφεση που προκαλεί και την αποεπένδυση οδηγεί σε µια αυξητική δυναµική του
χρέους, η οποία είναι θηλιά στο λαιµό και της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονοµίας; Το χρέος µετά το τέλος αυτής
της τριετούς περιόδου σκληρής νεοφιλελεύθερης πολιτικής θα
είναι ψηλότερο από το χρέος που υπήρχε όταν ξεκίναγε αυτή η
περίοδος, όταν µπαίναµε στο µνηµόνιο. Και αυτό οφείλεται πάρα
πολύ απλά στο ότι ακολουθείτε µια πολιτική που στηρίζεται στην
οµοιοπαθητική.
Στα αδιέξοδα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής η απάντησή σας
είναι η ίδια συνταγή µε ένταση της δοσολογίας. Μου θυµίσατε
τον κ. Στρος Καν, που ήρθε εδώ ως υπερκυβερνήτης για να
δώσει οδηγίες «κόψτε και άλλο τους µισθούς». Σπεύσατε αµέσως να τις υλοποιήσετε µε το άθλιο, αντεργατικό πολυνοµοσχέδιο. Στην αντιπολίτευση περίπου ζήτησε την αυτοκατάργησή της.
Μάλλον ζηµιά σας έκανε, παρά σας ωφέλησε, παρά το ότι τον
καλέσατε για το αντίθετο. Ο κ. Στρος Καν εφαρµόζει και εδώ ως
ηγεµόνας την πολιτική της εσωτερικής υποτίµησης, που είναι
κουρεύουµε µισθούς, συντάξεις αλλά κουρεύουµε και τιµές.
Στην Ελλάδα εσείς καταφέρατε την αντιλαϊκή συνταγή του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου να την υλοποιείτε µε ακόµη πιο
αντιλαϊκό τρόπο. Κουρεύονται οι αµοιβές, κουρεύονται οι συντάξεις, κουρεύονται οι µισθοί και στο δηµόσιο αλλά και στον
ιδιωτικό τοµέα, αλλά οι τιµές αυξάνονται 2,5 φορές πάνω από το
στόχο. Και το 2011 σκοπεύετε, παρ’ ότι φαίνονται τα αδιέξοδα,
παρότι εντείνεται η δυσφορία, παρ’ ότι έχει ξεσηκωθεί και ο κόσµος που σας έστειλε στα κυβερνητικά έδρανα και εσάς στα βουλευτικά και σας λέει: χτυπάτε όχι µόνο το εισόδηµά µου, χτυπάτε
τα συµφέροντά µου, χτυπάτε τη ζωή µου και δεν µπορείτε να το
κάνετε αυτό, να επιµένετε στην ίδια πολιτική.
Ποιο είναι το αποτέλεσµα του προϋπολογισµού που εισηγείστε να εγκρίνει η Βουλή, κύριε Υπουργέ; Όπως εσείς το προγραµµατίζετε και φαίνεται στις σελίδες του προϋπολογισµού, θα
είναι η αύξηση της ανεργίας από το 12,5% στο 15% περίπου. Και
µάλιστα η Κοµισιόν προβλέπει µεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας
για το 2011 απ’ ό,τι εσείς στον προϋπολογισµό. Θα είναι η διατήρηση µιας πολύ µεγάλης ύφεσης. Επισήµως την προβλέπετε
στο -3%. Αν προσθέσετε το 4,2% του 2010, το -2% της Νέας ∆ηµοκρατίας κατά βάση και αυτό, έχουµε µια µείωση του ΑΕΠ πάνω
από 10% αθροιστικά. Και αυτό σηµαίνει ότι στο τέλος µεγαλώνει
το χρέος.
Και όλα αυτά τα κάνετε προσθέτοντας τα µέτρα του µνηµονίου, τα οποία είναι δροµολογηµένα από το Μάιο, αλλά τώρα θα
επιβληθούν σε ό,τι αφορά το 2011 και πρόσθετα µέτρα 6,1 δισεκατοµµύρια, που δεν υπήρχαν στο µνηµόνιο Ι. Και όχι µόνο δεν
υπήρχαν στο µνηµόνιο Ι, δεν υπήρχαν ούτε καν στο προσχέδιο
του προϋπολογισµού, το οποίο παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο
από την Κυβέρνηση στη Βουλή και συζητήθηκε στην Επιτροπή
Οικονοµικών. ∆εν υπήρχαν.
Και το ερώτηµα είναι, αυτά τα πρόσθετα 6,1 δισεκατοµµύρια
πότε ανακαλύψατε ότι χρειάζονται; Γιατί µέχρι τις 14 Νοεµβρίου
άκουγα τον κ. Πρωθυπουργό και τον κ. Παπακωνσταντίνου κι όλα
τα κυβερνητικά και κοµµατικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ να λένε «όχι
κόψιµο µισθών, όχι κόψιµο συντάξεων, όχι νέα αύξηση των εµµέσων φόρων» κ.λπ.. Εδώ υπάρχει µια κραυγαλέα αναξιοπιστία,
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ένα κραυγαλέο ψέµα. Πότε ανακαλύψατε ότι αυτά τα µέτρα χρειάζονται; Μόλις έκλεισαν οι κάλπες των αυτοδιοικητικών εκλογών.
Άρα, δεν έχουµε µια αθέτηση των περσινών προεκλογικών δεσµεύσεων, για να λέει ο συµπαθής κ. Σαχινίδης «αυτά είναι last
year», αλλά έχουµε και αθέτηση των προγραµµατικών δεσµεύσεων του περασµένου µήνα. ∆εν καταλαβαίνετε ότι µε τέτοιο έλλειµµα αξιοπιστίας δεν σας πιστεύει ο κόσµος πια;
Και λέτε τώρα: Ξέρετε κάτι; Έγιναν λάθη από τη Νέα ∆ηµοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και τώρα εµείς θα τα φτιάξουµε. Για να
προκαλέσω και πάλι το ενδιαφέρον του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, το γεγονός ότι ξαφνικά λέτε: σας ρηµάξαµε στα ελλείµµατα και στα χρέη µε εύνοιες στους ισχυρούς, µε
διαφθορά, µε φοροδιαφυγή, µε πελατειακό κράτος, µε κοµµατικές σπατάλες, µε σκάνδαλα αλλά τώρα θα σας τα φτιάξουµε
όλα, δεν πείθει. Γιατί δεν έχετε αλλάξει εσείς τόσο ριζικά, για να
πείθετε. ∆ηλαδή, πιστεύετε ότι αφού έχετε εγκληµατήσει εναντίον της κοινωνίας και της οικονοµίας, επειδή ξαφνικά φορέσατε
την άσπρη µπλούζα του γιατρού, θα σας πιστέψει ο κόσµος ότι
είστε ικανοί θα θεραπεύσετε τις ασθένειες, που εσείς προκαλέσατε;
Ξέρετε τι µου θυµίζει το κείµενο του προϋπολογισµού όταν το
διαβάζω; Ότι είναι γραµµένο από ζηλωτές του µνηµονίου, από
ανθρώπους που έχουν τέτοιο φανατισµό νεοφώτιστου στην νεοφιλελεύθερη ιδεολογία, που έχουν λιγότερες αµφιβολίες και από
τον Ντοµινίκ Στρος Καν για την πολιτική που εφαρµόζεται. Ακόµη
και ο Ντοµινίκ Στρος Καν όταν ήρθε εδώ είπε: Ξέρετε κάτι; Αν
δεν έχετε ανάπτυξη, δεν πρόκειται να ελέγξετε το χρέος και να
το περιορίσετε. ∆εν πρόκειται να µπει σε δρόµο ανάκαµψης η οικονοµία. Ακόµη και αυτός. Κι εσείς εδώ τη θυσιάζετε την ανάπτυξη.
Το πρόγραµµά δηµοσίων επενδύσεων είναι στο 3,7% του ΑΕΠ.
Είναι το µικρότερο της τελευταίας δεκαετίας. Και προγραµµατίζετε -επίσηµα στοιχεία του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου- να
µειώσετε τις δηµόσιες επενδύσεις το 2014 στο 2,5% του ΑΕΠ και
το 2015 στο 1,9% του ΑΕΠ. Αυτό το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. ∆ηµήτριος Παπαδηµούλης
καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα
οποία βρίσκονται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της ∆ιεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Λέτε: Μας ενδιαφέρει να κόψουµε µισθούς, συντάξεις, επιδόµατα, κοινωνικό κράτος, γιατί θέλουµε να δώσουµε κίνητρα να
γίνουν επενδύσεις. Αλήθεια; Αν θέλατε επενδύσεις, εξηγείστε
µου γιατί κόβετε το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων; Γιατί τρέχει το ΕΣΠΑ, τα Κοινοτικά Προγράµµατα «σαν τον κάβουρα»; Τι
κάνατε για να περιορίσετε τη γραφειοκρατία; Τι κάνατε για να
περιορίσετε τη διαφθορά; Τι κάνατε για να ελέγξετε και να διορθώσετε όλα αυτά στην κρατική µηχανή του δικού σας κοµµατικού
κράτους –πότε πράσινου, πότε γαλάζιου- που σκοτώνει οποιαδήποτε προσπάθεια ενός νέου ανθρώπου ή ενός µικροµεσαίου
επιχειρηµατία να στήσει κάτι δηµιουργικό και θέσεις εργασίας
να δηµιουργήσει και να συµβάλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας;
Προσπαθείτε να εµφανίσετε την πολιτική σας ως µονόδροµο,
ότι δεν γίνεται αλλιώς. Ε, δεν είναι έτσι. ∆εν υπάρχει µόνο ένας
τρόπος να αυξάνονται τα έσοδα. Το θέµα είναι πώς κατανέµεται
το φορολογικό βάρος. Και στην Ελλάδα έχουµε το πιο άδικο φορολογικό σύστηµα στην ευρωζώνη και εσείς χειροτερεύετε την
αδικία, προσθέτοντας διαρκώς αυξήσεις στους έµµεσους φόρους.
Η αδυναµία σας να εισπράξετε άµεσους φόρους από τους
ισχυρούς οδηγεί σε φορολογική επιβάρυνση µέσω των εµµέσων
φόρων. Αυξήσατε το ΦΠΑ κατά 50% σε λίγους µήνες, γιατί στην
Ελλάδα τα έσοδα από άµεσους φόρους, σύµφωνα µε στοιχεία
της EUROSTAT είναι πέντε µονάδες του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου
12 δισεκατοµµύρια δραχµές κάτω από το µέσο όρο στην ευρωζώνη.
Ο Έλληνας εργαζόµενος πληρώνει πολύ σκληρά την πολιτική
χρεοκοπία του συστήµατος της δικοµµατικής εναλλαγής, που
οδήγησε και στα ελλείµµατα και στα χρέη. Το ερώτηµα είναι: Ο
Έλληνας πλούσιος πληρώνει αναλόγως; Τα στοιχεία της EUROSTAT λένε ότι ο Έλληνας πλούσιος πληρώνει πολύ λιγότερα από
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τον Αυστριακό, το Γάλλο, τον Φιλανδό, τον Σουηδό.
Και επειδή εδώ αναπτύσσεται και µια νεοφιλελεύθερη θεωρία
που λέει ότι για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει οι φορολογικοί συντελεστές να κατέβουν στο 10% -στα χαΐρια της Ιρλανδίας, που
είδαµε πού οδήγησαν- να σας πω ότι σε πολλές χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης οι φορολογικοί συντελεστές για
τα κέρδη, όπως επίσης και για τις χρηµατιστηριακές συναλλαγές, είναι πολύ υψηλότερες από την Ελλάδα. Όµως, εκεί δεν
υπάρχει κοµµατισµός, δεν υπάρχει γραφειοκρατία, δεν υπάρχει
διαφθορά και επιπλέον, τα έσοδα πιάνουν τόπο, γιατί υπάρχει
αποτελεσµατική διάρθρωση και αξιοποίηση των δαπανών.
Έρχοµαι σε µια άλλη αγαπηµένη θεωρία των νεοφιλελεύθερων είτε νεοφώτιστων του ΠΑΣΟΚ είτε της Νέας ∆ηµοκρατίας
είτε εσχάτως ορισµένων νεοφιλελεύθερων στο Λαϊκό Ορθόδοξο
Συναγερµό που λένε ότι στην Ελλάδα...
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΥΛΗΣ: Εµείς δεν έχουµε τέτοιους!
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: ... το πρόβληµα είναι πρόβληµα δαπανών και ότι έχουµε πάρα πολύ υψηλές δαπάνες.
∆εν είναι έτσι. Οι δαπάνες στην Ελλάδα το 2010 είναι 47% του
ΑΕΠ, κάτω από το µέσο όρο της ευρωζώνης που είναι 50,6% του
ΑΕΠ. Το πρόβληµα στην Ελλάδα είναι η διάρθρωση και η αποτελεσµατικότητα των δαπανών, ότι έχουµε δαπάνες αρκετά υψηλές, σε σχέση µε τις υπηρεσίες που προσφέρει το κράτος στους
πολίτες και ότι µε αυτές τις δαπάνες έπρεπε να έχουµε δηµόσια
παιδεία, δηµόσια υγεία, κοινωνικό κράτος, παιδικούς σταθµούς,
έρευνα, καινοτοµία, δίκτυα υποδοµών και επικοινωνιών, για να
στηρίζουν την απασχόληση και τις επενδύσεις και δεν έχουµε τίποτα από αυτά.
Αντίθετα, τα φορολογικά µας έσοδα είναι –σύµφωνα πάλι µε
επίσηµα στοιχεία της EUROSTAT- κατά 6,4% του ΑΕΠ κάτω από
το µέσο όρο της ευρωζώνης. Τι σηµαίνει αυτό; Περίπου 15 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως παρακάτω. Γιατί; ∆ιότι στην Ελλάδα
κάποιοι πληρώνουν φόρους και µε το παραπάνω –οι µισθωτοί, οι
συνταξιούχοι, οι έντιµοι φορολογούµενοι, τα κορόιδα- και κάποιοι
φοροκλέπτουν και φοροαπαλλάσσονται.
Εσείς, η Κυβέρνηση των µεταρρυθµίσεων, κύριε Σαχινίδη, γιατί
δεν φέρνετε µια πρόταση να επανεξεταστούν από µηδενική βάση
όλες οι φοροαπαλλαγές σε αυτό τον τόπο, για να δούµε τις φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών, για να δούµε τις φοροαπαλλαγές της εκκλησίας κ.λπ.;
Αντίθετα, σε αυτούς λέτε: Θα σας σβήσουµε και τα χρέη στην
εφορία. Τι άλλο από αυτό ήταν το σήµα του άρθρου που έντροµοι αποσύρατε –προσωρινά όµως- που λέει ότι σβήνουµε 24 δισεκατοµµύρια, ακόµα και αν µέσα σε αυτά υπάρχουν κάποια που
όντως δεν µπορείτε να εισπράξετε, διότι αυτοί πέθαναν ή χρεοκόπησαν οι εταιρίες; ∆εν µπορεί, «µαζί µε τα ξερά να καούν και
τα χλωρά» και να σκανδαλίζετε τον κόσµο, όταν κάνατε και µια
ανάλογη απόπειρα και µε την υπόθεση της περαίωσης.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
∆ύο λεπτά την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε.
Εδώ χρειάζεται διαφάνεια, «διευθύνσεις και ονόµατα», γιατί
πρέπει να καταλάβετε ότι δίπλα στην οργή και την απόγνωση που
έχει ο κόσµος γιατί του κόψατε 17% από µισθούς στο δηµόσιο
τοµέα και 8% στο σύνολο της οικονοµίας το 2010 και ετοιµάζεστε για µειώσεις πάνω από 20% στον ιδιωτικό τοµέα µε το άθλιο
αντεργατικό νοµοσχέδιο, υπάρχει και µια αίσθηση ότι οι µεγαλοσχήµονες, οι χρυσοκάνθαροι, όχι µόνο δεν πληρώνουν, αλλά
κονοµάνε κιόλας!
Φτάσατε στο σηµείο να τροποποιείτε διατάξεις που εσείς ψηφίσατε πριν λίγους µήνες, όπως ο περίφηµος φόρος επί των διαφηµίσεων και επειδή από εκεί κάποιοι θα γλιτώσουν µερικές
εκατοντάδες εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία θα χάσει το κράτος, τα
παίρνετε βάζοντας «πάνω» στο ΦΠΑ. Τι σηµαίνει κατώτατος ΦΠΑ;
Είδη πρώτης ανάγκης, το καλάθι της νοικοκυράς, τα είδη διατροφής, τα τιµολόγια των ∆ΕΚΟ. Γιατί να έχουν 13% ΦΠΑ;
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Παρακαλώ ολοκληρώστε.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε,
σ’ ένα λεπτό.
∆εκαπέντε χρόνια, κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας και του
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ΠΑΣΟΚ, από το 1994 έως και το 2009 αυτή η οικονοµία, µε όλα
της τα κουσούρια, είχε ρυθµούς ανάπτυξης διπλάσιους από την
ευρωζώνη και παρ’ όλα αυτά, «τινάξατε την µπάνκα» του δηµοσίου «στον αέρα» και ελλείµµατα και χρέη, χωρίς να φτιάξετε
κράτος κοινωνικό, χωρίς να φτιάξετε δηµόσια παιδεία, χωρίς να
φτιάξετε δηµόσια υγεία, χωρίς να φτιάξετε ανάπτυξη ικανή να
αντέξει και τις θύελλες της κρίσης.
Σπαταλήσατε τα λεφτά σε κοµµατικές πελατείες, σε διαφθορά,
σε σκάνδαλα τύπου «SIEMENS», στο φαραωνικό έργο της Ολυµπιάδας, µαζί χέρι-χέρι πράσινοι και γαλάζιοι που µας έφεραν τα
C4I και τη «SIEMENS» και τώρα λέτε στους άλλους: Κορόιδα,
πληρώστε το λογαριασµό. Ε, υπάρχει και κόσµος που λέει «αρνούµαι να πληρώσω εγώ τα δικά σας κερατιάτικα!».
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Γίνατε κατανοητός.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΟΥΛΗΣ: Με αυτό το σκεπτικό, είναι
φανερό ότι καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό και περιµένουµε
να δούµε –έφυγε δυστυχώς από την Αίθουσα ο Πρόεδρος της
Βουλής- πότε θα φτιαχτεί επιτέλους το γραφείο του προϋπολογισµού στη Βουλή, για να µπορούµε να ελέγχουµε την πορεία
εκτέλεσης του προϋπολογισµού, για να µην ψηφίζουµε προϋπολογισµούς-µαϊµού και πότε θα έρθει αυτή η πρόταση αλλαγής
του Κανονισµού της Βουλής, έτσι ώστε να µπορούµε –όπως κάνουν άλλα Κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- να τροποποιούµε και τον προϋπολογισµό, ώστε να αυξάνεται µια
δαπάνη και να µειώνεται µια άλλη.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Βαΐτσης Αποστολάτος): Ευχαριστούµε, κύριε
Παπαδηµούλη.
Το λόγο έχει η ειδική εισηγήτρια κ. Σοφία Γιαννακά, επίσης για
είκοσι λεπτά.
ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σε όλη τη χώρα οι Έλληνες πολίτες θα
παρακολουθήσουν τη συζήτηση που ξεκίνησε απόψε και για
πέντε ηµέρες, µε ενδιαφέρον, αλλά και αγωνία. Η συγκυρία είναι
εξαιρετικά κρίσιµη και είναι καθήκον µας να ανταποκριθούµε µε
αξιοπιστία.
Πράγµατι, ο κόσµος δεν ενδιαφέρεται πια ούτε για κορώνες
ούτε για µεγάλες εκφράσεις ούτε για µεγάλες λέξεις «πραξικόπηµα», «ανάλγητα», «αντιλαϊκά», λέξεις που ακούστηκαν τόσο εύκολα σ’ αυτή την Αίθουσα. Ο κόσµος προσπαθεί να δει την ουσία
και η ουσία είναι –και σε αυτό θα πρέπει να απαντήσουµε- τι οικονοµία παραλάβαµε, τι κράτος θέλουµε να έχουµε, ποιες σπατάλες µας οδήγησαν εδώ και τι οικονοµία θέλουµε να
αποκτήσουµε.
Άκουσα τους συναδέλφους της Νέας ∆ηµοκρατίας πριν από
λίγο και πρέπει να οµολογήσω πως όσοι είναι πρωταγωνιστές
στην αποδιάρθρωση της ελληνικής οικονοµίας δεν µπορούν
πραγµατικά να µιλούν τόσο εύκολα ούτε να ζητούν το λόγο από
εµάς που νοικοκυρεύουµε την οικονοµία και αγωνιζόµαστε να
αποκαταστήσουµε την αξιοπιστία της χώρας. Αυτό, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι θέµα κοµµάτων. Χρωστάµε σύνεση και µετριοπάθεια στους Έλληνες, που µας ακούν.
Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουµε καταθέσει έναν προϋπολογισµό
ρεαλιστικό, έναν προϋπολογισµό που περιλαµβάνει για πρώτη
φορά το σύνολο του δηµοσίου τοµέα, αφού εντάσσονται οι
∆ΕΚΟ. ∆ίνεται έτσι η δυνατότητα στη Βουλή, αλλά και στους Έλληνες πολίτες να εµπεδώσουν την έννοια µιας ρεαλιστικής δηµοσιονοµικής διαχείρισης και αυτό θα δώσει µια νέα ευκαιρία για
τη διάσωση και την ανάταξη της οικονοµίας µας. Καταθέσαµε
έναν προϋπολογισµό ρεαλιστικό και υλοποιήσιµο και αυτό είναι
που µετράει περισσότερο από όλα.
Και πρέπει να πω ότι προσωπικά, δεν θα ήθελα να είµαι µεταξύ
των Βουλευτών που τον ∆εκέµβριο του 2008 ψήφισαν έναν προϋπολογισµό που προέβλεπε έλλειµµα 2% -το είπαν και άλλοι εισηγητές- προέβλεπε, δηλαδή, ένα έλλειµµα 5 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, ενώ το έλλειµµα κατέληξε να είναι 36 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Έπεσαν έξω 31 δισεκατοµµύρια ευρώ, ένα ναυάγιο απρονοησίας και αδιαφορίας.
Και θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον θράσος εκ µέρους πρώην
Υπουργού Οικονοµίας να επιµένει ακόµη και σήµερα ότι το έλ-
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λειµµα ήταν µικρότερο επί των ηµερών της Νέας ∆ηµοκρατίας.
∆εν έχει νόηµα πια για τα στελέχη της Νέας ∆ηµοκρατίας να αποκρύπτουν το πρόβληµα, παραβιάζοντας κάθε λογική, γιατί οι
ώρες είναι κρίσιµες.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η προηγούµενη διακυβέρνηση της
χώρας µάς οδήγησε κοντά στην παύση πληρωµών, δηλαδή, στην
αδυναµία να πληρώνει το κράτος µισθούς και συντάξεις -αυτή
είναι µια αλήθεια που δεν πρέπει να ξεχνάµε- στην αδυναµία, δηλαδή, να έχουµε χρήµατα για σχολεία, νοσοκοµεία και υπηρεσίες για τον πολίτη.
Πέρυσι, τέτοια εποχή διαπιστώναµε καθηµερινά ότι η χρεοκοπία ήταν κοντά. Να θυµίσω µόνο ότι, όταν αναλάβαµε τη διακυβέρνηση της χώρας, η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
οικονοµίας είχε κατρακυλήσει και η ελληνική οικονοµία βρισκόταν στην εβδοµηκοστή πρώτη θέση. Οι φοροεισπρακτικοί µηχανισµοί ήταν διαλυµένοι, η φοροδιαφυγή παρουσίαζε πρωτοφανή
έξαρση.
Πρέπει, επίσης, να θυµηθούµε ότι οι ανείσπρακτες οφειλές,
για τις οποίες µιλάµε σήµερα, από 11,5 δισεκατοµµύρια που ήταν
το 2003, εκτινάχθηκαν το 2007 στα 31 δισεκατοµµύρια ευρώ, που
σηµαίνει τρεις φορές πάνω, µέσα σε τέσσερα χρόνια. Το δηµόσιο χρέος βρισκόταν στα ύψη. ∆υο φορές η Ελλάδα µπήκε σε
επιτήρηση πριν την κρίση, ενώ και οι πέντε προϋπολογισµοί της
Νέας ∆ηµοκρατίας έπεσαν έξω.
Αυτά, λοιπόν, παραλάβαµε το 2009, έναν δηµοσιονοµικό
εκτροχιασµό. Αλήθεια, ποια άλλη κυβέρνηση έχει πέσει ποτέ έξω
31 δισεκατοµµύρια ευρώ στο έλλειµµα; Παραλάβαµε, επίσης,
ένα στατιστικό εκτροχιασµό, τα περιβόητα greek statistics, µια
τεράστια κρίση αξιοπιστίας, τη µεγαλύτερη κρίση που πέρασε
ποτέ η Ελλάδα, την κρίση που πληρώνουµε σήµερα. Και φυσικά,
δεν ακούµε από τη Νέα ∆ηµοκρατία τίποτα για όλα αυτά, καµµία
ανάληψη ευθυνών.
Αυτή η Ελλάδα της σπατάλης ήταν το σύµπτωµα ενός κράτους
πελατειακού, σπάταλου και αδιαφανούς και ενός υποδείγµατος
ανάπτυξης, που έφτανε στα όριά του. Ήταν ένα υπόδειγµα βασισµένο σε σπατάλες αδιαφανείς και όχι στην παραγωγή, βασισµένο στην αγορά ξένων προϊόντων και όχι στην εξαγωγή, αυτό
το µοντέλο ανάπτυξης, που έσκασε φυσικά στα χέρια µας.
Ήταν, λοιπόν, πατριωτικό καθήκον του Έλληνα Πρωθυπουργού να ξαναδώσει στην Ελλάδα την χαµένη της αξιοπιστία.
Πρώτο του µέληµα ήταν να µη διολισθήσει η χώρα στη χρεοκοπία. ∆ούλεψε σκληρά και αυτό το γνωρίζουν ηγέτες και κορυφαίοι παράγοντες όλου του πλανήτη. Το αναγνωρίζουν κιόλας.
Επίσης, αγωνίστηκε για να υπάρξει κοινή ευρωπαϊκή στήριξη και
καταφέραµε να δηµιουργήσουµε το µηχανισµό στήριξης, να πάρουµε ένα δάνειο ύψους 110 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Αυτά, κύριοι συνάδελφοι, ήταν πράγµατα πρωτόγνωρα και
ήταν µεγάλες επιτυχίες. Χρειάστηκε, βέβαια, να κάνουν σκληρές
θυσίες και οι Έλληνες και µε αυτές τις θυσίες καταφέραµε αυτό
που κανένας δεν πίστευε για µας πριν από µερικούς µήνες. Καταφέραµε τη µεγαλύτερη µείωση ελλείµµατος που έχει γίνει
ποτέ. Μειώσαµε το έλλειµµα 14 δισεκατοµµύρια ευρώ. Από τα
36 δισεκατοµµύρια ευρώ που το παραλάβαµε, το πήγαµε στα 22
δισεκατοµµύρια ευρώ, µια µείωση περίπου έξι µονάδων του ΑΕΠ.
Και για να µην ξεχνάµε τον λογαριασµό που έχουµε να πληρώσουµε, η Ελλάδα θα πρέπει συνολικά, µέσα σε πέντε χρόνια
να µειώσει το έλλειµµά της περίπου κατά 30 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Από τα 36 δισεκατοµµύρια ευρώ που το παραλάβαµε το
2009 να το µειώσουµε σε λιγότερο από 6 δισεκατοµµύρια ευρώ
το 2014.
Εµείς καταφέραµε µέσα στο 2010 σχεδόν τη µισή µείωση.
Ήταν µια σκληρή, αλλά δυναµική αρχή, για να σώσουµε την οικονοµία της χώρας µας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, το κοµµάτι της χρεοκοπίας το αποφύγαµε. Σε αυτό που στοχεύουµε τώρα είναι η µείωση της σπατάλης. Προχωράµε σε διαρθρωτικές αλλαγές στο ίδιο το κράτος,
που είναι και ο µεγάλος ασθενής, αλλαγές που ξεβολεύουν κατεστηµένα ή κατεστηµένες αντιλήψεις και πρακτικές, που είναι,
όµως, αναγκαίες για να πετύχουµε τους στόχους µας. Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται ο προϋπολογισµός του 2011.
Το 2011 θα είναι η χρονιά στην οποία το πρόγραµµα των µε-
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γάλων διαρθρωτικών αλλαγών µπαίνει στην κύρια φάση του, ένα
πρόγραµµα τοµών και αλλαγών, που όλοι ξέρουµε ότι έπρεπε να
έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια και τις οποίες πρέπει σήµερα
εµείς να υλοποιήσουµε σε ελάχιστο χρόνο και κάτω από πιεστικές οικονοµικές συνθήκες για τη χώρα.
Γι’ αυτό, ο στόχος και ο προγραµµατισµός µας είναι συγκεκριµένος. Πρώτα από όλα, ο µεγάλος περιορισµός της σπατάλης, όπου υπάρχει, στο δηµόσιο. Στόχος µας είναι να διαµορφώσουµε ένα δηµόσιο τοµέα, που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες, που να µπορεί, όµως, να συντηρηθεί, χωρίς
επιπλέον δανεισµό για τις µελλοντικές γενιές. Θέλουµε, δηλαδή,
αναβαθµισµένες υπηρεσίες µε µειωµένο κόστος.
Τώρα στοχεύουµε σε αλλαγές, που θα αποτελέσουν το διαβατήριο, για να περάσει η χώρα µας το ταχύτερο δυνατό σ’ ένα
νέο δρόµο ανάπτυξης, µε όφελος για όλους τους πολίτες. Και
αυτές είναι: η διαχείριση και ο έλεγχος των δηµοσίων δαπανών,
η µείωση των ελλειµµάτων των δηµοσίων οργανισµών, η αντιµετώπιση της σπατάλης και της κακοδιαχείρισης στο χώρο της
υγείας, η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων, η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, µας προτείνει η Νέα ∆ηµοκρατία, από
τη µια, να περιορίσουµε τη σπατάλη και από την άλλη, να µην περιορίσουµε τις δαπάνες. Πόσο αντιφατικό µπορεί να είναι αυτό,
όταν, µάλιστα, από το 2007 µέχρι και το 2009 και ενώ ήταν ήδη
σε εξέλιξη η κρίση, η προηγούµενη κυβέρνηση αύξησε τις δαπάνες κατά 13 δισεκατοµµύρια ευρώ, ποσό που πολύ θα θέλαµε
να ξέρουµε πού ακριβώς δαπανήθηκε και δεν έχουµε πάρει ως
σήµερα καµµία απάντηση. Πόσο ανακόλουθη και ανεύθυνη για
µια κυβέρνηση µπορεί να είναι αυτή η πολιτική και ιδίως, εν µέσω
οικονοµικής κρίσης, όταν, µάλιστα, µιλούσε για την κρίση από τα
τέλη του 2007;
Ακούσαµε τον εισηγητή της Νέας ∆ηµοκρατίας που -µεταξύ
άλλων, βέβαια, πλεονασµατικών επιθέτων- αποκάλεσε φιλόδοξη
την προσαρµογή του 2011.
Αναρωτιέµαι, κύριοι συνάδελφοι, πώς θα έπρεπε εµείς να χαρακτηρίσουµε τη δήλωση που έκανε η Νέα ∆ηµοκρατία περί µηδενισµού του ελλείµµατος σε δεκαοκτώ µήνες µέσα από αυτό το
ακατανόητο µείγµα πολιτικής, το οποίο προτείνει η Νέα ∆ηµοκρατία: Ανεδαφική, ουτοπική, λαϊκιστική;
Έκανε λόγο, επίσης, ο εισηγητής της Νέας ∆ηµοκρατίας για
δηµοσιονοµική προσαρµογή κοινωνικά άδικη, όταν αυτό που
εµείς κάνουµε είναι το αυτονόητο, να εξορθολογίσουµε, δηλαδή,
τις δαπάνες µισθοδοσίας, ώστε να µπορούµε να είµαστε κοινωνικά δίκαιοι. Και ενδεικτικά να πω ότι ο µέσος µισθός για το 2009
στις έντεκα πιο ζηµιογόνες ∆ΕΚΟ ανέρχεται σε 40.000 ευρώ. Για
το 2008, ο µέσος µισθός ήταν διπλάσιος από τον αντίστοιχο του
ιδιωτικού τοµέα, 44% µεγαλύτερος του δηµοσίου τοµέα.
Εµείς εξοικονοµούµε δαπάνες ύψους 300 εκατοµµυρίων ευρώ
περίπου µε την κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών και φορέων του δηµοσίου, που οι περισσότεροι ήταν ζηµιογόνοι και
άλλοι χωρίς αντικείµενο εργασίας.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Γ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ)
Έρχοµαι τώρα στο κυριότερο, στις δαπάνες στο Σύστηµα
Υγείας για το 2011, όπου εξοικονοµούµε ποσό της τάξης των
3,85 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Το µεγαλύτερο από το ποσό ύψους 2,1 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, προέρχεται από τον έλεγχο των προµηθειών στα νοσοκοµεία –τα αυτονόητα δηλαδή- την καθιέρωση διπλογραφικού συστήµατος στα νοσοκοµεία, την επέκταση της λίστας φαρµάκων
και άλλα. Βάζοντας απλά τάξη εξοικονοµούµε 2,1 δισεκατοµµύρια ευρώ, την ώρα που η προηγούµενη κυβέρνηση µετέφερε στις
επόµενες γενιές, στα παιδιά µας δηλαδή, υποχρεώσεις 6 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Είναι γνωστό ότι οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας εκτροχιάστηκαν εντελώς µέσα στο 2009, χωρίς βέβαια κανένα αντίκρισµα
για τους πολίτες. Και το θέµα είναι ότι γνώριζαν όλοι τι συνέβαινε
µε τα φάρµακα και ποιοι ήταν οι λόγοι που η σχετική δαπάνη είχε
φθάσει σε εξωφρενικά ύψη.
Όπως, επίσης, θα πρέπει να επισηµάνω ότι η Νέα ∆ηµοκρατία
ήταν αυτή που το 2004 και το 2005 κατήργησε τη λίστα φαρµά-
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κων και εκτόξευσε τη δαπάνη για τα φάρµακα πάνω από το 1 δισεκατοµµύριο ευρώ µέσα σ’ αυτά τα χρόνια.
Είναι προφανές ότι ο χώρος των δαπανών υγείας, φαρµάκου
και άλλων υλικών και προµηθειών υγείας µπορεί να αποτελέσει
σηµαντική πηγή εξοικονόµησης πόρων για το δηµόσιο. Τέτοιου
είδους σπατάλες περιστέλλουµε εµείς.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ελλάδα πριν από περίπου ένα χρόνο
πήρε την απόφαση να αλλάξει πορεία, µε το αίτηµα αυτό της αλλαγής βαθειά αποτυπωµένο και στο ίδιο το εκλογικό αποτέλεσµα.
Πολλοί λένε -και το επαναλαµβάνουν καθηµερινά- ότι όσα θετικά έκανε ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση σ’ ένα χρόνο, είναι
αυτά που αποκλειστικά µας επέβαλε η τρόικα. Λένε ότι δήθεν δεν
θα κάναµε ούτε βήµα µπροστά, αν δεν είχαµε την απειλή της χρεοκοπίας και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το µνηµόνιο.
Όσοι το λένε αυτό αποσιωπούν το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν
άντεχε άλλο και δεν θέλουν να παραδεχθούν ότι οι µεταρρυθµίσεις που τόλµησε ο Πρωθυπουργός ήταν µονόδροµος.
Το µοντέλο προσαρµογής, αγαπητοί συνάδελφοι, του 2011 αλλάζει. Τώρα στοχεύουµε στις µεγάλες παθογένειες. Οι παρεµβάσεις στον τοµέα των δαπανών αναµένεται να οδηγήσουν σε
εξοικονόµηση πόρων 6,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Αυτά θα προέλθουν µεταξύ άλλων, από την εξοικονόµηση πόρων από την Ενιαία Αρχή Πληρωµών του ∆ηµοσίου και την εισοδηµατική
πολιτική, κατά 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ, από την εξοικονόµηση
πόρων 800 δισεκατοµµυρίων ευρώ από τις παρεµβάσεις που θα
γίνουν στις ∆ΕΚΟ, από την εξοικονόµηση πόρων 500 δισεκατοµµυρίων ευρώ από τη µεγάλη µεταρρύθµιση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»,
από την εξοικονόµηση 100 εκατοµµυρίων ευρώ λόγω της περαιτέρω µείωσης συµβάσεων ορισµένου χρόνου στο δηµόσιο
τοµέα, από την εξοικονόµηση 200 εκατοµµυρίων ευρώ εξαιτίας
της περαιτέρω µείωσης των λειτουργικών δαπανών του δηµοσίου κατά 5% και από τη µείωση των αµυντικών δαπανών κατά
500 εκατοµµύρια ευρώ.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2011 περιλαµβάνει επίσης και κυρίως κοινωνικά µέτρα και δαπάνες µε βάση τη
δύσκολη οικονοµική συγκυρία, κοινωνικά µέτρα για τους συµπολίτες µας που χρειάζονται αυτήν τη στήριξη.
Αυξάνουµε για το 2011 την επιχορήγηση στις συγκοινωνίες
κατά 195 εκατοµµύρια ευρώ, σε σχέση µε το 2010. Επίσης, στον
προϋπολογισµό για το 2011 επιχορηγούµε τον ΟΑΕ∆ κατά 500
εκατοµµύρια ευρώ εξ ολοκλήρου για την αντιµετώπιση της ανεργίας. Η αύξηση της δαπάνης είναι 35% σε σχέση µε πέρυσι.
Επίσης, προχωράµε στην αύξηση των εισοδηµατικών ενισχύσεων κατά 117% ή κατά επιπλέον 169 εκατοµµύρια ευρώ, σε
σχέση µε πέρυσι. Στη δαπάνη αυτή συµπεριλαµβάνεται το επίδοµα θέρµανσης, το οποίο υπολογίζεται στα 200 εκατοµµύρια
ευρώ, καθώς και επιδόµατα σε φοιτητές, µε εισοδηµατικά κριτήρια για την επιδότηση ενοικίου.
Προχωράµε στην πλήρη ασφαλιστική κάλυψη τετρακοσίων χιλιάδων ανέργων και άλλων ευπαθών οµάδων. Αυξάνουµε τη δαπάνη που περιλαµβάνεται στην κοινωνική προστασία και αφορά
το ΕΚΑΣ. Είναι γνωστό ότι συνταξιούχοι εισέπρατταν το ΕΚΑΣ,
παρά το ότι είχαν εισοδήµατα άνω των 20.000 ευρώ. Τώρα υπολογίζεται σε εισόδηµα περίπου 10.000 ευρώ. ∆ιατηρούµε, επίσης, το ύψος των δηµοσίων επενδύσεων στο ύψος του 2010,
παρά την αρχικά προβλεπόµενη από το πρόγραµµα µείωσή τους
κατά 500 εκατοµµύρια ευρώ.
Και κάτι που είναι εξαιρετικά σηµαντικό και αφορά πιστεύω
όλες τις πτέρυγες της Βουλής: Ο προϋπολογισµός υποστηρίζεται πλέον από έλεγχο και λογοδοσία στις δηµόσιες δαπάνες. Θα
υπάρξει διαφάνεια παντού, µε την ανάρτηση όλων των αποφάσεων στο διαδίκτυο. Ήδη λειτουργεί το Πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»,
για να ξέρει ο κάθε πολίτης που πάει το κάθε ευρώ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εγώ προσωπικά, που προέρχοµαι από ένα κοµµάτι της φτωχής ελληνικής επαρχίας, έχω απόλυτα την αίσθηση των δυσκολιών που περνάει κάθε ελληνική
οικογένεια αυτήν τη στιγµή. Έχω επίσης την απόλυτη αίσθηση
της δυσκολίας που κουβαλούν οι άνεργοι, οι επιχειρήσεις που
δυσκολεύονται, οι εργαζόµενοι, οι αγρότες που υποφέρουν.
Αισθάνοµαι ότι τα δύσκολα είναι µπροστά µας. Ενδεχοµένως
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το 2011 να αποδειχθεί ο δυσκολότερος χρόνος της µεγαλύτερης δηµοσιονοµικής, οικονοµικής και παραγωγικής αναδιάρθρωσης, που συντελείται µεταπολεµικά στη χώρα µας. Όµως,
δεν έχουµε περιθώρια, παρά να συνεχίσουµε αυτήν τη µεγάλη
προσπάθεια δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, που ξεκίνησε το 2010.
Οι Έλληνες έχουµε µάθει στα δύσκολα να κάνουµε τις υπερβάσεις µας και να παλεύουµε ενωµένοι.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ελλάδα προχωράει, αλλάζει, διεκδικεί
ό,τι της ανήκει. Και µάλιστα, προχωράει µέσα σ’ ένα διεθνές περιβάλλον επιβαρυµένο για όλες τις χώρες µε δηµοσιονοµικά προβλήµατα. Όλοι παρακολουθούµε µε αγωνία τις εξελίξεις στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως τις εξελίξεις που αφορούν τις
χώρες του Νότου και την Ιρλανδία. Την Ιρλανδία που αναγκάστηκε να προσφύγει στο µηχανισµό, για τον οποίο κάναµε αγώνα
πέρυσι να πείσουµε την Ευρώπη ότι ήταν απαραίτητος και λέγαµε τότε ότι δεν αφορά µόνο εµάς.
Κάποιοι επιχείρησαν, βέβαια, να πλήξουν τον Πρωθυπουργό,
να πλήξουν τις προσπάθειες που κάνει η χώρα, φέρνοντας το παράδειγµα της Ιρλανδίας και κάνοντας συγκρίσεις λέγοντας: να, τι
ωραία που κάνουν τώρα οι Ιρλανδοί που µπήκαν στο µνηµόνιο,
ξεχνώντας ότι πριν από µερικές εβδοµάδες ήταν αυτοί, ακριβώς
οι ίδιοι, που µας επέπλητταν που δεν κάναµε αυτό που έκανε η
Ιρλανδία, να µη µπει δηλαδή στο µνηµόνιο.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο συζητούµενος προϋπολογισµός είναι το µοναδικό ρεαλιστικό, υπεύθυνο, αξιόπιστο σχέδιο
για τη χώρα. Είναι ένα σχέδιο για το οποίο οι Έλληνες εµπιστεύονται τον Πρωθυπουργό και την Κυβέρνηση. Έχουµε ήδη διανύσει ένα µεγάλο µέρος των δυσκολιών και αυτός ο
προϋπολογισµός µας βοηθάει, πιστεύω, να διανύσουµε ένα επόµενο κοµµάτι, αυτό του ανηφορικού δρόµου, µε επιτυχία, αρκεί
να δείξουµε σύνεση, σοβαρότητα, συναίνεση και αξιοπιστία.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο ειδικός
εισηγητής, κ. Μιχαήλ Μπεκίρης.
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΕΚΙΡΗΣ: Κυρίες και κύριοι Βουλευτές, συζητούµε
σήµερα για τον δεύτερο προϋπολογισµό που καταθέτει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µέσα σ’ ένα ιδιαίτερα δυσµενές οικονοµικό
κλίµα, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Η συζήτηση
µεταφέρεται πλέον στα πεπραγµένα της Κυβέρνησης, καθώς και
στους στόχους που έχει θέσει για το επόµενο οικονοµικό έτος.
Μετά από δεκατέσσερις µήνες διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ,
µετά από µια σειρά παλινωδίες, παραλείψεις και λάθη, σας λέµε
µε την πιο δυνατή φωνή ότι η κατεύθυνση στην οποία έχετε οδηγήσει τη χώρα, δεν µας βγάζει από το πρόβληµα. Αντίθετα, µας
βυθίζει πιο βαθειά στην ύφεση, πιο βαθειά στην υπερχρέωση.
Έχουν περάσει µόλις δεκατέσσερις µήνες από τότε που λέγατε ότι τα λεφτά υπάρχουν, τότε που κοροϊδεύατε τον ελληνικό
λαό λέγοντάς του ότι δεν χρειάζονται νέα µέτρα, τότε που το οικονοµικό επιτελείο του ΠΑΣΟΚ υποστήριζε ότι θα ξεπερνούσε
την κρίση έτσι απλά, χωρίς θυσίες, τότε που θα µαζεύατε τις ανείσπρακτες οφειλές του δηµοσίου ύψους 31 δισεκατοµµυρίων
ευρώ, που πριν από λίγες µέρες πήγατε να τις διαγράψατε, που
«η κακή Νέα ∆ηµοκρατία» κατ’ εσάς, δεν ήθελε να µαζέψει, τότε
που θα δίνατε αυξήσεις, τότε που για σας φαίνονταν όλα τόσο
εύκολα και τόσο απλά.
∆εν χρειάστηκαν, όµως, καν δεκατέσσερις µήνες για να αποδειχθούν οι ανακρίβειες και τα ψέµατα. Σε µικρότερο χρονικό
διάστηµα φάνηκε η ανακολουθία των λόγων και των έργων. Τα
εύκολα λόγια της αντιπολίτευσης ξεχάστηκαν πολύ γρήγορα και
έγιναν σκληρά, έγιναν αδυσώπητα, έγιναν απάνθρωπα. Υποστηρίζατε ότι δεν υπήρχε διεθνής κρίση. Αργήσατε να την καταλάβετε. Χάσατε πολύτιµο χρόνο εις βάρος των πολιτών και της
χώρας. Για έξι σχεδόν µήνες δεν κυβερνούσατε και όταν το θυµηθήκατε, δεν δώσατε τις λύσεις που θα µπορούσατε να δώσετε
εκείνη την περίοδο, αλλά µας οδηγήσατε στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Η διεθνής κρίση των ετών 2008 και 2009 οδήγησε στην εντυπωσιακή αύξηση του ελλείµµατος και του δηµοσίου χρέους ως
ποσοστό επί του ΑΕΠ σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες του κόσµου. Αυτή είναι η κρίση που το ΠΑΣΟΚ υποστήριζε ότι δεν

2925

υπάρχει, ότι φταίει µόνο «η κακή Νέα ∆ηµοκρατία».
Τα υπενθυµίζω όλα αυτά, γιατί τότε λέγατε ότι µόνο στην Ελλάδα συµβαίνουν αυτά. Η αδιάψευστη πραγµατικότητα δείχνει
ότι αυτά συνέβαιναν παντού.
Τι να σας πρωτοθυµίσω για την περίοδο εκείνη; Πόσα δείγµατα άκρατου λαϊκισµού; Να σας πω για το πακέτο της στήριξης
του τραπεζικού συστήµατος; Για τα 28 δισεκατοµµύρια, που λέγατε ότι τάχα χάρισε η Νέα ∆ηµοκρατία στους τραπεζίτες; Κατηγορούσαν τη Νέα ∆ηµοκρατία για τα 28 δισεκατοµµύρια και
έδωσαν άλλα 40 δισεκατοµµύρια.
Όµως, αυτό ήταν πάντοτε το ΠΑΣΟΚ: το κόµµα του λαϊκισµού
και της υποκρισίας, ένα ΠΑΣΟΚ που δεν είχε το θάρρος να πάρει
ως Κυβέρνηση στην αρχή πέντε µέτρα και αναγκάστηκε από το
µνηµόνιο να πάρει πενήντα, από το µνηµόνιο στο οποίο εσείς
οδηγήσατε τη χώρα. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µέσα σε λίγους
µήνες κατάφερε να εγκλωβίσει τη χώρα στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Ποιος µπορεί να ξεχάσει ότι τους πρώτους µήνες της διακυβέρνησης το ΠΑΣΟΚ, εκτός του ότι δεν κυβερνούσε, δυσφηµούσε τη χώρα στο εξωτερικό; «Τιτανικός», «απώλεια εθνικής
κυριαρχίας», «διεφθαρµένη χώρα» είναι λίγοι από τους χαρακτηρισµούς που χρησιµοποιούσατε, για να περιγράψετε την Ελλάδα.
Ποιος µπορεί να ξεχάσει την πορεία των spreads και των credit
default swaps; Από εκατόν τριάντα µονάδες που τα παραλάβατε
και που τότε µπορούσατε να δανειστείτε µε µεγάλη άνεση, σε χίλιες µονάδες βάσης µέσα σε λίγους µήνες.
Άλλωστε, το ίδιο δεν κάνατε και µε τις περιφερειακές εκλογές
και µε το περίφηµο «ψευτοδίληµµα» στη διακαναλική συνέντευξη
του Πρωθυπουργού για πρόωρες εκλογές; Όταν είχαν πέσει στις
εξακόσιες τριάντα µονάδες βάσης, εµφανίστηκε ο κ. Παπανδρέου και ξαναπήγατε τα spreads στις εννιακόσιες πενήντα µονάδες. Γιατί; Για να καταφέρετε να βγει ο Σγουρός περιφερειάρχης. Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Σας τα υπενθυµίζω, προκειµένου να δείτε τη σοβαρότητα, µε την οποία, υποτίθεται, πως
αντιµετωπίζετε το συµφέρον της χώρας.
Σίγουρα ο κ. Παπανδρέου, θα αντιµετωπίζεται ως case study
για το πώς ανεβαίνουν τα spreads, σε όλες τις µεγάλες οικονοµικές σχολές. Το έχει κάνει δύο φορές και το έχει κάνει µε µεγάλη επιτυχία.
Όµως, δεν ήταν µόνο η απειρία σας. Ήταν συνδυασµός πολλών παραγόντων η προσφυγή στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Φουσκώσατε τεχνητά το έλλειµµα, για να κατηγορήσετε τη Νέα
∆ηµοκρατία. Γιατί; Γιατί απλά δεν είχατε σχέδιο. Υποτιµήσατε τις
προειδοποιήσεις και των Ελλήνων και των ξένων για την οικονοµία. Μόνοι σας απειλούσατε τους Ευρωπαίους εταίρους µε προσφυγή στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Ποιος δεν θυµάται τις κούφιες απειλές του Παπανδρέου προς
τους Ευρωπαίους εταίρους µας για το όπλο που υποτίθεται πως
είχε γεµάτο, ακουµπισµένο πάνω στο τραπέζι; Πού είναι το όπλο
αυτό σήµερα; Στον κρόταφο των Ελληνίδων και των Ελλήνων.
Καταφέρατε να µετατρέψετε το πρόβληµα του ελλείµµατος και
του χρέους σε κρίση δανεισµού, σε κρίση του ελληνισµού, σε
πλήρη διάλυση του κοινωνικού ιστού της χώρας.
Με τη στάση σας αυτούς τους δεκατέσσερις µήνες αποδεικνύετε ποιοι πραγµατικά είστε. Ξεχωρίζετε για το λαϊκισµό, για
την αναξιοπιστία και για την υποκρισία σας. Καταφέρατε να εκλεγείτε µε ψέµατα και κυβερνάτε µε µύθους. Για όλα σάς φταίνε οι
προηγούµενοι. Εσείς, που στη µέση της κρίσης εκβιάσατε και
προκαλέσατε εθνικές εκλογές, χρησιµοποιώντας ακόµη και τον
υπέρτατο πολιτειακό θεσµό, τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.
Σε όλες τις χώρες του κόσµου οι αντιπολιτεύσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης βοηθούν τις κυβερνήσεις για το καλό της κάθε
χώρας. Εσείς, αντίθετα, απειλούσατε συνεχώς µε εκλογές και
καταψηφίζατε τα πάντα. Αρνηθήκατε τα µέτρα που πρότεινε η
κυβέρνηση Καραµανλή -σας υπενθυµίζω ότι τρεις φορές µέσα
στο 2009 πήρε µέτρα για τη συγκράτηση του ελλείµµατος- και
φέρατε άλλα πιο σκληρά, πιο επώδυνα, πιο άδικα µέτρα.
Η προηγούµενη κυβέρνηση σας καλούσε σε συνεννόηση για
τη χώρα. Ποτέ δεν πήγατε. Γιατί δεν θέλατε; ∆ιότι δεν είχατε σχέδιο. ∆ιότι το µοναδικό σας σχέδιο από την αρχή ήταν να προκα-
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λέσετε εκλογές, να κερδίσετε την εξουσία, να διασύρετε την
προηγούµενη κυβέρνηση και µαζί και τη χώρα και να µας οδηγήσετε στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. ∆εν ήσασταν έτοιµοι να
κυβερνήσετε και αυτό το αποδεικνύετε καθηµερινά.
Η κρίση θα µπορούσε από πολλές πλευρές να αποτελέσει µια
ευκαιρία αναγέννησης για τη χώρα, αλλά εσείς την καταντήσετε
από ευκαιρία, δυστυχία. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες δικαίως σήµερα πιστεύουν ότι υφίστανται θυσίες, χωρίς την έγκρισή τους,
που δεν οδηγούν πουθενά, θυσίες χωρίς αντίκρισµα και αυτό
είναι ό,τι χειρότερο.
Σε αυτόν τον κατήφορο έχετε το θράσος και ζητάτε συνενόχους. Λάθος πόρτα χτυπάτε. Αν πραγµατικά πιστεύατε στη συναίνεση, θα το βλέπαµε και όταν ήσασταν στην Αντιπολίτευση.
Αν πράγµατι θέλατε συνεννόηση, θα ακούγατε, θα συζητούσατε,
θα είχατε ανοιχτά τα αφτιά σας, πριν αποφασίσετε. Όλα τα άλλα
που λέτε, είναι υποκρισία.
Κυρία και κύριοι Βουλευτές, ας δούµε τον προϋπολογισµό του
2010. Η Κυβέρνηση έπεσε σε όλα έξω. ∆εν έπιασε απολύτως κανέναν στόχο. Μιλάτε συνεχώς τάχα για τη µεγάλη σας επιτυχία
να µειώσετε το έλλειµµα. Όµως, αυτό δεν οφείλεται στις δικές
σας προσπάθειες. ∆εν οφείλεται στη δική σας πετυχηµένη στρατηγική. Αυτό το χρωστάτε στις αιµατηρές θυσίες του ελληνικού
λαού, χωρίς να σας έχει δώσει την έγκρισή του.
Η µείωση του ελλείµµατος δεν οφείλεται στη µείωση της σπατάλης, στη µείωση της φοροδιαφυγής, σε επενδύσεις και σε ανάπτυξη. Οφείλεται πρωτίστως στην περικοπή των µισθών και των
συντάξεων, στη µείωση του προγράµµατος των δηµοσίων επενδύσεων, στις λογιστικές ακροβασίες που κάνετε και στις συνεχείς µεταβολές των εκτιµήσεων.
Στραγγαλίσατε την αγορά και την οικονοµία µε νέους φόρους.
Όµως, ποιος να πληρώσει νέους φόρους, όταν δεν έχει χρήµατα;
Πώς να πληρώσει ο πολίτης, όταν δεν έχει το ίδιο το κράτος να
πληρώσει; Μιλήσατε το 2010 για περικοπή του προγράµµατος
των δηµοσίων επενδύσεων κατά 4% και στο δεκάµηνο είχατε ξεπεράσει το 25%. Όλα αυτά, για να πετύχετε τη λογιστική µείωση
του ελλείµµατος. Αυτά, λοιπόν, τα λέω, για να µην κοροϊδεύετε
τον ελληνικό λαό για τις δήθεν επιτυχίες σας.
Να σας υπενθυµίσουµε λίγο τα κατορθώµατά σας τον τελευταίο χρόνο; Ύφεση πάνω από 4%. Ανεργία πάνω από 12%. Πληθωρισµός 5%. Λουκέτα παντού. Εξοντώνετε τους πολίτες.
Περικόψατε τον δέκατο τρίτο και τον δέκατο τέταρτο µισθό και
τη σύνταξη. Μειώσατε το κοινωνικό κράτος, τώρα που το έχει
ανάγκη ο πολίτης. Αυξήσατε τους συντελεστές του ΦΠΑ, που
ποιους πλήττει κυρίως; Πλήττει τους αδύναµους. Η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά συνεχώς διογκώνεται. Συντρίψατε, διαλύσατε τις εργασιακές σχέσεις. Από πέµπτοι στο ΕΣΠΑ φθάσαµε
εικοστοί τρίτοι στην απορρόφηση µεταξύ των είκοσι επτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε δύο µήνες µιλάµε για νέα µέτρα. Η πολιτική της Κυβέρνησης είναι αδιέξοδη και επειδή είναι αδιέξοδη,
εµείς την απορρίπτουµε.
Μας κατηγορήσατε που απορρίψαµε το µνηµόνιο. Σήµερα,
όµως, αποδεικνύεται πόσο δίκιο είχαµε. ∆εν είπαµε «όχι» στο
µνηµόνιο, διότι επέβαλε διαρθρωτικές αλλαγές ούτε διότι µίλησε
για περιστολή της σπατάλης. Είπαµε «όχι» για τρεις, κυρίως, λόγους: Πρώτον, διότι δεν κτυπά τη σπατάλη. ∆εύτερον, δεν χτυπά
τη φοροδιαφυγή. Τρίτον, αντί να ελέγξει το χρέος, το εκτοξεύει.
Στα τέλη του 2013 το χρέος αναµένεται να έχει υπερβεί το
160% του ΑΕΠ. Αυτή ήταν η προϋπόθεση για την οποία υπογράψατε το µνηµόνιο; Είπαµε «όχι», διότι δεν πιστεύουµε στην πολιτική σας, στην πολιτική των φόρων, στην πολιτική της
οικονοµικής, µισθολογικής και κοινωνικής εξαθλίωσης του ελληνικού λαού.
Μην ξεχνάτε, όµως, ότι το δικό µας «όχι» ήταν συγκεκριµένο.
Είχε αιτιολογική βάση και απ’ ό,τι φαίνεται από τις εξελίξεις, επαληθεύεται πλήρως. Παράλληλα, όµως, σεβόµαστε και το θεσµικό
µας ρόλο ως Αξιωµατική Αντιπολίτευση, σε µια κρίσιµη στιγµή
για τη χώρα, κάτι που ποτέ σας δεν κάνατε στο παρελθόν.
Η Νέα ∆ηµοκρατία είχε ψηφίσει περισσότερα από τριάντα νοµοσχέδια µέσα σε ένα χρόνο, όλες τις διαρθρωτικές αλλαγές,
έστω και αν δεν είχαν το βάθος, την ένταση και την αποτελεσµατικότητα, που εµείς επιθυµούσαµε, όταν το ΠΑΣΟΚ ψήφισε
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σε πεντέµισι χρόνια µόλις επτά νοµοσχέδια και αυτά µετά βίας.
Αυτά που πιστεύουµε εµείς τα ψηφίσαµε. Τεκµηριώσαµε πλήρως τη διαφωνία µας µε την πολιτική της Κυβέρνησης. ∆εν βγήκαµε απλώς να σας καταγγείλουµε, µιµούµενοι και
αντιγράφοντας το κακό σας παρελθόν.
Ταυτόχρονα, παρουσιάσαµε πλήρες πρόγραµµα εναλλακτικής
διεξόδου από την κρίση; Γιατί; ∆ιότι υπάρχει και άλλος δρόµος.
Υπάρχει ο δρόµος της ανάκαµψης, ο δρόµος της ανάπτυξης, ο
δρόµος της ελπίδας, ο δικός µας δρόµος.
Είχαµε το θάρρος και κάναµε αυστηρή αυτοκριτική ως παράταξη. Μιλήσαµε για τα λάθη µας. Μιλήσαµε για τις παραλείψεις
µας. Παραδεχθήκαµε ότι δεν τολµήσαµε όσο έπρεπε. Όµως, η
παραδοχή αυτή απέχει πολύ από τη συντονισµένη προσπάθεια
ισοπέδωσης και συµψηφισµού των πάντων.
Συνεισφέρουµε µε ιδέες και προτάσεις. Έχουµε ξεκάθαρο ιδεολογικό πλαίσιο, µέσα στο οποίο κινούµαστε, αντίθετα µε το
ΠΑΣΟΚ, που κάθε µέρα που περνάει αποδεικνύει την ιδεολογική
και πολιτική του αδυναµία και ένδεια.
Καλείται σήµερα να προχωρήσει σε µεταρρυθµίσεις, τις
οποίες δεν πιστεύει. Του επιβάλλεται να προχωρήσει σε µείωση
του κράτους, σε συγχωνεύσεις και σε καταργήσεις των οργανισµών, σε περιστολή δαπανών για τις ∆ΕΚΟ. Όµως, πώς να κάνει
πράγµατα, τα οποία δεν πιστεύει;
Απτή απόδειξη είναι η περίπτωση της κατάργησης των οργανισµών και οι συγχωνεύσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει καθυστερήσει δραµατικά και σε αυτόν τον τοµέα. Στο νοµοσχέδιο που φέρατε προ
ολίγων ηµερών στη Βουλή καταργήσατε µόλις είκοσι ένα φορείς
και συγχωνεύσατε πέντε. Την ίδια ώρα ιδρύετε νέους φορείς και
οργανισµούς, πολυπληθή όργανα διοίκησης, στρατιές συµβούλων. Το κράτος σήµερα, αντί να προστατεύει τον ιδιωτικό τοµέα,
φορολογεί υπέρµετρα τους ιδιώτες, για να συντηρήσει ένα υπερτροφικό, αναποτελεσµατικό και σπάταλο δηµόσιο.
Την ίδια ώρα που µειώνετε τις συντάξεις στο ΙΚΑ, επιδοτείτε το
ασφαλιστικό ταµείο της ∆ΕΗ µε 700 εκατοµµύρια ευρώ. Την ίδια
ώρα που επιβάλλετε έκτακτη εισφορά στις κερδοφόρες επιχειρήσεις, πληρώνετε για τον ΟΣΕ πάνω από 1 δισεκατοµµύριο
ευρώ. Την ίδια ώρα που διαλύετε τις εργασιακές σχέσεις, που
έχετε συντρίψει την αγοραστική δύναµη των πολιτών, φοβάστε
να κάνετε τις περικοπές, που είναι πράγµατι σπατάλη για το δηµόσιο.
Ποιος σας είπε ότι οι περικοπές στις δαπάνες ισούνται µε τις
περικοπές στους µισθούς και τις συντάξεις; Αυτές είναι οι σπατάλες; Αυτή είναι όµως η πρακτική σας, αυτή είναι η νοοτροπία
σας, µια ιδεολογία ξεπερασµένη από τις εξελίξεις, µια πολιτική
που ανήκει στο χθες.
Προσπαθείτε να εφαρµόσετε πολιτική για το αύριο µε ξεπερασµένα και φθαρµένα εργαλεία από το παρελθόν. Αποτύχατε
στον πρώτο προϋπολογισµό που καταθέσατε και θα αποτύχετε
και στον δεύτερο. Είναι και πολιτικά και µαθηµατικά βέβαιο αυτό.
Εισάγετε προς ψήφιση έναν προϋπολογισµό, που δεν είναι ρεαλιστικός, που µε απλά λόγια, δεν βγαίνει. Πάλι δεν θα πιάσετε
τους στόχους, πάλι θα µιλάµε για νέα µέτρα κάθε φορά που θα
πλησιάζει η περίοδος για την εκταµίευση κάποιας δόσης. Ας αναλογιστεί κανείς πόσες φορές ως οικονοµικό επιτελείο αναγκαστήκατε να αναθεωρήσετε τις προβλέψεις σας για την ύφεση,
για την ανεργία, για τα έσοδα και για τον πληθωρισµό. Το ίδιο θα
συµβεί και τώρα, θα αναθεωρηθεί ο προϋπολογισµός του 2011
επί το δυσµενέστερο και αυτό δυστυχώς θα γίνει πολύ σύντοµα.
Κυρία και κύριοι Βουλευτές, εξειδικεύοντας τη συζήτηση σε
ό,τι αφορά τις δαπάνες, θα ήθελα να κάνω δυο επισηµάνσεις:
Πρώτον, τα σταθεροποιητικά προγράµµατα που βασίζονται στην
περιστολή των δαπανών, δηλαδή στη µείωση της σπατάλης και
όχι στην αύξηση των εσόδων, δηλαδή το να τα παίρνετε από τους
πολίτες, έχουν µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα σύµφωνα µε τη
διεθνή εµπειρία. Σε αυτό γυρίζετε την πλάτη σας. Αντίθετα, στη
χώρα µας η δηµοσιονοµική προσαρµογή βασίζεται κυρίως στο
σκέλος των εσόδων, δηλαδή στο πώς θα τα πάρετε από τους πολίτες. ∆εύτερον, λόγω της υστέρησης των εσόδων, αναγκαστικά
η όλη προσπάθεια πρέπει να µετακινηθεί στις δαπάνες.
Μελετώντας τα στοιχεία του προϋπολογισµού του 2010 παρατηρούµε ότι ο στόχος για τις δαπάνες για το σύνολο του έτους
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ήταν 7,5% και το ενδεκάµηνο ήταν στο 6,5%. Πώς επετεύχθη
όµως αυτό το 6,5%; Τί έκανε το ΠΑΣΟΚ το 2010; Έκανε περικοπές στη δέκατη τρίτη και στη δέκατη τέταρτη σύνταξη, περικοπές
στον δέκατο τρίτο και στον δέκατο τέταρτο µισθό, µείωσε δραµατικά –αν όχι πάγωσε- το Πρόγραµµα των ∆ηµοσίων Επενδύσεων, έκανε περικοπές στα επιδόµατα των δηµοσίων υπαλλήλων
και προχώρησε στην αναστολή της δεύτερης δόσης του επιδόµατος αλληλεγγύης. Σε γενικές γραµµές, για το 2010 οι δαπάνες µειώθηκαν, λόγω της οριζόντιας περιοριστικής,
εισοδηµατικής πολιτικής και των Προγραµµάτων Κοινωνικής
Προστασίας.
Παράλληλα, το δηµόσιο αποδείχθηκε ως ο πιο µεγάλος οφειλέτης. Παρατηρείται στάση πληρωµών στο εσωτερικό, µη επιστροφή του ΦΠΑ στις επιχειρήσεις, µη καταβολή οφειλών σε
προµηθευτές του δηµοσίου, που φτάνει τα 10 δισεκατοµµύρια
ευρώ, επιβαρύνοντας την ήδη συρρικνωµένη ρευστότητα στον
ιδιωτικό τοµέα.
Οι δαπάνες για τα εξοπλιστικά προγράµµατα ανέρχονται στο
δεκάµηνο στα 550 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ στον προϋπολογισµό
η πρόβλεψη ήταν για 2 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων το έχετε τελείως παγώσει.
Αυτά είναι τα στοιχεία για τις µειώσεις των δαπανών το 2010.
Είδατε πουθενά σε όλα αυτά περιορισµό της σπατάλης στο δηµόσιο τοµέα; Είδατε πουθενά µείωση του κράτους; Κύριοι της
Κυβέρνησης είδατε κάπου το σοσιαλισµό, για τον οποίο µιλούσατε προεκλογικά και σας ψήφισαν οι πολίτες; Για τον ψευτοσοσιαλισµό σας δεν σας ψήφισαν, ή για το νεοφιλελεύθερο
µνηµόνιο; Απαντήστε, λοιπόν, πρώτα στους εαυτούς σας και
µετά στους πολίτες.
Είναι έντονο το φαινόµενο της αδυναµίας του περιορισµού της
σπατάλης στο δηµόσιο τοµέα. Ας µιλήσουµε για τους φορείς της
γενικής κυβέρνησης: Ασφαλιστικά ταµεία, Οργανισµοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, νοσοκοµεία. Σε αυτούς τους τοµείς είναι πλήρης
η αποτυχία. Μόνο οι υποχρεώσεις των δήµων ξεπερνούν το 1,7
δισεκατοµµύρια ευρώ. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε υποσχεθεί
περιορισµό της σπατάλης των νοσοκοµείων και εξοικονόµηση
πόρων ίση µε το 1% του ΑΕΠ Σε αυτό απέτυχε. Οι λειτουργικές
δαπάνες των νοσοκοµείων σας ξέφυγαν µε υπερβάσεις άνω των
600 εκατοµµυρίων ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τις ∆ΕΚΟ το ΠΑΣΟΚ δεν πιστεύει στην πολιτική
του ουσιαστικού περιορισµού του κόστους των ∆ΕΚΟ. Η πιο
τρανή απόδειξη είναι η περίπτωση της Ολυµπιακής, που πολεµήσατε λυσσαλέα την ιδιωτικοποίησή της, µια σηµαντική µεταρρύθµιση της Νέας ∆ηµοκρατίας. ∆εν ψηφίσατε το ν.3429/2005
για την εξυγίανση και βελτίωση των ∆ΕΚΟ. Καταψηφίσατε την
τροπολογία για τη συγκράτηση της µισθολογικής δαπάνης. Προσέξτε τί κάνατε: Όταν είχαµε φέρει αυτήν την τροπολογία, εσείς
την καταψηφίσατε. Σήµερα προχωράτε σε οριζόντιες περικοπές
των αποδοχών. Αλήθεια, πότε λέγατε την αλήθεια; Τότε ή σήµερα;
∆ιακόψατε το σχέδιο της εξυγίανσης του ΟΣΕ χωρίς να εξηγήσετε σε κανέναν τίποτε. ∆εκατέσσερις µήνες παραµένετε
αδρανείς, ενώ την ίδια ώρα µε πολύ µεγάλη άνεση χορηγείτε δάνεια στη ΓΕΝΟΠ ∆ΕΗ για να εξυπηρετήσετε τους κοµµατικούς
σας φίλους.
Για το 2010 οι υπερβάσεις των επιχορηγήσεων προς τα ασφαλιστικά ταµεία δεν είναι ακόµα γνωστές. Ήδη από το Σεπτέµβριο,
ο ΟΑΕ έχει υπερβεί τον προϋπολογισµό του. Εάν δεν υπάρξει
νέα χρηµατοδότηση, θα υπάρξει πρόβληµα. Το ίδιο ισχύει και µε
τους συγκοινωνιακούς φορείς, στους οποίους θα υπάρξει υπέρβαση δαπανών. Συνεπώς, ακόµη και αυτό το 6,5% που ανακοινώσατε, δεν είναι βέβαιο ότι θα ισχύσει µε το κλείσιµο του έτους.
Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισµό του 2011 συνεχίζεται η ίδια
κακή πρακτική του προηγούµενου έτους. Το βάρος πάλι δίνεται
στα έσοδα, στο πώς θα τα πάρετε και όχι στις δαπάνες και στο
πώς θα µειώσετε τη σπατάλη. Ενώ η διεθνής πρακτική για την
αντιµετώπιση του ελλείµµατος κάνει λόγο για 2/3 από τις δαπάνες και 1/3 από τα έσοδα, εσείς κι εδώ κάνετε ακριβώς το αντίθετο: Υπολογίζετε βάσει του µνηµονίου µείωση του ελλείµµατος
κυρίως από τα έσοδα 5,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και από τις δαπάνες λιγότερα, 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ.
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Για να αµβλύνετε τις αρνητικές εντυπώσεις, µιλάτε τώρα για
τη µείωση του ελλείµµατος στο ίδιο ποσοστό, τόσο στα έσοδα
όσο και στις δαπάνες, χωρίς όµως να προσδιορίζετε τον τρόπο
της µείωσης, παρά µόνο µε τις γενικόλογες και συνήθεις αναφορές σας. Αυτό αποδεικνύει τη σαφή αδυναµία, ή καλύτερα την
έλλειψη της πολιτικής βούλησης της Κυβέρνησης να αναµετρηθεί µε το βαθύ, σπάταλο και αναποτελεσµατικό, κράτος που
εσείς δηµιουργήσατε, να αναµετρηθείτε µε τα συνδικάτα που
εσείς εκπαιδεύσατε.
Αντίθετα, τι κάνετε; Για ποιο λόγο επαίρεστε στην Αίθουσα σήµερα και τις επόµενες ηµέρες φαντάζοµαι; Για τις περικοπές των
αποδοχών και των συντάξεων. Μπράβο σας! Για τις περικοπές
των δαπανών, για την κοινωνική προστασία. Μπράβο σας! Για τις
περικοπές των επιδοµάτων σε πολύτεκνους και τρίτεκνους. Συγχαρητήρια! Χτυπάτε τους αδύναµους, διότι δεν έχετε το θάρρος
να αναµετρηθείτε µε τα πραγµατικά αίτια του προβλήµατος.
Η µείωση των δαπανών για παραλαβές στα εξοπλιστικά προγράµµατα κατά 1,6 δισεκατοµµύρια ευρώ επιβαρύνει µελλοντικούς προϋπολογισµούς, εφόσον µιλάµε για παραλαβές.
Μεταφέρετε τα βάρη για αργότερα.
Από τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» προβλέπεται µείωση των δαπανών
κατά 500 εκατοµµύρια ευρώ, µια ιδιαίτερα αισιόδοξη πρόβλεψη
εάν αναλογιστεί κανείς ότι ο κ. Ραγκούσης υποσχέθηκε 4 δισεκατοµµύρια ευρώ για την υποστήριξη του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», χωρίς
όµως να έχει πει ακόµη και σήµερα από πού θα τα βρει.
Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες στον τοµέα της υγείας ο στόχος
είναι µείωση 20%, ένας εξαιρετικά υπερφιλόδοξος στόχος. Οι
αναλυτές της «FITCH» δηλώνουν ότι έχουν επιφυλάξεις για τα
στοιχεία της γενικής Κυβέρνησης και ειδικότερα για τον κλάδο
της υγείας.
Τέλος, µιλάτε για τις θυσίες, τις οποίες πρέπει να αντέξει ο ελληνικός λαός.
∆εν θα έπρεπε πρώτοι εσείς να δώσετε το καλό παράδειγµα;
Έγινε ανασχηµατισµός και αντί να δηµιουργήσετε ένα πιο ευέλικτο και µικρό κυβερνητικό σχήµα, κάνατε ένα γιγάντιο κυβερνητικό σχήµα. Και αυτό ήταν αντίθετο µε τις εξαγγελίες σας. Σε µια
δύσκολη εποχή προκαλείτε τους πολίτες, τους επιβαρύνετε µε
πρόσθετο κόστος.
Κυρία και κύριοι της Κυβέρνησης, µε τον προϋπολογισµό που
εισάγετε προς ψήφιση λαµβάνονται µέτρα συνολικής αξίας 14
δισεκατοµµυρίων ευρώ, για να πετύχετε µείωση του ελλείµµατος 5 δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτό αποτελεί ένα απλό σηµάδι για
το πόσο αναποτελεσµατική και πρόχειρη είναι η πολιτική που
προτείνετε.
Το χειρότερο, όµως, είναι ότι οδηγείτε εν γνώσει σας στην εξαθλίωση τον ελληνικό λαό. Αυτά λέγατε προεκλογικά και σας ψήφισαν; Αν τα πιστεύετε, να έχετε και το θάρρος να τα
παραδεχθείτε και να µην κρύβεστε πίσω από πρόχειρες και φαιδρές δικαιολογίες. Αν όχι, ζητήστε συγγνώµη, γιατί σας παρέσυρε η ηγεσία σας να πείτε ψέµατα κι εσείς µε τη σειρά σας
παρασύρατε τον ελληνικό λαό και τον εγκλωβίσατε στους δανειστές σας.
Κυρία και κύριοι Βουλευτές, σε αυτήν την αναποτελεσµατική
πολιτική, σε αυτό το λάθος µείγµα πολιτικής εµείς απαντούµε µε
συγκεκριµένες προτάσεις: ∆ηλώνουµε σε όλους τους τόνους ότι
η Νέα ∆ηµοκρατία διαφωνεί µε τη λανθασµένη πολιτική που ακολουθείτε. Θεωρούµε ότι χρειάζεται άλλη θεραπεία. Ήλθε η ώρα
επιτέλους να µας ακούσετε και να µιλήσουµε για ανάπτυξη, για
επιχειρηµατικότητα, για επενδύσεις, για νέες θέσεις εργασίας,
όχι άλλο πια για περικοπές µισθών και συντάξεων, όχι άλλο πια
για άλλους άµεσους και έµµεσους φόρους. Προτείνουµε πραγµατική περιστολή του σπάταλου κράτους. Προτείνουµε το δρόµο
της ανάπτυξης, το δρόµο της ελπίδας. Προτείνουµε συγκεκριµένα µέτρα, όπως είναι η σταδιακή µείωση των φόρων, η σταδιακή µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, οι γενναίες
καταργήσεις και οι συγχωνεύσεις οργανισµών.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω τη σκέψη µου.
Προτείνουµε φορολογικά κίνητρα για νέες επενδύσεις,
άνοιγµα κλειστών επαγγελµάτων και αγορών, αξιοποίηση επιτέ-
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λους της δηµόσιας περιουσίας, αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, που δεν
έχετε κάνει τίποτα, έµφαση στην ανάπτυξη. ∆εν βρισκόµαστε σε
αυτήν την Αίθουσα, γιατί είµαστε υπηρέτες άψυχων αριθµών. Είµαστε εδώ για να υπερασπιζόµαστε τη χώρα µας, να υπερασπιζόµαστε τους πολίτες, να υπερασπιζόµαστε ζωές, να υπερασπιζόµαστε ιδέες, να υπερασπιζόµαστε ελπίδες και οράµατα.
Παρ’ ότι κάποιοι προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες για
τους δικούς τους λόγους και για τα δικά τους συµφέροντα ότι
είµαστε όλοι το ίδιο, εµείς θα αντισταθούµε στην παράνοια της
ισοπέδωσης. Ε, δεν είµαστε όλοι το ίδιο ούτε ατοµικά ούτε συλλογικά. Θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε πιο έντονα, πιο επιθετικά, πιο δυναµικά, γιατί πιστεύουµε ότι το µέλλον της χώρας δεν
είναι τα ερείπια που µετά µανίας δηµιουργείτε. Πιστεύουµε σε
άλλη πολιτική.
Για το λόγο αυτό καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό της εξαθλίωσης, που γυρίζει τη χώρα και τους πολίτες δεκαετίες πίσω.
Σας ζητούµε, έγκαιρα να διορθώσετε το λάθος δρόµο που ακολουθήσατε. Σας ζητούµε, να ακούσετε κάθε υγιή και δυναµική
φωνή αυτής της κοινωνίας. ∆εν µας ενδιαφέρει το καλό σας, µας
ενδιαφέρει όµως, το καλό της χώρας, το καλό των πολιτών.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας ∆ηµοκρατίας)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον κ.
Μπεκίρη.
Ο ειδικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, κ. Πάρης Κουκουλόπουλος,
έχει το λόγο.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε την οικονοµία στον αστερισµό της ύφεσης, την πραγµατική οικονοµία να δοκιµάζεται
σκληρά και κλάδους, όπως αυτός των κατασκευών, σε πρωτοφανή πραγµατικά κρίση, η συζήτηση για το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και για το ΕΣΠΑ είναι εξόχως ενδιαφέρουσα
και µία πρόκληση βέβαια, για εµένα, ως εισηγητή.
Ο απολογισµός του 2010, ενός έτους σηµαδιακού και καθοριστικού για την πορεία της χώρας σε ό,τι αφορά το Πρόγραµµα
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που στις αρχές του χρόνου στο
Ζάππειο είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός και επικαιροποιήθηκε
αρκετές φορές από τότε, είναι, νοµίζω, σαφής και επιβεβαιώνει
γνωστά δεδοµένα.
Η σκληρή προσπάθεια δηµοσιονοµικής προσαρµογής που ξεκίνησε το 2010 πρέπει -είναι άµεση ανάγκη για τη χώρα- να συνεχιστεί, εάν θέλουµε να πετύχουµε τελικά τη σωτηρία της
χώρας. Είναι αναγκαία συνθήκη, όχι όµως και ικανή. Ικανή και
αναγκαία συνθήκη για τη διάσωση, αλλά και για την ανόρθωση
της χώρας είναι η επανεκκίνηση της ανάπτυξης. Το Πρόγραµµα
∆ηµοσίων Επενδύσεων, εκ των πραγµάτων είναι το βασικότερο
αναπτυξιακό εργαλείο στα χέρια της συντεταγµένης πολιτείας,
του κράτους. Γι’ αυτό, και η νηφάλια συζήτηση γύρω από το Π∆Ε
έχει πραγµατικά µεγάλη σηµασία.
Εδώ που βρίσκονται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα πράγµατα στην ελληνική οικονοµία απαιτείται, πιστεύω, µία ριζικά διαφορετική προσέγγιση απ’ αυτές που έχουµε συνηθίσει. Το
απαιτούν και το επιβάλλουν οι συνθήκες, καθώς και η τιτάνια
προσπάθεια που καταβάλλει η Ελληνική Κυβέρνηση, µε επικεφαλής τον Πρωθυπουργό, για τη σωτηρία της χώρας και η συµµετοχή σε αυτήν την προσπάθεια της ελληνικής κοινωνίας, µε
διακριτό τρόπο µάλιστα των ασθενέστερων στρωµάτων και µεσοστρωµάτων.
Εξίσου, όµως, επιβάλλει µία διαφορετική προσέγγιση και η ζωτικής σηµασίας ανάγκη για την αποκατάσταση του κύρους και
της αξιοπιστίας των θεσµών και της πολιτικής. Προχθές είχαµε
ένα θλιβερό φαινόµενο, που καταδικάσαµε όλοι µαζί οµόφωνα
και οµόθυµα. Αναφέροµαι στο θλιβερό επεισόδιο µε το συνάδελφό µας, τον κ. Χατζηδάκη. Το καταδικάσαµε, όπως όλοι οφείλαµε. Το ίδιο, όµως, οφείλουµε όλοι και να κινητοποιηθούµε.
Πολιτική είναι η αφετηρία του προβλήµατος που βιώνει η χώρα
και πολιτική πρέπει να είναι η λύση και στο πρόβληµα της χώρας.
Ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου πολύ συχνά µιλά για
την ανάγκη ή τη δυνατότητα να µετατρέψουµε, να δούµε την
κρίση ως ευκαιρία. Νοµίζω πως κανένας λογικός άνθρωπος δεν
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διαφωνεί µε µία τέτοια προσέγγιση.
Τη φετινή χρονιά έχουµε αφιερώσει άφθονο χρόνο και πολλές
συζητήσεις για τις ευθύνες του πολιτικού συστήµατος της χώρας
στη δηµιουργία της κρίσης. Είναι αναγκαίο και ορθό. Το πελατειακό κράτος, αυθεντικό δηµιούργηµα της πολιτικής τάξης, είναι
εδώ, δηλώνει παρόν και αποτελεί το µεγαλύτερο εµπόδιο στην
εθνική προσπάθεια για το ξεπέρασµα της κρίσης.
Η αφροσύνη της αυτάρεσκα αυτοαποκληθείσης κάποτε «νέας
διακυβέρνησης» είναι, επίσης, δεδοµένη. Ο εισηγητής µας στην
έναρξη της συζήτησης έκανε καταλυτικές αναφορές και έχει τεράστιο µερίδιο η κάποτε αυτοαποκαλούµενη «νέα διακυβέρνηση»
στο πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε σήµερα.
Αυτά και πολλά άλλα είναι γνωστά και συγκροτούν όλα µαζί το
οικοδόµηµα των ευθυνών της πολιτικής τάξης. Από τις λογικές
και πρακτικές που συνόδευσαν το πολιτικό σύστηµα της Μεταπολίτευσης οφείλουµε και πρέπει να πάρουµε διαζύγιο, εδώ και
τώρα. Αυτός είναι και ο πρώτος όρος, πιστεύω, εάν θέλουµε η
κρίση να γίνει ευκαιρία για τη χώρα και τους πολίτες της.
Η κρίση, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει µόνο
ενδογενή αφετηρία. Τα τελευταία τριάντα χρόνια ως αποτέλεσµα της παγκοσµιοποίησης, σε όλα ανεξαίρετα τα ανεπτυγµένα
κράτη, συναντούµε συστηµατικά το ίδιο φαινόµενο. Το εύρος της
κυριαρχίας εδώ και τριάντα χρόνια της πολιτικής και των θεσµών
περιορίστηκε δραµατικά υπέρ των δυνάµεων της οικονοµίας και
της αγοράς, σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις που αφορούν το παρόν
και το µέλλον των κοινωνιών.
Πού οδήγησε αυτή η ολοένα διευρυνόµενη κυριαρχία των αγορών; Αυτό είναι, νοµίζω, γνωστό. Από το 2008 µέχρι σήµερα τα
προγράµµατα στήριξης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα έφθασαν
σε ιλιγγιώδη ύψη και έχουν µεγάλο µερίδιο ευθύνης στην έκρηξη
των ελλειµµάτων και του χρέους, σε όλα σχεδόν τα ανεπτυγµένα
κράτη.
Οι δυνάµεις της αγοράς, όµως, που δηµιούργησαν την κρίση,
η οποία κόστισε τόσο πολύ, µετά τη διάσωσή τους, επανήλθαν
δριµύτερες, για να επιβάλουν και πάλι τους κανόνες τους. Όσο
και αν δεν το έχουν καταφέρει µέχρι σήµερα, αυτό δεν αναιρεί
µία µεγάλη αλήθεια. Ο αυξηµένος ρόλος του κράτους κατέστη
δεδοµένος στις ηµέρες µας και σύµφυτη µ’ αυτό το ρόλο του
κράτους είναι και η δυνατότητα ολικής επαναφοράς της πολιτικής και των θεσµών στο προσκήνιο.
Και η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν αποτελεί εξαίρεση. Με τη Βουλή των Ελλήνων να έχει ψηφίσει προγράµµατα
συνολικού ύψους 68 δισεκατοµµυρίων ευρώ για τη στήριξη των
τραπεζών, οι όροι κυριαρχίας σαφώς έχουν αλλάξει ή πρέπει να
αλλάξουν. Η συνειδητοποίηση αυτής της αλήθειας είναι ο δεύτερος όρος, για να µετατρέψουµε την κρίση σε ευκαιρία.
Ο τρίτος όρος δεν είναι άλλος από την επικράτηση της πολιτικής έναντι της επικοινωνίας. Αυτός ο όρος, πιστεύω βαθιά, πρέπει να κυριαρχήσει, να επικρατήσει, να αποδειχθεί, πρώτα από
όλα, στον κορυφαίο θεσµό της χώρας µας, που δεν είναι άλλος
από το Κοινοβούλιο.
Εν αρχή ην ο λόγος. Αυτή πιστεύω πως ήταν, είναι και θα είναι
η πεµπτουσία της πολιτικής. Η επικοινωνία πολύ απλά έπεται,
γιατί είναι µέσο.
Αυτή η οπτική συζήτησης για το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και το ΕΣΠΑ είναι, νοµίζω, εξόχως ενδιαφέρουσα, αρκεί
να έχουµε τη διάθεση να φύγουµε από στερεότυπα και σκιαµαχίες που, στο τέλος αφήνουν αδιάφορους τους πολίτες. Ο προϋπολογισµός, στο σύνολό του, βοηθά σε µία τέτοια προσέγγιση,
γιατί, εάν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς, πρέπει να συµφωνήσουµε όλοι πως είναι αξιόπιστος και µάλιστα για πρώτη φορά
µετά από πολλά-πολλά χρόνια.
Η ανάπτυξη είναι λύτρωση. Είναι η θετική λύση, για να δούµε
φως στον ορίζοντα. Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και
το ΕΣΠΑ είναι βασικά εργαλεία, όπως είπα και νωρίτερα, σε
αυτήν την προσπάθεια.
Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, προϋπολογίζεται ως ποσοστό του ΑΕΠ για το 2011,
σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό, στο 3,7%, όσο δηλαδή αναµένεται να κλείσει και τη φετινή χρονιά, το 2010.
Είναι γεγονός πως το ύψος του Π∆Ε, αυτό καθαυτό, απέχει
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από τις προσδοκίες µας και ως απόλυτος αριθµός δεν σηµατοδοτεί το βάρος που πρέπει να αποκτήσει η αναπτυξιακή µας προσπάθεια. Πρέπει, ωστόσο, να υπογραµµιστούν κάποια
αντικειµενικά δεδοµένα, προκειµένου να γίνουν καθαροί οι στόχοι και οι δεσµεύσεις της Κυβέρνησης και να υπάρξει µία νηφάλια συζήτηση.
Το Π∆Ε είναι αυτό που επιτρέπει, πρώτα απ’ όλα, τη συνολική
µας προσπάθεια για τη σωτηρία της χώρας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν µπορούµε και δεν είµαστε
στην κυβερνητική πλειοψηφία ούτε δηµοσιονοµιστές, από τη µία
πλευρά, ούτε αναπτυξιολόγοι από την άλλη. Η σκληρή προσπάθεια για τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, η στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας, η κοινωνική συνοχή και η ανάπτυξη αποτελούν
ενιαίο και αδιαίρετο σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής. Η συστηµατική προσπάθεια περιορισµού της σπατάλης και της διαφθοράς είναι που θα δώσει και το µέρισµα στην ανάπτυξη.
Μόνο στο χώρο της υγείας -µιας και έχουµε εδώ τον αρµόδιο
Υπουργό- υπολογίζεται ότι το εγκαθιδρυµένο κλεπτοκρατικό σύστηµα σε φάρµακα και διαγνωστικά είναι σχεδόν ισοδύναµο µε
το φετινό Π∆Ε, εάν δεν το ξεπερνάει κιόλας. Σας παραπέµπω
στα πρακτικά της κοινής συνεδρίασης των Επιτροπών Παραγωγής και Εµπορίου και Κοινωνικών Υποθέσεων πριν από λίγους
µήνες.
∆εύτερον, ανάλογο ποσοστό του Π∆Ε υπήρξε τα έτη 2005,
2006 και 2007, όπου έκλεισε στο 3,9% του ΑΕΠ. Θυµίζω ότι
εκείνη η τριετία 2005-2007 ήταν µία τριετία µε ολότελα διαφορετικές συνθήκες από σήµερα. Έχει σηµασία, όµως, ότι πριν από
έξι χρόνια, ακριβώς το ∆εκέµβρη του 2004, ο κ. Αλογοσκούφης,
παρουσιάζοντας τον πρώτο προϋπολογισµό της Νέας ∆ηµοκρατίας, έλεγε επί λέξει: «Το κρίσιµο στοιχείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, του προϋπολογισµού του 2005 είναι πως αφήνουµε
πίσω µας την περίοδο κατά την οποία η οικονοµική ανάπτυξη βασίστηκε σχεδόν αποκλειστικά στα δηµόσια έργα, στις δηµόσιες
επενδύσεις και µεταβαίνουµε σε µία νέα φάση, µία φάση όπου η
ανάπτυξη πρέπει να βασιστεί στους εξωστρεφείς κλάδους της
οικονοµίας, στις ιδιωτικές επενδύσεις και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, όπου έχουµε συγκριτικά πλεονεκτήµατα».
Οι συνθήκες, όπως είπατε όλοι, δεν επέβαλαν συρρίκνωση του
Π∆Ε, αλλά έγιναν συνειδητά. Το αποτέλεσµα είναι γνωστό και
µπορεί να είναι και οδηγός για την περαιτέρω πορεία µας. Η Νέα
∆ηµοκρατία όµως σήµερα -και θα ακολουθήσει ο συνάδελφος
εισηγητής µετά και ας µας δώσει, αφού δεν έδωσε στην επιτροπή, κάποιες απαντήσεις- µας ζητάει επίµονα -και καλά κάνεινα αυξήσουµε το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Άλλαξε γνώµη, κύριε συνάδελφε, η Νέα ∆ηµοκρατία. Γιατί;
Αξιολόγησε τη δική της περίοδο αρνητικά σε ό,τι αφορά το Π∆Ε
και κάνει αυτές τις προτάσεις;
Μέχρι να µας δώσει αυτές τις απαντήσεις, αφήστε να κάνουµε
εµείς κριτική, γιατί εµείς πάντα πιστεύαµε, πιστεύουµε και θα πιστεύουµε ότι το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων είναι ένα βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη και δεν αλλάζει ο ρόλος του
ανάλογα µε τις εποχές.
Το τρίτο σηµείο στο οποίο θέλω να σταθώ έχει να κάνει µε την
ύφεση, που είναι κυριολεκτικά εφιάλτης, αλλά παράλληλα πρέπει και να µας αφυπνίσει.
Η ύφεση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλεται σε µεγάλο
βαθµό στη µείωση του Π∆Ε αλλά και των ιδιωτικών επενδύσεων.
Το γεγονός αυτό, ωστόσο, δεν µπορεί να συγκαλύψει τη µεγάλη
αλήθεια. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας συντίθεται
σε πολύ υψηλό βαθµό από δαπάνες κατανάλωσης, που µε τη
σειρά τους έχουν έντονη εξάρτηση από τον υπέρογκο δανεισµό
της χώρας. Αυτό το αναπτυξιακό µοντέλο είναι που έχει κυριολεκτικά καταρρεύσει και καµµιά λογική δεν µπορεί να µας επιβάλει να επιστρέψουµε σ’ αυτό, στο µοντέλο, δηλαδή, µιας
χώρας που παράγει ελάχιστα και καταναλώνει πολύ περισσότερα.
Είναι καθαρό ότι οι πολιτικές δίκαιης διανοµής του πλούτου
πρέπει να συµβαδίζουν µε αυτές που δηµιουργούν πλούτο σε
στέρεες βάσεις κι εµείς ζούµε σε µία χώρα που έχουµε αποδιοργανώσει κάθε τι που µπορεί να παράγει πλούτο.
Ακριβώς γι’ αυτό η κεντρική στόχευση της Κυβέρνησης και του
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προϋπολογισµού του 2011 είναι µαζί µε τη συνέχιση της σκληρής
προσπάθειας για τη δηµοσιονοµική προσαρµογή να υπάρξει επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Ο φιλόδοξος αυτός
στόχος είναι αναγκαίο να υπηρετηθεί µε συνέπεια απ’ όλους µας,
γιατί αποτελεί τη µοναδική διέξοδο που δίνει νόηµα στις θυσίες
του ελληνικού λαού. Η επανεκκίνηση της ανάπτυξης σηµατοδοτείται µε πολύ συγκεκριµένες επιλογές.
Θα κάνω αναφορά σε δέκα συγκεκριµένα σηµεία:
Πρώτον, επιταχύνεται η υλοποίηση του ΕΣΠΑ.
Το ΕΣΠΑ είναι το κατ’ εξοχήν εργαλείο που προκαλεί ανάπτυξη, χωρίς µάλιστα σε τελική εκκαθάριση να δηµιουργεί δηµοσιονοµική επιβάρυνση. Η επιτάχυνση του ΕΣΠΑ περιορίζοµαι
να πω πως είναι απόλυτα εφικτή µε τρεις επιλογές: Πρώτον, δραστικός περιορισµός της γραφειοκρατίας που εγκαθιδρύθηκε από
την κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας µε πολυδαίδαλους αλλά
και πανάκριβους µηχανισµούς υλοποίησης. ∆εύτερον, µεταφορά
πόρων από τις περιφέρειες της µεταβατικής στήριξης στις κρατικές ενισχύσεις, όπως προβλέπει ο κανονισµός του ΕΣΠΑ. Ήδη,
γίνεται. Και, τρίτον, πρόταξη του κριτηρίου της ωριµότητας για
την άµεση υλοποίηση έργων, χωρίς περιττές παρεµβολές αλλεπάλληλων ανευθυνοϋπεύθυνων διαχειριστικών αρχών και ενδιάµεσων φορέων διαχείρισης, που συνιστούν το πολύπλοκο
γραφειοκρατικό σύστηµα, στο οποίο αναφέρθηκα.
Η πρόταξη του κριτηρίου της ωριµότητας καθόλου βέβαια δεν
συνεπάγεται την ανεξέλεγκτη χρηµατοδότηση έργων και δράσεων που έχουν µηδενικό έως ελάχιστο αναπτυξιακό αποτέλεσµα. Πρέπει επιτέλους να συµφωνήσουµε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, ότι ζούµε σε µία χώρα όπου διαθέτουµε τα περισσότερα νοσοκοµεία αναλογικά από οποιαδήποτε άλλη χώρα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η κατάσταση στην υγεία είναι τουλάχιστον προβληµατική.
Έχουµε διασκορπισµένα πανεπιστήµια και ΤΕΙ σε δεκάδες πόλεις και κωµοπόλεις, αλλά η τριτοβάθµια εκπαίδευση οµοίως
νοσεί.
∆ιαθέτουµε κατά κανόνα περισσότερους του ενός ΧΥΤΑ, χώρους υγειονοµικής ταφής, ακόµη και στο µικρότερο νοµό της
χώρας, όταν για παράδειγµα στη δυτική Μακεδονία -τέσσερις
νοµοί- λειτουργεί µόνο ένας ΧΥΤΑ.
Όλοι γνωρίζουµε πως η αλόγιστη αποδοχή προτάσεων και αιτηµάτων δεν εξυπηρετείται ούτε καν µε διπλασιασµό του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Είναι βέβαιο ότι η επιτάχυνση
στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ πρέπει να συµβαδίζει και µε µία σοβαρή προσπάθεια ιεράρχησης των δηµοσίων έργων. Εάν δεν το
κάνουµε φέτος που είµαστε σε ασφυκτικά πλαίσια, αναρωτιέµαι
πότε θα το κάνουµε.
Τρίτο σηµείο, στο οποίο θέλω να µείνω, που συνιστά και σηµατοδοτεί την επανεκκίνηση της ανάπτυξης και αυτό µε τη σειρά
του, είναι αυτό που έχει σχέση µε τις ιδιωτικές επενδύσεις.
Ο νέος επενδυτικός νόµος είναι ήδη γεγονός, έχει καταρτιστεί,
πέρασε από το Υπουργικό Συµβούλιο και έχει κατατεθεί ήδη στην
αρµόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου. Καθιερώνει γενικές και ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων. Θέλω ιδιαίτερα να αναφερθώ στο ότι προτάσσει για χρηµατοδότηση µε σύγχρονους
τρόπους, κυρίως µέσω φοροαπαλλαγών και φορολογικών κινήτρων, την επιχειρηµατικότητα των νέων, τα µεγάλα επενδυτικά
σχέδια, τα ολοκληρωµένα επιχειρηµατικά σχέδια που έχουν
σχέση µε τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων και τις επενδύσεις, συνέργειες και δικτύωση clusters,
µαζί µε την καινοτοµία.
Θέλω να µείνω σε δύο σηµεία, τα οποία είναι σηµεία κριτικής
από την Αξιωµατική κυρίως Αντιπολίτευση.
Έχει γίνει πολλή κουβέντα για το αν καθυστέρησε ή όχι ο επενδυτικός νόµος. Αρκούν πιστεύω δύο σύντοµες απαντήσεις:
Πρώτον, το 2010 παρ’ ότι δεν είχαµε νέο επενδυτικό νόµο -είχαµε ένα χρόνο κενό κατά τον τύπο- οι πληρωµές -και υπάρχουν
αναλυτικά στοιχεία στον προϋπολογισµό- σε ό,τι αφορά τον αναπτυξιακό νόµο είναι πολύ περισσότερες από το 2009. ∆εν
υπήρξε, δηλαδή, διακοπή χρηµατοδότησης, τουναντίον, υπήρξε
και µάλιστα θεαµατική αύξηση.
Το δεύτερο εξίσου σηµαντικό αν όχι καθοριστικό σηµείο είναι,
ότι σύµφωνα µε ό,τι προβλέπει στο ακροτελεύτιο άρθρο του ο
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νέος επενδυτικός νόµος, όσα επενδυτικά σχέδια υποβλήθηκαν
µε τις διατάξεις του προηγούµενου νόµου, παραµένουν, αξιολογούνται και χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του νόµου εκείνου.
∆εν πάνε στον κάλαθο των αχρήστων για να επανυποβληθούν µε
τις διαδικασίες του νέου νόµου.
Νοµίζω ότι είναι δύο καθαρές και πειστικές απαντήσεις.
Τέταρτο σηµείο, συµπράξεις ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα.
Οι Σ∆ΙΤ είναι γνωστό ότι αποτελούν ένα χρήσιµο και µε µετρήσιµα αποτελέσµατα εργαλείο, αλλά επιβάλλεται ριζική αναθεώρηση στο πώς χρησιµοποιούµε το εργαλείο αυτό. Οι
περιβόητοι έτοιµοι φάκελοι που µας παρέδωσε η Νέα ∆ηµοκρατία, περιείχαν σταθµούς πυροσβεστικής, σχολεία, αθλητικούς
χώρους και κτήρια, γυµνά κτήρια µε τοίχους νοσοκοµείων και
έργα ανάλογης ανταποδοτικότητας -µηδενικής δηλαδή- τα οποία
πολύ απλά θα δέσµευαν πόρους για τουλάχιστον µία εικοσιπενταετία.
Το 2011 επιβάλλεται και θα αλλάξει ριζικά αυτή η θλιβερή κατάσταση µε την επιλογή έργων στο πλαίσιο των Σ∆ΙΤ, που σε ένα
βαθµό ή και καθ’ ολοκληρία µπορούν και πρέπει να εξασφαλίζουν την αποπληρωµή τους µέσα από τη λειτουργία του ίδιου
του έργου.
Το επόµενο σηµείο αφορά την ενέργεια. Εφόσον υπάρξουν
ορθές επιλογές στον κρίσιµο τοµέα της ενέργειας, µπορούν τα
επόµενα χρόνια να υλοποιηθούν επενδύσεις ισοδύναµες τουλάχιστον µε το ΕΣΠΑ, τόσο από τη ∆ΕΗ, όσο από τον ιδιωτικό
τοµέα.
Η εκκρεµότητα της χώρας σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση
της ενέργειας, είναι απολύτως συγκεκριµένη. Επιβάλλεται η αντικατάσταση όλων των ανεξαίρετων ρυπογόνων µονάδων της ∆ΕΗ,
µε σύγχρονες µονάδες αντιρρυπαντικής δεοντολογίας, σε έναν
ορίζοντα πέντε-έξι ετών και άρση της εκκρεµότητας στα νέα λιγνιτωρυχεία µε τη συµµετοχή και του ιδιωτικού τοµέα.
Σηµειώνω πως στον ευαίσθητο τοµέα των ΑΠΕ, των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, το µεγάλο στοίχηµα της χώρας –και γίνεται ήδη πράξη µε το µεγάλο διαγωνισµό της ∆ΕΗ για το µεγάλο
φωτοβολταϊκό στη δυτική Μακεδονία- είναι να καταφέρουµε να
ενσωµατώσουµε τεχνολογίες αιχµής µε απώτερο σκοπό να κατακτήσουµε µερίδιο στην αγορά της κατασκευής συστηµάτων
ΑΠΕ και όχι απλά να γίνουµε υποδοχείς αυτών των συστηµάτων.
Το επόµενο σηµείο αφορά την επιχειρηµατικότητα για το επενδυτικό περιβάλλον. Εξίσου σηµαντικές µε τον επενδυτικό νόµο
αναµένεται να αποδειχθούν οι συγκεκριµένες αποφάσεις που
έχουν ήδη δροµολογηθεί: Μείωση ΦΠΑ στις τουριστικές επιχειρήσεις, απαλλαγή του «πόθεν έσχες» στην πρώτη κατοικία για
δύο χρόνια, µείωση φορολόγησης κερδών, λειτουργία του
ΕΤΕΑΝ, συµψηφισµός οφειλών ιδιωτών µε αυτές του δηµοσίου
στο στενό πυρήνα του δηµοσίου, εφαρµογή του νόµου για τις
µεγάλες επενδύσεις, ενίσχυση της εξωστρέφειας και αναφέροµαι σε προγράµµατα ή αποφάσεις που έχουν πάρει το δρόµο της
υλοποίησης. Είναι µέτρα και πολιτικές που στηρίζουν την πραγµατική οικονοµία και προωθούν υγιή επιχειρηµατικότητα.
Είναι ανάγκη να κατανοηθεί βαθιά η πρωτοφανής κρίση που
διέρχεται η πραγµατική οικονοµία και ιδιαίτερα ο κατασκευαστικός κλάδος. Μέτρα ήδη έχουν δροµολογηθεί -αναφέρθηκα σε
µερικά- ωστόσο πρέπει να πυκνώσουν.
Ενδεικτικά, κύριε Υπουργέ, πρέπει να σηµειώσω την απλούστευση της πολεοδοµικής νοµοθεσίας, έτσι ώστε να υπάρξει περιβαλλοντικά ελεγχόµενη αλλά και επιταχυνόµενη παραγωγή
κατοικίας.
Την απόδοση του ΦΠΑ των δηµοσίων έργων από τον κύριο του
έργου. Τη γενίκευση των συµψηφισµών στις οφειλές δηµοσίου
και επιχειρήσεων και όχι µόνο στο στενό δηµόσιο. Την τροποποίηση του άρθρου 9 παράγραφος 16 του ν. 2753/1999, σύµφωνα µε τον οποίο εργοληπτικές επιχειρήσεις διώκονται για µη
εισπραχθέντα ποσά από δηµόσια έργα. ∆εν είναι δυνατόν! Και,
τέλος, στην αποφασιστική ενίσχυση των ΠΕΠ στη διαδικασία
αναθεώρησης του ΕΣΠΑ του 2011 µιας και είναι γνωστό πως τα
περιφερειακά προγράµµατα κατά τεκµήριο στηρίζουν τις κατασκευαστικές εταιρείες µικροµεσαίας κλίµακας.
Όλα τα παραπάνω είναι µέτρα µε µηδενικό κόστος, ανακουφίζουν όµως, εκατοντάδες επιχειρήσεις.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Η ένταση της προσπάθειας για επανεκκίνηση της ανάπτυξης
είναι δεδοµένη και εκεί θα κριθεί το συνολικό µας εγχείρηµα. Σε
κάθε περίπτωση όµως, επιβάλλεται να υπάρξει µία µεγάλη τοµή
σε ό,τι αφορά και δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Αναφέροµαι στο ότι η περιφέρεια θα πρέπει να είναι ο προνοµιακός υποδοχέας επενδύσεων. Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής αποκαλύπτουν µία κατάσταση που είναι τουλάχιστον προβληµατική, αν δεν είναι δραµατική.
Η Αττική συγκεντρώνει σήµερα πολύ περισσότερο από το 50%
του ΑΕΠ της χώρας. Στο µέσο κάτοικο της Αττικής -αν διαβάσουµε µε προβολή στον πληθυσµό τα νούµερα- αναλογεί σήµερα
διπλάσιο ΑΕΠ από το µέσο κάτοικο της υπόλοιπης χώρας. Η κατάσταση αυτή αποδυναµώνει τη χώρα συνολικά και συνιστά ένα
φαύλο κύκλο, ο οποίος πρέπει να σπάσει.
Η έξοδος από την ύφεση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
είναι εφικτή αν δεν υπάρξει αισθητή αλλαγή στα δεδοµένα που
αφορούν τη ρευστότητα. Η ριζική αλλαγή των δεδοµένων δεν
είναι άλλη από την οµαλή έξοδο της χώρας στις αγορές. Μέχρι
τότε όµως µπορεί να είναι αργά.
Όπως σηµειώνει το ΙΟΒΕ στην τελευταία έκθεσή του, ο έτερος µείζων βραχυπρόθεσµος κίνδυνος για την ελληνική οικονοµία, αυτός της έλλειψης ρευστότητας, µπορεί να αµβλυνθεί αν οι
τράπεζες προβούν σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου, κατά προτίµηση από την εγχώρια ή την ξένη αγορά, σύµφωνα µε το παράδειγµα της Εθνικής ή κάνοντας χρήση του Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και των 10 δισεκατοµµυρίων
ευρώ που διαθέτει για το σκοπό αυτόν. Όλες οι άλλες λύσεις ενδεχοµένως εξυπηρετούν άλλους θεµιτούς στόχους, δεν εξυπηρετούν όµως το στόχο της βελτίωσης των συνθηκών
ρευστότητας στην οικονοµία και υπάρχει πρόβληµα στην αγορά.
Σε κάθε περίπτωση το πρόβληµα χρήζει άµεσης αντιµετώπισης και η συντεταγµένη πολιτεία έχει στα χέρια της τη δύναµη,
όπως είπα µιλώντας και για τους όρους και τις προϋποθέσεις,
για να µετατρέψουµε την κρίση σε ευκαιρία για να επιβάλουµε
στις τράπεζές µας αυτό που πρέπει να γίνει.
Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κλείνω µε µία
αναφορά που θεωρώ υποχρέωσή µου και αφορά τον κρισιµότερο παράγοντα για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης. Αναφέροµαι στον παράγοντα ανθρώπινο δυναµικό που στελεχώνει τις
δηµόσιες υπηρεσίες, κεντρικές και αποκεντρωµένες, κράτους
και αυτοδιοίκησης. Χωρίς την κινητοποίηση αυτού του δυναµικού καµµία προσπάθεια δεν µπορεί να πετύχει.
Πρέπει να αναγνωρίσουµε, αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς
όλοι στην Αίθουσα, σε όποια πτέρυγα και αν ανήκουµε, ότι για
τους δηµόσιους υπαλλήλους τον τελευταίο χρόνο οι συζητήσεις
αφορούν αποκλειστικά και µόνο περικοπές των αποδοχών τους.
Κάποιες φορές, από αρκετές πλευρές, όχι µόνο µέσα στην Αίθουσα υπάρχει και µία απόλυτη στοχοποίησή τους, λες και είναι
αυτοί που δηµιούργησαν την κρίση και όχι κάποιοι άλλοι που
οδήγησαν σε στρατό εκατοντάδων χιλιάδων αποτελεσµατικών
υπαλλήλων. Τα προκλητικά πολλές φορές προνόµια που εξασφάλισαν µεγάλες µερίδες εργαζοµένων στον ευρύτερο δηµόσιο
τοµέα, δεν είναι ο κανόνας για την πλειοψηφία.
Πιστεύω βαθιά, ότι πρέπει να αλλάξει τόσο η ρητορική όσο και
οι προτεραιότητες που σχετίζονται µε αυτόν τον κρίσιµο παράγοντα, αν θέλουµε να πετύχουµε. Η συζήτηση από τον αριθµό
των δηµοσίων υπαλλήλων πρέπει να µετατοπιστεί και στην ανορθολογική κατανοµή τους.
∆εύτερον, επιβάλλεται να επιταχύνουµε τις πολιτικές µε τις
οποίες αναλαµβάνουν βάρη για την αντιµετώπιση της κρίσης και
άλλα κοινωνικά στρώµατα που έχουν µάλιστα µεγαλύτερη οικονοµική δυνατότητα από τους υπαλλήλους και, τέλος, βέβαια, κυρίως και πάνω, απ’ όλα οφείλουµε µία αναγνώριση για τους
πολλούς υπαλλήλους που µε αµοιβές όχι αξιοζήλευτες, παρέχουν σοβαρές υπηρεσίες.
Πιστεύω βαθιά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι εάν προσπαθήσουµε σκληρά το 2011, ένα σηµαδιακό, κρίσιµο, οριακό, το
δυσκολότερο ίσως χρόνο, από τη Μεταπολίτευση τουλάχιστον
µέχρι σήµερα, θα δώσουµε δικαίωµα αισιοδοξίας σε αυτόν τον
τόπο και κυρίως στη νέα γενιά, που δικαιούται να δει φως στον
ορίζοντα και να ζήσει καλύτερες ηµέρες στην πατρίδα που λέ-
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γεται Ελλάδα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Το λόγο έχει ο ειδικός
αγορητής της Νέας ∆ηµοκρατίας κ. Αλέξανδρος ∆ερµεντζόπουλος.
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ∆ΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε τον προϋπολογισµό
για το 2011. Η συζήτηση αυτή γίνεται µέσα σε ένα πάρα πολύ
επιβαρυµένο οικονοµικό περιβάλλον. Πολύ πιο επιβαρυµένο από
την περσινή χρονιά που συζητούσαµε τον προϋπολογισµό του
2010. Η χώρα µας βρίσκεται σε ιδιαίτερα δεινή θέση. Η παρελθοντολογία κανέναν µας δεν βρίσκει σύµφωνο. Όµως κάποια ζητήµατα πρέπει να τίθενται και να λαµβάνονται υπ’ όψιν για τη
µετέπειτα πορεία.
Πριν από δεκατέσσερις µήνες ο Πρωθυπουργός και το κόµµα
του προσπάθησαν µε κάθε µέσο να κερδίσουν τις εκλογές. Έταξαν, υποσχέθηκαν, καλλιέργησαν µία ασύστολη υποσχεσιολογία
και επικοινωνιακά τεχνάσµατα. Ο στόχος επετεύχθηκε. Το
ΠΑΣΟΚ κέρδισε και η χώρα σήµερα βρίσκεται σε αδιέξοδο. Αξίζει, όµως, να θυµηθούµε ότι το Σεπτέµβριο του 2009 ο κ. Παπανδρέου τοποθετούνταν στη ∆ιεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης
ως εξής: «Αν σήµερα παγώσουµε τους µισθούς, θα παγώσουµε
την αγορά. Αν αυξήσαµε τους φόρους στη µεσαία τάξη, θα µειώσουµε την αγοραστική της δύναµη και θα επέλθει ο φαύλος κύκλος της κατάρρευσης». Στην ίδια διεθνή έκθεση πάλι δήλωνε ο
κ. Παπανδρέου εκείνο το αλησµόνητο, που έχει καταγραφεί στη
νεότερη ιστορία της χώρας µας: «Γιατί λεφτά υπάρχουν. Έχουµε
31 δισεκατοµµύρια ανείσπρακτους φόρους». Είναι από αυτά τα
24 που έφερε προχθές για διαγραφή.
Και τελικά τι έχουµε σήµερα; Περικόπηκαν οι µισθοί. Περικόπηκαν οι συντάξεις, επιβλήθηκαν νέοι φόροι και παράλληλα
απουσιάζει κάθε αναπτυξιακή πρωτοβουλία, που θα περιόριζε τα
αποτελέσµατα της ύφεσης. Η ύφεση εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί στο 4,2%. Η ανεργία θα εκτοξευθεί στο 12,2% και ο πληθωρισµός ξεπέρασε το 5%. Και µάλιστα, σύµφωνα µε τις
προβλέψεις της Κοµισιόν, που µόλις πριν λίγες ηµέρες δηµοσιοποιήθηκαν, οι παραπάνω δείκτες βαίνουν προς το χειρότερο.
Όλοι οι τοµείς της οικονοµίας παρουσιάζουν σηµάδια κατάρρευσης και οι πολίτες αυτής της χώρας έχουν βυθιστεί σε βαθιά
ανασφάλεια, απογοήτευση και αγωνία για την επόµενη ηµέρα.
Οι διαπιστώσεις αυτές δεν εκφέρονται µε λαϊκισµό, κυρίες και
κύριοι συνάδελφοι. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ απέτυχε, γιατί δεν
είχε κανένα σχεδιασµό που να µπορεί να δώσει λύσεις. Απέτυχε
γιατί δεν υπήρξε κανένας συντονισµός του κυβερνητικού έργου.
Απέτυχαν γιατί κινήθηκαν και δυστυχώς συνεχίζουν να κινούνται
σε λάθος δρόµους, επιβάλλοντας λάθος λύσεις. Απέτυχαν γιατί
παραπλάνησαν τον ελληνικό λαό και συνεχίζουν να τον παραπλανούν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ναι η αλήθεια είναι ότι διεθνώς
τα πράγµατα είναι δύσκολα και δεν είµαστε οι µόνοι. Την αλήθεια αυτή την αναγνωρίζουµε. Άλλοι, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, την αγνοούσαν. Όµως, αυτή η Κυβέρνηση, µε απανωτά
και συσσωρευµένα σφάλµατα, όχι µόνο δεν οµαλοποίησε την κατάσταση, αλλά αντίθετα κατόρθωσε να µετατρέψει την κρίση
χρέους της χώρας και σε κρίση δανεισµού. Οι κινήσεις ή οι παραλείψεις της ήταν συνεχείς και συγκεκριµένες. Έλλειψη προετοιµασίας και σοβαρού επιχειρησιακού σχεδίου για την
αντιµετώπιση της κρίσης. Υποτίµησε τις προειδοποίησεις Ελλήνων και ξένων για την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας. Προέβη σε απαξιωτικές αναφορές για τη χώρα, το κύρος και την
αξιοπιστία της, υπονοµεύοντας τη δανειοληπτική της ικανότητα.
Προχώρησε αρχικά σε προγραµµατικές δηλώσεις, που αντί για
περικοπές περιείχαν παροχές, επιδεικνύοντας πολιτική αναξιοπιστία και ανευθυνότητα. Καθυστέρησε στη στελέχωση του κρατικού µηχανισµού, παραλύοντας τον εισπρακτικό µηχανισµό του
δηµοσίου. Κατέθεσε ένα πρόγραµµα σταθερότητας και ανάπτυξης µη επαρκές, για να καθησυχάσει τις αγορές.
Και ερχόµαστε και στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, για
το οποίο η συρρίκνωση δαπανών δυστυχώς συνεχίζεται.
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Οι δαπάνες του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων είναι
µειωµένες κατά 24,6% το πρώτο δεκάµηνο του έτους σε σχέση
µε πέρυσι, δηλαδή είναι συρρικνωµένες κατά περίπου
2.000.000.000 ευρώ. Σηµειώνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση
έχουµε την τρίτη αναθεώρηση του ετήσιου στόχου για τις δαπάνες του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Ο στόχος στο
περσινό προϋπολογισµό ήταν για αύξηση 8,4%. Στο πρόγραµµα
ήταν για ετήσια µείωση κατά 4%. Ο πρώτος αναθεωρηµένος στόχος του προσχεδίου του προϋπολογισµού ήταν για µείωση κατά
6,1% και τώρα ο δεύτερος αναθεωρηµένος στόχος στον προϋπολογισµό είναι για µείωση κατά 11,3%.
Η νέα αυτή αναθεώρηση επιβεβαιώνει και ενισχύει την πολιτική εγκατάλειψης των δηµοσίων επενδύσεων. Καθιστά σαφή τη
θυσία της αναπτυξιακής δυναµικής του προγράµµατος δηµοσίων
επενδύσεων, µε στόχο το αντιστάθµισµα της υστέρησης των
εσόδων και την κάλυψη των αστοχιών στην εκτέλεση του προϋπολογισµού βυθίζοντας, ακόµη περισσότερο την αγορά στην
ύφεση και συρρικνώνοντας τις προοπτικές ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας.
Αλλά, ακόµα και αυτός ο νέος στόχος δεν φαίνεται επιτεύξιµος. Η χώρα µας έχει µπει σε ένα αναπτυξιακό τέλµα. Όλα τα
δηµόσια έργα έχουν παγώσει. Σε όλη τη χώρα, όπως δηλώνουν
και οι κατά τόπους αρµόδιοι φορείς, είτε είναι Περιφέρειες, Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ∆ήµοι, Τεχνικό Επιµελητήριο, ΓΣΕΕ.
Το συµπέρασµα είναι ένα. Είναι για όλη την ελληνική επικράτεια:
∆εν κινείται φύλλο. Μόνο το πρώτο εξάµηνο του 2010 τριάντα
τέσσερις χιλιάδες εργαζόµενοι στον κατασκευαστικό κλάδο οδηγήθηκαν στην ανεργία, ενώ ογδόντα µια επιχειρήσεις από τις εξακόσιες πενήντα δυο συνολικά έβαλαν λουκέτο τα τελευταία δυο
χρόνια.
Και, όµως, τα δηµόσια έργα και οι κατασκευές ίσως είναι η πιο
άµεση και ασφαλής διέξοδος, σε ένα βαθµό, από τη δυσχερή
θέση, που έχουµε βρεθεί. Οι κατασκευές απασχολούν πάνω από
διακόσια επαγγέλµατα, τα οποία σήµερα λιµνάζουν στην ανεργία.
Ενδεικτικά αξίζει να αναφέρουµε ότι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
παρέλαβε από τη Νέα ∆ηµοκρατία σε πολύ υψηλό ποσοστό ολοκλήρωσης έργα, τµήµατα των οποίων σήµερα κινδυνεύουν µε κατάρρευση, λόγω της παντελούς απουσίας κρατικής µέριµνας.
Τέτοια έργα είναι η µερική εκτροπή του Αχελώου, ο ΠΑΘΕ και ο
άξονας Ε65. Επίσης, η Κυβέρνηση δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για να εξασφαλίσει τα χρήµατα που απαιτούνται για να υλοποιήσει εξαγγελίες της, επέκταση της Αττικής Οδού, µετρό
Θεσσαλονίκης, αεροδρόµιο στο Καστέλι της Κρήτης, αρδευτικά
του προγράµµατος «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ».
Ο Προϋπολογισµός του 2011 αποκαλύπτει τους τακτικισµούς
του ΠΑΣΟΚ και την παντελή έλλειψη πρόνοιας για την ανάπτυξη
της χώρας και τα στρατηγικά τους σχέδια. Η µέχρι τώρα πορεία
του κυβερνητικού έργου στον τοµέα των υποδοµών, σε συνδυασµό µε τα πραγµατικά δεδοµένα στην κατασκευή των δηµοσίων
έργων καθώς και η προβλεπόµενη σταθεροποίηση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων για το έτος 2011 στο ποσό
των 8,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ, θέτουν οριστικά την ταφόπλακα
στην ανάπτυξη της χώρας και ιδιαίτερα στον κλάδο των κατασκευών.
Τα πραγµατικά στοιχεία του προϋπολογισµού που δεν παρουσιάστηκαν αποδεικνύουν τα εξής εντυπωσιακά: Τον Σεπτέµβριο
του 2010 ο Υπουργός Υποδοµών προανήγγειλε δηµοπράτηση
έργων ύψους 400. 000.000 ευρώ µέχρι τα τέλη του τρέχοντος
έτους, ενώ τον Ιούνιο του 2010 είχε εξαγγείλει τη δηµοπράτηση
έργων ύψους 1,6 δισεκατοµµυρίου ευρώ. ∆εν έχει γίνει τίποτα
από τα δύο.
Με την ανάληψη των καθηκόντων της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ
ανακοινώθηκε από τον ίδιο Υπουργό στις 16 ∆εκεµβρίου του
2009, ακριβώς πριν ένα χρόνο, η αναστολή των διαδικασιών ορισµένων µεγάλων έργων που ανακοινώθηκαν από τη Νέα ∆ηµοκρατία, στα οποία περιλαµβάνονται: οι επεκτάσεις της Αττικής
Οδού, η τρίτη φάση του λιµένα Ηγουµενίτσας και το νέο διεθνές
αεροδρόµιο Κρήτης στο Καστέλι. Καµµία κινητικότητα στα παραπάνω έργα. Ακόµα είναι στην αναστολή.
Από τα στοιχεία του Συνδέσµου Ανωνύµων Τεχνικών Εται-
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ρειών, του ΣΑΤΕ, δεν δηµοπρατήθηκε κανένα έργο άνω των
100.000.000 ευρώ µέσα στο 2010. Η συµµετοχή του κλάδου των
κατασκευών στο ΑΕΠ βρίσκεται στο χαµηλότερο σηµείο των τελευταίων δώδεκα ετών, µόλις το 3,9% από το 5,3% στο πρώτο
τρίµηνο του 2009. Το δηµόσιο κατέστη ο πιο αφερέγγυος πελάτης των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών, ο οποίος εκτιµάται ότι οφείλει αυτή τη στιγµή περίπου 2.000.000.000 ευρώ για
έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί εδώ και αρκετό καιρό. Και,
όµως, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδοµών περιδιαβαίνει τη χώρα εξαγγέλλοντας διαρκώς νέα µεγάλα έργα προϋπολογισµού πολλών δισεκατοµµυρίων ευρώ, ενώ πρόσφατα στη
Θεσσαλονίκη ανακοινώθηκαν στους εµβρόντητους πια πολίτες
όχι µια, αλλά δυο υποθαλάσσιες αρτηρίες και µια ζεύξη του Θερµαϊκού.
Με τον προϋπολογισµό του 2011 έχουµε µια µοναδική ευκαιρία -σε περίοδο κρίσης- να εκµεταλλευτούµε την κινητήρια ισχύ
των δηµοσίων έργων ως µοχλών ανάπτυξης και αναθέρµανσης
της εθνικής οικονοµίας. Έστω και τώρα δεν είναι αργά.
∆εν είναι εδώ ο κ. Κουκουλόπουλος, που ζήτησε µια απάντηση.
Θα του πω όµως το εξής: ό,τι ενώ εξέφρασε την πίστη του για
την αξία του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων, έλεγε αυτά
που λέω εγώ, δηλαδή, παράλληλα στηρίζει και την κατακόρυφη
µείωσή του. Πιστεύει, στην αναπτυξιακή δυναµική που µεταφέρει
αλλά παράλληλα προσπαθεί να δικαιολογήσει την ελάχιστη παρουσία του στον προϋπολογισµό του 2011. Όσον αφορά το παρελθόν, ποτέ δεν είχαµε τόσο υψηλά ποσοστά µείωσης του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων. Ποτέ δεν είχαµε τόσες
απανωτές περικοπές.
Μόλις πριν λίγες µέρες, ο Γενικός ∆ιευθυντής του Ιδρύµατος
Οικονοµικών και Βιοµηχανικών ερευνών (ΙΟΒΕ) κ. Στουρνάρηςδήλωνε σε κεντρικό τηλεοπτικό µέσο ότι από το 4% της ύφεσης
το 2,5% οφείλεται στις περικοπές του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων. Παλαιότερα αρθρογραφώντας τόνιζε ότι το µόνο
αποτελεσµατικό µέτρο που µπορεί να ληφθεί για να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις της κρίσης είναι οι δηµόσιες επενδύσεις.
Και µόλις προχθές, ο ίδιος, στην Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, έθεσε τρία ζητήµατα: Πρώτον, την αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων µε ανακατανοµή πόρων του
ΕΣΠΑ. ∆εύτερον, την κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων.
Τρίτον, την οργάνωση και καλύτερη διοίκηση του κράτους. Όλα
δηλαδή όσα ακριβώς δεν έχει κάνει µέχρι σήµερα η Κυβέρνηση.
Όλα όσα η Νέα ∆ηµοκρατία εδώ και µήνες προτείνει.
Το ΠΑΣΟΚ υποστήριζε από τη θέση της αντιπολίτευσης ότι τα
δηµόσια έργα και οι ανάλογες πρωτοβουλίες αποτελούν µοχλό
ανάπτυξης -πολύ σωστά βεβαίως- και κραύγαζε ότι πρέπει να
υπερπολλαπλασιαστούν τα ποσά που προέβλεπαν οι προϋπολογισµοί της Νέας ∆ηµοκρατίας. Σήµερα πράττει. Ακριβώς το αντίθετο.
Επιπλέον δυσοίωνο στοιχείο στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων είναι ότι προβλέπεται να έχουµε στενότητα πόρων για
την γεωργία, την αλιεία, την ενέργεια και αµελητέους πόρους
στην έρευνα και την τεχνολογία. Και έτσι αναδεικνύεται άλλη µια
επικίνδυνη αδυναµία αυτής της Κυβέρνησης: να διαχειριστεί το
ΕΣΠΑ.
Η Ελλάδα στις απορροφήσεις των κοινοτικών κονδυλίων του
ΕΣΠΑ έπεσε από την πέµπτη θέση το 2009, στην εικοστή τρίτη
θέση φέτος στην Ευρώπη των είκοσι επτά. Σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό, το πρώτο εξάµηνο του έτους απορροφήθηκαν από
τα διαρθρωτικά ταµεία, µε βάση τις αιτήσεις πληρωµής, κονδύλια ύψους 854.000.000 ευρώ, δηλαδή το 30% του προβλεπόµενου από το µνηµόνιο στόχου για το 2010, που είναι 2.750.000.000
ευρώ.
∆εν προχωράει τίποτα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εγκεκριµένα και ώριµα έργα όπως αυτά του σχεδίου «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» για τη γεωργία έχουν παγώσει και όχι µόνο.
Υπάρχει µια µεθοδευµένη υστέρηση των εσόδων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων και τίθεται το απλό ερώτηµα: Υπάρχει άλλη χώρα που δεν σπεύδει στην
Ευρωπαϊκή Ένωση για να εισπράξει κονδύλια; Μόνο η Ελλάδα
το κάνει αυτό, η Ελλάδα µε Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ.
Κάθε χρόνο το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλα-
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γών είναι στα 20.000.000.000 ευρώ. Αυτό συνεπάγεται ότι κάθε
δώδεκα χρόνια η Ελλάδα χάνει ένα ΑΕΠ. Το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, αγαπητοί συνάδελφοι, έπρεπε και πρέπει να
κατέχει κυρίως το κέντρο βάρους στην ανάπτυξη. Σήµερα πάγωσαν όλα τα εθνικά σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης, οι δηµόσιες επενδύσεις δείχνοντας έτσι πως το ΠΑΣΟΚ ήταν ανέτοιµο
και σήµερα φαντάζει αµήχανο µπροστά στις µελλοντικές προκλήσεις.
Αδιαµφισβήτητα υπάρχει ένα αδύναµο Πρόγραµµα ∆ηµοσίων
Επενδύσεων από την Κυβέρνηση και δεν προκύπτει από πουθενά
ότι θα ακολουθηθεί η περίφηµη ανάταξη της οικονοµίας και η
απαιτούµενη ανάπτυξη από όλους.
Από την αρχή αυτού του χρόνου η χώρα µας δεν έχει αναπτυξιακό νόµο, διότι ο υφιστάµενος έχει λήξει και εδώ και ένα χρόνο
µε σωρεία εκκρεµουσών αιτήσεων για υπαγωγή ακόµα η Κυβέρνηση το συζητάει. Τώρα είναι σε διαβούλευση, λέει. Οι µέχρι σήµερα αναπτυξιακοί νόµοι, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο
µε όσες αδυναµίες να είχε ο καθένας από αυτούς, δεν έπαψαν να
αποτελούν ένα ακόµα σηµαντικό εργαλείο ανάπτυξης και σύζευξης ιδιωτικών και δηµοσίων κεφαλαίων για τη χώρα µας.
Άκουσα πριν από λίγο πάλι τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ που ήταν
αρµόδιος για τα θέµατα του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων να λέει ότι το 2010 έγιναν πληρωµές. Για ποια προγράµµατα έγιναν πληρωµές, αγαπητοί συνάδελφοι; Για καινούργια
προγράµµατα; Για καινούργιες προτάσεις; Για εγκεκριµένες ήδη
προτάσεις είχαν γίνει. Ποιες προτάσεις επενδυτικές εγκρίθηκαν
από αυτήν την Κυβέρνηση; Καµµία. Περιµένουν µαταίως στα
συρτάρια. Άραγε τι;
Μέχρι τώρα, την ελληνική οικονοµία έπληττε η διεθνής κρίση.
Τώρα απειλεί πια να την αποτελειώσει η αναποτελεσµατικότητα
αυτής της Κυβέρνησης.
Άλλο. Ένα από τα σηµαντικά εργαλεία στήριξης των µικροµεσαίων επιχειρήσεων –λέµε ότι είναι η ατµοµηχανή της οικονοµίας
αυτές οι επιχειρήσεις- το ΤΕΜΠΜΕ περιήλθε σε πλήρη αδράνεια
µε αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης, µε αποτέλεσµα να κλείσει άλλη µια διέξοδος από την ασφυκτική πίεση όπου βρίσκονται
οι επιχειρήσεις. Το ΤΕΜΠΜΕ αγγίζει τα όρια της αδράνειας πια,
καθώς ενώ το πρώτο δεκάµηνο του ’09 είχε δώσει εγγυήσεις για
πενήντα χιλιάδες δάνεια, φέτος κατά την ίδια περίοδο έδωσε
µόνο για δυόµισι χιλιάδες.
Οι πρωτοβουλίες για Σ∆ΙΤ και για συµβάσεις παραχώρησης
παραµένουν λεκτικό σχήµα. Οι άµεσες ξένες επενδύσεις συρρικνώθηκαν ακόµη περισσότερο. Η οικοδοµή, αγαπητοί συνάδελφοι, ένας από τους βασικούς διαχρονικά πυλώνες της οικονοµίας
έχει περιέλθει σε πλήρες τέλµα και καθίζηση µε όλες τις φορολογικές επιβαρύνσεις που έχουν επιβληθεί. Η αύξηση δε των
αντικειµενικών αξιών θα είναι πια η χαριστική βολή στον κατασκευαστικό κλάδο µε αποτέλεσµα την ύφεση, την αύξηση της
ανεργίας και την επιδείνωση όλων των δεικτών της οικονοµίας.
Το Πρόγραµµα Αποκρατικοποιήσεων είναι ανύπαρκτο. Στον
προϋπολογισµό του 2011 δεν υπάρχει σχέδιο για ουσιαστικές
παρεµβάσεις µε στόχο την αξιοποίηση της περιουσίας του δηµοσίου. Και να θυµίσουµε απλώς ότι στο Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, που κατέθεσε η Κυβέρνηση τον Ιανουάριο,
υπογραµµίζεται ότι αναµένεται ότι οι ιδιωτικοποιήσεις και µετοχοποιήσεις θα εξασφαλίσουν 2,5 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2010.
Η πλήρης αναντιστοιχία λόγων και έργων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µέσα στις δύσκολες πραγµατικά οικονοµικές συνθήκες που βιώνουµε, η Νέα ∆ηµοκρατία κατέθεσε συγκεκριµένες και υλοποιήσιµες προτάσεις που
στοχεύουν στην ανάπτυξη και µπορούν µε ασφάλεια να επιταχύνουν την έξοδό µας από την κρίση. Ανάµεσα στις προτάσεις
αυτές είναι η άµεση αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και η απορρόφηση
των κονδυλίων. Οφείλουµε να κινηθούµε άµεσα προς αυτήν την
κατεύθυνση, να µη χάσουµε άλλες ευκαιρίες. Η ενεργοποίηση
εφαρµογής προγραµµάτων για την Αυτοδιοίκηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, των προγραµµάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και των αναπτυξιακών προοπτικών που δίνει η
παραγωγή των µικρών και των µεσαίων έργων, η προώθηση των
Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. Ανέφερα και προηγουµένως ότι τα Σ∆ΙΤ έχουν διακοπεί και έτοιµες µελέτες όπως
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είναι ο χωροταξικός σχεδιασµός, οι αυτοκινητόδροµοι, τα πράσινα προγράµµατα για τις επιχειρήσεις που είχε προετοιµάσει η
κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας, εγκαταλείφθηκαν πλήρως. Η
σύναψη συµβάσεων παραχώρησης, η άµεση αξιοποίηση της τεράστιας ακίνητης περιουσίας του δηµοσίου ύψους περίπου 300
δισεκατοµµυρίων ευρώ, όσο είναι δηλαδή περίπου και το δηµόσιο χρέος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η οικονοµική πολιτική της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ έχει αποτύχει. Αυτή η αποτυχία της οικονοµικής πολιτικής µεταφέρεται αναπόφευκτα και επιβαρύνει και
τη δηµοσιονοµική προσαρµογή του 2011 όπως αυτή αποτυπώνεται σε αυτόν τον προϋπολογισµό που κατατέθηκε πρόσφατα.
Είναι ένας προϋπολογισµός που εδράζεται σε αβάσιµες παραδοχές και περικλείει µη ρεαλιστικές προβλέψεις, που προβλέπει
πρόσθετα περιοριστικά µέτρα, που περιέχει σε περιβάλλον βαθύτερης παρατεταµένης ύφεσης πρόσθετους φόρους και περαιτέρω περικοπές, που πολύ γρήγορα θα αναθεωρηθεί και
αυτός επί το δυσµενέστερο, όπως έγινε και µε τον πρώτο προϋπολογισµό της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ όπως έγινε άλλωστε και
µε το προσχέδιο αυτού του προϋπολογισµού, η ριζική αναθεώρηση του οποίου αποτελεί για την Κυβέρνηση ξεκάθαρη παραδοχή αποτυχίας και παλινωδιών της οικονοµικής της πολιτικής,
αποτελεί άλλη µια ισχυρή ένδειξη της αναγκαιότητας για αλλαγή
στο µείγµα της οικονοµικής πολιτικής, µια αναγκαία αλλαγή, την
οποία η Νέα ∆ηµοκρατία έχει επισηµάνει από την πρώτη στιγµή
καταθέτοντας συγκεκριµένη εναλλακτική οικονοµική πρόταση. Η
Νέα ∆ηµοκρατία καταθέτει µια πρόταση που βασίζεται στο συγκερασµό της αναγκαίας δηµοσιονοµικής προσαρµογής και της
αναπτυξιακής πολιτικής, ώστε να απεγκλωβιστεί η οικονοµία και
η κοινωνία από τον ανατροφοδοτούµενο φαύλο κύκλο της ύφεσης, στον οποίο µας βυθίζει αυτή η συγκεκριµένη οικονοµική πολιτική που η Κυβέρνηση εφαρµόζει.
Η Ελλάδα χρειάζεται γενναίες, υπεύθυνες και άµεσες αποφάσεις. ∆εν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιµο. ∆εν έχουµε περιθώρια για άλλες χαµένες ευκαιρίες και ο προϋπολογισµός αυτός
του 2011 που κατέθεσε η Κυβέρνηση δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται σε αυτές τις ανάγκες και γι’ αυτό εξάλλου τον καταψηφίζουµε.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Θα ολοκληρώσουµε
τη συζήτηση µε τον ειδικό εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, κ. Στρατάκη.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Είµαι ο τελευταίος ειδικός εισηγητής της βραδιάς. Άκουσα µε
πολλή προσοχή όλες τις τοποθετήσεις των συναδέλφων και εδώ
και στην επιτροπή και θέλω να δηλώσω ότι δεν ακούστηκαν εκείνες οι φωνές που έπρεπε να ακουστούν τουλάχιστον από την
πλευρά της Αντιπολίτευσης, Μείζονος και Ελάσσονος. Και δεν
ακούστηκαν γιατί φαίνεται ότι κυρίως από την πλευρά της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης δεν έχει κατανοηθεί σε ικανοποιητικό
βαθµό το µέγεθος της ζηµιάς που έχει προξενηθεί στη χώρα. Και
είναι ένα µέγεθος τόσο µεγάλο που πράγµατι δηµιουργεί προβληµατισµό σε όλους εµάς γιατί να υπάρχει αυτή η επιλογή.
Άκουγα πριν από λίγο τον µόλις κατελθόντα συνάδελφο να
λέει ότι δήθεν δεν έγινε καµµία ένταξη έργου ή οτιδήποτε άλλο.
∆εν αναφέρθηκε όµως στο ποια ήταν η απορροφητικότητα τα
χρόνια που ήταν η Νέα ∆ηµοκρατία και ποια απορροφητικότητα
υπήρξε στο ΕΣΠΑ και τα άλλα προγράµµατα τον ένα χρόνο και
δύο µήνες που είναι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι µια
αδήριτη πραγµατικότητα, η οποία δεν µπορεί να αγνοείται ούτε
σε αυτή την Αίθουσα ούτε γενικότερα στον ευρύτερο χώρο.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η χώρα σε περίοδο ειρήνης που ευτυχώς είναι η µακροβιότερη περίοδος από συστάσεως του ελληνικού κράτους ζει και αντιµετωπίζει τα µεγαλύτερα προβλήµατα
και η αιτία είναι ότι στην ουσία είµαστε σε έναν οικονοµικό πόλεµο. Και σ’ αυτόν τον πόλεµο µας έβαλε η Νέα ∆ηµοκρατία και
αυτό πρέπει να το αντιληφθούν κάποτε αυτοί που προσπαθούν
να αποποιηθούν τις ευθύνες τους. Η δική µας υπαιτιότητα –και
εννοώ όλων των πτερύγων της Βουλής, ανεξάρτητα από το ποσοστό συµµετοχής- έγκειται στο ότι δεν αντιδράσαµε στο καταναλωτικό πρότυπο που διαµορφωνόταν τα τελευταία χρόνια από
το παγκόσµιο σύστηµα και κυρίως στο ότι προσπαθήσαµε και
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απαξιώσαµε το παραγωγικό πρότυπο, που ήταν αναγκαίο για να
ανταποκριθούµε στις διεθνείς οικονοµικές πιέσεις όπως ακριβώς
παρουσιάζονται σήµερα. Αυτό είναι ένα µείζον πρόβληµα, που
πρέπει να απασχολήσει όχι µόνο αυτή την Αίθουσα αλλά το σύνολο του ελληνικού λαού γιατί πέρα από τις όποιες αλλαγές χρειάζονται στο οικονοµικό επίπεδο, χρειάζονται και αλλαγές στην
κοινωνία για να µπορέσουµε να ξεπεράσουµε τα προβλήµατα.
Τι κάναµε; Χρεωνόµαστε για να σπαταλούµε τις περισσότερες
φορές άσκοπα. Εισαγάγαµε αγαθά για να ζούµε, όταν δεν είχαµε
τη δυνατότητα και θεωρούσαµε ότι δεν ήταν αναγκαίο να τα παράγουµε. Βεβαίως, αυτής της µορφής τα φαινόµενα οξύνθηκαν
τα τελευταία χρόνια κυρίως στο δηµόσιο τοµέα και φτάσαµε στο
κατώτερο δυνατό σηµείο. ∆εν έπαιρνε από εκεί και πέρα.
Μέσα σε πεντέµισι χρόνια στα 170 δισεκατοµµύρια χρέους
που δηµιουργήθηκε τα τελευταία σαράντα χρόνια- προστέθηκαν
άλλα 130 δισεκατοµµύρια, πολύ σηµαντικό µέγεθος. Το εµπορικό έλλειµµα από 6% του ΑΕΠ έφθασε στο 14%, που δείχνει
πραγµατικά σε ποια κατάσταση είχε οδηγηθεί η χώρα όλο αυτό
το διάστηµα.
Η κρίση χρέους που παραδέχεται η Νέα ∆ηµοκρατία ότι δηµιούργησε στο κράτος, παρέσυρε σε κρίση όλη την οικονοµία και
αυτό δεν µπορεί να το αγνοήσει κανείς. Ευτυχώς βεβαίως –υπάρχει και ένα ευτυχώς- ο τότε Πρωθυπουργός της χώρας κατάλαβε
ότι δεν µπορούσε να έχει κανένα αποτέλεσµα και παρέδωσε, µε
καθυστέρηση βέβαια, την εξουσία, αφήνοντας όµως πίσω του
συντρίµµια.
Αυτή είναι η αλήθεια και τη γνωρίζει πλέον όλος ο ελληνικός
λαός, έστω και αν κάποιοι από τη Νέα ∆ηµοκρατία προσπαθούν
επιµελώς να την αποκρύψουν. Αυτή η προσπάθεια ακόµα και σήµερα γίνεται και προς την κατεύθυνση της ωραιοποίησης, µε
άλλες λογικές και επιχειρήµατα που είναι έωλα, σε µια κατεύθυνση που λέει ότι γίνεται µια προσπάθεια να κουκουλωθούν οι
καταστροφικές πολιτικές και οι ασχήµιες των τελευταίων χρόνων.
Κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, όχι µόνο θέσατε τη χώρα στα
πεντέµισι χρόνια δύο φορές σε επιτήρηση, αλλά την οδηγήσατε
και στο µνηµόνιο και το µηχανισµό στήριξης, που ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Γιώργος Παπανδρέου –ευτυχώς- µε το
κύρος του και τη επιχειρηµατολογία του δηµιούργησε και τώρα
βλέπουµε ότι ακολουθείται ως πρακτική για τη διάσωση και
άλλων χωρών και για την αντιµετώπιση γενικότερα της κρίσης σε
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Κύριοι της Νέας ∆ηµοκρατίας, πρέπει να αλλάξετε επιχειρηµατολογία γιατί δεν σας πιστεύουν ούτε οι πλέον φανατικοί οπαδοί σας και το µόνο που πετυχαίνετε είναι να οδηγείτε σε
αδιέξοδο το πολιτικό σύστηµα και σε µία µεγαλύτερη κατά το δυνατόν απαξίωση, κάτι που δεν θέλετε να το αντιληφθείτε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2011,
για τον οποίο συζητάµε, είναι στην πράξη ένας προϋπολογισµός
συνέχειας -και αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που ανέφεραν
προηγουµένως οι συνάδελφοί µου εισηγητές- αλλά κυρίως είναι
ένας προϋπολογισµός συνέπειας, γιατί από τις οριζόντιες προσαρµογές που υποχρεωθήκαµε να ακολουθήσουµε το 2010, οδηγούµαστε το 2011 σε στοχευµένες προσαρµογές και αυτό έχει
ιδιαίτερη αξία, γιατί µε βάση τα πραγµατικά προβλήµατα γίνεται
προσπάθεια να εφαρµοστούν οι βέλτιστες επιλογές και να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσµατα.
Κανείς δεν αρνείται σ’ αυτήν εδώ την Αίθουσα ότι χρειάζονται
αλλαγές σε πάρα πολλά ζητήµατα. Είναι αναγκαίο να προχωρήσουµε µε γρήγορους µάλιστα ρυθµούς και να κάνουµε σε πολύ
λίγο χρονικό διάστηµα ό,τι δεν κάναµε τα τελευταία τριάντα χρόνια. Αυτό είναι κάτι που συνειδητοποιεί µέρα µε τη µέρα η ελληνική κοινωνία, γιατί βλέπει ότι η συνέχιση κάποιων επιλογών του
παρελθόντος δηµιουργούν πραγµατικά µεγάλα αδιέξοδα.
Αυτή είναι η πρόβλεψη του προϋπολογισµού του 2011 και βεβαίως για τον τοµέα τον οποίο έχω κληθεί να αναπτύξω, για τις
∆ΕΚΟ, έχει ιδιαίτερη σηµασία. Γιατί όπως είναι γνωστό οι ∆ΕΚΟ
–και αυτό αναφέρεται ρητά στην εισηγητική έκθεση- αποτελούν
σηµαντικά εργαλεία προώθησης της ανάπτυξης των δηµοσίων
αγαθών, του υγιούς ανταγωνισµού και της κοινωνικής συνοχής
προς όφελος βεβαίως του δηµοσίου συµφέροντος, της οικονο-
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µίας και των πολιτών.
Κεντρικός στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης
όλων των πολιτών σε καθολικές υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής
ποιότητας, επαρκούς ποσότητας και προσιτών τιµών και να δηµιουργηθεί ένα περισσότερο ανοιχτό και προσβάσιµο περιβάλλον για τους εγχώριους και τους ξένους επενδυτές.
Άµεση προτεραιότητα της Κυβέρνησης, σύµφωνα µε το πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής για την Ελλάδα, είναι η συγκράτηση των χρηµατοδοτικών αναγκών του κράτους και στο
πλαίσιο αυτό η εξυγίανση και η ανάπτυξη των ∆ΕΚΟ. Βεβαίως
αποτελεί µία σηµαντική προτεραιότητα για την εφαρµογή ενός
ολοκληρωµένου προγράµµατος που στοχεύει στη συγκράτηση
των δαπανών, στην ανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότητας,
στην ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής δικαιοσύνης, στη
στήριξη της ανταγωνιστικότητας και στην αποκατάσταση της
εµπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος.
Το πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων, που εφαρµόζει η Κυβέρνηση,
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της µεσοµακροπρόθεσµης στρατηγικής για την εξυγίανση και τη διαφάνεια στα δηµόσια οικονοµικά και έχει ως βασικό πυλώνα τον εκσυγχρονισµό των ∆ΕΚΟ,
µε στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση των
παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και την αναβάθµιση
των σχέσεων του πολίτη µε το κράτος.
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα των ∆ΕΚΟ επηρεάζουν άµεσα
βασικά µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας, όπως το έλλειµµα και
το δηµόσιο χρέος, την απασχόληση, τις επενδύσεις και το ρυθµό
της οικονοµικής ανάπτυξης. Οι δοµικές µεταρρυθµίσεις που προωθεί η Κυβέρνηση επηρεάζουν άµεσα τη χρηµατοοικονοµική λειτουργία των ∆ΕΚΟ, καθώς υπάρχουν αλλαγές ακόµα και σε
δαπάνες που θεωρούνται ανελαστικές σήµερα, ενώ εξετάζονται
όλοι οι πιθανοί τρόποι αύξησης των εσόδων, όπως ανάπτυξη
στρατηγικών συµµαχιών, είσοδος σε νέες αγορές και αποτελεσµατική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους. Αυτά αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση και είναι οι στόχοι.
Να πούµε και δύο κουβέντες για τι πράγµα µιλάµε. Όταν αναφερόµαστε τις ∆ΕΚΟ, µιλάµε για τις πενήντα δύο περίπου δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς που αναφέρονται στον
κρατικό προϋπολογισµό, όπως και τις εννέα υπό εκκαθάριση και
τις εβδοµήντα έξι εταιρείες, τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο,
από τις οποίες σε πάνω από εξήντα το κράτος έχει συµµετοχή
που υπερβαίνει το 50% και στο µεγαλύτερο ποσοστό των εταιρειών αυτών έχει το 100% των µετοχών.
Ο προϋπολογισµός, βέβαια, ξεκαθαρίζει ορισµένα πράγµατα
σε σχέση µ’ αυτό το µεγάλο όγκο των δηµόσιων επιχειρήσεων,
ότι για όλα τα περιουσιακά στοιχεία που δεν σχετίζονται µε δηµόσια αγαθά και στρατηγικά συµφέροντα θα υπάρξει ιδιωτικοποίηση.
Θα υπάρχει µία δεσµευµένη κρατική ιδιοκτησία της τάξης του
34% ή και µικρότερο, σε συµφωνία µε τους µετόχους, για περιουσιακά στοιχεία στα οποία πρέπει να διατηρηθεί µία αποτελεσµατική διακριτική παρέµβαση. Στα περιουσιακά στοιχεία που
σχετίζονται µε δηµόσια αγαθά, υποδοµές και ασφάλεια, ο πλειοψηφικός έλεγχος θα ανήκει στο δηµόσιο µε 51% και πάνω.
Βεβαίως το πρόγραµµα δεν προβλέπει µόνο αυτά. Προβλέπει
και άλλες ενέργειες και δράσεις, συγχωνεύσεις οργανισµών,
όταν ιδιαίτερα εκτιµάται ότι το κόστος λειτουργίας δεν αντιστοιχεί µε το προσφερόµενο έργο είτε για λόγους καλύτερου συντονισµού.
Είναι πραγµατικότητα ότι περίπου πενήντα οργανισµοί του δηµοσίου συγχωνεύονται είτε µε απορρόφηση είτε µε συγχώνευση
από άλλους οργανισµούς είτε µε κατάργηση ανενεργών φορέων
είτε µε ενοποίηση, όπως γίνεται για παράδειγµα µε τους δεκαέξι
οργανισµούς του Υπουργείου Γεωργίας σε λιγότερους.
Όλα αυτά είναι ενέργειες της σηµερινής Κυβέρνησης που
έχουν δροµολογηθεί και πιστεύουµε ότι µέσα από αυτές θα διαµορφώσουµε ένα διαφορετικό περιβάλλον, λαµβάνοντας υπ’
όψιν µας πάντα και τη διεθνή εµπειρία. Τι λέει αυτή; Ότι προϋπόθεση για την εύρυθµη λειτουργία των ∆ΕΚΟ είναι η δηµιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού συστήµατος διοίκησης.
Ξέρουµε όλοι –ή, εν πάση περιπτώσει, είναι γνωστό στους ει-
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δήµονες- ότι σχολές διοίκησης υπάρχουν στην ουσία δύο. Είναι
η αµερικανική και η ιαπωνική. Ο µεν αµερικανικός τρόπος σκέψης
λέει ότι, όταν κάποιες επιχειρήσεις έχουν αρνητικά αποτελέσµατα, τότε επιδιώκεται η µείωση του λειτουργικού κόστους
µέσω απολύσεων από τη βάση της διοικητικής πυραµίδας. Αυτό
µας συστήνουν κάποιοι που εκφράζουν νεοφιλελεύθερες απόψεις.
Υπάρχει όµως και η ιαπωνική φιλοσοφία που κρίνει ως υπεύθυνα τα ανώτατα διοικητικά στελέχη, από τα οποία λαµβάνονται
και εκπορεύονται όλες οι στρατηγικές αποφάσεις και τα επιχειρηµατικά πλάνα και αυτό κατά κανόνα εµείς ακολουθούµε. Γι’
αυτό και δεν απολύουµε κανέναν από τις ∆ΕΚΟ. Λέµε ότι θα πάνε
στο δηµόσιο και ότι δεν θα πρέπει να τιµωρηθούν επειδή κάποιοι
ενδεχοµένως έχουν ευθύνες.
Αυτή είναι η τακτική που νοµίζω ότι εφαρµόζουµε και είναι
σωστή. Το εφαρµόσαµε στον ΟΣΕ, το εφαρµόζουµε και στις
άλλες επιχειρήσεις όπου θέλουµε να διαµορφώσουµε ένα καλύτερο περιβάλλον γι’ αυτές.
Βεβαίως δίνουµε περισσότερο έµφαση στον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης που είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας. Αυτό
έχει σχέση µε τον προγραµµατισµό, τη στελέχωση, την ηγεσία
που έχουν κάθε φορά, στην αποτελεσµατικότητα του συστήµατος διοίκησης και διαχείρισης, στον εκσυγχρονισµό, κυρίως στην
κατεύθυνση που λέµε ότι οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν, ποιες
είναι οι παροχές που υπάρχουν και να είναι προσδιορισµένες οι
υποχρεώσεις που προβλέπεται και πρέπει να έχουν οι ∆ΕΚΟ.
Επίσης, πρέπει να υπάρχει προσαρµογή στα νέα διεθνή τεχνικά και επιστηµονικά πρότυπα, τα γνωστά quality standards,
που έχουν σχέση µε την ποιότητα. Θεωρούµε ότι αυτό το ζήτηµα
είναι πάρα πολύ σηµαντικό, διότι οι πολίτες, µε την πάροδο των
χρόνων και την όλη κατάσταση που έχει διαµορφωθεί, απαιτούν
περισσότερη ποιότητα.
Βλέπουµε όµως, πέρα από τη διεθνή εµπειρία, ότι και στην Ευρώπη ήδη από το 2003 και κυρίως το 2004 υπήρξαν κάποιες σηµαντικές πρωτοβουλίες και αποφάσεις. Υπήρξε κατ’ αρχάς το
Λευκό Βιβλίο, όπως λέγεται, σε συνέχεια του Πράσινου Βιβλίου.
Το Λευκό Βιβλίο υπογράµµιζε τη σηµασία των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας ως πυλώνα του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου
και την ανάγκη παροχής ποιοτικών και προσιτών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σ’ όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν ως συνέχεια του Πράσινου Βιβλίου, το
οποίο έβαζε τη συνολική επανεξέταση των πολιτικών όσον
αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
Και υπήρξαν από το 2004 κατευθυντήριες αρχές. Αυτές οι κατευθυντήριες αρχές προέβλεπαν τη δυνατότητα των δηµόσιων
αρχών να είναι κοντά στον πολίτη. Να επιτυγχάνονται οι στόχοι
δηµόσιας υπηρεσίας στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών ανοιχτών
αγορών. Να υπάρχει διασφάλιση συνοχής και καθολικής πρόσβασης. Η διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιότητας και ασφάλειας. Η διασφάλιση των δικαιωµάτων των καταναλωτών και των
χρηστών. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της λειτουργίας των
υπηρεσιών. Ο σεβασµός της πολυµορφίας των υπηρεσιών και
των διαφόρων περιπτώσεων. Η µεγαλύτερη διαφάνεια και ασφαλώς ασφάλεια δικαίου.
Τι έγινε από το 2004 µέχρι µε το 2009. Εκείνο που έγινε -και
είναι πράγµατι καταπληκτικό- είναι ότι ακόµα και αν υπήρχαν κάποιες κερδοφόρες επιχειρήσεις όπως για παράδειγµα τα ΕΛΤΑ,
που γνωρίζω από τη θητεία µου στο αντίστοιχο Υπουργείο, τις
έκαναν και αυτές ζηµιογόνες. Αυτή ήταν η κατάσταση που δηµιούργησε τα πεντέµισι χρόνια η Νέα ∆ηµοκρατία. Και είναι κάτι
στο οποίο δεν έχουµε σταµατήσει πάρα πολύ ενώ είναι πάρα
πολύ σηµαντικό.
Βεβαίως πρέπει να πούµε –και προβλέπεται στον προϋπολογισµό- ότι οι έντεκα πιο ζηµιογόνες ∆ΕΚΟ του 2009 είχαν έσοδα
για µεν το 2009 1,5 δισεκατοµµύριο περίπου -και αυτά τα έσοδα
ήταν µειωµένα σε σχέση µε το 2008 που είχαν έσοδα 1,6 δισεκατοµµύριο και άλλο τόσο περίπου το 2007- ενώ οι ζηµιές σ’
αυτές τις έντεκα πιο ζηµιογόνες επιχειρήσεις από το 2007 µέχρι
το 2009 αυξήθηκαν κατά 31% και έφτασαν στο 1.711.000.000
ευρώ.
Βεβαίως σε κάποιες απ’ αυτές το µέσο κόστος µισθοδοσίας
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ήταν περίπου 40772 ευρώ και ήταν µεγαλύτερο ακόµα και κατά
6,8% από το 2007. Και, βεβαίως, αυτές οι αµοιβές ήταν διπλάσιες από τις αντίστοιχες του ιδιωτικού τοµέα και µεγαλύτερες
από του δηµοσίου.
Κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει να αµείβονται οι εργαζόµενοι.
Αλλά πρέπει να αντιληφθούµε κάποτε σ’ αυτήν τη χώρα ότι θα
πρέπει η αµοιβή της εργασίας να είναι ανάλογη του έργου που
παρέχεται. Και αυτό πρέπει να βρούµε τρόπους να το µετρήσουµε, γιατί είναι και ο µόνος τρόπος να λύσουµε τεράστια ζητήµατα που διαµορφώνονται στην ελληνική κοινωνία και σε
παγκόσµιο επίπεδο. Γιατί µόνο τότε πραγµατικά θα µπορέσουµε
να λειτουργήσουµε σε µια σωστή κατεύθυνση που την έχει ανάγκη και ο τόπος. Την έχουν όµως ανάγκη και οι ίδιοι πολίτες για
να µη νιώθουν ότι υπάρχει εκµετάλλευση και κυρίως να µην αντιλαµβάνονται ότι λειτουργούν σε ένα περιβάλλον που δεν είναι
δίκαιο, σε ένα περιβάλλον που διαµορφώνει αρνητικές καταστάσεις.
Υπήρχαν και πέντε εταιρείες απ’ αυτές -το 2009- όπου το συνολικό µισθολογικό κόστος ξεπερνούσε τα έσοδα. Θέλω να σας
ρωτήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκτιµάτε ότι µε βάση
αυτά τα δεδοµένα δεν πρέπει και δεν έπρεπε να γίνε καµµία παρέµβαση ανεξάρτητα από τα µνηµόνια, ανεξάρτητα από την
όποια κατάσταση βρέθηκε η χώρα; Κανένας λογικός άνθρωπος
δεν θα αρνηθεί ή δεν θα πρέπει να αρνηθεί ότι πρέπει σ’ αυτές
τις περιπτώσεις να υπάρξουν τοµές και παρεµβάσεις. Αυτό έκανε
η Κυβέρνηση.
Το 2010 έβαλε στη Γενική Κυβέρνηση δεκατρείς εταιρείες και
µπήκαν σκόπιµα γιατί δηµιουργούσαν µεγάλες ζηµιές και χρέη
και έπρεπε αυτά τα χρέη να ενσωµατωθούν στον κρατικό προϋπολογισµό, στο χρέος της γενικής κυβέρνησης. Αυτό είναι µια
πρώτη θετική επιλογή.
Βεβαίως εισήχθηκαν το 2010 τυποποιηµένες διαδικασίες ελέγχου, στρατηγικός σχεδιασµός, επιχειρησιακά σχέδια, δηλαδή,
αλλαγή κατάθεσης των προϋπολογισµών, προσπάθεια αύξησης
των εσόδων, ορθολογικότερη αξιοποίηση της περιουσίας τους,
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα
χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, ενίσχυση του θεσµού της εταιρικής διακυβέρνησης, ενίσχυση του µηχανισµού του εσωτερικού
ελέγχου, ένας έλεγχος που γίνεται σε κάποιες απ’ αυτές και από
την ειδική γραµµατεία των ∆ΕΚΟ, η οποία έχει την επίβλεψη όλων
των παραπάνω πενήντα δύο επιχειρήσεων. Και βεβαίως -το ψηφίσαµε και στον ΟΣΕ- τη διυπουργική επιτροπή, η οποία σε τακτά
χρονικά διαστήµατα ελέγχει την πορεία αυτών των ∆ΕΚΟ.
Και τι γίνεται το 2011 και τι προβλέπεται στον προϋπολογισµό;
Στόχος είναι να υπάρξουν θετικά οικονοµικά αποτελέσµατα. Και,
βεβαίως, θέλουµε η διαχείριση των ∆ΕΚΟ -και είναι αυτό πολύ
σηµαντικό συνολικά για την ελληνική οικονοµία- αλλά και την κοινωνία -να γίνεται µε τους ίδιους κανόνες διαφάνειας και αποτελεσµατικής διαχείρισης του ελέγχου των δαπανών και της
περιστολής της σπατάλης που θα ισχύσουν για το σύνολο του
δηµόσιου τοµέα. ∆εν µπορεί να είναι δηµόσιες επιχειρήσεις και
να ξεφεύγουν απ’ αυτό το πλαίσιο. ∆εν µπορεί να υπάρχουν δυο
µέτρα και δυο σταθµά επειδή κάποιοι κάποτε είχαν τη δυνατότητα να πιέζουν και µέσα απ’ αυτήν την πίεση να αποκτούν προνόµια που τελικά αποδεικνύεται ότι δεν απέδωσαν αυτά που
έπρεπε να αποδώσουν.
Γι’ αυτό ακριβώς οι στόχοι για το 2011 είναι σαφείς και συγκεκριµένοι. Είναι αύξηση των εσόδων µε τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών και των αγαθών. Είναι η
µείωση του µισθολογικού και λειτουργικού κόστους κάτι πολύ
σηµαντικό. Ο έλεγχος της σκοπιµότητας των δαπανών κατά επιχείρηση και η διεύρυνση των ευκαιριών επίτευξης οικονοµιών κλίΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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µακας, που έχει πολύ µεγάλη σηµασία. Αυστηρός έλεγχος της
προϋπολογισµένης χρήσης, ώστε να µην ξεφεύγουν από συγκεκριµένα πλαίσια, µέσα στα οποία έχουν προσδιοριστεί εκ των
προτέρων οι δαπάνες. Άµεση και ανταποδοτική εκµετάλλευση
της ακίνητης περιουσίας και βεβαίως περαιτέρω βελτίωση της
λειτουργίας των ∆ΕΚΟ που είναι κάτι πάρα πολύ σηµαντικό.
Η εποπτεία των ∆ΕΚΟ είναι ένα ζητούµενο και γι’ αυτό γίνεται
µια προσπάθεια να αναθεωρηθεί το µοντέλο αξιοποίησης εσωτερικών ελέγχων. Γίνεται µια προσπάθεια να υπάρξει µια οριζόντια τυποποίηση εσωτερικών ελέγχων, να υπάρξει ένα εγχειρίδιο
για οµοιόµορφη διενέργεια του ελέγχου, να υπάρξει µια αξιολόγηση των επιχειρηµατικών κινδύνων, ανάπτυξη τυπικών προγραµµάτων ελέγχου κ.ο.κ., καθώς επίσης µείωσης κόστους µισθώσεων, βελτίωση λειτουργίας προµηθειών, κεντρική διαχείριση διοικητικών υπηρεσιών.
Θέλω να πω δύο κουβέντες για τον έλεγχο. Κανείς µα κανείς
δεν δικαιούται να µπορεί να λειτουργεί αυτόνοµα. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγµή η ελληνική πολιτεία θα κατανοήσει ότι
πρέπει σ’ όλα τα στάδια λειτουργίας της να έχει θέσει διαδικασίες ελέγχου. Αν δεν γίνει αυτό, δεν πρόκειται ποτέ να έχουµε
θετικά αποτελέσµατα. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει η διεθνής εµπειρία. Άλλες χώρες έχουν εντάξει τις διευθύνσεις ελέγχου µαζί µε
τις διευθύνσεις της εκπαίδευσης του προσωπικού και είναι πάρα
πολύ σηµαντικό να γνωρίζουν οι εργαζόµενοι σε οποιαδήποτε
επιχείρηση ότι δικαιούνται ενδεχοµένως να κάνουν και ένα
λάθος. Μαθαίνουν από τη διαδικασία του ελέγχου και αν το
λάθος ήταν σκόπιµο, τιµωρούνται, αλλά µαθαίνουν και δεν επαναλαµβάνεται αυτό το λάθος.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ελληνικός λαός µπορεί αυτή
τη στιγµή να δυσανασχετεί –αυτό είναι γνωστό- γιατί περνάει δύσκολες καταστάσεις, τις οποίες υφίσταται εξαιτίας των οριζόντιων προσαρµογών, όµως επικροτεί τις στοχευµένες προσαρµογές που προσπαθεί η Κυβέρνηση. Κανείς δεν αρνείται ότι πρέπει να υπάρξουν σηµαντικές αλλαγές και αυτό το κάνει ο ελληνικός λαός, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί γνωρίζει ότι µε το ΠΑΣΟΚ
σ’ ένα δίκαιο περιβάλλον µπορεί να ελπίζει και όταν θα έλθει η
ώρα µπορεί και να ωφεληθεί. Αυτό θα προκύψει ως θετικότερο
αποτέλεσµα, εάν µπορέσουµε να πάµε σε µία πιο στέρεη και ουσιαστικά αναπτυσσόµενη οικονοµία που είναι και ο στόχος της
Κυβέρνησης.
Περνάµε στη δεύτερη φάση. Έχει ειπωθεί χαρακτηριστικά ότι
περνάµε το «δεύτερο ηµίχρονο» µιας δύσκολης συγκυρίας. Εκτιµάµε ότι µετά απ’ αυτόν τον αγώνα θα µπούµε στον επόµενο
αγώνα που είναι ο αγώνας της ουσιαστικής ανάπτυξης, της προόδου και της ευηµερίας, που θα είναι όµως βασισµένος σε µία
διαφορετική βάση και θα µπορεί να δώσει διαφορετικά αποτελέσµατα. Γι’ αυτό ακριβώς εµείς στηρίζουµε και ψηφίζουµε τον
προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ (Ευάγγελος Αργύρης): Ευχαριστούµε τον κ.
Στρατάκη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 1.30’ λύεται η συνεδρίαση για σήµερα Κυριακή 19 ∆εκεµβρίου 2010 και ώρα 18.00’
µε αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική εργασία, συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισµού και των
προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2011».
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