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ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΓ΄- ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της Διαρκούς Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων στo σχέδιο νόµου του Υπουργείου
Οικονοµικών «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων
ειδικών ταµείων και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012»
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων συνήλθε στις 22, 23 και 24 Νοεµβρίου
2011, σε τέσσερις συνεδριάσεις, υπό την προεδρία της Προέδρου αυτής, κυρίας Βάσως
Παπανδρέου, µε αντικείµενο την εξέταση του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων
και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012».
Στις συνεδριάσεις παρέστησαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Οικονοµικών, κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, κ. Φίλιππος
Σαχινίδης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, κ. Παντελής Οικονόµου, ο Υφυπουργός
Οικονοµικών, κ. Ιωάννης Μουρµούρας, καθώς και αρµόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες. Κατά τη
διάρκεια της συζήτησης έλαβαν το λόγο οι Γενικοί Εισηγητές*, ο κ. Μιχαήλ Κατρίνης από το
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, ο κ. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης από τη Νέα Δηµοκρατία, ο
κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, ο κ. Παύλος
Μαρκάκης από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό και ο κ. Παναγιώτης Λαφαζάνης από τον
Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς και οι Ειδικοί Εισηγητές*, ο κ. Δηµήτριος Τσιρώνης, ο κ.
Νικόλαος Ζωΐδης, ο κ. Σπυροπάνος Μαργέλης και ο κ. Ιωάννης Αµοιρίδης από το Πανελλήνιο
Σοσιαλιστικό Κίνηµα, ο κ. Ιωάννης Βρούτσης, ο κ. Θεόδωρος Καράογλου και ο κ. Αθανάσιος
Μπούρας από τη Νέα Δηµοκρατία, ο κ. Ιωάννης Πρωτούλης από το Κοµµουνιστικό Κόµµα
Ελλάδας, ο κ. Κωνσταντίνος Κιλτίδης από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, ο κ. Δηµήτριος
Παπαδηµούλης από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς και η κυρία Θεοδώρα (Ντόρα)
Μπακογιάννη από τους ανεξάρτητους βουλευτές.
Επίσης, το λόγο έλαβαν οι Βουλευτές κ.κ. Ανδρέας Μακρυπίδης, Κωνσταντίνος
Γείτονας, Αλέξανδρος Δερµεντζόπουλος, Δηµήτριος Κουσελάς, Κυριάκος Μητσοτάκης,
Παναγιώτης

Κουρουµπλής,

Χρήστος

Μαγκούφης,

Λουκία-Ταρσίτσα

(Λούκα)

Κατσέλη,

Δηµήτριος (Μίµης) Ανδρουλάκης, Εµµανουήλ Στρατάκης, Χρήστος Σταϊκούρας, Νικόλαος
Νικολόπουλος Μαργαρίτης Τζίµας, Θεόδωρος Δρίτσας και Ελευθέριος Αυγενάκης.
* Οι Εισηγήσεις των αναφερόµενων Εισηγητών παρατίθενται στο τέλος του παρόντος
Πρακτικού-Έκθεσης.
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Ο παριστάµενος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονοµικών, κ.
Ευάγγελος Βενιζέλος, είπε, µεταξύ άλλων, τα εξής:

«Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Ο Προϋπολογισµός του 2012 είναι η πρώτη µεγάλη νοµοθετική και πολιτική
πρωτοβουλία της Κυβέρνησης του κ. Λουκά Παπαδήµου, µετά την πανηγυρική θετική ψήφο
εµπιστοσύνης που παρέσχε η Βουλή των Ελλήνων στην παρούσα Κυβέρνηση.
Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία στήριξης της Κυβέρνησης αποτυπώνει την ανάγκη που
έχει η χώρα να ανασυγκροτηθεί, να διαµορφώσει ένα κλίµα εθνικής συνοχής και κοινωνικής
συναίνεσης, αλλά και πολιτικής συνευθύνης, χωρίς το οποίο δεν µπορούµε να φέρουµε σε
πέρας αυτή την δύσκολη ιστορική αποστολή που έχουµε: Να διαχειριστούµε την πρωτοφανή
κρίση, να µειώσουµε τις κοινωνικές και αναπτυξιακές επιπτώσεις της κρίσης αυτής, να
απαλύνουµε τον πόνο που νοιώθουν οι πολίτες, οι οποίοι υφίστανται σκληρές περικοπές στο
εισόδηµά τους, αλλά και τις προοπτικές τους και να ξαναδώσουµε στη χώρα, µια αίσθηση
αισιοδοξίας. Το δικαίωµα να ελπίζει, την βεβαιότητα πως υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο που
είµαστε ικανοί ως Έλληνες να υπηρετήσουµε, πως υπάρχει µια επόµενη ηµέρα που µπορεί να
ξηµερώσει, πως δεν είµαστε σε ένα αδιέξοδο, όχι µόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε
γενικότερο ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί δυστυχώς, τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή συµφραζόµενα
βαίνουν επιδεινούµενα και αυτό το καταλαβαίνει ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος έτσι φοβάται
περισσότερο και ελπίζει λιγότερο.
Αυτό είναι το µεγάλο στοίχηµά µας. Ένα στοίχηµα εθνικό, ένα στοίχηµα που δεν έχει
κανένα από τα παλιά γνωστά πολιτικά και κοµµατικά χαρακτηριστικά. Όσοι µένουν
εγκλωβισµένοι σ’ αυτή την παλιά αντίληψη της κοµµατικής αντιπαράθεσης, του κοµµατικού
πατριωτισµού και της κοµµατικής στόχευσης, φοβούµαι ότι δεν έχουν αντιληφθεί σε ποιο σηµείο
βρισκόµαστε, ποιες απειλές υφιστάµεθα, πόσο δύσκολος είναι ο διεθνής συσχετισµός
δυνάµεων, πόσο ανελέητη είναι η σύγκρουση µεταξύ κρατών και διεθνών οργανισµών από την
µια µεριά και της περιβόητης αγοράς από την άλλη µεριά και πιο συγκεκριµένα των
αρρύθµιστων οντοτήτων της διεθνούς αγοράς.
Το γεγονός ότι ο Προϋπολογισµός του 2012 για πρώτη φορά µετά από 36 χρόνια,
κατατίθεται από µια Κυβέρνηση που έχει αυτή την πολιτική φυσιογνωµία και θα ψηφισθεί από
µια τόσο µεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, είναι ένας θετικός οιωνός, είναι ένα µήνυµα
σοβαρότητας που εκπέµπει η χώρα µας στο εξωτερικό και πρέπει να το εκπέµψει καθαρά, να
µην το θολώνει για άλλους λόγους. Καθώς η αποκατάσταση της διεθνούς αξιοπιστίας της
χώρας, η βεβαιότητα των συνοµιλητών µας ότι υπάρχει συνέχεια στο ελληνικό κράτος είναι κάτι
πολύ σηµαντικό για την ολοκλήρωση του ισχύοντος προγράµµατος προσαρµογής και στήριξης
της ελληνικής οικονοµίας και για την συµφωνία γύρω από το νέο πρόγραµµα, που σηµαίνει
πάρα πολλά για τη χώρα, για την οικονοµία, για τον κάθε πολίτη.
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Άρα, η ψήφιση αυτού του Προϋπολογισµού είναι µια πράξη όχι απλά και µόνο
συµβολική, είναι µια πράξη η οποία εκπέµπει ισχυρά µηνύµατα και προς την ελληνική κοινωνία
και προς την διεθνή κοινότητα, προς τους θεσµικούς µας εταίρους και προς την διεθνή
οικονοµική κοινότητα, που είναι ανήσυχη, δύσπιστη, αναπαράγει διαρκώς αρνητικά στερεότυπα
για την Ελλάδα, αναζητά άλλοθι, χρησιµοποιεί εύκολα προσχήµατα και ένα τέτοιο εύκολο
πρόσχηµα είναι η Ελλάδα, γιατί δυστυχώς έχουµε δώσει διαχρονικά το δικαίωµα να µας
χρησιµοποιούν έτσι. Ο λαός, λοιπόν, περιµένει να πιαστεί από κάπου και το γεγονός ότι έχουµε
έναν τέτοιο Προϋπολογισµό µε αυτά τα δηµοσιονοµικά, αλλά και τα πολιτικά χαρακτηριστικά,
µπορεί υπό προϋποθέσεις να σηµαίνει πολλά για τη χώρα. Πρέπει να κάνουµε έτσι τα
πράγµατα, ώστε ο Προϋπολογισµός αυτός να σηµαίνει πολλά για τη χώρα.
Τι είναι ο Προϋπολογισµός; Προϋπολογισµός είναι οι πίνακες; Είναι η εισηγητική
έκθεση; Ο Προϋπολογισµός είναι η συγκεφαλαίωση όλων των πολιτικών, όλων των
αποφάσεων, όλων των δύσκολων πρωτοβουλιών, που οδήγησαν στην καθοριστική απόφαση
της 26ης Οκτωβρίου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου και βεβαίως, η συγκεφαλαίωση των
πολιτικών που απορρέουν από την απόφαση αυτή και η εφαρµογή των οποίων συνιστά
αµετάθετη προϋπόθεση για την εφαρµογή της απόφασης της 26ης Οκτωβρίου.
Άρα, ο Προϋπολογισµός συγκεφαλαιώνει τις διαρθρωτικές αλλαγές, όλα όσα ισχύουν,
όλα όσα συνιστούν προτεραιότητα µας σύµφωνα µε το πρόγραµµα στήριξης και προσαρµογής,
όλα όσα σχετίζονται µε την δηµόσια διοίκηση, µε την αναδιάρθρωση των φορέων του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, το νέο βαθµολόγιο και µισθολόγιο, την εργασιακή εφεδρεία, την αξιολόγηση
των υπηρεσιών και του προσωπικού της δηµόσιας διοίκησης, την αλλαγή στο επιχειρηµατικό
περιβάλλον, την αλλαγή στο εθνικό φορολογικό σύστηµα µε συµφωνηµένο συναινετικό τρόπο.
Όλα όσα η χώρα έπρεπε να έχει θέσει σε κίνηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που συνιστούν
µια δική µας οικειοθελή επιλογή και όχι µια υπαγορευµένη έξωθεν πολιτική, όλα όσα θα
µπορέσουν να πείσουν τους Έλληνες ότι έχουµε εθνική στρατηγική αναδιάρθρωσης και
ανασυγκρότησης της χώρας.
Σε αυτό περιλαµβάνεται και το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων, µέσα σε δύσκολες
συνθήκες, µε µια αγορά, η οποία είναι αδρανής, µε έλλειψη εµπιστοσύνης στη χώρα και το
πρώτο που έχουµε να κάνουµε είναι να ανασυστήσουµε την αγορά αυτή και µε τη βοήθεια των
θεσµικών µας εταίρων, αλλά και όλων των δυνάµεων του Ελληνισµού, όπως είναι, για
παράδειγµα, η ελληνική ναυτιλία ή ο απόδηµος ελληνισµός.
Και βεβαίως, ο Προϋπολογισµός συγκεφαλαιώνει τη δηµοσιονοµική προσαρµογή.
Δηµοσιονοµική προσαρµογή, που ξεκίνησε από ένα δηµοσιονοµικό έλλειµµα 36 δισ. ευρώ το
2009, από ένα πρωτογενές έλλειµµα 24 δισεκατοµµυρίων το 2009, για να φτάσουµε τώρα στα
πρόθυρα ενός δηµοσιονοµικού ελλείµµατος το 2012, 5,4% του ΑΕΠ, από το 15,7%, δηλαδή σε
µια προσαρµογή µε όρους δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, 10 ποσοστιαίων µονάδων και σε ένα
πρωτογενές πλεόνασµα, το οποίο θα είναι, έστω 1,1%, αλλά 1,1%, µε θετικό πρόσηµο, εφ'
όσον γίνουν όλα όσα έχουµε πει.
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Και έχουµε πει πολλές φορές ότι ενώ οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι µια οικειοθελής
επιλογή, η ταχύρρυθµη δηµοσιονοµική προσαρµογή, η τόσο φιλόδοξη, η τόσο πιεστική, που
ξεκινάει µε ύφεση από το 2008 και διεξάγεται υπό συνθήκες σωρευτικής ύφεσης το 2008, το
2009, το 2010, το 2011 και το 2012, είναι µια επιλογή, η οποία προέρχεται κατά βάση από τη
σχέση µας µε τους δανειστές µας, από το συσχετισµό δυνάµεων µε τους δανειστές µας και από
το απλό γεγονός ότι όταν δανείζεσαι υπό πιεστικούς και επείγοντες όρους δεν έχεις περιθώρια
να διαπραγµατευθείς τις συνθήκες της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, ακόµη και εάν ξέρεις ότι
υπάρχουν µακροοικονοµικές προγνώσεις, οι οποίες είναι εσφαλµένες, και δηµοσιονοµικοί
στόχοι, οι οποίοι αντιβαίνουν µε τα συµφέροντα της πραγµατικής οικονοµίας.
Αλλά τίποτα δεν είναι πιο συµφέρον και πιο ζωτικό για την εθνική οικονοµία συνολικά,
άρα και για την πραγµατική οικονοµία, από τη δηµοσιονοµική επιβίωση της χώρας, από τη µη
κατάρρευση της χώρας, από την αποφυγή της χρεοκοπίας, από τη διατήρηση της χώρας στη
ζώνη του ευρώ, από την προστασία του τραπεζικού συστήµατος, από την προστασία των
καταθέσεων, από την προστασία ενός επιπέδου ζωής που µειώνεται, αλλά που δεν
καταστρέφεται. Γιατί είναι άλλο οι θυσίες, οι συνέπειες, οι επιπτώσεις, οι πιέσεις, οι εντάσεις, οι
διαµαρτυρίες και άλλο η καταστροφή η οικονοµική της χώρας, που θα τη γυρίσει δεκαετίες
πολλές πίσω.
Είπα και στην οµιλία µου στις προγραµµατικές δηλώσεις ότι δεν υπάρχουν στο πολιτικό
σύστηµα οι καλοί και οι κακοί, οι υφεσιακοί και οι αναπτυξιακοί, οι ευαίσθητοι και οι ανάλγητοι.
Υπάρχουν οι υπεύθυνοι και αυτοί που συνειδητοποιούν µε καθυστέρηση την ανάγκη της
ευθύνης. Άρα, εδώ υπάρχει η ανάγκη να είµαστε όλοι υπεύθυνοι, να σηκώσουµε το βάρος
αυτού του σταυρού –χρειάζονται πολλοί Κυρηναίοι για να σηκωθεί το βάρος αυτού του
σταυρού- και πρέπει να πούµε την αλήθεια στον ελληνικό λαό.
Το πολιτικό στοίχηµα της χώρας είναι ταυτόσηµο µε το εθνικό. Το πολιτικό και εθνικό
στοίχηµα θα το κερδίσουν αυτοί που λένε την αλήθεια. Η πολιτική είναι αυτή που ξέρει ο
κόσµος, θα συνεχιστεί µέχρι τις εκλογές και µετά τις εκλογές και πρέπει να πούµε ποια θα είναι
η προοπτική και η ελπίδα µετά τις εκλογές. Η προοπτική και η ελπίδα θα είναι αυτή που
απορρέει από τη δραστική µείωση του βάρους του δηµόσιου χρέους κατά 100 δισ. ευρώ, από
τη µείωση του δηλαδή κατά 47 περίπου ποσοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ, από τη βιωσιµότητα του
δηµόσιου χρέους, µια βιωσιµότητα παραδεκτή από τους διεθνείς οργανισµούς και τις αγορές,
από την αλλαγή των επιπέδων ρευστότητας, από την ανασυγκρότηση του τραπεζικού
συστήµατος που θα µπορέσει πάλι να λειτουργήσει µέσα στην αγορά υπέρ των πολιτών, υπέρ
της ανάπτυξης, υπέρ της απασχόλησης. Εάν, λοιπόν, δεν γίνουν αυτά που έχουµε να κάνουµε,
δεν θα ανοίξει ξανά το παράθυρο ευκαιρίας για τη χώρα, δεν θα ορθοποδήσουµε, δεν θα
δώσουµε κυρίως στους νέους Έλληνες, στα παιδιά µας, την ελπίδα που δικαιούνται.
Εάν, όµως, αυτή η κυβέρνηση τώρα, η κυβέρνηση Παπαδήµου, µε τη συµφωνία και τη
συνεργασία των κοµµάτων και µε αίσθηµα εθνικής συνευθύνης ολοκληρώσει αυτά που έχουµε
κάνει και που έχουµε σχεδιάσει και που τώρα βρίσκονται στην πιο κρίσιµη φάση τους, θα

8

ανοίξει η ελπίδα σε όλα τα επίπεδα. Θα µπορέσουµε ξανά να µιλήσουµε για επενδύσεις, για
δηµιουργία θέσεων εργασίας, για αποκατάσταση σταδιακά, αργά, αλλά για αποκατάσταση
µέρους των απωλειών στο εισόδηµα, αλλά ο κόσµος θέλει περισσότερο ασφάλεια, προοπτική,
καθαρό πλαίσιο και λιγότερο υποσχέσεις εισοδηµατικού χαρακτήρα.
Είναι πολύ απλά τα πράγµατα, πάρα πολύ απλά. Είναι απολύτως αναγκαίο να
συµφωνήσουµε στα θεµελιώδη και θα συµφωνήσουµε, γιατί όταν έχεις µπροστά σου µια
πραγµατικότητα και όταν η πραγµατικότητα αυτή αποτυπώνεται σε αριθµούς, όταν έχεις ένα
συσχετισµό που τον βλέπεις να εξελίσσεται µε ανάγλυφο τρόπο καθηµερινά, δεν µπορείς ούτε
να εξωραΐζεις ούτε να συγκαλύπτεις την πραγµατικότητα.
Υπάρχουν, βεβαίως, ερωτήµατα εύλογα. Κατά τη γνώµη µου το κολοσσιαίο ερώτηµα
είναι γιατί δεν κάναµε εξαρχής τη δραστική µείωση του ονοµαστικού βάρους του χρέους. Αυτό
είναι ένα καλό ερώτηµα για τους εταίρους µας, γιατί θα µπορούσε πράγµατι αυτό να έχει γίνει το
2010, το 2009, το 2008, αλλά βλέπετε, έπρεπε να ωριµάσουν οι συνθήκες και έπρεπε να
απαντήσουµε σε µια πάρα πολύ απλή, σκληρή, κατανοµή ευθύνης.
Μας είπαν, ούτε λίγο ούτε πολύ: «Δείξτε ότι µπορείτε να µειώσετε το έλλειµµα, κάντε τη
δηµοσιονοµική προσαρµογή σε επίπεδο ελλείµµατος και θα έρθει η στιγµή που θα κάνουµε πιο
δραστική διαχείριση του ζητήµατος του χρέους». Και αυτό έγινε τώρα. Θα µπορούσε να έχει
γίνει νωρίτερα. Αλλά αυτό έπρεπε να είναι συµφωνηµένο και πρέπει πάντα να είναι
συµφωνηµένο, γιατί µόνοι µας, ως µέλος του ευρώ δεν µπορούµε να πάµε πουθενά. Ούτε τώρα
δεν µπορούµε να πάµε πουθενά. Το PSI το διαχειριζόµαστε, δηλαδή τη δραστική µείωση του
χρέους, ως εκπρόσωποι της ευρωζώνης, µε βάση οµόφωνες αποφάσεις της ευρωζώνης και σε
διαρκή συνεννόηση µε την Ευρωζώνη, την Επιτροπή, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το EFSF και τις µεγάλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, αρχής
γενοµένης από τη γερµανική και τη γαλλική, γιατί αλλιώς τα πράγµατα είναι ασαφή, ανασφαλή,
αβέβαια και πρέπει να προσφέρουµε ασφάλεια στον ελληνικό λαό και στην ελληνική οικονοµία.
Υπάρχει και ένα άλλο ερώτηµα: Θα εφαρµοσθεί αυτή η απόφαση του Οκτωβρίου ή θα
τροποποιηθεί, θα ανακληθεί, θα αµφισβητηθεί, όπως η απόφαση του Ιουλίου; Καταρχάς, η
απόφαση του Ιουλίου ήταν µια απόφαση που ελήφθη, όπως ξέρετε, µετά από συνεννόηση της
Γαλλίας και της Γερµανίας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επί τη βάσει µιας
εκτίµησης που βασιζόταν στη λειτουργία του µηχανισµού επαναγοράς χρέους και απεδείχθη ότι
ο δισταγµός του ιδιωτικού τοµέα οδήγησε σε µια λύση πολύ πιο ακριβή για τον επίσηµο τοµέα,
από ό,τι είχε αρχικά υπολογιστεί, σε συνδυασµό µε την πτώση των επιτοκίων του EFSF.
Αυτή η εµπειρία τώρα είναι ενσωµατωµένη στην απόφαση του Οκτωβρίου. Αλλά και
από τον Οκτώβριο µέχρι σήµερα έχουν µεσολαβήσει σηµαντικές αλλαγές. Έχει αλλάξει το τοπίο
στην Ευρωζώνη. Η Ιταλία πραγµατικά εντάχθηκε σε Πρόγραµµα χωρίς να παίρνει απευθείας
ενίσχυση. Η ενίσχυση είναι δευτερογενής, αλλά εντάχθηκε η µεγαλύτερη, µετά τη Γαλλία και
Γερµανία, χώρα της Ευρωζώνης, µια χώρα του G7 που µετέχει σε ένα πρόγραµµα. Η καµπύλη
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που διαγράφουν τα ισπανικά οµόλογα, ο τρόπος µε τον οποίο κινείται το EFSF, γιατί
αµφισβητείται η δύναµη πυρός που διαθέτει. Η συζήτηση για την τροποποίηση της Συνθήκης
για το ESM, τον µόνιµο µηχανισµό, πριν καν αυτή κυρωθεί. Οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής για
τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Δηµοσίου χρέους και για τα Ευρωοµόλογα, οι οποίες είναι
πρωτοβουλίες σηµαντικές αλλά της Επιτροπής, σε επίπεδο Πράσινης Βίβλου και δεν είναι
γραµµένα θέµατα στην ηµερήσια διάταξη, ούτε του Συµβουλίου Υπουργών, ούτε του
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.
Άρα, πρέπει να κινηθούµε γρήγορα. Κάθε µέρα που περνάει και δεν εφαρµόζουµε την
απόφαση αυτή, ανεβαίνει ο κίνδυνος αυτή η απόφαση να αναµετρηθεί µε άλλα δεδοµένα και
εδώ µιλάµε για πολλά λεφτά. Είναι 130 δισ. ευρώ, τα οποία δεν είναι βέβαιο ότι µπορεί να
προέλθουν από µια µόχλευση, γιατί πρέπει να µας δοθούν και µάλιστα εµπροσθοβαρώς.
Περιµένουµε να πάρουµε µέχρι τέλη Φεβρουαρίου τουλάχιστον 80 δισ. ευρώ από τα 130 δισ.
ευρώ και άρα πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα ότι τα δίνουν κάπου που πιάνει τόπο, σε
υπεύθυνους ανθρώπους, σ' ένα κράτος µε συνέχεια, ανεξαρτήτως Κοµµάτων και Κυβερνήσεων
και προσώπων.
Ο Προϋπολογισµός, λοιπόν, του 2012, µπορεί υπό όρους και προϋποθέσεις να:
•

Είναι ο Προϋπολογισµός της αναστροφής. Θέλει όµως υποµονή και επιµονή.

•

Είναι ο Προϋπολογισµός του µικρού αλλά πρωτογενούς πλεονάσµατος.

•

Είναι ο Προϋπολογισµός της µείωσης του χρέους και άρα της µείωσης των τόκων
εξυπηρέτησης του, κατά 5,1 δισ. ευρώ σε σχέση µε το τι θα πληρώναµε το 2012, εάν
δεν είχε γίνει ή αν δεν γίνει πλήρως το PSI.

•

Είναι ένας προϋπολογισµός που βασίζεται σε ήδη ψηφισθέντα µέτρα, άρα δεν
αναµένουν οι πολίτες µέτρα για τα προϋπολογισµό. Τα µέτρα είναι σκληρά, θα
εφαρµοστούν, πιέζονται οι άνθρωποι όλοι και προσπαθούµε να απαλύνουµε
προβλήµατα, να λύσουµε προβλήµατα µε ένα µηχανισµό διοικητικό, ο οποίος
δυσκολεύεται, γιατί οι υπάλληλοι έχουν µειωµένες αποδοχές, διότι ξεβολεύονται
συστήµατα, διότι ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής υπερβαίνει τις πρακτικές της
δηµόσιας υπηρεσίας µέσα από πολιτικές πρωτοβουλίες, διότι κινητοποιούµε τον
ιδιωτικό τοµέα.
Άρα, έχει πολύ µεγάλη σηµασία να δούµε ποιο είναι το περιβάλλον το διοικητικό µέσα

στο οποίο κινούµαστε, µε απεργίες, µε καταλήψεις, γιατί φυσικά όταν εφαρµόζεις µια νέα
µισθολογική πολιτική, έχεις απέναντι σου ανθρώπους, οι οποίοι είχαν σχέδια ζωής και τώρα
πρέπει να προσαρµοσθούν. Όλα αυτά είναι κατανοητά, είναι φυσικά, είναι ανθρώπινα, αλλά
βλέπετε η µοίρα µας, εδώ στην αίθουσα αυτή, είναι να σταθµίζουµε και να υπηρετούµε το γενικό
συµφέρον. Και όταν υπηρετείς το γενικό συµφέρον, παρά τη θέλησή σου αναγκάζεσαι να
συγκρουστείς µε ατοµικά συµφέροντα ακόµη και πολύ µικρά, πολύ δίκαια, πολύ ανθρώπινα,
αλλά τα αισθήµατα αυτά αλληλεγγύης, φιλίας και συµπαράστασης στο καθένα που υφίσταται τις
συνέπειες της κρίσης και καλείται να συνεισφέρει στα µέτρα αυτά, δεν πρέπει να µας κάνουν να
χάνουµε το µεγάλο ορίζοντα µπροστά µας, που είναι η σωτηρία της χώρας.
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Τα µέτρα αυτά, ειδικά για το 2012, έχουν αξιολογηθεί µε πολύ αυστηρό τρόπο από την
Τρόικα και η εκτίµηση για τις αποδόσεις είναι πάρα πολύ ρεαλιστική. Ο Προϋπολογισµός
ενσωµατώνει τον επικαιροποιηµένο Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής.
Τον Ιούνιο του 2012 η τότε Κυβέρνηση θα κληθεί να εξειδικεύσει τα µέτρα των
Προϋπολογισµών του 2013 και 2014 µε βάση τα δεδοµένα του δηµόσιου χρέους και το κόστος
εξυπηρέτησης του δηµόσιου χρέους, ελπίζουµε να είναι εύκολος ο ρόλος της, αλλά θα είναι
δύσκολος ο ρόλος της στη συνεπή εφαρµογή των µέτρων που συνοδεύουν τον Προϋπολογισµό
και προϋποτίθεται από τον Προϋπολογισµό.
Και βέβαια πρέπει αυτή όλη η ανασυγκρότηση του τραπεζικού συστήµατος, της
χρηµατοοικονοµικής σφαίρας, του πραγµατικού µοντέλου ανάπτυξης, αυτή η νέα µας γνωριµία
µε τον εαυτό µας µε την κοινωνία, να καθοδηγηθεί από µια Κυβέρνηση που ξέρει τι θέλει να πει,
το λέει, και συσπειρώνει τους Έλληνες.
Το ερώτηµα είναι: οι βασικές προϋποθέσεις του Προϋπολογισµού θα επαληθευθούν; Η
πρώτη προϋπόθεση είναι µια εκτίµηση για την ύφεση της τάξεως του µείον 2,8%. Σε σχέση µε
την ύφεση του 2011 που στον Προϋπολογισµό καταγράφεται στο -5,5% του Α.Ε.Π. σε σχέση µε
την τελευταία πρόγνωση της Τρόικα του Ιουνίου που ήταν -3,8% και σε σχέση µε την τελευταία
πρόγνωση του Αυγούστου της Τράπεζας της Ελλάδος, έχουµε µια υπέρβαση η οποία φτάνει τις
1,7 ποσοστιαίες µονάδες. Αντιλαµβάνεστε ότι µετά από µια σωρευτική ύφεση πέντε ετών, η ίδια
οικονοµία αντιδρά, το ένστικτο αυτοσυντήρησης, το ρεύµα είναι ασθενές, αλλά ανοδικό.
Η µείωση της ύφεσης στο µισό που µπορεί να επιτευχθεί, αν δει κανείς τα στοιχεία της
πραγµατικής οικονοµίας, τον τουρισµό, τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, το πώς
εξελίσσεται ο όγκος πωλήσεων στο λιανικό εµπόριο, πώς εξελίσσεται η συγκράτηση της
πτώσης στις παραγγελίες στη βιοµηχανία για το εξωτερικό και για την εσωτερική αγορά, θα
καταλήξει στο συµπέρασµα ότι αν λειτουργήσει η χρηµατοοικονοµική σφαίρα, αν πετύχουµε στη
ρευστότητα, στην επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, εάν πληρώσει το κράτος τις
υποχρεώσεις του τις ληξιπρόθεσµες στην αγορά, εάν λειτουργήσει το ΕΣΠΑ και το Ευρωπαϊκό
Σχέδιο Ανασυγκρότησης, µπορούµε να πετύχουµε το στόχο για µια αισθητά συγκρατηµένη
ύφεση το 2012 στο επίπεδο του µείον 2, 8%, ώστε να βγούµε σε θετικό ρυθµό το 2013.
Η δεύτερη προϋπόθεση, θα πετύχουµε τους στόχους του PSI; Θα έχουµε το
Φεβρουάριο, ας πούµε, τέλη Φεβρουαρίου, ολοκληρώσει το µοντέλο συµµετοχής των ιδιωτών
µε ποσοστό συµµετοχής 100%, µε µείωση κατά 100 δισ. ευρώ και µε προβολή του δηµόσιου
χρέους το 2020, στο 120% του ΑΕΠ; Λοιπόν, θα πετύχουµε τους στόχους; Προσέξτε. Αυτό είναι
ένα ερώτηµα που απευθύνεται και στους θεσµικούς µας εταίρους, διότι εάν δεν πετύχουµε τους
στόχους η αποτυχία δεν θα είναι Ελληνική, θα είναι µία αποτυχία του επίσηµου τοµέα. Διότι, εάν
δεν πετύχουµε τους στόχους δεν υπάρχει απλώς χρηµατοδοτικό κενό µέχρι το 2014.
Το ερώτηµα δεν είναι ποιος θα χρηµατοδοτήσει τα τοκοχρεολύσια µέχρι το 2014, ακόµη
και αν έχουµε πρωτογενές πλεόνασµα, εάν το ισοζύγιο το πρωτογενές είναι θετικό. Το ερώτηµα
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είναι η βιωσιµότητα του χρέους. Το χρέος προβαλλόµενο στο 2020 µε ρυθµό ανάπτυξης, µε
πρωτογενή πλεονάσµατα, µε µέσο επιτόκιο εξυπηρέτησης, θα γίνει αποδεκτό ως βιώσιµο; Με
βάση τη µελέτη βιωσιµότητας του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου; Άρα, εµείς πρέπει να έχουµε
καταλήξει σε µια λύση η οποία δεν θα αφήνει χρηµατοδοτικό κενό και θα επιβεβαιώνει τη µελέτη
του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για την µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του ελληνικού
δηµοσίου χρέους, λαµβανοµένων υπόψη όλων αυτών των παραµέτρων.
Βεβαίως, πέρα από το ονοµαστικό βάρος του χρέους, είναι το µέσο επιτόκιο
εξυπηρέτησης που λαµβάνει υπόψη όλες τις επιµέρους διευθετήσεις τις χρηµατοοικονοµικής
µηχανικής. Δηλαδή, κουπόνια, επιτόκια δανεισµού, τι γίνεται µε το EFSF, εάν θα υπάρχουν
εγγυήσεις µε τη µορφή κολάτεραλ ή όχι και βεβαίως, τον ρυθµό ανάπτυξης. Άρα, το πρωτογενές
πλεόνασµα. Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι αυτή είναι µία άσκηση πολύπλοκη - δύσκολη και θα
πρέπει να δοθεί µία θετική απάντηση και θα πρέπει αυτή την απάντηση, να την δώσουµε όλοι
µαζί.
Η Ευρωζώνη, στο όνοµα της οποίας ενεργούµε, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το EFSF, όλοι µπορούν να συµβάλουν στο να µην έχουµε
χρηµατοδοτικό κενό και να έχουµε βιώσιµο χρέος, σύµφωνα και µε την µελέτη του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου. Χρειάζονται λεπτοί χειρισµοί, χρήσιµες αποφάσεις, συναινετικές,
οµόφωνες, εγκαίρως και δεν µπορούµε την στιγµή που έχουµε ένα τέτοιο ιστορικό στοίχηµα για
την χώρα µας, να αλλάξουµε τα δεδοµένα του δηµόσιου χρέους και να είµαστε εµείς, αυτοί που
θα µειώσουµε το χρέος για πρώτη φορά µετά από δεκαετίες, να αφήνουµε να περισπάται η
προσοχή µας ή να αλλοιώνεται ο κατάλογος των προτεραιοτήτων µας για οποιονδήποτε
κοµµατικό, εσωκοµµατικό ή άλλο λόγο. Οι προτεραιότητες είναι σαφείς. Εδώ «παίζουµε» µε το
µέλλον της χώρας!
Υπάρχουν όµως και άλλες δύο προϋποθέσεις, πέρα από την ανάσχεση της ύφεσης και
το PSI: Η πρώτη προϋπόθεση, είναι, η εκταµίευση της έκτης δόσης. Αυτονόητο. Υπάρχει
µπλόφα; Πιστεύει, κανείς, ότι εάν δεν κάνουµε αυτά που πρέπει να κάνουµε, σε διοικητικό,
οργανωτικό και πολιτικό επίπεδο θα εκταµιευθεί η 6η δόση, γιατί, δεν θα διακινδυνεύσουν να
µας αφήσουν ακάλυπτους; Ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς εξελίσσονται οι ταµειακές µας
ανάγκες. Ήξεραν ότι µπορούσαµε να πάµε από το Σεπτέµβριο µέχρι και 15 Δεκεµβρίου. Ξέρουν
ποιές είναι οι υποχρεώσεις µας από τις 15 έως και τις 30 Δεκεµβρίου. Και, ξέρουν, από τον
κατάλογο των υποχρεώσεων αυτών τι µπορεί να συνιστά ενέργεια, η οποία έχει γενικότερη
επίπτωση για την ευρωζώνη και µπορούν αυτή την ενέργεια να την στεγανοποιήσουν.
Χρειάζεται πολύ µεγάλη προσοχή. Δεν έχουµε το δικαίωµα να παίζουµε µε τη φωτιά.
Είµαι δε απολύτως αισιόδοξος. Είµαι, βέβαιος, ότι όλες οι πολιτικές δυνάµεις της χώρας και όλες
οι πολιτικές ηγεσίες της χώρας, έχουν συνείδηση ευθύνης και θα κάνουν, αµέσως -είµαι
βεβαίως εντός της ηµέρας- όλα όσα πρέπει να γίνουν, προκειµένου να ξεµπλοκαριστεί αυτή η
διαδικασία και το Eurogroup στην συνεδρίασή του της 29ης Νοεµβρίου, δηλαδή την επόµενη
Τρίτη, θα οριστικοποιήσει την εκταµίευση της 6ης δόσης, ώστε να εισαχθεί το θέµα στο ΔΣ του
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Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και να πάρει και αυτό την απόφαση να γίνουν όλες οι
διοικητικές διαδικασίες που θέλουνε κάποιες ηµέρες -το λιγότερο 8 µε 10 ηµέρες- προκειµένου
να έχουν εισρεύσει στο ταµείο µας τα χρήµατα της έκτης δόσης πριν τις 15 Δεκεµβρίου. Αυτό το
λέω ως Υπουργός Οικονοµικών και ως ταµίας του κράτους.
Ο κ. Σαχινίδης, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και εγώ εντέλει, ως ο Υπουργός των
Οικονοµικών, ενηµερώνουµε µε επίσηµο και κατηγορηµατικό τρόπο την Διαρκή Επιτροπή και
διά αυτής τον ελληνικό λαό ότι αυτά είναι τα δεδοµένα του ταµείου του κράτους και είµαι βέβαιος
ότι αυτή η συζήτηση θα οδηγήσει σε ένα θετικό αποτέλεσµα, υπεύθυνο, εθνικό, πάρα πολύ
γρήγορα. Είµαι απολύτως βέβαιος. Δεν έχω καµία αµφιβολία.
Δεν έχω καµία αµφιβολία -γιατί έχω αγωνιστεί, όπως έχει αγωνιστεί και ο
Πρωθυπουργός στο ταξίδι του χθες και προχθές στις Βρυξέλλες και το Λουξεµβούργο, αλλά
έχω αγωνιστεί επί ηµέρες, τις παραµονές του σχηµατισµού της Κυβέρνησης Παπαδήµου και
µετά τον σχηµατισµό της Κυβέρνησης Παπαδήµου- ώστε να πεισθούν οι εταίροι µας ότι αυτά
που λέµε τα εννοούµε και πως οι δεσµεύσεις ισχύουν, πως αυτό που ψηφίζουµε το
εφαρµόζουµε.
Αλλά, βεβαίως, αφού το κάνουµε αυτό, γιατί να µην κάνουµε και τις τυπικές κινήσεις
που επιστέφουν αυτήν την µεγάλη και γενναιόδωρη πολιτική σύµπραξη, η οποία µπορεί να
αλλάξει τα δεδοµένα της χώρας; Το λέω αυτό µε απόλυτο σεβασµό σε όλες τις πολιτικές
δυνάµεις και στον σχεδιασµό που µπορεί να έχουν, αλλά είναι άλλο ο σχεδιασµός σε πολιτικό
επίπεδο και άλλο η ανάγκη σε εθνικό επίπεδο.
Εάν εκταµιευθεί η έκτη δόση, που θα εκταµιευθεί θέλω να πιστεύω, γιατί είµαστε όλοι
υπεύθυνοι, θα πάµε στην έναρξη και το ταχύτερο δυνατό ολοκλήρωση της διαπραγµάτευσης για
το νέο πρόγραµµα. Το νέο πρόγραµµα βασίζεται στην πέµπτη αναθεώρηση του υφιστάµενου
προγράµµατος, στη σύναψη και την κύρωση της νέας δανειακής σύµβασης που θα παραπέµπει
στο νέο πρόγραµµα και στην εκταµίευση των 80 δισ. ευρώ. Διότι, εάν δεν έχουµε τα 30 δισ.
ευρώ για την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τα 30 δισ. ευρώ για την χρηµατοδότηση
του PSI, οι ελληνικές τράπεζες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στο PSI. Άρα, από τα
80 δισ. ευρώ, τα 60 είναι προϋπόθεση του PSI και τα 20 είναι οι ταµειακές µας ανάγκες, αλλά
εάν έχουν γίνει αυτά µε το PSI, θα έχουµε στο ταµείο διαθέσιµα για να αλλάξουν τα επίπεδα
ρευστότητας και οι τράπεζες οι επανακεφαλαιοποιηµένες θα µπορέσουν και οι ίδιες να
αλλάξουν τα επίπεδα ρευστότητας. Αυτό σηµαίνει επένδυση. Αυτό σηµαίνει απασχόληση. Αυτό
σηµαίνει δουλειά, σηµαίνει άλλο κλίµα στην αγορά. Αυτή, είναι η αλλαγή στην πραγµατική
οικονοµία και αυτό είναι µπροστά µας, είναι ζήτηµα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου - Μαρτίου, του
πρώτου τριµήνου του 2012. Άρα, δεν υπάρχουν περιθώρια για ασάφειες και καθυστερήσεις.
Το χρονοδιάγραµµα: Ψηφίζουµε τον προϋπολογισµό πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της
8ης και 9ης Δεκεµβρίου. Είναι πολύ σηµαντικό να πάει ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής
µε ψηφισµένο τον προϋπολογισµό. Εξήγησα τη σηµασία αυτής της πράξης. Αρχίζουµε την
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διαπραγµάτευση για το νέο πρόγραµµα, αµέσως µόλις γίνει η εκταµίευση. Γιατί η εκταµίευση
είναι και η προϋπόθεση για να υποβάλουµε το αίτηµα στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για το
νέο

πρόγραµµα.

Θέλουµε

έναν

µικρό

εύλογο

χρόνο,

για

να

ολοκληρώσουµε

την

διαπραγµάτευση και το νέο πρόγραµµα και την νέα δανειακή σύµβαση.
Τα εµφανίζουµε αυτά ενώπιον της Βουλής και η Βουλή, καλείται, να ψηφίσει τη νέα
δανειακή σύµβαση µε την µέγιστη δυνατή πλειοψηφία. Τα 4/5 θα πάρει η σύµβαση αυτή. Θα
θέλαµε αυτό να έχει γίνει µέσα στο Δεκέµβριο. Τώρα, η εκτίµηση των συνοµιλητών µας, είναι ότι
αυτό µπορεί να µετατεθεί στις αρχές Ιανουαρίου. Ένταξη, δεν είναι εκεί το πρόβληµα µας. Αρκεί,
αµέσως µετά, να γίνει η εκταµίευση των 30 δισ. ευρώ για τις τράπεζες και των 30 δισ. ευρώ για
το PSI.
Αυτά τα 60 δισ. ευρώ της δανειακής σύµβασης έχουν άµεση σύνδεση µε το νέο
πρόγραµµα. Τα 20 δισ. ευρώ είναι αµέσως µετά και πρέπει να τα έχουµε στο ταµείο το
αργότερο έως το τέλος Φεβρουαρίου. Άρα, αυτό θα µας οδηγήσει, στην επιτυχή ολοκλήρωση
του έργου της Κυβέρνησης. Δεν θέλω να µετρήσω τις ηµέρες. Δεν είναι το ζήτηµα, µία
εβδοµάδα επάνω, δύο εβδοµάδες κάτω. Το θέµα, είναι, να έχουµε κλείσει τον κύκλο αυτό και να
εµφανιστούµε ενώπιον του ελληνικού λαού, λέγοντας, ότι «έχεις ένα νέο ασφαλές πλαίσιο και
ανάδειξε την Κυβέρνηση, που θα διαχειριστεί την επόµενη φάση».
Έχει, όµως, παρά πολύ µεγάλη σηµασία, να δούµε και ορισµένα άλλα στοιχεία του
προϋπολογισµού. Τα στοιχεία που συνδέονται µε τη διαχείριση των ΔΕΚΟ. Τα στοιχεία που
συνδέονται µε τη διαχείριση των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα στοιχεία που
συνδέονται µε την διαχείριση των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης. Αυτά είναι τρεις µεγάλες
συζητήσεις που πρέπει να ανοίξουν.
Η Κυβέρνηση πρέπει να πάρει µία ενιαία θέση ευρείας στήριξης, η Βουλή πρέπει να
είναι ενηµερωµένη. Πρέπει ο διάλογός µας, καταρχάς µε τους φορείς της γενικής κυβέρνησης
που εµείς εποπτεύουµε, µε την τοπική αυτοδιοίκηση και µε τους οργανισµούς κοινωνικής
ασφάλισης να µας οδηγήσει σε ένα εθνικό, κοινωνικό συµβόλαιο, δηµοσιονοµικό και
αναπτυξιακό, αλλιώς δεν θα γίνει τίποτα, δεν θα πετύχουµε τους στόχους της χώρας.
Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε αυτόν τον προϋπολογισµό ως κλειδί για να ανοίξουµε
µια πόρτα ξανά προς το µέλλον; Δυστυχώς, ως έθνος κινούµαστε µε ρυθµούς παρελθόντος. Η
απάντησή µου είναι αναγκαστικά αισιόδοξη, µπορούµε να το κάνουµε αυτό και πρέπει να
πιστέψουµε στις δυνατότητές µας. Πρέπει καταρχάς να δούµε ποιο είναι το διακύβευµα, έχουµε
κάτι να µοιράσουµε;
Αντιλαµβάνοµαι µια θέση που λέει: «Δεν πιστεύω στην Ευρώπη, θέλω µια πορεία εκτός
Ευρώπης, εκτός Ευρωζώνης». Είναι µια καθαρή θέση, την οποία σέβοµαι, µε την οποία
διαφωνώ, όµως διατυπώνεται ως πλατφόρµα, όπως κάνει το ΚΚΕ µε καθαρότητα και σαφήνεια.
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Ακόµα, δέχοµαι την άποψη που λέει: «Θέλω µια άλλη Ευρώπη, που θα είναι
προοδευτική, που θα ξαναθυµηθεί το κοινωνικό κράτος, που θα είναι ήπειρος πολιτισµού,
ήπειρος αλληλεγγύης. Μια Ευρώπη που δεν εφαρµόζει σκληρές δηµοσιονοµικές πολιτικές, που
δεν δίνει τόση σηµασία στην δηµοσιονοµική πειθαρχία». Είναι µια άποψη που ακούγεται, αλλά
δεν είναι η άποψη που γίνεται αποδεκτή από τους πολίτες της Ευρώπης. Μετρήστε τον αριθµό
των κυβερνήσεων στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ευρωζώνη, δείτε τι απόψεις απηχούν, µε
ποια προγράµµατα έχουν εκλεγεί, τι είπαν στους ψηφοφόρους τους και τι εντολές έχουν λάβει,
έτσι θα δείτε πόσο δύσκολος είναι ο συσχετισµός όχι σε επίπεδο οργανωµένων ή αρρύθµιστων
συµφερόντων, όχι σε επίπεδο απρόσωπων θεσµών, όχι σε επίπεδο αγορών, όχι σε επίπεδο
κυβερνήσεων ως οργάνων των κρατών χωρίς κοινωνική αναφορά. Δείτε τον συσχετισµό στην
κοινωνική βάση και στο ευρωπαϊκό εκλογικό σώµα, για να αντιληφθείτε πόσο δύσκολα είναι τα
πράγµατα και πόσο έχουν χάσει τη σηµασία τους οι ιδεολογικές και πολιτικές ταυτότητες, οι
πολιτικές οικογένειες.
Κρίσιµη διάκριση είναι η διάκριση ανάµεσα σε αυτόν που έτυχε να είναι Κυβέρνηση και
σε αυτόν που έτυχε να είναι αντιπολίτευση και κερδίζει τον επόµενο γύρο εξ συµπτώσεως, όχι
εξ ιδεολογίας ή πολιτικής. Αυτό είναι µια δύσκολη µοίρα για την πολιτική και τη δηµοκρατία,
πρέπει αυτό το µεγάλο πρόβληµα της πολιτικής, της δηµοκρατίας, της οικονοµικής πολιτικής
στην Ευρώπη να το αντιµετωπίσουµε. Τελικά, το θέµα είναι το µετέωρο βήµα της Ευρωζώνης,
διότι οι αγορές στην πραγµατικότητα κουνούν το δάχτυλο στην Ευρωζώνη και της λένε: «Ή θα
πας µπροστά θεσµικά και θα ολοκληρωθεί πολιτικά, οικονοµικά και αναπτυξιακά ή πάντα θα
έχεις ένα νοµισµατικό πρόβληµα».
Δεν το γνωρίζαµε αυτό το 2000; Δεν το γνωρίζαµε, όταν αποφασίστηκε η Νοµισµατική
Ένωση; Ξέρουµε ότι πάντα έτσι κινείται η Ευρώπη, µε εθελοντικές κινήσεις προς τα µπρος, στη
συνέχεια όλα αυτά ατονούν, τίθενται υπό τεχνική, πολιτική, διαχειριστική αµφισβήτηση, δεν
προλαβαίνει τα γεγονότα, δεν λαµβάνει οριστικές και καθαρές αποφάσεις, όλα τίθενται υπό
αναψηλάφηση και όταν βρεθούµε ξανά στο «αµήν» µπορεί να πάρουµε µια µεγάλη πολιτική
πρωτοβουλία.
Σε αυτό το δύσκολο πανευρωπαϊκό συσχετισµό µετέχουµε µε πάρα πολύ αδύνατο
τρόπους, γιατί δανειζόµαστε, γιατί παρακαλούµε, γιατί εξεταζόµαστε, γιατί αµφισβητούν την
εθνική µας βούληση, την εθνική µας ικανότητα. Δεν µπορούµε αυτό να το συνεχίσουµε, η
περηφάνια του ελληνικού λαού πρέπει να προστατευθεί, αλλά πρέπει να προστατευθεί µε
ασφάλεια. Οι Έλληνες θέλουν να είναι υπερήφανοι εντός ευρώ µε τα καλύτερα εισοδήµατα, µε
όσο γίνεται υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης, δεν θέλουν να είναι υπερήφανοι, φτωχοί και
αποµονωµένοι εκτός ευρώ. Οι Έλληνες θέλουν να είναι υπερήφανοι µε την πλήρη έννοια του
όρου, αυτή την πλήρη υπηρηφάνεια του ελληνικού λαού πρέπει να διαφυλάξουµε. Αυτός που
είναι Έλληνας και υπερήφανος έχει διαφορετική κοινωνική και οικονοµική θέση. Άλλος είναι
πλούσιος και άλλος φτωχός. Άλλος είναι εργοδότης και άλλος είναι εργαζόµενος. Άλλος έχει
επωφεληθεί από τον κρατικό παρεµβατισµό στην οικονοµία και άλλος έχει µείνει στο περιθώριο
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της κρατικής δράσης στην οικονοµία. Άλλος είναι επιτήδειος και άλλος είναι ένας ευθύς
άνθρωπος που πηγαίνει µε βάση το νόµο.
Είµαστε µια χώρα γεµάτη από αδικίες, αντιφάσεις, ανισότητες. Θέλουµε να
διαχειριστούµε τη κρίση και να επιβιώσουµε µέσα στην κρίση µειώνοντας τις ανισότητες, τις
αδικίες και τις αντιφάσεις. Κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο και η µεγάλη δυσκολία απορρέει
από το φορολογικό σύστηµα. Για µένα, το πιο ελπιδοφόρο γεγονός είναι, ότι έχω διαπιστώσει
ευρεία σύµπτωση απόψεων µεταξύ των κοµµάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση στα θέµατα
της φορολογικής πολιτικής. Είναι µεγάλη ευκαιρία να συµφωνήσουµε, σε όσα µπορούµε να
συµφωνήσουµε. Δεν χρειάζεται να εξαντλήσουµε το θέµα. Το καλύτερο είναι ο εχθρός του
καλού.
Αλλά, εάν κάνουµε ένα µεγάλο βήµα, θα είναι σηµαντικό κεκτηµένο, γιατί ο άλλος θα
πρέπει να λάβει απαντήσεις στα ερωτήµατά του:
•

Θα συλληφθεί κανείς που χρωστά στο δηµόσιο; Συλλαµβάνεται τώρα.

•

Θα δώσετε τα ονόµατα στη δηµοσιότητα όσων χρωστάνε; Τα δίνουµε τα ονόµατα στη
δηµοσιότητα.

•

Θα κινηθούν οι µηχανισµοί, ώστε να αποκαλυφθούν ποιοι εξήγαγαν στο εξωτερικό
σηµαντικά ποσά µη δικαιολογούµενα από το εισόδηµα ή την περιουσία; Έγινε αυτό.

•

Θα αλλάξουµε τον φοροεισπρακτικό µηχανισµό ξεπερνώντας τις γραφειοκρατικές
αγκυλώσεις, αξιοποιώντας τους υπαλλήλους που είναι ικανοί και τιµούν τον ορκωτούς,
αλλά προσθέτοντας και ιδιωτικούς µηχανισµούς πάρα πολύ σηµαντικούς που
υπάρχουν και µπορούν να αποδώσουν αποτέλεσµα;

•

Θα αξιοποιήσουµε τα µηχανογραφικά συστήµατα και τις διασταυρώσεις πλήρως;
Βεβαίως.

Αλλά, για δείτε τι έγινε τους τελευταίους πέντε µήνες:
•

Η άρση του τραπεζικού απορρήτου. Καθοριστική κίνηση.

•

Η δηµοσίευση των ονοµάτων των µεγάλων οφειλετών και των επωνυµιών των εταιριών
που είναι µεγάλοι οφειλέτες.

•

Τα στοιχεία από τις τράπεζες για τα εµβάσµατα εξωτερικού.

•

Η δυνατότητα να γίνεται κατάσχεση εις χείρας τρίτου, η οποία θα χρησιµοποιηθεί όσο
πιο εντατικά γίνεται.

•

Και βεβαίως, µια σειρά από παρεµβάσεις στο φορολογικό σύστηµα που προσπαθούν
να συλλάβουν ένα µέρος της φοροδιαφυγής και της παραοικονοµίας.
Θα µου πείτε: «Δεν υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται να εκπληρώσουν τις

υποχρεώσεις τους;» Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν πραγµατική δυσκολία, θα
αντιµετωπιστούν µε τον πιο φιλικό, ευγενικό και ανθρώπινο τρόπο. Όσοι όµως θέλουν να
κρυφτούν πίσω από τον θόρυβο ή από προσχήµατα, γιατί είναι αυτοί που πάντα τροφοδοτούν
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την παραοικονοµία και τη φοροδιαφυγή, αυτοί θα µας βρουν όλους, όλους στη Βουλή, απέναντί
της.
Προϋπολογισµός, συνεπώς, είναι ένα πολύ σηµαντικό πολιτικό, κοινωνικό µήνυµα, το
οποίο πρέπει να σταλεί µέσα και έξω, urbi et orbit. Ανεξαρτήτως από το τι υπαγορεύει η
κοµµατική ταυτότητα, ο πατριωτισµός, η φιλοδοξία, ανεξαιρέτως από το τι λέει µια συζήτηση για
το παρελθόν, τραβάµε µια γραµµή και βλέπουµε το µέλλον και δηµιουργούµε τις προϋποθέσεις
τώρα, για µια άλλη σελίδα. Μέσα από την κρίση και µέσα από ένα πολύ δύσκολο εθνικό βίωµα
των τελευταίων ετών.
Μπορούµε να µπούµε υπό αυτές τις προϋποθέσεις σε αυτήν τη νέα περίοδο; Η
απάντησή µου είναι ότι «ναι», µπορούµε αρκεί να το θέλουµε, αρκεί να καταλάβουµε ποιες είναι
οι περιστάσεις, και ποιο είναι το µήνυµά τους.
Υπό την έννοια αυτή, σας καλώ και στο επίπεδο της Επιτροπής να υπερψηφίσετε τον
προϋπολογισµό αυτό, και κυρίως, να υιοθετήσετε τα µηνύµατά του και να τα µετατρέψουµε σε
ένα µήνυµα θετικό, κοινό, εθνικό.»
Ο παριστάµενος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, κ. Φίλιππος Σαχινίδης,
είπε, µεταξύ άλλων, τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Με τον προϋπολογισµό του έτους 2012 η χώρα συνεχίζει τη µεγάλη προσπάθεια για να
αποκαταστήσει τη δηµοσιονοµική ισορροπία και να δροµολογήσει την επιστροφή σε θετικούς
ρυθµούς ανάπτυξης. Προϋποθέσεις, που µε τη σειρά τους, διασφαλίζουν την επιτυχή πορεία σε
όρους απασχόλησης και εισοδηµάτων στο εσωτερικό της ευρωζώνης.
Ο προϋπολογισµός αυτός θα εκτελεστεί σε περιβάλλον υψηλών αβεβαιοτήτων, τόσο
στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η οικονοµία και το 2012 θα βρίσκεται σε ύφεση για
πέµπτη συνεχή χρονιά, γεγονός που επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα του Προγράµµατος
Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής. Με λίγα λόγια, παρεµβάσεις ύψους εκατό ευρώ µειώνουν,
τελικά, το έλλειµµα κατά εβδοµήντα ευρώ περίπου. Επιπλέον, πέρα από την αβεβαιότητα που
υπάρχει στο εσωτερικό και του γεγονότος της ύφεσης που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα
του Προγράµµατος Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής, στην ευρωζώνη η καθυστέρηση στην
αντιµετώπιση των προβληµάτων έχει διαταράξει την οµαλότητα στην αγορά των οµολόγων, µε
ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κόστος δανεισµού των χωρών που δανείζονται, προκειµένου να
δανείσουν τη χώρα µας. Θα αναφερθώ, χαρακτηριστικά, στις εξελίξεις που έλαβαν χώρα
σήµερα σε µία δηµοπρασία που πραγµατοποίησε η Γερµανία, όπου στην προσπάθειά της να
αντλήσει 6 δισ. ευρώ από τη δηµοπρασία δεκαετών τίτλων, άντλησε τελικά µόνο 3,6 δισ. ευρώ
µε µέση απόδοση 1,98%. Επικαλούµαι το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, το οποίο
χαρακτηρίζει τη συγκεκριµένη δηµοπρασία ως µία από τις χειρότερες δηµοπρασίες γερµανικών
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οµολόγων από την έναρξη του Ευρώ. Η Γερµανική Κεντρική Τράπεζα αναγκάστηκε να αγοράσει
το 39% της έκδοσης, προκειµένου να διασφαλίσει ότι δεν θα µαταιωθεί η δηµοπρασία.
Σύµφωνα δε µε αναλυτές, η χαµηλή απόδοση του γερµανικού δεκαετούς τίτλου
απέτρεψε τους επενδυτές κυρίως λόγω των αυξανόµενων ανησυχιών για το κόστος που θα
κληθεί να καλύψει η Γερµανία, λόγω της επιδείνωσης της κρίσης χρέους. Σκεφτείτε ότι η
Γερµανία είναι µία από τις χώρες, η οποία συνεισφέρει καθοριστικά στο δανεισµό των
υπολοίπων χωρών.
Έρχοµαι τώρα και συνυπολογίζω στη σηµερινή εξέλιξη το υψηλό κόστος, µε το οποίο
άντλησε κεφάλαια βραχυπρόθεσµα η Ισπανία στη χθεσινή δηµοπρασία. Παρακολουθώντας τις
εξελίξεις και στα δεκαετή οµόλογα της Ιταλίας και της Ισπανίας, αντιλαµβάνεται κανείς πως οι
εξελίξεις στη διαδικασία αντιµετώπισης της κρίσης χρέους επηρεάζουν τις λειτουργίες των
αγορών. Το χειρότερο είναι ότι η κατάσταση αυτή επιτείνεται, καθώς καθηµερινά ερχόµαστε
αντιµέτωποι µε πολλαπλά σενάρια για την αντιµετώπιση της κρίσης και την τύχη της
ευρωζώνης. Αναµφίβολα, αυτό αντανακλά την πολυφωνία στο εσωτερικό της ευρωζώνης, στην
οποία συµµετέχουν πολλά µέλη µε διαφορετικές απόψεις για το πώς µπορεί να λυθεί το
πρόβληµα της κρίσης χρέους. Πάντως, αυτό που συµπεραίνει κανείς είναι ότι στις κρίσιµες
αυτές στιγµές, η πολυφωνία τείνει να µετατραπεί σε κακοφωνία, που κάθε άλλο παρά καλό
κάνει στην ίδια τη λειτουργία της ευρωζώνης. Ωστόσο, αποτελεί κοινή αγωνία όλων των χωρών
της ευρωζώνης η µελλοντική πορεία του κοινού νοµίσµατος, που θα καθορίσει και τις
προοπτικές των πολιτών όλων των χωρών που µετέχουν στην Ευρωζώνη. Αυτό αφορά όχι
µόνο την Ελλάδα ή τις υπόλοιπες χώρες µε οξυµένα προβλήµατα στο δηµοσιονοµικό πεδίο ή σε
θέµατα ανταγωνιστικότητας, αλλά αφορά και τις πλεονασµατικές χώρες της ευρωζώνης που,
αναµφίβολα, η συµµετοχή τους στην ευρωζώνη τους έχει αποδώσει πολλά. Διότι τα δικά τους
πλεονάσµατα, που δηµιουργούν θέσεις απασχόλησης στις χώρες που έχουν αυτά τα
πλεονάσµατα, αντικρίζονται µε τα ελλείµµατα των υπολοίπων χωρών και την καταστροφή
θέσεων εργασίας στις χώρες που έχουν τα ελλείµµατα. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να
υπενθυµίσουµε ότι κάθε φορά που γίνεται αναφορά στη στήριξη που παρέχουν οι χώρες που
έχουν τη δυνατότητα να αντλούν κεφάλαια από τις αγορές µε χαµηλότερα επιτόκια προς χώρες
που δεν έχουν πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου, όπως είναι η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η
Ιρλανδία, αυτή η στήριξη δεν παρέχεται δωρεάν. Για τα κεφάλαια που δανείζονται οι χώρες, οι
οποίες έχουν ενταχθεί σε µηχανισµό στήριξης, πληρώνονται τόκοι προς τις δανείστριες χώρες.
Τέλος, η εµπειρία από αυτήν την κρίση πρέπει να αποτελέσει και τη βάση για µια νέα
πορεία στη Ευρώπη, µακριά από εκείνες τις αντιλήψεις αναφορικά µε την αποτελεσµατικότητα
των αγορών που οδήγησαν σε πληµµελή εποπτεία τόσο του χρηµατοοικονοµικού χώρου όσο
και του σκιώδους χρηµατοοικονοµικού τοµέα, επιλογές που συνέβαλαν στην κρίση του 2008, η
οποία µετεξελίχθηκε σε µία γενικότερη κρίση ύστερα και από την εκδήλωση της κρίσης χρέους
στην ευρωζώνη.
Τέλος, θα πρέπει να αξιοποιήσουµε την εµπειρία της κρίσης στην ευρωζώνη, για να
θωρακίσουµε ακόµη περισσότερο το πολιτικό µας σύστηµα, αλλά και τον τρόπο λειτουργίας των
κοινοβουλευτικών κοµµάτων. Η κρίση αυτή δεν µπορεί να λειτουργήσει ούτε να ξεπεραστεί σε
βάρος της Δηµοκρατίας, όπως πολλοί ανιστόρητοι µπήκαν στον πειρασµό να εισηγηθούν. Διότι
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υπήρξαν εισηγήσεις από ορισµένους, οι οποίοι είπαν ότι σε χώρες µε πληµµελή δηµοσιονοµική
αντιµετώπιση, θα πρέπει να περιοριστούν οι δηµοκρατικές ελευθερίες. Πρόκειται για εισηγήσεις
που µόνο επικίνδυνοι άνθρωποι θα µπορούσαν να διατυπώσουν.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολούθησα µε ιδιαίτερη προσοχή τις απόψεις που
κατέθεσαν οι συνάδελφοι, από όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου, αναφορικά µε τα
προβλήµατα στην οµαλή εκτέλεση του προϋπολογισµού, αλλά και πώς οι υποθέσεις εργασίας,
που ενσωµατώνονται στο συγκεκριµένο προϋπολογισµό, µπορούν να επηρεάσουν την
εκτέλεση του προϋπολογισµού του έτους 2012. Εάν κάποιος θελήσει να συγκεντρώσει τους
προβληµατισµούς αυτούς όπως διατυπώθηκαν από τους συναδέλφους, νοµίζω ότι µπορεί να
πει ότι υπάρχουν δύο ερωτήµατα.
Το πρώτο ερώτηµα είναι αν η µείωση των ελλειµµάτων είναι αυτή που προκάλεσε την
ύφεση, µε την οποία βρίσκεται αντιµέτωπη η Ελλάδα.
Το δεύτερο ερώτηµα είναι µήπως θα έπρεπε να πάµε πιο αργά στη µείωση των
ελλειµµάτων και αυτό θεωρούν κάποιοι ότι ίσως ήταν ένας αποτελεσµατικότερος τρόπος για να
αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν από την ύφεση, η οποία δηµιούργησε
αρκετές αποκλίσεις στην υλοποίηση του προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής.
Θέλω να είµαι ξεκάθαρος και υπεύθυνος απέναντι στους συναδέλφους που
παρακολουθούν αυτή τη συζήτηση, ως προς τις επιπτώσεις που είχε η µεγαλύτερη από την
αναµενόµενη ύφεση στην εκτέλεση του Προϋπολογισµού. Πέσαµε έξω στις εκτιµήσεις. Όχι κατ’
ανάγκη η Κυβέρνηση. Όπως ξέρετε οι εκτιµήσεις για το ποια θα ήταν η ύφεση το 2011 δεν ήταν
εκτιµήσεις, οι οποίες διαµορφώθηκαν αυθαίρετα από το Υπουργείο Οικονοµικών. Ήταν
εκτιµήσεις για τις οποίες υπήρξε συνεργασία ανάµεσα στο Υπουργείο Οικονοµικών και στους
θεσµικούς εταίρους του προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής, οι οποίοι όλοι µαζί συνέκλιναν
στο ποια θα είναι η ύφεση για το 2011. Αυτή τη στιγµή έχουµε εκτιµήσεις, οι οποίες δείχνουν ότι
η ύφεση τελικά το 2011, θα είναι πολύ µεγαλύτερη απ’ αυτήν που είχε αρχικά εκτιµηθεί και αυτό
βεβαίως, όπως είναι λογικό και αναµενόµενο, έχει πολλαπλές επιπτώσεις. Έχει επιπτώσεις στα
έσοδα του Προϋπολογισµού, τα οποία σαφώς είναι πολύ λιγότερα. Έχει όµως, επιπτώσεις και
στο σκέλος των δαπανών. Επειδή πολλές φορές άκουσα συναδέλφους να επικαλούνται ότι
ξέφυγε ο έλεγχος των δαπανών, προσκάλεσα όλους τους συναδέλφους να προσδιορίσουν στο
σκέλος των πρωτογενών δαπανών, ποιες είναι αυτές οι δαπάνες – σπατάλες, όπως τις
χαρακτηρίζουν, οι οποίες έχουν ξεφύγει. Διότι µε στοιχεία που έχω καταθέσει και στην Επιτροπή
Απολογισµού – Ισολογισµού, έδειξα καθαρά τους τοµείς πάνω στους οποίους έχουν ξεφύγει οι
δαπάνες το 2011. Αυτές οι αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν στο δεκάµηνο,
που εκτιµώ ότι θα αφορούν και το σύνολο του δωδεκάµηνου, σχετίζονται µε την ενίσχυση που
προσέφερε ο κρατικός Προϋπολογισµός προς τα ασφαλιστικά ταµεία, διότι εξαιτίας της
µεγαλύτερης ύφεσης και της µεγαλύτερης ανεργίας σε σχέση µε αυτή που είχε αρχικά εκτιµηθεί,
στερήθηκαν ασφαλιστικά έσοδα τα ασφαλιστικά ταµεία, γεγονός που τα κατέστησε αδύναµα να
συνεχίσουν να καταβάλουν οµαλά τις πληρωµές για συντάξεις.
Ερωτώ τους συναδέλφους που µου απεύθυναν πολλές φορές αυτό το ερώτηµα, η δική
τους η εισήγηση ποια ήταν; Να σταµατήσει το Γενικό Λογιστήριο και το Υπουργείο Οικονοµικών
την ενίσχυση των ασφαλιστικών ταµείων για να µην ξεφύγουν οι δαπάνες; Διότι αν εντοπίζεται
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κάποια δαπάνη σε κάποιο άλλο σκέλος των δαπανών, το οποίο σηµατοδοτεί σπατάλη, µε
µεγάλη χαρά αφού επισηµανθεί, να σπεύσω να υιοθετήσω τις προτάσεις αυτές.
Θέλω να τονίσω ότι προτού καταλήξω σε ορισµένες προτάσεις που θα ακολουθήσουµε,
θα ήθελα πρώτα να αποτυπώσουµε τα δεδοµένα και να συµφωνήσουµε ποια είναι αυτά, έτσι
ώστε να µπορούµε από κοινή αφετηρία να αξιολογήσουµε, αν οι προτάσεις πολιτικής που
ενσωµατώνονται στον συγκεκριµένο Προϋπολογισµό, είναι προτάσεις πολιτικής που έχουν
κάποια λογική ή είναι εντελώς παράλογες. Μετά βεβαίως, αν υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις,
είµαστε διατεθειµένοι να τις συζητήσουµε.
Θα καταθέσω, κύριε Πρόεδρε, στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν πραγµατικά ποιο είναι
εκείνο το σκέλος των πρωτογενών δαπανών που έχει ξεφύγει και έχει οδηγήσει σε απόκλιση σε
σχέση µε τους στόχους που έχουν τεθεί. Είναι η επιχορήγηση προς τα ασφαλιστικά ταµεία,
καθώς και η πρόσθετη ενίσχυση του ΟΑΕΔ, διότι προφανώς η πολιτική της Κυβέρνησης είναι
να στηρίξει όλους αυτούς, οι οποίοι βγήκαν στην ανεργία και να συνεχίσει η καταβολή των
επιδοµάτων ανεργίας. Αντιλαµβάνοµαι ότι όλοι έχουµε την ίδια ακριβώς ευαισθησία απέναντι
στους συνταξιούχους και εποµένως, θέλουµε όλοι να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η ροή πόρων
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό προς τα ασφαλιστικά ταµεία για να µπορούν να συνεχίζουν να
καταβάλουν τις συντάξεις και βεβαίως, όλοι έχουµε την ίδια ευαισθησία απέναντι σ’ αυτόν που
µένει άνεργος και ξαφνικά βρίσκεται χωρίς εισόδηµα. Το γεγονός ότι εµείς αρχικά είχαµε
προϋπολογίσει ένα µικρότερο ποσό για τον ΟΑΕΔ, αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν έχουµε την
υποχρέωση να δώσουµε τους πρόσθετους πόρους που έχει ανάγκη ο ΟΑΕΔ, προκειµένου να
διασφαλίσουµε ότι θα συνεχίσει απρόσκοπτα την καταβολή των επιδοµάτων ανεργίας.
Θα πρέπει δε εδώ, να τονίσω ότι επιπρόσθετα υπάρχει και ένα κονδύλι, το οποίο το
2011 σε σχέση µε το 2010 έχει ξεφύγει. Αυτό σχετίζεται µε τις πληρωµές των τόκων. Άρα ναι, οι
δαπάνες αυξήθηκαν, αλλά να ξεκαθαρίσουµε ότι αυξήθηκαν και εξαιτίας της αύξησης των
τόκων; Οι τόκοι αυξήθηκαν, γιατί αυξάνεται το χρέος. Πολλές φορές ακούω να διατυπώνεται η
άποψη, ότι ενώ έχει υποστεί τόσες θυσίες ο ελληνικός λαός, οι συνταξιούχοι και οι εργαζόµενοι,
ενώ έχουν γίνει όλες αυτές οι περικοπές, το χρέος συνεχίζει να αυξάνεται. Μα αυτό είναι
ταυτολογία. Το χρέος θα συνεχίζει να αυξάνεται όσο υπάρχουν ελλείµµατα. Ο µόνος τρόπος για
να σταµατήσει να αυξάνεται είναι να µηδενιστούν τα ελλείµµατα, που είναι ο κύριος παράγοντας
τροφοδοσίας του χρέους.
Θέλω να απαντήσω ως προς το πρώτο ερώτηµα που έβαλα: φταίει η περιστολή, η
δηµοσιονοµική προσαρµογή, για το γεγονός ότι έχουµε οδηγηθεί σε ύφεση ή όχι; Κάτω από την
πίεση των γεγονότων, πολλοί µπορεί να βιαστούν να πουν ότι, ναι, αυτή είναι η σωστή
προσέγγιση των πραγµάτων. Ότι δηλαδή η δηµοσιονοµική προσαρµογή είναι αυτή, η οποία
οδήγησε στην ύφεση. Τα στοιχεία λένε το εξής. Το 2007 η χώρα είχε θετικούς ρυθµούς
ανάπτυξης 3% και είχαµε και έλλειµµα 6,5%. Το 2008 το έλλειµµα ξέφυγε από το 6,5% και πήγε
στο 10%. Δεν έχουµε δηµοσιονοµική προσαρµογή, έχουµε δηµοσιονοµική επέκταση. Άρα, µε
βάση αυτήν την προσέγγιση θα περίµενε κανείς να δει την οικονοµία να διατηρείται σε θετικούς
ρυθµούς ανάπτυξης. Δυστυχώς, δεν είναι αυτή η πραγµατικότητα. Το 2008 η οικονοµία µπαίνει
για πρώτη φορά σε ύφεση µε 0,2. Άρα ενώ το έλλειµµα φεύγει από το 6,5% και πάει στο 10%, η
οικονοµία µπαίνει για πρώτη φορά σε ύφεση. Το 2009 φεύγουµε από το 10% και πάµε στο

20

15,8% και η ύφεση πηγαίνει από το µείον 0,2 στο µείον 3,2. Εάν η άποψη αυτή είναι σωστή, εάν
δηλαδή η δηµοσιονοµική συστολή ευθύνεται, τότε η δηµοσιονοµική επέκταση θα έπρεπε να
ανασχέσει την ύφεση. Όταν έχεις ένα έλλειµµα της τάξης του 10%, το κάνεις 15,8% και δεν
καταφέρνεις να ανασχέσεις την ύφεση, βάζω πολύ απλά το ερώτηµα: Πόσο θα έπρεπε να
φτάσει το έλλειµµα το 2009 για να µην καταγράψουµε ύφεση του µείον 3,2%; Να το πάµε πού;
Να το πάµε στο 20%; Και έναντι ποιου οφέλους; Προφανώς, τα προβλήµατα, τα οποία
οδήγησαν στην ύφεση δεν ήταν συγκυριακά. Ήταν διαρθρωτικά. Δεν το λέω εγώ. Υπήρχαν
πρόδροµοι δείκτες που εξηγούσαν προς τα πού κατευθύνεται η ελληνική οικονοµία, άλλο αν
κανείς δεν ήθελε να τους αξιολογήσει σωστά.
Θα καταθέσω δυο διαγράµµατα. Το ένα έχει τα δίδυµα ελλείµµατα, είναι το
δηµοσιονοµικό έλλειµµα και το έλλειµµα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Εκείνο που
βλέπει κανείς είναι ότι το 2007 και το 2008, η Ελλάδα έφτασε στο µεγαλύτερο έλλειµµα στο
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών µετά τον πόλεµο.
Όποιος παρακολουθεί οικονοµικά γνωρίζει, ότι ελλείµµατα αυτού του ύψους έχουν
άµεση επίπτωση στο εισόδηµα και στην απασχόληση αµέσως µετά από λίγο. Εάν είχαµε δε
εθνικό νόµισµα, δεν θα άντεχε η οικονοµία µας. Σας υπενθυµίζω ότι το 1983, το 1985, αλλά και
το 1998 προχωρήσαµε σε υποτιµήσεις µετά από επιθέσεις, που εκδηλώθηκαν όταν το έλλειµµα
στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν πολύ µικρότερο. Οι πρόδροµοι δείκτες υπήρχαν από
το 2001 και µετά, που έδειχναν ότι η ελληνική οικονοµία αδυνατούσε, να προσαρµοστεί. Τα ίδια
δείχνει και ένας άλλος δείκτης. Εδώ παρακολουθούµε την πορεία, που υπήρχε στην εξέλιξη του
κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος, όχι στην Ελλάδα, αλλά σε όλες τις χώρες του
µεσογειακού νότου. Τι δείχνει αυτό; Δείχνει ότι, η Ελλάδα βαθµιαία έχανε ανταγωνιστικότητα σε
σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες µέσα στην ευρωζώνη, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα, να
δηµιουργηθούν µεγάλα ελλείµµατα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τα µεγάλα
ελλείµµατα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της τάξης των 15% µετατράπηκαν σε ύφεση
και ανεργία.
Εκείνο, το οποίο λέω, λοιπόν, είναι ότι: εάν µια οικονοµία βρίσκεται σε ένα σηµείο
οριακό και αυτό που χαρακτηρίζω «οριακό σηµείο» είναι: εάν µια χώρα έχει τόσο µεγάλο
έλλειµµα, όπως είναι το 15,8% και έχει ένα τόσο µεγάλο χρέος, που είναι πάνω από 120%, όσο
κι αν προσπαθήσει µέσα από µια επεκτατική πολιτική µέσα σε µια νοµισµατική ένωση µε τόσο
µεγάλη ελευθερία στη ροή των αγαθών και των κεφαλαίων, η επεκτατική δηµοσιονοµική
πολιτική δε θα επιτύχει να ανασχέσει την ύφεση. Φοβάµαι ότι πολύ λίγα θα καταφέρει και αυτό
καταδεικνύει η εµπειρία της Ελλάδας.
Πάµε, λοιπόν, στο δεύτερο ερώτηµα. Το δεύτερο ερώτηµα είναι: «γιατί δεν
προσπαθήσαµε ως Κυβέρνηση, όταν διαπραγµατευτήκαµε µια πιο αργή δηµοσιονοµική
προσαρµογή». Είναι ερώτηµα, το οποίο πολλές φορές τέθηκε από συναδέλφους και µέσα στην
αίθουσα και εκτός αιθούσης. Πάντοτε ξεκινώ καλή τη πίστη, γιατί έχουµε ευθύνη απέναντι στους
Έλληνες πολίτες και όλους τους συναδέλφους, να συζητάµε µε βάση κάποια δεδοµένα
αντικειµενικά και λέω: µήπως θα έπρεπε η χώρα, να επιδιώξει µια πιο αργή δηµοσιονοµική
προσαρµογή;
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Δηλαδή, κάποιος µπορεί να πει ότι «σωστά ξεκίνησε η Ελλάδα την προσπάθεια, να
κάνει τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, ήταν αναγκαίο, αλλά τίθεται ένα ζήτηµα ταχύτητας της
δηµοσιονοµικής προσαρµογής». Η απάντησή µου είναι: «ναι, κάτω από συγκεκριµένες
συνθήκες µια πιο αργή δηµοσιονοµική προσαρµογή µπορεί, να ήταν πιο αποτελεσµατική. Στην
περίπτωση της Ελλάδας, όµως στη συγκεκριµένη περίπτωση αυτό προϋπέθετε ορισµένα
ζητήµατα, για τα οποία η χώρα δεν είχε ισχυρά διαπραγµατευτικά περιθώρια».
Ποια είναι αυτά τα ζητήµατα: Πρώτον, «ποιος θα κάλυπτε το χρηµατοδοτικό κενό»;
Διότι, όταν πραγµατοποιήσαµε τη συζήτηση µε την τρόικα, για να εξασφαλίσουµε τα χρήµατά
του πρώτου προγράµµατος, αυτό το οποίο ειπώθηκε είναι ότι, τα χρήµατα είναι 109 δισ.. Εάν,
λοιπόν, η χώρα διεκδικούσε µια πιο αργή δηµοσιονοµική προσαρµογή, αυτό πρακτικά θα
σήµαινε ότι τα 109 δισ. θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότερα, για να διασφαλισθεί ότι η
δηµοσιονοµική προσαρµογή, θα είχε µεγαλύτερο βάθος χρόνου, για να µπορέσει, ν’ αποφέρει
τα αποτελέσµατα. Επιπρόσθετα, θα πρέπει, να υπενθυµίσω σε όλους επικαλούνται την
συγκεκριµένη άποψη ότι, εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσουν και πώς θα επηρεαζόταν η
δυναµική του χρέους. Διότι αύξηση του χρόνου προσαρµογής θα έχει ως αποτέλεσµα, να
έχουµε υψηλά ελλείµµατα για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα. Αυτό θα επηρέαζε το χρέος θα
επηρέαζε τον τρόπο, µε τον οποίο θα προσλάµβαναν οι αγορές το ερώτηµα, «εάν το χρέος το
ελληνικό είναι διατηρήσιµο ή όχι».
Τέλος, υπήρχε και ένα ζήτηµα αξιοπιστίας. Είτε το θέλουµε είτε όχι, αυτή είναι µια
πραγµατικότητα. Υπήρχε ένα θέµα αξιοπιστίας, ως προς τον τρόπο, τον οποίο η Ελλάδα
αποτύπωνε τα στατιστικά της στοιχεία και, εποµένως, κάτω από αυτές τις συγκεκριµένες
συνθήκες τα περιθώρια, τα οποία είχαµε για µια πιο αργή δηµοσιονοµική προσαρµογή ήταν
πάρα πολύ περιορισµένα.
Έχω ακούσει και ένα άλλο επιχείρηµα, το οποίο, επίσης, παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Έχει να κάνει µε το µείγµα της πολιτικής, που ακολουθεί κάποιος, όταν ακολουθεί
µια πολιτική προσαρµογής δηµοσιονοµικής. Δηλαδή, ειπώθηκε πάρα πολλές φορές - και είναι
και ένα συµπέρασµα, που βγαίνει σε πάρα πολλές µελέτες από τη διεθνή εµπειρία – ότι, «όταν
προσπαθείς, να µειώσεις τα ελλείµµατα, θα πρέπει, η προσπάθεια αυτή να επικεντρώνεται στο
σκέλος των δαπανών και να προκύπτει η περικοπή των ελλειµµάτων κατά 2/3 από το σκέλος
των δαπανών και κατά 1/3 µέσα από τη µείωση των φόρων». Δεν θα µπορούσα, να αντιτάξω
πάρα πολλά πράγµατα πάνω στο συγκεκριµένο επιχείρηµα. Όντως η διεθνής εµπειρία οδηγεί
προς αυτό το συµπέρασµα. Αλλά κάποιος θα πρέπει, να αξιολογήσει και την θέση της Ελλάδος
σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες. Ποια είναι η εµπειρία της Ελλάδος; Από το 2001 µέχρι και το
2012 η χώρα µας µονίµως υστερεί ως προς τα έσοδα ως ποσοστό του Α.Ε.Π. σε σχέση µε την
ευρωζώνη, τουλάχιστον κατά πέντε ποσοστιαίες µονάδες». Χρησιµοποιώ ως περίοδο
αναφοράς για να βγάλω κάποια συµπεράσµατα, την περίοδο από την ηµέρα που η χώρα µπήκε
στην ΟΝΕ. Θα ήταν, λοιπόν, λάθος κάποιος, να υπερασπιζόταν την άποψη ότι «η προσαρµογή
στην Ελλάδα πρέπει να γίνει αποκλειστικά και µόνο από το σκέλος των δαπανών και όχι από το
σκέλος των εσόδων». Βεβαίως και υπάρχει περιθώριο στο σύνολο των δαπανών. Ας δούµε τι
συνέβη στις πρωτογενείς δαπάνες την ίδια περίοδο. Όπου οι πρωτογενείς δαπάνες - και
επιµένω στις πρωτογενείς, για να αφαιρέσω την επίδραση των τόκων - το 2001 ήταν στο 39,2%
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για να φτάσει το 2009 στο 48,7%. Αυτό σηµαίνει ότι η Ελλάδα, ενώ ξεκίνησε µε τρεις
ποσοστιαίες µονάδες πρωτογενείς δαπάνες κάτω από το µέσο όρο της ευρωζώνης, το 2009
έφτασε την ευρωζώνη. Το καταθέτω και αυτό, γιατί όταν έχουµε στοιχεία σε βάθος δεκαετίας,
µπορείς να βγάλεις και εύλογα συµπεράσµατα.
Όταν λέω ότι «είµαστε ανοιχτοί σε αυτή τη συζήτηση», θέλω κιόλας να εξειδικεύω.
Αναζητώ στοιχεία για τους φόρους, για να δω πού είναι το πρόβληµα της χώρας, είναι στους
έµµεσους ή είναι στους άµεσους φόρους; Τελικά, διαπιστώνουµε ότι, τα έσοδα από άµεσους
φόρους και ασφαλιστικές εισφορές στην Ελλάδα είναι τρεις µε τέσσερις ποσοστιαίες µονάδες
του Α.Ε.Π. χαµηλότερα από το µέσο όρο της Ευρώπης. Δεν µπορώ, λοιπόν, αυτό το εύρηµα να
το αγνοήσω. Το καταθέτω και αυτό, διότι δείχνει και προς τα πού πρέπει να κινηθούµε. Επίσης,
ένα άλλο στοιχείο, που έχει να κάνει µε την κατανοµή των δαπανών. Η κατανοµή των δαπανών,
αποτυπώνεται σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης - και θα το τονίσω αυτό - ότι αυτός ο
προϋπολογισµός είναι ο πρώτος προϋπολογισµός γενικής κυβέρνησης, που έχει κατατεθεί στη
χώρα από το 2001 και µετά. Θέλω να συγχαρώ τα στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου, γιατί αυτό
είναι κάτι, το οποίο τιµά και αναβαθµίζει το ρόλο που έχει στην παρακολούθηση των δαπανών
της χώρας. Για πρώτη φορά η χώρα έχει τη δυνατότητα, να καταθέσει έναν προϋπολογισµό
γενικής κυβέρνησης, ο οποίος εντάσσεται στο πλαίσιο ενός µεσοπρόθεσµου. Για πρώτη φορά
κατατίθεται προϋπολογισµός ενός έτους, που αποτελεί τµήµα ενός πολυετούς προγράµµατος
δηµοσιονοµικής προσαρµογής, όπως είναι το επικυρωµένο µεσοπρόθεσµο. Ο συγκεκριµένος
προϋπολογισµός περιλαµβάνει τον προϋπολογισµό του έτους της γενικής κυβέρνησης του
2012, αλλά και το επικαιροποιηµένο µεσοπρόθεσµο πλαίσιο.
Λέω, λοιπόν, ότι όταν οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης είναι ανελαστικές σε
ποσοστό, που ξεφεύγει του 80%, να συµφωνήσω µε όλους αυτούς, που λένε, να
προχωρήσουµε σε περιστολή των δαπανών, θέλω όµως προτάσεις συγκεκριµένες ως προς τον
τοµέα των δαπανών, που µπορεί κάποιος, πραγµατικά, να κάνει προσαρµογές.
Σε κάθε περίπτωση και στην Επιτροπή Απολογισµού - Ισολογισµού και στην Επιτροπή
Οικονοµικών Υποθέσεων, είπα ότι εάν υπάρχουν προτάσεις για άλλο µείγµα, αυτές µπορούν να
αξιολογηθούν από την οµάδα που ασχολείται µε το Μεσοπρόθεσµο στο Γενικό Λογιστήριο και
να δούµε εάν µπορούν να επιτύχουν το ίδιο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα. Με λίγα λόγια δεν
έχουµε κανέναν δογµατισµό, εάν η προσαρµογή πρέπει να έρθει από τους φόρους ή αν πρέπει
να έρθει από τις δαπάνες. Εκείνο που λέµε είναι να βάλουµε στόχευση ως προς τη µείωση των
ελλειµµάτων

και

αν

κάποια

συγκεκριµένα

εργαλεία

πολιτικής

παράγουν

καλύτερα

αποτελέσµατα, τότε λοιπόν να σπεύσουµε να υιοθετήσουµε εκείνες τις προτάσεις πολιτικής,
αλλά να συµφωνήσουµε ότι θα πρέπει να έχουµε την ίδια στόχευση ως προς την επίτευξη του
στόχου της µείωσης των ελλειµµάτων.
Να κλείσω µε µια παρατήρηση που διατυπώθηκε από τη συνάδελφο, κυρία Κατσέλη,
αναφορικά µε το θέµα της υπόθεσης για την ανάπτυξη, στην οποία εδράζεται ο
Προϋπολογισµός. Είπε η συνάδελφος ότι η εκτίµηση για την ύφεση που ενσωµατώνεται στον
Προϋπολογισµό, 2,8%, είναι αισιόδοξη εκτίµηση. Η ίδια κατέθεσε την άποψη µε βάση µία
προσέγγιση που έκανε ότι θα είναι της τάξης του – 5,5%. Βέβαια, αναρωτήθηκε αν αυτό
προκύπτει µέσα από κάποια µοντέλα και η ίδια είπε ότι χρησιµοποίησε έναν µηχανικό τρόπο
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προσέγγισης για να κάνει αυτή την εκτίµηση. Και τόνισε ότι εάν υπάρχει ένα ενδεχόµενο
απόκλισης, πιθανότατα αυτό να σχετίζεται µε την λανθασµένη υπόθεση, στην οποία εδράζεται ο
προϋπολογισµός σε ότι αφορά την ανάπτυξη. Θα µου επιτρέψει να της υπενθυµίσω αυτό που η
ίδια διδάσκει στα πανεπιστήµια. Ένας οικονοµολόγος που θεµελίωσε την νεοκλασική
µακροοικονοµική σχολή, ο Robert Lucas, είπε ότι «σε συνθήκες σαν τις τωρινές, όπου πλέον το
παρελθόν δεν έχει καµία σχέση µε το παρόν και το µέλλον, όλα τα µοντέλα, τα οποία µπορεί
κάποιος να χρησιµοποιήσει δεν έχουν καµία προβλεπτική ικανότητα». Άρα, είναι λάθος να έρθει
κάποιος σε ένα τόσο ρευστό τοπίο και να πει «έχω το καλύτερο µακροοικονοµικό µοντέλο που
υπάρχει αυτή τη στιγµή στον κόσµο και στη βάση αυτού του µακροοικονοµικού µοντέλου
µπορώ να κάνω εκτιµήσεις για το πού θα πάνε τα πράγµατα µετά από ένα ή δύο χρόνια». Θα
έλεγα ότι εάν υπάρχει κάποιο κοµµάτι της οικονοµικής θεωρίας που έχει µεγαλύτερη βάση αυτή
τη στιγµή, είναι η θεωρία «της αυτοεκπληρούµενης προφητείας». Δηλαδή, είναι πολύ πιο
πιθανό εάν όλοι πιστέψουν την εκτίµηση της κυρίας Κατσέλη, ότι η ύφεση θα είναι - 5,5%, να
προσαρµόσουν τη συµπεριφορά τους, έτσι ώστε να επιβεβαιωθεί αυτό που µε µηχανιστικό
τρόπο που υπέδειξε, παρά να επιβεβαιωθεί κάτι το οποίο προκύπτει µέσα από σύνθετα
µακροοικονοµικά, µοντέλα των 300 και 400 εξισώσεων. Αυτό το οποίο λέω είναι, ότι µε βάση τις
εκτιµήσεις, κάτι το οποίο από µία οπτική γωνία µπορεί να φαίνεται πολύ αισιόδοξο, από µια
άλλη µπορεί να φαίνεται πολύ απαισιόδοξο. Δέχοµαι ότι είναι ανοιχτή στην κριτική η υπόθεση
εργασίας του – 2,8%, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα µέγεθος στο οποίο συγκλίνουν οι εκτιµήσεις και
θεωρώ ότι µπορεί να θεωρηθεί λογική µία απόκλιση έως το -3,1%. Αλλά να φύγουµε από το 2,8% και να φτάσουµε ξανά στο - 5,5%, εκτιµώ ότι η απόκλιση είναι πάρα πολύ µεγάλη και
θεωρώ ότι δεν θα επιβεβαιωθεί.
Και να σας πω τη δική µου ανησυχία. Εσείς εστιάσατε την προσοχή σας και την
τοποθέτησή σας κυρίως στις επιπτώσεις που έχει η δηµοσιονοµική πολιτική πάνω στην
ανάπτυξη. Ας µου επιτρέψετε να εκφράσω το δικό µου προβληµατισµό ως προς τις αιτίες που
µπορούν να έχουν επίπτωση επάνω στην ύφεση. Σχετίζονται µε την αποµόχλευση της
οικονοµίας. Θεωρώ ότι οι επιπτώσεις από την αποµόχλευση των τραπεζών µπορεί να έχουν
πολύ µεγαλύτερη επίπτωση στην οικονοµική επίδοση της οικονοµίας απ’ ότι η ίδια η
δηµοσιονοµική προσαρµογή. Το λέω αυτό, γιατί εάν σύµφωνα µε τα όσα διατυπώνονται,
κληθούν οι ελληνικές τράπεζες µε βίαιο τρόπο µέσα στα επόµενα τρία χρόνια να µειώσουν το
βαθµό εξάρτησης σε όρους ρευστότητας από το ευρωσύστηµα σε επίπεδα που θα τις
επαναφέρουν στο βαθµό εξάρτησης που υπήρχε πριν το ξέσπασµα της κρίσης, τότε είναι
σίγουρο ότι µία τέτοια βίαιη αποµόχλευση σε ένα τόσο µικρό χρονικό διάστηµα, θα έχει πολύ
µεγαλύτερες επιπτώσεις στο χαρακτήρα της ύφεσης απ’ ότι µπορεί να έχει η δηµοσιονοµική
προσαρµογή.
Θα επισηµάνω σ' αυτό το σηµείο ότι είναι πάρα πολύ σωστή η άποψη ότι δηµιουργείται
ένα τεράστιο έλλειµµα αξιοπιστίας στην άσκηση οικονοµικής πολιτικής, όταν η διαµόρφωση των
µεγεθών του προϋπολογισµού στηρίζεται όχι στα πραγµατικά διαθέσιµα στοιχεία, αλλά σε
στοιχεία τα οποία δεν είναι ρεαλιστικά. Οδηγούν µετά σε µη ρεαλιστικά µεγέθη για τα έσοδα, είτε
τα φορολογικά, είτε τα ασφαλιστικά, σε µη ρεαλιστικά έσοδα για την απασχόληση, σε µη
ρεαλιστικές εκτιµήσεις για το πώς θα εξελιχθούν µια σειρά από µεγέθη. Αυτόµατα αυτό θα
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δηµιουργήσει ένα πρόβληµα στην εκτέλεση του Προϋπολογισµού σε σχέση µε τους τεθέντες
στόχους και εκ των πραγµάτων µπορεί να υποχρεώσουν τη χώρα µας σε νέες παρεµβάσεις
προκειµένου να καταφέρει να τα αντιµετωπίσει. Γι’ αυτό και είναι πάρα πολύ σηµαντικό να
έχουµε όσο το δυνατόν καλύτερες εκτιµήσεις, οι οποίες θα χρησιµοποιηθούν ως σηµείο
αναφοράς για να µη βρεθούµε αντιµέτωποι µε αυτό το οποίο µόλις περιέγραψε η κυρία
Κατσέλη.
Ο Προϋπολογισµός της Γενικής Κυβέρνησης που κατατίθεται στη χώρα µας, λέει ότι το
2012 το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης κάτω από µια συγκεκριµένη υπόθεση που γίνεται για
το ποιοι θα είναι οι τόκοι που θα καταβάλει η χώρα, θα διαµορφωθεί στο 5,4% του Α.Ε.Π. και
έχει τεθεί ως στόχος το πέρασµα σε ένα θετικό πρωτογενές αποτέλεσµα της Γενικής
Κυβέρνησης στο 1,1% του Α.Ε.Π..
Και εδώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχοµαι να απαντήσω στο συνάδελφο που µόλις
προηγουµένως µίλησε και είπε µα αυτή η πολιτική πήγε χαµένη. Κάνετε λάθος. Η πολιτική δεν
πήγε χαµένη, οι θυσίες των πολιτών δεν πήγαν χαµένες. Γιατί δεν πήγαν χαµένες; Οι θυσίες
των πολιτών δεν πήγαν χαµένες, γιατί για πρώτη φορά µετά από δύο χρόνια η χώρα καταφέρνει
να περάσει σε θετικό πρωτογενές αποτέλεσµα. Η τελευταία φορά που είχαµε πρωτογενές
θετικό αποτέλεσµα ήταν το 2002. Από το 2003 και µετά έχουµε µονίµως αρνητικό πρωτογενές
αποτέλεσµα. Άρα στο ερώτηµα που έχουν θέσει πάρα πολλοί, εάν έπιασαν τόπο οι θυσίες των
Ελλήνων πολιτών. Η απάντηση είναι κατηγορηµατικά, ναι. Γιατί, για πρώτη φορά έχουµε τη
δυνατότητα να οδηγήσουµε τη χώρα σε πρωτογενές θετικό αποτέλεσµα. Και τι σηµατοδοτεί
αυτό; Την απαρχή µιας σταθεροποιητικής πορείας της οικονοµίας που αποτελεί καθαρά ένδειξη
ότι ως χώρα θα µπορέσουµε σταδιακά να απεξαρτηθούµε από τα δάνεια προκειµένου να
ικανοποιήσουµε τις βασικές λειτουργικές µας ανάγκες.
Βεβαίως, ξέρω ότι το τελικό αποτέλεσµα για το πώς θα διαµορφώνονται από δω και
πέρα τα ελλείµµατα, δεν θα επηρεάζονται µόνο από το πρωτογενές αποτέλεσµα, αλλά και ποια
θα είναι η επιβάρυνση που θα έχουµε κάθε χρόνο στον Προϋπολογισµό από τους τόκους που
βεβαίως έχει να κάνει µε το πώς θα πάει το ζήτηµα της υλοποίησης των αποφάσεων της 26ης
και της 27ης Οκτωβρίου. Δεν είναι τυχαίο ότι σε σχέση µε το 2010 που οι τόκοι ήταν στα 16.380
εκατ. ευρώ, θα δούµε το 2011 να περιορίζονται κάτω, στο 12.750 εκατ. Άρα αυτή είναι µια
σηµαντική ωφέλεια που έχει και ο Προϋπολογισµός και οι φορολογούµενοι πολίτες από την
υλοποίηση των αποφάσεων της 26ης και 27ης του Οκτώβρη. Διότι χωρίς αυτά οι τόκοι πλέον
θα γινόταν ένα µεγάλο βάρος στην πλάτη των Ελλήνων πολιτών.
Εκείνο λοιπόν που είναι το µεγάλο ζητούµενο και είναι αν θέλετε και η υπόσχεση που
έχει δώσει η Κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας που συγκροτήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό
Λουκά Παπαδήµο στους Έλληνες πολίτες, είναι να προχωρήσει στην διαπραγµάτευση για τη
νέα δανειακή σύµβαση. Αυτή θα επιτρέψει στη χώρα να εισπράξει τα 130 δισ., τα οποία θα
δώσουν τη δυνατότητα να προχωρήσουµε στην ανταλλαγή των παλαιών οµολόγων µε τα νέα
οµόλογα και µε αυτόν τον τρόπο η χώρα να επωφεληθεί, µετά την υλοποίηση των
συγκεκριµένων αποφάσεων.
Και βέβαια γι' αυτό το πράγµα απαιτείται, όπως αναφέρθηκε και από τον Υπουργό των
Οικονοµικών, συντονισµός και συγχρονισµός σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε η χώρα µέσα σε
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συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα να µπορέσει να υλοποιήσει όλες τις δεσµεύσεις που έχει
αναλάβει. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από περίπου δύο βδοµάδες, τρία Κόµµατα της
Ελληνικής Βουλής προσέφεραν Ψήφο Εµπιστοσύνης προκειµένου η Κυβέρνηση του
Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήµου να προχωρήσει στην εκπόνηση και κατάθεση του
Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης του 2012. Στην υλοποίηση υποχρεώσεων οικονοµικής
πολιτικής, τις οποίες έχει αναλάβει η χώρα µας στο πλαίσιο του Πρώτου Προγράµµατος. Στη
διαπραγµάτευση για τη νέα δανειακή σύµβαση και στην επικύρωσή της από τη Βουλή, στη
διαµόρφωση του τεχνικού κειµένου, το οποίο θα καθορίσει τη διαδικασία της ανταλλαγής των
οµολόγων.
Και θέλω να απαντήσω σε πάρα πολλούς συναδέλφους, οι οποίοι έθεσαν θεωρώ
ρητορικά το ερώτηµα, διότι πιστεύω ότι και οι ίδιοι αντιλαµβάνονται ότι η Κυβέρνηση αυτή δεν
πρόκειται να δεχτεί ως επιτόκιο στα νέα οµόλογα είτε αυτό το 7%, είτε το 8%. Διότι, όπως έχω
πει και άλλες φορές σε δηµόσιες τοποθετήσεις µου ένα επιτόκιο αυτού του ύψους θα ακύρωνε
την ίδια τη συµφωνία της 26ης και της 27ης Οκτωβρίου, δεν τίθεται ζήτηµα η Ελληνική
Κυβέρνηση να δεχτεί ένα τέτοιο επιτόκιο στα νέα τα οµόλογα. Γι' αυτό λοιπόν και λέω ότι έχουµε
µια σηµαντική ευθύνη ως Κυβέρνηση να διαπραγµατευτούµε αποτελεσµατικά το νέο τεχνικό
κείµενο.
Η Κυβέρνηση λοιπόν ευρύτερης συνεργασίας και η συγκρότηση της δεν σηµαίνει
σύγκλιση προγραµµατική ή ιδεολογική. Είναι το αποτέλεσµα µιας συναντίληψης επί των
προτεραιοτήτων που έχει θέσει η χώρα προκειµένου να διασφαλίσει τη µελλοντική της οµαλή
πορεία αλλά και να διασφαλίσει την παραµονή της στην Ευρωζώνη. Όταν λοιπόν αναλαµβάνεις
µια δέσµευση έναντι της Βουλής, όταν αναλαµβάνεις µια δέσµευση έναντι των πολιτών της
χώρας, το κάνεις µε ένα αίσθηµα ευθύνης παρά τις όποιες επιφυλάξεις ή διαφορές που µπορεί
να έχεις. Η συζήτηση στη Βουλή πολλές στιγµές έδειξε µια δυσκολία κατανόησης αυτής της
πραγµατικότητας από πολλούς συναδέλφους. Άκουσα τοποθετήσεις Βουλευτών που
παραπέµπουν σε µια πρόσληψη εκ µέρους τους, της Κυβέρνησης, ως µια χαλαρή
συνοµοσπονδία χωρίς συντονισµό προς τις προτεραιότητες των τριών Κοµµάτων. Άκουσα
όµως και τοποθετήσεις που αναγνωρίζουν τα όσα νέα δεδοµένα ανέφερα αλλά και την
προσπάθεια που γίνεται. Δεν ζητώ από κανένα συνάδελφο να εγκαταλείψει τις απόψεις του.
Δεν το επιθυµώ, γιατί δεν είµαι διατεθειµένος να εγκαταλείψω τις προσωπικές µου
απόψεις. Ζητώ, όµως, από τους βουλευτές των τριών Κοµµάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση
της ευρύτερης συνεργασίας που συγκροτήθηκε, προκειµένου, να επιτευχθεί η υλοποίηση των
συµφωνιών της 26ης Οκτωβρίου και που πραγµατικά, διασφαλίζουν, το µέλλον και την
προοπτική της χώρας, να το κάνουν µε την ίδια διάθεση, που έκαναν, όταν έδωσαν ψήφο
εµπιστοσύνης στην συγκεκριµένη Κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κοινωνία περιµένει από το πολιτικό σύστηµα της
χώρας, θετικά σηµάδια. Και θέλω να σας πω ότι κάθε φορά που υπάρχει µία θετική εξέλιξη στον
πολιτικό στίβο, υπάρχει και µία αντανάκλαση στην κοινωνία. Και θέλω, να αναφέρω ενδεικτικά
ένα στοιχείο: Πριν από δύο - τρεις ηµέρες, για πρώτη φορά ξανά καταγράφηκε µία σηµαντική
επιστροφή καταθέσεων, στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Θέλω αυτό να το καταγράψετε, ως
µία απάντηση της κοινωνίας, απέναντι σε σειρά πρωτοβουλιών που λαµβάνονται σε πολιτικό
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επίπεδο. Είναι δική µας ευθύνη, να διασφαλίσουµε, το µέλλον και την προοπτική της χώρας.
Είναι δική µας ευθύνη, να διασφαλίσουµε, ότι αυτή η χώρα θα µπορεί να συνεχίσει να παράγει
και να δηµιουργεί θέσεις εργασίας, για να εξασφαλίσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες ένα
ικανοποιητικό εισόδηµα παραµένοντας µέλη της ευρωζώνης. Και αύριο, µεθαύριο, ως προς
αυτό θα κριθούµε, και από τους πολίτες όταν προσέλθουν στις κάλπες να ψηφίσουν, αλλά και
από την ιστορία, η οποία θα αξιολογήσει τα πεπραγµένα των βουλευτών της συγκεκριµένης
κοινοβουλευτικής περιόδου, σε ό,τι αφορά την στάση που τήρησαν σε αυτή την τόσο κρίσιµη
στιγµή για την χώρα.»
Ο παριστάµενος Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών, κ. Παντελής Οικονόµου,
είπε, µεταξύ άλλων, τα εξής:

«Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Αισθάνθηκα την ανάγκη να απαντήσω σε ορισµένα θέµατα που έχουν τεθεί, διότι θα
ήταν απολύτως λάθος να µην απαντηθούν. Βεβαίως όλα αυτά εικάζω ότι προκλήθηκαν από την
έλευση στην αίθουσα του κ. Παπαθανασίου. Τα ερωτήµατα του κ. Βρούτση απευθύνονται σε
εσάς ξέρετε. Όλα αυτά που είπε ο κ. Βρούτσης ότι δεν έχουν γίνει απευθύνονται σε εσάς, όχι σε
εµένα. Σε εσάς και στον προκάτοχό σας, ο οποίος δεν είναι στην αίθουσα.
Ας πάρουµε λοιπόν µε τη σειρά τα πράγµατα. Όσον αφορά στα έσοδα, για να µη λέτε
ανακρίβειες και στον κ. Σαµαρά που τις λέει µετά στην Ολοµέλεια, το τρίτο τρίµηνο της χρονιάς
µε ύφεση 5,5% έχει αύξηση δηµοσίων εσόδων 5,5%. Πού την είδατε τη µείωση; Να φέρετε τα
στοιχεία! Φτάσαµε µέχρι εδώ γιατί µιλάτε στο κενό. Το τρίτο τρίµηνο του 2011 µε ύφεση 5,5% τα
έσοδα αυξήθηκαν. Να πάτε στο Γενικό Λογιστήριο και να τα βρείτε. Μη λέµε τέτοια πράγµατα.
Από πού προήλθαν; Δεν προήλθαν επειδή υπήρχε ανάπτυξη, προήλθαν όπως είπε άλλος
συνάδελφος επειδή δεν ασχολούµαστε µε τη φοροδιαφυγή. Και µετά απορεί ότι θα αυξηθούν τα
έσοδα από την άµεση φορολογία, αφού έχουν µειωθεί οι µισθοί από που; Γιατί γράφετε µηδέν
έσοδα από τη φοροδιαφυγή; Γιατί τα έχουµε στην άµεση φορολογία.
Αν θέλετε τώρα απολογισµό θα σας κάνω. Τις τελευταίες δύο εβδοµάδες µόνο το
ΣΔΟΕ, αφήνω την οικονοµική αστυνοµία, 2,5 εκατ. από συµµόρφωση Φ.Π.Α. και
ληξιπρόθεσµων. Με αυτόφωρο ή απειλή αυτοφώρου εννέα στους δέκα συµµορφώνονται. Πέντε
άνθρωποι την εβδοµάδα ή αυτόφωρο ή απειλή αυτοφώρου. Ενάµισι εκατοµµύριο κ.
Παπαδηµούλη, που δεν βρίσκεστε στην αίθουσα, την τελευταία εβδοµάδα από έλεγχο ακίνητων
περιουσιακών στοιχείων σε off shore. Πού τα είχατε κάνει εσείς αυτά; Πώς λέτε ότι δεν έχει γίνει
τίποτα; Ανακαλύψατε ότι πρέπει να µπουν στα τελωνεία µηχανήµατα. Έξι δράσεις
καταγεγραµµένες και θα έπρεπε να τις ξέρετε αφού ασχολείστε µε τις υπηρεσίες. Από τα
τελωνεία, τα τσιγάρα και τα ποτά, από κινητά µηχανήµατα που παρακολουθούν τα αυτοκίνητα
όλα αυτά είναι διαγωνισµοί που τελειώνουν.
Είπατε στον κ. Σαµαρά ότι κατέρρευσαν τα έσοδα τον Οκτώβριο γιατί συνέκριναν τον
Οκτώβριο τον φετινό µε τον περσινό, όπου οι ηµέρες είσπραξης ήταν λιγότερες από τις µισές
διότι υπήρχαν καταλήψεις, απεργίες, αδυναµίες. Την ηµερήσια είσπραξη του φετινού
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Οκτωβρίου µε την περσινή την συγκρίνατε να δείτε αν ήταν χειρότερη ή καλύτερη; Δεν είναι
καλό να µιλάµε στον αέρα. Όταν το κάνουµε αυτό δεν µπορούµε να συνεννοηθούµε. Ενώ η
ανάγκη σας οδήγησε στο να συµπράξετε σε ένα σχήµα που έχει σαν στόχο πολύ συγκεκριµένα
η

να πάρουµε την 6 δόση και τώρα πληρώνετε το τίµηµα της κενής ρητορείας που δεν ξέρετε τι
να κάνετε µε την επιστολή αλλά είναι δικό σας θέµα, βλέπετε ότι αναγκαστήκατε να συµπράξετε.
Εξακολουθείτε όµως να µιλάτε σαν να µην έχετε συµπράξει. Βρίσκεστε σε άλλη χώρα; Αυτά τα
πράγµατα δεν επιτρέπονται υπό τις κρατούσες συνθήκες.
Έπρεπε λέει όταν µπήκατε στο µνηµόνιο να έχετε αντίβαρα και έτοιµα µέτρα. Γιατί δεν
καθίσατε εσείς να µας βάλετε στο µνηµόνιο µε τα δικά σας µέτρα; Να φέρετε τη δική σας
πρόταση που την έχετε έτοιµη και θέλετε να γίνετε Κυβέρνηση να την κάνουµε τώρα. Έχετε
Υφυπουργό στο Υπουργείο και µπορείτε να το δώσετε τώρα να το εφαρµόσουµε το αίτηµα που
λέτε. Το να λέτε κουβέντες είναι πάρα πολύ εύκολο. Γιατί λέει δεν εισπράχτηκε το ΕΤΑΚ του
2009; Γιατί απλούστατα παραδώσατε µια σύµβαση που είχε σταµατήσει, δεν υπήρχε ανάδοχος.
Αυτή είναι η πραγµατικότητα. Πώς καταλήξατε επίσης ότι το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε είναι άδικο; Αφού
είσαστε τόσο καλοί γιατί δεν είχατε ενοποιήσει τα αρχεία της ΔΕ.Η., των δήµων, του Υπουργείου
Οικονοµικών; Τα ανακαλύπτετε όλα εκ των υστέρων και λέτε φταίµε εµείς. Είναι αυτά
προάγγελος σοβαρής συζήτησης ενόψει εξελίξεων;
Αποδίδετε στο µνηµόνιο µαγικές ιδιότητες. Το µνηµόνιο δεν υπογράφηκε για την
αντιµετώπιση του χρέους ούτε για την ανάπτυξη. Έγινε µόνο και µόνο για να µπορέσει να
δανειστεί η χώρα. Την είχατε οδηγήσει σε ένα σηµείο που δεν µπορούσε να δανειστεί από
κανένα και από πουθενά. Επίσης η νέα σύµβαση, κ. Παπαδηµούλη που λείπετε, δεν έχει γίνει
για να λύσει το πρόβληµα του δανεισµού αλλά έχει γίνει για να λύσει το πρόβληµα του χρέους.
Αυτό που πάµε να κάνουµε τώρα δεν είναι για το θέµα του δανεισµού, είναι για το θέµα του
χρέους. Διαφωνούµε απολύτως µε όλες τις δυνάµεις στην αίθουσα που είναι υπέρ της
πτώχευσης και της στάσης πληρωµών. Όλα όσα καταγγέλλετε οδηγούν εκεί.
Είπατε επίσης ότι η διαφορά µεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου έγινε κατόπιν της
παρέµβασης της Ν.Δ. Τι σχέση είχατε εσείς µε αυτό το πράγµα; Είχατε επιφυλάξεις τον Ιούλιο
και έγινε καλύτερα τον Οκτώβριο. Καταρχάς η νέα σύµβαση δεν είναι αναδιάρθρωση
µονοµερής, πρέπει να το καταλάβετε, είναι µια συµφωνηµένη ρύθµιση. Είναι αυτό που κάνουν
οι δανειολήπτες και οι τράπεζες. Έχει πολύ µεγάλη διαφορά αυτό από αυτό που λένε οι
συνάδελφοί εδώ της παλαιάς αριστεράς. Είναι άλλο να πεις δεν πληρώνω, όπου είναι
βαρύτατες οι συνέπειες για την χώρα και θα κρατούσαν πολλές δεκαετίες και τελείως
διαφορετικό να συµφωνήσουν οι πιστωτές να γίνει µια ρύθµιση, όπως κάναµε τώρα. Η διαφορά
δεν προέκυψε επειδή είχατε τότε επιφυλάξεις. Η Ευρώπη αισθάνθηκε ότι όλα αυτά θα έπρεπε
να τα τελειώσει από το Μάρτιο. Μπορεί εµείς να έχουµε κάνει λάθη αλλά το θέµα είναι ότι και η
Ευρώπη δεν τα κάνει όλα σωστά. Κάνει πολλές καθυστερήσεις και ζητά πράγµατα στο κενό,
σαν να µην υπάρχει πρόβληµα. Από το Μάρτιο όµως πήγαµε στον Ιούλιο, από τον Ιούλιο
κατάλαβαν ότι η κρίση είναι πολύ ευρύτερη και δεν οφείλεται βεβαίως στην Ελλάδα γιατί αυτή
είναι η πραγµατικότητα. Ξέρετε ότι είµαστε σε µια κατάσταση πολύ δύσκολη και κρίσιµη και
µιλάτε σαν να µην πέρασε µια µέρα.
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Είπα ότι, χωρίς να φταίει ο κ. Παπαθανασίου, µε την παρουσία του και µόνο ιόνισε το
κλίµα.
Πάµε τώρα στα τελευταία, τα οποία θέλω, να σας πω. Επειδή υπάρχει µια άλλη
σχιζοφρενική κατάσταση: ότι θα ψηφίσετε έναν προϋπολογισµό, τον οποίο καταγγέλλετε από
τώρα ότι, δεν πρόκειται, να υλοποιηθεί. Μην το κάνετε αυτό, δεν είναι ωραίο. Πρώτα-πρώτα, οι
προϋπολογισµοί είτε είναι ιδιωτική εταιρεία είτε είναι κράτος, αναθεωρούνται συνεχώς, διότι
προκύπτουν νέα δεδοµένα. Πόσο µάλλον στο συγκεκριµένο προϋπολογισµό. Ξέρετε κάτι, που
δεν θ’ αλλάξει µέσα στη χρονιά, που θα έρθει;
Θέλετε να πάµε στα ηθικής βάσεως; Θα σας τα κρατήσω για το τέλος, γιατί τα της
ηθικής βάσεως είναι πρώτα απ' όλα, «να µην κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό», ο οποίος έχει
φτάσει σ' ένα σηµείο, να κοντεύει, να µας απορρίψει όλους, γιατί αλλά λέµε στη µία περίσταση,
άλλα την άλλη - οι ίδιοι. Δεν είναι σωστά αυτά τα πράγµατα. Τείνει ο κόσµος να πιστέψει ότι,
είµαστε όλοι ίδιοι, γιατί κάνουµε αυτή τη δουλειά. Λίγη αυτοσυγκράτηση να υπάρξει λόγω της
κατάστασης, όχι τίποτα άλλο.
Υπάρχουν και διάφορα άλλα θέµατα, τα οποία αφορούν την προσωπική µου αξιοπιστία
και τα οποία τα έθεσε ο κ. Παπαδηµούλης, αλλά δεν θα φύγω από τον προϋπολογισµό, θ’
αναφερθώ στον προϋπολογισµό. Ποτέ δεν είπα ότι «θα φέρω νοµοσχέδιο τον Οκτώβριο», ποτέ
δεν είπα ότι «θα κάνω το ένα» ή «θα κάνω το άλλο». Αυτές οι δηλώσεις, που µου απέδωσε, δεν
υπάρχουν πουθενά.
Υπάρχουν, όµως, άλλες δηλώσεις µου καταγεγραµµένες και στην αίθουσα και έξω από
την αίθουσα και µάλιστα νοµίζω ότι στη µία απαντούσα σε ερώτησή του ή σε κάποιου
συνάδελφου της Αριστεράς. Σας είχα πει ότι, το µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα ψηφισµένο δεν θα
επιβεβαιωθεί σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη από έσοδα από την εκποίηση δηµόσιας περιουσίας.
Μάλιστα, ορισµένοι απόρησαν και είπαν «µα, πώς είναι δυνατόν, Υπουργός και λέει ότι δεν θα
εφαρµοστεί το πρόγραµµα;». Δεν είχα πει αυτό. Είχα πει ότι δεν θα επιβεβαιωθούν τα ποσά
αυτά, το θεωρώ απίθανο και είµαστε υποχρεωµένοι, να βρούµε έσοδα από άλλες πηγές. Αυτό
είχα πει. Εκ των υστέρων ποιος επιβεβαιώθηκε; Οι συνάδελφοι που µου έκαναν κριτική ή εγώ
που είπα ότι δεν θα επιτευχθούν τα νούµερα αυτά στις ηµεροµηνίες, οι οποίες υπάρχουν;
Τα λέω όλα αυτά για τον πολύ απλό λόγο ότι, κάνετε και µια αναφορά στην ακίνητη
περιουσία. Εδώ, θέλω να σας πω µια σκέψη, η οποία µπορεί, να σας διευκολύνει, διότι θα
υπάρξει συζήτηση και στην Ολοµέλεια. Νοµίζω ότι, έχουµε υποτιµήσει πολύ την αξία της
δηµόσιας περιουσίας. Η µόνη δράση που έχει γίνει µέχρι τώρα είναι ότι έχει γραφτεί στο
µεσοπρόθεσµο ένα ποσό από την εκποίηση ιδιωτικής περιουσίας του δηµοσίου µέσω του
σχετικού ταµείου.
Ωραία, λύσαµε το πρόβληµα του δανεισµού µε το Μνηµόνιο, επιχειρούµε µια νέα
σύµβαση, να λύσουµε και το πρόβληµα του χρέους. Τι θα γίνει γενικότερα; Αυτό το πρόγραµµα
τελειώνει το 2014, η κατάσταση στην Ευρώπη είναι αυτή που ξέρετε, δεν πρέπει να σκεφτούµε
και κάτι για το µέλλον; Εγώ, πιστεύω ότι, πρέπει, να σκεφτούµε δηµιουργικά και µια τόσο
µεγάλη περιουσία, που έχει το δηµόσιο, θα πρέπει, να µπορεί, να δανείζεται µε πολύ
καλύτερους όρους απ’ αυτούς, που δανείζεται και µε την καινούργια σύµβαση. Βεβαίως, αυτό
αφορά και τους άλλους, που συµµετέχουν στην κυβέρνηση και την στηρίζουν. Θα πρέπει,
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δηλαδή, να υπάρχει και η δική τους στήριξη. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρξει µια ρύθµιση και
κοινωφελών περιουσιών, νοµοθετική. Είχα πει ότι, θα το φέρω Νοέµβριο στη Βουλή, αλλά µε
την αλλαγή της Κυβέρνησης εξαρτάται και από τις άλλες δυνάµεις, που στηρίζουν.
Υπάρχει και το θέµα του Αιγιαλού, στο οποίο έχω να σας πω ότι, µε την ισχύουσα δοµή
του Υπουργείου, αυτή τη στιγµή ο Αιγιαλός ελέγχεται από το ελληνικό δηµόσιο σ’ ένα πολύ
µικρό ποσοστό και θα πρέπει, να υπάρχει και εκεί µία νοµοθετική πρωτοβουλία, για να υπάρχει
άλλου τύπου παρακολούθηση, ώστε να µπορέσει και ο Αιγιαλός ν’ αποδώσει, αυτά που µπορεί
ν’ αποδώσει υπέρ του δηµοσίου συµφέροντος.
Σας τα λέω όλα αυτά, διότι πρέπει, αντί να µαλώνουµε µε καβγάδες από το παρελθόν,
να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε για το µέλλον. Όπως, π.χ. η συζήτηση που κάνατε περί των
δηµοσίων επενδύσεων. Μας είπατε, «γιατί δεν κάνουµε δηµόσιες επενδύσεις», «γιατί
περικόπτουµε το πρόγραµµα» κ.λπ.. Εσάς, σας ενδιαφέρει ο αριθµός, που είναι γραµµένος
στον προϋπολογισµό ή πόσες δηµόσιες επενδύσεις γίνονται; Το πρόβληµα µε τις δηµόσιες
επενδύσεις είναι ότι, δεν έχουµε λεφτά ή τουλάχιστον δεν είχαµε λεφτά και µε την καινούργια
συµφωνία θα βρούµε λεφτά, να κάνουµε.
Βεβαίως, υπάρχει το θέµα της αποτελεσµατικότητας, που έθεσε ο κ. Μαργέλης από το
ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά υπάρχει και ένα έτερον πρόβληµα, ότι δεν µπορούµε, να γράφουµε στον
προϋπολογισµό ό,τι θέλουµε, διότι και πριν το πρώτο µνηµόνιο και µετά τη συµφωνία και µ’
αυτή τη συµφωνία δεν µπορούµε, να γράφουµε τις δηµόσιες επενδύσεις στον προϋπολογισµό,
διότι αυξάνεται το έλλειµµα. Εάν αλλάξουν οι συνθήκες, όπως λέει η κυρία Μέρκελ ότι θέλει,
κάποιες δυνάµεις από τη δική µας παράταξη πρέπει, να υποστηρίξουν τα συµφέροντα των
ευρωπαϊκών λαών, που είναι, «οι δηµόσιες επενδύσεις να εξαιρούνται από τον υπολογισµό των
ελλειµµάτων», κάτι το οποίο η δική σας παράταξη δεν το συζητάει καθόλου στην Ευρώπη.
Όµως, για να γίνουν αυτά χρειάζονται πολιτικές µάχες, δεν είναι «τι γράφουµε στον
προϋπολογισµό». Πρέπει, να βρούµε τα λεφτά και να µην τα υπολογίζουµε και στο έλλειµµα,
εάν τα βάζουµε. Εσάς σας ενοχλεί, «τι κόψαµε από τον προϋπολογισµό». Εκεί είναι το θέµα;
Σας τα λέω όλα αυτά, γιατί νοµίζω ότι, είµαστε σε µια φάση, που είναι περισσότερο
χρήσιµη παρά ποτέ η δηµιουργική σκέψη, από τις στείρες αντιπαραθέσεις µε τις στείρες
αντιπαραθέσεις, θα µας κυνηγάνε στους δρόµους - µας κυνηγάνε ήδη. Στις δηµιουργικές
αντιπαραθέσεις είµαστε ανοιχτοί µε οποιαδήποτε σύνθεση, από οποιαδήποτε προέλευση και να
έρχονται οι εποικοδοµητικές παρατηρήσεις, αλλά καβγάδες από το παρελθόν νοµίζω ότι, είναι
εκτός τόπου και χρόνου.»
Ο παριστάµενος Υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Ιωάννης Μουρµούρας, είπε,
µεταξύ άλλων, τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
Ολοκληρώνεται σήµερα η συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων για
την ψήφιση του Προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης του έτους 2012. Είναι αλήθεια ότι η
ψήφιση του Προϋπολογισµού, καθώς επίσης και η επικείµενη υλοποίηση του προγράµµατος
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PSI θα είναι η σηµαντική κληρονοµιά αυτής της σύντοµης µεταβατικής κυβέρνησης, στην οποία
έχω την τιµή να συµµετέχω. Ακούσαµε τις προηγούµενες ηµέρες από τον κύριο Υπουργό, τους
Αναπληρωτές Υπουργούς, αλλά και τους κυρίους – κυρίες Βουλευτές τα φιλόδοξα νούµερα του
Προϋπολογισµού, τις ενστάσεις, τις οµοφωνίες, τις πολιτικές αναλύσεις, τη συναντίληψη στο
διακύβευµα. Είµαστε στο τέλος της διαδικασίας και έτσι συµπληρωµατικά θα επιχειρήσω µια
λίγο περισσότερο τεχνοκρατική προσέγγιση, µε καθαρά όµως πολιτικές προεκτάσεις.
Άκουσα χθες στην αίθουσα αυτή τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό
Οικονοµικών να δηλώνει ότι είναι αισιόδοξος ως προς την πορεία υλοποίησης του
Προϋπολογισµού και την επίτευξη των στόχων του. Σπεύδω να δηλώσω ενώπιον σας, τους
αντιπροσώπους του ελληνικού λαού, ότι προσωπικά δεν είµαι ούτε αισιόδοξος, αλλά ούτε και
απαισιόδοξος. Σίγουρα είµαι αισιόδοξος λόγω βούλησης.
Θα ήθελα να εξετάσουµε τον Προϋπολογισµό του 2012 ξεκινώντας µε τις τρεις σταθερές
που διαµορφώνουν τις γενικότερες συνθήκες υλοποίησης του και µετά να δούµε µαζί τις
τέσσερις µεταβλητές του.
Σταθερά πρώτη (Η αποτυχία του Μνηµονίου Ι)
Ο Προϋπολογισµός, ως γνωστόν, δοµείται µε βάση τις αρχικές συνθήκες, δηλαδή, τα
αποτελέσµατα του προηγούµενου έτους, τα οποία στην περίπτωση µας είναι αποτελέσµατα των
πολιτικών του Μνηµονίου Ι. Όλοι σήµερα αναγνωρίζουµε ότι το Μνηµόνιο Ι απέτυχε.
Η αποτυχία αυτή οφείλεται και σε ένα λάθος, το οποίο, αν και καθαρά τεχνικού
χαρακτήρα, κρίνω ότι αξίζει να ακουστεί στην Αίθουσα αυτή. Αυτό συνίσταται στο ότι η
δηµοσιονοµική προσαρµογή στόχευε στο συνολικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα αντί του ορθού που
είναι το διαρθρωτικό έλλειµµα (που αποδίδεται σε διαρθρωτικές ανεπάρκειες που επηρεάζουν
µόνιµα το συνολικό χρέος).
Με άλλα λόγια, το λεγόµενο κυκλικό έλλειµµα (που προκαλείται από τον οικονοµικό
κύκλο και έχει προσωρινό χαρακτήρα) δεν θα πρέπει να αποτελεί στόχο της δηµοσιονοµικής
προσαρµογής.

Αυτή

η

τεχνική

διάκριση

εξηγεί

τον

άνευ

προηγουµένου

αντιφατικό

υπερακοντισµό µέτρων µε τεράστιες συνέπειες στην αποτελεσµατικότητα της συνολικής
δηµοσιονοµικής προσπάθειας.
Έτσι, µπορούµε να αντιληφθούµε ότι παρά τα δραστικά υπερπολλαπλάσια µέτρα του
2011, το δηµοσιονοµικό έλλειµµα δεν µειώθηκε παρά µόνο 1,5% του ΑΕΠ. Αποτέλεσµα αυτής
της υπερβολικής προσαρµογής είναι να βαθαίνει και να παρατείνεται η ύφεση ρίχνοντας την
οικονοµία σε έναν φαύλο κύκλο ύφεσης-ελλειµµάτων. Τελικό αποτέλεσµα η εκτόξευση του
χρέους στο 161,7% του ΑΕΠ το 2011, µια κατάσταση γνωστή επίσης και ως παγίδα χρέους.
Σταθερά Δεύτερη (το µη-βιώσιµο δηµόσιο χρέος)
Η αποτυχία του Μνηµονίου Ι, οι καθυστερήσεις τόσο στις ιδιωτικοποιήσεις όσο και στην
αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, µαζί βέβαια µε τα λάθη και τις παραλείψεις των
τελευταίων δύο ετών, είχαν ως συνέπεια να φτάσουµε σε ένα µη βιώσιµο χρέος, όπως
επισηµαίνεται και στην επίσηµη ανάλυση διατηρησιµότητας του ελληνικού χρέους της Τρόικας
της 22ας Οκτωβρίου 2011.
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Θυµίζω ότι µε βάση και το πρόσφατο Δελτίο Δηµοσίου Χρέους (ΓΛΚ, Σεπτέµβριος
2011), το 2012 λήγουν οµόλογα της Κεντρικής Διοίκησης ύψους 40 δις ευρώ , 38 δις ευρώ το
2013, 60 δις ευρώ το 2014 και 45 δις ευρώ το 2015.
Σταθερά τρίτη (η νέα δανειακή σύµβαση)
Το µη βιώσιµο δηµόσιο χρέος είχε ως αποτέλεσµα να οδηγηθούµε στις αποφάσεις της
Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου, δηλαδή στην αναπόφευκτη νέα δανειακή σύµβαση και
το µεγάλο κούρεµα των οµολόγων. Προφανώς και οι συνθήκες σήµερα είναι διαφορετικές από
εκείνες του Μαΐου 2010, της πρώτης δανειακής σύµβασης, όπου η κρίση δανεισµού τότε είχε
χαρακτήρα κυρίως κρίσης ρευστότητας και η οποία θα µπορούσε τότε, µε τις κατάλληλες
συµβατικές πολιτικές δηµοσιονοµικής προσαρµογής και ανάπτυξης, να αντιµετωπιστεί.
Σήµερα, όµως η κρίση δανεισµού έχει όλα τα χαρακτηριστικά µιας κρίσης
φερεγγυότητας που επιβάλλει τη συντεταγµένη αναδιάρθρωση του χρέους, δηλαδή, το κούρεµα
των οµολόγων και την αναπόφευκτη νέα δανειακή σύµβαση.
Απαντώ έτσι και στο ερώτηµα «κολοσσιαίων διαστάσεων» όπως το χαρακτήρισε ο ίδιος
χθες εδώ ο Υπουργός των Οικονοµικών: Αναρωτήθηκε γιατί όχι νωρίτερα το κούρεµα;
Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Έρχοµαι τώρα στις αβεβαιότητες που διέπουν τον Προϋπολογισµό του 2012, αυτό που
ονόµασα πριν ως «µεταβλητές» του Προϋπολογισµού.
Μεταβλητή πρώτη: Το πρωτογενές πλεόνασµα
Ο Προϋπολογισµός προβλέπει πρωτογενές πλεόνασµα της Γενικής Κυβέρνησης 1,1%
του ΑΕΠ το 2012 από πρωτογενές έλλειµµα 1,5% το 2011. Αποτελεί σίγουρα ένα φιλόδοξο
στόχο, ο οποίος προσδίδει µια θετική προοπτική για τα δηµοσιονοµικά δεδοµένα της χώρας.
Ωστόσο, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η αβεβαιότητα γύρω από το κλείσιµο του ελλείµµατος το
2011 (θυµίζω την απόκλιση στα έσοδα της τάξεως των -1,64 δις ευρώ στο δεκάµηνο Ιανουάριος
- Οκτώβριος του 2011), καθώς και το βάθος της ύφεσης το 2011, η οποία θα ξεπεράσει τις
εκτιµήσεις του -5,5% του ΑΕΠ (εγώ το εκτιµώ κοντά στο -6%), δηµιουργεί προφανείς δυσκολίες
για την επίτευξη του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσµατος.
Μεταβλητή δεύτερη: Η επιτυχία του προγράµµατος PSI
Ο στόχος για δηµοσιονοµικό έλλειµµα 5,4% του ΑΕΠ το 2012 προϋποθέτει ότι θα είναι πλήρης
η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στο πρόγραµµα PSI, η οποία θα πρέπει να είναι σε εθελοντική
βάση. Συνοπτικά, το πρόγραµµα PSI:
 έχει ως πιθανή ηµεροµηνία εφαρµογής την 20η Ιανουαρίου 2012
 αφορά κούρεµα 50% σε οµόλογα ονοµαστικής αξίας 190 δις ευρώ
 προβλέπει την έκδοση νέων οµολόγων ονοµαστικής αξίας 65 δισ. ευρώ
 προβλέπει δάνειο 30 δις για την στήριξη του προγράµµατος και δάνειο 30 δις για τη
στήριξη των τραπεζών µέσω του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας.
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 Έτσι προβλέπεται, όσο αφορά τα αποτελέσµατα του PSI ότι θα µειώσει τις δαπάνες για
τόκους το 2012 κατά περίπου 5 δις ευρώ (12,75 δις µε PSI, 17,9 δις χωρίς PSI).
 Όµως η καθαρή ωφέλεια θα είναι 3,6 δισ. ευρώ το χρόνο, ενώ το χρέος της Γενικής
Κυβέρνησης θα είναι µειωµένο στο τέλος του 2012 στο 146% του ΑΕΠ (καθαρή µείωση
του χρέους γύρω στα 50 δις ευρώ και όχι 100 δις).
Επιπλέον, περιµένουµε να ξεκαθαρίσουν οι τελικοί όροι του Προγράµµατος, συγκεκριµένα,
εάν τα νέα οµόλογα θα διέπονται από το αγγλικό ή το ελληνικό δίκαιο, καθώς και εάν και πόσο
θα ενσωµατώνονται ρήτρες συλλογικής δράσης στα παλιά και νέα οµόλογα (τα γνωστά CACs)
κτλ.
Σε κάθε περίπτωση το Πρόγραµµα PSI θα πρέπει να παραµείνει σε εθελοντική βάση και να
διαµορφωθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην προκληθεί πιστωτικό γεγονός. Ιστορικά το εγχείρηµα
αυτό θα κριθεί από τα αποτελέσµατά του στην οικονοµική βιβλιογραφία. Αργότερα τα
οικονοµικά εγχειρίδια θα χρεώσουν, πιστώσουν –εσείς θα διαλέξετε το ρήµα, αυτό που
συµβαίνει τώρα ως µια προληπτική συντεταγµένη χρεοκοπία (preemptive orderly default).
Μεταβλητή τρίτη: Οι αντοχές της ελληνικής κοινωνίας
Η εκτέλεση ενός Προϋπολογισµού δεν είναι πείραµα, το οποίο διεξάγεται σε ένα
εργαστήριο, πόσο µάλλον όταν πρόκειται για έναν Προϋπολογισµό λιτότητας. Σε κάθε στάδιο
υλοποίησής του θα πρέπει να συνεκτιµώνται οι αντιδράσεις της κοινωνίας, κατά πόσο πλήττεται
η κοινωνική της συνοχή µιας και πλήττονται ιδιαίτερα οι αδύναµες κοινωνικές οµάδες. Η
ελληνική κοινωνία έρχεται αντιµέτωπη µε συνεχείς οριζόντιες µειώσεις µισθών και γενικευµένες
αυξήσεις φόρων, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει µεγάλη σπατάλη στο κράτος και ελεγκτικοί
µηχανισµοί δεν λειτουργούν αποτελεσµατικά.
Μεταβλητή τέταρτη: Η ευρωπαϊκή κρίση χρέους
Όπως γνωρίζετε, η µετάδοση της κρίσης έχει πλέον περάσει από τις χώρες της
Ευρωπεριφέρειας στον πυρήνα της Ευρωζώνης. Με άλλα λόγια, η κρίση στην αγορά οµολόγων
έχει περάσει από εµάς και στην Ισπανία και την Ιταλία και αγγίζει πλέον χώρες όπως η Γαλλία
και η Γερµανία. Μόλις χθες η Γερµανία αντιµετώπισε προβλήµατα σε δηµοπρασία δεκαετών
οµολόγων. Όλοι αναγνωρίζουµε ότι η προτεινόµενη λύση στην ευρωπαϊκή κρίση χρέους,
δηλαδή η αύξηση των κεφαλαίων του EFSF µέσω µόχλευσης, θα είναι περιορισµένης
εµβέλειας. Ως αποτέλεσµα έρχονται στο προσκήνιο οι δύο βασικές λύσεις για την κρίση χρέους
στην Ευρωζώνη:
Πρώτον, η ποσοτική χαλάρωση (λύση που ακολουθείται στις ΗΠΑ) και δεύτερον, η
έκδοση κοινών Ευρωοµολόγων (είδαµε χθες την Πράσινη Βίβλο Μπαρόζο για αυτό) που είτε θα
αντικαταστήσουν πλήρως τα εθνικά οµόλογα, είτε θα δοθούν µερικώς εγγυήσεις, αλλά µε τη
διατήρηση των εθνικών οµολόγων, είτε ένας συνδυασµός των δύο. Έτσι, ίσως λυθεί
µεσοπρόθεσµα η διαχείριση του ελληνικού δηµόσιου χρέους.
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(Ο άγνωστος Χ)
Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Αναφέρθηκα προηγουµένως στις τρεις σταθερές που διαµορφώνουν τις συνθήκες υπό
τις οποίες καλείται να υλοποιηθεί ο Προϋπολογισµός καθώς και στις τέσσερις µεταβλητές του.
Υπάρχει όµως και ο άγνωστος Χ που δεν είναι άλλος από την ένταση της ύφεσης το
2012, η οποία θα καθορίσει το έλλειµµα, καθώς και το ύψος και την δυναµική του χρέους.
Όµως, ποιοι είναι οι προσδιοριστικοί παράγοντες του αγνώστου Χ; Είναι:
Πρώτον, τα φορολογικά µέτρα ναι µεν είναι ψηφισθέντα, αλλά όχι εφαρµοσθέντα, τα
οποία θα έχουν άµεσο αντίκτυπο στην ιδιωτική κατανάλωση και επένδυση.
Δεύτερον, το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Ο Προϋπολογισµός αναφέρει την
αύξηση του ΠΔΕ κατά 11%, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το ΠΔΕ στο τέλος του 2011
θα είναι σηµαντικά µειωµένο συγκριτικά µε τον αρχικό προϋπολογισµό του 2011. Με δεδοµένο
το φιλόδοξο στόχο για το έλλειµµα, πρόβλεψη µου είναι ότι και πάλι θα χρησιµοποιηθεί το
ψαλίδισµα του ΠΔΕ για την µείωση της απόκλισης από τους δηµοσιονοµικούς στόχους που
τίθενται στον προϋπολογισµό, µε ότι αυτό συνεπάγεται για την επιδείνωση της ύφεσης το 2012.
Τρίτον, βασικός προσδιοριστικός παράγοντας της βαθιάς σωρευτικής ύφεσης είναι και
το άσχηµο ψυχολογικό κλίµα της αγοράς και οι αρνητικές προσδοκίες του ιδιωτικού τοµέα µε
αποτέλεσµα να δηµιουργείται ένας ακόµη φαύλος κύκλος χαµηλών προσδοκιών-ύφεσης. Το
«σπάσιµο» αυτού του φαύλου κύκλου και η µεταβολή του άσχηµου ψυχολογικού κλίµατος σε
θετικές προσδοκίες για τον ιδιωτικό τοµέα, µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την ταχεία ανάκαµψη
της οικονοµίας, η οποία µέσω του λεγόµενου πολλαπλασιαστή εµπιστοσύνης (confidence
multiplier) θα οδηγήσει σε δευτερογενείς θετικές µεταβολές στις προσδοκίες και στο εισόδηµα.
Τέταρτον, ένας ακόµη πολύ σηµαντικός προσδιοριστικός παράγοντας για το βάθος της
ύφεσης το 2012 είναι το δυσµενές εξωτερικό περιβάλλον. Συγκεκριµένα, διαπιστώνεται ότι η
οικονοµία της Ευρωζώνης θα µείνει στάσιµη, καθώς αναθεωρήθηκαν οι προβλέψεις για
οικονοµική µεγέθυνση από 1,1% σε 0,6% το 2012. Η επιδείνωση αυτή επηρεάζει άµεσα τις
ελληνικές εξαγωγές, καθώς και τους δύο πιο σηµαντικούς κλάδους της οικονοµίας που είναι ο
τουρισµός και η ναυτιλία.
Χρειάζονται συµπληρωµατικές αναπτυξιακές δράσεις για την αντιµετώπιση του
αγνώστου Χ, οι οποίες όµως πρέπει να είναι σε αρµονία µε τους στόχους του Προϋπολογισµού.
Με άλλα λόγια, είναι αναγκαία η επανεκκίνηση της οικονοµίας. Η Ελλάδα το 2012 θα
είναι η µόνη ευρωπαϊκή χώρα που θα βρίσκεται για πέντε συναπτά έτη σε ύφεση. Η ταχεία
ανάκαµψη αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη και των στόχων του Μεσοπρόθεσµου
Προγράµµατος.
(Δηµόσια περιουσία)
Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Θα ήθελα πριν ολοκληρώσω την οµιλία µου να αναφερθώ και στις αρµοδιότητές µου
που αφορούν την προστασία και την αξιοποίηση της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας.
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Μια περιουσία που είναι ακόµα ακατάγραφη και αναξιοποίητη. Οι λόγοι πολλοί και
γνωστοί.

Νοµοθετικό

πλαίσιο

προπολεµικό,

πανσπερµία

διατάξεων,

εποπτεία

κατακερµατισµένη και ανεπαρκής, σύγκρουση και σύγχυση αρµοδιοτήτων, παντελής απουσία
της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για τη διοίκηση, τη διαχείριση, την αξιοποίηση και την
προστασία της δηµόσιας περιουσίας.
Ο Πρόεδρος της ΝΔ Αντώνης Σαµαράς στην οµιλία του στο Ζάππειο Ι τον Ιούλιο του
2010 έλεγε επί λέξει: «...θα ήταν χρήσιµη όχι µόνο για την καλύτερη αξιοποίηση των
κληροδοτηµάτων, αλλά και της δηµόσιας περιουσίας γενικότερα, η δηµιουργία Γενικής
Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας και Κληροδοτηµάτων στο Υπουργείο Οικονοµικών...»
Την πρότασή του αυτή την υιοθέτησε έναν περίπου χρόνο µετά η Επιτροπή Θεσµών και
Διαφάνειας της Βουλής στο πόρισµά της για τα εθνικά κληροδοτήµατα και στη συνέχεια η
Κυβέρνηση, ιδρύοντας τον Μάιο µε τον νόµο 3965/2011 τη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας
Περιουσίας. Σήµερα, έξι µήνες µετά, ήρθε η ώρα για τη στελέχωσή της.
Μια προϋπόθεση όµως είναι αναγκαία. Η χρηστή διοίκηση. Η εφαρµογή των αρχών της
αµεροληψίας, της διαφάνειας και της αντικειµενικότητας στη διοικητική δράση για την
αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας. Αξιοποίηση δεν σηµαίνει «εκποίηση». Σηµαίνει δίνω
υπεραξία στη δηµόσια περιουσία. Γνώµονάς µας, όχι το συµφέρον του Δηµοσίου, αλλά το
δηµόσιο συµφέρον.
Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Τελειώνοντας, θεωρώ όλοι συµφωνούµε ότι το διακύβευµα είναι η διασφάλιση της ευρωπαϊκής
προοπτικής της χώρας, να µείνουµε στην Ευρωζώνη. Η ψήφιση του Προϋπολογισµού του 2012
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρµογή της νέας δανειακής σύµβασης και γι’ αυτό το
λόγο σας καλώ να τον ψηφίσετε.»
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ΕΚΘΕΣΗ
Η Διαρκής Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων, κατά την εξέταση του σχεδίου νόµου
«Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών ορισµένων ειδικών ταµείων
και υπηρεσιών οικονοµικού έτους 2012», αφού έλαβε υπόψη τις αγορεύσεις των Γενικών
Εισηγητών, κ. Μιχαήλ Κατρίνη από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, κ. Κωνσταντίνου
Μουσουρούλη

από

τη

Νέα

Δηµοκρατία,

κ.

Νικόλαου

Καραθανασόπουλου

από

το

Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας, κ. Παύλου Μαρκάκη από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, κ.
Παναγιώτη Λαφαζάνη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς, των Ειδικών Εισηγητών
κ. Δηµητρίου Τσιρώνη, κ. Νικολάου Ζωΐδη, κ. Σπυροπάνου Μαργέλη και κ. Ιωάννη Αµοιρίδη
από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα, κ. Ιωάννη Βρούτση, κ. Θεόδωρου Καράογλου και κ.
Αθανασίου Μπούρα από τη Νέα Δηµοκρατία, κ. Ιωάννη Πρωτούλη από το Κοµµουνιστικό
Κόµµα Ελλάδας, κ. Κωνσταντίνου Κιλτίδη από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό, κ. Δηµήτριου
Παπαδηµούλη από τον Συνασπισµό Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της κυρίας Θεοδώρας
(Ντόρας) Μπακογιάννη από τους ανεξάρτητους βουλευτές, καθώς και των µελών της,
αποδέχθηκε, κατά πλειοψηφία, το παραπάνω σχέδιο νόµου κατ’ αρχήν, κατ’ άρθρο και στο
σύνολό του και προτείνει την επιψήφισή του από την Ολοµέλεια της Βουλής.
Αθήνα, 30 Νοεµβρίου 2011

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Α. ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗ

ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τον Κρατικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2012
Του Γενικού Εισηγητή του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Μιχαήλ Κατρίνη
Βουλευτή Ηλείας
Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Για κάθε κυβέρνηση, η ψήφιση του Προϋπολογισµού αποτελεί την κορυφαία νοµοθετική
πρωτοβουλία και τη µεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιµετωπίσει. Φέτος, η πρωτοβουλία
αυτή αποκτά µια ιδιαίτερη διάσταση, καθώς προέρχεται από µία διαφορετική Κυβέρνηση:
Μια Κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης που προέκυψε µετά τη σύγκλιση των πολιτικών
δυνάµεων και ευθυγραµµίζεται µε το αίσθηµα του λαού µας. Μια Κυβέρνηση της οποίας η
ύπαρξη αποτελεί, από µόνη της, ένα σηµαντικό βήµα για τη σωτηρία της χώρας.
Έτσι, σε αντίθεση µε τα προηγούµενα χρόνια που η συζήτηση για τον προϋπολογισµό
γινόταν σε κλίµα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης και νοούνταν ως πεδίο για άγονες
αντεγκλήσεις και µικροκοµµατικές πρακτικές, σήµερα βρισκόµαστε εδώ, µε την ωριµότητα που
κατακτήσαµε συλλογικά µέσα από την κρίση, για να συνεννοηθούµε στη βάση της λογικής και
του εθνικού συµφέροντος.
Αυτή δεν είναι η µόνη ιδιαιτερότητα του φετινού προϋπολογισµού. Θυµίζω πως ο
προϋπολογισµός αυτός ουσιαστικά συντάχθηκε από µία κυβέρνηση, εγκρίθηκε από µία άλλη
και θα υλοποιηθεί από µια τρίτη, αυτή που θα προκύψει από τις προσεχείς εκλογές.
Όλοι θα θέλαµε να ήµασταν σε θέση να πούµε ευχάριστα πράγµατα, αντί να µιλήσουµε
πάλι για δυσκολίες. Όλοι θα θέλαµε να συντάξουµε έναν ιδανικό προϋπολογισµό,
προσανατολισµένο σε ένα πρότυπο που δεν θεµελιώνει απλώς, αλλά επεκτείνει το κοινωνικό
κράτος.
Ωστόσο, στην προετοιµασία των οικονοµικών στοιχείων για το 2012 βρισκόµαστε
αντιµέτωποι µε τη σκληρή πραγµατικότητα. Μια πραγµατικότητα που µπορούµε να την
υπερβούµε και σταδιακά να την ανατρέψουµε µόνον στη βάση της αλήθειας.
Σε ένα οικονοµικό περιβάλλον που κατέρρευσε, γιατί βασίστηκε σε σαθρά θεµέλια, δεν
έχουµε παρά να αντιτάξουµε την αναδηµιουργία, βασισµένη σε στέρεα υλικά.
Σε µια οικονοµία που επί χρόνια στηρίχθηκε σε δανεική και επίπλαστη ευηµερία, δεν
έχουµε παρά να αντιπροτείνουµε ένα νέο παραγωγικό µοντέλο που θα µας οδηγήσει µε
αξιώσεις σε µια νέα εποχή.
Τα τελευταία δύο χρόνια σηµατοδοτήθηκαν από µια µεγάλη συλλογική προσπάθεια
προς την κατεύθυνση της σωτηρίας της χώρας. Μια προσπάθεια που µας οδήγησε στο να
«ενηλικιωθούµε» απότοµα, να προσαρµοστούµε επώδυνα σε νέες συνθήκες, να τολµήσουµε
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γρήγορα διαρθρωτικές αλλαγές και να αναστρέψουµε σε µικρό διάστηµα τις πρακτικές ετών.
Μια µατιά και µόνο στα αποτελέσµατα της Γενικής Κυβέρνησης από το 2007 µέχρι σήµερα
πείθει για το δύσκολο και απαιτητικό του εγχειρήµατος.

Κύριο µέληµά µας ήταν – και παραµένει – η ασφάλεια και η ευηµερία της χώρας. Και
προϋποθέσεις γι’ αυτό είναι η αποφυγή, µε κάθε τρόπο, της χρεοκοπίας, και η εξασφάλιση της
παραµονής της χώρας µας στην ευρωζώνη.
Μια ευρωζώνη που βρίσκεται σήµερα αντιµέτωπη µε τη σοβαρότερη κρίση της ιστορίας
της, µε τη µεγαλύτερη κρίση από την εποχή που το µελάνι από τις υπογραφές των ευρωπαίων
ηγετών διαπότιζε ανεξίτηλα το κείµενο της Συνθήκης της Ρώµης, της Ενιαίας Ευρωπαϊκής
Πράξης, αλλά και της Συνθήκης του Μάαστριχτ.
Μια ευρωζώνη που βλέπει τις αγορές, ελεύθερες, ασύδοτες, ανεξέλεγκτες και επιθετικές
να χτυπούν την πόρτα χτες της Ελλάδας και της Ιρλανδίας, σήµερα της Ιταλίας και της
Πορτογαλίας, αύριο της Γαλλίας και της Ουγγαρίας.
Αυτήν

την

προοπτική

πρέπει

να

διασφαλίσουµε

µέσα

από

τον

οικονοµικό

προγραµµατισµό του 2012, ο οποίος δεν είναι νούµερα και ασκήσεις επί χάρτου, αλλά µέρος
ενός ευρύτερου σχεδιασµού που θα βγάλει σταδιακά την Ελλάδα από το σηµερινό αδιέξοδο.
Ενός σχεδιασµού που θα διαµορφώσει ένα υγιές οικονοµικό περιβάλλον, θα βελτιώσει
την ανταγωνιστικότητα και θα ενισχύσει την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας
εξυγιαίνοντας ταυτόχρονα τα βασικά µεγέθη της.
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Την ίδια ώρα, θα πρέπει να πείσουµε τους πολίτες πως υπάρχει σχέδιο για την έξοδο
από την κρίση, υπάρχει ακόµα ελπίδα, υπάρχουν λύσεις, υπάρχει αποτέλεσµα, άρα ο αγώνας
αυτός αξίζει τον κόπο.
Πίσω και πέρα από τον δύσκολο φετινό προϋπολογισµό, θα πρέπει να συνεχίσουµε να
οραµατιζόµαστε την Ελλάδα που θέλουµε.
Και να θυµόµαστε πως προϋπόθεση για να δηµιουργήσουµε αυτήν την Ελλάδα – για να
ξαναφέρουµε στη χώρα µας ευηµερία και ισότητα – είναι η εξυγίανση και το νοικοκύρεµα των
δηµόσιων οικονοµικών.
Υπό αυτό το πρίσµα, ο Προϋπολογισµός του 2012 σηµατοδοτεί το πέρασµα από την
απαισιοδοξία και την κακοδαιµονία του παρελθόντος σε µια νέα αφετηρία για τη χώρα µας.
Ο προϋπολογισµός αυτός αποτυπώνει, µια κυρίαρχη, ιστορική, στρατηγική εθνική
επιλογή. Την παραµονή της Ελλάδας στο ευρώ.
Ο προϋπολογισµός αυτός διατρέχεται και υπηρετεί µια σπουδαία, επίσης κυρίαρχη,
εξίσου στρατηγική εθνική και ιστορική ιδέα. Την ουσιαστική ένταξη και την ισότιµη συµµετοχή
της πατρίδας µας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται µια βασική πολιτική συµφωνία, η οποία είναι µάλιστα
απόλυτα σηµαντική. Χρειάζεται δηλαδή να τονιστεί από όλες τις πολιτικές δυνάµεις – τις
δυνάµεις που στηρίζουν συµµετέχοντας την Κυβέρνηση του Πρωθυπουργού, κ. Παπαδήµου,
αλλά και όσες άλλες το επιθυµούν – η συµφωνία τους µε τις δύο αυτές εθνικές επιλογές.
Η συµφωνία τους για το αν η Ελλάδα είναι και θέλουµε να παραµείνει µέρος της
Ευρώπης και όχι µιας άλλης Ηπείρου.
Για το αν η Ελλάδα συµµετέχει σε µια κοινή προσπάθεια που ξεκίνησαν οι λαοί της
Ευρώπης το 1957, ξεπερνώντας την πρόσφατη οδυνηρή εµπειρία του πολέµου, για µια ήπειρο
προόδου, ανάπτυξης, κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Για το αν η
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Ελλάδα, συµµεριζόµενη αυτές τις αξίες και συµµετέχοντας στην προσπάθεια αυτή, µε τα όποια
προβλήµατά της, θα αποτελέσει ενεργό και αναπόσπαστο µέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας.
Η θετική απάντηση συνεπάγεται αυτόµατα, αυτοδίκαια και αυτονόητα, την επιλογή της
παραµονής της χώρας στο κοινό ευρωπαϊκό νόµισµα, στο ευρώ, που φέρει ελληνικό όνοµα και
δεν µπορεί να αποσυνδεθεί από την ελληνική µοίρα.
Η παραµονή της Ελλάδας στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της νοµισµατικής Ένωσης
είναι κοινός τόπος των πολιτικών θέσεων της συντριπτικής πλειοψηφίας των κοινοβουλευτικών
κοµµάτων και της βούλησης του ελληνικού λαού.
Απαντώντας όµως θετικά - αν εννοούν ειλικρινά την απάντησή τους - τα υπόλοιπα
κόµµατα θα πρέπει να αναζητήσουν, να συζητήσουν και να απαντήσουν πώς ακριβώς θα
επιτευχθεί η παραµονή µας στο κοινό νόµισµα και στις διεργασίες της ολοκλήρωσης.
Ας πούµε τα πράγµατα µε το όνοµά τους.
Αναγκαία συνθήκη για να παραµείνουµε στην ευρωπαϊκή Συνθήκη είναι η βιώσιµη
δηµοσιονοµική θέση του ελληνικού κράτους.
Χωρίς µια καθαρή στρατηγική για την αποµείωση του δηµοσίου χρέους θα
επιταχύνουµε την αποσύνθεση της δηµόσιας εικόνας µας και την ίδια την βιωσιµότητα της
οικονοµίας µας.
Η στρατηγική αυτή έχει µε τη σειρά της ως αναγκαία συνθήκη – και όχι ως εύκολο
σύνθηµα – έναν απαραίτητο, όσο ποτέ και αναγκαίο όσο τίποτα άλλο, όρο:
Τα πρωτογενή πλεονάσµατα
Ο προϋπολογισµός αυτός είναι ο πρώτος, µετά από χρόνια, που θα οδηγήσει σε
πρωτογενή πλεονάσµατα σε ποσοστό 1,1% του ΑΕΠ, δηλαδή πλεονάσµατα της τάξης σχεδόν
των 2,4 δισ. Ευρώ.
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Η σηµασία ενός προϋπολογισµού µε πρωτογενές ταµειακό πλεόνασµα είναι ξεχωριστή,
ειδικά αν πρόκειται για το ελληνικό κράτος στην κρίσιµη, οριακή κατάσταση στη οποία έχει
περιέλθει.
Δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα σηµαίνει ότι το δηµόσιο χρέος, αυτός ο εφιάλτης που
απειλεί το ελληνικό κράτος, παύει να διογκώνεται και αρχίζει, έστω δειλά και οριακά, να
ξεφουσκώνει και να αποκλιµακώνεται.
Η επίτευξη πλεονασµάτων έχει πολλαπλή σηµασία, - οικονοµική, πολιτική και
συµβολική.
Γιατί έτσι στέλνουµε το µήνυµα στους εταίρους µας, αλλά και στις αγορές ότι η Ελλάδα
είναι εδώ και είναι αποφασισµένη. Αντιµετωπίζει το πρόβληµα και κερδίζει τις πρώτες µάχες
στον ακήρυκτο αλλά αµείλικτο πόλεµο του χρέους.
Πρέπει µάλιστα να τονιστεί ότι το πλεόνασµα του 2012 αποτέλεσε το κεντρικό
ης

επιχείρηµα που οδήγησε στην απόφαση της 26 Οκτωβρίου.
Επιπλέον, στέλνουµε το µήνυµα στον ελληνικό λαό, που τόσο πιέζεται και υφίσταται
πρωτοφανή βάρη και πιέσεις, ότι αυτή η προσπάθεια δεν είναι ούτε χαµένη ούτε µάταια, αλλά
µπορεί να οδηγήσει και θα οδηγήσει στο σηµείο που θα αντικρύσουµε ξανά την ελπίδα.
Αν

αναλογιστούµε

λοιπόν

τη

δηµοσιονοµική

κατάσταση

και

το

ύψος

του

δηµοσιονοµικού ελλείµµατος τα προηγούµενα χρόνια, θα παραδεχτούµε ότι πρόκειται ασφαλώς
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για ένα µεγάλο επίτευγµα που δεν θα γινόταν εφικτό χωρίς τις µοναδικές θυσίες του ελληνικού
λαού που εισέφερε και εισφέρει, που υπέφερε και υποφέρει τα µέγιστα αυτά τα δύο χρόνια.
Ας µην ξεχνάµε ότι το έλλειµµα ήταν 15,4% του ΑΕΠ το 2009, κατέβηκε στο 10,6% το
2010, διαµορφώνεται στο 9% το 2011 και αναµένεται να φτάσει στο 5,4% το 2012.

Πρόκειται για µια πρωτοφανή αποκλιµάκωση, που όµοιά της δεν έχει ποτέ επιτύχει
ευρωπαϊκό ή άλλο κράτος στη σύγχρονη ιστορία.
Πρέπει µάλιστα να συνυπολογίσουµε ότι η ραγδαία αυτή µείωση έγινε δυνατή µέσα σε
συνθήκες ύφεσης, µε το ΑΕΠ να συρρικνώνεται αθροιστικά κατά 12% τα τέσσερα τελευταία
χρόνια.
Πέρα από τις θυσίες αυτές, η µεγάλη αυτή επιτυχία, η οδυνηρή επιτυχία λόγω την
µεγάλων θυσιών του ελληνικού λαού, δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τα αποτελέσµατα της απόφασης
ης

της 26 Οκτωβρίου.
ης

Με την απόφαση της 26 Οκτωβρίου, το δηµόσιο χρέος µειώνεται κατά 47 ποσοστιαίες
µονάδες του ΑΕΠ, δηλαδή κατά 100 περίπου δισ ευρώ.
Η µείωση αυτή αλλάζει κυριολεκτικά τα δεδοµένα στην εξυπηρέτηση και στην ίδια τη
φύση και τη δοµή του δηµοσίου χρέους.
Γιατί πρώτον, όταν θα έχει εφαρµοστεί πλήρως η απόφαση και ύστερα από τις δικές
µας, προσεκτικές και αποτελεσµατικές πολιτικές και διαχειρίσεις, το 2020 το χρέος θα
προσεγγίζει το 120% του ΑΕΠ, µε πλεονασµατικούς προϋπολογισµούς και απολογισµούς που
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θα συµβάλλουν στη διαρκή του αποµείωση. Ας αναλογιστούµε τη διαγραµµατική αποτύπωση
µιας γραµµής που από τον κόκκινο συναγερµό του 2009, του 2010 και του 2011 βρίσκεται σε
συνεχή κάθοδο και θα στέλνει το σήµα στους δανειστές µας, στους επενδυτές και σε όποιον µας
αµφισβητεί ότι η Ελλάδα έχει ένα χρέος ελεγχόµενο, είναι κυρίαρχη και µπορεί να σταθεί στα
πόδια της.
Δεύτερο, επίσης εξαιρετικά σηµαντικό αποτέλεσµα της συµφωνίας είναι οι άµεσες
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στους προϋπολογισµούς τα επόµενα χρόνια µε δεδοµένη την
ελάφρυνση στις δαπάνες που δεσµεύονται για καταβολή τόκων.

Ήδη για αυτόν τον προϋπολογισµό, για το 2012, η µείωση του συνολικού ύψους των τόκων
προσεγγίζει τα 5 δισ ευρώ, ενώ ως το 2014 η µείωση αυτή θα φτάσει τα 13,6 δις ευρώ συνολικά
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Ας δούµε τι έγινε στις ΔΕΚΟ.
Στις ΔΕΚΟ, για τις οποίες συστάθηκε Ειδική Γραµµατεία µε τις παρακολουθούµενες
επιχειρήσεις να είναι πια 150 από 52.

Στις ΔΕΚΟ, όπου για το 2011 το οικονοµικό αποτέλεσµα βελτιώθηκε κατά 800 και
πλέον εκ. ευρώ.
Όπου τα έξοδα µειώθηκαν κατά 17%, όπου αναδιοργανώθηκαν και αναδιοργανώνονται
τα Νοµικά Πρόσωπα, όπου ισχύει ο κανόνας 1 προς 10 για τις προσλήψεις και τις
αποχωρήσεις.
Όπου βελτιώνεται το λειτουργικό σύστηµα εσόδων και εξόδων, εισάγεται σύστηµα
κεντρικής παρακολούθησης και εξορθολογίζονται όλες οι δαπάνες, περιλαµβανοµένου και του
µισθολογικού κόστους, µε άµεσο αποτέλεσµα τον περιορισµό των δανειακών τους αναγκών.
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Είναι ενδεικτικό το παράδειγµα της αναδιοργάνωσης των συγκοινωνιακών φορέων, µε
τον περιορισµό κατά 36% των ζηµιών χρήσης.
Αποτέλεσµα είναι η διαφάνεια, η εξυγίανση, η βελτίωση της παραγωγικότητας και των
παρεχόµενων υπηρεσιών.
Αποτέλεσµα όµως είναι για το 2012 η αναµενόµενη µείωση των εξόδων κατά 14%, η
βελτίωση οικονοµικού αποτελέσµατος χρήσης κατά 62% και τελικά η µείωση του τακτικού
προϋπολογισµού κατά 10,6%.
Ας δούµε επίσης τι γίνεται στην Υγεία.
Εδώ η ανατιµολόγηση των φαρµάκων και των ιατρικών πράξεων, η µείωση του
ποσοστού κέρδους, η θετική λίστα, οι διαχειριστικές παρεµβάσεις, το κεντρικό σύστηµα
προµηθειών, φέρνουν µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης των ασφαλιστικών ταµείων και
λογιστικό πλεόνασµα 400 εκατοµµύρια ευρώ στα Νοσοκοµεία τόσο το 2011 όσο και το 2012.
Συµβάλλουν όµως σε αυτό και άλλες ουσιώδεις παρεµβάσεις, όπως είναι η αύξηση των
εσόδων µε την ολοήµερη λειτουργία των Νοσοκοµείων, η οποία έχει ευεργετικά αποτελέσµατα
και για τους πολίτες, όπως επίσης και η είσπραξη του 90% των οφειλών των Ταµείων.
Ας δούµε τι γίνεται και µε το φορολογικό σύστηµα.
Καθώς βρισκόµαστε στο δρόµο για την υιοθέτηση ενός εθνικού φορολογικού
συστήµατος, οι καίριες παρεµβάσεις που επιχειρήθηκαν συµβάλλουν στην αύξηση των
δηµοσίων εσόδων.
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Η άρση κάθε απορρήτου προς τη φορολογική διοίκηση, η υποχρεωτική διαβίβαση στο
Υπουργείο Οικονοµικών των εµβασµάτων µεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό, η επέκταση της
υποβολής φορολογικών δηλώσεων, η κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, αλλά και η
αυστηροποίηση των ποινών και ο θεσµός του Οικονοµικού Εισαγγελέα είναι µερικές µόνο από
τις τοµές που κάθε µία έχει τη δική της συµβολή στις ροές εσόδων προς τα δηµόσια ταµεία.
Η εφαρµογή του νέου Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ως το 2015, η συνέχιση των
διαρθρωτικών αλλαγών, η βελτίωση του φορολογικού και του ασφαλιστικού συστήµατος, οι
αποκρατικοποιήσεις και η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, όπως και η συνέχεια της
αναδιάρθρωσης των φορέων του Δηµοσίου είναι πέντε µεγάλα, σηµαντικά βήµατα στην
κατεύθυνση αυτή.
Ένα άλλο κυρίαρχο και απόλυτα σηµαντικό θέµα, διαρθρωτικό, διαχρονικό και δοµικό,
ενδεικτικό και άµεσα συνδεδεµένο µε τη δηµοσιονοµική υστέρηση του ελληνικού κράτους, είναι
η αξιοποίηση της σχολάζουσας, ακόµη και άγνωστης πολλές φορές, δηµόσιας περιουσίας.
Βέβαια ξέρουµε όλοι καλά ότι επενδύσεις δεν σηµαίνει µόνο, ούτε αποκλειστικά
αποκρατικοποιήσεις.
Η πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων χρησιµοποιεί συγκεκριµένα εργαλεία, και τα δύο
τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές ενέργειες για την ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ και την
ενεργοποίηση της αναπτυξιακής διαδικασίας, ενέργειες που έχουν κι αυτές έµµεση, αλλά
ουσιαστική συνεισφορά στα δηµόσια οικονοµικά.
Οι πάνω από 3.000 ελληνικές και ξένες εταιρίες που έχουν ιδρυθεί τους τελευταίους
πέντε µήνες µέσω της Υπηρεσίας µιας Στάσης, σε 1 µέρα, σε 1 σηµείο, µε το µισό κόστος για
τον επιχειρηµατία, είναι ένα αισιόδοξο µήνυµα.
Το µήνυµα αυτό ενισχύεται και από το ότι η καταβολή οφειλών σε επιχειρήσεις από τον
παλαιό αναπτυξιακό νόµο θα φτάσει τα 2,2 δις. τη διετία 2010-2011 και από το ότι επενδύσεις
ύψους 3,5 δισ. ευρώ προχώρησαν, αφού απαλλάχθηκαν από χρόνιες διοικητικές και
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που αντιµετώπιζαν.
Μάλιστα και η Έκθεση του ΟΟΣΑ αναγνώρισε τον Αύγουστο ότι το πρόγραµµα
«Επιχειρηµατικά φιλική Ελλάδα» και ο νέος επενδυτικός νόµος µπορεί να εξαλείψει τα
γραφειοκρατικά εµπόδια για τις µεγάλες επενδύσεις.
Δεν είναι άλλωστε άσχετο το γεγονός της αύξησης κατά 2,7% του Γενικού Δείκτη Νέων
Παραγγελιών στη Βιοµηχανία, παρά την ύφεση και την υποχώρηση της εγχώριας ζήτησης.
Ούτε είναι άσχετο το γεγονός της κατακόρυφης ανόδου των ελληνικών εξαγωγών, που
παρουσιάζουν αύξηση 18,3% σε ετήσια βάση κατά το δωδεκάµηνο Οκτωβρίου 2010 Σεπτεµβρίου 2011 µε µια αντίστοιχη µάλιστα µείωση των εισαγωγών κατά 10%.
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Οι παράγοντες αυτοί όπως και η αύξηση των εισπράξεων των τουριστικών υπηρεσιών,
οδήγησαν στη σηµαντική µεταβολή του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το
οποίο αποτελεί µία από τις γενεσιουργές αιτίες του δηµοσιονοµικού µας προβλήµατος και το
οποίο µειώθηκε κατά 8,3% σε σχέση µε το 2010.
Επίσης, το ΕΣΠΑ παραµένει το κυριότερο αναπτυξιακό εργαλείο, µε την απορρόφηση
να έχει φτάσει στο 27% µέσα σε δύο χρόνια, µε συνεχώς αυξανόµενους ρυθµούς και
επιτάχυνση υλοποίησης σε προγράµµατα, όπως η Ψηφιακή Σύγκλιση, η Εκπαίδευση και δια
βίου Μάθηση και η Διοικητική Μεταρρύθµιση.
Τα δε Περιφερειακά Προγράµµατα αυξάνονται αισθητά και από το 2010 που
παρουσίαζαν απορρόφηση 583 εκ ευρώ, φτάσαµε στο 1,1 δις το 2011 και στο 1,15 το 2012,
ενισχύοντας την προσπάθεια για στήριξη της περιφέρειας και ισόρροπη ανάπτυξη.
Ο ελληνικός τουρισµός, µε την υψηλή του συµβολή στο ΑΕΠ, συνεχίζει να είναι ένας
από τους κύριους αγωγούς εισροών στην εθνική οικονοµία.
Οι αεροπορικές αφίξεις ξένων τουριστών σηµείωσαν σηµαντική αύξηση κατά 9,9% στο
8µηνο του έτους, ενώ στο 28,6% έφτασε η αύξηση των επιβατών κρουαζιέρας, µόνο στο λιµάνι
του Πειραιά το πρώτο οκτάµηνο του 2011 ως αποτέλεσµα και της άρσης του καµποτάζ.
Δεν πρέπει όµως να παραµελούµε και τις ενέργειες και τις πολιτικές που αφορούν στην
αγροτική οικονοµία, η οποία έχει παραγωγική βάση, συγκριτικά πλεονεκτήµατα και εµπειρία, και
µπορεί να δώσει µια επιπλέον διάσταση εξωστρέφειας στην ελληνική οικονοµία συµβάλλοντας
θετικά στην εξισορρόπηση του αρνητικού ισοζυγίου συναλλαγών της.
Έτσι, θεσπίστηκε ενιαίο µητρώο εµπόρων αγροτικών προϊόντων και εφοδίων.
Αναδιαρθρώθηκαν ριζικά οι Συνεταιρισµοί και δηµιουργήθηκαν νέα χρηµατοδοτικά
εργαλεία για τον αγρότη επιχειρηµατία, πέρα και έξω από το γενικό αναπτυξιακό νόµο, ενώ
ενεργοποιήθηκε το αγροτικό Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε..
Για πρώτη φορά αποφασίστηκε στη χώρα µας η αξιοποίηση της αργούσας γεωργικής
γης που ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, µε τη διανοµή της, έναντι συµβολικού
αντιτίµου, κυρίως σε νέους που επιθυµούν να εισέλθουν στο επάγγελµα του αγρότη.
Για πρώτη φορά, επίσης, οι κοινοτικές ενισχύσεις καταβάλλονται στην ώρα τους στους
παραγωγούς. Φέτος καταβλήθηκαν κοινοτικές ενισχύσεις στους γεωργούς ταχύτερα από κάθε
άλλη φορά, ενώ περί τα 2,5 δις ετησίως θα είναι οι άµεσες ενισχύσεις µέχρι και το 2013.
Πέρα από τις παρεµβάσεις αυτές, που έχουν έµµεση αλλά δυναµική επίδραση στα
δηµοσιονοµικά µεγέθη, υπάρχουν και άλλες µεταρρυθµίσεις στο φάσµα των δηµόσιων
πολιτικών που έχουν άµεση επίπτωση στα µεγέθη του προϋπολογισµού και ταυτόχρονα
πολλαπλασιαστικά, ποιοτικά αποτελέσµατα.
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Τέτοιες είναι οι παρεµβάσεις στην Εθνική Άµυνα, όπου οι εξοικονοµήσεις από το νέο
σύστηµα προµηθειών θα αποφέρουν σηµαντικές οικονοµίες και πρόσκτηση προστιθέµενης
αξίας και τεχνογνωσίας.
Αλλά και στην παιδεία, το µοναδικό µας όπλο για ένα καλύτερο αύριο, αναµένονται και
ήδη επιτυγχάνονται σηµαντικές εξοικονοµήσεις, ενώ αναµορφώνεται το πλαίσιο στην Ανώτατη
Εκπαίδευση σε συνθήκες συντριπτικής συναίνεσης, προποµπού για την Κυβέρνηση εθνικής
συνεννόησης.
Ο προϋπολογισµός αυτός είναι ένας ιστορικός πραγµατικά προϋπολογισµός.
Είναι ιστορικός λόγω της πρωτοφανούς ιστορικής δηµοσιονοµικής συγκυρίας που
βρίσκεται η χώρα. Είναι ιστορικός λόγω της ιστορικής συναίνεσης που αντικατοπτρίζει η
κυβέρνηση Παπαδήµου.
Και είναι ιστορικός λόγω των ιστορικών παρεµβάσεων και τοµών που επιχειρούνται,
ώστε το ελληνικό κράτος από παραγωγός ελλειµµάτων και διαχειριστής χρέους να καταστεί
δηµιουργός πλεονασµάτων και φορέας αξίας.
Εξετάζοντας επιπλέον στοιχεία του προϋπολογισµού, ιδίως σε σχέση µε τα στοιχεία του
2011, πρέπει να σταθούµε σε συγκεκριµένες παραµέτρους και να εξαγάγουµε επίσης
συγκεκριµένα, πολύτιµα συµπεράσµατα.
Σηµείο πρώτο λοιπόν: 22 δισ. ευρώ θα φτάσει στο τέλος του 2011 η µείωση του
πρωτογενούς ελλείµµατος σε σχέση µε το 2009. Από 24,1 δισ. ευρώ το 2009 σε 11,4 δισ. ευρώ
το 2010, δηλαδή µείωση 5,4% του ΑΕΠ και σε περίπου 2 δισ. ευρώ το 2011.
Σηµείο δεύτερο, η γενναία, για τα δηµοσιονοµικά µας δεδοµένα, αύξηση του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων. Αν και για το 2011 προβλεπόταν δαπάνη ύψους 8,5
δισ ευρώ, τα χαµηλότερα του αναµενοµένου επίπεδα απορρόφησης και η υστέρηση της
ιδιωτικής συµµετοχής λόγω της ύφεσης περιόρισαν τελικά το Πρόγραµµα στα 6,9 δις. Για το
2012 προβλέπεται δαπάνη 7,7 δις µε την προσδοκία να επιτευχθεί ολοκληρωµένη, αφού
αποτελεί πολύτιµο αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή.
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Σηµείο τρίτο: Ο προϋπολογισµός αυτός δεν εισάγει νέα µέτρα και δεν θα εισαχθούν νέα
µέτρα που θα αιφνιδιάσουν τους πολίτες αφού όλες οι σχετικές ρυθµίσεις έχουν ψηφιστεί, είναι
γνωστές, είναι δεδοµένες και αποτιµηµένες.
Σηµείο τέταρτο, η αξιοπιστία του προϋπολογισµού. Οι εταίροι µας, τα όργανα της
τρόικας έχουν µελετήσει και εκτιµήσει κάθε κωδικό, κάθε δαπάνη, κάθε πρόβλεψη εσόδου. Άρα
είναι ένας υπεύθυνος και ρεαλιστικός προϋπολογισµός, που η αξιοπιστία του βασίζεται πλέον
και στην τεχνογνωσία των εταίρων µας.
Πρέπει, επίσης, να τονιστεί το πραγµατικό γεγονός ότι ο προϋπολογισµός αυτός του
2012 δεν εξαρτάται από τις τυχόν αποκλίσεις του αντίστοιχου του 2011, όπως και ότι η
απόκλιση του προσχεδίου που προέβλεπε το έλλειµµα του 2011 στο 8,6 και τελικά κλείνει στο 9
οφείλεται στην επιβράδυνση της λειτουργίας της Δηµόσιας Διοίκησης λόγω και της πρόσφατης
κοινωνικής ταραχής µε συνεχιζόµενες απεργίες και καταλήψεις.
Σηµείο πέµπτο, η ύφεση, ως ρυθµιστικός παράγοντας των δηµοσιονοµικών επιδόσεων.
Η ύφεση αναµένεται να φτάσει στο 2,8% του ΑΕΠ το 2012 από 5,5, ίσως και
περισσότερο το 2011, καθώς από την αρχή είχε υποτιµηθεί από τους διεθνείς οργανισµούς το
βάθος της και οι επιπτώσεις της.
Οι επιπτώσεις της που είναι πολύπλευρες, καθώς, εκτός από τη διάρρηξη της
κοινωνικής συνοχής, ενεργοποιεί κι ένα αρνητικό σπιράλ δηµοσιονοµικών εξελίξεων. Η ζήτηση
υποχωρεί µαζί µε το εισόδηµα, η ανεργία αυξάνεται, οι εισφορές µειώνονται, το ίδιο και οι
εισροές από την έµµεση φορολογία, ενώ ταυτόχρονα το κράτος στηρίζει και επιχορηγεί τις
ανάγκες των ασφαλιστικών ταµείων και τα επιδόµατα ανεργίας.
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Αυτός είναι άλλωστε και ο βασικός λόγος αύξησης των δαπανών κατά 5,9 % σε σχέση
µε το 2010 , µαζί µε τις ανάγκες της πληρωµής των τόκων.
Οι δαπάνες πάντως για το 2012 αναµένονται µειωµένες κατά 8,3% σε σχέση µε το
2011, δηλαδή να φτάνουν σε ύψος 64,8 ευρώ, µε την κύρια µείωση να προκύπτει από την
ελάφρυνση της δαπάνης για πληρωµή των τόκων και τη µείωση του µισθολογικού κόστους του
Δηµοσίου.

Ειδικά οι δαπάνες για τόκους, αναµένεται να διαµορφωθούν στα 12,75 δις, δηλαδή 6%
του ΑΕΠ, σε σχέση µε τα 16,38 δις του 2011 που αντιστοιχούσαν σε 7,5% του ΑΕΠ και τα 17,9
δις που θα πληρώναµε για τόκους, αν δεν εφαρµοζόταν το πρόγραµµα ανταλλαγής οµολόγων.
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Τα έσοδα αναµένεται να αυξηθούν κατά 3,4% σε σχέση µε το 2011, φτάνοντας τα 58,23
δις ευρώ.

Ο πληθωρισµός αναµένεται να πέσει κάτω από τη µονάδα και να προσγειωθεί στο
0,6% δίνοντας τέλος στην αόρατη δύναµη της ακρίβειας που κατατρώει τα εισοδήµατα των
ασθενέστερων.
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Τέλος, οι άµεσοι και οι έµµεσοι φόροι. Η άµεση φορολογία αυξάνεται κατά 17,4%, ενώ η
έµµεση παραµένει στα επίπεδα του 2011. Πάντως σε κάθε περίπτωση, η βελτίωση της
αναλογίας άµεσων προς έµµεσους φόρους είναι σηµαντική για την κατά το δυνατό δικαιότερη
κατανοµή των φορολογικών βαρών, που όµως δεν παύει να είναι επαχθής για το κοινωνικό
σύνολο.

Αυτό το γνωρίζουµε, και το γνωρίζουµε πολύ καλά. Και γνωρίζουµε πολύ καλά ότι
υπάρχουν αδικίες και σηµεία που µπορούν στην πορεία να επανεξεταστούν και να βελτιωθούν.
Γνωρίζουµε πόσο εφιαλτική είναι η απειλή της ανεργίας, που τη βλέπουµε συνεχώς να
αυξάνεται λόγω της ύφεσης και επιδεινώνεται κυρίως στους νέους ανθρώπους, όπου φτάνει στο
33%, ενώ σκαρφαλώνει στο 17% στο σύνολο του πληθυσµού. Η λήψη τέτοιων µέτρων, η
άσκηση τέτοιων πολιτικών που δεν είναι απλά περιοριστικές, αλλά είναι και άδικες και
υφεσιακές, δεν είναι οπωσδήποτε αυτό που θα επιθυµούσε καµία κυβέρνηση.
Όµως, αυτή η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας και ενότητας. Και
αναγκάζεται, όπως και η προηγούµενη, όπως και η επόµενη, να ασκεί πολιτικές µε βαθύ
κοινωνικό κόστος.
Αλλά υπάρχει βαθύτερο κοινωνικό κόστος, κυρίες και κύριοι βουλευτές, από την
παράδοση της χώρας µας στο ορµητικό και φονικό χείµαρρο της χρεοκοπίας;
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Υπάρχει µεγαλύτερη ευθύνη από το να διαφυλάξουµε την κοινωνική ειρήνη, τη
σταθερότητα, την ίδια την εθνική ακεραιότητα;
Πράγµατι, οι αλλαγές, ιδίως οι δοµικές, οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις κλονίζουν
βεβαιότητες, ανατρέπουν στερεότυπα, αποκαθηλώνουν παγιωµένες αντιλήψεις και προσδοκίες
που δεν ξεφεύγουν πάντα από το στενό προσοδοθηρικό πλαίσιο.
Αλλά δεν µπορούµε να είµαστε και µε τον αστυφύλαξ της διάσωσης και µε τον
χωροφύλαξ του λαϊκισµού. Δεν µπορούµε να γυρίζουµε σε εποχές αλόγιστων υποσχέσεων και
αγόγγυστων διεκπεραιώσεων.
Δεν µπορούµε να υποσχόµαστε τα πάντα στους πάντες, να θεωρούµε τα πάντα δυνατά
και ταυτόχρονα να καθιστούµε αδύνατη τη δηµιουργία µας χώρας δηµιουργικής και
παραγωγικής.
Η κρίση που ορίζει τις ασταθείς και απρόβλεπτες µεταβολές του, εντοπίζεται στις δοµές
του παγκόσµιου οικονοµικού συστήµατος. Είναι µια παγκόσµια κρίση µέσα στην οποία εµείς
καλούµαστε να διασώσουµε την ίδια την ύπαρξη και οµαλή λειτουργία του ελληνικού κράτους
και της ελληνικής κοινωνίας, όπως την ξέρουµε τις τελευταίες δεκαετίες.
Και όλα αυτά µέσα σε µια Ευρώπη, µε τη Γερµανία, να αναθεωρεί συνεχώς προς τα
κάτω τους δικούς της ρυθµούς ανάπτυξης οι οποίοι δεν θα ξεπεράσουν το 0,5%, σε αντίθεση µε
τις αγορές που αναπτύσσουν διαρκώς την παρουσία τους και αναπτύσσονται οι ίδιες
απειλώντας να µετατρέψουν αναπτυγµένες χώρες σε αναπτυσσόµενες.
Και αν κάποιοι χαρακτηρίζουν µε ευκολία αναπόφευκτη την θεµελιώδη απόφαση της
26

ης

Οκτωβρίου, εµείς πιστεύουµε ότι το µόνο που οφείλουµε να καταστήσουµε αναπόφευκτο

είναι η σωτηρία της χώρας.
Υπάρχουν στο πολιτικό σύστηµα αυτοί που νοσταλγούν επίµονα και µονότονα το
παρελθόν και όσοι εργάζονται νυχθηµερόν για να υπάρχει µέλλον.
Υπάρχουν αυτοί που µιλούν µε ειλικρίνεια προκαλώντας την αντίδραση και όσοι δεν
µιλούν επενδύοντας στη δύναµη της αδράνειας, ή µιλούν την εύπεπτη γλώσσα του λαϊκισµού.
Αυτοί που εµπράκτως στηρίζουν την Ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και εκείνοι που
προσποιούνται ότι δεν ξέρουν τις δεσµεύσεις που απορρέουν από αυτήν.
Αυτοί που µε τεράστιο αγώνα και προσωπικό κόστος πετυχαίνουν µια τόση δα αλλαγή
και εκείνοι που εκφράζουν την πιο οργισµένη συµπεριφορά τους σε µια οποιαδήποτε τόση δα
αλλαγή.
Αυτοί που ηγούνται µιας επίπονης προσπάθειας παραµελώντας τις προσωπικές τους
φιλοδοξίες και εκείνοι που καθοδηγούνται από την προσωπική τους µαταιοδοξία για επιτυχία µε
ήσσονα προσπάθεια.
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Αυτοί που αισθάνονται κουρασµένοι, απρόθυµοι και ανήµποροι να ανταποκριθούν στις
νέες συνθήκες και εκείνοι που αγωνιούν και δουλεύουν, ώστε οι νέες συνθήκες να γίνουν
πραγµατικότητα.
Αυτοί που επιθυµούν τη νέα Ελλάδα κι εκείνοι που δεν φαντάζονται την Ελλάδα χωρίς
αυτούς πρωταγωνιστές.
Αυτοί που µιλούν τη γλώσσα της κοινής λογικής κι εκείνοι που προσαρµόζουν τη λογική
στον εαυτό τους.
Αυτές είναι οι πραγµατικές διαχωριστικές γραµµές. Κι αυτό είναι το διακύβευµα, το
ερώτηµα στο οποίο πρέπει όλοι µας να απαντήσουµε. Αυτή είναι και η απόφαση που πρέπει να
πάρει ο ελληνικός λαός.
Ο Προϋπολογισµός του 2012 είναι το όχηµα για την αλλαγή πορείας από µια εποχή
εικονικής ευηµερίας µε επώδυνο τέλος σε µια νέα εποχή σταθερότητας, υπευθυνότητας και
βιώσιµης ανάπτυξης. Είναι η πρώτη νοµοθετική πρωτοβουλία της νέας Κυβέρνησης, η πρώτη
πολιτική απόφαση της νέας εποχής για τη χώρα µας.

Μιχαήλ Κατρίνης

Βουλευτής Ηλείας
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ

ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΧΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τον Κρατικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2012
Του Γενικού Εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας
Κωνσταντίνου Μουσουρούλη
Βουλευτή Χίου
Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Ευρωζώνη – Αίτια και αποτελέσµατα της πιστωτικής κρίσης
Συζητάµε τον κατατεθέντα προϋπολογισµό υπό συνθήκες πρωτοφανούς διεθνούς και
ευρωπαϊκής πιστωτικής κρίσης. Γνωρίζετε ότι µέσα σε τέσσερα χρόνια το χρέος των
ανεπτυγµένων χωρών αυξήθηκε κατά 30%. Μόνο τη διετία 2010 – 2011 η Ευρωζώνη
χρειάστηκε να δανειστεί 3,5 τρισ. ευρώ. Όλοι οι Διεθνείς Οργανισµοί σε όλες τις Εκθέσεις τους
εκτιµούν ότι το χρέος αυτό, το παγκόσµιο χρέος, θα αυξηθεί. Παράλληλα εκτιµούν ότι η
ανάπτυξη θα υποχωρήσει σε όλο τον κόσµο λόγω της πτώσης της οικονοµικής δραστηριότητας
και άρα των εσόδων, της ανόδου των τιµών των τροφίµων, Ιαπωνία - φυσικές καταστροφές, της
ανόδου των διεθνών τιµών του πετρελαίου - ισλαµική άνοιξη, και, βέβαια, λόγω δύο µεγάλων
αβεβαιοτήτων: στα δηµοσιονοµικά της Ευρωζώνης και των Ηνωµένων Πολιτειών.
Η Ευρωζώνη επί σειρά ετών στήριζε την ανάπτυξή της στο τρίπτυχο ‘δάνεια – αγορές’,
‘σκληρός πυρήνας – εξαγωγές’, ‘περιφέρεια – κατανάλωση’. Για να αµυνθεί απέναντι στην
εισαγόµενη κρίση αποφάσισε µονοδιάστατη λιτότητα. Η επιλογή αυτή διεύρυνε την ύφεση,
αύξησε το χρέος, πυροδότησε κερδοσκοπίες στα κρατικά οµόλογα, αρχικά εναντίον της χώρας
µας, που ήδη είχε στοχοποιηθεί από τη δική της ηγεσία. Στη φάση αυτή η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα δεν µείωσε τα επιτόκιά της, ο δε Κοινοτικός Προϋπολογισµός δεν ενεργοποιήθηκε,
αλλά και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων παρέµεινε απαθής. Δηλαδή, τα ‘πυροσβεστικά
οχήµατα’ Φρανκφούρτης, Βρυξελλών και Λουξεµβούργου έµειναν στα υπόστεγα. Όταν η
κερδοσκοπία φούντωσε, η Ευρώπη αποφάσισε να αµυνθεί θεσµικά µε µηχανισµούς στήριξης
και µε µια νέα αυστηρή και περίπλοκη σε επίπεδο υλοποίησης «ενισχυµένη ευρωπαϊκή
οικονοµική διακυβέρνηση», δηλαδή το «Σύµφωνο για το Ευρώ+». Και πάλι όµως οι µηχανισµοί
αυτοί δεν έδωσαν το µήνυµα της οικονοµικής ενοποίησης διότι βασίστηκαν σε εθνικά µερίδια.
Αυτό το µήνυµα προφανώς το περίµεναν οι αγορές. Επίσης, η οικονοµική διακυβέρνηση, δεν
µπορούσε να αποδώσει άµεσα για τον εξής λόγο: διότι η όποια παρακολούθηση, ο όποιος
έλεγχος και η όποια επιβολή ποινών γίνονται αφού έχεις αποτύχει. Σήµερα, το λυπηρό για την
Ευρώπη είναι ότι το άρθρο 136, το αναθεωρηµένο άρθρο 136 της Συνθήκης της Λισαβόνας,
αναφέρει ξεκάθαρα ότι η στήριξη των µηχανισµών «εξαρτάται από το βαθµό συµµόρφωσης των
δικαιούχων προς τις πρακτικές του εποπτεύοντος το πρόγραµµά τους Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου». Δεν θα µπορούσα ποτέ να φανταστώ µια τέτοια ρύθµιση πριν από τρία χρόνια.
Ελλάδα – Η πιστωτική κρίση συµπίπτει µε πολιτική κρίση
Στις 23 Απριλίου του 2010 οι Έλληνες µάθαµε από την τηλεόραση, µε φόντο το λιµάνι
του Καστελόριζου, ότι η χώρα µας προσέφυγε στο Δ.Ν.Τ. οδηγώντας την Ευρώπη στη
δηµιουργία των µηχανισµών που προανέφερα. Μηχανισµών που ίσχυσαν τελικώς για την
Πορτογαλία, την Ιρλανδία, ενώ η Ελλάδα αντιµετωπίστηκε ως ξεχωριστή, «ιδιαίτερη
περίπτωση». Πρόκειται για µια ρετσινιά που µας ακολουθεί µέχρι και σήµερα. Δύο εβδοµάδες
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µετά, στις 6 Μαΐου, υπό την απειλή «ψηφίζουµε τη Συµφωνία, ή χρεοκοπία», το Μνηµόνιο έγινε
νόµος του κράτους από την κυβερνητική πλειοψηφία. Έτσι η -αποκλεισµένη από τις αγορέςΕλλάδα έλαβε δανειοδότηση, σε δόσεις, υπό την προϋπόθεση µιας αυστηρής δηµοσιονοµικής
προσαρµογής, µε αιχµή του δόρατος τη σκληρή λιτότητα. Λιτότητα που επέφερε ύφεση και
βέβαια κοινωνικές και οικονοµικές συνέπειες, ιδίως στο σκέλος του χρέους, εκτινάσσοντάς το
εκτός ορίων βιωσιµότητας.
Η προηγούµενη κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., χωρίς προεργασία και επιχειρήµατα, χωρίς
αιτήµατα και στόχευση, ψήφισε το Μνηµόνιο χωρίς να διαπραγµατευτεί τους όρους, έχοντας
ήδη διακηρύξει πως δεν …δικαιούται µια τέτοια διαπραγµάτευση, ενώ παραχώρησε στους
δανειστές δυσανάλογα δικαιώµατα.
Η Νέα Δηµοκρατία από την αρχή τήρησε αποστάσεις από το λάθος αυτό. Ο Πρόεδρός
µας δέχθηκε κριτική από εκείνους που αφού το στήριξαν, ένας-ένας είπαν µετά το
«απεταξάµην». Όµως εµείς δεν επικρίναµε απλώς, υποβάλλαµε προτάσεις εναλλακτικές,
ολοκληρωµένες, µε µέτρα για την καταπολέµηση της ύφεσης και µε δηµιουργία εσόδων, µε
διαρθρωτικές αλλαγές για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, µε κεφαλαιοποίηση της
ανενεργού ακίνητης περιουσίας του κράτους. Ταυτόχρονα ψηφίσαµε µέτρα διαρθρωτικών
αλλαγών, περιστολής δαπανών και αξιοποίησης περιουσίας. Συγκεκριµένα αναφέροµαι στον
Εφαρµοστικό νόµο του Μεσοπροθέσµου και ειδικότερα στο σκέλος αυτού που στηρίξαµε τον
Ιούνιο.
Όταν η -αυτοτροφοδοτούµενη πλέον- ύφεση άρχισε να απορροφά σαν σφουγγάρι όλα
τα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής που είχαν αποφασιστεί, χωρίς όµως να οδηγεί σε
πλεονάσµατα ενώ συσσώρευε χρέη, οι δανειστές µας αποφάσισαν να βελτιώσουν τους όρους
υπό την προϋπόθεση του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος και, στην ουσία, µας οδήγησαν σε
νέα πιο ασφυκτικά µέτρα. Στη φάση αυτή –και εδώ επανέρχοµαι στα σφάλµατα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης - η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν εγγυήθηκε το «όλον» ευρωπαϊκό χρέος, ούτε
επιµέρισε τους κινδύνους µέσω ευρωοµολόγων προκειµένου να αποκλιµακωθούν τα spreads
και να αποκατασταθεί η σταθερότητα. Η ύφεση, η βιωσιµότητα του χρέους, ο κίνδυνος ντόµινο,
δεδοµένου ότι η µία χώρα δανείζει την άλλη και η αδυναµία να επιβληθεί νέα λιτότητα, έδιωξαν
επενδύσεις από την Ευρωζώνη, κυρίως από την Ευρώπη, αλλά πιο πολύ από την Ευρωζώνη,
ενώ διακόπηκε η χρηµατοδότησή της από τρίτες τράπεζες, οδηγώντας πλέον την Ευρωζώνη σε
πιστωτική κρίση.
Έτσι φτάσαµε στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 21

ης

Ιουλίου, µε τις

οποίες κατά τον τότε και νυν Υπουργό Οικονοµικών, κύριο Βενιζέλο, «µπήκε πάτος στο βαρέλι».
Τελικά όχι µόνο δεν «µπήκε πάτος στο δικό µας βαρέλι», αλλά «έφυγε ο πάτος και από το
βαρέλι» της υπόλοιπης Ευρωζώνης, ακόµα και από τον σκληρό πυρήνα της. Στις 3 Οκτωβρίου,
ο τότε και νυν Υπουργός Οικονοµικών κατέθεσε το προσχέδιο του προϋπολογισµού για το 2012
η

διαβεβαιώνοντας δύο πράγµατα, ότι η 6 δόση του αρχικού δανείου είναι εξασφαλισµένη και ότι
η εφαρµογή της συµφωνίας της 21

ης

Ιουλίου εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους.

Αυτά τα δύο είπε ο Υπουργός.
η

Από τότε µέχρι σήµερα, όχι µόνο δεν καταβλήθηκε η 6 δόση του δανείου, αλλά
µεσολάβησαν και τα εξής οικονοµικά και πολιτικά γεγονότα: Στις 22 Οκτωβρίου παρουσιάστηκε
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η Έκθεση -καταπέλτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελληνική οικονοµία. Εκεί
αποκαλύπτεται ότι τα νούµερα «δεν βγαίνουν», ούτε κατόπιν της συµφωνίας της 21

ης

Ιουλίου -

επιβεβαιώνοντας τις επιφυλάξεις που είχαµε εκφράσει τότε- και ότι τα δηµοσιονοµικά στοιχεία
συνεχώς επιδεινώνονται. Συνεπώς η συµφωνία της 21

ης

Ιουλίου δεν εξασφάλιζε πια τη

βιωσιµότητα του χρέους, όπως έλεγε το προσχέδιο του προϋπολογισµού του 2012, ενώ το
περαιτέρω «κούρεµα» του χρέους καθίστατο και στη βάση της έκθεσης αυτής, αναγκαίο και
αναπόφευκτο.
Υπό το πρίσµα αυτό, στις 26 Οκτωβρίου το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έλαβε απόφαση για
µια νέα Συµφωνία της χώρας µας µε την Ευρωζώνη, την οποία η κυβέρνηση Παπανδρέου
αποδέχθηκε και διαφήµισε ως νέα σχέδιο σωτηρίας. Τις αµέσως επόµενες µέρες κορυφώθηκαν
προβλήµατα στην ηγεσία, τη διακυβέρνηση, την κοινωνία, την οικονοµία και τους θεσµούς της
χώρας µας. Τότε και συγκεκριµένα στις 31 Οκτωβρίου, ο πρώην Πρωθυπουργός αποφάσισε να
εξαπολύσει την «τορπίλη» του δηµοψηφίσµατος, για το οποίο χειροκροτήθηκε από την
Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Δηλαδή, λίγα 24ωρα µετά, ο κύριος Παπανδρέου έθεσε
εν αµφιβόλω τη συµφωνία που ο ίδιος ‘διαπραγµατεύτηκε’, προκαλώντας διεθνή παροξυσµό
στις αγορές και εξαγριώνοντας τους εταίρους που έστρεψαν την τορπίλη εναντίον µας υπό τη
µορφή ερωτήµατος: «Είστε µέσα ή έξω;», «Ναι ή όχι;». Η Ελλάδα όχι µόνο λοιδορείται, αλλά
παγιώνεται ως η εικόνα µιας αναξιόπιστης, αποτυγχάνουσας στους στόχους και επιπλέον
αναποφάσιστης χώρας. Με τη δυναµική παρέµβαση της Νέας Δηµοκρατίας το δηµοψήφισµα
αποσύρθηκε, ωστόσο κα µόνο µε την εξαγγελία του κατάφερε ένα συντριπτικό πολιτικό και
οικονοµικό χτύπηµα στη χώρα. Την έθεσε σε φυγόκεντρη ευρωπαϊκή τροχιά, µπλόκαρε την 6η
δόση και διαµόρφωσε ένα απολύτως εχθρικό για τη χώρα µας διεθνές περιβάλλον. Κύριοι
συνάδελφοι, εχθρικό προς καθετί το ελληνικό. Όσοι εξ ηµών έχουµε αίσθηση αυτού που εδώ
στην Ελλάδα αποκαλούµε «εξωτερικό», µπορούν να το καταλάβουν, και υπάρχουν πολλοί
συνάδελφοι που έχουν αυτή την αίσθηση. Δεν υπάρχει σήµερα Έλληνας που να εργάζεται ή να
ταξιδεύει στο εσωτερικό, και να µην αντιλαµβάνεται αµέσως ότι στο πρόσωπό του
αντικατοπτρίζεται ένας φουκαράς, απατεώνας, λαθρεπιβάτης της Ευρώπης! Κατά τη γνώµη
µου, αυτή την εικόνα την προσέδωσε η διετία που πέρασε.
Υπό αυτό το πλαίσιο, και εν µέσω πολιτικής, πλέον, κρίσης καταφέραµε ο κ.
Παπανδρέου να αποχωρήσει από την πρωθυπουργία. Στηρίξαµε µια µεταβατική κυβέρνηση
υπό τον πρώην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κ. Παπαδήµο, για να
χειριστεί τα αναπόφευκτα που κληροδοτήθηκαν στη χώρα. Να επανορθώσει, έστω και την
τελευταία στιγµή, τη µεγάλη ζηµιά που έγινε µε την εξαγγελία του δηµοψηφίσµατος, να
εξασφαλίσει την 6η δόση η οποία εκκρεµεί από το Σεπτέµβριο, και να ολοκληρώσει την
εφαρµογή της αποφάσεως της 26ης Οκτωβρίου για το «κούρεµα» του χρέους, ώστε να
αποφύγει η Ελλάδα την χρεοκοπία. Χρεοκοπία που έφτασε να προεξοφλείται από τις αγορές.
Ειδικότερα για την εκταµίευση της 6ης δόσης, οι δεσµεύσεις που ζητούν οι εταίροι µας
έχουν ήδη παρασχεθεί, είναι θεσµικές και επαρκείς. Η απόφαση των πολιτικών αρχηγών υπό
τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, η δέσµευση του νέου πρωθυπουργού να εκπληρώσει το έργο
αυτό, η οµιλία του προέδρου της Ν.Δ. κ. Αντώνη Σαµαρά στο Κοινοβούλιο, η ψήφος
εµπιστοσύνης που παρείχαµε στην κυβέρνηση Παπαδήµου, η έγκριση του προϋπολογισµού
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του 2012 -στην κατάρτιση του οποίου δεν είχε συµµετάσχει η Ν.Δ.- η έγκρισή του από το
υπουργικό συµβούλιο, και η γραπτή ενηµέρωση που έδωσε ο πρόεδρος της Ν.Δ. στους
συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόµµατος.
Εδώ βρισκόµαστε σήµερα. Σε ένα σηµείο που οι εταίροι είναι εξαγριωµένοι, όπου οι
αγορές έχουν περιλάβει όλα τα κράτη-µέλη, και δεν θα αργήσει η ώρα, κύριοι συνάδελφοι, που
ο καθένας θα τρέχει να σβήσει τη δική του φωτιά, παρά να ασχολείται µε την «ελληνική
ξεχωριστή περίπτωση». Και που ο προϋπολογισµός, βέβαια, χρειάζεται αυτή τη συµφωνία
τώρα. Σ' αυτό το σηµείο, κάτω από αυτές τις οριακές συνθήκες που διαµορφώθηκαν από µια
κυβέρνηση που υπέστη συντριπτική ιδεολογική, πολιτική, αλλά και ηθική, πιστεύω, ήττα, η Ν.Δ.
«έβαλε πλάτες» στη χώρα. Στη χώρα! Σε κανέναν άλλον.
Ο νέος πρωθυπουργός, καλείται, κατά τη γνώµη µου, να λειτουργήσει ως
«πυροτεχνουργός», ώστε να µην απασφαλίσει η παγιδευµένη αξιοπιστία της χώρας µας. Η
ψήφος εµπιστοσύνης στην κυβέρνηση του κ. Παπαδήµου, δεν είναι ψήφος συνενοχής, ούτε
παραγραφής. Όµως δεν θα µπορούσε, και δεν δόθηκε µε εξαιρέσεις, όπως έκαναν κάποιοι
συνάδελφοι, όπως για παράδειγµα ο πρώην υπουργός ο κ. Καστανίδης, ο οποίος, αν θυµάµαι
καλά, έδωσε ψήφο εµπιστοσύνης µε ‘εξαίρεση’.
Υπό αυτές τις συνθήκες, επιθυµούµε να έρθει σε πέρας η συγκεκριµένη αποστολή της
κυβέρνησης, δεν αµφισβητούµε τον προϋπολογισµό που κατατέθηκε στη Βουλή στη βάση της
συµφωνίας της 26ης Οκτωβρίου, και τον υπερψηφίζουµε.
Ο προϋπολογισµός αυτός, όπως µας διαβεβαίωσε όλους ο Υπουργός Οικονοµικών,
ενσωµατώνει τη νέα συµφωνία και την επικαιροποίηση των στοιχείων, λόγω της ύφεσης και των
νέων δεδοµένων. Ενώ, δεν περιλαµβάνει νέα µέτρα, όπως επίσης µας διαβεβαίωσε ο
Υπουργός Οικονοµικών, εκτός από αυτά που ήδη αποτελούν νόµους του κράτους και
περικλείονται στο µεσοπρόθεσµο και στο πολυνοµοσχέδιο. Και επειδή κάποιοι συνάδελφοι ίσως
αναρωτηθούν αν υπάρχει κάποια αναντιστοιχία στον τρόπο που τεκµηριώνω τις θέσεις της
Ν.Δ., θα σας πω πως όταν δίδεται ψήφος εµπιστοσύνης σε µια κυβέρνηση, αυτοµάτως δίδεται
ψήφος εµπιστοσύνης και στον προϋπολογισµό.
Θα ήθελα να σηµειώσω, επίσης, και θα ήθελα την προσοχή σας, κύριοι συνάδελφοι, ότι
πρόκειται για τον τελευταίο προϋπολογισµό που δεν καταρτίζεται υποχρεωτικά σύµφωνα µε
τους µεσοπρόθεσµους δηµοσιονοµικούς στόχους και δεν υπόκειται στις αυτοµατοποιηµένες
κυρώσεις του προαναφερθέντος άρθρου 136. Τι θέλω να πω: Σύµφωνα µε το άρθρο αυτό, τα
κράτη-µέλη της ευρωζώνης, εκτός από τις πάγιες υποχρεώσεις του Συµφώνου Σταθερότητας
και Ανάπτυξης, υποχρεούνται πλέον στο πλαίσιο του λεγόµενου ευρωπαϊκού εξαµήνου, να
υποβάλλουν προγράµµατα σταθερότητας και σύγκλισης στα οποία θα πρέπει να περιγράφουν
λεπτοµερώς τις στρατηγικές που θα ακολουθήσουν για να πετύχουν τους δηµοσιονοµικούς
στόχους. Όταν τα κράτη-µέλη έχουν τεθεί σε διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος, καταθέτουν
0,1% του Α.Ε.Π. τους σε άτοκο λογαριασµό. Όταν δεν σηµειώνουν επαρκή πρόοδο, ο
λογαριασµός γίνεται έντοκος. Και τέλος, εάν δεν συµµορφώνονται µε τις συστάσεις που θα
επιδίδει το Συµβούλιο κατόπιν προτάσεως της Επιτροπής, η κατάθεση αυτή µετατρέπεται σε
πρόστιµο και δεν επιστρέφεται.
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Ανάλυση τελευταίας διετίας της διακυβέρνησης –Εκτέλεση φετινού προϋπολογισµού
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πέρυσι στη συζήτηση του προϋπολογισµού του 2011 ο
Γενικός Εισηγητής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έλεγε: «Προβλέπεται µικρότερη ύφεση στην οικονοµία,
µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα των αντίστοιχων φορολογικών µηχανισµών, περισσότερα
όπλα στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής». Έλεγε επίσης: «Το 2011 ξεκινάµε από
καλύτερες βάσεις µε περισσότερα όπλα για να πετύχουµε τους στόχους µας. Για εµάς, αυτό
που προέχει είναι να πιάσουν τόπο οι θυσίες των Ελλήνων». Έγιναν ακριβώς τα αντίθετα,
επιβεβαιώνοντας περίτρανα την κριτική µας.
Το Υπουργείο Οικονοµικών αναθεώρησε διπλά στο µεσοπρόθεσµο τους αρχικούς
δηµοσιονοµικούς στόχους του µνηµονίου. Για να συγκρατήσει τις αποκλίσεις τόσο στους
αρχικούς όσο και στους αναθεωρηµένους στόχους, περιέκοψε το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων κατά 37% και ψήφισε έκτακτα εισπρακτικά µέτρα, που λόγω του εύρους των
αποκλίσεων, έλαβαν τη µορφή χιονοστιβάδας.
Ο προϋπολογισµός του 2011, ήταν, κατά τη γνώµη µου, ένας προϋπολογισµός «τσουλήθρα» στόχων και αποτελεσµάτων. Η ύφεση εκτιµάται να κλείσει στο 5,5% από 3% στον
περυσινό προϋπολογισµό. Η ανεργία εκτιµάται στο 15,4% από 14,6%. Η ύφεση συρρίκνωσε τα
κέρδη και τα εισοδήµατα, µε αποτέλεσµα τα έσοδα να αυξάνονται µόλις κατά 0,9%, όταν ο
στόχος στον περυσινό προϋπολογισµό ήταν αύξηση σχεδόν 9%. Οι πρωτογενείς δαπάνες
διατηρούν τη δυναµική τους λόγω αύξησης των τόκων και των επιχορηγήσεων προς τα
ασφαλιστικά ταµεία και τον ΟΑΕΔ, αύξηση που προκάλεσε, προφανώς, η ανεργία και η µείωση
των µισθών. Το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης αναµένεται να κλείσει στα 19,7 δισ. € ή
περίπου 9% του Α.Ε.Π.. Δηλαδή, µισή µονάδα περισσότερο έλλειµµα για το κλείσιµο του έτους
2011, ακόµα και σε σχέση µε έναν µήνα πριν, όταν συζητούσαµε το προσχέδιο. Μισή µονάδα,
σε ένα µήνα.
Η απόκλιση αυτή, κύριοι συνάδελφοι, θα ήταν αισθητά µεγαλύτερη, εάν δεν είχε, όπως
προείπα, περικοπεί το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Το τελικό ύψος του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων εκτιµάται ότι θα κλείσει περίπου στα 7 δισ. Ευρώ, 6,9 δισ. Ευρώ για την
ακρίβεια, που αντιστοιχεί σε µείωση 20% σε σχέση µε το 2010! Αποτελεί, δηλαδή, το ιστορικά
χαµηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Και βέβαια, το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων, δεν αντιπροσωπεύει ένα άχρηστο έξοδο. Εν µέσω κρίσης, ξέρετε ποιος είναι ο
πολλαπλασιαστής του και ξέρετε επίσης, ότι το Πρόγραµµα αυτό φέρνει έσοδα, γιατί χωρίς
υλοποίηση, χωρίς χρηµατοδότηση, δεν µπορούµε να έχουµε τις αντίστοιχες κοινοτικές
απολήψεις µέσω του ΕΣΠΑ. Τέλος, το χρέος της γενικής κυβέρνησης αναµένεται να κλείσει στο
162% του Α.Ε.Π., από πρόβλεψη για 153% στον περυσινό προϋπολογισµό.
Εκτιµήσεις για το 2012
Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν περίτρανα την ανάγκη να σηµειωθεί ανάπτυξη. Η
εκτέλεση του προϋπολογισµού του 2011 επηρεάζει, βεβαίως, και το 2012. Άλλωστε, σύµφωνα
µε τον προϋπολογισµό που κατατέθηκε, και όπως αναφέρουν τα κείµενα του κ. Υπουργού,
«πολλά θα εξαρτηθούν από τη σύνθεση, την ταχύτητα της εφαρµογής και τη γενικότερη πρόοδο
του προγράµµατος διαρθρωτικών αλλαγών», κάτι το οποίο, σταθερά υποστηρίζει η Νέα
Δηµοκρατία τα τελευταία δύο χρόνια.
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Η προσπάθεια για δηµοσιονοµική προσαρµογή µε πρωτογενές πλεόνασµα, µείωση
ελλείµµατος και µείωση του δηµόσιου χρέους, είναι στόχοι που δεν βρίσκουν κανέναν αντίθετο.
Φαντάζοµαι, ούτε και την Αριστερά. Ωστόσο, οι αισιόδοξοι αυτοί στόχοι θα επιτευχθούν µόνο
εάν ξεπεραστεί η ύφεση στην οποία έχει εισέλθει η χώρα µας, για πέµπτη συνεχή χρονιά. Δεν
έχει συµβεί ποτέ ξανά στην ιστορία µας, και µάλιστα µε ποσοστό µεγαλύτερο από εκείνο που
σηµειώθηκε το 1974, όταν είχαµε την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, την πτώση της
χούντας, και βέβαια, το ξέσπασµα της µεγάλης ενεργειακής κρίσης.
Σε σχέση µε το 2011, η ύφεση εκτιµάται ότι θα µειωθεί κατά 2,7 µονάδες. Εκείνο που
δεν καταλαβαίνω, κύριοι συνάδελφοι, είναι από πού θα προέλθει αυτή η ανάκαµψη; Το
τραπεζικό σύστηµα θα πρέπει να απορροφήσει τις επιπτώσεις του PSI (συµµετοχή ιδιωτικού
τοµέα), προκειµένου να µην δηµιουργηθεί πρόβληµα ρευστότητας. Η ιδιωτική κατανάλωση,
σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό, προβλέπεται να περιορισθεί. Οι επενδύσεις συνεχίζουν να
µειώνονται και εδώ θα ήθελα να σταθώ για να σηµειώσω, ότι κατά τη δεύτερη προκήρυξη του
αναπτυξιακού νόµου υποβλήθηκαν 179 σχέδια προϋπολογισµού 854 εκατ. Ευρώ, έναντι
διαθέσιµου προϋπολογισµού 3,2 δις. Πρόκειται για ελεύθερη πτώση, λόγω των προβληµάτων
ρευστότητας. Οι ξένες άµεσες επενδύσεις µεταξύ του πρώτου επτάµηνου του 2009 και του
2011, σύµφωνα µε έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος, έπεσαν κατά 65%.
Επίσης, σύµφωνα µε έκθεση της παγκόσµιας τράπεζας, περισσότερες από 2000
ελληνικές επιχειρήσεις, το 40% µόνο φέτος, µετανάστευσαν στη γειτονική Βουλγαρία. Όλα αυτά
δείχνουν, ότι δεν υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον. Όµως από αυτό το επενδυτικό ενδιαφέρον,
εξαρτάται και η επίτευξη του στόχου των αποκρατικοποιήσεων όπως έχει τεθεί στον
προϋπολογισµό του 2012. Το 2011, αν θυµάµαι καλά, ο στόχος ήταν 1,8 δισ Ευρώ.
Η ανεργία το 2012 διογκώνεται και πάλι και αναµένεται να διαµορφωθεί στο 17,1%.
Αυτό σηµαίνει, ότι χιλιάδες άτοµα θα χάσουν τη δουλειά τους, ακόµα και αν η ύφεση
υποχωρήσει. Η πρόβλεψη του προϋπολογισµού για τα φορολογικά έσοδα του 2012, είναι και
αυτή αισιόδοξη. Συγκεκριµένα, αναµένονται εισπράξεις, από τα έως τώρα µέτρα, που
προβλέπεται να διαµορφώσουν τα φορολογικά έσοδα στα 53 δισεκατοµµύρια Ευρώ. Θα ήθελα,
στο σηµείο αυτό, να αναφέρω ορισµένους κινδύνους όπως η επίδραση της ύφεσης στα
εισοδήµατα φυσικών και νοµικών προσώπων, η ενδεχόµενη αύξηση της φοροδιαφυγής από τη
µείωση του αφορολογήτου (οι συνάδελφοι που είναι ειδικοί θα εξηγήσουν περαιτέρω), η
κατάρρευση της οικοδοµικής δραστηριότητας από την υπερβολική επιβάρυνση των ακινήτων,
που θα έχει αλυσιδωτές - έχει ήδη, θα έχει ακόµα περισσότερες - επιπτώσεις σε όλους τους
κλάδους της οικονοµίας, οι ανείσπρακτες οφειλές παρά το νέο θεσµικό πλαίσιο για την εκδίκαση
φορολογικών διαφορών, η αποδυνάµωση του φοροεισπρακτικού µηχανισµού και ούτω καθεξής.
Είναι αρκετά πράγµατα, στα οποία προτρέπουµε την Κυβέρνηση να δώσει µεγάλη
προτεραιότητα, αλλιώς δεν θα είναι εφικτοί οι δηµοσιονοµικοί στόχοι.
Οι συνολικές δαπάνες, µαζί µε τους τόκους, αναµένεται να µειωθούν κατά 5 δις λόγω
του αναµενόµενου αποτελέσµατος του PSI. Εκτιµώ επίσης ότι η µείωση των δαπανών του
τακτικού προϋπολογισµού στα 64,9 δις από 70, δεν προκύπτει εύκολα. Πιστεύω ακόµα, ότι
παρά τις µειώσεις, το κόστος λειτουργίας του κράτους αυξήθηκε οριακά. Δεν µπορεί, κύριοι
συνάδελφοι, να έχουν αποχωρήσει δηµόσιοι υπάλληλοι, να έχει µειωθεί ο µισθός τους και η
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δαπάνη να περιορίζεται µόνο κατά το ποσό του 1,6 δις Ευρώ. Για να µειωθούν οι δαπάνες,
όπως προανέφερα, µειώνονται οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους. Μόνο έτσι προβλέπεται
το χρέος να διαµορφωθεί στο 145,5% του Α.Ε.Π., για να συνεχίσει ο δανεισµός της χώρας. Και
αυτό, προφανώς υπόκειται στο αποτέλεσµα της επιτυχίας του PSI.
Το πρωτογενές πλεόνασµα, χωρίς το «κούρεµα» του χρέους, εκτιµάται στο 1,6%, αλλά
λόγω των αναγκών που θα προκύψουν από την αύξηση των επιχορηγήσεων προς τα
ασφαλιστικά ταµεία, το πραγµατικό πρωτογενές πλεόνασµα ενδέχεται να είναι µειωµένο. Αλλά
και αυτό είναι ένα θέµα που συνδέεται µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού του 2012 και την
επίτευξη των στόχων του. Πάντως, κανείς δεν µπορεί να κάνει ακριβείς προβλέψεις αν δεν
ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή.
Ελπίζω και εύχοµαι, το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) να αυξηθεί του
χρόνου σε σχέση µε φέτος, όπως προβλέπει ο προϋπολογισµός. Αυτό είναι απολύτως
απαραίτητο για να κάνουµε ένα βήµα µπροστά προς την ανάπτυξη και γιατί η εισροή των
Κοινοτικών πόρων είναι περισσότερο πολύτιµη από ποτέ άλλοτε. Είναι αδύνατο να
εισπραχθούν τα 4 δις που αναµένονται από το ΕΣΠΑ, αν δεν λειτουργήσει το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων και αυτό το γνωρίζετε όλοι. Μην επαναπαυόµαστε µόνο στην αύξηση
του ποσοστού της κοινοτικής συµµετοχής στο 95%. Αυτό, αν θέλετε, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, µπορεί να «ηρεµεί» λίγο το Υπουργείο Οικονοµίας. Κακώς, όµως, διότι έχουν ήδη
δηµιουργηθεί, µέσω των ταµείων χαρτοφυλακίου, «φούσκες απορρόφησης» στα διάφορα
προγράµµατα του ΕΣΠΑ. Κάποια στιγµή αυτές θα σκάσουν, γιατί από κάτω δεν κρύβουν
πραγµατικά έργα µε πραγµατικές δαπάνες και αυτό είναι ιδιαίτερα επισφαλές.
Πολιτική αξιολόγηση
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αλήθεια διαφαίνεται κάποτε. Ο πρώην Πρωθυπουργός,
ο κ. Παπανδρέου, µας µιλούσε για τις ευκαιρίες της κρίσης και εµείς είδαµε µόνο παγίδες,
παγίδες που κατέληξαν να φορέσουν στη χώρα ζουρλοµανδύα. Ως Αντιπολίτευση, αναγνώριζε
πράγµατι, ότι χρειάζονταν διαρθρωτικές αλλαγές. Όµως, µέσα στην αίθουσα τις καταψήφιζε και
έξω τις αναθεµάτιζε. Ήξερε για την κρισιµότητα της κατάστασης. «Έχουµε σχέδιο 100 ηµερών»
έλεγε, για να επανεκκινήσει η οικονοµία. Μετά τις εκλογές ανακάλυψε ότι λεφτά δεν υπάρχουν
και ότι δήθεν «η Ν.Δ. παρέδωσε άδεια ταµεία». Αδιαφόρησε επί µήνες να πάρει µέτρα,
φούσκωσε το έλλειµµα, αναθεώρησε δύο φορές το Α.Ε.Π. επηρεάζοντας χρέος και έλλειµµα,
µάλιστα, η τελευταία, η δεύτερη, έγινε δύο µέρες πριν την κατάθεση του προσχεδίου του
προϋπολογισµού που συζητάµε. Συκοφαντούσε την Ελλάδα, µε δηλώσεις για κίνδυνο
χρεοκοπίας, διεφθαρµένη χώρα, οικονοµία στην εντατική και ούτω καθεξής.
Αυτές οι δηλώσεις, µαζί µε ψέµατα, µπλόφες, ας µου συγχωρήσετε την έκφραση ακόµα
και κλάψες τύπου «χρειαζόµαστε θεσµούς και όχι χρήµατα», έφεραν την Ελλάδα στα διεθνή
πρωτοσέλιδα, προκάλεσαν αναταραχή στις αγορές και εκτόξευσαν τα επιτόκια δανεισµού. Και
όχι µόνο, µε την επέκταση της διορίας διακανονισµού για την πραγµατοποίηση ανοιχτών
πωλήσεων κρατικών οµολόγων σε Τ συν 10, από Τ συν 1, συν 2, ή συν 3, διεύρυνε και τα
δυνητικά περιθώρια της κερδοσκοπίας των αγορών. Η κυρία Παπανδρέου, η Πρόεδρος της
παρούσας Επιτροπής, είχε ασχοληθεί τότε µε το θέµα και είχε κάνει επίσης Ερώτηση την οποία
προσυπέγραψαν πολλοί συνάδελφοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ..
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«Αν πέρα από τα 30 δις του Μνηµονίου», έλεγε ο κ. Παπακωνσταντίνου, «χρειαστούν
και άλλα µέτρα, εγώ θα έχω αποτύχει»… «Η προσπάθεια αποδίδει», «τα χειρότερα είναι πίσω»,
«η ανάκαµψη έχει αρχίσει», «οι θυσίες αναγνωρίζονται στην Ευρώπη, πιάνουν τόπο και
ανοίγουν θετική προοπτική για το µέλλον», δήλωνε επί ενάµιση χρόνο ο πρώην
Πρωθυπουργός. Ο λογαριασµός, όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µας συνοδεύει επί
πολλές δεκαετίες. Από το πορτοφόλι του Έλληνα, µέσα σε δύο χρόνια, έφυγαν 40 δις. Αυτός
είναι ο απολογισµός: µέτρα θηριώδη και άδικα, που βασίστηκαν σε λάθος εκτιµήσεις. Επόµενο
είναι να εξανεµιστούν και οι καταθέσεις από τις τράπεζες, όσες δηλαδή είχαν αποµείνει, από τις
κατά καιρούς επιδροµές του κόσµου στα γκισέ, ύστερα από άτυχες δηλώσεις πάλι στελεχών του
ΠΑ.ΣΟ.Κ..
Παραοικονοµία, λουκέτα, 550.000 νέοι άνεργοι. Όσοι εργάζονται ακόµα, είτε δεν
πληρώνονται, ή εργάζονται πολύ περισσότερο, µε µεγαλύτερη ανασφάλεια, για πολύ λιγότερα
χρήµατα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το ποσοστό των Ελλήνων που ζει κάτω από τα όρια της
φτώχειας αυξήθηκε κατά 22%. Τα ελληνικά νοικοκυριά δεν µπορούν πια να εξυπηρετήσουν το
δανεισµό τους. Όλα αυτά αποτυπώνονται ανάγλυφα από το ΙΟΒΕ, στα αποτελέσµατα ερευνών
οικονοµικής συγκυρίας του Οκτωβρίου που µας πέρασε. Οι ελληνικές οικογένειες δίνουν
σήµερα αγώνα επιβίωσης. Υπάρχουν παιδιά στα σχολεία που λιµοκτονούν. Στα συσσίτια
δηµιουργούνται κατοχικές ουρές. Μελέτες καταγράφουν µαζική φυγή από τη χώρα στο
εξωτερικό, αλλά και αυτοκτονίες.
Αν η προηγούµενη Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., - και θα ήθελα την προσοχή σας - είχε
ασκήσει µε ευθύνη την τυπική δουλειά του συντονισµού της χώρας, δεν θα είχαµε οδηγηθεί
εδώ. Πάρα πολλοί συνάδελφοι, του ΠΑ.ΣΟ.Κ., σε πολλές περιπτώσεις, είχαν υποδείξει στην
Κυβέρνηση τι έπρεπε να κάνει. Εάν η προηγούµενη Κυβέρνηση είχε ακούσει ακόµα και τους
δικούς της Βουλευτές, σίγουρα δεν θα ήµασταν εδώ που είµαστε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δίνατε την εικόνα «σχολικής εκδροµής». Το opengov ήταν
µια άτυχη διαδικασία που στέρησε τη διοίκηση από ανθρώπους, τους πιο κρίσιµους µήνες του
2009. Δεν προχωρήσατε σε ουσιαστικές βελτιώσεις των πάγιων αδυναµιών που υπάρχουν στη
δηµόσια διοίκηση, προτιµήσατε αλλαγές τίτλων Υπουργείων και µετακινήσεις στελεχών, την
ανακύκλωση δηλαδή ανθρώπων και υπηρεσιών. Ούτε αξιολογήσατε τις παραµέτρους
λειτουργίας των φορέων, µέσω των συγχωνεύσεων. Δεν ελέγξατε καν τις επικαλύψεις ή τις
συνέργιες που έχουν µεταξύ τους. Αντί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να ενισχυθεί, για
παράδειγµα, η φορολογική διοίκηση, την ξεχαρβαλώσατε.
1

Επικαλούµαι πρόσφατη έκδοση του ΟΟΣΑ , αρχές Σεπτεµβρίου, που αναφέρει ότι η
Ελλάδα υπολείπεται κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες του µέσου όρου των χωρών-µελών του ΟΟΣΑ
στο λόγο φορολογικών εσόδων προς Α.Ε.Π.. Αυτό αντανακλά ξεκάθαρα την υστέρηση του
φοροεισπρακτικού µηχανισµού. Τα διαθέσιµα αναπτυξιακά εργαλεία τα παροπλίσατε και δεν
υπάρχει ένας διεθνής οργανισµός που να µην µας έχει υποβαθµίσει ως προς την
η

ανταγωνιστικότητα. Έκθεση του IMD αναφέρει ότι η Ελλάδα καταλαµβάνει την 56 θέση µεταξύ
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http://www.oecd.org/dataoecd/21/63/48462569.pdf
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η

59 χωρών. Για το World Economic Forum , η Ελλάδα καταλαµβάνει την 90 θέση µεταξύ 142
3

χωρών. Η Έκθεση του ΟΟΣΑ, «Η επιχειρηµατικότητα σε µια µατιά» αναφέρει πως στο δείκτη
των διοικητικών εµποδίων, η Ελλάδα έχει την έκτη χειρότερη επίδοση. Και µη νοµίζετε, κυρίες
και κύριοι συνάδελφοι, ότι πατώντας ένα κουµπί δηµιουργείται µια επιχείρηση. Σηµασία δεν έχει
µόνο να ανοίξεις τα βιβλία, σηµασία έχει να στηθεί η επιχείρηση, να τη λειτουργήσεις και να
είσαι συνεπής προς τις υποχρεώσεις σου.
Ακόµα και να έγινε κάτι σωστό, από κάποιους Υπουργούς, υπήρχαν άλλες πολιτικές
που το ακύρωναν. Για παράδειγµα, τι να τα κάνεις τα προγράµµατα εξωστρέφειας, όταν
οφείλεις 500 εκατοµµύρια Ευρώ σε εξαγωγικές επιχειρήσεις; Τι να τα κάνεις τα φορολογικά
κίνητρα του αναπτυξιακού νόµου, όταν τσακίζεις την επιχειρηµατικότητα µε τη φορολογία; Τι να
τα κάνεις τα προγράµµατα ενίσχυσης της ρευστότητας, όταν παρακρατάς το Φ.Π.Α; Τι να τις
κάνεις τις µειώσεις στα εµπορικά τιµολόγια της Δ.Ε.Η., όταν αυξάνεις τον ειδικό φόρο
κατανάλωσης και το τέλος ΑΠΕ; Τι να τα κάνεις τα προγράµµατα ενίσχυσης των εµπορικών
επιχειρήσεων, όταν αφήνεις ανεξέλεγκτο το παραεµπόριο που µας κοστίζει 4 - 5 δισ. Ευρώ, εάν
θυµάµαι καλά, το χρόνο; Τι να κάνεις την κατάργηση του πόθεν έσχες, όταν επιβάλλεις τις
έκτακτες εισφορές στα ακίνητα;
Κλείνοντας, επικαλούµαι, κύριοι συνάδελφοι, το µνηµειώδες εκείνο σηµείωµα που το
Υπουργείο Οικονοµικών είχε κυκλοφορήσει τον Ιουνίου του 2011, µε αφορµή τη συζήτηση για
το Μεσοπρόθεσµο. Μιλούσε τότε για επίτευξη µεγάλων στόχων -όταν φτάσαµε στα όρια της
χρεοκοπίας, για θετική αξιολόγηση πριν από κάθε δόση -όταν είδαµε τι συµβαίνει µε τις δόσεις,
για εντοπισµό της κρατικής σπατάλης -όταν οι δαπάνες αυξάνονται, για τη σταδιακή µείωση του
µεγέθους του δηµόσιου -όταν δηµιουργήθηκαν νέες κυβερνητικές δοµές, για διαρθρωτικές
αλλαγές: Όταν όσες κάνατε ή ήταν ηµιτελείς, π.χ. το άνοιγµα των επαγγελµάτων ή προκάλεσαν
σύγχυση, όπως η αδειοδότηση µεταποιητικής δραστηριότητας, ή αποδείχτηκαν ανεφάρµοστες,
όπως το fast track, ή παρέλυσαν τη διοίκηση, όπως ο Καλλικράτης. Μιλούσατε, επίσης, για
επιτάχυνση της απορρόφησης του ΕΣΠΑ, όταν η «απλοποίηση των διαδικασιών» που
νοµοθετήσατε δεν έφερε αποτέλεσµα. Κάτι ακόµα, το οποίο πιστεύω ακράδαντα: η κατηγορία
για έλλειψη «συναίνεσης» δεν ισχύει εκεί που υπήρχε ουσία, ούτε βέβαια σας εµπόδισε
καθόλου να κάνετε σωστά την τυπική δουλειά µιας κυβέρνησης.
Εδώ που είµαστε, σηµασία έχει η χώρα να ξεφύγει και να βρει το δρόµο της. Δυστυχώς
φτάσαµε στο παραλίγο της συντριβής. Εµείς και πάλι βάλαµε «πλάτη»: δεν ποντάραµε και δεν
θα ποντάρουµε ποτέ στην χρεοκοπία της χώρας. Αν δει κανείς την τελευταία έκθεση των
εταίρων µας για τη βιωσιµότητα του χρέους, θα διαπιστώσει την κατάσταση και θα µας
δικαιώσει για όλα αυτά που λέγαµε.
Όποια συζήτηση γίνει για την προσαρµογή των πολιτικών προς όφελος της χώρας,
αλλά και της επίτευξης των στόχων, θα γίνει επίσηµα όταν ο λαός θα µας δώσει την εντολή
διακυβέρνησης. Και θα την κάνουµε µε σοβαρότητα, µε υπευθυνότητα, µε προσήλωση στη
δηµοσιονοµική προσαρµογή, στην εξάλειψη του ελλείµµατος, στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
2
3

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GCR_Report_2011-12.pdf
http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/fulltext/3011021e.pdf?expires=1322500724&id=id&accname
=guest&checksum=4CCF1F8C794054345526628D7D799E96
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και βέβαια στον αδιαπραγµάτευτο πολιτικά και ηθικά, ευρωπαϊκό προσανατολισµό της χώρας
µας.
Κάτι τελευταίο για την Αριστερά. Κύριοι συνάδελφοι, µε πολλή συµπάθεια το λέω, δεν
χρειαζόµαστε περιπλάνηση σε αγνώστους δρόµους, αλλά ασφαλείς αποφάσεις. Μπορεί
κάποιους να τους γοητεύει η πρόσοψη του ρίσκου, όµως η «κάτοψη» µπορεί να ισοδυναµεί µε
καταστροφή, πολύ δε περισσότερο όταν η Αριστερά δεν µπορεί να συνεννοηθεί εντός της, ώστε
να προτείνει έστω ένα αριστερό δρόµο για να πορευτεί η χώρα. Δεν φτάνει να λέµε ότι ο δρόµος
αυτός είναι «η ανατροπή του καπιταλιστικού µοντέλου», ή η διάλυση του αστικού πολιτικού
συστήµατος, η κολλεκτιβοποίηση, η έξοδος από την Ε.Ε., ή η µονοµερής διαγραφή χρεών, η
κοινωνικοποίηση της περιουσίας και άλλες δοξασίες. Δεν είναι αυτό το «φως το αληθινό». Ούτε
µόνο µε αντίσταση και ανυπακοή αλλάζει, ή κινείται, το όχηµα της χώρας. Η αντίσταση δεν
σηµαίνει, κατά τη γνώµη µου, να αγνοείς το περιβάλλον στρουθοκαµηλίζοντας, αλλά να το
αντιπαλεύεις προκειµένου να το αλλάξεις µε ό,τι εσύ προτείνεις καλύτερο και αυτό να το κρίνει
πάντα ο λαός, στον οποίο θα πρέπει όλοι να λέµε πλέον αλήθειες. Να µάθει τι του ζητάµε και τι
του παρέχουµε.
Για όσους προβλέπουν εξεγέρσεις ή καλοδέχονται τις αναταραχές -δεν πιστεύω ότι
υπάρχει κανείς µέσα στην αίθουσα-, δεν έχω να πω τίπΟ.Τ.Α.. Εµείς πορευόµαστε µε την
πυξίδα που µας άφησε ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, που ταύτισε την εθνική ανεξαρτησία µε τη
λαϊκή κυριαρχία, την πολιτική ελευθερία µε την κοινωνική δικαιοσύνη. Και λάθος δρόµο να
αναρωτιόµαστε κάποια στιγµή αν πήραµε, ή ακόµα κι αν αποτύχουµε, τα κίνητρά µας είναι αυτά
και είναι υγιή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εµείς που ανταποκριθήκαµε στις αναπόφευκτες
πολιτικές εξελίξεις, ξέρουµε και δεσµευόµαστε, ότι αµέσως µετά τις εθνικές εκλογές, µαζί µε όλο
το λαό, µαζί µε τις πρωτοπόρες, µε τις αστείρευτες δυνάµεις αυτού του τόπου, θα ανατρέψουµε
την επικίνδυνη αυτή πορεία.
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Συνεδρίαση 23/11/2011
Συνοπτική αναφορά στην επιστολή του Προέδρου Ν.Δ.
Στην έως τώρα παρέµβαση, εξήγησα όσο µπορούσα καλύτερα πως η Ευρωζώνη
κατέληξε σ' αυτή την πιστωτική κρίση. Στη συνέχεια συνόψισα την ελληνική κατάσταση,
λέγοντας πως η κορύφωση της πιστωτικής κρίσης της Ευρωζώνης συνέπεσε µε την κορύφωση
ενός προβλήµατος πολιτικού της χώρας µας, το οποίο ανέκυψε µε το δηµοψήφισµα. Το µόνο
για το οποίο πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να συζητήσουµε είναι αυτό το πολιτικό πρόβληµα,
που συνδέθηκε µε το οικονοµικό και στη συνέχεια δηµιούργησε τις εξελίξεις που ξέρετε στη
χώρα µας τις τελευταίες βδοµάδες.
Αναφέρθηκα επίσης σε αυτά που θα έπρεπε να είχαν γίνει τη διετία και δεν έγιναν και τα
οποία οι ίδιοι συνάδελφοι Βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχουν καταγγείλει επίσης. Αν είχαν γίνει
σωστές κινήσεις, µπορεί να µην ήµασταν εδώ που φτάσαµε. Και κάτι ακόµα, επειδή κραδαίνετε,
κ. Γείτονα, την επιστολή του κ. Σαµαρά [προς τους επικεφαλής της Ε.Ε. επικεφαλής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Eurogroup, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ], θα σας διαβάσω ένα
δευτερόλεπτο 2 παραγράφους που συνδέονται και υποστηρίζουν όσα έχουν τεκµηριωθεί και
κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης: Γράφει ο κ. Σαµαράς, «βάσει των στοιχείων από τη µέχρι
τώρα εκτέλεση του Προϋπολογισµού, πιστεύουµε ότι συγκεκριµένες πολιτικές πρέπει να
τροποποιηθούν προκειµένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία του προγράµµατος. Αυτό ισχύει ακόµα
περισσότερο, αφού σύµφωνα µε τις πιο πρόσφατες ευρωπαϊκές προβλέψεις για την οικονοµία η
Ελλάδα το 2012 θα είναι η µόνη ευρωπαϊκή χώρα πέµπτη χρόνια σε ύφεση».
Και τελειώνει, «πρόθεσή µας είναι να αναδείξουµε αυτά τα θέµατα µαζί µε βιώσιµες
εναλλακτικές πολιτικές αυστηρά εντός του πλαισίου που περιγράφεται από το πρόγραµµα.
Δίνουµε µεγάλη έµφαση στο να επιτευχθεί ταχεία ανάκαµψη, έτσι ώστε τα δηµόσια έσοδα που
θα προκύψουν να µας επιτρέψουν να πετύχουµε τους στόχους που έχουν τεθεί». Αυτά
συζητάµε στην αίθουσα. Πώς θα πετύχει το πρόγραµµα και πώς θα δηµιουργηθεί ανάκαµψη και
έξοδος από την κρίση.
Επικαιροποίηση Μεσοπρόθεσµου
Σε µια επιµέρους παρατήρηση, κύριε Υπουργέ, βλέπω ότι οι εκτιµήσεις για τις
λειτουργικές δαπάνες είναι 7,2 δις το 2011 και 7,2 δις το 2012. Η µείωση µισθών και συντάξεων
είναι µικρή. Εγώ δεν αντιλαµβάνοµαι πώς αποχωρεί κόσµος από το δηµόσιο, είχαµε και
πρόωρη συνταξιοδότηση, πώς µειώνονται οι µισθοί των δηµοσίων υπαλλήλων και αυτή η
µείωση είναι τόσο µικρή; Δεύτερον, γιατί οι λειτουργικές δαπάνες διατηρούνται στο ίδιο επίπεδο;
Αναφέροµαι στις εκτιµήσεις του Μεσοπρόθεσµου, την επικαιροποίηση που διανείµατε
χθες το βράδυ. Διέγνωσα µία αγωνία στην οµιλία σας να δικαιολογήσετε µία πολιτική µε βάση
συγκεκριµένους αριθµούς που πήρατε από εδώ κι από εκεί. Θέλω να κάνω ένα πολιτικό
ερώτηµα, διότι τελικά ανακαλύψαµε ότι το ΠΑ.ΣΟ.Κ. απέκτησε πολιτική γραµµή στην Ελλάδα
όταν ψήφισε το Μνηµόνιο, στις 6 Μαΐου του 2010. Μέχρι τις 23 Απριλίου που έγινε η προσφυγή
στο ΔΝΤ δεν γνωρίζατε, κάνατε τη µικρο-διαχείριση των Υπουργείων, αλλά κανείς δεν ήξερε
ποια είναι η πολιτική. Από 23 Απριλίου µέχρι τις 6 Μαΐου, µέσα σε δύο εβδοµάδες, πώς
σχεδιάστηκε αυτό το οικοδόµηµα που ακόµη και σήµερα υπερασπίζεστε, ενώ αυτό
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αναθεωρείται διαρκώς; Είναι αδύνατον να το καταλάβει κανείς. Οι αριθµοί µπορεί να είναι
σωστοί ένας προς ένα, αλλά η πρόσθεση είναι λάθος, εκ του αποτελέσµατος. Το είπε και η
κυρία Κατσέλη που εκτίµησε ότι το πρόγραµµα δεν θα βγει ούτε του χρόνου.
Συνεδρίαση 24/11/2011
Παρουσίαση επιστολής του Προέδρου Ν.Δ.
Πιστεύω ότι ο σκοπός µας -που είναι και στόχος µιας σύγχρονης πολιτικής, µε τις δυο
έννοιες, politics και policy- είναι: να κατανοούµε τα προβλήµατα της εποχής, να τα
επεξεργαζόµαστε κατάλληλα, να παράγουµε εναλλακτικές λύσεις και να αποκτούµε την
ικανότητα να επιλέγουµε και να εφαρµόζουµε τις καλύτερες από αυτές. Εγώ έτσι
αντιλαµβάνοµαι την πολιτική. Και ακόµα, να αποδεικνύουµε ότι είµαστε υπεύθυνοι είτε ως
Αντιπολίτευση ή ως Κυβέρνηση.
Προσωπικά, δεν έχω καµία αµφιβολία ότι η Ν.Δ. ως Αντιπολίτευση, τήρησε και θα τηρεί
απαρέγκλιτα αυτές τις αρχές, µέχρι τις επόµενες εκλογές όταν θα της δώσει ο λαός ψήφο
εµπιστοσύνης. Δεν έχω όµως και καµία αµφιβολία ότι τα δυο τελευταία χρόνια, η χώρα δεν
έπαψε να υποβαθµίζεται, να παρακµάζει, να εξευτελίζεται και να κατρακυλά, τόσο σε διεθνή,
όσο και σε εγχώρια αξιοπιστία. Αυτή είναι η προσωπική µου εκτίµηση.
Χθες, κ. Πρόεδρε, ο Πρόεδρος της Ν.Δ. επανέλαβε τη στήριξη του κόµµατός µας στη
Μεταβατική Κυβέρνηση Παπαδήµου και υπογράµµισε στους επικεφαλής της Ε.Ε., του
Εurogroup, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Δ.Ν.Τ., τα αυτονόητα. Ότι, δηλαδή, η
Ν.Δ. είναι σταθερά προσηλωµένη στη δηµοσιονοµική εξυγίανση και τις διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις. Επίσης, επανέλαβε την ισχυρή και αµετάκλητη δέσµευση της Ν.Δ. προς το
Ευρώ και την Ε.Ε.. Αναµένουµε την επόµενη Τρίτη από το Εurogroup να ολοκληρώσει τις
διαδικασίες για την εκταµίευση της 6ης δόσης. Ο κ. Σαµαράς βρέθηκε απέναντι σε ένα ήδη
διαµορφωµένο εχθρικό διεθνές περιβάλλον. Αυτό κανείς δεν µπορεί να το αµφισβητήσει, το
ανέλυσα άλλωστε και στην πρωτολογία µου, όχι µόνο λόγω των ελληνικών παλινωδιών, αλλά
και λόγω των αγκυλώσεων που υπάρχουν στην ίδια την Ευρωζώνη και δεν την καθιστούν
ευέλικτη σε ‘αλλαγές πλεύσης’. Επίσης µε την τελευταία του επιστολή, επανέλαβε αυτό που
έλεγε και λέγαµε πάντα και που θεωρούµε πως είναι αυτονόητη υποχρέωση, αλλά και δικαίωµα
της Αντιπολίτευσης, αφού δεν αφορά τον ίδιο τον Πρόεδρό µας, ή το κόµµα µας, αλλά ολόκληρη
τη χώρα: το αίτηµα να δοθεί η δυνατότητα στην Ελλάδα να προχωρήσει και να ανακάµψει, όχι
για να «φεσώσει» τους εταίρους της, αλλά ούτε να πεθάνει επιστρέφοντας τα δανεικά.
Χρειάστηκε, δυστυχώς, πολύς καιρός. Άργησαν να δουν αυτό που είχαµε προβλέψει
από την αρχή, ότι δηλαδή, δεν βγαίνουµε από την ύφεση. Και αυτό, δεν το έλεγε στους εταίρους
η προηγούµενη Κυβέρνηση, αλλά η Αντιπολίτευση. Η Αντιπολίτευση µιλούσε για την ύφεση που
προκάλεσε η λάθος συνταγή και µάλιστα, όταν το έλεγε, η Κυβέρνηση τη λοιδορούσε στο
εξωτερικό. Αυτό έχει µεγάλη σηµασία.
Προχθές, η κυρία Βάσω Παπανδρέου µιλώντας στον Κοινοβουλευτικό Τοµέα Ελέγχου
Οικονοµίας του ΠΑ.ΣΟ.Κ., εκτίµησε ότι και το νέο πρόγραµµα δεν βγαίνει. Διάβασα προσεκτικά
τα όσα είπε. Νοµίζω ότι η Κυβέρνηση θα πρέπει να τα λάβει σοβαρά υπόψη της, όπως και την
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τεκµηριωµένη οµιλία της κυρίας Κατσέλη, η οποία εκτίµησε την πρόβλεψη ύφεσης για το 2012,
ως υπεραισιόδοξη.
Στην πρωτολογία µου, αν θυµάστε, αναφέρθηκα στους πιστωτικούς κινδύνους καθώς
και στις προβλέψεις για αύξηση του παγκόσµιου χρέους κατά 30% τα επόµενα χρόνια, αλλά και
για υποχώρηση της ανάπτυξης. Όπως είπε και ο κ. Μουρµούρας, χθες είχαµε την αποτυχία της
γερµανικής δηµοπρασίας δεκαετών οµολόγων µε µέση απόδοση περίπου 2%. Αν θυµάµαι καλά
ο στόχος καλύφθηκε κατά 60%, πράγµα που σηµαίνει ότι η ευρωζώνη εισάγεται σε κατάσταση
συναγερµού. Αυτό, κατά τη γνώµη µου, επιβεβαιώνει δύο πράγµατα: Πρώτον, ότι η κρίση
έφτασε στον πυρήνα του νοµίσµατος και δεύτερον, ότι ακόµα και τώρα, οι ηγεσίες αρνούνται να
συµφωνήσουν σε µια συνολική, µακροπρόθεσµη επίλυση της κρίσης αυτής.
Κανένας δεν αµφισβητεί τον κοινό και αδιαπραγµάτευτο στόχο της νοµισµατικής
σταθερότητας. Θα συµφωνήσω, όµως µε αυτό που διάβασα, πως είπε η κυρία Μέρκελ για την
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε τα ευρωοµόλογα, ότι έρχεται σε ακατάλληλη
στιγµή. Πράγµατι, έρχεται σε ακατάλληλη στιγµή. Έπρεπε να είχε προηγηθεί εδώ και πάρα
πολύ καιρό.
Προβλήµατα και εκτός πολιτικών Μνηµονίου
Όπως υπαινίχθηκα προηγουµένως, οι εταίροι µας φαίνεται να αναγνωρίζουν τα λάθη
τους. Αλλά δεν ακούω αυτοκριτική, κύριοι συνάδελφοι, εντός της χώρας. Η µόνη υποτυπώδης
αυτοκριτική που διέγνωσα στον Προϋπολογισµό, αφορά στο ΕΣΠΑ µε τη δηµόσια παραδοχή ότι
δεν πέτυχε το στόχο απορρόφησης που είχε τεθεί για το πρώτο εξάµηνο του 2011. Θυµίζω ότι
εµείς παρακινήσαµε από την πρώτη στιγµή την Κυβέρνηση Παπανδρέου. Είχαµε στείλει
εξαντλητικά υποµνήµατα και προτάσεις. Ορισµένες από αυτές έγιναν µεν αποδεκτές, αλλά
«κόλλησαν» κατά την εφαρµογή τους.
Εποµένως, καλό θα ήταν, κάποιοι όχι µόνο εντός, αλλά και εκτός Μνηµονίου, να κάνουν
την αυτοκριτική τους για το µέχρι σήµερα «παραδοτέο». Διότι δεν µπορούµε να λέµε ότι µόνο οι
Γερµανοί έκαναν λάθη. Προσωπικά έχω κάνει την αυτοκριτική µου επειδή υπηρέτησα σε
δηµόσιες θέσεις και την έχω αποτυπώσει σε βιβλίο, το οποίο, κύριε συνάδελφε που κάνατε
αναφορά σε αυτοκριτικές, κύριε Κατρίνη, θα σας χαρίσω µε πολλή χαρά, περιµένοντας τις
παρατηρήσεις σας.
Πριν από ένα περίπου µήνα, η Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής συνέταξε µια έκθεση από την οποία προκύπτουν τα εξής: Ότι η Ελλάδα συνεχίζει να
είναι µια από τις πιο ευνοηµένες χώρες από πλευράς απολήψεων από τον Κοινοτικό
προϋπολογισµό. Όµως, σε αντίθεση µε την περίοδο 2005 - 2008 όπου είχαµε τη µεγαλύτερη
καθαρή θέση στους 27, δηλαδή διαφορά εισροών µείον εκροές, το 2010 η Ελλάδα έπεσε στην
τρίτη θέση.
Υπάρχει επίσης και το θέµα των ιδίων πόρων της Ε.Ε.. Το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους το γνωρίζει πολύ καλά. Σ' αυτή την αίθουσα δεν έχουµε κάνει συζητήσεις γι' αυτό το
σηµαντικό θέµα που αποτελεί και ένα ουσιαστικό διαπραγµατευτικό επιχείρηµα της χώρας.
Όπως γνωρίζετε, κάθε κράτος – µέλος έχει υποχρεώσεις απέναντι στον Κοινοτικό
Προϋπολογισµό. Δυστυχώς η ύφεση και ο τρόπος µε τον οποίο τη χειρίστηκε η προηγούµενη
κυβέρνηση, µας έφερε σε απόσταση από τις υποχρεώσεις µας αυτές. Όπως επίσης θεωρώ

73

σηµαντικό το γεγονός ότι η επιβολή φορολογίας τόσο µεγάλου µεγέθους, στην ουσία, επεκτείνει
το κράτος µέσα στην οικονοµία. Δηλαδή πετυχαίνει το αντίθετο αποτέλεσµα από το επιθυµητό:
εκτοπίζει τον ιδιωτικό τοµέα.
Προχωρώ σε ένα άλλο ζήτηµα που αφορά στην πρόσφατη πρώτη έκθεση της
περίφηµης “Task force” [Οµάδα κρούσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα] που είδε
το φως της δηµοσιότητας. Η έκθεση αυτή αναφέρει µεταξύ άλλων ότι, εκτός από το θέµα του
συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ, δεν έχουν αποτυπωθεί από την ελληνική
πλευρά ανάγκες τεχνικής βοήθειας προς τους Δικαιούχους των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και
της ζητήθηκε να συνδράµει προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό αναφέρει η “Task force” και
πραγµατικά εκπλήσσοµαι, διότι η κυβέρνηση είχε όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να
υποστηρίξει τους Δικαιούχους. Έρχεται τώρα, πέντε χρόνια µετά την έναρξη του ΕΣΠΑ µια
άτυπη οµάδα κρούσης να επισηµάνει τα αυτονόητα. Αυτά, δηλαδή, που θα έπρεπε να έχουν
γίνει εδώ και πολύ καιρό.
Προβλήµατα στις επενδύσεις
Θα ήθελα τώρα, να πω λίγα λόγια για τις επενδύσεις. Επειδή ο κ. συνάδελφος
αναφέρθηκε πριν στις εξαγωγές, θα ήθελα να του επισηµάνω την πρόσφατη ανακοίνωση του
Συνδέσµου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους οι
εξαγωγικές επιχειρήσεις αναµένεται να παρουσιάσουν ζηµιές στα επόµενα χρόνια: Πρώτον, η
στάση πληρωµών του κράτους προς τις επιχειρήσεις, µε κυρίαρχο θέµα την επιστροφή του
Φ.Π.Α. Δεύτερον, η αύξηση του κόστους του χρήµατος. Τρίτον, η έλλειψη ρευστότητας.
Τέταρτον, η αύξηση του µεταφορικού κόστους. Πέµπτον, η υποβάθµιση του ελληνικού ονόµατος
(brand name) στο εξωτερικό και έκτον, η µεγάλη αύξηση του ενεργειακού κόστους.
Ειδικά για το ενεργειακό κόστος, ως Νέα Δηµοκρατία, έχουµε κάνει σηµαντικές
προτάσεις, η πλέον πρόσφατη διατυπώθηκε στην Ολοµέλεια, κατά τη συζήτηση για το ενιαίο
µισθολόγιο. Συγκεκριµένα, οι µισθοί στις εισηγµένες ΔΕΚΟ µειώθηκαν από 19% έως 41%,
βελτιώνοντας, κατά τις εκτιµήσεις µου, την κερδοφορία των εταιριών περίπου στο µισό δισ.
Ευρώ. Είναι, λοιπόν, απαράδεκτο να συζητάµε για αύξηση των τιµολογίων της Δ.Ε.Η..
Απαράδεκτο. Το αναφέρω αυτό, επειδή ακούστηκε ότι επίκειται αύξηση των τιµολογίων.
Έρχοµαι τώρα στις επενδύσεις. Στην αρχή, είχαµε το Ελληνικό. Μέρα-νύχτα ακούγαµε
και διαβάζαµε για funds και εµίρηδες που θα έσπερναν εκατοµµύρια στην παλιά πίστα του
αεροδροµίου. Μετά, ανακαλύφθηκε ο Αστακός. Στην αρχή ως επένδυση LPG –ατυχέστατη
ενεργειακά- και µετά ως LNG. Στις προβλήτες του Αστακού στριµώχνονταν, υποτίθεται,
επενδυτές, κεφαλαιούχοι, για µια θέση στον ελληνικό αναπτυξιακό παράδεισο του κ.
Παπανδρέου. Το τελευταίο επεισόδιο, κατά τη γνώµη µου, παίζεται τώρα µε το πρόγραµµα
«Helios», που αναφέρεται στην απόφαση του πρόσφατου Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, αλλά και
στην έκθεση της Task Force.
Κύριοι συνάδελφοι, εκείνο που προέχει στην παρούσα φάση είναι να αντιληφθούµε ότι
δεν πρόκειται να υπάρξουν επενδύσεις. Όχι µόνον επειδή η Ελλάδα δεν είναι ανταγωνιστική ή
ελκυστική, ενώ θα µπορούσε να ήταν, αλλά για τον απλούστατο λόγο ότι κανένας δεν επενδύει
σε ένα κράτος που «φλερτάρει» µε την πτώχευση, που η σχέση του µε το Ευρώ είναι αµφίβολη
–να το πω αλλιώς, ποιος να επενδύσει σε Ευρώ εάν δεν είναι σίγουρος για το νόµισµα στο
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οποίο θα εισπράξει την απόδοση της επένδυσής του, που το τραπεζικό σύστηµα βρίσκεται υπό
διεθνή λογιστικό έλεγχο, που η οικονοµία βρίσκεται σε ύφεση και υποχρηµατοδοτείται, που η
εγχώρια ζήτηση βαίνει διαρκώς φθίνουσα και που το φορολογικό σύστηµα αλλάζει κάθε µήνα
προς το χειρότερο. Και εδώ θα ήθελα να σας παρουσιάσω µια απλή εξίσωση: «πολυνοµία =
ανοµία = φοροδιαφυγή = ελλείµµατα», άρα «πολυνοµία = ελλείµµατα».
Τέλος, εκτός από την εισαγόµενη κρίση, τη λάθος συνταγή, την κακή διαχείριση και το
διαχρονικό σαµποτάζ της παραγωγής που είχαµε όλα αυτά τα χρόνια - θυµόµαστε ποιοι
ανέβαιναν επί 20 χρόνια µε το παραµικρό στα κάγκελα - υπάρχει ένα ακόµα ζήτηµα: Το κρατικό
και το ιδιωτικό χρέος. Το χρέος αυτό δηµιουργείται και από τα ελλείµµατα στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών. Όσο και να έχουµε δίκιο σε πολλά έναντι των εταίρων µας, σε αυτό τι
µπορείς να πεις; Αφού δεν παράγουµε όσο θα έπρεπε. Αλλά και αυτό που παράγουµε, πρέπει
να «παλέψει» µε τα Υπουργεία, µε τους Ο.Τ.Α., µέχρι να φτάσει στη διεθνή αγορά. Πρόκειται για
το γνωστό ζήτηµα της γραφειοκρατίας. Η εξίσωση που περιέγραψα πριν, έχει άλλον έναν
κλάδο: «γραφειοκρατία = υψηλές δηµόσιες δαπάνες = ελλείµµατα». Άρα, τόσο η πολυνοµία,
όσο και η γραφειοκρατία, αποτελούν κρίσιµους παράγοντες για τα ελλείµµατα. Θέτω λοιπόν ένα
ερώτηµα: Αυτά τα δύο χρόνια τι ακριβώς έγινε για να κλείσουν οι δύο αυτές πληγές και πηγές
ελλειµµάτων;
Τέλος πάντων, αυτά είναι ιστορία. Πάµε στο σήµερα, που δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, σε
λίγο δεν θα είναι απλά ιστορία, αλλά µυθιστόρηµα. Αν ανοίξετε την ιστοσελίδα του Υπουργείου
Ανάπτυξης, θα δείτε να παρελαύνουν αναφορές σε Αυστριακούς, Νορβηγούς, Γερµανούς,
Κινέζους και άλλες εθνικότητες, µε µια διαφορά: τα projects που διαβάζουµε µάλλον δεν έχουν
καµία βάση. Θυµίζω ότι στα τέλη Σεπτεµβρίου – στις 27 συγκεκριµένα, όταν ο Γερµανός
αντικαγκελάριος κ. Ρέσλερ συναντήθηκε µε τον κ. Χρυσοχοΐδη, του ανακοίνωσε την πρόθεση
της Γερµανίας να χρηµατοδοτήσει η ίδια επενδύσεις γερµανικών επιχειρήσεων που βρίσκονται
στην

Ελλάδα.

Έκτοτε,

δεν

έχω

ακούσει

κάτι

σχετικό.

Επίσης,

στο

Συµβούλιο

Ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε., που έλαβε χώρα δύο ηµέρες µετά από τη συνάντηση εκείνη, είδα
το εξής εξωφρενικό, κατά τη γνώµη µου: µε πρόταση της Γερµανίας και όχι της Ελλάδας,
περιλήφθηκε στην ηµερήσια διάταξη η «διαµόρφωση ενός προγράµµατος για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας» και, µάλιστα, είδα τον κύριο Υπουργό να
επιχαίρει γι’ αυτό.
Περιφερειακή πολιτική
Θα ήθελα να κλείσω µε δυο λόγια για την περιφερειακή ανάπτυξη. Κύριε Πρόεδρε,
όπως γνωρίζετε, η οικονοµική ύφεση δεν αφήνει το ίδιο αποτύπωµα σε όλες τις περιφέρειες της
χώρας. Η σύγκλιση του επιπέδου ανάπτυξης των περιφερειών είναι µεν προς τα κάτω για όλες,
ωστόσο τα αποτελέσµατα της ύφεσης επηρεάζουν εντελώς διαφορετικά τις ελληνικές
περιφέρειες. Συγκεκριµένα, ανάλογα µε τα οικονοµικά χαρακτηριστικά κάθε περιφέρειας
επηρεάζεται ο βαθµός ανάπτυξής τους, αλλά και ο παραγωγικός τους προσανατολισµός. Θα
αναφέρω πέντε χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Τα τελευταία δύο χρόνια είχαµε µεγαλύτερη
αύξηση της ανεργίας στην Αττική, την Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο σε σχέση µε τις υπόλοιπες
περιφέρειες. Στις νησιωτικές περιοχές, την Αττική και τη Στερεά Ελλάδα είχαµε τις µεγαλύτερες
απώλειες στην αξία των εξαγωγών. Στην Αττική, τη Στερεά Ελλάδα, τις τρεις περιφέρειες της
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Μακεδονίας, αλλά και τα νησιά του Ιονίου, είχαµε τις µεγαλύτερες µειώσεις κατανάλωσης
βιοµηχανικού ρεύµατος και αυτό σηµαίνει συρρίκνωση του βιοµηχανικού τοµέα και της
παραγωγικής διαδικασίας. Επίσης, στην Αττική είχαµε τη σηµαντικότερη µείωση στις
διανυκτερεύσεις αλλοδαπών τουριστών, στοιχείο που αντανακλά το δυσµενές κλίµα που
υπάρχει στην Πρωτεύουσα. Τέλος, η Αττική, η Δυτική Μακεδονία και το Βόρειο Αιγαίο
εµφανίζουν µειώσεις της οικονοµικής δραστηριότητας άνω του 50%. Αυτά σηµαίνουν ότι η
Κυβέρνηση, έστω και η µεταβατική, θα πρέπει επειγόντως να σχεδιάσει και να εφαρµόσει
περιφερειακή πολιτική. Επί ένα χρόνο το λέω.

Κωνσταντίνος Μουσουρούλης
Βουλευτής Χίου
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ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΧΑΪΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τον Κρατικό Προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2012
Του Γενικού Εισηγητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
Νικόλαου Καραθανασόπουλου
Βουλευτή Αχαΐας
(* Η εισήγηση του Γενικού Εισηγητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας προκύπτει από τα
πρακτικά της συνεδρίασης της Επιτροπής Οικονοµικών Υποθέσεων την 22.11.2011)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Γενικός Εισηγητής του Κ.Κ.Ε.): Ευχαριστώ, κύριε
Πρόεδρε. Παρουσιάζοντας τον κρατικό προϋπολογισµό, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Οικονοµικών είπε µια µεγάλη αλήθεια, αυτό το οποίο λέµε και εµείς, ότι ο κρατικός
προϋπολογισµός αποτελεί την συνέχεια των αποφάσεων του προγράµµατος οικονοµικής
στήριξης, δηλαδή, του µνηµονίου και πιο συγκεκριµένα της πέµπτης του αναθεώρησης.
Συµπεριλαµβάνει

µέσα

τους

στόχους

εξειδικεύοντας

το

µεσοπρόθεσµο

πρόγραµµα

δηµοσιονοµικής στρατηγικής για το 2012 µε βάση τις νέες εξελίξεις και βεβαίως λαµβάνει υπόψη
του τη νέα δανειακή σύµβαση και τα µέτρα που απορρέουν από αυτή µε βάση της απόφασης
26ης και 27ης Οκτωβρίου. Οι µάσκες έπεσαν. Όλοι αυτοί, οι οποίοι όλο το προηγούµενο
διάστηµα έκαναν κριτική στην Κυβέρνηση είτε φορώντας τον αντιµνηµονιακό µανδύα, είτε
ψηφίζοντας το µνηµόνιο αλλά καταψηφίζοντας τα µέτρα, όπως το ΛΑ.Ο.Σ.. Άρα, εδώ έχουµε
ένα προϋπολογισµό της Κυβέρνησης συνεργασίας, έχουµε έναν προϋπολογισµό του ΠΑ.ΣΟ.Κ.,
της Ν.Δ. και του κόµµατός του Καρατζαφέρη. Αυτός ο προϋπολογισµός έχει τις υπογραφές των
υπουργών από τα τρία αυτά κόµµατα, οµόφωνα εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συµβούλιο και θα
ψηφιστεί από τα τρία αυτά κόµµατα από τη Βουλή.
Πρόκειται για έναν προϋπολογισµό βάρβαρο, ταξικό προϋπολογισµό που οδηγεί σε
εξαθλίωση τα λαϊκά στρώµατα, βάζει στην ηµερήσια διάταξη το ζήτηµα της επιβίωσης των
λαϊκών οικογενειών και όλα αυτά για ποιο λόγο; Υπάρχει ένας λόγος, αφενός µεν να υπάρχει
ένα δηµοσιονοµικό νοικοκύρεµα, όπως το ονοµάζεται, αλλά αφετέρου και αυτό είναι το κυρίαρχο
της λογικής σας, να θωρακίσετε την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηµατικών
οµίλων. Στο όνοµα, λοιπόν, του να σώσετε τους επιχειρηµατικούς οµίλους, να θωρακίσετε την
κερδοφορία τους οδηγείτε στην χρεοκοπία, στην καταδίκη την εργατική τάξη, τους
επαγγελµατίες, τους βιοτέχνες, τους βιοπαλαιστές, τη φτωχή αγροτιά και συνολικά τις λαϊκές
οικογένειες, καταστρέφετε την προοπτική της νέας γενιάς.
Βεβαίως, αυτά τα ζητήµατα δεν αποτελούν έναν κεραυνό εν αιθρία και ούτε βεβαίως τα
µέτρα τα οποία περιλαµβάνονται στον προϋπολογισµό έχουν τόσο να κάνουν µε τις αποκλίσεις
όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού του 2011. Ουσιαστικά, βγαίνει από παντού,
αυτή η προσπάθεια η οποία καταγράφεται και αποτυπώνεται στον προϋπολογισµό θέλει να
εξυπηρετήσει συνδυαστικά δύο απαραίτητους και πρωταρχικούς στόχους, που εξυπηρετούν τις
βασικές ανάγκες της αστικής τάξης, της οποίας αποτελείται και το πολιτικό προσωπικό. Το
πρώτο είναι, τα βάρη της διαχείρισης των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων και το δηµόσιο χρέος
θα τα πληρώσει η λαϊκή οικογένεια, που δεν ευθύνεται σε τίποτα για τη διαµόρφωση του
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δηµόσιου χρέους. Το δηµόσιο χρέος αποτελεί αποτέλεσµα, είναι παιδί, είναι αναπόσπαστο
στοιχείο του καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης, αφενός και αφετέρου η διόγκωσή του αποτελεί
µέρος και αποτέλεσµα της διαχείρισης της κρίσης και της σωτηρίας των επιχειρηµατικών οµίλων
και ιδιαίτερα του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
Άρα, λοιπόν, γιατί πρέπει να πληρώσει ο ελληνικός λαός;
Δεύτερη συνισταµένη, άµεσα συνδεδεµένη µε αυτή, είναι να διαµορφωθεί ένα ακόµη
πιο ευνοϊκό περιβάλλον που θα στηρίξει την ασύδοτη δράση των επιχειρηµατικών οµίλων για να
µπορέσουν να εκµεταλλευτούν, να αυξήσουν, δηλαδή, το βαθµό εκµετάλλευσης της εργατικής
τάξης για να θωρακίσει µε αυτό τον τρόπο την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία. Δεν
υπάρχει άλλος τρόπος να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία αν δεν αφαιρείτε όλο
και µεγαλύτερο κοµµάτι του κοινωνικά παραγόµενου πλούτου από τους άµεσους παραγωγούς,
από την εργατική τάξη, είναι ο µοναδικός δρόµος αυτός. Άρα, λοιπόν, στο όνοµα της
διασφάλισης και της αύξησης της κερδοφορίας οδηγείτε τους εργαζόµενους και το λαό,
διαχρονικά, στη σχετική, αλλά και στην απόλυτη εξαθλίωση. Από αυτή την άποψη, λοιπόν,
πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι ο κρατικός προϋπολογισµός ταυτόχρονα µε αυτόν τον σχεδιασµό
αποτυπώνει και τι; Αποτυπώνει, την επιδείνωση της οικονοµικής συγκυρίας, όπως ονοµάζεται,
δηλαδή αυτό το οποίο έγκαιρα το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας προέβλεψε, την επιβράδυνση
της ανάπτυξης, όπως καταγράφουν οι διεθνείς οργανισµοί στις πρόσφατες εκτιµήσεις τους,
επιβράδυνση της οικονοµικής ανάπτυξης που παρουσιάζετε στις οικονοµίες και των Ηνωµένων
Πολιτειών της Αµερικής και της Ε.Ε., µε προβλέψεις ακόµα πιο αρνητικές για το 2012, που δεν
αποκλείουν, αντίθετα καθιστούν υπαρκτό το ενδεχόµενο να εκδηλωθεί µια νέα, ακόµα πιο
σφοδρή, πιο οξυµένη ύφεση συγχρονισµένη στις υψηλά αναπτυγµένες καπιταλιστικές
οικονοµίες για το 2012. Ταυτόχρονα αυτή η κατάσταση τι διαµορφώνει; Οξύνει ακόµα
περισσότερο τα αδιέξοδα στην αστική διαχείριση της κρίσης, τη στιγµή όπου χρεοκοπούν
ουσιαστικά ως προς το αποτέλεσµά τους, τόσο τα µοντέλα περιοριστικής δηµοσιονοµικής
πολιτικής, όσο και τα µοντέλα επεκτατικής δηµοσιονοµικής πολιτικής, όπως το µοντέλο που
εφαρµόστηκε στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής.
Γιατί, ακριβώς, όχι µόνον δεν µπορούν να αντιµετωπίσουνε την κρίση αλλά αντίθετα
τροφοδοτούν τον φαύλο κύκλο του καπιταλιστικό-οικονοµικού κύκλου. Έτσι λοιπόν, στην
προκειµένη περίπτωση συζητάµε τον κρατικό προϋπολογισµό σε µία περίοδο όπου τα θεµέλια
της Ε.Ε. τρίζουνε, οι φυγόκεντρες τάσεις µέσα στα πλαίσια της Ε.Ε. δυναµώνουν και οξύνονται
και µάλιστα µε τις αποφάσεις της 26ης και 27ης Οκτωβρίου όχι µόνο επέβαλε την ελεγχόµενη
χρεοκοπία στην ελληνική οικονοµία αλλά ταυτόχρονα αυτές οι αποφάσεις ανοίγουν το δρόµο και
για την ανεξέλεγκτη χρεοκοπία. Ως αποτέλεσµα της επέκτασης και το ότι µπήκανε στο
στόχαστρο, πλέον, και η ιταλική οικονοµία αλλά και η οικονοµία της Γαλλίας, µε αποτέλεσµα να
µην αµφισβητείται ότι η Ελλάδα µπορεί να αποτελέσει τον αδύναµο κρίκο της ίδιας της
ευρωζώνης.
Έτσι, λοιπόν, ο εκβιασµός ο οποίος κατατίθεται απέναντι στον ελληνικό λαό, γιατί
πρόκειται για εκβιασµό απέναντι στον ελληνικό λαό και τον οποίο των αναπαρήγαγαν
καθηγητές, αναλυτές, δηµοσιολόγοι και όλοι οι απολογητές του συστήµατος ήταν αυτό, ότι µε τις
σηµερινές εξελίξεις τίθεται υπό αµφισβήτηση η ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας και πρέπει όλοι
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να τοποθετηθούµε σε αυτό. Και τι αποδείχθηκε από αυτό; Όλοι, σύσσωµοι πλην
Λακεδαιµονίων, πλην του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδος έδωσαν όρκους µετανοίας όρκους υποταγής, υπέγραψαν δηλώσεις ότι δεν αµφισβητούµε την πορεία της Ελλάδος στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το ΠΑ.ΣΟ.Κ., η Ν.Δ., το ΛΑ.Ο.Σ. και από πίσω στο κατόπι και ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.. Νέα
συνθήκη του Μάαστριχ υπέγραψε µε αυτό ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.. Υπέγραψε νέα συνθήκη του Μάαστριχτ
πριν από µία εβδοµάδα ότι δεν µπαίνει σε αµφισβήτηση η ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδος στην
Ε.Ε., ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α.. Τα µολύβια κάτω. Οι αγώνες κάτω. Όλοι να υποκλιθούµε στον υπέρτατο
κυρίαρχο, δηλαδή, την πορεία της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, την πορεία
που επέβαλε η αστική τάξη στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά για να διασφαλίσει τα συµφέροντά της.
Αυτή τη δήλωση υποταγής παρακολουθήσαµε το προηγούµενο χρονικό διάστηµα από όλους,
για να µπορέσουν τί; Να χειραγωγήσουν το λαό, να αναστείλουνε το όλο και µεγαλύτερο ρεύµα
των κινητοποιήσεων που ήταν αποκορύφωµα η 48ωρη πανεργατική γενική απεργία µπροστά
στην ψήφιση του εφαρµοστικού νόµου. Η οποία, αµφισβήτησε επί της ουσίας, συνολικά και
πλευρές αυτού του οικοδοµήµατος. Έθεσαν στον ελληνικό λαό τό ψευτοδίληµµα µετά
επιτάσεως, αν θα υπάρχει το ευρώ ή η δραχµή. «Σιγά τα ωά». Είναι νόµισµα. Το νόµισµα είναι
ένα εργαλείο που αποτυπώνει οικονοµικά µεγέθη, αξιοποιείται στην κυκλοφορία των
εµπορευµάτων στον καπιταλισµό, στη λειτουργία της αγοράς. Βεβαίως, παίζει ρόλο στο διεθνές
εµπόριο, είναι διεθνές αποθεµατικό αλλά έχει περιορισµένες δυνατότητες σε ό,τι αφορά τις
επιπτώσεις στην οικονοµία.
Για ποιο λόγο; Γιατί, άλλο είναι το κυρίαρχο. Το κυρίαρχο είναι σε ποιον ανήκουν τα
µέσα παραγωγής, σε ποιόν ανήκει ο πλούτος που παράγεται. Δηλαδή, δεν κατάλαβα; Καλείτε
τώρα τον ελληνικό λαό να κάνει θυσίες, στην εργατική τάξη να πει τί; Δέχοµαι να δουλεύω χωρίς
ωράριο, να δουλεύω ανασφάλιστη, να δουλεύω µε µεροκάµατο πείνας και εξαθλίωσης, για να
σωθεί τί; Να σωθεί η πορεία της Ελλάδας στην Ε.Ε. και το ευρώ. Λένε, δέχοµαι. Καλείται τους
επαγγελµατίες και τους βιοτέχνες να πούνε ότι δεχόµαστε να βάλουµε λουκέτο στο όνοµα της
απελευθέρωσης της αγοράς και της επέλαση των µονοπωλιακών οµίλων, στο όνοµα να µην
αµφισβητηθεί η πορεία προς το ευρώ. Λέτε τους φτωχούς αγρότες ότι δεχόµαστε την εφαρµογή
της αναθεωρηµένης κοινής αγροτικής πολιτικής που τους οδηγεί στο ξεκλήρισµα από τα
χωράφια τους, στο όνοµα να µην αµφισβητηθεί η πορεία προς το ευρώ. Δηλαδή, τους βάζεις να
κάνουν θυσίες και όλα αυτά στον κίνδυνο ποιόν; Να µην πέσουµε στη δραχµή, γιατί θα σας
έρθουν χειρότερα. Δηλαδή, τι χειρότερα;
Όταν µειώνονται οι µισθοί και οι συντάξεις, έχει νόηµα, εάν τις παίρνεις σε δραχµή ή σε
ευρώ; Μειωµένες είναι και οι µισθοί και οι συντάξεις, διαχρονικά. Όταν καταργούνται τα
ασφαλιστικά δικαιώµατα, έχει νόηµα εάν είσαι στη δραχµή ή στο ευρώ;
Άρα, λοιπόν, ποιο είναι το ζήτηµα; Βάζετε τον κόσµο να επιλέξει µε ποιον τρόπο θα
θυσιάσει τα δικαιώµατά του, θα θυσιάσει το βιοτικό του επίπεδο και να αισθάνεται και
ευχαριστηµένος, γιατί επέλεξε τον τρόπο του θυσιαστηρίου. Αυτό που λέτε να κάνει. Δέξου µε
ποιόν τρόπο θα θυσιαστείς.
Γιατί, όσο βαδίζουµε στον δρόµο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, ένα είναι το
αποτέλεσµα και αυτό, δεν αλλάζει. Είναι επιβεβαιωµένο, όχι στην Ελλάδα µόνον αλλά παντού.
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Πρώτον, ότι ο πλούτος ο κοινωνικά παραγόµενος θα συσσωρεύεται σε όλο και λιγότερα χέρια.
Γι' αυτό και υπάρχει η υπέρ-συσσώρευση και η κρίση υπερπαραγωγής και ταυτόχρονα, αυτό θα
συνδυάζεται άµεσα µε την εξαθλίωση τη σχετική αλλά και απόλυτη της εργατικής τάξης και των
λαϊκών οικογενειών.
Αυτό είναι το αποτέλεσµα του καπιταλιστικού δρόµου ανάπτυξης. Άρα, λοιπόν, το
βασικό ερώτηµα είναι ποιό; Σε αυτό πρέπει να κληθεί να απαντήσει ο ελληνικός λαός. «Πόσο θα
ανέχεται, η εξουσία να ασκείται από τα µονοπώλια, η εξουσία να ασκείται από την αστική τάξη
και ο πλούτος τον οποίο παράγει να του τον κλέβουν». Πόσο θα ανέχεται αυτό το είδος της
εξουσίας και πότε θα αποφασίσει να αλλάξει η εξουσία; Αυτό είναι το ζήτηµα. Τι είδους εξουσία;
Τι είδους ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής; Άµα δεν απαντήσουµε σε αυτό το ερώτηµα, όλα τα
υπόλοιπα, το τι είδους νόµισµα θα έχουµε είναι µία φιλολογική συζήτηση, που αποκρύπτει ότι το
αποτέλεσµα θα είναι τραγικό για τον λαό, είτε µε τη µία είτε µε την άλλη µορφή.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Η κρίση της Ευρώπης
είναι κρίση του καπιταλισµού;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Γενικός Εισηγητής του Κ.Κ.Ε.): Βεβαίως και θα
το πω, µην βιάζεσαι. Έρχοµαι και σε αυτό.
Ταυτόχρονα, τι υπάρχει; Υπάρχει εδώ πέρα και έκανε και µία φιλότιµη προσπάθεια και
οφείλω να το οµολογήσω ο Εισηγητής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., λέγοντας ότι εδώ πέρα η Ε.Ε. είναι ο
επίγειος παράδεισος και δεν πρέπει να αµφισβητηθεί από πουθενά και από κανέναν. Τι στιγµή
που αυτό το όραµα θρυµµατίζεται σε ευρύτερα τµήµατα του λαού, που αποκαλύπτεται η
λυκοσυµµαχία και ο χαρακτήρας της, ότι είναι εχθρικός αυτός ο χαρακτήρας της Ε.Ε. και ένας
χαρακτήρας ο οποίος δεν αλλάζει. Ταυτόχρονα, ισχυρίστηκε, ότι µέσα από αυτή τη διαδικασία
θα διασφαλιστούµε από την κρίση και θα θωρακίσει την µελλοντική ανάπτυξη της Ελλάδος.
Δηλαδή, τα προηγούµενα χρόνια τι έγινε; Δεν είµαστε στην Ε.Ε.; Δεν είµαστε στο ευρώ;
Θωρακίστηκε η ελληνική οικονοµία; Απέφυγε την κρίση η Ελλάδα; Όχι µόνον η Ελλάδα, αλλά
και η υπόλοιπη Ευρώπη; Επεκτείνεται η κρίση και στην υπόλοιπη Ευρώπη; Αγκαλιάζει το
σκληρό πυρήνα της Ε.Ε. και της ευρωζώνης;
Και το χρέος, είναι αποτέλεσµα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Βεβαίως, υπάρχουν και
ιδιοµορφίες, ο διογκωµένος δηµόσιος τοµέας στην Ελλάδα που επιδρά ως ένα βαθµό, αλλά δεν
είναι αυτό το κυρίαρχο χαρακτηριστικό. Δεν είναι αυτό το κυρίαρχο χαρακτηριστικό η διόγκωση
του δηµόσιου τοµέα. Οι σπατάλες τις οποίες αποκαλείται είναι τί; Είναι έµµεση προσπάθεια
στήριξης των µονοπωλιακών οµίλων. Έτσι έγιναν οι σπατάλες, ανάµεσα στην αστική διοίκηση
και στους επιχειρηµατικούς οµίλους και που αυτό αφορά την υγεία και τις δαπάνες των
νοσοκοµείων, είτε αφορά τις προµήθειες του δηµόσιου τοµέα, µε αποτέλεσµα από αυτή τη
δουλειά ποιοι βγήκαν κερδισµένοι; Βγήκαν κερδισµένοι οι επιχειρηµατικοί όµιλοι, «οι οποίοι από
αυτά που πήραν έδωσαν και το κάτι τις τους και στο πολιτικό προσωπικό και στο διοικητικό
προσωπικό των συγκεκριµένων αυτών υπηρεσιών, για να µπορέσουν να εξυπηρετηθούν
καλύτερα και να κάνουν τη δουλειά τους». Αυτοί, λοιπόν, πήραν τα πολλαπλάσια. Άρα, λοιπόν,
το χρέος είναι αποτέλεσµα αυτής της µορφής ανάπτυξης. Δεν είναι µόνον ελληνικό γνώρισµα,
υπάρχει και αλλού. Για παράδειγµα, η Ιταλία. Η Ιταλία µε πολύ υψηλό χρέος. Αλλά, και
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ταυτόχρονα όπως είπε και ο Εισηγητής της Ν.Δ., διογκώνεται το χρέος αυτό στην προσπάθεια
αντιµετώπισης της καπιταλιστικής κρίσης.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Είπε αυτά τα
πράγµατα η Ν.Δ.;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Γενικός Εισηγητής του Κ.Κ.Ε.): Διογκώθηκε τα
δύο τελευταία χρόνια 30%. Ήταν αποτέλεσµα της προσπάθειας αντιµετώπισης των
επιπτώσεων της κρίσης για την σωτηρία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.
Άρα, λοιπόν, τα τρις που έδωσε η Ε.Ε. αντανακλώνται στην αύξηση του χρέους τα
τελευταία δύο χρόνια κατά 30% σε επίπεδο Ε.Ε. µε υψηλότερους ρυθµούς από ότι το ελληνικό.
Έτσι, λοιπόν, το ζήτηµα αυτό επιβεβαιώνει ότι όχι µόνο δεν είναι πανάκεια οι αποφάσεις της
26/10/2011 και της δανειακής σύµβασης που προκύπτει από αυτή - αυτός είναι ένας
προσωρινός συµβιβασµός που µπορεί να αποδειχθεί και εύθραυστος και ταυτόχρονα έχει νέα
αντιλαϊκά µέτρα που θα δώσουν τη χαριστική βολή στο λαό για τα επόµενα πέντε - δέκα χρόνια.
Νέα κλιµάκωση.
Δεύτερον, ακόµα και στην υποτιθέµενη περίπτωση που θα µειωθεί το δηµόσιο χρέος, το
θέµα είναι ποιος θα ωφεληθεί από αυτή τη µείωση. Θα µείνει ένα µεγαλύτερο κοµµάτι του
παραγόµενου πλούτου που αναδιανέµει το αστικό κράτος προς όφελος των επιχειρηµατικών
οµίλων, για να χρηµατοδοτήσετε ακόµα πιο γενναία τους επιχειρηµατικούς οµίλους. Όµως, ούτε
καν αυτό δεν µπορείτε να προβλέψετε, ότι δηλαδή θα µειωθεί το δηµόσιο χρέος όταν λέτε, µε
βάση και όλες τις προβλέψεις οι οποίες αποδεικνύονται, στο τέλος, φενάκη, ότι ακόµη και µετά
το κούρεµα και µετά από όλα αυτά τα µέτρα, το δηµόσιο χρέος θα παραµένει πολύ υψηλό. Το
2020 θα είναι στο 120%, δηλαδή όσο ήταν το 2009. Αυτό λέει η απόφαση του Συµβουλίου
Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου. Δηλαδή λέει ότι το 2020 µε όλα αυτά και µε το κούρεµα, το
δηµόσιο χρέος θα είναι στο 120% µετά από µία δεκαετία.
Άρα, λοιπόν, ποια µέτρα και ποια αντιµετώπιση γίνεται όλης αυτής της κατάστασης; Και
πολύ περισσότερο, όλες αυτές οι προβλέψεις οι οποίες γίνονται για πρωτογενή πλεονάσµατα
και υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, δεν πατούν σε καµιά πραγµατικότητα, όταν η ύφεση
παραµένει. Ενδεχοµένως να αυξηθεί ακόµα περισσότερο λόγω και των υπολοίπων εξελίξεων σε
επίπεδο Ε.Ε., όταν τα ελλείµµατα θα υπάρχουν και άρα θα είναι πολύ πιο δύσκολη η διαχείριση
του δηµόσιου χρέους.
Έτσι, λοιπόν, η δανειακή σύµβαση, ουσιαστικά, αποτελεί µοντέλο χρεοκοπίας για το
λαό για να σωθούν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι και ταυτόχρονα δεν πατάει πουθενά η όποια κριτική
γίνεται από τα άλλα κόµµατα, κατά κύριο λόγο, ότι αυτές οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν την έλλειψη
πολιτικής βούλησης της Ε.Ε., ότι έχουµε ένα ανύπαρκτο θεσµικό πλαίσιο σε επίπεδο Ε.Ε., ότι
πρέπει να επιταχυνθεί ακόµη περισσότερο η πολιτική ενοποίηση της Ε.Ε. γιατί απ' αυτό
πάσχουµε, δηλαδή από θεσµούς που θα λειτουργούν προστατευτικά.
Προτείνουν τις εξής εναλλακτικές προτάσεις: Να αλλάξει ο ρόλος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας. Πρωτοστατεί σ’ αυτό, το κόµµα της ευρωπαϊκής Αριστεράς, λέτε και οι
τράπεζες έχουν άλλο ρόλο. Έχουν το ρόλο του επίσηµου κερδοσκόπου και του θεµατοφύλακα
των συµφερόντων των επιχειρηµατικών οµίλων. Και τι να κάνει δηλαδή; Εφόσον αλλάξει ο
τρόπος και αποκτήσει και κοινωνικά χαρακτηριστικά, θα κόψει περισσότερο χρήµα δηλαδή; Να
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κάνει πληθωριστικό χρήµα; Γιατί µε το πληθωριστικό χρήµα µπορούµε πιο εύκολα να
εξυπηρετήσουµε το χρέος. Ακούστε αντίληψη και λογική, τη στιγµή που αυτή την επιλογή έκανε
η κυβέρνηση Οµπάµα. Την ίδια ακριβώς επιλογή έκανε. Έκοψε αρκετές εκατοντάδες
δισεκατοµµύρια ευρώ το προηγούµενο διάστηµα, την άνοιξη και τώρα έρχεται να επιβάλει
πακέτα σκληρής δηµοσιονοµικής πειθαρχίας για την επόµενη πενταετία, γιατί ακριβώς
διογκώθηκαν και τα ελλείµµατα και το χρέος, παρόλο που έκοψε πληθωριστικό χρήµα. Πού
οδήγησε αυτή η εξέλιξη; Ή γίνεται λόγος για το ευρωοµόλογο. Νέα σωτήρια µορφή. Πάλι εκεί
πρωτοστάτησε το κόµµα της ευρωπαϊκής Αριστεράς µε το ευρωοµόλογο που ουσιαστικά
σηµαίνει ότι θα διαµορφωθούν τέτοιες προϋποθέσεις οικονοµικής πειθαρχίας στο σύνολο της
Ε.Ε., όπου τα πάντα θα καθορίζονται από το διευθυντήριο των Βρυξελλών και συνολικά από
την αστική τάξη και την εξυπηρέτηση των µονοπωλιακών συµφερόντων. Τα πάντα θα δίνονται
για προέγκριση.
Άρα δηλαδή όλα αυτά τα ζητήµατα είναι µέτρα «λαιµητόµος». Όλες αυτές οι
εναλλακτικές προτάσεις που παίρνουν πολλές φορές και την αριστερή «προβιά» είναι µέτρα
«λαιµητόµος» για το λαό γιατί δεν αµφισβητούν το κύριο. Το πρόβληµα, λοιπόν, του γιατί
ακριβώς η Ε.Ε. παρουσιάζει αυτή την εικόνα αποτελείται από τα εξής: Πρώτον, υπάρχει µια
υπαρκτή επιβράδυνση της οικονοµίας της Ε.Ε.. Αυτή η επιβράδυνση εκφράζεται και σε όξυνση
της ανισοµετρίας σε επίπεδο Ε.Ε.. Αυτή τη στιγµή, µπορούµε να καταγράψουµε τρεις οµάδες
χωρών που αυτή η ανισοµετρία οξύνει ακόµα περισσότερο τις αντιθέσεις ανάµεσα στις χώρες
της Ε.Ε., ανάµεσα στις χώρες της ευρωζώνης. Ακόµα και στο εσωτερικό οι αντιθέσεις οξύνονται.
Διαταράσσεται ο κυρίαρχος άξονας Γαλλίας – Γερµανίας, αυτή τη στιγµή, για το ποια νέα
αρχιτεκτονική θα ακολουθήσει η Ε.Ε..
Έτσι, λοιπόν, υπάρχουν προτάσεις της οικονοµικής διακυβέρνησης και της ενίσχυσης
µε το Σύµφωνο για το ευρώ που σηµαίνει διαχρονική λιτότητα, διαχρονικά Μνηµόνια για όλους
τους λαούς της Ευρώπης, ανεξάρτητα από τη δηµοσιονοµική τους κατάσταση ή δηµιουργία της
µικρής ευρωζώνης, δηλαδή της ευρωζώνης της Γερµανίας και των υπολοίπων δορυφορικών
της κρατών. Υπάρχει ακόµη και η πρόταση για δύο οµάδες: Της Ευρωζώνης, του κοινού
νοµίσµατος, η Ευρωζώνη Α και η Ευρωζώνη Β µε διαφορετικές ισοτιµίες του ευρώ. Όλα αυτά,
λοιπόν, αµφισβητούµε ότι διαµορφώνουν τη δυνατότητα να παρέµβει αποφασιστικά ο λαϊκός
παράγοντας και να ανατρέψει ο λαός όλη την κατάσταση.
Για να αναφερθώ και στο Προϋπολογισµό µε ορισµένα σηµεία, θα ήθελα να πω ότι η
Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έκανε ένα µεγάλο κατόρθωµα και ότι, για πρώτη φορά, έρχεται
πλεονασµατικός Προϋπολογισµός.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

(Αναπληρωτής

Υπουργός

Οικονοµικών):

Πρωτογενής

πλεονασµατικός Προϋπολογισµός για να είµαστε ακριβείς.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Εισηγητής του Κ.Κ.Ε.):Θα έχουµε
πρωτογενές πλεόνασµα για πρώτη φορά, µετά από κάποια χρόνια. Και λοιπόν τι έγινε; Και τις
προηγούµενες χρονιές δεν υπήρχαν πρωτογενή πλεονάσµατα; Και στη δεκαετία του 2000
είχαµε πρωτογενή πλεονάσµατα.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Σωστό.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Εισηγητής του Κ.Κ.Ε.):Το αποτέλεσµα
ποιο ήταν; Μειώθηκε το χρέος;
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών): Όχι.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (Ειδικός Εισηγητής του Κ.Κ.Ε.): Βελτιώθηκε η
θέση των εργαζοµένων και των λαϊκών στρωµάτων; Αντιµετωπίστηκαν τα µέτρα που µάχονταν
τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα από τη δεκαετία του 2000 εξαιτίας της Συνθήκης του
Μάαστριχτ; Όχι. Άρα, λοιπόν, τα πρωτογενή πλεονάσµατα ποιον θα ικανοποιήσουν; Θα έχει
ρευστότητα η Κυβέρνηση, δηλαδή ο πολιτικός διαχειριστής της αστικής τάξης για να τα δώσει
στους κεφαλαιοκράτες. Ποιος πληρώνει αυτή τη λογική; Θα την πληρώσει ο λαός. Καθαρά
πράγµατα. Όση προσπάθεια και να κάνετε και να λέτε ότι εδώ το ΣΔΟΕ φυλακίζει
µεγαλοοφειλέτες και βάζει πρόστιµα. Σήµερα ανακοινώθηκε ότι έβαλε µέσα στο 2010 1,3 δις
ευρώ πρόστιµο και από αυτό πληρώθηκε το 2,2%, δηλαδή 29 εκατοµµύρια.
Όσα πρόστιµα και να βάλετε, όσο το κεφάλαιο και ο κεφαλαιοκράτης παραµένει στο
απυρόβλητο και τον απαλλάσσεται, τόσο θα βρίσκει τρόπους να φοροδιαφεύγει και να
φοροαποφεύγει. Αυτό θα γίνει. Το αποτέλεσµα είναι ότι από την αύξηση των εσόδων, θα την
πληρώσει η λαϊκή οικογένεια. Αντίθετα οι κεφαλαιοκράτες θα πληρώσουν ακόµη λιγότερα. Η
µείωση 22% των εσόδων που θα προκύψει από τα νοµικά πρόσωπα, από τους κεφαλαιοκράτες
και αύξηση, την ίδια στιγµή, 29% των εσόδων που θα προκύψουν από τη φορολογία των
φυσικών προσώπων και ιδιαίτερα της λαϊκής οικογένειας. Όχι µόνο των µισθωτών και των
συνταξιούχων, αλλά και των επαγγελµατιών και των βιοπαλαιστών και της αγροτιάς και
ιδιαίτερα αυτών των στρωµάτων που θα πληγούν περισσότερο από τη µείωση του
αφορολόγητου, κυρίως οι ειδικές κατηγορίες και αυτοί που έχουν εισόδηµα 25.000. Αυτοί θα
πληρώσουν τα πλέον έσοδα και αυτή την τεράστια πραγµατική αύξηση 29%.
Βεβαίως, όσο οι µηχανισµοί σας δεν θα είναι αποτελεσµατικοί σε αυτή την
κατεύθυνση, θα καταφεύγετε σε τέτοιες αλχηµείες όπως το χαράτσι µε τη ΔΕΗ που βάλατε για
τα ακίνητα, θα βάλετε, λοιπόν, το επόµενο χαράτσι στο νερό και το µεθεπόµενο χαράτσι εφόσον
δεν θα πετυχαίνετε τους στόχους θα το βάλετε στη φορολογική ενηµερότητα για να στέλνει ο
άλλος το παιδί του στο σχολείο. Εκεί θα πάτε το επόµενο διάστηµα γιατί ακριβώς η φαντασία
σας οργιάζει για το πώς θα πληρώσει ο λαός το σύνολο αυτών των δυσβάσταχτων µέτρων των
οποίων παίρνετε.
Ταυτόχρονα, πείτε µας τι θα δώσουν οι εφοπλιστές; Ποιο είναι το κονδύλι που
προβλέπεται στον Προϋπολογισµό που θα πληρώσουν αυτοί, τη στιγµή που τα τελευταία τρία
χρόνια, κάνουν, σε ετήσια βάση, παραγγελίες ύψους δεκάδων δισεκατοµµυρίων δολαρίων για
κατασκευή νέων πλοίων και για αγορά µεταχειρισµένων. Τι δίνουν; Τι βάζουν µέσα σε αυτό;
Το δεύτερο ζήτηµα της αντιλαϊκότητας είναι η µείωση των µισθών και των συντάξεων
που θα προέλθουν από τις απολύσεις, από την εργασιακή εφεδρεία, από το ενιαίο µισθολόγιο «φτωχολόγιο» για τους µισθωτούς στο δηµόσιο τοµέα και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και
τους συνταξιούχους, από την περαιτέρω µείωση των δαπανών για την παιδεία, την υγεία, την
πρόνοια. Εδώ φτάσατε στο σηµείο να αφαιρέσετε το επίδοµα κύησης από µια σειρά κατηγορίες
εργαζοµένων και όσοι πάνε στα δηµόσια νοσοκοµεία δεν µπορούν να πάρουν το επίδοµα
κύησης, το επίδοµα τοκετού. Πρέπει να πάνε στους ιδιώτες για να πριµοδοτήσετε τους ιδιώτες
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στους επιχειρηµατικούς οµίλους που είναι στον τοµέα της υγείας, δηλαδή τους εµπόρους της
υγείας. Έτσι αξιοποιείτε όλα αυτά.
Μείωση των επιχορηγήσεων των ασφαλιστικών ταµείων. Πάνω από 40% µειώνεται η
επιχορήγηση, π.χ., στο ΙΚΑ, το οποίο είναι το µεγαλύτερο ασφαλιστικό ταµείο, σε µια περίοδο
που αυξάνεται η ανεργία, ανατρέπονται οι εργασιακές σχέσεις, καταργείται η σταθερή
απασχόληση, µειώνονται οι µισθοί και άρα και οι εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία. Πού θα
οδηγήσει αυτή η εξέλιξη των πραγµάτων; Η Κυβέρνηση δε στηρίζει τα ασφαλιστικά ταµεία, τη
στιγµή που τους χρωστάει µερικές δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ. Δεν συνυπολογίζουµε τα
διαχρονικά κλεµµένα από τα αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων, ούτε το «κούρεµα» το
οποίο θα υποστούν τα οµόλογα που διακρατούν τα ασφαλιστικά ταµεία. Κατά τα άλλα, λέτε ότι
στηρίζετε τα ασφαλιστικά ταµεία. Αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει σε νέα µείωση των ασφαλιστικών
συντάξεων, στο να κληθούν οι ασφαλισµένοι να βάλουν πολύ πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για
την ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη και στην ακόµη µεγαλύτερη εµπορευµατοποίηση.
Βεβαίως, η επιβάρυνση της λαϊκής οικογένειας προκύπτει και µέσα από τη δράση
συνολικά του κράτους και τις αλλαγές τις οποίες κάνετε, όπως από την τοπική και περιφερειακή
διοίκηση. Καταρχάς, τα στοιχεία σας, τα οποία έχετε στην Εισηγητική Έκθεση, σας διαψεύδουν.
Αυτά τα στοιχεία δεν προκύπτουν από πουθενά, αν κάνουµε τους πολλαπλασιασµούς των
συντελεστών και για τις αποδόσεις στους Δήµους και στις Περιφέρειες. Θα θέλαµε να µας πείτε
πώς προκύπτουν, γιατί τουλάχιστον εµείς µε βάση τους υπολογισµούς µας βγάλαµε 830 εκατ.
λιγότερα από τους Δήµους και άλλα 236 εκατ. λιγότερα από τις Περιφέρειες. Πώς βγαίνουν
αυτά, αν κάνουµε τους πολλαπλασιασµούς των συντελεστών µε αυτά που αναµένεται να
εισπραχθούν ως φόροι των φυσικών προσώπων, των νοµικών προσώπων και του ΦΠΑ;
Υπάρχει µια σηµαντική απόκλιση. Επίσης, υπάρχει και µια σηµαντική απόκλιση συνολικά στις
ανάγκες που έχει η τοπική και η περιφερειακή διοίκηση, η οποία για να καλύψει αυτές τις
ανάγκες οδηγείται στην εργασιακή εφεδρεία, στις απολύσεις, στην εκποίηση µιας σειράς
περιουσιακών

στοιχείων

και

ταυτόχρονα,

στο

να

φορολογήσει,

στο

όνοµα

της

ανταποδοτικότητας και της αντιληπτικότητας, ακόµη πιο βαριά τη λαϊκή οικογένεια για να
µπορέσει να έχει νερό, καθαρό περιβάλλον ή για να µπορεί να συγκεντρώνει τα απορρίµµατα
και τα σκουπίδια.
Οι ιδιωτικοποιήσεις επιταχύνονται, ώστε να διαµορφωθεί ακόµη ευνοϊκότερο έδαφος.
Βεβαίως, όλα αυτά τα ζητήµατα είναι αναποτελεσµατικά για τη διαχείριση του χρέους.
Όπως λέτε, το 2012 θα δώσετε 42 δις ευρώ για την αποπληρωµή χρεολυσίων και άλλα 12,5 δις
ευρώ, όπως υπολογίζετε, για τόκους, δηλαδή συνολικά 55 δις ευρώ. Άλλα περίπου 50 δις που
θα είναι από το «κούρεµα» και στο τέλος του 2012, µε βάση τους υπολογισµούς, το δηµόσιο
χρέος θα µειωθεί µόνο κατά 45 δις ευρώ. Τα άλλα 50 δις ευρώ πού πήγαν; Στο καλάθι των
αχρήστων; Από αυτή την άποψη, για µια ακόµη φορά επιβεβαιώνεται ότι αυτές οι δανειακές
συµβάσεις και τα µνηµόνια δεν έχουν καµία απολύτως σχέση µε την εξυπηρέτηση των λαϊκών
αναγκών, την πληρωµή των συντάξεων και των µισθών.
Στον πίνακα 3.9 της σελίδας 57 της Εισηγητικής Έκθεσης λέτε ότι το σύνολο των
δαπανών για την εξυπηρέτηση της δηµόσιας πίστης και των λοιπών εξόδων ανέρχεται για το
2012 συνολικά, µαζί µε τόκους, χρεολύσια και απαλλοτριώσεις, δηλαδή την εισφορά που θα
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δώσετε στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, στα 120,9 δις ευρώ. Αυτό το ποσό θα
δώσετε το 2012 για την εξυπηρέτηση µακροχρόνιας, µεσοπρόθεσµης, βραχυχρόνιας πίστης,
χρεολύσια και τόκους, καθώς επίσης και για το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Από
το µηχανισµό στήριξης σύµφωνα µε τη νέα δανειακή σύµβαση θα πάρετε 106 δις ευρώ.
Υπάρχει ένα έλλειµµα. Αυτό το έλλειµµα, από τα 106 δις ευρώ έως τα 120 δις ευρώ, θα το
καλύψετε από το βραχυπρόθεσµο δανεισµό. Άρα, λοιπόν, όλα τα χρήµατα του µηχανισµού
στήριξης πηγαίνουν για την εξυπηρέτηση της δηµόσιας πίστης και του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος. Αντιθέτως, θα πάρετε και κάποια λεφτά που περισσεύουν από τη φορολογία των
εργαζόµενων προς αυτή την κατεύθυνση.
Οι διάφορες παραδοχές τις οποίες κάνετε και τις οποίες µε πολύ µεγάλη ευκολία
αποδέχθηκε και ο Εισηγητής του ΠΑ.ΣΟ.Κ., π.χ. ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν, ότι αυτά τα
µέτρα θα παραµείνουν, ότι δεν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης, τις αµφισβητεί η ίδια η
πραγµατικότητα. Καταρχάς, είστε σίγουροι ότι θα υπάρξει τέτοιο «κούρεµα»; Είστε σίγουροι ότι
θα µειωθούν τόσο πολύ οι τόκοι; Η απάντηση είναι ότι δεν είστε σίγουροι ότι θα µειωθούν τόσο
πολύ οι τόκοι. Επίσης, σχετικά µε τις παραδοχές που κάνετε ότι θα µειωθεί η ύφεση και θα
φτάσει το 2,8. Σε ένα περιβάλλον που ανατρέπεται συνεχώς και η επιβράδυνση της οικονοµικής
κατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακόµη πιο αρνητική είναι δυνατόν η ύφεση να
φτάσει σε αυτό το σηµείο; Με τη µείωση των εισοδηµάτων που θα έχει η λαϊκή οικογένεια θα
µπορέσετε να αντλήσετε τέτοια φορολογικά έσοδα; Άρα, λοιπόν, και νέα µέτρα περιµένουν το
λαό το επόµενο χρονικό διάστηµα. Τα νέα µέτρα και η αναθεώρηση του Κρατικού
Προϋπολογισµού θα έρθουν πριν την άνοιξη.
Το δεύτερο σηµείο, στο οποίο έχει µια ιδιαίτερη αξία να αναφερθούµε, είναι αυτό το
οποίο λέτε, δηλαδή ότι όλη αυτή η κατάσταση είναι ευκαιρία για να αλλάξουµε το µοντέλο
ανάπτυξης. Καταρχάς, αυτό το µοντέλο ανάπτυξης ποιος το επέβαλε; Εσείς επιβάλατε το
προηγούµενο µοντέλο ανάπτυξης και εσείς θέλετε να το αλλάξετε. Θέλετε, δηλαδή, να αλλάξετε
αυτό το µοντέλο γιατί σύµφωνα µε αυτό καταναλώνουµε περισσότερα από ό,τι παράγουµε.
Ποιος ευθύνεται γι’ αυτό; Ποιος πήρε τις παραγωγικές δραστηριότητες από την Ελλάδα και τις
µετέφερε σε άλλες χώρες του εξωτερικού για να µπορέσει να έχει πιο ανταγωνιστικά
εµπορεύµατα και να µειώσει το εργατικό κόστος; Η απάντηση είναι ότι το έκαναν οι
κεφαλαιοκράτες και η πολιτική την οποία εσείς υποστηρίζατε, δηλαδή η ένταξη της Ελλάδας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Συνθήκη του Μάαστριχτ, η απελευθέρωση των αγορών, η πτώση
των συνόρων, η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, εµπορευµάτων και υπηρεσιών. Ποιος επέβαλε
την κατάσταση στην αγροτική οικονοµία; Δηλαδή, οι ποσοστώσεις στη ζάχαρη οι οποίες
έκλεισαν τα εργοστάσια παραγωγής της, µπήκαν «ουρανοκατέβατες»; Η κατάργηση των
καπνών; Ουρανοκατέβατες αποφάσεις είναι όλες αυτές; Ο νέος αµπελοοινικός κανονισµός που
ξεκληρίζει τα οπωροκηπευτικά, η κατάσταση µε το λάδι, τα σιτηρά και η εξέλιξη που υπάρχει µε
την κτηνοτροφία; Όλα αυτά είναι αποτελέσµατα συγκεκριµένων πολιτικών επιλογών, που
εξυπηρετούν τα συµφέροντα των κεφαλαιοκρατών.
Επιπρόσθετα, λέτε ότι θα φτιάξετε ένα νέο µοντέλο, το οποίο, βεβαίως, προϋποθέτει ότι
θα δώσετε γη και ύδωρ στους κεφαλαιοκράτες. Μιλάτε για νέο «Σχέδιο Μάρσαλ», νέο ΕΣΠΑ.
Δηλαδή, θέλετε να στηρίξετε ακόµη περισσότερο την κρατικοδίαιτη επιχειρηµατικότητα και
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µάλιστα ορισµένοι, όπως προκύπτει από τις προτάσεις που έκαναν οι συνδικαλιστές του ΚΕΑ
στην πρόσφατη συνέλευση, φτάνουν στο σηµείο να προτείνουν να επιδοτήσουµε και την
εργασία για να µην αλλάζουν οι εργασιακές σχέσεις. Να τους πληρώνουµε κιόλας που
απασχολούν και εργαζόµενους. Αυτό έλεγαν οι συνδικαλιστές του Κόµµατος της Ευρωπαϊκής
Αριστεράς, του οποίου αντιπρόεδρος είναι ο κ. Τσίπρας, ο Πρόεδρος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.. Θα
φτάσουµε στο σηµείο να απασχολούν και δωρεάν εργατικό δυναµικό. Μία από τις προτάσεις για
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ήταν να υπάρξει περισσότερη µαθητεία. Οι τοµείς που
βάζετε είναι ο τουρισµός, οι ΑΠΕ και το Διαµετακοµιστικό Κέντρο. Αυτός ο καταµερισµός
υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οδήγησε στην καταστροφή των παραγωγικών δυνατοτήτων
της Ελλάδας, όχι µόνο κατά την περίοδο της κρίσης αλλά και κατά την περίοδο της ανάπτυξης.
Η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και τα ναυπηγεία πότε συρρικνώθηκαν και ουσιαστικά
καταστράφηκε ο κλάδος; Πότε καταστράφηκε η κλωστοϋφαντουργία, η ένδυση, ο ιµατισµός; Η
απάντηση είναι ότι καταστράφηκαν την περίοδο της ανάπτυξης. Ο καπιταλισµός κατάστρεψε
παραγωγικές δυνατότητες της Ελλάδας και πρώτα από όλα, κατάστρεψε την εργατική δύναµη, η
οποία είναι η κύρια παραγωγική δυνατότητα. Και θέλετε να κάνετε τη νέα ανάπτυξη σε ένα
περιβάλλον επίσηµης ανεργίας της τάξης του 17 – 20%, όταν κάποιος θεωρείται άνεργος έστω
και αν δούλεψε µία ώρα την εβδοµάδα. Άρα, λοιπόν, καταλαβαίνετε πόσο µεγαλύτερη θα είναι η
πραγµατική δυσκολία για να µπορεί να θρέψει την οικογένειά του, όταν αυτές οι µορφές της
ελαστικής απασχόλησης διατηρούνται και αναπτύσσονται ακόµη περισσότερο.
Άρα, λοιπόν, το κυρίαρχο ερώτηµα, το οποίο πρέπει να απαντήσουµε όλοι – και εµείς
έχουµε απαντήσει και δεν παίρνουµε από εσάς απάντηση αλλά από τον ελληνικό λαό – είναι το
εξής: Κάτω από ποιες προϋποθέσεις µπορεί να αξιοποιηθεί το σύνολο των παραγωγικών
δυνατοτήτων της Ελλάδας προς όφελος της λαϊκής ευηµερίας; Η προϋπόθεση είναι µία και είναι
τα βασικά και συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής να γίνουν κοινωνική ιδιοκτησία και όχι ατοµική
ιδιοκτησία των κεφαλαιοκρατών, δηλαδή να αλλάξει χέρια η εξουσία. Αυτή είναι η βασική
προϋπόθεση. Μόνο έτσι θα υπάρξει και λαϊκή κυριαρχία. Για ποια λαϊκή κυριαρχία µιλάµε
σήµερα, όταν ο λαός δεν έχει την εξουσία και όταν του συµπεριφέρονται σαν «κλωτσοσκούφι»
σε αυτά τα ζητήµατα; Άρα, λοιπόν, αυτό αποτελεί τη µόνη ρεαλιστική προοπτική και είναι
µονόδροµος για το λαό. Αυτό συνδέεται άµεσα µε την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη
µονοµερή διαγραφή του χρέους.
Με αυτόν τον τρόπο εµείς καλούµε σήµερα τον λαό να αυξήσει τα ρήγµατα που
υπάρχουν στο αστικό πολιτικό σύστηµα, να µη δώσει καµία πολιτική συναίνεση, καµία
κοινωνική συνοχή. Τι κοινωνική συνοχή; Ανάµεσα στον κεφαλαιοκράτη και στον εργάτη µπορεί
να υπάρξει κοινωνική συνοχή; Εδώ υπάρχουν αντιτιθέµενα συµφέροντα, πηγαίνετε στη
χαλυβουργία για να δείτε τι κοινωνική συνοχή µπορεί να υπάρξει ή σε διάφορα άλλα εργοστάσια
που έχει απλήρωτους εργαζόµενος και είναι σε επίσχεση εργασίας. Για ποια κοινωνική συνοχή
µιλάµε; Υπάρχει ταξική σύγκρουση, γιατί υπάρχουν ταξικά αντιτιθέµενα συµφέροντα.
Άρα προς όφελος του Λαού είναι να αποτύχει η κυβέρνηση αλλά και οι σχεδιασµοί που
κάνουν για την επόµενη µέρα, είτε Κυβέρνηση συνεργασίας, είτε αριστερού προσανατολισµού
που αποτελούν προσπάθεια εγκλωβισµού, άλλοθι για τη συντήρηση της σηµερινής κατάστασης
και δεν µπορεί να υπάρχει φιλολαϊκή διαχείριση εφόσον τα εργαλεία τα έχει στα χέρια του ο
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αντίπαλος. Πρέπει τα εργαλεία να τα πάρει στα χέρια του ο λαός, και την εξουσία και τα µέσα
παραγωγής. Αυτές οι προτάσεις οι διαχειριστικές ευνουχίζουν την ριζοσπαστικοποίηση και την
χειραφέτηση του κινήµατος. Απαιτείται ένα κίνηµα µαζικό, ρωµαλέο, ταξικής ανυπακοής που θα
διεκδικήσει την ίδια την εξουσία. Άρα λοιπόν γι' αυτό απαιτείται σήµερα η συµπόρευση µε το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας και στους αγώνες, αλλά και στις κάλπες.

Νικόλαος Καραθανασόπουλος
Βουλευτής Αχαΐας
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ.
ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΡΚΑΚΗ

ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τον Κρατικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2012
Του Γενικού Εισηγητή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
Παύλου Μαρκάκη
Βουλευτή Μαγνησίας
Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Η κριτική στον Προϋπολογισµό του 2012 είναι µια δύσκολη άσκηση, γιατί στην ουσία ο
Προϋπολογισµός έχει διαµορφωθεί κατ’ αρχάς από τα λάθη και τις επιλογές της
προηγούµενης Κυβέρνησης.
Με µέτρα που έχουν ψηφιστεί από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
Αλλά κυρίως τα δηµοσιονοµικά µεγέθη έχουν διαµορφωθεί από την πολιτική, αλλά και
την νοοτροπία του ΠΑΣΟΚ
Και εµείς ερχόµαστε να τα υλοποιήσουµε, να τα ψηφίσουµε και να επιτύχουµε στόχους, µε όλες
αυτές τις προϋποθέσεις, µέσα σε µια Κυβέρνηση που πήρε ψήφο εµπιστοσύνης µε 255 ψήφους
Και ένα νέο Πρωθυπουργό που υπέγραψε αλλά δεν συνδιαµόρφωσε µε τις επιλογές του, τα
µεγέθη του Προϋπολογισµού


Εποµένως εµείς θα κάνουµε κριτική για τα µεγέθη που διαµορφώθηκαν µέχρι το 2011
και θα ψηφίσουµε τα µεγέθη του Προϋπολογισµού 2012 µε τις επισηµάνσεις και τις
παραλήψεις που θα αναφέρουµε και οι οποίες δεν αµφισβητούνται ούτε από τους
αρµόδιους Υπουργούς

Εξ άλλου ένας Προϋπολογισµός έχει πάντα την ελπίδα ότι θα πετύχει ανεξάρτητα αν στο τέλος
του έτους νοιώθεις την πικρία της αστοχίας και διερευνάς τις αιτίες στις οποίες οφείλονται οι
αποκλίσεις.
Ο Προϋπολογισµός έχει πολλά µεγέθη αριθµητικά, αλλά και κατευθύνσεις που µπορούν να
αλλοιωθούν και όχι πάντα µε υπαιτιότητα δική µας, αλλά αλλαγών που συµβαίνουν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ΕΚΤ, στο PSI
Ας αρχίσουµε λοιπόν να δούµε πως φτάσαµε µέχρι εδώ και πως προγραµµατίζουµε τις
επόµενες ενέργειες
Διότι ο Προϋπολογισµός είναι µόνο ένα κοµµάτι µια σειράς γεγονότων και σωστικών
ενεργειών που πρέπει να γίνουν
ης

Με πρώτο και ουσιαστικό και κορυφαίο ακόµη την λήψη ή µη της 6 δόσης
Εδώ έχουµε καθαρά ένα έλλειµµα αναξιοπιστίας που το δηµιούργησε η Κυβέρνηση του
ΠΑ.ΣΟ.Κ. και µάλιστα κορυφώθηκε µε την εξαγγελία ενός γεγονότος που προσήλθε από τον
πρώην Πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου
Να θυµίσω ότι όταν το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε την διακυβέρνηση το 2009 είχε να αντιµετωπίσει πάλι
έλλειµµα αναξιοπιστίας από την πολιτική της Ν.Δ.
Και τώρα παραδίδει σε µια θεωρητικά άλλη Κυβέρνηση και σε άλλον Πρωθυπουργό µε πάλι
έλλειµµα αναξιοπιστίας ακόµη µεγαλύτερο.
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Κι εκεί που είχε δροµολογηθεί η εκταµίευση τη 6

ης

δόσης και θα συνεδρίαζε το ΔΝΤ για το δικό

του ποσοστό, φτάσαµε στην υποβολή γραπτών εγγυήσεων και υπερβολές, µέχρι του σηµείου
να λες ότι γίνονται για λόγους άλλους και όχι για οικονοµικούς
Αυτό δείχνει ότι οι παράγοντες της Ε.Ε. που ζητούν γραπτές εγγυήσεις δεν ξέρουν την Ελληνική
πραγµατικότητα, αφού έτσι στην ουσία υποστηρίζουν και σιγοντάρουν στην ενίσχυση
των υπολοίπων δυνάµεων που δεν βάζουν υπογραφές.
Δεύτερη παράµετρος πέραν της 6
προγράµµατος

που

πρέπει

ης

να

δόσης και του Προϋπολογισµού είναι η σύναψη του νέου
“διαπραγµατευτούµε”

µε

την

Τρόικα

γρήγορα

και

ολοκληρωµένα.
Ιδού λοιπόν η πρόκληση για την Ν.Δ., για το οικονοµικό της επιτελείο και τον κ. Μουρµούρα
ώστε να συνδιαµορφώσει και να διαπραγµατευτεί καλυτέρους όρους
Τρίτη παράµετρο. Η νέα Δανειακή Σύµβαση, η οποία και να κυρωθεί από το Κοινοβούλιο, θα
έχει αστάθµητους παράγοντες, όπως η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, που δεν ξέρουµε αν θα
φτάσει στο 100% όταν είχε δυσκολίες στο “κούρεµα” που αποφασίστηκε στην Σύνοδο της
21 Ιουλίου.
Από όλα αυτά καταλαβαίνουµε ότι µόνο ένας Προϋπολογισµός 2012 δεν φτάνει να δώσει
λύσεις και ούτως ή άλλως έχει µεγέθη και παραµέτρους υψηλού ρίσκου.
Αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι ο Προϋπολογισµός του 2012 είναι τµήµα ενός ΜΣΠ 201115 και το οποίο αµέσως έπεσε έξω και χρειάζεται αναπροσαρµογή υποχρεωτική, εκ των
υστέρων (ex post) λόγω των αστοχιών του Προϋπολογισµού 2011
Οι αστοχίες του Προϋπολογισµού 2011 φάνηκαν από την αρχή και γι’ αυτό είχαµε ενστάσεις και
επισηµάνσεις της Τρόικας ακόµη από τον Φεβρουάριο κατά την εκταµίευση της 4

ης

δόσης και

ης

αργότερα κατά την εκταµίευση της 5 δόσης
Άρα είχαµε ήδη
Πρώτα - πρώτα λάθη στο σχεδιασµό
Με µείωση του Φόρου Εισοδήµατος φυσικών προσώπων κατά 12% κυρίως από το µέτρο των
αποδείξεων
Με µείωση των φόρων ΠΟΕ κατά 29% λόγω µη είσπραξης του ΕΤΑΚ 2009-10
Με µείωση της είσπραξης του Φ.Π.Α. κατά 3,5% κυρίως από µεγαλοφειλέτες
Δεύτερον είχαµε µεγάλη αναβλητικότητα στην λήψη αποφάσεων για διαθρωτικές αλλαγές, οι
οποίες άργησαν υπερβολικά ή σχεδιάστηκαν λανθασµένα. Όπως:
Οι ιδιωτικοποιήσεις και η αξιοποίηση της Δηµόσιας περιουσίας
Η αναδιάρθρωση του κράτους
Η αναδιάρθρωση του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα
Το άνοιγµα της αγοράς και των επαγγελµάτων
Η µάχη για την φοροδιαφυγή - χαρίστηκαν µέχρι και τα πρόστιµα της άπατης των σκαφών
αναψυχής
Αναβλήθηκε ένα Ενιαίο και σταθερό φορολογικό σύστηµα
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Για να αντισταθµιστούν αυτά τα λάθη του 9µήνου του 2011, χρειαστήκαν έκτακτα µέτρα,
βιαστικά µέτρα, µέτρα σε συνθήκες πανικού σε σύντοµο διάστηµα 2 µηνών Έτσι, χρειάστηκε να
ληφθούν µέτρα ύψους 5,5 δις µέσω του πολυνοµοσχεδίου. Θυµίζω
• Την ειδική εισφορά αλληλεγγύης Φ.Π., την έκτακτη εισφορά στα οχήµατα, το τέλος
επιτηδεύµατος, την έκτακτη εισφορά σε επιχειρήσεις.
• Οµοίως: το περίφηµο χαράτσι, µέσω της ΔΕΗ, το οποίο θυµίζω ότι ήλθε µε τροπολογία
σε Νοµοσχέδιο.
• Και τέλος επιστρατευτήκαν και τα αυθαίρετα για τα οποία η κ. Μπιρµπίλη είχε άλλη
άποψη.
Και όλα αυτά έγιναν µπροστά στον κίνδυνο να ξεφύγει υπερβολικά το έλλειµµα. Κίνδυνος
από τον οποίο πάλι δεν ξέρουµε αν έχουµε ξεφύγει, µια και είµαστε ακόµη στα µέσα Νοεµβρίου.
Ενώ, αν ο Προϋπολογισµός του 2011 δεν είχε τα λάθη και την αναβλητικότητα που σας
περιέγραψα, τα µέτρα αυτά θα έφερναν από το 2011 το πολυπόθητο πρωτογενές
πλεόνασµα, αφού σήµερα η εκτίµηση είναι ότι το πρωτογενές αποτέλεσµα θα είναι - 3.925 δις
(1,8% του ΑΕΠ), πίνακας 3.2.
Άρα το ΠΑΣΟΚ µας πήγε, µε τα λάθη του, ένα χρόνο πίσω και τις θυσίες του λαού χωρίς
ουσιαστικό αντίκρισµα.
Όµως, εκτός από τα λάθη σχεδιασµού και την αναβλητικότητα, έχουµε αποκλίσεις και
δυσάρεστα οικονοµικά µεγέθη από την πολιτική αστάθεια που δηµιουργήσατε τον τελευταίο
µήνα.
Για ένα ολόκληρο µήνα υπήρχε ανασφάλεια, φοβία, αβεβαιότητα στον Ελληνικό λαό από την
εξαγγελία του δηµοψηφίσµατος, την εικόνα εξευτελισµού της πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδος
στις Κάννες, την υπαναχώρηση του Γ. Παπανδρέου και τελικά τις επταήµερες διαβουλεύσεις
µέχρι να φτάσουµε στην ψήφο εµπιστοσύνης.
Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσµα στην µετακίνηση αποταµιεύσεων των χρηµατικών
αποθεµάτων των τραπεζών εκτός Μ3 και έφτασε την ρευστότητα των τραπεζών στα όρια
τους.
Επιπλέον
Οι εισπρακτικοί µηχανισµοί έχουν αδρανήσει και δεν εκτελούνται βασικές λειτουργικές
εργασίες, όπως αποστολή σηµειωµάτων, εκκαθαριστικών των εποµένων δόσεων, παλιών
ΕΤΑΚ κ.λ.π. για είσπραξη εσόδων, τα οποία φυσικά έχουν καταρρεύσει και δεν είναι δυνατόν
να επιτευχθούν οι στόχοι στο εναποµένων διάστηµα των 40 ηµερών µαζί µε τις γιορτές των
Χριστουγέννων.
Με αυτές τις αφετηρίες το 2012 δεν ξεκινά µε τους καλυτέρους οιωνούς.
Το µόνο παρήγορο είναι ο νέος Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση συνεργασίας των τριών
κοµµάτων που δίνει µια ψυχολογική ηρεµία σε µεγάλο τµήµα του πληθυσµού.
η

Όλοι οι βασικοί δείκτες της οικονοµίας παραµένουν αρνητικοί για 5 συνεχή χρονιά, παρά την
ελάττωση των µεγεθών τους, πλην των εξαγωγών.
Η ύφεση θα συνεχιστεί (-2,8%) παρά τις διαβεβαιώσεις ότι το 2012 θα περνούσαµε σε
ρυθµούς ανάπτυξης.
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Κατά την γνώµη µου ο πιο επώδυνος είναι αυτός της ανεργίας που θα αυξηθεί το 2012 στο
17,1%
Με σηµαντικά αυξηµένα ποσοστά κυρίως στην νεολαία.
Είναι λοιπόν επιβεβληµένο να ξεκινήσουν αµέσως τα προγράµµατα απασχόλησης
και βέβαια… η συρρίκνωση της λαθροµετανάστευσης.
Μια λαθροµετανάστευσης που αυξάνεται αντί να ελαττώνεται
(µόνο τον Οκτώβριο είχαµε 9.600 λαθροµετανάστες δηλαδή 20% αύξηση εν συγκρίσει µε
τον Οκτώβριο του 2010).
Τα ποσοστά µετανάστευσης στην Ελλάδα βρίσκονται κοντά στο 20% ενώ σε άλλες
χώρες στο 2%-3%.
Το παραεµπόριο που συντηρείται κυρίως από λαθροµετανάστες υπολογίζεται κοντά στα 20 µε
25 δισ. ευρώ ετησίως αν συνυπολογίσουµε σε αυτά και χαµένα έσοδα που έχει το ελληνικό
Δηµόσιο από εισφοροδιαφυγή, φοροδιαφυγή, µη απόδοση Φ.Π.Α. κτλ.
Βέβαια από την λαθροµετανάστευση υπάρχουν επιπτώσεις και στις δαπάνες της υγείας.
Επίσης, υπάρχουν επιπτώσεις, στα κοινωνικά επιδόµατα, στα επιδόµατα ανεργίας, στις
επιδοτήσεις ενοικίων, όπου οι µετανάστες έχουν προνοµιακή µεταχείρισης έναντι των
Ελλήνων και εκµεταλλεύονται την έλλειψη των ελεγκτικών µηχανισµών.
Η δε οικονοµία χάνει από την συστηµατική εξαγωγή συναλλάγµατος.

Στα µέτρα για τα ΕΣΟΔΑ του τελευταίου τρίµηνου 2011
1. Θέλω

να

επισηµάνω

την

αστοχία

στην

υλοποίηση

του

προγράµµατος

ιδιωτικοποιήσεων, παρ όλο που στην Εισηγητική έκθεση το προβάλετε σαν
επίτευγµα.
Όταν ο Υπουργός Οικονοµικών υποστήριζε ότι θα είχε µέχρι τον Οκτώβριο έσοδα από
αποκρατικοποιήσεις και αξιοποίηση Δηµόσιας περιουσίας 1,8 δις και µέχρι τέλος του χρόνου 5
δις, τώρα είναι φανερό ότι τα µεγέθη αυτά είναι άπιαστα και θα περιοριστούν συνολικά στα
αρχικά 1,8 δις.
Με άµεση επίπτωση στην αστοχία ελάττωσης του ελλείµµατος και του χρέους
2. Την επιβολή ειδικού τέλους στις ηλεκτροδοτούµενες επιφάνειες µέσω τη ΔΕΗ, ενός
βιαστικού και λανθασµένα σχεδιασµένου µέτρου που τώρα έχει αναστάτωση την κοινωνία
για το πλήθος των αδικιών που επισηµαίνονται.
Είναι ένα µέτρο υψηλού κόστους που ήλθε να ισοφαρίσει όλες τις αστοχίες τις ελλείψεις τις
αδυναµίες και τα λάθη, στα οποία οφείλονται η υστέρησης των υπολοίπων άµεσων
φόρων.
Πρέπει, λοιπόν, να επανασχεδιασθεί πιο ψύχραιµα και να περιοριστεί σηµαντικά,
µειώνοντας και εξαφανίζοντας τις αδικίες που δηµιουργεί.
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Εξ’ άλλου δεν ήταν στον σχεδιασµό του Προϋπολογισµού του 2010 και του ΜΣΠ και έχει
ήδη υψηλή αυξητική µεταβολή που φτάνει σε 131% και 217% µε πρόβλεψη για το 2012
σε 3,58 δις!
Δεν συζητώ για τα αυτονόητα: που είναι οι διορθώσεις στα τετραγωνικά και στην τιµή
ζώνης ούτε ακόµη και για την απαλλαγή των ευπαθών οµάδων.
Η απαλλαγή πρέπει να επεκταθεί και στα συγκροτήµατα εργατικών κατοικιών που
κληρώθηκαν πριν πολλά χρόνια σε οικογένειες χαµηλών εισοδηµάτων.
Όπως και σε αποµακρυσµένες κατοικίες σε ξεχασµένα και άγονα χωριά της Ηπείρου,
της Ευρυτανίας, στα οποία δεν τόλµησαν να βάλουν χαράτσια ούτε επί Τουρκοκρατίας.

Είναι ένα µέτρο που οπωσδήποτε πρέπει να έλθει για την είσπραξή του στην
εφορία.

Όσον αφορά τα Μέτρα για τον περιορισµό των εξόδων-δαπανών

Κατορθώσατε το ακατόρθωτο, να αυξήσετε τις δαπάνες του 2011 σε σχέση µε το 2010
κατά 5,9%.

Και παραµένει το ερώτηµα. Ακόµη και η αύξηση της δαπάνης των τόκων δεν είναι
προβλέψιµη;
…ούτε σε σχέση µε το 2010 (13,22 δις) ούτε στο ΜΣΠ (16 δις); Για να φτάσουν στα 16,4
δις οι πληρωµές των τόκων. Δηλαδή 400 εκ επιπλέον.

Η δε κατάπτωση των εγγυήσεων σε βάρος του Δηµοσίου, έχει γίνει βραχνάς ύψους
1,5 δις.

Επίσης είναι γνωστό ότι η µισθολογική δαπάνη της γενικής Κυβέρνησης ήταν
υπερβολικά µεγάλη

Τα µέτρα που ψηφίστηκαν σε συνθήκες εκτάκτου ανάγκης, ήταν βασικά:
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1. Το µισθολόγιο - βαθµολόγιο στον στενό και η µεταβολή της µισθοδοσίας στον
ευρύτερο Δηµόσιο τοµέα.

2. Το καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας που έγινε οριζόντια και µε πολλές αδικίες
Το δε οικονοµικό αποτέλεσµα υπολογίζεται να συνοδευτεί µε µείωση των δαπανών ύψους 1,8
δισ. ευρώ το 2012.
Αν και νοµίζω ότι η νοοτροπία του ΠΑΣΟΚ που δηµιουργούσε σε κάθε Νοµοθέτηµα νέες
διοικητικές µονάδες µε µετατάξεις δικών των ψηφοφόρων, θα έχει επιπτώσεις αρνητικές.
Το ΠΔΕ του 2011
Οι πληρωµές θα φτάσουν συνολικά σε 6,890 δις.
Έναντι 8,45 δις του 2010 µείωση 18,5% και 7,55 δις του ΜΣΠ
Το ΠΔΕ εµφανίζεται µειωµένο για τρίτη συνεχή χρονιά και το µικρότερο σε επίπεδο 10ετιας.
Αυτό σηµαίνει ότι κυρίως χρησιµοποιείται σαν εργαλείο συγκράτησης του ελλείµµατος µε
επιπτώσεις όµως στην ανάπτυξη.
Αφού µειώνονται τα κονδύλια για πληρωµές έργων συγχρηµατοδοτούµενων της Ε.Ε. αλλά και
των έργων από αµιγώς Εθνικούς πόρους.
Τα χαρακτηριστικά µεγέθη του Προϋπολογισµού
1. Είναι η πρόβλεψη ότι το έλλειµµα του 2011 θα σταµατήσει στο 9% και η ύφεση
στο 5,5%
Αν κάποιο από αυτά τα µεγέθη δεν επαληθευτεί τότε θα υπάρχει σοβαρό πρόβληµα και για το
2012 ενώ και η σωρευτική ύφεση έχει φθάσει σε µεγάλα επίπεδα.
Δεν θα πρέπει να ξεχνάµε και το παράδειγµα της Αργεντινής που είχε σωρευτική ύφεση
κοντά στο 18% όταν πτώχευσε.
Κοινώς δηλαδή η χώρα µπορεί να µην αντέξει µια ακόµη χρονιά µε υψηλά επίπεδα ύφεσης.
2. Όσον αφορά το έλλειµµα του 2012, µετά την εφαρµογή του PSI, αναµένεται να
διαµορφωθεί στο 5,4% του ΑΕΠ (11,427 δισ. ευρώ), έναντι 9% του ΑΕΠ (19,683 δισ.
ευρώ) το 2011.

Χωρίς τη συµµετοχή των ιδιωτών του PSI το έλλειµµα θα διαµορφωθεί στο 6,7% του
ΑΕΠ το 2012.
Για πρώτη φορά αναµένεται πρωτογενές πλεόνασµα 1,1% του ΑΕΠ στα 2,42 δισ.
ευρώ, έναντι ελλείµµατος 2,1% φέτος.
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Σηµειώνεται ότι το πρωτογενές πλεόνασµα, πριν το PSI, είναι υψηλότερο (1,6% του
ΑΕΠ), αλλά υπολογίζεται ότι θα περιοριστεί µετά τη συµµετοχή του ιδιωτικού
τοµέα, λόγω της µείωσης της "άσπρης τρύπας" των ασφαλιστικών ταµείων.

Εδώ θέλω να κάνω µια παρατήρηση
Τα πλεονάσµατα αυτά είναι επί το πλείστον πλασµατικά, αφού γίνονται σε περιόδους ύφεσης
και ουσιαστικά αποτελούν µέρος της υπέρµετρης φορολόγησης που υπάρχει τα 2 τελευταία
χρόνια και θα συνεχιστεί και το 2012.
Διότι όταν τα έκτακτα µέτρα πάψουν, θα γυρίσουµε στα ελλείµµατα, αν δεν υπάρξουν
κατάλληλες µεταρρυθµίσεις που θα επιφέρουν πραγµατικό εισόδηµα.
Στο σηµείο αυτό θέλω να κάνω επίσης µια επισήµανση, µια και αναφέρατε ότι βοηθήσατε την
οικοδοµή µέσω της αναβολής του Πόθεν Έσχες.
Όταν υπάρχουν φόροι επί φόρων, όπως το ΕΤΑΚ 2009, ειδικό τέλος ακινήτων, αύξηση
αντικειµενικών αξιών από 1/1/2012, η µείωση του αφορολόγητου και των φοροαπαλλαγών, η
µείωση του Φ.Α.Π. στις 200.000 ευρώ στα ακίνητα
και οι ιδιοκτήτες δεν γνωρίζουν τι να πρωτοπληρώσουν, πως περιµένετε να επανακάµψει ένας
από τους σηµαντικότερους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας που προσφέρει χιλιάδες θέσεις
εργασίας ετησίως;
Ενώ η απώλεια εισοδηµάτων και η µη εξυπηρέτηση των δανείων φέρνει το κίνδυνο των
πλειστηριασµών πιο κοντά.
Ευτυχώς που υπάρχει η απαγόρευση για την πρώτη κατοικία, η οποία απαγόρευση λήγει
στο τέλος του έτους και θα πρέπει να υπάρξει µέριµνα, ώστε να υπάρξει επιπλέον διάστηµα
παράτασης και να µη γίνεται η ίδια διαδικασία κάθε εξάµηνο που προστατεύει αυτή τη στιγµή
αρκετές χιλιάδες ιδιοκτήτες.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
ο ΛΑ.Ο.Σ. έθεσε εξ αρχής τις κόκκινες γραµµές στην κυβέρνηση συνεργασίας στον Οικονοµικό
τοµέα
•

Θα πρέπει να σταµατήσουν τα έκτακτα µέτρα.

•

Να µην έχουµε περεταίρω µειώσεις στους µισθούς και συντάξεις.

Εποµένως:
1

ον

πρέπει να στραφούµε στην πάταξη της φοροδιαφυγής

Στη φορολογική δικαιοσύνη ώστε να πληρώσουν οι έχοντες και κατέχοντες και οι µεγάλοι
οφειλέτες, ιδίως οι οφειλέτες του ΦΠΑ
Έκπληξη προκαλεί και το στοιχείο ότι ενώ στη διάρκεια του 2010 βεβαιώθηκαν 1,28 δισ.
ευρώ πρόστιµα. Εισπράχθηκαν µόνο τα 29,1 εκατ. ευρώ και διαγράφηκαν 57,5 εκατ.
ευρώ.
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Όµως, θα πρέπει να αναφερθούµε και στις συλλήψεις που άρχισαν να γίνονται για
επιχειρηµατίες που χρωστούν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ ή εκατοµµύρια προς το Δηµόσιο και
ελπίζουµε να συνεχίσει έτσι η κυβέρνηση µε την προοπτική να εισπραχθούν αυτά τα ποσά
στο εγγύς µέλλον και να µη µείνουµε απλώς στα ευχολόγια.
2

ον

σηµαντικό είναι και το κοµµάτι των εξαγωγών που µπορεί να προσφέρει επιπλέον έσοδα

στην ελληνική οικονοµία.
Η Ελλάδα θα πρέπει να καταστεί και πάλι µια χώρα εξαγωγική σε αντίθεση µε αυτό που
συνέβαινε τα τελευταία χρόνια.
3

ον

ο έλεγχος Δηµόσιων Δαπανών που αναφέρεται και πραγµατοποιείται από τα αρµόδια

όργανα του Γ.Λ.Κ. είναι θετικό ως βήµα, όµως θα πρέπει να επεκταθεί ακόµη περισσότερο
και να µην επικεντρώνεται µόνο σε απόρριψη µη νόµιµων δαπανών που αφορούν υπερωρίες,
οδοιπορικά έξοδα κτλ..
Πάγια θέση µας είναι ότι θα πρέπει να γίνει ακόµη µεγαλύτερη περιστολή των κρατικών
δαπανών από αυτή που επιχειρείται και την οποία είχαµε αναφέρει και κατά τη συζήτηση του
προσχεδίου για το 2012.
ον

4 η εξυγίανση και απλούστευση του φορολογικού πλαισίου. Εδώ θα πρέπει να επικροτήσουµε
και την κατάργηση που θα γίνει το 2012 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ)
5

ον

το θέµα της εφεδρείας: Είναι ένα οριζόντιο µέτρο το οποίο όµως δεν έχει µελετηθεί

διεξοδικά µέχρι σήµερα. Το να αναφέρουµε κάποια κριτήρια για να θιγούν κυρίως συγκεκριµένες
ηλικιακές οµάδες που βρίσκονται κοντά στο όριο συνταξιοδότησης, χωρίς όµως να έχει
προβλεφθεί η επίπτωση στη λειτουργία και στις δοµές των φορέων που ανήκουν αυτοί, αλλά και
ποιοι θα καλύψουν τα όποια κενά δηµιουργηθούν, δείχνει έλλειψη οργάνωσης και
προετοιµασίας.
6

ον

σχετικά µε το Πρόγραµµα Δηµόσιων Επενδύσεων αυτό έχει πλέον απαξιωθεί τα τελευταία

χρόνια.
Αντί να αξιοποιηθεί στο έπακρο ένα σηµαντικό κοµµάτι του ΠΔΕ που είναι το ΕΣΠΑ µε
ταυτόχρονη ενίσχυση των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που έχουν αποκλειστεί
από χρηµατοδότηση από πιστωτικά ιδρύµατα, πανηγυρίζατε γιατί επιτύχατε στο τέλος
του 2010 απορρόφηση κοντά στο 18%.
Τώρα η απορρόφηση βρίσκεται στο 27% - 28% για το 2011 και σύµφωνα µε τα ευρωπαϊκά
στοιχεία είµαστε από τις τελευταίες χώρες της Ε.Ε. σε ποσοστά απορρόφησης.
7

ον

στο κοµµάτι που αφορά τις ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ πράγµατι παρατηρείται µια µείωση στο

οικονοµικό αποτέλεσµα προ επιχορηγήσεων, προβλέψεων και αποσβέσεων. Αυτό όµως έχει
γίνει µέσω σηµαντικής µείωσης µισθοδοσίας.
Αυτό που είναι σηµαντικό είναι ότι καθοδική πορεία έχουν τα έσοδα τους για το 2011 σε
σχέση µε το 2010, ενώ µε όρους καθαρά οικονοµικούς το σύνολό τους είναι ζηµιογόνο για
την ελληνική οικονοµία και θα είναι και για το 2012 (το οικονοµικό αποτέλεσµα προ
επιχορηγήσεων, προβλέψεων και αποσβέσεων για το 2011 είναι -1,081 δισ. ευρώ και για το
2012 αναµένεται να είναι στα 610,54 εκατ. ευρώ).
Δηλαδή για µια ακόµη χρονιά θα καταλήξει το σύνολο τους να παραµένει ελλειµµατική έστω και
σε µικρότερο συνολικό ποσό.
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Θα πρέπει να αποτιναχθεί η νοοτροπία Δηµοσίου που υπάρχει σε ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ και να γίνουν
µεγαλύτερες προσπάθειες ώστε να µειωθούν ακόµη περισσότερο ο µεγαλύτερος βραχνάς, που
είναι κυρίως τα λειτουργικά έξοδα και να επιτευχθεί µεγαλύτερος εξορθολογισµός στα πλαίσια
του δυνατού.
ον

8 επίσης, για τις αποκρατικοποιήσεις θα πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε
να αρχίσει να µειώνεται και το δηµόσιο χρέος από τα όποια έσοδα προκύπτουν από αυτές.
Ήδη έχει χαθεί σηµαντικός χρόνος, ο οποίος έχει κοστίσει αρκετά και σε οικονοµικό και σε
κοινωνικό επίπεδο από την αργοπορία που επέδειξε η προηγούµενη Κυβέρνηση.
Αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτοιµη για να εφαρµόσει αυτές τις µεταρρυθµίσεις που αναφέρονταν
στο Μεσοπρόθεσµο, µε αποτέλεσµα να αναφέρει στη συνέχεια ότι τα χρονοδιαγράµµατα ήταν
πολύ στενά, αλλά και να χαθεί ένα µεγάλο µέρος της αξίας των διάφορων επιχειρήσεων
προς ιδιωτικοποίηση.
Από το µεγάλο στόχο των 5 δισ. ευρώ καταλήξαµε στα 1,8 δισ. ευρώ.
Για το 2012 σωρευτικά αναφέρεται ως στόχος τα 9,3 δισ. ευρώ.
Σωστά γίνεται λόγος ότι το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί από την πορεία της Ευρωπαϊκής
οικονοµίας, αλλά συνάµα και της αξίας των περιουσιακών στοιχείων προς αποκρατικοποίηση.
Στόχος θα πρέπει να είναι η πώληση µε το µέγιστο κέρδος ανεξαρτήτων κοινοτικών ή άλλων
πιέσεων που απλώς θα οδηγήσουν σε πώληση µεγαλύτερων ακόµη ποσοστών σε µικρότερη
αξία από την αναµενόµενη.
Μην ξεχνάµε ότι ο στόχος είναι να φθάσουµε τα 50 δισ. ευρώ ώστε να µειώσουµε αισθητά το
δηµόσιο χρέος ως ένα βαθµό.
Εποµένως, πρωταρχικός στόχος θα πρέπει να είναι πάντα η πώληση και όχι το ξεπούληµα.
Δεν θα πρέπει η ύφεση να αποτελέσει δικαιολογία για µειωµένα έσοδα διαφορετικά θα κάνουµε
µια τρύπα στο νερό όσον αφορά το χρέος.
9
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επιπρόσθετα, οι εγγυήσεις είναι ένα ακόµη σηµαντικό κοµµάτι για το οποίο λέµε συνέχεια ότι

θα πρέπει να µειωθεί.
Δεν δύναται το Κράτος να µπαίνει ως εγγυητής σε δάνεια που παίρνουν ΟΤΑ, φορείς,
υπηρεσίες, ΔΕΚΟ και να καλείται στη συνέχεια να τα πληρώσει επειδή υπάρχει η νοοτροπία
αυτή στις διοικήσεις όλων αυτών που έλαβαν τα δάνεια.
Δε δύναται να διαβάζει ο ελληνικός λαός ότι πληρώνει το Κράτος, δηλαδή οι
φορολογούµενοι, ποσά που ανέρχονται σε 1 δις. και 1,5 δις. ευρώ κάθε έτος όταν του
ζητάµε να κάνει αιµατηρές θυσίες.
Έχουµε σήµερα ανεξόφλητο εγγυηµένο υπόλοιπο 22,35 δισ. ευρώ περίπου δηλαδή το 10,3%
του ΑΕΠ µε τις καταπτώσεις για το 2011 να είναι κοντά στα 1,4 δισ. ευρώ. ποσό για
παράδειγµα που εξοικονοµείται από µισθούς και συντάξεις για το 2012 περίπου.
Επιπλέον, είναι αναγκαίο να περιορισθούν σηµαντικά και οι εγγυήσεις, οι οποίες δεν φαίνονται,
δηλαδή οι εγγυήσεις του Κράτους προς τις τράπεζες που φθάνουν κοντά στα 135 δισ. ευρώ.
Τράπεζες που η σηµερινή χρηµατιστηριακή τους αξία είναι µόλις 4 δις. Αυτό δεν είναι
φυσιολογικό
10

ον

επίσης, ο Καλλικράτης αποδεικνύεται για µια ακόµη φορά ότι δεν λειτουργεί όπως θα

έπρεπε.
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Για το 2011 υπήρχαν πιστώσεις 4,6 δισ. ευρώ προς ΟΤΑ - όταν το ποσό αυτό ήταν στα 2,6 δισ.
ευρώ το 2010 - και τώρα θα µειωθεί στα 3,2 δισ. ευρώ το 2012.
Οι Καλλικρατικοί Δήµοι και Περιφέρειες δεν έχουν λάβει ουσιαστικές αρµοδιότητες και
χρειάζονται ρυθµίσεις και τροπολογίες ώστε να ρυθµιστούν θέµατα και ζητήµατα που θα έπρεπε
να έχουν µεταφερθεί σε αυτούς έως τώρα.
Αυτό πρέπει να γίνει..Τώρα… Πριν φτάσουν σε διάλυση
Ελπίζοντας ότι οι θέσεις του ΛΑ.Ο.Σ θα βρουν έκφραση στην υλοποίηση του Προϋπολογισµού
του 2012
Ψηφίζουµε θετικά τον Προϋπολογισµό του 2012

Παύλος Μαρκάκης
Βουλευτής Μαγνησίας
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΣΥ.ΡΙΖ.Α.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΑΦΑΖΑΝΗ

ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τον Κρατικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2012
Του Γενικού Εισηγητή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
Παναγιώτη Λαφαζάνη
Βουλευτή Β΄ Πειραιά
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
1. Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗ!
Η κλιµακούµενη εφιαλτική κρίση του ελληνικού καπιταλισµού, πέρα από τις ενδογενείς
αιτίες της, επηρεάζεται σοβαρά από τη διεθνή καπιταλιστική κρίση, αλλά κυρίως σφραγίζεται
κυριολεκτικά από τη βαθύτατη κρίση της ευρωζώνης, αλλά και της Ε.Ε.
Η βαθιά κρίση στις χώρες του αναπτυγµένου καπιταλισµού, η οποία ξεκίνησε από
το καλοκαίρι του 2007, µε αφορµή την κατάρρευση της αγοράς των επισφαλών στεγαστικών
δανείων των ΗΠΑ, όχι µόνο δεν έχει ανακοπεί, αλλά παροξύνεται.
Οι αναπτυγµένες καπιταλιστικές χώρες και πρώτα απ’ όλα οι ΗΠΑ, αλλά και η Ε.Ε.
σπατάλησαν -πρωτοφανή στα ιστορικά χρονικά- ποσά τρισεκατοµµυρίων ευρώ µε
χαριστικές χορηγήσεις για τη διάσωση τραπεζών και µεγάλων επιχειρηµατικών οµίλων,
χωρίς όµως να πετύχουν τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Αντίθετα, εξαιτίας και των σκληρών
πολιτικών λιτότητας, τα µέτρα αυτά όχι µόνο δεν απέδωσαν, αλλά έχουν συσσωρευτεί νέες
απέραντες οροσειρές από ελλείµµατα και χρέη, που κινδυνεύουν να πνίξουν την παγκόσµια
οικονοµία, ενώ επιδεινώνουν την κρίση.
Τα βήµατα κάποιας ανάπτυξης που άρχισαν να εµφανίζουν οι µεγάλες καπιταλιστικές
οικονοµίες και τα οποία γέννησαν ελπίδες διεξόδου από την κρίση, υπήρξαν δειλά, ασθενικά και
υποτονικά και δεν είχαν συνέχεια. Αντίθετα, σε όλο, σχεδόν, τον αναπτυγµένο καπιταλισµό και
πρώτα απ’ όλα στην ευρωζώνη, έχουν εµφανιστεί σηµάδια στασιµότητας, υποτροπής της
κρίσης και αναζωπύρωσης των υφεσιακών τάσεων.
Όλα δείχνουν ότι η παρούσα κρίση του αναπτυγµένου καπιταλισµού έχει εκρηκτικό
βάθος και πιθανόν να αποδειχθεί ότι είναι η µεγαλύτερη και καταστροφικότερη που γνώρισε ο
διεθνής καπιταλισµός. Και αυτό, πολύ περισσότερο, όταν αυτή η κρίση έχει αρχίσει να
επεκτείνεται και πέραν του αναπτυγµένου καπιταλισµού, όταν ακόµα οι πολιτικές που τη
συνοδεύουν έχουν εκτινάξει στα ύψη την ανεργία, τη φτώχεια και τις κοινωνικές ανισότητες,
ενώ συνυφαίνεται µε µια κρίση ενεργειακή και διατροφική και κυρίως µια κρίση κλιµατικών
αλλαγών, που απειλεί ακόµα και την επιβίωση του πλανήτη.
Μια διερεύνηση σε βάθος των αιτιών της παρούσας καπιταλιστικής κρίσης και των
µορφών εκδήλωσής της, δεν µπορεί να γίνει απ’ αυτήν την εισήγηση, αν και όλες οι
καπιταλιστικές κρίσεις έχουν στη ρίζα τους τη θεµελιώδη αντίθεση κεφαλαίου – εργασίας.
Ωστόσο, δεν µπορεί παρά να υπογραµµισθεί το γεγονός ότι η διεθνής αυτή κρίση,
πέραν των πολλών άλλων, είναι συνέπεια της απίστευτης υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου και
πλούτου σε ελάχιστα χέρια, των συνακόλουθων αβυσσαλέων κοινωνικών ανισοτήτων και του
επικυρίαρχου

και

ασύδοτου

ρόλου

του

χρηµατιστικού

αποκαλούµενης (νεοφιλελεύθερης) «παγκοσµιοποίησης».
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κεφαλαίου

στο

πλαίσιο

της

Οι πολιτικές που ακολουθούνται σε όλον τον αναπτυγµένο καπιταλιστικό κόσµο και
ιδιαίτερα στην Ε.Ε. και την ευρωζώνη, όχι µόνο δεν αντιµετωπίζουν τις αιτίες της σηµερινής
κρίσης, αλλά και την επιδεινώνουν ανυπόφορα. Ιδιαίτερα οι επιλογές περαιτέρω απορρύθµισης
και λεηλασίας µισθών, συντάξεων, κοινωνικών και εργασιακών δικαιωµάτων, τις οποίες
ακολουθούν τυφλά οι κυβερνήσεις, συνιστούν την τέλεια συνταγή καταστροφικών εξελίξεων.
Πολύ περισσότερο, µάλιστα, που µέσα στην κρίση όλα τα µεγάλα ιµπεριαλιστικά
κέντρα και κράτη επιδιώκουν να επιρρίψουν το ένα στο άλλο την κρίση και όλα µαζί στις
πλάτες του δεύτερου και τρίτου κόσµου. Οφείλουµε, όµως, να σηµειώσουµε ότι στις εξελίξεις
που διαγράφονται εδώ και αρκετά χρόνια τα µεγάλα δυτικά καπιταλιστικά και ιµπεριαλιστικά
κέντρα των ΗΠΑ στη Β. Αµερική και ιδιαίτερα τις Ε.Ε., χάνουν έδαφος τόσο σε ικανότητα
ανταγωνισµού όσο και στον παγκόσµιο οικονοµικό ισοζύγιο, πράγµα που επιτείνει την κρίση
τους.
Εποµένως, η ανάκαµψη των οικονοµιών και πολύ περισσότερο µια σταθερή διέξοδος
από τα κρισιακά φαινόµενα, δεν διακρίνεται στον ορίζοντα, όσο, τουλάχιστον, ο διεθνής
καπιταλισµός δεν βρίσκει νέες τεχνολογικά «επαναστατικές» επενδυτικές διεξόδους ή νέες
ανεξερεύνητες αγορές προς επέκταση. Η κατάσταση αυτή, όσο συνεχίζεται και χειροτερεύει,
εγκυµονεί ανυπολόγιστους κινδύνους στα επόµενα χρόνια.
Σήµερα, όσο ποτέ, είναι αναγκαία µια µεγάλη προοδευτική στροφή στην πορεία
του πλανήτη, η οποία θα θέσει νέες κοινωνικές και οικολογικές προτεραιότητες στην
ανάπτυξη, στις επενδύσεις, στην καταπολέµηση των κοινωνικών ανισοτήτων και της
φτώχειας και την προστασία του περιβάλλοντος, µέσα από ένα νέο πνεύµα συνεργασίας
και αλληλεγγύης χωρών και λαών. Ένας τέτοιος προοδευτικός προσανατολισµός, µε
σοσιαλιστικό ορίζοντα και προοπτική, απαιτεί και προϋποθέτει την ισχυροποίηση και την πιο
πλατιά και ουσιαστική συνεργασία των ριζοσπαστικών αριστερών δυνάµεων στην
Ευρώπη και τον κόσµο.
2. Η ΕΥΡΩΖΩΝΗ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΓΚΡΕΜΟ! ΘΑ ΕΧΕΙ ΑΥΡΙΟ;
Στην Ελλάδα ένας από τους λόγους, αν όχι ο µοναδικός, για τον οποίο συγκροτήθηκε
κάτω από άκρως αδιαφανείς και αντιδηµοκρατικούς όρους η κυβέρνηση Λουκά Παπαδήµου
µε τη στήριξη των τριών κοινοβουλευτικών κοµµάτων του αστικού κατεστηµένου (ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ.,
ΛΑΟΣ), ήταν για να διασφαλισθεί η παραµονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη, µε την
ης

υλοποίηση της Συµφωνίας της 26 Οκτωβρίου.
Και ενώ η παραµονή στο ευρώ είναι ο στόχος της κυβέρνησης Λ. Παπαδήµου για την
εφαρµογή της ως άνω Συµφωνίας και της αντίστοιχης διαµόρφωσης του προϋπολογισµού του
2012, η ευρωζώνη κλυδωνίζεται θανάσιµα και η Συµφωνία της 26

ης

Οκτωβρίου βρίσκεται,

σχεδόν, στον «αέρα».
Η νέα «τρικοµµατική» συγκυβέρνηση Λ. Παπαδήµου πορεύεται, µάλλον, εκτός τόπου
και χρόνου, µε ένα προϋπολογισµό για το 2012 που δεν πατάει, σχεδόν, πουθενά.
Πολύ περισσότερο, µάλιστα, που η κρίση στην ευρωζώνη έχει φτάσει, σχεδόν στο
απροχώρητο και την έχει φέρει, σχεδόν, στα πρόθυρα της διάλυσης.
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Αυτήν την ώρα, πέραν της µνηµονιακής «νεοαποικιακής» κηδεµονίας και λεηλασίας
την οποία υφίστανται Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, η «κρίση χρέους» έχει χτυπήσει
αµείλικτα και την Ιταλία και Ισπανία, πιέζει το Βέλγιο και επεκτείνεται σχεδόν σε όλες τις
χώρες της ευρωζώνης, συµπεριλαµβανοµένης της Γαλλίας, µη εξαιρουµένης και αυτής της
Γερµανίας.
Το γεγονός αυτό έρχεται να καταρρίψει το «µύθο» ότι, τάχα, η κρίση συνιστά
αποκλειστικά ελληνική ιδιαιτερότητα, όπως καταρρίπτει και τη µυθολογία περί ευρωζώνης.
Η ένταξη της Ελλάδας στο δανειοδοτικό µηχανισµό της τρόικας και η επιβολή ενός
σκληρού µνηµονίου επιτήρησης εµφανίστηκε, στην αρχή, περίπου, ως ελληνική ιδιαιτερότητα
και ως αποτέλεσµα των εξαιρετικά ειδικών παθογενειών που ενδηµούσαν στην ελληνική
οικονοµία και κοινωνία.
Μεταξύ αυτών των ειδικών εξαιρετικών προβληµάτων που αντιµετώπιζε η Ελλάδα,
υποτίθεται πως ήταν ο υπερµεγέθης δηµόσιος τοµέας, οι παχυλές αµοιβές των εργαζοµένων σε
αυτόν, οι αγκυλώσεις στην αγορά εργασίας, η απεριόριστα δυσκίνητη κρατική γραφειοκρατία και
άλλα πολλά παρεµφερή.
Η ως άνω επιχειρηµατολογία κλονίστηκε σηµαντικά µε τη συγκρότηση, επ’ αφορµή του
χρηµατοδοτικού µηχανισµού της τρόικας για την Ελλάδα, ευρύτερου ευρωπαϊκού ταµείου
χρηµατοδότησης ύψους 740 δις (Ε.Ε.-ΔΝΤ), που χρησιµοποιείτο ανάλογα και για άλλες
χώρες.
Αν, όµως, το Ταµείο αυτό κλόνισε την επιχειρηµατολογία περί ελληνικής ιδιαιτερότητας,
ήρθε στη συνέχεια η ένταξη της Ιρλανδίας και κατόπιν της Πορτογαλίας, σε ανάλογο
χρηµατοδοτικό µηχανισµό της τρόικας µε την επιβολή εξίσου σκληρών όρων, για να την
κατακρηµνίσει.
Αυτό δε σηµαίνει φυσικά ότι η Ελλάδα δεν έχει πολύ µεγάλα προβλήµατα, αλλά και
ιδιαιτερότητες. Τα προβλήµατα, όµως, της χώρας µας δεν είναι αυτά που εντοπίζουν οι
κυρίαρχοι κύκλοι και αν ορισµένα εξ αυτών πράγµατι υπάρχουν, δεν αποτελούν θετικές
απαντήσεις οι εφαρµοζόµενες µνηµονιακές συνταγές!
Η Ιρλανδία, ιδιαίτερα, πέραν της Πορτογαλίας, δεν είναι «κανένα» από τα προβλήµατα
µε τα οποία, υποτίθεται ότι βαρύνεται η Ελλάδα και την οδήγησαν στη µνηµονιακή λεηλασία.
Η Ιρλανδία ήταν το µοντέλο και το υπόδειγµα του νεοφιλελευθερισµού. Η Ιρλανδία
δεν είχε, υποτίθεται γραφειοκρατία! Είχε, σχεδόν, το µικρότερο κράτος σε όλη την ευρωζώνη!
Είχε το πιο ευνοϊκό καθεστώς για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Διέθετε τους
µικρότερους φορολογικούς συντελεστές (12%) σχεδόν σε όλη την Ε.Ε. και τις πιο
απορρυθµισµένες και «ευέλικτες» εργασιακές σχέσεις.
Όµως και η Ιρλανδία κατέρρευσε και ίσως, βρίσκεται σε χειρότερη θέση αυτή την ώρα
από την Ελλάδα.
Βεβαίως, πολλοί αντιτείνουν ότι η κρίση στην Ελλάδα εµφανίστηκε ως κρίση του
δηµόσιου χρέους, ενώ στην Ιρλανδία ως κρίση του τραπεζικού συστήµατος.
Η διαφορά στη µορφή εκδήλωσης της κρίσης δεν πρέπει να µας κάνει να
παραβλέπουµε την κοινή βάση της, που, πέραν από τον νεοφιλελεύθερο καπιταλισµό, έχει
πηγή και τον υπερδανεισµό, είτε του δηµοσίου είτε τον εκπορευόµενο από τις τράπεζες προς
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τον ιδιωτικό τοµέα, µε το σχηµατισµό «φούσκας», ως υποκατάστατο για την τροφοδότηση
«αναπτυξιακών» επιδόσεων. Τον υπερδανεισµό που δεν κατευθύνεται σε αποδοτικές
παραγωγικές επενδύσεις, αλλά που διαµορφώνει κερδοσκοπικές «µαύρες τρύπες».
Οι καταρρεύσεις, όµως, δεν φαίνεται να σταµατούν στην Ελλάδα, την Ιρλανδία και την
Πορτογαλία.
Στην περιδίνηση της κρίσης έχουν µπει, πλέον, για τα καλά η Ιταλία και Ισπανία,
ακολουθεί κατά πόδας το Βέλγιο, ενώ καµία, σχεδόν, χώρα δεν µένει εκτός πιέσεων, µε
κίνδυνο και η Γαλλία να απωλέσει τη βαθµολόγηση ΑΑΑ!
Ήδη, τα επιτόκια δανεισµού της Ιταλίας και της Ισπανίας είναι επιτόκια πτώχευσης κι
αν δεν έχουν τεθεί ακόµα αυτές οι χώρες κάτω από την µπότα της τρόικας και στη µνηµονιακή
πρέσα, ο µόνος λόγος είναι το υπερβολικό µέγεθος της χρηµατοδοτικής στήριξης που
απαιτείται.
Το γεγονός ότι, όλη η περιφέρεια της ευρωζώνης διανύει µέσα στην κρίση φάση
κατάρρευσης, η οποία τώρα πια αγγίζει και το σκληρό πυρήνα της ευρωζώνης,
αναδεικνύει, πέραν των άλλων θεµελιωδών αιτιών που αναφέρθησαν, µεγάλες και εγγενείς
αντιφάσεις και προβλήµατα, πρώτα απ’ όλα της ίδιας της ευρωζώνης, αλλά και της ίδιας της
Ε.Ε.
Η κρίση του αναπτυγµένου καπιταλισµού γνωρίζει µια ιδιαίτερα εκρηκτική παρόξυνση
στο χώρο της ευρωζώνης εξαιτίας της δοµής και των ειδικών χαρακτηριστικών της τελευταίας .
Πράγµατι, το ευρώ, έτσι όπως οικοδοµήθηκε στη βάση των απαράδεκτων
Συνθηκών της Ε.Ε., ειδικότερα της ΟΝΕ και στη βάση της ενιαίας «απελευθερωµένης»
αγοράς της Ε.Ε., συνιστά ένα µηχανισµό που, µε τη λειτουργία του, ενισχύει όλο και πιο
σκληρές ιεραρχίες και µεγαλύτερες αποκλίσεις εντός της ευρωζώνης.
Είχα την ευκαιρία να υπογραµµίσω, πριν ακόµα εισαχθεί το ευρώ ως ενιαίο νόµισµα,
στην ευρωζώνη, ότι κατασκευάζεται ως ένας µηχανισµός ταξικού πολέµου στην ευρωζώνη
ως σύνολο και σε κάθε κράτος µέλος χωριστά, που θα αναπαράγει και ακατάπαυστα θα
διευρύνει τις ανισότητες και τις ανισορροπίες υπέρ των ισχυρότερων οικονοµιών και σε
βάρος των πιο αδύναµων.
Είχα τονίσει, επίσης, ότι στη βάση αυτών των διευρυνόµενων ανισορροπιών, το
ασφυκτικό και ανελαστικό πλαίσιο του ευρώ θα εξελίσσετο ως το ιδιαίτερα ευνοϊκό πλαίσιο
για την εκδήλωση, σε περίπτωση ανισορροπιών και κρίσης, αποτελεσµατικών κερδοσκοπικών
επιθέσεων του χρηµατιστικού κεφαλαίου, προς αποκόµιση εύκολων και υψηλών κερδών.
Αυτές οι δραµατικές εκτιµήσεις όχι µόνο επιβεβαιώνονται, αλλά και βλέπουµε να
εκτυλίσσονται µε µαθηµατική ακρίβεια µέσα στην κρίση.
Το ευρώ επιτείνει τις ανισορροπίες και ταυτόχρονα προσφέρει το ασφυκτικό πλαίσιο
για να εκδηλώσει, στη βάση αυτών των ανισορροπιών, κερδοσκοπικές επιθέσεις σε βάρος
των ανήµπορων, ανυπεράσπιστων και χωρίς µέσα άµυνας θυµάτων του, που δεν είναι άλλα
από τις ανοχύρωτες οικονοµίες των περιφερειακών χωρών, αλλά και συνολικά τις
οικονοµίες της ευρωζώνης.
Η µια περιφερειακή χώρα της ευρωζώνης µετά την άλλη βλέπουν, εξαιτίας των
κερδοσκοπικών πιέσεων, τα spread των επιτοκίων δανεισµού τους να φθάνουν σε µη ανεκτά

108

και απλησίαστα ύψη και ως εκ τούτου να υποκύπτουν σε µέτρα εξουθένωσης και τελικά στη
«µπότα» της τρόικα.
Αυτές οι καταστάσεις, που µετατρέπουν την ευρωζώνη σε ένα ιδιόµορφο είδος
Γερµανικής «φυλακής» χωρών και λαών και την περιβάλλουν µε ένα περίεργο πέπλο
«νοµισµατικού ζουρλοµανδύα», βλέπουµε να εκτυλίσσονται σήµερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
να προκαλούν αντιπαραθέσεις τόσο ανάµεσα στους κυρίαρχους κύκλους και κυρίως άκρως
σηµαντικές συγκρούσεις ανάµεσα στη ριζοσπαστική Αριστερά και τις κυρίαρχες δυνάµεις της
Ε.Ε.
Αυτές τις ώρες που η ευρωζώνη πλέει ολοταχώς προς το παγόβουνο, είναι πολλοί και
ισχυροί οι κύκλοι του ευρωπαϊκού κατεστηµένου, οι οποίοι υιοθετούν και προτείνουν τη λήψη
«δραστικών» µέτρων µε στόχο τη διάσωσή της.
Μεταξύ αυτών των µέτρων περίοπτη θέση κατέχουν η αθρόα αγορά οµολόγων των
πληττόµενων χωρών από την ΕΚΤ, η έκδοση ευρωοµολόγων για το δανεισµό των χωρών
που έχουν ανάγκη κάτω από την εγγύηση τελικά των κρατών µελών µε βαθµολογία ΑΑΑ και
τέλος η ευνοϊκή χρηµατοδότηση των δοκιµαζόµενων χωρών από την ΕΚΤ, µε την εκτύπωση,
από την τελευταία, χρήµατος.
Όλα αυτά τα µέτρα συναντούν µέχρι στιγµής έντονες αντιδράσεις από κύκλους του
Γερµανικού κατεστηµένου και όχι µόνο, ενώ άλλοι εκ των κυρίαρχων κύκλων της Γερµανίας
συνδέουν την προώθηση των πιο «ανώδυνων» εξ αυτών, µε πολύ πιο έντονη δηµοσιονοµική
ενοποίηση των χωρών της ευρωζώνης ή κάποιων εξ αυτών, υπό τη Γερµανική εποπτεία
και τις Γερµανικές ασφυκτικές προδιαγραφές.
Εικάζεται βάσιµα ότι µπροστά στο φάσµα της άµεσης επικείµενης διάλυσης της
ευρωζώνης, είναι ισχυρή τελικά η πιθανότητα να δώσει η Γερµανία το «πράσινο» φως σε µια
µορφή πιο «δραστικής» παρέµβασης της ΕΚΤ, µε αντίτιµο, όµως, ένα νέο πολύ πιο σκληρό
Γερµανικών προδιαγραφών «Σύµφωνο Σταθερότητας» για ενός είδους «δηµοσιονοµικής
ενοποίησης» µε αιώνια λιτότητα!
Μια τέτοια εξέλιξη προς ένα γερµανικού τύπου «δηµοσιονοµικό υπερκράτος» θα είναι
άκρως αντιδραστική για τις χώρες και τους λαούς της ευρωζώνης ή όσους εξ αυτών θα
συµµετάσχουν, αφού, πέραν της αφαίρεσης εθνικής κυριαρχίας, θα δροµολογήσει
δραµατικές εξελίξεις λιτότητας αορίστου χρόνου.
Την ίδια ώρα είναι πολύ αµφίβολο ότι µέτρα πιο δραστικής παρέµβασης της ΕΚΤ στις
αγορές οµολόγων ή η έκδοση ευρωοµολόγων µπορούν να ανακόψουν τα κρισιακά
φαινόµενα στην ευρωζώνη, πολύ περισσότερο, µάλιστα, αν θα ληφθούν µε σπασµωδικό,
όπως φαίνεται, τρόπο. Από την άλλη δεν πρέπει να αγνοείται ότι µια ακόµα πιο δραστική
παρέµβαση της ΕΚΤ στις αγορές οµολόγων, παρέµβαση που ήδη έχει προσλάβει εκτεταµένες
διαστάσεις, θα επέφερε άλλου είδους ανεπιθύµητες παρενέργειες.
Σήµερα όσο ποτέ γίνεται αναγκαία µια µεγάλη προοδευτική και σοσιαλιστική
ανατροπή σε κάθε χώρα µέλος και στην ευρωζώνη και την Ε.Ε. ως σύνολο, µε στόχο µια
εντελώς διαφορετική ευρωπαϊκή συνεργασία στη βάση της ισοτιµίας και νέων προοδευτικών και
σοσιαλιστικών πολιτικών και αξιών.
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3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ! ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΠΟ!
Η νέα «τρικοµµατική» κυβέρνηση του Λ. Παπαδήµου στην ουσία κατέθεσε ως
προϋπολογισµό για το 2012 το οικονοµικό και κοινωνικό έκτρωµα, που, ως προσχέδιο
προϋπολογισµού, είχε καταθέσει η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου.
Η κυβέρνηση Λ. Παπαδήµου ούτε καν σκέφτηκε να αναθεωρήσει κάποιες πλευρές του
προϋπολογισµού του 2012, λαµβάνοντας υπόψη την εφιαλτική ύφεση της χώρας, την τραγική
κοινωνική κατάσταση αλλά και την κρίση στην ευρωζώνη -που προαναφέραµε- και η οποία έχει
οδηγήσει την τελευταία στα πρόθυρα της διάλυσης.
Αντίθετα, η ειρωνεία είναι ότι την ώρα που η ευρωζώνη κλυδωνίζεται, η «τρικοµµατική»
κυβέρνηση συνασπισµού του αστικού κόσµου της χώρας µας χρησιµοποιεί την έξοδο από το
ευρώ ως µέσο κατατροµοκράτησης του ελληνικού λαού για την επιβολή πολιτικών
διάλυσης της οικονοµίας και των κοινωνικών δικαιωµάτων.
Ο προϋπολογισµός του 2012, σύµφωνα µε τη γενική εκτίµησή µας, θα οδηγήσει τη
χώρα σε ακόµα µεγαλύτερη τραγωδία και στη χειρότερη και δυσκολότερη χρονιά από τον
πόλεµο.
Η Ελλάδα, κάτω από τη µνηµονιακή µπότα, ζει ώρες ανεπανάληπτης οικονοµικής και
κοινωνικής «γενοκτονίας».
Η Ελλάδα εξαιτίας των άγριων νεοφιλελεύθερων και µονεταριστικών πολιτικών
κοινωνικής εξουθένωσης, των µνηµονιακών επιταγών και του σκληρά ταξικού
προσανατολισµού του προϋπολογισµού θα γνωρίσει για πέµπτη συνεχή χρονιά βαθιά
ύφεση, η οποία θα ξεπεράσει κατά πολύ την ύφεση της τάξης του 2,8%, που προβλέπει ο
προϋπολογισµός, πράγµα που άλλωστε έγινε και το 2011. Το 2011 ο προϋπολογισµός
προέβλεπε ύφεση 3,2%, ενώ αυτή –σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία και τις πρόσφατες
εκτιµήσεις του ΟΟΣΑ- θα ξεπεράσει το 6%! (6,1% είναι η εκτίµηση του ΟΟΣΑ)
Καµία άλλη και ποτέ ευρωπαϊκή, τουλάχιστον, καπιταλιστική χώρα δεν γνώρισε ύφεση
και µάλιστα βαθιά, για πέµπτη συνεχή χρονιά και µε άγνωστη συνέχεια, αφού δεν αποκλείεται
η ύφεση να παραταθεί τα επόµενα, πέραν του 2012, χρόνια! Αυτή η κατάσταση, η οποία είναι
το οικτρό αποτέλεσµα των µνηµονιακών επιλογών και προϋπολογισµών, ισοδυναµεί µε τον
ορισµό της καταστροφής µιας χώρας και µιας οικονοµίας.
Ο προϋπολογισµός του 2012, µαζί µε τα κυβερνητικά µέτρα που έχουν προηγηθεί, σε
συνέχεια της κατεδάφισης των προηγούµενων χρόνων, θα επιφέρει µια νέα πολύ µεγάλη
λεηλασία των λαϊκών εισοδηµάτων µέσα στο 2012 τόσο στο δηµόσιο αλλά και στον
ιδιωτικό τοµέα. Μετά το σοκ της µείωσης που υπέστησαν οι µισθοί και οι συντάξεις στο
δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα το 2010 και 2011, θα ακολουθήσει µια νέα µείωση το 2012, που για
το δηµόσιο θα φτάσει, περίπου 25%!
Την ίδια ώρα οι επιλογές απευθείας µείωσης των µισθών και των συντάξεων
συνδυάζονται µε βροχή µέτρων φορολογικής λεηλασίας των λαϊκών εισοδηµάτων, τα οποία
αποτυπώνονται µε οδυνηρό τρόπο στον προϋπολογισµό του 2012 και επιφέρουν διπλό
βάναυσο και ακαριαίο πλήγµα στις λαϊκές οικογένειες, σε µια περίοδο, µάλιστα, που η ανεργία
καλπάζει και προσλαµβάνει εφιαλτικές διαστάσεις!
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Στην ουσία, οι άγρια εξουθενωτικές µισθολογικές και φορολογικές πολιτικές, µαζί
µε τις επιλογές «εφεδρείας-απολύσεων» που εφαρµόζονται στο δηµόσιο και έχουν
καταγραφεί στο πολυνοµοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα, οδηγούν, αν δεν έχουν οδηγήσει
κιόλας, στην «παράλυση» και «διάλυση» του κρατικού µηχανισµού, µε τροµακτικά
δυσµενείς παρενέργειες σε όλη την οικονοµία και κοινωνία.
Τόσο γρήγορα και ταυτόχρονα, τόση µεγάλη µείωση µισθών, συντάξεων και λαϊκών
εισοδηµάτων σε ειρηνική περίοδο δεν πρέπει να έχει γνωρίσει ποτέ, όχι µόνο η χώρα µας αλλά
και καµία άλλη χώρα στον ευρωπαϊκό χώρο.
Από τον Μάιο του 2010, η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου, παρά τις περί του αντιθέτου
προεκλογικές εξαγγελίες της, συνοµολόγησε, πραξικοπηµατικά και ερήµην του ελληνικού
λαού, στο όνοµα της αντιµετώπισης του µεγάλου δηµόσιου χρέους και των δυσθεώρητων
spreads δανεισµού του ελληνικού δηµοσίου, τη συνδιαµόρφωση από Ε.Ε.-ΕΚΤ-ΔΝΤ ενός
δανείου, κάτω από βάναυσα επαχθείς όρους, ύψους 110 δισ. ευρώ επί τρία χρόνια, το
οποίο συνοδεύτηκε µε τη συνυπογραφή ενός «νεοαποικιακού» Μνηµονίου αναλυτικών
οικονοµικών, κοινωνικών και εργασιακών όρων και δεσµεύσεων.
Το Μνηµόνιο αυτό, το οποίο εισχωρούσε σε ανατριχιαστικές χρονικά προσδιορισµένες
και αναλυτικότατες δεσµεύσεις, συνδεδεµένες ως προς την τήρησή τους µε την καταβολή ανά
τρίµηνο των δανειακών δόσεων, συνιστά ένα άνευ προηγουµένου πακέτο δεσµεύσεων της
χώρας έναντι των δανειστών της, του οποίου τα χαρακτηριστικά υπερβαίνουν και τις χειρότερες,
ίσως, εκδοχές αποικιακής παράδοσης.
Το επαχθέστατο αυτό Μνηµόνιο, που εγκρίθηκε κατά παραβίαση του Συντάγµατος και
µε κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα, άρχισε να εφαρµόζεται αµέσως µετά την αντισυνταγµατική
έγκρισή του, µε σωρεία ρυθµίσεων λεηλασίας µισθών και συντάξεων, επιδροµής φορολογικών
µέτρων σε βάρος των µικροµεσαίων στρωµάτων, περαιτέρω απορρύθµισης των εργασιακών
και νέων νεοφιλελεύθερων αναδιαρθρώσεων.
Οι συνέπειες από το ξεκίνηµα της εφαρµογής, εντός του 2010, των µνηµονιακών
δεσµεύσεων, είχε οδυνηρές έως καταστρεπτικές συνέπειες για την ελληνική οικονοµία και
πρώτα απ’ όλα για τα λαϊκά εισοδήµατα.
Σε γενικές γραµµές η εκκίνηση εφαρµογής του Μνηµονίου κυβέρνησης-τρόικας,
επιδείνωσε την οικονοµική ύφεση, επέτεινε την παραγωγική διάλυση της χώρας, χειροτέρευσε
όλους τους βασικούς οικονοµικούς δείκτες, εκτίναξε στα ύψη την ανεργία, διεύρυνε τις
κοινωνικές ανισότητες, τη νέα φτώχεια και την εξαθλίωση. Ακόµα χειρότερα, οι συνταγές του
Μνηµονίου, επιβεβαιωµένα πλέον, είναι επιλογές κατεδάφισης και λεηλασίας χωρίς ελπίδα και
προοπτική για τη χώρα.
Ο προϋπολογισµός του 2012 αποτελεί χειρότερη συνέχεια των απαράδεκτων
προϋπολογισµών του 2010 και 2011 και στηρίζεται ολοκληρωτικά στους όρους του Μνηµονίου
και των «επικαιροποιηµένων» εκδόσεών του, που ακολούθησαν, ενώ, όπως είπαµε, περιέχει
και επαχθή µέτρα εκτός και πέραν του µνηµονίου!
Ο προϋπολογισµός αυτός κινδυνεύει να επιφέρει τη χαριστική βολή στην οικονοµία και
την κοινωνία και να προκαλέσει τόσο βαθιά δυσµενείς επιπτώσεις που θα υποθηκεύσουν το
µέλλον της χώρας και του λαού.
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Ο προϋπολογισµός του 2012, εξαιτίας των άκρως επώδυνων µέτρων που περιέχει
αλλά και των ευρύτερων δυσµενών και οριακών ευρωπαϊκών εξελίξεων είναι, σχεδόν, βέβαιον
ότι, όπως και οι προϋπολογισµοί του 2010-2011, θα βρεθεί στον «αέρα» και τελικά θα
εφαρµοστεί ένας άλλος προϋπολογισµός, χωρίς καµία νοµιµοποίηση από τη Βουλή.
Πέραν αυτών, ο προϋπολογισµός του 2012 µπορεί να αχρηστευθεί πλήρως και να
πεταχτεί εξολοκλήρου στον «κάλαθο των αχρήστων» για δύο κυρίως λόγους:
Πρώτος: οι ρευστές αποσυνθετικές εξελίξεις στην ευρωζώνη και την Ε.Ε., οι οποίες
µπορεί να οδηγήσουν σε µεγάλες ανακατατάξεις και ανατροπές στην Ε.Ε.
Δεύτερος: Το ξέσπασµα µεγάλων ενωτικών αγώνων, ως αντίδραση στον κοινωνικό
Καιάδα του προϋπολογισµού του 2012, αγώνες που, µε τη συµβολή της Αριστεράς µπορούν να
ανατρέψουν το κατεστηµένο πολιτικό σκηνικό και να ανοίξουν νέους προοδευτικούς δρόµους
για την Ελλάδα!
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΑΝΙΒΑΛΙΣΜΟΥ! ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ο µνηµονιακός προϋπολογισµός του 2012 – µε τον οποίο επιχειρείται η υλοποίηση του
µεσοπρόθεσµου

οικονοµικού

προγράµµατος-

σηµατοδοτεί

ένα

νέο

γύρο

βάρβαρης

νεοφιλελεύθερης επίθεσης ενάντια στον κόσµο της εργασίας, καταδικάζοντας την ελληνική
κοινωνία και οικονοµία σ’ ένα φαύλο κύκλο εξαθλίωσης και ύφεσης, µε µοναδικό σκοπό την
εκτίναξη της κερδοφορίας του κεφαλαίου.
Οι δηµοσιονοµικοί στόχοι για επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος της τάξης του 1,1%
του ΑΕΠ και µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος στο 5,4% το 2012 είναι παντελώς
ανεδαφικοί, πολύ περισσότερο που έχει εκτροχιαστεί ο προϋπολογισµός του 2011, ενώ οι
στόχοι του PSI για «κούρεµα» του ιδιωτικού χρέους κατά 50%, βρίσκονται στον «αέρα»! Το
µόνο που αντικατοπτρίζουν αυτοί οι στόχοι είναι την πρωτοφανή, για τα µεταπολεµικά
δεδοµένα, επιχείρηση αναδιανοµής του πλούτου σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας του
ελληνικού λαού και υπέρ των δανειστών-τοκογλύφων της χώρας.
Η βαρβαρότητα του προϋπολογισµού είναι εµφανής, κυριολεκτικά, σε κάθε του γραµµή
και έχει να κάνει µε τα εξής βασικά σηµεία:
4.1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ-ΥΓΕΙΑ
Στο πεδίο αυτό εντοπίζεται το µεγαλύτερο κοινωνικό και οικονοµικό σκάνδαλο της
ακολουθούµενης οικονοµικής πολιτικής.
Σε ότι αφορά στο κοινωνικό σκάνδαλο αυτό έχει να κάνει µε το «πετσόκοµµα» της κρατικής
επιχορήγησης προς το ασφαλιστικό σύστηµα (βλ. πιο κάτω τα τερατώδη ποσοστά των περικοπών).
Σε ότι όµως αφορά το οικονοµικό σκάνδαλο αυτό έχει να κάνει µε το «κούρεµα» των οµολόγων
των ασφαλιστικών ταµείων (ή αλλιώς PSI +), εξαιτίας του οποίου τα ταµεία θα καταγράψουν
απώλειες ύψους περίπου 13 δις ευρώ (κατέχουν 26 περίπου δις οµόλογα του ελληνικού
δηµοσίου) χωρίς το δηµόσιο χρέος να µειωθεί ούτε κατά 1 ευρώ! Κι αυτό συµβαίνει επειδή τα 26
δις των οµολόγων που κατέχουν τα ταµεία αποτελούν ενδοκυβερνητικό χρέος, του οποίου η
µείωση δεν θα «κουρέψει» ούτε στο ελάχιστο το χρέος της γενικής κυβέρνησης. Υποτίθεται,
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πως το «κούρεµα» των ελληνικών οµολόγων αφορά οµόλογα που είναι στα χέρια ιδιωτών
(εξαιρούνται ΕΚΤ και τα δάνεια των χωρών της ΕΕ). Όµως τελείως αυθαίρετα εντάσσουν στους
ιδιώτες και τα δηµόσια ασφαλιστικά ταµεία της χώρας µας(!), µε σκοπό να τα οδηγήσουν στην
πλήρη ισοπέδωση, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρχει κανένα όφελος για το δηµόσιο χρέος!
Μάλιστα, πέρα από την απώλεια περιουσίας των 13 δις, που θα δηµιουργηθεί ελέω
«κουρέµατος», τα Ταµεία θα χάνουν σε ετήσια βάση πάνω από 500 εκ. ευρώ, εξαιτίας των
τόκων που δεν θα εισπράττουν. Η απώλεια αυτή όχι µόνο δεν αναπληρώνεται από την κρατική
επιχορήγηση αλλά τα ταµεία «τιµωρούνται» µε τεράστιες µειώσεις στα ποσά που θα
εισπράξουν το 2012 από τον προϋπολογισµό, µε αποτέλεσµα η κατάρρευσή τους να θεωρείται
µαθηµατικά βέβαιη.
Ας τα δούµε όλ’ αυτά αναλυτικότερα:
Οι δαπάνες για τα ασφαλιστικά ταµεία περιορίζονται σε βαθµό ασφυξίας, καθώς η
συνολική κρατική χρηµατοδότηση το 2012 µειώνεται κατά 9,1% σε σχέση µε το 2011.
Συγκεκριµένα, «πετσοκόβονται» σε βαθµό χρεοκοπίας οι κρατικές ενισχύσεις στα δηµόσια
ασφαλιστικά ταµεία: ισοπεδωτική θα είναι η περικοπή της κρατικής ενίσχυσης προς το ΙΚΑ κατά
41,6% (!), τον ΟΓΑ (-23,5%) και ακολουθεί το ΝΑΤ (-11,5%) και ο ΟΑΕΕ µε µείωση 10,6%.
Η τραγική κατάσταση αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα της εισηγητικής έκθεσης του
προϋπολογισµού:

Την ίδια ώρα, τα Ταµεία αναµένεται να έχουν λιγότερα έσοδα από εισφορές κατά 452
εκατ. ευρώ, ενώ ο «προκρούστειος» στόχος είναι οι συνολικές δαπάνες να περιοριστούν κατά 2
δισ. Ευρώ. Επιπλέον, όπως προείπαµε, τα ασφαλιστικά ταµεία θα χάσουν και από το PSI+,
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µέσω του οποίου θα απολέσουν περιουσία περίπου 13 δισ. Ευρώ. Μόνο από τους τόκους το
2012 θα χάσουν 554 εκατοµµύρια ευρώ, εξαιτίας του «κουρέµατος» (PSI+) των οµολόγων τους!
Σε αυτή τη «λεπτοµέρεια» εντοπίζεται και η διαµόρφωση υψηλότερου πρωτογενούς
πλεονάσµατος χωρίς το «κούρεµα» (στο 1,6%) απ’ ότι µετά το «κούρεµα» των οµολόγων (1,1%
του ΑΕΠ).
Είναι σαφές λοιπόν ότι τα δηµόσια ασφαλιστικά ταµεία οδηγούνται στη χρεοκοπία,
καθώς από τη µια «πετσοκόβεται» η κρατική επιδότηση και από την άλλη µειώνονται δραµατικά
και οι εισφορές λόγω ύφεσης και ανεργίας αλλά και οι τόκοι που εισπράττουν. Μάλιστα, ο
υπολογισµός των απωλειών ως προς τις εισφορές γίνεται µε βάση την έωλη και
ανεδαφική παραδοχή ότι η ανεργία το 2012 θα ανέλθει στο 17,1%! Όµως το νούµερο αυτό
δεν έχει σχέση µε την πραγµατικότητα, καθώς ήδη από το τέλος του 2011 η πραγµατική ανεργία
θα έχει ξεπεράσει το 20%!
Περικοπή τέλος 337 εκατ. ευρώ των δαπανών για την υγεία προβλέπει ο προϋπολογισµός για
το 2012. Σύµφωνα µε τα σχετικά στοιχεία, για τα νοσοκοµεία, τα Κέντρα Υγείας και τους
εποπτευόµενους φορείς θα διατεθούν 1,69 δισ. ευρώ έναντι 1,94 δισ. ευρώ το 2011, δηλαδή
µείωση 12,9%.
4.2 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Η απορρύθµιση της εργατικής νοµοθεσίας και οι αποκαλούµενες «διαρθρωτικές
αλλαγές» αποτέλεσαν και αποτελούν βασικές προτεραιότητες της τρόικας και της κυβέρνησης
από την εποχή του πρώτου µνηµονίου µέχρι σήµερα. Με τον προϋπολογισµό του 2012
αποτυπώνεται σε αριθµούς η εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος-εκτρώµατος, το
οποίο προβλέπει και προωθεί τα εξής:
-

Διεύρυνση της "εργασιακής εφεδρείας στο Δηµόσιο (βλ. απολύσεις). Ο στόχος εδώ δεν έχει

να κάνει µε την «εξοικονόµηση» πόρων από τη µισθοδοσία των δηµοσίων υπαλλήλων (τα ποσά
είναι σχετικά ασήµαντα) αλλά το σπάσιµο του «ταµπού» της µονιµότητας και η κατάργηση του
οποιουδήποτε «καταφυγίου» αξιοπρεπώς αµειβόµενης και υπό αξιοπρεπείς συνθήκες
εκτελούµενης εργασίας.
- Θεσµοθετείται το ελαστικό δεκάωρο χωρίς υπερωριακή αµοιβή για το χρόνο απασχόλησης
που υπερβαίνει το οκτάωρο (µε αντάλλαγµα την υπόσχεση για ρεπό).
- Θεσµοθετείται η δυνατότητα απασχόλησης νεοεισερχόµενων στην αγορά εργασίας νέων κάτω
των 25 χρονών µε µισθό αισθητά κατώτερο (έως και 20%) από ότι ορίζουν οι αντίστοιχες
κλαδικές συµβάσεις ή ακόµα και η Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση.
- Ανοίγει διάπλατα ο δρόµος για ραγδαία αύξηση των επιχειρησιακών και ατοµικών συµβάσεων
αφού θεσπίζεται η δυνατότητα περάσµατος σε τέτοιες συµβάσεις όχι πλέον µε συναπόφαση
των σωµατείων αλλά µε τη συναίνεση «Ενώσεων Προσώπων» (ως ένωση προσώπων
θεσπίζεται µια “συλλογικότητα” που εκπροσωπεί το 25% των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις που
απασχολούν άνω των 20 εργαζοµένων).
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4.3 ΑΝΕΡΓΙΑ-ΟΑΕΔ
Προβλέπεται εικονικό ποσοστό ανεργίας στο 17,1% το 2012, από 15,4% το 2011, τη
στιγµή που τον Αύγουστο του 2011 η επίσηµη ανεργία ανήλθε στο 18,4%! Η επίσηµη ανεργία
αναµένεται να ξεπεράσει κατά πολύ το 20% το επόµενο έτος, ενώ η πραγµατική θα προσλάβει
εφιαλτικές διαστάσεις. Παρ’ όλ’ αυτά, κόβονται 264 εκατοµµύρια ευρώ από τον ΟΑΕΔ το 2012!
4.4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Συνολικά τα φορολογικά έσοδα αναµένεται να διαµορφωθούν το 2012 στα 53,3 δισ.
ευρώ έναντι 49,7 δισ. ευρώ που είναι οι εκτιµήσεις πραγµατοποιήσεων για το 2011.

Από

άµεσους φόρους το κράτος προσδοκά να εισπράξει περίπου 24,2 δισ. ευρώ και από έµµεσους
29 δισ. ευρώ.
Τα φυσικά πρόσωπα θα πληρώσουν φόρο εισοδήµατος αυξηµένο κατά 29,1% την ίδια
στιγµή που οι εταιρείες θα πληρώσουν µειωµένους φόρους κατά 22%! Ολόκληρο δηλαδή το
βάρος των νέων φοροµπηχτικών µέτρων θα κληθούν –για µια ακόµη φορά- να σηκώσουν οι
µισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι µικροεπαγγελµατίες, πληρώνοντας εξωφρενικά «χαράτσια» και
κεφαλικούς φόρους.
Αναλυτικότερα, περισσότερα από 3,6 δισ. ευρώ έσοδα από τη φορολόγηση των εισοδηµάτων
µισθωτών, συνταξιούχων, ελεύθερων επαγγελµατιών, αγροτών αλλά και των ιδιοκτητών
ακινήτων προβλέπει ο προϋπολογισµός του 2012, ο οποίος εφαρµόζει το καταστροφικό για τη
χώρα µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα.
Η αύξηση των εσόδων θα προέλθει από τα κοινωνικά βάρβαρα φοροεισπρακτικά µέτρα
που ψηφίστηκαν τους προηγούµενους µήνες και τα οποία περιλαµβάνουν τα εξής:
- Τη δραστική µείωση του αφορολόγητου κάτω από τα όρια της φτώχειας από τις 12.000
στα 5.000 ευρώ.
- Την κατάργηση του µέτρου της έκπτωσης φόρου σε ποσοστό 10% επί του επιπλέον
ποσού από το αφορολόγητο που συγκεντρώνεται µε την προσκόµιση αποδείξεων.
- Την κατάργηση ή τη µείωση πλήθους φορολογικών απαλλαγών (π.χ. έκπτωση των τόκων
των στεγαστικών δανείων α’ κατοικίας, ενοικίου, διδάκτρων φροντιστηρίων, ιατρικών
εξόδων κτλ).
- Τη διεύρυνση των απαράδεκτων (µε τον τρόπο που λειτουργούν) τεκµηρίων φορολόγησης
σε όλους.
- Τη συνέχιση της είσπραξης εσόδων από το τέλος επιτηδεύµατος στους ελεύθερους
επαγγελµατίες.
- Τις αλλαγές στον φόρο ακίνητης περιουσίας.
- Την επιβολή έκτακτης εισφοράς στις επιχειρήσεις
- Την αύξηση του ΕΦΚ στον καπνό, µε σκοπό τη µεγάλη επιβάρυνση των καταναλωτών.
- Τη συνέχιση της είσπραξης του κεφαλικού φόρου (δηλ. της ειδικής εισφοράς κοινωνικής
αλληλεγγύης).
- Την απόδοση της αύξησης του ΦΠΑ στην εστίαση από 13% σε 23%.
- Την εφαρµογή του µέτρου επιβολής ΕΦΚ στο φυσικό αέριο.
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-Την πλήρη απόδοση του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων
επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) που είναι σε ισχύ από το 2011 και την εξίσωση του συντελεστή του
ΕΦΚ στο πετρέλαιο (diesel) θέρµανσης µε εκείνο του πετρελαίου (diesel) κίνησης από τον
Οκτώβριο του 2012.
Την ίδια στιγµή, η αύξηση των εισπράξεων από φόρους στην ακίνητη περιουσία των
πολιτών θα ξεπεράσει κάθε προηγούµενο αφού το Υπουργείο Οικονοµικών προσδοκά να
εισπράξει το επόµενο έτος 3,58 δισ. ευρώ έναντι 1,12 δισ. ευρώ το 2011. ∆ηλαδή οι φόροι στα
ακίνητα θα παρουσιάσουν αύξηση κατά 217,6%!
Από την άλλη, οι εισπράξεις από την έµµεση φορολογία θα επηρεαστούν από την
ύφεση και για τον λόγο αυτόν τα έσοδα από ΦΠΑ, αλλά και άλλους φόρους κατανάλωσης
εµφανίζουν αρνητικό ρυθµό µεταβολής. Αµετάβλητα φαίνεται να διατηρούνται για το 2012 τα
τέλη κυκλοφορίας, ενώ µικρή αύξηση αναµένεται στα τέλη ταξινόµησης οχηµάτων µετά και την
απελευθέρωση της πετρελαιοκίνησης.
Συνολικά τα φορολογικά έσοδα αναµένεται να διαµορφωθούν το 2012 σε 53,3 δισ.
ευρώ έναντι 49,7 δισ. ευρώ που είναι εκτιµήσεις πραγµατοποιήσεων για το τρέχον έτος. Από
άµεσους φόρους το κράτος προσδοκά να εισπράξει περίπου 24,2 δισ. ευρώ και από έµµεσους
29 δισ. ευρώ.
4.5 ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
«Καρατοµούνται» µισθοί και συντάξεις, κύριες και επικουρικές:
Η κυβέρνηση υπολογίζει να περικόψει περίπου 2 δισ.(σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης,
σε ταµειακή βάση) από µισθούς, επιδόµατα και συντάξεις µέσα στο 2012. Οι δηµόσιοι
υπάλληλοι µε το ενιαίο µισθολόγιο θα χάσουν µέσα στο 2012 έως και το 25% του µισθού που
έπαιρναν το 2011, µε τη µείωση να ξεπερνά σε πολλές περιπτώσεις και το 50% έως το 2013.
Οι συνταξιούχοι θα δουν κατακόρυφη µείωση των αποδοχών τους. Ήδη µέσα στο 2011
υπέστησαν ισοπεδωτικές µειώσεις: για όσους δεν έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος, το ποσό
της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ µειώνεται κατά 40% από 1ης Νοεµβρίου
2011. Για ασφαλισµένους άνω των 55 ετών προβλέπεται µείωση 20% για το ποσό της κύριας
σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ. Επιπλέον, από την 1η Αυγούστου άρχισαν να
πληρώνουν την εισφορά ΛΑΦΚΑ όσοι συνταξιούχοι έχουν µηνιαίες αποδοχές άνω των 1.700
ευρώ, καθώς και τη δεύτερη ειδική εισφορά όσοι είναι κάτω των 60 ετών.
Από το 2012 αναµένεται «γενικό ξεκαθάρισµα» για άτοµα που δηλώνουν αναπηρία.
Χιλιάδες θα είναι και εκείνοι που θα χάσουν µέρος ή ολόκληρη τη σύνταξή τους επειδή
αναγκάζονται να εργάζονται, ενώ ισοπεδώνονται οι συντάξεις των ειδικών ταµείων των ΔΕΚΟ.
Μέσα στη χρονιά αναµένεται «σφαγή» στις επικουρικές συντάξεις των Ταµείων. Το
2012 θα δοθούν 175 εκατ. λιγότερα για ΕΚΑΣ, γεγονός που σηµαίνει ότι οι δικαιούχοι θα
µειωθούν κατά 15.000-20.000. Υπολογίζεται ότι σχεδόν ο 1 στους 5 µπορεί να χάσει το
επίδοµα. Αλλά και οι ηλικίας κάτω των 60 χάνουν έως 16%, λόγω του «πέναλτι» πρόωρης
συνταξιοδότησης και της αυξηµένης εισφοράς τύπου ΛΑΦΚΑ.
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4.6 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Έσοδα 9,3 δισ. ευρώ προβλέπει το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων για το 2012 που
περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό. Προβλέπεται ειδικότερα το πρώτο τρίµηνο του έτους να
εισπραχθούν έσοδα ύψους 3,3 δισ. ευρώ, το δεύτερο τρίµηνο να εισπραχθούν άλλα 2 δισ.
ευρώ, το τρίτο τρίµηνο επίσης 2 δισ. ευρώ και άλλα 2 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίµηνο
Πρόκειται για έσοδα που θα προέλθουν από τις εξής απαράδεκτες εκποιήσεις: Την
επέκταση της σύµβασης και πώλησης µετοχών του αεροδροµίου Ελευθέριος Βενιζέλος την
πώληση µετοχών της ΕΥΑΘ, και της ΕΥΔΑΠ, την πώληση της ΔΕΠΑ και του ΔΕΣΦΑ, την
πώληση µετοχών των ΕΛΠΕ καθώς και δικαιωµάτων λειτουργίας της Εγνατίας Οδού. Το
πρόγραµµα προβλέπει ακόµη την αξιοποίηση 39 κτηρίων του δηµοσίου καθώς και την πώληση
των δικαιωµάτων των κρατικών λαχείων, την πώληση µετοχών του ΟΠΑΠ, την πώληση του
Οργανισµού Διεξαγωγής Ιπποδροµιών, την πώληση της Λάρκο τη πώληση της ΕΑΣ, την
πώληση του Καζίνο Πάρνηθας, των ΕΛΤΑ και της ΕΛΒΟ.
Όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού το πρόγραµµα
ιδιωτικοποιήσεων στην Ελλάδα εκτιµάται ότι θα αποφέρει έσοδα ύψους 50 δισ. ευρώ
συνολικά ως το 2015.
ΑΔΙΕΞΟΔΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ
Οι κυβερνήσεις, ιδιαίτερα από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, επαίρονταν διαδοχικά
για τους ισχυρούς ρυθµούς ανάπτυξης της χώρας, χωρίς να υποβάλλουν σε κριτική το µοντέλο
αυτής της ανάπτυξης, τον προσανατολισµό του, την ανθεκτικότητα, την προοπτική του και τις
οδυνηρές κοινωνικές του συνέπειες.
Οι παλαιότερες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και οι κυβερνήσεις της ΝΔ των
προηγούµενων ετών, οι πρώτες στο όνοµα του «εκσυγχρονισµού», οι δεύτερες στο όνοµα
των

«µεταρρυθµίσεων»,

εκθείαζαν

µια

πολιτική

γενικευµένων

απορρυθµίσεων,

αποδιάρθρωσης των εργασιακών σχέσεων, διαρκούς λιτότητας σε µισθούς και συντάξεις
στο όνοµα της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, παράδοσης της χώρας στις αγορές και
γενικευµένων ιδιωτικοποιήσεων. Στο όνοµα του «αναποτελεσµατικού» κράτους, στο οποίο
τόσο η ΝΔ, όσο και το ΠΑΣΟΚ, συντηρούσαν τις πιο σκληρές κοµµατικές, πελατειακές,
ρουσφετολογικές και χαριστικές προς ιδιωτικά συµφέροντα πρακτικές, εκθείαζαν τις λεγόµενες
«απελευθερωµένες» αγορές ως τον καταλύτη µιας νέας απρόσκοπτης ευηµερίας.
Κι όµως, αυτή η νεοφιλελεύθερη ανάπτυξη, την οποία συνέχισε µε τον πιο άγριο
τρόπο η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου και ακολουθεί τώρα η κυβέρνηση Λ. Παπαδήµου, πέραν
του σκληρού εκµεταλλευτικού της χαρακτήρα, ενείχε όλο και µεγαλύτερα διαρθρωτικά
προβλήµατα, εκ των οποίων υπογραµµίζω ορισµένα:


Προκαλούσε και αναπαρήγαγε όλο και ευρυνόµενα ελλείµµατα στο εµπορικό ισοζύγιο
και το ισοζύγιο πληρωµών (µε το έλλειµµα του τελευταίου να σπάει αυτά τα χρόνια όλα
τα ρεκόρ), πράγµα που σηµατοδοτούσε την όλο και πιο χαµηλή αποδοτικότητα της
οικονοµίας.



Οι επενδύσεις στην οικονοµία είχαν έντονα διαρθρωτικά προβλήµατα, αφού η µεγάλη
πλειοψηφία τους κατευθύνετο στις κατασκευές και τα µέσα µεταφοράς, ενώ αν
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αφαιρούσαµε τις ιδιωτικοποιήσεις και τις αποσβέσεις, οι πραγµατικά νέες επενδύσεις σε
εξοπλισµό ήταν αναλογικά ελάχιστες.


Οι αναπτυξιακοί ρυθµοί της χώρας στηρίζονταν σε υπέρµετρο βαθµό στη δηµόσια και
ιδιωτική κατανάλωση, η οποία µε τη σειρά της βασιζόταν σε µια πρωτοφανή για τα
ελληνικά δεδοµένα υπερεπέκταση του δανεισµού, του δηµοσίου, των νοικοκυριών, µε
ιδιαίτερα επαχθείς όρους και υπερενίσχυση του ρόλου και της κερδοφορίας των
Τραπεζών. Αυτός ο µεγάλος δανεισµός, ιδιαίτερα του δηµοσίου και τα συναφή
ελλείµµατα που προκαλούσε, δεν κατευθύνετο σε αναπτυξιακούς, επενδυτικούς και
παραγωγικούς στόχους αλλά αντίθετα στήριζε τα καπιταλιστικά κέρδη και ένα
εκτεταµένο παρασιτικό πελατειακό σύστηµα.



Η ελληνική οικονοµία βάδιζε από χρόνο σε χρόνο σε παραγωγική κατάρρευση και έχει
µετατραπεί πλέον σε µια οικονοµία υπηρεσιών (όχι ιδιαίτερα αξιόλογης ποιότητας), που
προσεγγίζουν το 80% του ΑΕΠ, µε τη γεωργία λίγο πάνω από το 3%(!) και την πραγµατική
βιοµηχανία περίπου στο 13% (!), ένα από τα χειρότερα ποσοστά σε όλη την Ευρώπη



Για κάθε ένα ευρώ ετήσια αύξηση του ΑΕΠ, χρησιµοποιούντο 3 έως 4

ευρώ νέοι

δανειακοί πόροι (δηµοσίου και ιδιωτών), καθαροί εισρέοντες Κοινοτικοί πόροι και πόροι
ιδιωτικοποίησης-εκποίησης δηµόσιων επιχειρήσεων και δηµόσιας περιουσίας. Αυτή η
πρωτοφανώς «σπάταλη» ανάπτυξη, δεν είχε ουσιαστική ενδογενή δυναµική και δεν
ήταν διατηρήσιµη, αφού, πέραν από τα απαράδεκτα µέσα της, δεν ήταν διατηρήσιµοι οι
όροι πάνω στους οποίου βασίζετο.
 Η ανάπτυξη αυτή, επίσης, προωθείτο µε συνεχή υποβάθµιση του αστικού και φυσικού
χώρου, µεγάλο ενεργειακό κόστος, συνεχή υποβάθµιση της ποιότητας της ζωής και
καταστροφή του περιβάλλοντος.
Ειδικότερα, οι πολιτικές που ασκήθηκαν από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90 από όλες τις
κυβερνήσεις βασίστηκαν στο δόγµα «πωλείται η Ελλάς» και εφαρµόστηκαν µε µια φρενήρη
κούρσα ιδιωτικοποιήσεων στρατηγικής σηµασίας δηµόσιων επιχειρήσεων, εκποίησης φυσικών
αγαθών και εµπορευµατοποίησης-ιδιωτικοποίησης δηµόσιων αγαθών, όπως η υγεία, η παιδεία,
κλπ. Αυτές τις απαράδεκτες επιλογές κλιµάκωσε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση της
ΝΔ µε την παράδοση του ΟΤΕ στην Deutsche Telecom, την εκχώρηση του λιµανιού του Πειραιά
σε Κινέζικη Εταιρεία (Cosco), τη διάλυση-απαξίωση-ιδιωτικοποίηση της Ολυµπιακής κλπ. Σε όλα
αυτά τα χρόνια κλιµακώθηκε, επίσης, η Χρηµατιστηριακή διαχείριση της ελληνικής οικονοµίας και
η σταδιακή παράδοσή της στην απληστία των κεφαλαιαγορών. Οι κυβερνήσεις εκθείαζαν ως µέγα
επίτευγµα την έλευση των ξένων «funds» στη χώρα, τα οποία έφτασαν να ελέγχουν το 55% της
κεφαλαιοποίησης του ΧΑΑ, το οποίο σωριάζεται σήµερα, µέσα στην κρίση, από τη φυγή αυτών
των κεφαλαίων, συχνά µε αποκοµιδή µεγάλων αφορολόγητων υπεραξιών. Ως αποτέλεσµα των
ως αν καταστροφικών εξελίξεων, κάθε χρόνο φεύγουν από τη χώρα για το εξωτερικό καθαρά
ποσά (µείον τις σχετικές εισπράξεις) πάνω από 10 δισ. ευρώ για τόκους, µερίσµατα και κέρδη.
Την ίδια ώρα, συνεχιζόταν και κλιµακώνεται αδίστακτα η πολιτική υπονόµευσηςαπαξίωσης όσων επιχειρήσεων ανήκουν ακόµα στο δηµόσιο (βλ. ΔΕΗ) και ειδικότερα η
συνεχής απαξίωση των ΔΕΚΟ (χαρακτηριστικότερη η περίπτωση του ΟΣΕ), οι οποίες
εξωθούνταν σε ένα διαρκή αυτοαναπαραγόµενο δανεισµό µε εγγυήσεις του δηµοσίου, οι οποίες
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χρόνο µε το χρόνο κάλπαζαν (22 δισ. ευρώ ή 9% του ΑΕΠ το 2008) και τελικό στόχο την
ιδιωτικοποίησή τους.
Αυτός ο στόχος της ιδιωτικοποίησης δηµοσίων επιχειρήσεων -κάθε δηµόσιας
συµµετοχής- και δηµόσιας περιουσίας, προωθείται ταχύτατα αυτή την περίοδο, µε προοπτική
να συγκεντρωθούν δεκάδες δισ. ευρώ, ακόµα και από την εκποίηση του προγράµµατος
«Ήλιος», σε µια επιχείρηση ξεπουλήµατος, έναντι πινακίου φακής, ό,τι του δηµόσιου σε αυτή τη
χώρα και µετατροπή της σε «µπανανία» των «πολυεθνικών»!
Αυτές τις ώρες της βαθιάς κρίσης, φαίνεται, ίσως, πιο καθαρά η πλήρης, σχεδόν,
απουσία ενδογενούς δυναµικής της ελληνικής οικονοµίας, αφού ο δανεισµός της Κεντρικής
Κυβέρνησης αυξήθηκε το 2010 κατά 44,676 δις ευρώ ή 21% του ΑΕΠ, για να έχουµε, άκουσον
– άκουσον, ύφεση που θα φτάσει το 3,5%!!! Επίσης, το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης
προβλέπεται να αυξηθεί το 2011 κατά 19 δις ευρώ ή 10,6% του ΑΕΠ, ενώ την ίδια ώρα
προβλέπεται ύφεση 6,1%! Το 2009-10-11 η Κεντρική κυβέρνηση αύξησε το δανεισµό της κατά
88 δισ., για να έχουµε µείωση του ΑΕΠ κατά 20 δισ.!
Αυτά σηµαίνουν απλά ότι η ελληνική καπιταλιστική οικονοµία έχει περιέλθει σε
βαθύ κώµα, µε µια πελώρια «µαύρη τρύπα» να πνίγει κάθε ενδογενή δυναµική. Κι αυτά
την ώρα που το δηµόσιο έχει προσφέρει προκλητικά και κατά απαράδεκτο τρόπο τα τελευταία
χρόνια στις τράπεζες 106 δισ. ευρώ, τα οποία µέσα στο 2012 θα φτάσουν τα 155 δισ., σε
προνοµιούχες µετοχές, ειδικά οµόλογα και εγγυήσεις! Και ενώ το δηµόσιο έχει δώσει στις
τράπεζες όσα, περίπου, το χρηµατοδοτικό πακέτο της τρόϊκα προς την Ελλάδα, οι τράπεζες
αντί να χρηµατοδοτούν, υποχρηµατοδοτούν, κόβοντας τις στρόφιγγες, την οικονοµία
Ο ελληνικός νεοφιλελευθερισµός και καπιταλισµός, ο οποίος µετατρέπει τη χώρα
σε µια ευρωπαϊκής έκδοσης «µπανανία» των κερδοσκοπικών κεφαλαίων, των Τραπεζών και
του εγχώριου µεγάλου κεφαλαίου –ιδιαίτερα των πολυεθνικών– έχει φτάσει στα όριά του και
µέσα στη σηµερινή κρίση, ορθώνει όλο και µεγαλύτερα αδιέξοδα στην οικονοµία και κοινωνία.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Σήµερα όσο ποτέ η χώρα έχει απόλυτη ανάγκη µια µεγάλη πολιτική και κοινωνική
ανατροπή, για την προώθηση ενός σύγχρονου ριζοσπαστικού προοδευτικού προγράµµατος
διεξόδου, παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης µε σοσιαλιστική προοπτική, το οποίο
πρέπει να έχει ως αφετηρία τη διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους ενός άδικου, βαθύτατα
ταξικού και µη βιώσιµου «δηµόσιου» χρέους.
Προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται επείγουσα προτεραιότητα η συµπαράταξη των
αριστερών δυνάµεων σε ένα πρόγραµµα εναλλακτικής διεξόδου, η οποία µπορεί να έχει
καθοριστική συµβολή σε µια αριστερή αντεπίθεση για τη ριζική αλλαγή των συσχετισµών και τη
µεγάλη ενίσχυση των ενωτικών ταξικών εργατικών και λαϊκών αγώνων!

Παναγιώτης Λαφαζάνης
Βουλευτής Β΄ Πειραιά
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ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
B. ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΙΡΩΝΗ

ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΡΤΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τον Κρατικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2012
Του Ειδικού Εισηγητή του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Δηµήτριου Τσιρώνη
Βουλευτή Άρτας
Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Η συζήτηση για τον Προϋπολογισµό του κράτους δεν αποτελεί απλώς µια απαρίθµηση
αριθµών, οικονοµικών µεγεθών και µακροοικονοµικών στόχων. Δεν είναι η αριθµητική ανάλυση
µιας οικονοµοτεχνικής µελέτης. Δεν είναι ο οικονοµικός έλεγχος ενός βιβλίου εσόδων - εξόδων.
Είναι µια συζήτηση πρωτίστως πολιτική, µε αµιγώς πολιτικά χαρακτηριστικά.
Γιατί πίσω από τους άψυχους και, πολλές φορές, ωραιοποιηµένους και στρογγυλοποιηµένους
αριθµούς, βρίσκονται οι πολιτικές πρωτοβουλίες και προτεραιότητες της Κυβέρνησης.
Μέσα από αυτούς τους αριθµούς, αναδεικνύονται, µε τον πιο ανάγλυφο τρόπο,
συγκεκριµένες προτεραιότητες, ευνοούνται ή επιβαρύνονται συγκεκριµένες κοινωνικές
και παραγωγικές οµάδες και υπό προϋποθέσεις αποτυπώνεται το ιδεολογικό και
πολιτικό υπόβαθρο µιας Κυβέρνησης.
Η συζήτηση για τον Προϋπολογισµό του 2012 βρίσκει τη χώρα µας σε µια ιδιαίτερα
δύσκολη, πολιτικά και οικονοµικά, χρονική συγκυρία, η οποία επιδεινώνεται ακόµη
περισσότερο από την ευρωπαϊκή και παγκόσµια οικονοµική και χρηµατοπιστωτική
κρίση. Η κρίση είναι αποτέλεσµα του νεοσυντηρητισµού και της άκρατης ελευθερίας του
κερδοσκοπικού κεφαλαίου και καταδεικνύει τα αδιέξοδα των αγορών που λειτουργούν χωρίς
κανόνες και ρυθµίσεις.
Μέσα σε ένα τέτοιο και τόσο αρνητικό διεθνές και εθνικό περιβάλλον, η χώρα µας αναζητεί το
δικό της βηµατισµό που θα τη βγάλει από την κρίση και θα οικοδοµήσει γερές βάσεις ώστε να
µπορέσει να αντιµετωπίσει τις θύελλες και να σταθεί όρθια.
Με όπλο τις θυσίες του ελληνικού λαού, το 2012 είναι η χρονιά της αναστροφής της
κατάστασης και της συγκρατηµένης αισιοδοξίας. Είναι η χρονιά όπου αναµένεται να επιτευχθεί
για πρώτη φορά πρωτογενές πλεόνασµα.
Μέληµα όλων µας είναι να συνεχιστούν σε βάθος οι απαιτούµενες διαρθρωτικές
αλλαγές και να συνεχιστεί µε επιτυχία η δηµοσιονοµική προσαρµογή.
Στον Προϋπολογισµό του 2012:
-‐ Είναι πρωτοφανής η προσπάθεια δηµοσιονοµικής και διαρθρωτικής προσαρµογής που
συντελείται στη χώρα µας.
-‐ Το 2010, πρώτο έτος εφαρµογής του προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής, επιτεύχθηκε
µείωση του ελλείµµατος της γενικής κυβέρνησης κατά περίπου 5 ποσοστιαίες µονάδες του
Α.Ε.Π. Η διόρθωση αυτή του ελλείµµατος ήταν η µεγαλύτερη που έχει σηµειωθεί ποτέ από
χώρα της ευρωζώνης.
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-‐ Από το 2009 έως το τέλος του 2011, µε την εφαρµογή του προγράµµατος, το πρωτογενές
έλλειµµα θα έχει µειωθεί κατά 21 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 10% του Α.Ε.Π..
-‐ Η δηµοσιονοµική διαχείριση του 2012 θα είναι µετά από πολλά χρόνια και χάρη στις
προσπάθειες και τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών, πλεονασµατική. Ο Προϋπολογισµός του
2012, όπως προαναφέρθηκε, προβλέπει πρωτογενές πλεόνασµα της τάξης του 1,1% του
Α.Ε.Π., ή 2,4 δισ ευρώ.
-‐ Ο Προϋπολογισµός του 2012 ενσωµατώνει την αρχική εκτίµηση για τις θετικές επιπτώσεις
που προβλέπεται να έχει η εφαρµογή των αποφάσεων της 26ης/27ης Οκτωβρίου στη µείωση
του δηµόσιου χρέους, άρα και στη µείωση του κόστους της ετήσιας εξυπηρέτησής του.
-‐ Ο Προϋπολογισµός του 2012 βασίζεται σε πολύ αυστηρές εκτιµήσεις, σε σχέση µε την
απόδοση των µέτρων που έχουν θεσµοθετηθεί, οι οποίες έχουν γίνει από τους θεσµικούς
εταίρους της χώρας.

 Προϋπολογισµός Γενικής Κυβέρνησης
Σύµφωνα µε τα µεγέθη του ενοποιηµένου προϋπολογισµού της γενικής κυβέρνησης, που
παρουσιάζει τη σύνοψη των προϋπολογισµών όλων των υποτοµέων (κράτος, νοµικά
πρόσωπα, Δ.Ε.Κ.Ο., οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης και νοσοκοµεία, οργανισµοί τοπικής
αυτοδιοίκησης), τα συνολικά έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 4,56 δισ. ευρώ, τα οποία θα
προέλθουν κυρίως από αυξηµένες εισροές από την Ε.Ε. κατά 1,27 δισ. ευρώ, από µικρότερες
επιστροφές φόρων κατά 1,2 δισ. ευρώ και από το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούµενων δοµηµένων
επιφανειών. Τα έσοδα των φορέων της γενικής κυβέρνησης προβλέπονται στα ίδια σχεδόν
επίπεδα µε αυτά του 2011.
 Κρατικός Προϋπολογισµός 2011
Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισµού 2011
Τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισµού, προ µείωσης επιστροφών, εκτιµάται ότι θα
διαµορφωθούν στα 56.308 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 0,2% σε σχέση µε τα αντίστοιχα
έσοδα του 2010. Οι εκτιµήσεις των εσόδων βασίζονται στις αναµενόµενες αποδόσεις τόσο των
µέτρων που είχαν ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισµού του 2011, όσο και
των συµπληρωµατικών παρεµβάσεων που αποφασίσθηκαν εντός του τρέχοντος έτους.
Παράλληλα, οι εκτιµήσεις εσόδων συµπεριλαµβάνουν και την πλήρη απόδοση των µέτρων που
τέθηκαν σε ισχύ ή θεσµοθετήθηκαν το 2010, µε επίπτωση στο τρέχον έτος. Από την άµεση
φορολογία εκτιµάται ότι κατά το τρέχον έτος θα εισπραχθούν 20.619 εκατ. ευρώ εµφανίζοντας
αύξηση κατά 2,0% συγκριτικά µε τα αντίστοιχα έσοδα του 2010. Από την έµµεση φορολογία
αναµένεται να εισπραχθούν 29.084 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας µείωση 6,3%, συγκριτικά µε τα
αντίστοιχα έσοδα του 2010. Ως προς τα ειδικά έσοδα από την εκχώρηση αδειών και
δικαιωµάτων του Δηµοσίου, αναµένονται να εισπραχθούν 1.056 εκατ. ευρώ, από την πώληση
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τεσσάρων αεροσκαφών, την επέκταση της σύµβασης παραχώρησης δικαιωµάτων της εταιρείας
Ο.Π.Α.Π. Α.Ε., τη χορήγηση σε αυτή νέων αδειών για 35.000 παιγνιοµηχανήµατα, καθώς και
από τη χορήγηση αδειών χρήσης ραδιοφάσµατος κινητής τηλεφωνίας. Τα εν λόγω έσοδα
περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, στο πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων του Μεσοπροθέσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και αφορούν συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι
οποίες συνυπολογίζονται για την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων του προγράµµατος
στήριξης της ελληνικής οικονοµίας.
 Φορολογική Πολιτική
Εν αναµονή της κατάθεσης του νέου φορολογικού νοµοσχεδίου, δεν µπορεί να παραβλέψει
κανείς ότι το 2010 µπήκαν τα θεµέλια για ένα σύγχρονο, πιο αποτελεσµατικό και πιο δίκαιο
φορολογικό σύστηµα. Απλοποιήθηκε το πλαίσιο φορολόγησης των εισοδηµάτων, καθιερώθηκε
προοδευτικότερη φορολόγηση, µπήκαν σε εφαρµογή νέες διαδικασίες διασταυρώσεων και
ελέγχου και πολλαπλασιάστηκαν τα ηλεκτρονικά συστήµατα και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Το
2011 υλοποιείται το θεσµικό πλαίσιο και λαµβάνονται µέτρα για την ενίσχυση των εσόδων, την
αποκλιµάκωση του ελλείµµατος και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Ειδικότερα, πέραν
των µέτρων που έχουν υιοθετηθεί για την αντιµετώπιση της πρωτοφανούς δηµοσιονοµικής
κρίσης, έχουν θεσπισθεί και τα εξής:
(i) Μέτρα για την ενίσχυση της διαφάνειας, τον έλεγχο και τη βελτίωση της
εισπραξιµότητας των φορολογικών οφειλών:
-‐

Καθιερώθηκε η δηµοσιοποίηση των στοιχείων των συνολικών ληξιπροθέσµων οφειλών προς
το Δηµόσιο από κάθε αιτία, όταν αυτές υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ ανά φυσικό
ή νοµικό πρόσωπο και επί ένα έτος δεν έχει γίνει καµία πληρωµή.

-‐

Θεσπίστηκε η άρση του τραπεζικού και κάθε απορρήτου προς την φορολογική διοίκηση.

-‐

Επεκτάθηκε και καθιερώθηκε η υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών
δηλώσεων από περισσότερες κατηγορίες προσώπων.

-‐

Καθιερώθηκε η υποχρέωση περιοδικής διαβίβασης προς το Υπουργείο Οικονοµικών από τα
πιστωτικά, χρηµατοδοτικά και λοιπά ιδρύµατα πληρωµών των στοιχείων των εµβασµάτων
που πραγµατοποιήθηκαν για µεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό.

-‐

Προβλέφθηκαν ρυθµίσεις είσπραξης ληξιπρόθεσµων χρεών για µεγάλους οφειλέτες άνω των
150.000 ευρώ, µε ανάθεση εντοπισµού περιουσιακών στοιχείων σε δικηγορικές και
ελεγκτικές εταιρείες.

-‐

Ιδρύθηκε µονάδα µεγάλων φορολογουµένων που αποδίδουν το 20% των συνολικών φόρων.

-‐

Ιδρύθηκε επιχειρησιακή µονάδα που θα έχει αποκλειστικό έργο την είσπραξη των
ληξιπροθέσµων χρεών από µεγάλους οφειλέτες του Δηµοσίου σε πανελλήνια κλίµακα.

-‐

Αυξήθηκε το ποσοστό προ-βεβαίωσης από 25% στο 50% της φορολογικής διαφοράς όταν
δεν επιτευχθεί διοικητική επίλυσή της και ασκείται προσφυγή στα φορολογικά δικαστήρια.

-‐

Καθιερώθηκε η διοικητική επίλυση των φορολογικών διαφορών από ειδική επιτροπή για
ποσά άνω των 50.000 ευρώ.
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(ii) Μέτρα για την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και τη θωράκιση του συστήµατος µε
τα νοµικά εργαλεία που απαιτούνται για την αποτελεσµατική διενέργεια και έκβαση
των ελέγχων:
-‐

Εφαρµόστηκε σχέδιο αναδιοργάνωσης των φοροεισπρακτικών και ελεγκτικών µηχανισµών
σε συνθήκες αξιοκρατίας και αποτελεσµατικότητας.

-‐

Θεσπίστηκε και υλοποιείται τριετές Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Αντιµετώπισης της
Φοροδιαφυγής, το οποίο περιέχει συγκεκριµένες δράσεις και µετρήσιµους στόχους.

-‐

Θεσπίστηκε και εφαρµόζεται ο θεσµός του Εισαγγελέα οικονοµικού εγκλήµατος.

-‐

Εφαρµόστηκε απόφαση σχετικά µε το φορολογικό πιστοποιητικό που συντάσσουν οι
ορκωτοί λογιστές – ελεγκτές κατά το κλείσιµο του ισολογισµού και τον διαχειριστικό έλεγχο
που διενεργούν στις µεγάλες επιχειρήσεις και το υποβάλλουν στο ΥΠ.ΟΙΚ. µε τις
παρατηρήσεις τους.

-‐

Εκδόθηκε η απόφαση πιστοποίησης των λογιστών – φοροτεχνικών και εφαρµόζεται η
υποχρέωση να υπογράφουν τις φορολογικές δηλώσεις και να υποβάλλουν καταστάσεις
φορολογικής αναµόρφωσης µε τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, καθώς και κατάσταση
µε τους φόρους που έπρεπε να αποδοθούν, πόσοι αποδόθηκαν και πόσοι οφείλονται.

-‐

Αυστηροποιήθηκαν οι ποινές και εφαρµόζονται σε µεγάλες υποθέσεις. Προβλέφθηκαν
αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο προκειµένου τα ποινικά αδικήµατα της φοροδιαφυγής να
τιµωρούνται άµεσα και αποτελεσµατικά.

-‐

Ενισχύεται η διασταύρωση φορολογικών δεδοµένων µε άντληση στοιχείων από όλους τους
φορείς, δηµόσιους και ιδιωτικούς.

-‐

Συστάθηκαν θέσεις ελεγκτών βεβαίωσης και αναγκαστικής είσπραξης των εσόδων του
κράτους που υπογράφουν συµβόλαιο αποδοτικότητας και δεσµεύονται µε ποσοτικούς
στόχους.

-‐

Θεσµοθετήθηκε Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων αρµόδια για τη συλλογή, επεξεργασία,
σύνθεση, ανάλυση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των πληροφοριών και στοιχείων που
αφορούν στην εµπλοκή υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµικών και των εποπτευόµενων
από αυτό νοµικών προσώπων, σε ποινικά και πειθαρχικά αδικήµατα.

-‐

Ενισχύθηκε η Διεθνής Διοικητική Συνεργασία µε τη σύσταση ειδικού τµήµατος στη Διεύθυνση
Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων για την ανταλλαγή των αναγκαίων πληροφοριών µε σκοπό
τον έλεγχο της φοροδιαφυγής.

-‐

Βελτιώνεται η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος ελέγχων µε την καθιέρωση του «ελέγχου
από το γραφείο» για εξοικονόµηση χρόνου ώστε οι ελεγκτές να διενεργούν περισσότερους
και αποδοτικότερους ελέγχους χωρίς την όχληση των επιτηδευµατιών.

-‐

Εκδόθηκε η απόφαση και πραγµατοποιείται εκκαθάριση του µητρώου επιτηδευµατιών για
την απενεργοποίηση των µη ενεργών Α.Φ.Μ. και αυτών που παρουσιάζουν προβλήµατα µε
σκοπό τη δηµιουργία ενός δυναµικού µητρώου επιτηδευµατιών που θα εξασφαλίσει την
άµεση παρακολούθηση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων και την ανεύρεση
µη συνεπών φορολογουµένων.

-‐

Επιπλέον, και προκειµένου να διασφαλίζονται και να ελέγχονται περαιτέρω οι συναλλαγές
και να προκύπτουν οι εκδότες πλαστών και εικονικών στοιχείων, παρέχεται η δυνατότητα
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δηµοσίευσης του Α.Φ.Μ., του αντικειµένου εργασιών, της ηµεροµηνίας έναρξης και λήξης
εργασιών και της επαγγελµατικής εγκατάστασης των επιτηδευµατιών, φυσικών και νοµικών
προσώπων, µέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονοµικών.
 Κρατικός Προϋπολογισµός 2012
Έσοδα Τακτικού Προϋπολογισµού 2012
Τα έσοδα, προ µείωσης επιστροφών, για το οικονοµικό έτος 2012 προβλέπεται να
διαµορφωθούν στα 58.234 εκατ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση κατά 3,4% έναντι του 2011.
Η αύξηση αυτή, είναι αποτέλεσµα συγκεκριµένων παρεµβάσεων, οι οποίες ελήφθησαν
προκειµένου να αντισταθµιστεί η σηµαντική επίπτωση της ύφεσης της οικονοµίας στα έσοδα
του Δηµοσίου. Τα έσοδα από την άµεση φορολογία προβλέπεται να διαµορφωθούν στα 24.213
εκατ. ευρώ εµφανίζοντας αύξηση κατά 17,4% έναντι του 2011. Τα έσοδα από την έµµεση
φορολογία προβλέπεται να διαµορφωθούν στα 29.088 εκατ. ευρώ, στα ίδια περίπου επίπεδα µε
τα αντίστοιχα έσοδα του 2011.
Ειδικότερα, τα έσοδα από το φόρο εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων
προβλέπονται αυξηµένα κατά 29,1%, λόγω του περιορισµού των φοροαπαλλαγών, της
εφαρµογής των τεκµηρίων φορολόγησης και της πλήρους εφαρµογής του µέτρου της µείωσης
του αφορολογήτου ορίου από 12.000 σε 5.000 ευρώ.
Τα έσοδα από το φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων εκτιµάται ότι θα είναι
µειωµένα κατά 22%, εξαιτίας των επιπτώσεων της κρίσης στην κερδοφορία των επιχειρήσεων
και της µείωσης του συντελεστή των αδιανέµητων κερδών (που επανεπενδύονται) από 24% σε
20%.
Τα έσοδα από φόρους στην περιουσία, όπως είναι φυσικό, αναµένονται να έχουν ιδιαίτερη
αύξηση το 2012, αφού θα εισπραχθούν καθυστερηµένα λόγω τεχνικών προβληµάτων ο Φ.Π.Α.
του 2010 και του 2011 (το ΕΤΑΚ του 2009 προβλέπεται να εισπραχθεί φέτος), όπως και το
ειδικό τέλος ακινήτων µέσω των λογαριασµών της Δ.Ε.Η. που θα ενισχύσει τα έσοδα κατά 2,9
δισ ευρώ.
Τα έσοδα από το Φ.Π.Α. αναµένονται µειωµένα κατά 2% λόγω των επιπτώσεων της
ύφεσης στην κατανάλωση, που αναµένεται να αντισταθµιστούν από την πλήρη εφαρµογή του
συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση και από την αναγκαστική είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Τα έσοδα από λοιπούς φόρους συναλλαγών θα είναι αυξηµένα κατά 9,7%, λόγω των
αυξηµένων εσόδων από µεταβιβάσεις ακινήτων που θα επέλθουν από την αύξηση των
αντικειµενικών αξιών.
Τέλος, τα έσοδα από φόρους κατανάλωσης προβλέπεται να ανέλθουν στα 10,6 δις
ευρώ, εµφανίζοντας αύξηση κατά 2,3%, λόγω της πλήρους απόδοσης της αύξησης του ΕΦΚ
στον καπνό και την περαιτέρω αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρµανσης από 15.10.2012 µε
την εξίσωσή του µε το πετρέλαιο κίνησης.
Από την προβλεπόµενη σύνθεση των εσόδων του Προϋπολογισµού του 2012 και
κυρίως των φορολογικών εσόδων, µπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι υπάρχει βελτίωση της
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σχέσης άµεσων προς έµµεσους φόρους, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό και κρίσιµο την
περίοδο που διανύουµε, καθώς οι έµµεσοι φόροι λόγω της αναλογικότητάς τους είναι κοινωνικά
άδικοι και επιβαρύνουν περισσότερο τα χαµηλά και µεσαία στρώµατα.
Ένα δεύτερο που µπορεί να παρατηρήσει κανείς είναι ότι για πρώτη φορά φορολογείται
ουσιαστικά η ακίνητη περιουσία, κάτι το οποίο αποτελούσε ζητούµενο πολλών ετών. Παρά τις
επιµέρους ή τις οριακές περιπτώσεις αδικιών που δηµιουργεί η επιβολή τους και ιδιαίτερα του
τέλους ακινήτων που εισπράττεται µέσω των λογαριασµών της Δ.Ε.Η., κανείς δεν µπορεί να
ισχυριστεί ή να εµµένει στη συνέχιση της ατέλειας και της µη φορολόγησης της ακίνητης
περιουσίας.
Στρατηγικός στόχος της Κυβέρνησης και του Οικονοµικού Επιτελείου της για το
οικονοµικό έτος 2012 είναι η διασφάλιση και η ενίσχυση της είσπραξης των εσόδων του
Δηµοσίου, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί στο Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα
Δηµοσιονοµικής Πολιτικής.
Συνεπώς, η επιβεβαίωση των µεγεθών, όπως απεικονίζονται στον Προϋπολογισµό και η πιστή
εφαρµογή του Προϋπολογισµού του 2012, καθώς και η αυστηρή εφαρµογή των µέτρων που
ήδη έχουν ληφθεί µέχρι σήµερα, δεν θα επιτρέψει µελλοντικά τη λήψη νέων πρόσθετων ή
συµπληρωµατικών µέτρων.

 Έσοδα από Αποκρατικοποιήσεις και Αξιοποίηση Δηµόσιας Περιουσίας
1. Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δηµοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.)
Η σύσταση, τον Ιούλιο του 2011, του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δηµοσίου
(Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) για την ταχεία και αποδοτική υλοποίηση του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων,
αποτελεί µια νέα προσέγγιση για τα ελληνικά δεδοµένα, εντελώς διαφορετική από τις δυσκίνητες
διαδικασίες του παρελθόντος. Το Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. κατέστη σε ελάχιστο χρόνο πλήρως λειτουργικό.
Ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή προβλέπεται να ολοκληρωθούν επιτυχώς εντός του 2011 οι
παρακάτω αποκρατικοποιήσεις:
-‐ Η εξάσκηση του δικαιώµατος πώλησης 10% του Ο.Τ.Ε. στην Deutsche Telekom.
-‐ Η επέκταση της άδειας τυχερών παιχνιδιών του Ο.Π.Α.Π. για 10 έτη.
-‐ Η νέα σύµβαση παραχώρησης 35.000 VLTs στον Ο.Π.Α.Π.
-‐ Η πώληση της άδειας των Κρατικών Λαχείων.
-‐ Η επέκταση των αδειών κινητής τηλεφωνίας.
-‐ Η πώληση 4 Α/Φ Airbus της παλαιάς Ολυµπιακής.
Η στρατηγική αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων για το 2012, αλλά και για όλη τη
διάρκεια του προγράµµατος, έχει τρεις βασικές κατευθύνσεις:
-‐ Ταχεία πώληση όσων είναι σαφώς καθορισµένα και απαλλαγµένα από κωλύµατα.
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-‐ Μετατροπή

όσων

είναι

χαµηλής

αξίας

σε

υψηλής,

µε

εκµετάλλευση

οικονοµιών

κλίµακας/σκοπού (π.χ. οµαδοποιήσεις) ή µε τη βοήθεια τρίτων µερών (πχ παραχωρήσεις,
αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας).
-‐ Σαφή νοµικό καθορισµό δικαιωµάτων χρήσης, τα οποία θα παραχωρηθούν έναντι συνολικού
τιµήµατος ή τακτικών καταβολών (ενοικίων).
Σύµφωνα µε την εισηγητική έκθεση, οι σηµερινές ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στις αγορές,
τόσο στο Χ.Α. όσο και διεθνώς, καθώς και οι µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής
οικονοµίας επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση και τα προσδοκώµενα έσοδα, διαµορφώνοντας µια
ισορροπία χαµηλών τιµών σε σχέση µε την αξία που τα περιουσιακά στοιχεία είχαν πριν από
την κρίση. Όπου και όποτε είναι δυνατόν, θα εντάσσονται στις συµφωνίες ρήτρες που να
διασφαλίζουν τη δίκαιη συµµετοχή του Δηµοσίου στις µελλοντικές υπεραξίες, ώστε να µειωθεί η
απόσταση µεταξύ της αξίας και των σηµερινών χαµηλών αποτιµήσεων των περιουσιακών
στοιχείων.
2. Πρόγραµµα Ιδιωτικοποιήσεων 2012
Για το 2012, προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί πλήρως, µε την είσπραξη και των αντίστοιχων
τιµηµάτων, οι παρακάτω αποκρατικοποιήσεις /παραχωρήσεις:
Υποδοµές

Ακίνητη Περιουσία

Διάφορες Συµµετοχές

Επέκταση σύµβασης και
πώληση µετοχών του Δ.Α.Α.
«Ελ. Βενιζέλος»

39 κτίρια του Δηµοσίου

Άδεια κρατικών λαχείων

Πώληση µετοχών της
Ε.Υ.Α.Θ.

1 οµάδα ακινήτων για
ανάπτυξη

η

Πώληση µετοχών του
Ο.Π.Α.Π.

Πώληση µετοχών της
Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Πώληση Ο.Δ.Ι.Ε.

Πώληση Δ.Ε.Π.Α.

Πώληση ΛΑΡΚΟ

Πώληση ΔΕΣΦΑ

Πώληση Ε.Α.Σ.

Πώληση µετοχών ΕΛ.ΠΕ.

Πώληση Καζίνο Πάρνηθας

Δικαιώµατα λειτουργίας
Εγνατίας Οδού

Πώληση ΕΛ.ΤΑ.
Πώληση ΕΛΒΟ

Κατά τη διάρκεια του 2012 θα προετοιµασθούν και άλλες αποκρατικοποιήσεις, οι οποίες
θα ολοκληρωθούν εντός του έτους. Επίσης, θα διαµορφωθεί η στρατηγική για τη συνέχιση της
αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας. Τα προϋπολογισθέντα για το 2012 έσοδα των
παραπάνω αποκρατικοποιήσεων αναµένεται να ανέλθουν σε 9,3 δισ ευρώ και προβλέπεται
να εξελιχθούν ως εξής:
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(ποσά σε εκ. ευρώ)
ο

ο

ο

ο

Περίοδος

1 τρίµηνο

2 τρίµηνο

3 τρίµηνο

4 τρίµηνο

Ανά τρίµηνο

3.300

2.000

2.000

2.000

Σωρευτικά

3.300

5.300

7.300

9.300

 Σύνοψη – Συµπεράσµατα
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.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναγνωρίζουµε πως οι πολίτες αντιµετωπίζουν
δυσκολίες, ανατρέπονται κεκτηµένα, οικογενειακοί 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. Διδαχθήκαµε από τα λάθη του
παρελθόντος. Πάθαµε και µάθαµε. Η κρίση µας δίνει την ευκαιρία να αλλάξουµε. Σήµερα
τολµάµε. Δεν φοβόµαστε το πολιτικό κόστος. Λαµβάνουµε σηµαντικές αποφάσεις για να
διορθώσουµε όλα αυτά που όλοι συµφωνούµε πως πρέπει να αλλάξουµε. Δίνουµε 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.
Δεν 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 Δηµοκρατίας θέλουµε τον Έλληνα πολίτη συµµέτοχο και
συνοδοιπόρο, τον θέλουµε µαζί µας για να αντιµετωπίσουµε τα κοινά µας προβλήµατα.
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Διότι, κανένας Πρωθυπουργός, καµία 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 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.

Δηµήτριος Τσιρώνης
Βουλευτής Άρτας

133

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΖΩÏΔΗ

ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τον Κρατικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2012
Του Ειδικού Εισηγητή του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Νικόλαου Ζωΐδη
Βουλευτή Δωδεκανήσου
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
πιστεύουµε ότι ο Προϋπολογισµός του 2012, είναι ένας Προϋπολογισµός µε τον οποίον
αρχίζει η αναστροφή της πορείας της χώρας µας. Είναι ένας Προϋπολογισµός που έχει πολύ
σηµαντικά χαρακτηριστικά, τα οποία έχουν προφανώς αναλυθεί στο δηµόσιο διάλογο, τα οποία
όµως οφείλω να επαναφέρω για να καταγραφούν για µια ακόµη φορά.
Είναι ένας Προϋπολογισµός, µε τον οποίο προβλέπεται για πρώτη φορά πρωτογενές
πλεόνασµα. Η δηµοσιονοµική διαχείριση του 2012 θα είναι επιτέλους µετά από πολλά χρόνια
και χάρη στις προσπάθειες και κυρίως στις θυσίες των Ελλήνων πολιτών, πλεονασµατική. Το
πλεόνασµα θα είναι µικρό, προβλέπεται της τάξεως του 1,1%, θα είναι όµως ένα πρωτογενές
πλεόνασµα για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια.
Επίσης, ο Προϋπολογισµός του 2012 είναι ένας Προϋπολογισµός, ο οποίος δεν
συνοδεύεται από Νοµοσχέδιο µε το οποίο επιβάλλονται νέα φορολογικά µέτρα, νέα εισπρακτικά
µέτρα, αυτά έχουν ψηφιστεί, είναι σκληρά, το τονίσαµε όταν το ψηφίσαµε αλλά αναγκαία.
Πρέπει να τα κάνουµε πιο δίκαια, πρέπει να απαλύνουµε αδικίες, πρέπει να δείξουµε το
πρόσωπο της κοινωνικής αλληλεγγύης και συναίνεσης και απευθυνόµενος στους συµπολίτες
µας που έχουν ανάγκη και που δεν πρέπει να νιώθουν µόνοι και εγκαταλελειµµένοι µέσα στη
δίνη της κρίσης, αλλά εφόσον εφαρµόσουµε τους ψηφισθέντες και ισχύοντες νόµους του
Κράτους µε αίσθηση εθνικής ευθύνης δεν θα χρειαστούν νέα µέτρα.
Είναι ένας Προϋπολογισµός, ο οποίος προβλέπει τη µείωση του δηµόσιου χρέους.
Μετά από µια ιστορική πορεία σταθερής αύξησης του δηµόσιο χρέους, τώρα η κίνηση
αντιστρέφεται χάρη στην απόφαση της 26ης Οκτωβρίου που πιστεύουµε ότι επιτέλους θα
συντρέξουν οι προϋποθέσεις να υλοποιηθεί. Άλλωστε, όλοι µας έχουµε δηλώσει ότι είναι
µονόδροµος. Και είναι ένας Προϋπολογισµός, που βασίζεται σε πολύ αυστηρές εκτιµήσεις που
είναι προϊόν συνεννόησης µιας τρικοµµατικής συνεργασίας.
Έχω την ευθύνη να εισηγηθώ το σκέλος των δαπανών. Θα ήθελα εξαρχής να πω, ότι οι
συνολικές δαπάνες του τακτικού Προϋπολογισµού, συµπεριλαµβανοµένων και των δαπανών
για την πληρωµή των εγγυήσεων που εκτιµάται ότι θα καταπέσουν σε βάρος του ελληνικού
δηµοσίου, των δαπανών για πληρωµή τόκων, των δαπανών για επιχορήγηση νοσηλευτικών
ιδρυµάτων, για εξόφληση παλαιών οφειλών τους, καθώς και των δαπανών υλοποίησης των
εξοπλιστικών προγραµµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, προβλέπεται να διαµορφωθούν
σε 70.741 εκατ. ευρώ το 2011, δηλαδή µειωµένες κατά 730 εκατ. ευρώ ή 1% σε σχέση µε τις
εκτιµήσεις που έχουν περιληφθεί στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής και
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αυξηµένες κατά 3.955 εκατ. ευρώ ή 5,9% σε σχέση µε το 2010. Η µείωση σε σχέση µε το
Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, αφορά τις κατηγορίες δαπανών για
µισθούς, για επιχορηγήσεις νοσηλευτικών ιδρυµάτων, για αποδόσεις στην Ε.Ε., για
αποδιδόµενους πόρους και κυρίως για τα εξοπλιστικά προγράµµατα του Υπουργείου Εθνικής
Άµυνας κατά 900 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των δαπανών σε σχέση µε το 2010, οφείλεται κυρίως
στην ανάγκη κάλυψης των αυξηµένων πρόσθετων αναγκών επιχορήγησης του ασφαλιστικού
συστήµατος και κυρίως στις δαπάνες πληρωµής τόκων.
Οι

πρωτογενείς

δαπάνες

του

τακτικού

Προϋπολογισµού,

προβλέπεται

να

διαµορφωθούν σε 51.830 εκατ. ευρώ, µειωµένες κατά 220 εκατ. ευρώ ή 0,4% σε σχέση µε τις
εκτιµήσεις του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος κατά 349 εκατ. ευρώ ή 0,7% σε σχέση µε αυτές
του 2010. Οι συνολικές δαπάνες για αποδοχές και συντάξεις εκτιµάται ότι θα είναι αυξηµένες
κατά 173 εκατ. ευρώ σε σχέση µε τις προβλέψεις που είχαν περιληφθεί στο Μεσοπρόθεσµο
Πλαίσιο και περιορισµένες κατά 222 εκατοµµύρια ευρώ ή κατά 1,13%, έναντι του 2010. Οι
δαπάνες

για

πρόσθετες

παροχές,

στις

οποίες

περιλαµβάνονται

και

τα

επιδόµατα

καταργηθέντων λογαριασµών, θα είναι αυξηµένες κατά 21 εκατ. ευρώ σε σχέση µε τις
προβλέψεις του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος και µειωµένες κατά 173 εκατ. ευρώ ή 11,4%
έναντι του 2010 κυρίως λόγω του περιορισµού των πρόσθετων παροχών, όπως υπερωρίες,
αµοιβές για συµµέτοχη σε Επιτροπές και συµβούλια, αµοιβές για εργασία κατά τις νυχτερινές
ώρες και εξαιρέσιµες ηµέρες κ.λπ.
Είναι χαρακτηριστική η περιστολή αυτού του είδους των δαπανών. Οι καταναλωτικές
και σύνθετες δαπάνες, εκτιµάται ότι θα εµφανίσουν σηµαντικότατη µείωση, αφού θα
περιοριστούν κατά 77 εκατ. ευρώ ή 2,9% σε σχέση µε τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσµου
Προγράµµατος και κατά 381 εκατοµµύρια ευρώ ή 12,8% έναντι του 2010. Η µείωση αυτή,
αποδίδεται στην διαρκή προσπάθεια που καταβάλλεται για τον περιορισµό των δαπανών
λειτουργίας του κρατικού µηχανισµού και ενδεικτικά οι δαπάνες λειτουργίας αναµένονται
µειωµένες κατά 11,1 εκατοµµύρια ευρώ ή 1,4% σε σχέση µε το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα και
κατά 244,1 εκατ. ευρώ ή 23,4% σε σχέση µε το 2010.
Οι δαπάνες για τις µεταβιβαστικές πληρωµές αναµένεται να εµφανιστούν αυξηµένες
κατά 128 εκατ. ευρώ ή 1,7% σε σχέση µε το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα και κατά 1.303 εκατ.
ευρώ ή 7,5% σε σχέση µε το 2010, κυρίως λόγω της ανάγκης χορήγησης αυξηµένων κονδυλίων
για την κάλυψη των αναγκών των Ασφαλιστικών Ταµείων λόγω µείωσης των εσόδων τους,
εξαιτίας της µεγαλύτερης από την αναµενόµενη ύφεση. Είναι όµως ένας τοµέας, τον οποίο δεν
µπορούµε, όπως αντιλαµβάνεστε, να τον αφήσουµε ακάλυπτο. Οι αποδιδόµενοι πόροι,
αποδόσεις εσόδων σε ΟΤΑ και λοιπά Νοµικά Πρόσωπα καθώς και επιστροφές δασµών είναι
µειωµένοι κατά 150 εκατοµµύρια ευρώ ή 0,7% σε σχέση µε το Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα και
κατά 1.196 εκατ. ευρώ ή 13,4% σε σχέση µε το 2010. Ενώ οι πληρωµές για τόκους, εκτιµάται
ότι θα ανέλθουν στα 16.380 εκατοµµύρια ευρώ για το 2011, περίπου 7, 5% του Α.Ε.Π.,
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παρουσιάζοντας αύξηση κατά 378 εκατ. ευρώ ή 2,4% σε σχέση µε το πρόγραµµα και κατά 3157
εκατοµµύρια ευρώ ή 23,9% σε σχέση µε το 2010.
Οι δαπάνες για τόκους, καταγράφουν συνεχή ανοδική πορεία. Το 2007 ανήλθαν σε
9.796 εκατοµµύρια ευρώ ή 4,3% του Α.Ε.Π.. Το 2008 σε 11.207 εκατ. ευρώ ή 4,7% του Α.Ε.Π.
και το 2009 σε 12.325 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,3% του Α.Ε.Π..
Οι πληρωµές του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων µέχρι το τέλος του 2011
εκτιµάται ότι θα ανέλθουν συνολικά σε 6.890 εκατ. ευρώ, από τα οποία, 5.500 εκατοµµύρια
ευρώ θα διατεθούν για έργα συγχρηµατοδοτούµενα από πόρους της Ε.Ε. και τα υπόλοιπα
1.390 εκατοµµύρια ευρώ για έργα που χρηµατοδοτούνται αµιγώς από εθνικούς πόρους. Στο
όριο πληρωµών του εθνικού σκέλους του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων του 2011,
περιλαµβάνονται 40 εκατ. ευρώ, που θα προέλθουν, από συνεισφορές τρίτον - δωρεές για την
ολοκλήρωση έργων στις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας.
Στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων 2011, δόθηκε έµφαση, αφενός στην
αντιµετώπιση των αναγκών που προέκυψαν λόγω της ολοκλήρωσης την Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης, των κοινοτικών πρωτοβουλιών και των έργων του Ταµείου Συνοχής και αφετέρου,
στην εντατικοποίηση της υλοποίησης των δράσεων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013, καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας της
ίδιας περιόδου.
Το έλλειµµα του Κρατικού Προϋπολογισµού για το 2011 µε βάση τις τρέχουσες
εκτιµήσεις αναµένεται ότι θα ανέλθει στα -22.959 εκατοµµύρια ευρώ. Μετά από εθνικολογιστικές
προσαρµογές και τον συνυπολογισµό των ισοζυγίων νοµικών προσώπων, Δ.Ε.Κ.Ο., Ο.Τ.Α.,
Ο.Κ.Α. κ.λπ., διαµορφώνεται στα -19.683 εκατοµµύρια ευρώ ή 9% του Α.Ε.Π. και το
πρωτογενές αποτέλεσµα της Γενικής Κυβέρνησης διαµορφώνεται στα -3.925 εκατοµµύρια
ευρώ, δηλαδή -1,8% του Α.Ε.Π..
Οι δαπάνες του Προϋπολογισµού για το 2012, όπως αυτές αναλύονται στο κείµενο που
έχει διανεµηθεί. Δαπάνες κατά µείζονα κατηγορία: το σύνολο των δαπανών του τακτικού
προϋπολογισµού προβλέπεται να διαµορφωθεί σε 64.858 εκατοµµύρια ευρώ το 2012, µειωµένο
κατά

5.884

εκατοµµύρια

ευρώ

ή

8,3%

σε

σχέση

µε

τις

αντίστοιχες

εκτιµήσεις

πραγµατοποιήσεων του 2011 και κατά 1.929 εκατ. ευρώ σε σχέση µε το 2010. Η παραπάνω
µείωση σε σχέση µε το 2011, προκύπτει, κυρίως ως αποτέλεσµα της προβλεπόµενης µείωσης
των δαπανών για πληρωµή τόκων σε ταµειακή βάση κατά 3.630 εκατ. ευρώ, καθώς και των
προβλέψεων για µείωση των δαπανών για πληρωµή αποδοχών, συντάξεων, πρόσθετων και
παρεπόµενων παροχών και των αποδιδόµενων πόρων.
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Οι πρωτογενείς δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού προβλέπεται να διαµορφωθούν
σε 49.085 εκατοµµύρια ευρώ το 2012 µειωµένες κατά 2.745 εκατοµµύρια, συγκριτικά µε τις
αντίστοιχες εκτιµήσεις του 2011 και κατά 3.195 σε σχέση µε το 2010.
Οι δαπάνες αποδοχών και συντάξεων θα ανέλθουν σε 19.415 εκατοµµύρια ευρώ,
παρουσιάζοντας µείωση κατά 672 εκατοµµύρια ευρώ ή 3,3% σε σχέση µε την εκτίµηση
πραγµατοποίησης του 2011. Η ανωτέρω εξοικονόµηση προβλέπεται ότι θα επιτευχθεί µε την
µείωση του αριθµού των συµβασιούχων ορισµένου χρόνου, µε την εφαρµογή του ενιαίου
µισθολογίου, µε τον περιορισµό των προσλήψεων και τον επαναπροσδιορισµό των θέσεων
ευθύνης και την υιοθέτηση ευέλικτων µορφών απασχόλησης στο δηµόσιο και την δυνατότητα
παροχής αδειών άνευ αποδοχών στο προσωπικό για εργασία εκτός του δηµόσιου. Ειδικότερα,
οι δαπάνες για καταβολή συντάξεων εµφανίζονται αυξηµένες κατά 77 εκατ. ευρώ ή 1,2% σε
σχέση µε το 2011, λόγω της µεταφοράς της επίπτωσης του αυξηµένου αριθµού υποχωρήσεων
κατά το 2011.
Πρόσθετες και παρεπόµενες παροχές. Οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας προβλέπεται
να εµφανίσουν σηµαντική µείωση και να περιοριστούν σε 882 εκατοµµύρια ευρώ, µειωµένες
κατά 538 εκατ. ή 37,9% έναντι του 2011. Επισηµαίνεται, ότι οι σχετικές δαπάνες, εµφανίζουν
µείωση, παρά το γεγονός ότι καλύπτουν και αµοιβές ωροµισθίων εκπαιδευτικών, εφηµερίες
γιατρών κ.τ.λ., κυρίως ως αποτέλεσµα της εφαρµογής των πολιτικών µείωσης των δαπανών για
την καταβολή πρόσθετων παροχών και αποζηµιώσεων.
Οι καταναλωτικές και σύνθετες δαπάνες είναι µειωµένες κατά 45 εκατ. ευρώ έναντι του
2011 και σηµαντικά περιορισµένες κατά 427 εκατ. ευρώ έναντι του 2010. Η µείωση αυτή
αντικατοπτρίζει την προσπάθεια που καταβάλλεται για τον εξορθολογισµό των δαπανών αυτών
και τον περιορισµό τους, στα απολύτως αναγκαία επίπεδα.
Οι µεταβιβαστικές πληρωµές αναµένεται να διαµορφωθούν σε 17.173 εκατοµµύρια
ευρώ και θα καλύψουν κυρίως τις ανάγκες των φορέων της κοινωνικής ασφάλισης και των
νοσηλευτικών ιδρυµάτων. Θα µπορούσα να χαρακτηρίσω ανελαστικές τις δαπάνες αυτές.
Εννοώ ή στους αποδιδόµενους πόρους, δηλαδή, στην κατηγορία που αφορά αποδόσεις πόρων
σε τρίτους, όπως η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Ο.Γ.Α., κ.λπ., οι δαπάνες προβλέπεται να
διαµορφωθούν στα 7.146 εκατοµµύρια ευρώ µειωµένες κατά 595 εκατ. ευρώ ή 7,7% σε σχέση
µε το 2011.
Στον Προϋπολογισµό του 2012, έχει προβλεφθεί πίστωση ύψους 1.000 εκατοµµυρίων
ευρώ για την αντιµετώπιση εκτάκτου χαρακτήρα αναγκών, ως αποθεµατικό.
Οι δαπάνες για τόκους, µετά την εφαρµογή του προγράµµατος µείωσης του δηµόσιου
χρέους µε τη συµµετοχή ιδιωτών το γνωστό PSI, προβλέπεται να περιοριστούν στα 12.750
εκατοµµύρια ευρώ από 16.380 το 2011 και 13.223 εκατοµµύρια ευρώ το 2010.
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Ως ποσοστό του ΑΕΠ θα διαµορφωθούν στο 6% από 7,5% το 2011, χωρίς την
εφαρµογή του PSI οι τόκοι θα ανέλθουν στα 17.900 εκατ. ευρώ, δηλαδή στο 8,4% του Α.Ε.Π..
Σε δεδουλευµένη βάση οι τόκοι θα διαµορφωθούν στα 13.800 ευρώ έναντι 15.715
εκατοµµυρίων ευρώ το 2011. Αντιλαµβανόµαστε όλοι πως µπορεί να ανακουφιστούν τα
οικονοµικά πράγµατα της χώρας εάν τελεσφορήσει η προσπάθεια που είναι σε εξέλιξη και εάν
όλοι επιδείξουµε την απαιτούµενη σοβαρότητα.
Τέλος, στον Προϋπολογισµό του 2012 έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για την πληρωµή
ληξιπρόθεσµων

υποχρεώσεων

παρελθόντων

οικονοµικών

ετών, φορέων

της

γενικής

κυβέρνησης. Η διάθεση των ποσών αυτών θα γίνει µόνο υπό συγκεκριµένους όρους και
προϋποθέσεις.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το έλλειµµα του Κρατικού Προϋπολογισµού για το 2012
µε βάση τις προβλέψεις του σχεδίου του Προϋπολογισµού και µετά την υλοποίηση του
προγράµµατος ανταλλαγής οµολόγων αναµένεται να ανέλθει στα -13.473 εκατοµµύρια ευρώ.
Μετά τις εθνικό-λογιστικές προσαρµογές και τον συνυπολογισµό των ισοζυγίων νοµικών
προσώπων, Δ.Ε.Κ.Ο., Ο.Τ.Α. κ.τ.λ. θα διαµορφωθεί στα -11.427 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή
στο 5,4% του Α.Ε.Π. και το πρωτογενές αποτέλεσµα της γενικής κυβέρνησης θα είναι θετικό στα
+2.423 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή στον +1,1% του Α.Ε.Π..
Αυτή είναι µια προοπτική που ανοίγει µια πόρτα ελπίδας στη χώρα και στους πολίτες,
ότι πλέον είναι βιώσιµο το δηµόσιο χρέος, ότι εάν είµαστε ενωµένοι, εάν δουλέψουµε
συστηµατικά, εάν δεν υπονοµεύουµε ο ένας τον άλλον αυτή η χώρα µπορεί να έχει ελπίδες για
να ζήσει.

Νικόλαος Ζωΐδης
Βουλευτής Δωδεκανήσου
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ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΣΠΥΡΟΠΑΝΟΥ ΜΑΡΓΕΛΗ

ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τον Κρατικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2012
Του Ειδικού Εισηγητή του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Σπυροπάνου Μαργέλη
Βουλευτή Λευκάδας
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Σήµερα συζητάµε το σχέδιο του προϋπολογισµού του 2012, ενός προϋπολογισµού που
κατατίθεται κάτω από συνθήκες µεγάλης αβεβαιότητας και ανασφάλειας, σε µια πολύ δύσκολη
κατάσταση για τη χώρα, τη δυσκολότερη που έχει βρεθεί τις τελευταίες δεκαετίες.
Η χώρα µας τα τελευταία δύο χρόνια διανύει µια δύσκολη περίοδο για την ανάταξη της.
Μια πορεία που χαρακτηρίζεται από µια πρωτοφανή προσπάθεια δηµοσιονοµικής και
διαρθρωτικής προσαρµογής, για τα ελληνικά και όχι µόνο δεδοµένα.
Αρκεί να θυµηθούµε πως το 2010 - που ήταν το πρώτο έτος εφαρµογής του
προγράµµατος οικονοµικής πολιτικής - επιτεύχθηκε µείωση του ελλείµµατος της γενικής
κυβέρνησης κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες του Α.Ε.Π., δηλαδή από 15,6% του Α.Ε.Π. το 2009 σε
10,6% το 2010. Η µείωση του ελλείµµατος ήταν σαφώς η µεγαλύτερη που έχει σηµειωθεί ποτέ
σε χώρα της ευρωζώνης και µάλιστα σε ένα περιβάλλον µε αρνητικούς ρυθµούς ανάπτυξης.
Η προσπάθεια αυτή γνωρίζουµε ότι είναι επώδυνη, είναι όµως αναγκαία και πρέπει να
την συνεχίσουµε µε σταθερότητα, αλλά και περισσότερη δικαιοσύνη στην κατανοµή των βαρών.
Τώρα µπαίνουµε στην πιο κρίσιµη φάση, τώρα είναι η κατάλληλη ευκαιρία να δείξουµε την
αποφασιστικότητά µας αποτρέποντας όλα τα σενάρια περί χρεοκοπίας και εξόδου από το ευρώ.
Κυρίες και κύριοι,
Η νέα κυβέρνηση καλείται να δράσει κάτω από συνθήκες πρωτοφανούς πίεσης και
παρατεταµένης οικονοµικής ύφεσης. Καλείται να θέσει µέσα σε ένα δυσµενές οικονοµικό
περιβάλλον σαφείς στόχους, µε προοπτική και συγκεκριµένα αποτελέσµατα. Το παρόν σχέδιο
του προϋπολογισµού δεν αποτελεί το προϊόν σύνταξης µιας ωραιοποιηµένης έκθεσης ιδεών,
αλλά κινείται στη βάση ενός στοχευµένου σχεδίου, συµβατού προς τις υποχρεώσεις που έχουµε
αναλάβει ως χώρα.
Είναι σηµαντικό ότι ο προϋπολογισµός αυτός είναι ο πρώτος προϋπολογισµός που
κατατίθεται µέσα σε ένα πλαίσιο ευρύτερης πολιτικής συναίνεσης και συνεργασίας. Είναι ένας
συµβολικός προϋπολογισµός που αποτυπώνει την ισχυρή αποφασιστικότητα των πολιτικών
δυνάµεων της χώρας να υπερκεράσουν αντιπαραθέσεις και αντιπαλότητες και να συνεργαστούν
για το καλό της χώρας.
Το νέο πολιτικό σκηνικό που διαµορφώθηκε µε τη νέα κυβέρνηση συνεργασίας έχει
µεγάλη αξία. Εγγυάται τις πλέον οµαλές συνθήκες που θα µπορούσαν να υπάρξουν µέσα σε
µια τόσο κρίσιµη χρονικά περίοδο. Έτσι, ο προϋπολογισµός του 2012 µπορεί να κατατίθεται
µέσα σε ένα δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο,
µέσα σε συνθήκες µεγάλης αβεβαιότητας και νευρικότητας, αλλά στο εσωτερικό, στη χώρα µας,
κατατίθεται µε τους καλύτερους δυνατούς οιωνούς από τη συναίνεση που φαίνεται να
διαµορφώνεται.
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Ο νέος προϋπολογισµός είναι ένας πλεονασµατικός προϋπολογισµός, χωρίς να
υπολογίζουµε τους τόκους. Για πρώτη φορά µετά από αρκετά χρόνια κατατίθεται ένας
προϋπολογισµός που µπορεί να δώσει πρωτογενές πλεόνασµα στο τέλος του 2012, το οποίο
υπολογίζουµε στο 1,1% του Α.Ε.Π. ή στα 2,42 δισ. ευρώ. Για πρώτη φορά επιδιώκουµε να
εφαρµόσουµε το «λογικό» και το δηµοσιονοµικά «ορθό», δηλαδή να καταναλώνουµε µε σύνεση
και σύµφωνα µε αυτά που µπορούµε να παράγουµε, να ζούµε µέσα στις δυνατότητές µας και
όχι πάνω από αυτές εξαρτώµενοι από δανεικά.
Ο νέος προϋπολογισµός είναι ένας ρεαλιστικός προϋπολογισµός. Οι εκτιµήσεις του για
το 2012 έχουν διαµορφωθεί µε τα πιο αυστηρά κριτήρια. Τα µέτρα και οι στόχοι του έχουν
περάσει κάτω από το µικροσκόπιο των εταίρων µας. Θα λέγαµε ότι έχει σχεδιαστεί µε βάση το
χειρότερο και όχι το καλύτερο σενάριο. Για το λόγο αυτό θεωρώ ότι δεν πρόκειται να
συναντήσουµε µεγάλες εκπλήξεις κατά την εφαρµογή του, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι πρέπει
και να εφησυχάζουµε. Αντίθετα, χρειάζεται σοβαρή και συστηµατική προσπάθεια.
Ο προϋπολογισµός του 2012 είναι ένας προϋπολογισµός αναστροφής της αυξητικής
πορείας του δηµόσιου χρέους. Είναι ένας προϋπολογισµός που σε συνδυασµό µε τη συµφωνία
της 26ης Οκτωβρίου θέτει τις βάσεις για να τιθασεύσουµε ένα υπέρογκο χρέος που λάµβανε
ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Να µπορέσουµε να το κάνουµε βιώσιµο και διαχειρίσιµο. Πιστεύω πως
θα είµαστε πλέον σε θέση να χαρτογραφήσουµε µια νέα ασφαλέστερη πορεία εξόδου από την
κρίση και να πλεύσουµε σε πιο ήρεµα νερά.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο προϋπολογισµός του 2012 θέλουµε να είναι ο προϋπολογισµός της µετάβασης σε
µια νέα εθνική αφετηρία. Η ψήφισή του αποτελεί προϋπόθεση για την διασφάλιση της πλήρους
και άµεσης εφαρµογής των πρόσφατων αποφάσεων της Ευρωζώνης, οι οποίες διασφαλίζουν
την µακροπρόθεσµη βιωσιµότητα του ελληνικού δηµόσιου χρέους.
Με την εκτέλεσή του προβλέπεται να επιτευχθεί µια τεράστια δηµοσιονοµική
προσαρµογή που ξεκίνησε µε πρωτογενές έλλειµµα 24 δις. ευρώ το 2009 και θα καταλήξει σε
πρωτογενές πλεόνασµα 2,42 δις ευρώ το 2012. Η χώρα µας µε σχεδιασµένη συνεχή
προσπάθεια πρέπει και µπορεί να εισέλθει σε µια άλλη υγιή δηµοσιονοµική πραγµατικότητα.
Σηµειώνω πως για το 2012 ο βασικός στόχος του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε την
αισιόδοξη πρόβλεψη είναι η µείωση του ελλείµµατος στο 5,4% του Α.Ε.Π., ενώ µε την
απαισιόδοξη - εάν αποτύχει το κούρεµα - στο 6,7% του Α.Ε.Π. από 15,6% το 2009.
Για την επίτευξη των παραπάνω δηµοσιονοµικών στόχων πέρα από τον καταλυτικό
ρόλο που αναµένεται να διαδραµατίσει η υλοποίηση του PSI, προβλέπεται η εφαρµογή
συγκεκριµένων µέτρων, πολιτικών και παρεµβάσεων τόσο σε επίπεδο ενίσχυσης είσπραξης
των εσόδων του Δηµοσίου όσο και σε επίπεδο περιορισµού των κρατικών δαπανών. Όλα τα
µέτρα και οι πολιτικές έχουν αποφασιστεί στο προηγούµενο χρονικό διάστηµα.
Έτσι, ο προϋπολογισµός του 2012 σε αντίθεση µε τους προηγούµενους, δεν
ενσωµατώνει νέα φορολογικά και εισπρακτικά µέτρα. Δεν περιλαµβάνει νέες περικοπές για
µισθωτούς και συνταξιούχους. Με την προϋπόθεση πως θα εφαρµοστούν όλα τα µέτρα και οι
πολιτικές που έχουν αποφασιστεί και ψηφιστεί µέχρι σήµερα.
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Παραµένει, όµως, χρέος µας να δούµε πως και µε ποιες αποφάσεις θα κάνουµε πιο
δίκαια τα µέτρα. Πρέπει να δούµε µε ποιες πρόσθετες παρεµβάσεις µπορούµε να
αποκαταστήσουµε αδικίες και ατέλειες του συστήµατος που ταλαιπωρούν και επιβαρύνουν τις
πιο ευάλωτες κατηγορίες πολιτών.
Συγχρόνως, οφείλουµε να συνεχίσουµε µε συστηµατικό τρόπο και συγκεκριµένο
χρονοδιάγραµµα τις διαρθρωτικές αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα, η οικονοµία, η ελληνική
δηµόσια διοίκηση, η αγορά, η αναπτυξιακή διαδικασία.
Οφείλουµε να συνεχίσουµε µε µεγαλύτερη ένταση τις προσπάθειες για την βελτίωση
των εισπρακτικών µηχανισµών, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, τον περιορισµό της
φοροδιαφυγής.
Ενέργειες, όπως οι αλλαγές στις δοµές της φορολογικής και δηµοσιονοµικής διοίκησης,
η θέσπιση της άρσης του τραπεζικού απορρήτου προς τη φορολογική διοίκηση, η πλήρης
εφαρµογή της διαδικασίας του αυτόφωρου για µεγάλους οφειλέτες προς το δηµόσιο και τα
ασφαλιστικά ταµεία, η συµµετοχή ιδιωτών για την υποβοήθηση που φοροεισπρακτικού
µηχανισµού, ο έλεγχος της µεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό, ο έλεγχος των καταθέσεων
στην Ελβετία κ.λπ., πρέπει να συνεχιστούν µε περισσότερη ένταση, από αύριο κιόλας.
Κορυφαία ενέργεια σε αυτές τις προσπάθειες πρέπει να είναι η ριζική µεταρρύθµιση του
φορολογικού συστήµατος που φαίνεται να συγκεντρώνει τη συναίνεση των περισσότερων
πολιτικών δυνάµεων. Να έρθει λοιπόν τώρα, κύριε Υπουργέ των Οικονοµικών, στη Βουλή για
ψήφιση το καινούργιο φορολογικό νοµοσχέδιο.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο στόχος της δηµοσιονοµικής προσαρµογής είναι αυτονόητο πως πρέπει να επιτευχθεί.
Συγχρόνως, όµως, είναι αναγκαίο να στηριχθεί η οικονοµία και οι προοπτικές ανάπτυξης της
χώρας.
Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα εργαλεία
άσκησης αναπτυξιακής πολιτικής, και µάλιστα σε περιόδους κρίσης σαν αυτή που βιώνουµε
τώρα. Σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό, το 2012 το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων
προβλέπεται να χρηµατοδοτήσει τις αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονοµίας µε ποσό
7,7 δισ. €. Θα µπορούσε να είναι και µεγαλύτερο αυτό το ποσό, και σίγουρα θα θέλαµε να είναι
µεγαλύτερο.
Είναι γεγονός, όµως, πως το οικονοµικό επιτελείο κλήθηκε να διαµορφώσει µε τον
προϋπολογισµό του 2012, ένα Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων κάτω από δύσκολες
οικονοµικά συνθήκες.
Από τη µια η υποχρέωση για την επίτευξη του στόχου της µεσοπρόθεσµης
δηµοσιονοµικής προσαρµογής και από την άλλη η ανάγκη να στηρίξουµε την αναπτυξιακή
διαδικασία. Να πετύχουµε την αναθέρµανση της οικονοµίας και τη δηµιουργία ενός θετικού
επενδυτικού κλίµατος που θα συµβάλει στην προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, θα κινήσει
την αγορά, θα δώσει νέες θέσεις εργασίας αλλά και έσοδα για το κράτος.
Ανεξάρτητα, όµως, από το όποιο ύψος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων,
απαιτούνται στοχευµένες δράσεις και συγκεκριµένες παρεµβάσεις.
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Πρώτα απ' όλα απαιτείται µια καθολική αλλαγή στον τρόπο µε τον οποίο ως χώρα
παράγουµε πλούτο. Χρειάζεται να αναθεωρήσουµε το παρωχηµένο παραγωγικό µοντέλο του
χθες, στο οποίο στηρίζονταν η οικονοµία µας µε κύρια χαρακτηριστικά την κατανάλωση και την
εξάρτηση από δανεικά. Χρειάζεται να µεταβούµε σε ένα νέο, σύγχρονο αναπτυξιακό µοντέλο
που θα στηρίζεται στα υγιή χαρακτηριστικά της οικονοµίας και θα εκµεταλλεύεται τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα της χώρας µας, δηλαδή, το ανθρώπινο δυναµικό της και το φυσικό της πλούτο.
Στη βάση ενός τέτοιου µοντέλου, πρέπει να σχεδιάσουµε δράσεις και παρεµβάσεις που
θα δώσουν προστιθέµενη αξία στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Στη βάση αυτή, πρέπει
να οικοδοµηθεί η αναπτυξιακή στρατηγική και να στηριχθεί µέσω των κατάλληλων
προγραµµάτων του ΕΣΠΑ, των εθνικών πόρων και των δράσεων από τη συνεργασία δηµοσίου
και ιδιωτικού τοµέα.
Να δούµε παραδείγµατα µε καλά αποτελέσµατα από την συνεργασία δηµοσίου και
ιδιωτικού

τοµέα.

Να

ενθαρρύνουµε

και

να

ενισχύσουµε

τέτοιες

πρωτοβουλίες.

Να

προσελκύσουµε έτσι κεφάλαια που χρειαζόµαστε κυρίως για έργα µε αναπτυξιακό χαρακτήρα,
που αξιοποιούν φυσικούς πόρους και δυνατότητες και φέρνουν έσοδα από την λειτουργία τους.
Έχει ενδιαφέρον εδώ να τονίσω πως είναι ευκαιρία αλλά και υποχρέωσή µας µέσα στο
κλίµα συναίνεσης και συνεννόησης που φαίνεται να διαµορφώνεται, να ξεµπλοκάρουµε τα
µεγάλα έργα που εκτελούνται µε συµβάσεις παραχώρησης.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Χρειάζεται να αλλάξουµε, τον τρόπο µε τον οποίο ιεραρχούµε ως κράτος τις ανάγκες
µας. Να αναθεωρήσουµε τους αναπτυξιακούς µας στόχους και προτεραιότητες. Να
αναλογιστούµε, επιτέλους, ως χώρα πού θέλουµε να πάµε και να δούµε, µε τα εργαλεία που
έχουµε στη διάθεσή µας, πώς θα το καταφέρουµε.
Μια σωστή και ρεαλιστική στοχοθεσία των αναπτυξιακών µας αναγκών και
προτεραιοτήτων µέσα από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, µέσα από το ΕΣΠΑ και τον
αναπτυξιακό νόµο, µέσα από την συνεργασία δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, µέσα από την
αξιοποίηση της Δηµόσιας Περιουσίας είναι αυτό που χρειαζόµαστε πρωτίστως αυτή τη στιγµή.
Η αύξηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων για το 2012 κατά 11,76% σε
σχέση µε 2011, εν µέσω µιας πολύ δύσκολης οικονοµικά συγκυρίας για τη χώρα, είναι
αναµφισβήτητα ένα θετικό στοιχείο. Αναδεικνύει την προσπάθεια που καταβάλλουµε για την
υλοποίηση των µεγάλων υποδοµών που έχει ανάγκη η χώρα, για την ενίσχυση της
επιχειρηµατικότητας, τη στήριξη της επενδυτικής πρωτοβουλίας και την τόνωση της τοπικής και
περιφερειακής αναπτυξιακής διαδικασίας.
Η οικονοµική ανάπτυξη στην οποία προσβλέπουµε µέσα από την υλοποίηση του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, πιστεύουµε πως θα αποτελέσει την κινητήρια δύναµη η
οποία θα συµπαρασύρει και τον ιδιωτικό τοµέα, τους εξωστρεφείς κλάδους της οικονοµίας, θα
ενισχύσει τις ιδιωτικές επενδύσεις και θα συµβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Εδώ,
πρέπει να προσθέσω ότι θα πρέπει επιτέλους ο επιχειρηµατικός κόσµος της χώρας, που όλα τα
προηγούµενα χρόνια κέρδισε µε τον τρόπο που λειτουργούσε το κράτος, να επενδύσει και να
βοηθήσει η χώρα να βγει από το αδιέξοδο που βρίσκεται.
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Είναι ενθαρρυντικό, λοιπόν, για τη συνολική προσπάθεια που κάνουµε για την
ανάπτυξη της οικονοµίας µας, τα 7,7 δισεκατοµµύρια ευρώ που θα διατεθούν για τη
χρηµατοδότηση των έργων, των υποδοµών και των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της χώρας
µας. Οι δαπάνες αυτές του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, ανέρχονται στο 3,6% του
ΑΕΠ, και κατανέµονται σε 6 δισεκατοµµύρια ευρώ για έργα που συγχρηµατοδοτούνται από την
Ε.Ε. και 1,7 δισεκατοµµύρια ευρώ για έργα που θα χρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από
εθνικούς πόρους.
Η συµβολή του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, το γνωρίζουµε, αλλά το
επισηµαίνω, είναι καθοριστική για την κατασκευή των µεγάλων υποδοµών που έχει ανάγκη η
χώρα µας, όπως είναι οι µεγάλοι οδικοί άξονες, ο σιδηρόδροµος, το µετρό, τα αεροδρόµια, τα
λιµάνια, οι µαρίνες, τα έργα διαχείρισης των απορριµµάτων και προστασίας του περιβάλλοντος.
Εξίσου µεγάλη είναι η συµµετοχή του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων και στις
δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης. Δράσεις που έχουν να κάνουν µε τη στήριξη της
επιχειρηµατικότητας και των ιδιωτικών επενδύσεων, µε την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο
ειδικών αναπτυξιακών προγραµµάτων νοµαρχιακού και περιφερειακού επιπέδου, δράσεις που
αφορούν σε προγράµµατα ψηφιακής σύγκλισης.
Οι επενδυτικές δαπάνες για την παιδεία, τον πολιτισµό, την υγεία και την πρόνοια,
αποτελούν σηµαντικό µέρος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων µέσα από τη στήριξη
δράσεων που συµβάλλουν στην πνευµατική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη. Το κονδύλι
που εγγράφεται για τις δράσεις αυτές ανέρχεται περίπου στα 1,3 δις ευρώ και περιλαµβάνει
µεταξύ άλλων δαπάνες για τον εκσυγχρονισµό των κτιριακών υποδοµών, τον εξοπλισµό των
νοσοκοµείων, τη λειτουργία παιδικών σταθµών και γηροκοµείων, την στήριξη ερευνητικών
προγραµµάτων, τη συντήρηση µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων, την ανάπτυξη του
τουρισµού, του αθλητισµού και πολλά άλλα.
Μεγάλη είναι, επίσης, η έµφαση που δίνεται στην ενίσχυση και την ανάπτυξη της
ελληνικής περιφέρειας. Μιας περιφέρειας µε αστείρευτες, ανεξάντλητες δυνατότητες ανάπτυξης
και µεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήµατα, που καιρός είναι να αξιοποιήσουµε προς όφελος της
ελληνικής οικονοµίας και της κοινωνίας. Το συνολικό ύψος των δαπανών για τα έργα που θα
διαχειριστούν οι αποκεντρωµένες διοικήσεις, προβλέπεται να ανέλθει στο 1,15 δισ. € για το
2012. Εδώ πρέπει να πούµε, πως οι αιρετές αυτοδιοικήσεις µε τις αρµοδιότητες που έχουν,
κυρίως µε τις προσδοκίες που έχει επενδύσει σ΄ αυτές ο ελληνικός λαός, οφείλουν να
αναλάβουν πρωτοβουλίες, να συντάξουν και να προωθήσουν πιλοτικά προγράµµατα µε βάση
τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα κάθε περιοχής. Να τολµήσουν, να αξιοποιήσουν δυνατότητες και
ευκαιρίες, να ανοίξουν νέους δρόµους συνεργασίας µε τον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα.
Ιδιαίτερη ενίσχυση από τις δράσεις του ΕΣΠΑ παρέχεται στους τοµείς της εκπαίδευσης,
της κατάρτισης, της δηµιουργίας απασχόλησης και της ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Ο βασικός στόχος για το 2012, είναι η επίτευξη της απορροφητικότητας των πόρων του
ΕΣΠΑ στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από την εφαρµογή του
προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας. Για το σκοπό αυτό, βρίσκεται σε εξέλιξη η
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δεύτερη αναθεώρηση του ΕΣΠΑ που αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι τα τέλη του 2011,
καθώς και ο ανασχεδιασµός βασικών µηχανισµών υλοποίησης των αναπτυξιακών του
προγραµµάτων, µε στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς τους.
Είναι γεγονός πως τα επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ τα πρώτα τρία χρόνια
από την έναρξή τους, παρουσίασαν σηµαντικές καθυστερήσεις µε αποτέλεσµα την ιδιαίτερα
χαµηλή απορροφητικότητα, η οποία τον Οκτώβριο του 2009 ήταν 3% περίπου.
Τα δύο τελευταία χρόνια, µε συντονισµένες πρωτοβουλίες και συστηµατική προσπάθεια
έχουν επιταχυνθεί οι ρυθµοί υλοποίησης του προγράµµατος. Οι εντάξεις των έργων έχουν
φτάσει σήµερα στο 92%, οι νοµικές δεσµεύσεις στο 53% και η απορροφητικότητα στο 27%, ενώ
αναµένεται περαιτέρω επιτάχυνση για ορισµένα από τα επιχειρησιακά προγράµµατα του ΕΣΠΑ
που υπάρχει µια καθυστέρηση, όπως περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη, ψηφιακή σύγκλιση,
εκπαίδευση και δια βίου µάθηση, διοικητική µεταρρύθµιση.
Μέσα από συντονισµένες δράσεις και προγράµµατα προβλέπεται η δυνατότητα να
παρασχεθούν κεφάλαια του ΕΣΠΑ και για κεφάλαια κίνησης στις επιχειρήσεις. Παράλληλα
προβλέπεται η δηµιουργία ενός εγγυοδοτικού ταµείου µέσα από το οποίο θα διοχετευθούν και
πάλι πιστώσεις από το ΕΣΠΑ ως εγγύηση προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για να
παρέχει αυτή µε τη σειρά της δάνεια προς τις Ελληνικές Τράπεζες για να διοχετευθούν προς τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
Η αναπτυξιακή µας πολιτική συµπληρώνεται µε το νέο επενδυτικό νόµο που ψηφίστηκε
στις αρχές του 2011, ο οποίος ενισχύει την υγιή επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία, την
απασχόληση και την περιφερειακή ανάπτυξη. Ο νέος επενδυτικός νόµος εισάγει πολλές και
σηµαντικές τοµές, ενώ παράλληλα αποκαθιστά την αξία των δηµοσίων πόρων που παρέχονται
για ενισχύσεις πριµοδοτώντας τα δυναµικά επενδυτικά σχέδια που έχουν σαφείς προοπτικές
βιωσιµότητας. Δίνει την ευκαιρία να βασιστούµε σε ένα νέο οικονοµικό και κοινωνικό πρότυπο.
Ένα πρότυπο παραγωγικό, δυναµικό, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό.
Γιατί όλα αυτά τα χρόνια είχαµε παγιδευτεί στο καθεστώς της εύκολης ανάπτυξης, της
ανάπτυξης που βασίστηκε στη παραοικονοµία, τον άκρατο δηµόσιο δανεισµό, την εσωστρέφεια,
µε αποτέλεσµα τη χαµηλή ανταγωνιστικότητα και τα µεγάλα προβλήµατα που σήµερα
αντιµετωπίζουµε σε πολλούς τοµείς της οικονοµίας µας. Η σηµερινή συγκυρία, η κρίση που
βιώνουµε, µπορεί και πρέπει να ιδωθεί ως µία τελευταία ευκαιρία για να αλλάξουµε νοοτροπίες,
δοµές, αναπτυξιακά µοντέλα και στρατηγικές.
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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Κλείνοντας την οµιλία µου θεωρώ απαραίτητο να τονίσω πως το ένα ζητούµενο είναι
ασφαλώς το ύψος του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων. Το δεύτερο ζητούµενο, όµως,
είναι η αποδοτικότητα των πόρων, η αποτελεσµατικότητα των δράσεων και πρωτοβουλιών, η
ποιότητα των παραγόµενων έργων και εν τέλει το επενδυόµενο κόστος σε σχέση µε το
προσδοκώµενο όφελος.
Για αυτό και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να δούµε, να συνεχίσουµε και να
αναλάβουµε νέες πρωτοβουλίες για:
• την επέκταση του fast track και για µικρότερες επενδύσεις,
• τη σύσταση κέντρου εξυπηρέτησης επενδυτών,
• την απλοποίηση της άσκησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων,
• την επέκταση των ηλεκτρονικών πλειστηριασµών και διαγωνισµών σε όλο το
φάσµα των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των δηµοσίων συµβάσεων µε
στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισµού,
• την αλλαγή του τρόπου ανάθεσης και σύνταξης των µελετών, των δηµοσίων
έργων,
• την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου ωρίµανσης και παραγωγής των δηµοσίων
έργων,
• την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των έργων,
δηµόσιων και ιδιωτικών,
• την χωροθέτηση χρήσεων γης, την ολοκλήρωση των πολεοδοµικών µελετών,
του κτηµατολογίου, του δασολογίου,
• την απλοποίηση των διαδικασιών των απαλλοτριώσεων, ώστε να διευκολυνθεί
η υλοποίηση µεγάλων έργων που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ και όχι µόνο,
• τη σύνταξη αναπτυξιακών σχεδίων σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε δήµο µε τη
συµµετοχή των ειδικών, των φορέων, των πολιτών, της αυτοδιοίκησης, µε
στόχο την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της κάθε περιοχής
και τέλος,
• τη βελτίωση µε γρήγορους ρυθµούς, µε συγκεκριµένο σχέδιο δράσης και
πολιτικές, της λειτουργίας και της αποτελεσµατικότητας της δηµόσιας
διοίκησης που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη κάθε
προσπάθειας.
Αγαπητοί συνάδελφοι, ο Προϋπολογισµός του 2012 που συζητάµε σήµερα, θέλουµε να
γίνει ο προϋπολογισµός που θα σηµατοδοτήσει µια νέα εποχή για τη χώρα. Ένας
Προϋπολογισµός που θα σηµάνει τη µετάβαση σε µια νέα καλύτερη δηµοσιονοµικά και
αναπτυξιακά περίοδο. Στο χέρι µας είναι να αποδείξουµε ως χώρα πως µπορούµε να
ανταποκριθούµε στις υποχρεώσεις µας, να ανταπεξέλθουµε στις δυσκολίες και να πορευθούµε
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στη βάση ενός καλά οργανωµένου σχεδίου. Θέλουµε να κλείσει οριστικά ο κύκλος της
αµφισβήτησης και της απαξίωσης και να ανοίξει ένας νέος κύκλος της προοπτικής και της
ανάταξης της ελληνικής οικονοµίας, της ελπίδας και της σιγουριάς για τους Έλληνες πολίτες και
κυρίως για τους νέους ανθρώπους.

Σπυροπάνος Μαργέλης
Βουλευτής Λευκάδας
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΙΩΑΝΝΗ ΑΜΟΙΡΙΔΗ

ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τον Κρατικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2012
Του Ειδικού Εισηγητή του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ιωάννη Αµοιρίδη
Βουλευτή Πιερίας

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Η δηµοσιονοµική προσαρµογή είναι ένα από τα εγχειρήµατα που θα προσπαθήσει η
νέα Κυβέρνηση και καταθέτει µέσα από τον προϋπολογισµό ανταποκρινόµενη στις δεσµεύσεις
που έχει απέναντι στους εταίρους της. Όµως, πέρα από τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, για
τους πολίτες θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να κατανοήσουν ότι µέσα από αυτόν τον
προϋπολογισµό και µε έναν φορολογικό νόµο, που θα έρθει το επόµενο χρονικό διάστηµα, θα
υπάρξει ανακατανοµή των βαρών, θα υπάρξει ταχύτατη απονοµή δικαιοσύνης, όσον αφορά την
ικανοποίηση του δηµόσιου αισθήµατος, θα προχωρήσει η ανάπτυξη, η ρευστότητα, θα
προχωρήσει

το

ΕΣΠΑ,

θα

προχωρήσει

το

πρόγραµµα

δηµοσίων

επενδύσεων,

οι

αποκρατικοποιήσεις, σε µία προσπάθεια που γίνεται να προχωρήσει το κράτος µέσα από την
αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του. Βέβαια, όλα αυτά πάντα έχουν µία παράµετρο, που δεν
πρέπει να ξεχνάµε: την κοινωνική πολιτική, τη συναντίληψη που θα πρέπει να έχουµε ότι
πρέπει να προχωρούµε βλέποντας και τις ευαίσθητες, κοινωνικά, οµάδες.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Μειωµένα κατά €500 εκατ. ή 11,5% θα είναι τα έσοδα δήµων και περιφερειών από το
κράτος

(τακτικός

Προϋπολογισµό

προϋπολογισµός
του

2012.

και

Παράλληλα

πρόγραµµα
τα

δηµόσιων

συνολικά

έσοδα

επενδύσεων)
της

στον

Αυτοδιοίκησης

(συµπεριλαµβανοµένων, δηλαδή, και των ιδίων εσόδων δήµων και περιφερειών) εµφανίζονται
µειωµένα κατά €536 εκατ. (7,6%).
Αναλυτικά, σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό του 2012:

•

Από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), η αυτοδιοίκηση πρόκειται να λάβει
€3,214 δισ. έναντι €3,692 δισ. το 2011.

•

Από το Πρόγραµµα Δηµόσιων Επενδύσεων, θα λάβει το 2012 €608 εκατ. έναντι €630
εκατ. το 2011.
Τη µερίδα του λέοντος των ΚΑΠ λαµβάνουν οι δήµοι µε €2,613 δισ., έναντι €600,4 εκατ. των

περιφερειών.
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Στο σκέλος των εξόδων:

•

Αυξηµένες εµφανίζονται οι δαπάνες για µισθοδοσία, καθώς, όπως αναφέρεται και στην
εισηγητική έκθεση του προϋπολογισµού «το 2011 η δαπάνη µισθοδοσίας του προσωπικού
των περιφερειών αντιµετωπίστηκε από τον κρατικό προϋπολογισµό. Εάν συνυπολογισθεί η
δαπάνη αυτή, προκύπτει µείωση του µισθολογικού κόστους κατά €314 εκατ.».

•

Μειωµένες κατά €100 εκατ. προβλέπονται οι δαπάνες για την καταβολή προνοιακών
επιδοµάτων από τους δήµους, κυρίως από τη διαδικασία επαναξιολόγησης των
δικαιούχων µέσω της ανασυγκρότησης των σχετικών υγειονοµικών επιτροπών ελέγχου των
δικαιολογητικών τους, που είναι σε εξέλιξη.

•

Μειωµένες κατά €185 εκατ. ή 7% προβλέπονται και οι λοιπές δαπάνες ως αποτέλεσµα του
εξορθολογισµού τους και των επιπτώσεων του προγράµµατος Καλλικράτης (πρόγραµµα
εξυγίανσης µε ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς, κλπ).

Με δεδοµένο ότι ήδη οι δήµοι φέτος βρίσκονται σε µεγάλη δυσκολία για να καλύψουν τις
βασικές τους λειτουργικές ανάγκες, περαιτέρω µειώσεις των επιχορηγήσεων θα τους
οδηγήσουν

σε

αδυναµία

εκπλήρωσης

των

βασικών

τους

λειτουργιών.

Αν

µάλιστα

συνυπολογιστούν οι µειωµένοι πόροι από ίδια έσοδα (ανεξόφλητοι λογαριασµοί λόγω
αδυναµίας των πολιτών να ανταποκριθούν, αλλαγή στα τετραγωνικά, ειδικό τέλος µέσω ΔΕΗ
για τα ακίνητα, αδυναµία επαγγελµατιών να καταβάλουν τα τέλη, κλπ), γίνεται φανερό ότι
αρκετοί δήµοι το 2012 θα βρεθούν σε µεγάλη οικονοµική δυσχέρεια.

Επισηµαίνεται, επιπλέον, ότι θα πρέπει να αποδοθούν στους δήµους, εντός των επόµενων
ηµερών, τουλάχιστον τα €80 εκατ. από τη ΣΑΤΑ και άλλα €107 εκατ. από τα παρακρατηθέντα
έσοδα της αυτοδιοίκησης περασµένων ετών, κάτι για το οποίο δεσµεύτηκε ο Υφυπουργός
Εσωτερικών, κ. Κουκουλόπουλος. Επιβάλλεται, επίσης, να εξασφαλιστούν τα χρήµατα που
απαιτούνται για την πληρωµή και την αποπεράτωση των έργων του προγράµµατος
«ΘΗΣΕΑΣ», ώστε να ξεκινήσει επιτέλους το πρόγραµµα «ΕΛΛΑΔΑ».
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Τέλος, θα πρέπει να ξεκινήσουν άµεσα τα προγράµµατα αυτεπιστασίας και
κοινωφελούς εργασίας, που θα επιτρέψουν στους δήµους να υλοποιήσουν σηµαντικές
παρεµβάσεις για τη βελτίωση της καθηµερινότητας των πολιτών, αλλά και θα συµβάλουν στην
άµβλυνση του προβλήµατος της ανεργίας.
Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
Παρατηρούνται µεγάλες διαφορές µεταξύ των προβλέψεων του ΜΠΔΣ (Ιούνιος 2011)
και του προϋπολογισµού του 2012. Για παράδειγµα, η εκτίµηση στο ΜΠΔΣ είναι τα συνολικά
έσοδα των ΟΤΑ να ανέρχονται σε €7,611 δισ., ενώ ο προϋπολογισµός προβλέπει €6,486 δισ.,
µια διαφορά που ανέρχεται περίπου σε €1,2 δισ..

Ενοποιηµένος Προϋπολογισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ακαθάριστα έσοδα-έξοδα και έλλειµµα ή πλεόνασµα
ενοποιηµένων προϋπολογισµών τοπικής αυτοδιοίκησης

Πηγή: Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΤΑ
Τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ΟΤΑ
Η οικονοµική εξυγίανση των ΟΤΑ προκύπτει ως άµεση αναγκαιότητα λόγω των πιεστικών
προβληµάτων λειτουργίας, που αντιµετωπίζει µία σειρά Δήµων, προβλήµατα που συνδέονται
µε:
1. Αδυναµία καταβολής της µισθοδοσίας και λοιπών ανελαστικών δαπανών, η πιο ακραία
µορφή, που περιορίζεται σε ελάχιστους ΟΤΑ.
2. Αδυναµία εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων.
3. Αδυναµία καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών σε προµηθευτές και εργολάβους µε
αποτέλεσµα να υφίστανται κατασχέσεις χρηµατικών διαθεσίµων και της περιουσίας της
Αυτοδιοίκησης από τους πιστωτές της.
Ποσοτικά στοιχεία (στοιχεία 30/6/2011)
Για την απεικόνιση του οικονοµικού προβλήµατος µε αριθµούς καταγράφηκαν τα ακόλουθα
στοιχεία:
Σύνολο και κατανοµή δανείων
Δήµοι: Ο συνολικός δανεισµός των δήµων (άληκτα κεφάλαια) ανέρχεται στο ποσό των €1.9
δισ., εκ των οποίων τα €1.1 δισ. είναι υποχρεώσεις προ το Ταµείο Παρακαταθηκών & Δανείων
και τα €800 εκατ. είναι δάνεια προς ιδιωτικές τράπεζες (εσωτερικού και εξωτερικού).
Σηµειώνεται ότι σε αυτά δεν συµπεριλαµβάνονται τα δάνεια Δηµοτικών Επιχειρήσεων
Ύδρευσης και Αποχέτευσης (κυρίως) και των λοιπών δηµοτικών επιχειρήσεων που ανέρχονται
σε περίπου €250 εκατ., η πλειοψηφία των οποίων είναι δάνεια του ΤΠΔ.
Περιφέρειες: Ο δανεισµός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, που αφορά δάνεια που είχαν
συνάψει οι πρώην Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ανέρχεται στο ποσό των €110 εκατ..
Ληξιπρόθεσµα χρέη
Οι συνολικές υποχρεώσεις προς τρίτους ανέρχονται σε €1.3 δισ. εκ των οποίων οι
ληξιπρόθεσµες, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν αποστείλει οι ΟΤΑ, ανέρχονται σε €800
εκατ.. Οι υποχρεώσεις προς φορείς Γενικής Κυβέρνησης, Ελληνικό Δηµόσιο, Ασφαλιστικά
Ταµεία, κλπ, ανέρχονται σε €87 εκατ. εκ των οποίων τα €40 εκατ. είναι ληξιπρόθεσµες.
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Αδυναµία ισοσκέλισης προϋπολογισµών
Τα προβλήµατα της οικονοµικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται µία σειρά δήµων
απεικονίσθηκε και στην κατάρτιση των προϋπολογισµών του έτους 2011. Αρκετοί δήµοι έχουν
εγγράψει δάνεια για να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισµούς τους. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της
βάσης δεδοµένων, το συνολικό ποσό των δανείων που ενέγραψαν προσεγγίζει τα €500 εκατ..
Σε σύνολο 80 περίπου ΟΤΑ, που ενέγραψαν δάνεια για τον ισοσκελισµό του προϋπολογισµού
τους:

•

13 Δήµοι έχουν εγγράψει δάνειο άνω των €10 εκατ.,

•

28 Δήµοι έχουν εγγράψει δάνειο ύψους €4-10 εκατ., και

•

40 Δήµοι έχουν εγγράψει δάνειο ύψους €1-4 εκατ..

Σύνολο απαιτήσεων
Ταυτόχρονα µε την οικονοµική αδυναµία να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους οι
Δήµοι εµφανίζουν αδυναµία είσπραξης ιδίων εσόδων. Οι συνολικές απαιτήσεις τους ανέρχονται
στο ποσό των €1.65 δισ., εκ των οποίων τα €1.4 δισ. οφείλονται σε µη εισπραχθέντες φόρους,
τέλη και δικαιώµατα και επιβληθέντα πρόστιµα.
Συµπεράσµατα
Ο συνολικός δανεισµός των ΟΤΑ της χώρας µας είναι ιδιαίτερα χαµηλός σε σχέση µε τις
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν όµως συγκεκριµένοι Δήµοι – µικρός αριθµός - που έχουν
υψηλό δανεισµό. Αυτοί είναι κυρίως οι Δήµοι που έχουν ανάγκη υποστήριξης και οικονοµικής
εξυγίανσης.
Η µεγάλη πλειοψηφία των Δήµων είναι υγιείς οικονοµικά και δεν έχουν ανάγκη ειδικής
αντιµετώπισης, παρά µόνο οριακών διευκολύνσεων για να αντιµετωπίσουν πρόσκαιρες
ταµιακής φύσης δυσκολίες.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
Στόχοι του Προγράµµατος Εξυγίανσης
Στόχοι του προγράµµατος εξυγίανσης είναι:

•

η άµεση αντιµετώπιση του προβλήµατος των υπερχρεωµένων ΟΤΑ και των συνεπειών που
αυτό επιφέρει στις υπηρεσίες που παρέχονται στους πολίτες και στην οικονοµική επιβίωση
των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται µε τους ΟΤΑ.

•

η µακροχρόνια διασφάλιση της οικονοµικής βιωσιµότητάς τους.
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Προβλέψεις του Προγράµµατος Εξυγίανσης
Το Υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία µε το ΤΠΔ σχεδίασαν και θέτουν σε εφαρµογή ένα
πακέτο άµεσα υλοποιήσιµων µέτρων. Συγκεκριµένα:
1. Με την τεχνική υποστήριξη του ΤΠΔ θα διαµορφωθούν εξατοµικευµένα προγράµµατα
εξυγίανσης για κάθε δήµο που θα ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του.
2. Θα επιδιωχθεί µείωση του µισθολογικού κόστους µε µετατάξεις υπαλλήλων σε άλλες
δηµόσιες υπηρεσίες και ΟΤΑ.
3. Οι ΟΤΑ δύνανται να ζητήσουν επιµήκυνση της περιόδου για την αποπληρωµή των δανείων
που έχουν συνάψει µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε µε ιδιωτικές τράπεζες.
4. Προωθείται συµφωνία µε το Υπουργείο Οικονοµικών που θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα
συµψηφισµού οφειλών των ΟΤΑ προς το κράτος.
5. Επιδιώκεται η εξασφάλιση κεφαλαίων για το ΤΠΔ προκειµένου να χορηγηθούν χαµηλότοκα
δάνεια στους ΟΤΑ για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις των δήµων προς τρίτους
(προµηθευτές)

και

να

εξασφαλιστούν

µε

αυτόν

τον

τρόπο

οι

ισοσκελισµένοι

προϋπολογισµοί.
6. Στις περιπτώσεις ΟΤΑ που οι προηγούµενες ρυθµίσεις δεν επιλύουν το πρόβληµα οι ΟΤΑ
θα δύνανται να ζητήσουν και πρόσθετες επιχορηγήσεις για την κάλυψη του κόστους
επιτοκίου των δανείων και λοιπών πιστωτικών διευκολύνσεων από πιστωτικά ιδρύµατα για
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και για την κάλυψη των χρεολυσίων για συγκεκριµένο
χρονικό διάστηµα.

Η

χρηµατοδότηση

του

Προγράµµατος

Εξυγίανσης

θα

πραγµατοποιηθεί

από

το

«Λογαριασµό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης», που συστήνεται στο Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, η χρηµατοδότηση του οποίου επιδιώκεται να καλυφθεί από το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και όχι από τους ΚΑΠ.
Υποχρεώσεις ενταγµένων ΟΤΑ στο Πρόγραµµα Εξυγίανσης
Βασική υποχρέωση των δήµων και των Περιφερειών που εντάσσονται στο πρόγραµµα
εξυγίανσης είναι η ανάληψη της υποχρέωσης µείωσης δαπανών και αύξησης των ιδίων εσόδων
τους. Στην κατεύθυνση αυτή επιµέρους υποχρεώσεις είναι:

•

Υποχρέωση διάθεσης µέρους ή του συνόλου των εσόδων, συµπεριλαµβανοµένων των
εσόδων από ΣΑΤΑ, προς επίτευξη των στόχων του εν λόγω Προγράµµατος. Η ΣΑΤΑ θα
χρηµατοδοτεί, κατά περίπτωση, µόνο έργα για συντήρηση-επισκευή των υποδοµών.

•

Πάγωµα ή περιορισµό χρηµατοδότησης ορισµένων κωδικών (δηµόσιες σχέσεις, εκδηλώσεις
κλπ.)

•

Πάγωµα ή περιορισµό των προσλήψεων και συµβάσεων.
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•

Υποχρέωση υλοποίησης του Προγράµµατος µε βάση συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, που
δεν θα υπερβαίνει τη δηµοτική περίοδο.

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις, συνολικά ή εν µέρει, µπορεί να αφορούν µόνο σε µια δηµοτική
ενότητα του δήµου, εφόσον µόνο εκεί διαπιστώνεται το πρόβληµα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Υπενθυµίζεται η ανάγκη να κατατεθεί άµεσα νοµοθετική ρύθµιση από το Υπουργείο
Εσωτερικών, όπως ζητά η ΚΕΔΕ, προκειµένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του
προγράµµατος και µετά την 31.12.2011. Και αυτό γιατί αν δεν διασφαλιστεί η χρηµατοδότησή
του από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το ΕΣΠΑ, ακόµη κι αν αυτό γίνει µε εθνικούς
πόρους, θα σηµαίνει προσωρινή διακοπή του προγράµµατος, καθώς διακόπτονται οι συµβάσεις
των εργαζοµένων, προκειµένου να γίνουν νέες προσλήψεις συµβασιούχων µέσω ΑΣΕΠ.

Σηµειώνεται ότι τυχόν διακοπή του προγράµµατος σηµαίνει και διακοπή των παροχών
προς τους ευπαθείς πολίτες µέσω του οποίου εξυπηρετούνται: ηλικιωµένοι, ΑµΕΑ, ανήµποροι,
κλπ. Αξίζει να σηµειωθεί πως µόνο για το 2012 χρειάζονται για να συνεχιστεί €75 εκατ..

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΔΕΚΟ) ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Οι ΔΕΚΟ και τα ΝΠΙΔ που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση επηρεάζουν άµεσα τον
κρατικό προϋπολογισµό λόγω των επιχορηγήσεων από τον τακτικό προϋπολογισµό και το
Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, των αυξήσεων µετοχικού κεφαλαίου, της καταβολής
µερισµάτων και φορολογικών εσόδων, αλλά και έµµεσα µέσω της χορήγησης εγγύησης του
ελληνικού δηµοσίου για τη λήψη δανείων.
Το πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων που εφαρµόζει η Κυβέρνηση στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ
2012-2015, στοχεύει στην εξυγίανση, τη διαφάνεια, τον εκσυγχρονισµό, την ενίσχυση της
παραγωγικότητας και τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η
εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων για το 2011 αναµένεται να βελτιώσει το λειτουργικό κόστος κατά
826 εκατοµµύρια ευρώ, και το 2012 κατά 414 εκατοµµύρια ευρώ.
Τα πρώτα αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής είναι ήδη ενθαρρυντικά. Σε ό,τι αφορά
στις δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς, για το 2012 αναµένεται αύξηση των εσόδων στα
2,089 εκατοµµύρια ευρώ, από 1,842 εκατοµµύρια ευρώ σήµερα, λόγω και της αύξησης των
µεταβιβάσεων από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων που είναι αυξηµένο κατά 11,76% σε
σύγκριση µε το 2011.
Προβλέπονται, ακόµα, µέση ετήσια αύξηση των εσόδων της τάξης του 10%, µέση
ετήσια µείωση των λειτουργικών εξόδων της τάξης του 8%, επαναξιολογήσεις, αναδιαρθρώσεις,
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καταργήσεις και συγχωνεύσεις φορέων και εφαρµογή στοχευµένων και εξειδικευµένων κατά
περίπτωση πολιτικών, µε σκοπό πάντα τη βελτίωση του οικονοµικού αποτελέσµατος και την
ορθολογικότερη και παραγωγικότερη λειτουργία τους.
Για να επιτευχθούν τα οικονοµικά αποτελέσµατα των φορέων που υπάγονται στη Γενική
Κυβέρνηση, κατά τουλάχιστον 800 εκατοµµύρια ευρώ, η Κυβέρνηση το 2011 προχώρησε σε µια
σειρά από νοµοθετικές και άλλες παρεµβάσεις. Καθιερώθηκε κεντρική οικονοµική εποπτεία από
την Ειδική Γραµµατεία ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονοµικών όλων των ΔΕΚΟ, αλλά και των
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση.
Η νοµοθετική αυτή πρωτοβουλία οδήγησε στη διεύρυνση του αριθµού των φορέων που
επιβλέπονται από 52 σε 150 και εκτιµάται ότι µέσα από αυτή τη διαδικασία θα υπάρξει
καλύτερος έλεγχος και καλύτερα αποτελέσµατα, τόσο λειτουργικά όσο και οικονοµικά.
Επιπλέον, περιορίστηκαν ακόµα περισσότερο οι δαπάνες µισθοδοσίας, ενώ οι διοικήσεις των
φορέων, κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Οικονοµικών, κλήθηκαν να εντατικοποιήσουν την
προσπάθειά τους για µείωση των λοιπών λειτουργικών τους δαπανών.
Σε ό,τι αφορά τις αναδιοργανώσεις, συγχωνεύσεις και καταργήσεις φορέων του Δηµοσίου, ήδη
παρατηρείται σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών των συγκοινωνιακών φορέων
(ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΓΑΙΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, ΟΑΣΑ), µε περιορισµό των ζηµιών
χρήσεως κατά 36%, οι οποίες εκτιµάται ότι θα ανέλθουν το 2011 σε 958,3 εκατοµµύρια ευρώ
έναντι 1.504,7 εκατοµµύρια ευρώ το 2010.
Στα πλαίσια της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής για επαναξιολόγηση όλων των
φορέων του Δηµοσίου προβλέπονται, ακόµα, η αναδιοργάνωση της ΕΡΤ, η συγχώνευση ή
κατάργηση ή µετασχηµατισµός των εταιρειών και φορέων ΚΕΔ, ΟΔΔΥ, ΕΤΑ, ΟΣΚ, ΔΕΠΑΝΟΜ,
ΘΕΜΙΣ, ΕΟΜΜΕΧ, ΙΓΜΕ, ΕΙΝ, η συγχώνευση του ΕΘΙΑΓΕ, ΟΓΕΕΚΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΟΠΕΓΕΠ και
ΕΛΟΓΑΚ σε νέο φορέα µε επωνυµία ΔΗΜΗΤΡΑ, η συγχώνευση των εταιρειών ΕΚΕΠΥ, ΕΤΑΚΕΙ
µε την ΕΒΕΤΑΜ, η συγχώνευση των εταιρειών ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ και ΗΔΙΚΑ µε την
Κοινωνία της Πληροφορίας και η εκκαθάριση της ΕΤΑΤ.
Τέλος, στόχος είναι η βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος των ΔΕΚΟ και των
οργανισµών που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση κατά 414 εκατοµµύρια ευρώ. Οι άξονες της
στρατηγικής για την επίτευξη της βελτίωσης των αποτελεσµάτων είναι η ενίσχυση των
συνολικών εσόδων κατά 9,6% µέσα από µια σειρά παρεµβάσεων, η µείωση των συνολικών
εξόδων µέσα από τον εξορθολογισµό των δαπανών και η συστηµατική παρακολούθηση της
υλοποίησης των δράσεων για την επίτευξη των οικονοµικών αποτελεσµάτων.

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του ελληνικού
Δηµοσίου, συνολικού ύψους 50 δισεκατοµµυρίων ευρώ έως το 2015, είναι αυτή την περίοδο το
µεγαλύτερο στον κόσµο. Για την καλύτερη, γρηγορότερη, ουσιαστικότερη και αποδοτικότερη
υλοποίηση του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων, συστάθηκε τον Ιούλιο του 2011 Ταµείο
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Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δηµοσίου, η ίδρυση του οποίου συνιστά µια νέα προσέγγιση
και αντίληψη για τα ελληνικά δεδοµένα, εντελώς διαφορετική από τις δυσκίνητες διαδικασίες του
παρελθόντος.
Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα, το νέο Ταµείο έγινε πλήρως λειτουργικό και ήδη
προβλέπεται

να

έχουν

ολοκληρωθεί

επιτυχώς

µέσα

στο

2012

µια

σειρά

από

αποκρατικοποιήσεις: η επέκταση της σύµβασης και πώλησης των µετοχών του ΔΑΑ
«Ελευθέριος Βενιζέλος», η πώληση µετοχών της ΕΥΑΘ, της ΕΥΔΑΠ και των ΕΛΠΕ, η πώληση
της ΔΕΠΑ και του ΔΕΣΦΑ, και τα δικαιώµατα λειτουργίας της Εγνατίας Οδού. Επιπλέον,
αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2012 η πώληση της άδειας των Κρατικών Λαχείων, η
πώληση µετοχών του ΟΠΑΠ, και η πώληση του ΟΠΑΠ, του ΟΔΙΕ, της ΛΑΡΚΟ, των ΕΑΣ, του
Καζίνου της Πάρνηθας, των ΕΛΤΑ και της ΕΛΒΟ. Τέλος, σε ό,τι αφορά στην ακίνητη περιουσία,
αυτή αφορά 39 κτίρια.
Η στρατηγική που θα ακολουθηθεί για την αξιοποίηση των παραπάνω περιουσιακών
στοιχείων του Δηµοσίου για το 2012, αλλά και για όσο διάστηµα διαρκέσει το πρόγραµµα, έχει
τρεις βασικές κατευθύνσεις: την ταχεία πώληση των περιουσιακών στοιχείων που είναι σαφώς
καθορισµένα και απαλλαγµένα από κωλύµατα, τη µετατροπή όσων είναι χαµηλής αξίας σε
υψηλής, µε εκµετάλλευση οικονοµιών κλίµακας ή µε τη βοήθεια τρίτων µερών, και τον σαφή
νοµικό καθορισµό δικαιωµάτων χρήσης, τα οποία θα παραχωρηθούν έναντι συνολικού
τιµήµατος.
Σε κάθε περίπτωση, οι σηµερινές ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στις αγορές, καθώς και
οι µακροοικονοµικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας επηρεάζουν αρνητικά τη ζήτηση και
τα προσδοκώµενα έσοδα, διαµορφώνοντας µια ισορροπία χαµηλών τιµών σε σχέση µε την αξία
που τα περιουσιακά στοιχεία είχαν πριν από την κρίση. Όπου και όποτε είναι δυνατόν, θα
εντάσσονται στις συµφωνίες ρήτρες που θα εξασφαλίζουν τη δίκαιη συµµετοχή του Δηµοσίου
στις µελλοντικές υπεραξίες, ώστε να µειωθεί η απόσταση µεταξύ αξίας και των σηµερινών
χαµηλών αποτιµήσεων των περιουσιακών στοιχείων.
Αυτό που είναι σηµαντικό, είναι µέσα από τις επενδύσεις που θα γίνουν και µέσα από
τις αποκρατικοποιήσεις και την αξιοποίηση της περιουσίας, να δηµιουργηθούν παράλληλες
κυµατοειδείς επενδύσεις, οι οποίες θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και στη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα περιοχών, που ήταν άγονες και δεν είχαν
καµία αξία και στις οποίες, αφού δόθηκαν δωρεάν κάποιες εκτάσεις σε κάποιους επώνυµους,
παρατηρήθηκε στην υπόλοιπη περιοχή τεράστια αύξηση της αξίας. Πρέπει να σωθεί η
«πολυκατοικία», έστω και αν χρειαστεί να πουληθεί φθηνά το πιο γωνιακό και ακριβό
«διαµέρισµα».
Η οικονοµία δεν είναι στατικό µέγεθος, είναι κάτι που κινείται και δεν εξαρτάται
από ένα παράγοντα, ειδικά όταν αφορά την πολιτική, εξαρτάται από πολλές χώρες,
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εξαρτάται από τις οικονοµίες των χωρών αυτών και τις επενδύσεις τους, εξαρτάται από
τους µακροοικονοµικούς στόχους που έχουν, αλλά εξαρτάται και από τους πολύ
κοντινούς στόχους που έχουν οι εταίροι µας όταν έχουν κοντά και αυτοί εκλογές.
Ο προϋπολογισµός και ρεαλιστικός είναι και αντικατοπτρίζει για πρώτη φορά το
σύνολο της λειτουργίας της Κυβέρνησης. Υπάρχουν βέβαια παράγοντες που πολλές
φορές είναι αστάθµητοι, όµως για πρώτη φορά έχουµε πλήρη εικόνα, έχουµε καθαρούς
στόχους και έχουµε πάρει ήδη τις αποφάσεις, δεν πρόκειται να επιβληθούν νέα µέτρα αν
δουλέψουµε σωστά και δουλέψει, το δηµόσιο σωστά σ' αυτή την κατεύθυνση.

Ιωάννης Αµοιρίδης
Βουλευτής Πιερίας
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ

ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τον Κρατικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2012
Του Ειδικού Εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας
Ιωάννη Βρούτση
Βουλευτή Κυκλάδων
Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Η συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2012 διεξάγεται µέσα σε ένα δυσµενές και
ιδιαίτερα ρευστό πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον τόσο για την Ελλάδα όσο και για την
Ευρώπη. Προτού, µπω στην κύρια εισήγησή µου θα ήθελα να κάνω ορισµένες παρατηρήσεις:
1. Είναι η πρώτη φορά στη µεταπολιτευτική ιστορία της χώρας, όπου ο προϋπολογισµός
θα στηριχθεί από τόσο ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
2. Είναι προϋπολογισµός που θέτει στόχους, για την επίτευξη των οποίων θα πρέπει να
συµβάλλουµε όλοι.
3. Ο προϋπολογισµός του 2012, δεν περιλαµβάνει κανένα νέο µέτρο, καθώς τα
οικονοµικά µεγέθη που τον συνθέτουν, στο σύνολό του, απορρέουν από µέτρα που
έχουν ήδη ψηφιστεί µέσα στο 2011.
4. Στο χρονικό διάστηµα που θα µεσολαβήσει από αυτόν τον προϋπολογισµό µέχρι και
την ψήφιση του επόµενου, για το 2013, θα έχουν σηµειωθεί σηµαντικές πολιτικές και
οικονοµικές εξελίξεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στη χώρα µας, θα υπάρξει µία νέα
κυβέρνηση που θα προκύψει από τις επικείµενες εκλογές, όµως και στην Ευρώπη θα
υπάρξουν εξελίξεις, καθώς στο διάστηµα αυτό θα ληφθούν σηµαντικές αποφάσεις
που θα καθορίσουν το µέλλον της ενωµένης Ευρώπης.
Θεωρώ, επίσης, αναγκαίο να διευκρινίσω τους λόγους για τους οποίους η Ν.Δ. θα
δώσει τη θετική της ψήφο σε αυτόν τον προϋπολογισµό. Είναι αλήθεια ότι στο προσχέδιο του
προϋπολογισµού – που είχε καταθέσει η προηγούµενη κυβέρνηση στην Επιτροπή Οικονοµικών
της Βουλής -, ως Ν.Δ., ασκήσαµε δριµύτατη κριτική χαρακτηρίζοντας το ως άλλο ένα προσχέδιο
πρόχειρο και ανεφάρµοστο, όπως άλλωστε ήταν και τα δύο προηγούµενα. Στο προσχέδιο του
προϋπολογισµού 2012, τα οικονοµικά µεγέθη είχαν στηριχθεί αποκλειστικά στην συµφωνία
κορυφής της 21

ης

Ιουλίου (για το «κούρεµα», τους τόκους και για τους στόχους που έθετε). Η

Ν.Δ. τότε είχε κρατήσει ισχυρές επιφυλάξεις σ’ αυτήν την απόφαση και δυστυχώς σύντοµα
επιβεβαιώθηκε. Στο µικρό χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε µεταξύ του προσχεδίου
προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού που συζητούµε σήµερα, έγιναν ουσιαστικές
αλλαγές.
Η συµφωνία της 21

ης

Ιουλίου κρίθηκε ανεπαρκής για τη βιωσιµότητα του χρέους και τις

ανάγκες της ελληνικής οικονοµίας και αντικαταστάθηκε από τη νέα συµφωνία κορυφής, αυτή της
26

ης

Οκτωβρίου. Μία συµφωνία, της οποίας οι παρεµβάσεις - συγκριτικά µε εκείνες της

προηγούµενης - θα έχουν καλύτερο αποτέλεσµα στην προσπάθεια της δηµοσιονοµικής µας
προσαρµογής. Το όφελος από τους τόκους θα αυξηθεί στα 3,7 δισ. ευρώ, αλλά και το PSI –
κούρεµα - κατά 50%, εάν φυσικά υλοποιηθεί, θα είναι µεγαλύτερο άρα και επωφελέστερο του
προηγούµενου για τη βιωσιµότητα του ελληνικού δηµόσιου χρέους.
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Επιπλέον, µέσα στο διάστηµα αυτό έλαβαν χώρα και µια σειρά από σηµαντικά
γεγονότα. Είχαµε αλλαγή πρωθυπουργού, αλλαγή κυβέρνησης, αλλά και κάτι ακόµα πιο
σηµαντικό. Το ολίσθηµα του κ. Γ. Παπανδρέου και της κυβέρνησής του να «ρίξουν στα ζάρια»
και να βάλουν σε κίνδυνο ολόκληρη τη χώρα, να δηµιουργήσουν αναταράξεις σε όλη την
Ευρώπη µέσω του «περίφηµου δηµοψηφίσµατος» για λόγους καθαρά µικροπολιτικούς. Αυτό
είχε ως αποτέλεσµα, να µπει η χώρα σε περιπέτειες και να αµφισβητηθεί τόσο η ευρωπαϊκή
προοπτική της χώρας, όσο και η παραµονή µας στο ευρώ. Επιπλέον, τέθηκε η συµφωνία της
26

ης

Οκτωβρίου υπό αίρεση, ενώ η καταβολή της έκτης δόσης πάγωσε, παρά το γεγονός ότι

είχε ήδη αποφασιστεί στην τελευταία σύνοδο κορυφής η εκταµίευσή της.
Όλα αυτά τα νέα δεδοµένα, διαµόρφωσαν ένα δυσµενές οικονοµικό και πολιτικό
περιβάλλον. Η Ν.Δ. προχώρησε στη στήριξη της µεταβατικής κυβέρνησης Παπαδήµου.
Κυβέρνηση µε συγκεκριµένο έργο, που θα οδηγήσει τη χώρα σε συνθήκες πολιτικής
οµαλότητας και τελικά σε εκλογές.
Η Ν.Δ. έχει αποδείξει διαχρονικά ότι είναι κόµµα που δεν ποντάρει στη χρεοκοπία της
χώρας και που ποτέ δεν έχει βάλει στην ίδια ζυγαριά το εθνικό συµφέρον µε τις κοµµατικές
σκοπιµότητες. Αντίθετα, ο κ. Παπανδρέου, έπαιξε την τύχη της χώρας «στα ζάρια»
(δηµοψήφισµα), διακυβεύοντας τη βιωσιµότητα της εθνικής µας οικονοµίας και των Ελλήνων.
Με την εξέλιξη αυτή τέθηκε, επίσης, σε κίνδυνο η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας µας και τότε
κλήθηκε η Ν.Δ. και ο Αντώνης Σαµαράς να συµβάλλουν στην αποτροπή των δυσµενών
εξελίξεων. Η ψήφιση, λοιπόν, αυτού του προϋπολογισµού δεν περιλαµβάνει µόνο µια στενή
οικονοµική διάσταση, αποτελεί και µια πράξη ευθύνης που θα συµβάλλει στην αποκατάσταση
του χαµένου κύρους και της αξιοπιστίας της χώρας µας στο εξωτερικό.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, κατά την τελευταία διετία ήταν αδιέξοδη.
Οι θέσεις της ΝΔ επιβεβαιώνονται εκ του αποτελέσµατος. Τον Οκτώβριο του 2009 η Κυβέρνηση
Παπανδρέου:
•

παρέλαβε το συνολικό δηµόσιο χρέος στα 298 δισ. ευρώ. Μέσα στα δύο αυτά χρόνια
που µεσολάβησαν, παρά τα αλλεπάλληλα επώδυνα µέτρα και τις βαριές θυσίες των
Ελλήνων, το χρέος αυξήθηκε κατά 21% (ή επιπλέον 62 δισ. ευρώ) για να φθάσει
σήµερα στα 360 δισ. ευρώ!

•

Παρέλαβε το δηµόσιο χρέος στο 125% του ΑΕΠ και µέσα σε δύο χρόνια το έφτασε στο
165% του ΑΕΠ. Δηλαδή, το κατέστησε µη διαχειρίσιµο.

•

Οδήγησε σε µείωση της εγχώριας παραγωγής. Το 2009 το ΑΕΠ ήταν 238 δισ. ευρώ
και εφέτος θα είναι 218 δισ. ευρώ. Δηλαδή, µέσα σε δύο χρόνια, εκτός από την αύξηση
του χρέους, είχαµε µείωση του ΑΕΠ κατά 20 δισ. ευρώ.

Ο Αντώνης Σαµαράς, από την πρώτη στιγµή είχε χαρακτηρίσει την απόφαση της 26

ης

Οκτωβρίου, για το κούρεµα του ελληνικού χρέους "αναπόφευκτο", κάτι που επιβεβαιώνει και η
έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος στην οποία αναφέρεται ότι:
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«Σήµερα, όµως, η αυξηµένη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στην προσπάθεια µείωσης του
ης

δηµόσιου χρέους, που προβλέπεται στην απόφαση της 26

Οκτωβρίου, κατέστη αναπόφευκτη,

καθώς διαπιστώθηκε σηµαντική επιδείνωση σε καίριους τοµείς της οικονοµίας:
•

Δεν αναµένεται να επιτευχθούν οι δηµοσιονοµικοί στόχοι του Προϋπολογισµού του
2011, ενώ βάσει του Προσχεδίου του Προϋπολογισµού για το 2012, προβλέπονται
αποκλίσεις και στους αναθεωρηµένους στόχους του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής.

•

Δεν υπήρξε πρόοδος στην υλοποίηση των ιδιωτικοποιήσεων.

•

Δεν προχώρησαν ικανοποιητικά οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στο κράτος και στη
λειτουργία των αγορών.

•

Δεν υπήρξαν απτές αποδείξεις µιας ισχυρής βούλησης για µεταρρυθµίσεις».
Το Μνηµόνιο, που συµφωνήθηκε το Μάιο του 2010 και οι αναθεωρήσεις που

ακολούθησαν, είχαν στόχο να στηρίξουν την επιλογή της εξόδου από την κρίση µε τις
µικρότερες δυνατές απώλειες, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αναγκαία χρηµατοδότηση.
Υποχρέωση της ελληνικής πλευράς ήταν και είναι να αποκαταστήσει σε σχετικά σύντοµο
χρονικό διάστηµα τη δηµοσιονοµική ισορροπία και να προχωρήσει σε ριζικές µεταρρυθµίσεις,
που αφενός θα διευκολύνουν και θα καθιστούν βιώσιµη τη δηµοσιονοµική προσαρµογή και
αφετέρου θα συντελούν στην αλλαγή του παραγωγικού προτύπου, βελτιώνοντας την
ανταγωνιστικότητα και ενισχύοντας την εξωστρέφεια της οικονοµίας.
Σήµερα, 18 µήνες αργότερα, δεν έχει ακόµα διασφαλιστεί ότι η οικονοµία µας θα
καταφέρει να εισέλθει σύντοµα σε έναν ενάρετο κύκλο, δεδοµένου ότι:
•

Η ύφεση είναι βαθύτερη και µεγαλύτερης διάρκειας από ό,τι αναµενόταν.

•

Οι µεσοπρόθεσµες προβλέψεις για την ανάπτυξη αναθεωρούνται προς τα κάτω.

•

Η δυναµική του δηµόσιου χρέους παραµένει δυσµενής, αφού η αύξηση των εσόδων
και η µείωση των δαπανών υστερούν αισθητά έναντι των στόχων.

•

Οι κοινωνικές αντιδράσεις οξύνονται, εντείνοντας περαιτέρω την αβεβαιότητα.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Γνωρίζετε, ότι ο Προϋπολογισµός διαµορφώνεται µε βάση τα αποτελέσµατα του
προηγούµενου έτους. Στην περίπτωσή που συζητούµε σήµερα, αφορούν τα αποτελέσµατα των
πολιτικών του Μνηµονίου του 2010, το οποίο απέτυχε.
Η αποτυχία αυτή οφείλεται στο γεγονός, ότι η δηµοσιονοµική προσαρµογή στόχευε στο
συνολικό δηµοσιονοµικό έλλειµµα αντί του ορθού που είναι το διαρθρωτικό έλλειµµα (που
αποδίδεται σε διαρθρωτικές ανεπάρκειες που επηρεάζουν µόνιµα το συνολικό χρέος).
Με άλλα λόγια, το λεγόµενο κυκλικό έλλειµµα δεν θα έπρεπε να αποτελεί στόχο της
δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Αυτό εξηγεί την αναποτελεσµατικότητα των µέτρων, καθώς και
τις τεράστιες συνέπειες που αυτά είχαν στη συνολική δηµοσιονοµική προσπάθεια.
Αντιλαµβάνεστε, λοιπόν, ότι παρά τα δραστικά υπερπολλαπλάσια µέτρα του 2011, το
δηµοσιονοµικό έλλειµµα δεν µειώθηκε παρά µόνο 1,5% του ΑΕΠ µε αποτέλεσµα να βαθαίνει και
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να παρατείνεται η ύφεση ρίχνοντας την οικονοµία σε έναν φαύλο κύκλο ύφεσης-ελλειµµάτων.
Τελικό αποτέλεσµα ήταν η εκτόξευση του χρέους στο 161,7% του ΑΕΠ το 2011, µια
κατάσταση γνωστή και ως παγίδα χρέους.
Επίσης, η ολιγωρία που επέδειξε η κυβέρνηση µε καθυστερήσεις στις ιδιωτικοποιήσεις
και στην αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, σε συνδυασµό µε τα λάθη και τις παραλείψεις
των τελευταίων δύο ετών, είχαν ως συνέπεια να φτάσουµε σε ένα χρέος µη βιώσιµο.
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να οδηγηθούµε στις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της
26ης Οκτωβρίου, δηλαδή σε µια αναπόφευκτη νέα δανειακή σύµβαση και στο µεγάλο κούρεµα
των οµολόγων. Προφανώς και οι συνθήκες σήµερα είναι διαφορετικές από εκείνες του Μαΐου
2010, της πρώτης δανειακής σύµβασης, όπου η κρίση δανεισµού τότε είχε χαρακτήρα κυρίως
κρίσης ρευστότητας και η οποία θα µπορούσε τότε, µε τις κατάλληλες συµβατικές πολιτικές
δηµοσιονοµικής προσαρµογής και ανάπτυξης, να αντιµετωπιστεί.
Σήµερα, όµως η κρίση δανεισµού έχει όλα τα χαρακτηριστικά µιας κρίσης
φερεγγυότητας που επιβάλλει τη συντεταγµένη αναδιάρθρωση του χρέους, δηλαδή, το κούρεµα
των οµολόγων και την αναπόφευκτη νέα δανειακή σύµβαση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Τα βασικά στοιχεία του προϋπολογισµού, όπως αυτά διαµορφώνονται από τους
πίνακες 3.3 και 3.4 του κρατικού προϋπολογισµού σσ. 48 και 49. (µεθολογία European System
Accounts) αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα:
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Δισ. ευρώ

2010

2011
(προβλέψεις)

2012
(προϋπολογισµός)

Έσοδα ΤΠ

50,8

51,3

54,4

Έξοδα ΤΠ

-53,6

-54,3

-52,1

Τόκοι

-13,2

-16,4

-12,7

Έλλειµµα ΤΠ

-16,0

-19,4

-10,4

Έσοδα ΠΔΕ

3,1

3,4

4,7

Έξοδα ΠΔΕ

-8,5

-6,9

-7,7

Έλλειµµα ΠΔΕ

-5,4

-3,5

-3,0

Έλλειµµα Κρατικού
προϋπολογισµού

-21,4

-22,9

-13,4

Λοιπές προσαρµογές

-10,7

0,8

-1,3

Νοµικά Πρόσωπα

2.3

0,9

1,2

ΔΕΚΟ

3,2

1,3

1,7

ΟΤΑ

-0,5

0

0,1

ΟΚΑ

3,0

0,1

0,2

Έλλειµµα Γενικής Κυβέρνησης

-24,1

-19.7

-11,4

ΑΕΠ

227,3

217,8

212,5

-10,6%

-9,0%

-5.4%

Πρωτογενές αποτέλεσµα

-10,6

-3,9

2,4

% ΑΕΠ

-4,7%

-1,8%

1,1%

% ΑΕΠ

Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι ότι:
•

στηρίζεται σε «σαθρές βάσεις», καθώς είναι αποτέλεσµα της µετεξέλιξης των δύο
προηγούµενων προϋπολογισµών -του 2010 και 2011- που είχαν «άδοξη κατάληξη» όχι
µόνο λόγω του πλήρους εκτροχιασµού τους, αλλά και γιατί κυρίως οδήγησαν την
οικονοµία -µε τα µέτρα που περιείχαν - σε τέλµα και την κοινωνία σε απόγνωση.

•

κινείται επί «ξυρού ακµής», καθώς στηρίζεται σε υπεραισιόδοξες παραδοχές, που η
ενδεχόµενη αστοχία σε κάποια απ’ αυτές, αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε αναγκαστική
αναθεώρηση του µε επώδυνες συνέπειες.

•

είναι προϋπολογισµός του «αναπόφευκτου», καθώς τα µέτρα που τον συνοδεύουν
έχουν ήδη ψηφιστεί και περιλαµβάνονται στο Μεσοπρόθεσµο, στον Εφαρµοστικό, στο
πολυνοµοσχέδιο, καθώς και σε άλλους νόµους.

•

θέτει «µη αµφισβητήσιµους» στόχους, καθώς η προσπάθεια για δηµοσιονοµική
προσαρµογή µε πρωτογενές πλεόνασµα, µείωση ελλείµµατος και µείωση του δηµόσιου
χρέους, είναι στόχοι που δεν µπορούν να βρουν κανέναν αντίθετο και συνεπώς πρέπει
να επιδιωχθεί η στήριξη τους.

•

είναι προϋπολογισµός του «µεγάλου κουρέµατος» του βιοτικού επιπέδου των
Ελλήνων, καθώς µε την πρωτοφανή ύφεση να κατατρώει κάθε ζωντανό κύτταρο της
οικονοµίας, µε τις οριζόντιες περικοπές µισθών και συντάξεων, µε τις πρωτοφανείς
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φορολογικές επιθέσεις, αυτό µειώθηκε δραµατικά γυρίζοντας την Ελλάδα και τους
Έλληνες δεκαετίες πίσω.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Οι προκλήσεις που καλείται να αντιµετωπίσει ο Προϋπολογισµός του 2012, είναι
σηµαντικές και κρίσιµες, καθώς περιέχουν έντονα το στοιχείο της αβεβαιότητας.
•

Ο Προϋπολογισµός προβλέπει πρωτογενές πλεόνασµα της Γενικής Κυβέρνησης
1,1% του ΑΕΠ το 2012 από πρωτογενές έλλειµµα 1,5% το 2011. Αποτελεί σίγουρα
ένα φιλόδοξο στόχο, ο οποίος προσδίδει µια θετική προοπτική για τα δηµοσιονοµικά
δεδοµένα της χώρας. Ωστόσο, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η αβεβαιότητα γύρω
από το κλείσιµο του ελλείµµατος το 2011 (θυµίζω την απόκλιση στα έσοδα της
τάξεως των -1,64 δισ. ευρώ στο δεκάµηνο του 2011), καθώς και το βάθος της ύφεσης
το 2011, η οποία θα ξεπεράσει τις εκτιµήσεις του -5,5% του ΑΕΠ, δηµιουργεί
προφανείς δυσκολίες για την επίτευξη του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσµατος.

•

Ο στόχος για δηµοσιονοµικό έλλειµµα 5,4% του ΑΕΠ το 2012, προϋποθέτει ότι θα
είναι πλήρης η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στο πρόγραµµα PSI, η οποία θα
πρέπει να είναι σε εθελοντική βάση. Συνοπτικά, το πρόγραµµα PSI περιλαµβάνει:
κούρεµα 50% σε οµόλογα ονοµαστικής αξίας 190 δισ. ευρώ, έκδοση νέων οµολόγων
ονοµαστικής αξίας 65 δισ. ευρώ, δάνειο 30 δις για την στήριξη του προγράµµατος και
δάνειο 30 δις για τη στήριξη των τραπεζών µέσω του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας. Από αυτά συνεπάγεται ότι όσο αφορά τα αποτελέσµατα του PSI ότι
θα µειώσει τις δαπάνες για τόκους το 2012 κατά περίπου 5 δισ. ευρώ (12,75 δις µε
PSI, 17,9 δις χωρίς PSI). Όµως η καθαρή ωφέλεια θα είναι 3,7 δισ. ευρώ το χρόνο,
ενώ το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης θα είναι µειωµένο στο τέλος του 2012 στο
146% του ΑΕΠ.

Η αβεβαιότητα εντείνεται επίσης και από µια σειρά δεδοµένων, τα οποία κανείς δεν µπορεί να
αµφισβητήσει:
η

1. Η χώρα µας θα βρίσκεται για 5 συνεχόµενη χρονιά σε ύφεση, κάτι που δεν συµβαίνει
σε καµία άλλη ευρωπαϊκή χώρα και δεν έχει ιστορικό προηγούµενο στη χώρα µας. Η
ύφεση µε βάση τα στοιχεία του προϋπολογισµού του 2012, εκτιµάται ότι θα
διαµορφωθεί στο 2,8%. Εκτίµηση, µάλλον, αισιόδοξη, καθώς αντίστοιχες εκτιµήσεις που
είχαν γίνει στους προϋπολογισµούς του 2010 και 2011 απέκλιναν σηµαντικά.
Θυµίζουµε, ότι για το 2010 η εκτίµηση ήταν στο 0,3 % και τελικά έκλεισε στο 3,5 %
(µετά την αναθεώρηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Το ίδιο συνέβη και το 2011 που η αρχική
εκτίµηση για την ύφεση ήταν στο 3%, ενώ σήµερα εκτιµάται στο 5,5%. Πρόβλεψη που
καθίσταται ιδιαίτερα επισφαλής.
2. Η ανεργία στη χώρα µας το 2012, µε βάση τα στοιχεία του Προϋπολογισµού εκτιµάται
ότι θα διαµορφωθεί στο 17,1% (από 16,4% που προβλεπόταν στο Προσχέδιο του
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Προϋπολογισµού). Εκτίµηση επίσης αισιόδοξη, καθώς η ανεργία έχει «σκαρφαλώσει»
ήδη στο 18,4% για το µήνα Αύγουστο του 2011, ενώ τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat
κάνουν λόγο για ανεργία 18,4% για το 2012. Υπενθυµίζουµε ότι η ανεργία τον
Σεπτέµβριο του 2009 ήταν 9,1%. Δυστυχώς, µια από τις χειρότερες επιπτώσεις αυτής
της οικονοµικής πολιτικής είναι οι στρατιές των ανέργων στη χώρα µας, που αυξάνονται
µε ιλιγγιώδεις ρυθµούς. Όµως, η ανεργία είναι ακριβώς ένας από τους παράγοντες που
απειλούν να τινάξουν στον αέρα τον προϋπολογισµό, αφού η αύξηση των δαπανών
οφείλεται κυρίως στις δαπάνες για τα ασφαλιστικά ταµεία που πλέον δεν έχουν έσοδα
από εισφορές. Συγκεκριµένα, ΟΓΑ, ΙΚΑ, ΝΑΤ και ΟΑΕΕ συγκεντρώνουν το 83% της
αύξησης των κρατικών δαπανών για τη στήριξη των ασφαλιστικών ταµείων.
3. Η πρόβλεψη του Προϋπολογισµού για τα φορολογικά έσοδα του 2012, είναι και αυτή
ιδιαίτερα αισιόδοξη, καθώς αγνοεί το γεγονός ότι η φοροδοτική ικανότητα φυσικών
προσώπων και επιχειρήσεων έχει εξαντληθεί.
Πιο αναλυτικά, για το 2012 προβλέπεται ότι τα φορολογικά έσοδα θα
διαµορφωθούν στα 53.301 εκατ. €, έναντι 49.702 εκατ. € που είναι η εκτίµηση για το
κλείσιµο του 2011. Δηλαδή, αύξηση κατά 3,6 δις € ή 7,1%.
Τα έσοδα από Άµεσους Φόρους θα αυξηθούν κατά 17,4%, ενώ την ίδια στιγµή
τα έσοδα από Έµµεσους Φόρους – παρά τις συνεχείς αυξήσεις του ΦΠΑ (77%, 21%,
156% και 44%) και των ΕΦΚ (87,3% ποτά, 63,4% καύσιµα, 200% τσιγάρα)– θα
παρουσιάσουν αύξηση 0%!
Αξίζει να σηµειωθεί, ότι στην τελική διαµόρφωση των φορολογικών εσόδων για
το 2012, η φορολογία των φυσικών προσώπων θα συµβάλει κατά 29,1%, ενώ η
αντίστοιχη των νοµικών προσώπων (επιχειρήσεις) θα είναι µειωµένη κατά 22%!
Γεγονός, που αποδεικνύει ότι η επιχειρηµατικότητα στη χώρα µας υποχωρεί δραµατικά,
µε τα «λουκέτα» να πολλαπλασιάζονται και τα κέρδη των επιχειρήσεων να
µετατρέπονται σε ζηµίες.
Επιπλέον, στη σελίδα 62 του Προϋπολογισµού γίνεται αναλυτική αναφορά των
πρόσθετων δηµοσιονοµικών παρεµβάσεων βάσει των οποίων θα στηριχθεί η ενίσχυση
των εσόδων του 2012. Οι περισσότερες από αυτές είναι ήδη θεσµοθετηµένες µε νόµους
που έχουν ψηφισθεί στη διάρκεια του 2011. Περιλαµβάνονται, όµως και άλλες, που
φανερώνουν την πρόθεση της κυβέρνησης για νέες φορολογικές επιβαρύνσεις.
Συγκεκριµένα:


Η διεύρυνση των τεκµηρίων φορολόγησης σε όλους τους φορολογούµενους.



Η αλλαγή στο φόρο ακίνητης περιουσίας, µε τη µείωση του αφορολόγητου
ορίου και την αύξηση των αντικειµενικών αξιών.



Η επιβολή έκτακτης εισφοράς στις επιχειρήσεις µε µεγάλη κερδοφορία για τη
χρήση του έτους 2010.

Η θέση της Ν.Δ. διαχρονικά παραµένει σταθερά προσηλωµένη στην ανάγκη για
πραγµατοποίηση διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίηση της
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περιουσίας του δηµοσίου. Είναι, όµως, αντίθετη σε κάθε σκέψη επιβολής νέων φόρων, όπως
π.χ. της αύξησης των αντικειµενικών αξιών, της έκτακτης εισφοράς στις επιχειρήσεις και της
διεύρυνσης των τεκµηρίων φορολόγησης, καθώς τα ισχύοντα φορολογικά µέτρα έχουν
κυριολεκτικά «στεγνώσει» τη φοροδοτική ικανότητα επιχειρήσεων και φορολογουµένων.
Η µέχρι σήµερα λανθασµένη οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, οδήγησε
την οικονοµία σε αδιέξοδο, µε αποτέλεσµα οι θυσίες του ελληνικού λαού να πηγαίνουν χαµένες.
Στον Προϋπολογισµό του 2012, επιβεβαιώνεται για µια φορά ακόµη ότι η κατανοµή του κόστους
της δηµοσιονοµικής προσαρµογής -µε ευθύνη της προηγούµενης κυβέρνησης - απουσιάζει
παντελώς, µε αποτέλεσµα οι κοινωνικές αδικίες να διευρύνονται. Φαινόµενα, όπως η
φοροδιαφυγή και το λαθρεµπόριο, όχι µόνο στέρησαν πολύτιµους πόρους από τα δηµόσια
έσοδα, αλλά εξακολουθούν να βρίσκονται στο απυρόβλητο.
Οι ευθύνες της προηγούµενης κυβέρνησης ήταν και παραµένουν τεράστιες.
Επιβάλλεται, πλέον, όσο ποτέ η ανάγκη για ένα νέο και σύγχρονο φορολογικό σύστηµα
που θα αµβλύνει τις κοινωνικές αδικίες, θα συµβάλει στη δηµιουργία ελκυστικού φορολογικού
περιβάλλοντος για τις επενδύσεις και θα αποκαταστήσει τη σχέση εµπιστοσύνης ανάµεσα στο
κράτος και τους πολίτες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η επιβεβαίωση για την ανάγκη δηµιουργίας ενός σύγχρονου, σταθερού και δίκαιου
φορολογικού συστήµατος, καθίσταται επείγουσα όσο ποτέ καθώς επιβεβαιώνεται συνεχώς από
τα δυσµενή αποτελέσµατα.
Συγκεκριµένα, σήµερα, η Ελλάδα βρίσκεται παγιδευµένη στη δίνη µιας πρωτόγνωρης
οικονοµικής κρίσης, η οποία δυστυχώς επιδεινώνεται. Όλοι οι βασικοί δηµοσιονοµικοί δείκτες
έχουν εκτροχιαστεί.
Η προηγούµενη κυβέρνηση, έχει τεράστιες ευθύνες για τις δηµοσιονοµικές εξελίξεις,
καθώς, όπως πλέον αποδεικνύεται - και δεν αµφισβητείται από κανέναν - ότι όλο αυτό το
διάστηµα κινήθηκε µε ολιγωρία, απίστευτη προχειρότητα, ανακολουθίες, αντιφάσεις και φοβικά
σύνδροµα, που εµπόδισαν τη λήψη σωστών και αποτελεσµατικών αποφάσεων. Σύνδροµα, που
απορρέουν από αναχρονιστικές ιδεοληψίες και αγκυλώσεις.
Αυτό, ακριβώς, συνέβη και στο πλαίσιο της φορολογικής πολιτικής. Αντί, η κυβέρνηση
να δηµιουργήσει ένα δίκαιο, απλό, σταθερό και αναπτυξιακό φορολογικό περιβάλλον που θα
δηµιουργούσε

τις

απαραίτητες

προϋποθέσεις

ώστε

να

προσελκύσει

επενδύσεις,

να

δηµιουργήσει αναπτυξιακές δυνατότητες στις υφιστάµενες επιχειρήσεις, να αναχαιτίσει το κύµα
φυγής επιχειρήσεων και να δηµιουργήσει κλίµα δικαιοσύνης και εµπιστοσύνης στην κοινωνία,
κινήθηκε αντίθετα.
Ψηφίζοντας µέχρι σήµερα 14 φορολογικούς- οικονοµικούς νόµους και µε τη λογική του
«ράβε- ξήλωνε», µετέτρεψε την Ελλάδα σε πρωταθλήτρια χώρα σε φόρους στην Ευρώπη.
Ταυτόχρονα,

δηµιούργησε

ένα

σύγχρονο

φορολογικό

λαβύρινθο

που

αντιµετωπίζει

συνταξιούχους, χαµηλόµισθους, τρίτεκνους και πολύτεκνους µε πρωτοφανή φορολογική
σκληρότητα. Διέλυσε τη µεσαία τάξη, έδιωξε χιλιάδες επιχειρήσεις από την Ελλάδα και
παράλληλα απέτρεψε άλλες να επενδύσουν στη χώρα µας.
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Σήµερα, οι Έλληνες και οι ελληνικές επιχειρήσεις βιώνουν την πιο επαχθή και πιο
σκληρή φορολογική επίθεση που έγινε ποτέ. Με συνεχείς και άτακτες «φορολογικές
επιδροµές», που έχουν εξαντλήσει τη φοροδοτική δυνατότητα πολιτών και επιχειρήσεων, η
κυβέρνηση καταστρατηγεί συστηµατικά το άρθρο 4 του Συντάγµατος, σύµφωνα µε το οποίο «οι
Έλληνες» πρέπει να συνεισφέρουν αδιακρίτως στα δηµόσια βάρη, σύµφωνα µε τη φοροδοτική
τους δυνατότητα».
Ταυτόχρονα και παρά τις περί του αντιθέτου εξαγγελίες, δεν κατάφερε να περιορίσει τη
φοροδιαφυγή που αποτελεί τον πρώτο στόχο κάθε προσπάθειας για δηµοσιονοµική
προσαρµογή της Ελλάδας.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Τα αποτελέσµατα αυτής της πρόχειρης και αποσπασµατικής φορολογικής πολιτικής
αποτυπώνονται στην ανακοίνωση των οριστικών στοιχείων για το 10µηνο του 2011.
Αποτελέσµατα που αποτελούν τον πιο αδιάψευστο µάρτυρα της κακής πορείας των εσόδων του
προϋπολογισµού.
Τα ίδια τα στοιχεία µάλιστα, απαντούν σε όσους υποστηρίζουν, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι
η Ν.Δ. παραπλανά και ψεύδεται καθώς τα φορολογικά έσοδα βαίνουν καλώς.
Δυστυχώς, τα στοιχεία τους διαψεύδουν.
Συγκεκριµένα, τα καθαρά έσοδα του έτους 2011 παρουσιάζουν σηµαντική υστέρηση σε σχέση
µε αυτά του 2010, παρά την υπερφορολόγηση, τις έκτακτες εισφορές και τα χαράτσια. Η κακή
πορεία τους, παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα:
ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΕΤΩΝ 2010-2011

2010
ΠΡΑΓΜ/ΣΙMA
Σε εκατ. €

2011
ΠΡΑΓΜ/ΣIMA
Σε εκατ. €

ΑΠΟΚΛΙΣΗ
Σε εκατ. €

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2010/2011

Μήνας

5.593

5.090

- 503

- 9,0 %

Δίµηνο

8.745

7.950

- 795

- 9,1 %

Τρίµηνο

12.087

11.123

- 964

- 8,0 %

Τετράµηνο

15.929

14.473

- 1,45

- 9,1 %

Πεντάµηνο

19.760

18.358

- 1,4

- 7,1 %

Εξάµηνο

23.796

21.818

- 1,98

- 8,3 %

Επτάµηνο

28.671

26.846

-1,83

-6,4 %

Οκτάµηνο

32.397

30.694

-1,7

-5,3 %

Εννιάµηνο

36.507

34.980

-1,53

-4,2 %

Δεκάµηνο

40.913

39.271

-1,64

-4,0 %

Να θυµίσουµε ότι ο αρχικός στόχος στον Προϋπολογισµό ήταν 8,5%! και µέχρι σήµερα έχει
µεταβληθεί πέντε φορές (Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα 5,6%, Προσχέδιο Προϋπολογισµού 1,4
%, Αναθεώρηση κυβέρνησης 0,8 % και Προϋπολογισµός 2012 0,9 %).
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Επιπλέον, τα έσοδα από Έµµεσους Φόρους µειώθηκαν κατά 6,6% (ή 1,65 δις €).
Ειδικότερα, τα έσοδα από τους Φόρους Κατανάλωσης, µειώθηκαν κατά 13,1 % (ή 1,16 δις €),
µε τα έσοδα από τον ΕΦΚ για τα καύσιµα να µειώνονται κατά 15,1 % (ή 687 εκατ. €) και τα
έσοδα από τους λοιπούς φόρους κατανάλωσης να µειώνονται κατά 28,6 % (ή 124 εκατ. €)
αντίστοιχα.
Επίσης, η κακή πορεία των εσόδων από το ΦΠΑ, αποτυπώνεται ξεκάθαρα στον ακόλουθο
πίνακα:
Ιανουάριος 2011:

12,3 %

Δίµηνο Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2011:

7,4 %

Τρίµηνο Ιανουάριος - Μάρτιος 2011:

4,8 %

Τετράµηνο Ιανουάριος - Απρίλιος 2011:

3,6 %

Πεντάµηνο Ιανουάριος - Μάιος 2011:

3,2 %

Εξάµηνο Ιανουάριος - Ιούνιος 2011:

1,7 %

Επτάµηνο Ιανουάριος - Ιούλιος: 2011:

0,3 %

Οκτάµηνο Ιανουάριος – Αύγουστος 2011:

- 5,4 %

Εννιάµηνο Ιανουάριος – Σεπτέµβριος 2011:

- 0,7 %

Δεκάµηνο Ιανουάριος – Οκτώβριος 2011:

- 2,0 %

Δηλαδή, παρά την συνεχή και αλµατώδη αύξηση των συντελεστών του Φ.Π.Α., η πορεία στα
έσοδα από ΦΠΑ βαίνει συνεχώς µειούµενη και τελικά κλείνει στο 10µηνο για τρίτη συνεχόµενη
φορά αρνητικά!
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η Ν.Δ. έχει καταθέσει µια ολοκληρωµένη πρόταση για την επανεκκίνηση της οικονοµίας
µε ένα νέο φορολογικό σύστηµα, η οποία περιλαµβάνει τους βασικούς πυλώνες που στηρίζουν
τη φιλοσοφία και λειτουργία της πρότασης µας, καθώς και τα µέτρα που θα συµβάλλουν στην
ενίσχυση των εσόδων και την πάταξη της φοροδιαφυγής.
Ειδικότερα, ο πρώτος πυλώνας, αφορά στην αναγκαία αναπτυξιακή διάσταση για ένα
φορολογικό σύστηµα που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του φορολογικού ανταγωνισµού.
Ο δεύτερος πυλώνας, αφορά στην ανατροπή του υφιστάµενου µοντέλου λειτουργίας
του φορολογικού µας συστήµατος µε την εφαρµογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλα τα
πεδία δράσης του υπουργείου Οικονοµικών.
Ο τρίτος πυλώνας, αφορά στη δηµιουργία αµοιβαίας εµπιστοσύνης ανάµεσα στο
κράτος, τον πολίτη και την επιχείρηση, που θα οικοδοµηθεί µέσα από ένα σταθερό, δίκαιο και
απλό φορολογικό περιβάλλον, χωρίς αιφνιδιασµούς που θα ανατρέπουν τον οικογενειακό και
επιχειρηµατικό προϋπολογισµό.
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Το βασικό, λοιπόν, συστατικό στοιχείο για την επιτυχία της πρότασής µας, είναι οι
ισχυρές συνέργειες που υπάρχουν ανάµεσα στις επιµέρους προτάσεις µας: Η ταυτόχρονη και
ισορροπηµένη λειτουργία και των τριών πυλώνων, καθώς και οι τρεις συνυπάρχουν και
λειτουργούν παράλληλα.
Όσον αφορά τα µέτρα, ενδεικτικά σας αναφέρω την:
•

Καταπολέµηση υπερτιµολογήσεων και υποτιµολογήσεων, µέσω των ενδοοµιλικών
συναλλαγών (transfer pricing).

•

Καταπολέµηση του λαθρεµπορίου µε νέο τεχνολογικό εξοπλισµό των τελωνείων
της χώρας (µηχανήµατα x-ray).

•

On line σύνδεση ταµειακών µηχανών µε την Γ.Γ.Π.Σ. και άµεση εφαρµογή των
διατάξεων του Ν.3842/2010 που παραµένουν ανεφάρµοστες λόγω έλλειψης
Υπουργικών Αποφάσεων και αναφέρονται στις εξοφλήσεις των συναλλαγών
επιτηδευµατιών µέσω τραπεζών, τη δηµιουργία επαγγελµατικών τραπεζικών
λογαριασµών και τη διαβίβαση στοιχείων συναλλαγών ηλεκτρονικά προς τη
Γ.Γ.Π.Σ.

•

Αύξηση του ελάχιστου κόστους οικοδοµής (ΕΚΚΟ) µε το πραγµατικό κόστος.

•

Είσπραξη του ΕΤΑΚ 2009, ΦΑΠ 2010 και 2011.

•

Φορολόγηση της υπεραξίας στη µεταβίβαση των ακινήτων και αύξηση του
συντελεστή για υπεραξία από µερικές αυτοτελώς φορολογούµενες συναλλαγές
(πώληση µη εισηγµένων µετοχών κερδών από αµοιβαία, ασφαλιστήρια συµβόλαια
κλπ).

•

Καταπολέµηση του λαθρεµπορίου, µε την εξίσωση πετρελαίου θέρµανσης και
κίνησης.

•

Προαιρετική εφαρµογή του Φορολογικού Πιστοποιητικού και από τις µη
υποχρεωτικά ελεγχόµενες από ορκωτούς ελεγκτές επιχειρήσεις και εξασφάλιση της
υποχρεωτικής εφαρµογής στις υποχρεωτικά ελεγχόµενες.

•

Καταβολή ΦΠΑ στο δηµόσιο σε πραγµατικό χρόνο συναλλαγής.

•

Ταχεία εκδίκαση των 165.000 δικαστικών υποθέσεων που «λιµνάζουν» και άµεση
εφαρµογή του θεσµού της Διαιτησίας για όλες τις υποθέσεις συµβιβασµού.
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•

Εθελουσία συµµόρφωση µε 5% στα εισοδήµατα που δεν δικαιολογούνται σε
συνδυασµό µε βαριές ποινές για όσους δεν συµµορφωθούν και αποκαλυφθούν
στη συνέχεια.

•

Ενίσχυση του προληπτικού ελέγχου.

•

Καθιέρωση ετήσιου τέλους στα νοµικά πρόσωπα που βρίσκονται σε αδράνεια.

•

Φορολόγηση διαδικτυακού στοιχήµατος.

•

Επιβολή τέλους στις διαφηµίσεις στο διαδίκτυο.

•

Προσδιορισµός του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήµατος και µε αντικειµενικό
τρόπο για ελεύθερους επαγγελµατίες και επιχειρήσεις.

•

Ηλεκτρονική τιµολόγηση των συναλλαγών.

•

Διµερείς φορολογικές συµφωνίες µε χώρες εκτός Ε.Ε. (Ελβετία) για φορολόγηση
καταθέσεων ελλήνων κατοίκων, που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα
εισοδήµατά τους (στην ίδια κατεύθυνση µε τη συµφωνία µεταξύ Ελβετίας µε
Ηνωµένο Βασίλειο και Γερµανία).

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι η χώρα µας βρίσκεται σε µια εξαιρετικά δύσκολη
θέση. Στόχος µας, πρέπει να είναι η διασφάλιση της ευρωπαϊκής µας προοπτικής, καθώς και η
παραµονή µας στη ζώνη του Ευρώ. Η ψήφιση του Προϋπολογισµού αποτελεί γέφυρα για την
επίτευξη του ανωτέρω στόχου.

Ιωάννης Βρούτσης
Βουλευτής Κυκλάδων
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τον Κρατικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2012
Του Ειδικού Εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας
Θεόδωρου Καράογλου
Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Ολοκληρώνεται το 2011 και η ελληνική κοινωνία ζει τις συνέπειες του δικού της τυφώνα
«Κατρίνα» ή αλλιώς τις συνέπειες των αδιέξοδων πολιτικών της κυβέρνησης Παπανδρέου. Τις
δύο προηγούµενες χρονιές, τέτοιες µέρες, µιλώντας για το ίδιο θέµα, είχαµε προειδοποιήσει για
τα επερχόµενα αδιέξοδα της πολιτικής του. Δυστυχώς τα πράγµατα εξελίχθηκαν πολύ χειρότερα
και από τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις µας. Δύο χρόνια µετά και δεν υπάρχει ούτε ένας
πολίτης που να µην έχει πληγεί, δεν υπάρχει ούτε ένας πολίτης που να µην αναγνωρίζει πόσο
µεγάλο κακό συνέβη στη χώρα. Οποιαδήποτε χαραµάδα ελπίδας έχει χαθεί, οι κοινωνικοί
δείκτες έχουν επιδεινωθεί δραµατικά, η ελληνική κοινωνία βιώνει πρωτόγνωρες αφόρητες
καταστάσεις. Τέτοια «επιτυχία στην αποτυχία» δε µπορούσαµε να φανταστούµε ούτε στο
χειρότερο εφιάλτη µας.
Είναι ξεκάθαρο ότι ο προϋπολογισµός του 2012 είναι ιδιαίτερα σκληρός για τους πολίτες
που καλούνται να σηκώσουν ένα τεράστιο βάρος. Τα σενάρια που υιοθετεί ο προϋπολογισµός
του 2012 είναι τα πλέον αισιόδοξα και θέλει πάρα πολύ δουλειά και τύχη για να επιτευχθούν. Για
να µπορέσουµε όµως να σχεδιάσουµε για το µέλλον, πρέπει πρώτα να δούµε γιατί φτάσαµε ως
εδώ. Τι συνέβη στη χρονιά που πέρασε, τι λέγαµε, τι προβλέπαµε και πως φθάσαµε στο
σήµερα.
Κατ’ αρχήν πρέπει να τονίσω ότι έχει καταντήσει γραφική η συνεχής επίκληση της
«σωτηρίας» µας από την προηγούµενη κυβέρνηση. Μας έχει «σώσει» πολλές φορές µέχρι
σήµερα, αλλά κατά ένα παράδοξο τρόπο, µετά από κάθε «σωτηρία» είµαστε σε ακόµη
χειρότερο σηµείο. Μας «έσωσε» πέρυσι µε την είσοδο της χώρας στο ΔΝΤ και την παράδοση
στην Τρόϊκα, µε την ψήφιση του περυσινού προϋπολογισµού, µε το µεσοπρόθεσµο
πρόγραµµα, µε τους εφαρµοστικούς νόµους, µε το πρώτο κούρεµα του χρέους και τη Συµφωνία
της 21

ης

Ιουλίου και τελικά µε την πρόσφατη απόφαση των χωρών της ευρωζώνης της 27

ης

Οκτωβρίου. Όµως παρά τις αλλεπάλληλες «σωτηρίες» ο εξευτελισµός της Ελλάδας στο
εξωτερικό και η ταπείνωση που δεχόµαστε καθηµερινά, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούµενο. Η
παρωδία που εκτυλίχθηκε µε το δηµοψήφισµα, µας έχει εκθέσει σε όλη την Ευρώπη. Έτσι η
η

περίφηµη 6 δόση, την οποία θα παίρναµε από τον Αύγουστο του 2011, παρά τις θυσίες του
ελληνικού λαού, είναι ακόµα σε αναµονή.
Συζητώντας για τον προϋπολογισµό του 2012, έχει ενδιαφέρον να θυµίσω τις προβλέψεις
µας για τον προϋπολογισµό του 2011. Ένας προϋπολογισµός που ούτε οι ίδιοι οι υπουργοί του
ΠΑΣΟΚ θυµούνται πόσες φορές τον αναθεώρησαν. Ενώ λοιπόν στο παρελθόν δηµαγωγούσαν
για τα περί τριετών προϋπολογισµών, έχουµε φθάσει στο σηµείο να αναθεωρούνται οι
προϋπολογισµοί κάθε τρίµηνο. Στην περυσινή συζήτηση έγιναν από όλες τις πτέρυγες του
Κοινοβουλίου διάφορες προβλέψεις. Για το περίφηµο έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού,
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προέβλεπε ο προϋπολογισµός ότι θα πέσει στο 7,1% και στα 17 δις. Η αντιπολίτευση λέγαµε
ότι είναι ένας ευσεβής πόθος, ότι δεν µπορεί να υλοποιηθεί και ότι αναγκαστικά θα
αναθεωρηθεί. Μετά από 3 αναθεωρήσεις, σήµερα υπολογίζεται πλέον στο 9% του ΑΕΠ ή 20 δις
περίπου. Ούτε και αυτό θα επιτευχθεί, καθώς το πραγµατικό έλλειµµα θα είναι της τάξης του
10,5% και γύρω στα 23 δις. Ένα αποτέλεσµα πολύ κοντά σε σχέση µε το 2010 και θα τολµούσα
να πω πολύ κοντά σε αυτό που θα είχαµε το 2009, αν δεν ακολουθούσατε την καταστροφική
πολιτική

του

τελευταίου

τριµήνου,

όταν

η

κυβέρνηση

Παπανδρέου

δεν

εισέπράξε

προϋπολογισµένα έσοδα και προχώρησε σε ανεξέλεγκτες δαπάνες.
Εδώ και δύο χρόνια λοιπόν, ο λαός ακολουθεί ένα πρόγραµµα σκληρών, αιµατηρών
θυσιών και έχουµε ως τελικό αποτέλεσµα σχεδόν µηδενική µείωση του ελλείµµατος, µε
ταυτόχρονη αύξηση του χρέους κατά 70 δις. Αυτή δε η φαινοµενική συγκράτηση του
ελλείµµατος, οφείλεται στην ουσία στην εσωτερική στάση πληρωµών, γιατί δεν πρέπει κανείς να
ξεχνάει ότι τα χρέη, οι υποχρεώσεις του δηµοσίου στο εσωτερικό ανέρχονται περίπου στα 7
δισεκατοµµύρια. Καθώς επίσης και στην περαιτέρω µείωση του προγράµµατος δηµοσίων
επενδύσεων κατά περίπου 2 δισ. ευρώ. Για την επόµενη χρονιά, για το 2012, ο
προϋπολογισµός του 2012 προβλέπει µείωση του ελλείµµατος στα 11,5 δισ. ευρώ ή περίπου
στο 5,5% του ΑΕΠ. Επίσης προβλέπει πρωτογενές πλεόνασµα ύψους 1,1 δις. Υπερβολικά
αισιόδοξος στόχος, που µακάρι να επιτευχθεί.
Αισιόδοξος, γιατί στηρίζεται σε δυο βασικές παραµέτρους. Στη σοβαρή µείωση των
δαπανών για τόκους τη στιγµή που είµαστε στην αρχή της διαπραγµάτευσης και στη
δυνατότητα των νοικοκυριών να πληρώνουν κανονικά τους φόρους και τις υποχρεώσεις τους,
τη στιγµή που όλοι οι δείκτες οδηγούν στο αντίθετο αποτέλεσµα. Έτσι:
Οι δαπάνες για πληρωµές τόκων έχουν αυξηθεί υπέρογκα και θα ξεπεράσουν τα 16 δις
το 2011. Χωρίς την εφαρµογή του PSI θα έφταναν τα 18 δις το 2012, αλλά τώρα υπάρχει η
αρχική εκτίµηση για µείωση στα 12,5 δις υπό την αίρεση ότι θα συµµετέχουν όλοι οι δανειστές
µας στο PSI. Το ποσό ωστόσο εξακολουθεί να είναι τεράστιο και εκτός δυνατοτήτων της
ελληνικής οικονοµίας. Μη ξεχνάµε ότι όταν για πρώτη φορά το 2009, το συγκεκριµένο κονδύλι
πέρασε το όριο των 10 δις, έδωσε ισχυρή δυναµική αύξησης του χρέους. Ως ποσοστό του ΑΕΠ
οι δαπάνες για τόκους θα διαµορφωθούν το 2012 στο 6% από 7,5% που ήταν το 2011.
Το δηµόσιο χρέος έχει αυξηθεί υπέρµετρα. Φέτος το χρέος της γενικής κυβέρνησης θα
ξεπεράσει τα 350 δισ. ευρώ και σε ποσοστό του 160% του ΑΕΠ. Για το 2012 το ποσό αυτό θα
έφτανε στα 380 δισ. ευρώ, µια αύξηση δηλαδή περίπου 90 δισεκατοµµυρίων µέσα σε 3 χρόνια.
Ωστόσο µε την πρόβλεψη της εφαρµογής του PSI, το ύψος του δηµόσιου χρέους αναµένεται να
υποχωρήσει στα 310 δισ. ευρώ περίπου, 145,5% του ΑΕΠ. Παραµένει όµως ζητούµενο η
διακοπή της δυναµικής αύξησης του δηµοσίου χρέους.
Η ύφεση που βιώνει η οικονοµία µας εξαιτίας της πολιτικής σας είναι άνευ
προηγουµένου. Στην ουσία η ελληνική οικονοµία είναι σε κώµα. Αρχικά µιλούσε το ΠΑΣΟΚ για
επιστροφή στην ανάπτυξη το τέλος του 2011, στην πορεία µιλούσε για µια ύφεση της τάξεως
του 3%. Σήµερα είµαστε τουλάχιστον στο 5,5% και αν δεν είχε αλλάξει ο τρόπος υπολογισµού
πρόσφατα, θα µιλούσαµε για ύφεση πάνω από 7%. Για το 2012 προβλέπεται να έχουµε ύφεση
2,8%. Το δυστύχηµα είναι ότι και αυτό είναι ένα αισιόδοξο σενάριο που µακάρι να υλοποιηθεί.
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Μην ξεχνάµε ότι η χώρα µας βρίσκεται σε ύφεση εδώ και 5 χρόνια και είµαστε η µοναδική χώρα
στην Ευρώπη που θα έχουµε συνεχώς ρυθµούς ύφεσης.
Η ανεργία καλπάζει. Η ανεργία είναι ο πιο τραγικός δείκτης της σηµερινής Ελλάδας.
Προειδοποιούσαµε ότι µε τα συνεχή µέτρα θα ξεπερνούσαµε το 15%. Διαψευστήκαµε και εµείς
στις προβλέψεις µας και τον Αύγουστο του 2011 ξεπέρασε το 18,4%. Πρακτικά αυτό σηµαίνει
ότι αναµένεται να κλείσει η χρονιά, µε το πρωτοφανές νούµερο του 1 εκατοµµυρίου ανέργων και
του 20% ως ποσοστό επί του πληθυσµού. Ακόµη το τραγικότερο όλων είναι, ότι το 45% των
νέων µέχρι 25 ετών είναι άνεργοι και δυστυχώς, αναγκάζονται να µεταναστεύσουν κατά χιλιάδες
στο εξωτερικό. Μέσα σε δύο χρόνια, λοιπόν, έχουµε 550 χιλιάδες επιπλέον ανέργους και
αύξηση κατά 110% του σχετικού ποσοστού, µε όλες τις τεράστιες παρενέργειες, επιδόµατα
ανεργίας και κοινωνικών παροχών, ανασφάλεια, εγκληµατικότητα, ψυχολογικά προβλήµατα
κλπ.. Για το 2012 η ανεργία εκτιµάται στο 17,1% όπως σχετικά προβλέπει το σχέδιο του
Προϋπολογισµού. Αυτό για να γίνει, όµως, πράξη, δηλαδή, για να µειωθεί στην ουσία η ανεργία,
θα πρέπει υπάρξει επανεκκίνηση της οικονοµίας, θα πρέπει να τρέξει το ΕΣΠΑ και να
προχωρήσουν οι διαρθρωτικές αλλαγές στη χώρα. Επείγει, λοιπόν, να βρούµε λύσεις σήµερα,
επειγόντως, για να αντιµετωπίσουµε το µέγιστο αυτό κοινωνικό πρόβληµα της χώρας.
Ο πληθωρισµός παρά την ύφεση έµεινε στο 3% αντί για 2,2% που υπήρχε στην αρχική
πρόβλεψη του Προϋπολογισµού. Για το 2012 προβλέπεται να πέσει στο 0,6% λόγω της
ύφεσης.
Τα έσοδα τα υπολογίζατε στα 55,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και παρά τα αλλεπάλληλα νέα
χαράτσια, µε αποκορύφωµα τις έκτακτες εισφορές και το χαράτσι στα ακίνητα µέσω του
λογαριασµού στη ΔΕΗ, θα εισπραχθούν λιγότερα από 54 δισεκατοµµύρια, δηλαδή, περίπου 1,5
µε 2 δις λιγότερα απ’ αυτά που είχαµε εισπράξει ακόµα και το 2010. Όλη λοιπόν αυτή η
αφαίµαξη των πολιτών, πήγε χαµένη, χωρίς κανένα αποτέλεσµα. Αν υπολογίσουµε όλους τους
φόρους που έχουν εφαρµοστεί από το 2010 έως και σήµερα σε σχέση µε τις εισπράξεις,
κατανοούµε ότι όλη αυτή η φοροεισπρακτική πολιτική, απλά νέκρωσε την οικονοµία και δεν είχε
το προσδοκώµενο αποτέλεσµα, το αντίθετο µάλιστα.
Θα ήθελα να σταθώ στην υπερφορολόγηση των ακινήτων και των εισοδηµάτων από την
εργασία. Είναι τροµακτικό ότι σε σχέση µε το 2009 οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πληρώσουν 7
φορές περισσότερους φόρους το 2012 (µε τη µονιµοποίηση του έκτακτου τέλους µέσω της
ΔΕΗ, τις αυξήσεις αντικειµενικών αξιών, τον διπλασιασµό των τεκµηρίων διαβίωσης). Φόρους
που τους επέβαλλε το κόµµα εκείνο που καλούσε τους πολίτες προεκλογικά το 2009 να µην
πληρώσουν το ΕΤΑΚ, γιατί θα το καταργούσε. Όντως δεν το έχουν πληρώσει ακόµα οι πολίτες
και για να «τιµωρηθούν» καλούνται να το πληρώσουν στο επταπλάσιο. Συνολικά 40 φόροι
επιβαρύνουν σήµερα το ακίνητο, µειώνουν την εµπορική αξία των ακινήτων, την αποτίµηση των
προσηµειωµένων ακινήτων που έχουν οι τράπεζες, άρα και την κεφαλαιακή τους επάρκεια,
οπότε µετά έρχεται το κράτος να καλύψει αυτή τη ζηµιά. Μήπως λοιπόν πρέπει να επανεξετάσει
η κυβέρνηση ότι στην προσπάθεια να εισπράξει επιπλέον 3 δις από τα ακίνητα, στο τέλος θα
βρεθεί να πληρώσει 10-15 δις επιπλέον στις τράπεζες για να καλύψει τη ζηµιά τους;
Θυµίζω ότι το 2007 το έλλειµµα στις ανεπτυγµένες οικονοµίες ήταν στο 2,1% και
εκτινάχθηκε το 2009 στο 10,1% λόγω της κρίσης. Συνέπειες που προφανώς δηµιουργήσανε
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προβλήµατα και βίωσε και η δική µας η ελληνική οικονοµία. Το 2011, όµως, τη στιγµή που η
παγκόσµια οικονοµία έχει θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, θυµίζω 4% αυξάνεται το παγκόσµιο
ΑΕΠ και 1,65% το ΑΕΠ της ευρωζώνης, η δική µας οικονοµία έχει βαλτώσει στην ύφεση. Αν δεν
είχαν παρθεί όλα αυτά τα µέτρα, αλλά είχαν γίνει συγκεκριµένες, στοχευόµενες παρεµβάσεις,
µήπως τελικά σήµερα δεν θα βιώναµε όλο αυτό το δράµα;
Το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων έχει µειωθεί δραµατικά και µετά βίας
προβλέπεται να φτάσει τα 6,9 δισεκατοµµύρια, µειωµένο, δηλαδή, κατά 1,6 δισ. ευρώ από τον
ετήσιο στόχο και 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ λιγότερα σε σχέση µε το 2009. Ωστόσο, ακόµα και
για το φετινό, το µειωµένο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, το γεγονός ότι µέχρι τα τέλη
Οκτωβρίου οι πληρωµές ήταν µόλις στα 3,7 δις µας κάνει πολύ επιφυλακτικούς για το κατά
πόσο θα φτάσει µέχρι 31/12 στα 6,9 δις φέτος. Έτσι, άλλωστε, εξηγείται και η υστέρηση στην
υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Προκειµένου, να φανεί µείωση του ελλείµµατος, στην ουσία έχει
σταµατήσει η υλοποίηση των έργων. Για το 2012 προβλέπεται ότι οι δαπάνες του
προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων θα φτάσουν τα 7,7 δισ. ευρώ. Για να τρέξει, όµως το
ΕΣΠΑ, για να υλοποιηθεί στην ουσία, θα πρέπει το κονδύλι αυτό να αυξηθεί, ώστε να
λειτουργήσει ως αναπτυξιακός µοχλός για την οικονοµία µας.
Τέλος, ορισµένα επιµέρους στοιχεία για τον Προϋπολογισµό του 2011 που καταδεικνύουν
την παταγώδη αποτυχία:
-

Στόχευε σε αύξηση του φόρου εισοδήµατος κατά 560 εκ. ευρώ και υπάρχει µείωση
των εσόδων περίπου στα 2 δισ. ευρώ.

-

Από το Φ.Π.Α. σκόπευε να εισπράξει 800 εκατοµµύρια ευρώ επιπλέον και τελικά θα
εισπραχθούν 1,1 δισ. ευρώ λιγότερα.

-

Υπολόγιζε να εισπράξει 11,6 δισ. ευρώ από φόρους κατανάλωσης και τελικά θα
εισπραχθούν ειδικοί φόροι κατανάλωσης µειωµένοι κατά 10% περίπου, γύρω στα 10,4
δισεκατοµµύρια όσο περίπου θα είναι µειωµένα και τα έσοδα όλων των εµµέσων
φόρων. Ειδικότερα, οι φόροι από τα καύσιµα θα είναι µειωµένοι κατά 15%.

-

Υπολογίζατε να εισπράξετε πάνω από 1 δισεκατοµµύριο από τα ακίνητα, από
νοµιµοποίηση αυθαιρέτων, από την αύξηση των αντικειµενικών αξιών, αλλά πώς θα
εισπραχθούν αυτά όταν έχει παγώσει εντελώς η αγορά των ακινήτων, όταν έχουν
πέσει πάνω από 50% οι οικοδοµικές άδειες, πώς να εισπραχθούν τα ποσά αυτά;

-

Υπολογίζατε εντός του 2011 να εισπράξετε ένα ποσό γύρω στα 700 εκατοµµύρια από
τη φορολόγηση των τυχερών παιχνιδιών, αλλά µε τις επιλογές σας µέχρι σήµερα δεν
έχει εισπραχθεί ούτε ένα ευρώ και φυσικά ούτε προβλέπεται να εισπραχθεί µέχρι
31/12/11.

-

Φυσικά, πώς είναι δυνατόν να ξεχάσουµε τις προεκλογικές διακηρύξεις του ΠΑΣΟΚ ότι
θα εισπράξει τις ληξιπρόθεσµες οφειλές των τότε 31 δισ. ευρώ, που σήµερα όµως
έχουν ξεπεράσει τα 63 δισ. ευρώ; Τέλος, τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις ακόµα
ψάχνουµε να τα βρούµε. Έτσι, ενώ ακούγαµε για έσοδα των 5 περίπου
δισεκατοµµυρίων µέσα στο 2011, τελικά µε την καλύτερη δυνατή πρόβλεψη, θα
εισπραχθούν φέτος γύρω στο 1,7 δισ., ενώ για το 2012 υπάρχει ένας στόχος στα 6
δισ. που µακάρι να υλοποιηθεί.
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Στο µέτρο των δαπανών, επίσης, υπήρξαν αστοχίες. Στην ουσία, παρά τις σοβαρές
θυσίες των πολιτών, παρά τις πολύ σηµαντικές µειώσεις µισθών και συντάξεων, οι δαπάνες
έµειναν περίπου στα ίδια επίπεδα µε αυτές του 2010. Δυσάρεστη εξέλιξη η αύξηση των τόκων
και η µείωση του Προγράµµατος των Δηµοσίων Επενδύσεων.
Ας εξετάσουµε τώρα τον Προϋπολογισµό του 2012 σε ό,τι αφορά τις δαπάνες. Μειωµένες
θα είναι οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού για το 2012. Θα διαµορφωθούν στα 65 δισ.
ευρώ περίπου, µειωµένες κατά 8,3% σε σχέση µε τις αντίστοιχες εκτιµήσεις που
πραγµατοποιήθηκαν το 2011. Η µείωση αυτή προκύπτει κυρίως ως αποτέλεσµα της
προβλεπόµενης µείωσης των δαπανών για πληρωµή τόκων κατά 3,6 δισ. ευρώ λόγω του PSI,
αλλά και λόγω µείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 2,75 δισ. ευρώ. Αυτή η µείωση των
δαπανών όµως, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για τις επιπτώσεις που θα έχει στην κοινωνική
ζωή του τόπου και την πραγµατική οικονοµία, καθώς θα µειωθούν δαπάνες για ανέργους,
ευπαθείς οµάδες, δηµόσια έργα, ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Στις δαπάνες ξεχωρίζω τα εξής σηµεία:
-

Στα ασφαλιστικά ταµεία φέτος είχαµε µια αύξηση δαπανών κατά περίπου 7,5% ή 1,3
δισ. ευρώ. Ειδικά για το ΙΚΑ χρειάστηκε συνεισφορά του κράτους, καθώς η αλµατώδης
αύξηση της ανεργίας, προκάλεσε µεγάλα ελλείµµατα στα έσοδα του ΙΚΑ. Το 2012
προβλέπεται µια συνολική µείωση 3,1 δισ. ευρώ για τα τέσσερα µεγάλα ταµεία ΟΓΑ,
ΙΚΑ, ΝΑΤ, ΟΑΕΕ, ενώ θα χρηµατοδοτηθεί ο Εθνικός Οργανισµός Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας µε 1,3 δισ. ευρώ.

-

Ερωτηµατικά εγείρονται για το µέγεθος των δαπανών που θα κοπούν, σε µια εποχή
που η κοινωνία είναι σαφέστατο ότι θα έχει µεγαλύτερες ανάγκες. Ο ΟΑΕΔ κατά το
2011 χρειάστηκε διπλάσια επιχορήγηση λόγω των υπερδιπλάσιων επιδοµάτων
ανεργίας. Έτσι ενώ προϋπολογιζόταν για το 379 εκατ. ευρώ το 2011 επιχορηγήθηκε
τελικά µε 764 εκατ. ευρώ. Το 2012 προβλέπεται µια µείωση στα 500 εκατ. ευρώ, µια
µείωση δηλαδή κατά 264 εκατ. ευρώ. Στόχος που όµως πραγµατικά δεν µπορούµε να
καταλάβουµε πώς µπορεί να επιτευχθεί µε δεδοµένη την αύξηση της ανεργίας.

-

Το ΕΚΑΣ θα δεχθεί µια µείωση φέτος 175 εκατ. ευρώ, καθώς σχεδιάζεται να δοθεί σε
20.000 λιγότερους δικαιούχους.

-

Περικοπές µισθών και επιδοµάτων σε δηµοσίους υπαλλήλους ύψους 1,6 δισ. ευρώ µε
το νέο µισθολόγιο, µείωση των συµβασιούχων, περιορισµό των προσλήψεων και
υιοθέτηση ευέλικτων µορφών απασχόλησης στο δηµόσιο. Οι δαπάνες αποδοχών και
συντάξεων θα ανέλθουν σε 19,5 δισ. ευρώ περίπου, παρουσιάζοντας µείωση κατά
672 εκατ. ευρώ ή 3,3% σε σχέση µε την εκτίµηση πραγµατοποίησης του 2011.

-

Οι δαπάνες σχετικά µε διάφορα επιδόµατα, προβλέπεται να εµφανίσουν σηµαντική
µείωση και να περιοριστούν σε 882 εκατ. ευρώ, µειωµένες κατά 538 εκατ. ευρώ ή
37,9% έναντι του 2010. Επισηµαίνεται ότι οι δαπάνες αυτές εµφανίζουν µείωση, παρά
το γεγονός, ότι καλύπτουν αµοιβές ωροµισθίων, εκπαιδευτικών, εφηµερίες ιατρών
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κ.λπ., κυρίως ως αποτέλεσµα της εφαρµογής των πολιτικών µείωσης των δαπανών
για καταβολή πρόσθετων παροχών και αποζηµιώσεων.
Τέλος, το αποθεµατικό θα έχει µια πολύ µεγάλη αύξηση και από τα 270 εκατ. ευρώ που
προϋπολογιζόταν στο 2011, θα φθάσει στο 1 δισ. ευρώ για την αντιµετώπιση εκτάκτου
χαρακτήρα αναγκών.
Όσον αφορά στις δαπάνες κατά Υπουργείο, παρατηρούµε µια τάση µείωσης των
δαπανών που προφανώς προκύπτει από τις µειώσεις µισθών και προσωπικού. Ωστόσο, είναι
θέµα το γεγονός ότι θα υποστούν σοβαρές µειώσεις τα Υπουργεία Οικονοµικών και
Εσωτερικών που είναι αρµόδια, το πρώτο για τη συγκέντρωση των εσόδων του δηµοσίου και το
δεύτερο για να αναδιοργανώσει την κρατική µηχανή. Δυστυχώς, για µια ακόµη χρονιά θα
συνεχίσουν να είναι µειωµένες οι δαπάνες για την Παιδεία, για την Υγεία, για την Εθνική Άµυνα.
Ερωτηµατικό παραµένει ακόµη το ποσό που θα χρειαστεί για την ανακεφαλαιοποίηση
των ελληνικών τραπεζών. Στο κονδύλι του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
υπάρχουν έσοδα 30,5 δισ. ευρώ για το 2012, που ανεβάζουν τα συνολικά του κεφάλαια στα 32
δισ. ευρώ. Όταν ολοκληρωθεί το PSI, θα γίνει γνωστό και το ποσό που θα χρειαστούν οι
ελληνικές τράπεζες. Είναι ακόµη άγνωστο το πώς ακριβώς θα καλυφθούν οι απώλειες που θα
έχουν από το «κούρεµα» των ελληνικών οµολόγων που κατέχουν.
Οι προβλέψεις, αγαπητοί συνάδελφοι, του νέου προϋπολογισµού και η πορεία του
ελλείµµατος και του χρέους, έχουν στηριχθεί στα ευµενέστερα σενάρια:
-

Πρώτον, στην καλή θέληση των ιδιωτών οµολογιούχων να δεχθούν το «κούρεµα»
κατά 50% της αξίας των τίτλων που έχουν και µάλιστα, να συµµετάσχουν όλοι σε
αυτό.

-

Δεύτερον, στη δυνατότητα των πολιτών να πληρώσουν όλους τους φόρους, τη στιγµή
που η ανεργία θα αυξάνεται, οι µισθοί και τα εισοδήµατα θα µειώνονται.

-

Τρίτον, µε δεδοµένο ότι η κρίση στην αγορά εντείνεται, η ύφεση µεγαλώνει και οι
ανάγκες για κοινωνικές δαπάνες υπερευπαθών οµάδων αναµένεται να γιγαντωθούν.
Αγαπητοί συνάδελφοι, η κατάσταση που έχει να αντιµετωπίσει η χώρα είναι πρωτοφανής.

Λάθη και παραλείψεις 10ετιών, µια καταστροφική διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ επί 2ετία, µας
οδήγησαν στη σηµερινή κατάσταση. Ένα κόµµα, ένας πρωθυπουργός που δεν άκουγε κανέναν,
γαντζωµένος στην εξουσία, που έκανε κουρελόχαρτο το Σύνταγµα και έβαζε πάνω από όλα το
κοµµατικό και όχι το πατριωτικό συµφέρον, όχι µόνο στη 2ετία αυτή, αλλά από την αρχή της
κρίσης. Αποδεχθήκαµε την κυβέρνηση εθνικού σκοπού, αποδεικνύοντας και πάλι, ότι υπεράνω
όλων είναι η Πατρίδα.
Θα συνεχίσουµε το δρόµο της υπευθυνότητας, όπως πράξαµε όλα τα προηγούµενα
χρόνια και δεν θα αµφισβητήσουµε τον παρόντα προϋπολογισµό της µεταβατικής κυβέρνησης
Παπαδήµου. Παράλληλα, θα εντατικοποιήσουµε τον αγώνα για αλλαγή της αδιέξοδης
οικονοµικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, για µια άλλη πολιτική, σύµφωνα µε τις προτάσεις της Νέας
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Δηµοκρατίας και του Προέδρου µας Αντώνη Σαµαρά, που θα επιτρέψει µελλοντικά,
προϋπολογισµούς ανάπτυξης, προοπτικής, ελπίδας για τη χώρα, για τους Έλληνες πολίτες.

Θεόδωρος Καράογλου
Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ

ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τον Κρατικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2012
Του Ειδικού Εισηγητή της Νέας Δηµοκρατίας
Αθανάσιου Μπούρα
Βουλευτή Αττικής
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
συζητάµε τον Προϋπολογισµό του 2012, ενώ βρισκόµαστε σε µια κρίσιµη συγκυρία για τη χώρα
µας, για την κοινωνία και την πραγµατική οικονοµία.
Η πολιτική που εφάρµοσε η προηγούµενη Κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς.
Η χώρα βρίσκεται σε πραγµατικό δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό, παρά τις πρωτόγνωρες θυσίες
των πολιτών. Τα έσοδα καταρρέουν, οι πρωτογενείς δαπάνες διογκώνονται, το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων βουλιάζει, το έλλειµµα εκτοξεύεται.
Είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση Παπανδρέου δεν είχε κανένα σχέδιο.
Δυστυχώς, εδώ που έφτασαν τα πράγµατα µε την πολιτική της προηγούµενης Κυβέρνησης, η
νέα δανειακή σύµβαση έχει γίνει αναπόφευκτη.
Γι' αυτό και η ΝΔ στηρίζει τη µεταβατική Κυβέρνηση Παπαδήµου και ψηφίζει τον
Προϋπολογισµό του 2012.
Συµφωνούµε µε τους στόχους, τη µείωση του χρέους και του ελλείµµατος, τη δηµοσιονοµική
εξυγίανση. Διαφωνούµε, όµως, µε το µίγµα της πολιτικής που µας έχει οδηγήσει µακριά από
τους στόχους αυτούς.
Όλοι οι οικονοµικοί δείκτες, αποτυπώνουν ανάγλυφα το µέγεθος του προβλήµατος µέσα από το
οποίο επιβεβαιώνεται η αστοχία της κυβερνητικής πολιτικής των δυο προηγούµενων ετών.

•

η ύφεση βάθυνε

•

το ΑΕΠ της χώρας υποχώρησε

•

η ανεργία διογκώθηκε

•

ο πληθωρισµός διευρύνθηκε

•

η ανταγωνιστικότητα της χώρας επιδεινώθηκε

•

η ψυχολογία της αγοράς κατέρρευσε

•

το πραγµατικό εισόδηµα των νοικοκυριών συρρικνώθηκε

•

το βιοτικό επίπεδο των πολιτών επιδεινώθηκε

•

ο κλάδος της οικοδοµής παρέλυσε

•

τα δηµόσια έργα, τα έργα των ΟΤΑ και άλλων φορέων περιορίζονται σηµαντικά

•

το κόστος δανεισµού διογκώθηκε

•

το χρέος αυξήθηκε επικίνδυνα και ανεξέλεγκτα
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Όταν ανέλαβε ο κ. Παπανδρέου, τον Οκτώβριο του 2009, η οικονοµία λειτουργούσε και τα
όποια προβλήµατα, λόγω της διεθνούς οικονοµικής κρίσης, θα µπορούσαν να απαλειφθούν µε
την κατάλληλη πολιτική.
Όµως λόγω της ανικανότητας της Κυβέρνησης Παπανδρέου, η οποία οµολογείται σήµερα και
από τα πρωτοκλασάτα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, η οικονοµία µέσα σε µια διετία έπαψε να
λειτουργεί και περιήλθαµε σε µια πρωτοφανούς έκτασης ύφεση η οποία έχει καταρρακώσει την
ψυχολογία της αγοράς και των πολιτών, έχει εξανεµίσει τις όποιες ελπίδες απεµπλοκής της
οικονοµίας από τον φαύλο κύκλο στον οποίο έχει περιέλθει.
Ή, λοιπόν, θα αντιµετωπίσουµε τη νέα πραγµατικότητα κοιτάζοντάς την στα µάτια, ή τα
γεγονότα θα ξεπεράσουν όλους µας!
Πρέπει να αγωνιστούµε προκειµένου να µπορέσει η Ελλάδα να πιάσει τους στόχους της και να
βγει από την κρίση και τη µόνιµη επιτήρηση. Με βασικές προτεραιότητες: την Ανάκαµψη, την
ανάπτυξη και τη διατήρηση της κοινωνικής Συνοχής.
Ο Προϋπολογισµός του 2012 έχει στοιχεία αβεβαιότητας, που θα επηρεάσουν το ύψος του
πρωτογενούς πλεονάσµατος, πρώτον, εάν η ύφεση του 2011 είναι τελικώς µεγαλύτερη από
αυτή που αρχικώς είχε προβλεφθεί, δεύτερον, εάν το έλλειµµα για το 2011 διαµορφωθεί τελικά
σε υψηλότερο επίπεδο και, τρίτον, εάν η ύφεση στην Ε.Ε. για το 2012 είναι αυξηµένη, καθώς
αυτό θα επηρεάσει τα έσοδα από τις εξαγωγές.
Η παρουσίαση στοιχείων πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην ανοίξει ξανά αυτή η
συζήτηση και αµφισβήτηση στοιχείων, µε γνώµονα την καλύτερη συνεργασία στο πλαίσιο της
νέας Κυβέρνησης.
Η Νέα Δηµοκρατία στηρίζει και θα στηρίξει τους στόχους της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, µε
ρεαλιστικούς όµως όρους, κυρίως µέσω της περιστολής των δαπανών.
Στηρίζει

και

θα

στηρίξει

την

πραγµατοποίηση

διαρθρωτικών

µεταρρυθµίσεων.

Την

πραγµατοποίηση αποκρατικοποιήσεων, την αξιοποίηση της περιουσίας του Δηµοσίου. Χωρίς
τη λήψη νέων µέτρων, πέραν αυτών που ήδη έχουν ψηφιστεί.
Επιβάλλεται, πλέον, όσο ποτέ η ανάγκη για ένα νέο και σύγχρονο φορολογικό σύστηµα που θα
αµβλύνει τις κοινωνικές αδικίες, θα συµβάλει στη δηµιουργία ελκυστικού φορολογικού
περιβάλλοντος για τις επενδύσεις και θα αποκαταστήσει τη σχέση εµπιστοσύνης ανάµεσα στο
κράτος και τους πολίτες.
Τι να πεις στον άνεργο, στο µισθωτό που βλέπει το οικογενειακό του εισόδηµα να µειώνεται,
στο συνταξιούχο που υφίσταται έστω και µικρή περικοπή της σύνταξής του, στον επιχειρηµατία
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που δε βρίσκει πρόσβαση στο τραπεζικό σύστηµα, στη µοναχική µητέρα που αγωνίζεται µε ένα
µικρό µισθό ή ένα επίδοµα ανεργίας να µεγαλώσει τα παιδιά της.
Τι να πεις στη νέα γενιά που, έχοντας υψηλά µορφωτικά προσόντα, δυσκολεύεται να βρει µία
θέση εργασίας και αναγκάζεται να φύγει στο εξωτερικό.
Κατά τη διάρκεια του 2011 όλοι οι δείκτες που αντανακλούν την οικονοµική δραστηριότητα, µε
εξαίρεση αυτών για τις εξαγωγές, δείχνουν σηµαντική µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας,
ενώ οι δείκτες οικονοµικού κλίµατος και οι δείκτες προσδοκιών παραµένουν σε χαµηλά
επίπεδα.
Οι τάσεις αυτές δυστυχώς δείχνουν συνέχιση της ύφεσης. Για το 2012, σύµφωνα µε στοιχεία
της ενδιάµεσης έκθεσης για το 2011 της Τράπεζας της Ελλάδας, η µείωση της ιδιωτικής
κατανάλωσης προβλέπεται να είναι µεγαλύτερη του 4%, η ύφεση αναµένεται να συνεχιστεί µε
ρυθµό της τάξεως του 2,8% και η ανάκαµψη µετατίθεται για το 2013 µε αύξηση του Α.Ε.Π. που
δεν θα υπερβεί το 1%.
Επίσης, ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στην φθινοπωρινή
του έκθεση για τις παγκόσµιες οικονοµικές προοπτικές που έδωσε στη δηµοσιότητα στις
28/11/11, προβλέπει για την Ελλάδα ύφεση 3%, ανεργία 18,5% και δηµοσιονοµικό έλλειµµα 7%
του ΑΕΠ για το 2012. Στην έκθεση του ο ΟΟΣΑ αναφέρει πως η ελληνική οικονοµία έπεσε
βαθύτερα στην ύφεση το 2011, παρά την ανάκαµψη των εξαγωγών, οδηγώντας χαµηλότερα
την εγχώρια ζήτηση και σε κατακόρυφη αύξηση την ανεργία.
Επίσης, η µείωση της απασχόλησης και η αύξηση της ανεργίας αναµένεται να συνεχιστεί και το
2012, λόγω της συνεχιζόµενης ύφεσης στην οικονοµία και της µείωσης της απασχόλησης στο
δηµόσιο τοµέα.
Για το 2012 το εξωτερικό οικονοµικό περιβάλλον παρουσιάζεται λιγότερο ευνοϊκό από ότι
αρχικά αναµενόταν. Οι αβεβαιότητες εξακολουθούν να είναι µεγάλες. Για τις περισσότερες
αναπτυγµένες οικονοµίες οι προοπτικές ανάπτυξης εµφανίζονται σήµερα λιγότερο αισιόδοξες
απ’ ότι 6 µήνες πριν, ενώ η κρίση χρέους αφορά όλο και περισσότερες αναπτυγµένες
οικονοµίες.
Tο 2009 µε κυβέρνηση ΝΔ το ΠΔΕ ανήλθε στο ποσό των 9,588 δις ευρώ. Ποσό το οποίο το
ΠΑΣΟΚ είχε τότε χαρακτηρίσει ως ανεπαρκές.
Στον Κρατικό Προϋπολογισµό 2010, όταν το ΠΑΣΟΚ είχε γίνει πλέον Κυβέρνηση, ενέκρινε για
το ΠΔΕ ανώτατο όριο δαπανών ύψους 10,3 δισ ευρώ. Μετά από δύο διαδοχικές περικοπές
εντός του 2010 έκλεισε τελικά στα 8,454 δισ. ευρώ, εξ ού και άφησε σωρηδόν ληξιπρόθεσµες
υποχρεώσεις.
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Από το αρχικώς εγκεκριµένο ύψος δαπανών των 8,5 δισ. ευρώ για το ΠΔΕ στον Κρατικό
Προϋπολογισµό 2011, σήµερα το ύψος του ΠΔΕ 2011 ανέρχεται σε 6,890 δισ. ευρώ. Πρόκειται
για το χαµηλότερο ιστορικά ποσοστό επί του ΑΕΠ (3,2%). Και αυτό είναι θεωρητικό γιατί το
6,890 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους θα είναι πολύ χαµηλότερο.
Αν και ο Υπουργός Οικονοµικών, ανέφερε ότι το νέο «µαχαίρι» στο ΠΔΕ οφείλεται στα χαµηλά
επίπεδα απορρόφησης και στο ότι «δεν υπάρχει πάντα διαθέσιµη η ιδιωτική συµµετοχή», είναι
σαφές ότι η µείωση κάλυψε αντίστοιχου µεγέθους «τρύπα» από τις αποκλίσεις στους στόχους
των εσόδων και των δαπανών.
Οι δαπάνες του ΠΔΕ µέχρι σήµερα, για το 2011, ανέρχονται στα 4,273 δισ. ευρώ.
Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι το υπόλοιπο διαθέσιµο ΠΔΕ µέχρι το τέλος του τρέχοντος
έτους, ύψους 2,617 δισ. ευρώ (= 6,890 - 4,273), δεν φαίνεται να είναι δυνατόν να απορροφηθεί
σε έργα δηµοσίων επενδύσεων, δεδοµένου ότι αποµένει πρακτικά ένας µήνας.
Φέτος λοιπόν διατρέχουµε τη δεύτερη διαδοχική χρονιά που περικόπηκε το ΠΔΕ και µάλιστα µε
τάση περαιτέρω µείωσης µέχρι το τέλος του 2011 (λόγω µη απορρόφησης αυτή τη φορά).
Παρά την πολυδιαφηµισµένη τροποποίηση του νόµου για το ΕΣΠΑ, ώστε να επιταχυνθεί η
υλοποίησή του, η προηγούµενη Κυβέρνηση οδηγήθηκε στο εντελώς αντίθετο αποτέλεσµα.
Το ΕΣΠΑ – το κύριο αναπτυξιακό εργαλείο που έχει η κυβέρνηση στα χέρια της- κινείται µε
βήµα σηµειωτόν. Στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ, σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρωπαϊκής
η

Επιτροπής, η Ελλάδα βρίσκεται στην 20 θέση µεταξύ των 27 κρατών µελών της Ε.Ε. Ενώ το
η

η

Σεπτέµβριο του 2009 ήταν στην 5 και το 2010 στην 17 θέση.
Παρά λοιπόν τις διακηρύξεις της Κυβέρνησης, ένα βασικό εργαλείο που έχει στη διάθεσή της,
µένει αναξιοποίητο. Την ώρα που το ΠΑΣΟΚ ξεζούµιζε τον ελληνικό λαό, υπήρχαν 16 δισ.
ευρώ από το ΕΣΠΑ που λίµναζαν.
Επί πέντε µήνες, από τον Οκτώβριο του 2009 µέχρι το Φεβρουάριο του 2010 δεν υπήρχε
Γενικός Γραµµατέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης. Στη συνέχεια, η δηµιουργία Ειδικής
Γραµµατείας ΕΣΠΑ αύξησε ακόµη περισσότερο τη γραφειοκρατία, µε συνέπεια η Γενική
Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και Δηµοσίων Επενδύσεων να καθίσταται θεατής
και στην ουσία να υπολειτουργεί. Ενώ µέσα σε δυο χρόνια τοποθετήθηκαν 3 διαφορετικοί
Υφυπουργοί, αρµόδιοι για το ΕΣΠΑ.
Η κεντρική διαχειριστική αρχή κατά περίεργο τρόπο δεν υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση που
προανέφερα, αλλά στον Ειδικό Γραµµατέα µε συνέπεια να µην υπάρχει συνεργασία µε τις
διαχειριστικές αρχές τόσο των Υπουργείων όσο και των Περιφερειών.

194

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ δηµιούργησε Κεντρικό Λογαριασµό ΕΣΠΑ για την ταχύτερη - δήθεν και ασφαλέστερη απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, κυρίως όµως για λόγους
εντυπωσιασµού.
Στην ουσία, δηλαδή, δηµιούργησε απλά έναν παράλληλο λογαριασµό στην Τράπεζα της
Ελλάδος

ο

οποίος

λειτουργεί

ακριβώς

µε

τον

ίδιο

τρόπο,

πληρώνοντας

µόνο

συγχρηµατοδοτούµενα έργα και προσθέτοντας επιπλέον διοικητικό φόρτο, που τελικά
µπλοκάρει τις διαδικασίες.
Όσον αφορά το ΕΣΠΑ έχουν αναληφθεί υποχρεώσεις για τη χρηµατοδότηση έργων ύψους 1,9
δις, αλλά έχουν πληρωθεί από αυτά µόνο 1,5 δισ. Τα 400 εκ. ευρώ παραµένουν αδιάθετα, µη
απορροφούµενα λόγω πολιτικής αδράνειας και λιµνάζουν στον περιβόητο Κεντρικό
Λογαριασµό του ΕΣΠΑ. Σηµειώνουµε ότι τα 400 αυτά εκατοµµύρια αποτελούν µέρος του
δανείου που έχει πάρει η Ελλάδα από την Τρόϊκα. Δηλαδή, πληρώνουµε τόκους για ποσά που
παραµένουν αναξιοποίητα.
Βασικό, όµως, πρόβληµα του ΕΣΠΑ δεν είναι µόνο η χαµηλή απορροφητικότητα των
κονδυλίων, αλλά και η κατεύθυνση των απορροφήσεων, καθώς µεγάλα έργα υποδοµής και
διαρθρωτικά προγράµµατα που έχουν τη δυνατότητα να κινήσουν την ανάπτυξη παραµένουν
καθηλωµένα. Η προηγούµενη Κυβέρνηση αντί να επιταχύνει το έργο, δηµιούργησε ταµεία
χαρτοφυλακίου και µεταβίβασε σε αυτά πόρους προκειµένου να εµφανίσει µια πλασµατική
τελική απορρόφηση, προτού τα κοινοτικά κονδύλια φτάσουν στους τελικούς αποδέκτες.
Μάλιστα, παρά τις κυβερνητικές διακηρύξεις της Κυβέρνησης Παπανδρέου για «πράσινη»
ανάπτυξη, ο τοµέας του περιβάλλοντος έχει παραγκωνιστεί. Το ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» σηµειώνει πολύ µικρή απορρόφηση. Χαρακτηριστικά επίσης παραδείγµατα
χαµηλής απορροφητικότητας αποτελούν τα προγράµµατα για τη νεανική και γυναικεία
επιχειρηµατικότητα και το πρόγραµµα για την ψηφιακή σύγκλιση.
Δυο χρόνια τώρα ακούµε το ΕΣΠΑ ως τη µόνη πηγή επίλυσης προβληµάτων και τη µόνη
ελπίδα και µέχρι στιγµής, όλο το 2011, οι εισπράξεις από την ΕΕ είναι 2,318 δις ευρώ, µαζί µε
τις επιστροφές από το επιτυχές κλείσιµο του Γ’ ΚΠΣ, ενώ υπάρχουν πολλοί απλήρωτοι
λογαριασµοί εκτελέσεων έργων που παραµένουν απλήρωτοι τη στιγµή που υπάρχει αδιάθετο
ΠΔΕ 2,617 δις ευρώ που θα µπορούσε να πληρώσει εκτελεσµένες υποχρεώσεις και να αιτηθεί
το ποσό από την Ε.Ε. και να απορροφηθεί το έστω και κουτσουρεµένο ΠΔΕ και ας αφήσει ο
Υπουργός Οικονοµικών τις δικαιολογίες περί µη διαθέσιµης ιδιωτικής συµµετοχής. Αυτά είναι
προφάσεις εν αµαρτίαις.
Η όλη εικόνα γίνεται ακόµα πιο αρνητική εάν συνυπολογιστεί ότι µεγάλο µέρος των κονδυλίων
που έχουν απορροφηθεί οφείλονται σε έργα γέφυρες. Ενώ το ποσοστό απορρόφησης είναι εν
µέρει πλασµατικό, αφού προσµετρώνται τα ποσά που έχουν παρκαριστεί σε διαφόρων ειδών
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ταµεία χαρτοφυλακίου (π.χ. ταµείο επιχειρηµατικότητας, εξοικονοµώ κατ’ οίκον) χωρίς να έχουν
επωφεληθεί ακόµα οι πραγµατικοί αποδέκτες.
Εγώ προσωπικά αισθάνοµαι υπερήφανος γιατί µε δική µου ευθύνη ολοκληρώθηκε και έκλεισε,
χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ, το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης µε τη µεγάλη βοήθεια των
αξιόλογων στελεχών του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών τότε. Μάλιστα, ενάµιση
χρόνο από τις 31/12/2009, οπότε και ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο προβλεπόµενος έλεγχος από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Γ’ ΚΠΣ, η χώρα µας παίρνει και την επιστροφή από την
παρακράτηση του 5%.
Στον Προϋπολογισµό 2012 προβλέπονται για το ΠΔΕ δαπάνες ύψους 7,7 δις ευρώ (εκ των
οποίων 1,7 δις ευρώ στο εθνικό σκέλος και 6 δις ευρώ συγχρηµατοδοτούµενο). Το κονδύλι
αυτό φαίνεται στο ψηφισθέν τον Ιούλιο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
να είναι σταθερό µέχρι και το 2015. Στην πορεία θα φανεί, όµως, πόσες θα καταλήξουν να
γίνουν, αφού διαχρονικά το ΠΔΕ αποτελεί όχι µόνο αναπτυξιακό εργαλείο, αλλά και µέσο
άσκησης δηµοσιονοµικής πολιτικής.
Η συνεχιζόµενη καθυστέρηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων θα έχει ως αποτέλεσµα, εφ΄
όσον συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση, είτε την απώλειά τους, είτε τη συσσώρευση τόσων
υποχρεώσεων στα τελευταία έτη εφαρµογής του ΕΣΠΑ, που το ΠΔΕ δεν θα µπορέσει να τις
καλύψει αφήνοντας απλήρωτα τα έργα.
Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να πούµε ότι η εκάστοτε περικοπή του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ
συνεπάγεται:

•

µείωση της νοµοθετηµένης Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκηση (ΣΑΤΑ), του
ΘΗΣΕΑ, του ΕΛΛΑΔΑ κλπ

•

διακοπή εργασιών ηµιτελών έργων υποδοµής ανά τη χώρα

•

απλήρωτες υποχρεώσεις ολοκληρωµένων έργων

•

διακοπή συµβάσεων από αναδόχους για έργα άµεσης προτεραιότητας (πυρόπληκτα

•

σεισµόπληκτα, αντιπληµµυρικά κλπ )

•

δηµιουργία ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων δηλ. αύξηση του χρέους, µε υποχρέωση
από την Τρόϊκα να αποπληρωθούν κατά προτεραιότητα.

Και δυστυχώς, η σηµαντική µείωση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων δηµιουργεί
καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων µε συνέπεια σε αυτή την κρίσιµη οικονοµική συγκυρία
έξω από την καθυστέρηση να µεγαλώνει η ύφεση κατά 2% όπως την προσδιορίζει ο Γενικός
διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής κος Στουρνάρας µε άµεσες αρνητικές συνέπειες για την
ανάπτυξη και την αύξηση της ανεργίας.
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Με δεδοµένο ότι το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων συνεχώς µειώνεται, το στοίχηµα πλέον
για την Ελλάδα είναι κατά πόσο θα τρέξει το ΕΣΠΑ αλλά και κατά πόσο θα µπορέσει να
εξασφαλίσει σηµαντικά κεφάλαια από ενδεχόµενες αποκρατικοποιήσεις που σχεδιάζονται.
Σε µια περίοδο που το ΠΔΕ µειώνεται και οι χρηµατοδοτήσεις των ΟΤΑ περιορίζονται
σηµαντικά, θα έπρεπε τα έργα ΣΔΙΤ και οι συµβάσεις παραχώρησης να αποτελούν κυρίαρχα
εργαλεία ανάπτυξης και εκτέλεσης σηµαντικών έργων υποδοµών.
Αυτά τα εργαλεία δυστυχώς τα δύο τελευταία χρόνια δεν αξιοποιήθηκαν αν και η Κυβέρνηση
της ΝΔ, είχε κάνει σηµαντικά βήµατα στα θέµατα αυτά.
Ιδιαίτερα πρέπει να τονίσω ότι δεν ολοκληρώθηκαν οι διαπραγµατεύσεις για τις συµβάσεις
παραχώρησης των µεγάλων οδικών αξόνων και οι ξένες τράπεζες υπαναχωρούν µε συνέπεια
να κινδυνεύει το 30% περίπου του ΕΣΠΑ από την µη υλοποίηση αυτών των µεγάλων έργων
παραχώρησης, των τόσο σηµαντικών για την ανάπτυξη της χώρας, µε τεράστιες αρνητικές
επιπτώσεις για τη χώρα και το µέλλον της.
Η αυτοδιοίκηση σήµερα βρίσκεται σε δραµατικά δύσκολη θέση. Ο «Καλλικράτης» βρίσκεται στο
σηµείο µηδέν. Γίνονται µεγάλες, άγριες, πρωτοφανείς περικοπές των πόρων των δήµων.
Το 2010 σε σχέση µε το 2009 είχαµε µείωση των πόρων: στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
µέχρι 37%, στη ΣΑΤΑ µέχρι 92%, στις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων πάνω από 50%.
Από το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ έγινε περικοπή των πόρων των δήµων 308 εκ. ευρώ για
συµβασιοποιηµένα (πιστοποιηµένα και ανεκτέλεστα) έργα. Η ΚΥΑ των ΚΑΠ έτους 2010
εκδόθηκε για πρώτη φορά το επόµενο έτος (Απρίλιος 2011).
Στο τέλος ουσιαστικά του έτους 2011 η εικόνα έχει ως εξής: στους ΚΑΠ παρατηρείται µεγάλη
υστέρηση, από ΣΑΤΑ έχουν λάβει µόνο 230 εκ. ευρώ για έργα των Δήµων από τα 630 εκ. ευρώ
που προβλέπονται στον κρατικό προϋπολογισµό, ενώ υπολείπονται 400 εκ ευρώ (63%) που
είναι αδύνατο να δοθούν στους ΟΤΑ τον υπολειπόµενο 1 µήνα µέχρι τις 31/12/2011.
Να σηµειώσω χαρακτηριστικά ότι µόλις πριν από έξι µήνες είχε εκτιµηθεί από τα Υπουργεία
Οικονοµικών και Εσωτερικών ότι το ελάχιστο λειτουργικό κόστος των δήµων ανέρχεται στα 3,8
δισ. ευρώ. Παρόλα αυτά ο προϋπολογισµός 2012 προβλέπει την απόδοση ΚΑΠ ύψους 2,4 δισ.
ευρώ.
Τα έργα του προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ καθώς και τα Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράµµατα
(ΠΙΝΔΟΣ, ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) βρίσκονται
σε χειµερία νάρκη, µε τεράστιες συνέπειες για την ανάπτυξη της Περιφέρειας.
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Το ΠΔ του πολυδιαφηµισµένου προγράµµατος ΕΛΛΑΔΑ αγνοείται. Για την ολοκλήρωση του
θεσµικού πλαισίου ώστε να εφαρµοστεί και να λειτουργήσει ο Καλλικράτης ακόµη αναµένονται
να εκδοθούν 17 ΠΔ (έχουν εκδοθεί µόνο 2) και 41 υπουργικές αποφάσεις (έχουν εκδοθεί µόνο
13). Τελικά ο Καλλικράτης δεν έγινε για το καλό της Τ.Α. και των τοπικών κοινωνιών αλλά για
να περικοπούν οι πόροι των δήµων, επειδή ο Καλλικράτης είχε µπει στο µνηµόνιο και
ακολούθως στο µεσοπρόθεσµο.
Βάσει των στοιχείων της Τράπεζας της Ελλάδας οι ξένες άµεσες επενδύσεις, για το πρώτο
επτάµηνο του έτους, ήταν µειωµένες κατά 46,77% σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του
2010 και κατά 64,65% σε σχέση µε το 2009.
Η κατάργηση του προηγούµενου αναπτυξιακού νόµου, χωρίς την υιοθέτηση νέου για 15 µήνες,
στέρησε την αγορά για το 2011 από τη δυνατότητα εκταµίευσης πόρων µέσω του νέου νόµου.
Και αυτό διότι από τις πρώτες ενέργειες της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ήταν να καταργήσει τον,
κατά γενική οµολογία, πετυχηµένο αναπτυξιακό νόµο της ΝΔ.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόµα και αν εγκριθούν όλες οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν το πρώτο
εξάµηνο ισχύος του νέου επενδυτικού νόµου, οι συνολικές ενισχύσεις θα είναι 12 φορές
µικρότερες σε σχέση µε τις προβλεπόµενες.
Στον τοµέα της ανταγωνιστικότητας, η Ελλάδα κατέλαβε το 2011 την 56η θέση µεταξύ 59
χωρών, σηµειώνοντας πτώση κατά 10 θέσεις σε σχέση µε το προηγούµενο χρόνο.
Το 2010, η Ελλάδα σηµείωσε µείωση στις εισροές ξένων άµεσων επενδύσεων κατά 50% σε
σχέση µε το 2008.
Πολυδιαφηµισµένες προθέσεις για µεγάλες ξένες επενδύσεις παραµένουν προθέσεις, χωρίς
επαρκή πρόοδο, µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την επένδυση του Αστακού που κατέληξε σε
φιάσκο εξαιτίας των κακών χειρισµών της κυβέρνησης.
Ακόµα, σύµφωνα µε έρευνα του ΙΟΒΕ σχετικά µε τις επενδύσεις φαίνεται να έχει επιδεινωθεί
περαιτέρω το επενδυτικό περιβάλλον. Οι επενδύσεις το 2011 προβλέπεται να φτάσουν σχεδόν
στα επίπεδα του 2005.
Είναι προφανές λοιπόν ότι πρέπει να δοθεί έµφαση στην ανάπτυξη. Να επανεξεταστεί το
µείγµα της ακολουθούµενης πολιτικής αλλά και οι ταχύτητες αντίδρασης.
Βασικός στόχος της µεταβατικής κυβέρνησης, όπως τόνισε ο ίδιος ο πρόεδρός µας Αντώνης
Σαµαράς είναι να επανορθώσει τη µεγάλη ζηµιά που έγινε µε την εξαγγελία του
δηµοψηφίσµατος, να εξασφαλίσει την 6η δόση και να ολοκληρώσει την ευρωπαϊκή απόφαση
για το κούρεµα του χρέους, ώστε να αποφύγει η Ελλάδα τη χρεοκοπία.
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Ο προϋπολογισµός χρειάζεται πλέον τη νέα συµφωνία της 26ης Οκτωβρίου για να σταθεί.
Γι’ αυτό θα δώσουµε στον Πρωθυπουργό κ. Παπαδήµο τη δυνατότητα να ολοκληρώσει την
αποστολή του, ψηφίζοντας τον Προϋπολογισµό του 2012, στη βάση της προαναφερθείσας
συµφωνίας.
Ο προϋπολογισµός αυτός έχει ουσιαστικά ήδη ψηφιστεί. Εµείς δεν θα αµφισβητήσουµε αυτά
που ήδη πλέον αποτελούν νόµους του κράτους.
Στηρίξαµε και στηρίζουµε τους στόχους της δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Εξάλειψη του
ελλείµµατος, µείωση του χρέους και διαρθρωτικές αλλαγές.
Σε κάθε περίπτωση όµως θα αγωνιστούµε προκειµένου να υιοθετηθούν πολιτικές που είναι
αποτελεσµατικές και θα µας οδηγήσουν στην έξοδο µας από την κρίση, µε ανάκαµψη,
ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.

Αθανάσιος Μπούρας
Βουλευτής Αττικής
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.
ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΩΤΟΥΛΗ

ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τον Κρατικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2012
Του Ειδικού Εισηγητή του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας
Ιωάννη Πρωτούλη
Βουλευτή Β΄ Αθήνας
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
Η συγκυβέρνηση του «Μαύρου Μετώπου», ΠΑΣΟΚ – ΝΔ – ΛΑΟΣ, κατέθεσε τον
κρατικό προϋπολογισµό, ο οποίος αποτυπώνει τους αντιλαϊκούς στόχους µακράς διάρκειας του
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), όπως έχουν καθοριστεί για
την περίοδο 2011-2015. Αποτελεί προϋπολογισµό στον οποίο καταγράφεται η επιταχυνόµενη
χρεοκοπία των λαϊκών στρωµάτων και εργαλείο για την ενίσχυση του κεφαλαίου. Στον κρατικό
προϋπολογισµό µε την εσωτερική κατανοµή των εσόδων – εξόδων, αποτυπώνεται η διπλή και
ενιαία κατεύθυνση που αυτός έχει. Να φορτωθούν τα βάρη και τα αποτελέσµατα της
καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης οι εργατοϋπάλληλοι, οι αυτοαπασχολούµενοι, οι φτωχοί
αγρότες, συνολικά η λαϊκή οικογένεια, κάνοντας πλιάτσικο στα δικαιώµατα και τις ανάγκες τους
και από την άλλη να εξασφαλιστεί ακόµα πιο φθηνή εργατική δύναµη, µε πλήρη ανατροπή των
εργατικών κατακτήσεων και δικαιωµάτων, στο βωµό της έντασης της ανταγωνιστικότητας και
της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Αυτό από µόνο του σηµαίνει παραπέρα επιδείνωση της υγείας
των εργαζοµένων και της λαϊκής οικογένειας και πρόωρη φθορά της εργατικής δύναµης.
Τα στοιχεία που παρουσιάζει ο προϋπολογισµός ως απολογισµό και κυρίως ως µεγέθη
των µέτρων που προωθούνται, όχι µόνο δεν είναι σταθερά, συνεχώς αλλάζουν και αυτό είναι
πιθανόν να συµβεί µέχρι τη συζήτησή του στη Βουλή, ακόµα και µετά την ψήφιση του.
Καθοριστικό ρόλο σε αυτό θα συντελέσει η παραπέρα πορεία και οι επιπτώσεις της
καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης. Στην ίδια την εισηγητική έκθεση καταγράφεται µε σαφήνεια η
αστάθεια και η αβεβαιότητα στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον, µε προοπτική µεσοπρόθεσµα,
την επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας. Η εκτίµηση για µείωση το 2012 του ΑΕΠ
κατά 2,8%, η ακόµα µεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας, που για το 2012 προβλέπουν αύξηση
από το 15,4% στο 17,1% και η οποία στην πραγµατικότητα θα είναι πολύ µεγαλύτερη, οδηγούν
στο συµπέρασµα ότι στα αντιλαϊκά µέτρα που ήδη έχουν παρθεί, θα προστεθούν και άλλα.
Στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται: «Οι διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας
µπορούν να ενισχύσουν τη συµβολή του παράγοντα απασχόλησης στην ανάπτυξη από το
2012, ενώ ταυτόχρονα να βοηθήσουν στη συγκράτηση του κόστους εργασίας. Συνολικά, οι
διαρθρωτικές αλλαγές αποτελούν έναν καθοριστικό παράγοντα για εφαρµογή ενός νέου
µοντέλου ανάπτυξης βασισµένο στις επενδύσεις και την εξωστρέφεια της ελληνικής
οικονοµίας».
Βλέπουµε ότι κυβέρνηση δε σχεδιάζει ορισµένα επιµέρους µέτρα αντιλαϊκού χαρακτήρα,
αλλά έχει σα βάση τη στρατηγική στήριξης του κεφαλαίου, έχει στρατηγική ανάπτυξης µε
κριτήριο τα µονοπωλιακά συµφέροντα, και στα πλαίσια αυτά καθορίζει το σύνολο των µέτρων,
ώστε η τιµή της εργατικής δύναµης (κόστος εργασίας την αναφέρει) να δηµιουργεί τα ελάχιστα
εµπόδια για αυτό το σκοπό.

203

Όταν αναφέρει το «κόστος εργασίας» περιλαµβάνει ταυτόχρονα το µισθολογικό
«κόστος»-µισθοί, επιδόµατα κλπ-και το µη µισθολογικό «κόστος», το οποίο συντίθεται από την
ασφάλιση, την Υγεία και την Πρόνοια. Άλλωστε η συζήτηση που έχει ανοίξει τελευταία από
εκπροσώπους του κεφαλαίου, ότι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας απαιτεί παραπέρα µείωση
του «µη µισθολογικού κόστους», σηµαίνει νέες περικοπές. Μαζί µε τα νέα µέτρα για τη µείωση
των µισθών και των συντάξεων, προµηνύει νέα επικίνδυνα µέτρα για τα λαϊκά στρώµατα στην
υγεία, την πρόνοια, την παιδεία, τον πολιτισµό και τον αθλητισµό.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ο Κρατικός Προϋπολογισµός του 2012 που κατέθεσε η συγκυβέρνηση του «Μαύρου
Μετώπου» ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ αποτελεί φοροεξόντωση και κατακρεούργηση των κοινωνικών –
λαϊκών

δικαιωµάτων

και

αναγκών

και

ταυτόχρονα

προκλητική

φοροαπαλλαγή

των

επιχειρηµατικών οµίλων.
Ο Προϋπολογισµός των Δήµων και Περιφερειών, συνολικά της Τοπικής Διοίκησης,
εντάσσεται πλήρως στη λογική των µνηµονίων διαρκείας και της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας
των εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονοµικών, µε στόχους και µέτρα που αποτελούν
κυριολεκτικά φορολογική λαιµητόµο για την εργατική τάξη και επιδεινώνουν τη ζωή των
φτωχών λαϊκών στρωµάτων και ταυτόχρονα ανοίγουν νέες ευκαιρίες κερδοφορίας των
επιχειρηµατικών οµίλων σε έργα και υπηρεσίες που θα τους «παραχωρούνται».
Αναδεικνύεται η ορθότητα της εκτίµησης του ΚΚΕ, ότι η Τοπική Διοίκηση αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της Κεντρικής Διοίκησης, ότι οι Δήµοι και οι Περιφέρειες είναι όργανα του
αστικού Κράτους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Έχει αποστολή να ενισχύει την
ανταγωνιστικότητα, την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, τις απολύσεις των εργαζοµένων,
τις ιδιωτικοποιήσεις, την εµπορευµατοποίηση υπηρεσιών και έργων προς όφελος της
επιχειρηµατικής δράσης των µονοπωλιακών οµίλων.
Αυτή η εµπειρία ισχύει εδώ και δεκαετίες στα Κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και όχι µόνο, όπου η διοικητική περιφερειακή δοµή τους, το περιεχόµενο, η
κατεύθυνση και οι λειτουργίες τους υποτάσσονται στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας της
Ε.Ε. (ιδιαίτερα από τη συνθήκη του Μάαστριχτ) µε αποτέλεσµα παιδεία, υγεία - πρόνοια,
συνολικά κοινωνικές υπηρεσίες και έργα να έχουν παραδοθεί στο κεφάλαιο.
Επιβεβαιώνονται και µε αυτό τον Προϋπολογισµό οι θέσεις µας για το
περιεχόµενο και την κατεύθυνση του αντιδραστικού για το λαό «Καλλικράτη» στον ένα
χρόνο εφαρµογής του:
-- Στοχεύει στην προσαρµογή του αστικού Κράτους στις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου σε
συνθήκες µάλιστα βαθέµατος της καπιταλιστικής κρίσης που συντρίβει ό, τι δικαιώµατα του
λαού είχαν αποµείνει.
-- Επεκτείνει και ενισχύει την επιχειρηµατική δράση στη λειτουργία των Δήµων και των
Περιφερειών προς όφελος των συµφερόντων των επιχειρηµατικών οµίλων.
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π.χ. επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και του
τουρισµού, υπονοµεύοντας παραδοσιακές οικονοµικές δραστηριότητες, το ζωικό κεφάλαιο και
φυσικό περιβάλλον, αλλοιώνοντας το οικιστικό τοπίο.
-- Δηµιουργεί ακόµα πιο ευνοϊκούς όρους αναπαραγωγής του κεφαλαίου και θωράκισης της
ανταγωνιστικότητας προς όφελος των επιχειρηµατικών οµίλων, υποτάσσοντας στα συµφέροντά
τους το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), το ΕΣΠΑ, «ΕΛΛΑΔΑ» κλπ.
-- Διευκολύνει την παράδοση σε επιχειρηµατικά συµφέροντα του φυσικού πλούτου, τη
συγκέντρωση της γης και την αλλαγή χρήσης της. π.χ. Παραχώρηση – εκµετάλλευση των
ελεύθερων χώρων που έχουν αποµείνει (φωτοβολταϊκά, ανεµογεννήτριες), ιδιωτικοποίηση
υπηρεσιών του Δηµοσίου ακόµα και µηχανισµούς περιβαλλοντικού ελέγχου (ο νόµος για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση και τα αυθαίρετα που πρόσφατα ψηφίστηκε. Χρησιµοποιούν τις
συµπράξεις δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα (ΣΔΙΤ) για τη δηµιουργία αναγκαίων υποδοµών
υποθηκεύοντας παράλληλα τη λειτουργία τους υπέρ του κεφαλαίου για δεκαετίες.
-- Επιταχύνεται η διαδικασία παραχώρησης τµηµάτων ή ολόκληρων τοµέων της διαχείρισης των
υδάτινων πόρων και των απορριµµάτων κλπ. στους επιχειρηµατικούς οµίλους π.χ. στη
διαχείριση των απορριµµάτων, αποκοµιδή – µεταφόρτωση – επεξεργασία - τελική διάθεση. Η
νοµοθεσία επιτρέπει (µε την τελευταία τροπολογία) µε τα 2/3 των µελών των δηµοτικών
συµβουλίων να µπορεί να εκχωρηθεί η αποκοµιδή των απορριµµάτων. Αυξάνουν οι Δήµοι που
εκχωρούν αυτές τις υπηρεσίες στους ιδιώτες. Ήδη έχει γίνει προκήρυξη διαγωνισµού
κατασκευής και λειτουργίας µέσω ΣΔΙΤ όλων των νέων εγκαταστάσεων για την επεξεργασία
σύµµεικτων απορριµµάτων της Αττικής.
-- Εµπορευµατοποιεί και ιδιωτικοποιεί παραπέρα την παιδεία, υγεία, πρόνοια. Οι Δήµοι και οι
Περιφέρειες λειτουργούν ως κρατικοί φορείς προώθησης ενός ελάχιστου και ανεπαρκέστατου
πακέτου υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας για τα εξαθλιωµένα στρώµατα κυρίως µέσω
Ευρωπαϊκών

προγραµµάτων.

Πρόκειται

για

στρατηγική

επιλογή

προκειµένου

να

αντικατασταθούν µε αυτόν τον τρόπο οι άγριες περικοπές των Κρατικών πόρων και να
προχωρήσει παραπέρα η εµπορευµατοποίησή τους. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι η µεταφορά
αρµοδιοτήτων διευκολύνει την επιχειρηµατική πρόσβαση του κεφαλαίου σε αυτούς τους τοµείς,
τη διάσπαση του ενιαίου χαρακτήρα των κοινωνικών υπηρεσιών και την άµεση µεταφορά της
δαπάνης στην κάθε οικογένεια. Ενδεικτικά αναφέρουµε:
-- σχολικές επιτροπές: το αποτέλεσµα της συγχώνευσης σε πρώτη φάση είναι η µείωση κατά
40% της χρηµατοδότησης που οδηγεί σε νέα επιβάρυνση των γονιών για να καλύψουν τις
λειτουργικές ανάγκες,
-- παιδικοί σταθµοί: δεν ικανοποιήθηκαν οι αιτήσεις για χιλιάδες οικογένειες αποτέλεσµα της
έλλειψης υποδοµών, προσωπικού, χρηµατοδότησης. Οι περισσότεροι παιδικοί σταθµοί
λειτουργούν µε µειωµένο προσωπικό και «καλύπτονται» από συµβασιούχους µερικής
απασχόλησης,
-- προνοιακές δοµές και πρόσδεσή τους στον εθελοντισµό. Προσπαθούν να λύσουν τα
κοινωνικά προβλήµατα που η πολιτική τους δηµιουργεί π.χ. συσσίτια, φιλοξενία αστέγων κλπ.
µε

εκδηλώσεις

υποκριτικής

φιλανθρωπίας

από

µεγαλόσχηµους

δηµιουργηθούν κρατικές δοµές που να αντιµετωπίζουν το πρόβληµα.
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χορηγούς

αντί

να

-- Διαλύει τις εργασιακές σχέσεις: απολύσεις προσωπικού, εργασιακή εφεδρεία, γενίκευση
µερικής απασχόλησης, συµβασιούχοι έργου ή ορισµένου χρόνου, ενοικίαση εργαζοµένων µέσω
εργολαβικών γραφείων για την κάλυψη αναγκών. Μείωση του προσωπικού µε την κατάργηση
των κενών οργανικών θέσεων µέσω των Οργανισµών Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) και την
εντατικοποίησή του. Σε συνεργασία µε τις ΜΚΟ προωθούν προγράµµατα εργασιακής οµηρίας
και ανακύκλωσης της ανεργίας «στο όνοµα» δήθεν της αντιµετώπισής της, τα οποία
εξασφαλίζουν ακόµα πιο φτηνή εργατική δύναµη.
Παρατηρήσεις των κατατεθέντων στοιχείων του Προϋπολογισµού για την Τοπική
Διοίκηση
1) Η ανάλυση του προϋπολογισµού όπως αυτός κατατέθηκε (µε αλληλοσυγκρουόµενα και
αντιφατικά στοιχεία ως συνειδητή επιλογή) επιβεβαιώνει τη θέση για τον αντιλαϊκό –
αντιδραστικό χαρακτήρα του "Καλλικράτη". Όπως και να γίνουν οι συγκρίσεις είτε µε τους
προϋπολογισθέντες πόρους ή τις εκτιµήσεις ή τις αποδόσεις η Κυβέρνηση µειώνει δραµατικά
την Κρατική χρηµατοδότηση στις Περιφέρειες και τους Δήµους σε βαθµό τέτοιο που είναι κάτω
και από το λεγόµενο «ελάχιστο κόστος» λειτουργίας των Δήµων και Περιφερειών που η ίδια η
Κυβέρνηση έχει οµολογήσει (3/5/2011) ότι είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των Δήµων και
των Περιφερειών που στην πράξη αποδείχθηκε ότι δεν καλύπτει ούτε τη µισθοδοσία και τα
λειτουργικά, έστω και αν είχε αποδώσει η Κυβέρνηση το σύνολο του ποσού που η ίδια
προϋπολόγισε και εκτίµησε ότι θα δώσει στον Προϋπολογισµό του 2011.
Οι αποδόσεις των πόρων µέχρι 10/11/2011 συνολικά στην Τοπική Διοίκηση υπολείπονται πάνω
από 1,5 δις ευρώ(!)
Η συγκυβέρνηση µε τον παρόντα Προϋπολογισµό εµφανίζει Προϋπολογισµό µειωµένο και
αυτών των ποσών που δεν είχαν καλύψει τη µισθοδοσία και τα λειτουργικά της Τοπικής
Διοίκησης και αφού έχει προσθέσει αρµοδιότητες προνοιακών επιδοµάτων και τη µεταφορά των
µαθητών κόστους 1,2 δισ. ευρώ.
Είναι συνειδητή επιλογή η κατεύθυνση που δίνει στις Περιφέρειες, ιδιαίτερα στους
Δήµους, ή να αυξήσουν ακόµη περισσότερο τα «ίδια» έσοδα της Τοπικής Διοίκησης µε
επιπλέον χαράτσια και υψηλή ανταποδοτική λειτουργία ή τοµείς των υπηρεσιών θα
κλείνουν και θα παραδίδονται εξ’ ολοκλήρου στους ιδιώτες…
2) Τα αναγραφόµενα ποσά στην εισηγητική έκθεση του 2012 πίνακες 3.36 και 3.37 δεν
ανταποκρίνονται σε αυτά που προκύπτουν από την εφαρµογή της νοµοθεσίας του
«Καλλικράτη» για την Τοπική Διοίκηση και υπολείπονται κατά -830 εκατ. ευρώ για τους Δήµους
και -163 εκατ. ευρώ για τις Περιφέρειες.
π.χ. Για τους Δήµους (πίνακας 3.36):
α. Για τα έσοδα από το φόρο εισοδήµατος µε βάση τους κωδικούς 110 και 120 αφαιρουµένων
των κρατήσεων υπέρ ΟΓΑ προκύπτει το ποσό των 10.167. Τότε τα έσοδα των Δήµων από το
Φόρο Εισοδήµατος θα έπρεπε να είναι 10.167 Χ 21,3%=2166,40 τα 2/3 του ποσού αυτού είναι
1.444,26 εκατ. ευρώ και όχι 960 εκατ. που αναγράφεται στον πίνακα.
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β. Για τα έσοδα των Δήµων από ΦΠΑ θα έπρεπε να είναι (Κωδ. 1110+1150) 14.889 εκατ. ευρώ
Χ 12%=1.786,8 εκατ. ευρώ και όχι 1.272 που αναγράφει ο πίνακας.
γ. Για τα έσοδα από το φόρο ακίνητης περιουσίας στον κώδικα 220 αναφέρονται έσοδα από το
φόρο ακίνητης περιουσίας 540 εκατ. ευρώ. Οι Δήµοι θα έπρεπε να πάρουν το 50%, δηλαδή 270
εκατ. ευρώ και όχι 168 που γράφει στον πίνακα.
Συνολικά µε βάση τους αναλυτικούς κωδικούς προκύπτει ότι οι Δήµοι έπρεπε να πάρουν 3,230
δισ. ευρώ στον πίνακα 3.36 εµφανίζεται το ποσό των 2,400 δισ. ευρώ δηλαδή µείωση - 830
εκατ. ευρώ
δ. Στον πίνακα 3.38 αναφέρεται ΣΑΤΑ (Πρόγραµµα Δηµόσιων Επενδύσεων) 608 εκατ. ευρώ.
Αφού η ΣΑΤΑ είναι το µισό των εσόδων των Δήµων (2/3 λειτουργικές δαπάνες, 1/3 έργα) θα
έπρεπε να είναι 722 εκατ. ευρώ, δηλαδή υπάρχει µείωση 114 εκατ. ευρώ.
Για τις Περιφέρειες (πίνακας 3.37):
α. Έτσι για το 2,4% που παίρνουν από το ΦΕΦΝΠ από τους αντίστοιχους κωδικούς προκύπτει
το ποσό 10.167Χ2,4%=241,1 εκατ. ευρώ ενώ στην Εισηγητική Έκθεση αναφέρεται 168,1 εκατ.
ευρώ δηλαδή -73 εκατ. Ευρώ.
β. Για το 4% που παίρνουν από το ΦΠΑ από τους αντίστοιχους κωδικούς προκύπτει
14.889Χ4%= 595,6 εκατ. ευρώ ενώ στην Εισηγητική Έκθεση αναφέρεται 432,3 εκατ. ευρώ.
Μείωση -163,3 εκατ. ευρώ.
Συνολικά µε βάση τα αναλυτικά στοιχεία προκύπτει ότι οι Περιφέρειες έπρεπε να πάρουν µε
βάση την εφαρµογή του νόµου 836,7 εκατ. ευρώ και εµφανίζεται το ποσό των 600,4 εκατ.
Ευρώ, δηλαδή µείωση -236,3 εκατ. ευρώ
3) ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ προβλέπονται µειωµένα το 2012 σε
σχέση µε το 2011 κατά (5,849 δις – 3,822 δις) = 2,027 δισ. ευρώ (πίνακας 5.39 εις. Έκθεση
2011 και πίνακας 3.38 εις. Έκθεση 2012), ενώ υποτίθεται ότι έγινε αύξηση των αποδόσεων
προς την Τοπική Διοίκηση (από 20,5% σε 21,3% από τον φόρο εισοδήµατος προς την Τοπική
Διοίκηση λόγω µεταφοράς νέων αρµοδιοτήτων και αναλυτικά:
 Για τους Δήµους – Έσοδα: Ο Προϋπολογισµός του 2012 καταγράφει µείωση πόρων -1,682
δισ. ευρώ σε σχέση µε τον Προϋπολογισµό του 2011 (4,904 δισ. ευρώ έσοδα το 2011, 3,222
δισ. ευρώ έσοδα το 2012, µείωση Κρατικών πόρων -1,682 δισ. ευρώ δηλαδή µείωση -34%)
 Για τις Περιφέρειες - Έσοδα: Ο Προϋπολογισµός του 2012 καταγράφει µείωση πόρων -345
εκατ. ευρώ σε σχέση µε τον Προϋπολογισµό του 2011(945 εκατ. ευρώ το 2011, 600 εκατ. ευρώ
το 2012, µείωση -345 εκατ. ευρώ δηλαδή – 37%)
Συνολικά έσοδα Τοπικής Διοίκησης (Δήµοι – Περιφέρειες): 3,822 δισ. ευρώ.
Η µείωση πόρων Τοπικής Διοίκησης (Δήµοι – Περιφέρειες) το 2012 σε σχέση µε το 2011
προβλέπεται να είναι σύµφωνα µε τα στοιχεία του Προϋπολογισµού 2,027 δις ευρώ.
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Βασικό στοιχείο µελέτης του Προϋπολογισµού που δείχνει την ταξικότητά του, είναι η

σχέση εσόδων αφενός µεν από την Κρατική χρηµατοδότηση (που προέρχεται πάλι από τη
φορολογία) και αφετέρου από τα έσοδα που απ’ ευθείας εισπράττονται από το λαό µέσω των
Δήµων και των Περιφερειών που στην πλειοψηφία τους επιβαρύνουν τα λαϊκά στρώµατα.
Αυτό αποδεικνύεται από τον πίνακα 3.38(Ενοποιηµένος Προϋπολογισµός ΟΤΑ)
Σύνολο Εσόδων (Περιφέρειες – Δήµοι): 3,822 δις ευρώ
Σύνολο Εξόδων (Περιφέρειες – Δήµοι): 6,486 δις ευρώ!
Έλλειµµα: 2,664 δισ. ευρώ που φορτώνονται στο λαό από τη συγκυβέρνηση του
«Μαύρου Μετώπου» και τους αιρετούς µέσω προστίµων, φόρων, ανταποδοτικών τελών.


Επισηµαίνουµε τις τεράστιες ευθύνες των δυνάµεων που στηρίζει το ΠΑΣΟΚ- ΝΔ – ΣΥΝ

στο ΔΣ της πρώην ΚΕΔΚΕ που συµφώνησαν στη διαγραφή των 12 δισ. ευρώ
παρακρατηθέντων πόρων, αποδεχόµενοι έναντι του ποσού του 1,711 δισ. ευρώ σε 8 ετήσιες
ισόποσες δόσεις. Μεγάλο µέρος των παρακρατηθέντων (2 δισ. ευρώ) ήταν για χρηµατοδότηση
αρµοδιοτήτων που µεταφέρθηκαν στην Τοπική Διοίκηση, που αποδέχτηκαν οι άλλες δυνάµεις
και που οι αιρετοί του ΚΚΕ είχαν απορρίψει κατηγορηµατικά αυτή τη µεταφορά.
Ο δρόµος αυτός άνοιξε τη σηµερινή κατάσταση ώστε οι µεταφερόµενες αρµοδιότητες να είναι
1,225 δισ. ευρώ (στοιχεία ΚΕΔΕ) και να εντάσσονται στον Προϋπολογισµό των εσόδων των
Δήµων χωρίς νέα χρηµατοδότηση.
4) Στον Προϋπολογισµό του 2012 δεν γίνεται καµία αναφορά στο πρόγραµµα «ΕΛΛ.Α.Δ.Α.»
δηλαδή το ποσό της ΣΑΤΑ δεν µπορεί να ελεγχθεί. Η εµπειρία από το 2011 λέει ότι µέχρι
σήµερα (10/11/2011) έχουν αποδοθεί µόλις 210 εκατ. ευρώ από τα 630 που είχε ο
Προϋπολογισµός του 2011 (στοιχεία ΚΕΔΕ).
Για το Πρόγραµµα Δηµόσιων Επενδύσεων είναι χαρακτηριστικό η συνεχής µείωση των
προϋπολογισθέντων και των πραγµατοποιηθέντων δαπανών για το Υπουργείο Εσωτερικών.
Το κύριο ζήτηµα όµως είναι ότι το περιεχόµενο και η κατεύθυνσή του είναι η ενίσχυση
την ανταγωνιστικότητας των επιχειρηµατικών οµίλων σε βάρος των λαϊκών αναγκών.
Για το 2011 προϋπολογίζονται δαπάνες 710 εκατ. (πίνακας 5.19 εισηγ. Έκθεση 2011)
και η εκτίµηση των πραγµατοποιήσεων είναι 418 (πίνακας 3.19 εισ. Έκθεση 2012) µειωµένα
δηλαδή κατά 41%.
Για το 2012 προϋπολογίζονται δαπάνες 478 εκατ. ευρώ, δηλαδή µειωµένες σε σχέση µε
τα προϋπολογισθέντα το 2011 κατά 33% (πίνακας 3.20 της εισηγ. Έκθεσης 2012).
Γίνεται αντιληπτό ότι η πραγµατοποίησή τους θα παρουσιάσει πολύ µεγαλύτερη
µείωση.

208

Η θέση του ΚΚΕ για τις δοµές Διοίκησης
Η Ευρωενωσιακή πολιτική που εφαρµοζόταν διαχρονικά από τις Κυβερνήσεις
του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ εντείνεται και κλιµακώνεται σήµερα από τη συγκυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ – ΝΔ – ΛΑΟΣ και υλοποιείται σε τοπικό επίπεδο από τους αιρετούς του
ευρωµονοδρόµου, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η συνεχής φοροαφαίµαξη ολόκληρου του λαού
προς όφελος της κερδοφορίας των επιχειρηµατικών οµίλων.
Η αντίληψη του ΚΚΕ για τις δοµές διοίκησης και διεύθυνσης σε κεντρικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο έχει ως θεµέλιό της την κοινωνική ιδιοκτησία στα
συγκεντρωµένα µέσα παραγωγής, στον κεντρικό και περιφερειακό σχεδιασµό µε
κίνητρο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αυτός εξασφαλίζει τον σχεδιασµό της
ανάπτυξης ανά τοµέα και κλάδο σύµφωνα µε τις παραγωγικές δυνατότητες της χώρας,
αντιµετωπίζει την περιφερειακή ανισοµετρία. Στηρίζεται στην εργατική και λαϊκή συµµετοχή,
στον έλεγχο από τα κάτω προς τα πάνω.
Στη βάση αυτής της αντίληψης, της αναγκαιότητας του εργατικού – λαϊκού δρόµου
ανάπτυξης προβάλουµε και διεκδικούµε πλαίσιο στόχων πάλης σε γραµµή αντιπαράθεσης µε
την πολιτική της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας, που απαντούν στις αυξανόµενες
σύγχρονες ανάγκες των εργαζοµένων και στην αντιµετώπιση των επειγόντων προβληµάτων
σήµερα τη λαϊκή οικογένεια.
ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ στους βασικούς άξονες διεκδίκησης:
- Πλήρης και επαρκής κρατική χρηµατοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών
των Περιφερειών και των Δήµων που θα προέρχεται από την αύξηση της φορολόγησης στο
45% του µεγάλου κεφαλαίου, της εκκλησιαστικής περιουσίας και αύξηση του ΦΠΑ στα είδη
πολυτελείας κλπ.
- Διεκδικούµε την πλήρη επιστροφή των παρακρατηθέντων. Τα χρήµατα αυτά ανήκουν
στους εργαζόµενους. Αφαιρούνται, άµεσα ή έµµεσα, από το εισόδηµά τους και αναπληρώνονται
από πρόσθετους φόρους και τέλη που επιβάλλονται σε βάρος τους.
- Κατάργηση κάθε είδους τοπικής φορολογίας, ανταποδοτικών, αντισταθµιστικών και άλλων
τελών, που χτυπάνε το λαϊκό εισόδηµα.
- Μονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων που δουλεύουν µε κάθε είδους σύµβαση, χωρίς
όρους και προϋποθέσεις.
- Προσλήψεις νέου µόνιµου προσωπικού µε πλήρη µισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα
για να καλυφθούν οι αυξανόµενες κοινωνικές ανάγκες σε υπηρεσίες και υποδοµές.
- Αντιπαλεύουµε τη γενίκευση της ανατροπής των εργασιακών σχέσεων και την επέκταση
της εφαρµογής «ευέλικτων εργασιακών σχέσεων» στους ΟΤΑ µέσω προγραµµάτων
περιορισµένου χρόνου, Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης, προγραµµάτων κατάρτισης, ή
άλλων µέσω ΟΑΕΔ, Μ.Κ.Ο. κλπ., αλλά και οποιωνδήποτε άλλων µορφών επιχειρήσεων.
- Κατάργηση των δηµοτικών επιχειρήσεων και όλου του νοµοθετικού πλαισίου που καθιστά
την τοπική διοίκηση επιχείρηση. Ένταξη των εργαζοµένων των δηµοτικών επιχειρήσεων που
κλείνουν στις υπηρεσίες των δήµων µε µόνιµη σταθερή σχέση εργασίας, πλήρη εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώµατα.
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- Να καταργηθεί η επιχειρηµατική δράση στη λειτουργία, στις υπηρεσίες και τα έργα των
Περιφερειών και των Δήµων.
- Διεκδικούµε Έργα Υποδοµής και Πόρους που κατευθύνονται για την κάλυψη των
αναγκών της λαϊκής οικογένειας, ιδιαίτερα των νέων ζευγαριών, των ηλικιωµένων, των
ατόµων µε αναπηρία (π.χ. λαϊκή κατοικία, σύγχρονα σχολεία, προσχολικά κέντρα, πολιτιστικά
κέντρα, δηµόσια κέντρα υγείας, προστασία από πληµµύρες, πυρκαγιές, σεισµούς, έντονα
καιρικά φαινόµενα, κατολισθήσεις, αποκλεισµούς από χιονοπτώσεις κ.λπ., ρύπανση του αέρα
και του εδάφους, ρύπανση και µόλυνση των υδάτων, έργα άρδευσης, επίλυση του
αποχετευτικού κατά ενιαίες περιοχές (π.χ. Ανατολική Αττική), ορθολογική διαχείριση των
στερεών αποβλήτων µε έµφαση στην ανακύκλωση µακριά από κάθε ιδιωτικοποίηση, ενάντια
στην καύση απορριµµάτων, κ.λπ.). Ο σχεδιασµός, µελέτη και κατασκευή των έργων θα γίνει
από ένα αποκλειστικά δηµόσιο κατασκευαστικό φορέα µε ευθύνη του κράτους.
- Κατοχύρωση Ενέργειας - Μεταφορών - Νερού ως κοινωνικών αγαθών παρεχόµενων
από το κράτος µε πολύ φθηνά τιµολόγια ή δωρεάν (π.χ. άρδευση αγροτικών καλλιεργειών) και
κατάργηση του ΦΠΑ σε αντίθεση µε την εµπορευµατοποίηση και ιδιωτικοποίησή τους.
- Για την κοινωνική πολιτική:
- Ενιαίο, καθολικό, σύγχρονο, αποκλειστικά δηµόσιο και δωρεάν σύστηµα Παιδείας – Υγείας και
επείγουσας ιατρικής, µε πανελλαδικά ανεπτυγµένα, σύγχρονα εξοπλισµένο, δηµόσιο- δωρεάν
ΕΚΑΒ. Πλήρης χρηµατοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και κατάργηση των εισφορών
όλων των εργαζοµένων, αυτοαπασχολουµένων, συνταξιούχων, αγροτών στον κλάδο υγείας.
- Η χρηµατοδότηση να γίνεται αποκλειστικά από το κράτος και την εργοδοσία µε κατάργηση
κάθε επιχειρηµατικής δράσης στην Υγεία – Πρόνοια.
- Ο ρόλος της Τοπικής Διοίκησης είναι να βοηθά το δηµόσιο σύστηµα Υγείας – Πρόνοιας µε την
επισήµανση, ανάδειξη των ιδιαίτερων προβληµάτων της κάθε περιοχής.
- Δηµιουργία δηµόσιων – δωρεάν Κέντρων Υγείας στα αστικά κέντρα και την ύπαιθρο πλήρως
στελεχωµένα µε µόνιµο προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για όλους χωρίς
προϋποθέσεις.
- Δηµόσιοι – Δωρεάν βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθµοί, δωρεάν κρατικές κατασκηνώσεις για όλα
τα παιδιά των εργαζοµένων και των ανέργων. Κατάργηση των τροφείων.
- Κρατικό Δίκτυο Υποδοµών – κοινωνικών εγκαταστάσεων µε δωρεάν υπηρεσίες για την
οικογένεια, το παιδί, τα άτοµα τρίτης ηλικίας, τα ΑµεΑ.
- Δε δεχόµαστε οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι δοµές να λειτουργούν µε βάση ληξιπρόθεσµα
ευρωενωσιακά προγράµµατα (π.χ. «Βοήθεια στο Σπίτι» κ.ά). Για όσο διάστηµα όµως αυτά
λειτουργούν ζητάµε τον εκσυγχρονισµό της υλικοτεχνικής υποδοµής τους και προσλήψεις
µόνιµου προσωπικού. Όχι στην ιδιωτικοποίηση και εµπορευµατοποίηση τους, τη φιλανθρωπία
και τον ψευτοεθελοντισµό.
- Αποκλειστικά Δηµόσιο – Δωρεάν εκπαιδευτικό σύστηµα µε κατάργηση κάθε επιχειρηµατικής
δράσης βασισµένο στο ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο γενικής εκπαίδευσης για όλους χωρίς
ταξικές και φυλετικές διακρίσεις.
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- Καµία είσοδος επιχειρηµατικών οµίλων, µε το µανδύα της τοπικής κοινωνίας ή των ΜΚΟ στη
Διοίκηση και διαχείριση των σχολικών µονάδων. Απορρίπτουµε τις «ζώνες εκπαιδευτικής
προτεραιότητας» που συγκαλύπτουν και εντείνουν τις µορφωτικές ανισότητες.
- Μαζικές προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού µε µοναδική προϋπόθεση το πτυχίο τους και
ταυτόχρονα µονιµοποίηση όλων των συµβασιούχων.
- Κατάργηση των Νόµων (2218 – 2240/ 1994) του ΠΑΣΟΚ που έχουν διαµορφώσει το θεσµικό
πλαίσιο για την «αποκέντρωση» στην παιδεία.
- Κοινωνικό δικαίωµα ο Πολιτισµός, ο Αθλητισµός, η ερασιτεχνική δηµιουργία, ο δηµιουργικός
ελεύθερος χρόνος για όλους. Αναβάθµιση των κοινωνικών συνθηκών ζωής σε εργατογειτονιές
και την ύπαιθρο, µε τη δηµιουργία και ενίσχυση χώρων πρασίνου και αναψυχής, παιδικών
χαρών κλπ.
- Υπεράσπιση των λαϊκών δικαιωµάτων και δηµοκρατικών ελευθεριών Ελλήνων - µεταναστών προσφύγων.
- Για το εκλογικό σύστηµα: Εφαρµογή της απλής αναλογικής στην εκλογή των οργάνων στην
περιφερειακή και τοπική διοίκηση και των διοικήσεων των ανώτερων συλλογικών της οργάνων
(ΠΕΔ – ΚΕΔΕ). Έµµεση εκλογή Περιφερειάρχη και Δηµάρχου µε δυνατότητα ανάκλησης µέσω
των συµβουλίων που τους εκλέγουν. Κατάργηση των απαράδεκτων ρυθµίσεων που
περιορίζουν την αντιπροσωπευτικότητα και νοθεύουν τη λαϊκή ψήφο.
- Για τους αιρετούς της τοπικής διοίκησης: Κατάργηση των αποζηµιώσεων των αιρετών
(περιφέρεια, δήµος) για τη συµµετοχή τους στα συµβούλια, τις επιτροπές και τα νοµικά
πρόσωπα. Να υπάρξει ασυµβίβαστο στη µισθοδοσία αιρετών (π.χ. αντιπεριφερειαρχών,
αντιδηµάρχων, προέδρων συµβουλίων και νοµικών προσώπων κλπ) στην περίπτωση που
µισθοδοτούνται ή δουλεύουν συγχρόνως και στον επαγγελµατικό τους χώρο (δηµόσιο, ιδιωτικό,
ελεύθερο επάγγελµα). Να καταργηθεί µε αναδροµική ισχύ η συνταξιοδότηση αιρετών
(Δηµάρχων, πρώην Νοµαρχών) εφ’ όσον έχουν σύνταξη από άλλο ταµείο επαγγελµατικού
φορέα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Α. Βασικές στοχεύσεις της κυβερνητικής πολιτικής στην παιδεία
Η κυβέρνηση προχωράει τις αντιδραστικές αλλαγές στην εκπαίδευση. Πρόκειται για µια σειρά
µέτρα που είχαν προβλεφθεί από το πρόγραµµα του ΠΑΣΟΚ, που συνεχίζουν και πατούν στο
έδαφος των νόµων της ΝΔ.
Πρόκειται για αλλαγές που έχουν στρατηγική κατεύθυνση και που σε συνθήκες εξέλιξης της
καπιταλιστικής κρίσης επιταχύνονται.
Η ουσία των αναδιαρθρώσεων αυτών είναι µια: γρήγορα, αποτελεσµατικά και συντεταγµένα να
βγει η φθηνή εργατική δύναµη που έχει ανάγκη το κεφάλαιο για να ενισχύσει την κερδοφορία
του, την ανταγωνιστικότητά του. Παράλληλα, η αστική στρατηγική διαµορφώνει προϋποθέσεις
ώστε µια σειρά τοµείς που µέχρι τώρα παρέχονταν µε κρατική ευθύνη και δωρεάν να
αποτελέσουν χώρους άµεσης επιχειρηµατικής δράσης.
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Το «νέο σχολείο» που µπήκε σε εφαρµογή από πέρσι είναι το φθηνό σχολείο για το
κράτος, το ακριβό για το λαό, το κερδοφόρο για την πλουτοκρατία.
Το σχολείο που αντιµετωπίζει η λαϊκή οικογένεια και οι συνέπειες στην τσέπη της


Είναι το σχολείο του Καλλικράτη, το σχολείο της διαφοροποίησης, όπου κάθε γονιός
βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για τη µετακίνηση των παιδιών του. Το σχολείο µε τις
χιλιάδες ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, των χαµένων διδακτικών ωρών, το σχολείο χωρίς
βιβλία. Είναι το σχολείο µε Σχολικές Επιτροπές χωρίς χρήµατα. Τα βιβλία θα έρθουν
από του … χρόνου! Σήµερα, είναι έτοιµα µόλις 37 τίτλοι βιβλίων στου 1200! Έστειλαν
εγκύκλιο στα σχολεία να µοιραστούν στους µαθητές φωτοτυπίες και DVD (98428/Γ2/19-2011)!



Οι δήµοι αδυνατούν οικονοµικά να αναλάβουν τη µεταφορά των µαθητών, ενώ οι
συµβάσεις ξεκινούν από 1 Νοέµβρη. Οι σχολικές επιτροπές δεν έχουν λεφτά για να
καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων (όπως πετρέλαιο). Καλούνε τους γονείς
να βάλουν το χέρι στην τσέπη για όλα, την ώρα που η ανεργία και η ανέχεια σπάνε
κόκαλα!

Το σχολείο που αντιµετωπίζει η λαϊκή οικογένεια και οι συνέπειες στη µόρφωση των
παιδιών της


Η νέα διοικητική δοµή της εκπαίδευσης σε συνδυασµό µε τον Καλλικράτη δηµιουργεί
όρους για πιο έντονη ταξική κατηγοριοποίηση µαθητών και σχολείων, µε συνέπειες τη
διαφοροποίηση του σχολικού και του αναλυτικού προγράµµατος, τη συµµετοχή των
γονιών στο κόστος λειτουργίας του σχολείου, το άνοιγµα της πόρτας του σχολείου
στους επιχειρηµατίες.



Το «νέο σχολείο» είναι το σχολείο της ηµιµάθειας που αντί για ολόπλευρη µόρφωση θα
δίνει ψίχουλα πληροφοριών και δεξιοτήτων. Είναι το σχολείο της διαστρέβλωσης της
ιστορίας. Είναι το σχολείο των κουρασµένων-εξουθενωµένων παιδιών των ολοήµερων.



Το «Νέο Λύκειο» έχει τη σφραγίδα νέων µεγαλύτερων ταξικών φραγµών στη µόρφωση,
σηµατοδοτεί την προσπάθεια του κεφαλαίου να σπρωχτούν τα παιδιά της λαϊκής
οικογένειας από πιο νωρίς στην ψευτοκατάρτιση της Τεχνικής Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης για να γίνουν ακόµα πιο φθηνό και αναλώσιµο εργατικό δυναµικό. Το
Λύκειο χάνει παντελώς το µορφωτικό του χαρακτήρα αφού τα µαθήµατα γενικής
παιδείας θα είναι µέχρι την Α’ Λυκείου, ενώ η νέα δοµή του σχολείου και το εξεταστικό
σπρώχνουν τα παιδιά να προετοιµάζονται αποκλειστικά για τα µαθήµατα των
εξετάσεων και την πρόσβαση στα ΑΕΙ. Υπηρετείται, µε αυτό τον τρόπο, η στρατηγική
του κεφαλαίου και της Ε.Ε. για την εκπαίδευση, που θέλει τα παιδιά να καταρτίζονται σε
8 δεξιότητες (γραφή, ανάγνωση, αριθµητική, ξένη γλώσσα, πληροφορική, ικανότητα
επικοινωνίας και δια βίου µάθησης), που θα καταλήγει σε ένα απολυτήριο και σε µια
δουλειά χωρίς δικαιώµατα. Περίτρανη απόδειξη τα 800 πιλοτικά ολοήµερα µε την ξένη
γλώσσα και τους υπολογιστές από την πρώτη δηµοτικού και µε παιδιά να κοιµούνται
στα θρανία από την κούραση. Περίτρανη απόδειξη τα ενοποιηµένα µαθήµατα «Νέα
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Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία», «Φυσικές Επιστήµες» στην Α’ Λυκείου, σούπα
αποσπασµατικών γνώσεων (στα πρότυπα της διαθεµατικότητας) και η εµβάθυνση ανά
κλάδο στη Β΄ - Γ΄ Λυκείου, γι’ αυτούς που «τραβάνε» στην κούρσα των εξετάσεων.


Δηµιουργείται

νέο

πλαίσιο

αξιολόγησης

και

αυτοαξιολόγησης

µε

κριτήρια

ιδιωτικοοικονοµικά, αξιολογείται ο βαθµός εφαρµογής της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής
σε επίπεδο σχολικής µονάδας. Σε αυτό εντάσσεται και ο νέος αντιδραστικός ρόλος των
στελεχών εκπαίδευσης που θα είναι manager-προωθητές της κυβερνητικής πολιτικής.


Οι αλλαγές στο Δηµοτικό είναι κρίσιµες. Τα ολοήµερα σχολεία της στροφής στις
δεξιότητες (υπολογιστές, ξένη γλώσσα από Α΄ Δηµοτικού), των εξουθενωµένων
παιδιών, γενικεύονται. Νέα αναλυτικά προγράµµατα, (πιλοτικά κι αυτά) θα επιχειρήσουν
να εντείνουν τον ανορθολογισµό, την αποδιάρθρωση της σκέψης των παιδιών.



ο νέος Νόµος-Πλαίσιο επιχειρεί µια κρίσιµη αλλαγή στη διάρθρωση των
προγραµµάτων σπουδών, µε σοβαρές επιπτώσεις και στο περιεχόµενο της
εκπαίδευσης

Το «νέο πανεπιστήµιο» της κυβέρνησης συνιστά επίθεση στα λαϊκά δικαιώµατα για
επιστηµονική µόρφωση
Αναλυτικά:


Νέος Νόµος-Πλαίσιο επιχειρεί µια κρίσιµη αλλαγή στη διάρθρωση των
προγραµµάτων σπουδών, µε σοβαρές επιπτώσεις και στο περιεχόµενο της
εκπαίδευσης.

1. Θεσµοθετεί ως ελάχιστο χρονικό όριο για την λήψη πτυχίου τα τρία έτη οδηγώντας σε
κάθετη πτώση το επίπεδο των προπτυχιακών σπουδών που υπάρχουν σήµερα και
διαλύοντας ό,τι έχει αποµείνει από το επιστηµονικό αντικείµενο σε προπτυχιακό
επίπεδο. Αποσυνδέει πλήρως το πτυχίο από το επάγγελµα και δηµιουργεί πτυχία
πολλών ταχυτήτων-διαβατήρια για την ανεργία.
2. Η αποτίµηση όλων των ειδών των σπουδών θα γίνεται µε όρους πιστωτικών µονάδων.
3. Επιτρέπει τη λειτουργία µονοετών και διετών ταχύρυθµων προγραµµάτων σπουδών για
απόκτηση δεξιοτήτων, προγραµµάτων Διά Βίου Μάθησης και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης επί πληρωµή. Το νέο στοιχείο είναι ότι τα προγράµµατα αυτά λόγω της
αποτίµησής τους µε όρους πιστωτικών µονάδων θα µπορούν να συµπληρώνονται και
από άλλους τίτλους και να ισοτιµούνται τελικά µε πτυχία. Ανοίγει έτσι νέος χώρος για
επιχειρηµατική δράση των ΑΕΙ-ΤΕΙ τα οποία θα φτιάχνουν µαγαζιά που θα
προσελκύουν πελάτες, θα εξάγουν εκπαιδευτικά προϊόντα.
4. Φέρνει τη θεσµική κατοχύρωση των κύκλων σπουδών (1ος προπτυχιακός, 2ος
µεταπτυχιακός, 3ος διδακτορικός), που και σήµερα υπάρχουν, (80.000 µεταπτυχιακοί
στα ΑΕΙ).


Αναδιοργανώνεται η διοίκηση των ΑΕΙ, η οποία, στα πλαίσια του αυτοδιοίκητου,
αποκτά εκείνη τη µορφή που καλύτερα σήµερα εξυπηρετεί τη στρατηγική της Ε.Ε. για
την Ανώτατη Εκπαίδευση. Με τα Συµβούλια διοίκησης, αντιδραστικοποιούνται
περαιτέρω οι διοικητικές δοµές.
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Η διαχείριση της περιουσίας και οι υποδοµές των ιδρυµάτων, η φοιτητική µέριµνα, η
έρευνα, περνούν σε ένα ενιαίο Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που θα είναι στην
ουσία το µεγάλο µαγαζί όλων των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προϊόντων. Στο
δρόµο που άνοιξε η «οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια» και η αξιολόγηση, οι 4ετείς
επιχειρηµατικοί προγραµµατισµοί, τα µονοπώλια έρχονται τώρα να ισοπεδώσουν ό,τι
απέµεινε από τη δηµόσια και δωρεάν παιδεία, να ξεπουλήσουν ακριβά τα τελευταία
ψήγµατα της φοιτητικής µέριµνας για σίτιση, στέγαση, συγγράµµατα. Άρα πιο µεγάλα
βάσανα περιµένουν τη λαϊκή οικογένεια που ήδη ακριβοπληρώνει τις σπουδές του
παιδιού της.



Γενικεύονται οι ελαστικές σχέσεις εργασίας του εκπαιδευτικού προσωπικού, η
αξιολόγησή τους µε κριτήρια επιχειρηµατικότητας. Δηµιουργείται µια µεγάλη µάζα
εκπαιδευτικών µε συµβάσεις µονοετείς ως τριετείς, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης. Για
τους ήδη υπάρχοντες διδάσκοντες µε ελαστικές σχέσεις εργασίας, διαµορφώνεται
παράλληλα µια «συµµαχία καθυπόταξης». Ετοιµάζονται και απολύσεις για τις χαµηλές
βαθµίδες, αλλά ακόµα και για τους αναπληρωτές και α βαθµίδας καθηγητές, εφόσον δεν
θα περνούν τις αξιολογήσεις των επιχειρήσεων.



Κύµα απολύσεων θα έχουµε και στο διοικητικό και λοιπό προσωπικό των ΑΕΙ. Πατάνε
στο έδαφος που οι ίδιοι έχουν στρώσει σε προηγούµενες φάσεις (π.χ. µεγάλος αριθµός
εργαζοµένων

σε

ΑΕΙ,

κτλ.).

Περαιτέρω

εξάπλωση

των

ελαστικών

µορφών

απασχόλησης, µειώσεις µισθών και συντάξεων θα είναι στην ηµερήσια διάταξη, όταν
και όπως αποφασίζει το Συµβούλιο και οι επιχειρήσεις.
Β. Η συνέχιση και ένταση της αντιδραστικής πολιτικής της κυβέρνησης µέσα από τον
κρατικό προϋπολογισµό
Στον Κρατικό Προϋπολογισµό και το Μεσοπρόθεσµο πρόγραµµα γίνεται φανερό ότι οι
απαιτούµενες αναδιαρθρώσεις για να συµβάλλει η εκπαίδευση στην καπιταλιστική κερδοφορία
είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Η εφαρµογή των αλλαγών αυτών θα έχει άµεσες συνέπειες για
το λαό και τα παιδιά του.
Όταν η κυβέρνηση µιλάει για εκσυγχρονισµό των σχολικών µονάδων, για επέκταση της χρήσης
ψηφιακών υποδοµών, εννοεί τα κλεισίµατα σχολείων, τη σταδιακή υποκατάσταση του βιβλίου
από τον Η/Υ ως βασικού εργαλείου για τη µάθηση. Την ίδια στιγµή κλείνουν οι σχολικές
βιβλιοθήκες και τα σχολικά βιβλία δεν έχουν έρθει ακόµα.
Όταν η κυβέρνηση µιλάει για τοµές στη διεπιστηµονικότητα των σπουδών σε ΑΕΙ εννοεί την
αποδιάρθρωση της γνώσης και τη µεταφορά της ολοκλήρωσης της επιστηµονικής γνώσης
σε άλλο επίπεδο.
Όταν µιλάει για σπατάλη στα συγγράµµατα εννοεί την κατάργηση του δικαιώµατος του φοιτητή
για δωρεάν βιβλία.
Με την έναρξη της νέας σχολικής και της νέας ακαδηµαϊκής χρονιάς η λαϊκή οικογένεια
βρίσκεται αντιµέτωπη µε οξυµένα προβλήµατα που αφορούν τη δυνατότητα των δηµόσιων
δοµών εκπαίδευσης να έχουν «οµαλή» λειτουργία ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα των
παιδιών της λαϊκής οικογένειας να µορφώνονται. Ορισµένα παραδείγµατα
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Στα σχολεία τα βιβλία δεν έχουν έρθει ακόµα, τα ξενόγλωσσα βιβλία στο Λύκειο αγοράζονται, οι
ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς είναι τεράστιες. Την ίδια στιγµή στον αέρα βρίσκεται το ζήτηµα της
µεταφοράς των µαθητών. Μπροστά στο χειµώνα που έρχεται, εκρηκτικό θα εµφανιστεί το
ζήτηµα της θέρµανσης καθώς δεν υπάρχουν χρήµατα στις σχολικές επιτροπές για την αγορά
πετρελαίου, ενώ σε αυτά που έχουν υποδοµές φυσικού αερίου κόβεται η παροχή λόγω
απλήρωτων λογαριασµών. Η κατάσταση αυτή πατάει σε µια ήδη τραγική πραγµατικότητα
απουσίας υλικοτεχνικής υποδοµής, κακοσυντηρηµένων σχολείων, καθαριότητας, κλπ.
Στα σχολεία, ιδιαίτερα των λαϊκών συνοικιών πληθαίνουν τα φαινόµενα υποσιτισµού των
µαθητών, αυτό εκφράζεται είτε µε την οξύτητα του γεγονότος λιποθυµίας µαθητών, αλλά και µε
το γεγονός ότι πολλά παιδιά ολοήµερων Δηµοτικών δεν φέρνουν φαΐ από το σπίτι τους.
Στις δοµές της Ειδικής εκπαίδευσης η κατάσταση είναι εξίσου τραγική καθώς στους χώρους
αυτούς η έλλειψη προσωπικού οδηγεί σε κλείσιµο δοµών και αναγκάζει τις οικογένειες να
κρατούν τα παιδιά αυτά στο σπίτι είτε µε κατ’ οίκον φροντίδα είτε µε εγκατάλειψη της εργασίας
τους.
Στα ΑΕΙ-ΤΕΙ κόβεται περαιτέρω η δωρεάν σίτιση, ξεπουλιούνται οι εστίες σε ιδιώτες –κυρίως
µετά το κλείσιµο του ΕΙΝ- και οι φοιτητές πληρώνουν συνεχώς αυξανόµενα νοίκια, τη στιγµή
µάλιστα που υπάρχουν αναξιοποίητα κτίρια, ξενοδοχεία, κτλ. Τα υπάρχοντα δωµάτια, σε άθλια
κατάσταση τις περισσότερες φορές, είναι ελάχιστα σε σχέση µε τις αυξηµένες σήµερα ανάγκες
για δωρεάν στέγαση. Κόβονται τα δωρεάν συγγράµµατα και οι φοιτητές πρέπει να
ακριβοπληρώνουν βιβλία και σηµειώσεις ή να καταφεύγουν…στην αναδιανοµή των βιβλίων,
όπως κυνικά παρότρυνε το Υπουργείο Παιδείας µε επιβράβευση τη συµµετοχή σε λοταρία!
Πρακτικές ασκήσεις µένουν απλήρωτες για µήνες. Οι σπουδαστές ιδιαίτερα στα ΤΕΙ
αντιµετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο να χάσουν ακόµα και ολόκληρα εξάµηνα ή έτη, γιατί δεν
υπάρχουν καθηγητές και αίθουσες, εργαστήρια για να διδαχθούν τα µαθήµατα.
Παράλληλα, απολύονται εκατοντάδες συµβασιούχοι διδάσκοντες σε Πανεπιστήµια και ΤΕΙ, σε
πολλούς από τους οποίους οφείλονται ακόµα απλήρωτοι µήνες.
Συνολικότερα, οι εργαζόµενοι, οι εκπαιδευτικοί, τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας
αντιµετωπίζουν µια στάση πληρωµών από το κράτος η οποία δυναµιτίζει την όποια
δυνατότητα να προχωρήσει η µαθησιακή διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα χιλιάδες παιδιά
πετιούνται στην κυριολεξία εκτός εκπαιδευτικού συστήµατος.
Συνυπολογίζοντας τις δαπάνες του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων που είναι
φέτος 540 εκατ. ευρώ (521 εκατ. ευρώ το 2011 µε βάση τη διαµόρφωση 30/9/2011) έχουµε
την εξής εικόνα για τον κρατικό προϋπολογισµό για την παιδεία:
Σύνολο για το 2012: 6,273 δισ. ευρώ που αποτελεί το 2,95% του ΑΕΠ ή το 3,53% του
κρατικού προϋπολογισµού. Σε σχέση µε το 2011 (όπως διαµορφώνεται στις 30/9/2011)
είναι µειωµένος κατά 516 εκατ. ευρώ.
Σηµείωση: Ο τακτικός προϋπολογισµός για την παιδεία για το 2012 ανέρχεται φέτος στο ποσό
των 5,733 δις ευρώ και αποτελεί το 2,7% του ΑΕΠ ή το 3,39% επί του τακτικού
προϋπολογισµού. Είναι µειωµένος σε σχέση µε τον προϋπολογισµό του 2011 κατά 512
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εκατοµµύρια ευρώ. [µε βάση τη διαµόρφωση 30/9/2011=6,268 δισ. ευρώ) αν και ο
προϋπολογισµός του 2011 είχε αρχικά προβλεφθεί να είναι 6,863 εκατ. ευρώ].
Ως προς τους συγκεκριµένους τοµείς της εκπαίδευσης η κατάσταση έχει ως εξής:
Ο µειωµένος προϋπολογισµός του υπουργείου Παιδείας για το 2012 µεταφράζεται σε
λιγότερους εκπαιδευτικούς για τα σχολεία και για την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά κυρίως σε
δραµατική

µείωση

των

κονδυλίων

για

τις

λειτουργικές

δαπάνες

σχολείων,

πανεπιστηµίων, ΤΕΙ και ερευνητικών κέντρων.
Συνολικά για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση, ο προϋπολογισµός του 2012 προβλέπει
1.747.780.000 ευρώ και είναι µειωµένος κατά 143.280.528 ευρώ σε σχέση µε τον
προϋπολογισµό του 2011 (όπως αυτός διαµορφώθηκε το Σεπτέµβρη) και κατά 248.816.733
ευρώ από τα κονδύλια που δόθηκαν στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση το 2010. Από τα κονδύλια
που προϋπολογίζονται για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση τα 1.744.915.000 ευρώ αφορούν
µισθούς και συντάξεις. Και αυτό το ποσό είναι µειωµένο από τον περσινό προϋπολογισµό κατά
128.974.757 ευρώ, πράγµα που σηµαίνει µειωµένες αποδοχές των εκπαιδευτικών αλλά και
λιγότερους εκπαιδευτικούς, ενώ ήδη οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία δε φτάνουν. Τεράστια µείωση,
όµως, εµφανίζεται και στις λειτουργικές δαπάνες για την πρωτοβάθµια (που προϋπολογίζονται
στο υπουργείο Παιδείας) που για το 2012 είναι 2.865.000 ευρώ, από 17.170.770 ευρώ στον
περσινό προϋπολογισµό (δηλαδή, µείωση 83,3%)!!
Αντίστοιχη είναι η εικόνα για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση όπου διατίθενται συνολικά
2.191.659.000 ευρώ, από 2.404.218.332 πέρσι. Από αυτά, για µισθούς και συντάξεις πάνε τα
2.176.465.000 ευρώ (λιγότερα κατά 191.744.158 ευρώ σε σχέση µε πέρσι) και για λειτουργικές
δαπάνες πάνε τα 15.194.000 ευρώ, από 36.009.174 ευρώ που είχαν προϋπολογιστεί πέρσι για
λειτουργικές δαπάνες. Δηλαδή, µιλάµε για µια µείωση των λειτουργικών δαπανών της τάξης του
57,8%!
Στα ΤΕΙ δίνονται από τον προϋπολογισµό 289.989.000 ευρώ, από 353.280.431 ευρώ πέρσι.
Δηλαδή, µιλάµε για µια µείωση περίπου 18%, στα ιδρύµατα που ήδη σήµερα αδυνατούν να
λειτουργήσουν και να καλύψουν στοιχειώδεις ανάγκες τους, λόγω των µειώσεων που είχαν
προηγηθεί τα προηγούµενα χρόνια, ιδιαίτερα σε διδακτικό προσωπικό. Για το 2012,
προβλέπονται 126.610.000 ευρώ για µισθούς και συντάξεις στα ΤΕΙ (κονδύλι µειωµένο κατά
11,62% σε σχέση µε πέρσι) και για λειτουργικές δαπάνες προβλέπονται 163.357.000 (κονδύλι
µειωµένο κατά 22,21% σε σχέση µε πέρσι).
Στα πανεπιστήµια δίνονται 869.056.000 ευρώ, από 890.431.510 πέρσι και η µείωση αυτή
επιµερίζεται τόσο σε µισθούς και συντάξεις όσο και σε λειτουργικές δαπάνες. Στους φορείς της
έρευνας που η χρηµατοδότησή τους έχει περάσει τα τελευταία χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας,
δίνονται από τον προϋπολογισµό 94.127.000 ευρώ, από 100.518.587 ευρώ πέρσι.
Απόδειξη της ταξικότητας των δαπανών µέσω από τον κρατικό προϋπολογισµό είναι ότι οι
µόνες δαπάνες που αυξάνονται και µάλιστα αρκετά είναι αυτές που συνδέονται µε την άµεση
προώθηση των αναδιαρθρώσεων και κυρίως µε την ανάγκη του κεφαλαίου για την παραγωγή
ακόµα πιο φθηνής εργατικής δύναµης. Πρόκειται για τις δαπάνες για τη Γενική Γραµµατεία Δια
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Βίου Μάθησης που από 11,520 εκατ. ευρώ το 2011 ανεβαίνουν στα 16,197 εκατ. ευρώ το 2012,
δηλαδή αύξηση 40%!).
Άµεσα αιτήµατα της πάλης για να µην πληρώσει τα σπασµένα της κρίσης και στην
εκπαίδευση ο λαός
Α. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη της λαϊκής οικογένειας για τις λειτουργίες της
εκπαίδευσης. Έκτακτο κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισµό για όλες τις ανάγκες των
σχολείων.
Αποκλειστικά δωρεάν πετρέλαιο, ρεύµα, νερό, τηλέφωνο στα σχολεία µε κρατική
ευθύνη.
Παύση πληρωµών από τις σχολικές επιτροπές για τις πρώην ΔΕΚΟ και διαγραφή των
µέχρι σήµερα χρεών.
-Κανένα σχολείο να µη µείνει χωρίς θέρµανση. Άµεση επανασύνδεση της παροχής φυσικού
αερίου όπου αυτή κόβεται. Απαγόρευση µε νόµο στην εταιρεία του φυσικού αερίου να αφαιρεί
την παροχή όταν υπάρχουν οφειλές.
Απαλλαγή ΦΠΑ για τις σχολικές επιτροπές, που αφορούν τις δαπάνες για προµήθεια
αναλωσίµων (δεν είναι δυνατόν να έχουν απαλλαγή ΦΠΑ οι πρεσβείες και όχι τα σχολεία!)
Ρύθµιση εδώ και τώρα για αφορολόγητο πετρέλαιο (προνόµιο που έχουν οι εφοπλιστές, αλλά
όχι τα σχολεία!) και φυσικό αέριο σ’ όλα τα σχολεία για το τρέχον έτος.
-Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών, των εκπαιδευτικών για πληρωµή λειτουργικών
εξόδων, τραπεζοκόµων & καθαριότητας, εκπαιδευτικών εκδροµών, βιβλίων κ.λ.π.
-Άµεση αντιµετώπιση των κρουσµάτων υποσιτισµού των παιδιών της λαϊκής
οικογένειας που ήδη εκδηλώνονται και θα ενταθούν. Να βγει έκτακτο κρατικό κονδύλι για
τους Δήµους έτσι που να παρέχεται ένα γεύµα (π.χ. σάντουιτς, γάλα, χυµός) σε όλα τα παιδιά,
αξιοποιώντας τις υποδοµές και το προσωπικό των Δήµων–χωρίς την εµπλοκή ΜΚΟ, εκκλησίας
και χορηγών.
- Άµεση επίλυση του προβλήµατος της µεταφοράς των µαθητών. Δωρεάν συγκοινωνίες για τους
µαθητές.
-Καµία νέα κατάργηση-συγχώνευση σχολείων. Καµία τάξη πάνω από 20 µαθητές.
-Ούτε ευρώ για σίτιση-στέγαση-µετακίνηση-βιβλία-αναλώσιµα-υλικά εργαστηριών για φοιτητές
και σπουδαστές
- Κανείς σπουδαστής των ΤΕΙ να µην µείνει έξω από εργαστήριο ή θεωρία.
- Να πληρωθούν άµεσα όλα τα δεδουλευµένα των πρακτικάριων.
- Να δοθούν δωρεάν όλα τα πάσο.
- Να καταργηθούν τα δίδακτρα στα Δηµόσια ΙΕΚ. Ούτε σκέψη για αποβολή σπουδαστή
Δηµόσιου ΙΕΚ επειδή δεν έχει να πληρώσει.
Για την ειδική αγωγή
-Να ανοίξουν τώρα όλα τα ειδικά σχολεία, άµεση καταβολή των δεδουλευµένων που οφείλονται
στους εργαζόµενους σε πρόνοια και ειδική αγωγή. Να σταµατήσουν οι γονείς να πληρώνουν για
θεραπείες, φάρµακα, τεχνικά βοηθήµατα ή για τροφεία στα διάφορα κέντρα ειδικής αγωγής.
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Να µην σταµατήσει κανένα παιδί τις αναγκαίες θεραπείες ή να σταµατήσει να πηγαίνει σχολείο,
επειδή ο γονιός του δεν έχει να πληρώσει.
Β. Κανένα παιδί εκτός εκπαίδευσης, κανένα παιδί της λαϊκής οικογένειας χωρίς
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
- Άµεση γενίκευση των δοµών της ενισχυτικής διδασκαλίας και της ΠΔΣ σε όλα τα σχολεία.
- Δωρεάν ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για όλους τους νέους.
- Σύνδεση των δηµόσιων µονάδων υγείας (κέντρα υγείας, νοσοκοµεία) µε τα σχολεία της
γειτονιάς προκειµένου να εµβολιαστούν όλοι οι µαθητές µε τα βασικά εµβόλια και για να
εκδοθούν τα απαιτούµενα πιστοποιητικά υγείας.
- Απαγόρευση του µέτρου διακοπής ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ σε όλους τους σπουδαστές που
σπουδάζουν µακριά από το σπίτι τους, στις λαϊκές οικογένειες.
Γ. Άµεσα ζητήµατα για τους εργαζόµενους στην εκπαίδευση.
-Μονιµοποίηση τώρα όλων των συµβασιούχων (αναπληρωτών, ωροµισθίων, καθαριστριών)
χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Άµεση καταβολή δεδουλευµένων στους εργαζόµενους στην
εκπαίδευση.
- Δωρεάν εισιτήριο σε όλα τα µεταφορικά µέσα για όλους τους συµβασιούχους εκπαιδευτικούς.
- Δωρεάν στέγαση για τους νεοδιόριστους και συµβασιούχους εκπαιδευτικούς. Άµεση κρατική
επινοικίαση σε ξενοδοχεία, καταλύµατα, κ.α. Επίδοµα θέρµανσης σε όλους τους ωροµίσθιους
και

αναπληρωτές

εκπαιδευτικούς.

Ειδικά

για

τις

παραµεθόριες

περιοχές,

επίδοµα

παραµεθορίου και στους ωροµισθίους.
-Καµιά απόλυση έκτακτου προσωπικού των ΤΕΙ και διδασκόντων βάσει του ΠΔ 407.
- Να παρθεί πίσω ο ν. Ραγκούση για το προσωπικό που εργάζεται µέσα στα σχολεία
(καθαρίστριες, τραπεζοκόµοι), µόνιµοι µαζικοί διορισµοί επιστηµονικού και βοηθητικού
προσωπικού.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ
Με τον προϋπολογισµό αυτό εκφράζεται πέρα για πέρα το ταξικό περιεχόµενο της

υγείας και της πρόνοιας αφού δίνεται µε πιο αποκαλυπτικό τρόπο το σινιάλο, ότι αυτοί που
παράγουν τον πλούτο, πρέπει ουσιαστικά οι ίδιοι να επωµιστούν σε µεγαλύτερο βαθµό το
«κόστος» των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας.
Πρέπει να τονιστεί ότι σχεδόν το σύνολο των µέτρων που ήδη έχουν παρθεί στην ΥγείαΠρόνοια και είναι στη φάση της υλοποίησης τους, όπως και αυτά που σχεδιάζονται για το
επόµενο διάστηµα ήταν σχεδιασµένα αρκετά χρόνια πριν, ήταν διατυπωµένα στα προγράµµατα
τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της ΝΔ. Στη σηµερινή φάση της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης
αυτά τα µέτρα επισπεύδονται, επιταχύνονται και στοχεύουν αφενός στην αντιµετώπιση της
κρίσης, αλλά και στην προετοιµασία για τη φάση της ανάκαµψης, να έχουν δηµιουργηθεί
δηλαδή ευνοϊκότεροι όροι για τη δράση του κεφαλαίου. Εποµένως πρόκειται για µέτρα µόνιµου
χαρακτήρα, τα οποία ασφαλώς δε θα «ανασταλούν» µε την έξοδο από την κρίση, µε την
ανάκαµψη, η οποία έτσι κι αλλιώς θα είναι προσωρινή και αναιµική.
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Είναι χαρακτηριστική η τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας, ότι αυτά τα µέτρα, αυτές οι
διαρθρωτικές αλλαγές που προωθούνται στην Υγεία-Πρόνοια, είναι γενικότερα αναγκαίες και θα
τις προωθούσαν ακόµα και χωρίς να υπάρχει οικονοµική κρίση.
Βεβαίως, αυτά τα αντιλαϊκά µέτρα και οι διαρθρωτικές αλλαγές στην Υγεία-Πρόνοια
αποτελούν ένα «ποιοτικό» βήµα του καπιταλιστικού κράτους που βαθαίνει και επεκτείνει τη
σχέση εκµετάλλευσης ανάµεσα στην εργατική τάξη και το κεφάλαιο. Αυτό το «ποιοτικό» βήµα
θα µπορούσαµε να πούµε ότι ωρίµασε µέσα από τη λήψη αντιλαϊκών µέτρων διαχρονικά και µε
συστηµατικό τρόπο από όλες τις κυβερνήσεις. Δηλαδή όλα τα µέτρα των προηγούµενων
χρόνων είχαν στρατηγική στόχευση να µειώσουν την τιµή της εργατικής δύναµης, σα βασικό
στοιχείο διευκόλυνσης της ανταγωνιστικότητας και της αύξησης της κερδοφορίας του κεφαλαίου.
Βασικό εργαλείο για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής ήταν στη γενική του γραµµή η δραστική
µείωση των κρατικών δαπανών για τις δηµόσιες υπηρεσίες Υγείας-Πρόνοιας, για τις
λειτουργικές δαπάνες και τη στελέχωση των δηµόσιων µονάδων, αλλά και τις δαπάνες που
αφορούν την παροχή δηµόσιων υπηρεσιών προς τα λαϊκά στρώµατα. Αυτό αποτυπώθηκε
στους κρατικούς προϋπολογισµούς όπου οι συνολικές δαπάνες για Υγεία-Πρόνοια ήταν
συνεχώς µειούµενες π.χ. για το 2011 είχαν προβλεφθεί λιγότερα κονδύλια κατά 4.1% σε σχέση
µε το 2010 και λιγότερα κατά 6.8% σε σχέση µε το 2009.
Το 2012 οι δαπάνες του προϋπολογισµού που προβλέπονται συνολικά για το
Υπουργείο Υγείας είναι µειωµένες κατά 6,5% σε σχέση µε το 2011. (2011/2012 5,2 δισ.
ευρώ/4,88δισ. ευρώ). Στον τοµέα των δαπανών υγείας του Υπουργείου οι πιστώσεις είναι
µειωµένες κατά 9,6% (2011/2012 4,87δισ. ευρώ/4,4δισ. ευρώ) και στις δαπάνες Πρόνοιας οι
πιστώσεις είναι αυξηµένες κατά 0,08% (2011/2012 827,9εκ ευρώ/828,5εκ. ευρώ), δηλαδή κατά
0,6 εκ. ευρώ.
Η χρηµατοδότηση των ασφαλιστικών ταµείων είναι µειωµένες κατά 9,1%. ΟΓΑ µείωση
23,5%, ΙΚΑ µείωση 41,6%, ΟΑΕΕ µείωση 10,6%, ΝΑΤ µείωση 11,5%, Συνολική µείωση κατά
1,51δισ. ευρώ.
Η χρηµατοδότηση του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) είναι
σε ύψος 1,295δισ. ευρώ. Είναι µειωµένη κατά 25εκ. ευρώ σε σχέση µε τη χρηµατοδότηση του
ΟΠΑΔ το 2011 (1,320δισ. ευρώ). Δηλαδή δίνουν λιγότερα ποσά για να καλύψουν τις ανάγκες
όχι µόνο των ασφαλισµένων του ΟΠΑΔ, αλλά και των ασφαλισµένων του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ και
του ΟΓΑ που υπάγονται όλοι στον ΕΟΠΥΥ. Αυτό σηµαίνει ότι οι µέχρι τώρα άγριες περικοπές
στις παροχές σε είδος και σε χρήµα, είναι ένα µέρος µόνο των βαθιών ανατροπών και
περικοπών στα λαϊκά δικαιώµατα και ανάγκες.
Η δραστική µείωση των κρατικών δαπανών στην υγεία – πρόνοια, υπηρετεί το στόχο
της αύξησης της χρηµατοδότησης των επιχειρηµατιών, την παροχή παντός είδους κινήτρων
προς το κεφάλαιο και σε βάρος τω λαϊκών στρωµάτων και των αναγκών τους στην ΥγείαΠρόνοια. Στη σηµερινή φάση της κρίσης υπηρετεί και τις ανάγκες κάλυψης ή περιορισµού των
ελλειµµάτων, που δηµιούργησαν οι παντός είδους φοροαπαλλαγές, φοροελαφρύνσεις και άλλα
κίνητρα προς το κεφάλαιο.
Αποτέλεσµα αυτής της κρατικής υποχρηµατοδότησης είναι η παραπέρα προσαρµογή
των δηµόσιων µονάδων Υγείας-Πρόνοιας στην επιχειρηµατική δράση και η αύξηση των
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πληρωµών των λαϊκών στρωµάτων. Δηλαδή διαµορφώνεται πιο συγκεκριµένα η κατάσταση,
όπου το µέρος των δωρεάν κρατικών παροχών περιορίζεται δραστικά και αυξάνει το µέρος των
υπηρεσιών που παρέχονται σύµφωνα µε τη δυνατότητα της πληρωµής τους είτε άµεσα, είτε
µέσω των ασφαλιστικών ταµείων. Αλλά και τα ασφαλιστικά ταµεία κάτω από το βάρος της
υποχρηµατοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισµό, επίσης της µείωσης των εισφορών
λόγω της ανεργίας και των εισφοροελαφρύνσεων των επιχειρηµατιών, προχωρούν σε συνεχείς
περικοπές, σε ορισµό χαµηλότερων ορίων στις παροχές, σε αύξηση των εισφορών, σε αύξηση
των συµπληρωµών κλπ. Διαµορφώνεται δηλαδή ο στόχος της κυβέρνησης και του κεφαλαίου
για περιορισµό της κρατικής-δηµόσιας παροχής σε υπηρεσίες Υγείας-Πρόνοιας στο επίπεδο του
«βασικού πακέτου παροχών», δηλαδή των ελάχιστων παροχών.
Το µέγεθος των επιπτώσεων στη λαϊκή Υγεία-Πρόνοια παίρνει το χαρακτήρα της
«εφόδου» µε βάση τα στοιχεία του ΜΠΔΣ και του κρατικού προϋπολογισµού. Το ΜΠΔΣ
συνολικά καταγράφει παρεµβάσεις ύψους 28,4 δισ. ευρώ για την περίοδο 2011-2015, οι οποίες
θα προέλθουν κατά 50% από αύξηση των εσόδων και κατά 50% από τη µείωση των
εξόδων(δαπανών), σε συνδυασµό µε τις διαρθρωτικές αλλαγές. Φυσικά αυτοί οι στόχοι είναι
πάντα υπό αναθεώρηση προς το χειρότερο, ανάλογα µε την πορεία της ύφεσης και της
απόδοσης των µέτρων. Ο συνδυασµός έσοδα-έξοδα-διαρθρωτικές αλλαγές αφορούν και τους
τοµείς της Υγείας-Πρόνοιας. Τα επιχειρήµατα της κυβέρνησης για «εξορθολογισµό» των
δαπανών, για «νοικοκύρεµα» και µείωση της «σπατάλης» στην πράξη σηµαίνουν λεηλασία του
λαϊκού εισοδήµατος για πληρωµές και συµµετοχές στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Εάν τα
προηγούµενα χρόνια εντοπίζαµε και µέσα από την αποτύπωση των οικονοµικών στοιχείων των
προϋπολογισµών την πορεία επιδείνωσης των παροχών Υγείας-Πρόνοιας στα λαϊκά στρώµατα,
αλλά και ταυτόχρονα την ανάπτυξη του δηµόσιου συστήµατος υγείας µε τα χαρακτηριστικά της
εµπορευµατοποίησης-ιδιωτικοποίησης,

σήµερα

αυτά

παίρνουν

µορφή

χιονοστιβάδας.

Ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγµατικότητα ότι δεν αφαιρούνται απλά δικαιώµατα και
παροχές, αλλά δηµιουργούνται επικίνδυνοι όροι για την υγεία των λαϊκών στρωµάτων σε όλο το
φάσµα της πρόληψης-θεραπείας-αποκατάστασης. Από τα 28,4 δισ. ευρώ του ΜΠΔΣ τα 2,1 δισ.
ευρώ αφορούν-µε τη µορφή αύξησης εσόδων και µείωσης εξόδων- δαπάνες στον τοµέα της
υγείας και των φαρµάκων, από τα οποία ένα µεγάλο µέρος επιβαρύνουν άµεσα τη λαϊκή
οικογένεια. Τα ποσά αυτά (2,1 δις) κατανέµονται κατά έτος µέχρι το 2015, συνολικά 1 δισ. ευρώ
στην υγεία και 1,1 δισ. ευρώ για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη.
Για το 2012 ένα µέρος των παραπάνω ποσών θα εισπραχθούν µεταξύ άλλων ως έσοδα
των δηµόσιων νοσοκοµείων από πώληση υπηρεσιών υγείας σε ιδιωτικές ασφαλιστικές
εταιρείες, χρέωση αλλοδαπών για υπηρεσίες, περιορισµός υπηρεσιών για ανασφάλιστους,
ανατιµολόγηση

ιατρικών

πράξεων,

ολοήµερη

λειτουργία

των

νοσοκοµείων.

Για

την

φαρµακευτική περίθαλψη προβλέπεται επιπλέον µείωση 183εκ. ευρώ από τα ασφαλιστικά
ταµεία, µεταξύ άλλων από την επέκταση της λίστας φαρµάκων (ΜΗΣΥΦΑ), την εισαγωγή
ασφαλιστικής τιµής στα φάρµακα (όριο αποζηµίωσης από τα ασφαλιστικά ταµεία). Δηλαδή τα
λαϊκά στρώµατα, οι άνεργοι, οι ανασφάλιστοι, θα κληθούν να πληρώσουν και αυτές τις
περικοπές. Μειωµένες προβλέπονται και οι δαπάνες των ασφαλιστικών ταµείων σε προνοιακές
παροχές κατά 60εκ. ευρώ και αντίστοιχα στον ΟΑΕΔ – ΟΕΕ – ΟΕΚ µειωµένες κατά 198εκ.
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ευρώ, παίρνοντας υπ’ όψη ότι έτσι κι’ αλλιώς ήταν ανεπαρκέστατες. Σε συνδυασµό καιν µε τις
τεράστιες ανάγκες που προκύπτουν λόγω της καπιταλιστικής οικονοµικής κρίσης µε
εκατοντάδες χιλιάδες άνεργους, χαµηλοσυνταξιούχους, µετανάστες, ανασφάλιστους, ΑµΕΑ,
σηµαίνει νέο σοβαρό χτύπηµα στις ανάγκες των λαϊκών στρωµάτων. Στο έδαφος αυτής της
πολιτικής και των επιπτώσεων της στη λαϊκή οικογένεια θα αυξηθεί ο αριθµός των
ανασφάλιστων, των άπορων, γενικότερα αυτών που είτε δε θα έχουν «δικαίωµα» σε υπηρεσίες
Υγείας-Πρόνοιας ή θα υποχρεώνονται σε υπηρεσίες τελείως υποβαθµισµένες και υποτυπώδεις.
Αυτό είναι και στην επιδίωξη του κράτους, µέσα από τους Δήµους, τις ΜΚΟ, τη «φιλανθρωπία»
και τον εθελοντισµό, προκειµένου να αντιµετωπίζονται οι τελείως ακραίες περιπτώσεις, να
περιορίζεται η περίπτωση της κοινωνικής αντίδρασης και διαµαρτυρίας, να απορροφάται µέσα
από ένα «σύστηµα» φθηνών υποκατάστατων υπηρεσιών.
Η πολιτική της κυβέρνησης, κεφαλαίου, Ε.Ε. ήδη έχει δείξει τους στόχους της, µε τα
αντιλαϊκά µέτρα της προηγούµενης περιόδου, µε τις αυξήσεις στις πληρωµές για
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, τις συστηµατικές περικοπές από το κράτος και τα ασφαλιστικά
ταµεία και τα µέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα. Στο σύνολο τους εντάσσονται στους στόχους του
ΜΠΔΣ και στη στρατηγική ανάπτυξης του εµπορευµατοποιηµένου-ιδιωτικοποιηµένου δηµόσιου
συστήµατος Υγείας-Πρόνοιας και της ενιαίας δράσης του µε τον ενισχυµένο ιδιωτικό
επιχειρηµατικό τοµέα. Ορισµένα από τα βασικά µέτρα του τελευταίου διαστήµατος είναι τα εξής:
•

Οι διαρθρωτικές αλλαγές στο χώρο των δηµόσιων νοσοκοµείων και η θεσµοθέτηση της

λειτουργίας τους µε βάση την αποδοτικότητα, από την οποία θα εξαρτάται η «βιωσιµότητα
τους». Με την αποδοτικότητα θα κρίνεται η λειτουργία τµηµάτων, εργαστηρίων κλπ, όπως
αντίστοιχα και το προσωπικό. Μπαίνουν δηλαδή επιχειρηµατικά κριτήρια και δείκτες στη
λειτουργία τους και όχι το κριτήριο της κοινωνικής ανάγκης. Σε αυτή τη βάση ήδη προωθούνται
συγχωνεύσεις ή καταργήσεις τµηµάτων, εργαστηρίων, κρεβατιών, ακόµα και εξειδικευµένων
µονάδων π.χ. καρδιοχειρουργική µονάδα στο Παίδων «Αγία Σοφία», µονάδα κυστικής ίνωσης
στο ίδιο νοσοκοµείο, Ογκολογικό νοσοκοµείο του ΙΚΑ στην Αθήνα, κλειστές µονάδες εντατικής
θεραπείας από την έλλειψη προσωπικού κλπ. Ήδη ανακοινώθηκε από τον υπουργό υγείας το
κλείσιµο 1.000 κλινικών των δηµόσιων νοσοκοµείων. Με τα νέα οργανογράµµατα στις δηµόσιες
µονάδες υγείας καταργούνται δηµόσια κρεβάτια. Όλα αυτά τα µέτρα συνιστούν περαιτέρω
επιδείνωση των δηµόσιων παροχών υγείας για τα λαϊκά στρώµατα. Είναι ενδεικτικό ότι στις
δαπάνες του προϋπολογισµού για το 2012 δεν υπάρχει κονδύλι σχετικά µε την πρόσληψη
προσωπικού. Αυτό σηµαίνει ότι θα συνεχίσει η τεράστια έλλειψη προσωπικού σε όλους τους
κλάδους και ειδικότητες και µάλιστα θα επιδεινωθεί µε τις συνταξιοδοτήσεις και µε την
εργασιακή εφεδρεία. Αυτή η κατάσταση θα έχει σοβαρές συνέπειες τόσο για την ποιότητα των
παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς, αλλά και στην επιδείνωση των συνθηκών
δουλειάς των εργαζοµένων στις δηµόσιες µονάδες υγείας – πρόνοιας.
•

Η απόφαση για κατάργηση περίπου 150 υγειονοµικών µονάδων του ΙΚΑ και ένταξη

τους στα Κέντρα Υγείας της περιοχής τους.
•

Η δηµιουργία του ΕΟΠΥΥ αποτελεί το εργαλείο εφαρµογής του «βασικού πακέτου

παροχών». Ήδη µε τον κανονισµό παροχών που δηµοσιεύτηκε αυξάνεται ο περιορισµός των
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παροχών στους ασφαλισµένους, η καθιέρωση ή αύξηση της συµµετοχής των ασφαλισµένων σε
θεραπείες, υγειονοµικά υλικά κλπ. Χαρακτηριστικά αναφέρουµε:
•

Όλοι οι ασθενείς που θα πραγµατοποιούν διαγνωστικές εξετάσεις σε συµβεβληµένα

ιδιωτικά εργαστήρια θα πληρώνουν πλέον συµµετοχή 15%. Με δεδοµένο τον ανεπακή
εξοπλισµό του δηµόσιου τοµέα υγείας και του ΕΟΠΥΥ σε σύγχρονη τεχνολογία και στελέχωση,
οι ασθενείς θα εξαναγκάζονται να πηγαίνουν στον ιδιωτικό τοµέα. Η τάση αυτή θα ενισχυθεί µε
την αναµενόµενη συρρίκνωση του δηµόσιου τοµέα υγείας. Πρόκειται για µεγάλη οικονοµική
επιβάρυνση των ασθενών.
•

Περικόπτονται τα επιδόµατα λουτροθεραπείας. Από 400 -1600 ευρώ, που ίσχυε σε

κάποια ταµεία, θα περιοριστούν στο ύψος των 200 ευρώ. Το επίδοµα αεροθεραπείας µειώνεται
από 500 στα 200 ευρώ. Περικοπές γίνονται και στον αριθµό των φυσιοθεραπειών, µε
αποτέλεσµα οι ασθενείς να αναγκάζονται να πληρώσουν οι ίδιοι το κόστος των αναγκαίων
φυσιοθεραπευτικών πράξεων.
•
αγορά

Καθιερώνεται η συµµετοχή των ασφαλισµένων σε ποσοστό 10% στις δαπάνες για
προϊόντων

ειδικής

διατροφής,

που

έχουν

ανάγκη

χειρουργηµένοι

ασθενείς,

καρκινοπαθείς κλπ.
•

Καταργείται το επίδοµα τοκετού όταν αυτός γίνεται στο δηµόσιο και στα συµβεβληµένα

µε τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά νοσοκοµεία για τις ασφαλισµένες του ΟΠΑΔ-ΙΚΑ-ΟΑΕΕ-ΟΓΑ. Θα
καταβάλλεται µόνο στις ασφαλισµένες που επιλέγουν νοσηλευτική µονάδα του ιδιωτικού τοµέα,
δηλαδή ιδιωτική µονάδα που δεν είναι συµβεβληµένη µε τον ΕΟΠΥΥ. Το ύψος του είναι 900€,
αλλά οι ασφαλισµένες θα πρέπει να πληρώσουν τουλάχιστον 3.500 ευρώ που κοστίζει κατ’
ελάχιστο ένας τοκετός στον ιδιωτικό τοµέα. Με το προηγούµενο καθεστώς οι ασφαλισµένες
όλων των ταµείων λάµβαναν «επίδοµα τοκετού», ανεξάρτητα από το ίδρυµα στο οποίο
επέλεγαν να γεννήσουν. Για παράδειγµα στην περίπτωση φυσιολογικού τοκετού στο δηµόσιο
τοµέα, τα νοσοκοµεία εισέπρατταν 235 ευρώ από την ασφαλισµένη και της έµεναν 765 ευρώ
(1000-235) αν αυτή ήταν ασφαλισµένη στο ΙΚΑ ή στον ΟΠΑΔ, 215 ευρώ (450-235) αν ήταν
στον ΟΓΑ και 565 ευρώ (800-235) αν ήταν στον ΟΑΕΕ. Οι ασφαλισµένες πλέον χάνουν αυτά τα
ποσά. Ουσιαστικά οι ασφαλισµένες και τα ασφαλιστικά ταµεία καλούνται να πληρώσουν τις
αυξηµένες τιµές που τα εµπορευµατοποιηµένα δηµόσια νοσοκοµεία πωλούν τις υπηρεσίες
τους.
•

Καθιερώνεται η συµµετοχή των ασθενών για την αγορά συσκευών έκχυσης φαρµάκων

και σκιαγραφικών ουσιών στο 10%. Επίσης εκτός από την καθιέρωση ενός πλαφόν που θα
αποζηµιώνει ο ΕΟΠΥΥ σε υγειονοµικό υλικό κατά µήνα, καθιερώνεται και η συµµετοχή των
ασφαλισµένων κατά 25% αν προµηθεύονται τα υλικά αυτά από το εµπόριο. Οι ασφαλισµένοι σε
πολλές περιπτώσεις θα εξαναγκάζονται να αγοράζουν από το εµπόριο, αφού δε θα υπάρχουν
τα υλικά αυτά στις αποθήκες του ΕΟΠΥΥ ή δε θα έχουν εύκολη πρόσβαση (αποµακρυσµένες
περιοχές κλπ.) ή η ποιότητα των υλικών που θα διαθέτει ο ΕΟΠΥΥ δε θα είναι η κατάλληλη
(φθηνά υλικά για να χαµηλώνουν το κόστος της προµήθειας). Δεν εξαιρούνται ακόµα και οι
παραπληγικοί, τετραπληγικοί και οι νεφροπαθείς, εκτός αν βρίσκονται σε συνεχή θεραπεία
αποκατάστασης ή είναι µεταµοσχευµένοι.
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Εξισώνονται προς τα κάτω οι παροχές για αποκλειστική νοσοκόµα. Η έλλειψη

•

προσωπικού στα δηµόσια νοσοκοµεία, εξαναγκάζει πολλούς ασθενείς να πληρώνουν τεράστια
ποσά, αφού τα ασφαλιστικά ταµεία αποζηµιώνουν µόνο βραδινές βάρδιες (8) και ένα µικρό
µέρος της πραγµατικής δαπάνης. Ο ΕΟΠΥΥ αποζηµιώνει µε 32 ευρώ τη νύχτα καθηµερινής και
µε 40 ευρώ τη νύχτα της Κυριακής και αργίας, ενώ οι ασθενείς καταβάλλουν αντίστοιχα την
καθηµερινή νύχτα από 70-77 ευρώ και τις αργίες από 106-117 ευρώ.
Μειώνονται τα χρηµατικά ποσά για έξοδα µετακίνησης των νεφροπαθών και των

•

πολυµεταγγιζόµενων ατόµων και καθορίζονται µέχρι τα 400 ευρώ το µήνα, ανεξάρτητα την
απόσταση που πρέπει να µετακινηθούν. Αυτό σηµαίνει ότι για µετακίνηση 25 – 165 χιλιοµέτρων
θα πληρώνουν από την τσέπη τους από 761 – 3.347 ευρώ κάθε µήνα για ταξί. Πριν καλυπτόταν
όλο

το

ποσό.

Ορισµένες

εξαιρέσεις

που

γίνονται

αόριστα

«για

κάποιες

ιδιαίτερα

αποµακρυσµένες περιοχές» δεν αλλάζουν το βάρβαρο αυτό µέτρο.
•

Επιβάλλεται συµµετοχή 25% στην πρόσθετη περίθαλψη, όπως σε προθέσεις και

βοηθητικά θεραπευτικά µέσα, ορθοπεδικά είδη, αναπνευστικές συσκευές και αναλώσιµο υλικό.
•

Δραµατικές περικοπές γίνονται στη δαπάνη για την ειδική αγωγή των παιδιών, όπως

για εργοθεραπείες, λογοθεραπείες κλπ. Θα καλύπτεται µόνο ένας ορισµένος αριθµός
θεραπειών καθώς και ένα µέρος των δαπανών για κάθε θεραπεία.
•

Για περίθαλψη στο εξωτερικό, ενώ πριν αποζηµιωνόταν όλο το ύψος της δαπάνης

διαµονής (στέγαση, τροφή, µετακίνηση), τώρα περιορίζεται στο ανεπαρκές ποσό των 90 ευρώ
ηµερησίως.
•

Η επέκταση της επιχειρηµατικής δράσης των δηµόσιων νοσοκοµείων

και των Κέντρων Υγείας µε πληρωµές για εξετάσεις, την «ολοήµερη» επιχειρηµατική
λειτουργία, την αξιοποίηση υποδοµών των δηµόσιων νοσοκοµείων από τις ιδιωτικές
ασφαλιστικές εταιρείες και τους ιδιώτες γιατρούς.
•

Η επέκταση του αριθµού των φαρµάκων, των εργαστηριακών εξετάσεων και θεραπειών

που δεν αποζηµιώνονται πλέον από τα ασφαλιστικά ταµεία.
•

Η συγχώνευση προνοιακών ιδρυµάτων, η υποχρηµατοδότηση τους από το κράτος και η

καθιέρωση τροφείων-νοσηλίων από τα ήδη χτυπηµένα ασφαλιστικά ταµεία καθώς και η
πληρωµή µέσω της παρακράτησης µέρους της σύνταξης των ασθενών.
•

Η ουσιαστικά µείωση του προσωπικού, αφού έχουν σταµατήσει ακόµα και αυτές οι

λίγες προσλήψεις του προηγούµενου διαστήµατος και σε συνδυασµό µε τις συνταξιοδοτήσεις,
µε την προώθηση της εργασιακής «εφεδρείας», δηλαδή τις απολύσεις προσωπικού και την
αύξηση της προσέλευσης ασθενών κατά 30% περίπου, δηµιουργείται µία επικίνδυνη κατάσταση
τόσο για τους ασθενείς, όσο και για τους εργαζόµενους.
Ο νέος τρόπος καθορισµού των τιµών - κλειστά ηµερήσια νοσήλια - µε τις οποίες τα δηµόσια
νοσοκοµεία θα πωλούν υπηρεσίες στα ασφαλιστικά ταµεία για τη νοσηλεία των ασφαλισµένων,
αποτελεί προσαρµογή στις τιµές της «αγοράς» και ακόµα µεγαλύτερο βάρος στα ασφαλιστικά
ταµεία σε συνθήκες υποχρηµατοδότησής τους από το κράτος. Π.χ µε τον παλιό τρόπο που
πλήρωναν τα ταµεία τα νοσοκοµεία (ηµερήσιο κλειστό νοσήλιο) ο καταρράκτης κόστιζε 260
ευρώ, µε τα ΚΕΝ κοστίζει 592 ευρώ. (αύξηση 227%). Για το εγκεφαλικό πλήρωναν µε το παλιό
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νοσήλιο 1.261 ευρώ (για 17 µέρες), µε τα ΚΕΝ πληρώνουν για 17 µέρες νοσηλείας 3.460 ευρώ
(αύξηση 274%).
Είναι δεδοµένο ότι βρισκόµαστε σε µία περίοδο δραστικής επιδείνωσης της θέσης των
πλατιών λαϊκών µαζών. Η κατάσταση το αµέσως επόµενο διάστηµα θα χειροτερέψει ακόµα
περισσότερο. Το γεγονός ότι παρά το επίπεδο της παραγωγικότητας, τις δυνατότητες της
επιστήµης και της τεχνικής να λύνουν τις λαϊκές ανάγκες στην Υγεία-Πρόνοια, να συµβαίνει
ακριβώς το αντίθετο αποδεικνύει τα όρια του σηµερινού εκµεταλλευτικού συστήµατος. Δείχνει
ότι αυτό το σύστηµα έχει χρεοκοπήσει και η ανάπτυξη που επιχειρείται στα πλαίσια του
συνοδεύεται µε την παραπέρα εξαθλίωση των λαϊκών στρωµάτων που δηµιουργούν τον
πλούτο. Οι συνολικές αναδιαρθρώσεις –ανατροπές στις συνθήκες δουλειάς και ζωής, αυτές
καθ΄ αυτές φθείρουν και υπονοµεύουν την υγεία της λαϊκής οικογένειας, και σε συνθήκες
λεηλασίας του εισοδήµατος της καλείται να πληρώσει πολύ περισσότερα για την προστασία και
την αποκατάσταση της,
Ο κρατικός προϋπολογισµός και στον τοµέα της υγείας – πρόνοιας, είναι σύµφωνος µε
τις απαιτήσεις του κεφαλαίου, των επιχειρηµατιών, τις αποφάσεις και τις κατευθύνσεις της Ε.Ε.
Τα µέτρα που επιβάλλει η συγκυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ-ΝΔ- ΛΑΟΣ και Ε.Ε. απηχούν το σχέδιο
χρεοκοπίας του λαού προκειµένου να διασωθεί η πλουτοκρατία. Προωθούν το ξεθεµελίωµα των
όποιων λαϊκών κατακτήσεων και δικαιωµάτων έχουν αποµείνει στο κοινωνικοασφαλιστικό
σύστηµα, γιατί µπαίνουν εµπόδιο στην ανταγωνιστικότητα, στην επιχειρηµατική δράση και στην
κερδοφορία, δηλαδή στο δρόµο ανάπτυξης υπέρ του κεφαλαίου.
Η κυβέρνηση του κεφαλαίου προσπαθεί µε τα προπαγανδιστικά τρικ περί διαφάνειας
και νοικοκυρέµατος, µε ενοχοποίηση των λαϊκών στρωµάτων για τη σηµερινή κατάσταση, µε την
ταύτιση των συµφερόντων του κεφαλαίου µε αυτά των εργαζοµένων προβάλλοντάς τα ως
«εθνικό στόχο», να ακυρώσει τη λαϊκή πάλη, να ενσωµατώσει τις διογκούµενες λαϊκές
αντιδράσεις. Να κρύψει το γεγονός ότι µε την πολιτική της η υγεία και η πρόνοια γίνονται ακόµα
πιο ακριβά εµπορεύµατα για τη λαϊκή οικογένεια, µε υπηρεσίες υγείας – πρόνοιας ακόµα
περισσότερο κατακερµατισµένες, µε υπονόµευση του όποιου ενιαίου χαρακτήρα είχαν το
προηγούµενο διάστηµα. Ότι ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και προνοιακές παροχές ενός
επιπέδου, θα έχουν µόνο όσοι διαθέτουν τα χρήµατα για να πληρώσουν. Όλοι οι άλλοι, θα
πρέπει να αρκεστούν στα «βασικά πακέτα παροχών» του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή στις ελάχιστες και
υποβαθµισµένες υπηρεσίες υγείας – πρόνοιας, γιατί αυτό απαιτεί η πλουτοκρατία.
Αυτός ο προϋπολογισµός, αυτή η πολιτική, ούτε διορθώνονται, ούτε βελτιώνονται.
Έρχονται σε σύγκρουση µε το δικαίωµα των λαϊκών στρωµάτων για σύγχρονες, δωρεάν,
αποκλειστικά δηµόσιες υπηρεσίες υγείας – πρόνοιας που θα χρηµατοδοτείται µε επάρκεια και
αποκλειστικά από το κρατικό προϋπολογισµό. Με την κατάργηση κάθε πληρωµής άµεσης ή
έµµεσης από τα ασφαλιστικά ταµεία, µε την κατάργηση κάθε επιχειρηµατικής δράσης στην υγεία
και στη πρόνοια, στο φάρµακο.
Οι εργαζόµενοι και τα λαϊκά στρώµατα δεν πρέπει να υποκύψουν στους εκβιασµούς και
τις απειλές που επιδιώκουν την υποταγή τους στα νέα βάρβαρα µέτρα. Να απορρίψουν και την
πολιτική του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ γιατί στηρίζουν τη θέση για συνύπαρξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
στην υγεία – πρόνοια, τη χρεοκοπηµένη πολιτική ότι µπορεί µε «ρυθµίσεις» και χωρίς
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στρατηγική

ανατροπής

των

µονοπωλίων

να

υπάρξουν

φιλολαϊκά

µέτρα

από

έναν

εξανθρωπισµένο καπιταλισµό.
Η

ισχυρή

κοινωνική

συµµαχία

ανάµεσα

στους

εργαζόµενους,

τους

αυτοαπασχολούµενους, τους επαγγελµατοβιοτέχνες, τους φτωχούς αγρότες, τη νεολαία και τις
γυναίκες από τα λαϊκά στρώµατα, µε ένα ισχυρό και ταξικά προσανατολισµένο κίνηµα, µπορεί
να αµυνθεί και να αντεπιτεθεί. Να αποσπάσει λύσεις, αλλά και να ανοίξει το δρόµο για µια
ανάπτυξη που θα υπηρετεί και θα κατοχυρώνει όλες τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, µεταξύ
αυτών και της υγείας – πρόνοιας.
Απαιτείται αποδυνάµωση των κοµµάτων της πλουτοκρατίας και αποδέσµευση από τη
λυκοσυµµαχία της Ε.Ε, µε λαϊκή εξουσία για να µην πληρώσει την κρίση ο λαός άλλα τα
µονοπώλια και η πλουτοκρατία. Που θα µετατρέψει τα µονοπώλια σε κοινωνική - λαϊκή
περιουσία, θα διασφαλίσει κεντρικό πανεθνικό σχεδιασµό και εργατικό έλεγχο στην οικονοµία
υπέρ των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Ο προϋπολογισµός του 2012 είναι προϋπολογισµός µαζικής και ανεξέλεγκτης πτώχευσης του
λαού, στήριξης κυρίως του τραπεζικού κεφαλαίου και υλοποίησης των αποφάσεων του
επικαιροποιηµένου µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής (ΜΠΔΣ), όπως αυτό
έχει διαµορφωθεί µε την συµφωνία της 26-27/10/2011.
Σε ένα πολιτιστικό τοπίο όπως αυτό έχει διαµορφωθεί µετά τις παρεµβάσεις και νοµοθετήσεις
από την πλευρά του ΥΠΠΟΤ, στήριξης της µονοπωλιακής δράσης στο χώρο του πολιτισµού
(νόµος για τον κινηµατογράφο, πολιτική για τις επιχορηγήσεις στο θέατρο), την ανάπτυξη
έντονης επιχειρηµατικής δραστηριότητας του µονοπωλιακού κεφαλαίου στο χώρο του
πολιτισµού, είτε εµφανίζεται αυτοτελώς, είτε µε το προσωπείο των ΜΚΟ, είτε µε αυτό των
διαφόρων ιδρυµάτων. Την σύνδεση του πολιτισµού µε τον τουρισµό.
Παίρνοντας επίσης υπόψη την πολιτισµική κατάντια που έχουν καταδικαστεί τα πλατιά λαϊκά
στρώµατα και ιδιαίτερα η εργατική τάξη της χώρας µας. Ιδιαίτερα τώρα µέσα σε συνθήκες
µεγάλης οικονοµικής τους εξαθλίωσης, ύστερα από τα µε καταιγιστικό τρόπο µέτρα που
παίρνονται σε βάρος τους, από τότε που εκδηλώθηκε η κρίση, τα οποία συνεχίζονται και θα
συνεχίζονται µέχρι ο ίδιος ο λαός να ανατρέψει το σάπιο καπιταλιστικό σύστηµα. Έχοντας στο
µυαλό µας τις επιπτώσεις όλων αυτών στην διαµόρφωση της κοινωνικής συνείδησης, µε βασικά
χαρακτηριστικά την µοιρολατρία και την ηττοπάθεια, την αποδοχή και την ενσωµάτωση των
λαϊκών στρωµάτων στο καπιταλιστικό σύστηµα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο προϋπολογισµός
του 2012 και στον τοµέα του πολιτισµού κινείται στην κατεύθυνση της στήριξης των αναγκών
του µεγάλου κεφαλαίου εξωθεί σε ακόµη µεγαλύτερη εµπορευµατοποίηση του πολιτισµού.
Ενίσχυση του µονοπωλιακού κεφαλαίου που δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τοµέα. Βοηθάει
την συγκέντρωση και συγκεντροποίηση στο χώρο του πολιτισµού. Καταδικάζει τα λαϊκά
στρώµατα σε ακόµη µεγαλύτερη πολιτισµική εξαθλίωση. Διευρύνει τις δυνατότητες οι
πολιτιστικοί φορείς που βρίσκονται ακόµη κάτω από τον έλεγχο του κράτους να περάσουν
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ανοιχτά πια στα χέρια του κεφαλαίου. Είναι ένας προϋπολογισµός που µε κανένα τρόπο δεν
ανταποκρίνεται στις πραγµατικές ανάγκες του λαού για ψυχαγωγία και αισθητική καλλιέργεια.
Με βάση τα οικονοµικά στοιχεία που περιλαµβάνει είναι επίσης φανερό πως και για το 2012 θα
έχουµε ένα προϋπολογισµό µιζέριας, που θα δώσει την χαριστική βολή σε µια σειρά δηµόσιους
και κρατικούς φορείς οι οποίοι είναι ήδη βαριά τραυµατισµένοι από την µέχρι τώρα πολιτική της
κυβέρνησης. Ενώ την ίδια ώρα οι δηµιουργοί καλλιτέχνες θα βρίσκονται αντιµέτωποι µε έναν
ωµό εκβιασµό για υποταγή ή εξαθλίωση.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πίνακα 3.17 της εισηγητικής έκθεσης το σύνολο των
πραγµατοποιηµένων δαπανών του ΥΠΠΟΤ για το 2010 ήταν 576 εκ. ευρώ, (0,51%) και η
εκτίµηση για το 2011 είναι πως θα φτάσουν στα 423 εκ. ευρώ (µείωση 26,5%) η πρόβλεψη για
το 2012 είναι 458 εκ. ευρώ (αύξηση από το 2011 κατά 8,3% αλλά µειωµένο κατά 20,5% από το
2010). Μια ενδεχόµενη αύξηση, η οποία θα εξυπηρετήσει την υλοποίηση προγραµµάτων και τη
χρηµατοδότηση των ΜΚΟ, τα οποία στοχεύουν στην επιχειρηµατική εκµετάλλευση της
πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.
Η δική µας αντίληψη κινείται σε µια διαφορετική και εντελώς αντίθετη τροχιά. Θεωρούµε ότι µε
βάση τις λαϊκές ανάγκες απαιτείται ένας προϋπολογισµός που θα είναι στραµµένος στην
κατεύθυνση της αντιµετώπισης αυτών των αναγκών, στην παιδεία την υγεία, την εξασφάλιση
µόνιµης και σταθερής εργασίας, την εξασφάλισης ενός αξιοπρεπούς εισοδήµατος για τους
συνταξιούχους. Ιδιαίτερα για τον πολιτισµό είναι αναγκαίος ο προσανατολισµός του
προϋπολογισµού στην εξασφάλιση των οικονοµικών και µορφωτικών προϋποθέσεων για την
ανεµπόδιστη πρόσβαση του λαού σε όλες τις µορφές τέχνης. Εργασιακή και οικονοµική
αναβάθµιση όλων των καλλιτεχνών. Τη γενναία οικονοµική στήριξη και τη διευρυµένη
αξιοποίηση της εγχώριας καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Ώστε η τέχνη, όπως και όλα τα κοινωνικά
αγαθά, υλικά και πνευµατικά, που σήµερα είναι εµπόρευµα και µονοπώλιο των ισχυρών του
πλούτου να µπορούν να περάσουν στον κοινωνικό προγραµµατισµό και έλεγχο από τους ίδιους
τους δηµιουργούς τους. Την αύξηση του ποσοστού των πιστώσεων που διατίθενται στο 2% του
κρατικού προϋπολογισµού. Την αναβάθµιση της καλλιτεχνικής παιδείας από το επίπεδο της
σχολικής αισθητικής αγωγής έως την ίδρυση Ανώτατων Σχολών για όλες τις µορφές τέχνης..
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
Μετά την ψήφιση του µεσοπρόθεσµου, µειώθηκε κατά 51% η χρηµατοδότηση της ΓΓΑ. Είναι
αδύνατο να συντηρηθεί ο αθλητισµός µε αυτά τα χρήµατα, που καλύπτουν µόλις το 0,2 του
προϋπολογισµού. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι καλούµαστε να κρατήσουµε τον αθλητισµό µε το
25% των χρηµάτων που δίνονταν, για παράδειγµα, το 2008. (Πάνος Μπιτσαξής ,Γενικός
Γραµµατέας Αθλητισµού ,συνέντευξη 24/11 2011).
Συγκεκριµένα

για

το

2012

στο

Υπουργείο

Υγείας

και

Κοινωνικής

Αλληλεγγύης

προϋπολογίζονται 12.300.000 ενώ το 2011 οι δαπάνες µε το µεσοπρόθεσµο διαµορφώθηκαν
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στα 35.000.000. Έχουµε µείωση 66%. Το ότι προϋπολογίζονταν αρχικά για το 2011 29.000.000
δεν λέει τίποτα γιατί πάλι ψίχουλα είναι.
Στο υπουργείο Πολιτισµού και τουρισµού οι αθλητικές δαπάνες για την ΓΓΑ διαµορφώθηκαν το
2011 σε 139.300.000 ενώ το 2012 προϋπολογίζονται 99.200.000 (µείωση 30% περίπου).
Αξιοσηµείωτο είναι ότι το 2010 ο κουτσουρεµένος και τότε προϋπολογισµός της ΓΓΑ ήτανε
201.000.000 ενώ µέχρι τις 30\9\2010 οι δαπάνες είχαν ανέλθει στα 198.000.000 ευρώ.
Με βάση τα παραπάνω καλούνται όλες οι Οµοσπονδίες Αθληµάτων και όλες οι διοικήσεις των
Εθνικών Αθλητικών Κέντρων καθώς και των Δηµοτικών Αθλητικών Κέντρων να λειτουργήσουν
αποκλειστικά σαν επιχειρήσεις για να καλύψουν έξοδα συντήρησης, λειτουργίας και
προγραµµατισµού των δραστηριοτήτων τους. Με µια φράση «Ο αθλητισµός από δικαίωµα θα
είναι πολυτέλεια για τους λίγους». Όλα τα αθλήµατα όλη η σωµατική δραστηριότητα θα
χρυσοπληρώνεται από την λαϊκή οικογένεια. Ακόµα και τα λεγόµενα «λαϊκά» αθλήµατα όπως το
ποδόσφαιρο το µπάσκετ θα γίνουν σαν το τένις και την ιππασία. Ταξικά κριτήρια και
επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισµού σε κάθε άθληµα και δραστηριότητα.
Τελειώνουν οριστικά και όσα προγράµµατα «ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ» είχαν αποµείνει για τη
βιτρίνα. Τα προγράµµατα – κοροϊδία όπως αυτό της «ηµέρας άθλησης στους δρόµους»
,όπου µια µέρα του χρόνου δρόµοι των πρωτευουσών των νοµών θα µετατρέπονται σε
αθλητικές υποδοµές για να ξεγελιέται ο λαός και η νεολαία µε την συµµετοχή, αποτελούν
κοροϊδία. Αξίζει να αναφέρουµε ότι ήδη έχουν ξεµπερδέψει µε τον σχολικό αθλητισµό µε
την κατάργηση των σχολικών πρωταθληµάτων, την αντικατάσταση του Καθηγητή
Φυσικής Αγωγής από το δάσκαλο για τις ώρες της γυµναστικής και γενικότερα την
υποβάθµιση της Φ.Α. στο σχολείο.
Είναι επόµενο και το πιο καλοπροαίρετο σωµατείο ακόµα και οµοσπονδία, τώρα πια και
τα σχολεία µε τον Καλλικράτη, να σπρώχνεται στην αναζήτηση χορηγού ή σπόνσορα
για την επιβίωσή του. Διεισδύει δηλαδή πλήρως πια η επιχειρηµατική δράση. Οι
συνέπειες αφορούν την σωµατική και ψυχική υγεία του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας
αφού εντείνονται τα προβλήµατα που αφορούν την ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών
την έκταση της παχυσαρκίας στις µικρές ηλικίες και την εµφάνιση προβληµάτων υγείας
(καρδιακά νοσήµατα, καρκίνος, µυοσκελετικές δυσλειτουργίες κ.ά.) στους νέους.

ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μελετώντας την Εισηγητική Έκθεση στον προϋπολογισµό για το Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, πέρα από τις γενικόλογες εξαγγελίες για την ασφάλεια, την πάταξη του οικονοµικού
εγκλήµατος, την τροµοκρατία και την ενίσχυση της αντιεγκληµατικής πολιτικής έχουµε να
κάνουµε τις παρακάτω επισηµάνσεις:
1. Πρόκειται για ένα κείµενο που αντιγράφει και αναµασάει τις ίδιες στερεότυπες
προτάσεις όπως έχει γίνει και στους δύο προηγούµενους προϋπολογισµούς, στην ίδια
όµως κατασταλτική - αντεργατική κατεύθυνση. Και αυτός ο προϋπολογισµός όπως
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αναφέρει η εισηγητική έκθεση προβλέπει τη αύξηση του προσωπικού των
κατασταλτικών µηχανισµών καθώς επίσης και την ενίσχυση της λειτουργίας των
επιχειρησιακών µονάδων άµεσης επέµβασης. Υπάρχει η πρόβλεψη µάλιστα για τα
ανάλογα κονδύλια που αφορούν την µετακίνηση του προσωπικού για την αντιµετώπιση
έκτακτων αναγκών. Υπάρχει πρόνοια για τη συνέχιση της λειτουργίας του συστήµατος
C41.
2. Επίσης τα τρία τελευταία χρόνια είναι έντονος ο αντιµεταναστευτικός προσανατολισµός
και η κατασταλτική δραστηριότητα µε την αύξηση των δαπανών για το Λιµενικό Σώµα Ελληνική Ακτοφυλακή, καθώς και οι διογκωµένες δαπάνες για την υπηρεσία του
Ασύλου και την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η αναφορά που
γίνεται στην Εισηγητική Έκθεση για τις χρηµατικές ροές µε την Ευρωπαϊκή Ένωση το
2012 στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) που αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Στις προβλεπόµενες εισροές του Π.Δ.Ε συµπεριλαµβάνεται ποσό ύψους 36 εκατ. ευρώ που
αφορά στο Γενικό Πρόγραµµα της Ε.Ε «Αλληλεγγύη και διαχείριση Μεταναστευτικών
Ροών» περιόδου 2007- 2013». Από τον πίνακα 3.19 του Π.Δ.Ε. µπορούµε να διαπιστώσουµε
τη θεαµατική αύξηση των κονδυλίων για την παραπέρα ανάπτυξη της κατασταλτικήςαντιµεταναστευτικής πολιτικής µε την «επένδυση» στην ανάλογη υλικοτεχνική υποδοµή.
2010

%

2011

%

2012

%

25 εκατ.

0,3

39 εκατ.

0,6

74 εκατ.

1

3. Στην εισηγητική έκθεση υπάρχει επίσης η πρόβλεψη για τις πιστώσεις που απαιτούνται
ως προς την παροχή υπηρεσιών από τον ΟΤΕ προς το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική
Ακτοφυλακή για τη λειτουργία των συστηµάτων παράκτιας ασφάλειας.
Με δεδοµένο πλέον ότι η επιχείρηση του ΟΤΕ ελέγχεται από το µονοπώλιο της Deutsche
Telekom είναι φανερό ότι η ασφάλεια των θαλασσίων συνόρων ανά πάσα στιγµή και µάλιστα σε
στιγµές κρίσιµες για την εθνική κυριαρχία, τα συστήµατα της παράκτιας ασφάλειας θα
βρίσκονται κάτω από την αρµοδιότητα του µονοπωλίου µε ότι αυτό συνεπάγεται.
4. Από τον πίνακα που επισυνάπτουµε και συγκρίνοντας τις πραγµατικές δαπάνες για τα
έτη 2009 και 2010 και όχι τις υπό διαµόρφωση για το 2011 και τις κατ' εκτίµηση για το
2012, µπορούµε να διαπιστώσουµε τις περικοπές στις δαπάνες που κατά κύριο λόγω
οφείλονται στη µείωση των κονδυλίων για τη µισθοδοσία του προσωπικού παρά το
γεγονός ότι και το προσωπικό αυξάνεται αλλά και οι υλικοτεχνικές υποδοµές διαρκώς
και εκσυγχρονίζονται.
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓ.
ΠΡΟΣΤ. ΠΟΛΙΤΗ
ΕΛ.ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

2007

2008

2009

2010

2011 Διαµόρ.

2012 Εκτίµ.

1.667.609.000 1.644.830.000 1.878.204.000 1.595.634.000 1.531.634.000 1.534.638.000
428.386.000

420.060.000

383.343.000

359.421.000

403.769.000

1.640.635.000

197.860.000

202.119.000

206.301.000

155.000

73.000

50.753

467.000

370.000

218.054.000

0

21.688.000

22.036.000

17.665.000

1.545.000

3.037.000

1.390.000

2.152.000

3.281.000

3.625.000

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

0

0

0

0

1.953.000

1.695.000

ΥΠΗΡ.ΠΡΩΤ.ΥΠΟΔΟ.

0

0

0

0

2.579.000

3.458.000

ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΕΥΡ.ΚΕΝΤ.ΟΑΛ.ΣΥΝ

1.287.552.000
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ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ
Γ.Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ιωάννης Πρωτούλης
Βουλευτής Β΄ Αθήνας
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΙΛΤΙΔΗ

ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τον Κρατικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2012
Του Ειδικού Εισηγητή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού
Κωνσταντίνου Κιλτίδη
Βουλευτή Κιλκίς
Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Η κυβέρνηση συνεργασίας, όπως προέκυψε, προφανώς δεν ήταν η ιδανική που
µπορούσε να προκύψει και κατά το χρόνο και κατά το περιεχόµενο. Κατά το χρόνο προφανώς
έπρεπε ήδη να έχει συµβεί τουλάχιστον πριν ενάµιση χρόνο. Τότε, όταν ψέλλισε ο κ. Βενιζέλος
σ’ εκείνη την οµιλία του µέσα στο ελληνικό Κοινοβούλιο κάποια πράγµατα για την ψήφιση της
πρώτης δανειακής σύµβασης από 180 βουλευτές και δεν επικράτησε η σωφροσύνη για να
υλοποιηθεί. Τότε που κάποιοι από το κυβερνών κόµµα, µε υπεύθυνο τον πρωθυπουργό,
έµειναν στην πεπατηµένη του παρελθόντος, που συνήθως σε αυτόν τον τόπο η οποιαδήποτε
νίκη κατά την επιλογή του λαού εθεωρείτο λάφυρο εξουσίας στο κόµµα. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος
Συναγερµός και ο Πρόεδρος Γ. Καρατζαφέρης στάθηκαν ως εµπροσθοφυλακή και πρωτοπορία
τη στιγµή της απόφασης για το αυτονόητο, χωρίς να φταίνε ή να έχουν επιλέξει το µοιραίο.
Από την άλλη πλευρά βεβαίως υπήρχαν φωνές αντίθετες που ακύρωναν την
εποικοδοµητική διάσταση, που έπρεπε να υπηρετήσουν ως αντιπολιτευόµενα κόµµατα. Τα λέω
αυτά, γιατί δεν θέλω για κανένα λόγο να περάσει από το µυαλό κάποιων ότι τα πράγµατα έγιναν
κατά τον ιδανικότερο τρόπο και εποµένως όποια κόµµατα συµµετέχουν και υποστηρίζουν αυτή
την κυβέρνηση συνεργασίας έχουν δώσει τη στήριξή τους, γιατί ικανοποιήθηκαν απολύτως από
αυτό το οποίο συνέβη µε τη συγκεκριµένη δηµιουργία της Κυβέρνησης.
Δε σηµατοδοτεί αυτό που ο ΛΑΟΣ τόνιζε επί είκοσι και πλέον µήνες, ότι µια κυβέρνηση
σωτηρίας, µάχης, και αγώνα θα αναλάµβανε διαρθρωτικές τοµές και θα έβγαζε τη χώρα από τη
λάσπη, αφού δεν µπορεί να τη βγάλει ένα µόνο κόµµα και προφανώς δε θα σηµατοδοτούνταν
µε 48 και 49 µέλη της Κυβέρνησης. Κάτι τέτοιο θα έπρεπε να είναι σφριγηλό, θα έπρεπε να είναι
εκείνη η δύναµη που θα δηµιουργούσε διαρκώς τις καλύτερες προϋποθέσεις όχι µε το λαϊκισµό,
αλλά µε τον καθοδηγητικό ρόλο των πολιτικών δείχνοντας στο λαό ποιος είναι ο δρόµος του
αγώνα και της συµµετοχής σε αυτόν τον αγώνα. Η αλήθεια και αυτή είναι η ένστασή µου και ως
προς τον κ. Βενιζέλο, δεν ειπώθηκε στον ελληνικό λαό. Και ακόµα φοβάµαι ότι δεν λέγεται
παραστατικά και ξεκάθαρα. Είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη πάση θυσία να λεχθεί η αλήθεια
στον ελληνικό λαό. Την διατυπώνω αυτήν τη φράση για να δώσω την επεξήγηση ότι δεν
σηµαίνει η απαρίθµηση αριθµών ή η επίκληση του τι πρέπει να υλοποιήσουµε µέσα στην Ε.Ε.
και µέσα στην ευρωζώνη ότι λέγεται η αλήθεια προς τον Έλληνα πολίτη που πρέπει να είναι
απαραιτήτως ενηµερωµένος. Πρέπει να κατανοήσει ο Έλληνας πολίτης, αλλά πρώτα απ’ όλα
κατά την καθοδηγητική διάσταση της πολιτικής ζωής και των δυνάµεων που συµµετέχουν σ’
αυτή την κυβέρνηση ότι υπάρχουν και κόκκινες γραµµές. Επιβάλλεται να γίνει γνωστό και να
κατανοηθεί ποια είναι τα προτάγµατα και η ιεράρχησή τους. Γιατί αυτή τη στιγµή, παρά τη λάθος
επιλογή του παρελθόντος, η παραµονή στην ευρωζώνη είναι πρόταγµα υψίστης αξίας για τον
Έλληνα πολίτη. Τι σηµαίνει η ύπαρξη άλλου νοµίσµατος υποδεέστερου του ευρώ, έστω µαζί µε
άλλες χώρες και τι επαναπροσδιορίζεται στη ζωή µας µε τη δραχµή. Η παραµονή στην
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ευρωζώνη, σηµαίνει ότι οι πολίτες της χώρας µας διατηρούν την αξία των περιουσιακών τους
στοιχείων, ιδιοκτησίας και καταθέσεων, σώζοντας το τεχνοεπιστηµονικό βιοτικό επίπεδο που
έχουµε κατακτήσει.
Λάθη επί λαθών, δηµοψήφισµα άνευ λόγου και στόχου και ιδίως τα προεκρηκτικά
γεγονότα της 28
στην 28

η

ης

Οκτωβρίου. Δε διασύρθηκε µόνο ο θεσµός του Προέδρου της Δηµοκρατίας

Οκτωβρίου. Δεν παρέλασε στη Θεσσαλονίκη ο ελληνικός στρατός, αγαπητοί

συνάδελφοι. Κατά τον ελληνικό λαό, είναι απίστευτο αυτό, το οποίο συνέβη από υπάρξεως
νεοελληνικού κράτους. Μιλώ για τον ελληνικό στρατό, ο οποίος προήλασε στα βουνά της Β.
Ηπείρου µε µείον 30 βαθµούς, δεν παρέλασε στην κατ’ εξοχήν στρατιωτική παρέλαση που
σηµατοδοτεί και την τιµή, αλλά προπάντων το αγωνιστικό µέλλον αυτής της χώρας και αυτής
της πατρίδας. Έτσι λοιπόν, αναπόφευκτα φτάσαµε εδώ που φτάσαµε και πρέπει να θυµίσουµε,
προκειµένου να διανθιστεί η σκέψη µας, πώς βρεθήκαµε εδώ. Σε ποιο διεθνές περιβάλλον, σε
ποιο ευρωπαϊκό και προφανώς µε ποιες εγχώριες αµέλειες ή λάθη που έφταναν πολλές φορές
και στην εγκληµατικότητα του λάθους.
Η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της Ευρώπης. Είµαστε Ευρώπη και δώσαµε
όνοµα και τον επιθετικό προσδιορισµό του Ευρωπαίου ως παγκόσµια µήτρα πολιτισµού. Η
ταυτότητα του ευρωπαίου έτσι κατέστη πρότυπο πολίτη και πολιτισµού. Αποτελεί πεποίθησή
µου ότι η ένταξή µας στον οργανισµό της Ε.Ε. έγινε πριν από την κρατική µας ολοκλήρωση και
την ενδυνάµωση των θεσµών, αυτού του κράτους που καθηµαγµένο µετά το 1950 προσπάθησε
να κρατηθεί στα πόδια του. Τότε, υπηρετήθηκαν στρατηγικοί στόχοι άλλης γεωπολιτικής, όταν
υπήρχε η σύνδεση και µετέπειτα η ένταξη της χώρας µας στην Ε.Ε. Κατόπιν, δηµιουργήθηκε η
ευρωζώνη και εκεί πρόωρα - νοµίζω - ότι πανηγυρίζοντας ενταχθήκαµε. Στην Ε.Ε. των 27
χωρών, όπου οι 17 χώρες µόνο ανήκουν στην ευρωζώνη, όπου η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα δεν έχει τα γνωρίσµατα εκείνου του ενοποιηµένου και οµογενοποιηµένου πολιτικού
φορέα για να λειτουργήσει όπως λειτουργούν όλες οι κεντρικές τράπεζες. Έτσι λοιπόν, κατά την
ευρωπαϊκή διάσταση αυτής της ιστορικής καταγραφής που επιχειρώ να πράξω, η πατρίδα µας
βρέθηκε στραγγαλισµένη στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Ποιος θα ανταγωνιστεί την Αλβανία, τη
Σερβία, το Μαυροβούνιο, τα Σκόπια, τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία, την Τουρκία; Μια χώρα, η
οποία βρίσκεται στην Ε.Ε. και στην Ευρωζώνη και είναι µόνη της σε αυτόν τον οικονοµικό
αγώνα, γιατί όλες οι άλλες χώρες εντός και εκτός Ε.Ε. έχουν δικό τους νόµισµα, δική τους
νοµισµατική

πολιτική

και

εµείς

βαυκαλιζόµαστε

επί

σειρά

ετών

ότι

µπορούµε

να

δηµιουργήσουµε το όνειρο στο γεωργοδιατροφικό τοµέα, που ο οµιλών προπάντων το
ενστερνίστηκε από την ενσυνείδητή του ένταξη στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας. Δεν είναι
τόσο απλό το να βρίσκεσαι στην εκτελεστική εξουσία ως Υπουργός ή Υφυπουργός αυτής της
χώρας στον τοµέα της γεωργίας και να ξέρεις ότι µε κόστος 10 λεπτά η ζωοτροφή που έρχεται
από την Ε.Ε., που είναι η Βουλγαρία, εδώ στην Ελλάδα η παραγωγή αυτής της ζωοτροφής για
το φτωχό κτηνοτρόφο – δεν οµιλώ για καπιταλιστικά συµφέροντα ή κεφαλαιοκρατικά – κοστίζει
25 λεπτά. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη να πει αυτήν την αλήθεια στον ελληνικό λαό και στον
Έλληνα γεωργό; Έτσι λοιπόν η πατρίδα µας από το 1978 παρουσίασε σταδιακά ένα γενικό και
καθολικό εξάρθρηµα. Άρχισε να αποσαθρώνεται η δοµή της και ξεκίνησε µε τη µη καλή
συναρµολόγηση αυτών που συνιστούν την κρατική δοµή και τις δηµόσιες υπηρεσίες και
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προφανώς βρέθηκε σε «θέση αρόδου», δηλαδή βρέθηκε στο πέλαγος, έξω από το λιµάνι, που
δεν µπορεί να πιάσει ούτε λιµάνι, αλλά ούτε και να ταξιδέψει. Η πλέον µακρόχρονη ειρηνική και
δηµοκρατική οµαλότητα, δυστυχώς έµελλε να επιβεβαιώσει την πλατωνική λογική και να
οδηγήσει σε εκφυλισµό και αναποτελεσµατικότητα του δηµόσιου τοµέα. Αυτά ελέχθησαν προ
χιλιάδων ετών και δυστυχώς ήρθαν να επιβεβαιωθούν ξανά σε αυτή τη χώρα που βιώνει την
πλέον µακρά ειρηνική και δηµοκρατική της περίοδο. Αυτά, δεν συνιστούν µόνο παράγοντα
ευηµερίας και αναζήτησης ευτυχίας, µπορούν να οδηγήσουν στον εκφυλισµό και στην
αναποτελεσµατικότητα (Νόµοι, Πλάτωνος). Προ εικοσιπενταετίας άρχισε να είναι ελκυστικότερος
ο δηµόσιος τοµέας από τον ιδιωτικό, σε µια χώρα µε αστική κοινοβουλευτική δηµοκρατία και
ελευθερία δηµιουργίας. Άρχισαν οι αµοιβές του δηµοσίου τοµέα να είναι υπερβολικές έναντι του
ιδιωτικού τοµέα που ήταν παλιά αξιοζήλευτες και προσέτρεχαν όλοι στη δηµιουργία του
ιδιωτικού τοµέα και παρήγαγαν προϊόν εθνικό για να µπορεί να µοιραστεί κατά την όποια
διάσταση, θεωρητική και ιδεολογική µπορεί να έχει ο οποιοσδήποτε.
Από το 2000 µέχρι το 2009 υπήρξε τροµακτική απόκλιση και στατιστικά, αλλά και σε
πραγµατικά νούµερα από το 10,9% στο 13,2% του ΑΕΠ για µισθούς στη χώρα µας, ενώ στην
Ευρώπη, από το 10,4% στο 10,9%. Αντιλαµβάνεστε, δηλαδή, για ποιο λόγο δηµιουργείται η
αντιπαλότητα αυτή τη στιγµή από τους εταίρους µας µέσα στην Ε.Ε. Διότι, αποτελεί πραγµατικό
γεγονός ότι ο ευρωπαίος εργαζόµενος στο δηµόσιο τοµέα είχε µια απόκλιση της τάξεως 0,5%
και εδώ είχε της τάξεως του 2,5%, όσον αφορά το Α.Ε.Π.. Έτσι, φτάσαµε να
καταστρατηγήσουµε και την έννοια της οικονοµίας. Όπως γνωρίζετε, η οικονοµία ορίζεται ως
«διοίκηση

του

οίκου».

Εποµένως,

όταν

οδηγηθήκαµε

στη

νοµισµατική

διάσταση,

αντιλαµβάνεστε πόσο αυτή η διαστροφή έχει απόσταση από την πραγµατική έννοια της
οικονοµίας και αυτή που βιώνουµε διεθνώς και στην πατρίδα µας. Διεθνής αναρχία, ευρωπαϊκή
αταξία, οδήγησαν σε αυτή την ελληνική τραγωδία που σε ανύποπτο χρόνο, αυτά, προ
µαρξισµού είχαν λυθεί από τον ογκόλιθο της παγκόσµιας σκέψης και κοινωνιολογίας, τον
µέγιστο Μακεδόνα φιλόσοφο Αριστοτέλη, ο οποίος και στα «Πολιτικά» του, στο Α΄ κεφάλαιο,
οµιλεί περί του καπηλικού, της ψευδούς οικονοµίας, όταν κέρδος προέρχεται από τη διακίνηση
του χρήµατος, από την αγορά του χρήµατος και αυτά ελέχθησαν από τότε. Δηλαδή, η άϋλη,
εικονική οικονοµία αντικατέστησε την πραγµατική οικονοµία. Πώς είναι δυνατόν να σταθεί αυτή
η οικονοµία; Οι σοφοί δάσκαλοι λένε ότι η οικονοµία στα φιλελεύθερα καθεστώτα κάνει κύκλους
κάθε 30-40 χρόνια, γιατί πρέπει να καταναλωθεί το παραγόµενο της άϋλης και εικονικής
οικονοµίας, το οποίο πάντοτε και θα υφίσταται. Είναι ανάγκη να διορθώσουµε αυτό το καθεστώς
της αστικής κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, όχι να οδηγηθούµε στην απόρριψη, όπως επιθυµεί
η Αριστερά.
Η άποψή µου είναι ότι, εάν δεν διακηρύξουµε και δεν αναζητήσουµε αν όχι τη µεγάλη
ιδέα του παρελθόντος, τουλάχιστον να βρούµε την κεντρική ιδέα του παρόντος και του
µέλλοντος, η οποία λέει ότι δεν υπάρχει κράτος και θεµέλιο κράτους και άνευ κράτους δεν είναι
δυνατόν να υπάρξει καµία οικονοµική διάσταση, η οποία να φέρει το ποθούµενο αποτέλεσµα.
Ας καλλιεργήσουµε πρώτα τον κήπο µας, ας βάλουµε θεµέλια κράτους υπηρέτη,
ελεγκτή, επόπτη χωρίς παραγωγικά και εµπορικά παράσιτα. Ας µε συγχωρήσει η γλώσσα των
προγόνων µου και η ιστορία τους. Η µεγάλη ιδέα του σήµερα είναι το θεµέλιο και λειτουργία του
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κράτους. Καταντά τραγικό να µη προσδιορίζεται το περιεχόµενο και οι αρµοδιότητες των
Υπουργείων τουλάχιστον για 20 χρόνια, όπως και οι συνταγµατικές αναγκαιότητες του
πολιτεύµατος.
Εάν δεν διατηρήσουµε τον παραγωγικό ιστό για να υπάρχει µια απέλπιδα προσπάθεια
κοινωνικής συνοχής, εάν οι δηµόσιες επενδύσεις που ήταν η πανάκεια για περιόδους κρίσης,
προ εφευρέσεως και υπάρξεως των ευρωπαϊκών επενδύσεων και των συγχρηµατοδοτούµενων
έργων, τότε προφανώς και η όποια αναζήτηση µόνο λύσεως µε εικονικό τρόπο σε µια εικονική
οικονοµία, νοµίζω ότι θα επιτείνει την διαστροφή και την ανώµαλη διάσταση των πραγµάτων.
Εάν ένα κράτος δεν πράττει το στοιχειώδες, εάν δεν προβαίνει σε δειγµατοληπτικούς ελέγχους
των ελεγκτικών του µηχανισµών, εφόσον αποσαθρώθηκε κατά τον τρόπο που αποσαθρώθηκε
και περιµένει µόνο µε τη µηχανοργάνωση ή την ηλεκτρονική συνταγογράφηση για να βρει τη
σωτηρία, τότε προφανώς δεν υπηρετεί την έννοια της κρατικής υποστάσεως και της χρηστής
δηµόσιας λειτουργίας. Εάν υπάρξει δειγµατοληπτικός έλεγχος στο 10% ή στο 5% των
φορολογικών δηλώσεων µε µια νοµοθεσία, η οποία είναι σκληρότατη, εάν υπάρξει
δειγµατοληπτικός έλεγχος στα πολεοδοµικά έργα µε µια νοµοθεσία που να είναι σκληρότατη σε
ό,τι διαπιστωθεί θα επέλθει η αποτροπή για οτιδήποτε. Δεν κάναµε τα απαραίτητα και
αναζητούµε µε θεωρήµατα λύσεις από το µακρινό µέλλον. Είναι αδιανόητα αυτά τα πράγµατα.
Στους προϋπολογισµούς δεν προϋπολογίζονται νοµισµατικά ή µόνο αριθµητικά µεγέθη.
Δεν θα είχαν τότε καµία αξία ή θα δικαίωναν τον µαρξισµό ή τον αναρχοφιλελευθερισµό, ότι η
οικονοµία καθορίζει και τα της πολιτικής. Οι πολιτικές είναι αυτές που πρέπει να
προϋπολογίζονται, οι οποίες θα επιφέρουν το ποθούµενο αποτέλεσµα. Εποµένως, οι πολιτικές
είναι αυτές που κρίνονται. Αυτός ο προϋπολογισµός είναι ένας προϋπολογισµός προφανώς, και
δεν το λέω απαξιωτικά, γιατί δεν θα µπορούσε να είναι αλλιώς, επιθυµιών και ευχών. Και µέσα
σε όλες τις επιθυµίες και σε όλες τις ευχές ειλικρινά βάζω και τις δικές µου προσευχές και του
Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, γιατί αλλοίµονο εάν δεν επέλθει το καλύτερο δυνατόν
αποτέλεσµα.
Σ’ αυτόν τον προϋπολογισµό, ενώ έχει χαθεί τα τελευταία χρόνια το 15% της
οικονοµίας, καταβάλλεται µια προσπάθεια 50% µε µείωση δαπανών και 50% µε αύξηση των
φόρων. Με στάσιµο πληθωρισµό, µε µειωµένη ζήτηση και αύξηση ανεργίας, ζητάει δυστυχώς
περισσότερα από τα λιγότερα. Θα σταθώ όµως σ’ αυτό που επαγγέλθηκα από την αρχή, ότι το
πρόβληµα της πατρίδας µας είναι βαθύτατα πολιτικό. Εκατό δάνεια να πάρουµε, εκατό
ενισχύσεις να µας δώσουν, οι όποιοι φίλοι µας ή εχθροί µετά από λίγα χρόνια θα οδηγηθούµε
στο ίδιο αποτέλεσµα. Το πρόβληµα είναι βαθύτατα πολιτικό και θα πρέπει να σηµατοδοτηθεί.
Δεν ξέρω, αν αυτό θα γίνει µε αυτή την κυβέρνηση που δεν είναι η ιδανικότερη για
σηµατοδότηση τέτοιας πολιτικής, αλλά µε οποιαδήποτε άλλη διάσταση πολιτική στο µέλλον
πρέπει να σηµατοδοτηθεί. Υπάρχει ζήτηµα, αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, µε τη λογική ότι
εσείς ήσασταν αυτοί που επί 20 µήνες λέγατε συνεχώς ότι είναι το τελευταίο σκαλί. Σπάσαµε και
αυτό το παγκόσµιο ρεκόρ. Μπήκαµε στο Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και κάθε µήνα πηγαίναµε
και βαθύτερα. Οι εξαγωγές που επικαλούµαστε -να είµαστε λίγο προσεκτικοί- είναι αυτή τη
στιγµή το υστέρηµα της ελληνικής παραγωγικής διαδικασίας και επειδή προφανώς στην
εγχώρια αγορά και λόγω µειωµένης ζήτησης, αλλά και προπάντων επειδή δεν πληρώνει το
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δηµόσιο, όπως οµολόγησε ο Υπουργός Οικονοµικών, αυτούς που το προµηθεύουν αναζητούν
την εξωστρέφεια όχι ως µία διαδικασία που επιβάλλεται από οικονοµικούς όρους, αλλά ως µία
διαδικασία ανάγκης.
Θα πρέπει οι πολιτικές να επανεξεταστούν και αυτό δεν είναι έργο δικό σας και µόνο
του Υπουργείου Οικονοµικών. Εάν δεν προταχθούν, όχι απλώς οι δηµόσιες επενδύσεις στην
ελληνική γεωργία, γιατί κουράστηκα να ακούω για αυτούς τους τρεις πυλώνες. Κουράστηκα,
γιατί

δεν

είναι

χειροπιαστά

δοσµένες

για

να

φέρουν

το

ποθούµενο.

Δηλαδή

ο

γεωργοδιατροφικός τοµέας, η ναυτιλία και ο τουρισµός, µας δείχνουν προφανώς µε τι πρέπει να
ασχοληθούµε. Με τον τουρισµό κάνατε εκείνο το γενναίο άλµα της µείωσης του ΦΠΑ. Στην
ελληνική γεωργία, εάν δεν προταχθεί η µείωση του κόστους των παραγόµενων γεωργικών
προϊόντων ιδιαίτερα µέσα στην πραγµατικότητα της νοτιοοανατολικής Ευρώπης και αν δεν
προταχθούν οι µεταποιητικές επενδύσεις από αυτό που λέµε ΕΣΠΑ ή οτιδήποτε άλλο, δεν
µπορεί να έρθει η αναγέννηση σ’ αυτό τον τόπο. Υπάρχουν µείζονα προβλήµατα, τα οποία µας
απασχόλησαν και πρέπει να επανεξετασθούν. Τα ταξί, η εφεδρεία, το κοινωνικό κράτος και η
συρρίκνωση η οποία επέρχεται δια των συνενώσεων νοµίζω ότι µας προκαλούν. Ακούστε την
έκκληση του προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού, του Γιώργου Καρατζαφέρη, σας
ζητάει να απελευθερώσουµε τις δυνάµεις του λαού και των πολιτών για τα προσεχή δύο έτη. Και
από εκεί και µετά, αφού ανατάξουµε τη διάρθρωση του κρατικού µηχανισµού και του δώσουµε
τον προσανατολισµό που πρέπει όλοι µαζί να τον ακολουθήσουµε, εφαρµόζοντας νέα
γεωστρατηγική. Η γεωπολιτική έχει αλλάξει και γράφει τις πράξεις της σε νέο τετράδιο της
ιστορίας.
Ο κόσµος αλλάζει. Η πρόβλεψη για την νέα γεωπολιτική προκαλεί την Ευρώπη και την
Πατρίδα µας. Η προσαρµογή στη γεωστρατηγική του αποτελέσµατος είναι επιτακτική. Ποιους
πολιτιστικούς και ποιους γεωγραφικούς ορίζοντες µας δείχνει το µέλλον.
Ο θρίαµβος του πραγµατισµού απέτυχε, ζεστά πτώµατα ιδεολογιών κείτονται κάτω από
την πολυνίκη ελληνική σκέψη. Η ηθική του «εµπρός ξαναχαράζει» και «Ελλάδα, οι θεραπευτές
σου είναι µέσα στο λαό σου κι υγειά σου είναι το δίκιο σου».

Κωνσταντίνος Κιλτίδης
Βουλευτής Κιλκίς
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ

ΒΟΥΛΕΥΤΗ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τον Κρατικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2012
Του Ειδικού Εισηγητή του Συνασπισµού Ριζοσπαστικής Αριστεράς
Δηµήτριου Παπαδηµούλη
Βουλευτή Β΄ Αθήνας
Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ
To σχέδιο Προϋπολογισµού του 2012, είναι ένα σχέδιο το οποίο επιµένει και βαθαίνει
µία συνταγή, µια πολιτική, η οποία µέχρι τώρα έχει εφαρµοστεί και έχει αποτύχει παταγωδώς.
Οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια σε επιδείνωση της ύφεσης, της ανεργίας, στην ένταση των
κοινωνικών ανισοτήτων, στην αύξηση του χρέους στο όνοµα του οποίου µπήκαµε στο µνηµόνιο
και τέλος στην διατήρηση του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού. Ακόµα και εάν επιτευχθούν οι
στόχοι του προϋπολογισµού, κάτι που είναι εξαιρετικά αµφίβολο, η ελληνική οικονοµία θα
βρεθεί για πέµπτη συνεχόµενη χρονιά σε βαθιά ύφεση. Η Ελλάδα είναι η µοναδική Ευρωπαϊκή
χώρα που βρίσκεται για πέντε χρόνια σε ύφεση και µάλιστα µε µια συνταγή πολιτικής, όπου τα
βάρη πέφτουν µονόπλευρα στους µισθωτούς, στους συνταξιούχους.
Η εφαρµογή αυτού του Προϋπολογισµού, ακόµη και αν υποθέσουµε ότι θα κάνει την
έκπληξη και δεν θα έχει την τύχη των προϋπολογισµών του 2011 και του 2010, θα φέρει µία
πολύ µεγάλη ύφεση για το 2012. Οι οικονοµικοί αναλυτές λένε ότι η ύφεση που προβλέπει το
ίδιο το σχέδιο του Προϋπολογισµού, που είναι ήδη µεγάλη, θα ξεπεραστεί προς τα πάνω. Θα
φέρει νέα αύξηση της ανεργίας και θα κατανείµει ακόµη πιο άδικα τα βάρη σε βάρος των
µόνιµων υποζυγίων του κρατικού Προϋπολογισµού, που είναι οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι.
Από τους µισθωτούς και τους συνταξιούχους που θα πάρουν το 2012 πολύ λιγότερα
από αυτά που έπαιρναν το 2011, ο Προϋπολογισµός προβλέπει ότι θα εισπραχθούν πολύ
περισσότεροι φόροι. Δηλαδή και θα µειωθούν οι αποδοχές µισθωτών και συνταξιούχων, αλλά
και θα επιβαρυνθούν µε νέους φόρους εξανεµίζοντας το εισόδηµά τους. Είναι φανερό ότι και το
2012, τον λογαριασµό καλούνται για άλλη µια φορά να τον πληρώσουν τα χαµηλά και µεσαία
εισοδήµατα, µέσω της ακραίας αύξησης της έµµεσης και άµεσης φορολογίας και αφήνοντας τη
φοροδιαφυγή, τη παραοικονοµία, τα υψηλά εισοδήµατα στο απυρόβλητο να «κάνουν πάρτι».
Το σχέδιο του Προϋπολογισµού προβλέπει µηδενικά έσοδα από τον περιορισµό της
φοροδιαφυγής και της παραοικονοµίας. Είναι φανερό και στους πλέον δύσπιστους ότι δεν
υπάρχει η πολιτική βούληση ούτε από τη νέα κυβέρνηση να επιβάλλει µέτρα στην πράξη και όχι
στα λόγια, που να περιορίζουν τη φοροδιαφυγή, να περιορίζουν την παραοικονοµία, να
τιµωρούν τους φορολογικούς παραβάτες. Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία του Υπουργείου
Οικονοµικών, το 2010 βεβαιώθηκαν φορολογικά πρόστιµα 1,3 δισ. ευρώ από φορολογικές
παραβάσεις, αλλά εισπράχτηκαν µόνο 29 εκατοµµύρια ευρώ. Ταυτόχρονα το ίδιο έτος
διαγράφτηκε - προφανώς µε κυβερνητική εντολή - το διπλάσιο ποσό, 55 εκατοµµύρια ευρώ.
Πριν προχωρήσουµε σε περαιτέρω ανάλυση του σχεδίου του Προϋπολογισµού του
2012 ας εξετάσουµε τι συνέβη µε την εκτέλεση των Προϋπολογισµών των προηγούµενων ετών.
Ο Προϋπολογισµός του 2009 που ψηφίστηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας και
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προέβλεπε έλλειµµα 2% κατέληξε - σύµφωνα µε τον κ. Παπαδήµο – να έχει έλλειµµα γενικής
κυβέρνησης 15,7%! Επίσης, ο Προϋπολογισµός του 2011 τροποποιήθηκε τουλάχιστον πέντε
φορές, µε αποτέλεσµα η εκτέλεσή του να µην έχει καµία σχέση µε αυτά που ψήφισε η Βουλή
έναν χρόνο πριν. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αστοχίας της εκτέλεσης του φετινού
Προϋπολογισµού είναι ότι παρά τα µέτρα σκληρής µονόπλευρής λιτότητας δεκάδων δις, πέρα
από αυτά που προέβλεπε ο Προϋπολογισµός του 2011, το έλλειµµα θα κλείσει πάνω από το
9%. Επισηµαίνεται ότι η αρχική πρόβλεψη ήταν γα έλλειµµα της τάξης του 7,5%.
Επιπλέον, ενώ οι δαπάνες του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είχαν
προϋπολογιστεί στα 7,5 δισ. ευρώ, σήµερα - µετά τις απανωτές περικοπές προκειµένου να
καλυφθούν οι µαύρες τρύπες στα έσοδα - δεν υπερβαίνουν τα 3,5 δισ. ευρώ. Σύµφωνα µε τα
τελευταία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού του 2011, κατά το δεκάµηνο Ιανουάριος –
Οκτώβριος τα συνολικά έσοδα είναι µειωµένα έναντι του νέου στόχου ελλείµµατος κατά 1,062
δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) παρουσιάζονται µειωµένες κατά 1,332
δισ. ευρώ. Η ανωτέρω αποτυχία στα έσοδα αντιµετωπίστηκε µε τη συνηθισµένη και εύκολη
συνταγή της πρόσθετης περικοπής δαπανών. Όχι όµως των δαπανών που παράγει το
γραφειοκρατικό και πελατειακό κράτος της σπατάλης, αλλά των επενδυτικών και κοινωνικών
δαπανών. Δηλαδή, επειδή «πέφτουν έξω» τα έσοδα, διότι οργιάζει η φοροδιαφυγή, διότι
εξαιτίας της ακολουθούµενης οικονοµικής πολιτικής έχει προκληθεί διπλάσια ύφεση, επειδή
λόγω της µεγάλης ανεργίας έχουν ξεφύγει οι δαπάνες (ειδικά οι επιχορηγήσεις προς τα
ασφαλιστικά ταµεία), η κυβέρνηση αποφασίζει να καλύψει τις αστοχίες του Προϋπολογισµού
µέσω της µείωσης του ΠΔΕ. Βέβαια, η µείωση των δηµοσίων επενδύσεων επιτείνει µε την σειρά
της την ύφεση. Πρόκειται για τον απόλυτο φαύλο κύκλο.
Παρόλο που η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε βαθιά ύφεση και η ιδιωτική κατανάλωση
έχει µειωθεί κατά τουλάχιστον 6,2%, ο πληθωρισµός παραµένει σε απαράδεκτα υψηλά
επίπεδα. Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. βρίσκεται στο 3%. Για να έχουµε µία
αίσθηση της απόκλισης των προβλέψεων για τον πληθωρισµό, στο αρχικό Μνηµόνιο ο
πληθωρισµός για το 2011 προβλεπόταν αρνητικός (-0,4%). Η διατήρηση του υψηλού
πληθωρισµού είναι µια πρόσθετη µορφή λεηλασίας του εισοδήµατος της µεγάλης πλειονότητας
των Ελλήνων πολιτών και ιδιαίτερα των φτωχότερων. Επίσης, διαβρώνει την ανταγωνιστικότητα
των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και δυσχεραίνει τις εξαγωγές, γιατί καθιστά πιο ακριβά
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες µέσα στη ζώνη του ευρώ
Αυτός ο προϋπολογισµός ξεκινάει από µια παταγώδη αποτυχία του προηγούµενου.
Προβλέπονταν ύφεση 3%, η οποία όµως τελικά θα κλείσει πάνω από το 5,5%. Η Ελλάδα µπήκε
στο Μνηµόνιο πριν δύο χρόνια για να µπορέσει να διαχειριστεί το δηµόσιο χρέος της, το οποίο
ήταν τότε περίπου 120% και τώρα έχει αυξηθεί περίπου στο 165%. Στην εισηγητική έκθεση
αναφέρεται ότι οι βασικοί στόχοι του προϋπολογισµού είναι η δηµιουργία πρωτογενούς
πλεονάσµατος και η αντιµετώπιση του δηµοσίου χρέους µέσω της εφαρµογής του PSI+, από το
οποίο θα προκύψει µια µείωση των τοκοχρεολυσίων.
Στον Προϋπολογισµό του 2012, προβλέπεται µείωση του ΑΕΠ το 2011 µε ρυθµό -5,5%,
ενώ για το 2012 προβλέπεται ύφεση µε ρυθµό -2,8%. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να γίνει µία
σηµαντική παρατήρηση. Η αναθεώρηση του ΑΕΠ για την περίοδο 2006-2010, δύο µέρες µετά
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την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισµού, από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., άλλαξε τα δεδοµένα
για το µέγεθος και τη διάρκεια της ύφεσης. Με τα νέα στοιχεία, η ελληνική οικονοµία φαίνεται ότι
µπαίνει σε ύφεση από το 2008 ( από +1% µεγέθυνση του ΑΕΠ αναθεώρηση σε -0,2%) και όχι
από το 2009 (-3,2% από αρχικά -2,0%). Για το 2010, η ύφεση φαίνεται µικρότερη µετά την
αναθεώρηση και πιο συγκεκριµένα από -4,5% σε -3,5%. Η αναθεώρηση των στοιχείων από την
ΕΛ.ΣΤΑΤ. αποτελεί «χείρα βοηθείας» προς την κυβέρνηση αφού χωρίς αυτήν η ύφεση για το
2011 θα έκλεινε στο -6,7%, κάτι που θα οδηγούσε σε ακόµα µεγαλύτερο εκτροχιασµό από το
Μεσοπρόθεσµο.
Ο στόχος της επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσµατος σε πέµπτη χρονιά ύφεσης, χωρίς
την πρόβλεψη εσόδων από την πάταξη της φοροδιαφυγής και παραοικονοµίας, µειώνοντας τις
δηµόσιες επενδύσεις σε µια περίοδο όπου υπάρχει αποεπένδυση στην οικονοµία, είναι
παντελώς ανέφικτος. Αυτό σηµαίνει ότι και ο Προϋπολογισµός του 2012 θα πέσει έξω στους
στόχους του και ότι θα υπάρξει νέο πακέτο µε αντιλαϊκά µέτρα. Όποτε έχει ερωτηθεί ο
Υπουργός Οικονοµικών για το ενδεχόµενο να ληφθούν νέα µέτρα επαναλαµβάνει τα ίδια
γνωστά λόγια, δηλαδή ότι: «Δεν θα πάρουµε νέα µέτρα, αρκεί να εφαρµοστούν µε συνέπεια
αυτά που έχουµε αποφασίσει». Αυτό έλεγε και πριν επιβάλει το χαράτσι στα ακίνητα µε τον
εκβιαστικό και ανήθικο τρόπο της είσπραξής του, ο οποίος συνδέεται µε τη διακοπή του
ηλεκτρικού ρεύµατος. Όσον αφορά στο PSI, οι υπολογισµοί που κάνετε ότι θα µειωθούν τα
τοκοχρεολύσια κατά 4 δισ. ευρώ στηρίζεται στην προϋπόθεση ότι θα συµµετάσχουν 100% οι
ιδιώτες δανειστές και µε τους πιο ευνοϊκούς όρους για την ελληνική πλευρά.
Ισχύει όµως κάτι τέτοιο; Σύµφωνα όµως µε τον εκπρόσωπο των τραπεζιτών, τον κ.
Τσαρλς Νταλάρα, προβλέπεται µικρότερη συµµετοχή της τάξης του 70% - 80%. Επίσης, οι
τράπεζες προκειµένου να συµµετάσχουν εθελοντικά στο κούρεµα των ελληνικών οµολόγων και
να µην υπάρξει πιστωτικό επεισόδιο ζητούν επιτόκια της τάξης του 8%. Άραγε η ελληνική
κυβέρνηση είναι διατεθειµένη να δεχτεί ένα τόσο υψηλό επιτόκιο που στην ουσία ακυρώνει τις
ης

όποιες θετικές πλευρές έχει η συµφωνία της 26 Οκτωβρίου;
Εξετάζοντας τα βασικά µεγέθη του προϋπολογισµού, διαπιστώνουµε ότι υπάρχει µια
πρόβλεψη αύξησης εσόδων κατά 5,3 δισ. ευρώ, όπου τα φυσικά πρόσωπα, οι οποίοι είναι στο
µεγάλο ποσοστό µισθωτοί και συνταξιούχοι, προβλέπεται να δώσουν περίπου 2 δις παραπάνω.
Την ώρα, δηλαδή, που θα µειωθούν τα εισοδήµατα συνολικά, ο µισθός και η σύνταξη του
καθενός, το κράτος θα εισπράξει περισσότερους φόρους. Το πώς θα επιτευχθεί αυτό το «µαγικό
τρικ» παραµένει ακατανόητο. Όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, αντί να εισαχθεί ένας
προοδευτικός φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας, µε την έννοια να πληρώνει παραπάνω
αυτός που έχει πιο πολλά, αλλά να απαλλάσσει την πρώτη κατοικία και τη µικρή ακίνητη
περιουσία, οι προβλεπόµενοι φόροι αυξάνονται σε σχέση µε πέρυσι ισοπεδωτικά, οριζόντια και
άδικα. Στον Προϋπολογισµό προβλέπεται αύξηση φορολογίας στα ακίνητα κατά 218% σε µια
περίοδο που και η οικοδοµή είναι «σκοτωµένη» και η κτηµαταγορά καταρρέει. Επιπρόσθετα,
έρχονται νέες αυξήσεις και στις αντικειµενικές αξίες.
Στις δαπάνες για µια ακόµη φορά, παρά το «κούρεµα» µισθών, συντάξεων και του ΠΔΕ
η συνολική εξοικονόµηση είναι αµελητέα. Αυτό συµβαίνει, γιατί το περίφηµο σπάταλο,
κοµµατικό, διεφθαρµένο, πελατειακό κράτος, τα ακριβά έργα, οι ακριβές προµήθειες, οι
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επιδοτήσεις περίεργων ΜΚΟ, κάποια µυστικά κονδύλια, η «ιερή αγελάδα» των εξοπλιστικών
δαπανών παραµένουν ως έχει.
Ο προϋπολογισµός συζητείται στην Ελλάδα µε έναν τρόπο που δεν συζητείται σε καµία
άλλη χώρα της Ευρώπης. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης συζητείται γραµµή – γραµµή, κονδύλι –
κονδύλι και µπορεί κάποιος να πει ότι διεκδικεί να µειωθεί κάτι για να αυξηθεί κάτι άλλο µε
ουδέτερο δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα. Στην Ελλάδα έρχεται ένα πακέτο το οποίο οι βουλευτές
καλούνται να το αποδεχτούν ή να το απορρίψουν ως έχει. Δυστυχώς το περίφηµο Γραφείο
Προϋπολογισµού της Βουλής, το οποίο θα µας βοηθούσε να παρακολουθούµε την εκτέλεση του
προϋπολογισµού και το οποίο φτιάχτηκε µετά κόπων και βασάνων µετά από χρόνια, ουσιαστικά
καταργήθηκε µετά από τον εξαναγκασµό σε παραίτηση της κυρίας Μπαλφούσια από την
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονοµικών και την πρώην και τη νυν.
Ο ΣΥΝ ήδη από το 1997 και από το 2004 ο ΣΥΡΙΖΑ έχει διατυπώσει µια πρόταση οκτώ
σηµείων «για µια ολοκληρωµένη µεταρρύθµιση του τρόπου κατάρτισης, έγκρισης και εκτέλεσης
του προϋπολογισµού». Μεταξύ των προτάσεών µας ήταν:
•

Η θεσµοθέτηση του «πολυετούς προϋπολογισµού»

•

Η κατάργηση των «ειδικών λογαριασµών» που λειτουργούν ανεξέλεγκτα και συχνά
ρουσφετολογικά

•

Η θεσµοθέτηση της αρχής της «διαβούλευσης» πριν την οριστικοποίηση των κονδυλίων
του προϋπολογισµού µε τα κόµµατα και τους φορείς στο πλαίσιο της Διαρκούς
Επιτροπής της Βουλής

•

Ο αυστηρός προσδιορισµός της έννοιας της «σηµαντικής απόκλισης» (κατά την
εκτέλεση του προϋπολογισµού)

Β. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΣ
Το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης στο τέλος του 2011 εκτιµάται ότι θα ανέλθει στα
364,6 δις που µεταφράζεται σε 167,4% του ΑΕΠ, έναντι 340,29 δις ή 149,7% του ΑΕΠ στο
τέλος του 2010. Για το 2012, οι προβλέψεις µε την αίρεση της εφαρµογή της Συµφωνίας της
27

ης

Οκτωβρίου υπολογίζουν το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης σε 317, 4 δις ή αλλιώς σε

149,3% του ΑΕΠ.
Οι εκτιµήσεις για το 2011 και οι προβλέψεις για το 2012 καταδεικνύουν την ανικανότητα
της τρόικας και της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ να εκτιµήσουν τις επιπτώσεις των πολιτικών άγριας
ύφεσης στην πορεία του δηµόσιου χρέους. Αξίζει να αναφέρουµε ενδεικτικά πως µεταβλήθηκαν
οι προβλέψεις τους για το δηµόσιο χρέος από τον Μάιο του 2010 µέχρι σήµερα. Αυτό φαίνεται
στον παρακάτω πίνακα:
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Δηµόσιο Χρέος

% Μεταβολή ΑΕΠ

Μνηµόνιο 1
(Μάιος 2010)

133%

145%

149%

-4%

-2,6%

1,1%

1ο Επικαιροποιηµένο
Μνηµόνιο
(Αύγουστος 2010)

130%

139%

144%

-4%

-2,6%

1,1%

141%

152%

159%

-4,2%

-3%

1,1%

143%

153%

159%

-4,5%

-3%

1,1%

143%

166%

172%

-4,5%

-3,9%

0,6

149,7%

167,4%

149,3%
(PSI)

-3,5%

-5,5%

-2,8%

ο

2 Επικαιροποιηµένο
Μνηµόνιο
(Οκτώβριος 2010)
ο

3 Επικαιροποιηµένο
Μνηµόνιο
(Φεβρουάριος 2011)
ο

4 Επικαιροποιηµένο
Μνηµόνιο
«Μεσοπρόθεσµο»
(Ιούνιος 2011)
Προϋπολογισµός 2012

ο

Η πρόβλεψη για το χρέος του 2012, από 149% στο 1 Μνηµόνιο, µειώθηκε στο 144%
ο

ο

στο 2 Μνηµόνιο, αυξήθηκε σε 159% στο 3 Μνηµόνιο, σε 172% στο Μεσοπρόθεσµό, ενώ στον
Προϋπολογισµό του 2012 προβλέπεται µετά το PSI στο 181,8%! Αξίζει να σηµειωθεί ότι χωρίς
το PSI, το ΔΝΤ στο World Economic Outlook που δηµοσίευσε τον Σεπτέµβριο του 2012,
υπολόγιζε το ελληνικό δηµόσιο χρέος για το 2012 σε 189%!
Επίσης, το ίδιο το ΔΝΤ, τονίζει ότι η εξέλιξη του δηµόσιου χρέους είναι πολύ ευαίσθητη
στις µεταβολές της µεγέθυνσης του ΑΕΠ. Και σύµφωνα µε τις προβλέψεις που έκανε για τη
βιωσιµότητα του τον Ιούλιο του 2011, µια απόκλιση κατά -1% από τις προβλέψεις του ΔΝΤ για
την µεγέθυνση του ΑΕΠ της Ελλάδας αρκεί για να καταστεί το χρέος µη βιώσιµο.
Υποτίθεται το Μνηµόνιο που υπογράφτηκε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε την τρόικα είχε
σκοπό να καταστήσει δυνατή την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές οµολόγων το 2013. Αυτό θα
επιτυγχανόταν µέσω της µείωσης του χρέους σε βιώσιµα επίπεδα. Τα αποτελέσµατα των
πολιτικών αυτών για το δηµόσιο χρέος φαίνονται στον παρακάτω πίνακα που απεικονίζει την
εξέλιξη του δηµόσιου χρέους από το 2007 µέχρι το 2012.

Δηµόσιο Χρέος ως % ΑΕΠ
2012

2011

2010

2009

2008

2007

181.8%

167.4%

149.7 %

127.1%

110.7%

105.4%

Μέχρι το 2009 Πηγή: Ameco Database - Από 2010 Πηγή: Προϋπολογισµός 2012
Δαπάνες εξυπηρέτησης χρέους: Οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του χρέους της Κεντρικής
Κυβέρνησης έχουν εκτοξευτεί από το 2007 και µετά, όπως γίνεται σαφές και από τον παρακάτω
πίνακα.
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Ύψος Δαπανών για τόκους χρέους κεντρικής διοίκησης (σε εκατ. ευρώ)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Τόκοι

9.796

11.207

12.325

13.223

16.380

17.900 / 12.750 (PSI)

ως % του ΑΕΠ

4,3%

4,7%

5,3%

5,8%

7,5%

8,4% / 6% (PSI)

Από το 2007 ως το 2011 το ύψος των τόκων ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά
72,1% ενώ από το 2007 ως το 2012 κατά 93%! Αυτό είναι αποτέλεσµα τόσο του µεγάλου
δανεισµού για την κάλυψη των ελλειµµάτων, όσο και της µεγάλης ύφεσης από το 2009 και µετά
(µετά την αναθεώρηση του ΑΕΠ, από το 2008 και µετά).
Το εντυπωσιακό είναι ότι για το 2012, το 34% των συνολικών φορολογικών εσόδων
σύµφωνα µε το Προσχέδιο (52.724 εκατ. ευρώ) κατευθύνεται σε αποπληρωµές τόκων προς
τους δανειστές. Για το 2011, το 33% των φορολογικών εσόδων αποδίδονταν στους πιστωτές
της ελληνικής οικονοµίας. Η αναλογία αυτή, που φαίνεται να παγιώνεται στο 1/3 των
φορολογικών εσόδων δεν µπορεί να είναι βιώσιµη σε καµία περίπτωση για την ελληνική
οικονοµία. Τόκοι ύψους 1/3 των συνολικών φορολογικών εξόδων αποτελούν τεράστιο βάρος σε
µία κοινωνία που µαστίζεται από ύφεση, πόσο µάλλον όταν αυτοί οι τόκοι συλλέγονται µε ένα
εξαιρετικά µη προοδευτικό σύστηµα φορολογίας, που µεταφέρει τα βάρη στους µισθωτούς και
τους συνταξιούχους.
2. ΕΣΟΔΑ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Από την πλευρά των φορολογικών εσόδων ο Προϋπολογισµός του 2012 στηρίζεται σε
παραδοχές που δεν είναι υπερβολή να τις θεωρήσουµε ως εξωπραγµατικές. Συγκεκριµένα, τα
φορολογικά έσοδα πρέπει να αυξηθούν 10,7% σε µια χρονιά που το ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά
2,8%, πάνω από το 20% του εργατικού δυναµικού θα υποστεί µείωση εισοδήµατος, ενώ η
ανεργία θα εκτοξευτεί στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 50 ετών.
Αν τα δύο προηγούµενα έτη το βάρος των φόρων το έφερε η έµµεση φορολογία το 2012 θα
είναι η χρονιά διόγκωσης της άµεσης φορολογίας καθώς:
•

Ψαλιδίζονται καθαροί µισθοί και συντάξεις λόγω µείωσης του αφορολογήτου και
είσπραξης της εισφοράς αλληλεγγύης του 2012 µέσω των απολαβών µας.

•

Εκτοξεύεται το ποσό του φόρου που θα πληρώσουµε µε το εκκαθαριστικό του 2012
λόγω της ενίσχυσης των τεκµηρίων, της κατάργησης της έκπτωσης για τις αποδείξεις,
του ψαλιδίσµατος των φοροαπαλλαγών αλλά και της εφαρµογής νέας φορολογικής
κλίµακας. Μέσω του εκκαθαριστικού της επόµενης χρονιάς, θα κληθούµε να
πληρώσουµε και την εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήµατα του 2011.

Συνολικά, οι άµεσοι φόροι θα εκτοξευτούν στα 22,27 δισ. ευρώ από 17,85 δισ. ευρώ το
2011. Το πρόσθετο φορολογικό βάρος, ύψους 4,4 δισ. ευρώ, θα κληθούν να επωµισθούν
κυρίως οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι, καθώς οι επιχειρήσεις, λόγω της νέας κάµψης των
κερδών και του µειωµένου συντελεστή 20% στα κέρδη, θα εισφέρουν 20% λιγότερους φόρους
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σε σχέση µε το 2011 (1,89 δισ. ευρώ το 2012 από 2,4 δισ. ευρώ το 2011, δηλαδή 518 εκατ.
ευρώ λιγότερα).
Μια βασική διαχρονική κριτική της αριστεράς απέναντι σε όλους τους προϋπολογισµούς του
ελληνικού κράτους από την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ε. ήταν ότι τα φορολογικά έσοδα, ως
ποσοστό του ΑΕΠ, υπολείπονταν από τον αντίστοιχο µέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτό µε τον
προϋπολογισµό του το 2012 δεν ισχύει πλέον. Μετά και την αναθεώρηση του ΑΕΠ από την
ΕΛ.ΣΤΑΤ. που ανακοινώθηκε στις 5/10/2011, παρόλο την ύφεση και την αποτυχία σχεδόν όλων
των στόχων που έχει θέσει το Υπουργείο Οικονοµικών και η Τρόικα τα φορολογικά έσοδα, ως
προς το ΑΕΠ, βελτιώθηκαν τα προηγούµενα χρόνια και το 2012 προβλέπεται εκτόξευση του
σχετικού δείκτη στο 24,7 % του ΑΕΠ. Αν τελικά επαληθευτούν οι προβλέψεις για το 2012 τότε τα
φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα θα έχουν φτάσει για πρώτη φορά τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό
µέσο όρο, αφού το 2009 ο µέσος όρος:
•

της ΕΕ-27 ήταν 24,8% του ΑΕΠ

•

και της ευρωζώνης ήταν 24,4% του ΑΕΠ.

Μια τέτοια εξέλιξη είναι πραγµατικά εντυπωσιακή όταν γνωρίζουµε ότι οι φορολογικοί
συντελεστές µειώθηκαν, οι φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών παραµένουν, η φορολόγηση
καταθέσεων και κινητών αξιών είναι αµετάβλητη και ότι η φοροδιαφυγή έχει αυξηθεί. Με άλλα
λόγια όλο αυτό το βάρος έχει πέσει στις πλάτες των µισθωτών και συνταξιούχων σε αντίθεση µε
ότι συµβαίνει στην υπόλοιπη ευρωζώνη
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η εξέλιξη των δηµοσίων εσόδων (σε δις ευρώ) ως
ποσοστό του ΑΕΠ τα τελευταία τρία έτη.

2009

2010

2011

2012

Φορολογικά έσοδα

49,724

51,266

49,702

53,301

ΑΕΠ

231,642

227,3

217,7

212,5

21,4

22,5

22,8

25,1

Ύψος φορολογικών εσόδων
ως % ΑΕΠ

Επιπλέον υπάρχει πλέον και σηµαντικότατη ποιοτική αλλαγή στην φορολογία στην
Ελλάδα. Παραδοσιακά η αφαίµαξη των µισθωτών και συνταξιούχων συνέβαινε µε την έµµεση
φορολογία. Αυτή την τακτική η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ την εξάσκησε στο έπακρο αλλά πλέον η
άµεση φορολογία έχει γίνει το νέο εργαλείο για την αφαίµαξη των εισοδηµάτων. Αυτό φαίνεται
καθαρά στον παρακάτω πίνακα:
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2010

2011

2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2012/2011

ΑΜΕΣΟΙ

20,224

20,619

24,213

+17,4

ΕΜΜΕΣΟΙ

31,042

29,084

29,088

0,0

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ

51,266

49,702

53,301

ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΑΜΕΣΩΝ

0,39

41,5

45,4

ΑΝΑΛΟΓΙΑ
ΕΜΜΕΣΩΝ

0,61

58,5

54,6
Ποσά σε δις ευρώ

Η σχέση έµµεσων-άµεσων φόρων γίνεται πλέον 55-45, αλλά δυστυχώς αυτή η
βελτίωση απευθύνεται, κατά το συντριπτικό τους µέρος, στα φτωχά και µεσαία εισοδήµατα.
Το κύριο βάρος της αύξησης των έµµεσων φόρων στηρίχτηκε στην αύξηση του ΦΠΑ.
Μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει µια µείωση στο απόλυτο νούµερο του ΦΠΑ, αλλά αν το
συγκρίνουµε µε το ύψος του ΑΕΠ βλέπουµε ότι η αναλογία αυξάνει σταθερά.

2009

2010

2011

2012

ΦΠΑ

16.582

17.374

16.900

16.550

ΑΕΠ

231.642

227.318

217.771

212.544

% ΦΠΑ επί
ΑΕΠ

7,16

7,64

7,76

7,80

Δυστυχώς, τα δεδοµένα του Προϋπολογισµού δεν µας δίνουν στοιχεία για να
διαχωρίσουµε

τα

φυσικά

πρόσωπα

σε

µισθωτούς-συνταξιούχους

και

επαγγελµατίες

(προσωπικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελµατίες, µέλη Δ.Σ. κτλ). Πάντως οι φόροι των
φυσικών προσώπων αυξάνουν κατά το εντυπωσιακό νούµερο του 29,1% από το 2011 στο
2012 (από 8,272 σε 10,682 δισ. ευρώ). Να σηµειώσουµε ότι στο Προσχέδιο η προβλεπόµενη
αύξηση ήταν 27,5%. Δηλαδή µικρότερη.
Οι αλλαγές στην κλίµακα φυσικών προσώπων που έγιναν µε το άρθρο 38 του
πολυνοµοσχεδίου για την εφεδρεία προβλέπουν έσοδα 2 δις από την αλλαγή της κλίµακας και
το κόψιµο των φοροαπαλλαγών, άρα είναι πολύ πιθανό αυτός ο στόχος να πραγµατοποιηθεί
αφού απευθύνεται σε προσωπικούς φόρους που θα καταλογίζονται στο ΑΦΜ των
φορολογούµενων.
Αντιθέτως, οι φόροι των Νοµικών Προσώπων µειώνονται συνεχώς µεταφέροντας τα
βάρη του Προϋπολογισµού σε µισθωτούς και συνταξιούχους. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η
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εξέλιξη των εσόδων (σε δισ. ευρώ) από φόρους Νοµικών Προσώπων από το 2009 µέχρι
σήµερα.

Φόροι Νοµικών Προσώπων

2009

2010

2011

2012

3,813

3,167

2,765

2,157

Το 2003 ο συντελεστής φορολόγησης ήταν 40% και τώρα έχει πάει 20%. Από τότε λοιπόν
που ξεκίνησαν οι µειώσεις των συντελεστών φορολόγησης των Α.Ε. οι φόροι των φυσικών
προσώπων σχεδόν διπλασιάστηκαν, ενώ των Νοµικών Προσώπων µειώθηκαν κατά 55%.

2003

2012

ΜΕΤΑΒΟΛΗ

Φόροι Φυσικών Προσώπων

5,6

10,6

+94,6%

Φόροι Νοµικών Προσώπων

4,7

2,1

-55,3%

Ποσά σε δις ευρώ
Αυτός ο υποδιπλασιασµός είναι αποτέλεσµα µόνο της κρίσης; Σε καµία περίπτωση,
αφού στον επόµενο πίνακα φαίνεται ποιο είναι το αποτέλεσµα της µείωσης των συντελεστών
στην περίοδο που δεν υπήρχε κρίση:

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ
2004

ΟΙΚ. ΕΤΟΣ
2008

ΑΠΟΛΥΤΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ
ΚΕΡΔΗ Ν.Π

14,348

19,402

5,054

35%

ΦΟΡΟΙ Ν.Π

4,775

4,713

-0,062

-2%

Ποσά σε δις ευρώ
Ενώ, δηλαδή, τα φορολογητέα κέρδη αυξήθηκαν κατά 5 δισ. ευρώ, οι φόροι µειώθηκαν.
Με αυτά τα φορολογητέα κέρδη όµως αν ο συντελεστής παρέµενε στο 35% (αντί του 25%) το
κράτος θα εισέπραττε το έτος 2008 πλέον 1,7 δισ. ευρώ.
Για να έχουµε ένα µέτρο σύγκρισης στο πόσο συνεισφέρουν οι εταιρίες στα φορολογικά
έσοδα να πούµε ότι ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι φόροι τους είναι 1% του ΑΕΠ όταν στην
ευρωζώνη ο µέσος όρος είναι 2,8% του ΑΕΠ.
3. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
3.1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
Στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης εντοπίζεται το µεγαλύτερο κοινωνικό και οικονοµικό
σκάνδαλο της ακολουθούµενης οικονοµικής πολιτικής.
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•

Το κοινωνικό σκάνδαλο έχει να κάνει µε το «πετσόκοµµα» της κρατικής επιχορήγησης
προς το ασφαλιστικό σύστηµα (βλ. πιο κάτω τα τερατώδη ποσοστά των περικοπών).

•

Το οικονοµικό σκάνδαλο αυτό έχει να κάνει µε το «κούρεµα» των οµολόγων των
ασφαλιστικών ταµείων (ή αλλιώς PSI +), εξαιτίας του οποίου τα ταµεία θα καταγράψουν
απώλειες ύψους περίπου 13 δις ευρώ µιας και κατέχουν 26 περίπου δις οµόλογα του
ελληνικού δηµοσίου

Οι δαπάνες για τα ασφαλιστικά ταµεία περιορίζονται σε βαθµό ασφυξίας, καθώς η συνολική
κρατική χρηµατοδότηση το 2012 µειώνεται κατά 9,1% σε σχέση µε το 2011. Συγκεκριµένα,
όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα, οι κρατικές ενισχύσεις στα ασφαλιστικά ταµεία
µειώνονται σε βαθµό χρεοκοπίας. Ισοπεδωτική θα είναι η περικοπή της κρατικής ενίσχυσης
προς το ΙΚΑ κατά 41,6% (!), τον ΟΓΑ (-23,5%) και ακολουθεί το ΝΑΤ (-11,5%) και ο ΟΑΕΕ µε
µείωση 10,6%.
Στις ανωτέρω περικοπές πρέπει κανείς να συνυπολογίσει και σηµαντικά µειωµένα έσοδα
που αναµένεται να έχουν τα ασφαλιστικά ταµεία λόγω της ολοένα αυξανόµενης ανεργίας.
Επισηµαίνεται, ότι κάθε ποσοστιαία µονάδα αύξησης της ανεργίας κοστίζει 300 εκατοµµύρια
ευρώ στο ΙΚΑ και µαζί µε τα επιδόµατα το τίµηµα φτάνει τα 450 εκατοµµύρια ευρώ. Σύµφωνα µε
τις εκτιµήσεις του ΙΝΕ - ΓΣΕΕ, η ένταση της ύφεσης το 2012, οι απολύσεις, οι µειώσεις των
µισθών και η εκτόξευση της ανεργίας θα υπονοµεύουν τα ήδη καταρρέοντα έσοδα των
ασφαλιστικών ταµείων, µε άλλα 6,5 δισ. ευρώ. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: “Με τα
σηµερινά δεδοµένα, διαµορφώνεται µια 'αρνητική αναλογικότητα' στα ταµεία, δηλαδή θα
πάρουµε λιγότερα απ' ότι δώσαµε". Αυτό σε συνδυασµό µε την απαίτηση του Μνηµονίου – που
έχει ενσωµατωθεί στο τελευταίο ασφαλιστικό νόµο – ότι οι δαπάνες για συντάξεις δεν µπορούν
να υπερβαίνουν το 2,5% του ΑΕΠ έως το 2060 οδηγεί µε µαθηµατική βεβαιότητα σε νέες
µειώσεις συντάξεων αλλά και νέες αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης εντός του 2012.
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Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, τα ασφαλιστικά ταµεία θα χάσουν και από
το PSI+, µέσω του οποίου θα απολέσουν περιουσία περίπου 13 δισ. ευρώ χωρίς στην ουσία το
δηµόσιο χρέος να µειωθεί ούτε κατά 1 ευρώ! Αυτό το «παράδοξο» συµβαίνει επειδή τα 26 δις
των οµολόγων που κατέχουν τα ταµεία αποτελούν ενδοκυβερνητικό χρέος, του οποίου η
µείωση δεν θα «κουρέψει» ούτε στο ελάχιστο το χρέος της γενικής κυβέρνησης. Το δηµόσιο
χρέος είναι το άθροισµα των επιµέρους χρεών προς τρίτους της κεντρικής κυβέρνησης, των
ασφαλιστικών ταµείων, των ΝΠΔΔ, των ΔΕΚΟ κτλ. Οπότε, στη συγκεκριµένη περίπτωση η
κεντρική κυβέρνηση χρωστά στα ασφαλιστικά ταµεία 26 δισ. ευρώ, µέσω των οµολόγων. Αν
αυτό το χρέος µειωθεί κατά 50% ή ακόµα και κατά 100% τότε το χρέος της γενικής κυβέρνησης
δεν θα µειωθεί ούτε κατά ένα σεντς, αφού δεν αποτελεί χρέος προς τρίτους.
Υποτίθεται, πως το «κούρεµα» των ελληνικών οµολόγων αφορά οµόλογα που είναι
αποκλειστικά και µόνο στα χέρια ιδιωτών (εξαιρούνται ΕΚΤ και τα δάνεια των χωρών της Ε.Ε.).
Όµως, τελείως αυθαίρετα εντάσσουν στους ιδιώτες και τα δηµόσια ασφαλιστικά ταµεία, µε
αποτέλεσµα αυτά να οδηγούνται σε χρεοκοπία χωρίς όµως να υπάρχει κανένα όφελος για το
δηµόσιο χρέος. Μάλιστα, πέρα από την απώλεια περιουσίας των 13 δις, που θα δηµιουργηθεί
ελέω «κουρέµατος», τα Ταµεία θα χάνουν σε ετήσια βάση πάνω από 500 εκ. ευρώ, εξαιτίας των
τόκων που δεν θα εισπράττουν. Σε αυτή τη «λεπτοµέρεια» εντοπίζεται και η διαµόρφωση
υψηλότερου πρωτογενούς πλεονάσµατος χωρίς το «κούρεµα» (στο 1,6%) απ’ ότι µετά το
«κούρεµα» των οµολόγων (1,1% του ΑΕΠ). Οι απώλειες των ταµείων όχι µόνο δεν
αναπληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισµό αλλά έχουµε και κατακόρυφη µείωση της

251

κρατικής ενίσχυσης στο ασφαλιστικό σύστηµα, µείωση που στην περίπτωση του ΙΚΑ για
παράδειγµα ξεπερνά το 40%! Σε αντίθεση βέβαια µε τις τράπεζες, οι οποίες ενισχύονται µε
πακτωλό δις.
Επιπλέον, ο υπολογισµός των απωλειών ως προς τις εισφορές γίνεται µε βάση την
έωλη και ανεδαφική παραδοχή ότι η ανεργία το 2012 θα ανέλθει στο 17,1% Όµως το νούµερο
αυτό δεν έχει σχέση µε την πραγµατικότητα, καθώς ήδη από το τέλος του 2011 η πραγµατική
ανεργία θα έχει ξεπεράσει το 20%. Το ΙΝΕ – ΓΣΕΕ εκτιµά ότι για το 2012 η πραγµατική ανεργία
θα αυξηθεί στο 26% και τη στατιστική ανεργία στο 21% (1.050.000 άτοµα)
Αν για το 2011 η απόκλιση ήταν κατά 2,5 δισ. ευρώ λιγότερες εισπράξεις εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης (-10,5%), σε συνθήκες εκρηκτικής αύξησης της ανεργίας, απορρύθµισης
των συλλογικών συµβάσεων και κοινωνικής φτώχειας αναµένεται να αυξηθούν ακόµα
περισσότερο τα ήδη υψηλά ποσοστά ανασφάλιστης εργασίας. H εργοδοτική αυθαιρεσία
αναµένεται να αυξηθεί ακόµη περισσότερο ως αποτέλεσµα ενός περιβάλλοντος που
διαµορφώνεται από το κραχ ανεργίας και την εγκατάλειψη των εισπρακτικών/ελεγκτικών
µηχανισµών. Με το σκεπτικό αυτό κρίνουµε ότι, επειδή ο Προϋπολογισµός του 2012 είναι
φτιαγµένος µε την ίδια νεοφιλελεύθερη λογική, δε είναι παρακινδυνευµένο να κάνουµε τη δική
µας πρόβλεψη ότι οι «προβλέψεις» εισπραττόµενων εισφορών θα είναι στην πράξη µειωµένες
κατά το ίδιο ποσοστό (-10%) και για το 2012 (σε απόλυτους αριθµούς περίπου κατά 2 δισ.
ευρώ) µε τελικές εισπράξεις ασφαλιστικών εισφορών 19 δισ. ευρώ (ποσό µικρότερο από τις
εισπράξεις ασφαλιστικών εισφορών το 2007).
4

Ταυτόχρονα, όπως φαίνεται και από το Μεσοπρόθεσµο για τα έτη 2011 και 2012 η
καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας δεν είναι στην ατζέντα της
κυβέρνησης. Η «προσπάθεια» στο συγκεκριµένο ζήτηµα µετατίθεται πρακτικά στην επόµενη
κυβέρνηση. Η καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης εργασίας µετατίθενται
χρονικά στο 2013 (!). Ο στόχος πενταετίας του Μεσοπρόθεσµου για 1,32 δισ. ευρώ είναι
ενδεικτικός της έλλειψης βούλησης να καταπολεµηθούν η εισφοροδιαφυγή, και η αδήλωτη
εργασία.
Οι συσσωρευµένες οφειλές ιδιωτών και επιχειρήσεων µόνο στο ΙΚΑ είναι περίπου 6 δισ.
ευρώ (τα 550 εκατ. ευρώ τα οφείλει µόνο η Ολυµπιακή), στον ΟΑΕΕ 4 δισ. ευρώ περίπου και 1
δισ. ευρώ στους λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς (ΟΓΑ κ.α.) και οι 8 διαδοχικές ρυθµίσεις
οφειλών µέσα σε 2 χρόνια έχουν αποφέρει ελάχιστα έσοδα. Η ανασφάλιστη εργασία από την
πλευρά της κοστίζει στα ασφαλιστικά ταµεία 9 δισ. ευρώ το χρόνο.
Το ενδεχόµενο να καταλήξουν µεγάλα ασφαλιστικά ταµεία επισήµως σε αδυναµία
καταβολής των συντάξεων αυξάνει ανησυχητικά δεδοµένου ότι στο επόµενο έτος θα είναι
αδύνατο να καταβάλλουν συντάξεις, ακόµα και µειωµένες, καθώς ο αριθµός των συνταξιούχων
συνεχώς θα µεγαλώνει.
4

Πίνακας 3.11 από σελίδα 81 της αιτιολογικής έκθεσης
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Εξαιτίας όλων των παραπάνω το Υπουργείο Εργασίας προετοιµάζει τρίτο «κούρεµα» στις
επικουρικές συντάξεις -που θα ανακοινωθούν στις 25 Νοεµβρίου-. Η περικοπή δεν θα
περιοριστεί σε αυτούς που θα βγουν στη σύνταξη από εδώ και στο εξής, αλλά θα επεκταθεί και
σε όσους έχουν ήδη σταµατήσει να εργάζονται. Σηµειώνουµε, ότι οι επικουρικές έχουν ήδη
υποστεί 2 πρόσφατες µειώσεις
•

µετά την επιβολή της εισφοράς τύπου ΛΑΦΚΑ από 1/09 και

•

την περικοπή των επικουρικών άνω των 150 ευρώ µείωση 30% για το τµήµα της
σύνταξης από 1/11 του τελευταίου πολυνόµου για την εφεδρεία.

Από αυτή τη διπλή περικοπή οι επικουρικές των 700 ευρώ έχουν µειωθεί κατά 34% και
αναµένεται να περικοπούν αθροιστικά έως και 45-50% µε τις αναµενόµενες νέες περικοπές.
Το νέο κούρεµα στις συντάξεις θα έρθει µέσα από τη µείωση των ποσοστών αναπλήρωσης
για νέους και παλαιούς ασφαλισµένους. Οι παρεµβάσεις δεν θα γίνουν σε όλα τα ταµεία, αλλά
µόνο σε αυτά για τα οποία θα καταγραφεί πρόβληµα µε τις αναλογικές µελέτες που ουσιαστικά
έχουν ολοκληρωθεί.
Σοβαρότατες µειώσεις που µπορεί να φθάσουν και το 30% θα υποστεί και το εφάπαξ σε
ΔΕΚΟ και Δηµόσιο και θα ισχύσει για όσους έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους για
συνταξιοδότηση από την 1η Ιανουαρίου του 2010. Και αυτή η νέα µείωση θα πρέπει να
συνυπολογιστεί στη µείωση που ήδη τρέχει και είναι 10% για το Δηµόσιο και 15% για τη ΔΕΗ.
Για τους Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης προβλέπονται 7 πρόσθετα µέτρα για την
περικοπή δαπανών:
1. Μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης θα προκύψει και για τους φορείς επικουρικής
ασφάλισης ΕΤΕΑΜ, ΤΑΥΤΕΚΩ και ΜΤΠΥ.
2. Από την αναµόρφωση των αναπηρικών συντάξεων µέσω του Κέντρου Ελέγχου Αναπηρίας
και την καθιέρωση νέων κριτηρίων χορήγησης αναπηρικών συντάξεων θα υπάρξουν και νέες
περικοπές.
3. Περιορισµός των δαπανών υγείας µε την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Οργανισµού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και την ένταξη των κλάδων υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
ΟΠΑΔ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ σ' αυτό.
4. Εφαρµογή του Ενιαίου Κανονισµού Υγείας για όλους τους φορείς και κλάδους (περιορισµός
ύψους κάλυψης για τους ασφαλισµένους).
5. Υπογραφή ενιαίων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών υγείας µε το σύνολο των παρόχων
υγείας.
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6. Περαιτέρω µείωση της φαρµακευτικής δαπάνης, η οποία θα επέλθει από την πλήρη
εφαρµογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, την παρακολούθηση των συνταγών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
µέσω ηλεκτρονικού συστήµατος. Και
7. Καθιέρωση λίστας συνταγογραφούµενων φαρµάκων, υποχρεωτική για όλους τους
ασφαλιστικούς οργανισµούς.
Είναι πια βέβαιο ότι το νέο ασφαλιστικό της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ έχει αποτύχει
πανηγυρικά. Τα νούµερα που αναφέρονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό του 2012 µόνο χρόνο
λίγων µηνών µπορούν να αγοράσουν µέχρι το νέο συνταξιοδοτικό νόµο που θα σώσει το
ασφαλιστικό σύστηµα για πολλοστή φορά σε µία διετία.
Αλλά τα περιθώρια για απλές περικοπές «νοικοκυρέµατος του συστήµατος» είναι πια
πολύ στενά τη στιγµή που 7 στις 10 συντάξεις δεν ξεπερνούν τα 680 ευρώ. Ήδη µε το
Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα προγραµµατίζεται µείωση των κατώτατων ορίων συντάξεων και
αυστηρότερος έλεγχος όλων των παροχών, τη στιγµή που οι κοινωνικές παροχές χάνουν
διαρκώς τον ανταποδοτικό τους χαρακτήρα και γίνονται «στοχευµένες» σε όλο και λιγότερους.
Αρχίζει, λοιπόν, να διαφαίνεται καθαρά η τάση µετάλλαξης του συστήµατος κοινωνικής
ασφάλισης σε έναν προνοιακό µηχανισµό οριακής βοήθειας, που δε θα αφορά το σύνολο της
κοινωνίας, αλλά τις πιο περιθωριοποιηµένες κατηγορίες της, δε θα αναφέρεται σε
εργαζόµενους, αλλά σε φτωχούς και ευπαθείς οµάδες.
3.2 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
Η απορρύθµιση της εργατικής νοµοθεσίας και οι αποκαλούµενες «διαρθρωτικές αλλαγές»
αποτέλεσαν και αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Τρόικας και της κυβέρνησης από την
εποχή του πρώτου Μνηµονίου µέχρι σήµερα. Με τον προϋπολογισµό του 2012 αποτυπώνεται
σε αριθµούς η εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος, το οποίο προβλέπει και προωθεί
τα εξής:
•

Διεύρυνση της "εργασιακής εφεδρείας στο Δηµόσιο (βλ. απολύσεις). Ο στόχος εδώ δεν
έχει να κάνει µε την «εξοικονόµηση» πόρων από τη µισθοδοσία των δηµοσίων
υπαλλήλων (τα ποσά είναι σχετικά ασήµαντα) αλλά το σπάσιµο του «ταµπού» της
µονιµότητας

και

η

κατάργηση

του

οποιουδήποτε

«καταφυγίου»

αξιοπρεπώς

αµειβόµενης και υπό αξιοπρεπείς συνθήκες εκτελούµενης εργασίας.
•

Θεσµοθετείται το ελαστικό δεκάωρο χωρίς υπερωριακή αµοιβή για το χρόνο
απασχόλησης που υπερβαίνει το οκτάωρο (µε αντάλλαγµα την υπόσχεση για ρεπό).

•

Θεσµοθετείται η δυνατότητα απασχόλησης νεοεισερχόµενων στην αγορά εργασίας
νέων κάτω των 25 χρονών µε µισθό αισθητά κατώτερο (έως και 20%) από ότι ορίζουν
οι αντίστοιχες κλαδικές συµβάσεις ή ακόµα και η Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση.

•

Ανοίγει διάπλατα ο δρόµος για ραγδαία αύξηση των επιχειρησιακών και ατοµικών
συµβάσεων αφού θεσπίζεται η δυνατότητα περάσµατος σε τέτοιες συµβάσεις όχι πλέον
µε συναπόφαση των σωµατείων αλλά µε τη συναίνεση «Ενώσεων Προσώπων» (ως

254

ένωση προσώπων θεσπίζεται µια “συλλογικότητα” που εκπροσωπεί το 25% των
εργαζοµένων σε επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των 20 εργαζοµένων).
4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Απόσπασµα Αιτιολογικής Έκθεσης του Προϋπολογισµού 2012:
Σύµφωνα µε την αιτιολογική έκθεση του Προϋπολογισµού το ΠΔΕ 2012 προβλέπεται να
φθάσει τα 7.700 εκατ. ευρώ, αυξηµένο κατά 11,76% σε σχέση µε το 2011. Φαινοµενικά, η
αναφορά σε αύξηση της τάξης του 12% περίπου γα το 2012 διαµορφώνει µια εικόνα
αναπτυξιακής ώθησης της οικονοµίας µέσω του ΠΔΕ. Όπως εξετάζεται στην συνέχεια,
πρόκειται για µια στρεβλή απεικόνιση για την εξέλιξη των δεδοµένων που αφορούν στο ΠΔΕ.
Διακρίνονται τρία βασικά σηµεία κριτικής.
η

Διαπίστωση 1 : Δραστική µείωση των δαπανών σε σύγκριση µε την περίοδο πριν το 2009
Όπως διαφαίνεται στον πίνακα 3.5 του προϋπολογισµού, το ΠΔΕ έχει υποστεί µείωση της τάξης
του 28% κατά την διετία 2010-2011 σε σύγκριση µε το 2009. Συνεπώς, το ΠΔΕ (ακόµα και στην
απίθανη περίπτωση που αυξηθεί κατά 11%) θα κυµαίνεται σε πολύ χαµηλότερα επίπεδα σε
σύγκριση µε το έτος 2009 (περίπου 20% λιγότερες δαπάνες ήτοι 1,9 δις περίπου).
Ένα εύλογο ερώτηµα που προκύπτει είναι ως εκ τούτου, γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν
αξιοποιεί το κατεξοχήν αναπτυξιακό εργαλείο του ΠΔΕ για να αναστείλει την ραγδαία
αποµείωση του εγχώριου ακαθάριστου προϊόντος;
Η απάντηση στην παραπάνω ερώτηση έγκειται στην φύση των ασκούµενων πολιτικών και
ειδικότερα του δίπολου «εσωτερική υποτίµηση/απελευθέρωση αγορών». Η συρρίκνωση του
ΠΔΕ συνάδει µε την αποδοχή ενός χαµηλότερου ΑΕΠ, ή, ειπωµένο διαφορετικά, µε την
αποδοχή της ύφεσης ως αναπόφευκτο «κακό» ή ακόµα, ως βασικού εργαλείου για την επίτευξη
της απαιτούµενης εσωτερικής υποτίµησης της εργασίας και των τιµών.
Η µακροχρόνια ύφεση συνιστά το πρώτο στάδιο για την µετάβαση σε ένα διαφορετικό µοντέλο
ανάπτυξης µε µικρότερο κράτος, ευέλικτη αγοράς εργασίας, απελευθερωµένες αγορές
προϊόντων και υπηρεσιών και εξαγωγικό προσανατολισµό.
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Πίνακας 3.5 Διαχρονική εξέλιξη ΠΔΕ (2002-2012)
(σε εκατ. ευρώ)
ΠΔΕ

Μεταβολή % σε
Ως % του
σχέση µε
ΑΕΠ
προηγούµενο
έτος

Έτη

Λοιποί
εθνικοί
πόροι

Συγχρηµατοδοτούµενο

Σύνολο

2002

3.131

3.883

7.014

-

4,5

2003

3.974

4.461

8.435

20,3

4,9

2004

4.639

4.883

9.522

12,9

5,1

2005

2.569

4.955

7.524

-21,0

3,9

2006

2.673

5.511

8.184

8,8

3,9

2007

2.763

6.046

8.809

7,6

3,9

2008

2.559

7.065

9.624

9,3

4,1

2009

2.455

7.133

9.588

-0,4

4,1

2010

2.218

6.236

8.454

-11,8

3,7

2011

1.390

5.500

6.890

-18.5

3,2

2012

1.700

6.000

7.700

11,8

3,6

η

Διαπίστωση 2 : Οι προβλέψεις δεν είναι αξιόπιστες όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα του
Προϋπολογισµού του 2011
Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Προϋπολογισµός του 2011 προέβλεπε συνολικές δαπάνες για το
ΠΔΕ ύψους 8.500 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Το ύψος αυτών των δαπανών για το 2011 µειώθηκε
τελικά κατά 1,6 δις ευρώ όπως καταγράφεται στον προϋπολογισµό του 2012, φτάνοντας µόλις
τα 6,9 δις ευρώ. Αντί λοιπόν για σταθεροποίηση των δηµοσίων επενδύσεων στα 8,5 δις (όπως
αναφερόταν στον προϋπολογισµού του 2011), ο προϋπολογισµός του 2012 αναφέρει µείωση
του ΠΔΕ κατά 18,5% (προβλέψεις).
Συµπερασµατικά, όπως µας έχει συνηθίσει η κυβέρνηση µέχρι σήµερα, είναι πολύ
πιθανόν η προβλεπόµενη αύξηση του ΠΔΕ να εξελιχθεί αντιθέτως σε νέα συρρίκνωσή του,
ειδικότερα εάν ληφθούν υπόψη οι αναπόφευκτες επιπτώσεις στον Προϋπολογισµό που θα έχει
µια µεγαλύτερη από την προβλεπόµενη ύφεση της οικονοµίας (πρόβλεψη µείωσης του ΑΕΠ
κατά 2,8% στον προϋπολογισµό).
Πρέπει επίσης να υπογραµµισθεί ότι η αιτιολογική έκθεση του Προϋπολογισµού δεν
αναφέρεται σε κανένα σηµείο στην τεράστια αστοχία του 2011 όσον αφορά το ΠΔΕ, γεγονός
που καταδεικνύει την απουσία ενός στοιχειώδους αισθήµατος λογοδοσίας για τα πεπραγµένα
του 2011.
η

Διαπίστωση 3 : Η ενίσχυση του ΠΔΕ αποτελεί µονόδροµο για την έξοδο από την κρίση και την
διαµόρφωση βιώσιµων κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών
Η µείωση του ΠΔΕ τη συγκεκριµένη στιγµή προφανώς δεν είναι τυχαία και υπακούει στην
λογική της «αποποµπής του κράτους» από την αναπτυξιακή διαδικασία. Πρόκειται για µία
συνηθισµένη πολιτική του Δ.Ν.Τ που παραβλέπει την άρρηκτη σχέση µεταξύ δηµοσίων
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επενδύσεων και ανάπτυξης. Η λογική της ασκούµενης πολιτικής είναι απλή. Οι δηµόσιες
επενδύσεις και δαπάνες είναι υποτίθεται εγγενώς αναποτελεσµατικές και δυσχεραίνουν την
δραστηριοποίηση του (εγγενώς αποτελεσµατικού) ιδιωτικού τοµέα. Η συρρίκνωση των
δηµοσίων δαπανών θα συµβάλλει στην δηµιουργία επενδυτικών ευκαιριών για τον ιδιωτικό
τοµέα της οικονοµίας (και κυρίως άµεσων ξένων επενδύσεων).
Η συγκεκριµένη πολιτική κρίνεται επικίνδυνη για το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας:


Πρώτον, η ελπίδα ότι οι επενδύσεις θα έρθουν από το εξωτερικό ενέχει σηµαντικούς
κινδύνους. Οι επενδύσεις αυτές δεν θα είναι επαρκείς από ποσοτική άποψη για να
στηρίξουν τις καθοριστικές προσκλήσεις που αντιµετωπίζει σήµερα η χώρα όπως η
ανασυγκρότηση µιας αποδυναµωµένης οικονοµίας έπειτα από 4 τουλάχιστον έτη
βαθιάς ύφεσης (µαζί µε το 2012). Είναι γνωστό από την διεθνή και εγχώρια εµπειρία ότι
ο ιδιωτικός τοµέας σπάνια επενδύει σε έργα υποδοµών µε χαµηλές προοπτικές
απόδοσης κεφαλαίου σε βραχυπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα. Συνεπώς, εφόσον ο
δηµόσιος τοµέας συρρικνώνει την επενδυτική του δράση, είτε οι αναγκαίες επενδύσεις
απλά δεν θα πραγµατοποιηθούν από τον ιδιωτικό τοµέα, είτε θα πραγµατοποιηθούν µε
επαχθείς όρους για την ελληνική κοινωνία και οικονοµία (π.χ. δυσβάσταχτο κόστος για
τους χρήστες των υποδοµών).



Δεύτερον, η αποκλειστική ανάθεση της κλαδικής εξειδίκευσης της οικονοµίας «στο
αόρατο χέρι της αγοράς» θα δηµιουργήσει νέες στρεβλώσεις. Η τρέχουσα παγκόσµια
κρίση αποτελεί ακράδαντη πλέον απόδειξη ότι ο ιδιωτικός τοµέας και η παντοδυναµία
της ελεύθερης αγοράς απέτυχαν σφοδρά να διασφαλίσουν βιώσιµες συνθήκες
κοινωνικής, οικονοµικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης. Δεν είναι τυχαίο ότι το ζήτηµα
του σχεδιασµού και της βιοµηχανικής πολιτικής στην Ευρώπη έχει επαναφερθεί στην
ευρωπαϊκή

δηµόσια

συζήτηση

ως

απάντηση

στην

αδυναµία

της

ιδιωτικής

πρωτοβουλίας (1) να διασφαλίσει µια αποτελεσµατική παραγωγική εξειδίκευση (κυρίως
για τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου) (2) να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της
κλιµατικής αλλαγής και (3) να στηρίξει τις παραγωγικές δραστηριότητες σε συνθήκες
5

παγκοσµιοποίησης . Η Ελλάδα του µνηµονίου κινείται ακριβώς στην αντίθεση
κατεύθυνση, αναπαράγοντας τις αποτυχηµένες πολιτικές του Δ.Ν.Τ.
 Η διεθνής εµπειρία της δεκαετίας 1990 έχει αποδείξει ότι η αύξηση των δηµοσίων
επενδύσεων και η ανάπτυξη πολιτικών ενίσχυσης της καινοτοµίας αποτελεί µοχλό για
6

την υπέρβαση δηµοσιονοµικών και χρηµατοπιστωτικών κρίσεων . Χαρακτηριστικό
παράδειγµα αποτελεί η Φιλανδία που αντιµετώπισε την περίοδο εκείνη µια βαθιά
οικονοµική κρίση (µείωση ΑΕΠ κατά 10%, ανεργία στο 17%, χρηµατοπιστωτική κρίση,
κατάρρευση εξωτερικού εµπορίου, κλπ). Ένας βασικός άξονας την φιλανδικής
κυβέρνησης, πέραν των συνηθισµένων πολιτικών µείωσης του ελλείµµατος, ήταν η

5
6

Aghion, P. and al (2011) “Rethinking Industrial Policy”, Bruegel policy brief, Issue 2011/04.
OECD, (2009), “Policy responses to the economic crisis: Investing in Innovation for Long-Term
growth”, June 2009.
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αύξηση των δηµόσιων επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) σε συνδυασµό µε
επενδύσεις σε υποδοµές και στην εκπαίδευση. Η πολιτική αυτή αντιστάθµισε την
µείωση των ιδιωτικών επενδύσεων σε Ε&Α και συνέβαλε, συνολικότερα στην
µετατροπή της Φιλανδίας σε µια οικονοµία έντασης γνώσης, διασφαλίζοντας υψηλούς
και βιώσιµους ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης. Στα τέλη της δεκαετίας 1990, ανάλογη
απάντηση έδωσε και η Κορέα στην σφοδρή χρηµατοπιστωτική κρίση που αντιµετώπιζε.
Κύριος µοχλός για την έξοδο από την κρίση υπήρξε η τεχνολογική αναβάθµιση των
ΜΜΕ και η στήριξη ερευνητικών εργαστηρίων. Τα αποτελέσµατα υπήρξαν επίσης
εντυπωσιακά. Η Ελλάδα υπενθυµίζεται ότι κινείται διαχρονικά πολύ κάτω από τον µέσο
όρο της Ε.Ε όσον αφορά τις δαπάνες σε Ε&Α (0,16% του ΑΕΠ το 2007 έναντι 1,24%
στην Ε.Ε-15 και 2,5% στην Φιλανδία).
Στην παρούσα κοινωνικοοικονοµική συγκυρία, το θέµα των δηµοσίων επενδύσεων αποτελεί
ζήτηµα κοµβικής σηµασίας για τα µελλοντικά επίπεδα ευηµερίας της χώρας. Σε όλες τις
ηπείρους, ακόµα και σε χώρες όπως οι Η.Π.Α, οι δηµόσιες επενδύσεις σε υποδοµές
ου

διαδραµάτισαν καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη κατά το δεύτερο µισό του 20

αιώνα, όπως

έχει θεµελιωθεί από πλήθος ερευνητικών εργασιών. Ο ρόλος των δηµοσίων επενδύσεων είναι
7

εξαιρετικά κρίσιµος για τέσσερεις κυρίως λόγους :


Οι επενδύσεις σε δηµόσιες µεταφορικές υποδοµές µειώνουν το κόστος µεταφοράς και
έχουν θετική επίδραση στο ΑΕΠ.



Οι δηµόσιες επενδύσεις σε υγεία και παιδεία συµβάλλουν στην βελτίωση του
ανθρώπινου δυναµικού.



Οι δηµόσιες επενδύσεις σε Ε&Α στηρίζουν την καινοτοµία και τον τεχνολογικό
εκσυγχρονισµό.

 Οι δηµόσιες επενδύσεις αυξάνουν την απόδοση των ιδιωτικών επενδύσεων (π.χ. η
επένδυση για την δηµιουργία µιας εξαγωγικής επιχείρηση στην Β. Ελλάδα θα έχει
µεγαλύτερη απόδοση µετά την κατασκευή της Εγνατίας Οδού).
Η δραστική συρρίκνωση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων που συντελείται σήµερα
στην Ελλάδα υπονοµεύει την ευηµερία των επόµενων γενεών και µεσοπρόθεσµα, τις
αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας όπως επιβεβαιώνει η εµπειρία των προγραµµάτων
δηµοσιονοµικής και διαρθρωτικής προσαρµογής που εφαρµόστηκαν στην Λατινική Αµερική από
το ΔΝΤ και την Παγκόσµια Τράπεζα. Τα εν λόγω προγράµµατα οδήγησαν σε δραστική
περικοπή δηµοσίων επενδύσεων σε βασικές υποδοµές (που δεν αντισταθµίστηκαν από τον
ιδιωτικό τοµέα). Ως αποτέλεσµα, όχι µόνο αυξήθηκε η κοινωνική ανισότητα, αλλά επιπρόσθετα,
καταγράφηκαν δυσµενείς επιπτώσεις µεσοπρόθεσµα στις αναπτυξιακές επιδόσεις αυτών των
χωρών. Όπως διαπιστώνουν έρευνες για το συγκεκριµένο ζήτηµα, ένα σηµαντικό µέρος του ανά
κεφαλήν αναπτυξιακού χάσµατος (output gap per capita) µεταξύ Λατινικής Αµερικής και
Ανατολικής Ασίας ανάγεται στην µακροχρόνια επιβράδυνση της συσσώρευσης κεφαλαίου στις
7

Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδας, Θέσεις του Οικονοµικού Επιµελητηρίου για τον
Κρατικό Προϋπολογισµό 2011.
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8

υποδοµές της Λατινικής Αµερικής . Το εν λόγω εύρηµα δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητο
στην εγχώρια συζήτηση δεδοµένου ότι η αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη που προκύπτει
από την έλλειψη υποδοµών, όταν σηµειωθεί, είναι µη αντιστρέψιµη βραχυπρόθεσµα (ούτε καν
µεσοπρόθεσµα).
5. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Εξαιρετικά ανησυχητική είναι η πολύ µεγάλη µείωση των επενδύσεων που έχει λάβει
χώρα τη διετία 2010-2011, που ανέρχεται στο 26,2% (-13,3% το 2010 και -12,9% το 2011). Η
εξέλιξη αυτή έχει πολλαπλασιαστικές συνέπειες στην πραγµατική οικονοµία και ειδικότερα στην
ανεργία αλλά και την παραγωγικότητα της εργασίας.
Αντίθετα η παραγωγικότητα της εργασίας έχει αυξηθεί µε ρυθµό ταχύτερο από κάθε άλλη χώρα
της ΕΕ (µε εξαίρεση την Ιρλανδία), αλλά προφανώς απαιτείται κι άλλη αύξηση. Βασικός
προσδιοριστικός παράγοντας της παραγωγικότητας της εργασίας είναι η επενδύσεις σε νέους
εξοπλισµούς και γενικότερα σε πάγιο κεφάλαιο, αλλά και ο βαθµός χρησιµοποίησης του
παραγωγικού δυναµικού (capacity utilization rate). Όσο πιο αναβαθµισµένες τεχνολογικά είναι
οι επενδύσεις, και αντίστοιχα όσο περισσότερο αξιοποιούνται οι παραγωγικές δυνατότητες της
οικονοµίας, τόσο µεγαλύτερη θα είναι και η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Όπως
9

έχει επιχειρηµατολογήσει και το ΙΝΕ ΓΣΕΕ µέσα από τις µελέτες του , κατά την περίοδο 19952004, η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας αυξήθηκε κατά 30%, και αποτελούσε την
µεγαλύτερη αύξηση παραγωγικότητα στην ΕΕ µετά την Ιρλανδία. Κατά τη διετία 2009-2010 η
πτώση της παραγωγικότητας ήταν σηµαντική (-2,8%). Η πτώση κατά την περίοδο 2004-2008,
οφείλεται στην επιβράδυνση των επενδύσεων σε µηχανολογικό εξοπλισµό και στην υιοθέτηση
ως “µηχανής ανάπτυξης” της ιδιωτικής κατανάλωσης και της επενδύσεις σε κατοικίες
(οικοδοµή).
Όλα δείχνουν ότι η αποεπένδυση της ελληνικής οικονοµίας θα συνεχιστεί µε ραγδαίους
ρυθµούς και το 2012. Γεγονός που θα επιτείνει την ύφεση και θα αυξήσει την ανεργία πέρα από
τις προβλέψεις του Προϋπολογισµού. Σύµφωνα µε τους εκπροσώπους του επιχειρηµατικού
κόσµου καµία από τις πολιτικές, όπως αυτές εµφανίζονται στον προϋπολογισµό, δεν εγγυάται
τη µείωση του ρυθµού ύφεσης από 5,5% για το 2011 σε 2,5% για το 2012. Επιπρόσθετα, εάν η
αύξηση των φορολογικών εσόδων προέλθει κατά κύριο λόγο από άµεσους φόρους, πώς είναι
δυνατόν ο ρυθµός µείωσης της ιδιωτικής κατανάλωσης να περιοριστεί από το 6,2% το 2011 στο
3,8% το 2012; Τέλος, και µε δεδοµένη τη µείωση των δηµοσίων επενδύσεων, πώς είναι
δυνατόν ο ρυθµός µείωσης της επενδυτικής δαπάνης να περιοριστεί από το 12,9% το 2011 στο
4% το 2012 – δηλαδή να αναµένεται αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων;
Η εκτίµηση του Ινστιτούτου της ΓΣΕΒΕΕ, µε βάση τα στοιχεία που ήδη υπάρχουν στον
προϋπολογισµό, αλλά και µε τα µακροοοικονοµικά στοιχεία που είναι διαθέσιµα από την

8
9

Hall, D. (2010), “Why we need public spending”, PSIRU, University of Greenwich.
Βλέπε ετήσιες εκθέσεις ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (2009, 2010) και την µελέτη του Ηλ. Ιωακείµογλου (2011)
«Κόστος εργασίας, περιθώρια κέρδους και ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα 1995-2009»
http://192.168.0.14/sitefiles/studies/Ηλίας%20Ιωακείµογλου.pdf
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ΕΛ.ΣΤΑΤ., είναι ότι το 2012 η εξυπηρέτηση του ιδιωτικού χρέους (του χρέους των επιχειρήσεων
και των νοικοκυριών) θα γίνει εξαιρετικά δυσχερής. Θα υπάρξει αδυναµία πληρωµών για κάθε
είδους υποχρέωση νοικοκυριών και επιχειρήσεων και µεγάλης έκτασης εκποίηση περιουσιακών
στοιχείων σε εξευτελιστικές τιµές. Θα επιδεινωθεί δε ακόµα περισσότερο η έλλειψη ρευστότητας
για τις επιχειρήσεις. Άλλωστε, όπως έχει δείξει και η τελευταία έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
(Αύγουστος 2011), από το σύνολο των ακάλυπτων επιταγών που έχουν σφραγιστεί και δηλωθεί
στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, υπάρχει και ένα άλλο ποσοστό περίπου 40% ακάλυπτων επιταγών που
δεν έχουν δηλωθεί στην ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

Δηµήτριος Παπαδηµούλης
Βουλευτής Β΄ Αθήνας
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑΣ
ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ

ΒΟΥΛΕΥΤΗ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Για τον Κρατικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2012
Της Ειδικής Εισηγήτριας των ανεξαρτήτων βουλευτών
Θεοδώρας Μπακογιάννη
Βουλευτή Α΄ Αθήνας
Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Ποιον εκπροσωπεί ο φετινός προϋπολογισµός; Την εισηγητική έκθεση υπογράφει ο κ.
Βενιζέλος, αλλά προσυπογράφει και ο σύµβουλος του κ. Σαµαρά και νυν υφυπουργός
Οικονοµικών κ. Μουρµούρας. Τον Προϋπολογισµό ενέκρινε το υπουργικό συµβούλιο. Τον
ενέκρινε δηλαδή και το ΠΑ.ΣΟ.Κ., αλλά η Νέα Δηµοκρατία δια των δύο αντιπροέδρων της και το
ΛΑ.Ο.Σ. Είµαστε στην πιο κρίσιµη στιγµή για την χώρα και τα κόµµατα της αντιπολίτευσης που
µπήκαν στην κυβέρνηση και αποφάσισαν να υιοθετήσουν εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισµό
του κ. Βενιζέλου. Γιατί το έκαναν αυτό; Απλούστατα για να µην αναλάβουν το κόστος να τον
αλλάξουν.
Εµείς δεν θα ακολουθήσουµε αυτή την πρακτική. Δυστυχώς, µε βάση το Σύνταγµα, δεν
έχουµε τη δυνατότητα µετά την κατάθεση του προϋπολογισµού στην Ολοµέλεια να τον
επηρεάσουµε, όπως είχαν τα κυβερνητικά κόµµατα πριν κατατεθεί. Όµως παρ' όλα αυτά θα
αναλάβουµε όπως κάναµε και πέρσι, όπως κάναµε και στο Μεσοπρόθεσµο, το κόστος να
παρουσιάσουµε συγκεκριµένες και συγκροτηµένες εναλλακτικές προτάσεις. Γιατί µην έχετε
καµία αµφιβολία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός αυτός θα αλλάξει. Θα
αλλάξει όπως άλλαξε και ο Προϋπολογισµός του 2011. Ο λόγος είναι απλός. Είναι το
προπατορικό αµάρτηµα της πολιτικής του ΠΑ.ΣΟ.Κ. µετά το 2009. Αντί να κόβει δαπάνες, βάζει
φόρους. Και αυτό -επιπολαίως και για στενούς κοµµατικούς λόγους- το συνυπογράφουν πλέον
και τα άλλα κόµµατα της συγκυβέρνησης. Σε όρους Γενικής Κυβέρνησης οι πρωτογενείς
δαπάνες µένουν οι ίδιες το 2012, στο 41% του ΑΕΠ, την ίδια ώρα που τα έσοδα αυξάνονται από
το 39% στο 42%.
Όλα αυτά βέβαια είναι στα χαρτιά. Στην πραγµατική ζωή ο Προϋπολογισµός αυτός δεν
πρόκειται να υλοποιηθεί. Οι υπολογισµοί του κ. Βενιζέλου θα πέσουν και πάλι έξω όχι µόνο
λόγω της παροιµιώδους ανεπάρκειας του κρατικού µηχανισµού, αλλά κυρίως γιατί οι
φορολογούµενοι, πολλοί εκ των οποίων έχουν εξαντλήσει τη φοροδοτική τους ικανότητα, θα
αλλάξουν µε πολλαπλούς τρόπους την οικονοµική τους συµπεριφορά. Φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, αλλαγή επαγγέλµατος, µετατροπή της σχέσης από µισθωτή εργασία σε µπλοκάκι,
µετανάστευση. Οι φόροι είναι τόσο θηριώδεις και η απόγνωση των ανθρώπων τόσο µεγάλη,
που θα σας το πω καθαρά. Δεν θα τα πάρετε. Και θα αναγκαστεί η όποια κυβέρνηση να ψάχνει
πάλι χρήµατα, ξανά και ξανά, από τους πρώτους µήνες του 2012.
Εµείς στη Δηµοκρατική Συµµαχία είµαστε οι µόνοι που έγκαιρα προτείναµε µια
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή. Απορρίψαµε και απορρίπτουµε για παράδειγµα το χαράτσι της
ΔΕΗ. Φόρος άδικος και εξοντωτικός που δεν συνδέεται ούτε µε το εισόδηµα, ούτε µε τον
πλούτο. Είναι κυριολεκτικά κεφαλικός φόρος ακινήτου. Προτείναµε αντί για αυτό δηµοσιονοµικά
ισοδύναµα µέτρα που παρουσιάσαµε ήδη από το µεσοπρόθεσµο. Μια πρόταση συγκεκριµένη,
που η τρόικα δεν αµφισβήτησε. Μια πρόταση που στηριζόταν κατά 62% στις δαπάνες και είχε
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10 δις µεγαλύτερη προσαρµογή στη διάρκεια της επόµενης τετραετίας. Πρόταση που καθίσταται
ακόµη αποτελεσµατικότερη αν εισπραχθούν τα κατά Ράιχενµπαχ εφικτά φορολογικά έσοδα που
λιµνάζουν. Την πρότασή µας αρνούνται να συζητήσουν το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και η Νέα Δηµοκρατία.
Γιατί; Γιατί αντί για οριζόντιες περικοπές µπαίνει στην ουσία και περικόπτει δαπάνες. Δαπάνες
κοινωνικά άδικες και προκλητικές, που θίγουν όµως τους κοµµατικούς στρατούς των δύο
κοµµάτων.
Μερικά παραδείγµατα. Παρά τις οριζόντιες περικοπές η συνολική δαπάνη της γενικής
κυβέρνησης για συντάξεις θα παραµείνει φέτος η ίδια µε το 2011, στα 31 δις. Ο λόγος είναι
απλός. Συνεχίζεται ακόµα το σκάνδαλο των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων στα 52 και στα 55
που απολαµβάνουν ΔΕΚΟ, δηµόσιο και συντεχνίες, όπου µε ειδικές διατάξεις του κ. Λοβέρδου,
χαρίστηκε πλασµατικός χρόνος συνταξιοδότησης ακόµα και για τις ηµέρες των απεργιών.
Δεκάδες χιλιάδες βγήκαν έτσι φέτος στη σύνταξη και άλλοι τόσοι ακολουθούν το 2012. Οι
περισσότεροι τέκνα των προσλήψεων της καταστροφικής δεκαετίας του 80. Πείτε το στο 1 εκ.
ανέργων, που ψάχνουν προσωρινή δουλειά µε 400 και 600 ευρώ και δεν βρίσκουν, ότι οι δικοί
σας κοµµατικοί θα παίρνουν ένα πλήρη καλό µισθό του ιδιωτικού τοµέα για να κάθονται για τα
επόµενα τριάντα χρόνια. Εµείς είπαµε από το καλοκαίρι ότι πρέπει να µπει άµεσα τέλος σ' αυτή
την απαράδεκτη ιστορία.
Δεύτερο παράδειγµα. ΔΕΚΟ. Στις µη εισηγµένες ΔΕΚΟ έχουµε το 2012, πραγµατικά
έσοδα από πωλήσεις µόλις 470 εκ., 2 δις δαπάνες και συσσωρευµένα χρέη 13 δις. Ενώ σε
εισηγµένες ΔΕΚΟ, ακόµα και σήµερα, παρά το µισθολογικό πλαφόν, υπάρχουν χιλιάδες
υπάλληλοι που κοστίζουν 6000 ευρώ το µήνα.
Τρίτο παράδειγµα. Οι 350 χιλιάδες χαµηλοσυνταξιούχοι των 500, 600 και 700 ευρώ που
παίρνουν το Ε.Κ.Α.Σ. βλέπουν το κονδύλι της κρατικής επιδότησης να περικόπτεται από τα 890
στα 715 εκ. ευρώ. Οι 60 χιλιάδες περίπου συνταξιούχοι της ΔΕΗ και του ΟΤΕ όµως συνεχίζουν
να διατηρούν την ίδια κρατική επιδότηση που είχαν και το 2011. Ένα δις εκατονπεντήντα εκ.
ευρώ. Υπάρχει πιο ακραία κοινωνική αναλγησία από αυτή; Ο προϋπολογισµός να κόβει 175 εκ.
από τους φτωχούς των 700 ευρώ και όχι από εκείνους που εισπράττουν 2000 και 3000 ευρώ
σύνταξη, χωρίς ποτέ να έχουν πληρώσει αντίστοιχες εισφορές;
Επαναφέρω λοιπόν και πάλι την πρότασή µου, για αύξηση του Ε.Κ.Α.Σ. κατά 150 εκ.
ευρώ

και

αντίστοιχη

ενίσχυση

στους

µακροχρόνια

ανέργους.

Αρκούν

για

να

τα

χρηµατοδοτήσουµε αυτά µόνο τα 120, από τα 300 εκ. του κονδυλίου της ΕΡΤ, πρόσθετη
περικοπή 30 εκ. ευρώ από το κονδύλι της Βουλής και επιτάχυνση κατά έξι µήνες του ελέγχου
των ψεύτικων αναπηρικών συντάξεων.
Πρέπει επιτέλους να το καταλάβουµε. Υπάρχουν εκεί έξω εκατοντάδες χιλιάδες
άνθρωποι σε πλήρη οικονοµική απόγνωση. Σε ένα κράτος που ξοδεύει χωρίς τους τόκους 85 µε
90 δις ευρώ, είναι προφανές ότι µπορούµε και πρέπει να βρούµε 2 δις ευρώ για να
αποφορτίσουµε την κοινωνική ένταση και να γλυτώσουµε την κοινωνική έκρηξη που φέρνει η
ακραία φτώχεια. Ας δούµε µαζί όλα τα κονδύλια από την αρχή. Εξορκίζω τον Πρωθυπουργό να
αναλάβει προσωπικά αυτή την πρωτοβουλία.
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Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Το άλλο βασικό µειονέκτηµα του Προϋπολογισµού είναι η τεράστια και δυσανάλογη
επιβάρυνση του ιδιωτικού τοµέα και ιδίως των έντιµων φορολογουµένων, που συνεχίζει να
αποθαρρύνει τις επενδύσεις και την αναθέρµανση της οικονοµικής δραστηριότητας και
καταστρέφει έτσι τις ζωές των ανέργων, που πλησιάζουν πλέον το ένα εκατοµµύριο.
Με δεδοµένους τους ασφυκτικούς δηµοσιονοµικούς περιορισµούς, για να βγούµε από
αυτή την παγίδα πρέπει να µαζέψουµε τα έσοδα από τους φοροφυγάδες και να τα
χρησιµοποιήσουµε αποκλειστικά και µόνο για τη µείωση της επιβάρυνσης στους έντιµους
φορολογούµενους. Για να το κάνουµε αυτό πρέπει όµως να αποκτήσουµε και πάλι Υπουργείο
και Υπουργό Οικονοµικών. Δεν µπορεί πλέον ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας να κάνει δύο
δουλειές. Δεν µπορεί ο µηχανισµός του Υπουργείου να έχει διαλυθεί. Δεν µπορεί να συνεχίζει
να ενδηµεί ανενόχλητη η διαφθορά. Χρειάζονται ριζικές λύσεις. Να διορίσει άµεσα ο
Πρωθυπουργός Υπουργό Οικονοµικών και να κρατήσει ο κ. Βενιζέλος µόνο το Υπουργείο
Οικονοµίας. Να αξιοποιηθούν µαζικά στη συλλογή φόρων οι ιδιώτες, δικηγόροι και λογιστές και
να υπάρξει µια συστηµατική εκστρατεία εκκαθάρισης του Υπουργείου από τα κυκλώµατα της
διαφθοράς. Ας ψάξουµε από κοινού να βρούµε αυτούς που εµπλέκονται στα κυκλώµατα και να
τους απολύσουµε, αντί για τις οριζόντιες εφεδρείες. Κι ας προχωρήσουµε στη διάρκεια της ζωής
αυτής της Κυβέρνησης στη θέσπιση ενός νέου απλού και µε χαµηλότερους συντελεστές
φορολογικού συστήµατος, που θα µας δεσµεύει όλους τα χρόνια που έρχονται.
Στην προσπάθεια αναθέρµανσης της οικονοµίας καίρια σηµασία έχει και η αξιοποίηση
του ΕΣΠΑ. Κι εδώ τα πράγµατα είναι εξοργιστικά. Όχι µόνο δεν έχει γίνει η αναθεώρηση που
έπρεπε για να βρεθεί χώρος για παραγωγικές εξωστρεφείς επενδύσεις που κινητοποιούν
πόρους του ιδιωτικού τοµέα, αλλά απέτυχε κατά 1 δις και η απορρόφηση που η ίδια η
Κυβέρνηση

είχε

προβλέψει

στον

Προϋπολογισµό.

Εµείς

ως

Δηµοκρατική

Συµµαχία

προωθήσαµε µέσω των ευρωπαίων Φιλελεύθερων Δηµοκρατών από τον περασµένο Ιούνιο την
ιδέα της χρήσης του ΕΣΠΑ για την εγγυοδότηση των ιδιωτικών επενδύσεων, που υιοθετεί πλέον
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ΕΣΠΑ δεν µπορεί άλλο να µένει ούτε ανεκµετάλλευτο, ούτε να
χρηµατοδοτεί αναπλάσεις και άλλα έργα άχρηστα σε σχέση µε τη σηµερινή πραγµατικότητα.
Είναι το τελευταίο µας εργαλείο. Είναι η τελευταία µας ευκαιρία.
Επίσης πρέπει άµεσα να ληφθούν κάποιες πολιτικές αποφάσεις που θα βοηθήσουν να
ενισχύσουµε τους παραγωγικούς εξωστρεφείς τοµείς της οικονοµίας. Να επαναφέρουµε κατ'
αρχήν τα δύο Υπουργεία Ναυτιλίας και Τουρισµού σε επίπεδο Υπουργών και ας καταργήσουµε
είκοσι από τις άλλες υπουργικές και υφυπουργικές θέσεις. Πρόκειται για κινήσεις απλές, άµεσες,
µε µεγάλη θετική επίπτωση στην προσέλκυση επενδύσεων και την µείωση της ανεργίας.
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Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Οι επί µέρους στόχοι που περιέγραψα είναι πολύ σηµαντικοί. Κάθε κίνησή µας όµως,
κάθε πράξη µας, υπόκειται σήµερα σε έναν απλό κανόνα. Αυτό που τελικά προέχει είναι η χώρα
να µείνει στο ευρώ και να αποφύγει την ανεξέλεγκτη χρεοκοπία. Και ο µόνος τρόπος είναι να
πετύχουµε τους δηµοσιονοµικούς µας στόχους. Εµείς δώσαµε αυτό τον αγώνα µόνοι, όταν
ολόκληρη η αντιπολίτευση υπηρετούσε τον θεό του λαϊκισµού. Μόνοι, όταν η προηγούµενη
Κυβέρνηση έδιωχνε την τρόικα µε µεταµεσονύκτιους παλικαρισµούς. Σήµερα που κάποιοι
αναγκάζονται να αποκηρύσσουν µε λόγια και γραφές, όλα όσα έλεγαν, εµείς θα παραµείνουµε
σταθεροί στις θέσεις µας. Προτάσσουµε και θα προτάσσουµε πάντα τον αγώνα για την σωτηρία
της χώρας. Με κάθε κόστος και κάθε θυσία.

Θεοδώρα Μπακογιάννη
Βουλευτής Α΄ Αθήνας
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