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Σάββατο 14 Δεκεµβρίου 2019
Αθήνα, σήµερα στις 14 Δεκεµβρίου 2019, ηµέρα Σάββατο και
ώρα 18.34’ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολοµέλεια για να συνεδριάσει υπό την
προεδρία του Γ’ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΟΥΡΑ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
(ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ: Σύµφωνα µε την από 13-12-2019
εξουσιοδότηση του Σώµατος επικυρώθηκαν µε ευθύνη του Προεδρείου τα Πρακτικά της ΞΗ’ συνεδριάσεώς του, της Παρασκευής 13 Δεκεµβρίου 2019, σε ό,τι αφορά την ψήφιση στο
σύνολο του σχεδίου νόµου: «Ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου
Εθνικής Άµυνας και άλλες διατάξεις»)
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισερχόµαστε στην ηµερήσια
διάταξη της
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση επί του προϋπολογισµού του κράτους θα διεξαχθεί σύµφωνα µε το άρθρο 123 του
Κανονισµού της Βουλής µέσα σε πέντε συνεχείς συνεδριάσεις.
Οι οµιλητές θα εγγραφούν µε το ηλεκτρονικό σύστηµα έως το
τέλος της οµιλίας του έκτου γενικού εισηγητή και θα καταρτιστεί
ενιαίος κατάλογος µε εναλλαγή των οµιλητών. Η σειρά των οµιλητών θα οριστεί κατ’ εφαρµογή των κύκλων των οµιλητών.
Προτείνω µετά τις οµιλίες των γενικών και ειδικών εισηγητών
που θα ολοκληρωθούν σήµερα, να υπάρξει ένας πρώτος κύκλος
οµιλητών κατά προτεραιότητα µε οµιλητές έναν Βουλευτή από
κάθε Κοινοβουλευτική Οµάδα. Δηλαδή, κατά προτεραιότητα θα
έχουµε έξι εναλλασσόµενους Βουλευτές, έναν από κάθε µια από
τις έξι Κοινοβουλευτικές Οµάδες.
Στη συνέχεια και για να τηρηθεί κατά το δυνατόν η κατ’ αναλογία βουλευτικών εδρών εκπροσώπηση των κοµµάτων, προτείνω να καταρτισθεί ένας ενιαίος κατάλογος οµιλητών που θα
περιλαµβάνει όλους τους εγγεγραµµένους Βουλευτές µε το ηλεκτρονικό σύστηµα. Η εναλλαγή των οµιλητών θα γίνεται κατ’ αναλογία της κοινοβουλευτικής δύναµης των κοµµάτων.
Οι κύκλοι των οµιλητών θα είναι ως εξής: Κάθε κύκλος θα
απαρτίζεται από δώδεκα Βουλευτές δηλαδή, έξι Βουλευτές από
τη Νέα Δηµοκρατία, τρεις Βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ, έναν Βουλευτή από το Κίνηµα Αλλαγής, έναν Βουλευτή από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας. Ο δωδέκατος οµιλητής Βουλευτής που
θα συµπληρώνει τον λεγόµενο κύκλο των δώδεκα θα προέρχεται
είτε από την Ελληνική Λύση είτε από το ΜέΡΑ25 εναλλάξ, ούτως

ώστε να διασφαλίζεται η παρουσία των δύο µικρότερων Κοινοβουλευτικών Οµάδων σε περισσότερες συνεδριάσεις από αυτές
που θα εµφανίζονταν αν εκπροσωπούνταν αδιαλείπτως στους
πρώτους κύκλους.
Επισηµαίνεται ότι η αναλογία αυτή θα τηρείται µέχρι εξαντλήσεως του αριθµού των εγγεγραµµένων από κάθε κόµµα, που σηµαίνει ότι στους τελευταίους κύκλους εκ των πραγµάτων η
εναλλαγή θα περιορίζεται στις µεγαλύτερες Κοινοβουλευτικές
Οµάδες.
Ο χρόνος οµιλίας των Βουλευτών θα είναι επτά λεπτά για τον
καθένα, όπως και για τους κατά προτεραιότητα -το τονίζω- οµιλητές. Τυχόν εναλλαγές στις σειρές των εγγεγραµµένων οµιλητών θα πρέπει να γίνονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις µε έγκριση
του Προεδρείου και µόνο, µε έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα
της Κοινοβουλευτικής Οµάδας που θα απευθύνεται στο Προεδρείο και µε την απαραίτητη προϋπόθεση της αµοιβαίας αλλαγής έως τη λήξη της δεύτερης συνεδρίασης, δηλαδή έως την
Κυριακή.
Θα καταβάλουµε και φέτος κάθε προσπάθεια, όπως γίνεται τα
τελευταία χρόνια, ώστε να µιλήσουν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι. Αυτό θα καταστεί δυνατόν, αν περιοριζόµαστε
όλοι στον χρόνο που δικαιούται ο καθένας και αν οι συνεδριάσεις
µας αρχίζουν ακριβώς την ώρα που έχει καθοριστεί από την ηµερήσια διάταξη.
Γι’ αυτό τονίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι πρέπει να
είναι αυστηρότατη η τήρηση του χρόνου και η έναρξη των συνεδριάσεων να γίνεται την ώρα που θα έχει προβλεφθεί. Όλες οι
επόµενες συνεδριάσεις, των επόµενων ηµερών, από αύριο κιόλας, θα αρχίζουν στις δέκα το πρωί και θα ολοκληρώνονται το
αργότερο έως τις δώδεκα τα µεσάνυχτα, προφανώς δίχως διακοπή.
Προτείνω ο χρόνος της οµιλίας των γενικών εισηγητών να είναι
είκοσι λεπτά, των ειδικών εισηγητών δώδεκα λεπτά, του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Νέας Δηµοκρατίας και
Πρωθυπουργού τριάντα λεπτά, του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του ΣΥΡΙΖΑ και Αρχηγού της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης τριάντα λεπτά, των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών
Οµάδων του Κινήµατος Αλλαγής, του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
Ελλάδας, της Ελληνικής Λύσης και του ΜέΡΑ25 είκοσι πέντε
λεπτά, του αρµόδιου Υπουργού Οικονοµικών είκοσι πέντε λεπτά,
των αρµόδιων Υφυπουργών Οικονοµικών δέκα λεπτά, των Υπουργών των άλλων Υπουργείων δέκα λεπτά, των Αναπληρωτών
Υπουργών των άλλων Υπουργείων οκτώ λεπτά, των Υφυπουργών
των άλλων Υπουργείων επτά λεπτά κατ’ ανάλογη εφαρµογή των
άρθρων 97 και 123 του Κανονισµού της Βουλής.
Οι Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι δικαιούνται να µιλήσουν για
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δώδεκα λεπτά εφόσον, όµως, προηγηθούν των Προέδρων των
Κοινοβουλευτικών Οµάδων, αλλιώς θα περιοριστούν στον χρόνο
της δευτερολογίας, δηλαδή έξι λεπτά και στα τρία λεπτά της τριτολογίας, σύµφωνα πάντα µε το άρθρο 127 παρ. 2 του Κανονισµού της Βουλής.
Επίσης, ο χρόνος οµιλίας για τους εγγεγραµµένους στον κατάλογο οµιλητές θα είναι επτά λεπτά, όπως προανέφερα στην
αρχή της πρότασης.
Τέλος, προτείνω η σηµερινή συνεδρίαση να λήξει έως τις δώδεκα τα µεσάνυχτα.
Συµφωνεί το Σώµα;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Συνεπώς το Σώµα συνεφώνησε οµοφώνως.
Καλείται τώρα στο Βήµα ο γενικός εισηγητής της Νέας Δηµοκρατίας κ. Μανούσος Βολουδάκης.
Ορίστε, κύριε Βολουδάκη, έχετε τον λόγο για είκοσι λεπτά.
Παρακαλώ να ανοίξει το σύστηµα των εγγράφων.
ΜΑΝΟΥΣΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ: Ευχαριστώ,
κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2020
υλοποιεί τις πολιτικές που εξαγγέλθηκαν προεκλογικά, υπερψηφίστηκαν από τον ελληνικό λαό και σήµερα τίθενται σε εφαρµογή. Αποτυπώνει µια οικονοµική πολιτική που βασίζεται σε
φιλοσοφία τελείως διαφορετική από αυτή που επικρατούσε τα
προηγούµενα τέσσερα χρόνια. Βασίζεται στην πεποίθηση ότι η
ευηµερία θα επανέλθει στη χώρα, όταν κινητοποιηθούν επενδύσεις, εγχώριες και ξένες, που θα δηµιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.
Η µακρά κρίση άφησε ένα τεράστιο επενδυτικό κενό. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στην Ελλάδα, ανέρχονταν πριν από την κρίση σε ποσοστά πάνω από το 20%, ενώ µετά
το 2010 µειώθηκαν σχεδόν στο µισό. Επί δέκα χρόνια έχουµε ουσιαστικά απο-επένδυση κάθε χρόνο.
Στο σηµείο που βρισκόµαστε πρέπει να µιλήσουµε καθαρά και
να πράξουµε αντίστοιχα. Για να καλυφθεί το κολοσσιαίο επενδυτικό κοινό, πρέπει ο τόπος µας να γίνει πολύ, πάρα πολύ ελκυστικός για τις επενδύσεις. Σε όλα τα µήκη και πλάτη του πλανήτη
οι επενδύσεις έλκονται από την προοπτική της κερδοφορίας.
Πρέπει, λοιπόν, να άρουµε τα εµπόδια στην προοπτική αυτή µε
σεβασµό, παράλληλα, στα δικαιώµατα των εργαζοµένων και στην
ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Ο πυρήνας των ιδεών που κατευθύνουν το οικονοµικό πρόγραµµα της παράταξης που κυβερνά συµπληρώνεται από την
ανάγκη να απλωθεί ένα δίχτυ προστασίας για τους πιο αδύναµους οικονοµικά. Το δίχτυ αυτό προστασίας είναι ηθική υποχρέωση της πολιτείας. Είναι ακόµη απαραίτητο γιατί προάγει την
κοινωνική συνοχή.
Στους καιρούς που ζούµε, µε τις πολλαπλές απειλές για την
πατρίδα µας, η επιβίωση του έθνους προϋποθέτει µεταξύ των
άλλων και τη γεφύρωση όσο το δυνατόν περισσότερων ρηγµάτων της κοινωνίας. Ταυτόχρονα, η κοινωνική πολιτική, το δίχτυ
προστασίας των χαµηλότερων εισοδηµάτων έχει και οικονοµική
λογική. Η ενίσχυση της αγοραστικής δύναµης των οικονοµικά
ασθενέστερων τονώνει την εγχώρια ζήτηση και αυξάνει έτσι την
αναπτυξιακή δυναµική.
Η πολιτική που ασκείται από τον Ιούλιο του 2019 στοχεύει στην
προσέλκυση επενδύσεων µε µια σειρά από µέτρα που εντάσσονται στις εξής ευρύτερες κατηγορίες: µείωση της φορολογίας,
άρση ρυθµιστικών εµποδίων στην επιχειρηµατικότητα, ενεργοποίηση του µηχανισµού των δηµοσίων επενδύσεων για βελτίωση
των υποδοµών. Η πολιτική αυτή έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει
καρπούς.
Σηµαντικότερη απόδειξη του γεγονότος αυτού αποτελεί η
απόδοση των οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου, δείγµα της ενισχυµένης αξιοπιστίας της χώρας σήµερα. Η έκδοση του ελληνικού δεκαετούς οµολόγου του Μαρτίου του 2019 πραγµατοποιήθηκε µε απόδοση 3,9%. Το ίδιο οµόλογο τον Σεπτέµβριο του
2019 είχε κατά την έκδοση απόδοση 1,5%, µείωση 2,4% µέσα σε
έξι µήνες.
Συχνά η Αξιωµατική Αντιπολίτευση επιχειρεί να παρουσιάσει

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

τη µείωση αυτή του επιτοκίου ως δική της επιτυχία, ιδιαίτερα µάλιστα ως αποτέλεσµα της υπάρξεως ενός µαξιλαριού ρευστότητας, το οποίο δηµιούργησε και το οποίο θα αναλύσω σε άλλο
σηµείο της οµιλίας µου. Όµως, από τον Μάρτιο του 2019 ως τον
Σεπτέµβριο του ίδιου χρόνου δεν άλλαξε το ύψος του ταµειακού
αποθέµατος. Η Κυβέρνηση άλλαξε. Αυτή η αλλαγή, λοιπόν, είναι
που έφερε την εµπιστοσύνη των αγορών και εξ’ αυτής επήλθε η
µείωση του επιτοκίου των οµολόγων.
Την ίδια εικόνα σταδιακής ανάκαµψης δείχνουν οι δείκτες οικονοµικού κλίµατος του ΙΟΒΕ σε υψηλά δεκαετίας και η αναβάθµιση της εθνικής οικονοµίας από τη «Standard and Poor’s». Τα
δηµοσιονοµικά και µακροοικονοµικά δεδοµένα για το 2019 συµπληρώνουν τη θετική εικόνα. Το πρωτογενές πλεόνασµα µε όρους ενισχυµένης εποπτείας εκτιµάται για το 2019 σε 7 δισεκατοµµύρια περίπου ή 3,7% του ΑΕΠ.
Το να επιτευχθεί ο στόχος δεν ήταν ούτε δεδοµένο ούτε απλό.
Το δηµοσιονοµικό κενό που κληρονοµήθηκε από την προηγούµενη κυβέρνηση ήταν 396.000.000 για το 2019 και ένα
1.050.000.000 για το 2020. Το κενό δηµιουργήθηκε κυρίως από
τα µέτρα πολιτικής που προεκλογικά εξήγγειλε η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ µε προφανείς πολιτικούς στόχους.
Η νέα κυβέρνηση κατάφερε να καλύψει το δηµοσιονοµικό κενό, χωρίς να ακυρώσει κανένα από τα ουσιαστικά µέτρα ενίσχυσης των εισοδηµάτων των πολιτών, που την τελευταία κυριολεκτικά στιγµή έλαβε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έλαβε πρόσθετα µέτρα ελάφρυνσης φόρων και ενίσχυσης των εισοδηµάτων επεκτείνοντας τα
προς όλους µακριά από διχαστικές λογικές.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο ΕΝΦΙΑ. Για τον φόρο αυτό
η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σχεδίαζε µείωση 30% µόνο για το χαµηλότερο κλιµάκιο περιουσίας και αυτό βέβαια µετά από τεσσεράµισι χρόνια φοροεπιδροµής. Με τον νόµο που ψηφίστηκε λίγες
εβδοµάδες µετά τις εκλογές, υλοποιήθηκε αυτή η ελάφρυνση,
αλλά προβλέφθηκαν παράλληλα µειώσεις στους συντελεστές
για όλα τα κλιµάκια, προοδευτικά µειούµενες, µε τελικό αποτέλεσµα µεσοσταθµική µείωση 22%.
Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η ψήφιση των φορολογικών διατάξεων προ ηµερών µε ελαφρύνσεις για όλους, καθώς και διανοµή του κοινωνικού µερίσµατος.
Στα επιτεύγµατά του δεύτερου εξαµήνου του 2019 θα πρέπει
να προστεθεί η άρση των capital controls, η ρύθµιση των εκατόν
είκοσι δόσεων για ληξιπρόθεσµες οφειλές, τόσο φυσικών όσο
και νοµικών προσώπων, καθώς και αποπληρωµή του ακριβού δανείου του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου µε χρήµατα που αντλήθηκαν από τις αγορές µε πολύ χαµηλότερο επιτόκιο.
Η πολιτική του δεύτερου εξαµήνου του 2019 ήταν πράγµατι
µια πολιτική διαφορετικής κατεύθυνσης από την κατεύθυνση που
έδωσε στα πράγµατα η προηγούµενη κυβέρνηση µε την πολιτική
των πλεονασµάτων. Το υπερπλεόνασµα της τετραετίας του ΣΥΡΙΖΑ έφτασε τα 11,4 δισεκατοµµύρια. Αυτά τα χρήµατα τα σώρευσε το δηµόσιο αφαιρώντας τα από την αγορά, από την
κοινωνία, από τους πολίτες. Για να αντιληφθεί κανείς ξεκάθαρα
το µέγεθος της υπερβολής, µπορεί να το δει και έτσι: Το υπερπλεόνασµα ισοδυναµεί µε περίπου τέσσερα ετήσια συνολικά
έσοδα του ΕΝΦΙΑ. Τέσσερις αχρείαστοι ΕΝΦΙΑ εισπράχθηκαν επί
ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό είχε δραµατικές επιπτώσεις στο ΑΕΠ, αλλά και στις µακροπρόθεσµες προοπτικές ανάπτυξης.
Πότε και µε ποιο σκεπτικό αποφάσισε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να ξεπεράσει τους στόχους ακόµη και αυτούς του αγαπηµένου της εχθρού, του Σόιµπλε, τους στόχους για τα πλεονάσµατα που λίγα χρόνια πριν ονόµαζαν «µατωµένα»; Ισχυρίζονται
ότι χρειάζονταν τα υπερπλεονάσµατα για να χτίσουν το µαξιλάρι
ρευστότητας για την αποπληρωµή του χρέους και να µπορέσουν
έτσι να βγουν στις αγορές.
Με ποιον υπολογισµό, όµως, κατέληξαν να φθάσουν το µαξιλάρι αυτό στα 35 δισεκατοµµύρια; Δεν καταλάβαιναν ότι αν το
µαξιλάρι χτίζεται στραγγαλίζοντας την οικονοµική δραστηριότητα, τελικά καταλήγει να υποσκάπτει τον ίδιο τον στόχο της εγγύησης του αξιόχρεου της χώρας;
Πώς φθάσαµε σ’ αυτό το σηµείο; Μετά από µεγάλα λάθη
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στους υπολογισµούς, ιδεολογικές εµµονές στην υπερφορολόγηση, εµπαθείς πολιτικές διχασµού της κοινωνίας.
Σε κάθε περίπτωση, το σκεπτικό πρέπει να το εξηγήσουν αυτοί
που σχεδίασαν και εφάρµοσαν την πολιτική αυτή. Μέχρι να γίνει
αυτό, ας σταµατήσει η παραπλανητική τακτική πολλών συναδέλφων του ΣΥΡΙΖΑ που παρουσιάζουν το µαξιλάρι ρευστότητας ως
κάποιο είδος προίκας που µας άφησε η προηγούµενη κυβέρνηση
και δήθεν µε αυτό ασκούµε σήµερα πολιτική. Τα χρήµατα αυτά
δεσµεύτηκαν από την προηγούµενη κυβέρνηση για την αποπληρωµή του χρέους και µόνο. Τα έχουµε και είναι σαν να µην τα
έχουµε, δηλαδή.
Ας µπούµε τώρα στα βασικά µεγέθη του προϋπολογισµού. Η
πιο σύντοµη χωρίς αριθµούς περίληψη του προϋπολογισµού του
2020 µπορεί να γίνει µε µια πρόταση. Επιτυγχάνεται ο στόχος
του πρωτογενούς πλεονάσµατος µε µείωση της φορολογικής
επιβάρυνσης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων χωρίς, ταυτόχρονα, να επέρχεται µείωση της χρηµατοδότησης σε κανέναν
τοµέα πολιτικής.
Πώς επιτυγχάνονται, ταυτόχρονα, αυτοί οι ως ένα βαθµό αλληλοσυγκρουόµενοι στόχοι;
Επιτυγχάνονται, πρώτον, διότι µε την αύξηση του ΑΕΠ, που
ήδη επιφέρει αλλαγή του µείγµατος πολιτικής και βελτίωση του
κλίµατος, δεδοµένοι φορολογικοί συντελεστές αποδίδουν περισσότερα έσοδα, δεύτερον, διότι διευρύνεται η φορολογική βάση
κυρίως µέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών και, τρίτον, διότι
εξορθολογίζονται οι επιµέρους προϋπολογισµοί των φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης.
Ας δούµε στη συνέχεια λίγο αναλυτικότερα τα βασικά µεγέθη.
Για το έτος 2020 το πρωτογενές αποτέλεσµα της Γενικής Κυβέρνησης σε όρους ενισχυµένης εποπτείας προβλέπεται να διαµορφωθεί σε 7.070.000.000 ευρώ ή 3,58% του ΑΕΠ, ελάχιστα
παραπάνω από το συµβατικά προβλεπόµενο 3,5% για λόγους
ασφαλείας. Το αποτέλεσµα αυτό επιτυγχάνεται ενώ υλοποιούνται νέες παρεµβάσεις αναπτυξιακού και κοινωνικού χαρακτήρα
ύψους 1.181.000.000 ευρώ.
Υπενθυµίζω τις σηµαντικότερες: Μείωση του φόρου των φυσικών προσώπων µέσω της µείωσης του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή µε συνολικό όφελος για τους φορολογούµενους
281.000.000 ευρώ, µείωση των εισφορών των εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης µε συνολικό όφελος για τους εργαζόµενους
123.000.000 ευρώ, µείωση του φορολογικού συντελεστή των
κερδών των επιχειρήσεων µε συνολικό όφελος 541.000.000
ευρώ, αναστολή του ΦΠΑ στις νέες οικοδοµές µε κόστος για τα
δηµόσια έσοδα 26.000.000, αλλά µε πολλαπλασιαστικά οφέλη
για την αγορά και τους πολίτες, ενίσχυση µε 2.000 ευρώ των οικογενειών για κάθε παιδί που γεννιέται µε συνολική δαπάνη
123.000.000 εκατοµµύρια ευρώ.
Για να επιτευχθεί το σκοπούµενο πλεόνασµα, υλοποιούνται και
µια σειρά από παρεµβάσεις βελτίωσης του δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος συνολικού ύψους -επίσης περίπου του ίδιου1.188.000.000 ευρώ.
Αναφέρω και πάλι τις δύο πιο σηµαντικές: Την αναθεώρηση
των ανωτάτων ορίων δαπανών των Υπουργείων που απέφερε
500.000.000 ευρώ -θα αναλύσω παρακάτω την ιδιαίτερα σηµαντική αυτή παράµετρο- και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης
µέσω της επέκτασης των ηλεκτρονικών συναλλαγών που αποφέρει 557.000.000 ευρώ.
Ο προϋπολογισµός δοµείται πάνω στην εκτίµηση της αύξησης
του ΑΕΠ κατά 2,8%. Είναι µια εκτίµηση ελαφρά πιο αισιόδοξη
από την τελευταία εκτίµηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία
προβλέπει µεγέθυνση 2,3% για το 2020.
Ο προβλεπόµενος ρυθµός ανάπτυξης το 2020 αντικατοπτρίζει
τη δυναµική όλων των επιµέρους συνιστωσών της εγχώριας ζήτησης που τεκµηριώνονται επαρκώς. Γι’ αυτό η προβλεπόµενη
αύξηση του ΑΕΠ είναι µεν αισιόδοξη, αλλά και εφικτή.
Οι συνολικές δαπάνες του κρατικού προϋπολογισµού για το
έτος 2020 προβλέπεται ότι θα διαµορφωθούν σε 57.163.000.000
ευρώ -τελειώνω µε τους πολλούς αριθµούς, δεν θα σας κουράσω- αυξηµένες κατά 772.000.000 ευρώ σε σχέση µε την αντίστοιχη εκτίµηση για το 2019.
Γίνεται σαφές µε αυτό ότι ο εξορθολογισµός και το νοικοκύ-
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ρεµα των δηµοσίων οικονοµικών δεν γίνεται εις βάρος των δηµοσίων πολιτικών. Τα δηµόσια αγαθά συνεχίζουν να παρέχονται
στο ίδιο σε γενικές γραµµές ύψος δαπάνης µε έµφαση στην ποιοτική αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών και στη µέγιστη
δυνατή αξιοποίηση των διαθεσίµων πόρων.
Η Κυβέρνηση προχώρησε σε µια διαδικασία εις βάθος επανεξέτασης των δαπανών των Υπουργείων µε σκοπό τον εξορθολογισµό τους γενικότερα, αλλά και ειδικότερα την ανακάλυψη και
κατάργηση πλασµατικών δαπανών που αποτελούσαν τη βάση
δηµιουργίας των υπερπλεονασµάτων. Δηλαδή, ως σήµερα τα
Υπουργεία προϋπολόγιζαν κάποιες δαπάνες, οι οποίες δεν υλοποιούνταν ποτέ. Όµως, οι φόροι, για να χρηµατοδοτηθούν αυτές
οι δαπάνες, εισπράττονταν κανονικά µε την ονοµαζόµενη επισκόπηση δαπανών, η οποία ενσωµατώνεται στον προϋπολογισµό
αυτό. Η παράλογη αυτή πρακτική σταµατά οριστικά.
Κλείνοντας την αναφορά µου στις προϋπολογιζόµενες δηµόσιες δαπάνες, θα ήθελα να κάνω µια ειδική αναφορά στις δαπάνες για την άµυνα.
Οι δαπάνες αυτές προβλέπονται στα 3,4 δισεκατοµµύρια ευρώ
ελαφρά αυξηµένες σε σχέση µε τον προϋπολογισµό του 2019.
Θέλω να απευθύνω µια έκκληση στους συναδέλφους της Αντιπολίτευσης, ειδικά στους συναδέλφους της Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, να αναβιώσουν µια παλιά παράδοση του Κοινοβουλίου µας, την οποία η δική µας παράταξη κατά κανόνα σέβεται, όταν βρίσκεται στην Αντιπολίτευση, την παράδοση να εγκρίνουν κατ’ εξαίρεση τις δαπάνες για την άµυνα, ακόµα και αυτοί
που καταψηφίζουν τον προϋπολογισµό.
Θα είναι µια κίνηση µε ιδιαίτερη συµβολική σηµασία στις µέρες
που ζούµε, στις µέρες που η Τουρκία απειλεί ευθέως τα κυριαρχικά µας δικαιώµατα. Θα είναι ένα µήνυµα, πρώτα από όλα, προς
αυτούς που φρουρούν µε αυταπάρνηση τον ουρανό, τα νερά και
τα βράχια του Αιγαίου, ένα µήνυµα ότι συνειδητοποιούµε τις θυσίες τους και ότι ενωµένοι τους στηρίζουµε.
Έχουµε πολλά άλλα πεδία να συγκρουστούµε δηµοκρατικά
και να δώσουµε στον λαό την ευκαιρία να κρίνει ποιος έχει δίκιο
και ποιος άδικο. Τις κρίσιµες ώρες, όµως, στην Αίθουσα αυτή
πρέπει να χτυπάει η καρδιά του έθνους. Ας το αποδείξουµε.
Επιστρέφω στα αυστηρώς οικονοµικά θέµατα µε αναφορά στο
Πρόγραµµα των Δηµοσίων Επενδύσεων. Η συνολική δαπάνη του
Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων ύψους 6.750.000.000
ευρώ κατανέµεται µεταξύ των έργων που θα συγχρηµατοδοτηθούν από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους 6.000.000.000
και εκείνων που θα χρηµατοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς
πόρους ύψους 750.000.000 ευρώ. Σε σχέση µε το περσινό πρόγραµµα του ίδιου ύψους υλοποιείται µεταφορά 250.000.000
ευρώ από το εθνικό σκέλος στο συγχρηµατοδοτούµενο, καθώς
αυτό κινητοποιεί αντίστοιχους ευρωπαϊκούς πόρους, δηµιουργώντας δηµοσιονοµικό όφελος περί τα 170.000.000 ευρώ.
Και, βέβαια, η Κυβέρνηση αυτή θα υλοποιήσει πλήρως το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και δεν θα το χρησιµοποιήσει για
να ενισχύει τα κολοσσιαία δεσµευµένα αποθεµατικά, όπως έκανε
ως πέρυσι συνειδητά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Σηµαντική είναι η διαφαινόµενη δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν για χρηµατοδότηση δηµοσίων επενδύσεων τα κέρδη της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των κεντρικών τραπεζών
των κρατών-µελών, τα οποία επιστρέφονται στην Ελλάδα, SMPs
και ANFAs. Τα κέρδη αυτά θα φθάσουν τα 5,1 δισεκατοµµύρια
συνολικά µέχρι το 2023. Προφανώς η αξιοποίησή τους θα αλλάξει εντελώς τα δεδοµένα των δηµοσίων επενδύσεων στη χώρα.
Στο κείµενο των συµπερασµάτων του τελευταίου Eurogroup είχαµε ήδη µια θετική αναφορά στο ζήτηµα αυτό, αλλά και την
αποδέσµευση µιας δόσης 767 εκατοµµύριων, αποτέλεσµα της
συστηµατικής δουλειάς προς την κατεύθυνση αυτή του Υπουργού των Οικονοµικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα και του επιτελείου
του.
Επιτρέψτε µου, κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης και κύριοι
Υπουργοί των Οικονοµικών και των Υποδοµών, µια ειδική αναφορά στο σηµείο αυτό. Πιστεύω ότι πρώτη προτεραιότητα για
αξιοποίηση των χρηµάτων αυτών πρέπει να είναι το έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης, της µεγαλύτερης σήµερα έλλειψης στο δίκτυο των εθνικών υποδοµών. Τα χρήµατα από τα
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SMPs και τα ANFAs δηµιουργούν µια νέα απρόβλεπτη ως σήµερα δυνατότητα δηµόσιας χρηµατοδότησης για το ΒΟΑΚ. Η ευκαιρία εµφανίστηκε και η Κρήτη δεν µπορεί να περιµένει άλλο.
Συζητώντας τον προϋπολογισµό πρέπει να κάνουµε και µια
σύντοµη αναφορά σε επόµενα απαραίτητα βήµατα. Θα αναφερθώ σε ορισµένα µόνο για τα οποία είναι εφικτό να διατυπωθούν συνοπτικά προτάσεις πολιτικής.
Όσον αφορά τη συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών
της παραγωγής, βασικό εµπόδιο της µακροπρόθεσµης οικονοµικής ανάπτυξης της Ελλάδας είναι και η χαµηλή συνολική παραγωγικότητα των συντελεστών παραγωγής, ειδικά σχετικά µε
την παραγωγικότητα της εργασίας. Η Ελλάδα βρίσκεται στην
τεσσαρακοστή τέταρτη θέση ως προς την παραγωγικότητα της
εργασίας µεταξύ σαράντα έξι χωρών που µέτρησε ο ΟΟΣΑ για
την περίοδο 2000-2016.
Η φυγή στο εξωτερικό νέων ανθρώπων υψηλού επιπέδου προφανώς µειώνει τη συνολική παραγωγικότητα του εργατικού δυναµικού. Οι δηµογραφικές εξελίξεις προστίθενται στο εκρηκτικό
µείγµα για να µειώσουν περαιτέρω τις αναπτυξιακές προοπτικές
της χώρας.
Η ζωή µεταναστών µε χαµηλό επίπεδο δεξιοτήτων δεν βοηθά
στην ενίσχυση της παραγωγικότητας της εργασίας. Είναι οικονοµικά λανθασµένη η αντίληψη ότι οι εισροές µεγάλου αριθµού
µεταναστών µε χαµηλές δεξιότητες θα έχουν θετικά οικονοµικά
αποτελέσµατα λόγω της αύξησης της προσφοράς εργατικών χεριών. Το ζητούµενο στην Ελλάδα είναι το ακριβώς αντίθετο, θέσεις εργασίας και ενίσχυση των δεξιοτήτων του εργατικού
δυναµικού.
Προβλήµατα της βιοµηχανίας, κόστος της ενέργειας και αποσβέσεις: Η Κυβέρνηση έκανε ήδη πολλά για να άρει µια σηµαντική κατηγορία εµποδίων στη βιοµηχανία, αναθεωρώντας το
γενικότερο αδειοδοτικό θεσµικό πλαίσιο.
Τα επόµενα βήµατα για την ενίσχυση της µεταποίησης πρέπει
να εστιάσουν σε δύο στόχους, στη µείωση του κόστους της ενέργειας και στη διευκόλυνση των επενδύσεων µέσω και της νοµοθέτησης ταχύτερων αποσβέσεων. Το κόστος της ενέργειας στην
Ελλάδα είναι σηµαντικά ακριβότερο από τον µέσο όρο της Ευρώπης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη βιοµηχανία.
Η έκθεση της τέταρτης αξιολόγησης της ελληνικής οικονοµίας
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ρητώς ότι στην Ελλάδα
οι τιµές χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύµατος είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, µε 65,5 ευρώ τη έναντι 42,3 MWh ευρώ
τη MWh στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά µέσο όρο. Για να µειωθεί
το κόστος της ενέργειας, πρέπει να δηµιουργηθούν συνθήκες
πραγµατικά ελεύθερης αγοράς στον ηλεκτρισµό, η οποία αυτή
τη στιγµή δεν υπάρχει.
Αποσβέσεις: Στην Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης οδηγηθήκαµε σε αύξηση των ετών της απόσβεσης των επενδύσεων σε
µηχανολογικό εξοπλισµό στα δέκα χρόνια, ήτοι σε έναν από τους
χαµηλότερους συντελεστές απόσβεσης σε όλη την Ευρώπη.
Το ΙΟΒΕ σε πρόσφατη µελέτη του ανέδειξε το γεγονός ότι η
θεσµοθέτηση ταχύτερων αποσβέσεων αυξάνει τις επενδύσεις
και τελικά σε βάθος χρόνου δεν µειώνει τα φορολογικά έσοδα.
Καταθέτω στα Πρακτικά το σχετικό απόσπασµα.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Μανούσος - Κωνσταντίνος
Βολουδάκης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Προβλήµατα του αγροτικού τοµέα: Τα αγροτικά και κτηνοτροφικά µας προϊόντα αντιµετωπίζουν δυσκολίες στον διεθνή ανταγωνισµό λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής σε σχέση µε
αυτά των µεγάλων ανταγωνιστών. Συχνά, όµως, έχουν και πολύ
υψηλή ποιότητα, την οποία δεν µπορούν να εκµεταλλευτούν εµπορικά λόγω έλλειψης δικτύου ή και τεχνογνωσίας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του ελαιολάδου αλλά και των γαλακτοκοµικών προϊόντων. Δεν έχει νόηµα εµείς να επιχειρούµε να
ανταγωνιστούµε προϊόντα χωρών χαµηλού κόστους. Απαιτείται
στρατηγικός σχεδιασµός που θα επιτρέψει στα προϊόντα του
πρωτογενούς τοµέα να προωθηθούν µε ταυτότητα προϊόντων
υψηλής ποιότητας, όπου αυτό είναι, βέβαια, πραγµατικότητα.
Στην κατεύθυνση αυτή µπορεί να βοηθήσει η αξιοποίηση

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

αυτών των προϊόντων από την τουριστική µας βιοµηχανία. Η πολιτεία δεν µπορεί, βέβαια, σε συνθήκες ελεύθερης αγοράς να
επιβάλλει τίποτα σε αυτή την κατεύθυνση. Μπορεί, όµως, να σχεδιάσει προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από τα διαρθρωτικά ταµεία, τα οποία θα υποστηρίζουν τη µετάβαση στην παραγωγή και
εµπορία επωνύµων ποιοτικών προϊόντων από τον πρωτογενή
τοµέα.
Όσον αφορά τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, τη φορολόγηση των µεταναστευτικών εµβασµάτων, µια µεγάλη δεξαµενή
δυνητικών φορολογικών εσόδων παραµένει ανεκµετάλλευτη.
Αναφέροµαι στα εµβάσµατα των µεταναστών προς το εξωτερικό.
Σήµερα υπάρχει η δυνατότητα όποιος θέλει να µεταβιβάσει χρήµατα στο εξωτερικό, χωρίς να δώσει τα φορολογικά του στοιχεία,
επιδεικνύοντας απλώς την ταυτότητα ή το διαβατήριό του. Αυτό
γίνεται µέσω των ειδικών εταιρειών που έχουν αναπτυχθεί γι’
αυτόν τον σκοπό µε καταστήµατα πλέον σε κάθε πόλη. Ιδρύµατα
πληρωµών ονοµάζονται, σύµφωνα µε την ορολογία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Σήµερα, λοιπόν, µπορεί κάποιος -αλλοδαπός ή µη- να εργάζεται στην Ελλάδα -νόµιµα ή παράνοµα- και να µεταφέρει στο εξωτερικό τα χρήµατα που κερδίζει, χωρίς ποτέ να ελεγχθεί από την
εφορία. Αυτή η ασυδοσία είναι απλό να σταµατήσει, αρκεί να επιβληθεί ο κανόνας η µεταφορά των χρηµάτων στο εξωτερικό µέσω των ιδρυµάτων πληρωµών να προϋποθέτει δήλωση του ΑΦΜ
µαζί µε τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως γίνεται και στις τράπεζες. Στη συνέχεια, η ΑΔΑΕ θα µπορεί δειγµατοληπτικά να ελέγχει.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα χρειαστώ ένα λεπτό ακόµα, κύριε Πρόεδρε.
Οι συναλλαγές των Ελλήνων πολιτών µέσω τραπεζών ελέγχονται πλέον αυστηρά. Δεν είναι δίκαιο ούτε αποτελεσµατικό να
ελέγχονται αυστηρότερα οι συναλλαγές εντός της χώρας από
τα εµβάσµατα προς το εξωτερικό.
Συζητώντας τον προϋπολογισµό, συνήθως δίνεται έµφαση
στην ευηµερία της χώρας κατά την υπό συζήτηση χρονιά. Όµως,
σήµερα βρισκόµαστε σε ένα σηµείο καµπής. Δεν µπορούµε να
περιοριστούµε στη συζήτηση της βραχυπρόθεσµης ευηµερίας.
Τελειώνει για την πατρίδα µας µια περίοδος οικονοµικής παρακµής που κράτησε χρόνια και αρχίζει, όπως όλα δείχνουν, µια
άλλη περίοδος µε θετική πορεία.
Αυτός ο προϋπολογισµός είναι ο πρώτος αυτής της περιόδου,
ο πρώτος της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας µε Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτός ο προϋπολογισµός υλοποιεί µια στρατηγικού χαρακτήρα και µακράς πνοής προσπάθεια
ανάταξης της οικονοµίας.
Στα χρόνια της κρίσης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
επλήγη µόνο η οικονοµία. Επλήγη κάθε πλευρά της ζωής στην
πατρίδα µας, οι θεσµοί, η παιδεία, η κοινωνική παιδεία, η ίδια η
δυνατότητα επιβίωσης του έθνους µας, όπως το γνωρίζουµε,
καθώς η κρίση όξυνε και το ήδη οξύ δηµογραφικό πρόβληµα.
Σήµερα η ανάταξη της οικονοµίας είναι προϋπόθεση της αναγέννησης του έθνους. Με την επίγνωση του γεγονότος αυτού και
µε την ευθύνη που αυτό συνεπάγεται, σας καλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να υπερψηφίσετε τον προϋπολογισµό.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει η γενική εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ κ. Αικατερίνη Παπανάτσιου για είκοσι
λεπτά.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, συζητάµε
σήµερα τον δεύτερο προϋπολογισµό µετά το τέλος των προγραµµάτων δηµοσιονοµικής προσαρµογής και τον πρώτο προϋπολογισµό µετά τα µνηµόνια µε Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Θα ήθελα να ρωτήσω, ξεκινώντας, από τον κύριο εισηγητή της
Νέας Δηµοκρατίας το εξής: Αφού βρήκατε δηµοσιονοµικό κενό
τον Ιούλιο που παραλάβατε, πώς νοµοθετήσατε µείωση 200 εκατοµµυρίων ευρώ στον ΕΝΦΙΑ αµέσως µετά; Είναι ένα από τα
ερωτήµατα που σας τέθηκαν από τους Βουλευτές της Αντιπολίτευσης.
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Σας έθεσαν, επίσης, σωρεία σηµαντικών ερωτηµάτων τόσο
στο φορολογικό νοµοσχέδιο όσο και στις συνεδριάσεις των επιτροπών για τον προϋπολογισµό, ερωτήµατα που χρήζουν απάντησης από την κυβερνητική πλειοψηφία.
Αποφεύγετε να απαντήσετε και να ξεκαθαρίσετε τις προθέσεις
σας και ο πολιτικός σας λόγος εξαντλείται στη φράση «εµάς εξέλεξε ο λαός, το πρόγραµµά µας ψήφισε».
Κύριοι συνάδελφοι, σεβόµαστε τη λαϊκή βούληση. Μέχρι πότε,
όµως, θα χρησιµοποιείτε αυτό το γεγονός ως πολιτικό αντίλογο,
απαξιώνοντας το Κοινοβούλιο; Και εν τέλει, τι προσπαθείτε να
µας πείτε µε τη στάση σας, ότι µια εκλεγµένη κυβέρνηση δεν
πρέπει να λογοδοτεί για τίποτα και πουθενά;
Ο προϋπολογισµός του 2020 πρέπει να εξεταστεί στη συγκεκριµένη περίοδο, µια περίοδο που βρίσκει την ελληνική οικονοµία
να µεγεθύνεται. Να θυµίσω ότι η ΕΛΣΤΑΤ µόλις την προηγούµενη
Πέµπτη αναθεώρησε την ανάπτυξη του πρώτου τριµήνου του
2019 από το 1,1% στο 1,4% και του δευτέρου τριµήνου από το
1,9% στο 2,8%.
Το σηµερινό κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο, λοιπόν, διαµορφώθηκε από τον Αύγουστο του 2018 µετά το τέλος των προγραµµάτων και των ασφυκτικών περιορισµών που αυτά επέφεραν και
αποτελεί κατόρθωµα των προσπαθειών της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Τα κατορθώµατα των δικών σας προσπαθειών τα προηγούµενα χρόνια δεν τα ξεχνάει κανείς. Με την πολιτική σας οξύνατε
τις κοινωνικές ανισότητες, περικόψατε µισθούς και συντάξεις
δύο και τρεις φορές και τι καταφέρατε; Πλεονάσµατα συµφωνηµένα στο 4,5%, άδεια ταµεία και ρηµαγµένο κοινωνικό κράτος.
Συγκεκριµένα, είχαµε συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 25%. Το ποσοστό του πληθυσµού που ζούσε σε κατάσταση φτώχειας ανήλθε στο 44,3% το 2013 και στο 48% το 2014. Η ανεργία έφτασε
στο 26% το 2014. Οι αµοιβές στον ιδιωτικό τοµέα µειώθηκαν
κατά 15%, ενώ οι µισθολογικές µειώσεις, αν αθροίσουµε και τα
ποσοστά των οριζόντιων περικοπών στο δηµόσιο, έφτασαν µέχρι
και το 60%.
Παραλάβατε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ µια χώρα µε ρυθµισµένο χρέος, γεµάτα ταµεία, µε 37 δισεκατοµµύρια ευρώ αποθεµατικό, µε βάσεις για κοινωνικό κράτος και κοινωνική πολιτική,
µε µειωµένη ανεργία, µειωµένα ποσοστά φτώχειας και ελπίδα για
ένα καλύτερο αύριο.
Εσείς οι ίδιοι στο προσχέδιο του προϋπολογισµού που καταθέσατε επιβεβαιώνετε µε πανηγυρικό τρόπο την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στον τοµέα της οικονοµίας. Τώρα, µετά το τέλος των
µνηµονίων, προσπαθείτε να εκµεταλλευτείτε την οικονοµική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, όχι προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας,
αλλά εφαρµόζοντας την ίδια ακριβώς πολιτική που µας οδήγησε
στη χρεοκοπία.
Προεκλογικά υψώνατε τους τόνους για την υπερφορολόγηση
της µεσαίας τάξης, µε τους είκοσι εννέα άδικους φόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεχάσατε µάλλον ποιος νοµοθέτησε την πλειοψηφία των
φόρων. Η κυβέρνησή µας τους κληρονόµησε, µαζί µε τα άδεια
σας ταµεία. Σήµερα, µετά την εκλογή σας, αναµασάτε πάλι το
ίδιο επιχείρηµα.
Μα, κύριοι συνάδελφοι, γιατί τότε στον προϋπολογισµό σας
συµπεριλαµβάνετε όλους αυτούς τους διαβόητους είκοσι εννέα
άδικους φόρους; Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ άφησε δηµοσιονοµικό χώρο και αποθεµατικό. Γιατί, λοιπόν, δεν τους µειώνετε;
Γιατί δεν µειώνετε το τέλος επιτηδεύµατος, όπως προγραµµατίζαµε εµείς, δίνοντας ανάσα στους επαγγελµατίες; Γιατί δεν µειώνετε την προκαταβολή φόρου µόνιµα και σταθερά; Γιατί δεν
µειώνετε την εισφορά αλληλεγγύης, όπως είχαµε εξαγγείλει
εµείς, δίνοντας ανάσα στην κοινωνική πλειοψηφία;
Οι δικές σας κυβερνήσεις ήταν αυτές που εισήγαγαν µέτρα
ύψους 70 περίπου δισεκατοµµυρίων ευρώ και είναι η δική σας
Κυβέρνηση σήµερα που δεν ενδιαφέρεται να κατευθύνει τα
οφέλη της ανάκαµψης της οικονοµίας στην κοινωνική πλειοψηφία.
Δεν είναι τυχαίο που από τους είκοσι εννέα φόρους διατηρείτε
ανέπαφους τους είκοσι οκτώ και επιλέγετε τη µείωση µόνο σε
έναν, αυτόν της φορολόγησης νοµικών προσώπων.
Ας δούµε λίγο το κόστος αυτού του µέτρου. Η µείωση του
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φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων από το 28% στο 24%
στοιχίζει στο δηµόσιο 541 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ η µείωση της
φορολογίας των διανεµόµενων κερδών από το 10% στο 5% κοστολογείται στα 75 εκατοµµύρια ευρώ.
Για να το πούµε πιο απλά: Παρέχετε ελαφρύνσεις ύψους 616
εκατοµµυρίων ευρώ στις επιχειρήσεις, µε πρόσχηµα την ανάπτυξη. Για το 60% των επιχειρήσεων, όµως, που δεν εµφανίζουν
κέρδη, δεν υπάρχει κανένα απολύτως όφελος. Σχεδόν το 80%
του οφέλους από τη µείωση του συντελεστή θα το καρπωθούν
έξι περίπου χιλιάδες επιχειρήσεις, µε κάποιες από αυτές να έχουν ετήσιο κέρδος πάνω από 7,5 εκατοµµύρια ευρώ. Τον τρόπο,
εποµένως, που δίνονται τα χρήµατα, δεν τον λες και αναπτυξιακό.
Προϋπολογίζετε µέτρα επέκτασης ύψους 1,2 δισεκατοµµυρίου ευρώ, ενώ το φορολογικό σας νοµοσχέδιο βρίθει φοροαπαλλαγών για τους λίγους. Ποιος, λοιπόν, θα επωµιστεί το
κόστος; Σας το είπαµε και κατά τη συζήτηση του φορολογικού
νοµοσχεδίου: Η µεγάλη πλειοψηφία των µισθωτών, των συνταξιούχων και των αγροτών είναι οι µεγάλοι χαµένοι.
Ας µιλήσουµε κάποια στιγµή µε καθαρά λόγια. Το πού θα κατευθυνθούν τα χρήµατα του δηµοσιονοµικού χώρου µετά το
τέλος των µνηµονίων, καθώς και το είδος της χώρας που επιθυµούµε να οικοδοµήσουµε, µετά από µια σκληρή δεκαετή περιπέτεια, είναι µόνο πολιτική επιλογή. Η πολιτική σας επιλογή, κύριοι
συνάδελφοι, προκύπτει καθαρά από τον προϋπολογισµό που µας
παρουσιάσατε.
Η Ελλάδα του αύριο, όπως την ονοµάζετε στα νοµοσχέδιά
σας, και όπως την οραµατίζεστε, είναι µια χώρα φορολογικός παράδεισος για τις µεγάλες επιχειρήσεις, τους µεγαλοκεφαλαιούχους και τους επενδυτές ακινήτων, αφιλόξενη όµως για τη
µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, αφού η οικονοµική ανάκαµψη της
χώρας φαίνεται πως δεν προορίζεται για εκείνη.
Συγκεκριµένα, λοιπόν, τι βλέπουµε στον προϋπολογισµό σας,
που καταρτίσατε -υπενθυµίζω- στη σηµερινή συγκυρία, µε καθαρό δηµοσιονοµικό χώρο και µετά το τέλος των µνηµονίων;
Το πιο επιθετικό ετήσιο πλάνο αποκρατικοποιήσεων δηµόσιας
περιουσίας από το ΤΑΙΠΕΔ, πλάνο που επιβεβαίωσε άλλωστε και
ο κύριος Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη Νέα Υόρκη,
αναφέροντας ότι η όρεξη της Κυβέρνησης για ιδιωτικοποιήσεις
και πωλήσεις είναι τεράστια και κάθε µήνας που περνάει γίνεται
µεγαλύτερη.
Εντοπίζουµε υπέρµετρη µείωση της κατηγορίας «αγορές αγαθών και υπηρεσιών», στις οποίες περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, οι αγορές φαρµάκων και εµβολίων, οι αγορές συγγραµµάτων για σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, ακόµη και οι αγορές καυσίµων θέρµανσης.
Εντοπίζουµε ότι προϋπολογίζονται τεράστια ποσά σχεδόν σε
κάθε Υπουργείο σε µια νέα κατηγορία µε τίτλο: «επιτελικός συντονισµός». Δεν επεξηγείτε τι είδους κατηγορία είναι αυτή, πού
κατευθύνονται αυτά τα ποσά και για ποιους λόγους. Θυµίζω ότι
έχετε ήδη επιβαρύνει κατά 40 εκατοµµύρια ευρώ τον προϋπολογισµό µε το επιτελικό σας κράτος.
Δεν εντοπίζουµε πουθενά την έκπτωση για το αγροτικό πετρέλαιο.
Δεν εντοπίζουµε κονδύλι για το επίδοµα θέρµανσης.
Δεν εντοπίζουµε το ποσό που θα διατεθεί τελικά -αν διατεθείγια τις άγονες γραµµές και για το µεταφορικό ισοδύναµο. Ο κ.
Πλακιωτάκης είχε δεσµευτεί για αύξηση του ποσού χρηµατοδότησης των άγονων γραµµών στα 140 εκατοµµύρια από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Στον προϋπολογισµό σας εγκρίνετε ποσόν 136 εκατοµµυρίων ευρώ για τις άγονες γραµµές.
Δεν φαίνεται, όµως, πουθενά κωδικός για τη δεύτερη χρονιά καθολικής εφαρµογής του µεταφορικού ισοδύναµου, που θα αντιστοιχούσε σε 157 εκατοµµύρια. Δεν επεξηγείτε εποµένως αν θα
καταργηθεί το µεταφορικό ισοδύναµο ή θα δοθούν λιγότερα
χρήµατα για τις άγονες γραµµές.
Εντοπίζουµε έναν νέο κωδικό στο Υπουργείο Ναυτιλίας µε την
επωνυµία «Διαχείριση προσφυγικών ροών» ύψους 2,6 εκατοµµυρίων ευρώ. Δεν επεξηγείτε τι πρόκειται να χρηµατοδοτηθεί µε
αυτό το ποσό και µε ποιες διαδικασίες.
Εντοπίζουµε µείωση των δαπανών για την πρόνοια, 61 εκατοµ-
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µύρια λιγότερα.
Εντοπίζουµε µείωση της κρατικής επιχορήγησης προς τον
ΕΦΚΑ, 475 εκατοµµύρια ευρώ λιγότερα, πράγµα που επιβεβαιώνει τη θέση σας για υποβάθµιση του δηµοσίου συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.
Δεν εντοπίζουµε καµµία µέριµνα για κοινωνικό κράτος και κοινωνική πολιτική.
Περαιτέρω, µε διάφορες αλχηµείες, προχωράτε σε κεκαλυµµένες περικοπές. Ενδεικτικά: Στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών εντάσσεται αµετάβλητο το
ποσό των 62 εκατοµµυρίων ευρώ για την επιδότηση των δωρεάν
µετακινήσεων, αλλά στην αιτιολογική έκθεση διαβάζουµε ότι θα
εξορθολογίσετε την πολιτική που διέπει τη δωρεάν µετακίνηση,
εξοικονοµώντας έτσι 5 εκατοµµύρια ευρώ. Τι περιλαµβάνει
αυτός ο εξορθολογισµός της δωρεάν µετακίνησης; Περιορισµό
των δικαιούχων ίσως;
Στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας δεν γίνεται
καµµία αναφορά στις πιστώσεις για την υλοποίηση των δροµολογηµένων από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πέντε χιλιάδων διακοσίων πενήντα προσλήψεων στη γενική εκπαίδευση για το 2020,
ενώ διαφαίνεται και µείωση πιστώσεων ζωτικής σηµασίας για τη
χρηµατοδότηση και λειτουργία σχολείων και πανεπιστηµίων.
Στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη
προβλέπονται σηµαντικότατες αυξήσεις για τους εργαζόµενους.
Προσέξτε όµως: σε γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών Γραµµατέων. Σηµαντικότατες αυξήσεις στις ίδιες κατηγορίες εργαζόµενων προβλέπονται και τον
προϋπολογισµό του Υπουργείου Πολιτισµού.
Στην Προεδρία της Κυβέρνησης το συνολικό κόστος που προϋπολογίζεται είναι υπερτριπλάσιο του κόστους όλων των υπηρεσιών και των µονάδων που υπάγονται στο γραφείο του Πρωθυπουργού το 2019, 9.485.000 το 2019, 30.271.000 σήµερα.
Στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας δεν εντοπίζουµε καµµία πίστωση για την υλοποίηση της πράξης Υπουργικού Συµβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ για την πρόσληψη δυόµισι χιλιάδων
γιατρών και λοιπού προσωπικού υγείας.
Από τη µια πλευρά, λοιπόν, δεν προβλέπετε καµµία ελάφρυνση για τη µεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, δεν λαµβάνετε µέριµνα
για το κοινωνικό κράτος, την παιδεία και την υγεία, ενώ δίνετε
ιδιαίτερη έµφαση στην εξοικονόµηση πόρων µέσω περικοπών
δαπανών κοινωνικού χαρακτήρα.
Από την άλλη, τα διαθέσιµα χρήµατα κατά το µεγαλύτερο µέρος τους τα κατευθύνετε σε φοροαπαλλαγές µεγάλων επιχειρήσεων, µεγαλοµετόχων, ενώ µεγάλα χρηµατικά µοιράζετε και
στους απασχολούµενους σε γραφεία Υπουργών και Υφυπουργών στη στελέχωση της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Επιδοτείτε,
εν ολίγοις, µε δηµόσια χρήµατα όλα τα µικρά επιτελικά κράτη,
που οι ίδιοι δηµιουργήσατε.
Το µόνο µέτρο που εντάσσετε στον προϋπολογισµό και έχει
κοινωνική απήχηση είναι αυτό της παροχής επιδόµατος ύψους
2.000 ευρώ στις νέες οικογένειες για κάθε παιδί που γεννιέται.
Μέχρι και αυτό, όµως, το φέρνετε κουτσουρεµένο, αφού τα χρήµατα που διαθέτετε, τα 123 εκατοµµύρια δηλαδή, επαρκούν για
να καλύψουν µόλις το 71% των οικογενειών.
Κύριοι συνάδελφοι, µε το φορολογικό σας νοµοσχέδιο και τον
προϋπολογισµό που καταθέσατε παίρνετε πίσω µία προς µία τις
προεκλογικές σας δεσµεύσεις. Μιλήσατε για στήριξη των χαµηλών και µεσαίων στρωµάτων και η µόνη στήριξη που προσφέρετε
είναι στους λίγους και εκλεκτούς µέσω αλλεπάλληλων φοροελαφρύνσεων. Τις ελαφρύνσεις αυτές θα κληθούν έµµεσα να καλύψουν τα φυσικά πρόσωπα, γεγονός βέβαια που επιβεβαιώνεται
στον προϋπολογισµό σας, αφού τα έσοδα από τον φόρο εισοδήµατος φυσικών προσώπων εκτιµάται ότι θα σηµειώσουν αύξηση το 2020 σε σχέση µε το 2019 επιπλέον 323 εκατοµµύρια,
ενώ αντίθετα τα έσοδα από τον φόρο εισοδήµατος των νοµικών
προσώπων εκτιµάται ότι θα µειωθούν κατά 446 εκατοµµύρια. Φορολογική ελάφρυνση των χαµηλών και µεσαίων στρωµάτων µε
παράλληλη αύξηση των εσόδων από τη φορολογία τους µοιάζει
σχήµα οξύµωρο.
Οι µεγάλοι χαµένοι, λοιπόν, από τον προϋπολογισµό σας είναι
η µεσαία επιχείρηση, είναι τα µεσαία εισοδήµατα, είναι η µεσαία

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

περιουσία.
Μιλήσατε για διαφάνεια και εξορθολογισµό της δηµόσιας διοίκησης και των δαπανών της και διορίζετε δικούς σας ανθρώπους χωρίς τις απαιτούµενες προϋποθέσεις, ενώ πριµοδοτείτε
όσους εργάζονται για σας στα γραφεία Υπουργών και Υφυπουργών. Μόνο η Προεδρία της Κυβέρνησης στοιχίζει στο ελληνικό
δηµόσιο 30 εκατοµµύρια.
Εγκαταλείψατε τη ρητορική σας για µείωση των πρωτογενών
πλεονασµάτων. Να σηµειώσουµε ότι θα µπορούσαµε να έχουµε
επιπλέον θετικά µέτρα 1,8 δισεκατοµµυρίου ευρώ για µόνιµες
φοροελαφρύνσεις ή κοινωνικές παροχές, αν η Νέα Δηµοκρατία
προχωρούσε το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για µείωση του στόχου πρωτογενών πλεονασµάτων από 3,5% σε 2,5%, µε βάση και το ειδικό
αποθεµατικό που σας κληροδοτήσαµε στα 37 δισεκατοµµύρια.
Εγκαταλείψατε τη δέσµευσή σας για µείωση του ΕΝΦΙΑ στο
30% και δεν την προϋπολογίζετε καν για το 2020. Με τη φετινή
πολυδιαφηµισµένη µείωση του ΕΝΦΙΑ από τα 200 εκατοµµύρια
του µέτρου συνολικά, τα 100 εκατοµµύρια τα κατευθύνετε στο
πιο πλούσιο 3,5% των πολιτών, ενώ παίρνετε πίσω και το µέρος
της ωφέλειας του 2019, καθώς θα αυξηθούν οι αξίες των ακινήτων κατά 142 εκατοµµύρια ευρώ µε την ενσωµάτωση στο σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού νέων περιοχών.
Εγκαταλείψατε και τη ρητορική σας για ανάπτυξη στο 4%. Περιοριστήκατε στο 2,8%, χρησιµοποιώντας δηµιουργική λογιστική
για να βγουν τα νούµερα και για να γεφυρώσετε τις προεκλογικές υπερπροσδοκίες σας µε τη σκληρή οικονοµική πραγµατικότητα.
Αν αφήσουµε στην άκρη για λίγο το γεγονός ότι οι προβλέψεις
σας είναι υπεραισιόδοξες και δεν τις συµµερίζονται οι διεθνείς
οργανισµοί και η Ευρωζώνη, θα δούµε ότι στην ουσία εγκαταλείψατε και τη δέσµευσή σας για αύξηση του κατώτατου µισθού
στο διπλάσιο της ανάπτυξης.
Αφού, λοιπόν, προβλέπετε µεγέθυνση στο 2,8%, κύριοι της Κυβέρνησης, γιατί δεν εντοπίζουµε πουθενά την αύξηση του κατώτατου µισθού κατά 5,6%; Δυστυχώς, στον προϋπολογισµό σας
δεν αναφέρετε τίποτα για τη συγκεκριµένη δέσµευση, ούτε βέβαια στον δηµόσιο λόγο σας.
Κύριοι συνάδελφοι, ο πρώτος δικός σας προϋπολογισµός,
µετά το τέλος των µνηµονίων, είναι βαθιά ιδεοληπτικός και νεοφιλελεύθερος. Θεωρείτε ότι, αν µειωθούν οι φόροι στα υψηλά
κλιµάκια, εντατικοποιηθεί η ευελιξία στην αγορά εργασίας και
µειωθεί το εργατικό κόστος, η ανάπτυξη θα µεγαλώσει την πίτα
και θα δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις που ίσως να ωφελήσουν
τα µεσαία και κατώτερα στρώµατα.
Αυτή η συνταγή, όµως, απέτυχε παταγωδώς. Η µόνη ρεαλιστική προοπτική είναι η δίκαιη και ισοκατανεµηµένη ανάπτυξη, η
άντληση της οικονοµικής και κοινωνικής ανισότητας, µε προστασία των µισθών, µε προστασία του περιβάλλοντος, µε κοινωνικό
κράτος, µε αναλογική φορολόγηση.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας της κυρίας Βουλευτού)
Επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ προωθήθηκαν παρεµβάσεις που
διευκόλυναν τον ελεγκτικό µηχανισµό, ενίσχυσαν τη σταθερή
απασχόληση, µειώνοντας την ανεργία στο 16%, τονώνοντας παράλληλα και την ιδιωτική κατανάλωση, όπως άλλωστε συνοµολογείτε και εσείς στον προϋπολογισµό σας.
Επίσης, επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ οι επενδύσεις, δηµόσιες
και ιδιωτικές, στην έρευνα και την ανάπτυξη έφτασαν το 2017 το
1,13% του ΑΕΠ, 2,1 δισεκατοµµύρια ευρώ, όταν το 2011 αποτελούσαν το 0,67% του ΑΕΠ, 1,3 δισεκατοµµύριο και το 2014 αποτελούσαν το 0,83% του ΑΕΠ, 1,4 δισεκατοµµύριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Ολοκληρώνω µε την ανοχή
σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Όχι άλλη ανοχή, για
να τηρηθούν οι χρόνοι.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: Δυστυχώς, στον σηµερινό σας
προϋπολογισµό διαφαίνεται περικοπή των δηµοσίων επενδύσεων στην έρευνα. Απλώσαµε ένα δίχτυ ασφαλείας στους πιο
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ευάλωτους, µε πρόβλεψη για κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης,
επίδοµα στέγασης, αύξηση του κατώτατου µισθού κατά 11%, κατάργηση του δικού σας υποκατώτατου µισθού για τις νέες και
τους νέους και κάλυψη των ανασφάλιστων συµπολιτών µας στο
ΕΣΥ. Απέναντι στις επιδιώξεις και τις πιέσεις για τη δηµιουργία
της πιστοληπτικής γραµµής στήριξης, παραδώσαµε έναν λογαριασµό ασφαλείας για την ελληνική οικονοµία ύψους 37 εκατοµµυρίων.
Με λίγα λόγια, η στρατηγική µας αποσκοπούσε στη σταθεροποίηση της παραπαίουσας οικονοµίας προς όφελος της κοινωνίας, σαν όπλο δηλαδή για τη µείωση των ανισοτήτων και όχι µια
ευκαιρία παροχών στους λίγους εις βάρος των πολλών.
Καταψηφίζουµε, βεβαίως, τον προϋπολογισµό.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Καλώ στο Βήµα τον
γενικό εισηγητή του Κινήµατος Αλλαγής, τον κ. Κώστα Σκανδαλίδη, για είκοσι λεπτά.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως εδώ και πολύ καιρό συµβαίνει σε όλα τα µεγάλα θέµατα που απασχολούν την πορεία του τόπου, η αντιπαράθεση
της Κυβέρνησης µε την Αξιωµατική Αντιπολίτευση εξαντλείται σε
φραστικούς και ανούσιους διαξιφισµούς.
Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται, σαν έτοιµη από καιρό, ότι µε τις επιλογές της στον κρατικό προϋπολογισµό του 2020 σηµατοδοτεί
την αρχή µιας νέας εποχής για τη χώρα.
Η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, ενώ ισχυρίζεται ότι η Κυβέρνηση
αποδέχτηκε τις δικές τις κυβερνητικές επιλογές και υλοποιεί
προανειληµµένες αποφάσεις, την καταγγέλλει ως ταξική και νεοφιλελεύθερη.
Μπορεί να αλλάζουν θέσεις εισηγητές και υπουργοί ή κόµµατα
στο τιµόνι της εξουσίας και να επιστρατεύουν αριθµούς. Όµως,
στην πραγµατική οικονοµία το γνωστό ρητό «οι αριθµοί ευηµερούν, οι άνθρωποι δυστυχούν» έχει και σήµερα ισχύ. Η αγορά
φυτοζωεί, οι τράπεζες εξακολουθούν να είναι τροχοπέδη στην
ανάπτυξη, οι φόροι εξακολουθούν να εξανεµίζουν εισοδήµατα,
οι άνθρωποι δυστυχούν. Και αυτός που χάνει το σπίτι του σε έναν
παράλογο και άδικο πλειστηριασµό και αυτός που µάταια προσπαθεί να κρατήσει ανοιχτή την επιχείρησή του και αυτός που
δεν έχει να πληρώσει τη µικρή δόση για το δάνειό του και αυτός
που δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις βιοτικές του
ανάγκες παρακολουθούν µια Κυβέρνηση που στον ίδιο καµβά
δίνει παροχές, µοιράζει µερίσµατα, διασκεδάζει τις εντυπώσεις.
Το συµπέρασµα είναι ότι άλλαξε µεν η Κυβέρνηση, δεν άλλαξε
όµως κατά κεραία η οικονοµική πολιτική. Η ίδια κινούσα ιδέα, οι
ίδιες επιλογές, η ίδια αντίληψη, απλές προσθαφαιρέσεις αριθµών
και ποσοστών σε έναν πανοµοιότυπο από άποψη δοµής κρατικό
προϋπολογισµό. Ο στόχος είναι ένας και µοναδικός, να εξισορροπηθούν τα έσοδα ενσωµατώνοντας τις παροχές, δηλαδή
αυτές που αποτέλεσαν το µεγάλο δέλεαρ για άγρα ψήφων στις
τελευταίες εκλογές τόσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, όσο και για τη Νέα Δηµοκρατία.
(Θόρυβος στην Αίθουσα)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Παρακαλώ όσοι θέλουν να κουβεντιάσουν να βγουν έξω από την Αίθουσα. Παρακαλώ θερµά να κάνετε ησυχία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ: Ο κρατικός προϋπολογισµός του 2020, κύριοι της Κυβέρνησης, θα µπορούσε κάλλιστα
να είναι ένας κρατικός προϋπολογισµός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλοι µιλούµε για την ανάπτυξη,
για το µεγάλο σύγχρονο όραµα. Συµφωνούµε για τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα και τις τοµεακές και κλαδικές προτεραιότητες.
Όλοι πια αποδεχόµαστε την ανάγκη των επενδύσεων και τον
ρόλο της υγιούς επιχειρηµατικότητας. Όλοι ορκιζόµαστε στο
χτύπηµα της παραοικονοµίας και της γραφειοκρατίας και στην
ανάγκη της παραγωγικής ανασυγκρότησης.
Τι γίνεται, όµως, στην πράξη; Συνεχίζεται -για να χρησιµοποιήσω έναν παλαιότερο νεοµαρξιστικό όρο από τη θεωρία της
εξάρτησης- η εµποδισµένη ανάπτυξη. Τι εµποδίζει την ανάπτυξη
και κατ’ επέκταση την επανεκκίνηση της οικονοµίας; Πρώτα απ’
όλα, εµποδίζει η καρδιά της εξάρτησης, το υψηλό πρωτογενές

7519

πλεόνασµα, δεύτερον, η αντιπαραγωγική και αντιαναπτυξιακή
διαχείριση των διαθέσιµων πόρων και, τρίτον, η αναπαραγωγή
επί το δυσµενέστερο όλων των δοµικών χαρακτηριστικών της πολιτείας που συνιστούν την παθογένεια του κράτους µας και την
καθυστέρησή της και υψώνουν αξεπέραστα εµπόδια.
Το πρώτο, κύριοι της Κυβέρνησης, δεν το διαπραγµατευτήκατε, το παραπέµψατε στις καλένδες. Το δεύτερο δεν σας απασχόλησε. Συνεχίζετε την πεπατηµένη. Για το τρίτο, παρά τις περί
του αντιθέτου διακηρύξεις, αρνείστε κάθε ουσιαστική διαρθρωτική αλλαγή που θα έδινε άλλο βηµατισµό στην αναπτυξιακή διαδικασία.
Ας γίνω λίγο πιο συγκεκριµένος. Σε ό,τι αφορά το υπερπλεόνασµα για την επίτευξη του 3,5% προβλέπεται ρυθµός ανάπτυξης 2,8%, αύξηση κατά 960 εκατοµµύρια ευρώ, για τις δαπάνες
µείωση στα Υπουργεία 500 εκατοµµύρια ευρώ, περιορισµός µετά
από αξιολόγηση 307 εκατοµµύρια ευρώ, για τα έσοδα πρόσθετα
φορολογικά 330 εκατοµµύρια ευρώ, ασφαλιστικές εισφορές 140
εκατοµµύρια ευρώ, για ηλεκτρονικές συναλλαγές 557 εκατοµµύρια ευρώ, αύξηση ιδιωτικής κατανάλωσης 1,8% και υποχώρηση
του δηµόσιου χρέους από το 173,3% το 2019 στο 167,8% το
2020.
Έχω ισχυρή πεποίθηση ότι το να επιτευχθούν ταυτόχρονα όλοι
αυτοί οι στόχοι µε τη σηµερινή κατάσταση της οικονοµίας ανήκει
στον χώρο της φαντασίας. Είναι αδύνατον. Το λέει η ιστορική εµπειρία. Από το 2015 και µετά, τα πλεονάσµατα αποδείχθηκαν δυσβάσταχτα. Το 2016, µε στόχο το 0,5% έφτασε στο 3,71%. Το
2017, µε στόχο το 1,75% έφτασε στο 4,14%. Το 2018, µε στόχο
το 3,57% έφθασε στο 4,16%. Για το 2019 υπολογίζεται ότι θα κυµανθούν στο 3,73%, ενώ το 2020 το πρωτογενές πλεόνασµα προβλέπεται στο 3,58%.
Μία απλή πρόσθεση αποδεικνύει ότι από το 2015 έως το 2018
σωρευτικά µία αναιµική οικονοµία υπέστη αφαίµαξη περίπου 22
δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ βάσει των µεγεθών του προϋπολογισµού, τα πλεονάζοντα θα αφαιρέσουν µέχρι το 2020 άλλα 14,1
δισεκατοµµύρια ευρώ. Το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν
αποδέχεται ότι η ανάπτυξη θα ξεπεράσει το 2,5%, γιατί ξέρει από
ιστορία και αριθµούς. Το 2017, η διαφορά πρόβλεψης εκτέλεσης
ήταν -1,2%, το 2018 -0,6%, το 2019 -0,7%. Στην έκθεσή της υπολογίζει το 2019 1,8% αύξηση του ΑΕΠ και το 2020 2,3%, µε µεγάλη υστέρηση από τον πραγµατικό στόχο, από τον ονοµαστικό
στόχο που εσείς θέτετε, που ξέρετε τι σηµαίνει το 0,1% διαφορά
για το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν.
Η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά το Ελληνικό Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο είναι υπεραισιόδοξη. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν µεγάλο βαθµό αβεβαιότητας. Υπολογίζεται το
30% σχεδόν αυθαίρετα. Και, βέβαια, η τόσο µεγάλη µείωση του
χρέους προκαλεί πραγµατικά γέλιο, γιατί, όταν το 2019 προβλεπόταν ότι από το 180,4% θα έπεφτε στο 167,8% και κατέληξε στο
173,3%, οι αριθµοί που φαίνονται στον προϋπολογισµό είναι
απραγµατοποίητοι έτσι κι αλλιώς.
Ποιο είναι, λοιπόν, το πολιτικό συµπέρασµα; Η σχεδόν βέβαιη
αδυναµία να επιτευχθούν οι µη ρεαλιστικοί στόχοι. Είναι πολύ πιθανόν κατά τη δεκαετία του 2020, και ιδίως κατά τη διάρκεια του
2020 και ιδίως προς το τέλος, να επιβληθούν νέοι φόροι.
Θα ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο για τον εκλογικό κύκλο. Ξέρετε, µία πρόωρη εκλογική αναµέτρηση δεν προκύπτει µόνο από
την πρόθεση και τον σχεδιασµό ενός Πρωθυπουργού. Ενίοτε
προκύπτει και από τα αδιέξοδα που δηµιουργεί η πολιτική του.
Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των διαθέσιµων πόρων, το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων παραµένει µειωµένο και ποσοτικά στάσιµο στα 6,75 δισεκατοµµύρια ευρώ, όσο δηλαδή και το
2019, που σε σχέση µε το ΑΕΠ σηµαίνει υποχώρηση από το 3,5%
στο 3,4%. Η πολύ χαµηλή, παρά τις διακηρύξεις, απορρόφηση
των ευρωπαϊκών πόρων αφήνει αδιάθετα ποσά της τάξης των
19,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ µέχρι το 2022, που µε τη σηµερινή
δοµή και τους ρυθµούς είναι αδύνατο να αξιοποιηθούν και να
απορροφηθούν.
Η αξιοποίηση της δηµόσιας περιουσίας, ένας εν δυνάµει αναπτυξιακός πόρος που θα µπορούσε να αποτελέσει άµεσο και δυναµικό υποστήριγµα της ανάπτυξης, έχει µέχρι σήµερα µηδαµινό
ρόλο. Δεν αναφέροµαι, βέβαια, στην παράδοση άνευ όρων της
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δηµόσιας περιουσίας στους ξένους για τα επόµενα εκατό χρόνια, αλλά µιλάω καθαρά για την αναπτυξιακή αξιοποίησή της,
καθώς τα έσοδα από τις πωλήσεις και τις παραχωρήσεις δεν διακρίνονται ούτε καν από εισπρακτική, πόσω µάλλον από αναπτυξιακή στόχευση.
Σε ό,τι αφορά τις διαρθρωτικές αλλαγές και την άρση των εµποδίων, παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις, το συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό µοντέλο του κράτους αναπαράγεται
δήθεν εκσυγχρονισµένο. Εδώ έρχεται σε σύγκρουση, κονταροχτυπιέται η νεοφιλελεύθερη αξιοκρατία µε την πελατειακή πρακτική. Εξακολουθεί αµείωτη η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά,
καθώς η κρίση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος είναι χρόνια
και απεικονίζεται στη σχέση δανείων - καταθέσεων.
Η αποδυνάµωση και περιθωριοποίηση των αναπτυξιακών θεσµών από τη διευρυµένη συγκέντρωση της εξουσίας προς χάριν
δήθεν της αποτελεσµατικότητας δεν επιτρέπει ουσιαστικά την
περιφερειακή ανάπτυξη, που σήµερα είναι πιο κρίσιµη από ποτέ.
Και θα µε ρωτήσετε: «Εσείς τι θα προτείνατε;».
Βγαίνοντας η χώρα από την οξεία φάση της κρίσης και ούσα
δέσµια συµφωνιών που εκ των πραγµάτων συνιστούν όρους καθήλωσης και ασφυκτικού ελέγχου, όφειλε πριν και πάνω απ’ όλα
να αποκτήσει το αναγκαίο οξυγόνο, ώστε να διαµορφώσει συνθήκες επανεκκίνησης της οικονοµίας και να πραγµατώσει το αναγκαίο αναπτυξιακό άλµα. Για να αναπνεύσει η οικονοµία, έπρεπε
να υπάρξει από την αρχή επαναδιαπραγµάτευση για το ποσοστό
του πρωτογενούς πλεονάσµατος και τη µείωσή του από το 3,5%
τουλάχιστον στο 2%, ώστε να δηµιουργηθεί ο αναγκαίος δηµοσιονοµικός χώρος που προκύπτει από την ανάπτυξη και όχι από
την αφαίµαξη πόρων από την πραγµατική οικονοµία, για να εξοικονοµηθούν πόροι, τόσο στον αναπτυξιακό όσο και στο κοινωνικό επίπεδο.
Ταυτόχρονα, οι υπάρχοντες πόροι έπρεπε να ενταχθούν σε
ένα µεσοπρόθεσµο αναπτυξιακό σχέδιο -που λείπει- µε σαφείς
στόχους και προτεραιότητες που να ενισχύουν την παραγωγική
ανασυγκρότηση και την περιφερειακή διάρθρωση της χώρας, γεγονός που επιβάλλει τον αναπροσανατολισµό και την ανακατανοµή των πόρων.
Η ενίσχυση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων είναι
ίσως ο κρισιµότερος παράγοντας για την επανεκκίνηση της οικονοµίας, γιατί παρεµβαίνει αποφασιστικά τόσο σ’ αυτή καθαυτή
την επένδυση και την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, όσο και
στη διεύρυνση της απασχόλησης. Ιδιαίτερα στην πρώτη φάση
και έως ότου αποδώσουν ξένες και εγχώριες επενδύσεις -που
πολύ κάνετε και τις ζητάτε- και η γενικότερη κινητοποίηση του
ιδιωτικού τοµέα, ο ρόλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων είναι καθοριστικός.
Εξίσου κρίσιµη προϋπόθεση είναι η διασφάλιση της ρευστότητας στην αγορά µέσω θεσµικών και νοµοθετικών παρεµβάσεων που προσανατολίζουν το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της
χώρας.
Το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ» είναι µία απλή ασπιρίνη στο τραπεζικό
µας σύστηµα. Η άρση των εµποδίων απαιτούν κράτος αποκεντρωµένο και επιτελικό, που εκχωρεί αποφάσεις, διαδικασίες και
αναπτυξιακούς σχεδιασµούς στην περιφέρεια. Και ασφαλώς εδώ
και χρόνια όλοι ορκιζόµαστε ότι η χώρα έχει ανάγκη από µία γενναία φορολογική µεταρρύθµιση και ένα φορολογικό σύστηµα
σταθερό και συµφωνηµένο µε ορίζοντα δεκαετίας και κάθε άλλο
παρά τέτοια µπορεί να θεωρηθεί η νοµοθετική σας πρωτοβουλία
για το φορολογικό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παράλληλα όµως αυτός ο προϋπολογισµός διευρύνει την κοινωνική ανισότητα, προχωρεί και σε
περαιτέρω φορολογική αφαίµαξη και µε παροχές χωρίς αντίκρισµα. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του προϋπολογισµού, τα
µεσαία και χαµηλά εισοδήµατα θα στηρίξουν, για ένα ακόµα δύσκολο χρόνο, την επίτευξη του πλεονάσµατος των 7.000.000.000.
Είναι φανερό ότι η φορολογική λαίλαπα συνεχίζεται αµείωτη,
παρά τις ελαφρύνσεις και τη γαλαντόµα πολιτική του µερίσµατος
των 416.000.000 ευρώ από το υπερπλεόνασµα, έναντι των
971.000.000 του ΣΥΡΙΖΑ, την περιβόητη δέκατη τρίτη σύνταξη.
Ποιο συγκεκριµένα ο προϋπολογισµός προβλέπει 773.000.000
ευρώ περισσότερους φόρους για το 2020, έναντι των εκτιµήσεων
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του 2019, ενώ οι επιχειρήσεις θα ελαφρυνθούν στη φορολογία
εισοδήµατος κατά 446.000.000 ευρώ. Οι Έλληνες καταναλωτές
θα επιβαρυνθούν µε πρόσθετα 638.000.000 ευρώ ΦΠΑ και
88.000.000 ευρώ ειδικό φόρο κατανάλωσης. Οι Έλληνες φορολογούµενοι θα πληρώσουν πρόσθετα 323.000.000 ευρώ σε φόρο
εισοδήµατος και 84.000.000 ευρώ σε φόρο ακίνητης περιουσίας.
Εν τω µεταξύ, στον πιο σηµαντικό δείκτη που υποδηλώνει την
κοινωνική ανισότητα, τη σχέση έµµεσων προς άµεσους φόρους,
δεν λαµβάνεται καµµία µέριµνα. Αντίθετα, υπάρχει διαρκής επιδείνωση. Το 2014 αυτή η αναλογία ήταν 1,15, το 2019 εκτιµάται
ότι έγινε 1,42 και για το 2020 θα φτάσει το 1,46. Πρόκειται για
ραγδαία αύξηση των έµµεσων φόρων, που πλήττει οριζόντια κυρίως τα µικρά και µεσαία εισοδήµατα, την πιο άδικη -αν θέλετεπολιτική που µπορούσε να ισχύσει σε αυτή την κρίσιµη φάση που
περνά η οικονοµία µας.
Παράλληλα περικόπτονται, αντί να αναβαθµιστούν, οι δαπάνες
που αφορούν το κοινωνικό κράτος, τις επιχορηγήσεις, τα ασφαλιστικά ταµεία, τα νοσοκοµεία, την ευρύτερη κοινωνική πολιτική.
Το αποτέλεσµα είναι ένας κοινωνικός προϋπολογισµός, αναντίστοιχος κυριολεκτικά των αναγκών και αντικρουόµενος µε τις µεγαλοστοµίες των κυβερνήσεων.
Τέλος, εκείνο που αποτελεί το ακραίο όριο της κοινωνικής ανισότητας είναι ότι δεν υπάρχει σε όλη την έκταση του προϋπολογισµού καµµία, έστω και στοιχειώδης, µέριµνα για τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα. Είναι πρώτοι στις συνέπειες της κρίσης και τελευταίοι στις ελαφρύνσεις σήµερα.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός που κατέθεσε η Κυβέρνηση είναι ευρύτερα ξένος προς τις προκλήσεις
της εποχής. Ο προϋπολογισµός της προσθαφαίρεσης αριθµών
και της ανούσιας διαχείρισης της υπάρχουσας κατάστασης είναι
ξεκοµµένος από το διεθνές περιβάλλον, δεν προϋπολογίζει τις
ενδεχόµενες επιπτώσεις των εξελίξεων, δεν προτείνει εναλλακτικές επιλογές, δεν προστατεύει την οικονοµία από εξωγενείς παράγοντες.
Δεν είναι µόνο η τέταρτη βιοµηχανική επανάσταση ή η κλιµατική κρίση που υπαγορεύουν ένα συγκεκριµένο µοντέλο ανάπτυξης και άρα εµπλέκονται σαφώς µε τα µεγέθη του προϋπολογισµού και τον προσανατολισµό των πόρων. Είναι και η αποδιάρθρωση του διεθνούς εµπορίου, η αστάθεια στις εξελίξεις για την
ενέργεια και το ισοζύγιο του πετρελαίου, οι επιπτώσεις στην οικονοµία των δυσµενών προβλέψεων για την πιθανή νέα υφεσιακή
περίοδο, η πρόβλεψη για την αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών, που αυξάνονται κάθε χρόνο, και, κυρίως, η διαχείριση της
αυξανόµενης ροής µεταναστευτικών και προσφυγικών ρευµάτων, που εντείνουν το δηµογραφικό πρόβληµα.
Όλα αυτά, όχι µόνο δεν αποτελούν θέµατα ούτε καν για την
εισηγητική έκθεση, που και από εκεί απουσιάζουν παντελώς, αλλά συνιστούν και επιβάλλουν συγκεκριµένες επιλογές, στόχους
και προτεραιότητες, ενταγµένες οργανικά στη δοµή και τις κατευθύνσεις του προϋπολογισµού.
Θα έπρεπε, κατά συνέπεια, να έχουν προβλεφθεί ορισµένες
δικλίδες ασφαλείας που έχουν σχέση µε τη συνολική πορεία της
χώρας. Η απουσία ολοκληρωµένου σχεδίου είναι εµφανής. Θα
περιµέναµε από µία έτοιµη νέα Κυβέρνηση, που φιλοδοξεί να γυρίσει σελίδα η χώρα, ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση των απειλών και
των προκλήσεων που αντιµετωπίζει, να εµφανιστεί µε µία ριζοσπαστική διάθεση, να επιφέρει δοµική αλλαγή στην ίδια τη λογική και τη σύνταξη του προϋπολογισµού.
Το 2020 βρίσκει τη χώρα µε µία άλλη Κυβέρνηση, που, παρά
τις διακηρύξεις της, βαδίζει στα χνάρια της ίδιας αδιέξοδης πολιτικής. Ο κρατικός προϋπολογισµός, που αποτελεί τον οδικό
χάρτη γι’ αυτή την πορεία, τη µόνη πραγµατική µέχρι τώρα νοµοθετική πρωτοβουλία που µας δείχνει βήµατα που πρέπει να
ακολουθήσει η χώρα, είναι ένας ακόµη µη ρεαλιστικός, χωρίς
σχέδιο και όραµα αλλαγής, ξένος µε την ανάγκη µιας νέας αναπτυξιακής δυναµικής και µε επιλογές που µεγαλώνουν τις κοινωνικές ανισότητες και αδικίες.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η χώρα αυτή την εποχή των
απειλών και των προκλήσεων, για να βρει αναπτυξιακό βηµατισµό, έχει ανάγκη από όραµα, σχέδιο, βαθιές αλλαγές και ανατροπές. Απαιτεί µια διακυβέρνηση που έχει επίγνωση ότι, για να
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αναβαθµιστεί η Ελλάδα στον ευρωπαϊκό και τον παγκόσµιο
χάρτη, οφείλει να γίνει µια από τις πιο εξωστρεφείς, ανταγωνιστικές και δυναµικές οικονοµίες της γνώσης -δεν µας λέει τίποτα
το µοντέλο της Εσθονίας, της Φινλανδίας και άλλων χωρών, που
σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα αξιοποίησαν το ανθρώπινο δυναµικό τους, για να φτάσουν στα βήµατα της ανάπτυξης σε πολύ
προχωρηµένο επίπεδο;-, µια χώρα ικανή να συνδυάζει την αυτοφυή και αειφόρο ανάπτυξη µε την παραγωγή νέου πλούτου και
τη δικαιότερη κατανοµή του, όπως και τη δίκαιη και αναλογική
κατανοµή των βαρών, να στοχεύει σταθερά και µε συγκεκριµένες
πολιτικές την πλήρη απασχόληση.
Όµως, για να επιτευχθεί ένας τόσο µεγαλόπνοος στόχος, χρειάζεται µια ριζικά διαφορετική αντίληψη και στρατηγική για την
ανάπτυξη. Χρειάζεται οι περιφέρειες της χώρας να αποκτήσουν
ονοµατεπώνυµο, για να σταθούν στον ανταγωνισµό, εγχώριο και
διεθνή, και αυτό µε τη σειρά του προϋποθέτει τη µέγιστη δυνατή
κινητοποίηση των παραγωγικών δυνάµεων.
Δεν µας περισσεύει καµµιά παραγωγική δύναµη, από την πιο
µικρή, και άρα χρειάζεται ένα κράτος διαφορετικό, που γίνεται
πλοηγός και όχι αντίπαλος της ανάπτυξης, µία πραγµατική επανάσταση και επανασχεδιασµός της εθνικής συγκρότησης της πολιτείας, που θα έπρεπε να ξεκινήσει από τη βάση και κυρίως µε
γενναία αποκέντρωση της διακυβέρνησης, που αποδιαρθρώνει
τη σύνθεση εξουσιών και συµφερόντων που έχει εγκατασταθεί
στο κέντρο και δηµιουργεί τα διάφορα κατεστηµένα, που όλοι
µας τα κατηγορούµε και θέλουµε να τα καταστρέψουµε. Γι’ αυτό
το πρόβληµα της ανάπτυξης είναι πρόβληµα κυρίως δηµοκρατίας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Χωρίς την ανασύνταξη της πολιτείας, οι υψηλοί ρυθµοί της
ανάπτυξης είναι απλά µία φενάκη. Μια τέτοια αλλαγή προϋποθέτει και έναν άλλο προϋπολογισµό, έναν προϋπολογισµό που
δεν εστιάζει στους ατέρµονες κωδικούς, µε βάση τους οποίους
νοµιµοποιείται η επιβολή του κέντρου στην περιφέρεια, νοµιµοποιείται η επιβολή της εκτελεστικής εξουσίας στους αντιπροσωπευτικούς θεσµούς, νοµιµοποιείται η επιβολή του κράτους στον
ανυπεράσπιστο πολίτη. Προϋποθέτει άλλη κατανοµή πόρων, γενναία αποκέντρωση της διακυβέρνησης, περιφερειακή επανεπένδυση και εξισορρόπηση του παραγόµενου πλούτου, διαφορετικό
περιφερειακό προϋπολογισµό, που πρέπει να έρχεται εδώ για να
εγκρίνεται από την Εθνική Αντιπροσωπεία που εκφράζει όλες τις
περιφέρειες της χώρας.
Αν οι αναπτυξιακές επιλογές και οι αντίστοιχες εξουσίες, µε
ολοκληρωµένη οικονοµική διοικητική µορφή, δεν αποδοθούν
στους θεσµούς που θα σηκώσουν το βάρος της ανάπτυξης, της
κινητοποίησης του παραγωγικού και δηµιουργικού δυναµικού,
απλά χτίζουµε στην άµµο.
Όµως, όλα αυτά, αγαπητοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν
µπορεί να τα υλοποιήσει ο στενόκαρδος σηµερινός δικοµµατισµός, είτε τη συντήρηση υπηρετεί είτε τον αντισυστηµικό λαϊκισµό. Είναι υπόθεση µιας πραγµατικά προοδευτικής διακυβέρνησης, που έχει ανάγκη ο τόπος. Είναι φανερό ότι καταψηφίζουµε
τον προϋπολογισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Αθανάσιος Μπούρας): Τον λόγο έχει ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος, γενικός εισηγητής του Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας.
Ορίστε, κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε τον λόγο για είκοσι
λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κάποιος µπορεί να αναρωτηθεί τι είναι ο κρατικός προϋπολογισµός. Ο κρατικός προϋπολογισµός δεν είναι τίποτα άλλο παρά
ένα εργαλείο, το βασικό εργαλείο, υλοποίησης της εκάστοτε οικονοµικής πολιτικής. Αποτελεί ένα εργαλείο αναδιανοµής ενός
τµήµατος του κοινωνικά παραγόµενου πλούτου.
Με τον κρατικό προϋπολογισµό για το 2020, παρά το γεγονός
ότι άλλαξε η κυβέρνηση, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ περάσαµε
στην Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, παρά το γεγονός της
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τυπικής εξόδου από τα µνηµόνια, βλέπουµε να καταθέτει η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας έναν κρατικό προϋπολογισµό ο
οποίος είναι το ίδιο, όµοιος µε τους κρατικούς προϋπολογισµούς
που κατέθετε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν έχει κάτι το διαφορετικό. Δεν διαφέρει κάπου. Και δεν θα
µπορούσε να γίνει διαφορετικά, γιατί βεβαίως και ο κρατικός
προϋπολογισµός για το 2020 πρέπει να τηρεί συγκεκριµένες δεσµεύσεις, τις µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις.
Ποιες είναι αυτές οι δεσµεύσεις; Είναι, πρώτα απ’ όλα, δηµοσιονοµικές δεσµεύσεις, δηλαδή πρέπει να επιτύχει πρωτογενή
πλεονάσµατα 3,5%, τα «µατωµένα» πρωτογενή πλεονάσµατα
που προέρχονται από την αφαίµαξη των λαϊκών στρωµάτων, και,
δεύτερον, πρέπει να υλοποιήσει τους στόχους που έχουν προσδιοριστεί και καθοριστεί στο Μεσοπρόθεσµο Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019 - 2022, το οποίο το υπέβαλε η
κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτή την πολιτική, λοιπόν, έρχεται να εφαρµόσει µε τον κρατικό προϋπολογισµό του 2020 η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας.
Το βασικό ερώτηµα το οποίο πρέπει να απαντηθεί είναι -επειδή
µιλάµε για οικονοµικά µεγέθη- ο κρατικός προϋπολογισµός από
ποιον παίρνει -έχει τα έσοδα- και σε ποιον δίνει. Ας εξετάσουµε,
λοιπόν, λίγο πιο αναλυτικά από ποιον παίρνει και σε ποιον δίνει ο
κρατικός προϋπολογισµός, για να µπορέσουµε να καθορίσουµε
και τον χαρακτήρα του.
Όσον αφορά το σκέλος των εσόδων, αποτυπώνεται η πρόσφατα ψηφισθείσα φορολογική µεταρρύθµιση της Κυβέρνησης
της Νέας Δηµοκρατίας. Πού οδηγεί αυτή η φορολογική µεταρρύθµιση, µε βάση τον προϋπολογισµό; Οδηγεί σε µία αύξηση του
συνόλου των φορολογικών εσόδων κατά 750 εκατοµµύρια ευρώ.
Το ερώτηµα που τίθεται είναι από πού προκύπτει αυτή η αύξηση
των φορολογικών εσόδων.
Οι πηγές είναι πολύ καθαρές. Προκύπτει από την αντιλαϊκή,
την άδικη, έµµεση φορολογία, της οποίας τα έσοδα αυξάνονται
κατά 638 εκατοµµύρια ευρώ. Προκύπτει από την αύξηση των
εσόδων από την ακίνητη περιουσία, δηλαδή από τον ΕΝΦΙΑ,
παρά τη µεσοσταθµική µείωση κατά 22%, ως αποτέλεσµα της
αλλαγής στις αντικειµενικές αξίες. Τέλος, προκύπτει από την αύξηση των εσόδων από τη φορολογία των φυσικών προσώπων
κατά 423 εκατοµµύρια ευρώ, παρά, όπως ισχυρίζεται η Κυβέρνηση, τη µείωση των φορολογικών συντελεστών για τα φυσικά
πρόσωπα.
Από όλους, δηλαδή, παίρνει ο προϋπολογισµός; Όχι, σε κάποιους δίνει ο προϋπολογισµός. Κι αυτό προκύπτει από τη µοναδική κατηγορία φορολογικών εσόδων που µειώνετε, τη φορολογία, δηλαδή, στα νοµικά πρόσωπα. Βεβαίως, κάτω από αυτόν
τον συγκαλυµµένο τίτλο «νοµικά πρόσωπα» εντάσσω και τις πολύ
µικρές επιχειρήσεις, µέχρι και τις πολύ µεγάλες, τις πολυεθνικές
αλυσίδες οι οποίες έχουν φορολογική έδρα στη χώρα µας.
Αυτό τι δείχνει; Δείχνει ότι θα έχουµε µειωµένα έσοδα κατά
446 εκατοµµύρια ευρώ από τη φορολογία των νοµικών προσώπων, που αποτελεί στο σύνολο των φορολογικών εσόδων, κάτι
λιγότερο από το 7%, παρά το γεγονός ότι θα έχουν αυξηµένη
κερδοφορία. Άρα οι µόνοι οι οποίοι ωφελούνται επί της ουσίας
είναι οι µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι, που θα έχουν ακόµη µικρότερη συµµετοχή στα φορολογικά έσοδα και, µάλιστα, αυτό
επιτυγχάνεται σε συνθήκες σκανδαλώδους και προκλητικής φοροασυλίας που έχει το µεγάλο κεφάλαιο και ιδιαίτερα ορισµένα
του τµήµατα, όπως το εφοπλιστικό κεφάλαιο, σε συνθήκες φοροαποφυγής, αξιοποιώντας τους φορολογικούς παραδείσους,
τις τριγωνικές συναλλαγές και µια σειρά άλλα τέτοια όµορφα εργαλεία.
Αντίστροφα, από την άλλη µεριά, δεν έχουµε µόνο αύξηση των
φορολογικών βαρών που θα σηκώσουν τα λαϊκά στρώµατα, αλλά
έχουµε και συνέχεια των συνθηκών µείωσης του εισοδήµατός
τους, είτε είναι µισθωτοί είτε είναι συνταξιούχοι είτε είναι αυτοαπασχολούµενοι. Έχουµε περαιτέρω εµπορευµατοποίηση της
υγείας, της παιδείας. Έχουµε αύξηση των ανταποδοτικών τελών
από τους δήµους, για να αντισταθµίσουν τη µειωµένη κρατική
συµµετοχή στα έσοδά τους, που ανταποδοτικά δεν είναι τίποτα
άλλο παρά φορολογία, που όµως δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν στους
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συγκεντρωτικούς πίνακες για τη φορολογία της κεντρικής κυβέρνησης.
Έτσι, λοιπόν, επιβεβαιώνονται και αποκαλύπτονται τα µεγέθη,
ότι το φορολογικό σύστηµα που δηµιουργεί η Νέα Δηµοκρατία
είναι ακόµη πιο άδικο και ακόµη πιο αντιλαϊκό απ’ ό,τι ήταν τα
προηγούµενα και δεν µπορούσε να γίνει διαφορετικό, γιατί κι
αυτό εντάσσεται στη λογική του φορολογικού ανταγωνισµού. Κι
όσο πιο αποτελεσµατικό είναι για την προσέλκυση επενδύσεων,
τόσο και πιο άδικο είναι για τον λαό ένα φορολογικό σύστηµα,
όπως βγαίνει από τις διάφορες µελέτες οι οποίες έχουν γίνει. Και
σε αυτό το επίπεδο, την πεπατηµένη του ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε. Η µείωση των φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων, η µείωση
των φορολογικών συντελεστών για τα διανεµόµενα κέρδη ξεκίνησε από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα ολοκληρώνει η Νέα Δηµοκρατία.
Θα πει κάποιος, όµως: «Εντάξει από τα έσοδα δεν µπορούµε
να κάνουµε πολλά πράγµατα. Μήπως από τις δαπάνες είναι διαφορετική η εικόνα και µέσα από την κατανοµή των δαπανών ωφελούνται τα λαϊκά στρώµατα, η λαϊκή οικογένεια;». Η απάντηση
είναι κι εδώ πολύ αποκαλυπτική.
Ας σταχυολογήσουµε ορισµένα ενδεικτικά µεγέθη. Οι δαπάνες
για την υγεία µειώνονται και µειώνονται κατά 182 εκατοµµύρια
ευρώ συνολικά και στο σκέλος του κρατικού προϋπολογισµού
και στο σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, δηλαδή κατά 4,5% σε σχέση µε το 2019. Μάλιστα, σε ποιες συνθήκες µειώνονται οι δαπάνες για την υγεία; Σε συνθήκες τεράστιας
έλλειψης ανθρώπινου δυναµικού, γιατρών, νοσηλευτών, σε συνθήκες κατάρρευσης κυριολεκτικά των δηµόσιων νοσοκοµείων.
Έχουµε µείωση περαιτέρω της συνολικής συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 192 εκατοµµύρια ευρώ, 121 εκατοµµύρια από τις κύριες συντάξεις και 71 εκατοµµύρια από τις επικουρικές συντάξεις. Έχουµε πάγωµα των παροχών στα ίδια επίπεδα µε το 2019,
όσον αφορά τους εργαζόµενους στον δηµόσιο τοµέα. Κι έχουµε
πάγωµα των δαπανών στα ίδια επίπεδα για την παιδεία, που κι
εκεί η κατάσταση -µε τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό- είναι
πολύ συγκεκριµένη.
Άρα και από το µέρος των δαπανών όχι µόνο δεν δίνετε προς
τον λαό για να ανακουφιστούν οι κοινωνικές ανάγκες τις οποίες
έχει, αλλά αντίθετα επιδεινώνεται ακόµα περαιτέρω η κατάσταση, αν λάβουµε υπ’ όψιν την επιτάχυνση την οποία δίνει η Κυβέρνηση στις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, που θα
επιταχύνει ακόµα περισσότερο την εµπορευµατοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Και βεβαίως, από την άλλη µεριά, έχουµε στον
κρατικό προϋπολογισµό επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων. Πάνω
από 2,5 δισεκατοµµύρια υπολογίζει η Κυβέρνηση ότι θα είναι τα
έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις και εκποιήσεις της δηµόσιας περιουσίας.
Για να επιτευχθούν, τώρα, οι παραπάνω στόχοι, έχουµε µια
σειρά δηµοσιονοµικές παρεµβάσεις. Έτσι, λοιπόν, ο δηµοσιονοµικός χώρος που προκύπτει από το υπερπλεόνασµα, δηλαδή από
την υπερφορολόγηση, από το «µάτωµα» του λαού, είναι ύψους
1,2 δισεκατοµµυρίου ευρώ. Δίνετε από αυτά 616 εκατοµµύρια
ευρώ για τις επιχειρήσεις και άλλα 123 εκατοµµύρια ευρώ για τη
µείωση των ασφαλιστικών εισφορών, άρα για την επιδείνωση της
θέσης των ασφαλιστικών ταµείων και την προώθηση των αντιασφαλιστικών ανατροπών. Δηλαδή το 62,9% του συνόλου των δηµοσιονοµικών παρεµβάσεων πηγαίνει προς όφελος και για να
εξυπηρετηθούν οι σκοποί των επιχειρηµατικών οµίλων. Τι έχουµε, λοιπόν, εδώ; Έχουµε µία καραµπινάτη αναδιανοµή από τον
λαό, τα παίρνει δηλαδή από τον λαό η Κυβέρνηση, για να τα
δώσει στους επιχειρηµατικούς οµίλους.
Δεν είναι µόνο αυτά. Επιπλέον, µε άλλες παρεµβάσεις, προβλέπεται αύξηση των εσόδων κατά 557 εκατοµµύρια ευρώ µέσα
από τον εξαναγκασµό σε ηλεκτρονικές αγορές, οι οποίες πρέπει
να φτάνουν το 30% του εισοδήµατος για τα λαϊκά νοικοκυριά, για
να µπορέσουν να θεµελιώσουν το αφορολόγητο και να µην πληρώσουν πέναλτι 22%.
Αυτό, λοιπόν, που η ίδια η Επιστηµονική Υπηρεσία της Βουλής
έχει βγάλει αντισυνταγµατικό ως µέτρο, οδηγεί στο τσάκισµα των
αυταποσχολούµενων, λειτουργεί προς όφελος των τραπεζών
µέσω των οποίων περνάει το πλαστικό χρήµα. Άρα και το ηλεκτρονικό εµπόριο λειτουργεί προς όφελος των µεγάλων αλυσί-
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δων, των εταιρειών, που αυξάνουν ακόµα περισσότερο το µερίδιό τους.
Και θα αναρωτηθεί εδώ κάποιος: «Εντάξει, ο προϋπολογισµός
είναι συγκεκριµένος. Δεν είχε µεγάλα περιθώρια ευελιξίας η Κυβέρνηση. Μήπως, όµως, είναι σωστό και έχει δίκιο ότι µέσα από
την ανάπτυξη που φέρνει συνολικά µε την οικονοµική της πολιτική θα έρθει κοινωνική ευηµερία για όλους, θα έχουµε µια ανάπτυξη για όλο τον λαό;».
Ας δούµε, λοιπόν, λίγο πιο αναλυτικά αυτό το συγκεκριµένο
επιχείρηµα. Τι έχουµε από τη µια µεριά; Από τη µια µεριά, έχουµε
µε όλα τα προηγούµενα νοµοθετήµατα να παρέχει η Κυβέρνηση
γη και ύδωρ για τις ανάγκες προσέλκυσης επενδύσεων, για τις
ανάγκες των επιχειρηµατικών οµίλων. Με τον αναπτυξιακό νόµο
δόθηκαν περαιτέρω φορολογικά και χρηµατοδοτικά κίνητρα
στους επενδυτές για τις νέες επενδύσεις.
Κατάργησε ακόµα και αυτούς τους ελάχιστους περιορισµούς
που είχαν για την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας. Προχωρά στην παραχώρηση των ορεινών όγκων
των ακτών και του αιγιαλού. Επιταχύνει τις συµπράξεις δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα, άρα τη µεγαλύτερη εµπορευµατοποίηση.
Προώθησε µία φορολογική µεταρρύθµιση που µειώνει σκανδαλωδώς τους φορολογικούς συντελεστές στους επιχειρηµατικούς
οµίλους, η οποία είναι, βεβαίως, µία διαδικασία σε εξέλιξη, γιατί
στόχος της Κυβέρνησης, όπως πολύ καθαρά ειπώθηκε, είναι το
επόµενο διάστηµα να µειωθούν ακόµη περισσότερο οι φορολογικοί συντελεστές των επιχειρηµατικών οµίλων.
Προχώρησε στο σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ», για να θωρακίσει τις τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια. Και εδώ, βεβαίως, είτε θα υπάρχει
κίνδυνος τα 12 δισεκατοµµύρια των κρατικών εγγυήσεων να µεταφερθούν, αν δεν πετύχει το σχέδιο, στις πλάτες των φορολογουµένων, είτε, κύριε Υπουργέ, να έχουµε εκτίναξη των πλειστηριασµών αλλά και των εξώσεων, για να µπορέσει να πετύχει το
σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ». Διότι πάνω σ’ αυτό βασίζεται και ιδιαίτερα
πάνω στην επιτυχή εκκαθάριση των στεγαστικών δανείων που
είναι υψηλής διασφάλισης.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Β’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ)
Όλα τα άλλα κόµµατα στη συζήτηση στη Βουλή µιλούσαν για
το πώς θα σωθούν οι τράπεζες και πώς θα πληρώσει ο λαός, είτε
ως φορολογούµενος είτε ως δανειολήπτης. Μόνο το ΚΚΕ τόλµησε να πει ότι πρέπει να πληρώσουν για τα κόκκινα δάνεια οι
ίδιοι οι επενδυτές και οι µεγαλοµέτοχοι των τραπεζών, για να
µπορέσει να ανακουφιστεί ο λαός από την υποχρέωση που έχει
προς τις τράπεζες. Κανένα άλλο κόµµα δεν τόλµησε να πάρει µία
τέτοια θέση.
Και έχουµε τον κυβερνητικό ισχυρισµό ότι, µέσω των επενδύσεων, θα δηµιουργηθούν νέες και καλύτερα αµειβόµενες θέσεις
εργασίας. Όµως, αυτό το επιχείρηµα της Κυβέρνησης συντρίβεται από την ίδια την πραγµατικότητα. Ο τουρισµός, ο οποίος δεν
γνώρισε κρίση τα προηγούµενα χρόνια και είχε συνεχή ανάπτυξη, όχι µόνο δεν δηµιούργησε καλύτερες θέσεις εργασίας,
αλλά αντίθετα διαµορφώθηκε µία ακόµη πιο έντονη εργασιακή
ζούγκλα µε δεκατέσσερις διαφορετικές συλλογικές συµβάσεις,
µε εντατικοποίηση της εργασίας, µε µαύρη εργασία, µε καθυστέρηση των δεδουλευµένων. Αυτές οι συνθήκες δηµιουργήθηκαν
στον τουρισµό.
Και από την άλλη µεριά, αυτό το παραµύθι της Κυβέρνησης
το συντρίβει η ίδια η κυβερνητική πολιτική, όταν έρχεται η Κυβέρνηση µε τον νόµο για τη ΔΕΗ και δηµιουργεί συνθήκες χειρότερων θέσεων εργασίας για τους νεοπροσλαµβανόµενους της
ΔΕΗ από αυτές που υπάρχουν για τους ήδη εργαζόµενους στη
ΔΕΗ.
Άρα µε τις νοµοθετικές παρεµβάσεις δηµιουργεί ακόµη πιο αρνητικό έδαφος για τις νέες θέσεις απασχόλησης οι οποίες θα δηµιουργηθούν.
Έτσι, λοιπόν, ενώ από τη µία τα δίνει όλα για το κεφάλαιο, από
την άλλη ό,τι άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τα εργατικά
δικαιώµατα και δεν πρόλαβε να το τσακίσει, το τσακίζει τώρα η
Νέα Δηµοκρατία µε την επί της ουσίας κατάργηση των κλαδικών
συµβάσεων, µε τον επί της ουσίας έλεγχο των σωµατείων από
το κράτος και την εργοδοσία, µε το ηλεκτρονικό φακέλωµα, µέσα
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από τη µείωση του λεγόµενου «µη µισθολογικού κόστους», µέσα
από τις νέες ανατροπές στο ασφαλιστικό σύστηµα, την ενίσχυση
του κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα και τη διευκόλυνση της ιδιωτικής ασφάλισης.
Το αποτέλεσµα ποιο είναι; Δεν θα το πούµε µε βάση την εκτίµηση του ΚΚΕ, αλλά µε βάση την εκτίµηση κάνει η ίδια η Κυβέρνηση στην εισηγητική έκθεση για τον κρατικό προϋπολογισµό. Τι
θα έχουµε για το 2020; Θα έχουµε µία αύξηση του µέσου µισθού
1,2%. Όµως, σε τι συνθήκες θα έχουµε αυτή την αύξηση; Σε συνθήκες αύξησης του ΑΕΠ 2,8%, το οποίο πού οδηγεί επί της ουσίας; Όλο και µικρότερο κοµµάτι της πίτας από το νέο προϊόν
και τον νέο πλούτο που παράγεται πηγαίνει στους εργαζόµενους.
Είναι ακόµα µικρότερο το κοµµάτι, όταν η αύξηση είναι 1,2%, ενώ
συνολικά ο πλούτος που δηµιουργείται είναι 2,8%.
Έτσι, λοιπόν, δεν φτάνει που είχαµε την προηγούµενη δεκαετία πολύ µεγάλη µείωση καθώς και απώλειες που είχαν οι εργαζόµενοι πάνω από το 25%, σήµερα, σε συνθήκες ανάπτυξης, θα
έχουµε ένα όλο και µικρότερο κοµµάτι της πίτας να πηγαίνει σε
αυτούς.
Έτσι, έχουµε την επιβεβαίωση ότι έχουµε µία άδικη ανάπτυξη,
η οποία, βεβαίως, αυτή η άδικη ανάπτυξη είναι άµεσα συνδεδεµένη και αποτελεί την άλλη όψη του νοµίσµατος περί γεωστρατηγικής αναβάθµισης, δηλαδή την προσπάθεια και επιδίωξη που
κάνει η αστική τάξη για να αποκτήσει ένα όλο και µεγαλύτερο
µερίδιο στην ευρύτερη αγορά, για να υπάρχει οικονοµική διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή.
Είναι ένας σκοπός ο οποίος εξυπηρετείται και διαπλέκεται
άµεσα µε τους «αµερικανονατοϊκούς», ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς στην περιοχή. Γι’ αυτό και η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας συνεχίζει την πολιτική σηµαιοφόρου των Αµερικάνων και
του ΝΑΤΟ της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, γι’ αυτό και βαθαίνει όλο
και περισσότερο η εµπλοκή της χώρας µας σε αυτούς τους «αµερικανονατοϊκούς», ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς µε τη µετατροπή της σε απέραντη βάση, σε ένα πεδίο βολής, µία εµπλοκή
η οποία όχι µόνο δεν απέτρεψε, αλλά αντίθετα ενισχύει την επιθετικότητα της Τουρκίας
Έτσι, αναδεικνύεται ο υποκριτικός ρόλος των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που, παρά τις διακηρύξεις τους,
συνεχίζουν τα παζάρια µε την Τουρκία, γιατί τα συµφέροντα, τα
στρατιωτικά και τα οικονοµικά, που έχουν στην Τουρκία είναι
πολύ µεγάλα. Μαζί µε τον εφησυχασµό που συστηµατικά καλλιεργήθηκε από τις προηγούµενες κυβερνήσεις έχει καταρρεύσει ταυτόχρονα και ο µύθος ότι έχουµε την αλληλεγγύη των
συµµάχων µας.
Μέσα από αυτό το γενικότερο κλίµα και το αλισβερίσι που γίνεται, αυτό το οποίο προετοιµάζεται είναι η συνδιαχείριση του
πλούτου που υπάρχει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο,
ιδιαίτερα στο Αιγαίο ανάµεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία.
Πρόκειται για µία διαδικασία η οποία ξεκίνησε από τη δεκαετία
του 1990 µε κυβέρνηση Σηµίτη. Αυτή η λογική της συνδιαχείρισης θα περιπλέξει ακόµη περισσότερο την κατάσταση, οξύνοντας όχι µόνο τις αντιθέσεις αλλά και τους κινδύνους σε βάρος
των λαών της περιοχής.
Όλη αυτή η κατάσταση, βεβαίως, δροµολογείται σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, όπου το κεντρικό πρόβληµα είναι η
υπερσυσσώρευση των κεφαλαίων, δηλαδή κεφάλαια που λιµνάζουν και οδηγούν σε στασιµότητα και επιβράδυνση τη διεθνή οικονοµία.
Το κάθε κράτος, το κάθε ιµπεριαλιστικό κέντρο δεν επιθυµεί
να καταστραφούν τα δικά του κεφάλαια. Επιδιώκουν να τα θωρακίσουν και θέλουν ταυτόχρονα να οδηγήσουν στην καταστροφή των κεφαλαίων άλλων κέντρων. Αυτό ακριβώς οδηγεί
στην όξυνση των αντιθέσεων και τον ανταγωνισµό, στην όξυνση
των εµπορικών πολέµων, των τεχνολογικών πολέµων, ιδιαίτερα
ανάµεσα στις Ηνωµένες Πολιτείες και την Κίνα για τον Δρόµο
του Μεταξιού, οξύνεται, µετά το Brexit, ακόµη περισσότερο η αντιπαράθεση ανάµεσα στις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δηµιουργεί ένα ιδιαίτερα ασταθές περιβάλλον. Έτσι, όποιοι συµβιβασµοί επιτυγχάνονται σε αυτή την πορεία είναι εύθραυστοι και γίνεται όλο και πιο υπαρκτός ο κίνδυνος ενός ιµπεριαλιστικού πολέµου, που θα καταστρέψει αυτά τα
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υπερσυσσωρευµένα κεφάλαια. Και υπάρχει αντικειµενική βάση
γι’ αυτό, είναι η όξυνση των αντιθέσεων. Έτσι, λοιπόν, πλησιάζει
ακόµη πιο γοργά η εκδήλωση µιας νέας καπιταλιστικής κρίσης.
Σε αυτή ακριβώς την κατεύθυνση, στην καταστροφή δηλαδή
του κεφαλαίου, επιδιώκει και το «πράσινο» New Deal, µε πρόσχηµα την κλιµατική αλλαγή. Υπάρχουν τεράστια επιχειρηµατικά
συµφέροντα για την καταστροφή των βρώµικων υποδοµών ενέργειας και την αντικατάστασή τους από υποδοµές δίκαιης και καθαρής ενέργειας, ύψους µερικών τρισεκατοµµυρίων δολαρίων.
Πρωτοστατεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό, γιατί έχει ανάγκη να
απαντήσει στην ενεργειακή εξάρτηση που έχει από τις Ηνωµένες
Πολιτείες και τη Ρωσία, αλλά και γιατί έχει και συγκριτικά πλεονεκτήµατα στη λεγόµενη «πράσινη» τεχνολογία. Χαµένοι θα είναι
οι λαοί, θα έχουµε φτηνούς εργαζόµενους και ενεργειακή φτώχεια.
Όπως και να έχει, το αποτέλεσµα θα είναι το ακόµη µεγαλύτερο άνοιγµα της ψαλίδας ανάµεσα στις αντικειµενικές δυνατότητες και στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Οι
κοινωνικές ανισότητες θα οξυνθούν και θα µεγεθυνθούν ακόµη
περισσότερο. Ο πλούτος θα συγκεντρώνεται σε όλο και λιγότερα
χέρια και θα διευρύνει ταυτόχρονα ευρύτερα στρώµατα που
ζουν σε συνθήκες φτώχειας.
Σε διεθνές επίπεδο µόνο το 0,9% του παγκόσµιου πληθυσµού
κατέχει το 43,9% του παγκόσµιου πλούτου, ενώ αντίθετα στο
άλλο άκρο, στη σκοτεινή όψη του φεγγαριού, το 56,5% του πιο
φτωχού τµήµατος του παγκόσµιου πληθυσµού κατέχει µόνο το
1,8% του παγκόσµιου πλούτου.
Σε αυτή ακριβώς την κατάσταση νοµοτελειακά οδηγεί το καπιταλιστικό σύστηµα, το οποίο συνταράσσεται από κρίσεις. Και
δεν υπάρχει φιλολαϊκή διαχείριση από αυτό το καπιταλιστικό σύστηµα. Το παράδειγµα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν αποκαλυπτικό. Γιατί πού οδήγησε;
Οδήγησε στη διεύρυνση και στη φτωχοποίηση ευρύτερων
στρωµάτων, οδήγησε στη συγκέντρωση πλούτου σε όλο και λιγότερα χέρια και ταυτόχρονα δηµιούργησε τις προϋποθέσεις
ακριβώς για να ξεδιπλωθεί η πολιτική της Κυβέρνησης της Νέας
Δηµοκρατίας.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο και η αντιπαράθεση που γίνεται
είναι στη λογική να µάθει ο λαός να ζει µε µειωµένες απαιτήσεις,
να βολεύεται µε τα διάφορα επιδόµατα - φιλοδωρήµατα, που µάλιστα συνταγµατοποιήθηκε στη λογική του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος. Δηλαδή, έχουµε µία αναδιανοµή της φτώχειας.
Τα λιγότερα φτωχά στρώµατα πληρώνουν για τα περισσότερα
φτωχά, ενώ οι πλούσιοι γίνονται όλο και πλουσιότεροι.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουµε και την ένταση της καταστολής για την επιβολή αυτής της πολιτικής από τα µαθητοδικεία, τα αγροτοδικεία του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη σύλληψη µαθητών που
πήγαν να γκρεµίσουν το άγαλµα του Τρούµαν, τώρα περνάµε σε
πιο αποφασιστική επιβολή. Άλλωστε, το αστικό κράτος αποτελεί
την οργανωµένη βία των εκµεταλλευτών.
Σε αυτή τη στρατηγική, παρά την όξυνση της αντιπαράθεσης,
που επιδιώκουν να συσκοτίσουν την αποδοχή που έχει αυτή η
στρατηγική όλα τα άλλα κόµµατα, σε αυτόν τον δρόµο που βαδίζουν, δεν µπορεί να υπάρξει διέξοδος προς όφελος του λαού.
Η διέξοδος υπάρχει, είναι υπαρκτή, είναι η µόνη διέξοδος, η
οποία µπορεί να απαντήσει στο συγκεκριµένο παράδοξο, γιατί,
ενώ οι δυνατότητες αυξάνονται, οι λαοί πρέπει να ζουν κάτω από
χειρότερες συνθήκες. Και αυτή η διέξοδος έχει ονοµατεπώνυµο,
έχει το σοσιαλιστικό σύστηµα, τη σοσιαλιστική ανάπτυξη της οικονοµίας και της κοινωνίας µέσα από τον κεντρικό επιστηµονικό
σχεδιασµό, την κοινωνικοποίηση του συνόλου των µέσων παραγωγής, την αποδέσµευση από τα ιµπεριαλιστικά κέντρα, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, που στο
επίκεντρο της ανάπτυξης και της οικονοµίας θα µπει η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών.
Αυτό προϋποθέτει την ανατροπή του αστικού κράτους και της
αστικής εξουσίας και την οικοδόµηση ενός εργατικού κράτους.
Αυτή είναι η απάντηση και αυτή η απάντηση πρέπει να επιβληθεί
µέσα από την αποφασιστική πάλη της εργατικής τάξης και των
υπόλοιπων λαϊκών στρωµάτων, γιατί µόνο µέσα από αυτή τη διαδικασία µπορούν ακριβώς στο επίκεντρο να µπουν οι ανάγκες
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των λαών.
Από αυτή την άποψη είναι φανερό, κύριε Πρόεδρε, ότι το ΚΚΕ
καταψηφίζει τον προϋπολογισµό για το 2020.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
ο γενικός εισηγητής από την Ελληνική Λύση, ο κ. Βιλιάρδος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΛΙΑΡΔΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριοι
Υπουργοί, ασφαλώς η συζήτηση του προϋπολογισµού πρέπει να
είναι το κορυφαίο γεγονός της κοινοβουλευτικής περιόδου, κάτι
που δυστυχώς διαπιστώσαµε πως δεν ισχύει, αφού δόθηκε ελάχιστος χρόνος στους εισηγητές στην Οικονοµική Επιτροπή. Πρόκειται, λοιπόν, για µία προσχηµατική διαδικασία, στην οποία η
Κυβέρνηση δεν δίνει καµµιά ουσιαστική σηµασία.
Εµείς, πάντως, ως Ελληνική Λύση, αναλύσαµε µε κάθε λεπτοµέρεια τον προϋπολογισµό, όπως κάνουµε µε όλα ανεξαιρέτως
τα νοµοσχέδια, ενώ ψηφίζουµε πάντοτε ότι είναι έστω και ελάχιστα προς όφελος της Ελλάδας, χωρίς φυσικά να προτάσσουµε
το κοµµατικό συµφέρον του εθνικού.
Για παράδειγµα, ψηφίσαµε επί της αρχής το αναπτυξιακό και
το φορολογικό νοµοσχέδιο, αφού ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, αν και µε πολλά λάθη, καταψηφίζοντας όσα άρθρα τους
ήταν αρνητικά για τη χώρα, ενώ καταψηφίσαµε το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ», διαπιστώνοντας πως είναι προς όφελος κυρίως των
ξένων κερδοσκόπων και λιγότερο των αφελληνισµένων τραπεζών. Δυστυχώς δε, θα οδηγήσει στην επιτάχυνση των κατασχέσεων και των πλειστηριασµών της ιδιωτικής περιουσίας των
Ελλήνων, των σπιτιών τους που µε τόσο κόπο απέκτησαν οι ίδιοι
ή οι πρόγονοί τους, που δεν θα τα χάσουν µόνο, αλλά θα παραµείνουν επί πλέον χρεωµένοι µε το υπόλοιπο των δανείων τους,
σκλάβοι χρέους στο διηνεκές.
Ο προϋπολογισµός τώρα δεν έχει κανένα πολιτικό όραµα και
κανέναν οικονοµικό σχεδιασµό, αποτελώντας µόνο ένα διαχειριστικό εργαλείο για τον έλεγχο των εισπράξεων. Δεν διαφέρει
σχεδόν καθόλου από τον προϋπολογισµό του διαχειριστή µιας
πολυκατοικίας, ενώ δεν αλλάζει το αναποτελεσµατικό οικονοµικό
µας µοντέλο, που συνεχίζει να στηρίζεται στη διαπλοκή, στη διαφθορά και στην κοµµατική αναλγησία. Αυτό το µοντέλο που µας
οδήγησε στην υπερχρέωση από τη Νέα Δηµοκρατία το 2009, αργότερα στη χρεοκοπία του PSI από τη συγκυβέρνηση Νέας Δηµοκρατίας – ΠΑΣΟΚ -που παραδόθηκε η εθνική µας κυριαρχία
χωρίς λόγο-, καθώς επίσης στην ολοκλήρωση της καταστροφής
από τον ΣΥΡΙΖΑ, που µεταφέρθηκαν τα πάντα στο υπερταµείο
των δανειστών, αφελληνίστηκε το χρηµατοπιστωτικό µας σύστηµα, συνεχίστηκε το ξεπούληµα της χώρας και παραδόθηκε
το όνοµα της Μακεδονίας, µε πιθανότερο αντάλλαγµα τα 96 δισεκατοµµύρια ευρώ χρέους που µεταφέρθηκαν έντοκα για µετά
το 2032.
Συνεχίζουν, λοιπόν, να τηρούνται οι προτεραιότητες των µνηµονίων, που φυσικά δεν έχουν τελειώσει, όσον αφορά τη συρρίκνωση της χώρας µας και την οικονοµική της υποταγή στη
Γερµανία, µε κατεύθυνση την πλήρη αλλαγή της ιδιοκτησίας της,
που σήµερα έχει προστεθεί ο κίνδυνος της απώλειας της εδαφικής µας ακεραιότητας από την Τουρκία, αφού η Ελλάδα είναι
πλέον οικονοµικά και στρατιωτικά ανοχύρωτη.
Το πώς οι Έλληνες ψήφισαν ξανά εκείνα τα κόµµατα που µας
χρεοκόπησαν και µας κατέστρεψαν κατά σχεδόν 80% είναι κάτι
που αδυνατούµε να ερµηνεύσουµε.
Σε σχέση τώρα µε την οικονοµία, δυστυχώς, όπως διαπιστώσαµε κατά τη συζήτηση του απολογισµού του 2017, η Κυβέρνηση πιστεύει απόλυτα λανθασµένα πως το πρόβληµα της
Ελλάδας δεν είναι ούτε το δυσθεώρητο δηµόσιο χρέος ούτε το
µοναδικό στην παγκόσµια ιστορία κόκκινο ιδιωτικό, αλλά οι επενδύσεις και µάλιστα οι ξένες, παρά το ότι θα έπρεπε να γνωρίζει
πως ποτέ δεν ξεπέρασαν το 2% του ΑΕΠ έναντι σχεδόν 25% των
εγχωρίων.
Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Πιστεύει, δηλαδή, στη θεωρία της προσφοράς, όταν ακόµη και
ένα µικρό παιδί γνωρίζει -το αργότερο µετά τη µεγάλη ύφεση
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στις Ηνωµένες Πολιτείες το 1930- ότι µόνο η ζήτηση είναι αυτή
που µπορεί να διασώσει µία χώρα, από τη στιγµή εκείνη και µετά
που έχει βυθιστεί στην ύφεση, η οποία µπορεί να τονωθεί µόνο
µε µία κατάλληλη δηµοσιονοµική πολιτική, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα της νοµισµατικής πολιτικής, λόγω της συµµετοχής µας
στην Ευρωζώνη, ενώ η µισθολογική, γνωστή ως «εσωτερική»
υποτίµηση, αποδείχτηκε καταστροφική.
Ειδικότερα, η ανταγωνιστική µε τις γύρω χώρες φορολογία και
οι δηµόσιες επενδύσεις της τάξης τουλάχιστον των 10 δισεκατοµµυρίων ευρώ, έτσι ώστε να υπάρξουν δουλειές, να δηµιουργηθεί εγχώρια ζήτηση και να ακολουθήσει ο ιδιωτικός τοµέας,
πόσω µάλλον όταν η ξένη ζήτηση είναι όνειρο θερινής νύχτας,
αφ’ ενός µεν επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγείται ξανά σε
ύφεση, αφ’ ετέρου λόγω του ότι η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας έχει χαθεί, παρά την κατακόρυφη µείωση του κόστους εργασίας ανά µονάδα παραγόµενου προϊόντος, εξαιτίας
του ότι οι εγχώριες επενδύσεις µειώθηκαν πολύ περισσότερο
από τις αµοιβές.
Αναφέρει, λοιπόν, η Κυβέρνηση πως το δηµόσιο θα εισπράξει
το 2020 ένα ποσό της τάξης των 2,44 δισεκατοµµυρίων ευρώ
από τις ιδιωτικοποιήσεις, γενικότερα από την πώληση παγίων
που θα δροµολογήσει το ΤΑΙΠΕΔ. Δεν µας λέει, όµως, πως το
ΤΑΙΠΕΔ είναι µία ξένη επιχείρηση, ένας σύνδικος πτώχευσης των
δανειστών, µε την εντολή να ξεπουλήσει αυτά που του έχει µεταβιβάσει η Ελλάδα χωρίς καν να εκτιµήσει την αξία τους -λιµάνια, µαρίνες, ενεργειακές εταιρείες, κοιτάσµατα φυσικού αερίου
ή πετρελαίου, νερά, ηλεκτρισµό, αυτοκινητόδροµους, τρένα, λαχεία, ραδιοσυχνότητες, τράπεζες, ακίνητα και ό,τι άλλο διαθέτει
η Ελλάδα-, ενώ τα έσοδα θα οδηγηθούν στο εξωτερικό στραγγαλίζοντας ακόµη περισσότερο τη ρευστότητα της οικονοµίας
µας.
Η Νέα Δηµοκρατία δεν θα διστάσει ακόµη και να δηµιουργήσει
µία αγορά χρηµατιστηριακών παραγώγων στον τοµέα της ενέργειας, παρά το ότι θα έπρεπε να γνωρίζει ότι ακριβώς αυτά τα
παράγωγα χρεοκόπησαν την Καλιφόρνια, µε το ενεργειακό νοµοσχέδιο, που φυσικά καταψηφίσαµε, αφού διαµελίζει επιπλέον
τη ΔΕΠΑ για να την ξεπουλήσει, αφήνοντας τη ΔΕΗ «άδειο κουφάρι», χωρίς τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ, στο έλεος των κερδοσκόπων.
Έτσι, φυσικά, θα έχει η Ελλάδα ανάπτυξη, αλλά τέτοια που δεν
θα ωφελήσει καθόλου τους Έλληνες. Αντίθετα, θα τους οδηγήσει στον αφανισµό, χωρίς απολύτως καµµία διάθεση υπερβολής,
αφού οι νέοι ιδιοκτήτες της χώρας έχουν κάθε συµφέρον να απασχολούν φθηνούς ξένους, µετανάστες στις επιχειρήσεις τους, οι
οποίοι ήδη κατακλύζουν την Ελλάδα µε ευθύνη της Νέας Δηµοκρατίας, µε κριτήριο το ότι οι µεταναστευτικές ροές έχουν αυξηθεί πάνω από 200% από τότε που ανέλαβε.
Ποιος ξένος, αλήθεια, θα επενδύσει παραγωγικά σε µια χώρα
που η ζήτηση έχει σε τέτοιον βαθµό συρρικνωθεί, µεταξύ άλλων
επειδή τα νοικοκυριά είναι υπερχρεωµένα; Πώς είναι δυνατόν,
λοιπόν, να ισχυρίζεται η Νέα Δηµοκρατία πως το υπέρογκο κόκκινο ιδιωτικό χρέος δεν είναι το πρόβληµα; Για ποιον λόγο, για
παράδειγµα, να κατασκευάσει κάνεις ένα νέο εργοστάσιο, όταν
αυτά που ήδη υπάρχουν στην Ελλάδα υπολειτουργούν, κινδυνεύοντας να χρεοκοπήσουν;
Δεν είναι αυτονόητο πως οι ξένοι κερδοσκόποι θα αγοράσουν
τα υφιστάµενα, κυρίως τις κοινωφελείς επιχειρήσεις του δηµοσίου, σε εξευτελιστικές τιµές, οπότε απλά θα αλλάξουν χέρια και
δεν θα δηµιουργηθεί ούτε µία επιπλέον θέση εργασίας, που θα
έχει ως αποτέλεσµα νέα εισοδήµατα και άνοδο της ζήτησης;
Από την άλλη πλευρά, πώς να επενδύσει το δηµόσιο µε το δικό
του χρέος στη στρατόσφαιρα και µε τους δανειστές να το απαγορεύουν; Δεν είναι, εποµένως, παράλογο να θεωρεί η Κυβέρνηση πως ούτε το δηµόσιο χρέος είναι πρόβληµα, επειδή εξυπηρετείται συγκυριακά λόγω των τεχνητά χαµηλών επιτοκίων διεθνώς συν την επιµήκυνση των 96 δισεκατοµµυρίων ευρώ από τον
ΣΥΡΙΖΑ για µετά το 2032;
Αυτή τη στιγµή πάντως µε τα εξωπραγµατικά πλεονάσµατα
3,5%, µόλις καλύπτεται η εξυπηρέτηση του χρέους, µε τόκους
που θα ανέλθουν στα 5,18 δισεκατοµµύρια ευρώ το 2020 από 5,6
δισεκατοµµύρια ευρώ το 2019 και 6 δισεκατοµµύρια ευρώ το
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2018, όπως θα σας καταθέσουµε στα Πρακτικά, σε σύγκριση µε
το µεσοπρόθεσµο.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα
πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Με βάση το διάγραµµα 4.1 του προϋπολογισµού, που επίσης
θα καταθέσουµε στα Πρακτικά, διαπιστώνεται πως δεν µπορούν
να καλυφθούν φυσιολογικά οι αναγκαίες πληρωµές το 2022, που
υπερβαίνουν τα 8 δισεκατοµµύρια ευρώ. Ενώ το 2023 είναι της
τάξης των 10 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα
πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Το καλοκαίρι των χαµηλών πληρωµών διατηρείται έως το 2021,
των χαµηλών πληρωµών, που προετοιµάζεται από την κ. Αγγελοπούλου ο εορτασµός των διακοσίων ετών από την απελευθέρωση της Ελλάδας, ο οποίος, όµως, θα τη βρει υποδουλωµένη
όσο ποτέ στην ιστορία της.
Δεν είναι αυτονόητο πως αυτό που θα έπρεπε να κάνει η Κυβέρνηση είναι να βρει λύση όσον αφορά το µη βιώσιµο δηµόσιο
χρέος, την αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων, καθώς, επίσης,
και τη µείωση των φόρων; Να δροµολογήσει, δηλαδή, µια ορθολογική δηµοσιονοµική πολιτική, βρίσκοντας τρόπους χρηµατοδότησής της και όχι να µειώνει ξανά το Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων στον προϋπολογισµό στα 6,75 δισεκατοµµύρια
ευρώ, από 7,35 δισεκατοµµύρια ευρώ που προβλέπονταν στο µεσοπρόθεσµο, µειώνοντας επιπλέον το εθνικό τους µέρος στα 750
εκατοµµύρια από 800 εκατοµµύρια το 2019 και 1,2 δισεκατοµµύριο ευρώ στο µεσοπρόθεσµο;
Θα το καταθέσω στα Πρακτικά. Είναι υπολογισµός δικός µας.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής της Ελληνικής Λύσης κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα
πίνακα, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Είναι αλήθεια αρκετά τα 750 εκατοµµύρια για να καλύψουν τις
ανάγκες της χώρας, όταν ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε πως θα συµπεριλάβουν και την ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής - Κρήτης, κόστους 900 εκατοµµυρίων ευρώ, µε ορίζοντα ολοκλήρωσης το
2022, οπότε θα απορροφά σχεδόν το µισό του εθνικού µέρους
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων;
Δεν θα έπρεπε να χρησιµοποιούνταν για αµυντικές δαπάνες,
µε δεδοµένο το ότι η Ελλάδα αντιµετωπίζει πολλές απειλές, είναι
µόνη της και εξετάζει την προµήθεια εξοπλισµών; Είναι κάτι για
το οποίο, εµείς τουλάχιστον, θα προκρίναµε την εγχώρια παραγωγή σε εταιρείες όπως η ΕΛΒΟ και η ΕΑΒ, στον βαθµό που είναι
δυνατή, έτσι ώστε να υπάρχει επιπλέον αναπτυξιακό όφελος.
Αυτό που διαπιστώσαµε τώρα, κατά τη συζήτηση του απολογισµού του 2017, είναι πως ο υφιστάµενος ισολογισµός της Ελλάδας είναι κυριολεκτικά χαοτικός, χωρίς καµµία επαφή µε την
πραγµατικότητα. Διαπιστώσαµε, επίσης, πως υπήρχε ένας λογαριασµός στις ταµειακές ροές µε εισπράξεις 665 δισεκατοµµύρια
ευρώ και πληρωµές 663 δισεκατοµµύρια ευρώ, αυξηµένος κατά
110 δισεκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε το 2016. Ενώ ο ίδιος λογαριασµός εµφανίζεται και στον προϋπολογισµό του 2020, µε περίπου 600 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Όπως αναφέρθηκε, πρόκειται για βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση µε repos, χωρίς, όµως, να µας εξηγηθεί ο λόγος για τον
οποίο χρησιµοποιείται αυτό το τεράστιο ποσόν που προέρχεται
από τη συνεχή ανακύκλωση δανείων, ύψους περί τα 30 δισεκατοµµύρια ευρώ, που προφανώς κοστίζουν.
Συνεχίζοντας, ένα βασικό θέµα που θα έπρεπε να συζητείται
µε τον προϋπολογισµό είναι η κατάσταση των µεγάλων τουλάχιστον δηµόσιων επιχειρήσεων και τα µερίσµατα µίας προς µία που
εισπράττονται από το δηµόσιο, µε τα ανάλογα επιχειρηµατικά
τους σχέδια, τα business plans, για το επόµενο έτος, έτσι ώστε
να αποδίδουν µεγαλύτερα κέρδη.
Άλλωστε, τα έσοδα του κράτους δεν πρέπει να προέρχονται
µόνο από φόρους, αλλά επιπλέον από την κερδοφορία των εταιρειών του, µέσω της οποίας µπορούν και πρέπει να µειώνονται
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οι φόροι.
Εκτός αυτού, οι επενδύσεις που διενεργούνται σε αυτές τις
επιχειρήσεις, µε στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και
την άνοδο της κερδοφορίας τους, αυξάνουν το ΑΕΠ και µειώνουν την ανεργία, ενώ δίνουν ώθηση στον ιδιωτικό τοµέα.
Επίσης, βασικό θέµα είναι η ανάλυση του ιδιωτικού τοµέα,
στον οποίο δεν γίνεται καµµία ουσιαστική αναφορά στον προϋπολογισµό, αφού αυτό που έχει σηµασία είναι το συνολικό
χρέος και η συνολική καθαρή θέση της χώρας. Εν προκειµένω,
θα πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η αξία των περιουσιακών
του στοιχείων, οι καταθέσεις του και τα χρέη του. Η καθαρή του
θέση, δηλαδή, αφού από αυτόν εξαρτάται η δυνατότητα του δηµοσίου να εισπράττει φόρους.
Στο παράδειγµα της Ελλάδας δεν έχει κανένα νόηµα να υπερηφανευόµαστε για τη µείωση του δηµόσιου χρέους, όταν εκτοξεύεται στα ύψη το κόκκινο ιδιωτικό, µειώνονται οι καταθέσεις
και απαξιώνεται η ιδιωτική περιουσία. Μόνο τα ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών µειώθηκαν κατά 600 δισεκατοµµύρια ευρώ. Το κόκκινο χρέος αυξήθηκε κατά 250 δισεκατοµµύρια ευρώ. Από το Χρηµατιστήριο χάθηκαν πάνω από 100 δισεκατοµµύρια ευρώ, γεγονός που σηµαίνει πως η κρίση µάς κόστισε
πάνω από 1 τρισεκατοµµύριο ευρώ.
Εν προκειµένω, µεταφέρεται ουσιαστικά η δηµόσια περιουσία
στο δηµόσιο και από εκεί στους δανειστές, ενώ, ξεπουλώντας
τις δηµόσιες επιχειρήσεις και δηµεύοντας την ιδιωτική περιουσία, ενεργούµε όπως αυτός που πουλάει τα έπιπλα του σπιτιού
του, για να επιβιώσει βραχυπρόθεσµα, µε αποτέλεσµα στο τέλος
να χάσει ό,τι έχει και δεν έχει, χωρίς να πετύχει απολύτως τίποτα.
Παραµένει χρεωµένος.
Στην ανάλυση του ιδιωτικού τοµέα, τώρα, πρέπει απαραίτητα
να συµπεριλαµβάνεται η ανταγωνιστικότητά του έτσι όπως αυτή
προκύπτει από το εµπορικό ισοζύγιο και από το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, στην οποία δεν δίνεται σχεδόν καµµία σηµασία
κατά τη συζήτηση του προϋπολογισµού.
Τέλος, στη συζήτηση του προϋπολογισµού πρέπει να εξετάζεται κυρίως το οικονοµικό µοντέλο της χώρας, το οποίο απαιτεί
συχνά ανανέωση και κεντρικό σχεδιασµό, σηµειώνοντας πως η
Ελλάδα στηρίζεται λανθασµένα σε µεγάλο βαθµό στον τουρισµό,
ο οποίος είναι κυκλικός, οπότε υποφέρει σε περιόδους ύφεσης
και εντάσεως κεφαλαίου, οπότε υποφέρει σε περιόδους µειωµένης ρευστότητας, ενώ καλύπτει σχεδόν το 85% των αναγκών του
µε εισαγωγές, µε αποτέλεσµα να επιδεινώνει τα ισοζύγια µας
όταν είναι ανοδικός, εξανεµίζοντας τα όποια οφέλη µας.
Εν προκειµένω, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στον πρωτογενή µας τοµέα µε τη µεταποίησή του, κάτι που προϋποθέτει
απαραίτητα κεντρικό σχεδιασµό, καθώς, επίσης, στη βιοµηχανία,
µεταξύ άλλων επειδή προσφέρει περισσότερες, ασφαλέστερες
και πιο αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, στηρίζοντας έτσι τη ζήτηση, τις επενδύσεις και το ΑΕΠ.
Επίσης, πρέπει να δοθεί σηµασία στην υψηλή τεχνολογία και
στη ναυτιλία, τουλάχιστον όσον αφορά τη διαχείριση πλοίων, η
οποία µπορεί να αυξήσει κατά πολλά δισεκατοµµύρια ευρώ το
ΑΕΠ µας, κατά 18 δισεκατοµµύρια σύµφωνα µε ανάλυση του πανεπιστηµίου Πειραιά.
Στη δευτερολογία µου την επόµενη εβδοµάδα θα αναφερθώ
στους επιµέρους συντελεστές του ΑΕΠ, δηλαδή στην κατανάλωση, στις ιδιωτικές επενδύσεις, στις δηµόσιες δαπάνες και στις
εξαγωγές µείον τις εισαγωγές, επειδή σήµερα δεν υπάρχει χρόνος.
Συνεχίζοντας, δεν θα επικεντρωθούµε στα λογιστικά µεγέθη
του προϋπολογισµού, σε πολλά από τα οποία έχουµε ήδη αναφερθεί στην επιτροπή και δεν υπάρχει λόγος να επαναλαµβανόµαστε, ούτε χρόνος.
Είναι εύλογο, άλλωστε, πως η αύξηση του ΦΠΑ στον προϋπολογισµό στηρίζεται στην αναµενόµενη ανάπτυξη και στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, ο ΕΝΦΙΑ, στην εισπραξιµότητα
κ.ο.κ., αν, βέβαια, όλα αυτά τα πετύχει η Κυβέρνηση, ενώ ολόκληρος ο προϋπολογισµός βασίζεται κυρίως στον υψηλό ρυθµό
ανάπτυξης που προβλέπεται, σε αντίθεση µε τις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ. Στο 2% είναι η πρόβλεψη του
ΔΝΤ για την ανάπτυξη και στο 2,2% για το 2020.
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Το καταθέτω στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Οφείλουµε, όµως, να επιστήσουµε την προσοχή στην πολύ χαµηλή πρόβλεψη για το εξοπλιστικό µας πρόγραµµα, το οποίο µειώθηκε στα 258 εκατοµµύρια το 2019 έναντι 336 εκατοµµυρίων
στο µεσοπρόθεσµο, αλλά αυξάνεται στα µόλις 421 εκατοµµύρια
το 2020 έναντι 347 εκατοµµυρίων στο µεσοπρόθεσµο. Είναι αρκετά, αλήθεια, για την κάλυψη των αναγκών µας, µε δεδοµένη
την τουρκική επιθετικότητα, αλλά και το πρόσφατο νοµοσχέδιο;
Επίσης, εφιστούµε την προσοχή στις δαπάνες για κοινωνικές
παροχές, που µειώνονται από 261 εκατοµµύρια ευρώ σε 134 εκατοµµύρια ευρώ και, τέλος, στο κόστος του µεταναστευτικού, που
υπολογίζεται κάτω από 150 εκατοµµύρια ευρώ, όταν κατά τους
δικούς µας υπολογισµούς είναι της τάξης των 1,8 δισεκατοµµυρίου ευρώ ανά διακόσιες χιλιάδες µετανάστες.
Εκτός των ανωτέρω, σηµειώνουµε τους ακόλουθους κινδύνους που θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισµού και τα επόµενα έτη.
Πρώτον, αναδροµικά, αφορολόγητο, «ΗΡΑΚΛΗΣ». Εν προκειµένω, ενδέχεται να δηµιουργηθούν επιπλέον δαπάνες για τα παρακάτω: Για τα αναδροµικά συντάξεων που εκτιµώνται µεταξύ
2,4 και 4,8 δισεκατοµµυρίων ευρώ, για τις µη πραγµατοποιηθείσες µειώσεις των συντάξεων που προβλέπονταν στο µεσοπρόθεσµο ύψους 9 δισεκατοµµυρίων ευρώ για την εποχή µεταξύ
2020 και 2022, για τη µη µείωση του αφορολογήτου άλλα 6 δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου και, τέλος, για τις συνέπειες από το
πρόγραµµα «ΗΡΑΚΛΗΣ» όσον αφορά τις κρατικές εγγυήσεις που
τυχόν θα εκπέσουν. Θυµίζω ότι είναι 12 δισεκατοµµύρια ευρώ οι
εγγυήσεις του κράτους στις τράπεζες.
Δεύτερον, υπάρχουν επιχειρηµατικοί κίνδυνοι, επιπτώσεις από
τη χρεοκοπία της «THOMAS COOK» και από µια ενδεχόµενη
ύφεση στην Ευρώπη. Δεν θα επηρεάσει τα έσοδα, αν µειωθούν
οι αφίξεις και αν τα εναποµείναντα τουριστικά πρακτορεία ζητήσουν -και θα ζητήσουν- µειωµένες τιµές; Ο κ. Θεοχάρης υπολόγισε περίπου το κόστος στα 500 εκατοµµύρια ευρώ. Δεν υπάρχει
πουθενά στον προϋπολογισµό.
Τρίτον, υπάρχει ο κίνδυνος πτώσης των εξαγωγών, λόγω ύφεσης στην Ευρώπη, εξαιτίας των πρόσφατα επιβληθέντων δασµών
από τις Ηνωµένες Πολιτείες στο πλαίσιο της εµπορικής διαµάχης
µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά προς τη Ρωσία, λόγω των
κυρώσεων, ενώ ενδεχοµένως και των εξαγωγών προς την Τουρκία, πόσω µάλλον όταν ο κίνδυνος ενός παγκόσµιου κραχ είναι
δεδοµένος.
Τέταρτον, υπάρχει ο κίνδυνος αποτυχίας των στόχων. Τι θα
συµβεί, αλήθεια, στην περίπτωση που υπάρχουν αρνητικά οικονοµικά δεδοµένα διεθνώς, αλλά και στη χώρα µας, ειδικά µετά
την αύξηση των έµµεσων φόρων κατά περίπου 2 δισεκατοµµύρια
ευρώ σε σχέση µε το µεσοπρόθεσµο και 800 εκατοµµύρια ευρώ
σε σχέση µε το 2019;
Καταθέτω τους υπολογισµούς µας στα Πρακτικά.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Βιλιάρδος καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης
Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Τέλος, όσον αφορά τα επιτόκια δανεισµού, θα διατηρηθεί η
τάση και για πόσο καιρό, πριν προκληθούν φόβοι για το αξιόχρεο
της χώρας λόγω των υπέρογκων δίδυµων χρεών µας ή αν υπάρξει αστάθεια παγκοσµίως; Θα έπρεπε να αναρωτιέται ειδικά γι’
αυτό η Κυβέρνηση.
Κλείνοντας, ο προϋπολογισµός δεν έχει αναπτυξιακή κατεύθυνση βασιζόµενος σε ευχολόγια περί αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων. Αν και γίνονται κάποιες προσπάθειες για την υποστήριξη της οικονοµίας µέσω επιδοµάτων,
δεν είναι αρκετές.
Κατά την άποψή µας, εάν δεν αυξηθεί το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων στα 10 εκατοµµύρια ευρώ, για να τονωθεί η
ζήτηση, να µειωθεί η ανεργία και να δοθεί ώθηση στον ιδιωτικό
τοµέα, καθώς επίσης αν δεν µειωθούν δραστικά οι φόροι, η Ελ-

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

λάδα θα βαδίζει από το κακό στο χειρότερο. Προφανώς για τους
Έλληνες, όχι για τους ξένους.
Εύλογα, λοιπόν, θα τον καταψηφίσουµε, αφού δεν δίνει καµµία
προοπτική στη χώρα και στους Έλληνες, ενώ στηρίζεται κυρίως
στο ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας και στη δήµευση της
ιδιωτικής, δηλαδή στην αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος της
Ελλάδας, που συνεχίζει να παραµένει ανοχύρωτη.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
τώρα ο τελευταίος γενικός εισηγητής από το ΜέΡΑ25, ο κ. Αρσένης.
Να υπενθυµίσω στο σηµείο αυτό ότι µετά την οµιλία του κ. Αρσένη θα κλείσει ο κατάλογος των οµιλητών. Όσοι συνάδελφοι
δεν έχουν δηλώσει και επιθυµούν να εγγραφούν, παρακαλώ να
εγγραφούν είτε είναι στην Αίθουσα είτε να εισέλθουν αν είναι στο
εντευκτήριο.
ΚΡΙΤΩΝ - ΗΛΙΑΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για εµάς αυτός ο προϋπολογισµός µοιάζει πάρα πολύ µε τον προηγούµενο. Οι αλλαγές είναι,
δυστυχώς, σηµειακές. Υπάρχουν, όµως, αυτές στις λεπτοµέρειες. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο ταξικό πρόσηµο, το οποίο θα καταγγείλουµε.
Δεν µας εκπλήσσει ότι αυτοί οι δύο προϋπολογισµοί µοιάζουν
-της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας. Είναι και οι δύο προϋπολογισµοί ανελεύθεροι, από κυβερνήσεις που δεσµεύονται απόλυτα από κάθε προηγούµενη
µνηµονιακή διάταξη αλλά και µελλοντικούς στόχους που τρέχουν
ακόµη.
Η Κυβέρνηση είχε πει ότι αυτός ο προϋπολογισµός θα είναι ο
πρώτος αναπτυξιακός προϋπολογισµός. Αναρωτιόµαστε από
πού προκύπτει αυτό, διαβάζοντας τον προϋπολογισµό.
Παλιότερα και εσείς, κύριε Σκυλακάκη, είχατε πει ότι σε λίγους
µήνες θα µπορούσατε µε τα µέτρα που θα φέρνατε να βάλετε τη
χώρα στη ραγδαία ανάπτυξη και την έξοδο από την κρίση. Έχουν
περάσει πολύ γρήγορα αυτοί οι λίγοι µήνες. Δεν προκύπτει τέτοια προοπτική ούτε από τα νοµοσχέδια, που φέρνετε και τις φωτογραφικές διατάξεις προς συγκεκριµένες επιχειρηµατικές
οικογένειες, ούτε από τον προϋπολογισµό που µας φέρατε εδώ
πέρα.
Είχατε πει ότι καρδιά της πολιτικής σας -και γι’ αυτό ζητήσατε
και εντολή από τους Έλληνες πολίτες για να κυβερνήσετε- θα
ήταν και η µείωση των πρωτογενών πλεονασµάτων, για να έρθουµε σήµερα να έχει βγει εντελώς το θέµα από τη συζήτηση,
λες και ποτέ δεν είχε ειπωθεί -από την πρώτη κιόλας εβδοµάδααπό η Κυβέρνησή σας, όταν είπατε και διέρρευσε ότι οι αξιωµατούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θετικοί στο να υπάρξει µια
µείωση στο 2% µε 1,5% των πρωτογενών πλεονασµάτων µετά το
2021, όταν πάντα ξέρουµε ότι το 2022 έτσι κι αλλιώς µειώνονται
οι στόχοι στο 2,2%. Άρα είστε ικανοποιηµένοι µε µείωση κατά
0,2% των πρωτογενών πλεονασµάτων µετά το 2022, άµα κιόλας
την πάρετε;
Και σε αυτό το κοµµάτι, και όσον αφορά το πρωτογενές πλεόνασµα και όσον αφορά -είπαµε για το φορολογικό- και όσον
αφορά τον προϋπολογισµό, αυτό που κάνετε είναι ότι δίνετε διαπιστευτήρια υπακοής.
Παρ’ όλο, όµως, που ζούµε σε µια χώρα η οποία έχει βυθιστεί
στην κρίση χρέους, η οποία οδήγησε σε κρίση της κοινωνίας συνολική, ακόµα δεν ξέρουµε βασικούς δείκτες αυτού του ζητήµατος του χρέους.
Αναρωτιόµαστε ποιο είναι το µεσοσταθµικό επιτόκιο για το
χρέος µας. Έχει ανακοινωθεί δηµόσια ότι για το χρέος έχουµε
ένα µέσο επιτόκιο γύρω στο 1,65%. Αυτό, όµως, είναι για το διαπραγµατευόµενο χρέος, το οποίο είναι το 13% του συνολικού δηµοσίου χρέους. Στο υπόλοιπο 87%, που είναι στα χέρια των
θεσµών εκτός διαπραγµάτευσης, είναι αδήλωτο το µεσοσταθµικό επιτόκιο.
Σας ρωτάµε, ποιο είναι αυτό; Γιατί χωρίς αυτό είναι αδύνατον
να έχουµε οποιαδήποτε πρόβλεψη για την πορεία του χρέους.
Οι δικοί µας υπολογισµοί είναι ότι είναι γύρω στο 2,55%.
Ισχύει αυτό, κύριε Υφυπουργέ; Αν ισχύει, έχει ιδιαίτερη σηµα-
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σία, γιατί δίνει ιδιαίτερη σηµασία στις διαφοροποιήσεις για τις
προβλέψεις της αύξησης του ΑΕΠ µεταξύ της Κυβέρνησης και
του προϋπολογισµού και των διαφόρων οργανισµών. Διότι το
ΔΝΤ δίνει 2,3%, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2,3%, ο ΟΟΣΑ 2,1%.
Ακόµα και η Τράπεζα της Ελλάδας, ο κ. Στουρνάρας, που είναι
αρκετά φίλα προσκείµενος προς την Κυβέρνηση, δίνει 2,4%.
Άρα το χρέος στην πράξη θα τρέχει µε γρηγορότερο ρυθµό
από την οικονοµία και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιµο και οδηγεί
σε µια σειρά από αδιέξοδα. Όµως, εσείς θα προτιµήσετε σε κάθε
περίπτωση τα αδιέξοδα από τη διαπραγµάτευση για την αναδιάρθρωση του χρέους. Και αυτό θα µας οδηγήσει, δυστυχώς,
σε έναν τοίχο αρκετά σύντοµα.
Εµείς ευχόµαστε να µην µας οδηγήσει, ευχόµαστε να έρθει γιγαντώδης ανάπτυξη, αλλά αυτή η ανάπτυξη δεν πρόκειται να
έρθει µε τα δωράκια που φέρνετε στους µεγάλους επιχειρηµατίες και µε το κόστος που φέρνετε στη µέση οικογένεια.
Συγκεκριµένα, η ταξική σας πολιτική φαίνεται ξεκάθαρα στο
θέµα των έµµεσων φόρων. Οι έµµεσοι φόροι είναι ταξικοί φόροι,
γιατί επιβαρύνουν δυσανάλογα τις φτωχότερες οικογένειες. Εδώ
πέρα έχουµε αύξηση κατά 2,2%, δηλαδή 636 εκατοµµύρια ευρώ,
των έµµεσων φόρων, τόσο όσον αφορά τον φόρο προστιθέµενης
αξίας όσο και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όταν µειώνετε τον
φόρο εισοδήµατος και πάλι, όµως, οριζόντια και πάλι οδηγώντας
σε µεγαλύτερη µείωση για τους πλούσιους και σε ψίχουλα για
τους φτωχότερους.
Ακόµα και ο ΕΝΦΙΑ αυξάνεται, παρά το πρώτο φορολογικό
σας νοµοσχέδιο, όπου είχατε πει ότι φέρνετε αυτή τη µείωση 200
εκατοµµυρίων ευρώ. Τώρα βλέπουµε ότι προβλέπεται νέα αύξηση, ακριβώς επειδή αυξάνετε τις αντικειµενικές αξίες.
Ο ταξικός, όµως, χαρακτήρας φαίνεται πάρα πολύ έντονα και
σε όλες τις ευρύτερες κοινωνικές δαπάνες. Βλέπουµε µείωση
των δαπανών για το Υπουργείο Υγείας κατά 182 εκατοµµύρια
ευρώ, στην πράξη σταθεροποίηση των δαπανών στο Υπουργείο
Παιδείας. Έχουµε στο Υπουργείο Εργασίας µείωση κατά 382
εκατοµµύρια ευρώ του προϋπολογισµού του Υπουργείου, αλλά
ακόµη και στο κοµµάτι του πολιτισµού, που είναι σηµαντικό για
τη χώρα µας, έχουµε µείωση κατά 61 εκατοµµύρια ευρώ.
Ακόµα και εκεί πέρα που µειώνετε τον φόρο εισοδήµατος των
νοµικών προσώπων από το 28% στο 24% και το συνολικό ποσό
που µειώνεται είναι 541 εκατοµµύρια ευρώ, τα 300 εκατοµµύρια
ευρώ πηγαίνουν σε λίγες µεγάλες κερδοφόρες εταιρείες, ενώ
στις µικροµεσαίες -που είναι το 90% των επιχειρήσεων και παράγουν το µεγαλύτερο κοµµάτι της απασχόλησης- πηγαίνουν στην
πράξη 75 εκατοµµύρια ευρώ.
Οι κοινωνικές µεταβιβάσεις µειώνονται κατά 114 εκατοµµύρια
ευρώ, οι κοινωνικές παροχές στο 50%, κυρίως στοχεύοντας και
χτυπώντας οποιοδήποτε δικαίωµα και τη δυνατότητα να θεµελιώσουν δικαίωµα οι µετανάστες.
Πιο συγκεκριµένα, µειώνετε ακόµα και κατά 3 εκατοµµύρια
ευρώ τις δαπάνες για τους ανασφάλιστους υπερήλικες, µειώνετε
το κοινωνικό εισόδηµα αλληλεγγύης, µειώνετε κατά 52 εκατοµµύρια ευρώ το επίδοµα ενοικίου. Αποκλείετε τους µετανάστες,
στην πράξη τούς το κάνετε αδύνατο, αυξάνοντας πάρα πολύ τον
χρόνο ωρίµανσης, για να µπορέσουν να θεµελιώσουν δικαιώµατα, από τα πέντε στα δέκα χρόνια.
Μειώνετε τη συνταξιοδοτική δαπάνη κατά 192 εκατοµµύρια
ευρώ και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιµο εδώ πέρα, γιατί αυτό έρχεται µαζί µε τη µείωση κατά περίπου µισό δισεκατοµµύριο ευρώ
της κρατικής επιχορήγησης προς τα ασφαλιστικά ταµεία.
Δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη για την καταβολή των αναδροµικών που πιθανά θα αποφασίσει το Συµβούλιο της Επικρατείας,
την ίδια στιγµή που, όταν εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός σας από
την επιτροπή και από τους ευρωπαϊκούς θεσµούς, υπήρξε δέσµευση ότι σε περίπτωση που υπάρξει η υποχρέωση αποπληρωµής των αναδροµικών, αυτά θα προέλθουν από τον υφιστάµενο
προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας, άρα από περικοπές
άλλων κοινωνικών παροχών.
Στην ουσία και ο προϋπολογισµός για την παιδεία δηλώνει ένα
πολύ συγκεκριµένο πράγµα, ότι δεν προχωράτε στις αναγκαίες
προσλήψεις και κρατάτε την οµηρία των αναπληρωτών.
Μειώνετε κατά 37 εκατοµµύρια ευρώ τη χρηµατοδότηση των
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νοσοκοµείων σε σχέση µε το 2019, όταν είχε µειωθεί ήδη σε
σχέση µε το 2018 κατά 65 εκατοµµύρια ευρώ.
Μειώνετε κατά 4 µε 4,5 εκατοµµύρια ευρώ τη χρηµατοδότηση
της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
Και συνολικά είναι αυτή η εικόνα που έχετε, ότι όλες αυτές οι
κοινωνικές δαπάνες τελικά για εσάς είναι περιττές, είναι ένα αναγκαίο κακό, το οποίο πρέπει να διαχειριστείτε. Το δηµόσιο, η δηµόσια παιδεία, η δηµόσια υγεία είναι κάτι το οποίο δεν πιστεύετε.
Εµείς καταψηφίζουµε αυτόν τον προϋπολογισµό και σας καλούµε να µας ανακοινώσετε όλα τα ελλιπή στοιχεία που υπάρχουν, πέρα από το µεσοσταθµικό επιτόκιο.
Αναρωτιόµαστε, κύριε Υφυπουργέ, αν θα µας ανακοινώσετε
επιτέλους και το συνολικό ύψος των IOUs που έχετε υπογράψει
και εσείς ως Υπουργείο προς τις τράπεζες. Υπάρχουν άπειρα
κρυµµένα στοιχεία τα οποία, πραγµατικά, νοµίζω ότι πρέπει να
αποκαλυφθούν.
Επειδή, όµως, αυτός ο προϋπολογισµός αφορά και αµυντικές
δαπάνες, θα πρέπει να κάνω µια αναφορά και σε αυτό που γίνεται αυτή τη στιγµή µε την Τουρκία µε αυτή την εγκληµατική πολιτική των εξορύξεων. Ούσα µια χώρα που δεχόµαστε τις προκλήσεις και αυτές τις παράνοµες, βάσει του Διεθνούς Δικαίου,
διεκδικήσεις της Τουρκίας τόσα χρόνια εξαιτίας των πετρελαίων
-σας θυµίζω το «Σισµίκ», σας θυµίζω χιλιάδες άλλα πράγµαταήρθατε όλες οι προηγούµενες κυβερνήσεις και φέρατε το θέµα
των εξορύξεων πετρελαίου και τις σχέσεις µε την Τουρκία στο
διά ταύτα.
Προχωρήσατε στο να ανοίξετε τις θάλασσές µας στις εξορύξεις µε µηδαµινό όφελος για τα δηµόσια έσοδα, µε τροµερό κόστος µε βάση τις διεθνείς µελέτες για τον τουρισµό. Ένα ατύχηµα µπορεί να ξεπεράσει τα 5 δισεκατοµµύρια ευρώ και τα
έσοδα υπολογίζεται ότι δεν θα ξεπεράσουν συνολικά τα 150 εκατοµµύρια ευρώ. Και έχοντας δώσει αυτή τη στιγµή στις πολυεθνικές των πετρελαίων αυτά που θέλουν για τα χρηµατιστηριακά
τους κέρδη, για να δηλώνουν ότι παίρνουν καινούργιες περιοχές,
αφήσατε µία περιοχή που δεν µπορείτε λόγω των προκλήσεων
να δώσετε, το Αιγαίο. Και έρχονται τώρα µε αυτές τις προκλήσεις
και θα έρθει -φοβάµαι- και ο κ. Τραµπ, µε τα συµφέροντα που εκπροσωπεί, να µας πιέσει για συνδιαχείριση.
Και αυτό θα είναι µια εγκληµατική πολιτική και είναι άµεση συνέπεια των πολιτικών σας για τις εξορύξεις και κάποια στιγµή
πρέπει να υπάρξει µια λογοδοσία από όσους έχουν στηρίξει το
κοµµάτι των εξορύξεων πετρελαίου, το πολλαπλά ζηµιογόνο για
την Ελλάδα από κάθε πλευρά -περιβάλλον, οικονοµία- και τώρα
βλέπουµε και την κρίση µε την Τουρκία.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Ολοκληρώθηκε ο
κατάλογος των γενικών εισηγητών. Παρακαλώ να κλείσει το σύστηµα, εκτός αν βρίσκεται στην Αίθουσα κάποιος συνάδελφος
που δεν έχει δηλώσει να µιλήσει. Δεν υπάρχει κανείς. Ωραία, να
κλείσει το σύστηµα.
Πριν µπούµε στους ειδικούς εισηγητές, ζήτησε τον λόγο για
τρία λεπτά ο Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Σκυλακάκης.
Ορίστε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Απλώς παίρνω τον λόγο για µερικές πρώτες παρατηρήσεις και
διευκρινίσεις.
Διευκρίνιση πρώτη, που αφορά την απορία της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης. Μας λέει ότι είναι οξύµωρο να µειώνουµε τους
φορολογικούς συντελεστές και να προβλέπουµε περισσότερα
φορολογικά έσοδα. Δεν είναι οξύµωρο, είναι η λέξη «ανάπτυξη».
Και η ίδια λέξη απαντά και στην άλλη απορία που είχε η Αξιωµατική Αντιπολίτευση, δηλαδή τι γίνεται µε τον ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ έχει
µεγαλύτερο προϋπολογισµό, περισσότερα έσοδα, επιβαρύνοντας λιγότερο τον φορολογούµενο, γιατί αυξάνονται οι εισφορές.
Αυτό συµβαίνει όταν υπάρχει µια επιταχυνόµενη ανάπτυξη.
Επίσης, φοβάµαι ότι η Αξιωµατική Αντιπολίτευση διαβάζει
όπως την εξυπηρετεί. Πρέπει να δώσω δύο διευκρινίσεις για συγκεκριµένα θέµατα. Άγονες γραµµές: Μας λέει ότι δεν υπάρχει
στον προϋπολογισµό. Υπάρχει, αλλά είναι στο Πρόγραµµα Δη-
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µοσίων Επενδύσεων. Το ξέρουν οι πάντες, έχει δηµοσιευτεί παντού, είναι γνωστό.
Επίσης, όσον αφορά το επίδοµα θέρµανσης, να πω ότι πράγµατι δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό του 2020, γιατί δίνεται νωρίτερα. Δόθηκε το 2019. Και πρέπει να σας πω, να ενηµερώσουµε τη Βουλή ότι πάει πάρα πολύ καλά και θα είναι µεγαλύτερη η συµµετοχή από οποιαδήποτε άλλη χρονιά, θα επωφεληθούν περισσότεροι πολίτες.
Μια δεύτερη παρατήρηση αφορά την άποψη δύο άλλων κοµµάτων, του ΚΙΝΑΛ και του ΚΚΕ, ότι δεν έχει αλλάξει η οικονοµική
πολιτική. Φοβάµαι ότι παρασύρονται κάπως τα κόµµατα αυτά
από πολιτικό βολονταρισµό. Είναι σαφές ότι έχει υπάρξει αλλαγή
της οικονοµικής πολιτικής. Πάµε από υπερφορολόγηση και υπερπλεονάσµατα σε φοροελαφρύνσεις, που δίνουν κίνητρα για ανάπτυξη, και τις χρηµατοδοτούµε από τη µείωση της φοροδιαφυγής και την κατάργηση των υπερπλεονασµάτων, ιδίως της υποεκτέλεσης.
Τέλος, µια τρίτη παρατήρηση -για να µην τρώµε πάρα πολύ
χρόνο- για την περίφηµη µείωση των πρωτογενών πλεονασµάτων. Κοιτάξτε, για να υπάρξει µείωση των πρωτογενών πλεονασµάτων του 3,5%, που είχε συµφωνήσει η προηγούµενη κυβέρνηση, υπάρχει µία προϋπόθεση: να αλλάξει η ανάλυση βιωσιµότητας του χρέους. Εµείς ήδη από τον Ιούνιο µέχρι τον Νοέµβριο
-όπως κάνει την ανάλυση βιωσιµότητας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και οι άλλοι θεσµοί- έχουµε µια βελτίωση κατά πέντε µε έξι χρόνια του χρόνου που το χρέος µας θα φτάσει στο 100%. Είναι τεράστια αυτή η βελτίωση και συνέβη σε ελάχιστους µήνες. Αυτός
είναι ο ένας παράγοντας στον οποίο ήδη πετύχαµε ήδη βελτίωση, κυρίως λόγω των επιτοκίων.
Ο δεύτερος, που αρχίζει ήδη και µετριέται, είναι οι αναπτυξιακοί δείκτες. Όταν η ανάλυση βιωσιµότητας θα βελτιωθεί, τότε θα
µπορούµε να πάµε στους θεσµούς και στους εταίρους µας και
µε πειστικότητα να πετύχουµε τη µείωση των πρωτογενών πλεονασµάτων. Δεν είναι βολονταρισµός η µείωση των πλεονασµάτων. Είναι µια σοβαρή τεχνική διαπραγµάτευση και µετά ακολουθεί η πολιτική.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Εισερχόµαστε
στον κύκλο των ειδικών εισηγητών. Ο χρόνος οµιλίας είναι δώδεκα λεπτά για κάθε εισηγητή και παρακαλώ να τηρηθεί, εν όψει
του ότι είναι δώδεκα οι οµιλητές και πρέπει να τελειώσουµε έγκαιρα.
Τον λόγο έχει ο κ. Κατσαφάδος από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο πρώτος προϋπολογισµός της Νέας Δηµοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη αποτυπώνει µε ακρίβεια όχι µόνο την πρόθεση της Κυβέρνησης να ακολουθήσει ένα άλλο µείγµα πολιτικής αλλά και το
κλίµα που επικρατεί στην αγορά και στην οικονοµία.
Ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος, σύµφωνα µε τα στοιχεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται σε µια διαρκή ανοδική πορεία.
Τον Νοέµβρη έφτασε τις 107 µονάδες, καλύτερη επίδοση δεκαετίας. Το ίδιο ισχύει και σε ό,τι έχει να κάνει µε τον δείκτη της καταναλωτικής εµπιστοσύνης. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ µάς
δείχνουν ότι το 2019 θα κλείσει µε ρυθµό ανάπτυξης που πολύ
δύσκολα θα πέσει κάτω από το 2%, πράγµα που καθιστά κάτι παραπάνω από εφικτό τον στόχο για 2,8% ανάπτυξη το 2020. Η εµπιστοσύνη των αγορών στην ελληνική οικονοµία έχει ανακτηθεί
και επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να
δανειστεί για τρίτη φορά µέσα σε δύο µήνες µε αρνητικό επιτόκιο.
Είναι χαρακτηριστικό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι το επιτόκιο στα έντοκα γραµµάτια εξαµήνου διαµορφώθηκε στο ιστορικό χαµηλό του –0,02%.
Η Κυβέρνηση χτίζει, λοιπόν, πάνω σε αυτή την εικόνα. Χτίζει
µε µεγάλη προσπάθεια για να µπορέσει να δηµιουργήσει καλύτερες οικονοµικές συνθήκες για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Το σηµαντικότερο, όµως, για τον προϋπολογισµό, για τον
οποίο µιλάµε, είναι ότι στηρίζεται σε πραγµατικά µεγέθη και δεδοµένα. Υποστηρίζει την επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα. Συνδέεται µε σηµαντικές καινοτοµίες στον τοµέα των δαπα-
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νών, οι οποίες στηρίζονται στον ορθολογισµό.
Για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τις πρώτες ηµέρες διακυβέρνησης της χώρας από την Κυβέρνηση του
Κυριάκου Μητσοτάκη έχει τεθεί σε εφαρµογή ένα ολοκληρωµένο
πλαίσιο επισκόπησης και διαρκούς αξιολόγησης δαπανών και πολιτικών, που συνδέονται µε αυτές τις δαπάνες. Αυτό σηµαίνει ότι
καταγράφεται και αναλύεται η συνολική, αλλά και η λεπτοµερής
αξιολόγηση των δηµοσίων δαπανών σε όλους τους τοµείς και σε
όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, από τα Υπουργεία µέχρι τους
εποπτευόµενους φορείς.
Όλα αυτά δεν αποτελούν, όµως, µια έκθεση ιδεών ούτε θεωρητικά σχήµατα, γιατί απλούστατα εφαρµόζονται ήδη στην
πράξη. Η επισκόπηση δαπανών που εφαρµόζουµε αυτούς τους
µήνες αποδίδει ήδη καρπούς. Καταφέραµε να έχουµε µια εξοικονόµηση της τάξης των 80 εκατοµµυρίων ευρώ, ενώ εντοπίστηκαν έσοδα 134 εκατοµµυρίων ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργήθηκε αθροιστικά ένα θετικό δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα
214 εκατοµµυρίων ευρώ, το οποίο θα διατεθεί για τη µείωση των
φόρων µέσα στο 2020, κάτι άλλωστε που επιβεβαιώθηκε µε την
ψήφιση του φορολογικού νοµοσχεδίου πριν από µία εβδοµάδα
και περιλαµβάνει µείωση µιας σειράς φορολογικών επιβαρύνσεων που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η πρακτική εφαρµογή του νέου µοντέλου επισκόπησης των κρατικών δαπανών οδήγησε σε συγκεκριµένες δράσεις και προτεραιότητες για το επόµενο διάστηµα,
οι οποίες αφορούν στον εξορθολογισµό του κόστους διαχείρισης και συντήρησης του στόλου των κρατικών οχηµάτων, στη
βέλτιστη χρήση των ενεργειακών πόρων µέσα από πρακτικές
ελέγχου της κατανάλωσης, στην εφαρµογή σχεδίου άµεσης δράσης για την αξιοποίηση του κτηριακού αποθέµατος του δηµοσίου, σε βέλτιστες πρακτικές είσπραξης δηµοτικών εσόδων, µια
δράση η οποία θα υλοποιηθεί στο πρακτικό και θεσµικό σκέλος
της από το Υπουργείο Εσωτερικών, σε υπηρεσίες συντήρησης
ιατρικού εξοπλισµού για την εξοικονόµηση πόρων, στη µείωση
του κόστους προµήθειας ιατρικού οξυγόνου, µια δράση που θα
γίνει από το Υπουργείο Υγείας, στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση, επιτέλους, του προβλήµατος της εισιτηριοδιαφυγής, που
δηµιουργεί ελλείµµατα στις αστικές συγκοινωνίες.
Ουσιαστικά, λοιπόν, τίθεται σε εφαρµογή ένα νέο µοντέλο δηµοσιονοµικής διαχείρισης, που περιλαµβάνει στοχοθεσία, δείκτες αξιολόγησης και συνεχή παρακολούθηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ό,τι έχει να κάνει µε τις δαπάνες αυτές καθαυτές, το πρώτο πράγµα που πρέπει να πούµε
είναι ότι έχουµε µια αύξηση σε σχέση µε αυτές οι οποίες είχαν
υπολογιστεί για το 2019, µια αύξηση της τάξης των 772 εκατοµµυρίων ευρώ. Επικεντρωθήκαµε στον εξορθολογισµό και στην
αξιολόγηση δαπανών και υπηρεσιών του δηµοσίου και υπάρχει
ήδη µία µείωση των δαπανών που προβλέπονται για τη συγκεκριµένη κατηγορία κατά 486 εκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε το
2019. Διαχρονικά υπήρχε άλλωστε µια υποεκτέλεση των δαπανών αυτής της κατηγορίας. Αν υπάρξουν έκτακτες ανάγκες για
δαπάνες, υπάρχει το ειδικό αποθεµατικό, το οποίο θεσµοθετήσαµε µε πρόσφατο σχέδιο νόµου και το οποίο δηµιουργήθηκε
όχι για να σκορπάµε αφειδώς χρήµατα αλλά για να υπάρχει καλύτερη διαχείριση των δαπανών που έχουν το στοιχείο της αβεβαιότητας για το εύρος και τον χρόνο υλοποίησής τους.
Στον προϋπολογισµό του 2020 παρουσιάζεται µια µείωση των
κοινωνικών παροχών κατά 126 εκατοµµύρια ευρώ. Ως µέγεθος
και ως ουσία, όµως, δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατική εικόνα
για έναν και µόνον λόγο, γιατί θεσµοθετήσαµε και για πρώτη
φορά παίρνει µεγαλύτερος αριθµών Ελλήνων πολιτών µεγαλύτερο επίδοµα θέρµανσης και στην ώρα του. Δεν χρειάζεται να
σας θυµίσω τις καθυστερήσεις και τις τραγελαφικές καταστάσεις
που είχαµε αντιµετωπίσει σε σχέση µε το επίδοµα θέρµανσης
κατά το παρελθόν.
Στον τοµέα των δαπανών για τις µεταβιβάσεις σε φορείς εντός
και εκτός της γενικής κυβέρνησης καταγράφεται µείωση της
τάξης των 113 εκατοµµυρίων ευρώ και οι συνολικές δαπάνες διαµορφώνονται στα 27,844 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Εδώ να υπενθυµίσω και πάλι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
ότι η κυβέρνηση Τσίπρα ήταν αυτή που κατήργησε το ΕΚΑΣ. Η
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δική µας απάντηση, η απάντηση της Νέας Δηµοκρατίας, είναι η
συνταγµατική κατοχύρωση του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος. Στο άµεσο µέλλον ο προϋπολογισµός για το ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα θα αυξηθεί στο 1 δισεκατοµµύριο ευρώ.
Υπολογίζεται ότι θα αποτελέσει ένα ουσιαστικό µέτρο στήριξης
για πάνω από οκτακόσιες χιλιάδες συµπολίτες µας, οι οποίοι το
έχουν πραγµατική ανάγκη, προκειµένου να διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή, που εµείς προσπαθούµε να τη διασφαλίσουµε µε
πράξεις και όχι µε λόγια.
Είναι, επίσης, σηµαντικό ότι αυξάνονται κατά 389 εκατοµµύρια
ευρώ σε σχέση µε το 2019 οι δαπάνες που αφορούν στην κατηγορία των παροχών προς τους εργαζοµένους.
Αυτό µεταφράζεται σε αύξηση των τακτικών αποδοχών κατά
129 εκατοµµύρια ευρώ, που προκύπτει από τις µισθολογικές ωριµάνσεις, αλλά και στην αύξηση των εργοδοτικών εισφορών υπέρ
ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ και λοιπών ασφαλιστικών φορέων κατά 425 εκατοµµύρια ευρώ, η οποία προκύπτει από την αύξηση του ποσοστού εργοδοτικών εισφορών του ΕΦΚΑ από 10% που ήταν το
2019 σε 13,3% που είναι το 2020.
Όσοι επιθυµούν να ασκήσουν κριτική στο γεγονός ότι στο σκέλος των δαπανών για τις επιδοτήσεις καταγράφεται µείωση κατά
136 εκατοµµύρια ευρώ, θα πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τους
πρώτα ότι αυτό συµβαίνει για τον λόγο ότι η κάλυψη των δαπανών για τις άγονες γραµµές έγινε µέσα από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Οι δαπάνες που θα διατεθούν για την
υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων θα ανέρχονται στο ποσό των 6 δισεκατοµµυρίων 750 εκατοµµυρίων
ευρώ. Ειδικά για το Πρόγραµµα των Δηµοσίων Επενδύσεων θα
πρέπει να επισηµανθεί ότι γίνεται µεταφορά 250 εκατοµµυρίων
ευρώ από το εθνικό σκέλος στο συγχρηµατοδοτούµενο, το οποίο
έχει υψηλότερο συντελεστή και µπορεί να πολλαπλασιάσει τα
αναπτυξιακά οφέλη.
Την ίδια στιγµή, µε αυτή την κίνηση δηµιουργείται δηµοσιονοµικό όφελος της τάξης των 170 εκατοµµυρίων ευρώ. Το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων για το 2020 περιλαµβάνει έργα
και δράσεις για τις υποδοµές, την υγεία, την εκπαίδευση, τις µεταφορές, τις επικοινωνίες, την ενέργεια, το περιβάλλον, αλλά και
για τον εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης και του επιπέδου
εξυπηρέτησης των πολιτών.
Υπάρχει όµως και µία δεύτερη κατηγορία πιστώσεων υπό κατανοµή, που περιλαµβάνει τις δαπάνες για τα ασφαλιστικά ταµεία, τους οργανισµούς απασχόλησης και τους οργανισµούς
παροχής υπηρεσιών υγείας. Σε αυτή την κατηγορία δαπανών
που το συνολικό τους ύψους είναι 8 δισεκατοµµύρια 245 εκατοµµύρια ευρώ συµπεριλαµβάνονται και οι πιστώσεις για τις προγραµµατισµένες νέες προσλήψεις σε φορείς της κεντρικής
διοίκησης, καθώς και πιστώσεις για την αντιµετώπιση του µεταναστευτικού.
Θα ήθελα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να αναφερθώ ειδικά
σε ό,τι έχει να κάνει µε τις δαπάνες του Υπουργείου Άµυνας, οι
οποίες θεωρώ ότι χρήζουν επεξήγησης, αφού σε αυτές δεν
έχουν ενσωµατωθεί επιπλέον ποσά για δαπάνες που έχουν έκτακτο χαρακτήρα, υλοποιούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του
προϋπολογισµού, όπως έγινε και το 2019. Αυτό συµβαίνει διότι
για την αποτύπωση των δαπανών σε δηµοσιονοµική βάση λαµβάνονται υπ’ όψιν οι φυσικές παραλαβές εξοπλιστικών προγραµµάτων και όχι οι πληρωµές.
Οι φυσικές παραλαβές, λοιπόν, των εξοπλιστικών προγραµµάτων για το 2019 εκτιµώνται σε 258 εκατοµµύρια, ενώ για το 2020
σε 421 εκατοµµύρια ευρώ. Μια αξιόπιστη, λοιπόν, σύγκριση µεταξύ του 2019 και του 2010 θα µας δείξει ότι αν βάλουµε τις γενικές δαπάνες του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, αλλά και αυτή
τη διαφορά ανάµεσα στις πληρωµές τους µεταξύ του 2020 και
του 2019, έχουµε µια αύξηση, σε ό,τι έχει να κάνει µε τις δαπάνες
αυτή την κρίσιµη εθνική περίοδο για το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, της τάξης των 168 εκατοµµυρίων ευρώ.
Σε ό,τι αφορά στις δαπάνες για την υγεία, οι δαπάνες των νοσοκοµείων προϋπολογίζονται στα 3,859 δισεκατοµµύρια ευρώ
για το 2020, ελαφρά µειωµένες, κάτι όµως που οφείλεται στην
εξοικονόµηση πόρων που θα προέλθει από το ετήσιο πρόγραµµα
«Νοσοκοµειακή Περίθαλψη», το οποίο θα αξιολογεί κυρίως δεί-
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κτες επίδοσης, έχοντας ως στόχο την εξοικονόµηση πόρων µέσα
από τη βελτίωση της κεντρικής διαδικασίας προµηθειών. Ο τακτικός προϋπολογισµός του Υπουργείου Υγείας ανέρχεται στα
3,859 δισεκατοµµύρια ευρώ, µε τα 60 εκατοµµύρια να αφορούν
το ΠΔΕ.
Για την πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας προβλέπεται χρηµατοδότηση 524,9 εκατοµµυρίων ευρώ, από τα οποία τα 500 εκατοµµύρια προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισµό και τα
υπόλοιπα πάλι από το ΠΔΕ, µε ένα µεγάλο µέρος της τάξης των
22,4 εκατοµµυρίων ευρώ να προέρχεται από συγχρηµατοδότηση.
Πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι για τον προϋπολογισµό του
ΕΟΠΥΥ προβλέπονται αυξηµένες δαπάνες κατά 108 εκατοµµύρια ευρώ. Καταγράφεται, επίσης, αύξηση των δαπανών για την
παιδεία κατά 102 εκατοµµύρια ευρώ, κάτι που οφείλεται στην ενσωµάτωση των προβλέψεων στις δαπάνες αποδοχών διορισµού
τεσσεράµισι χιλιάδων εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και µελών
ΔΕΠ στα πανεπιστήµια και των αυξηµένων εργοδοτικών εισφορών κατά 3,3% σε σχέση µε το 2019.
Στον τοµέα της κοινωνικής αλληλεγγύης και συγκεκριµένα στις
δαπάνες του Υπουργείου Εργασίας έχουµε ενίσχυση του προϋπολογισµού που είχε κατατεθεί αρχικά από το 2019 κατά 1 δισεκατοµµύριο 400 εκατοµµύρια ευρώ.
Οφείλουµε, όµως, σε αυτό το σηµείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να πούµε πού θα κατευθυνθεί αυτή η αύξηση της χρηµατοδότησης. Πρώτα στη στήριξη των χαµηλοσυνταξιούχων και
των ευάλωτων κοινωνικά οµάδων µε ένα ποσό που αντιστοιχεί
στα 982,3 εκατοµµύρια ευρώ. Δεύτερον, στη συνεισφορά του δηµοσίου για την προστασία της πρώτης κατοικίας µε 50 εκατοµµύρια ευρώ. Τρίτον, στις δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης των
γενικών κρατικών δαπανών για την επιχορήγηση του ΕΦΚΑ µε
σκοπό την καταβολή των συντάξεων του δηµοσίου, ένα ποσό
που αντιστοιχεί σε 317 εκατοµµύρια ευρώ. Ταυτόχρονα, το επίδοµα των 2.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννιέται είναι µια
παροχή συνολικού κόστους 123 εκατοµµυρίων ευρώ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω σε δύο λεπτά.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός του 2020
είναι ο πρώτος προϋπολογισµός µετά από δεκαετίες που έχει
αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Είναι κυρίαρχη πλέον η αίσθηση η
οποία επικρατεί στην κοινωνία µας ότι κάτι έχει αρχίσει και αλλάζει στη χώρα. Την αίσθηση αυτή στην κοινωνία, αλλά και το
κλίµα το οποίο έχει δηµιουργηθεί στην πραγµατική οικονοµία,
κανείς δεν µπορεί να το προσπεράσει. Κανείς δεν µπορεί να το
υποτιµήσει ή να το υποβαθµίσει.
Η Κυβέρνηση, λοιπόν, µε αυτό που κάνει µε αυτόν τον προϋπολογισµό είναι να κοιτάζει µπροστά, να πάει µπροστά τη χώρα.
Όσοι επιµένουν, δυστυχώς, στα στερεότυπα και στις πρακτικές
του παρελθόντος, ας συνεχίζουν να κοιτάζουν στο χθες. Εµείς
οφείλουµε και πρέπει να προχωρήσουµε µπροστά, φέρνοντας
στο προσκήνιο τη δηµιουργική Ελλάδα, αυτή που δίνει ευκαιρίες
σε νέους ανθρώπους και ο προϋπολογισµός, ο οποίος συζητάµε
σήµερα, αυτό υπηρετεί.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
ο ειδικός εισηγητής από τον ΣΥΡΙΖΑ κ. Συρµαλένιος.
Ορίστε, κύριε Συρµαλένιε, έχετε τον λόγο.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας για το 2020 καταρρίπτει έναν ακόµα προεκλογικό µύθο της Νέας Δηµοκρατίας. Ο
πρώτος µύθος ήταν το µακεδονικό, ο δεύτερος ήταν το µεταναστευτικό-προσφυγικό, ο τρίτος µύθος είναι ο προϋπολογισµός,
όπου έλεγε ότι η οικονοµική πολιτική που ασκούσε η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ ήταν τέταρτο µνηµόνιο.
Αλήθεια, λέτε ακόµα, κύριε Υπουργέ και κύριοι της Νέας Δηµοκρατίας, ότι µέχρι τις 7 Ιουλίου είχαµε τέταρτο µνηµόνιο και
µετά, ως διά µαγείας, όλα έγιναν ωραία και καλά, οι αγορές άνοιξαν, οι ουρανοί άνοιξαν και έχει γίνει «ούριο» το επενδυτικό κλίµα
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στη χώρα και όλα βαίνουν καλώς;
Σας έδωσαν εκκωφαντική απάντηση τα διορθωτικά στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο εξάµηνο του 2019. Στο πρώτο τρίµηνο
1,9% αύξηση του ΑΕΠ, στο δεύτερο τρίµηνο 2,8% αύξηση του
ΑΕΠ, δηλαδή όσα προσδοκάτε εσείς για το 2020. Αυτά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προφανώς κάλυψαν και αυτό που εσείς λέτε
«δηµοσιονοµικό κενό».
Σας ρώτησε και η κ. Παπανάτσιου, η γενική µας εισηγήτρια,
πώς βρήκατε αµέσως τα 200 εκατοµµύρια για τον ΕΝΦΙΑ. Στη
συνέχεια εξηγήθηκαν αυτά τα ζητήµατα, όπως εξηγήθηκε και η
αύξηση των εσόδων από τον τουρισµό, που οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν στο 14% στο πρώτο εννιάµηνο.
Έτσι, λοιπόν, αυτά που εµφανίζετε εσείς ως δικά σας επιτεύγµατα, ακόµα και τα capital controls, ακόµα και η αποπληρωµή
των δανείων του ΔΝΤ, ήταν πράγµατα ουσιαστικά τελειωµένα.
Εσείς βάλατε το κερασάκι στην τούρτα. Είχαν ήδη ετοιµαστεί,
είχαν ήδη ολοκληρωθεί. Εσείς απλώς τα βρήκατε έτοιµα.
Μιλάτε τώρα για επεκτατικό και αναπτυξιακό προϋπολογισµό,
όπου οι επεκτατικές δαπάνες ανέρχονται στα 1,18 δισεκατοµµύριο. Από αυτές τις δαπάνες, πραγµατικά τα µισά, το 0,5% του
ΑΕΠ, που είναι 616 εκατοµµύρια, πάνε στις µεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 2,5% του συνόλου των επιχειρήσεων. Η µείωση του φορολογικού συντελεστή από το 28%
στο 24% και του συντελεστή στα µερίσµατα της φορολογίας από
το 10% στο 5% πάνε εκεί, ενώ στους υπόλοιπους τοµείς στα φυσικά πρόσωπα πάνε 404 εκατοµµύρια, εκ των οποίων πάλι µεγάλη µερίδα πάει σε υψηλά εισοδήµατα.
Θα σας πω γιατί. Διότι, βεβαίως, είναι πραγµατική φοροελάφρυνση ο φορολογικός συντελεστής 9% µέχρι 10.000 ευρώ εισόδηµα, το οποίο, όµως, θα φανεί στους αυτοαπασχολούµενους
και στους ελεύθερους επαγγελµατίες το 2021. Όµως, η κλίµακα
µέχρι τις 20.000 ευρώ, που περιλαµβάνει πολύ µεγάλες κατηγορίες συµπολιτών µας, παραµένει στο 22%.
Αυτά όλα, σε συνδυασµό µε το ασφαλιστικό, το οποίο ετοιµάζεστε να εξαγγείλετε τις πρώτες µέρες του Γενάρη του 2020, θα
φέρουν -όπως λέµε- τη µεσαία τάξη σε πάρα πολύ δύσκολη
θέση, ακόµα και σε µειώσεις διαθέσιµου εισοδήµατος, σε συµψηφισµό φορολογικού και ασφαλιστικού.
Μιλάτε για ανάπτυξη 2,8%. Προφανώς εµείς θα θέλαµε να
υπάρξει ανάπτυξη 2,8% και ακόµα µεγαλύτερη. Όµως, και το
παγκόσµιο και το ευρωπαϊκό περιβάλλον -Brexit, εµπορικός πόλεµος Ηνωµένων Πολιτειών-Ευρώπης-Κίνας κ.λπ.- δεν συµβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και το αµφισβητούν και το
Γραφείο Προϋπολογισµού της Βουλής και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε 2,3% πρόβλεψη, ο ΟΟΣΑ µε 2,1%, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µε 2,2%.
Πού βασίζετε την επιτυχία σας και το ότι θα καλύψετε αυτές
τις δαπάνες, που είπα πριν, το 1,18 δισεκατοµµύριο; Εσείς λέτε
ότι θα χτυπήσετε τη φοροδιαφυγή. Και η µόνη επιλογή για το
χτύπηµα της φοροδιαφυγής είναι η γενικευµένη υποχρέωση των
ηλεκτρονικών συναλλαγών 30%, χωρίς καµµία κλιµάκωση, την
οποία εµείς εφαρµόζαµε. Αυτή η υποχρέωση του 30% δυσκολεύει σηµαντικά τα µικρά και µεσαία εισοδήµατα, ενώ διευκολύνει τα µεγάλα.
Επίσης, βασίζεστε στο ότι θα καλύψετε τις δαπάνες αυτές µε
τα εξής έσοδα: Από τον περιορισµό των λειτουργικών και άλλων
δαπανών του τακτικού προϋπολογισµού των δηµοσίων υπηρεσιών 500 εκατοµµύρια, 184 εκατοµµύρια από την επισκόπηση δαπανών και εσόδων, 123 εκατοµµύρια από τη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας φορέων της γενικής κυβέρνησης, 557 εκατοµµύρια από την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής µε ηλεκτρονικές συναλλαγές, 142 εκατοµµύρια από τον εξορθολογισµό
αντικειµενικών αξιών.
Ποιος θα «πληρώσει το µάρµαρο» της αναπροσαρµογής των
αντικειµενικών αξιών; Μήπως θα έχουµε ανατροπή των µέχρι σήµερα δεδοµένων που ψηφίσαµε εµείς, κατ’ αρχάς, για τη µείωση
του ΕΝΦΙΑ και µετά εσείς προσθέσατε για τις µεγάλες περιουσίες; Αυτό θα φανεί στη διάρκεια των πρώτων µηνών του 2020.
Έχουµε, δηλαδή, δεδοµένες δαπάνες, µε βάση αυτά που είπα
προηγουµένως, αλλά αµφίβολα έσοδα. Και ποιος θα πληρώσει
το ενδεχόµενο εκτροχιασµού του προϋπολογισµού; Προφανώς,

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

οι κοινωνικές δαπάνες. Ήδη, στον προϋπολογισµό του 2020 εµφανίζετε µειώσεις των επιδοµάτων κοινωνικής αλληλεγγύης κατά
400 εκατοµµύρια. Οι προθέσεις σας φάνηκαν πολύ καθαρά µε
την περικοπή του κοινωνικού µερίσµατος, που εµείς δίναµε επί
τρία συνεχή χρόνια, στο 1/4 από αυτό που δώσαµε πέρυσι, το
2018, ενώ ταυτόχρονα καταργείτε και τη δέκατη τρίτη σύνταξη.
Οι µειώσεις, λοιπόν, των κοινωνικών επιδοµάτων είναι 173 εκατοµµύρια για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, 139 εκατοµµύρια στα
οικογενειακά επιδόµατα, 53 εκατοµµύρια στο επίδοµα ενοικίου
και 30 εκατοµµύρια στα σχολικά γεύµατα. Αυτές είναι οι µειώσεις
του κοινωνικού κράτους στις οποίες εσείς προχωράτε.
Όσο για την πρόβλεψη µείωσης της ανεργίας κατά δύο µονάδες, δηλαδή να φτάσει στο 14%, δεν µπορεί κανείς εύκολα να το
επιβεβαιώσει, όταν ήδη το πρώτο πεντάµηνο, στο οποίο κυβερνάτε, έχουν χαθεί, µε βάση τα στοιχεία του «ΕΡΓΑΝΗ», δυόµισι
χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ποιος µας λέει ότι θα υπάρξει µείωση
της ανεργίας, ενώ στη δική µας διακυβέρνηση, µέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, µειώσαµε την ανεργία κατά δέκα µονάδες και
δηµιουργήσαµε τριακόσιες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας;
Στον τοµέα της υγείας θα υπάρξουν οριακές αυξήσεις, αλλά
αυξήσεις που έχουν να κάνουν µε τη συµφωνία της κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ µε τους θεσµούς για τους κλειστούς προϋπολογισµούς για το φάρµακο και τις λοιπές παροχές του ΕΟΠΥΥ.
Το µεγάλο ερώτηµα στον τοµέα της υγείας είναι το εξής. Θα
συνεχιστεί η ανάταξη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, το οποίο
έγινε µε τεράστιες δικές µας προσπάθειες για την καθολική κάλυψη όλων των πολιτών ή θα πάµε σε συµπράξεις µε τον ιδιωτικό
τοµέα, για τις οποίες δεν µιλάτε, δεν λέτε κουβέντα, ίσα-ίσα ενθαρρύνετε κάποιους φορείς που προχωράνε σε συγκεκριµένες
εκδηλώσεις;
Στην παιδεία η µικρή αύξηση των δαπανών κατά 2,36 ανακόπτει τον ρυθµό αύξησης που είχαµε τα τελευταία χρόνια, που για
το 2019 ήταν 6,17. Φτάσαµε στα 2,36 και κανένας δεν µας λέει
αν τίθενται σε αµφισβήτηση οι δροµολογηµένες µόνιµες προσλήψεις µε πέντε χιλιάδες διακοσίους πενήντα εκπαιδευτικούς
στη γενική εκπαίδευση.
Στον τοµέα της ναυτιλίας και της νησιωτικής πολιτικής ο κ.
Πλακιωτάκης -δεν είναι εδώ- µας ανήγγειλε ότι θα πάνε στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων δαπάνες 130 εκατοµµυρίων για
να καλύψουν τις άγονες γραµµές.
Κύριοι της Κυβέρνησης, κύριε Πλακιωτάκη, τι θα γίνει µε το
µεταφορικό ισοδύναµο που ήταν στο Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων; Τι θα γίνει µε τις δαπάνες για τις ακαδηµίες εµπορικού ναυτικού; Τι θα γίνει µε τις δαπάνες για λιµενικά έργα, που
ήταν στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων;
Σας ρωτάω ευθέως: Θα καταργήσετε ή θα συνεχίσετε το µεταφορικό ισοδύναµο; Αυτό είναι το µεγάλο ερώτηµα για όλη τη
νησιωτική Ελλάδα, το οποίο το προχωρήσαµε µέσα σε πολύ
σκληρές συνθήκες και καταφέραµε πέρυσι να έχουµε έναν προϋπολογισµό 150 εκατοµµυρίων.
Ήδη, στα καύσιµα αρχίζει η περικοπή του πιλοτικού αυτού
προγράµµατος και το ξέρετε πολύ καλά. Απαντήστε µας, λοιπόν,
ευθέως µέχρι το τέλος της συνεδρίασης του προϋπολογισµού.
Για την τοπική αυτοδιοίκηση τι να πούµε; Τα είπε όλα ο κ. Θεοδωρικάκος. Καταργεί ουσιαστικά το πρόγραµµα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 1» και «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 2», ένα πρόγραµµα
που έδωσε τεράστια ώθηση σε αναπτυξιακές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδοµές στους δήµους της χώρας. Τώρα, λοιπόν, το καταργεί για να φτιάξει ένα δικό του πρόγραµµα, στο
οποίο προφανώς θα µοιράσει κονδύλια µε πελατειακές βλέψεις.
Θα έλεγα, λοιπόν, πριν ολοκληρώσω ότι πέρα από αυτά τα
οποία προβλέπετε, ακυρώνετε και µία σειρά µέτρων τα οποία
είχε προβλέψει και είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για
το 2020 και θα σας τα πω επιγραµµατικά:
Ακυρώνετε τη µείωση προκαταβολής φόρου κατά 50%. Ακυρώνετε την αύξηση του συντελεστή αποσβέσεων στο 50%. Ακυρώνετε την κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήµατα
έως 20.000 ευρώ και τη σταδιακή µείωση για τα παραπάνω. Ακυρώνετε τη µείωση του ΦΠΑ από 13% στο 11%. Ακυρώνετε την
αύξηση του κατώτατου µισθού κατά 15% σε δύο δόσεις. Ακυρώνετε τη µείωση του φόρου των συνεταιρισµένων αγροτών. Ακυ-
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ρώνετε τη µείωση του φόρου των µονίµων κατοίκων στα νησιά
µε πληθυσµό µέχρι τρεις χιλιάδες εκατό κατοίκους. Ακυρώνετε
την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ των µονίµων κατοίκων στα νησιά µε
κάτω από χίλια άτοµα πληθυσµό.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε.
Συµπερασµατικά ο προϋπολογισµός αυτός του 2020 δεν πρόκειται να φέρει ανάπτυξη για όλους και µε καλοπληρωµένες θέσεις εργασίας. Πρόκειται για έναν προϋπολογισµό αναπτυξιακό
για λίγους και εκλεκτούς και ενίοτε και «κουµπάρους» και αντικοινωνικό για τους πολλούς και ιδιαίτερα για τους µισθωτούς,
τους αγρότες και τους συνταξιούχους.
Είναι ένας προϋπολογισµός που θολώνει τις προσδοκίες και
τα µεγάλα λόγια για τη µεσαία τάξη. Είναι ένας προϋπολογισµός
που δεν εντάσσεται σε κανένα συνεκτικό και ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης, σε αντίθεση µε εµάς που είχαµε επεξεργαστεί µία ολοκληρωµένη εθνική αναπτυξιακή στρατηγική και η οποία είναι
δηµοσιευµένη στο site του Υπουργείου Ανάπτυξης «Απρίλιος
2019». Όποιος θέλει µπορεί να το δει.
Συµπεριλαµβάνει την εξειδίκευση αλληλεξαρτώµενων µέτρων,
που ωθούν στην ανάπτυξη κρίσιµων τοµέων της εθνικής οικονοµίας στα πλαίσια της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας και της
ανταγωνιστικής παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας, στον αγροτοδιατροφικό τοµέα, στην έρευνα, στην καινοτοµία, στις νεοφυείς
επιχειρήσεις, στην ενέργεια, στην αξιοποίηση των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, στον τουρισµό, στη βιοµηχανία και σε µια
σειρά από άλλους τοµείς.
Για όλους αυτούς τους λόγους καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
ο ειδικός εισηγητής από το Κίνηµα Αλλαγής κ. Αρβανιτίδης.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούµε σήµερα τον προϋπολογισµό του 2020, τον πρώτο προϋπολογισµό της νέας κυβερνητικής περιόδου. Επειδή πάντα η
συζήτηση επί του προϋπολογισµού, παίρνει και τη µορφή απολογισµού των πεπραγµένων µιας Κυβέρνησης και της γενικότερης κατεύθυνσης για το πού θέλει αυτή να πάει τη χώρα, οφείλουµε να κάνουµε και την αποτίµηση της διακυβέρνησης από τη
Νέα Δηµοκρατία µέχρι σήµερα.
Το αφήγηµα, λοιπόν, της Κυβέρνησης λέει ότι µε τον προϋπολογισµό του 2020 επιστρέφουµε στην κανονικότητα. Σε ποια κανονικότητα, όµως, θέλετε να µας επιστρέψετε και µε ποιον τρόπο; Στην κανονικότητα του ΣΥΡΙΖΑ και των υπερπλεονασµάτων
του 3,5%, που διατηρεί και αυτός ο προϋπολογισµός;
Στο Κίνηµα Αλλαγής δεν θα κουραστούµε να φωνάζουµε ότι
αυτά τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα είναι ο πραγµατικός
βραχνάς στην οικονοµία, υπονοµεύουν τη βιώσιµη ανάπτυξη και
θα έπρεπε να έχουν αλλάξει χθες, όχι αύριο.
Ακόµη και η κ. Λαγκάρντ, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, επανέλαβε µόλις προχθές εµµέσως πλην σαφώς την ήδη εκπεφρασµένη άποψή της για µείωση αυτών των
πλεονασµάτων.
Απ’ αυτά τα υπερπλεονάσµατα πρέπει να ξεκινά κάθε συζήτηση για την ανάπτυξη και τον προϋπολογισµό. Δεν θελήσατε,
όµως, κύριοι της Κυβέρνησης, να τα διαπραγµατευτείτε το καλοκαίρι του 2019 και έτσι σήµερα φέρνετε τον προϋπολογισµό
του 2020, για να µαζέψετε πάλι 7 δισεκατοµµύρια από τους φορολογούµενους, για να εξυπηρετήσετε αυτούς τους στόχους
των υπερπλεονασµάτων. Στο ίδιο έργο, λοιπόν, θεατές. Καµµία
επιστροφή σε καµµία κανονικότητα.
Οι πολίτες, κάνοντας στο τέλος τον λογαριασµό, δεν θα δουν
ουσιαστικά ρεαλιστικό όφελος στις τσέπες τους για το 2020,
καθώς µικροµεσαίοι και χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα επιβαρύνονται µε επιπλέον 323 εκατοµµύρια φόρους για φόρους εισοδήµατος, µε επιπλέον 84 εκατοµµύρια ευρώ φόρους ακίνητης
περιουσίας, µε επιπλέον 638 εκατοµµύρια ευρώ από ΦΠΑ και επιπλέον 88 εκατοµµύρια ευρώ από φόρους κατανάλωσης.
Ενώ η βασική παράµετρος του προϋπολογισµού, που είναι τα
υπερπλεονάσµατα, παραµένει η ίδια, αγνοούνται άλλες παράµε-
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τροι και δεν συνυπολογίζονται στην εξέλιξη των στόχων του προϋπολογισµού. Παράγοντες, όπως η κλιµατική αλλαγή και οι επιπτώσεις σε κάθε είδους υποδοµές, η ανάγκη για επενδύσεις
θετικού χαρακτήρα µε έργα πρόληψης, αλλά και έργα αποκατάστασης που θα χρειαστούν, η δηµογραφική γήρανση, οι ανεκτέλεστες δηµόσιες επενδύσεις, ο διεθνής περίγυρος µε την
υποχώρηση της παγκόσµιας ζήτησης, το Brexit και η κλιµάκωση
των µεταναστευτικών ροών, αλλά και οι πετσοκοµµένοι προϋπολογισµοί για την παιδεία, την υγεία, την πρόνοια και την κοινωνική ασφάλιση, που δεν προσεγγίζονται ορθολογικά και συνολικά, έχουν ως αποτέλεσµα να αποτελούν διαρκές εµπόδιο για
ανάκαµψη και βιώσιµη ανάπτυξη στην Ελλάδα.
Πέραν του γεγονότος ότι ο προϋπολογισµός της Κυβέρνησης
δεν λαµβάνει υπ’ όψιν του τις παραπάνω παραµέτρους, δεν κάνει
και µια σειρά από άλλα πράγµατα, που θα οδηγούσαν σε µια
άλλη κανονικότητα, την οποία υποστηρίζουµε εµείς και θα αναπτύξω παρακάτω.
Αυτός ο προϋπολογισµός, λοιπόν, δεν στηρίζει τα µικροµεσαία
και χαµηλά εισοδηµατικά στρώµατα, δεν προωθεί τις δηµόσιες
επενδύσεις, δεν στοχεύει σε ρεαλιστική συγκράτηση των δαπανών, δεν υποστηρίζει τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες µε ουσιαστικό τρόπο, δεν φέρνει ουσιαστικές φοροελαφρύνσεις ούτε στα
νοικοκυριά ούτε στους επαγγελµατίες ούτε στις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις. Δεν βασίζεται σε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο στρατηγικής και επιχειρησιακής ετοιµότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συµπέρασµα για τον προϋπολογισµό του 2020 είναι ένα: Η Κυβέρνηση µάς οδηγεί σε µια
φαινοµενική κανονικότητα. Φαινοµενική, γιατί στα µεν λόγια θέλει
να εµφανίζεται ως µια κυβέρνηση µεταρρυθµιστών, στις πράξεις
όµως αποδεικνύεται το αντίθετο. Από πού να ξεκινήσει κανείς και
πού να σταµατήσει µε παραδείγµατα; Από τα συνεχόµενα και κατεπείγοντα νοµοσχέδια χωρίς διαβούλευση και χωρίς τήρηση
των αρχών καλής νοµοθέτησης; Από τα απανωτά οφσάιντ του
Υφυπουργού Εξωτερικών; Από το προηγούµενο φάουλ της φωτογραφικής τροπολογίας για τον διορισµό του διοικητή της ΕΥΠ,
ώστε να µην είναι απαραίτητη πλέον η κατοχή πανεπιστηµιακού
πτυχίου για το πρόσωπο το οποίο θα αναλαµβάνει τη συγκεκριµένη θέση; Από τις επιλογές «ηµετέρων» για διοικητές νοσοκοµείων, αψηφώντας τις διαδικασίες προσόντων και επιλογής; Από
την επιβάρυνση ιδιωτών και επιχειρήσεων µε δικαστικό ένσηµο
για τις αναγνωριστικές αγωγές, που φέρατε µε νυχτερινή βουλευτική τροπολογία; Από τη σταδιακή κατάργηση του ενιαίου µισθολογίου, που έχετε ξεκινήσει να «ξηλώνετε» σαν το πουλόβερ
µε τις πρόσφατες ρυθµίσεις σας στο πολυνοµοσχέδιο του
Υπουργείου Υγείας; Από την απλή παράταση για ένα τετράµηνο
της προστασίας της πρώτης κατοικίας, προ της απειλής µαζικών
πλειστηριασµών, ακόµα και των οικονοµικά ασθενέστερων δανειοληπτών; Αντί για θεραπεία, σε κάθε πρόβληµα δίνετε παυσίπονο βραχείας διάρκειας. Και όλα αυτά, επειδή ήσασταν έτοιµοι
από καιρό να κυβερνήσετε και να πετύχετε γρήγορες νίκες για
την ολική επιστροφή στην κανονικότητα.
Όποιος θέλει να επιστρέψει σε αυτή την κανονικότητα, επιστρέφει, δυστυχώς, στα προβλήµατα µε πολιτικές που απέτυχαν
στο παρελθόν. Και η Νέα Δηµοκρατία, δυστυχώς, θέλει να µας
επιστρέψει αργά και σταθερά στα προβλήµατα του παρελθόντος, που µας οδήγησαν στην κρίση που βιώνουµε τα τελευταία
δέκα χρόνια, ειδικά όταν η νοµοθέτηση στη Βουλή δεν γίνεται µε
την καλύτερη δυνατή διαφάνεια και ακριβή αποτίµηση του κόστους που επωµίζονται οι φορολογούµενοι από τις νοµοθετικές
σας παρεµβάσεις.
Η Νέα Δηµοκρατία µε τις σηµερινές πρακτικές επιµένει, καλώς
η κακώς, να µας θυµίζει ποιο ήταν το κόµµα που εκτίναξε το δηµόσιο χρέος και οδηγηθήκαµε στη χρεοκοπία.
Εµείς, λοιπόν, θέλουµε να ορίσουµε µια νέα κανονικότητα σε
σχέση µε τον προϋπολογισµό και να προτείνουµε µια άλλη κανονικότητα για το µέλλον της χώρας και των συµπολιτών µας.
Είχα πει και πέρυσι στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό και
το επαναλαµβάνω και σήµερα ότι ο Υπουργός Οικονοµικών πρέπει να πάψει να είναι απλά ένας τροχονόµος δαπανών. Η φιλοσοφία σύνταξης και δοµής του προϋπολογισµού πρέπει να
αλλάξει, γιατί στον προϋπολογισµό καταγράφουµε πώς θα δια-
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χειριστούµε τις προσπάθειες και τον πλούτο του ελληνικού λαού.
Και αυτή η µεγάλη ευθύνη µετά από δέκα χρόνια κρίσης δεν µπορεί να συνεχίσει να ασκείται µε ξεπερασµένους όρους και τεχνικές. Χρειάζεται µια άλλη αντίληψη µε τοµές που θα υπερβαίνουν
τη στείρα λογιστική λογική. Δεν µπορεί, για παράδειγµα, να βασίζεται ένας προϋπολογισµός σε µεγάλης αβεβαιότητας προβλέψεις, όπως τα 550 εκατοµµύρια που υπολογίζετε ότι θα εισπράξετε από τη φοροδιαφυγή. Μου θυµίζει τους υπολογισµούς των
συναδέλφων µου του ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης περιόδου, που θα µάζευαν δισεκατοµµύρια από τη λίστα Λαγκάρντ, από τη λίστα
Μπόργιανς και από την πάταξη της φοροδιαφυγής στα καύσιµα.
Τι ωραία αφηγήµατα! Κάθε φορά, όταν κάτι λείπει στο Excel των
εισπράξεων του κράτους, µε έναν µύθο το συµπληρώνουµε.
Καλό είναι να είναι κάποιος αισιόδοξος, αλλά οι υπεραισιόδοξες
προβλέψεις σε έναν προϋπολογισµό είναι επικίνδυνες και οδηγούν σε αυταπάτες και στη φαινοµενική κανονικότητα που περιέγραψα πριν.
Η αίσθηση της ευθύνης σύνταξης ενός προϋπολογισµού δέκα
χρόνια µετά την κρίση πρέπει να υποδεικνύει τη διαρκή επαναξιολόγηση των στόχων που τέθηκαν, αλλά και της απόδοσης ή
µη µέτρων και πολιτικών που υιοθετεί κάθε φορά η κυβέρνηση.
Ίσως θα πρέπει, κύριε Υπουργέ, να σκεφθούµε έναν διαφορετικό ρόλο για το Γενικό Λογιστήριο. Χρειάζεται, λοιπόν, ένας
άλλος πιο σύγχρονος και µετρήσιµος τρόπος αξιοποίησης των
χρηµάτων του Έλληνα φορολογούµενου, των πόρων που περιβάλλοντός του, της δηµόσιας γης, των υποδοµών, του ανθρώπινου δυναµικού, αυτό που εµείς ονοµάζουµε κοινωνικό κεφάλαιο
της χώρας.
Επίσης, χρειάζεται να αλλάξει φιλοσοφία και στόχευση το
Υπερταµείο, η δέσµευση για ενενήντα εννιά χρόνια της περιουσίας των Ελλήνων, ένα θέµα στο οποίο διαρκώς θα επιµένουµε
ως Κίνηµα Αλλαγής να το θέτουµε σε κάθε δηµόσια συζήτηση.
Δεν βλέπω να καταγράφετε καθόλου έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις των ΕΛΠΕ και του ΔΕΔΔΗΕ που έχετε εξαγγείλει.
Λάθος; Αστοχία σύνταξης προϋπολογισµού; Μας επιφυλάσσετε
εκπλήξεις; Στρίβειν διά της αποσιώπησης η αλλαγή πολιτικών
αποφάσεων; Εάν είναι έτσι, αλλάζετε πολιτικές αποφάσεις ή
έχετε τέτοια πρόθεση, νοµίζω ότι και εµείς µπορούµε να συµφωνήσουµε σε αλλαγή τέτοιας πολιτικής.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η φαινοµενική κανονικότητα της
Νέας Δηµοκρατίας πρέπει να δώσει τη θέση της σε µια άλλη κανονικότητα που έχει ανάγκη η χώρα. Και η χώρα έχει ανάγκη από
µεγάλες άµεσες επενδύσεις, επενδύσεις µε µακροχρόνιο ορίζοντα και όχι τυχοδιώκτες και ευκαιριακούς επενδυτές που σπεύδουν ασµένως να γίνουν Ηρακλείδες.
O ίδιος o Υφυπουργός Οικονοµικών κ. Σκυλακάκης, άλλωστε,
αναγνώρισε σε πρόσφατη εκδήλωση του ΕΛΙΑΜΕΠ ότι και το
2020 θα συνεχίσει η αποεπένδυση, καθώς οι επενδύσεις θα κυµανθούν στο 12% του ΑΕΠ, όταν ο µέσος όρος στην Ευρωπαϊκή
Ένωση είναι 20%, µε το πρόβληµα των αποσβέσεων να παραµένει.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών):
(Δεν ακούστηκε)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Οι επενδύσεις είπατε ότι θα κυµανθούν στο 12%.
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Όχι
για το 2020.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Αλλά;
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ (Υφυπουργός Οικονοµικών): Για
το προηγούµενο.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ: Θα δούµε τον στόχο που βάζετε.
Εδώ είµαστε, για να αξιολογήσουµε την προσπάθειά σας.
Είναι ευκαιρία στο πλαίσιο του καταρτιζόµενου ευρωπαϊκού
προϋπολογισµού για την περίοδο 2020 - 2027, η Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει στις προτάσεις σηµατοδότησης του νέου Green
Deal, της Πράσινης Συµφωνίας, που παρουσίασε πριν λίγες
µέρες η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το Green Deal, που θα µας οδηγήσει µέσω µιας βιώσιµης, δίκαιης µετάβασης στην οικονοµία χαµηλού άνθρακα, δεν µπορεί
να λογίζεται ως µία ουδέτερη επιλογή χαµηλής πολιτικής. Πρέπει
να έχει ξεκάθαρο προοδευτικό πρόσηµο µε τον πολίτη στο επί-
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κεντρο. Και όπως ανέφερε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο σοσιαλδηµοκράτης Φρανς Τίµερµανς, στην παρουσίαση του νέου Green Deal, αυτό το συµβόλαιο πέρα από πράσινο πρέπει να είναι και κοινωνικό. Διότι, αν αυτή η Πράσινη Συµφωνία δεν είναι ταυτόχρονα και κοινωνική συµφωνία, τότε δεν
θα πετύχει.
Γι’ αυτό, λοιπόν, στο Κίνηµα Αλλαγής λέµε ότι καλοί οι φιλόδοξοι στόχοι για όλα, αλλά αυτοί πρέπει να ενσωµατωθούν σε
συγκεκριµένες δεσµεύσεις και έργα για την ενέργεια, την αντιµετώπιση της κλιµατικής κρίσης και την κοινωνία, σε ένα νέο ολοκληρωµένο πράσινο, κοινωνικό, αναπτυξιακό συµβόλαιο για την
Ελλάδα και την Ευρώπη.
Με αυτό το αφήγηµα για µία άλλη κανονικότητα για τη χώρα
µας και την Ευρώπη θα πορευτούµε εµείς, θέλοντας να εκφράσουµε και να εκπροσωπήσουµε τους νέους, µη προνοµιούχους
και τις νέες γενιές, να υπερασπιστούµε σύγχρονα αιτήµατα για
εντατικοποίηση των προσπαθειών αντιµετώπισης της κλιµατικής
κρίσης, την προσαρµογή µας στις απαιτήσεις της τέταρτης βιοµηχανικής επανάστασης, την εµπέδωση της αξιοκρατίας και της
ισότητας, αλλά και της προάσπισης των εργασιακών δικαιωµάτων, συµβάλλοντας πάντα µε τις προτάσεις µας στην ανασύνθεση της µεσαίας τάξης, στον επανακαθορισµό και τη διεύρυνσή
της, µε κίνητρα, στηρίγµατα για κοινωνική κινητικότητα προς τα
πάνω και όχι µε καθορισµό εισοδηµάτων προς τα κάτω και τη
συµπίεσή της, όπως προτείνει ή αφηγείται η Νέα Δηµοκρατία.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γι’ αυτούς τους λόγους κι
επειδή αρνούµαι να ασπαστώ τη φαινοµενική κανονικότητα της
Νέας Δηµοκρατίας, αρνούµαι να υπερψηφίσω αυτό το νοµοσχέδιο και καταψηφίζω τον προϋπολογισµό της Κυβέρνησης για το
2020.
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου): Καλείται στο Βήµα
η ειδική εισηγήτρια από το Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας κ. Μανωλάκου.
Κυρία Μανωλάκου, έχετε τον λόγο.
ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ: Στον κρατικό προϋπολογισµό αποτυπώνεται η κλιµάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης και για το 2020,
ως συνέχεια της πολιτικής της προηγούµενης, του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι
στα πλαίσια του µεσοπρόθεσµου και των µνηµονίων, µε αυξηµένο έλεγχο.
Ουσιαστικά, συµφωνείτε σε αυτή τη στρατηγική σύγκλιση όλα
τα αστικά κόµµατα, παρά τις λεκτικές και ανούσιες διαφορές
σας. Το σίγουρο είναι ότι εγγυάστε τη διαιώνιση της κοινωνικής
ανισότητας, προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του κεφαλαίου. Τα ίδια ήταν και µε τον περσινό προϋπολογισµό µε
άλλη κυβέρνηση.
Μπορεί ο προβλεπόµενος ρυθµός ανάπτυξης να εκτιµάται στο
2,8%, ωστόσο υποβαθµίζετε τους αστάθµητους υπαρκτούς παράγοντες εδώ, στην πόρτα µας. Η βιοµηχανική παραγωγή συγχρονισµένα εµφανίζει πτώση σε Γερµανία, Ιταλία, Ισπανία και σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει το Brexit και η αυξηµένη
πιθανότητα κρίσης στη διεθνή οικονοµία. Οι ελληνοτουρκικές
σχέσεις είναι µπροστά. Συνεπώς το διεθνές οικονοµικό περιβάλλον είναι επισφαλές. Μην παραπλανάτε. Επιπτώσεις, δυστυχώς,
θα υπάρχουν κι εδώ, σε τουρισµό, µεταφορές, ναυτιλία και άλλα.
Ωστόσο, στον προϋπολογισµό 2020 παίρνετε µέτρα για φοροελαφρύνσεις- µποναµάδες µόνο για το κεφάλαιο και γι’ αυτό
ακριβώς είναι ταξικός και αντιλαϊκός. Δεν είναι µόνο ότι τα έσοδα
των φόρων κατά 93% προέρχονται από φορολεηλασία λαϊκών
στρωµάτων και προκλητικά µόνο το 7% από αυτούς που συγκεντρώνουν τον πλούτο στα χέρια τους. Και τα έξοδα, όµως, τα καταναλώνετε για τις ανάγκες του κεφαλαίου και τους νατοϊκούς
εξοπλισµούς, για να συγκαλύπτει το ΝΑΤΟ τις επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας και να υπονοµεύει κυριαρχικά δικαιώµατα της
χώρας και του λαού µας.
Τις πιεστικές ανάγκες, όµως, του λαού, τις ανάγκες που έχει
ο κάθε άνθρωπος, τις αγνοείτε, τις περιφρονείτε, τις ποδοπατάτε. Γι’ αυτόν τον λόγο, δεν µπορεί να υπάρξει στον καπιταλισµό
φιλολαϊκός προϋπολογισµός. Καµµία αυταπάτη. Το αποδεικνύουν τα ίδια τα επιµέρους νούµερα που αφορούν ανάγκες του
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λαού, σε υγεία, µόρφωση για τα παιδιά του, κοινωνική ασφάλιση,
άθληση, πολιτισµό, υποδοµές, ακόµα και σε ψυχαγωγία και ξεκούραση. Αρπάξατε την περίοδο της κρίσης εισοδήµατα και δικαιώµατα και το µέλλον της νέας γενιάς.
Τι δίνετε; Τι επιστρέφετε τώρα στην ανάπτυξή σας; Τίποτα!
Είναι δώρα στο κεφάλαιο για να έχει φθηνούς εργαζόµενους, δηλαδή µειωµένο εργατικό κόστος. Η επιβίωση, στο βάρβαρο σύστηµά σας, έχει µετατραπεί σε καθηµερινό µαρτύριο. Εξαναγκάζετε τον καθένα να ψάχνει ακόµα και δεύτερη δουλειά πιο κακοπληρωµένη, ανασφάλιστη, χωρίς δικαιώµατα, να δουλεύει σαν
είλωτας, να παράγει υπεραξία για τους µεγαλοεπιχειρηµατίες,
για να έχει ο ίδιος µία χαµοζωή.
Εξάλλου, ό,τι νοµοθετήµατα περάσατε ήταν σε αντιδραστική
και αντιλαϊκή κατεύθυνση, µε fast track διαδικασίες τις περισσότερες φορές, υπέρ του κεφαλαίου και ενάντια των λαϊκών στρωµάτων. Καταχρεώθηκαν µισθωτοί, µικροµεσαίοι, αγρότες, αυτοαπασχολούµενοι. Και τώρα, µε την ανάπτυξή σας, τι κάνετε; Στηρίζετε τις τράπεζες µε νόµο, να µεταφέρουν τα κόκκινα δάνεια
στα κοράκια, προδιαγράφοντας ένταση της επίθεσης σε βάρος
της λαϊκής περιουσίας και κατοικίας.
Βεβαίως, στο όνοµα της εξυγίανσης του τραπεζικού συστήµατος και της χρηµατοδότησης των επιχειρηµατικών οµίλων, εξασφαλίσατε ένα κρατικό πακέτο 12 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Έτσι
στηρίζετε τις τράπεζες απ’ τη µια, ενώ απ’ την άλλη θα εντείνονται εκβιασµοί και ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί για τη λαϊκή κατοικία. Και, βέβαια, έχει ποινικοποιηθεί η διαµαρτυρία στους
πλειστηριασµούς από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ. Την ίδια ώρα, χιλιάδες οι απολύσεις τραπεζοϋπαλλήλων και νέα φορολογικά
βάρη στον λαό, ολοκληρώνοντας παλιότερες µεταρρυθµίσεις
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το ’να χέρι νίβει τ’ άλλο και τα δυο το
κεφάλαιο! Εκεί που σταµατά ο ένας, αρχίζει ο άλλος.
Μάλιστα, για να θολώσετε, να συγκαλύψετε την ταξικότητα
των αντιλαϊκών σκληρών µέτρων, παρουσιάζετε ως κοινωνική πολιτική την κοροϊδία του κοινωνικού µερίσµατος για τους πιο εξαθλιωµένους, από τα µατωµένα, όµως, πλεονάσµατα. Κρύβετε ότι
αυτά είναι τα πλεονάσµατα της αντιλαϊκής επίθεσης, πάνω κι απ’
τους στόχους που έβαλαν οι προηγούµενοι κατά 3,5% κι εσείς
συνεχίζετε.
Βέβαια, την ίδια ώρα νέα µείωση των συντάξεων αποτυπώνει
ο κοινωνικός προϋπολογισµός, επιβεβαιώνοντας µείωση εισοδήµατος των συνταξιούχων. Γιατί δεν επαναφέρετε το ΕΚΑΣ στους
χαµηλοσυνταξιούχους, τη δέκατη τρίτη σύνταξη; Γιατί δεν καταργείτε τον νόµο Κατρούγκαλου; Μα, γιατί την ίδια στρατηγική
έχετε, µε µικροπαραλλαγές.
Προπαγανδίζετε περί µείωσης των εισφορών για ορισµένες
κατηγορίες ασφαλισµένων και επαγγελµατιών. Στην ουσία, κρύβετε την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης, το παραπέρα
σάρωµα του κοινωνικού χαρακτήρα της, που οδηγεί σε συντάξεις πείνας και δουλειά έως τον τάφο, για να κερδίσει ο έµπορας
της κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή από τα λεφτά των ασφαλισµένων µε την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής.
Ας δούµε, όµως, αν δίνετε καµµία ανάσα στις βασικές λαϊκές,
ανθρώπινες ανάγκες. Μόνο ως ουτοπία ακούγεται. Ακόµα µία
χρονιά µειώνονται οι δαπάνες στην υγεία και την πρόνοια. Ενισχύεται η διαχρονική µετακύλιση σε ασφαλισµένους και ασφαλιστικά ταµεία ενός όλο και µεγαλύτερου µέρους των δαπανών,
που απαιτούνται για τη λειτουργία των νοσοκοµείων και της πρωτοβάθµιας υγείας. Εντείνετε παραπέρα τον εµπορευµατικό και
επιχειρηµατικό χαρακτήρα της δηµόσιας υγείας. Ταυτόχρονα
διατηρείτε όλα τα χαράτσια και τις περικοπές του ΣΥΡΙΖΑ.
Το µόνο σίγουρο είναι ότι θα συνεχιστεί η σηµερινή άθλια κατάσταση στα δηµόσια νοσοκοµεία, η υποβάθµιση και συρρίκνωση υπηρεσιών, θα συνεχίσουν να είναι κλειστά κρεβάτια στις
ΜΕΘ, ράντζα και τεράστιες λίστες αναµονής για θεραπείες, εξετάσεις, χειρουργικές επεµβάσεις, που θα µακροηµερεύουν. Θα
συνεχίσουν να είναι κλειστά ιατρικά τµήµατα σαν αποτέλεσµα
της υποστελέχωσης και υποχρηµατοδότησης. Θα αναβαθµιστεί,
όµως, η επιχειρηµατική λειτουργία των δηµόσιων νοσοκοµείων
χωρίς να παίρνονται υπ’ όψιν οι λαϊκές ανάγκες.
Φτάνετε στο σηµείο να µειώνετε κατά 48% ακόµα και τις κοινωνικές παροχές. Μειώνονται, δηλαδή, επιδόµατα ανασφάλιστων
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υπερηλίκων, αναπηρικά επιδόµατα. Κόβονται ακόµα και θεραπείες παιδιών, που έχουν ανάγκη ειδικής αγωγής. Είναι απάνθρωπο, είναι ντροπή!
Στην παιδεία ούτε ανάκτηση των απωλειών ούτε αντιστροφή
έχουµε στη γενική πτωτική πορεία χρηµατοδότησης της τελευταίας δεκαετίας. Τα λειτουργικά έξοδα συντήρησης σχολικών
µονάδων είναι σταθερά υποχρηµατοδοτούµενα τα τελευταία
δέκα χρόνια, αφού οι δαπάνες σε αυτή την περίοδο κόπηκαν
κατά 70%! Είναι χιλιάδες τα κενά που έπρεπε να καλύπτονται από
µόνιµο προσωπικό. Σταδιακά καλύπτονται από συµβασιούχους.
Τελικά, η εκπαίδευση είναι ο φτωχός συγγενής των προτεραιοτήτων που θέτει η καπιταλιστική ανάπτυξη.
Όµως και η υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής είναι στον ίδιο βηµατισµό µε την προηγούµενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ακατάλληλες σχολικές αίθουσες, ενώ το 50%
των σχολικών κτηρίων είναι χτισµένα πενήντα χρόνια πριν χωρίς
αντισεισµικό κανονισµό. Οι ανάγκες στην ειδική εκπαίδευση είναι
διαχρονικές και οι ελλείψεις σηµαντικές στα ειδικά σχολεία. Τελικά, έτσι τσακίζονται και τα µορφωτικά δικαιώµατα των χιλιάδων
µαθητών, αφού δεν περισσεύει το παραµικρό για στοιχειώδεις
βασικές ανάγκες, που σχετίζονται µε τη ζωή και την ασφάλειά
τους. Μειώνετε, όµως, τη φορολογία των επιχειρήσεων.
Συνεπώς, τα νούµερα του προϋπολογισµού 2020 επιβεβαιώνουν ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν είναι για όλους, αλλά
για το µεγάλο κεφάλαιο. Η υποχρεωτικότητα σε ηλεκτρονικές
αγορές που ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, τσακίζει αυτοαπασχολούµενους
µε τη νέα αύξηση στο 30% του εισοδήµατος και, βέβαια, το πλαστικό χρήµα ευνοεί τις τράπεζες. Έτσι είναι η συνέχεια του κράτους!
Μπορεί να διαφηµίζετε ότι για τους µικροεπαγγελµατίες θα
υπάρχει ανακούφιση από τον µειωµένο συντελεστή φορολόγησης, ωστόσο αυτή εξανεµίζεται αυτόµατα µε την προβλεπόµενη
αύξηση των κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών στο νέο νοµοσχέδιο. Ταυτόχρονα, η οποία µείωση του ΕΝΦΙΑ είναι προσωρινή, αφού οι αντικειµενικές αξίες τραβάνε την ανηφόρα. Τελικά
ο αυτοαπασχολούµενος µικροεπαγγελµατίας εξακολουθεί να τα
βγάζει πέρα δύσκολα, παρά τη δεύτερη χρονιά αναιµικής ανάκαµψης.
Τα ίδια ισχύουν και για τους µικροµεσαίους αγρότες. Γι’ αυτό
βγαίνουν στους δρόµους. Από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο
πετρέλαιο και σε άλλα καύσιµα απαλλάσσονται εφοπλιστές, αεροπορικές εταιρείες, διάφορες βιοµηχανίες. Ωστόσο, καµµία έκπτωση, ούτε 1 ευρώ για την αγροτιά! Ο ΦΠΑ για τα αγροεφόδια
είναι υψηλός, ενώ την ίδια ώρα ο εισαγόµενος επενδυτικός χρυσός απαλλάσσεται του ΦΠΑ! Και από πάνω, φορολογείτε ακόµα
και τη βασική ενίσχυση των φτωχών αγροτών. Έτσι και µε φορολογικά εργαλεία επιταχύνεται η συγκέντρωση γης και παραγωγής στους λίγους.
Χρησιµοποιείτε ακόµα και τον ΕΛΓΑ, που δεν αποζηµιώνει το
σύνολο των καταστροφών και ας πληρώνουν πανάκριβα ασφάλιστρα. Αντίθετα το αξιοποιείτε για την ιδιωτικοποίηση του ΕΛΓΑ,
δηλαδή ακόµα χειρότερα για αγροτιά και εργαζόµενους.
Ο προϋπολογισµός τελικά αποδεικνύει ότι η καπιταλιστική
ανάπτυξη απαιτεί θυσίες χωρίς αντίκρισµα, αφού δεν καλυτερεύει αλλά αντίθετα χειροτερεύει τη ζωή των εργαζοµένων. Γι’
αυτό δεν πρέπει να θεωρείται µονόδροµος.
Για µόνιµη και σταθερή δουλειά µε αξιοπρεπή µισθό, για δηµόσια υγεία και µόρφωση, για υποδοµές, για τις λαϊκές ανάγκες
µονόδροµος είναι η οργάνωση της πάλης απέναντι στους µονοπωλιακούς οµίλους και το κέρδος τους, το πολιτικό τους προσωπικό, το ίδιο το καπιταλιστικό σύστηµα, που για το κέρδος γυρίζει
σε περασµένους αιώνες σκλαβιάς. Ο στόχος για ένα ποιοτικό,
ανώτερο, ανθρώπινο σύστηµα, το σοσιαλιστικό, είναι ρεαλιστικός
απέναντι στην καπιταλιστική βαρβαρότητα και απανθρωπιά,
αρκεί να οργανωθεί η λαϊκή αντεπίθεση.
Και µε αυτή την έννοια χαιρετίζουµε τη σηµερινή πανελλαδική,
µαχητική, µαζική διαδήλωση και πορεία των συνταξιούχων, που
παρά τη δυνατή βροχή διεκδίκησαν στον δρόµο την δέκατη σύνταξη. Χαιρετίζουµε, όµως, και όσους θα ακολουθήσουν τις επόµενες µέρες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Χαράλαµπος Αθανασίου) Τον λόγο έχει ο ει-
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δικός εισηγητής της Ελληνικής Λύσης κ. Κωνσταντίνος Χήτας.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΗΤΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µάλλον ζούµε σε διαφορετικές
διαστάσεις. Όσο καλές κι αν είναι οι προθέσεις µου -και πραγµατικά έχω πολύ καλές προθέσεις- αδυνατώ να κατανοήσω την
αισιοδοξία του οικονοµικού σας επιτελείου.
Οι Έλληνες, να ξέρετε, δεν λένε ψέµατα. Μπορεί να έχουµε
άλλα κουσούρια, αλλά ψέµατα δεν λένε και δεν λέµε. Και θέλω
να πιστέψετε -και το ξέρετε- ότι το «λίπος» έχει τελειώσει. Δεν
υπάρχει άλλο «λίπος» στους Έλληνες. Κάποτε θυµάµαι τέτοιες
µέρες -αν και είναι ο πρώτος προϋπολογισµός που συµµετέχω
και έχω την τιµή να είµαι ειδικός εισηγητής- στους λογαριασµούς
των περισσότερων τουλάχιστον Ελλήνων πιστωνόταν το δώρο
Χριστουγέννων. Μπορούσαν να ανασάνουν οι ελληνικές οικογένειες. Πλήρωναν τις υποχρεώσεις τους. Περνούσαν τις γιορτές
ωραία, χωρίς υπερβολές, χωρίς σπατάλες, ωραία, όµορφα, ελληνικά και οικογενειακά. Ήταν αυτή η µεγάλη ανάσα.
Τώρα αυτό το κράτος, αυτή η πολιτεία, λοιπόν, όλων αυτών
των ετών -που φτάσαµε µέχρι και σήµερα εδώ, σε εσάς- τους
έχει στήσει αυτούς τους Έλληνες σε ουρές και τους µοιράζει επιδόµατα φτώχειας, επιδόµατα της ντροπής. Αυτή είναι η µεγάλη
διαφορά και αυτό είναι το κεντρικό σηµείο και αυτού του προϋπολογισµού. Με τα επιδόµατα της φτώχειας ξεφτιλίζετε την
αξιοπρέπειά τους και τους µοιράζετε ασπιρίνες. Οι ασπιρίνες,
όµως, δεν θεραπεύουν -πιστέψτε µε- τον οικονοµικό θάνατο της
πατρίδας µας.
Θα είµαι σύντοµος, µετά την ανάλυση άλλωστε του γενικού
µας εισηγητή κ. Βιλιάρδου µε τόσες λεπτοµέρειες. Θέλω να αναφερθώ σε τέσσερις πυλώνες. Θα µου το επιτρέψετε, κύριε Υπουργέ.
Θα ξεκινήσω µε τον πρώτο πυλώνα, που είναι το λαθροµεταναστευτικό. Εδώ έχουµε -το έχω πει και άλλες φορές, είναι µία
έκφραση που χρησιµοποιείται- πραγµατικά υπερπλεόνασµα, όχι
οικονοµικό υπερπλεόνασµα. Έχουµε υπερπλεόνασµα στη λαθροµετανάστευση. Οι ροές αυξάνονται δραµατικά. Είναι µία
ωρολογιακή βόµβα, η οποία µετρά αντίστροφα στο εσωτερικό
της χώρας.
Παίζετε µε τις ανθρώπινες ζωές. Καταδικάζετε την Ελλάδα µε
τον τρόπο που αντιµετωπίζετε το τεράστιο αυτό πρόβληµα και
την αδιέξοδη πολιτική που ακολουθείτε, χωρίς σχέδιο, χωρίς
πλάνο, µια Κυβέρνηση σε πανικό, που αλλάζει το πλάνο και το
σχέδιό της από µέρα σε µέρα.
Και έχετε προϋπολογίσει -µιας και µιλάµε για οικονοµικά στοιχεία σήµερα δεν θα πάω στα υπόλοιπα- 140 µε 150 εκατοµµύρια
για το λαθροµεταναστευτικό, ενώ οι δικοί µας πρόχειροι υπολογισµοί µιλάνε για περίπου 1,8 δισεκατοµµύριο. Και αναρωτιέµαι,
κύριε Υπουργέ, αν στα 140 εκατοµµύρια µόνο είναι και τα έξοδα
που θα πάνε από τον προϋπολογισµό του κράτους, όπως είπαµε
χθες, από τη χθεσινή τροπολογία, την οποία καταθέσατε µε
αυτόν τον βίαιο, απαράδεκτο τρόπο και φυσικά υπερψηφίσατε.
Αφήνω τώρα τη λαθροµετανάστευση. Πάµε στο δηµογραφικό,
το τεράστιο πρόβληµα της χώρας µας. Θα σταθώ όχι σε αυτά
που λέει η Ελληνική Λύση, θα σταθώ στην έκθεση της Βουλής
για το δηµογραφικό. Στα επόµενα χρόνια, λοιπόν, η πρόβλεψη
για τον πληθυσµό της χώρας κυµαίνεται από 10 έως 8,5 εκατοµµύρια, έναντι 11 εκατοµµυρίων που ήταν το 2015. Είναι τροµακτικά τα νούµερα και αµείλικτα, µείωση σε απόλυτες τιµές από
0,8 έως 2,5 εκατοµµύρια Έλληνες συµπολίτες µας. Ακόµα πιο
δυσοίωνα, δεν είναι µόνο αυτοί που πεθαίνουν, είναι κι αυτοί που
γερνάνε, είναι αυτοί που γηράσκουν. Εκεί να δείτε πόσο δυσοίωνα είναι τα µηνύµατα που παίρνουµε.
Σύµφωνα µε τη συγκεκριµένη έκθεση λοιπόν, την οποία καταθέτω στα Πρακτικά, την έκθεση της Επιστηµονικής Επιτροπής
της Βουλής -δεν είναι δική µου υπόθεση αυτή, ούτε δική µου εργασία- το 2035, το ποσοστό των άνω των εξήντα πέντε ετών και
των άνω των ογδόντα πέντε ετών, που το 2015 ήταν 20,9% και
2,8% αντίστοιχα, τα επόµενα χρόνια θα είναι στο 27,9% από το
20%, δηλαδή συν 8%, και στο 4,5% από το 2,8%. Για να καταλαβαίνετε για τι νούµερα µιλάµε, λέω για τους άνω των εξήντα
πέντε και τους άνω των ογδόντα πέντε. Η χώρα πεθαίνει, η χώρα
γερνάει. Και, δυστυχώς, καµµία κυβέρνηση δεν καταφέρνει να
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τη σώσει.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χήτας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Πάµε τώρα στα δύο χιλιάρικα που µοιράζετε για κάθε νέο παιδί
και νοµίζετε ότι είναι η λύση στο δηµογραφικό. Λίγα είναι και τα
µέτρα τα οποία έχετε λάβει για τη στήριξη των πολυτέκνων. Τα
είπαµε στο τελευταίο νοµοσχέδιο. Ζητήσαµε πλήρη φοροαπαλλαγή για αυτούς τους ήρωες της καθηµερινότητας, γι’ αυτούς
τους Έλληνες ήρωες, µε τέσσερα, πέντε, έξι και επτά παιδιά. Δεν
το κάνατε. Και για τους τρίτεκνους πρέπει να δώσετε πολλά παραπάνω, σας τα έχουµε καταθέσει ένα προς ένα, έχετε τις προτάσεις. Ακόµα και µε τους ΑΜΕΑ, τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες,
κι εκεί τσιγκουνιές κάνατε. Πάλι καλά που είχαµε τη γενική κατακραυγή, την κοινωνική κατακραυγή, και καταλάβατε ότι η ηλικία
των ΑΜΕΑ δεν πρέπει να αποτελεί κριτήριο για το ειδικό τους το
επίδοµα. Πρέπει να πείτε στους Έλληνες -αυτός είναι ο σκοπός
σας σήµερα εδώ και να µην πανηγυρίζετε, να δείτε την πραγµατική εικόνα- πώς σκοπεύετε να αντιµετωπίσετε το τεράστιο πρόβληµα του δηµογραφικού και αφήστε τα δύο χιλιάρικα που
δίνετε.
Πάµε στο τρίτο θέµα, την αφαίµαξη της µεσαίας τάξης. Αυτή
η µεσαία τάξη, που έχει κληθεί να σηκώσει στις πλάτες της αυτή
τη δύσµοιρη χώρα, η µεσαία τάξη, που είναι ο αιµοδότης της οικονοµίας µας, όλα αυτά τα χρόνια. Και θα πρέπει βεβαίως να ξεκαθαρίσετε εσείς, σε πρώτη φάση, τι εννοούµε «είµαι στη µεσαία
τάξη». Γιατί άλλο έχουµε στο µυαλό µας εµείς ως µεσαία τάξη,
και άλλα µάθαµε πρόσφατα από τις επιτροπές, από τον κ. Σταϊκούρα, ότι είναι η µεσαία τάξη, ο οποίος µας είπε ότι µεσαία τάξη
είναι αυτοί που παίρνουν 500 ευρώ τον µήνα και φυσικά µείναµε
έκπληκτοι.
Τα φορολογικά βάρη των Ελλήνων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, δεν λύνονται ούτε µε µαθηµατικές
αλχηµείες ούτε µε θεωρητικές εξισώσεις. Ο ελληνικός λαός έχει
µπουχτίσει από λόγια, από υποσχέσεις και από θεωρίες. Και µη
λέτε ότι φταίνε οι προηγούµενοι, γιατί αυτό λέτε συνέχεια και
εσείς και όταν ανέλαβαν οι προηγούµενοι.
Ξέρετε κάτι; Οι προηγούµενοι είστε εσείς, οι προηγούµενοι
είστε εσείς εδώ, οι ίδιοι, οι πολλοί που είστε από εδώ και πολλοί
από αυτούς που προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να εντάξει πλέον στη νέα,
διευρυµένη κεντροαριστερά παράταξη. Αυτοί είστε εσείς, αυτοί
που κυβερνούσατε. Αυτοί είναι οι προηγούµενοι, δεν είναι άλλοι.
Πάµε σε κάτι άλλο τώρα. Αυτό είναι για γέλια και για κλάµατα,
κλαυσίγελος. Πάµε στο “rebrain”, στα εξακόσιες χιλιάδες Ελληνόπουλα που στείλαµε έξω, που ήταν και αυτή µια τεράστια αιµορραγία οικονοµική. Πάµε να κάνουµε “rebrain” τώρα και θα
επιστρέψουν, όπως διαφηµίζετε, πεντακόσιοι Έλληνες επιστήµονες του εξωτερικού για να εργαστούν στον ιδιωτικό τοµέα
στην Ελλάδα, µε κατώτατο µισθό τα 3.000 ευρώ.
Ποιοι θα επιστρέψουν; Θα κάνετε κάποιες επιστροφές για διαφηµιστικούς λόγους. Ποιος από αυτά τα Ελληνόπουλα, τα λαµπρά µυαλά, που έχει πάει έξω και έχει καταξιωθεί στο επάγγελµά
του και έχει καταξιωθεί και οικονοµικά, θα επιστρέψει σε αυτή τη
χώρα, εδώ; Να κάνει τι, µε αυτές τις οικονοµικές συνθήκες που
επικρατούν;
Διαβάζω και ακούστε τα λόγια αυτά -δεν είναι δικά µου- ενός
από αυτούς τους νέους, που τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει
φύγει, βρίσκεται στη Μέση Ανατολή και εργάζεται. Είναι σηµερινές του δηλώσεις σε ραδιοφωνικό σταθµό της Θεσσαλονίκης και
θα τις καταθέσω στα Πρακτικά και σας προκαλώ να τις διαβάσετε. «Μόνο γέλιο» -λέει ο συνέλληνάς µας, που εργάζεται στο
εξωτερικό, στη Μέση Ανατολή- «µπορεί να φέρει αυτή η εξαγγελία. Είναι κοροϊδία. Σε καµµία περίπτωση δεν θα αφήσω όλα
αυτά που έχτισα εδώ τα τελευταία χρόνια, για να έρθω στην Ελλάδα µε τον µισθό που θεωρητικά υποσχέθηκαν για έναν χρόνο
και χωρίς να υπάρχει προοπτική για δεύτερο. Αυτό που θα πω
σε όποιον µε ρωτήσει είναι αυτά τα τρία χιλιάρικα να τα δώσουν
σε εσάς, που µείνατε στην Ελλάδα ή να τα δώσουν στους γονείς
µας και στους γονείς σας, που βρίσκονται σε σύνταξη». Αυτές
είναι οι δηλώσεις του νέου, εικοσιπεντάχρονου συνέλληνά µας,
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που εδώ κει τέσσερα χρόνια ζει, εργάζεται και αναγνωρίστηκε η
αξία και η ικανότητά του, δυστυχώς, στο εξωτερικό.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χήτας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Πάµε σε ένα άλλο κεφάλαιο τώρα, αφού µιλήσαµε για το λαθροµεταναστευτικό, αφού µιλήσαµε για το δηµογραφικό, αφού
µιλήσαµε για την αφαίµαξη της µεσαίας τάξης. Πάµε να δούµε
λίγο τους εξοπλισµούς, ένα φρέσκο θέµα το οποίο το κουβεντιάσαµε και χθες. Γιατί λέµε ότι µια χώρα για να είναι σοβαρή και
δυνατή πρέπει να έχει δυνατή οικονοµία και δυνατή άµυνα, Ένοπλες Δυνάµεις και ισχυρή αµυντική γραµµή. Αυτά λέµε. Δυστυχώς, η χώρα µας και στα δύο παραπαίει.
Χθες ψηφίσαµε το νοµοσχέδιο και καλά κάναµε και το ψηφίσαµε. Σήµερα βγαίνουν ειδήσεις όµως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τους Τούρκους να λένε ότι θα συνοδεύουν -ακούστε
λίγο- τα ερευνητικά τους σκάφη drones, τα «UAV», στην κατεχόµενη Κύπρο, στην Κύπρο µας. Θα στέλνουν δηλαδή τα ερευνητικά σκάφη και από πάνω θα τα συνοδεύουν τα drones. Και
ξέρετε για τι drones µιλάµε; Μιλάµε για ένα νέο υπερσύγχρονο,
τούρκικο, «υπερ-drone» -έτσι θα το χαρακτηρίσω- µε ασύλληπτη
αυτονοµία, µε ασύλληπτη εµβέλεια, που µπορεί να µεταφέρει
φορτία ως και εννιακόσια κιλά -κοντά στον τόνο- και την εβδοµάδα που µας πέρασε µάλιστα έγινε και η πρώτη πτήση.
Τι σηµαίνει αυτό; Αυτό σηµαίνει ότι έχουν κάνει άλµατα, δυστυχώς, οι Τούρκοι στα εξοπλιστικά, ενώ εµείς βγαίνουµε από
µια µακρόχρονη παραµέληση της άµυνας. Αυτό είναι το «Akinci»,
το οποίο το καταθέτω στα Πρακτικά, το νέο υπερσύγχρονο
«υπερ-drone» των Τούρκων.
(Στο σηµείο αυτό ο Βουλευτής κ. Χήτας καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο
του Τµήµατος Γραµµατείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και
Πρακτικών της Βουλής)
Πάµε τώρα στην αναβάθµιση των F-16, που έγινε χθες, στην
έκδοση «Viper», η οποία θα ολοκληρωθεί µετά από τέσσεραπέντε χρόνια, το 2023 - 2024. Στο διάστηµα αυτό εµείς θα τα αναβαθµίσουµε, αφού καταφέραµε να ξεµπλοκάρουµε -ω, τι ντροπή!- τα ανταλλακτικά και τις βίδες για να έρθουν στην Ελλάδα,
γιατί δεν είχαµε να τα πληρώσουµε. Οι Τούρκοι, στο µεσοδιάστηµα αυτό, θα αποκτήσουν τα Sukhoi 35 ως το 2003 και τα
Stealth Sukhoi 57. Και όλα αυτά στο ίδιο χρονικό διάστηµα, δηλαδή πάλι θα είναι πέντε-έξι χρόνια µπροστά από εµάς. Αυτό που
λέω είναι ότι θα είχαµε πλεονέκτηµα στον αέρα, αν η αναβάθµιση
των ελληνικών F 16 είχε ολοκληρωθεί σήµερα.
Κι έρχεστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δηµοκρατίας, µες στον ορυµαγδό αυτόν που έχω περιγράψει και µας λέτε
ότι έχετε τη λύση να σώσετε την οικονοµία µας. Και πριν τις εκλογές υποσχεθήκατε άλλα πράγµατα, και για το λαθροµεταναστευτικό κ.λπ., αλλά δεν κάνατε τίποτα, στάχτη στα µάτια.
Με τον προϋπολογισµό αυτόν που καταρτίσατε προσπαθείτε
να ρίξετε στάχτη στα µάτια των Ελλήνων, αφού άλλα τους παρουσιάζετε και, δυστυχώς, άλλη είναι η πραγµατικότητα και η
πραγµατικότητα αποτυπώνεται στην καθηµερινότητα, έξω στη
ζωή, όχι στην Αίθουσα αυτή, όχι στα χαρτιά αυτά, όχι στους οικονοµικούς πίνακες που έχετε παρουσιάσει.
Πείτε µας, λοιπόν, δεν ρίχνετε στάχτη στα µάτια των συµπολιτών µας όταν διατυµπανίζετε τη µείωση κάποιων φορολογικών
συντελεστών, αλλά ταυτόχρονα θα πληρώσουν 323 εκατοµµύρια
παραπάνω φόρους για το 2020; Δεν είναι στάχτη στα µάτια αυτό;
Δεν ρίχνετε στάχτη στα µάτια των Ελλήνων, όταν αυξάνετε τους
έµµεσους φόρους; Δεν είναι ο ΦΠΑ αυξηµένος σχεδόν κατά 500
εκατοµµύρια φέτος, στον προϋπολογισµό; Δεν είναι; Οι φόροι
κατανάλωσης δεν είναι αυξηµένοι κατά 89 εκατοµµύρια ευρώ;
Διαβάζω λάθος; Βοηθήστε µε, µπορεί να κάνω λάθος.
Διαβάζω λάθος ότι τα έσοδα του κράτους από φόρους, εισαγωγές, προβλέπεται να είναι 322 εκατοµµύρια ευρώ, δηλαδή αυξηµένα κατά 18 εκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε το 2019; Ή
µήπως είναι ψέµα ότι συνολικά, για το 2020, οι φόροι σε αγαθά
και υπηρεσίες θα είναι αυξηµένοι κατά 637 εκατοµµύρια ευρώ;
Είναι αυτά φοροελαφρύνσεις; Είναι αυτή αναπτυξιακή πολιτική;
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Δίνετε ένα, παίρνετε πολλαπλάσια.
Σας είπα και στο ξεκίνηµα, άλλη τρύπα στο ζωνάρι του Έλληνα
δεν έχει µείνει. Τελειώσαµε. Ρωτήσατε τους χαµηλοσυνταξιούχους πώς τα φέρνουν βόλτα, πώς τα φέρνουν βόλτα αυτοί που
ακόµα περιµένουν, µετά από τρία-τέσσερα χρόνια να πάρουν τις
συντάξεις τους, που δεν έχουν βγει ακόµα; Και τους υποσχεθήκατε ότι θα το λύσετε το θέµα αυτό κι ακόµα δεν έχει λυθεί. Δεν
έχει λυθεί ακόµα.
(Στο σηµείο αυτό την Προεδρική Έδρα καταλαµβάνει ο Ε’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ)
Δεν σας νοιάζει να ανακουφίσετε τη µεσαία τάξη. Σας νοιάζει
µόνο, σας ενδιαφέρει µόνο να πετύχετε νούµερα, νουµεράκια,
να βγουν τα νουµεράκια!
Δεν σας ενδιαφέρει να ανακουφιστεί η µεσαία τάξη. Αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι ο προϋπολογισµός σας δεν είναι πετυχηµένος, είναι υποκειµενικός, είναι προσχηµατικός.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, θα
ήθελα να πω -και είµαστε ξεκάθαροι σε κάθε νοµοσχέδιο και σε
αυτή την περίπτωση του προϋπολογισµού- ότι η Ελληνική Λύση
σαφώς και υποστηρίζει ό,τι µέτρα δηµοσιονοµικής πολιτικής βελτιώνουν την οικονοµική κατάσταση του Έλληνα. Μια ορθή, όµως,
δηµοσιονοµική πολιτική πρέπει να περιλαµβάνει δίκαιη κατανοµή
φορολογικών βαρών. Πρέπει κάποια στιγµή να ανταποδώσουµε
τις θυσίες που έχει κάνει ο Έλληνας πολίτης τα τελευταία δέκα
χρόνια τουλάχιστον.
Και αν τώρα µιλάµε για νούµερα και αριθµούς -και απευθύνοµαι κυρίως στους οικονοµολόγους που είστε στην Αίθουσα αυτή
και στους Υπουργούς Οικονοµίας και Οικονοµικών, που µιλάτε
για αριθµούς και νουµεράκια- να ξέρετε ότι πίσω από τους αριθµούς αυτούς κρύβονται άνθρωποι, Έλληνες πολίτες, που προσπαθούν να σταθούν µε αξιοπρέπεια στα πόδια τους. Είναι
άνθρωποι για τους οποίους πρέπει να σχεδιάζεται η πολιτική σας
και όχι για τα νούµερά σας.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Ελληνικής Λύσης)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε τον κ. Χήτα και για τον χρόνο.
Να ενηµερώσω ότι σήµερα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία µε
τους γενικούς εισηγητές. Αύριο το πρωί θα συνεχίσουµε µε τους
οµιλητές στις 10.00’ η ώρα.
Τώρα έχει τον λόγο ο κ. Λογιάδης από το ΜέΡΑ25
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΙΑΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριοι Υπουργοί, κύριε Σκυλακάκη, έλαβα ένα µήνυµα από το
IMF, το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, αυτή τη στιγµή. Ο Υφυπουργός Οικονοµικών, κ. Σκυλακάκης, µόλις πριν από λίγο είπε
πως τα πρωτογενή πλεονάσµατα σχετίζονται µε την ανάλυση
βιωσιµότητας του χρέους, debt sustainability analysis, η οποία
ανάλυση δείχνει πως από τις εκλογές και µετά, µετά την ανάληψη
της διακυβέρνησης από τη Νέα Δηµοκρατία, η βιωσιµότητα του
χρέους µας βαίνει βελτιούµενη. Συγκεκριµένα είπε πως θα φτάσουµε «νωρίτερα πέντε µε έξι χρόνια στο 100% του χρέους. Είναι
εξαιρετικά σηµαντικό αυτό».
Δυστυχώς η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. Να πληροφορήσω τον κ. Σκυλακάκη πως το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο αναφέρει στην έκθεσή του για την Ελλάδα προ µηνός τα ακόλουθα:
«Το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο προβλέπει ο λόγος χρέους
προς το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 10% µέχρι το 2028 σε ένα επίπεδο που είναι υψηλότερο από την αντίστοιχη πρόβλεψη του
Μαρτίου του 2019. Το ΔΝΤ προβλέπει πως και το ονοµαστικό
ΑΕΠ και οι παράλογοι -επιτρέψτε µου να πω- στόχοι πρωτογενών
πλεονασµάτων θα κινηθούν σε χαµηλότερα επίπεδα κατά την περίοδο 2019 - 2025, ενώ οι δαπάνες για την εξυπηρέτηση του χρέους θα παραµείνουν υψηλές. Να διαβάσω στα αγγλικά το
κείµενο: «The IMF now sees the debt-to-GDP ratio rising by about
two percentage points by 2028 to a level that is higher than it forecast in March 2019 analysis as a “lower nominal GDP and primary
surplus paths during 2019 to 2025 under current policies more
than offset lower projected sovereign borrowing costs”».
Ας πάµε τώρα στον προϋπολογισµό µας. Η διάρθρωση του
προϋπολογισµού για το 2020 µένει προσηλωµένη στο πνεύµα
της λιτότητας και της συγκράτησης των δηµοσίων δαπανών για
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να επιτευχθεί πάλι το πρωτογενές πλεόνασµα που µας έχουν επιβάλει και το οποίο βεβαίως, στραγγαλίζει την οικονοµία και τον
λαό µας.
Ο προϋπολογισµός του 2020 στηρίζεται στην εκτίµηση ότι η
Ελλάδα για το 2020 θα έχει µεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 2,8%. Ο
ΟΟΣΑ, όµως, την υπολογίζει σε 2,1%, το Διεθνές Νοµισµατικό
Ταµείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 2,3% και η Τράπεζα της
Ελλάδος στο 2,4%. Ήδη, λοιπόν, υπάρχει µια υπεραισιοδοξία στη
βάση του προϋπολογισµού.
Εδώ θα πρέπει να τονίσουµε ότι άλλο ανάπτυξη και άλλο µεγέθυνση του ΑΕΠ. Η ανάπτυξη προϋποθέτει διάχυση της ευηµερίας στο σύνολο της κοινωνίας ενώ η µεγέθυνση είναι απλώς µια
αριθµητική αποτύπωση.
Στον αντίποδα, λοιπόν, των υπεραισιόδοξων στόχων του προϋπολογισµού του 2020 θα πρέπει, επίσης, να συνυπολογίσουµε
και τους κινδύνους από εξωγενείς αστάθµητους παράγοντες οι
οποίοι θα µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την οµαλή εκτέλεσή
του. Μερικοί τέτοιοι είναι ο διεθνής προστατευτισµός, το διεθνές
οικονοµικά ασταθές περιβάλλον µε τα αρνητικά επιτόκια. Αυτή η
τεράστια φούσκα ρευστότητας αποτελεί πολύ µεγάλη απειλή και
επίσης η κλιµατική αλλαγή.
Ακόµη όµως και µε τις πιο υπεραισιόδοξες προβλέψεις το δηµόσιο χρέος θα παραµείνει στα 330 δισεκατοµµύρια ή 167% του
ΑΕΠ, µη βιώσιµο και καταστροφικό για όλους.
Σε έναν προϋπολογισµό βασικές συνιστώσες είναι η φορολογία και οι επενδύσεις. Αναφορικά µε τους φόρους, το µεγαλύτερο µέρος των φόρων στην Ελλάδα είναι φόροι από την κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτοί είναι οι έµµεσοι φόροι.
Οι άµεσοι φόροι που προέρχονται από τα εισοδήµατα και όχι από
την κατανάλωση είναι πιο δίκαιοι, διότι συνδέονται µε τα εισοδήµατα των πολιτών και ο φορολογικός συντελεστής µεταβάλλεται
µε βάση το εισόδηµα, πράγµα που δεν ισχύει για τους έµµεσους
φόρους. Η αναλογία των έµµεσων φόρων προς τους άµεσους
φόρους το 2017 ήταν 1,63. Το 2018 αυξήθηκε στο 1,66, το 2019
στο 1,67 και το 2020 στο 1,71, όταν στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει το αντίθετο.
Αυτή η συνεχώς αυξανόµενη αναλογία των έµµεσων φόρων
προς τους άµεσους φόρους καθιστά εντονότερο το αίσθηµα της
αδικίας µεταξύ των πολιτών και ακόµη παραπάνω για τους οικονοµικά ασθενέστερους πολίτες. Στους άµεσους φόρους ο φόρος
εισοδήµατος από φυσικά πρόσωπα αυξάνεται. Το 2019, ήταν
11.092.000.000 ευρώ και υπολογίζεται να πάει στα 11.415.000.000
ενώ ο φόρος εισοδήµατος που πληρώνουν οι εταιρείες µειώνεται
από τα 4,4 δισεκατοµµύρια στα 4 δισεκατοµµύρια ευρώ περίπου.
Η µείωση της προπληρωµής φόρου από το 100% στο 95% ουσιαστικά βοηθάει τις πολύ µεγάλες επιχειρήσεις, τις τράπεζες,
τις βιοµηχανίες. Για τους πάρα πολλούς µικρούς και οικονοµικά
ασθενέστερους είναι απλά κοροϊδία.
Ακόµα και στους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας, τον
ΕΝΦΙΑ, προβλέπεται από τον προϋπολογισµό του 2020 αύξηση
κατά 84 εκατοµµύρια ευρώ, γεγονός που σηµαίνει πως ό,τι ψίχουλα κέρδισαν οι περισσότεροι ιδιοκτήτες πολύ µικρής και µικρής ακίνητης περιουσίας από τη µείωση του ΕΝΦΙΑ το 2019 θα
κληθούν να τα επιστρέψουν πολλαπλάσια εξαιτίας της ένταξης
στο σύστηµα αντικειµενικών αξιών ακινήτων εκτός σχεδίου, τα
οποία τα φορολογηθούν πλέον, και επίσης λόγω της περαιτέρω
αύξησης των ήδη υπαρχόντων αντικειµενικών αξιών.
Οι όποιες φοροελαφρύνσεις είναι άνισα κατανεµηµένες υπέρ
του µεγάλου επιχειρηµατικού τοµέα. Παραδείγµατος χάριν, η
µείωση του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων από 28% σε
24% µε την παραοικονοµία, όµως, να είναι µεγαλύτερη του 30%,
όπως έχει δηλώσει ο κύριος Υπουργός. Αλλά και όταν αυτές οι
επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να µεταναστεύσουν σε άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε χαµηλότερους φορολογικούς συντελεστές, παραδείγµατος χάριν στη Βουλγαρία ή στο
Λουξεµβούργο ή ακόµη να κάνουν και χρήση φορολογικών παραδείσων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές τις δυνατότητες
δεν τις έχουν οι µικρές και πολύ µικρές ή οι µεσαίες επιχειρήσεις
και αυτό είναι πρόβληµα.
Περαιτέρω η µείωση του φόρου κερδών από 10% σε 5% ωφελεί και πάλι τους πολύ µεγάλους. Γιατί δεν καταργείτε τον φόρο
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επιτηδεύµατος και τον φόρο αλληλεγγύης, αφού, όπως λέτε, είµαστε εκτός µνηµονίων;
Περαιτέρω, οι όποιες φοροελαφρύνσεις έχουν θεσπιστεί -και
τώρα θα αντιγράψω τη «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ» στις 23 Νοεµβρίου
του 2019- είναι προς όφελος λίγων µεγάλων αλλοδαπών και εγχώριων επιχειρήσεων µε µεγάλης αξίας ακίνητη περιουσία στη
χώρα µας. Είναι χαρακτηριστικό ότι µόνο οι διατάξεις φορολογικών αλλοδαπών, οι οποίες θεσπίστηκαν προς όφελος έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα δύο αλλοδαπών και άλλων εταιρειών
µε ακίνητα στην Ελλάδα, προκαλούν ετήσια απώλεια φορολογικών εσόδων που προσεγγίζει τα 3,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Αναφορικά τώρα µε τις επενδύσεις, βασικό πυλώνα εντός προϋπολογισµού, παραθέτω πρόσφατα στοιχεία από τη µελέτη του
Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος για τον προϋπολογισµό
του 2020. Διαβάζω στη σελίδα 28: «Η αποτυχία αύξησης των
επενδύσεων γίνεται εµφανής αν συγκριθεί το πραγµατικό αποτέλεσµα µε τους στόχους που τίθενται κάθε έτος στον κρατικό
προϋπολογισµό».
Δεν υπήρξε ποτέ χώρα στην οικονοµική ιστορία που βγήκε από
την κρίση χωρίς ένα µεγάλο και στοχευµένο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων. Πώς όµως να το κάνουµε εµείς αυτό, όταν είµαστε χειροπόδαρα δεµένοι µε τα µνηµόνια και τα προγράµµατα
λιτότητας των Βρυξελλών και του Βερολίνου;
Ήδη πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απ’ ό,τι γνωρίζω,
µεταξύ αυτών η Γαλλία και η Ιταλία, παραβιάζουν τον δηµοσιονοµικό στόχο µε αύξηση των δηµοσίων δαπανών τους. Λένε µονοµερώς όχι στην περαιτέρω λιτότητα, αυξάνοντας τις δηµόσιες
επενδύσεις τους και έτσι αποκτούν µεγαλύτερο βαθµό ελευθερίας στην άσκηση δηµοσιονοµικής πολιτικής και άρα, αξιοπρέπειας και ευηµερίας των πολιτών τους.
Σε όλη την Ευρώπη ασκούνται ισχυρές πιέσεις και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ακόµη και από τους Γερµανούς βιοµηχάνους για να αυξηθούν σηµαντικά οι κρατικές δαπάνες και οι
επενδύσεις, κυρίως στις υποδοµές και την περιβαλλοντική φιλική
ανάπτυξη.
Εµείς τι κάνουµε; Το αντίθετο. Για αυτό το ΜέΡΑ25, το Μέτωπο
Ευρωπαϊκής Ρεαλιστικής Ανυπακοής έχει καταθέσει συγκεκριµένες προτάσεις, παραδείγµατος χάριν, για τη φορολογία, την κατάργηση του 100% προπληρωµής φόρου, την αναδιάρθρωση
του χρέους και τη σύνδεσή του µε την αύξηση του ΑΕΠ, όπως
έγινε µε τη Γερµανία στη Συµφωνία του Λονδίνου του 1953, όπου
και η Ελλάδα ως νικήτρια χώρα υπέγραψε.
Θα συνεχίσω µε τις θέσεις και τη µελέτη του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας πάλι, στη σελίδα 30: «Όλα δείχνουν ότι ο
στρατηγικός στόχος αναθεώρησης του δηµοσιονοµικού πλεονάσµατος αποτελεί τη µοναδική ρεαλιστική πρόταση για ανάπτυξη». Σε αυτή την κατεύθυνση είναι θεµελιώδεις οι συναντήσεις του Γιάνη Βαρουφάκη σε όλη την Ευρώπη για να ενεργοποιήσει πανευρωπαϊκές συµµαχίες, απαραίτητες για την επίτευξη
του στόχου αυτού.
Εδώ ακριβώς θέλω να τονίσω τη ρεαλιστική ανυπακοή που
είναι ο βασικός πυλώνας του προγράµµατος του ΜέΡΑ25. Μόνο
όταν εµείς οι Έλληνες λέµε όχι, ορθώνοντας ανάστηµα, λέµε όχι,
όπως το 1940, όπως στη µάχη της Κρήτης, όπως κάθε φορά σε
κάθε Θερµοπύλες λέµε µολών λαβέ και δεν σκύβουµε το κεφάλι
να µας το κόψουν, όπως γίνεται τώρα, µόνο τότε µας υπολογίζουν, γράφουµε ιστορία, έχουµε αξιοπρέπεια και ελευθερία.
Κλείνω για τις επενδύσεις, λέγοντας ότι οι επενδύσεις που
πραγµατοποιούνται τα τελευταία χρόνια δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αποσβέσεις. Άρα ουσιαστικά έχουµε καθαρή αποεπένδυση.
Όσον αφορά τη σύνθεση των δηµοσίων δαπανών: Υπάρχει συνεχής µείωση των κοινωνικών παροχών. Σύµφωνα µε τα στοιχεία
του προϋπολογισµού οι κοινωνικές παροχές το 2017 ήταν 2,3 δισεκατοµµύρια ευρώ, το 2018 µε 1,945 δισεκατοµµύριο ευρώ, το
2019 η εκτίµηση είναι ότι θα διαµορφωθούν στο 1,68 δισεκατοµµύριο ευρώ και το 2020 περαιτέρω συρρίκνωση στα 1,5 δισεκατοµµύριο ευρώ και το ίδιο ισχύει για τις µεταβιβάσεις. Τα στοιχεία αυτά είναι από τον προϋπολογισµό που έχει κατατεθεί στη
Βουλή και από το Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος. Έτσι,
παντού καταγράφονται διαχρονικά µειώσεις που επιβαρύνουν
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σαφέστατα τους οικονοµικά αδύναµους καθώς και πάρα πολλούς άλλους.
Οι κρατικές δαπάνες για κατ’ εξοχήν κοινωνικούς τοµείς, όπως
η παιδεία, η υγεία, ο πολιτισµός, η στήριξη των ασθενέστερων,
η κοινωνική πρόνοια είτε µένουν στάσιµες είτε έχουν περικοπή
στον κρατικό προϋπολογισµό του 2020.
Στον τοµέα της υγείας οι δηµόσιες δαπάνες είναι µειωµένες
κατά 182 εκατοµµύρια ευρώ. Στον πολιτισµό είναι µειωµένες
κατά 61 εκατοµµύρια ευρώ και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι µειωµένες κατά 382 εκατοµµύρια ευρώ.
Μειώσατε τον ΦΠΑ από 24% σε 13% για τα κράνη των δίκυκλων. Πολύ καλά, συµφωνούµε απόλυτα. Όµως, θα ήθελα να κάνετε ουσιαστικές επενδύσεις στην παιδεία µε πολλούς δασκάλους παντού, σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις περιοχές, καθώς
και στις υποδοµές για την στήριξη και ανάπτυξη των δικτύων και
του ΒΟΑΚ και στην Αστυνοµία µε προσλήψεις προσωπικού και
αγορά εξοπλισµού, περιπολικών και άλλων µέσων, παραδείγµατος χάριν, drones. Αυτά θα είχαν αποτέλεσµα κοινωνικό για την
ασφάλεια από τροχαία ατυχήµατα.
Στην παιδεία έχουµε ακόµη και σήµερα σχολεία χωρίς καθηγητές, έχουν µείνει αδιόριστοι απορριπτέοι εκπαιδευτικοί µέσω
ΑΣΕΠ, επειδή δεν πλήρωσαν το ηλεκτρονικό παράβολο των 3
ευρώ.
Στην υγεία έχουµε υποστελέχωση σε όλες τις βαθµίδες. Έχω
καταθέσει εδώ και καιρό ερώτηση για την Ψυχιατρική Κλινική του
Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης και
τις αντίστοιχες δοµές στην ανατολική Κρήτη, αλλά ουδεµία απάντηση έχω πάρει. Η Ισπανία και η Πορτογαλία διατήρησαν εκτός
προγραµµάτων λιτότητος την παιδεία και την υγεία.
Τέλος, να προσθέσω ότι ακόµη και σήµερα εκκρεµούν πάρα
πολλές αιτήσεις για την καταβολή συντάξεων και επίσης, δεν
υπάρχει ουδεµία πρόβλεψη για την καταβολή αναδροµικών που
έχει εκδικάσει το Συµβούλιο της Επικρατείας.
Τέλος, εάν το µεσοσταθµικό τελικό επιτόκιο αποπληρωµής του
χρέους είναι µεγαλύτερο από τη µεγέθυνση του ΑΕΠ, τότε και
πάλι θα έχουµε νέα µνηµόνια, νέες περικοπές. Καταψηφίζουµε
τον προϋπολογισµό του 2020.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΜέΡΑ25)
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Κύριε
Πρόεδρε, µπορώ να έχω τον λόγο για δύο λεπτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε
Υπουργέ, έχετε τον λόγο για δύο λεπτά.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ (Υπουργός Οικονοµικών): Θα µου
επιτρέψετε µε αφορµή την τελευταία εισήγηση και κάποιες άλλες
εισηγήσεις συναδέλφων που άκουσα να έχω δυο λεπτά από τον
χρόνο σας, για να ξεκαθαρίσουµε τρία βασικά θέµατα. Αφήνω
στην άκρη τη δηµιουργική ασάφεια και τα περιττά, όχι γιατί είδαµε πόσο έχουν στοιχίσει στη χώρα, ειδικά από άτοµα που
ηγούνται των αντίστοιχων κοµµάτων, αλλά για να µπούµε στην
ουσία.
Βιωσιµότητα χρέους: Θα το πούµε πολύ απλά, για να το καταλάβουν οι πολίτες. Ας πούµε ότι ένας πολίτης χρωστάει σε µια
τράπεζα. Πότε το χρέος του είναι βιώσιµο; Ανάλογα µε το ύψος
του και µε τη δυνατότητα που έχει να το αποπληρώνει. Άρα όταν
αξιολογούµε το δηµόσιο χρέος, κατά αντιστοιχία θα πρέπει να
αξιολογούµε το ύψος του και τις ετήσιες χρηµατοδοτικές ανάγκες. Αυτό καθιστά ένα χρέος βιώσιµο. Ο ορισµός βιωσιµότητας
δεν υπάρχει. Απόλυτο ύψος ορισµού βιωσιµότητας χρέους δεν
υπάρχει. Ο συνδυασµός των δύο καθιστά βιώσιµα τα χαρακτηριστικά του χρέους.
Συνεπώς, εµείς είπαµε την άποψή µας, η οποία εδράζεται, στηρίζεται σε στοιχεία. Άκουσα από τον αγορητή του ΜέΡΑ25 να
επικαλείται το ΔΝΤ. Υποθέτω ότι ταυτίζεστε µε το ΔΝΤ. Εµείς δεν
επικαλεστήκαµε το ΔΝΤ και θεωρούµε ότι το ΔΝΤ κάνει σφάλµατα στις εκτιµήσεις του, όπως το θεωρούσαµε και στο παρελθόν. Να υπενθυµίσω δε ότι τα στοιχεία που λέτε είναι µε τον
Απρίλιο του 2019. Δεν έχουν ενσωµατωθεί καν οι εξελίξεις στην
οικονοµία το τελευταίο εξάµηνο.
Τι είπε πολύ ορθώς ο κ. Σκυλακάκης; Είπε ότι προφανώς για
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να πας να µειώσεις τα πρωτογενή πλεονάσµατα, θα πρέπει να
ενισχύσεις τη βιωσιµότητα του χρέους. Εµείς έχουµε στόχο µέσα
στο 2020 να αναδείξουµε αυτό το θέµα µε τέσσερα βασικά επιχειρήµατα: Υψηλότεροι ρυθµοί οικονοµικής µεγέθυνσης, χαµηλό
κόστος δανεισµού, πρόωρη αποπληρωµή του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου -ήδη έγινε- και η αξιοποίηση των ANFAs και των
SMPs των κερδών από τη διακράτηση των ευρωπαϊκών οµολόγων, των ελληνικών οµολόγων από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, για
αναπτυξιακούς λόγους.
Αυτά τα τέσσερα στοιχεία ενισχύουν τη βιωσιµότητα του δηµοσίου χρέους σηµαντικά, ειδικά τον παρονοµαστή, άρα µπορούµε να διεκδικήσουµε µε ασφάλεια χαµηλότερα πρωτογενή
πλεονάσµατα.
Δεύτερη παρατήρηση: Σωστά, άλλο µεγέθυνση, άλλο ανάπτυξη. Εµείς έχουµε κάνει κάποιες εκτιµήσεις και κάποιες προβλέψεις και θα αξιολογηθούµε για αυτές. Μέχρι τώρα έχουµε
πέσει µέσα στις εκτιµήσεις. Εσείς, η Αντιπολίτευση θεωρείτε ότι
είµαστε πολύ αισιόδοξοι και επικαλείστε τα στοιχεία των θεσµών
και των φορέων. Αφού τα επικαλείστε, τα αποδέχεστε. Άρα αποδέχεστε ότι δεν θα τρέξει η οικονοµία µε 2,8%, θα τρέξει µε 2,3%.
Άρα για να συνεννοηθούµε, αποδέχεστε ότι το 2020 θα είναι καλύτερο από το 2019. Αφού επικαλείστε τα στοιχεία των άλλων,
πάει να πει ότι τα αποδέχεστε -το επαναλαµβάνω. Άρα σε αυτή
την Αίθουσα όλοι συµφωνούµε ότι το 2020 θα είναι καλύτερο από
το 2019, γιατί δεν υπάρχει εκτίµηση κάτω από 2,2% για το 2020.
Αυτό το λέω για να συµφωνήσουµε.
Τρίτη παρατήρηση και κλείνω. Πράγµατι, οι φόροι είναι υψηλότεροι, αλλά όχι από υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση, αλλά
από το γεγονός ότι λόγω της µεγέθυνσης της οικονοµίας διευρύνεται και αυξάνεται η φορολογική βάση, µε αποτέλεσµα να
προσδοκούµε να έχουµε περισσότερα έσοδα. Όταν ακούω την
Αντιπολίτευση, ιδίως την Αξιωµατική Αντιπολίτευση να λέει, «µα,
µε αυτά που κάνετε στον προϋπολογισµό και να µειώνετε τον
φόρο στις επιχειρήσεις ουσιαστικά βοηθάτε λίγες επιχειρήσεις
που είναι κερδοφόρες», κατ’ αρχάς δεν αντιλαµβάνεται η Αντιπολίτευση ότι πυροβολεί τα πόδια της, γιατί είναι σαν να µας λέει
ότι άφησε λίγες κερδοφόρες επιχειρήσεις. Άρα αποδέχεστε ότι
έχετε ουσιαστικά υπερφορολογήσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.
Επειδή δεν µου αρέσει να αερολογώ, θα αναφέρω δύο στοιχεία: µέση φορολογική επιβάρυνση για τα νοµικά πρόσωπα
13.244 ευρώ το 2014 και 16.457 ευρώ το 2017. Για όσους κόπτονται από την Αξιωµατική Αντιπολίτευση για τον µεγάλο πλούτο,
την περίοδο 2014 - 2017 τα νοµικά πρόσωπα µε κέρδη πάνω από
7,5 εκατοµµύρια ευρώ αυξήθηκαν κατά 41,77% και οι µικρές επιχειρήσεις µε κέρδη µέχρι 1,2 εκατοµµύριο ευρώ µειώθηκαν κατά
χίλιες εννιακόσιες ενενήντα οκτώ.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Τον λόγο
έχει τώρα η κ. Μακρή από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Σωστές και επιβεβληµένες οι απαντήσεις που δώσατε, κύριε
Υπουργέ, αλλά νοµίζω ότι και εσείς και όλο το οικονοµικό επιτελείο θα έχετε αντιληφθεί ότι είναι πολύ εύκολο να κάνει κανείς
πολιτική in vitro και πάρα πολύ δύσκολο να κάνει πολιτική in vivo.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, πιστή στις προεκλογικές της δεσµεύσεις, µε την κατάθεση του παρόντος σχεδίου προϋπολογισµού του έτους 2020,
του πρώτου προϋπολογισµού της Κυβέρνησης της Νέας Δηµοκρατίας µε Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνει ξεκάθαρο µήνυµα σε όλους τους πολίτες.
Οι πολιτικές που σχεδιάζονται και εφαρµόζονται πλέον απ’
αυτή την Κυβέρνηση είναι πολιτικές µη ταξικές. Απευθύνονται σ’
όλες τις Ελληνίδες και σ’ όλους τους Έλληνες, χωρίς να τιµωρείται η µεσαία τάξη, όπως γινόταν επί τεσσεράµισι χρόνια µε
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - Ανεξαρτήτων Ελλήνων, αλλά και χωρίς
να αδικούνται αυτοί που έχουν πραγµατικά ανάγκη. Είναι πολιτικές ρεαλιστικές που έχουν σκοπό να επαναφέρουν την κανονικοποίηση και ισχυροποίηση της οικονοµίας της χώρας, σ’ ένα
περιβάλλον ενισχυµένης εποπτείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
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ενώ παράλληλα λαµβάνουν υπ’ όψιν το ιδεολογικό και πολιτικό
πλαίσιο της Νέας Δηµοκρατίας, αυτό του κοινωνικού φιλελευθερισµού και της κοινωνικής οικονοµίας της αγοράς. Είναι πολιτικές που επιτυγχάνουν ισορροπία µεταξύ οικονοµικής αποτελεσµατικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά πρωτίστως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολιτικές που είναι προσανατολισµένες στην υποβοήθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας
µέσω της ενίσχυσης των επενδύσεων.
Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι αυτός ο προϋπολογισµός
καταρτίστηκε έχοντας απέναντι ένα εξωτερικό περιβάλλον που
χαρακτηρίζεται από αυξηµένη αβεβαιότητα σε παγκόσµιο επίπεδο. Στα Βαλκάνια η σηµερινή κατάσταση δεν µπορεί να θεωρηθεί εξ ολοκλήρου σταθερή και προβλέψιµη, στην Ανατολική
Μεσόγειο κρίνεται επιεικώς ανησυχητική, ενώ στην Ευρώπη
υπάρχει έντονη αµηχανία. Η αµηχανία αυτή πηγάζει πρωτίστως
από το Brexit και τις επακόλουθες συνέπειές του, τις δυσοίωνες
προβλέψεις για ασθενέστερη οικονοµική µεγέθυνση και την ένταση µεταξύ των σχέσεων άσκησης νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής.
Παράλληλα, εντός Ελλάδος από την έναρξη της κρίσης έως
και µέχρι πρότινος, δυστυχώς, έχει δηµιουργηθεί ένα µεγάλο
επενδυτικό κενό. Το κενό αυτό είναι αποτέλεσµα της διαδοχικής
συρρίκνωσης του όγκου των επενδύσεων στην πρώτη φάση της
κρίσης, της απότοµης χειροτέρευσης των επιχειρηµατικών προσδοκιών και των συνθηκών ρευστότητας το 2015 λόγω των βίαιων
πολιτικών που εφάρµοσε η τότε κυβέρνηση, µε αποκορύφωµα
αυτήν της επιβολής περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων και τη
συρρίκνωση των επενδύσεων το 2018.
Την αναστροφή αυτής της κατάστασης και τη δυναµική ανάταξης του αριθµού των επενδύσεων στην ελληνική οικονοµία, κυρίως, µε µεταρρυθµίσεις σε πολλαπλά µέτωπα που ενισχύουν
την απασχόληση και τις επενδύσεις, καλείται να επιτύχει την παρούσα χρονική στιγµή η νέα Κυβέρνηση.
Ο προϋπολογισµός του 2020 προβλέπει σηµαντική αύξηση του
ρυθµού µεγέθυνσης από το 1,5% που παρατηρήθηκε το πρώτο
εξάµηνο του 2019 στο 2,8%, ενώ επιτυγχάνει το συµφωνηθέν
πλεόνασµα του 2,5%, αλλά και συνολικό πλεόνασµα ύψους 1,2%
κατά ESA 2010. Προβλέπει περαιτέρω µείωση της ανεργίας και
σηµαντική αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, που αντανακλάται στην αύξηση των διαθέσιµων εισοδηµάτων όλων των πολιτών
µέσω της µείωσης των φορολογικών συντελεστών, όπως φορολογία εισοδήµατος, φόροι ακίνητης περιουσίας, ειδικά φορολογικά κίνητρα και µέσω της αναθέρµανσης της οικονοµικής δραστηριότητας, ενώ επιδιώκει την όσο το δυνατόν εγγύτερη επίτευξη του στόχου του πλεονάσµατος, προκειµένου να αποφευχθεί η ανεξήγητη και αδικαιολόγητη υπέρβαση που παρατηρήθηκε την περίοδο 2016 - 2018.
Συνεπώς γίνεται αντιληπτό ότι η νέα Κυβέρνηση µε τον παρόντα προϋπολογισµό δεν θα επιτρέψει επ’ ουδενί να επωµιστούν υπέρµετρο φορολογικό βάρος οι φορολογούµενοι και η
ελληνική οικονοµία. Ως εδώ.
Άλλωστε, ούτως ή άλλως µέσα στους πέντε πρώτους µήνες
της διακυβέρνησής της η Νέα Δηµοκρατία απέδειξε έµπρακτα
τη στοχοπροσήλωσή της σ’ αυτή την προσπάθεια, µε την αύξηση
του ρυθµού µεγέθυνσης της οικονοµίας, την πλήρη άρση των κεφαλαιακών περιορισµών, τη δηµοσιονοµική πειθαρχία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, την υιοθέτηση ρεαλιστικών
οροφών δαπανών, την αξιολόγηση δηµοσίων δαπανών, την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, τα αυξηµένα έσοδα από
τη ρύθµιση της αγοράς τυχερών παιγνίων, την προώθηση συµπράξεων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, καθώς και το αποτέλεσµα από την υλοποίηση του νέου πλαισίου ρύθµισης για τις
ληξιπρόθεσµες οφειλές ιδιωτών.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα επικεντρωθώ στα έσοδα του
προϋπολογισµού. Τα καθαρά έσοδα µετά τη µείωση των επιστροφών φόρων προβλέπεται να διαµορφωθούν στα 54.710 εκατοµµύρια ευρώ, αυξηµένα κατά 448 εκατοµµύρια ευρώ ή 0,8%
έναντι των εκτιµήσεων του 2019 και θα προέλθουν, πρώτον, από
τα έσοδα του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, δεύτερον,
από τις χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές και τρίτον, από τις µη
χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων σε δηµοσιονοµική
βάση τα έσοδα προβλέπεται να ανέλθουν στα 4.100 εκατοµµύρια
ευρώ, αυξηµένα κατά 376 εκατοµµύρια ευρώ έναντι των εκτιµήσεων του 2019. Σε ταµειακή βάση, αυτά προβλέπονται στο ποσό
3.679 εκατοµµυρίων ευρώ, αυξηµένα κατά 130 εκατοµµύρια
ευρώ έναντι των εκτιµήσεων του 2019 και τούτο γιατί προβλέπεται η αναδιάρθρωση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
µε την ενίσχυση του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους και τον
τερµατισµό της υποεκτέλεσης που το χαρακτήριζε τα τελευταία
χρόνια.
Βασική πηγή εσόδων για τη χρηµατοδότηση των έργων του
ΠΔΕ αποτελούν οι εισροές από τα χρηµατοδοτικά εργαλεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από τις χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές για τους χρεωστικούς τίτλους, τα έσοδα από χρεολύσια επενδύσεων σε οµόλογα
ΟΣΕ και ΕΑΣ, τα οποία επανήλθαν στην κατοχή του ελληνικού
δηµοσίου µετά το PSI, προβλέπονται σε 550 εκατοµµύρια ευρώ,
ενώ για τους συµµετοχικούς τίτλους τα έσοδα από πωλήσεις µετοχών διαφόρων εισηγµένων και µη στο Χρηµατιστήριο εταιρειών κυριότητας ελληνικού δηµοσίου ή και ΤΑΙΠΕΔ, προβλέπεται να ανέλθουν στα 2.063 εκατοµµύρια ευρώ.
Από τις µη χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές, τα έσοδα από
κοινωνικές εισφορές προβλέπεται να διαµορφωθούν στα 55 εκατοµµύρια ευρώ, χωρίς µεταβολή από το 2019. Τα έσοδα από µεταβιβάσεις αναµένεται να ανέλθουν στα 4.592 εκατοµµύρια
ευρώ, µειωµένα κατά 248 εκατοµµύρια ευρώ έναντι των εκτιµήσεων του 2019, καθώς προέρχονται από τη µεταφορά αποδόσεων λόγω της διακράτησης οµολόγων του ελληνικού δηµοσίου
στα χαρτοφυλάκια των κεντρικών τραπεζών του ευρωσυστήµατος. Από τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να εισπραχθούν έσοδα ύψους 687 εκατοµµυρίων ευρώ, αυξηµένα
κατά 19 εκατοµµύρια ευρώ.
Τα λοιπά τρέχοντα έσοδα προβλέπεται να διαµορφωθούν στα
1.806 εκατοµµύρια ευρώ, µειωµένα κατά 508 εκατοµµύρια ευρώ
λόγω πρόβλεψης µειωµένων εσόδων από µερίσµατα, από επιστροφές ιδίων πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και από
τις προσαρµογές κατά ESA στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.
Από τις πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων προβλέπονται έσοδα 332 εκατοµµύρια ευρώ, αυξηµένα κατά 306 εκατοµµύρια ευρώ λόγω της είσπραξης του αντιτίµου από την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην Διεθνούς Αεροδροµίου του Ελληνικού. Οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων
προβλέπεται να διαµορφωθούν στα 4.926 εκατοµµύρια ευρώ,
µειωµένες κατά 106 εκατοµµύρια ευρώ ή 2,1%.
Ταυτοχρόνως, για το έτος 2020 βασική κυβερνητική επιλογή
αποτελεί η ορθολογική διαχείριση της περιουσίας του δηµοσίου
και οι αποκρατικοποιήσεις, µε στόχους την εξασφάλιση σηµαντικών και σταθερών εσόδων για το δηµόσιο σε µακροχρόνια
βάση, την αποµείωση του χρέους και τη δηµιουργία πρόσθετου
αναπτυξιακού οφέλους. Η πολιτική αυτή έχει ως βασικούς άξονες την καταγραφή, την προστασία και την αξιοποίηση της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας, καθώς και τον εκσυγχρονισµό και
την απλοποίηση των διαδικασιών και του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου.
Συµπερασµατικά, ο προϋπολογισµός καταδεικνύει ότι η οικονοµία της χώρας έχει θετική δυναµική, ενώ έχει όλες τις προοπτικές για βελτίωση, σταθεροποίηση και κεφαλαιοποίηση, αρκεί να
είµαστε όλοι αρωγοί του έργου της Κυβέρνησης για να προχωρήσει η ελληνική οικονοµία µε σταθερό, νοικοκυρεµένο και ιεραρχηµένο βηµατισµό, λαµβάνοντας υπ’ όψιν τα διδάγµατα της
µακρόχρονης περιπέτειας λόγω σφαλµάτων όχι µόνο δικών µας,
αλλά και άλλων. Θα πρέπει να είµαστε όλοι συντεταγµένοι µε πατριωτική συνείδηση, να µην εξοκείλουµε, αλλά να σκεφτόµαστε
ότι µε σύνεση και αποφασιστικότητα, χωρίς προσωπικούς και
κοµµατικούς υπολογισµούς, χωρίς λαϊκισµούς και ελιτισµούς, θα
προσδώσουµε στα παιδιά µας ασφάλεια και ευηµερία στο µέλλον.
Συνεπώς είναι αυτονόητη και επιβεβληµένη η υπερψήφιση του
παρόντος προϋπολογισµού.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε την κ. Μακρή και για τον χρόνο.
Τον λόγο έχει ο κ. Μωραΐτης από τον ΣΥΡΙΖΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΘΑΝΟΣ) ΜΩΡΑΪΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός είναι το «δακτυλικό αποτύπωµα» της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτός ο προϋπολογισµός που συζητάµε σήµερα είναι πιστός στη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία που δίνει πολλά στους λίγους και λίγα στους πολλούς.
Οι εκατόν πενήντα µέρες διακυβέρνησής σας ήταν αρκετές,
κύριοι της Κυβέρνησης, για να αποκαλυφθεί το πραγµατικό σας
πρόσωπο. Η πολιτική που ακολουθείτε, αλλά και το στίγµα σας,
πλέον είναι ξεκάθαρα. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν είστε δέσµιοι των υποσχέσεών σας απέναντι στον ελληνικό λαό, αλλά δέσµιοι των υποσχέσεων που δώσατε στον ΣΕΒ, στην κρατικοδίαιτη
επιχειρηµατικότητα της χώρας και στον κοµµατικό σας στρατό.
Γι’ αυτούς νοµοθετείτε και µ’ αυτούς είστε.
Οι εκατόν πενήντα ηµέρες ήταν αρκετές για να καταρρεύσει
σαν χάρτινος πύργος όλο το προεκλογικό σας αφήγηµα ότι θα
φέρνατε νέες δουλειές, καλές δουλειές, αναπτυξιακές ρυθµίσεις
και αλλαγές ότι θα ενισχύατε τη µεσαία τάξη και κυρίως τη µεσαία επιχειρηµατικότητα, ότι είστε οι γκουρού της οικονοµίας,
των διαπραγµατεύσεων και της εξωτερικής πολιτικής.
Κατηγορούσατε τον ΣΥΡΙΖΑ κι εσείς, αλλά κι ένα ολόκληρο
µιντιακό σύστηµα, για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα, για άκρατο
λαϊκισµό. Η αθέτηση υποσχέσεων, η εξαπάτηση των ακροδεξιών
ακροατηρίων που εσείς χτίσατε προεκλογικά µε τις Πρέσπες και
το προσφυγικό, οι µεγάλες προεκλογικές σας υποσχέσεις για τη
µεσαία τάξη πήγαν περίπατο. Όλα αυτά όµως τι είναι; Μιλούσατε
-θέλω να σας το θυµίσω- για αριστεία και παρουσιαζόσασταν ως
υπερασπιστές της αξιοκρατίας στη χώρα και µε την πρώτη ευκαιρία κάνατε επιθέσεις σε στελέχη αλλά και συνεργάτες του ΣΥΡΙΖΑ προβαίνοντας σε δολοφονίες χαρακτήρων. Και όταν ήρθατε
στην εξουσία πώς ενεργήσατε; Φτιάξατε ένα πολύ κοστοβόρο
για το ελληνικό κράτος στρατό κοµµατικών παραγόντων από
κολλητούς και συγγενείς. Αλλάξατε µέχρι και νόµο για να ανοίξετε τον δρόµο σ’ αυτούς που δεν είχαν τα προσόντα για να µπορέσουν ν’ ανταπεξέλθουν σε θέσεις ευθύνης. Τελευταία είχαµε
και µετεγγραφές εξωτερικού στις οποίες δώσατε και κυβερνητικό θώκο. Και αναφέροµαι, βεβαίως, στην περιβόητη περίπτωση
του κ. Διαµατάρη, του κοµµατάρχη σας στην οµογένεια.
Με δυο λόγια, αγαπητοί κύριοι της Κυβέρνησης, είστε η επιτοµή του λαϊκισµού, της εξαπάτησης και της υποκρισίας. Είδαµε
το αναπτυξιακό σας νοµοσχέδιο που όλα αυτά τα λέει µε µια κουβέντα. Ήταν ένα σύνολο αντεργατικών ρυθµίσεων και φωτογραφικών διατάξεων. Πλήξατε τα εργασιακά κεκτηµένα και επιλέξατε να στηρίξετε επιχειρηµατικούς τοµείς µε µικρή αναπτυξιακή
δυναµική, αλλά κυρίως συµφέροντα τα οποία στηρίζετε και συγκεκριµένους επιχειρηµατίες.
Ποιο είναι όµως το χειρότερο που κάνατε; Αδιαφορήσατε για
τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής επιχειρηµατικότητας, τις µικρές,
πολύ µικρές ή και τις µεσαίες επιχειρήσεις στη χώρα. Στο φορολογικό νοµοσχέδιο που ήταν η συνέχεια του αναπτυξιακού τι κάνατε; Νοµοθετήσατε φοροελαφρύνσεις για τους λίγους και
συνέχιση λιτότητας για τους πολλούς. Ένα τρανό παράδειγµα
ήταν οι αγρότες που άκουγαν τις µεγάλες κουβέντες προεκλογικά και του κ. Μητσοτάκη και πολλών από εσάς. Και τι είδαν; Η
µείωση που θα δουν στην προκαταβολή του φόρου θα είναι βεβαίως το 5%, ενώ αυτή του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στο 9% στις 10.000 αφορά µόνο το 10% απ’ αυτούς.
Θέλω σ’ αυτό το σηµείο να κάνω ένα σχόλιο για το φλέγον
θέµα των ηµερών. Έχουµε σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την πολύπλοκη και έκρυθµη κατάσταση µε την Τουρκία,
µια κατάσταση, βέβαια, που δεν ήρθε ως κεραυνός εν αιθρία.
Από σας τι βλέπουµε όλο το προηγούµενο διάστηµα; Πληµµελή
προετοιµασία, αντιφάσεις και αµηχανία. Σας ασκήσαµε κριτική,
βεβαίως. Όχι όµως από αντιπολιτευτική µανία αλλά για να το βάλετε καλά στο µυαλό σας από πατριωτικό καθήκον. Και µας εγκαλέσατε για λαϊκισµό γι’ αυτό. Εσείς που χωρίς καµµία ντροπή
κατηγορούσατε τον Αλέξη Τσίπρα ότι πούλησε τη Μακεδονία µε
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αντάλλαγµα την περικοπή συντάξεων. Εµείς δεν θα σας ακολουθήσουµε σ’ αυτό τον ολισθηρό δρόµο, σ’ αυτή την κρίσιµη στιγµή
για τη χώρα και δεν θα σας αντιγράψουµε. Δεν θα εκµεταλλευθούµε ζητήµατα ύψιστης εθνικής σηµασίας για να διχάσουµε και
να ψαρέψουµε ψήφους σε θολά νερά, όπως κάνατε εσείς προεκλογικά και µε τη Συµφωνία των Πρεσπών, αλλά και µε όλη την
επένδυση που κάνατε στο προσφυγικό ζήτηµα. Φοβάµαι ότι σπείρατε ανέµους και είµαι βέβαιος ότι θα θερίσετε θύελλες.
Ο προϋπολογισµός που φέρατε, κύριες και κύριοι συνάδελφοι,
είναι ακόµα µια αναντιστοιχία λόγων και πράξεων. Επισφραγίζει
την ολοκληρωτική αποκαθήλωση του προεκλογικού σας αφηγήµατος. Σύµφωνα µ’ αυτό, ο κακός και αντιαναπτυξιακός ΣΥΡΙΖΑ
που υπερφορολογούσε τη µεσαία τάξη ήταν από τη µια πλευρά
κι εσείς από την άλλη, που ως µάγοι οικονοµίας θα φέρνατε το
οικονοµικό θαύµα και θα αλλάζατε τα δεδοµένα. Αυτό το νοµοθέτηµα, όµως, υπηρετεί πιστά τις δογµατικές αγκυλώσεις µιας
νεοφιλελεύθερης και σκληρής πολιτικής. Και φυσικά απέχει πολύ
από το να συναντήσει τις ανάγκες των πολιτών, αλλά κυρίως τη
βιώσιµη ανάπτυξη που έχει ανάγκη η χώρα µας. Είναι αντιαναπτυξιακός ο προϋπολογισµός, είναι αντικοινωνικός, είναι αντιλαϊκός. Και η χώρα δεν βρίσκεται, θέλω να θυµίσω, υπό καθεστώς
πλέον δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Απ’ ό,τι φαίνεται, όµως, τα
µνηµόνια για κάποιους δεν ήταν αναγκαίο κακό, αλλά πολύ φοβάµαι ότι ήταν, είναι και θα είναι στο µέλλον πυξίδα πολιτικής.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρέδωσε µια Ελλάδα
που είχε αρχίσει να κατευθύνεται προς το ξέφωτο µε πολλά, βέβαια, πράγµατα τα οποία θα έπρεπε να γίνουν. Δεν µπορείτε να
αρνηθείτε ότι από το πρώτο εξάµηνο του 2019 είδαµε την ανεργία να πέφτει δέκα ποσοστιαίες µονάδες από το 2015, ότι το
2018 ήταν χρονιά ρεκόρ ξένων άµεσων επενδύσεων στη χώρα,
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ µέσα σε ένα δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον κατάφερε να οικοδοµήσει ένα προνοιακό κράτος 3,5 δισεκατοµµυρίων όταν το παρέλαβε στο 1,4 δισεκατοµµύριο.
Θα µπορούσα να αναφέρω κι άλλους δείκτες. Κλείνω µε το µαξιλαράκι των 37 δισεκατοµµυρίων το οποίο ήταν πάρα πολύ σηµαντικό. Κι εσείς αντί να εκµεταλλευθείτε όλο αυτό το αναπτυξιακό και οικονοµικό περιβάλλον, γιατί είστε η πρώτη Κυβέρνηση
έπειτα από δεκαπέντε χρόνια που έρχεται στα πράγµατα συναντώντας τέτοιες ευνοϊκές συνθήκες, φέρνετε έναν προϋπολογισµό αντιαναπτυξιακό.
Όταν συζητούσαµε τον προϋπολογισµό στις επιτροπές, θέλω
να θυµίσω σε όλους, πανηγυρίζατε. Ισχυριζόσασταν ότι αφήνουµε πίσω µας την υπερφορολόγηση κυρίως της µεσαίας τάξης
που ισοπέδωσε την οικονοµία. Να λέµε, όµως, τα πράγµατα µε
το όνοµά τους. Για να διατυµπανίζετε αυτό, ή δεν έχετε µελετήσει τον προϋπολογισµό που φέρνετε ή εξακολουθείτε να πουλάτε στον ελληνικό λαό φύκια για µεταξωτές κορδέλες. Γιατί σ’
αυτόν τον προϋπολογισµό που έχει την υπογραφή σας συµπεριλαµβάνετε και τους είκοσι οκτώ από τους είκοσι εννιά άδικους
φόρους του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τους χαρακτηρίζατε. Ο µόνος φόρος
που εξαιρείτε είναι ο φόρος των µεγάλων επιχειρήσεων.
Οι Έλληνες φορολογούµενοι θα πληρώσουν, κυρίες και κύριοι
συνάδελφοι, 323 εκατοµµύρια ευρώ περισσότερη φορολογία
παρά τις προεκλογικές σας εξαγγελίες. Πρόκειται για επιβάρυνση που συνειδητά επιλέγετε να πέσει στους ώµους των φυσικών προσώπων προκειµένου να ελαφρύνετε τα νοµικά πρόσωπα, δηλαδή τις επιχειρήσεις. Αυξάνετε τα έσοδα από το ΦΠΑ
και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα αγαθά και τις υπηρεσίες
κατά 563 εκατοµµύρια ευρώ σε σχέση µε την εκτίµηση του 2019.
Ενισχύετε, δηλαδή, την έµµεση φορολόγηση σε προϊόντα που
έχουν ανελαστική ζήτηση, χωρίς να λαµβάνετε υπ’ όψιν σας τα
εισοδηµατικά κριτήρια. Και αυτό, βεβαίως, θα αυξήσει κι άλλο
την αναλογία έµµεσων και άµεσων φόρων, µε τα χαµηλότερα εισοδηµατικά στρώµατα να πλήττονται περισσότερο απ’ αυτή την
πολιτική.
Ξεχνάτε, βεβαίως, την περαιτέρω µείωση του ΕΝΦΙΑ στο 30%
που είχατε υποσχεθεί. Χτυπάτε µε τον προϋπολογισµό σας το
κοινωνικό κράτος που κατόρθωσε, όπως είπα και πριν, σε τόσο
δύσκολες συνθήκες να χτίσει η προηγούµενη κυβέρνηση µειώνοντας τα επιδόµατα κοινωνικής αλληλεγγύης που χορηγεί ο
ΟΠΕΚΑ κατά 367 εκατοµµύρια.
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Επόµενος στόχος η υγεία. Βλέπουµε στον προϋπολογισµό να
δροµολογείτε περικοπές 37 εκατοµµύριων ευρώ για τη χρηµατοδότηση των νέων νοσοκοµείων. Αποφασίσατε στον προϋπολογισµό να διαθέσετε 700 εκατοµµύρια ευρώ για να µειώσετε τους
φόρους κατά προτεραιότητα στις επιχειρήσεις και τα µερίσµατα
που αυτές διανέµουν. Μ’ αυτόν τον τρόπο είναι καθαρό πλέον σε
όλους µας, αλλά κυρίως στον ελληνικό λαό ότι ευνοείτε περίπου
πεντακόσιες-εξακόσιες από τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις της
χώρας, του κολοσσούς και τις επιχειρήσεις µε κέρδη πάνω από
2,5-3 εκατοµµύρια. Σ’ αυτές είναι που δίνετε κατά µέσο όρο µία
ελάφρυνση άνω των 700.000 ευρώ ετησίως, όταν την ίδια στιγµή
οι µικρές, µεσαίες ή πολύ µικρές επιχειρήσεις βλέπουν µια ελάχιστη µείωση που αρχίζει από τα 200 ευρώ και µπορεί να φτάσει
µέχρι τα 1500 ευρώ.
Η αγορά όµως, θα µου επιτρέψετε να πω, είχε ανάγκη από νέα
εργαλεία. Η αγορά έχει ανάγκη από κίνητρα για επενδύσεις και
όχι από κίνητρα διανοµής χρηµάτων ως δώρα στους µεγαλοκεφαλαιούχους. Ήθελε τη µείωση προκαταβολής φόρου στο 50%
για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελµατίες, την κατάργηση
του τέλους επιτηδεύµατος, ήθελε τη µείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Βεβαίως, όλα αυτά τα αφήσατε στην άκρη σε αυτόν
τον προϋπολογισµό. Το λιγότερο κράτος, το οποίο ευαγγελιζόσασταν προεκλογικά, γίνεται και περισσότερο και ακριβότερο,
καθώς προβλέπετε τη δαπάνη τεράστιων ποσών σχεδόν ανά
Υπουργείο, έχοντας προσθέσει την κατηγορία «επιτελικός συντονισµός».
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για
έναν φαύλο κύκλο ανισοκατανοµής βαρών, άδικων φόρων και
υπερβολικών δώρων σε κολοσσούς. Με αυτόν τον προϋπολογισµό το µόνο που κάνετε είναι να νεκρανασταίνετε ένα τελειωµένο
παγκοσµίως µοντέλο για την οικονοµία, αυτό το οποίο λέει ότι
«µειώνοντας τους φόρους, θα αυξήσουµε τα κέρδη, τα κέρδη θα
φέρουν επενδύσεις και οι επενδύσεις θέσεις εργασίας». Δεν θα
πάω ούτε στην Ινδία ούτε στη Θάτσερ ούτε θα φέρω ως παράδειγµα τον Ρίγκαν. Όµως, το παράδειγµα είναι δικό µας, είναι
εδώ, ήταν το µοντέλο Αλογοσκούφη, το οποίο οδήγησε τη χώρα
στα βράχια µε τα γνωστά σε όλους µας αποτελέσµατα. Πάτε, µε
τα ίδια υλικά, να φτιάξετε την ίδια συνταγή και πολύ φοβάµαι ότι
θα φέρετε τα ίδια και χειρότερα αποτελέσµατα.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα τελειώσω σε ένα λεπτό.
Η συνταγή σας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα σταθεροποιήσει την οικονοµία. Για εµάς, η σταθεροποίηση της οικονοµίας ήταν το όπλο ενάντια στις ανισότητες, όχι µια ευκαιρία
για δώρα στους λίγους εις βάρος των πολλών. Είσαστε µε τις
πεντακόσιες επιχειρήσεις της χώρας απέναντι σε όλη την πραγµατική οικονοµία που έδωσε µάχη στα χρόνια της κρίσης, κρατήθηκε όρθια και κατάφερε να επιβιώσει. Είσαστε µε τους
τραπεζίτες και γι’ αυτούς νοµοθετείτε. Είσαστε µε τους υπόδικους επιχειρηµατίες στους οποίους κάνατε το δώρο µέσα από
τη διάταξη στην τροποποίηση στον Ποινικό Κώδικα. Είστε η κυβέρνηση των λίγων και ισχυρών, του λαϊκισµού, της υποκρισίας
και της εξαπάτησης.
Εµείς θα δώσουµε τη µάχη δίπλα στον κόσµο της εργασίας.
Θα δώσουµε τη µάχη δίπλα στον αγρότη, τον νέο επιστήµονα,
τον άνεργο. Θα δώσουµε τη µάχη µε τις υγιείς παραγωγικές δυνάµεις απέναντι σε όλους τους µεταπράτες και το παρασιτικό κεφάλαιο της χώρας. Θα δώσουµε τη µάχη της αλήθειας, θα
δώσουµε τη µάχη της πατριωτικής ευθύνης «µε λογισµό και µε
όνειρο».
Σας ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Σας ευχαριστώ.
Τον λόγο έχει ο κ. Σπανάκης από τη Νέα Δηµοκρατία. Θα συνεχίσουµε µε τον κ. Παπαχριστόπουλο, τον κ. Κατρίνη και την κ.
Τσαµπίκα, µε τους οποίους και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Ορίστε, κύριε Σπανάκη, έχετε τον λόγο.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν από λίγες ώρες ξεκίνησε
η συζήτηση του προϋπολογισµού του 2020, µια συζήτηση που
θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη µε την ψήφισή του. Οφείλουµε τις
µέρες αυτές να ενηµερώσουµε τον ελληνικό λαό που µας παρακολουθεί µε ειλικρίνεια και µε απλές κουβέντες και να του πούµε
τι αλλάζει, τι έρχεται και φυσικά, τι αφήνουµε πίσω, ποιες είναι
οι προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και ποια ήταν τα αγκάθια
των τελευταίων ετών, που οδήγησαν τη χώρα σε αδιέξοδο.
Θέλω πραγµατικά να ευχαριστήσω την παράταξή µου, που
µου δίνει τη δυνατότητα να είµαι ένας από τους εισηγητές του
πρώτου προϋπολογισµού της Κυβέρνησής µας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τον προϋπολογισµό του 2020
συνεχίζουµε το µπαράζ θετικής πολιτικής, όχι γιατί η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ έσκισε τα µνηµόνια µε έναν νόµο και ένα άρθρο, όχι
γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε τον ΕΝΦΙΑ, όχι γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ µας
άφησε γεµάτα ταµεία και την οικονοµία να ανθίζει, αλλά γιατί η
Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, της Νέας Δηµοκρατίας
υλοποιεί στο ακέραιο αυτά που υποσχέθηκε προεκλογικά.
Με τον προϋπολογισµό του 2020 φεύγουµε από την εποχή της
υπερφορολόγησης και της αποεπένδυσης και πάµε στην εποχή
των ευκαιριών. Έρχονται νέες λέξεις στο καθηµερινό µας λεξιλόγιο, όπως κοινωνική δικαιοσύνη, αξιοπιστία της ελληνικής οικονοµίας και εµπιστοσύνη. Αποµακρύνεται ο προϋπολογισµός
από τις ευχές και τα ευχολόγια και συγκλίνει στον ρεαλισµό.
Αυτός ο προϋπολογισµός µηδενίζει επιτέλους το αχρείαστο
υπερπλεόνασµα, που πλήρωσαν τα ελληνικά νοικοκυριά, που
αφαιρέθηκε από την ελληνική οικονοµία, ποσού 11,4 δισεκατοµµυρίου ευρώ την περίοδο 2016-2018.
Θα ήθελα να απαντήσω σε επτά βασικά ερωτήµατα, που αφορούν τον προϋπολογισµό του 2020. Ερώτηµα πρώτο: ο προϋπολογισµός αυτός σέβεται τους πολλούς ή τους λίγους; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Ο προϋπολογισµός αυτός είναι για όλους.
Δεν αδικεί κάποιους, προς όφελος κάποιων άλλων, γιατί πολύ
απλά η πολιτική της Νέας Δηµοκρατίας σε όλα τα επίπεδα δεν
έχει σκοπό να διχάσει την ελληνική κοινωνία, αλλά να δώσει προοπτικές στη ζωή όλων.
Ερώτηµα δεύτερο: ο προϋπολογισµός αυτός χτίζει την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµίας; Ανοίγει, µε λίγα λόγια, την
πόρτα στις επενδύσεις; Η απάντηση είναι «ναι», αφού οδηγεί τη
χώρα µας στην προσέλκυση επενδύσεων και κυρίως, µέσα από
τη µείωση των φορολογικών συντελεστών. Απλά! Αναγορεύει προσέξτε!- και δεν απαγορεύει τις επενδύσεις, ως κύριο µέσο οικονοµικής πολιτικής και ανάπτυξης. Αλλάζουµε το αναπτυξιακό
προφίλ της χώρας, βάζοντας στο επίκεντρο τις επενδύσεις. Αυτό
είναι το συγκριτικό πλεονέκτηµα αυτού του προϋπολογισµού του
2020, µε απλές κουβέντες.
Συγκεκριµένα, προβλέπει την αύξηση των επενδύσεων κατά
13,1%. Και µην προτρέξετε να ακυρώσετε αυτήν την πρόβλεψη,
κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι, θέλω να σας θυµίσω ότι στον προϋπολογισµό του 2018, στη σελίδα 28 αν δεν κάνω λάθος, προβλέπατε αύξηση των επενδύσεων κατά 11,4% και φέρατε τελικά
µείωση κατά 12,2%. Δηλαδή είχατε απόκλιση από τον στόχο σας
κοντά στις 25 ποσοστιαίες µονάδες. Η απάντηση είναι ότι µπαίνει
η σφραγίδα µιας διαφορετικής οικονοµικής πολιτικής, σε σχέση
µε το παρελθόν, που θα οδηγήσει σε υψηλό ρυθµό ανάπτυξης.
Μιλάµε για αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,8% σε σταθερές τιµές και
3,8% σε τρέχουσες τιµές. Οι δύο συνιστώσες του ΑΕΠ που θα
καθορίσουν την τελική διαµόρφωση του ρυθµού µεγέθυνσης για
το 2020 φυσικά και είναι η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις. Βάζουµε τις βάσεις, δηµιουργείται ένα άλλο επενδυτικό
κλίµα και φυσικά, δεν θριαµβολογούµε µε αναπτυξιακές κορώνες. Το κυριότερο είναι ότι δηµιουργείται ένα ιδανικό κλίµα εµπιστοσύνης της ελληνικής οικονοµίας προς τις αγορές. Αυτό
αποδεικνύεται από το ότι η χώρα µας ήδη δανείζεται φθηνά και
φυσικά, από το γεγονός ότι ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος αγγίζει άλλες εποχές και δείχνει τελικά ότι η Ελλάδα βγαίνει από
την κρίση.
Ερώτηµα τρίτο: Επιβεβαιώνει την αναπτυξιακή πολιτική αυτός
ο προϋπολογισµός της Κυβέρνησης; Η απάντηση είναι ναι, γιατί
περιλαµβάνει παρεµβάσεις τριών ειδών: κοινωνικές, αναπτυξιακές και φυσικά, βελτίωσης του δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος.
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Αξίζει, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να σταθούµε λίγο στις κοινωνικές παρεµβάσεις, οι οποίες είναι παρεµβάσεις για όλους. Για
την οικογένεια και την υπογεννητικότητα: 135 εκατοµµύρια. Επίδοµα 2.000 ευρώ στις νέες οικογένειες και για κάθε παιδί που
γεννιέται: αυτό µεταφράζεται σε 123 εκατοµµύρια. Τα είδη βρεφικής ηλικίας και τα κράνη ασφαλείας στο χαµηλό συντελεστή
ΦΠΑ: 12 εκατοµµύρια. Για τα φυσικά πρόσωπα, που εσείς λέτε
ότι ευνοούµε τις επιχειρήσεις: 404 εκατοµµύρια. Αυτόν τον προϋπολογισµό θα καταψηφίσετε;
Εµείς πάµε σε αναµόρφωση της φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων µε εισαγωγικό συντελεστή στο 9% και αύξηση
του αφορολόγητου για κάθε τέκνο και έχουµε υπολογίσει 281
εκατοµµύρια. Μιλάµε για µείωση των ασφαλιστικών εισφορών
για απασχοληµένους πλήρους απασχόλησης και έχουµε υπολογίσει 123 εκατοµµύρια. Για τις επιχειρήσεις µειώνουµε τον φόρο
από 28% σε 24% και έχουµε υπολογίσει 541 εκατοµµύρια. Αλλά
οι επιχειρήσεις απασχολούν εργαζόµενους, οι επιχειρήσεις πληρώνουν εργαζόµενους και εργατικές εισφορές. Μειώνουµε τη
φορολογία διανεµόµενων κερδών από το 10% στο 5% για να
πάρει µπροστά η οικονοµία, για να υπάρξει ρευστότητα. Για την
οικοδοµική δραστηριότητα φέρνουµε αναστολή στις οικοδοµές
για τρία έτη. Τα έχουµε υπολογίσει στα 26 εκατοµµύρια.
Φυσικά, φέρνουµε και αναστολή στον φόρο υπεραξίας -πρέπει
να τα πούµε σ’ αυτήν την Αίθουσα- και επιστροφή δαπανών για
ανακαινίσεις στην αναβάθµιση των κτηρίων.
Εάν, λοιπόν, αυτά θέλετε να τα καταψηφίσετε, εδώ είµαστε και
θα κριθούµε εκ του αποτελέσµατος. Όλα αυτά είναι 1,2 δισεκατοµµύριο.
Να δούµε, όµως, και τις αναπτυξιακές παρεµβάσεις. Αφού περιορίζουµε τις υποεκτελέσεις λειτουργικών και άλλων δαπανών,
µε αναπροσαρµογή των οροφών των δαπανών στον τακτικό προϋπολογισµό, 500 εκατοµµύρια. Από την αναδιάρθρωση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, µε ενίσχυση του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους, 170 εκατοµµύρια.
Πάµε σε επισκόπηση δαπανών και εσόδων γενικής κυβέρνησης. Αύξηση των εσόδων γενικής κυβέρνησης 134 εκατοµµύρια.
Μείωση δαπανών γενικής κυβέρνησης 50 εκατοµµύρια. Βελτίωση αποτελεσµατικότητας φορέων γενικής κυβέρνησης 123
εκατοµµύρια.
Πάµε στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης µε µέτρα προώθησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, που και αυτά κρίνατε και κατακρίνατε,
557 εκατοµµύρια. Έχουµε διεύρυνση της φορολογικής βάσης
και αύξηση της εισπραξιµότητας από ακίνητη περιουσία, από τα
Airbnb. Έχουµε αύξηση εσόδων και νέες µορφές ελέγχου Airbnb
κατά 60 εκατοµµύρια. Πάνω από 2 δισεκατοµµύρια θα είναι το
2019 ο τζίρος από τις µισθώσεις.
Πάµε σε εξορθολογισµό του συστήµατος προσδιορισµού των
αντικειµενικών αξιών κατά 142 εκατοµµύρια και για πάνω από χίλιες ζώνες, όπως δεσµεύθηκε στην επιτροπή της Βουλής ο
Υπουργός. Έτσι, θα φέρουµε πραγµατικά, µια δικαιοσύνη και όχι
να βγαίνετε εσείς και να µιλάτε, όταν φέρατε αύξηση των αξιών
ακόµη και σε λαϊκές περιοχές, όπως στις Τζιτζιφιές, όπου η αύξηση ήταν 48%. Άκουσα προηγουµένως σ’ αυτή την Αίθουσα την
προηγούµενη Υπουργό.
Πάµε σε αύξηση εσόδων από διαδικτυακά παίγνια κατά 73 εκατοµµύρια. Επιτάχυνση επίλυσης φορολογικών διαφορών κατά 50
εκατοµµύρια. Πάµε τώρα στο 1,85 δισεκατοµµύριο.
Να δούµε, όµως, και τις παρεµβάσεις βελτίωσης του δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος; Αυτός ο προϋπολογισµός στοχεύει στη
δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού και λιγότερου δαπανηρού
κράτους, στην αναδιαµόρφωση του προγράµµατος δηµοσίων
επενδύσεων, όπως είπα και προηγουµένως, αλλά υπάρχει και
επισκόπηση των δαπανών και των εσόδων.
Ερώτηµα τέταρτο: Διασφαλίζει αυτός ο προϋπολογισµός µια
εύστοχη, ουσιαστική και σύγχρονη κοινωνική πολιτική; Η απάντηση είναι ναι, αφού αποσκοπεί στη στήριξη των αδυνάτων, στη
δηµιουργία θέσεων εργασίας, στη µείωση των εισφορών µε προγραµµατισµό κατά πέντε ποσοστιαίες µονάδες εντός της επόµενης τετραετίας.
Συγκεκριµένα, έχει ενσωµατωθεί η µείωση των ασφαλιστικών
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εισφορών στη µισθωτή εργασία κατά 0,9 ποσοστιαίες µονάδες
µε έναρξη εφαρµογής το δεύτερο εξάµηνο του 2020, ενώ προχωρούµε στη δίκαιη και ορθολογική αναµόρφωση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. Έχει διασφαλιστεί η συνέχεια της
χρηµατοδότησης, της λειτουργίας των κοινωνικών δοµών φτώχειας. Προτεραιότητα της Κυβέρνησής µας αποτελεί η διατήρηση του πλέγµατος κοινωνικής προστασίας µέσω των επιδοµάτων, προνοιακών, οικογενειακών και άλλων.
Ταυτόχρονα, προχωρούµε σε µέτρα που θα µειώσουν αισθητά
την ανεργία το 2020, µε θεσµικές και οργανωτικές παρεµβάσεις
στην αγορά εργασίας. Στόχος µας είναι η άµβλυνση των συνεπειών της ανεργίας.
Αξίζει σ’ αυτό το σηµείο να αναφερθούµε σε κάτι, που δεν
άκουσα σ’ αυτήν την Αίθουσα, στον λεγόµενο κοινωνικό προϋπολογισµό, που παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση µε αυτόν του 2019
κατά 187 εκατοµµύρια ευρώ. Θα καταψηφίσετε και τον κοινωνικό
προϋπολογισµό, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ;
Ερώτηµα πέµπτο: Ενσωµατώνει ικανές φοροελαφρύνσεις
αυτός ο προϋπολογισµός;
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε απλά λόγια θα πω ότι φέρνει
φοροελαφρύνσεις και φορολογικά κίνητρα, που ξεπερνούν το 1
δισεκατοµµύριο και µέσω της εφαρµογής της νέας οικονοµικής
πολιτικής δηµιουργεί προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων, τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση
της κατανάλωσης. Όλα αυτά, οδηγούν σ’ έναν βασικό δρόµο,
στον δρόµο της αύξησης του πραγµατικού εισοδήµατος.
Εµείς προχωρούµε στην ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, στα ηλεκτρονικά βιβλία, για να καταπολεµήσουµε τη φοροδιαφυγή. Ρυθµίζουµε την ηλεκτρονική αγορά στοιχηµάτων.
Προϋπολογίζουµε ότι πάνω από 557 εκατοµµύρια ευρώ θα φέρει
η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. Με αυτόν τον προϋπολογισµό δεν έρχεται ούτε ένας νέος φόρος και µετατρέπουµε το
ασφαλιστικό σύστηµα που κληρονοµήσαµε, από έναν δεύτερο
φορολογικό µηχανισµό σε πραγµατικό ασφαλιστικό σύστηµα,
που θα φέρει οφέλη στους δικαιούχους.
Προχωρούµε για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και σε
διάφορες συνεργασίες. Σεβόµαστε τον κόπο κάθε φορολογούµενου, του συνταξιούχου. Με τους δύο φορολογικούς νόµους
βάζουµε τις βάσεις µιας άλλης φορολογικής πολιτικής. Οι µειώσεις των φορολογικών συντελεστών θα συµβάλουν αποφασιστικά στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, µέσα και από ένα
οργανωµένο πλαίσιο φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων.
Το δηµόσιο χρέος θα µπορούσε να το δει και να το αναλύσει
κανείς από πολλές πλευρές. Αυτό, όµως, που έχει µεγάλη σηµασία είναι και η συνδυασµένη προοπτική βιωσιµότητας του χρέους, αλλά και των φυσικών και νοµικών προσώπων.
Σας προσκαλώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να δείτε τι ποσοστό του ΑΕΠ ήταν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές των φορολογουµένων το 2014 και τι ποσοστό το 2019. Αυτή είναι η κληρονοµία
της οικονοµικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα ένα λεπτό, ακόµη.
Δεν πρέπει να απαξιώνουµε το ιστορικό γεγονός ότι το ελληνικό δηµόσιο δανείστηκε βραχυπρόθεσµα, µέσω της έκδοσης
των ελληνικών εντόκων γραµµατίων τρίµηνης διάρκειας για
πρώτη φορά µε αρνητικό επιτόκιο στις δηµοπρασίες και του
Οκτωβρίου 2019, αλλά και του Νοεµβρίου 2019. Η εµπιστοσύνη
εκφράστηκε, επίσης, µε τη σηµαντική µείωση των επιτοκίων των
εκδόσεων του δεκαετούς οµολόγου, από το 3,875% τον Μάρτιο
στο 1,5% τον Οκτώβριο του 2019.
Ερώτηµα έκτο, για να τα λέµε όλα: Είναι αυτός ο προϋπολογισµός ρεαλιστικός και υλοποιήσιµος; Ναι, είναι ρεαλιστικός, γιατί
ανταποκρίνεται στις σηµερινές ανάγκες, αποδίδει την πραγµατική, την ακριβή, αλλά και διεξοδική εκτίµηση τόσων των εσόδων
όσο και των εξόδων του 2020. Και ξέρετε γιατί θα πετύχει; Γιατί
έχει ρεαλιστικούς στόχους.
Πρέπει να σταθούµε και στις θετικές δηλώσεις από τη διεθνή
κοινότητα για τον προϋπολογισµό του 2020. Ο προϋπολογισµός
αυτός σβήνει την κόκκινη γραµµή του παρελθόντος και αποτυπώνει τη νέα, σταθερή, αναπτυξιακή, οικονοµική πολιτική αυτής
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της Κυβέρνησης, αφήνοντας πίσω ιδεοληψίες, πειράµατα και λαϊκισµούς χωρίς αντίκρισµα, του πρόσφατου παρελθόντος.
Αυτός ο προϋπολογισµός, όχι µόνο καλύπτει το δηµοσιονοµικό
κενό, που κληρονόµησε η νέα Κυβέρνηση για το τρέχον και για
το επόµενο έτος, αλλά δηµιουργεί ταυτόχρονα τον δηµοσιονοµικό χώρο για τη σηµερινή και σηµαντική µείωση των φορολογικών συντελεστών, την αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων και την
πυροδότηση ενός κύκλου οικονοµικής προόδου για τα επόµενα
χρόνια.
Κύριε Πρόεδρε, ερώτηµα έβδοµο, που πρέπει να το απαντήσουµε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βάζει προτεραιότητες
αυτός ο προϋπολογισµός; Βάζει και µάλιστα συγκεκριµένες. Μιλάει για αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,8%...
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχετε πάρει τον χρόνο που ζητήσατε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Μιλάει για αύξηση της
ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 1,8%, η οποία θα έρθει και µέσα
από την αύξηση των θέσεων εργασίας.
Είναι προσηλωµένος στις µεταρρυθµίσεις και δεν είναι τυχαίο
ότι η ψήφιση του προϋπολογισµού έρχεται, αφού πρώτα το Κοινοβούλιό µας έχει ψηφίσει δύο φορολογικούς νόµους, το σχέδιο
«ΗΡΑΚΛΗΣ», έναν αναπτυξιακό νόµο και φυσικά, η ελληνική οικονοµία έχει αποκτήσει την αξιοπιστία της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουµε τη βούληση να προχωρήσουν οι µεταρρυθµίσεις µε θετικό αντίκτυπο σε νοικοκυριά και
επιχειρήσεις, σε τοπικές κοινωνίες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Εµείς µετατρέπουµε την
Ελλάδα των κατασχέσεων που κληρονοµήσαµε από εσάς, σε Ελλάδα των ευκαιριών και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Χαίροµαι, γιατί σ’ αυτόν τον προϋπολογισµό περιλαµβάνονται
και αποκρατικοποιήσεις, όπου θα έχουµε τα περισσότερα έσοδα
της τελευταίας δεκαετίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, έχετε φτάσει τα δεκαπέντε λεπτά.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΑΚΗΣ: Μισό λεπτό, ακόµα, κύριε
Πρόεδρε.
Χαίροµαι, γιατί µεγάλο µέρος των αποκρατικοποιήσεων υλοποιείται στην εκλογική µου περιφέρεια. Θέλω να ευχαριστήσω
και τους συµπολίτες µου από την εκλογική µου περιφέρεια, που
είναι στα θεωρεία, µια περιοχή που θέλει να έχει νέες θέσεις εργασίας, θέλει τόνωση της τοπικής οικονοµίας, κάτι που θέλει και
η τοπική αυτοδιοίκηση. Και κάτι τέτοιο θα συµβεί στον Άλιµο, στο
Ελληνικό, στην Αργυρούπολη, στη Γλυφάδα, µε αντίκτυπο στο
σύνολο της ελληνικής οικονοµίας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι Έλληνες είµαστε περήφανοι.
Η αβεβαιότητα, όσο και αν µπήκε στα σπιτικά µας, τώρα φεύγει
µέρα µε τη µέρα.
Με αυτές τις σκέψεις, καλώ να υπερψηφιστεί ο προϋπολογισµός του 2020.
Ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Ορίστε, κύριε Παπαχριστόπουλε, έχετε τον λόγο.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: Πιστεύω ότι οι άνθρωποι
της αγοράς ξέρουν πάρα πολύ καλά, καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, ότι επενδύσεις γίνονται όπου υπάρχει αξιοπιστία. Και
όταν λέµε αξιοπιστία, το εννοούµε. Οι λέξεις διαφθορά, διαπλοκή, είναι αποτρεπτικές για οποιονδήποτε επενδυτή, γιατί
ξέρει ότι αργά ή γρήγορα θα πληρώσει τη νύφη.
Για να δούµε, λοιπόν, σ’ αυτόν τον προϋπολογισµό, που είναι
µια κορυφαία, πιστεύω, κοινοβουλευτική στιγµή, κατ’ αρχάς εάν
υπάρχει αξιοπιστία σ’ αυτούς που τον προτείνουν.
Θα πάω λίγο πίσω και θα πω ένα παράδειγµα. Ο Γουόρεν Μπάφετ, που είναι ο δεύτερος ή ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος
του πλανήτη, έχει δηλώσει ανοιχτά: «Σε χώρα που υπάρχει διαφθορά και διαπλοκή εγώ δεν επενδύω ούτε µισό δολάριο». Και
δεν είναι µόνο ο Μπάφετ, είναι πάρα πολλοί.
Εγώ θέλω να θυµίσω τα εξής. Βλέπουµε µία αγωνιώδη προ-
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σπάθεια τον τελευταίο καιρό από την κυβερνητική παράταξη να
αποδείξει ότι το «σκάνδαλο» -ας πούµε- της «NOVARTIS» είναι
σκευωρία και κάνει τα πάντα. Όταν λέµε «κάνει τα πάντα», τα
πάντα. Από το πρωί ως το βράδυ προσπαθεί να αποδείξει τι έχει
κάνει ο Παπαγγελόπουλος. Τι σχέση έχει; Θα δούµε την αξιοπιστία, για το αν πρέπει να πιστεύω -γιατί έχω αρχίσει να πιστεύωότι έγιναν σοσιαλιστές και δεν το έχουµε πάρει χαµπάρι. Μπορεί
και να κάνω λάθος εγώ.
Εξαφανίστηκαν γύρω στους εννέα ανθρώπους -δεν χρησιµοποιώ βαρύτερο όρο- στη µεταφορά ναρκωτικών ουσιών από το
Ντουµπάι στην Ελευσίνα. Δεν είδα κανένα δικαστικό ζήλο εκεί.
Έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, έχουν γίνει τα χίλια µύρια, αλλά
εννέα άνθρωποι είναι εξαφανισµένοι. Μάλιστα, ο τελευταίος που
µάθαµε είναι ο κ. Καζινάκης, που εξαφανίστηκε στον Καναδά.
Είναι µία περίεργη απώλεια ζωής. Το αναφέρω απλά.
Πάµε λίγο παρακάτω. Βλέπουµε ένα ολόκληρο κόµµα, αυτό το
κόµµα που µας καλεί σήµερα να ψηφίσουµε τον προϋπολογισµό,
να στοιχίζεται πίσω από υπόδικους. Στοιχήθηκε πίσω από τον κ.
Πουλή, ο οποίος είναι υπόδικος. Στοιχήθηκε πίσω από τον κ.
Φρουζή, ο οποίος είναι υπόδικος. Στοιχήθηκε πίσω από τον κ.
Μανιαδάκη, που, επίσης, είναι υπόδικος.
Και, ω του θαύµατος, ενώ είχε γίνει µία κατάσχεση λογαριασµού στον κ. Φρουζή γύρω στο 1.800.000 στην Ελβετία, µε τη
ρύθµιση που έκανε η Κυβέρνηση µπορεί να πάρει τα λεφτά του
πίσω. Το ίδιο και ο κ. Μανιαδάκης, ο οποίος θέλει να φύγει µε οικοσκευή και όλα αυτά, που είναι και αυτός υπόδικος.
Εύχοµαι στους ανθρώπους να βρουν και το δίκιο τους. Όµως,
βλέπω ότι µία ολόκληρη Κυβέρνηση κάνει αγώνα -και γρήγορο
κιόλας- για να αποδείξει ότι η «NOVARTIS» είναι σκευωρία.
Επίσης, θέλω να θυµίσω το εξής. Στο ίδιο σκάνδαλο ο κ. Λοβέρδος -ξαναλέω ότι δοκιµάζεται η αξιοπιστία αυτών που θέλουν
να περάσουν αυτό τον προϋπολογισµό- έκανε αίτηση εξαίρεσης,
όπως είχε δικαίωµα, για τη δικαστή, την εισαγγελέα διαφθοράς.
Την οµόφωνη απόφαση του Συµβουλίου Εφετών δεν την έµαθε
ποτέ κανένας. Ήταν όγδοη είδηση, αν ήταν, και αν την µάθαµε,
τη µάθαµε από δύο-τρεις εφηµερίδες. Ήταν απορριπτική και
οµόφωνη, σε στυλ «η εισαγγελέας κάνει καλά τη δουλειά της».
Λίγο νωρίτερα, η Ένωση Εισαγγελέων -γύρω στους επτακόσιους εισαγγελείς είναι- είχε κάνει σκληρή κριτική στον κ. Στουρνάρα, ο οποίος επίσης µίλαγε για σκευωρία, και µε µία ανακοίνωσή της έλεγε ότι η κ. Τουλουπάκη κάνει καλά τη δουλειά
της. Πριν από µερικές µέρες, ο εισαγγελέας που διορίστηκε επ’
αυτής της Κυβέρνησης -όχι παράνοµα, αλλά νόµιµα, βάσει νόµων- ο κ. Πλειώτας, ζήτησε από την Ολοµέλεια Εφετών να εξαιρέσει τη δικαστή διαφθοράς, γιατί πρέπει να πάει σε ανώτερο
επίπεδο, παρ’ότι η ίδια είναι εφέτης. Όµως, το αφήνουµε αυτό.
Επίσης, η απόφαση λήφθηκε µε πλειοψηφία εβδοµήντα προς
σαράντα -δεν είναι οµόφωνη, αλλά είναι µεγάλο ποσοστό- ότι
κάνει πολύ καλά τη δουλειά της η κυρία δικαστής, η κυρία εφέτης, και να παραµείνει. Δοκιµάζεται η αξιοπιστία αυτής της Κυβέρνησης.
Έρχοµαι στο προκείµενο, στον προϋπολογισµό, για να µην
φαίνοµαι ότι πλατειάζω. Κάποιοι προσπαθούν να µας πείσουν
εδώ µέσα ότι η χώρα έγινε µε παρθενογένεση από το 2015 και
µετά, ότι δεν υπήρχε τίποτα πριν. Ακούω από το πρωί ως το βράδυ απίστευτα πράγµατα, «υπερφορολογήσατε, κάνατε διάφορα»
κ.λπ.. Τα λέτε µε άνεση φοβερή, σαν να µην υπήρχε ζωή πριν από
το 2015 σε αυτή τη χώρα. Η χώρα έγινε από το 2015 και µετά.
Θέλω, λοιπόν, εδώ να θυµίσω τρία-τέσσερα πράγµατα. Το δεκαετές οµόλογο το 2012 έφτασε στο 23,9%. Μιλάω µε νούµερα.
Είναι ο ορισµός της χρεοκοπηµένης και λεηλατηµένης χώρας.
Πράγµατι, το παρέδωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο 1,8% και
το κατέβασε αυτή η Κυβέρνηση. Οφείλω να το οµολογήσω. Μετά
από πολλά χρόνια, βγήκαµε στις αγορές κ.λπ.. Ας κρίνει κάποιος
αν όλα αυτά έγιναν µέσα σε δύο-τρεις µήνες ή αν υπήρχε κάτι
προηγούµενα.
Θέλω ακόµα να πω το εξής. Έρχοµαι στο θέµα µου, στον προϋπολογισµό. Εγώ είµαι καλοπροαίρετος ειλικρινά, παρ’ότι η Κυβέρνηση είχε µιλήσει για 4%, µετά το κατέβασε στο 3%, µετά το
πήγε στο 2,8%. Της το εύχοµαι και το λέω και το εννοώ. Μακάρι
να το πιάσει!
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Παρ’ όλα αυτά, οι σκληροί οργανισµοί σε παγκόσµιο επίπεδο,
ο ΟΟΣΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΔΝΤ, δεν τα δίνουν αυτά τα
νούµερα. Εγώ θέλω να συµφωνήσω ότι το 2,8% θα το πιάσει και
ειλικρινά θα χαρώ γι’ αυτό.
Εδώ συγκρούονται δύο κόσµοι, για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Είπα ότι κινδυνεύω να πιστέψω ότι έχουν γίνει σοσιαλιστές
και δεν το έχω πάρει χαµπάρι. Για να το δούµε, λοιπόν.
Να πάτε στις φτωχογειτονιές των Αγίων Αναργύρων ή στο Καµατερό και να τους πείτε τα εξής. Θα σας τα διαβάσω αυτολεξεί.
Και όταν λέω «αυτολεξεί», εννοώ αυτολεξεί.
Το πρώτο πράγµα που φρόντισε να κάνει αυτή η Κυβέρνηση
είναι να µειώσει τον φόρο επιχειρήσεων µε µερίσµατα. «Μείωση
ανώτατου συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος, µείωση φορολογίας εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία, µείωση
φορολογίας εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου». Αυτά τα ξέρουν όλοι οι πολίτες στο Καµατερό, τους Αγίους Αναργύρους,
εδώ στην Οµόνοια, στα χωριά, όλοι καταλαβαίνουν τι κάνουν.
«Μείωση φορολογίας αµοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων, µείωση
φορολογίας κατόχου εταιρικών οµολόγων» κ.λπ.. Μείωση, µείωση, µείωση και πάει λέγοντας.
Ξέχασα να σας πω, όµως, µία άλλη θεάρεστη πράξη που έκανε
η κυβέρνηση, και η αξιοπιστία της δοκιµάζεται. Εκτός του ότι ξεµπλόκαρε όλους τους λογαριασµούς των υποδίκων, από τους
οποίους έχει στοιχηθεί πίσω, έκανε και το άλλο.
Την ίδια στιγµή που οι τραπεζικοί της «LEHMAN BROTHERS»,
που έδιναν δάνεια χωρίς εγγυήσεις, σαπίζουν αυτή τη στιγµή
στις φυλακές των Ηνωµένων Πολιτειών, περνάει ειδική τροπολογία και την αυτεπάγγελτη δίωξη ενός δικαστικού, που δίνει δάνειο χωρίς εγγύηση, την κάνει κατ’ έγκλιση. Δηλαδή, αν είναι
δυνατόν να καρφώσω εγώ τον εαυτό µου.
Επίσης, το ιερό του καπιταλισµού, η «FINANCIAL TIMES» γράφει ένα ολοσέλιδο άρθρο. Μούγκα! Δεν ακούσαµε µία απάντηση.
Πήγαν, ψελλίσανε κάτι. Αυτά σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία.
Αφού κάνουν, λοιπόν, αυτή τη ρύθµιση, να δούµε ποιους αφορά. Μείωσαν τη φορολογία από το 28% στο 24%. Δεν είναι κακό
αυτό. Το ακούει κανείς και θα πει ότι είναι σωστό, δεν είναι
λάθος. Με µία διαφορά, όµως, ότι το 90% των µικρών επιχειρήσεων δεν τους αφορά καθόλου. Αντίθετα, αφορά ένα πολύ µικρό
ποσοστό, το 2,5% των επιχειρήσεων. Και οι άνθρωποι που κάνουν φορολογική δήλωση πάνω από 100.000 ευρώ είναι το 1%.
Σκέφτεται κανείς: Τι ακριβώς κάνουν; Γιατί τέτοιο ζήλο να περάσουν έντεκα ρυθµίσεις φορολογικής ελάφρυνσης; Ποιων;».
Βέβαια, το «κερασάκι στην τούρτα», έχει κάτι για τα κράνη, έχει
κι άλλα πολλά, τα οποία τα θεωρώ θετικά. Για όνοµα του Θεού!
Ωστόσο, έχω να πω το εξής. Περίµενε πολύς κόσµος αυτό το
µέρισµα, που το υποτιµούσαν και ήταν ψίχουλα. Πολύς κόσµος
το περίµενε ή µάλλον το περιµένει, γιατί είναι γιορτές. Το ένα τέταρτο από αυτούς που το έπαιρναν, θα το πάρουν και θα πάρει
και ένα τέταρτο λιγότερο.
Από πού κόβουν αυτό το µέρισµα και πού το συµπληρώνουν;
Η πραγµατικότητα ποια είναι; Έφτασαν και στο σηµείο να κόψουν και τα ΑΜΕΑ και να βάλουν ηλικιακά κριτήρια. Αν δεν είχαν
την κατακραυγή του κόσµου, δεν θα το διόρθωναν. Τα ΑΜΕΑ.
Δηλαδή, λες: Τι κάνουν οι άνθρωποι;. Θα µπορούσα να αναφέρω
πάρα πολλά, αν και τα ανέφεραν πάρα πολλοί συνάδελφοι, µε
µεγάλη λεπτοµέρεια.
Θέλω εδώ να πω το εξής, γιατί ακούω να διαστρεβλώνεται η
πραγµατικότητα και δεν µ’ αρέσει. Τις συντάξεις -γιατί µας ακούει κόσµος- τις µειώνουν 192 εκατοµµύρια. Γίνονται µειώσεις σε
υγεία, παιδεία, πρόνοια. Το κοινωνικό κράτος θέλουν να το αποφύγουν.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει προειδοποιητικά το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Έχω ακόµα ένα λεπτό. Δεν θα µιλήσω περισσότερο, κύριε
Πρόεδρε.
Να πω κάτι ακόµα, που µ’ αρέσει και θέλω να το πω αυτό.
Ακούω ότι εµείς µισούσαµε τις επενδύσεις, δεν τις θέλαµε. Αυτοί
έφτασαν την ανεργία στο 28%, ενώ εµείς, που την πήγαµε στο
16% -µεγάλη, δεν λέω- δεν ξέραµε τι κάναµε. Υπάρχει ένας
µύθος ότι η προηγούµενη κυβέρνηση ήταν κατά των επενδύσεων, κρατιστές κ.λπ..
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Διαβάζω, λοιπόν, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος -και τελειώνω, δεν θα πω τίποτα άλλο- ότι οι καθαρές
εισροές ξένων άµεσων επενδύσεων στην Ελλάδα για το 2018
ανήλθαν σε 3,36 δισεκατοµµύρια, που ήταν το υψηλότερο ποσό
της τελευταίας δεκαετίας και αποτελεί την τρίτη συνεχόµενη
χρονιά αυξηµένων ξένων επενδυτικών ροών στη χώρα, όταν τα
«παιδιά της αγοράς» το 2014 έφτασαν µόλις τα 2 δισεκατοµµύρια.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Θα µπορούσα να πω κι άλλα, δεν θέλω να εκµεταλλευτώ το
χρόνο. Θέλω να πω, όµως, ότι κάθε µέρα που περνάει -εγώ σας
εύχοµαι να δικαιωθείτε- θα εκτίθεστε. Θα εκτίθεστε, γιατί δουλεύετε για τους λίγους, όπως κάνατε πάντα, όπως γίνεται παντού
στον κόσµο. Επιλέγετε να δουλέψετε για τους λίγους και η φράση «κόσµος και κοσµάκης» δεν σας λέει τίποτα.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του ΣΥΡΙΖΑ)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ευχαριστούµε.
Ο κ. Κατρίνης από το Κίνηµα Αλλαγής έχει τον λόγο.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας καλλιέργησε πολλές προσδοκίες στον ελληνικό λαό, που
είχε κουραστεί από την αλλοπρόσαλλη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και αναζητούσε διέξοδο. Τώρα, όµως, που έχει έρθει η ώρα
του ταµείου, τόσο µε τη συζήτηση του προϋπολογισµού όσο και
µε όλα τα κορυφαία θέµατα για τη χώρα, έχουµε αρχίσει να µετράµε πόσα κεράσια πραγµατικά έχουν αποµείνει στο καλάθι.
Όλη η προσπάθεια του επικοινωνιακού επιτελείου της Νέας
Δηµοκρατίας έχει επικεντρωθεί σε ένα σύνθηµα, στην «επιστροφή στην κανονικότητα». Για να στηρίξει αυτό το σύνθηµα, η
Κυβέρνηση Μητσοτάκη χρησιµοποιεί συνεχώς επιχειρήµατα,
ανάλογα µε αυτά που χρησιµοποιούσε και η κυβέρνηση Τσίπρα,
µε ένα, όµως κοινό στόχο: την κατασκευή µιας εικονικής πραγµατικότητας.
Για παράδειγµα, η Κυβέρνηση επικαλείται τους δείκτες βελτίωσης του οικονοµικού κλίµατος, µε τη διαφορά, βέβαια, ότι η
βελτίωση αυτή δεν είναι ορατή από τους πολίτες στην καθηµερινότητά τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η επιστροφή στην κανονικότητα
δεν συνδυάζεται µε την Ελλάδα να είναι πρώτη στο δείκτη ανεργίας ανάµεσα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε
τις νέες θέσεις εργασίας να αφορούν κυρίως σε µερική απασχόληση και µε χαµηλούς µισθούς.
Επιστροφή στην κανονικότητα δεν νοείται, όταν τους πρώτους
τρεις µήνες ισχύος της ρύθµισης για τις ασφαλιστικές εισφορές
τέθηκαν ήδη εκτός της ρύθµισης των εκατόν είκοσι δόσεων πάνω
από είκοσι δύο χιλιάδες οφειλέτες, οι οποίοι δεν µπόρεσαν τελικά να ανταποκριθούν.
Σίγουρα, δεν συνιστά επιστροφή στην κανονικότητα το γεγονός ότι σε αυτή τη ρύθµιση των εκατόν είκοσι δόσεων για τα ταµεία ρυθµίστηκαν µόλις 4,5 δισεκατοµµύρια, σε σύνολο οφειλών
35,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ.
Επιστροφή στην κανονικότητα δεν υπάρχει, όσο αυτή η Κυβέρνηση, όπως και η προηγούµενη, αποδέχονται τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα, που ουσιαστικά στερούν πόρους από την
οικονοµία.
Επιστροφή στην κανονικότητα δεν υφίσταται, όταν η πραγµατική απορρόφηση ενταγµένων προγραµµάτων στο ΕΣΠΑ κινείται
µεταξύ 25% και 27%, τη στιγµή που ζητούµενο είναι η ανάπτυξη
και η ρευστότητα.
Βεβαίως, επιστροφή στην κανονικότητα δεν προκύπτει όταν η
προστασία της πρώτης κατοικίας είναι πλέον στον αέρα και οδηγούµαστε σε ακραίες καταστάσεις, που η Κυβέρνηση θα τις βρει
µπροστά της.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό που δεν κατάλαβε ούτε η
προηγούµενη κυβέρνηση, που µετέτρεψε την Ελλάδα σε παγκόσµια πρωταθλήτρια στη φορολογία το 2016, σύµφωνα µε τον
ΟΟΣΑ, αλλά ούτε και η σηµερινή, είναι ότι υπάρχει µία αµφίδροµη γραµµική σχέση ανάµεσα στα πρωτογενή πλεονάσµατα,
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την υπερφορολόγηση και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές των πολιτών.
Για τη διετία 2016-2018 η ανάγκη δηµιουργίας και υπέρβασης
αυτών των πλεονασµάτων σήµαινε 14 δισεκατοµµύρια ευρώ, που
προήλθαν από την υπερφορολόγηση και υποεκτέλεση δαπανών.
Το ίδιο διάστηµα δε, οι ληξιπρόθεσµες οφειλές των πολιτών
προς την εφορία αυξήθηκαν 18,1 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Θύµα των πρωτογενών πλεονασµάτων, δυστυχώς, και ο τοµέας εθνικής άµυνας, σε µία πολύ κρίσιµη συγκυρία για τη χώρα,
µε την τουρκική επιθετικότητα να κλιµακώνεται ασυνήθιστα. Με
δεδοµένη την ανάγκη για ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύος της
χώρας, προκαλεί πραγµατικά απορία το γεγονός της µείωσης
δαπανών στο Υπουργείο Άµυνας κατά 141 εκατοµµύρια ευρώ
συνολικά, τόσο στον τακτικό προϋπολογισµό όσο και στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Νοµίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι κάποια στιγµή, σε
αυτήν εδώ την Αίθουσα και ως πολιτικό σύστηµα, θα πρέπει να
οµονοήσουµε και να συµφωνήσουµε στην αναγκαιότητα αύξησης των δαπανών για την άµυνα και τη θωράκιση της χώρας, µε
προϋποθέσεις και όρους διαφάνειας.
Ο προϋπολογισµός, που κατέθεσε η Κυβέρνηση είναι υπεραισιόδοξος, όσον αφορά τις εκτιµήσεις του στην ανάπτυξη, η
οποία, δυστυχώς, για τους συµπατριώτες µου στην Ηλεία θα αργήσει κι άλλο, αφού η σηµερινή Κυβέρνηση συνεχίζει και τις παλινωδίες, αλλά και τις καθυστερήσεις σχετικά µε το δρόµο Πάτρα-Πύργος, µε τις όποιες αποφάσεις να µετατίθενται για το
τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2020, την ίδια στιγµή που ο
Πρωθυπουργός σκέφτεται να χρηµατοδοτήσει το Βόρειο Οδικό
Άξονα Κρήτης από τα έσοδα από τα ANFAs και SMPs.
Βεβαίως, ο ίδιος ο στόχος της ανάπτυξης ή πιο σωστά της µεγέθυνσης 2,8% το 2020, τίθεται υπό αµφισβήτηση, τη στιγµή µάλιστα, που υπάρχει τάση επιβράδυνσης για τις µεγάλες οικονοµίες της Ευρωζώνης, αλλά και την παγκόσµια οικονοµία. Ο
στόχος αυτός, που το ίδιο το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο χαρακτηρίζει αρκετά φιλόδοξο, αµφισβητείται, όχι από µας, από την
Τράπεζα της Ελλάδος που µιλάει για 2,4%, από το ΙΟΒΕ που µιλάει για 2,3%, από τον ΟΟΣΑ που µιλάει για 2,1%, από το ΔΝΤ
που µιλάει για 2,2%, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης που µιλάει για 2,4%, από τη Citygrou» που χτες µίλησε για
2,1%, την Fitch 2,2%, την Bank of America 2%. Σταµατώ εδώ.
Θα µου πείτε, µα καλά όλοι προβλέπουν µικρότερους ρυθµούς
ανάπτυξης; Όχι, βεβαίως. Ο κ. Σκυλακάκης χθες, αν δεν κάνω
λάθος, είπε ότι θα ξεπεράσουµε τον στόχο του 2,8% ανάπτυξη
το 2020. Σας το εύχοµαι ολόψυχα και µακάρι αυτό να γίνει, αν
και οι οιωνοί και οι ενδείξεις δεν είναι τόσο θετικοί.
Η νέα γραµµή άµυνας της Κυβέρνησης είναι: Ακόµα κι αν είναι
µικρότεροι οι στόχοι, σηµασία έχει ότι έχουµε µεγαλύτερη ανάπτυξη. Έλα, όµως, που στην αύξηση του ΑΕΠ βασίζεται και η
στρατηγική, αλλά και η ρητορική σας, για τη µείωση των πρωτογενών πλεονασµάτων, που µόλις χθες ο Πρωθυπουργός ψέλλισε
-παραµονή του προϋπολογισµού- ότι θα τα θέσει στο τέλος του
2020 για το 2021, την ίδια στιγµή που διαγκωνίζεται µε τον κ. Τσίπρα για το ποιος δίνει πιο πολλά από το πλεόνασµα.
Η µεγέθυνση, λοιπόν, του ΑΕΠ βασίζεται στην αύξηση της
ιδιωτικής κατανάλωσης, αύξηση των επενδύσεων, αύξηση των
εξαγωγών κατά 5,1%, όπως λέτε, όταν το 2020 εσείς λέτε ότι οι
εισαγωγές αγαθών θα υπερτερούν των εξαγωγών, µε το βέβαιο
Brexit, µετά και τις προχθεσινές εκλογές, να επιδεινώνει ακόµα
περισσότερο το εµπορικό έλλειµµα.
Τη φετινή χρονιά η ιδιωτική κατανάλωση έχει µειωθεί, παρά
την αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος των νοικοκυριών, οι
εξαγωγές µειώθηκαν και οι οφειλέτες αυξήθηκαν. Αυτά είναι τα
πραγµατικά δεδοµένα και οι βάσεις της συζήτησης.
Πώς µπορεί να επιτύχει η χώρα υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης,
όταν δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσει χρηµατοδοτικά εργαλεία
όπως το ΕΣΠΑ, το οποίο, όπως είπα πριν, κινείται σε ρυθµούς
απορρόφησης 25%, όταν δεν έχει σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας; Η υλοποίηση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων περιορίζεται στο 38,5%, µε δικά σας στοιχεία,
το τέλος του Σεπτεµβρίου, µε το Υπουργείο Οικονοµικών να παραδέχεται δυο εβδοµάδες πριν υστέρηση 811 εκατοµµυρίων
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ευρώ.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης στις 9 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια
της επίσκεψής του στη ΜΟΔ, έκανε λόγο για ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, όπως το χαρακτήρισε, για την απορρόφηση όσο
το δυνατόν περισσότερων πόρων. Εµείς το περιµένουµε ακόµα.
Υπάρχει σήµερα µεγάλο έλλειµµα έργων, που µπορούν να χαρακτηριστούν ώριµα, ενώ απουσιάζουν προγράµµατα για τις µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις µε τον τοµέα της
µεταποίησης, δυστυχώς, να καταλαµβάνει µόνο το 9,4% του
ΑΕΠ, σύµφωνα µε την έρευνα του ΙΟΒΕ.
Το πρόγραµµα ΕΠΑνΕΚ έχει απορρόφηση σε ποσοστό
17,85%. Σηµαντικά προγράµµατα δεν έχουν προκηρυχθεί. Τα
έργα που σχετίζονται µε διαχείριση απορριµµάτων, καταγράφουν χαµηλή απορροφητικότητα, ενώ υποτονικά εξελίσσονται
και οι στρατηγικές και µεγάλες επενδύσεις, που τόσο διαφηµίστηκαν. Βεβαίως, οι πληρωµές των δικαιούχων, που έχουν ενταχθεί στα προγράµµατα, γίνονται µε πολύ αργούς ρυθµούς, γεγονός που στερεί ρευστότητα στην αγορά.
Ανασχετικός παράγοντας ως προς την επίτευξη υψηλών ρυθµών ανάπτυξης είναι και το γεγονός ότι η Ελλάδα, παρά τη βελτίωση που παρουσίασε τα τελευταία έξι χρόνια στον τοµέα των
άµεσων ξένων επενδύσεων, παραµένει στη δέκατη έβδοµη θέση
µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύµφωνα µε τα
στοιχεία της Παγκόσµιας Τράπεζας, η Ελλάδα παραµένει ουραγός στις επενδύσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν µόλις το 11%
του ΑΕΠ, µε το επενδυτικό κενό στη χώρα µας να εκτιµάται µεταξύ 77 δισεκατοµµύρια και 100 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Βεβαίως, ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Ελλάδος στην τελευταία
έρευνά του ζητά από την Κυβέρνηση να συνεχίσει τις τολµηρές
µεταρρυθµίσεις, προτείνοντας -άκουσον, άκουσον!- περαιτέρω
µείωση του µισθολογικού κόστους! Ανάπτυξη, λοιπόν, µε µικρό
µερίδιο για τους εργαζόµενους και την κοινωνία. Αυτό είναι που
χρειάζεται σήµερα η χώρα; Εµείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
διαφωνούµε.
Η Κυβέρνηση αναφέρεται διαρκώς στη µείωση των φόρων και
διαφηµίζει µάλιστα,, όπου σταθεί και όπου βρεθεί, τη µείωση του
ΕΝΦΙΑ. Στον προϋπολογισµό του 2020, βέβαια, οι φόροι ακίνητης
περιουσίας εµφανίζονται αυξηµένοι κατά 84 εκατοµµύρια ευρώ,
ενώ υπολογίζονται επιπλέον 142 εκατοµµύρια από την αύξηση
των αντικειµενικών αξιών.
Στην πραγµατικότητα, η Κυβέρνηση κρύβει ότι η φορολογική
επιβάρυνση για τους πολίτες θα είναι µεγαλύτερη από τον επαναπροσδιορισµό αυτών των αξιών, κάτι που ακυρώνει όλο το
αφήγηµα για τη µείωση των φόρων στα ακίνητα. Πάνω από τέσσερις χιλιάδες περιοχές, που στην πλειοψηφία τους περιλαµβάνουν αγροτεµάχια και εκτός σχεδίου ακίνητα, θα δουν αυξήσεις,
µη εξαιρουµένων και αρκετών λαϊκών περιοχών.
Κυρίως, όµως, η Κυβέρνηση δεν απαντά στο ερώτηµα τι θα
γίνει µε τους δεκαοχτώ άλλους φόρους, που συνδέονται µε τα
ακίνητα και θα αυξηθούν, όπως ο φόρος µεταβίβασης ακινήτων,
το τέλος ακίνητης περιουσίας, οι φόροι διανοµής, κληρονοµιάς,
γονικών παροχών και άλλοι. Την ίδια στιγµή, η Κυβέρνηση µιλάει
για µείωση φόρων, αλλά στον προϋπολογισµό που κατέθεσε,
προβλέπεται αύξηση των συνολικών εσόδων κατά 602 εκατοµµύρια ευρώ, ενώ διατηρείται σε πολύ υψηλό επίπεδο η δυσαναλογία των έµµεσων προς άµεσους φόρους, εις βάρος των µεσαίων και φτωχότερων στρωµάτων.
Οι Έλληνες φορολογούµενοι θα επιβαρυνθούν µάλιστα µε 638
εκατοµµύρια ευρώ ΦΠΑ επιπλέον. Θα πληρώσουν επιπλέον 323
εκατοµµύρια ευρώ φόρο εισοδήµατος, παρά τις µειώσεις φορολογίας -που ψηφίσαµε όλοι πρόσφατα- και τη συµβολική µείωση
της προκράτησης του φόρου κατά 5%, που θα έπρεπε να είναι
πολύ µεγαλύτερη για τους συνεπείς φορολογούµενους.
Δεν υπάρχει καµµία πρόβλεψη στον προϋπολογισµό για το
αφορολόγητο των ενισχύσεων και αποζηµιώσεων των ανθρώπων
του πρωτογενούς τοµέα, κανένα κίνητρο για τις οµάδες παραγωγών, καµµία µέριµνα για την ελάφρυνση της φορολογίας
στους αγρότες και κτηνοτρόφους.
Σε σχέση µε τις ηλεκτρονικές συναλλαγές να θυµίσω τι λέγατε
εσείς στο πρόγραµµά σας: Μείωση χρεώσεων τραπεζικών συναλλαγών, ακατάσχετο επαγγελµατικού λογαριασµού, επιστρο-
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φή του αναλογούντος ΦΠΑ για ηλεκτρονικές συναλλαγές σε τοµείς που ανθεί η φοροδιαφυγή. Τελικά, το µόνο που κάνετε ήταν
να δώσετε φοροεισπρακτικό χαρακτήρα στις αλλαγές αυτές µε
έσοδα 557 εκατοµµύρια ευρώ, αφού οι πολίτες θα υποχρεωθούν
να καλύπτουν µε ηλεκτρονικές αγορές το 30%, αλλιώς θα έχουν
πρόστιµο και απώλεια αφορολογήτου ορίου.
Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που συνδέονται σε πολλές περιπτώσεις και συνοδεύονται µε τις καταχρηστικές χρεώσεις των
τραπεζών, για τις οποίες χρεώσεις δεν ακούµε τίποτα. Και το κυριότερο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι δεν άλλαξε και
τίποτα. Η αύξηση κατά 300% των ηλεκτρονικών συναλλαγών την
τελευταία πενταετία συνέβαλε σε µέση ετήσια αύξηση µόλις
1,8% των εσόδων από ΦΠΑ, µε βάση τη χθεσινή µελέτη της Εθνικής Τράπεζας, που είδε το φως της δηµοσιότητας.
(Στο σηµείο αυτό κτυπάει το κουδούνι λήξεως του χρόνου οµιλίας του κυρίου Βουλευτή)
Τελειώνω σε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Για τις τράπεζες, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση
βλέπει βελτίωση συνθηκών ρευστότητας, αντιστροφή της πιστωτικής συρρίκνωσης. Το µόνο που δεν βλέπει είναι την αδυναµία
του τραπεζικού συστήµατος να χρηµατοδοτήσει την οικονοµία,
αλλά και τα υψηλά επιτόκια -πραγµατικά κυµαίνονται σε πολύ
υψηλά επίπεδα- για τα ελάχιστα δάνεια που χορηγούνται.
Μιλάει για το σχέδιο «ΗΡΑΚΛΗΣ», που ακόµα και αν πετύχει
τους στόχους του, θα παραµείνουν 40 δισεκατοµµύρια ευρώ
κόκκινων δανείων στις τράπεζες. Δεν λέει, όµως, τίποτα η Κυβέρνηση γι’ αυτό, όπως δεν λέει τίποτα και για τους δανειολήπτες
και τις κοινωνικές επιπτώσεις διαχείρισης των δανείων, αφού σε
τέσσερις µήνες από τώρα θα υπάρχει κενό στην προστασία της
πρώτης κατοικίας. Σήµερα, σε σύνολο τριάντα πεντέµισι χιλιάδων φυσικών προσώπων, που έχουν µπει στην πλατφόρµα του
νόµου του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν γίνει όλες κι όλες πενήντα ρυθµίσεις!
Κατά τα άλλα, ο Υπουργός χθες προέτρεψε και έκανε έκκληση
στους πολίτες να εκµεταλλευτούν την πλατφόρµα, για να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο προϋπολογισµός δεν είναι σε
καµµία περίπτωση, αναπτυξιακός. Με υψηλά πρωτογενή πλεονάσµατα δεν µπορούν να υπάρχουν βιώσιµοι ρυθµοί ανάπτυξης,
αλλά µόνο υψηλοί φόροι µε περικοπή κοινωνικών και αναπτυξιακών πόρων.
Δυστυχώς, από τους αριθµούς, που και αµείλικτοι είναι και δεν
ευηµερούν, φαίνεται ότι βαδίζετε στον ίδιο δρόµο µε την κυβέρνηση Τσίπρα, ένα δρόµο που παρατείνει τα αδιέξοδα της χώρας
και δεν δίνει καµµία ελπίδα και προοπτική στους νέους ανθρώπους. Με παρόµοια δείγµατα αλαζονείας, µε ωραία λόγια περί
αξιοκρατίας, αλλά µε εφαρµογή πελατειακών σχέσεων παλαιού
τύπου, µε τον ισχυρισµό ότι ενδιαφέρεστε για τους πολλούς και
τους αδύναµους, αλλά τελικά µε πράξεις, που εξυπηρετούν τους
λίγους και τους ισχυρούς, σαν να µην διδαχτήκαµε τίποτα ως πολιτικό σύστηµα από την κρίση τόσα χρόνια.
Οι πολίτες δεν µας έστειλαν στη Βουλή για να ψηφίζουµε αντιαναπτυξιακούς και αντικοινωνικούς προϋπολογισµούς. Δεν µας
έστειλαν για να υπερψηφίσουµε µία πολιτική, που αποδοκιµάστηκε στις τελευταίες εκλογές από τον ελληνικό λαό, αλλά φαίνεται ότι συνεχίζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό και από τη νέα
Κυβέρνηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κύριε συνάδελφε, ολοκληρώστε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Η χώρα χρειάζεται, αξίζει και κυρίως
µπορεί να έχει µία πραγµατικά προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης, µε κοινωνικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα. Γι’ αυτό και
εµείς, ως Κίνηµα Αλλαγής, καταψηφίζουµε τον προϋπολογισµό
της Κυβέρνησης.
Ευχαριστώ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα του Κινήµατος Αλλαγής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Ολοκληρώνουµε την διαδικασία της συνεδρίασης µε την κ. Τσαµπίκα Ιατρίδη από τη Νέα Δηµοκρατία.
ΤΣΑΜΠΙΚΑ ΙΑΤΡΙΔΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ξεκινάµε σήµερα στην ολοµέλεια τη συζήτηση του κορυφαίου νοµοθετήµατος της χώρας µας,
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τον προϋπολογισµό του 2020, τον νόµο ο οποίος αποτυπώνει τις
προθέσεις της Κυβέρνησης, τις πολιτικές της προτεραιότητες,
τη γενική κατεύθυνση στην οποία σκοπεύει να κινηθεί τον επόµενο χρόνο.
Με τον προϋπολογισµό κάθε χρόνο η οποιαδήποτε κυβέρνηση
στέλνει ένα σηµαντικό µήνυµα, τόσο στο εσωτερικό της χώρας
όσο και στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό καθιστά σαφές στους Έλληνες και τις Ελληνίδες το πώς σκοπεύει να κινηθεί οικονοµικά.
Γιατί είναι προφανές ότι η ανάγνωση του προϋπολογισµού δεν
αφορά µόνο το κράτος και τον σχεδιασµό των πολιτικών του.
Αφορά πρώτα και κατά κύριο λόγο και τον σχεδιασµό των οικονοµικών του κάθε Έλληνα της κάθε Ελληνίδας. Αφορά τον σχεδιασµό των οικογενειών, των επιχειρήσεων, του τραπεζικού
συστήµατος, της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης. Αποτελεί ο προϋπολογισµός σηµείο αναφοράς για όλες και όλους,
ένα σηµείο για το τι πρέπει να περιµένουµε τον επόµενο χρόνο.
Στο εξωτερικό ο προϋπολογισµός καθιστά σαφές στις αγορές,
στους επενδυτές, στους εταίρους µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
το οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης, τις πολιτικές που αναµένεται να εφαρµόσει. Αφορά ουσιαστικά τον επιµερισµό όλων
αυτών των παραγόντων, οι οποίοι µε τη σειρά τους επηρεάζουν
και το εσωτερικό της χώρας, το ευρύτερο οικονοµικό κλίµα της.
Τα επισηµαίνω όλα αυτά, γιατί ο προϋπολογισµός αναφέρεται
σε νούµερα, προφανώς και εκτιµήσεις, αλλά είναι δεδοµένο ότι
οι επιπτώσεις του είναι καθοριστικές σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων της οικονοµίας, της κοινωνίας, της ίδιας της ζωής
των ανθρώπων µιας χώρας. Αυτή είναι η σηµασία του και αυτή
τη σηµασία καλούµαστε να αναδείξουµε και εµείς σήµερα, όπως
και στις υπόλοιπες συνεδριάσεις µας στην Ολοµέλεια.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιµή να είµαι ειδική εισηγήτρια της Νέας Δηµοκρατίας στη συζήτηση για τον προϋπολογισµό του 2020. Στην αντίστοιχη συζήτησή µας στην Επιτροπή
Οικονοµικών για το προσχέδιο του προϋπολογισµού είχα τονίσει
ότι πρόκειται για έναν προϋπολογισµό, ο οποίος θα λάβει τη σύµφωνη γνώµη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και έγινε. Αποδεικνύεται, δηλαδή, ότι όταν υπάρχει σωστή προετοιµασία, ρεαλιστική προσέγγιση και γνώση των προβληµάτων της οικονοµίας
µας, θα υπάρξει και συνεννόηση και συµφωνία µε τους Ευρωπαίους εταίρους µας.
Σε όλα αυτά αξίζει να σηµειωθεί, για µια ακόµα φορά, ότι η
χώρα µας βγήκε µε επιτυχία στις αγορές και µάλιστα, βγήκε για
πρώτη φορά µε αρνητικό επιτόκιο στη δηµοπρασία εντόκων
γραµµατίων δεκατριών εβδοµάδων του Οργανισµού Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους. Αντίστοιχα για το δεκαετές οµόλογο του ελληνικού δηµοσίου, προέκυψε και το ιστορικό χαµηλό επιτόκιο του
1,5%.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, µε τον προϋπολογισµό του 2020
γίνεται πράξη η δέσµευση της Κυβέρνησης να περιορίσει τους
φόρους, να διευρύνει τη φορολογική βάση και βέβαια, να ανατρέψει το κλίµα αποεπένδυσης, το οποίο είχε προκύψει µε τη
σκληρή περιοριστική πολιτική, που είχε ασκήσει η Κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ ύψους 11,4 δισεκατοµµυρίου ευρώ.
Επιπλέον, δίνονται περισσότερα φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις, τα οποία σε συνδυασµό µε όσα έχουν ψηφιστεί ήδη
από το καλοκαίρι, αλλά και την προηγούµενη εβδοµάδα βάζουν
µπροστά τη µηχανή της οικονοµίας µας.
Για εµάς τους Βουλευτές, που στηρίζουµε αυτή την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη είναι σηµαντικό
να βλέπουµε στον προϋπολογισµό όσα είχαν γραφτεί και παρουσιαστεί στο προεκλογικό µας πρόγραµµα.
Όπως ανέφερα και πριν, οι προβλέψεις του προϋπολογισµού
µάς αφορούν όλους. Αφορούν στις οικογένειες που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, αφορούν στην υπογεννητικότητα που
αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιµα ζητήµατα για το ελληνικό έθνος,
αφορούν στις επιχειρήσεις, τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας µας.
Αφορούν και στην περιφέρεια µε την αναδιάρθρωση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να αναφερθώ στην
οµιλία µου στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων. Η αναδιάρθρωση του προγράµµατος, πιστεύω ότι, είναι ένα από τα κοµβικά
σηµεία του παρόντος προϋπολογισµού. Το πρόγραµµα δηµο-
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σίων επενδύσεων είναι αυτό που χρηµατοδοτεί την ανάπτυξη της
χώρας, είναι αυτό που συµβάλλει στην αύξηση του ιδιωτικού και
δηµοσίου κεφαλαίου της οικονοµίας και στηρίζει την αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας σε µακροχρόνια βάση. Είναι αυτό το
πρόγραµµα, που επιτρέπει να υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασµός για την ανάπτυξη, την πρόοδο, ειδικά των ακριτικών νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας µας.
Για το 2020 το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων ανέρχεται
στο συνολικό ποσό των 6.750.000.000 ευρώ. Πώς µεταφράζεται
στην πράξη η συγκεκριµένη πολιτική; Είναι προφανές ότι τα
ποσά αυτά αναµένεται να κατευθυνθούν σε πολιτικές που έχουµε
ανάγκη, σε πολιτικές που έχει ανάγκη ο ελληνικός λαός. Ενδεικτικά, να αναφέρω τις δράσεις που αναβαθµίζουν τις δηµόσιες
υποδοµές, την υγεία, την εκπαίδευση, τις µεταφορές και τις επικοινωνίες, την ενέργεια και το περιβάλλον. Περαιτέρω, προωθείται ο ψηφιακός µετασχηµατισµός της δηµόσιας διοίκησης και
στηρίζονται αναγκαίες δοµές κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.
Το Υπουργείο Οικονοµικών ενίσχυσε το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων µε µεταφορά 250 εκατοµµυρίων ευρώ από το εθνικό σκέλος στο συγχρηµατοδοτούµενο. Ενισχύονται έτσι τα αναµενόµενα αναπτυξιακά οφέλη, λόγω του υψηλότερου πολλαπλασιαστή του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους, δηµιουργώντας δηµοσιονοµικό
όφελος περί τα 170 εκατοµµύρια ευρώ. Εν κατακλείδι, το συνολικό ποσό των 6.750.000.000 ευρώ αντιπροσωπεύει το 3,4% του
ΑΕΠ και χωρίζεται σε 6 δισεκατοµµύρια ευρώ για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα και σε 750 εκατοµµύρια για τα έργα από αµιγώς εθνικούς πόρους.
Γιατί επιλέξαµε αυτή την πολιτική; Γιατί στοχεύουµε στην
απορρόφηση των πόρων, ώστε να εξασφαλιστεί η εισροή της
αναλογούσας συνδροµής από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος
αυτός θα ενισχύσει την προώθηση της αναπτυξιακής πολιτικής
και θα επιταχυνθεί η ολοκλήρωση των προγραµµάτων. Σηµειώνω
εδώ ότι από τα 6 δισεκατοµµύρια τα 4,2 αφορούν σε έργα ΕΣΠΑ
περιόδου 2014-2020 και τα 1,7 δισεκατοµµύριο ευρώ σε λοιπά
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.
Ουσιαστικά, µε την αλλαγή στην προσέγγιση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων στοχεύουµε στην πλήρη υλοποίησή
του, γιατί θεωρούµε ότι θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά στην
προσπάθειά µας για την ουσιαστική ανάπτυξη. Είναι και αυτή µια
απάντηση στην πολιτική των υπερβολικών πλεονασµάτων που
επιδίωξε ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς βέβαια να τα ονοµάζει «µατωµένα».
Θα ήθελα εδώ να εξηγήσω τι σηµαίνει στην πράξη η υλοποίηση του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων, έτσι όπως την
προωθεί η Κυβέρνησή µας και ο Πρωθυπουργός µας Κυριάκος
Μητσοτάκης.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι πιστώσεις για τις
άγονες γραµµές. Όπως γνωρίζετε, η απρόσκοπτη συγκοινωνία
των µικρών νησιών µε τα µεγαλύτερα νησιά και µε την ηπειρωτική
Ελλάδα είναι ζωτικής σηµασίας για την επιβίωσή µας. Μέχρι πρότινος, οι πιστώσεις για τις άγονες γραµµές δίνονταν από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής και πριν την κατάργησή του και από τις αντίστοιχες πιστώσεις του Υπουργείου Αιγαίου. Θα µπορούσε να πει κανείς
εδώ ότι δεν υπήρχε ένα συνεκτικό σχέδιο για τη χρηµατοδότηση
των άγονων γραµµών.
Ωστόσο, σήµερα, ήδη έχει ανακοινωθεί αύξηση κατά 45% των
πιστώσεων για τις άγονες γραµµές και ωστόσο, αυτό που έχει
σηµασία για τους νησιώτες είναι ότι από φέτος, η χρηµατοδότηση των άγονων γραµµών εντάσσεται στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων. Με άλλα λόγια, οι άγονες γραµµές χρηµατοδοτούνται ως επαναλαµβανόµενη δράση για τα επόµενα έτη µε
διασφαλισµένους πόρους από το πρόγραµµα.
Μπορεί να γίνει έτσι καλύτερος σχεδιασµός των δροµολογίων
της άγονης γραµµής και βέβαια, να υπάρχει και καλύτερη, ποιοτικότερη µεταφορά όλον τον χρόνο µε αντίστοιχης ποιότητας
πλοία. Με αυτόν τον τρόπο, προωθείται ουσιαστική αναπτυξιακή
πολιτική για τα νησιά µας και αντιµετωπίζονται χρόνια ζητήµατα
ανάπτυξης που αφορούν τη νησιωτική χώρα.
Φυσικά, δεν είναι µόνο οι άγονες γραµµές το ζητούµενο για
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τους νησιώτες. Η νησιωτική Ελλάδα εξακολουθεί και αντιµετωπίζει ζητήµατα ανάπτυξης, ζητήµατα υποδοµών. Όµως, αυτή η
Κυβέρνηση έχει δείξει στην πράξη ότι πιστεύει στην ουσιαστική
ανάπτυξη, στην ανάπτυξη, που δηµιουργεί δουλειές, που δηµιουργεί πλούτο για τη χώρα.
Για τη Ρόδο είναι σηµαντικό που προχωράει η επένδυση της
Αφάντου Ρόδου, η οποία θα αναβαθµίσει το επίπεδο των τουριστικών µας υπηρεσιών. Είναι σηµαντικό που µε το πρόγραµµα
εθνικής ανάπτυξης θα µπορέσουµε να σχεδιάσουµε και να χρηµατοδοτήσουµε έργα υποδοµής στα ακριτικά νησιά, πολύ περισσότερο όταν υπάρχει ανάγκη για νέες υποδοµές, µιας και οι
παλιές καταστράφηκαν, όπως για παράδειγµα από την πρόσφατη θεοµηνία στη Ρόδο.
Το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων, σε συνεννόηση, βέβαια,
και µε την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, µπορεί να δώσει, αν χρειαστεί, χρηµατοδοτικές λύσεις για την κατασκευή της νέας γέφυρας του ποταµού Μάκαρη στο Χαράκι της Ρόδου. Μπορεί να
αποκατασταθούν οι ζηµιές στην Κοιλάδα των Πεταλούδων και
όπου αλλού υπάρχουν περιοχές, που έχουν πληγεί από τις θεοµηνίες και ασφαλώς, να σχεδιαστούν νέα και αποτελεσµατικά αντιπληµµυρικά έργα.
Μπορεί να προχωρήσει, µέσω του προγράµµατος δηµοσίων
επενδύσεων και η κατασκευή του νέου δρόµου σύνδεσης της
πόλης της Ρόδου µε το αεροδρόµιο του νησιού, ενός νέου οδικού άξονα, που έχει ανάγκη ο τόπος µας, ο οποίος βρίσκεται στη
φάση των µελετών και συζητείται η χρηµατοδότηση της κατασκευής του και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνω την εισήγησή µου,
σηµειώνοντας τα εξής: Η πραγµατικότητα που ζούµε όλοι µας
είναι και ο τελικός κριτής της παρούσας Κυβέρνησης και της
οποιασδήποτε κυβέρνησης και η πραγµατικότητα είναι ότι κάθε
δέσµευσή µας έχει γίνει πράξη. Η πραγµατικότητα είναι ότι οι
Έλληνες και οι Ελληνίδες πληρώνουν λιγότερο ΕΝΦΙΑ. Η πραγµατικότητα είναι ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πληρώνουν λιγότερο φόρο εισοδήµατος ως φυσικά πρόσωπα. Η πραγµατικότητα είναι ότι ο ΦΠΑ έχει µειωθεί σε βασικά είδη και υπηρεσίες, όπως στη διατροφή, στην εστίαση και στην ηλεκτρική ενέργεια. Η πραγµατικότητα είναι ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες
έχουν ευνοϊκότερες ρυθµίσεις για τις εκατόν είκοσι δόσεις στην
εφορία και ευνοϊκότερες ρυθµίσεις για τα ασφαλιστικά ταµεία.
Η πραγµατικότητα είναι ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες βλέπουν
ότι και οι επιχειρήσεις τους θα αρχίσουν να πληρώνουν λιγότερους φόρους. Η πραγµατικότητα είναι ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες βλέπουν ότι η ακίνητη περιουσία τους αναβαθµίζεται, µε
τα µέτρα που λάβαµε για την ενίσχυση της οικοδοµικής δραστηριότητας και της ενεργειακής αναβάθµισης των κτηρίων.
Όλα αυτά και άλλα, τα οποία έχουν αναφέρει και οι συνάδελφοί µου εισηγητές της Νέας Δηµοκρατίας, είναι η πραγµατικότητα που ζουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, µια πραγµατικότητα
η οποία αποτυπώνεται τόσο στη δραστική αναβάθµιση του οικονοµικού κλίµατος στη χώρα µας όσο και από όλες τις πρόσφατες
δηµοσκοπήσεις. Προφανώς, αυτή είναι µόνο η αρχή. Η Κυβέρνηση της Νέας Δηµοκρατίας, ο Πρωθυπουργός µας, Κυριάκος
Μητσοτάκης, και όλοι εµείς δεν επαναπαυόµαστε µε όσα έχουν
γίνει. Είµαστε περήφανοι για όλα αυτά, είµαστε περήφανοι, γιατί
µπορούµε να κοιτάµε τους πολίτες στα µάτια, ότι είµαστε ειλικρινείς και πιστοί σε όσα είχαµε δεσµευτεί. Έχοντας την εµπιστοσύνη του ελληνικού λαού, προχωρούµε στην εφαρµογή της
δραστικής και ουσιαστικής αναπτυξιακής µας πολιτικής.
Η πραγµατικότητα είναι ότι ο πρώτος προϋπολογισµός της Κυβέρνησης Μητσοτάκη και της Νέας Δηµοκρατίας είναι ένας προϋπολογισµός ευθύνης, ένας προϋπολογισµός συνέπειας, ένας
προϋπολογισµός προοπτικής. Είναι ένας προϋπολογισµός µε
ανάπτυξη για όλους, ακριβώς όπως δεσµευτήκαµε πριν από τις
εκλογές απέναντι στον ελληνικό λαό.
Γι’ αυτούς τους λόγους, εισηγούµαι την ψήφιση του προϋπολογισµού του 2020.
Σας ευχαριστώ πολύ.
(Χειροκροτήµατα από την πτέρυγα της Νέας Δηµοκρατίας)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Κι εµείς
ευχαριστούµε.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΘ’ - 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Κύριοι συνάδελφοι, δέχεστε στο σηµείο αυτό να λύσουµε τη
συνεδρίαση;
ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ: Μάλιστα, µάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος): Με τη συναίνεση του Σώµατος και ώρα 23.40’ λύεται η συνεδρίαση για
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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αύριο, ηµέρα Κυριακή 15 Δεκεµβρίου 2019 και ώρα 10.00’, µε
αντικείµενο εργασιών του Σώµατος, νοµοθετική εργασία: συνέχιση της συζήτησης επί του σχεδίου νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών: «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020».
ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

